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To ίρίσαι την φυσικήν τοΰ ήλιου σύστασή, τά 
ίξακριβώσαι ττ,ν φύσιν της υλης, έζ ί ;  σχηματί 
ζετα ι ό άστήρ οϋτος, καί τά διευκρινίσαι την πρώ
την άρχήν τών έ» τ ή ; έπιφανείας αύτβϋ έκπεμ- 
πομένων θερμών και φωτεινών άκτίνων, ΐδου β ε
βαίως τινά ε*  τών σπουδαιοτέρων ζητημάτων, 
άτινα προσκαλείται νά λύση η αστρονομική επι
στήμη· Και είναι μεν αληθές, δτι είς τά άπο το- 
σούτων αιώνων τεθέντα ταύτα ζητήματα  οί άς·?0 
νόμοι πλέον γ) άπαξ ήθέλησαν νά δώσωσιν άπάν- 
τησίν τινα, άλλ αί προσπάθειαι αΰτών υπήρξαν 
μάταιαι μέ^ρι τοϋδε. Πολλα'ι καί εύφυεϊς υποθέ
σεις προετάθησαν, άλλ απασαι, υπά τής άκοιβοϋς 
παρατηρήσεως άνατραπεΐσαι, ύπεχώρησαν είς νέας, 
καί έν τοσούτω ή έπιστήμη εμεινεν ανίσχυρος εις 
τά νά έξηγήση το υλικάν βίκοδόμημα τοΰ άστέ- 
ρος, περί τον όποιον στρέφεται τά ήμέτερον πλα
νητικόν σύστημα.

Οί άρχαΐοι, οΐτινες έγνώριζον περί τοΰ ήλίου 
δ .τι διά τών γυμνών έφθαλμών δυνάμεθα νά δια- 
κρίνωμεν έπί τής έπιφανείας τοϋ άστέρος τούτου, 
άπηλλάττοντο ευκόλως τοΰ άλλως δυσκόλου τού 
του προβλήματος. Διότι δί αύτούς ό ήλιος ητο 
ότέ μέν πύρινον αρμα, ότέ δέ λαμπάς, άνάπτουσα 
καθ έκάστην πρωίαν, καί καθ έκάστην εσπέραν 
σβεννυμένη έν τοΐς κόλποις τών ύδάτων" ετεροι 
δ εβλεπον έν αύϊώ  λίθον φλογώδη, καί ετεροι πε 
πυρακτωμένον δγκον σίδηρου. At αφελείς αυται 
έρμηνεΤαι διήρκεσαν έπί μακράν, αί <5έ περί τού
του γνώσεις άνεπτύχθησαν βραδέως, ώ στε καί 
νΰν £τι άπαντώνται πολλοί, άρκούμενοι εις τάν ά· 
^λοϋν 7οϋτον τύπ°γ·" *δ ήλιος είναι σφαϊρ* πυρίτη,

ακίνητος έν τώ  μέσω τοΰ ουρανού». Αλλ είς τάν 
τύπον τοΰτον δέν ευαρεστείται καί ό διά τοϋ α 
στρονομικού τηλεσκοπίου έξετάζων μετά προσο
χής την επιφάνειαν τοϋ ήλιακοϋ δίσκου παρατη
ρητής. Καί τώ  όντι, είς τά βλέμματα τούτου ό 
ήλιος φαίνετκι διάφορος- δέν φεγγοβολεΤ άεννάω;, 
ούδέ είναι, κατά τήν Ικφρασιν τών άρχαίων, κα
θαρόν πΰρ' διότι διατρέχουιι τήν έπιφάνειαν αύ
τοϋ κηλΐδές τινες, άλλαι μέν σκιώδεις, άλλα ι δέ 
φωτειναί" καί αί κηλΐδες αύται, ών δ άριθμάς καί 
αί διαστάσεις ποικίλλουσι πολυ, όραταί κατ άρ
χάς πράς τά άνατολικάν τοϋ ήλιακοϋ δίσκου μ έ
ρος, προχωροϋσι βαθμηδάν πράς το δυτικάν, δπου 
φθάνο^σι μετά 4 4 ήμερών δρόμον' έκεΐ δέ χάνον
ται, καί τά συχνότερον ό παρατηρητής δέν έπα- 
ναβλέπει αύτάς πλέον" άλλ ένίοτε, καί δτε μά
λιστα είναι μεγάλων διαστάσεων, τάς βλέπει έκ 
νέου άναπηδώσας πράς άνατολάς μετά 14 ήμέ- 
ροίς άπο τής άφανείας αύτών, έπαναλαμβανούσας 
τάν πρώτον δρόμον αύτών καί πάλιν ώς τά πρώ
τον χανομένας προς άνατολάς, δπως άναφανώσ·ν 
έκ νέοι» προς δυσμάς μετά 1 4 ήμερών ϊκλειψιν. 
Αί αλληλοδιάδοχοι αύται έμφανίσεις καί έκλείψεις 
τύνανται είς τινας κηλΐδας ν άνανεωθώσιν έπί 
πέντε καί μάλιστα £ξ μήνας" άλλά δέν υπάρχει 
παράδειγμα δτι ώρισμένη τις κηλίς διετέλεσε 
μακρότερον έπί τ ή ; ηλιακής σφαίρας.

Ο τε, πρά δύο καί ήμίσεως αιώνων, οί άστρονό- 
μοι άνεγνώρισαν τήν υπαρξιν τών κηλίδων τού
των καί έβεβαίωσαν τήν τακτικήν πορείαν αύτώ·1, 
έκτοτε παρεδεχθησαν άμέσως καί τήν φύσιν τής 
τάν ήλιον έμψυχούσης κινήσ^ως. Η μετά προσοχής 
έςέτασις τών υπά τών ηλιακών κηλίδων παρου- 
σιαζομένων σταθερών χαρακτηριστικών" ή εναρ
γής κίνησις αύτών, βραδύτερα ουσα δτε ίγγίζουσι 
τά άκρα τοϋ ήλίου, ή δσον δτε προσπελάζουσιν 
είς τά κέντρον αύτοϋ" ή πορεία αύτών, γενομένη 
πάντοτε παραλλήλως πράς τάς διευθύνσεις τών 
προγενεστέρων κηλίδων* καί τέλος, ή γενική π α -



ρατήρησι; τών παραμορφώσεοιν, δσαι γίνονται εΐ; 
τά σχήματα αύτών, κατά τήν et; τά  διάφορα ση
μεία τή ; έπιφανεία; διάβασίν τω ν' ταΟτα πάντα 
παρεκίνησαν έκτοτε τού; αστρονόμους νά θεωοώσι 
τον ήλιον ώ ; σώμα φωτεινήν, σφαιρικόν, στρεφό 
μενον περι τον ϊΉον άςονα άπ ανατολών προς 
δυσμά; έντδ; 27 περίπου ημερών, καί εις τοΰ 5 
ποιου τήν έπιφάνειαν ανελίσσονται φαινόμενα α 
γνωστά, τών οποίων τήν έφήμερον υπαρξιν άπο- 
καλύπτοοσιν αί κηλΐδε;.

Καί τοι έν τούτοι; έμελλε νά έπενεργήση μ ε
γάλο;·, έπί τ ή ; προόδου τη ; έπιστημη; ή ώραί* 
αυτη άνακάλυψις, δεν έξή ί*ει δμως εΐ; τήν λύσιν 
τοσοΰτων προβλημάτων, άτινα διεγείρει η περί 
τοϋ ήλίου μ ίλέτη . Δέν έλεγέ τ ι  περί τ ή ; άλικης 
συστάσεω; τοΰ άστέρο; τούτου καί Ιπομένοις !■· 
."ών σπουδαιότερων μερών του ζητήματος τούτου 
άφίνετο είσέτι εΐ; εικασίας, α ϊτινε;, περιπλέον,, 
δέν έλειπον-

Ο Γαλιλαίο; υπέθετε τον ήλιον σώμα στερεόν, 
φωτεινόν, περι*υκλούμενον υπο λεπτοΰ τινο; ΰγροΰ, 
άναλόγου πρδς την ήμετέραν ατμόσφαιραν, καί 
?ν τή  έπιφανεία τοΰ οποίου νέφη, δμοια πρδ; τά 
νέφη τ ή ; γής, σχηματίζουσι σκοτεινά; κηλΐδας. 
ό  Σχέϊνερ έξελάμβανεν αύτόν περικυκλούμενον ΰπϊ> 
ώκεανοΰ πυρό;, έχοντο; τάς θυελλώδεις κινήσει; 
αυτοΰ, τά ; αβύσσου; καί τ ά ; υφάλους του. 0  Λα- 
χίρος συνέθετε τον αστέρα τοΰτον έξ δγκου πε- 
πυρωμένου ρευστοΰ, έν τώ  κόλπω τοΰ έποίου κο- 
λυμβώσιν αδιαφανή καί σκιώδη σώματα. Τουναν
τίον δέ, ό Φοντενέλλης έσ/ημάτιζεν αΰτον έκ πυ- 
ρήνο; στερροΰ, μέλανο; καί κεκαλυμμένου ύπδ υ- 
γροΰ φωτεινού στρώματοί, οθεν ή παλίρροια καί 
ή αμπωτις άνεδείκνυον άπδ καιρόν εις καιρόν 
σκοτεινούς τινας βράχους. Αλλοι δέ αστρονόμοι 
ηθελον ότι α! κηλΐδε; παρήχθησαν έκ τής έπί τής 
έπιφανεία; τοΰ ήλίου έκρήξεως ηφαιστείων κρατή
ρων, κ. τ· λ.

Αί υποθέσ εις αυται είναι μέν το πλείστον άπο 
δεκταί, εν οσω τ ι ;  περιορίζεται ε ΐ; τήν έπιπόλαιον 
έςέτασιν τών κηλίδων τοϋ ήλίου, άλλ ούχί καί 
έάν τ ι ; έμβαθύνη είς τήν μελέτην τών έπί τής έ
πιφανεία; τοΰ άστέρο; τούτου ένεργουμένων φαι
νομένων. Ευθύς δ έν πρώτοις ΰπενθυμίσοιμεν ότι 
αί κηλΐδε; είναι δύο ειδών' αί μέν, μέλαναί καί 
εύπαρατήρητοι, σύγκεινται έκ μέρου; έντελώ; 
σκοτεινού, ή πυρήνο;, σχήματο ; άκανονίστου καί 
6οοντωτοϋ καί πανταχόθεν περιβαλλόμεναι ύπδ 
ζώνη; φωτεινοτέρας τοΰ πυρήνο;, σκοτεινοτέρας 
δε τοΰ ηλιακού δίσκου, καί $ν καλοΰσιν ύποσκί- 
αοιν·' αί δέ, τουναντίον, λαμπραί καί αύτοΰ τοΰ ή 
λίου φο^τεινότεραι, χωρίζονται μετά λάμψεως 
άπδ τής έπιφανείας, εχουσιν όμογε*ή κατασκευήν 
καί είναι α: καλούμενα', φωτειναί άκτΐνες, η δ α -  
ιh e· Εκάστη μελανή κτ,λίς φέρει μεθ έαυτής συ
νήθους πυρήνα καί υποσκίασιν άλλά καί άπλώ; 
εχουσι πυρήνα κνευ νπθ7Χ.'.άσ;&>; καί τ ’ άνάτϊαλιν.

Γέλο; δέ, τής έμφανίσεοι; μ ια ; μελανή; κηλΐδο; 
προηγείται σχεδόν πάντοτε ό σχηματισμός μ ια ; 
δαδό;.

Αί έναργείς τροποποιήσει;, ά ; αί κηλΐδε; αυται 
ύφίστανται εί; τό σχήμα αύτών εί; έκάστην ή- 
μίσειαν περιστροφήν των, 5 σχηματισμός τών κη- 
λίδων άνευ πυρήνο; καί χνε> ύποσκιάσεως, ή σύ- 
σχεσι; τών μελανών κηλίδων καί τών δάδων, 
ταΰτα πάντα, καλώς έξηκριβωμένα καί μαρτυρού- 
μενα τήν σήμερον, είναι άπολύτω; ανεξήγητα διά 
τών διαφόρων υποθέσεων, τ ά ; όποία; άνεφέραμεν, 
*αί έπομένω; αύται άπό ένδ; περίπου αίώνο; έ- 
δέησε νά ύποχο)ρήσωσιν είί άλλα; λογικωτέρα;.

Δύο θεωρίαι παρουσιάζονται τανΰν ε ί; έξήγησιν 
τή; φυσικής τοΰ ήλίου ουστάσεο>ς. U μία τούτων, 
σχεδόν παρά πάντων δεκτή γενομένη, ορίζεται 
συνήθως υπό τό δνομα θεωρία τών τριών ατμο
σφαιρών- ή δέ άλλη, προ πέντε περίπου έτών 
•ίγχαινισθεΐσα παρά τοΰ Κ. Κςρχαρφ, προσεγγίζει 
μάλλον τήν αρχικήν ύπδθ;σιν τοΰ Γαλιλαίου.

Κατά τήν πρώτην τών δύο τούτων θεωριών, ή 
θερμότης καί τδ φώ; τοΰ ήλίου έκπηγάζουσιν 
ούχί έκ σώματος στερεού ή ρευστοΰ, άλλ έκ πε- 
πυρακτωμένου δγκου άερίου καί ατμών. 0  ήλιος 
σχηματίζεται έκ κεντρικού τινο; πυρήνο; σ τ ε 
ρεού, σχετικώς μέλανο; καί ψυχροΰ καί περικυ- 
κλουμένου πανταχόθεν υπο τριών ομοκέντρων 
ατμοσφαιρών. Τούτων δ ή πρώτη, άπτομένη τοΰ 
κεντρικού πυρήνος, σχηματίζεται ύπδ νεφών, ό
μοιων το ι; γηΐνοι; νέφεσιν, ολίγον δέ ή παντελ.ώς 
φοιτεινών καθ έαυτά, άλλ ίκανών ν άντανακλά- 
σ&>σιν όλοσχερώ; τάς προσβαλλούσα; αύτά α κτί
να:, καί καλυπτόντων δίκην άλεξιπύρου τόν κεν
τρικόν όγκον. Τήν άτμοσφαϊραν ταύτην διαδέχε
ται δεύτερα, φύσεω; διαφόρου, ήτις, συγκειμένη 
έκ πεπυρακτωμένων υλών, έκπέμπει σταθερώς 
μεγίστου; δγκου; θερμότητος καί φ ω τό ;- αυτη δε 
δίδει εις τόν ήλιακδν δίσκον τήν λάμψιν αυτοΰ, 
άν τις ώς έκ τοΰ σχήματος αύτοΰ περιορίζη τά 
ορατά μέλη τοΰ ήλίου, καί είς ταύτην οί άστρο- 
νόμοι έδωκαν τδ χαρακτηριστικόν δ'νομα φο)το- 
σφαίρα;. Τέλο;, τρίτη ατμόσφαιρα, άίριώδ/.ς καί 
διαφανής, ούχί δέ φωτεινή καθ έαυτήν, περικαλύ
πτει ολόκληρον τόν άστέρα.

It θεωρία αΰτη, έπινοηθεϊσα τώ  \~ 74 ύπό τοΰ 
ίκ Γλασκόβου Ούίλσωνος, ύποθέτοντος οτι ό ήλιος 
σύγκειται ΰπδ σκοτεινής σφαίρα;, καλυπτόμενη; 
υπο ενός μδνου αεπυρακτωμένου περικαλύμματος, 
συμπληρωθεΐσα είκοσιν ετη  βραδύτερον ύπό τοϋ 
Οΰίλλιαμ Εοσχέλλου, εΰρίσκοντο; έν τή ΰπερεπι- 
θέ-rst τών τριών άτμοσφαιρών τήν έξήγησιν τών 
δάδων καί τών μελανών κηλίδων, ή θεωρία, λέ- 
γομεν, αυτη έλαβεν έν τα ΐ; ήμέραις ημών σπου- 
δαίαν πειραματικήν έπιβεβαίωσιν. 0  Αρηγύ κα- 
τέδειξε τώ  δντι, δτι τό έκ τών άκρων τοϋ ήλίου 
«κπεμπόμενον φώς έχει ιδιότητας, £ς μόνον τδ 
φώς Τών 7ϊϊ?ϊυρωμίίνωγ άερίών κατέχει. Αί άΐ'.τϊ-

vs;, ά ; έκπέμπουσι τά  μέχρι πυρακτώσεω; θερ
μαινόμενα στε^ρά ή ρευστά σώ ματα , λαμβανόμενα 
έν τώ  παραλληλοσκοπίω, δίδουσι δύο έτεροχρόους 
εικόνας, άρκεΐ νά έξέλθωσιν υπό γωνίαν u a νώς 
μικράν. Τδ πράγμα δμω ; διαφέρει, έάν αί εικόνες 
προέρχονται ειτε έκ τών άκρων τοϋ ήλίου, είτε 
ές άεριώδου; πεπυρωμένου δγκου. Τότε δέ ούδεμί* 
άλλοίωσι; τοΰ φ ωτό; κατχδηλοϋται καί έν τώ 
παραλληλοσκοπίο) παρατηρούνται δύο μόνον είκό 
νε; καί ίση; έντάσεω;.

Η μ ετζςύ  τών ιδιοτήτων τών ηλιακών άκτι 
νων καί τών έκ τών πεπυρωμένων aspicov προερ
χόμενων βαθεια αυτη αναλογία έπιτρέπει ήαϊν ν
* \ f * > / ·  ̂ j \&ποβωβο>μεν ε:ς αμφοτε:ας τ/,ν αυτ·/;ν καταγω 

γην καί ή θεωρία τοϋ Ερσχέλλου ένισχύεται i f  
κούντοι;·

Περιπλέον δέ, έάν παραδεχθώμεν τά ; βλέψει; 
τοΰ όιασήμο » τούτοι άστρο όμου, έάν ε ί; τήν 6πο- 
θεσιν τών τριών ομοκέντρων ατμοσφαιρών ενώσω 
μεν τήν τών αεριωδών καθέτων ρευμάτων, «τινα 
ΰψοϋνται έκ ταϋ κέντρου τοϋ ήλίου ε ί; τήν περι
φέρειαν ώ ; τά τών γήινων ήφαιστείων, εύκόλω; 
τότε έννοούμεν απαντά τά έπί τή ; έπιφανεία; τοϋ 
ήλίου ορατά φαινόμενα· Τά ρεύματα ταΰτα, ρι 
πτόμενα σφοδρώ; διά μέσου τών άεριωδούν περι
καλυμμάτων τοϋ ήλίου, διασχίζουσιν αύτά καί 
μεταβάλλουσι τήν θέαν αύτών διαφοροτρόπως. 
Ο τέ μέν ίστανται καί θλώνται κατά τής φ ωτο
σφαίρα;, καί τότε υπδ τήν πίεσιν αύτών τδ φω
τεινόν στρώμα εγείρεται ώς μέγα ρεΰμα καί ή έ- 
πιτοπιος συσσωοευσις τοϋ πεπυρωμένου δγκου 
προξενεί δαδα, ότέ δέ, τουναντίον, τό ρεϋ 
μα σχίζει τήν φωτόσφαιραν ώς καί τό κα τώ 
τερον στρώμα, ί  πυρήν καθοράται διά μέσου τοΰ 
άραιώματο; καί έπί τοϋ δίσκου φαίνεται σκοτεινή 
κηλίς. Εν γένει δέ, κατά τό σύστημα τούτο, έξη 
γοΰνται εύκ,όλω; έ σχηματισμός τών άνευ ΰποσ/.ι- 
άσεως κηλίδων, ό σχηματισμό; τών μονηρών ΰπο- 
σκιάσεων καί ή πρό τ ή ; παραγωγής τών μελανών 
κηλίδων έμφάνισις τών δάδο>ν.

όμολογητέον έν τούτοις, δτι ή θεωρίχ αΰτη 
τοϋ Ερσχέλλου δέν είναι έντελώ ; άποχρώσα. Καί 
είναι μέν άληθέ; δτι δέν επιδέχεται σπουδαία: 
άντιλογία;, άλλ ούδέν ήττον δέν φέρει τήν ά- 
παιτουμένην πεποίθησιν εί; τό πνεύμα, καί ή αλ
λόκοτος υπόδεσις περί τριπλή; «τμ οσφ χ^ α ς, περί 
κυκλούσης σκοτεινή;/ σφαίραν, είναι μέν εύφυέ; 
επινόημα, άλλά δέν φαίν.εται ή έκφρχο’.ς τ ή ς  ά- 
ληθεία;.

Ετέρα θεωρία έγεννήθη πρό τεσσάρων ή πέντε 
έτών κατά συνέπειαν τώ νύΰό τών Κ. Κ . Βυνσέν 
καί Κιρχόρφ γενομένων άξιολόγων ανακαλύψεων 
έπί τή ; άναλύσεω; τοΰ ηλιακού φωτό;. Π υπόθε- 
σ ι; ένταΰθα είναι δλως διάφορος· διότι, κα τ’ αύ
τήν, 6 ήλιος είναι ρευστό; δγκο;, ού τινο; ή πε- 
πυρακτωμένη επιφάνεια έκπληροί τδ έργον τής 
φωτοσφαίρα;, καί 3ν τϊανταχόθεν περικυ/νλοί δια·

-----

φανή; άτμοσφαίρα. Οπως δέ έξηγήση τδν σχημα 
τισμόν τών κηλίδων, ά Κ. Κιρχόρφ υποθέτει τδ 
περικάλυμμα τούτο συγκείμενον έξ άεοίου καί α τ 
μών εκπεμπομενων υπο τής φωτοσφαίρα;’ προ
σέτι όέ, οτι μερικαι τινες καταψύξεις δύνανται 
έξ αιτίων δλως άπροσδιορίστων νά παραχθώσιν έν 
τώ μέσω τουτω" και εκ τών διδομένων τούτων 
:;άγω ν τό συμπέρασμα, δπερ έπιβάλλουσι τά  α
νάλογα φαινόμενα τή ; γηί'νου ατμόσφαιρας, πα
ραδέχεται τδν σχηματισμόν σκιερών νεφών, γινο
μένων έκ τής εισαγωγής συμπεπυκνωμένων υλών 
ν.ά τ ή ; σχετι-ιής καταβάσεως της θερμοκρασίας, 
καί ρνπτομένων υπό τό σχήμα κηλίδων, έπί τής 
έπιφανείας τοϋ ήλίου, ού τήν λάμψιν σκοτίζουσιν 
έπί στιγμήν.

Εκ τής άναλυτικής μ ελέτη ; τοϋ φωτδ; παίεκι- 
νήθη έ Κ. Κιρχόρφ νά σχηματίση θεωρίαν τόσον 
αντίθετον εί; τά ; άπό τοϋ Ερσχέλλου μέχρ> τού 
νϋν γενικώ; παραδεχθείσχ; ιδέα;. Ακολουθών μετά 
τού Κ. Βυνσέν τά ; περιφήμους ερεύνα; αύτοΰ 
έπί τ ή ; φασματοσκοπία;, άνεγνώρισεν ό σοφδ; ου
τος άνήρ, δτι αί ήλιακαί άκτΐνες δέν δύνανται 
νά συγχέωνται με τ ά ; έκ τών φλεγομένων α ε
ρίων έκπεμπομένας. I I  παρατήρησις καταδεικνύει 
τώ δντι, δτι τά έκ τή ; διαθλάσεως τοϋ φ ω τδ ; 
διά μέσου πρίσματο; παραγόμενα χρώματα έχουσι 
διαφόρους χαρακτήρας κατά τήν φύσιν τής φ ω 
τεινή; πηγή ;, έξ ή ; παράγοντα ι' έάν αί άκτΐνες 
έκπέμπωνται έκ πεπυροιμένου ομογενούς σώματος, 
τό φάσμα είναι συνεχές καί τά  έπτά χροίματα 
έξαπλούνται, έλαττούμενα βαθμηδόν κατά τδν 
χρωματισμόν άπό τοϋ ίοειδοΰς μέχρι τού έρυθροΰ' 
έάν δέ προέρχωνται έκ πεφλογισμένου άερίου, έν 
τώ κόλπορ τού δποίου ή θερμότη; εξα τμίζει υλα; 
μ εταλλικά ;, τό φάσμα σημειοΰται ύπό λαμπου- 
σών ζω νώ ν καί έάν τέλος αί άκτΐνεί, πριν ή εΐ- 
ιέλθο)σιν είς τό διαθλαστικόν πρίσμα, έξ οίασδή- 
ποτε πηγή; καί αν έκπηγάζο)σι, διαπερώσιν 
άτμοσφαϊραν μεταλλικών άτμών, τόν τόπον ?ν 
κατείχόν at λάμπουσαι ζώναι κατέ/ουσιν ήδη 
έν τώ φάσματι μελαναί γραμμαί. Τοΰτο λοιπόν 
συ'μβίΐνει έν τώ  φάσματι τοΰ ήλιακοΰ φο^τός' 
περικλείει μελανά; γράμμα;", *αί επομένως αί 
παράγουσα’, αύτδ άκτΐνες δύνανται νά θεωρηθώ- 
σιν ώ ; έκπεμπόμεναι έκ πεπυρωμένου πυρήνο; 
ρευστού ή πτερωτού, περικυκλουμένου υπδ αεριώ
δους καί κατά μέρος άπορροφητική; άτμοσφαίρα;.

II  θεωρία αΰτη, κ ι ί  τοι τό κ α τ άρχά; έγένε
το μ ετ ' ίδιαζοίσης δλω ; εύνοία; άσπαστη, είνα’· 
πολλφ ολιγώτερον έπαρκή;, ή δσον ύπδ τοϋ Ερ
σχέλλου έπινοηθεϊσα καί παραδεχθείσα ύπδ τών 
πλείστων νεωτέρων σοφών. Λ φίνε: άνεξήγητα
πολλά ήλιακά φαινόμενα καί ιδίως τήν παραγω
γήν τών-δάδων καί τήν τών άνευ πυρήνο; ύπο- 
σκιάσεων' περιπλέον δέ, φαίνεται ασυμβίβαστος 
μέ τήν άσθενή συμπύκνωσιν; .^ν οί ύπολογισμοί



άπβδίδουσιν εις τόν ηλιακόν όγκον* καί επομένως 
τανΰν αριθμεί έλάχιττον άριθμόν οπαδών.

Πολλοί ά^τρονόμοι, βλέποντες το άνεπαρκέ; 
τών δύο τούτων θεωριών, προ πάντων δε εκπλητ
τόμενοι έκ τών άντιφατικών σ,ιμ.περασμάτων, ά 
τινα έξήγεν ό Αραγυ εκ τ ή ; παραλληλοσκοπική; 
άναλύσεω; του φωτός και δ Κ.. Κιρχόρφ εκ τή ; 
φασμ,ατική; άναλύσεω; τών χρωμάτων, πολλοί, 
λέγομεν, άίτρονόμοι ήνωσαν κατά τούς τελευ
ταίους τούτους χρόνους τάς προσπαθείας αυτών, 
όπως ευρωσι νέα στοιχεία ικανά νά έςηγώσι λογι- 
κώς τά  γιγνόμενα. Βοηθούμενοι δε υπό τ ί ς  φωτο- 
γραφίας, Ακολούθησαν μετά συντόνου ζήλου τήν 
καθημερινήν μελέτην τών ήλιακώ/ φαινομένων 
καί ούτως συνήγαγον π λείϊτα ς αποδείξεις, εζ ων  

ή έπιστήμη έξήγαγεν ήδη πολλοΰ λόγου άξια 
συμπεράσματα.

Τήν πρώτην θέσιν μεταξύ τών διαφόρων έρ
γω ν, άτινα περί τοϋ αντικειμένου αύτοϋ έγράφη- 
σαν, κατέχουσιν αί περί τών ηλιακών κηλίδων 
παρατηρήσεις τοϋ Κ . Κ α ^ ιγκτώ νος, τάς δ- 
ποίας δ σοφός ουτος αστρονόμος έπί επτά 
καί ήμίσυ ετη  έξηκολούθησε καί κατέγραψεν έν 
συγγράμματι βραβευθέντι εσχάτως υπό της Ακα
δημίας τών Επιστημών. Αί παρατηρήσεις αύται, 
μ ετ’ έπιμελείας συζητηθεΐσαι, έφεραν είς τήν έπι 
κύρωσιν καί μάλιστα εις τήν άνακάλυψιν τα κ τι
κών νόμων, χωρίς ν’ άντικρουσθώσιν δπό τών τής 
αύτής φύσεως εργασιών, άς έξετέλεσεν 6 Κ . Σα- 
κορνάκ εν τώ  άβτεροσκοπείω τών Παρισίων και 
δ Κ . Σέκκας έν ίώ μ η . Ο ύτως, έν τή  πορεία τών 
ηλιακών κηλίδων παρετήρησαν διαφόρους τα χύ τη 
τα ς, μείζονας μέν όταν αί κηλΐδες πληΉ«ζο)σι 
προς τόν ισημερινόν, έλάσσονας δέ, δταν απομα
κρύνονται, καί έκ τών βεβαίων τούτων γιγνομέ 
νων έσυμπέραναν οτι αί κηλΐδες άνήκουσιν είς α τ
μόσφαιραν ομογενή καί άφ εαυτής κινουμένην. 
Ησαύτως δέ, δ άξιοσημείωτος νόμος, 8ν διεΐδεν δ 
Σουάβος, καθιερώθη δριστικώς έκ τών παρατη
ρήσεων τούτων, καί τανϋν γνωρίζομεν μετά θε- 
τικότητος ότι ή παραγωγή τών κηλίδων εΐναι 
περιοδικόν φαινόμενον, τοϋ δποίου ή εντασις αυ
ξάνει τακτικώ ς έπί πέντε ετη , καί μειοϋται 
κατόπιν βαθμηδόν κατά τά  προσεχή πέντε. Και 
έκ τών διδομένων δέ τούτων προσέτι δ Κ· Στέ- 
βαρτ κατέδειξε τήν υπαρξιν σχετικής τίνος θέ- 
σεως έπαισθητώς σταθεράς μεταξύ τών κηλίδων 
καί τών δάδων.

Προσθέ*ωμεν ε ί; ταϋτα τήν υλικήν άπόδειξιν, 
•V δ Κύριο; Οΰά^ρεν δέ Ααρύης έδωκεν έσχάτω ; 
περί τοϋ σπηλαιώδους σχηματισμού τών κηλίδων 
καί της δρεινής θέας τών δάδων, θεις έν τώ  7ε” 
ρεοσκοπίω δύοήλιακάς φωτογραφίας, ληφθείσα; έν 
διαλείμματι ολίγων ήμερών, καί θέλομεν κατα- 
δείξει, ώς πρό; τό ουσιώδες τουλάχιστον μέρο; 
αύτών, τάς κυριωτέρας ανακαλύψεις, αΐτινες 6· 
φείλονται είς τήν αστρονομικήν παρατήρησιν τών

ήλιακών φαινομένων κατά τό διάστημα τών τ ε 
λευταίων τούτων έτών.

Αλλ’ αί ανακαλύψεις αύται περιλαμβάνουσιν 
άρά γε ικανά σ το ιχ εΐ* , έξ ών άγόμινός τις νά 
σχηματίση 'έαν θεωρίαν; Δύναταί τ ι ;  άπο τοϋ 
νϋν ν’άπο(2ρίψη τάς άτελεΐς εικασίας τοΰΛ Ερσχέλ- 
λου ή τοΰ Κ. Κιρχόρφ καί νά ζητήση είς πιθανω- 
ΐέρας υποθέσεις τήν έξήγησιν τής φυσικής τοϋ 
ήλίου συστάσ:ως,* Τοΰτο φρονοϋσι πολλοί αστρο
νόμοι’ τούτων δ ηγείται ο Κ· Fayo, καί τό υπό
μνημα αύτοΰ, έν ώ δ σοφό; ούτος άνηρ ανΐπτυςεν 
εσχάτως τήν έαυτοϋ θεωρίαν, έπεδοκιμάοθη ήόη 
υπό έξόχοιν άστρονόμων.

Κατά τόν Κ. F a y e , ό ήλιος δέν δύναται νά η 
ναι μήτε ρευστός, μ ήτε στερεό;, άλλ αεριώδη; 
τ ι; δγκο; άπαρτίζει αύτόν όλόκληρον τα  δε διά
φορα στοιχεία, έξ ών δ δγκο; ούτος συγκειται, 
διασκορπισθέντα ποτέ έν τώ  απειρω τοϋ οΰρανοΰ, 
ύπό σχήμα νεφαλώδε; άναμφιβόλως, συνεσωρευ- 
θησαν έπειτα βαθμηδόν διά τής συνελκτικής δυ- 
νάμεως. Τόν αύτόν δέ χρόνον καί διά τήν αύτήν 
αιτίαν, ή έμψυχοΰσα αύτα (,ωηρα δύναμις ευρεθη 
άναπληρωθεΐσα δί άναπτύζεω; άπειρου Οερμοτητο; 
καί ίκανή;, κατά τόν Κ. H e l m h o l t z  νά συντηρήοη 
τόν ή μέτερον πλανήτην έπί έκατομμ-ύρια ένι- 
α>τών.

0  ήλιο;, συμπληρώσαί τήν πρώτην ταύτην τής 
μεταμορφώσεως αύτοϋ φάσιν, εισήλθεν εις δευτε* 
ραν περίοδον, τήν τής καταψύξεως τής έπιφα
νείας αύτοΰ, καί είς ταύτην τήν έποχήν εφθασε 
σήμερον. Καί είναι μέν είσέτι αεριώδης δ δγκο;, 
άλλά μεταξύ τών κεντρικών καί τών εξωτερικών 
στρωμάτων ύπάρχουσι μεγάλαι διαφοραι. Εν τώ  
κέντρω, άπασαι αί υλαι, έξ ών σχηματίζεται δ 
ήλιο;, είναι εί; κατάστασιν άπλών άτμών, μεμο
νωμένων άπ’ άλλήλί^ν καί άπηλλαγμενων πασ
τός συνδυασμοΰ' είναι χάος καί ή θερμότης είναι 
τόσον μεγάλη έκεΐ, ώ στε αί χημικαί δυνάμεις νά 
δύνανται νά έπενεργώσιν. Εν τούτοιςι τά  κεντρι
κά ταϋτα στρώματα διατηροΰβιν άπασαν σχεδόν 
τήν αυτών θερμότητα, άπαν σχεδόν τό φ ώ; αυ
τών' ή άπο^ροφητική δύναμι; έζισοΰται πρό; 
τήν θερμογόνον δύναμ,ιν αύτών, καί δ ήλιος μό
λις ήθελε φωτίζει ημάς καί ή θερμότη; αύτοΰ θά 
ήτο σχεδόν άγνωστος, αν δλόκληρος ο ογκος ευ- 
ρίσκετο έν τή  καταστάσει ταύτη. Αλλά τά  εξω 
τερικά στρώματα, πολύ διάφορα τών κεντρικών, 
είναι τούνα»τίον ή έδρα πολ.λ,ών σπουδαίων θερ
μών καί φωτεινών φαινομένων. Τά άεριωύη ς·ρω- 
ματα έφ’ όσον άπομακρύνονται τοΰ κέντρου ψυ* 
•/ραίνονται* ή θερμοκρασία αΰτών δέν εΤναι πλέον 
ή 15— 4 5 φοράς άνωτέρα τής τών εστιών τών 
άτμαμαξών καί σχετικώς γίνονται άρκούντως ψυ
χρά, ώ στε ή χημική συνάφεια χαί σχέσις 'ά  δύ- 
νχνται νά ένεργώσι. Τότε δε έκτελοΰνται όια· 
φοροι συνδυασμοί* στερεαί ή ρευσταί υλαι έζορ- 
μώ σι, φθάνουσι τα χ έο ς τήν είς έπαφήν πύρωσιν
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τώ ν περικυκλούντων αύτάς θερμών άερίων, έκπέμ- 
πουσιν ύπό τήν μορφήν ταύτην άκτινοβόλον θερ
μότητα καί φώς, έπειτα , έκ τοΰ βάρους αύτών 
ελκυόμεναι πρός τό κέντρον τοΰ ήλίου, έπανέρ- 
χονται ζητοϋται είς τά κατώτερα στρώματα τήν 
είς νέας εξατμίσεις καί αποσυνθέσεις άναγκαίαν 
θερμοκρασίαν.

Τοιουτοτρόπως ή φωτόσφαιρα, ανάλογος πρό; 
τήν λάμπουσαν φλόγα τοϋ ε ί; φωτισμόν αερίου, 
σχηματιζομένη έκ στερεών μορίων κρεμαμένων 
Εν τώ  μέσω άεριώδου; δγκου, όστις θερμαίνει αύ
τά μέχρι πυοώσεως, ή φωτόσφαιρα, λέγομεν, 
προϊόν σχετικής τών εξωτερικών στρωμάτων τής 
ηλιακής ούσίας ψύξεως, μεταβάλλεται καί άνανε- 
οϋται σταθερώς έκ τοΰ άεριώδους πυρήνος, 3ν περι
καλύπτει·

0  ήλιο; είναι λοιπόν έίρα άπαύστου κινήσεως 
καί πάντα τά έπί τής έπιφανείας αύτοΰ συμβαί 
νοντα δέν εΤναι ή συνέπεια τ ή ; κινήσεω; ταύτη;. 
Οταν δέ νέαι ύλαι, ύψούμεναι έκ τοϋ κέντρου είς 
τήν περιφέρειαν, άναπληοώσι τά ; έκ τ ή ; πυκνώ- 
σεω ; αΰτών ε ί; τά  κατώτερα στρώματα καταπε. 
σούσα;, τό άεριώδε; ρεΰμα ίσταται ένίοτε έν τώ  
μέσω τ ή ; ©ωτοσφαίρα; καί ένίοτε υπερβαίνει τήν 
θέσιν ταύτην. Εν τή πρώτη περιπτώσει, ή υψω- 
σις τοΰ φωτεινού δγκου προξενεί δάδα' έν δέ τή 
δευτέρα, τά  τής έπιφανείας στρώματα, διασχι
ζόμενα, ώς ύπέθετον δ Το'ίλσων καί δ Ερσχελλος, 
δεικνύουσιν ύπό σχήμα μελανής κηλϊδο; τόν σ χ ε
τικώ ς σκοτεινόν τοϋ άστέρος πυρήνα.

Απαντα τά φαινόμενα, όσα παρουσιάζει η επι
φάνεια τοΰ ήλιακοΰ δίσκου, έξηγοϋνται εΰχερώς, 
έάν παραδεχθώμεν τήν νέαν ταύτην θεωρίαν, καί 
ή άνάλυσις μάλιστα τοΰ Αριγύ παύει τοΰ νά ή 
ναι άσυμβίβαστος πρός τήν τοϋ Κ. Κιρχόρφ. Καί 
τώ  δντι, ώς εΰλόγως παρατηρεί δ Κύριο; F ay e , 
δ Αραγύ, συγκρίνα; τήν φωτόσφαιραν πρός πε- 
πυρωμένον άέριον, ήθέλησε νά είπη ούχί περί 
σκοτεινής φλογός, άλλά περί φλογό; λαμπρά;, ώς 
ή τοΰ έν χρήσει άεοίου, καί επομένως σχημ α τι- 
ζομένης ύπό αερίου θερμοτάτου, ολίγον φωτεινοϋ, 
άλλά μ,εστοϋ στερεών πεπυρωμένων μορίων. Λοι
πόν τοιαύτης φύοεως φλόξ δέν δύναται νά δώση 
είς τήν άνάλυσιν μήτε συνεχές μήτε μέ λαμ- 
πράς γραμμάς φάσμα, ώς τινες τών φυσικών έφα- 
νησαν πιστεύσαντες τδ κατ άρχάς. Δέν δύναται, 
ώς έκ τ ή ; άποδ^οφήσεω;, ·?1ν τό άεριώδε; μέσον έ- 
ζασκεΐ έπί τών καθαροϋ φωτό; πεπυρωμένων 
μορίων, νά δώση, ?ι φάσμα μέ μελανά; γραμμά;, 
ομοιον πρό; τό ύπό τοΰ ήλιακοΰ φωτός διόό- 
μενον-

Η πρό; έξήγησιν τ ή ; φυσική; τοΰ ήλίου συς-α- 
σεω; προτεινομένη άγχίνους θεωρία τοΰ Κ . F a y e  
είναι βεβαίω; ή έπαοκεστέρα τών μέχρι τοΰύε 
γνωστών' εξηγεί πάντα τά  γνωστά φαινόμενα και 
συμβιβάζει τάς κατ’ έπιφάνειαν μάλλον άντιθέτουί 
παρατηρήσεις. Αλλ’ είναι έλευθέρα πάσης έπικρί-

σεως; Η ΰπόθεσις τοϋ ότι δ ήλιος είναι έξ ολο
κλήρου άιερώδης, είναι άρά γε σύμφωνος μέ πάν ό ,τ ι 
λέγει ή άστρονομία περί τής τοΰ άστέρο; τούτου 
πυκνότητο;; Τοΰτο βεβαίω; θέλει συζητΓ,θή. Πρός 
τό παρόν άς εύχαριστηθώμεν ότι έξ-.θέσαμεν τε,ν 
περί τούτου άρχήν.

Γ . ΒΑΦΕΙΑΔΗ2.

Τ Ο Υ Τ Ο  Φ Ο Ν Ε ΪΣ Ε Ι  Ε Κ Ε ΙΝ Ο ,
Ά
η

’Αρχιτεκτονική καί Τ υπογραφ ία.

(Δπίσπισυ;» έχ Π χνιγίχ; -ών Uifiouον tsj

Ojy sj).
. Τί άρα ΰπηνίττοντο οί άνιγματώ- 

δεις έκεΐνοι τοϋ αρχιδιακόνου λόγοι : 'Γούτο spo.- 
?εύσsi ίχ ΐΐνο , ή β ίΰ .Ιος  άποχ,τεγιϊ την νΐχο- 
δομήγ ;

Καθ’ ημάς, ή σκέψ'.ς αυτη δύο είχε σημασίας. 
Ην πρώτον μέν σκέψις ίερέως* ήν δ τρόμος τοΰ 
ιερατείου άπέναντι νέας τινο; δυνάμεω;, τ ή ; τυ 
πογραφία;' ήν ή εκπληξις καί ή θαμβωσις τοϋ 
άνθρώπου τοϋ θυσιαστηρίου άπέναντι τοϋ φωταυ- 
γοΰς τοΰ Γουττεμβέργου τύπου' ήν δ άμβων καί 
τό χειρόγραφον, δ προφορικός καί δ γραπτός λο- 
γος, θροούμενοι έπί τή  εμφανίσει τοΰ έκτυπου 
λόγου* ήν παρόμοιόν τ ι  τώ  θάμβει στρουθιου, ό- 
ρώντος τόν άγγελον Λεγεώνα, άνοίγοντα τας μυ- 
οία; μυριάδας τών πτερύγων αύτοΰ· ην ή κραυγή 
τοϋ προφήτου, όστις άκούει ήδη βομβοϋσαν καί 
μυρμηκίζουσαν τήν χειραφετηθεΐσαν ανθρωπότητα, 
όστις καθορά έν τώ  μέλλοντι τήν διάνοιαν διο- 
ρύσσουσαν τήν πίστιν, τήν γνώμην έκθρονίζουσαν 
τήν πεποίθησιν, τόν κόσμον άποτινάσσοντα τήν 
τήν Ρώαην' ήν προγνωστικόν φιλοσοφου, ο ίτ ις  
βλέπει ότι ή άνθρωπίνη διάνοια, άτμιδουμένη 
ύπό τοϋ τύπ^υ, έξα τμίζετα ι ύπό τοΰ θεοκρατικού 
άγγους* ήν τρόμος στρατιώτου, όστις, έςετάζων 
τόν χαλκοΰν κριόν, άνακράζει: κρημνισθήσεται δ 
πύργος. Τοΰτο λοιπόν έσήμαινεν ότι δύναμις τις 
έμελλε νά διαδεχθή ετέραν δύναμιν' τοΰτο τ έ 
λο; έδήλου. Ό  τύπος άποχτΜ ίϊ ιη ν  Έ χχ.Ιησιαγ.

Αλλ’ ύπό τήν σκέψιν ταύτην, τήν πρώτην καί 
άπλ.ουστάτην άναμφιβόλως, υπελανθανε, παρ 
ήμΐν γε κριταΐ;, έτέρα τ ι ; ,  νεωτέρα, οιονεί πόρι
σμα τής πρώτης, ηττον μέν καταληπτή, μάλλον 
δέ διααφισβητήσιμο;, έποψι; όλω; φιλοσοφική, 
οΰχί πλέον τοΰ ίεοέω; μόνον, άλλά τού σοφοΰ 
καί καλλιτέχνου· Ην δ αυτη προαίοθημα οτι ή 
άνθρωπίνη διάνοια, αεταβάλλβυοα μορφήν, ε- 
μελλε νά μεταβάλλη τρόπον έκφράοεω;, ότι ή 
ποωτεύουσα ιδέα έκ ά ;τη ; γενεάς δεν θά έγρά- 
φετο πλέον διά τής α]/τής ύλη; και τοϋ αύτοϋ



τρόπου' ότι τό έκ λίθου βιβλίον, τοσοΰτον |μό- 
νιμον καί διαρκές, εμελλε νά υποκύψη είς το 
έκ χάρτου βιβλίον, μονιμώτερον ετ ι καί διαρκέ- 
στερον. Τπό τήν έποψιν ταύττν ή αόριστος έκ- 
φρασις τοΰ αρχιδιακόνου, είχε δευτέραν τινά έν
νοιαν έσήμαινεν δτι τέχνη τις εμελλε νά έκθρο- 
νί-ιη έτέραν τέχνην' έδήλου τέλος: ή τυπογραφ ία
Λποκτενεΐ fh v  Αρχιτεκτονικήν.

Τώ βντι, άπο καταβολής κόσμου μέχρι τοΰ 
δεκάτου πέμπτου αίώνος τής Χριστιανικής έπο- 
χής άποκλειστικώς, ή αρχιτεκτονική είναι τό μέ- 
γα βιβλίον τής ανθρωπότητα;, ή πρώτιστη εκ- 
φραΉς τοΰ ανθρώπου κατά τάς διαφόρους κα τα 
στάσεις τής άναπτύξεως αύτής, ειτε ώς ισχύς, 
ειτε ώ ; διάνοια.

ό τ ε  ή μνήμη τών πρώτων γενεών ήσθάνθη έ- 
αυτήν ύπερπεφορτισμένην, δτε ή αποσκευή τών 
άναμνήσεο>ν τοΰ ανθρωπίνου γένους κατέστη τ ο 
σοΰτον βαρεία καί τοσοΰτον συγκεχυμένη, ώστε 
6 λόγος, γυμνός κα'ι πτερόει;, έκινδύνευε νά άπο- 
λέση μέρος αύτών καθ δ£όν, διέγραψαν ταύτας 
έπί τοϋ εδάφους διά τοΰ τρόπου τοϋ μάλλον ορα
τού, τοΰ μάλλον διαρκούς κα! τοϋ μάλλον φυσι
κού αμα. Εσφράγισαν δέ έκάστην παράδοσιν ΰπό 
§ν μνημεϊον.

Τά πρώτα μνημεία υπήρξαν άπλα τετράγωνα 
λίθων, ώ ν σίδηρος ο ν χ  ηψατΟ) ώς φησι Μωΰσής. 
Η άρχιτεκτονική ήρξατο ώς καί πασα άλλη γρα
φή' κατ άρχάς μέν ήν άλφάβητον* λίθος τις «- 
στήνετο δρθιος, κα! δ λίθος ούτος παρίστα £ν 
γράμμα, έκαστον δέ γράμμα ήν ιερογλυφικόν σή
μα, έφ έκαστου δέ ιερογλυφικού σήματος έπα 
νεπαύετο όμάς ιδεών, ώς τό έπίκρανον έπ! τής 
στήλης. Ούτως έπραξαν αί πρώται γενεαϊ, παν- 
ταχοΰ, ταύτοχρόνως, έπ! τής έπιφανείας παντός 
τοΰ κόσμου' ό έγηγερμένος Λίθος τών Κελτών ά- 
νευρίσκεται έν τή Σιβηρία, έν ταΐς π ά μ π α ις  τή ; 
Αμερικής.

Αργότε^ον δέ εσχηματίσθησαν λέξεις' έπέθηκαν 
τόν λίθον έπ! τοϋ λίθου, συνέζευξαν τάς γρανιτι- 
κάς ταύτας συλλαβΐς, τό δέ ρήμα άπεπειράθη 
συνδυασμών τινων. Τά Κελτικά dolmen κχ! cro m 
lech, ο έτρουσκικός tumulus, τό Εβραϊκόν γαλ- 
γάλ είσ! λέξεις' τινές μάλιστα, ιδία δ ό tumu
lus, είσ! κύρια όνόμχτχ. Ενίοτε, δτε όπήοχεν 
αφθονία λίθου κα! εύρύ έδαφος, εγραφον ολό
κληρον φράσιν' ή άπειρος σωρεία τοΰ Καρνάκ εί
ναι ήδη ολόκληρος εκφρασις.

Τέλος εσχηματίσθτ,σαν βιβλία- αί παραδόσεις 
έτεκνοποίησαν σύμβολα, υφ ά ήφανίζοντο, ώς τό 
στέλεχος τοΰ δένδρου ύπό τό φύλλωμά του' πάν- 
τ *  ταϋτα τά σύμβολα, είς ά ή άνθροιπότ/ις έπί- 
στευεν, ηύξανον προϊόντως, έπληθύνοντο, διε- 
σταυροΰντο, πείιεπλέκοντο έπ! μάλλον κα! μάλ
λον* τά  πρώτα μνημεία δέν έξήρκουν πλέον δ 
πως τά περιλαμβάνωσιν, έκασταχόθεν δ έπλημ- 
μυροΰντο ό~ «ύτών· μόλις δέ τά μνημεΐχ I-

κεΐνα έξέφραζον πλέον τήν αρχικήν παράδοσιν, 
απλήν ώ ; αύτά, γυμνήν κα! χχμαιπετή. Τό σύμ
βολο» είχεν ανάγκην νά άναπτυχθή έν τφ  κτιρίω* 
ή άρχιτεκτονική τ ό τ ε  άνεπτύχθη μετά τή ; ά*- 
θροιπίνης διανοίας, κατέστη γίγας μυριοκέφαλος 
κα! μυριόχειρ κα! έστερέωσεν ύπό μορφήν αίω- 
νίαν, ο ρ α τή ν , ψηλαφητήν, πάντα τόν κυμαινόμενον 
τοΰτον συμβολισμόν. Ενώ ό Δαίδαλος, οστις είναι 
ή ισχύς, Ιμέτρει, ένώ δ όρφεύς, δστις είναι ή 
διάνοια, έψαλλεν, δ στύλος, δστις είναι γράμμα, 
ή άψΐς, ήτις είναι συλλαβή, ή πυραμις, ή τ ι ; ε ί 
ναι λέξις, τεθειμένα είς κίνησιν υπό νόμου γεω - 
μετρικοΰ τε αμα κα! ποιητικού, συντ,πτοντο, συ- 
νεδυάζ οντο, συνεφύροντο, κατέβαιναν,' άνέβαινον, 
προσεφύοντο έπ! τοΰ έδάφους, έτάττοντο κλιμχ- 
κηδόν έν τφ  ούρχνώ, μέχρις ού έγραψαν, ύπό τήν 
ϋπαγόρευσίν τής γενικής ιδέας μιας εποχής, τά 
θαυμάσια έκεΐνα βιβλία, άτινχ ήσαν άμα κα! 
θαυμάσια οίκοδημήματα : οια ή παγώδχ τής Εκ- 
λίγγης, τό Ραμοήΐον τής Αίγύπτου, ό ναός τοΰ
Σολομώντος·

Η μήτηρ ιδέα, τό ρήμα, ού μόνον έν τώ  βά- 
θει τών κτιρίων τούτων ύπήρχεν, άλλά κα! έν τώ  

ατι. ό  ναός τοϋ Σολομώντος, πχραδ. χ ά 
ριν, δέν ήτον άπλώς ή σύνδεσις τοΰ ίεροΰ βιβλίου, 
άλλ ήν αύτό τοΰτο τό βιβλίον. Εφ έκάοτου τώ ν  
συγκεντρικών αύτοΰ θριγκών, οί ίερεϊς ήδύναντο 
ν άναγνώσωσι τό ρήμα, διαδηλούμενον κα! άπο- 
καλυπτόμενον τοΐς όφθχλμοΐς, καί ήκολούθουν οΰ- 
τω τας μεταμορφώσεις του άπό θυσιαστηρίου είς 
θυσιαστήριον, μέχ?ις ού δράττονται αύτοΰ έ* τή 
τελευταία αύτοϋ σκηνή, ύπό τό μάλλον συγκε- 
κριμένον αύτοϋ σχήμα, δπερ ήν έπίσης άρχιτε- 
κτονική, ήτοι τήν κιβωτόν. Ουτω τό ρήμα ήν 
ίγκεκλεισμένον έν τώ  κτιρίω, άλλ ή είκών του 
ευρισκετο έπ! τοΰ περικαλύμματος αύτοΰ, ώς ή 
άνθρωπίνη μοοφή έπ! τής συροΰ μομίας.

Κα! ού μόνον τό σχήμα τών κτιρίων, άλλά καί 
0 θέσις, ήν έξέλεγον, άπεκάλυπτε τήν διάνοιαν, 
ήν πχρίστων. Καθ δβον τό έκφραζόμενον σύμ- 
βολον ήν χαρίεν ή σκοτεινόν, ή μέν Ελλάς έ^εφε 
τά δ?η αυτής διά ναοΰ αρμονικού τήν δψιν, ή 
'ίέ Ινδία έξίντέριζε τά έαυτής δπω ; έγγλύψη τάς 
δυσμόρφους έκείνας παγώδα; ύπό γιγαντωδών 
φερομένας σειρών έλεφάντων έκ γρανίτου.

Ουτω κατά τά εξακισχίλια πρώτα ετη τοϋ κό
σμου, άπό τής μάλλον άμνημονεύτου παγώδας 
τοϋ ίνδουστάν, μέχρι τής μητροπόλεως τής Κο
λωνίας, ή αρχιτεκτονική ΰπήρξεν ή μεγάλη γρα
φή τού άνθρωπίνου γένους· Κα! τοΰτο έπ! το
σοΰτον είναι άληθές, ώ στε ού μόνον παν θρησκευ
τικόν σύμβολον, άλλά κα! πασα άνθρωπίνη’ διάνοια 
έχει τήν σελίδα αύτής και τό μνημεϊον έν τώ  ά -  
πείρφ έκείνω βιβλίω.

Πας πολιτισμός άρχεται μέν άπό τής θεοκρα
τίας, παύει δ είς τήν δημοκρατίαν δ νόμος ού
τος τής έλευθερίας, διαδεχομένης τήν ενότητα,

είναι γεγραμμένος έν τή  αρχιτεκτονική. Διότι 
(καί επιμενομεν επι τούτου) δεν πρέπει νά πι- 
στεύσωμεν δτι ή τεκτονική είναι ισχυρά μόνον 
δπως ίόρύσιρ ναόν, ή έκφραση τόν μύθον κα! τόν 
ιερατικόν συμβολισμόν, ή διαγράψη έν ίεοογλύ- 
φοις έπ! τών έκ λίθου έκείνων σελίδων τάς μ υ
στηριώδεις πλάκας τού νόμου. Εάν ειχεν ούτως, 
έπειδή επέρχεται έν πάση άνθρωπίνη κοινωνία 
στιγμή, καθ ήν τό θρησκευτικόν π 'εΰμα  κατα- 
τρ^ο^ται^ και εξαλείφεται υπο τήν έλευθέραν σκέ- 
Ψ'-ν, καθ ήν δ άνθρωπος υπεκφεύγει τόν ίεοέα, 
καθ ήν ή πληθώρα τών φιλοσοφιών καί τών συ
στημάτων περιτρώγει τό πρόσωπον τής θρη
σκείας, ή άρχιτεκτονική δέν θά ήδύνατο τό τε  νά 
παρχστήση τήν νέαν ταύτην κατάστασιν τοΰ αν
θρωπίνου πνεύματος, τά φύλλα αύτής, πλήρη έν 
τ?, πρώτη σελίδι, θά ήταν κενά έν τή δευτέρα, 
τό έίγον αύτής ήθελεν εισθαι ήκρωτηριασμένον, 
τό βιβλίον της έλλιπές. Αλλ’ ούχί.

Λάβο,μεν ως πχράδειγμχ τόν μέσον αίώνχ, έν 
ώ  σαφέστερον καθορώμεν, ώς έγγυτάτω  δντι 
ήμΐν. Κατά τήν πρώτην αύτοΰ περίοδον, έν ω ή I 
θεοκρατία δργανίζει τήν Εύρώπην, έν ώ 'τ ό  
Βατικανόν^ συναγείρει καί συντάσσει περ! αυτό τά 
στοιχεία Ρώμης, έσχημχτισμένης διά τής Ρώ 
μης, ήτις κεϊται Ερειπωμένη περ! τό Καπιτώ 
λιον, έν ω δ Χριστιανισμός βαίνει άνερευνών έν I 
τοΐς έρειπίοις τοΰ προγενεστέρου πολιτισμού I 
πάντα τά δάπεδα τής κοινωνίας, κα! άνοικοδομεΐ I 
διά τών έρειπίων τούτων νέον τ ι σύμπαν ίερ ιρ-Ι 
χικόν, ού τό ίερατεΐον είναι ή κλείς τοΰ θόλου, I 
άκούομεν κατ άρχάς ύποκώφους θορύβους έν τού- I 
τω  τώ  χάει, είτχ  βλέπομεν μικρόν κατά μικρόν I 
ύπό τήν πνοήν τού Χριστιανισμού, υπό τήν χεΐρχΙ 
τών βαρβάρων, άναγεννωμένγ,ν έκ τών έκ/ύσεωνΙ 
τών νεαρών άρχιτεκτονικών, τής Ελληνικής κα ίΙ 
Ρωμαϊκής, τήν μυστηριώδη έκείνην 'Ρ ω μ ά ν α ν  I 
αρχιτεκτονικήν, άδελφήν τών θεοκρατικών τε-1 
κτονικών τή ; Αίγύπτου καί ΐνδίας, άναλλοίωτον 
έμβλημα τοϋ καθα3ού καθολικισμού, αμετάβλητον 
ιερογλυφικόν τής παιδικής ενότητος. Πα»α ή τότε 
διάνοια είναι γεγρχμμένη τώ  όντι είς τόν σκο- 
τεινόν εκείνον Ρωμανικόν ρυθμόν. Πχνταχοΰ αι
σθάνεται τις τό κράτος, τήν ενότητα, τό άνεξε- 
ρεύνητον, τό άπόλυτον, τόν Γρηγόριον Ζον, παν- 
τχχοϋ τόν ίε :έ» , οΰδαμοΰ τόν άνθρωπον' παντα- 
χοΰ τούς βίου i(caste), ούδαμοΰ τόν λαόν. Αλλ 
επέρχονται αί σταυροφορίαι, καί μ ετ ’αύτών μεγάλη 
κίνησις τοΰ λχοΰ' πάσχ δέ μεγάλη τού λαοΰ κίνη- 
σι:, οίχδήποτε καν ώσι τά αίτια καί τό τέλος 
αυτής, άποκρίνει έκ τοΰ τελευταίου αύτής κατα- 
κχθέσματος τό πνεΰμα τής ελευθερίας. Αρχον- 
ται άναφαινόμενοι νεωτερισμοί' ανοίγεται vj θ j  
ελλώόης περίοδος τών ΐακεριών ( I ) ,  τών Πρανερι

( I )  Σχχ,ΐζ τών χ»ριχΰν έν (Τϊχρχία τίς  Γ»λ-
λι«5) χ*τ* tiytywv rspi ϊ* |558·

ώ ν ( 2 ) , τών Αιγών (3)* τό άπόλυτον κλονίζεται, 
Ιή ένότης διχοτομείται. 0  τιμαριωτισμός ζητεί 
Ιόπως μοιρασθή μετά τ ή ; θεοκρατίας, περιμένων 
I τόν λαόν, δστι; έπελεύσεταί ποτε άναποδράστως 
Ικαι λήψεται, ως πάντοτε, .τήν τοΰ λέοντος μερίδα·' 
Iquia nominor bo. l i  αριστοκρατία ύπολανθά,ει 
Ι άρα υπο το ίερατεΐον, δ δήμος υπό τήν άριστο- 
Ικρατιαν, ή πρόίοψις τής Εύ^ώπης μεταβάλλεται, 
Ικαί η προσοψις τής άρχιτεκτονικής μεταβάλλεται 
Ιΐπισης. ή ς  ο πολιτισμός, έστρεψε καί αυτη τήν 
I σελίδα, και το νέον πνεύμα τών χρόνων ευρίσκει 
Ι αύτήν έτοίμην δπως γράψη υπό τήν ύπαγόρευ- 
I σιν αυτοϋ έπανήλθεν έκ τών σταυροφοριών μετά 
I τοΰ θόλου, ως τά έθνη μετά  τής έλευθερίας. Τότε,
Ι -:νφ η Ρωμη διαμελίζεται μικρόν κατά μικρόν, 

Ρωμάνα άρχιτεκτονική άποθνήσκει' τό ίβρογλυ- 
Ιφικόν άποδιδράσκει έκ τής μητροπόλεως καί με- 
ιταβαινει σημβτογρχφήσον τόν πύργον, δπως δώ 
γόητρον είς τόν τιμαριωτισμόν' κα! αύτή ή μητρό- 

I πόλις, το τοσούτόν ποτε δογματικόν έκεΐνο κτίοιον, 
καταληφθεν τού λοιπού υπό τοϋ δήμου, ύπό τοϋ 
κοινού, υπο τή ; έλευθερίας δραπετεύει τού ίερέως 
και αυτομολεΤ πρός τόν καλλιτέχνην, δστις κ τ ί 
ζει αύτήν κατά τήν άρέσκειάν του. Χαιρέτω τό 

[μυστήριον, ο μύθος, δ νόμος* ίδβύ ή φαντασία κα! 
το ίδιό^υθμον* άρκεΐ τώ  ίερεΐ τό βασιλικόν καί 
ο βωμός, ούδέν ςτλέον δύναται ν’ άπχιτήσΥ)· οί 
τέσσαρες τοίχοι άνήκουσι τφ  καλλιτέχνϊΐ. Τό άρ- 
χιτεκτονικόν βιβλίον δέν ανήκει πλέον είς τό ίε
ρατεΐον, είς τήν θρησκείαν, είς τήν Ράμην, άλλ’ 
εις την φαντασίαν, είς τήν ποίησιν, είς τόν λα
όν. Εντεύθεν α: ταχεΐαι καί άπειροι μεταμορ
φώσεις τής αρχιτεκτονικής τα ύτης, ήτις μόλις 
τρεις άριθμεΐ αιώνας, τοσοΰτον εκπληκτικούς 
μετά τήν στάσιμον άκινησίαν τής Ρωμάνχς αρχι
τεκτονικής, ήτις άοιθμεΐ S ; ή επτά. Η τέχνη έν 
τοσβυτω βαίνει γιγαντιαίοις βήμασιν* έκαστη γ ε 
νεά γράφει διερχομένη τήν ιδίαν γραμμήν της 
ίπι τοϋ βιβλίου, άποξέει τά  άρχαία ιερογλυφικά 

. απο τοϋ άετώματος τών μητροπόλεων, καί μόλις 
I βλέπομεν εισετι τό δόγμα, ύπολανθάνον πού κα !
I ποΰ ύπό τό νέον σύμβολον, δπερ καταθέτει έν 

αύτώ τό δημοτικόν παραπέτασμα,καί άφίνει μόλις 
I να μαντεύσωμεν τόν θρησκευτικόν σκελετόν. Αυ- 

σκόλ-.ις δύναταί τις νά λάβη ιδέαν τής ακολασίας, 
εις ήν παρεκτρέπονται τό τε  οί άρχιτέκτονες καί 
ω ; πρός αύτήν ταύτην τήν  Εκκλησίαν* που μέν 
ευρίσκει τις κιονόκρανα, κεχηλευμένα διά μοναχών 
και μοναστριών άναισχύντ^ς συνεζευγμένων, ποΰ 
δε τό ιοΰ Νώε συμβεβηκός, δ .Ιοις γ ράμ μ ασ ιν  
εγλυμμένον, άλλαχοΰ δέ βακχομανή τινα αονα- 
χον, ώτα δνου καί τό ποτήριον έν χερσίν Ιχοντα,

(2) 'Εννοεί βζίχίως τά έν Π?ίγ^  αα'^ ίντζ iz'i 'iu ivvcj 
O'joolsj χχΐ χών διαδόχων αύτου.

(3) Πε^ιβοητβς συνεταίρισι/,ς; τών σφόδρα ζηλω τΐν κα9ο·* 
Xt/.ών της Γαλλία ; μετέ τής ‘ la r a v :* ;  y.ζ τ ζ  τών 

ίτ^ρβν,ένων ττδρΐ ληγβντ* 1ST'. a;t»yx. s. Μ.



γελώντα κατά πρόσωπον μιάς όλης κοινότατος. I Ουτω, μέχρι τοϋ Γουττεμβέργου, ή άρχιτεκτο

νίοτε «υλών τις, ή πρόσοψις, ή καί ολόκληρο: έκ- I το φαινόμενον τοϋτο ά?χιτεκτονική; τοϋ Λαού, 
κλησία παρίστησι συμβολικήν έννοιαν δλως ξένην I διαδεχομένη; άοχιτεκτοννκήν βίων (caste), 3 πα- 
τή ; λατρείας, ή και πολεμίαν τή Εκκλησία' άπό I ρετηρήσαμεν ήδη εν τώ  μεβαίωνι, αναφαίνεται 
τοϋ δέκατου τρίτου αίώνος Γουλλιέλμο; ό έκ I μετά πάσης άναλόγου κινήιεω ; εν τή  ανθρώπινη 
Παρισίων, ό Νικόλαος Φλάμελ κατά τον δέκατον I διανοία κατά τάς άλλας μεγάλας έποχά; τής ί- 
-έα π το ν  έγραψαν τοιαύτας στασιαστικά; σελί I στορίαί- Οΰτως, όπως έκθώμεν ενταύθα κεφαλαι- 
δ α ;. 0  Αγιος Ιάκωβος τοϋ Κρεοπωλείου (Sa in t I ωδώς μόνον νόμον, χρήζοντα πολυτόμου άναπτύ- 
jacqu es de la Boucherie) εϊναιμία όλη ε κ κ λ η σ ί α  I ξεω ;, έν τή  άνω Ανατολή, κοιτίδι τών άρχνιγό- 
άντιπολιτεύσεως· I νων χρόνων, μετά τήν Ινδικήν αρχιτεκτονικήν, η

Τ , ΐΦοινική άρχιτεκτονική, ή ζάπλουτος αΰτη μήτηρ

τού δημιμιου υπό τήν χειρόγραφον μ,ορφην, I SrcspTrefpopTiejJisvYi υπό τοϋ Καρχηδονιακοϋ 
ήτον άρκετά άφρων όπως ριψοκινδυνεύσω είς au~ Iq 0Xou. ‘ &  το ί; νεωτεροις χρόνοις μετά τή<
τήν. Οδτως επειδή τ ο ϋ το  μόνον το μέσον ειχεν I ρωμάναν άρχιτεκτονικήν, ή Γοτθική άρχιτεκτο- 
οπως άναφανή, εφέρετο εις τούτο πανταχόθεν. I j^a 't άποκαλύπτοντες τάς τρεις ταύτας σει- 
Εντεϋθεν ή άπειρία τών μητροπόλεων, αιτινες κα- Ι ?άς θέλομεν άνεύρει έπι μέν τών τριών πρω τοτό

κων αδελφών: τής Ινδικής, τής Αιγυπτιακής καιτεκάλυψαν τήν Ευρώπην, αριθμός τοσοΰτον τερά-

κοινωνιας συνεπιπτον είς το αύτο evjjxeTov- &ις ττπ·' I ^Ίτεροτόκοος, τήν Φοινικικήν, τήν Ελληνικήν καί 
αρχιτεκτονικήν. ^ 'α το’·,του τ0  ̂ τρόπου υπό προ I τ^ν Γ1 o-rθικ,Υΐν άρχιτεκτονικήν, οίαδήποτε καν η 
φασιν τοΰ οικοδομεΐν εκκλησίας τω  Κυοιω, r, I τε  ή διαφορότης τής τή  φύσει αυτών συμ-
τεχνη άνεπτυσσετο κατα διαστάσεις θαυμασιας. I μορφής^ -ήν αύτήν ωσαύτως σημασίαν* ητοι

Τότε όστις έγεννάτυ ποιητής έγίνετο ά ρ χιτέ-Ιτή ν  έλευθεοίαν, τόν λαόν, τόν άνθρωπον.
/.των’ ή μεγαλόνοια, διεσπαρμένη είς τά σύνολα, I Είς μέν τήν Ινδικήν, Αιγυπτιακήν και Ρωμά- 
συνθλιβομένη πανταχόθεν υπό τόν τιμαρκοτι-1 ναν αρχιτεκτονικήν, αίσθανόμεθα πάντοτα τόν 
σαόν, ώς υπό χέλυον χαλκής άσπίδος, μή ευρί-1 ιερέα, ε’ίτε βράμας,η μάγος, ?| πάπας ονομάζεται 
σκουσα διέξοδον είμή άπό μέρους τής άρχιτεκτο-1 οΰτος. Αλλ ούχ ούτως έχει ώς προ; τά ; τού 
νική;, διεξεβαλλε διά τα ύτη ; τή ; τέχν η ;, και αίΐλαοϋ άρχιτεκτονικά;, μάλλον μέν πλούσιας, ήττον 
ϊλιάδες αύτής έλάμβανον τό σχήμα τών μητρο-1 δέ ούσας ίεράς. Εν μέν τή Φοινικική αίσθανόμε- 
πόλεων· Απασαι αΐ άλλαι τίχναι ύπήκουον και I θα τόν έμπορον, έν δέ τή  Ελληνική τόν όημοκρά-
εταττοντο υπο την αρχιτεκτονικήν, 
οί έογαται τοϋ μεγάλου έργου. 0  αρχιτέκτων, 
ό ποιητής, ό κύριος συνεκεφαλαίου έν τώ  προσώ 
■πω του τήν γλυπτικήν, ήτις έτόρευε τάς προσό 
ψεις του, τήν ζωγραφικήν, ήτις έχρωμάτιζε τάς 
υελοθυρίδας της (vifrtrtix), τήν μουσικήν, ητις έ 
δόνει τόν κώδωνά της και ένέπνεεν έν τοΐς όργά- 
νοις της. Και αύτή δέ ή κυρίως λεγομένη πτω χή 
ποίησις, έκείνη ήτις έπέμενε φυτοζωούσα έν τοΐς 
χειρογράφοις, ην ήναγκασμένη, δπως έχη τινά

οΰίαι otovei I την, καί έν τή  Γοτθική τόν άστόν.
(Επεται τό τέλος.)

ΣΧΕΔΙΟΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΓΕΝΟΤΣ.

‘ Υ π ό  Λ .ίε ζά ν ό ρ ο ν  I'zovpt'Cu-

Μεταβώμεν είς τήν υπερηφάνειαν, ητις έ^τϊν 
ηδονή τοΰ πνεύματος' ώσπερ ή αρ/Ϋ} τής

«ημασιαν, να παρεμβάλλητα- είς τό κτϊριον υπό | αίσθητικότητος ποικιλλομένη παράγει τήν/ λιχνείαν 
τό σχήμα τοϋ 
διεδραμάτισαν 
ταΐς ίερατικαΐ 
τώ  ναώ τοϋ

ι* ■' 1 .

κλίσεις συμπαρασύρουσι τόν άνθρωπον εις Sv κα> 
τό αύτό τέρμα, δηλ. τήν άγνοιαν έαυτοΰ, τήν λή 
θην τοϋ Θϊοΰ, και τήν πρός τούς όμοιους αδια
φορίαν, σκότος τριπλοΰν, διαλυόμενον μετά τοϋ 
τελευταίου άναστεναγμοϋ.

Σπούδαζε λοιπό» τόν χαρακτήρα τοϋ μαθητοΰ 
σου, καί άσκει έκάστοτε παρόντος αύτοΰ τήν με 
γάλην αρετήν τής ταπεινοφροσύνης’ ταπεινού αύ
τόν, όσάκις περιφρονεΐ, έθιζε αύτόν νά δμολογ* 
τά παραπτώματα του, προξενών αύτώ έρυθρίασιν 
διά τ ά ; λεπτότητας τής φιλαυτίας αύτοΰ* Ι»ο 
άδυσώπητος πρός τάς ήδονάς, δσας υποβάλλει 
αύτφ ή ματαιότης, και μετάστρεφε τήν φιλοδο
ξίαν αύτοΰ είς πράγματα μόνιμα. Εφ όσον θα 
άκολουθής πιστός τό σύστημα τοΰτο, ύπομιμνή 
σκων αύτφ συνεχώς τά πρός τόν θεόν καθήκοντα 
αύτοϋ, θά ΐδϊΐς, ότι ή επιθυμία καί ή δργή παν- 
τάπασι δέν θά έπιδρώσιν έπί τής ψυχής αύτοΰ, 
διότι τά δύο ταΰτα πάθη είσι δύο πυρεττοί, έξ 
ών δ μέν αναπτύσσεται βάδην καί ήρεμα, ό 
δέ μετά σφοδρότητος, άμφότεροι δέ διατρέρονται 
ύπό τής ΰπερηφανείας.

Τά προτερήματα, οσα προάγουσι τήν καλλιέρ
γειαν τοΰ πνεύματος, είσίν έπίσης θρεπτικωτάτη 
τροφή τής ΰπερηφανείας’ ούδαμοΰ δ άλλοθι ευ- 
ρηται φάρμακον τής μέθης, ^ν έπιφέρει ή μάθη- 
σις, εί μή έν τή θρησκεία μόνη' τό τε  δέ μόνον 
τά  παραγγέλματα τής πίστεως προσκτώνται δύ 
ναμίν τινα καί δραστικότητα, όταν ή διδασκαλία 
πασών τών γνώσεων, δσας μέλλει ν άποκτήσϊ) ό 
μαθητής σου, στηρίζηται έπί θρησκευτικής τίνος 
άρχής, προάγηται και διατυποΰται κατά τι πνεΰμα 
πίστεω ς, εύσεβείας, καί φωτός, δπερ θά πραγ- 
ματε^θώμεν έν τφ  Β . μέρει τ ή ; παρούσης δια 
τριβής. Ενταύθα υφαίνομεν τό σάβανον του Αα- 
έρτου Ινα θάψωμεν τόν παλαιόν άνθρωπον. Ί ο 
Β μέρος τοΰ ήμετέρου σχεδίου τής άνατροφή; 
προτίθεται κωλύσαι τά σκότη τής άνθρωπίνη 
γνώσεως, tva διαλύσωσι τό ώραΐον τούτο έρ- 
γον τ ή ; ΙΙηνελόπης, τό όποιον άλλως ούδέποτε 
ούδεμίαν θά κατορθώση πρόοδον. Απαραιτήτως 
ίφείλεις νά διδάξης τόν μαθητήν σου λεπτομερή 
τινα κατήχησιν, όπως στερεώσης αύτόν έν τή 
γνώσει τών δογμάτων καί τών άρχών τής Εκ
κλησία; αύτοΰ. Πρό; τοΰτο σοί συνιστώ τήν ί 
στορικήν κατήχησιν τοϋ Αββά Φλευρή, ή κ ι σ τ α  

έχων τήν άξίωσιν, ότι σοί υπέδειξα τό ά ρ ι σ τ σ ν  

τών συγγραμμάτων τοϋ τοιούτου είδους. Εάν δ
μως θέλης, ίνα ό μαθητής σου, φθάσας τό δέκα· 
τον τέταρτον ίι δέκατον πέμπτον έτος, η κάτο
χος τής κατηχήσεως χωρίς νά έχη τήν α ν ά γ κ η ν  

τοϋ έκστηθίζειν αύτήν μηχανικώς,προπαρασκεύασαν 
αύτόν είς τήν μελέτην ταύτην διά τή ς συνεχοΰ; 
άναγνώσεως τών ιερών Εύαγγελίων, καί τής σπου' 
δή ; τής ίεράς ιστορίας. Η διά τών εύαγγελίων 
προπαρασκευή, περί ής λέγομεν, πρέπει νά προηγή 
τ « ι πολλά Ετη τής συστηματικής διδασκαλίας

τή; κατηχήσεω:. Αλλως ή κατήχησις ούδένα θά 
παραγάγη καρπόν, ήτις δέον νά ή τό συμπέρα
σμα τών όσα πιστεύει ηδη, τών όσα γινώσκει καί 
ίγαπα ' δέον νά δύνηται ή καρδία νά καταφάσκϊ) 
κατά πάντα ορισμόν, καί μνημονεύή μετά χαράς 
τών λόγων τοϋ Σωτήρος, έφ ών στηρίζεται ή τοι- 
χύτη 7) τοιαύτη άλήθεια·

Εθιζε τόν μαθητήν σου νά νι σύννους, σκεπτό- 
μενο; περί Θεοϋ’ τοϋτο δέ μή γινέσθω πχρ £ν 
αόνον λεπτόν, καί τοΰτο κατά τινα; ώρας τής 
ί μέρας. Εθιζέ τον προβάλλων σεαυτόν παράδειγμα' 
ούδέ/ δια^ήγνυσιν εύχερέστερον τήν γοητείαν 
τών μεριμ,νών καί τών ήόονών τοΰ βίου' ό άνθρω
πο; είναί τ ι άμφίβιον’ πρέπει νά συνειθίση νά 
ζητή πολλάκις λεπτοτέραν τινά τροφήν τοΰ ΰδα· 
τος τών παθών τοϋ κόσμου τούτου, όπου τό άλη- 
θινόν φώς εισδύει, θλώμενον καί σχηματίζον ά- 
πατηλάς αντανακλάσεις.

όταν ό μαθητής σου φθάσ-jj τό δέκατον έκτον 
έτος, φρόντισον νά δδηγήσής αύτόν είς χρηστήν 
τινα κοινωνίαν, μή β>θίζων αύτόν έν αύτή· Ας 
χποΧ.*ήση τήν έ ξ ι ν  τοΰ σχετίζεσθαι μετά γυναι
κών αξιότιμων, ας μάθη νά ζητή τάς συνδιαλέξεις 
χνδρώπων καθυπερτέρων αύτοΰ, μή συγχωρής 
ποτε νά άναστρέφηται μετά  άνθρώπων πολύ 
νέων' άς βλέπη τούς δμήλικάς του έν μι^ κοι
νωνία άναμίκτφ, δπου ή προπέτεια καί αί άξιώ * 
σεις αύτών καί θά τόν διδάξοσι καί θά τόν τα 
πεινώσω σιν* άς έχτι Ενα. φίλον* οί καλοί του φίλοι 
όμως άς μή μετέχω σι παρά είς τάς σωματικάς 
άσκήιεις, τήν ιππασίαν, τόν χορόν καί τήν δπλα- 
σκίαν, έσθ' δτε δέ καί τήν κυνηγεσίαν κατά τάς 
παύσεις τών μαθημάτων.

Πρός πάσαις ταύταις ταΐς άσκήσεσι, τών ο
ποίων αί πλεΐσταί είσιν έφήμεροι, άσκει μετά 
τοΰ μαθητοΰ σου καί τήν έλεημοσύνην, δστις τ ό 
τε θά άποβή Ιλεήμων’ διά τής ελεημοσύνης καί 
τή ; προσευχή;, θά άφιχθή είς τόν καλόν λιμένα' 
ςενάγει αύτόν είς τά  νοσοκομεία καί τά ; φυλακά;. 
Εάν δυνηθή; νά διαγάγη; μετά τοΰ μαθητοϋ σου 
έτη τινά ε ί; τήν έπαυλιν, θά καταστήσγ,; αύτόν 
σκεπτικόν, συμπαθή καί ελεύθερον τών γελοιω
δών άνοησιών τή ; ματαιότητο^

Πρός τούτοις δέ λάμβανε οδηγόν τήν τάσιν 
τοΰ πνεύματος καί τής φαντασίας αύτοΰ, π οι- 
κίλλων τάς έ*ασχολήσεις καί διασκεδάσεις, έάν 
δ μαθητής σου κλίνει είς τό ^εμβάζειν. Λέγε πολ- 
Χάκι; είς αύτόν, δτι δέν είναι καλόν νά μένγ) τις 
υ-όνος μή συνδιαλεγόμενος μετά τού Θεοΰ.

Πρόσεγε μήπως δ μηθητής σου γίνη μικρόψυχος' 
i i0 Ti δ άληθής Χριστιανός δφείλει νά ηναι γεν
ναίος, καίπερ φυσικώς στερούμενος γενναιοψυ- 
χίας. Πρός τοϋτο τά  μάλιστα ώφελεΐ ή σπουδή 
τή; ιδιοσυγκρασίας καί τών διαθέσεων τοΰ μεί- 
ρακος· Είσί χαρακτήρες, έχοντες άνάγκην χαλι
νού, καί άλλοι κέντρου, ώς ελεγεν δ Αριστοτέλης 
περί τών δύο αύτοϋ [μαθητών: τοΰ Εφόρου, καί



τοϋ Θεοπόμπου' μή άναφλέγη; · τήν φιλοτιμίαν 
αύτοϋ, αί συνήθεις ίδέαι τοΰ κόσμου τά μάλιστα 
6ά έπενεργήσωσιν έπί τοϋ πνεύματος τοϋ υίοϋ σου

Τοϋ X έρωτος, τοΰ πυρετοΰ τούτου τή ; καρ- 
δίαί, τδν όποιον οί πλεΐστοι τών ανθρώπων έδο- 
κίμασαν κατά τήν ηλιαίαν τών παθών, μόνη ί  
ένασχόλησι; καί ή γύμνασις τοΰ σώματος δύναν- 
ται νά μετριάσωσι τνις παρεκτροπάς* έάν ό μα
θητής βου εμεινεν άγνδ; μέχρι τή ; ηλικίας έ- 
κείνη;, καθ' $ν θά δοκιμάσή τδ π :ώ τον τδ αίσθημα 
τούτο, φέρου πρδς αύτδν έπιεικώ ;, κέρδισον τήν 
έμπιστοσύνην του, περίσπα τδ πνεϋμά του, ύπω- 
πίαζε τδ σώμά του, προκάλει τήν ενέργειαν τή ; 
χρίσεώ; του, χαΐ εΐ δέον, δοχίμασον μίαν περιή- 
γησιν. Και έάν τδ πάθο; τοϋτο δέν ίσχύση τοσοΰ 
τον, ώστε νά προσβάλνι τήν υγειχν αυτοΰ, xat 
παραλύση τήν πλήρωσιν τών καθηκόντων αυτοΰ. 
μή μεταχειρίζησαι τδν σίδηρον καί τδ πΰρ, ο 
π ω ;' δαμάσης χλίσιν, ητις, έντδ; ορίων τετα γ 
μένων ουσα, δύναται έσθ’ δτε νά χρησιμεύση ώ ; 
οχύρωμα χατ άλλων μάλλον έπικινδυνων παρεχ 
τροπών.

ΐπάρχουσιν άκόμη τρεΐ; άλλοι βράχοι χινδυ 
νώδει; διά τήν νεότητα. Είσ! δ’ ουτοι ή φιλο- 
παιγμοσύνη, ή οινοποσία, xat ή άσωτια· Η πρώτη 
χαλιναγωγείται διά τής πρδ; τήν χακίαν φρίκη;, 
και τής πρδς τήν χαλήν συντροφιάν κλίσεως' τή ; 
δευτέρα; τδ άντί^οπον έγκειται έν τή  Ιξε ι, τή 
παιδιόΟεν λαμβανομέννι πρδ; τήν λιτότητα ' ή δε 
τρίτη άποχρούεται δπό τοΰ παραδείγματος και 
τής άσκήσεως τελείας τινδς έν τή  πατρική οικία 
τάξεως, και διά τής φροντίδος, τήν όποίαν θά 
ε/ης τοΰ νά καταστέλλης έκάστοτε τήν ματαιό
τη τα  τοΰ μαθητοΰ σου, διά τής πρωιμως άπο- 
κτωμένης έξεω ; τοΰ χρατεΐν ακριβή υπολογισμόν 
τών εσ ό δ ω ν  κα! εξόδων, ως πρδς τά μικρά κέρδη 
τοΰ νεανίου' ε ΐ; τήν τοιαύτην τάξιν πρέπει άδυ 
σωπήτως νά υποβάλληται.

ΜΕΡΟΣ Β '.

Π ερί ’Ε χπαιδεύσεω ς.

Είπομεν άπδ τής αρχής τοΰ πονήματος τούτου, 
δτι η θρησκευτική Ανατροφή δέον νά κανονίζηται 
κατά τινα άρχήν, δλω; αντίθετον πρδς έκείνην, 
η τ ι; ηγείται τ ή ; έκπαιδεύσεω;. Εκείνη μέν ώ ; 
αφορμήν εχει τήν καταστολήν τοΰ φυσικοΰ αυτη δε 
ακολουθεί όδόν δλω; διάφορον* δηλ. σπούδαζε τήν 
φυσικήν κλίσιν τών ικανοτήτων τοΰ πνεύματος. 
Κατά ταύτην λοιπδν τήν θεμελιώδη ιδέαν θά 
πραγματευθώμεν τδ περι τή ; Εκπαιδεύσεω; 
ήμέτερον σχέδιον.

II προπαρασκευαστική «αίδευσις είναι περίπου 
ή αύτή δί δλα; τά ; κλάσει; κα! δί δλα τά  ε 
παγγέλματα, τά όποια δύναταί τ ι ;  νά έπιθυμήση 
Τήν παίδευσιν ταύτην δύναται νά παραβάλη πρδς 
δένδρον, τδ όποιον δέ?ν νά ΰψωθή μ^χ?1 τινδς

άνευ τοΰ εδάφους, πριν η άναδώση διαφόρους 
/.λάδους.

Ϊδου οί κανόνε; κ » ! τά πρώτα στοιχεία.
J )  Απδ τοΰ πέμπτου μέχ^ι τοΰ έβδομου έτους 

μη υποδεικνύης εις τδν μαθητήν σου τήν χρήσιν 
τών γραμμάτων, παρά υποχωρών ει; τ ά ; έπι- 
μόνου; παρακλήσεις αύτοΰ.

2) Ασκεί τήν μνήμην του, καθαγίαζε αύτήν, 
<α! πλούτιζε μέ εικόνα; άμώμους κα! τερπνάς 
Ία! μέ γνώσεις διδακτικά; περ! τ ή ; «ρύσεως κα! 
τής κοινωνίας. Εσο καθηγεμύν τής πολυτίμου 
Ταύτη; ίκανότητο;, ή τ ι; μή ένάσχολουμένη πλη- 
ροΰται έπ βλαβών καί άναρμόστων πραγμάτων'

3) Μερίμνα περ! τ ή ; απαγγελία; 'τ9ΰ μαθη
τοΰ σου, ασκεί τήν προσοχήν αύτοΰ, υποχρεών 
ϊύτόν ν άκροάζηται κα! συγκρατή τά ακροάματα' 
ή μέθοδο; αυτη διευκολύνει τά  μάλιΊτα  τά ; 
τπουδαιοτέρας ενασχολήσεις.

4) Λιά νά κατορθώσης τοΰτο, μή άνέχησαι ίνα 
αί τροφοί κα! αί τίτθα ι, κατά τήν επαινετήν αύ
τών συνήθειαν, διαστρέφωσι τάς λέξεις ύπδ τδ 
πρόσχημα τοΰ καθ/,δύνειν αύτάς, όμιλοΰσαι πρδς 
τά πα ιδί*, έγνώρισα πολλούς, ο’ τινε; μεγαλώ - 
σαντες δέν ήδύναντο ν άπαγγείλωσι γράμματά 
τινα, κα! έβαττάριζον μέχρις άηδίας, διότι ειχον 
ακούσει τά ; τ ίτθα ; αύτών κατά τά  πρώτα ετη 
τή ; ηλικία; των νά δποκορίζωνται' άλλοι πάλιν 
ίστανται ώ ; έξεστηκότε; κα! Ιμπληκτοι, διότι 
δέν του; έσυνείθησαν έξ αρχής νά παίζωσιν ήσύ- 
χως, άνευ θορύβου Χα! γελώτων. Απδ τοΰ εβδό
μου μέχρι τοΰ δεκάτου κα! δωδεκάτου μάλιστα 
έτους αί σπουδα! τοΰ υίοΰ σου πρέπει νά κανο- 
νισθώσιν ώ ; άκολούθω;.

ί )  Ανάγνωσι; υψίφωνο; ε ι; τήν μητρικήν του 
γλώσσαν. 2 ) Τά άναγνώσματά του Ιστωσαν το 
Εύαγγέλιον, ή ίερά Ιστορία κα! ή αρχαία Ισ το
ρία, ούχ! επίτομος, άλλ έν έκτάσει. Η άρχαία 
Ιστορία αιχμαλω τίζει τήν φαντασίαν, πλουτίζει 
τήν μ ν ή μ η ν · μορφώνει τήν καρδίαν καί τήν κρίσιν, 
δεν συμβαίνει δμως τδ αύτδ κα! ε ί; τ ά ; ξηρά; 
έπιτομάς, αΐτινες συνήθω; έμπνέουσιν ‘ άποστρο- 
φήν πρδ; τήν Ιστορίαν' άλλως τε  δε ή Ιστορία 
είναι ή σπουδή τών σπουδών, ή κατ έξοχήν έπ ί' 
στήμη, ή" βοηθό; τή ; θρησκείας, άρυομένη έκ κα 
λών πηγών* χωρίς τή ; γνώσεως τής Ιστορία; ό ευ
φυέστερος άνθρωπος είναι 8ν άπ όκληρον, κα! πρδ; 
τήν κοινωνίαν ξένον. 3 ) Κατά τά τέσσαβα ή 
πέντε πρώτα ετη είναι άρκετδν νά άναγινώσκ/, 
πολλάκις τήν Ιστορίαν, καθώς συνήθως άναγινώ- 
σκουσι τάς μυθιστορίας ( · ) .  Βοαδύτερον ό μα θητή; 
σου άς κρατή ενα χρονολογικόν πίνακα, έν ω νά 

σημειοΐ τάς έποχάς κα! τδ άλληλλένδετον τώ ν χ υ - 
ρΐωδεστέρων γεγονότων’ έάν ό μαθητής σου εχη

Σ. Μ. Ε ν τιϋ 9ϊ 5 ί^ γγ ρ ι?ίΰ ς βϊβτ»ί»£ΐ 8; ίνίγνω ι;ν τήν 
ι» t  cji*v  « 5  ‘Ps/Jviu, ώ ; τήν κ«ΐ«λλν·Μ ΐρϊν κβι 4|ι·>.»~ 
γ u x ie iy .

στεγανήν μνήμην, μή άπαιτή; παρ’ αύτοΰ τά ; 
ρηθείσα; παρεκβολά;' διότι τότε πιθανόν νά 
σικχάν/ι την ιστορίαν, ε ΐ; τήν όποίαν πρέπει νά
ευρισκη τδ ένρύφημά του.

(Ειτεται τδ τέλο;).

Η ΑΝαΓΚ Α ΙΟ ΓΗ ϊ  ΚΑΙ ΑΙ ΟΦΕΛΕΙΑΙ 

ΤΗΣ ΔΙλΑΣΚΑΛΙΑΣ,

‘Τ .ιό  'ft.loooyixiir xal θρησχ ευζικ^  ειχοψιν.

Η φύσι; παρέσχεν εί; έκαστον ε!δο; ζώου τ ή ν  
επιθυμίαν τοΰ ύπερασπίζειν αύτδ εχυτδ, τοΰ 
ΰπεραιπίζειν τό σώμα καί τήν ζωην του, τοΰ ά 
ποφευγειν ο ,τι αυτώ υπάρχει έπιβλαβές, τοΰ έπ ι-Ι 
ζητεΐν κχ! προμηθεύειν δ ,τι άναγκαΐον ε ί; τήν υ- 
παρς'.ν του αλλ ή έρευνα και ή άνίχνευσι; τή ; I 
άληθίία; ανήκει τώ  άνθρώπω, 8 ; μόνο; εχει τδν 
λόγον ω ; μερίδιόν του παρά τής φύτεως, αί δε I 
V JX *! ημών φυσικώς υφίστανται άπληστόν τινα 
επιθυμίαν τοΰ γνώριζειν αύτήν. Ούτως, ένδσω έ-1 
λεύθ:ροί Ισμεν υποθέσεων κα! φροντίδων, έπιθυ-| 
μοΰμεν να βλέπωμεν, νά άκούωμεν, νά μανθάνω-Ί 
μεν τ ι, κα! θεωροΰμεν ώς άναγκαΐον ε ί; τήν εύ· I 
τΰχιάν τής ζωής τ ή ' γνώσιν τών άπ^ρρήτωνί 
και τών θαυμάτων τής φύσεως' τό έξέχειν έν τή I 
επιστημη, νομίζομεν τι ώραΐον' τδ άγνοεΐν, τό I 
άπαταν εαυτόν, τό άπατασθαι υπό άλλου, φαίνε- I 
ται ήμΐν έλέθριον καί μ.ισητόν.

Μέγιστον είναι νά ίδη τ ι ;  τήν ψυχήν με αύτήνI 
την ψυχήν -βεβαίως δε τοιαύτη ήν κα! ή έννοια I 
τοΰ μαντείου τοΰ Απόλλωνος, διδόντος τοϋτο τ^ I 
α ' ’.ωμα Γ /ΰ Ο ϊ σαν ιόν '  οταν λένη yrcjp iao*  I 
ciavzo)·, το μαντεΐον θελει νά εϊπτι·' Γ ? ω θι ζήγ\ 
οαντον  Το σώμα δεν είναι, ΐνα ουτω ; εί- I
πω, η το πλοϊον, καί τροπον τινά τό άγγεΐον τής I 
υυχής. Ίοΰ λοιπού, τοϋτο τδ μέγα αξίωμα: /V a}·! 
θι anvzoy  δεν είναι προσδιίυρισμ.ένον μόνον νά I 
ταπεινοί τήν άλαζονείαν τοΰ άνθρώπου, άλλά I 
προτίθεται έπίση; νά κάμη αύτδν νά εκτιμά τά ; I 
ω φελεία;, ά ; κ α τέχ -ι.1! ;

1 πάρχουσιν εί; αυτα τά πράγματα, τά ονταΙ 
το αντικειμενον τών σπουδών ήμών κα! τών γνώ- I 
σεων, θέλγητρά τινα, παρακινοΰντα ήμα; οπω; I 
σπουδάζώμ.εν αύτά κα! γνωρίζωμεν* είδομεν πλει- I 
στά/.ι; δτι οι άγαπώ^τε; τά ; έπιστήμα; κα! τάς I 
τε/να; άμελοΰσι καθ’ ολοκληρίαν τ ή ; υγεία; των. I 
Τ(»ν ύποθεσεοιν των, καί οτι άγοράζουσι δί άπεί- I 
ρων̂  κόπων τήν ευτυχίαν τοΰ μανθάνειν. j

Η θεωρία τή ; φύσεω; είναι τρόπον τινά ή φυ· I 
σικη τροφή τή ; ψυχή; κα! τοΰ πνεύματα;, ή μό-1 
νη άνίχνευσι; τών μεγάλων πραγμάτων κ ι !  τών I 
αντικείμενων, ?χουσα τήν ηδονήν της.

Εάν μή έξάγωσιν άπδ τήν σπουδήν τών έλευ-Ι 
θεριών τεχνών όλα; τ ά ; ώφελείας, ών αυτη είνα; I 
ή σταθίρά πηγή, καί δεν ζη τώ τ. παρ’ «ύτή ; η τήν J

Ιι/.ονην ήδονήν, τοιαύτη τις άνάπαυσι; τής ψυχή; 
Ινίθελε θεωρηθή ώ ; ή άξιωτερα ένό; άνθρώπου 
Ι/.αλώ; άνατεθραμμένου’ αί άλλαι άναπαύσϊι; δεν 
Ιαναι μήτε παντδ; καιροϋ, μήτε πάση; ηλικίας, 
I Λΐήτε παντο; τόπου. Αυτη ή σπουδή, τουναντίον, 
I λορφόνει τήν νεότητα, έπιτέρπει τδ γήρα;, κο- 
I ϊμει τήν εύτυχίαν, βοηθεΐ κα! παρηγορει τή ν  

I ίυστυχιαν, θελγει ήμα; έν τώ  οίκω, δέν περι- 
I τλεκει ει; τα εςω , γρηγορεΐ, ταξειδεύει, κατο.κεϊ 

ιεθ ημών. Θυσιάσατε τδν καιρόν σας ε ί; τήν 
τπουδήν, κα! θέλετε άποφύγει πασαν δυσαρέ- 
τκειαν, πάσαν άηδίαν τή ; ζω ή ί, δέν θά ήσθε 
>ύτ» φορτικοί εί; έ ϊυ το υ ;, ούτε άχρηστοι είς 
του; άλλους.

Βλεπομεν ο τι τά πράγματα καί αί τέχναι ού 
J.0νον στολιζουσι τήν εύτυ/ή ζωήν, άλλ ανακου
φίζουν πάν είδο; δυστυχίας, ελαφρύνουν τάς θλί
ψεις τής έςορίις, τής φυλακής, ή τής α ιχμ α λω 
σίας παρά τοΐς Εχθροί;.

[ Η σπουδή είναι θαυμασίω; έπιτηδεία πρός αυ- 
I ,/;σιν τής ευημερία;, ώσπερ είναι έπιτηδεία προς 
ίλάττωσιν τ ή ; δυστυχία;. Αΰτη είναι συγχρό 
νω; και η ωραιοτέοα σ τίλή , κα! ή μεγαλητέρα 
παρηγορία τοϋ άνθρώπου.

Ι ό  όδηγηθήναι ύπδ τής ηδονή; τή ; επιστήμης 
ϊίς την θεωρίαν τών μεγάλων άντικειμένων είναι 
ή ίδιοτη; τών έξόχων άνθρώπων* οί έμμένοντε; 
δε, τουναντίον, ε ί; ματαίας σπουδάς άμα ποιοΰν- 
τε ; πράγματα δύσκολα ούδέν ποιοΰσιν.

Είναι μισητόν νά ένασχολήταί τις  έπιπόνως εί; 
εύτελή πράγματα' τούτου δέ γενόμενου, είναι έκ 
παραλογισμοΰ μωρία.

0  άνθρωπο;, έάν ήσφαλίζετο άπδ μακράν Ttva 
,ω ήν, έπρεπε νά μεταχειρίζηται τόν καιρόν μέ 
οικονομίαν, δπο>; έπαρκέσ/) είς τά ά ν α γ κ α ΐα . ό 
ποια μωρία λοιπόν οταν ύπάρχ/i σπάνις χρόνου, 
νά διασκεδάζω εί; άχρηστα πράγματα !

II φυσις επεδαψίλευσεν ήμΐν τδν χρόνον οΰ- 
το>ς, ώστε να μή έπιτρέπηται νά χάσωμεν ούδέν 
μέρος αύτοΰ" άλλ έν τοσούτω βλέπομεν πόσον 
διασκορπίζουσιν έξ αύτοΰ οί ένεργητικώτεροι τών 
ϊνθρώπωνί ο μεν, δια τήν βεβλαμμένην υγείαν 
του ο δε, διότι οί οικείοι του ^άσθενοΰσιν' ό εί; 
^ta τά ; ίδιοίτικά; του υποθέσεις, ό δέ έτερος διά 
τ α ; δημ,οσίου;' άπαντε; διά τδν ύπνον, δστις 
μερίζεται τήν ζωήν μέ ήμάς (1). Αύνανται νά εύ ι-

(I )  Γάλλοι TT3c; crtoXi<j;xsv, α/λβί εί: κόα»ι>5ίν τη ; κεχϊλής, 
άλλοι 8ΐ; «ύωχί»ς κ*ι πό-οος, είς τύχη s i  ra iy » t5 :a , είς Ttp·.- 
παίδυς νυκτερινςυ; κ&\ tiy&pivob;, είς θείτσα, ε :;  χορού;, είς 
νΟονειχίζς xat συζητήσεις atxatasoc, είς ζαρισχευχν τ^ς 
τραπέζης, κτλ. κτλ. Κ ιι τους αέν ivi<r^o;»supiiveo; είς δ:ι~  
νοητικήν τινι s ^γισ’.αν, κζ\ θεωρ5οντ*ς μόνην αύτων ήοονήν 
y.n τέρψιν ίο βιβλίον χχ\ τήν άνίγνωΐ'.ν, τ.ζ:tcccvci3?:v ύς 
α ε λ ι γ / ^ ι « υ ;  xat σχολάστ:/ους, αύτο: είς άνΐ’Λ«λ:2 τιν
πολύτιμον δα-χνωντις χοόνον, οϊοντχι δτι βιδίζουσ: συαφώ- 
ν»ς u.E τον ττδλιτιτΛον y.zi u.i το ·πνιΰ;Λ2 τοΰ αίώνος. Τ ΐ -  
/x v c ;' ά γ η  old·, λο.τ^ν οτ: 6 κχτ ΐ* :? χ ν ι :2ν ουτος ro )iT i-



ρεστηθώσι, δχπχνώντες ε ΐ; μάτην τδ μεγχλήτε- 
οον μέρος τοΰ χρόνου, τοΰ τοσουτω βρχχέως, το- 
σούΐω δρμητικοΟ, καί οστις άφαρπάζη ήμά; τό 
σον τα  χέω ;·

Ούδέν έστιν, δπερ δέν υπερνίκα ί  επίμονο; ερ
γασία, ή σπουδαί* προσοχή, καί η σύντονος 
σπουδή.

Πεδιά; τ ι ; ,  καί τοι φυσικώ; γόνιμο;, αδύνατο^ 
να καριτοφορήση /ωρίς καλλιέργειαν' ταύτδ α·ψ 
βαίνει καί εις το  πνεΰμα, έάν μή ή καλλιεργη 
μένον ύπδ τ ί ς  επιστήμης.

Η αληθής καλλιε'ργεια τής ψ··>χή; είναι ή φι- 
λοσοφίχ, ή δποία ριζηδδν άνασπα τά ε’λαττώ  
ματα, προπαρασκευάζουσα τάς ψυ/ά; είς αποδο
χήν τή ; καλή; σποράς, και καταθέτουσα εΐ; αύ
τάς ά ;ιώ μ α τ α , ικανά νά φέρωσιν άκολούθως καρ 
πούς άφθονεστέρου;.

Mix.τδν ήθελεν εισθαι, έάν έργάζησαι έπί πολ
λά ετη , οπως γίνη; καλδς γραμματικδς, επιτή
δειος ^ητωρ, έμπειρος γεωμέτρης, μέγας ΐατρδς, 
καί δέν προσπαθής μικρδν, διαρκοΰντος τοσοΰτο 
μακροΰ_ χρόνου, ινα κατασταθής ενάρετος.

ιΥ πό θρησκευτικήν εποψιν·

Γινώσκειν τδν Θεδν, αγαπάν τδν Θεδν καί ζήν 
αιωνίως ευτυχή, έ'νεκα ταύτης τ ί ς  γνώσεως καί 
αγάπης, τοιοΰτόν έστι τδ τέλος τοΟ άνθρώπου.

Οί διάφοροι βαθμοί τής γνώσεως καί άγάπης 
άπχρτίζουσι του; διαφόρους τής ευτυχίας βαθμούς.

Οσω δ άνθρωπος θά γνωρίση, τοσούτω θά άγα 
πήση' δσω θά γνωρίση καί θά άγαπήση, τοσούτφ 
θά ζήση εύδαίμων.

Πόσον δίκαιον λοιπδν είναι καί έπιθυμητδ 
τοΰτο τδ αθάνατον δν, τδ καλούμενον είς το- 
βούτω υψηλδν καί ευτυχές πεπρωμένον, νά δύ- 
ναται νά άναπτύσση έλευθέρως τήν διάνοιαν κ^ί 
6έλ>5 σιν αυτοΰ, δπως γνωρίζη καί άγαπά τδ ν  

Θ εδ ν, καί δπως γνωρίζη καί αγαπά ούτως, ώς 
φαν6 ροΰται!

Αλλ ο Θεδς φανεροΰται ώς δημιουργδς καί λυ 
τρωτής* ύφ έκάστην δε τών προ^ηγοριών τούτω* 
άναγκαΐον είναι νά γνωρίζωμεν, εύχάριστον νά 
άγαπώμεν αύτδν, δίκαιον νά άποδίδωμεν τδν φό 
ρον τϊ,ς λατρείας καί τής εύγνωμοσύνης, ήν άξί-

σμος, έ βασιζόμενος είς τήν πολυτέλειαν και διαφθοράν 
b άπεστερημένος πάσης γνώσεως τής έξοχότητος του άνθρώ 
που, ό ουνιστάμενος είς τήν άποστήθισιν ξενικών ονομάτων 
ζαι φράσεων, 6 άποσκορακίζων τά πατρωζ, και έναγκαλιζό 
μ&νος τάς καινοτομίας, 5 παραλύων πασαν θρησκευτικήν πε· 
ποιθησιν, και πιραδιδοίι; ήμάς εις ακρατον ελευθερίαν, είναι 
πιθηκισμ5ς, άπόδειξις τής βαθμηδόν γινόμενης ηθικής ήμών 
έζαχρειώοεως, και λ*θραί®ς κατάγει τήν κοινωνίαν ήμών βί* 

το βχραθρον τής απ^λείας. Περί τούτου τοΰ αντικειμένου θέ 
λομεν δημοσιεύσει ολίγα τινά διά τής ·Νέας Επταλόφου· 
«ξετάζονιες τήν πηγήν ταύτης τής ένσκηψάσης είς τήν κ·ι 
νωνίαν έπιπ-ολαιότητος, τής ψυ/.ρότητο; πιρί τά  θεία κτλ.

Σ . Μ.

ζει η διπλή ευεργεσία τής δημιουργίας καί λυ- 
τρώσεοίς·

ί\  δημιουργδς, διήνοιξεν είς τάς συζητήσεις, 
ς την σπουδήν, εις τδν θαυμασμδν τών ανθρώ

πων πεδίο» άπειρον, έν ζο κχτά  πάσαν στιγμήν 
^εγείρονται θαύματα δυνάμεως, ισχύος, καί ά- 
γαθότητος. Συγχρόνως ήθέλησεν δ άνθρωπο; νά 
μή όύνατχι νά μετχχειρισθή πρδς τδ συμφέρον 
χύτου ταΰτα τά θαύματα τής δημιουργίας, η 
τυναρμόζων τήν τέχνην είς τήν φύσιν, δηλ. συνε- 
νών τδ άνθρώπινον εργον μετά τβΰ θείου.

Εκ τούτου αΰτχι, αί τοσοΰτον ποικίλχι κχί 
Οαυμαστχί καθ εχυτάς έπιστήμαι, τή βοηθεία 
τών οποίων δ άνθρωπος έςεπλήρωσε τδν μέγαν 
τής έργασίας νόμον, έν τώ  ρερικώ αυτού συμφέ- 
οοντι, καί έν τω  γενικώ τής κοινωνίας, η ; μέλος 
στίν· Εκ τούτου αυται αί έπιστήμαι, ών ή τ ε -  

λειοποίησις τοσοΰτον έπιθυμητοτέρα έστίν, ώ στε, 
ώς δρθώς παοετήρησαν, καθόσον ο άνθροιπι; πολ
λαπλασιάζει τά  ένεργοΰντα καί μεσολαβοΰντα α’ί- 
τιχ , άπερ προστίθησιν είς τοι»; βραχίονας αυτοΰ, 
καί τά δποία αντικαθιστά κατά μέγα μέρος 
χύτδς, η νοητική αύτοΰ ένέργεια ά^ετώτερον πρέ·· 
πει νά άνακτησηται πλείω δύναμιν, ανεξαρτησίαν 
καί έλευθερίαν, καί δύναταί μάλλον νά ένασχο- 
Χηθή είς την ήθικην καί θρησκευτικήν πρόοδον* 
έκ τούτου αύται αί έπιστήμαι τέλος, αιτινες, 
καλώς κατανο»θεϊσαι, είσί τοσοΰτοι κρίκοι τής 
χπείρου άλύσεως, τής συνε^ούσης την δημιουργίαν 
αέ τδν δημιουργδν, καί τής άδηγούσης τδν άν
θρωπον είς τδν θεόν; «Φιλόσοφοι τής έποχής μας, 
ϊνέκραξίν δ Β3σουέτος κατά τδν αιώνα τών Νευ- 
τόνοιν, τών Καρτεσίων καί τών Λεϊβνητίων, οί- 
ουδήποτε καί αν -/ίι̂ ε βαθμού, r, παρατηρητ*ί 
τών άττέρων, ?ι παρχτηρηταί τής κατωτέρας φύ- 
τεως κ ϊ ί  προσκεκολλημένοι είς οπεο κχλοϋμεν 
φυσικήν, ?) έπησχολημένοι είς άφηρημένχς έπι- 
στήμχς, άς καλοΰμεν μαθηματικάς, έν αίς ή α
λήθεια φαίνεται πλεΐον προεδρεύουσα ?ι έν ταΐς 
ίλλαις, δέν θέλω νά εΐπω δτι δέν έχ ετε  αξίας 
ύποθέσεις τών ιδεών σας- διότι άπδ αλήθειαν είς 
ιλήθειαν δύνασθε νά φθάσκιτε μέχρι τοΰ Θες,ΰ, δ- 

στις έστίν ή άλήθεια τών άληθειών, ή πηγή τή ; 
άληθείας, αύτή ή άλήθίια, έν γ υπάρχουβιν αί ά- 
λήθειαι, άς κ ίλ εΐτε  αιωνίους, αί ά^ίνητοι κχί 
Αμετάβλητοι άλήθειαι' άλλ’ δτι αύτή είναι ή α
λήθεια, ^ν οφείλετε νά ζη τή τε είς τάς έπιστήμας 
σας. Καλλιεργείτε λοιπδν ταύτας τάς έπιστή
μας, άλλά μηδαμώς έξαφχνίζεσίε έν αΰταΐς»·

ίΐς λυτρωτής, δ Θεδς έκαμε πολλά άλλα θχύ- 
ιιατα σοφίας καί δυνάμεως, δπως σώση τήν αν
θρωπότητα' διέχυβε πολλάς άλλας ^άριτχς, ας 
τδ πνεΰμα τοΰ άνθρώπου δέν θά γνωρίση, ή 
καρδία αύτοΰ δέν θά εκτίμηση, καί ή γλώσσα 
ούδέποτε ίκ*νώς θά υπερεκθειάζη.

ί φ  δλχς τά ; σ χ έτει;, ·η άναγκχιότης τοΰ δ( 
δ άσκεσθχι έν*ργής έστΛ διά τδν Χριστιανόν, f 
διδασκαλία δ άρτο; τ ή ; διανοίας έστί, καί είναι 
αληθές νά δμιλήσωμεν περί τούτου τοΰ άρτου, ώ 
περί τοΰ τρέφοντος τδ σώμα, δπερ δ άνθρωπος 
πρέπει νά φάγη μέ τδν ί^ρώτχ τοΰ προσώπου του 

Η δ-.δασκαλία καί ή άνατροφή, δπως ώσιν έν 
τελείς καί άξιαι τοΰ άνθρώπου, πρέπει συγχρόνω 
νά δώσωσιν αύτώ Ικανήν γνώσιν τής φύσε ·»;, τώ  
τεχνώ ν καί έπίστημών* άφ Ιτέρβυ δέ νά φ ω τί
σω σι πε?1 τών βχέσεων, τών συνδεουσών αύτδν 
μέ τήν δημιουργίαν καί τδν δημιουργδν, δπω; 
έκπληρώ’ ή καθ άπχσχν τήν εκτασιν αυτοΰ τδ 
εύγενές πεπρωμένον του.

« Η θρητκείχ εϊν*·. tt ά ρωμα, λέγει δ Βά 
»κων, κωλΰον τήν έπιστημην τοΰ διαφθαρήναι 

«ίεύδν καθήκον έκπληοώσίτε, έάν, ένόσφ δύ 
νχσθε, καλλιεργήτί τδ πνεύμα υμών· Θά κατα 
σταθήτε διά τούτου ιδίως έπιτηδειότεροι πρδς 
τδ τιμήσαι τδν Θεδν, τήν πατρίδα, τού; γονείς 
και τού ; φίλους δμών. Η γνώσις, συνηνωμένγ, 
μετά  τ ή ; μετριότητος, φέρει τήν ψυχήν είς τήν 
βαθυτέραν άγάπ-ην τοΰ Θεοΰ καί του ανθρωπίνου 
γένους . .  . ΙΪ ΰπόθεσις τ ή ; θρησκείας, ή τ ή ; πα- 
τρίδο; καί τ ή ; τ ιμ ή ; θέλουσι προμάχους ώπλι- 
σμένου;, κα τ’ άρχάς μέ έναρέτους προθέσεις, I- 
πειτα  μέ έπιστημην καί μ έ καλήν χά ριτα *.

(Σιλούΐο; Πέλλικο;).
Η ψυχή μεγάλως ζή, είπε «τυγγραφεύς τις ώ 

ραία; έξηγήσεως τού ίΐάτιρ ήμών, καί ένόσω 
αυτη δέν έν»σχολεϊται διαρκώς είς τήν άνάπτυξιν 
εχυτής, χαυνοΰται,

L ime cst uir feu qu* il faut nourrir, 
Et <]ui s dteint s il ne s augmenle. 

(V o lta ire .)

Πΰρ είναι ή ψυχή ήμών, σβεννύμενον εύκόλως· 

έάν άφήσης νά σβεσθή καί δέν τδ άναπτύξης.

Λέν δ^νάμεθα δέ νά τδ έπχνχλάβωμεν* πασαι 
αί ψυχαί εχουσι τδ αύτδ δικαίωμα είς μίαν τρο
φήν άρμοδίαν καί άνάλογον τών δυνάμεάν των.

Επίσης δ7Γ5ρ ή θρησκεία επιθυμεί ώ ; πρδς τήν 
διδασκαλίαν τοΰ λ»οΰ, ή ικανή καί γενναία πο
λιτική πάντοτε συνεβούλευσεν, ή σοφή νομοθεσία 
πάντοτε προέγραψεν.

ίϊκούσαμεν, πρδ 6 0  περίπου έτών, δτι οι εύ- 
γενείς συμφώνως μέ τδν κλήρον παρεκάλουν έν- 
θέρμως τδν ηγεμόνα, δπως διαδώση ίως ιίζ r«c  
πεδιάδας τά μέσα τοΰ νά διδάσκωνται ίκανώς 
ο: κατοικοΰντες αύτάς, χαι τά όποια νά δόναν 
ται νά ίπεκταθώσιν «ως είς τούς πτωχούς ( ί)·

(1) ϋβτωΤΕρω ίαιλεΐ περι ιΐ,ς ίνιγκαιόνητίς SiSi- 
«ζαλίϊς ι«ΰ λαού, άλλ’ iiitxvta a^cSiv <£φορώοι τ^ν Γχλ- 
λ ίϊν  κ*ι τ » ;  ϊιιφόροκς t fk o m  τ ΐ ί  itpoiSeu τοΰ |».tTpou τβΰ. 

»ν, Ssie ivrjivijoiv  ϊ μ χ *  των διαφόρων κ«λιτικΰν μεταίο-

Αιύασχα.Ιία χαΐ άναιροφν τοΰ .Ιαον I Λέξει'’ 
<εναί έννοίχς, πρίν ό Χριστιανισμδ; φωτίση τδ 
κόσμον, ίδέχ θελκτική, έξοχο;, άφοΰ δ Θεδ; έγέ
νετο άνθρωπος, συνωμίλησε μετά τών ανθρώπων, 
<αί προσεκάλεσεν άπχντας είς τδ φώς τοΰ Ευ
αγγελίου αυτοΰ-

Διότι άμα δ Λ όγος a a p t  έγένετο, άμα ή θεία 
Ηάνοιχ έπεφάνη, ήκούσθη, ήψατο τών έκπ ϊπ λη γ - 
λένων καί έξεοτηκότων αισθητηρίων ήμών, « μ α  

5 Θεδς κατέβη εως είς τδν άνθρωπον, δπως υψώ- 
ιη τδν άνθρωπον μέχρι τού Θεού, εκτοτε πάν 
τδ άνθρωπίνην μορφήν έχον, άναλαμβάνον τ ή ' 
τρωτήν αυτού άξίαν, ώφειλε νά προσπχθήση νά 
φθαση εις τήν θείαν μορφήν. Εν τή ίδεα δέ το ύ 
του τοΰ μεγαλοπρεπούς πεπρωμένου, ένώπιον τοϋ 
χπειρου πόσον μάταιαι υπήρξαν εις τούς οφθαλ
μούς τών Χριστιανών αί μικραί «ήμών άνισότητες 
τής τύχτις, τοΰ βαθμοΰ, % τής γεννησεω; I Πώς 
χύται έξελειπον, ώς καπνδς κούφος, 8ν διασκορ
πίζει δ δρμητικδς άνεμος, ώς κηρδς άνευ συστά- 
σεως, μή δυνάμενος νά υποστήριξη τήν θέαν τή ; 
φλογο;! Τότε τά δρη άληθώς ώμαλίσθησαν, αί 
κοιλάδες έπληρώθησχν, καί ?ίς τοΰτον τδν νέον 
ήθικδν κόσμον, ίσοπεδοθέντα οΰτως υπδ τής θρη
σκείας τού ίησοΰ Χριστού, έκαστος κάτοικος ταύ
της τής σφαίρας, 2ως τό τε  δ κύριος τής υπερη
φάνειας καί τής δυνάμεως, ήδυνήθη τά 'ίδη τόν  
Σ ω τήρα, δν ό θ ε ό ς  έζαπίστειΛ εν. Εκαστος άν
θρωπος ήδυνήθη νά βχδίση διά ταύτης τής ίδοϋ, 
νά τραφή μέ ταύτην τήν ίΑ ή θειαν , νά ζήση τα ύ- 
την τήν ζωήν. Εκαστος άνθρωπος ήδυνήθη νά η- 
αι Χριβτιανδς, καί, κατά τήν άποστολικήν έκ- 

φρασιν Π ιτέρος τινδς τής Εκκλησίας, ίχα,οτος Χ ρ ι 
στιανός ε ίν α ι έτερος Χ ρ ισ τός ·  (ΐερδς Αύγους·.)·

(έ κ  τοΰ Γαλλικού).
Κ. ΠΛΗΘΟΝί ΛΗΣ.

Ο ΙΠΠ Ο ΤΗ Σ Φ ΑΝ Τ  ΑΣΙΟΠΟΎ ΛΟΣ.

Τ Α  Μ Τ θ  I 5 Τ Ο Ρ Η Μ Α Τ Α.

όποιον τδ όφελος τών ανθρωπίνων μυθιστορι
κών φαντασιοκοπημάτων I

Γενντ,θεΙς δ Κωνσταντίνος Φαντασιόπουλος έν 
τή  κώμη * ’ · έπροικίσθη έξ απαλών Ονύχων ιχετά 
φύσεως καί αγωγής τοιαύτης, ήτις ήθελεν άποδεί- 
;st αύτδν εξοχον βιομήχα'ον* κχί άν ή σκληρά

λων έν Γ α λλί?- -Τ,μιρον δέ ιίς  δίν ίά ίχ *λ *γ ^ , ixt’jttv Βτι 
I ItXiioici «ν Γ*λλί^  ήν«ντ;ώΟτ,α*ν είς ττ,ν Κ^έίρνησ:»,

*ροτ«ίνϊβ*ν τήν ·»ί*τ»οιν  - ή ;  διδ*οχ«λί*ί *α\ ε:ς τ ίς  κ *-  

τωτιρϊς τ«ξ«ις τ«5 λ « Ι ;  1 . Μ.



αΰτού τύχη δέν άπέτρεπεν βύτδν τοϋ προορισμού 
τούτου, ΐ,'σω; ήθελε κα τα στή ιδιοκτήτη; τοϋ με 
γάλου ξενοδοχείου τής πατρίδο; αΰτού, έν φ συ- 
χνάζουσι «ήμερον οί έπισημότερ°ι τών ξένων καί 
τών κατοίκων.

Και ομως, έπαναλαμβάνβμεν, όποιον τί» όφε
λος τών ανθρωπίνων φαντασιοκοπημάτων ;

Ημέραν τινά, ητο μαγευτική τ ι ;  ποω'ία τοϋ 
μαίου, μη έχων ασχολία; ό Φαντασιόπουλος, έλα
βεν £ν μυθιστόρημα καί άνέγνωσεν αύτό. Την ε
πιούσαν το έπχνέλαβε, καί έπί τοσοΰτον ηύχαρι- 
σττ,θη, ώ στε, άφ' ου διήλθεν αύτό έκατοντάκις, 
άνέγνωσε καί έτερχ. Μη δυνηθεί; νά έννοήση έ 
νεκα τού άπλού αΰτοϋ νοό; δτι οί μυθιστοριογρά- 
φοι, ότε δέν διασκεδάζουσιν άλλου;, διασκεδάσου 
civ αύτοί ούτοι, δτι έν T a t; πλείσται; τών μυθι
στοριών υπο τί» «μέλι υπολανθάνει κρυπτόμενον 
δ/,λητήριον, καί δτι δέν υπάρχει μέθη έπιφοβω· 
τέρα τή ; τοϋ νήφοντο; άνδρος, περιεπλάκη έν τη 
παγίδι, έν η περιπλέκονται πολλοί τών νΰν κου
φών νέων, καί άπαποιηθεί; τδ επάγγελμα αΰτού, 
εμ π λεω ; τή ν κεφαλήν ίπποτικών περιπετειών ά 
πεφάσισε %ά γείνιι ηρω; μυθιστορήματο;.

Επειδή δμω ; ή ανατροφή αΰτού ύπήρξεν άρκετά 
παρημελημένη καθόσον άφορα τ ά ; μυθιστορικά; 
πεοιπ ετεία ;, διέγνω νά έξασκηθή αυτό; καθ έχυ 
τόν· Εν πρώτοι; λοιπδν μετέβαλε τδ όνομα αυ
τού άπδ Κωνσταντίνου Φαντασιοπούλου ε ί; ιππ ό
την Φχντασιόπουλον’ επομένου; συνείθισε τού; μο
νολόγου;, απαραιτήτου; όντα; έν τα ΐ; μυθιστο
ρ ία ς, καί πρδ πάντων τά έκφραστικά σχήματα 
ίίσ τε μονολογίαι, δυσανασχετήσει;, επιθέσει; τη ; 
χειρό; έπί τού μετώπου εί; δείγμα βαθεία; θλί 
ψ εω;, η έμβριθών σκέψεων, άπαντα ταϋτα κα
τέστησαν αΰτδν μ ετ ού πολυ συνέχω; έξασκού- 
μϊνχ είδο; φρενοβλχβού; ωχρού.

—  Πειρασμέ ! άνέκραξεν ήμ^ραν τινά μυθις-ο- 
ρ’.κώ ; π ω ; καθήμενο; απέναντι τοϋ κήπου τ ή ; οί 
κία ; αΰτού καί βεβυθισμένο; έν κατήφεια, ποο- 
ερχομένη έκ θλίψεο); ανυπάρκτου! Πειρασμέ! έπα- 
νέλαβε, διότι αείποτε έν τώ  πρώτω κεφχλαίω 
τοϋ μυθιστορήματο; ήγεΐτο καλδν ε^α μονόλογον, 
τοϋ δε μονολόγου πρώτην λέξιν έ<ρινε τήν ά 
νωτέρω' αύτό ενταύθα τδ χωρίον όζει κτηνωδία;' 
Οϋτε θέατρα, ούτ* χοροί, οΰτε ίππόται χαρίεν- 
τ ε ; ,  ούτε φίλοι είλικρινεί;, ούτε νέαι πεπαιδευ- 
μέναι καί εύφυεί; ΰπάρχουσιν, ώ στε ν άναπτυχθή 
τ ι ; ,  ώστε βεβχίω ;, κχί ό κουφότερο; πάντων ών, 
εύχερώ; εννοεί OTt. · . άρχ ε ί; τήν πρωτεύουσαν.

Εν πάση πεοιπτώσει αί περιηγήσει; καί όδοι- 
πορίχι έθεωρήθησαν ώ ; μία των καλλίτερων 6 
λών πρδ; μυθιστόρημα' ουτω τά τυχαία καί μυ
στηριώδη περιστατικά τά το ί; τα ξειδ ιώ τα ι; έν- 
τυγχάνοντχ ήσαν άποχρώντω; δελεαστικά δπως 
παρασύρωσι τδν νέον ήμών ήρωα ιππότην Φαντα 
τιόπουλον. Επέβη λοιπδν τής ταχυδρομική; άμά
ξης διευθυνόμενος, ύ ί  διειείνετο, πρδς τδν τόπον

τών μυθιστορικών βίων’ παρ αύτώ δ έκάθη.σε 
καί τις γυνή, κεκαλυμμένη άπδ κεφαλή; μέχ?'· 
xot&v.

—  όποία ευνοϊκή περίπτωσι;! διενοήθη έν I -  
αυτώ. Τ ί; οίδεν όποία; έξαισία; καλλονή; πρέπει 
«ά ήναι ή νεανι; αυτη διά νά κρύπτηται ουτω ’ 
λοιπδν βηματίσωμεν πρδ; τά  έμπρδ(, καί πρδ; 
τοϋτο ούδέν εΰχερέστερον, ιδού· πάραυτα συνά
πτω μ ετ  αύτή; συνδιάλεξιν, τήν καταθέλγω διά 
τε τοϋ ίπποτικοϋ ήθου; καί τών χαριέντων τρό
πων μου, φθάνομεν ουτω διαλεγόμενοι μέχρι τοΰ 
πρώτου σταθμού, εκ τινο; τυχαίου συμβεβηκό- 
το; άνατρέπουσιν οί ίπποι τήν άμαξχν, ή νεανι; 
εύρίσκετχι ε ί; κίνδυνο·', σώζω αύτήν μετά Ktv* 
δύνου τή ; ζω ή ;, καί ώ ; άνταμοιβήν τ ή ; τοσαύτης 
χφοσιώσεώ; μου μοί προσφέρει τή* χεί · · ·

Λεν προύλαβεν δμως νά τελειώση δ.ότι ή ά
μαξα, στασχ παρά τδν σ τ α θ μ δ ν ,  ήλλαξέ τινας 
τών οδοιπόρων καί δ ιππότη; άφυπνισθεί; τοϋ 
μαγικοϋ έκείνου ονείρου, ουτω ; εΐπείν, άντί τ ή ;  
φαντασιώδου; καλλονή; τ ή ; νεάνιδο;! είδε παρα- 
καθήμενον »ύτώ παχύσαρκον γέροντα, βεβυθισμέ- 
νον δλω; ε ί; φιλοσοφικά; σκέψεις καί ώθοϋντα 
χπροσέκτως τήν κεφαλήν έπί τοϋ στήθους τοϋ ιπ
πότου.

Τούτο υπήρξε τδ μόνον μυθιστορικόν καί ποιη* 
τικδν τ ή ; δδοιπορίας.

2.
Δέν άπηλπίσθη μόλον τούτο δ νέο; ίππότης.
—  Μικρά πράγματα, είπ ε, καί φθά; ε ί; ττ,ν 

πρωτεύουσαν έγκατέστη έν τινι μεγάλω ξενοδο- 
χε'ω . Πρώτη αύτοΰ φροντί; υπήρξε παραχρήμα 
τό εΰρείν φίλους’ καθόσον ούτοι παίζουσι πρό
σωπον τά μάλιστα σημαντικόν, καί άνευ αύτών 
ούδέν τι μυθιστορικόν Ιξεσ τι συμβήναι. Επροσπη- 
θησεν ουν νά ευρη τοιούτου;, μηδόλω; δυσκολευ
τείς πρδ; τοϋτο, καθότι έν πάση κοινωνία μεγά - 
λη ή μικρ| υπάρχει τά ξι; τ ι ;  νέων χούφων, ώ ; 
-:πί τδ πλείστον υποκρινομένων τά  εύγενέστερα 
τή ; ίερα; φιλία; αισθήματα, αρκεί μόνον νά εΰ* 
ρίσκωσι δί αύτή; μέσα διασκεδάσεω;. Συνεσ/ε- 
τίσθη ουτω μετά δε<α τοιούτων Πυλάδων, καί 
Ιπειδή ή ανθρώπινη καρδία δεν δύναταί πολλούς 
-ίνταυτώ ν άγαπήση έξ ίσου, έξέλεξεν αύτών ε'»α 
πρδ πάντων, ενα τίμιον, εύαίσθητον καί σπου- 
δαϊον νέον, μεθ’ ού συνεδέθη δΐ άδια^ήκτων δ ε
σμών φιλία;.

Πρωίαν τινά δμω ; έγερθείς, είδεν ότι ό τίμιος 
*αί σπουδαίος Γΐυλάδης αύτοΰ εφυγε, συνεπάγουν 
καί δωδεκάδα χιτώνων, ζεύγος υποδημάτων καί 
£ν βχλάντιον μέ χρήμχτα, καί τοϋτο σπουδχίως 
φερόμενος.

Εχολώθη ολίγον κατά τοϋ φιλτάτου άδελφοϋ 
του, άλλά τί γένοιτο" ϊσως ερω; τ ι ; ,  φίλη τ ι ;  ά- 
ναπληρώσ/ι τδ κενόν τοΰτο.

Εν εσπέρα; παρευρεθεί; ε ί; τδ θέατρον κατά 
τήν πχράστασιν τ?ϋ μελοδράματος lone ,ττχο;-

τ ή ρ η σ ε ν  ε ι ;  Sv θ ε ω ρ ε ίο ν  λάμπουσαν νεχρά ν 

τινα γ υ ν α ί κ α  κάλλους έ ξ α ι σ ί ο υ ,  θ ε ίο υ ,  α γ γ ε λ ι κ ο ύ !  

*αί δμ ω ; έ κ ά θ η τ ο  πλησίον της ε ι ς  γ έ ρ ω *  Α ρ γ ο ς ,  

υποπτχ περιάγων β λ έ μ μ α τ α  κ α τ ά  π α ν τ δ ;  νέου. 
θά ήτο^βεβαίω; τύραν-ό; τ ι ;  τ ή ; νεάνιδο;. όποία 
τύχη! ΐδού έν μια στιγμή 5 ίππότη; Φαντασιόπου- 
λο ; γιγνόμενο; Γλαύκο; καί άντιπαλαίων πρδ; *δ* 
Αρβχκον διά τήν νέαν ταύτην ίώ>ην. Εξελθών 
μετά  τδ τέλο : τή ; παραστάσεω; παρηκολούθησεν 
αύτήν μέχρι τοϋ οίκήμχτό; τ η ;. 0  τά λα ; έγεινεν 
ερωτόληπτο;! ήρξατο άναπολών μεθ’ ήδονή; τό 
γλυκί» πρόσωπον τ ή ; νεάνιδο;, έφαντάσθη αύτήν 
ΰπο τήν έξουσίχν τοΰ τυράννου εκείνου, καί ά 
πεφάσισε νά τήν έλευθερώση·

ίήν πρωιχν έγρχψε πρό; αύτήν εν γραμμχ 
τία) μακράν άπαρίθμησιν τρυφερών αισθημάτων, 
«νιών, μελλόντων ονείρων, προτρέπων έπί τ έ 
λους νά τον άκολουθήσ/! αν θέλη »ά έλευθερωθή 
Επέρανε δέ τό έπιστόλιον ώδέ πως: άπόψε 'περί 
τό μεσονύκτιον ε ι; τή* θύρχν τοΰ κήπου θέλει 
περιμένει μεγαλοπρεπή; τέθριππο;. Εδωκε τδ 
έπιστόλιον ε ί; τό» θυρωρόν αύτή;, δού; αύτώ καί 
άργύριον. Αντέγραψε δ" αύτό έκ τινο; περιφήαου 
μυθιστορία;  ̂ τοΰ Α. Δουμά' περί τό τέλο ; δμω; 
αντί θύρ α (  εργαστηρίου  έγραψε κήπον, καί άντί 
ά· ο ρ α ια c άμ άζης, μεγαλοπρεπή τέθριππον·

Περί τό μεσονύκτιον λοιπόν ό νέο; ήμών έρω- 
τόληπτο; πεοιέμενεν άπέναντι τού οίκήματο; τής 
νεάνιδο;^ ρεμβχζων δλω; ένώπιοντοΰ τού; παλμού; 
τ ή ; καρδιά; αύτοΰ κινούντο; αγγέλου. Δυστυχώς 
ομως βαρβιστή; τις μισάνθρωπο; ηλθεν δπως 
οιαταραξη τού; ρεμβασμού; του· Λυσανασχετή- 
0 « ; κατά τού επαράτου βαρβιοτοϋ, έ^ρίφθή έπ' 
αύ.οΰ μένεχ πνέουν’ άλλ ό βαρβιστή; έφαίνετο 
ι-.εκτημένο; μϋ; καί ίσχύν ΰπεοάνθρωπον, όίστε 
αφού συνέτρίψε τ ά οστά τοΰ ιππότου, ίξηκολού- 
&ησε την βάρβιτον αύτού παίζων. Αφ' έτέρου μ έ
ρους άνεφάνη ή περίπολος.

Διάβολε ! όιάβολεΙ άνέκρ»ξεν ό Φαντασιό 
πουλος, ίδου περιπλοκαί δειναί- άν εί/ον τή 
σπάθην μου ίΜ ο ν  δείξε; βεβαίως πρδς τδν'μισάν 
θρωπον^αύτδν βχρβιστήν . . ;  δστις δμω ;, ά ; τό 
>ΐι.ω, ήτο αοκουντω; ισχυρό; ο^στε νά συντρίψη 
τα οστα μου . .  . ήθελον ι ώ  δείξει, λέγω , πρό« 
ποιον απετείνετο. Εν τούτοι; φοβερώτεροί κίν- 
ουνο; επικειται ήδη' ά! τί δυστυχία, νά μή έχω 
τα οπλα μου, αλλά, είπε στρεφόμενο; πρό; τά 
παράθυρα τή ; ίώνης αύτού, άν υποχωρήσω καί 
με ιόη έκείνη, οποίαν ιδέαν θά λάβη περίέμοΰ;

Μόλι; έπεραίωσε τόν μονόλογον αύτοΰ, καί λα 
-ων κτύπημα αίφνίδιον παρά τοϋ άρχηγοΰ τή , 

περιπόλου, έταράχθη σύσσωμο; καί πριν η τεθ/’ 
ει, άμυναν, δηθεί; χεΐρας καί πόδα; άπή/θη έν 
τ'- '?,J>' * ,tn ) ενθα διενυκτέρενσε. Τη, επαύριον δ ’έ

;ελθών έσκέφθη περί τοΰ νυκτερινού συμβάματο;.
—  ίί Θεέ μου! άνέκραξεν αιφνη; ευρών τήν 

λύσ ν τοΰ αίνίγματο;- άναμφιβόλω; ό πατήρ αύ
τή ;, ό Αργος έκεί»ος, είναι β πρωταίτιο; τούτων' 
λοιπόν . . . μονομαχία μ ετ  αύτοΰ.

Τήν αύτήν ουν ήμέραν ό Αργος, 5 σύζυγος καί 
5ύχί πατ/ρ τής νεαρας γυναικός, έλαβε προο- 
<λητήριον ε ί; μονομαχίαν, καί γνώρισα; τό πρό
σωπον, μεθ’ ού είχε νά κάμη, άπεφάσισε νά τώ  
ίώ ση 2ν καλόν γεροντικόν μάθημα. Εδέχθη 
λοιπόν τήν μονομαχίαν άλλ’ έν αύτή ό ίππότη; 
Φαντασιόπουλος, πριν είσέτι ποιήση τδ πρώτον 
βήμα, έτραυματίσθ·/) βαρέως.

Εγερθείς έκ τ ή ; άσθενεία; εν» μ·/)να μετά 
ταύια, πρώτον πάντων δπερ άνελογίσθη ην δτι 
έκτο ; τοϋ υπέρογκου χρέους του δέν ειχεν έν 
τοι; κόλποις αύτοΰ ΐυτε οβολόν* πλήν δέν ά- 
πτ,λπισθ/;. Ειχεν ενα πλούσιον θειον, συνετόν 
τινα μεγαλέμπ-ρον.

—  ΙΪ οικογένεια, διενοήθη, έν τα ΐ; δειναις 
περιστάσεσιν είναι Sv τών καλλιτέρων στηριγμά
των' άγωμεν ού' πρό; τόν προσφιλή θειον.

^ ο α σ τ ε  μοι δεϊε, ειπε παραστά; ένώπιον 
τοΰ θείου αύτοΰ σοβαρού τινο; γέροντο;, διά πε
ριπετειών αδίκου ειμαρμένη; γευθεί; πρώτον ά- 
πάση; τ ή ; εύδαιμονία;, δση δέδοται το ί; θνητοί;, 
^εμβάσα;, περιπλανηθεί; ε ί; εύανθεϊ; έρω το; 
λειμώνα;, περιελθων επομένω; ε ι; άπορίαν χρη
ματικήν, ήλθον πχρχκαλών ήμά; έν όνόματι τών 
συγγενικών δεσμών, δπω; μοί δώσητε χιλιάδα; 
τινά; λιρών πρδ; πορισμόν μου.

Τήν ιερεμιάδα ταύτην άπεστήθησεν έκ τινο; 
μ'κροΰ θίλκτικοΰ μυθιστορήματο; τοϋ Καρό- 
λου^Βερνάρδου. Περαιωθείση; δέ τα ύ τη ;, ήγειρεν 
5 έξοχο; θειο; τή» κεφαλήν, παρετήρησε τόν ιπ
πότην απο κεφαλή; μέχρι ποδών, καί έσυρεν είτα 
τόν κώδωνα·

Θεόδωρε, είπε προ; τόν έμφχνισθέντα υ
πηρέτην, βλέπει; αύτόν τόν Κύριον; λάβε τό 
£χβδίον καί άφ’ ού μετρήση; έπί τ ή ; ρ^χεω; αύ
τοΰ χιλιάδα; τινά; λιρών, κάμε τον νά έξέλθ/, 
άκολούθω; είτε διά τ ή ; θύρχ; είτε διά τοϋ π α 
ραθύρου, δπω; θέλει.

4 .

—  Πειρασμέ' άνέκραξεν ό ίπ π ότη ; Φ χντασιί- 
πουλο; έςερχόμενος, σήμερον οί συγγίνεϊς και οί 
φίλοι εισίν άγρια θηρία. Πού ή ίπποτικότ·/;; καί 
γενναιοδωρία τών άρχαίων χρόνων. Εν τούτοι; 
4εν έ^θυμοϋμαι ε ί; ποιον μυθιστόρημα άνέγνω3α 
οτι είς νεος, ωσαύτως υπ αναργυρίας κατατρ^- 
χόμενος, άφ’ ού άφήμαρτε τών συγγενικών έλπί- 
δων, ίϋρε τύχην παρά τινι εΰγενεΐ' λοιπόν ε?ς 
ιόν δούκα τής " . . .  άμαξηλάτα.

ό  ίππότη; ένόμισεν εαυτόν πρδς βτιγί*ή> ε’ ·' 
άμάξη' ήναγκάοθη όμοχς μ ετ ού πο>ύ >ά ύπο-



Κ'ΐψϊΐ τ ί  ίΤ χ ^ -'r κ* ϊ διΤ·ΛΜνβΐ! " * ζ ί  
μ έγκυον τοΰ δουνό; τ ί :  · ·£· t

— · Εύγενή* δούξ. Λι**ν S i *  π α ?*« τα ; ενώ
πιον αύτοϋ, άπολίτα ; τά  πάντα ίν τω  μεγαλω 
τούτω  παιγνίω τ ή ; τύχης,'«ίπογνού; τών συγγε
νών Λίχ>. φίλων ηλθον πρδ; τήν . .  ̂  ̂ ^

  Εννόησα, άπήντησεν ήγεμ!.ν.κώς ο
ί  Sou5 ξηροβήχων, δηλαδή πένης ών ζη τεί; 
θ έσ ιν ’  παρ’ l j « t .  Προχθές δ σταυλάρχηι 
μου μοί παρεπονιΐτο δτιδ τα ; κόπροι»; καθαοι- 
ζων ' παΐς έφυγεν’ ώστε αν θέλης νά τόν αντι-

ααταστήΐτις. . · ,
—  Πώς, κύρΐΞ , . έτραύλισεν i?OTi)tf)i ο ίπ·

ττόττς. ,
— Οί ΰπτ.ρέται μου ολίγα δμιλοΰν, κύριε.
—  0  ιππότης έξήλθεν απεγνωσμένος καί δι- 

ν Μ ·Λ η  προς τήν κατοικίαν αύτοΰ* ένθα τόν 
περιίμενον τρεις όανεισται τον. ^

 Α Κύριε, έλθ ετε  τέλος, άνέχοαςαν δμοφω
νω; οί τρεις γεννάδαι, αμέσως πληρώσατέ μα; 

δ ιό τ ι·  . .
—  Πώς, άθλιοι' έβόησεν δ Φαντασιόπουλο; 

θυμωδώς, καθότι προσεβλήθη ή τιμή αύτοΰ, τολ
μάτε νά προσβάλατε τή* τιμήν ένός ιππότου1 
έξέλθετε' άλλως σάς έκβάλλω τοϋ δωματίου μου

διά βίας. - τ ο -
—  Κύριε, ημείς άγνοοϋμεν άν̂  γσθε ιππότης

•ο ου* τοϋτο μόνον γινώσκομεν δτι άν δέν μας 
πληρώσητε 6ά σας ένάξωμεν.

—  Αναιδείς, έπεφώνησεν ό ηρ«ς, μονομαχία

αμέσως· ν ,
‘ Οί τρεις τοκογλύφοι παρετήρησαν τον χρεώ

στην αύτών μετά θαυμασμοΰ, ωκτειραν αύτόν ως 
ά π α έσ α ν τ*  τά ; φρένας, και κατέβησαν τήν κ λ ί
μακα έσπευσμένως. „ ,

Τότε κλείδας τήν θύραν ενέπεσε* είς ρεμβασμούς.
—  Πώς, ανέκραξε μετά λύπης, παρήλθε πλέον 

5 καιρός τών ίπποτικών συμβαματοιν; ^
Καί ταΰτα είπών, προσήλωσε τούς οφθαλμού; 

έπί τής θύρας περ^ένων μυστηριώδη τινά τοϋ 
δεκάτου έννάτου αίώνος ιππότην οπω; έλθϊΐ sic 
βοήθειαν αύτοϋ. Καί πραγματικώς μ ετ ’ ού πολύ 
ήκούσθησαν έπί τής κλίμακος βήματα, η καρδία 
του ίρξατο πάλλουσα' αίφνης ανοίγεται η θύοα, 
άλλ' οϊχ έκπληξις ! άντί τοΰ περιμενομένου χρυ- 
σοφόρου ιππότου τρεις κλητήρες έπέθηκαν τα ; 
βαρείας αύτών χεΐρας έπί τοΰ ωμου του, απα- 
γοντες αύτόν έν δ-'όματι τοΰ νόμου.

Ο λίγ*ς στιγμάς (/ετά ταΟτα ο t7C7COTY,5 Φ3ίν· 
τασιόπουλο; περιέμενε τόν χρυσοφόρον ιππότην 
£»τό; τών γυμνών τοίχων τής φυλακής τοΰ Εμ- 
ποροδικείου.

ΤΕΛΕΤΤΑΙΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ.
Ε κ τής έπισήμου έφημερίδος τοΰ Εμποροδι- 

κείου τής πρωτευούσης · · ·

t 0  Κ ύ ρ ιο ς  Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς  Φ α ν τ α σ ι ό π ο υ λ ο ς  μ ε τ ά  

διετή κ ά θ ε ιρ ξ ιν  έν  τ·ή φ υ λ α κ ή  τοΰ Ε μ π ο ρ ο δ ι κ ε ί ο υ  

δ ι ά  χ ρ έ η  ύ π έ ρ ο γ κ α  έ ζ ή λ θ ε  σ ή μ ε ρ ο ν  2 6  μ α ί ο υ  < 8 . »

Τχν αύτήν ήμέραν τώ  δντι ο Φαντασιόπουλος 
Εγκαθίστατο έν τή νεα πενιχρά αύτοΰ κατοικία, 
όλως ήλλοιωμένος.

Σκεφθείς -JjSr ωριμότερο* καί ίδών δτι κατά 
τούς νΰν καιρούς τ ά  ταξείόια ουόεν κρύπτουσι 
πλέον μυστηριώδες, δτι οί φίλοι, χαιρειν έώντε; 
πά'ΐαν ειλικρίνειαν καί άγαπην ως καί πάν τρυ
φερόν αίσθημα κολακεύουσι χάριν τοΰ αργυρίου 
/.όνον, δτι αί απαγωγαί νεανίδων είσί δυσχερείς, 
δ τ ι  οί νυκτερινοί ρεμβασμοί αγουσιν έν ειρκτή, 
ότι αί μονομ.αχίαι άπεβησαν γελ',ιΐαι ού μην αλλά 
< *Ι  άχρείκι, δτι οί θείοι καί συγγενείς δυσκό- 
λως ουντρέχουσιν, δτι οί εύγενεΐς και πλούσιο»
τών ιδίων μόνον κήδονται, οτι τέλος ο; ύανει
-τα ί καθείργουσι, βαλών ές  κόρακας πάν μυθι
ϊ-ιόρν,μα καί πάντα ίπποτικόν β'.ον, απεφάσισε 
νά καταστή συνετός καί χρηστός πολίτης, μ ε
τέβαλε γνώμην καί εγεινε; . · . π α π ου τσ ή ς .

(Εκ τοΰ Γαλλι*οΰ).

I. Π. ΒΑ ΓΣΙΔΙΙΣ .

ΠΑΡΑΔΟΞΟΣ ΑΝΤΙΦΑΣ1Σ.

Τήν άζιοστμείωτον έκείνην ίμέραν, καθ ·?,ν 
ίνηγγέλθη έν Τελυμούθ τω  αύτοκράτορι Ναπο- 
λέοντι Κ'. ή είς Αγίαν Ελέντ,ν έξορί* αύτοΰ, b έ 
ξοχος ούτος άνίιρ, καί τοι γαλήνιος κατ επιφ ά
νειαν, διετέλει δμως κατΐφ ής καί σχεδόν άφηρτ.- 
μένος·

« Φ ίλτατοί μοι, είπε τοΐς μ ετ αυτοΰ tv τώ  
δωματίω τοΰ πλοίου ευρισκομένοις, μοι επέρχεται 
κάποτε ' ή έπιθυμία νά σάς έγκαταλείψω, καί 
τοΰτο δέν είναι τόσον δύσκολον μικρά τις * - x~ 
ψις τοΰ έγκεφάλον, καί τό πάν τετέλεστα ι. έγ ώ  
αέν ησυχάζω, υμείς δε έπανακάμπτετε είς ^τάς 
άγκάλας τών οικογενειών βας. . . · Καθ δσον 
μάλλον «ί άρχαί μου ούδέν παρεμβάλλουσι πρό
σκομμα εις τήν ιδέαν ταύτην, διότι είμι 
κείνων, οΐτινες φρονοΰσιν δτι αι κολάσεις τοΰ άλ
λου κόσμου είσί χίμαιραι φαντασίας, μΰθο'., ου; 
έπενόησαν πρός άντιστάθμισιν τών υπισ/νουμέ- 
νων ήμΐν ήδονών τής μελλούσης ζωής· 0^ θεός 
βεβαίως έν τή  άπείριρ αύτοΰ αγαθότητι δεν η- 
'Ιελεν άνεχθή τοιαύτην άν-ταπόδοσιν, πρό πάντων 
ίιά  πράξιν ota ή παροϋσα. Πλήν καί τούτω ν ό
λων ύποτεθέντων ή αύτοχειρία είναι έν μέσον ό- 
αως άπέλθη τις ταχύτερον παρ’ αδτφ. »

ί'ΐς Εκαστος έννοεΐ οί περί τόν δυστυχή τοϋτον 
αιχμάλωτον κατεκραύγασαν κατά τής ιδέας τ  αύ- 
της. «Οί ποιηται, είπ έ τιςέξ αύτών ( κόμης Λάς 
Κάζ άπεφηναντο δτι δ άνθρωπος ο καθίσταται

m s
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αντάξιος τών θεών, παλαιών πρός τήν δυστυ 
χίαν· αί ήτται καί ή καρτερία είσί πολλάκι. 
ένδοξοι, ανηρ δε τοιούτου ύψηλοΰ καί γενναίου χα- 
ρακτήρος δέν ήδύνατο βεβαίως νά έξευτελισθή, εξ 
ισούμενο; μετά τών βαναυσοτέρων ψυχών· Εκείνος, 
δστις μάς έκυβέρνησε τοσοΰτον ένδόξως, έκεΐνος 
δστις υπήρξε τό άντικείμενον τοΰ θαυμασμοί 
τής υφηλίου καί διευθέτης τών τυχών τοΰ κόσμου, 
δεν ητο βεβαίως δυνατόν νά δώση τέριχα εί: 
τόν βίον του ώς χαρτοπαίκτης έν απελπισία, ν, 
ως άπατηθεις εραστής. Τί ήθελον άρα καταστϊ 
εκείνοι, οίτινες είς αύτόν ήλπιζον, είς αύτόν ί 
ΤϊίστευΟν; Ηθελεν άρα έγκαταλείψει ώ ; ^ίψασπκ 
τό πεδίοντής μάχης είς τούς εχθρούς του . .»

Καί είναι μέν αληθές δτι οί σοφοί ουτοι λό· 
γβι ΐσχυσαν νά καταπείσωσι τόν Ναπολέοντα δ
πως παραιτηθή τής παρατόλμου εκείνη; άποφά 
σεως, ήτις καταβι€άζει τό λογικόν ον είς τή\ 
τάξιν τών άλόγων. Ούχ ήττον δμως θαυμαστή 
ή άνθρωπίνη παλιμβουλία καί ίσ τ α σ ί* ’ ό μίγας 
ούτος άνήρ, ό τήν Εύρώπην έλελίξας καί παί- 
γνιόν του καταστήσας τούς θρόνους τών βασι
λέων, έν στιγμή άπελπισίας εξευτελίζεται μέχρι 
βαθμού, δπως παραδεχθή ώ ; οπό τοΰ λογικοί 
έπιβαλλομένην τήν αύτοκτονίαν, ένώ αύτός ού
τος πρό κοειροΰ κατεκεραύνωσε λογικώτατα το 
άποτρόπαιον τοϋτο πάθος τής αυτοχειρίας δί 
επίτηδες έγγράφου, άπευθυνθέντος πρός τήν 
φρουράν του, έπί τής πρώτης αύτοΰ υπατείας.

Δ ιά τα γ μ α  της 2 2  Α ύΟ ιστηριά/ος, ΐ!τος 1'.
« ό  έπίλεκτος Γκομπαίν ηύτοχειριάσθη υπό' 

έρωτος· ήτο τωόντι ώραία άφορμή. Είναι δέ ή 
Δευτέρα φορά, καθ συμβαίνει τό τοιοΰτον εί; 
τό τάγμα τών έπιλέκτων.

0  πρώτος Τπατος δ ιατά ττει νά κοινοποιηθώ 
είς τήν φρουράν δτι:

Ε ί ; στρατιώτης έφείλει νά νικ? τήν θλίψιν 
καί τήν μελαγχολίαν τών παθών.

Καθότι, τό νά υποφέρω τ ι ;  μετά καρτερίας 
τάς δδύνας τής ψυχής είναι τό αύτό ώς νά ΐστα- 
τα ι ακλόνητος ύπό τό πΰρ καννονιοστοι 
χίας. Τό νά έγκαταλείπεται δέ τις είς τήν λύ
πην δίχως ν άντιπαλαίση, τό νά φονευθή δπως 
άπαλλαχθή, είναι τό αύτό ώς νά έγκαταλείψη το 
πεδίον τή ; μάχης χωρίς νά νικήσ^.®

Ι Ι Ε Ρ Ι  Γ Α Μ Ο ϊ.

Η μάλλον σπουδαία πράξις τοΰ ανθρωπίνου 
βίου, τό άκρον άωτον τής εύτυχία; ή τής δυσ
τυχίας τοΰ άνθρώπου, ών τυγχάνει, συνενοΰται έν 
μιά καί μόνη λέξίι: Γάμ ος.

Οί πρόγονοι ήμών, οΐτινεί έλλόγως εθεώρουν 
τόν γάμον ώς τίν  κυριωτίραν πράξιν τοΰ βίου, 
τό άντικείμενον έντιμου εύδαιμονίας, εύηρεστοΰν- 
το νά περικαλύπτωσιν αύτόν διά πολυτιμοτάτων

έγγυήσεων. Διότι τό τε  δέν άπεφασίζετο, ώί 
σήμερον γίνεται, ή τύχη τών τέκνων αύτών 
όιά δρακός τίνος χρημάτων’ ή συμπάθεια ήν 
εύφραδεστέρα τοΰ χρυσίου πρό πάντων δ ’ άνη- 
σύχουν περί τής ύπαρχούση; μεταξύ τών δύο 
μελλονύμφων συμπαθείας καί περί τοΰ άν αί καρ- 
δίαι αύτών, ήνωμέναι δί αμοιβαίων αισθημάτων 
και αρεσκειας, εφείλκυον άλλήλα; διά τ ή ; μήποτε 
απατωσης έκείνης δυνάμεως, τής τών πρώτων 
εντυπώσεων καί τοΰ άγνοΰ ίρωτος.

0  αίων ήμών, δ τά πάντα καταστρέφων διά 
τοΰ άργυρίου, έφθειρε διά τής έπι^ροής τούτου καί 
τον γάμον' αλλ αι έμφορούμ,εναι ύπό τής επιθυ
μίας τοΰ καταστήσαι τά εαυτών τέκνα εύτυχή 
οί<ογένειαι ουδεποτε παρασυρθήσονται ύπό τών 
υπολογισμών βδελυροΰ συμφέροντος* ή διάθεσις 
αυτών, πάντοτε, θέλει έμιλήσει άνώτερον τοΰ 
χρυσίου- θέλουσι προτιμήσίΐ άπό πλούτου, συ- 
χνακις άπατηλοϋ, τήν ύπό τή ; χαρά; καί τής 
ενδομυχου εύχαριστήσεως έγγυωμένην ευτυχίαν.

Η δυστυχία, ή κατατρύχουσα τήν ήμετέραν 
κοινωπαν και ωθοϋσα αύτήν είς συχνά; μετα* 
τροπάς, εχει τήν αρχικήν αύτή; πηγήν έν τή 
9ραύσει τών συμπαθών εκείνων τ ή ; οίκογενεία; 

δεσμών, οΐτινε; *καθήδυνον τήν ζωήν τών πα

τέρων ήμών. Τό θέλγητρον εκείνο τής Ισ τία ; 3- 
περ άνεύρισκεν έκάστην εσπέραν, μετά εργάσι
μον ήμέραν, ή άγαπητή σύζυγο;, τό προκαλοΰν 
τερψιθυμίαν, δέν υπάρχει πλέον, έκτός εν τισι 
προνομιούχοι; οίκίαι;' δ σύζυγο;, 8ν δ γάμο; 
τυνέδεσε, δέν βλέπει πλέον έν έκείνη, -flv έξελέ- 
ξατο, είμη προίκα, καί ή καρδία αύτών, έσ τε - 
ρημένη παση; συμπαθείας, μεταβαίνει αναζη
τούσα έν τώ  έξω πολυκυμάντω βίω διασκεδά
σεις  ̂πρός ενωσιν άνομον καί βδελυράν.

Η ζωή τών εύκόλων ήδονών έχει άφ* ετέρου 
λυπηραν έπι^οην έπί τής νεολαίας' τά  μάλλον 
συχναζόμενα σήμερον μέρη είσί πλήρη νέω», προ- 
τιμωντων τάς εύθυμίας τών καφενείων άπό τήν 
αμοιβαιαν συμπάθειαν' άπαυδώντες έκ τής θέας 
τών ακαταπαυστως άναφυομένων μεταξύ τών διά 
τοΰ πάθους τοΰ αργυρίου συναπτωμένων συζυγι
κών διαφωνιών, δοκιμάζουσιν αποστροφή* τινα 
έμφυτον κατά τοϋ έστιν δτε άξιολυπήτου βίου 
τής οικογενείας εκ τουτου δ η παράδοξο; έκείνη 
τοΰ μηποτε συζεύγνυσθαι μανία, ή τ ι; καταςφέ- 
φει τά πάντα»

Παοήλθε πλέον ή έποχή, καθ’ -̂ ν ή οικογέ
νεια, συνερχόμενη πέο ξ τ ή ; εστίας, άπήλαυεν 
έν τερψιθύμοις εσπε?ιναΐς συναναστροφαϊ; τήν 
ήδονήν τερπνής άμα τε  καί διδακτικής άναγνώ- 
’ εως· είς ?,ν έν άστειότητι, πλήρει θέλγητρου καί 
Γοργή;,δ σύζυγο; καί ή γυνή άνεύρισκον τάς προ- 
βελκυιασα; αυτους πρός άλλήλου; συμπαθεία;· 
Οί διά χρημάτων γάμοι, μετασχηματισθεντε; 
σήμερον υπό τόν τίτλον τών συναλλακτικών γά- 
>μων, ένιψαν Ιπί τή ; κοινωνία; ήμών κάλυμμα



Ολίψεως καί έξώρισαν τάς ελευθερίους καί αγα
πάς συνηθείας τών πατέρων ημών. Και έκπλήτ- 
τετα ί τ ι ;  διά τήν συνεχή ταύτην έξαφάνισιν τής 
^αρας καί φαιδρότητος, αιτινες έπεκράτουν άλ
λοτε, άλλ’ η Θέ* οίκογενείας ψύχρας καί άνευ 
έρωτος επέρχεται δπως χορηγήση τή καρδί? τάς 
θερμά; έκείνας άπ^ροφήσεις, άς ή εύτυχία δη 
μιουργεΐ·

Αγνοεϊτα». όποϊαι κατατρύχουσαι θλίψεις συμ- 
βαίνουσι μεταξύ τών βυζυγιών, τών συναπτομέ 
νων ΰπο τδ κράτος βδελυκτής φιλαργυρίας. 0  
άνή.5, ό συζευχθείς προίκα, μένει άδιάφορο; π p i: 
έκείνην, μεθ ής ήνώθη, καί η καρδία αύτοΰ δεν 
πάλλει ούτε διά τάς αύτάς θλίψεις ούτε διά τά ; 
αύτάς χαράς' ή δέ γυνή, ητις δεν ήδυνήθη νά 
διακ£ίνη4τήν άλη^ή συμπάθειαν ύπ?» Ιρωτα σχεδόν 
■πάντοτε τερπνόν καί σεβαστόν, ζή έγκαταλ'λειμ 
μένη μετά τινας μήνας, καί κατατήκετκι βαθ 
μηδδν έν τοΐς μυχίοις αύτή;, εύτυχής έτι έάν 
αντίπαλός τις δεν ελθ^ κρυφίως, φέρουσα την 
ταραχήν καί τήν διχόνοιαν μεταξύ τής τοσοΰτον 
ήδη τεταοαγμένης οίκογενείας της.

Εστιν δτε έκ τών χιλίων τούτων υπογείων 
δραμάτων διαφεύγει αποτρόπαιος τις άκτίς, καί 
ή αυτοκτονία τίθησι τέρμα είς θλίψεις έπί μα- 
κρδν κεκαλυμμένας' ή γυνή, ή λάμπουσα διά πλού
σιας ένδυμασία;, ουχνάκις ζητεί νά διασκεδάση 
καί καλύψ/ι είς τάς φίλας αύτής, ύπ?» α π α τη λόν  
πλούσιον κόσμημα, τ ή ' ελλειψιν τής συμπαθείας 
εκείνης, ητις καταβιβρώσκει αυτήν ένδομύχως. 
Δ'.δ ή συμπάθεια ούδόλως άποκταται διά τοΰ 
χρυσίου, καί η ευτυχία αμοιβαίου ερωτος έγκει 
τα ι έν τή συνενώσει τών αύτών διαθέσεων, τώναύ 
τών αισθημάτων, κεκαλυμμενων έν τοΐς μυχίοι; 
τής καρδίας, καί ούχί έν τή εύχαριστήσέί αισ
χρού συμφέροντος. Γ . Π.

—  —  0 - » C  —  ----------------------

Η ΘΕΙΑ ΔΙΚΗ Δ ίλ  JO V  ΦΕΡΕΤΡΟΤ.

‘H  Α νταπάργη/Τις.
ϊδ'-ύ πχράδοςος συνήθεια, έπικρατήσασχ έπί 

πολύ έν Γερμανία. Οταν δολοφόνος τις, μεθ δ 
λας τάς έρεύνάς, εμενεν άγνωστος, άπεγύμνουν 
όλοσ/εοώς τ?» σώμα τοΰ θύματος καί έθετον έν- 
τδς φερέτρου, πάντες δ οί ύποπτοι δτι συμμετέ- 
σχον τής δολοφονίας ύπεχρεοΰντο νά έγγίσωσιν 
αύτό. Εαν δε παρετηρεΐτο κίνημά τι, άλλοίωσις 
τών οφθαλμών, τοΰ στόματος, τών χειρ ώ ν , τών 
ποδών γ-, άλλου μέρΟυς τοΰ σώμβτος, έάν ή πλη
γή ήματοΰτο, ό έγγίζων αύτδ κατά τήν στιγ 
μήν τοΰ κινήματος τούτου έθεωρεΐτο ώς έ'οχος. 
-ήμερον δ’ έν Γαλλία, οί δικασταί μετέρχονται 
ένίοτε άπόπειραν, όμριάζουσαν κατά τι πρδς τήν 
ανωτέρω, άλλά λογικωτέραν. Οταν τις κατηγο- 
ρήται έπί φόνο), άγουσιν αύτδν έπίσης παρά τδ 
θύμα, καί συνεχώς μάλιστα ύποχρεοΰσιν αύτδν 
οπως τδ έγγίση, ούχί άναμένοντε; κίνημά τ ι,

προδίδον τήν έν τώ  φόνω ένοχήν, άλλ ίνα κρί- 
νωσι περί τοϋ προσγενησομένου έπί τοΰ κατηγο
ρουμένου άποτελέσματος, προερχομένου ίκ τής 
θέας τοϋ αίματος, θέας καταλλήλου ίνα έπε- 
νέγκή ελέγχους συνειδότος.

d ιά γ κ ύ σ ις  της ήΑικία^ ίππον·
Διά νά γνωρίση τις τήν ηλικίαν ίππου, διελ- 

θόντος τά 9 ετη τής έαυτοΰ ήλικίας, ιδού μέσον, 
όπερ πολλοί τών αναγνωστών ήμών άγνοοΰσιν 
ίσως.

όταν ίππος τις έστίν εννεαετής, Ικ\ τή ; άνω* 
τέρας γωνίας τοΰ κάτω βλεφάρου φαίνεται £υτίς, 
καί ετερα εύδια<ριτος σχηματίζεται άλληλοδιαδό- 
£6»ς κατ έτος. Ουτω δέ, δταν ό ίππος Ιχ η  3 
όυτίόας είς τδ μέρος τοΰτο, εχει ηλικίαν δώδεκα 
ίτών.

Τήν περίεργον ταύτην παρατήρησιν δφείλομεν
κάτο'κόν τινα τής Αλβάμης, άξιοΰντα δτι ε ί

ναι άλάνθαστος. Εν πάση δμως περιστάσει τδ 
πραγμα δύναταί ν άποδειχθή εύκόλως, καί έάν 
άληθεύ^, δύναταί τις τοϋ λοιπού νά γνωρίζη α 
κριβώς τήν ηλικίαν ίππου άνω τών 9 έτών, διότι 
τδ διά τής παρατηρήσεως τών δδόντων μέσον, 
όπερ μέχρι τοΰδε ύπήρχεν έν χρήσει, κατήντα 
συνεχώς επισφαλές καί πεοίπλοκον.

Α ί όρνιθες d c  t°vc κήπους xal τους αγρούς.
. Ούδόλως έινιβλαβές έστι τδ έγκαταλείπειν τάς 

δρνιθχς δπως είσέρχωνται είς τούς κήπους περί 
τδν δ-θρον, διότι τότε αύταί δρμώσι κατά τών 
καμπών, τών σκωλήκων, τών κοχλιών, χωρίς 
ούδόλως νά έγγίσωσι τά φυτά, μήτε τήν γήν νά 
σκάψωσι. Τοΰτο γίνεται μόνον μετά τινας ώρα:, 
δταν ή γή ξηρανθή ύπδ τοΰ ήλίου, καί οί σ/.ω- 
ληκες καί τά άλλα έντ®μχ είσέλθωσιν έντδς αύ
τή ;. Επίσης δε καί αί νήσσαί είσιν ωφέλιμοι είς 
τήν περίστασιν ταύτην, διότι ύπερχγαπώσι τού; 
μεγάλους κοχλίας. Αί δε ίνδικαί δρνεις, αίτινες 
σπανιώτατα σκάπτονσι τήν γήν, συμφέρει πάν
τοτε νά ώσιν έλεύΉραι δπως είσέρχωνται ίόίως 
είς τούς λαχανοκήπους. Τά πτηνά είσιν έπ ’.ση; 
χρήσιμα διά τούς καλαμώνας καί την ήρωτρ'.ω- 
υ,ένην γήν, ένθα τρώγουσι πλείστους σπόρους επι
βλαβών χόρτων.

Σ υ ν τ α γ ή  χ α τ ά  της κ α ταρ ρ οή ς .
Τρίψον είς ψιλά τεμάχια ποσότητά τινα κελε- 

φών γλυκέων αμυγδάλων καί βράσον αύτά μεθ 
δδατος εως ού καταντήσωσι μέχρι τών 2 )3 , ο
πότε σχηματίζεται ύγρδν χρώματος βαθεος 
φαιοΰ.

Τδ ποτδν τοΰτο εχει γεΰσιν εύχυμον, μικρόν 
τ ι διαφερουσαν τής τοΰ τείου, καί κατά τήν πεί
ρα' δυνάμεθχ νά έπιβεβαιώσωμεν δτι εν μικρώ

διαοτήματι χρόνου άπαλλάττεταί τις ίσχυρας 
καταρροής. —

Π ερίεργα ήθη τών ΓάΛΛωτ.
11 Γαλλία, λέγει ό αρχαίος ποιητής Βουδαΐος, 

π ερ ιέχ ει ά ϊύ ρ α ς  ίπ ιτηδείους καί άρμοόίονς πρύι. 
πό.Ιεμον·

« Βλέπει τις τούς Γάλλους, λέγει ο Καΐσαρ, 
καί τοι προσβαλλομένους καιρίως, θέλοντας έτι 
νά ριφθώσι κατά τών έχθρών, πίπτοντας, γε
λώντας καί άποθνήσκοντας.»

Εβύθιζον είς τδ ψυχρδν υδωρ τά νεογνά τέκνα 
των δπω; καταστήσωσιν αύτά ρωμαλέα.

Κατά τδν Καίσαρα, οί Γάλλοι ησαν καθ υπερ
βολήν περίεργοι* έκράτουν τούς ταξειδΐύοντας καί 
συνεσωρεύοντο περί αύτού; έν ταΐς δημοσίαιι 
άγοραΐ;, έρωτώντες περί νέων ειδήσεων" έδει-; 
κνύοντο δ έλευθέριοι, έμπιστευτικοί καί είλι 
κρίνεις.

’.Ηγάπων τδν καλλωπισμόν, ϊφεοον ψέλλια, 
περιλαίμια, δακτύλια καί χρυσοΰς ζωστήρας.

Ετρεφον τήν κόμην διά τίνος χρίσματος έκ 
πάχους αιγάγρου καί στάκτης έκ φηγοΰ, καί δτε 
έπορεύοντο είς μάχην, μακρά τις αίματόχρους 
χαίτη , άνυψουμένη έπί τής κεφαλή; των, καθί- 
στα αΰτού; περιτρόμου; τδ ηθος·

Οί Βεργοβρέτοι η ηγεμόνες, οί πρώτοι δικα
στικοί άρχοντες, εβαπτον τήν κόμην των καί τδ 
γίνειον διά χρυσών ψηγμάτων κατά τάς Ιορτα- 
σίμους ημέρας. Αί γυναίκες είσήρχοντο είς πά
σας τάς συνεδριάσεις, έν αί; έπραγματεύοντο περί 
ειρήνης η πολέμου. Οί δ εχοντες τήν φροντίδα 
τής τηρήσεω; σιωπή; ειχον τδ δικαίωμα νά κό- 
πτω σι τεμάχιόν τι έκ τοΰ ένδύματος τοΰ μάλ
λον θορυβούντο;.

Κατεδίκαζον τδν λίαν παχύσαρκον άνδρα εί; 
πρόστιμον, αύζανόμενον ή έλαττούμενον, άναλό 
γως τής αύςήσεως ή ελαττώσεο^ς τής παχυσαρ
κίας του.

Ο τε νεανίς τις έφθανεν είς ηλικίαν γάμου, ό 
πατήρ αύτής προσεκάλει ε ί; δεΐπνον τού; νέου; 
τής περιοχής έκείνης, μεταξύ τών όποιων αύτγ 
ηδύνατο νά έκλέξη τδν τής άρεσκείας αύτής, καί 
δπως άποδεί;η τδν προτιμώμενον, πρδς τοΰτον 
πρώτον προσήοχετο ίνα νιφθή.

Πρδς διεκδίκησιν τών διαφορών τ ων, συνεχώς 
οί Γάλλοι προσέτρεχον είς δ ίο κόρακας, ο ί δια- 
φερόμενοι έθετον έπί μιας καί τή ; αύτή; 
σανίδος δύο άλευρόπλαστα μεμιγμένα μετά έ 
>αίου καί οίνου, καί τά έφερον έπί τής δχθη; 
λίμνης τινδς, δπου έβλεπον πάραυτα προσερχο- 
μένου; δύο κόρακας, οιτινες τδ μέν §ν έκ τών 
άλευροπλάστων διεσκόρπιζον, τδ δ ετρωγον καθ 
ολοκληρίαν. Ουτω δέ ό διαφιρόμενος, ού τδ ά 
λευρόπλαστον διεσκορπίζετο, έκέρδιζε τήν δίκην.

Οί Γάλλοι έμέτ:ουν τδν χρόνον κατά νύκτα;, 
καί τδ εθος τοΰτο οιήρκϊβε μέχρι τοΰ δωδεκά

του «ίώνο;. Ελεγον δ’ δτς ύπάρχουσι δεκαπέντε 
νύκτε;, άντί δεκαπέντε ημερών.

0  Γάλλο; έφαντάζετο δτι ήδύνατό νά κατευ- 
»άση τήν οργήν τών Θεών καί έξαγοράση τή-» 
ζωήν αύτοΰ διά τ ή ; άλλου τινός. Εάν λοιπδν 
διετέλει άσθενής ών καί έν κινδύνω τού άποθα- 
'»εΐν, έζήτει ετερον, θέλοντα ν άποθάνη άντ αύ
τοΰ, καί εδρίσκε διά χρημάτων, άτινα ίγκατέλει* 
πεν είς τήν οίκογένειάν του, είχε δ' ελπίδα διά 
^αλλιτέραν ζωήν παρά.τήν έγκαταλιμπανομένην.

Ελεγον δτι ήν εύσεβής πρδς τού; γονείς καί 
χακαρίτας φίλους πραξις τδ άποστέλλειν αύτοΐς 
εις τδν άλλον κόσμον παν δ,τιήδύνατο νά ηναι 
αύτοΐς ώφέλιμον καί εύάρεστον' μετά τοΰ νεκρού 
έκαιον τά  δπλα του, τά  ενδύματα, τδν ίππον ή 
τά άλλα ζώα καί τούς εύνοϊκωτέρους δούλους. 
Εγραφον πρδς αύτδν καί Ι^ριπτον τάς έπιστο- 
λάς είς τήν πυράν διά νά τάς παραλαβή.

Οί Γάλλοι είχον μέγα σέβας πρδς τάς δρΰί 
<αί τδν ίζόν. II  τοΰ ί;οΰ τελετή  ήρχετο κατά 
τδ νέον αύτών έτος’ αί δρυάδες, συνοδευόμεναι 
ύπδ τών δικαστικών |άρχόντων, καί τοΰ λαοΰ 
κραυγάζοντος-Τ’ώ ίζφ  τό r io r  ί ιο ς ,  μετέβαινον είς 
δάσο; καί έκεΐ κατεικεύαζον διά χλόης, πέριξ 
τή ; ώραιοτέρας δρυδς, τρίγωνον βωμδν, χαρά τ- 
τουσαι έπί τοΰ στελέχους καί τών δύο π α χυτέ- 
ρων κλώνων τά ονόματα τών Θεών, ου; ένόμι- 
ζον ώς ίσχυροτέρου;' 1 τδν Θ εουτ, σημαίνοντα 
Βρεττανιστί Π ατέρα  .ia& y' 2 τδν Ε ζους  ή Ε -  
ουζ, σημαίνοντα τρό/ior , ίεράν  φρίκην. 0  Ε - 
ζου; ήν ό Θεδς, ό απείρων τήν αιματοχυσίαν 
καί τήν φρίκην, ό δίδων καί άφαιρών τδ θά£- 
^ίς έν ταΐς μάχαις, ό όρίζων τού; μέλλοντας 
φονευθήναι- 3 τδν Γ ά ρ α ν ο ν ,  θεδν τοΰ κεραυνού' 
4 τδν Bs.U roy , τδν ήλιον καί θεδν τής ιατρικής.

Επειτα δρυίδης τις ή Γάλλο; ίερεύ ς, φέρ<ον 
λευκόν έπιχιτώνιον, άνέβαινεν έπί δρυδς καί ε- 
κοπτε τδν ίξδν διά χρυσού δρεπάνου, ένώ 2 άλ
λο; δρυ'ί'δαι έδεχοντο αύτδν έπί λευκού τίνος 
ύφάσματος, μεγάλως προσέχοντες μή έγγίση είς 
τήν γήν. Τδ υδωρ, μεθ ού ό ίξδς ούτος άνεμί- 
γνυτο, διενέμετο είς τδν λαδν ώ ς καθάρσιον, λί«ν 
άποκοουστικδν κατά τής μαγεία; καί θεραπευ- 
τι<δν πλείστων άσθενειών.

Ινα έορτάσωσι τήν Μίθραν, θεάν τών άστερι- 
τμών, οιτινες παρίστων τά δύο φύλα, οί Γάλλοι 
-ίνεδύοντο ώς Αέοντες , ά//>οί, α ρ ιτ ο ι,  κϋ>ες κτλ . 
■Σχήματα, άτινα ύπέθετον εν τοΐς άστερισμοΐς 
τούτοις, καί ίσως έκ τούτου ποοήλθον αί προ- 
σο^πιδοφορίαι καί μεταμφιέσεις έν τοΐς ή μ έτέ- 
30;; χοροΐς.

Τδ κυριώτερον γυμνάσιον τών δρυίόων ήν έν 
τή χώρα τών Ξαοτρών. Εν δέ τή μικρά νήσω 
Σένη, απέναντι τής δχθης τοΰ Κουίμπέρου Κορεν- 
τίνου, ύπήρχεν έπίσης γυμνάσιον δρυάδων, άς 
οί Γάλλοι άπεκάλουν Σένας, ούσας 9 τδν άριθ- 
μδν, τηρούσα; διην-κή παρθίνίκν, θχυματουρ-



γού<τ*ς, εχούσας τήν δύναμή τοϋ κρατεΐν
τών ανέμων καί φέρειν τρικυμίας.

Οί δρυΐδαι έδίδασκον δτι αι ψυχαί είσηρ- 
yov-ro ε ϊ; τον άλλον κόσμον διά τ ή ; πύλης τοϋ 
θανάτου, καί έπανήρχοντο είς τόν παρόντα διά 
της πύλης τ ή ; ζ ω ΐς . Ο τι μετά θάνατον, ή ψυχή 
αετέβαινεν είς τό δείνα ?) δείνα σώμα καί ότι αί 
ήδοναΐ 9| αί τιμωρίαι τοϋ άλλου κόσμηυ άνεμε 

τρΌϋντο κατά τό άγαθόν 9ι τό κακόν, δπερ έπραξε 
τ ι ;  ενταύθα, ότι έγκατελίμπανε τό σώμα, ένώ 
‘ίν ευτυχής ή δυστυχής, "να κατοικησν? έν ετέρφ, 
ότι, μαχόμενό; τις γενναιως υπερ τη ί πατρι 
δος $ φο'νευόμενο; δπω; έξαγοράσΐ) τήν ζωή' 
τοϋ ηγεμόνος του % φίλου, έξιλέου άπάσας τά;. 
5π' αύτοϋ διαπραχθείσας άμαρτίας,^ και r,v βέ
βαιος δτι μετέβαινε μετάξι» τών ηρώων έπί πολ
λούς αιώνας, δΐϊως άπολαύση βίον εϋχάριστον 
κ*ί εύδαίμονα.

(Ε *  τοϋ Γαλλικού).
Γ .  Π.

Α ινίγματα.

Εί κα'ι άκαρπον δένδρον τυγχάνω, 
ίν  τά ϊρτιά  [«.«υ όμως χάνω 

τοϋ δγδ4ου έκτός, μέ λατρείαν
■πρ οσκυνοϋμαι εις τήν εκκλησίαν.

Κ . ΔΗΜΗΣΣΑΣ.

Σύνδεσμος etc τά πρώτά μου τρία, 
καί τετράποδον τ’ άλλα μοι» πέντε' 
τά οκτώ μου φιλόσοφος πάλιν.

Τίς ή λΰσις καλοί Παραυθένται;

Γρ. Μ. ΒΑΝΝΙΕΡΙΙΣ.

Τήν ωραν τ ίς  άνοίξεως εντός κήπων βλαστάνω* 

γλυκείας δρόσου εμπλεως περίφημος αυξάνω.
0  ήμισυς άν μείνω δέ9 πατρίδα δέλω εχει 
χώραν τινά, $ν ποταμός Ευρώπης μέγας βρέχει.
Αν δέ τά δύο άρχικά και δύο τελικά μου, 
έκ τών τοϋ Αίμου μου χωρών ελήφθη τ όνομά μου. 
Τό τέταρτον χαί π^μπτον μου στοιχεΐον έάν λείψιρ 
t i  πλήθος τών όμοιων μου τήν κάραν σου ^καλύψει. 

Τ ό  πρώτον δέ καί τρίτον μου αν λείψν) και τό μένον 
μετατεθή, μέτρον άπλοϋν θά τό ίδής έμφαίνον. 
ϋάν δέ πάλιν καί αϋτοΰ ή κεφαλή έκλειψή, 

γλυκεία καί ευφρόσυνος τροφή 6ίλω προκΰψει.

ΑΙΜΙΛΙΑ ΑΕΟΝΤΙΑΓ.

Λ Ύ Σ Ε ΙΣ .
ΤΩΝ AINU’ AUTCN ΤΟΓ ΠΡΟΗΓΟΓΜΕΝΟν 

ΦΤΛΛΑΔΙΟΓ.

Τοΰ πρώτου.
Οσον άν απλοποίησές κεφαλήν τοΰ Ψ ί τ τ α κ ο ΰ, 

νουν μηδε'ποτε έλπισες Sri εξει Π ι τ τ x * ο ΰ.

“Α λ λ ω ς .

Asoi έξέλιπον οι μοιραίοι

Θαλής και Σόλων και . . Π ί τ τ α  
πολλοί νομίζονται Γαλιλαίοι,

ονϊες αυτόχρημα ψ ι τ τ α κ ο ί .
Α. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ.

Του δευτέρου.
ύ ς  5 Αδάμ είς τήν Εδέμ μονάχος ούδέν ήτο"
και τό μ η δ  έ ν είναι μηδέν μόνον. Σας τό κηρύττω.
Αλλ όμως έάν συζευχθή μέ άλλους χαρακτήρας,
νά συγκριθίί τολμφ κλαυτή μέ άμμον, μέ φωστήρας.
Τό πλήβος τών^μηδενικών δλη νεκρά υπάρχει,
Αν τοϋτο έχμηδενισθή, καί έξορίαν τ Μ ψ
Τίς τότε νους, ή κάλαμος, ί  γλώσσα νά μετρήση
μηδενιχβν τό ίίσημον χαί νά χατανοήσιι;

X . Κ. K.OK.KINAKIJ-.

Τοΰ Α ογογρίφ ου.

Γρ. τώ  Βαννιέρη Κ . Δημη’ σας
χ α ί ρ ι ι ν  !

Ματαίως άνιζήτουν τετράποδον μέ τρία, 
τόν μ  ΰ ν περιεφοόνουν 

ήρεύνων πλήν είς μάτην τά άνθη τά παντοΐα,
μέ δυο εν νά ε’ύρω, τά ι α έλησμόνουν.
Καί όμως, όρκον, φίλε, ώρκίσίην μ ά τόν Δία

τον γρίφον σσυ νά λύσω. Τχ πέντε Ίι Ασια^
παρεϊχεν· ό'βεν μόλις εν βλέμμα έκεΐ ρίψας,
έφώνησα, Μ υ σ ί α· ώς αίφνης άνανήψας-

χ’ ό εύφυής σου γρίφος α&τόμχτος έλύθη
καί μ ΰ ς, ΐ  α, μ  ά, 5 ς, μ ί α ,  μ  υ ί α έξηγήθη.

Ά λ λ ω ς .

Ποια είν’ ή επαρχία 
οπου εχει πολλά ϊ « , 
ήτις είναι τής Ασίας, 
εχει δέ καί πολλάς μ  u ί α ς 
ήτις εχει πολλούς μ  δ ς 
γε μ ει δε καί άπό υ ς;
Μ i  τόν Αία είναι μ  ί α 

είναι μόνη ή Μ υ ο ί α.
Κ. ΑΠΟΙΤΟΛΙΔΛϊ


