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ΤΑ ΚΑΤΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΝ ΤΟΝ ΚΟΜΝίΙΝΟΝ.

ΑΡΧΗΓΕΤΙΙ2 τής τών Κομνηνών οίκογενείας, 
Μανουήλ Κομνηνός ο πρωτοσπαθάριος, ζών επί Βασιλείου 
Β του Βουλγαροκτόνου τω  9 0 0 , εσχε δύο υιούς, τον ίσα- 
άκιον καί τον Καλοϊωάννην. Καί του μέν πρώτου τούτίον 
υιός ην ο Ανδρόνικος, δ Αλκιβιάδης ουτος του μεσαιώνος, 
του δέ τελευταίου ό άπο του 1 1 4 3  αύτοκρατορεύσας Μα
νουήλ ο Κομ,νηνός. Αμφότεροι οί ηγεμόνες ούτοι άναφέ- 
ρονται ώς οί γενναιότεροι καί ρωμαλεώτεροι απαντούν 
τώ ν Βυζαντινών αύτοκρατόρο^ν, διό καί πολλά άνδραγα- 
Οηματα καί πλεΐστοι άποδίδονται αύτοίς άΟλοι. Αλλ δ 
Ανδρόνικος -ητο ιδίως εξέχουν, καί τη  άληθεία δ άριστο- 
τέχνης, οστις ήθελε νά παραστηση την ρώμην καί την 
καλλονήν, αυτόν έπρεπε νά λάβη ώς τύπον καί υπογραμ
μόν. Δέν είχε παντάπασι τάς θηλυπρεπείς έκείνας χάρι- 
τα ς, οσας παρέχει δ άμέριμνος καί άπράγμων βίος, άλλά 
διέπρεπε διά το άρρενωπόν αυτου ύφος, το πελώριον άνά- 
στημα , τούς άΟλητικούς μυώνας καί το  άρειμάνιον ήθος* 
διετηρησε δέ μέχρι γηοίος την ρώμην καί την υγείαν διά 
τή ς περί την δίαιταν έγκρατείας καί σο>μασκίας, καί 
ήςευρε μέν Οαυμασίως νά μεταχειρίζεται τά  όπλα, ολως 
δέ ηγνόει τ ί  έστι φόβος.

ό  προ τής βασιλείας του Μανουήλ βίος του Ανδρονί
κου είνε ολίγον γνωστός. ΠαιδιοΟεν έςησκηΟη μεγάλως 
εϊς τε  τάς μάχας, είς ας παρηκολούΟησε νεώτατος τον 
πατέρα του, καί τά  λοιπά γυμνάσια, καί ήγαπατο μεγά
λως υπό του έξαδέλφου του, μεθ ού συνανετράφη καί 
συνεπ αιδεύΟη, καί διότι άμφότεροι την αύτην μέν είχον 
άνδρίαν, την αύτην δέ άγάπην προς τούς άγώνας τούς 
ιπποτικούς. Εντεύθεν δέ συμμετέσχε μέν τών κινδύνων 
αύτου, συμμετέσχε δέ καί τών ψυχαγωγιών* καί ένώ δ

βασιλεύς διήγε τάς ώρας τής άνέσεως είς τούς πόδας τής 
άνεψιας του Θεοδώρας, είς τής δποίας τά  θέλγητρα πα - 
ρεδόθη αιχμάλωτος η ούδέποτε είς ούδένα τών εχθρών 
ύποκύψασα καρδία του, δ < ί̂λος καί έξάδελφός του κα- 
τώρθωσε νά δελεάση την αδελφήν αύτής Εύδοξίαν, προς 
κοινόν σκάνδαλον τής αύλής καί του κόσμου.

Εν έτει 1 1 5 3  δ Μανουήλ, θέλουν νά άναχαιτίση την 
τών Αρμενίων πρόοδον, έπεμψε τον έξάδελφόν του είς 
Κιλικίαν, καί ή Εύδοξία, ητις ήθελε παρακολουθήσει τόν 
έραστην αύτής καί είς την ακραν του κόσμου, τον συνώ- 
δευσεν είς την έκστρατείαν έκείνην, καί συνετέλεσεν ούκ 
έλίγον είς την άτυχή αύτής έκβασιν, μ  ολην τήν θαυμα
στήν άνδρίαν, *?,ν έπεδείξατο δ Ανδρόνικος κατά τήν πο
λιορκίαν τής Μοψουεστίας. Διασωθείς μόλις δ άτυχής 
ούτος ηρως, πλήν εύτυχής έραστής, είς Αντιόχειαν, έπα- 
νήλθεν είς το κατά τήν Μακεδονίαν βασιλικόν στρατό- 
πεδον, όπου δ Μανουήλ έδέχθη μέν αύτον δημοσία φιλι- 
κώ τώ τρόπω , ιδία δέ πικρότατα ήλεγξε διά τήν περί 
τόν πόλεμον δλιγωρίαν καί τάς παρακαίρους διασκεδάσεις.

Τότε δ Ανδρόνικος έδειξε κατά πρώτον τήν εύγνωμο- 
σύνην αύτου καί τήν έπιβουλην. Διότι, καίτοι οί Βυζαν
τινοί διατείνονται δτι πρό καιρού είχε λάβει άφορμήν δυ
σαρέσκειας, ή άλήθεια ομως είνε ότι δ Μανουήλ, οχι μό
νον δέν έδωκεν είς αύτόν εύλογον άφορμήν δυσαρεσκείας, 
άλλά πολλάκις πέραν τού μέτρου έμακροθύμησε πρός αύ
τόν, καί ποτε μάλιστα τήν ζωήν αύτού έσο>σε κινδυνεύ- 
σας δ ίδιος τήν ίδικήν του, διά νά άποτρέψη τό κα τ’ αύ
τού υπό τίνος τών αύλικών καταφερό^ενον ξίφος, παρού 
καί έπληγώθη καί τήν ούλήν έφερε δι ολου τού βίου έπί 
τού καρπού τής χειρός.

Αλλ’ δ Ανδρόνικος ητο έκ τών άνθρώπων έκείνων, τών 
δποίων τήν άκοίμητον φιλοδοξίαν ούδεμία φιλοδοξία δύ-
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προσπαΟών να άποκοιμήση αυτόν είς τό φανερόν και κρυ- | π λ ή ρ ω ς  αναγκην τινα, κατε*η
J 0J; σκάπτων τόν λάκκοι του. Ε ίχε μάλιστα είς χε'φάς | κτός καί άπεμακρύνΟη οπωσοΰν απο τών συνοδοιπορωνφιως σκαπτο)ν τον Λάκκον του. ι^χ*  [a» awha /„ γ  ̂  * —  ’ ι.... -γ  ̂ _ ν , ,
του και έγγραφα, μαρτυροΰντα τήν απιστίαν του’ άλλά, Τότε, έμπήςας είς τήν γην το ρόπαλον, επί

v«rV ν.*αδίαν_ £Ois(rr0y) ετι έπροσποιεΊτο οτι στηρίζεται, έπέΟηκεν έπ αυ
του δποίου

Ανδρόνικος, μή δυνάμενος νάυποφέρη τήν άπραςίαν έκ _ ,
νην καί τήν τών ηδονών στέρησιν, άκαταπαύστως ένησχο- I έπέσυρε τήν εύνοιαν πάντων οιά τής περι την άγραν ' 
λεϊτο πώς νά εύρη τρόπον νά διαφυγή. Μίαν ή [λέραν π α - | αλκών και άρκτων επιδεξιοτητος του, κατωρθωσ» να

ρετήρησεν οτι είς γωνίαν τινά του δωματίου του αί κε- I συγχωρηθη και υπο τοΰ Μανουήλ επισημως, προς 4ν διά 
ρανίδες ησαν τεθραυσμέναι* κατορθώνει λοιπον νά άνοιξη I συνθήκης υπεσχεθη πιστιν, άνθυποσχεθέντα τήν ληΟ/;ν 
οπήν, ευρίσκει όπισθεν σκοτεινόν καί παρεωραμένον κρυ- I του παρελθόντος, Οθεν και άπο τάς οχΟας τοΰ Δουνά-
σφήγετον, καί μεταβαίνει είς αύτό μέ τάς ολίγας τροφάς, βεως, δπου έτυχε μαχόμ-ενος κατά  τών Ούγγρων και αν
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Προς τούτοις οί επιτετραμμένοι τήν φρούρησιν της γυ - I έδιδε το ιαυτα  άφοσιώσεως οείγματα. 
ναικός δεσμοφύλακες άπέβησαν κατά μικρόν ολιγώτερον 0  Ανδρόνικος μετ ολίγον, μαΟων και Ρ  ί \  \  '  1φοοη»)εις την ορ-

φύλακας, ελαβε διά κηροΰ τον τύπον τών κλειδών, ή δε Δατΐνοι, δελεασθέντες άπο τοΰ λαμπροΰ γένους και άπο 
γυνή και δ υίός του τον εστειλον εντός πίθου άντικλείδας το μέγα έπι άνδρία ονομα τοΰ Ανδρονίκου, συμπαρέλα- 
και σχοινίον. Ο Ανδρόνικος μετεχειρίσθη ταΰτα  πάντα βον αύτον είς τούς σταυροφορικούς άγώνάς των, και έπι 
μετά γενναιότητας καί έπιτηδειότητος* ήνοιξε τάς Ούρα;, I τέλους κατώρθωσαν ώστε νά λάβη τήν ηγεμονίαν τη ; έν 
κατέβη άπο τον πύργον, έμεινε δι* όλης τής ημέρας κε- τή παραλία τής Φοινίκης Βυρηττοΰ. Εν τή γειτονία τής 
κρυμμένος έντος τοΰ βασιλικού κήπου, καί διά νυκτος I πόλεως ταύτης διέτριβε νέα και ώραιοτάτη ήγεμονις, Ελ- 
πηδήσας άπο τον τοίχον, είσήλθεν είς άκάτιον, το οποίον I ληνις το γένος και συγγενής τοΰ Μανουήλ και τοΰ Ανδρο- 
τον περιέμενεν, έπεσκέφΟη τον οίκόντου, ήσπάσθη τά  τέ- I νίκου, διότι ήτο δισέγγονος τοΰ βασιλέως Αλεξίου τοΰ Κο- 
κνα, άπέβαλε τάς άλύσεις καί προήλασεν έπι τον Δού- I μνηνοΰ, χήρα δέ τοΰ βασιλέο>ς τής Ιερουσαλήμ Βαλδουίνου 
ναβιν. I τοΰ Γ . Η βασιλις αυτη, ητις έκαλεϊτο Θεοδώρα, Οελή-

Οταν ε^Οασεν είς τήν Αγχίαλον, φίλος αύτοΰ τις π ι-  I σασα νά έπισκεφΟη τον συγγενή της, ήράσθη αύτοΰ και 
στός τώ  εόο^κεν ίππους και χρήματα, δ δέ δραπέτης, I υπήρξε το τρίτον τής άμάχου έκείνης γοητείας Οΰμα, το 
διαβχς ούτω τόν ποταμόν, διήλθεν έν σπουδή τήν έρη- δέ αίσχος αύτής άπέβη δεινότερον κα! σκανδαλο^δέστε- 
μον τής Μολδαυίας, και ήδη έπλησίαζεν είς τήν Πολω- | ρον ή τών δύο πρώτων.
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(*) Μανουήλ, πνέων πάντοτε έκδίκησιν, προέτρεψε τούς 
υπηκόους και τούς συμμάχους όσους ειχε περι Κιλικίαν 
νά σ υλλάβου  τον Ανδρόνικον και νά έ£ορύξο>σι τούς ο
φθαλμούς του. Τότε 6 Ανδρόνικος ήναγκάσθη νάφύγη άπό 
της Παλαιστίνης, καταφυγών τό πρώτον είς Δαμασκόν, 
όπου ήξιώθη τής εύνοίας τοΰ Σουλτάνου Νουρεδδίν* έπι 
μακρόν δέ πλανηθείς περι τήν Κασπίαν και τά  τής Γεωρ
γίας δρη, ήδρευσε τελευταιον μεταξύ τών Τούρκων τής 
Μικρας Ασίας, οπου εύρεν άσυλον και φιλοξενίαν μετά 
τή ς παρακολουΟούσης αύτώ ερωμένης Θεοδώρας και των 
δύο νόθων τέκνων του παρά τώ  Σουλτάνω τής Κολωνίας. 
Διά νά άποδείξη δέ τήν πρός τοΰτον ευγνωμοσύνην, συ- 
χνάς έποίει έπιδρομάς είς τήν Βυζαντινήν έπαρχίαν τής 
Τραπεζοΰντος, άπάγων έκάστοτε πολλά μέν λάφυρα, πολ
λούς δέ χριστιανούς αιχμαλώτους.

6  πολυμή/ανος ούτος άνθρωπος άφωρίσθη μέν υπο τής 
εκκλησίας, ήδυνήΟη δμως έπι πολύν χρόνον νά διαφυγή ή 
νά άποκρούση τήν καταδρομήν τοΰ βασιλέως Μανουήλ, 
εο>ς ού, συλληφΟείσης ποτέ της Θεοδώρας υπό τοΰ όιοι- J 
κητοΰ τής 'Γραπεζοΰντος και άπαχΟείσης είς Ιεροσόλυμα, 
ήναγκάσθη δ ατυχής ήρως, είς ον δ πλάνος έκεΐνος βίος 
ήρχισε νά άποβαίνη πλέον ανυπόφορος, νά έξαιτηθη συγ
γνώμην. ΑμνηστευΟεις δέ και λαβών τήν άόειαν νά έπα- 
νέλΟη είς Κωνσταντινούπολην, προσέπεσεν είς τούς πόοας 
τοΰ ήγεμόνος του και εκειτο πολύν ώραν πρηνής, εςαιτου- 
μενος συγγνώμην μετά δακρύων και στεναγμών* άπεφή- 
νατο δέ ότι δέν θέλει έγερθή, είμή όταν πιστός τις υπη
ρέτης, άρπάσας αυτόν άπό τοΰ κλοιοΰ, τον οποίον έφερε 
περι τόν λαιμόν, τόν σύρη πρός τάς βαθμίδας τοΰ θρό
νου. Τό έςαίσιον τοΰτο δείγμα τής συντριβής έκίνησε τήν
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συμπάθειαν και τήν απορίαν τών παρισταμενων.^ Η εκ
κλησία και δ βασιλεύς συνεχώρησαν αύτον, άλλ δ Μα
νουήλ, υπόπτως εχων πάντοτε πρός τόν άνδρα, άπεμάκρυ- 
νεν αύτον άπό τήν αυλήν, και ώρισεν αύτώ είς κατοικίαν 
τήν Οίνόην, πόλιν παράλιον τοΰ Πόντου.

Τώ 1880 , άποΟανόντος τοΰ Μανουήλ, διεδέχθη τήν 
βασιλείαν δ άπό τής δευτέρας αύτοΰ γυναικός ανήλικος 
υίός Αλέξιος. ΙΪ έπιτροπεύουσα αύτον βασιλις Μαρία άνέ- 
Οηκε τήν έπιμέλειαν τής Κυβερνήσεο>ς είς Αλίςιόν τινα 
Κομνηνον, πρωτοσεβαστόν ήτοι πρωθυπουργόν όντα αυ
τής και φίλον οικειοτεοον τοΰ πρέποντος. Ια πραγμα^α 
εβαινον άνω ποταμώ ν, αί έπαρχίαι παρημελήθησαν, ή 
πρωτεύουσα ήλθεν avco κατω , ολίγων bz μηνών αθλια κυ- 
βέρνησις άνέτρεψε τό εργον τής τοΰ Κράτους άνορΟώσεως, 
τό οποίον έπεχείρησεν ή τών προηγουμένων Κομνηνών 
δραστηρ.ότης και ίκανότης. 6  εμφύλιος πόλεμος επανε- 
λήφΟη εντός τοΰ Βυζαντίου, οί πολ ϊτα ι, διαιρεΟέντες είς 
δύο Φατρίας, συνήπτον α ι μ α τ η ρ α ς  συμπλοκας, άπαν.ες 
δέ οί άγαθώτεροι πατριώ τα ι έζήτουν γεγωνυία τη φωνη 
πρ07άτην και έκδικητήν τών δικαίων αύτών. Πάντες ένε- 
κω μίαζοντά  προτερήματα κα'ιτάςάρετας του Α νορονικου, 
οστις, έγερΟεις είς βοήθειαν τής πατρίδος, κατωρθωσε με
τά  μακράς περιπετείας και άντιστάσεις νά είσέλθη τρο
παιοφόρος είς Κωνσταντινούπολή, υποδεχόμενος ως σω- 
τήρ τοΰ Κράτους ύπ αυτοΰ τοΰ ιύιου βασιλεως.

ό  Ανδρόνικος κατέλαβε πρό πάντων τα  βασίλεια, 
εδωκεν άμνηστείαν είς τούς οχυρωθεντας έν τω  ναώ τής 
Αγίας Σοφίας έπαναστάτας, έχαιρέτισε τον βασιλέα,

εφυλάκΐΊε τ/,ν (χτ,τέρα αύτοΰ, έτ'.-Αωρ·/ΐ'7ε τόν φίλον αΰ- 
τί,ς  υπουργόν, καί άνώρθωσε την κοινήν τάξιν καί ησυ
χίαν ' ε -ε ιτα  προσηυχηΟη [ΐετά παρατάξεοις έπί τοΰ τ ά 
φου τοΰ Μανουήλ, καί τελευταιον διέταξε τήν στέψιν 
τοΰ Αλεξίου. ΙΪ τελετή αυτη εγένετο ίλετά της συνήθους 
ποαττός, ό δέ άτιμος καί ασυνείδητο; τοΰ ανηλίκου βα- 
σιλέως κηδεαών καί επίτροπος, κρατών είς χείρας τό σώ- 
}/.α καί τό αίαα τοΰ ΐησοΰ, ώρκίσθη δτι θέλει ζήσει καί 
εΤνε έτοιαος να άποΟάνη υπερ τοΰ άγαπητοΰ έκείνου ϊρ -  
φανοΰ. Αλλ’ επειτα «ιήγειρε τους περί αυτόν είς
κατακοαυγήν, δτι τα  πράγματα  τοΰ Κράτους θέλουν 
ναυαγήσει, παιδός κυβερνώντος, καίκατέπεισεν αυτόν τόν 
ϊδιον Αλέξιον να ενώση τάς παρακλήσεις του [λέ τάς ομο
φώνους ευχάς τών υπηκόων ώστε νά συμαερισθή τήν
αρχήν.

ένήγαγον αυτήν είς δίκην ώς ένοχον κακούργου συνεννοή- 
σεως μετά τοΰ βασιλέως της Ουγγαρίας. Ο: δικασταί, 
ύπείκοντες είς τήν φωνήν τοΰ τυράννου, κατεδίκασαν τήν 
δυστυχή χήραν τοΰ Μανουήλ εί; θάνατον, χωρίς νά άκοΰ- 
σωσι τήν άπολογίαν της κατηγορουμένης- τό δέ φοβερώ- 
τερον, ό υίός υπέγραψε τήν καταδίκην τής δυστυχοΰς μη- 
τοός! Η  Μαρία άπηγνονίσθη, καί τό πτώ μά  τη ; έρρίφΟη

~ ■ 5 t f ι f (λ tf Λ' ί 'εί; τήν θάλασσαν! Μετ ολίγον ο Αλέξιος επεισΰη οτι ουοε 
άπό κακούργου; χείρα; σώζει ή κακουργία. Το συμβού
λιο-/ τή ; έπικρατεία; άπεφήνατο δτι ή διπλή εκείνη βα
σιλεία είνε επιβλαβή; εί; τό Κράτο;, καί δτι τούτου ένε- 
κα καθαιρεΐται δ Αλέξιος* μή άρκούμενον δέ είς τοΰτο, 
προσεψήφισεν, άνευ δίκης εννοείται, οτι εινε περιττόν και 

I νά ζήση. ό  Αλέξιος ελαβε τόν τής μητρός θάνατον, καί 
ο Ανδρόνικος, τοΰ δποίου η καρόια προ καιροΰ ειχ& 
σει τοΰ νά γνωρίζη τ ί έστιν οίκτος και τύψις συνειδό- 
τος, άφοΰ παρετήρησε τό πτώ μ α  τοΰ άθλιου νέου, τόν 
έκτύπησε βαναύσως μέ τόν πόδα, άνακράξας: ( ό  πατήρ 
σου ήτο δόλιος, ή μήτηρ σου φαυλόβιος, συ δέ μωρός! »

I ό  Ανδρόνικος έκυριάρχησε τοΰ Βυζαντινού Κράτους επί 
τρία και ήμισυ ετη, έν μέρει ως επίτροπος τοΰ^Αλέξιου^εν 
μέρει ώς βασιλεύς* ή δε διοίκησις αύτοΰ υπή:^ε παραλο- 
ξον κραμα κακίας και αρετής. Επραξε τοσούτους φόνους, 
ώστε μ ία  εβδομάς, κ α θ ^ν  δέν εχυσεν αίμα άνθρώπινον, 
έκλήθη ε ύ τ  υ χ  ή ς έ π  ο χ  ή είς τά  χρονικά τή ; ζωής 

I του. Συγ^ρόνο^ ομως ανεδει^ε πολλά τοΰ άγαθω^*ρου 
και άρίστου κυβερνήτου προτερήματα. Εκολασεν αύστη- 
ρώς τήν πλεονεξίαν τών μεγιστάνων, κατέπαυσε τάς κα
ταπιέσεις τών φορολόγων, και έτιμώρησεν ανηλεώς την 
άδικίαν τών δημοσίων υπαλλήλων. Επεχείρησε προς του- 
τοις μεγάλα οικοδομήματα και ένεψύχωσε τάς τέχνα ς ' 
αυτός δέ ών λόγιος άνήρ, έπεμεληΟη τάς επιστημας, 
συνετέλεσε δραστηοίως είς τήν κατά τήν εποχήν εκείνην 
άνανεωθέϊσαν σπουδήν τών άρχαίο)ν συγγραφέων.

J  Αλλ’ έάν ύπήρξεν ένδοξος ή έσωτερικη τοΰ Ανδρονίκου 
I κυβέρνησις, άΟλιεστάτη και πλήρης ταραχών και άνωμα- 

λιών1 ύπήρξεν ή έξωτερική, πολλών έχθρών ένοχλούντων 
τό Βυζαντινόν Κράτος. Η άμήχανος έκείνη των πραγμα- 
των κατάστασις κατέπληξε μεγάλως τόν Ανδρόνικον, μετ 
ού πολύ δέ γίνεται έκπτω τος τής άρχής δι εσωτερικής
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στάσεως, ύπενεργηθείσης υπό ίσαακίου τινός, άνήκοντος 
είς τήν οικογένειαν τών Αγγέλων, ητις άπό τών χρόνων 
του Μανουήλ ειχε συγγενεύσει μετά τών Κομνηνών.

ό  Ανδρόνικος ετυχε διατρίβο>ν είς τάς Οελκτικάς τής 
Προποντίδας νήσους, οτε έξερράγη η κατ αυτου ς*άσις. 
Ε ίχε δέ νυμφευθή είς δεύτερον σκανδαλώδη γάμον την 
χήραν του ουστυχούς άνηλίκου Αλεξίου Αγνήν, μόλις δε- 
καεπταετή, αυτός ύπερεβδομηκοντούτης ών, ϊχω ν περι- 
πλέον καί ολόκληρον τά γμ α  παλλακών. Αμα μαθών τά  
συμβάντα έν Κωνσταντινουπόλει, έσπευσε νά έλθη διά 
νά τιμωρήση τους ενόχους* άλλ’ είδε μέ άπορίαν τά  μέν 
βασίλεια έρημα, την δέ πόλιν στασιάζουσαν καί πάντας 
έγκαταλείποντας αυτόν. Ηθέλησε νά κήρυξη άμνηστείαν, 
άλλά τό πλήθος ένέπαιζε την άμνηστείαν ταύτην, λένον 
οτι αυτός είχε χρείαν συγγνώμης, την οποίαν ομως δεν 
θέλει πλέον λάβει έν τώ  κόσμω τούτω. Ηθέλησε νά πα 
ραχώρηση την βασιλείαν είς τόν υιόν αυτου Μανουήλ, 
άλλ αί άρεταί του υίού, δέν ήδύναντο νά έξαγοράσωσι 
τά  του πατρός αμαρτήματα* ακολούθως δέ καί αυτός 
έτυφλώθη καί έφυλακίσθη. Ηθέλησε νά σωθή διά θαλάσ
σης, άλλά συνελήφθη καί περιβληθείς άλύσεις καί κλοιόν 
μέγαν, έσύρθη είς τούς πόδας ίσαακίου του Αγγέλου.

II εύγλωττία του καί τά δάκρυα τών γυναικών, α'ί- 
τινες τον συνώδευον, δέν ισχυσαν νά άποτρέψωσι τήν 
έσχάτην αύτου τιμωρίαν, καί άντί του συνήθους τήςθα-
νατώσεως τρόπου, παρεδόθη είς τον φοβερώτερον τών 
δημίων, είς τόν οχλον τής πρωτευούσης. Καί πρώτον

, , »υστυχη απο των ποοων μ .
ταςύ δύο κιόνο^ν του Ιπποδρομίου, πάντες δέ δσοι ηδύ
ναντο νά φθάσωσι τό σώμά του έξηκολούθουν πλήττοντες 
καί μυριοτρόπως βασανίζοντες, μέχρι; ού δύο Ιταλοί, 
έλεήσαντες τόν άνθρωπον, άπήλλαξαν αύτόν διά τής 
σπάθης δλων τών βασάνων του κόσμου τούτου.

Τοιουτον υπήρξε το ελεεινόν τέλο; άνδρός, του οποίου 
δέν ήξεύρομεν τ ί μάλλον νά θαυμάσωμεν, —  τήν μοχθη- 
ρίαν, ή τήν ευφυΐαν* τήν λαμπράν, ή τήν οίκτράν τύχην!

TO  NEON E T O t

Σοί εύχομαι, φ ίλτατε άναγνώστα, ευτυχές τό νέον 
ετος! Είθε άποβή σοι νέον έτος γενναίας πάλης κατά 
παντός πονηρού, εσωτερικού τε καί έξωτερικού, έτος ούχί 
προλήψεων καί έγω’ίσμοΰ, άλλ* έποικοδομήσεως καί άνορ- 
θώσεως!

όπόσον έπεθύμουν νά ηύχετό τις καί είς έμέ £ν τοιού
τον έτος!  Μόλις δμως έγραψα τάς άνω λέξεις, καί
πάραυτα ελεεινολόγησα τήν εύχομένην άδυναμίαν μου! 
Πας τωόντι λογικός άνθρωπος άούνατον εινε νά άναισθη- 
τή* δ βίος λοιπόν αύτου πρέπει άφεύκτο>ς νά ηνε διηνε
κής πάλη, αυτός δέ, ώς δ βους δ προωρισμένος διά κά

ματον ή σφαγήν! Αιέτρεξα μέ τήν φαντασίαν μου τά  
δεινά πάντα  τής πάλης μέ ηλεκτρικήν τα χύ τη τα , καί 
μ ετ’ ού πολύ τό πνεύμά μου έταράχθη άπό τών έπισίυ- 
ρευθεισών έν άκαρέΐ άπέναντί μου σκηνών’ έκλεισα τούς 
οφθαλμούς, καί έστράφην πρός τούς χλοερούς λειμώνας, 
πρός τά  διαφανή τής πνευματικής ηρεμίας νάματα, καί 
τής ποιητικής ψ υχαγω γία; τά  άντικείμενα. Εάν ομω; 
γόης τις, ή άλλο τ ι δαιμόνιον, ηύχετό μοι έτος υπισχνού- 
μενον τήν πραγματοποίησιν καί τής έμής ευχής, πί«7ευ- 
σόν με οτι ήθελον φανή αρκετά άποφασιστικός δπως 
έ κ λ έ ξ έ τ ο ς  πάλης, πάλης άόκνου υπέρ τής άνθρωπίνης 
ευημερίας. Τά όπλα μου δμο*ς δέν ήθελον είσθαι βέλη 
δηλητηριασμένα, ούτε ήθελον πώ ποτε καταβή είς τάς 
στενωπούς τή ; προσωπικότητος* άλλά τουναντίον, λαβών 
τήν Οέσιν μου εί; τά  υψηλά οροπέδια, ήθελον καταδιώξει 
τον εχθρόν τής άνθρωπότητος απανταχού, έστω καί είς 
τάς άπροσίτους παντί τ ιμ ίω  σκολιότητας τής μαστιζού- 
ση; τήν άνθρωπότητα πολιτική ;, διά μόνης τής πειθούς.

Από καταβολής κόσμου καί κατά πάντα αιώνα ή 
ά λ ή θ ε ι α  υπέφερε τά  μέγιστα είς χειρας τών οπαδών 
της, διότι ούτοι ήθέλησαν άείποτε νά μεταχειρισθώσι τά  
αύτά τών άνταγωνιστών το>ν δπλα, ό εστι κακόν άντί 
κακού, ΰβριν άντί ΰβρεω;! Ημείς δμως ας διδαχθώμεν 
φρόνησιν άπό τό  παρελθόν, ούδόλως άμφιβάλλοντες δτι 
ή πεΤρα  καί ή έ λ π ί ;  δύνανται νά ένισχύσωσι πασαν 
ήμών δργώσαν προσπάθειαν. Αδιάφορον έάν οί πολλοί 
άναισθητούν ή άδιαφορώσιν, ή έάν άλλοι υποκριτικώς κη- 
ρύττουσι τήν πρόοδον ώς νόμον τού π α ρ ο ν τ ο ς  και τού 
μ έ λ λ ο ν τ  ο ς, άλλ’ άντ’ άλλων πράττοντες.

Ναί, τό έπαναλαμβάνο)! Η π ε ί ρ α  καί ή έ λ π ί ς ,  
άνευ τών δποίων δ άνθρωπο; η νεάζει αείποτε η αποκτη- 
νούται’ έν άλλαις λέξεσι, τό π α ρ ε λ θ ό ν  και το μ έ λ 
λον!  όποίαν ευρύτητα, δποιον υψος έχουσιν'άμφότεραι 
αί λέξεις! όπόσον άπειρο; ή έννοια αύτών! Εσκέφθης 
άρά γε τήν άλήθειαν τού δτι άπαν τό παρελθόν άναφύε- 
τα ι, ούτως είπειν, έν σοί, καί δτι άπαν τό μέλλον προ
φητεύεται είς τόν εαυτόν σου;— Εάν ή Ουγατηρ Φαραώ 
δέν έσωζε τό ριφθέν εί; τά  ρείθρα τού Νείλου νήπιον, καί 
δέν άνέτρεφεν αύτο έν π ά σ η  σ ο φ ί α  τ ώ ν  Α ι γ υ 
π τ ί ω ν . — Εάν τό δαιμόνιον τού Πλάτωνος δεν έξεφρα- 
ζετο μέ τήν αρμονίαν τού μεγάλου χορικού ύμνου τού 
παντός* —  έάν 6 υιό; τού Σωφρονίσκου δεν έζη και δεν 
άπέθνησκεν, ώ ; ούδεί; δύναται νύν νά ζήση καί νά άπο- 
θάνη* —  έάν οί Ιουδαίοι ποιμένες δέν ήκροώντο έπί τών 
δρέων, έν μέσω τής μεγαλητέρας μεσονυκτικής ήρεμίας, 
τούς άγγέλους ψάλλοντας λ α τ ρ ε ί α ν ,  ε ι ρ ή ν η ν  καί 
ά γ ά π η ν ,  φωνάς άρχετύπους, έξ ών πηγάζει πασα μου
σική μελωδία* —  έάν ταύτα  καί άλλα δέν έγένοντο, 
ήθελες ποτέ γίνει οίος νύν είσαι; Ού μόνον δέ, άλλ ήθε
λες είσθαι άλλο ον, άνίκανος δλως δπως έννοήσης τήν 
ένεστώσαν θέσιν σου.

Ναί, βεβαίως! Σύ έμορφώθης άπό παν δ ,τι προηγήθη 
τή ; γεννήσεώς σου, καί ουτω σοί έξηγειται τό  π ε π ρ ω -  
μ έ ν ο ν  τ ή ς  ύ π ά ρ ξ ε ώ ς  σου* καθάπερ δέ είς τόν ίδα- 
ν.κόν, ουτο* συμβαίνει καί είς τόν έξο)τερικόν κόσμον. Οί 
ιματισμοί ήμών φέρουσι κοσμήματα καί σχέδια εύρεθέντα 
είς τά  υπόγεια τής Αίγύπτου μνημεία*— τά άνάκλιντρα 
ήμών στηρίζονται έπί τών ποδών τής μυστηριώδους

Σφιγγός* —  αί Καρυάτιδες τού Πανδροσίου καί τού ναού 
τής Αρτέμιόος βαστάζουσι παρ ήμίν, μέ τήν αύτήν εύ- 
χαριν σεμνότητα, τό έλαφρότερον βάρος τώ ν λυχνιών 
ήμών* —  ενώ το υδωρ νέων πηγών περιέχεται έντός ά γ - 
γείο>ν, ών οί ωραιότεροι τύποι άνεσκάφησαν είτε άπό τά  
έρείπια τών Εκατομπύλων Θηβών, είτε άπό τήν λάβαν 
τήν πρό αιώνων καλύψασαν τάς τεθαμμένας πόλεις Ηρά
κλειον καί Πομπηίαν.

Η άλήθεια έστίν άθάνατος. Ούτε θρύμμα ούτε κλάσμα 
αύτής θνήσκει πώποτε! Λσαύτως καί ή ψυχή, μολονότι 
το  σώμα θνήσκει κατά φυσικόν νόμον άποσπώμενον αύ
τ ή ; , άνίσταται δμως είς έντελεστέραν μορφήν, άφίνουσα 
όπισθεν αύτής τά  θνητά λείψανα. Πασα γραμμή καλλο
νής, ώς καί παν ίχνος άρχαίου κοσμήματος, είσίν εκφρά
σεις ιδέα; τινο; καί μετέχουσιν άθανασίας. Ουτω βλέ- 
πομεν τό ώραίον φύλλον τής άκάνθου μεταφερόμενον 
άπό τά  αρχαία Κορινθιακά κιονόκρανα, δπως κοσμήση 
τούς πέπλου; καί τάς διπλό ας τών Παρισίων καί τά  
ποικιλόστικτα τή ; Α γγλίας υφάσματα.

Λέγουσιν δτι τό τόξον τής βαρβίτου, συρόμενον έπί 
τού χείλους άγγείου γέμοντος άμμου, ιχνογραφεί φω
νάς μουσικής έπ αύτής. Ουτω καί οί δονισμοί τού π  α- 
ρ ό ν τ ο ς  άφίνουσι τόν ήχον αύτών έγκεχαραγμένον είς 
τή ν  ψυχήν, καί μετά καιρόν άποκαλούμεν αύτούς τ ή ν  
φ ω ν ή ν  τ ο ύ  π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς .  Τοιουτοτρόπως σύ εί τό 
τέκνον τού παρελθόντος καί δ πατήρ τού μέλλοντος, εύ- 
ρίσκεσαι δε έπί τού παρόντο;, ώ ; ή Αλκυωνίς έπί σκοπέ
λου μικρού, μέ τό άχανές τών άπεναντί σου ύδάτων, έτοί- 
μων νά είσρεύσωσι καί νά άναμιχθώσι μετά τών ίπισθέν 
σου κειμένων. Εζησας έν τώ  πατρί σου, ζής είς έαυτόν* 
έάν η μεταρρυθμιστής, πρόσεχε είς τήν θέσιν σου! Μή 
έπιτρέψης πώ ποτε είς τόν πάταγον καί τήν διαφωνίαν τού 
θορυβώδους παρόντο; νά πνίξη τήν μουσικήν τού παρελ- 
θόντο;. Εσο βέβαιο; δτι ούδεί; η^ος τού μεμακρυσμένου 
τώ ν άρχαίων χρόνων ωκεανού δέν Οά έπληττε νύν τήν 
ακοήν σου, έάν δεν προήρχετο άπό τήν χορδήν τής αιωνίου 
ά ν τ ι λ α λ ή σ ε ω ς  τ ο ύ  Παντός*  άλλως, έπνίγετο είς 
τόν βρυχηθμόν τών κυμάτων, πρίν ή φθάση έως είς τά  
ώ τά  σου.

Μεταρρύθμιζε οσον δύνασαι, διότι τό παρόν πολλών 
χρήζει δυστυχώς μεταρρυθμίσεων, ό  Νέος Κόσμο;, δ μή 
μεταρρύθμισα; ίκανώς τό άλλως έντελές οσον ένε7 ΐν αυτού 
πολίτευμα, άλλ άφήσας τό στίγμα τής σωματεμπορίας, 
εδέησεν όπως έκπλύνη αύτό έσχάτως διά πολλού καί 
πολυτίμου αδελφικού αίματος, καί πρός μεγάλην τών 
καταχθονίου λυμεώνων τού Παλαιού Κόσμου άγαλλίασιν, 
τών φοβουμένων μήπως Οαττον ή βράδιον δ Νέος Κόσμος 
θέση τόν δημοκρατικόν αύτού πέλεκυν έπί τών σεσαθρω- 
μένων καί φθισιώντων αύτών πολιτευμάτων καί προλή
ψεων. Σύ δμως προσπάθησον ινα μή άφήσης τοΤς τέκνοις 
σου δφειλομενον συνάλλαγμα αμαρτημάτων καί δεισι
δαιμονιών, δπερ σύαύτό; ώφειλες νάάποτίσης, διότι πράτ
τεις μέγα άδικον! Καί πάλιν έρώ σοι' Μεταρρύθμιζε 
άδεώς, έάν ήσαι τέκνον τής προόδου, μή καταχρασθης 
δμως ούδέποτε τών ευεργετημάτων τοΰ παρελθόντος. 
Επίθες τήν κεφαλήν σου τρυφερώς έπί τού φιλοστόργου 
αύτού στήθους, δσάκις βιασθής νά καταστρέψης δπο>ς 
άνοικοδομήσης, καί, άτενίζων είς αύτό, άφες τήν ζωοποιόν

άκτϊνα τού βλέμματος αύτού ϊνα φόρτιση πάλιν τήν κό 
ρην τού δφθαλμού σου, δ ιότι αυτη σοί έδωκε τή ν  ζωήν.

Τό κατ έμέ, δέν δύναμαι νά καταφρονήσω ούδέν έξ 
δσων ή καρδία ένός έθνους έτήοησε δι’αιώνας ιερόν. Επειδή 
ή καρδία είνε έπίσης αγ ία , τόσον έν τ$  ισχυί οσον καί έν 
τη  άσθενεία αύτής, δέν αρμόζει νά σκώπτωμεν πολλώ 
δέ μάλλον νά μυκτηρίζωμεν αύτήν. Α παντα τά  ύπάρ- 
ξαντα είσίν υπάρξαντα. Καί μολονότι ή γ ή , δδεύουσα 
κατά τήν πορείαν αύτής, (παραπλησίως ποταμώ α ίμ ατος, 
διηγουμένω κατά  τόν £ούν του μακράν εί καί σιωπηλήν 
ιστορίαν θανάτου), ένδέχεται νά έρυθριάση άκούουσα τήν 
ιστορίαν αύτής, καί να καλύψη τό  πρόσωπον αίσχυνομέ- 
νη, τό παρελθόν δμως είνε πάντοτε παρελθόν, είνε του 
Θεού* δέν είνε πλέον ήμέτερον, άλλ’ 'Ιςχτα.ι άπέναντί τού 
θρόνου τής δικαιοσύνης Αυτού’ άλλ’ δ κ ό σ μ ο ς  καί 
ή μ  ε ί ς  ας κάμωμεν τού λοιπού τό  καλύτερον, έάν 
δυνάμεθα!

Εν ούδεμια άλλη ώρς τού έτους δ σκεπτόμενος νούς 
δέν πραγματοποιεί τοσούτον τήν άλήθειαν τού δτι ϊ ς χ τ α ι  
έν μέσω δύο άπείρων, ούδέποτε άναγνωρίζει εύκρινέστερον 
τήν υπάρξω τών μεγάλων ιδεών, αΐτινες, καθάπερ τ& 
τού ίανού άγαλμα, βλέπουσιν έμπροσθεν καί ίπ ισ θεν , 
οσον δταν τό παλαιόν έτος, ήτοι ή φυσική τού χρόνου 
μονάς, στρέφει άφ ήμών τό οικεϊον αυτού πρόσωπον, 
άναχωρούν οπως φθάση τούς προκατακλυσμιαίους άδελ- 
φούς του. ΐπάρχουσιν άληθώς μεγάλαι εντυπώσεις είς 
τήν περίοδον έκείνην, *̂ ν τά  έθνη άναγνωρίζουσιν ώς ϊχνος 
καί μονάδα τού παρεληλυθότος χρόνου.

Ο χειμερινός τού έτους καιρός έχει γοεράν τήν φωνήν· 
11 φύσις αύτή μειδιώσα, τό έαρ σοί λέγει, «Φίλε, πώς 
έχε ις ;» ένώ τόν χειμώνα σοί δίδει σιωπηλόν, έάν ούχί 
σκυθρωπόν, ΐ γ ί α ι ν ε !  ό  ένιαυτός προχωρεί κατανα- 
λισκόμενος, ώς δ ηχος τού κώδωνος άφ’ ής στιγμής κρού- 
ση, διέρχεται δέ άκωλύτως, ώς δ άνεμος έπί θερισθέντος 
άγρού, δ μή ευρίσκων τ ί  νά κίνηση* ένώ τά  έμμετρα 
κρούσματα τού λικμίζοντος τόν σίτον έξυπνώσι τήν ιδέαν, 
δτι έντός τού ξηρού καί πεπτωκότος στάχυος (1) υπάρχει 
μεγίστη μερίς τροφής συνάμα καί ζωής.

Ουτω καί ή έλπίς άναφύεται πάντοτε άπό τώ ν κόλ
πων τής λύπης καί τής άθλιότητος! 0  υποδοχή τού νέου 
έτους άναμιγνύεται μετά τού προσφιλούς άποχαιρετισμού 
τού παρερχομένου. Κλείοντες πρός καιρόν τάς δοσολη
ψίας ήμών μετά τού παρελθόντος, δπερ θέλομεν μόνον 
άπαντήσει είς τήν Αιωνιότητα, &ς συγχαρώμεν τό  παρόν 
μέ πάσας τάς συνοδευούσας αύτό άσχολίας, άσπαζόμενοι 
άλλήλους έν άγάπη, f αίνοντες τούλάχιστον άνθη είς τήν 
δδόν τής προόδου καί τής άγωνιώσης άνθρωπότητος, έάν 
άλλως πως δέν δυνάμεθα νά έλαφρώσωμεν δ είς τού άλ
λου τά  βάρη.

Ρ. ΠΕΛΕΚΑΣΙΙΣ.

(1) Έν ’Αμερική υπάρχει άγρός σιτοφόρος, σπορείς έκ τών εύ- 
ρεΟέντων εν τχΤς π->ραμίσι της Αίγυπτου προδισ'/ιλιετών κόκκων σί
του, οΐτινες ουτευΟίντες άνέοωκαν στά/.υας ! 1



Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε ΙΣ  ΕΚ. Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΑ Σ .

ΤΑ ΛΟΤΤΡΑ ΤΟΎ Κ ΙϊΣΙΓΚΕΝ.

(Συνε/εια. ίοε φυλλάο. ΛΑ .)

Το λεωφορειον ημών είχεν ήδη προχωρήσει ικανώς, 
οτε, κάμψαντες, άνεκαλύψαμεν τά  περίφημα εκείνα δάση 
της Φοαγκονίας, τά  οποία οι θαυμάσιοι ποιηται της 
Γερμανίας τοσοΰτον εξύμνησαν. Και όντως, τ ι  αλλο επα- 
γωγότερον καί μεγαλοπρεπέστερο'/ του δάσους, £κα 7 ον 
δάσος εινε ώς είς σαπφείρινος λίθος επι του διαδήματος 
τής παντουργοΰ φύσεο^ς. Το δάσος ην η πρώτη κατοικία 
τοΰ ανθρώπου* μόνον έντδς αύτου ευρίσκει ό ερο>τοληπτος

\
βεβαρημένον στήθος και ζωογονε 

του. Εν αύτώ εκχέει έν κατανύξει δ ερημίτης την προσευ
χήν αύτου· ή βαθεία σιωπή και ηρεμία του δάσους είνε 
ή κλίμα ξ, δι ής άναβαίνει πρδς τδν ήλιοσταλακτον Ορο
νον του θεοΰ. Εν τω  δάσει ίδρύσατο η αγία Ελευθερία,
f  /  ^  ·  Λ  '   / ......................... —  e ? .* r v s i

και τδν μάλλον πρεσβύτερον του χωρίου έπί της ουδού 
της αύλείου Ούρας άναπαυόμενον. Πάντες οί λοιποί κά
τοικοι, άνδρες τε  καί γυναίκες, απέρχονται είς την έ;ο - 
χην π ρ ος καλλιέργειαν τών αγρών η συγκομιδήν τών καρ
πών. Η ώρα δε, καθ’ή ν ουτοι έπιστρέφουσιν οϊκαδε δπως 
φάγωσι τδν εν ίδρώτι του προσώπου αύτών άποκτηθέντα 
άρτον καί άναπαύσωσι τά  κεκμηκότα αύτών μέλη, εινε 
όντως λαμπρά καί ωραία. Νομίζω δτι οί πο ιηται, οί π ι
στοί ουτοι ερμηνευταί της φύσεως, ούδεμίαν την υπερ
βολήν προσέθηκαν, περιγράψαντες την ζωην του χωρικού, 
την αγνήν καί απλοϊκήν αύτοΰ ύπαρξιν. Κ ατά την ώραν 
δέ ταύτην καί τά  ζώα τοΰ δρυμοΰ, έξερχόμενα πρδς

* f 1 / Λ »

οσάκις κατεόιώχ^η, το σκήνωμα αυτής, εν αυτω ευρον 
αείποτε οί ύπερασπισταί αύτής κρυσφήγετον ασφαλές, 
καί ές αύτοΰ έξώρμησαν πάλιν κατά τών ενάντιων λαΰ- 
ροι καί θαρραλέοι. ΙΙασα μεγάλη ιδέα καί πασα μελέτη 
περί άναστατώσεως καί πολιτισμοΰ τών εθνικοτήτων εν 
τώ  δάσει συνεληφθησαν κ α τ’ άρχάς, καί εντεύθεν έςεχύ- 
Οησαν καί έπραγματοποιήθησαν επειτα είς τάς πόλεις.

Αλλ’ έκτος τούτων δλων εχουσι τά δάση της Φράγκο 
νίας καί έτερόν τ ι προσιδιάζον, οτι δηλαδή συνί^ανται έκ 
διαφόρων δένδρων, κατ εναλλαγήν συμπεφυρμενο>; 
διατεταγμένων, μεταξύ τών οποίων η φηγδς, η πευκη, 
ή έλάτη καί η δρΰς μάλλον έπικρατοΰσι, καί οτι εγεν- 
νηθησαν καί ηύξηνθησαν έπί ομαλής μάλλον γής. Τδ 
περιφημότερον δμως δάσος κατά τε τήν εκτασιν καί τήν 
πυκνότητα ην τδ  άριστερόθεν τής δδοΰ ήμών παρου- 
σιασθέν, καί ύπδ τών Φράγκων Monds-wnld καλούμενον. 
Εν τώ  μέσω τοΰ δάσους τούτου ύψοϋτο άλλοτε, ότε οί 
άνθρωποι προσεκύνουν τά  είδωλα, δ ναδς τοΰ πρώτου αύ
τών θεοΰ τοΰ όλλα , καί δ δποίος -κατηφανίσθη κατά τδ 
(>85 ύπδ τοΰ ενθέρμου μοναχοϋ Κιλιανοΰ, οτε ή αλήθεια 
τοΰ Εύαγγελίου έοιδάσκετο καί έν ταΐς έπαρχίαις τα ύ- 
ταις. Λέγεται δέ δτι καί μέχρι τής σήμερον διασώζονται 
ίχνη αύτοΰ, καίτοι ετεροι διϊσχυρίζονται δτι ταΰτα  άνή- 
κουσιν είς τδν χριστιανικδν ναδν, τδν δποΊον ο ιεραπό^ο- 
λος ούτος ώκοδομήσατο έπί τοΰ αύτοΰ τόπου πρδ; έμ- 
παιγμον τών είδωλολατρών.

Είχομεν ήδη φθάσει έντώ  μέσω σχεδόν τήςδδοΰ ήμών, 
οτε, ετέρους ίππους ζεύξαντες καί έπί τινα μόνον λεπτά 
άναπαυθέντες, έκινήσαμεν πάλιν. Μέχρι τοΰδε διήλθομεν 
διά δεκαπέντε ίσως διαφόρων χωρίων, άλλά λίαν άση- 
μάντων καί ρυπαρών* έν καιρώ δε μάλιστα ημέρας, εκ- 
τδς τών εορτών, είσί πάντα νεκρά καί έρημα. Επί τών 
ίδών δέν βλέπει τ ις  άλλο, είμή τδν άγέρωχον άλέκτορα 
άρχοντα έν μέσω τών άλεκτορίδων, παίδας τινας ημί
γυμνους παίζοντας έντδς τοΰ προαυλίου τής έκκλησίας 
υπδ τά  ομματα τοΰ προγάστορος έφημερίου, ένίοτε δέ

άναζήτησιν τής τροφής αύτών, περιέρχονται άφόβως τά ; 
πεδιάδας καί τους λειμώνας. Τδ πλήθος τών δορκάδων 
καί λαγωών μάλιστα, τους δποίους είδομεν κατά  τά 
μέρη ταΰτα , είνε άπερίγραπτον.

Λί ακτίνες τοΰ ήλίου έχρύσοναν ήδη μόλις τάς δεν- 
δροστεφεις κορυφά; τών πέριξ βουνών, οτε ήρχίσαμεν νά 
κατερχώμεθα τήν καλλίδενδρον κοιλάδα, έντδ; τήςδποίας 
κεΐται τδ  Κίσσιγκεν. Φαίνεται δέ οτι καί οι ίπποι αυ
το ί εννόησαν οτι είχον νά διατρέςωσι μικραν είσετι απο- 
στασιν, διότι καί τδ βήμα αυτών εκουσιως κατεσπευσαν, 
καί χρεμετισμδν συνεχώς χαροποιδν έξηρεύγοντο’ εγνώ- 
ριζον δτι έντδ; ολίγου έμελλον νά λάβωσι τδν χόρτον 
καί τήν κριθήν αύτών.

Μετά ήμίσειαν περίπου ώραν είμεθα έν τή  πολει. Ανα-^ 
φέρω δέ έν παρόδω οτι άπδ τής ϋβαϊνφούρτη; μέχρι τής 
εισόδου τοΰ Κίσσιγκεν πασα ή λεωφόρος ένθεν και ενΟεν 
είνε πεφυτευμένη έξ δπω ροφόρων δένδρων, ήτοι μηλεών, 
κερασεών κ. τ . λ. ό  φερέπονος Γερμανδς ούδέ σπιθαμήν 
γής άφίνει άκαλλιέργητον. Τά δένδρα τα ΰτα  ανηκουσιν 
είς τδν δήμον τής πόλεως, δςτι; ενοικιάζει αύτά είς τδν 
πλειοδοτοΰντα* παρέχουσι δε καί ετερον καλόν, οτι 
σκιάζουσι τδν οδοιπόρον κατα τών καυστικών ακτινών 
τοΰ ήλίου.

Είς τήν πόλιν άφιχθέντες, διηυθύνθημεν εις τδ κεντρι- 
κώτερον ξενοδοχείον τ ή ς  ΤΙ ρ ω σ σ ι κ ή ς α υ λ  ή ; αλλ εκ 
τών 70  ή 80  κοιτώνων αύτοΰ ούδέ είς 7,το κενός. Εν 
συνόλω είπείν, εί; δλα τά καλήτερα ςενοδοχεια, δκτω 
τδν άριθμδν, κατεφύγαμεν, άλλ ούδαμοΰ εΰρομεν υποδο
χήν’ τόσον πλήθο; ξένιον ητο σεσωρευμενον κατά  την 
έποχήν ταύτην. Είς Κίσσιγκεν, ώς καί εί; πασαν άλ
λην λουτρών πόλιν, ένοικιάζονται ύπδ τών έντοπίων καί 
οίκίαι καί δωμάτια, άλλ ούδέ παρα τούτοις ηδυνηΟημεν 
άμέσω; νά ευρωμεν κατάλληλον κατοικίαν’ ώστε η άθυ- 
μία ήμών εφθασεν είς τδ επακρον. II πείνα δε συνάμα, 
ήτις έδεκάτιζε τδν κενόν ήμών στόμαχον, ως και ο επι 
μάλλον καί μάλλον μελάντερο; γινόμενος πέπλος τής 
νυκτδς, έπηύςανον πλειότερον τήν απελπισίαν ήμων.

Μετά πολλάς τέλος έρεύνας καί δοκιμασία;, άπαν- 
τώμεν διερχομένην κόρην τινά εγχωριαν, δεκαπενταετή 
μόλις τήν ηλικίαν, λάγηνον πλήρη υδατος έπί τών ώμων 
αύτή; φέρουσαν. ί ΐ  κόρη πάραυτα ένόησεν οτι είμεθα 
ξένοι, καί δτι κατοικίαν άναζητοΰμεν’ πλησιάσασα λοι- 
πδν εί; ήμας, είπεν δτι ίσα ίσα σήμερον έκενώθη η μικρά 
οικία αύτών, ύπδ Πρωσσική; τινδς οίκογενείας κατεχομε-
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νης, άλλ’ δτι δυστυχώς κεΐται έξω τής πόλεως. Περί 
τούτου ολίγον έφροντίσαμεν* μ ε τά  έν τέταρτον τής ώρας

φθάσαντες καί ίδόντες τήν έκ τεσσάρων εύαέρων δ ο) μα
τιών συνισταμένην οικίαν, έμείναμεν κατά πάντα ευχα
ριστημένοι, πρδ πάντων δε ένεκα τών μεγάλων περιποιή
σεων έκ μέρους τής οίκοδεσποίνης ήμών καί τών δύο αύ
τ ή ; θυγατέρων.

Λς μοί έπιτρέψν) ήδη δ άναγνώστης δπως έπιληφθώ 
πρδ παντδς άλλου τής περιγραφής τοΰ Κίσσιγκεν, τών 
λουτρών ή τών ιαματικών ύδάτων αύτοΰ, τήν ζωήν τών 
προς ίασιν άφικομένων ξένων, κ. τ . λ.

Τδ Κίσσιγκεν περιέχει μόλις ί— 5 ,0 0 0  κατοικούν, καί 
ανάγεται διά τοΰτο μάλλον είς τάς πολίχνας (Stadtehen)· 
είνε δε λίαν άρχαίον καί κεΐται, ώς καί έν τοις άνωθεν 
έλέχθη, έντδς κοιλάδος, σχηματιζομένης έκ τών πρδς 
βορράν καί εω ίκανώς ύψηλών βουνών (ftohngebir#). 
ίστέον δέ ετι δτι τδ Κίσσιγκεν πρδ 30  ή 40  έτών δέν 
ητο είμή άσήμαντόν τ ι  χωρίον* δ πλοΰτος καί ή αυξησις 
τών κατοίκων αύτοΰ άρχονται άπδ τής έποχής, καθ 
ήν έγνώσθη καί διεκηρύχθη ή ιαματική δύναμις τής τ ε 
λευτα ία ; μάλιστα πηγής.

Κ ατ άρχάς έπέσυραν τήν προσοχήν τοΰ κοινοΰ έφ 
εαυτών αί ένταΰθα πλούσιαι άλατοπηγαί, τών δποίων 
τήν χρήσιν έποίουν οίάνθρο>ποι καί πρδ τής έποχής άκόμη 
Καρόλου τοΰ Μεγάλου, όψιαίτερον άνεκαλύφθη ή πηγή 
τοΰ Μαξίου (M axprunnen), είτα ή P an d u r, καί έπί τέ
λους κατά τδ 1737  ή σημαντικωτέρα πηγή, ή lValiOCZV (1). 
Η τελευταία δέ μάλιστα άνεκαλύφθη ώς εξής. Οπως 
προφυλάξωσι τάς δύο πρώτας πηγάς άπδ τών συνεχών 
πλημμυρών τοΰ έκεΐ πλησίον καταρρέοντος ποταμού 
Σάλη (Saale), άπεφάσισαν οί έντόπιοι νά δώσωσιν άλλην 
διεύθυνσήν είς τδ ρεΰμα αύτοΰ. Τούτου γενομένου, ίδου 
αναφαίνεται η Rakoczy, τριάκοντα μόλις πόδας άπέ- 
χουσα τής P andur. Απδ τοΰδε λοιπδν ηρχισε νά συγ- 
καταριθμήται καί τδ Κίσσιγκεν μεταξύ τών πρώτων 
Εύρωπαϊκών λουτρών. Οί τότε ήγεμονοεπίσκοποι, μά
λιστα  τής Βυρσεβούργη;, ποωτευούσης τής Φραγκονίας, 
συνετέλεσαν παντί σΟένει πρδς τοΰτο, ώσαύτως δέ καί 
δ βασιλεύς Λουδοβίκο;, δςτι; πρδ; τοίς άλλοις καί τάς 
ώραία; ώκοδομήσατο αψίδας (arcaden), ύπδ τάς δποίας 
περιπατοΰσιν η κάθηνται οί ξένοι έν καιρώ βροχής.

ΙΙμίσειαν ώραν μακράν τής πόλεως κείνται κα ίτά  πλού
σια άλατοποιεία, ιδιοκτησία τή ; Κυβερνήσεω;, ετι δέ καί 
τδ εύρύχ(ορον καί ώραίον κατάστημα τών άλατολουτρών 
(St)olliiuler). Η πηγή αύτών, ήτοι δ κρουνδς (sprilde ), 
άνεκαλύφθη ετι δψιαίτερον η αί προλεχθεΐσαι, καί οχι 
πολΰ μακράν τοΰ ποταμοΰ. Ενεκα δέ τής μεγάλης πο- 
σότητ>; δξυανθρακικοΰ οξέος, τήν δποίαν έμπεριέχει, καί 
ενεκα ετέρου τινδς φαινομένου, άνήκει είς τάς μάλλον

σθώσιν ύπόκωφοί τινες κρότοι, ομοιοι μέ έκείνους, οίτινες 
φθάνουσιν είς τά  ώτα ήμών δταν κενωθή τηλεβόλον ε:ς 
ίκανώς μακράν άπόστασιν. Αμα δέ ή στήλη τοΰ υδατος

(I) Τα ονόματα Panrlur καί Ilakoczy φαίνονται να 7,νε κύ
ρια* άλλα ττοΤοι τινε; τ,σαν οί άνορε; ούτοι, τών δποίων τά όνο- 
μ τ.-·:. και αί πηγαί ελαβον, καί διατί, ού£1 οί Γερμανοί αυτοί γνωρι- 
ζουσιν ακριβώς.

φθάση είς τδ βάθος τοΰτο, άρχεται πάλιν ολίγον κ α τ’ 
δλίγον, ύπδ τους αύτους αμβλείς ήχους, νά άναβαίν/] είς 
τδ σύνηθες αύτοΰ υψο; μέχρι νέας καταπτώσεως’ ώστε 
ένταΰθα παρατηρειται άμ πω τίςτις  καί παλίρροια τής 
θαλάσσης ύπογείως.

Οτε πρό τινων έτών μετά τήν συνήθη κατάπτωσιν 
δέν άνεφάνη πλέον δ κρουνδς έπί μήνας ούκ ολίγους, πε
ριέπεσε πασα ή πόλις είς μέγα πένθος, καί άπέδιδε τδ  
κακδν τοΰτο είς το πλήθος τών αμαρτιών αύτής. Καθ 
δλον τδ  διάστημα τοΰτο δέν έπαυσαν οί κάτοικοι νη- 
στεύοντες καί λιτανείας ποιοΰντες. Οτε δέ άνεπήδησε καί 
πάλιν ή ιδιότροπος πηγή, παρεδέχθησαν δτι έξιλεώθη 
πλέον δ Θεός. Απδ τής άνακαλύψεως αύτής έπεσον καί

μοιον δυστύχημα συνέ'οη.
Είς Κίσσιγκεν προσέρχονται οί κοιλιακά πρδ πάντων 

νοσήματα νοσοΰντες. ίδου δέ καί ή διάταξις τών ώρών 
τής ημέρα; κατά τήν ένταΰθα διαμονήν. Απδ τών (5— 8 
έρχονται καίπεριπατοΰσιν οί ξένοι, (τών δποίων ο άριθμδς 
κατά τδν Ιούνιον καί Ιούλιον μάλιστα άναβαίνει μέχρι 
τών 6 — 7 χιλ.) έντδς τοΰ κήπου (Cnrgarden), ενθα 
παιανίζει καί αξιόλογος μουσική, ΐ ί  εκτασις αύτοΰ είνε 
τόσω μεγάλη, ώστε πολλάς άκόμη χιλιάδας ήδύνατο νά 
περιλάβ·/;. Ενταΰθα τά  πάντα εχουσι διαφόρως. Οί γνώ
ριμοι συνέρχονται δμοΰ, οί δμόφρονες συναντώνται εύκό
λως, οί δμοιοπαθείς συσχετίζονται ταχέως* πας δ ερχό
μενος εύαρεστεΐται, ευφραίνεται καί έξοικειουται. Τδ Κίσ- 
σιγκεν είνε ή πόλις, ένθα σχεδδν δλα τά  εθνη τής Εύρώ- 
πη ; άντιπροσο^πεύονται.

Ανά 10— 20 λεπτ ά πίνουσιν οί άσθενείς τά  ύπδ τών 
ιατρών προσδιορισθέντα ποτήρια. II λίαν κομψώς και 
φιλοκάλω; κατεσκευασμένη πηγή πολιορκείται στενώς 
κατά τήν ώραν ταύτην. Τά ποτήρια, δι ών προσφερεται 
τδ ίαματικδν ποτδν, ε'.σί χ.οινά, άλλα κενωθέντα πλυ- 
νονται πάραυτα ύπδ τών υπηρετών έντδ; μεγάλου άγ- 
γείου, πεπληρωμένου υδατος καθαροΰ. Ούχ ηττον δμως 
ύπάρχουσι καί πολλοί, πρδ πάντων δέ αί ύποπτοι γυναΐ- 
κες, οίτινες φέρουσι μεθ’ εαυτών ίδια καί κεχρυσωμένα 
ποτήρια.

Απδ τών 8 — 9 προγευματίζουσιν οί άσθενείς’ μετά 
παρέλευσιν δέ δλίγου χρόνου, άφοΰ λάβο^σιν έν τώ  οίκή- 
αατι αύτων τδ λουτρδν, μεταβαινουσιν εις το εκ πολ
λών καί διαφόρων βιβλίων καί έφημερίδων κεκοσμημένον 
καί έντδς τοΰ κήπου κείμενον άναγνωστήριον πρδς άνά- 
γνο^σιν, \  ποιοΰσι μικρούς περιπάτους. Μόνον αί κυρίαι 
αένουσι συνήθως κατά τήν ώραν ταύτην οίκαδε, προετοι
μαζόμενα'. καί καλλωπιζόμεναι διά τήν μετέπειτα γενι
κήν συνάθροισιν. Μετά δέτδ  γεΰμα, συνερχόμενοι πολλοί 
γνώριμοι καί φίλοι, επιχειροΰσι πεζή εφ αμαςης ετι 
μακροτέρου; περιπάτους, τών δποίων τδ  Κίσσιγκεν ού- 
δόλως στερείται. Αί τοποθεσία», μάλιστα Bodenlaube 
καί T rim  b erg  είσίν αί μάλλον τερπναίκαί ώραίαι. Οπως 
δέτις φθάση είς ταύτας, πρέπει έπί ήμίσειαν ώραν νά βα - 
δίζη ίντδς πολυδένδρου καί δροσερού δάσους* δ άποκα- 
μών άναπαύεται έπί βάθρου, επίτηδες κατασκευασθέν- 
των, Οί ύγειέστεροι περιπλανώνται έντδς αύτοΰ, κόμαρα



1 3 6 Ε Π Τ Α - Λ . Ο Φ Ο Σ .

κα ί άνθη συλλέγοντες, καί πίνοντες τό  κρυσταλλώδες 
υδωρ τοΰ ησύχο>ς καταρρέοντος ρύακος. Αι γυναίκες μ α - 
λ ίστα , a t έλα φ pal αύται χρυσαλλίδες τής έξοχης, όεν 
παύουσι πληροΰσαι το όάσος με θελκτικά ασματα , και 
άποκαΟι?ώσαι ουτω την γενικήν ευθυμίαν έτι μεγαλητέραν 
κα ί διαρκή. ΙΙερ! την έκτην τέλος ώραν της εσπέρας έρχε
τα ι πάλιν ή μεγάλη κίνησις τών άνθρώπο)ν εντός τοΰ κήπου 
έν μέσω τών ουρανίων και γλυκερών ήχων της Γερμανικής 
μουσικής. Οι κεκμηκότες η λίαν πασχοντες δυνανται να 
καΟησωσιν έπί τών κομψών εδοίλίων, τα  οποία καθ εκα- 
τοστύας εισί τεθειμένα κατά μικρά διαστήματα.

Αυτη είνε έν συντόμω ή καθημερινή ζωή τοΰ έν Κισσιγ- 
κεν ξένου* έννοεϊται δέοτι, μετά παρέλευσιν ολιγο^ν ημερών, 
αποβαίνει λίαν μονότονος και βαρυντική. Εγώ τούλάχις*ον 
έΟεώρησα εαυτόν ευτυχή, οτε μετά δεκατέσσαρας ημέρας 
κατώρΟωσα νά αναχωρήσω εντεΰΟεν. ίσο>ς διότι δεν έπα- 
σχεν η υγεία μου, και όεν είχον επομένως αναγκην της 
θεραπευτικής δυνάμεως τών πηγών αυτου.

(Ακολουθεί).

Ο  S O T T A T A N O S

Το σύστημα τών έθνών ομοιάζει τών πλανητών το 
σύστημα, ή δέ Αυτοκρατορία τών Σουλτάνοι, ώς έκ τής 
γεωγραφικής Οέσεώςτης, κατέχει έντος τοΰ έπιγείου συ
στήματος τούτου την Οέσιν, ήν κατέχει δ ήλιος έντος αύ
τοΰ τοΰ πλανητικοΰ συστήματος. Συστρέφονται πέριξ 
τής όΟοψ.ανικής Αυτοκρατορίας και δορυφοροΰσι την 
άνασσαν ταύτην δλα τά  εθνη, καθώς συστρέφονται πέριξ 
τοΰ Ηλιου καί δορυφοροΰσι τόν μεγαλοπρεπέστατον αυ
τόν άνακτα τοΰ συστήματος ημών δλοι οί πλανήται.

Η Κωνσταντινούπολή είνε τό κέντρον τοΰ έπιγείου κό
σμου, συνδέει έξαισίο>ς τάς Οαλάσσας και τάς ηπείρους, 
καί συγκεντρώνει εις έαυτήν δλα τά  δμμα τα , δλους τους 
στοχασμούς, ολας τάς ιδέας. Πλατεία τοΰ οίκουμενικοΰ 
έμπορίου, δρμητήριον τής παγκοσμίου συνεντεύξεο^ς, 
ομοιάζει πανήγυριν atcoviav, δ δέ κυματισμός τών ση
μαιών της, δασΰς και ποικιλόχρους, σχηματίζει αείποτε 
είς τά  ΰψη τοΰ δρίζοντός της κόσμον ί'διον, κόσμον γοη
τευτικόν, κόσμον έπιβάλλοντα είς ολην την γήν μυστη
ριώδη τινά σιγήν καί σέβας.

Κύκλςο ολο^ν τών έθνών, δλων τών έπικρατειών χ α -  
ράσσονται όρια, ώς οί πλανήται εχουσι τάς τροχιάς των* 
καΟο>ς δέ, δταν είς πλανήτης παρεκκλίνη άπό την τρο
χιάν του, θέλει άπολεσΟή αυτός, η καταστραφή τό ηλια
κόν σύστημα καί τό σύμπαν κατασταΟή πάλιν χάος, 
τοιουτοτρόπο>ς, δταν έθνος τ ι  παρεκκλίνη άπό τά  όριά 
του, η αρμονία τοΰ συστήματος τών έθνών καταστρέ- 
φεται, καί η γή  μεταβάλλεται είς θάλασσαν αΐματος και 
πυρός.

11 Οθωμανική Αυτοκρατορία υψοΰται σήμερον μεταξύ 
δλων τών έθνών, ώς δ κεντρικός καί μέγας Οόλος γ ιγαν- 
τιαίου τινός οικοδομήματος, δ όποιος άμα ΟραυσΟη κα

ταρρέει δλον το οικοδόμημα. Πέριξ <)ϊ τής μεγάλης και 
περιζηλου ταύτης γής ύψοΰνται τά  μεγάλα Εθνη ώς Οά- 
λασσαι έξο>γκωμέναι, αΐτινες έπιχεόμεναι ηδύναντο νά 
καταπνίξοισι την Ανατολήν και να αλλοιωσωτι την πο
λιτικήν κατάστασιν τή ς γής, έάν έλειπεν έκ τοΰ μέσου 
τών έθνών η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αλλ ό περιφανής 
και ένδοξος θρόνος τών Σουλτάνων ιστατα ι έν μέσω αυ
τών ώς ακλόνητος βράχος, έναντίον τοΰ δποίου συντρί
βονται τά  κύματα τών θαλασσών αυτών. Ούύεμία αμ
φιβολία ότι τον βράχον τούτον εΟεσε προνοητικώς η κρα- 
τα ιά  χειρ τοΰ Τψίστου.

Τοιαύτης λοιπόν προνομιούχου καί εύδαίμονος έπικρα- 
τείας απόλυτος Μονάρχης έκληΟη ούρανόΟεν ί  λαοπόΟr -  
τος Αναξ, δ μεγαλεπηβόλου πατρός τρισένόοξος υίός, 
ΣΟΓΑΤΑΝ ΑΒΔ-0ΓΛ-ΑΖΙΙΖ, ουτινος ΟεωρούμεΟα ευτυ
χείς παραΟέτοντες τό προσφιλέστατο ν και πολύτιμον 
άπεικόνισμα έν τώ  Συγγράμματι ημών.

Κ α ι μόνον £ν βλέμμα αρκεί νά ρίψη τ ι;  έπι τής £ωη- 
ροτάτης και σεβαστής ταύτης φυσιογνωμίας, οπο)ς έν- 
νοηση δτι τό έξεικονιζόμενον άτομον κέκτηται πάντα τά 
προσόντα βασιλέως, ω λ  α ο ί τ  έ π  ι τ  ε τ  ρ ά φ α τ  α ι 
κ α ι τ  ό σ σ α μ έ μ η λ  ε* τό τε, δηλαδη, έλευΟέρω άνδρΐ 
έμπρέπον φρόνημα, καί τό άρειμάνιον καί μεγαλοπρεπές 
τοΰ ήθους καί την λοιπήν ηθικήν διακόσμησιν. Προικι
σμένος υπό τής φύσεως μέ πνεΰμα ζωηρόν καί είς άκρον 
ένεργόν, μέ Οέλησιν δραστήριον καί μέ άρετάς ου τάς τυ
χαίας, δ Σουλτάνος Αβδ-ούλ-Αζήζ φαίνεται οτι προώρι- 
σται οπως λαμπρύνη τον ένδοξον θρόνον τών προκατό- 
χο>ν του Σουλτάνοι, καί άναδείξ*/) οντο^ς μέγα τό εύρΰ 
Κράτος τοΰ Αλή-Οσμάν.

Ο Σουλτάνος Αβδ-ουλ-Αζήζ, δυνάμεΟα είπε7.ν, εινε δ 
Μ αχμουτ τής έποχής του, τό  σωτήριον καί ζωτικόν 
πνεΰμα τής Αυτοκρατορίας, η πυξίς, πρός ήν οί υπό τό 
σκήπτρον Αύτοΰ λαοί άτενίζουσιν δσημέραι. όπόσην π α 
τρικήν μέριμναν δέν κατέβαλε καί δέν παύει καταβάλ
λουν δ μέγας ουτος Μονάρχης υπέρ τής βελτιώσεως τών 
θεόθεν έμπεπιστευμένων Αύτώ λαών άπό τής άναβάσεώς 
του είς τόν θρόνον, ητις πανηγυρίζεται κα τ ετος ώς εύ- 
τυχές συμβεβηκός !

Τό νά άναφέρωμεν ένταΰΟα λεπτομερώς τά καλά, ών 
ηξιώΟη τό Κράτος άπό τής έλεύσεως τοΰπροσφιλοΰς τού
του Μονάρχου ήθελεν εΤσΟαι αύτόχρημα περιττολογία. 
ΑρκούμεΟα δέ λέγοντες δτι αί σωτηριώδεις μεταρρυθμί
σεις, δι ών ένεκαινίασε την ένΟρόνισίν Του καί ας επιδιώ
κει μετ έπιμονής άκλονήτου διά την τιμήν τής βασι
λείας Του καί τήν εύδαιμονίαν τών λαών Του, διαδέχον
τα ι δσημέραι άλλήλας μετ έκπληκτικής ταχύτητας* at 
καταχρήσεις έξελέγχονται καί τιμωροΰνται παραδειγμα
τικούς, ή ίκανότης έκτιμαται καί αμείβεται, τά οικονο
μικά τοΰ Κράτους βελτιοΰνται, τά έλλείποντα άναπλη- 
ροΰνται διά τής πλέον αξιομίμητου οικονομικής διαχει- 
ρίσεοκ, αί στρατιο>τικαί δυνάμεις τοΰ Κράτους αναπτύσ
σονται, αί έσο^τερικαί συγκοινο^νίαι τών έπαρχιών διευ
κολύνονται, ή γεο>ργία καί τό έμπόριον ζωογονείται καί 
μυρία άλλα εύεργετήματα παρέχονται υπό τής ακαμάτου 
Οελήσεως τοΰ μεγαλεπηβόλου τούτου Ανακτος, είς δν δι
καίως δυνάμεΟα νά άποδώσωμεν τόν τίτλον Α ν α μ ο ρ- 
φ 0) τ  ο ΰ.

H  4i .
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Ιδού πώ ς  έζεικονίζει τον Α να κ τα  ημώ ν, έν αρχή  τη ς  
εις τον  περ ίοπτον  θρόνον τω ν  Ο σμανλιδών άναβάσεώς 
του , 5 γίγ&ς τ η ς  Ευρωπαϊκής δημοσιογραφίας «Χρόνος:»

« Το βάρος, οπερ Εθλιβε την Τουρκίαν, από πολλού 
« είχεν ηδη άρθή. Επί του θρόνου έκάθητο νέος 2ουλ- 
« τάνος, πάντ*/) διάφορος του προκατόχου του. Καί ττρίν 
« έτι άναγορευΟη ουτος Σουλτάνος, ενώ εζη ώς ιδιώτης,
« ή φήμη έκήρυττεν αυτόν ώς εκ διαμέτρου αντίθετον 
« ττρος τον αδελφόν του, καί ώς κεκτηυ.ένον άπαντα τά 
« αγαθά ιδιώ ματα οσων έστερειτο εκείνος. Κ ατά τκ  τε- 
« λευταΐα ετη της ασθενούς βασιλείας του Αβδούλ Με- 
" τ ζ ή τ ,  ή μόνη ελπίς καί παρηγορία των άΟυμουντών 

υπηκόων υπήρξεν η άντίΟεσις καί ή παντελής των δύο 
« αδελφών διαφορά. Π μεγάλη ομοιότης του Αβδ-ούλ- 
« Αζήζ προς τον πατέρα του Μ αχμούτ προεμηνυεν 
»' ότι ο νεώτερός του υίός ε ΐ /ε  κληρονομήσει άπάσας τάς 
«' πολιτικάς και στρατιωτικάς του άρετάς. Κ αίτοι δέ 
« ή έθιμοταςία δεν έπέτρεπεν εις αυτόν νά ένασχοληθή 
« εις τά  πολιτικά καί νά λάβη γνώσιν των τε ανθρώπου 

και των πραγμάτων, έσπούδασεν όμως αείποτε καί 
έν τη  μικρά καί περιωρισμένη σφαίρα της ενεργείαςτου 
νά μη ομοιάση προς τόν ακηδή προκάτοχόν του. ί ΐγά π α  
τούς 'ίππους, ήτο δε τολμηρός καί επιτήδειος ίππεύς, 
άςιος θηρευτής καί έτι άςιώτερος στρατιωτικός. Εν 
τω  ιδιωτικοί βίω του έπεδίωςε^ ανέκαθεν την τάςιν καί 
την φειδώ, μέτριος ών ε!ς τάς συνήθειας καί ουδέποτε 
άπτόμενος της καπνοσύριγγος του οίνου, κάλλιστον 
δέ διατελών άνδρός πρότυπον ε:ς την μίαν σύζυγον του. 
Αυστηρός ών προς εαυτόν καί επιμελούμενο; άδιακο- 
π(ος, όπως διά τής άσκήσεως άναδείςν; τό ρωμαλέον 
σώμά του καρτερικόν, έφέρετο ομω; ήπιος προς τούς 
άλλους καί συγκαταβατικός, διό ηγάπων καί έςύ- 
μνουν αυτόν άπαντες οί υπηοέται του. Τοιουτον λοι
πόν εχων χαρακτήρα, έλυπειτο μεγάλως φυσικω τω 
λόγω, οσάκις εφΟανεν εις τάς άκοά; του η κοινή φήμη 
περί του τότε έπικρατουντος οικτρού συστήματος, καί 
δεν έπαυεν ώς έκ τούτου μελετών, κατά τάς μακράς 
ώρας τής άναχωρήσεως καί ερημιάς του, τίνι τρόπω 
ώφειλε νά έπενέγκν; σωτηρίους βελτιώσεις εις τό Κρά
τος, οπερ εμ ελλέποτε  νά κυβερνήσν;.
« Οτε 6 Αβδ-ούλ-Αζήζ άνέλαβε την έςουσίαν, έχάρη- 
σαν £ττί τούτω  καί ιθαγενείς καί αλλοδαποί, καί οσοι 
έκ τών Ευρωπαίων ποθούσι διακαώς τήν Τουρκικήν π α 
λιγγενεσίαν. Ετος παοήλθεν αφού βασιλεύει ο προσ
φιλέστατος τω  έθνει Σουλτάνος. ( I ) Ολίγοι μήνες 
δμοιάζουσι στιγμήν άκαριαίαν έν τω βίω τών εθνών. 
Εν τούτοις ή πρωτεύουσα μετεβλήΟη, καί οσημέραι 
μεταβάλλεται επί τά κρείττω. 0  Αβδ-ούλ-Αζήζ προεκή- 
ρυξε τήν άρ/ήν τής ίσότητος πάντων ενώπιον του 
νόμου, φαίνεται δε έκτιμών μεγάλως τήν ικανότητα 
καί τήν περί τά πολιτικά τριβήν τών υπουργών του, 
διότι πάντοτε ή θέλησε νά περιστοιχίζεται υπό τών 
πλέον πεφωτισμένων ές αυτών* τή^ μεγαλητέραν δε 
καταβάλλει προσοχήν καί φροντίδα εις τον στόλον καί 

* τον στρατόν. Πολλάς μέν επί τό Ευρωπαίκώτερον με-

(4) Σημειωτέον οτι το αρΟρον εγρά^η τήν 3(1 ο Οκτωορίου 1862

.« ταρρυΟμίσεις ύπέστη ο στρατός κατά  τε τήν δίαιταν, 
« τον ιματισμόν καί τήν τάςιν, πολλάς όέκαί ετιπλείονας 
» εργασίας θά επιχείρηση, ή κυβέρνησις εις τό ναυτικόν.»

Καί οντο>ς, πασα ημέρα τής βασιλείας του Σουλτάνου 
Αβδ-ούλ-Αζήζ είνε ίν γιγαντιαΐον βήμα προς τά  πρόσω, 
καί ενθαρρύνει τού; φίλους τής προόδου, οπως συλλάβ(οσι 
τάς φαιδροτέρας περί του μέλλοντος τής Τουρκίας ελπί
δας. Εϊθε ο Τψιστος, ού τίνος ή χειρ σκιάζει τάς κορυ- 
φάς τών βασιλέοον, δωρήσηται υγείαν άνεπηρέαστον τη 
Αυτού Αύτοκρατορική Μεγαλειότητι, προς εφαρμογήν τών 
σωτηρίων μεταρρυθμίσεων, άς συνέλαβεν ο μεγαλεπήβο- 
λος Αυτου νους έπ άγαθώ του Κράτους.

Ρ.

11 ΑΝΑΡΡΩ2ΙΣ. —  Απαντες ήςεύρομεν οποίαι τινές 
εισίν αί τής άναρρώσεως συγκινήσεις, άφου ή ασθένεια 
διά τής πυρετώδους καί κάτισχνου αυτής χειρός μας ε- 
δειςεν υπανοίκτους τάς Ούρας του τάφου. Οί πρώτοι λό
γοι, ή μάλλον αί πρώται χαράς κραυγαι, εισίν οί ύμνοι 
τής ευγνωμοσύνης προς τον σωτήρα Θεόν, προς τήν οικο
γένειαν, προς τούς φίλους, προς εκείνους οδς άγαπώσι, καί 
προς εκείνους είσέτι ους ήγάπησαν. Τά κακά αισθήματα 
έσβέσθησαν, τά  δέ καλά εμεγάλυνον* δύναταί τις νά ειπη 
δτι ο πυρετός, συμπαραφέρο^ν άπαντα τά  σαπρά του σώ
ματος μιάσματα, έξερρίζωσε ταύτοχρόνως άπαντα τά  
τής ψυ^ής παράσιτα φυτά. II καρδία καθίσταται γή 
εύφορος καί παρθένος, ήτις καλύπτεται από νέα άνθη, 
καί ήτις δέν αποπνέει πλέον ειμή εύοίδίας. Μεγάλη τις 
ασθένεια είνε είδος στάθμου μεταξύ θανάτου καί ζωής* 
περίστασις καταναγκαστικής άναπαύσεως, όπου ή ψυχή, 
εντελώς άπαλλαγείσα τής ύλης, αιωρείται ελευθέρως άνω
θεν τών ανθρωπίνων παθών, οπίος τά  σταυρόρροδα έκεί- 
να, άτινα κατώκουν τήν κορυφήν τών ίρέων Ένα συνδια- 
λέγωνται μάλλον απ’ ευθείας μέ τό πνεύμα του Θεού.

Το τού a v a p p c o v ύοντος δωμάτιον εΐνε μονα7 ηριον, έν ώ 
ελαβε f  ώραν ή μεταμόρφωσις τού αρχαίου Αισωνος. 0  άρ- 
χαΐος άνθρωπος εχάθη, 6 νέος έρχεται εις κατάνυξιν, καί 
άφοσιουται εις θρησκευτικάς μελέτας* οί κακοί γίνονται 
έν αυτώ καλοί, οί δέ καλοί καλήτεροι. 0  εις τόν βίον 
επανερχόμενος άναρρωνύο>ν ομοιάζει μέ παιδίον, όπερ 
γενναται έν καιρώ ημέρας. Το παν περί αυτόν εινε χαρά, 
φώς, δρόσος, θυμηδία* τείνει τούς δύο βραχίονας προς 
πάντα τόν προστυχόντα άνθρωπον, ώς πρός άρχαΤον φί
λον* ή επί πολύ αναχαιτισμένη αυτού στοργή έχει τήν 
ορμήν καί τό διαυγές χειμάρρου, οστις διαρρηγνύει τό 
πρό/ωμά του, καί 8ν ούοείς φραγμός δύναται ν άνας-είλ?;.

11 ΜΟΝΩ2Ι2. —  Απαντα τά  φυτά, τά  διά πραείας καί 
συνάμα σοφής χειρός έν τη καρδία του ανθρώπου, καί μά
λιστα τού. νεανίου, φυτευθέντα, άνθούσι καί καρποφο- 
ρούσιν ώς επί τό πλειστον έν τ^ι μοναξία, *̂ ν διά τοΟτ0 
άπεκάλεσαν ίεράν. Τούτο τό καλόν £χει ή μόνωσις, δτι



Αναγκάζει τον άνθρο>πον να καταλαμβάνη τήν άνέκφρα- 
στον εύχαρίστησιν, ητις υπάρχει έν αύτώ* εύχαρίστησιν, 
ην τινα ήθελε δια παντός αγνοεί, καθό άπολλυμένην εν 
τω  μέσφ της εγωιστικής ταύτης κοινωνίας, ητις μας 
υπεξαιρεί το ήμισυ του βίου ήμών. ΐ ΐ  μόνωσις συνειΟίζει 
τον άνθρωπον ϊνα έπανέρχηται διηνεκώς προς εαυτόν, 
τοΰτο δέ εστιν ή καθημερινή σύννοια.

όλόκληρός τις θρησκεία υπάρχει έν τη  μοναξία, b  
ίπεπόθησαν και έζήτησαν πάντοτε οι άναχωρηταί, ot 
άσκηται και οί παντός είδους μονάζοντες. Η μόνωσις 
καθιστα τούς κακούς καλούς, και καθαρίζει τον νοΰν και 
τήν καρδίαν’ διότι έν μέν τη σιγή δ Θεός δμιλει είς τήν 
καρδίαν τοΰ άνθρώπου, έν δέ τη μονώσει δ άνθρωπο; συν
διαλέγεται εύχερέστερον μετά τοΰ Θεοΰ.

ΕΚθΕΣΙΣ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΣΙΝΑΙΣ.— Καθ’ 8ν
χρόνον ή τών τεχνών και επιστημών παραγωγός αρχαία 
Ελλά;, ή κλασσική αυτη χώρα παντο; ωραίου και μεγα
λοπρεπούς, ηλέκτριζε τον άρχαίον κόσμον διά τών θαυ
μάσιων έργων και άριστουργημάτων της, και ολα τά 
λοιπά έθνη έδανείζοντο παρ’ αυτής, ώς πλανηται έτερό- 
φωτοι, τά  καλά, μόνον £ν έθνο;, άποκεκλεισμένον τοΰ λοι- 
ποΰ κόσμου, εζη ώ ; έν γωνία και παραβύστω, άνεπηρέα- 
στον και ίδιον άκολουθοΰν πολιτισμόν. Το έθνος τοΰτο 
ησαν ot Σίναι η Κινέζοι, έφευρεταί διαφόρων πρωτοτύ
πων πραγμάτων* καίτοι δέ κατά τον πολιτισμόν ένο- 
κλάζον και υπολειπόμενον πολύ τών λοιπών έθνών και 
σήμερον άκόμη, εχει όμως και τά καλά του και είνε έπι- 
τηδειότατον είς παν είδος τέχνης και ιδίως είς τήν ζω
γραφικήν. Οταν εργάτης Κινέζο; κατασκευάση καλόν τι 
εργον, το φέρει εί; τά  άνάκτορα ζητών παρά τοΰ ήγεμό- 
νο; τήν άμοιβήν, ην φρονεί άνάλογον τής λεπτότητο; τή ; 
εργασία; του. ό  ήγεμών διατάσσει άμέσω; νά έκθέσωσι 
το εργον παρά τήν θύραν τών άνακτόρων έπί έν ετο;* καί 
αν μέν έκ τών διαβατών τις εύρη ελλειψίν τινα ή έργασία 
άπορρίπτεται, δ δέ έργάτη; ούδεμίαν άμοιβήν λαμβάνει, 
αν δέ το έναντίον, τότε δ έργάτης αμείβεται καί συγκα
ταλέγεται είς το σώμα τών τεχνιτών.

Εργάτη; τ ι ;  είχε ζωγραφήσει έπί μεταξωτοΰ ^λπνοΰ 
ύφάσματο; στάχυν, έφ ου ΐστατο πτηνόν* μετά τοσαύ- 
τη ; δέ ώραιότητο; καί τέχνη; ήν έζωγραφημένον, ώστε 
πάντε; το έθαύμαζον. Το εργον τοΰτο είχε μείνει πολύν 
καιρόν έκτεθειμένον, όταν ήμέραν τινά διαβαίνων έκείθεν 
κωφό; τ ι ;  το κατέκρινε. Πάραυτα ώδήγησαν αύτον ένώ
πιον τοΰ ήγεμόνο;, ό ;τ ι; ηρώτησε τον κωφόν διατί δέν 
τώ  ήοεσεν ή έργασία* ουτο; δέ άπεκρίθη: «Ολο; δ κό
σμο; γνωρίζει, Μ εγαλειότατε, ότι όταν πτηνόν τι σταθή 
έπί στάχυο;, ουτο; θά λιγύση, ένώ δ ζωγράφος παρέβλεψε 
τήν φυσικήν ταύτην περίπτωσιν. ίδού λοιπον το έλάτ- 
τω μα τή ; έργασία;.» ΙΪ παρατήρησι; αυτη έπεδοκιμά- 
σθη παρά πάντων, και δ έργάτης άπεπέμφθη άνευ αν
ταμοιβή;.

Η ΘΕΙΑ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΙΣ.—  Ευσέβιο; δ Παμφίλου, 
εί; τών πεπαιδευμένων τοΰ αίώνος του, άκμασα; τώ  264  
— 3 4 0  μετά Χριστόν, άναφέρει δτι δ Αύγουστο; ΚαΊσαρ, 
έλθών π οτέ είς τό  μαντείον τών Δελφών καί θυσιάσας 
ώς Ελλην, ήρώτησε τήν Πυθίαν πο”ϊο; θέλει βασιλεύσει

μ ε τ ’ αυτόν* ή δέ τώ  άπεκρίθη διά στίχω ν τού ; επομέ
νου; χρησμούς, μαρτυροΰντας τήν θείαν τοΰ Σωτήρο; 
ένανθρώπησιν :

ΙΙαΐς 'ΕοραΤο; κ ελετα ίμ ε , θεοΤ; μακάρεσσιν ανάσσων, 
τον δε δόμον προλιπεΤν καί Αίδωνι αύθι; ίκέσθαι.
Αοιπόν άπιθι σιγών έκ βω μώ ν ήμετέρων.

Ταΰτα μαθών δ Αύγουστος Καΐσαρ, έπέστρεψεν είς 
τήν ί*ώμην και άνήγειρεν είς τό Καπιτώλιον βωμόν, έφ 
ου έπέγραψε: «Βωμός ούτος έστί τοΰ πρωτογόνου Θεοΰ*· 
ίσοδυναμεί δε πιθανώ τατα ούτος μέ τόν τοΰ Α γ ν ώ σ τ ο υ  
Θεοΰ βωμόν τών Αθηναίων, έξ ών πολλοί φιλόσοφοι 
κάπως έθεολογησαν περι τής θείας ένανθρωπήσεως. Αυ
τός δ χιλ ιάδα; ετη πρό τ ή ;  θεία; ένανθρωπήσεω; ζήσα; 
Ορφεύ; λέγει π ο υ :

Αύδήν δρκίζω σε πατρό;, τήν φθέγ-ατο πρώ τον, 
ήνίκα κόσμον άπαντα έαΤ; στηρίςατο βουλαΤ;.

όπου πολλοί τών ήμετέρων παρατηροΰσιν ότι διά τοΰ 
Α ύ δ ή ν  εννοεί τόν Τιον και Λόγον τοΰ Θεοΰ, ώ ; καί εκ 
τοΰ*προρρηθέντο; στίχου δήλον γίνεται

ΕΙ; δέ λόγον Οεΐον βλέψ α;. τούτω προσέδραμεν.

Ε ί; δέ τών ήμετέρων θεολόγων παρατηρεί και εί; αύτό 
τό ονομα τοΰ ίησοΰ Χριστοΰ παράδοξον πρόρρησιν* ότι 
δηλαδή δ Θεός προέδειξεν αύτό διά τοΰ Ελληνικοΰ Αλ
φαβήτου, τό δποίον εχει 24  γράμματα* διαιοοΰνται 
δέ ταΰτα  είς οκτώ μονάδας άπό τοΰ Α εω; τοΰ Θ, είς 
οκτώ δεκάδας άπό τοΰ I £ω; τοΰ Π , καί είς οκτώ εκα
τοντάδας άπό τοΰ Ρ έως τοΰ Ω. Αι οκτώ μονάόε; κά- 
μνουν 8 , αι οκτώ δεκάδε; κάμνουν 8 0  καί at οκτώ έκα- 
τοντάδε; 800* τό άθροισμα δέ τούτων εινε δ άριθμός 
888* άλλά καί τά  στοιχεία τοΰ δνόματο; ΙΙΙΣΟΤΣ, 
άριθμητικώ; έξεταζόμενα, άποτελοΰσι τόν αύτόν άριθμόν- 
Τό αύτό δέ άποδεικνύουσι καί τινε; άρχαΤοι στίχοι άγνω
στου ποιητοΰ:

Οκτώ γάρ μονάδα;, τόσα; δεκάδας επ'. τούτοι; 
rfi εκατοντάδα; οκτώ, άπιστοκόροι; άνθρωποι; ούνομα δηλώσει.

ΑΡΑΒΙΚΗ ΠΟΙΙΙΣΙΣ. —  Ποό τοΰ Μωάμεθ, τοΰ πα-I t '
τρό; τούτου, ουτω; είπέίν, τή ; φιλολογία; τοΰ Αραβι
κό ΰ Εθνους, ή άολβ.κή γλώσσα δέν είχεν ολην έκείνην τήν 
αρμονίαν καί τήν γλυκύτητα , ην παρατηροΰμεν σήμερον 
είς αύτήν. Τό Κοράνιο ν, τό Εύαγγέλιον τών Αράβων, 
έγράοη εί; καθαράν καί άρμονικωτάτην γλώσσαν, συνε- 
χώ ; δέ επαναλαμβανόμενον υπό τών οπαδών του έγένετο 
πρόξενον τή ; μορφώσεω; τή ; Αραβική; γλώσσης, ήτις, 
κα ίτο ι πλούσια καί ίδίω ; εί; παοάστασιν εικόνων, είνε 
δμω; άτελή; καί ακανόνιστο;* δ ιότι τό έξ είκοσιοκτώ 
γραμμάτων συγκείμενον Αραβικόν άλφάβητον άπαρτίζε- 
τα ι ολον σχεδόν έκ συμφώνων, άναπληρουμένη; τή ; έλ- 
λείψεως τών φωνηέντων διά τινων συμφώνο>ν, καί διά 
τή ; έπιθέσεω; σημείων δηλούντων φίονήεντα.

Η ποίησι; τών Αράβων πρίν τοΰ Μωάμεθ συνίστατο 
εί; μικρά τινα πο ιήματα , Μ ο α λ λ ά κ  καλούμενα και 
γραφόμενα υπό τών έν τη  έρήμω Αράβων. Πλήρη μελαγ
χολία; τά  ποιημάτια τα ΰ τα , περιγράφουσι μάχας, τρικυ
μ ία ; καί τά  όμοια τούτοις. Μετά δέ τόν θάνατον τοΰ 
Μωάμεθ, τοΰ μεγάλου τούτου ποιητοΰ τοΰ Αραβικοΰ ε- 
θνου;, δ άνεψιό; αύτοΰ Αλή;, δ τέταρτο ; Καλίφη;, έν 
τώ  μέσω τή ; ταραχώδους αύτοΰ βασιλείας, έθυσίαζε

στιγμάς τινας είς τήν ποίησιν* δ δέ Μ οαβιάχ, δ διάδο
χος αύτοΰ, έτιμα καί εύηργέτει μεγάλως τού ; ποιητά;. 
ό  Ααρούν έλ-Ρεσσίδ, οστις ούδέποτε ώδοιπόρει άνευ συνο
δείας εκατόν τούλάχιστον σοφών, επίσης μεγάλως έπρο- 
στάτευσε τ/]ν ποίησιν* καί δ Ελ-Μ ααμούν, δ συστήσας 
σχολεία καί άκαδημιας, υπήρξε θερμός τή ; ποιήσείυ; 
λάτρι;.

Μεταξύ τών Αραβικών ποιήσεων ούδεμία υπάρχει τρα
γω δία , ούδεμία κο)μωδία, ούδέν έπος* συνίσταται δέ ή 
ποίησι; αύτών ώ; έπί τό πλέίστον άπό τολμηρά; μ ετα 
φοράς καί άπό ύπερμέτρους άλληγορίας. Είνε αρμονική, 
καί δμοιοκαταληκτοΰσιν οί στίχοι ού μόνον κατά τήν τε - 
λευταίαν λέξιν, άλλ’ ένίοτε πασαι αί λέξεις τοΰ ενός 
στίχου μέ τάς τοΰ άλλου. Εν γένει δέ ή τών Αράβων ποίη- 
σις είνε ζωηρά, ένθουσιαστική καί διδακτική, βασιλεύει 
δέ είς αύτήν ή φαντασία καί τό πνεΰμα.

ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. —  Οί παρά 
τής φύσεως προικισθέντες μέ μεγαλοφυΐαν συγγράφεις 
σπανίως ετυχον καί τών άγλαών δώρων τής τύχης. Εξε- 
τάζίον τ ις  τήν ιστορίαν τών δοκίμων συγγραφέων, ευρί
σκει τοσαΰτα παραδείγματα μαρτυροΰντα τήν άλήθειαν 
ταύτην, ώστε δικαίως ήθελεν άνακράςει: «Η πενία αεί 
σύντροφο; τυγχάνει τη  παιδεία. »

Ο περίφημος ποιητής Τάσσος λίαν συνεχώς έστερείτο 
καί αύτών τών πρός τό ζην άναγκαίων. Ο Παΰλος Βορ- 
γέζιος μετήλθε δέκα πέντε έπιτηδεύματα, καί δέν ήδύ- 
νατο νά κερδήση ούδέ τόν άρτον του. 0  Βαντιβόγλιος 
είσήλθεν είς τό  πτωχοκομειον, δπερ αύτό; δ ΐόιος έθεμε- 
λίωσεν. Ο Κορνήλιος, φορών τό  £ν τών υποδημάτων του, 
περιέμενε παρά τινι έμβαλω ματα οπω; διορθώση τό ε
τερον. 0  Ρακίνας θανών άφήκε τήν οίκογένειάν του εί; 
τοιαύτην πενίαν, ώστε εζη διά τών συνεισφορών. Ο Μίλ- 
των έπώλησε τό άριστούργημά του ό  Α π ο λ ε σ θ ε ί ς  
Π α ρ ά δ ε ι σ ο ;  άντί πέντε λίτρων στερλινών, ό  Καμοέν; 
άπέθανεν εί; τό δημοτικόν νοσοκομειον, καί δ Σερβάντε; 
υπό τών ταλαιπωριών καί τής πενίας. 0  Γολδσμίθ άφή- 
κεν ώς κληροδότημα είς τήν τεθλιμμένην οίκογένειάν του 
χρέος 2 ,0 0 0  λίτρων στερλινών. Ο Προυδών είς πολύν και
ρόν ύπηρέτει παρά τινι βιβλιοπώλη άντί εύτελοΰ; άμοι- 
βή;. 0  Ζόνε;, κατασυντρίβεις υπό τών τροχών άμάξης 
καί μή εχων κατοικίαν μόνιμον, μετεκομίσθη είς τό νο- 
σοκομείον. 0Στέρν κατά τήν άποβίωσίν του ώφειλεν 700  
λίτρας* δ δέ Σχίλλερ άπο θανών άφήκεν είς τούς κληρονό
μους του επτά φλο)ρίνια, κτλ. Μεταξύ ύε τών ημετερων 
προγόνων γνωστός καί παροιμιώδης έγένετο δ Φωκίων, 
ζήσας έν μεγίστη πενία καί άποθανών επί ψιαθου* ο 
Φειδίας, δ Αναξαγόρας, δ Κλνεανθης κ.λ.π.

ΓΝΩΜΙΚΟΝ. —  Αν τό κΰμα ηνε άστατον, λέγει δ 
Αλέξανδρος Δυμας, άν ή γυνή ηνε ετι πλέον τοΰ κύμα
τος ίσ τα το ;, υπάρχει h  πραγμ α , οπερ έστιν απειράκις 
άστατώτερον τοΰ κύματο; καί τή ; γυναικο; συνάμα. . . .  
δ δχλο;.
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ΚΤΚΝΕΙΑ ΜΕΛΗ.

(’Απόσπασμα ανεκδότου ποιήματο;).

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ.

Τήν ώραν, καθ’ ήν κρύπτεται τή; ΣαλαμΤνος περ>ν 
ό ήλιος, μακρα; σκιάς έπι τή ; γή ; στρωννύων, 
τή; ’Αθήνας άνήρ'/ετο τόν λόφον καθ’ έτπεραν 
άνήρ ώ'/ρό; τό μέτωπον, σιωπηλώ; δακρύων.

Δεν εϊλκυον τό βλέμμα του τά εύγενή τεμένη, 
ούδέ τ ’ άριστουργήματα τή; αθανάτου σμίλης* 
ει; πάντα τά περι αύτόν εΤν'ή ψυ'/ή του ξένη,
‘Λ έκάΟητο ει; σύντριμμα καταπεσούτη; στήλης.

l U οψι; του ήν άπαΟή;, τό ήΟο; κατηφέ; του* 
ώρα; διέμενε κρατών βαρύ τό μέτωπόν του, 
κ έπέολεπε δι: οφθαλμού ψ υ/ρου και ήμισβέστου 
τόν πόντον άπό τ’ ούρανου, τήν γήν άπό του πόντου.

Μηχανικώς κινούμενα υπό λεπτού ψιθύρου 
πολλάκι; διεστέλλοντο τά πελιδνά του χείλη, 
ως ή ψυ'/ή του πρό; ψυ'/ήν απούσαν άν ώμίλει, 
η άν έζήτ’ ει; τά πτερά νά φύγ/j τοΰ ζεφύρου.

Αλλοτ έκράτει μελανόν βιβλίον άνά*/ε”ίρα;, 
και εγραφεν επί τινο; λευκου εισέτι φύλλου, 
ύ\ ώ ; άν άνεγίνωσκε θεσπίσματα τή; μοίρα;, 
ει; τά; σελίδα; άτενεΐ; τού; οφθαλμούς προσήλου.

Οταν τό φως καττ,ρχετο τής άργυρα; σελήνης, 
καί τά; μορφά; σ^νέ/εεν άμφίοολον και τρέμον, 
έπί τή; στήλης άνδριάς έθάρ^εις τή; λιθίνη; 
π ώ ; ήτον, ή ό οίκουρό; τοϋ Παρθενώνο; δαίμων.

θ! άκροφύλακε; αυτοί όσάκι; τόν άπτ,ντων 
τήν κλίμακ’ άνερ/όμενον βραδέω; του Αύγουστου, 
άπέστρεφον μετ’ εύλαβου; σιγή; τήν κεφαλήν των, 
καί μόνον τόν κατέλειπον εί;τού; συλλογισμούς του.

Μίαν έσπέραν εις αύτών, περιπόλων τά τεί'/η, 
τή; πόλεω; πολύμορφον ττ,ν οψιν έΟεάτο* 
άλλου μενγάμω ν τελετή καί εύω /ή  άντή/ει, 
άλλου δ: έφέρετο νεκρός εί; τήν δδόν τήν κάτω.

’Εδώ έλπίδε;, γελωτε;, καί τή; ζω ή; ή μέθη, 
έκεΤ κλαυθμό; κ έρήμω-ι; κ’ ή τελευταία λήθη* 
άΟύμω; πρός τό θέαμα ό φύλα; διετέθη, 
καί πω ; του ςένου τήν ώ'/ράν μορφήν ένεθυμήθη.

« ’Ανίτου μοίρα; καί αύτό; δεν τ,τον αρα θυμα ; 
τά δάκρυα τω ελα'/ον ποτόν, τροφή ό πόνο;. »
Τοιαΰτα λεγων, πρό; αυτόν διεύθυνε το βήμα, 
καί τόν έζήτ1 εί; τά; πυκνά; σκιά; τοΰ Παρθενώνο;.

Ματαίω; τόν έζήτησεν* ήν έρημο; ό κίων, 
μονήρει; ήσαν ο! ναοί κ έσίγων σκιαίτων' 
άλλ έπί λίθου ανοικτόν τό μέλαν ήν βιβλίον, 
κ εί; του άνεμου τά; πνοά; τά φύλλα του έπέτων.

Αύτά τά μόνα λείψανα ψ υχή; φυλλορροούση;, 
λυπών άνεμο σκορπιστά μνημόσυν απορρήτων, 
του; άρρυΟμίστου; στεναγμού; τή; τεθλιμμένη; Μούσης 
6 φύλα; περιεσωσεν ό τών άρ/αιοτ^των.

Ο,τι αυτο; ηγαπησεν, ο,τ ηλπιτε κ ησ'ίανθη 
έπλέ/θη ώ; νεκρο)σιμο; τοΰ τάφου του στεφάνη* 
άπότιστα Οά μαρανθούν έκεΤ τά αγρι άνθη, 
έκτο; εν δάκρυ συμπαθου; καρδία; άνν τά ράνη.



ΕΚΕΙΝΗ

Τής ζυ>ή; άπαυοών καί ψυ/ρός παροοίτης, 
έφερόμην άσκόπω; και ανάπαυσή θέλων, 
οταν εΤοον έμπρό;μου νά λάμψ1 η μορφή της.

IIτον δλη συμπάθεια, δλη γλυκύτη;
ή ωραία άοελφή -ών αγγέλων.

’Ενψ ην τ, όοός μου κρημνών άνοοία 
κα* μακράν Ουελλώοη; όρίζυ>ν και μέλα;, 
έμειοίασε κ’αίφνης το παν έμειοία

) 1)> I II W Λ ) ’κ εςεολαστησαν εαρο; αν')η, κ ευοια
<\ »<\ 1 »#.« * Λ >' >οιεσκεοασ ευΟυς τα; ΐίυεΛΛα;.

ΙΙεριολέπυιν τον κόσμον, σοεστόν εΤ/ον βλέμμα, 
καί ην περι; μου σκότος, ά /λ ΰ ; ην, εμπρο; μου* 
άλλ’ εν ευ α' έκείνη και μ ’ εΤοεν ήρεμα, 
και τά; φλέυα; μου ζέον οιέρρευσεν α ίμα , 

κ ’ έφωτίσΟη ή οψι; του κόσμου.

IIτον α /ρ ουντόπ ά ν, και σκιά ολέθρια 
επε'ύέοετο άνωθεν ααύοων άούσσιυν, 
άλλά οταν τήν εΤοα, σεμνώ; ηρυΟρία

» 1/5 I « > > ' ·Ρ  ί ' ί » 'και εοαφη η ουσι;, κ εοαφη αινρια
ή αυγή ει; ’/ρυσον και ει; [3ύσσον.

IIτον οτε τήν πλάσιν μελών κακόφωνων, 
κρωγμών μίσους καιεριοο; ήκουον πλήρη' 
ώ ; ο έκείνη τά'/είλη οιεστελλε μόνον, 
μουσικών ή ψυ'/ή μου εμεΟυε τόνων.

αρμονία; το παν επλημμύρε·..

Ει; κωφόν ούρανόν κ’ ει; γήν, τόπον οα/.ρΰων, 
άπογνώσεο>; 3λέμμ’ άορανε; περιάγων,

s * -\ » ι , % .« ΤΜ > Ο __ »γλυκυ Οακρ ει; το ομμα τη; ειο αναορυον
ν ι ·\ r 1 »*l » ’ ? » ' , · » «  ^ην αοαμα; ελεου;, κ εσταλα;ε λυον

τή ; νεκρά; μου καροία; τόν πάγον.

Γλη, ελεγον, ϊίν· τΰ παν, ήν ποικίλην 
σπείρ’ ή τ ύ /η  τυφλή και ό θάνατο; ο ρίπε·.* 
του μετ ο) που τη; ομω; ιοών τήν καμπύλην, 
νέον κόσμον ΤισΟάνΟην, ήσΟάνΟην τήν υλην,

Νους υπέρτερο; οτι οιέπει.

ΙΤου με φέρ ή όοό; τη; ζωή; ή μονήρη;: 
που; ηοώτιον’ κ'ύψώΟη τό λάμπον τη; ομμα' 
οι βαΟε?; οφθαλμοί τη; φωτό; ήσαν πλήρει;. 
και ά/.τίνων αυτού άπαυγάζουσα ιρι; 

το ουράνιον μ εοειςε οωμα.

ΙΤαντα'/οΰ άνοικτοίμοί προσέ/αινον τάφο», 
και αθάνατον μόνον τον θάνατον εΤοον' 
εΤ/ονπένΟο; έντό; μου, όπόταν έστράφη 
κ’ εί; τόφώ ; τών λαμπρών οφθαλμών τη; έγράφη 

οιωνος άΟανάτοιν έλπίοων.

Ζωή; ουτω πληρούσα τήν γήν, τον αιθέρα, 
και /α ρ ά ; το παρόν και ελπίοο; τό μέλλον, 
ώ ; ά/.τ'ι; φωτεινή τήν ζωήν μου έπέρα, 
καί μοι ήτον αυτή τοΰ φωτό; γλυκυτέρα 

ή άγνή άοελφή τών αγγέλων.

Λ. 1>. ΡΑΓΙνΑΠΗΣ.

TSJ Κ. Ε. . . . ΑΙΙΕΡΧΟΜΕΝΩ ΕΞ ΑΘΙΙΧΩΝ.

Απερ/εσαι τοΰπροσφιλου; ‘Ελληνικού έοάφου;, 
οπου ησπασΟη; τών κλεινών ήρωων μα; τοΰ; τά'^ου;, 

τών νεων και τών παλαιών* 
όπου θριάμβου; ψάλλουσιν ή αυρα και τό κυμα, 
καί δπου τε /να ι, θαύματα επάτει παν ayj βήμα, 

κ ’ έρείπια λαμπρών ναών.

Οπου πολλάκι; ήκουες, άο/αίων λόγων λάτρι;, 
έν τή ΙΙνυκι απόρρητον φιονήν, κ’ έν τοΤ; Οεάτροις 

κ’ ει; τά τεμένη τών Μουσών, 
κ1 εις τόν Κεραμεικόν σκιάς εςύπνα; αθανάτου; 
και μελετών τον Ιΐλάτωνα, τά ί /ν η  τοΰΣωκράτου;

t y  ί ι  % · ι*ι ιεζητει; ει; τον ΙΑισσον.

Εάν ο’ ει; τήν πατρίοα σου οπότε μεταβαίνη;, 
άνε/ομένην τήν ιοή; υπό νυκτό; μελαίνη;

κ’ υπό '/ειμώνο; ζοφερού, 
έπαναστρέφων νοερώ; παρά τή Άκροπόλει, 
τόν ουρανόν τή; Αττική; τον στίλοοντ’ αναπολεί, 

και ευ/ου καιπαρηγοροΰ.

Α. Ρ. ΡΑΓΚΑΒΙ1Σ.

Π Α Ρ Ε Ρ Γ Α .

ΟΙ ΦΟΡΤΙΚΩΝ Π Ρ0Λ 0ΓΙΖ0Χ ΤΕ2.

Δύο ανέκδοτα το ιού των φορτικώτατα προλογιζόντων 
παραθέτομεν ένταΰθα, περιεργείας χάριν, καί τοι γνο ^ά  
ίσως εις πολλούς:

Δύο φίλοι, μή ίδόντε; άλλήλου; άπό πολλοΰ, συνηντή- 
Οησαν τυχαίου; είς τό κυνήγι ον, καί Εκαμον τόν εξής 
διάλογον: «Χαίρε, φίλε! τόσον χρόνον Εχομεν νά ίδωμεν 
άλλήλους! Πώς Εχεις κατά  την υγείαν; είσαι κ α λ ά .—  
ό χ ι  τόσον καλά, οίλε μ ου ! ενυμφεύθην, άφοΰ άπεχω - 
ρίσθημεν.— ΕνυμφεύΟης; λοιπόν σε συγχαίρω, φ ίλτατε, 
διότι οχι μόνον άπέκτησες σύντροφον τής ζωής σου, άλλά 
ευρίσκεσαι είσέτι καί είς τους υ.ήνας τοΰ μέλιτος, τους 
οποίους πολλοί ανόητοι η θέλησαν νά περιορίσωσιν είς ένα 
μόνον. Αοιπόν, ιδοΰ συ νυμφευμένος! Αί! τοΰτο είνε κα
λσόν καί χαραόσυνον νέον. —  Ο χι και τόσον καλόν, φίλε, 
διότι έφορτώθην μ-ίαν άσχημον γεροντοκόρην.— Τί άκούω; 
ίδου μέγα δυστύχημα. —  Οχι καί τόσον μέγα  όσον το 
νομίζεις, διότι, κα ίτο ι άπατηΟείς κατά  τά  άλλα, ευρέ- 
Οην δυ.ως πολυ ωφελημένος ώς πρός τό κεφάλαιο ν τής 
προικός’ δύο χιλιάδες τάλληρα σπαρταριστά!— Αί δά! 
τοΰτο εινε παρηγορητικώτατον.—  Οχι καί όσον τό νομί
ζεις, διότι την ποσότητα αύτην άνέμιξα είς έμπορικάς 
υποθέσεις, έως ου έπί τέλους την έχασα σχεδόν έξ ολο
κλήρου.— 1>! δ υ σ τυ χ ία !... —  Υποφερτή κάπως, διότι 
άπό αεοικά ποίμνια προβάτων, ευρεΟέντα έσχάτω ; εί;I t I ‘ 7 ‘ y  /»
χεϊρά; μου, επανόρθωσα άρκούντως τάς ζημίας μου. —  
Αί! λοιπόν άπεζημιώΟη;; —  Οχι* διότι ένώ έπλησίαζον 
νά άνακτησω ο,τι έχασα, αίφνης τρομερά επιζωοτία μοΰ 
άφηρπασεν δλα μου τά  πρόβατα. —  Τί δυστυχία! τοΰτο 
πάλιν είνε κακόν. —  Οχι τόσον κακόν, διότι πζρ έλπίοα 
άπό τά  μαλλία καί τά δέρματά των είσέπραξα χρήματα 
διπλάσια τής προικός τής γυναικός μου. —  Τοΰτο εινε 
καλόν. —  Οχι τόσον καλόν, δ ιότι, μισησας πλέον τό έμ
πόριον, άπεφάσισα νά γίνω κτηματίας, καί ούτως δλα 
μου τά  χρήματα έςώδευσα είς άγοράν οικοπέδου, καί είς 
κατασκευήν ώραίας οικίας καί άλλίον κτημάτω ν' πλην 
φεΰ! πρό ολίγων ημερών η οικία μεΟ απάντων τών πα 
ραρτημάτων αύτής έγένετο παρανάλωμα τοΰ πυρός. —  
Φρίκη! ίδοΰ ή κορο>νίς τών δυστυχιών! —  Οχι καί τό 

σον, διότι μετά τής οικίας έγένετο βορά τών φλογών καί 
ή σύζυγός μου, καί ούτως άπηλλάχΟην άπό £ν ά χ θ ο ς  
άρο ύ ρη ς .  —  Είς τρόπον ώστε, φίλε μου, έν σοί έπηλή- 
Οευσεν ή παροιμ ία: « Τ ε ί χ ε ς ,  Γ ι ά ν ν η ;  — Ο ,τ’ ε ί χ α  
π ά ν τ α . »

Τήν ημέραν τοΰ Μ ε β λ ο υ δ  (γεννήσεως τοΰ Προφήτου) 
έκαΟημεΟα είς τό τζαμίον τής Δαμασκού, δτε έφΟασεν 
εις κάτοικος τής φυλής τών Ζμουλ, δςτις έρρίφΟη είς τους 
βραχίονας φίλου μου τινός τ  α λ έ μ π  (σπουδάσω οΰ). Μετά 
τάς συνήθεις άμφοτέρ<οΟεν προσαγορεύσεις, δ τα λέμ π  εΐ- 
πεν είς τόν νεοελΟόντα: «Τί νέα μας φέρεις; Πώς έχουν 
ε:ς τόν οικόν μ α ς ;— ΤΙολυ καλά, δόςα τώ Θεω! άπεκρίθη 
ουτος* η κίσσα μόνον, την οποίαν άνεΟρέψατε, έψόφησε 
κ α τ’ αύτάς. —  Καί δ ια τ ί ;— Φαίνεται δτι εφαγε πολυ 
κρέας.— Κ αί τίς τνί εόωκε τόσον κρέας; —  Τά π τώ μ α τα  
τών τεσσάρων ίππω ν σας.— Πώ; τοΰτο ; δέν σέ έννοώ.—  
ΙΙυρκαϊά έςερράγη είς τό δουάρ  (σταΰλον) τοΰ οίκου 
σας* καί τά  μέν δύο άλογα, πνιγέντα υπό τοΰ καπνοΰ, 
έψόφησαν, τά  δέ άλλα δύο τόσον τά  έκούρασαν διά νά 
κουβαλησωσι νερόν πρός κατάσβεσιν τοΰ πυρός, το οποίον 
διεδόΟη καί είς τόν οικόν σας, ώστε την αύτην ημέραν 
έσκασαν. —  Λ? πυρκαϊά! Καί πώς εγεινεν α υ τη ; —  Φαί
νεται δτι κανείς υπηρέτη; έλησμόνησεν άναμμένην την 
λαμπάδα  του είς κανέν δωμάτιον τοΰ σταύλου, καί ές 
απροσεξίας διεδόΟη τό πΰρ. —  Καί ποίαν άνάγκην είχον 
νάάνάψωσι λαμπάδας;— Διά την έπικηδειον τελετήν τής 
μητρός σας.» Είς τάς λέξεις ταύτας τοΰ άγγέλου τών 
κακών, ο δυστυχής ταλέμ.π ηοχισε νά Ορηνη διά τόν θά
νατον τ ή ς  μητρός του, καί άνέκραξεν: «Ανόητε! διατί
δέν μέ ώμίλησες ευθύς έξ άρχής περί τοΰ θανάτου τής 
μητρός μου, ητις μοί είνε πολυτιμοτέρα άπό δλα τά  άν-

έζηλευσε; —  Τον πατέρα σας, δςτις ένυμφεύΟη καί δευ- 
τέοαν γυναίκα’ καί ή γυνή αυτη έπέπροοτο νά τοΰ κλείση 
τους οφθαλμούς. —  1 !  τ ί  άκούω; άπέΟανε λοιπόν καί 
6 πατήρ μου!» έκραξεν ό δυστυχής τα λέμ π  καί έπεσεν 
έπί τοΰ λιθοστρώτου σχεδόν ημιθανής.

ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΚΑΟΠΑΙ.

Εν Α γγλία υπάρχουσι κλέπται, άξιοι διά τό πνεΰμά 
των νά ηνε μέλη Ακαδημίας. Είς τούτο>ν, άκολουΟών έν 
δια στη μα τ ι πολλών μηνών Αόρδον τινά γραμματιοκά- 
πηλον έν τω  καφενείω τοΰ χρηματιστηρίου τοΰ Λονδίνου, 
κατώρθωσε νά έφελκύση έπ αύτοΰ την προσοχήν του καί 
νά άπο κτήση την έμπιστοσύνην καί φιλίαν του. Ημέραν 
τινά  παρουσιάζεται είς τόν λόοδον καί ζητεί νά τον άπο- 
χαιρετίση ώς μέλλων νά έπιχειρισΟη μικρόν τ ι  ταξειδιον 
δ λόρδος συνέπεσε νάέκβάλη τό ώρολόγιόντου δια να πα
ρατηρητή την ώραν, δ δε κλέπτης ανακραζει: «ω ! τ ί  
ώραίον κει μηλιό ν ! πόσον τό ήγορασατε, παρακαλώ, —  
Πεντηκοντα γυνέας, φίλε μου. —  Μά την ζο)ην μου, έδι
δα έκατόν διά νά αποκτήσω παρόμοιον. — · ό  ωρολογο-

ποιός, οστις τό εκααεν, άπέΟανεν άπηντησεν S λόρδος.—  
Δέν τολμώ, Μιλόροε, .νά σας κάμω την πρότασιν. Ιδού 
τραπεζιτικόν γραμμάτιον εξήκοντα λιρών στερλινών, καί 
σας παρακαλώ νά μέ έμπιστευθήτε τό ώρολόγιόν σας διά 
ήμίσειαν μόνον ώραν* επιθυμώ νά υπάγω νά τό δείξω είς 
επιτήδειόν τινα ώρολογοποιόν, δστις έπί τούτου ώς πρω
τοτύπου νά μέ κατασκευάση ομοιον. —  Λάβετε τό  ώρο- 
λόγιον καί τό γραμμ.άτιόν σας, άπήντησεν 6 -λόρδος* εν
τός μιας ώρας σας περιμένω είς τό χρηματιστηριον. » ό  
κλέπτης έπέμενεν, ο δέ Λόρδος ήναγκάσθη νά λάβη ώς 
ένέχυρον τό τραπεζιτικόν γραμμάτιον, Εδωκε τό ώρολό
γιόν του καί προσέτι παρεχώρησε την άμαξάν του είς τόν 
πανοΰργον κλέπτην, δστις έσπευσεν άμέσως είς τηνοίκιαν 
T j\j λόρδου. « Μιλαίδη! ειπε πρός την σύζυγον αύτου άμα 
παρουσιασθείς ένώπιόν τη ς’ έρχομαι έκ μέρους τοΰ Μι
λόρδου, τοΰ δποίου ή άμ,αςα μέ εφερεν έδώ. Ευρίσκεται είς 
σπουδαίαν διαπραγμάτευσή έν τώ  χρηματιστηρί^α, διό 
καί δέν ήδυνήΟη, χωρίς φόβον μήπως τήνχάση, νά ελθη δ 
ίδιος έδώ* μία στιγμή βραδύτητος δύναται νά κατα^ρέψη 
μίαν τόσον σπανίαν ευκαιρίαν. Μέ έπεφόρτισε λοιπόν νά 
σας ζητησω δλα τά  τραπεζιτικά γραμμάτια , τά  έποια ευ- 
ρίσκονται είς χείράς σας, καί διά νά δώσητε πλειοτέραν 
πίστιν, επειδή δ Μιλόρδος δέν ήδύνατο νά γράψη ώς έκ 
τής βίας του, μέ ενεχείρησε τό ώρολόγιόν του, τό δποίον 
σας παρουσιάζω ώς συστατικήν έπιστολήν. » Η Μιλαίδη 
παγιδευθείσα δίδει είς τόν κλέπτην τέσσαρας χιλ ιάδας 
λίρας στερλίνας είς τραπεζιτικά γραμμάτια* ώς εύφυης δέ 
άνθρωπος, δστις ώφελείται πανταχόθεν, δ καλός κλέπτης 
έπιστρέφει ώς ηλθεν είς τό χρηματιστηριον, εγχειρίζει είς 
τόν λοροον τό ώρολόγιόν του, λαμβάνει τό γραμμ,άτιόν 
του τών εξήκοντα λιρών, άσπάζεται τόν λόρδον, άποχα ι- 
ρετα αυτόν καί γίνεται άφαντος.

Ανθρωπός τ ις  έκαλλιέργει τό χωράφιόν του έν ώρ* 
χειμώνος δι’ άροτρου, συρομένου υπό δύο βοών. Αίφνης 
άτομόν τ ι, διελθόν πλησιόθεν αύτοΰ, έμακρύνθη ολίγον 
καί έξαγαγών τό βουρνούζιόν του προσεποιείτο δτι τό 
επλυνεν, ένώ ούτε σταγών ΰδατος υπήρχεν είς έκείνο τό 
μέρος* άφοΰ δέ τό έστέγνωσεν, ηλθε πρός τόν γεωργόν, 
οστις, μετά τους νενομισμένους χαιρετισμ,ούς, τω  ειπεν 
δτι άπέθνησκε τής δίψης.—  «Πώς! άπηντησεν δ κατερ
γάρης* άποθνήσκεις τής δίψης, ένώ δλίγα βήματα παρέ- 
κει υπάρχει πηγή διαυγεστάτου υδατος; —  Καί πώς δ- 
νομάζεσαι; ήρώτησεν δ γεο^ργός. —  Ονομ,άζομαι Μεδ- 
δίχ . —  Φ ίλτατέ μοι Μ εδδίχ, κάμε μου την χάριν νά 
φυλάξης τό άροτρόν μου μέχρι τής επιστροφής μ.ου!» 0  
γεωργός άπήλ,θεν είς ζητησιν τοΰ ΰδατος, πλην έπα- 
νελθών είδε τόν ένα βόα του άναληφθέντα μετά τοΰ φύ- 
λακός του* άρχισε λοιπόν νά κραυγάζη καί νά δδύρεται 
ώς άπηλπισμένος, δτε δ καλός μας κατεργάρης παρου
σιάζεται έκ δευτέρου μετημφιεσμένος μέ νέον ϊνδυμ.α. —  
«Τί Εχεις καί φωνάζεις ουτω; εϊπεν είς τόν γεωργόν πλη- 
σιάσας. —  Μοΰ Εκλεψαν τό έν βώδι, άπηντησεν ουτος 
θρηνών. —  Τρέξον έγλίγωρα, έπανέλαβεν δ μεταμφιεσμέ
νος άνθρωπος’ μέ φαίνεται ώς νά εϊδα εκεί κάτω άνθρο*- 
πόν τινα μέ λευκόν βουρνούζιον σύροντα ίν βώδι. —  Καί 
πώς δνομάζεσαι; ήρώτησεν δ γεωργός. —  όνομάζομαι
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Μ ουλχίκ-κούχ. —  Τότε λοιπον, φ ίλτατέ μοι Μουλχίκ- 
κ ο ίχ , λάβε τήν υπομονήν νά φυλάξης το  £ν βώδί μου μέ
χρι της επιστροφής μου! » Καί τα υ τα  λέγουν, άρχισε νά 
τρέχγι δλαις ουνάμεσι προς το ύποδειχθέν μέρος, ένώ δ 
άνθρωπός μας συνεπλήρου το έργον, τδ  δποιον ήρχισεν* 
είς τρόπον ώστε έπιστρέψας δ γεωργός ουτε άνθρωπον εύ- 
ρεν ουτε τδ Ετερον ζώόν του. Τότε έκτδς εαυτοΰ γενόμε- 
νος, ήρχισε νά κράζη συσφίγγων τούς οδόντας: « Καλά 
νά πάΟω! τώρα άς έλθουν νά μου κλέψουν καί το ά- 
ροτρον! »

ΤρεΙς νέοι Γερμανοί σπουδασταί, περιελΟόντες είς με
γάλην άχρηματίαν, έ π ή ρ α ν ,  κατά την παροιμίαν, τά  
β ο υ ν ά  οπως μεταβώσιν είς πλησιόχωρον κώμην. Καθ 
δδδν άπαντώσι χωρικόν αμαξηλάτην, πορευόμενον πεζή 
και σύροντα την άμαξάν του, όπισθεν της δποίας ήκο- 
λούΟει προσδεδεμένος ονος. Οι καλοί σπουδασταί συγκρο- 
τοΰσιν έκ του προχείρου έκτακτον συμβούλιον, και έπι- 
νοοΰσιν επιτυχές τ ι  σχέδιον οπως κλέψωσι τον ονον του 
δυστυχοΰς χο>ρικου. Πλησιάζουν λοιπον οί δύο είς τδν 
ήσύχως καπνίζοντα αμαξηλάτην, καί αρχίζουν νά άπα- 
σχολώσι την προσοχήν του, συνδιαλεγόμενοι περι διαφό
ρων περιέργο)ν δήθεν νέων, ένώ δ τρίτος έξετέλει τδ έν
τιμον Ιργον του. Λύσας δέ τδν ονον, άπήγαγεν αύτδν είς 
τδ πλησιέστερον χωρίον και τδν έπώλησεν είς τδν πρώτον 
τυχόντα  χωρικόν. Ε ίτα , προφΟάσας τδν αμαξηλάτην 
έξακολουΟουντα νά συνδιαλέγηται είσέτι μετά τών δύο 
συντρόφων του, έρχεται άψοφητί όπισθεν του οχήματος, 
καί άρχίζη νά πηοα καί νά κράζτ, : « Δόξα σοι δ Θεός! 
ήλευθερώΟην τέλος πάντο^ν ! »

Οί συνοδοιπόροι του αμαξηλάτου προσποιούνται τον 
έκπεπληγμένον, δ δέ αφελής χωρικδς ετι περισσότερον 
εκπλήσσεται, πληροφορούμενος παρά του χοροπηδώντος 
νέου δτι, καταδικασΟείς νά μεταμορφωΟή είς ονον έπί πέν
τε ετη διά τινα  άμαρτήματά του, έξηγόρασε πλέον την 
καταδίκην του καί έγένετο άνθρωπος, ό  άπλοϊκδς χίορι- 
κδς πιστεύει τα υτα  πάντα , καί περιορίζεται μόνον νά 
συμβουλεύση τδν ένανΟρωπήσαντα ονον νά άπέχη είς τδ 
έξής πάσης κακής πράξεως, δπως μη έπισύρη καί πάλιν 
την οργήν του θεοΰ. Καί ούτο>ς αποχωρίζονται.

Εν τούτοις τήν επομένην ήμέραν, διαβαίνουν δ άπα- 
τηΟείς χωρικδς έκ τής αύτής έκείνης κώμης, είς ·?,ν οί π α 
νούργοι φοιτηταί εΤχον πωλήσει τδν ονον του, καί είσελ- 
Οων έν αυτη διά νά προμηθευΟή τρόφιμά τινα, παρατηρεί 
ούχί ανευ έκπλήςεοος τδν δνον του έλαυνόμενον ύπδ λα
χανοπώλου τινός. Τότε, πλησιάσας καί λαβών αύτδν άπδ 
τοΰ ωτιου, « Καλά νά πάΟης, έκραξε, κύρ ονε! δέν σέ 
έσυμβούλευσα νά άπέχης τοΰ λοιπού άπδ τάς κακάς πρά
ξεις; πλήν σύ όεν ήθέλησες νά μέ άκούσης, ώστε μεΐνον 
δι άλλα πέντε ετη ονος! »

6  Αρχιεπίσκοπος τής Καντορβερίας άπήντησέ ποτε 
έντος τοΰ δάσους, δπερ συχνάκις διέβαινεν, άνθρωπον κα- 
θήμενον κατά  γής, Ιχοντα  δέ πρδ αύτοΰ άβάκιον ζατρι
κίου καίδιακείμενον ένβαθεία σκέψει. « Τί κάμνεις αύτοΰ, 
φίλε ; τδν έρωτ$. —  Αγιε δέσποτα, παίζω  τδ ζατρίκιον. 
—  Καί πώς ; παίζεις μόνο; τδ  ζατρίκιον ; —  ό χ ι ,  αγιε

δέσποτα, πα ίζω  μέ τδν Θεόν. — Με τδν Θεόν! πρέπει 
νά σέ κοστίζη, φίλε μου, πολλά δλίγον δταν χάνης. —  Ες 
έναντίας, άγιε δέσποτα* παίζομεν άκριβά, καί έγώ πληρό- 
νω μέχρι λεπτοΰ. Περιμείνατε, σας παρακαλώ, μίαν 
στιγμήν* ισως μοΰ φέρετε ευτυχίαν’ εχω σήμερον φρικτήν 
καταδρομήν. . . α !  ίδού! ώ δυστυχία, είμαι έ σσέκ-ε- 
μ ά τ  !» 6  Αρχιεπίσκοπος ήρχισε νά γελα έξολης καρδίας, 
δ δέ παίκτης σύρει μετά μεγίς-ης ψυχρότητος έκτου κόλπου 
του τριάκοντα γυνέας, τάς δποίας προσφέρει είς τδν κλη- 
ρικδν, λέγων: « Οταν χάνο^, άγιε δέσποτα, δ Θεδς στέλ- 
λει πάντοτε κανένα χριστιανδν διά νά λάβη ό ,τι τώ  άνή- 
κει. Οί π τω χο ί είνε Οησαυροφύλακές του* μή διστάζετε 
ποσώς νά λάβετε τά  χρήματα  τα ΰ τα , καί νά τοις τά  δ ια - 
νείμητε έν ονόματι τοΰ άγαΟοΰ Θεοΰ. Είνε τδ  κέρδος των 
είς αύτδ τδ  πα ιγν ίδ ι.»

Μάτην άντέστη δ Αρχιεπίσκοπος είς τοΰ παραδόξου 
τούτου άνθρώπου τάς ένστάσεις* έπί τέλους ήναγκάσθη 
νά λάβη τά  χρήματα καί νά άπέλθη. Μετά ένα μήνα δ 
κληρικδς διέρχεται διά τοΰ αύτοΰ δάσους, καί βλέπει π ά 
λιν τδν παίκτην είς τήν αύτήν ώς καί τδ πρώτον έργα- 
σίαν. Πλησιάσας δέ, τδν έρωτα πώς ή το : « Α ! δέσποτά 
μου ! άποκρίνεται ούτος περιχαρής* ήλθατε είς τήν ώραν 
έπάνω ! ίδού δ καλδς Θεδς έ σ σ έ κ-ε-μ ά τ  !» Λοιπδν, λέ
γει δ Αρχιεπίσκοπος, τ ίς  θά σέ πληρώση τώ ρα ;— Καθώς 
φαίνεται, σεις, άγιε δέσποτα! άπεκρίθη δ πα ίκτης’ έπαιζα 
αύτήν τήν φοράν τριακοσίας γυνέας, καί δ ευλογημένος 
Θεδς μοΰ στέλλει πάντοτε όταν κερδίζω ένα, οστις πλη
ρώνει έπίσης άκριβώς, καθώς κάμνω καί έγώ οταν χάνω. 
Ε χω μάλιστα  είς τδ  δάσος αύτδ μερικούς συντρόφους, οί 
δποίοι ήμποροΰν νά σάς τδ  έπιβεβαιώσουν, άν δέν θελήση- 
τε  νά δώσητε πίστιν είς τούς λόγους μου. »

0  κληρικδς έννοεΤται δτι ήναγκάσθη νά ύπακουσγ;, καί 
έπλήρωσε μέχρις οβολοΰ χωρίς νά προσκληθη ύπδ ^τών έν 
τώ  δάσει φίλων καί συντρόφων τοΰ παίκτου. [J Λ

ό  Ψώξ, Αγγλος εύπ ατρίδης έκ τών άσώτων, έδανείσθη 
σημαντικάς ποσότητας χρημάτων άπδ Ιουδαίους τραπε- 
ζ ίτας, καί έπερίμενε ν ά αποδώση αύτάς έκ τής κληρονο
μιάς τοΰ βαθυπλούτου θείου του. ό τα ν  ομως μίαν ήμέ
ραν τώ  άνήγγειλον ί τ ι  δ Οεΐό; του απέκτησε τέκνον, 
« Α ! άνέκραξε, τδ π  αιδίον αύτδ άναμφιβόλως Οά ηνε δ 
Μεσσίας, καί έρχετα ι είς τδν κόσμον διά τήν καταστρο
φήν τών ίουδαίο>ν. »

Αγγλος τις παρουσιάσθη είς τοκιστήν ζητών δάνειον 
χιλίων γυνεών καί εδιδεν ώς υποθήκην τούς πολυτίμους 
κόσμους τής γυναικός του, οίτινες τώ  έκόστιζον τριά
κοντα χιλ ιάδας σελινίο^ν. ΙΙροσκαλέσας δέ άδαμαντο- 
πώλην τινά παρήγγειλεν είς αύτδν νά άφαιρέση τούς άόά- 

αντας άπ αύτών, καί νά τούς άντικαταστήση διά ψευ- 
ών λίθων τοΰ αύτοΰ μεγέθους.—  «Είνε πολύ άργά, 

Μιλόρδε, τώ  είπεν δ άδαμ αντοπώλης, καί ή Μιλαίδη 
σας έπρόλαβεν ώς πρδς τήν τα χ ύ τη τα ’ διότι πρδ ενδς 
ήύη έτους ήγόρασα παρ αύτής τούς άδάμαντας τούτους, 
καί τούς άντικατέστησα διά ψευδών.»
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’ΕκεΤ νεανίας, κληρονόμο; όσονούπψ μεγάλης περιουσίας, δέχεται 
παρα τής φίλης του ήμίσειαν δωδεκάδα ωραίων λινών μανδηλίων, 
έφ έκαστου τών οποίων έρυθροΤς και μεγάλοις γράμμασιν έντδς £οδο- 
στολίστου θυρεοΰ διακρίνεται εν αίσθηματικοπατον Α χ  ! Καί 6 καλδς 
νεανίας σφίγγει περιπαθώς εις τδ στήθός του τδ δώρον τοΰτο της φί
λης του και άντιδωρεΤται αυτη δεκαπλάσια, σπεύδει δέ δπως έπιδείξη 
αύτδ και εις τους λοιπούς φίλους. Πλήν μένει έκπληκτος καί σχεδόν 
έμβρόντητος, οταν ανακαλύπτω άκολούΟωςδτι τδ νομιζόμενον αίσθη- 
ματικώτατον εκείνο επιφώνημα δέν εΤνε άλλο τι είμή άπλοΰν Α καί

πικρός μοί έφάνη πάντοτε καί βεβιασμένος, ώ; δ γέλως του Χάρω- 
νος. β ! οί άφρονες! έορτάζουσι καί πάλιν τήν ελευσιν του νέου έτους 
εν y o ρώ και αλαλαγμό"?;! έορτάζουσι τήν άρ'/ήν νέων βασάνων, νέιον 
δεινών κα'. ταλαιπωριών και νέων δακρύων! 1II νεότης τήν άνεπίστοε-

Χρόνος ε /ε ι συνοοον τον ακουραστον κ αι αουσωπητον Ιίερι 
θ ά ν α τ ο ν ,  οστις θερίζει αδιακρίτως γήρας καί νεότητα, καί εις του 
δποίου τδ άμείλικτον και σκληρόν δρεπανον ουτε κάλλος, ουτε πλού
τος, ούτε δυσμορφία ευρίσκουσι */άριν.

Εις τους κρότους ομως τούτους τής ευθυμίας και εις τήν το τακ
τήν τή; '/.αρα; κίνησιν έςεγείρεται ή προσφιλής Μούσα, και αυΟις την 
νεότητά της ώςίμάτιον περιβάλλεται. ‘Ρίπτει κύκλω αύτής βλέμμα  
περιχαρές, διότι έν ημέρα τοιαύτης γενική; άγαλλιάσεω; δεν άρέσκε- 
ται νά θρηνή, ώ ; τδ πτηνδν τών κοιμητηρίων. Ουτε θέλει να διατα- 
ράξη τήν μίαν ταύτην /α ρ μ ό  συν ον έν τώ ένιαυτώ ήμέραν τοΰ^Ο ρώ - 
που, καθ ήν οί μεν μεγάλοι λησμονοΰσι τα μεγαλεΤά των, οί δέ 
μικροί τήν ταπεινότητά των, οί γέροντες τας άλγηδόνας των, και οί 
πένητες τήν πενίαν το)ν.

’Λνίσταται λοιπον, αποβάλλει τήν έπαισΟητώς έπηρεάσασαν αύτήν 
νάρκην του /ειμ ώ νος, περισκοπεί μέ βλέμμα έταστικον άπάσας τας 
γυ>νία; τή; ήμετέρα; κοινωνίας, καί εισδύει 6τέ μεν εις τά καλλιμάρ- 
μα^α καί '/ρυσόροφα μέγαρα τών πλουσίων, ότε δέ εις τήν ετοιμόρ
ροπων και υπο τών χειμερινών ανέμων κλονιζομένην καλύβην τοΰ 
π τω /ο ΰ . Και βλέπει . . . .  πανταχου τήν αύτήν θυμηδίαν, τήν

ποτε και αν άνηκωσι ταςιν.
Παντού λοιπον ζωή καί κίνησις, παντού σκέψεις περί έκλογής δώ-

δμοίωσιν αΰτης καί αι λοιπαί τριακοσιαι 
τ η ς .  Παντού τέλος ΰλη καί αφορμή προς συλλογήν ανεκδότων, ων

ρ ατ/.ευαζομένην χρυσοκέντητον κ α π ν ο σ α κ ο ύ λ α ν ,  οπως μεταφερη 
si; αύτήν μέρος τών έν τψ σταθεί αύτοΰ ένυπαρ/όντων καπνών.

X. . . . ο εστι τα πρώτα άρκτικα στοι’/εΤα τοΰ ονόματος της πολυ
τρόπου φίλης του. Και ό καλός νεανίας έκών άέκων φαίνεται Εν. άρ- 
κεΤται καί είς τοϋτο.

ΙΙαρέκει Κύριός τις λαμβάνει άπροσδοκήτως κομψοτάτην έπιστο- 
λήν παρά ίδιοτρόπου τίνος Κυρίας, λίαν πλουσίας καί φίλης του, ήν 
πρό  ̂τινων ήμερών ϊσ χ ε  το άτύχημα νά λύπησή άκρον. Χαίρει δε 
καθ’ έαυτδν διά τήν έπανόρΟωσιν ταύτην, καθ’ δσον τήν πρωτοβου
λίαν αύτής έσκέπτετο πώ ς νά άναλάβη ό ΐδιος, κα? έζιλεώση τήν φί
λην του διά έκλεκτοΰ δώρου. Το περικάλυμμα της έπιστολής εΤνε 
κομψότατον, χρυσοπάρυφον καί έστολισμένον μέ περιπλοκάδας έκ 
ρόδων, Ιάσμων και λοιπών άνθέων, έν μέσω τών όποίων ώραίοις 
γράμμασιν άναγινοίσκεται τδ ευτυχές ονομά του. Είς τήν πρώτην 
έκε ίνην συγκίνησίν του δεν δύναται νά κρατήση έχυτον τοΰ νά μή  
επιΟέση διάπυρον ασπασμόν έπί τής ούρανοπεμπτου έκείνης έπιστο
λής, ήτις τψ ανοίγει τδν παράδεισον, τήν σχέσιν καί τάς συναναστρο- 
φάς τής φίλης του, άφ’ ών έςώσΟη διά τήν προσβλητικήν καί άνοί- 
κειον διαγωγήν του: Δέν λείπει δέ τοΰ νά φιλοδωρήση, καθ’ ολην τήν 
εκδοχήν τής λέςεο^ς π  λ ο υ σ ι ο π  α ρ ό χ  ω ς, τον κομιστήν αύτής. 
Ά λ λ ’ ώ φρίκη ! . . . Μόλις αποσφραγίζει τδ περικάλυμμα, μόλις έξά- 
γει τήν έσώκλειστον έπιστολήν, καί πείθεται 8τι αί θυγατέρες της 
Ευας δέν ταπεινοΰνται είκή, ουτε συγχωροΰσι τούς έχΟρούς αύτών 
είμήδιά νά τούς προσβάλλωσι περισσότερον. Τήν δλην άγραφον σε
λίδα τοΰ χάρτου κατέ'/ει φυσικώτατα έζωγραφημένον όνάριον, σφο
δρά μακρά ε /ον  τά ώτα, ατινα ώς καί ή ούρά έντείνονται καί συ
στέλλονται διά τίνος μακρας Θο>μιγγος, διερχομένης τεχνηέντως τήν 
όπισθεν σελίδα καί συνε'/ομένης μετ’ αυτών* άντί δέ πάσης ά λ λ η ς  
γραφής, διακρίνει μόνον ύπο τήν εικόνα έκείνην τάς κεραυνοΰ όλεθριω- 
τέρας έκφράσεις: «Σας επιστρέφω, Κύριε,τδ π ο ρ τ ρ έ τ ο ν  σας, διότι 
δέν μέ προξενεί εύχαρίστησιν νά ’έχω ένώπιον μου οίονδήποτε πραγ
μα υπενΟυμίζον ύμας. » ’i2/piqt δ δυστυχής καί δάκνει μέχρις α'ίμα- 
τος τά χείλη, έντείνει τούς γρόνΟους, καί πλήρης μανίας ομνύει έκ- 
οίκησιν. Πλήν είς ούδέν ταύτα πάντα, διότι, σκεπτόμενος άκολούθως 
ήσυχώτερον, αναγκάζεται νά άνακράςτι: « Φ ο β ε ρ ή ν  τ ^ έ μ π ε -  
σ ε J ν ε I ς χ  ε Τ ρ α ς γ  υ ν α ι κ ό ς ! »

Ετερος νεανίας π  ο ι η τ ι κ ί ζ ω ν , (αν έπιτρέπεται 6 σχηματισμός 
τοιούτου ρήματος), άρκεΤται άντί παντδς άλλου δώρου νά άποστείλη 
είς τήν ύποπτον αισθημάτων φίλην αύτού ώραΤον χρυσόδετον λεύκω
μα (a lb u m ), ένκεφαλίδι τοΰ δποίου δέν λείπει νά έπιγράψη χρυσοΤς, 
έννοεΤται, γράμμασι τδ τρίστΓ/ον τοΰτο λογοπαί^ιον :

Άχροσφαλές κ’ εύαίσβητον τδ γυναικβΤον φΰλον 
μας κολαχεύιι πάντοτε· πλήν καί γυρν^ί τό φύλλον, 
όσάκις νοστιμεύ·τιι νά χάμΐβ νέον φ ίλον.

ιΠ δέ πανούργος νεανις άντεπιστέλλει αύτψ ήμερολόγιον τοΰ ήδη 
παρελθόντος έτους, περιέ'/ον φύλλα άκαλήφης, πολλά διά τού παρα
δόξου τούτου εύαρχισμού υπονοούσα.

Αλλος πάλιν . . .

    ........... .. ...........  ........ _   _ γενναιοδω
ρίας τών συνδρομητών τής ιΕ π τ  α λ  ό φ ο υ,  οις άπευΟύνοντες εν εγ
κάρδιον ε ^ ρ ω σ Ο ε !  έπευχόμεΟα νά μή λάβωσιν άφορμήν δπω ς, 
κατά τδ νέον ήδη ετος, ποΟήσωσι τδ παλαιόν. ΆρκεΤ 8σον έπληρώθη 
μ έ/ρ ι τοΰδε ή παροιμία, « Κ ά θ ε  π έ ρ υ σ ι  κ α ί  κ α λ ή τ ε ρ α ! »

A— Ω.
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Πρώτοι η [asίς , αν δεν άπατώ μεθα, εϊχομεν άναγγείλ- 
λει, καταχωρίζοντες την εν τω  παρελθόντι φυλλαδίω της 
Ε π τ α λ ό φ ο υ  διπλωματικήν κλείδα, οτι το είδος εκείνο 
ην έκ τών λίαν εύκολων* άλλως τε και μόνος ό τίτλος, 
οστις ές απροσεξίας έτέθη, ηρκει νομίζομεν οπως παράσχη 
την κλείδα και είς τον μάλλον άμύητον.

Υπέρ την μίαν δωδεκάδα λύσεων εστάλη σαν ιξμϊν κατά 
τάς πρώτας ημέρας τής δημοσιεύσεων του γρίφου, αί 
μεν ένυπόγραφοι αί δέ άνο^νύμως, Κύριος δέ οΤδε πόσαι 
άλλαι επιφυλάσσονται ήμίν έκ τών του εξωτερικού συν
δρομητών καί αναγνωστών ήμών. Πρώτη δέ έπισταλείσα 
ημίν λύσις αυθημερόν, και η μόνη σχεδόν ακριβής και α
λάνθαστος, ην η του Κ. Φωτίου Υακίνθου, οστις έν τη 
συνοδευούση την λύσιν επιστολή του παρεκάλει ήμας ο
πως άποστείλωμεν το γέρας είς την έν Νεοχωρίω Ελληνι
κήν Σχολήν, και έσπεύσαμεν άμέσως νά συμμορφωθώμεν 
προς τήν επιθυμίαν του λύτου.

Εν τούτοις, δημοσιεύοντες τήν σημερινήν κλείδα και 
προσκαλουντες τον δ υ ν ά μ ε ν ο ν χ  ω ρ ε ί ν, προλαμβάνο- 
μεν νά προείπωμεν είς τους είρωνευθέντας ήμας διά τήν 
ευκολίαν τής προηγουμένης κλειδός, δ τι, καθ’ οσον άφορα 
τήν παρούσαν, ου π α ν  τ ο  ς π  λ ε ίν  ε ί ς  Κόρ ινθον .

ΐδου ή περί ής ο λόγος κλείς :

Ζ ΘΣΕΡΨΛΚΛΔ ΕΑΟΔ ΡΦΡΩΦΙ1ΛΕΡΟΔ ΡΒΕΖΔ 
ΘΣΟ E li ΦΘΠ ΘΕΘΟ.

Ψθαφ θεαδ, κοψαο, σρψοφ, ρωωθψαδ Οβιρουαφορδ, 
θοδ ωρψζφοαφ ροχθτρ, μ.ρτοδ σύζτΟδ ν’ θβχβυορδ,

ερ μτβδρ σεθτρ ρφαοωθδ,
ν θοδ εζφ θλαμαφ δνορφ εαβ σρδρ χψοςοδ εαβ σταεθταβ, 
σρδ ρκατζεαδ αιβφζ ιβδεβμορδ σαψβνροταβ

ΟλρψΟοκθερο νρο ψζωθο.

Θωωβπυρο, κοψαο, αεο α σταγροφωφ αβεαδ μ.ταφαδ . 
θοδ ερ Οχφζ τζδ ο>ζί αψζδ, ρταζ |*τβ&*β ροπφαδ,

χθψθο κ.Οτθο νρψρ εΟψζ* 
ιπ τπ φ  Ουσψθπδ ρσθοτπφ, γρψγοδ υθψψαφεαδ ροδοαβ, 
ρτθεζφ, δακορφ, σοδεοφ νρο νογπεορ μτβδοαβ 

φρ δρδ κΟτθο αβεαδ υθψψθο.

Εζφ ρσαψρβδοφ ιο ερβεζφ εζδ υβχπ ιαβδ θβεβμορδ 
cot αβτρφοαφ χρ ιπ^ζ ροδχζυρ εζδ ιυαφαορδ 

εα ΧΟπ ν ρφχτπσαοδ κοψαφ* 
σταδαμζ, υζσπδ ζ θτοδ εα υρτρφζ, εα οθντπδζ! 
θβεβμορφ αδαο χθψαβφ ιορτνζ, ρδ οωσπδοφ,

ρφθμαυθφαο ρψψζψπφ.

Τω άναγνο^στη τής κλειδός ταύτης δωρηθήσεται το 
Ιί'ον Ιτος τής Ε π τ α  λόφου .  Σημειωτέο ν δ έδτ ι, τώ  λ ύ τ η

η τ ώ  ά να γ ν ώ σ τ η  λέγοντες, έννοοΰμεν φυσικώ τώ  λόγω 
τον πρώτον σπεύσοντα περί τήν άποστολήν τής λύσεως* 
αί δέ κατόπιν τούτου πεμπόμεναι λύσεις, έρχονται αυτό
χρημα κ α τ ό π ι ν  ε ο ρ τ ή ς ,  καί ώς τοιαυται ούδεμίαν δι
καιούνται νά εχοίσιν άςίωσιν.

Π λύσις του γρίφου τούτου καταχωρισθήσεται είς το 
φυλλάδιον τής 30  ΐανουαοίου, η το Λ Ζ .

ΕΞΠΠΙΣΙΣ ΊΊΙΣ ΕΝ ΤΩι ΤΕ νΕΥΤΛΙΩι ΦΥΛΛΑ- 
ΛΙΩι ΓΙΙΣ ΕΠΤΛΛΟΦΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΙΙΣ 

ΚΛΕΙΔΟΣ.

II ΧΡΥΣΑ ΑΛΪΣ.

ΛΙε το εαρ νά γενναται, μέ τά ρόδα ν’ άποθνήσκη, 
μέ τον ζέφυρον νά πλέη σαπφειρώδη ουρανόν*

’ς τήν καρδίαν τών άνθέων τερπνήν κοίτην νά ευρίσκη, 
άπο χρώ ματα  και φώτα κ ευωδίας νά μεθύσκγ, 

τών πτερύγων του τήν κόνιν νά τεινάζη νέον ον.

Καθώς αύρα ’ς τών αιθέρων τ ’ άχανή νά πτερυγίζη —  
τοΰ εντόμου χρυσαλλίδος ίδού τ ’ εινε το γραπτόν’ 

τήν αστάθειαν του πόθου θαυμασίίος είκονίζει!
Ο άκόρεστος δέ πόθος, άφοΰ ολα τά  έγγίζει,

στρέφεται προς τους αιθέρας, θείας ήδονάς ζητών.

11 ποίησις χρεωστεΐται είς τόν μουσοτραφή Κ. I. ί.
Σκυλίσσην, γενομένη κατά μίμησιν τοΰ Λαμαρτίνου.

ΑΙΝΙΓΜΑ.

:μ .

Σ το πρώτον μέρος μου θεόν ‘Ελλτ,νιον 0* άπαντηστ,ς' 
το οεΰτερόν j j . o  j  δέ/ονται καί οίοουσιν επίσης 
τήν πρώτην του ενιαυτού' συν/,Οεια άρ'/αία 
ΰπάρ/ε*. Τό οε ολον μο./ εΤνε παρθένος νέα, 
ητις ς τον κοσμον εφ-ρε μύρια κακων ειοη.

Μ '  f  τ  *ι τ  t \  t V  5*£ οτα ειπον ευκο/ος εινε η λυσις ηοη.

Π». Μ. ΒΑΝΝΊΕΓΙΙΣ.

Γ1ΡΟΒΛΠΜΛ.

Τρία έμψυχα οντα τής αυτής φύσεως διέρχονται τήν 
αυτήν στιγμήν μίαν γέφυραν: Ες αυτών, τό μέν πρώτον 
βαδίζει, π α τεί, βλέπει και διέρχεται* τό δεύτερον βλέ
πει, δέν πατεί καί διέρχεται* το δέ τρίτον ουδέ βλέπει, 
ουδέ πα τε ί καί διέρχεται.

ΛΥΣΙΣ TUN ΓΗ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 29 ΚΑΙ 3 0  ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ. 

Δά-κρυον.— Μυελός* (δελος> ελος, μύλος.)


