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ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕ* γαλτ,τέρου ποταμού τής Πελοποννήσου, τοΰ Αλφειού (νυν 
Ρουφίά), πρδς δέ όυσμάς υπδ μικροτέρου ποταμού, του 
Κλαδέου, είσβάλλοντος είς τον Αλφειόν. Εντος της έκτε- 
ταμένης ταύτης καί ουτω θαυμαστές κοιλάδος, τής υπό 
δρέων καί ποταμών άποκεκλε'.σμένης και οίονεί αφιερω— 
μένης τω  θεώ, εκειτο δ περιβόητος ναδς του Διδς μετά 
του θεοπρεποΰς έκείνου αγάλματος του όλυμπίου  Διδς, 
δπερ είργάσθη δ μεγαλοφυής Φειδίας, καί δπερ ην τδ  dept— 
στούργημα της ανέφικτου πλαστικής τών αρχαίων τέ
χνης, και Εμπροσθεν του δποίου κατεκυριεύετο δ άνθρω
πος (προσκυνητής Ελλην) υπδ άμυθήτου σεβασμού καί 
ταπεινώσεως. Πλησίον δέ του ναοΰ Εκειτο τδ  στάδιον, 
οπού έτελοΰντο οι γυμνικοΐ αγώνες, και παρά τδ  στάδιον 
έξετείνετο πλαγίως δ ιππόδρομος, πέριξ δέ πολλά άλλα 
οικοδομήματα ιερά, κατά τδ  ιερδν άλσος του ναου, τδν 
Αλτιν. Ενταύθα λοιπδν συνήρχοντο *πανταχόθεν τής 
Ελλάδος πανηγυρισται καί άθληταί, πασα δέ σημαντική 
Ελληνική πόλις Ιπεμπε θεωρίαν η πρεσβείαν, ίνα συνεορ- 
τάση δι αυτών την μεγάλην έκείνην εθνικήν εορτήν, καί 
θεαται τούς αγώνας τών συμπολιτών έν τώ  κοινώ τών 
Ελλήνων. Καί τοιουτοτρόπως έκεΤ δ Αθηναίος συνήντα 
τδν Σπαρτιάτην, δ Βοιωτδς τδν Κορίνθιον καί δ Ασιανδς 
Ελλην τδν Ελληνα τής μεγάλης λεγομένης Ελλάδος. Εκεί 
συνηντώντο πολλοί, καί ποιηταί καί φιλόσοφοι καί (Ρήτο
ρες και λογογράφοι καί άριστοτέχναι, καί την ίεράν εκεί
νην πανηγυριν συχνά έπεσκέπτετο δ αθάνατος λυρικδς 
ποιητης Πίνδαρος, καί έκείθεν πολλάκις ένεπνέετο τά ς 
αθανάτους αυτου ίΐδάς, ώςκαί  δ άντίζηλος αύτου Σιμωνί
δης' έκεΐ έπανηγύρισεν δ Πλάτων, δ Ευριπίδης, δ Σοφο
κλής, καί ήγίονίσθη δ Ηρόδοτος. Αλλ* οί άθληταί, οί μέλ
λοντες νά άγωνισθώσιν άγώνα τινά, έπορεύοντο ήδη πρδ 
μηνών είς όλυμπίαν* άμα όέ έλθόντες, παρουσιάζοντο ένώ-

^©■^ΣΥΣΤΗΘΗΣΑΝ οι μεγάλοι ούτοι αγώνες έν Ολυμ
π ία  κατά τούς ηρωικούς τώνάρχαίίον χρόνους, οιτινεςορθώς 
παραλληλίζονται πρδς τήν τών ιπποτών (schevaliers) επο
χήν τών Ευρωπαϊκών έθνών τουμεσαιώνος. Παρατρέχοντες 
δέ περι τής συστάσεως αύτών τά  μυθολογικώτερα, άπαν- 
τώμεν πρώτον τδν ϊφιτον μετά του νομοθέτου τής Σπάρ
της Λυκούργου καθιδρυτήν τών Ολυμπιακών άγώνων, καί 
επειτα μετά διακοπήν κάποιον Κόροιβον πρώτον Ολυμ- 
πιονίκην είς τά  77G πρ. X. Εκτοτε δέ έξηκολούθησαν οι 
αγώνες ούτοι άδιακόπως μέχρι τής τετάρτης μ. X. έκα- 
τονταετηρίδος, οτε έπί Θεοδοσίου του Μεγάλου κατεπαύ- 
θησαν* δθεν διήοκεσαν άνευ διακοπής υπέρ τά  χίλ ια  έτη.

Ησαν δέ οι αγώνες ούτοι τριπλοί, γυμνικοί καί ιππ ι
κοί καί μουσικοί. Καί γυμνικοί μέν έλέγοντο ή σταδιο
δρομία, (τρέξιμον έν τώ  σταδίω) —  τδ δέ στάδιον εΤχεν 
έξακοσίων ποδών μήκος, ήτοι τριών λεπτών τής ώρας*—  
ή πάλη, η πυγμή , δ δίσκος, τό άλμ α’ καί πάντα  ταύτα  
ηγωνίζοντο γυμνοί. Ιππικοί δέ άγώνες ησαν αί ίπποδρο- 
μ ίαι καί αί διάφοροι άρματηλασίαι* οι δέ μ.ουσικοί ησαν 
ποιησεως καί λογογραφίας καί κυρίως μουσικής άγώνες. 
Απαντες δέ έτελοϋντο πρδς τιμήν τού υπάτου τών θεών, 
τοΰ όλυμπίου Διδς, άνά πασαν πενταετίαν κατά τδν Ιού
λιον μήνα, άρχόμενοι τήν ένδεκάτην τής ιερομηνίας καί 
περατούμενοι τήν 1 5 τοΰ αύτοΰ. Εγίνοντο δέ έντδς τερ- 
πνοτάτης καί άμφιρρύτου κοιλάδος τής χώρας Ολυμπίας, 
κειμένης έν Ηλιδι τής Πελοποννήσου.

Η κοιλάς αυτη εινε σήμερον έρημία* καί πρδς βορράν 
μέν καί άνατολάς αποκλείεται άπδ τάς έκτεταμένας υπο- 
ρείας τοΰ αρχαίου Ερυμάνθου ορούς, (τά σήμερον βουνά 
τοΰ Λάλα,) πρδς δέ μεσημβρίαν διαβρέχεται υπδ τοΰ με-



πιον του ύττερτάτου συνεδρίου τών Ελλανοδικών, νξτοι 
τών αγωνοθετών* ητο δέ τό συνέδριον τούτο το ανωτα- 
τον κριτηριον περι τής νίκης τών άγωνιζομένων, άντιπρο- 
σωπεΰον αύτόν τον μέγαν όρκιον Δια. Εχρεο>στουν δε θ', 
άθληταί ένώπιον του συνεδρίου τούτου νά άποδείξωσιν

είσίν αμέμπτου καί προσφιλούς διαγωγές* μετά δε τα ΰ 
τ α  προεγυμνάζοντο αύΟις προ τής εορτής του; μέλλον
τας αγώνας. Γενομένων δέ πάντων τούτων καί επικυρο)- 
θέντων δι’όρκου, τότε πλέον έκήρυττεν ό κήρυς τα  ονό
ματα  τών άθλητών καί τών πατέρων αυτών και τών πα- 
τρίδο^ν καί τους αγώνας, ους εμελλον άγωνισΟήναι, καί 
περιήγεν αυτους εις το πλήθος τών θεατών, μήπως ειχέ 
τις κ α τ’ αυτών νά κατηγορήσν) τι. Μετά δέ τα ΰτα , έπ ι- 
στάσης ήδη τής μεγάλης εορτή;, την 11 ημέραν τή ; ίε- 
ρομηνίας, μόλις τοΰ ήλιου άνατείλαντος, έγίνετο πρώτον 
ή νόμιμος τελετή καί Ουσία καί εθυον Διΐ Ολυμπίω, καί 
τότε ηνοίγετο πλέον τό στάδιον* καί Ελλανοδίκαι περιβε- 
βλημένοι πορφύραν κατελάμβανον τά ; ανωτέρω θέσει; 
το^ν έπί τοΰ άνο>τάτου ημικυκλίου, οπου είσήρχοντο διά 
κρυπτή; εισόδου, καί συγχρόνως άπαν τό άπειρον πλήθο; 
τών πανηγυριζόντων έκάθητο αμφοτέρωθεν τοΰ σταδίου 
Οεωροΰν. Ετοιμοι δε οί άθληταί υπό τά ομματα χιλιάδων 
θεατών, καί άληθώς είπείν τοΰ Πανελληνίου, ές άφετη- 
ρίας πεσούσης τής υσπληγγος, κατά πρώτον ηγωνίζοντο 
μέ άμιλλαν τόν δρόμον (τό τρέξιμον), είτα τον δίαυλον, 
(διπλοΰν δρόμον), είτα δόλιχον, κατόπιν την πάλην καί 
τά  άλλα άγωνίσματα. Καί ταΰτα  μεν την πρώτην ημέ
ραν’ αί δε ίπποδρομίαι καί άρματηλασίαι έγίνοντο την 
οευτέραν ημέραν, καί κατόπιν οί μουσικοί άγώνες* τά ; δε 
λοιπά; ημέρας έτελοΰντο διάφοροι πομπαί καί ίεροπρα- 
ξίαι, καί τελευταιον έγ'.νετο ή στεφάνωσις τών νικητών 
κατά τον εξής τρόπον:

Μετά τους άγώνα;, άποφανθέντων τών Ελλανοδικών 
περί τή ; νίκη;, έπορεύοντο οί νικηταί μετά πομ πή ; εί; 
τόν να άν τοΰ όλυμπίου Διός, περιδεδεμένοι την κεφαλήν 
μέ ταινίαν. Εκεί, επί χρυσής τραπέζης προ τοΰ άγάλμα- 
τος τοΰ θεοΰ, έκειντο οί στέφανοι οί έκ κλάδου τής καλ- 
λιστεφάνου ελαίας* γενομένης δε τή ; προσευχής, έλάμ- 
βανεν ο Ελλανοδίκη: άπο τή ; τραπέζης τον στέφανον, 
καί τον εθετεν έπί τή ; κεφαλή; τοΰ νικητοΰ. Ποια σ τ ιγ 
μή υπερτάτη; ευδαιμονίας! οποίας άγαλλιάσεω; άμυθη- 
του έπληροΰτο η καρδία τότε! Αλλ’ ΐνα γνωρίσν) τ ι ;  δτι 
ή όλυμπιονικία έΟεωρείτο άκρα ευδαιμονία, πρέπει νά έν- 
θυμηΟ^ τάς μεγάλας τιμάς, αί όποίαι προσεφέροντο τοΤ; 
Ολυμπιονίκαι; πανταχόΟεν. Διότι έν ύλυμπία  μεν οί 
’Ηλείοι παρειχον αυτοί; μέγα συμπόσιον έν τώ  έστιατο- 
ρίω, άνηγειρον δέ καί άνδριάντα; αύτών εί; το φυσικόν 
τω ν μέγεθος, προσέτι κατεγράφοντο τά  δνόματα αύτών 
είς τόν πίνακα τής χρονολογική; άθανασία;, καί διεθρυλ- 
λοΰντο μετά δόξη; άνα πάσαν την Ελλάδα* έπιστρέφον- 
τες δέ οίκαδε συνωδευμένοι υπο συγγενών καί συμπολιτών 
καί τή ; ίεράς θεωρία;, άπέκτων πανταχοΰ τιμάς καί δε

ξιώσεις. Καθώς δ’ επλησίαζον είς την πατρίδα, έξηρχοντο 
οί συμπολίται καί ύπεδέχοντο έν ώδαίς καί παρατάςεσι 
τόν Ολυμπιονίκην* καί, κα τ άρχαίαν συνήθειαν, κρημνίζον- 
τ ε ; μέρου; τοΰ τείχους, έκείθεν ώς ένθριάμβω είσήνον αύ
τόν είς την πόλιν ώσπερ θεόν τινα , ΐνα μή είσέλθη διά τής 
κοινής πύλης. Διευθύνετο δέ κ α τ’ εύθείαν είς τον ναόν 
μεθ’ ολης τής πομπής, καί έτελείτο θυσία. Ε ίτα  έγίνε- 
το μέγα συμπόσιον, είτε έν τω  κοινώ έστιατορίω τής 
πόλεως ειτε καί έν τή  οικία αύτοΰ, οπου συνευ(οχοΰντο 
οί προκριτώτεροι πάντες, καί αί άρχαί καί οί φίλοι καί 
συγγενείς* έπι δέ τοΰ συμποσίου έψάλλοντο υπό χοροΰ 
έκλεκτοΰ μετά μουσικών βργάνων ώδαί έπινίκιαι, οΐας πολ
λάς έπόνησεν δ μέγας Πίνδαρος. Αλλ αί τ ιμ α ί αύται δεν 
ησαν μόνον έφιομεροι, ούδ’ είς τάς πρώτας ημέρας περιω- 
ρίζοντο’ διότι δ Ολυμπιονίκη; διετέλει αείποτε τιμ ώ μ ε
νος καί διακρινόμενο;, καί μετά  τών εύεργετών τή ; πό - 
λεω; συγκαταριθμούμενο;* διό έν Αθηναι; έδείπνει έν τώ  
Πρυτανίω έςαιρέτου τ ιμ ή ; ενεκα. 11 δέ πόλι;, ή άναθρέ- 
ψασα τον όλυμπιονίκην, σεμνυνομένη δλη έπί τή  νίκη τοΰ 
τέκνου αύτή; ενώπιον άπάσης τής Ελλάδος, άνηγειρε και 
άνδριάντα; αύτών έν τα ί; παλαίστραι; καί τοίς γυμνα- 
σίοι; καί άλλαχοΰ* διότι πασα η δοςα καί αί τ ιμ α ί π ά -  
σαι, κατά τον ίδιάζοντα χαρακτήρα τών άρχαίων Ελλη
νικών πολιτειών, άντηνακλώντο εί; τήν πατρίδα των καί 
άπεδίδοντο εί; αύτην, καί τοΰτο ην άληθης εύδαιμονία, 
ήν θνητό; άνθρωπο; έπί τή ; γή ; ήξιοΰτο, οτι διά τ ή ;  άν
δρίας καί κοσμιότητο; αύτοΰ κατέσταινε τήν πατρίδα 
περίβλεπτον εί; άπαν τό Ελληνικόν έθνος, καί ένταύτω 
φίλην καί εύνοουμένην ύπδ τοΰ υπάτου τών θεών, τοΰ Διός.

Τοσαΰτα έν συντόμω περί τών Ολυμπιακών άγώνων. 
Υπήρχον καί άλλοι μεγάλοι άγώνες, τά  Πύθια καί τά  
Ισθμια καί τά Νέμεα, ωσαύτως στεφανΤται* καί έκτο; 
αύτών κατά πόλεις καί κώμας πολλαχοΰ πολλοί άλλοι 
μικρότεροι άγώνες καί πανηγύρεις, διότι, ώ ; καί σήμερον, 
το Ελληνικόν έθνος είνε λίαν φιλέορτον.

. Κ. ί .  Ξ.

ΤΑ ΚΥΡ1ΩΤΕΡΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΛΣ.

Τδ άρχαιότερον τών παρασήμων τή ; μεγάλη; τα ύ τη ; 
Α ύτοκρατορία; είνε τδ τ ο ΰ  Α γ ί ο υ  Λ ν δ ρ έ ο υ. Τό δμίο- 
νυμον ίπποτικδν τοΰτο τά γμ α  έσυστηθη έν Ρωσσία τώ  
1098  ύπδ τοΰ Αύτοκράτορος ΙΙέτρου τοΰ Μεγάλου, είς 
τιμήν τοΰ Αποστόλου τών Ρώσσων. Τούτου τδ παραση- 
μον είνε σταυρδς διά κυανοΰ σμάλτου έπικεχρισμένος, καί 
φέρων έγκεκολαμμένα έπί μέν τής Εμπροσθεν έπιφανείας 
εικόνα τοΰ μαρτυρίου τοΰ Αγίου καί άνω αύτής επι τής

,  * \ ■ ι \ ~κορυφής τοΰ σταυροΰ αυτοκρατορικον στέμμα, επί ο& της 
όπισθεν έπιφανείας άετδν άναπεπταμένας εχοντα τάς 
πτέρυγας, καί επιγραφήν Ε ύ σ ε β ε ί α ;  κ α ί  Π ι σ τ  ε ω ς 
ε ν ε κ α ,  Ρωσσιστί γεγραμμένην ώς καί τό ονομα τοΰ 
Αγίου. ΙΪ ταινία, διά τής οποίας κρεμαται ο σταυρός ου
τος, είνε κυανή τό χρώμα ώς η τοΰ παρασήμου τοΰ Αγιου 
Πνεύματος. Ε ί; τά ; έπισημοτάτα; ομω; τελετας ο ίπ -

πότης τοΰ τάγματος τοΰ Αγίου Ανδρέου φέρει τό παρά- 
σημον άνηρτημένον άπό άλυσιν χρυσήν, συγκειμένην ύπό 
σταυρών καί στεμμάτο^ν εναλλάξ συγκεκολημμένων.

II άπονομη τοΰ παρασήμου τούτου θεωρείται ώς έςο- 
χω τά τη  τιμ ή  καί τεκμήριο ν μεγίστης πρδς τόν λαμβά- 
νοντα βασιλικής εύνοιας* διότι, ένω τά  παράσημα τών 
ίπποτικών ταγμάτω ν τοΰ Αγίου Βλαδίμηρου καί τή ; 
Α γία ; Αννης έπιδαψιλεύονται άφειδώ;, τό τοΰ Αγίου Αν
δρέου σπανίως άπονέμεται είς άλλους άπό τους τής Αύτο- 
κοατορικής οίκογενείας. Οί ήγεμονόπαιδες μεγάλοι Δοΰ- 
κες τής Ρωσσίας κοσμοΰνται διά τοΰ παρασήμου τούτου 
μετά τό άγιον βάπτισμα, ή δέ κατά καιρόν Λύτοκρά- 
τειρα λαμβάνει την άλυσιν αύτοΰ κατά τήν έπίσημον τε
λετήν τής στέψεώς της. Ωστε τά  παράσημα τού τ ά γ 
ματος τούτου θεωροΰνται ώς τ ιμ ιώ τα τα  πάντο^ν τών άλ- 
λων καί λίαν ζηλωτά* διότι τδ άνώτερον παράσημον τοΰ 
τά γμ α τος τοΰ Αγίου Γεωργίου, τό οποίον έν Ρωσσία τ ι -  
μ ά τα ι τόσον, ώστε ούδ’ αύτος 6 Αύτοκράτωρ δύναται νά 
φέρν; αύτό έάν δεν κερδήση αύτοπροσώπως μάχην τινά, 
είνε κυρίως στρατιωτικόν τά γμα .

2) Τό τής Α γ ί α ς  Αννης .  Τδ ομώνυμον ίπποτικδν 
τά γ μ α , οπεο άνηκει σήμερον είς την Ρωσ^ί^ν, άνήκεν άλ
λοτε είς τό Δουκάτον τοΰ Ολστέΐν, συστηθέν εκεί τή  3 
Φεβρουάριου 1735  ύπό τοΰ Δουκδς Καρόλου Φριδερίκου 
είς τιμήν τής γυναικός του Αννης, θυγατρδς Πέτρου τοΰ 
Μεγάλου, καί τής τότε βασιλευούση; Αύτοκρατείρας Αν
νης ίβανόβνας. Από Ολστέΐν μετεβιβάσθη είς την Ρωσ- 
σίαν διά Πέτρου Θεοδώροβιτς τοΰ υίοΰ τοΰ Δουκδς Καρό
λου, πρώτη δέ ή Αύτοκράτειρα Ελισάβετ άπένειμε τά 
παράσημα τοΰ τά γμ α το ; τούτου εις τδν υίδν τοΰ στρα
τάρχου 2ερεμετιέχ τω  1742.  Εξηκολούθησεν ομω; έπί 
τινα χρόνον άκόμη νά Οεωρήται ώ ; τά γμ α  ξίνον, μέχρις 
δτου ο Αύτοκράτο^ρ Παΰλος έκήρυξεν αύτό Ρο^σσικόν 
τω  1 7 9 6 .

Τδ τά γμ α  τοΰτο είχε κα τ’ άρχάς μίαν μόνην τάξιν έκ 
1 5 ιπποτών, άκολούθως δμως ό διοργανισμός του με- 
τερρυθμίσθη, καί σήμερον περιλαμβάνει τέσσαρας κλάσεις 
:)\ μάλλον πέντε, συναριθμουμένης καί κατωτέρας άλλης 
μετά  τα ΰτα  προστεθείσης, είς την δποίαν είσί δεκτοί καί 
στρατιώ ται άνδραγαΟήσαντες. Εκάβης τών κλάσεων τού
τω ν τά  παράσημα διακρίνονται άπδ τά  τών άλλων ώς έκ 
τοΰ μεγέθους. Διακριτικά σημεία τοΰ τάγματος τούτου 
είνε σταυρδς έσμαλτωμένος έρυθοδς τδ  χρώμα, φερόμενος 
δέ διά ταινίας όμοίως έρυθράς καί χρυσοκέντητου. ΙΪ πλάξ 
φορείται είς τά  δεςιά τοΰ στήθους, έν μέσω δ’ αύτή; όρά- 
τα ι σταυρδ; καί Λατινική έπιγραφη A m a n t i b u s  p i e -  
t a t c m ,  j u s t i a m ,  f i d e m*  ήτοι, τ ο ί ;  ά γ α π ώ σ ι ν  
ε ύ σ έ β ε ι α ν ,  δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ν ,  π ί σ τ ι ν .

3) Τ ά γ μ α  τ ο ΰ  Α γ ί ο υ  Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ  Νέ β σ κ η .  
Τό ίπποτικδν τοΰτο τά γμ α  συνέστη τώ  17ϋ5  έτ:ί Αικα
τερίνη; τή ; Α , εί; τιμήν τοΰ δικαίου καί αγίου ηγεμό- 
νο; τή ; Ρωσσία; Αλεξάνδρου, βασιλεύσαντο; τώ  1 2 5 2 . 
Τδ παράσημον αύτοΰ είνε σταυρδ; έπιμιλτωμένος έρυθρό; 
μέ χρυσά πτερύγια, ή δέ βαστάζουσα αύτδν ταινία είνε 
χρώματος έρυθροΰ βαθέο;.

ί·) Τ ά γ  μ α το ΰ  Α γ ί ο υ  Β λ α δ ι μ ή o ο υ. Ε ί; μνημην 
τοΰ πρώτου τούτου χριστιανοΰ ιξγεμόνο; τή ; Ρωσσία;, 
τοΰ έπικληθέντο; Μ ε γ ά λ ο υ ,  η Αύτοκράτειρα Α ικατε

ρίνη Β̂  συνέστησε τή  22  Σεπτεμβρίου τοΰ 1 7 8 2  έτους 
ίπποτικδν τά γμ α  πολιτικόν καί στρατιωτικόν, όιαιρού- 
μενον είς τέσσαρας κλάσεις. Τδ παράσημον τοΰ τά γματος 
τούτου είνε σταυρδς οκτώ άκτίνας εχο>ν, χρυσοΰς καί 
έπικεχρισμένος διά σμάλτου βαθέος κυανοΰ χρώματος, 
φερόμενος δέ διά ταινίας δμοίο>ς κόκκινης, έχούσης νερά 
μελανοΰ χρώματος.

άμοιβήν ιδιαιτέραν τών στρατιωτικών προς το Κράτος 
έκδουλεύσεοον. Τδ τά γμ α  τοΰτο παρημεληθη υπο τοΰ Αυ- 
τοκράτορος Παύλου, δ Αλέξανδρος δμως άπενειμεν είς 
αύτό τοιοΰτον άξίωμα, ώστε εκτοτε τά  παρασομα του 
λογίζονται ώς η μεγίστη τιμ η , τήν δποίαν στρατιο>τικος 
δύναται νά λάβη έν Ρωσσία. Διαιρείται δε τό τα γμ α  
τοΰτο είς πέντε κλάσεις, ούδεί; δε δύναται νά λαβή π α -

νήθη νά δεχθη τό παράσημον τή ; άνο^τερας κλάσεως, 
προσενεχθέν είς αύτδν μετά την έν ετει 1805  εκστρα
τείαν, ώς μη διελθών τά ; κατωτέρας κλάσεις* έλαβε δε 
μόνον τό τής τετάρτης κλάσεως παράσημον, το δποίον 
ητο τότε τδ κατώτατον, διότι η πέμ πτη  κλασις συνέ7Ά 
τώ  1 8 0 7  υπέρ τών άνδραγαθούντων ύπαξιοψ.ατικών καί 
στρατιο^τών.

Οί άξιούμενοι τών παρασήμων τούτο^ν λαμβανουσι 
πρδς τή τ ιμ ή  καί συντάςεις χρηματικάς. Καί είς μέν 
τούς άξιουμένους τών παρασήμων τών δύο ανο)τερων 
κλάσεων άπονέμεται σύνταξις ·ί·00 έ'ως 7 0 0  ρουβλιού 
εί; δέ τού; άξιουμένους τοΰ παρασήμου τής γ  άπονεμον- · 
τα ι 200  ρούβλια, εί; τού; τή ; δ ' κλάσεω; 100 ρούβλια, 
εί; δέ τού; ύπαξιωματικούς καί στρατιώτας, τούς άξιω- 
θέντα; τοΰ παρασήμου τή ; έ κλάσεω;, γίνεται αΰςησις 
τοΰ μισΟοΰ των κατά τδ τρίτον.

Τά παράσημα τοΰ τά γμ α το ; τούτου άπονεμονται τή

δειχθέντων άζίων τή ; τ ιμ ή ; ταύτη ;. Τά κατορθώματα, 
διά τά  δποία γίνεται τ ι ;  άξιος τή ; άμοιβή; ταύτη ;, προσ
διορίζονται λεπτομερώς ύπό τοΰ κανονισρ,οΰ τοΰ τάγμα- 1 
τος. Αξιος δέ τής τιμής ταύτης γίνεται* ά. οςτις κυριεύση

■ 7 Λ  Γ ”  Γ · '  · \ > ,
ύπερασπισθη την θέσιντου μέχρις έσχάτων δι αναμφισβή
τητου άνδρίας καί καρτερίας, γ .  δςτις, άρχουν στρατιω
τικού σώματος, κερίησ*/) διά τής άνδρίας καί συνέσεώ; 
του νίκην, ί) συμβάλν) δριστικώς είς αύτην. δ . δςτις 
έθελοντί άναδεχθή κινδυνώδη τινά έπιχείρησιν και διεςα- 
γάγ*(] αύτήν έπιτυχώς. έ. δςτις έπισυναγάγη τροπωθέντα 
καί διασπαρέντα στρατεύματα καί έπαναφέρη αύτά είς 
-ην μά^ην, η σώση αύτά άπό τής σφαγής :0  αίχμαλο)- 
ιίας. 7  · Οστις πρώτος έκπηδηστρ είς έχθρικόν έδαφος 
κ α τ’ άπόβασιν, :h είσπηδησ*/) είς έχθρικόν οχύρο^μα έν 
έφόδω, κτλ. Ολα δμως τά  δικαιώματα ταΰτα  δύναται



νά άνατρέψ·/) καί μηδένιση καί η έλαχίστη παράβασις I
τή ς  π ε ιθα ρχ ία ς .

Το παράσημον του τά γμα τος τούτου, ώς καί το του 
Αγίου Βλαδίμηρου, είνε άπηγορευμένον νά κοσμήται δι' 
άδαμάντων. Είνε δέ σταυρός ^ρυσοΰς, τέσσαρας άπλας 
έχων ακτίνας, έπικεχρισμένος διά σμάλτου λευκοΰ, φέ
ρων δε έν μέσω ασπίδα, έπί της οποία; είνε έξεικονισμέ- 
νος δ Αγιος Γεώργιος έφιππος καί άκοντίζων τδν δρά
κοντα. Τον σταυρόν τούτον φέρουσιν οί μεν τής άνωτέρας 
κλάσεως ίππότα ι κρεμάμενον άπο τοΰ δεξιοΰ ώμου προς 
τό  άριστερόν πλευρόν δια ταινίας μετάξινης, φερούσης 
ενυφασμένας τρείς σειράς μαύρας, χωριζομένας διά δύο 
σειρών κίτρινων* οί δέ της όευτέρας κλάσεως φέρουσι τόν 
σταυοόν άνευ πλακός ομοίως επι του στήθους οι της τε- I 
τάρτης φέοουσι τόν σταυρόν έπι τής κομβιοδόχης του 
ένόύματος, δμοίο>ς δέ καί οι τής πέμπτης* το παραση- 
μον δμο>ς τής τελευταίας ταύτης κλάσεως είνε άργυροΰν
καί άσμάλτωτον.

6) Τ ά γ μ α  Α γ ί α ς  Α ι κ α τ ε ρ ί ν η ς .  Τό ίπποτικον  I
τοΰτο τά γ μ α  συνέστη τή  2 5  Νοεμβρίου, Ημέραν τής μνη- I 
μης τής Α γίας Αικατερίνης έν ετει 1 7 1 4  ύπο Πέτρου τοΰ 
Μεγάλου, είς διαιώνισιν τής γενναιότητος και άφοσιώ- 
σεως, την δποίαν πρός αυτόν έπεδείξατο ή σύζυγος αυτοΰ 
Αικατερίνη Α* κατά την περί Προύθον άτυχίαν έν ετει I 
1 7 1 1 .  Τά παράσημα τοΰ τά γμ α τος τούτου διαιρούνται 
είς δύο τάξεις, μόνον δέ έπί μεγάλαις έκδουλεύσεσι δί
δονται. Κ ρεμαται δέ άπο τοΰ δεξιοΰ ώμου προς άρι- 
στεράν διά ταινίας βαθέος έρυθροΰ χρώματος. Τό παρά
σημον είνε άργυρα στρογγύλη πλάξ, φέοουσα έμπροσθεν ] 
μέν σταυρόν μετά τής είκόνος τής Αγίας, όπισθεν δέ 
φωλεάν άετιδέων και άετους δύο καταβιβρώσκοντας 
δφεις.

Περί τών λοιπών παρασήμων τόσον τής Ρωσσικής Αυ
τοκρατορίας οσον και άλλο>ν βασιλείων, θέλομεν γράψει 
προσεχώς.

ΠΕΡΙ Α Τ Α Ρ Α Ξ ΙΑ !

Μ εγάλη άρετή  ή ά τα ραξ ία  ή ά π ά θ ε ια , ο τα ν  δέν κ α -  
τ α ν τ α  είς αναισθησίαν!

1Ϊ άταραξία, την δποίαν κακώς ποιοΰντες τινές χ α -  
ρακτηρίζουσιν ώς ελάττω μα, χρησιμεύει πολλάκις είς 
τόν ανθρώπινον βίον ώς υδωρ συντελοΰν πρός κατάσβε- 
σιν τών άγρίο>ν φλογών τής ίργής καί τής παραφορας. 
ή  ιστορία προσφέρει ήμίν διάφορα αξιομίμητα παραδείγ
ματα  άταραξίας τών άρχαίο>ν, έξ ών θέλομεν παραθέσει 
τινά ένταΰθα. ίδί<ος ομως διακρίνονται έν τή  άρχαιότητι 
ώς λίαν άτάραχοι οί καλοί Σπαρτιαται, ους φαίνεται οτι 
έμιμήθησαν μόνοι τών λοιπών έθνών οί σημερινοί Αγ
γλοι κατά τό ζηλευτόν αύτών πολλάκις ψ υ χ ρ ό ν  α ί μ α  
?) στωίκισμόν (sang-fro id .)

Αγησίλαος δ μ έγ α ς ,  βασιλεύς τώ ν  Λακεδαιμονίων, 
διεκρίνετο ιδίως διά την  άταραξίαν το υ , κ α ί  περιεφρόνει 
π ά ν τ ο τ ε  έκ προαιρέσεως οσα εκίνουν τον θαυμασμόν  τώ ν 
άλλων. Διά τοΰτο , οταν  τον παρεκίνουν νά άκούστ; τη ν  
άηδόνα, άπεποιηθη  λ έ γ ω ν : «Τις ή χ ρ ε ία ;  μ ή π ω ς  δέν 
ήκουσα πολλάκ ις  ψάλλουσαν αύτην την  φυσικήν άηδόνα ;»

Οταν δέ Καλλιπίδης δ περίφημος υποκριτής, δςτις 
έθαυμάζετο υπό πάντων τών Ελλήνων, άπήντησε τόν 
Αγησίλαον είς τά  συσσίτια, άφοΰ πρώτον τόν έχαιρέτη- 
σεν, έξηκολούθει επειτα νά σοβαρεύηται καί νά έπιδεικνύη 
Ιαυτόν είς τους συμπεριπατοΰντας, περιμένων νά τώ  γίνη 
καμμία  φιλοφρονητική έρώτησις, δ βασιλεύς ουτε έφαί
νετο καν ο τ ι  έφρόντιζεν αν ητο παρών. Εο>ς ού τέλος 
δ έγωΐστής ηθοποιός ήναγκάσθη νά τώ  ειπη: «Πλήν δέν 
με γνωρίζεις, ώ βασιλεΰ, ούδέ ήκουσάς ποτε περί έμοΰ;»
0  Αγησίλαος, άτενίσας αύτόν κατά πρόσωπον, τοΰτο 
μόνον τω  άπεκρίθη: «Δέν είσαι συ Καλλιπίδης δ δεικη- 
λίκτης*,» Δ ε ι κ η λ ί κ τ α ς  δέ έκάλουν οί Λακεδαιμόνιοι 
τους μίμους.

Ηρώτησάν π ο τε  τόν Ευδαμίδαν, τόν υιόν τοΰ Αρχι- 
δάμου, άκούσαντα περίφημόντινα ψάλτην, πώ ς τόν έφά- 
νη# —  « Μέγας μουρμουριστης, άπεκρίθη, διά μικρόν 
π ρ α γμ α .»  Επίσης δ Δημάρατος, άκούσας παρόμοιον ψάλ
την, πάντων θαυμαζόντων, άπεκρίθη: «Δέν μέ φαίνεται
νά φλυαρώ κακώς.»

Οταν δ Αντίγονος ήναγκάσθη ποτέ νά παραχειμάση 
μετά  τώ ν στρατιωτών του είς χωρίον πάσχον ελλειψιν 
τροφής, καί Ακούσε στρατιώ τας τινάς υβρίζοντας αύτόν 
διά τοΰτο χωρίς νά ήξεύρουν δτι ητο έκει πλησίον καί 
τούς ηκουε,~ παραμερήσας ολίγον τήν θύραν τής σκηνής 
του διά τής βακτηρίας, ε ίπε: «Πηγαίνετε, φίλοι μου, 
έλίγον μακράν καί κακολογήτε με, δ ιάνα μη άναγκασθώ
νά σας τψ.(ορησω.»

! Προκεψ.ένου τοϋ άγώνος περί τών πάντων και όιορ- 
γανίζοντος τοϋ Θεμιστοκλέους πα ντί σθένει τήν σω τη- 
ριον έ'.είνην ναυμαχίαν, ητις άπαξ διά παντο; Ελευθέρωσε 
την πατο ίδα  του άπο τάς έπιδρομάς τώ ν Περσών, καί 
κατέστησεν άξια θαυμασμοϋ τά  Ελληνικά ξ ύ λ ι ν α  τ ε ί -  
y 'ϊς i /, τώ ν έν ίσχύ'ί αξιωματικών τοϋ ναυτικού, δ 
Αδείμ αντος, τής εναντίας ών γνώμης ειτε διά φθόνον είτε 
διά φόβον, έπροσπάΟει νά τόν άποτρέψη τοΰ τολμηρού

1 σ/εδίου του και να μεταφερτ* τον αγίονα εις τ/)ν ξηραν.
I Βλέπων δέ τό άμετάθετον τοΰ άτρομήτου ναυάρχου, κα-

τηντησεν εως καί νά τώ  άπευθύντ, μετά πικρίας καί ορ
γή ς τούς προσβλητικούς τούτους λόγους: «Δεν ήξεύρεις 
δτι οί προσηκονόμενοι είς τούς αγώνας ραπίζονται; —  
Ναί, ώ Αδείμαντες, άπεκρίθη άταράχως δ Θεμιστοκλής* 
λησμονείς δμως οτι έκείνο ι, οίτινες μένουν δπίσω, δέν 
στεφανοΰνται;» Αλλ’ή άταραξία τοΰηρωος τούτου άπέβη 
Οαυμασιωτέρα δταν δ Εύριβιάδης, φιλονεικησας μετ αύ
τοΰ, ύψωσε τήν ράβδον του διά νά τόν κτυπήση* στρέψας 
τό τε  τά  νώτα δ περί μόνης τής σωτηρίας τής έαυτοΰ π α 

τρίδος μέ πασαν θυσίαν φροντίζουν Θ εμιστοκλής, τώ  είπεν 
ήπίω ς: «Πάταξον μέν, άκουσον δέ.»

Γνωστόν είνε είς πολλούς τών ήμετέρων άναγνωστών 
τό  ιστορικόν τοΰ Αρχιμηδους, δ στις, άλωΟείσης τής π α 
τρίδος του την στιγμήν καθ’ *?,ν κατεγίνετο νά λύση μα
θηματικόν τ ι  πρόβλημα, είπε πρός τόν είσελθόντα είς τόν 
θάλαμόν του στρατιώτην διά νά τόν φονεύσγ), προφυλάτ- 
των διά τών χειρών τάς πινακίδας καί τά  έπί τής άμμου 
σ χήμ ατά  του: «Ορα μη μου τούς κύκλους ταοάξης!»

Είνε άληθές δτι τούς αρχαίους βλέπομεν μιμουμένους 
πολλούς έκ τών νεωτέρων. ίσως κ α τ’ ούδέν διαφέρει τοΰ
ίστορικοΰ τοΰ Αρχιμηδους τό έξής ανέκδοτον: Ο ί(οσηφ

Πριβάτος, είς τών άρίς-ων φυσιολόγο>ν τοΰ μεσαιώνος, έσυ- 
νείθιζε νά έργάζηται είς τήν κλίνην του. Ημέραν τινά, 
καθ’ $ν εύρίσκετο μόνος είς τόν κοιτώνάτου έργαζόμενος, 
κλέπτης εισέρχεται αίφνης έν αύτώ, καί μέ τό έγχειρίδιον 
επί τοΰ στήθους τοΰ σοφοΰ τώ  ζητεί τό βαλάντιόν του.—
« Τά χρήματά μου, άποκρίνεται ούτος μέ την μεγαλη- 
τέραν άταραξίαν, τά  εχω είς τόν άριστερόν σύρτην τοΰ 
γραφείου μου’ λάβε τα  άφοΰ τά  θέλεις, πλην πρόσεξον 
σέ παρακαλώ νά μή μοΰ συγχύσης τά  χειρόγραφά μου.»
0  κλέπτης, άφοΰ ελαβε τά  χρήματα  καί ε ίτ ι πολύτιμον 
εύρεν έν τώ  θαλάμη, έξήρχετο ηδη άφήσας άνοικτήν τήν 
Ούραν. Ητο χειμών.—  «Κύριε!  Κύριε! κράζει έξ ήμ ι- 
σείας μεταστραφείς δ σοφός, μήπως εβαλες χε7.ρα είς τά  
χειρόγραφά μου;— Οχι, κύριε.— Πολύ καλά! Κλείσε λοι
πόν τήν Ούραν, καί άφες με νά έργασθώ.»

ίδού καί τινα ετερα άνέκδοτα άταραξίας έκ τών με
ταγενεστέρων καί συγχρόνο>ν:

Θερινήν τινα πρωίαν, ένώ δ μέγας Στρατάρχης τής 
Γαλλίας Δέ Τουρέν, φορών κοντόν έπενδύτην λευκό φαιον, 
ητο έστηριγμένος έπί τοΰ έξώστου θυρίδος τινός άνοιγο- 
μένης είς τόν κήπον, είς τών υπηρετών, έκλαβών αύτόν 
ώς τόν μάγειρον, ερχεται άκροβατών έξόπισθέν του καί 
τώ  καταφέρει σφοδρότατον ράπισμα. 0  Τουρέν στρέφε
τα ι έκπεπληγμένος, δ δέ δυστυχής υπηρέτης, μείνας έμ- 
βρόντητος, ρίπτεται είς τούς πόδας τοΰ Στρατάρχου καί 
γονυκλινής τώ  ζητεί συγγνώμην, λέγο>ν δτι τόν είχεν έκ- 
λάβει διά τόν παραμάγειρον Γεωργέτον.—  « Εστω δτι 
ητο δ Γε&>ργέτος, άπηντησεν δ Στρατάρχης έν άξιοπρε- 
<πεΧ άταραξία, επρεπε νά κτυπησης τόσον δυνατά ;»

0  Κόμης τής Γραμμόντης, ίδών ήμέραν τινά δύο έκ 
τώ ν άκολούθων του παλαίοντας μέ τά  ξίφη είς χειρας, 
επευ-βάς είς τό μέσον αύτών, τοΤ: διέταξε νά παύσωσι τήν 
μονομαχίαν. Θελήσας δέ νά μάθ*/) τό αίτιον αύτή;, άπηύ- 
θυνεν έρωτήσεις πρός τούς άκολούθους, άλλ αύτοί έτή- 
ρουν άκραν σιωπήν. Πλήν έπί τέλους κατώρθωσε νά άνα- 
καλύψη τό μυστικόν το>ν καί νά μάθη τήν άφορμήν τής 
Ιριδος, ήτις προέκυψε διότι τώ  Εκλεψαν πέντε λουδοβί
κεια καί έφιλονείκουν τίς νά λάβη τά  τρία. Τότε δ Κό
μης έξήγαγεν άταράχο>ς τοΰ θυλακίου του έν λουδοβί- 
κειον, καί δούς αύτό είς έκεινον, δςτις ελαβε τά  δύο, 
« Είσθε πολύ ανόητοι, τοΤς είπε, νά ζητήτε νά κόψητε 
τά  λαρύγγιά σας δι’ Sv λουδοβίκειον.»

0  Ρώσσος Πρίγκηψ Δολγορούκης ήτο προικισμένος μέ 
χαρακτήρα σταθερόν καί μέ τό πλέον άποφασις·ι*όν πνεΰ- 
μα . Ημέραν τινά, καθ’ ·?,ν έταξείδευεν είς τήν Βαλτικήν, 
επειδή ήτο ολίγον κεκμηκώς έβυθίσθη είς βαθύν ύπνον, 
έπότε, έπελθούσης σφοδρας τρικυμίας, ήρχη^ε τό πλοΐον 
νά ταλαντεύηται και νά δειλιώσι καί οι άνόρειότεροι. 
Αξιο^ματικός τ ις  τρέχει κα τ’ έκείνην τήν κρίσιμον στιγ
μήν πρός τόν Πρίγκηπα διά νά τόν έξυπνήση, καί κρά
ζει πρός αύτόν μετά τρόμου: «Πώς ή απορείτε νά κοιμα- 
σθε, Ε ξοχώ τατε, ένώ χανόμεθα;— Αν τό πραγμα εχη 
ούτως, άπεκρίθη άταράχως δ Πρίγκηψ, τίς ή άνάγκη να 
μέ έξυπνήσετε; πράξατε καί σεις ώς έγώ.» Καί αναπε-
σών έκοιμήθη.

Οτε μετά τήν Κριμαϊκήν έκστρατείαν τοΰ 1 8 5 5  ο Μέ
γας Δούξ Κωνσταντίνος περιηγείτο είς τήν Γαλλίαν, εισ- 
ήλθεν είς τόν ναύ7 αθμον τοΰ Τουλών, όπου από αίσθημα

εύπρεπείας είχον προλάβει νά καλύψωσι διά πέπλου Ρο>σ- 
σικά τ ιν α  τηλεβόλα , κυριευθέντα έν Σεβαστουπόλει κα ί 
δοθέντα ώς τρόπαιον είς τόν  ναύσταθμον τοΰ  Τουλών.—  
« Τί είνε τ ο ΰ τ ο ;  ήρώτησεν δ βασιλόπα ις , παρατηρήσας 
σωρόν τινα  κεκαλυμμένον υπό δθόνης.— αψηλότατε, εΤνε 
τρόπαιον, τ ώ  άπεκρίθησαν μ ετά  τίνος δ ισταγμοΰ . —  Α ! 
είνε τρόπα ιον! Κ α ί πόθεν;.... έκ τή ς  ίω σ σ ία ς  ίσ ω ς;—  
Μ άλιστα , ίψ η λ ό τ α τ ε .— Ε χομεν καί ημείς τ ά  ίδικά μ α ς ,  
άπεκρίθη μειδιών δ Δούξ, πλήν  το ίς  δίδομεν περ ισσότε
ρον άέρα.»

Ενώ ΦριδερΧκος δ Β παρετήρει μ ίαν ήμέραν άπό τοΰ  
παραθύρου, βλέπει διά τώ ν  υέλων άκόλουθόν του τ ινά  
λα μ βά νοντα  ταμ βάκον  έκ τή ς  χρυσής ταμβακοθήκης, 
ή τ ις  Ικε ιτο  έπί τή ς  δπισθέν του  τραπέζης. Αφοΰ δ άκό- 
λουθος έτελείωσε, στραφείς δ βασιλεύς τόν έρω τ$ ά τ α -  
ράχο>ς άν τόν άρέση ή ταμβακοθήκη . 0  άκόλουθος π λ ή 
ρης τα ρ α χ ή ς  δέν ήξεύρει τ ί  νά άπαντήση* δ βασιλεύς 
έπαναλαμβάνει τή ν  έρώτησιν, εως ού δ υπηρέτης ά ν α γ -  
κ ά ζετα ι  σχεδόν τρέμων νά ειπη δτ ι  τή ν  ευρισκεν ώραίαν.
« Τ ότε  λοιπόν, είπεν δ Φριδερίκος, κράτησέ την  διά τόν 
εαυτόν σου, δ ιότι είνε πολύ μικρά κ α ί δέν έπαρκεϊ είς 
άμφοτέρους.»

Η  νυν βασίλισσα τή ς  Α γγλ ία ς  Βικτωρία είχε προσδιο
ρίσει μίαν τώ ν  ήμερών τήν  ένδεκάτην π .  μ . ώραν ϊνα  
έξέλθη τώ ν  άνακτόρων. Ε πειδή  δέ ή έν υπηρεσία Κυρία 
τή ς  τ ιμ ή ς ,  ή τ ις  έμελλε νά συνοδεύση αύτήν, δέν ηλθεν έγ- 
καίρως, ή βασίλισσα ήναγκάσθη νά περιμένη αύτήν έπί 
τέτα ρ το ν  σχεδόν τή ς  ώρας. Ελθούσης δέ αύτής έπ ί τ έ -  
λου:, ή Β ικτω ρία , έξαγαγοΰσα  άπό τοΰ  κόλπου αύτής τό  
ίδιον ώρολόγιον, τ ό  ίθεσεν είς τόν κόλπον τή ς  Κυρίας, 
λέγουσα: « Φ αίνεται, Κυρία, δτ ι τό  ώρολόγιόν σας δέν 
δεικνύει άκριβώς τ ά ς  ώρας* λάβετε  λοιπόν τοΰτο , διά  να 
ήσθε τοΰ  λοιποΰ άκριβεστέρα.»

Θυμωθείς π ο τε  δ αύλικός Λαυζοϋνος κ α τά  τοΰ  τό τ ε  
βασιλεύοντος Λουδοβίκου Ι Δ ,  Ιθραυσεν ενώπιον αύτοΰ 
τήν σπάθην του , λέγω ν: «Δέν θέλο> πλέον νά υπηρετώ  
βασιλέα, άθετοΰντα  τούς λόγους τ ο υ !» Α λλ δ εύγενης 
κα ί ήπιος βασιλεύς, f  ίψας τήν  βακτηρίαν του έκτός τοΰ 
παραθύρου, «Κ αί έγώ , ε ίπε, δέν θέλω συγχωρήσει είς 
ούδένα νά ειπη, δ τ ι  Ιτυψα άνθρωπον έξ εύγενών κ α τ α -  
γόμενον .»

Τ ά  ολίγα  τ α ΰ τ α  έκ τώ ν  πολλών άρκοΰσι, νομίζομεν, 
δπο>ς άποοείξωσιν δ τ ι  ή ά τα ρ α ξ ία  είνε άρετή πολλα χώ ς 
ωφέλιμος τ ω  βίςο.

ΤΟ ΣΤΝΑΕΑΡΙΟΝ ΤΟΤ ΠΕΡΙΠΑΑΝΠΜΕΝΟΤ
ΙΟΤΔΑΙΟΤ.

(Συνε/εια. l£s φυλλάδ. AU .) Ί / Γ

Α λλ’ ά; παοαδοθώμεν επ ι μικρόν έ τ ι  είς την  γοη τε ία ν  
και ζω η ρ ό τη τα  τή ς  άφηγησεω ; τοϋ  ήαετέρου (Λυθιστο- 
ριογράφου, δςτις τόσον επιδεξίως ή^ευρει να είκονιζνι τ ά  
πάθη τής  άνθρωπίνης καρδίας κα ί νά θίγη  καί τά ς  λεπτο -  
τέρας αυτής χορδάς. Ευρισκόρ-εθα είς τή ν  π α ρ α ^ ν ή ν  τή ς  
είσελάσεως τοϋ τροιχιροϋ τούτου πλανητος εις Παρισίους,
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δπου η παρουσία του θέλει σπείρε'» την βροτολοιγόν κάί 
πανολέτειραν χολέραν:

« Είνε νύξ, λάμπει η σελήνη, ο? αστέρες σπινθηροβο
λούσαν είς τον γαλήνιον μέν άλλα μελαγχολικδν ουρα
νόν* οξείς συριγμοι βορείου ανέμου, ξηρού καί ψυχρού, 
(ίο'ίζουσι καί μυκώνται, δ δέ άνεμος ξυρίζει τά  ΰψη της 
Μοντ«λάοτης. Εις την ύψηλοτέραν κορυφήν τού ορούς

I  ■ .  ·  .  .  IV  a

ρατηοεί την πρδ τών π  οδών του άπέραντ ον πόλιν τών 
Παρισίων, τών οποίων οί δόμοι, οί πύργοι, οι Οολο·, τά  
κωοονοστάσια φαίνονται ζο>γραφούμενα επί τού κυανού 
ουρανού, ενώ άπδ τδ μέσον τού γηΐνου έκείνου ωκεανού 
άνυψούται φωτεινός ατμό:, δςτις κοκκινίζει τδ  περιάστε- 
ρον κυανούν χρώμα τού μεσουρανίου.

» Οχ»., είπεν ο οδοιπόρος, οεν Οά γίνη! ο Κύριος δεν 
Οά θέληση! άρκεί δύο φοράς. Προ πέντε εκατονταετη
ρίδων η φιλέκδικος χειρ τού Παντοδυνάμου με ώθησεν 
άπο την Ασίαν έως έδώ. Εί καί μεμονωμένος οδοιπόρος, 
άφηκα ομως οπισθέν μου περισσότερον πένθος, περισσο- 
τέραν άπελπισιαν, περισσότερα·/ καταστροφήν, περισσο
τέρους νεκρούς... άφ’ οσους 0 άφιναν αναρίθμητοι στρα
το ί εκατόν άνηλεών κατακτητών. Εμβήκα είς την πόλιν 
αυτήν, καί την άπεδεκάτισα ομοίως. Πρδ δύο αιώνων, ή 
αδυσώπητος χειρ, ή οποία μέ περιφέρει είς δλον τδν 
κόσμον, μ εφερε και πάλιν έδώ* καί σήμερον καθώς καί 
τότε ή μάστις, την οποίαν άπδ καιοόν είς καιοον στέλ-
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λει κατόπιν μου, εςωλόθρευσε την πόλιν αυτήν, καί προσέ
βαλε κατά πρώτον τους άδελοούς υ.ου, κατκπεπονη^.έ-

\ \ / V » \  'νους άπδ τδν κόπον και την δυστυχίαν.
» Ναι, τούς άδελφού; εμού, τού πτωχού εργάτου τής 

Ιερουσαλήμ, τού έργάτου τού Κυρίου, οςτις κατηράσΟη 
είς τδ  πρόσωπον μου την γενεάν τών εργατών, γενεάν 
πάντοτε πάσχουσαν, πάντοτε άποκεκηρυγμένην, πάν
τοτε δούλην, ή οποία περιπάτει, περιπάτει ώς εγώ

τδν οποίον υποβάλλονται ακολούθως άλλοι, και τδν οποίον 
φέρουσιν άλληλοδιαδόχως εί; τον λαιμόν των ο! τα λα ί
πωροι έργάται!

» Ιδού, τρίτην φοράν είς τδ διάστημα πέντε αιώνων 
έρχομαι είς την κορυφήν τού βουνού, τδ οποίον βλέπει 
την πόλιν αυτήν, και ίσως φέρω πάλιν μαζή μου τδν 
όλεθρον και τδν θάνατον. Καί ή πόλις αύτη, μεΟύουσα 
μεταξύ θορύβου και χαράς καί νυκτερινών εορτών, δέν 
ήξεύρι... ώ! δέν ήξεύρει οτι είμαι είς τάς πύλας της.... 
Αλλ όχι, η παρουσία μου δέν Οά ηνε νέα συμφορά... ο 
Κύριος, κρίμασιν οις αύτό; ο!δε, μ  έφερεν εω; έδώ χ ω - 
ρί; ούτε νά εγγίσω καθ δδόν τδ έλάχιστον χωρίον τή ; 
Γαλλίας* οΟεν ούτε ήκούσθη κώδων πένθιμος κατά την 
διαβασίν μου. Και μετά ταύτα  μέ άφήκε τδ φάσμα, 
φάσμα μελανόν... πράσινον... μέ ομματα κοίλα καί φλο
γερά. Οταν έπάτησα την γήν τής Γαλλίας, η υγρά* και 
παγωμένη χειρ του άφήκε την ίδικήνμου και έγινεν άφαν- 
τον* καί ομως, τδ αισθάνομαι, ευρίσκομκι ακόμη μεταξύ 
τής άτμοσφαίρας τού θανάτου. Λέν παύουν οί άπαίσιοι

συριγμοι του άνεμου, ο οποίος φυσων γυρω μου φαίνεται 
διαδίδουν την νόσον μέ την φαρμακεράν πνοήν του. Βε
βαίως η οργή τού Κυρίου πραύνεται, ίσως ή παρουσία 
μου έδώ είνε απλή άπειλή, την οποίαν Οά εννοήσουν έκεί- 
νοι οσους ό Κύριος θέλει νά έκφοβίση. Ναί, διότι άλλως 
Οά καταοέρη τρομεράν πληγήν εί: τήν άπέραντον ταύτηνI i * I i  ̂ « f  · /  t  ̂ /
πόλιν, σπειρών φρίκην καί θάνατον. Ο χι, όχι! ο Κύριος 
είνε έλεήμων καί Οά εύσπλαγχνισΟγΓ δεν Οά μέ κ α τα δ ι-  
κάση είς τήν νέαν αύτήν βάσανο ν.

» Αλλοίμονον! είς τήν πόλιν ταύτην οί αδελφοί μου 
είνε καί πολυάριθμότεροι καί δυστυχέτεροι άλλού, καί 
έγώ τούς φέρω τον θάνατον! Ο χι, ο Κύριος Οά τούς ελεήση, 
διότι δλοι οί απόγονοι τής φ ιλτάτης αδελφής μου είνε εις 
τήν πόλιν ταύτην. Καί έγώ νά τούς φέρω τδν θάνατον! 
τδν θάνατον, αντί τής αμέσου,βοήθειας, τής οποίας έχουν 
ανάγκην! διότι ή γυνή εκείνη, ή οποία, ως καί έγω, 
πλανάτα ι άπο τήν μίαν είς τήν άλλην άκραν τού κόσμου, 
μόλις ήδυνήΟη μικράν τινα νά τοίς παράσχη άρωγήν, καί 
έςηκολούΟησε τήν αίωνίαν πορείαν της. Είς μάτην εμάν- 
τευσεν δτι μεγάλα  δυστυχήμα τα  άπειλούσιν εκ νέου 
τούς συγγενείς μου.  . . .  ή αόρατος χειρ, ή οποία με 
οδηγεί, διώκει ά π ’ έμπροσΟέν μου τήν πλανωμένην γυ 
ναίκα.

» Είς μάτην, παραφερομένη ώς πάντοτε άπδ τήν άκα- 
τανίκητον θύελλαν, έφώναζε καί παρεκάλει τδν Κύριον 
λέγουσα: « Τούλάχιστόν, Κύριε, αφες νά τελειώσω τδ  
εργον μου! » —  Περιπάτει! — Ολίγας ημέρας κάμε έλεος, 
μόνον ολίγας ημέρας! —  Περιπάτει! —  Πλήν άφινω εκεί
νου:, τούς οποίους προστατεύω, είς τδ  χείλος τής άβύσ- 
σου! —  Π ερ ιπάτει!.. Π ερ ιπάτει!!

» Κ αί ο πλανώαενο: άστηο άνέλαβε καί πάλιν τδνk ' * ^  ̂ ^
αιώνιον οοό'Αον του... καί ή οωνή του διέσχισε το στε-» ι ·
ρέωμα, καλούσά με είς βοήθειαν τών συγγενών μου... 
Οταν ή φωνή του εφΟασεν έως είς εμέ, ησΟάνΟην δτι οί 
άπογονοι τής άδελφής μου διέτρεχον άκόμη τρομερούς 
κινδύνους* οι κίνδυνοι ούτοι αύςάνουσιν ολονεν! Ειπε, 
είπε, Ινύριε! οί άπογονοι τής αδελφής μου Οά σωθούν τ έ 
λος πάντων άπδ τδν όλεθρον, ο οποίος πρδ αιώνων κ α τα 
διώκει αύτούς ; Θά μέ συγχώρησης, συγχωρών αύτούς, 
ή Οά μέ τιμωρήση:, τιμωρών αύτούς; Συγχώρησον, Κύ
ριε, ώστε νά ενώσουν τάς φιλελεήμονας καρδίας, τάς δυ
νάμεις, τδν νούν καί τά  πλούτη των! καί Οά έργασΟούν 
υπέρ τής μελλούσης εύδαιμονία; τή ; άνΟρωπότητος, καί 
Οά »as λυτρώσουν ίσως άπδ τήν αίωνίαν τιμωρίαν. Αί λέ
ξεις αύται τού Θεανθρώπου: ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΑΑΙΙΛΟΥΣ Οά 
ηνε ο μόνος σκοπδς, τά  μόνα μέσα των, καί μέ τήν βοή
θειαν τών παντοδυνάμων τούτων λόγων Οά πολεμήσουν 
Οά νικήσουν καί Οά καταστρέψουν τούς ιερείς έκείνους τής 
αισχύνης, τούς ψευδώς καί άνοικείως σφετεριζομένους τδ 
ειρηνικόν εκείνο καί υπέρ παν όνομα όνομα τού Ιησου, τούς 
ψευδοϊερείς έκείνους, οϊ τινες άπηρνήΟησαν τάς διδασκα
λίας τού έρωτος, τής ειρήνης καί τής έλπίδος τού Θεαν
θρώπου χάριν άλλων διδασκαλιών μίσους, βίας καί άπελ- 
πισίας, καί ο’ίτινες τολμούν νά εϊπουν ές ονόματος σου, 
Κύριε, ότι ο πτω χδς είνε καταδικασμένος νά πάσχη διά 
παντός, Συγχώρησον με, Κύριε, νά ενώσω τούς τα λ α ι-  
πώρους μου άπογονους, ούς προσβάλλουν καί διαιρούσιν 
άμειλίκτως, καί ’ίσως ο αγών, ή άφοσίωσις, ή άρετή, οι

πόνοι των με έξαγνίσωσιν... έμέ, τδν οποίον μόνη ή δυτυ- 
χ ία  κατέστησεν άδικον καί κακόν.

» ί ΐ  Κύριε, Κύριε! επειδή ή παντοδύναμος χειρ σου 
μέ έφερεν εδώ, έπί τίνι σκοπώ άγνοώ, πράύνον τδν θυμόν 
σου! ας μή ημαι πλέον οργανον τής έκδικήσεώςσου! Φθά
νει ο θρήνος είς τήν γήν! Είς το διάστημα δύο έτών τά 
πλάσματά  σου ξηραίνονται κατόπιν μου ώς χόρτος τού 
αγρού, ο κόσμος άποδεκατίζεται, πέπλος πένθους έξα- 
πλόνεται είς ολην τήν γήν... Επό τήν Ασίαν έο>ς είς τούς 
πάγους τού πόλου έπεριπάτουν, καί διέσπειρον τδν θά
νατον τά  βήματά μου... Δέν άκούεις τδν πολύν εκείνον 
κλαυΟμδν καί οδυρμόν, δ οποίο: άναβαίνει πρδς σέ, Κύ
ριε;.. Ελεος δι δλους καί δι’ εμέ! Μίαν ημέραν, ώ! μίαν 
μόνην ημέραν νά ενώσω τούς άπογονους τής άδελφής μου, 
καί σώ ζονται!»

» Καί τα ύτα  λέγων ο οδοιπόρος έγονυπέτει καί ηρε 
χείρας ίκέτιδας πρδς ούρανόν.

» Αίφνης ο άνεμος έβόΐσε μέ πλείονα ετι σφοδρότη- 
τα , καί οί συριγμοι του μετεβλήΟησαν είς θύελλαν... δ 
οδοιπόρος άνεσκίρτησε καί μέ φωνήν εντρομον άνέκραξε:

—  « Κύριε! δ άνεμος τού θανάτου λύσσα... μέ φαίνε
τα ι οτι μέ αρπάζει ή πνοή του... Κύριε, δέν εισακούεις 
λοιπδν τήν προσευχήν μου! Τδ φάσμα, ναί, τδ  φάσμα 
{δού ήλθε καί πάλιν... Τδ πράσινον πρόσωπον του σπα- 
ράττετα ι άπδ σπασμούς, οί φλογεροί οφθαλμοί του περι
στρέφονται... Φύγε!... φύγε!... Τδ παγωμένον χέρι του 
ήρπασε τδ  ίδικόν μου!., ί ΐ!  φρίττω !... Ελεος, Κύριε!...

—  « Περιπάτει!Τ .

—  «11  Κύριε... καί πάλιν Οά μαστίσν) τήν πόλιν αύ
τήν ή τρομερά έκείνη μ ά σ τ ιξ !... οί άδελφοί μου Οά χ α 
θούν πρώ τοι!... οί ταλαίπωροι!... Ελεος!...

—  « Περιπάτει!
—  « Καί οί άπογονοι τής άδελφής μ ο υ ;.. Ελεος! ... 

ελεος! . . .
—  « Περιπάτει!
—  « 12 Κύριε!., ελεος!... δέν ήμπορώ πλέον νά σταθώ 

είς τδ έδαφο;... τδ  φάσμα μέ σύρει εί; τήν ράχιν τού λό
φου... δ δρόμο; μου είνε τα χ ύ ; ώ ; 5 άνεμο; τού θανάτου, 
ο δποίο: φυσα δπισθέν μου... ίδού, βλέπω τά  τείχη  τή ; 
πόλεως... Ελεος, Κύριε! ελεος διά τούς άπογονους τής 
άδελφής μου!.. Λύτρωσέ τους... α; μ  ή γίνω έγώ δ δήμιό; 
το^ν, ά ; καταβάλουν τού; έχθρούς των!

—  « Π εριπάτει! π ερ ιπά τει!
—  « Τδ έδαφος φεύγει πάντοτε δπισθέν μου... ίδού 

αί πύλαι τής πόλεως ... θεέ μου, είνε καιρός άκόμη! .. 
έλέησον τήν κοιμωμένην αύτήν πόλιν... Ας μή έξυπνήση 
μεταςύ  τρόμου, θανάτου καί άπελπισίας! Κύριε, έγγίζω 
είς τδ κατώφλιον... τδ  θέλεις λοιπόν;... τετέλεσται!.. 
Π αρίσιοι! ή μάστιξ είνε είς τούς κόλπους σου !...Κ ατάρα! 
Κατάρ α !

—  « Εμπρός! Περιπάτει! περιπάτει!»
. . . . . . . . . . . . . . . .
Ο μύθος τού Περιπλανωμένου Ιουδαίου, ύπδ άλληγο-

ρικην έποψιν λαμβανόμενος, φαίνεται οτι έπλάσθη είς 
έξεικόνισιν τής μετά τδ πάθος τού Κυρίου διασπορας τού 
Ιουδαϊκού έθνους, τδ δποίον τωόντι διά πολλών αιώνων 
πέριεπλανήθη καθ’ ολην τήν ύφήλιον, πανταχοΰ κατα - 
τρεχόμενον καί ίένον καί ούδαμού εύρίσκον άποκατάστα-

σιν. I U j 5 ττερί τούτου μύθος, κατά τδ γνωστδν Ε γ κ υ -  
κ λ ο π  α ι δ ι α κ δ ν Λε ξ ι κόν :

0  Αχάσβηρος έγεννήθη έξ εργατικής Εβραϊκής οικογέ
νειας, άνηκούσης είς τήν φυλήν Νεφθαλί, τδ έβδομον % 
όγδοον έτος πρδ τής γεννήσεως τούΣωτήρος. 0  πατήρ του 
ητο τέκτων, ώς καί Ιωσήφ δ μνηστήρ τής Παρθένου, έδί- 
δαςε δέ καί είς τδν υιόν τδ ιόιόν του επάγγελμα* άλλ^ 
ούτος, μοχθηρας ών φύσεως καί οκνηρός καί μή άνεχό- 
μενος τδν περιορισμόν, έδραπέτευσε μετά τινα χρόνον άπό 
τδ πατρικόν έργαστήριον καί περιεφέρετο άεργος τη δε 
κάκεΐσε. Απαντήσας δέ τυχα ίω ; τού; είς προσκύνησιν 
τού θείου βρέφου; ερχομένους έξ άνατολών μάγους βασι
λείς, προσεκολλήθη εΓς αύτούς καί τούς ώδήγησεν είς τό 
σπήλαιον οπου είχε τεχθή τό θείον βρέφος, καί ήκουσε 
τούς μάγους προσκυνουντας αύτδ βασιλέα τών Ιουδαίων, 
καί είδε μέ ζηλότυπον δμμα προσφέροντας πλούσια δώ
ρα. Επανελθών είς τήν Ιερουσαλήμ, διηγήθη τδ  περις-α- 
τικδν τούτο είς τούς φίλους του, ή διήγησις δέ αυτ>) 
έφθασεν είς τάς άκοάς τού ΐίρώδου καί κατετάραξε τήν 
φιλοδοξίαν του* οθεν προσκαλέσας τδν διαδόσαντα τήν  
τοιαύτην φήμην μικρόν πλάνητα, έξήτασεν αΐιτόν περί 
τού πράγματος, καί βεβκκοθείς περί τής άλη^είας τής 
φήμης, διέταξε τότε τήν άπάνθρο^πον έκείνην σφαγήν
τών νηπίων.

Αφού έγεινεν αίτιος τού φρικτού έκείνου κακουργήμα
τος, δ Αχάσβηρος άπήλθε πάλιν έκ τής Ιερουσαλήμ καί 
περιεπλανατο τή δε κάκείσε άεργος* περιτυχών δέ συνο- 
δίαν τινά εύσεβών άνθρώπων, οΐτινες έπορεύοντο νά άκού- 
σωσι τάς διδαχάς τού αγίου ίο^άννου τού Βαπτιστού, 
συνανεμίχθη μετ’ αύτών, ήκουσε τούς λόγους τού Προ
δρόμου τού Χριστού, άλλ’ ούδόλο^ς ούτοι έκαρποφόρησαν 
είς τήν μοχθηράν αύτού ψυχήν. Μετά τάς πολυχρονίους 
καί άσκόπους περιπλανήσεις του, άπεφάσισε τέλος νά κα - 
τασταθη είς τήν Ιερουσαλήμ, καί κατά τήν έποχήν του 
πάθους τού Κυρίου μετήρχετο εκεί τήν πατρικήν τέχνην, 
καί κατεσκεύασε τδν σταυρόν τού Σωτήοος. Οτε δέ δ βα
σιλεύς τού παντδς, φέρων έπ ώμων τδ βαρύ έκείνο δρ- 
γανον τής καταδίκης του, ήγετο είς τδν Γολγοθαν, δ 
μοχθηρδς Αχάσβηρος έξήλθεν είς τήν θύραν τού εργαστη
ρίου του, καί ήρχησε νά έξεμή μυρίας ύβρεις κατά του 
Σωτήρος. Καί οτε δ Ιησούς έφθασε πρδ τού έργαστηριου 
τούτου, έστάθη κεκμηκώς έκ τού βάρους τού φορτίου του, 
καί οί στρατιώται, καμφθέντες εις οίκτον, παρεκάλεσαν 
τδν Αχάσβηρον νά άφήσνι τόν θείον κατάδικον νά άνα- 
παυθη πρδς δλίγον είς τδ  πρό αύτού λίθινον έδώλιον. 
Αλλ’ εκείνος, καί αύτών τών δημίων άπανθρωπότερος 
δειχθείς, δχι μόνον άπέρριψε τήν παράκλησιν ταύτην, 
άλλ άποταθείς πρδς το σεπτόν καί άθώον θύμα μέ τρό
πον θηριώδη, Β ά δ ι ζ ε !  τώ  είπε καί κατεφόρτισεν αύτό 
δι* άκατονομάστων υβρεο>ν. Τότε, κατά τήν παράδοσιν, 
ήκούσθη φωνή έξ ούρανού, ώς ηχος βροντής, λέγουσα: 
« Βάδιζε σύ, ώ κατάρατε! Θά διατρέξης ολην τήν γήν 
άπδ τής σήμερον ημέρας μέχρι τής συντελείας τού κό
σμου, άνέ7 ΐος, γυμνητεύο>ν καί περιφρονημένος, καί ού
δαμού θά δυνηθής νά εύρτ,ς άποκατάστασιν!»

Καί τωόντι άπό τής ίμέρας έκείνης δ κακοδαίμων 
Αχάσβηρος, ώθούμενος ύπδ δυνάμεως υπερφυσικής, #p- 
χησε νά έκπληρη την θείαν άπόφασιν. Πολλοί δέ τώ ν



απλοϊκών ανθρώπων κατά καιρούς καί κατά τόπους διε- 
βεβαίωσαν ότι συνέβη νά ίδωσι μακρόθεν τον κατεσκλη- 
κότα εκείνον γέροντα, βακτηρίαν βαστάζοντα καί ράκη 
ένδεδυμένον, καί ώς αΐξ άγρια διαπηδώντα τάς κορυφάς 
τών αγρίων ορέων, καί ούδαμοΰ δυνάμενον νά σταθεί ή νά 
ύπομείνη την θέαν άνθρο>που.

(Επεται το τέλος.)

ΓΚΑΙΤΗΣ.

Οταν ή μεγαλοφυίκ δρμα είς το στάδιον της μελέ
της, παράδοξον δεν εινε άν δέν εύρίσκη ηχώ είς τάς ψυ- 
χάς τών πολλών, αϊτινες ουτε έννοοΰσιν αυτήν, ουτε δύ- 
νανται νά τήν άκολουθήσωσιν είς τήν αίθέριον πτήσίν 
της. Μεμονωμένη ΐσ τατα ι ώς ή ο'ασις της έρημου έν τω  
κόσμ^) της φαντασίας, και θερμαίνει αυτήν ήλιος, ούτι- 
νος ή ζο^ογονος άκτίς δεν λάμπει είς τούς οφθαλμούς τών 
εν σκότει διαπορευομένων. Καί άν άναγνωρίσωσι τήν 
αλήθειαν άρχής, παρ αυτής άνακαλυφθείσης, αείποτε 
ομο)ς αυτη θέλει διαμένει ίσχυρωτάτη ώς το αίνιγμα της 
Σφιγκός, καί αυτόχρημα μυστηριώδες έπος είς τον μή 
Εχοντα οξύνοιαν μαντευτικήν.

Αλλ’ δ τον κοιν<ονικον έξευγενισμόν εντεταλμένος δέν 
Ϊσταται είς μόνην τής αλήθειας τήν άποκάλυψιν, άλλά 
πάντα λίθον κινεί οπως είς πάντα ς διαδώση τήν υψηλήν 
ιδέαν, ήτις συγκινεϊ τήν ψυχήν του. Μεταξύ του παρελ
θόντος καί του μέλλοντος ΐσ τα τα ι το παρόν’ το έρευνκ, 
εννοεί τάς άνάγκας αύτου, έξετάζει τον βαθμόν της δια
νοητικής αύτοΰ δυνάμε<ος, όπως κάλλιον συμμορφωθή μέ 
αύτό’ καί τότε ώς δ άγγελος, οςτις κατέρχεται είς έπί
σκεψιν του ανθρώπου, καί όςτις, αποθέτου τον περιλαμπή 
στέφανόν του είς το μέτωπον άστέρος τινός, κρύπτει το 
πρόσωπον διά τών πτερύγων οπως ή λάμψις αύτου μή 
εκθαμβώση τούς έκ πηλού οφθαλμούς του ανθρώπου, 
ουτω συχνάκις ή μεγάλο φυ'ί'α καλύπτει ύπο μορφήν τινα 
τήν ιδέαν όπίος τήν κατα 7ήση καταληπτήν, κατέρχεται 
είς τούς τάφους άνασκαλεύουσα τήν κόνιν αύτών, επικα
λείται τάς παρελθούσας γενεάς, μεθ’ ών κάλλιον σκέπτε
τα ι περι τής παρούσης, έν τοις σπουδαίοις έφευρίσκει τήν 
τέρψιν, έν τοίς τερπνοις τήν σπουδαιότητα, ανοίγει δίο
δον είς τον νουν διά τής καρδίας και ωφελείται έξ αύτής 
ώς έκ του τελειοτέρου όδηγοΰ ηθικής αρχής, Εντεύθεν ή 
δημοτικότης τών έξόχων συγγραφέων καί ποιητών, έν- 
τευθεν ή δημοτικότης του Γκαίτου.

Τήν δι 
ΙΗ' καί Ιθ'

άναμφιβόλως υπήρξεν δ μεγαλύτερος ποιητής τής π α 
τρίδος του, δ κομψότατος λογογράφος του αίώνός μας, 
πολιτευτής τής άρκτώας Εύρώπης καί πατήρ τής φιλο
λογίας της.

Εγεννήθη ο περιφανέστατος ούτος ποιητής είς Φραγ- 
κφόρτην τώ  1 7 4 9  έκ πατρός πολλου περι τήν έπιστή- 

ην τών νόμων καί δοκιμωτάτου, διο και άπο τής πα ι- 
ικής του ήλικίας άφιερώθη τη θέμιδι* περαιώσας δέ ένι

τή  πατρίδι τήν εγκύκλιον παίδευ σι ν, εστάλη είς Λείψιαν, 
παρά τη  Νομική του πανεπιστημείου αύτής σχολή. Αλλ 
ή φλογερά τού νέου ψυχή εύκόλως δέν ηδύνατο νά ύπο- 
φέρη τής τυπικής επιστήμης τήν ψυχρότητα’ δ σπινθήρ 
τής μεγαλοφυ'ί'ας έφλέχθη έπί τέλους έν αύτώ , και δ νέος 
Γκαίτης, καταλιπών τήν Λείψιαν, έρρίφθη είς το στά
διον τού άληθοΰς αύτοΰ προορισμού.

Ο πατήρ του, μέγας τών τεχνών έραστής, έκάλει είς 
τον οίκον του ού μόνον τής Φραγκφόρτης τούς ζωγρά
φους, άλλά καί πάντας τούς δοκίμους τ ώ ν  περιχώρων καλ- 
λ ιτέ /να ς. Συνήρχοντο λοιπον πάντες είς τήν οικίαν τοΰ 
φίλου τούτου τώ ν ώράίων τεχνών, έδίδοντο αύτοίς δ ιά 
φορά θέματα , και ήνοίγετο ούτως εκεί γραφικής καλλι
τεχνίας ά γ ω ν ισ τ ή ρ ιο ν .  Είς τούς άγώνας τούτους παρών 
δ νέος Γκαίτης, ήκουε μετά  προθυμίας τών καλλιτεχνών 
τούτων τά ς συμβουλάς, έθεώρει ύε μετά προσοχής καί 
επιστασίας τά  δοκίμια αύτών, και ούτως έν δλίγω χρόνω 
δ οξύς αύτοΰ νοΰς έγυμνάσθη είς τήν μουσικήν και ζ(ύ- 
γραφικήν καί είς τήν θεωρίαν τών φυσικών αντικειμένων. 
Εκτος δέ τούτων ένησχολήθη είς τήν σπουδήν τής νομο
λογίας και τών νεωτέρων γλοοσσών, έξ ών πολλας κ α τε- 
μαθε, και ιδίως τήν Εβραϊκήν.

Τήν ψυχήν τοΰ νεαοοΰ ποιητοΰ έθέρμανεν αγνόν έρω
τος αίσθημα είς ηλικίαν δεκαοκτώ έτών, δπερ βραχύ μέν 
διήρκεσε και το τέλος τοΰ δποίου υπήρξε μάλιστα 5ου— 
νηρον, κατέλιπεν δμως είς αύτον έντύπωσιν βαθεϊαν καί 
το αίσθημα έπέζησε πολύν χρόνον είς τήν καρδίαν του. 
Ούτως α I γυναικειαι εικόνες, τάς δποίας έζωγράφησεν, 
υπήρξαν πολλάκις άπαύγασμα τής ερωμένης του. Εκας-ον 
ισχυρόν αίσθημα άπετέλει έν αύτώ εμπνευσιν νέου ποιή
ματος. Τά πάντα μετέβαλλεν είς ποίησιν, και έδοκίμα- 
ζεν, ώς ο ϊδιος λέγει, μεγίστη ν λύπην διότι δέν ηδύνατο 
νά πολλαπλασιάση τάς πηγάς τής έμπνεύσεώς του διά 
περιηγήσεων έκτος τοΰ περικυκλοΰντος αύτον κύκλου.

Εν πασιν αύτοΰ τοίς ποιήμασι λάμπει ή άλήθεια, ή 
δύναμις τοΰ λόγου, το φυσικόν και άφελές αίσθημα. Αμα 
τ ι έπροξένει είς αύτον θλίψιν ή ηδονήν, μετέβαλλε το αί
σθημα είς ποίημα, και ή εσωτερική αυτη θεωρία τον κα- 
θησύχαζεν. ό ,τ ι  εγραψεν, ώς πο ιήμ ατα  λυρικά, δράμα
τα , έλεγεΐα, μυθιστορήματα, δλα πρέπει νά θεωρηθόΐσιν 
ώς εξομολόγησις συμπληροΰσα τήν βιογραφίαν του’ το 
έξοχώτατον πάντων τών έργων του εινε δ Φ α ΰ σ τ  ο ς, 
προϊόν φιλοσοφικόν, θρησκευτικόν και διδακτικόν έν
ταύτώ .

Μ εταβάς είς Στρασβούργον διά νά τελειοποίηση τά  
νομικά του, εΐλκυσε τά  βλέμματα νεάνιδός τίνος, τής 
δποίας ή μυστική εύα-.σΟησία έτροποποίησεν έπαισθητώς 
τήν έσωτερικήν ΰπαρξίν του. At μ ετ  αύτής πλατωνικαί 
σ/έσεις του τον ένέπνευσαν τήν ιδέαν τοΰ νά μυσταγω
γηθεί είς τά  μυστήρια τών κατά καιρούς άλχημιστώ ν, καί 
έπι τούτω  προσήλθεν είς τον Ιωάννην Βέχμεν καί έπρο- 
χώρησε και μέχρι δοκιμών. Είσπηδήσας έντος τής δ ιά
πυρου και αοράτου ταύτης σφαίρας, δέν έσταμάτησεν* 
ηθέλησε νά πλάση είς εαυτόν θρησκείαν διά μόνης τής 
δυνάμεοίς τοΰ συλλογισμού* βάσιςτης ήτο δ πλατωνισμός, 
μέρος τη ς ή μυστική καί άλληγορική και άεροβάμων φι
λοσοφία, το  δέ δλον, οικοδόμημα χίμαιρας και παραδο
ξολογίας. 1Ϊ είς τήν πόλιν έκείνην διαμονή του εύηρέστει

ΓΚΑΙΤΗ*.

ιδίως είς τάς περι Γοτθικής γλυφής και^ ζωγραφικής ορέ
ξεις του. Αυτόθι έσχετίσθη μετά τοΰ Ερδερ, ού τίνος τά  
σπάνια προτερήματα ώς κορυφαίου τών τότε συγγραφέων, 
δ πλούτος τών γνώσεών του και δ διαβατικώτατος νοΰς 
κατεγοήτευσαν τον Γκαίτην* και έκ τής σχέσεως ταύ
της ώφελήθη ούκ δλίγον.

Επανελθών διδάκτο)ρ είς τήν πατρικήν του οικίαν το 
1 7 7 1 , δέν έβράδυνε νά έλκύση προς εαυτόν τούς έχοντας 
τά  αύτχ φρονήματα* μεταξύ δέ τών συντρόφου του ήν 
καί δ Ερδερ. Συναλλάσσοντες τάς ιδέας των, δλως έκδο
το ι είς οίστρον άκατάσχετο ν, ρίπτοντες έν τώ  μέσ<μ δόγ
μ α τα , περί τής ορθότητος τών δποίων δέν έγγυατο καμμία 
θεωρία, έσχεδιογράφησαν τήν περίφημον φιλολογικήν σχο
λήν, ήτις οιεκρίθη διά τοΰ ονόματος τοΰ Γκαίτου.

Συστηθεις είς τον διάδοχον τοΰ Δουκός τοΰ Βέϊμαρ, 
παρεπιδημοΰντα κ α τ’ έκείνην τήν εποχήν είς Φραγκφόρ- 
την, Ιτυχε μεγάλης παρ αύτοΰ περιποιήσεως καί τοσαύ- 
της αγάπης, ώστε μετεκλήθη είς τήν αυλήν του, άμα 
Ελαβεν είς χείρας τάς ήνίας τής κυβερνήσεως. έ κ ί ϊ  ώνο- 
μάσθη τό πρώτον σύμβουλος πρεσβείας, μ ετ’ όλίγον σύμ
βουλος ιδιαίτερος, πρόεδρος τής οικονομίας καί ίλαβε δί
πλω μα ευγενείας. Επροτάτευσεν αύτοΰ γενναίως καί διά 
παντός τρόπου τάς τέχνας, τά  θέατρα, τάς φυσικάς άπο- 
μιμήσεις, και τήν άοκνον ενέργειαν του μαρτυροΟσι πολ
λοί κήποι, πολλά κτίρια τής πόλεως έκείνης, ήτις ί ν  
δ θρόνος  τ ο υ ,  κατά τάς εκφράσεις τών βιογράφων του. 
Ενταΰθα τό δνομάτου έπροφέρετο μετά θρησκευτικού 
βασμοΰ, ή δέ οικία του ήν δ ναός καί τό παλλάδιον τϋ ς
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πόλεως* ο Αύτοκράτωρ τής Ρωσσίας καί δ Ναπολέων 
αώ άπένειμον μεγαλόσταυρους.

Εκεΐθεν μετέβη εις Ελβετίαν, διέτρβζεν δλόκληρον την 
Ιταλίαν, καί διέμεινεν εί; αύτήν καί* μάλιστα είς την 
Ρώμην, δέκα έτη. Η μακρά έν Ιτα λ ία  διατριβή του έ- 
τροποποίησε τάς πρώτας κλίσεις καί εντυπώσεις του, 
άλλά ποτέ δέν έπαυσε νά λατρεύη ώς ποιητής τδν με- 
σαιώνα. 1ί Ιταλία  άπεκάλυπτεν είς τούς Οφθαλμούς του 
νέον τινά κόσμον, τδν τής Ελληνικής άρχαιότητος, τής 
οποίας χαρακτήρ ητο τδ υψος τών ιδεών καί ή άπλότης. 
0  ένθερμος πρδς τήν φύσιν καί τήν τέχνην έρως του κα
τέστη αύτου υψηλότερος, καί τά  μεγάλα του συγγράμ
μ α τα , ατινα έγραψε κατά τήν εποχήν ταύτην, ώς ο 
Φ α υ σ τ ο ς ,  ή Δω ρ ο θ έ α ,  κτλ. φέρουσι τδν τύπον τούτον.

Ολα τά  πρόσωπα τών ποιημάτων του Γκαίτου έχουσι 
τελείαν ομοιότητα μέ τήν φύσιν, είσίν άληΟέστατα μέχρι 
κεραίας, καί αί λεπτομέρειαι άναπτύσσονται καί συναρ- 
μολογουνται μετά τοσαύτης άκριβείας, ώστε νομίζει τις 
δτι έγεννήθησαν διά μιας. Εντεύθεν προέρχεται ή έλλει- 
ψις πάσης υπερβολής, πάσης έπιτηδεύσεως, παντδς ψεύ
δους. Η ένέργειά του είνε ενέργεια άκοπος, καί ούχί έκρη- 
ζις κρατήρος άκαταμαχήτου. Είς τά  άσματά του ιδίως 
άναφαίνεται δλη του η καρδία* έξήλθον αγνά, άνέπαφα 
άπδ αύτήν, άνευ κόπου, άνευ εργασίας, ό  λαδς τά  διε- 
τήρησεν ώς ιδιοκτησίαν του, καί τά  έπαναλέγει μέ υπε
ρηφάνειαν, διότι άνυψοΰσι καί έξευγενίζουσι τήν ζωήν του. 
Η  σπανία φιλογένεια του Γκαίτου, ηνωμένη μετά έξαισίου 
πνεύματος έννοοΰντος τά  ξένα άριστουργήματα, έστί βε
βαίως £ν τών θαυμάτίον τής διανοητικής του υπάρξεο>ς. 
Η  ί φ ι γ έ ν ε ι ά τ ο υ  είνε άριστούργημα εύαισθησίας καί 
άρχαΐκου μεγαλείου* δέν είνε μίμησις του Εύριπίδου, άλλ 
άνάμνησις ζωηροτάτη τής Ελληνικής ποιησεως.

Μετά δγδοήκοντα δύο έτών ζωήν ένδοξον, ο Γκαίτης 
έτελεύτησε τη  2 2  Μαρτίου 1 8 3 2 . Σύμπασα ή Γερμανία 
έπένθησε τον έκλείψαντα τούτον ήλιον του φιλολογικού 
αύτής ούρανοΰ* δ συγγραφεύς της, δ δδηγος του αιώνός 
της, δέν υπήρχε πλέον μεταξύ τών ζώντων. Οι δ έ  πρίγ- 
κηπες του Βείμάρ έδέχθησαν έν τοίς τάφοις τής οίκογε
νείας των τδ μέγα κλέος του Κράτους αύτών.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

Ο ΕΝΑΣΤΡΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ, ήτοι Εγχειοίδιον Πρακτι
κής Αστρονομίας, συνταχθέν επί τή  βάσει πολλών νεω- 
τέρων Εύρωπα'ίκσίν Συγγραμμάτων, καί εκδοθέν υπο 
Ιωάννου Μ. Ραπτάρχου. Δαπάναις Γ. Ζαρίφη. Εν Kojv- 
σταντινουπόλει, 1 8 6 4 .

Εζ δλων τών φυσικών επιστημών άναντιρρήτως ή Αγρο
νομία παρέχει πλειότερον τδ  ενδιαφέρον, ό  μηχανισμδς 
τοΰ ούρανου, olov παριστώσιν ήμίν αύτδν δ ήλιος, η σε
λήνη καί οί λοιποί άστέρες, έστί τδ πρώτον πρόβλημα, 
ε ίς  τήν λύσιν του δποίου κατέγεινε καί δέν παύει κατα - 
γινόμενος δ ανθρώπινος νους, έφ δσον εύμοιρεΧ μορίου 
περιεργείας καί δεν άναγκάζεται νά έρπη είς τδν βόρβο
ρον τοϋ υλισμου.

Καί δτι μέν η Αστρονομία εινε ή ώραιοτέρα καί τερ- 
πνοτέρα επιστήμη, ώς παρασκευάζουσα τδν νουν είς βα- 
θείας σκέψεις καί άνυψόνουσα την ψυχήν είς άνο>τέρας 
τω όντι σφαίρας, διδάσκει ήμας ή ιστορία τών άρχαίων 
εθνών, καί αύτών έτι τών άπολιτεύτων, ατινα διά τής 
καλλιεργείας τής επιστήμης ταύτης ήλλαξαν βίον.

Καί αύτοί δέ οί σοφοί πρόγονοι ήμών δέν άπηξίωσαν 
νά καταγίνωνται δλαις δυνάμεσι καί καθόσον έπέτρεπον 
αύτοίς τούτο τά  λίαν περιωρισμένα μέσα τής έποχής των 
είς τήν θεο)ρίαν τών ούρανίων. Αναξαγόρας S φιλόσοφος 
τοσοΰτον ήν κυριευμένος έκ τοΰ πρδς τήν επιστήμην ταύ
την έρωτος, ώστε διένειμε ολα αυτου τά  υπάρχοντα είς 
τούς συγγενείς του, οπως έπιδοθή άπερισπά<-ως ε ίς  τ η ν  
Οεο>ρίαν τ ο ΰ  ο ύ ρ α ν ο υ  κ α ί  τ ή ς  π ε ρ ί  τ δ ν  δ λ ο ν  
κ ό σ μ ο ν  τ ά ξ ε ω ς ,  διά τδ δποιον μόνον έφρόνει καί ελε- 
γεν δτι δ άνθρο^πος ήδύνατο νά προτιμήση τδ  γ ε ν έ σ θ α ι  
τ ο υ  μ  ή γ ε ν έ σ θ α ι ,  ήτοι τήν αϊσθησιν άπδ τήν άναι- 
σθησίαν.

Τά δλίγα τα υτα  άρκοϋσι, νομίζομεν, δπως κινήσωσι 
τδ  ενδιαφέρον εκείνων ιδίως εξ ημών, δσοι λίαν άτελε- 
στάτας έχουσι περί τών ούρανίων γνώσεις, διότι ποτέ δέν 
εύκαιρουσι νά άνυψώσωσι τά  βλέμματά των άπδ τής γής. 
’Ε πί τώ  σκοπώ τούτω συνετάχθη καί τδ  προκηρυττόμε- 
νον Εγχειρίδιον, πρακτικόν κατά μέγα μέρος, προϊδν πο- 
λυετους μελέτης καί σπουδής διαφόρων άστρονομικών 
Συγγραμμάτων.

Εύελπιστουμεν δτι άναπληρουμεν σημαντικήν έλλειψιν, 
προσφέροντες τδ διά πασαν τάξιν εμβριθών άναγνωστών 
περίεργον τούτο καί οσον τδ  δυνατδν άπλούστατα συν- 
τεταγμένον φιλοπόνημα, έν φ  προσεπαθήσαμεν παντί 
σθένει δπως συμβιβάσωμεν την έπιστήμην μέ τάς ίεράς 
Γραφάς. Διότι, δόξα τώ  Θεώ, δέν ζώμεν πλέον κατά  τήν 
φανατικήν έκείνην εποχήν του μεσαιώνος, καθ $ν ούδό- 
λως ήτο συγχ&)ρητή ή δημοσίευσις τοιούτων βιβλίων, 
καί καθ’ ήν αί θεΐαι Γραφαί ήρμηνεύοντο λίαν τυπικώ ς, 
ώς εί έκάστη ρήσις δέν ητο δυνατόν νά έξηγηθη μ ετα - 
φορικώς.

Οταν Γαλιλαίος, δ περίφημος ερευνητής του ούρανου 
καί έφευρετής τοσούτων θαυμασίων φαινομένου, έδικάσθη 
ύπδ του Συνεδρίου τής Ρώμης πρώτον ερήμην, εΤτα δε 
προσεκλήθη νά άπολογηθη καί κατεδικάσθη νά άποκηρύ- 
ξη δημοσία τήν δόξαν του, οί θρησκομανείς θεολόγοι τής 
Δυτικής εκκλησίας, ?) μάλλον τά  καταταραχθέντα επί 
τή  καινή διδασκαλία του σοφού τούτου σμήνη τών Ιη
σουιτών, μετήρχοντο παντοια μέσα δπως παραστήσωσι 
τώ  λαώ επικινδύνους τάς περί κινήσεως τής γής καί τών 
λοιπών ούρανίο^ν φαινομένων δοξασίας τοΰ Γαλιλαίου. 
Είς τοσοΰτον δέ κατήντησαν θράσους, ώστε, άναβάς είς 
έξ αύτών μίαν τών ήμερών έπί του άμβωνος, έτόλμησε 
νά καταδικάση πάντας τούς καταγινομένους είς έρευναν 
τών ούρανίων, λαβών ώς θέμα τής δμιλίας του τούς 
λόγους, ο$ς άναφέρει δ Εύαγγελιστής Λουκάς δτι άπηύθυ- 
νον κατά τήν Ανάληψιν τοΰ Κυρίου οι δύο άγγελοι πρδς 
τδ πλήθος : « Ανδρες Γαλιλαίος τ ί  έστήκατε έμβλέπον- 
τες είς τδν ούρανόν;»

ίδού ποΰ καταντά ή δεισιδαιμονία καί δ φανατισμός. 
Πρίν δώσωμεν πέρας είς τήν σύντομον ταύτην εκθεσιν, 

καθήκον ήμών θεο>ροΰμεν νά έκφράσωμεν καί αυθις δη-

μοσία τήν εύγνωμοσύνην ήμών πρδς τδν φιλογενέστατον 
καί φιλόμουσον δμογενή Κ. Γεώργιον Ζαρίφην, τδν βαί- 
νοντα τοίς ιχνεσι τώ ν Ζωσιμάδων καί Καπλανών, δστις 
εύηρεστήθη νά άναδεχθη ιδίαις δαπάναις τήν έκτύπωσιν 
τοΰ άνά χειρας Εγχειριδίου, δπερ ούχί μικρας ωφέλειας 
πρόξενον γενήσεται τη  σπουδαζούση νεολαία, πρδς ήν δια
νέμεται δωρεάν, επ’ δνόματι τοΰ εύγενοΰς δωρητοΰ.

Κρίνομεν δέ ούχί άσκοπον δπως παραθέσωμεν ένταΰθα, 
ώς έν έπιλόγω, τάς κρίσεις τής Ελληνικής έφημερίδος τδ 
Μ έ λ λ ο ν  έπί τοΰ βιβλίου τούτου:

« 0  προκηρυττόμενος Ε ν α σ τ ρ ο ς  Ο ύ ρ α ν δ ς ,  λέγει 
ή περισπούδαστος αδτη έφημερίς, έστίν έγχειρίδιον πρα
κτικής άστρονομίας, έπιστήμης δηλονότι ούχί τοίς πασι 
προσιτής. Αλλ’ ή ποιητική έξεικόνισις τών αίθερί<ον έν 
γλώσση εύλήπτςο εισάγει τδν άναγνώστην είς τά  μυ^η- 
ρια τής δημιουργίας άπόνως, καί άποκαλύπτει αύτώ τά  
θαυμάσια τοΰ ούρανοΰ ψυχαγωγικώτατα.

« 0  Ενας -ρος  Ο ύ ρ α ν δ ς  τοΰ Κ. Ραπτάρχου, συνε- 
νών τδ  τερπνδν μετά τοΰ ώφελίμου μέχρι μυθιστορικής 
άφελείας, δύναται νά χρησιμεύση ώς δασις χλοερά είς 
τούς άσκόπως έν τη  έρήμω τών μύθων πλανωμένους, καί 
ούδέ σταγόνας τής άληθοΰς σοφίας απαντώντας διά την 
άποξηραινομένην αυτών καρδίαν.»

Ο ΠΤΩΧΟΣ.

« Πλούτος προστίΟησι φίλους πολλούς, b δέ πτωχδς
xal άπό τοΰ ύπάρχοντος φίλου λείπβται. ·

ΣΟΛΟΜΩΝ.

Με τήν κόμην χυμ ένη ν’ς τά στήθη 
έκ του ψύχους σχεδόν παγωμένος, 
καί μέ ομ μ α  θρηνούν πρδς τα πλήθη 
Ρακενδύτης αύτά έκφωνεΊ:
« ‘Ο θεδς, ώς έμέ, ώργισμένος 
« μή σας ?δη ποτε, Χριστιτ^οί!»

« Κ’εΙς έμε εν μον(5λε7ττον δο'τε*
» αποθνήσκω τής πείνη; δ τάλας!
» τής ζωής κάν 6 θάνατος ποτε 
» νά λύτρωση κ’έμε θα έλθή;
» ‘Ο θεδς μ ή  σας δώση μεγάλας 
» συμφοράς ώς ’ς έμέ, Χριστιανοίΐ »

« *Σ τήν χαράν κ' ευθυμίαν τοΰ κοσμου 
» αλλοτ ή μην κ’ έγώ βυθισμένος,
» με έκύκλουν τά πλούτη, κ έντός μου 
» τών δαιμόνων άντηχ’ ή <ρυ)νή,
» κ' είς ματ αίας χαράς δεδομένος 
» κατεφρόνουν τδ παν, Χριστιανοί! »

« Μέ έκύκλουν λεγόμενοι φίλοι,
» ποΰ μέ βλέπουν και φεύγουν μακρόθεν,
» φίλους οιμοι! τους εΤχεν ή υλη*
» μ’ αύτήν ήλθον καί φεύγουν μαζήΐ 
» Ειμαρμένη βουλή νηπιόθεν 
» μέ έμπαίζει δεινώς, Χριστιανοί! »

« Εν μονόλεπτον δότε! ματαίως 
» ανεγείρω ίκέτιδα χείρα"
» δέν εΤμ’ άςιος οικτουί δικαίως

» ή  φωνή μου ούδέν α κινεΤ.
»Φεΰ! σύδένα ήλέουν, κ ή Μοίρα ;
»το>ρα πα/ζει μ ’ έμέ, Χριστιανοίΐ » y-a

« Δέν μοί |χενει έλπίς άλλη πλέον,
» ή τοΰ τάφου τήν Ούραν νά κρούσω,
» ισως σβύσω ’ς αύτδν τελευταΤον ν Ν
» τών δεινών μου τήν φλόγα* κ’έκεΐ μ
» πλήν φοβούμαι μή  αίφνης άκούσω,
» πώς δέν εΤμαι δεκτός, Χριστιανοί! »

ΔΛΕΞ1ΑΝΔΡΟ£ I. ΣΤΑΜ ΑΤΙ ΑΔΗΣ,

Mil ΜΕ ΛΗΣΜΟΝΕΙ!

‘Οπόταν μόνος έρημος ’ς τά ςένα θά πλανώμαι, 
τήν στέρησίνσου θρηνωδών, τήν καλλονήν σου κλαίων' 
δπόταν τής καρδίας μου τούς κτύπους 0’ άκροώμαι, 
κρατών μέ χεΤρα τρέμουσαν τδ μέτωπόνμου καϊον, 
στιγμήν τινα &ν εύρεθής περίλυπος καί μόνη, 

μ ή  μέ λησμονεί!

‘Οπόταν άλλου ερωτος θά σ’ άνοιχθή ή πύλη 
καί τής θερμής άγάπης μας τά £όδα θά σκορπίσης, 
είς νέα χείλη έραστοΰ προσφέρουσα τά χείλη, 
βυθίσου είς έρατεινάς, φιλτάτη, άναμνήσεις, 
και ένΟυμοΰ τδν φίλον σου όπόταν άνεφώνει 

μ ή  μέ λησμόνειΐ

’'Λν μας χωρίση ή σκληρά καί μαύρη ειμαρμένη 
καί τδ γλυκύ μας ό'νειρον έξ αίφνης διακόψη,
£ν ή άθλίαμου μορφή, φιλτάτη, δέν σ’ώφραίνη 
καί ή ψ υ/ή  σου έραστήν πιστόν σου έκδιώξη* 
άν μας χωρίση ή οργή τής Μοίρας καί ο\ φθόνοι, 

μή μέ λησμόνει!

’Εγώ παντοΰ καί πάντοτε θά σ’ άγαπώ, φιλτάτη, 
καί μέ τοΰ νοΰ τάς πτέρυγας πλησίον σου θά τρέχω* 
τδν μυστικόν μας 2ρωτα ό νοΰς μου θά φυλάτηι 
καί μέ πικρά μου δάκρυα τήν μνήμην σου θά βρέχω.
Συ δέ, φιλτάτη μου ψυχή, δσάκις εΤσαι μόνη, 

μή μέ λησμόνει!

X. ΣΑΜΑΡΤΣΙΔΗΣ.

ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΟΣ, (ί)

‘Ρυάκιον, είς στρώμα χαλίκων καί άνθέων 
μέ μόρμυρον ΰπνώδη κιθάρας γλυκυτάτης 
είς κράσπεδον λοφίσκου πρασινισμένου £έον, 
τί δέν μέ ψιθυρίζεις, ώ (δύαζ, τ’ ονομά της;

Αΰρα, ήτις είς £όδα κ’ ίάσμους περιτρέχεις, 
καί μαλακής φιλύρας τάς κορυφάς μαλάττεις, 
καί τούς χρυσούς άστάχεις μέ μαργαρίτας βρέχεις, 
έντός μου δέν ένστάζεις, ώ αύρα, τ’ονομά της;

Λευκδν έροηων άστρον, σελήνη είρηναία, 
τδ βράδυ είς τδ κύμα οταν στιλπνάς χαράττης 
καμπ^λας, άμφιβόλους καί σχήματα τυχαΤα,
’ς τδ στήθός μου, σελήνη, δέν γράφεις τ ονομά της;

(I) Τά έξής δύο ώραΤα ποιημάτια άποσπώμεν έκ τών Ι Ιρ ώ τ ω ν  
’Ε μ π ν ε ύ σ ε ω ν  τού Κ. X. Δ.  ΙΙαρμενίδου, ατινα άποστάζουσι τδ 
ά ρ ω μ α  νεαρας^ φαντασίας, καθδ γραφέντα είς τήν άνδρικήν ήλικίαν 
τής Μούστ^. ’ Αξιον περιεργείας οτι ήδη ή Μούσα τοΰ καλοΰ τούτου 
όμογενούς ποιητοΰ άπέβη πεζοτέρα, ώς π'Λγομένη έν μέσω βαλλών 
βαμβακίου/καί άτμοσφαίρας πνιγηρας κηναμώμ°υ * δ έγκύττυων ε ί ς ^ ν  
ίεράν π ο ίη σ ιν  πρέπει νά ηνε άπερίσπαστο^ Οπό τών κοινωνικών μερι- 
μνών, ώς δ συνδιαλεγόμενος μετά τοΰ θεού διά τής προσευχής. Σ . Ε.



►

‘Οπόταν, χελιδών μου, το βράδυ περιμένης 
μ ΐ  φθόγγου; ερωτύλου; είς φωλεας φιλτάτης 
άγκάλην , νά άκούσ^ς το μέλος έρωμένης 
ή χου ς, δεν ψάλλεις τότε, ώ ψάλτα, τ’ονομάτης;

Ύ πνε, όπόταν παύης τά μαύρα δάκρυα μου, 
καί μ !  μανδύαν μαΰρον τά ό'μματά μου φράττης, 
ώ! δεν μέ ψιθυρίζεις τ’ αθώα όνειρά μου;
’ςτά  ώ τάμου δέν λέγεις, ώ ΰπ νε, τ’ονομά της;

ΤΟ ΜΕΙΔΙΑΜΑ.

Τ ήν άρρητον γλυκύτητα αγγέλου, δταν ψ άλλτ\ 
τόν ύμνον τον εωθινόν καί αρπην χρυσήν πάλλ^,'

τάς φλόγας, που τάς πρωϊνας νεφέλας σαπφειρόνουν ’

τδ σεμνωπδν έρύΟηματής άρετής* το κρίνον, 
έντος ψυχής παρΟενικής τδ πρώτον μύρον χύνον*

τά; άπαυγάσεις τής χαράς, π ο ϋ ο μ μ ’άγνδν χρυσόνουν’

τής αύρας το πτερύγισμα, πουφεΟγον τάς εκτάσεις 
άπαλοψαύει τδ πρω ι τής γαλανής θαλάσσης, 

και στεναγμοί υπόκωφοι το κυμα ρυτιδόνουν*

του άνθους τδ φρικίασμα, όπόταν μαργαρίτης 
προσπίπτει δρόσου και πνοή τδ σεί̂ ι ζεφυρίτης' 
τδ πρδς τδν Πλάστην τής ψυχής διάπυρον θυμίαμα 
ήσΟάνΟην πρδς έκεΤνό σου τδ πρδς έμε μειδίαμα!

X. Α. ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ.

ΤΗΝ |ΧΑΡΙΝ MOV ΖΗΤΩ! . . .

Είς τδ βλέμμα σου τδ ΟεΤον, 
ώς είς άστρον, έγώ κύπτω, 
είς τδ γόνυ σου προσπίπτω 

και τήν χάριν μου ζητώ!
Μ ή άγρίο>; μή μέ ΐοτ,ς, 

ώνεάνις έρωτύλη, 
μ ή  συστείλτκ συ τά χείλη  

εις τδ οναρ μου αύτό!

Δέν σε (5αίνω με ναρκίσσους, 
οέν σέ στρόνω νέα ρόδα, 
μ  ευφροσύνης τρέχω πόδα 

και τά ίχνη  σου φιλώ.
Και λυπουμ οταν στενάζης, 

και δακρύω οταν κλαίτ^ς, 
κ:’ δταν είς χαράν σΰ πλέτ,ς 

χαρμοσύνως προσγελώ!

’Εκ τοϋ θρόνου τών χαρίτων 
μέ χρυσοΰν στεμμένη στέμμα, 

ρίπτε κάποτε κ’ εν βλέμμα  
ν εί; τήν γήν τήν τών θνητών, 
ii! άν στρέφωνται ολίγον 

κ’ είς αύτήν οί λογισμοί σου, 
στιγμήν μίαν ένΟυμήσου 

καί τδν ψάλτην σου αύτόν!

Εί; τάς ώρας του τάς μαύρας, 
είς τάς ώρ α; του τών πόνων 
εν μειδίαμά σου μόνον 

άς τδν χαιρέτα γλυκά.
Καί αύτδς, είπε, άς ί'δτι 

στιγμήν μίαν ευτυχίας, 
βάλσαμον πχρηγορίας 

είς του βίου τά κακά!

Αλλους λάμπει καί φωτίζει 
ό γλυκίς δ ουρανός σου, 
άκτίς μία ό'μματός σου 

άς λαμπρύνω καί αύτόν!

Σταλαγμδν χαράς Οάπίγι, 
κ' έκ χαράς ολος Οάκλαύστ», 
παραδείσους Ο άπολαύστ\

εί; τά υψη προσπετών! . . .

Μ ή άγρίως μή μέ ί δτ,ς, · 
ώ νεάνις έρωτύλη, 
μ ή  συστείλ^ς σΰ τά χείλη  

είς τδ οναρ μου αύτό!
Είς τδ βλέμμα σου τδ θείον, 

ώ ; είς άστρον, έγώ κύπτω, 
εί; τδ γόνυ σου προσπίπτω  

καί τήν χάριν μου ζητώ!

- ΚΛΕΑΝΘΗΣ 1. II...

Εμπορος είς άκρον τ ίμ ιο ;  κ α ί  φ ιλαλήθης, έλθών ε ί;  έρ- 
γαστήριον τεχ ν ίτο υ  τ ινό ;,^τώ  έζήτησε κατεπείγουσάν τ ιν α  
έργασίαν είς προσδιωρισμένον Χ ιάστηκα χρόνου. « Σ κ έ-  
φθητι καλώ ς, τ ω  παρετήρησεν, άν θά ήμπορέση ; νά τ ή ν  
προφθάση; κ α ί  μ ή  μέ ά π α τ ή  ση;, σέ παρακαλώ* δ ιό τ ι  
ενόσω έχω  καιρόν δύναμαι νά τή ν  παραγγείλο> εις ά λ 
λον, άν μέ ε ίπ ή ;  τή ν  αλήθειαν.—  Θέλ<ο έκτελέσει τή ν  
π α ρ α γγελ ία ν  σας έξ απαντος , είπεν ο τ ε χ ν ίτη ς ,  τή ν  έρχο - 
μένην π έ μ π τ η ν ,  άνδέν  άποθάνω .»  Φθάνει εντούτο ις  ή π έ μ 
π τ η  κ α ί  ο καλό ; έμπορος περιμένει άνυπομόνω;, ά λ λ ’ ού- 
δεις έμ φ α ν ίζετα ι είς αύτόν. Τδ εσπέρας λοιπον τ ή ;  ιδ ία ;  
ημέρα ; έοχετα ι χωρίς ν ά χ ά σ η  καιρόν ε ί;  τδ  τυπογραφειον, 
ε ί;  8 έξεοίδετο ή Ε φημερί; τ ή ;  πόλεω ; εκείνη;, κα ί κ α 
τα χ ω ρ ίζε ι  είς αύτήν τήν  νεκρολογίαν τοϋ  τεχν ίτου . Π λή 
ρη; έκπλή ξεω ; καί ά γα να κ τή σ εω ; συγχρόνως, λαβών ού- 
τ ο ;  ε ί;  χε ίρ α ; τήν Εφημερίδα, τρέχει είς τον έκδότην, 
ζη τώ ν  πα ρ ’ αύτοΰ εξηγήσει;* πλήν  μ ε τ ’ ιση; έκπλήξεω ; 
μανθάνει δ τ ι  δ έμπορο; ην δ καταχο>ρίσα; αύτήν. Ο ταν  
δέ, παρουσιασθεί; κ α ί  εί; τδν  έμπορον, έζή τε ι  λόγον τοΰ  
παραδόξου το ύ το υ  κ ινή μ α τό ; το υ , «Φίλε μου, τω  ά πήν
τησεν ούτο ;, δέν μ έ  ε ίπε; τήν ημέραν καθ’ ήν σοί παρήγ- 
γε ιλα  τή ν  έργασίαν μου οτ ι  τή ν  προσεχή π έ μ π τ η ν  ά φεύ- 
κ τ ω ;  θά τελείω ση ; τ δ  εργον μου, καί θά μέ τδ  φέρης ο 
ίδ ιο ; ε ί;  τδν  οικόν μου, άν δέν ά π οθ ά νη ;;  ίδών λοιπον 
παρελθοΰσαν την π έ μ π τ η ν  καί μ ή  έκτελεσθεΤσαν τή ν  υπό- 
σχεσίν σου, έσυμπέρανα δτ ι  άπέθανε;, κ α ί  έσπευσα μέ 
λύπην μου νά γράψω την  νεκρολογίαν σου ε ί;  τ ά ;  Ε φ η 
μερ ίδα ;.»  Κ α ί ό τ ε χ ν ίτ η ;  έπέστρεψεν ε ί;  τ ά  ιδ ια  κ α τ η -  
σ χυμμ ένο ; κα ί σιωπών, υποσχόμενο; δέ είς τδν  έαυτόν 
του  νά μή ψευσθή πλέον τοΰ  λοιποΰ.

ό  Μοντεσκιώ, ευρισκόμενο; ημέραν τ ινά  ε ί;  πολυπ ληθή  
τρ ά πεζα ν , οπου οι δα ιτυμόνε ; εκαμνον μ έγαν  θόρυβον 
και ωμίλουν και εγελων δυνατά , έγερθεί; ά πετά θη  πρ δ ; 
α ύ το ύ ; μεθ υψηλόφρονο; ίίφους, λέγω ν: « Α ι ! Κύριοι, 
βλίγην σιωπήν, σα ; π α ρ α κ α λ ώ ! κ α τ α ν τ α  νά μή  ήξεύρη 
κανεί; έδώ τ ί  τρώ γει.»

Αγγλος τις έκ τής νήσου Κούβα; τών Αντιλλών, κα- 
πνίζων κατά κόρον, περιέπεσεν είς κ,ινδυνώδη περιπνευμο
νίαν, ενεκα τής δποία; διετάχθη παρά τοΰ ίατροΰ νά 
παύση τοΰ κ α π ν ίζε ι μέχρις ου τώ  δοθη ή άδ?.»,<?, Λ Αγ
γλος έπροτίμησε τδν θάνατον μάλλον παρά τήν στέρη
σ ή  τοΰ καπνοΰ, έως ου ο ίδιος ιατρός ήναγκάσθη νά τω 
περιορίση τήν χρήσιν αύτοΰ μέχρι; ενός σιγάρου τήν ημέ
ραν, καί ο ασθενής- συγκατετέθη. Αλλ’ δτε μετά πέντε 
ημέρας είσήλθεν είς τον θάλαμον τοΰ πάσχοντος, βλέπει 
αυτόν εκτάδην κείμενον έπί τής κλίνης του καί κρατοΰντα 
σιγαρον δύο σπιθαμών μήκους καί άναλόγου πάχους, τδ 
οποίον δεικνύων είς τδν ιατρόν είπεν: «£ν μόνον σιγά- 
ρον, ιατρέ, τήν ήμέραν.» Ούτως ή έξι; γίνεται δ^υτέρα 
φύσις.

Λ εγετα ι δ τ ι  δλίγοι Α γγλο ι κατορθώνουν νά έκμάθωσι 
τή ν  Γαλλικήν γλώσσαν ε ί;  βαθμόν νά δύναντα ι άνευ 
δυσκολία ; νά ομιλώσιν α ύ τ ή ν τ α χ έ ω ;  κ α ίγλ α φ υ ρ ώ ς , χ ω 
ρίς νά κα τα λα μ β ά νω ντα ι δ τ ι  είσί ξένοι. Α γγλος  τ ις ,  δ 
οποίος φαίνεται δ τ ι  πολλούς κατέβαλε κόπους είς έκμά θη - 
σιν τ ή ς  γλώ σ σ η ; τ α ύ τ η ; ,  μεταβαίνω ν είς Γ αλλίαν  κ α τά  
π ρ ώ τη ν  φοράν, άπήντησεν, α μ α  άποβιβασθείς είς Κ α λα ί,  
μ ικρόνπαιδίον δμιλοΰν γλ α φ υ ρ ώ τα τα κ α ίεύ χ ερ ώ ; τήν μ η 
τρικήν αύτοΰ γλώσσαν. «Διάβολε! άνέκραξε μ ε τ ά θ α υ μ α -  
σμοΰ καί πεισμονή; ένταύτω , κα ί τ ά  π α ιδ ία  άκόμη έδώ 
δύναντα ι νά δμιλοΰν καθαρώ; τή ν  Γαλλικήν γλώσσαν! »

Βαθύπλουτός τ ι ς  Λόρδο;, γλ ίσχρο ; κα ί φιλάργυρος εί; 
το ν  υπερτατον  βαθμόν, είχεν έκ συνήθεια; ως φ ίλτατον  
γν ω μ ικ ό ντό εξή ς :  « Σ ύ ν α ζ ε  ο σ α  ή μ π ο ρ ε ι ς ,  κ α ί  
φ ύ λ α τ τ ε  ο σ α  σ υ ν ά ζ ε ι ς . »  Ημέραν τ ινά  είς Σκώ- 
τ ο ;  ένοικιαστή; τώ ν  γα ιώ ν του έφερεν εί; αύτόν τό  ένοί- 
κιον έλλειπέ; κ α τ ά  τρεΊ; πένα;* ο Λόρδο; δέν τό  έδέχθη, 
κ α ί  δ ένοικιαστή; ήναγκάσθη νά ά ποταθη  τήδε  κάκεΐσε 
διά νά άναπληρώση τό  έλλειμμα . Ο ταν δέ τό έφερεν, είπε 
πρός τόν Λόρδον: «Μυλλόρδε, σοί δίδω έν σελίνιον άν μέ 
άφηση; να ίδώ μίαν σ τ ιγμ ή ν  δλον τό χρυσίον καί τό  άρ- 
γύριον, δπερ έχεις έναποτεταμιευμένον είς τό  θησαυροφυ- 
λάκιόν σου. —  Εν σελίνιον! άνέκραξε μ ετά  θαυμασμοΰ 
ο ά π λ η σ το ;  εκατομμυριοΰχος, καί δι £ν μόνον βλέμμα! 
Το δέχομ α ι ευχαριστώ ;. » Κ αί λαβών τό  νόμισμα, έρρι- 
ψεν αύτο  ά π λ ή σ τω ;  ε ί;  τό  βαλάντιόν του* ε ίτα  οέ, είσα- 
γ α γ ώ ν  τόν  Σκώτον εί; τό  λαβυρινθώδε; υπόγειόν του, 
%Ρ7.Ύ·'7Ζ δε’-κνύη ε ί;  αύτόν πολλά  κ ιβώ τια  πλήρη χρ υ -  
σοΰ κα ί άργύρου κα ί παντοίω ν πολυτίμω ν ποα γμ άτω ν. 
—  « Αρκεί, άνέκραξεν δ ένοικιαστή;* ήδη ούναμαι νά 
ε ιπ ω  δτ ι  ε ίμα ι ομοιό; σου κ α τά  τ ά  πλούτη. —  Καί 
π ώ ;  το ΰ το ;  άνέκραξεν δ φιλάργυρο; Α γγλο ; εύγενή; 
μ ε τ ά  τ ή ;  σπ α σ μ ω δ ικ ή ; έκείνη; τα ρ α χ ή ; ,  μεθ’ή ;  γλίσχρος 
άκούει τόν πλησίον του πλουτοΰντα. —  Διότι είδον τ ό 
σα πλούτη  κ α ί  τόσου; θησαυρού; καθώ; καί σύ τ ά  βλέ
π ε ι ;  καθημερινώ;, χω ρ ί;  τ ίπ ο τ ε  περισσότερον νά δύνασαι 
νά πράξης. »

« Είσθε χρυσοΰς άνθρωπο;!» έλεγέ Tt; πρός πλούσιον 
κολακεύουν α ύ τό ν .— «Τό ήςεύρω, είπεν εκείνος, δτ ι διά 
το ΰ τ^  ισα ισα μέ ά γ α π α τ ε ,  δ ιότ ι  είμαι χ ρ υ σ ο ΰ ς . »

1 Γερμανός τις , καταδικασθείς είς άπαγχονισιν, ^θέλη
σε νά πληροφορήση περί τούτου τήν γυναίκα του κατά- 
Ιτήν παραμονήν αοΰ θανάτου του* άλλ’ έπιθυμΛν νΛκάμγ* 
παθητικωτέραν τήν περιγραφήν, τ^. έ<τημείωσε τά  πράγ
ματα  δχι οποία ησαν καθ ήν στιγμήν ϊγραφε τήν,,έπι-. 
στολήν του, αλλ οποία ήθελον εισθαι καθ* $ν στιγμήν, 
ή σύζυγός του ήθελε τήν άναγινώσκει* « Α γαπητή μου„ 
συμβία! άφοΰ σοί ευχηθώ τήν δγείαν, τήν δποίαν καί £γώ 
κατά τό παρόν άπολαμβάνω, σέ ειδοποιώ διά τής π«ρου- 
σης μου δτι έκρεμάσθην χθέ; άκριβώ; τήν μεσημβρίαν χ ω -  
ρι; να βασανισθώ πολύ, καί οτι ελαβον τήν άρρητον εύχα- 
ριστησιν να ιδω δλον τό πλήθος λυπούμενόν με. Σύ δέ. 
μη παύσης ενθυμιζουσά με συνεχώς είς τά  ταλαίπωρος 
παιδία μου, τά  δποΊα δέν έχουν πλέον πατέρα. Τβιυτοζ 
καί μένω ρ μέχρι θανάτου πιστός σύζυγός σου. »

Αγγλος τις, περιηγούμενος τήν Αμερικήν, κατέλυσεν ϊν 
τιν ι ξενοδοχείω είς τά  περίχωρα τής Βοστώνης. Καθήσας 
δέ είς τήν κοινήν τράπεζαν, δσάκις ήναγκάζετο νά άπο
ταθη πρός τήν παρισταμένην υπηρέτριαν διά νά ζτϊτήση 
τ ι ,  απεκαλει αυτήν δ ο ύ λ α ν .  —  « Κύριε, τώ  παρατη
ρεί: δ ξενοδόχος, ημείς δέν δίδομεν εις τούς υπηρέτας:μας 
τό άντιχριστιανικόν ονομα τοΰ δούλου, διότι δέν θεωροΰ- 
μεν αύτούς ώς τούς καταπιεζομένους.δούλους τή ς  ί>ω<τ- 
σίας, άλλά τούς άποκαλοΰμεν β ο ή θ ε ι α ν ,  —  ΙΙολύ 
καλά, άπήντησεν δ Αγγλος, θέλω προσπαθήσει τοΰ. .  
λοιποΰ νά συμμορφωθώ μέ τά  έθιμα του τόπου.» T w  
επαύριον πολλά πρωί, δλοι οί θαμώνες τοΰ ξενοδοχείου' 
έξυπνοΰν άπό τάς έπανειλημμένας φωνάς β ο ή θ ε ι *1 β ο ή- 
θε ι α !  ν ε ρόν !  Αμέσως δέ σπεύδουσι πάντες είς τδν θά-* 
λαμον τοΰ Αγγλου, φέροντες οί μέν κάδδους πλήρεις 
ΰδατος, οι δέ πελέκει; καί άξίνας, καί άλλοι άλλα βοηθή
ματα .—  «Σας είμαι πολλά ύπόχρεως τίρ άληθεί$, υπέι- 
λαβεν έκπληκτος δ Αγγλος* άλλά δέν χρειάζομαι τόσον 
νερόν διά νά ξυρισθώ. —  Διά νά ξυρισθήτε! ειπεν δ 
ξενοδόχος* πλήν σείς έφωνάξατε βοήθειαν καί νερόν, καί 
ήμεϊς έσπεύσαμ.εν, νομίσαντε; OTt τό ξενοδοχεΧον ̂ ρ π ο -  
λεΧται. —  Μέ εϊχετε είπεΐ, έπανέλαβεν· δ Α γγλο;, νά  
άποκαλώ τήν δούλην βοήθειαν καί σας υπήκουσα* άν συνέ- 
βαινε κανέν άπευκταΐον, έπρεπε νά φωνάξω φ α ^ ι ά  καί  
δχι  νερόν.» Η  έξήγησι; αυτη έφερε τόν γ έ λ ω τ ά ο λ ω ν  
τά  χείλη. *  . \  rr·. s i ·. λ

Καθ ίν  καιρόν ήκμαζε τό Π ^ ω ^ κ ό ν  βασίλειον, τρο
μερά έπανάστασις έξερράγη κατά τοΰ τελευταίου βασι- 
λέω;, δστι; είχε πολλούς έχθρούς. Πολωνός τ ις  πρίγκηψ 
τοσοΰτον έλησμόνησεν εαυτόν, ώστε έτόλμησε νά προ- 
τείνη άμοιβήν είκοσι χιλιάδο^ν ταλλήρων είς τόν δυνη- 
θησόμ,ενον νά τώ  φέρη τήν κεφαλήν τοΰ βασιλέως, καί 
έν τή παραφορα καί έξάψει του έγραψε καί πρός αύτόν 
τόν βασιλέα διά νά τόν πτοήση ή νά τόν λυπήση. Ανα- 
γνούς τήν επιστολήν δ βασιλεύς, άπήντησεν αύτώ μετά 
μεγίστης ψυχρότητος τά εξής: «Τήν επιστολήν σας ϊλα- 
βον καί άνέγνων αύτήν* πολλήν χαράν ήσθάνθην πληρο- 
φορηθείς δτι ή κεφαλή μου έχει είσέτι άξίαν τινά παρ* % 
υμϊν, ένώ, μά τήν ζωήν μου, διά τήν ίδικήν σας ούτ* 
οβολόν δέν δίδω.» - Λ ι/ ν : ’



ό  Λόρδος υπουργός τή ς δικαιοσύνης Σίρ Χ ώ λτ είδε 
μίαν ήμέραν &δηγούμενον ένώπιον του άνωτάτου δικαστη
ρίου δυστυχή τινα κατηγορούμενον έπί κλοπή, τον δποιον 
^ρ α τη ρ ή σ α ς  καλώς άνεγνώρισεν ώς άρχύΛον συμμαθη^ην 
καί φίλον του. Επιθυμών δέ νά λάβη πληροφορίας περί 
τής· τύχης διαφόρων αρχαίων συμμαθητών του, έδωκεν 
είς αυτόν γν6>ριι/.ίαν καί τον ηρώτησεν αν έγνώριζε τ ί  
άπέγειναν.-—  « λ !  Μυλλόρδε, άπηντησεν δ κλέπτης, δλοι 
άπέθανον είς την άγχόνην έκτός σου και έμου.»

4 .  I |  ·  · ·

Αγγλος τ ις , ίίαρου*ι*<ϊθεΙς έτχάτω ς εν Βρυξέλλαις είς 
8ν τών γραφείων τών άτα*α*ξώ ν, αΐτινες ϊμελλον νά 
άνχχωρτ,τώτι τήν έσπέραν εκείνην, έσ τη σ ε  νά τώ  παρα- 
χωρν,θί, (λί* θέσις, άλλ’ ό γραααατευς τώ  εΐ-εν δτι 2λαι 
αί θέσεις είχον τ-δτ) έχαιπΟοΜ· EzsiSri δε ε-ρε-εν  άφεύ- 
κτως νά εύρεθη την επιούσαν λίαν προϊί πλησίον στενού 
τίνος συγγενοΰς του, μέλλοντος νά νυμφευθ91, ευρισκετο 
διά τοϋτο είς μεγάλην αμηχανίαν, καθόσον τά  συνήθη 
βχήματα δέν ήδύναντο νά διατρέξ<οσι μέ τήν οποίαν έπε- 
θύμει τα χ ύ τη τα  τό μεταξύ Βρυξελλών και του βέρους 
δπου ητο 6  μέλλων γαμβρός διάστημα. Αλλ’ οί Αγγλοι 
δέν παραιτοΰνται εύκόλως τοΰ σκοπού τω ν’ διό καί δ ήμέ- 
τερος, μετά μικράν σκέψιν, είπε πρός τόν διευθυντήν του 
γραφείου: «Δύναμαι νά στείλω τούλάχι^ον διά τής άμά- 
ξης ίν  κατεπεΤγον κιβώτιον; —  Μ άλιστα, άπεκρίθη 
έκεϊνος, φθάνει μόνον νά μή ηνε πολύ υψηλόν, διότι τά  
λωρία δέν είνε άρκετά μακρά διά νά τό περιδέσο>σι. —  
Σ&ς είμαι υπόχρεως, υπέλαβεν δ Βρεττανός, δεν θέλω 
λείψει νά συμμορφωθώ μέ τάς παραγγελίας σας.» όλίγον 
πρό τής άναχωρήσε<ος τής άτμαμάξης έφθασε τό κιβώ
τιον μακρόν ώς φέρετρον νεκρικόν, δ δέ αμαξηλάτης τό 
άνεβίβασεν άμέσως έπ* αύτής. Τήν επαύριον τό πρωί δ 
Αγγλος μας παρίστατο είς τόν γάμον του συγγενούς του* 
6  αναγνώστης έμάντευσε βεβαίως οτι τό  κιβώτιον π ε- 
ριεΐχεν αύτόν τόν ’ίδιον.

Συνι£ητεϊτο ποτέ μεταξύ διαφόρων Γασκόνων περι του 
τ ί  θά έζήτει έκαστος, άν τώ  έπετρέπετο νά έπιθυμήση πό
σον χρυσίον ήθελε νά έχη. ό  είς είπε: «Ηθελον νά έχω 
τόσα χρυσά νομίσματα, δσα άλφα έπρόφερα καί έγραψα 
μέχρι τοΒΌε.» Ο δεύτερος είπεν: «Επεθύμουν τόσον χρυ
σίον νά είχον, οσα ψεύματα καί ανοησίας ειπομεν μέχρι 
τοΰδε οι τρεΐςμ ας.» Ετερος είπε: «Τόσον χρυσίον ήθελον 
νά έχω, δσα αυγά χ ρ ί ζ ο ν τ α ι  διά νά κξημνίσο>σι τόν 
ναόν τής Παναγίας τώ ν Παρισίων.» Αλλ είς έξ αύτών 
ύπολαβών, «Δέν ήξεύρετε τ ί ζη τείτε, είπε, διότι μέ τάς 
μωράς αιτήσεις σας ήθέλετε εύρεθή είς μεγίστην ά μ η χα - 
νίαν πού νά θέσετε και πώς νά οίκονομήσητε τόσον θη
σαυρόν. Τό κατ έμέ, ήθελον άρκεσθή νά ζητήσω τούτο* 
ενόσω ζώ, τά  περ ιττώ ματα  τής κοιλίας μου νά έξέρχων- 
τα ι είς χρυσίον.»

Είς οικίαν πτο>χοΰ είσήλθε νύκτα τινά κλέπτης, καί 
εψηλάφει είς τό σκότος νά εύρη τίποτε, ό  πτω χός, ά^ού-

/ σας τόν γινόμενον κρότον καί έννοήσας, « Ψηλάφει, είπεν 
άταράχως, νά ίδω άν ησαι τόσον επιτήδειος νά εδρης σύ 
την νύκτα, δ ,τ ι έγώ δέν ευρίσκο* τήν ήμέραν.»

Ηρώτων π ο τ έ  ευπατρίδην τινά ποίαν ήλικίαν Ιχε ι.—  
« Μά τήν π ίστιν  μου, Κύριοι, άπεκρίθη, δέν ήζεύρω νά 
σ&ζ εϊπω  άκριβώς πόσο^ν έτών είμαι* νομίζω όμως νά 
Χχ- 0  -τριάκοντα ir.r'·* τεσσαράκοντα- χρόνους.»- ■
« Καί π ώ ί  γ ίνετα ι τούτο , τώ  παρετήρησέ τις , νά έχετε 
τόσην άγνοιαν ώς πρός τήν ήλικ ίανσας; —  Ακούσατέ 
με νά σ 2ς είπω , Κύριοι, άνταπήντησβν ουτος* κ α τα γ ί-  
νομαι μόνον είς τό  νά λογαριάζω ,τά εισοδήματα μου καί 
τά  χρήματά μου’ οσον δέ διά τά  έτη μου, δέν κάθημαι νά 
πονοκεφαλώ, δ ιότι ε ίμ α ι πολύ καλά βέβαιος οτι ουτε έγώ 
θά τά  χάσω, ούτε άλλος ήμπορεί νά μοΰ τά  κλέψη.»

Λ
Γνω^ή κα ί παροιμιώδης υπάρχει ή τώ ν Αγγλων ιδιοτρο

π ία . Λόρδος τ ις , παρουσιασθείς είς £ν τών μεγαλγτέρων ερ
γοστασίων, ένθα κατασκευάζονται κυρίως άντικείμενα πο
λυτελείας, είπεν είς τόν άρχιεργάτην δτι έπεθύμει νά τώ  
κατασκευάσωσι μίαν ταμβακοθήκην, έπί τοΰ σκεπάσμα
τος τής δποίας ήθελε νά χαράξωσι τήν πρόσοψιν τής οί- 
κ ία ςτου .— - «Ευκολώτατο^ τούτο, άπηντησεν δ έργάτης, 
αρκεί μόνον νά μέ δώσητε τό  σχέδιον τής οικίας σας. — · 
Βεβαίο>ς* άλλ’ έκτός τούτου έπιθυμώ νά φαίνεται παρά 
τήν μεγάλην θύραν είδός τ ι  φο>λεας, έν f; νά υπάρχω δ 
σκύλος μου. —  Καί αύτό εύκόλως * γίνεται, άπήντη- 
σεν δ έργάτης. —  Επιθυμώ πρός τούτοις, έξηκολούθη- 
σεν δ Α γγλος, ώστε διά τίνος μηχανισμού, εύθύς δτε 
θεωρεί τ ις  τόν σκύλον άσκαρδαμυκτί, ούτος νά έμβαίνη 
άμέσως είς τό  οίκημά του, καί νά έξέρχηται δταν μόνον 
παύη νά τόν παρατηρή.» 6  έργάτης προσήλωσεν έπί του 
Αγγλου έταστικόν δμ μ α , ώς διά νά βεβαιωθη έαν ητο 
είς τάς φρένας του* άλλ* ιδών οτι ωμίλει σπουδαζων, 
έννόησεν άμέσως οτι ήδύνατο νά ώφεληθη τής περιστά- 
σεως* διό καί άπήντησεν: «Η παραγγελία  σας, Κύριε, 
είνε δυσκολωτάτη* μ ία  τοιαύτη ταμβακοθήκη είνε δ α - 
πανηροτάτη, καί μόλις ήμπορει νά κατασκευασθ? μέ χ ι- 
λίας κορώνας. —  Γ κ όδδεμ ! άνέκραξεν δ Αγγλος, θέλω 
τάς πληρώσει άμέσως. —  Λοιπόν, Κύριέ μου, έντός ένος 
μηνός θά ηνε έτοιμη, καί θά λάβω τήν τιμήν νά σας τήν 
φέρω δ ίδιος.» Μετά ένα μήνα δ έργάτης παρουσιάζεται 
είς τόν Λόρδον, φέρων τήν ταμβακοθήκην* ούτος δέ, λα
βών αύτήν είς χείρας και έξετασας, «Βλέπω, ειπε, την 
οικίαν μου μεθ’ δλων τών παραρτημάτων αύτής, καθώς 
καί τήν φωλεάν τοΰ σκύλου πλησίον τής πύλης, άλλά 
δέν βλέπω καί τόν σκύλον. —  Δέν παρηγγείλατε, Μυλ
λόρδε, άπεκρίθη δ έργάτης, νά χάνεται δ σκύλος οταν 
τόν β λ έ π η τ ις ;  —  Μ άλιστα, —  Κ αί νά έπανέρχεται 
δταν δέν τόν βλέπη πλέον; —  Βεβαίως, τό είπα. —  
Λοιπόν, έπειδή αύτήν τήν στιγμήν τόν βλέπετε, υπήγε 
καί έκρύβη είς τήν φωλεάν του* βάλετε τήν ταμβακοθή
κην είς τό  θυλάκιόν σας, καί άμέσως Οά έξέλθν).» 0  Λόρ
δος, σκεφθείς ολίγον, εΤπε: «Πρέπει, φίλε μου, νά σέ πλη
ρώσω ώς βλέπω τάς χιλ ίας κορώνας, έπειδή είσαι πολύ 
έξυπνος.» Κ αί τίο έμέτρησε τό  ποσόν.

Κλεάνθης δ στωίκός φιλόσοφος, σκωπτόμενος υπό τών 
συμμαθητών του καί ονος καλούμενος, προσεδέχετο λέ
γων, δτι μόνος δ ονος ούτος δύναται βασταζειν το Ζή
νωνος φορτίον.

Λ

Εκαμον ποτέ τήν παρατήρησιν είς τόν Δοΰκα τής Λογ- 
κεβίλλης δτι οι εύγενείς τών γειτονευόντων υποστατικών 
κυνηγοΰσιν έξακολουθητικώς είς τάς γαίας του, καί δτι 
δέν έπρεπε νά ύποφέρη τόσην άδιακρισίαν καί αύθαιρε-
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μάλλον φίλους δμοίους μου, παρά λαγωούς.»

Λόγιος τις σύζυγος άφιέρονε συνήθο>ς καιρόν τινα είς 
τήν σπουδήν. Μίαν τών ήμερών, βυθισθΐΐ; είς τήν άνά- 
γνωσιν περιέργου τινός βιβλίου, έμεινε πλειότερον τής 
συνειθισμένης ώρας* οτε δε ή σύζυγός του ηλθε νά τόν 
ευρη, « α ! ψυχή μου, τη λέγει, ίδού σύ λοιπόν! τ ί λέ
γ ε ις ;— Λέγω, Κύριε, οτι έπεθύμουν πολύ νά ή μην β ι- 
βλίον.— Και δ ιατί, ψυ^ήμου;  —  Αιότι είσαι πάντοτε 
προσκζκολλημένος είς αύτά.— Βΐβαίως καί έγώ τό επε
θύμουν πολύ, άλλά νά ήσουν ήμερολόγιον.— Καί δ ιατί, 
Κύριε;— Διότι, άπεκρίθη δ σύζυγος, ήθελον σέ άλλάσσει
κ α τ ετος.»

Περιηγητής, δδοιπορών διά τήςέπαρχίας Κίλκνεΰ, έφθα“ 
σεν είς πόρον τινά, δπου έμίσθωσεν άκάτιον πρός διαπόρθ- 
μευσιν. Επειδή δέ τήν ώραν έκείνην ήγέρθη σφοδρότατος 
άνεμος καί τόύόωρ συνεταράσσετο, ηρώτησεν δ περιηγη
τής τόν πορθμέα άν κανείς έ^άθη ποτέ κατά τήν διαπόρθ- 
μευσιν. —  « Ποτέ, άπήντησεν δ πορθμεύς* δ άδελφός 
μου έπνίγη έδώ, άλλά τήν έπαύριον άνεύρομεν τό π τώ - 
μά του.»

Αγριός τις τής Πολυνησίας, προσελθών μίαν ήμέραν 
είς τινα ιεραπόστολον, τόν παρεκάλεσε νά τόν βαπτίση. 
— «Εύχαρίστως, άποκρίνεται δ ίερεύς* είπέμοι μόνον πό- 
<τας γυναίκας έχεις.— Δύο μόνας. —  Τότε λοιπόν ή μία 
είνε περιττή, διότι δ Χριστιανισμός μίαν μόνον συμβίαν 
δίδει είς τόν άνδρα. —  Πολύ καλά, πάτερ μου... ξεφορ- 
τόνομαι τήν μίαν έκ τών δύο. —  Πρόσεξε δμως νά κρα- 
τήσης εκείνην, τήν δποίαν εχεις πρό περισσοτέρου καιροΰ.
— α ! οχι! προτιμώ τήν άλλην διότι είνε νεοντέρα.—  
Οπο>ς θέλεις, τέκνον μου.» Μετά οκτώ ήμέρας δ νησιώτης 
επανήλθε. «Πάτερ μου, βάπτισόν με τώ ρα.— Καί οι δροι 
έξεπληρώθησαν άκριβώς; ήρώτησεν δ ίερεύς.— Μάλιστα* 
δέν εχω πλέον παρά μίαν μόνην γυναίκα, τήν δποίαν 
καί φέρω μαζή μου. Καί τωόντι συνωδεύετο υπό μικρας 
τίνος άγριας κομψ οτάτης.— Καί ή άλλη; ήρώτησεν δ 
ιεραπόστολος. —  Τήν έφαγα, πάτερ μου.»

Δύο παιδία περιειργάζοντο εικόνα παρις-ώσαν τόν Αδάμ 
καί τήν Εύαν είς κατάστασιν ευρίσκοντο άμα έξήλθον 
τών χειρών τοΰ Δημιουργού. «Τίς έκ τών δύο είνε δ άνήρ ; 
ήρώτησε τό μικρότερον τό μεγαλητέρον. —  Πώς θέλεις 
νά τό μαντεύσω, άπήντησε τό έρωτηθέν παιδίον, άφοΰ δέν 
είνε ενδεδυμένοι;»

Είς ώραίαν τινά καί συγκινητικήν διδαχήν, άπαγγελ- 
λομένην άπό τοΰ άμβωνος τής Εκκλησίας χίορίου τινός, 
δλοι οι περιεστώτες έκλαιον έκτός χωρικής τίνος* δταν 
δέ τ ή ν  ήρώτησαν διατί δέν κλαίει, άπεκρίθη: «Διότι δεν 
«V  αι από αύτήν τήν ένορίαν.»

Επαρχιώτισσά τ ις , έλΦοΰσα είς ΠαρισίοΟς, προσεκλήθη 
είς ένα χορόν* βλέπουσα δέ τάς θυγατέραςτης χορ&υυύσας, 
δέν ήδυνήθη νά κρατηθή τοΰ νά μή άνακράξη: « ή !  τ ί  
πραγμα είνε αύτή ή μουσική! Τί φωνάς ήθελα έβγάλει, 4*

■ Μ ·» ΜΜ. Α ·! . .»»»* .* .  II Α·| Μ . « M t  Μ·!·#ΐ/|4·ΜΪ·G » Ά'?  ̂V J Λ » W r 1
χίονος ενός νέου είς άλλου άνευ τής μουσικής!»

Μικρά τις κόρη, ής ήναγκάσθησαν νά κόψουν τόν δά
κτυλον, ύπέστη τήν τρομεράν έγχείρησιν χωρίς ουτε λ ί-  
ξιν νά προφέρ*/), άλλ εξακολουθούσα μόνον νά σφίγγα τήν 
κούκλαν της μεταξύ τών βραχιόνων της. «Τώρα θά κόψω 
καί τόν δάκτυλον τής κούκλας σου,» είπεν δ ιατρός ά7#ζό~ 
μένος μετά τό τέλος τής έγχειρήσεως, Τό πτω χόν παι
δίον, τό δποιον τόσους πόνους υπέφερε χωρίς ούτε γρυ 
νά προφέρη, ήρχισε νά κλαίη καί νά δδύρεται είς τό σκλη-5 
ρόν τοΰτο άκουσμα.

Μετά τήν άποδοχήν του είς τήν Γαλλικήν Ακαδημίαν, 
δ Φοντενέλλος άνέκραξε: « Δέν υπάρχουν πλέον είμή 
τριάκοντα έννέα άνθρο>ποι είς τόν κόσμον, έχοντες πλειό
τερον έμοΰ πνεΰμα! » c . ■ »

Λουδοβίκος δ ΙΑ  ̂ έλεγε συνεχώς: «Ηθελον καύσει τόν 
πίλόν μου, άν έγνώριζε τά  μυστικά τής κεφαλής μου. * 
Βέβαια έμιμήΟη κατά τοΰτο τόν περίφημον Ρωμαϊον 
στρατηγόν Καικίλιον Μέτελλον, δςτις, παρακαλούμενος 
υπό τίνος χιλιάρχου νά τώ  φανερώση τ ι  έσκόπευε νά πρά
ξη είς ένα πόλεμον κατά τών έχθρών, είπεν: «Εάν δ χι** 
τών μου έγνώριζε τ ί  θά κάμω, άποδυθή αύτΐν
άμέσως διά νά τόν παραδώσω είς το πΰρ.»

Λ  Τ7

Ακούσατε ώς έχει ήμίν τά πράγματα:
Μυριάκις μετενοήσαμεν διά τήν άπόφασιν τοΰ νά δια- 
τω·ΛΖΊ τήν τελευταίαν σελίδα τοΰ φυλλαδίου ήμών
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i  δια-
θέσωμεν τήν τελευταίαν σελίδα τοΰ φυλλαδίου ήΐ—. 
είς καταχώρισιν τών διαφόρου είδους γριφωδών κλειδών, 
τάς δποίας ορθώς έκάλεσαν δ ι π λ ω μ α τ  ι κάς ,  διότι π « -  
ρέ^ουσιν (ήμίν τούλάχιστον) πράγματα, οία άμφιβάλλο- 
μεν άν ή πολύστροφος διπλοψ.ατία παρέχει τοίς διπλω- 
μάταις.

Καί προφορικώς καί έγγράφως δεν έπαυσαν άπεύθυνι^ 
μεναι ήμίν διάφοροι παρατηρήσεις περί τών έκάστοτε κΛ* 
ταχωρι^ομένων κλειδών, δτι δηλαδή είσί λίαν εύανάγνώ- 
στοι καί κατά συνέπειαν δτι άνοίγονται εύκόλως. Αλλ* 
άπαντας τούς έπικριτάς τούτους ύπερέβη άξιότιμός τ4ς 
Κύριος έκ Σαράντα-Εκκλησιών, βεβαίως έκ τών τ ι τ ο υ 
λ α ρ ί ω ν  άναγνωστών τής Ε π τ α λ ό φ ο υ ,  δςτις επετέθη 
καθ’̂ ήμών λίαν αύστηρώς, κατακρίνας τάς μέχρι τοΰάε
έν τώ  Συγγράμματι ήμών δημοσιευθείσας κλείδας ώ ς ^  
π α ι δ α ρ ι ώ δ η  π α ί γ ν ι α ,  ο ύ δ ε μ ί α ν  σ χ έ σ ι ν  ϊ χ ο ν τ * ®
μ έ  τ ή ν  φ ι λ ο σ ο φ ί α ν .  .τ



Κ αί δπομονή άνδ Κύριος ουτος περιο^ρίζετο μέχρι τού
του" διότι ήθέλομεν λάβει μόνον τόν κόπον νά κ α τα τά - 
ξωμεν αυτόν είς την σειράν τών άγιοφρόνων εκείνων παν
τός νεωτερισμοί έπικριτών, τώ ν θελόντο>ν τον άνθρωπον 
Δημόκριτον μάλλον 9) Ηράκλειτον, καί περί ων τοσάκις 
έγένετο ήμίν λόγος. Αλλά, κ α τά  τόν μέγαν τούτον Δή- 
λιον κολυμβητήν, η δ ι π λ ω μ α τ ι κ ή  κ λ ε ί ς  π ρ έ π ε ι  
νά  η ν ε  τ ο ι α ύ τ η ,  ώ σ τ ε  ν ά  π α ρ ο υ σ ι ά ζ η τ α ι  ή λ ύ 
σι ς  α υ τ ή ς  μ ε τ ά  έξ  μ ή ν α ς ,  κ α ι  τ ο ι α ϋ τ α ι  ε ί σ ί  
(κατ’ αύτόν πάντοτε) α ί Ε ύ ρ ο > π α ϊ κ α ί  κ λ ε ί δ ε ς .  |

Ας μας έπιτρέψη δ υπερβολή φιλόφρων ουτος Κύριος 
νά τω  παρατηρήσωμεν, οτι λανθάνει έπιδεικνύμενος άντι 
εύφυΐας άγνοιαν, δ ιότι αί δυσκολώτεραι τών εν τοις ευα- 
ρίθμοις Περιοδικούς Συγγράμμασι της Ευρώπης δημο- 
σιευομένο>ν κλειδών λύονται είς έλιγώτερον τών δύο ήμε- 
ρών διάστημα, αί δέ εύκολώτεραι έννοείται αύθωρί* διότι 
ουδέν δεινότερον της ευφυΐας του ΙΘ αίώνος, και μά
λ ιστα  έν Ευρώπη!

Εύηρεστήθη δέ ό είοημένος Κύοιος οπως υπόδειξη ήμίν 
οποίου είδους κλείδας πρέπει νά όημοσιεύωμεν έκάστοτε 
διά νά καταβασανίζωμεν τον νουν τών έγκυπτόντων είς 
την λύσιν αυτών, έπιστείλας ήμίν, ώς δείγμα βεβαίους, 
γ ρ κ ρ ώ δ η  τ ι ν ά  κ α ί  μ ά λ λ ο ν  σ κ ο τ ε ι ν ή ν  κ λ ε ί δ α ,  
άναμφιβόλως έκ του είδους εκείνων, περί ών λέγει οτι 
πρέπει νά λύο>νται μετά έξ μήνας. Και ήμεις μέν, καθή
κον δημοσιογραφικήν έπιτελουντες, καταχωρίζομεν προ- 
θύμως την σ κ ο τ ε ι ν ή ν  τ α ύ τ η ν  κ λ ε ί δ α ,  έπιφυλατ- 
τόμενοι νά άποδείξωμεν είς τον κατασκευαστήν αύτής 
οτι ουδέν τών έκ Ναζαρέτ δύναται νά προξενήση Εκπλη- 
ξιν καί θάμβος έν τη  μεγάλη πόλει Ιερουσαλήμ, οπού 
πλεονάζουσιν οί προφήται. Εκ τής άνά χείρας δέ ήμών 
ευρισκόμενης λύσεο^ς κρίνοντες, (την οποίαν θά έπροτιμώ- 
μεν βεβαίως νά μή έπεμπεν ήμίν ο κατασκευαστής αυτής 
προς άρσιν πάσης υποψίας,) προλαμβάνομεν νά διαδηλώ- 
σωμεν τώ  έπιστέλλοντι δτι θέλομεν εκτιμήσει δεόντως 
αύτον άν παρουσιασθη ο λύτης τής έν λόγω κλειδός, ουχί 
μετά έξ μήνας, ώς κολακεύει εαυτόν φανταζόμενος, άλλά 
μετά έξ μόνον ή μέρας.

ίδού ή δαιμόνιος αυτη κλείς, ητις τίς οιδε πόσα λυ - ' 
τώ ν ά μ ε ν η ν ά  κ ά ρ η ν α  θέλει έμβάλει είς σκοτοδι- 
νίασιν:

Πω η π  )0ζ ηυζπΟωγ μσζ μηφπυ πωο πω πωηεκν πω  ω υμμυ  
πωο μωηωχεωΟου υν ηκψνωρ πωψωψ ηκςζωο υυ ωυμ 

ελωζυν μαζ μαζματ μαζμω ι πυευξπηωψ πωο π ζ  ωθω 
μκπυ π ζ  σζεω πυτκνΟω σνπυ μκΟζισοη πωο ωΟωεψ 

ηπυ μ  σζεω μκυςι μυφ πυιυΟι κξζω πζ σμπυ ωπυΟζω; 
υψεκ ηωΟυφ ησζ ηκφπγςκο σ ηκζηυσ σ ωςσν ωπΟζ 

ηπυ εκζ ηεκρσζη εκν μκζ μκμκΟρ ηα ησγΟωμκν πο μω  σψυμω  

ωξξω ευδ μκζ ωζαΟυ εκν πωζπυμΟωιω πο πυευμωμω  
πκνπκ π ζ  ησζκπρπξσ π ζ  μκοωο γω  πζ ωπΟχν 

ω μ υν πωζυμποιδ ωπυοεξχ σ ου ησζεωζ ωπΟανπζ.

11ς περίεργον δέ παραθέτομεν ένταϋθα τον επίλογον 
τής έπιστολής του έκ Σαράντα-Εκκλησιών έπικριτοϋ τών 
ήμετέρων κλειδών:

r « Καί έάν, Κύριε Συντάκτα, δέν σας άρέση ή προανα- 
« φεοθεΐσα κλείς, τότε λάβετε τήν πρόνοιαν νά καταχο>- 

« ρίζητε είς τά  προσεχή φυλλάδια τής Ε π τ α λ ό φ ο υ  δι-

« πλω ματικάς κλείδας καθ’ ίλη ν  τήν σημασίαν τής λέ- 
« ξεως* διότι τ ίς  θά ϊχ η  δρεξιν είς το  έξης νά έγκύψη 
« είς τά ς δ ιπλω ματικάς σας κλείδας, δπως τάς ένομά- 
« ζετε (1), έάν έξακολουθήτε τά  προηγούμενα είδη;»

Εν τούτοις μικρού έδέησε νά λησμονήσωμεν νά άνα- 
φέροψ.εν δτι του μύθου τής μηλέας καί τή ς νεάνιδος, του 
έν τώ  προηγουμένςο φυλλαδίω δημοσιευθέντος, ποιητής 
έστίν ό έκ Βελιγραδιού Κ. Κ. Α. Κουμανούδης, μεταφρά- 
σας αύτον έκ του Σέρβικου. Τήν δέ κλείδα εύρεν έπι
τυχώ ς πρώτη ή Κ. Φιλομήλα Δ. Π ασπαλλή, έπΐ7 είλασα 
ήμίν το  εξής άστειον έπιστόλιον:

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

« Τής έν τώ  ΑΖ' άριθμώ τής Ε π τ α λ ό φ ο υ  Δ ιπλω - 
« ματικής κλειδός ή έξήγησις μ  ένθυμίζει τήν λύσιν τών 
« κ ο τ σ α κ ί ω ν  του κλήδο^νος, καί τά ς κλείδας, άιτινες 
« έβοήθησαν δυστυχώς τάς τελευταίας έν τή  συνοικία 
« ήμών συμβάσας νυκτοκλοπάς. όπο^ςδήποτε, νομίζουσα 
« δτι ευρον τήν έσώκλειστον λύσιν τής έν λόγω κλειδός, 
« σας προσφέρο> τά  καθήκοντά μου.»

ΑΙΝΙΓΜΑ.

3 9 .

Έ κ τής γής έγώ γεννώ μαι, κ’ έν αύτη άνατραφείς, 
δίδομαι άντι τροφής.

Αν κοπή ή κεφαλή μου, πόλις γίνομαι γνωστή  
καί το πάλαι θαυμαστή.

Ταύτοχρόνως δέτιμώ μαι εις τήν γήν ώς αρετή* 
μ 5 εχουσιν ο\ δυνατοί’

Δίς αν μ ’ άποκεφαλίσης καί άν βαρυτονηθώ, 
ώς σκληρά Οά γνωρισΟώ!

’Εάν δέ ή κεφαλή μου καί έκ τρίτου έκκοπη,
Οά φωνάξη, Οά ειπη 

το χωρίς πνοήν μου σώμα τ' αμορφόν μου τ^ κ ορ μ ί:
<f «ο! μ ή , μή! ώ! φθάνει, μή! »

ΓΡ. Μ. ΒΑΝΝΙΕΡΗΣ.

4 0 .

ΕΤμαι ζώ ον, σέ δουλεύω καί σέ τρέφω* συλλογίσου.
'Αν τήν κεφαλήν μου κόψης, εΤμαι είς τήν κεφαλήν σου.

Μ. ΠΔΠΠΑΣ.

Α Π ΙΣ  TOV ΓΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 3 8  ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ. 

Ακάτιον. (ίον— ίν.)

ΣΠΟΤΔΑΙΟΝ ΠΑΡΟΡΑΜΑ.

Του έν τη  ποιήσει τοϋ \ζ'. φυλλαδίου καταχίορισθέν- 
τος Τμνου πρός τόν Θεόν Συγγραφεύς είνε δ Παναγιώτης 
καί ουχί δ Αλέξανδρος Σοϋτσος.

(1) Ωφειλε νά μή  άγνοη 6 έκΟειάζων τήν δυσκολίαν τών Ευρω
παϊκών κλειδών Κύριος ουτος, δτι τήν ονομασίαν ταύτην εδωκαν 
προσφυώς πρώτοι οί Ευρωπαίοι εις τά τοιαυτα γραφικά παίγνια.


