
ΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΠΡΕΣΒΕΩΝ 
ΠΑΡΑ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΤΛΗ.

^ | ^ ^ Ν  τινι τών τελευταίων φυλλαδίων τής Ε π τ α 
λ ό φ ο υ  έκθέσαντες σύντομον περιγραφήν τών διαφόρων 
μελών του περικαλλεστάτου Μεγάλου Παλατίου τών Βυ
ζαντινών Αύτοκρατόρων, άνεμνήσθημεν έν παρ6 όφ  κα ίτι- 
νων τελετών λαμβανουσών έν αύτώ χώραν. Μίαν έξ αυ
τώ ν ιδίως κρίνομεν ηδη κατάλληλον οπως περιγράψωμεν, 
έρανιζόμενοι τά  κατ αυτήν εκ διαφόρων ιστορικών τής 
Βυζαντίδος. Εστι δέ αυτη ή παρά τη  Βυζαντινή Αυλή 
πομπώδης υποδοχή τών ξένων πρέσβεων.

Συνήθως η προέλασις τών ξένων πρέσβεων και λοιπών 
επισήμων προσώπων, τών απεσταλμένων ί ιά  πολιτικήν 
υπηρεσίαν παρά τη Βυζαντινή Αυλη, έγίνετο διά θαλάσ
σης. όριζομένης πρότερον τής ημέρας τής επισήμου π α - 
ρουσιάσεως, άπεστέλλετο έκ τών παρά τήν Ωραίαν πύλην 
(τανυν Β α κ τ  σ έ-κ α π  ο υ σ ή) βασιλικών νεωρίων είς εκ 
τώ ν αύτοκρατορικών δρομώνων ?) τριήρεων, είς δν εισερ
χόμενοι οί πρέσβεις μετά τής συνοδίας αυτών διεκπε- 
ραιοϋντο παρά τά Βυζαντινά ανάκτορα, οπου όιά μιας 
τώ ν τριών πρός τήν θάλασσαν πυλών, κυρίως δέ διά τής 
Χαλκής πύλης, έξετέλουν τήν μέχρι τών ανακτόρων πομ
πικήν αυτών προέλασιν.

Καί πρώτον, πρό τών θυρών τής Χαλκής πύλης του 
προαυλίου του Παλατίου ΐσταντο κατά σειράν οί πλω τή
ρες (ναυται) καί οί Δαλμάται στρατιώται, έζωσμένοι τάς 
ρομφαίας αυτών καί κρατούντες δορατα μετά σημαιών* 
έσωθεν δέ τών καγκέλων τής Χαλκής καί έκ τών δυο 
μερών, άλλοι Δαλμάται κατά σειράν τεταγμένοι μετά 
σημαιών επίσης, φέροντες ξίφη καί τόξα καί φαρέτρας.

Ε ιτα  δέ ΐσταντο αμφοτέρωθεν μέχρι του Τρίκλινου τών 
Σχολών (1) ετεροι πλωτήρες, φέροντες σπάθας. Είς δέ 
τό  Τριβουνάλιον 'ίστατο ένθεν καί ενθεν ή πολιτική διοί
κησές μετά τών διαφόρων συστημάτων ( έσναφί ων) ,  έν- 
δεδυμένων τών μέν αρχηγών αύτών χλανίδια τών Σεκρε- 
τικών, τών δέ λοιπών χλανίδια λευκά τών Ταγματικών. 
Μετά τούτους εις τόνΤρίκλινον τών Εξκουβιτών (2)ΐς*ατο 
καί κατά τά  δύο μέρη στοιχηδόν τό τά γμα  τών Π αμ- 
φύλων (στρατΐ6)τών του ναυτικού) μέ κοντά ς σπάθας καί 
λευκούς τελαμώνας’ Εξωθεν δέ πάλιν τής Χαλκής πύλης 
του Τρίκλινου τών Κανδιόάτων (3) ϊστατο τό τά γμ α  του 
Δρουγγαρίου τών πλωτήρων καί δ μέγας Πάμφυλος (άρ- 
χηγός τών προρρηθέντων) άπαντες ξιφηφόροι. Περί δέ τήν 
στοάν του Αύγουστέως ισταντο έκ δεξιών καί αριστερών 
οί τών άρ^όντο^ν παιδες, οί Βεστιαρΐται καί οι έπί τής 
τραπέζης, ένδεδυμένοι οί μέν πρώτοι τά έαυτών σκαρα- 
μάγγια  (ίμάτια σχιστά μέχρι τών γονάτων) καί έζωσμέ- 
νοι ρομφαίαν, οί δε δεύτεροι χλανίδια, καί οί τρίτοι κον
τομάνικα χρώματος άσπροκοκκίνου.

Κάτωθεν δέ πρό τής  κλίμακος του μεγάλου Τρικλί- 
νίου τής  Μαγναύρας ΐσ τα τ ο  ή μεγάλη  Εταιρεία (4) καί ή

(1) Τρίκλινος τών Σχολώ ν, ές ου οί Σχολάριοι* τάγμα εύγενών 
στρχτιωτών, φρουρών του παλατιού.

(2) Τρίκλινο; τών ’Εξκουβιτών, εις ον 6 βασιλεύς κατά ώρισμένας 
ή μ έ'α ; είστιατο μετάτου Πατριάρχου, τών αρχιερεών και αρχόντων. 
’Επίση; ot ’Εςκουβΐται ησαν τάγμα σωματοφυλάκων.

(3) Τρίκλινο; τών Κανδιόάτων* ουτοι ησαν ανδρες κατ έκλογήν εύσ6ε- 
νεΤς και αρειμάνιου θέα;, άπο του τάγματος τών Σχολάρίων λαμβα- 
νόμενοι και τεταγμένοι Ιδίως προς φυλακήν τοΰ β^σιλευίς* άντιστοι- 
χ  ούσι τψ σημερινψ X ά ;-ά  σ κ έ ρ.

(i)  Αυτη διτ,ρεΤτο εις τρεΤ; τάξεις: πρώτην, μεσαίαν καϊ έσχά- 
την‘ συνίστατο δε, έκτος τών Γραικών, και άπο ξένων στρατιωτών



μεσαία [ast* τοΰ τάγματος τών Φαργάνων καί Χοζάρων 
σ τ ρ α τ ι ω τ ώ ν ,  φερόντων λόγχας και κρατουντών ασπίδας. 
Ε πί δε τής κλίμακος, τής μαργαρίνης καί λίαν εύρείας, 
ΐσταντο έπί σ κά ρω ν υψηλών οί ψάλται, αδοντες ΰΐΑνους 
καί εύφημουντες τόν βασιλέα' καί πάλιν, καί κατά τά  
δύο (λέρη τής αύτής κλί(/.ακος ίστάμενοι οί πρώτοι έρέται 
τής βασιλικής τριήρεως, έβάσταζον τάς χρυσας βασιλικά;

„ j υφαντό , , . .
είς την σωλαίαν (σάλαν) του παλατιού έκ δεξιών και εύω- 
νύμων ΐσταντο οί Στράτωρες καί Σπαθάριοι, φοροΰντες 
σκαραμάγγια πρασινοροδινα, φέροντες σπαθας και κρα
τούντες άργυρας κεχρυσωμένας ράβδους. Μετά δε τού
τους ϊσταντο οί τής μεγάλης Εταιρείας Μακεδόνες, 
φοροΰντες σπάθας καί ζώνας άργυρας μετάλωρίων περικε- 
χρυσο>μένων, φέροντες άσπίδας χρυσας καί κρατούντες 
χάλκινους κεχρυσωμένους καί άμφις-όμους πελέκεις. Μετά 
οέ τό τά γμ α  τών σωματοφυλάκων τούτων, ένδον τών 
δύο συρτών καί πλουσιωτάτων καταπετασμάτων, τών 
διαχωριζόντων την αίθουσαν τοϋ παλατιού άπό τοϋ Χρυ- 
σοτρικλινου, οπου δ λεγόμενος Σολομόντειος θρόνος, καθ 
ολην την εκτασιν τοϋ Τρίκλινου μέχρι τοϋ θρόνου 'ίςχντο 
ί<ΰ εκάτερα τά  μέρη οί Νοτάριοι, Ασηκρίται, Κουβικου- 
λάριοι, ΙΙριμικήριοι, Προ>τοσπαθάριοι, Μάγιστροι, Πατρί
κιοι, Ανθύπατοι, Υπατοι καί Συγκλητικοί κατά τάςιν 
έκαστος, ένδεδυμένοι οί μέν σκαραμάγγια καί τηβέννους 
έρυθοάς, οί δέ λώρους καί χρυσόκλαδα χλανίδια, καί κρα- 
τοϋντες οί μέν χρυσας διαλίθους ράβδους, οι δέ χρυσά 
διάλιθα ακόντια. Σημειωτέον δέότι τά έπενδύμ α τα  ταϋτα  
τών αρχόντων ησαν πλουσιώτατα καί ποικίλα, καί άλλα 
μέν είχον έπικεντημένους αετούς, ετερα δέ λευκολέοντας 
υφαντούς, κτλ. κτλ.

Ολη ή δίοδος καί πομπική διέλευσις αύτη άπό τής 
προαυλείου πύλης μέχρι τοϋ βασιλικού θρόνου ητο κε- 
καλλωπισμένη καί έστόλισμένη έκ δεξιών καί άριστερών 
μέ πολυποίκιλα διάχρυσα υφαντά καί άργυρα κρεμάμενα 
πολυκάνδηλα, καί πολύτιμα στέμματα , καί άλλα βασι
λικά χρυσά καί άργυρα κοσμήματα καί μέ διάφορα ένθεν 
καί ένθεν τεθειμένα τή ; τυνούση; ώρα; δένδρα καί άνθη, 
καί ητο κατεστρωμένη μέ πλουσίου; Περσικού; τά π η τα ; 
καί κατά μέρη κεκαλυμμένη άπό κισσού;, δάφνα;, μυρ- 
σίνα; καί δενδρολίβκνα. Ετι δέ μεταξύ τών κιόνων τοϋ 
Χρυσοτοικλίνου, δπου ητο δ θρόνο;, ΐστατο τό χρυσοΰν 
οργανον καί δύο ετι άργυρα τών Βενέτών καί τών Πρα
σίνων, τών περίφημων εκείνων στρατιωτικών ταγμάτω ν, 
ατινα διετάραττον τοσάκι; την ησυχίαν τή ; πόλεω;. ΙΙλη- 
σίον δέ τοϋ θρόνου, δεξιόθεν καί αριστερόθεν έφέροντο τά  
Αύτοκρατορικά σκήπτρα, τά  π τυχ ία  τής αγαθή; τύχη ;, 
τά  λάβαρα (1) καί άλλα τή ; τών Ρωμαίων άρχή; σημεία.

Αφοϋ δέ διετάττοντο ταϋτα πάντα υπό τε τοϋ τών 
καθηκόντων άοχοντο;, τών Πραιποσίτων (ευνούχων ίδιαι-

πρό; φυλακήν τού παλατιού, ο Τον Χοζάρων, ΣκυΟών, Γάλλων και 
άλλων γενών, ο'ίτινε; ώνομάζοντο ΙΙεζαίτεροι, ’Δσπιδοφόροι και 
Δορυφόροι.

(I) Λάβαρα, τετράγωνοι σημαίαι, ε/ουσαι έφ1 ενο; μέρους υφαν
τόν το σημεΤον τοϋ σταυρού, και έπι τού άλλου αετόν δικέφαλον* 
ή σαν δε διαφόρων χρο>μάτων.

τέο6)ν υπουργών τοϋ βασιλέω;) καί τοϋ Λογοθέτου τοϋ 
δρόμου, είσήρχοντο οί Πραιπόσιτοι εί; τόν κοιτώνα καί 
έυ,ηνυον τώ  βασιλεί δτι η δη έτοιμα είσί πάντα . Εκείνος 
δέ, περιβαλλόμενος την χλαμύδα καί τό στέμμ α , άνήρ- 
χετο  καί έκαθέζετο έπί τοϋ θρόνου, πολυχρονούμε νος μια 
φ(ονή παρά πάντίον. Κ α ί ευθύς είσηρχετο δ έπί τών βα
σιλικών παλατιω ν μ ετά  τοϋ Δομεστίκου καί τώ ν Χρυ- 
σοτρικλινιτών, καί ϊσ τα ντο  έπ άμφότερα τά  μέρη τών 
δύο συρτών κα τα πετα σ μ ά τω ν , είτα  ένευεν δ Πραιπόσι- 
τος είς τόν Οστιάριον (1) νά έξέλθη πρός τόν πρέσβυν, 
καί έάν αύτός ητο έτο ιμο ;, έκραζεν δ Δηκουρίων λ έ β α !  
(έπαρον)* καί έπαιρομένου τοϋ καταπετάσμ ατα ;, είσή- 
γετο δ εθνικός πρέσβυς, κρατούμενος υπό τοϋ ΙΙρωτο7 ρά- 
τορο; καί τοϋ Κ όμητο; τοϋ σταύλου, προπορευομένου 
τοϋ Λογοθέτου τοϋ δρόμου καί κοούοντο; την ράβδον αύ
τοϋ έπί τό  εδαφο;.

Τότε ο πρέσβυ;, κλινών τρί; έπί τοϋ έδάφου;, προσε- 
κύνει τόν βασιλέα, καί εύθύ; ηχουν τά  όργανα, καί προσερ- 
χόμενο; αύτό; έφίλει τού ; πόδα; τοϋ Αυτοκράτορο;’ είτα 
ϊσ τα το  έν τω  μέσω τοϋ Τρικλίνου, ένεχείριζε τά  γράμ
ματα  τώ  μεγάλη  Λογοθέτη, καί έλεγε τά ; συνηθει: προση- 
γορία; έκ μέρους τοϋ ηγεμόνο; του. Καί ένώ δ Λογοθέτη; 
οιά τοϋ μεγάλου Ερμηνευτοϋ, ένδεδυμένου τό σκαράνικον 
(χρυσόλευκον καββάδιον) έποίει τ ά ;  συνηθει; έρο^τήσει; 
εί; τόν πρέσβυν, έβρυχώντο διά μηχανή; οί άργυροί καί 
χρυσοί ύπό τόν θρόνον λέοντε;, ώσαύτω; καί τά  έπί τά  
τεχνητά  δένδρα πέριξ τοϋ Τρίκλινου καθήμενα δρνεα έκε- 
λάδουν έναρμονίω;, τά  δέ λοιπά υπό τόν θρόνον θηρία 
άνίσταντο μέ έξηγριωμένον βλέμμα άπό τών βάσεων των.

Εν δέ τούτω  προσεφέροντο τά  διά τοϋ πρέσβεοος σ τα- 
λέντα δώρα υπό τοϋ Ποο^τονοταρίου τοϋ δρόμου, καί αύ- 
λούντων πάλιν τών δργάνων, ήρέμουν οί λέοντε; καί τά  
λοιπά θηρία ησύχαζαν εί; τού; τόπου; τω ν, δμοίως καί 
τά  όρνεα κατέπαυον την ωδήν. Μετά δέ τ ά ;  ερωτήσεις 
καί τά ; αμοιβαία; προσρήσει;, οδηγούμενο; υπό τοϋ Λο
γοθέτου δ πρέσβυ;, προσεκύνει και έξήρχετο* καί πάλιν 
τά  τε όργανα έκρούοντο, καί οί λέοντε; καί τά  θηρία άνί
σταντο καί έφθέγγετο έκαστον κατά  την ιδίαν φωνήν, 
καί τά  διάφορα ό'ρνεα έκελάδουν. Τέλο; δε, φωνοϋντος 
τοϋ Πραιποσίτου κ ε λ ε ύ σ α τ ε !  προσεκύνουν πάντε; οί 
άρχοντε; καί έξήρχοντο κατά τάξιν, έπευχόμενοι τό ε ί ;  
π ο λ λ ά  έ τ η !  τά  δέ καταπετάσ μ ατα  π ίπτοντα  άπέ- 
κρυπτον τόν Λύτοκρατορικόν θρόνον.

Αύτη ή λαμπροτάτη υποδοχή τών ξένων πρέσβεων 
παρίστα τω όντι την μεγαλοπρέπειαν τή ; Ανατολική; Αυ
τοκρατορία;. Ην δέ αύτη κυρίως μίμησις τής πολυτελείας 
τή : Περσική; αυλής, εί; την δποίαν δ Μ έγα; βασιλεύ;, 
προ; τή  λοιπτ) μεγαλοδοξω παρατάξει, έδέχετο καί τούς 
ξένους πρέσβεις υποκάτω τοϋ περιβοήτου έκείνου χρυσοϋ 
πλατάνου καί τή ; χρυσή; αμπέλου, τή ; δποία; οι βότρυε; 
ησαν κατασκευασμένοι άπό σμαράγδου;, άνθρακα; καί 
άλλου; πολυτίμου; λίθου; διαφόρων ειδών. Ταύτην λοι
πόν την εκστατικήν μεγαλοπρέπειαν τών Περσών, παρε-

(1) Οστιάριοι ησαν δύο · ό τη; Εκκλησία; και ο τοϋ Παλατιού. 
Τοϋ τελευταίου τούτου υπούργημα ητο, κρατών χρυσήν ράοδον και 
ίστάμενο; επί υποδοχής ζένων και άλλων παρατάξεων ενώπιον τοϋ 
βασιλέως, νά είσάγτ, τούς κεκλημένους.

λαβον οί Ρωμαίοι πρότερον μετά τά ; νίκα; των έν τή 
Ασία, αυτήν δέ έπομένω;, μετά την μετάστασιν τή ; βα- 
σιλεία; εί; τό Βυζάντιον, καί οί ημέτεροι, πλησιάσαντες 
σχετικώτερον πρό; τού; Πέρσα;, άπεμιμηθησαν άκριβέ- 
στερον, δπω; ύποδέχωνται καί αυτοί τού; πρέσβεις τή ; 
Περσίας καί άλλους μέ τον αύτόν πομπικόν τρόπον.

Πλείσται άλλαι διαφόρου είδους τελετα ί ελάμβανον 
χώραν εντός τών μεγαλοπρεπών τούτων βασιλείων, ών 
ή λεπτομερής περιγραφή ιδιαιτέρας πραγματείας εστίν 
εργον. Μεταξύ δε τών τελετών τούτων ιδί<ο; έξείχεν η 
πομπική προέλασις τοϋ Αυτοκράτορο; κατά  την εορτήν 
τής Υ παπαντή; άπό τοϋ μεγάλου παλατιού είς τόν Ναόν 
τών Βλαχερνών, καθ ην έδίύροφορεΐτο ύπό τών πελεκυ- 
φόρων εκείνων σωματοφυλάκων τών λεγομένων Βαράγ- 
γο>ν, ο'ίτινε; ησαν Βρετανοί καί Νέμτσοι, κατά τόν 
Κωδινόν. Μετά δέ την έπίσημον θείαν λειτουργίαν, τελου-
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γδυμένοι άπό τής πύλης τών Βλαχερνών μέχρ 
βασιλείων, προπέμποντες τόν βασιλέα έν μέσω τών έπευ- 
φημιών καί τών πολυχρονισμών τοϋ πλήθους. Μετά δέ 
τήν τελετήν ταύτην, προσεφέρετο γεϋμα έπίσημον έν τώ  
Π αλατίω .
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Η  μεγάλη αύτη χώρα τής Αφρικής, καίτοι έντός τής 
διακεκαυμένης ζώνης κειμένη, εχει κλίμα εύκρατον ενεκα 
τής υψηλής θέσεώς της, τών έκτεταμένων της δασών καί 
τών κατά τό θέρος π ιπτόντω ν άφθονωτάτων ύετών, έκ 
τών δποίων πλημμυροϋντες οί διαβρέχοντες αύτήν πο
τα μ ο ί, καθιστώσι τήν χώραν τοσοΰτον εύφορον, ώστε οί 
κάτοικοι δύνανται νά σπείρωσι καί νά θερίσω σι δίς ή 
καί τρις τυϋ έτους. Διατέμνεται δέ ή χώρα αύτη ύπό 
υψηλών ορέων, τών δποίων δνομαστότερα είσί τά  λεγό- 
μενα ορη τής Σελήνης, άπό τών δποίων πηγάζει δ πο 
ταμός Νείλος. Εκτός δέ τοϋ μεγάλου τούτου ποταμοϋ 
διαρδεύουσι τόν τόπον καί πολλοί άλλοι μικρότεροι, οί 
μέν είς τόν Νείλον χυνόμενοι, οί δέ διευθυνόμενοι πρός 
τήν Ερυθράν Θάλασσαν καί άπορροφώμενοι ύπό τών 
άμμο>ν.

Η  Αβυσσινία, θεωρουμένη ύπό τήν παραγωγικήν αύ
τής έποψιν, είνε μία τών εύφορωτάτων καί εύδαιμονες-ά- 
το^ν χωρών τής ύφηλίου’ άλλά δυστυχώς πάντες εκείνοι 
τής φύσεως οί θησαυροί μένουσι νεκροί διά τήν άμάθειαν 
καί βαρβαρότητα τών κατοίκων της. Η βιομηχανία εί
νε μηδαμινή είς τόν βάρβαρον έκείνον τόπον, διότι, έκτος 
υφασμάτων τινών καί δπλων, ούδεν άλλο παραγει. Οι όε 
κάτοικοι τής λβυσσινίας, διαιρούμενοι είς πολλάς φυλάς 
κατά τό  μάλλον καί ήττον βαρβάρους, ύπολογίζονται είς 
4 περίπου εκατομμύρια. Πρεσβεύουσι όέ πάντες τόν 
Χριστιανισμόν, άλλά νενοθευμένον.

0  τό π ο ς  ουτος δ ια ιρε ίτα ι σήμερον είς πολλά  κράτη ή 
βασ ίλε ια , άνεξάρτητα  ά π  άλλήλων, τώ ν  οποίων σημαν- 
τ ικώ τερον  εινε τό  Τιγραίον βασίλειον, προς τ α  βορειοα
ν α το λ ικ ά  έκτεινόμενον. Α πό τοϋ  βασιλείου τούτου  χ ω 

ρίζεται, διά τής ύπό ίουδαίο>ν αυτοδιοικήτων οικουμένη; 
ορεινή; νώρα; Σαυ.έν καί τοϋ Τακάζη ποταμοϋ, τό βα-I \ /  Ν
σίλειον τή ; Αμβάρα; ή Γονοαρα;, σεύτερον τοϋ Τιγραίου 
κατά τήν εκτασιν καί τόν πληθυσμόν. Ίδιον καί ανεξάρ
τητον άπό τών προη ' ο υμένων βασίλειον άποτελοϋσιν αί 
επαρχίαι τή ; 2χόκ ; καί τ?,; Εφάτη;, άίτινε; είσίν αί 
μεσημβρινώταται τ  Λς Αβυσσινία;, οίκούμεναι άπό τούς 
Γάλλα;, Οηριώϊεις βαρβάρου;, εισβαλόντα; εί; ταύτην 
τήν χώραν έκ μεσημβρία; καί διαμελίσαντα; τό βασί- 
λειον τοϋτο.

Ο: κάτοικοι τών διάφορον/ τούτων έπαρχιών πα ρα λ- 
λάσσουσιν άπ άλλήλων κατά τό χρώμα, ώ ; έκ τών τό- 
πο>ν τού; δποίου; έκαστοι κατοικοϋσι. Καί οί μέν κά
τοικοι τοϋ Τιγραίου έχουσιν οψιν σχεδόν λευκήν, οί δέ τών 
χαμηλοτέρων, καί μάλιστα τών ελωδών τόπων, μ ελα - 
νόχρουν κατά τό μάλλον ή ήττον. Φαίνεται δε οτι τό 
μέλαν χρώμα άρέσκει εί; τού; Αβυσσινούς περισσότερον, 
διότι όσοι έξ αύτών έχουσι λευκόν,τόπρόσωπον μαυρίζουσιν 
αύτό διά ποικιλόσχημων στιγμάτω ν, τά δποια, ώς ολοι 
οί βάρβαροι, θεωροϋσινώς τόν ώραιότερον στολισμόν. Δια- 
φέρουσιν ομως καθ δλοκληρίαν οί μαύρο; τής Αβυσσινία; 
(Χαμπές) άπό τούς Νιγρίτας, διότι πάντες σχεδόν έχου
σι λεπτήν τήν ρίνα καί όχι σιμήν ώς εκείνοι, μακράν 
καί λείαν τήν κόμην, άραιόν τό γένειον, ωραίους τούς 
οφθαλμούς, ύψηλόν τό άνάστημα καί έντονα τά  μέλη. 0  
ιματισμός αύτών είνε άπλούστατος, οίος καί τών επί
λοιπων Αφρικανών* διότι τήν μέν κεφαλήν περιδένουσι 
μέ μανδήλιον, τό δέ λοιπόν σώμα καλύπτουσι διά μ α - 
κροϋ χιτώνος, ή καί μόνον δι’ οθόνης.

Μετά τών Αβυσ^ινών πολλάκις οί Εύρο>παίοι ήθέλη- 
σαν νά συνάψωσιν έμπορικάς σχέσεις, άλλά πάντοτε άπέ- 
τυχον ένεκα τή ; πρό; τούς ξένους δυσπιστίας τοϋ έθνους 
έκείνου. Πρώτοι οί Πορτογάλλοι κατά τήν ΙΣΤ έκα- 
τονταετηρίδα, οτε έξέτεΐνον τό κράτος αύτών είς τήν 
Ινδικήν, έσπούδασαν μεγάλως νά ελκύσωσι τήν φιλίαν καί 
εμπιστοσύνην τοϋ Αύτοκράτορος ή μ ε γ ά λ ο υ  Ν ή γ ο υ  
τών Α βύσσινών. Επέτυχαν δε τωόντι έπί τινα καιρόν 
τοϋ σκοποϋ των, συνάψαντες μετά τής Αβυσσινίας μέγα  
καί έπικερδές έμπόριον' μή άρκεσθέντες ομως είς τοϋτο, 
άλλά θελήσαντες νχ συστήσωσιν εκεί καί άποικίας, δ ιή - 
γειρον έκ τούτου τήν ύποψίαν τών Αβυσσινών, οίτινες 
καί διώξαντες αυτούς έκείθεν, διέκοψαν ε:ς τό εξής π α 
σαν μ ετ’ αύτών ληψοδοσίαν. Μετά τούς Πορτογάλλους 
οί Ολλανδοί καί μετά τούτους οί Αγγλοι πολλάκις έζή- 
τησαν νά άπολαύσωσι τά  κέρδη τοϋ μετά τή ; εύδαίμο- 
νος έκείνης χώρας έμπορίου, άλλά πάντες άπέτυχον μέ
χρι τοϋδε.

Τήν πρώτην τής έκκλησίας των σύστασιν άνάγουσιν 
οί Αβυσσινοί είς τόν Απόστολον Ματθαίον καί τόν εύ- 
νοϋχον τή ; βασιλίσσης αύτών Κανδάκης, περί τοϋ δποίου 
γίνεται μνεία είς τάς πράξεις τών Αποστόλων. Τό βέ
βαιον ομως εινε δτι δ Χριστιανισμός έπέλαμψεν είς τήν 
χώραν ταύτην πρό τοϋ 3 2 5  έτους μ. Χρ. καθότι ή τότε 
έν Νικαία συγκροτηθείσα πρώτη Οικουμενική Σύνοδος πα- 
ρέσχε τω  τής Αιθιοπίας Επισκόπω τήν μ,ετά τόν Σελεύ
κειας έβδόμην έδραν έν ταίς συνεδριάσεσι.

Αναφέρεται οτι περί τό 3 3 0  έτος μ . Χρ. έπί τής βα - 
I σιλείας Κωνσταντίνου τοϋ Μεγάλου, δύο άδιλφοί Ιμ π ο -



pot έκ Τύρου, Φρουμέντιο; καί Αιόέσιο; δνομα,όμενοι, 
Χριστιανοί δε την θρησκείαν, έλθόντες ε!; την λβυσσι- 
ν·χν χάριν έμπο ρικών αύτών C-οΟέσεων και την εύνοιαν 
καί εμπιστοσύνην του έπιτοπίου βασιλέω; κερδήσαντες, 
κατηχοΰσι τούτον είς τα  χριστιανικά δόγματα καί τόν 
πείθουσι νά άσπασθη τόν Χριστιανισμόν* τό παράδειγμα 
δε του βασιλέως μιμούνται μετ’ ολίγον καί πάντες αυ
του οί υπήκοοι. Τότε ό Φρουμέντιος πορεύεται τά χ ισ τα

του Επίσκοπος, καί λαβών τάς άπαιτουμένας οδηγίας 
συμπαραλαβών δε καί πολλούς ιερείς, επανέρχεται είς 
Α βυσσινιάν. 11 νέα αυτη Εκκλησία έμεινεν έπί τινα χρό
νον υποτασσομένη εις τόν ΙΙατριαρχικόν τής Αλεξανδρείας 
Ορ
τικα
φυεισών μετά τα ΰτα  των ολέθριων αιρέσεων 
βιτών η Μονοφυσιτών, ή Εκκλησία αυτη, παρα δεχθεί σα 
τάς πλάνας αυτών, προσέτι δε άναμίξασα μετά του Χρι
στιανισμού καί παντοία Ιουδαϊκά έθιμα, τά οποία π α -I I ' ^
ρέλαβεν έκ τών έν Αβυσσινία παροικούντο>ν πολλών Ιου
δα ίο ι, έξέκλινε τοιουτοτρόπως τής ευθείας δδοΰ, καί άπο- 
σπασθείσα τής Ορθοδόξου δλομελείας, άπετέλεσεν εκτο
τε ιδιόρρυθμον καθ εαυτήν Εκκλησίαν μέχρι τή ; σήμερον.

Αν δε καί διά τών αιρέσεων τούτων η Εκκλησία αυτη 
άπεσπάσθη τής κοινής Μητρός, παραδέχεται δμως ετι 
τό κύρος τών αποφάσεων τών τριών πρώτων Οικουμενι
κών Συνόδων, πλησιάζει δε πρός την Ορθόδοξον Εκκλη
σίαν περισσότερον παρά πρός πασαν άλλην ώς πρός την 
έκκλησιαστικην τάξιν καί τήν ιεραρχίαν αύτή;, διατηρή- 
σασα καί τά  επτά τής Εκκλησίας μυστήρια. Αι τών 
λβυσσινών έν τή  πίστει πλάναι είσί παραπλήσια», τα ίς 
τών Κοπτών* τών δε τελετών έχουσιν οι Αβυσσινοί, ώς 
καί οί Κ όπται, ά) τήν του βαπτίσματο; τοΰ Ιησοΰ 
Χρίστου* β )  τήν περιτομήν καί τινα τών Ιουδαίων έθι
μα* γ ) τήν θείαν έξομολόγησιν, γινομένην το ί; ίερεΰσι 
εστιν δτε δέ καί τώ  Μητροπολίτη, οστις, γενομένης κα
τηγορίας θανασίμου τινός αμαρτήματος, εγειρόμενος επί
τιμ α  σφοδρώς τον άμαρτήσαντα, καί προσκαλών τους 
ίδιους ραβδούχους, διατάσσει ϊνα τόν έν μετανοία ολαις 
δυνάμεσι μαστιγώσωσιν, εως ου πάντες οί έν τή Εκκλη
σία προσελθόντες έξαιτηθώσι παρά τοΰ Μητροπολίτου καί 
λάβίοσι τήν χάριν τοΰ αμαρτωλού.

(Επεται τό τέλος.) ^ y

Ο

ΦΥΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.

4ϊπ ο  ΓΕΙίΡΓΙΟν ΓΩΓΟΓ, Ιατροΰ.

Παρεκινήθην υπό τινων φίλων όπως δημοσιεύσω διά 
τής καλής Ε π τ α λ ό φ ο υ  καί Φυσιογραφικά τινα, έςό- 
χως συνενουντα, ώς γνωστόν, τό ήδύ μετά τοΰ ωφελίμου. 
Καί λοιπόν άρχομαι άπό τών κ ο χ  λ ι ώ ν ,  τών δποίο^ν ήτε 
ζωή καίδδργανισμός ικανής, νομίζω, εύμοιροΰσι προσοχής.

Αριθμοΰνται πολλά εϊδη κοχλιώ ν, διάφορα τό τε  σχή
μα, τό μέγεθος καί την χροιάν* άλλ ένταΰθα εσται ο λό
γος μόνον περί τών γνω στών ήμίν. Τά ζώα ταΰτα  κα
τατάσσονται ώσαύτως είς τά  μαλάκια, καί είσίν η γυμνά 
η φερέοικα. Εκτός δε τώ ν χειλέων, ?; μάλλον είπείν σια
γόνων, τάς δποίας εχουσι καί αί δποίαι χρησιμεύουσι πρός 
άποτομην καί μάσησιν παντός τρυφεροΰ φυτικοΰ ίστοΰ, 
φέρουσιν ετι έπί τής κεφαλής καί τά  κεράτια η τάς κε
ραία; λεγομένας, δύο συνήθως τόν αριθμόν, ένεργούσας

τά  έντομα ώς καί πολλά άλλα  τών άπλουστέρο>ν ζώων, 
χερσαίων τε καί υδροβίων.

Απεδείχθη οτι τινά τών μαλακίων άναπνέουσι δι’ ολο
κλήρου τής έπιφανειας τοΰ σώματος, ούχ’ ήττον δμως 
πάντε; οί παρ’ ήμίν γνω στοί κοχλίαι έχουσιν ίόια ανα
πνευστικά ό'ργανα, ήτοι πνεύμονας. Εξετάζοντες δποιον- 
δήποτε ήρέμα βαίνοντα η καί άναπαυόμενον κοχλίαν, 
βλέπομεν δτι έπί τοΰ δεξιοΰ μέρους τοΰ σώματος αύτοΰ 
καί μάλλον πρός τά  δπισθεν τής κεφαλή', υπάρχει ωοειδές 
τ ι τμ ή μ α , δπερ δτε μεν κλείει δτέ δέ ανοίγει. Πρός τά  
δπίσω δε πάλιν τοΰ τμ ήματος τούτου ευρίσκεται κοί
λωμά τ ι , διήκον κ α τ’ εύθείαν εί; τόν ίκανώς εύρύχωρον 
αναπνευστικόν θύλακα, ητοι είς τόν κυρίως πνεύμονα, 
ίστέον δμω; δτι, ώς πάντα τά  κατωτέρας βαθμίόος ζώα, 
ουτω καί οί κοχλίαι δεν έχουσιν ανάγκην πολλοΰ άτμο- 
σφαιρικοΰ άέρος (οξυγόνου) πρός διατήρησιν τής ζωής 
αύτών. Κοχλίαι, τών δποίων αί οίκίαι (κελύφανα) παν
τελώς έμφοάσσονται, δύνανται νά ζήσο>σιν έπί πολλάς 
εβδομάδας άνευ σημαντικής βλάβης. Αξιον παρατηρή- 
σεως εΤνε καί τοΰτο, δτι ή καρδία αύτών συνέστη έκ 
μιας μόνης κοιλίας καί ενος κόλπου, καί δεν δέχεται 
είμή μόνον αρτηριακόν αίμα. Τοιαύτην κυκλοφορικήν συ
σκευήν εχουσι προσέτι τά  οστρεα, καί πάνθ’ όσα γ α ^ ρ ό -  
π  ο δ α η καί α κ έ φ α λ α  μ α λ ά κ ι α λέγονται.

Ο: κοχλίαι άγαπώσιν υπερβαλλόντως την υγρασίαν καί 
τό σκότος* άνευ τούτων ήθελεν εισθαι ίσως αδύνατος ή 
ΰπαρξι; αύτών. Εκκρίνεται δέ αείποτε άπό τοΰ σώματος 
αύτών καί γλοιώδης τ ι ;  καί νηματοειδή; βλέννα, διά τή ς 
δποίας λίαν εύκόλως ανακαλύπτεται ή διεύθυνσις και π ο 
ρεία αύτών, ενεκα τοΰ άργυροειδοΰς μάλιστα επιστρώμα
τος, δπερ σχηματίζετα ι κατά  ταύτην έπ ί τοΰ έδάφους 
ώς καί έπί πάσης άλλη; έπιφανειας.

Μακρά έν γένει δδοιπορία υπό τήν άμεσον έπενέργειαν 
τών ηλιακών ακτινών θανατόνει άναποφεύκτο>ς τόν κο
χλίαν. Η άφθόνω; έκκρινομένη βλέννα προφυλάσσει μέν 
αύτόν έπί τινα χρόνον άπό τοΰ κινδύνου, άλλ έπί τέλους 
αποβαίνει καί αυτη τόσον ιξώδη;, ώστε άποκαθιστα άόύ- 
νατον παταν περαιτέρω κίνησιν. Τό ζώον αποξηραίνεται 
έντεΰθεν έντελώς* άλλ άν ή κατάστασις αυτη .δέν διαρ
κέσω έπί πολύ, τότε επανέρχεται πάλιν είς τήν ζωήν. 
Τούτου δε Ενεκα κρύπτοντα ι οί κοχλίαι, οί γυμνοί πρό 
πάντο)ν, έν καιρώ ξηρασίας καί καύσονος έντός τής γής, 
υπό τά  φύλλα καί τους θάμνους, ή παρά τά τείχη καί 
τους κορμούς τώ ν δένδρων, καί δέν έξέρχονται είμή την 
νύκτα μόνον, δτε καταπ ίπτει ή δρόσος, ή έν ώρα βροχής 
καί χαλάζης.

ί

'V

Οι κοχλίαι άποβαίνουσιν ένίοτε λίαν επιζήμιοι. Είς 
τους αγρούς καί τους κήπους ήμών έπιπολάζει κ α τ’ έξο- 
χήν δ μικρός έκείνος καί μελανοκιτρινωπός κοχλίας 
(limax agrestis), δςτις πολλήν έπάγει τήν φθοράν, μά
λιστα δέ είς τό τρίφυλλον, τούς φασιόλους, τούς ερεβίν
θους, τάς γογγυλίοας, τά  σεΰτλα, τόν μόλις βλαστά- 
νοντα σίτον κ. τ . λ. Κ ατά τά  1 8 I 6 καί 1 8 1 7  έφάνη 
έν Γερμανία τοσαύτη πληθύς έκ τών έν λόγο) κοχλιών, 
ώστε τά  πλεΐστα τών άνω ρηθέντων προϊόντων σχεδόν 
παντελώς έςηφανίσθησαν. Εν καιρώ χειμώνος διαμένουσι 
συνήθως ούτοι έντός τών ύπογε!ο>ν αυτών κευθμώνων, δύο 
μέχρι τριών ποδών βάθος έχόντο>ν* πλήν μόλις καταπέση 
ή πρώτη βροχή τοΰ έαρος, ανέρχονται πάλιν πρός τά  
άνο> πλήρεις ζο>ής καί κινήσεως.

Υπάρχουσιν έπειτα οί έρυθροϋπόλευκοι καί γυμνοί εκεί
νοι κοχλίαι, οί πολλαχοΰ χρησιμεύοντες είς τούς στηθι
κούς ίδίο^ς ώς άριστον φάρμακον. Ενδιαιτώνται δέ ούτοι 
έντός τών όασών κυρίους, άλλ ενεκα τοΰ σμικρου αύτών 
άριθμοΰ σπανίως έπιφέρουσιν έπαισθητήν βλάβην. Εκτός 
τούτων γινώσκονται καί οί έντός τών αμπελώνων ζώντες 
κοχλίαι (hel ix pomat ia) '  είσί δέ καί ούτοι λίαν άδδη- 
φάγοι καί έπιζήμιοι, καί εχουσι τήν οικίαν αύτών έρυ- 
θροκιτρινο*πήν καί πλήρη περιφερικών καί έρυθροτέρο^ν 
σειρών.

Η γονιμοποίησις καί διάδοσις τοΰ είδους τελείτα ι καθ’ 
δλην τήν διάρκειαν τοΰ θέρους, άπό Μαΐου μέχρι Νοεμ
βρίου. Επειδή δέ τά ζώ α  τα ΰτα  είσίν ερμαφρόδιτα, δέ^ιν 
έκαστον άτομον είνε καί άρρεν καί θήλυ συγχρόνο>ς, γο- 
νιμοποιοΰνται διά τοΰτο λίαν ταχέω ς, καί έναποθέτουσι 
πολλάς έκατοστύας ωαρίων υπό φύλλα ξηρά ?) θάμνους, 
υπό τήν γήν ή καί έντός τών τοίχων. Η ευρεσις τών 
ώαρίο^ν είνε εύκολο>τάτη. Εάν Οεσωμεν είς δποιονδήποτε 
υγρόν μέρος κοχλίας τινάς, δώσο>μεν δέ πρός τροφήν 
φύλλα χλο>ρά, θέλομεν ίδεί άμέσως τήν έπαύριον έπί τής 
έσο^τερικής αύτών έπιφανειας μεγάλην πληθύν ώαρίων, 
κατά  σωρούς τεθειμένων, τά  δποία εχουσι καί κέλυφος, 
κα ίτο ι υπερμέτρο)ς λεπτόν, καί λέκυθον, πλέουσαν έν
τός ικανής ποσότητος λευκώματος, υδατώδη μάλλον 
εχοντος τήν σύστασιν. 1Ϊ άνάπτυξις αύτών διαρκεί δύο 
η τρείς εβδομάδας.

Ο: έχθροί τών κοχλιών είσίν όχι ολίγοι. Φρΰνοι (είδος 
βατράχων), τυφλίνοι, ασπάλακες, μυογαλαί, νήσσαι, 
άλεκτορίδες, κολοιοί, κορώναι, κίσσαι, κόρακες, έτι δέ 
καί ί  χρυσοειδής λεγόμενος κάνθαρος (είδος έντόμου) 
τρέφονται έκ τούτων κυρίως. Αλλ δ πεισματωδέστερος 
θηρευτής αύτών, έντός τών κήπο^ν μάλιστα, είνε δ φρΰνος.

ΕΦ ΕΥΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Α Ν Α Κ Α Λ Υ Ψ Ε ΙΣ.

ΒΟΥΤΤΡΟΝ.

Εκ τών συνδυασμών τών μαρτυριών διαφόρου συγγρα
φέων, άς άρυόμεθα έκ τή ; ιστορίας, δυνάμεθα νά συμπε- 
ράνωμεν δπωσοΰν βεβαίους οτι ή άνακάλυψις τοΰ βουτύρου 
ουτε είς τούς Ελληνας ούτε είς τούς Ρωμαίους χρεο>στεί-

τα ι, άλλ ότι ot πρώτοι, οΐτινες έγνώρισαν αύτό, ησαν οί 
Σκύθαι, οί Θρακε; καί οί Φρύγες, έξ ών παρέλαβον αύτό 
ακολούθως οί λαοί τής Γερμανίας. Φαίνεται δέ ί τ ι  αμα 
έγένετο γνο>στή ή τέχνη τοΰ κα τα σ κευά ζει τό βούτυ- 
ρον, μετεχειρίζοντο αύτό μόνον ώς λιπώδες σώμα, δι* οδ 
έχρίοντο μετά τό λουτρόν καί ίδίο>ς ώς είδος φαρμάκου. 
Ούτε δέ δ Γαληνός ούτε οί άλλοι συγγραφείς τό  συνι- 
στώσιν ώς είδος θρεπτικής ούσίας, καί τοι λόγον ποιού
μενοι περί τής έφαρμογής αύτοΰ είς άλλας χρήσεις* άλλ’ 
ούτε παρά τή περιφήμω διά τά  γαστριμαργικά της συγ
γράμματα Ρο>μαίκή οίκογενεία τών Απικίων ούτε παρά 
τοίς άλλοις συγγραφεΰσι τοίς πραγματευομένοις περί γεωρ
γικής γίνεται δ παραμικρός περί βουτύρου λόγος, καίτοι 
παρέόο^καν ήμίν ακριβείς λεπτομερείας περί τοΰ γάλα
κτος, τοΰ τυροΰ καί τοΰ ελαίου. Τήν παράλειψιν δέ ταύ
την [εύκόλως έννοοΰμεν, άναλογιζόμενοι δτι οί αρχαίοι 
ησαν συνειθισμένοι νά μεταχειρ ίζονται είς δλα των τά  
έργα έλαιον καλλίστης ποιότητος, ώς καί σήμερον είς 
πολλάς Εύρο>παίκάς έπαρχίας γίνεται τοΰτο, τό δέ βού- 
τυρον πωλείται μόνον παρά τοίς φαρμακοπώλαις διά 
ιατρικήν χρήσιν.

Κ ατά τούς αιώνας τής είδωλολατρείας ή χρήσις τοΰ 
βουτύρου φαίνεται δτι ήτο πολύ σπανία είς τήν Εύρώ
πην. Οί ιστορικοί άναφέρουσι περί άξιοπεριέργου τινός 
Νορβηγικοΰ δώρου συγκειμένου έκ βουτύρου, τό δποίον 
μόλις ήδύνατο νά φέρη είς άνθρωπος, και τό δποίον έκίνει 
πολύν καιρόν τόν θαυμασμόν ώς μεγαλοπρεπές καί ώραίον 
τέχνασμα.

ΤΤΡΟΣ.

Αγνοείται άκριβώς ή έποχή, καθ’ ην ήρχησαν νά κατα- 
σκευάζο^σι τούς πρώτους τυρούς, κα ίτο ι πολλά διδόμενα 
πείθουσιν ήμας δπως παραδεχθώμεν δτι ή έφεύρεσις αυτη 
μόλις άναβαίνει είς ενα αιώνα πρό τής χριστιανικής επο
χής, διότι παρά τοίς προγενεστέροις τής έποχής ταύτης 
συγγραφεΰσιν ούδείς λόγος γίνεται περί τής θρεπτικής 
ταύτης ούσίας.

Αν πιστεύσο>μεν τόν Ιούλιον Καπιτωλίνον, οί πρώτοι 
τυροί έφέρθησαν είς τήν Ρώμην κατά τήν εποχήν τής 
κατακτήσεως τών Γαλατών καί τής Γερμανίας. Πλήν οι 
ύπομνηματισταί τών λεπτομερειών τής κατακτήσεως τών 
έπαρχιών τούτων, κα ίτο ι περιγράφοντες μετά μεγάλης 
ακρίβειας τά  ήθη καί έθιμα τών ύποταχθέντων λαών, 
ούοένα περί τυροΰ λόγον ποιοΰνται. όπωςδήποτε, έλ- 
λείψει άλλων τελειοτέρων πληροφοριών, φαίνεται φυσι- 
κώτερον νά άποδώσωμεν τήν τιμήν τής ωφελίμου ταύτης 
άνακαλύψεως είς τούς νομάδας λαούς τούς κατοικοΰντας 
τά  δρη τών Αλπεο)ν, οΐτινες, θέλοντες νά διατηρήσωσι τό 
γάλα τών προβάτων των έπί πολύν καιρόν, έπενόησαν την 
κατασκευήν τοΰ τυροΰ.

Είς τήν Παλαιάν Γραφήν, δπου περιγράφεται λεπτο
μερώς ή ιστορία τών προ^τογόνων λαών, ών ή ζωή διήρ- 
χετο έν μέσω τών αγροτικών άσχολιών, είς τά χρονικά 
τής βελτιώσεο^ς τών Ασσυριανών λαών, τών έλλήνων 
καί τών Α ιγυπτίου οσα διεσώθησαν ήμίν, ούδέν ίχνος 
τής συνηθείας ταύτης ευρίσκεται. Αρκετός δέ άριθμός έζ 
εναντίας άοχαίων συγγραφέων καί Ιστορικώτ, έν οίς



κα! δ Στράβο^ν, δμιλοϋσι ττερί τών τυρών τοϋ 1 αλατικοϋ  
έθνους, τών Σηκουανίων κα! τής Ελβετίας, ο'.τινες κατ  
αυτούς ησαν ξνμεγάλνι ύπολήψει εις Ρώμην κατα την επο
χήν τοϋ Βεσπασιανοϋ* δ δε Πλίνιος περιγράφει έπίσης 
κα! τον τρόπον της κατασκευής του.

Προ πάντων δέ τούτων δ Βιργίλιος έψαλεν εις τά  
εκλεκτά βουκολικά του τον τυρόν της αίγδς, οςτις άπετέ- 
λει την τρυφήν τοϋ βοσκοϋ Μελιβοίου.
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ΔΟΞΛ.Ι ΑΡΧΑΤΩΝ ΤΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΠΕΡΙ ΣΧΗ
ΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΌΣ.

Είς την σημερινήν τεραστίαν πρόοδον και αναπτυζιν 
της μεταφυσικής έπιστήμης, αρκούντως περίεργος ήθελεν 
εισθαι ή εκθεσις τής θεωρίας αρχαίων τινών σοφών περί 
σχηματισμού τών οντων και των φυσικίον εν γενει φαι- 
νομένων, εις τάς άλλοκότους ιδέας τών δποίίον ένυπάο- 
χουσι κα! ίχνη τινά αλήθειας.

Αναξαγόρας δ της Ιωνικής Σχολής φιλόσοφος,^ ζών το 
5 0 0  έτος πρ. Χρ. έδόξαζεν οτι ή ύλη ανέκαθεν ύπήρχεν, 
άλλά συγκεχυμένη κα! άνείδεος* δτι το πνεΰμα έδωκεν 
είς αύτην κίνησιν κυκλικήν, διά της κινησεως δε ταυτης 
τ ά  μεν βαρύτερα μέρη της ΰλης συνηθροίσθησαν είς το 
κέντρον, τά  δέ ελαφρότερα έμεινον είς την περιφέρειαν, 
κα! ούτως έμορφώθη δ κόσμος. Κα! η μέν γη άπετελεσε 
το  κέντρον τοϋ κόσμου, ή δέ αιθέριος υλη ή το πϋρ, την 
περιφέρειαν* μεταξύ δέ τών δύο τούτων έτάχθησαν, ανω
τέρω μέν δ άήρ καθδ ελαφρότερος, κατωτέρω δέ το ύδωρ
καθδ βαρύτερον.

Ενεκα της αύτής ταχείας κινησεως μέρη τινά στερεά 
άπεσπάσθησαν άπδ την γήν, έφλέχθησαν ύπο τοϋ πυρδς, 
.. ^χ** μάτισαν τον ήλιον κα! τούς αστέρας, οιτινες, μέ
χρι τοϋ νϋν ύπείκοντες είς την πρώτην έκείνην κίνησιν, 
περιστρέφονται περ! την γήν έξ ανατολών προς δυσμάς. 
θ ί  άερόλιθοι είσ! τμ ή μ α τα  άποσπώμενα άπο τοϋ ήλιου 
άπο καιρόν είς καιρόν, κα! αύτος δε ο ήλιος εινε· λίθος 
πεπυρακτωμένος, κατά τι μεγαλύτερος τής Πελοπόννη
σου* ωθείται δέ άλληλοδιαδόχως απ’ άρκτου προς με
σημβρίαν κα! άπο μεσημβρίας προς άρκτον υπο δύο 
άθροισμάτων άέρος, έστοιβασμένο>ν είς τούς δύο πόλους 
τοϋ ούρανοϋ. ΙΪ δε ώθησις αυτη γίνεται τοιουτοτρόπως: 
δσον δ ήλιος πλησιάζει προς τον ενα τών πόλων, το εις 
τοΰτον άθροισμα τοϋ άέρος πιεζόμενον άποκτα δύναμιν 
μ,εγαλητέραν, ένω τοϋ κατά τον έτερον πόλον άθροίσμα- 
τος ή δύναμις έλαττοϋται, κα! ουτο)ς, άμα δ ήλιος φθάση 
είς τον Ενα πόλον, δ έκεί άηρ, πιεσθείς είς το έπακρον, 
άπωθεΐ αύτδν προς τον ετερον πόλον, ούτος δέ πάλιν διά 
τόν αύτδν λόγον ωθεί προς τον έτερον, και τοιουτοτρο- 
πως διά τής ώσεως ταύτης δ ήλιος εύρίσκεται είς κίνησιν 
άδιάκοπον* έντεϋθεν και αί τροπα! τοϋ ήλίου.

Οί άστέρες είσ! παρομοίως πεπυρακτωμένοι, άλλ ενεκα 
τής μεγάλης αύτών άποστάσεως δέν αίσθανόμεθα την 
θερμότητά των. Οί κομήται είσ! κα! αύτο! άστέρες π λ α - 
νήται συστρεφόμενοι περ! το κέντρον των, ή δέ σελήνη 
εΤνε σώμα σκιερόν φωτιζόμενων παρά τοϋ ήλίου, έχει δέ 
κοιλάδας^λόφους, υδατα, καί ώς ή γή εινε κατοικήσιμος.

0  πόλος, τον δποίον βλέπομεν κεκλιμένον, ητο κα τ’ 
άρχάς κάθετος. ΙΪ γή  είνε σώμα π λ α τύ , ή θάλασσα έσχη- 
ματίσθη κατ’ άρχάς έκ τοϋ καθαρισμού τή ς γής, διατη
ρείται δέ ύπο τών βροχών καί τής είς αύτήν εισβολής 
τών ποταμών, ούτοι δε διατηρούνται έκ τώ ν βροχών κα! 
έκ τοϋ ύδατος τοϋ ευρισκομένου είς τά  έγκατα  τής γής, 
αί δέ βροχαί γίνονται έκ τών άτμώ ν, οιτινες άναπεμπον- 
τα ι άπο τής θαλάσσης, τών ποταμώ ν καί τής γής.

λήνης, αί δέ τής σελήνης έκ τής έπιπροσθήσεως τής γής.
Τά έμψυχα οντα έγεννήθησαν κατ άρχάς, ώς καί τά  

φυτά, άπο τήν υγράν καί θερμήν γήν’ ψυχρανθείσης δέ 
τής γής καί καταστάσης ανικάνου είς παραγωγήν τοσού
των ovtcov, τα ϋτα  διετηρήθησαν διά τής συνομιλίας τών 
δύο φύλων’ καί τά  μέν άρρενα σχηματίζονται έν τω  δε- 
ξιώ χώρω τής μήτρας, τά  δέ Οήλεα έν τώ  άρις-ερω. Πλήν 
τούτο>ν έδογμάτιζε τήν ύπαρζιν δυο ψυχών, τής μεν λο
γικής, άπορρεούσης άπο αύτής τής νοερας άρχής τοϋ παν
τός, ήτοι τοϋ Θεοϋ, τή ς δέ ζω ικής, δμοίας ούσης μέ τον

^αγορας οιεκρι
τάς τοϋ λογικοϋ νοήσεις, καί ήξίου δτι μόνον αί τελευ
ταία». αύται έφάπτονται τής άληθοϋς φύσεο>ς τών πραγ
μάτων, αί δέ άλλαι μόνης τής έπιφανείας των* επομένως 
καί ολίγον ένεπιστεύετο είς τάς αισθήσεις, ώστε ήμφι- 
σβήτει καί αύτά τά  προφανέστατα πράγματα .

Ετερος φιλόσοφος τής αύτής Σχολής Αναξίμανδρος δ 
Μιλήσιος, ζών περί τά  5 9 0  πρ. Χρ. δςτις πρώτος λέγε
τα ι κατασκευάσας σφαίρας κα! διαγράψας γεωγραφικούς 
πίνακας, έφρόνει ουτω περί δρατής φύσεο)ς:

ΙΪ γή  είνε κυλινδροειδής, κα! καθο κατέχουσα το κέν
τρον τοϋ κόσμου δέν π ίπτει, ύ  ούρανδς εινε συγκραμα 
ψύχους καί θερμότητος, καί δ μέν ήλιος κεΐται είς το 
υψιστον μέρος τοϋ ούρανοϋ, ή δέ σελήνη χαμηλότερα 
κα! ετι χαμηλότερα οί άστέρες. Πάντα δέ τά  ουράνια 
τα ϋτα  σώματα, ήλιος, σελήνη καί άστέρες, είσί τροχοί 
ή κοΐλαι σφαΐοαι πλήρεις πυρος, τδ δποίον εξέρχεται 
άπδ οπήν τινα ήνεωγμένην είς τδ  κέντρον τών σφαιρών 
ή τροχών τούτων. II οπή τοϋ ήλίου είνε ιση μέ τήν γήν, 
άλλ’ αύτος δ τροχδς τοϋ ήλίου είνε 28 φοράς μεγαλή- 
τεοος αύτής, τής δέ σελήνης δ τροχδς μόνον 19 φοράς 
μεγαλήτερος. Οσάκις λοιπδν συμβή νά έμφραχθώσιν at 
δπαί έκειναι, τότε έπισυμβαίνουσι κα! αί εκλείψεις τοϋ 
ήλίου ή τής σελήνης.

Τής σελήνης αί φάσεις προέρχονται άπδ τήν παραλ- 
λάσσουσαν αύτής πλαγίαν Οέσιν ώς πρδς ήμας Κ ατα 
τδν δρισμδν δέ τοΰτον, ή σελήνη εινε σώμα αύτόφωτον, 
τδ φώς της ομως είνε άτονώτερον άπδ τδ τοϋ ήλίου’ κατ 
άλλους, δ Αναξίμανδρος είχε περί τούτου πάντη έναν- 
τίαν  ιδέαν, φρονών οτι ή σελήνη έφο>τιζετο υπδ του

ήλίου, πρδς όέ καί οτι ή γή ήτο στρογγύλη ώς σφαίρα. 
Αί βροντά! καί αί άστραπαί προέρχονται έκ τοϋ έντδς 
τών νε^ών περικεκλεισμένου άέρος, μετά πατάγου καί 
φωτδς όιαφεύγοντο; άπδ αύτά ενεκα τής λεπτότητός του. 
Οί άνεμοι γεννώνται έκ τής έπενεργείας τοϋ ήλίου έπί 
τών λεπτοτέρο^ν καί υγροτέρων στρο)μάτο>ν τοϋ άέρος. 
ή  θάλασσα είνε μέρος τοϋ άρχικοϋ υγροϋ, τδ δποίον τδ 
πϋρ δέν ήδυνήθη νά άποξηράνη. Τά πρώτα ζώα, δμοίως 
δέ καί ο! άνθρωποι, έγεννήθησαν έκ τοϋ ύγροϋ* ησαν λοι- 
πδν κ α τ άρχάς ίχθϋς, ή εζων έν τη κοιλία τών ιχθύων.

Πρδς δ'ϊ έφρόνει δ φιλόσοφος ούτος δτι υπάρχει άπειρον 
πλήθος κόσμοι, γεννοψ,ένων καί φθειρομένων κατά μ α - 
κράς χρόνων περιόδους’ δτι έξ άίδίου αί παραγωγικαί καί 
καταστρεπτικαί δυνάμεις τοϋ ψύχους καί τής θερμότη
τος έπενεργοϋσιν άκαταπαύστως έπί τών οντων, καί δι’ 
αύτών οί κόσμοι παράγονται καί καταστρέφονται* δτι 
έκ τών δυνάμεων τούτιον έσχηματίσθη κ α τ’ άρχάς περί 
τήν γήν περικάλυμμα έκ πυρδς, περιβάλλον αύτήν ώς 
δ φλοίος τδ δένδρον, καί δτι, δαπανηθέντος ποτέ τοϋ 
φλοιοϋ τούτου, έσχηματίσθησαν έκ τών συντριμμάτο^ν 
αύτοϋ δ ήλιος, ή σελήνη καί τά  άστρα.

Ετερος φιλόσοφος, Αναξιμένης Εύρυστράτους, τής αύ
τής Σχολής καί πατρίδος μέ τδν προηγούμενον, δ χρη- 
ματίσας καί διδάσκαλος τοϋ Αναξαγόρου, έδόξαζε τά  εξής:

Αρχήν τών οντο^ν ύπελάμβανε τδν άπειρον άέρα, δςτις, 
αν καί άόρατος, διαδηλοϋται δμως διά τοϋ ψύχους, τής 
θερμότητος, τής υγρασίας καί τής κινήσεο>ς’ είνε δέ 
6 άήρ έπιδεκτικδς άραιώσεο^ς κα! πυκνώσεως. Τδ πϋρ, 
τά  νέφη, τδ υδο^ρ, ή γή, δέν είνε είμή άήρ βαθμηδδν έπί 
τδ  μ.άλλον συμπεπυκνωμένος, καί επομένους δυνάμενος 
νά έπανέλθη πάλιν βαθμηδδν διά τών διαφόρου τούτο^ν 
τροποποιήσεων είς τήν άρχικήν αύτοϋ κατάστασίν. Τής 
άραιώσεως δέ ταύτης καί τής συμπυκνώσεως α ίτια  είνε 
τδ  ψϋχος καί ή θερμότης.

Τδ έξωτερικδν στρώμα τοϋ ούρανοϋ είνε έκ γής. Η γή 
είνε πλα τεία  καί κρέμαται έπί τοϋ άέρος’ α! κινήσεις τών 
άστέρων προέρχονται έκ τής πυκνώσεως καί έλαστικό- 
τητος τοϋ άέρος, δ δε ήλιος δέν διαβαίνει τήν νύκτα ύπο- 
κάτωθεν τής γής, άλλά, φθάνο)ν είς δυσμάς, μεταβάλλει 
τδν δρόμον του, καί παραλλήλως πρδς τδν όρίζοντα 
βαίνων, έρχεται είς τδ άνατολικδν σημεΐον τοϋ δρίζοντος 
μέχρι τής πρωίας. Εκεΐθεν δέ πάλιν άνερχόμενος, οδεύει 
πρδς δυσμάς καί ούτως άνατέλλει καί δύει καθ έκάς-ην’ 
δμοίως δέ καί τά  άστρα’ δέν βλέπομεν δμο^ς τήν πλα 
γίαν ταύτην κίνησιν αύτών ένεκα τοϋ μεγάλου υψους 
τής γής.

Μ  άλλαγαί τών ωρών τοϋ έτους προέρχονται έκ τής 
κινήσεως μόνου τοϋ ήλίου. ΙΪ ίρις φαίνεται δσάκις αί 
άκτίνες τοϋ ήλίου, έπιπίπτουσαι έπί νέφους τινδς σκο
τεινού καί πεπυκνωμένου, δέν δύνανται νά διαπεράσωσιν 
αύτό. Οί σεισμοί έπέρχονται έκ καταβυθίσεο>ς μεγάλων 
μερών τοϋ φλοιοϋ τής γής, άναλυθέντίον ή μαλαχθέντων 
έξ άφθόνο>ν βροχών ή πολυχρονίου ξηρασίας.

Αλλοτε θέλομεν άναπτύξει τάς περί άρχής τών δντο>ν 
θεωρίας τών φιλοσοφούν τούτων, ώς λίαν περιέργους.

ΤΟ ΣΤΝΑΞΛΡΙΟΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟΥ
ΙΟΥΔΑΙΟΥ.

(Συνέχεια και τέλος, Ιδε φυλλάδ. Λ θ \ )

Μικρόν τ ι  είσέτι έπιθυμοϋμεν νά ένδιατρίι|/ωμεν είς τάς 
ποιητικας και περιπαθείς ταύτας εικόνας, δι ών ή γόνιμος 
φαντασία τοϋ άθανάτου μυθιστοριογράφου Σύη έπηύξησε

τέλος αύτών, τουτέστι τήν συγχώρησιν καί άφεσίν των.

« 0  ήλιος είνε πρδς τήν δύσιν του.
» Είς τδ βάθος άπεράντου δάσους έλατών κα! μεταξύ 

έρημίας καί σιωπής φαίνονται τά  έρείπια μονής, πάλαι 
τιμωμένης έπ ονόματι τοϋ Αγίου ίωάννου τοϋ Προδρόμου.

» Κισσδς, φυτά παράσιτα καί χόρτος σκεπάζουσιν 
δ ίας σχεδδν τάς πέτρας, τάς δποίας έμαύρισεν ή πολυ
καιρία’ αψίδες τινές κεκολοβωμέναι κα! τοίχοι έχοντες 
καμαρωτά παράθυρα φαίνονται άκόμη ίρθοί, ώς εικόνες 
έζωγραφημέναι έπί μέλανος δαπέδου.

» 1’ψηλότερον δέ τοϋ σο^ροϋ τών έρειπίων τούτων, 
έρθδν μέν έπί τοϋ βάθρου κρυπτόμενον δέ σχεδδν άπδ 
τδν χόρτον, κολο,σσιαΐον άγαλμα, ποϋ κα! ποϋ δλίγον τ ε -  
θλασμένον, ϊσ τα τα ι άκέραιον.

» Τδ άγαλμα τοϋτο είνε παράδοξον, άπαίσιον, διότι 
παριστ^ άνθρωπον άποκεφαλισθέντα....

» Ο άνθρωπος δέ αύτδς, φέρουν άρχαΊον χιτώ να , κρα
τεί πινάκιον, εντδς τοϋ δποίου κεϊται- κεφαλή, ητις είνε 
ίδική του* τδ άγαλμα τοϋτο εινε τδ  τοϋ Αγίου Ιωάννου 
τοϋ Βαπτιστοϋ, τοϋ καρατομηθέντος κατ’ α ίτησή τή ς 
ΙΙρωδιάδος. '.

» ΙΪ σιωπή είνε βαθεΐα’ ενίοτε μόνον άκούεται τδ  ψι- 
θύρισμα τών φύλλων, τών ούρανομήκων έλατών, τά  δποΤα 
σείει δ άνεμος.

» Νέφη, κοκκινιζόμενα άπδ τδν δύοντα ήλιον, π λ α -  
νώνται υπέρ τδ δάσος καί άντανακλώνται είς τδ  ρεϋμα 
ρύακος, πηγήν έχοντος μεταξύ σο^ροϋ βράχων κα! διερχο- 
μένου διά τών έρειπίο^ν τής μονής. ν

» Τδ ΰδ(ορ ρέει, τά  νέφη διαβαίνουσι, τά  προαιώνια 
δένδρα σειόνται, ή αύρα ψιθυρίζει....

» Αίφνης, μεταξύ τοϋ σκιόφωτος, τδ  δποίον γίνετα ι 
άπδ τάς υψηλάς κορυφάς τών άναριθμήτων δένδρων, φαί
νεται προκύπτουσα μορφή άνθρώπου....

» Καί ή μορφή αυτη είνε μορφή γυναικός.
» Η μορφή προχωρεί βραόυπατοϋσα πρδς τά  έρείπια, 

φθάνει είς αύτά, πατεΊ τδ  άλλοτε εύλογημένον έκέΐνο 
έδαφος, είνε δέ ωχρά κα! έχει τδ βλέμμα μελαγχολικόν· 
ΙΪ μακρά αύτής έσθής κυμαίνεται, κα! πλήρεις κόνεως 
είσίν οί πόδες της* περιπατούσα δέ, κλονεΐται. Μέγας λ ί
θος κειται παρά τδ  χείλος τοϋ ρύακος, κάτωθεν τοϋ άγάλ- 
ματος τοϋ Αγίου Ιωάννου* είς τδν λίθον τοΰτον έκάθισεν, 
ή μάλλον έπεσε καταπεπονημένη ή γυνή έκείνη.

» Κα! ομως, πρδ πολλών ήμερών, πρδ πολλών ετών, 
πρδ πολλών αιώνων περιπάτει... περιπάτει άκάματός.*.·

» Κα! πρώτον τότε αισθάνεται άνυπέρβλητον κάμα
τον* πρώτον τότε οί πόδες της πονοϋσι... Πρώτον τό τε  
έκείνη, ή δποία διέβαινε μέ βήμα σταθερδν κα! άδιάφο·



ρον τάς διακεκαυμένα; ερήμους, ένώ ολόκληροι συνοδιαι 
κατεβυθίζοντο άπό τά  κύματα τη ς φλογέρας άμμου... 
εκείνη, ή οποία με βήμα σταθερόν και ύπεροπτικον επά- 
τει τήν αίωνίαν χιόνα τών αρκτικών χωρών, τών κατε- 
ψυγμένων έκείνων έρημιών, δπου ούδείς άνθρωπος ήδύ- 
νατο νά ζήση... έκείνη, την οποίαν έσέβοντο α». φλόγες 
της πυρκαϊας καί τά  ακατάσχετα  υδατα  τών χειμάρρων 
. .  . έκείνη τέλος πάντων, ητις άπό τόσων αιώνων ούδέν 
κοινόν είχε με την άνΟρο>πότητα... έκείνη, λέγω, ησθα- 
νετο πρώτον τότε πόνους, θ', πόδες τη ς εινε κα ταπλη
γωμένοι, τά  μέλη της καταπεπονημένα, δίψα φλογερά 
τήν κατατήκει... Αισθάνεται τούς πόνους τούτους, πά 
σχει, και μόλις τολμά νά τό πιστεύση.

» II χαρά της Οά ήτο μεγίστη, άλλ η γλωσσά της 
έξηράνθη καί ο λάρυγξ της κατακαίεται. Παρατηρεί την 
πηγήν του υδατος... π ίπ τε ι γονυπετής παρ αυτήν οπο^ς 
δροσισΟη άπό τό  κρυστάλλινον καί διαφανές εκείνο ρεύμα.
. . . Αλλά τ ί συνέβη; μόλις τά  καταφλεγόμενα χείλη 
της ήγγισαν τό  δροσερόν έκείνο ύδ(οο, καί ή γονυπετής 
έκείνη γυνή επαυσεν ευθύς πίνουσα, κα ί ήτένισε τό  πρό- 
σωπόν της εις τό διαφανές έκείνο ύδοίρ.

» Καί λησμονήσασα τήν κατατήκουσαν αύτήν δίψαν, 
άφήκε μεγίστην φωνήν, φωνήν χαράς βαθύτατης καί 
άπεράντου, ώς αν ευχαριστεί τόν Κύριον.

» Είς τό υδάτειον έκεινο κάτοπτρον είχε παρατηρήσει 
οτι έγήρασεν. Εντός τινων ήμερών, έντός τινων ωρών, 
έντός τινων λεπτών, έν άκαρεϊ ίσως, έφθασεν είς τήν 
πρεσβυτικήν ηλικίαν.

» Εκείνη, ήτις έπί δεκαοκτώ αιώνας καί επέκεινα ήτο 
πάντοτεείκοσιπενταετής, καί έβλεπεν άλλεπαλλήλως τούς 
κόσμους καί τάς γενεάς χωρίς νά γηράση... έγήρασε τ έ 
λος πάντων καί Οά άπέθνησκεν ίσως. Εκατόν λεπτόν τής 
ζωής της τήν εφερε πλησιέστερον είς τόν τάφον.

» Παραφερομένη άπό τήν άνεκλάλητον ταύτην έλ- 
π ιδα , άνασηκόνεται, ύψόνει τήν κεφαλήν πρός τόν ούρα
νόν, καί συνάπτει τάς χειρας ϊνα προσευχηΟη έκ βάθους 
καρδίας...

» Τότε οί οφθαλμοί της έπεσαν είς τό  μέγα λίθινον 
άγαλμα, τό παριστών τόν Αγιον Ιωάννην. Η κεφαλή, 
τήν δποίαν δ μάρτυς κρατεί, φαίνεται ότι ρίπτει διά τών 
ήμικλείστίον οφθαλμών της βλέμμα οίκτου καί έλεους 
είς τήν περιπλανο>μένην Ιουδαίαν* καί ρίπτει αύτό είς 
τήν ιδίαν έκείνην ΙΙρωδιάδα, ήτις, έκβεβακχευμένη με
ταξύ έθνικής εορτής, έζήτησε τόν θάνατον του Αγίου 
έκείνου!...

» Είς τούς πόδας τής είκόνος τοΰ μάρτυρος πρώτην 
τότε φοράν μετά τοσούτους αιώνας φαίνεται μετριαζο- 
μένη ή αίο>νιότης τής 1Ιρο>διάδος!...

—  « 12 μυστήριον άνεξιχνίαστον! ώ θεία έλπίς! άνέ- 
κραξεν* ή οργή τού ουρανού καταπραώνεται έπί τέλους... 
Η  χειρ τοΰ Κυρίου μέ φέρει είς τούς πόδας τοΰ Αγίου 
τούτου μάρτυρος... Είς τούς πόδας του άρχίζω νά γινωμαι 
ανθρώπινον πλάσμα, καί ϊνα έκδικήση τόν θάνατον αύτοΰ 
δ Κύριος μέ κατεδίκασεν είς αιώνιον περίπατον... ί2 Θεέ 
μου! άς μή συγχωρηθώ μόνον εγώ!... καί έκείνος δ έρ
γάτης, ώς καί έγώ ή Ουγάτηρ βασιλέως, περιπάτει έπί 
τοσούτους αίώνας* νά έλπίση καί αύτός ότι Οά φθάση 
τό τέλος τοΰ αιωνίου του περιπάτου;

—  « Ποΰ είνε, Κύριε, ποΰ είνε; τήν δύναμιν έκείνην, 
τήν δποίαν με είχες δώσει διά νά τόν βλέπω καί νά τόν 
ακούω, όπου καί άν ευρίσκεται, μέ τήν άφήρεσες λοιπόν; 
ί ΐ !  ώ ! κατά  τήν επίσημον ταύτην ώραν άποδος μοι τό 
θειον τοΰτο δώρον... δ ιότι, καθόσον αισθάνομαι τάς άν- 
θρωπίνους άσθενείας καί ευλογώ τό τέλος τών αιωνίων 
αου παθημάτω ν, ή όρασίς μου χάνει τήν δύναμιν τοΰ νά 
διασχίζη τάς άπειρους έκτάσεις, καί ή άκοη μου τοΰ ν’ 
άκούη τόν πλανώμενον άνθρωπον, είς δποιονδήποτε μέρος 
τοΰ κόσμου καί άν ευρίσκεται.»

» Καί ήλθεν ή νύς... ζοφερά καί θυελλώδης.
» Ανεμος έμυκατο μεταξύ τώ ν μεγάλων ελατών, καί 

όπισθεν τών μαύρων κορυφών των ήρχησε νά άναβαίνη 
βραδέως, μεταξύ ζοφερών νεφών, δ άργυροειδής δίσκος 
τής σελήνης.

» Η έπίκλησις τής περιπλανωμένης ίουδαίας ήκούσθη 
ίσως...

» Α ΐ?νη; έκλείσΟησαν οί οφθαλμοί καί συνήφΟησαν 
αί χείρές της, καί έμεινε γονυπετής μεταξύ τών ερειπίων, 
άκίνητος ώς άγαλμ α  τάφο^ν.

» Κ αι είδεν οπτατίαν παράδοξον καί διαρκή.
 .
» Είς τήν κορυφήν όρους υψηλοΰ, άδένδρου, απόκρη

μνου καί πετρώδους, άνυψοΰται δ Γολγοθάς.
» ό  ήλιος δύει, οπο>ς εδυεν οτε ή Ιουδαία ήλθε κα τα - 

πεπονημένη είς τ ά  έρείπια τής μονής τοΰ Αγιου ίωαννου.
» Ο μέγας σταυρός, δ δποιος άνορθοΰται εις τον Γολ

γοθαν, υπεράνω τοΰ ορούς καί τής μεμονωμενης και άγο
νου καί άχανοΰς πεδιάδος, φαίνεται λευκός και ωχρός 
μεταξύ νεφών μολυβδοχρόων, τα  δποία κατακαλυπτουσι 
τόν ούρανόν καί κοκκίνίζουσι καταβαίνοντα πρός τόν 
δρίζοντα . . . οπου δ δύων ήλιος άφήκεν ιχνη άπαισίου 
φωτός, ίχνη δμοιάζοντα α ίμ α , καί έφ’ όσον φθάνει 
δ οφθαλμός ούδέ λεπτόν χόρτον φαίνεται είς τήν μελαγ
χολικήν έκείνην έρημον, πλήρη άμμου και πετρών, ως 
προαιώνια κοιτίς άπεξηραμμένου ώκεανοΰ.

» Σιωπή θανάτου πλα να τα ι είς τήν έρημον έκείνην 
χώραν.

» Ενίοτε μέλανες γ ιγαντώ δεις γΰπες, τόν τράχηλον 
έ/οντες μαΰρον καί άπτερον, τον οφθαλμον κιτρινον καί 
φωτεινόν, πλανώμενοι μεταξύ τών ερήμων εκείνων, κατα- 
βαίνουσι πρός τήν γήν, φέροντες τήν βοράν, την δποίαν 
ήρπασαν, είς τόπον ολιγώτερον άγριον.

» Πώς δ Γολγοθάς εκείνος, δ τόπος έκείνος τής προ
σευχής, άνηγέρθη τόσον μακράν τής κατοικίας των άνΟρω- 
πων; . . . ό  Γολγοθάς έκείνος, η τό δμοίωμα τοΰ Γολγοθά, 
άνηγέρθη δι’ άδροτάτων έξόδων άπό αμαρτωλόν μετανο- 
οΰντα* είχε βλάψει πολύ τούς άλλους ανθρώπους, καί 
οπως τύ χη  τήν συγχώρησιν τώ ν αμαρτιών αυτοΰ, ανεέ-η 
συρόμενος έπί τών γονάτων τό ορος έκεινο καί εγινεν 
άναχωρητής, ζήσας μέχρι τοΰ θανάτου αυτοΰ εις τους 
πόδας τοΰ σταυροΰ, κατοικών υπό στέγην αχυρινην, προ 
πολλοΰ άφαρπασΟεισαν υπό τώ ν άνεμων.

» 0  ήλιος δύει πάντοτε . · ·
» ό  ουρανός γ ίνετα ι σκοτεινότερος . . .  αί φο^τειναι 

γραμμαί τοΰ δρίζοντος, αι πρό ολίγου κατακοκκιναι σκο
τίζοντα ι μικρόν κ α τά  μικρόν ως έλα σ μα τ α σίδηρου πε- 
πυρακτωμένα, τών δποίιον ή θέρμη σβέννυται βαθμηδόν.

» Αίφνης άκούεται δπισθεν μιας τών πλευρών τοΰ 
Γολγοθά, άντικειμένης είς τήν δύσιν, ψόφος πετρών άπο- 
σπωμένων καί κατακυλιομένων μέχρι τών ποδών τοΰ 
δρους.

» Ο ποΰς δδοιπόρου, οστις, άφοΰ διέβη τήν πεδιάδα, 
άναβαίνει πρό μιας Αρας τήν άπόκρ/)μνον έκείνην πλευ
ράν, κατεκύλισε τάς πέτρας.

» Καί δέν φαίνεται μέν άκόμη δ δδοιπόρος, διακρίνε- 
τα ι ομως τό σταθερόν καί βραδύ βήμά του. . . . Τέλος 
πάντων φθάνει τήν κορυφήν τοΰ δρους, καί τό υψηλόν 
του άνάστημα ζωγραφέϊται έπί τοΰ θυελλώδους ούρανοΰ.

» Ο δδοιπόρος ούτος είνε ώχοός οσον καί δ Εσταυριομέ- 
νος, καί είς τό πλατύ μέτωπόν του άπό τοΰ ενός είς τόν 
άλλον κρόταφον, έκτείνεται μαύρη γραμμή.

» Ούτος είνε δ ύπερχιλιετής έργάτης τής Ιερουσαλήμ, 
δ έργάτης δ γενόμενος κακός ενεκα τής δυστυχίας καί 
τής καταθλίψεως, έκείνος, δ δποιος, άνελεήμων πρός τά 
παθήματα  τοΰ Θεανθρώπου, τόν άπεδίωξεν άπό τοΰ έρ
γαστηρίου του δτε, φέρίον τόν σταυρόν, έζήτησε νά άνα- 
παυθή πρό αύτοΰ, είπών άπανθρώπο>ς: Περιπάτει! πε- 
ριπάτει!

» Καί εκτοτε δ Θεός τών έκδικήσεων είπε καί αύτός 
πρός τόν άσυμπαθή έργάτην τής Ιερουσαλήμ: Περιπάτει!

» Καί έπεριπάτησεν . . . εις αίώνας! . . .
» ό  δέ Κύριος, παρατείνων τήν έκδίκησιν αύτοΰ, ήθέ- 

λησεν ένίοτε νά προσκολλα τόν θάνατον είς τά  βήματα 
τοΰ περιπλανωμένου καί καταράτου έκείνου άνθρώπου, 
άναρίθμητοι δέ τάφοι νά γίνωνται τά  δρια τοΰ φονικοΰ 
περιπάτου του είς τήν οικουμένην. Καί ήμέραι άναπαύ- 
σεως ησαν πρός τόν πλανώμενον άνθρο>πον αί ήμέραι έκει- 
ναι, καθ άς ή άόρατος χειρ τοΰ Κυρίου τόν έφερεν είς 
έρήμους, δμοίας έκείνης είς τήν δποίαν εύρίσκετο τότε. 
Τούλάχιστον διαβαίνων τήν έρημον έκείνην πεδιάδα, 
άναβαίν(ον τόν τραχύν έκεϊνον Γολγοθαν, δέν ήκουε τόν 
πένθιμον ήχον τών κωδώνων, οστις ήκούετο πάντοτε 
δπισθεν αύτοΰ είς τάς κατοικημένας χώρας. Καθ εκα- 
στην, καί τήν ώραν άκόμη έκείνην, βυθισμένος είς τήν 
άβυσσον τών λογισμών του, άκολουθών ολεθρίαν οδον, 
ύπάγων όπου έφερεν αύτόν ή άόρατος χειρ, μέ κεφαλήν 
νεύουσαν είς τό στήθος του, μέ οφθαλμούς προσηλωμέ
νους είς τήν γήν, δ πλανώμεν ος άνθρο>πος διέβη τήν πε
διάδα καί άνέβη τό ορος χωρίς νά άτενίση τόν ούρανόν, 
χωρίς νά παρατηρήση τόν Γολγοθαν καί χωρίς νά ίδη 
τόν Σταυρόν.

» U πλανώμενος άνθρωπος είχε τόν νοΰν είς τους τε
λευταίους άπογόνους τής γενεάς του, αισθανόμενος ότι 
μεγάλοι κίνδυνοι τούς ήπείλουν άκόμη.

» Καί άπηλπισμένος ο έργάτης τής Ιερουσαλήμ έκά- 
Οησεν είς τούς πόδας τοΰ Γολγοθά.

» Τήν ώραν έκείνην, τελευταία τοΰ ήλίου άκτίς, δια- 
σχίσασα πρός τόν δρίζοντα τήν ζοφεράν συσσώρευσιν τών 
νεφών, ερριψεν είς τήν κορυφήν τοΰ ορούς £πί τοΰ Γολ
γοθά λάμψιν φλογέράν, ώς φλόγας πυρκαϊας .

» Ο ίουδαϊος έστήριζε τότε έπί τής χειρός τ  ο μέτωπόν 
του’ ή μακρά κόμη του, σειομένη άπό τήν εσπερινήν αύ
ραν, έσκέπαζε τό ωχρόν πρόσωπόν του, ότε, πα ρα μ εο ισ ^  
άπό τό πρόσωπον τήν κόμην, ήπόρησεν αύτός δ μηδέποτ g 
πλέον άπορών.

» Καί με βλέμμα άπληστον παρετήοει τήν μακράν 
κόμην του, ήτις, μαύρη ούσα πρό μικροΰ, ώς τά  σκότη 
τής νυκτός, αίφνης έλευκάνθη.

» Καί αύτός είχε γηράσει, ώς καί ή Ηρωδιάς.
» Η πρόοδος τής ηλικίας του, σταματήσασα πρό δε

καοκτώ αιώνων, άνελάμβανε τήν πορείαν της. ή ς  ή πλα- 
νωμένη Ιουδαία, ουτω καί αύτός έπλησίαζεν είς τόν τάφον.

» Πεσών γονυπετής, έτεινε τάς χείρας καί έστρεψε τό 
πρόσωπον πρός ούρανόν, όπως ζητήση άπό τον Θεόν τήν 
έξήγησιν τοΰ χαροποιού τούτου μυστηρίου.

» Τότε οί οφθαλμοί του έπεσαν κατά πρώτον έπί τοΰ 
Εσταυρωμένου, άπαράλλακτα ώς καί ή πλανωμένη Ιουδαία 
είχε προσηλώσει τό βλέμμα είς τήν κεφαλήν τοΰ αγίου 
Μάρτυρος.

» 6  Χριστός, τήν κεφαλήν νεύων υπό τό βάρος τοΰ 
άκανθίνου στεφάνου, έφαίνετο βλέπων μέ ίλαρότητα καί 
μέ συμπάθειαν τόν έργάτην, τόν δποιον είχε καταρασθή 
πρό τοσούτων αιώνων, οστις, γονυπετής, έντρομος καί 
προσευχόμενος, έτεινε προς αύτόν ίκετευτικώς τάς χείρας.

—  » si Χριστέ! άνέκραξεν δ Ιουδαίος, δ εκδικητικός 
βραχίων τοΰ Κυρίου μέ φέρει είς τούς πόδας τοΰ βαρέος 
έκείνου σταυροΰ, τόν δποίον έφερες καταπεπονημένος καί 
κεκμηκώς! . . .  ί ΐ  Χριστέ! δτε ήθέλησας νά σταθης διά 
νά άναπαυθής είς τό κατώφλιον τής πενιχρας μου κατοι
κίας, δέν άνέκραξα ώς δ μακάριος έκείνος στρατιώ της: 
«Κύριε, ούκ είμί ικανός ϊνα μου υπό τήν στέγην είσέλθης!» 
άλλ άδυσώπητος σέ άπεδί(οξα λέγων: «Περιπάτει! . . . 
Περιπάτει!» Καί ίδού, μετά βίον πλανώμενον, ανευρίσκο
μαι ένώπιον τοΰ σταυροΰ τούτου . . . καί ίδού τέλος πάν-*Τ ι
των ή κόμη μου έλευκάνθη . . . Π Χριστέ! μέ έσυγχώρη- 
σες λοιπόν έν τη  θεία σου άγαθότητι; εφθασα λοιπό» είς 
τό τέρμα τοΰ αιωνίου μου περιπάτου; ή θεία σου εύ- 
σπλαγχνία θά μέ χορηγήση τέλος πάντο)ν τήν άνάπαυσιν 
τοΰ τάφου, ή δποία φεΰ! μέχρι τοΰδε μ έφυγεν; . . . ίΐ! 
έάν τό έλεός σου καταβη έπ έμέ, άς καταβή καί έπί τήν 
γυναίκα έκείνην, τής δποίας τά  βάσανα είσί πάντη όμοια 
μέ τά ίδικά μου . . . Προστάτευσον, Κύριε, καί τούς άπο
γόνους τής ταλαιπώρου γενεάς μου, έξιλεώθητι διά τής 
τιμωρίας τοΰ δούλου σου! Είπέ, είπέ, Κύριε, θά συγχωρη
θώ μετ αύτών, ή αύτοί θά συγχωρηθώσι μετ έμοΰ; .  . . 
Γενηθήτω τό θέλημα Κυρίου ώς έν ούρανώ καί έπί τής 
γ ή ς !»

• • • • · ·  · # · · · · · · · ·
» Είς μάτην τήν άμφιλύκην διεδέχθη νύξ θυελλώδης 

καί ζοφερά, ό  περιπλανώμενος Ιουδαίος έδέετο άδιακόπως, 
τό γόνυ κλίνων είς τούς πρόποδας τοΰ Γολγοθά* αίφνης 
ή κεφαλή του έκάμφθη ώς έκνευρισθείσα, οί οφθαλμοί του 
έκλείσθησαν ώς βεβαρημένοι, καί μή άντέχων έπεσεν έπί 
τοΰ λιθοστρώτου έκείνου τόπου, ό^ι; έχρημάτισεν δ τάφος 
άμφοτέρων τών Περιπλανωμένων.

» Πολύν καιρόν μετέπειτα οί διαβάται άπήντησαν τά  
λευκάζοντα δστα τών δύο τούτων παραδόξων οντων, έρ- 
ριμένα έπί τοΰ λιθοστρώτου, καί ή συγκυρία αυτη υπήρ
ξεν ικανή ώστε νά δοθή είς τόν λόφον έκείνον τό δνομα 
Κ ρ α ν ί ο υ  τ ό π ο ς .



ΣΟΥΛίΛΝ ΟΣΜΑΝ ΓΛΖΠ, Ο ΘΕΜΕΛΙΩΤΗΝ
τ ο γ  t o t p k iic o r  κ ρ α τ ο ύ ν . (I)

Σουλείμαν Σσάχ, ηγετών τή ; πόλεως Νέρε, παρά την 
Κασπίαν θάλασσαν κειμένη;, κα ί έκ τής φυλής τών Ογου- 
ζιανών Ταρτάρο>ν, τών άλλως Τ ο ύ ρ κ ί ο ν  καλουμένων, 
παρορμώμενος ύπό τών επιτυχιών τοϋ νικηφόρου Γεγγύς- 
Χάν, εγκαταλείπει την πατρίδα του χρόνους τινάς μετά 
τόν κατακτητην τοΰτον, και διευθύνεται πρός την Ευ
ρώπην έπι κεφαλής πεντακισμυρίων Ταρτάρων ζητών νέας 
γαίας, περι τό 1 2 1 4  άπό Χριστοΰ. Εισέρχεται λοιπόν 
είς την Μικράν Ασίαν, κ α τα κτα  πλείστας αυτής πόλεις 
και προχωρεί μέχρι τοϋ Εύφράτου. Αλλά, Οελησας νά 
διέλθη έφιππος τόν ποταμόν τοΰτον, πνίγεται εις αυτόν 
έν πλήρει άκμή της ανδρικής του ηλικίας και πρό τών 
πυλών τής δόξης και εύκλειας ευρισκόμενος.

Οί τέσσαρες υιοί τοϋ ήρο^ος 
τούτου διανέμονται μεταξύ των 
τόν στρατόν και τά  πλούτη τοϋ 
πατρός των. Καί δύο [Λεν ές αύ
τών επανέρχονται είς την πάτριόν 
των γήν, παρά τάς δχΟα; τής 
Κασπίας θαλάσσης* οί δε άλλοι 
δύο, Ερτόγρουλ και Ντουνδάρ κα
λούμενοι, εγκαθίστανται είς τους 
ύπό τοϋ πατρός των κατακτηθέν- 
τας τόπους μεταξύ Χαλεπίου καί 
Καισαρείας. ΑποΟανόντος δε μετά 
τινα χρόνον τοϋ Ντουνδάρ (Τυν- 
δάρεω), ο Ερτόγρουλ συνενοι τά 
στρατεύματά του μέ τά το ί ά- 
δελφοϋ του, έπεκτείνει τά ; κα
τακτήσεις του, και διαδίδει την 
ύπ αύτοϋ πρεσβευομένην Μωα- 
μεθανι κή ν 0 ρ η σ κείαν.

Αλαδδίν, ί  Σουλτάνος τοϋΐκο- 
νίου, έκ τής ουλής τών Σελσου- 
κιδών, οςτις εξούσιαζε μέρος τή ;
Συρίας και τής Μικρας Ασίας, 
έσκέφΟη οτι ητο προτιμότερον νά
έγκολπωθή τόν ηγεμόνα τούτον, διορίζων αρχηγόν τοϋ 
στοατοϋ του, παρά νά τ \ν  εχη εχθρόν. Προσκαλεΐ λοιπον 
παρ αύτώ τον Ερτόγρουλ, οςτις δέχεται την πρόσκλησιν 
μετά τής μεγαλητέρας εύπειθείας, και λαμβάνει ώς δια
μονήν του πόλιν τινά τής επαρχίας Αγκύρας. Κ ατ εκεί
νην την έποχήν αί ύπό τοϋ Αλαδδίνου κυβερνώ μ εν αι έπαρ- 
χία ι ησαν εκτεθειμένα», είς τ / ς  συχνάς έπιδρομάς τών 
Ταρτάρων, οιτινες εύρίσκοντο διεσπαρμένοι είς διάφορα

(I) Σύγγραμμα ώ ;  τό ήμέτερον, έκοιοόμενον 1ν τή ττρωτ-: j o  

τοΰ ευρυ/ωρου Κράτου; τών Οσμανλιοών, *αι σκοπούν την οιάοο- 
σιν τών γραμμάτων, τή; ιστορία; και Ιν γίνει πζτΓ,; γνώσειο; τει— 
νουση; ττρο; τήν διανοητικήν άνάτττ^ιν τών πάστ* τάςεως άναγνιο-

φόρων Σουλτάνων τοΰ Το-ρ/.ι/.οΰ Κράτου;, και έλπίζομεν,οτι θέλομεν 
ευχαριστήσει συνάμα και ωφελήσει του; φιλίστορα; και φιλοπεριεο-
γους εκ των αν άγνωστων ήμων

και παρακολουΟήσας αυτους, τους ήνάγκασε νά άπομα- 
κρυνθώσι τών ορίων τοϋ βασιλείου, καί ούτως ηϋξησε 
μεγάλως τάς κτήσεις τοϋ Αλαδδίνου. Κατέκτησεν έπ ί 
τούτοις την Ελληνικήν πόλιν Κοτύαιον, και ένω παρε- 
σκευάζετο είς νέας κτήσεις, ο εχθρός τής δόζης τω ν ηρώων
θάνατος ήρπασεν αύτόν άπό τοϋ μέσου τοϋ ενδόξου στα
δίου του, πρός μεγίστην θλίψιν τοϋ Λλαδδίνου, δςτις 
έθεώρει αύτόν ώς τό πρώτιστον υποστήριγμα τοϋ βα
σιλείου του.

Εντούτο ι ς  ή τύχη  έπεφύλαξε τω  Μονάρχη τούτω 
ετερον υπερασπιστήν έκ τής φυλής τοϋ Ερτόγρουλ. Εσχεν 
ουτος τρεΊς υιούς, ές ών ο πρωτότοκος Οσμάν εκληρονό- 
μησεν δλα τά  ύπό τοϋ Λλαδδίνου παοαχωρηθέντα τω

πατρ ι αύτοϋ αγαθά. Περιπλέον 
δε 6 αγαθός ούτος Σουλτάνος, εύ- 
γνώμων διατελών είς τήν μνήμην 
τοϋ πατρός του, άπένειμεν είς 
τόν υίόν τοϋ ήρωος π λ ε ΐ7 ας δσας 
τιμάς, δωρήσας αύτώ βαρύτιμον 
ς·ρατιωτικήν πανοπλίαν, σημαίας, 
τύμπανα, κτλ. και άνακηρύξας 
αύτόν γενικόν Αρχι^ράτηγον τοϋ 
στοατοϋ του, έχοντα απόλυτον 
επ' αύτοϋ εξουσίαν. Επέτρεψε πρός 
τούτοις είς τόν νέον Οσμάν νά εκ
τύπωση νόμισμα φέρον τήν ιδίαν 
του εικόνα και τό δνομά του, καί 
εδωκεν είς αύτον τό προνόμιον 
ώστε εί: ολα; τά ςτε  ύπο τοϋ πα- 

\  τρός του κατακτηθείσας καί τάς 
ύπ αύτοϋ κατακτηθησομένας πό
λεις νά άναφέρεται τό δνομά του 
είς τας δημοσίας προσευχάς.

Πρός συμπλήρωσιν τοϋ σχεδόν 
βασιλικοϋ μεγαλείου τοϋ Οσμάν 
δεν ύπελείπετο άλλο τ ι ,  είμή ο 
τ ίτλ ο ; Σουλτάνου’ πλήν δέν ήθέ- 

λησε νά λάβη τοΰτον κα τ ούδένα τρόπον ενόσω εζη δ 
Λλαδδίν. Πιστός μάλιστα είς τάς πρός τόν ηγεμόνα τοϋ- 
τον υποχρεώσεις του, ούδεν άλλο έσκέπτετο είμή πώς νά 
στερεώση αύτόν πλειότερον έπί τοϋ θρόνου. Κ ατετρόπω - 
σεν είς αίματηράν τινα μάχην τόν ηγεμόνα τ ο ϋ Κ α ρ ά -  
X ι σ σ ά ρ, τοϋ οποίου τήν πόλ^ιν κυριεύσας, εξελέξατο 
αύτήν ώς τήν καΟέδραν τοϋ μεγαλείου του’ καί προσκα- 
λέσας είς αύτήν κατοίκους άπό τά  διάφορα μέρη τής 
Ασίας, διά τών κομψών οικοδομών καί τών μεγαλοπρε
πών τειχώ ν, άτινα άνήγειρε, κατέστησεν αύτήν δντως 
βασιλικόν ένδιαίτημα. Πρός τούτοις έκυοίευσε καί μέγα 
μέρος τής ΓΙαφλαγονίας, ύποτάξας πλείστας οσα: τέως 
άνυποτάκτους φυλάς.

ΑποΟανόντος περί το I 3 0 0  έτος τοϋ Σουλτάνου Αλαύ- 
δίνου ατέκνου, δ Οσμάν, οςτις κατείχε τά  πρωτεία ώς 
πρός τήν γενναιότητα, τήν φήμην, τήν δύναμιν καί τά 
πλούτη μεταξύ τών λοιπών φόρου ύποτελών είς τόν Σουλ- 
τάνον ηγεμόνων, άνεκηρύχθη διάδοχος αύτοϋ, ύπερνική-

Σ OV AT Λ Ν Ο Σ ΜΑ Ν  ΓΛ Ζ II.

σας άπάσας τάς άντενεργείας τών τά  πρωτεία φερόντων 
διά τ ε  ύποσχέσεο>ν καί δι’ άπειλών. Καί ούτως, £ν έτος 
μετά τόν θάνατον τοϋ προκατόχου του, αναγνωρίζεται 
δμοφώνως Σουλτάνος, καί λαμβάνει τόν τίτλον Αύτοκρά- 
τορος τών Οθωμανών είς τήν πόλιν τοϋ Καοά-Χισσάρ.

Ο άρειμάνιος Μονάρχης ούτος, άμα λαβών είς χειρ ας 
τάς ήνίας τοϋ εκτεταμένου Κράτους του, άφοϋ έτακτο- 
ποίησεν αύτό έσωτερικώς, ήθέλησε νά έπαυξήση αύτό 
καί διά νέων κατα κτήσεων. Κυριεύει λοιπόν τήν πόλιν 
Κ 1 ο π ρ ο ύ - Χ  ι σσάρ,  καί ακολούθως πολιορκεί τήν Νικο
μήδειαν* άλλ άναγκάζεται νά τήν έγκαταλίπη, καί νά 
επανελθη άπρακτος. Τότε οί γειτονεύοντες είς τό Κράτος 
τοϋ Οσμάν διοικηταί τών Ελληνικών επαρχιών, κατε- 
πτοημένοι έκ τής προόδου τών οπλών τοϋ νέου Σουλτά
νου, συνεφώνησαν μεταξύ των έν μεγίστη μυστικοτητι 
οπως, συνενώσαντες τάς δυνάμεις των, προσβάλω σι τόν 
Οσμάν ές έφόόου. Αλλ ή άγρυπνοϋσα έπί τών συμφερόν- 
των τοϋ ήγεμόνος τούτου τύχη  είδοποίησεν αύτόν έγκαί- 
ρως’ (07ε, προλαβών τους εχθρούς του πριν ή έτι συσσω- 
ματωθώσιν, επέπεσε κατ αύτών, τους διεσκόρπισε κακώς 
έχοντας, καί έπανέκτησε τήν πόλιν Κοτύαιον, ητις άπό 
τίνος είχε μεταβή είς τήν εξουσίαν τών Ελλήνων.

Ο Οσμάν, κύριος δλων σχεδόν τών πόλεων τής Βιθυ
νία:, ένόμιζεν ότι τό Κράτος του ούδολωςήν έξησφαλισμέ- 
νον ενόσω δεν ήτο κύριος τής ΙΙρούσης. Εκστρατεύσας 
λοιπόν, έπολιόρκησεν αύτήν στενώς* άλλά, βλέπων οτι 
ήτο δύσκολον νά κυριεύση αύτήν διά τή ς βίας, άνήγει- 
ρεν άπέναντι αύτής δύο φρούρια οπως τήν προσβάλωσιν, 
αύτός δε έπανήλΟεν είς τήν πρωτεύουσάν του, άναθε- 
σας τήν πολιορκίαν εί; τόν πρωτότοκον υίόν καί διάδο
χόν του Ορχάν η Ορκάν, (1’ρκανόν, κατά Νικηφόρον τόν 
Γρηγοράν\ οςτις διεκρίνετο μεταξύ τών λοιπών αδελφών 
του διά τάς άρετάς καί τήν γενναιότητά του, διότι έιχεν 
ήδη άνδραγαΟήσει καί αύτός εί: τό στάδιον τοϋ πολέμου, 
κατακτήσας πόλεις τινάς.

Εντούτοις ο Οσμάν ένησχολεϊτο ολαι: δυνάυ.εσιν είς 
τήν υιαοοσιν τής -Μουσουλμανικής θρησκεία:, άπο7 *ίλας 
πανταχοΰ τής Ασίας άγγελιαφόρους ( τ σ α β ο υ ς ) ,  καί 
προσκαλών τούς πάντας είς τήν παραδοχήν τής θρησκείας 
ταύτης, ώς τής μόνης αληθούς, διά κεραυνοβόλου δ ιατάγ
ματος. Πολλοί τών ηγεμόνων τής Ασίας καί σημαντικός 
άοιθυ-ός πόλεων υπετάγησαν είς τούς νόμους τοϋ Οθωυ,α-» ι Τ 1 ’ ’ I ι
νικοϋ Κράτους, φοβηθέντες τήν πρόσκλησιν τοϋ έπί τοϋ 
θρόνου αύτοϋ καΟημένου Μονάρχου ώ: ορθοχαίτου λέοντος 
βρυχηθμόν.

Αλλ* οί »Λ0νθοι καί αι πολυειδει: οοοντίδε: έπηοέασανI /. · ι ι ι
επαισθητώς τήν ύγείαν τοϋ Οσμάν, οςτις ήρχησεν άπό
πολλοϋ νά αισθάνεται τά  φυσικά αποτελέσματα τής
ηλικίας. Και το ι οε λίαν εςησϋενημενος υπο της ποοαλ-
γ ία ς ,  διετ/ίρει ομως ακμαίας τ ά :  δ ιανοητικά ; του δυνά-
ίΑεις καί λίαν ένεονόν τό πνεϋαα. Λεν έπαυσε διανοούυ.ε- 

\  \ 1 ' ' / * 
νος σχέδια επί σχεδίων καί επινοών υ.εσα πρός έκπόρΟησιν
τ ή ς  ισχυρά: πόλεως ΙΙρούσης, ή : τήν κα τά κτη σ ιν  τοσά
κις άπεπειρκθη  αύτοπροσώπο>ς, πλήν άνευ ώφελείας.

Εν τούτοις ή τύχη  τών οπλών έφάνη εύνοϊκωτέρα ώς 
πρός τήν ύπόΟεσιν ταύτην είς τόν υίόν του, καί ή πόλις* Λ / \
αυτη, μετά πολυχρόνιον γεν ναί αν άντίστασιν, παραύ.όε- 
τα ι είς τον Ορχάν. Αλλ ένώ 5 νεανία: ούτος κατακτητής

εύρίσκετο είς τό  έπακρον τ ή ς  χαρλς του  διά τήν  άπόκτη- 
σιν μ ιας  τόσον σημαντικής πόλεως, λαμβάνει τή ν  λ υ π η -  
ράν α γγελ ίαν  δτ ι  δ πα τή ρ  του  έπνεε τ ά  λοίσθια, ό  θρίαμ
βός του  τό τ ε  μετεβλήθη είς πένθος. Σπεύδει πά ραυτα  
πλησίον τοϋ Σουλτάνου, δςτις τόν ονομάζει διάδοχόν του , 
δίδει είς αύτόν τήν  πατρ ικήν του εύλογίαν, καί αποθνή
σκει εβδομηκοντούτη: περίπου τήν ηλικίαν μ ετ ά  ένδοξον 
βασιλείαν είκοσιέξ ετών κ α ί  τριών μηνών.

Από τοϋ Οσμάν, τοϋ  θεμελ ιω τοϋ τούτου τής  Ο θω μ α
νικής δυναστείας, δθεν έλκουσι τό  γένος όλοι οί τή ς  Αυ
τοκρατορίας Σουλτάνοι, ( Ε λ ι - ό σ  μ  ά ν =  απόγονοι τοϋ  
Οσμάν), ή κ ατάστασ ις  τώ ν  Τούρκων νέαν ελαβεν ίσχύν 

: κα ί ζωήν, καί εύκόλως δύναται έκαστος νά μαντεύση έκ 
τή ς  μέχρι τούτου  προόδου αύτών τό  μέλλον μεγαλείον 
τοϋ  έθνους τούτου , ώς άπέδειξεν εμπράκτω ς ή ιστορία.

Ν Ο Μ Ω \ ΤΗ ΡΗ ΣΙΣ  ΠΑΡ’ ΑΡΧΑΙΟΙΣ.— ό  Χαρώνδας 
καί ο Ζάλέυκος, βασιλείς καί νομοθέτζι τώ ν Θου:ίων καί 
τώ ν Λοκρών, άπηΟανατίσθησαν διά τής  π α ρ ’ αύτών τώ ν  
ιδίων άκριβεστάτης τηρήσεως τώ ν νόμων των. () πρώτος, 
θέλων νά εμποδίση τούς φόνους, οιτινες ήκολόύθουν- συχνά 
είς τά ς  κοιτάς συνελεύσεις, έξέδωκε νόμον άπαγορεύοντα 
τήν είς αύτάς ένοπλον είσοδον τώ ν  π ολ ιτώ ν  έπί ποινή θα-: 
νάτου. Επιστρέφων δ έ π ο τ ε  άπό τόν άγρόν του καί μ α -  

. Οών δτ ι  συνεδριάζει ο λαός, άπήλθεν είς τήν  σΰνέλευσιν 
λησμονήσας δτ ι  ήτο  (οπλισμένο; άπο κορυφής μτχοι πο -  
δών. Οθεν είς τώ ν  πολιτώ ν ίδών αύτόν άνέκραξίν ' «Αλλά  
σύ πρώ τος, ώ βασιλεϋ, παραβαίνεις 8ν έθηκας νόμον? —  
Ο χ ι,  αποκρίνεται αύτός, μ ά λ ισ τα  τόν έκπληρώ. > Καί 
σύρας τή ν  μάχα ιράν  του, π λ ή τ τ ε τ α ι  καί π ίπ τ ε ι  νεκρός.

Ο Λεύτερος έθέσπισε νά κ α τα δ ικ ά ζετα ι  εί: οφ θαλμόν  
πήρωσιν δςτις ήθελε φωραθή μοιχός. Ι 'πο 'π ίπτε ι ο υίός 
του είς τό  έγκ λη μ α  τοϋτο, όλοι δε οί νοκροί, κινούμενοι 
άπό συμπάθειαν καί οίκτον, ζητοϋσί*πχρά τοϋ βασιλέως 
τήν  συγχώρησιν τοϋ παραβάτου. Αύτός ομως άνΟί- 
σ τ α τα ι  έπιμ,όνως, καί διά νά έκτελεση τόσον τήν π α τ ρ ι 
κήν φιλοστοργίαν δσον καί τον νόμον, σ υ γκ α τα τ ίθ ετα ι  νά 
έςορυχθή ο είς μόνον οφθαλμό: τοϋ υίοϋ του  καί ο ει: 
τώ ν ίδικών του .

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΤΙΜΩΡΙΑ. — Κα τ ά  τόν Μάίον τοϋ  
Ι 8 ο 0  ή βασιλική οικογένεια τής  Α γ γ λ ία :  ειχε μ ετα βή  
εις Οσβόρνην, έν τή  νήσω Ο ύάϊτ (VNigllf.) Ενώ μίαν τώ ν 
ημερών ό νέος Πρίγκηψ τή ς  Ουαλίας, επίδοξος δ ιά δ ο χ ο ς  

τοϋ θρόνου, περιεφέρετο παρά  τΐίς οχθας τή ς  μικρά* λ ί
μνης τ?(; νήσου, ά π α ντα  πα^δα συλλέγοντα όστρακα, έξ 
ών είχε γεμίσει κάλαθον, ύ  Πρίγκηψ, νομίζων δτ ι τά  
π ά ντα  τω  είνε συγκεχωρημένα, άνέτρεψε τόν κάλαθον 
τοϋ πα ιδός, οςτις  δυσαρεστηθείς είπε*/: Εάν κά μ η ς
τοϋτο άλλην μίαν φοράν, θέλεις ίδεί! —  A t! ά π ή ν τ η 
σεν ο νέος Πρίγκηψ, βάλε τ ά  όστρακά σου εί: τόν κ ά 
λαθον, καί θέλεις ί^εί άν δ ίν  τόν άνατρέψω καί ττάλινΛ' 
6  πα ις , άφοϋ συνάθροισε τά  όστρακά τ ο υ , ' ε?ίτ^ πρός τόν



βα<τιλόπαιδα: «Ε γγ ισ έτα  τώρα, αν τολμάς!» Εί? την 
πρόκλησιν ταύτην ό Πρίγκηψ άπηντησεν άνατρέψας δι 
ενός λακτίσματος τόν κάλαθον, και ρίψας αύτόν είς την 
λίμνην1 πλην άντημείφθη διά καλού^γρόνθου έπί τοϋ προ
σώπου, βςτις μετά τοσαύτης σφοόροτητος κατεφέρθη, 
ωστε τοϋ έπρηξε τά  χείλη καί τοΰ καταιμάτωσε την 
μύτην.

Η βασίλισσα, ητις περιεπάτει εκεί πλησίον, ιόοϋσα 
την μεταβολήν του προσώπου του ΙΙριγκηπος, ηρώτησε 
την α ιτίαν’ δ νεανίσκος κ α τ’άρχάς μέν έσιώπησεν, άλλ 
Ιπειτα  ώμολόγησε την άλήθειαν.—  « Επαθες άξια τών 
δσων έπραξες, είπεν ή βασίλισσα, καί έάν δέν έτιμωρεϊσο 
αρκούντως διά τον αυθαίρετον τρόπον σου, έγώ ήθελον 
σοί έπιβάλει αύστηράν ποινήν. Εάν δέ έξακολουθης εχο>ν 
δμοίαν διαγωγήν, έλπίζω δτι δέν θέλουν σέ φεισθή περισ
σότερον. » Η Α. Μεναλειότης, άποταθείσα έπειτα πρός 
τό πτο)/όν παιδίον, οιέταξεν αυτό Τνα την έπιουσαν φέρη 
παρ’ αυτη τους γονείς του. Οταν δέ ουτοι παρουσιάσθη- 
σαν είς τό βασιλικόν ενδιαίτημα, η βασίλισσα τοίς άνήγ- 
γειλεν οτι άναδέ^εται την έκπαίδευσιν καί τό μέλλον του 
τέκνου τ<ον.

ΑΙ ΤΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑ! ΤΟΤ ΜΕΣ ΑΙΩΝΟΣ.— Αδύνατον 
είνε νά συλλάβη τις πλήρη ιδέαν τών τερατολογιών, δι 
ών οί Δυτικοί ιερείς προσεπάθουν νά έξαπατήσωσι τόν 
λαόν κατά τόν μεσαιώνα. Είς δλας τας Εκκλησίας της

jy-tUV lyUAVfV kUU U ι,̂ ν# ..V. J ,     J---
Χριστοφόρου καί μυρία άλλα τοιαΰτα τραγέλαφα. Εις 
Σ χαφ ού^ν έδεικνύετο ή πνοή τοΰ Αγιου ίωσηφ, ^ν ο 
Αγιος Νικόδημος είχε δεχθή είς τό χειρόκτιόν του, είς δέ 
Βυρτεμβέργην υπήρχε καί Sv μέγα πτερόν έξαχθεν άπο 
τάς πτέρυγας τοΰ Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Εμποροι όε ιε
ρών δήθεν λειψάνου ένοικίαζον άπό τούς ίδιοκτήτας αυτα, 
συμφο>νοΰντες νά τοίς δώσωσι τόσον τοίς εκατόν επι 
τών είσπραχΟησομένιον κερδών, καί τά  έξεθετον είς τας 
αγοράς καί είς τάς πανηγύρεις. Αλλά τό γελοιωδεστερον 
τών αισχρών τούτων έπινοημάτων τής άγυρτειας, μετα 
την πολυθρύλλητον εορτήν τών τ ρ ε λ λ ώ ν  κ α ι  τ ώ ν  
γαδάρο>ν,  ησαν οί λεγόμενοι γ έ λ ω τ ε ς  τ ο ΰ  Π ά σ χ α .  
Επειδή έφρόνουν δτι ή έορτη τής άναστάσεως τοΰ Σωτή- 
ρος επρεπε νά τελήται έν πλείστη δση χαρα: καί Ουμηύία, 
οί κατά την ήμέραν έκείνην λαλοΰντες άπό τοΰ άμβωνος 
ιερείς προσεπάθουν νά προκαλέσωσιν δσω τό δυνατόν πλείο) 
γέλίοτα παρά τοΰ άκροατηρίου των, καί έντεΰθεν δ μέν 
έψαλλεν ώς κόκκυξ, δ δέ έσύριζεν ώς χήν, άλλος έπεδεί- 
κνυε κωμικώς διεσκευασμένας εικόνας, άλλος διηγείτο 
ιστορίας άπρεπεστάτας, έ'τερος ιστορεί τά  γελοιώδη κα
τορθώματα τοΰ Αγίου Πέτρου, καί μεταξύ τών άλλ<ον, 
δτι είσελθών ποτε εις τ ι καπηλείον, ήπάτησε τόν κύριον 
αύτοΰ, καί άφοΰ επιε κατά κόρον, άνεχώρησε χωρίς ούδέ 
λεπτόν νά δώση. ΪΙαραλείπομεν τήν πληθύν τών λοιπών 
γελοίων έπινοημάτων, καί τών θαυμάτων, καί τών συγ- 
χωροχαρτιων, καί τών πωλουμένων είκόν(ον τής Παναγίας 
πρός πεντήκοντα μέν σκοΰδα μετά θαυμάτων, πρός είκοσι 
δέ άνευ θαυμάτων, κτλ. κτλ. Τά τοιαΰτα ισως παρά τών 
πολλών θεωρηθώσι μυθώδη, καί δμως είσίν άληθέστατα

καί έξεικονίζουσι τήν άθλίαν κατάστασιν τής Ρωμαϊκής 
Εκκλησίας κατά τούς χρόνους έκείνους.

ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΙΜΗ.— Παρά τοίς άρχαίοις Ελλησι καί 
Ρωμαίοις, τά  δύο τα ΰτα  άθάνατα όντως δώρα, ή τ ιμ ή  
καί ή άρετή, ησαν άποθεοψ.ένα. Είς τήν Ρώμην κα τ άρ
χάς δ αύτός ναός ήν άφιερωμένος είς άμφοτέρας* άκολού- 
θως δέ έκάστη εσχεν ιδιαιτέρους ναούς, τοιουτοτρόπως κα- 
τεσκευασμένους, ώστε κανείς δέν ήδύνατο νά είσέλθη είς 
τόν ναόν τής τιμ ής χωρίς πρώτον νά διέλθη διά τοΰ ναοΰ 
τής άρετής. Ούτως οί άρχαίοι ύπενθυμίζοντο άδιακόπως 
δτι ή άρετή εινε ή μόνη πρός τήν άληθή τιμήν δδός. Πό
σον ευχής εργον ήθελεν είσθαι νά άνηγείροντο καί σήμε
ρον έν ταίς καρδίαις τών άποτελούντων εκά7 ην κοινωνίαν 
άτόμων βωμοί πρός τάς δύο ταύτας άθανάτους καί σω- 
σιπόλεις θυγατέρας τοΰ ούρανοΰ !

ΦΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΡΑΙΑ.
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11 Λναχώρησις.

‘Ο Φαίδων φεύγει* παρθένος κλαίει, 
κλαίει τον φεύγοντα έρωμένον. 
ή παρειά της ροδόχρου; καίει, 
ύγρον το ομ μ α  τη; ο'ακρυσμένον.

« Φεύγεις, ώ Φαίδων; —  Φεύγω, φιλτάτη!
— θά μ ’ ένθυμήσαι; -r-Σ ο ι  το ομνύω!
— Λάοε το £όδον αύτό. —  Σύ κρατεί 
τή; κεφαλή; μου βοστρύχου;δύω. »

Εί; τήν αγκάλην ό εΤ; του άλλου 
επεσαν τότε’ όποΤο; θρήνο;!
Έντο; μεγάλου δακρύων σάλου 
κατεκυμάνθη αύτή κ έκεΐνο;.

« Τό πλοΤον φ ε ύ γ ε ι Σ τ ά σ ο υ  ολίγον!
—  Δ φε;, Άστραία!—  42! στιγμήν μίαν!»
Λυγμόν zoj ενα έκεΤνο; πνίγων, 
δρομαίο; φθάνει τήν παραλίαν.

Οταν συνήλΟεν ή κόρη, μόνη  
έκεΤ εύρέθη* το πλοΤον μόνον 
είδε τά; πτέρυγα; νά άπλώντ,, 
φευγον ω ; φεύγει πτηνόν δρυμώνων.

Καί ει; τον οικον ή τεθλιμμένη  
στρέφει τον φίλον τη; καρτερούσα, 
και τον προσμένει, και τον προσμενει, 
πάντοτε κλαίουσα και θρηνούσα.

Ο Παράδεισος καί τά  πα .δ ία .

’Επι γηλόφου φαιδρού, χλοώ δου;, 
έν μέσω κήπου τερπνού, ευώδους, 
βρίΟοντο; δάφνη;, πορτοκαλέα;, 
ό οΤκο; ’εκειτο τή; ’Λστραία;.

Έ μοτ/οβόλουν έκεΈ τά ία , 
έκεΤ τά κρίνα έμοσ·/οβόλουν, 
και οταν έαρο; ήν πριοια 
άπο τήν δρόσον έφεγγοβόλουν.

Δάση κατάσκια ήσαν περι; 
ενδιαιτήματα άηδόνων, 
δπου ζέφυρων έπέτα πτερυ; 
μετά τά ψ ύ /η  σφοδρών χειμώ νω ν.

1 . » \ ill fΛπο τα υψη υοατα κρυα 
Ικυλινδοΰντο μετά ψιθύρου, 
και πέραν ελαμπε παραλία 
το χρώ μα φέρουσα του σαπφείρου.

’Εν μέσω ταύτης τή; θεία; χώρας 
ή κόρη εζη σε καί 6 νέο;, 
έκεΤ διήλΟον γλυκεία; ώρα; 
άνταγαπώμενοι άμοιοαίυ);.

ΙΙτο ή κόρη μητρό; πενΟούση; 
μόνη γλυκεία παρηγορία, 
μητρο; άώρως άποθανούση;
6 Φαίδων ήτο έλπίς γλυκεία.

ΙΙαρά τον τάφον αύτή; Ορηνοΰντε; 
πολλάκι; ήλΟον οΐ ερωμένοι, 
και το μνημεΤόν τη; στεφανοϋντε; 
πολλάκι; εφυγον δακρυσμένοι.

Ιίλήν τού; γονεΤ; των χωρίζουν πάθη: 
ι0  τή; ’Αστρχία; πατήρ ει; μνήμα  
έστάλη, άωρον πέσα; θύμα* 
ποίαδε εσφαςεν αύτον σπάθη;

Οιμοι! ώ Φαίδων, ή του πατρό; σου! 
ΙΙοσάκις εκλαυσε μετ’ έκείνη;
6 διαυγέστατο; οφθαλμό; σου 
έπι τής κρύας έκείνου κλίνη;!

Έμονομάχησαν* τοΰτο μόνον 
ό Φαίδων ήκουσε και ή κόρη.
ΚαΟεί; των ήκουε καίήπόρει, 
τά; άπαλά; του y  εΤρα; σταυρόνων.

’Απο τή ; προ'ίτη; αύτών πρωία; 
ήσαν ά/ιόριστοι δύω φίλοι, 
άπό τή; πρώτη; των ηλικίας 
τ ’ αθώα ήνουν ο\ δύω χείλη.

Άντηγαπώντο* εί; τά πεδία, 
ει; τά ρυάκια, είς τά δάση 
εύΟύμω; ετρεχον τά παιδία 
άμ α  το εαρ ήθελε φΟάσει.

Νά κόψ-r, ετρεχεν αυτη ρόδα,
αύτό; ήράνθεμα νά συλλεςτι,
καί τον γοργόν του συστρεφων ποοα,
, , ,  ’ ·[ ,> έπι τη; χλόης μ  αυτήν να παΐ;$.

ΈκεΤ τά ασματα ήκροώντο 
τών άηδόνων, καί έΟεώντο 
έν ουρανία ολω; έκστάσει 
τ’ άνΟουντα πέρις εκείνα δάση.

Φύσι; καί κάλλο; καί αρμονία 
έν τή ψυχή των ένετυπωΟη, 
καί ή αθώα των ή καρδία 
πυρο; ποιήσει»; έπληρωΟη.

Ουτω παρήλΟεν ή παιδική των 
ή ηλικία μεστή χαρίτων, 
καί τών ερώτων ή ηλικία 
πλήρη; άκτίνων ύπεμειοία.

Έ μπρό; τοΰ Φαίδωνο; ήρυΟρία 
ή νέα κόρη’ δ Φαίδων πάλιν 
έμπρο; τή; φίλη; αύτοΰ ώχρία, 
κ' έντό; του νέαν ήκουε πάλην.

1̂1 το μυστήριον τούτο αρα;
Αύτοί ήρόουν* πλήν σύ, κιθάρα, 
συνενουμένη μέ τήν φωνήν μου, 
αύτήν τελείωσον τήν ωδήν μου.

Καί σύ, ώ Ερως, τά; πτέρυγά; σου 
έδώ συστέλλων ύποβοήθει, 
καί ^άλλε πόσον πικρά ή δ?; σου 
διά τ άγνά τ»·»ν ύπήρςε στήθη.

(Ακολουθεί.)

11 ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΓΡΑΣ ΜΟΓ.

My gentle Harp! once more i waken 
The sweetness of the slumbering strain.

(Th. Moore.)

Έ πί κλάδου μαρανΟέντος ύψικόμου ορυδ;, λύρα, 
προ καιροΰπροσηρτη|χένη, έπαυσες νάψάλλτ^; πλέον* 
πλήν όπόταν εί; τήν Εω τ' ούρανοΰ άνοίγ' ή θύρα, 
σέ ακούω νά σκορπίζτ^; στεναγμόν πολλάκι; νέον.

Κ’ εις το στήΟό; μου δμοίω; ή κιθάρα, ήν ή Μοΰσα 
αλλοτ’ ήγγισε τοσάκις, κοίτεται χαλαρωμένη* 
πλήν όπόταν μία λέςις, παν το παρελθόν καλοΰσα, 
ή άνάμνησι;, ή όναρ, ή έλπΐ; ματαιουμένη,

διερχόμεναι έγγίσουν τάς νευρά; τά; παρατόνου;, 
καί αύτή τότε δονεΤται, κ’ ή ψυχή μoJ αύτή τέλος 
συγκίνεΤται καί συλλέγει τούς Ορηνώδει; αύτή; στόνους, 
π ρ ί;  τά υψη ώ/ο^μένους ώ ; ουράνιόν τι μέλο;.

Η ΔΪΣΜΟΡΦΟΣ.

Quandjeune enfant encore, tufermais la paupifere, 
aupres do ton berceau jamais ta jeune mfere 

n’a souri d ’amour ni d’orgueil
(E. Souvestre .)

\
Διατί, μελαγχολούσα καί μέ όμ μ α  δακρυσμένον 

οταν ’έρχωμαι έγγύ; σου, ώ νεανις, όμιλεΤ; ;
Διατί μέ άΟυμίχ/ καί μέ ΰφο; τεθλιμμένον
εν σου δάκρυ καταρ^έον ν’ άποκρύψ(ΐ; προσπαθεί;;

Τήν οδύνην καί τούς φόβου; τή; καρδία; σου γνωρίζω* 
ύπερτέρα; <ϊν δέν ήσαι καί έςάλλου καλλονή;, 
τί πρ6; σέ; . . . έγώ τον κόσμον £τι μάλλον ταλανίζω, 
άν τά κάλλη τή; ψυχή; σου δέν ήννά^ρν ούδεί;.

'θΟεν διαβή; ματαίω; είς τά πέριξ άτε'/ζε»;, 
νά ίδή; έπιΟυμοΰσα έά'; τι; σ’ άκολουθή* 
τά ούράνιά σου κάλλη νά ίδή τι; μή  έλπίζτ*;, 
νά άκούστ,; μή έλπίζη; μίαν λέξιν συμπαθή.

Αν ή φύσι; μέ τά ρόδα δεν σ’ έκόσμησε και κάλλη, 
τά δπο'ία άφαρπάζει 7Γ/οή μία τοΰ βο(5ρα, 
σέ κοσμεί πλήν ή άγνότης τής ψυχή; σου ή μεγάλη, 

ώραιότης καθαρά!

ΕΙ; τον πρόσκαιρόν μ α; βίον προς στιγμήν βραχείαν μόνον 
τό παν λάμπει καί έκλείπει ώ ; τή; αύρα; ή πνοή, 
καί το κάλλο; κ ή νεότη; εί; μικρόν όμοίω; χρόνον 

σοέννυνται έν άκαρεΤ.

Αν το ρόδον ένψ θάλλει μαραμμένον ομω ςπίπττ,, 
έάν μία άρκή ώρα %  α σβύστ  ̂τήν ζωήν*
6 άμάραντο; πλήν θάλλει καί τό μύρον αύτοΰ κρύπτει 

δι’ έκάστην έποχήν.

ΑΑ. I. ΣΤΑΜ ΑΤΙ ΑΔΗΣ.



m m .

Π Α Ρ Ε Ρ Γ Α .

ΜΙΑ 1ΙΜΕΡΑ Ε\Σ  ΛΟΧΔΙΝΟΝ.

Η αέραν τινά, καθ’ ήν έσχολάζομεν είς Παρισίους, μας 
έπήλθεν ή επιθυμία νά έπισκεφθώμεν διά πρώτην ήόη 
φοράν τό Λονδίνον.

Οταν έφΟάσαμεν είς την Βολο,ινίαν, ένομίσαμεν οτι 
ευρισκόμεθα είς τήν Αγγλίαν, καθότι όλα τά  ξενοδοχεία 
ησαν Α γγλικά, οί Οπερέτα ι ήσαν επίσης Αγγλοι, και όλοι 
ώμίλουν την Αγγλικήν γλώσσαν καί επινον τέΐον.

Αγαπάς τό τέΐον;
ϊϋάν ησαι Αγγλος, δέν σέ ερωτώ. Εάν ησαι Γάλλος, 

μητε σέ δεν ερωτώ, καθότι οί Γάλλοι όλα τά  αγαπούν* 
άλλά Οά κάμης καλά νά μισήσης αύτό τό άθλιον ποτόν, 
άν ήσαι Πρώσσος, Αυστριακός, 2άξων, Βυρτεμβέργιος, 
Γερμανός, κτλ. αν δηλαδή γνωρίζης πόσον άξίζει τό κα
λόν κρασίον του Ρήνου, καί πόσον προτιμοτερον είνε του 
ανουσίου έκείνου ποτού.

II ημέρα τής άναχωρήσεώς μας έτυχε νά ηνε Σάββα
το ν. Εζητήσαμεν νά προγευματίσωμεν πρίν έξακολουθή- 
σωμεν τό ταξείδιόν μας* ενώ δέ έπρογευματίζαμεν, 6 φί
λος μου ήρχησε να ενΟ υμ ή τα ι τους Παρισίους.

Διά τόν ξένον μία πόλις υπάρχει, καί αυτή είνε οί ΓΙα- 
ρίσιοι. Εκει ο βίος εχει τ ι κοινόν, τ ί  δημοτικόν, ώστε 
και είς τον δρόμον οταν ήσαι, νομίζεις οτι ευρίσκεσαι είς 
τήν οικίαν σου. Τά βουλεβάρτα, τά  θέατρα, τά  ΙΙλύσεια 
πεοία, τό όάσος, αί σειραί τών άμαξοίν, τό άναρίΟμητον 
πλήθος τών κατοίκων, οί περιφόρητοί πω ληταί τών δρό
μων, at εφημερίδες, τά  λαμπρά εργαστήρια, τά  βασι
λικά Π αλάτια, τό Κεραμεικόν, τά  Θέατρα, κτλ. κτλ. 
τα υτα  πάντα δεν ύπάρχόυσιν είς κάνέν άλλο μέρος, μηδ 
είς αυτό τό Λονδίνον.

—  Λ πατάσθε, μάς άπεκρίθη νέα τις καί ωραία Α γ- 
γλ ί:, ήτις έπρογευμάτιζεν είς τήν αύτήν τράπεζαν, καί 
ήτις ώς Αγγλίς έπινε τέΐον* οί ΙΙαρίσιοι ήμπορουν νά y ο- 
ρεύσουν μέσα είς τό Λονδίνον. Μήπως δέν εχομεν καί 
ήμεΐς τόσας μεγάλ^Ι οδούς, δέν εχομεν λαμπρά: δενδρο- 
στοιχίας, παραδείσους, και τόσα καί τόσα άλλα; και 
άντί ενός εκατομμυρίου κατοίκων, ήμεΐς οεν ε/ομεν δύο; 
Αν εις τάς οδούς του Υονδίνου δέν Οέλης νά /αΟής, πρό
σεχε καλώς* καθότι Οά ήσαι εντός του πλήθους εκείνου 
ώς σταγών είς τόν Τάμεσιν. —  Λς πιω μεν, προσέθηκεν ή 
Κυρία, £ν τέΐον άκόμη, καί είς τήν επιστροφήν σας ελπίζω 
νά έχετε νά μάς είπήτε πολλά πράγματα  ώς πρός τήν 
έντύπωσιν, τήν οποίαν σάς άφήκε τό Λονδίνον.

—  Δυστυχία! είπα είς τόν φίλον μου* ήμπορώ μέν 
νά συμφωνήσω μέ τους Αγγλους, άλλά τήν Αγγλίαν δέν 
τήν άγαπώ, καί διά τούτο τά  ώτά μου ποτέ δέν ήμπο
ρουν νά συνειΟίσουν είς τάς Λγγλικάς λέξεις. Διατί νά 
μή ομιλώμεν όλοι τήν αυτήν γλώσσαν; Τήν ήμέραν, 
καθ ήν 6 <-)εός συνέχεε τάς γλώσσας του άνΟρωπίνου
'ένους, Οά ευρίσκετο βεβαίως είς μεγάλην οργήν.

Κατ εκείνην τήν στιγμήν 5 κώδων του άτμοπλοί

πρό πολλου γνωρισμένοι. Τούτο μάς έφάνη αρκετά πα 
ράδοξον, άλλά πάραυτα ήννοήσαμεν οτι τοιαύτη Οά ηνε 
ή συνήθεια του τόπου της. Λαμπρά τωόντι συνήθεια! 
Αλλως τε, άφου ο Θεός έπλασε τόν άνδρα και τήν γυ
ναίκα, τον ένα διά τόν άλλον, δέν είνε μέγα  πραγμα αν 
σφίγγη ο είς τήν χείρα του άλλου δταν συναντώνται.

Καθ ολον τον διάπλουν ε’ίμεθα πλαγιασμένοι, διότι 
ήσΟανομεΟα είς τον στόμαχον κακόν τ ι  ασυνήθες, το τής 
ναυτιάσεως λεγόμενον’ (να μάς Οεραπεύσωσι, μάς προσέ-
φερον τέ ΐιο ν.

Τέλος πάντων έφΟάσαμεν είς Υονδίνον. Εςήλθομεν πά 
ραυτα του άτμοπλοίου, είσήλΟομεν είς άμαςάν τινα, ήτις 
μάς ώδήγησεν είς έν ξενο δοχείο ν, όπου ευρομεν κλίνην 
καί έπλαγιάσα'Λεν κατάκοποι ώς εΐμεθα.

‘  / * VΤήν επιούσαν ήγέρΟημεν υγιείς και έζητήσαμεν νά 
προγευματίσωμεν. Μάς έφερον ρ ο ζ μ π ί φ ,  διάφορα άλλα 
φαγητά κρύα, και τελευταϊον... τέΐον. Αλλ αύτ/;ν τήν φο
ράν, χάρις τώ  Θεώ, τό τέΐον δέν ήτο μόνον.

Οταν ήθέλησα νά κόψω τόν άρτον μου, παρετήρησα 
οτι ήτο ξηρός* ήρώτησα τόν υπηρέτην αν δέν είχον πρόσ
φατον άρτον, και αυτός μέ άπήντησεν άποφατικώς.

Είς τον φίλον εφάνη παράδοξον τούτο, πώς νά υπάρχη 
μόνον ξηρός άρτος ενώ 6 άρτος πρώτον εινε νωπός καί 
ύστερον ξηραίνεται καί δέν ηδύνατο νά έννοήση διατί 
συνειΟίζουν αύτου νά τρώγωσι τον άρτον άφου ςηρανΟη. 
Αλλ έσυλλογίσΟη ότι ηλΟεν είς Λονδίνον διά νά σπου- 
δάση τά  ήθη καί έθιμα του τόπου, καί οχι διά νά διόρ
θωση’ όιο, άνασύρας έκ του κόλπου του τό σημειωμα- 
τάριόν του, έγραψεν: «Είς τήν Αγγλίαν δέν υπάρχει ποτέ 
νωπός άρτος.»

Μετά τό  πρόγευμα έξήλθομεν διά νά ϊόωμεν τήν πό
λιν. Είς του: δρόμους δέν υπήρχε ψυχή γεννητή, μήτε 
μία άμαςα , μήτε είς ίππος. Επροχωρήσαμεν πλειότερον, 
πλήν τ ίπ ο τε , ολως διόλου τίπ οτε! Ενομίζομεν ότι εύρι-

ηλιον διά να μη με /ασ η .
—  1Ιρόσε;ε μή σέ πατήσουν αι άμαξαι, τώ  ειπον και 

εγώ άντιχαριεντιζόμενος. Ειχομεν λάβει μεθ ήμών ένα 
Ο ύ η γ  ό ν τ ο υ  11 ε ρ ι η γ  η τ  ο υ, ένα δείκτην τών μνη
μείων και ένα χάρτην τής πόλεως, διά νά ευρίσκωμεν τους 
δρόμους.

Υπήγαμεν πρός έπίσκεψιν του Πύργου του Υονδ'νου, 
άλλ ολαι αί Ούραι ήσαν κεκλεισμέναι. ]\Ιά; έπήλθΐν ή 
ιοεα νά έπισκεφθώμεν τάς περιφήμους δεςαμενά:, όπου 
βλεπει τις τά πλοία όλων τών μερών του κόσμου' άλλά 
καί αί δεξαμεναί ησαν κλεισται, καθώς ο Ιΐύογο:.

ϊ « λ ·Ν* ; ‘ ‘ ,—  ίσως, ειπα προς τον φίλον, Οεν εινε συγκεχωρημε- 
νον εί: τους ςένους άνευ ιδιαιτέρας άδειας νά έπισκεφΟώσι 
τά  μέρη ταυτα.

Επειδή ειχομεν επιστολήν συστατικήν προς διακε- 
κριμένον τινά Αγγλον, άπεφασίσαμεν νά ύπάγωμεν εί: 
τήν οικίαν του, τήν οποίαν καί ευρομεν βοήθεια του το- 
πογραφικου μας χάρτου. Οπισθεν τών παραπετασμάτων 
τών παραθύρων ό'ιεκρίναμεν τρεις ή τέσσαρας κεφαλάς 
νεανίδων, αϊτινες άνεγίνωσκον βιβλίον τι, τό οποίον είχε 
μεγάλην ομοιότητα πρός τήν Βίβλον.

Λυτο, ειπον πρός τόν φίλον, μάς προμηνύει καλήν

είχεν άνοίςει.
—  Δέν εινε εδώ, μάς άπεκρίθη.
Ιουτο όεν ητο εύγενες, διότι είμεθα πεπεισμένοι οτι 

δ Κύριος ητο είς τήν οικίαν του.
Διαβολε! είπεν ο οίλος μου, κρούο>ν τον πόδα.

δένδρα, ^αλλ ά μάς ας ποσώς! Κακόν δέν είνε νά βλέπη 
τις  τά  δένδρα* εϊδομεν λοιπόν τά  δένδρα. Μετά ταυτα  
είσήλΟομεν εις τάς οδούς διά νά ίδωμεν άν τά  εργαστή
ρια ησαν ανοικτά, άλλ άνοικτά δέν ήσαν, καί ο φίλος 
μου εσημειωσεν εις τό λεύκωμά του: «Είς τήν Αγγλίαν 
ύπάρχουσι δημόσια κτίρια, τά  οποία ούδείς δύναται νά 
ιδη* εργαστήρια, τά  οποία είνε πάντοτε κεκλεισμένα.»

—  Μήπως ονειρευόμεθα; έίπον έγώ.
Πλήν τά  όνειρα δέν διαρκουσι τόσον πολυ, είπεν 

ο φίλος με απελπισίαν.
Μπά! τώ  ειπον, πολλάκις τά  όνειρα διαρκουσι* τά 

όνειρα δεν εχουσι κανόνας. Ο  Δάντης είπεν οτι δέν έςύ- 
πνισεν ειμή εις τό τριακοστόν τρίτον έτος τής ηλικίας 
αύτου, εν τω  μέσω τής ίδου τής ζωής, καί μέχρις έκεί
νης τή : στιγμής τά πάντα ήσαν δι* αύτόν ονειρον* ί  δέ 
Βολταιρος διηγείται οτι είδε καθ’ υπνους ολον τό δεύτε
ρον άσμα τής Ερριάδος.

Εν τούτοις ή εσπέρα έπροώδευεν. Απελπισθέντες, διευ- 
ΟύνΟημεν είς το Οέατρον του D n iv -L nne .

—  Λς λαοωμεν θέσιν εί: τήν πλατείαν, μέ είπεν ο 
φίλος’ Οά σπουδάσω μεν έκ του πλησίον τά  ήθη του Αγ
γλικού λαοϋ.

Καί εστάθημεν ικανήν ώραν, περιμένοντες νά άνοίξωσι 
τήν Ούραν’ άλλ ή Ούρα έμενε κεκλεισμένη. Επεριμείνα- 
μεν μίαν ώραν, ίσως καί δύο, άλλ ούδείς ήρχετο* άνέβην 
επί τίνος υψώματος διά νά ίδω άν ερχωνται Οεαταί, πλήν 
τίπ οτε!

•.π^ιοη οε εφανη τέλος πάντων οτι το Οέατρον οεν 
είνε σκοπόν νά άνοιξη, ο οίλος έσηαείωσε τά  έξής: « Εις

■ \  Γ  * * * ‘  j  1

Λονοινον υπαρχουσι θέατρα, άλλ είνε κεκλεισμένα. »
Απεφασίσαμεν νά έπανέλθωμεν είς τό ξενοδοχεΧόν μας 

πάντ',τε κατά τάς οδηγίας, τά : οποίας ειχομεν λάβει.
Δια νά διασκεδάσω, άμα έφΟάσαμεν είς τό ξενοδοχειον 

έζήτησα μίαν έφημερίδα. Μοί έφερον μίαν τής προλα- 
βούση: ήμέρας* δέν ύπήρχεν άλλη!

—  Γράψε, είπον πρός τον φίλον: «Είς τήν Αγγλίαν 
αί έφ/,μερίδε; έκδίδονται τήν προλαβουσαν. »

Δέν εϊδομεν είς το Λονδίνον τίποτε, διά τούτο είμεθα 
είς άκ:αν άθυυ.ίαν.

* \ t  r /—  Λς έπιστρέψωμεν είς Βολωνίαν, μέ ειπεν ο φίλος 
μ.ου, διά νά διηγηΟώμεν είς τήν μικράν μας Α γγλίόα τί 
είδομεν είς Λονδίνον.

Τό άτμόπλουν άνε/ώρει τήν επιούσαν είς τάς πέντε 
ώρας τής πρωίας* έβάλομεν λοιπόν άφ εσπέρας εις τα -  
ξιν τ J. τοϋ ταςειδίου μας, έπίομεν ολίγον τέΐον καί έκοι- 
μήθημεν.

Τήν έπιουσαν έπίομεν πάλιν τέΐον, καί έπεβιβάσθημεν 
είς τό άτμόπλουν.

ΕφΟάσαμεν είς Βολωνίαν, καί έπίομεν πάλιν τέΐον. Η 
ωραία μας Αγγλίς ήτο εκεί. Επιεκαί έκείνη τέΐον ώς ημείς.

—  Λοιπόν! μάς ήρώτησεν αυτη μέ υπερηφάνειαν* τ ί 
καλά νέα μάς φέρετε άπό τό Λονδίνον;

Τότε ο Ιωάννης άνέγνωσε πρός αύτήν τό σημειωμα- 
τάριόν του.

Η Αγγλίς ηρώτησε ποία ημέρα ητο, άλλ’ 6 Ιωάννης 
είχε λησμονήσει.

—  Είνε Δευτέρα, είπεν ο· υπηρέτης του ξενοδοχείου.
—  Δευτέρα! έφώναξεν αυτη, Δευτέρα!!....
Καί ηρχησε νά γελά, καί τόσον πολύ νά γελδέ, ώστε 

ο φίλος καί έγώ δέν ήδυνήθημεν νά μή γελάσωμεν έπίσης, 
μόλον δτι έκείνη έφαίνετο δτι έγέλα έξ αιτίας μας.

—  Διατί γελώμεν; μέ ήρώτησεν έ Ιωάννης.
—  Αγνοώ, τώ  άπεκρίθην.
—  Διατί γελώμεν, δεσποσύνη; ήρώτησεν ο φίλος τήν 

νέαν Αγγλίδα.
Αλλ αύτή έξηκολούθει νά γελά* δταν έπαυσεν,
—  Τπήγετε εις τό Λονδίνον Κυριακήν, μάς είπε* τήν 

Κυριακήν εί: τό Λονδίνον, ώς καί είς δλην τήν Αγγλίαν, 
ολα τά  καταστήματα είσί κεκλεισμένα, έκτός τών Εκ
κλησιών. Δ έ ν  ηύρετε πρόσφατον ά ρ τ ο ν ,  διότι τήν Κυ
ριακήν, έκτός μόνον κατά τήν ώραν τής λειτουργίας, 
δλοι οί Αγγλοι μένουσιν είς τάς οικίας tojv άναγινώσκον- 
τες τήν Βίβλον. Τήν Κυριακήν τά έργαστήρια, τά  θέατρα 
καί δλα τά  δημόσια καταστήματα είνε κεκλεισμένα. 
Τήν Κυριακήν, έπειδή κανείς δέν έργάζεται, δέν υπάρ
χουν καί εφημερίδες τής ήμέρας.

—  Αλλά, ήρώτησεν ο Ιωάννης, μήπως τήν Κυριακήν 
τάς Ούρας, τάς οποίας κρούσωσι, βραδύνουν νά τάς άνοί- 
ξουν; καί άφοΰ άνοιχθώσι, μόνον τάς Κυριακάς δέν σάς 
άφίνουν νά είσέλθητε; ·

—  Τίνι τρόπω έκρούσατε τήν Ούραν; ήρώτησεν αυτη.
—  Εκρούσαμεν δπως κρούει δλος ο κόσμος, δι ενός 

μόνου έλαφρου κτυπήματος.
—  Δι’ ένος μόνου κτυπήματος; §£πεν ή νέα Μις, δι 

ενός μόνου κτυπήματος καί έλαφ
ε^:εν η νε: 

ρα; ί 2 Θεέ »μου: σας
έςέλαβον δι’ ύπηρέτας. Είς τήν Αγγλίαν μόνον οί υπη- 
ρέται κρούουσι δι’ ενός κτυπήματος* ένας εύγενής κτυπ$  
επτά  καί οκτώ φοράς. Τέλος πάντων οσον τις είνε εύγε- 
νέστερος, τόσον δυνατώτερον καί έπανειλημμένο>ς κρούει 
τήν θύοαν. Είς Λονδίνον πρέπει νά ύπάγη τις έν τώ  
τής εβόομάδος. Τό Λονδίνον δέν ήδυνήθητε νά τό ίόήτε, 
καί σάς συμβουλεύω νά έπιστρέψητε πάλιν.

—  Οχι, οχι, είπεν ο ίο)άννης* άν έπιστρέψω είς τό 
Λονδίνον, Οά προσθέσω £ν κεφάλαιον πλειότερον είς τήν 
άνατομίαν τής μελαγχολίας του συμπατριώτου σας, του 
ίατροΰ IJnrsfon.

Καί λαβών τό σημειωματάριόν του, έπρόσθεσεν: «Οσα 
είπον διά τό Λονδίνον είσίν άληθή, άληθέστατα.... μίαν 
ήμέραν τής εβδομάδος, τήν Κυριακήν.»

Επεσφράγισε δέ τό δλον διά τών εξής στίχων του ήμε-* 
τέρου ποιητοΰ Κ. Αλεξάνδρου Σούτσου:

Ε’.; τήν Λ όνο ρτ* ανατέλλει φώ; Κυριακή; ή;χέρ ας ;
ώ; νά εφυγεν ή πόλις σ ^ σ ω μ ο; εί; του; άέρα;.



"θλα κάτο> σιωπώ σι, καί άκου εις ανο> μονον, 
ως φωνας πολλών στομάχου, τα; δονήσει; τών κωδώνων. 
Ουδείς η /ο ς ,  ουδέν ι /ν ο ς  είς τας άγορας ανθρώπου, 
διεκόπη πασα, λέγεις,"κίνησις αυτου του τόπου*  ̂
τοΰ Χριστοΰ δ θείο; λόγος την καΟέδραν ολην βόσκει, 
καί καθείς την Διαθήκην ’έγκλειστος άναγινώσκει.
Μακαρία πόλις οπου τόση πίσχι; έμφωλεύει,
δπου προς τον ΙΙλάστην τόσος ^όβος κ' ερως βασιλεύει!

Κατα το Γαλλικόν τοΰ A l FKED Ι)ε MUSSET.

ΚΛΕΚ Δ ΙΠ ΛΩ Μ Α ΤΙΚΗ /]

Τδ έμαντεύσαμεν, φιλοπερίεργοι άναγνώσται!
Την πολυΟρύλλητον κλείδα, την έπισταλείσαν ήμίν εκ 

Σαράντα-Εκκλησιών καί εν τω  τελευταίφ φυλλαδίςο της 
Ε π τ α λ ό φ ο υ  καταχο^ρισΟείσαν, ελυσεν έπιτυχώς ο Κ, 
Ν. Σακόπουλος, δικαστής του Ελληνικού Προξενείου’ καί 
ϊλυσεν αυτήν —  μαντεύσατέτο καί υμείς— ουχί έν δ ια - 
σ τήματι έξ μηνών, ουτε £ξ ημερών, ουτε 8ξ ωρών, άλλά... 
Οά τδ έμαντεύσατε βεβαίως... έξ πρώτων λεπτών της 
ώρας! καί μετά πρώτην άνάγνωσιν, παρόντος τοσούτίον 
άξιοπίστων ατόμων.

Ελπίζομεν ό Ναζωραίος έπικριτης τών ήμετέρο)ν κλει
δών να πεισΟ^ πλέον δτι «ουδέν ές-t κρυπτδν, 8 ου μη 
φανερδν γενήσεται,» καί δτι μάτην Οά κατατρίψη τδν 
καιρόν του προσπαθών νά έπινοηση ετέραν πολυπλοκω τέ- 
ραν καί δυσνόητον κλείδα, διότι αμφιβολία πλέον δέν 
υπάρχει δτι Οά ευρεθή πάντοτε είς Σαμπολιών διά τούς 
ίερογλύφους του.

Αν δέ, Οέλο)ν νά ψεύση ημας, κατασκευάση ετέραν 
κλείδα καί έπιστείλη αυτήν, τολμώμεν νά καθυποβάλο^- 
μεν αύτδν ύπδ τάς έξης συνΟήκας: Αον Νά μη συνοδεύση 
την κλείδα μετά τήξ*λύσεως, πρδς αποφυγήν πάσης ύπο- 
ψίας ί) παρεξηγήσεο>ς* καί Βον νά προσέξη είς τινας ου
σιώδεις ελλείψεις περί την κατάς-ρωσιν τών ^οιχείων άπο- 
φεύγων τά παχυλά σφάλματα, άτινα έκόσμουν την προα- 
πο^αλείσαν κλείδα καί έξ ών παραΟέτομέν τινα ένταυΟα:

Έν στίχω 4 ,  λέςει ά. ά ν τ ί μ κ π υ  γραπτέον μ  κ π υ  ξ ι, Ϊνα Τ|
π λ ε Τ ο ν καί ού*/ί ε Τ ο ν.

'Εν τφαύτω στίχω, τελευτά  ̂λέςει αντί ωΟ ω ε ψ— ωθωπ ζ, ΐνα r\ 
ν τι άρα καί ουχί β υ ά ρ α.

Εν στίνω ί», λέςει προτελευταία αντί σ μ π υ ) —  σν πω, 'ίνα η
1 \  \  > s ι  t 'ε ι jj. η  και ο υ / ι  ε ίν  ή .

Η κλείς της ς-εγανογραφίας ταύτης είνε τδ  άλφάβητον 
άντεστραμμένον, τουτέστιν αντί του α τδ ω, αντί του 
β τδ  ψ, καί ούτω καθεξής’ πρδς τούτοις καί at λέξεις 
γράφονται άντεστραμμέναι, οϊον αντί χάριτες— σετιράχ, 
κτλ . Κ ατά την μέθοδον λοιπδν ταύτην (ητις βεβαίο)ς ού-
δέν 2χει τδ Οαυμάσιον), ιδου ή έξήγησις τών συμβολικών
εκείνων στίχων, οιτινες έχουσιν έν πλεονέκτημα πλειότε- 
ρον τών λοιπών, οτι αί τελευταία», λέξεις έκάστου δΐ7 ί“ 
χου άποτελοϋσι συνήχησιν ?) λογοπαίγνιον μεταξύ των.

Αι τρεις  Χ άριτες τη ν  εϊδον κ α ί  αί Μοϋσαι αι έννέα, 
κ α ί  έκραύγασαν μέ Οάμβος « βα βα ί κάλλος! ε! ε! νέα!

« Μ εταξύ  τώ ν  ζώντίον π ά ντω ν  βασιλεύει, κα ί τ ί  άρα 
« π λ ε ίό ν τ ι  α ύ τη  αρμόζει, ε ίμή  σκήπτρον κ α ί  τ ιά ρ α ;

« Είς αύτην  πλέον δέν πρέπει άλλο τ ι ,  ε ίμή  λατρεία* 
« ουτε δέρας τή ς  Κ ολχίδος, η κ εσ τδ ; ,  ί) μ ή λ α  τ ρ ία !»

Εις του  ς^θους μου τδ ν  θρόνον ώς μονάρχης κι άν άνέβη, 
ά λ λ ά  φ ε υ ! τδν ερω τά μου άπαρνείτα ι κι άνανεύει.

Ο ίμ ο ι!  τ ί  ήλιΟιότης! τ ί  κακδν, α χ !  τ ί  μ<ορία! 
νά μ έ  φ α ίνετα ι  γλυ κ ε ία  η έκ τ α ύ τ η ς  τ ιμ ω ρ ία !

Είς τδ ν  πρώ τον λύτην  τή ς  σήμερον καταχο)ριζομένης 
Κ λειδδς , θέλομεν προσφέρει ά ντ ίτυ π ο ν  τοΰ  νεοεκδοΟέντος 
π ο ν ή μ α το ς  ημών « 0  Ε ν α σ τ ρ ο ς  Ο ύ ρ α ν ό ς . » Αν δέ 
έπιτύχν] τη ν  λύσιν δ έκ Σ αράντα-Ε κκλησιώ ν έπ ικρ ιτης 
ήμώ ν, θέλομεν δοορήσει α ύτώ  έξαιρετικώς τδ ν  Α ' τόμ ον  
τή ς  Ε π τ α λ ό φ ο υ .  Εννοείται δέ δ τ ι  ή λύσις πρέπει νά 
σ τα λ η  ήμ ίν  πρδ του  τέλους το υ  ένεστώτος μηνός. Ε σ τ ι  
δέ ή έν λ ό γ φ  Κ λείς ή εξής -

* * * ** * * * * * * *#■- 
Ο ο α  υο η  a  a  α ια ου ια υα  ιε α
* * ** * * * ** * * * * * * * **ια ε α  υα α α  α ω  ια ιε α α  ιε α ε

* * * ** * * -* ·* * * *
ο ο α  υο η a  a  a  to ου ιο υα ο ο
** * * * -* ** ** ** * * * * ι α  ε α  ιο ε α ι ια ε α  α  ω ωια
*  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  * *  ·* * *  *  *  *ι ο α  ε ο α ε α α α ο ε  α ε υ ο
* * * * * * * * *  * * * * * * * * * ** „ε ε. ου ι a  α αο η η υ η υο a  α

_  * *  * * * * * *  *  *  *  * *  *  * *  *  * *

Ω α α α  ε ιο υ α ιε α  ια υο ι ω α
* * * * * * * * * *  -* ·* * * * * *  ια  υο ο ιε ε ιε α  α  ια  υο ι οι ε α

* ** *** * * * *  * * * * · * * · * *  *
ιε η  ε ω ω  α  υ υο υο ο ια ο> ω εα
·* * -* -* * * * * * * * * * *  * *

ο ο  η ο ο ο ο  ο α ι ο α ε  ω ε
* * * * .*# ** * * * -* * * * * *■**■*

ιε ιε ε ο ο ο υ α  υο ο α  υε υο ο ο
* * * ·** * ·* ** * ** * *# * -** * * * * *  *μ ***'**-η α ε  ο ο ι ο ι ο ω  η η ο ο ^ ο ι ε
* * * * * * * *  * *  * * * * * * *  * *  

ιε ι ο ιε ε η η ω υο ιε ω υ ο υο α
* * *  * * *  * *  ** * * * * * * 

ι α η α η ο ι ι α υ  α ι α υ  ο ο
* * * ** * * * * Ά * * *Λ * * * * *

ε ο α α α  υ ο α ο  α ο ο α  υ ο α ε
* * *  * * * * *  * * * * * * *  * * ω α η  υα α  ο ο α  α ιε ω ο ω  ωι α

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ.

4 1 .

1 Γπο σχήμ α  σεμνόν μονα/οΰ  αν ζητήστ^ς, 
η εις έθνος προσβλέψτ4ς σπουδαΐον, 
άμφοτέρων ώς ονομα Οά μ ’ άπαντήστ,ς.

Ά ν  δέ παίζων δεςίως, Οελήστ4ς 
τών στοι/είων μου εν τών μεσαίων, 
διαγραφών αύτο, ν’ αφαίρεσής, 
είς πτηνον μεταβάλλομαι πλέον.

Κ. ΔΠΜΙΙΣΣΛΣ.

4 2 .
,-, \ . ·\ ι ft try ύ fΣυ, ο λεγοίν οτι ολα εινε ευκολον να λυστ^ς, 
τίς ή λέςις. την δποίαν έαν άποκεφαλίσ^ς 

καί τήν άναγραμματίστ^ς,
'ς  τοΰ πτο)·/οΰ καί τοϋ πλουσίου τας τραπέζας θ’ άπαντηστ,ς;

ΓΙ>. Μ. ΒΑΝΝΙΕΡΙΙΣ.
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