
ΔΡΑΜΑΤΙΚΑΙ Μ ΕΛΕΤΑ I.

ΑΙΣΧΤΛΟΪ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ.

τοΰ  Ελληνικού νοός ήγωνίζετο να δ ιαλύση κατά την 
εποχήν ταΰτην τά  σκιάζοντα την άγνωστον ι!«δ Ο
λυμπου κορυφήν νέφαλα, και να χρύσωση τας μέχρι 
τοΰδε σκιεράς και νεφελώδεις κορυφάς του θείου 

ορούς.

Λαμπρά και υψηλή άμα είναι ή υποθεσις τής τρα
γωδίας ταύτης. II Ελληνική φαντασία, ύπερπηδώσα 
τά  μέχρι τής εποχής έκείνης διαγεγραμμένα όρια 
ΰττό τε  τής θρησκείας καί τών προλήψεων, άγωνιζο- 
μένη κατά τών υλικών έκείνων θεοτήτων, τών ύπό 
τής άρχαιότητος κληροδοτηθεισών, καί κατά τής 
άρχής τοΰ πεπρωμένου παλαίουσα, οιεμαρτυρήθη διά 
τοΰ τραγικού τούτου καλλιτεχνήματος κατα τοΰ 
γηράσαντος καί έμπαθοΰς έκείνου όλύμπου, δν εψα- 
λεν ό Ομηρος καί αί προ τών Μηδικών 'πολέμων γε- 
νεαί. Το πνεΰμα τής έλευθερίας, οπερ εις ευαρίθμους 
έμφωλεΰον ψυχάς έπάλαισε κατά τής απειραρίθμου 
ύλης, καί καταθραΰον την φρικαλέαν ορμήν τοΰ Ασια
νού κολοσσού, έθριάμβευσεν, αύτό τοΰτο επαλαιε 
κατά την έποχήν τοΰ Λΐσχύλου προ{ την άφόρητον 
τοΰ ΰλικοΰ ούρανοΰ καί τών υλικών- θεοτήτων τυ- 
οαννίαν, καί προσεπάθει νά σείση τά  θεμέλια, έφ’ ων 
έστηρίζετο η όμάς τών σκηπτούχων θεών, καί των 
τυράννων τής σφριγώσης Ελληνικής διανοίας ΰπερτέ- 
ρων δυνάμεων. Μετά την προς τογς Ασιανούς πάλην, 
ή κατά τοΰ ύλικοΰ Πανθέου ηθική έπανάστασις έ- 
σχηματίσθη £ντός τών πνευμάτων. Τά άμορφα καί 
Λίγυπτιάζοντα αγάλματα έπρεπε ν’ άντικαταστη- 
σωσt τά  άπό τοΰ ίδανικοΰ καλοΟ απορρευσαντα αρι
στουργήματα του Φειδίου. Και την ζυλινην ακροπο- 
λιν έπρεπε νά μεταβάλη ή χείρ τοΰ  ̂ κατ’ έξοχήν 
έλληνος Αθηναίου είς σέμνωμα καί τέμενος μαρμά
ρου, όπου ή ΰπερτάτη νοερά εργασία, ή υπέρτατη κα
λαισθησία, καί τό δυνατόν έπί τής γής ταύτης τ ε 
χνητόν καλόν, ήθελον συνενώσει τάς μαγικάς των 
άκτϊνας. Εν άλλοι; λόγοις, ή θέρμη καί τό διάπυρον
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Η Ελληνικη έν άλλοις λόγοις φαντασία εζητει να 

συμ,βιβάστι τή ^ λοσ οφ ία ν  μετά τής θεότητος, διότις, δι» *1 ' Υ ' · · ------J I * \ t /
έν τή θεία δημιουργία άνεκάλυπτε καί ΰπερτατην 
φιλοσοφίαν, έζή τε ι θεότητα συνεπή πρός έαυτήν 
ουρανόν, έν τώ  βάθει τοΰ όποιου νά ίδη άντανακλω- 
λένην την αθανασίαν, την άπειρότητα, την ύπερτά- 
την σοφίαν καί τό αιώνιον κάλλος.  ̂  ̂ ^

0  άτρομήτως παλαίσας έν Μαραθώνι πρός τον όγ
κον τής Ασίας, ό έκ τοΰ σύνεγγυς περιφρονησας τά  
φρίσσοντα έκ τών λογχών ταγματα τής βαρ^αζου 
βίας, ητις ηλπιζεν ότι ή όπλη των ίππων της ήόύ- 
νατο νά δαμάση τό πνεύμα τής Ελληνικής ελευθε
ρίας, ό άδελφός του ηρωος Κυναιγείρου και τοΰ ςε- 
ρηθέντος τόν ετερον τών βραχιόνων Αμεινιου, ποιη
τής Αισχύλος, ουτος πρώτος έν τώ  βυθώ  ̂τής^ καρ
δίας αύτοΰ άνεΰρε την αρκοΰσαν τόλμην,^ ανεκαλυψε 
την άδάμαστον δύναμιν καί το θάρρος, οπως υψώση 
την μεγάλην έκείνην κατα τοΰ δυνάστου Ουρανοΰ τής 
άρχαιότητος φωνήν, καί δωση πρώτος την έμπρακτον 
πρός την ήθικήν έπανάστασιν τών πνευμάτων ώθησιν. 
Είπομεν, ότι ή ήθικη έπανάστασις^ έσχηματίσθη 
έν τώ  Ελληνικώ πνεύματι. Αλλα τίς ό τολμησας 
πρώτος νά φέρη πρός τά  εξω την κραυγήν τής όια- 
ααρτυρήσεως; Τις ό μέλλων νά καταβιβάση πρώτος
τό προσωπεΐον; t

0  Αισχύλος. —  Είς τό συναξάριον τών αρχαίων 
μυθολογικών θεοτήτων άνεϋρεν ουτος την ιδέαν αύ- 
τοΰ ταυτιζομένην μετα τών αποδιδόμενων εις θεό
τητα τινα φιλελεύθερον αισθημάτων. Η θεόττν,ς αυ
τη ητο προσφιλής είς τους συμπατριώτας αύτοΰ. I 
θεότηςαυτη ητο ό φιλάνθρωπος Προμηθευς. II α,.λοι- 
κή παράδοσις παρίστα αύτόν θεόν προστάτην τοΰ 
άνθρωπίνου γένους, θεόν αύταπαρνήσεως, οστις έκλεψε 
τό πϋρ άπό τών ουρανών όπως χαρίση αυτό εις το
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τέως άθλιον καί δυστυχές τών ανθρώπων γένος, και 
έτιμωρήθη κατόπιν ενεκα τοΰ προς την άνθρωπότητα 
οίκτου σκληρώς ύπό τοΰ Διός.

Η ξηρά φιλοσοφία δέν ήδύνατο νά κατορθώση 
δ ,τι κατώρθωσεν ό τρως ποιητής. Την άπδ τής έ
δρας φιλοσοφίαν ήθελεν άκούσει ευάριθμός τις μερίς 
Ελλήνων. Αλλά νά δυνηθη τις νά διαμαρτυρηθή 
κατά τής βίας τοΰ σκηπτούχου Διδς, έν τώ  θεάτρω ί  

τοΰ Διονύσου, έν μέσω τοΰ άνθους τής Ελληνικής έ- 
θνότητος, νά δυνηθη νά ραπίση κατά πρόσωπον τήν 
κτηνώδη βιαν,κα.ιν αποθέωση το δοναστευομενον και 
ακαταολητον πνεύμα, ελκυων υπερ τοΰ δυναστευο-1 
μένου τούτου πνεύματος τά  δάκρυα πεντήκοντα 
χιλιάδων θεατών, συμπαρασύρων τάς καρδίας χιλιά
δων φανατικών έξωτερικώς Αθηναίων, καί έν μέσω 
τοΰ τραγικού υψους άναγκάζων τδ πολυπληθές ά- 
κροατηριον να στρέψη τα ομματα οργίλα προς τδ I 
μέρος, οπου ενομιζεν δτι τήν μοναρχικήν του έδραν | 
ειχεν ο τών θεών και άνδρών πατήρ, τοΰτο ητο μέγα 
τ ι. Εν αύτώ ενυπήρχε δύναμις ακαταλόγιστος, θάρ-1 
ρος θαυμαστόν, τέχνη άπαράμιλλος, καί σπέρματα 
προσεχούς άναμορφώσεως.

Ο Αισχύλος διά τοΰ «Προμηθέως Δεσμώτου» προ- 
ητοίμασε την όδδν εις τήν μετ' αύτόν φιλοσοφίαν. 
Διά '.τοΰ δράματος τούτου έσπειρε τδν σπόρον, και τδ 
νοερόν άροτρον άνέτρεψε τήν πέριξ τής παλλούσης 
καρό ίας τών συμπατριωτών του περικεχυμένην καί 
πεπηγυΐαν σχεδόν σποδόν.

 ̂ Τπάρχεί, τη άληθεία, έποχή τις, καθ’ ην άπαντα 
τά  πνεύματα κοινωνίας ή έθνους τινδς παθαίνονται 
έσωτέρως, καθ’ ην οί νόες ώς έκ συνεννοήσεως αισθά
νονται την έσωτέραν ταύτην πάθησιν, άλλά τά πνεύ
ματα ταΰτα, οι νόες ουτοι αναγκάζονται νά ώθώσι I 
μέχρι τοΰ έρκους τών όδόντων τήν μόχιον εκείνην 
κραυγήν τής  ̂ έσωτέρας πάλης, καθ’ ην οί πνευματι
κοί οφθαλμοί ανήσυχοι στρέφονται πέριξ, καί τά 
ω τα καραδοκοϋσι φθόγγον τινά παραπλήσιον τη 
κραυγή, δπως άφήσωσι τήν σαλεύουσαν πνοήν τά 
στηθη αύτών νά μεταβληθη εις φθόγγους έπιδοκιμα- 
f  ίας κα* δάκρυα χαράς καί πόνου άμα. Τοιαύτη 
εποχή έν Αθήναις ητο ή μετά τά  Μηδικά. Τά | 
πνεύματα α,νεμενον, καί τό πνεΰμα τοΰ Αισχύλου ά
φησε πρώτον τήν κραυγήν διά τοΰ «Προμηθέως Δε
σμώτου».

- “ ΠΡ °Ρ ,θεί Δεσμώτη» ή Ελληνική κοινω
νία ειδεν, ώς έν συμβολικώ κατόπτρω, τά  άθλα τήί 
προς την βαρβαρότητα πρδ μικρού παλαισάσης με- 
γαλοφυιας. Χειροκροτούσα τήν άκαταμάχητον θέλη- 
σιν τοΰ Προμηθέως, έχειροκρότει αύτή έαυτήν. Διότι | 
τ ι αλλο ητο οΠρομηθεύς διά τδν θεατήν η μέγα I 
πνεύμα, απικόυθέν είς Τόν κατά τής ύλικής βίας ά- 
γωνα; Και τ ι αλλο πρδ μικρού ητο ή Ελλάς η ΙΙρο- 
μηθευς τις, αγωνιζομενος διά τής άκαταδαμάστου του 
πνεύματος δυνάμεως πρός τήν ύλικήν βίαν, καί έν τώ  
μ 4σω τής συμφοράς άνευρίσκων τόλμην καί σθένος 
ν αντεττεξελΟϊ) κ#τ* αυτής;

Εν τώ  «ΠρομηθεΓ Δεσμώτη» ή Ελλάς έλυσε τδ

μυστήριον τής εσωτερικής έκείνης πάλης, ητις έσά- 
λευε τδ πνεΰμα αύτής πρό τίνος χρόνου. Καί 'καθ’ 

I ^ράματος μεγαλοπρέπεια καί τής
ίόεας τδ υ̂ψος εφείλκυε τά  πνεύματα τών παριστα- 
μενων, εψυχορράγει ανω εκπνέουσα άπασα έκείνη ή 
υλική οοζα και το υλικόν θαμβός, το περικαλύπτον 
τον υψιβρεμετην Δια. 0  Ολυμπος μετετίθετο είς τήν 
ακροπολιν, και ο συμπαρεδρος τού Διδςάετδς έτάνυε 
τα  γιγαντωδη πτερά και διηυθύνετο πρδς τήν ίεράν 
τών Αθηνών πόλιν. Τήν στιγμήν, καθ’ ήν τδ πλήθος 
δακρυροοΰν ητενιζε τον φιλάνθρωπον ήρωα Προμηθέα 
υπο το κράτος τής ουράνιου έκδικήσεως, μεταξύ 
αυτοΰ εύρίσκετο ό νεαρός Φειδίας, ό Περικλής, ό 
Σωκράτης, ό Ικτίνος, καί άπασα ή δόξα τοΰ Ελληνι
κού έθνους.

II ν_ ί. ζ α τού Φειδιου καρδια συνελ,άμβανε τήν έ- 
ξηυγενισμενην ιδέαν τοΰ Διος, καί άπεθέου τον μέχρι 
τής έποχής αύτοΰ ύλικδν εις έλευθεριον ύπέρτατον 
τών ουρανών ηνίοχον, Το μέγατοΰ Περικλέους πνεΰμα 
μετεσχηματιζε τήν ακροπολιν είς θεών έδραν, Ολυμ
πον. K a U  έν σπαργάνοις ηθική φιλοσοφία έβλεπε 
δύουσαν δπισθεν τών κορυφών τού όλύμπου τήν φοβέ
ραν τοΰ πεπρωμένου σκιάν. Καί ταΰτα τοΰ «Προ- 
μηθεως Δεσμώτου» έπί τής σκηνής παριστωμένου.

(Η συνέχεια είς τδ  προσεχές.)

ΠΕΡΙ ΗΣΙΟΔΟ Υ.
.(Συνέχεια) (α)

Γ . Κρίσεις έπ ί τής ποιήσεως τοΰ ‘Ησιόΰον.

« Ο Ησίοδος σπανίως ύψοΰταί" μέγα μέρος τής 
ποιήσεως αυτού κατέχεται ύπδ ονοματολογιών. Εν 
τούτοις ευρισκονται εις τά έπη αύτοΰ γνώμαι ώφέ- 
λιμοι. Αι εκφράσεις του δεν στερούνται ήδύτητοί, 
και το υφος του δέν είναι καταφρονητέον ώς πρδς 
το μέσον γένος τού λόγου τώ  άνήκει ό φοΐνιξ.» Τοι- 
αύτη είναι ή κρίσις τού Κοϊντιλιανοΰ διά τδν Α- 
σκραϊον ποιητήν. Αναμφιβόλως δ Ησίοδος δέν είναι 
εκ τών έξοχωτάτων νόων, ούδέ τά  ποιήματα αυτού 
είναι έφάμιλλα τής ΐ λ ι ά δ ο ς καί 0  δ υ σ- 
σ ε ι α ς* δεν έχει ουδε τήν γονιμότητα τού Ομή
ρου, ουδε την πλαστικήν αύτοΰ ,δύναμιν, ούδέ τήν 
τέχνην εκείνην του συναρμολογεΐν δλον τοιοΰτον, οιον 
θαυμάζομεν παρά τώ  ίων ι ποιητή. 0  Ησίοδος δέν 
κατελιπεν ειμ.η εκατοντάδας τινάς στίχω ν δέν έζω- 
γράφησεν ουδε Αχιλλέα ούδέ όδυσσέα, ούδ’ Αίαν- 
τα* τα  πονήματα του είσί συντεθειρ.ένα μ ετ’ άαε- 
λείας, ώς εΐ έφροντισε μάλλον ίνα έπισωρεύση τάς 
αλήθειας και διδασκαλίας, ή ινα άναδείξη αύτάς, 
και οπως πλουχιση μάλλον τδ βάθος, ή τελειοποιήση

W  ; Ενεκα τών έπί τοΰ «Προμηθέως Δεσμώτου» Με
λετών, αναγκαζομεθα νά άνα^άλωμεν τί> τέλος τοΰ άρθρου 
τούτου.
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τήν επιφάνειαν' τέλος, ή λέξις αύτοΰ έχει πολλά
κις τ ι τδ μελαγχολικόν καί αυστηρόν, δπερ άναμι- 
μνήσκει, ούτως είπεϊν, τήν ομίχλην τής Ασκρας, 
καί ή στιχουργία του δέν έχει ούδέ τήν εύτυχή εύ- 
χέρειαν, ούδέ τήν ποικίλην άρμονίαν τής τοΰ Ομή
ρου. Η άνάγνωσίς του άπαιτεΐ ειδός τι προσπαθείας, 
διότι ή διάνοια δέν αποκαλύπτεται έκ πρώτης ό- 
ψεως, ούδέ μεθ’ άπάσης τής άπαιτουμένης συμφω
νίας. Αλλ’ ύπαρχουσιν έν τοΐς συγγράμμασιν αυτού 
διηγήσεις, οιαι ή Τιτανομαχία, ή παράδοσιςπερί τών 
ηλικιών τού κοσμου, αιτινες δέν ήθελονπολύ ώχριάσει 
άντιπαραβαλλόμεναι καί πρδς αύτάς τάς ύψηλοτέοας 
επίνοιας τής Ομηρικής έποποιΐας- αί περιγραφαί του 
επίσης εισιν ακριβώς πεφιλοτεχνημ,έναι" τδ υφος εί
ναι νευρώδες καί ένίοτε χαρίεν ή άνθηρότης είναι 
ανισος, άλλ.ά τδ νευρώδες τής έκφράσεως άναπληροΐ 
την έλλειψιν τού φωτός καί τής αίγλης. 0  Ησίοδος 
ομιλεΐ περί τών φυσικών φαινομένων ώς άνθρωπος, 
ζήσας έν τοΐς άγροΐς, ου ή ψυχή δέν έμεινε ψυχρά είς 
την θεαν τών ποιηρ.άτων τού Θεού" άλλά πρδ πάν
των ο Ησίοδος είναι ηθικολόγος, συμβουλοδότης, έ- 
ξοχος οπως παριστά λακωνικώς καί δηκτικώς, δί 
εικονος γελοέσσης ή τρομεράς, τάς άληθείας τού ορθού 
λογου. Ούδείς άρχαΐος ποιητής άφήκε πλείονας πα
ροιμίας είς το άνθρώπινον πνεΰμα" καί πολύ πρδ τοΰ 
Αίσωπου ο Ησίοδος έσχε τδ κλέος τοΰ δτι έπλασε 
τον μύθον, ή τούλαχιστον τού δτι έδωκε τδ ποιητι
κόν σχήμα είς τάς ήθικάς έκείνας άλληγορίας, af- 
τινες εισι παντός χρόνου καί παντός τόπου έν τώ  
κοσμώ τούτω.

(Επεται τδ τέλος.)
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Α Π Ο Δ Η Μ Η ΤΟ Υ  ΑΝΑΜΝΗ*ΕΚ.
ΕΠ ΙΣΤΟ Λ Η  Α  .

Καλκουττα, τη 20  νοεμβρίου 4864.

ΦΙ.Ιε Κ . Ν . Ι . Π .

Καθ’ ην ύπόσχεσιν ειχον δόσει ύμΐν, δταν άνεχώ- 
ρουν έκ Κωνσταντινουπόλεως, θέλω γράφει πρός ύμάς 
ενίοτε, αναφερων οσα άξια περιεργείας καί σημειώ- 
σεως γνωρίσω και ιδω κατά το διάστημα τής ένταύ- 
θα διαμονής μου, έλπίζων δτι καί ύμεΐς θέλετε μέ 
τιμά ένίοτε διά φιλικών άπαντήσεών σας. ίίδη δέ, 
Ερχόμενος απο σήμερον, δίδω ύμΐν μικράν περιγρα
φικήν εκθεσιν τών τόπων, ους ειδον καθ’δλον τό 
ταξειδιον μου, τών κατοίκων καί έθίμων αύτών, 
καθ’ οσον ήδυνήθην νά γνωρίσω, καί τών άξιοπεριέρ- 
γων άντικειμένων, άπερ άπήντησα.

Και περί μέν Αλεξανδρείας καί Αίγυπτου ολίγα 
τινα θελω σάς αναφερει, διότι τ ά  πλεΐστα αύτών θά 
γινωσκετε απο άλλων εκθέσεις, ώστε καί περιττόν 
κρίνω να άναφέρω λεπτομερώς περί αύτών. Επειτα 
ολίγα είσι τά  άξιοπερίεργα τής Αίγύπτου, ών τά  κυ- 
ριωτερα είσίν αί πυραμίδες καί αί σφίγγες, άπερ

δυ στυχώς δέν ήδυνήθην νά ίδω, ένόσω διέμενον είς 
Κάϊρον. Εις τήν Αλεξάνδρειαν κάτι καλόν είναι ή 
πλατεία της, ή λεγομένη Place des Consuls, άρκετά 
έκτεταμένη, περικυκλουμένη ύπό δενδρυλίων, καί έ- 
χουσα είς τάς δύο. άκρας της δύο δεξαμενάς, έν τώ  
μεσω τών οποίων ύπάρχουσιμηχαναί, έκτινάσσουσαι 
τό ύδωρ είς άρκετόν ύψος διά νά έπιφέρωσι δρόσον. 
Πέριξ τής πλατείας ταύτης είσίν αί καλητεραι οί- 
κιαι καί τά  ώραιότερα καί πολυτελέστερα κα τα 
στήματα- χρησιμεύει δέ καί ώς περίπατος τό έσπέ
ρας, μολονότι όλίγιστοι είσίν οί περιπατούντες, καί 
τούτο διότι έπισωρεύονται μέχρι τού μεσονυκτίου 
είς πληθύν καφενείων, ένθα σωρός γυναικών Γαλλί- 
δων, έκζητουσών τύ/ην, τραγωδούσι διάφορα Γαλ
λικά άσμάτια. Η δέ καλή κοινωνία συνειθίζει νά 
κάμη τούς περιπάτους της πρό τής δύσεως τού ήλίου 
εις τδ λεγόμενον Κ  α ν ά λ ι, μέρος άρκετά ώραΐον 
καί κατάλληλον τωόντι πρδς περιδιάβασιν, συνιστά- 
μενον ύπδ δενδροστοιχίας, έπί ήμισείαν περίπου ώραν 
έκτεινομένης, μέ ύψηλά δένδρα άμφοτέρωθεν, πέραν 
τών όποιων ρέει μία διώρυξ τοΰ Νείλου, έχον δέ 
παρ’ αύτώ καί τινας έξοχικάς οικίας, καί είς τδ ά- 
κρον ιδιωτικόν τινα κήπον τού Pastr6 καλούμενον, 
άρκετά έκτεταμένον καί ομοιον Εύρωπαϊκώ Parc" 
ουτος άνοίγεται δίς τής έβδομάδος είς τό κοινόν, καί 
έν αύτώ δύναταί τις μόνον νά ίδη, κατά κυριακήν 
συνήθως, δλην τήν καλήν κοινωνίαν τής Αλεξαν
δρείας καθημένην ή περιδιαβάζουσαν" άλλως, κινδυ
νεύει ούδεμίαν κυρίαν νά ίδη, διότι σπανίως έξέρ- 
χονται τών οικιών των, καί έξερχόμεναι πάλιν πε
ριφέρονται έφ’ άμάξης, καθότι ούδεμία τών οδών 
έστί λιθόστρωτος, καί τοι άλλως τ ε  εύθεΐαι καί άρ
κετά μεγάλαι, ή δέ κόνις έστίν ύπέρμετρος, μ’ δλην 
τήν δίς ή τρις τής ημέρας κατάβρεξιν αύτών, ώστε 
καταντά τις νά άναπνέη κόνιν. Εν γένει δμως άπασα 
ή πόλις τής Αλεξανδρείας έστίν άρκετά κα λή . καί 
μια τών Εύρωπαϊκωτέρων πόλεων τής Τουρκίας καί 
ώραιοτέρα τού Κάιρου, τοΰ οποίου καί αί οδοί είσί 
στενότεραι, και καταστήμ.ατα όλιγώτερα ύπάρχουν, 
καί τό πλ,εΐστον μέρος τοΰ πληθυσμού- σύγκειται ύπδ 
ιθαγενών Αράβων, Αρμενίων, καί τινων Ιουδαίων 
και Ελλήνων, ενώΕύρωπαιοι σχετικώς είσίν όλίγις-οι.

Η πόλις τού Κάιρου, καί. τοι καθέδρα τού άντιβα- 
σιλέως, τίποτε σχεδόν άξιοσημείωτον δέν περιέχει, 
διότι πάντα τά  λόγου άξια, ώς αί πυραμίδες, οβελί
σκοι, σφίγγες καί λοιπά εύρίσκονται πολύ μακράν 
αύτής, τρεις ή τέσσαρας περίπου ώρας" τό μόνον ά- 
ξιον περιεργείας έστί τδ Φροόριον είς τό παλαιόν λ.ε- 
γόμενον Κάϊρον, καί τό παλάτιον τοΰ άντιβασιλέως, 
δστις δμως συνήθως διαμένει εις έτερον, έκτισμένον 
έπί νησιδίου έν μέσω τού Νείλου. Μέσων διασκεδά- 
σεως άμοιρεΐ -ή πόλις αυτη, 'διότι, μήτε περίπατος 
ύπάρχει έν αύτη, αί δέ όλίγαι οίκογένειαι, αί δια- 
μένουσαι είς. Κάιρον, περιδιαβάζουσι συνήθως είς τδν 
λεγόμενον δρόμον τής Σ ο ύ μ  π  ρ α ς, δενδροστοι
χίας, δμοιαζούσης περίπου μέ τήν τής Αλεξανδρείας. 
Είς δέ τήν Ούμπεκίαν, ήτις έστί περιοχή άρκετά έκ-



'τεταμένη μέ υψηλά, δένδρα καί πληθυν καφενείων, 
ουρείς οπωσοΰν υπάγει, διότι τά καφενεία ταΰτα 
κρατούνται και «Γυμνάζονται ώς επί το πλεΐστον ύπο 
τυχοδιωκτών και κακούργων, καταγινομένων εις το 
χαρτοπαίζει. Ξενοδοχεία δμως ύπάρχουσιν αρκετά 
τόσον είς Αλεξάνδρειαν όσον και είς Κάϊρον, διότι 
πολλοί- είσίν οί έπισκεπτόμενοι τάς χώρας ταύτας, 
πολλοί δέ και οί διαβαίνοντες διά τάς Ινδίας, ώστε 
δύναταί τις νά εΰρ-,ρ άρκετήν άνάπαυσιν πληρόνων ή 
πληρωμή δμως είναι άρκετά μεγάλη, διότι τά  πάν
τα έν Αίγύπτω είσίν ύπερτετιμημένα, καί ή αιτία 
έστί προφανής· πρώτον μέν ώς έκ της μεγάλης έπισω- 
ρεύσεως πολλών ξένων ένταΰθα, τών μέν έρχομένων 
προς έκζήτησιν τύχης, τών δέ διά τό καθ’ ήμέραν 
άναπτυσσομενον έμπόριον, και άλλων πάλιν προς 
άλλαγήν κλίματος· και τέλος, διότι πάντα τά  τρό
φιμα κατά τάς ήμέρας ταύτας έρχονται έξωθεν, ώς 
έπιδοθέντων πάντων, χωρικών τε  καί κτηματιών, άπό 
δύο ήδη έτών είς τήν βαμβακοφυτείαν, καί παραμε- 
λησάντων δλα τά άλλα είδη, άπερ παρήγεν ό τόπος.

Εκτος της Αλεξανδρείας καί Καΐρου, ούδεμία άλλη 
πόλις άξία σημειώσεω; υπάρχει έν Αίγύπτω, διότι 
ή Τάντα, Μεχάλα, Μανσούρα, Ζαγαζικ καί λοιπαί 
κυριώτεραι πόλεις της Αίγύπτου είσίν άθλιώταται, 
καί κατοικοΰνται ύπό ιθαγενών Φελλάχων, ρυπαρών 
και αθλίων, ών αί οίκίαι, ώς ολαι έν γένει της Αίγύ
πτου, είσί το πλεΐστον καλύβας έκτισμέναι άπό λά
σπην καί κόπρους ζώων, στενόταται καί δυσωδέ- 
σταται, άφοΰ είς την αύτήν φωλεάν, έν rj συνήθως 
κοιμώνται, είσώγουσι και αυτά τά  ζώά των. Ευρω
παίους δέ καί Εϋρωπαϊκάς οικίας μόλις δύναταί τις 
νά ευρνι έν έκάστη πόλει όλιγίστους, και τούτους δί 
έμπόριον* ώς πρός τήν καλλιέργειαν δμως, όλη, ή Αί
γυπτος έν γένει, καί έννοώ τήν κάτω Αίγυπτον, είναι 
άρκετά καλά καλλιεργημένη καί εΰφορωτάτη, διατε- 
μνομένη υπό πληθύος διωρύγων, μετοχετευουσών είς 
διαφόρους διευθύνσεις τά  ΰδατα τοΰ Νείλου, καί 
χρησιμευουσών καί διά τήν συγκοινωνίαν καί τήν 
μεταφοράν τών πραγματειών. Αλλ’ ή γονιμότης αυ
τή τοΰ τόπου πρέπει ν’ άποδοθη μάλλον είς τό εύφο
ρον της γης, ή είς τήν καλλιέργειαν τών ανθρώπων* 
διότι, ώς καί έγώ εΐδον καί ύπό άλλων πολλών πα- 
ρετηρήθη, οί Φελλάχοι είσίν οί νωχελέστεροι καί οκνη
ρότεροι τών ανθρώπων, προτιμώντες νά μένωσιν ά
εργοι, ώστε πολλάκις έχουσι τάς γυναίκας των έρ- 
γαζομένας εις τούς αγρούς, ένώ αυτοί κάθηνται έξη- 
πλωμένοι καί καπνίζουσι* καί άν ή γη δέν έβοήθει 
αυτούς έπί τοσοΰτον, ίσως ήθελον πάσχει καί έκ τ^ς 
πείνης, καί μάλιστα κατόπιν τής ένσκηψάσης έπιζω- 
οτείαί. Εν τούτοις, καίτοι ή κατάστασίς των είναι 
τοσοΰτον άθλία καί ζωώδης, ούδέποτε είδον ανθρώ
πους, φαινομένου; τόσον ευχαριστημένους έξ αύτ%, 
τόσον εύθυμοι»; καί επιδιώκοντας τήν διασκέδασιν. 
Καθ’εσπέραν σχεδόν, αμα δύστι ό ήλιος, συνάζονται 
εί; ομάδα; άνδρες καί γυναίκες, καί διασκεδάζουσιν 
άδοντες καί χορεύοντες* τήν τάσιν δέ ταύτην τών 
φελλάχων εις τήν οκνηρίαν, τήν διασκέδασιν καί

τήν τής έργασίας άποστροφήν άποδοτέον έν μέρει 
μέν ε ί; τό κ). ίμα, έν μέρει δέ είς τόν χαρα
κτήρα αύτών, διότι ουτοι ύπέρ πάντας τούς Ασια
νούς πιστεύουσιν είς τό πεπρωμέναν ( Κ ι σ μ έ τ ) .  
Είναι τρομερον πράγμα νά άκούη τις αύτούς συνομι- 
λοΰντας* αί κραυγαί των είσίν άνυπόφοοοι, καί φαί
νονται μάλλον ώς νά έρίζωσι μεταξύ των* καί δμως 
τόσον θρασύδειλοι είσίν, ώστε καί έκ τής μεταξύ 
των έριδος συμβαίνει πολλάκις νά καθυβοίζωνται 
ώρας ολοκλήρους, χωρίς ποτε νά τολμώσι νά έρχων- 
ται είς χεΐρας* τούτου ένεκα καί μεταχειρίζονται αύ
τούς πάντες, οι τ ε  κρατούντες Οθωμανοί καί Εύοω- 
Tratot, ως (,ωα, τΐ(/.ωρουντες αυτους αυστηρότατα, ο- 
περ τους καθιστά τοσοΰτον δειλούς.

Ταΰτα είσίν έπί τό γενικώτερον τά  ολίγα, άπερ 
ήδυνήθην νά ίδω καί νά μάθω κατά τάς όλίγας ήμέ
ρας τή ςέν  Αίγύπτω διαμονής μου, καί είς ταΰτα 
μόνον θέλω περιορισθή σήμερον, έπιφυλαττόμενος 
κατόπιν νά σάς άναφέρω περί τοΰ μέχρι Καλκούτ* 
της ταξειδίου μου καί τών Ινδικών χωρών, δσας λά
βω αφορμήν νά έπισκεφθώ. Ερρωσθε.

Φ. Κ . Τ.

ΕΠ ΙΣΤΟΛΗ Β .

Καλκούττα, τγ) 2  ίανουαρ. 4865·

Είς τάς άρχάς τοΰ νοεμβρίου βγραψα πρός υμάς 
ολίγα τινά περί Αίγύπτου. Σήμερον δέ έπαναλαμ- 
βάνω τήν διήγησήν τοΰ ταξειδείου μου, άρχόμενος έκ 
τής άπό Σουέζ άναχωρήσεώς μου, μή δυνηθείς νά ίδω 
δυστυχώς τάς τής τομής έργασίας, ώς έκ τ ή ; όλιγο- 
ώρου είς τά  έκεΐ διαμονής μου.

Μολονότι έπέβημεν τοΰ άτμοπλοίου τήν 2 6  τοΰ 
7βρίου, δέν άνεχωρήσαμεν έκ τοΰ λιμένος εί μή τήν 
1 0  π. μ. κατερχόμενοι τήν έρυθράν θάλασσαν. Καί 
έπί δύο μέν ήμέρας είχομεν καιρόν ώραϊον καί δρο
σερόν, άλλά κατά τήν 2 9  καί 3 0 , μεταβληθέντος 
τοΰ άνέμου άπό βορείου είς νότιον, ή ζέστη κατήν- 
τησε τόσον ύπερβολική, τοϋ θερμομέτρου φθάσαν- 
τος μέχρι τοΰ 4 0 ο υπέρ τό μηδενικόν, ώστε καί τ ι- 
νες Κυρίαι έκ τών έπιβατριών μας εΰρέθησαν είς δυ- 
σάρεστον θέσιν, καί μάλιστα μία έξ αύτών δεκάκις 
σχεδόν άπώλεσε τάς αισθήσεις. Εν γένει δέ πάντες 
ανεξαιρέτως ΰπεφέρομεν έκ τής θερμότητος. Εύτυ- 
χώς δμως κατά τήν 1 ην όκτωβρίου περί τό εσπέρας 
ήρχίσαμεν νά βλέπωμεν νησίδιά τινα κατάξηρα πρός 
τό μέρος τών Αφρικανικών παραλίων, σημείον δτι 
έπλησιάζομεν τό  στενόν τοϋ Βάβ-ελ-Μανδέβ, καί ό 
άήρ άρχισε νά καθίσταται δροσερώτερος. Τήν 2  
είδομεν τόν φάρον τής νήσου Περίμ, τήν δ ’ επαύριον 
περί τήν πρωίαν είσηρχόμεθα είς τόν κόλπον, έπί τής 
άνατολικής όχθης του όποιου είναι έκτισμένη ή πό
λις Αδεν. Αμα ηγκυροβολήσαμεν, τό  άτμόπλουν 
ΛεριεκυκλώΟη ύπό πληθύος λέμβων, ών οί κωπηλά- 
ται είσί μαΰροι Αφρικανοί, κατάγυμνοι, μέ μίαν μόνην 
ζώνην, σκέπουσαν τήν όσφύν αύτών. Μεταξύ δέ τού
των διεκρίνοντο έν μια λέμβω άνδρες τινες, άρκετά

λευκοί, φοροΰντες είδος άντερίων λευκών, βρακία 
επίσης λευκά, καί άλλόκοτόν Ttva πίλον έπί κεφαλής, 
ου.οιον κ α β ο u κ ί ω. Ερωτήσας εμαθον δτι ου- 
τοι ησαν Ινδοί Π α ρ σ ί δ ε ς, τούτέστι, πυρολάτραι, 
έχοντες τά  κυριώτερα καταστήματα είς τό Αδεν, 
καί εμπορευόμενοι μέ τάς Ινδίας. Ουτοι κρατοΰσι 
καί τά  ξενοδοχεία, τά  μόνα άπερ ύπάρχουσι. Ταΰτα 
δέ, καθώς καί τινα άλλα καταστήματα, ώς καί τό 
ταχυδρομεϊον καί τά  καταστήματα τών Αύτοκρατο- 
ρικών διαπορθμεύσεων εύρίσκονται έπί τής δχθης, 
ένώ ή πόλις είναι μακράν τρία τέταρτα τής ώρας 
τουλάχιστον, έντός κοιλάδας, περιτετειχισμένη φυ- 
σικώτατα ύπό βράχων άποκρήμνων, ύψηλών καί δύσ
βατων, μέ μίαν καί μόνην είσοδον, καί ταύτην στενήν 
καί ύπό στρατιωτών φρουρουμένην, ένώ καί αυτη πά
λιν προφυλάττεται έξωθεν ύπό έπάλξεώς τίνος περί 
τά  μέσα τοΰ βράχου μέ 4  τηλεβόλα καί έφ’ ύψώμα- 
τος ύπό πυργίσκου τινός μέ ετερα δύο.

Η έντύπωσις, ή προσγινομένη άμα κανείς είσέλθη 
είς τήν πόλιν, ούδόλως είναι εύχάριστος, διότι αλη
θώς έρημωτέρα πόλις δέν είναι δυνατόν νά εΰρίσκη- 
ται, έν η μήτε πράσινον φύλλον δέν υπάρχει, μήτε 
το έλάχιστον δενδρύλιον, μήτε ίχνος χόρτου άπαν- 
τάται. Πανταχοΰ άμμος, κόνις καί θερμότης. Ως 
πόλις δμως θεωρουμένη, έχει άρκετά καλήν όψιν 
διότι δλαι αί οίκίαι τ η ;, άνευ πατώματο; καί έπί 
τοΰ ίσογαίου ώκοδομημέναι, είσί κατάλευκαι, καί 
αί οδοί άρκετά πλατεΐαι, καί αύταί δ ’ άκόμη αί 
καλύβαι, αί ολίγον μακρύτερα κείμεναι, αί άπό κα
λάμου; καί ψάθα; ώκοδομημέναι καί ε ί; τού; μαύρους 
ώς κατοικίαι χρησιμεύουσαι, έχουσιν άρκετά καλήν 
θέαν καί καθαριότητα. Αλλως έν τγ  πόλει ούδέν 
περίεργον, ούδέν άξιον σημειώσεω;, έξαιρουμένων 
τών φρουρίων, περί ών άνέφερα, καί τών ύδραγω- 
γείων, ευρισκομένων είς τήν άλλην άκραν τής πό
λεως εί; τό βάθος τών βράχων. Ταΰτα είσί κατε- 
σκευασμένα ύπό τών Αγγλων, οΐτινες δέν έκαμον άλλο 
τ ι , είμή νά χρίσωσι τάς τών βράχων σχισμάδας μέ 
αρκετήν τέχνην, ή νά μεγαλύνωσιν αύτάς καί ουτω 
νά σχηματισθώσι τά  ύδραγωγεΐα έκεΐνα, εχοντα καί 
διά τήν αιτίαν ταύτην διάφορα σχήματα, καί μή 
δντα κανονικά. Επρεπε δέ νά κατασκευασθώσι τοι- 
αΰτα, διότι, μή ύπαρχούσης ούδέ σταλαγματιάς υ- 
δατος, ήθελεν άποβή τό μέρος άκατοίκητον, ένώ δί 
αύτών, πληρονομένων κατά τήν έποχήν τών βροχών, 
πορίζεται υδατος ή πόλις καί διά τό λοιπόν μέρος 
τοΰ έτους. Οί κάτοικοι, έκτος τών ολίγων Αγγλων 
στρατιωτών καί υπαλλήλων, είσί τό πλεΐστον μαΰροι 
Αφρικανοί διαφόρων βεβαίως φυλών, ίνδοί Παρσίδες, 
καί τινες Ιουδαίοι, εύκόλως διακρινόμενοι άπό αύτήν 
των τήν φυσιογνωμίαν καί τήν δοσοληψίαν, αίτοΰν- 
τες , κατά τό σύστημα δλων τών ομοθρήσκων των, 
τό  τετραπλάσιον τής άξίας της δί έκάστην πραγ
ματείαν των. Το Αδεν ούδεμίαν 'εχει σημασίαν έμ- 
πορικήν, χρησιμεύει μόνον ώς σταθμός τών διά τάς 
Ανατολικάς Ινδ ίας άτμοπλοίων.

Τήν αύτήν ήμέραν περί τήν 7  μ, μ. άνεχωρήσαμεν

έκεΐθεν καί έπί δέκα ολοκλήρου; ήμέρας έπλέομεν 
είς πλήρη Ινδικόν Ωκεανόν μέ καιρόν λαμπρότατον, 
μέ αρκετήν δρόσον (διότι είς τό διάστημα τοΰτο 
μάς έπεσκέφθησαν καί βροχαί), καί μέ άρκετά καλήν 
συναναστροφήν έν τώ  άτμοπλοίω διά νά παρέρχηται 
ή ώρα ταχέως, καί τήν 1 3 όκτωβρίου περί τήν ανατο
λήν τοΰ ήλίου ήγκυροβολήσαμεν είς Point de G al- 
les τής νήσου Ταπροβάνης, όπου καί έμείναμεν έπί 
πέντε ολοκλήρους ήμέρας, ώ ; έκ τή ; καθυστερήσει»; 
τοΰ άτμοπλοίου, δπερ έμελλε νά μά ; φέρη ε ί; Καλ- 
κούτταν.

Μεγίστη τώ  όντι είναι ή έντύπωσις, ην αισθάνε
ται τις, άμα διά πρώτην φο ράν εύρεθείςέν τώ  λιμένι 
τοΰ Point de Galles, ρίψη τά  βλέμματά του είς τήν 
ξηράν, καί ίδη τό πλούσιον καί μεγαλοπρεπές τής 
φόσεως έκείνης. Αάσος πυκνόν δένδρων αγνώστων 
ύψηλών καί μεγάλων πληροί άπαν τό ήμικύκλιον, 
τό σχηματίζον τόν λιμένα τής πόλεως, κείμε
νης είς τήν δυτικήν παραλίαν έπί έξοχης τίνος 
πρός τήν θάλασσαν, ή μάλλον έπί ακρωτηρίου τινός, 
καί μόλις φαινομένης έκ τοΰ λιμένος, διότι τείχος 
άρκετά υψηλόν έμποδίζει τήν δρασιν, καί -κρύπτει

> / . » \ \ ν\ ,. ·Υ fS  'αυτήν. Αυτο το ιοιον τείχος περιτειχίζει ολον το 
άπό τής ξηράς μέρος, δί ου ένόνεται ή κυρίως πολι; 
μέ τήν δλην νήσον, άφίνον άνοικτόν τό μέρος τής 
θαλάσσης, δπερ έπίσης είναι σχεδόν άπροσιτον ενεκα 
τοΰ πλήθους τών ύφάλλων, οΐτινες είσίν έσπαρμένοι 
καθ’ δλον τόν κύκλον τής παραλίας, καί ουτω μία 
καί μόνη είσοδος υπάρχει ή διά τής Πύλης τοΰ 
τείχους.

Είς τό έσωτερικόν πολλήν έχει ομοιοτητα με το 
Αδεν, ώς πρός τάς οδούς καί το κτισιμον τών οικιών, 
αΐτινες έπίσης καί ταύτης είσίν άνευ πατώματος, 
καί δλαι σχεδόν λευκαί ώς έκείνης· ώς πρός τήν φύ
σιν δμως καί τό κλίμα, ή μεγαλητερα αντίθεσις υ
πάρχει, διότι αυτη μέν έστί καταδενδρος, ενώ μητε 
σκιά βλαστησεως υπάρχει εις εκείνην. Εις αύτην 
μέν βρέχει συχνότατα, καί το κλίμα κατα συνεπειαν 
είναι άρκετά ύγρόν, ένώ έκεΐ ετη πολλακις παρέρ
χονται άνευ ίχνους βροχής, και ως εκ τής μεγάλης 
ξηρασίας του κλίματος πάσα ικμας τής γης έξητ- 
μίσθη, καί τό  χώμα κατήντησεν άμμος. Οί κάτοικοι 
είσί δύο ειδών: Μωαμεθανοί καί Β ουδδεσαί, ευκό
λως διακρινόμενοι άλλήλων, πρώτον μεν υπο τής 
μορφής, δντων τών μέν Μωαμεθανών ανδρικοτερων 
καί λευκοτέρων, τών δέ είδωλολατρών μελανοτέρων 
τήν δψιν καί θηλυπρεπεστερων, ειτα  και υπο διάφο
ρων άλλων χαρακτηριστικών, ως, υπο τής κόμης των, 
έχόντων τών μέν αύτήν έξυρισμενην, καθώς και οι 
παρ’ ήμΐν Οθωμανοί, τών δέ κρατούντων αύτήν μα
κράν καί δεδεμένην όπισθεν εις κεκρυφαλον. Παντες 
δμως άνεξαιρέτως εΐσιν αναστήματος μετριωτατου, 
καί περιπατοΰσιν άνυποδητοι και ημίγυμνοι, φερον- 
τες  άπλοΰν πανίον απο τής μέσης μέχρι τών γονά
των, καί μόναι αί γυναΐκές των φοροΰσι και είδος τι 
ύποκαμήσου ΐνα σκέπωσιν αυτών τους μαστούς. Περι 
τών διαφόρων^ ήθών καί εθίμων αύτών δέν ήδυνήθην



να εξιχνιάσω τίποτε- είδον μόνον δτι οί πλεΐττοι 
εχουσι τδ σύστημα νά. μασώσι ρίζαν τινά, ώ ; οΐ Αγ
γλοι καί Γάλλοι τον καπνόν (la chique), καί τούτου 
ενεκα εχουσι τά  χείλη καί τάς ρίζα; τών όδόντων 
κατακοκκινα. Προ? δέ καταζαλίζουσι καί τους Ευ
ρωπαίου; αμα φθάσωσι, καί προ πάντων οί Μωαμε
θανοί, προσφέροντες αϋτοϊ; προ; πώλησιν διαφόρου; 
πραγματεία; εντοπίων χειροτεχνημάτων άπδ 
εβενόξυλον και αλλα, καί προ πάντων πετράδια, 
συγκείμενα ω ; έπί τδ πλεΐστον έκ παρακατεινών 
σάπφειρων, πολλακι; ψευδών, ζητοΰντες πάντοτε 
το πενταπλάσιον και δεκαπλάσιον τ ή ; αρχική; τι
μ ή; των, ωστε και μεγάλη προσοχή χρειάζεται δταν 
τ ι ;  αποφασίση ν’ άγοράση τι έξ αύτών.

Δυο μερη έξωθεν τή ; πολεω; έπεσκέφθην κατά 
τδ διάστημα τή ; έκεΐ διαμονή; μου. Το μέν προ; 
βορραν ορεινόν, όνομαζόμενον 0  γ  ο υ ά λ  α, τδ δέ 
προ; δυσμάς παρά τινι μικρώ ποταμώ, όνομαζόμε
νον Sineman Garden, δπερ έστί κήπο; κανελλών. 
Αμφότερα δε μέ κατέθελξαν ώ ; έκ τ ή ; πλούσια; φύ- 
σεως καί τοΰ γιγαντώσου; τ ή ; βλαστήσ:ως· διότι, 
ινα φθαση τ ι ;  εί; αύτά, πρέπει πρώτον νά διέλθη 
επί ολόκληρον ώραν άπδ δάση κοκκοφοινίκων, καί 
ειτα νά φθάσν; εί; θέσει; τώ  όντι μαγευτικά;, πλή
ρεις βανανεών, κανελλών, μοσχοκαρύων, άρτοκάρ- 
πων και άλλων, ατινα μόνον εί; τ ά ; τροπικά; εύ- 
ρίσκονται χώρα;.

^Εκ τή ; Ογουάλα; κατερχόμενος, έπεσκέφθην καί 
ναον τοΰ Βοϋδδα, επι λοφίσκου κείμενον, ούδέν έ- 
χοντα το αξιοπεριεργον. Οικοδομή έκ πλίνθων άρκε- 
τά  χαμηλή καί στενή σχηματίζει τδ δλον τοΰ 
ναοϋ. Εντός αύτοΰ χώρισμα χωρίζει αύτδν εί; δύο 
ισα μερη, εί; τδ έμπροσθεν τών οποίων ϋπάρχουσι 
τρία αγάλματα κεχρωματισμένα, τδ μέν έν ' τω 
μεσω τα  δε ει; τα ; δυο πλευράς. Εί; τδ δπισθεν 
αμα τιςεισέλθη βλεπει αγαλμα γιγαντιαΐον, μορ
φήν έχον μάλλον γυναικείαν, έξηπλωμένον κατά 
μήκο; τοΰ όλου ναοΰ, και τοΰτο έστί τδ άγαλμα τοΰ 
θεοΰ Βοΰδδα. Παρά τη κεφαλή αύτοΰ εΰρίσκεται ε- 
τερον, πολύ μικρότερον, όμοιάζον τά  εί; τδ πρώτον 
μερο; ευρισκόμενα' καί έπί τοΰ τείχου; ζωγραφίαι 
διαφόρων πολεμιστών και ζώων, καί ένώπιον του 
τραπεζα με άνθη ιασμων ω ; προσφορά. Πάντα δέ 
ταΰτα, ζωγραφίαι τε  καί άγάλματα, είσίν δλω; ά
τεχνα καί χονδροειδέστατα, δντα κατεσκευασμένα 
εκ ξυλου, και πολλήν ομοιοτητα εχοντα μέ τά ; 
τών Αιγυπτίων θεότητα;. Οΐ ίερεΐ; μα ; ήνοιξαν, έ- 
φερον πανίον κίτρινον, έν είδει χλαμύδος. Τίνι δέ 
τρόπω προσφερουσι τήν λατρείαν των μοί είναι δλω; 
άγνωστον νομίζω ομω; δτι καί αύτοί έπίση; εχουσι 
τα ; εορτα; και τά  μυστήριά των, προσφέροντε; ενί
οτε καί ζώων θυσία;.

Την 1 8  όκτωβρίου ανεχωρήσαμεν άπδ Ταπροβάνην 
διευθυνομενοι είς Καλκούτταν, όπου καί έφθάσαμεν 
την 2 4  τοΰ αυτοΰ. Αλλα τδ τελευταιον τοΰτο τα- 
ξείόιον δέν ητο τόσον καλδν, διότι καί τρικυμίαν 
«.πηντησαμεν, και ουδεμιαν αναπαυσιν έν τώ  άτμο-

πλοίω ειχομεν, επειδή καί τοΰτο, άναλόγω; πρός 
του; έπιβάτα;, ητο πολύ μικρόν, καί διόλου κατάλ
ληλον δια ταςειδιον τοιοΰτον. Εύτυχώ; δμω; δτι 
ευρεθη και τοΰτο, αλλω;, θα περιέμένομεν έπί μήνα 
ισω; εω ; ο του νά φθάση έτερον, καί τοΰτο ένεκα 
τή ; τρομερά; καταιγιδο;, ή τι; ένέσκηψεν έπί τή ; 
Καλκουττης κατά τ ά ; άρχάς τοΰ όκτωβρίου μέχρι 
τών εκβολών τοΰ ποταμοΰ, κατασυντρίψασα πολλά 
πλοία, καταστρεψασα χωρία ολοκληρα, καί έκατον- 
ταετή δένδρα εκριζωσασα. Καί δντω; τρομερά πρέ
πει νά ήτο, άν κρίνωμεν έκ τών άποτελεσμάτων τ η ;, 
τα  οποία εν μερει εϊδομεν, εί καί άργά πλέον, κα: 
τοιαυτη μονον, όποία είς μόνα τά  τροπικά κλίματα 
δυνατόν νά γείνη. Αί έκ ταύτης ζημι'αι ύπελογίζοντο 
κατ “ ΡΧα? πολύ μεγάλαι* άν καί δέν είναι δμως 
τοιαΰται, πάλιν είσίν ού μικραί, καί άκριβώς δέν 
δύναταί τις νά γινώσκη είς πόσον άναβαίνουσιν. ί 
σως καί δύο έκατομμύρια λιρών. Ανθρωποι δέ πρέπει 
να εχαθησαν έπέκεινα τών πέντε χιλιάδων.

Καί ταΰτα μέν τά  τοΰ ταξειδίου μου. Περί δέ 
Ινδ ιών καί Καλκούττης έπιφυ7ιάττομαι νά. σάς γρά
ψω έν έτέρα έπιστολη μου.

Ασπάζομαι υμάς άπδ καρδίας.

Ο ΰμέτερος

Φ. Κ . Υ.

ΠΕΡΙ ΕΞΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΉΘΕΙΑΣ.

(Συνέχεια καί τέλος).

Η εξις γίνεται ταχύτερα καί καλλιτέρα, άν έ- 
φαρμόζηται σύμφωνα μέ τάς σωματικάς καί τά ς 
πνευματικας διαθεσεις* διότι αυται διάφοροί είσιν 
εις τους διάφορους ανθρώπους* εις τοΰτο πρέπει νΓ 
αποβλεπη πάσα ανατροφή* π . χ . Εάν παιδίον τι 
εχη κλισιν είς οπλασκίας, διεύθυνον τάς έξεις του, 
τήν μάθησίν του, τήν ανατροφήν του, είς στρατι
ωτικά. Ο μέγας Ναπολέων, νηπιόθεν άγαπών τά 
στρατιωτικα παιγνήδια, καί πρδς τοΰτο άνατραφείς, 
κατέστη μέγας.

Εάν άνθρωπος εγκαταλειφθή μόνος νηπιόθεν έν έ- 
ρήμω, καί τραφη παρά ζώου τινδς, καί τοιαΰτα παρα
δείγματα πλεΐστα είσίν έν τνί ιστορία, t κατ’ ούδέν 
άλλο δέν διαφέρει τών άλογων ζώων, παρά μόνον 
κατά τδ  σχήμα* διότι ούδέν γνωρίζει κοινωνικήν, ή 
ηθικόν, και εν γενει ανθρώπινον, παρά μόνοντδ τρώ- 
γειν ώς τά  ζώα, χόρτα, σάρκας καί καρπούς. Τδ 
1 6 9 4  ευρεθη εί; τά  δάση τά  μεταξύ Λιθουανία; καί 
‘Ρωσσίας παιδίον δεκαετές τήν ηλικίαν, τδ όποιον 
νηπιόθεν ανετραφη ΰπ’ Αρκτων, καί συνέζη μ ετ’ Αρ
κτων. Ειχεν όψιν θηριώδη, έλλειπεν έντελώς ή χρή- 
σι; τοΰ λογικοΰ, ώ ; καί τή ; ομιλία;* ή φωνή του, ώς 
και το σώμα του, ούδέν άνθρώπινον είχον* έβάδιζε 
χερσί τ ε  και ποσί ώ ; τά τετράποδα. Απομακρυνθέν 
έκ τών Αρκτων έδείκνυεν επιθυμίαν πρδς ταύτας,

καί άηδίαν και ανησυχίαν πρδς τήν άνθρώπινον κοι
νωνίαν* έφαίνετο ώς φυλακισμένο; άνθρωπος, οστις 
επιθυμεί πολύ τήν ελευθερίαν του. Κ ατ ολίγον ε- 
μαθε νά θέτη τάς χεΐράς του έπί τοΰ τοίχου, νά ι- 
σταται όρθιον ώς το νηπιον* εσυνειθισεν εις τας αν
θρωπίνους τροφάς, καί μετά πολύν καιρόν ήρχισε

' __ Ί J-tr-.r «Λ»'. μΛ λιιΛυ μ r r  rt ΛΙΛΜΥ/ ΡιΛΓ/-

μεΐται τή ; βρεφικής ηλικία;.

έπί τέλου; μόνη ή αίξ άνέθρεψε 
τά ; ιδιοτροπία; καί τ ά ; έξεις αύτής.

Πολλά έτι παραδείγματα ύπάρχουσιν ανατροφή; 
ανθρώπων μετά ζώων, και τής δλως ζωώδους άπο- 
καταστάσεω; τοΰ ανθρώπου διά τήν στέρησιν άνθρω- 
πίνη; άνατροφή;.

Καί αύτή ή ιδέα περί τών Σατύρων παρά τοΐ;
έκ τ ή ; καταστάσεω; άγριων άνθρώ- 

αμμένων εί; τά  δάση μετά ζώων. Εκ 
τούτιον δήλον γίνεται, δτι ό άνθρωπο; κατά τήν

, , ο , ι  > s . ·  · Λ '  ι πρώτην ηλικίαν ού μόνον δέν διαφέρει τών ζώων,

t e f s s s r I  *?* r  «*■"*». -  «*··«και αυτή; τ ή ; χρησεω; των έμφυτων αισθημάτων. 
Προϊούσης τ ή ; ήλικία;, άναπτύσσεται μόνον ή μ  ί- 
μ η σ ι ς ,  καί είς τοΰτο περιορίζεται τδ λογικόν. 
Εάν μέ άρκτους, φέρεται ώς άρκτος, έάν μέ αίγας, φέ
ρεται ώς αίξ, έάν μέ άνθρώπους, ώς άνθρωπος* έν 
γένει τδ μιμεΐσθαι είναι ή μόνη καί ισχυρά δύναμις, 
ήτις έπικρατεΐ είς τήν μικράν ηλικίαν* ή δύναμις αυ
τή υπάρχει είς κατώτερον βαθμδν καί είς τά  ζώα* ή

είς δάσο; έν Ολλανδία τδ 1 7 3 3  έτο ;, τό οποίον ε· 
τράφη καί συνέζη μετ’ άγριων αιγών, έπεριπάτει 
καί έδιαιτάτο ώ ; καί τά  ζώα ταΰτα, ειχε τ ά ; αυ
τ ά ; εξει; καί διαθέσει;, καί τδν αύτδν ήχον τή ; 
φωνής.

II Αταλάντη, ώς οί άρχαΐοι διηγοΰνται, έξετέθη, 
νήπιον ουσα, ύπδ τοΰ πατρδς αύτής είς τδ Παρθε- 
νιον, δρος Βτής Αρκαδίας, ΐνα αποθανη* διότι ο πα
τήρ αύτής δέν ήθελε θήλεα τέκνα* έκεΐ υπήρχε και μίμησις είναι άποτέλεσμα* τής συνήθειας, καί άδελφή 
Αρκτος, θηλάζουσα τά  νεογνά αύτή;, άλλά κυνηγοί, I τής έξεω ;.
εύρόντε; ταΰτα, άφήρεσαν. Η δέ Αρκτο;, στερηθεΐσα Λι ε ί; τήν μικράν ταύτην ήλικίαν φαινόμεναι άλ-
τούτων, έστενοχωρήθη πολύ έκ τοΰ γάλακτο; της* λαι δυνάμεις άνάγονται εί; τ ά ; πρό; διατήρησίν 
διότι έσφριγον οί μαστοί της* οτε εκ τύχης ακόυσα- τής ύπάρξεως όρμεμφύτους, ώς γίνεται καί είς τά 
σα τάς φωνάς τοΰ νηπίου, έτρεξε πρδς τοΰτο, καί ε- ζώα. Αγαπά καί ποθεί τδ νήπιον εκείνον, δστις τ ω ' 
θεσε τούς μαστούς αύτής έπί τοΰ στόματός, και δίδει τροφήν, και τδ περιποιείται, και τδ εύχαριςεΐ. 
ούτως άνεκουφίσθη έκ τών οδυνών* έκτοτε ή Αρκτος ού τε στοργήν πρδς μητέρα, ή πατέρα έχει, ούτε εί- 
έξηκολούθει ώς μήτηρ νά θηλάζη τδ νήπιον. Αλλ’ οί δησιν έμφυτον τής γεννήσεως καί τοΰ θανάτου. Πάν- 
κυνηγοί, έξακολουθοΰντες νά προφυλάττωσι διά τήν τα  άποκτα διά τής άνατροφής.
Αρκτον, άνεκάλυψαν μίαν τών ήμερών, οτι αυτη έ- Προϊούσης τής ηλικίας, τδ λογικδν άρχίζει να δι

ϊί ορεινής τροφής. Αφοΰ ή Αταλάντη ήλικιώθη, έ- ένεργϊ) καθ’ δλα καλώς κατά τδ μάλλον καί 
προτίμησε τδν παρθενικδν βίον, καί άπέφευγε τάς Εκτοτε ό άνθρωπος δύναται νά άναπτύξη κα

ηττον. 
καλώς τδ

συναναστροφάς τών άνδρών, ποθοΰσα τήν έρημίαν. λογικδν, και ν’ άποκατασταθϊ} άληθές καθομοίωμα 
Οθεν κατέφυγεν είς τά  υψηλότερα ορη τής Αρκαδία;, τοΰ Θεοΰ, σύμφωνα μέ τδν σκοπδν τή ; ύπάρξεώς
και εκεί εμενε μονη, τρεφόμενη υπο κυνηγιου* ητον 
ώραιοτάτη, καί ώκίστη τού; πόδα;, καί ούδείς ήδύ- 
νατο ίδεΐν αύτήν διαρκώς, άλλ’ αίφνης, διότι άπέ
φευγε νά φαίνηται* ην δέ κατά τδ σώμα μετρία 
διότι τδ είδος τής ζωής ταύτης, καί τά  τοΰ κυνη· 
γιου γυμνάσια έμποδίζουσι τήν πολυσαρκίαν;

Οταν ό Βελισάριος έπί Ιουστιανοΰ Α. όμοΰ μέ 
τδν Ναρδήν διηυθύνοντο κατά τών Γότθων μετά 
μεγάλου στρατοΰ, ένώ διέβαινον πλησίον τής Σαλ
βίας έν Ιταλία. (5 4 8  Μ. X .), γυνή τις καταληφθεΐσα 
ύπδ φόβου, καί φεύγουσα, έρριψε τδ βρέφος αυτής, 
καί έγκατέλειπε τοΰτο παρά Ttvi άποκέντρω τοπω. 
Αιξ, άκούσασα τάς φωνάς τοΰ βρέφους, έτρεξε, καί 
έθήλασεν αύτδ, καί έξηκολούθει νά τδ περιποιήται 
ώς μήτηρ, προφυλάττουσα τοΰτο έκ τών άλλων 
ζώων, καί έκ τών άνθρώπων, δσοι ήθελον νά πλη-

του* «έσεσθε ούν ύμεΐς τέλειοι, ώσπερ ό πατήρ ήμών 
ό έν Ούρανοΐς τέλειός έστιν.» (Ματθ. Ε).

Ουτω λοιπδν δύναται ό άνθρωπος έν τγ  μικρά, η
λικία νά δια-λασθη καί νά μορφωθη κατά τήν βού- 
λησιν άλλου, καί πολλαί έμφυτοι ιδιότητες ή νά 
μεταβληθώσι, ήνά τροποποιηθώσι.

Τοιούτου όντος τοϋ άνθρώπου κατά τήν μικράν 
ήλικίαν, πόσον παράδοξον καί άγενές είναι δταν 
βλέπ-ρ τις ένίοτε ζώα ν’ άνατρέφωνταικαλλίτεροντοϋ 
άνθρώπου I π. χ . σκύλος νά συνειθίζ·*] είς έκτέλεσιν 
ύπηρεσίας, νά φεργι φανάριον είς τδ στόμα, νά ύπε- 
ρασπίζηται πιστώς τδν κύριόν του, καί νά έκτελί) 
ίιάφορα έργα πρδς εύχαρίστησίν του. Ελέφας νά 
μανθάνω γράφειν, καί άλλα πολλά έργα. Πτηνά, μή 
διωργανισμένα πρδς ομιλίαν, νά όμιλώσι. Σκυτοτομος 
τις έν *Ρώμη έδίδαξε κόρακα,, δστις, δταν έβλεπε 
διαβαίνοντα τδν Καίσαοα, έλεγε «χαΐρε, ώ Βασιλεύσιάσωσι. Γυναίκες, κατορθώσασαι νά πλησιάσωσι το . , . , ,  ο

βρέφος, έπρόσφερον τδν μαστδν πρδς θηλασμόν άλλ’ Κ*ΐσαρ.>>^ Ο Καρχιδονιος^ Αννών κενοδοξίας ενεκεν 
αύτδ ήρνείτο, καίέπροτίμα τδν της αίγός. Ούτως W ^ v  όρνιθας, αιτινες ελεγοναθεος εστιν Αννών.»
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Οι ψιττακοί μανθάνουσιν ού μόνον νά όμίλώσιν, 
άλλά καί νά ένδιαφέρωνται ύπέρ τοΰ κυρίου των· 
έκ δέ τούτου πρόξενοι ένίοτε εγενοντο μεγάλων 
καλών.

Αύλικός τις, προβλεπων οτι εμελλε νά στερηθή 
τής θεσεώς του όταν ελθ/ι είς τον θρόνον ό Λέων, ό 
υιός τοΰ αύτοκράτορος Βασιλείου τοΰ Μακεδόνος, 
συνέλαβε την ιδέαν νά στέρηση αύτόν ού μόνον τοΰ 
θρόνου άλλά και τής ζωής. Οθεν διέβαλεν εις 
τον Βασίλειον διά ραδιουργίας και διαβολής, οτι ό 
υιός του Λέων εμελλε νά θανατώση αΰτον, ινα λάβη 
τον θρόνον. Πιστεύσας εις τόν έττίβουλον αύλικόν του 
ό τοσοΰτον ένδοξος αύτοκράτωρ Βασίλειος, διέταξε 
και έρριψαν εις τάς φυλακάς τόν άτυχή υιόν του, τόν 
όποιον ττροέθετο νά τυφλώση, ινα άποκαταστήση άνί- 
κανον πρός βασιλείαν.

Τό σκληρόν και σπαραξικάρδιον τοΰτο γεγονός 
κατελόπει πάντας τούς έν τ ω  παλατίω, καί άπα- 
σαν την πόλιν, και λόγος μέγας έγένετο. Εν τω  πα
λατίω εύρίσκετο ψιττακός τις προσφιλής τώ  Βασι- 
λείω, οστις, άκούων συνεχώς τούς θρήνους διά την 
αθωότητα τοΰ Λεοντος, έμαθε νά προφέρη τάς φρά
σεις, τάς ^οποίας ήκουε περί τής θλιβεράς ταύτης 
ύποθέσεως. Μίαν τών ημερών, ένώ ό Βασίλειος ετρω- 
γεν, ό ψιττακός, παρευρισκόμενος έκεΐ, ηρχισε νά 
έκφωντί «Α λ  λ  ο ί μ  ojv ο v, α ύ θ έ ν τ  α Λ έ ων, 
ά λ  λ  ο ί μ ο ν ο ν ! ! » έκ τής φράσεως ταύτης δ (ε
γείρεται και συγκινεϊται τό πατρικόν φίλτρον. Ο 
Βασίλειος συναισθάνεται και διατάττει νά παρουσιά- 
σωσιν ένώπιον του τόν δυστυχή υιόν του, ίνα άκούση 
αύτόν άπολογούμενον διότι ή διαβολή τοσοΰτον 
ύπερίσχυσεν, ώστε ούτε βλέμμα δέν ήνέχετο νά 
ρίψη έπ'ι τοΰ υίοΰ του, ούτε νά άκροασθή, αύτόν άπο
λογούμενον. Προσάγεται ό υιός, απολογείται, και 
ανακαλύπτεται ή διαβολή* και θριαμβεύει ή άθω- 
ότης. Ο πατήρ έναγκαλίζεται τόν άθώον υιόν του, 
τοΰ οποίου τό πρόσωπον βρέχει μέ τά  δάκρυα τής 
μεταμελείας· τώ  άποδίδει τάς ύψηλάς τιμάς, και 
στρέφει την τρομεράν οργήν του κατά τοΰ άχρείου 
καί έπιβούλου έκείνου συκοφάντου.

Ο πίθηξ μανθάνει νά έκτελή καλώς πολλά έργα 
ανθρώπινα. Ο Πλίνιος άναφέρει, ότι πίθηξ έπαιζε 
καλώς τόν Σανδρίκιον. Αλλος άλλοτε έπαιζε κι
θάραν, κλπ.

Η ανατροφή λοιπόν, και μόνη ή ανατροφή, είναι 
εκείνη, ητις μορφόνει τόν άνθρωπον καί ηθικώς καί 
σωματικώς, καί τόν άποκαθιστα ύπερέχοντα πάντων 
τών έπί τής γής όντων* διά τοΰτο οι πρόγονοι ήμών, 
«ίτινες έμβριθώς έσπούδασαν τήν φύσιν, ώς βάσιν 
πασης πολιτείας έθεώρουν τήν ανατροφήν, καί εις 
τοΰτο πολύ ένησχολοΰντο.

Ο νομοθετης τής Σπάρτης Λυκούργος, διά ν απόδειξη 
είς τούς Σπαρτιάτας πόσον ή άνατροφήέπηρεάζειεϊς τήν 
μορφωσιν τοΰ άνθρώπου, άνεθρεψε διαφόρως δύο σκύ- 
λακας τής αύτής μητρός, καί όμοιους κατ’είδος* τόν 
μεν ενα άνέθρεψεν έν τή οικία, δίδων φαγητά, και 
εις πολυφαγίαν συνειθίσα$· τόν δέ έτερον έσυνείθισεν

είς τό κυνήγιον, είς τά δάση, καί είς τά  όρη. Ούτως 
αποκαταστήσας τους κυνας τούτους, μίαν τών ημε
ρών, εν ώ ησαν οί Σπαρτιάται συνηθροισμενοι διά νά 
σκεφθώσι περί τίνος πολέμου, καί άμηχάνουν περί 
τοΰ πρακτεου, διεταξε και εφερον εν τώ  μέσω αύ
τών τούς δύο σκύλους, καί ταύτοχρόνως δορκάδα, 
καί διάφορα φαγητά, καί λέγει πρός τούς Σπαρτιά
τας· « ω Σπαρτιάται, η κακή ή ή καλή κατάστασις 
τών ανθρωπων ουδεν άλλο αίτιον έχει παρά τήν 
συνήθειαν πρός τό μεταχειρίζεσθαι τ ά ’καλά ή κακά· 
ιδού ήδη παρατηρήσατε το. Ουτοι οί δύο σκύλακές 
εισι τής αυτής μητρος" αλλ’ ανετράφησαν διαφόρως· 
διό καί ανόμοιοι ήδη είσίν ό μέν έμαθε κυνηγεΐν ό 
δέ λιχνεύειν καί άμέσως διέταξε τόν κυνοΰλκον ν* 
άφήστι άμφοτέρους ελευθέρους ένώπιον τής δορκάδος 
καί τών φαγητών. Ο μέν κατοικίδιος, ό συνειθισμέ- 
νος είς τήν λιχνείαν, ώρμησεν είς τά  φαγητά· ό δέ 
άλλος, ό θηράτωρ, είς τήν δορκάδα, τήν όποιαν 
καταλαβών έσπάραττε. Μετά ταΰτα ό Λυκοΰργος, 
βλέψας πρός τούς Σπαρτιάτας, ειπε. «Γνωρίσατε, ότι 
ταΰτα καί είς ύμας καί είς πάντας τούς άλλους αν
θρώπους τείνουσιν. όποια ήθη καί νόμους μεταχει
ρίζονται οί άνθρωποι, τοιοΰτοι καί γίνονται- διότι 
πάντα ό Θεός μαθητά έδωκεν είς τούς άνθρώπους. 
Οστις θέλει νά κοπιάζει, έκεΐνος άποκτα έλευθερίαν 
καί ύγείαν καί ύπεροχήν. Οστις θέλει νά ηδυπαθή, 
ουτος καταντά δούλος, καχεκτικός, καί άξιος παντός 
κακοΰ.»

Ο Διογένης έλεγεν, ότι ή άγωγή τών παίδων ο
μοιάζει με τόν πηλόν καθώς οί πλάσται τόν πηλόν 
σχηματίζουσι καί ρυθμίζουσιν όπως θέλουσιν, έν οσω 
είναι απαλός, αφ’ ου ομως ψηθή δέν δύνανται νά 
τον πλασσωσιν ουτω καί οί νέοι πλάττονται καί 
μορφονονται- αφ’ ου ομως ήλικιωθώσι, καθίστανται 
άμετάβλτοι. I. Π. Π.

Ύ  Π  Α Τ Ι Α  Η  Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ο Σ .

Η περίδοξος αυτη Πλατωνική φιλόσοφος έγεν- 
νήθη έν Αλεξανδρεία τής Αίγυπτου περί τό 3 7 0  έ
τος άπό Χρ. Καταρτισθεΐσα καλώς τό τε  πνεΰμα καί 
τήν καρδίαν παρά τώ  πατρί αύτής Θεωνι, περιφήμω 
άστρονόμω καί μαθηματικώ, παρ’ ου καί έδιδάχθη 
τήν αστρονομίαν, τά  μαθηματικά καί τά  φιλοσοφικά 
συστήματα τοΰ Πλάτωνος καί Αριστοτέλους, άπεδή- 
μησεν είς Αθήνας, όπως τελειοποίηση τάς σπουδάς 
της παρά τοΐς σοφοΐς τής πόλεως έκείνης, διάσημου 
έτι ούσης διά τάς σχολάς καί τούς διδασκάλους της.

Αί νέαι γνώσεις, τάς οποίας άπέφερεν έκ τής απο
δημίας ταύτης έπανελθοΰσα είς τήν πατρίδα της, 
άνέδειξαν αύτήν ύπερτέραν όλων τών έκεΐ φιλοσόφων 
καί διδασκάλων, οιτινες κατόπιν έγοητεύθησαν έκ 
τοΰ υψους τών ιδεών της, τής μεθοοιχοτητος τών 
δογμάτων της καί τής γλυκύτητος τής ρητορείας 
της, ώστε έκ συμφώνου μετά τών άρχόντων της 
πολεως παρεκάλεσαν αύτήν νά άναδεχθη τήν διδα

ΝΕΑ.

σκαλίαν τής φιλοσοφίας έν τή δημοσία τής πόλεως 
σχολή, τήν οποίαν πολλοί κατά διαδοχήν διάσημοι 
φιλόσοφοι, καί τελευταίως όΠλυτΐνος, ειχον μεγάλως 
λαμπρύνει. Χριστιανοί καί είδωλολάτραι, £λληνες 
καί βάρβαροι σμηνηδόν συνέρρευσαν όπως άκροασθώ- 
σιν αύτής. Εις δέ τών θερμότερων άκροατών καί 
θαυμαστών της έχρημάτισε καί ό έκ Κυρήνης Συνέ- 
σιος, οστις, καί Επ'σκοπος γενόμενος, δέν έπαυσεν ό- 
μιλών μ ετ’ αύτής διά γραμμάτων.

Η ϊπ α τία  ειχεν ύπανδρευθή τόν φιλόσοφον Ισίδω
ρον, έζη όμως τό πλεΐστον άποκεχωρισμένη αύτοΰ, 
διότι συχνότατον κατά τήν έποχήν έκείνην ητο οί 
σύζυγοι νά ζώσιν έλεύθεροι, εί καί τηροΰντες τόν 
συζυγικόν δεσμόν, συνηνωμένοι μέν κατά τά  αισθή
ματα, τάς ορέξεις, τήν περιουσίαν, τήν τύχην, κεχω- 
ρίσμένοι δέ κατά τό σώμα. Η Πλατωνική φιλόσοφος 
ήθελε νά διάγη βίον όλως θηρευτικόν, ύπέρτερον τής 
ύλης κατά τό άνθρωπίνως έφικτόν, ρ-όνας δέ τέρψεις 
καί ήδονάς έθεώρει τάς άμέσως τό πνεΰμα τερπόό- 
σας, Μ ίαν τών εύγενών τέρψεων έθεώρει καί τήν 
μουσικήν, ταύτην δέ έσυμβούλευσε καί είς νέον τινά 
μαθητήν της, οστις είχε συλλάβει περιπαθέστατον 
πρός αύτήν έρωτα, καί διά τοΰ μέσου τούτου έπρά- 
υνε τωόντι καί έπανέφερεν είς τήν ειρήνην τήν ψυχήν, 
τήν οποίαν άκουσίως ειχε διαταράξει.

Ενθουσιώδες αίσθημα φιλίας, άλλ’ αίσθημα στη- 
ριζόμενον είς τόν θαυμασμόν καί είς τό σέβας, έτρεφε 
πρός τήν περίδοξον φιλόσοφον καί ό διοικητής τής 
Αλεξανδρείας όρέστης, ύπό τών συμβουλών δ’ αύ
τής ώδηγήθη πολλάκις είς τήν δυσχερή κυβέρνήσιν 
τής μεγαλοπόλεως έκείνης, οικουμένης ύπό λαοΰ τα 
ραχώδους καί δεδομένου κατά τήν έποχήν έκείνην 
είς πεισματωδεστάτους θρησκευτικούς διαπληκτι- 
σμούς. Εκ σεβασμού πρός αύτήν, ειδωλολάτρη ου- 
-σαν, ίσως δέ καί κατά συμβουλήν της, ό Ορέστης, εί 
καί Χριστιανός, έπροστάτευε περιφροντίστως τούς έν 
τή δικαιοδοσία του Εθνικούς καί Ιουδαίους, μειονε- 
κτούντας ήδη τόν αριθμόν καί άσθενεστέρους, κατά 
τών Χριστιανών, οιτινες, ίσχυροτεροι όντες καί έπι- 
κρατέστεροι, έδείκνυον άκατάσχετον διάθεσιν νά γί- 
νωσιν ήδη καί αύτοί διώκται τών άλλοτε διωξάντων 
αύτούς.

Εντεύθεν άνεφύη άξιοθρήνητος διχοστασία μετα
ξύ τοΰ τότε Πατριάρχου Αλεξανδρείας Κυρίλλου καί 
τού διοικητοϋ. Είς ύποστήριξιν τοΰ Πατριάρχου 
κατέβησαν άπό τών μοναστηρίων τής Νιτρίας πεν
τακόσιοι μονασταί, έβίασαν τό διοικητήριον, καί 
σκληρώς περιύβριζαν τόν Ορέστην είς αύτών μάλις-α, 
Αμμώνιος όνόματι, καί έπλήγωσεν αύτόν είς τό με- 
τωπον, 6  λαός τής Αλεξάνδρειάς συνέρρευσεν είς 
βοήθειαν τοΰ διοικητοϋ, ό Αμμώνιος συνελήφθη, έδι- 
κάσθη, κατεκρίθη είς θάνατον καί έθανατώθη' άλλ’ 
ό Κύριλλος επεμψε καί έφεραν τόν νεκρόν τοΰ μονα
χού είς έκκλησίαν τινά, έκεΐ δέ άπήγγειλε περιπα- 
θέστατον έπικήδειον έπ’ αύτοΰ, έξύψωσε τόν ζήλον 
του, καί άπεκάλεσεν αύτόν άθλητήν τής πίστεως καί

μάρτυρα. Τούτο πληροφορηθείς ό Ορέστης, ώργίσθη 
μεγάλως καί άπέρριψε τάς περί συνδιαλλαγής προ
τάσεις τοΰ Πατριάρχου, οστις, τήν βίβλον τοΰ Εύαγ- 
γελίου άνά χεΐρας κρατών, ειχεν έλθει νά προτοέψη 
αύτόν είς λήθην τών γενομένων.

Πρός έπαύξησιν τοΰ κακοΰ, χρόνον τινά ύστερον 
Ιουδαίοι τινες έφόνευσαν άθλιόν τινα γραμματοδιδά
σκαλον, ίέρακα καλούμενον, εχθρόν μέν τής Τπα- 
τίας, ταραχώδη δέ οπαδόν τοΰ Πατριάρχου. Οί θια- 
σώται τής εναντίας τοΰ διοικητοϋ στάσεως, έπωφε- 
ληθέντες τό περιστατικόν τοΰτο, διέδοσαν ότι ό φό
νος έκεΐνος είχε διαπραχθή κατ’ επιταγήν τοΰ Ορέ- 
στου καί τής ίπ α τία ς. Πέτρος δέ τις άναγνώστης, 
όργανον τών έχθρών τού διοικητοϋ καί τής ίπατίας 
γενόμενος, διήγειρε φανατικούς τινας έκ τοΰ όχλου 
κατά τής φιλοσόφου, παριστών αύτήν ώς σύμ.βουλον 
τού διοικητοϋ, μόνον πρόσκομμα πρός τήν καταλ- 
λαγην αύτοΰ μετά τού Πατριάρχου, καί τελευταΐον 
στήριγμα τής είδωλολατρείας. ό  θάνατος τής σοφής 
γυναικός άπεφασίσθη παραχρήμ.α ύπό τών στασια
στών* καί έν ώ αυτη έπανήρχετο είς τήν οικίαν τοΰ 
πατρός της, έπιπεσόντες έπ ’ αύτήν, τήν έσυραν 
πλησίον εκκλησίας τινός, έκεΐ δέ άπεκδόσαντές την, 
τήν έφόνευσαν άσπλάγχνως διά κεράμων καί οστρά
κων καί θραυσμάτων άγγείων έπειτα δέ, πρός συμ.- 
πλήρωσιν τής θηριωδίας των, κατασπαράξαντες τό 
σώμά της, έσυραν τά  μέλη της είς τήν πλατείαν Κι
νάρων καί έκαυσαν αύτά έκεΐ’ τό άνοσιούργημ.α τοΰτο 
διεπράχθη κατά τήν τεσσαρακονθήμερον νηστείαν 
τού έτους 4 1 5 .

Η δ ιάσ/μος αυτη φιλόσοφος έγραψε πολλά συγ- 
γράμ,ματα, κατά δυστυχίαν όμως έξ αύτών δέν διε- 
σώθη είς ήμάς εί μή μ.όνον εις Κ α ν ώ ν  ή πίναξ 
άστρονομικός, καταχωριζόμενος είς τούς προχείρους 
πίνακας, τούς έπ ’ όνόματι τοΰ πατρός της έκδεδομέ- 
νους. Η δόξα τής μεγάλης ταύτης γυναικός παρέ- 
μ.εινεν άκμαία πολύν χρόνον καί μ.ετά τόν θάνατόν 
της, καί οσάκις ηθελον νά έγκωμιάσωσι γυναίκα τινά, 
διαπρέπουσαν έπί πνεύματι, γνώσεσι καί άρετή, Τ- 
π α τ ί α  ά λ λ η  είναι, έλεγον. Καί άληθώς ή 
γυνή αυτη ύπήρξε μία τών τά  μάλιστα τιμησασών 
τό γένος τών γυναικών κατά τούς άρχαιους χρόνους 
καί κατά τούς νεωτέρους.

Φ ΡΪΝ ΙΙ.

ίί διαβόητος αυτη διά τε  τήν ώραιότητα, τά θέλγη
τρα καί τήν άγχίνοιάν τηςτών άρχαίων χρόνων εταίρα 
έζη κατά τήν 4  πρ. X . έκατονταετ. έκ Θεσπιών τής 
Βοιωτίας όρμ.ωμ.ένη. Τοσαύτη ητο ή καλλονή της, ώστε 
ό Πραξιτέλης έλάμ-βανεν αύτήν ώς πρότυπον τών 
άγαλμάτωντήςΑφροδίτης. Τόσα δέ πλούτη άπέκτησεν 
ώς έκ τής καταχρήσεως τών φυσικών της πλεονεκτη
μάτων, ώστε λέγεται οτι, μ,ετά τήν ύπό τοΰ Αλεξάν
δρου κατασκαφήν τών Θηβών, έπρότεινεν είς τούς



Θηβαίους νά άνοικοδομήσ/] διά δαπάνη? τη ; την πό
λιν αύτών, έπί τώ  όρω τοϋ νά θέση έπί τής 
πύλης της πόλεως την έξης επιγραφήν : « Θήβας Αλέ
ξανδρος μεν κατέστρεψε, Φρύνη δε άνήγειρεν.» II άλα- 
ζονική όμως αυτη πρότασις δένέγένετο δεκτή.

Κατηγορηθεΐσα ποτέ έπί άσεβεία, έδικάζετο ένώ
πιον τοΰ δικαστηρίου τών ΙΙλιαστών, υπερασπιστήν 
εχουσα Τπεοίδην τον έξοδον ρήτορα, ενα τών θιασιο- 
τών της. ίΐν δέ ό ίπερίδης ούτος δεινός [/.έν τήν ρητο
ρικήν και εφάμιλλος τοΰ Δημοσθένους, φιλόπατρις δέ 
εις άκρον και κεκτημένος πολιτικήν εμπειρίαν ούχ 
ηττον όμως έφημίζετο και δ ιά τήν κομψότητα και α
κολασίαν τών ήθών του. Βλέπων λοιπόν οτι ολίγον 
ισχυρά άπέβαινον τά  πρός ΰπεράσπισιν τής φίλης του 
μέσα αύτοΰ, λέγεται οτι, οπως κάμψη εις .οίκτον 
τούς δικαστάς, άνασπάσάς τούς στηθόδεσμους τής 
ώραίας πελάτιδός του, και δείξας εις αυτούς τό κατά- 
λευκον στήθος της καί τήν λοιπήν θαυμασίαν καλλο
νήν, ήρώτησεν αυτούς άν έτόλμων νά καταδικάσωσι 
τήν εΰνοουμένην ιέρειαν -τής Αφροδίτης. Το έπιχεί- 
ρημα τοΰτο επέτυχε πραγματικώς, καί ή Φρύνή άπε- 
λύθη.

Π ερί τών ηθών καί εθίμων τών 'Ασσυριών, 

Βαβυλωνίων, Λυδών, Μήδων και Ιίερσών.

Κράτος μοναρχικόν, σέβας ε'ις τους βάσι- 
Λΐϊς. Τρόπος, δί ου άνετρίφοντο τά τέκνα των 

βααι.Ιίων.

( ‘ Ττλ 'Αναστασίου Μαυρομιχαλη).

11 μοναρχική κυβέρνησις, τήν όποιαν καλοϋμεν 
βασιλείαν, είναι ή αρχαιότερα άπασών τών κυβερνή
σεων, ή γενικώτερον διαδοθεΐσα, ή καταλληλότερα 
είς το διατηρεΐν τούς λαούς έν ειρήνη καί όμονοία, 
καί ή όλιγώτερον έκτεθειμένη είς τάς μεταπολιτεύ
σεις καί άστασίας, αΐτινες διαταράττοϊκη τά κράτη, 
Ενεκα τούτου οί σοοώτεροι τής άρχαιότητος συγγρα
φείς Ελληνες : Ιΐλάτων, Αριστοτέλης, Πλούταρχος, 
καί προ αύτών ό Ηρόδοτος, ταύτην καθαρώς προε- 
τίμησαν, ώς ίσχυροτέραν καί μονιμωτέραν άπασών 
τών άλλων κυβερνήσεων. Ομοίως αυτη μόνη έγέ- 
νετο δεκτή ύφ’ άπάσης τής Ανατολής, όπου ή δη
μοκρατική κυβέρνησις ήτο απολύτως άγνωστος.

■Οί λαοί αύτής μεγάλας τιμάς άπέδιδον είς τόν 
ήγεμόνα· διότι είς τό πρόσωπον αύτοΰ έσέβοντο τόν 
χαρακτήρα τής Θεότητος, τής οποίας ήτο ή ζώσα 
είκών, καί κατείχε τόν τόπον αύτής, καθήμενος έπί 
τοΰ θρονου διά χειρός τοΰ ύπερτάτου Κυρίου, καί 
περιβεβλημένος τήν ίσχύν Αύτοΰ, διά νά ήναι ώς 
πρός αυτούς ό υπουργός τής άγαΟότητος καί τής 
θείας αύτοΰ ΓΙοονοίας.

ϊ ά  αισθήματα ταΰτα είναι πολύ αξιέπαινα καί 
δίκαια. Διότι είναι βέβαιον, ότι είς τήν μοναρχίαν, 
ώς προερχομένην παρά Θεοΰ, καί προωρισμένην διά 
τό δημόσιον καλόν, οφείλονται τά  βαθύτερα σεβά-

σματα* είναι δέ πρόδηλον ένταυτώ, ότι εξουσία, 
ήτις δέν ήθελε σέβεσΟαι καθ’ όλην τήν έκτασιν τής 
ισχύος της, ή ήθελεν εισθαι άνωφελής, ή ήθελε περιο- 
ρίζεσθαι είς μόνας τάς καλάς έκτελέσεις, αΐτινες 
μέλλουσι ν’ άκολουθοΰν αύτή. Μόνη ή Χριστιανική 
θρησκεία γνωρίζει νά έμμένη είς τά  δίκαια όρια. 
αΐίμεΐς τιμώμεν τόν Λύτοκράτορα, λέγει ό Τερτυλ- 
λιανός, επ ’ ονόματι απάντων τών Χριστιανών, άλλά 
τοιούτω τρόπω, ώς έπιτρέπεται ήμΐν, καί ώς ανήκει 
α ύ τώ : τούτέστι, σεβόμεθα αύτόν ώς άνθρωπον κα·* 
τέχοντα τήν πρώτην μετά Θεόν τάξιν, έξ ου μόνου 
ελαβε παν ο,τι είναι, καί τούτου μόνου είναι κατώ
τερος· ενεκα τούτου καί δευτέρα Μεγαλειότης κα
λείται, ώς τής πρώτης εις τόν Θεόν άρμοζούσης».

Παρά τοΐς Λσσυρίοις, καί ετι μάλλον παρά τοΐς 
Πέρσαις ό ήγεμών εκαλείτο: Μέγας Βασιλεύς, ή Βα
σιλεύς Βασιλεών. Δυο δέ λόγοι ήδύναντσ νά δώσουν» 
τοΐς ήγέμοσί τούτοις τόν έπιδείκτιώντα τοΰτον τΐτ- 
τλον’ ό Λος, ότι έσχημάτίσθη τό κράτος των διά 
πολλών βασιλείων, ήνωμένων ύπό μίαν μόνην κυ
ριαρχίαν ό Βος, διότι ειχον είς τά  παλάτιά των, ή 
εις τήν υποταγήν των, πολλούς βασιλείς, οΐτινες ή
σαν φόρου υποτελείς.

Το στέμμα μετέβαινεν άπό τούς πατέρας είς τούς. 
υιούς, καί συνήθως είς τόν πρωτότοκον. Οταν δ’ έ- 
γεννάτο ό μέλλων διάδοχος τοΰ θρόνου, άπαν τό 
κράτος έμαρτύρει τήν χαράν του διά θυσιών, εύιο- 
χιών, καί παντός είδους άγαλλιάσεων ή δ έ  ήμερα 
τών γενεθλίων του έθεωρεΐτό άκολούθως ώς ήμερα 
έορτής καί πανηγύρεως είς όλους τούς Ιίερσας.

0  τρόπος, διού άνέτρεφον- τόν επίδοξον διάδοχον, 
έθαυμάσΟη παρά τοΰ Πλάτωνος, καί προετάθη είς 
τούς Ελληνας ώς ό εντελέστερος τύπος. Διότι ό βα- 
σιλόπαις, βρέφος ετι ών, δέν παρεδιδετο όλοκλήρως 
είς τήν εξουσίαν τής τροφοΰ, ήτις συνήθως ήτο γυνή 
ταπεινής καί άσημου τάξεως' άλλ’ έξελέγοντο έκ 
τών πρώτων άξιωματικών τοΰ παλατιού οΐ ίκανώτε- 
ροι καί τιμιώτεροι, όπως μεριμνώσι περί τοϋ σώμα
τος καί τής ύγείας τοΰ νεαροΰ ήγεμόνος, καί μορφώ- 
νωσι τά ήθη του μέχρι τής έπταετοϋς ηλικίας αύτοΰ. 
Τότε δε άφοΰ άπέσυρον άπό τάς χεΐράς των, ένε- 
πιστεύοντο αυτόν είς άλλους διδασκάλους, ΐνα έπα- 
γρυπνώσιν είς τήν άνατροφήν του, διδάσκωσιν αύτόν· 
το ίππεύειν, εύθύς ότε τώ  έπέτρεπον αί σωματικαί 
δυνάμεις, καί γυμνάζωσιν είς. τό κυνηγεΐν.

Κατά τήν δεκατετραετή ήλικίαν του, ότε ό νοϋς. 
άρχεται νά λαμβάνη περισσοτέραν ώριμότητα, διω- 
ρίζοντο πρός διδασκαλίαν του τέσσαρες άνδρες, οί. 
έναρετιότεροι καί σοφώτεροι τοϋ κράτους. 0  πρώτος, 
λέγει ό Πλάτων, τον έμάνθανεν είς τήν διάλεκτόν, 
των τήν μαγείαν, τούτέστι τήν λατρείαν τών Θεών 
κατά τά αρχαία αξιώματα., καί κατά τούς νόμους 
Ζοροάστρου, υίοϋ τοϋ Ορορ,άσδου, καί τώ  έδιδε συγ
χρόνως τάς πρώτας άρχάς τοϋ κυβερνάν. Ο ’δεύτερος 
τόν έσυνείθιζε νά λέγη τήν άλήθειαν, καί ν’ άποδίδη. 
τό δίκαιον. 0  τρίτος τόν έδίδασκε νά μή νικάται 
άπό τάς ήδυπαθείας, άλλά νά ήναι πάντοτε έλεύθε-

ρος καί άληθώς βασιλεύς, κύριος εαυτοΰ και των επι
θυμιών του- ό τέταρτος ένίσχυε τήν εύτολμίαν του 
κατά τοϋ φόβου, καί τώ  ένέπνεε φρονίμην καί εύγενή 
σταθερότητα, άναγκαιαν εις το διοικεΐν. Εκαστος 
τούτων τών παιδαγωγών διέπρεπεν ώς προς τό είδος 
τής ανατροφής, ήτις τώ  ένεπιστεύθη. 0  εις ήτο αξιο
σύστατος κατά τήν γνώσιν τής θρησκείας και τής 
τέχνης τοϋ βασιλεύειν ό έτερος, κατά τήν άγάπην 
τής άληθείας καί τής δικαιοσύνης· εκείνος κατά τήν 
εγκράτειαν καί αποχήν τών ηδονών ό δέ τελευταίος, 
κατά τήν γενναιοψυχ ίαν καί ευτολμιαν.

Δεν γνωρίζω, έάν αυτη ή πληθύς τών διδασκάλων, 
οΐτινες άναμφιβόλως είχον διαφόρους χαρακτήρας, 
καί ίσως διάφορος συμπαθείας, ήτο καταλληλοτάτη 
πρός τόν σκοπόν, τόν όποιον προέθετο* καί έάν ήτο 
δυνατόν, ώστε τέσσαρες άνθρωποι να συμφωνήσουν 
όμοϋ περί τών αύτών άρχών, καί νά τείνουν έκ συμ
φώνου πρός τόν αύτον σκοπον. Εφοβόΰντο, ως φαίνε
ται, μήπως δέν ευρουν ηνωμένας είς εν μόνον πρόσω
πον πάσας τάς άρετάς, τάς οποίας έκρινον αναγ
καίας, όπως άναθρέψωσι καλώς τον επίδοξον διάόο- 
χον τοϋ στέμματος* τόσην ειχον, κατ εκείνους μα- 
λιστα τούς χρόνους τής διαφθοράς, μεγάλην ίδεαν 
περί τής ανατροφής ένός ήγεμόνος.

Οπως καί άν έχη, πάσαι αί μέριμναι αυται, ώς 
παρατηρεί ό Πλάτων, ανωφελείς καθίσταντο ένεκα 
τής πομπής, τής πολυτελείας, τής μεγαλοπρεπείας, 
αΐτινες περιεστοίχιζον τόν νέον ήγεμόνα άφ’ όλα τά 
μέρη· πρός δέ, τή*ς πολυαρίθμου συνοδίας τών άξιω- 
αατικών, οΐτινες τώ  ύπηρέτουν μετά δουλικής ύπο- 
ταγής" πάσης τής αποσκευής μιας ζωής μαλθακής 
καί ήδυπαθοΰς, δί ήν έσκέπτοντο καθ’ έκάστην είς 
τό νά εφευρίσκουν νέας τρυφάς' κίνδυνος, τόν όποιον 
ούδ’ ή έξοχωτέρα φύσις δέν ήδύνατο νά ύπερνικήσ/.. 
Τα διεφθαρμένα λοιπόν ήθη τοΰ έθνους παρέσυρον 
αύτόν μετ 'ολίγον είς τάς ήδονάς, κατά τών όποιων 
ούδεμία ανατροφή δύναται ν άνθεξ/;.

ίΐ ανατροφή δέ, περί ή ; ένταϋθα όμιλει ό Πλάτων, 
άποβλέπεί ‘μάλλον τά  τέκνα τοΰ Αρταξέρξου, τοΰ 
έπονομασθέντος Μακρόχειρος, υίοϋ καί διαδόχου τοϋ 
ϊέρξου, ότε έζη ό Αλκιβιάδης, οστις παρεισήχθη είς 
τόν Διάλογον, έξ ού έλήφθη και αυτη ^ή παρατήρη- 
σις. Διότι ό Πλάτων αλλαχοϋ μάς ό '.ηγείται, ότι 
μήτε ό Κϋρος, μήτε ο Δαρειος εσκεφθησαν νά δώσουν 
καλήν άνατροφήν είς τούς νέους ήγεμόνας, _ παΐδας 
όντας’ καί καθώς διηγείται ή ιστορία τοϋ Λρταςερ- 
ξου, τοΰ Μακρόχειρος, δίδει αφορμήν νά πιστεύσω- 
μεν, ότι ούτος περισσότερον τών προκατοχων του 
έπρόσεξεν, όπως άναθρέψη καλώς τά  τέκνα του, άλλ 
οι διάδοχοί του πολύ ολίγον τόν έμιμήθησαν.

ί. , (Επεται συνέχεια.)
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II Λ Λ Τ Η Λ Ε Γ  Ρ Λ Φ Ο Τ Κ Λ Ζ Ε Λ Λ II.

Τπάρχουσι πολλοί άνθρωποι, έλεγεν ό σοφός Ια- 
κωβης, οΐτινες, ούδεμίαν ιδέαν έχοντες περί τής 
προοδευτικήςάναπτύξεως τών πραγμάτων, φαντάζον
ται αύτά παραγόμενα έν τώ  κόσμω τούτω αύτομά- 
τως, καί ώς τήν Αθηνάν έξερχόμενα έκ τής κεφαλής 
τοΰ Διός μέ πλήρη πανοπλίαν. Είς τούς τοιούτους 
άρκεΐ νά ύπάρχωσι τά  πράγματα* έάν ομως ταΰτα 
έχωσι παρελθόν, ούδόλως μεριμνώσι, ούδεμίαν δέ δί- 
δουσι πίστιν καί είς τό μέλλον αύτιΐ».

Αί όλίγαι αυται λέξεις δίδουσι τήν άκριβεστεραν 
έννοιαν περί τοϋ πνεύματος τής ήμετέρας εποχής' 
άλλως τε  δέ, δύναταί τις νά. πεισθ/, πληρέστερων περί 
τούτου, έάν ρίψη βλέμμα τι έπί τής ιστορίας τοΰ ή- 
λεκτρικοΰ τηλεγράφου, όστις είναι άναμφιβόλως ή 
μείζων καί κοινωφελεστέρα κατάκτησις, ήν έποιή- 
σατο τό άνθρώπινον πνεΰμα, καί έκ τών διαφόρων 
κλάδων τής έπιστήμης, έκεΐνος οστις έπησχόλησεν 
έπί τοϋ γονίμου αύτοΰ έδάφους τά  έξοχώτερα καί 
τά μάλλον άοκνα πνεύματα τοΰ ήμετέρου αίώνος.

II πρώτη ιδέα τοΰ διά τοϋ ήλεκτρισμοΰ τηλεγρά
φου άρχεται άπό τοΰ III', αίώνος. ϋκώτός τις, Κάρο
λος Μαροχάλης ονόματι, είναι ό πρώτος, όστις έδωκε 
συγκεχυμένην τινά έννοιαν περί τής έπιστήμης 
ταύτης έν τινι πρωτοτύπω πραγματεία, ήτις φέρει 
χρονολογίαν 1 7 5 3 . Αλλ’ έπειδή ιδέα τις, κατά 
πρώτον έμφανιζομένη έν τω  πνεύματι, άπεΐχε πολύ 
τής πρακτικής αύτής πραγματοποιήσεως, ήτο άνάγ- 
κη όπως παρέλθ/j εις ολόκληρος αιών μέχρις ού ή 
θαυμασία αύτη άνακάλυψις παράσχη τάς ώφελείας, 
αΐτινες άνεμένοντο έξ αύτής.

Τι δε συνέβη έν τώ  διαστήματι τοϋ αίώνος τούτου: 
τά  άπλούστερα τών πραγμάτων δέν άνακαλύπτον- 
τα ι, ή άφοϋ έξαντληθώσιν επ’ αύτών τά. πολα/συνθε- 
τότερα μέσα* πόσα έπομένως δέν ύπέστημεν, πόσαι 
έλπίδες δέν άπωλέσθησαν, καί πόσαι άποθαρρύνσει; 
δέν άνεζωπυρίσθησαν, εως ου άφιχθώμεν εί; τόν βαθ
μόν τής τελειότητας, είς δν εύρισκόμεθα σήμερον I 

II πρώτη ιδέα τής διά συρμάτων κατασκευής τοΰ 
τηλεγράφου ανήκει είς τόν βαρώνον Σχιλίγγον, τόν 
έκ Πετρουπόλεως καταγόμενον. Ο σοφός ούτος άνήρ, 
ότε κατά πρώτον προέτεινε είς τινα έπιτροπήν, οτι 
ήδύν ατο νά θέση τόν άγωγόν αύτοΰ έπί στύλων, οΐ
τινες ήθελον άπέχει ό είς τοΰ άλλου, ή έπιτροπή 
ύπεδέχθη τήν πρότασιν ταύτην μετά μειδιάματος. 
0  Κ . ίακώβης, όστις εύρίσκετο παρών τότε, διηγεί
ται, ότι έν .τών μελών είπεν είς τόν άτυχή βαρώνον: 
nil πρότασίς σας είναι μωρά, καί τά  έναέρια σύρ
ματά σας -είναιάληθώς γελοία». 'Γαϋτα συνεβαινον έν 
ΙΙετρουπόλει τό 1 8 3 4 . Κατά δέ τό 1 8 4 2 , ότε ό ι
σόβιος γραμματεύς τής έν Παρισίοις Ακαδημίας τών 
επιστημών διεκήρυξεν έν τη βουλή τών άντιπροσω-



πων, δτι ηλθεν ό καιρός, καθ’ δν ό ηλεκτρικός τηλέ
γραφος έμελλε ν’ άντικαταστήση τον εναέριον, «διά
σημος τις σοφός, τιμώμενος έν τη ιστορία τής έπι- 
στήμης, ήγέρθη ινα άποδείξη είς την έκπεπληγμ-ένην 
συνελευσιν το αδύνατον τής πραγματοποιήσεως τού
του, καί οι πλειοτεροι τών βουλευτών συνεμερίσθη- 
σαν τήν ιδέαν του» Εν τούτοις, ό ήλ.εκτρικδς τηλέ
γραφος διαγράφει σήμερον ολόκληρον τήν σφαίραν, 
καί άπεδείχθη δτι, ώς οί άπλούστεροι τών θνητών, 
καί οί σοφοί δυνατόν ένίοτε νά έξαπατηθώσι.

Το ανθρώπινον έν τούτοις πνεΰμα δέν έσταμ.ά- 
τησεν ενταύθα, αλλά τήν τελειότητα έπιδιώκον, έ- 
ζήτει οπως καταστηση ηττον δυσχερή καί κοινω- 
φελεστεραν τήν θαυμασίαν ταύτην άνακάλυψιν. ό  
κατά το 1 8 3 8  ύπό τοΰ διάσημου Μόρσου έφευρεθείς 
τηλέγραφος, οστις είναι ο εν χρήσει ήδη υπάρχων, 
ην άρα το άκρον τέλειον, πέραν τοΰ οποίου το ανθρώ
πινον πνεΰμα δέν ήδύνατο νά προχωρήση; Αναμφι- 
βολως ουχί. Μεθ’ δλας τάς άδιαφιλονεικήτους υπη
ρεσίας, ας παρείχε το τηλεγραφικόν τοΰτο σύστημα, 
ήννοει πας τις, οτι ώφειλε νά περιμείνη πλειοτέρας 
τοιαύτας εκ τού δυναμικού ηλεκτρισμού.

Το πρόβλημα τοΰτο ελυσεν ό άββάς Καζέλης
λίαν έπιτυχώς. Θελομεν δε άποπειοαθή νά έκθέσω- \ \ / * * 
μεν όια τίνος μηχανισμοΰ απλοΰ και εΰφυοΰς συ-
ναμα εφθασεν είς το έξαίσιον τοΰτο άποτέλεσμα.

Η μηχανή, τοΰ ΰπ’ αύτοΰ έπινοηθέντος νέου τηλε
γραφικού συστήματος, συνίσταται ώς έξης. Ελασμά 
τι εκ χυτοΰ σίδηρου, έχον σχήμα συνίστησιν
το άόρανες αυτής μέρος. Απο τής άκρας δέ αύτοΰ 
εκκρεμές τ ι , έχον μήκος 2  μέτρων, άνήρτηται, έχον 
προσηρμοσμ,ένην έπί τοΰ πέρατος τοΰ στελέχους 
αυτοΰ σιδηράν τινα πλάκα, ταλαντευομένην με- 
ταςυ δύο ηλεκτρομαγνητών, τεθειμένων κάτωθεν 
έκάστου άλφαβητικοΰ γράμματος, έξ ών σχημα
τίζεται το ανωτέρω σιδηρούν έλασμα. II ταλάν- 
τευσις δε αυτη, ητις επιτυγχάνεται εύκόλως διά 
τής μεταβιβάσεως τοΰ ηλεκτρικού ρεύματος άπό 
τής μιάς ηλεκτρομαγνήτιδος είς τήν έτέραν, συνί- 
στησι κυρίως τήν κίνησιν.

Εν τώ  μεσω τού στελέχους “,ής πλακδς ταύτης 
εύρίσκεται προσηρμοσμένος βραχίων, ενεκα δέ κινή- 
σεως, τής προερχόμενης έκ τής ταλαντεύσεως αύτοΰ, 
διαγράφεται μέρος τ ι περιφερείας ύπό τίνος μικράς 
έκ σιδήρου στάθμης, ητις εις έκάστην ταλάντευσιν 
αυτού αποτελεί δύο συγκρούσεις.

(Η συνέχει?, είς το προσεχές.)

Η ΘΕΙΑ ΔΙΚΙΙ 

(Ιστορική άνάμνησις.)

Πάντοτε καί πανταχοΰ ο δάκτυλος τής θείας 
ΐΐρονοιας ευρισκεται εντετυπωμενος είς τά έργα τών 
άνθρώπων πάντοτε ή θεία δίκη καταδιώκει κατά 
πόδας τούς κακούργους,  ̂ καί αληθές, άληθέστατον 
είναι το άξίωμα έκείνο το δημώδες, δτι άν πολλάκις 
άργ>) ή θεία τιμωρία, ουδέποτε δμως λησμονεί. Εκ-

πληκτικτον τού τοιούτου παράδειγμα παρέχει ήμ.Γν ή 
ιστορία, έκτης πολλών, άλλων καί τδ άκόλουθον.

Τώ 5 6 1  ω μετά Χρίστον άνέβαινεν έπί τού θρόνου 
τών Αομβαρδών ο περιβόητος Αλβοϊνος, ό ήρως τών 
βορείων λαών, ού άπασα μέν ή Γερμανία έψαλε τους 
αθλους, απαντες δέ οί Βάρδοι ένεκωμίασαν τδ κλέος. 
Ο άνήρ ουτος, τρέφων ήδη άπδ τής είς τδν θρόνον ά- 
άναβασεώς του σκοπούς μεγαλεπηβόλους διά τήν Ι
ταλίαν, καί έπιθυμών νά έξασφαλίση πρότερον τήν 
κυριαρχίαν του έν τώ  ίδίω Κράτει, ήγόρασε τήνσυμ- 
μαχιαν τών Αβάρων διά τής ύποσχέσεως νά διανειμη 
μ ετ αυτών τάς γαίας τών έχθρών του, έξεστρά- 
τευσε κατά τών Γεπιδών, ένίκησεν αύτούς, καί έφό- 
νευσεν ίδιοχείρως τδν βασιλέα αύτών Κονιμόνδόν, 
ουτινος τδ κρανίον, μετασκευασθέν είς κρατήρα, έχρη- 
σιμευεν αύτώ, κατά τά μακρά αύτοΰ δργια, έν οίς 
οί Σκανδιναβοί πολεμισταί έφαίνοντο μ,εθύοντες α“- 
ματι τ ε  καί οίνω* δλοςδέ στάζων είσέτι άπδ τού αΐ- 
μ.ατος τοΰ Κονιμόνδου, ήνάγκασε τήν θυγατέρα αύ
τοΰ Ροζαμόνδην δπως τδν νυμφευθή, έκδιώξας τήν 
πρωτην αύτοΰ σύζυγον, τήν θυγατέρα τού βασιλέως 
τών Φράγκων Κλοσσυίνδην.

Πολλά παρήλθον έκτοτε έτη, καθ’ ά άπασαι μέν 
αι πόλεις τής Ιταλίας άνέωξαν τώ  Αλβοΐνω τάς πύ- 
λας αύτών, ή δέ Ρώμη μόλις διεσώθη άπδ τών ονύ
χων τοΰ εύτυχοΰς κατακτητοΰ, έξαγοράσασα διά 
χρυσού τήν ελευθερίαν αύτής· ό Αλβοίνος, κύριος ήδη 
τής Ιταλίας, έπανώρθου διά τής πραότητος τής κυ- 
βερνήσεώς του τά  δεινά, δί ών οί πόλεμοι έπεβάρυ- 
ναν αυτήν ή πολιτική του ην έπιεικής καί συνετή, 
άλλά τά  ήθη του ησαν βάρβαρα. Τόσον είναι αληθές 
οτι χαλεπώτερόν έστι τδ νικάν έαυτδν ή τους πολέ
μιους ! Ο κατακτητής τής Ιταλίας άπώλετο θύμα έκ- 
δικήσεως άτιμου μέν, ύπδ τής ίδιας δμως αύτοΰ ά- 
χρειοτητος προκληθείσης. Κατά μέγα τ ι  συμπό- 
σιον, οπερ έδωκεν έν Βερώνη, διέταξε νά τώ  φέρωσι
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τον ολεοριον εκείνον κρατήρα, εν ω το κρανιον τοΰ 
βασιλέως τών Γεπιδών, χρυσώ κεκοσμ.ημ.ένον, έφαί- 
νετο δίδοντώοίνω χροιάν έκχυνομένου αίματος, καί 
τεταραγμένος τδ λογικδν ύπδ τής μέθης, διατάττει 
τ?ί σΐ'ζύγω αύτοΰ Ροζαμόνδτ] δπως πί?) έκ τοΰ φρι- 
κώδους έκείνου άγγείου* αυτη, ύπεί^ουσα τώ  φόβω, 
υπακούει, άλλ’ ορκίζεται, έν τώ  μυχώ τής καρδί·ς 
αυτής, δπως έ/.δικηθή τδν πατέρα της, θυσιάζουσα τόν 
σύζυγόν της.

Ελμ.ίγης, δ υπασπιστής αύτής, άπήλαυε τής εύ
νοιας καί τής εμπιστοσύνης της" πρδς τούτον 4λοιπδν 
καταφεύγει, συμβουλευομένη αύτόν διά τδ μέσον τής 
εκτελέσεως τοΰ βαρβάρου σκοπού της. 0  Ελμ.ίγης 
τήν συμβουλεύει νά μεταχειρισθ?) πρδς τοΰτο τδν 
τολμηροτατον, γενναιότατον^αί ρωμαλαιώτατον τών 
Λομ.βαρδών πολεμιστών, όνομαζόμενον ΤΙερριδαϊον. 
Ουτος άποποιεΐται τήν σύμπραξίν του, άλλ’ ό δόλος 
αποσ,τά. παρ’ αύτοΰ δ,τι δέν ήδυνηθησαν νά έπι- 
τύχωσιν αί παρακλήσεις.

Ο Περρι^αΓος ήράτο μιάς τών γυναικών τής αύλής 
τής βασιλίσσης, ήν ή Ροζαμόνδη ήνάγκασε ν όπως δώ<

ση αύτώ συνέντευξιν κατά τήν νύκτα’ ή άποτολμος 
ήνεαονίς. ώοελουμένη άπδ τού σκοτους, αντικατε-
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στησεν αύτήν, και αφ ου ο Περριοαιος προσεοαλεν 
άκων καί έν άγνοια τήν τιμήν τοΰ βασιλέως, ειπε 
πρδς αύτόν : «Εκλεξον ήδη μ.εταξύ τού θρονου και 
τού θανάτου* ούδεμία άλλη διέξοδος σοί ύπολει- 
πεται* πρέπει ή νά φονεύσης τδν Αλβοίνον, ή ν’ άπο- 
θάνης.»

Ο Περριδαΐος ύπεσχέθη νά έκπληρώση τά  σχέδιά 
της· τήν επαύριον, καθ’ ήν στιγμήν δ βασιλεύς τών 
Αομβαρδών, κεκμηκώς έκ τής ήμερησίας θερμ.οτητος, 
κατεκλίθη, ή Ροζαμόνδη πλησιάζει άκροποδητεί είς 
τήν κλίνην αύτοΰ, δένει τδ ξΐφός του είς τδν κολεον, 
άπομ-ακρύνει τούς ύπηρέτας, καί παρεισάγει είς τδ 
δωμάτιον τδν Περριδαΐον, δστις βάπτει τήν σπάθην 
του είς τδ στήθος τοΰ μονάρχου.

0  Αλβοίνος εγείρεται, δράττεται τοΰ ξίφους του, 
προσπαθεί είς μάτην δπως τδ έξαγάγη τοΰ κολεού, 
λαμβάνει σκολύθοιόν τ ι (σκαμνίον), αμύνεται άτρο- 
μ,ήτως κατά τοΰ δολοφονου του, και πίπτει τέλος 
αιμοσταγής είς τούς ποδας τής αδυσώπητου αυτοΰ 
συζύγου (5 7 3 ) . Οί μέν νικηταί ένεκωμίασαν διά 
τών ασμάτων των τδ κλέος αυτοΰ, οι δε ηττηθεντες 
διά τών δακρύων των.

Ο Ελμίγης καί δ Περριδαΐος ήλπιζον δτι ή υπέρ
τατη άρχή ήθελεν εΐσθαι ή άμοιβή τοΰ εγκλήμα
τος των* άλλ’ οί Λομβαρδοί, παρωργισμένοι, έζή- 
τουν μεγαλοφώνως τήν τιμωρίαν τω ν  καταδιωκό- 
μενοι ύπδ τοΰ δημοσίου μίσους, έξέφυγον τδν θανα- 
τον διά ταχείας φυγής είς Ραβένναν, ώς καί ή βασί
λισσα Ροζαμόνδη καί ή θυγάτηρ αύτής Αλσουίνδα, 
συμπαραλαβούσαι μεθ’ εαυτών τους βασιλικούς θη
σαυρούς !

6  Περριδαΐος ούδέν έκέρδισεν έκ τού εγκλήματος 
του άλλο, ή τδ αίσχος καί τάς ενόχους ήδονάς μιάς 
νυκτδς μέθης* ή δέ Ροζαμόνδη ένυμφεύθη τδν Ελμ.ι- 
γην, δστις έγένετο καί αύτδς μ.ετ’ ού πολύ θύμα τής 
ώαής ταύτης γυναικός* άλλ’ ήδυνήθη τούλάχιστον 
νά τήν τιμ.ωρήση καί νά τήν συμπαρασύρη εις την 
άβυσσον, ήν αυτη ήνοιγεν ύπδ τά  βήματά της.

0  Εξαρχος Λογγΐνος, δελεασθείς ύπδ τοΰ κάλλους 
τής βασιλίο-σης, καί ίσως πολύ πλέον έφιέμενος τών 
άκενώτων αύτής θησαυρών, ύπεσχέθη νά νυμφευθή 
αύτήν, έάν διέλυε τούς μετά τοΰ νέου αύτής συζύ
γου συνάπτοντας αυτήν δεσρ.ούς. Η άτιμος Ροζα
μόνδη, είθισμένη είς τά  κακουργήματα, προσφέρει 
είς τδν Ελμίγην κρατήρα δηλητηριασμένον, ουτινος 
πιών μέρος τοΰ μορσίμου ποτοΰ καί αίσθανομενος 
σφοδράς άλγηδονας, ουδολως αμφιβαλλει περι τού 
έγκλήμ-ατος καί τού αύτουργοΰ αύτοΰ, σύρει μανιώ
δης τδ ζΐφος, καί αναγκάζει τήν βασίλισσαν δπως κε-
νώση τδν όλέθριον κρατήρα. Μετά τινας στιγμάς 
.  ',  , 1 ,  \ ι «  > ρ  ’ .  Si !αμφοτεροι εκπνεουσι, οοντες ούτως αμοιοαιως οι-
•̂ ην τοΰ εγκλήματος των καί έκδικήσαντες τδν θα-
νατον τού βασιλέως τών Αομβαρδών. Οί θησαυροί
της Ροζαμόνδης παρηγόρησαν τδν Λογγΐνρν διά τήν

- απώλειαν έ/,είνης.

0  Εξαρχος έπεμψεν είς Κωνσταντινούπολή τήν ή- 
γεμονίδα Αλσουΐνδαν καί τον Περριδαΐον, οστις, 
νομίζων δτι θά κερδίση τήν ύπόληψιν τής Ανατολι
κής αύλής διά τής γιγαντιαίας αύτοΰ ρώμης, ήγω- 
νίσθη ένώπιον τού αύτοκρατορος κατα τερατωόους 
λέοντος, έξήλθε νικητής έκ τής πάλης ταύτης καί 
έφόνευσε τδ θηρίον. Αλλ’ ό αυτοκρατωρ Ιουστίνος ε- 
ίαύμασε μέν τήν ρώμην του, έτιμώρησε δε το έγκλη
μα, έξορύξας τούς οφθαλμούς τοΰ φονεως τοΰ Αλ- 
βοίνου.

0  Περριδαΐος ώμοσε νά έκδικηθή* δί δ και αμα ή 
πληγή αύτοΰ έθεραπεύθη, μετεβη εις τα  ανακτορα, 
έπί τη προφάσει δτι θέλει άποκαλυψει σημαντικα 
άπόρρητα είς τδν ήγεμόνα, καί έκρυψεν ΰπο τδ ενδυ- 
;.ά του δύο έγχειρίδια. Αλλ’ ο Ιουστίνος, υποπτευ- 
)είς, τδν εισάγει διά δύο πατρικίων, επιφορτισμένων 

νά έπαγρυπνώσιν έπ’ αύτοΰ- ουτος δέ, βλεπων ουτω 
άπολλύμενον πάν μέσον έκδικήσεως και απελπισθεις, 
φονεύει τούς δύο πατρικίους, καί πίπτει μ ετ αυτών 
φονευθείς ύπδ τής άκολουθούσης φρουράς.
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f Εκμνύΐΐξ>ίνσει<: Βοστρνχίον) .

Σιωπή, κοιμάται, μή τήν έξυπνάς* μόλις είναι 
πέντε ώραι τ ή ς  πρωίας* δέν έχει άκόμ.η πολύ νά 
κοιμηθή.

Τήν μεσημβρίαν, θά είσέλθ/) ακροποδητί ή θαλα
μηπόλος της, καί τό τε  θ’ άνοιχθώσιν οί οφθαλμοί της 
είς τδ ολίγον τού κοιτώνός της φώς.

Χθες τδ έσπέρας μέ έπήρε μέ τήν άκραν τών ρο- 
δινών δακτύλων της, έμέ, έλαφρον μετάξινου χάρ
του τεμ.άχιον, έξελθδν άπ’ εύθείας άπδ εν τής Αγ- 
γουλέμης έργοστάσιον.

Επερίμενα έγώ ποτε δτι θά είσέλθω είς το καλ- 
λυντήριον μιάς δεσποίνης;

Εσκεπτόμην τδ πολύ νά περιτυλίξω κανέν ζαχα- 
ρωτδν, ή κανέν άλλο άσήμαντον κόσμημα.

Αλλά νά περικυκλώσω μέ τάς πτυχάς μου πλό
καμον κόμ-ης χρυσοξάνθου, πόσον ητο τοΰτο δί έμε 
άνέλπιστον,

Ουτω λοιπον εστερξα με πολλην ευχαριστησιν να 
μέ λάβη ή ώραία κυρία μου, καί διήνυσα τήν νύκτα 
έπί τού προσκεφαλαίου αυτής, ακουουσα μ.ετα θελ- 
ξεως τήν έλαφράν αναπνοήν της καί τούς παλμούς 
τής καρδιάς της.

Ημην τόσον πλησίον τών ώμων της, ώστε ήδυνά- 
μην νά μαντεύσω καί τούς κρυφιωτέρους διαλογισμούς 

κΰτής. ι (
Λοιπδν, ώνειροπόλει ή έρωτότροπος! Διελογιζετο 

διά τδν χορδν τής έσπέρας καί άποτεινομένη προς
έμ έ; ( ,

α Καμ.ε με ώραίαν, μοί έλεγε, μικρόν βοστρύχιον 
μου- έμπιστεύομαί σοι τήν κόμην, την οποίαν τοσον 
ό μνηστήρ μου άγαπα.



« Κάμε με ώραίαν, καί περιτυλίξου ύπό τά  μαλ
λιά, τά  όποια έκεΐνος λατρεύει.

κ Το εσπέρα; θά μέ περιμ.ένη, έν μέσω τοΰ πλή
θους μετά προφυλάξεως ευρισκόμενος, καί θά πλησιά- 
ση τρέμων δπως μοΟ άρπάση εν βλέμμα η εν μει- 
δ ίαμα.»

Καί τήν έκαμα ώραίαν, διότι ή κόμη αύτής διε- 
χύθη το έσπέρας είς εύώδη κύματα έπί τών ώμων 
της, καί οτε με έπήρεν έκ νέου ινα καί πάλιν περι
τυλίξω τους βοστρύχους της, r-κουσα τότε έπίψαυσιν 
αοράτων πτερύγων εις την άγνήν παστάδα τ ι ς  νεα- 
ράς γυναικός.

Επειτα, άμα ώς έκλεισε τούς'όφθαλμούς, καί ό 
δπνος τήν κατέλαβεν, είδον την πτερωτήν σιλφίδα 
αύτής, πλησιάσασαν την ώραίαν φίλυπνον καίψιθυ- 
ρισασαν ώς ένα στεναγμόν.

« Κοιμ.ήθητι, θύγατερ τής Ευας, άριστούργημα 
τής πλάσεως* κοιμηθητι* άγρυπνώ έπί σού* είμαι ό 
φύλαξ άγγελός σου, έρχόμενος νά σέ προστατεύσω 
έπί τής γης* διότι ό Θεός σε έπλασεν δπως άγαπας 
καί άγαπασαι.

« Εχεις τ ι έκ τής θεότητος, διότι είς τούς μακρο- 
βλεφάρους οφθαλμούς σου λάμπει ούρανία φλόξ.

« Το μεώίαμά σου άναμιμνησκει τον αρτιγενή 
καρπόν τής ροϊδής.

κ Λάμπουσα άδαμαντοθήκη είναι τό στόμα σου, 
κλεΐον μεταξύ τών ρόδινων πλευρών του λευκών μαρ
γαριτών περιδέρραιον.

« Είσαι τό αδον πτηνόν, ή καταπαύουσα την 
δίψαν πηγή, τό μεθΰσκον ποτήριον.

« Δεν έχεις την λευκότητα τοΰ κρίνου, τό γλυ
κερόν τής σκέψεως, την δρόσον τοΰ ήρανθέμου ! Δεν 
έχεις τό μυστηριώδες ρόδον τής Γραφής, καί ή καρ
δία σου, έκ του καθαρωτέρου έσχηματισμένη χρυσού, 
δέν περικλείει την πίστιν, την άφοσίωσιν καί την ελ
πίδα !

« Κοιμηθητι, θύγατερ τής Ευας, ένσάρκο)σις τοΰ 
θεού, τού πλάσαντός σε, δπως ησαι σύζυγος, άδελ- 
φή καί μητηρ.

κ Κοιμηθητι, άγρυπνώ έπί σου, διότι είμαι ό φύ- 
λας άγγελ.ός σου, καί συ έπλάσθης ινα άγαπας καί 
άγαπασαι.»

Ηκουσα νέον πτερύγισμα, ή σίλφις έγεινεν άφαν
τος, ή δέ νεάνις έκοιμάτο είσέτι.

Αλλ’ έγώ, μικρόν βοστρύχιον, αύτηκοον τών όνει- 
ρωςεών της, ήκουον λαλούσαν την ψυχήν αύτής, καί 
κατ’ ιδίαν έλεγον:

Ω γύναι! τίς ποτε θά γνωρίση την άφατον άγα- 
θότητα τής καρδίας σου! Τίς ποτε θά έκτιμ.ήση την 
άφοσίωσιν καί την εύσπλαγχνίαν, άς έδωκ,έ σοι ό 
ουρανος! Ολαι αί φάσεις τής ΰπάρξεώς σου έκ θείας 
τίνος ούσίας έλήφθησαν! Μεγάλη δέσποινα, σπείρεις 
περί σε τον χρυσόν, δπως καταπραΰνης τάς όδύνας* 
η δε πολυτελεία σου δίδει έργασίαν είς τόν φιλό- 
πονον.

Διά σε υφαίνει ή βιομηχανία τά  θαυμάσια αύτής.
Ο γλυπτής λιαίνει τό μάρμαρον αύτοΰ.

Ο ποιητής αυτοσχεδιάζει τούς στίχους είς τό πΰ· 
τοΰ πνεύματος, τό όποιον τώ  εμπνέεις.

Κορη εργάτου, οι μικροί δάκτυλοί σου κεντούσι 
το λινόν και την μεταξαν, ινα θρέψης τόν γηραιόν 
σου πατέρα. 0  στολισμός σου είναι άπλοΰς, άσματα 
δε και άνθη αρκοϋσιν είς την εύδαιμονίαν σου ! Είσαι 
τό μετριόφρον ίον, τό όποΐόν ποτε δεν προδίδεται 
παρα απο την εύωδίαν αύτοΰ.

Μητηρ, είσαι ή τελειότερα καί άγιωτέρα τής Πα
ναγίας είκών. '
 ̂ Αόϊ,λφο, είσαι ο ειλικρινής συμ.βουλος τής εστίας, 

ό πιστός θεματοφύλαξ τής εύτυχίας καί τών δυσ
πραγιών.

Και οτε δε μελαινα καλύπτρα καλύπτει τό άγνόν 
μέτωπόν σου άπό τά βλέμματα τών άλλων, δτε μι
κρόν κομβοσχοίνιον παίζει μεταξύ τών δακτύλων 
σου, όζΊ σε βλεπουσι παρα ο ΐερος τού ΘεοΟ ναός 
και το προσκεφαλαιον τού ασθενούς, είς όν επιδαψι
λεύεις τα  φαρμ,ακα τού σωμ.ατος καί της ψυχής.

Ω γυναι, εσο λοιττον ο άγγελος, τον όποιον άγαπα 
τις καί σέβεται.

Είσαι μεγάλη ως έκ τού κ,άλλου; σου, υψηλή είς 
τας όδυνας σου, θεια δια τής εύσπλαγχνίας σου, καί 
η επί τής γης ταύτης διάβασίς σου φέρει ήμΐν ώς· 
μ.ιαν τού ουρανού ακτίνα τήν πίστιν, τήν έλπίδα καί 
τόν έρωτα !

(Εκ τοΰ Γαλλικού.)

Γ . ΒΛΦΕΙΑΔΗΣ.

Η  Π Α Ρ Α Φ Ρ Ω Ν ,

(Λ ιήγηιια ίστοριχύν) .

(Συνέχεια καί τέλος).

—  Ιΐάτερ μ.ου! δυστυχής πάτερ μου ! έλεγεν ό 
Λουκιανος* τον εφονευσαν* τον ειδον καταπίπτοντα 
υπο τών δημ,ίων το φασγανον. Μετεκόμισα τήν μη
τέρα μου ινα τήν απαλλάξω καί έπανελθω νά έκδι- 
κήσω τόν πατέρα μου* άλλά μ/ έπλήγωσαν καί έ 

πεσα, άγνοώ που, αναίσθητος.
Και εδειξεν είς τήν Γαρούφω τραύμα έλαφρόν, 

αλλ εκ τού οποίου το αιμα ολονέν έρρεεν. Εσχισεν 
έκείνη τήν μ-.κράν λινήν ποδιάν της, καί έπέδεσε τό 
τραύμα τού Αουκιανοΰ.

—  Ο Θεός νά σε εύλογή, ταλαίπωρος νέα, τη εί
πε, και να σε ανταμειψη δί όσον καλόν μοί έκαμ,ες. 
Αλλα πώς ήδυνήθης νά συλλογισθής περί έμοΰ, έν ώ  
ολοι μ ’ έλησμόνουν ;

Εκείνη εκλινε τήν κεφαλήν έπί τής χρυσοκέντη
του στολής τοΰ αξιωματικού καί τώ  ειπε τρ έ- 
μουσα.

—  Διότι σας άγαπώ, Κύριε.
Ο Λουκιανος ανεσκίρτησε* τό ιερόν τού έρωτος 

πύρ ανεζωπύρησε τό ψυχρανθέν αιμά του. Εφαίνετο- 
εμψυχωθείς ύπό νέας τινός ζωής. Εγέλα, εκλαιεν, 
ανεμίγνυε τάς τρομεράς συγκινήσεις τού θανάτον

τού πατρός αυτού μετά τής μειδιώσης έλπίδος μέλ
λοντος μακροΰ και εύτυχοΰς . . . .  Φ εΰ!

—  Α ! άνέκραξε παρευθύς ή Γαρούφω, ύπό τρόμου 
άναπηδήσασα. Λουκιανέ, Λουκιανέ.

Ειχεν άκούσει βήματα είς τήν όδόν καί φωνήν 
γνωστοτάτην.

Καί τώ  όντι δέν ήπατάτο. Ο Οΰρύγος καί οί μ ετ’ 
αύτοΰ, άφ’ ου έπί ματαίω άνηρεύνησαν τά  πέριξ, έ- 
πέστρεφον διά τής όδοΰ τοΰ Κοιμητηρίου.

ΐϊβάδιζον ταχέως καί έφθασαν μέχρι τού οδο
φράγματος.

—  Σταθήτε, είπε στρυφνή τις φωνή* νομίζω οτι 
τό όδόφραγμ.α τούτο παρεβιάσθη.

—  Ω, διάβολε !
—  Βλέπεις, X  ον  δ ρ ο β ά ρ ε λ λ ο ν ; . .
—  Απ’ έδώ, άπ’ έδώ.
Ο Κούρτιος είσήλθιν. Η Γαρούφω δέν ήδυνήθη νά 

κράτηση φρίκης φωνήν. Εχάνοντο.
—  ίδού, ιδού τά  μικρά μου άρνία, έβρυχήθη ό 

Οΰρύγος.
Επειτα, άναλαβών.
—  Κεραυνέ! έπρόσθεσεν, ήρωτεύοντο.
—  Ε, Βαλδαών, παρουσιάσθητι.
ΙΪ Γαρούφω έρρίφθη έπί τού Αουκιανοΰ, σφίγγουσα 

αύτόν μεθ’ δσης δυνάμεως δίδει ή άπελπισία. Ο Οΰ
ρύγος, παρατηρήσας τούτο, έ'γεινε παράφορος ύπό 
θυμ.ού.

—  Διαβολόσκυλε άριστοκρατικέ, άνέκραξεν. Α ! 
μας άοπάζεις τάς θυγατέρας καί τάς γυναΐκάς μας 
διά νά τάς έχης εταίρας σου. Περίμ.ενε, κτήνος, 
περίμενε.

At κραυγαί τής Γαρούφως ησαν σπαριξικάρδιοι. Ο 
Λουκιανός ητο νεκρός μάλλον ή ζών.

Απεσπάσθη άπό τάς άγκάλας τής Γαρούφως καί 
ήθέλησε νά όμιλήση. 0  Κούρτιος τόν ήρπασεν έκ τών 
τριχών τής κεφαλής, τον περιεπτυξε σφοδρώς επι 
τών γονάτων του καί τόν έρριψε χαμαί. II Γαρούφω, 
γονυπετής παρ’ αύτώ, έξητεΐτο χάριν καί έλεος. 
Αλλ’ όσον έκείνη έταπεινοΰτο, οσον έκεινη ικετευεν, 
έπί τοσοΰτον ό Οΰρύγος έγένετο άγριος, άσπλαγχνος.

Πάραυτα έξέσπασε τήν μάχαιράν του.
— ' Ελεος, έλεος, άνέκραξεν έκείνη, περιπτύσσου- 

σα τά  γόνατά του.
—  Ούδαμώς, άπήντησεν άποτόμως ό Οΰρύγος.
Η λύσσα άνέβη τό τε είς τήν καρδίαν της δυστυ

χούς, οΐ οφθαλμοί της έσπινθηροβόλησαν παράδοξον 
πύρ. Ωρμησε κατά τού Σαίντ-Οΰρύγου, έκβάλλουσα 
πένθιμον φωνήν, καί τόν έδάγκασε τοσοΰτον σφο
δρώς είς τόν βραχίονα, ώστε έκεΐνος παρήτησε τόν 
Λουκιανόν. Εξέβαλε τρομεράν βλασφημίαν καί κατέ- 
φερεν έπί τής κεφαλής τής Γαρούφως τόσον σφοδρον 
γρονθοκόπημα, ώστε έρριψε τήν ταλαιναν δεκα βη- 
μ.ατα μακράν είς λάκκον βορβορώδη.

— ■ Τώρα είναι ή σειρά σου, άχρεΐε.
Ηφριζεν* οΐ οφθαλμοί αύτοΰ ησαν ερυθροί ες αι- 

ματος.
Ηγειρε τόν Λουκιανόν, λαβών αύτόν έκ τής κό

χης. Επειτα έβύθισεν είς τήν καρδίαν του τήν μά- 
χαιραν μέχρι λαβής, άνακράζων με ηθος τραγικόν.

—  Απόθανε ουτω διά τής χειρός μου ο τελευ
ταίος τών άριστοκρατικών.

Το θανατηφόρον κτύπημ,α άπέσπασεν έκ τοΰ ςή- 
θους τοΰ Λουκιανού φωνήν πνιγηράν, καί κατέπεσεν, 
ινα μή έγερθή πλέον.

—  Τον Βαλδαών σου δύναμ.αι νά σοί τόν δώσω, 
ειπεν ό Σαίντ-Οΰρύγος είς τήν άναίσθητον Γαρούφω, 
άφοΰ τόσον τόν άγαπας.

Καί έπανελθών είς τό θύμά του, άπέκοψε τήν κε
φαλήν αύτοΰ, καί αιμοσταγή καί θερμήν τήν έφερεν 
είς τήν Γαρούφω, θέσας αύτήν έπί τοΰ προσώπου της.

—  Νά, άγκαλίασέ τον τώρα, χαμένη, δσον θέλεις, 
τόν φθορέα σου.

Καί έθετε τά  είσέτι θερμά χείλη τού Λουκιανού 
έπί τών τής Γαρούφως.

Αυτη μ.όλις περί τό μεσονύκτιον συνήλθεν είς έ
αυτήν.

Τήν ηκουσαν τό πρώι έπιστρέφουσαν βραδεΐ βή- 
ματι.

Είς τήν άκραν τής έσθήτός της έφερε τήν κεφαλήν
~ / \\ t \ » ·

του εοαστου της. Εισερχόμενη ο ε εις το οίκημα τη ς , 
έμελπε άρρύθμως τό  τής Γαρούφως άσμάτιον.

Ητο παράφρων.
(Εκ τοΰ Γαλλικού.)

Γ . ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ.
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Η ΒΡΕΦΙΚΗ ΚΟΙΤΙΣ.

Σ’εΰδαιμονίζω, βρέφος, 
διά τήν εύτυχίαν σου καί τήν αγνότητά σου! 
ειρήνης τήν καρδίαν σου Ιπισκιάζει νέφος* 
α! τήρησον ισόβιον τήν άθωότητά σουί 
Εντός υπνώττεις βρεφικής άμέριμνον κοιτίδος, 
καί πέριξ τής τοξοειδούς τής κλίνης σου άψίδος 
τοΰ ύπνου φίλ’ ειρηνικοί οί όνειροι σκιρτωσι, 
και εις to πνεΰμα σου φαιδράς εικόνας παριστωσι.

Καί οταν Ιξυπνίσης, 
καί κύκλω τής κοιτίδος σου το βλέμμα άτενίσης, 

ιδού, τόν τρυφερόν σου 
πατέρα βλέπεις άνωθεν, ώς άγγελον φρουρόν σου, 

κ’ εύθΰς είς τάς άγκάλας του ώς τιμαλφές κειμήλιον, 
σ’ αρπάζει, ώς γλυκύτατον τών οφθαλμών του ήλιον, 

καί όλως άγαλλόμενος, είς τής μητρός σου χαίρων 

τους κόλπους τους περικαλλείς σ’έναποθετει φερων* 
τάς δαψιλείς θωπείας των κ’ οι δύο τότ’ ένοΰντες, 
μ ’ ενθουσιώδεις τάς ψυχάς τόν Πλάστην εΰλογοΰντες, 

προφέρουν τ ’ όνομά σου, 

καί μ ’ϊν τούς αντιχαιρετάς γλυκύ μειδίαμά σου, 
μειδίαμα, είς τάς ψυχάς τών τρυφερών γονέων 
χρηστών ελπίδων καί χαράς αισθήματα έμπνέον* 
μειδίαμα, προάγγιλον κοινής ευδαιμονίας, 

κοινής άγαλλιάσεως, κοινής ευημερίας.



Τοΰ τρυφερού προσώπου σου ώ ! ναι, ή ίλαρότης 
είναι τών γεννητόρων σου έπίσης ή φαιδρότης* 

ή άφιλης ψυχή σου 

είς πάντα τ ’ αντικείμενα εύχαριστείτ’ έξίσου.
"Αν ή καροία σου τυχόν στενάζη, στιγμιαία 
κα! φρούδη είν ή λύπη σου' διάφορα καί νέα 

έκ νέου άντικείμενα τήν τέρπουν, τήν ευφραίνουν, 
καί τήν πικρίαν στιγμηδόν τήν ψυχικήν γλυκαίνουν. 

Κ  ένω είσέτι βρέχουσι δακρύων μαργαρΐται 
το ομμα σου, μειδίαμα γλυκυ παρατηρεΐται 

έπί τών ροδοχρόων 
καί τρυφερών χειλέων σου, βρέφος άγνόν, άθώον !

Σ ευδαιμονίζω, βρέφος ! 

γαλήνης τήν καρδίαν σου επισκιάζει νέφος.

  — ■ — *««  11  —

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΒΡΕΦ Ο ΥΣ.

‘Ως αστρον φαεινότατον άνέτειλας, ώ βρέφος, 

πλήν αίφν ιδίως ζοφερόν έκάλυψέσε νέφος.
Ε ίς  τής ζωής το στάδιον παρουσιάσθης μόλις, 

καί θάνατος άνηλεώς σ’άφήρπασεν έξώλης.

Πριν έ'τι φΟα'σης έπί γης νά θέσης πρώτον βήμα, 
με απηνή ή Άτροπος ψαλίδα το σόν νήμα 

άπέκοψε, καί τάφος 
ζοφώδης σ’ υποδέχεται, ψυχρόν, μοιραΐον σκάφος ! 

Ά νέτειλας, πλήν εδυσας σχεδόν πριν άνατείλης, 
καί χωρισθεΐσα ή άγνή ψυχή σου έκ τής ΰλης, 
άπέπτ’ είς τά ουράνια τοΰ Πλάστου υπερώα, 
ώς άσπιλος περιστερά, άκήρατος, αθώα.
Ώ  βρέφος, έκ τοΰ μηδενός προήχθης είς το είναι, 
προτοΰ πλήν σε κατάσχωσιν αί λύπαι καί όδύναι, 

πριν σέ λυπήση πόνος, 
την πρόσκαιρον κατέλιπες κοιλάδα τοΰ κλαυθμώνος, 
και είς τοΰ Πλάστου τάς μονάς άπέπτης έν ειρήνη, 

ενθα οΰκ εσ π  στεναγμός, οϋ λύπη, οΰκ οδύνη' 
καί τής αγνείας τον λαμπρόν έκεΐ φοροΰν χιτώνα, 

θά ψάλλης συν τοΐς Χερουβείμ τον άπαντα αιώνα 
τον δμνον τον τρισάγιον, 
βρέφος άγνον καί άγιον !

Πριν είς λειμώνα εΰανθή πατήσγ)ς ετι πόδα, 
πριν τά ώραΐα οσφρανθής κ’ ευώδη τούτου ρόδα" 
πριν ετι χεΐρα έπ’ αύτών έκτείνγ)ς, ΐνα δρέψης 

καί με εν στέμμα έξ αυτών το μέτωπόν σου στέψης* 
μέ πόδα άγαλλόμενον πριν έπ’αύτών σκιρτησης, 
πριν είς τά χείλη σου τ ’ αγνά τήν κύλικα έγγίσης 

τών ηδονών καί τών δεινών, 
ο θάνατος σ’ έμάρανεν ώς τ ’ άνθος τό εαρινόν !
Μόλις τό φώς ήτένισας ήλιου έφημέρου, 

και τοΰ φωτός έπόθησας εκείνου τ ’ άνεσπέρου 
τήν λάμψιν τήν άΐδιον* καί τους αιθέρας σχίζων 
πτιρόεις άγγελος φωτός, έξ οΰρανοΰ κομίζων 
τό πρόσταγμα τό ιερόν καί άγιον τοΰ Πλάστου, 
τάς απορρήτους έκτελών καί κρίσεις καί βουλάς του, 

τάς πτέρυγας άνοίγων, 
σε φέρει έναέριον έπί λευκών πτερύγων· 
καί διαβαίνων μετά σοΰ ανέμους καί νεφελας, 
εις τοΰ οΰρανοΰ τ ’ άνέσπερον σ’ αναβιβάζει σέλας*

κ’ έκεΐ σελαγιζόμενον μέ θείας λαμπηδόνας, 
τόν Πλάστην θά ΰμνολογής είς άπαντας αιώνας, 
καί ή άγνή σ’ εύπρόσδεκτος θά r;vat ικεσία, 

ώς εύοσμος λιβανωτός καί σμύρνα καί κασία.
Έ κ εΐ ευδαιμονίαν, 

έκεΐ μακαριότητα θά χαίρτ)ς αίωνίαν !

I .  ΙΣΗ ΓΟΝΗΣ.
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Αινίγματα.

’Εγώ τό παν διά μιας δύναμαι νά συγκρύψω 
καί με τήν μαύρην μου σκιάν νά τό κατακαλύψω.

Τόν ουρανόν, τόν ήλιον, τους άχανεΐς αιθέρας, 

στοιχεία, γην καί θάλασσαν, σελήνην καί αστέρας. 

Περί έμοΰ τους παλαιούς χρόνους άν έρωτήσης, 
θέλεις εΰρεί αίματηράς, φρικώδεις αναμνήσεις. 

Πολλάς ίφθίμους μεν ψυχάς προίαψα έν άδη. 

πολλών δέ πρόξενος κακών έγινα έν ‘Ελλάδι*

’Στήν κοινωνίαν εκτότε διαβιώ τοϋ κόσμου, 

καί σπάνω ό’σας κεφαλάς μοί τύχωσιν έμπρός μου. 

’Ιδίως ’στήν ‘Επτάλοφον ηδύνομαι’ καί ooot 
διέλθουν τάς όδους αυτής πάντοτε μ ’ άπαντώσι,

Τό ονομά μου πάντοτε έπί λευκοΰ μετώπου 
φέρω γραμμένον, κ’ό καθείς μ’ ευρίσκει άνευ κόπου. 

Τήν κεφαλήν σου, φίλε μου, θά σπάσω, κ>" άν μέ
λύσης,

κ’άν δέν μέ λύσης* τοΰ κακοΰ* κάμε όπως θέλησης. 

Παραπονεΐσαι; μή· αύτός εΐν’ ό προορισμός μου* 
κεφάλια σπάνω τών θνητών, πρώτον δέ τοΰ πατρός μου. 

Ματαίως πλήνσέ τυραννώ* μ ’ δλους σου τους άγώνας 
θά μείνω πάλιν αίνιγμα είς πάντας τούς αιώνας. .

Γ .

Ά ρχή  Σοφίας ειμ ’ έγώ καί τοΰ Παντός τό τέλος, 
παν σώμα μ ’ έχει καί παντός μέλους υπάρχω μέλος, 

Άφοΰ ό κόσμος εγεινε έντός τοΰ κόσμου κείμαι, 
κι ό κόσμος όλοςθάχαθή έάν έγώ δέν ε ίμ α ι.

Σ ’ τής γής τήν άκραν θά μ ’ εϋρής, άλλά μακράν μή
τρέχεις,

μ ’άκούεις είς τήν σιωπήν καλώς έάν προσεχές.
Σ’ τά γράμματα δέν φαίνομαι, πλήν μ ’ έχει πάσα

γλώσσα*
μέσον είμί τών μέσων σου. .  Φίλε δέν φθάνουν τόσα;

Γ Ρ . Μ . Β Α Ν Ν ΙΕ ΡΙΙΣ .
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Α ϊΣ ΙΣ  ΤΩ Ν  Ε Ν  Τ Ω  ΠΡΟΗ ΓΟΤΜ ΕΝ Ω ΦΤΑΛΛ 

Δ ΙΩ  Α ΙΝ ΙΓΜ Α ΤΩ Ν .

Σκύλος —  ‘Ο κύλιξ μ έ  καοέν.


