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ΤΟ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΜΕΓΑ ΠΑΛΑΤΙΟΝ 
ΕΠΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ.

ΕΤΑΞΥ τών λάφυρών επεισοδίου τής Βυζαν
τινής ιστορίας, οσα έδημοσιεύσαμεν κατά καιρούς έν τη  
Ε π τ α λ ό φ ω  κα! οσα μέλλομεν άκολούθως νά δημο- 
σιεύ&ωμεν, επειδή γίνεται συνεχώς μνεία διαφόρων (λερών 
του Μεγάλου παλατιού, ίσως δέν -ήθελεν εισθαι άπο σκο
πού νά £ίψωμεν £ν παροδικόν βλέμμα έπί του εξίτηλου 
σχεδόν γενομένου οικοδομήματος τούτου, του μεγαλο- 
πρεπεστέρου άφ οσα έκόσμουν την βασιλίδα ταύτην τών 
πόλεων κατά την εποχήν τής χριστιανικής άκμής της.

Μεταξύ τών δια φόρο) ν παλατιω ν, οσα έστόλιζον την 
Κωνσταντινούπολή, δύο κυρίως έξεΐχον διά τε  τήν λαμ
πρότητα καί το μέγεθος: τό τών Β λ ά χ ε ρ ν ώ ν ,  κα! το 
κ α τ’ εξοχήν Μ έ γ α  λεγόμενον παλάτιον* ιδίως δέ το 
τελευταΐον τούτο κατείχε τά  πρωτεία, έπέχον ί (ν θέσιν 
κατέχει τδ λαμπρόν άνάκτορον του Δολμά-Βαξέ μεταξύ 
τών λοιπών σημερινών αύτοκρατο ρικών παλατιων. Ση- 
μειωτέον δε δτι του δυσδιεξιτήτου τούτου δαιδάλου τών 
διαφόρων μερών ή λεπτομερής περιγραφή κα! δ κατ 
ακρίβειαν προσδιορισμός εινε τόσον αδύνατος, καθόσον 
μάλιστα πολλά τών μερών αυτου συγχέονται μετά τών 
έν τώ  παλατίω  τών Βλαχερνών* ώστε γενικήν τινα κα! 
άπλουστάτην σχεδιογραφίαν παοαθέτομεν ενταύθα. (1)

(4) Κατά τήν σύντομον ταύτην περιγραφήν ε'/ομεν κυρίως υπ’ 
υψιν τό περισπούδαστον και πολλοΰ λόγου άςιον περί Κωνσταντινου- 
πόλεως πόνημα τοΰ γεραροΰ Κ. Σκαρλάτου Δ. Βυζαντίου, ές οΰ 
ήρανίσΟημεν τό πλεΤστον αύτή; μέρος, και περί οΰ γράφονται τα 
δέοντα έν τώ φυλλαδίω τούτω.

Τδ άπέραντον τούτο οικοδόμημα,'κατέχον ίλην σχεδόν 
τήν εκτασιν άπδ τής Αγίας Σοφίας κα! ^ου ίπποδρόμου 
μέχρι τής παραλίας τής Προποντίδος, δπου σήμερον τό 
Αχήρ Καπή, άπηρτίζετο κυρίως έκ πολλών παλατιων κα! 
τρίκλινων συνεχομένου μετ άλλήλθ)ν διά στοών κα! πε
ριπάτου, δλα οικοδομήματα τών κατά Καιρού; αύτοκρα- 
τόρων, προ<τιθέντο)ν, έποΐκοδομουντών κα! έπεκτεινόντων 
τά  διάφορα αύτού μέρη. Περιεκλείετο δέ τό πολυδαίδα
λον τούτο κτίριον μέ ύπερύψηλα τείχη , μέ επάλξεις κα! 
πύργους οχυρούς’ είχε δέ, ού μόνον αύλάς κα! κήπους, 
άλλά κα! λουτρώνας κα! ναούς περιφήμους έντδς αύτου, 
ώς-δήδύνατο νά θεωρηθεί ώς πόλις εντός πόλεωζ. Εκόσμουν 
δέ τούς διαφόρους αύτου τρίκλινους, 2λους σχεδόν Ισωθεν 
άχρι τών περ! τήν δροφήν ψηφίδων μαρμαροσκεπάστους, 
έκ λευκών κυαναυγιζόντο>ν, πορφυρών κα! πρασίνων μαρ
μάρων, διάφορα αγάλματα , κα! πολλών αύτοκρατόρο>ν, 
βασιλισσών κα! έπισήμων άλλων άνδρών ανδριάντες, κα! 
κίονες κα! άλλα χρυσά κα! άργυρδ άναθήματα, κα! κοσ- 
μημάτων πληθύς, κα! υφασμάτο*ν ποικιλία, κα! πυλώνες 
έλεφάντινοι κα! δρειχάλκινοι, κτλ. ών ή λεπτομερής πε
ριγραφή ήθελε φέρει ήμ#ς είς μάκρος.

Σημειο^τέον δτι τό παλάτιον τούτο έκ διαφόρου μερών 
συνεκοινώνει διά μεγαλοπρεπών στοών κα! λοιπών προ- 
πυλαίο>ν μετά του μεγάλου Ναου τής Αγίας Σοφίας, του 
ίπποδρόμου κλπ. ώς προπύλαιον δέ τρόπον τινα του Με
γάλου παλατιού προέκειτο ή στοά τής Χαλκής, γε ιτο - 
νεύουσα ίδίο>ς μετά του ίπποδρόμου κα! εχουσα περί 
αύτήν υπερμεγέθη τρίκλινον, έστεγασμένον διά κεχρυ- 
σωμένων χαλκοκεράμων, έξ ού κα! τήν έπίκλησιν έλαβε, 
κα! έπερειδόμενον έπ! άργυρών κιόνων, άφ ών έκρέμαντο 
βαρύτιμα παραπετάσματα (βήλα). *Εν τώ  τρικλίνω δέ 
τούτω έλάμβανον χώραν διάφοροι τελετα!, κα! έν αύτω



εδέχετο δ Αύτοκράτωρ τούς χαιρετισμούς τώ ν στρατιω 
τικών καί πολιτικών κατά  την Κυριακήν του Ιίάσχα  καί 
τάς λοιπάς του έτους επίσημους ί  μέρας* ιδίως δέ κατά  
την εορτήν τών Χριστουγέννων έτελοΰντο έν αύτώ  τα  
συμπόσια εκείνα, έν οίς δ Αύτοκράτωρ καί οί συνανακεί- 
μενοι ε».Γ%ωντο δχι καθήμενοι, ώς έν ταΧς άλλαις ημέραις, 
άλλ’ άνακεκλιμένοι επί μαλακών άνακλίντρων, και χρυ- 
σοϊς χρώμενοι σκεύεσι.

Ην δέ τό ένδον του κτιρίου τούτου θαυμαστόν μεγέθει 
και κάλλει, κατά  τάς περιγραφάς τών ιστορικών τής 
έποχής εκείνης, κατεσκευασμένον μέ πορφύρας βαθμίδας, 
καί την ίροφήν κατάχρυσον ̂  ϊχον καί ποικίλοις ώραίοις 
άναγλύφοις κεκοσμ,ημένην. Εκειτο δέ έν τώ  μέσ<ρ. αυτου 
τράπεζα διά τάς βασιλικάς εστιάσεις έξ άργύρου καθαρού 
τετορνευμένη, έπί τής δποίας κατεβιβάζοντο άπό τής 
οροφής διά μηχανής είς τά  επίσημα αύτοκρατορικά γεύ
μ α τα  βαρύτατα άργυρά καί χρυσά κάνιστρα, πλήρη 
δπωρικών καί διαφόρων άνθέων. Ηωρουντο όέ άπό του 
ορόφου βαρυτιμότατοι λύχνοι, ε ίς  ά μ π έ λ ω ν  έ λ ι κ α ς  
κ α ΐ  φ ύ λ λ α  κ α ί  δ έ ν δ ρ ω ν  ί&έ*ς  έσχηματισμένοι, οϊ- 
τινες ήνάπτοντο διερχομένου κατά τάς επίσημους προε
λεύσεις του Αύτοκράτορος. Μεταξύ δέτώ ν διά χρυσίου καί 
πολυτίμων λίθων έν τώ  μέσο> του φατνώματος έξεικονιζο- 
μένων εικόνων τών διαφόρο>ν Αύτοκρατόρων, πολλαχοΰ δέ 
είς άλλους τρίκλινους καί τών διαφόρων παθών του Σω- 
τήρος, διεκρίνοντο καί Μοΰσαι καί άλλα τής τών άρχαίων 
μυθολογίας καλλιτεχνήματα. Εκειτο δέ έν τή  κόγχη 
αυτου καί θρόνος αύτοκρατορικός, καί συνήθως ύπεράνο^- 
θεν αύτου είκών του Σο>τήρος, καθημένου έπί θρόνου, *̂ ν 
προσεκύνουν εισερχόμενοι τόν τρίκλινον οί ευσεβέστεροι 
τών Αύτοκρατόρων.

0  υπέρλαμπρος ουτος Χρυσοτρίκλινος, δστι; δυνάμεθα 
είπεΧν &τι έχρησίμευεν ώς αίθουσα τής υποδοχής ή του 
θρόνου, ώς ήθέλομ,εν είπεΧ σήμερον, διότι έν αύτώ ιδίως 
έγίνοντο αί έπισημότεραι τελετα ί, στέψεις, γάμοι, άκροά- 
σεις πρέσβεων καί εστιάσεις, κτλ . είχε τρεις άργυρους πυ
λώνας, ών δ μεσαίος είσήγε πρός τήν μετέπειτα  είς ναόν 
του Σοιτήρος μετασχηματισθεΧσαν στοάν τής Χαλκής, 
ητις περιετριγυρίζετο υπό πολλών άλλων κτιρίίον, χρη- 
σιμευόντων είς διαφόρους υπηρέτας καί φρουρούς του 
παλατιού, ών ί  λεπτομερής περιγραφή δέν είνε ιδία τής 
παρούσης συντόμου έκθέσεο)ς.

Μετά τούτον έρχεται δ ευπρεπέστατος Ι ο υ σ τ ι ν ι ά 
ν ε ι ο ς  τ ρ ί κ λ ι ν ο ς ,  λίαν έξαίσιος καί θαυμαστός κάλ- 
λει καί μεγέθει, λαμ,πρός μέν τοίχοις, λαμπρός δ’ έδά- 
φει, κατά τόν ΓΙαχυμέρην. «11 δέ οροφή πάσα ποικίλαις 
ψηφΧσιν ένωραΐζεται, γραφήν έκμιμουμέναις τών Ιουστι.- 
νιανου άθλων* κατά δέ τό μέσον εστάσιν ό τε  βασιλεύς 
καί ή βασιλίς, περιστοιχούμενοι υπό τής Συγκλήτου.»

Ε ίτα  περιώνυμο; ην καί δ Μ α ρ γ α ρ ί τ η ς  καλούμε
νος τ ρ ί κ λ ι ν ο ς  (δμώνυμος του έπί τών παραλίων του 
Σεραγίου τειχών άχρις ου πρό πολλου σωζομένου περι
πτέρου ί ν τ ζ ι λ λ ί - κ ι ό σ κ . )  ό  τρίκλινος ούτος, κτίσμα  
τοΰ Θεοφίλου, έστηρίζετο έπί οκτώ κιόνων ροδοποικίλων, 
έχων τό έδαφος μαρμάρινον καί κατεζωγραφημένος τούς 
τοίχους. Ο δέ κοιτών αύτοΰ (διότι καί δω μάτια  ίδια 
χρησιμεύοντα ώς κοιτώνας τών αύτοκρατόρο^ν περιειχον 
συνήθως οί τρίκλινοι) είχε την οροφήν χρυσώ κατά^ικτον,

στηριζομένην δέ είς τέσσαρας λαμπρούς κίονας Βιθυνούς, 
αί δέ εκατέρωθεν αύτου στοαί είς άλλους τέσσαρας πρα
σίνους. Εν τω  τρίκλινη τούτ<μ κατώκει δ Αύτοκράτωρ 
Θεόφιλος τό θέρος, καί έν αύτώ έπιθεωρησας τά ς άπαν- 
ταχόθεν του Κράτους συναχθείσας υπό τής μητρός αυτου 
Εύφροσύνης παρθένους, εδωκεν είς την Θεοδώραν τό χρυ- 
σουν μήλον, προτιμήσας αύτην τής Κασσιανής. Εν αύτώ  
δέ τούτςο κατέκλεισεν δ Βασίλειος τόν υίόν αυτου Αέοντα 
μετά τής συζύγου του Θεοφανους έπί τριετίαν δλην, δ ια - 
βληθέντα αύτώ υπό του Σανταβαρίνου. (1)

Αλλά μεταξύ πάντων τώ ν του ΙΙαλατίου τρίκλινων 
τόν πρώτον έπείχε τόπον δ καλούμενος Π ο ρ φ υ ρ ο ΰ ς ,  
κτισθείς υπό του Μεγάλου Κωνσταντίνου, καί άφορών 
πρός την θάλασσαν, έπί τόν λιμένα Βουκολέοντος (τό νυν 
Κ ά τ ε ρ γ α - Α ι μ ά ν ι ) .  Εξ αύτής δε τή ς βάσεως μέχρι 
του δρόφου ην ωκοδομημένος διά τώ ν σπανίων έκείνων 
ψαμμοειδών ή ψηφιδο>τών πορφυρών λίθων, άφ’ ών καί 
έλαβε την παρονομασίαν. Εν τώ  τρ ίκλινη  τούτω ετικτον 
αί αύτοκρατόρισσαι, έξ ου παρήχθη καί τό  τών Πορφυ
ρογέννητων δνομα, έν αύτώ δέ διένειμον αί Αύ γοΰσται 
κατά την ημέραν τών Χριστουγέννο>ν είς τάς άρχοντίσ- 
σας διάφορα πορφυρά υφάσματα. Εν αύτώ  έτυφλώθη, 
κατά συναίνετιν τής ίδίας αύτου μητρός Ειρήνης τ ή ς  Αθη
ναίας, δ Αύτοκράτωρ Κωνσταντίνος, υίό; Λέοντος τοΰ έκ 
Χαζάρας, καί έν τώ  αύτώ το ύ τρ  κοιτώνι, έν ώ εγεννηθη* 
έξ ού καταφαίνεται δτι τά  πολύτιμα  μάρμαρα καί τά  
κατάχρυσα φατνώ ματα πολλάκις σκιάζουσι μεγάλα καί 
άσυνηθη κακουργήματα.

Μετά τοΰτον έπίσημος ην καί δ υπερμέγιστος τ ρ ί 
κ λ ι ν ο ς  τ ή ς  Μ α γ  ν α ύ ρ α ς, έν κατά  πάσαν δευτέρ αν 
τής πρώ τη; έβδομάδο; τώ ν νηστειών αύτός δ Λ ύτοκρά- 
τωρ, ίστάμενος άνωθεν τώ ν κιγκλίδων έστρωμένο>ν διά 
ταπήτω ν, έδίδασκε τόν λαόν καί έδημηγόρει τά  πρόσ
φορα τη  νηστεί^. Εν αύτώ δέ ιδίως υπεδέχοντο οί Α ύτο- 
κράτορες τούς έπισημους πρέσβεις καί λοιπούς περιφανείς 
καί μεγάλους ξένους, τού ; ένδημοΰντας έν τή  βασιλίδι 
τών πόλεων, καί τούς οποίους ήθελον ίδίο>ς νά τ ιμ ή σ ω -  
σιν, ώς Βασίλειος δ Μακεδών ύπεδέςατο την περίφημον 
δέσποιναν τώ ν Πατρών Δανηλίδα. (2) Διά τών άνωθεν 
δέ τ ή ; Μαγναύρα; ταύτης διαβατικών είσηρχετό τ ι ;  διά 
ξύλινης κλίμακος είς τά  ΚατηχουμενεΤα τής Μεγάλη; 
Εκκλησίας.

Εν γένει λοιπόν οί μεγαλοπρεπείς ουτοι καί πολυά
ριθμοι τρίκλινοι, συνεχόμενοι άλλήλοις διά περιστυλίων 
καί άλλων άποκρύφων διαύλων καί στοών, καί περι- 
κλείοντες εύουχώρους αύλάς καί κήπους καί κινστέρνας 
καί λουτρώνας καί διάφορα ευκτήρια, άπετέλουν τό  κυ- 
ρίω; μέρο; τοΰ παλατιού. Διότι αύτοί ούτοι έχρησίμευον 
καί ώς θησαυροφυλάκια, καί ώς σκευοφυλάκια, έν οίς έφυ- 
λάσσοντο ίδίω ; άπό τίμ ιου ξύλου σταυροί, τούς οποίους 
έκφέροντες τρις τοΰ έτους, έξετίθεσαν είς προσκύνησιν, 
τόν μεν έντός τοΰ παλατιού τόν δέ καθ άπασαν την πό
λιν, περιοδεύοντες έν πομπή  καί λιτανεία τάς ρύμα; καί 
άγυιάς καί τά  τείχη  αυτή;. Τάς π ρ ο ό δ ο υ ς  τα ύ τα ; τών 
τιμ ίω ν ξύλων εορτάζει μέχρι τοΰδε ή Εκκλησία την 1 *ΐν

(1) Ιδΐ «ρυλλάοιον Λ .
(2) Ιοϊ φυλλάδιον ΛΓ .

Αύγούστου, την ίη ν Σεπτεμβρίου, (οτε καί έμενον έξο) 
μέχρι τής άποδόσεως τής Τψώσεο^ς τοΰ Σταυροΰ) καί την 
τρίτην Κυριακήν τών Νηστειών.

Ην δέ έν τοΧς Παλατίοις καί μέρος κεχωρισμένον διά 
τάς γυναίκας (γυναικο>νίτης), καί σφαιριστήριον (Τσυκα- 
νιστηριον), δπου οί Αύτοκράτορες καί οί βασιλόπαιδες 
έσφαίριζον έφιπποι μετά* τών έπισημοτέρων άρχοντοπαί- 
δων, καί ιπποστάσια (Τουολοντά) ώραιότατα πάνυ καί 
ιδιαίτερος ίππόδρομος, καί σιτοβολώνες, καί άποθηκαι, 
καί κλίβανοι, καί “πύργοι φοβεροί, χρησιμεύοντες καί ώς 
οχυρο>ματα καί ώς φυλακαί, είς ένα τών δποίων ιδίως, 
τόν καλούμενον Κ ε ν τ η ν ά ρ ι ο ν ^  παρά τόν Βουκολέοντος 
λιμένα, έφυλακίσθη καί άπέδρα Ανδρόνικος δ τύραννος. (4) 
Ε ιχε δέ δ δλος τοΰ παλατίου περίβολος καί διαφόρους πύ- 
λας, έξ ών, έκτός τή ς Χαλκής, άναφέρονται τρεις κυ
ρίως συγκοινωνοΰσαι τώ  πρός την πόλιν μέρει, έκτός τών 
θαλασσίων. * ' - ι■ ' '  ‘ · ' · ' ' *Χ

Είς τόν περίβολον δέ τοΰτον τοΰ παλατίου, παρεκτός 
τών μικρών εύκτηρίων, περιείχοντο, ώς έρ^έθη, καί ναοί 
λαμπρότατοι, οί κυριώτεροι καί δνομαστότεροι επτά, έν 
οίς ιερούργουν, έκτός τών διωρισμένων πρός υπηρεσίαν αύ
τών κληρικών, ού μόνον άρχιερεις προσκαλούμενοι κατά 
τάς έπισημους ήμέρας καί έορτάς έκ τών παρεπιδημούν- 
των έν Κο>νσταντινουπόλει, άλλά καί αύτός ένίοτε δ Πα
τριάρχης, δςτις έν ώρισμέναις ημέραις τοΰ έτους καί έξε- 
νίζετο έν τώ  τρικλίνω υπό τοΰ Αύτοκράτορος.

Τών ναών τούτων πρωτεύων ην δ τής Θεοτόκου, κεί
μενος ού μακράν τοΰ Χρυσοτρικλίνου, καί ιστορικός, διότι 
έν αύτώ έδολοφονηθη δ αύτοκράτωρ Λέων δ Ισαυρος υπό 
τών περί Μ ιχαήλ τόν ΑμορραΧον συνωμοτών, κα τ’ αύτην 
την άκολουθίαν τών Χριστουγέννων, έν ή χοροστατών 
αύτός δ ?διος έψαλλε τόν ειρμόν τοΰ Κανόνος: «Τώ παν- 
τάνακτος έξεφαύλισαν πόθω.» Επειδή δέ έφόρει κουκ- 
κοΰλαν διά τό ψΰχος, δποίαν καί οί μοναχοί, άπατηθέν- 
τες οί τέως όπισθεν τώ ν κιόνο)ν κεκρυμμένοι συν6)μόται, 
(διότι ην δρθρος βαθύς καί σκότος ώς μή άναφθεισών 
είσέτι τών λυχνιών τοΰ ναοΰ), ώρμησαν τό  πρώτον κατά 
τοΰ Αρχιπρεσβυτέρου τής έκκλησιας, οστις ιστατο πλη
σίον συμψάλλίον* άλλ’ έκεινος, έννο^σας τό πράγμα καί 
άποκαλύψας άμέσ<ος τήν φαλακράν αυτοΰ κεφαλήν, έρ- 
ρύσθη έκ τοΰ κινδύνου. 0  δέ Λέων, καταφυγών είς τό 
ιερόν βήμα κ χ ί δπλισθείς μέ μέγαν δρειχάλκινον σταυρόν, 
άντέστη έφ’ ικανήν ώραν, πληγώσας βαρέως καί τινας 
τών συνωμ,οτών* περικυκλωθείς ομως, άπεκόπη πρώτον 
τήν χείρα, είτα δέ τήν κεφαλήν. Ο δέ Μ ιχαήλ, φέρων 
είσέτι τά  δεσμά είς τούς πόδας, (διότι τάς κλείδας αύτών 
έκράτει αύτός δ Λέων), μετέβη άπό τής φυλακής είς τόν 
αύτοκρατορικόν θρόνον, άναγορευθείς καί προσκυνηθείς 
υπό τών περί αύτόν.

Τρίτος τήν τάξιν, άλλά πρώτος τήν λαμπρότητα τών 
έν τώ  Π αλατίω  ναών, ήτο δ τοΰ Αρχιστρατήγου Μιχαήλ, 
δ έπικληθείς Νέ ο ς ,  κτισθείς ένέτεσι πέντε υπό Βασιλείου 
τοΰ Μακεδόνος, άφελόντος πρός οικοδομήν αύτοΰ πολλών 
άλλων Εκκλησιών καί δημοσίων κτιρίοον μάρμαρα, μου- 
σειώματα καί κειμήλια. Εγκαινιάσθη' δέ υπό τοΰ Π α- 
τριάρχου Φωτίου τώ  8 8 0 , καί ή πολυτέλεια αυτοΰ, οΐα

(4) Ιοε Φυλλάοιον ΛΕ .
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' περιγράφεται υπό τώ ν Βυζαντινών ιστορικών, διεγείρει 
δικαίως τόν θαυμασμόν τοΰ αναγνώστου ώς ύπερβαίνόυσα 
πάσαν πιθανότητα. Ακούσωμέν τόν ιστορικόν Πορφυρο
γέννητο·/ περιγράφοντα ^ύ τό ν : «Ε ιχε τήν μέν οροφήν

Ί συγκειμένην έκ 7^έντε ήμ.ισφαιρίών^ τούς τοίχους μαρμα- 
ρώτούς, καί τό ιερόν βήμα, μεθ δλων τών έν αύτώ, χρυσώ, 
άργύρω, λίθοις πολυτίμοις καί μαργαρίταις πεποικιλμέ- 
να* καί οί μέν το ίχο ι πολλαχοΰ ήσαν άργυρένδυτοι επί
σης, αί δέ κορο>νίδες αύτών χρυσαΧ λιθοκόλλητοι, τό  δέ 
τέμπλεον άργυροΰν μέν τούς στύλους χρυσοΰν δέ τά  έπι- 
στύλια, καί τά  λοιπά άναλόγώς. Τό δέ ίδάφος ώαοίαζεν 
έστρωμένον μέ σηρικά υφάσματα, $  τάπητας· Σι&ωνίους. 
Λς έπικάλυμμα δέ τοΰ ώραίου τούτου καί μοναδικού 
εδάφους, ή τών Πατρών μυριόπλουτος δέσποζα Δανηλίς, 
ή θετή μητηρ τοΰ Βασιλείου, λαβοΰσα μέτρα τής περι- 
φερείας, είργάσατο καί άπέστειλε νακοτάπητας ώραίους 
καί μεγάλους, θαυμας·ούς δέ κάλλει ώς ποικιλίαν ταώνος 
μιμουμένους. ή  δέ ιερά τράπεζα ητο, κατά μίμησιν τής 
έν τη  Αγία Σοφία, μ ίγμ α  χωνευτόν έκ διαφόρων πολυ
τίμων υλών καί λ(θο>ν.» Αλλά καί τοΰ ναοΰ δλου δ πλού
τος καίήλαμπρότης, ώς περιγράφεται, μέ μόνην τήν τής 
Αγίας Σοφίας δύναται νάπαραβληθή, καί τόν ίου^ινιανόν 
ειχε φαίνεται δ Βασίλειος όπ βψιν δταν τόν ώκοδόμει.

Είς δέ τόν γειτνιάζοντα τώ  ίπποδρόμω ναόν τοΰ Αγίου 
Στεφάνου, ώς έκ ταυ έν α υτφ  τεθησαυρισμένου λειψάνου 
τοΰ Πρωτομάρτυρος, έκτός άλλίον ιερών κειμηλίων, άπε- 
τέθη έπί Ζήνωνος (τώ 4 7 7 ) χρυσίςο κατακοσμηθέν καί τό 
πρωτότυπον τοΰ κατά Ματθαίον Εύαγγελίου, μετακο- 
μισθέν έκ Κύπρου, δπου καί ευρέθη. Εν τω  Εύαγγελίω 
τούτω  άνεγινώσκοντο κα τ’ έτος τή μεγάλη Π έμπτη τά  
εύαγγέλια έν τώ  εύκτηρίω τούτω. Εν αυτώ έπίσης έτε- 
λεΐτο καί μέγας αγιασμός τής παραμονής τών Φώτων 
υπό τοΰ Πατριάρχου, συνήθως δέ καί τό στεφάνωμα τών 
Αύτοκρατόρων αύτόθι έλάμβ^νε χώραν, ώς καί άλλων με
λών τή ; αύτοκρατορικής οίκογενείας, διά τήν συστοιχίαν 
φαίνεται τοΰ' δνόμ,ατος. Κτήτωρ τοΰ ναοΰ τούτου άνα- 
φέρεται Κωνσταντίνος δ Μέγας, κατά δέ τήν κοινοτέραν 
γνώμην ή Πουλχε(^1

Καί ένταΰθα συμπλητοΰντες τήν τοΰ Παλατίου σύντο
μον περιγραφήν, δέν δυνάμεθα νά μή ρίψωμεν έν βλέμμα 
πρός τά  δπίσω, καί νά άνακαλέσωμεν είς τήν μνήμην ήμ.ών 
τούς ένδεκα αιώνας, οΐτινες έπ’ αύτοΰ παρήλθαν, τούς δγ- 
δοήκοντα αύτοκράτορας, οΐτινες κατώκησαν είς αύτό, 
τούς φόβους, τάς έλπίδας, τάς έκδικήσεις, ίσαι έντός αύ
τοΰ έγεννηθησαν, έπέτυχον, άπέτυχον ή έδραματουργή- 
θησαν* τάς άνευφημήσεις τών εύεργετουμένο>ν ή τών κο- 
λακευόντων, α ιτ ίε ς  είς τά  τε ίχη  αυτοΰ άντήχησαν* τάς 
άγρίας κραυγάς τών στασιαστών καί τούς στεναγμούς 
τών τιμωρουμένο>ν, ε?τε υπό τής τυραννίας άλλων, εϊτε 
υπό τής έαυτών συνειδήσεο>ς. Πόσαι προδοσίαι, πόσαι 
ραδιουργίαι, πόσαι έπιορκίαι, πόσαι μιαιφονίαι είς τό 
διάστημα τοΰτο! Εδώ ή Αριάδνη θάπτει ημιθνήτα τόν 
Ζήνωνα, έκει δ Τσιμισκής φονεύει τόν Νικηφόρον. Είς τόν 
τρίκλινον τοΰτον δ Παμφλαγών Μιχαήλ άποπνίγει τον 
Ρωμανόν, είς έκεΧνον τυφλοΰται δ Καλαφάτης. Αλλαχοΰ 
ίσαάκιος δ Αγγελος έπίτελεϊ τό  τρομερόν έκεινο δεΧπνον, 
καθ’ 8 περιέρχεται ώς έπιδείπνιον άθυρμα άπό χειρός είς 
χεΤοα ή τοΰ άποστάτου Αλεξίου Βρανά κεφάλη, κυ-



λιομένη έπ! τοΰ εδάφους, ζαρωμένη δέ κα! κεκαμυμένη 
τούς οφθαλμούς, κατά  τόν Χωνειάτην. Παντού α ίμ α τα , 
παντού δάκρυα, παντού πάθη! κα! ή φαιδρότης σπανία, 
κα! αύτή ύπουλος κα!. βεβιασμένη. Κα! τά  παθήματα 
τ ώ ν  προκατόχων ουδέποτε σωφρονίζοντα τούς διαδόχους, 
άλλ είς τάς ολισθηράς ακόμη υπό του αίματος βαθμίδας 
του θρόνου διαπληκτιζομένους τ ίς  πρώτος νά άναβή. 
Τοιαύτη η ιστορία δλων τών παλατιων.

1*πό τοσούτων, τραγικών τό πλεΧστον, άναμνησεων τό 
βάρος καταπεπονημένον τό άνάκτορον τούτο, κατεβλήθη 
τέλο; υπό του πορθητοΰ Μ εχμέδ, άπαξιώσαντος μέν νά 
τό κατοίκηση, έπςγράψαντος δε έπ! τών τειχών αύτου, 
έν ειδει κατάρας, τό θρυλλούμενον εκείνο Περσικόν δ ίσ τι- 
χον, ου ή παράφρασις: . ι

Τήν αυλαίαν τών Καισάρων αί άρά'/ναι Οα φρουρήσουν* 
και άντι κραυγή; φυλάκων, 
τοΰ; κρωγμού; νυκτικοράκων 

του ’ΕφρασιγΧαμπ οι Οόλοι άπαισίως 6’ αντηχήσουν.

Είς την θέσιν δε κα! άπό τώ ν ερειπίων αύτου άνη- 
γέρθη ύπ αύτου του κατακτητου τό έπ! του λόφου τοΰ 
Βυζαντίου δεσπόζον Σεράγιον. λ

ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ*.

(’Απόσπασμα τοΰ ύπο του Προέδρου τή; εν Φαναρίω Λ εσ /η ;
Μ ν η μ  ο σ ύ ν η ί  άπαγγελΟέντο; λογιδρίου κατα τα; 

αρχαιρεσία; του ένεστώτο; έτους.)

Περιττόν ηθελεν εισθαι νά γνωμοδοτήσωμεν ενταύθα, 
τελευταίοι ημείς ισο);, ο τ ι . ο άνθρωπος, τό λογικώτερον 
τών θείων πλασμάτων, εγενν/,θν) διά νά αύξάνη ΐϊλτιθυ- 
νόμενος, κατά την Οείαν δ ιαταγήν, καί διά νά ^  μεταξύ 
τών όμοιων αύτοϋ· με άλλας λέξεις, διά νά ά π χρ τ ίζ γ  
πανταχοΰ τής επιφανειας του πλανήτου, έν έτέθη, μίαν 
κοινωνίαν. Ναί* ο άνθρωπος, ζών μεταξύ' τών όμοιων 
αύτώ, μεταξύ τής οίκογενείαςτου, περιστοιχιζόμενος υπό 
τώ ν συγγενών, τών γονέων κα! τών τέκνων, τά  οποία τώ  
έδωκεν αυτός ο Θεός, περιστοιχιζόμενος υπό τών ομογε
νών αυτου και διδασκόμενος παρ αύτών κα! διδάσκων 
τους άλλους, και συντελων ουτω ε·ς τό εργον τής π α γ 
κοσμίου αρμονίας, έκτελεΧ άριδήλως τόν ύψηλόν σκοπόν, 
οι 8ν έθετο^αύτον ο Δημιουργός είς τόν κόσμον.

0  Θεός, ο πάνσοφος ουτος Νους ό διέπο>ν κα! κυβερνών 
τό θαυμάσιον συμπαν, είνε 6 πρώτος ιδρυτής τής κοινω
νίας διότι, δωσας εις τόν άνθρωπον σύντροφον ¥να μή 
άφήσν3 αυτόν μόνον, τ ί άλλο επραξεν % νά συστήση τάς 
πρώτας άρχάς τοΰ συζυγικού δεσμού, κα! δι’ αύτοΰ τά  
πρώτα θεμελια τής κοινωνίας; Τοΰτο ούδε'ις δύναται νά 
διαφιλονεικήση, διότι τό Τψιστον Ον εινε ή προαιώνιος συν
τηρητική άρχή τοΰ σύμπαντος· κα! καθό παραγωγική 
α ίτια  παντός καλοΰ, παντός ωραίου, ευθύς εξ άρχής άπή- 
ρεσεναύτώ ή άκοινωνησία τοΰ άνθρώπου, κα! έθεώρησεν 
αυ τ /jv άλλην «,ωότητα, απ^δουσαν άντικρυς είς τό εργον 
τ?ίς παγκοσμίου αρμονία; και. ένότητος, Επιδών λοιπήν 
δτι ο^υ κ α λ ό ν  ε ί ν α ι  τ ύ ν  ά ν θ ρ ω π ο ν  μόνο ,ν , έδω- 
κεν αύτώ σύντρορον την γυναίκα . . .  ο έ - ι μεθ*ρμηνευό-

μενον, τό μέσον τής πολλαπλασιάσεως τοΰ είδους αύτοΰ, 
τήν κοινωνίαν μέ άλλας λέξεις. Κα! τήν κοινωνίαν .το ύ 
την ή συμβίωσιν ηύλόγησεν ή .θεία  Αύτοΰ χειρ , κα! άπό 
τοΰθεσπεσίου Αύτοΰ στόματος έξήλθον τά  θέσφατα εκΛνα 
λόγια: «Α ύξάνεσθε κα! πληθύνεσθε . . .  .» άτινα τόσον 
έναρμονίως άντήχησαν έν τ φ  παοαδείσω κατά  τάς πρώ - 
τας τής δημιουργίας ημέρας, όπο ία  τω όντι άνέκφρας-ος 
χαρά τό νά μή ζή πλέον 5 τέως μονήρης άνθρωπος ά π ο - 
μεμονωμένος κα! Ερημος έπ! τής γής, ώς τά  άγρια θηρία 
τοΰ δρυμοΰ, άλλά νά άποκτήση σύντροφον, κα! δι’ αύτής 
νά κατακυριεύση τή ς γής, νά άποβη, ούτως είπειν, αθά
νατος κα! ώς 5 φοΧνιξ άνανεούμενος μέχρι συντελείας τοΰ 
κόσμου έν τη  έπιγονή αύτοΰ, νά περις-οιχίζηται πάντοτε 
ύπό όμοιων αύτώ, νά ζή κατά συζυγίας ή κοινωνίας, νά 
μεταβιβάζη τάς ιδέας αύτοΰ εις άλλον, νάάκούη τά ς ιδέας 
τών άλλων, νά συμμερίζηται μετά  τών όμοίων αύτώ  τή ν  
χαράν κα! τάς θλίψεις, κα! ούτω πραγματικώ ς νά βα - 
στάζη τά  βάρη τοΰ πλησίον αύτοΰ!

Κα! τω όντι, παρατηρών τις  όρθώς κα! μετά  προσοχής, 
δύναται νά έξάξη οτι είς ούδέν άλλο προσόν έγκειται ή 
όμοιότης τοΰ άνθρωπίνου δημιουργήματος μετά  τοΰ θείου 
Πλάνου αύτοΰ, τό κ α τ ’ ε ι κ ό ν α  εκείνο κ α !  ό μ ο ί ω σ ι ν  
τής Γραφής τοΰ άνθρώπου μ ετά  τοΰ Θεοΰ, είμή είς τό 
άκολουθεϊν άπαρεγκλίτο^ς αυτόν τόν θειον σκοπόν, δ ι’ 2ν 
ηλθεν έπ! τής γής, τό συντελεΧν δηλαδή πρός ένίσχυσιν 
κα! βελτίωσιν τής κοινωνίας, κα! τό άντιλαμβάνεσθαι τοΰ 
πλησίον έν παντί. Διότι, άν ό Θεός τρανώς διεκήρυξε τό 
α γ α π α ν  ά λ λ ή λ ο υ ς  ώ ς  ε α υ τ ο ύ ς ,  πώς είνε δυνατόν 
ο άνθρωπος νά άγα π α  τόν πλησίον αύτοΰ, οταν δέν εύ- 
ρίσκηται πλησίον του; Πώς δύναταί τ ις  νά έπαρκέση εις 
τάς άνάγκας τοΰ άλλου, νά βοηθή τόν πάσχοντα  άδελ- 
φόν του, νά περιθάλπη τόν άσθενή κα! νά συντρέχη τόν 
έχοντα άνάγκην ύπερασπίσεως κα! βοήθειας, μακράν αύ
τοΰ δ ιατελώ ν;

Διατείνομαι κα! αύθις, επόμενος τα ίς  σεβασταίς γνώ - 
μαις τοσούτων προγενες-έρων κα! συγχρόνων ηθικολόγων, 
οτι εμπνεύσει τοΰ Θεοΰ συν -.στησαν οι άνθρωποι τάς κοι
νωνίας, αίτινες είσ! τό έκ τ ύν ών ούκ άνευ πρός εύημε- 
ρίαν τοΰ άνθρώπου κατά  τήν έφήμερον αύτοΰ διαμονήν 
επ! τής γής. Κα! τω όντι, ποΰ άλλοΰ διδάσκεται έντε- 
λέστερον 6  άνθρωπος νά γνωρίζη τούς άνθρώπους, είμή 
εν τή  κοινωνία; Ποΰ άλλοΰ, είμή είς τήν κοινωνίαν, τό 
παιδίον μορφοΰται κα! γίνεται άνθρωπος; i l l  ή κοινω
νία είνε πραγματικώ ς τό σχολειον τοΰ κόσμου, τό  π α ν- 
διόακτήριον τών άρετών διά πασαν τάξιν κα! ηλικίαν. 
Εν αύτή διδάσκεται κα! ο παις τήν πρός τούς γονείς κα! 
τόν πλησίον αύτοΰ αγάπην, κα! ο άνήρ. πώς νά γίνη κα
λός σύζυγος, κα! ο πατήρ πώς νά άναθρέψη καλώς τά  
τέκνα αυτου, και ο πολίτης πως δύναται νά άποβή καλός 
πολίτης κα! ωφέλιμος πρός τε τήν πατρίδα κα! τούς ομο
γενείς, κα! ο πρεσβύτης τέλο ; πώς διά τής πείρας νά 
άποβή ό καλός σύμβουλος, ο Μέντωρ τή ς  νεανικής ηλι
κίας, και νά συνενοι κα! ούτος τά ς προσπαθείας του πρό; 
εύημερίαν τοΰ ίδίου έθνους.

Ι α  ολίγα τ α ΰ τ α , πέπεισμα ι, άποδεικνύουσιν άρ- 
κούντως δτι ό άνθρο>πος μορφοΰται ζών εντός τής κοινω
νίας και μεταξύ τών όμοίων αύτοΰ, ένθα εθετο αύτον άπ* 
άρχή; ο Πλάστης και Δημιουργός του. Ο τι ή κοινωνία
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είνε άπολύτως αναγκαία δπο>ς δυνηθή ούτος νά φθάση είς 
τόν προορισμόν αύτοΰ κα! νά έκπληρώση τά  ιερά χρέη, 
διά τά  όποία ήλθεν έπ! γής. Ο τι ή κοινο>νία τέλος είνε ή 
μεγαλοπρεπής άλυσις, άφ’ ής έξαρτάται ή αρμονία τοΰ 
κόσμου, κα! εις *?,ν έπιχαίρει τοσοΰτον 5 έπιβλέπων έπ’ 
αυτήν Τψιστος. ' .

Αλλά μεταξύ τώ ν τοσούτων προσκρούσεων τοΰ άνθρω
πίνου πλάσματος είς τάς θείας τοΰ Πλάστου έντολάς, 
μεταξύ τοσαύτης παρακοής, τοσαύτης ενόχου παραβά- 
σεως τώ ν νόμων τοΰ Αιωνίου, άπεπειράθη τό άγνώμον 
τοΰτο  πλάσμα νά άντιστρατευθ^ κατ* αύτή ; τής θείας 
θελήσεως, επιποθήσαν τήν καταστροφήν τής κοινωνίας, 
τοΰ ζωοποιοΰντος κα! συνέχοντος τήν γενικήν αρμονίαν 
τούτου όεσμοΰ, κα! παντ! σθένει άντενεργήσαν κατά τής 
ένότητος αύτής. ό  Καιν φονεύσας τόν Αβελ, 5 Ησαΰ στρα- 
τευσάμενος κατά  τοΰ Ιακώβ, ό Ρουβήμ πωλήσας τόν Ιω
σήφ, ο Σαούλ διώκων τόν Δαβ!δ, κτλ .... τ ί άλλο είσιν 
είμή ζωντανά παραδείγματα τής έναντίον τής κοινωνίας 
άντιστρατεύσεως τοΰ άκοινωνήτου άνθρώπου; μέ άλλας 
λέξεις, τής διαμάχης τής ύλης κατά  τοΰ πνεύματος; Κα! 
δυστυχώς ή τάσις αυτη παρατηρ&ται έν τή  άλληλουχία 
τοΰ  άνθρο>πίνου βίου μέχρι τής σημερινής γενεάς.

Υπήρξαν κατά  διαφόρους καιρούς κα! ύπάρχουσιν έτι 
κα ι νΰν άνθρωποι, ολιγάριθμοι εύτυχώς, ένασμενιζόμενοι 
να άντιφέρωνται έκ συστήματος είς παν δ ,τι μ ία  ομάς 
ανθρωπο^ν ήθελεν αποφασίσει κα! παραδεχθή ώς νόμιμον. 
Περι τιον τοιούτο^ν τ ί  άλλο δυνάμεθα νά εΐποψ.εν, είμή 
δ τ ι ουκ εα αύτούς καθεύδειν τό  τρόπαιον τής σύμπνοιας 
τώ ν άλλων, τή ς περ! αύτούς διακεχυμένης αρμονίας, έν 
μεσω τής οποίας έπιποθοΰσιν έγωϊστικώς πάνυ νά άπο- 
τελώσιν έξαίρεσιν; διό κα! βλέπομεν αύτούς πειρωμέ- 
νους παντ! σθένει δπο>ς μετακινήσο>σι κα! άνατρέψωσιν 
ο ,τ ι οι άλλοι εθεντο ώς άκρογο>νιαίον λίθον τοΰ κοινοΰ 
οικοδομήματος. Η τών άνθρο>πίνο^ν πράξεων παρέ
χε ι ημ ινπλεισ τα  οσα τοιαΰτα παραδείγματα ενόχου άκοι- 
νωνησιας. Πασα Κυβέρνησις, πασα βασιλεία, πασα άρχή 
εσχε τους άντιπολιτευομένους αύτη* παν καλόν σχέδιον 
εσχε τόν καταπολεμήσαντα αύτό* πας ναός τής Αρτέμι- 
δος εσχε τον Ερώστρατόν το υ ! Θέλετε περισσότερον τού
τω ν, Κύριοι;— Αυτός άκόμη ο ενανθρωπήσα; Θεός έσχε 
τον Ιούδαν του!

Μόνος λοιπόν ο άκοινώνητος, (είς τόν όποιον επιτρέ
ψατε μοι νά μή δώσω τό ιερόν τοΰ άνθρώπου #νομα), μό
νος αύτος, λέγω, ζών ώς άγριον θηρίον εν έρημία, μεμα- 
κρυσμενος τών όμοίο>ν αύτοΰ, άπειράκις χειρότερο; τών 
άλογων ζώων, άτινα κα! αύτά ώς έπ! τό πλεΊστον δέν 
ζώσι μόνα άλλά κατά συζυγίας, ούδόλως φροντίζει περ! 
κοινωνίας και τών πρό; αύτην καθηκόντων, άλλά μένει 
άνάλγητος πρός πασαν αύτής πρόσκλησιν, και, έγωί«τή; 
και ιόιοτελής είς τόν υπέρτατου βαθμόν, φαίνεται δτι 
έπλάσθη διά μόνον τόν εαυτόν του, διά μόνον το όλέθριον 
και κακώς όλλύμενον εγ ώ . Εν τοίς καθ’ ήμας χρόνοις, 
εν μεσω τής τεραστίας διανοητική; προόδου τοΰ αίώνος 
έν ώ ζώμεν, δέν είσιν αίσχος τή  άληθεία διά τήν άνθρω-

γων αύτήν δεν φαίνεται τωόντι ύβρίζων τόν Θεόν, κα!

άντιστοατευόμενος προφανώς είς τάς άγιας Αύτοΰ θελή
σεις; ί) !  6  τοιοΰτος μή έστω ήμίν φίλος, μηδέ λογ ι- 
ζέσθω άλλο τ ι ,  είμή ώς ό άποδιοπομπαιος τράγος τής 
κοινωνίας, 5 έκφυλος βλαστός τής άνθρωπότητος.

Αναγκαία λοιπόν, Κύριοι, ή κοινωνία, διότι αύτή προ
παρασκευάζει τόν άνθρωπον είς τόν προορισμόν αύτοΰ καί 
μορφόνει «ύτόν. Αναγκαία ή κοινωνία, διότι έν αύτή μαν- 
θάνομεν δτι υπάρχει Θεός, δτι χρεωστοΰμεν νά τόν λα - 
τρεύωμεν κα!νά έκτελώμεν τό  άγιον Αύτοΰ θέλημα. Αναγ
καία τέλος ή κοινωνία, πρός δόξαν τοΰ ίψ ίστου, δςτις 
τήν συνέστησε.

Π&ν λοιπόν μέσον τεΧνον πρός προαγωγήν αύτής, π£ν 
τόσυντελοΰν πρός διατήρησιν τής ένότητος κα! τής προόδου 
αύτής, έστο> ήμίν φίλον κα! άσπαστόν. Συνελεύσεις έπ! 
τό αύτό έπ! οί<ρδή τινι ήθικώ σκοπώ, Αέσχαι, άναγν&><7Ϊ“ 
ρια, ήθικά θεάματα κα! λοιπά μέσα τείνοντα πρός συ- 
σφιγξιν, ούτως είπεΧν, τών μεταξύ τής άνθρωπότητος 
δεσμών, (τά οποία, φυσικω τώ  λόγςα, τοσοΰτον περιφρο- 
νοΰσιν οί έχθρο! τής κοινοτικής ένότητος ίδιοτελεΧς), έδω
σαν ήμίν φίλα κα! πολυπόθητα. Ιδού, Κύριοι, τό μέρος 
τοΰτο, είς 8 προσεκλήθημεν σήμερον, καθό ενδιαίτημα τών 
καλώς μεμορφωμένων κα! ένηβητήριον τής φιλοκάλου νεο
λαίας, δέν έκτελει άρά γε έπαξίως τόν προορισμόν του, 
δςτις έστί κυρίως ή τών κοινωνικών θεσμών εύχερεστέρα 
άνάπτυξις κα! σύνδεσις; Διατί λοιπόν νά μή έπιχαίρω- 
μεν έπ! τώ  έογω ήμών, κα! νά σεμνυνώμεθα έπ! τ^ί συ- 
στάσει αύτοΰ, κα! νά έπιποθώμεν διακαώς τήν πρόοδον 
αύτοΰ; Καθ’ δλον τό άπό τής συστάσεως αύτοΰ παρελ- 
θόν χρονιαΧον διάβημα πόσα καλά οπουδήποτε δεν μετο>- 
)ζετεύθησαν είς τούς είς αύτό φοιτώνας, πόσαι έσφαλμέναι 
ίόέαι δέν έπιδιωρθώθησαν, πόσα αισθήματα φιλίας δέν 
άνεζωογονήθησαν; Μή δώσωμεν προσοχήν εις τά  έκφυλα 
κα! άποπομπαΧα τής κοινωνίας ζιζάνια, άτινα έζήτησαν 
πάντοτε νά παραστήσο>σιν ύπό άλλοίαν έποψιν τόν σκο
πόν τοΰ καθιδρύματος τούτου, κα! νά διαμφισβητήσωσι 
τήν ώφέλειαν αύτοΰ. Τούς τοιούτους εύελπιστώ δτι θέ
λει άποστομώσει ό πάντων διδάσκαλος χρόνος κα! αύτά 
τά  πράγματα .

ήμ εϊς  έν τούτοις, ίσοις ένεστιν ο περίζηλος κοινωνικός 
πόθος, έςακολουθήσοψ.εν πρός Θεοΰ, ύποστηρίζοντες τό 
όσημέραι βελτιούμ.ενον τοΰτο καθίδρυμα, ού τίνος ή υπαρ- 
ξις έν τώ  κεντρικώ τούτω μέρει τής μεγαλουπόλεως ήμών 
είνε άπολύτο^ς άναγκαία. ό  ήδη έπερχόμενος δεύτερος 
ένιαυτό; τής διατηρητέους αύτοΰ έλπίζομεν δτι θέλει διορ
θώσει ε ιτ ι κακώς έχον ή χρ^ζον διορθώσεως. ώ  όσο- 
νούπω διαδεξομένη ήμας νέα έφορία εύελπιστοΰμεν δτι 
θέλει άναπληρώσει δσας ελλείψεις οιέφυγον ήμας ώς άν
θρώπους κα! πρωτοπείρους. Τό δέ άγιον κα! τάς κοινωνίας 
παγιοΰν πνεΰμα τής σύμπνοιας πεπέίσμεθα δτι θέλει βελ
τιώσει τό προσφιλές τοΰτο τή νεολαία κα! παντ! τώ  φίλ<μ 
τή ; κοινωνίας ενδιαίτημα τ ή ; Μνημοσύνης.

Εν τούτοις ή στιγμή αύτη ομοιάζει τήν  έπίσημον έκεί
νην στιγμήν, καθ ^ν τό παλαιόν έτος υποχωρεί είς τό 
νέον. Οί πάντες φυσικω τώ  λόγ(ο άτενίζομεν μετά παλ
μών πρός τήν νέαν τοΰ χρόνου περίοδον, τήν άναπτεροΰ- 
σαν τούς πόθους κα! άναζο>ογονοΰσαν τά ς  έλπίδας ήμών.
Η τελευταία λέξις τοΰ λογιδρίου μου τούτου θά ηνε βε
βαίως ή τελευταία στιγμή  τής ύπάρξεο>ς τής τέο>ς ένερ-



γούσης εφορευτικής άρχης, δ τελευταίος αυτή ; προς την 
ολομέλειαν αποχαιρετισμός, το κύκνειον, ουτω ί βίπεΧν; 
μέλος της. ίδου, ή κάλπη τ^ ς  ψηφοφορίας πρόκειται ένώ
πιον υμών, Κύριοι. Ελπίζω  δ τι έφωτίσθητε αρκούντως 
έπί τής εκλογής τών καταλλήλου ατόμων, τών διαδεξο- 
μένων ημάς. Εντός ολίγου δταν ο κώδων ουτος προσκα- 
λέση υμάς, θέλετε προσέλθει δπο>ς ρίψητε έν αύτή τά  
ψηφοδέλτιά σας, καί έκ τής κάλπης ταύτης έξελεύσεται 
σεσαρκωμένη ή ομόθυμος υμών άπόφασις, ή κατάλληλος 
εκλογή τή ς νέας εφορευτικής επιτροπής, τοΰ ελατηρίου 
τούτου ή μάλλον τοΰ ζωπύρου τής Λέσχης, άφ ου κατά 
μέγα μέρος έξήρτηται η υλική και ήθική αύτοΰ πρόοδος.

Καί ηδη λοιπόν προσέλθετε, Κύριοι, εις την περιμέ- 
νουσαν υμάς κάλπην, και ε’ίθε η εκλογή υμών άνταπο- 
κριθή είς τάς προσδοκίας τής άοράτως έπιβλεπούσης καί 
τό Εργον ήμών εύλογούσης θεάς Μνημοσύνης!
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ΤΤΠΟΓΡΑΦΪΑ.

Καθώς τών περισσοτέρου ανακαλύψεων, ουτο> και τής 
μεγάλως έπενεργησάσης ταύτης έπί τής δψεως τοΰ κό
σμου 6 πρώτιστος έφευρετή^ διαφιλονεικεΧται μεταξύ 
Γερμανών κα ί Ολλανδών, χωρίς νά λάβωμεν ύπ’ δψιν 
τούς Κινέζους, οΐτινες διατείνονται οτι τρεις πρ. Χρ. 
εκατονταετηρίδας έγνώριζον τήν ξυλοτυπίαν. Κυρίως 
μητηρ τής τυπογραφίας έν Ευρώπη υπήρξεν ή ξυλογλυ
φία, διότι μετά  τά  παιγνιόχαρτα, ατινα εγλυπτον το 
πρώτον έπί ξύλου, άρχισαν νά κατασκευάζωσι και νά 
έκτυπώσιν εικόνας Αγίων, είς το  περιθώριον τών οποίων 
έπρόσθετον επεξηγηματικήν τινα επιγραφήν, καί πολλά
κις έγραφον λόγια έκ τής ίεράς Γραφής έντός ταινιών 
έξερχομένων άπο το στόμα τοΰ λέγοντος. Τοΰτο ητο 
αύτόχρημα τύπος, καί μ ετ ού πολύ παρέσχε τήν ιδέαν νά 
γλυφώσιν ολόκληροι πίνακες γραμμάτων, δι* ών έτυπώ- 
Οησαν μικραί τινες συλλογαΐ προσευχών, αί ξυλογραφι- 
καΐ λεγόμεναι εκδόσεις, ών ολίγα τινά φύλλα διατηρούν
τα ι είσέτι είς μεγάλα; τινάς βιβλιοθήκας ώς σπανιότητες.

Αλλ ο τρόπος ούτος τής έκτυπώσεως είχε τόσας δυσ
κολίας και τόσα ελαττώ ματα, ώστε είς αύτον μόνον άν 
περιωρίζετο ή τέχνη, ποτέ δέν ήθελε συντελέσει τόσον 
επισημο>ς εις τοΰ άνθρωπίνου γένους τόν φωτισμόν. Η 
γλυφή εκάστου πίνακος ητο έργασία έπίπονος και μακρά* 
τά  λάθη τοΰ γλύπτου ησαν δυσδιόρθω^α καί άδιόρθωτα 
πολλάκις, τά  δέ γράμματα  δέν ησαν δμοια ουτε ϊσα. 
Εκτός τούτου ή αδιάκοπος μετάβασις τών ξυλίν&>ν π ι
νάκων άπό τής υγρασίας είς τήν ξηρασίαν, τούς κατέ
στρεφε καί τούς έρρήγνυε τέλος πάντων, δι’ έκαστον δέ 
βιβλίον άπητοΰντο άλλοι πίνακες καί τοσοΰτοι, δσας σε- 
λιόας είχεν αυτό* τοΰ τρόπου τούτου προτιμοτέρα ήτο 
ή διά χειρογράφων διάδοσις τών βιβλίων.

Τότε έπήλθεν εις τινας ή ιδέα νά γλύψωσιν έκαστον 
γράμμα είς ιδιαίτερον ξύλον, καί ουτω νά στοιχειοθε- 
τήσωσι τό κείμενον διά κινητών χαρακτήρων. · Καί δι

καίως θέλει απορήσει πώ ς νά μή έπινοηθή τοΰτο πολίι 
πρότερον οςτις ένθυμεΧται δ τ ι δ Κουίντηλιανός δμιλεΧ 
περί ελεφάντινων γραμμάτω ν, διδομένων εί; τά  παιδία  
δπως παίζοντα  διδάσκοινται ένταύτώ τήν άνάγνωσιν, καί 
δτι δ Πλάτων αύτός (έν τοΧς Νόμοις) εΤχεν ήδη προτείνει 
τήν μέθοδον ταύτην. Οι Ολλανδοί διηγοΰνται δτι δ συμ
πατριώτης το)ν Λαυρέντιος Κόστερος έξ Αρλέμης πρώ
τος έφεΰρε τά  ξύλινα γρά μ μ α τα  τω  1 4 4 5 , καί δτι έπε- 
λέκα αύτά μέ τήν μάχαιραν περιερχόμενο; είς τάς έξοχάς. 
Διά τών χαρακτήρων τούτων έτύπωσε τήν Κυριακήν 
προσευχήν καί άλλα τινά μικρά κ α τ άρχάς βιβλία, συν- 
δέων διά λεπτοΰ σχοινιού δλα τά  στοιχεΧα έκάστου στί
χου, άφοΰ πρώτον έτρύπα αύτά κατά  τό  πάγος  των διά 
νά μή |χετακινώντα« και ουτω νά συνέοχωνται ο μοΰ.

Αλλ’ ή κοινή γνώμη δίκαιοί τούς Γερμανούς, λέγον
τα ς δτι τούς ξυλίνους τούτους χαρακτήρας έφεΰρον είς 
Στρασβοΰργον δ Ιωάννης Γουττεμβέργης μετά τοΰ Ιακώ
βου Μεντέλλου, ένώ οί Ολλανδοί διίσχυρίζονται δτι δ 
Γουττεμβέργης έμαθε τήν  κατασκευήν αύτών άπό τινα 
Ιωάννην, υπηρέτην τοΰ Λαυρεντίου Κοστέρου, δςτις, κλί- 
ψας τούς χαρακτήρας τοΰ κυρίου του καί έλθών είς ΜαΧν  ̂
σίαν, τήν πατρίδα του κ χ ΐ  πατρίδα τοΰ Γουττεμβέργου, 
έφανέρωσε τό μυστικόν εις τούς δύο τούτους έταίρους. 
Οπωςδήποτε δ Γουττεμβέργης, είτε αύτός έπενόησεν είτε 
υπό τοΰ ίωάννου έμαθε τή ν  χρήσιν τώ ν ξυλίνων κινητών 
χαρακτήρο^ν, τό βέβαιον είνε δτι συνησθάνθη τό άνεπαρ- 
κές, τό δύσχρηστον καί τό  ευφθαρτον αύτών, και έν ίτε ι 
1449  παραλαβών ώς σύντροφον και συνεργάτην τόν συμ
πατριώτην του Φούστ ή Φάουστ, άνδρα δραστήριον καί 
μεγαλοφυή, κατεσκεύασε χαρακτήρας γεγλυμμένους έπί 
μετάλλου, μεθ ών άρχεται ή δεύτερα εποχή καί ή αλη
θής πρόοδος τής τυπογραφίας.

Πέντε έτη μετά  τήν μεγάλην ταύτην έφεύρεσιν, ής 
ή μνήμη θέλει σβεσθή μόνον δταν έκλειψη πάν ίχνος έξευ- 
γενισμοΰ έκ τή ; γής, οί δύο ένδοξοι συνεργάται, ένώ πρός 
τόσους άντεπάλαισαν μέχρι τοΰδε άγώνας καί τόσας κα
τέβαλαν άν τενεργείας τής φυλής τών άντιγραφέο^ν, οΧτι- 
νες, έπειδή έκ τής έφευρέσεο^ς ταύτης έστεροΰντο τών 
μεγάλων ώφβλημάτων τω ν, κατήντησαν εως καί νά τούς 
ένάξωσιν είς τά  δικαστήρια, διηνέχθησαν πρός άλλήλους, 
καί τής άτελείας τής άνθρωπίνης φύσεως δεΧγμα δίδοντες 
καί αύτοί έδικάσθησαν, καί δ Γουττεμβέργης ήττηθείς 
έγκατέλιπε τήν τυπογραφίαν του είς τόν Φούστ καί άπηλ- 
Osv είς Ολλανδίαν.

Αλλά μ ετ ού πολύ δ Φούστ εύρε σύντροφον άντάξιον 
τοΰ Γουττεμβέργου, είς 8ν έπεφυλάττετο νά έπι θέση τήν 
κορωνίδα έπί τών μεγάλων έφευρέσεων τώ ν προκατόχο>ν 
του. Ο Φούστ ειχεν υπηρέτην άγχίνουν είς τόν υπέρτα- 
τον βαθμόν, δςτις, ιοφεληθείς έκ τών μέχρι τοΰδε κ α - 
τασκοπεύσεών του είς τά ς μυστηριώδεις έργασίας τών 
κυρίων του, ύπέκλεψεν αύτάς μάλλον ή δτι τάς έδιδάχθη, 
καί κατανοήσας τά  έλα ττώ μ α τα  τής μεθόδου αύτών, 
έόοκίμασε νά χαράξη πρώτον χαρακτήρας έπί χάλυβος, 
Επειτα ένετύπωσεν αύτούς είς υλην μαλακωτέραν, καί 
είς τάς μήτρας ταύτας έχυσε μέταλλον συγκείμενον έκ 
μολύβδου, χαλκοΰ καί κασσιτέρου, καί κατεσκεύασεν 
ουτω στοιχεία τυπογραφ ικά δποΧα τά  μέχρι τοΰδε έν χρή- 
σει. ό  υπηρέτης ουτος έκαλεΧτο ΣαΧφερ, δ δέ κύριος αύ-

τοϋ Φούστ τον έδέχθη ώς σύντροφόν του, καί τώ  εδωχε 
την^θυγατέρχ του Ψαυστϊναν.

Ε κτοτε ή τέχνη έςηκολούθησε μόνον τελειοποιοϋσα 
και καλλωπίζουσα τών μεγάλων τούτων άνδρών την 
έφεύρεσιν, και το γόνιμον σπέρμα, οπιρ ουτοι, νέοι Τριπτό- 
λεμοι, έραψαν ούρανόθεν έπ ί  τ?ίς γής, παρ^γαγε καρπούς 
πολυτίμους καί πολύ άφΟονωτέρους άφ’ ίσ ιυς ίσως οί 
ϊδιοι έφαντάζοντο. Γνωστά! εισιν αί σημεριναΐ τεράστιοι 
καί μυθώόεις, ούτως είπείν, πρόοδοι τοϋ μόνου σχεδύν 
ευχερεστάτου τούτου μέσου προς φωτισμόν τοϋ άνθρω- 
πίνου γένους.

ΤΟ ΣΪΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΟΤ ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟΥ
ΙΟΤΔΑΙΟΤ. j  /

ό  Περιπλανώμενος ή Πλάνης ΙουδαΧος, τό  καταπλη
κτικόν εκείνο τής τοΰ μεσαιώνος μ,υθολογικής παραδόσεως 
πρόσωπον, όπερ η ακαμπτος τής Μοίρας θέλησις κατεδί- 
κασεν εις αεικίνητον περίοδον, άπέβη δ ήρως πολλών συγ
χρόνων ποιητών, καί ιδίως τό θέμα τής άπεριορίστου τοΰ 
Εύγενίου Σύη φαντασίας. Ολίγαι παραδόσεις τω όντι είσί 
τόσον κοιναι εις τόν λαόν, ώς ή τοΰ Περιπλανωμένου Ιου
δαίου αυτη όιεδόθη πραγματικώ ς είς δλον τόν κόσμον, 
και τα  πληθη την υπεδέχθησαν μ έτή ν  συνοδεύουσαν πάν-

ζωηρας συγκινήσεις είς τήν εκθεσιν τών άποτελούντων 
τον μακρον βιον τοΰ Περιπλανωμένου παραδόξων, ουτε 
οί σοφοί απηξιωσαν νά ένασχοληθώσιν είς αύτήν καί νά 
τηνμεταχειρισθώσιν ώς υπόθεσιν σπουδαίων πραγματειών.

Και πρώτον είπωμεν ποία υπήρξε κατ’ άρχάς ή πλειό- 
τερον πιστευομένη ιδέα περί τής καταγ&)γής τοΰ Πε- 
ριπλανωμχνου Ιουδαίου, καί περί τών συμβεβ^κότων,

ά άπεόοθη αύτώ τό ολέθριον τή ; άθανασίας προνό
μιο ν.  ̂ 6  Αχασβήρος, έκ φυλής Νεφθαλείμ, ήτο δκταετής 
την ηλικίαν κατα την εποχήν τής γεννήσεως τοΰ ίησοΰ 
Χριστοΰ. I εννηθεις απο πατέρα μ,ετερχόμ,ενον τό έπάγ- 
γελμα  τοΰ τεκτονος, ελαβεν έκ νεαρά; του ήλικίας κακήν 
ανατροφήν, ώστε πρό πολλοΰ είχεν έγκαταλείψει τήν π α 
τρικήν του οικίαν καί τό έργαστήριον τοΰ πατρός του, 
περιερχόμενος τη δε κάκεΧσε άργός καί άνέ^ιος. Τςνές δια- 
τεί
οίτινες,
Βηθλί
επειδή,^ ώς λέγει ή Γραφή, άστήρ έξ άνατολών έμελλε νά 
δειςη εις αύτου; την οδόν, πιθανώτερον Οά ήτο ισω; νά 
παραύ&χΟίομεν δτι παρεισεδυ μ.εταςύ τών άκολουθούντων 
αυτου; υπηρετών, μόνον καί μόνον διά να ιδη τόν τόπον 
περιεργεία φερόμενος καί νά διατραφ^ δωρεάν καί άφθό- 
νω;, διότι η πολυφαγία ήτο £ν τών συνηθεστέρων αύτοΰ 
αμαρτημάτων.

0  Αχασβήρο;, έπανελθών είς Ιερουσαλήμ, έπειδή ήτο 
πολύλογος οσφ καί περίεργος, διηγεΧτο παράδοξα πράγ
μ α τα , άπερ είχε παρατηρήσει έν Βηθλεέμ* ήτοι τό π α ι-  
διον κείμενον έν τη φάτνη τών άλογων καί περί αύτό έπι-

κεχυμένον λαμπρόν καί γλυκύ ©Ας, τόν παράδοξον ά«τέρα 
μέ επτά  μεγάλας άκτϊνας ή ούράς, λαμπυρίζοντα ζωηρό
τ α τ α  έ ν τ ώ  ούρανώ κατακορύφως τής φάτνης, τούς Μά
γους γονυκλινείς έμπροσθεν τοΰ παιδίοο,* ττροσφέροντας 
πλούσια δώρα καί προσκυνοΰντας αύτ6 ώς βασιλέα τών 
Ιουδαίων, κτλ . ή  δι^γησις αυτη, περιερχομένη άπό στό
ματος είς στόμα, Ιφθασε φυσικώ τώ  χα ΐ β?ς τάς 
άκοάς τοΰ ήρώδου, δςτις, συλλαβών δπονο'{*ς, προσκαλώ 
τόν Αχασβήρον ένώπιόν του διά νά άκούση έκ τοΰ στό
ματος αυτοΰ τας λεπτομερείας περί τή ; προσκυνήσεως 
τών Μάγων* οδτος δέ, παραμορφώσας τά  πράγματα , ηυ- 
ξησε τήν λύσσαν καί άγανάκτησιν τοΰ θηριώδους έκείνου 
ήγεμόνος έπί τοσοΰτον, ώστε κατάντησε νά έκδώση τήν 
άπο τρόπαιο ν διαταγήν τοΰ νά άποκτε(νωσι πάντα τά  
άθώα τής Βηθλεέμ καί των δρίων αύτής βρέφη άπό διετοΰς 
και κατωτέρω. Ωστε ο Αχασβήρος δπήρζε κυρίως κατά 
τήν παράδοσιν πάντοτε δ αίτιος τή ς τρομερές έκείνης καί 
φρικτής άνθρωποκτονίας.

Ακολούθως δ Αχασβήρος, δςτις κα ίτο ι αυξηθείς κατά 
τό άνάστημα ούδόλω; ηυξησε καί κατά τήν φρόνησιν καί 
τήν αρετήν, παρευρέθη εφ ικανόν χρόνον είς.τό κήρυγμα 
τοΰ Αγίου Ιωάννου τοΰ Προδρόμου έν έρήμρ, άλλά &έν 
ώφελήθη ποσώς άπό τάς διδασκαλίας καί τό παράδειγμα 
αύτοΰ* μάλιστα παρεΟρέθη άκολούβως μετά τής μεγαλη- 
τέρας άναλγησία; είς τό μ,αρτύριον τοΰ θείου τούτου άν
δρός. Αναγκασθείς δέ υπό τή ς  ένδείας νά λάβη αυθις τό 
έπάγγελμα του πατρός ταυ, είργάσθη ε{ς τήν κατασκευήν 
τοΰ σταυροΰ, έπί τοΰ οποίου ϊμελλε νά καθηλωθώrδ 2ω - 
τήρ τοΰ κόσμου. Μετά τινας ήμέρας δ ίησοΰς, φέρων έπ* 
ώμων αύτόν τόν ίδιον σταυρόν,, διέβαινεν έμπροσθεν τοΰ 
έργαστηρίου τοΰ Αχασβήρου. Οι συνοδεύοντε; τόν Χρΐ70ν 
στρατιώται, κινούμενοι έκ συμπαθείας διά τά  πολλά μαρ
τύρια τοΰ καταδίκου, παρεκάλεσαν τόν τέκτονα νά συγ- 
χωρήση είς τόν Χριστόν νά άναπαυθ^ όλίγον έπί τοΰ παρά 
τήν θύραν τοΰ έργαστηρίου του πετρίνου θρανίου* άλλ* 
αύτός, ώθησα; άνηλεώ; τόν Ιησοΰν, Ικραξε πρός αύτόν 
μετ ειρωνείας καί σκληρότητος: «Περιπάτει! περιπάτει, 
πλάνε! δ ια τί στέκεις;» Αμέσως δέ φωνή τις , φαινομένη 
ως καταβαίνουσα έξ ουρανού, είπεν είς αύτόν μέ τόνον 
αυστηρόν καί μελαγχολικόν: «Σύ θά περιπατής μέχρι 
συντελειας το>ν αιώνων, χωρίς ποτε νά δυνηθης νά σ τα - 
θ ή ;!» Καί εύθύς ό Αχασβήρος, ύπ? άνωτέρας τινός δυνά- 
μεως ωθούμενος, είσήλθεν είς τήν δδόν τής Λ?ων(ου αύτοΰ 
δοοιπορίας. -  .

Τοιαύτη τ ις  είνε ή κοινοτέρα παράδοσις περί τοΰ π α 
ραδόξου τούτου προσώπου, βασιζομένη, κατά τούς μυθο
λόγους, είς άπόκρυφα βιβλία, ών τό  κείμενον δέν διεσώθη 
μέχρις ήμών* πλήν είνε βέβαιον δτι έκ παλαιοτάτων χρό- 
νων αύτή αυτη εύρίσκεται είς πάντας τούς λαούς, μέ τ ι -  
νας μόνον διαφοράς καί τροποποιήσεις. Ούτως υπάρχει 1 
ανατολική τις παραόοσις περί τοΰ Περιπλανωμ,ένου Ιου
δαίου, έμφαίνουσα τήν μυ^ηριώδη ποίησιν τήν χαρακτη-* 
ριζουσαν άπαντα τών Αράβων Συγγραφέων τά  2ργα, καί 
ητις δέν συγχωρεΧ νά Οιακρίνωμεν τόν μΰθον άπό τήν 
ιστορίαν. Τό δέκατον έκτον έτος άπό Μωάμεθ, δπλαρ- 
χηγός τις , Ονομαζόμενος Φαδουλλάς, ίφθασε περί ήλίου 
δυσμάς μέ στράτευμα έκτριακοσίων περ^του ιππέων συγ
κείμενον καί οδηγούμενον παρ* αύτοΰ εις μέρος μεταξύ



δύο δρέων, χίς I  κα ί έστρατοπέδευσεν. Ενώ δε κατά τήν 
συνηθειών ηρχησε νά άπαγγέλλη τίιν εσπερινήν προσευχήν, 
άρχόμενος άπί> τώ ν πανδήμων λογίων: «δ Θ ε ό ς  ε ί ν ε  
μ έ γ α ς ! »  φωνή τ ις , άνήκουσα είς δ ν τ ι  άόρατον, ίίρχνίσε 
νά έπαναλαμ£άνη τούς εκφωνούμενους τούτους λόγους 
εύκρινές-ατα καί έξηκολούθησεν ουτ<ο μέχρι τέλους. Ο Ψα- 
δουλλάς κα τ’άρχάς έξέλαβετό πραγμαάποτέλεσμαήχοΰς’ 
άλλά, παρατηρήσας άκολούθο>ς δτι έκάστη λέξις έπρο- 
φέρετο καθαρώς καί τελεία παρά της άπαγγελλούσης ταύ
την φο>νής, ήρ^ησε νά υποπτεύεται μήπως ητο κανεν 
θαύμα, καί άμα ά;;οπερατωθε^της της προσευχής άπε*- 
τάθη  πρός την φωνήν ουτω : «Ο σύ, οςτις μοι άποκρί- 
νεσαι I Εάν ησαι έκ τών άγγέλων, η χάρις και η άγαθότης 
του Κυρίου εϊη μετά σου* εάν ησαι έκ της φύσεως τών 
κακοποιών πνευμάτων, ταρταρώθητι καί άπελθε εντεύ
θεν είς τό  σκότος τό  έξώτέρον* εάν δέ ησαι άνθρωπος ώς 
εμέ, έμφάνηθι ενώπιον μου άφοβο>ς.» Τότε ενεφανίσθη 
αυτώ  γέρων φαλακρό?, κρατών είςχέϊρας ράβδον καί φαι- 
νόμενος ώς δερβίσσης. Μετά τάς άμοιβαίας φιλοφρονή
σεις, δ Φαδουλλάς ήοώτησ* τόν γέροντα τίς ητο κα ί πόθεν 
ήρχετο* ούτος δέ άπηντησεν, «ονομάζομαι Ζερήβ, είμαι 
δέ υίός του υίοΰ του προφήτου Ηλιου καί κατοικώ εν
ταύθα κατά διαταγήν του Κυρίου ίησου, οςτις μέ έγκα- 
τέλιπεν είς τόν κόσμον τούτον διά νά ζώ μέχρι της 
δευτέρας αύτου παρουσίας. Περιμένο> λοιπόν τόν Κύριον 
τούτον, δςτις είνε πηγή παντός άγαθοΰ, και διαμένω κατά 
διαταγήν αύτου όπισθεντου*ορούς τούτου.» ΟΦαδουλλ&ς 
ηρώτησε πότε θέλει έπανέλθει ο ϊησοΰς, ούτος δέ έδο>κεν 
άτελείς τινας έξηγήσεις, προσθέσας σημεία τινά, δι* ών 
θέλουν γνωρίσει τό μέγα τοΰτο συμβάν οί άνθρωποι. Και 
άμέσως έγένετο άφαντος.

U ανατολικός ουτος μΰθος παρατηρεϊται ότι ούσιωδώς 
διαφέρει τής Ευρωπαϊκής παραδόσεως, διότι δ Ζερήβ, ώς 
ό Αχασβήρος, θέλει μέν άποθάνει είς τό τέλος τών αιώνων, 
πλην δέν είνε καταοεδικασμένος καί είς πλανήτην βίον, 
άλλ’ έξ έναντίας, κατά διαταγήν τοΰ ίησαΰ Χριστοΰ, 
προσδιωρίσθη αύτώ τόπος διαμονής, χωρίς νά άναφέρεται 
καί διά ποΤόν του αμάρτημα τώ  έπεβληθη ή ποινή αυτη.

Πρώτος τών ιστορικών, οςτις έποίησε σπουδάζων λό
γον περί τοΰ Περιπλανωμένου Ιουδαίου, είνε δ Ματθαίος 
Πάρης, οςτις είς τό Μέγα αύτοΰ Χ ρ ο ν ι κ ό ν  διηγείται 
τά δε: «Τώ 1 2 2 9  ηλθεν είς Αγγλίαν Επίσκοπός τ ις  Αρ
μένιος, φέρων συστατικήν επιστολήν τοΰ ήγεμόνος του. 
Τον ήρώτησαν περί τοΰ Περιπλανωμένου Ιουδαίου, περί ού 
οί σταυροφόροι διηγοΰντο τεράστια πράγματα, καί οςτις 
μέχρι τής εποχής έκείνης περιεφέρετο μόνον εντός τών 
ανατολικών χο>ρών. 0  Αρμένιος Επίσκοπος έβεβαί&^σεν δτι 
δ Περιπλανώμενος Ιουδαίος εύρίσκετο κ α τ’ έκείνην την 
εποχήν έν λρμενίφ, χωρίς τ ίπ ο τε  περισσότερον νά έξηγήση 
περί αύτοΰ. Είς δμως έκ τών τής συνοδείας αύτοΰ εξέθεσε 
πλειοτέρας λεπτομερείας, τάς έξής: «Οτι δ Περιπλανώμε- 
\ο ς  Ιουδαίος δέν ητο υίός τέκτονος έξ Ιερουσαλήμ, ούτε 
ώνομάζετο Αχασβήροί, άλλ’ ητο θυρωρός τοΰ Πιλάτου 
χ^Ιέκαλεΐτο  Κατάφιλος. Καθ’ ήν δέ στιγμήν έξήγον τόν 
ίησοΰν εξο) τοΰ πραιτωρίου, δ θυρωρός ούτος τόν έκτύ- 
πησε μέ τήν πυγμήν διά νά τόν άναγκάση νά έξέλθη τ α -  
χύτερον* τότε ϊησοΰς, στραφείς πρός αύτόν, είπεν: 
« ό  υίός τοΰ άνίρώπου υπάγει, άλλά σύ θέλεις άναμείνει

την έπάνοδον αύτοΰ.» (1) 0  Κατάφιλος, συγκινηθείς ύπό 
τών λόγων τούτων καί φωτισθείς ύπό τώ ν έπακολουθη- 
σάντο>ν θαυμάτων, κατηχήθη ακολούθως είς την Χ ρι^ια- 
νικην πίστιν, βαπτισθείς δέ ύπό τοΰ Αποστόλου Ανανίου, 
ώνομάσθη Ιωσήφ. Εν τούτοις ή παρά τοΰ Ιησοΰ Χρίστου 
έπιβληθεΧσα αύτώ καταδίκη εμεινεν άμετάτρεπτος* δ θυ- 
ρωοός τοΰ Πιλάτου έξακολουθεΐ νά ζή πάντοτε τυραν- 
νούμενος ύπό τής τύψεως τοΰ συνειδότος, καί είς παν 
εκατοστόν του 'έτος π ίπτω ν είς είδόςτι ληθαργίας άνα- 
νεοΰται κατά  την διάρκειαν αύτής, κα ί ή φυσιογνωμία 
του παριστα τότε άνθρωπον τριακονταετή. Ο υπηρέτης 
τοΰ Αρμε\ίου Επισκόπου προέβη μάλιστα είς τό νά προσ- 
θέση δ τι δ Ιωσήφ, δ πρότερον Κ ατάφιλος, ητο πολύ γνω- 
στός είς τόν κύριόν του, δτι τόν είδεν έσθίοντα είς την 
τράπεζαν αύτοΰ, και δτι άπεκρίνετο άνευ δισταγμοΰ δταν 
τόν Ερώτων περί τών κατά την εποχην τοΰ Ιησοΰ Χριστοΰ 
συμβάντων. Ηρχοντο δέ άπό μακρυνά μέρη διά νά τόν 
ϊδωσι, καί τώ  έπρόσφερον μάλιστα καί δώρα, ατινα εκεί
νος δέν έδέχετο. Αν δέ περιέμενε μετ άνησυχίας την άφι- 
ξιν έκείνου, δςτις μέλλει νά κρίνη ζώντας καί νεκρούς, 
είχεν δμως έλπίδα τινά περί τής κατά  τόν άλλον βίον 
τύχης του, βασιζόμενος είς την άμετρον καλοκάγαθίαν 
καί χρηστότητα τοΰ συγχωρήσαντος αυτούς τούς σ ταυ- 
ρωτάς το υ .»

0  ίουδαΤος τοΰ Αρμένικου μύθου είνε ομοιος μέ τόν 
τοΰ Αραβικοΰ* καί οί δύο άναμένουσι τόν Ιησοΰν Χριστόν, 
άλλ’ άναμένουσιν αύτόν διαμένοντες άμφότεροι έν ίκαν*7ί 
άνέσει, δ μέν έν τινι κοιλάδι δπου βεβαίως έχει είδός τ ι  
ερημητηρίου, δ δ* έτερος δειπνών είς τάς τραπέζας τών 
Αρμενίων Επισκόπων, καί λαμβάνο>ν μόνον τόν κόπον τοΰ 
νά άποβάλλη τά  προσφερόμενα αύτώ δώρα. Υπάρχει ομο^ς 
μεγίστη διαφορά ώς πρός τό μεγαλείον τής ιδέας καί ώς 
πρός την ποικιλίαν τών σχέσεων μεταξύ τών δύο τούτων 
παραδόσεων καί τής τοΰ άληθοΰς Περιπλανωμένου Ιου
δαίου, τοΰ κατηραμένου έκείνου Αχασβήρου, δςτις περι
μένει μέν ώς καί οί δύο άλλοι την παρουσίαν τοΰ Χριστοΰ, 
άλλ* είς 8ν άπηγορεύθη πασα άνάπαυσις έν τώ  κόσμςο 
τούτω , διότι άγγελος Κυρίου καταδιώκει αύτόν αμα 
σταθεί, έπαναλαμβάνων είρωνικώς τούς αύτούς λόγους, 
οδς είπεν αύτός πρός τόν Ιησοΰν: «Περιπάτει! περ ιπά - 
τ ε ι !» 0  Ματθαίος Πάρης καί δλοι οί τόν μΰθον παραδε- 
χθέντες έκ τών χρονογράφων θέλουσι περί τοΰ Περιπλα- 
νωμένου Ιουδαίου τής Αρμενίας δτι εύρίσκεται είς διηνεκή 
φόβον δτι δ ϊησοΰς δσονούπω θέλει έλθει ινα κρίνη τόν 
κόσμον, καί τότε αύτός θέλει άποθάνει. Τοΰτο είνε π α -  
ραλογισμός, δ ιότι, καθ δλα τά  συναξάρια τών έθνών, η 
ποινή τοΰ Περιπλανωμένου ίουδαίου είνε νά μη δύναται 
νά άποθάνη.

Πολλοί τών Ιστορικών άναφέρουσιν δτι άπό πολλών 
χρόνων άνεφάνησαν είς διάφορα μέρη τοΰ κόσμου λαο

( I ) 4II διτ'ιγησις αυτη συμφυ>νεΐ με τα λ υ ό μ ενα  του Εύαγγελιστοΰ 
’Ιοίάννου (ΙΠ , 22) δτι, κρινομένου του ’ίησου έν τψ tjv&oρ{«.) Αννα 
τοΰ ’Αρχιερέοίς, ε ί; τών υπηρετών παρεστηκώς εδωκε ράπισμα αύτώ 
εΐιτων, «ουτω; αποκρίνη τω ’Αρ'/ιερεΤ ;» ’Απεκρίθη δε ο Ιησούς διά 
τοΰ μεγάλου έκείνου διλήμματος: «Εικακώς έλάλησα, μαρτυρησον 
περι τοΰ κακοΰ* εί δέ καλώς, τί μεδέρεις ;» 01 έρμηνευταί τοΰ Ευαγ
γελίου διατείνονται οτι ό υπηρέτης ούτος ην αύτός εκείνος, ον ί  ’ϊησοΰς 
ιάσατο παράλυτον ον τα έπί τ<̂  προβατικτ4 /.ολυμβήΟρα.

πλάνοι, ο'ίτινε;, κατα/ρώμενοι τής εύπιστίας τών λαών
καί ωφελούμενοι άπό τινας γνώσεις τής αρχαίας ιστορίας
καί τών Ανατολικών γλωσσών, κατώρΟωσαν νά λογισΟώ-
σιν ώς αύτός ο Περιπλανώμενος Ιουδαίος. Εν ετει 1 ο47
εφάνη τοιοΰτός τις έν Αμβούργω, δπου πολλοί τόν είδον
καί τον ηκουσαν κηρύττοντα εις τινα εκκλησίαν τής πό- 

* \« ■*· » « λεως ταύτης. Ην οε ούτος πεντηκονταετής περίπου τήν
ηλικίαν, υψηλός τό ανάστημα καί έχων μακράν κόμην
κυματίζουσαν άφθονους επί τών ώμων του* εστέναζε δέ
συνεχώς, δπερ άπεδίόετο είς την τύψιν τοΰ συνειδότος
ενεκα τοΰ αμαρτήματος του. Αί κατ αύτοΰ λεπτομέρειαι
τής ζωής του ησαν σύμφωνοι μέ οσα άπετέλουν τήν βά-
σιν τής δημώδους παραδόσεως, διαφέρουσι δέ μόνον κατά
τοΰτο οτι αύτός δέν ητο τέκτων άλλα υποδηματοποιός,
καί (ονομάζετο Ασουήρος.

6  Δον Καλμέτος, ετερος Χρονογράφος, βέβαιοι εν τώ  
Α ε ς ι κ ώ  τ ή ς  Γ ρ α φ ή ς  τ ο υ  οτι εχει επιστολήν γε- 
γραμμένην έκ Λονοίνου παρά τίνος επισήμου Κυρίας, έν 
ή άναφέρεται κατ εκτασιν περί έμφανίσεως έν Αγγλία 
τοΰ Ιίεριπλανωμένου Ιουόαίου. Κ ατά ταύτην, ούτος δέν 
ήτο ούτε τέκτων, ούτε ύποόηματοποιός, ούτε θυρο^ρός, 
άλλ’ άξιωματικός τοΰ Διβανίου τής Ιερουσαλήμ καθ ·?(ν 
έποχήν 6  Ϊησοΰς Χριστός κατεδικάσθη ύπό τοΰ Ποντίου 
Πιλάτου* οςτις, επειδή έκολάφισε καί ύβρισε καί ενέπτυ-

μεχρι συντελείας τ(υν auovcov. ΛΛεγι 
παρών είς τό πάθος τοΰ 2ωτήρος, καί είδεν αύτόν μέ τούς 
ίδιους του οφθαλμούς προσηλωμένον έπί τοΰ σταυρού. 
Επίσης ενθυμείτο τούς Αποστόλους, και ειχεν είς τήν 
μνήμην του τούς χαρακτήρας τοΰ προσώπου έκάστου ές 
αύτών, καί αύτό άκόμη τό χρώμα τής κόμης καί τών
ένδυαάτων των. Ε ίχε περιέλθει δλα τά  μέρη τοΰ κόσμου, 
καί έκαυχατο οτι έΟεράπευεν άσΟενείς διά τής επαφής* 
ώμίλει πολλάς γλώσσας, καί άνέφερε τόσον ακριβώς παν 
δ ,τι συνέβη καθ’ ολας τάς έποχάς, ώστε οί άκούοντες αύ-

ροσπαυησουν να τον αποοειςο^σι ψευόόμ 
νον* άλλ’ οσον επιδέξιοι και άν ησαν ούτοι, ποτέ <>'εν 
ήδυνήθησαν νά τον φέρωσιν είς άντίφασιν. Εάν τόν ώ μί- 
λουν Αραβιστί, άπήντα άμέσως είς τήν ιδίαν γλώσσαν, 
ώς καί είς πολλάς άλλας. ό  παράδοξος ούτος άνθρωπος 
ελεγεν δτι ύπήρχεν έν Ρώμη δταν δ Νέρων διέταξε τήν 
πυρπολησιν αύτής, δτι είδε τόν Σαλαδίνον έπανελθόντα 
άπό τάς έν τή  Ανατολή κατακτήσεις του, δτι έγνώριζε 
^ουλεϊμάν τον μεγαλοπρεπή, τόν Ταμερλάνον, τόν Βε- 
γίαζήτην καί διηγείτο μέ πολλάς λεπτομερείας τούς υπερ 
τών Αγίων τόπων πολέμους. Εν γένει όζ οί άπλοι άν
θρωποι άπέδιδον αύτώ πολλά θαύματα, διότι κατ εκεί
νην τήν έποχήν οί νοημονέστεροι ησαν πολλά ολίγοι, καί 
φαίνεται οτι 6  Περιπλανώμενος ούτος ® άπολαύσας 
γενικής έν Α γγλία φήμης σχετικώς ώς ^ρός τούς άλλους 
κατά διαφόρους καιρούς άναφανέντας.

Αί περί τοΰ Περιπλανωμένου Ιουδαίου παραδόσεις δύ- 
νανται νά διαιρεΟώσιν είς γενικάς καί μερικάς. Οσα όε 
μέρη, δσαι έπαρχίαι, τοσαι υπάρχουν καί αι μερικότητες 
αί προστιθέμεναι είς τήν Εξορίαν τοΰ περίφημου Ιουδαίου.

Μεταξύ δέ τούτων ύπάρχουσι καί τινες περίεργοι* ή εξής, 
λόγου χάριν, τήν δποίαν έχομεν έκ Γερμανίας :

Κ ατά τινα τών ετησίων έν Ψραγκφόρτη πανηγύρεων, 
καθ ήν ημέραν υπήρχε μεγίστη συρροή άνθρώπων παν
τός έθνους καί πάσης θρησκείας, Γερμανών, Γάλλων, Αγ
γλων, Φλαμανδών, Ιταλών, Ισπανών, πωλητής τις πα 
λαιών ενδυμάτων ϊστατο πρό τοΰ έργαστηρίου του, δπου 
έκρέμαντο ενδύματα έκ διαφόρων πανίο^ν καί ειδών άνή
κοντα εις πολλάς γεν&ας. ΑνΟρο^πος τις παραόο^ου έ^ω—

μακρυνόν ορομον και κεκμηκως, πλησιάςει καί συν
άπτει είς συμφωνίας πρός άγοράν χονδροΰ τίνος ένδύμα- 
τος εχοντος μηλο^την, οπερ μετά πολλάς φιλονεικίας τώ  
παρεχωρήθη. Οταν ηλθεν ή στιγμή τής πληρωμές, \  ξέ
νος έςήγαγεν άπό τοΰ κόλπου του χρυσοΰν τ ι  νόυ.ισαα 
ό/.ερ επαρουσιασεν εις τον πωλητην ούτος παρετήρησε

νει αφαντος μετα τής μηλωτής. 
Κ ατΚατά τάς όημωδεις παραδόσεις τοΰ Γερμανού όβε- 

ρουάλη, το Μάτερβεργ, κείμενον ανωτέρω τοΰ ΙΝίατερχώ- 
ρου και ον χιονοσκεπής υψηλοτάτη κορυφή τοΰ Βαλαίσου, 
δπου έχει τάς πηγάς του δ ΒΙστης, ητο άρχαιόθεν με
γάλη πόλις,^ κατά το λεγειν ^ών εντοπίων, ό  ΙΙεριπλα- 
νώμενος Ιουδαίος, δ ιαβάςποτε δι’αύτής, είπεν: «Οταν καί 
δεύτερον θέλω όιαβή δια -ής πόλεως ταύτης, έκεϊ δπου 
^ '‘άρχουσιν ηόη ^οικιαι χ χ \  ρύμαι δεν Οά υπάρχουν είς τό 
μέλλον είμή όενόρα καί λίθοι* δταν δέ καί τρίτον θέλω 
όιαβή, δεν Οελει ύπαρχει έκεΐ είμή χιών καί παγετός.» 
Και τωόντι τήν σήμερον τίποτε άλλο παρ’ αύτά δέν φαί
νονται έπί τής^ κορυφής τοΰ Μάτερβεργ.

Ο Περιπλανώμενος Ιουδαίος πολύ σπανίως έμφανίζεται 
εις τον κόσμον, όιότι δ κόσμος είνε μέγας, καί δταν πρό
κειται νά διατρέξη τις πεζός δλην αύτοΰ τήν εκτασιν, οέν 
δύναται συνεχώς νά διαβαίνη άπό τούς αύτούς τόπους* 
8ν λόγον έχουσ&ν οί κομήται πρός τά ουράνια σώματα, 
τόν αύτον λόγον εχει καί δ Περιπλανώμενος πρός τήν 
γήν μας. Τόν ίδομεν έν Αραβία, Αρμενία, Α γγλία καί 
Γερμανία, τίς δέ οίδεν δπόσας έτι έπαρχίας θέλει διέλθει 
μετ ολίγον; Κ ατά τό 1 5 1 5  φΟάς είς Στρασβούργον ύπήγε 
να έπισκεφθή έκ φιλοφροσύνης τάς δημοτικάς άρχάζ* 
έπειδή δέ αύται έδείκνυον θαυμασμόν καί μάλιστα φόβον 
όιά την έμφάνισιν αύτοΰ, ταϊς έβεβαίωσεν δτι καί άλ
λοτε διέβη άπό τήν πόλιν των, πρό διακοσίων έτών, ώς 
όύνανται νά παρατηρήσωσι περί τούτου τά  άρ/εΐά των* 
τό δποίον παρατηρηθέν εύρέθη τωόντι άκριβές.

Είς τό επόμενον φυλλάδιον θέλομεν ίδει τόν Περιπλα- 
νωμενον Ιουδαίον διαγραφόμενον ύπό τοΰ Ευγενίου Σύη.

.(Επεται συνέχεια.) ‘



ΙΩ£ΗΦ ΑΜΜΕΡ.

ΜΣΙΙΨ ΑΜΜΕΡ.

Ο βίος τοΰ άνδρός, του οποίου πρόκειται η είκών, 
ανήκει εις την ιστορίαν ως τά σπάνια αύτής φαινόμενα, 
και αποτελεί τύπον τής δραστικότατος συνάμα και με
γάλο φυΐ ας και τή ; εργατικής ζωής παντός πολίτου, επι
διώκοντας προορισμον άπειρον, ώς είνε άπειοος και του 
ανθρώπου ή επιθυμία. Συνδυάζονται δε και εις αυτόν 
πλεονεκτήματα έκ διαμέτρου αντίθετα, διότι και συγ
γραφείς μέγας έγένετο καί διπλωμάτης δεινός και επι
στήμων άριστος. Μερίζονται αυτόν άρα η πολίτικη iropiix, 
ή φιλολογία και η έπιστημη.

Ο Ιωσήφ Ααμερ έγεννηΟη τω  1 7 7 4  έν Γράσση τής 
Στυριας, άπο όε τοΰ δέκατου τρίτου έτους τή ; ηλικίας 
του άνετράφη και έμαΟήτευσεν έν Βιέννη, έν τή Ακαδημία 
τών Ανατολικών Κπΐ7 /ϊμών. Εικοσαετής ην ότε έπεληφΟη 
τής εκμαΟησεως τής Ιίερσικής γλώσσης, καί γνωστός ηδη 
καταστας δια τής ειοχου και περιφανούς αυτοΰ εύδοκι- 
μήσεως περι τάς Ανατολικά; γλώσσας, συμπεριελήφΟη 
πάνυ πρωΐμως ώς συνεργάτης εις την σύνταςιν τοΰ πε
ρίφημου Περσικο-Τουρκο-Αραβικοΰ λεξικοΰ υπό Μενίνσκη.

Εκτοτε προσεληφΟη είς διαφόρους δημοσία; τε και βα
σιλικά; λειτουργία;. Τω 1 7 9 6  διωρίσΟη ιδιαίτερος Γραα- 
ματευς του Γπουργείου των Εξωτερικών είς τό ταήυ.α 
ιόίως τών Ανατολικών υποθέσεων, άφοΰ προλαβόντως 
εστάλη εις τε την Κωνσταντινούπολιν καί την Αίγυπτον

ριφημου S i dney  S m i t h  κατά την διάρκειαν τοΰ μεταξύ 
τής νψηλής ΙΙύλης καί τής Γαλλίας μακοοΰ πολέμου,

'  ̂ Λ ' ' ~ 1 1 ‘ ’και οιακριυει; εν τω  στρατω του στρατηγού Ουτχινσεν, 
μαχομένου έν Α ίγύπτω  κατά του στρατηγού ΜϋΠΟΠ, 
προσεληφΟη τω 1800  εις την εν Κωνσταντινουπόλει Αυ
στριακήν πρεσβείαν ώς διερμηνεύς, διατελοΰντος ώς εκ
τάκτου άπε^αλμένου τής Αυστρίας παρά τη ϊψ ηλη Πύλη 
τοΰ Βαρώνου Στούρμερ. Τό έπιόν έτος διωρίσΟη Σύμβου
λο; τή ; ΪΙρεσοειας, και τω  1800 Πρόξενος τής Αυ7 ριακής 
Κυβερνήσεως εν Μολδαβία. Τω 1811 άπεστάλη υπό τοΰ 
Αυτοκράτορος εις Παρισίους έν έκτάκτω  υπηρεσία, έκεΐΟεν 
δε έπανελΟων εις Βιέννην τώ 1817 ,  διωρίσΟη ιδιαίτερος 
Σύμβουλος καί διερμηνευ; του Αυτοκράτορος μετά είκο-

σαετή διαμονήν έν Τουρκία, ονομασΟείς συγχρόνως καί 
μέλος τής έν Βιέννη αύτοκρατορικής Ακαδημία:.

Τω 1 8 2 1  είργάσΟη είς την βιβλιοθήκην τής Δρέσδη:, 
και τω IS 2 - ’> επεχείρησε φιλολογικήν περιηγησιν έν Ιτ α 
λία, οπόΟεν μεταβάς εί: Κ.ων7αντινούπολιν ποό: συλλονήν

Γ  4

ανατολικών επιγραφών καί έπιστρέψας εί: Βιέννην, συνε- 
πληρωσε την τετρατομον ιστορίαν του τής Οθωμανικής 
ποιησεως. Ιώ  I 8.H· ο Σάχης τής ΤΙεοσία: έτίαησεν αύ-

\ * \ > « ι - ι 1
τον με το παρασημον τοΰ I Ιλίου καί τοΰ νέο ντο:, ώς 
αμοιβήν τής εις το ΙΙερσικον έπιτυχοΰς μεταφράσεως τών 
ΙίΟικών του Μάρκου Αντωνίου.

Τώ 1 8:{Γ) έκληρονόμησε τά αγαθά τής Κομησσης Πύρ- 
γσ τα λ, καί εκτοτε άνυψώΟη εί; τό αξίωμα βαρώνου. Από 
τή : εποχή: ταυτης μέχρι τοΰ Ι8 ί · 5 ,  καθ ην διετέλει ώ: 
άνακτόβουλος, ένησχολήΟη εί; την έπιστημην τών Ανα
τολικών γλωσσών, εί ; ΐ7θρικάς συγγραοάς περί τής Ασίας, 
εί: την ποίησιν, καί έν γένει, προϊστάμενο: συχνάκις έπι- 
στημονικων συλλογών, εφερεν αυτός πρώτος είς την Ευ
ρώπην την καλλονήν καί τά μαγικά θέλγητρα τή ; Ανα
τολική: ποιησεως.

μ ..................r  '·* 'tj ν.υνου ο υυνυς
&κ.ιΟ/;σιν εις το Οέατρον του κόσμου τήν έλευΟέεαν τοΰ

J αγαυοΰ πατριώτου. Λ - ί
Οανε όε τή :ί Νοεμβρίου 18-1(1 £ν Β;ένν7, ε·ς ηλικίαν 8]
ετών και άπέΟανε μέ τον κάλαμον κατά γοάμμ* εί 
την χείρα, καθώς Η γ ε ίτ α ι  η Ουγάτηρ του ή Κ. Παοώνη 
Τρεγκ εν τη προς τον Κ. 1‘ενώ ε π ιτ ο λ ή  της. Λλάλει δε 
και εγραφε, παρεκτος της Γερμανικής και της Λοαβο- 
1 Ιερσο-Τουρκικής, την Γαλλικήν, την Αγγλικήν καί τήν 
Ιταλικήν, καί δέν επζυσε μέχρι τέλους τοΰ βίου του -βα
τήρων εκτεταμένην αλληλογραφίαν μετ* πολλών επισή
μων υποκειμένων τής Οθωμανικής Λύτοκρατοοίας καί τή  
Ιίερσίας. 1 1

ρικών, φιλολογικών καί ποιητικών πραγματειών' άπο τών 
Ασιατικών γλωσσών, άφήκε καί πλήθος σημειώσεων χε ι
ρογράφων περι τής Ανατολής, α: όποΐαι, τακτοποιηΟεΐσαι 
υπο τής Ουγατρος του, ίσως ποτέ δημοσιευθώσι. Το έςο- 
χώτερον τών Ιργων του, ή δεκάτομος ιστορία τοϋ 6θω - 
μανικού Κράτους, προιον τριακονταετούς έοεύνης καί υιε-

παρά όέ τοΰ βασιλέως τής Δανίας τό τοΰ Δάνεβρογ, καί 
βραόύτερον, διά του ΙΙρίγκηπος Μέττερνιχ, τό τοΰ τ ά γ -  
Λατος τοΰ Λεοπολδου, λήγει δυστυχώς άχρι τοΰ 1774* 
ίλλ  ο συγγραφευς υπέδειξε τάς πηγάς, άο ών δύναταιI I I  I * " ' | f  ’ - · ' - *— - — -
νά άουσΟη δςτις ήθελε την έξακολουΟήσει. Πρός συλλογήν 
ύε, άντιγραφ/;ν, παραλληλισμόν η άνάγνωσιν τών πο
λυαρίθμων Ανατολικών συνγοααμάτων, τών οποίων ποώ- ̂ * I I ι « t 7 ι
τος εγνωστοποίησεν είς την Ευρώπην υπέρ τά 20 0 , πε-

ριήλΟε την Εύρώπην καί μέγα μέρος τής Ασίας, δαπανησας 
ποσότητα; ούκ ε ύ κ α τ  α ο ρ ο ν ή τ  ο υ: * άλλ ευρε γενναίαν υπο- 
στηριξιν, ού μόνον έκ μέρους τής Αυστριακής Κυβερνη- 
σεο>; άλλά καί τή ; Οθωμανικής, ητις προσέφερεν αύτώ 
πρός εκδοσιν τής Ιστορίας του 0 0 ,0 0 0  ταλλήρων.

Γ ΑΙΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ.

(Έκ τών του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟV ΣΟΓΓΣΟΓ.)

θεε? OjxveT ττ,ν οόςαν 7ου η νΰ; καί η ηΐλερα ! 
άνθη ττ,ν γήν, καί α-ττρα τον αιθέρα. 

Τή; γή; άτυαφιον οί λαοί αινοΰτί -τε τυαοοίνυκ, 
ποικίλαι γλώτσαι χίλια». υ;χνοΰτί τε τ^γ/ρονως. 
Το ττάν άαέτρητο; μίτρα;, άοριττο; δρίζεις, 
το παν αόρατο; 6ρα;, αγνώριστο; ρωρίζει;.

Το φως, Ηεέ, το σώ;χά σου, 
ό ηλιο; το ο'|Λ|Λα σου,

ό κεραυνός φιονό σου* 
το άπειρον διάστημα 
το μέγζ σου άνάσττι.αα.

και ό αίοίν ή στιγμή σου.
‘Ως μο/λος 6 δάκτυλός σου 

άν Οελ/,σ·̂  τήν γήν σείει, 
και το κοΤλον τή; '/ειρό; σου 

τους ωκεανούς εγκλείει.
Εν σου πνεύμα μόνον σουνει 

τών άστεριυν τοΰ; φανούς, 
εν σου νεύμα μόνον κλίνει

προ; τήν γήν τοΰ; ουρανούς.
Τοΰ προσώπου σου τήν λάμψιν, ω εις τοΰς '/ιλίους 

έ’/ίτυπιοσα; ήλίου;, 
ώς μονάρ/η; έγ/αράττων 

την εικόνα σου επάνω ’/ρυτοττίλπνιον νομισμάτων.
Τό πλήθος τών αστέρων σου κατ αριθμόν εκφέρεις, 
καί τούτους ε; ονόματος γνωρίζεις καί προφέρεις.
'Εμπρός σου τά εν οΰρανώ, τά έν τή γή κ’έν Λοου 
co; το οΰοέν, ή ώς σταγών άπό μεγάλου κάοδου.
Τήν γήν κρέμας επ’ οΰδενός, ε-.; σύννεφα δεσμεύεις 
τα υοατα τον άνεμον επ ουοενος ιππεύεις, 
καί αποστέλλεις άστραπάς, κ έκεΤναι μετά κρότων 
πρ-ν λάμψίοσι κατά βορραν κατέφΟασαν εις νότον. 
Εσήμανεν, ώ 1’ψιττε, ή τελευταία κρισις; 

ίί>ς χάρτν4ν εις τάς /εΤράς σου τόν ούρανόν έλίσσεις, 
και σείο>ν τό στέριωμα σ/.εδάζ·ις τοΰς αστέρας 
ώς φύλλα σκορπιζόμενα δρυος εις τοΰς αέρας.
Εμειδίασας; ή λάμψις διε'/ύΟη τοϋ σαπφείρου 

εις τήν ο^ιν τοΰ απείρου.<1 1 I t
Ενευσας, καί ΰπεράνιο εκρεμάσΟη τών άτρων 

μυριόφωτος ό λύ'/νος ό τών απλανών άστίρο̂ ν.
Εδει:α; τόν δάκτυλόν σου, καίπλανήται όοοιπόροι 

τρέ'/ουσιν ώς τής αυλής σου τής μεγάλης δορυφόροι.
Ιν.ς το άπειρον τοϋ τόπου κ’ εις τό άμετρον τοϋ χρόνου 
εστησας τάς δύο βάσεις τοϋ ΰψηρεφοϋς σου θρόνου.
Ως κε'/ρυσωμένον δέρας ήπλιοσας εις τό κ^όν 

τόν /ωρίς άρ/ής καί τέλους σαπφειρώδη ουρανόν' 
πλήν καί ώς σκηνήν μεγάλην 

είς τάς '/εΤράς σου συσφ·γγο>ν, αποκλείεις αυτόν πάλιν. 
Εβαλες τήν λεπτήν άμμον οριον εις τήν ορμήν, 

είς τόν σάλον τής θαλάσσης* 
είς τήν θάλασσαν δε εΤπες «ούδεμίαν σπιθαμήν, 
θάλασσα ταραττομένη, τόν φραγμόν μου μή πέρασές!» 
Καί ή θάλασσα τήν λύσσαν τών κυμάτων της κατέ/ει, 
κ’ εν τώ μέσω τών δρίων τών εγγεγραμμένων τρέχει.



X ftE S !...

Ί ώ  ! 3ρότεια τ ρ ά γ μ α τ '  εύτυγοΰντα μέν 
σχιά τις  ανατρέψει’ ά ν ’ εΐ δέ δυστυχή, 
βολαΤς ΰγρώσσων σπόγγος ώλεσεν γραφήν.

(Αίσ/ύλος )

Χθέ; είσέτι είς λειμώνας μ 1 ευθυμίαν έπλανώμην 
αφροντις, καί μέ καρδίαν έ κ τ η ;  ηδονής σκιρτώσαν 
τον ψιθυρισμόν τή ; αυρα; ει; τα; πεύκα; ήκροώμην.

ΙΙεριέτρε/ον τ ά ο ρ η  τή ; Μ υκάλης, και σφριγώσαν 
ήσθανόμην τήν ψυ'/ήν μου κ ει; τα υψη ώ '/ουμενην, 
τήν ουράνιον όπόταν τών πτηνώ ν ήκουον γλώσσαν.

Κ υπο τήν σκιάν όπόταν τή ; άνθούση; μου έλάτη; 
κείμενος, ’;  τή ; Καλιρρόης το κελάρισμα π ρ ο σ εΐ/ο ν  
μ ε τήν /εΤρα άφειμένην εί; τά διαυγή νερά τη ;,

εί; εκστάσεις έδιδόμην κ ’ εύ /ή ν  τότε μίαν εΤ /ον  
νά παρέλθη ή ζω ή μου ώς τοΰ ρεύματος το κύμα , 
οπερ, φεϋγον ε π ’ ολίγον, ασθενή άφίνει ή /ο ν .

οτε ή / ο ;  κωδυ^νίσκων καί αυλών εί; του; αιθέρα; 
μελωδία, ά ντη /ούσ α  μ ε το άσμα ποιμενίοο;, 
τήν προσεγγιτιν μ  έδήλου του αγγέλου τή ; ήμερα;.

Φευ! ό κύλι;, ον νά πίω μοί προσέφερεν ή Μ οΐρα, 
δηλητήριον φρικώδε;, άμορφον έμπεριεΤ/ε' 
τον έδέ/θην μ  εύπιστίαν, πλήν τον θάνατον έπήρα!

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1. ΙΤΑΜ Α ΠΛΛΙ1Σ.

OOCOOC

Ο Χ Ο ΡΟ Σ.

Μ άρέσκ’ ή λάμψ ι; του '/.ορού εί; αίθουσαν ώραίαν, 
με φώτα καταστόλιστον κ ι’ άν'ίοστεφεΤς λ υ /ν ία ;, 

αύγάζουσαν έκ καθρεπτών με θείου τό;ου Οεαν,
καίΟέλγουσαν τά ο μ μ α τ α , τον νουν και τα; καροια;.

Μ’ άρέσκ’ ή λάμψ ι; τοΰ /ο ρ ο ύ  μ έ εΰειδε*?; Κυρία;
στιλοούσαςέκ μαργαριτών, έ/. κάλλους κι’ άδαμάντων, 

με νέα; πλή ρεις/ά ρ ιτυς, θέλγητρων καί μ α γεία ;,
μέ τά σεμνά των πρόσω πα, τήν τρυφεράν /α ρ ά ν  των.

Οταν η προανακρο;σι; τη ; μουσική; η /.η σ η , 
μ  αρεσκει, πρώτο; /ο ρ ε> :η ;, την προ)την να εκλε;ω 

τήν άβροτάτην τη; ότφυν ή '/είρ μου νά κράτησή, 
κ ’ εί; το ευώδες στάδιον αγωνιστή; νά τρέ;ω.

Καί με:α ;ΰ  /ορεύοντε; νά τή ; είπώ όπόσα
προ τόσου /p o v o j φεύγοντο; έπόΟο^ν νά ακουστή, 

νά τή ; ΰμνή ή γλώστά μοΛ τά κάλλη τη ; τά τόσα, 
τήν Ούραν τή; καροία; τη ; σιγά σιγά νά κρούσΓ,.

Μ’ άρέσκ’ ή λάμψ ι; τοΰ '/ορού ! ν άκούω τοΰ; ψιθύρου;, 
ν άκούω λέ;ει; ερωτο; καί τρυφερά; εκβράσει;' 

νά βλέπω θα^Ααττά; έμ π ρο; νεάνιδο; απείρου;
νά μειδιούν τά /ε ίλ η  τω ν, νά τοΰ; γελα ή πλάσι;.

Μ άρέσκ’ ή λάμψ ι; τοΰ ’/ο ρ ο ύ !  ό στροβιλίζων /ρ ό ν ο ;
νά φεύγτ* αδιάκριτο; ελπίδα; μ α ; πλήρωσα;* 

παντοΰ νά λάμπ^ ή /α ρ ά , ήλιο; ζω ογόνο;, 
νά βλέπω νέου; ε ύ τ / /ε 1 ; , παρθένου; μειδιο>σας.

Νεάνιδε;, /ορεύετεί /ορεύετε, ώ νέοι,
γελάτε οσω σα; γελούν τ?»; η οη ; σα; τά  ρόδα! 

το γήρα; καί ό θάνατο; έπέρ/ονται δρομαΤοι
μ έ τών ρυτίδων τ άροτρον, μέ τον ψ υ/ρόν των πόδα !

ΚΛΕΑΝΘΙ1Σ I. II. . .

ΕΙΣ ΤΙΙΝ Λ II ΔΟΝΑ 

ΤΙΙΣ ΔΕΣΠΟΙΝΙΑΟΣ ΠΟΛνΞΕΝΙΙΣ Γ. II . . .

Παρά σοί λοιπον, φίλον καί λάλον πτηνον, 
τά ; τερπνά; τη ; διερ/εται ω ρα;,

’;  τή ; φω νή; σου λοιπόν το γλυκΰ καί τερπνόν 
τόν λαμπρόν τών δασών έν Ου με^τ’ ούρανόν, 

αηδών, καί τά ; θεία; σου /ώ ρ α ;  1

II αρά σοί ή ωραία λοιπόν δεσποινί;
τ ή ; ζω ή ; άπαντα τήν ουσίαν, 

κ ’ ΰπερήφανον σΰ τά πτερά σου κινεΤ;, 
κ' ιδοΰ τέρπει; τό παν καί τό παν συγκινεΤ; 

εί; τερπνήν τη ; έμφάνισίν μίαν.

Τί ζη τε ί;  παρ αυτή; εί; τά δάση  φαίδραν 
θ’ άπαντ/,σ /4;  έκεΤ κατοικίαν* 

καθιστά; τήν ό>ραί αν σου φίλην ψ υ/ραν  
καί κωφήν εί; δε/,σε·.;, καί ολω ; σκληράν 

τήν καλήν τη ; κι’ άΟώαν καρδίαν.
ΙΜ< «I , ·Ν I J' "Ιο κλωοιον σου αφε; οεσμω τα; οε αν 

ή καλή σου θέλησή, είπε τη ;  
π ώ ; ολόκληρον ε /ε ι  θνητών γενεάν.
Καί ό Ζεΰ; ήςιώθη ποτέ εί; θεάν

ταπεινό; νά προσέλθ/·, οίκέτη;.
Μ».

Β Ι Β Λ ΙΟ Γ Ρ Α Φ Ι  Α.

Π ΚΩΝΣΤΑΝΤ1ΝΟΤΠΟΑΙΣ, η περιγραφή τοπογραφι
κή, αρχαιολογική καί ιστορική τής περιωνύμου ταύτης 
μεγαλοπόλεως καί τών εκατέρωθεν τοϋ Κόλπου καί του 
Βοσπόρου ποοαστείων αυτη ;, άπ  αυτών που τών αρ
χα ιότατω ν χρόνων άχρι τών καθ’ ήμα;. Μετά πολλών 
καί ποικίλων εικόνων, καί τών άπαιτουμένων τοπογρα
φικών τε καί χρονολογικών πινάκων πρό; διασάφησιν 
τ ή ;  Βυζαντινή; ιστορίας, ύπό Σκαρλάτου Δ. Βυζαντίου. 
Τόμος Λ — Β , ών ο ^εν περιλαμβάνει τήν εντός καί πέ
ριξ τώ ν τειχώ ν Κωνσταντινούπολην, 6 δέ τήν έπί του 
Κόλπου ΙΙεραίαν καί τά  εκατέρωθεν τοϋ Βοσπόρου. ΑΟή- 
ντ,σι, τύ π ο ι; Λνόρέου Κορομηλα. 18»51— 02.

Τίς, [Λή γινώσκων τήν Κωνσταντινούπολή, τήν ήγε- 
μονίδα ταύτην τή ; Ανατολή; καί τήν καθέοραν τών Σουλ
τάνων, δέν έπεΟύμησε νά τήν γνωρ'.ση; ν; τ ί ; ,  ίδών αυ
τήν, δέν ησΟάνθη τήν ανάγκην τοϋ νά τήν διέλθη μετά 
δδηγοϋ πιστού αμα καί χαρ'.εντο;; Καί πάλιν τ ί ; ,  διελ- 
Οών τά άπειρα αυτή; μνημεία καί άποθαυμάσα; τήν μο
ναδικήν τοποθεσίαν, δέν επόθησε νά ε /η  πρόχειρόν τινα 
εικόνα τών ποικίλων μεταβολών τ ή ; τύ χη ;, οσα; επα- 
Οεν ή πόλις εκείνη, ή τ ι;, υπό τό άχανέ; όάσο; τών μινα- 
ρέδο^ν καί τών κυπαρίσσων αυτή ;, κρύπτει τά  ερείπια 
δύο αυτοκρατοριών.

Περί τή ; βασιλικός ταύτης τώ ν πόλεων τοσαύτα 
έγράφησαν υπό παλαιών τε  καί νεωτέρων, ώστε 6 κατά
λογος μόνος τών περί αυτής συγγραφέντων ή μπορεί νά 
καλύψη ολοκλήρους σελίδας. Καθέορα ογδοήκοντα αυτο- 
κρατορων, υποστασα έν διαστήυ.ατι δεκαπέντε αιώνων 
ολας τάς διαφόρους τ ή ; τύχης περιπετείας, είλκυσεν 
ανέκαθεν είς εαυτήν τά  βλέμματα  καί τήν προσοχήν τοϋ 
Ιστορικού, τοϋ Γεωγράφου, τοϋ Φιλοσόφου, καί διατελει

(χάρτυ; τών Οαυμασίων τή ; μεγαλουργού τοϋ Πλάστου 
χειρό; καί τή ; υπεροχής τοϋ νοός τοϋ ανθρώπου.

Ο κατά πρώτον είσπλέων είς τόν Βόσπορον έκΟα;ΛβεΤ- 
τα ι άπό τό άναρίΟμ,ητον πλήθος τών καλλονών, αϊτινες, 
ώς έν άειδινήτω καλλειδοσκοπίω άναπτυσσό'^εναι καί 
άνά παν βήμα παμ,ποικίλως (Λεταβαλλόμ.εναι, κατακτώ - 
σιν ώς ές έφόδου καί Οορυβοϋσι τήν διάνοιαν καί τάς αι
σθήσεις του. Καί άν άναβή είς τον πύργον τοϋ Γαλατα, 
καί έκεΐΟεν έπισκοπήσ/, τήν πόλιν καί τά  προάστεια κα
τά  πάσας τάς διευθύνσεις, όποιος κόσμος, οποία σύγχυ- 
σι; άνακτόρων, προσκυνηαάτο^ν, μνημείων, παραδείσων, 
άγορών, καταστημάτων! Καί άν έκπλαγεί; προσαναβνί 
διά τή ; φαντασία; τού; χρόνου;, οποία σύγχυσις συμ
βάντων, ιδεών, περιστάσεων ! Τίς θέλει τόν χειραγο*γή- 
σει έν μέσω τοϋ λαβυρίνθου τούτου;— Η Βυζαντίς; Αλλο; 
λαβύρινθο; άπεραντολογιών καί άντιφάσεων.

Δι άμφοτέρίον τούτο^ν, καί διά τή ; άπεράντου πό- 
λεω; καί διά τή ; άπεράντου βιβλιογραφία; τών περί αύ
τή ; γραψάντων, έπεχείρησε νά μ α ; δδηγήσ*/] ο Κ. Σκαρ
λάτο ; Βυζάντιο; διά συγγράμματο;, εί; δ έπέχυσεν ολον 
τον πλούτον τή ; πολυμαθεία; του καί ολην τήν γ ν ο ^ ν  
γλαφυρότητα τοϋ καλάμου του. Τωόντι ή γραφί; τοϋ 
γεραροϋ τούτου ίεροφάντου τών Μουσών άνεδείχθη άντα- 
ξία τής σπουδαιότητο; καί τή ; λαμπρότητο; τοϋ άντι- 
κειμένου τούτου.

Το βιβλίον τούτο, τό κειμ.ήλιον διά τήν βιβλιοθήκην 
παντδ; Ελληνος καί μάλιστα Κωνσταντινουπολίτου, εινε 
συγχρόνω; καί τοπογραφία καί ιστορία καί κριτική. Πε
ριγράφει τό Βυζάντιον καί όλα; τά ; θέσει; αύτοϋ, καί 
ολα τά  καταστήματα  αύτοϋ μ.ετά τή ; έσχάτη; ακριβό- 
λογία ;, οποία ησαν σχεδόν έπί τών Αύτοκρατόρων καί 
οποία είσίν έπί τών Σουλτάνων. Διηγείται zrj έκάστου 
άντικειμένου ολα η καν τά  κυριώτερα τών δοξασάντων 
η έκπληξάντων αύτο συμβάντων καί άνεκδότων, καί δι 
άντιπαραΟέσεω; χωρί(ον τή ; Βυζαντινή; ιστορία;, μόλις 
γνωστών, καί δι άπεράντου φιλολογία; έξηγει καί σα
φηνίζει πολλά διαμ,είναντα μέχρι τοϋδε άνεξήγητα.

ί 2στε τό περισπούδαστον τούτο σύγγραμμ.α τοϋ Κ. 
Βυζαντίου δέν εινε ποσώς συνερανισμός, άλλ’ όλο); πρω
τότυπον καί συνεισφορά άςιόλογο; εί; τήν μελέτην καί 
κατάληψιν τής Βυζαντινή; ιστορία;. ΚαΟο δε σύγγραμμα 
κριτικών καί έπιστημονικών έρευνών, δέν πρέπει νά έκ- 
ληφΟή ώ ; ξηρόν εί; τήν άνάγνωσιν καί μονότονον. ?Ε μ - 
βριΟέ; είνε τωόντι ειπερ τ ι άλλο, άλλά συγχρόνου; τερ
πνόν ώ ; είτι άλλο. 0  πολυμαθή; καί πολυ'ίστο^ρ αύτοϋ 
συγγραφεύ; κατώρθωσε νά ένδύσ*  ̂ εί; αύτό τά ; σοβαρά; 
ΛΙούσα; μέ τό ένδυμα τών Χαρίτο^ν.

Μετ άκρα; άνυπομονησία; καί μ.ετά παλμών σχεδόν 
περιμένομεν τόν Γ τόμον τοϋ πολλοΰ λόγου άξιου Σ υγ
γράμματος τούτου, οστι; θέλει περιέχει άκριβή τώ ν 
πάλαι καί νϋν εθίμων εκθεσιν, τών τελετών, διατυπώ 
σεων καί παντό; άλλου τείνοντο; πρό; γνώσιν τή ; άρ- 
χα ία ; καί νεωτέρα; Βυζαντινή; ιστορία;.

U I M l K l i U l .

Εί; ιατρός ειχε πάντοτε τά  θυλάκιά του πλήρη διαφό
ρων συνταγών* οσάκις δέ άσΟενή; τ ις  τον έσυμβουλεύετο, 
τω  έλεγε νά βάλη τήν χείρά του εί; το Ουλάκιον αύτοϋ, 
καί οποιανδήποτε συνταγήν ήθελε λάβει κατά  τύχην, 
τό έν αύτή ιατρικόν Οά ήτο το κατάλληλον πρός θερα
πείαν του. Κυρία τ ι ; ,  ύποφέρουσα άπο πονόλαιμον, προσέ- 
τρεςεν ει; τον νεον Ασκληπιόν, έσκάλισε τό θαυματουρ
γόν Ουλάκιόν του, καί ίδοϋσα δτι ή συνταγή, $ν ελαβε, 
διώριζε κλυστήρι, ήρχησε τόσον σφοδρώ; νά γελα, ώστε 
έσπασε το άπόστημα καί ίατρεύθη.

Καταγινόμενο; ο περικλεή; Μιχαήλ Αγγελο; είς τήν 
έξεικόνισιν τοϋ περίφημου αυτού πίνακος, τοϋ παρΐ7ών- 
το; τήν Δευτέραν παρουσίαν, άπεκρίθη πικρώ; καί άναρ- 
μόστω; υπό άμαΟοϋ; τίνος Καρδιναλίου* διό, θέλων νά 
έκδικηθί} αύτόν, κατέταξε το άφομοίωμα αύτοϋ μεταξύ 
τών κολασμένων. Δυσαρεστηθείς διά τήν προσβολήν ταύ
την 6 Καρδινάλιος, προσέφυγεν είς τόν τότε άρχιερα- 
τεύοντα Πάπαν ίουλιανον τόν β', δςτις παρεκάλεσε τόν 
ζωγράφον νά διαγράψω άπο τοϋ πίνακος τήν εικόνα τοϋ 
Καρδιναλίου. Αλλ δ Μιχαήλ Αγγελος, εμμένουν είς τήν 
άπόφασίν του, άπεκρίθη: «Εάν, Μακαριώτατε, δ Καρδι
νάλιος ευρίσκετο έν τώ  Καθαρτηρίω, ήδύνασθε κάλλιστα 
διά τών παρακλήσεών σας νά τόν άπελευθερώσητε* άλλά 
κακή τύχη  ευρίσκεται είς τήν Κόλασιν, δπου, ώς κάλ- 
λιστα γνωρίζετε, άπαξ τις είσελθών δέν έξέρχεται πλέον, 
διότι έν τ ω  ' Α δ η  ο υ κ  Ι σ τ ι  μ ε τ ά ν ο ι α . »

Κύριός τις, φορών λευκοτάτας περικνημίδας, περιέμενεν 
ύπό γωνίαν τινά τή ; δδοϋ τό τέλο; αιφνίδια; τινός άνε- 
μοζάλης, οτε Γασκόνος τις, διαβαίνων πλησίοθεν αύτοϋ 
βιαίως καί παοαπατήσα;, τόν κατελάσπωσεν άπό κε
φαλή; μέχρι ποοών. Πλήρη; οργή; δ νέο;, τρέχει κατό
πιν τοϋ Γασκόνου, έγείρων τήν ράβδον του διά νά τόν 
κτυπήσ?)* ούτο; δέ, άτενίσα; αύτον μ.έ τδ σύνηθε; θρα- 
σύδειλον μειδίαμα, εξάγει τοϋ κόλπου του νομίσματα 
τινα, τά δποια έγχειρήσα; εί; αύτόν, είπε: «Καλέ μου 
νέε, καταπράϋνον τήν οργήν σου μέ τά νομίσματα ταϋτα , 
διότι δύναμαι νά διαθέσω πέντε ή £ξ σολδία διά νά χρη- 
σιμεύσωσι πρό; λεύκανσιν τών λασπωθεισών περικνημί
δων σου, δέν εχω ομω; εκατόν λουδοβίκεια, διά νά πλη
ρώσω άποζημίωσιν άφοϋ σέ φονεύσω!» Καί ταϋτα  λέγων, 
γίνεται άφαντο; ώς άστραπή.

Είς χωρίον τ ι, κείμενον έν τω  μέσφ τών δρέων τοϋ Βι- 
βαρέσου, εζη στρατηγός τις, Χονορο-Γιάννης καλούμενος, 
οςτις άπδ πολλοΰ διατελών άπόμαχος, ήτο δ αίρετοκρι- 
τής καί οίονεί δ δήμαρχος τοϋ μικρού χωρίου του. Πολ- 
λάκι; καί έν ώρα τή ; διδαχή; άπηύΟυνε παρατηρήσει; είς 
τδν έφημέριον, δςτι; ήναγκάζετο νά παραδέχηται αύτάς, 
ειτε έξ άγαθότητο; είτε έκ τή ; έπιρροή;, ί,ν εχαιρε παρά 
το ι; συνδημόται; δ γεννάδα; στρατηγός. Ημέραν τινά, 
κατά λάθος άρκετά άστεΐον, δ αίδέσιμος ποιμήν, κηρύτ- 
των άπ άμβωνο;, άντί νά είπη οτι δ Ιησού; Χριστδς Ιθρε- 
ψεν έν τή έρήμω πέντε χιλιάδας άνθρώπων μέ πέντε άρ-
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τους, διεβεβαίωσεν δτι ο Σωτήρ έθρεψε πέντε άνΟρώπους 
με πέντε χιλιάδας άρτο)ν.— « Μά την αλήθειαν, πατερ, 
άνέκραξεν 6 στρατηγός, αύτδ ήμπορούσα πολύ καλά νά 
τδ κάμω καί εγώ !» Ο ίεροκήρυξ εσιώπησεν, εννόησα; το 
σφάλμα του, άλλ’ ομως άπεφάσισε νά έκδικηΟη. Το έπιυν 
ετος έφρόντισε νά έκΟέση άκριβώς το θαύμα, είτα δε, 
άπο τα  0 είς πρδς τον πέρυσι διακοψοντα αυτόν ενορίτην, 
«Το λοιπον, Κύριε στρατηγέ, είπε με ύφος θριαμβευτι
κόν, ήμπορούσες νά τό κάμης και σύ ;— Μάλιστα, Πάτερ, 
άντα πηντησεν ούτος άμέσως, η μπορούσα να το  κάμω 
κάλλιστα με τά  περισυνά περισσεύματα.»

Δύο μονάχοι άνήκοντε; 5 μεν ει; το τά γμ α  του Αγίου 
Δομίνικου ό δέ είς το του Αγίου Φραγκίσκου, ένώ συνω- 
δοιπόρουν ευρέΟησαν αίφνης έμπροσθεν ποταμού τίνος’ ί  
Δομινικανός, οςτις ητο καί ο γεροντοτερος, στραφείς τότε 
ειπε πρός τον Φραγκισκανόν: «Επειδή έγώ είμαι άνυπο- 
δητος, έχεις χρέος νά με φέρης επί τών ώμων σου* άν 
δέν πράξης τοΰτο, μεγάλως θέλεις άμαρτήσει.» Ο Φραγ
κισκανός ήναγκάσθη έκών άεκων νά ύπακούση, καί ελαβε 
τον Δομινικανόν επί τών ώμων του. Οταν εφΟασαν είς το 
μέσον του ποταμού, ηρώτησεν ί  Φραγκισκανός τον Δομι
νικανόν άν έφερε μεθ εαυτού -/ρήματα.— «Ναί, άπεκρίθη 
ουτος’ εχω δύο ρεάλια.— Με κακοφαίνεται πολύ, πάτερ 
μου, είπεν αύτώ ο μαθητής τού Αγίου Φραγκίσκου* άλλ 
επειδή μέ εινε αύστ/;ρώς άπηγορευμένον υπό τού κανο
νισμού τού τά γμ ατός μου νά φ έ ρ ω  ε π ά ν ω  μ ο υ  χ ρ ή 
μ α τ α ,  διά το ύ το ».... Καί πρίν η τελείωση την φράσιν 
του, έρρινε τον Δομινικανόν είς τον ποταμόν.7 I k » ι Τ ι

Ενώ ο Δούξ τού Ούελιγκτώνος κατά τδν έν Ισπανία 
πόλεμον έδιδε διαταγάς είς τ ι  τά γμ α  νά κυριεύση έξ εφό
δου μίαν εκ τών τρομερωτέρων κανονιθ7θΐχιών τού εχθρού, 
συνεχαίρετο συγχρόνως επί τδ παρακελευσματικώτερον 
τον άςκοματικόν τού τά γμ α τος, λέγων είς αύτδν οτι τδ 
σύνταγμά του ήτο τδ πρώτον είς τδν κόσμον.—  « \ α ί ,  
άπεκρίθη ο αξιωματικό:, έφορμών μετά τών στρατιωτών 
του, καί ίσως πρίν ή Υμετέρα Ϋψηλότης δώση τάς τε 
λευταίας διαταγάς της θέλει εΙσΟαι τδ πρώτον είς τδν 
άλλον κόσμον.»

Ημέραν τινα, Πίρων ο Γαλάτης ποιητής είσήλΟεν έν 
τινι καφενείω ενδεδυμένος παρά τδ σύνηΟες μεγαλοπρεπή 
στολήν. Ο Λββάς Δεφονταίνος, άνθρωπος ούχί τόσον αύ- 
στηρών ηθών, Οέλων νά περιφρόνηση τδν ποιητήν, ελαβεν 
αύτδν άπδ τας άκρας τού ενδύματος του, τδ οποίον άνε- 
γείρων ολίγον, είπεν: «Οποίον φόρεμα διά τοιούτον άν
θρωπον!» () ΙΙίρων, χωρίς νά χάση καιρδν, άνυψώσας 
επίσης τήν άκραν τού μανδύου τού Αββα, άνέκραξεν: 
«Οποίο; άνθρωπος δι έν τοιούτον φόρεμα!»

Γασκόνος τις , συμπλακεις είς έριδα μετά  τίνος διαβά
του, τω  είπε μετ οργής: «Θά σέ δώσω, άχρείε, £ν τόσον 
τοομερδν ράπισμα, ώστε τδ  ήμισυ τού σώματός σου Οά 
χωΟή είς τδν τοίχον, Οά μείνη δε μόνον εξω ο βραχίων 
σου διά νά μέ χαιρέτα!»

Δύο τινε; έβάδιζον πλησίον νέας Κυρίας ούχί τόσον 
εύειδούς. « λ !  ίδού, είπεν ο είς εξ αύτών, ή ώραιοτέρα 
γυνή, άφ’οσας είδον επί ζωής μου.» Αύτή δέ, στραφεϊσα 
καί ίδούσα αύτδν λίαν δυσειδή, «Λ υπούμαι, Κύριε, 
τώ  λέγει, διότι δέν δύναμαι νά εϊπω τδ  αύτδ καί περί 
ύ·Λών. — Αναμφιβόλως, Κυρία μου, αποκρίνεται ούτος, 
διότι δέν Οά Οελήσετε βέβαια νά ψευσΟήτε ώς έγώ.»

Κυρία τις, συγγράψασα φορτικώτατον δραμα, ήΟέ- 
λησε νά άναγνώση αύτδ εί: τήν Κυρίαν Λαμβέρτου* στα- 
Οεισα δέ όρθια διά νά έκτελή κάλλιον τάς χειρονομίας, 
ήρχησε τήν άνάγνωσιν ούτως:

’Εκ τη; ’Αραβία; τέλο; εί; Γαλλίαν άφιχΟεϊσα . . .
Γί Κυρία Λαμβέρτου, Οέλουσα νά παραστήση είς τήν 

συγγραφέα οτι δεν ητο ανάγκη τόσων σχημάτων όιά νά 
καλλωπίση τδ άλλως άθλιον πόνημά της, διέκοψεν αύτήν 
διά τού αύτοσχεδίου τούτου στίχου :

ΚαΟ/,σατε, ήγεμονί;, φαίνεσΟε κουρασΟεΐσα.

Νεανία: τ ι : ,  έπανελΟών είς τδν πατρικόν του οίκον 
έκ τής Γερμανίας, ένθα επί πολλά έτη διέτριψε σπου
δάζω ν τά  νομικά, ήθελε πάντοτε να επιδεικνυη π ο 
λυπάθειαν καί σοφιστικήν δεινότητα. Ημέραν τινά , συν- 
τοώγων μετά τών γονέων αύτού, είδε παρατιθέμενα έπί 
τής τραπέζη ; δύο ορνίθια. « ΙΙάτερ, ηρώτησε, πόσα εί
νε τά  ορνίθια;— Δύο, άπεκρίθη ο πατήρ. Εγω λεγω οτι 
είνε τρία.— Πώ; τούτο;— Ιδου πως: τα  επι τή : τραπεζη; 
οονίΟια είνε δύο* επειδή δε εις τα  δυω εμπεριεχεται το 
εν, δύο δέ καί έν κάμνουν τρ ία , άρα καί τά  ορνίθια εί
νε τρία.— Εχεις δίκαιον, τέκνον μου, ειπεν ο πατήρ* τότε 
λοιπδν έγώ Οά φάγω τδ £ν, ή μητηρ σου τδ  άλλο, είς σέ 
δέ άοίνοαεν τδ τρίτον. »4 I ^

Κ ατά  τήν πρώ την παράστασιν κωμωδίας τινδς, επ ι- 
γραφομένης τδ π ν ε ύ μ α  τ ο ύ  δ ι α ζ υ γ ί ο υ ,  ί  συγγραφεύς 
ηθέλησε νά δημηγορήση διά πολυλογίας είς τδ  κοινον 
συνιστών τήν κ ω μ ω δ ί α ν  του. I ουτο παρεσχεν αρκετήν 
γέλωτος άφορμήν είς τδ άκροατήριον, καί οταν ο Αρλε
κίνο; εν τώ  τέλει τή ς παραστάσεως άνήγγειλε τδ πνεύμα 
τού διαζυγίου, όλοι έκραξαν ζητούντες τδν συγγραφέα νά 
έμφανισΟη’ ουτο; δέ, προσβληθείς έκ τού τρόπου τούτου, 
έοριψε διά τών παρασκηνίων τδν πίλον του είς τήν π λ α 
τείαν, κράζων: «’Εκείνος ο^ις επιθυμεί νά ΐδη τδν συγγρα
φέα, άς τώ  φέρη τδν πϊλόν του.» Είς δέ τών παρευρισκο- 
μένων εί: τήν παράστασιν άστείων, λαβών τδν πίλον, έΟε- 
σεν αύτδν επί τής κεφαλής του, καί έξερχόμενος τού θεά
τρου άπεκρίθη: «Αφού ο Κύριος ^υγγοαφευς έχασε τήν 
κεφαλήν του , περιττός τώ  εινε βέβαια ο πίλος. »

Δύο κακούργοι Κροάται διήρχοντο έμπροσθεν χω ρα- 
φίου τινδς, είς τά  πέριξ τού Βουκουρε^ίου κειμένου, οπου 
χωρικός τ ις  κατεγίνετο είς τδ νά σπείρη.— «Σπείρε οσον 
ή μπορείς, συμπέθερε, τώ  είπον, διότι οταν ελΟη ο καιρδς 
καί ώριμάση Οά ηνε ίδικόν μας τδ  θέρισμα.— ΙΙιΟανδν, 
άποκρίνεται ο χωρικός* σπείρο) καννάβιον.» Γνωστδν οτι 
έκ τού σπαρτού τούτου κατασκευάζονται τά  σ τερ ε ό τερ α  

σχοινιά.

ίεροκήρυξ τις διήρεσεν επ’ άμβωνος είς είκοσιδύο κε
φάλαια τδν λόγον, τδν οποίον είχεν άρχήσει άπό πολλού. 
— «Πού υπάγεις;» ήρώτησαν ένα χίορικον, τδν οποίον εί
δον έξερχόμενον τής Εκκλησίας άποτόμω;.— «Τπάγω νά 
λάβω τον νυκτικόν μου σκούφον, άπεκρίθη ούτος, διότι 
βλέπω κάλλιστα ότι Οά κοιμηΟώμεν έδώ.»

Δέν υπάρχει περιεργοτέρα ίσως Οέσις καί μάλλον άξια 
σπουδής τής ήμετέρας. Διά τών έκάστοτε καταχω ριζο- 
μένων έν τω  Συγγράμματι ήμών Διπλωματικών κλειδών 
παρέσχομεν, χω ρί; νά τδ φαντασΟώμεν, άφορμήν είςπλεί- 
στην όσην κίνησιν καί πολλούς λόγους. Επιστολαί έπί 
επιβολών καί λοιπά δελτία περιέχοντα τήν ευρεσιν εκά- 
στη ; κλειύός, διαφοροτρόπως γεγραμμένα, τά  μέν έπί τδ 
a r-ειότεοον, τά  δέ έπί τδ  σπουδαιότερον, άποστέλλονται 
είς τδ  Γραφείον ήμών καθημερινώς έκ τε τού έςωτερικού 
καί εντεύθεν, καί μέχρι τού δε ο ολικός αύτών άριΟμός 
ύπερέβη τδν εκατοστόν.

11 Οελεν είσΟαι λίαν περίεργος ή δημοσίευσι; τών επι
στολών τούτων, έν αίς Οά έσπούδαζεν έκαστος τά έφ ενός 
αντικειμένου διάφορα φρόνημα ;α τών ήμετέρων άναγνω- 
στών. Οι μέν διατείνονται, τδ αιώνιον μορμολύκειον τής 
σπουδαιολογίας επισείοντες, ότι τοιαύται κ λ ε ί δ ε ς  καί 
γ ρ ί φ ο ι  είσίν ολο ς̂ επουσιώδη, ώς εί άφιερούτο είς τά 
τοιαύτα είδη τών παιγνίίον ολοσχερώς έκαστον φυλλά- 
διον. Οι δέ, διακριτικώτεροι καί μάλλον φίλοι τής ποι
κιλίας καί εγκρατείς τών κανόνων τή ; άλληλουχία;, καθ 
ήν πρέπει νά τακτοποιήται ή ύλη έκαστου περιοδικού, 
έπικροτούσιν είς τά δι εύφυοϋς μορφής παρατιθέμενα άπο- 
σπάσματα διαφόρων ποιήσεων καί άλλων περιέργων άνα- 
γνωσμάτων, εχοντες ύπ δψιν τδ πάτριον ρητόν: «τών γρί
φων ή εύρεσι; ούκ άλλοτρία φιλοσοφία;.»

Τδ καθ ή μ α ;, άφίνοντε; κατά μέρο; τού; έκ συστή- 
μ α το; αύστηρού; έπικριτάς παντδ; νεωτερισμού, άοκού- 
μεΟα νά έπαναλάβωμεν καί αυΟις οτι άνάγκη νά έπιβληΟη 
διά παντδ; μέσου ή άνάγνωσι; εί; τδν λαόν, 8ςτι; δυ7υ- 
χώς έν πα. έ)γω μόνον απτεται αύτής. Παν οπουδήποτε 
καλδν άνάγνίοσμα, μετοχετευόμενον είς τον λαόν, εοτω 
καί διά κ λ ε ι δ δ :  καί  γ ρ ί φων ,  μόνους τού; προκατει
λημμένου; καί τού; είΟισμένου; τά πάντα περι φρονεί ν καί 
σκώπτειν δύναται νά εχη έπικριτά;.

Εν τούτοις τήν τού παρελθόντος φυλλαδίου κλείδα 
ευρεν έπιτυχώ ς ο Κ. Νικόλαος Πετρακίδης δικηγόρος, 
δςτις καί έλαβε τδ γέρας’ επειδή δέ μετ ολίγας στιγμας 
εφΟασε καί έτέρα λύσις τού Κ. Ν. Σακελλίόου παρά τώ  
Πρακτορείο) τής Ελληνικής άτμοπλοίας, έκρίναμεν εύ
λογον όπως βραβεύσωμεν καί έκείνην, πρδς αποφυγήν π ά 
σης υπονοίας καί παρεξηγήσεως. II επιστολή τού Κ. Σα- 
κελλίδου είνε ή έξής, περιέχουσα καί τήν λύσιν μετά τού 
αλφαβήτου:

Κύριε Συντάκτα τής Ε π τ α λ ό φ ο υ !

ΑύΟημερόν.

Σας άποστέλλο) τήν έξήγησιν τών καλάνδων τού Δια- 
νομέως σας, τών καταχωρισΟέντων ύπδ μορφήν συμβολι
κή; γραφής ειτε Δ ι π  λ ω μ α τ  ι κ ή ς Κ λ ε t δ δ ς έν τώ  ΛΣΤ 
φυλλαδίω τής Ε π τ α λ ό φ ο υ ,  κατά τδ  έξής άλφάβητον:

α —  =  ! » . 3 η ; § ΰ * 4 : ψ ω Α , 2 α χ  ? « ω
Α ν  είμαι δ πρώτος ευρετής τής κλειδός ταύτης, εύαρε- 

στηΟήτε νά μοί πεμψητε τδ γέρας* άν δε καί έγώ, ώ ζ  

πολλοί άλλοι, έρ/ ωμαι κ α τ ό π ι ν  τ ή ς  έ ο ρ τ  ή ς, άς αι
τιώ μαι έμαυτδν, καθότι, μή ευρών εγκαίρως τήν κλείδα, 
εύρίσκο) τήν Ούραν κεκλεισμένην.

Ερρωσθε!

ίδού ή πλήρης έξήγησις τής έν λόγω Διπλω ματικές 
Κλειδδς, ής ή ποίησις χρεωστείται τώ  Κ. Γρηγορίω Μ. 
Βαννιέρη:

ΤΑ ΚΛΛΛΝΛΛ TOV ΔΙΛΝΟΜΕΩΣ Τ ΗΣ  ΕΠΤΑΛΟΦΟΓ 
ΑΙΑ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ.

ΙΙρώτο; εγώ  διανο;χευς τα; λεγω τήν αλήθεια, 
ενφ οί άλλοι 7α; πωλοϋν ψευτλαϊ; καί παρα|χύΟια* 
άρρητα κοροφε;αλα εκείνοι άραοϊάζουν, 
καί έτ^/είΟιταν ;j . ’ αυτα τον κότσον νά πειράζουν, 
ένώ έγώ άπλα; ευ'/άς εοωκα να συνθέσουν 
καί δι αύτά; έπλήρωσα . . . άρκε" νά σα; αρέσουν.

Α λλά, καλοί μου Κύριοι, '/ρυσαΤς μου κοκοινίτσα*.;, 
πριν άναγν(*>-ητΐ αύτά;, μ ά  τόν θεόν τών ζώντων! 
μάθετε π ώ ; μ  έκόστισαν πεντέ μ ι-η  κρημίτσαι; —
Μακάριοι οΐ λέγοντες ει; ώτα άκουόντων.

Κατά προτίμησιν ορθήν έν ττρώτοι; καί μ ε  ζήλον 
έδαφιαίο); προσκυνώ τό γυναικεΐον φυλον.
Ει; τά; Κυρία; ευ'/ομαι συζύγου; τιον νά εϋρουν 
νέου; μ ε πλούτη αρκετά, καί γράμματ α; μ ή  ςεύρουν.
1C!; τά; ύπάνδρους ευ'/ομαι εύαισΟητούντα; φίλου;,
καί σύμ-νο«αν συζυγικήν, φορέματα καί πίλου;,
και κρινολίνα άφθονα κ εκτεταμένου; μ π ά λλου;, ?
κι’ άν ’/ιορισΟούν του; πρώτου; τω ν, νά βρίσκουν πάντοτ άλλου;.
Εί; τού; κομψού; μ α ; εϋ /ο μ α ι και του; έρωτευμένου;
νά μή  γευΟούν τά μούσπουλα και τού; ειπούν χαμένου;*
κι άν δίν τόν ε /ο υ ν  π  αντελώ;, νά βάλλουν ει; τό χέρι
καμμίαν, ήτι; τ ρ ά /ω μ α  και προΤ/.α νά του; φέρτ,.

Εί; του; έφορου; ευ'/ομαι λογαριασμού; νά δυόσουν 
ει; τόΛ ημοσιον, "/(ορ·; ποσώ ; νά τήν λασπώσουν.
Ε?; του; εμπόρου;, άφθονα κέρδη ν’ απολαμβάνουν, 
κι ει; τά βροντοκτυπήματα τών άλλων νά μ ή  χάνουν* 
του; δ υπαλλήλου; γλόγο^ρα νά γίνουν παραφένται, 
κ έπι/ειρήσει; ευτυχεί; νά ε /ο υ ν  οι λεοένται.
Ει; του; γαλάντα; εύ /ο μ α ι νά μή  στενο'/ιυροΰνται 
ο.ά τά /ρεω στούμενα , ’Α λ λ ά /  κ ε ρ ή μ! στιβάλι 
άρκεΐ τριζάτο νά φορούν, νά καπελλοφοροΰνται, 
κΓή μία άν του;παραιτή , a ;  τ,ν’ καλά ή άλλη.

ΙΙαππά; άν ήσαι σ ευ’/ο μ α ι Επίσκοπο; νά γ ίνη ;, 
και πάντα μ  ορεςιν καλήν νά τρώγη; καί νά πίντ,;* 
κάθε ήμέραν νά φορή; κομψόν και νέον ράσον, 
καί φίλον άναπόσπαστον νά ε /r ,;  τόν Κυρ Κράσον.

Αλλά, καλοί μου Κύριοι, '/ρ υ σ αΤ; μου κοκωνίτσαι;, 
οί^στί/οι ούτοι μάθετε, μά τόν θεόν τών ζώντων! 
μ  έκόστισαν σωστούτσικαι; πεντέ μιση κρημίτσαι; —
Μακάριοι οί λέγοντε; ει; ώτα άκουόντων!



Διανομευ; π τω '/δ ; έγώ  τής φίλη; ‘Επταλόφου, 
σπευδούση; μ  αύταπάρνησιν ττρο; τον καλόν αγώ να, 
σα; υπηρέτησα πιστώ ; *χετα σπουδή; καί πόθου, 
τρέ'/ων, άιΟμαίνων, κοπιών καί θέρο; καί '/ειμώ να. 
Και ήδη , έπευ'/όμενο; ύμΤν το νεον ετο;
όπο); διελΟητ ε ύ τ //ω ;  πλήρε; καλών κ έφέτο;,

αύτο μόνον οεν συγ/ο>ρεΐ ί, πίστι; και ό νόμ ο;.

II έν τώ  σημερινώ φυλλαδίω καταχωριζομένη ΚλεΙς 
ανάγεται είς άλλο είδος, διάφορον τών μέχρι τοΰ δε δη- 
[Αοσιευθέντων. Εχει δέ ούτω :

· . « * . * *  * * -  7 * * . - * _ ,Μ Α  Κ ]Ν .Ν

-. ** * λ * * ·* a? *Μ λ μ ρφ ν
-*?* # *-ν ** -* ·**ς τ  ς π  λ ς Up ν

** * * * ·# * *ν ν ς τ  ς τ  ν ρ τ
* * * ν* ·** ** ·*ττρ ς τ  τ ο  κρ τ

-  -  ^  * * * Ν # * * * ·* :f-— Κλ ο τ  τ  χ  ν
-ν ★ * * * ** *# * *τ  ν γλ  κ ν ορ τ: μ κ ρττ ν

\  *  5  *  « ,  *  · ·  *  - #  * -  · *  *ο ν μ πλ  α ν ρ ν ς
* * * W ** */.* *κτ μ ν μ  κ 0 ν ς

·** -* * ** -** * #·—  μ σ ζ  ς κ ν ν ν
* * ** * ** * Λ** ·*μ  τ  ν η τ  ν ο ν ν

*..* * * * Μ·»/»*κ μ ττ ς ςτ ς 0 0
·*ν χ**ρ* μ** *π*π*θ** 
.-* * _ 5 -* * */,*ν c 77 λ ν ν μ π τ  0

* *· * *-* # -* */.**μ τ  ρ μ τ ν τ: 0 
-* *  ̂* ·*■ * #. , * *-

ν ο γ  ρ ν —  */ ρ γ
** Λ*ν * * *- * -*1 *ο ν  U λ γ  ο ντ γ
•Κ ** ** V- ν * # * 1

ν ς ν γλ κ ρ ν
***** »**-* * * .*ο ς ρ ο ν τρ ο ρ ν
·* * * * * * γ- * *

γ  ρ V ν φ ρτ κ ς
£*μ&λ** «* „* * ·* V* *ο νορ κ ρμ ς κ τ  σκλ κ ς
■** ** * * ** * **ζ τ  ν μ τ  ν 77ν ν

·* · > * *  ·* * *JN *  *  V * *ντλ τ  ρ ο ν τ  ν ζ V
* _* οΛ* * * * * * *
Λ τ  ί  iJ? L 5 τ  ύ? σ ρ ν-ν * Α* ** > * /.* *

/ο  μ λ μο ν κ νθ ρ ν
. /  ** ** *-,*** Λ ** *κ ς τ  λ τ ν  γ ν
/.*** * * * * * * *
U V κ77 μτ7 τ  V σ*Λ V 

** * *  * « . * *  *ι *
τ  γ  ρ ντ ς πλ ν κ ρμ ς

* *  *  Λ *  * *  * *  *κ π ς κ μ yij c κ ν α  ς
* * * * * * *  Γ** ★* /<Λπ ν μ κλ ν

* * ** ** ** * ,, * *σ π τ  ο ς τ  ν ρρ ν ν
κ ς τ  λ τ  ν γ  ν
μ ρ ν τ  κ <7ο νν

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ.

36.
ΓΙόοα; δεν ε /ε ι  ουτε ζω ην, 

π λη ν α ιφ νη ; τρέχει, κ ει; μ ία ν ροπ/,ν* 
θηρίον εΤνε. ψ υ /ή ν  λαμβάνει 
και τρέχω ν 'ίππο; δεν τδ προφΟάνει.

37.
‘II '/Os; ήμερα εφερεν, ώ φίλοι, τ όνομά μου’

■* " « « /> ‘ ? \ ' ' » ·, μολι; εγ»υ το ε/αοον απο αυτήν, και αλλη
να το άρπάστι ερ/εται, ενώ ό); κάλυμμά μου 
το φέρο) μή το παρελθόν τδ κρύον μεπροσβάλη.

ΑΛ. I. ΣΤΑΜΛΊΊΑΛΙΐν.

ΛΓΣΙΣ Τ12Ν VII’ ΑΡΙΘΜΟΝ 32— 35 Λ1ΝΙΓΜΑΤ12Ν.

Ει; jj. I v  το πρώτον α ίνιγμα  οημώ δη παροιμίαν 
φίλ’ , άνεμνήσΟην λίγου σαν, τ:ώ; ’/άριν πολλτ,ν ε /ε ι  
ο ,τι προφέρεται γοργά* διδ κ έγώ μ ε βίαν 
α ή ρ  φωνών, έκάλεσα μητέρα τινά Οείαν, 
ητι; ε’;  γήν κ ει; ούρανου; του; πάντα; υπερέ/ει.

Ει; του; τέ?7αρά; σου σ τ ί/ο υ ; εΤδον τήν μορφήν του Μ <ό ;j. ο υ* 
και τήν κεφαλήν του κόψ α;, άνεκάλυψα όμοΰ  
εύφυώ; συνηρμοσμένον άκρον άνΟροιττίνου ώ μ ο υ  

και μικράν σκιαγραφίαν ον το; μαύρου και ώ  μ. ο υ .

ΧΟτ;, τον I σ Ο μ  ο ν περασα; τδν συντομ(.>τεοον, 
ώ ; παλαιστή; προέοην έγώ ατρόμητο;*  
κ έκεΤ, φίλε, κρατήσα;, ήλΟον, το γέρα; μου  
^ητών ;  τά φυτωρεΐα τή ; ‘ Επταλό'ύου σα;.
Αν ου ο μονον ροοα μ. ι σ Ο ο ν μοι οωσητε, 

ττάσι δεικνύων ταυτα Οά ειπ ω  πάραυτα: 
ιδού ή μόνη λύσι; ενο; αινίγματα;.

Αν ο μ ω ;, φίλε, πάλιν έγώ αβράβευτο; 
τή ; φίλη; 1 Επταλόφου ιδω τήν εςοδον,
' / (ορΐ; το μ  Ι σ ο ;  το φλογερώτατον 
νά εμφωλεύσω ει; τήν καρδίαν μ ο υ ,
'/αίρων Οά ειπω  μ  ι σ δ ;  ό κόπ ο; μ ο υ , 
ώ ; εύτυ'/ήσα; τήν Οείαν αύράν τη ;  
νά άναπνεύσω στιγμά ; εύδαίμονα;.

ΛΑ. I. ΣΪΛΜΑΤΙΑΑΙΙΣ. 

βόλος— δλος— θολός.

ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΤΟΤ ΕΝ ΤΩ ΤΕΛΕΎΤΑΙΩ ΦΤΛΛΑΔΙΩ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ.

Λφαιρουμενων τών διά τελείας στιγμής σημειουμένων 
πλευρών, μ-ενουσιν ακριβώς τρία τετράγωνα.

ΤΙΛΡΟΡΑΜΛΤΛ ΤΟΤ ΛΕ' ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ.

Εν σελίδι 1 4 0 ,  έν τώ ποιηματι τοΰ Κ. Ραγκαβή 
υπδ έπιγραφήν « Τώ Κ. Ε . . άπερχομένω έξ Αθηνών, » 
στίχω 5 άντι κ α ι  δ π ο υ  τ  έ γ  ν α t, θ α ύ μ α τ α ,  
άνάγνίυθι και ο π ο ύ  τ έ χ ν η ς  θ α ύ μ α τ α .  —  Κα! 
παρακατιών στιχω \  4,  άντι ά ν ε χ  ο μ έ ν η ν γράφε 
σ υ ν ε χ  ο μ έ ν η ν.


