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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τί ΙΣ

ΕΠΤΛΛΟΦΟΥ.
Cl I ι ι ■■

ηθικός σκοπός, εις όν άφορα τό υπό 
"τόν τίτλον τούτον δημοσιευόμενον Περιοδικόν 
Σύγγραμμα, εΐνε όπως έπιβάλη τό έπ’ αυτό 
τήν σωτήριον άνάγνωσιν είς εκείνην ίδίως τήν 
τάξιν τοΰ λαοϋ, ήτις τά μάλιστα έχει ανάγ
κην αύτής. Κατά ταΰτα, ή ΕΠ'ΓΑΛΟΦΟΣ 
πάντα τά έφικτά μέσα θέλει μετέλΟει καί ού- 
δεμιάς θέλει φεισΟή Ουσίας δπως καταστή ευ 
χερής και κατάλληλος πρός διάδοσιν ω φελ ί
μων γνώσεων καί υγ ιώ ν αρχών και αισθη
μάτων.

Ύ πείκοντες τώ  συνήΟει νόμω τής δημο
σιογραφίας χαράττομεν ένταϋΟα τήν πορείαν, 
ήν τό έργον ημών μέλλει νά διατρέξν) σχεδόν 
άπαρεγκλίτως. "Εκαστον φυλλάδιον συνήθως 
θέλει περιλαμβάνει τά εξής:

Α'. Δύω ή καί πλειότερα διηγημάτια, είτε 
χαΟαρώς ιστορικήν εχοντα τήν υφήν είτε άλ- 
ληγορικά μεταπεφρασμένα έκ διαφόρων γ λ ω σ 
σών χαί ενίοτε πρωτότυπα. Τά διηγημάτια 
ταΰτα τοϋτο Οά έχω σι πρώτιστον χαρακτηρι
στικόν νά ώσι τερπνά καί σύντομα, πολύ σπα- 
νίως διακοπτόμενα, δταν ή έπέκτασίς των χα- 
ταντα έπαισΟητή.

Β'. Ά νά  μίαν τοπογραφίαν ή περιήγησιν, 
ή περιγραφήν τών ηθών καί εθίμων διαφόρων 
λαώ ν, είτε έκ τών αγνώστων ήμΐν καί άπομε- 
μακρυσμένων, είτε καί έξ αυτών τώ ν γνωστών. 
Αί περιηγήσεις αΰται Οέλουσιν εισΟαι γεγραμ- 
μέναι εις τοιοΰτον τρόπον, ώστε νά διεγείρω· 
σι τήν περιέργειαν του αναγνώστου.

Γ'. Ύ πό τόν τίτλον Σ ύ μ μ ι κ τ α  θέλουν 
καταχωρίζεσΟαι λ ία ν συντόμως διαφόρου Ο
λης καί περί ποικίλων υποθέσεων, είτε τερπνών 
είτε σπουδαίων, πραγματευόμενα τεμάχια ή 
αποσπάσματα, ών έκαστον θέλει φέρει τήν κα 
τάλληλον επιγραφήν.

Δ'. Ανά εις μΰΟος στιχουργημένος, έκ τών 
τοΰ Λαφονταινου η άλλω ν μυΟοποιών μετα- 
πεφρασμένος ή καί πρωτότυπος ένίοτε, θέλει 
καταχωρίζεσΟαι έκάστοτε έν τή ΕΠΤΑΑΟ- 
ΦΩ. Σημειωτέον δέ δτι πολλοί τών μύθων τού
τω ν, ω ς καί τα λοιπά τών δημοσιευομένων, 
δέν Οέλουσιν άποκλείεσΟαι τής έν τώ  Συγ- 
γράμματι ήμών δημοσιεύσεως διά τόν λόγον 
ότι έδημοσιεύΟησαν αλλαχού άλλοτε. ΓΙόίν 
καλόν, καίτοι δημοσιευΟέν ποτε ά λλ ’ έρριμ- 
μένον έν γω νία  καί παραβύστω, θέλει συλλέ- 
γεσΟαι μετά προσοχής, θέλει άνανεοΟσΟαι και, 
οΰτως εΐπεΐν, άπαΟανατίζεσΟαι δημοσιευόμε- 
νον κατά σειράν έν τή ΕΠΤΑΑΟΦΩ. Προβλέ- 
πομεν από τοΰ3ε τά ς κατακραυγάς πολλώ ν 
συστηματιχώς λεπτολόγων καί αυστηρών έπΐ 
τοΰ άντικειμένου τούτου έπικριτών, χαι δμως 
o i k  πολλούς λόγους διακηρύττομεν εύσταΟώς 
ότι ή πρόΟεσίς μας εΐνε άμετάκλητος.

Ε'. Ύ πό  τόν τίτλον II ο ι κ ί λ  α, Α ν έ κ 
δ ο τ α  κ α I Ά σ τ ε ϊ α ,  θέλουν περιλαμβά- 
νεσΟαι τά αστειότερα γεγονότα καί τά περιερ- 
γότερα ανέκδοτα, λογοπαίγνια  κτλ . εύμεΟό- 
δως έκτεΟειμένα καί έν τινι τάξει, ί'κ διαφόρων 
δέ Ευρωπαϊκών συγγραμμάτων ήρανισμένα.
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£Τ . Συχνότατα τα αναγκαιότερα τής ο ί-Ιγηματίων, ή λοιπών τοββύτης υλης έργων, είσΐ 
κιακής οικονομίας εργα, ώ ς καί τά ωφέλιμο;-1μεταφράσεις κατ'εκλογήν έκ πασών τών Εύ- 
τερα διά τον 3ίον παραγγέλματα τής υγ ιε ινές (ρο^παικών γλωσσών, διά τούτο Οεωρουντες πε-
Οέλουν κατέχει Οέσιν μεταξύ τών στηλών τής 
ΕΙΓΤΑΛΟΦΟΙΓ, συντόμως καί άπλούστατα 
εκτεθειμένα.

//. Ή  αισθηματική ΕΙΙΤ 1ΛΟΦΟΣ δεν 
κλείει τάς στήλας αυτής εις τήν ποίησιν, διότι 
civ επιθυμεί νάδιάγη 3ίον άμουσον· οσάκις 
λοιπόν τή προσφέρονται ποιημάτια παρά τών 
ομογενών, ασμένως θέλει δέχεσΟαι αυτά μετά 
μακράν, εννοείται, βάσανον.

ΓΙ'. Έκτεταμένον καί ίίιον παράρτημα ή 
ΕΠΤΛΑΟΦΟΣ δεν Οά έχη, καΟό άποφεύγου- 
σα συστηματικώς τα σχοινοτενή και ατελεύ
τητα μυθιστορήματα, ώ / ή χοή σι ς αντιβαίνει, 
κ*τ ’ αυτήν, εις την φύσιν και τον προορισμόν 
τών I Ιεροδικών Συγγραμμάτο>ν. ΊΙμεις αντί 
τοιούτων θέλομε'/ καταχωρίζει, έν τέλει μέν 
έκαστου φυλλαδίου ούχι όμως επί σκοπώ ό
πω ς άποτελεσωμεν ακολούθως ίδιον βιβλίον 
ά λ λ ’ ασχέτως, Ιργα επιστημονικά πλήν ούδό- 
λω ς άμοιρα περιεργείας καί τερπνότητος· 
οιον, τά έπαγωγότερα μαθήματα της Αστρο
νομίας, απλώς καί όσον τό δυνατόν εύμε- 
Οόδως έκτεΟειμένα προς κοινήν κατάληψιν, 
τάς εφευρέσεις καί ανακαλύψεις διαφόρων 
πραγμάτων, κτλ. κτλ.

Συνεργάτας ίδιους προς τά παρόν δέν £ 
χομ εν πας τ ις  τών ομογενών ούναται νά συν- 
δράμη τήν ΚΙΓΓΛΥΟΦΟΝ διά πραγματειών 
συντόμων, τερπνώς καί άφελώςγεγραμμένων 
μηδόλως δέ άντιδαινουσών είς τάςήΟικας άρ- 
χάς τής κοινωνίας καί τά καθεστώτα. Ή  
ποόΟεσίς μας εινε όπως καταστήσωμεν τήν 
ΚΙ11 ΑΑΟΦΟΝ κοινόν κτήμα του λαου, καί 
παρορμήσωμεν τήν φιλοτιμίαν αύτοϋ προς τό 
άναγίνώσκειν, άφου πλέον εινε άναντίρρητον 
ότι διά τής συχνής άναγνώσεως προ πάντων 
ό άνθρωπος μορφοΟται, τελειοποιεί τάς ιδέας 
του καί γ ίνετα ι άξιος του προορισμού του.

Επειδή τά πλειότερα σχεδόν τών κσταχω- 
ρΐοΟηοομένων έν τώ Συγγράμματι ημών £ιη-|

ριττόν νά έπαναΛαμϋάνωμεν έν κεφαλίδι έκα
στου έξ αυτών τήν λέξιν Μ ε τ ά φ ρ α σ ι ς ,  ει- 
δοποιοΰμεν ότι οσάκις έργον τ ι δέν φέρει τήν 
έπιγραφήν II ρ ω τ ό τ υ π ο ν  θέλει λογίζεσΟαι 
άφεύκτως ως μεταπεφρασμένον. Τά κυριώτε- 
ρα λοιπόν καί περιεργότερα τών ξένων φιλο- 
πονημάτων, έν έλλείψει ίδιων, Οέλουσιν εισΟαι 
ή ανεξάντλητος πηγή , εξ ής Οά άρυώμεΟα 
πάντοτε περιεσκεμμένως καί κατ’ εκλογήν, 
ιδίως δέ Οέλομεν συλλέγει καρπούς έκ τών 
αθέριστων λειμώνων τής ’Ασιατικής φιλολο
γίας· τάς δέήμετέρας μεταφράσεις, ή καί τά 
ίδια εργα, Οέλομεν διαστέλλει τών λοιπών Οέ- 
τοντες ύπ’ αυτά τό αρκτικόν στοιχειον του 
προσηγορικού ημών όνόματος fP. Γλώσσαν 
δε Οέλομεν προσπαθήσει νά μεταχειριζώμεΟα 
συστηματικώς ούχι τήνχυδαίαν ούτε τήνφορ- 
τικώς άρχαιζουσαν, αλλά  τήν μέσην καί κα
θαρεύουσαν καί επομένως καταληπτήν τοις
πασι.

Τοιαύτη τ ις  θέλει ε?σΟαι ή πορεία τοϋ έρ
γου ήμών, καί τίποτε πλειότερον δένεχομεν 
νά ειπωμεν εις τό δημόσιον. Τό πρόγραμμα 
τής ΕΠ1ΑΑΟΦΟΥ ούοολως εΤνε έγωϊστικόν> 
διότι πριν ή άποδυΟ-?) εις τον αγώνα έστάθμι- 
σε καλώς όλας τάς υποχρεώσεις, άς αναλαμ
βάνει ένώπιον του ΙΙανελληνίου, καί τάς ό- 
ποίας εχει τήν σταΟεράν άπόφασιν όπως επ'* 
πολύν χρόνον, σύν Θεω, έχτελέση τό κατά δίτ

κεις άναγνώστας άπόκειται προ πάντων όπως 
παραβλέποντες έκάστοτε τάς ελλείψεις της 

oioTt « Ο υ π α ν υ γ ε  ρ ά δ ι έ ν  έ σ τ ι ν  
ε υ ρ ε ϊ ν  Ι ρ γ ο ν ,  έφ* ω ο ύ κ  ά ν  τ ι ς  α ι 
τ ί α ν  έ χ ο ι ,  » — παρορμ,ώσιν αυτήν εις τήν 
επίπονον οδόν, ήν προτίΟεται νά βαδιση.

Έν Κωνσταντινουπόλει, ττ, ΊΟ Αύγουστου 1862.

Ο ΕΚΔΟΤΗ*,
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ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΤΕΡΩΤΑ Α Χ θΙΙ.

τό βασίλειον τού ήλίου, προς το 
^  .βάθος τών ’Ινδιών, οιακοσίας καί

έβδομήκοντα ημέρας μακράν από εδώ, κατά τάς 
εύδαίμονας εκείνα; καί τρισολίίας χώρας, όπου ό 
μόσχος καί ή άμ£αρις αντικαθιστώ σι τούς αγρίους 
θάμνους, έζη μέγας καί δίκαιος Σουλτάνος , τού 
όποίου ή ψυχή ητο αρεστή παρά τώ ’Αλλάχ, καί 
ήπροσευ/ή του εύπρόσοεκτος πάντοτε εις τό ΐλα - 
στήριον τού ουρανού. ‘U θεός εύλόγησεν αυτόν 
είς τά τέκνα του, £ίψας έκ τού ουρανού τρεις ψυ- 
χάς X ο υ ρ I, και τήν αυτήν ήμέραν ό Σουλτάνος 
εσχε τρεις θυγατέρας έκ τής εύνοουμένης του Σουλ- 
τάνης. ΛύταιέγεννήΟησαν ταύτοχρόνως, κρατού
μενα*. διά τών χειρών, καί τόσον ώμοίαζον μετα
ξύ των, ώστε ή μήτηρ των έΟεσεν άνά εν διαφο
ρετικόν άνθος είς το λίκνον των διά νά τάς οια- 
κρίνη: &όοον διά τήν ποωτότοκον Φατιμέ, λεύκάν.ι ι · » ι '
Οεμον δ'.ά τήν όευτερότοκον Ααλ’.ζέρ, καί κυανόν 
δ'.ά τήν τρίτον, τήν ΓκΛούλλί-φερ. Χαραί καί ευ
θυμία·. δ’.ήρκεσαν επί έπτά ήμέρας, καί έπτά νύ
κτας /ατά συνέχειαν μυριάδες πυροτεχνημάτων 
εσελάγ».ζον τον ορίζοντα.

* Λεν εινε μόνον τά πτηνά, τά 4ποΧα έχουσι 
πτέρυγας, άλλα καί τά αν Or,. ,

'ί ‘Ο ΙΙρο^ήτ/,ς ύπεμειδίασεν είς τά νέα ταύτα

κοράσια, ατινα ηύςήΟησαν ώς τήν υψίκορμον φοι
νικιάν καί άνεπτύχΟησαν ώς τον λωτον, οστις 
άνΟεΐ άνά παν έκατοστον έτος διά νά καΟωραί- 
ζτ( τήν γην . 01 μεγάλοι ελέφαντες έκλινον αύ- 
Οορμήτως το γόνυ προ αύτών, οΐ δέ αιχμάλω
τοι λέοντες έσιώπων ύπο το μαγευτικόν βλέμμα 
των, καί οΐ πιστοί υπήκοοι τού τρισολβίου πα_ 
τρός των ύπεκλίνοντο μέχρίς εδάφους, οταν αύ- 
τα ι διήρχοντο τάς οδούς κεκαλυμμέναι διά τών 
λευκών ώς τήν χιό να πέπλων των. Καί αύτοί δέ 
οι ακάθαρτοι Dpayμάνες διηγούντο δτι τ,σαν θυ
γατέρες τού Βισνού και τής ‘Ραχκή, τής θεάς 
τού κάλλους· άλλ ' αύταί τ,σαν π ισ τα ί εις τό Ι
ερόν Κοράνιον, καί ο Μωάμεθ τάς ήτένιζε σεμνυ- 
νόμενος έκ δεξιών τού θεού.

<c Δέν εινε μόνον τά πτηνά, τά όποια έχουσι 
πτέρυγας, αλλα και τα ανυη.

(C 01 οφθαλμοί τών νέων τούτων επ ιγείων ΧουρΙ 
ησαν πρασινόχροες, ώς τά κύματα τής θαλάσσης 
τών κοραλλίων νή σ ω ν καί ές εκείνων τών οφθαλ
μών, οίτινες φαίνονται οτι ρίπτουσι βλέμματα έκ 
τού βάθους τής καροία: καί βυθίζονται εις τάς καρ- 
δίας,ώς τούς οφθαλμούς τού λυγκός, τούς οιαπερών- 
τας τούς βράχους. Ά λ λ ’ ο ιώ 'α ιο ί ούτοί οφθαλμοί 
των ταΐς έπροςένησαν δυστυχίαν, όπως πληρωΟ^ τό 
υπέρ αύτών γραφέν εις τάς ουρανίας δέλτους. ‘ II 
καροία των έμενεν ώς έσφραγισμένον βιβλίον· 
κανείς έκ τών πιστών ηγεμόνων δεν ήούνατο νά 
ευοη νάοιν ποό τού πέπλου των, και cl ενιαυτοί

I I* / .  » ·



— ·> t ·>όεκαεπτα ηοη βοράς επεσαν εκ του οενορου της 
ζωής, χωρίς αύταί νά δρέψωσι τον καρπόν του έ
ρωτος. Έφ αίνον το περιμέν ουσαι μυστηριώδη τινά 
εραστήν, ώς τον πρώτον αστέρα της έσπέρας.

<c Δεν είνε μόνον τά πτηνά, τά όποια έχουσι 
πτέρυγας, αλλά καί τά άνθη·

<r ΈφΟασε τέλος ο πολυπόθητος ουτος εραστής, 
εφΟασεν έκ τών άπο;; εμακρυσμένων βορείων '//ο
ρών. ‘ ΙΙμέραν τινά οί άπιστοι άπε£ι6'άσ0ησαν είς 
τους τόπους τού Προφήτου. ‘Ορμητική θύελλα ή- 
νάγκασεν αυτούς νά προσορμισΟώσιν αυτόθι, εν έ
τος άβοΰ έγκατέλειπον τον κατηραμένον τόπον των, 
οπου ό ήλιος εΐνε τόσον σκυθρωπός, ώστε τους 
άφίνει νά άποΟάνωσιν από τό ψύχος. Άπε^'Χά- 
σόησαν λοιπόν ζητοΰντες φιλοξενίαν παρά τών 
Ίσλάμ μετά τού άρχηγού των, oV/ρολεύκου χρι
στιανού ώς τήν χιό να τού τόπου του, καί ξανθού ώς 
τά φύλλα τών δένδρων αυτών, ά λλ ’ δστις δέν ή- 
το άξιος ουδέ τό ύποζύγιον ενός τών παραμικροτέ- 
f-ων υιών τού Α λλάχ  νά περιποι/,ΟΓ,. Είχεν όμως 
τό βλέμμα ύποπράσινον ώς τού θαλασσίου κύμα
τος, ίτο  ευειδής, και όταν αΐ τρεις κόραι τού 
1’ουλτάνου τόν είοον εις μίαν επίσημον άκρόασιν 
παρά τψ  πατρι αυτών, έσκίρτησαν όπισθεν των 
χρυσών κιγκλίοων τής κρύπτης των. Ά κ τ ίς τ ις έ -  
γλίστρησεν έκ τών βλεφαρίδων των προς τό βαθύ 
βλέμμα τού απίστου, αΐ δέ καρδίαΐ των συνεχύ- 
Οησαν καί αΐ τρεις τον ήγάπησαν όμοΟυμαόόν. 
Τον ήκουσαν όμιλούντα περί τού πλήρους χιό
νος και δυστυχίας τόπου του, όστις στενάζει ύπό 
τούς πλέον μεμακρυσμένους αστέρας , και ειπον 
καΟ’ έαυτάς ότι Οά άφινον ευχαρίστως τον ήλιον 
τού Α λλάχ , τόν πατέρα των τον μέγαν Σουλτά
ναν, και τό έκ χρυσού και άργύρου παλάτιόν το)ν 
και τό έξ άνΟέων χαρέμιόν των διά τήν γην τού 
έραστού τ ω ν  διότι είς εραστής προξενεί περισ- 
σοτέραν θέρμην είς τήν καρδίαν παρά αί ακτίνες 
τού ήλίου, καί είνε προσφιλέστερος τού πατρός 
καί ευωδέστερος τών άνΟέων.

α: Δέν είνε μόνον τά πτηνά, τά όποια έχουσι 
πτέρυγας, αλλά καί τά άνθη.

« ‘Ο έρως είνε διακαέστατος είς τήν *Λσίαν, 
οπου τά άρώματα μεταβάλλονται είς δηλητήριον, 
και παγο>«ιρνος είς τήν Ευρώπην, όπου ό ουρανός 
εινε κεκαλυμμένος άπό νέφη καί τό fooov στερεί
τα ι ευωδίας. ‘Ο άπληστος Φράγκος είσήλΟεν είς 
τά πλοία εκείνα διά νά κατακτήστε χρυσόν καί 
δχι γυναικείας καρδίας. Είς μάτην ή τροφός τών 
Ιουλτανιοων τω έδειξε τήν όδόν τού απροσίτου 
χαρεμιού· έφοδήΟη διά τήν ζωήν του καί άνεχώ. 
ρησε κρυφίως, φέρων μεΟ* έαυτού πλούτη, ώς εάν 
ό χρυσός, άκτίς τής γης, αξίζει καλλήτερον τού

έρωτος, άκτΐνος τού ουρανού. ‘II αυτή θύελλα, η- 
τις τον έφερε, τόν έπανήγαγεν είς τούς τόπους 
τού λοιμού καί τής χολορροίας.

<c Δέν είνε μόνον τά πτηνά, τά οποία έχουσι 
πτέρυγας, άλλά καί τά άνθη·

α: Έν τοτούτω αί ήγεμονίδες δέν έκλαυσαν πο
σώς, ά λλ ’ ή πρωτότοκος Φατιμέ, τό 6όδον, είπε 
πρός τάς άδελφάς της· re Λυτός είνε ο εραστής 
τής ψυχής μας, τό άστρον τής ζωής μας· πρέπε ι 
νά ύπάγωμεν πρός αυτόν, διά νά γ ίνω μ εν συα- 
6ίαι του είς τούς τόπους, όπου είνε οΐ γονείς του 
καί τά παλάτια τών βασιλέων του ! »  — Λαλιζέρ, 
το λευκάνΟεμον, είπε· cc Jiρέπει νά ύπάγωμεν νά 
τον έπανεύρωμεν, πριν έκλέξν· έκεΐ κάτο)άλλας γ υ 
ναίκας άνΟ' ήμών, καί τότε ήμεΐς Οά άποΟάνωμεν 
από ζηλοτυπίαν /» — cc Είνε ό Κύριος καί κατακτη- 
τής τών καρδιών μας, έψαλεν έπί τής βαρβίτου αυ
τής ΓκΛούλλί-φερ, τό κυανόν, καί ήμεις ειμεΟα τά 
αγαθά του καί αί αιχμάλωτοι του· είνε λοιπόν δί
καιον νά τώ φέρωμεν τήν ευδαιμονίαν! » . . . Καί 
αφού ένηγκαλίσΟησαν καί κατησπάσΟησαν τόν π α 
τέρα των, όστις ύπεμειδία άγνοών τήν δυστυχίαν 
του, έδραπέτευσαν διά νυκτός άπό τού χρυσού καί 
ευώδους παλατιού των μόναι, πεζαί καί έπαναλαμ- 
6'άνουσαι: cc ‘Υπάγωμεν είς τούς τόπους τών πάγων 
καί τών χιόνων, οιά νά εϋρωμεν τον εραστήν μας} »

cc Δέν εινε μόνον τά πτηνά, τά όποια έχουσι 
πτέρυγας, άλλά καί τά άνθη.

cc Ιίλήν πολύ, παρά πολύ είνε τό διάστημα τό δια- 
χωρίζον τήν γήν τών π ιστών άπό τού τόπου τών ά
π ιστων, τόσον πολύ, όσον εΐνε άπό τού παραδείσου 
ε ιςτο ναδ ην καί άφού αύταί περιεπάτησαν πολύν 
καιρόν, παρά πολύν καιρόν, χωρίς καν νά πλησιά- 
σωσιν είς τόν άπομεμακρυσμένον εκείνον τόπον, ά- 
παράλλακτα ώς είς τήν έρημον βαδίζει ό οδοιπόρος 
πρός τήν ώραίαν κοιλάδα, ητις άπατα τάς αισθήσεις 
του καί όμως δέν φαίνεται είμή είς τόν ουρανόν, έ- 
σταμάτησαν μίαν ήμέραν καί ειπον πρός άλλήλας. 
cc Έδώ πρέπει νά άποΟάνωμεν ! . . . »  ΚαίάπέΟα- 
νον, κρατούμεναι καί αί τρεις διά τών χειρών, ώς 
οταν ήλΟον κατά πρώτη ν φοράν είς τόν κόσμον.

cr Δέν εινε μόνον τά πτηνά, τά όποια έχουσι 
πτέρυγας, άλλά καί τά άνθη.

cc Είς άγγελος έπέτα ύπεράνω τού τόπου ε
κείνου κατ’ αυτήν ακριβώς τήν ώραν, καί έκραξε 
πρός τον Μωάμεθ, ειρήνη επ’ α ύ τώ } cc Πολυδύ
ναμε αύΟέντα! α ίτοείς Χουρί άπέΟανον ζητούσαι 
τόν αγαπητόν τής καρδίας των. »  ‘Ο ΙΙροφήτης 
έρ^ιψε πρός αύτάς βλέμμα οίκτου, καί ήσΟάνΟη 
δάκρυ άναέλύζον ώς μαργαρίτης έκ τών οφθαλ
μών του καί σπινθηροβολούν έπί τής σεβασμίας 
γενειάδος του, λευκοτέρας τής χιόνος· ε ίτα  είπεν:

«  "Ας μετασχηματισΟώσιν είς άνθη, ή μέν Φατι
μέ είς ρόδον, ή Λαλιζέρ είς λευκάνΟεμον, καί ή 
Γκ^ούλλί-φερ είς κύανον, ώς τά άνθη τής κοιτί- 
δος τω ν! ας γ ίνωσ ιν άνθη ευώδη καί άπλά, ώς
οτε ησαν γυναίκες· ας ηνε άνθη καί |άς έχωσι 
πτέρυγας ώς τών πτηνών, διά νά ζητώσιν ά_ 
κόμη τον αγαπητόν τής καρδίας των, ώς τόν έ. 
ζήτουν όταν ησαν γυναίκες. Καί ό άνεμος θέλει 
είσΟαι ό υπηρέτης τ ω ν  Οά τάς φέρτ| έπί τής 
πνοής του έκαστον φΟίνόπωρον άπό τόπου είς τό
πον, διά νά έπανεύρωσιν εκείνον, τόν όποιον ζη
τ ε ί ή καροία το>ν· αύταί θέλουν άνΟεί πανταχού, 
ύπό τήν χιόνα καί υπό τόν ήλιον, μέχρι τής τ ελ ευ . 
τα ίας ήμέρας τού κόσμου, όπότε Οέλουσι τον εύρει, I 
δταν ό Α λλάχ  κάμτρ τήν διανομήν τών ψυχών. »

cc Τά τρία άνθη, £όδον, λευκάνΟεμον καί κύ
ανον, ήνΟησαν παρευΟύς έπί τού όρους, καί έκ- 
τοτε έκπληρούται ό λόγος τού ισχυρού Προφήτου.

cc Δέν είνε μόνον τά πτηνά, τά όποια έχουσι 
πτέρυγας, άλλά καί τά άνθη. »

‘Ο νΛραψ μυΟολόγος έστάΟη μίαν στιγμήν, εί- 
τα έπανέλαβε:

<c Μέγας είνε ό Θεός, καί ό Μωάμεθ είνε ΙΙρο- 
φήτης του ! ‘Η Δαμασκός είνε πόλις ευλογημένη 
παρά τού ουρανού. ‘Ο άνεμος, δούλος τού Κυρίου 
του, έφερε τό έτος τούτο τά τρία πτερωτά άνθη 
είς τήν ’Α σ ίαν.»

Τότε, βυΟίσας τήν χειρ α είς τό Ουλάκιόν του, 
έςήγαγεν άπ’ αυτού τρία μικρά άνθη, ίου μέγε
θος έχοντα, τό έν βοδινόν, τό άλλο λευκόν καί 
τό έτερον κυανόχρουν καί αυτά ησαν α ί τρεις ά- 
δελφαί τού διηγήματος του.

Τά έΟεώρησε σιωπηλώς, είτα όλοι οι *Λρα£ες, 
κλ ίναντες τά γόνατα, έλαίον άμμον διά νά μΐ- 
μηΟώσι τούς θείους άγνισμούς, καί ήρχισαν τήν 
προσευχήν των άπό τής πανδήμου μήτρας: <t Έν ό- 
νοματι τού Θεού, τού οίκτίρμονος καί έλεήμονος!»

‘Ρ.

ΤΟ ΚΛΤΟΠΤΡΟΝ.

^ Α Τ Λ  τινα  λ ία ν μεμακρυσμένην εποχήν, I 
καΟό προγενεστέραν τού χρόνου, καθ’ 8ν ή Θέτις 
παρήγγειλεν είς τόν "Ηφαιστον τήν κατασκευήν 
τών οπλών καί τής περιφήμου άσπίδος, ατινα 
προώριζε διά τόν ηρώα υιόν της ’Λχιλλέα, έζη 
ήγεμών τ ις , 6 ισχυρότερος τής εποχής του, τ ι
μώμενος παρ’ απάντων, καί οστις ήν ό τρόμος 
τών εχθρών του, οσάκις έφαίνετο έπερχόμενος κατ’ 
αυτών έπ ί τού πολεμικού δίτροχου άρματός του 
με τήν λόγχην είς χείρας. ‘Ημέραν τινά άπε- 
στάλη προς αυτόν κατεπειγόντως έκτακτός τ ις |

I πρεσβεία. Ε£ς εκ τών φ ίλων του ήγεμόνων, δστις 
I Λν κα ι γε ίτω ν του, προσεβλήΟη έξ άπροόπτου 
I υ^ο εχθρικού στρατού, οιό καί εύρέΟη είς τήνδυσ- 

χερεστάτην Οεσιν τού νά ζητήσ^ τήν βοήθειαν 
.ού ισχυρού συμμάχου του· ιδίως δέ τόν παρε- 
κάλει όπως τεΟ'ζ καί ό ίδιος έπί κεφαλής τής 
εκστρατείας, οιοτι ή παρουσία του μόνη ήδύνατο 
νά τρεψτρ είς φυγήν τούς αντιπάλους. ‘Ο ήγεμών 
δεν είχεν άνάγκην παρακλήσεων δπως υπακούσ^ 
εις πρόσκλησιν, ήτις δέν ήτο ή πρώτη άπευΟυν. 
Οεισα πρός αυτόν. Ι’υνήΟοοισε λοιπόν τούς στρα- 
τιώτας του, τούς διέταξε νά όπλισΟώσι διά τών 
πανοπλιών των, παρεσκευασε το άρμα του κ α ί 
εντός ολίγου ητο έτοιμος νά πετάξτ) πρός βοή
θειαν τού γείτονας του. Ια παντα ήσαν έν τάξει, 
καί δέν τώ έλειπεν άλλο τ ι είμή ή άσπίς του.
• · · Αλλ* η άσπις του αΰτη δέν εύρίσκετο· οί 
υπηρεται έτρεχον άπό τήν μίαν άκραν τού πα- 

I λατιου εις την άλλην, ηρευνων όλας τάς γω νία ς, 
έπανήρχοντο είκοσάκις είς τό αυτό μέρος, καί μ*

I ολον τών ζήλόν των, μ’ όλην τήν προθυμίαν καί 
τήν άγωνίαν των, μ’ όλην τήν ανυπομονησίαν 
τού κυρίου των, ττάσα έρευνα άπέβαινε ματαία- 
ή άσπίς είχε γ ίν ε ι άφαντος.

Πλήρης απελπισίας ότ,γεμων, ενομιζεν έαυτόν 
άτιμαζόμενον διά τής άργοπορίας ταύτης. Καί πώς? 
προ τοσουτων ώρ(.)ν τον προσεκάλουν είς τό π ε- 
δίον τής μάχης, καί αυτός ούτε καθ’ όδόν έ£λήθη 
άκομη· φίλος τ ις επεκαλείτο τήν βοήΟειάν του, 
καί αυτός δέν έγκατέλειψεν είσέτι τό παλάτιόν 
του. Λλλ αφ έτερου ητο όλως άδύνατον νά ά_ 
πελΟτι εις τήν μάχην άνευ άσπίδος· η το πράγμα 
αναρμοστον και πρωτοφανές. IΙλήν, φευ! καί πώς 
άλλως ηδυνατο να πραςτ4; ποιαν άπόφασιν ήδύ- 

[νατο νά λάοη; ό καιρός ή το πολύτιμος.
Πάραυτα ό ήγεμών ένεπνεύσΟη ύπό ευτυχούς 

ιδέας. Είχε μίαν γυναίκα νίαν καί Οελκτικωτά- 
την, εις άκρον δέ συνετήν καί νοήμονα, παρά τής 
Οποίας έζήτει εις πολλάς περιστάσεις συμδου- 
λάς, αΐτινες καί έπετύγχανον πολλάκις. "Ετρε. 
ξε λοιπόν μετά σπουδής είς τόν γυναικωνίτην του, 
διά νά συμζ'ουλευΟή έπί τής άκροσφαλούς ταύτης 
περιστάσεως τήν ώραίαν σύντροφόν του, καί ή- 
νοιξε τήνΟύραν εκείνην, τήν όποιαν ούδείς ά λ 
λος έκτος αυτού ήδύνατο νά άνοιξή. Ιίλήν όποιον 
θέαμα παρέστη είς τούς οφθαλμούς του / Ιίεριε. 
στοιχισμένη ύπό τών θεραπαινίδων της ή νεαρά 
ήγεμονίς, έκτενίζετο ύπ* αυτών καί ένησχολεί- 
το είς τό νά προσήλωσή περί τόν τράχηλον καί 
τούς ώραίους βραχίονάς τ-^ς τά πολύτιμά της κο
σμήματα· καθημένη δέ έπ ί σκίμποδος είχε ποό
αυτής πράγμ άτι, εντός τού οποίου ενοπτρί^ετο



χαί αυτό τό πράγμα δέν τ,το άλλο τ ι, είμή ή > τελειοττοιηΟή ή εφεύρεσή τής νέας καί σοφής ή - 
άσπις του συζύγου της ! ‘II άσπίς αυτή, λίαν 
έστιλβωμένη ούσα, άντηνάκλα καΟαρώς καί ευ-

I »

κρινέστατα τό πρόσωπόν της, ήδέ καλή ήγεμονίς 
επαινετό δλως διόλου περιχαρής υπό τής ευχά
ριστου ταύτης θεωρίας.

■'Λς'κρίντι έκαστος τήν οργήν του ν,ρωόςμας , 
πλήν άς μή λησμονήσιτ; άφ’ ετέρου δτι αί γυνα ΐ- 
κειαι χάριτες ίσχυσαν νά Οέσωσιν είς τάς χεΐ- 
ρας του άδαμάστου ‘ΙΙρακλέους τήν ηλακάτην διό 
καί ο ήμέτερος ήγεμώ ν, κύριος γενόμενος τής 
παραφοράς του, περιωρίσΟη μόνον εις τό νά έρω- 
τήστ, τήν γυναίκα του διατί έσφετερίσθη τήν α
σπίδα του, και με ποιον δικαίωμα μετεχειρίζετο 
τό εύγενές τούτο δπλον του πολέμου προς τάς 
ματαίας παρασκευασίας του γυναικείου στολισμού.

Χαμηλώσασα τούς οφθαλμούς και τήν φωνήν 
ή νεαρά γυνή , ώμολόγησεν δτι πλέον ή άπαξ ήδη 
ειχε προστρεξει εις τήν ασπίδα τού συζύγου της, 
διότι ευρισκε λίαν ακατάλληλον και άνεπαρκές 
νά έσοπτρίζεται εις τούς £ύακας, τών οποίων ή 
επιφάνεια έταράσσετο τόσον ευκόλως υπό τής 
ελάχιστες πνοής του ανέμου, ή υπό τής έλα. 
φροτέρας κιν/,σεως τών κατοίκων τού ΰδατος. 
νΛλλως τε δέ έπεΟύμει πάντοτε νά τ,νε νέα και 
ωραία, διά νά άρέσκτι εις τον σύζυγόν της.

ϊ ί ς  λοιπόν ήδύνατο νά άντισταΟ^ εις τήν μα
γείαν τών ωραίων τούτων λόγων, έπισφραγιζο- 
μένων ύπο τής μαρτυρίας δύο ουρανίων οφθαλμών; 
Λ! ούτε σύ, νομίζω, ώ άναγνώστα, ούτε ε γ ώ ,. . 

ουτε αυτός τέλος ό ήγεμών, τού οποίου σοί αφ
ηγούμαι τήν Ιστορίαν . Έπιδαψιλεύσας λοιπόν 
αφβονον τήν συγγνώμην του εις τήν τολμητίαν 
οι ένος φιλήματος, ηρπασε τήν ασπίδα καί έρ_ 
ι̂φΟ/) εις τό αρμα του, μ* δλην τήν απελπισίαν 

και τους φόβους τής Ουμοτερπούς συζύγου του,
βλεπουσης αυτόν έκΟετόμενον έκάστοτε εις νέους 
κινδύνους.

‘II άνορια τού ήγεμόνος έπέφερε τό σύνηθες 
αποτέλεσμά της· οΐ εχθροί του γείτονός του έ- 
τραπησαν εις φυγήν, και έπανήλΟεν εις τά ί 
δια σώος και ύγ ια ίνω ν. ‘II πρώτη του λοιπόν 
φροντις υπήρξε νά κατασκευάσω μίαν δευτέοαν* »> . , * ' k
ασπιοα, στιλπνοτεραν και λαμπροτέραν εκείνης, 
τήν όποιαν τφ  άφτ,ρει λαΟραίως ή σύζυγός του, 
καί να την προσφέρω δώρον εις αυτήν, ώστε νά 
άπέ·/; ί  πλέον τού νά σφετερίζεται εν τόσον ά- 
ξιοσέ£αστον οργανον, καί. νά μεταχειρίζεται ά . 
συγγνώ στω ς πάνυ και άπρεπώς μίαν πολεμικήν 
ασπίδα αντί κατόπτοου.

μών ήρωΐδος, και από τού χάλυβος καί χαλκού 
και αργύρου μετατραπώσι τά χρηστήρια ταύτα 
τών γυναικών είς ήν κατάστασιν εύρίσκονται σή
μερον, οπότε, δόξα τώ Θεώ, πάσα Κυρία εχει 
τό κάτοπρόν της, τουτέστι τον μυστικοσύμβου- 
λόν της, καί δέν αναγκάζεται νά προστρέχτ], ό. 
σάκις εχει χρείαν νά έσοπτρίζεται, είς τήν άσπ ί-
δα τού συζύγου της....................Ιίλήν, συγγνώμην?
έλησμόνησα ότι καί οι άνδρες δέν έχουν πλέον
ασπίοας ως οι αρχαίοι

Τ .

ΤΛ ΖΩΓΦΙΛ ΤΟΤ ΥΠΑΝΕΩΣ.

Αριστοτέλης άναφέρει δτι εις τον °Υπα- 
νιν, ποταμόν διαβρέχοντα τήν εντεύθεν τού Γάγ^ 
γου Ινδίαν, εύρίσκονται ζωύφιά τινα , τών όποιων 
ό βίος εινε εφήμερος, καί δτι τό περί τάς οκτώ 
ώρας τής πρωίας άποθνήσκον αποθνήσκει νέονΤ 
τό δέ περί τάς πέντε τής έσπέρας, έσχατόγηρον.

Λαμβάνοντες τό ένδόσιμον έκ τής διαβεβαιώ
σ ε ις  ταύτης τού υπάτου τών φιλοσόφων τής άρ- 
χαιότητος, άς ύποΟέσο>μεν δτι εν τών £ωμαλαιο- 
τερών τούτων ‘Τπανείων εντόμων υπάρχει τό 
πολιώτερον πάντων, διότι ήρχισε νά ζή περί το 
λυκαυγές, καί διά τής εκτάκτου καίίσχυράς κρά- 
σεα>ς του ήδυνήΟη νά ύποστίρ ζωήν ενεργόν κατα 
τό μέγα διάστημα οκτώ ή δώδεκα ωρών. Διαρ- 
κούντος τού μακρού τούτου βίου του, ή το έπόμενον 
να αποκτήστ) διά τής πείρας καί τών σκέψεών 
του ύπερτάτην σοφίαν βλέπει περί μεσημβρίαν 
απο Ον η σκόντα τάόμογενήτου πλάσματα, καί μα
καρίζει αυτά ώς έλευΟερούμενα έκ τών πολυά
ριθμων κόπων, είς ούς τό γηρατεΐον ύπόκειται· 
Λύναται νά διηγηΟ'  ̂ είς τούς έγγόνους του πα- 
ράοοσίν τινα πράξεων κολοσσιαίων, καί συμβάντων 
προγενεστέρων πάσης εθνικής μνήμης. Τό δέ νέον 
σμήνος, συγκείμενον εξ όντων, άτινα ισως ελα- 
βον την ΰπαρξιν αύτών προ μιας ώρας, πλησιά
ζει με σέβας τον πολιότριχον τούτον γέροντα, καί 
άκουει μετά περιεργείας αύξούσης τάς διδακτικάς 
αυτού διηγήσεις. "Ο,τι καί αν άφηγηΟτ, θέλει φανή 
θαύμα εις τήν γενεάν ταύτην, τής οποίας ή ζωή 
εινε τόσον σύντομος· τό διάστημα μιας ήαέρας 
ελει τοις φανη οιάρκεια του παντός, τό δέ λυ 

καυγές τής ήμέρας θέλει καλείσθαι εις τήν χρο
νολογίαν των μεγάλη εποχή τής δημιουργίας.

Ας υποΟεσωμεν προς στιγμήν ότι το σεβάσμιον 
τούτο ζωόφιον, ό Κέστωρ τού ‘Υπάνεως, άΟοοίζει 
περι ττ,ν ουσιν τού ήλιου, ολίγας στιγμάς πρό 
τού θανάτου του, απαντας τους απογόνους, φ ί
λους και γνωστούς του, οπως κοινοποιήσ-ρ είς αύ^

τους αποδν,,σκον τάς τελευτα ίας α τ̂οΟ παραινέ- I Πλούτωνος επικράτειαν, ένθα άπ·£τ/,σε νά τφ  a -
σεις, τα τελευτα ία  του απομνημονεύματα. Κα* I π*‘-'■ύ—·£ *5\ eJ- — λλ » » *<> n  ,< ' r '«✓ , ‘ α · Ι “.^ναι.^ γ, εις >ου* ^ωντας επανοοος.‘Ο ΙΙλουτων
Ι / ί Π’ J  -  rtf · 11 ^ 1 1  ' -/■» λ \ ι < - « ι  _      -  '  i  i .  t  i  % I  #

ft» x «. f % - I   ̂ 1 · /- 1 V65V
Ο,τως τας ακτίνας του, την οε γν,ν οωτιζομέν/,ν αυτό σαρχίον, και γραΐά τις φλύαρος ήνόρασεν 
περισσότερόν κ«ι τον αέρα Οερμότερον. αϋτόν. ‘Ο ψιττακός oi'/,γαγεν ε^οοτύνως, συν-

~  ν  A  ...............   Λ _____ __ μ  I  .  .  4 t  * »

7Tsf ι ‘ »· ------  -----------  -- -----  κωφευουσα
οεν θά Τ4ουνασ0ε νά ύποστήτε.^ Α λλά  τώρα ώς χ ίγον |χανβ λέξεις τινάς τού πεφιλημένου ψ ιτ-
εκ τής παρακμής του και τής επαισθητής ελατ-1 τακού της, είς δν ευρισκε περισσότερον πνεύμα
τώσεως τής ισχύος του προβλέπω πάσαν τήν φύ- I ή είς τυάντα άλλον. *0 διεφθαρμένος ούτος ψιττα-
σιν καταστρεφομένην μετ ολίγον, τον δέ κόσμον I κός κατέστη επί τέλους λ ίαν φλύαρος, αύΟάδης
τούτον ένταφιαζόμενον όσονουπω εις τά σκότη. I χαί τρελλός, στενοχωρηθείς δέ εντός τού κλωβού

κ Οΐμοι ! φίλοι μου· πόσον οέν εκολακεύΟην έκ | του καί οίνοφλυγήσας ύπερμέτρως μετά τού γραϊ-
τής απατηλής έλπίδος τής επ ί τής γής ταύτης I δίου άπέΟανεν.
διατριβής μου , και δμως πόσην προσπάθειαν οεν I ’Ιδού καί αύΟις ό καλός ψιττακός ενώπιον τού 
κατεβαλον οπιος διατηρήσω τήν στερεότητα τών I Πλούτωνος, δστις ήδη ήθελε νά τον μεταμορφώ, 
μελών μου και οια να αυξήσω την ίσχυν των I ττρ είς ίχΟύν, δπως καταστήσιρ αυτόν άφωνον 
πτερών μου. Ά λ λ  άρκετα εζησα προς τε την οό- I αλλά καί ήδη προσέτρεξεν είς τάς αστειότητας· 
ξαν καί τήν φ ύ σ ιν  νομίζω δέ δτι ουδείς τών δια-I Χα;# έπειδή οί ήγεμόνες ούδέποτε άπορ^ίπτουσι τάς 
δόχων μου θέλει άπολαύσει τήν ευτυχίαν κατά J αν-ήσε,ς τών Οωπευόντων αυτούς αισχρών γ ε 

λωτοποιών, ό Ιίλούτων τφ  έπέτρεψε νά είσέλΟτ^τον αιώνα τούτον τοΟ σκότους και της καταστρο
φής» τον όποιον ήδη βλέπω άρχόμενον. ι>
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ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ

ό'/ληρού καί αύθάδους, δστις εψεύοετο, έκομπορ· 
όημονει άδιακόπως, εκαμνε χειρονομίας γελοιο>- 
δεις, έσκωπτε πάντας, διέκοπτεν άποτόμως τάς

s iu p a io t  m i « w ~  4 r  ! " “ =
« i ,  « « i m t ,  .U  Φ  i f f i v  « 5  j η <s » » ! « « · « « «  » « !«> « «  · “ >



«Ερμής 5έ, άναγνωρίσας αυτόν ύπό τήν νέαν ε
κείνην κατάστασιν, τώ είπε καγχάζω ν «: νί2 ! ώ! 
σέ αναγνωρίζω, φίλε· είσαι σύνθετος έκ πιθήκου 
καί ψιττακού, τους όποιους είδα άλλοτε· <5ν τις 
ά«αιρέσιρ άπό σου τάς χειρονομίας και τάς λέ
ξεις, τάς όποιας άπεστήθισες άκρίτιος και χωρίς 
σχεδόν νά έννοτ,ς, μηδέν θέλει ευρει τό υπόλοιπον.»

Ουτω λοιπόν έκ τής μίξεως χαρίεντος πιθή
κου και καλλού ψιττακού παράγεται ο άνοστος.

¥ *

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΙ Ο ©PAS

ΛΗΣΤΗΣ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ· — Είσαι σύ ό έκ Θράκες λτ- 
«στής, περί των άνδραγαθημάτων τού όποιου το_ 
σαύτα ήκουσα;

ΛΗΣΤΗΣ. — Ναι, είμαι Οράξ και στρατιώτες.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. — Στρατιώτες ! είπέ μάλλον 

δολοφόνος, κλέπτης, αρπαξ, έν ένι λόγω ή μά- 
στιξ τής άνθρωπό τ/,τος | Τιμώ τήν ανδρείαν σου, 
άλλά  βδελύττομαι και πρέπει νά κολάσω τά εγ
κλήματα σου.

ΛΗΣΤΗΣ. — Τί άξιόμεμπτον επραξα καί πα- 
^απονείσαι ;

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. — Δέν περιεφρόνησες τήν ε
ξουσίαν μου ; δέν παρεβίασες τήν δημοσίαν ειρή
νην, και δέν έζησας βλάπτων τά πρόσωπα και 
τήν Ιδιοκτησίαν τών συνυπηκόων σου;

ΛΗΣΤΗΣ. — Αιχμάλωτός σου είμαι, ’Αλέξαν
δρε! οθεν πρέπει νά ακούσω τούς όνειδισμούς σου, 
ή νά υποφέρω τά κολαστήριά σου· άλλ7 ή ψυχή 
μου εινε άκαταδάμαστος, και αν άποκριθώ εις 
τούς όνειδισμούς σου πρέπει νά άποκριθώ ώς ε
λεύθερος.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. — Λάλει έλευθέρως· δέν θέλω 
νά ωφεληθώ άπό τήν δύναμίν μου και νά δεσμεύ
σω τήν γλώσσαν καν ενός.

ΛΗΣΙ1ΙΣ. — Λοιπόν εις τήν έρώτησίν σου α
παντώ δι άλλης έρωτήσεως . ΙΙώς έζησας μένει

« κτουοε ;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. — ‘Ως ηρως· τήν φήμην έρώ- 

τησον, και θέλεις μάθει τά άνδραγαθήματά μου. 
Μεταξύ τών άνδρείων υπήρξα ό άνδρειότατος, με
ταξύ τών κυριαρχώ ν ό εύγενέστατος, μεταξύ τών 
οορυκτητόρων 6 κραταιότατος.

Λ1ΙΣΤ11Σ. — Φαίνεται ότι δέν ήκουσας τήν 
φήμην διαλαλουσαν επίσης και τάς ίδικάς μου 
ανδραγαθίας. ‘Υπήρξε ποτέ τολμηρότερος άοχη- 
γός άνδρειοτέρας συμμορίας; ύπήρξε 4 τ έ  ‘

λλλα  οέν καταδέχομαι νά καυχηθώ· σύ αύτός γνω 
ρίζεις οτι ευκόλως οέν καθυπετάχθην.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. — Άλλ* ο>>ς τί άλλο εΐσα'* 
παρά ληστής χαμερπής και άτιμος;

ΛΗΣΤΗΣ. — Και ό δορυκτήτωρ τ ίτά χ α  εΐνε; 
Και σύ δέν περιήλθες τήν γήν ώς κακόν δαιμό- 
νιον, μαραινον τούς ωραίους καρπούς τής ειρήνης 
και τής βιομηχανίας, άρπάζον , λεηλατούν , φό
νε υον ανόμως, αδίκως, μόνον πρός ευχάριστησιν 
τής άπληστου φιλαρχίας σου; Παν δ,τι εγώ έ- 
πραξα εις εν χωρίον μετά εκατόν οπαδών, σύ ε
κ/μες εις ολόκληρα έθνη μετά πολλών χιλιάδων. 
"Αν εγώ άπεγύμνωσα εν άτου,ον, σύ κατηοάνι-1 * I I ' * 4
σας βασιλείς και ηγεμόνας· αν εγώ έκαυσα ό- 
λ ίγα ς  κώμας, σύ κατερήμωσας τάς πλέον εύδαί- 
μονας βασιλείας και πόλεις τού κόσμου. Εις τ ί 
λοιπόν συνίσταται ή μεταξύ μας διαφορά, εκτός 
τού οτι σύ, βασιλεύς γεννηθείς, ήξιώθης νά γ ί -  
ν/,ς ανώτερος ληστής εμού τού Ιδιώτου ;

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. — Ά λ λ ’ αν ήρπασα ώς βα
σιλεύς, έδωκα καί ώς βασιλεύς· αν κατέστρεψα 
κράτη, έθεμελίωσα μεγαλητερα* περιέθαλψα τάς 
τέχνας, τό έμπόριον και τήν φιλοσοφίαν.

ΛΗΣΤΗΣ. — Ά λλά  και εγώ αφειδώς έδιδα εις 
τους πτωχούς δ,τι έλάμβανον άπό τούς πλουσίους· 
συνέστησα τάξιν καί πειθαρχίαν μεταξύ τών ά- 
γριωτάτων, και πάντοτε υπήρξα ό προστάτης τών 
καταδυναστευομένων. Εΐνε άληθές ότι περί τής 
φιλοσοφίας τήν όποιαν άνέφερες δέν γνωρίζω τ ί
ποτε, άλλά πιστεύω οτι ούτε εις έαέ ούτε εις 
σε εινε δυνατόν νά άποζημιώσωμεν τόν κόσμον 
δι όσα κακά τόν έπροξενήσαμεν.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. — Άρκεΐ· άφαιρέσατε τάς ά- 
λύσεις του και περιποιηθήτε αυτόν καλώς. Τόσον 
λοιπόν όμοιάζομεν ! . . .  ό Αλέξανδρος λη σ τή ς !! !

Άναμφιβόλως οΐ δορυκτήτορες όμοιάζουσι πολύ 
τους λτ,στάς· άλλ ’ αν ηνε πεπρωμένον νά ταράτ- 
τηται η άνθρωπότης κατά καιρούς ύπό τών δορυ- 
κτητόρων, εύκταΐον νά ησαν αύτοι Αλέξανδρο»., 
έξημερούντες και συνδέοντες τά έθνη διά τής παι
δείας και τού πολιτισμού.

¥ *

ΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΙ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ.

τινα έκ τών άνεφέλων εκείνων τού 
φθινοπώρου νυκτών, καθ1 &ς ό ουράνιος θόλος πεοι- 
θάλλεται τόν πλουσιώτερον άστεροκέντητον μαν
δύαν του, καθήμενος εις τό παράθυρον τής εξο
χικές μου οικίας και τήν κεφαλήν έπ ιτούάγκώ - 
νος έπακουμβών, περιέμενα τήν ανατολήν τής Σε-

ν  »Ληνης· αναπνεων οε την αρωματικήν εκείνην αύ
ραν, εις μυρίας παρεδιδόμην σκέψεις και έφιλο- 
σόφουν επί πάντων τών τάς αισθήσεις μου προσ- 
βαλλόντων αντικειμένων.

ι

Αίφνης αρκετά μεγάλον τ ι άστρον, τό όποιον 
έλαμπε πλειοτερον των άλλων, ρίψαν παράδοξον 
λάμψιν, άπεμακρύνθη έκ τού ουρανού, διήλθε τάς 
εκτάσεις, έσχημάτισε πύρινη ν τινά γοαοιαήν και 
έχάθη !

Εις τινας περιστάσεις είμαι τόσον δεισιδαίμων. 
ώστε αμφιβάλλω αν υπάρχω άλλος δεισιδαιμο- 
νέστερος εμού· και τούτο δεν τό λέγω  διά νά 
καυχηθω, αλλ εις οποιανοηττοτε τής ζωής μου έπο- 
χήν αν ίο to άστρον τ ι πίπτον έξ ουρανού, θά α ι
σθανθώ κάτι τι· και ιδού διατί:

Ενθυμούμαι ότι όταν ήμην παιδίον ήγάπων παν 
ο,τι ευρισκετο εις τόν ουρανόν· ύψωνα συνεχώς 
τούς οφθαλμούς μου εις τόν όλογάλανον αυτού θό- 
λον, και εδλεπα τάγματα Σεραφείμ μέ δύω βλέμ
ματα και με πυρινας πτέρυγας· ο,τι *ηθελα τέ
λος πάντων τό έβλεπα.

Σήμερον συμβαίνει πολλάκις νά ΐδω πρός τά ά- 
νω , και νά ζητήσω δ,τι έβλεπα τότε· άλλά μή
πως τάχα ή δρασίς μου δέν εΐνε τώρα τόσον 
καθαρά; δ ιατί τά αγαπητά εκείνα όράματα δέν 
ούναται πλέον νά ior) ό οφθαλμός μου;

‘Ομιλώ περί τής παιδικής μου ήλικίας· πρό
κειται περι τών άστέρων, άλλά πρότερον πρέπει 
νά προφέρω τά όνομα τής μητρός μου.

Είχα τότε μίαν άγαθήν, φιλόστοργον καί ευ
σεβή μητέρα, τήν όποιαν δέν έχω πλέον. ‘Εσπέ
ραν τινά  μέ ώδήγησεν αυτή πλησίον τού παρα
θύρου, — μίαν έσπέραν καθ’ ήν ήμην φρόνιμος, — 
και δεικνύουσα πρός με τήν ώραίαν νύκτα και 
τά λαμπρά άστρα, ατινα τήν έφώτιζον, μοι έ- 
οιηγήθη δτι αί λαμπραί έκεΐναι και σπινθηρίζου- 
σαι στιγμαι ησαν οί οφθαλμοί τών Α γγέλω ν , 
οΐτινες έκ τού ουρανού έπαγρυπνούσιν έπ ί τών 
φρονίμων παιδιών, και οτι οσω τά παιδία εΐνε 
φρονιμώτερα, τόσον περισσότερον και οΐ οφθαλ
μοί τών Α γγέλω ν λάμπουσιν εις τόν ουρανόν άπό 
χαράν και εύχαρίστησιν.

Τούτο ητο απλούς μύθος, τον όποιον α ί μητέ
ρες συνειθίζουν νά διηγούνται εις τά τέκνα τ ω ν  
τά δέ παιδία, τά όποια έχουν τό ευτύχημα νά 
δίδωσι π ίστιν εις πάντα, ευαρεστούνται νά ά- 
κούωσι μέ άπληστίαν. Ούτως, όταν ήρχετο ή ε
σπέρα και εύοισκομην απέναντι τών λααποών» I 4 1 t I
εκείνων βλεμμάτων, έγινόμην φρόνιμος ώς έκ θαύ
ματος, και, ώς μοι έλεγον, τό μάλλον άξιαγάπη- 
τον παιδίον, το οποίον ητό ποτε δυνατόν νά ίδτ, 
τ ις . νΛν ενίοτε έπραττα κακόν τ ι, oc οΙνΑγγελοι

σέ βλέπουν! μέ ελεγεν ή μήτηρ μου, πρόσεχε J 9  
καί τωόντι επρόσεχα διά νά μή δυσαρεστήσω τούς 
Α γγέλους.

Τά άγαπητά εκείνα άστρα διά ποιων λέξεων 
νά τά επαινέσω τις ; άρκούσιν άρά γε οί έπα ι
νοι, τούς όποιους θά ειπιρ τις δι αυτά ; 01 ποιη- 
τα ι τά ώνόμασαν κόνιν χρυσού, και τά παοέβα-
■ν ν f %.  χ ·> f  ι .λον προς ο λα τα πολύτιμα πραγματα, προς τον 
άδάμαντα , λόγου χάριν, και πρός τόσα άλλα ! 
πλήν καλή σύγκρισις ποτέ δέν γ ίν ετα ι. ‘Ο ‘Ρω
μαίος τά παρέβαλε πρός τούς οφθαλμούς τής Ίου- 
λιέττας του· <c αν οί οφθαλμοί σου, τ*̂  έλεγε, έ- 
λάμβανον τήν θέσιν δύο λαμπρών άστέοων τού 
ουρανού, δέν ήθελεν εννοήσει τις τήν στέοησίν 
των. 3> ’Ά λλοι ειπον ότι τά άστρα εισ ί τά άνθη 
τού στερεώματος. Χάριν τών άνθέων και τών ω
ραίων οφθαλμών παραδέχομαι τάς δύω ταύτας 
συγκρίσεις· άλλά τά άνθη μαραίνονται, τά δέ 
άστρα εάν ώ~ιν άνθη εισ ιν άνθη άμάραντα, κα
θότι ή άνοιξις αυτών έπί τού ουρανού εΐνε αιώ
νιος· όσον δέ διά τούς οφθαλμούς, και οί ώραιό- 
τεροι αυτών κλείονται μίαν ήμέραν διά παντός, 
ενώ πάσαν έσπέραν τά ώραΐα τής νυκτός άστρα 
λαμβάνουσι νέαν λάμψιν.

Τό βέβαιον εΐνε ότι , έξ οσων ή μήτηρ μου 
μέ εΐχεν ε ιπ ε ΐ περι τών άστρων, μέ έκαμε νά 
θεωρήσω αυτά ώς Ιερά, καί τά έλάτρευα μέχρι 
τής ήμέρας, καθ’ ήν, έπιθυμών νά τά άγαπήσω 
πλειότερον, ήρχισα νά σπουδάζω τήν άστοονομίαν 
εις τό Πανεπιστήμιον τού . . .

Πόσον καιρόν χάνει τ ις εις τό νά σπουδάστ) , 
και πόσον ήθελεν εΐσθαι καλόν νά ϊχτρ πυλλά- 
κις τούς οφθαλμούς κεκλεισμένους I Πόσον πα
ράδοξον μοί έφάνη όταν έμαθα ότι οΐ ωραίοι ε
κείνοι μικροί φίλοι τών παιδικών μου χρόνων δέν 
ησαν ούτε οφθαλμοί ούτε άνθη, άλλά μεγάλοι 
άθλιοι κόσμοι ώς ό ΐδικός μας, κόσμοι, οπου υ
πάρχου σιν ίσως πανεπιστήμια και αστεροσκοπεία}

ί ’ * ■> * Τ *s ι Μ » » j »Εκτοτε οι αστερες οεν ησαν πλέον οι εμε ειμή 
ή άνάμνησις, ή σκιά έκείνου τού δπερ ίσ α ν  πρό
τερον. Και δ μ ω ς  πρέπει νά σεβώμεθα τάς άνα- 
μνήσεις, τά θλιβερά ταύτα λε ίψανα , τάς άγα - 
πητάς σκιάς τού παρελθόντος.

Και ιδού διατί αισθάνομαι πάντοτε έν έμαυτώ
* 4 »

άνεξήγητόν τ ι αίσθημα δυσαρεσκείας ή μάλλον 
δυσθυμίας, οσάκις βλέπω έκλεΐπον άστρον τ ι προ 
τών οφθαλμών μου· μ* ολας δε τάς διαβεβαιώσεις 
και τάς άποχρώσας εξηγήσεις τής επιστήμης έπί 
τού φαινοαένου τών διαθεόντων άστέρων, οιτινδς

ί  » I  '  ’

πολύ άπέχουσι τού νά έξαφανίζωνται ώς παρί- 
στώσιν ή μ ΐt τά περιωρισμένα αισθητήριά μα,:, 
κωφεύων πολλάκις εις αυτάς ευαρεστούμαι διά π:
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Ζ , , ϊς  Γλως άπλόττ,τος ν* δοκιμάζω τήν μ εγαλ*- 
τέοαν λύπ/,ν, νομίζων Ικάστοτε, οσάκις έπαναΛαμ- 
έ'άνεται τό βαινόμεναν τούτο προ των οφθαλμών 
μου, ί τ ι  εν 'έτ ι 6?awv άνθος έ^υλλορ^σεν ex 
τού πα:αοείσου τής ουρανία; Ίνΐέμ, η ότι ε ί; 
σττ’.νΟ/,,-οοόλος οφθαλμό; ξανΟ,ύ τίνος Χερουβείμ 
έκλεισε διά να μήν Ϊου, μίαν κακήν μου πραςίν.

Ρ.

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ Τ 11Σ ΔλΛΟΜΕΠΣ. Π

® Ρ Ο  πέντε ετών ««.ΕνρωπαϊχαΙίφτ,μ^ίοες 
άνήνγειλλαν ότι δύο Νέγρο·. ιθαγενείς ΙΙριγκ/,- 
π ε ;, καί, οΐ δύο υ'.οΐ τού βασιλεως τής *^ayo- 
μέ/,ς, ήρ'/οντο ε ;.ς Μασσαλίαν όπω; λαέωσιν εν
τώ Λυκείώ τής πόλεως ταύτ/,ς τήν Γαλλικήν α
νατροφήν και παιδείαν. ‘ Λν τό άπλούν τούτο γ « -  
νονός' έ/r, ενδιαφέρον Ιστορικού συμί'εί/,κότος 
οιά τήν γϊ,ραιάν γήν τής Αφρικής, τούτο 0-λει 
-νωρίσει εκείνος δστις έ*πούοα« τήν κοιτίδα, 
i - i ’ ί ς  έςήλΟιν τά ούο ΐαύτα παιδία. Ό λ ίγ ισ τχ ι 
λέξεις άρκούσιν όπως παρέξωσι τήν οιαβεβ«Ιω«ν 
ταύτην καί διαφωτίσωσιν έχε'.νους, οιτινες ε ν έ 
χεται νά άγνοώσιν εισετι οποίος τ ις  ε ' . ό  j«<a- 
σιλεύς τής Λα/ομέν,ς και ό λαος του.

‘ 11 δυτική κλιτύς τής μακρδς άλύσου τών ο- 
ρέων, ή-'.; εκτείνεται παραλλήλω; καθ' όλον τό 
μήκο; τών ακτών τού κολπου τή ; 1 ουίνέας απο 
τών έ/.βολών τού ποταμού Κουάρα ή Νίγϊ,ρος μέ- 
yoi τών τού Βενουέτου, συμβαλλοντων ά[Χ!ροτ*- 
ρ’.υν άνατολικώς εις τόν μέγαν ποταμόν ϊουδάν, 
συγκαταριθμεΐται μεταξύ τών μάλλον εννοούμε
νων ύπό τής «ρύσεως χωρων, πλην δυστυχώς και 
τών λίαν ατιμάζομε *ων ύπο του ανθρώπου. ‘Ο χ ε ί

μαρρος τής μεταναστεύσεως, οστίς έν Αφρική
ώ ; και άλλα/ου έχύΟη έξ ανατολών προς ουσμάς 
και έκ βορρά προς μεσημβρίαν, ώθησε προς τήν 
ζώνην ταύτ/4ν σκωληκόβρωτα λείψανα γενεών, 
και θεσμοθεσιών πανταχόΟεν άλλοΟεν έκλειψασών, 
άτινα συ^έδεσε και έπεσο>ρευσεν αύτού εις τρο-, 
μεράν σ ύγχ υσ ιν  δυσειδές ^ύγκραμα όντων και 
πραγμάτων, άληθές ύπότριμμα ψυχών και άν., 
θοωπίνων σωμάτων, λιμναζόντων εις τον δεσπο, 
τικον ύπνον τής συνειδήσεως και μή ζώντων (αν

(·) Λ α χ ο υ. ί  τ ,  ΐκτεταυιίνη ιπ ικράτιια  ττ,ς *Αφ?ικ?.ς :! ν 
ττ. NtffiTia, ε π ϊτ τ ; παραλία; τών ’Α ντιποδών. Σηαίίωτεον δί 
ϊτ»  ολη αυτή ή παραλία, άπο τών έκοολών του ποταμού Νί-ρτ,ρο; 
pfypi τών του Βινουετου, κ*λ*Γτ*ι ιδίως ά ν ω Γ ο υ ϊ  ν * α κ*ί 
διαιριΓται ι:ς  παραλία; ή ^ασίλιιχ: ττ,ν τταοαλίχν -ών
Ό ίόντων, ττ»ν π «?»λ ί* ν  του Π ιιτίρ ίω ;, τί,ν ιτ*?*λϊ*ν τών Αν 
δραπ^ων χαι τν',ν π » :* λ :α ν  του *ρυ«·/3. *Κν ττ. **:«>{» λοιιτον 
τών λν^;τττο??ων, ττρός άνκτιλάς του ββοιλίίου του Βίνίνου, κ ιι- 
ται καί τ, Δ*;/οα·*«, ίχ,ουσχ πρΜΤΐύουβαν το Α ο ο α ε υ ο ν , κ ιί-  
uiviv 28 λεύγας ττρ’ο; τά ΙνΛοτερ*. Ίο έδχνο; ττ,ς εττιχοα*ειας 
τ ίΰ ττ ,; ιιν ι άχαώ ίις ττ^ίιν ·γονιυ.ον, ο·. S· /.άτ^ικο: {Αάχιυ-οι, οι*υ.ο· 
€ο'ρο» κ ^  άιτ»νΟρο»ιτοτ«τοι ττ̂ ος του; βίχ,'/^/.ωτου;, οίτ'.χητ»·. 
τ^ν ftpT.T»i(av και άνΟρ^ιτοΟύται. 4ΙΙ Δα/#ο·Α«τ( ΰτττ.:!,· ~οτ* ΐ'τχυ 
ρον κράτος, ιχ,ουσα ΰττ’ »ΰτ·^ν όλα τα μικρά κρχττ. τν.ς Nfyptu- 
κης ιτοιρα).·.ας, αλλά παριόκ;χαΊΐ κχτχ τό ίεύτιρον ί ία π υ  του 111 
«ίωνος, «‘ίτοχ^χ κ.αΟ* ϊιν ΰιτιτά*γη ι :ςτους λγους* οτ;Α*ρον ?>· νο 
|λίζιται φορου υποτίλί.; τ, τοΰλ*·/βίοτον Ttaipiov τ τ ;  Γβυβριδβς 
Τπάρ·/;,υ«ΐν εί; τον τοττον τ/Ττο·* xaraan'.ujiTX τινχ λ γ ^ ω ν ,  
Γάλλων και ΙΙορτ.γάλλων.

γ,νε δυνατόν νά δώστ, τις τό όνομα της ζωής ε ί ; 
παρομοίαν υπαρξιν,) ειμή διά τών διεφθαρμένων 
αναθυμιάσεων τών δοξασιών και παραλογισμών, 
ας τινας άπό πεντακισ/;.λίων ν,ο/( ετών κατεδί- 
κασεν ό ανθρώπινος νους. Εόανα αισχρότατα, Οη- 
ιία τ:ε^ο·;.ενα έπιυ.ελώς υπό του ανθρωπίνου α ΐ- 
ματος, of εις άποΟεωβέντες, και μυριαι αλλαι 
τοιαύται πα'.ατοάγιοοοι θεότν,τες, άποσκορακισΟεϊ-I t t * 1
σαι εκ τού έδά/ρους τών Ινδιών και της Αίγυπτου 
υπό τών ττρώτων παιδαγωγών τής άγριας πα ι
δικής ήλικίας τής άνΟρωπότ/,τος, ευρισκουσιν εΐ- 
σέτι εις τάς '/ώρας περί ών ό λόγος ναούς και 
λατρευτάς.

Ενταύθα βασιλεύουσιν εισέτι ήγεμόνες, ύπο, 
λαμβάνοντες εαυτούς καταγομένους έκ τών Οεο- 
τήτίον τούτων, και επιζ/,τοϋντες όπως (ρανωσι 
κατά πάντα άξιοι μιας τοιαύτ/,ς καταγωγής. Ε ν
ταύθα διατηρείται εισετι, εν παστρ αυτής τ/4 α- 
γνότητι, ή αληθής διδασκαλία τής παθητικής ή 
τυφλής υποταγής και τού θείου δικαιώματος τής 
βασιλείας· ενταύθα ή Οέλησις ενός ατόμου εινε 
ό αναμφισβήτητος αίρετοκριτής άπασών τών θε
λήσεων, είς μόνος καμνει κατ άρεσκειαν τον νο- 
μον, τον έξηγει δπως Οέλιρ και τον έναρμό^ει· 
ενταύθα τα άγαΟα, τά άτομα άνεξαιρετως, ε ιτε  
'Λΐκ:ά ε’ίτε αεγάλα, ειτε ασθενή ειτε ισχυρά, s i-t t ‘ , Τ -
σιν ενός μόνου ιδιοκτησία. Ιν.ς τον η/ον της φω 
νής του, εις εν σημειον τής χειρος του, εις το 
έλάχιστον συνοφρυωμα του μετώπου του, βλέπει 
τις τρέμοντας τούς μάλλον έπίφόίους τω λαο> 
α υλικούς του, τούς πλέον υπερήφανους υποτ&λει«, 
του , οιτινες πάντες δια τού εξευτελισμού και 
τής ταπεινώσεως εντός τού παλατιού άγοράζουσι 
~ό δικαίωμα του καταουναστευειν έκτος αυ «.ου 
τόν λαόν. 01 γενναιότεροι πολεμισται, οι π ιστοτε- 
οοι υπουργοί τού άνωτάτου άρχοντος, πλησιά^ου3Ίν 
αυτόν γονυκλινείς και το μέτωπον εις τήν γήν τ ύ , 
πτοντες, ένώ ό δήμιος, τόν πέλεκυν ϊχων επ’ ώμων 
και τό ικρίωμα προ ποδών, τοις υπενθυμίζει ακατα. 
παύστως διά τής παρουσίας τουπλησ.ον τού θρόνου 
ότι χρεωστούν νά ώσίν έτκμοι οπο>ς άποΟάνωσιν, άν 
,Οελεν απαιτήσει τούτο ό κύ:ιός των, καινά το^

F n T i \ O i T > n v ί )

ακολουθήσω σιν εις τόν τάφον όταν ήθελε καταζη 
εις αυτόν· διότι, ά«ού βασιλεύση ώς σ^ανεύί 
είς τ ι μακελλεΐον, ό υιός ούτος τών θεών δέν 
δύναται νά κοιμν Ου, τον τελευταιον ύπνον είμή 
επ ί τών αίυ,ατωμένων λειψάνων τών εύνοουυέ-

i l l  ι

νων του.
Είς τό άξιοΟρηνητον τούτο μουσειον, όπου βού-

ουσι καί συγνεονται όλαι αί άντικείαεναι τώ
1 '  · I  ι

Θεώ καί τή προόδω παναν/αΐαι κοινωνικά·. Θ/γ
I  1 4 1  ·  f  Λ 4

ριωδίαι, ό λαός καί ό βασιλεύς τής Ααχομέης 
κατέχουσι τήν πρώτη ν Οέσιν.

‘Ως οί συνΟιασώται καί συνάρχοντίς του, τού 
Βενίνου, τού ’Λσιέντου, τής Ααγούμοας καί άλ 
λων πολλών τοιούτων άγριων καί άπολιτεύτων 
επικρατειών καί βασιλείων, ό βασιλεύς τής Λα 
χομέης, άμα άναβάς τόν θρόνον, χρεωστεΐ όπως 
βαδίσν, επί τού αίματος των υπηκόων του από 
τού παλατιού του μέχρι τού τάφου τού ποοκατό-

» /<» ι  ι

χου του* είτα , είς έκαστον επέτειον μνημόσυνον 
έπιμελώς έκτελούμενον υπό τής οίκογενείας του, 
ανθρωπίνου αίματος έ /ει αύΟις άνάνκην αντί κα.I  ̂ / 4 I 1
θαρτηρίου ύδατος δπως ποτίσγ4 #τούς τάφους τών 
προγόνων του.

*Αν οί Λαχομαίοι δέν συγκαταλέγωσιν έξ ολο
κλήρου τήν ανθρωπίνων σάρκα μεταξύ τών συν η 
Οων τροφών, τάς οποίας εκθέτου σιν εις τάς άγο 
ράς, δέν λογίζονται τουλάχιστον έγκλημα τό νά 
τρώγωσι τάς σάρκας τών ανθρωπίνων θυμάτων 
προσφερομένων ώς ολοκαυτώματα είς τούς ναούς 
των. ’Λφωσιωμένοι εις τήν είλωτείαν όσον οί αρ
χαίοι Ιπαρτιάται, είσίν ύποτεταγμένοι εις τον 
δεσποτισμον τού νόμου, καί (ΐύουσιν είς τόν βασι
λικόν των Μολόχ όλους τούς οικογενειακούς δε
σμούς, όλα τά αισθήματα τής φύσεως. Ό λα των 
τά τέκνα, είτε άρσενικά είτε θηλυκά, άνήκουσιν 
είς τόν βασιλέα, καί ευθύς εξ απαλών ονύχων 
λαμβάνουσι μακράν τών γονέων των τήν άνατρο
φήν, ητις μέλλει νά καταστήστ, αυτά τυφλά όρ. 
νανα  τής αυθαιρεσίας καί τών ιδιοτροπιών ενός 
μόνου ανθρώπου. Επειδή δέ μία τοιαύτη κοινω
νία δέν ούναται νά γνωρίζτ, είμή εν μόνον πά
θος, το μίσος, καί μίαν μόνην εργασίαν, τον πό
λεμόν, όλοι μεν οί νεανία», γίνονται στρατιώταί, 
όλαι δέ αί νεάνιδες έπίσης στρατιώται.

‘11 γυναικεία φρουρά τού οασιλέως τής Ααχομέης 
εινε περίφημος είς όλην τ ή ν ’ Αφρικήν αί δύω ή 
τοείς νιλιαδες γυναίκες, αί άπαρτίζουσαι αυτήν.

k / χ  · *

γυμνάζονται είς τήν διαχείρησιν τών Ευρωπαϊ
κών όπλων υπό τινα ταγματάρχην καί υπό αξιω
ματικούς, εκλεγόμενους μεταξύ τών ιδίων τοιν 
τανυάτω ν. Τά άποπλανηθέντα ταύτα πλάσματα δΐ-4 1 * ‘
οικούσιν έντελώς, παρατασσονται έφιππα, διέρχον

ται έν έπιθεωρήσεσι, βαδίζουσιν είς τάς μάχας, 
δίδουν καί λαμβάνουν τον θάνατον μετά τοσαύ- 
της άκριβείας καί εύρυθμίας, μετά τοσαύτης α
διαφορίας ή λύσσης, όσην μόλις δύναται νά ά- 
παντήστ, τις είς τόν έντελέστερον στρατιώτην 
τού άρ5ενος φύλου. Μετά τινων ετών υπηρεσίαν 
άποσύρονται είς τό βασιλικόν παλάτιον, δπου 
λαμίάνουσι Οέσιν είς τόν γυναικώνίτην τού ή γ ε 
μόνος ή μεταξύ τών γυναικών, τών προωρισμένων 
δια τούς άνωτέρους υπουργούς τής έπικρατείας, 
άναλόγως τής ήλικίας καί τής ωραιότητάς των. 
Οταν είς έκ τών άρχόντων τούτων δυνηθ^ νά έξ- 

οικονομήστ, ποσότητα είκοσι χιλιάδων κόρεων (¥), 
έρχεται είς τήν θύραν τού παλατιού τού βασι- 
λέως ή τού πρώτου υπουργού του, γονατίζει προ 
αυτής καί ζητεί μίαν γυναίκα πρός άντάλλαγμα 
τού θησαυρού του· αν ή αίτησίς του γίνιρ παρα
δεκτή, εινε ύπόχρεως νά λάβιρ τυφλοίς δμμασιν 
όποιαν δήποτε γυναίκα ήθελαν τώ δώσει, γραίαν 
ή νέαν, ώραίαν ή δυσειδή. ΙΙοτέ δέν συμβουλεύ
ονται ούτε τήν θέλησίν του ούτε τήν καρδίαν του· 
ενίοτε είς αστεϊσμός τής Α. Μεγαλειότητος ή 
ιδιοτροπία τις τής παντοδυνάμου φαιδρότητός του 
ρίπτει μεταξύ τών χειρών του τήν ιδίαν του μη
τέρα ! είς τρόπον ώστε ό δυστυχής εκείνος, ού 
μόνον τό άργύριόν του χάνει, αλλά πολλάκις 
μένει διά βίου χήρος.

Τό παλάτιον, τό μοναστήριον τούτο ή ό στρα
τών όπου συ μ£ αίνου σιν όλα αύτά τά έξαλλα καί 
ϊ;αράδοξα, σύγκειται έκ πολυαρίθμων καλυβών π ε- 
ριλαμβανομένων εντός τετραγώνου περιτειχίσμα
τος, έχοντες επιφάνειαν Λερισσοτέραν ένός μιλίου. 
Τα τείχη είσ ί κατεσκευασμένα έκ πηλού, πλήν 
επιστέφονται υπό επάλξεων συγκειμένων έξ αν
θρωπίνων σιαγόνων, τροπαίων άνεγειρομένων είς 
τά πεδία τής μάχης καί συνεχώς μεμιγμένων με 
ολοκλήρους κεφαλας νεωστι κοπείσας· το οε εοα- 
φος τών στοών καί τών διαδρόμων εινε έστρω- 
μένων διά άνθρωπίνων κρανίων, και λιθοστρωσις 
τού αυτού είδους καλύπτει τήν στέγην τού αν
δήρου, άφ’ού ύψούται ή βασιλική σημαία. Εις τρό
πον ώστε, οσάκις ό άπόλυτος κύριος τού άντρου 
τούτου επιθυμεί νά διατάξτ, είς τυύς στρατιώτας 
του πολεμικήν τινα εκστρατείαν, άρκείται νά 
τοις είπτ4, (( τό οίκημά μου έχει ανάγκην στέγης! * 
έκ^οασις λ ία ν ά ίία  εκείνης, δί ής οί Ιερείς τωνI t 8 k
ξοάνων παριστώσι τήν έλλειψιν άνθρωπίνων θυ- 
υάτων λένοντες, α οί θεοί μας πεινούν!

(+) Canris η Coris, |λΐκρχ κογχύλη χρητι Αϊύουσα ώς 
νοαισαα παρά τοΓ; *Α^ρ*.κανοΓς λαοί;’ ισοΒυνχίΑεΓ Χΐ τ  π3«οτης 
τών ίίκνσχκια/.ιλίων κορέων 2UU περίπου φράγκα. Σ. Μ.
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•I Ιο/, λοιπόν πά ςτις  βύναται νά συαπεράνν, αν 
τ,νε πλέον ου να τόν οί κληρονόμο', τοΰ θρόνου της 
Δανομέ/,ς, άναΤ5Λ^έντες μετά τών τέκνων τ/,.;

,  * Μ  f  I  ^  V  J  '  "  »  >Εύ.ώπης, καΟησαντες πεντε γ, ε ; ετη έπι των εοω- 
λίων τών χριστιανικών σχολείων και εμφορηθεν- 
τες ύπό τών Ευρωπαϊκών ίοεών, ύπό τών χρι
στιανικών αρχών καί ήθών, αφού πατήσωσι τον 
πόόα εις τήν πάτριόν των γήν, αν νϊνε ουνατον, 
λένομεν, νά συμυοροωθώσι πλίον με τα ; απο-I t 7 k t Μ 1
τροπαίου; έςεις καί τάς βδελυράς συνήθειας τών 
συμπατριωτών των, νά έςακολουθήσωσι τα ; πα
ραθέσεις τών προγόνων των καί νά ζήσωσιν εις 
τό μακελλεΐον όπου αυτοί έζ/,σαν . . . .  Οσον 
δηλητήριος καί αν ήθελεν εΐσθαι ή έκτέλεσις τής 
απολύτου έςουσίας, όσον ίλ ιγ γ  ιώδης καί αν τ, ή 
αναθυμίασής τοΰ ανθρωπίνου αίματος, ύπάρχει εν 
ττ, επιρροή τής Ευρωπαϊκής ανατροπής πράγμα 
τ ι, όπερ αποτροπιάζεται αυτήν καί δυνάμεθα νά 
διίσχυρισθώμεν, ότι άπό τής είς ’Αφρικήν επανόδου 
τών μαύρων μαθητών τοΰ Λυκείου τής Μασσαλίας, 
θέλει άρχίσει διά τήν ταλαίπο>ρον Λαχομέην νέα 
καί σωτηριώδης έποχή.

•Άλλως τε τούτο /.αί μόνον δέν είνε μοναδικόν 
γεγονός έπί τής ’Αφρικανικής ηπείρου, Υ,τις τήν 
στιγμήν ταύτην ολόκληρος φρίσσει καί σκιρτά 
ένεκα τών άναγεννητικών πνοών, αΐτινες φθά- 
νουσιν εις αυτήν πανταχόθεν, άπό βορρά καί με
σημβρίας, άπό ανατολών καί δυσμών. Ίίδη αί ση. 
μαιαι τής Γαλλίας καί τής ’Α γγλίας έκτείνου- 
σιν έπ* αυτής τήν προστάτιδα σκιάν τ ω ν  ενταύ
θα τά βήματα τών Ευρωπαίων ταςειδιωτών, τών 
έδοποιών τούτων καί μ*αρτύρων τής επιστήμες, 
άφίνουσιν ίχνη ευεργετικά καί άνεξάλειπτα· διά 
τών μονοπατίων, τά όποια ούτοι ήνοιξαν, άπό.
στολοι άπασών τών /οιστια νικών έκκλ/,σιών εο.# #· 1 |
'/ονται κατά αύςοντα πάντοτε αριθμόν όπως κη- 
ρύξωσι τον θειον λόγον, καί είς τήν φωνήν τών 
αποστολών τούτων τοΰ παντοδυνάμου Έσταυοω- 
μένου οί αίμοέοροι Ψετι/ιιτται, οί Ιερείς ούτοι τής 
αίοχύν/,ς χαί τών α'.μάτων, κρύπτονται f, σιω 
πώ ΐΐ.· I £Λος, έξ όλων τών μερών τ ί ;  Wjoix/;
Λ* * > , * * 1 *
ρλεπει τις οιερ/ομενα κατά εκατοντάδας καί ν ί 

κα ι επαναφέροντα έπί τής γής, Υ,τις έχρησίμευσεν 
εις αύτούς ώς πρώτη κοιτίς των, μετά τής εμπει
ρίας υπερτάτης τινός καί άξιολόγου άνατοοοής. 
υγ ιε ίς αρχάς και πεποιθήσεις καί γονίμους Ιδέας.

Ι1αν*αχόθεν το τερατωοες οικοδόμημα τών άρ- 
Χαιων αφρικανικών οεισιοαίμονιών καταστ:έ-εται\ r - _ * I »
και οιαλύεται, πλησιάζει δέ ό καιοός καθ’ 3ν ο:ου ο

είς αυτά ; τάς άκτάς τής Γουινέας θέλει εΐσθαι 
νυνατόν νά εύρεΟή ούδείς νόμιμος απόγονος τών 
άποθεωθέντων οφεων, δστις νάδύναται νά έπανα- 
λάοΥ, είς ευνοούμενου του τινά πιστόν τάς ελεεί- 
νολογίας, τάς οποίας έπρόφερε πρός τάς άρχάς 
τού αιωνος τούτου κ:' τά τήν άλλην εσχατιάν τής 
γήινης σφαίρας ό θείος Φαταφάη, δ ά/ώτατος Ιε
ράρχης τών νήσων Τόγγα , πρός τόν νΑγγλον 
Μάρινερ, κατά τινα στιγμήν θλίψεως καί έκχύ- 
σεως· cc Οΐμοι, πτωχέ μου Μάρινερ? οι σημερινοί 
άνθρωποι τίποτε πλέον δέν σέβονται· τό παν οιε- 
στράφη, αί Ιερώτεραι παραδόσεις άπώλοντο, τά 
σωτηριωο-στερα έθιμα παοΥ/Αελήθησαν’ άυ.ΰιβάλ-

1 I  |  4 I  ι  |

λο) ακόμη αν μετά τόν θάνατον μου θελήσωσι νά 
σράςωσι τήν γυναΐκά μου έπί τού τάφου μου I )>

rP .
/

/
ΤΑ TJIOAIIMATA TOV ΕΜΠΟΡΑ -ΚΑΣΙΙΜ.

uf^lIIIPXE ποτε είς Βαγδάτιον άνθρωπος πλου
σιότατος πλήν φιλάργυρος εις άκρον, ονομαζόμενος 
Εμπούλ - Κασήμ. Τοσούτω δε γ>νίσ/ρος ή το, ώστε 

έζη ρυπαρώς ένεδύετο πάντοτε καταςε σχισμένα 
φορέματα καί δέν ήγόραζε πώποτέ τ ι τών αναγ
καίων, είμή οτε τούτο έπωλεϊτο κατά το ή μι συ 
τούλάχιστον τής συνήθους αυτού άςίας· ιδίως δέ 
έ'^όρει υποδήματα, τοσούτον παλαιά καί υ.ετεσνη-* * * I /j *
ματισμένα ύπό τών κατά καιρός πολλών έυιβαλ- 
λωμάτων, ώστε ήδύνατο τις νά διαφίλονεικήσν; 
άν τά υποδήματα ταΰτα κατεσκευάσθησαν ύ'^’ έ- 
νός ή πολλών σκυτοτόμων. Ίοσοΰτ.ο δέ πλατέα 
καί βαρύτατα κατήντησαν, ώστε άπέέν,σαν τό άν- 
τικείμενον παροιμιώδους προσοχής· όταν ήθελον 
νά άναφέρωσιν είς Βαγδάτιον περί τίνος βαρέως 
φορτίου έλεγον, cc Τοΰ το εινε βαρύ ώς τά ύ ποδή
λατα τοΰ ΊνΑπούλ* Κασή’Α.»t t *4

31ίαν τών ήμερών, έςελθών τής πενι/ράς αυτού 
οικίας, άπήντησε φίλον του τινά, όστις τώ άνήγ- 
γε ιλεν ότι έ’λ α ίε  παρά τίνος εμπόρου τού Χαλε- 
πίου είς μετριωτάτην τιμήν αρκετήν ποσότητα 
λαμπρού *>οδοστάγματος τής Γεζίδης, καί ότι ή 
δύνατο νά τώ πα :α.'/ω:ήστ, τό έαπόοευυ.α τούτο

» » f *  I 1 Γ  I I I

κατά τό τέταρτον σχεδόν τής συνήΟνυς άςίας. 
cc Λέ/θ/.τι τήν διαποαγαάτευσιν ταύτην, ποοσέ-/·.■ t i t  1 ' ι
θηκε, καί σέ ύπόσ/ομαι έντός ολίγου νά κερδί- 
τγ(ς τά διπλάσια. » *0 Έμποΰλ - Κασήμ, πλήρης 
χαράς διά τήν σπανίαν ταύτην επ ιτυχ ίαν, ήγό— 
ρασεν ολον τό ^οδόσταγμα αντί έςακοσίων δηνα
ρίων, τό έκένωσεν είς μικρά ς οι άλας, καί έθεσεν 
αύτάς κατά σειράν έπί τίνος παλαιάς τραπέζης 
-ρό τοΰ ένδς καί μόνου παραθύρου τού οίκου του.

ε π τ μ π φ ο ς 1 1
Συγκινηθείς έπ ί πλέον ύπό τής έλπίοος τοΰ κέρ

δους, άπεφάσισε νά λουσΟή κατ’ εκείνην τήν ή
•  t  f l -  « *  '  '  » '  ’  » r '  »[Αέραν, οιοτι ειχεν ε ; Ολόκληρα ετη αφ οτου οεν 

έπάτησεν είς βαλανεΐον. Είσελθών δε είς τό λου 
τ-ον άπαντά ετεοον οίλον, δστις τώ εΐπε νελών

t t i l  ι ι

καί ειρωνευόμενος· α:ΤΩ Κασήμ.! κα τ ιτ ί έχανα νά 
μέ έδιδες τά υποδήματά σου, διά νά τά στείλω  είς 
τούς τόπους τών Φράγκων ώς περίεργα· αν θέ- 
λτ4ς, ας άνταλλάςωμεν αυτά μέ τά ίδικά μου. » 40  
οιλάονυοος, '/ωοίς λέςιν νά ποοοεοτ., άπεκδυθε'ς
* · I I / -  ι ^  · » ι  » »,Τ

είσήλθεν είς τον λουτρώνα, αφού έτοποθέτησε κατά 
τήν συνήθειαν τά πεπαλαιωμένα ύποδήαατά τουI I  I *1

είς τά πρόθυρα. "Ετυχε μετ’ ολίγον νά έλθ*{, είς 
τό αυτό βαλανεΐον καί ό Καδής τής πόλεως· ό 
δέ Έμπούλ-Κασήμ, αφού έλούσθ^, έςελθών ένε- 
δύθη τά ίμάτιά του, καί μή εύρίσκων τά ίδια υ
ποδήματα άλλ* είς τήν θέσιν αύτών ζεύγος νέων 
υποδημάτων, ένόμισεν ότι ό φίλος του έκαμε τήν 
ανταλλαγήν, καί χωρίς νά χάστ, καιρόν φορέσας 
αυτά έπέστρεψεν είς τον οίκόντου.

’Εν τούτοις έςήλθε μετ’ ολίγον καί ό Καδής. 
δστις, ευρών αντί τών ίδικών του τά είς απασαν 
τήν πόλιν πασίγνωστα υποδήματα τού Έμπούλ 
Κασήμ, κατεμήνυσεν αύτόν έπ ί όολία κλοπ^ έ 
νώπιον τοΰ δικαστηρίου, καί χωρίς νά τόν άκούσγ, 
απολογούμενον τόν κατεδίκασεν είς σημαντικόν 
πρόστιμον. ΙΙλήρης άγανακτήσεως ό φιλάργυ
ρος Κασήμ κατά τών υποδημάτων αύτού , ί 
οποία ου μόνον τον ήτίμασαν άλλά καί τόν έζη. 
μίωσαν, λαβών αυτά τά έρριψε μετ' οργής είς 
τον ποταμόν Τίγριν. Ά λ λ ’ έκ τού βυθού τής θα
λάσσης τά υποδήματα έπενήργησαν κατά τοΰ κυ
ρίου των δικαίαν έκδίκησιν, διότι περιπλεχθέντα 
είς τά δίκτυα τών άλιέων άνεσύρθησαν μέν, άφου 
όμως κατεςέσχισαν διά τών σιδηρών καρφιών των 
καί τού βάρους των τά δίκτυα· οί δέ άλιείς , ά.. 
ναγνωρίσαντες τά μοναδικά καί πασίγνωστα τοΰ 
’Εμπούλ - Κασήμ υποδήματα, ένήςαν αύτόν ενώ
πιον τοΰ Καδή ζητούντες άποζημίωσιν, τήν ό
ποιαν έκών αέκων ήνανκάσθη νά πλ/ οώσγ. έκ νέου.I j I . , ,1

‘Οταν δέ είδε πάλιν είς χεΐράς του τά κατά# 
ρατα υποδήματά τ>υ έκορυφώΟη ή λύσσα του, κ ^  
ενώ διήν/ετο π:ό τού οίκου του, έρόιύεν αύτά με

•  ' t  !  ·  I  7  I t  t  I

άγανάκτησιν διά τοΰ παοαθύοου, λησυ.ονήσας τάί 4 , , 7 ί ι I
ποό αυτού εκτεθειμένα έαποοεύματά του· τά ύπο-
οηυ.ατα, πεσοντα με οου.ν.ν επ ι της παλαιας τοα-

' * 7 4 ι  ι  '  1 ’  ^  I

πέζης, άνέτ:εύαν αυτήν καί συνέτοιύαν τάς έπ'
• 1 , 7  I I  * I I  ’

αυτής οιάλας, τό δέ ροδόστανυ.α άπώλετο. Ο τανι  ’  ■ I ι ι

δέ ό Κασή'λ ο-θαλίΑΟ'-ανώς έπληοο^οο/.Ο/ τήν ν · -
Ί  · ι ι  *  * t I I * · ■ I

νομένην αύτω ζημίαν, ήρχισε νά αποσπά τήν γ ε 
νειάδα του. νά θοηνή κα ινά  καταοάται τά κακό-' « 1 ι· I
τροπα εκείνα υποδήματα, τά όποια τοσαύτας τώ

ε .οοςεν/σαν ζημίας. Έν ττί παραφορά του δέ, λα* 
£ών αύτά, άνέβη εις τό δώμα καί τά ερ^ιψε μεθ’ 
ο*μήί εις το γειτονεύον γήπεοον πλήν μετά τινας 
Υ,υ.ε^ς οί γείτονες, παρατηρήσαντες οτι τό υδωρ 
δεν έτοε/εν άλλά συνεσωρεύετο, καί οτι ή μικρά 
οιωρυξ των άκαθαρσιών τής συνοικίας κατεφρά- 
/θη, προσεκάλεσαν έργάτας διά νά τή> καθ' ρ 'σω- 
σι, καί δταν άνεγνώρισαν ότι α ιτία  τοΰ συμβάντος 
τούτου ησαν τά πολυθρύλλητα υποδήματα τού 
Έμπούλ - Κασήμ, άγανακτήσαντες κατεμήνυ- 
σαν αύτόν είς τό δικαστήριον, οπου έκτος τής 
άποτισεως τών έςόοων κατεδικάσθη καί είς νέον 
πρόστιμον.

Ιοπιθυμίον οέ ό δυστυχής Κασήμ νά άπαλλα- 
/Θυ, άπας διά παντός τών επαράτων εκείνων υπο
δημάτων καί νά προλάίΥΐ πάσαν ύπ’ αύτών προ- 
ςενθησομένην ζημίαν, άπεφάσισε νά παρνχώσΥΐ 
-υτα  εντός του παρακείμενου νεκροταφείου· ά λλ9 
αξιωματικός τις, διαβ'αίνων έκεΐΟεν καί παοατη. 
οήσας αύτόν άνασκάπτοντα τούς τάφους, τόν 
κατεμήνυσεν ώς τυμβωρύχον άφού τώ έδωκε καί 
π α ρ ά  μ ί α ν  τ ε σ σ α ρ ά κ ο ν τ α .  ‘Ο Έμπούλ-Κα. 
σήμ, μή δυνάμενος να απολογηθή ώς έν ay Ο είς 
ενώπιον του αιωνίου εχθρού του, του Καδή, κατε- 
>ικαj θη και αυθις εις ^αρυ προστιμον.

Μετά τήν πέμπτην ταύτην βάσανόν του, ό Έ υ- 
πούλ-Κασήμ έλα ίε  τά ύποδήματά του καί άπε. 
φάσισε νά τά καύσ^· άλλ’ έπειδή ήσαν είσέτι 
j  ̂^α, ε ς c. Ο * σ c ν αυτα επ ι του οωματος της οικίας 
του διά νά στεγνώσωσιν είς τόν ήλιον. ‘Ο κύων 
τοΰ γείτονος, άναοάς έκ συμπτώσεως είς τό δώ- 
μα, ήρχισε νά πα.ίζγ, μέ τά υποδήματα, λα ίών 
έ̂ εν ές αύτών εις τό στόμα του τό έρριψε κά

τω είς τόν δρόμον άλλά κατ’ εκείνην ακριβώς 
τήν στιγμήν ετυχε νάδιαβαίνιρ γυνή τις έγγυος, 
^,τις, έςίππασθείσα έκ τοΰ κρούσματος καί πλη- 
Ι'ωθεισα ύπό τών μεγάλων καρφιών τοΰ πεσόν- 
»ος υποοηματος, απεοαλεν εκ του φοοου· ό δε σύ
ζυγος αυτής κατεμήνυσε τόν Έμπούλ - Κασήμ ώς 
ένοχον φόνου ενώπιον τοΰ δικαστηρίου, τό όποιον 
καί κατεδίκασεν αύτόν είς έτι βαούτεοον τών ποο- 
ηγ/,θεντων πρόστιμον καί είς πολλών μηνών φυ- 
λάκισιν.

Πλήρης απελπισίας ό Έμπούλ - Κασήμ καί μή 
γν«.),:ίζων πώς νά άπαλλαχΟή έκ τών κακώς ό- 
λυμένο>ν τούτων ΰποοημάτων , λαβών αύτά πα- 
ιουσιάσθη ενώπιον τοΰ Καδή, καί οιηγηθείς λ ε 
πτομερώς όλας τάς ζημίας ό’σας τώ  έπροςένησαν 
μέχρι τουοε, παρεκάλεσεν αύτόν νά προσθέστι 
εις τό έγγραφον τής καταδίκης του, ότι ό Έμ
ποΰλ-Κ ασήμ παραιτεΐται τούντεΰθεν έπισήμοίς 
παντός δικαιώματος ιδιοκτησίας επ ί τών ύποδη-
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μάτων τούτων, cc Σάς Οερμοπαρακαλώ, αύΟέντα 
μου, ειπεν, όπως παραδεχΟήτε τήν αίτησίν μου 
ταύτην, καί ελπίζω δτι ολοι αύτοί οί Μουσουλ- 
μανοι, οΐτινες εινε παρόντες, θέλουν μαρτυρήσει 
ότι του λοιπού ούδεμία σχέσις υπάρχει μεταξύ ε
μού καί των επαράτων τούτων υποδημάτων επι
θυμώ οέ όπως, είδυνατόν, με χορηγηθώ καί φ ε τ- 
6 ά ς τις ότι Οά ημαι εις το εξής ανεύθυνος διά 
τ.άσαν ένοχον πράξιν τών κακούργων τούτων ύπο-
δη μάτων. »1»

Και ό ;;έν Καδής συνηνεσεν εις τήν δικαίαν 
ταύτ/,ν αίτησιν τού Έμπούλ - Κασήμ, και φα».-
δουνΟεί: ά:κούντως έκ τού συμβάντος τούτου, π α . • · 1
ρεχώρησε τον ζητηΟέντα φετ£άν ό δε φιλάργυ
ρος , διδανΟεις και σω^οονισΟείς ύπο των πε οι-Γ 1 / 4 4k 1
στατικών τούτων, έμετρίασε τήν ^όυπαράν αύτού 
φιλαργυρίαν.

Ρ.

Σ Ϊ Μ Μ Ι Κ Τ Α .
ΣΑΡΔΩΜΟΣ ΙΈΛΩΣ. — "Ολοι σχεδόν μετα- 

χειριζόμεΟα τήν φράσιν ταύτην, χωρίς οι π λ ε ΐ-  
στοι νά γνωρίζωμεν και πόθεν έπήγασε. Τίμαιος 
ό Λοκρος παρά Σουίδα λέγει δτι, εις τήν νήσον 
Ιαρδώ υπήρχε νόμος νά Οάπτωσι τούς ύπεργήρους 
εντός στενού βόθρου, σπρώχνοντες αυτούς οι νέοι 
μέ σχίζας ξύλων και γελώντες. ‘Επειδή δέ ή πρά- 
ξις αυτη δέν ί,το φύσει εύχάριστος, οι νέοι, καί-
τοι έξωτερικώς γελώ ντες /.ατά το έθος ή προσ
ποιούμενοι γέλωτα, πόρ6ω όμως άπεΐχον τού νά 
γελώσι τόν φυσικόν εύθυμου καρδίας γέλωτα· 
είς τρόπον ώστε ό βεβιασμένος και προσποιητός 
εκείνος γέλως ένεκατόπτριζε τήν αληθή τής ψυ
χής πικρίαν, τήν έκ τής λύπης προξενουμένην. 
Έκ τούτου δέ έπεκράτησεν ώστε ό ψευδής και 
βεβιασμένος γέλως νά ονομάζεται Σ α ρ δ ώ ν ιο  ς, 
όπερ ισοδύναμε», μέτό κοινώς παο’ ήυ,ών λενόαε» t I » ** i t
νον ψ ε ύ τ ι κ ο  γ  έ λ  ο ι ο ή π ι κ ρ ά γ  έ λ  ο ι α,
φ α ρ μ α κ ε ρ ό ς γ  έ λ  ω ς, κτλ.

ΗΘΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΤ ’ ΑΛΦΛΜ1- 
TUN.— Λ. Α λήθειαν λ έ γ ε . — Ι>. Ι^υλεύου χρή
σιμα. — Γ. ΓνώΟι σαυτόν. — Λ. Δικαίως κ τώ .— 
Ε. Εγκράτειαν άσκε ι.— Ζ. Ζήλου σοφίαν. — 11. 
‘Ηδονήν φεύγε. — Η. Θεόν σέβου. — 1. Ψ/.έτας ε
λεεί. — Κ. Καιρόν γνώΟι. — Λ. Αάλει ολ ίνα . —

1
>1. Μίτρω χρώ. — Ν. Νόμοίς πείΟου. — £. Ξένους 
ξένιζε. — Ο. 'Όρκον φ εύ γ ε .— 11. Ιίαιδείας άντέ- 
χ6υ. — Ρ. ‘Ραθυμίας άπέχρυ.— Σ. Σωφροσύνην

άσκει. — Τ. Τίμα γονείς. — Τ. Γίούς παίδευε. — 
Φ. Φιλίαν αγάπα. — X. Χρόνου φείδου. — Ψ. 
ιΓυχής έπιμελού.

ΟΝΌΜΑΤΑ ΣΟΤΑΤΑΝΩΝ. — Κατά παράδοξον 
σύμπτωσιν παρατηρούμεν το στοίχεΐον μ υπάρ
χου εις όλα τά ονόματα τών ’Οθωμανών Αύτο- 
κρατόρων, από Μωάμεθ Ν' τού πορΟητού (Έ λ  Φ α- 
τ ή χ )  μέχρι τών ημερών μας. Δύω δέ μόνας έ- 
ξαιρέσεις εύρίσκομεν εις το τυχαΐον τούτο, τό 
ονομα τού υιού τού πορθητού Μωάμεθ, τού Σουλ- 
τάν Ηαίαζήτου, και τό όνομα τού νύν εύκλεώς 
άνάσσοντος Σουλτάν Ά ίδούλ -Ά ζή ζ . Εις δετήν 
βασιλείαν Σουλτάν Ά χμέτ Χάν, υιού Μωάμεθ τού 
Γ', παρατηρεΐται ή περίεργος σύμ.πτο>σις τού α
ριθμού ί 1. ‘Ο μονάρχης ούτος ήν ό 14 τής δυ
ναστείας του, ένασίλευσεν εις ηλικίαν 1 ί  ετών, 
καί άπέΟανε μετά βασιλείαν 14 σεληνιακών ετών·

Τά δέ πλειότερα των συνήθων ονομάτων, ά τ ι
να λαμ£άνουσ».ν οί πλειότεροι τών Σουλτάνων, ώς 
Λίδούλ - Χαμήτ, \\£δούλ - Μεδζήτ, καί τά όποια 
εΐσίν έν χρήσει παρά τώ ΌΟωμανικώ όνοματολογίω, 
(ώς Άζ'δούλ - Κερήμ, \Α#δούλ-4Ραχμάν, κτλ.) εισ ΐ 
ταυτόσημα πάντα, σημαίνοντα δούλον τού δεδο- 
ξασμενου,. τού άγιου, κτλ. (τού Θεού, δηλ.) αντι
στοιχούν δέ προς τά ήμέτερα Χριστόδουλος, κτλ.

ΝΑ ΣΕ ΙίΡΛΣΩ! — Μεταξύ τών καταρών, τάς 
οποίας πολλάκις προφέρουσιν οί χυδαίοι, συνε
χώς δέ καί αυτοί οί καλοαναΟραμμένοι καί εύγε- 
νείς έπί τό εύ^ημότεοον, εινε καί τό Ν ά σ έ
f ,  ·  I  I  ,  f t  (  '  1  «  Μ  « ,  ίρ ρα σω| Σημειωτεον οε οτι η αρα αυτη οεν λ ε -  
γετα ι τυχαίως ούτε στερείται ιστορικής τίνος 
σημασίας, διότι πραγματικώς κακούργοι έίράζον- 
το παλαι ποτέ μέχρι θανάτου. Εις τήν ’Α γγλ ίανi /.» 1 II
επί Ερρίκου 11' έδράσΟ^σαν δύο άτομα, είς μά
γειρος φαρμακεύσας δεκαέξ ανθρώπους (τώ Ι ΰ ϋ ΐ Ι ,  
καί μία υπηρέτρια φαρμακεύσασα τρεις οίκογε- 
νείας (τω

Εινε οέ περίεργον πώς οιεσώθη ή άρά αυτη καί 
^εινε τοσούτον έν χρήσει σήμερον, καί μάλιστα είς 

ά στόματα τών εύαισΟήτων Κυριών διότι ούτε
ά σ έ κ ά ψ ω ούτε άλλο τ ι τοιούτον συνειΟίζε-

ται, ενώ έ'/ομεν παραδείγματα τρου.εοωτέεων 3α-
• / .  k ι  i t  k k » t ι

σάνων τών κακούονων. ’Ανα/Φέρεται δέ έν τή ιστο
ί · I I  I1

ρία ότι πολλοί κακούργοι, τεΟέντες έντό; μεγίστων 
ίγδίων, έκοπανίσΟησαν. Φαίνεται ότι τό Ν ά σ έ 
β ρ ά σ ω ,  καΟο μή υπονοούν τόσον τρόμεράς βα- 
σάνςυς όσον αί άλλαι φρικταί τυραννία»., καΟιε- 
ρώΟη σήμερον γενικώς, ον πολλάκις ισοδύναμον 
τού είρωνικώς λεγομένου Ν ά σ’ ά λ  α τ  /, σ ω J

,i ί0),0\ΰ'ί'

τ π τ Λ . ι ο Φ Α ?

II Κν\ΟΦ!ΛΙ\

Δυο> κύνες 'ςα-λ(ομενο» τας ακτίνας του ήλιου, 
ίνετ:χύοντο πλησίον εις τήν Ούραν μαγεφίου, 
κα ι ά ν:ι να υλακτώσι κατά των οι^ν^ινοντιον 
^(ελεγοντο ήσυ/fo; π ε : ι  φυσειος τών ο-.των.
Ώ ς  οε ττάντοτε συμναίνε». θέμα πρώτη γ δμιλίας 
τ,το τών κυνών ή τύ/η. και ττερ'ι της μο/Οηρίας 
καί ύΐαγ(·Γ;ής ^α: vac ου αύΟαοών τινών μαγείρου, 
καί τών ^ειοωλευο·/.·νι·>ν δεσποτών κα ί ς,ιλαρνύρων.

• · Τ  ι ΐ ι

Προ; τα ; άρετας οε τέλος στρέψαντε; την ομιλίαν,1 » 1 «Ν· ·»·!> ' 1/ Λ \  ̂*αττο αρετής εις αΑ/ην ε^υασαν κ ε·.: την τιλιάν.
II ! εφωναςεν ο ένας, οεν υπα :/  ·ι πονος, Λύπη, 

;τις οια της τιλ ιάς οεν οαμαζεται κ £κ/ει;:ε*. !
Δύο οντα, ήν(·)·/ενα οια τών τρυ^ερωτάτων

\ / λ . /καί τών ζ(·>ηρών εκε'.νων τής καροίας αισθημάτων, 
ζώσιν ά).ηΟώς’ς τόν κόσμον ζωήν πληρηευφροσύνης, 
τερψεως καί ευθυμίας, ήουνης, /«ρας, ειρήνης·
καί οιπλή μεν εις τους φίλους φαίνεται ή εύτυ*/ία, 
κουφή οε υττο τών ούο ^ερομέν’ ή δυστυνία.
Α ν  |· r  / ·» / 1 ‘ * \ /-S ί  ' V /ι ! η τυ/η αν τοιουτου ποτέ φίλου μ α:»ωστ), 
τή ς καροίας μου τους πόνους όλους Οελει ελαφρώσει* 
ήθελα τό πεπρωμένον αϊο>ν̂ ος μακαρίζει, 
καί τά /ρεη μου χαράν (/.ου κ ’ εύ/αρίστησιν νομίζει. 
Τί φρονείς; άν λογου /aptv ο'/τες ’ςτήν αυτήν οικίαν 
καί οί δύο τεταγμένοι ’ς τήν αυτήν Οπηρεσίαν,
καί φυλάττοντες τήν Ουράν του κοινού μ^ς του κυρίου 

* ‘ είμεΟα συνοεδεμένοι δί αγάπης αιωνίου,
γενναιόφ^ονες, χαρίεις, γλυκείς, πράοι προς άλλήλους 
τον Όρεστην καί ΙΙυλάδην ΙμιμούμεΟα τους φίλους; 
καί ό κύριός μας βλέπων τ)]ν τ οι αυτη ν ενωσίν μας, 
Οελει υένει δια πάντα υτ:ό τήν διάκρισίν μας* 
καί αυτής τής άρκτου, ήτις απ’ τό Ιερόν της δάσος 
έκσοβει όλους τους κύνας, καταστρεψομεν τό θράσος·
Ί Ι  ζωή μας Οελει είσΟαι ευτυ/ής ώς βασιλεία ! 
ίκ τ ή ς  ηδονής, Μαυρουκε, μ ' ερ/εται λειποΟυμία!,. 
— Καί εγώ, ω  φΟ.ε Μουρτε, ήμην γνώμης της Ιδίας 
περί τής άδιαλύτου καί ειλικρινούς φιλίας* 
και ώς ε/οντες όμοιας άρετας, γνώμας καί κλίσεις, 
Οέ νά ζώμεν μακαρίως ‘/ωρίς ζήλιαν κ1 υποκρίσεις* 
’ςτήν πλευράν ό είς του άλλου Οελει συμπεριπατών.εν 
καί συμφοινοίς τους εχθρούς μας παντα/ου Οελει νι

κώ w εν.I
Φανταζόυενος δε, φιλε, τόν σοφόν σκοπόν μας τούτον, 
εΐααι ετοιυ.ος νά κλαύσω !· ·· Δός τόν πόδα σου·,,

— “ Ιδού τον!
Καί οί νεοι φίλοι τότε τρυφερώς καταφιλουνται 

κα ί τά ώτα κ' ή ουρά τιον από την y apr.v κινούνται 
Αίφνης δ* εκ του μαγειριού υπηρέτης τις προκύπτει 

κ ' έν τώ  μεταςυ τών ούο κόκκαλον άρνίου ρίπτει· 
^ξεψύηησ’ ή φ ιλία , καί ή τρυφερά αγάπη 
e?; χολήν καί μαορα πάθη εν τώ  άμα μετετράπη.

Μανιιόδης ό ’Ορε'στης ρίπτετ1 ε'πί του Πυλάδου, 
κα ί ζητεΤ νά τον κρημνίση εις τά τάρταρατου ^Λδου*
4 ΙΙυλάδης τον δαγκάνει, καί άν.φότιροι παλαίουν, 
καταδάκνονται, κτυπώνται, καί τά κρε'ατά των ;ε'ουν· 

Οί δέ υπηρεται ρίπτουν ψν/ρου υδατος αντλίαν 
^π’ αυτών, καί καταπαύουν ταύτην τήν κυνοφιλιαν.
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ΠΟΙΚΙΛΑ Α \ Έ ΜΟΤ Α  ΚΑΙ ΑΣΤΕΙΑ.
Επίσκοπός τις διέταξεν ώστε αί υπηρέτρια», 

τών ύπό τήν δικαιοδοσίαν του εφημερίων νά ώσίν 
έξηκοντούτιδες· αλλά, κατά τήν πρώτη ν μετά τήν 
<*α̂ α j ελιάν *αυ*/ ν̂ ποριοονίαν του, παρε τήρησε 
μετ* έκπλήξεως έν τ ιν ι κωμοπόλει τόν εφημέριο'/ 
υπηρετούμενου ύπό τριών y ac iεστάτων νεανίδων

1 I I I / ί  I

χωρικών, ών ή μεγαλ^τέρα μόλις ητο εικοσαε
τή ;. «Καί  πώς !  Κύριε εφημέριε, τώ παρετήρησε 
πλήρης οργής ό ’Επίσκοπος, δεν άπηγόρευσα αύ- 
στηρώς. . . — Μάλιστα, Σεοασμιώτατε· καί εγώ 
αύτός έπεΟύμουν πολύ νά ευρώ έξ/;κοντούτ».δα υ
πηρέτρια, καθώς πρέπει· επειδή όμως τοιαύται 
καλαί πρανματείαι τώρα εινε σπάνια», καί δυσ-k ι k I
κόλως εύρίσκονται μονοκόμματα'., έστοχάσΟην δτι 
εινε εν καί τό αύτό νά λά^α τρεις, αί όποίαι όλαι 
όμού άποτελούσι τόν αριθμόν τό)ν ύπό τής ύμετέ- 
ρας Σεοασμιότητος προσδ'.οοισΟέντων έτώ ν

Δύο χωρικοί έπεφορτίσΟησαν ύπό τού χωρίου των 
νά ύπάγωσιν είς τήν πλησιόχωρον κώμην διάνα 
παραγγείλουν είς ζωγράφον τινά τήν εικόνα τού 
θυσιαστηρίου τής Εκκλησίας των, ήτις ητο αφιε
ρωμένη είς τον άγιον Πέτρον ό ζωγράφος, Οέλων 
νά άστεϊσΟ^, ή ρώτησε τούς χωρικούς άν ή πρό- 
Οεσις τών συνδημοτών των ή το νά τοις παραστήσ^ 
τον άγιον ζώντα ή νεκρόν. 41Ι απρόοπτος αυτη 
ερώτησις τούς περιέπλεξεν ευθύς έξ αρχής, καί 
ήπόρουν τ ί νά άπαντήσωσι. Τέλος είς έξ αύτών 
είπε προς τον ζωγράφον <t Τό άσφαλέστερον εινε 
νά τόν παραστήστ,ς ζωντανόν άν δε αυτοί τόν 
θέλουν νεκρόν, ήμπορούν νά τόν φωνεύσωσιν.Β

‘Ιεροκήρυξ τις, άγορεύων μίαν τών Ημερών τής 
Διακαινησίμου έβδομάδος καί παρατηρήσας ότι τλ 
άκροατήριόν του συνέκειτο σχεδόν έξ όλοκλήρου 
άπό γυναίκας, έλαοεν αφορμήν νά όμιλήστι ούτως- 
cc ΊΙξεύρετε διατί ό Κύριος ήμών, αμα άναστάς 
έ κ τών ν ε κ οών, έ ν  άνη ε ίς τά c Μ α ρί ας; ό λ  όγος είν ί, 7 * * · * ν ' ί ’
διότι, Οέλων νά καταστήσ^ πασίγνωστον τό μυ
στήριον τής άναστάσεως καί νά τό διακοινώσ*^ 
είς όλον τον κόσμον, έκρινε κατάλληλον πρός τού
το τό γυναικείον στόμα, καΟό γνωρίζων ότι οί 
αυτού, ώς διά πολυφώνου σάλπιγγος, ήθελε οια- 
σπαρή αμέσως πανταχού. »

Ταξειδεύων ποτέ Διογένης ό Σινωπεύς ηλΟβ καί 
είς τήν Μύνδον, πόλιν τής Καρίας· παρατηρήσας 
δέ τήν μέν πόλιν μικράν τάς δέ πύλας μεγάλα ; 
ε ιπεν, « νΛνδρες Μύνδ».οι, κλείσατε τάς πύλας μή^ 
πως φύγτ, δί αύτών ή πόλις σας. »



Άστείζόμενος ό Ζακκίνος έ'Οετεν άριΟμητικήν 
αξίαν είς έκάστην τών Κυριών της Αυλής Λου- 
οοβίκου τοΰ ΙΛ', καί άλλην μεν έξετίμα άντί χ ι- 
λ ίων λουδοβικίων , άλλην αντί πεντακοσίων και 
άλλην άντι έκατον, κτλ. Κυρία τις, ιοούσα έαυ- 
τήν έξτ,ρημίνην τής άπαριΟν ήσεως ταύτης, άπε- 
τάνΟη πρός τον Ζακκίνον καί ήρώτησεν αυτόν 
νά τήν εΐπτρ έλευΟέρο>ς αντί πόσου τήν έξετίμα. 
β "ΑΙ Κυρία μου, άπήντησεν ούτος ύποκλινόμενος, 
υμείς ο έ ν έ χ ε τ ε  τ ι  μ ή ν ! i>

Κενόσπουδος τις η κουτέ νά έπαΐνώσι το αέριον, 
το όποιον έξελάμβανε πάντοτε άντί του ελαίου, 
χωρίς ποτε νά ζητήσγ, νά μάΟν* το είδος αυτού 
και τον τρόπον τ*ής χρήσεώς του. Ευρισκόμενος 
μίαν ήμέραν είς ΙΙαρισίους ::αί ε’.σελΟών είς £ν 
ξενοοοχειον διά νά γευματίστ;, έζήτη-cv όψάριον. 
«  Ιο Οε/.ετε με ελαιον; τον ηρωτησεν ο ςεν·>>ο- 
χ ο ς .— "Οχι, άπεκρίΟη εκείνος μέ τρόπο; αδια
φορίας και Οέλων νά φανξ τού συρμού, κάμε το 
μέ αέριον. »

Ιϊρώτων ευήθη τινά νέον, πόσων ετών *7,το. 
«Ε ίμ α ι είκοσιτεσσάρων ετών, άπεκρίΟη ούτος, και 
αν δέν έδοκίμαζα άνδένειάν τινα, ήτις μέ έ::ρά- 
τησεν έξ μήνας εις τήν κλίνην, Οά ήμην τώρα 
είκοσιπέντε. »

"Εν τ ιν ι πολιορκία αξιωματικός τις έπληγώΟη 
είς τήν κεφαλήν διά σφαίρας μυδραλλΐου· ο5, χ ε ι
ρουργοί παρετήρησαν οτι ή πληγή τ,το επικίν
δυνος καί τόσον βαΰεία ώστε, έλεγον, έφαίνετο 
δ εγκέφαλος, cc νΛν έ/r, ούτω, Κύριοι, άνέκρα- 
ξεν δ πληγωθείς, κάμετέ μου τήν χάριν νά λά
βετε ολίγον έξ αυτού καί νά τον στείλετε αμέ
σως εις τόν στρατηγόν μας, δστις συνειΟίζει νά 
επαναλαμβάνω καί καλά οτι δέν έχω μυελόν.»

‘Οδεύων ποτέ i  Δούξ τής ‘Ροσφουκόλδης εις 
Βερσαλλίας έν ώρα χειμώνος, καί βλέπων τούς 
δύο ύπηρέτας του εύρισκομένους είς άΟλίαν κα- 
τάστασιν ώς έκ τού ύπερβολικού ψύχους, έπέτοε- 
ψεν εις αυτούς νά είσέλΟωσιν εις τδ όχημά του. 
‘Η φιλάνθρωπος αύτη πράξις, άμα γενομένη γνω 
στή εις τήν Λύλήν, έφείλκυσεν, ώς είκός, πολλά 
εγκώμια είς τον Λούκα, δστις, μεθυσμένος έκ τών 
επαίνων, άπεκρίΟη μίαν ήμέραν προς τούς συγ- 
χαιρομένους αύτδν αύλικούς. cc ΙΙιστεύσατε με, Κύ
ριοι, οτι έλυπήΟην πολύ διότι δέν ήμπόρεσα νά 
είσάξω εις τδ δχημά μου καί τον ταλαίπωρον α
μαξηλάτην καί αυτούς ακόμη τούς ίππους.»

ΊΊρώτοιν Γασκόνον τινά κιβδηλοποιόν, ποιον έ γ 
κλημα έπραξε καί τον κατεδίκασαν εις θάνατον, 
cc Φεύ! άπήντησεν ούτος· πόσον ή δικαιοσύνη τών 
ανθρώπων είνε σφαλερά ! Μέ καταδικάζουσιν εις 
τήν αγχόνην διότι έζωγράφησα τον βασιλέα καί 
ίδόξασα τον Θεόν. λ Έννόει δέ άλληγορικώς τά 
παραχαραχΟέντα νομίσματα, τά οποία έξ ένδς 
μέρους έφερον τήν εικόνα τού βασιλέως άφ’ έτέ- 
ρο υ δε το ρητόν Ε ί  η τ δ δ ν ο μ α Κυ ρ ί ο υ  ε ύ-  
λογ  ημέ ν ο  ν.

ΥΓΓ

II ΦΛΟΓΕΡΑ, (α)
Γ^ατι, φλογέρα j/ου καλή,

τόσον πολλά ο ιω -.0 η;
Μήν κν^-οσες, καϋαένη !

I > ι  \ r  'α ι! τιορα τι να γένη;
Ναι, εί/α σφάλει φοβέρα 
ίτ1 εκει κάτω ’ς τα νεεα

» \ / J  «  S  Λς το κάτω κει λιοαοι 
καΟούμασταν το βράδυ

εγώ κ’ ή Φρόσω μου και συ, 
κ’ είς τών κλαδιών το οι, σι, σΐ 

τον έρωτα τον χιλον 
έψάλαμεν με ζήλον.

νΕσφαλλα δίν το σιωπώ 
οτ’ αύΟαδίασα ·;4 ’πώ

πώς ε;.ν απ’ τήν φλογέρα 
αυτή εύ'Τ· ωνοτερα*

πλήν εκαμεςκαι ;υ κακά* 
τί το)ψαλες τοσον γλυκά,

κ’ ή μπόρεσες να φΟάσης 
να μ! ένΟουσίάσης;

Ναί, ή τον κάμο.·μα μωρο
)  >** _> ν f I / 1 1* λ %που σ ε^,ιφα μεσ ς το νερο,

και με παρα ε̂οσυνην % ~ J* , *αγκαλίασα εκείνην.
ΠΜ>ν πες με, πο̂ ός; δεν ήσουν σ̂  
δτ:οΰ μ’ ελώλανες, χρυσή,

με τήν παθητικήν σου 
και μαγικήν φωνήν σου;

Καί φταίγω, φαίνεται, καί φταις 
για ταις άγάπαις μας αύταΐς,

' /' ι 1 * ·» » 1 /πλην τ:αλ απ εν αγέρα 
φυσουμασταν, φλογέρα.

"Ελα και ψάλλε μας λοιπόν 
επάνω ’ς τον αυτόν σκοπον

πώς φταίγει δα κ’ ή Φρόσοι,
’που εν/ ωραία τόσο.

ΗΛίΛΣ ΤΛΝΤΑΑΙΔΗ2.

(α)Το ’/.αοιεν τούτο και άςΐλΕστατςν epwTDcbv ποιταάτιον, π:βν<- 
Οίν τω 1S.J0 και ανέκδοτον αί/.?’ τον δ* μεΓναν, ιΤνε πρ&ϊον τ - ί'  
jj-αγ ίσοτ,ς Μονστ.ς τ*ν φίλου όαογενους Κ. 'Ηλιον Τανταλίδον Ελ~ 
ττί,ον.εν οτι ό [χονσοστε^^,; ουτος ττοιτ.τ·?ι; και φιλογίνίστατος 
δα<:καλος τον έθνους Οελει τ ια χ  συνζ/.ως το ήαετερον φύλλον S t i 
τοιούτων ωραίων ττοιηαατίων και άλλων προϊόντων ττς ά ν ιξα ντλτ- 
τον ποιητικγ,,- φαντασίας νον.

Ο ENACTPOC ΟΥΡΑΝΟ^·
(Πρωτότυπον),

Ι1Ρ00ΙΜΙ0Ν.

« ‘ θ ύ ο μ α ι  τού ς  OL'parovc Σ ου , εζ,γη 
« τω/' ό α χ τύ .Ιω ?  Σ υ υ ·»  Ί\ιΛ.Η', 3. \

®1ΙΝ παντοδυναμίαν τού Ηεού μαρτυρούσιν ή τής 
ύλης άπειρος πο σοτης, ή τών ουρανίων σωμάτων 
ακατανόητος ταχυκινησία καί ή τών αιθέριων χω
ρών ατελεύτητος έκτασίί. ‘ II άτ:ειοος Λυτού άνα*i * * I Ί |
Οότης φαίνεται έκ του δ τι εΟηκεν ήμάς είς κόσμον, 
όπου τά πάντα είσί πεπον/αενα μέ τοιούτον τοό-ι «
πον, ώστε φυσικώς νά τείνωσιν είς τδ προά·#ειν 
τήν ήμετέραν ευδαιμονίαν. Πόσον άφθονους διε 
σκόρπισε τάς πηγάς τής ήδονής ! ύπερανω ήμών 
έςέτεινε τδ στερέωμα, δπου τήν ήμέραν βλέπομε ν 
κάλλος ποτέ μεν Ιλαρόν, καθώς όταν δ ήλιος α
νατέλλω ή δύντ, καί ή ατμόσφαιρα ήνε γαληνιαία 
καί εύδιος, ποτέ δέ φοβερόν, καθώς έν και ρω βροντών 
άστραπίιν, άνεμοταραχής, τρικυμίας καί σκότους.

Τήν νύκτα βλέπομεν τήν ϊελή νη ν βαδίζουσαν 
cv φωτί, καί δόξα καί μεγαλοπρέπεια άκτιν^οολεί- 
ται άπδ χιλιάδας καί μυριάδας ουρανίων κόσμων. 
ΙΙέριξ ήμών τδ πολυποίκιλου πρόσωπον τής φύ- 
σεως, τά δένδρα, οί θάμνοι, τά άνθη, ου μόνον κο- 
σμούντατήν γ ην άλλά καί πληρούντα τόν άέρα άπό 
ζωογόνους καί γλυκυτάτας εύωδίας· τά ποικιλό- 
χροα πτηνά, ήσύχως τήν άτμοσφαΐραν διαπλέον- 
τα ή κελαοούντα τερπνότατα είς τά δάση· το γα . 
λήνιον πέλαγος μέ τούς απειραρίθμους ΙχΟύας, εύ- 
φροσύνως έν αύ :ώ  παίζοντας· τούς ποταμούς καί 
τούς ^ύακας, μεταξύ τών λόφων ύπδ δένδρα υψηλά 
ζέοντας· το γλυκύ πρόσωπον τού ανθρώπου μεταξύ 
όλων τούτων. ΙΙρδς τούτοις αί ήδοναί τής αφής, 
τής γεύσεως, τής μυώδους κινήσεως καί τής ερ
γασίας· οί άναριθμητοί καί πολυειδείς καρποί, άπό 
τούς οποίους ή γή βρύει καί δί ών τρεφόμεΟα· αί 
έκτης φυσικής στοργής καί φιλίας προερχόμενα».
συγκινήσεις καί α γα λλ ιά σ ε ις  ταύτα πάντα
οεικνύουσι καί διαλαλούσι τρανώς, οτι δ Θεός έ- 
καμεν ήμάς διά νά είμεΟα εύδαίμονες, καί οτι χα ί
ρει μεταδίοων ευδαιμονίαν.

νΩ ! πόσον ένοχοι τής μεγαλν,τέρας αχαριστίας 
ήΟέλαμεν εΐσθαι άν, παρορώντες πάντα ταύτα τά 
θαυμάσια, ατινα ή παντοδύναμος δεξιά τού ‘V4i- 
στου έποίησεν, ήΟέλαμεν άπολαμβάνει μόνον ώς τά 
κτήνη καί τά άλογα ζώα τά αγαθά τής γής, χω
ρίς νά άνυψώμεν συνεχώς τον νουν ήμων προς τον 
Λοτήρα παντός άγαΟού, καί χωρίς, έμοαΟύνοντε: 
κατά τδ δοΟέν ήμίν μέτρον δυνάμεως καί σοφίας 
εις τήν θεωρίαν καί μελέτην τών περί ήμάς καί 
υπέρ ήμάς δντων, νά λαμβάνωμεν άφορμήν ώστε

εύγνωμονως πάνυ νά άνυμνώμεν τδ όνομα τδ ίε- 
:ον καί άγιον τού ΐΓλάστου, κράζοντες μετά τού 
ΙΙροφητάνακτος *Ω ς έ μ ε γ  α λ  ύ ν Ο η τ ά έ ρ 
γ α  1 ο υ ,  Κ ύ ρ ι ε ·  π ά ν τ α έ ν σ ο φ ί ^ έ -  
π ο ί η σ α ς I »

Γδ ιερόν τούτο χρέος πειρώμεΟα έκτελέσαι σή- 
νιερον τδ κατά ούναμιν, δαδουχούντες διά τού φω- 
τος τής επιστήμης τούς άμυήτ’/υς είς τήν Οεωοίαν
_ -  ·* ’ -  Λ , , ‘.ων εν τω ουρανφοιεσπα*μενών άπειρων σωμάτων, 
ων καί εκθέτομε ν έν συντομία τάς προς άλληλα 
καί π-ός τήν σφαίραν ήμών σχίσεις καί τήν φύσιν 
*κάστου· εν άλλαις λέςετιν, άναδεχόμεΟα τήν 
ύποχρεωσιν όπως οια τής ΕΙΙΤΛΛΟΦΟν καταστή- 
σωμεν δσον τό δυνατόν κοινάς καί καταληπτάς είς 
τούς φιλομαθείς ήμών άναγνώστας τας ύψ 'λάς 
και βαΟυτάτας θεωρίας τής ’Αστρονομίας, ποικί- 
λοντες τόν λόγον ήμών διά ψηλαφητών καί ύλ ΐ- 
κών παραδειγμάτων δπου ή άνάγκη τδ καλέσει, 
καί μηδόλως απομακρυνόμενοι τού κύρους τών Θεό
πνευστων Γραφών. ‘ Ιίμεις, καΟδ εργαζόμενοι κυρίως 
ύπέρ τού λαού, δστις δέν συχνάζει ε ί ; ακαδημίας 
καί γυμνάσια ούτε επιστημονικά βιβλία ευκαιρεί 
πολλάκις νά μελέτα, άναγκαζόμεΟα καί όφείλομεν 
μάλιστα νά καταβιδαζωμεν τήν έ πιστή μην, ώς ό 
1»:αγκλίνος τό ηλεκτρικόν ^ευστόν, άπό τάς ύπερ- 
νεφέλους χώρας δπον άνονή,τως ήδη περιπολεί. Τού
το Οέλομεν επιδιώκει έκάστοτε έν το> συνν:ά·Α·Αα-4  ̂ ί » * i ι
η  ήμών, καίέλπίζομεν νά τδ κατορΟώσωμεν.

Ευτυχείς αν άποβώμεν καταληπτοί, καί πολλάς 
έτφαλμένας ιδέας άνορΟώσωμεν, α ιτινες, ^ιζωΟεί- 
σαι δυστυχώς ύπό τής ήμίμαΟείας, τού εγωισμού 
καί τής άπάτης τών αισθητηρίων, πλείστην κατε- 
λέγχουσιν πολλών έξ ήμών τήν αμάθειαν καί τήν 
παρά τοΐς λοιποΐς τών εξευγενισμένων εθνών μ ι
κροπρέπειαν. ‘ II πολυδύναμος πρόληψις, βοηΟου- 
μένη καί ύπδ τής έξώλους άμαΟείας ή τής πολύ 
χείρονος ήμίμαΟείας, τούς πλείστους έξ ήμών καθι
στά ολως άπειΟείς είς τήν φωνήν τής ίεράς έπ ΐ- 
στήμης, ής αί διαβεβαιώσεις παρίστανται ήμίν 
ώς π  α ρ α μ ύ Ο ι α X α λ ι μ ά ς ή τούτοις όμοια 
τερατουργήματα· διατί ; διότι άλλως πειΟουσιν 
ήμίν τά αισθητήρια ή τα ύπό τών σοφώνλεγόμενα.

Καί δυ.ως, ούοαυώς δύναται νά άποο ι̂^Οή τι έπί
t  ι  Ί  I » I ·*

λόνω ότι άντίκειται είς τήν μαοτυοίαν τών α ί-
I t  1 » » I

σΟητηρίων ήμών, ή ότι επιλαμβάνεται θέματος 
πέραν τής άνΟρωπίνης ένεργείας. Πο'λλοί τών α
πλοϊκών διατείνονται είτέτι ότι ή γ ή  ίσταται καί 
ό ήλιος κινείτα ι, διότι ούτω β λ έ π ο υ σ ι ν  α ύ- 
τ ά, διότι ούτω διδάσκουσιν αύτοίς τά αισθητήρια· 
καί όμως, κατ' ούδένα λόγον δύναται νά ήεωρη, 
Οή ή ι;.αοτυ:ία τών αισθητηρίων αύτών ώς άκατα-

»* * ι  ι  * * 1 k ’

;/ άχη τον έ r: ιχε ί ρ η μ α.
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τοιοΟτοι οτι λ τ 4 « ν  ά ξ α ν τ ο ς  _ φ*νομίν>) αΰτ/, 
νή , έφ’ γ,ς κατοικούμεν, ούδέν άλλο εστιν υ, μικρός 
πλανήτης η σ;ρογγύλο; άστήρ, κινούμενος όρμη-
τικώς ακαταπα > Μ4 λλΙ κατά τριπλήν κινησιν,
καί ουδόλως καΟεύδων έπί τών φαινομένων αυτου

Γ πόσης ·/»οονν4ς > .
σιν εις τήν θεωρίαν τών λοιπών περι αυτούς φαινο
μένων, σ/ετικώς τελειοποιουντες τάς γνω^ει* *<·>/.

Εινε άναντί^/,τον οτι ό άνθρωπος έπροικίιΟ/, 
α ά  (AEitoo? Χϊ,ς ΟεΊας σοφίας· α -αξ λοιπον λ α 
βών νύξιν τ·.νά π«ρΙ ύπά,ιξεως &νός ιτράγι/ατος ΐ-  
ξοδιάζεται, ούτως ειπειν , δια συμπλη ρωυ ατικων 
«ΙβΟήσεων διά του τηλεσκοπίου , λόγου y i f '·ν, 
καθιστά τούς οφθαλμούς ως του γιγαντος, οια του 
μικροσκοπίου διορα τα μυστήρια καί του μικρότα
του άνθους* διά του ηλεκτροσκοπίου, τουγαλοα/ο- 
μέτρου καί άλ/.ων Οαυμασιων εφευρημάτων και 
έπινοήσεω; τελειοποιεί έπι τοσουτον ακριβώς τας 
παρατηρήσεις του, ώστε ουναται να ηςευρνι και 
το έλα/ιστόν ί/νος ή τήν άσΟενεστάτην κίνησιν 
τής μυστηριώδους φύσε ως.

Ιίάντες γινώσκομεν δτι αί αγροίκοι καί κατά 
φαντασίαν ιδεαι των αρχαίων άστρολογων ωοη- 
γησαν προς τήν πραγματικήν γνώσιν τών κινή
σεων τών ουρανίων σωμάτων, και εντεύθεν ετεΟ/, 
4 θεμέλιος λίθος τ ή ς  επιστήμες τ ή ς ’Αστρονομίας, 
τής θείας ταύτης και υπέρτατης τών επιστημών 
γινώσκομεν ότι αί πρώται δημοσιευΟεΐσαι γεω - 
λογικαί έρευναι έΟεωρήΟησαν ώς άνατρεπτικαι 
τής πίστεως προς τάς μαρτυρίας τής Γραφής, 
β λλ ’ έπί τέλους έτειναν νά ένισχύσωσι τήν άλή. 
ίε ιαν τής Μωσαϊκής κοσμογονίας. Ούτως ή ού/ι 
επιπόλαιος μελέτη τών φυσικών εν γ ίν ε ι φαι
νομένων έπικυροΐ τήν αλήθειαν τής άποκαλύψεως.

ΙΙολλούς πολλάκις ήκούσαμε/ λέγοντας ότι ο[ 
περί τάς φυσι/.άς έν γένε ι έπιστήμας καταγινό- 
μενοι είσίν ά θ ε ο ι .  ΙΙόΟεν οε πηγάζει ή παρα~ 
λογωτέ:α αυτη τών ιδεών; ούδαμού αλλοΟεν ε ίννI I ’ ' I I 1
έκ τής ήμιμαΟείας, έκ τών προλήψεων και τής 
δεισιδαιμονίας· ά λλ ’ ό όνόματι και πράγματι σο
φός, ο αληθώς επιστήμων, ού^Ι μόνον δέν εινε ά- 
ίεος, άλλ1 εξ εναντίας εινε πανίος άλλου βέβαιο 
τερος περί της ύπάρξεως τού θεού, τού υπέρτα
του τούτου Νοός, τού πλάσαντος καί οι ατάξαντος 
έν άκατανοήτω σοφία τά στοιχεία τού σύμπαντος. 
Φέρε ιοωμεν ιοιως τ ι διδάσκει ό πρώτιστος /.λά- 
ι»ος των φυσικών επιστημών, ή Αστρονομία, και

πώς, άντι νά φέρν* είς τήν αθεΐαν, έξ εναντίας ό-« 
οηγεί ήμκς εις τήν περί ύπάρξεως Θεού π ίστιν: 

‘ I! Άστοονου.ία μας διδάσκει τήν ποοείαν καιI I  4  ̂ *
τάς θέσεις τών ούοανίων σωμάτων τούς ήλιους, 
τά κ :ντ :α  ταύτα τού φωτός, έν τώ μέσω τών 
πλανητικών συστημάτων, και τούς πλανήτας κι
νούμε νους περι αυτούς άεννάως κατά τον αυτόν 
και αμετάβλητον τρόπον· ό σπουνάζων οε αυτήν 
δύναται νά έπερωτήσγ, εαυτόν αν ή μικρά ήμών 
Γή ήδύνατο νά Ϋ4νε μεγαλύτερα ή μικρότερα, και 
ή επιστήμη θέλει τω ά^/τησει άμέσως, ότι ή 
Γή ήδύνατο νά ηνε μεγάλη ώς ό Ζεύς ή ό Κρό
νος αί μικρά ώς ή ΙΙαλλάς y/ο-’.ς νά προξενήσ^ 
'ύδεμίαν άταξίαν ε:.ς τό πλανητικόν ήμών σύστημα, 
άλλ ’ ότι ετ.ρεπε τότε καί τά επ’ αυτής πλάσμα
τα νά μεταδληΟώσι· διότι μένοντα είς ήν τώ ρα  
εύοίσκονται κατάστασιν, ήΟελον απολεσει πάσανt
τήν εαυτών ισορροπίαν. Επειδή, τής βαρυντικής 
δυναμεως τή ; γής ουσης άν αλόγου τω όγκω αυ
τής, εάν ή Γή ί,το μεγάλη ώς ο Ζεύς, ο οπός 
τών δένδρων δέν ήΟελεν εισΟαι δυνατόν νά άνυ- 
ψουται εκ του εοαφ^υς προ  ̂ τ/̂ ,/ κορυφήν w»*)/, κα’. 
ούτω τά φυτά ήίε).ον ε/.μηοενισΟή· και τούτο, διότι 
όλαι αί εν ττ, σφαίρα ήμών δυνάμεις τείνουσιν 
ό’πί.ϊς συσσωρευΟωσιν είς τό κέντρον αυτής· ότι 
ολίγοι έτι βαθμοί βαρύτητος εάν προσετίΟεντο είς 
τήν γήν, ή μυώδης δύναμις τών ζώων ήθελεν ά- 
ρανισΟή· διότι ενεκα τής βαρύτητος ήΟελον έλ- 
κύωνται προς τό κέντρον τής σφαίρας, και τότε 
ή τόσον ήδη ευκίνητος έλαφος ήΟελεν εισΟαι βαρύ
τερα καί δυσκινητοτέρα και αυτού τού έλέφαντος. 
άλλα τ ί λέγομεν; ούοέν τών παρόντων ζώων ή
Οελεν ύπάργει πλέον, διότι αύξανομένου τού όγ
κου τής γής καί ή ατμόσφαιρα αύτής ήθελε κα- 
ταστή πυκνοτέρα, καί ούτως οΐ άσΟενεΐς τού αν
θρώπου καί τών ζώων πνεύμονες ήΟελον αδυνα
τήσει νά ύποφέρωσι τόν βαρύν εκείνον άέρα. Τάύ- 
τα καί τά τοιαύτα βλέπων καί σπουδάζων ό α
στρονόμος πώς δύναται νά άρνηΟζ τήν ύπαρξιν τής 
πανσόφως τά πάντα οίκονομησάτης θείας ΙΙρονοίας, 
καί νά μήν άνακράξ^ Ο ί ο υ ρ α ν ο ί  δ ι η - 
ν  ο ύ ν τ α ι δ ό ς α ν Θ ε ο ύ ;

Ούτω λοιπόν ή καθημερινή καί συχνή μελέτη 
τών φυσικών φαινομένων, ιοιως οε η εςετασις 
τών υπέρ τάς κεφαλάς ήμών αιωρουμένων μυριά- 
δων ουρανίων σωμάτωνt άνυψοι εις άκρον τόν νουν 
ήμών, καθιστά έν γ ίν ε ι τόν άνθρωπον άξιον τού 
προορισμού του, καί εδραιώνει τό φρόνημα αυτού 
επί τή ; ύπάρξεως του θειου και απείρου Οντος> 
τού τοσαύτα Οαυυάσια ποιήσαντος.

(’Ακολουθεί).
Τ .


