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Το ’Α τ τ ι κ ό ν  Μ ο υ σ ε ί ο ν  διά τοϋ άναχεϊρας 1 1  

τεύχους συμπληροϋν από της έκδόσεώς του το Β'. έτος 

σπεύδει νά έκφραση τάς θερμάς ευχαριστίας του προς 

τους ολιγίστους ήθικως καί ΰλικως συνδραμοντας αυτό ιδία 

δέ πρός τούς’ έν τΰ έζωτερικω φιλομούσους ομογενείς.

ΕΤναι αληθές ότι εικονογραφημένου περιοδικού ή έκ- 

δοοις έν Άθήναις ήτο επόμενον νά προσκοούση εις παν- 

τοΤα εμπόδια καί να ύποβάλη ήμας εις μεγάλας δαπάνας 

ούχ ήττον ομως ήδυνήθημεν διά ζημίας οΰ σμικρδς νά 

συμπληρώσωμεν και τό Β'. έτος, όπως μετά μικράν δια

κοπήν έίακολουθήσωμεν τό Γ '. *έπΐ νέων όλως βάσεων καί 

άντά£ιον τής ΰποστηρί£εως καί φιλομουβίας των αναγνω

στών μας.
Έπορένως παρακαλοϋμεν καί αυθις τους καθηστεροΰν- 

τας την συνδρομήν των κκ. συνδρομητάς καί άνταποκριτάς 

ήμύν νά σπεύσωσιν ή πρός άπότισιν αύτής, ή νά ςπιστρέ- 

ψωσιν ήμΐν τά φυλλάδια.
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ΗΡΩ ΚΑΙ ΛΕΑΝΔΡΟΣ
ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ

( Σ υ ν έ χ ε ι α  * * 1  τ έ λ ο ς )

Λ Ε Α Ν Δ Ρ Ο Σ , Α Μ ΙΛ Λ Α

Λ ΕΑ Ν ΔΡΟ Σ

Μέ φεύγει ! . . Ήρώ, Ή ρώ ! εις τό όνομα τοΟ έρωτός 
μας, πρέπει . .  .

# ΑΜΥΛΛΑ

Πρέπει νά φύγη, καί νά φύγη άνεπιστρεπτεί. Ή  Ήρώ 
οέ ζητεί τοΰτο έν όνόματι τής αγάπης της ! .

ΛΕΑ Ν ΔΡΟ Σ

Ψεύδεσαι, θεραπαινΐς, προδίδεις την δέσποιναν σου ! 
’Επ ιθυμεί; . .  Έπανέλαβέ το.

•ΑΜΥΛΛΑ

Νά ύπακούσης, νά άναχωρήσης !

Λ ΕΑ Ν ΔΡΟ Σ

Ή  Ήρώ ; .  .
ΑΜΥΛΛΑ

Την εσπέραν ταύτην έκινδύνευες, έκάλύπτεσσ ύπό τά 
άφρισμένα κύματα· άπέθνησκεν ήδη ή ερωμένη σου εις 
την θέαν του θανάτου σου. Τότε έν τή παραφορά τής 
άγωνιώσης καρδίας της, ηύχήθη εις τον Ποσειδώνα ευχήν 
άπέλπιδα. Ώρκίσθη νά θυσιάση εις αΰτόν, έάν σε έπα- 
νέθετε σώον καί ύγιά επί τής γής, δτι έν τώ κόσμω είχε 
προσφιλέστερον τον έρωτά της !

Λ ΕΑ Ν ΔΡΟ Σ

Τον έρωτά της !
ΑΜΥΑΛΑ

Ώρκίσθη τον όρκον τής Στυγός, τον άπαραβίαστον, 
τον καί εις αυτούς τούς θεούς σεβαστόν.

Λ ΕΑ Ν Δ ΡΟ Σ

Ό χ ι, όχι, μέ άπατάτε ! ταΰ.τα πάντα είναι πρόφασις 
άναίία ! -Έάν φοβήται τούς θεούς, διατί νά έπιορκή 
τέμνουσα τό νήμα τής ευτυχίας μου; διότι σ' πρώτος 
αυτής όρκος ήτο αιώνια πρός με άγάπη! οΐ θεοί έδέχθη- 
σαν τον όρκον εκείνον προ τοϋ άλλου· ή Ήρώ έδέχθη 
Τον ίδικόν μου.

ΑΜΥΛΛΑ

Καί ήδη σοί τον επιστρέφει.
Λ ΕΑ Ν ΔΡΟ Σ

Μοί τον έπιστρέφει ;
ΑΜΥΛΛΑ

Έπλήρωσα το καθήκον μου. ’Εκείνη, ήν αγαπάς, δεν 
• δύναται νά σ’ έπανίδη· λησμόνησέ την. Ή  Στύ£ άπα- 

γορεύει νά την πλησιάσης !
Λ ΕΑ Ν Δ ΡΟ Σ

•Νά τήν λησμονήσω ; . . . Ναι, θέλω νά σέ λησμονήσω, 
άπιστε! Ούτε ό ούρανός; ούτε ό αδης δεν μέ άπομακρύ- 
νουσιν άπό σοϋ· δεν μέ μέλει άν ή καρδία σου . . .  ή καρ- 
δία σου ή δολία καί άστατος, ή καρδία σου ή έρωτος 
κενή, ή πλήρης απιστίας ! — Ύ παγε, είπέτην ότι τή υπα
κούω, ότι άναχωρώ. Έκπληρώ, απερχόμενος, τάς έναρέ- 
τους εύχάς της ! φεύγω, άλλ’ άκουσον καλώς· είπέ την

ότι τήν μισώ! Έρρέτω εις την Στύγα, ήν έπιμαρτύρεται 
ή έπίορκία της ! Είπέ τη ότι τήν μισώ, τήν άποστρέφο-, 
μαι ! . . . Ό χ ι, είπέ την ότι τήν άγαπώ, καί ότι θ’ άπο- 
θάνω ! Κύματα τοϋ ’Ελλησπόντου, πίετέ με ήδη έπιστρέ- 
φοντα, άφοΰ έκείνη μέ στέλλει πάλιν όπίσω εις τήν μα -  
νίαν σας ! ή δύναμίς μου μ’ έγκατέλιπε ! . . . Ύγίαινε 
έρως, ύγίαινε ζωή !

(Έξέρχίται)

ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ

Α Μ Υ Λ Λ Α ,  μόνη

Οί οφθαλμοί μου ύγράνθησαν υπό τών δακρύων εις τά 
παράπονά του. Όποιους σκοτεινούς καί άπαισίους άπο- 
χερετισμούς έζέχεεν άπό τοϋ στήθους του, άναχωρών ! 
Ταλαίπωρος! φεύγων εις άκτάς μεμακρυσμένας φέρει έν 
τή καρδία τό πικρόν συναίσθημα έρωτος καταφρονηθέντοςΐ 
Μη αίτιάσαι τήν Ήρώ· οί θεοί ούτως ήθέλησαν! φεύγεις 
κλείων εις τήν πίστην σου καρδίαν τήν πληγήν άτυχους 
έρωτος· άλλ’ ό έρως λησμονεΓται, καί ή οδύνη πραυνεται.. 
Ό  χρόνος έζαλείφει πάντα . . . έκτος τής άοεβείας !

ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ

ΗΡΩ, Α Μ Ι Λ Λ Λ

ΗΡΩ· βισερχομένη xod άναζτ,τ©νσα οιά. τών δψθκϊμων rbv A lo&fyov.

Λοιπόν ;
ΑΜΥΑΛΑ

Ό  όρκος σου δέν τρέχει πλέον κίνδυνον νά προδοθή.
ΗΡΩ

Πώς! τόσον ταχέως ύπομένει ό Λέανδρος νά μέ χω- 
ρισθή καί νά μέ λησμονήση ; ΆναχωρεΓ χωρίς ν’ άγανα- 
κτήσηκαί νά παραπονεθή διά τον αιώνιον χωρισμόν! Δέν 
έδειξεν ούδένα δισταγμόν εις τό νά σέ πιστεύση ; Ά χ ,  
ταχέως άπεφάσισε νά μη μέ έπανίδη ! Είπέ μοι κάν εις 
τον άποχαιρετισμόν του δέν έίέφερε μομφάς καί διάπυρα 
παράπονα, δέν'έσκυθρώπαοεν ή όψις του ; δέν τον έγκα- 
τέλιπεν ή δύναμις τής καρδίας τού, δέν έφαίνετο ά£ιο- 
δάκρυτος ύπό τής θλίψεως,

ΑΜΥΛΛΑ

Ή δη τό άρμα τής λευκίππου Ήοΰς κατηύγασε τον 
ορίζοντα δΓ ώχρας λάμψεως, ότε ό Λέανδρος άνεχώ- 
ρησε.

ΙίΡ Ω

’Ανεχώρησε χωρίς νά χύση έν δάκρυ !
Ά λ λ ’ ίσως ή καρδία του ούχί άνευ χαράς άπεδέχθη 

τήν σκληράν αύτήν άπόφασιν !
Ήδυνήθη άνευ πόνου νά άποφασίση τήν αίωνίαν στέ- 

ρησίν μου. Ή  καρδία του λοιπόν ητο έγγύς νά μέ λη- 
σμονήση!

ΑΜΥΛΛΑ

Μετανοείς τόσω τάχέως, διότι τώ έσωσες τήν ζωήν ; 
ήθελες προτιμήσει νά μή σέ ύ'πήκουε καί νά ,τόν βλέ- 
πης πλησίον σου, θΰμα βεβαίου θανάτου νά άνανεόνη 
υμέναιον ύπό τής Στυγός διαλυθέντα ;

η ρ ο

Καί τις μέ βέβαιοί ό-π κατά τον τελευταίον αύτοΰ 
διάπλουν ό ώκεανός θά τόν άποδώση σώον εις τήν μεμα-



Α Τ Τ ΙΚ Ο Ν  Μ Ο ΥΣΕΙΟ Ν

κρυσμένην αΰτοΰ άκτήν ; Άφού δεν πέπρωται πλέον νά 
τον ίδω, άς μάθω τουλάχιστον, εάν, ώς λέγεις, έσωσα τον 
εραστήν μου ! φοβούμαι το παν Άμυλλα· άφότου έγεν- 
νήθην, την δυστυχίαν μόνον έγνώρισα· ή γέννησίς μου, 
φεύ, ήτον ό θάνατος τής μητρός μου. Είδον έμαυτήν 
έίόριστον εις τήν θλιβερήν ταύτην κατοικίαν. Μετά τήν 
παιδικήν μου ηλικίαν τήν άχαριν, καί τήν νεότητά .μου 
τήν σκυθρωπήν, μίαν στ·:γμήν λαμπρύνουσι τά σκότη μου 
αί τοϋ έρωτος φαιδραϊ άκτΤνες· ή μοϊρα μοί άφαιρεΐ διά 
μιας τήν κρυφίαν ταύτην ευτυχίαν, τον μειδιώντα τού
τον άστέρα, τον σβέννύμενον προ τής πρωίας! Θά μάθω, 
άν ο! θεοί ουτοι, οΐτινες ήπείλουν τήν κεφαλήν μου, έάν 
oi θεοί ουτοι, οΰς δεν έπεκαλέσθη κατά τήν τρικυμίαν, 
δεν τώ έπιφυλάττουσιν όπίσω άλλον κίνδυνον ; —  Έ ν  
τούτοις ό ουρανός είναι αίθριος, μόλις κούφη αύρα ρυ- 
τιδοΤ τό γαλληναίον κΰμα.

ΑΜΥΛΛΑ

Σόν έργον είναι ή γαλήνη αΰτη- μή φοβήσαι πλέον 
δΓ αυτόν οΰδεμίαν θύελλαν, μακράν τής κεφαλής του άπε 
σόβησες τάς δυστυχίας.

ΗΡΩ

Ώ  ναί, πρέπει μόνη νά κενώσω τό κύπελλον των θλί
ψεων ! Ή  ασθενής ζωή μου, εις τήν πηγήν αυτής πλη- 
γεΤσα, θά ρέη κατατηκομένη· άλλ’ ω γλυκεϊα σκέψις ! οΰχ'ι 
πλέον κίνδυνος δι’ αυτόν ! ούχ'ι πλέον ζοφερά κύματα· 
έζηγόρασα τάς ημέρας του ! Λέανδρε, έσο ευτυχής ! 
’Εγώ θά άποθάνω βαθμηδόν εις τό θυσιαστήριον, τό σή,- 
μερον μέν έρημον, άλλ’ έως χθες πληρούμενον ΰπό τής 
παρουσίας σου· τό παν έκεΤ θά μοί όμιλή περί τού γλυκε
ρού σου έρωτος, περί τής σκληράς ταύτης ευτυχίας, ήτις 
διήρκεσεν ημέραν μόνον μίαν! ΤΩ  άνθη τής ευδαιμονίας 
μου! ώ άνθη ήδη μαραμένα. Πλήν θά παρέρχωνται αί 
ήμέραι^ θά ρέωσι τά έτη, καί έγώ θά σε αγαπώ πάντοτε, 
όσον σέ ήγάπων, ό έρως είναι ηδονή, έκ τής όποιας ή 
καρδία ουδέποτε κορέννυται ! *

Στρεφόμενη πρδς τήν  θάλασσαν 

ΤΩ  Πόσειδον, άπόθες αυτόν ήρεμα εις τήν παραλίαν! 
Ή  μήτηρ του τον άνακαλεΐ έν άγωνία και όδυρμώ· άπο
δος αΰτή τον υιόν, τό καύχημα, τό στήριγμα τών πο- 
λιών έτών της, άς φιλή έκάστην αυγήν τό μέτωπόν της, 
τάς χιονώδεις κόμας της, καί άς τή όμιλή περί έμοΰ ! —  
’Αλλά δεν ονειρεύομαι; τό ευκίνητον έκεΤνο σώμα τό 
ΰπό τού κύματος αίωρούμενον είναι αυτός ! Ό  οφθαλ
μός του έφ’ ημών ακόμη φαίνεται προσηλωμένος. Κο- · 
λυμόα βραδέως μακράν τής ποθητής παραλίας· μοί νεύει ! 
Φεΰ! είναι ό ύστατος άποχαιρετισμός ! Ύ γίαινε. ώραΤε 
μου Λέανδρε, ΰγίαινε παν ό,τι ήγάπησα, ΰγίαινε, ΰγίαινε,' 
ω ήμισυ τής ψυχής μου!

ΑΜΥΛΛΑ

Παράδοξος οπτασία, τής οποίας τό ίνδαλμα χαλκεύει 
προσφιλές άντικείμενον ! Ό  Λέανδρος είναι ήδη μα
κράν· κολυμβα πρός τήν Άβυδον, ένώ τό άντικείμενον, 
όπερ φαίνεται έκεϊ κάτω, πρός τούς αίγιαλούς μας πλέει 
καί πλησιάζει πρός ήμας άντί ν’ άπομακρύνηται είναι

άντικείμενον, τό όποιον τά κύματα φέρουσι να έκβράσω- 
σιν ένταυθα· άμορφος όγκος, παίγνιον τής φοράς τών 
κυμάτων, κορμός ίσως δένδρου, ή κλάδος ξηρός.

ΗΡΩ

Ό  έρως λοιπόν παρέστησε προ τών οφθαλμών μου 
τήν εικόνα του, ήτις είναι άδύνατον νά έζαλειφθή άπό 
τής καρδίας μου. Ό χ ι ! . . είναι έκεΤνος'θεός τις αγαθός 
μας τον έπαναφέρει.

ΑΜΥΛΛΑ

Τωόντι νομίζω άτι βλέπω μορφήν άνθρωπίνην.
#  ' ΗΡΩ

’Εκείνος είναι, δεν έχει ούτω ;

ΑΜΥΛΛΑ, Μιαν

ΤΩ  ουρανέ, άψυχος! ό Λέανδρος; όχι.
« ΗΡΩ π α ρ α τ η ρ ο ύ σ α ,  μ ε τ ά  τη ς  Ά μ ύΧ λη ς.

’Επάνελθε, αγαπητέ μοι Λέανδρε ! οί θεοί θά σο! 
συγχωρήσωσι ! —  "Αμυλλα, ή χείρ σου τρέμει ! ... ’Αλλά 
δεν είναι έκεΤνος ! Τό σώμα τούτο είναι ακίνητον, καί 
φαίνεται . . .  φαίνεται νεκρόν !— Είναι άδύνατον νά ήναι 
ό Λέανδρος, δεν είναι άληθές;

ΑΜΥΛΛΑ

Άναμφιβόλως είναι ναυτίλος τις, ευρών τόν όλεθρόν 
του κατά τήν φοβεράν τούτην νύκτα, καί ό προστάτης 
θεός κατά τού άτυχούς τούτου έξεκένωσε τήν οργήν τουί

ΗΡΩ

Δυστυχής ! άχ, ςιίσθάνομαι πηγνυμένην τήν καρδίαν 
μου ΰπό φρίκης!

ΑΜΥΛΛΑ

"Ας άποστρέψωμεν τά βλέμματά μας!

ΗΡΩ

Ά φ ες με, άφες με! Θέλω νά τόν παρατηρήσω.

ν  ΑΜΥΛΛΑ

Κάλυψέ τον, θάλασσα βαθεΤα- κατάπινε τούλάχιστον 
τά θ,ύματά σου ΰπό τούς κόλπους σου !

4  ΗΡΩ

Τό ώχρόν τούτο μέτωπον, οί οφθαλμοί ουτοι, ούς έσ- 
φράγισεν ό θάνατος, ή μακρά κυμαινομένη κόμη του, οί 
άψυχοι ουτοι χαρακτήρες τής μορφής'. , .

Α Μ ΙΛ Λ Α  ·

Δεν είναι έκεΤνος! ό Λέανδρος διεπέρασεν ήδη τήν 
πορθμόν.

ΗΡΩ έν απελπ ισ ία .

Ίδέτ! τό πτώμά του ήγγισε τήν παραλίαν! “Ά χ , μάτην 
έπεθύμεις νά μοί κρύψης τό άδίκημά μου ! Τ ί λοιπόν 
είπες εις αυτόν, ώστε νά τόν φέρης εις άπελπισίαν I Τ ί 
έκαμες; Τ ίς  σοΐ έδωκε τήν τόλμην νά άποπέμψης τόν 
δεσπότην σου; Τόν έμίσεις λοιπόν; ... ή τόν άγάπας ίσως!

*  Α Μ ΪΑ Α Α  ■

Δίκαιε ουρανέ I
ΗΡΩ

Τ ίς  σοΐ έδωκε τήν απόλυτον έζουσίαν έπΐ τής τύχης 
του; Άθλία, άποκρίθητι! Βλέπεις καλώς oTt είναι νεκρός! 
Όποιον δηλητήριον άπέπτυσαν τά φθονερά σου χείλη ; 
Τώ είπες ότι ήμην άπιστος σύζυγος; Άπέθανες, ώ Λέαν
δρε, ό οφθαλμός σου ό γλυκύς διά παντός έκλείσθη, μέ



τό πικρόν συναίσθημα οτι δέν ήγαπάσο! 'Εκούσιον θϋμα, 
πρόωρα έκπνεϋσαν δέν είχες τό θάρος νά έπιζήσης μετά 
τον έρωτα ! Τό ψυχρόν σου χείλος επιεν έκ τοϋ πικροϋ 
κύματος, καί έν τούτοις ό ούρανός έμειδία καί ή θάλασσα 
έγαληνία! Οΰδέν μοι υπολείπεται πλέον παρά νά σέ άκο- 
λ,ουθήσω  ̂ ένώ θά άνατέλλη ή Ήώς άστράπτουσσ, ή ζωή 
μου θά συσκοτίζεται δύουσα· έξεβίαζες τήν ειμαρμένην, 
διεπέρας τήν θάλασσαν, διά νά πλησιάζης τήν καρδίαν 
σου εις τήν έμήν . . .  καί έγώ ήδη θά διέλθω τον θάνατον 
διά νά φθάσω πρός σέ! Ά λ λ ’ εις τάς άγκάλας τοϋ έρωτος 
ό θάνατος εΓναι ζωή.! θ ά  άποθάνω παρά σοΙ, παρά τή 
κοιμωμένη καρδία σου. Ό τα ν θά ριφθώ, γλυκερέ μου 
σύζυγε, εις τάς άγκάλας σου, θά πεισθήί περί τής πί- 
ατεως καί θά μέ συγχώρησης. Θά παρέρχωνται αί ήμέραι 
καί αί μακάριοι "νύκτες, χωρίς νά άποχωρίζονται ποτέ τά 
Οπό τοϋ έρωτος συνηνωμένα χείλη μας !

ΑΜΤΑΑΑ

ΤΩ φίλη δέσποινα, στρέψον εύμενέστερον βλέμμα επί 
τής Άμύλλης, ήτις κλαίει εις τούς πόδας σου. Μέ ένό- 
μισες ένοχον καί μέ κατεδίκασες.

ΙΙΡ ίΙ

"Υπαγε, άψες με νά άποθάνω· σοί έσυγχώρησα ήδη.

ΑΜ ΥΑΛΑ

ΕΓσαι εις τό άνθος τής ηλικίας σου· ή ζωή είναι γλυ- 
κεϊα· ό ουρανός άκτινοβόλος. ΤΩ 1 διατί δέν θέλης νά 
ζήσης άποδεχομένη τάς εύχάς των θεών;

Β Ρ α  .

Των θεών; ά, ναι! τών θεών τούτων, πρός τούς οποίους 
μοί ένέπνευσες φόβον! Αποδέχονται εύχάς, τάς οποίας 
τρέμει τις νά παραβή, προσποιούνται οτι εξευμενίζονται, 
όταν μέλλουν νά καταδικάσωσι, καί έσωσαν τον έραστήν 
μου, ΐνα άσφαλέστερον δολοφον'ήσωσιν αύτόν! Βάρβαρε 
τήν θείαν σου Άφροδίτην, ήτις πρός αμοιβήν τής λα
τρείας μου καί τών φροντίδων μου μέ έπρόδωκε, μέ κατη- 
ράσθη ! Ίδέ ! καταφρονώ τούς θεούς σου ! Άποαρώ από 
τούς τρίποδάς των τάς προσφοράς μου· τά άνθη ταϋτα 
τά θλίβω ύπό τούς πόδας του! .’Εξυβρίζω τήν Άφροδίτην, 
διά τήν όποιαν ύπήρξες τόσω τρυφερά ! Ύ γίαινε ! ιδού. 
ό τάφος μου ! . . .  Λέανδρε, άνοιξόν μοι τάς άγκάλ<ας!

Ά π οσπ α τα ι εκ τών ψειρών τη ς  ϊκετευούσης Ά μ ύ λ λ η ς και τρέχει 

να κρηιχνισθή έκ τον 'ύψους τών βράχων είς τη ν  θάλασσαν. ·

• ?Ν, ^ΑΤΖΙΣΚΟΣ

----------  — ■— —I I I ----------- -

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TQN ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ

Διαμένων εσχάτως έπ’ άδεια εν Κων[πόλει καί προτι- 
Θέμενος ΐνα γράψω περί τών Άφθαρτων Κτημάτων τοϋ 
’Οθωμανικού Δικαίου ήτοι περί δασμοϋ θερέτρου, χειμα

διού καί κοινοτικής βοσκής 1 μή συμπεριληφθέντων έν τη 
συλλογή τών ’Οθωμανικών Κωδίκων, έδέησεν, ύψηλή άδεια, 
ΐνα έπισκεφθώ τάς δημοσίας καί αύτοκρατορικάς βιβλιο- 
θήκας Κων[πόλεως’, έν αίς εΐσίν άποτεθησαυρισμένα πολλά 
χειρόγραφα καί κειμήλιά τοϋ οθωμανικού Κράτους.

’Επειδή έκ τών βιβλιοθηκών τούτων μάλλον σπουδαία 
καί περιέχουσα πολλά χειρογραφικά κειμήλια, ύς καί δια
φόρους περγαμηνάς μετά 'Ελληνικών συγγραμμάτων υ
πάρχει ή έν άνακτόροις τοΰ Σαράϊ-Βουρνοϋ εύρισκομένη, 
καί έπειδή έκ τών έπισκεφθέντων ούδεΐς άκριβώς καί έπ ι- 
στάμένως ήδυνήθη νά μελετήση τά έν αύτή κειμήλια, 
λοιπόν πρός διαφώτησιν τών πολλών καί συμπλήρωση/ τής 
προηγουμένης μελέτης μου ’, άπεφασίσαμεν έν όλίγοις 
ίνα πραγματευθώμεν περί αυτής.

Ή  Βιβλιοθήκη τών Ανακτόρων συνέστη τό πρώτον, 
καθά άναφέρει ό.άξιότιμος ιστοριογράφος (Beua V oobis) 
Κριτόβουλος, έπί τοϋ περιδόξου πορθητοϋ Μωάμεθ τοϋ 
Β'. οστις περισυνέλεξε τήν βιβλιοθήκην τών ήμετέρων 
Αύτοκρατόρων καί τοϋ Θωμαίτου.

Έ ν  αύτή εύρίσκονται πολλά καί ποικίλα χειρόγραφα 
καί περγαμηναί μεμβράναι, ών τά πλεϊστα διετέλεσαν 
άνεξέλεγκτα καί εύρωτιώντα έπί πσλύν χρόνον καί τινα 
τούτων δέν έξηκριβώθησαν δεόντως ούδέ έγραψάν τι περί 
τών φιλολογικών έλλην. καί όθωμ. κειμηλίων τής προκει- 
μένης βιβλιοθήκης. ' *
■ Τ ά μάλλον σπουδαία καθ’ ημάς καί ένδιαφέροντα τήν 
μεσαιωνικήν Ιστορίαν καί έν γένει τήν φιλολογίαν τοϋ- 
έθνους ύμών είναι, Α '. ή συλλογή τών αΰτοκρατορικών 
διαταγμάτων γεγ'ραμμένων έπί περγαμηνής.

Β'. Συλλογή αύτοκρατορικών χρυσοβούλων απάντων 
τών Βυζαντινών αύτοκρατόρων.

Γ '. Αύτοκράτορος ’Ιουστινιανού Αύγούστου Νεαραί 
Διατάζεις έν χειρογράφω έπί περγαμηνής μετά ρωμαϊ
κής μεταφράσεως.

Δ'. Αύτοκράτορος Λέοντος Αύγούστου Νεαραί Δια
τάξεις ή αί τών νόμων έπανορθωτικαί καθάρσεις.

Ε '. Έ ν  αύτή ,ύπάρχουσι πολλά σχόλια καί σημειώσεις 
χειρόγραφαι έπί τών έξης έλλην. συγγραμάτων· έπί τών 
χοηφόρων τραγωδίας τοϋ Αισχύλου. Έ π ί τοϋ Οϊδίποδος 
έν Κολωνώ τοϋ Σοφοκλέους. Έ π ί τών Νεφελών κωμωδίας 
τοϋ Άριστοφάνους. Έ π ί τών Δημηγοριών τοΰ Θουκυδί- 
δου. Έ π ί τών Πολιτικών τοϋ Πλάτωνος. Έ π ί τών φυσικών 
και ηθικών τοϋ Άριστοτέλους. Τ ό ιερόν Εύαγγέλιον μετά 
λατινικής μεταφράσεως. Τ ά άπαντα τοϋ Φωτίου εις ^

1 Τ ήν συγγραφήν ταύτην συλλέξαντες καί ταξιθετήσαντες έπί όθωρύ 

και Ά ρ α β . χειρογράφων, εύοισκομένων έν ταΐς όθωμ. Βιβλιοθήκαις και 
προτιθέμενοι αυτήν ΐνα οτ,μυσιεύσωμεν μετά  ιδιαιτέρων σημειώσεων 
και σχολίων έν Ιδιαιτέρω 6ιβλίω άπεσπάσαμεν ’εξ αύτής πολλά και 

έδημοσιεύσαμεν ταϋτα έν τ ή  έν Λ εμησσώ  έκδιδ. έφ ημ . ’Α λ ή θ ε ι α  

άριθ. 2 0 3 ,  2 0 8 ,  2 1 1  κ τλ . πρός διαφώτησιν τών μελών τοϋ νομοθε
τικοί σώματος, μελλόντων άψασθαι τοιούτου ζητήμ ατος.

2 'Ό ρα έπετηρίδα τοϋ Ό θ ω μ . Κράτους έτους 1 8 7 5  σελ. 9 0 — 1 1 0  

τό χα δικατ-συλιζα μι τομ. Β '.  ώς καί τό περιοδικόν 'Ρεχπέρι-Φοινοϋν 
άριθ. 3 — 8.

3 ’Ανατολικόν ’Αστέρα έφημ. Κων]πόλεως ετος Δ ’ . 1 8 7 0 .





τόμους. 'Οβιδίου τά άπαντα. Κικέρωνσς πολλοί ρητορικοί 
λόγοι μετά σχολίων ελληνικών. Ό ρατίου τά άπαντα μετά 
ελληνικών σχολίων. Ή  έξάβιβλος Κωνσταντίνου τοϋ Ά ρ -  
μενοπούλου μετά Λατινικής μεταφράσεως. Βασιλείου τοϋ 
Μεγάλου διάφοροι λόγοι μετά σχολίων. Ά ννης τής Κ ο - 
μνηνής τά άπαντα. Έκ τής τοΰ ’Απολλοδώρου Βιβλιο
θήκης άποσπάσματά τινα. Βιβλία τινα έκ τών Περσικών 
καί Γοτθικών τοΰ Προκοπίου. Ώδαί έκ τής ά— ξκ'. τοΰ 
Άνακρέοντος μετά κριτικών σημειώσεων κα! σχολίων 
άνωνύμου. Ιστορία χρονική, άρχομένη.έκ τοϋ Α'.’ Σουλ
τάνου τών ’Οθωμανών Όσμάν 1 2 8 9 —  1462 Μωάμεθ 
τοΰ Β'. πορθητοΰ τής Κων[πόλεως Νικολάου Χαλκό- 
κονδύλη.

Έκτος τών πολυτίμων έλληνικών τούτων χειρογράφων 
ύπήρχον, καθ.ά φαίνεται έν τινι καταλόγω τώ ν’Ανακτόρων 
ώς καί G. T oderin i έν τώ L ite ra tu ra  T u rch esca  καίι
ό Ham m er Constantinopotis κ. d er B osporos άνα- 
φέρουσιν οτι καί άλλα πλείσθ’ οσ» σπουδαία έλλην. χει
ρόγραφα ύπήρχον άπερ έδωρήσατο* ό Σουλτάνος Σ ου- 
λεϊμάν ( ι 5^5) τώ^περιφανεί έκείνω Χουρτάδω Μενδόξα 
πρεσβευτή τοϋ βασιλέων τήυ ’Ισπανίας Καρόλου τοϋ Ε'. 
έν Ένετία.

Ούδεΐς έκ τών έπισκ^φθέντων βιβλιόφιλων τήν περί- 
κλειτον καί_ κλασικήν βιβλιοθήκην τών ’Ανακτόρων τοϋ  
Σαράϊ-Βουρνοΰ άνεδίφησε καί ένέκυψεν έπί τή μελέτη 
τώ ν ’Ανατολικών παλαιογραφιών τών πολλών καί ποικί
λων, καί έπί τή σπουδή τών πολυτίμων χειρογράφων καί 
περικαλλών είληταρίων περικοσμουμένων διά χρυσοΰ καί 
πολιτίμων -λίθων. ; · -13

Ό θεν χάριν τών βιβλιοδιφώντων καί άσιανολόγων έρ- 
χόμεθα ΐνα δώσωμεν διασαφήσεις καί έξηγήσεις καί· περί 
τούτων.

Μεταξύ τών άσιατικών τούτων κειμηλίων ύπάρξουσι 
τά έξης·

Διάφοροι άκτιναμέδες ή άχδι-ρεσούλ-οΰλλάχ ζ'Ιεραί 
συνθήκαι τοΰ προφήτου τώ ν,’Οθωμανών) ήτοι διάφορά 
έγγραφα άτινα έδόθησαν παρά τοϋ Προφήτου εις τάς 
περί τό όρος Σινά καί ιερούς τόπους καί Α γίου  Ό ρους 
κοινότητας1, οΐτινς ς. ύπέβαλλον τήν υποταγήν αύτώ. Τ ά 

■έγγραφα ταϋτα φέρουσι τον π ε ντ ζ  έ ήτοι τήν δράκα 
ή τούς πέντε δακτύλους τοΰ προφήτου· τά πρωτότυπα 
ταϋτα έγγραφα θεωρούνται ώς Ιερά κειμήλια παρ’,όθω- 
μανοΤς καί διατηρούνται έπί πολυτίμων θηκών έν αύτή· 
πιστά δέ άντίγραφα τούτων ύπάρχουσιν εις τάς* μνησθεί- 
σας κοινότητας. Κοράνιον χειρόγραφον καλλιτεχνικόν καί 
καλλιγραφικόν γραφέν παρά τοϋ Χαλίφου Όσμάν.

Διφθέρα τις ή μεμβράνη, έφ’ ής έστί γεγραμμένη διά 
κουφικής άρχαιοτάτης γραφής ή πρόσκλησις τού προφή
του ΐνα προσέλθωσι πάντες . εις τον μωαμεθανισμόν· έπ’ 
αύτής φέρεται καί ή υπογραφή τοϋ προφήτου καί έπί

4 "Ορα ήμετέραν μελέτην περί τών προνομίων τοϋ “Ορους Σ ιν ί  έν 
τ η  έφημ Σταβίνου ετος Β '.  άριθ. 97  και αυθιί περι τών προνομίων 
τών Νήσων ή μ ετ . μελέτην έν τ ή  Φ ω ν ή  τ ή ς  Κ ύ π ρ ο υ ,  ετος Γ 1 .

άριθ. 9 8 — 9 9 .

κεφαλής τοϋ έγγράφου τό σύμβολον τοϋ μωαμεθανισμού.
Εύρίσκονται έν αύτή πολλοί καί ποικίλοι κύλινδροι ή 

εΐλητάρια διαφόρου μεγέθους, ών’ κατά τήν άκραν ήν 
προσηλωμένη στρογγύλη τις ράβδος έξ έλεφάντου καλού
μενου ό μ φ α λ ο ϋ μετά άκρων κεκοσμημένων δι’ άργύ- 
ρου, χρυσοΰ καί πολυΐίμων λίθων. Τινές έξ αύτών είσί 
τεθειμένα έν έξωγραφημέναις διά χρωμάτων θήκαις. Τ ά 
εΐλητάρια ταϋτα δύναντάι νά θεωρηθώσιν ώς ιστορικά καί 
ποιητικά δελτία, περιέχοντα αύθεντικήν συλλογήν πολ
λών ποιητών καί πεζογράφων. Χειρόγραφα Συρ<ακά διά 
γραφής άρχαιοτάτης σ ο υ ρ γ ι α σ ή  καλούμενης.

Κοράνια διαφόρου σχήματος καί μεγέθους τών μεγα- 
λειτέρων καλλιγράφων όθωμανών ών καί τινα διά γραφής 
σ ο υ λ ο ύ ς καί τ ζ ε λ ή.'

Έ τερον Κοράνιον πολυτιμώτατον γραφέν διά χειρός 
τοϋ πορθητοΰ καί κεκοσμημένον διά χρυσών καί καλλιτε
χνικών έμβλημάτων καί κοσμημάτων.

Συλλογήν πολιτικών εγγράφων άνταλλαγέντων μετά 
τών πρώτων όθωμανών Σουλτάνων, μετά ηγεμόνων τής 
Εύρώπης.

Έ τέραν συλλογήν τών μεγαλειτέρων ποιητών άπό 
Ιδρύσεως τού όθωμ. κράτους καλουμένην Ν ε β α δ ί ρ ι-  
ο υ λ -  ’Α  σ ά ρ.

Έκτος τούτων ύπάρχουσι διάφορα ιστορικά χειρό
γραφα καί βιβλία, άστρονομικά, γεωγραφικά, φιλολογικά, 
ρητορικά καί ιατρικά, γραμματικά ώς καί τά αρχαιότερα 
λεξικά τής όθωμ. καί Άραβο-Περσικής φιλολογίας άνέκ- 
δοτα έν χειρογράφοις.

Ε ντός τοΰ αύτοΰ περιβόλου τών ’Ανακτόρων ύπάρ- 
χουσιν άμφοτέρωθεν δύο άλλαι βιβλιοθήκαι, αΐτινες περιέ- 
χουσι πολύ τό ένδιαφέρον καί Ιδρύθησαν ή μέν πρώτη 
ύπό τοϋ Σουλτάνου ’Αχμέτ τού Γ ’! i j i g  ΰ ζ  αναφέρει ό 
περιώνυμος H aji K h a lfa  έν τώ προλόγω τοϋ K e ch e f 
essounoun 5, ή δέ έ τέρα ύπό τοϋ Σουλτάνου Μουσταφδ 
Γ '. 176 7 ·

Έ ν  αύταίς εύρίσκονται πολλά χειρόγραφα, ώς καί κώ
δικες έξ ‘Ιεροσολύμων μετενεχθέντες, οΐτινες περιέχουσι .' 
πολλά καί σπουδαία έγγραφα αναγόμενα εις τήν ιστορίαν, 
παλαιογραφίαν gal φιλολογίαν τού ήμετέρου έθνους.

Καί αί δύο αύται βιβλιοθήκαι ώς καί ή τών ’Ανακτό
ρων χρήζουσι πολυχρονίου σπουδής καί μελέτης πρός 
έξακρίβωσιν τών έν αύταίς τεθησαυρισμένων κειμηλίων 
διατελούντων έν μέρει άνεκμεταλλεύτων.

Τά ολίγα ταϋτα διά πολλών κόπων και' συστάσεων 
μεγάλων κατωρθώσαντες ΐνα περισυλλέξωμεν έξηκριβω— 
μένως δημοσιεύομεν τόγε νϋν καί δίδομεν νύξιν καί άφορ- 
μήν πλειοτέραν τοΤς δυναμένοις ΐνα έκμεταλλευθώσι 
πλειότερον τά έν αύταίς ανεκτίμητα κειμήλια, άτινα ε ί- 
σέτι διαμένουσιν άλώβητα καί δέν ήδυνήθη νά κατα- 
στρέψη ό πανδαμάτωρ χρόνος.

£ Γ Ί Α Π Α Δ ( ί ΐΟ Τ Λ Ο Σ
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Α Π Ο ΣΠ Α ΣΜ Α

Ε Κ  ΤΟ Υ

Σ Ο Τ Α Χ Ο Τ

Ό μω ς αυτή του Σουλίου ήν ή τελευταία νίκη,
Ό  λιμός δεν έσεβά'όθη τήν ΐσχύν καί τήν άνδρίαν.
Κα! τό ύδωρ εΤχε λείψει \  κ’ εις τοιαύτην δυστυχίαν 
Τους άμηχανοϋντας πένθος έκυρίευσε καί φρίκη, #

Κα) στεγνά έκ δίψης χείλη 
Καθικέτευον τον Πλάστην άνωθεν βροχήν νά στείλη.'

> ·  " * 
’Από στόματος εις στόμα -φήμη τότε φερομένη ,
Τήν παράδοσιν τής χόρας.λέγουσα διεξηπλοϋτο.
Ό  γενναίος πολεμάρχης Σαμουήλ έναντιοϋτο,
Ά λ λ ’ εκραΰγαζε κ’ έβόα ή πληθύς συσσωρευμένη,

Κ ’ έσπευδε ν’ αναχώρηση
Καί συν τη πατρώα χώρα τόσας συμφοράς ν’ άφήση.

Εις τήν αϊτησιν ένδίδων τοϋ Τσαβέλλα τοϋ γενναίου 
Ό  Άληπασσδς προΟυμως ύπεσχέθη αμνηστίαν,
Κ ’ επί άλλης χώρας πασαν ήγγυατο ευτυχίαν,
Καί δι* όρκου φρικτοτάτου τήν συνθήκην έβεβαίου,

Μή βραδυνών νά χαρίση 
Ό σα δι’ επιορκίας έμελέτα ν’ άνακτήση.

Τέλος έφθασεν 'ή ώρα ή πβλύδακρυς έ/είνη 
’Αβοήθητοι και πάσαν άπολέσαντες ελπίδα, *
Έκλαιον οΐ μετανάσται την πολύκλαυστον πατρίδα. 
Διεδίδοντο τών παίδων καί των γυναικών οί θρήνοι,

Καί ουδέποτε ημέρα 
Εις τον ουρανόν έφάνη δΓ αυτούς θλιβερωτέρα.

Άνεχώρησαν σκοτία έπεχύθ’ εις τά βουνά των 
Ιερείς, σταυρόν κρατούντες, προηγούντο τεθλιμμένοι. 
Παίδων και γραιών ή Χάϊδω εις τό μέσον ώπλισμένη 
Των πενθβύντων ήτο θάρρος καί κρηπίς των αδυνάτων, 

Καί μακράν άποχωροΰντες « 
Έστρεφον όπίσω βλέμμα, προς τό Σοΰλι θεωροϋντες.

Έρημον τό Σοΰλι· πάντες άνε'χώρησαν, πλήν μόνον 
Ό  πιστός έν τώ φρουρίω Σαμουήλ είσέτι μένει 
Καί περί αυτόν ολίγοι μαχηταί συνηθροισμένοι 
Ώμοσαν εις τον πατέρα τον ύπάρχοντ’ άπ’ αιώνων 

Ά παντες νά τελευτήσρυν,
Ά λ λ ’ ουδέποτε τήν χώραν τής γεννήσεως ν’ άφήσουν. <■

Δίς άνέτειλεν ό Φοίβος και αυτοί άκόμ’ άντεΐχον 
Κατά ρεύματος βαρβάρων πάντοθεν έπερχομένου,
Καί όπίσω περιβόλου βαθμηδόν κρημνιζομένου 
Εις τούς έφορμώντας θρήνον καί φθοράν πολλήν παρεΐχον, 

Άφοβοι πρό τοϋ απίστου 
Τόλμης θαύματα ποιοϋντες καί ήρωϊσμοΰ μεγίστου.

Τέλος ώρμησαν οί άλλοι καί λαμπρού τυχόντες τέλους 
"Απαντες ΰπό τά όπλα έπεσον των πολεμίων,
Ό  δε Σαμουήλ, έν μέσω διαμείνας έρειπίων,
Έβλεπε προσπετομένους ούρανόθεν τούς αγγέλους 

Καί μεθ’ ήδ ονής άφάτου 
Περιέμενε τήν ώραν γαληναΐος τοϋ θανάτου.

1 01  τολιορχοϋντες επέτυχαν να χόψωσι τήν μονήν πηγήν, ή τις
έφερεν ύδωρ εις τούς Σουλιώτας.

Έπλησίαζε τό πλήθος των έχθρών έν άταζία. y  
Τούς συνωθουμένους σάλπιζ προς τά πρόσω προσεκάλη 
Έφθασαν. Εις τήν πυρίτην πΰρ ό Σαμουήλ εμβάλλει 
Τρ©μερός_ήκούσθη κρότος- φλό£ ύψώθη τεραστία, 

Καί'σφοδρώς ή γη έσείσθη 
Καί*μετά τών έναντίι^ν ό γενναίος ήφανισθη.

Φ  5 ^ α . , Κ α τ α κ ο υ ζ η ν ο ς

Τό Σοΰλι, ποίημα*τής εΰφραδοϋ<: Μούσης τοϋ κ. ’Αλε
ξάνδρου Κατακουζηνοίί; είναι i f y o v  προγενεστέρων χρό
νων, άλλ’ άχρις ώρας άδημοσίευτον, περιέχον 6οο περί
που στίχους. Τό ή^η δημαριευόμενον απόσπασμα, είναι 
τό τέλος το,ΰ όλου ποιήματος. ^

ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΑ ΖΗΛΟΝ

Κύριοί τε και ΰπηρέται, όλοι έχομεν βεβαίως έλαττώ- 
ματα· καί εις πάντα καιρόν ύπήρζαν έν τή κοινωνία των 
ανθρώπων δοϋλοί -τε καί δεσπόται ύπερμέτρους εχοντες 
οί μεν ά£ιώσεις, οί δέ απαιτήσεις. Ό  Φίγαρος, τό κωμι
κόν τοΰτο πρόσωπον; γενόμενον καί παρ’ ήμΤν σχεδόν 
πασίγνωστων διά τ,οϋ ιταλικού μελοδράματος τοΰ Κ  ο υ - 
ρ έ ω ς  τ ή ς Σ ι ο ι λ λ ί α ς ,  εΓτίε μίαν των ήμερων προς 
κύριόν τινα, παραπονούμενον ότι δεν εύρισκεν υπηρέτην 
καλόν· —  «Ή  Έίοχότης Ιΐας άπαιτεΤ τό'σας άρετάς από 
ένα ύπηρέτην αλλά συγχωρήσετε καί νά σας έρωτήσω- 
γνωρίζετε πολλούς αύθέντας ιά£ίους νά γίνουν τοιοϋτοι 
ΰπηρέται ; » Τ ό βέλος εΤναι βεβαίως όζύτατον, άλλά μοί 
ένθυμίζει περίεργόν τι, τό όποΤον συνέβη πρό δύο ή τριών 
έτών μόλις είς τινα φίλον μου.

Καίτοι άγαθώτατος άνθρωπος, είχεν ό φίλος μου περί 
ου ό λόγος τάς ιδιοτροπίας του. καί αύτός, καθώς πλεΤστοι 
κατά πολλά άλλα έ£αίρετοι άνθρωποι. Ή  συνήθης αΰτοΰ 
μονομανία ήτο̂ , —  πράγμα άλλως ·τε τό όποΤον ήδύνατο 
νά θεωρηθή καί ώς άρετή, —  νά μετέρχεται, οσάκις ώ- 
μίλει, λακωνισμόν τινα σπαρακτικώτατον νά έκφρά£η τάς 
ίϊέαςτου,δ ιά  λόγων όσον τό δυνατόν βραχυτέρων. Ούτως 
έπραττεν ό Τάκιτος, ούτως ήθελε νά πράττη καί ό φίλος 
μου, τον όποιον δότε νά ονομάσω Ζ.

ΕΤχεν άποβάλει πιστότατόν τινα καί κάλλιστον ύπη
ρέτην χωρικόν, διότι, ό ταλαίπωρος παΤς, έν τή άφελεία 
του, καί όπως ευχάριστή κατά πάντα τον κύριόν του, τον 
ήρώτα περί πάντων λεπτομερώς, πριν ή προβή είς έκτέ- 
λεσιν τών προσταγμάτων του.

Παραδείγματος χάριν· ό Ζ. τον έλεγε, —  Φέρε μου, 
Μανώλη, τό φόρεμά μου.

-— Τά καινούργιο σου φόρεμα, αΰθέντη, ή τό παλαιό; 
ή τό άλλο, όποϋ τό έχεις μισότριβο ;

—  Τήν βοδινή παγίδα όποϋ είπες νά σοϋ ψήσω, είς τήν 
σχάρα τήν θέλεις, ή τηγανιτή; Θέλεις νά τής βάλω καί 
πα£ιμαδάκι; ή με τά κρεμμυδάκια τήν άγαπάς καλλίτερα;

Καί ό φίλος μου ήγανάκτει· έφθειρε τήν χολήν του, 
ότι ήναγκάζετο είς όλας τάς λεπτομερείς ταύτας έρωτή- 
σεις ν’ άποκρίνεται; Έ ν  συντόμω, βαρυνθείς, άπέβαλε τον 
Μανώλην.

'Ο Κώστας παρουσιάσθη τήν αύτήν ήμέραν έφωδια- 
σμένος ΰπό πολλών καί μεγάλων συστάσεων.’

—  Άκουσε χρ σέ είπώ, —  πώς σε λ εν ; .... Κώστα τον 
είπε. Ό  λόγος είναι ασήμι, ή σιωπή όμως εΤναι μάλαγμα. 
Προτιμώ τό μάλαγμα παρά τό ασήμι, καί τήν σιωπήν 
παρά τον λόγον.



Ό  Κώστας ήκουσε τό,προοίμιον τοΰτο, άλΧ’ ουδίν 
έννοήσάς, ίστατο σιωπών έν Τή απορία του.

—■ Μ' έκατάλαβες ; τον είπεν ό Ζ.
’Επάνω, κάτω, έκατάλαβα, άπεκρίθη ό Κώρτας- ά^λά " 

νά jj ’ εκσμνε την χα£>ιν ο αύθέντης νά μοϋ εξηγούσε την 
ιδέα του και μέ κάνένα παράδειγμα, θά ήτα* κ<$λ^ί|ερα.

•—  ’Ιδού τί είναι, ύπέλαβεν ο Ζ· θέλω τον υπηρέτην να 
μ’ έννοή μόλις προφέροντα μιοόν τάν λβγον. Παραδείγ
ματος χάριν, όταν σέ είπώ τό π ρ ^  —  «Κώστα, θά ξυ- % 
ρισθώ,» άμέσως πρέπει- Υά κάταλαμβάνης ότι διά νά ξυ- 
ρισθή ένας άνθρωι^ς,-χρειάζεται νά έχη νερόν ζεστόν, τό 
σαπούνι τό αρμόδιον,, τά ξυράφια κάλώς άκονισμφνα κα'ι. 
καθάρια, τό δερμάτι έπ'ι Τοϋ^όποίου,απαλύνεται η κόψις 
τοΰξυραφιοΰ, ενα προσόψι, ίσως δέ καί σκόνην άπό όρϋζι, 
επειδή αΰτό δροσίζει τήν έπιδερμίδα όπωςδήπστε.

—  Εις τούς ορισμούς σας- θά κυττάζι ι̂ νά τό προβλέπω 
ο,τι καί άν ήν’ έκεϊνο. . *

—  Ήθέλησα νά σέ είπώ τ ό ' ξύρισμα, τάχα διά νά σέ 
δωσω νά καταλάβης άπ’ αΰτό καί διά πάν άλλο της υπη
ρεσίας μου. Ό  μισθός σου θά ήναι καλός, άλλά θέλω νά 
μέ μαντεύης. Ξεύρεις τί θά εΙπή νά*μέ'μάντεύης;

—  Μάλιστα.
—  Αύτό λοιπόν.
Ό  Κώστας, φύσει όξυνούστατος, τρεις»ήδη μήνας έ- 

φάνη μαντεύων θαυμαοίως πάσαν επιθυμίαν τοϋ κυρίου 
του· ότε, έσπέραν τινά, ό Ζ. άσθενήσας έιβάλεσεν εις τον 
κοιτώνα του διά τού κώδωνος τόν ^/πηρίτην, καί τον είπεν* 
—  Αισθάνομαι. οτι πολύ πάσχω. "Υπαγε νά φέρης ένα 
ιατρόν- τρν igiTpov Α .....

Καί τοι ό Ιατρός έκατοίκει^ εις άπόστασιν ολίγων μό
νον βημάτων άπό της οικίας τοΰ Ζ., 6 Κώστας, παρά 
πάσαν αύτοΰ συνήθειαν, έβράδυνε πολύ· σ δέ φίλος μου 
ήδημόνει μή βλέπων αύτόν έπιστρέφοντα.

Τέλος πάντων, μετά τρίωρον υπομονήν, ό ύπηρέτης 
εισέρχεται άσθμαίνων όλος καί κράζων άπό της θυρας,—  
"Ολα, αύθέντη, τά έτοίμασα.

—  Πώς όλα ! τί δλα! ήρώτησεν^ό Ζ. Τ ί έγινεΰ τόσας 
ώρας, καί έγώ έδώ άπςθνησκα ! · " *  .. ^

—  '6χετε δίκαιο, αύθέντη· άλλ’ ήταν καί πολλά, διά 
νά γίνουν δλα μέσα εις τρεΤς ώρας. Ό μω ς πιστεύω ότι 
έμάντευσα όλα σας τά θελήματα. ’Επήγα πρώτον έίς τον 
ιατρόν δέν ήταν έκεϊ, καί πα^ήγγειλα νά τόν στείλουν 
άμα ήρχετο. ’Α π ’ έκεί, έπέρασα εις τήν εκκλησίαν, και 
είπα νά σάς φέρουν τήν-μετάδοσιν. 'Ωσάν πουλί έπέταξα 
εις τοΰ συμβολαιογράφου, διά νά έλθη χωρίς άναβολήν. 
Ειδοποίησα καί τήν έπί τών Κηδειΰν επιτροπήν διά τά 
δέοντα. Είς τόν ξυλουργόν έπεστάτησα μόνος μου νά 
γίνη τό ξυλοκράββατον εύρύχωρον καί άναπαυτικόν- είχα 
ιδέαν, έπάνω, κάτω, τοϋ άναστήματός σας. Ή  σαββανώ- 
τρια, όπου καί άν ήναι, θά φανη. Μόνον μένει νά μέ ε ί- 
πήτε,. είς ποιαν άπό τάς εκκλησίας θέλετε νά γίνουν τά 
νεκρώσιμα.

Πώς ήκουσε ταΰτα πάντα ό Ζ. καί τί απεκρίθη είς τόν 
Κώσταν, άγνοώ· ένθυμοΰμαι όμως ότι, διηγούμενος αύτά 
μίαν ημέραν είς τούς φίλους, έφαίνετο ίςιθείς,.όχι μόνον' 
έκ τής άσθενείας του έκείνης, ήτις εύτυχώς δέν ήτο ή 
τελευταία, άλλά καί έκ τοϋ λακωνισμόν» του. Ώ σ τε  τώρα 
όσάκιί άλλάσσει υπηρέτην, προσέχει νά συνιστά είς αύτόν 
μόνα τά έξης·— Επιμέλειαν, προσοχήν, τιμιότητα- έτοι- 
μότητα· άλλά;, προ πάντων, «μη ύπερβάλλοντα ζήλον».

Τ ό  «μη ύπερβάλλοντα ζήλον» είναι ρήσις μεγάλου καί 
πολλοϋ άνδρός πολιτικού τής Γαλλίας, τοϋ Ταλλεράνδου· 
οί δέ προπάτορες ημών. έλεγον έπί τό καθολικώτερον, 
«μηδέν άγαν».

Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α
Ί σ τ ο ρ ε κ ά  Μ ελ ετή μ -α τα  ύπό Σ . Π. Λάμπρου. ’Εν 

Άθήναις έκ τον  τυπογραφείου ό Παλαμίδης 1084. Πίναξ 
τών περιεχομένων. Εισαγωγή, Τά πορίσματα-τής προϊ
στορικής αρχαιολογίας καί οϊ πρώτοι κάτοικοι τής 'Ε λ
λάδος. Φοίνικες έν Άγίω. Γεώργίω τώ παρά τή ΣαλαμΤνι. 
Ή  υστεραία τής ένΠλαταιαΤς νίκης.^Τρία άποσπάσματα 
έκ τών ’Ινδικών τοϋ 'Κτησιου. Περί Δεξίπ'που καί τής 
ύπό τών Έρούλων άλώσεως τών ’Αθηνών. Τό περί κτί
σεως τής Μσνεμβασίας χρονικόν. Ή  ΰπσ '¥ών ’Αράβων 
δευτέρα πολιορκία τής Κωνσταν[πολ^ως καί Θεοδόσιος 
ό Γραμματικός. .Περί τοϋ άνεκδότ®υ χρονικοϋ τοϋ Α α α -  
μέδοντος Λακαπηνοΰ. Ή  άποστάσία καί ό θάνατος τοϋ 
Γεωργίου Μανιάκη. Ή  πσράδσσις τών Ίωαννίνων. Τ ά αρ
χεία τής Βενετίας καί ή ιΐερι Πελοποννήσου έκθεσις τοϋ 
Μαρίνου Μικιέλ. Συμπλήρωμα τής περί φοινίκων πραγ
ματείας. Τιμάται δρ. 5

' H  Κ .ιχτ««.τροφ ίι τοΟ Π α ρ θ εν ω π ό ς  ύπό τών. 
Βενετών ( 16 8 7 )  καί ή έρήμωσις τών ’Αθηνών ( ι  688—  
(16 9 0 ) μετ’ είκόνος καί Τοπογραφικοΰ πίνακος τής Ά -  
κροπέλεως ύπό Κ . Ζησίου κάθηγητοϋ έν τώ Βαρβακείω. 
Έ ν  Άθήναις'(μετατύπωσις έκ τής Έβδομάδος) ι885.

fH  Χ ,ρεσ τεα νή  Γ ο ν ή  καί ή Χριστιανική Εξουσία. 
Λόγος ύπό C. W o rd sw o rth  έπισκόπου Λιγκολονίου έν 
’Αγγλία, μεταφρασθείς ύπό Μπέσση Μάσσωνος λίαν έπ ι- 
τ-υχώα. Έ ν  Άθήναις τύποις ’Αττίκοϋ Μουσείου ι885.

νΕ νβτα σες Γεωργίου X . Παχυ καί Μάρκου Δ. Βό- 
τσαρη ένιμπιον τοΰ αρμοδίου. 1 ξελεγκτικοϋ Τμήματος τής 
Βουλής. Εν Άθήναις τύποις Α ττικού Μουσείου ι886.

Ά γ α ρ ε ύ β ε ε ς  έν τή Βουλή κατά τάς τέσραρας συνό
δους τής θ' περιόδου καί λογοδοσία Αντωνίου Ζυγομαλά 
Βουλευτοϋ Α ττικής. Έ ν  Άθήναις .τύποις Ένώσεως 1 88 5 .

Π ε ρ ϊι  τοϋ Φιλέλληνος Νικολάου Σούτου. Έ ν Ά θ ή - 
νβις έκ τοΰ τυπογραφείου Άττικοϋ Μουσείου 1 885 .

ϊο φ ο χ λ έ ο ν ς  Ά ν τ ε γ ό ν ^  μετά κριτικών ύπομνη- 
μάτων ύπό Α. Π. Έ ν  Άθήναις τύποις Άττικοϋ Μου
σείου 1 885 , έκδοσις έκλεκτή.

' Γ α λ λ ικ ή  Χ -ρ ^ σ το μ -ά β ε ιχ  πρ'ός χρήσιν τών γυμ
νασίων τίμος Γ '. έκδοσις δευτέρα. Εκδότης Κ . Βίλμπεργ 
προσεχώς ό A '. Β'·. καί Δ', τόμος. Έ ν  Άθήναις τύποις 
Ά ττικοϋ Μουσείου 1 885 .

Φ υ σ ε κ ή  'Ια τ ο ρ ε *  |ΐετ’ εικόνων ύπό Α . Κυριακο- 
πούλου Ίίαθηγητοϋ' έκδίδοται δαπάνη Α. Κωνσταντινίδου. 

-Έ ν Άθήναις τύποις Ά ττικοϋ Μουσείου 1 8 85 .
Τ ά .. πάθ*} τώ ν όφΟαλμ,ών ογκώδης τόμος μετά 

πολλών εικόνων έκ 35 τυπογραφικών φύλλων έκδιδόμενος 
προσεχώς ύπό Π. Πατρικίου ύφηγητοϋ. Έκ τοΰ τυπογρα
φείου Άττ,ικοΰ Μουσείου ί 8 85 .

Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ
Μόνον τά ηαιδία καί οί μωροί φαντάζονται ότι ούδέ— 

Ηοτε έκμετροϋνται είκοσι έτη καί είκοσι άργύρια.
Ό  πορευόμενος είς έύρεσιν δανείου πορεύεται είς ζή - 

τησιν πικριών.. ·
Ή  ύπερηφανία προαριστά μετά τής. άφθονίας, γευμα

τίζει μετά τής πτωχείας, καί δειπνεί μετά τοΰ αίσχους.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ  Α Τ Τ ΙΚ Ο Υ  Μ Ο Υ Σ Ε ΙΟ Υ
I. Τ . Κυδωνιάς άπεστάλησαν. Δ. Δ. Βουκουρέστιον. Ν. 
Κ . Π. 'Οδησσόν ταχυδρομικώς έχετε έπιστολήν μας.' Α. 
Κ . Κέρκυρα άπεστάλησαν. Σ . Ζ. Κέρκυραν. Θ. Δ. Σμύρ
νης ομοίως, Σ . Σ . Χίον ομοίως.


