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ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ Η ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΌΝ.

ΤΕ Αλέξανδρος 6 Μέγας κατέστρεψεν δλοτελώς 
τό κράτος των Περσών, ;}θέλησε νά θεωρήται παρά πάν
των ώς υίός του Διός. Οί Μακεδόνες ήγανάκτουν, βλέ- 
ποντες τόν ηγεμόνα τούτον νά έρυθρια διότι έσχε πα τέ
ρα τόν Φίλιππον, η δέ άγανάκτησίς των ηυξησεν έτι μ  άλ
λον, οπότε τόν είδον άσπαζόμενον τά  ήθη, τά  έθιμα καί 
την ενδυμασίαν αυτήν τών Περσών. Πάντες δέ, ώς είκός, 
ήλεγχον εαυτούς, ώς συνεργήσαντας είς την προαγωγήν 
άνδρός άρχομένου νζδη νά τους καταφρονη.

Φιλόσοφός τις , ονόματι Καλλισθένης, Ακολουθεί τον 
βασιλέα καθ όλας αυτου τάς εκστρατείας. Εν μ ια  τών 
ημερών προσαγορεύει αυτόν κατά την τών Ελλήνων συ
νήθειαν.

—  Κ αί πώς δέν μέ προσκυνείς έδαφιαίως ; ήρώτησεν 
αυτόν πλήρης οργής ο Αλέξανδρος.

■—  Βασιλεύ! προσέθηκεν δ Καλλισθένης, εΐσθε αρχη
γός δύο εθνών' καί τό μέν έξ αυτών, δοϋλον καί πρίν τό 
υποτάξητε, ούχ ήττον υπάρχει καί άφου τό ένικησατε* 
τό δ ετερον, έλεύθερον πρίν σας δώση χεΐρα άρωγόν διά 
νά κερδήσητε τόσας νίκας, εΤνε τοιουτον καί άφου τάς α
ποκτήσατε. Ε ίμαι Ελλην, βασιλεύ, καί τό ονομα τούτο 
*ίς τοσαύτην περιωπήν τό υψώσατε, ώστε, χωρίς νά σας 
αδικησο>, δέν μας επιτρέπεται είς τό έξης νά τό έξου- 
δινίζωμεν!»

Τά ελαττώ ματα  του Αλεξάνδρου ησαν επίσης μεγάλα 
ώς καί αί άρεταί αύτου. Τρομερός ητο έν τη  οργή του, 
ητις καθίστα αύτόν σκληρόν μέχρις άπανθρωπίας. Αγα- 
νακτησας λοιπόν διά την πρός αύτόν παρρησίαν τοϋ Καλ- 
λισθένου:, διέταξε νά τώ  άποκόψωσι τους πόδας καί τά

ώ τα, καί θέσαντες έντός σίδηρου κλωβίου νά τόν επιδει- 
κνύωσιν είς ολον τόν στρατόν.

Ηγάπων τόν Καλλισθένην, καί οσάκις υπέκλεπτον έκ 
τών ασχολιών μου ώρας τινάς διαχύσεως, τάς μ ετεχε ι-  
ριζόμην είς τήν μετ αύτου συναναστροφήν. Αν δέ είμαι 
συστηματικός φίλος τής αρετής, τούτο τό οφείλω είς τάς 
εντυπώσεις, τάς οποίας αί δ ιδαχαί του αγαθού τούτου 
φιλοσόφου καί πατριώτου ένεποίησαν είς έμέ.

Απελθών πρός έπίσκεψιν του, «Χαϊρε, τώ  είπον, ένδο
ξε δυστυχή, 8ν βλέπω κεκλεισμένον ώς άγριον θηρίον έν
τός σίδηρου κλωβίου, διά μόνην τήν αιτίαν δτι υπήρξες 
δ μόνος φιλαλήθης άνθρωπος του στρατού.

—  Λυσίμαχε, μοί ειπεν δ φιλόσοφος* δσάκις εδρίσκο- 
μαι είς θέσιν δεομένην δυνάμεως καί θάρρους, νομίζω δτι 
ευρίσκομαι έν τη οίκεία θέσει. Τη άληθεία, άν οί θεοί μέ 
έθετον έπί τής γής μόνον οπως διάγω τρυφηλόν βίον, θά 
ένόμιζον οτι μάτην μέ έπροίκισαν μέ λογικόν νουν καί 
μέ αθάνατον ψυχήν’ άν έπλάσθημεν πρός τό άπολαμβά- 
νειν απλώς τών ηδονών, τή  αληθείς πρέπει νά έμολογή- 
σωμεν οτι ειμεθα πολύ ήδικημένοι. Πλήν μή νομίσης δτι 
είμαι καί τόσον αναίσθητος, ώστε νά σέ βλέπω άταράχως 
διακινδυνεύοντα πρός χάριν μου. Οτε ήλθες, κα τ άρχάς 
ηύχαριστήθην* πλήν έστο> αυτη, πρός Θεοϋ, ή τελευταία 
έπίσκεψίς σου, καί μή έχε τήν σκληρότητα του νά έπ ι- 
προσθέτης είς τάς δυστυχίας μου καί τάς ίδικάς σου!

—  Καλλισθένη, τώ  εΤπον, θά σέ έπισκέπτωμαι καθ’ 
έκάστην. Εάν δ βασιλεύς σε εβλεπεν έγκαταλελειμμένον 
υπό τών έναρέτίον, δεν θά ησθάνετο πλέον τύψεις συνει- 
δότος, άλλά μάλλον θά έπίστευεν δτι είσαι ϊνοχος. Ελ
πίζω ομως, οτι δέν θά απόλαυση τήν εύχαρίστησιν τοΟ νά 
ιδη δτι αί τιμωρία ι του μέ έφόβησαν τοσουτον, ώστε νά 
έγκαταλείψω άρχαΐον φίλον.»



Εξηκολούθουν άφόβο>ς τάς έπισκέψεις μου* μίαν τών 
ημερών δ Καλλισθένης μοί είπεν: «Οί αθάνατοι θεοί μέ έν- 
θαρρύνουσιν, εκτοτε δέ αισθάνομαι έν έμαυτώ θειον τ ι ,  
οπερ μοι αφήρεσε την αϊσθησιν τών πόνων. Ειόον καθ 
ύπνους τον υψιβρεμέτην Δία, συ δέ ΐστασο πλησίον του, 
κρατών σκήπτρον είς χείρας και φέρων βασιλικόν διάδη
μα έπι κεφαλής. Σέ Εδειξε πρός με, και μοι είπεν ότι η 
πρόθεσίς του ην νά σέ καταστήση εύτυχέστερον. Η συγ- 
κίνησις, ύπδ τδ  κράτος της οποίας διετέλουν, μέ έςήγει- 
ρεν* έγερθείς δέ, ευρέθην τάς χείρας έχων ύψωμένας προς 
τον ουρανόν καί προσπαθών νά ψελλίσω: « Ζεΰ, πάτερ 
άνδρών τε θεών τε! άν δ Λυσίμαχος μέλλη νά βασιλεύ- 
ση, δος νά βασιλεύση έν δικαιοσύνη. » Λυσίμαχε, γνώρι
μον οτι Οά άρξης μίαν ημέραν* πίστευσον άνθρωπον οντα 
φίλον τοίς θεοίς, καθότι υποφέρει διά την άρετην. »

Εν τούτοις, πληροφορηθεις ο Αλέξανδρος οτι έσεβόμην 
την δυστυχίαν του Καλλισθένους, οτι έσύχναζον προς έ- 
πίσκεψίν του καί οτι έτόλμων νά τον συλλυποΰμαι και 
νά τον παρηγορώ, κ ατελή φθη υπο νέας μανίας. « Υπαγε, 
μοι είπε, πληροφορηθεις παρ’ έμου του ίδιου την αλήθειαν 
τών καταγγελθέντων αυτώ, ύπαγε νά πολέμησες μέ τούς 
λέοντας, ώ δυστυχή, οστις άρέσκεσαι νά συζης μετά τών 
άγριων θηρίων. » Ανέβαλλεν ομως την ποινήν, ΐνα γίνη 
γνο>στη είς πάντας, και ουτω χρησιμεύσω ως φόβητρον 
εί; τούς λοιπούς αξιωματικούς, και οπως δοθη ε'.; όλον 
τον στρατόν έν παράδειγμα πώς τιμωρεί ο ηγεμών του 
την απείθειαν.

Την προτεραίαν τής προσδιορισθείσης ημέρας διά την 
τιμωρίαν μου, εγραφον προς τον Καλλισθένην τα  εξής:
« Εντος ολίγου αποθνήσκω! πάντα δέ, οσα μοί προέλεγες 
περί του μέλλοντος μου, έξηλείφθησαν έκ τής διανοίας 
μου* έπεθύμουν νά μετριάσω τά  δεινά άνδρός, οίος σύ, 
άλλά βλέπω οτι αδύνατον είνε νά διαφύγη τις το πεπρο;- 
μένον. »

0  ΓΙράξιππος, είς 8ν είχον έμπιστευθή την προς τον 
Καλλισθένην επιστολήν, μοι εφερε την εξής άπάντησιν:
« Λυσίμαχε, έάν οί θεοί άπεφάσισαν νά βασιλεύσης, δ Α
λέξανδρος δέν δύναται νά σοί άφαιρέσν) την ζωήν, επειδή 
πώ ποτε οί άνθρο>ποι δέν άνθίστανται είς τάς βουλάς τών 
θεών. Ανδρίζου λοιπον καί Οάρρει!»

ίϊ επιστολή αυτη μέ ένεθάρρυνε πραγματικώς, και 
σκεπτόμενος οτι οί ευτυχέστεροι τών ανθρώπων, ώς έπί
σης καί οί δυστυχέστεροι, περιφρονουνται ωσαύτως υπο 
τής θείας χείλος, άπεφάσισα νά διευΟύνο* έμαυτον ουχί 
διά τών έλπίό<υν άλλά διά του θάρρους μου, καί νά ύπε- 
ρασπισθώ μέχρι τέλους ζωην υπισχνουμένην τόσας μεγά
λας επιτυχίας.

Μέ ώδήγησαν είς το στάδιον, πέριξ δ έμου συνοοθέιτο 
άπειρον πλήθος, οπερ έμελλε νά γε'νν) μάρτυς τής άν- 
δρίας ή τής δειλίας μου. Απέλυσαν κατ έμου λέοντα’ 
έγώ δέ, περιτυλίςας τον μανδύαν περί τδν βραχίονα, έπα- 
οουσίασα αυτόν προς τον λέοντα. Πθέλησε νά τον κατα
σπαράξω, άλλά δράξας κάγώ τότε έπιτηδείως την γλώσ
σαν, τώ  την άπέσπασα £ίψας αυτήν προ τών ποδών μου*

φασίν μου. Κ α τ’ έκείνην την στιγμήν έπανέκαμψεν έν 
αύτώ ή μεγαλοψυχία του* προσκαλέσας με δέ ένώπιόν του 
καί τείνων την χείρα, « Λυσίμαχε, μοί είπε, σοί αποδίδω 
την φιλίαν μου, άπόδος μοι την σην. Η οργή μου είς ού- 
δέν άλλο έχρησίμευσεν, είμή είς το νά καταισχύνης τδν 
Αλέξανδρον διά πράξεως, δμοίαν τής οποίας ποτέ δεν δ ιέ - 
πραξεν ούτος καθ’ δλον τδν βίον το υ .»

..............................................................................................................................

Τελευτησαντος τοΰ Αλεξάνδρου, πάντα τά  έθνη ίμ ε ι-
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νευθεΐ, , * , ■ , · ,
τέοπ;χ« είχεν ε!;Αη i'ry  θρασΰτ/ιτα, πάν ο ,τ ι δε εϊς τούς 
άλλους ην σκληρότης εις αυτήν η τ  > γενναιότης. Αφ’ ετέ
ρου ή Ροξάν/], Ευρυδίκη κα\ Στάτυρα κατετήκοντο ύπδ 
τ ί ;  λύπης, καί πάντες οί εν τοΐς άνακτόροις έθρηνουν, 
άλλ' ουδείς vjv ικανός να fixσιλευσ^.

ΟΟεν οί στρατηγοί τοΰ Αλεξάνδρου έστρεψαν τά Sy.y.α- 
αΰτων προς τον θρόνον, άλλ’ ή φιλοδοξία έκάστου άνε- 

-/αιτίσΟη ύπο τής φιλοδοξίας πάντων. Λιε^ερίσααεν έν τ έ -  
λει το Κράτος, καί ε/.αστος έξ ημών έπίστευσεν οτι άν- 
τεαείφΟη έπαξίως τών κόπων του.

Η τυχη  y i  κατέστησε βασιλέα τής Ασίας' νΰν δε, οπό
τε  δύναμαι τά  πάντα, ζ /ω  ύπέρ ποτε ανάγκην τών συμ
βουλών τοΰ Καλλισθένους.

Εΐυ.αι βασιλεύς λαοΰ αγαπωντος με οι πατερες πο— 
θουσι' την μακροβιότητά μου, ώς την τών τέκνων τω ν, 
τά  δέ τέκνα φοβούνται μήπως μέάπολέσωσιν, ώς φοβούν
τα ι διά τούς γεννητοράς των. Οι υπήκοοί μου είσίν ευτυ
χείς καί έγώ ώσαύτως, ά λ λ  οί αναστεναγμοί του Κ αλλι- 
σθένους μοί υπομιμνησκουσιν οτ. έναπολε'.πεται μοι εισε- 
τ ι κακόν τ ι  νά διορθώσω. Τούτο δέ ευρίσκω μεταξύ του 
λαου μου καί έμου.

Γ. I. ΙΙΛΙΠΊΛΖΟΓΛΟΥΣ.

TIN Λ ΠΕΡΙ ΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ.

Ουδείς Αμφισβήτησε βεβαίως τής ποιησεως την ευγενή 
κλήσιν, καί την άπ αύτής υψηλήν ωφέλειαν είς τά εθνη. 
Οτι αυτη, άνωτέρας αρμονίας άντηχησις, αϊρει τάς ψυχάς 
υπέρ τής υλης την επαφήν καί εκτείνει αύτάς είς άρετην 
καί μεγαλοφροσύνην, άνυψοΊ την διάνοιαν έκ τών παρά 
πόόας, έκ τών υλικών καί τών χαμαιζηλων, είς τί;ν υψη
λό τέραν έκείνην σφαίραν, έν vj συγχέονται πάντες οί εν
θουσιασμοί καί τεκταίνονται πασαι αί μεγαλουργίαι, δτι 
είνε τέλος ή πρώτη τής νηπιότητος τροφή καί διδάσκα
λος, δ ευκλεέστερος αυτών στέφανος έπί τής άκμής των 
καί ή γλυκεία παραμυθία έπί του γήρως το)ν, τούτο 
ήσθάνθη πας δ δυνάμενος ν*>. αίσθανθή ποίησιν, ί) άνεγνώ- 
ρισε πας δ μελετησας περί αύτής.

Οπο^ς ή θρησκεία και ή γλώσσα, ουτω καί ή ποίησις 
είνε η πίστη άντανάκλασι: καί δ άσφαλτος γνώμων τής 
άναπτύξεως του έθνικοΰ πνεύματος. Αλλ ή μέν γλώσ
σα, ώς τύ κοινον καί άδιάφορον έδαφος τής δλης του 
άνθρωπίνου πνεύρ.ατος ένεργείας, τότε μάλιστα άποδει-

κνύεται ευφυής καί γόνιμος, δταν άναβλαστηση τά ευώ
δη άνθη καί τούς άγλαούς καρπούς τής ποιησεως* η δέ 
θρησκεία, θυγάτηρ καί άνασσα τών ουρανών, πώς άπδ 
του ουρανίου αυτής ενδιαιτήματος νΐθελε γείνει ορατή, πώς 
ηθελέ ποτε αύτο τούτο άποκαλυφθή είς τον άνθρωπον, 
τδ  ταπεινόν καί χαμαιγενές τούτο τέκνον τής γής, άνευ 
τή ς  ποιησεως; Η ποίησις είνε ή κλίμαξ τοΰ Ιακώβ, ή με- 
ταβιβάζουσα τον άνθρωπον έκ τής γής προς τον ούρανον, 
ή άναρπάζουσα αύτδν άπδ του επιγείου σκιόφοβος τής 
γλώσσης και μεταφέρουσα είς τδ αίθέριον φώς τής θρη
σκείας. Ενωτιζομένη έναρμονίους φθόγγους μελωδίας άρ
ρητου καί ουχί πλέον άνθρωπίνης, συντρίβει διά τούτο 
τά  δεσμά τής πεζής τών άνθρώπο^ν γλώσσης καί δανεί
ζεται την λιγύφθογγον μολπήν τής άηδόνος* καί, κάτοι
κος οχι πλέον τής γής, άποδύεται διά τούτο τδν υλοΰ- 
φαντον χιτώ να τής γηίνης υπάρξεως, περιβάλλεται τάς 
πτέρυγας τάς λεύκάς τ ή ; περιστεράς καί ρίπτεται είς 
τά ς άχανεΤς του αίθέρος έκτάσεις. Ευτυχής η ποίησις, ευ
τυχείς ημείς, έχν είς τάς σελίδας, οσας έπιστρέψη άνωθεν 
φέρουσα, άντανακλαται δ ουρανός! ευτυχείς, έάν ή πε
ριστερά έπιστρέψν) πρδς ημας φέρουσα είς τδ ράμφος της 
κλάδον ελαίας! ύ  κλάδος ούτος εσται τδ σύμβολον τής 
είρηνης, τδ σύμβολον τή ; συνδιαλλαγής τής γής πρδς τδν 
ούρανδν, τής υλη; πρδς την ιδέαν.

Εκείνα τά  εθνη έμεγαλύνθησαν πνευματικώς καί έδο- 
ξάσθησαν, παρ οσοις έτελ,ειώθη η διά τής ποιησεως συν
διαλλαγή αυτη. Παράδειγμα ’έστο) τδ  άρχαιον έλληνικδν 
Ιθνος, ού μόνον ποιητικώτατον απάντων άναδειχθέν, άλ
λά καί θρησκευτικώτατον συνάμα, καί την γλώσσαν αύ
του άναπτύξαν είς βαθμόν τελειότητος μοναδικδν καί 
άνέφικτον. Καί όντως, τ ί  ηθελεν εισθαι ή Ελλάς, έάν 
έστερειτο καί πάντας μέν έν γένει τούς άθανάτους αύτής 
συγγραφείς, ιδίως ομως τδν όμηρον, τδν Πίνδαρον καί τών 
λοιπών ένδοξοτάτων α ιτή ς  ποιητών τδν άριπρεπή θία
σον; Ωραίον σώ[Λα άνευ ψυχής, ναός καλλιμάρμαρος έρημος 
τής θεότητος. Λνευ τούτων βεβαίως ή Ελλάς, ονομα γυ - 
μνδν γοητείας καί αυτόχρημα λέξις χαλκόηχος, ουδέποτε 
ηθελεν έμπνεύσει είς απασαν την Ευρώπην τδν έξαλλον 
εκείνον υπέρ αύτής θαυμασμόν.

Τούτων ούτως έχόντων, δμολογουμένως την εύγενε- 
στέραν τών ιδεών συνέλαβον οί κατά διαφόρους έποχάς 
άναφαινόμενοι άγωνοθέται διαφόρων έθνών, δσοι παρώρ- 
μησαν διά διαγωνισμάτων είς τδν ευγενή τής ποιητικής 
άμιλλης άγώνα, καί οι* αδρών δωρημάτων έκαλλιέργησαν 
τής έθνικής παιδείας τούς μουσοτρόφους λειμώνας. Δι ημας 
ιδίως ουδείς δύναται νά άρνηθη πόσον συνετέλεσεν η άξι- 
έπαινος έπίνοια τών ευγενών τέκνο^ν τής πατριδος ΚΚ. 
Αμβροσίου Ράλλη καί Θ. Βουτσινα, συ<7ησάντων ποιητι- 
κδν διαγωνισμδν έν Ελλάδι, δι’ού άπεδείχθη έναργώς δτι 
έν τα ίς Ελληνικαίς ψυχαίς δέν έσβέσθη έντελώς δ σπινθηρ 
τή ς άλλοτε την Ελλάδα τοσουτον λαμπρυνάσης ποιητικής 
φλογός. Διότι, αφορμής διδομένης είς δοκιμίων πολλα- 
πλασίασιν, δύναται ισως νά άναφανή έν αύτοίς καί τ ι  αν
τάξιον τών αρχαίων προγονικών άριστοτεχνημάτων, ώς δ 
ϊμπειρος κηπουρδς πολλά σπείρει σπέρματα είς εύφορον 
γήν, προσδοκών έν τώ  πληθει αυτών νά ϊδη φυόμενον τδ 
διαπρέψον είς έντέλειαν καλλονής.

Καί μη τις είπη οτι η ποίησις, καθδ άκτίς ούρανόθεν

είς τάς καρδίας έλλάμπουσα, δέν προκαλείται διά βρα
βείων καί άθλων, καθδ ψυχών τινων ευγενών αυτόματος 
ένθουσιασμδς, καί δέν έκκαίεται διά συναγωνισμών* διό
τ ι  πασα ή ιστορία μαρτυρεί περί του έναντίου. Ουδέποτε 
διέλαμψεν ευκλεέστερος δ Γαλλικδς Παρνασσδς, έπί 
Λουδοβίκου του ΙΔ , του μεγάλου έκείνου προστάτου τών 
ποιητών καί τών καλλιτεχνών. Ουδέποτε αι Ρωμ.αϊαι 
Μουσαι ένετρύφησαν είς άριστουργήματα ώς έπί Αύγού- 
στου καί Μαικήνα, ού τδ  ονομα κατέστη παροιμιώδες. 
Καί ή μεγάλη ζωη τής ποιησεως παρά τοίς ήμετέροις 
προγόνοις διηνεκης ην διαγο^νισμδς, έν ζο πρωταθληταί 
ηλείφοντο ο: πρωτότοκοι τής δόξης υιοί, καί ού μόνον δέν 
άπηξίουν τδν στέφανον, άλλά καί έκθύμως υπέρ αύτου 
ήγο^νίζοντο, καί έγκαυχώμενοι άνέθετον αύτδν τοις 
θεοίς, δ δέ Αισχύλος, μετά καρδίας τετρωμένης διά την 
ήττάν του, άπέθνησκε φυγόπατρις παρά τώ  φιλομούσω 
ίέρωνι. Βεβαίως τδ  σπέρμα τής ποιησεως υπάρχει θεό
θεν έκτεθειμένον είς ψυχάς εκλεκτά;* άλλ άνευ προσ
φυών περιστάσεων έν τη στενοχώρια βιιοτικών μεριμνών, 
έν κοινωνία ολως υλικήν έχούση τάσιν, ώς ή ημετέρα, καί 
ύπδ τδ ψύχος τής κοινής άδιαφορίας άπομαραινεται πριν 
άναπτυχθνί. Αν τδ εθνο; ημών ην άλλο παρ ο,τι είνε, άν 
κατά χιλιάδας ήριθμουντο έν αύτώ οί γνώσται καί έκτι- 
μηταί τής ποιησεως καί παντδς καλού έν γένει, τδ  στά
διον του άγώνος βεβαίως ιίνοίγετο άφ’ εαυτού καί άγω- 
νοθέτης ην ή φήμη. Αλλά τούτου μη 6ντος, η έπίνοια τών 
κατά καιρούς ευγενών άγο^νοθετών δύναται νά θεωρηθ?) 
ώς ίσχυροτάτη έμψύχωσις τής άρτιγενοϋς παρ ημίν 
ποιησεως.

Αλλ ίσως δέν ήθελε φανή άπο^σκοπου νά άπευθύνω- 
ρ.εν ένταυθα γενικάς τινας νουθεσίας καί παρατηρήσεις, 
πρδς δδηγίαν πάντων τών έπιζητούντων τδν καλδν τή ς  
ποιησειος στέφανον.

Πρδ παντδς άλλου άνάγκη άπαραίτητος οπως λ α μ - 
βάνν; ύπ οψιν δ κατερχόμενος είς το ποιητικδν στάδιον 
τής γλώσσης την άκριβή έκμάθησιν. ό  ποιητης πρέπες 
νά ηνε, ού μόνον έμπειρος τής γλώσσης $ν γράφει, άλλ’ έν 
αυτη καί άριστοτέχνης. Η ουσία τής ποιησεως εινε ή 2μ- 
πνευσις, άλλ ή μορφή της είνε ή γλώσσα* καί είς την τέ
χνην ταύτην, ητις είνε ή υπερτάτη καλλιτεχνία, τδ κάλ-> 
λος τής μορφής άπαιτείται ούχ ήττον ?) ή ευγένεια τής 
ούσίας. Περί την γλώσσαν άμαθης ποιητης είνε άντίφα- 
σις, ώς ή τοΰ γλύπτου τοΰ άπειρου τή ς σμίλης, ?) τοΰ 
ζωγράφου τοΰ άνικάνου νά διαχειρισθ^ την γραφίδα. 
Οστις δέν ιίξεύρει τών άνθρώπο^ν την γλώσσαν, &ς μη ά - 
ξιοί νά δμιληση την τών θεών.

Ού μόνον δέ τής γλώσσης, άλλά καί παντοίας άλλης 
παιδείας πρέπει νά ηνε κάτοχος δ ποιητης, πριν χρισθ$ 
είς Ιεροφάντην τών θυγατέρων τής Μνημοσύνης. Ο θέλων 
έκ Παρνασσίου τρίποδος νά διδάξη τούς άλλους, πρέπει 
νά ηνε τών άλλων σοφώτερος* δ τάς ψυχάς άξιών είς εύ- 
γενή ένθουσιασμδν νά ρυθμίση, πρέπει πρώτον την έαυ- 
τοΰ ψυχήν νά έντείνη είς τήν υπερτάτην ήθικήν αρμονίαν. 
Η ποίησις εινε τής διανοίας τδ  κάλλιστον βλάστημα, 
άλλ εύγενείς παράγει τούς βλαστούς μόνη ή καλλιέργεια. 
Ναί, φύονται μέν έπί τών δρέων άπλαστά τινα προϊόντα 
ποιησεως, έχοντα πολλάκις τά ς  άγριας και άφελείς καλ
λονάς των, άλλ’ ή έμβριθής Μοΰσα έκ τών κηπευτών κυ -



ρί(ο; πλέκει την ανθοδέσμην της, και δυσκόλω; δύναται 
νά καταδειχθ^ μέγας ποιητή ;, οστις δέν ην συγχρόνους είς 
τών μάλλον πεπαιδευμένων του καιροΰ και του έθνους 
του. ί)ς παράδειγμα προκείσθω ο Γερμανός Γαίτης, εις ον 
ή έπιστημη πολλά; και σπουδαίας οφείλει ανακαλύψεις* 
προκείσθω δ Βολταΐρο;, ό πανεπιστήμων εκείνος, οστις 
έν παντί σχεδόν κλάδφ τής ανθρώπινης σοφίας έπρώτευε* 
προκείσθω τέλος αυτός ο θειος όμηρος, οστις, αυτός 
μάλλον η ο ήρω; του,

π  Α λ ώ ν  ανθρώ πω ν εΤδεν άστεα και νόον εγνω.

Παρά πεπαιδευμένοι;, ή καν την παιδείαν έπιδιώκου- 
σιν έθνεσιν, δ άμαθής ποιητης απολείπεται τής υψηλή; 
αυτου κλήσεω;, καί ή φαντασία αυτου, δσηδήποτε καί 
άν ύποτεθή, μή έρματισθείσα διά θετικών γνώσεων, είνε 
σνεδον αδύνατον νά εύπλοηση έν τή άτάκτω  έμπνεύσει

V Ν 1 1  '
τη ;. Μεταξύ δέ τών γνώσεων τούτων, περιττόν ίσως νά 
ύπενθυμίσωμεν δτι, μετά τήν βαθείαν μελέτην τών προ- 
σωδικών καί τών τ ή ; ποιητικής τέχνης κανόνων, τήν 
πρώτην πρέπει νά έπέχη θέσιν η ένδελεχής σπουδή τών 
έργων τών λοιπών ποιητών, καί μάλιστα ή τών προγονι
κών ημών αριστουργημάτων, ατινα, τοΰ καλοΰ καί υ ψη
λού τον ανυπέρβλητον πηξαντα ορον, δύνανται καί τήν 
φιλοκαλίαν καί τήν γλώσσαν ( Ί ) καί τήν αίσθησιν τοΰ 
νέου ποιητοΰ νά ρυθμίσωσιν.

Αλλά καί ετερον σκόπελον πρέπει νά ύποδείξωμεν τοί; 
άρχαοίοις τών φοιβολήπτο^ν. Εν τή  νεανική ηλικία πολ
λά μειδιώσι καί πολλά στίλβουσιν, άλλά δεν είνε δλα άν
θη ου δ ’ δλα άδάμαντες* πολλή είνε πολλάκι; ή τής φαν
τασ ία ; άνησυχία, άλλά δέν είνε πάντοτε έμπνευσι;. Εν 
τώ  έαρι υπάρχει ώρα, καθ ·?,ν παν πτηνόν κρώζει, καί η 
κορίόνη αυτή ώς άηδών σχηματίζεται* διό υπό πολλών 
εκλαμβάνεται πολλάκις ώς οίστρος ο ,τι μόνον είνε τή ; 
άρρυθμίστου φαντασία; παραφορά, καί πολλοί τή ; αώρου

(I) *Ω; προ; τήν γλώσταν, ει; ην πρέπει νά έρμηνεύηται πάτα  
ποιητ.;, εΟεωρήΟη οτι, αν και τό ένδυμα μόνον λογίζεται τ /,; ποιή-

οίκην κεντρωνο;, προεκειτο νά συναφ ή άπο τών έν τιυ ατόματι τοΰ 
λαοΰ περιφερόμενων διαφο'ρων ιδιωμάτων.

τω ν μούση; τά  πεζολόγα ψελλίσματα, η τήν οίδαίνουσαν 
καιηχηράν κομπολογίαν, έκλαμβάνουσι καί παρατιθέασιν 
ώ ; υψηλή; ποιησεω; χρησμοδότημα.

Ουτω λοιπόν, συγκεφαλαιοΰντε; τά  άνωτέρω, συνι- 
στώμεν τοΐς μέλλουσιν άθληταί; έν τα ίς ποιητικαΐ; σ τα
διοδρομία».;, πρώτον νά ή ξ ε ύ ρ ω σ ι  γ ρ ά μ μ α τ α ,  ήτοι 
τήν γλώσσαν μετά πάσης έντελεία;, δεύτερον νά μή 
έκτείνωσι τήν χείρα πρό; λύραν καί πλήκτρον πρίν έντε- 
λώ ; έκπαιδεύσωσι τήν τε  ψυχήν καί τόν νουν τω ν, κα ί 
τρίτον νκ]δυσπΐ7τώσι πρό; εαυτού;, καί νά μή νομίζωσιν, 
δτι παν φύλλον, 8 βόσκουσιν, είνε ή δάφνη τοΰ Ελικώνο;. 

Αλλοτε ϊσω; έκθέσωμεν πλειότερα.

ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Α Ν Α Κ Α Λ Υ Ψ Ε ΙΣ .

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ.

Ο Πλίνιο; εθεώρει ώ ; άβεβαίαν τήν γένεσιν τή ; ζω 
γραφική; τέχνη;* όθεν δέν είνε άνάγκη νά άναδράμωμεν 
ήμεΐ;, δεκαεπτά μ ετ’ αύτόν αιώνας, όπω; διευκρινήσω- 
μεν ο,τι διέφυγε τόν ιστορικόν έκεΐνον.

Αφ ή ; ημέρα; δ άνθρωπο; είδε τήν εικόνα του άντα- 
νακλωμένην εί; τά  υδατα, ή τήν σκιάν του διαγραφομέ- 
νην υπό τοΰ ήλίου, ώφειλε νά άποπειραθή όπω ;, εί δυ
νατόν, μονιμοποίηση τήν έφήμερον ταύτην σκιάν η τήν 
δραπέτιδα έκείνην εικόνα, κινούμενο; εί; τοΰτο υπό τοΰ 
πρό; εαυτόν έρωτο;, τοΰ άρχαιοτάτου πάντων τών λοι
πών έρώτων. Παρά τόν υπό ερωτο; άποθανόντα Νάρκισ
σον θά ευοέθη ισω; είκών τ ι ;  κεχαραγμένη έπί τή ; άμμου.

Οί Ελληνε; άποδίδουσιν είς εαυτού; τήν εύρεσιν τής 
γραφικής. Κ α τ αυτού; Κόρη, ή Ο υγά τη ρ  τοΰ Σικυωνίου 
κεραμέω; Δουβιτάδου, παρατηρησασα έπί τοΰ τοίχου τήν 
σκιάν τοΰ έραστοΰτη;, ετοίμου δντο; νά άπέλθη εί; μ α - 
κρυνόν τ ι ταξείόιον, ε σημείωσε τό περίγραμμα δι’ άν- 
θρακος* έκ τούτου έγεννηθη ή σκιαγραφία, εϊτε ή τέχνη 
ή παριστάνουσα τό σχήμα τών άντικειμένων δι απλών
γραμμών

Αλλ’ ένώ ή Ελλάς έβαυκαλίζετο είσέτι έν τή κοιτίδι 
τής νεότατος της, ή Ινδία ητο γραία καί ή Α ίγυπτος 
έφηβος. Τρεις χ ιλ ιά δα ; έτη άρχήτερα, οί Βράχμαι έλά- 
τρευον έντό; τών υπογείων των τά ; εικόνας τοΰ τριπλοΰ 
αυτών θεοΰ, καί δώδεκα αιώνας άρχαιότερον δ Οσυμαν- 
όίας έκοιματο έντός τοΰ διά μονοχρόων γραφών πεποι- 
κιλμένου τάφου του. Κ ατά τήν αύτήν έποχήν τό Ασσυ- 
ριακόν κράτος, τό δποΊον πρό χιλίων έτών είχεν άναβι- 
βασθή είς τό άπόγειόν του υπό τής Σεμιράμιδο;, (κατά 
διαταγήν τής δποίας έζωγραφήθησαν δμοΰ μέ άλλα έν 
Βαβυλώνι κοσμήματα διάφορα ζώα, καί πρός τούτο ι; ή 
ιδία αύτή; είκών καί ή τοΰ συζύγου τη ; Νίνου,) κ α τέπ ι- 
πτεν ήρειπο>μένον έπί τής τοΰ Σαρδαναπάλου πυράς.

Καί μ όλα ταΰτα , εί καί βραδέω; άναφαίνεται έν τω  
αριθμώ τών αιώνων καί έν τή σειρά τών έθνών, τό ελλη
νικόν έργαστήρων, ίδρυόμενον άναμέσον τών Α ιγυπτια
κών τάφων καί τών Τυρρηνικών υπογείων, βαδίζει τα -  
χέω ; εί; τά  ίχνη τή ; Μέμφιδο; καί τ ή ; Ταρκυνία;. Τό 
άπλοΰν τή ; Κόρη; διάγραμμα τελειοποιεί Φιλοκλή; ί

Α ιγύπτιος, δ δέ Κορίνθιος Κλέαντο; καί δ Τηλεφάνης 
προσθέτουσιν έσωτερικάς τινα ; γραμμάς, άλλά τόσον άτέ- 
χνω ; ετι, ώστε ήναγκάζοντο, δπω; κατα7 ησωσι τά ; εικό
νας των γνωρίμου;, νά γράφο^σι κάτωθεν αύτών τό δνομα 
τών είκονιζομένων προσώπων. Μετ ού πολύ Κλεοφάντη; 
i  Κορίνθιο; κατασκευάζει έκ γ7\; οπτή ; ερυθρού; χρω 
στήρας, δι ών έκτελεί κεχοωματισμένα διαγράμματα, οί 
δέ Ηγείμων καί Δεινίας έπινοοΰσι τήν μονόχρο*μον γρα
φικήν, καί ουτω προσθέτουσιν εί; τά  πρώτα τα ΰτα  τή ; 
τέχνης βήματα νέαν τινά πρόοδον, μέχρι Βουλάρχου (1), 
ζώντος 7 5 0  έτη ώ ; έγγιστα  πρ. X. έφ ου ή Ελληνική 
τέχνη έφθασεν εί; σημεΐον, άφ ού δεκαεννέα μετά τα ΰτα  
αιώνα; δ Μασσάκιο; θέλει άναλάβει τήν χριστιανικήν 
τέχνην άπό τών χειρών τοΰ Συμαβίου καί Γιώτου.

ό  Βούλαρχο; έν γένει ηνέμξε τόν αιώνα εκείνον τοΰ 
Ζεύξιδος, τοΰ Απελλοΰ; καί τοΰ Πρωτογένου;, ώ ; δ Μασ- 
«τάκιος ήνέωξε τόν αιώνα τοΰ Αεονάρδου Βιγκίου, τοΰ Τ ι- 
*ιανοΰ καί τοΰ Ραφαήλου.

Α Ν \ Μ Ν Η Σ Ε Ι Σ  Ε Κ  Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α Σ .

ΤΑ AOVTPA ΤΟΤ ΚΙΣΣΙΓΚΕΐν.

‘νπ ο  ΓΕΩΡΓΙΟΓ ΓίίΓΟν, Διδάκτορο; τή; Ιατρική;.

Εν ούδεμια ίσως άλλη χώρα είνε τό θέρος τόσον ζωηρόν 
καί χαρμόσυνον, οσον έν Γερμανία. Σχεδόν έκαστος Γερ
μανός, μόλις ίδη διαλυομένου; τού; σ&>ρού; τών πάγων 
καί χιόνων καί τά  πρώτα άκούση κελαδήματα τών 
πτηνών, έπιβά ; τοΰ σιδηροδρόμου, διέρχεται μικρά; *?; με
γάλα ; άπο στάσεις, άναλόγως τοΰ πλούτου καί τοΰ έπαγ- 
γέλμ ατό ; του, περιηγούμενο; πόλει; καί χωρία καί έπαύ- 
λεις όσον τό δυνατόν περισσοτέρα;. Ενταΰθα, λησμονών 
5 Γερμανό; πάσαν τήν δριμύτητα τοΰ πρό δλίγου έπι- 
κρατήσαντος χ ιονόφρυδος χειμώνος, καί πάσαν άλλην 
βιωτικήν μέριμναν, περί ούόενός άλλου φροντίζει είμή 
μόνον περί τή ; θεραπεία; καί εύεξία; τοΰ σώματο;. Τό 
αύτο ποιεί καί ή ξανθόθρις Γερμανί;* ή άπόκτησι; πλειο- 
τέρα; πιμελή; καί ίνώδου; ούσία;, δό; δ’ είπείν καί 
ή άνάκτησι; τοΰ τυχόν έξαφανισθέντο; ώ ; έκ τή ; έργα- 
σία; έρυθρόχρου τών παρειών, είσίν δ μόνο; πόθο; καί τό 
μέλη μα αύτή;. Διότι σημειωτέον, δτι καθ ολην τήν διάρ
κειαν τοΰ χειμώνο; σχέσει; πονηρά; καί ψιμμύθια καί 
στολισμού; τοΰ σώματο; άσέμνου; καί ποικίλου;, καί 
επισκέψεις συνεχεί; χορών καί θεάτρου χαίρειν έώσα ώ; 
έπί το πλείστον ή Γερμανί;, βουλεύεται μόνον περί τή ; 
περιθάλψεω; καί άνακουφίσεο>; τοΰ συζύγου καί τών 
συγγενών, περί τής χριστιανικής διαπλάσεως τών τέκνων 
καί περί τής καλής καί άναλόγου διοικήσεως τοΰ οίκου 
αύτής.

0  Ιούνιος, Ιούλιος καί Αύγουστος είσίν οί ζωηρότεροι 
άμα δέ καί τερπνότεροι μήνες καθ απασαν τήν Γερμα-

(I) Αναφέρεται δτι είκών τι; τοΰ ζωγράφου τούτου, έν % παρί-
στατο ή μ  άγη τών Μαγνητών, ήγοράσΟη υπό Κανδαύ/ου, του τε
λευταίου τών ‘ IIρακλειδών, άντί χρυσίου ι σου κατά τό βάρο; πρό; 
τόν ξύλινον πίνακα, έφ ου ύπήρ/εν ή γραφή.

νίαν. Η κίνησι; τών άνθρώπων κατά τήν εποχήν ταύ
την έστίν άπερίγραπτος* οί σιδηρόδρομοι, οί δίκην άρα- 
χνείου ΐ7θΰ πάσαν τήν χώραν διατέμνοντες, είσίν άείποτ* 
πλήρεις. 11 μεγαλητέρα δμω; κίνησις επικρατεί κυρίως 
ένθα λουτρά ύπάρχουσι* πρό; τα ΰτα  δέ διευθύνονται, 
ούχί μόνον οί ίάσεω; ί) βελτιώσεω; έφιέμενοι, άλλά καί 
πολλοί άλλοι τέρψεω; και θέα; χάριν. Τοιοΰτο; ^ίμην καί 
έγώ πάντοτε εν καιρω τών διακοπών.

Αφοΰ έπί ενα σχεδόν μήνα περιεφερόμην άπό Κράτους 
εί; Κράτο; καί άπό πόλεω; εί; πόλιν, τά  άξιοθαυμαστό- 
τερα περιεργαζόμενο;, έφθασα τέλο; εί; Βαμβέργην, πό
λιν τή ; μέση; Ψραγκονία;, κατοικουμένην υπο πολλών 
γνωστών μοι οικογενειών, ά ; έτυχε νά γνωρίσω έν Βυρ- 
σεβούργη, δτε έσπούδαζον έκεί* ώ ; τόπον δέ διαμονής 
έξελεξάμην τό ξενοδοχείον τ ή ; Β α υ α ρ ι κ ή ;  α υ λ ή ; ,  
γν&)στόν έπί καλίί περιποιήσει καί εύθηνία.

Η Βαμβέργη είνε πόλι; μικρά μέν, άλλ’ άρχαία καί 
ίκανώ; τερπνή. Περιστεφομένη υπό καταφύτων λόφων 
καί βαθύσκιων δασών, έκ πεύκη; καί φηγού καί έλά- 
τη ;, παρέχει τώ  δδοιπόρω ούχί εύκαταφρόνητον θέαν. Η 
πρό; βορράν μάλιστα πρότινων έτών έκ βάθρων καί έκ 
κατειργασμένου μόνου λίθου άνεγερθείσα Μητρόπολι;, ετι 
δέ καί τό παρ αύτίί άρχαιότατον παλάτιον, ένθα κα
τοικεί ήδη δ έκπτω το; βασιλεύ; τή ; Ελλάδο;, είσί με
γάλη; σπουδή; καί παρατηρήσεο*; άξια. Ιδίω; δμω; εινε 
γνωστή ή Βαμβέργη, γεωγραφικώ; μέν διότι κατέστη τό 
κέντρον μεγάλη; συγκοινωνία;, ητοι δ κεντρικώτατος 
σταθμό; πολλών καί διαφόρων σιδηροδρόμων* γεωργικώς 
δέ ή έμπορικώ;, διότι έπιδίδει μεγάλω ; ένταΰθα 6 πρός 
κατασκευήν τοΰ ζύθου τοσοΰτον άναγκαίος λυκίσκος 
(lium ulus(lupu lus. H opfen Γεριχανιστί). Διά την φύ- 
τευσιν, περιποίησιν καί συγκομιδήν τοΰ φυτοΰ τούτου 
ένασχολοΰνται οί πλειότεροι τών κατοίκων τή ; πόλεως 
καί τών περιχώρων. Αύξει δέ έπί μακρών πασσάλων 
άναρ^ιχώμενον, ώ ; παρ ήμίν είδη τινά τώ ν φασιόλων. 
Τά φύλλα αύτοΰ είσί τρίλοβα ή πεντάλοβα, καί έχουσι 
λοβού; οδοντωτούς, τά  δέ άνθη δίοικα. 0  καρπός, ήτοι 
οί στρόβιλοι αύτοΰ, είσί μήλινοι τό χρώμα, πικροί τήν 
γεΰσιν, σμικρόν τ ι  άρωματικοί τήν οσμήν, καί περιβάλ
λονται υμενώδεις τινάς λεπίδας, καλυπτομένας υπό ρητι
νώδους καί ιξώδους υλης.

Εν έπιμέτρω δέ άναφέρω οτι δ λυκίσκος δέν έπιδίδει 
είμή έντισι μόνον τόποι; τή ; Γερμανία;, μεταξύ τών 
δποίων πρωτεύουσιν ή μέση Φραγκονία καί τό Πφάλτζι* 
διά τοΰτο δέ καί εύποροΰσιν οί κάτοικοι τών μερών τού
των. Η ποσότη; τοΰ καταναλισκομένου λυκίσκου εινε 
τόσω μεγάλη, ώστε οί πλειότεροι μάλλον περί αύτοΰ 
ή περί τή ; συγκομιδή; τοΰ σίτου ένδιαφέρονται. 0  γνω - 
ρίζων οτι έν μόνη τη  Γερμανία κατασκευάζονται καί πί- 
νονται 60 ,000 ,000  κάδδων ζύθου κ α τ’ έτος (έκαστος 
κάδδο; χωρεί 3 5 — 40 δκάδα;), δι 8ν άπαιτοΰνται πολ- 
λαί χιλιάδε; σάκκων λυκίσκου, δέν παραξανεύεται βε- 
βαίω; διά τό πράγμα. Ε πειτα  τό κυριωδέστερον ποτόν, 
τολμώ είπείν, ή μάλλον ή κυριωδεστέρα τροφή διά τόν 
Γερμανόν είνε δ ζύθο;, καί πάλιν 6 ζύθος, όσάκις υπερ- 
τ ιμ ά τα ι δ άρτο; ούδεμίαν έκφέρει μεμψιμοιρίαν, άλλ 
έπαναπαύεται έπί τών γεωμήλων* άν δμως τυχόν ύπερ- 
τιμηθη S  ζύθος, έστω καί κατά ίν τέταρτον του λεπτovf



-τότε άγανακτΛ ουτος καί σχέδια έπαναστάσεο>ν μελετά. 
Οι Βαυαροί μάλιστα, οίτινες άποκαλοΰσιν δχετόν ζύθου 
(Bier-eatial) πάσαν πόλιν ένθα καλός καί άφθονος κ α τα 
σκευάζεται ζύθος, είσί περίφημοι διά ταυτα. Οτε κατά 
τδ  1 8 4 0 , νομίζω, ό γυναικολάτρης καί πανούργος Λου
δοβίκος, χάριν τής περιφήμου αύτου ερωμένης Λόλας, 
Ισπανίδος μέν τί) γένος, χορεύτριας δέ το επάγγελμα, 
περί ής τόμοι ολόκληροι έγράφησαν, Ακούσε τον λαόν, 
προπάντ6)ν δέ τού Μονάχου, κραυγάζοντα καί την άντι- 
κατάστασιν αύτου υπό του υίοΰ ποθοΰντα, δι ούδενός 
άλλου μέσου κατώρθωσε την επάνοδον τής τάξεως καί 
Ησυχίας, είμη δι επίσημου τινός διακηρύξεως έκ μέρους 
τής Αστυνομίας, ότι ό ζύθος ίσται τούντευθεν κατά £ν 
καραντάνιον εύθηνότερος! Οι δέ Βαυαροί, συνωθούμ.ενοι 
είς τά  ζυθοπ&Αεία '(να πίωσι τόν εΰωνον ζύθον καί μέχρι 
κόρου πιόντες, ούδέ λόγον πλέον περί του βασιλέως 
ίποιήσαντο! Ουτω τούλάχιστον διηγούνται οί Πρώσσοι 
καί οι Σάξωνες. Αλλ άς μη άπομακρυνώμεθα έπί πλέον 
τή ς  ύποθέσεως ήμών.

ΙΙτο άκόμη πρωία* τό ταχυκίνητον βήμα τής γ α -  
λακτοπώλιδος χο>ρικής ήκούετο ήδη έπί τής δδοΰ, καί 
δ ήλιος μόλις ερριπτε τάς άκτίνας αύτοΰ έπί του κρυεροΰ 
εδάφους τής Γερμανίας, ό'τε παχύσαρκος τις υπηρέτης 
εισήλθεν εις τό δωμάτιόν μου, φέρων κατά  τό σύνηθες 
τό  πρόγευμα καί την εγχώριον εφημερίδα. Περίεργος διά 
τά  νεο'ίτερα, ελαβον αύτήν πρός άνάγνωσιν* άλλά, μ,όλις 
διήλθον γραμμάς τινας, άπέβη περιττή  ή περαιτέρω 
άναγνωσις του άλλως τε  άσημάντου φύλλου. Μεταξύ τών 
Ονομάτων τών είς Βαμ,βέργην άφιχθέντο>ν ξένων, καί τά  
οποία άντιγράφονται υπό τών έφημερίδων έκ τών βι
βλίων τών ξενοδοχείων πρός γνώσιν τώ ν ενδιαφερομέ
νων κατοίκων, διέκρινα καί τό όνομα τήςοίκογενείας Κ ..., 
η τις , την προτεραίαν ωσαύτως έλθουσα, κατέλυσεν είς 
τό  πρώτον ξενοδοχείον τής πόλεως Ο μ α ύ ρ ο ς  ά ε τ ό ς .  
Η  πρός την εύγενή ταύτην οικογένειαν άφοσίωσις καί εύ- 
γνωμοσύνη μου ητο καί εινε τόσον μεγάλη, ώστε έχρεώ- 
στουν αμέσως νά έπισκεφθώ αύτην. Οτε κ α τ’ άρχάς ήλ- 
θον είς την γηραιάν Γερμανίαν ξένος πάντη καί άδαης 
τώ ν πραγματων, έτυχε νά γνωρίσω τόν κύριον του οί
κου, έχοντα βαθμόν συνταγματάρχου* μέ ήγάπησε δέ 
ΛΙίΤΛ/· 'rArrrwt / λ · . .   ' _ ?________ · ___  _ r _ ~

. τρυφερας
πης καί ειλικρίνειας, όσας ούδέ έν τη  γή  τής γέννήσεώς 
μου υπ ούόενός ποτε Ελαβον Αλλά φευ! τ ίς  έπίστευεν 
οτι μετα τινας μήνας έμελλε νά άποθάνη δ κάλλιστος 
ουτος άνήρ; Εύτυχης λογίζομαι κατά  τοΰτο τούλάχις-ον, 
βτι έγο> εκλεισα τούς δφθαλι/,ούς αύτου, καί άνέπεμψα 
συν τη λοιπή οίκογενεία, καθ ί,ν ώραν δ άσθενής έξέπνεε, 
την πρός τον Παντοδύναμον υπέρ αύτου εγκάρδιον προσευ
χήν μου.^ Η ήμ,έρα του θανάτου αύτου έστί καί έσται δι* 
£με ποτηριον πλήρες άψίνθου καί χολής.

όποίαν λοιπόν χαράν ήσθάνθη ή σεβασμία αυτη οικο
γένεια, ότε άνελπίστως μ.έ ειδεν έν Βαμβέργη, καί πόσον 
εγω ήμ.ην ευτυχής καί πάλιν έν τώ  μέσο> αύτής ευρισκό
μενος, κατανοεί πας τ ις  εύκόλως. Κυοίως ή οικογένεια 
αυτη διαμένει εν Βυρσεβούργη* ηδη δέ, έπιστρέφουσα 
Ικ  τίνος περιηγή<ϊ£ως, τήν  δποίαν εξετέλεσεν είς τήν κυ

ρίως Βαυαρίαν (Allbaiern), έπρεπε, κ α τά  διαταγήν τώ ν  
ιατρών, νά μεταβή καί είς Κίσσιγκεν χάριν τή ς πασχού- 
σης υγείας τής καλής μητρός.

Ημέρα τής άναχ&>ρήσεως ώρίσθη η έπαύοιον. Από τής 
πρώτης στιγμής, εννοείται, * καθ ήν έπανείδον τήν οικο
γένειαν, μοί έπροτάθη όπως κάγώ  συνοδεύσω αύτήν μέ
χ ρ ι  ς εκεί. Μετεχειρίσθην παν μέσον όπως άποφύγω τήν 
πρόσκλησιν, άλλως τε  διότι έπλησίαζεν δ καιρός, καθ 8ν 
επρεπε νά μεταβώ είς Βιέννην, άλλά τά  πά ντα  είς μάτην* 
ώστε άπεφάσισα νά συμμεθέςω του ταξειδίου τούτου.

Τό περιώνυμον διά τε τήν τοποθεσίαν καί τήν ιαμα
τικήν δύναμιν Κίσσιγκεν, δέν συνδέεται μετά τών άλ
λων πόλεων διά σιδηροδρόμου, πρώτον μέν ενεκα του υ
πέρογκου χρηματικού, οπερ ά πα ιτε ϊτα ι πρός κατασκευήν 
αύτου, διότι ή πόλις περικυκλουται πανταχόθεν υπό 
βουνών καί λόφων καί χαραδρών, είτα  δέ διότι τ  μ ετ 
αύτής συγκοινωνία ολίγους μόνον μ,ήνας επικρατεί, ένόσ<·> 
δηλαδή γίνεται χρήσις τών λουτρών. Καθ ολον δε τον 
μετέπειτα  χρόνον ούδείς επ ισκέπτετα ι αύτά , άλλ’ ούδέ 
εμπορίου χάριν μεταβαίνει τις εύκόλως εκεί, ενεκα τής 
έλλείψεως πάσης βιομηχανίας καί πάσης μεγάλης συγ
κομιδή:. Τά εισοδήματα επομένως του σιδηροδρόμου δέν 
ήθελον ποτε σχεδόν καλύψει τά  έξοδα, διά τούτο καί 
πάντοτε έναυάγησε τό τ.ερί κατασκευής αύτου σχέδιον.

Εκ Βαμβέργης περί τάς 2  μ.. μ. άναχωρήσαντες, έφθά- 
σαμεν μετά μίαν καί ήμίσειαν ώραν ακριβώς είς Σβαϊν- 
φούρτην διά τή ς μάλιστα ταχυκινήτου άτμαμάξης 
(C o u rrilzu g ). ό  πλησιέστερος καί κεντρικώτερος σιδη
ροδρομικός σταθμός, άφ’ ου τ ις  μετέπειτα  έντός λεω
φορείων εξακολουθεί τήν είς Κίσσιγκεν άγουσαν, είνε ή 
πολυάμπελος καί βουτρόφος Σβαϊνφούρτη, επί τής δεξιάς 
όχθης του Μοίνου ποταμού κειμένη. ΕΤνε δέ τό μεταξύ 
τών δύο τούτων πόλεων διάστημα πεντάωρον μέν μόλις, 
άλλ ούχί  τόσον εύάρεστον* τούτο μέν διά τό άναντες καί 
επικίνδυνον επομένως του πλείστου μέρους τής λεο^φο- 
ρου, τούτο δέ διά τον υπέρμετρο ν κονιορτόν, τον διεγει- 
ρόμ-ενον ως έκ τής μεγάλης πληθύος καί τή ς ά κ α τα πα ύ- 
στου κινήσεως λεωφορείου τε  καί αμαξών καί υποζυγίων.

Ούχ ήττον ομως άμα τις άπομακρυνθή τής Σβαϊνφούρ- 
της ήμ,ίσειαν σχεδόν ώραν, καί φθάση υπό τό βουνίδιον 
Krcil/berfT, παρουσιάζεται είς τους οφθαλμούς του θέα
μα όντως μεγαλοπρεπές καί έξαίσιον, μάλιστα  δέ έν ώ
ρα πρωίας ή εσπέρας, ότε ή φύσις περιβάλλεται τήν ώ - 
ραιοτέραν αύτής χλαμύδα , τήν δποίαν ελαβε δώρον παρά 
του Υψίστου έν και ρω τής δημιουργίας.

Περίεργος όπω; καλώς τά  πάντα  ίδω καί θαυμάσω, 
δέν ήθέλησα νά λάβω Οέσιν έντός του λεωφορείου, άλλ’ 
έκάθησα έπί του έμπροσθίου μέρους αύτοΰ (pock) παρά 
τώ  ήνιόχω (postillion)* άλλως τε  διότι ήτο πέμ πτη  ήδη 
ώρα τής εσπέρας, καί δ ήλιος επομένως δέν εκα.ιεν υπερ
βαλλόντως. Κ αί ή μέν οικογένεια, ήτις καί άλλοτε εΙοε 
καί έθαύμασε τά  πλήρη θέλγητρων τα ΰ τα  μέρη, περί οι
κιακών μάλλον συνδιελέγετο πραγμάτω ν καί περί τώ ν 
εντυπώσεων τής τελευταίας περιοδείας. Μόνον δ τελευ
ταίος αύτής βλαστός, εξαετής τήν ηλικίαν, ωραίος καί 
χαρίεις υιός, ηκούετο συνεχώς τραγωδών θελκτικόν τ ι  ε
θνικόν τραγώδιον, άντί τοΰ οποίου πάντοτε έλάμβανεν 
έν φίλημα τρυφερόν παρά  τής φιλοστόργου αύτοΰ μ η -

τρός. 0  δέ ηνίοχος, δ ώς έρυθρόδανον ερυθρός τήν δψιν, 
επί δίψη μεγάλη παραπονούμενος, έμάστιζεν άσπλάγ- 
χνως τήν συνωρίόα τών ίπ^ω ν του, οπως φθάση τα χύ -  
τερον είς τόν σταθμόν τοΰ Scholl bach, ένθα εύτραφείς 
κόραι έντός πηλίνων άγγείων προσφέρουσι δροσερώτατον 
ζύθον τοίς δδοιπόροις.

Η άπό τοΰ προαναφερθέντος βουνιδίου μέχρι τοΰ 7 *θ- 
μοΰ τούτου οδοιπορία εινε ή άξιοθαυμαστοτέρα πασών. 
Μ έγα μέρος τής μέση; Φραγκονίας έπεκτείνεται ώς τά πης 
ποικιλόχρους ένθεν καί ένθεν, ό  πολύΐχθυς Μοινος, ή με- 
γαλητέρα άρτηρία τής ένταΰθα γής, δτέ μέν είς βραχίο
νας διαιρούμενος, δτέ δέ καί πάλιν συνερχόμενος, κυλίει 
τό  άργυροειδές αύτοΰ ρεΰμα μέχρι τοΰ πέρατος τοΰ λίαν 
εκτενοΰς δρίζοντος. Μυρίοι δε άλλοι ρύακες καί ποτάμ,ια, 
άφοΰ πρώτον παρέξωσιν υδωρ πρός πόσιν είς τήν ένταΰθά 
αύλιζομένην πολυγάλακτον βοΰν καί τόν ώκύποδα ίπ 
πον, καί καταρδεύσωσι τό αγαπητόν κηπάριον τής έρω- 
τολήπτου ςανθής χωρικής ή τοΰ φιλοσόφου τή ; πόλεω;, 
καί θέσωσιν είς κίνησιν μύλους άπειρου; καί έτερα τοιαΰ- 
τ α  κατασκευάσμ.ατα τών πρώτων άναγκών τών άνθρώ- 
πων, έρχονται έπειτα νά άσπασθώσι τόν γηραιότερον 
Μοίνον καί ευρωσι τόν αιώνιον ύπνον έν τη  κοίτη αύτοΰ.

Εφ ολης ταύτης τής χώ ρα; δ Μοίνο; μόνο;, ώς είπείν, 
άρχει* μεγάλη πλημμύρα εινε ενδειξις της οργή; αύτοΰ. 
Κ αί οί μ.έν περί αύτόν κατοικοΰντες τρέμουσιν αύτήν καί 
εμ.φοβοι μαρτυροΰσι τήν ίσχύν αύτοΰ, άλλ* υπάρχει καί 
τ ι ,  οπερ ούδέν περί ταύτης φροντίζει* δ σιδηρόδρομος, 
καπνούς καί φλόγας έκ τών ρωθώνων άνατινάσσων καί 
διά κρότου καί συρίγαατος άγριου τήν έλευσιν αύτοΰ 
προαναγγέλλων, τόν δέ σίδη:ον ώς ύποπόδιον τών πο
δών αύτοΰ εχων, καί γεφύρας βαρεία; έπί τοΰ τραχήλου 
τοΰ Μοίνου στηρίζων, διέρχεται καί καταπατεί ύπερηφά- 
νω ; αύτόν. Τό υδωρ άναγκάζεται νά δμολογήση τήν ύ- 
περοχήν τοΰ άτμ.οΰ.

(Ακολουθεί).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΝ υπό Α. Θ. Φαρδύ. 
Τόμος Λ — Δ . Εν Κωνσταντινουπόλει, έκ τοΰ τυπογρα
φείου Α ν α τ ο λ ή  Εύαγγελινοΰ Μισαηλίδου, i8 6 3 .

E!vs περιττόν νά είπωμεν, τελευταίοι ημείς ισως, δτι 
άνευ γραμματικής κ&ί λεξικοΰ άδύνατον είνε δ σπουδα
στή ; νά προχωρήση είς τό έργον του, ούτε δ μ.ικράς 
άπο/.τήσας γνώσεις μιας οίασδήποτε γλώσσης νά προα- 
χθή επί μάλλον. Τά δύο τα ΰ τα  πρώτιστα βοηθήματα είσίν, 
ουτο)ς είπείν, αί δύο βακτηρία»., έφ’ ών έπιστηριζόμενον 
άρχίζει νά ορθοποδίζη τό βρέφος.

Εινε επίσης άναντίρ^ητον ότι ή Οθωμανική γλώσσα, 
ώς έκ τής καλλιεπεία; καί τή ; άνθηρότητο; αύτής καί 
<ος έκ τή ; πλουσιότητος τής φιλολογίας τη ; καί τής έπι- 
σημότητός της, εινε μία τών πρωτευουσών γλωσσών, έρευ- 
νωμ.ένη καί σπουδαζομένη έπιμελώς υπό πάσης σχεδόν 
τή ς περιέργου Εύρώπης. Αλλ’ όμως μετά λύπης παρατη- 
ροΰμεν ότι ή σπουδή καί άνάπτυξις αύτής έστί λίαν ώ π ι- 
σθοδρομημένη παρ’ήμίν. Καί μέχρι τινός μέν έπροφασι-

ζόμεθα τήν έλλειψιν τών καταλλήλων πρός έκμάθησιν 
αύτής μ.έσων. Αλλ ήδη, δπότε, μ.ετά τήν πολλοΰ λόγου 
άξίαν Οθο>μανικήν Γραμματικήν τοΰ Κ. Αδοσίδου, προσ- 
φέρεται ήμίν καί τό προκηρυττόμενον βοηθητικώτατον 
Τουρκικόν Λεξικόν τοΰ Κ. Αλεξάνδρου Φαρδύ, δποία ένα- 
πολείπεται ήμίν πλέον πρόφασις;

Τό Λεξικόν τοΰ Κ. Φαρδύ είνε κειμήλιον διά τούς έ- 
πιθυμοΰντας νά σπουδάσωσι τήν Τουρκικήν γλώσσαν, 
διότι καί υλην περιέχει ικανήν καί καλής εκλογής, συνε- 
σταλμένην έν δλίγφ όγκ<ο, καί τήν κυριολεξίαν όσον τ& 
δυνατόν θηρεύει, καί πολλάς νεοσχηματίστους λέξεις πε
ριέχει, μή άπαντωμένας είς τά  προεκδεδομένα Εύρωπαί- 
κά τοιούτου είδους έργα. Εκτός δέ τούτου, έτερον συς-α- 
τικόν τής άξίας τοΰ βιβλίου τούτου είνε ότι, ώς έκ τής 
προφορικής μεταφράσεως τών έν αύτώ άπαντωμένων 
Τουρκικών λέξεων καί φράσεων, χρησιμεύει μεγάλως είς 
τούς είδότας μέν τήν καθομιλουμένην Τουρκικήν άνευ τής 
φιλολογίας αύτής, έπιθυμοΰντας δέ οπο*ς βοηθώνται ίκ  
τοΰ προχείρου είς άναζήτησιν μιάς τίνος λέξεως.

Επαινοΰντες τόν ζήλον τοΰ φιλοπόνου τοΰ ΛεξικοΟ 
τούτου Συντάκτου, οστις μ.έγα άνεπλήρωσε κενόν, σ υγ- 
χαίρομεν αύτόν διά τήν επιτυχίαν τοΰ δυσχεροΰς τούτου 
έργου, δπερ έλπίζομεν ότι θέλει έκτιμήσει τό κοινόν, καί 
ουτω θέλει παρορμήσει τόν έν λόγω Λεξικογράφον 6πως 
προβή είς τήν δημοσίευσιν καί τοΰ άπολύτ&)ς άναγκαιοΰν- 
τος Τουρκοελληνικοΰ Λεξικοΰ.

ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΣ.

0  Πέτρος ίωάννης Βερανζέρος, ουτινος παραθέτομεν 
τό δμοίωμα, ήν είς τών έξοχωτέρων λυρικών ποιητών τή ς 
Γαλλίας, καί δ πάντων τοίν άλλων έν τίί πατρίδι του δη - 
μυτικώτατος. Ανήρ υψηλής καί λαμπράς φαντασίας, εύ
γενών αισθημάτων, μετριοφρονέστατος, φιλάνθρωπος, φί
λος ένθερμος τής έλευθερίας καί έπί τούτοις φιλελληνι- 
κώτατος. Εγεννήθη τώ  4 7 8 0 , άνετράφη υπό τοΰ π ά π -  
που του, ράπτου τό επάγγελμα, άπεβίωσε δέ τώ  4 8 5 7  
πλήξης δόξης καί είς ήλικίαν 78  έτών.

Απας δ βίος τοΰ έξόχου τούτου άοιδοΰ τής έλευθερίας 
περικλείεται, καθ ήμάς, είς τάς εξής δύο πρώτας στρο- 
φάς τοΰ ελεγείου, οπερ συνέθεσεν δ ήμέτερος ποιητής Κ α- 
ρασούτσας κατά τόν θάνατον αύτοΰ:

Μοϋσαι, πενθήσατε και εοω ;! 
ύποκριταϊ Ίησουίται, 
και σεΤς, ώ τύραννοι, '/αρήτε ! 
άπέΟανεν ό Βερανζέρος.

’Εσίγησεν ή λύρα, ητις 
τους δυστυχεί; έπαρηγόρει' 
θεόν του ό πτω'/ος τεχνίτης 
εφέστιον τον έΟεο>ρει.

Ούδείς συνετέλεσε τοσοΰτον πρός τήν Ιουλιανήν έπα - 
νάστασιν οσον δ Βερανζέρος’ καί, ένδοξος Τυρταίος τριών 
ημερών, έγραφε πρός τόν Λαφφΐτον καί τούς λοιπούς φί
λους του, τούς άποκατασταθέντας υπουργούς: α 6  Θεός, 
πλά ττω ν με, μοί ειπεν* έσο μ η δ έ ν ! »



BEPANZEPO*.

Αλλοτε έγραφε προς τον Λαμενναίον τά  εξής αξιομνη
μόνευτα: « Είμαι απλούς άοιδός, ουχί ομω; καί περιφί- 
λαυτος. Ομοιάζω ερημίτην, 6?ΐζ, (ς-άμενος έττί της ακτής, 
δέεται υπέρ τών καταφρονούντων τάς τρικυμίας, λυπού- 
μενος οτι αγνοεί κα ίτό  κωπηλατεϊν κα ίτό  οίακο^ροφείν.»

Τοιαύτη μετριοφροσύνη, τοιαύτη ενότης χαρακτήρος 
εισί βεβαίως σπανιώ τατα ι εν τοίς καθ ΐμ α ς  χρόνοι; του 
έγωίσμοϋ καί της ιδιοτελείας.

—ooec ΟΟΟο—
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ΠΕΡΙ ΑΦΗΡΗΜΕΝΩΝ.
ΙΪ ιστορία προσφέρει ημίν πλείστα οσα παραδείγματα 

άφηρημένων ή ρεμβών, ατινα κινοΰσι πολλάκις τον γέ
λω τα. Κ ατά πασαν εποχήν υπήρξαν άνθρωποι, ών ή 
προσοχή τοσούτω ευκόλως άπερροφατο υπο ενός μόνου 
πράγματος, ώστε νά διατελώσιν αναίσθητοι προς τά  περι- 
κυκλουντα αυτούς αντικείμενα. Σήμερον μάλιστα, εποχην 
βιωτικών περισπασμών και φροντίδων, βλέπομεν πλεί- 
στους ίσους ρέμβου; είς τον υπέρτατον βαθμόν, καί 
έλαιον αντί οίνου χύνοντας είς το ποτήριόν των και κα
ταπίνοντας αυτό τουλάχιστον κατά το ήμισυ, και εμβάλ
λοντας είς το στόμα το σίγαρον άπο το άνημμένον μέ
ρος, καί χύνοντας έπί τής επιστολής ολόκληρον το μελα- 
νοδοχείον άντι του άμμοδοχείου, καί πλείστα άλλα το ι- 
αυτα παρατράγφδα ποιουντας.
_ Τοιουτος άφηοημένος ην καί δ περιώνυμος Ισαάκ Νεύ- 
των. Ημέραν τινά προσεκάλεσε φίλον του είς τό γεύμα* 
έλθόντος δέ αυτου είς την προσδιωρισμένην ώραν, επειδή ο 
σοφός ητο λίαν ένησχολημένος είς τό σπουδαστήοιόν του 
είς τό νά λύη μαθηματικά προβλήματα, διέταξε τόν υπη
ρέτην του νά τόν παρακαλέση έκ μέρους του νά περιμεί- 
νη όλίγας στιγμάς είς τό έστιατόριον. Εκάθησε λοιπόν δ 
προσκεκλημένος έπί άνακλιντήρος περιμένων αυτόν* άλλ 
έπειδή ο ξενίζων, λησμονήσας, έβράόυνεν υπέρ τό δέον 
την έμφάνισίν του, βλέπων δ φίλος του τά  φαγητά έπί 
τής τραπέζης, πλησιάζει καί καθησας άποκαλύπτει π α -  
ροψίδα τινά, έν η ευρών λαμπράν όρνιθα άρχίζει καί τρώ
γει μέχρι κόρου. Ε πειτα  δέ συσσωρεύσας πάλιν τά  οστα, 
τά  εμβάλλει είς την παροψίδα καί την σκεπάζει, καί τού
το ποιήσας άναλαμβάνει την Οέσιν του έπί του άνακλιν- 
τήρος. Μετ δλίγον έρχεται δ Νεύτων, καί μετά τους συ
νήθεις χαιρετισμούς συγκάθηνται είς την τράπεζαν, καί 
άνοίγων την παροψίδα έκείνην, «ώ Θεέ! λέγει* φίλε μου, 
σέ ζητώ  συγγνώμην! ένόμιζον δτι δέν είχον φάγει άκόμη, 
άλλ ήπατώμην.

Ε π ί τής βασιλείας Γεωργίου του Β υπήρχεν έν Α γ
γλ ία  λόρδος τ ις , Σεστερφίελδ καλούμενος, πνευματώδης 
καί άγχίνους, πλην είς άκρον άφηρημένος καί έπιλήσμων. 
Κ ατά  τήν είς Ακουΐσγρανον πρεσβείαν του έτελείωνε τά  
έγγραφά του συνήθως την πρώτην μετά τό μεσονύκτιον 
ώραν, καί τά  έσφράγιζε ταχέω ς, διότι κ α τ’ έκείνην τήν 
ώραν άνεχώρει δ ταχυδρόμος. Εργασθείς δέ ποτε έπί δέκα 
ώρας κατά συνέχειαν, τοσούτω άπησχολημένον είχε τόν 
νουν, ώστε λαβών τό μελανό δοχείο ν άντι τή ς άμμοθήκης, 
έχυσεν άφθονον μελάνην έπί τών εγγράφων. Καίτοι δέ 
πάραυτα ήσθάνθη τό φρικτόν λάθος, είς 8 περιέπεσεν, 
ητο δμως πλέον άργά, διό καί ήναγκάσθη νά έργασθη έκ 
νέου δι’ δλης τής νυκτός καί νά άποστείλη έκτακτον τα 
χυδρόμον είς Α γγλίαν. Ο αυτός λόρδος, έργασθείς άλλοτε 
έσπευσμένως, έκλεισε τά  δμματοΟάλιά του είς τόν τελευ- 
ταίον φάκελλον, καί ένεκα τούτου ήναγκάσθη νά μείνη 
αργός μέχρι τής έπιστροφής του ταχυδρόμου, διότι έν 
τω  μεταξύ δέν ήδυνήΟη νά ευρη καταλλήλους διόπτρας.

Ημέραν τινά δ βασιλεύς τής Νεαπόλεως προσεκάλεσε 
τόν μέγαν άοιδόν Λαβλάσιον, φύσει άφηρημένου χαρακτή- 
ρος άνθρωπον, καί ονειροπόλον είς άκρον άχρις άναισθη- 
σίας. Είσελθών λοιπόν είς τά  άνάκτορα, περιμένει την

σειράν του είς την πρό τών δωμάτων του βασιλέως με- 
γάλην αίθουσαν, πλήν ζητεί τήν άδειαν νά φορέση τόν 
πίλον του ώς πάσχων άπό καταρροήν. Εντός δλίγου τόν 
περιτριγυρίζουν πολλοί τών φίλων του, και άρχίζουν νά 
άπαριθμουν τάς θαυμασίας έπιτυχίας του έν τω  θεάτρω' 
καθ *?,ν δέ στιγμήν η συνδιάλεξις ευρίσκετο είς τό ζωηρό- 
τερον αυτής μέρος, ειδοποιούν τόνΑαβλάσιον οτι ή Α. Με- 
γαλειότης ηύδόκησε νά τόν δεχθή είς άκρόασιν. Πλήρης 
ταραχής καί συγχύσεως ό καλός μουσικός, αρπάζει ένα 
πίλον κείμενον έπί τίνος εκεί που τραπέζης, καί εισέρχε
τα ι θριαμβευτικώς παρά τω  βασιλε'ι, κρατών αυτόν είς 
χείρας ένώ έφερε τόν ί δικόν του έπι κεφαλής. «Είς τ ί σέ 
χρησιμεύει αυτός δ πίλος, τόν δποίον κρατείς είς χείράς 
σου, φ ίλτατε Λαβλάσιε;» τω  είπεν δ βασιλεύς γελών. 
0  Ααβλάσιος μένει άναπολόγητος, καί, άτενίζων μ ετ ’ έκ- 
πλήξεως τόν βασιλέα, «Συγγνώμην, τω  λέγει, Μεγα- 
λειότατε, δέν σας έννοώ. —  Εγώ έξεναντίας δέν έννοώ είς 
τ ί  χρησιμεύει αυτός δ πίλος. —  Π λήν.. Μ εγαλειότατε.. .  
είς τό νά τόν φορώ!» επαναλαμβάνει δ τεχνίτης, ποιων 
δεικτικόν σημείον, δηλαδή φέρουν τήν χείρα πρός τήν κε
φαλήν. Πλήν ποια υπήρξεν ή έκπληξίς του, δταν παρε
τήρησε τήν έλλειψίντου; και, άφαιρέσας μετά ταχύτητος 
τόν έπί τής κεφαλής του πίλον, ήρχισε νά υποκλίνεται 
καί νά ζητη συγγνώμην, κρατών άνά ένα πίλον είς έκά- 
στην τών χειρών. Η Α. Σικελική Μεγαλειότης διερ^άγη 
τότε είς άσβεστον γέλω τα, καί δμολόγησεν δτι ποτέ δέν 
παρευρέθη είς διασκεδαστικωτέραν κωμωδίαν.

Δέν άναφέρομεν ένταυθα τόν υπερβολή άφηρημένον ηγε
μόνα έκείνον, οςτις, οτε μίαν τών ήμερων τω  ειδοποίησαν 
οτι έπιθυμεί νά είσέλθη δ ιατρός του, «Ε ίπατε είς αυτόν, 
άπήντησεν, οτι δέν έχω καιρόν νά τόν δεχθώ, διότι είμαι 
άσθενής.» Ουτε θέλομεν άναφέρει τόν υπουργόν έκείνον, 
δςτις τοσούτςυ έπιλήσμων ήν, ώστε, θέλων ποτέ νά υπο
γράψω έπίσημόντι έγγραφον, έλησμόνησε τό £νομά του, 
καί έκράτει είς τούς δδόντας τόν κάλαμον έπί πολλήν 
ώραν, ίδρώτι περιρρεόμενος καί φυσών* άν δέ κατά σύμ- 
πτωσιν δέν τόν άπεκάλει τ ις  κατ έκείνην τήν ώραν όνο- 
μαστί, ήθελεν ευρεθή είς θέσιν νά δμολογήση δδυς-υχής 
δτι έλησμόνησε τό ίδιόν του ονομα ! Αρκούμεθα μόνον 
νά είπωμεν δτι τοιούτου; άφηρημένους, είς άκρον έπ ι- 
λήσμονας, άπαντώμεν πλείστους δσους καί παρ ήμίν, 
λησμονουντας καί αυτήν άκόμη τήν ήμέραν τής έβδομά- 
δος, περί ής ήθελον έρωτηθή.

s x m m m m .

ΟΛΕΘΡΙΟΣ ΑΣΤΕΪΣΜΟΣ. —  ό  Αύγουστος άποθνή- 
σκων κατέλιπεν έν τη διαθήκη αυτου τριακοσίους σεστερ- 
σίους είς έκαστον πολίτην Ρωμαίον, έκτελεστήν δέ καί 
διανομέα του κληροδοτήματος κατέστησε τόν διάδοχόν 
του Τιβέριον. Αλλ έπειδη δ νέος ουτος αύτοκράτωρ άνέ- 
βαλλε τήν διανομήν, άστείός τις, θέλων νά τήν υπενθυμί- 
ση είς αυτόν, μετεχειρίσθη τόν έξής τρόπον, έλέθριον αυ
τώ  άποβάντα. Βλέπων διά τή ς δημοσίας πλατείας προ- ‘ 
πεμπόμενον είς τόν τάφον νεκρόν τινα, έπλησίασεν είς
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αύτόν, καί κύψας τώ  έλάλησεν εις το ους* έρωτηθείς δέ 
τ ί είπεν είς τον νεκρόν, άπεκρίθη δτι τον παρήγγειλε να 
ει'πη εις τον Αύγουστον οτι άκόμη δ λαός δέν έλαβε τό 
παρ’ αυτού καταλειφθέν κληροδότημα. Αλλ είς τόν Τ ι- 
βέριον δέν εύηρέστησεν δ άστεϊσμός* διό καί προσκαλε- 
σάμενος τόν αυθάδη άστεϊον, έμέτρησεν είς αυτόν τους 
τριακοσίους σεστερσιους, είτα , διατάξας νά άπαγχονίσωσιν 
αυτόν, « Υπαγε, τω  είπε, τώρα σύ αυτός νά βεβαίωσης 
τόν Αύγουστον οτι έλαβες τό έγκαταλειφθέν παρ αυτού 
κληροδότημα.»

Ο ΝΕΟΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ. —  Από τού ανεκδότου εκείνου 
περί τού κυνικού φιλοσόφου της άρχαιότητος Διογένους, 
οστις, έπισκεπτόμενός ποτε υπό τού Μεγάλου Αλεξάν
δρου καί έρωτώμενος παρ' αυτού τ ί θέλει, έζήτησεν ώς 
μόνην χάριν νά παραμερήση ολίγον άπό τόν ήλιον, φαί
νεται δτι έδιδάχθησαν τά  μεταγενέστερα έθνη τοιαύτας 
αυταπαρνήσεις. Καί τωόντι μάς φαίνεται σήμερον παρά
δοξον πώς δ πίθος ητο αρκετά ευρύχωρος διά τόν Διο-

Ϊένην, ένώ δ κόσμος δλόκληρος δέν έχώρει τόν Αλέξαν- 
ρον. Καί ομως, ιδού άνέκδοτον δμοιά£ον τά  μέγιστα μέ 

τό τού Διογένους.
Χωρικός τις όλλανδός, ίδών μίαν τών ήμερων διαβαί- 

νοντα τόν μέγαν Ναπολέοντα, δταν ουτος ευρίσκετο είς 
Ολλανδίαν, ούτε ήγέρθη έκ τής θέσεώς του ούτε τό σκιά- 
διον άφήρεσεν άπό τής κεφαλής του. Δύο αξιωματικοί 
σπεύδουσιν άμέσως πρός αυτόν, είδοποιούντες δτι δια
βαίνει δ αύτοκράτο^ρ, καί παρακινούντές τον νά εγερθη.
•—  Τί μέ μέλει! αποκρίνεται άταράχως δ χωρικός. Μετ 
δλίγον, πλησιάσας αυτόν δ Ναπολέων, τόν έχαιρέτισε καί 
τόν ηρώτησε τ ί  κάμνει. —  « Καλή σου ήμέρα, άπαντά 
δ νέος Διογένης, κλίνας δλίγον τήν κεφαλήν. —  Είμαι 
δ αύτοκράτωρ. —  Σύ; — Ναί, έγώ. — Εχω μεγάλην εύ- 
χαρίστησιν. Καί τ ί ζητείς έδώ ; —  Επιθυμώ νά σέ κα
ταστήσω ευτυχή. —  Δέν έχω άνάγκην ούδενός πράγμα
τος. —  Κχεις θυγατέρας; —  Εχω. —  Πόσας; —  Δύο. 
—  Θα τάς προικίσω. —  Σέ ευχαριστώ. —  Τί θέλεις λοι
π ό ν ; —  Νά μέ άφήσης νά τάς προικίσω μόνος μου. » 
Εκπληκτος δ Ναπολέων άνεχώρησε, λέγουν δτι εύρε τωόντι 
τόν νέον Διογένην.

ΓΝΠΜΙΚΑ ΣΟΦΩΝ. —  Η άργία δμοιάζει μέ τόν ιόν, 
διότι φθείρει πολύ πλειότερον παρά ή έργασία.

—  Η οκνηρία βαδίζει τόσον ταχέω ς, ώστε ή πενία 
τήν φθάνει παραχρήμα.

—  Η πείνα προσβλέπει μέν είς τήν θύραν τού φιλο- 
πόνου άνθρώπου, άλλά δέν τολμ^ νά είσέλθη.

—  Οί εχθροί δέν εινε τόσόν επιζήμιοι δσον νομίζε- 
τα ι, άλλά πολλάκις καί παρέχουσιν ωφέλειαν’ σοί λέ
γουν τά σφάλματα καί τά  έλαττώ ματά σου, καί σοί λέ
γουν άληθείας.

—  0  ισχυρός άνθρωπος έχει δούλους, δ πλούσιος 
εχει κόλακας, μόνος δέ δ συνετός έχει φίλους.

—  0  φίλος έστίν άλλος έγώ. Η φιλία έστί μία ψυχή 
είς όύο σώματα.

—  Ούόέν έ^ιν ισον τή τρυφερά φιλία’ άνθρο^πος άφι
λος δέν υπάρχει είμή κατά τό ήμισυ.

— Η καλλίς-η έκόίκησις είνε ή καταφρόνησις τής ύβρεως.

—  ΐ ί  μέν φύσις κάμνει τούς γονείς, ή δέ στιγμή κά- 
μνει τούς γνωρίμους, δ δέ χρόνος τούς φίλους.

—  Αί ύβρεις είσίν οί λόγοι έκείνων, οίτινες έχουσιν 
άδικον.

—  Η οργή άρχεται διά τής ανοησίας, καί τελευτά διά 
τής μεταμελείας.

—  Η κακολογία έστίν άνανδρος’ αυτη ξιφομαχεί πάν
τοτε κατά άπόντος. ψ

—  Τό στόμα σου έστω ή φυλακή τής γλώσσης, ή 6 ί '  
γλώσσά σου μ  ή προτρεχέτω τής διανοίας.

—  Ας σέ έπαινή άλλος, καί ούχί τό σόν στόμα’ άς 
σέ έγκω»χιάζη ξένος, καί ούχί τά  ίδιά σου χείλη.

—  Αγάπα τόν συμβουλεύοντά σε, καί ούχί τόν έγκω- 
μιάζοντά σε.

—  Εάν τό μυστικόν σου διαφυγή τό έρκος τών δ- 
δόντων σου, θά γίνη κύριός σου.

—  Μεταμελείται τις πολλάκις διότι ώμίλησεν, ουδέ
ποτε δμως διότι έσίγησε.

ΑΛΑΗΛΟΥΪΑ. —  Η Εβραϊκή αυτη λέξις, ήτις ερμη
νεύεται Α ι ν ε ί τ ε  τ ό ν  Κ ύ ρ ι ο ν ,  ήτο έν χρήσει είς 
τάς προσευχάς καί επικλήσεις τών Ιουδαίων, άφ ών εί- 
σήχθη καί είς τάς ιεροτελεστίας τώ ν Χριστιανών άπό αύ
τής τής πρώτης συστάσε<ος τής Εκκλησίας. Καί είς μέν 
τήν Ανατολικήν Εκκλησίαν τό ά λ λ η λ ο ύ ϊ α  λέγεται, ώς 
γνο>στόν, κατά πάσας σχεδόν τού έτους τάς ήμέρας, είς 
δέ τήν Αατινικήν μόνον άπό τού Πάσχα μέχρι τής Πεν
τηκοστής. Επειδή λοιπόν παρά Αατίνοις ή Πεντηκοστή 
κ λ ε ί ε ι ,  ώς λέγουσι, τό α λ λ η λ ο ύ ι α ,  διά τούτο παρά
δοξοι τελετα ί επεκράτησε νά γίνωνται παρ αύτοίς κατ 
έκείνην τήν ήμέραν, ώς λόγου χάριν τα φ α ί πομπώδεις τού 
άλληλούϊα καί άλλα παρόμοια. 0  Δουκάγκιος έν τώ  
Γλωσσαρίω του αναφέρει μεταξύ άλλων τοιούτο>ν τελε
τών καί τήν εξής: Τήν Κυριακήν τής Πεντηκοστής, λέγει, 
είς τά  μοναστήρια οί κανονάρχοι συνηθροίζοντο είς τό 
σκευοφυλάκιον τής μονής, οπως ένταφιάσωσι τό άλληλούϊα’ 
έκεϊθεν δέ ένδεδυμένοι τά  εκκλησιαστικά των άμφια, φέ- 
ροντες σταυρούς καί θυμιατήρια καί άγιασμόν, καθώς οί 
Δυτικοί είς τάς κηδείας συνειθίζουσι, καί σηκόνοντες μ ι
κρόν τ ι κιβώτιον πεπληρωμένον χώ ματος καί δμοιον μέ νε- 
κροκράββατον, έξήρχοντο έν πομπή, καί ψάλλοντες τάς 
νεκρώσιμους ωδάς ήρχοντο είς τήν εκκλησίαν, έκεί δέ 
μετά τό τέλος τής ακολουθίας άπέθετον είς μέρος τ ι  ι
διαίτερον τό κιβώτιον, αφού έθυμίαζον καί έρράντιζον αυ
τό διά τού άγιασμού, κατά τήν συνήθειαν. Αλλαχού πά 
λιν, λέγει δ αυτός, είς τώ ν κανονάρχων, έχων είς τήν 
μίαν χεϊρα λο>ρίδα χάρτου, είς τήν δποίαν ήτο μέ χρυσά 
γράμματα  γεγραμμένον τό  ά λ λ η λ ο ύ ϊ α ,  καί είς τήν 
άλλην φέρο>ν μάστιγα , περιήρχετο τήν εκκλησίαν άργώς 
καί έπισήμω τώ  τρόπςο, καί έπειτα ερ^ιπτεν έξω τόν 
χάρτην. Αλλά τοιαύτα παιδαριώδη έθιμα πρέπει άρά γε 
νά μάς φαίνωνται λίαν παράδοξα, αφού καί ογκώδεις τό
μοι συνεγράφησαν περί τοϋ πότε, ποσάκις καί πώς πρέπει 
νά ψάλλεται τό αλληλούια;

Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ. —  Ισμηνίας δ 
Θηβαίος, άποσταλείς πρεσβευτής υπέρ τής πατρίδος του 
πρός τόν βασιλέα τής ΙΙερσίας, καί θελήσας νά συνομιλη

τή  δ ίδιος μέ αύτόν περί τών υποθέσεων τής αποστολής 
του, έζήτησε τούτο παρά τού παρουσιάζοντας τάς ανα
φοράς αξιωματικού, καί είσάγοντος τούς έπιθυμούντας 
νά δμιλήσωσιν αυτοπροσώπως πρός τόν μονάρχην. Είδο- 
ποιήθη δμο>ς παρ’ εκείνου δτι, κατά τόν Περσικόν νόμον, 
φθάνων έμπροσθεν τού βασιλέως, έπρεπε νά προσκυνήση 
έως εδάφους. « Πλήν δύνασαι νά άποφύγης τούτο, ώ φίλε 
Θηβαίε, έπρόσθεσεν δ αξιωματικός πρός τόν ίσμηνίαν, 
παρουσιάζων τάς αιτήσεις σου δι εμού. —  ό χ ι ,  άπεκρί
θη δ Ελλην πρεσβευτής, δδήγησόν με άμέσως πρός τόν 
βασιλέα. » Αλλά μόλις πλησιάσας είς τόν μονάρχην, έκ- 
βαλών τό δακτυλίδιόν του, τό ερριψεν έπιτηδείως είς τήν 
γήν, καί κύψας ταχέω ς διά νά τό σηκώση, έκαμεν έπί- 
δειξιν προσκυνήσεως πρός τόν βάρβαρον’ χωρίς δέ νά 
καθυποβληθη είς έργον δουλικόν καί άτιμάζον τήν γεν- 
ναιοφροσύνην τού έθνους, είς 8 ανήκε, κατώρθο>σε νά επι- 
τύ χη  έκ μέρους τού Πέρσου δλα τά  συμφέροντα τής πα 
τρίδος του.

ΔΟΞΑΙ ΚΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. —  Συγγραφεύς τις έϊπεν: 
Η γυνή δμοιάζει τήν σκιάν σου! τρέχε πλησίον της, αύ
τή  φεύγει μακράν σου —  φύγε ά π  αύτής, αύτή τρέχει 
κατόπιν σου! . . . .  αλήθεια! αλήθεια!

Ετερος άπεφήνατο, δτι αί γυναίκες δέν είνε σταθεραί 
η έν μόνη τή  άστασία αυτών.

Εύφυέστερός τις είπεν, δτι ή γυνή εινε πρός τόν άν- 
δρα δ ,τι τό μηδενικόν πρός τούς αριθμούς* αύξει καί 
έλαττόνει τήν αξίαν του.

Εκ δέ τών άρχαίων, οί μάλλον πικρώς κατά γυναικών 
εκφρασθέντες είσίν οί εξής:

Πρώτος δ τρομερός τών γυναικών κατήγορος Εύριπί- 
δης, οστις έτόλμησε μεταξύ άλλων νά ε£πη: Πλήν τής τε- 
κούσης, μισώ δλας τάς γυναίκας! καί, Πολυμήχανοι αί 
γυναίκες! φύσει γάρ σύμμαχος γυνή γυναικός.

Ε ίτα  δ Σωκράτης, οστις άπεφήνατο (δρθώς η κακώς 
ούκ οιδαμεν), οτι έκ τών ανθρώπων μόνοι οί νυμφευθέν- 
τες μεταμελούνται.

Χαλεπόν φορτίον ή γυνή, είπεν δ Σόλων.
Ούδέν μεγαλήτερον κακόν γυναικός, δ Σοφοκλής.
Φύσει ή γυνή δυσήνιόν έστι καί πικρόν δ Μένανδρος.
Ετερός τ ις , ού τίνος μάς διαφεύγει τήν στιγμήν τα ύ 

την τό δνομα, έγνωμοδότησεν: Εύτυχής εκείνος, οστις 
νυμφευθή καλήν γυναίκα’ μακάριος δέ πάλιν δ μη νυμ
φευθείς ποτέ.

Τελευταϊον δ Πλούταρχος άπεφήνατο: ό τα ν  δύο γυ
ναίκες γνωρίζουσιν έν μυστικόν, τό γνωριζουσι συνάμα ε
κατόν’ καί δταν τρεις, δ κόσμος δλος.

ΓΝΩΜΑΙ ΥΠΕΡ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. —  Η καρδία τής γυ - 
ναικός είνε άβυσσος έρωτος* έχει μειδίαμα δι δλας τας 
χαράς, δάκρυ δι* δλας τάς λύπας, συγχώρησιν δι δλα τα  
σφάλματα, δέησιν δι’ ολας τάς άτυχίας, έγκαρδιωσιν δι
δλας τάς ελπίδας.

Η γυνή φαίνεται δτι δέν υπάρχει, ή διά νά τείνη χείρα 
βοηθείας είς τούς πάσχοντας* δέν ζ>ϊ, παρα δια να κα- 
ταπραύνη τάς οδύνας τού άνδρός της* τέλος όεν αναπνέει,
παρά διά νά αγαπά.

Τό κράτος τής γυναικός είνε κράτος γλυκύ, έπιδέξιον

καί εύάρεστον* αί δ ιαταγαί της είσί θωπεύματα, δάκρυα 
δέ αί άπειλαι της.

Ο ήλιος καί ή γυνή είσί τά  δύο £ντα, ατινα διενεμή- 
θησαν τό κράτος τού κόσμου* δ μέν δίδει είς ημάς τάς 
ήμέρας, ή δέ καλλωπίζει αύτάς.

Η γυνή είνε τό συμπλήρωμα τών έργων τού Θεού. Διό 
καί παρήγαγεν αύτήν μετά τά  λοιπά κτίσ μ α τα , ώς έάν 
ήθελε νά φανερώση δτι έμελλε νά περάνη τό ύπέρτατον 
έργον Του δια τού αριστουργήματος τού τελευταίου πλά
σματός Του.

Η γυνή είνε ή τελευταία λέξις τού Πλάστου. Δύνα- 
τα ί τ ις  νά ειπη δτι δ Θεός έπεχείρησε νά συγγράψη, καί 
ουτω πεζός μέν λόγος Του είνε δ άνήρ, ή δέ γυνή τό 
ποίημά Του.

Εάν δ Θεός ήθελε νά πλάση τήν γυναίκα κυρίαν τού 
άνδρός, ήθελε τήν λάβει έκ τής κεφαλής τούτου* έάν δέ 
δούλην του, έκ τών ποδών του. Αλλ δ Θεός ήθέλησε νά 
πλάση τήν γυναίκα σύντροφον τού άνδρός, διά τούτο καί 
τήν έλαβεν έκ τής πλευράς του.

0  θυμός τής γυναικός δμοιάζει τάς θερινάς θυέλλας, 
αίτινες καθιστώσι τήν έξοχήν χλοερωτέραν καί ώραιο- 
τέραν.

Τό νά ειπης είς μίαν γυναίκα νά μή άγαπήση, είνε ώς 
νά απαίτησης άπό έν άνθος νά μή άνοιξη ποτέ.

Τ ιμάτε τάς γυναίκας! Διασκορπίζουσι τά  ρόδα είς τήν 
δδον τής ζωής ήμών* συσφιγγουσι τούς εύτυχεϊς δεσμούς 
τού έρωτος, καί υπό τόν σεμνόν πέπλον τής χάριτος τρέ- 
φουσι μέ χείρα ίεράν τό άθάνατον άνθος τών εύγενών αι
σθημάτων!

ΕΙΣ ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ.

Στίχους ζητείς; Τήν λύραν μου ν’ άκούσ/ι πάλιν θέλει
το αδελφόν σου ους* 

ή σιωπή της σ’ ενο/λε'Γ, καί ούοε καν σοί μέλει 
άν ή ψυχή μου σιυ>πα, έάν κοιμάτ1 ό νους.

Εστω λοιπόν! έγείρομαι, άφου νά μ ’ έςεγείρης
τοΰ υπνου μου ποθεΤς’ 

πλήν ακόυσαν τί εβλεπα νά σ’ ειπω  έν όνείροις : 
Ζηλότυπων τον ύπνον μου. καί συ θά κοιμηθής.

ΕΤνε πικρές, Αλέξανδρε, ό αληθής μας βίος,
γλυκυς ε ίν ’ 6 ψευδής* 

ευδαίμων οστις, κοιμηθείς, κοιμάται αίυ>νίως, 
καί ζη μέ μόνον όνειρα ! κοιμήσου νά Ιδης.

Κοιμήσου! το ανάλγητο ν νά λησμονήσης πλήθος,
τδ κύκλω μας βομβουν, 

τό Οΰον έπί τών βωμών του Μαμωνά εύήθως, 
καί κλίνον γόνυ ’ς τον χρυσουν τών Ιουδαίων βουν.

Κοιμήσου! νά όνειρευθης ακροατών έκθάμβο)ν
δμήγυριν πολλήν * 

ν ’ άκροασθης ευφημιών, νά μεθυσθ^ς θριάμβων, 
στέμμα χλωρόν νά αίσΟανθτ4ς περί την κεφαλήν.

Νά γένη αθλόν σου γλυκύ τών νέων ή μυρσίνη,
τής κόρης ό παλμός* 

είς τήν φωνήν σου νά σεισθουν τά αλκιμά των σμήνη τ 
νά ύγρανθη 6 καστανός έκείνης οφθαλμός.

*
*



Κοιμήσου! κύκλω σου πυκνά φρυάσσοντα τά πλήθη
ν’ άκούσ^ς, άλαζών. 

Κοιμήσου! την άξίαν σου να έννοήση;* ζηΟι, 
ζήΟι κοιμώμενος, παρά ν’ αποκοιμάσαι ζών.

Και μ ή  ποτδ το ομ μ α  σου εις φώς άνοίς^ς πάλιν,
αιώνια κοιμού! 

κ’ είς τών /ρυσών ονείρων σου τήν μαλακήν άγκάλην 
το παν, το παν λησμόνησον, ή μάλλον ένΟυμοΰ.

Ναί, ένΟυμου εις τίνων ου; τά ήίσματά σου στελλει
* * ι . .  f .η νεα σου ψ υ/η  

όπο(ο>ν κύκλω σου βομβεΤ ακροατών άγέλη, 
ει; τ(νων στήΟ’ ή μυστική φωνή σου άντη'/εΤ.

Ει; ούδενός, ’Αλέξανδρε! ’Εάν το στήθος πάλλτ»
ό λ ί γ o jv  αδελφών, 

άν άκοοατ’ δ εις δειλώ; ένψ ό άλλος ψάλλει, 
το πλήθος δμως το κοινόν εΤνε κοινόν κωφών.

Καί άν πρός τήν φωνήν ήμών ενίοτε τά ώτα
στρέψη άλλόφρων τις, 

ακούει δυσχνάσχετών τά επη μας τά πρώτα, 
καί λέγει μ ’ εν μειδίαμα: A 1 εΤνε ποιητής.

ΕιμεΟα* πλήν άφου κάνεις, κάνεις δεν μας ακούει,
ώ ! τότε κ’ έ; ήμών ουδείς 

τήν λύραν του έμπρός κωφών ακροατών μή κρούτ;' 
καθ’ ύπνους μας άκούουσι' κοιμήσου νάίδής.

ΑΓΓΕΛΟΣ Σ. ΒΛΑΧΟΣ.

ΕΙΣ ΛΕΓΚΩΜΑ Τ11Σ Κ. ΠΠΝΕΑΟΠΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑ.

(Υπό εικόνα φύλλου ξηρού.)

Εις άνΟοδέσμας έκ y®ιρών 
τοσούτων φίλιυν 

άοσμον, α/ρουν καί ζηρόν 
τί θέλει φύλλον ;

Δεν εΤνε δάφνη, προ'ϊον 
τοΰ 1 Ελικώνος, 

κ α ίτό  έζήρανεχιών, 
πνοή χειμώνος.

Δεν επιε τήν πρω ινήν 
μα ίου δρόσον, 

άλλά, πεσόν, ύπό δεινήν 
έτάκη νόσον.

Μύρον δεν π εμ π’ εις ούρανόν 
ούδ ευωδίας, 

ούδε σκιάζει τό πτηνόν 
τής μελωδίας.

Δ&ν ’έχει πράσινον, νε/.ρόν 
ε /ε ι τί» χρώ μα’ 

καθείς τό ρίπτει, καί πικρόν 
είν’ είς τό στόμα.

Τό συρουσι κατά κρημνών 
7ειμά($ρων λίθοι, 

καί του στελέχους του γυμνόν 
κατεπατήΟη.

Λίν εΤνε φύλλον τών χρυσών 
καί τών ποικίλων* 

έκ τής καρδίας έκπεσόν, 
εΤν’Εντης φύλλον.

'Αφού τό υδωρ τ ;.ς πηγής 
δέν τό ήδύνε·.. 

ούδ’ εχει κλάδον έπί γή ;  
χλωρόν νά μίίνβ*

?Αφου κρυπτός άνηλεής 
τό τρώγει σκώλης, 

καί διερ^άγ’ ή τής ζωής 
αύτοΰ πομφόλυς*

’Αφοΰ τό ήρπασε στροφή 
σφοδρών άνεμων,

’i l l  αφες, αφες νά ταφή 
έδώ εύδαΐμον!

Α. 1 \ ΡΑΓΚΑΟΙ1Σ.

Η ΚΑΤΑΣΚΟΙΙΟΣ Ψ ΪΧ Η .

Ψ υχή , τήνγήν άφησασα έκείνην τήν πρω ίαν, 
ώς ελυσε τήν κόμην της ή νύ; τήν μελανήν 
κ’ είς τόν αιθέρα ’έσπειρεν αστέρας καί σκοτίαν, 
ποθούσα τής μητρός αυτής ν ά*ούση τήν φωνήν 
καί τών φιλτάτων της έγγύς αόρατος νά κλαύση, 
τήν δύσκολόν της ήρςατο κατωφερή πορείαν, 
προσε'/ουσα εις αστρον τι μ η  τα πτερά της καύση.

Σκότος βαθύ έκάλυπτε τήν πατρικήν οίκίαν, 
κ έσύριζεν είς τάς έγγύς πλατάνους ό βορράς* 
b κύων αίφνης κλαυΟμηράν άφήκε Ορηνωδίαν, 
κ’ είς τήν έστίαν έτριζαν τά ςύλα τής πυράς.
’Επί φερέτρου δίδυμον λαμπάδων φέγγος καίει, 
νεκρόν  φωτίζον είς χλωράν δραπέντα ήλικίαν, 
κ έγγύς ή απελπις δ μάς τών συγγενών του κλαίει.

Ιΐχος ήκούσΟη άμυδρός τών κεφαλών των άνω* 
αόρατος εΤχεν έλΟεΤ έγγύς των ή ψ υχή , 
κ’ έγνώρισε τό σώμά της ώχρόν έν τψ σαβάνψ, 
κ ’ έπί τό στόμα ασπασμόν τψ εδωκ’ ή πτω χή .
Καί εΤδετήν μητέρα τη ς,— ώ χρα, απηλπισμενη, 
παράφορος, εις τόν νεκρόν νά ρίπτεται έπάνω, 
ένΟέρμο>ς νά απαλλαγή τοΰ βίου εύχομένη.

Καί είδε τόν πατέρα της νά κλαίτ^, καί πενθούσαν 
τήν φαλακράν του καί λευκήν νά κλίνη κεφαλήν* 
καί τήν γλυκε^αν αδελφήν είσέτι άγρυπνούσαν, 
καί τήκουσαν τήν παρ·ιάν αύτής τήν απαλήν.
Ά λ λ ’ οί μικροί της αδελφοί, γελώντες εις γωνίαν,
εί καί ήμέραν απασαν είσέτι μή  απούσαν,
φεύ! λησμονήσει πρό πολλού τήν εΤ/ον τήν άΟλίαν . . .

%
’Επέστρεψε μετά καιρόν. Τό σώμά της τ ώραΈον 

ήδη ή γή είς τόν ψυχρόν εΤ/εν αύτής μυχόν, 
καί το έμάστιζ’ ή βροχή, καί ψυχρό; λίοας πνεων, 
τό εκαμν’ είς τό μνήμά του νά τρεμη τό πτω χόν.
Λύπη σιγώσα κ ’ ήρεμος τήν πριν απελπισίαν 
νύν διεδέ'/Οη* τήν Οανήν ουδέν έδήλου πλέον, 
καί πάντα τήν προτεραν των άνέλαοον πορείαν.

Καί αύΟις ήλθε. Μουσικών οργάνων καί γελώτων 
βοή, ένψ κατήρχετο, προσεβαλεν αύτ/^ν* 
χορός εις τήν οικίαν της έδίδετο, καί φώτων 
καί ρόδων εγεμεν αυτή διά τήν έορτήν.
‘ £1 αδελφή της χαρωπή είς χορευτού άγκάλην 
προΟύμως παρεδίδετο, καί ήτο έκ τών πρώτων 
νά ευρεθή είς τού χορού τήν Οορυβυ'ίδη ζάλην.

Μόνη ή μήτηρ της τινά άκόμη δυσκολίαν 
νά μειδιάση εΰρισκεν. ’Εδάκρυσ’ή ψυχή, 
καίπτάσα πρός τόν ούρανόν, τήν πρός τήν γήν πορείαν 
ούδέποτ’ έπανέλαοεν, ούδέποτ’ ή πτω χή 1 
’Αλλ’ είς τάς χώρας τής χαράς, τούς ευθαλείς ανθώνα; 
δπου τά πάντα ευτυχή, σιγώσα είς γωνίαν, 
τάς οίλλας αφινε ψυχάς νά έντρυφώσι μόνας.

# * *

Κύριό; τ ι ;  παρήγγειλε τόν θαλαμηπόλον του νά τόν 
εξυπνίση είς τάς έξ ώρας της προ)ία;* ούτος δέ, άκούσας 
εν τός του υπνου του τό ώρολόγιον σημαίνον τετάρτην A - I 
ραν, εγείρεται, ένδύεται μετά σπουδή; καί, προχώρησα; 
πρός τό δωμάτων του Κυρίου του, « Αυθέντα, κράζει, 
κ ο ιμ ή σ ο υ  ήσυχος! έχεις άκόμη δύο σωστάς ώρας, διότι 
τώ ρα έσήμανον τέσσαρες. »

Εκκλησιαστικός, κηρύττων άπό του άμβωνος, περιέ
πλεξε τοσουτον τόν λόγον του, ώστε ήναγκασθη να 
διακοπή χωρίς ούτε λέξιν νά ήμπορέση νά συνάρμοση. 
Αστείος τις, έγερθει; τότε, ειπε: « Κλείσατε τήν θύραν! 
έδώ ειμεθα δλοι τίμ ιο ι άνθρωποι, καί πρέπει ή λέξις του 
κυρίου νά εύρεθη. » ι

Λουδοβίκος δ ΙΔ' έξετίθετο πολύ εις τάς μάχας. « Με- 
γαλειότατε, τω  λέγει μίαν ήμέραν δ σατυρικός Βουαλώ, 
ίς τ ις  συνέγραφε τήν ιστορίαν του’ σας παρακαλώ δι
καιω ματικάς, ώς ιστοριογράφος σας, νά μή γίνετε αίτιος 
ώστε νά διακοπή ή ιστορία σας. »

Μονόφθαλμος τις, άπαντήσας πολλά πρωί: κυφόν και 
θέλων νά τόν έμπαίξη, τόν είπε: «Φίλε μου, πολλά πρω ί 
εφορτώθη; σήμερον. —  Σέ φαίνεται 8τι είνε πρωί, απε- 
κρίθη δ κυφός, διότι δέν άνοιξες άκόμη παρά μόνον τό 
gv παράθυρον. »

Λουδοβίκος δ 1Δ, βασιλεύς τής Γαλλίας, εποιησέ ποτε 
στίχους λίαν άτέχνους, τούς οποίους παρουσιασας είς εί- 
δήμονά τινα αύλικόν, έζήτησε τήν περί αυτών γνώμην 
του. « Τίποτε άδύνατον είς τήν Τμετέραν Μεγαλειότητα, 
άπήντησεν δ ειλικρινής αύλικός, άφοΰ άνέγνωσε τους σ τί
χους* έζητήσατε νά κάμετε κακούς στίχους, και έπετυ- 
χ ε τε  θαυμάσια. »

Πλούσιός τ ις  αύλικός, πλήν γλίσχρος και δύστροπος εις 
τόν υπέρτατον βαθμόν, οίκοδομήσας λαμπρόν και πο
λυτελές μέγαρον, έπέγραψεν επί τής θύρας αυτου:^Κ α
ν ε ί ς  κ α κ ό ς  νά μ ή  ε ί σ έ λ θ η  δι  α υ τ ή ς  τ ή ς  Ουράς.  
Διαβαίνων μίαν τών ημερών δ βασιλεύς εκέίθεν καί ανα~ 
γνώσας τήν επιγραφήν, ήρώτησε: « Καί πόθεν λοιπον θα
είσέοχηται δ οικοδεσπότης*, »

Εν συνανχστροΦη τινι εκαμνον τ ή ν  παοατήρησιν είς ευ- 
κατάστατόν τινα  διατί δέν ένυμφεύετο. —  « Εχω πολ
λά  λεπτήν τήν συνείδησιν, άπεκρίθη ουτος, και αισθάνο
μαι δποίαν ευθύνην καί δποίον μέγα φορτίον άναδέχεται 
δ νυμφευόμενος* άλλως τε, δέν μέ μέλει τόσον διά την 
γυναίκα, δσον διά τά  τέκνα, τά  δποΐα θα κάμω.— 1 Τό
τ ε  λοιπόν, άπήντησεν ευήθης τις , νυμφευσου και μη τε 
κνοποίησης. »

« Κ ατά πόσον δμο-άζει τό επί θετόν με ένα μεθυσμέ- 
νον; _  καθόσον καί τά  δύο δέν ήμπορουν νά σταθούν
μόνα. » -

Δήμαρχός τις, είς δήμιον ζητοΰντα είκοσι φράγκα δι* 
άνθρωπον, τόν δποίον έκρέμασεν, εκαμε τήν παρατήρησιν 
δτι ή ποσότης ήτο υπέρογκος. —— « Πιστεύσατέ με, Εξο- 
χώ τα τε , άπεκρίθη δ δήμιος δτι ή τιμ ή  είνε ή συνήθης, 
ούτε δύναμαι νά κάμω τήν παραμικράν συγκατάβασιν* 
καί αν πρόκειται άκόμη νά έκτελέσω τοιαύτην υπηρεσίαν 
καί είς υμας τόν ίδιον. »

Ηλίθιός τις, παρατηρήσας σιδηρουργόν πτύοντα  ίπ ΐ  
του σιδήρου διά νά δοκιμάση άν ηνε θερμός άκόμη, άμα  
έπανελθών είς τόν οίκόν του, Επτυσεν εντός του ζωμού, 
τόν δποίον τω  Ιφερον* επειδή δέ δ υπηρέτης τόν ήτένιζε 

ετ’ άπορίας, ούτος άπεκρίθη δτι Ιπτυσεν είς τόν ζωμόν 
ιά νά δοκιμάση άν καίη.s

« Ιωάννη, άγόρασέ μου θειαφόζυλα! —  όρισμό; «τας» 
στρατηγέ. —  Πρόσεξον ομως νά τά  δοκιμάση; νά f,ve 
καλά. » Μετ’ δλίγην ώραν επιστρέφει δ Ιωάννης, κρατών 
εϊς χείρας δέσμην θειαφοξύλων κεκαυμένων. —  « Τί ση
μαίνει τοΰτο; έρωτα ϊκπληκτος δ στρατηγός τί»ν κα λ ίν  
του λοχίαν.— Τά έδοκίμασα δλα καθώς μέ δ ιετά ξα τε .»

Κύριός τις δ ιέταττε τί>ν υπηρέτην του νά υπάγη να 
παρατηρηση την ώραν είς το πλησίον ήλιακ&ν ώρολόγιον.
« —  Πλην, Κύριε, εΤνε νίιξ! τώ  παρατηρεί δ υπηρέτης. 
—  Καί τ ί μέ τοΰτο; επαναλαμβάνει μετ δργίς δ εύηθης 
Κύριος, δέν ήμπορείς νά πάρης φανόν μαζή σου; »

Χωρικός τις κατεδικάσθη είς τί>ν δι’ άγχόνης θάνατον 
έπί έγκλήματι φόνου. Επειδή δμως δ δήμιος τοΰ χωρίου^ 
κατ’ έκείνας τάς ημέρας ητο άπών, δ δήμαρχος μεθ 
δλης τή ; συνοδίας του, πορευθείς είς τήν Εκκλησίαν τή ς  
χώρας, κρούει τού; κώδωνας, καί άφοΰ συνήχθη δ λαδς, 
τοϊς λέγει μεγαλοφώνως δτι έζητεΧτο δήμιο; πρ6; έκτέ- 
λεσιν τή ; θανατική; ποινή; τοΰ καταδίκου' δστις δέ ή - 
θελεν άναδεχθή τί» εργον θά έλάμβανεν ώς άμοιβήν έν τάλ- 
ληρον, καί περιπλέον τά  ενδύματα τοΰ καταδίκου. Α-  
στεΐός τις, δ-.ερχόμενο; έκεΐθεν καί μαθών τήν υπόθεσιν, 
άνεδέχθη τί) έργον καί έζετέλεσεν αΰτί» έπιτυχώς. Μετά 

μήνας διερχόμενος άπί> το αΰτίι χωρίον, έλθών εις τήν 
Εκκλησίαν, ήρχισε νά σημαίνη τούς κώδωνας" δ τ ί δέ συ- 

I νήχθη δ λαί>ς, είπε πρ6; αΰτί>ν υψηλοφώνως: «Κύριοι,
I πρό τινων μηνών διαβαίνων εντεΰθεν, έκρέμασα 2να άν

θρωπον έπί αμοιβή ένίις ταλλήρου καί τινων παλαιορού- 
χων' άν λοιπήν κανείς άπί> σάς ηνε διά κρέμασμα, σάς ει
δοποιώ δτι θέλω κάμει μεγίστην συγκατάβασιν,^ καί δτι, 
άναδέχομαι τδ Ιργον μόνον διά τριάκοντα σολδία, χ α -  
ρίζων περιπλέον καί τά  φορέματα. »

Στρατηγός τις τής ε π ο χ ή ς  Λουδοβίκου τ ο ΰ ΙΓ ,  έχων υπδ 
τάς διαταγάς του πολυάριθμον στρατδν, πλην μη δυνη- 
θείς νά διαλύση τήν πολιορκίαν πόλεώς τίνος τής Γερμα
νίας, περικυκλωμένης υπδ ευαρίθμων έχθρικών στρατευμά
των, καί ήττηθείς κατά κράτος, παρέσχεν αφορμήν είς 
άτείον τινά δπως συνθέση πρδς τιμήν του τδ έξής δίς·ιχον:

Άνεφάνη ε!; τον ‘Ρήνον ζώ ον | i i  4ρμήν πολλην, 
ϊχ ο ν  όίπειρα ποδάρια, ιτλτ,ν διόλου κεφαλήν.



1 2 6 Ε Π Τ Α Α Ο Φ Ο Σ .

Ηρώτα τις έν Ttvi μεγαλουπόλει τούς διαβαίνοντας 
περί τής άγούσης είς την αστυνομίαν οδού. Αστείος τις , 
οστις τον ήκουσεν, άνεδέχθη νά τδν όδηγήση. « Αμα 
διέλθης, τω  λέγει, τήν μικράν ταύτην δδδν, είσελθε είς 
τδ  απέναντι έργαστήριον του χρυσοχόου, αρπασον έκ τών 
τυχόντων αδαμαντίνου κοσμημάτων, και φύγε άμέσως* 
εντός ολίγων λεπτών Οά ησαι είς τήν αστυνομίαν. »

Επαρχιώτης τις , οστις παρά τοίς συνδημόταις του ε- 
χαιρεν υπόληψιν σοφού και πραγματογνώμονος, διότι έ- 
γνώριζε νά άναγινώσκη ολίγον και νά γράφη, έλθών εις 
Παρισίους, παρετήρησεν επί του τεχνοσημου ιπποστασίου 
τινδς τάς έξης λέξεις: Ε δ ώ  ένο ι κ ι ά ζ ο ν τ α ι  ά λ ο γ α .  
1 7 8 0 . —  « Θεέ μου! άνεφώνησεν έκπληκτος, άφου είς £ν 
μόνον ίπποστάσιον ύπάρχουσι χίλ ια  έπτακόσια ογδοην- 
ταεξ άλογα, πόσα θά εύρίσκωνται είς δλην τήν πόλιν; »

Γυνή τις έπαρχιώτις παρήγγειλε τδν μονογενή της 
υίδν, απερχόμενον είς Παρισίους πρδς υπηρεσίαν, άμα 
φθάσας εκεί νά τη  στείλη επιστολήν. Τήν πρώτην ημέραν, 
καθ’ ήν ουτος ά π εκ α τές* η  είς Παρισίους παρά τιν ι δικηγό
ρου, παρουσιασθεις είς τδν κύριόν του καί όεικνύων μέ ήθος 
συνεσταλμένον τάς έπί τής τραπέζης έπιστολάς, « Αύ- 
θέντα, τω  είπε, σας παρακαλώ άν εχητε κανέν παλαιόν 
γράμμα, τδ οποίον δέν σάς αναγκαίοι, κάμετέμου τήν χά 
ριν νά μέ τδ  δώσητε διά νά τδ  στείλω είς τήν μητέρα μου, 
ήτις περιμένει άνυπομόνο>ς επιστολήν μου. »

Αγαθός τ ις  νεανίας συνέλαβε τήν ιδέαν νά παραγγείλη 
την ιδίαν του εικόνα. Φοβούμενος δμο^ς μήπως οι γονείς 
τής νέας, δι *̂ ν προώριζε την εικόνα ταύτην, ευρόντες 
κατά τύχην αύτήν είς τάς χείρας αύτής, δείξωσιν είς 
τδ  πρωτότυπον την θύραν, είπεν είς τδν ζωγράφον: «Κύ
ριε, κάμε τήν εικόνα μου ώς σέ παρήγγειλα, άλλά κάμε 
την τοιαύτην, ώστε νά μή δύναται άλλος νά γνωρίση δτι 
εΐνε ίδική μου. »

Ενώ Γασκόνος τις διηγείτο δημοσίως £ν παράδοξον καί 
πρόσφατον νέον, εις τών περιεστώτο^ν τδν διέκοψε λέγων: 
«Αδύνατον είνε τούτο, διότι έχω επιστολήν τής 31 του 
ήδη λήξαντος, ήτις τδ διαψεύδει. —  Αλλ’ έγώ έχω  επι
στολήν τής 3 2 , έπανέλαβενδ πρώτος, ήτις έξ εναντίας τδ 
έπιβεβαιοί.»

Φίλιππος ο Δ , βασιλεύς τής Ισπανίας, άφου άπώλεσε 
το βασίλειον τής Πορτογαλλίας, έσχε τήν ίοέαν νά έπο- 
νομάση έαυτδν Μ έ γ α ν .  Γελών λοιπδν έπί τώ  ματαίω  
τούτω τίτλςο αύλικός τ ις , έλεγεν: « ό  βασιλεύς καί Κύ
ριος ήμών ομοιάζει μέ τάς δπάς τής γης* μεγαλύνεται 
καθόσον τώ  άφαιρούν χώρας.»

Ηρωτων άτομόν τ ι  σφόδρα άφηρημένον, ποία ημέρα 
ητο ή αύριον. —  « Μά την πίστιν μου, άπεκρίθη ούτος, 
δέν γνωρίζω* τοΰτο μόνον ήξεύρω δτι σήμερον είνε σάβ- 
βατον. »

« Κ ατά πόσον διαφέρει πεντηκονταετής σύζυγος άπδ 
τραπεζιτικόν γραμμάτιον;— Τδ μέν γραμμάτιον ά λ λ  άσ
σε τ α  ι, ή δέ σύζυγος ποσώς. »

Κυρία τ ις  ήρ /ετο  νά παραλάβη μίαν τών γειτονισσών 
της διά νά ύπάγωσιν είς τδ  άστεροσκοπείον καί νά θεω- 
ρήσωσι την έκλειψιν τής σελήνης, ήτις προανηγγέλθη ά - 
κριβώς είς τά ς εννέα ώρας* επειδή δέ η καλή γειτόνισσα 
ήργοπόρει νά ένδυθη καί ή ώρα παρήρχετο, ή Κυρία ητο 
έν άνησυχία καί έφοβείτο μήπως δέν προφθάσωσιν είς τδ 
θέαμα. —  « Μή βιάζεσαι τόσον, καλή μου φίλη, τήν 
είπεν ή άλλη* δέν ήξεύρεις δτι δταν ειδοποιούν είς τάς 
εννέα ώρας, άρχίζουσιν είς τάς δέκα; »

ΠΕΡΙ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ.

Τά αίνίγμ,ατα, καθώς καί οι μύθοι, έθελξαν καί έγοή- 
τευσαν τούς άνθρώ πους πάσης έποχής, διότι εινε αληθές 
δτι τδ  άνθρώπινον πνεύμα ζητεί μ ετ εύχαριστήσεώς τ ί 
νος νά είσδύση είς τάς άλΤΐθείας, τά ς κρυπτομένα; ύπδ 
πέπλον κατά  τδ μάλλον ή ήττον πυκνόν. Οι αρχαίοι 
χρησμοί άπεφαίνοντο δι α ινιγμάτω ν, καί ο Σολομών άπε- 
δείκνυεν έν αύτοίς τήν σοφίαν του, άλλά τδ Ελληνικδν 
πνεύμα υπερτέρησε πάντας. 0  Αριστοτέλης (ίίο ιητ. 21) 
δίδει καί τδν δρισμδν τού αινίγματος, καί διατείνεται 
δτι καλδν αίνιγμα, έστολισμένον μέ τά ; άποχρώσας π ε- 
ριπετείας καί αντιθέσεις, άποδεικνύει νούν εύς-οχον, φαν
τασίαν ζωηράν καί καλαισθησίαν ού τήν τυχοϋσαν. Εκ 
πασών δέ τώ ν μεταφορών, παρατηρεί ο αύτδς φιλόσο
φος, αί πνευματωδέστεραι είσίν έκείναι, δι ών δίδεται 
ζωή, κίνησις καί ενέργεια είς π ρ ά γμ α τα , τά  οποία αύτά 
καθ έαυτά είσίν άψυχα.

Διαιρούνται δέ τά  α ιν ίγμ α τα  είς διάφορα είδη, π ο λ - 
λαπλασιαζόμενα άναλόγως τής εύφυ'ίας καί τού πνεύμα
τος τού γράφοντος. Κυρίως δέ α ίνιγμα δυνάμεθα νά ονο- 
μάσωμεν εκείνο τδ είδος τής συμβολικής, ούτως είπείν, 
γραφής, έν τρ ύποδηλούνται απλώς αί ιδιότητες τού είς 
λύσιν προτεινομένου π ρ ά γμ α τος, είτε εμψύχου είτε άψύ- 
χου. Τοιούτον α ίνιγμα είνε τδ  εξής, υπαινιττόμενον
τον ο ί ν ο ν :

‘II μητηρ μου μ έγέννη τεν  άσπλάγ'/νως πατηθεΤσα* 
ή δυστυχής ! έξέττνευσεν εί; τούς άφρούς ταφείσα.
Κ’ εγώ, σκληρώς άποσπασΟείς, εις φυλακήν έκλείσΟην, 
άλλα φρικτήν έκδίκησιν φυλακισΟεΙ; ώρκίσΟην* 
και μ 1 οσους ηδη σ/ετισΟώ και κάμω Οιασώτας, 
εις άτοπήματα ωθώ και καθιστώ προδότας.
Και ομως ε ίμ ’ ευ/άριστος* ’ς τούς οικους σας έμβαίνω, 

και άπαντας ευφραίνω, 
θερμόν δεν είμαι, φίλε μου, πλήν μάθε οτι καίω* 
άν ε /η ς  πνεύμα, μ ’ ’έλυσες* άν ο / ι , ώ ! σε κλαίω.

« Τ ώ ν  γ ρ ί φ ω ν  ή ζ  ή τ  η σ ι ς ο ύ κ ά λ λ ο τ ρ ί α  φ ι 
λ ο σ ο φ ί α ς  έ σ τ ί ν , »  ελεγον οι άρχαίοι, καί διά τούτο 
έπέδιδον ιδίως είς τά  διάφορα είδη τών αινιγμάτων, 
ατινα έθεώρουν ώς χαρίεσσαν διατριβήν. (1) Πλήν άπε- 
δείχθη δτι είς δλα τά  έθνη τού κόσμου, μέχρι καί αύτών 
τών Σινών, κατά διαφόρους βαθμούς τελειότητος ην 
εισηγμένη ή παιδιά  αυτη. ίδού τ ί λέγει περί τούτου εΐς 
περίφημος συλλεκτής α ινιγμάτω ν παντδς έθνους: «Τά αί-

(I) ίδ. ’ΔΟ. Δειπνοσοφ.— Σαπφώ .— Μέγας αριθμός αινιγμάτων 
άπαντάται καί έν ττ4 ‘Ελληνική ’Ανθολογία.
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ν ίγματα  είσί κοινά είς δλους τούς κατοίκους τής γής* 
εύρίσκονται λοιπδν ταύτα  είς τήν Κίναν, είς τάς Ινδίας, 
είς τήν Περσίαν, είς τήν Ασίαν έν γένει καθώς καί είς τήν 
Εύρώπην, καί δέν υπάρχει λαδς, δσον άγριος καί άν ύπο- 
τεθή, είς ϊν  νά μή άπαντώνται ίχνη αινιγμάτων, ί ΐστε, 
κ α τ’ έμήν ιδέαν, τά  πάντα είσίν αινιγματώδη έν τώ  κό- 
σμω τούτί,ο. ίδού δύο αινίγματα, ατινα άπήντησα με
ταξύ  ημιάγριου τινδς καί άποκέντοου έθνους* τδ  πρώτον 
υπονοεί τήν σ κ ι ά ν ,  τδ  δέ δεύτερον τδ  κ ά τ ο π τ ρ ο  ν.

« Ποιον είνε έκείνο τδ πράγμα, τδ οποίον ακολουθεί 
τδν άνθρωπον καί άν ήθελε μεταβή είς έκατδν τόπους, 
το οποίον συγκατοικεί μετ αύτού χωρίς νά εχη άνάγκην 
ούτε φαγητού ούτε ποτού, καί τδ οποίον δέν φοβείται 
ούτε άπδ τδ  πύρ, ούτε άπδ τά  όπλα, είμή μόνον άπδ 
τήν δύσιν τού ήλίου;

« Τί πράγμα είνε εκείνο, τδ οποίον είνε έστραμμένον 
πρδς βορράν ένώ σύ άτενιζεις πρδς μεσημβρίαν, καί τδ 
δποιον συγκλαίει καί γελ$ μετά σού; »

Είς τήν Ανατολήν, ώς καί είς τήν Εύρώπην, τά  άνθη, 
είς ά διαφόρους άποδίδουσι σημασίας, χρησιμεύουσιν επί
σης είς σύνθεσιν αινιγμάτων, διαφοροτρόπο>ς προτεινομέ- 
νων κατά τήν διάφορον σύνθεσιν τής άνθοδέσμης* τά  οι
κογενειακά σύμβολα, τά  δι οπλών συμπλέγματα καί 
τά  διάφορα εμβλήματα δύνανται καί αύτά νά θεωρηθώ- 
σιν ώς είδη αινιγμάτων, δι’ ών καί είς αύτούς τούς πλέον 
μεμακρυσμένους χρόνους έξέφραζον τάς ίδέας τω ν, δταν 
ήθελον νά προσβάλλωσι τήν φαντασίαν ζωηρότερον δι’ 
δρατών σημείων παρά δι απλών λέξεων. Τοιούτον είδος 
αινίγματος δύναται νά θεωρηθή καί τδ  τών Σκυθών, οί
τινες προσέφερον είς τδν Δαρείον, έλθόντα νά κατας-ρέψη 
τούς τόπους των, πτηνδν, μύν, βάτραχον καί πέντε τόξα.

Είς τήν άρχαίαν Αίγυπτον, καί ιδίως είς τήν Αιθιο
πίαν, τά  α ινίγματα  ησαν έν μεγίστη υπολήψει, καί πολ
λάκις έκ τής λύσεο^ς αύτών έξηρτάτο ή λύσις μιάς πο
λιορκία;, ή ή παράδοσις μιάς πόλεως. Είς ενα τών τοιού- 
των διανοητικών άγώνων, ο βασιλεύς τής Αιθιοπίας έπρό- 
τεινεν είς τδν βασιλέα τή ; Αίγύπτου Αμασιν ώς ζήτημα 
νά πίη δλον τδ υδωρ τής θαλάσσης, ό  Αμασις άπεκρίθη 
είς τδν Αιθίοπα, κατά συμβουλήν τού Βίαντος, ένδς τών 
επτά  σοφών τής Ελλάδος, δτι τότε θά έπινεν δλον τδ 
ύδο>ρ τής θαλάσσης, έάν αύτδς έλάμβανε τήν φροντίδα νά 
ξηράνη δλους τούς ποταμούς καί δλα τά  ρυάκια, ατινα 
χύνονται είς τάς θαλάσσας, ή νά μετατρέψη τδ ρεύμα 
αύτών* καί ένίκησεν.

Ο Σολομών, δςτις ήδυνήθη νά λύση δλα τά  αινίγματα, 
ατινα τώ  έπρότεινεν ή βασίλισσα Σαβά, έπί τέλους συνε
πλάκη είς συναγωνισμδν μετά τού γείτονός του Χιράμ, 
βασιλέως τής Τύρου, έπιδεξιωτάτου είς έκθεσιν καί λύ
σιν αινιγμάτων. Κ ατά τδν Φλάβιον ίώσηπον, έκθέτοντα 
τάς λεπτομερείας τής νοητικής ταύτης διαμάχης, δ X t- 
ράμ ένικήθη κ α τ’ άρχάς είς τά  παίγνια ταύτα τή ; φαν
τασίας, καί έμελλε νά πληρώση σημαντικάς ποσότητας 
νρημάτων είς τδν Σολοαώντα, έάν Αβδέμων, είς τών 
υιών του, είς άκρον εύφυής καί έπιδέςιος περι τα  τοιαύτα 
είδη τής παιδιάς, δεν άνεδέχετο τήν πάλην, και ουτο* 
κατώρθωσεν ού μόνον νά έλευθερώση τδν πατέρα του 
τού χρεο^στουμένου φόρου, άλλά και νά κερδηση παρα 
τού Σολομώντος απείρους χρημάτων ποσότητας.

Επίσης είς τήν Παλαιάν Γραφήν, έν τή  β ίβλ^  τών 
Κριτών, ο Σαμψών, νυμφευθείς μ ετά  τιν*ς Φιλισταίας κό
ρης καί τελών τούς γάμους του, προτείνει είς τριάκοντα 
νέους, οδς έφιλοξένει, τδ  έξής αίνιγμα, 9) πρόβλημα, κατά 
τήν Γραφήν: «Εκ τού έσθοντος έξήλθε βρώσις, καί έζ 
ισχυρού έξήλθε γλυκύ.» Τοίς παρεχώρησε δέ έπταήμερον 
προθεσμίαν διά νά σκεφθώσιν, υποσχόμενος, άν έπετύγ- 
χανον νά λύσωσι τδ αίνιγμα, νά τοίς δώση τριάκοντα κα
λάς ένδυμασίας. Αι περισσότερα», τών ήμερών παρήρ- 
χοντο έν ματαία  προσπαθείς, καί ήθελον παρέλθει άπα- 
σαι ούτως, έάν οί νέοι δέν προσέτρεχον είς τήν σύζυγόν 
του, ήτις διά δακρύων καί παρακλήσεων κατώρθωσε ν& 
μάθη παρ’ αύτού τού ίδίου Σαμψών τήν λύσιν τού αι
νίγματος. Διεκοίνωσε λοιπδν άμέσως τδ πράγμα είς τούς 
νέους, οίτινες, έλθόντες τήν έβδόμην ήμέραν πρδς τδν  
Σαμψών, είπον: «Τί γλυκύτερον μέλιτος, καί τ ί  ίσχυρό- 
τερον λέοντος;» Καί τωόντι h Σαμψών είχε φονεύσει πρδ 
ήμερών λέοντα, καί διερχόμ,ενος μετά τινα καιρδν πλη
σίον τού πτώ ματός του, ειόε μελίσσιον πηχθέν έντδς τού 
στόματος, έξ ού λαβών μέλι έφαγε. Κ ατά δέ τήν υπό- 
σχεσίν του, καί τοι έννοήσας τήν άπάτην, έξεπόρθησε 
γείτονα πόλιν τών Φιλισταίων, έφόνευσε τριάκοντα άν- 
θρώπους καί έδωρήσατο τά φορέματά των είς τούς νέους.

Πλήν τδ αίνιγμα τούτο τοσούτςο σκοτεινδν είνε, ώστε 
άμφιβάλλομεν άν καί σήμερον ήδύνατο νά έπιτευχθ^ 
ή λύσις του είς διάστημα δεκαπλάσιον τού προταθέντος. 
Εκτδς τούτου, ούδείς ήθελεν επιθυμήσει τοιούτον θρίαμ
βον έπ ίτο ιαύτη  άμοιβ?). Οθεν πλειοτέραν τρυφερότητα 
ευρίσκομεν είς τά  τών άρχαίων Ελλήνων αινίγματα, άν 
θεωρήσωμεν ώς έξαίρεσιν ή ώς μύθον τδ  αίνιγμα τής 
Σφιγγδς, δπερ ο τολμήσας νά υποσχεθ^ καί μή ουνηθείς 
νά λύση έπρεπε νά σπαραχθή υπδ τών δνύχων τού συμ- 
μίκτου τούτου τέρατος. Γνωστδν δτι τδ περιβόητον 
αίνιγμα έκεϊνο υπηνίττετο τδν άνθρωπον, ή δέ περίληψίς 
του ήτο ή έρώτησις: «Τί τετράπουν, δίπουν, τρίπουν;»

Μεταξύ τών διαφόρων αινιγμάτων τής Ελληνικής Αν
θολογίας, άπαντάται καί τδ έξής, άποδιδόμενον είς Κλεό
βουλον τδν Λίνδιον, περί χρόνου:

Εις 6 πατήρ, παΐδες δι ο! δυώδεκα* τών δε έκάστω 
κουραι τριήκοντα διανδι'/ή τί> είδος ε'/ουσαι, 
αί μεν λευκαί είσίν ίδέειν, αί ύ ϊ αύτε μέλαιναι* 
άΟάνατοί τε οντες άποφΟιν/ιΟουσιν απαντες.

Επίσης έτερον, υπαινιττόμενον τδνκαπνδν, άπαντάταε 
μεταξύ διαφόρων ποικίλων έν τη  Λατινική Συλλογή τών 
Συμποσιακών, δπερ μεταγενέστερος κάλαμος έστιχούρ- 
γησεν ουτο*:

’Απο μητέρα πορφύραν γεννώμαι μαΰρον βρέφος, 
πτερά δεν ε /ω  καί πετώ με τάς νεφέλας νέφος* 
αί κόραι 8σχι μ 1 άπαντουν δέν κλαίουν καί δακρύουν, 
πρδς τούς ά'νέμους φέρομαι κ1 οί άνεμοι με λύουν.

Καί παρά Ρωμαίοις επίσης βλέπομεν τήν αύτήν άμιλ
λαν καί φιλοτιμίαν περί τήν έπιννόησιν διαφόρων αινιγ
μάτων. Εφ’ ω άπαντώμεν καί τούς Κικέρωνας, καί τούς 
Κουίντιλιανούς καί τούς Βιργιλίους εύαρεστουμένους είς 
σύνθεσιν αινιγμάτων διαφόρων γενών. Καί τωόντι, κα£ 
σπουδάζων άκόμη δ Κικέρων έν τή  περιγραφή τής ιστο
ρίας του, τ ί άλλο μάς παρέχει ή αίνιγμα, δρίζων αύτήν 
ουτω: «Ποίον είνε έκείνο τδ  πράγμα, τδ  δποίον χρησι-
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μεύει ώς στηλη σημειουσα τήν πορείαν του χρόνου, ώς 
φώς τής άληθείας, ώς ζωή τής μνημης, ώς οδηγός τών 
πράξεών μας καί ώς διερμηνεύς τής αρχαιότατος;»

Τους Ρωμαίους έμιμήθησαν οί Βυζαντινοί ώς προς τήν 
χρήσιν τών αινιγμάτων. Ί ο περίεργον δε εινε ότι, ενω 
αυτί) ή Κωνσταντινούπολή και τά  περίχωρα αυτής διηρ- 
πάζοντο καί έλεηλατουντο άπο τάς συχνάς έπιδρομάς τών 
2αρακηνών, Γότθων, Σκυθών, Αράβων, Βουλγάρου καί 
λοιπών, οί αυτοκράτορες Δοϋκαι, Μονομάχοι, Βοτανιάται, 
Κομνηνοί, Αγγελοι, Παραπινακαι, Ρωμανό ι κλπ. εκτο^ 
τών καθημερινών θρησκευτικών λογομαχιων και φιλαρ- 
χικών διαπληκτισμών, είχον τον καιρόν νά καταγίνων- 
τα ι είς λύσεις αινιγμάτων! Οταν δε οι καλήτεροι πεπαι
δευμένοι τών άνεπιστρεπτί άποπτάντων εκείνων χρόνο)ν, 
οί Δουκαι, Λέοντες, Πορφυρογέννητοι κλπ. κατεγίνοντο 
είς συνθέσεις αινιγμάτων, καρκίνων, μανδηλιων, αναγω- 
γών, άλληγοριών καί τών τοιούτων παιδαριώδους φαντα
σίας άποκυημάτων, διατί νά μη παρακμαση η Ελληνικη 
φιλολογία; Δικαιοτέραν παρά την Βυζαντινήν πτώσιν 
δέν άπαντώμεν ίσως είς ολην την ιστορίαν.

ίδού τινά τών αινιγμάτων τούτων, περιεργείας χάριν, 
τά  πλεΐστα είς στίχους πολιτικούς Ιαμβικούς, κατά το 
τότε παραδεδεγμένον μέτρον έν τή  ποιήσει. Εισί δε του 
σοφο>τάτου Ί'ελλου προς τον βασιλέα Μιχαήλ τον Δού
καν αινίγματα τρία, ών το πρώτον ν ο υς  έστίν η ά γ 
γ ε λ ο ς ,  τδ  δεύτερον ο υ ρ α ν ό ς  καί το τρίτον ε ν ι α υ τ ό ς .

1.

Εστι τι ζώον λογικόν, δέσποτα στεφηφό^ε, 
ορών ούκ ε/ον  όφΟαλμούς, έκτος ποδών βαοίζον* 
έστερημένον κεφαλής, ακέραιον τας φρενας, 
πνεύμονος άτερ και λοβών, καρδίας και κοιλίας’ 
έστερημένον του παντός, τίνος ού λελειμένον.
Τί τούτο; φράσον, λέςον, εςειπε, δήλωσον, γράψον, 
ώς συνετός, ώς νουνε/ης, ώς ύπερφέρων πάντων.

2.

ΣφαΤρά τις ΰπερΟεν τής γής πετάλοις σκεπομένη 
ύπτιος ύπανάκειται ΰδατος πεπλησμένη, 
καιρφ προσφόρω λάμπουσα, πάλιν μαραινόμενη, 
άλέαν άποτίκτουσα, σβεννύουσα την ζέσιν.
ΤοΤς εύπαΟούσι πρόσφορος, τοΤς δυσπαΟούσι πλέον, 
νοσήματα γεννητική, λυτήριον τής νόσου.
Τίς αυτη, πορφυρόβλαστε, τής λύσεως τίς λόγος;

3 .

Είδος άρ^ήτοις ομμασι, δέσποτα στεφηφόρε, 
νέον πρεσβύτην έν ταύτφ τέλειον, λελειμένον, 
υψιπετή καί χθαμαλόν, κλονούμενον, έδραΤον, 
φιυτίζοντα, σκοτίζοντα, τέμνοντα συνουλούντα’
Τούς μεν έκγής άνάγοντα τούς δε προς γην κρατούντα, 
καί σώζοντα καί ττι φθορά τής υλης συμπηγνύντα.

12ς έκ τής υποδοχής λοιπον, ής το αίνιγμα ετυχε παρά 
πασι τοίς εθνεσι, καί ιδίως παρά τοις σοφοΐς καί συγ- 
γραφεΟσι πασών τών κοινωνιών, δυνάμεθα νά θεο>ρήσω- 
μεν αυτό ώς σπουδαίαν, ούτως είπείν, παιδιάν, άκονίζου- 
σαν τδ  πνεύμα καί καθιστώσαν ενεργόν καί ζωηροτέραν 
την μνημην. Διότι, επειδή τδ αίνιγμα περιστρέφεται διη- 
νεκώς είς την άλληγορίαν παντός πράγματος, ιστορίας, 
μυθολογίας, ηθών καί εθίμων καί μυρίων άλλων άντικει- 
μένων, άτινα απαιτείτα ι νά έντυπώσωμεν καλώς είς τον

νουν μας άν θέλο>μεν νά έπ ιτυγχάνω μεν συνήθους είς την 
λύσιν αύτου, διά τούτο δυνάμεθα είπείν οτι χρησιμεύει ώς 
γύμνασμα, η ώς ένθύμιον παντοίο^ν γνώσεων.

Υπδ τδν τίτλον τούτον οί ευφυείς Γάλλοι, άδιακόπως 
έπινοούντες, καταχωρίζουσιν ε ίςτά  Περιοδικά αυτών Συγ
γράμματα διάφορα λαβυρινθώδη προβλήματα η γρίφους, 
ών η λύσις Εγκειται εν τή  επ ιτυχ ία  τής ευρέσεωςένός μό
νου στοιχείου, αυτόχρημα τή ς κλειδός.

Κ ατά μίμησιν τούτων θέλομεν παραθέτει καί ημείς 
τούντευθεν εν τη  θέσει τών Α ινιγμάτων φυλλαδίων τινών 
τ ή ς Ε π τ α λ ό φ ο υ  τοιούτους γρίφους ί) δ ι π λ ω μ α τ  ι κ ά ς  
κ λ ε ί δ α ς ,  προκαλούντες διά συναγωνισμού την λύσιν καί 
εύρεσιν αύτών.

Απαρχόμενοι δέ σήμερον διά τού παρά πόδας, κηρύτ- 
τομεν ότι τώ  λύτη δο^ρηθησεται τδ  Λ έτος τής Ε π τ α -  
λ ό φ ο υ .  Προσθέτομεν δέ ότι, έκάστου τοιούτου γρίφου 
τήν λύσιν θέλομεν παραθέτει, ουχί έν τώ  άμέσο^ς έπομένφ, 
άλλ’ έν τώ  μετά τα υ τα  φυλλαδί ω, $ μάλλον οπότε ηθέ- 
λομεν δημοσιεύσει νέον είδος δ ι π λ ω μ α τ ι κ ή ς  κ λ ε ι δ ό ς *  
ώστε μέχρι τούτου δύναται ο ευρών την μυστικήν κλείδα 
του πολυδαιδάλου τούτου παιγνίου νά άποστείλη ημιν 
αύτην ένυπογράφως, οπως παρατίθεται υπδ την λύσιν καί 
τδ ονομα αύτου.

Σημειωτέον ότι τδ  παρατιθέμενον τούτο είδος τής 
συμβολικής γραφής διαφέρει έπαισθητώς του δυσκόλου 
έκείνου καί αυτόχρημα γριφώδους είδους τής δ ιπ λ ο ψ α - 
τικής κλειδός, όπου έκαστον γράμμα του άλφαβήτου 
παρίσταται δι ετέρου τινδς σημείου, ?) οπού πολλάκις 
τά  γράμμ ατα  μεταλλάσσονται ώστε παρι^ώσιν άλλο τ ι ,  
?) οπερ φαίνεται. Τοιαυτα εϊδη γρίφο^ν έλπίζομεν νά π α -  
ραθέσωμεν άκολούθως, άποκλειστικώς ομως διά ιδιαι
τέραν τινά τάξιν τών άναγνωστών μας, πολύ σπανίαν 
ισως, δι’ ·?,ν άποβαίνει εύχερεστάτη η λύσις καί του στρυ- 
φνοτέρου έξ αύτών άμέσως μετά τήν δευτέραν ?) τδ  πολύ 
τρίτην άνάγνωσιν.

ΗΣΙΛΛΑΣΥΡΧ.

Εμοτραεανιαταννεγεματαδορν’ηκσηνθοπα 
Εμνοτνορυφεζανηελπηδωριεφπασνοναρυο 

Σνητναιδρακνωτνωεθνανηνπρετνητιοκανηκσιρυε 
Οπααταμ.ωρχιακατοχρκ ςαιδ<υυεανηκσυθεμ 

Νωτνωγυρετπυοτνητνινοκανηζανιετνοεννο
Σο^θακαρυα’ςνωτνωρεθιατ’ηναχαανηζιγυρετπ —  

Υοτυομοτνεςοδιλλασυρχυοδιτ’ενιεοτνοτπαργ 
Νητναιεθατσαυοτυοθοπςωισαμυαθιεζινοκιε 
Οςοτσεροκαεδςοθοπυοφααλοατιεζιγγε

Ιατεφερτσςορπςυοτςαρεθιαςαιεθςανοδηνωτηζ-


