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Η ΑΝΘΟΠΠΑΙΣ ΤΟΤ ΑΟΓΓΟΤΟΛ.

( Επεισόόιον τών τελευταίων ημερών τής έντήνήσω 
τής Αγιας Ελένης αιχμαλωσίας του Αύτο-  

κράτορος Ναπολέοντος.)

λ συνεπληροΰντο ήδη έτη, άφότου έκειτο καθειργ- 
μενος είς τον περιρρυτον κλωβόν του 6 μεγαλοπρεπής άε- 
τος τής I αλλιας, ο εν τη  χηλή αυτοΰ ορμαθούς διαδη
μάτω ν φερων. ό  γ ιγας, τον οποίον μοχθούσα εοεοε τής 
γη ; ή σφαίρα, κατά  τας εκφράσεις τώ ν αίΟερίων ήμών 
ποιητώ ν, ην έρριμμένος έπι ξηροΰ βράχου, χιλιάδας μ ι
λιών μακράν τής προσφιλεστάτης αύτώ πατρίδος καί 
παιγνιον των τρομερωτερων τής τύχης περιπετειών. Τοι- 
αύτη τ ις  ή άστασία τών ανθρωπίνων?

At νύκτες υπό τούς τροπικούς είσίν ώραιαι καί μεγα
λοπρεπείς. Είς τον ούρανόν, ώς εις πλατείαν άργυραν 
C'.vSovflv, μαρμαίρει η φλογερά κόνις τοΰ θρόνου τοϋ 
"i ψ£<ττου? το ocvocpsOfAv;τον ττλνίΟος τών αστέρων. Μάρτυς 
τοσούτων θχυμασίων, ό ψυχρότερος άνθρωπος, ό πλέον 
αναίσθητος εις τάς ρεγάλας τής φύσεως σ*·/)νάς, βίαζε- 
τα ι νά ειπη μετά τοΰ Προφητάνακτος: « Ο ι  ο υ ρ α ν ο ί  
δ ι η γ ο ύ ν τ α ι  δ ό ξ α ν Θ ε ο  υ!»

ό  Ναπολέων ήγάπα τά  μέγιστα νά έγκύπττρ είς την 
παρατηρησιν τών ουρανίων σωμάτων καί φαινομένων* 
φαίνεται οτι οι μυστικοί δεσμοί, οί συσχετίζοντες τον 
ανθρώπινον νουν μέ τον άπειρον νουν, τον κυβερνώντα 
την οικουμένην, ησαν ισχυρότατοι καί εντελέστατοι είς 
την καρδίαν του. Ησθάνετο λοιπόν μεγίστην εύχαρίστη- 
σιν, οσάκις τον έφευγεν 5 ύπνος, νά εξέρχεται άπο τον 
μικρόν του κοιτώνα καί νά πε:ιττατή ε:ς βράχους κοη- 
μνώόεις καί αποτόμους.

Μέ ράχιν μικρόν κεκυρτωμένην, μέ χεΤρας έσταυρω- 
μένας συνήθως όπίσω, μέ βήμα βαρύ άλλά στερεόν, άνήρ- 
χετο έλικοειδώς ένα πρός ένα τούς βράχους, οΐτινες π ε- 
ριεζώννυον την κατοικίαν του, Τστατο είς την ύψη- 
λοτέραν κορυφήν, καί έκεΐθεν περιέφερε τό βλέμμα είς 
τά  βάθη του ωκεανού καί τήν άπειρον Ικτασιν του ού- 
ρανου, είς τά  πλοία του λιμένος καί τούς άστέρας του 
στερεώματος. Τά ήσυχα βλέμματα τοϋήρωος δεν εδικαι- 
ολόγουν ποσώς την ανησυχίαν, ήτις είχε συσσωρεύσει 
είς μικράν τινα καί άπομεμακρυσμένην νήσον τόν τρο
μερόν εκείνον άριθμόν του στόλου καί τών στρατιωτών 
πρός έπιτηρησιν καί φύλαξιν του ενδόξου τούτου α ιχμ α 
λώτου.

Αλλ ο Ναπολέων καί μεταξύ τής νέκρας εκείνης φύ- 
σεο)ς καί τών άγριων βράχων ένόμιζεν είσέτι εαυτόν είς 
τό πεδίον τής Αύστερλίτσης, ?) έν τώ  μέσω τοΰ τετρα
γώνου τής φρουράς του ένΒατερλώ. Εβλεπεν δλα τά  π ε
ρί αυτόν άνευ ταραχής, άνευ θυμοΰ καί άγανακτησεως. 
Δέν ητο Μάριος καθημενος έπί τών έρειπίο>ν τής Καρχη- 
δόνος, ί) άποφεύγων τόν θάνατον είς Μιντούρναν, οΰτε 
Διοκλητιανός καλλιεργών τούς θρίδακάς του είς Σάλωνα* 
ητο υπεράνωκαί τοΰ Μαρίου καί τοΰ Διοκλητιανοΰ, εφά
μιλλος τοΰ Καίσαρος, τοΰ Αλεξάνδρου, τοΰ Μεγάλου 
Καρόλου. Ητο S Ναπολέων είς τον Γολγοθαν τής δόξης!

ΙΙερί τό 1820  6 Αύτοκράτωρ ηρχισε νά πάσχη υπό 
τής νόσου, ήτις τόν ώδήγησε μ ε τ ’ ίλίγον είς τόν τάφον* 
ούχ ήττον δμως, έπιτρέποντος τοΰ καιροΰ, έξήρχετο έο 
άρματος. Επειδή δέ διέτρεχε τ ά γ ι ς χ  τό μικρόν διάβημα, 
τό οποίον τώ  συνεχωρεΤτο, τ?γάπα τούτου ένεκα νά διε
ρευνά τάς λεπτομερείας. Ούτως, άφοΰ έτελείωσε μίαν 
ημέραν υπαγόρευσίν τινα , (καθότι μέχρι τών εσχάτων 
τής ζωής του στιγμώ ν κατέγινεν είς τήν σύνταξιν τών



Λ. π  ο μ ν η μ ο ν ε υ μ ά τ  ω ν του, τό δέ εΐδος τούτο τής 
εργασίας κατέστη ή μόνη αύτου διασκέδασις), έξήρχετο 
συνοδευόμενος είτε υπό του «τρατάρχου, εϊτε υπό του 
στρατηγού ΜοΟυλώνυς, /j καί μόνος ενίοτε, ίσακις δέν 
έφοβεΊτο μήπως παραδοθη υπό τών έπαισθητώς έλαττω -
θεισών αύτοΰ δυνάμεων.

Λ*, έκδρομαί του σχεδόν πάντοτε διηυθύνοντο πρός την 
πλησιεστέραν του Λογγουόδ κοιλάδα. Επεσκέπτετο οέ 
ουτω τάς παροικίας καί τούς ολίγους έν αύταΐς ευρισκο
μένους κατοίκους, οίτινες πάντες σχεδόν ησαν πένητες. 
Αι οδοί ησαν ενίοτε άπρόσβατοι* άλλ" όσω σκολιώτεραι

δυνατόν νά συνεθισθή, ητο ή συναντησις τών Αγγλων 
σ κ ο π ώ ν , κατά διαστήματα τοποθετημένων διά νά τόν 
έποπτεύωσιν.

Ημέραν τινά, καθ’ ήν νέαν έξετέλεσεν επισκόπησιν έν

διάπλουν ποσόν. Αλλά φευ! έπέπρωτο νά μην ίδωσι τό 
τέρμα τούτου! δ μέν πατήρ μου άπέΟανε κατά τόν διά
πλουν, καί οτε τό πλοΐόν μας προσωρμίσθη είς ταύτην 
την νήσον, η δυστυχής μητηρ μου τοσοΰτον ε-ασχεν, 
ώστε μας άφησεν έδώ. 1Ϊ μητηρ μου ητο διά πολύν και
ρόν ασθενής, καί πόρον ζο>ής δέν εΐχομεν* διά νά έπκρέρη 
δέ άνακούφισίν τινα τής δυστυχίας μας, μέ έσυμβού- 
λευσε νά πωλώ άνθη. Εις έμπορος έν τούτοις τής πό- 
λεο>ς, έρωτήσας με, ώς υμείς, περί τής καταστάσεώ; 
μας, ελαβεν οίκτον δι’ ήμας* μας εδωκε την καλύβην 
ταύτην, έν ή ή μητηρ μου καί έγώ έζήσαμεν έπί διε
τίαν έκ τών προιόντο)ν του κηπαρίου τούτου. Πρό ενός 
έτους η μητηρ μου άπέπτη  είς τόν Πλάστην της, μέ 
παρήγγειλε δέ νά έχω θάρρος, καί, τό βλέπετε, Κύριε, 
την ύπήκουσα!

Ταΰτα λέγουσα η Ζεννή, ητις ν*,ν είς ακρον ευαίσθη
τος καίτρυφερά, δένήδύνατο νά κράτηση τάδάκρυάτης.

Κατά την σύντομον ταύτην διηγησιν έφάνη συγκεκι- 
νημένος δ Ναπολέ(ον, λέξεις δέ τινες δυσκατάληπτοι ε ί-

του* τέλος ειπεν εύκρινώς. 
Επραςεν είς τον Θεόν, διά 

καί τόσον δυστυχώς; Παρά-
καί δροσώδης, ώς τά άνθη της* εΤχεν οφθαλμούς γλαυ- δοξος του πεπρωμένου προσέγγισις! καί αυτη, ώς έγώ, 
κούς, οίτινες έξέφραζον τοσούτω χαρίεσσαν αγαθότητα, δέν εχει μήτε πατρίδα, μήτε οικογένειαν! . .  . 
ώστε έπροξένησεν ευθύς έξ αρχής μεγάλην ίντύπωσιν είς I Καί τα υ τα  λέγοντος, στεναγμός, τοσούτω έπαισθη- 
τόν Ναπολέοντα. I τότερος οσω μάλλον συνεσταλμένος, έςωλίσθησε του τη~

—  ΙΙώς δνομάζεσθε, κυρία; την ήρώτησεν δ Αύτο- θους του Αύτοκράτορος. Ούτως δ άνήρ, 
κράτωρ.

—  Ζεννη, Κύριε, άπεκρίθη έκείνη Γαλλιστί αρκετά 
καλώς, άλλ’ ώς έκπλαγείσα άπό την αίφνίδιον έκείνην 
έμφάνισιν

—  Τό οικογενειακόν σας ονόμα; έπανέλαβεν

ο είς μίαν μόνην ώραν 
την γην παίςα; την γήν χάαα; εις του Βατερλά την χώραν,

καί τόν δποιον ή άπώλεια τών δύο ώραιοτέρων τής Εύ- 
εν δ Ναπο- I ρώπης θρόνων ευρεν άτάραχον καί καρτερικόν, εκλαυσεν 

I είς την άνάμνησιν τής μητρός του. Αλλ’ ευθύς, έπανα-
—  Μπραστών, ύ-έλαβεν αυτη μετά  πλειοτέρας άμη- I λαβών την άταραςιαν του, ειπεν είς την νεάνιδα.

^ ανία ;. ‘ —  Κυρία, έπεθύμουν νά λάβω £ν ένθύμημα τής έπι-
—  Φαίνεται οτι άγαπατε πολύ τά  άνθη, καί οτι I σκέψεώς μου* συλλεςατε μοι μιαν άνθοδέσμην, 

γνωρίζετε την καλλιέργειαν αύτών. Η Ζεννη, συλλέξασα τά  ώραιότερα άνθη, προσέφερεν
—  ’Αλλοίμονον, Κύριε! ή ένασχόλησις αυτη είνε ή I αύτά εις τόν ςενον της, οστις είς άνταλλαγμα τη  Ιδω -

μόνη έλπίς μου. κε πέντε χρυσά νομίσματα.^  ̂ ^
  Πώς τούτο; | —  Ω /! θεέ μου! άνέκραξεν ή νεανις, μη δυναμένη νά

άνθέίον u .
—  Αλλ’ δ πατήρ σας καί η μητηρ σας τ ί κάμνουσι ] συγκινηθείς* ιδού καλά αισθήματα* Οά έπανέλθω νά σε

λοιπόν; I ίδω.
—  Λεν εχω πλέον, Κύριε, άπηντησεν ή νεανις μετά I Τότε ή Ζεννη, παρατηρήσασα καί αύθις τά  πέντε χρυ- 

συγκινησεως. I σα νομίσματα στίλβοντα είς την παλάμην της, προσέ-
—  Κανένα άλλον συγγενή; I Οηκεν έρυθριώσα*
—  Ούτε, Κύριε, δυστυχώς* είμαι όλως διόλου ςένη I — * Αλλά, Κύριε, δεν Οελω δυνηθή ποτε να σας δωσω 

είς αύτην την νήσον. Προ τριών έτών δ πατήρ μου, άρ- I τόσα πολλά άνθη διά μίαν τόσον μεγάλην ποσότητα.

οίτινες εμελλον νά μας βοηθήσωσι. Λεν ειμεθα πλούσιοι* I φίλους του την οποίαν ειχε κάμει άνακάλυψιν. 
οι γονείς μου ύ “ έψησαν ολας τοΰ κόσμου τάς δυσκολίας Ο Ναπολέων έφαίνετο εύτυχης, ώς ευρών £ν όυστύχη- 
διά νά συνάςωσι τό άναγκαιοΰν πρός τόν μακρόν εκείνον | μα νά παρηγόρηση. Καί άπό τής στιγμής ταύτης ηύςη-

σεν η νεανις την ειδικήν ονοματολογίαν του Λογγουόδ* 
την άπεκάλεσαν η μ ι κ ρ ά  ά ν θ ο π ώ λ ι ς .

Μεθ ημέρας τινάς, ένδυόμενος δ Ναπολέο>ν, ειπεν οτι 
έπεθύμει έπανελθών νά ϊδη την μικράν του άνθοπώλιδα 
καί νά την παρουσιάση είς τούς φίλους του.

Εύρε την νέαν κόρην, ητις είχε μάθει τό  ονομα καί 
τόν τίτλον του ευεργέτου της, ένδεδυμένην τά  εορτάσιμα 
ένδύματά της. Σφοδρώς δέ συγκινηθεΐσα, ί χ ι  διά το 
παρελθόν τοΰ Ναπολέοντος μεγαλέΐον, άλλά διά τάς 
συμφοράς του, άπέδωκεν όσον καλήτερα ήδυνηθη είς τον 
ένδοξον ξένον της τάς τιμάς έν τη  πενιχρά αυτής κα
τοικία, καί άνεπληρωσε τό εύτελές τής φιλοξενίας της 
διά τής χάριτος, μεθ’ ής έπραττε ταύτην. Παρέθετο δέ 
σΰκα, άνθη έκ τοΰ κήπου της καί υδωρ έκ τοΰ διά τής 
κοιλάδος ρέοντος ρύακος καί έ^οντος τάς πηγάς του είς 
αύτον τόν κήπον της.

—  Το βλέπετε, βασιλεΰ, ειπεν αυτη είς τόν Ν απο- 
λέοντα, σας έπερίμενα. Δυστυχώς δέν είδοποιήθην έγ- 
καίρως περί τής έπισκέψεώς σας, άλλως ήθελα σας κά
μει τάς άπαιτουμένας τιμάς διά τών χρημάτων, τά  
δποια μέ έδώσατε.

—  Κ αί έγώ ήθελα σας επιπληςει, Κυρία, άπεκρίθη δ 
Αύτοκράτωρ. Οταν ερχωμαι νά σας βλέπ<ο, δέν θέλω 
άλλο τ ι  είμή τό υδωρ σας, τό δποϊον εινε άξιόλογον* 
έπί ταύτη  τη  συμφοίνία θέλετε μέ έπανίδει. Ε πειτα  δέν 
είμαι ειμ ί άρχαΐος στρατιώ της, καί δ στρατιώτης δέν 
έχει πάντοτε είς τήν διάθεσίν του ύδωρ. Βλέπετε εχω 
ιδέας τινάς περί τών τοιούτων.

Από τής ημέρας έκείνης δέν παρήλθεν έβδομάς, καθ 
ην δ Ναπολέων δέν άπήρχετο πρός έπίσκεψιν τής καλύ- 
βης τής Ζεννής. Αύτή δέ, ήτις τόν περιέμενεν είς τήν 
θύραν, έπορεύετο πρός αύτον, τω  προσέφερεν άνθοδέσμην 
καί ποτήοιον υδατος* δ δέ Αύτοκράτωρ, εύχαριστών αύ- 
τήν έν βραχυλογία , έξηκολούθει τόν περίπατόν του, μή 
παύουν τοΰ νά δμιλγί πάντοτε περί τοΰ έςόχου τής νεά- 
νιδος έκείνης χαρακτήρος.

Βραδύτερον, δτε ή φοβερά νόσος είς *?,ν ύπέκυψε, προ- 
σεχώρησε τόσον, ώστε δέν ηδύνατο νά έξέρχηται τοΰ 
λοιποΰ άπό τοΰ οϊκου του τόσον συχνά οσον ήθελεν, ή 
Ζεννή, μή βλέπουσα πλέον τόν εύεργέτην της, έπορεύε
το καθ έκάστην είς Λογγουόδ όπως πληροφορηθ'/j περί τής 
υγείας του, καί προσφέρουσα αύτώ μόνον τήν άνθοδέ
σμην της, έπέστρεφε λίαν περίλυπος.

Μίαν ημέραν έν τούτοις, καθ *?/ν ή νεανις ευρίσκετο 
είς τόν κήπον της, ήκουσε παρά προσδοκίαν κρότον άμ ά- 
ξης. Διελθοΰσα άμέσως τήν δδον, εύρέθη ένώπιον τοΰ 
Αύτοκράτορος* άλλά μόλις τώ  άπηύθυνεν ολίγας φιλο- 
φρονητικάς λέξεις, καί τό πρόσωπον τοΰ Ναπολέοντος 
ελαβεν άμέσως Ολίψεως εκφρασιν.

—  Μέ ευρίσκεις πολύ ήλλοιωμένον* αλήθεια, τέκνο ν 
μου; τή  είπε με σχεδόν έκλείπουσαν φωνήν.

—  Είνε άληθές, βασιλεΰ, άλλ’ έλπίζω τώρα πλέον νά 
άναλάβετε.

—  Αμφιβάλλω, άπηντησεν δ Ναπολέων, με άπ ι^ ίζς 
ύφος κινήσας τήν κεφαλήν, μ ’ ολα τα ΰτα  ή θέλησα σή
μερον νά σοί κάμω μίαν έπίσκεψιν.

Βοηθούαενος δέ ύφ’ ενός τών συνεξορίστων του, κα- 
τέβη δ Ναπολέων μετά  κόπου άπό τής άμάξης του, καί

έπιστηριχθείς έπί τοΰ βραχίονος τής Ζεννής, είσήλθεν είς 
τήν καλύβην.

—  Δός μοι £ν ποτήριον υδατος, είπεν είς τήν νεάνι
δα, άφοΰ έκάθησεν έπί τοΰ εύτελοΰς ξυλίνου εδωλίου* 
τοΰτο ισως καταπραόνγ) τό  καταναλίσκον με πΰρ . . . 
προσέθηκε προσενεγκών τάς δύο του χειρας έπί τοΰ ς-η- 
θους του.

II Ζεννή εσπευσε,/καί άφοΰ δ Ναπολέο>ν Επιε το  ή μ ι- 
συ τοΰ ποτηριού, τό δποιον έκείνη τώ  προσέφερε μέ τρ έ ; 
μούσαν χειρα, ή οψις του, κατά τό  σύνηθες, άποκατέ7 η 
γαληνιαία.

—  Εύχαριστώ, άκριβ-ό (i-ου κόρη! τη είπε μετ’ ά γα - 
θύτητος* τό υδο>ρ τοΰτο φαίνεται νά κατεπράϋνεν εύθύς 
τάς οδύνας μου. Εάν έπινον άρχήτερα άπό αύτο 
προσέθηκε προσβλέψας είς ούρανόν* άλλ ήδη εινε πολύ 
άργά . . .

—  Τότε, υπέλαβεν ή Ζεννή, προσπαθοΰσα νά φαι- 
δρύντ) τό  πρόσωπόν της, είμαι πολύ εύτυχης* έπειδή τό 
ύδο>ρ τοΰτο σας φαίνεται τόσον καλόν, θέλω σας φέρει 
έξ αύτοΰ καθεκάστην, καί θέλει σάς θεραπεύσει ταχέω ς.

—  Οχι! είνε άνωφελές, άκριβή μου κόρη! άν δέν ά π α - 
τώ μαι, αύτή εΤνε ή τελευταία μου έπίσκεψις. Υπάρχει 
έδώ λαθραίος πόνος, οστις με φονεύει* (καί δ Ν >.πολέο>ν 
έδείκνυε τήν καρδίαν του.) Αλλ επειδή ισως δέν θά σε 
έπανίδω πλέον, επιθυμώ νά σέ άφήσω τούλάχιστον Sv 
φιλίας ένθύμημα. Τί δύναμαι νά πράξω υπέρ σοΰ ;

—  Αχ! βασιλεΰ, άνέκραξεν ή Ζεννή δακρυρροοΰσα καί 
προσπεσοΰσα είς τούς πόδας τοΰ Αύτοκράτορος* τήν 
εύχήν σας! ΐδού παν ο,τι επιθυμώ, παν δ,τι εύχομαι,
πάν δ ,τι έπιζητώ .

Τότε δ Ναπολέων, μέ τήν έμβρίθειαν έκείνην, τήν 
δποίαν ή πίστις χορηγεί, καθότι ήτο πιστός είς τάς 
θρησκευτικάς τοΰ ανθρώπου δοξασίας, έπέθηκε τά ς δύο 
του χειρας έπί τής κεφαλής τής νεάνιδος, είπών:

—  Σέ τήν δίδω, τέκνον μου! εσο εύδαίμων!
Από τής ήμέρας έκείνης ή Ζεννή δέν έλειψε νά π α -  

ρευρίσκεται εύλαβώς είς Λογγουόδ. Εφερε δέ υδωρ άπό 
τής πηγής καί μίαν άνθοδέσμην, καί έπέστρεφεν εκάστοτε 
πλέον κατηφής, έπειδή καθ έκάστην εφερε μεθ εαυτής 
περί τής υγείας τοΰ Αύτοκράτορος ειδήσεις πλέον έπ ι- 
φόβους.

Πρωίαν τινά, καθ’ ·?,ν δ ήλιος ήτο λαμπρότερος τοΰ 
συνήθους καί ή Ζεννή έπορεύετο ^αιδροτέρα είς Λογ
γουόδ, έφθασεν αύτοΰ μέ τήν παιδικήν έκείνην ελπίδα, 
τήν δποίαν τή  εδιδε μυστική τ ις  πίστις, φέρουσα μεθ 
εαυτής υδωρ έκτης πηγής καί άνθοδέσμην έκ τοΰ κηπαρίου 
της* τή  ει/ον δέ είπεΐ τήν προτεραίαν, διά νά άποκρύ- 
ψωσιν ά π’ αύτής τήν άλήθειαν, οτι δ Αύτοκράτωρ ήτο 
καλητερα. ΐ ί  εύγνοψ.ονοΰσα φαντασία της είχε πλάσει 
£ν θαΰμα, κκί τό θαΰμα τοΰτο ήν ή θεραπεία τοΰ εύερ- 
γέτου της.

Εφθασεν . .  . άλλά φεΰ! τό πραγματικόν άπεΐχε πολύ 
τών ονειροπολημάτων της* ευρε τούς πάντας έν λύπτ). 
Ψοβουμένη ήδη διά τήν ζωήν εκείνου, τόν δποΊον μετά 
Θεόν ήγάπα πλειότερον έν τω  κόσμω, καί θέλουσα νά 
τον ϊδη άπαξ τούλάχιστον διά νά τώ  ειπη τό τελευ- 
ταιον χοΛρε, έζήτησε νά είσαχθ^ παρά τώ  Αύτοκράτορι. 
Τη άπεκρίθησαν οτι ήτο πολύ κακά, καί ότι οεν ήτο
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δυνατόν νά τον ιδγ/ άλλ’ εκείνη έπί δύο ώρας παρεκά- 
λεσεν, ικέτευσε, *αί τά  δάκρυά της τοσαύτην είχον 
ισχύν, ώστε είσήχθη είς τδν θάλαμον του Ναπολέοντος 
σχεδόν εξαντλημένη, καί τούς δφθαλμούς φλογισμένους 
έλουσα έκ τών δακρύων.

Η το η έπίσημος στιγμή, καθ’ b  δ Αύτοκράτωρ, πε
ρικυκλωμένος υπο τών πιστών θεραπόντων του, μετά 
μακρδν βΰθος έπί της αλγεινής κλίνης του, είχε ζητήσει 
νά τω  άνοίξωσι το προς την Γαλλίαν βλέπον παράΟυρον, 
και άφου άπέστειλε περιπαθείς ασπασμούς είς την αγα
πητήν εκείνην πατρίδα, τον κατέλαβε τδ παραλή
ρημα, τά μέλη του άπέβησαν σκληρά, οί οφθαλμοί του 
άτενείς, ήκούσθησαν δέ έξελθοΰσαι έκ του στόματός του 
αί λέξεις υ ί έ μ  ο υ! . . .  Γ  α λ λ ί α ! . . .  καί έξέπνευσεν.

Είς την θέαν ταύτην η Ζεννή έγονυπέτησεν* είτα μετ 
αγωνίας προσεπάθησε νά σφίγξη την έκτος τών έγκοι- 
μήτρων μείνασαν χείρα του Ναπολέοντος . . . .  Αλλά πα 
ρευθύς ή κεφαλή της έκλινε, τά  χείλη της άπεχρωματί- 
σθησαν, καί οι οφθαλμοί της έκλείσθησαν ώς νά εύρίσκετο 
υπδ την επήρειαν άκατανικήτου ονείρου . . .

Η  δυστυχής νεανις δέν έξύπνισε πλέον!

Η  SH M A IA .

11 θρησκεία, η γλώσσα καί τδ  ένδυμα συνιστώσι τον 
έθνικδν χαρακτήρα έκάστου έθνους, ή δέ σημαία παρις-α 
συμβολικώς την μεγάλην ιδέαν της δόξηςτου, τής έλευ- 
θερίας του καί τής γεννησεώς του.

Τά σύμβολα έκφράζουσιν έννοίας υψηλάς, παριστώσιν 
ιδέας μεγάλας. Ύπδ διάφορα σημεία £ν εχουσι κοινδν 
σύμβολον όλοι οί λαοί* εκείνο, δπερ έκφράζει την ιδέαν 
του Δημιουργού του σύμπαντος, την ιδέαν του Αιωνίου. 
Α λλά, κατά τας διαφόρους Ορησκευτικάς καί πολιτικάς 
αιρέσεις των καί κατά τδν διάφορον τής ποιητικής φαν
τασίας των οργανισμδν, έφαντάσθησαν ιδιαίτερα σύμβολα 
άλλα, άτινα χαρακτηρίζουσι τάς έθνικάς δοξασίας των 
καί τάς μεγάλας έποχάς των. Τά σύμβολα ταυτα , κα- 
Οιερωθέντα θρησκευτικώς, φέρουσι θείαν τινά ιδέαν, ητις 
εμπνέει ιερόν καί actov ένθουσιασμδν είς τά  εθνη. Συ- 
ζυμωμένα μέ την ύπαρξιν τών έθνών, συναποθνήσκουσι 
καί συναναγεννώνται μέ αυτά, καί ή γοητευτική καί 
μυστηριώδης φωνή τών συμβόλων τούτων είς τάς καρ- 
οίας τών λαών εινε φωνη τής φύσεως, είνε φωνη τοΰ θεοΰ.

Ας έξέλθωσιν ολοι οι λαοί τής γής είς εύρύχωρόν τινα 
πεδιάδα, καί ας ύψωθή εκεί μία σημαία. Παρατηρήσατε 
. . . οί διάφοροι λαοί μένουσιν άπαθείς θεαταί είς την 
θέαν τοΰ κυματισμου της' άλλά ποίος εινε μεταξύ αυ
τών δ λαδς έκεινος, οςτις ώχρια άμα άτενίση είς αύτην 
κα ί at τρίχες του δρθοΰνται; Είνε δ λαδς, τοΰ δποίου 
τά  έθϊί,κά σύμβολα φέρει αυτη ή σημαία* τόσην μαγευ
τικήν δύναμιν έχει τδ ιδιαίτερον σύμβολον είς την καρ
δίαν παντδς λαοΰ! Είνε τδ σύμβολον τής δόξηςτου, 
τής υπάρξεώς του, τδ σύμβολον τής Οεότητό; του* συγ- 
κινεΐ δλα τά  υψηλά καί ευγενή αύτου αισθήματα, καί 
ανακαλεί τάς πλέον ίεοάς καί γλυκείας άναμνησεις.

Είς τά  πεδία τής μάχης η σημαία άναπεπταμένη κα ί 
κυματίζουσα είς τδν άέρα προηγείται, δ στρατδς την 
άκολουθέί ένθου;, καί μέ τδν θάνατον υπέρ αυτής π α 
λαιών, άποθνήσκει ήδέως υπδ την ιεράν σκιάν τ/;ς, ώς 
ύπδ την σκέπην τοΰ Θεοΰ, καί τδ αίμά του διά τδν 
θρίαμβόν της χύνει. Λ! at σημαίαι δλων τών έθνών καί 
όλων τών αιώνων υπήρξαν βεβαμμέναι μέ τά  αΤματα 
τών ηρωικών λαών, καί δ κυματισμός των εινε ίερδς καί 
φρικώδης κυματισμδς θανάτου καί ζω ή ς! άνωθεν αυτών 
πτερυγίζουσιν αί άναρίθμητοι ψυχαί τών μαρτύρων.

Που είσίν αί σημαίαι τοΰ Λεωνίδου, τοΰ Μιλτιάδου, 
τοΰ Αλεξάνδρου, τοΰ Αννίβα, τοΰ Ναπολέοντος, τοΰ Κ α 
ρόλου; Ποίαν δέν έμπνέουσιν εκπληξιν καί ένθουσιασμδν 
αί σημαίαι αυτα ι; Ποίας δέν φέρουσι τρομακτικά ; καί 
ένδοξους άναμνησεις; . . . .  Σείσατε καί σήμερον τάς 
σημαίας ταύτας είς τά  ύψη, καί είς την θέαν των θέλουν 
σεισθή αι πεδιάδες, τά  δρη καί οί τάφοι* θέλουν σκιρ- 
τήσει τά  δστα τών ηρώο^ν!

Ποιον ητο τδ  καταπληκτικδν τοΰ Ιουλίου σημεϊον, 
οπερ άνεπετάσθη είς τδν εύρύχωρον δρίζοντα τών Π α- 
ρισίων, καί είς την θέαν του ήλεκτρίσθη καί έσείσθη 
η γή δ λ η ; Η το ή τρίχρους τής Αυστερλίτσης και τής 
Αρκόλης σημαία. Είς την άνάμνησιν τής δόξης της τδ 
πνεΰμα τής έλευθερίας ώς ήφαίστειος κρατήρ έξερράγη, 
καί η λάβα του, λάβα μεγάλων ιδεών καί λαών ανδρείων, 
κατέκλυσε διά μιας δυναστείαν δκτακοσίων χρόνων!

Τά σύμβολα εχουσιν, ώς είπομεν, τάς μεγάλας των 
έννοίας. Η τ ά ν  ή έ π ί  τ ά ν  είνε καθ’ έαυτην η μ ετά - 
φρασις τής σημαίας παντδς έθνους* διότι ή ιερά σημαία 
είνε ή προστατεύουσα, οΰτίος είπείν, τούς ηρωικούς στρα
τούς, η δδηγοΰσα πανταχοΰ ώς πυρίνη στήλη ΜωΟσέως 
είς την νίκην, καί καλύπτουσα την γήν καί τά  πελάγη 
άπδ άθάνατον δόξαν. Αύτη επιχέει Οάμβος καί άγαλ- 
λίασιν είς τούς λαούς, καί πετώσα έπάνίοθεν τώ ν θα
λασσών, μεταφέρει τδ ευκλεές ονομα τοΰ νικηφόρου έθνου; 
είς τά απώτερα μέρη τοΰ κόσμου. Η σημαία εΤνε, ουτω; 
είπείν, ή μεγαλοπρεπής χλαμύς τής ταχυπτέρου φήμης, 
τδ λάβαρον τής νίκης.

ίδέτε την φιλτάτην καί ίεράν σημαίαν, ίδέτε την ένω 
κυματίζει! . . . Κατακερματισμένη άπδ τάς βολάς τών 
πολέμων καί βεβαμμένη άπδ τά α ίμ ατα  τών μαρτύρων 
έκάστου έθνους, ποίας ένδόξους καί μεγάλας άναμνησεις 
άνακαλει, ποια αισθήματα καί ιδέας έξυπνα καί διεγεί
ρει, ποίαν συναίσθησή καί ένθουσιασμδν εμπνέει! Την 
βλέπει δ πιστδς αυτής στρατιώτης και ώχρια καί άνα- 
τριχιάζει, την φιλεί μέ δάκρυα καί μέ σέβας, καί θάνα
τον γλυκύτερον καί ένδοςότερον δεν φρονεί άλλον, παρά 
τδν θάνατον τδν υπδ τδν κυματισμδν τή ; σημαίας τα ύτη ς!

()ύτο> τά εθνικά σύμβολα είσίν ιερά, καί καθδ τοσοΰ- 
τον ιερά, τά  εθνη τά  διατηροΰσι θρησκευτικώς ώς την 
ιδίαν ύπαρξίν τ(υν. ίδέτε είς τά ; σημαία; όλων τών έθνών 
τά  σύμβολα τών ένδοξων εποχών των. . . , Εν τ ο ύ τ ω  
ν ί κα!  είδε γεγραμμένον εί; τον ούρανδν δ Μ έγα; Κων
σταντίνο;, καί τδ θειον τοΰτο σύμβολον έθεσε μέ σέβας 
έπί τή ; σημαία; του καί έπί τοΰ διαδήματος του. Τδ 
άτ,ττητον σημείον τοΰ Σταυροΰ στολίζει εκτοτε τ ά ; ση
μ α ία ; καί τά στέμματα όλων τών χριστιανών βασιλέων, 
καί διέπει τά ; τύ χα ; πάντοτε τοΰ χριστιανικού κόσμου.
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Εν γένει η σημαία διά τδ  έθνο;, είς 3 άνήκει, είνε τδ 
σωστικδν παλλάοιον τής έλευθερίας του, ή πυξίς ή δδη
γοΰσα αύτδ πρδς την δόξαν, τδ έν τ ο ύ τ ω  ν ί κ α  παν
τδς κράτους, εί; την θέαν τοΰ δποίου ένθουσια δ άλη- 
Οής πατριώτης μέγαν καί άγιον ένθουσιασμδν, καί εΤνε 
2τοιμος νά άποθάνν; υπέρ αυτής έάν τις ήθελε την έγγίσει.

ΕΦ ΕΥΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Α Ν Α Κ Α Λ Υ Ψ Ε ΙΣ .

ΤΑΜΒΑΚΟΣ.

ΙΙοιν δ ταμβάκος φθάση είς την υψηλήν περιωπην, είς 
τ\ν τδν βλέπομεν σήμερον, ύπέστη πολλάς καί μεγάλας 
καταόρομάς. Αν βασιλεύ·/; σήμερον έπί τών δύο κόσμων, 
ητο ποτέ καιρδς, καθ 8ν οί θιασώταί του, υποκείμενοι είς 
τά ς ποινάς τοΰ ποινικοΰ κώδηκος, δέν εύρισκον γωνίαν 
γής δπου νά τδν ροφοΰν ή νά τδν καπνίζουν έν ειρήνη. 
Χώρα γενέτειρα τοΰ παγκοσμίου μέν ουχί δέ καί τόσον 
χαοίεντος τούτου φυτοΰ είνε ή Αμερική. Οταν οί πρώτοι 
Ευρωπαίοι ταξειδιώ ται εφθασαν είς την τέως άγνωστον 
ταύτην άκτήν τής ήμετέρας σφαίρας, είδον μ ετ ’ έκπλή- 
ξεως άνδρας καί γυναίκας ροφώντας τδν καπνδν διά μ ι
κρών κυλίνδρων, έσχηματισμένων έκ φύλλων τοΰ φυτοΰ 
τούτου έξηοαμμένων. Καί ίδού ή άρχή τοΰ περίφημου 
σιγάρου, τδ δποίον παίζει ήδη §ν τόσ ^ μέγα πρόσωπον 
είς τον κόσμον, ευρισκόμενον είς παντδς άτόμου πάσης 
ηλικίας χείρας, άνδρών, γυναικών, γερόντων καί παιδίων.

Ο ταμβάκος ηρχισε νά καλλιεργήται είς την ίσπανίαν 
καί Πορτογαλλίαν πρώτον τώ  1 5 1 8 ,  άλλ’ ώς ίατρικδν 
μόνον χορτον, είς 8 άπέδιδον θαυμασιοντάτας έπενερ- 
γεία ;. Τώ δέ 1 5 0 0  δ ίωάννη; Νικώτο;, πρέσβυς Φραγ
κίσκου Β' τοΰ βασιλέως τής Γαλλίας παρά τη αύλ9ί τής 
Πορτογαλλίας, προσεφερεν αύτδν ώς περίεργον δώρον είς 
Αικατερίνην τώνΜεδίκων, ητις, τιμήσασα τδ φυτδν τοΰτο 
ώς νέον πραγμα, διέταξε νά γενικευθή ή χρήσίς του, καί 
επί πολύν χρόνον μόναι αί ρίνες τών αύλικών είχον τής 
άπολαύσειος αύτοΰ τδ  προνόμιον* τότε έδόθη είς αύτδν τδ 
ονομα β α σ ι λ ι κ ό χ ο ρ τ ο ν ,  μ ε δ ί κ ε ι ο ν  χ ό ρ τ ο ν ^ τ ή ς  
Λ ύ τ ο κ ρ α τ ο ρ ί σ σ η ς  καί χ ό ρ τ ο ν  τ ο ΰ  Ν ι κ ώ τ ο υ ,  έξ 
ου οί βοτανολόγοι παρήγαγον τήν λέξιν ν ι κ ο τ ι α ν ή ν .

Πρώτος εισαγαγών τήν χρήσιν τοΰ ταμβάκου είς την 
Α γγλίαν ην δ Κύριος Ούάλτερ Ραληχ, περί τδ 1 5 8 5 . 
Ουτος, ζηλότυπος ών είς τήν άπόλαυσιν τή ; ηδονή; ταύ
της, έκλείετο εί; κοιτώνα άπόκεντρον, καί έκεί έν άνέσει 
εκά.τνιζεν* άλλά μίαν τών ημερών δ υπηρέτη; του, φέρουν 
είς αύτδν φιάλην ζύθου, τδν κατέλαβεν αίφνιδίο>; κα- 
πνίζοντα* ίδών δέ δίνα; καπνοΰ άπδ τδ στόμα τοΰ Κυ
ρίου του έξερχομένα; καί έντρομο; γενόμενο;, ερριψεν εί; 
τδ  πρόσωπον του τδν ζύθον, θέλων νά σβέστ: τδ πΰρ, τδ 
δποίον ένόμιζεν δτι έσωτερικώ; τδν κατέφλεγε, καί έξήλθε 
κράζων καθ ολην τήν οικίαν π υ ρ κ α ί ά !  π υ ρ κ α ί ά !  
Τότε ήναγκάσθη δ Κ. Ραληχ νά φανερώσν} τδ μυστήριον 
τ ή ;  ήόονή; του, καί εκτοτε δλο: δ κόσμος, ώ ; άπδ άλη- 
Οινην μανίαν κυριευθεί;, ήθελεν άδιακόπω; νά καπνίζη. 
Η  π .πα  άπετέλει τδ φίλτατον κόσμημα τών ευπατριδών 
πάσης τάξεω;, μηδ αυτών τών δεσποινών τή ; αυλή; τής

Ελισάβετ εξαιρούμενων, καί εβλεπέ τ ις  δίνας καπνοΰ ιΐς 
τήν πόλιν, είς τά  δικαστήρια, είς τά  θέατρα καί είς αύτάς 
πολλάκις τάς εκκλησίας.

Πολλοί βασιλείς καί κυβερνήσεις έζηγέρθησαν κατά  
τοΰ παραδόξου τούτου φυτοΰ με σκοπδν νά τδ έξοστρα- 
κίσωσιν δλοτελώς, καί άφορισμοί έζεδόθησαν υπδ πολ
λών Παπών, άλλ ουδέν ϊσχυσε νά έμποδίση την κοινήν 
χρήσιν τοΰ π ο τ ο ΰ  τ ο ύ τ ο υ  χ ρ υ σ ί ο υ ,  καθώς ώνόμαζε 
τδν ταμβάκον δ Αγγλος Βούρτων. Θεατρισμοί δημόσιοι, 
άποτομαί ^ινδς, πυραί, θανατικαι ποιναί καί αί σκληρό
τερα». τέλος τών τιμωριών έπεβληθησαν είς τούς θιασώ- 
τας τοΰ καπνοχόρτου παρά τών ίτ τ ο ν  έξηυγενισμένων 
έθνών, καί είς πολλάς έκ τών φιλελευθέρων κυβερνήσεων 
άκόμη, ώς είς την Ελβετίαν, .έσυστήθησαν δικαστήρια 
τοΰ ταμβάκου, έπιβάλλοντα σκληροτάτας ποινάς κατά 
τών ποιούντων χρήσιν αύτοΰ καθ’ δποιονδήποτε τρόπον* 
άναφέρεται μάλιστα δτι πολλαχοΰ τής Ιταλίας προσε- 
τέθη μεταξύ τώ ν δέκα τοΰ Θεοΰ εντολών καί ή άπαγό- 
ρευσις τοΰ ταμβάκου ώς ένδεκάτη. Καί δμως, μ ’ δλους 
τούς σκληρούς τούτους διωγμούς, ουδέν ισχυσε να καταρ- 
γήση την χρήσιν τοΰ χόρτου τούτου. Σήμερον δ καπνδς 
τοΰ ταμβάκου ύψοΰται θριαμβευτικώς έπί τής Ευρώπης, 
επί τών θαλασσών δλων, έπί τής Αφρικής, έπί τής Αμε
ρικής, έπί τής Ασίας, καί είς αύτά τά  άπώ τατα  μέρη τής 
Ουρανίου Αυτοκρατορίας καπνίζουν άκόμη.

Τδ περίεργον είνε δτι οί Κινέζοι διϊσγυρίζονται καί έν~ 
ταΰθα, δτι πρδ δισχιλίων ετών έκάπνιζον.

ΤΙΝΑ Π ΕΡΙ ΒΑΥΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΥΑΡΩΝ.

(Συνέχεια καί τέλος. φυλλάδ. ΛΔ *.)

Ιίμην έν Βυρσεβούργη δτε ^κούσθη ή έπανάστασις τοΰ 
Ναυπλίου. Οι Βαυαροί, μεγάλως θορυβηθέντες, έξέφρα- 
ζον τά  έξ άμάξης κατά σύμπαντος τοΰ Ελληνικού έθνους. 
Εφημερίδες καί λαδς άπεκάλουν τούς Ελληνας μυσαρούς 
καίπροδότας! Οι Βαυαροί άξιοψατικοί πρδ πάντων εκ
στρατείαν έπεπόθουν κατά τή ; Ελλάδο;* οί εύγενείς ένέ- 
κρινον τδν πόθον τούτ&>ν, αί δέ γυναίκες ηύχοντο υπέρ 
τής ζωής καί υπερισχύσεως τοΰ Οθωνος. «Μόνον 1 2 ,0 0 0  
άνδρών δδηγοΰντες, έλεγεν ήμίν άνθυπολοχαγός τις τοΰ 
πυροβολικοΰ, άπασαν τήν Ελλάδα έν βραχυτάτςο χρόνςο 
δυνάμεθα νά καθυποτάξωμεν!— Αλλοι τινές ισω ς,'άπήν
τησεν δ δξύθυμος Ελλην X . άλλ’ ουχί οί Βαυαροί. \  2 ,0 0 0  
έκ τών υμετέρων ουδέ πρδς διατροφήν τών δρνέων τοΰ 
Ταΰγέτου θά έξαρκέσωσιν». ό  Βαυαρδς, θυμωθείς, βα - 
ναύσίος έξύβρισεν αύτόν τε  καί πασαν τήν Ελληνικήν φυ
λήν. Οπλον μονομαχίας ώρίσαμεν αυτώ άμέσως, άλλ* 
δ δειλδς δέν ήθέλησε νά διακινδυνεύσν; τήν ζ(οήν του, 
καί έζήτησε συγγνώμην.

Διαρκούσης τής Ναυπλιακής έπαναστάσεως, μυρία 
οσα διεθρυλλοΰντο. ό  κάτισχνος καί έξησθενηκώς βασι
λεύς τής Βαυαρίας, έν Νίκαια τότε ευρισκόμενος, έλαβεν, 
ελεγον, τήν άδειαν ύπδ τής Αυστρίας δπως δι* αυτής έξα- 
ποστείλγ 2 5 ,0 0 0  άνδρών πρδς βοήθειαν τοΰ έπαπειλου- 
μένου αύτοΰ άδελφοΰ. Αλλοι ελεγον οτι, άμα τής έπ α -
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ναστάσεως /αταβληθείσης, παραιτηθήσεται δ ϋβων του 
θρόνου υπέρ τοΰ άν^ψιοΰ αύτοΰ. Εκάστην τηλεγραφικήν 
εϊδησιν περί επιτυχίας τών βασιλικών υπεδέχοντο μετά 
χαοάς άνεκλαλήτου. Χύσις αδελφικού αίματος εθεωρείτο 
ύπ αύτών ή σωτηρία και κρατυνσις τ*?,; βασιλείας τοΰ 
ηγεμονίσκου αύτών. ύ  θάνατος τών ηρώων εν Κύθνω 
άνύψοίσε τάς ελπίδας και ίκανώς έκορεσε την έκδικη- 
σίν τ ojv. Δίς έξεδόθησαν έκτακτα παραρτήματα υποτε 
της Γενικής Εφημερίδος καί της Βαυαρικής (επίσημου 
λεγομένης), την νίκην τοΰ βασιλεως εζαγγελλοντα, ττ,ν 
καταδίκην τοΰ έθνους προ σημαίνοντα, άλλά και δΐς άπε- 
δεί/Οησαν ώς ψευδή καί βεβιασμένα. II οργή καί απελ
πισία τών Βαυαρών ύπερέβη παν δριον.

Αλλ’ έπήλθε τέλος άπροσδοκήτως καί ή πτώ σις της 
Ναυπλίας, καί έγένετο αύτοίς πρόξενος μεγάλης χαράς 
καί άγαλλιάσεως.

Πλήν μόλις άνέλαβον σμικρόν τ ι  εκ τοΰ τρόμου καί 
της οργής των οί Βαυαροί, καί ιδού άνατέλλει λαμπρα 
καί χαρμόσυνος η ένδοξος τοΰ έθνους ημέρα. Ο μισητός

* ·  Α.  < >  a Μ. * ·  «Κ /  I  ^  '

Βαυαρίας. Αληθώς είπείν, ύπέρπολυ προσεβλήθη η εθνική 
φιλοτιμία τών κατοίκων' αισχύνη, απελπισία, οργή καί 
εκδίκησις έζ(ογραφοΰντο έπί τοΰ έρυθροΰ αύτών προσώ
που. Τών πραγμάτων δμως σμικρόν τ ι  κατευνασθέντων 
καί διασαφηνισθέντων, έσχηματίσθησαν δύο μερίδες έν 
Βαυαρία* ή μέν ην κατά, η δέ υπέρ ήμών. Είς την πρώ- 
την μερίδα άνηκον οί άξιοψ.ατικοί, οί ιερατικοί Λ’ 
νεΐς καί δ χύδην λαός* είς δέ την δευτέοαν.

, οι ευγε- 
ενιοι τών

δοτας και ληστας, και ηυχοντο τη  Ελλαδι πόλεμόν εμ
φύλιον καί καταστροφήν. Οί υπέρ ημών έδικαίουν την 
διαγωγήν ημών, κατέκρινον τον άνίκανον καί ανάξιον βα- 

λέα, καί συνηύχοντο ήμίν ταχειαν πρόοδον. « όποια  
*λά, ελεγον ούτοι δημ,οσία, έπέφερεν ή πολυχρόνιος βα-

i " ι -   ~ ■ I - -  " *    - · —
προσπάθειαν καί φιλοκαλίαν, ούχί δέεις την κυβέρνησιν.»

Οί δε έναντίοι, ήμίν μάλλον οργιζόμενοι, έπρότεινον 
την αποβολήν τών Ελλήνων σπουδαστών έκ Βαυαρίας. 

. «Οι άγνωμονες, ελεγον, έν τη πατοίδι ήμών εκπαιδευό
μενοι και διδασκόμενοι, λάκκον δρύττουσι καί άνασκά-
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Μοναχω εκκλησίας, ην προ χρονο)ν πολλών εδωρησατο 
δ Λουδοβίκος εις τούς έν τη πόλει ταύτη  παρεπιδημ.οΰν- 
τας δ μογενεΤς.

.αύτοίς* άλλ ή κυβέονησις, κατανοήσασα τήν υπερβολήν

τοΰ αράγματος καί τον ερεθισμόν τώ ν πνευμάτων, προσε- 
πάθησε διά τών έπισήμων αύτής οργάνων όπως διάψευση 
τά  άδόμενα καί καταπραύνη τήν κοινήν γνώμην. Ε τε
ροι πάλιν Βαυαροί έπεποθησαν τήν κατεδάφισιν τών έν 
Μονάχα κατά  μίμησιν Ελληνικήν άνεγερθέντων δημοσίων 
έργων: αί έν τη  Πινακοθήκη κα ί τοίς ΙΊροπυλαίοις εικόνες 
άνδρών, πόλεων καί νήσων Ελληνικών, μικροΰ δειν κατε- 
στρέφοντο ύπδ τοΰ φανατικοΰ λαοΰ.

Εγώ δ έτό τε  διέτριβον έν Βυρσεβούργη* ώργίζετο τω όντι 
ή ψυχήμ.ου, τάς καθ’ήμών ύβρεις καί συκοφαντίας άκούον- 
το :, άλλ’ άφ’ ετέρου καί δεν ήδυνάμην νά κρατηθώ τοΰ 
νά μή γελάσω, βλέπων καί άκούων πολλά παρατράγω - 
δα, εί; δσα προήγοντο οί καλοί Βαυαροί έκ τή ; άπελ- 
πισίας των. Εσπέραν τινά έκαθήμην έξω τη ; πόλεως, 
ζύθον Βαυαρικόν ροφών καί τά  της πατρίδος συμβάντα 
άναλογιζόμενος. Μετ’ ολίγον ιδού προσέρχεται τετρα
μελής οικογένεια, τη  άνωτέρα άνήκουσα τάξει, καί π α -  
ρακάθηται. «Κάλλιστος ζύθος! λέγει μοι δ Βαυαρος, το 
πρώτον αύτοΰ ποτήριον πιών.— Θαυμάσιος, άπεκρίθην 
έγώ.» Εντεύθεν δέ άφορμήν λαβόντες, καί περί άλλων 
πολλών έποιήσαμεν τον λόγον. Περίεργος ώς συνήθως 
δ Βαυαρος διά νά μάθη τις ειμ ί, μέ έρωτά περι τής π α 
τρίδος καί τοΰ έθνους μου.·—- ® Ελλην, απαντώ αυτω. 
Ε λλην! άνάγεσθε λοιπδν καί υμείς είς τον λαδν έκείνον, 
οστις τον άγαθώτατον όθωνα καί τούς δαογενεις ήμών; 
τόσον αίσχρώς καί άνανδρως εβλαψε κα ι ή δ ικη σε ; Ν α ι,
Κύριε. Αλλά φαίνεται δτι δέν ήκούσατε καί το σπου- 
δαιότατον* μεθ’ήμέρας ολίγαςφθάνουσιν ένταΰθα 1 0 ,0 0 0  
Ελλήνων πρδς υποδούλωσιν τής Βαυαρίας απάσης!—  
Αληθώς;— Βεβαίως, ειπον.»

Τήν αύτήν εσπέραν, έκ τοΰ μεγάλου περιπάτου είς τήν 
πόλιν έπανελθών, τ ί  νομίζετε ότι ήκουσα λεγόμενον καί 
πιστευόμενον ύπδ τοΰ χύδην λαοΰ; την μ.ετ ολίγας ημέ
ρας εισβολήν τών Ελληνικών λεγεώνων. Ε ί; τών γειτό
νων μου, χειριδών κατασκευαστής, ή ρώτα με άν ελαβον 
ίδιαιτέοας πληροφορίας καί ειδήσεις περι τοΰ πραγμ α— 
τος* ή αρνησίς μου καθησύχασεν αύτον καί τήν οικο
γένειαν αύτοΰ. Τήν επαύριον έγραψαν και αί εντόπιό ι 
Εφημερίδες περί τής μή άληθείας τώ ν διαθρυλληθέντων.

Οί Βαυαροί μισοΰσι μέν τούς Ελληνας, άλλα και υπερ- 
βολικώς φοβούνται αύτούς* οι Φραγκόνιοι μάλιστα τρε- 
μουσι τδ  δνομα Ελλην άκούοντες, κυρίως δε διότι τά  
σύν τω  όθωνι τό τε  είς Ελλάδα άφιχθέντα τά γ μ α τα  ησαν 
Γχεδδν πάντα  έκ τής επαρχίας αύτών. Τήν τύχην και τας 

περιπετείας τών τα γμ ά τω ν  έκείνων πάς τ ις  γινώσκει. 
Αλλά μή παρεκτραπώμεν τοΰ προκειμένου. ίδόντες οι 
Βαυαροί οτι ούδεμία πλέον υπάρχει έλπίς περι επανό
δου τοΰ εκπτώτου βασιλέως, Εστρεψαν τον λόγον καί 
ελεγον: «ίϊλευθερώθημεν τέλος τών άστάτων καί ά τ ί-  
μων τούτων Ελλήνων! χαρά καί άγαλλίασις τω τε  Οθωνι 
καί τή  πατρίδι ήμ ώ ν!» Αλλ οί πλειότεροι ^εν ήδύναντο 
νά παρηγορηθώσι. Τάς ύβρεις καί λοιδορίας αύτών εςετό- 
ξευον έπί τέλους κατά τής Α μαλία ;. Αφ ή ; ήμερα; μά-
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τηρησι; του νωθρού Οιωνός επι του ϋρονου οφείλεταιi «. -, Μ * -
μόνον τή ώραιότητι, ές ής οί Ελληνες κατεμαγεύθησαν, 
καί πονηριά τής Αμαλίας, άπέβησαν όντως άναιδεί; καί

αδυσώπητοι. Η εϊδησι; δτι αυτη άντέπραττε κατά τοΰ 
συζύγου αύτή; καί τ ή ; Βαυαρική; πολιτικής, σκοπόν 
εχουσα δπω; κατορΟώση τήν έπιψήφισιν συγγενοΰς τινο; 
έξ όλδεμβούργου ώ ; διαδόχου τοΰ θρόνου, κατετάραξεν 
αύτούς μ,εγάλως καί εί; άπελπισίαν ένέβαλεν.

Είς περίπατον έξερχομένη ή βασίλισσα, δεν έχαιρε- 
τά το  ύπο τοΰ πλήθους δεόντως* μ.όνος δ θαυμάσιος Οθων, 
τήν έθνικήν ήμών στολήν ετι φερων, ύπεδέχετο π α ντα - 
χοΰ καί πάντοτε μετά ζητωκραυγών καί άνευφημ,ιών με
γ ά λ ο ι.  Ελέγετο μάλιστα οτι δ βασιλεύ; τή ; Βαυαρίας 
ήλθεν είς λόγους καί ρήξιν μετά τή ; Αμαλία;, καί έξή- 
λεγςεν αύτήν άγενώ;. Τούτου ενεκα ήναγκάσθη έπί τέ- 
λου; τδ άποκηρυχθέν βασιλικόν ζεΰγο; νά άπέλθη έκ Μο
νάχου οπω; μετοικίση είς Βαμ.βέργην, πόλιν 10 ώρας 
τής πρωτευουσης άπέχουσαν καί υπο 9 ,0 0 0  περίπου κα
τοίκων κατοικουμένην. Το άρχαΐον άλλ’ ώραίον αύτή; 
μέγαρον, άνεγερθέν περί τά  μέσα τοΰ παρελθόντος αίώνος 
υπο τοΰ  ήγεμ.ονεύοντος Αρχιεπισκόπου τή ; Φραγκονία;, 
ώρίσθη προς κατοικίαν τοΰ όθωνο; καί τή ; μικράς αύτοΰ 
θεραπείας. Εξελέξατο δέ ουτος τήν πόλιν ταύτην καί 
ούχί άλλην τινά μεγάλη τέραν καί πολυανθρωποτέραν, 
£νεκα τοΰ ολιγίστου άριθμ.οΰ τών εύγενών αύτής. Ουτω 
δέν υπάρχει άνάγκη πολλών καί μεγαλοπρεπών χορών 
καί τών τοιούτων δαπανηρών διασκεδάσεων* τά ; 8 0 ,0 0 0  
φλωρινίων αύτοΰ κατ αναλίσκουν ένταΰθα, θέλει διάγει ού
χ ί  άναξιοπρεπώ;.

Δ'.

Κ ατά Βαυαρού;οί Ελληνες είσίν άγνώμονες, εύμετάβλη- 
το ι, λη7 αί,πειραταί, δολοφόνοι. Μ ικρά;άφορμήςδοθείση;, 
εκφέρει δ Βαυαρδ; άναιδώ; τ ά ; ΰβρει; τα ύ τα ; καί λοιδο
ρία;* ίδών δμως ή έννοήσα; ότι καί Ελλην τ ι ;  άκούει ή 
συμπαρευρίσκεται, πλέκει έξ έναντία; στεφάνου; έπαίνων 
καί εγκοσμίων. Φοβείται τδ  εύσκοπον τοΰ Ελληνος εί; τδ 
πυροβολείν, καί τήν έπιτηδειότητα αύτοΰ εί; τδ ξιφομα- 
χείν* ουδέποτε έπιθυμ.εί νά δοκιμάση τήν σωματικήν αύ
τοΰ ρώμην καί εύκινησίαν. Ελλην σπουδαστή; έν Ερλάγ- 
γη  μέ μικρόν μαχαιρίδιον μ.όνον ετρεψεν εί; φυγήν δλό- 
κληρον σπείραν Βαυαρών, ενεκα συμβάντων καί αιτιών τ ι -  
νων κατ αύτοΰ έφορμήσασαν. όμ,ογενή; τ ι ;  φοιτητή;, 
οστι; ούδέ έπυροβόλησε σχεδόν ποτέ, δ ί; προσκαλέσα; 
τινά ; τών φοιτητών εί; μονομαχίαν διά πιστολιού, τρέ- 
μων μάλιστα μ.ή ή πρόσκλησις δεκτή γίνη, ελαβεν άντί 
ταύτΓ,ς ίκανοποίησιν άποχρώσαν. ό  είρημένο; δμογενή; 
€). έ θεωρείτο εκτοτε ώ ; περίφημ,ο; σκοπευτή; καί μ.ονο- 
|αάχο;. Ετερο; Ελλην, σημεία τινά έπί τοΰ μετώπου καί 
τώ ν παρειών φέρων, λείψανα τών άθυρμάτων τή ; πα ιδ ι
κή; αύτοΰ ήλικία;, έδακτυλοδεικτεΤτο ώ; έπιτήδειο; καί 
θαυμάσιο; ξιφομάχο;, ό  εύφυή; Ελλην, έμπαίζων τού; 
Βαυαρού;, ελεγεν ότι ταΰτα  ελαβέ ποτε μονομαχών. Ση- 
μειωτέον δμω; δτι πλείστοι Ελληνε;, οΐτινε; έν Βαυαρία 
καί άλλαχοΰ ετυχον νά μονομαχήσωσιν, άνεδείχθησαν ον- 
τ ω ; επιτήδειοι καί νικηταί. Π νίκη τινών έπέφερε τήν νί
κην τών Ελλήνων άτταξαπάντων.

Περιγράψωμεν είδικώτερον τού; Βαυαρού;. Αβελτηρία 
καί ήλιθ’.ότης, βραδύτη; βήματος καί κινήσεων, υπέρμε
τρο : φειδωλία, παχυσαρκία καί δυσαρμονία συνήθω; τών 
μελών τού σώμ,ατο;, προπέτεια καί δηκτικότης, άπάθεια

καί άφροντησία, παράλογο; επιμονή καί ισχυρογνωμία, 
πολυφαγία καί πολυποσία, κολακεία καί χαμέρπεια, είσί, 
κατ έμήν παρατήρησιν καί γνώμην, τά  ευκρινέστερα καί 
σημαντικώτερα χαρακτηριστικά αύτών. Συνήθως επικρα
τε ί ή γνώμη παρ ήμίν δτι οί Βαυαροί, οί Γερμανοί έν γέ- 
νει δεν άπατώσιν ούδέ ψεύδονται, καί δτι έν ειλικρινείς 
διαβιοΰσι. Πόσον άττατώνται δμως οί ούτω φρονοΰντες! 
Πολλοί ούδέ οίδασι τ ί  έστιν άλήθεια καί ειλικρίνεια. Αι 
προσρήσεις $ σχέσει; καί φιλίαι αύτών συνδέονται άείποτε 
μ,ετά συμφέροντο; άτομικοΰ. Α; ύποθέσοψ.εν δτι Αγορά
σατε παρά τίνος πράγμά τι δποιονδήποτε* δ πωλητής 
ουτος έκφράζει τάς μεγαλητέρας εύχαριστήσεις, συνίστη- 
σιν έαυτδν ταπεινώς, χαιρετά ύποκλινώς καθ’δδδν ?j δπου 
άλλοΰ ήθελε συναντήσει υμάς, καί μ.υρία δσα άλλα επι
νοεί καί διαπράττει πρδς κολακείαν καί έξακολούθησιν 
τών άγορών υμών παρ’ αύτώ. ίδών δμως % άκούσας δ τ ι 
ήγοράσατε παρ άλλου τίνος τδ αύτδ ί) έτερόν τ ι άντικεί- 
μενον, αύθωρεί σάς άπορρίπτει τής εύνοιας καί σ/έσεως 
αύτοΰ* βλέπων υμάς δέν σάς χαιρετά πλέον, άλλά συνο- 
φρυά μάλιστα καί κατηγορεί. Ούχ ήττον δμως είσίν οI 
Βαυαροί λίαν εύπιστοι καί εύαπάτητοι, ?ι δρθότερον είπείν 
εύήθεις. Μαρτύριον δέ τούτου εστω το περί καταπλεύ- 
σεο)ς έν Βαυαρία Ελληνικού στόλου, δπερ έπίστευσαν 
άμ.έσως καί ήρώτο^ν μ,άλιστα περί τοΰ άριθμοΰ τών 
πλοΐ6>ν. Η άπάτη αυτη προήλθεν ίσως καί έκ τών μ ι
κρών καί περκορισμ,ένων γνώσεων αύτών περί Γεωγραφίας. 
Αρκεί νά άναπετάση τις το άλεξιβρόχιόν του, χωρίς ούδέ 
ψεκάς βροχής νά π ίπ τη , καί άμ.έσως πιστεύει δ Βαυαρος 
δτι δντως βρέχει ή δτι μέλλει νά βρέξη, καί άναπεταννύει 
καί αύτδς τδ ίδιον* μ.ή εχων δέ τοιοΰτον, σπεύδει δρο- 
μ.α"ίος πρδς τδν οίκον αύτοΰ δπο>ς μή βραχεί. Ποσάκις δέν 
έγελάσαμεν γέλο^τα σφοδρον ήμ.εί; οί Ελληνε;, τοιαΰτα 
έπινοοΰντε; καί κατορθοΰντες!

Αι γυναίκες δμως, ώς καί έν τοίς προηγουμένοις ειρη- 
τα ι, είσίν εύφυέστεραι, νοημονέστεραι, είλικρινέστεραι, 
εύκινητότεραι, ζο^ηρότεραι. Εχουσι δέ καί έλαττώ ματά 
τινα, άλλά ταΰτα είσί μ,άλλον ίδια τη γυναικεία φύσει.

Πολλοί τών Βαυαρών, είς ξένην γήν άφικόμενοι, δέν 
λέγουν οτι είσίν έκ Βαυαρίας, διότι είσίν ύπερβέβαιοι δτι 
έμπαιχθήσονται ώς ηλίθιοι καί άφυείς. Βαυαρός τις, έρω- 
τηθείς ύπδ τοΰ έν Βιέννη δφθαλμ.ολόγου Κ. Tiiger περί 
τής πατρίδος αύτοΰ, « ΓΙρώσσος είμί, » άπεκρίθη ύποκώ- 
φως. Περί τούτου έπικαλοΰμ.αι τήν μ.αρτυρίαν τοΰ συνα
δέλφου καί φίλου μ,οι Κ. ί. Παππαδούκα. Καί δμω; βή- 
μ.α, κίνησις, βλέμμα, στάσι; τοΰσω ματο; χαρακτηρίζουσι 
τδν Βαυαοόν. ό  έν Βιέννη θαυμ,άσιο; δερματολόγο; Κ. 
H ebra  δι ένδ; μ.όνου έπιπολαίου βλέμμ,ατο; διαχίορίζει 
καί διακρίνει έν τη  Κλινική αύτοΰ τον Βαυαρδν τών 
λοιπών πολυπληθών άσθενών.

Η φιλοστοργία τοΰ Βαυαροΰ, ήτοι ή προ; τήν οικο
γένειαν αύτοΰ έν γένει άγάπη καί τρυφερότη;, μικρά έ<7ΐ 
καί περιωρισμένη* χάριν θεάτρου η άλλου τίνος τοιούτου 
δράματος έγκαταλείπει τδν άσθενή υίδν, τήν τίκτουσαν 
αύτοΰ σύζυγον. Απαξ δρίσας τώ  υίώ στάδιόν τ ι ?) πόρον 
ζο)ή; δ πατήρ, δέν φροντίζει πλέον περί τών περαιτέρω, 
ούδέ οβολόν ύπέρ αύτοΰ δαπανά. Μέχρι τής δωδεκάτης 
εσπερινής ώρας τρώγει, πίνει καί εύφραίνεται δ Βαυαρδς 
έν τοίς ζυθοπωλείοις, ούδέν φροντίζων περί τών οίκείο>ν’
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οίνοβαρης δ’ έπιστρέφων, υβρίζει μάλιστα και έκθέτει αυ 
τούς. Μεταξύ 2 ,8 0 0  οικιών έν Βυρσεβούργτ) " ·  χ· υπαρ- 
νουσι πλέον τών Α50 ζυθοπωλείων και καφενείων, υ  
αριθμός αύτών αυξάνει έν γένει δπου υπάρχου σι φοιτη-
τα ι και στρατιοιτικοι πολλοί. ,

Τοσαύτα έκ τών πολλών, άτινα δύναται τις να ε-.πη 
περι Βαυρών, άρκούσι, νομίζω, δπως χαρακτηρίσ&ίσι το 
περίεργον τούτο έθνος τ ί ;  ΰφηλίου.

ΝΑΠΟΛΕίΙΝ Α' ΒΟΝΑΠΛΡΤΙΙΙ’.

Πρωτίστη ίδιύτης τού άνδρός τούτου, ουτινος το ονο
μα θέλει φέρει εις αιώνας η ιστορία, ύπήρςεν άκαταόά- 
μαστός τις θέλτ,σις, συνοδευμένη υπο νους ζωηρού, πεποι-

ΤΤ4ς &773tV3t'3T«'i6WU λλ» . -----Γ........ - - ^
τον άνδρα. Το περίαπτον τούτο κατείχε δαιμονίως, καί 
δι’ αυτού ανέπτυξε τόλμην θαυμασίαν ισην τή  τού 
Αννίβα, πνεύμα επιχειρηματικόν όποιον το τού Αλεξαν- 
δρου, άπόφασιν νοήμονα ώς την του Καισαρος, και π α 
νουργίαν οΐα ή του Θεμιστοκλεους.

Εςημμένην εχων τήν φαντασίαν έκ τοΰ μεγαλείου τών 
ηρώων του Πλουτάρχου, καί έκδοτος είς τάς μαθηματι- 
κάς έπιστήμας, το θεμέλιον τής στρατηγικής, δια τών 
ίπλω ν άνηγορεύθη κυριάρχης τής Γαλλίας, και δια τών 
δπλων κατέπληξε τήν Ευρώπην . . .  1Ϊ στραταρχία καί 
του κατακτητοΰ το σκήπτρον τώ  παρεΐχον σταδιον 
άττέο αντον.

Κ αταβάς άπο τής λαμπρας αυτου σκηνής, και μεχρις 
έσχάτης αυτου πνοής τάς αύτάς έσχε ψυχικάς δρμάς. 
Και οί "λόγοι του και οί στοχασμοί του εν τη Αγία 
Ελένη ί,σαν λόγοι και στοχασμοί μεγάλης ψυχής. Ε π ι 
του μεμονοψ,ένου έκείνου βράχου, εν μεσςο του αχανούς 
ωκεανού, άναπαυόμενος έπι τής κλίνης, ί,ν έφερε κατά 
τήν έν Αύστερλίτση μάχην, ήτο άκόμη του σύμπαντος 
δ ταραξίας!

ό  Τιτάν ούτος δέν έχει τον έφάμιλλον. Σκεψις, συναι- 
σΟησις και ενέργεια παρ’ αυτώ έβάδιζον έκ συμφώνου* ή 
φιλοδοξία ήτο το έλατήριον τής ύπάρξεώς του. Αμοιρος 
καταγω γής βασιλικής, καί ώς έκ τούτου μή δυνάμενος 
μηδένα τής Ευρώπης θρόνον νά καΟέςγ, το παν οφείλει 
είς τήν τύχην, είς τάς περιστάσεις, είς εαυτόν. Το ζωη
ρόν αύτου πνεύμα, ή εύτολμία, ή οξυδέρκεια, ή δραστη- 
ριότης και ή άκάματος επιμονή τον άνήγειρον , . . .  ή 
άκόρεστος φιλοδοξία τον κατέβαλεν.

Ο Ναπολέων είνε φαινόμενον τών αίώνο>ν, οπεο, κατ 
ευτυχίαν τών λαών, ή φύσις δέν μας παρουσιάζει έπα- 
νειλημμένο>ς. Φύσει κρυψίνους, σοβαρος μέχρι κατήφειας, 
βαθύς είς τάς σκέψεις, σιωπηλός, λακωνικός, ολίγωρος 
άμα και παρατηρητής φιλέρημος, πεισματώδης πολλάκις 
και επιδεκτικός παθών μέχρι μανίας, έφηβος ήόη έσκέ- 
πτετο και έμελέτα έπί τάς ταοαχάς τών ημερών αυτου* 
ευκόλως άρα ήδύνατό τις νά προεικάση τά  κατά νον 
άνδρα. Και νυν μέν καταβαλλόμενος νυν δε άνυψούμενος 
£ν τοίς πολυταράχοις κύμασι τής βιωτής, έγυμνάσΟη είς

ναντο νά τώ  χρησιμευσωσιν. ^
Είκοσιπενταετής μόλις, διήλΟεν υφ ολας τάς τυχα ς 

τής φαντασιοπληξίας: έν βραχεί χρόνου δ ιαστήματι ή 
γενέτειρα Κύρνος τον έξήλασεν, ή Γαλλία τον έτ ιμ η - 
σεν, ή Εθνική Συνέλευσις τον διέγραψεν άπο του κ α τα 
λόγου τών στρατηγών, και μετ ου πολύ άνήγειρεν εις
τήν ύπερτάτην άρχήν.

Νέος, ρωμαλέος, Σπαρτιάτης κατά  τε το  λέγειν καί
πράττειν, δραστήριος, έταστης και τών έλαχίστων καί
κρύπτων έν αυχίοις έγκάτοις και τόν μηδαμινώτερονλο-

ισμόν, 6 Λ απολέω ν έρρίφθη άπο νίκης είς νίκην. Τά ζη -
ότυπα μέλη τού Διευθυντηρίου εσέβοντο αυτόν, κα ιω μ ο-
ύνουν αυτώ ευγνωμοσύνην έξ ανάγκης’ άλλ αυτός ίφαί-
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πτον. Αί πυραμίδες, έφ’ ών διήλΟον οί αιώνες τοΰ^ σύμ- 
παντος, έγένοντο μάρτυρες τής δόξης αύτου, άλλ ούχι 
έπί πολύ. Φωνή τις  μυστηριώδης, φίονή άπο των Πυρη
ναίων κατερχομένη καί τάς θαλάσσας διασχίζουσα, εφαι- 
νετο προσκαλοΰσα αυτόν. Και ο μεγας στρατηγός επα
νέρχεται εύπρόσδεκτος και θαυμαστός, και έν τή  επά 
νοδοι αύτου το άνίσ^υρον Διευθυντηριον διαλύεται, καί 
άντικαθίσταται διά τής ύπατείας* ή ύπατεία γέννα τήν 
δικτατορίαν, δ ισόβιος ύπατος άναγορεύεται Αύτοκράτωρ.

0  διαδοχικές Αύτοκράτωρ τής Γαλλίας έπιβάλλει επί 
τήν Εύρώπην τήν σιδηράν θέλησίν του. Ιίοοασπιστης 
τής διχονοούσης Γερμανίας, μεσίτης τής θορυβώδους 
Ελουητίας, βασιλεύς τής δ',αμεμελισμένης Ιταλ ίας, διοι
κητής τής Ισπανίας και Πορτογαλλίας, και διά του 
ηπειρωτικού συστήματος του δεσπότης τή ς Ευρώπης 
άπάσης, πανταχοΰ ύπέθαλψε καθ’ έαυτου κρυφίαν άπέ- 
^θειαν.

Την κυριαρχίαν αύτου έξέτεινεν δ γ ίγα ς έπι τοσουτον, 
καθί> γινώσκων νά καρπουται τήν άδυναμίαν τών άλλων, 
νά διαμελίζη τούς συσσωματωθέντας, νά πτοή τούς άπο- 
μεμονωμένους, και διά του καταπληκτικού ξίφους του 
νά4 καταπείθη τούς διστάζοντας οτι μεθ’ έαυτου έφερε 
τήν νίκην. Και έν μέσω άγώνων τοιούτων ευρε καιρόν 
νά έπιδοΟνί και είς έσωτερικάς βελτιώσεις, νά σχεδιάση 
τον κώδηκά του καί νά μή παρ α βλέψη τά ς έπιστημας, 
τάς τέχνας, τήν έμπορίαν, τήν βιομηχανίαν, τήν ναυτι
λίαν καΐ τούς άποικισμούς.

11 καλουμένη δημοκρατία έπι τών η μ ε ρ ώ ν  αυτοΰ ελαμ- 
πρύνθη, τά  οικονομικά της έκανονίσθησαν έπι τά  κρείττω , 
και νέαι δδοί καί διώρυγες καί οίκοδομαι μεγαλοπρεπείς 
ώράϊσαν τήν Επικράτειαν. Ειρήνη εύκαρπος περιεκόσμει 
αετά δαφνών τον δορυάλωτον θρόνον . . . άλλ ο μοιροφι- 
λής ήρως έχρηζεν, ώς έλεγε, πολέμων προς το χα λ ιναγω - 
γειν τούς έχθρούς του . . . .  Το διακυβεύειν φερει ενίοτε εις 
τάς άγκάλας τής νίκης, άλλ’ ένίοτε και είς τά ς τής κα τα 
στροφής.

Στρατηλάτης μυριαρίΟμου στρατού, έςήλθε κατά τριών 
Αύτοκρατόρων. —  H χ ιλ ιετία  τή ς Γερμανικής αύτοκρα-
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τορίας έξέλιπεν, ή τύχη τής Ισπανίας και Πορτογαλλίας 
άπεφασίσθη, και του Ναπολέοντος ή κυριαρχία έςετάΟη 
έπι τό σύμπαν. 1Ϊ Αύστρία μόνη, έλπιζουσα επί τέλους 
νά δώσν) τής ειρήνης τήν έλαίαν είς τά  απηυόημένα έθνη, 
ένδοξίος και μετά καρτερίας άντέστ/, κατά τουΤιτχνος.

11 γέννησις τοΰ βασιλέως τής Ρώμης άνήγαγε 
πολέοντα είς τον κολοφόΐνα τή ; ευδαιμονίας, 
πλέον περι μηδένος έποιήσατο τάς νίκα:, καί παν 
αύτην ύπηγορεύθη ούχι έκ τής ανάγκης.

Εν τινι παρ αφόρα δ γαύρος π:ούκά*ε;ε τον

τύν Ν α- 
Εκτοτε 
τδ μ ετ ’

γίγαντα

C
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τϋς Αρκτου έν μέσω τών παγετών αύτοϋ! Τα στοιχεία, ή 
Μόσχα, η Βερεσίνη, ή Λειψία υπέσκαψαν την πτώσίν του. 
Η  Ελβα, αύτνιέκείν·Λ η νήσος, την δποίαν αΰτ?,; ουτος προσ-

' < ·  ·  r  »  « V

έλαβεν ύπ<
κυ
άναφαίνεται
μάχη του υπήρξε και η έσχατη.

ό  άνθρωπος ουτος ο μέγας φαίνεται ων οικειότητα
w  . .  -  .  «  | |  t  * J

μέ τάς περιστάσεις τοΰ βίου* παντού απαθής, και εις τάς 
φρικτοτέρας των (/.αχών άφοβος. ^Κπί τοΰ λαθραίου διά
πλου του εκείνου άπό* τής νήσου Ελβας είς την Γαλλίαν, 
το πλοΐον Α σ τ α τ ο ς ,  έντός τοΰ οποίου ήν κεκρυμμένος, 
άπηντήθη υπό Γαλλικοΰ πολεμικού Ρρικιου, και ορωτ/ιΟο 
υπ* αύτοΰ άν είχε νέα περί τοΰ Ναπολέοντος. Ο Αυτοκρα- 
τωρ ελαβε γελών την σάλπιγγα, και άπεκρίθη αυτός 5 
tXio; «0  Αύτοκράτωρ Εχει καλώς!» Την αύτήν άπάθε'.αν 
καί εύτολμίαν Εδειξε καί είς Βατερλώ.

ΙΪ έν Βατερλώ μάχη ην αίνιγμα διά τε  τούς νικήσαν- 
τας και τούς ήττηθέντας* διά τον Ναπολέοντα ιδίως ην 
Εργον πανικοΰ τίνος φόβου. 11 Βατερλό) δεν εινε νίκη, 
άλλά τύχης άποτέλεσμα. Μονά ή ζυγά; —  Εκέρδησεν η 
Εύρώπη, έπλήρωσεν ή Γαλλία.

Κ ατά πόσον προήλθε το πτα ίσμα  έκ τοΰ Ναπολέον
τος έν τή  άπωλεία της μάχης ταύτης, τοΰτο δεν δυνά- 
μεθα νά διαφιλονεικήσωμεν. Διότι θρόμβοι τινες υδατος, 
άκαίρως πεσόντες κατά την νύκτα τής 1 7 προς την 1 8 
Ιουνίου 1 815 ,  ήμπόδισαν την έλευθέραν κίνησιν τοΰ πυ- 
ροβολικοΰ, καί ούτως Εδωκαν καιρόν είς τούς εχθρούς νά 
παρασκευασθώσιν οπο)ς δεΤ, τ ί πταίει είς τοΰτο ο στρα
τηλάτης; Πρέπει νά άποδοθη τό άπρόοπτον τοΰτο ναυά- 
γιον είς τον προ>ρέα; Ούχί.

Κ ατά την κοινήν πάντων ομολογίαν, το σχέόιον τοΰ εν 
μάχαις γηράσαντος νέου τούτου στρατηγοΰ διά την μ ά - 
χην έκείνην ύπήρχεν άριστούργημα. ό  Ναπολέων έχρη- 
μάτισεν άξιωματικος τοΰ πυροβολικοΰ, και τοΰτο όιε-
κρίνετο είς αύτόν πάντοτε* δλα τά  στρατιωτικά σχέδιά 
του βάσιν Εχουσι το πυροβολικόν. 11 κλείς τών νικών του 
συνίστατο είς το νά συμπίπτωσιν δλα τά βλήματα τοΰ 
πυροβολικοΰ έπί δεδομένου τίνος σημείου, και, ούτως 
είπείν, Εδενε καί Ελυε τάς μάχας διά τοΰ τηλεβόλου. Ο 
νοΰς του ήτο καννονιοβολή, και τά  πάντα άνέθετεν είς 
την σφαίραν τ'.ΰ  τηλεβόλου* μέθοδος φοβερά, μέθοδος, 
ήτις μετά τοΰ στρατηγικοΰ πνεύματός του άνέόειξεν έπί 
δεκαπενταετίαν τον βλοσυρόν τούτον τοΰ πολέμου π υ γ 
μάχον άηττητον.

Τί Επταιε λοιπον ο ήρως, δ βασιζόμενος δικαίως έπί 
τής υπεροχής τοΰ πυροβολικοΰ του, δταν τά  πράγματα έν 
τω  κόσμω τούτω άγονται και φέρονται ύπο είρμοΰ τυχών; 
Μήπως ή εικοσαετία, καθ’ *?,ν ο μέγας ουτος στρατιώτης 
τής Γαλλίας δεν Επαυσε πολέμων, κατέστρεψε καί την 
μάχαιραν καθώς την θήκην της, την ψυχήν καθώς το σώ
μα; ή δ μέγας εκείνος νοΰς περιήρχετο είςΕκλε-.ψιν, ώς πολ
λοί διάσημοι ί^ορικοι ένόμισαν, παρας-ησαντες αύτον τυ - 
φλώττοντα είς τον προφανέστεοον τών κινδύνων; Αλλ Εχει 
αρά γε ηλικίαν καί δ νοΰς, καί καθίσταται μύωψ έν τή 
τάξει τών μεγάλο ι άνδρών τοΰ υλικού κόσμου, ους δύνα- 
τα ί τις νά δνομάση ένεργούς γίγαντας; —  Είς τούς έξο
χους νόας τοΰ κόσμου τοΰ ίδανικοΰ το γήρας δέν Εχει έπιρ-

ροην. Δάνται καί Μ ιχαηλάγγελοι οί ποιηταί καί κ α λλ ι- 
τέχναι γηράσκοντες αύξουσιν, ot δέ Αννίβαι και οι Βονα- 
πάρται γηράσκοντες άρα φθίνουσιν;

ύ  Ναπολέ(»>ν ητο νοΰς έξ έκείνων, άπο τών δπο'ων εξέρ
χετα ι η άστραπή* έφ’ ω καί κατηγγέλθη τρόπον τινά  είς 
το άπειρον, καί άπεφασίσθη ή πτώσις αύτοΰ. Η Βατερλώ 
δέν ην μάχη, άλλ’ ή μεταβολή τής οψεως τής ύφηλίου* 
παύσασα την διά τής σπάθης κατάλυσιν τών Εύρ6>παίκών 
θρόνων, άλλην Εκβασιν δέν έπήνεγκεν ή την συνέχειαν τής 
επαναστατικής έργασίας άφ ετέρου. Επέρανον τδ εργον 
το)ν οί μαχαιροφόροι; ήλθεν η σειρά τών σκεπτικών. 
0  αιών, 8ν ήθελεν ή Βατερλώ νά έμποδίση, έπροχώρησεν 
υπερθεν και έξηκολούθησε την δδον αύτοΰ. ί ϊ  άπαίσιος 
νίκη έκείνη ένικήθη υπό τής έλευθερίας Επειτα.

Το βάθος τής Εύρώπης μετά την Βατερλώ υπήρξε σκο
τεινόν. Πελώριόν τ ι  πραγμα Εμεινεν επί καιρόν πολύν κε
νόν διά τής έξαλείψεως τοΰ Ναπολέοντος. Οι βασιλείς εί- 
σήλθον είς το κενόν τοΰτο, έ^ρά;ατο όέ ή γηραιά Ευρώπη 
τής ευκαιρίας δπο>ς μεταρρύθμιση έαυτήν, καί έσχημα- 
τίσΟη συμμαχία τις , ι ε ρ ά  κλ»ηθεισα.

Ενώπιον καί άπέναντι τής παλαιας ταύτης Εύρώπης, 
τής άναπλασθείσης, έσχεδιάσθησαν οι χαρακτήρες νέας 
τινός Γαλλίας. Το μέλλον, τδ δποιον ειχε χλευάσει δ Ν α- 
πολέίον, Εκαμε την είσοδον αύτοΰ* είχε όε έπί τοΰ μετώ 
που του άστρον, έ λ  ε υ Ο ε ρ ί α, προς ί  έστράφησαν τά  
διάπυρα τών νέο^ν γενεών δμμα τα . Πρκγμα παράδοςον!
ήρ<
καί
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ίράσθησαν καί τοΰ μέλλοντος τούτου, τής έλευθερίας, 
καί ένταύτώ τοΰ παρελθόντος, τοΰ Αύτοκράτορος. Η ή τ -

αύτοΰ τον Ουδσωνα Αόου, καί ή Γαλλία Εστειλεν ώς κα 
τάσκοπόν της τον Μοντε^ινού. At έσταυρωμέναι χεΐρές 
του κατέστησαν ή άνησυχία τών θρόνων. Ο Αλέξανδρος 
τής Ρωσσίας τον άπεκάλει ί  ά ΰ π ν ί α  μου* το φάν
τασμά του έπροξένει τρόμον είς δλην την Εύρώπην. Οι 
βασιλείς έβασίλευσαν κακώς ησυχοΰντες, ένόσω Εβλεπον 
είς τον ορίζοντα τον βράχον τής Αγίας Ελένης.

0  Ναπολέων έγίνωσκε κατά πόσον εινε αύστηρά καί 
άδυσώπητος ή ιστορική στάθμη, Εκρινε δέ το άπώ τατον 
μέλλον ού /ί έκ τών πράξεων, άλλ’ έκ τών ηθικών συνε
πειών. Διδ καί ιχνηλατών τούς μεγάλους άνδρας τοΰΐίλου- 
τάρ^ου, μέ πτερόεν βήμα είσήλθεν είς την σκηνην τοΰ 
παντος, καταλιμπάνων τοΰ δράματός του την διαχείοι- 
σιν είς τ?,ς φαντασιοπληξίας του τάς χεΤρας.

Διετάγη νά υποχώρηση, καί υπεχώρησε* μετ άςιοπρε- 
πείας ομως, καί μετ άςιοπρεπείας τοσαύτης, δσης δ Κ αΐ- 
σαρ Ιούλιος έστερηθη κατά την δύσιν του. Εγένετο άφαν
τος ο*ονεί ήλιος εσπερινός έν μέσω νεφελών κεραυνοβόλων.

Μικρός ήν το ανάστημα δ μέγας τον νοΰν ουτος άνήρ 
καί εύσαρκος καί μελανόχρους. Ε ίχε την κόμην μέλαιναν 
καί άραιάν, το μέτωπον στρογγύλον καί το ομμα ζωηρόν, 
οξυδερκές καί φλογερδν, χαρίεν το στόμα, την φο)νην δυ
νατήν καί εύηχον, τήν κάτω σιαγόνα μικρόν προέχου- 
σαν, στερρόν καί τ α /ύ  τό βήμα καί τάς κινήσεις ζωηράς. 
Συνήθως διεσταύρου τούς βραχίονας έπί τά  στήθη η έξηγ- 
κωνίζετο. Τήν ένδυμασίαν ήν άπλούστατος, καΟό στρα- 
τιωτικός* πάντοτε σχεδόν Εφερε στολήν πρασίνην μετά
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λευκοΰ τοΰ υπενδύτου, ί) έπενδύτην φαιόν, καί μικρόν 
τόν πίλον. Αλλ ή θεραπεία αύτοΰ Εν τε  τοίς Παρισίοις 
κα ί έν τοίς στρατόπέδοις ήν πάντοτε πολυτελής καί πομ
πώδης, ή δέ έθιμοταξία μεγαλοπρεπεστάτη, αύστηρά καί 
κ α τ ’ ούδέν ύπολειπομένη τής έν τή  Ισπανική αύλή.

Λιτός μέν τό  γεΰμα, άνένδοτος δέ τήν έργασίαν, έν 
μέσςο τής ταραχής τώ ν συμπλοκών καί τών μαχώ ν διέ- 
τασσεν αταραχος καί παρατηρών τόν γεο>γραφικόν χάρ
τη ν  του* καί τό μηδαμινώτερον πλεονέκτημα δέν διέ
φευγε τό δςυδερκες καί πολύπειρον βλέμμα του. Εν κρί
σιμα ώρ<£, προκειμένης έφόδου κατά τοΰ εχθρού, δέν έφεί- 
δετο τοΰ αίματός του άλλ’ έρριψοκινδύνευεν, ένεψύχου 
διά δημηγοριών τούς σ υ σ τ ρ α τ ι ώ τ α ς  του καί άφειδώς 
έπεδαψίλευεν αύτοΊς βραβεία* διό καί ήγαπατο  καί έλα- 
τρεύετο υπ αύτών, διακρινόμενος μέ τό δνομα τοΰ μ ι -  
κροΰ  λ ο χ α γ ο ΰ .

Βαθύς έταστής ύφ άπάσας τάς έπόψεις, τολμητίας έκ 
φύσεο>ς καί είς άκρον ριψοκίνδυνος, κατά πρόληψιν έπε- 
ρειδόμενος έπί τόν άγαθόν αυτοΰ άστέρα, προβλεπτικός 
ά μ α  καί καταπληκτικός, διά τής παρουσίας του μόνης 
ήλέκτριζε τό παν. Ην αύτόχρημα τό <7?ατηγικόν πνεΰμα 
ίνσεσαρκωμένον, καί έγεννήθη φαίνεται πρός τό στρα- 
ταρ^ειν καί βασιλεύειν.

Εσχε τήν λαλιάν λακωνικήν, καταπειστικήν, ποιητι
κήν, καί τήν φωνήν Εντονον καί έμφαντικωτέραν πολλάκις 
τοΰ λ,όγου αύτοΰ* ήγάπα  τήν ποίησιν, καί έθεώρει τήν 
τιμ ήν ώς τό ίσχυρότερον έλατήριον τοΰ άνθρώπου. Δυνά- 
μεθα δε νά άρνηθώμεν δτι ήν καί σύζυγος τρυφερός καί 
φίλος ευγνώμων; Αναντιρρήτως, άν ή ειμαρμένη ηύδόκει, 
δ άνήρ άνεδεικνύετο πατήρ καθ’ δλην τής λέξεως τήν 
Εννοιαν.

Επιχειρηματικώτερος καί αύτοΰ τοΰ Αννίβα, μάλλον 
άφειδής καί άκόρεστος τοΰ κατακτητοΰ Μακεδόνος, με- 
γαλήτερος καί εύτυχέστερος τοΰ Καίσαρος άλλ’ άτυχέ- 
στερος τοΰ Θεμιστοκλέους, υπήρξεν δ φόβος καί τρόμος 
τώ ν συγχρόνων, καί Εσεται τό άντικειμενον τοΰ θαυμα- 
σμοΰ τών μεταγενες*έρων. Τρομερός, προσφιλής τώ ^ρατώ , 
ίσ τις  δι’ αύτοΰ έδοξάσθη ώς καί αύτός οι’έκείνου, άφή- 
κεν εις τήν Γαλλίαν μέγα  καί είς τόν κόσμον Ενδοξον μό
νον ίνομα καί ίστορικάς τινας σελίδας, πλήρεις καταπλη
κτικώ ν καί τρομερών συμβεβηκότων* έκτος δέ τούτων, 
μνημεία τινά καί τόν Ναπολεόντειον Κώδηκα.

Αν ήδύνατο νά άναδειχθη άνώτερος έαυτοΰ τε  καί τής 
τύχης του, ήθελε θεραπεύσει άναμφιβόλως τή ς Γαλλίας 
τάς πληγάς, καί ισως δ θάνατος ευρισκεν αυτόν έπί τοΰ 
αύτοκρατορικοΰ θρόνου.

ΜΑΝΙΑ ΙΔΙΟΤΡΟΠΟΣ.— Περιηγούμενός ποτε Γάλλος 
τ ις  τήν μεσημβρινήν Γαλλίαν, μετέβη καί είς έπίσκεψιν 
φυλακής τίνος, έμπεριεχούσης μ ετ άλλων συνήθων φυ 
λακισμένων καί τινας φρενοβλαβείς. Εις δ αύτών, λίαν 
Ι^ετρίας φρενοβλαβείας, άπήλαυεν είδους τινός έλευθερίας

έν τ$  φυλακή. Πλησιάσας αύτόν δ περιηγητής, έχαιρε- 
τίσθη πάραυτα ύπ’ αύτοΰ. «Καλήν ήμέραν, Κύριε! τώ  
είπε* πώς Εχετε; —  Κ άλλιστα, άπεκρίθη δ περιηγητής* 
υμείς δ έ ;— Επίσης καλώς* άλλά τό πραγμα πρέπει νά 
άλλάξη πορείαν.—  Τί συμβαίνει; —  Βλέπεις τήν κεφα
λήν μου; —  Α ϊΙ καί τ ί  μέ τοΰτο! τήν βλέπω .— Α! δέν 
γνωρίζετε τήν ιστορίαν μου. Μοΰ άπέκοψαν τήν κεφα
λήν, καθώς καί άλλων φίλων μου καταδικασθέντων έπ ί- 
σης* μόλις δέ ή έκτέλεσις είχε τελειώσει, καί δ δήμιος 
είδοποιήθη δτι κατά λάθος έκαρατομήθην. Πάραυτα λοι
πόν λαμβάνει ουτος έκ τοΰ κανίστρου κεφαλήν τινα, δυ
στυχώς ούχί τήν έμήν, καί προσαρμόζει αύτήν έπί τοΟ 
τραχήλου μου* ώς βλέπετε, είνε κάλλιστα προσκεκολλη- 
μένη. » Καί έπροσπάθει δ δυστυχής νά δείξη δτι ή κε
φαλή του έκρατεΐτο στερεώς έπί τών ώμων αυτοΰ. Ε ιτα  
δέ άδημονών, προσέθετε: « Κ ρατείται καλώς, Κύριε, ώς 
βλέπετε, καί δμως δέν πρέπει νά έξακολουθη ούτως ή υπό- 
θεσις αυτη. όποία  δυστυχία νά Εχητις ξένην κεφαλήν!»

Καί υπεχώρησε, παραχωρήσας τήν Οέσιν του είς έτε
ρον μετριώτερον φρενοβλαβή, δστις είχε τήν παράδοξον 
μονομανίαν νά νομίζη έαυτόν δημιουργόν τοΰ σύμπαν- 
τος. —  « Βλέπετε, Κύριε, Ελεγε πρός τόν ξένον, πόσον 
άρμονικώς συνέταξα τά  π ά ν τα ; τίς δύναται νά άντιλέξη 
δτι δ ήλιος δέν είνε καλώς τοποθετημένος, καί δτι ή σε
λήνη καί ot λοιποί άστέρες δέν φυλάττουσιν οΐαν ά πα ι- 
τεΤται τάξιν ; Εγώ έδημιούργησα έπίσης τάς νεφέλας, 
τούς άνέμους καί τή νχ ιό να ! —  Καί τόν σεισμόν άκόμη; 
ήρώτησεν δ περιηγητής, θέλων νά έννοήση μέχρι τίνος 
ησαν βεβλαμμέναι αί διανοητικαί δυνάμεις τοΰ δυστυ- 
χοΰς έκείνου. —  α ! οχι! άπηντησεν δ φρενοβλαβής άπο- 
συρόμενος μετά φόβου, τόν σεισμόν καί έγώ δ ίδιος τόν 
έφοβήθην!»

ΦΤΣΙΚΟΝ Π Τ Ρ.— Ε πί τής Ερύκης, £ρους έν Σικελία, 
Εκειτο ύπαιθρος βωμός τής Αφροδίτης, ί ν φ  ήναπτεν άσβε
στος φλόξ ήμέραν καί νύκτα, άνευ ξύλων καί άνευ άνθρα- 
κιας ούδέ τέφρας* ή φλόξ αυτη δέν έπη^εάζετο ουτε υπό 
τής βροχής, ούτε έκ τοΰ ψύχους ή τής όρόσου. 0  Βάΰλος 
νομίζει μΰθον τό φαινόμενον τοΰτο* καί μΰθον ήθελε νο
μίσει καί τό υπό τοΰ Ψιλθ7 ράτου λεγόμενον περί τίνος 
κοιλώματος, δπερ είδεν δ Απολλώνιος έν ίνδ ίς, άφ ου έξήρ- 
^ετο διηνεκώς φλόξ ιερά άνευ καπνοΰ καί άνευ δσμής. 
Εν τοσούτςο καί είς άλλα μέρη ή φύσις ήναψε παρόμοιον 
πΰρ. Τό πΰρ τής έν Τοσκάνη P ie tra  Mala προέρχεται 
κατά τόν S ir  H u m p h ry  Davy έκ τής άπελευθερώσεως 
(ilegagem en!) άνθρακούχου υδρογόνου άερίου. At τόν 
θαυμασμόν τών θεωμένων διεγείρουσαι διηνεκείς φλόγες 
έν Α τεσχ-Γάθ, πλησίον τής έν Γεωργίς Βακχοΰς, δπο- 
τρέφονται έκ τής άναβλυζούσης έκ τής γής νάφθης. Τό 
ιερόν πΰρ ot ίλασμόν τών έαυτών αμαρτιών έπιζητοΰντες 
Ινδοί περιεστοίχισαν μέ κελλία, ώς καί τό  πάλαι άνήγει- 
ρον άλλοι τη  Αφροδίτη ναόν περί τό ιερόν τής Ερύκης πΰρ.

Είς τά  έν Ουγγαρία άλατωρυχεία τής S zah n a , έν τφ 
περιοχή τοΰ M arm arosch, δρμητικόν £εΰμα άέρος, έξερ- 
χόμενον Εκ τίνος υπορύγματος, άνάπτει αύτομάτως. Είνε 
δέ ύδρογόνον άέριον, δμοιον τώ  έν χρήσει πρός φωτισμόν 
σήμερον gaz.



Α2ΙΤΙΑ. —  Μυρία παραδείγματα ΰπάρχου-ην απολύ
του ασιτίας έπί μέγα χρόνου διάστημα, ό  πλοίαρχος 

διοικητης του Αγγλικού πλοίου η Μ ε γ α λ ο δ ω 
ρία,  ίπλευσε 400  σχεδόν μίλια έφ’ άλιτενοΰς (ίσυπί- 
όου τ?, θαλάσση) πλοίου μετά 17 άν ρώπων εκ του πλη
ρώματος αύτου, μή εχων άλλην τροφήν έπί I 7 ημέρας, 
είμή μικρόν τι πτηνόν, μόλις ούγγίας τινάς ελκον. Λεκα- 
τέσσαρα άτομα, άνδρες καί γυναίκες, έκ του Αγγλικού 
πλοίου ή Ηρα,  ναυαγήσαντος έπί τών παραλί<υν τής 
Αρρακανίας, επαρχίας τών ίνδοβρεττανικών χωρών, έζη- 
σαν 23 ημέρας άνευ ούδεμιας οίασδήποτε τροφής. Δύο 
δ έ  άτομα πρώτον επεσον θύματα τής πείνης την πέμπτην 
Ημέραν.

Κ ατά τήν γνώμην του Tilieilv, τά  άλογα ζώα υπο- 
φέρουσιν έπί πλείονα χρόνον ?; ο άνθρωπος παντελή ασι
τίαν* ισως διότι, στερούμενα τής σημερ.νής τροφής, δέν 
άνησυχουσι καί περί τής έπιούσης ημέρας.— Μοσχογαλή 
τις έζησεν έπί 1 0 ημέρας άνευ τροφής* αίγαγρος έπί 20 
ημέρας, καί αίλουρος όμοίο>ς* αετός τις έπέζησεν 27 ημέ
ρας* τρόχος, έπί ενα μήνα, καίπλείσται κύνες 30  ημέρας, 
ουδεμιας μεταλαβοΰσαι τροφής. Εν τοίς ύπομνημασι τής 
Ακαδημίας τών Επιστημών άναφέρεται ανέκδοτον περί 
κυνός τίνος, όςτις κλεισθείς έξ απροσεξίας έν άγροτικώ 
τινι οίκω, έζησε 40 ημέρας άνευ άλλης τροφής, η του 
υφάσματος στρωμνής τίνος, οπερ είχε καταςεσχίσει. Ανα- 
γινώσκομεν έπίσης είς διαφόρους συγγραφείς οτι ο κρο
κόδειλος δύναται νά ύποφέρη παντελή ελλειψιν τροφής 
έπί 2 μήνας, δ σκόρπιός 3, ή άρκτος 0, ο χαμαιλέων 
8  μήνας, ή δέ έχιδνα 10 έτη, οπερ ομως δεν έχεται 
πιθανότητος.

0  Vail la lit είχε σκορπίον τινά, ζησαντα £ν ετος πε
ρίπου άνευ τροφής, καί άντι νά έξασθενήσωσιν αι δυνάμεις 
αύτου άπο τής εκτενούς ταύτης νηστείας, έφόνευσεν 
άμέσως ετερον σκορπίον, ήττον ομως πειναλέον, π λ η 
σίον αύτου τεΟέντα. ό  Ιωάννης K ll'ilc r  ένεκλεισέ τινα
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έπί 2 ετη άσιτος, ήδυνήθη μετά ταυτα  νά δραπετεύση. 
Αναφέρεται έπίσης ότι δύο οφεις έζησαν έντος βαυκά- 
λεως υ έτη άνευ τροφής.

ΑΓΙΑ ΑΜ1ΙΟΤΑΑ.— Ούτω καλείται κατ’εξοχήν φιάλη 
τις περίφημος, εύρισκομένη έν τώ  μητροπολιτικώ ναώ τής 
πάλαι πρωτευούσης τής Γαλλίας Ρήμοον, περιέχουσα το 
μύρον, διά του οποίου έχρίσΟη ο πρώτος χριστιανός βα
σιλεύς τών Φράγκων Κλόβις, καί μετ’ αύτον πάντες οί 
βασιλείς τής Γαλλίας. II φιάλη αύτη, κατά τινα παρά- 
δοσιν γενικώς πιστευομένην παρά τού απλού λαού έν Γαλ
λία, έφερΟη εις τον Επίσκοπον τής ρηΟείσης πόλεως άγιον 
Ρεμήν υπό περιστεράς τίνος, καθ ί,ν ώραν έτελεϊτο έν τώ 
ναώ ή στέψις τού ένδοξου έκείνου βασιλέως. Διότι, βλέ- 
πων ο άγιος Ρεμής, καθώς ή παράδοσις λέγει, ότι διά τό 
άπειρον πλήθος τού λαοΰ, τό οποίον ητο συνηΟροισμένον 
λ α  την τελετήν ε:ς τήν εκκλησίαν, ί  διάκονος δεν ήδύ- 
νατο να φερη προς αύτον άπό τό σκευ'οφυλάκιον τό άγιον 
μύρον όπο;ς χρίση τόν βασιλέα, ύψώσας τάς χεΐρας πρός

τον ούρανόν, έπεκαλειτο βοήθειαν παρά του Κυρίου. Τότε 
περιστερά λευκή ώς ή χιών κατήλθε, φέρουσα έπί του 
ράμφους αύτής τήν Αγίαν Αμπούλαν, όλος δέ ο ναός 
έπληρώΟη ύπό άφατου ευωδίας άυ,α ήνοίχθη ή θεσπεσία 
έκείνη φιάλη. Εκτοτε δέ ή Αγία Αμπούλα διεφυλάχθη έν 
τώ  σκευοφυλακίω τού ναού, καί διά τού έν αύτώ περιε
χομένου μύρου έχρίοντο οί κατά καιρούς άρξαντες τής 
Γαλλίας. Κ ατά τήν Γαλλικήν όμως έπανάστασιν, το ώς 
ίερόν τούτο θεωρούμενον παλλάδιον τής Γαλλίας, δέν διέ— 
ουγε τήν μανίαν τών νεωτέρων εικονοκλαστών* διότι τω  
1794 ,  άπεσταλμένος τής εθνικής τών Γάλλων Συνελεύ- 
σεως, έλθών εις Ρήμους, έχυσεν έν ονόματι τής δημοκρα
τίας τό χρίσμα, καί εΟραυσεν εις μυρία τεμ ά χ ια  την 
Αγίαν Αμπούλαν, ητις ώς έκ θαύματος εύρέθη πάλιν 
ακολούθως σώα καί άκεραία καί πλήρης μύρων καί εύω- 
δίας τώ  1 825 ,  οπότε δι αύτής έχρίσθη πάλιν νέος χ ρ ι -  
σ τ ι α ν ι κ ώ τ α τ ο ς  β α σ ι λ ε ύ ς .

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΟΦΩΝ.— Τά περιττά
τοις πλουσίοις, λέγει δ Δομάτος, έπρεπε νά χρησιμεύωσι 
διά τά  άναγκαιουντα είς τούς πτωχούς. Τό έναντίον όμως 
συμβαίνει, διότι τά  είς τούς πτωχούς άναγκαιουντα χρη- 
σιμεύουσι διά τά περιττά τών πλουσίων.

Ως αί χελιδόνες έρχονται είς ημας τό θέρος, λέγει δ Κ ι- 
κέρων, καί αναχωρούν τον χειμώνα, ουτω καί οί ψευδείς 
φίλοι μας παρουσιάζονται μέν έν καιρώ τής εύτυχίας μας, 
άπομακρύνονται δέ όταν δυστυχώμεν.

11 ζωή, κατά τόν Πλάτωνα, εινε μία στιγμή μεταξύ 
δύο αιωνιοτήτων.

Η πείρα, λέγει δ Φραγέλης, έχει άνοικτόν σχολείον, είς 
το δποίον όμως τά  μαθήματα στοιχίζουσι πολύ ακριβά’ 
άλλ’ είσί τά  μόνα, άπερ ήμπορούν νά διδαχΟώσιν οί α
νόητοι.

ΙΪ συνείδησις, κατά ποιητήν τινα Ινόόν, είνε έρημίτης 
ζών είς τά βάθη τής καρδίας, καί είς τού δποίου τούς ο
φθαλμούς δεν υπάρχει τίποτε κεκρυμμένον.

ΙΪ ιστορία, λέγει δ Βακών, καθιστα τον άνθρίυπον φρο- 
νιμώτερον* ή ποίησις, πνευματικώτερον* τά  μαθήματα, 
άγχινούστερον* ή φυσική φιλοσοφία, βαθύτερον* ή ήθική, 
σοβαρώτερον καί μετριοπαθέστερον* η ρητορική καί η 
διαλεκτική, πλέον φιλόνεικον καί όεινοτερον είς τάς συ
ζητήσεις.

11 μουσική, κατά τόν Αούθηρον, είνε τό μεγαλοπρεπέ- 
στατον καί θυμηδέστατον τών πρός τόν άνθρο^πον δώρο^ν 
τού θεού. 11 μουσική είνε οίον προεικόνισις τής μελλούσης 
ζωής, ή ίρις τής διαθήκης, μετενεχθεϊσα έκ τής δψεως είς 
τήν ακοήν.

II ευγλω ττία τών δακρύων είνε ή μάλλον πάσης άλ
λη: πειστική* προκαλούσι τήν συμπάθειαν, έπιβάλλουσι 
τήν συγκίνησιν, καί διά τής σιγής των έπιτυγχάνουσιν 
ό,τι αί ζωηρόταται φωναί καί ίκεσίαι δέν ήθελον επι
τύχει. Εινε τούτο έν τη  γυναικί ισχύς, ητις κάμνει νά 
Οριαμβεύη ή αδυναμία της.

*

Ο ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟΣ ΙΟΓΔΑΙΟΣ. 

κατά τόν Schubart.

Ερπει είς £άχιν ζοφεράν τοΰ Καρμηλίου ορούς 
ό ΙουδαΤος ’Αχασοήρ με στόνου; Ουμοφθόρους, 
και ηδη δισχιλιοστός ένιαυτός έγγίζει 
άφότου θεία πανταχοΰ οργή αύτον μαστίζει.
Διότι οταν δ Χριστός, βαττάζων τόν σταυρόν του, 
έστάΟη δλος κεκμηκώς ποτε πρό τών Ουρών του 
ζητών άνάπαυσιν μικράν, αυτήν τψ άπαρνεΤται, 
καί & Σωτήρ μεΟ’ ΰορεων τή ; Ούρα; άπωθεΤται! 
Αποκαμών δ’, είς τοΰ σταυρού τό βάρος υποκύπτει, 

και κλονισΟείς, έπί τής γής μετά τοΰ ςύλου πίπτει* 
και μολαταύτα σιωπ?. Ιίλήν ’Αγγελος θανάτου, 
πλήρης οργής καί λύσσης στά; εμπρός τοΰ Οεηλάτο,ί, 
«Ε ίςτόν  θεόν, απάνθρωπε! ειρήνην, λέγ’, ήρνήθης ;

)} μεχρις έλεύσεως αύτοΰ ειρήνης έστερήθης ! »
Καί μαύρος-δαίμων, Ά χασβήρ, εκτοτε τής Γεέννης 
σε πλήττει οπουδήποτε τής γής άν διαμέντ4ς.
Σ ’ άπηγορεύΟ’ ή γλυκερά τοΰ τάφου ησυχία, 
δ θάνατος, ή μόνη σου αυτή παρηγορία.

Προβαίνει εκ τής φάραγγος ό τάλας μ ’ αγωνίαν, 
κι’ αύχμώ ν τής γενειάδος του τινάσσει τήν κονίαν.
Σωρός κρανίων πρόσκειται, κρανίων άνΟρωπείων 
πεπυργο) μενών φρικωδώ;! λαμβάνει εν κρανίον, 
τό σφενδονίζει άνωθεν* αυτό κατεκυλίσΟη, 
κ* έκ κορυφής είς κορυφήν σκιρτών έΟρυμματίσΟη. 
Βρυχώμενοςδ ’Αχασβήρ, βο^* « *Πν τοΰ πατρός μου!»  
Κι’ άλλα κρανία πίπτουσιν* «Αυτό ήν τής μητρός μου, 

τών γυναικών, τών τέκνων μου αυτά ήσαν κρανία ! 
αύτο'ί άπεΟανον . . . έγώ ζώ μο'νος, ώ μ α νία ! 
Φοβερωτάτη, τρομερά έφ5 ολης τής ζωής μου 
ή θεία δίκη κρέμαται έπι τής κεφαλής μ ο υ ! 
’ΕπυρπολήΟη ή Σιών* είς τά πυρά της πλέων 
jj.1 βρέφος εις τό στόμα μου, έφυγα τόν ‘Ρω μαΐον. 
Αλλ’ ή φυγή τί μ ’ ώφελεΤ, άφοΰ δεν αποθνήσκω, 

άφοΰ άνάπαυσιν ποτ* κάμμίαν δεν ευρίσκω ; 
και εις τής 1 Ρώμης εμελλον τ ’ ομ μ α  μου νά κορεσω 
τά γιγαντώδ’ έρείπια, και εσπευσα νά θέσω 
τό σώμά μου ύπό αυτό τοΰ γίγαντος τό σώμα* 
ό γίγας πλήν κατέπεσεν, έγώ δέ ζώ ακόμα.
Εθνη, φυλαί έςέλιπον . . . τής ύφηλίου άνω 

έγώ μόνος άπέμεινα χωρίς νά άποΟάνω.
’Εκ κορυφής ΰψινεφούς κατέπεσον όρμήσας 
εις τή; θαλάσσης τόν βυθόν . . . πλήν αύΟις άναδύσας 
δινήεν κΰμα μ ’ ερριψεν εις τήν ακτήν επάνω, —

» εί; μάτην έπροσπάΟησα καί πάλιν ν’ άποΟάνω.
» ‘Π Αίτνα έςηρεύγετο τό πΰρ της τεραστίως,
» έν μέσω τού βαράθρου της έπήδησα άγρίως*
» όμοΰ δέ μέ τούς γίγαντας έκεΤ δέκα σελήνας,
» Ορηνών καί ωρυόμενος τά; μαύρα; μου όδύνας,
» δέκα σελήνας έμεινα τό πΰρ άναριδιπίζων,
» καί τού; θειούχους κεραυνούς αύτής έξακοντίζων.
» Είς μίαν τ η ς  πλήν εκρηςιν ή Α ί τ ν α  μ ’ άνυψόνει,
» καί μ ’ έ;εμεΤ ή λάβα της, πλήν δέν μέ πυρακτόνει.
» ’ΕπυρπολεΤτο δάσο; τ ι’ ώ ; μανιώδη; τρέχω  
» έντό; του* φλόγα; άνωθεν καί κάτωθεν μου ε /ω .
» Μόνον κατά τόν πόδα μου ολίγον έφρυγώΟην,
)) άντέσχον ει; τοσουτον πΰρ καί δέν κατηναλο^Οην.
» Είς τών πολέμων έπειτα τήν λύσσαν εξετέθην,
» έμάνην κατά Γαλατών όπόταν έπετέΟην.
» Τών ανίκητων Γερμανών τά δόρατα καί βελη 
» μυρία συνεΟλάσΟησαν κτυπώντά μου τά μέλη.
» Τά ξίφη τών Σαρακηνών έν μέσω τής ορμής μου 
» είς τρίμματα κατέπεσον έπί τής κεφαλής μου.

» Αί σφαΤραι τής αίματηράς έκείνης καταιγίδος 
» επιπτον ώς έρέβενΟοι έπί χαλκής άσπίδος.
» Οί κεραυνοί ώλίσΟαινον έπί τοΰ σώματός μου,
» ως επί σκόπελον τραχύν ερπύζοντες έμπρόςμου,
» άλλ’ ούδ’ ύπ^ έλέφαντος ποτε κατηγωνίσΟην,
» ούδ’ άπό ίππου τήν δπλήν οργίλου έζαλίσθην.
» Πλησίον μου υπόνομος μέ πύρινον γαστέρα 
» έξαίφνης δια^ήγνυται . .  . πετώ είς τόν άέρα ! . ·
» έκκωφευΟείς κατέπεσα. . . περιφρυγμένος μόνον, ·
» καί βλέπω τών έταίρων μου άμέτρητον τόν φόνον.
» ’Εν μέσω α'ίματοςπολλοΰ καί μυελών χυμένω ν,
» χειρών καί ώμων καί ποδών οίκτρώς συντεθλασμένων^ 
» τό τών Γιγάντων £όπαλον κ ^ π ώ ν με συνετρίφθη 
» καί τών δημίων μου ή χειρ πριν πέσ$ παρελύθη.
» Ημβλυνα τόν τής τίγρεως όδόντα φρικαλέον,
» καί είς τό άμφιΟέατρον δέν μ ’ ^σχισεν δ λέων.
» Καί μεταςύ έκάΟησα φαρμακερών δρακόντων,
» κ’ή χείρ μου σφίγγει τόν φραγμδν τών μαύρων των οδόντων* 
» άλλά οί οφεις φεύγουσι καί δέν μέ φαρμακώνουν,
» μόνον μέ έτραυμάτισαν καί δέν μέ θανατόνουν.
» Σκώπτων έντ^ς τυραννικών είσήλΟον άνακτόρων*
« Είσαι, εΤπον τψ Νέρωνι, θηρίον αίμοβόρον !
» καί εΤπον τοίς Χριστιανούς, αίμόφυρτα θηρία !
» κ’είς τοΰ Μωσέωςτόν πιστόν, Τίγρις εΤσαι άγρια 1 
» Οί τύραννοι ^σΟάνΟησαν φρικώδη άγωνίοιν,
» άλλά δέν μοί έπέβαλον θανάτου τιμωρίαν.
» Ω ! διατί δέν δύναμαι δ τάλας ν’ άποΟάνω,
» μετά τοσούτους μόχθους μου κ’ έγώ νά άνασάνω ;
» νάφερω σώμα έκ χοδς άνθρώπου έπαράτου,
» με τήν όσμήν τοΰ Ίττώματος, μέ χρώ μα τοΰ θανάτου I
» μονοτονία χαίνουσα αιώνας νά μέ φΟίν$,
» κι* δ Κρόνος παΐδας νάγεννςέ, παΤδας νά καταπίνει;
» Α χ  1 διατί δέν δύναμαι δ τάλας ν ’ άποθάνω I 
» Ω σύ, όστις μ ’ οργίζεσαι τόσον σκληρώς έπάνω,
» έάν ή δπλοθήκη σου έγκλείει φρικτοτέραν 
» δίκην τινά, ώς άπασών καταστρεπτικωτέραν,
» πέμψον καί ταύτην κατ’ έμ ο ΰ ! Τυφών τις άς δρμήστ}^
» κι’ έκ τοΰ Καρμήλου άνωθεν άς μέ κατακρημνίσβ*
» έπί τούς πρόποδας αυτού εμβρόντητος νά πέσω,
» καί πνευστιών κι1 άγωνιών έφ’ άπαξ νά έκ7ΐνεύσω. I .  · *

Καί κλίνει δ ’Αχάσβηρος* βομβεΤ ή άκοή του, 
καί κλείουν ύπό μελανής νυκτός οί οφθαλμοί του. 
Ε ίς Αγγελος τόν εφερεν έπάνω τού Καρμέλου, 
καί ταύτα έςεφώνησε τό στόμα τοΰ ’Αγγέλου:
« Κοιμασαι, ώ ’Αχάσβηρε ; κοιμοΰ έν ήσυχί^ !
» δ'χι, ή μήνις τοΰ θεοΰ δέν εΤνε αίωνία! »

V Λ  *

ΚΩΝΣΤ. Α. ΚΟΓΜΑΝΟΓΔΗΣ.
ίΤ

ΑΣΜΑ ΤΟΓ ΠΑΡΑΦΡΟΝΟΣ.

Νέον άνθος ’έΟαλλον.
Αγγελος μ ’ έφίλησε 

φίλημα πικρόν* 
μ ’ εδρεψε καί μ ’ ’έ^ ιψ ε, 
κ ’ εί; κρημνού; μ ’ έκύλισε 

χε ίμ α ^ ο ς  νεκρόν.

Κύκνος χιονόπ τερος 
ν ’ άναβώ ήΟελησα 

είς τόν ούρανόν, 
πλήν χρυσή μ ’ έκέντησε 
κεκρυμμένη μέλισσα 

κ’ επεσα Οανών.

Φωτοβόλοι μ ? εφεγγον 
ϊρω ς  καί διάνοια, 

ιερά δυάς*



φευ ! άγρία εσβυνε 
τ1 άστρα τα ουράνια 

λαίλαψ πόντιας 1
Χάρτης ό θεογραπτος 
της εύρείας πλάσεως 

μ’ ήτον ανοικτός* 
πλήν μοι την άφήρεσεν 
άπο τής όράσεως 

κάλυμμα νυκτός.
Περιφέρω εκτοτε, 
τήν ψυχήν αόμματος, 

βλέμμα σκοτεινόν 
είς κενήν την εκτασιν 
τ’ουρανίου δώματος, 

είς τό παν κενόν.
Φύσις, ώς έΟήλασα, 
νέος ών, τό γάλα σου, 

πάλιν σε ποθώ* 
να μ’ άνοίξης έρχομαι, 
μητερ, τας άγκάλας σου 

καί νά κοιμηθώ!

Α. Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗΣ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.ι

Q ΧΡΟΝΟΣ, Ημερολόγων τοΰ βισέκτου Ετους 1 8 6 4  
ι/.ετά εικονογραφιών. Ετος τρίτον. Δαπάναις Συμεών Αν- 
ορεάδου. Εν Αθήναις, 1 8 ϋ 3 .

£ν  έκ τών β ίβ λ ο ν  έκείνων, ών ή χρήσις πάγκοινες ίς ι  
παρ’ ήρ.Τν, καί τά  δποΤα δ λαός ευχαρίστως καί μετά πε- 
ριεργείας λαμβάνει είς χειρας, είσί τά  Η μ ε ρ ο λ ό γ ι α .  Διά 

,τών βιβλιαρίων τούτων πλεΐστα δσα καλά καί ώφέλιμα 
δυνατόν .νά μετοχετευθώσι τώ  λαώ, κα ί πολλάκις καλώς 
γεγραμμένον καί άρίστης εκλογής ήμερολόγιον άναπληροι 
την θέσιν δςδακτικοΰ βιβλίου. Σήμερον πλεΐστα όσα δη
μοσιεύονται ήμερολόγια, ποικίλην περιέχοντα, υλην τερ
πνήν καί ωφέλιμον πολλάκις, καί ομως πολλά ολίγα δυ
στυχώς εκπληροΰσι τόν υποδειχθέντα ήθικόν σκοπόν* διό
τ ι  τά  πλεΐστα, είς κερδοσκοπίαν μάλλον ή ήθικήν ώφέ- 
λειαν άποβλέποντα καί έν πλείστη οση άγυρτία υπό τοΰ 
τυχόντος γραφόμενα δπως κινώσιν ευθύς έκ προοιμίων την 
περιέργειαν τοΰ άγοραστοΰ, άντί ώφελείας βλάβης πρόξε- 
να γίνονται.

Ο άπό τίνος διά της εκλογής τώ ν μετατυπώσεων καί 
δημοσιεύσεών του ου σμικράν υπηρεσίαν προσφέρω ν τώ  
ήμετέρ<μ κοινω Κ. Συμεών Ανδρεάδης, έν τη  φιλοκαλία 
^του άνέλαβεν όπως θεραπεύση καί την έπαισθητήν ταύτην 
Ιλλειψιν διά τής δημοσιεύσεως τοΰ καλώς γεγραμμένου 
καί κάλλιστα άναγνώσματα περιέχοντος Χ ρ ό ν ο υ .  Αρκεί 
τ ις  μικρόν νά έγκύψη είς τό εργον τοΰ Κ. Ανδρεάδου, δπως 
ϊδη  ποικιλίαν, έκλογην άρίστην καί υλην σπουδαίαν, τερ
πνήν καί ώφέλιμον, τεχνηέντως κατεστρωμένην. Εκτός 
δέ τούτου, άκρίβεια περί τάς χρονολογίας, οιαν σπανίως 
ευοίσκει τ ις  είς άλλα τοΰ τοιούτου είδους έργα, καί πολλά 
Ενδιαφέροντα τό καθ ήμας κοινόν, ιδού τά  κυριώτερα χα- 
ρακτηριτικά, ατινα τιμοΰν καί συσταίνουσι τόν Χρόνον .

Αμφιβολία δέν υπάρχει δτι, προϊόντος τοΰ καιροΰ, θά 
κατασταθή τελειότερον τό γνήσιον τοΰτο τής μεγαλοπό-

λεως ήμών προϊόν, καί δτι δ πάντων προαγωγός καί δι
δάσκαλος χρόνος θά βελτίωση έπαισθητώς καί τόν τό τρί
τον ήδη ετος τής ηλικίας αυτοΰ διατρέχοντα Χρ ό νο ν .

Εν τούτοις, έπιθυμοΰντες νά δώσωμεν είς τούς ή μ ετέ- 
ρους άναγ/ώστας ιδέαν τής ποικιλίας τοΰ Ημερολογίου 
τούτου, παραθέτομεν περιεργείας χάριν μικρόν τ ι  δ ιηγη- 
μάτιον, συνενοΰν μετά τής τέρψεως την διδασκαλίαν, ώς 
όλα τά  έν τώ  Χ ρ ό ν ^  περιεχόμενα.

Ο ΒΕΖΤΡΗΣ ΚΑΙ Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ.

—  Εξελέχθημεν μεταξύ τώ ν ώραιοτέρων γυναικών 
τής Ασίας, έδιδάχθημεν νά σοί άρέσκωμεν, πραθυμούμεθα 
νά σέλατρεύωμεν καί άμιλλώμεθα πρός άλληλας, όταν 
πρόκειται τις έξ ημών νά σέ άγαπηση πλειότερον. Ενώ δέ 
καί σύήγάπας ήμας άλλοτε, πώς γίνεται τώρα, κατάκλει- 
στος είς τά  ένδότερα τών άνακτόρο)ν σου, νά θεωρής ημας 
ώς αντικείμενα άδιαφορίας, μίσους μάλιστα; Ποία ιδιο
τροπία ή άηδία μας στερεί καθ’ ημέραν τάς θωπείας καί 
την παρουσίαν σου;

Ουτω: έλάλουν μίαν ημέραν αί γυναίκες τοΰ σεραγίου 
είς νεαρόν τινα  Σουλτάνον, ώραίον καί άξιέραστον, καί 
οστις έπί τινα ετη ητο έκδοτος είς τών χ α ρ ε μ ί ω ν  του 
τάς ήδονάς.

—  Ουτε ιδιοτροπία, τα ϊς άπεκοίθη εκείνος, ουτε ά -  
διαφορία, καί πολύ δλιγώτερον άηοία η περιφρόνησις, μέ 
άπομακρύνουσι τών τόσων σας θέλγητρων, ό  ορθός λόγος 
καί αί συμβουλαί τοΰ γέροντος βεζύρου μου μέ κατέπει- 
σαν ν’ άποφύγω καί νά παραιτηθώ άπό τήν ήδυπάθειαν, 
δπο>ς ένασχοληθώ είς τά  άφορώντα τήν αΰξησιν τοΰ Κρά
τους καί τής δόξης μου.

—  0  γέρων υπουργός σου, δ παλ ίμπαις βεζύρης σου! 
αυτός σέ Εδωκε τοιαύτας συμβουλάς! είπε μία νέα ό δ α -  
λ  ί κ ι σ σ α. Πίστευσον, Σουλτάνε μου, οτι καί δ ίδιος θά 
εκλινε γόνυ ένώπιον τών γυναικών, άν δέν έφοβεϊτο τήν  
περκρρόνησιν. Επίτρεψον, Σουλτάνε μου, νά μέ δώσης είς 
αυτόν διά μερικάς ή μέρας ώς δούλην του, καί σοί υπόσχο
μαι νά σοί τόν φέρω είς τά  νερά μου, καί νά τόν κ α τα -  
πείσω νά πράξη ο,τι καί άν ήθελον τώ  είπει, Εστω καί τό 
πλέον άνόητον.

Οι λόγοι ουτοι ευχαρίστησαν τόν Σουλτάνον τά  μ έγι
στα. 0  γέρων βεζύρης ελαβε μετ δλίγας ημέρας ίώρον 
παρά τοΰ κυρίου του τήν ώραίαν όδαλίκισσαν. Τά θέλγη
τρά της άνεζωπύρησαν τήν έκ τής ηλικίας ψυχρανθεΐσαν 
καρδίαν του, καί εγεινεν έντός βραχέος χρόνου καί λάτρις 
της καί παίγνιόν της. Οτε δέ έκείνη έξησφαλίσθη περί τοΰ 
θριάμβου της, καί είδεν οτι δ γέρων παρεδόθη είς αυτήν 
δλόκληρος, ήλλαξε τότε διαγο)γήν καί ώπλίσθη μέ α ύςη- 
ρότητα. Είς μάτην δ γέρων έραστής τήν έβίαζε νά ένδώση 
είς τήν τόσην ζέσιν τής καρδίας του.

—  Τί παράξενοι οπού είσθε σεις οί άνδρες! τώ  ειπεν 
έκείνη μίαν ήμέραν. Νομίζετε οτι είμεθα υπόχρεοι νά υπο- 
χωρώμεν είς ολας τάς θελήσεις σας, άρκεΐ μόνον σείς νά 
ζητείτε. Εάν ζητής παρ’ έμοΰ ό ,τι νομίζεις ευτυχίαν σου, 
καί τό δποΙον ήμπορεϊ νά μέ καταστήση διπλασίως δού
λην σου, πληρόνεις άράγε πολύ ακριβά καί τήν εύνοιαν 
καί τήν Ουσίαν μου, έάν στέρξης νά κάμης μόνον μίαν 
ήμέραν ο,τι καί έγώ σοΰ ζητήσω ;

- —  Μίαν μόνην ήμέραν! Πρόσταξε, ψυχή μου* θέλω
έν οσφ ζώ νά σοί υπακούω καί νά σοί άρέσκω.

“  Είνε παρα πολύ τοΰτο δι έμέ, τήν πτω χήν δούλην 
σου. Δέν θέλω παρά μόνον μίαν ήμέραν, τήν αύριον. Ναί, 
συγχώρησον αύριον νά δοκιμάσω τήν πρός έμέ ά γά - 
πην σου.

0  βεζύρης υπεσχέθη έντη σφοδρότητι τοΰ πάθους του,
δέ δδαλίκισσα έμήνυσεν είς τόν Σουλτάνο; νά κρυφθή 

έγκαίρω; είς τά  δώ ματα τοΰ ύπουργοΰτου. Ουτος δέ, ά
μ α  φθάς, π ίπ τε ι είς τούς πόδας τή ; νεάνιδος.

—  Μίαν στιγμήν, τω  ειπεν έκείνη* ένθυμήθητι δτι 
σήμερον Οά δοκιμασθη δ πρός έμέ έρως σου* θέλω νά βε
βαιωθώ μέχρι τίνος βαθμοΰ δύναται νά φθάση ή τοσάκις 
Ιπαινεθεΐσα εύγένειάσου. Βλέπεις τοΰτον τόν χαλινόν καί 
τοΰτο τό  έπ ίσ α γμ α ; Πρέπει νά σοί βάλω καί τά  δύο, 
κα ί ούτως έπισεσαγμένος καί χαλιναγωγούμενος, νά μοί 
χρησιμεύσης δι δλίγην ώραν ώς υποζύγιον, καί νά μέ πε- 
ριαγάγης έντός τοΰ δώ ματο; τούτου.

—  Τί ιδιοτροπία! τ ί παραξενιά! ειπεν έκεϊνος* άλλά 
πρέπει νά θέλω δ,τι θέλεις* σοί τό υπεσχέθην.

Καί ουτω, μέ τόν χαλινόν είς τό στόμα καί τό σάγμα 
είς τήν ράχιν, περίπατε! μέ τά  τέσσαρα, καί διασκεδάζει 
τήν Γλυκερίαν του. Είς τήν δευτέραν έν τω  δωματίςο 
στροφήν δ Σουλτάνος εμφανίζεται.

—  Μά τον Μωάμεθ, άνακράζει, ιδού διαγωγή μωρο- 
τά τη  είς σοφόν αυστηρό τα  τον!

—  Σουλτάνε, ειπεν δ γέρων βεζύοης, χωρίς διόλου 
νά ταραχθη είς τήν άπροσόοκητον αύτοΰ έμφάνισιν, έδώ 
δέν βλεπεις παρα εμπρακτως τήν άπόδειξιν τών δσα εως 
τώ ρασ έδίδαξα. ίοού ήνωσα τό παράδειγμα μετά τών 
παραγγελμάτω ν μου. Είθε ή άδυναμ· α μου νά σέ φυλάττη 
άπό άλλα; μεγαλητέρας, είς δσας δ έρως δύναται νά έκ- 
θέση τήν σήν μεγαλειότητα!

Εν τούτοις δ πολύμητις πρωθυπουργός ήναγκάσθη νά 
δμολογήση καθ εαυτόν τό τοΰ άοχαίου ποιητοΰ:

Γυναίκες ές μεν έσΟλ’ άμη'/ανώταται, 
κακών οε πάντων τέκτονες σο'^ώ-αται.

Ε Π ΙΤ Υ Μ Β ΙΑ .

Τήν περισπούδαστον καί λίαν πε^ιλημένην μοι Δύτης ‘Ε π τ α λ ο
δ ι κ ή ν  ευγένειαν η·5ιτ-α προσαγορεύω καί ή<5έως κατασπάζομαι!

*ί2ς̂  νά ύπήρ'/ε πρόολημα πΞρ'. τής έ;ιδιασμένης προσοχής, ην 
καταοάλλουσιν εις -ο εργον των οί Κύριοι στοΓ/ειοΟέται, ήΟέλησε καί 
δ τής Γμετερας ευγενείας νά μας τό βεβαίωσή έν τ/ι στοιχειοθετήσει 
τοΰ υτό στοόζεΤον Α έπιτυμοίου έν τφ Κθ φυλλαοίίο του Συγγράμ- 
ματο; Ας λάοτι οΟεν ή ά*ιάγασ:ος αγάπη Της τήν καλωσύνη\

νά παρακαλεστή τόν Κύριον στοιχειοθέτην νά λάβη τόν κόπον νά τό 
στοιχειοθετήσω και δεύτερον, με τήν προσθήκην, έννοεΤται, τοΰ πα
ρ αλειφθέντος στοιχείου, διαβεβαιουσα αύτόν συγχρόνως δτι καί οί 
Κύριοι ποιηταί ε/ουν τήν άξίωσιν νά θεωρουν τήν παράλειψιν ένός 
στίχου ΐ'σην με τήν καθυστέρησιν ένός μηνιαίου στοιχειοθέτου. ’Ιδού 
όλόκληρον τό έπιτύμβιον:

"Ελβ «ύλογημίνε, |λ α  νά ^ ς τ ή ν  «υχήν μ  ου!
■ τσοΰξί μιά άπ6 τήν τσότρα καί αυχώρ* τήν ψ υχήν μου.
I Καί Ιγώ 8ταν έζοΰσα,

μέ τήν τσότρα ’συγχωροΰσα, 
μέ τήν τσότρα χ*«ύλογοΰσ«.

Ν Λαμβάνω δΐ τήν εςοχον εύχαρίστησιν (βλέπετε πόσον περιποιητι
κός είμαι σήμερον) νά είδοποιήσω τήν ‘Γμετέραν λογιότητα οτι ό 
εχων των έ^τυμβίων τήν συλλογήν φίλος εσχε τήν καλωσυνην νά 
θεσ/ι αυτήν υπό την διάθεσίν μου διά φιλοφρονητικωτάτης έπιστολής, 
ήν έπισυνάπτω ένταΰθα καί τήν όποίαν δύνασΟε, Sv θέλετε, νά δη- 
μοσιεύσητε ύπ ευθύνην, έννοεΤιαι, του γράψαντος.

Έπειδή δέ δυστυχώς σήμερον δέν ευκαιρώ νά Τή πέμψω έ π ι -  
τ υ μ β ι α, επιφυλαττόμενος νά πράςω τοΰτο άκολούθως, άρκοΰμαι 
αναγγέλλων τη ‘Γμετέρ^ άγάπτι εύάρεστον αγγελίαν, 8τι ή Μούσα 
Καλλιόπη απεκτησεκατ αύτας καί ετερον οπαδόν όμηρικώτερον τοΰ 
Ομηρου. Ο λογος περί νεου τινός άοιδοΰ, οστις διά νέων μέτρων 

και λεςεων έπροσθεσε νεα; καλλονας είς τήν έποποιίοίν* διότι άφοΰ 
κατε'/ωνιασεν, ή έπί τό (Ομηρικώτερον, έλαβροφάγησεν αυθημερόν 
μιαν οκαν λοκουμίων, εγραψεν έπί τοϋ κενωθέντος κουτίου τούς έςής 
άπαραμίλλους ‘Ομηρικούς στίχους:

 ̂ Βουλιμίασιν θεά, Χαυτιάδεω άριστήος
I ούλομένην, ή μυρία λοκούμοις δλγε* Ιθηχε,
ί πολλάς δ’ ίφθ(μους βούκας γαστέρι προίαψ*

λοκούμων* αύτά δ’ έλώρια τεΰχεν όδοΰσιν 
έμοΤς, φάρυγγί τ«· (Χαύτου δ’ έτελείετο βουλή).

Τής λίαν περισπουδάστου καί τά μάλιστα πεφιλημένης μοι 
Ε π τ α λ ο φ ι κ ή ς  ευγενείας 

! δ;άπυρος πρός θεόν ευχέτης
καί πρόθυμος είς τούς δρισμούς Της

Ζ. Σ. P. X.
Υ. Γ. Κολακεύομαι νά ελπίσω οτι 6 άςιότιμος στοιχειοθέτης θά 

πεισθή πλέον ότι περιττός ό κόπος του νά μας δώση καί έτερον 
δεtγμα τής έςεδιασμένης προσοχής του.

‘Ο ίδιος δ ο β α τ ζ ή ς  Της.

Ιοού και ή επιστολή, περί ής γίνεται ανωτέρω μνεία.
Φίλτατε Κύριε!

Αληθώς εΤ/ον λησμονήσει τήν όποίαν πρό έτών συνέταςα σ υ λ-  
λογήν έπιτυμβιων, άλλ άφου εΤδον τινά έ; αύτών δημοσιευθέντα έν 
τη Ετ,τ α λ ό φ ω, λαμβάνω τήν εύχαρίστησιν νά πέμψω υμΤν ταΰ
τα ώς εχουσι, διότι ενεκα σπουδαιοτάτων ασχολιών μου δέν εύκαι- 
ρώ νά τά έπεςεργασθώ. ’Εν τοσούτω πιστεύω νά μή διαφύγη τήν 
όμολογουμενην οξυδέρκειάν σας οτι αύΐή ή αποστολή της συλλογής 
μου εΤνε άρκουσα άπόδειςις ότι συμμερίζομαι πληρέστατα τήν γνώ
μην σας, οτι οηλαοη πολλάκις έκ τώ·; ολίγων ή μικρών έζάγει 
τις πολλά.

Μίαν είσέτι παρατήρησιν επί τής συλλογής μου. Έν αυτη θέλετε 
απαντήσει πιθανώς πολλά σφάλματα καί ανορθογραφίας καί σολοι
κισμούς, καί σκανδαλώδεις ενιαχού φράσεις καί λέςεις καί πράξεις* 
αλλ οφείλετε νά τά σεοασθήτε, καθόσον δλα ταυτα καί τά τούτοις 
ομοια άποτελουσι σήμερον τά κυρίως προσόντα πολλών έκ τών 
ζωντων νεκρών, καί Ιδίως τών σεμνυνομένων δ ι ά τ ό σ τ α τ ο ς  καί 
ω τ α τ ο ς  του τίτλου των. Ναί, φίλτατε, σέβας πρός παν δ ,τι 2χει 
π-ρατιν εν τ?ί κοινωνία μας, διότι άλλως καί ζώντα ακόμη σ* σκα
ρώνουν αυτό τό έπιτύμβιον:

"Οστις θέλει νήφων νά rv8 μεταξύ τών μιβυσμένων, 
μέθυσον οί μεθυσμένοι τόν κηρύττουν τόν καυμένον ί

, ^ Υ11Α®σι£υ®ί*τω,αν λοιπόν ώς εχουσι τά έπιτύμβια, άφοΰ ούδ’6μ·Τς 
ούδ’ό αςιότιμος συντάκτης της καλής *Επταλόφου  έστέ ύπεύ- 
θυνοι. Απασα ή ευθύνη άνήκει είς τόν Δ ι ο σ κ ο υ ρ ί δ η ν .

Επιτραπητω μοι ηοη να σας διακοινώσω τινά τών καθ* ήμας;·· 
ΙΙρο τίνος καιροΰ ελαβον υπονοίας δτι τινές έκ τών διδασκάλων μα- 
γνώρίζουν τήν Σ ο λ ο μ ο ν ι κ ή ν ,  καί είς τοΰτο μέ παρεκίνησε Κ’υΐ



Ε Π Τ Α Α Ο Φ Ο Σ .

«ραίνι .
λογή και τδ δποΊον ε'/ει ουτω :

Δια βάτα, ποΤος ήμην ε /ε ις ,  βλέπω , απορίαν 
τό  μανθάνεις αν ρώτησες τής σχολής τήν έφορ-.αν.  ̂
'Ρώτησον xal τόν Μ ο υ κ  τ  ά ρ η ,κα ί θά μάΟγ,ς πόσους μήνας 
δέν έπήρα μηνίαΤον ώστε ψόφησα τής πείνας.

Ά λ λ ’ η ύπόνοιά μου αυτη μετεβληΟη ε!; πεποίθησή άφου έβε- 
ιώΟην 8τι και πολλών άλλων σ’/ολώ ν δ·Λασκαλοι, αν και

.Ι|·/ s w w j - . p .V A ,  ____
χαίως άλλοτε εΐ'/ον γνωρίσει επί τή; γέφυρα;, απορουντα π^ν-αρα,
οπω ; πλήρωσή το δικαίωμα τή; διόδου. ( . ,

ΕίσελΟών λοιπον εί; το οίκημά του, έ/αιρετισα^ υποκλινομενο; 
και ώ; εδει, ό δε θεράπων οΰτο; του ’Απόλλωνο; με εθε/0η φιλο- 
φρονέστατα. Τότε ηρ/ισα νά επαινώ το διδασκαλικόν επάγγελμά, ιπ ι-  
λέγων τδ τοΰ Αποστόλου: « Διπλή; τιμή; άξιοΰν ,δεΐ τού; κοπιών- 
τα ; έν λόγω και διδασκαλία», και οτι σαν νά το ένοστιμευομην και 
έγώ νά γίνω διδάσκαλο;. Τούτο άκούσα; ή Σοφολογιοτη; του, με 
έναγκαλίζεται, άμέσυ>; κράζουν : «Χαίρω, Ίίγαπητε, οτι άν κα' οψε 
αλλά νουν εσ'/ηκα;! διότι το νά άσπασΟή; το̂  μακαρτατον επάγγελ
μ ά  μου Οά ειπτι οτι τήν αγαθήν μερίδα έςελεςω' απελΟε λοιπον 
και πώλησον τά ύπάρ/οντά σου, και δεύρο ακολουθεί μοι.

—  Τά ύπάρ’/οντά μου νά πωλήσω. διδάσκαλε; εκραςα εγω.
—  Μάλιστα, Ιίγαπητε, τά ύπάρ'/οντά σου' διότι ό Οελων οπισω 

τού λογίου Ερμου άκολουΟειν ανάγκη άπαρνήσασΟαι εαυτόν και άραι 
τον σταυρόν αυτού.

1II άπάντησι; αυτη τού διδασκάλου με έκαμε νά ύποπτευΟώ ότι 
ή δεν με έννόησεν, ή άπο τήν πολυφαγίαν παραλαλεΤ και εςυπνο;.

ΟΟεν και ανταπάντησα.
—  ι() σταυρό;, διδάσκαλε, με άρεσε*, νά τον βλέπω' άλλα νά τον 

*τηκόνω εί; τήν ρα/ιν μου, (ή και νά jas σηκώντι, άν Οελετε,) κα
θόλου δεν το νοστιμεύομαι'

Άλλ* εκείνο;. έπιμένοίν ει; τήν ιδέαν του και έπεςηγων τρόπον 
τινά αυτήν, με άπεκρίθη:
y* —  k(> θέλων σώσαι τήν ψυ’/ή ν  αυτού άπολέσει αυτήν.

Τήν πρώτην υποψίαν μου διεδέ/Οη άλλη' ένδε'/εται, ειπον κατ 
έμαυτον, ή άπο φθόνον ή άπο ιδιοτέλειαν νά ζητή νά με άποτρεψη. 
Διδ και ήρώτησα αύτον αύΟι; λεγ«ον:

—  Διδάσκαλε, έν παραβολαΤ; όμιλε?; ;
—  Και βέβαια, μοι λέγει, διότι βλέπων ού βλέπει;, και άκούων 

©υκ ακούει;, ουδέ συνηκα;.
ΆπελπισΟει; έκ τού παραβολικού τούτου ύφους, «Διδάσκαλε, τψ  

εΤπον, κάμε μου τήν '/άριν νά όμιλήσωμεν ρωμαίϊκα. Λαμβάνει; 
]ΑΐσΟόν;»

—  Μάλιστα.
—  Τακτικώ; ·
—  Τακτικώτατα.
—  Και τί μηνιαΐον πέρνει; ;
—  ΜηνιαΤον δέν λαμβάνω, άλλ’ έςαμηνίαν μέ δίδουν.
—  Καί πόσα το έςάμηνον ;
—  Μή λέγε πόσα, άλλά πόσου;.
—  Τί πόσου; ;
—  ’Α γνοεί;, βλέπω, I) έλησμόνησα; καί τά; πρώτα; άρχάς τή; 

γραμματική;’ το πόσα εΤνε γένους ουδετέρου.
—  Βέβαια και υπονοεί τδ γ  ρ ό σ ι α.
—  ’Ενφ δ παρά; εΤνε γένους αρσενικού, δ παρα;, τού παρά κτλ.

Ά φοϋ εΐδον ό'τι δπ«φεΰγει νά |χε άπα ντή ϊη  περί τ ή ί  |ΑΐσΟο?ο- 
σ{ας του, S ; τον ψαρεύσω, εΤπον, άλλα/όσε. Διό καί τον ηρωτη**

των οιοασκαΑικίυν μου ' r~* -ι  ;τ · , ,
τίζιι) καί περί τή ; καλής ίιατηρήσεώί ττ,ς' καί τ,οη ττ,ν κατε/ω  Οι
ενοικίου.

  ΠοΓιΤγ) ΊΤ ι !

/»ν*κάγαΟίαν τού ........................................ ·, . %· Λ
ά ν λ ά ο ο ι; , κτλ. άφίνει έ ; α υ ρ ι ο ν τ ά σ π  ο υ ο α ι α.

—  Άλλ* ε!; τήν αποθήκην σα;. διδάσκαλε, πιστεύω να ευρίσκων-
ται τούλά/ιστον αφΟονα τά τρόφιμα. ...........................

—  ’Αφθονώτατα* άπο τά όποΤα ήμπορε? και η υμετερα μ=.λ//^σα 
σοφολογιοτη; νά προμηΟευΟή οτε και οσα Οελει.

* sT.ir ν rrrtJii.v.'f. 'Tv*, παοακαλώ ;

αδυσώπητου λιμού.  ̂ Λ
Έν τοσούτο) έκ τή; παρδαλή; αυτή; ομιλία; τού οιοασκάλου ενι-

r'/υθη ή ύπόνοιά μου. οτι δηλαδή έκ πονηρά; προΟεσεω; ζ ^ .^ ν α

μα ι ι ε ν τ α Α φ α ; ,  τΐζνομυ'.χ οι,λ^ ι» -·ι  ̂ — r -  ι ·
εκείνη; σφραγίδο; τού Σολομώντο;' οΟεν και παραιτήσα; τήν σοφο
λογιότητα του, άπήλΟον.

Εω; εδώ, φίλτατε, έπρο/(όρησα ει; το περι άνακαλυψεω; τη; 
Σολομονική;. Επιφυλάττομαι ομως νά σοιν.οινοποιησιυ και οσα ακο- 
λούΟω; πληροφορηΟώ περι τού αντικειμένου τούτου, διότι οεν εινΛ 
ευκαταφρόνητου το διδασκαλικόν επάγγελμα, αφού και */ωρι; ν 
πληρόνιονται οι καλοί διδάσκαλοί μα; ζωσιν άςιόλογα.

να

Σε άσπάζομαι [έν τούτοι; έκ καροία;, 

ό σο; 

ΔΙΟΣΙνΟνΡΙΔΗΣ.

ΑΙΝΊΓΜΑΤΑ

2Γ».
Μέ τά πρώτά μου τά δύο μη/.ανήν κατασκευάζει;, 
δι’ ή ; τρόφιμα παντοΤα τ ’ ολον μου μεταβιβάζει;.

2 7 .

Εί; τού; πλέοντα; τήν νύκτα /ρησιμεύω . Αν Οελήση;
νά μέ άναγραμματίστ,;, 

ει; το κύμα τή; θαλάσση; πάντοτε Οά μ ’ απάντηση;.

2 8 .

Σ τήν θάλασσαν ευρίσκομαι /ω ρ ι;  Ιχθύς νά ήμαι* 
άν μ ’ άναγραμματίστ^;, 

πτηνον δέν είμαι, πλήν πετώ , κ ’ είς τά χωράφια κείμαι* 
εί; δυο άν μέ '/ωρίσης, 

τοτελευταΤον μέρο; μου ίδέτο, σέ φωνάζει, 
πρδ οφθαλμών σου, φίλε μου, 'ίσταται κ α ι. . .κομπάζει.

Γ . Μ. ΒΑΝΝΙΕΡΙΙΣ.

Λ ϊΣ ΙΣ  TOV 1’ΐΓ ΑΡΙΘΜΟΝ 2 5  ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ. 

Φ ω ς.


