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Πόσον ωφελούν τόν άνθρωπον τά γράμματα, δέν είναι ά- 
ναγκη ν άναφέρωμεν ή παρούσα τοϋ κόσμου κατάστασις μαρ
τυρεί ότι, εις τά μέρη έκεΐνα δπου αύτά άκμάζουν, δια- 
κρίνονται, καλλιεργούνται, άσυγ/ρ(τως οί κάτοικοι διαφέρουν ά
π  έκεΐνα είς τά όποια τά τοιαύτα αμελούνται ή έκλείπουν. Ή  
αλήθεια αίίτη ήνάγκασε καί τήν ε/5οσιν τού παρόντος Περιο
δικού πρό τριών έτών, τό όποιον μέ ζήλον ύπηρέτησε καί έ-  
ξηκολουθή νά ύπηρετν} τό φρόνημα τούτο, διαδίδον τερπνάς, 
ήθικάς καί διδακτικάς διδασκαλίας, προσφέρον τάς σελίδας του 
είς τήν νεολαίαν, μέ τέλος νά δύναται Ικαστος έν εύκολία νά 
δίακρίνη τήν ικανότητά του διά τής κοινής κρίσεως, έμπνέον 
ε ις  τους νέους τήν άμιλλαν ένταυτφ καί επιμέλειαν, καταγι- 
νόμενοι είς τά γράμματα, μελετώντες σπουδαίας διατριβάς καί 
συγγράμματα, έπί σκοπώ νά ωφεληθούν καί νά ωφελήσουν. Έ κ- 
τελόν λοιπόν ιερόν καθήκον τό μικρόν τοΰτο Περιοδικόν μας, δη
λαδή προσφέρον τήν υπηρεσίαν του καί είς τήν πρόοδον τών άνθρω- 
πίνων γνώσεων καί είς τήν νεολαίαν, έντολή τήν όποιαν ή διά- 
δοσις τών γραμμάτων παρέχει, προβαίνει καί είς τό Δ' £τος 
Οαρραλέον, μέ τήν πεποίθησιν, ότι ή υπηρεσία ίου διακρίνε·*, 
ται, καίτοι μικρά, ένεκα τής άφιλοκερδείας του.



Σύνελθετε λοιπόν, ώ νέοι, είς τόν Ιπωφελή τούτον αγών», 
συριμεθέξατε είς τήν διάδοσιν τών φώτων, ήτις, ένεργουμένη 
μέ επιμέλειαν, μέ ζήλον, μέ άπόφασιν σκοπού καλού, σωτη
ρίου, δέν εϊναι αμφιβολία δτι θέλει φέρει χρηστά αποτελέσμα
τα, ώφέλιμα είς τήν παρούσαν γενεάν, καί είς τάς μελλού- 
σας ώφελιμώτερα. 'Ο τύπος μας παρέχει ευκολίας είς τήν διά- 
δοσιν τών διατριβών μας, εις ήμας μένει λοιπόν νά κάμωμεν χρή- 
σιν αύτοϋ, καί χρήσιν ό'χι άλλην, παρά εκείνην διά τήν οποίαν 
καί έφευρέθη1 δηλαδή νά χρησιμεύση ώς αίτιος φωτισμού, γνώ 
σεων, συγκοινωνίας, συνδιαλέξεως τοϋ κόσμου μετά τοΰ εαυ
τού του* είς ημάς μένει ή φροντις νά πλουτίσωμεν τόν έαυ- 
το'ν μας άπό τά άφθονα πλούτη τών άλλων εθνών, τά όποια, 
προλαμβάνοντα ημάς, έμορφώθ/;σαν, έτελειοποιήθησαν, έθησαυ- 
ρισαν άπό ιδέας, άπό ανακαλύψεις, άπό εφευρήματα παντός εί
δους διά μέσου τοΰ τύπου. Μίαν φοράν οί λαοί τούς οποίους 
ημείς σήμερον θαυμάζομεν, ήσαν άμαθές-εροι ήμώ ν, άλλά συν- 
αγωνιζόμενοι καί έποφθαλμιώντες είς τό ίδιον συμφέρον, επέ- 
ιυ χ ο ν  νά ύπερέχουν ήμών είς βαθμόν τοιοΰτον, ώστε νά συ~ 
στέλλωνται οί όκνηροί άπέναντι αύτών.

Δέν αρμόζει λοιπόν ε!ς ημάς ή δκνηρια, καί δέν αρμόζει 
διά τήν καταγωγήν μας, διά τό κλίμα μας, δια τήν φιλαυτίαν 
μας. Καί διά τί νά όκνηρεΰωμεν; διότι αί γνώσεις μας είναι 
περιορισμέναι; άν σήμερον ήμεθα τοιοϋτοι, διά τής έπιμελείας 
δυνάμεδα νά βελτιωθώμεν. ’Ιδού λοιπόν δτι πάσα πρόφασις εί
ναι ματαία- ιδού δτι δέν αναγκαίοι άλλο παρά ν’ άποφασίσω- 
μεν· καί ποίαν άπόφασιν; νά ώφεληΟώμεν καί νά ώφελήσωμεν 
καί διά νά ώφεληθώμεν τί χρειάζεται; νά άναγινώσκωμεν, νά 
καταγινο'μεθα· διά δέ νά ώφελήσωμεν τί; νά διαδίδωμεν τάς 
μικράς μας γνώσεις, Επικαλούμενοι τάς άνωτέρας καί δυνατω- 
τέρας, πρός γενίκευσιν τών ώφελίμων γνώσεων, πρός μο'ρ- 
φωσιν τής μικράς μας κοινωνίας, καί πρός όφελος τοϋ έθνους 
ήμών καί δλης τής άνθρωπότητος.

Δέχθητι τέλος, ώ φιλτάτη Νεολαία, τήν πρόσκλησιν τοΰ Π ε
ριοδικοί τοΰ έχοντος τό αύτό ονομα, καί συντρέξατε νά συν- 
αγωνισΟώμεν είς τό ίδιόν μας οφελος, είς τήν ιδίαν μας σω
τηρίαν καί δόξαν, καθότι είς τόν εαυτόν σας κρίματα: ή δό
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ξα τής ερχόμενης γενεάς, τής πατρίδος, τοΰ έθνους μας· 
τοΰ έθνους εκείνου, τό οποίον τά άλλα έθνη, καυχομενα είς 
μόνην τήν γνώσιν τών πεπαλαιωμένων του ίδεών, τό αναφέ
ρουν, πρός ίδιον αύτών καύχημα. Ά ς  μήν άμελώμεν, άν πραγ- 
ματικώς άγαπώμεν τό Ελληνικόν μας έθνος, άν τω όντι ά- 
γαπώμεν τό ίδιόν μας όφελος, άς μή λείψωμεν νά ύπηρετώ- 
μεν τήν κοινωνίαν μας, μέ τήν οποίαν θέλομεν συνζήσει.

Καί πρός υμάς μέν, ώ Κύριοι Συνδρομηταί, μαρτυρήσατε άν 
είς τά τρία παρελθόντα ετη άπαντήσατε έλλειμμά τι* καί άν 
τούτο δέν ύπήρςε, ώς ήμεθα βέβαιοι, έξηκολουθήσατε νά μας 
συνδράμετε, διά ν’ άποοειχθή ή αλήθεια ότι τό ΙΙεριοοιχόν μας 
τού':ο πις·ώς ύπηοετεΐ· διά δέ τούς μή συνδράμοντας έως τωρα, 
άναγκαζόμεθχ νά είπωμεν καί πρός αύτοΰς νά συ^μ»0εςουν 
είς τό ιερόν τούτο χρέος, καί κοινόν όφελος.

Ο ΠΛ.ΟΥΣΙΟΣ καί Ο Ι1ΤΩΧΟΣ.

Τί είναι ό πλούσιος κατά τήν γνώμην τοϋ κοινοϋ; ό άνθρωπος 
τών παιγνίων, τών χορών, τών θέατρων, τών διασκεδάσεων, τοϋ ό
ποιου δλη ή δόξα είναι ή οϋτιδανότης, και ολνι τον ή άξία συνί- 
σταται είς τό νά κολακεύϊ) τά πάθη του" άνθρωπος, δςτις μή βά- 
νοντας άλλο δριο είς τάς ορέξεις του παρά τήν ευτυχίαν, δέν γίνε
ται μεγάλος, ταϊς περισσότεραις φοραϊ;, πάρεξ διά μέσου τοϋ εγ
κλήματος καί τοϋ σκανδαλου.

Κατά τό νόημα δμως τής θ$ία; Προνοία;, αύτός είναι άγγελο;
ίίρήνϊΐς καί εϋσπλαγχνίας, βαλμένος μεταξΰ τοϋ θεοϋ κα! τών αν
θρώπων διά νά έκτελή τό μοίρασμα τών αγαθών τή ; γής. Είναι δ 
άπεσταλαένος τοϋ ούρανοϋ, καί ώ; απόστολος τής θείας Προνοιας, 
ΰποχρεοϋιαι νά τήν διδάσχη είς εκείνου; ο'ίτινες τήν άγνοοϋν, νά τήν 
υπερασπίζεται ενώπιον εις εκείνου;, οί όποιοι τήν κατηγορούνε. Είς 
τόν τρόπο ποϋ τ ’ άς·=ρι τής ήμέρας με τό λαμπρό του δρόμο, φα- 
νερόνει είς δλα τά ράτια  τό μεγαλεΐον τοϋ Πλάς-η του, ό πλούσιος 
με τάς ευεργεσίας του, ξεσκεπάζει είς τήν καρδίαν δλων τών αν
θρώπων τήν σοφίαν καί τήν καλοσύνην τοϋ Θεοϋ, καί κατά τόν τρό
πον ποϋ αύτός είναι φιλάργυρος ή γενναίος, αίσβαντικός ή άσπλαγ- 
χνος, καταντα πρός τοΰς ανθρώπους αντικείμενο φοβου ή παρηγοριας. 
«εό;, έάν αύτό; ήναι ευεργέτες* τέρα;, έάν νίναι βάρβαρος.
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Εί; τόν ίδιο τρόπο τ ί είναι ό πτωχός κατά τήν γνώμην τοϋ κοι
νού ; Αλλοίμονο ! Ποια χρώματα ήμποροΰνε νά μάς τον ζωγραφίσουν; 
Αύτδς είναι ενκ δν ξαστοχισμένο, εξόριστο, δυστυχές άπομεινάρι δ- 
λης τ ι ς  φύσης, τό όποιον φαίνεται, λέγει δ σοφός, ώ ; νά έξέφυγε 
άπό τήν Πρόνοια τοΰ Θεοΰ, με περκρρόνησι έρπεται επάνω είς τήν 
επιφάνειαν τής γ ή ;, καί εΐ; τό μέτωπόν του λες καί ή δυστυχία έ- 
χάραξε τόν χαρακτήρα τής εντροπής καί τή ; αισχύνης.

Ερμος, καταφρονεμένος καί όλως διόλου ξεριζομένος άπό τό υ
πόλοιπον τών ανθρώπων, δέν τόν άπαντώμεν παρά μέ δυσαρέσκειαν, 
δεν τόν πλησιάζωμεν παρά μέ φρίκην καθώς τόν τόπον ποΰ έκτύπη- 
σε ό κεραυνό;' φαίνεται οτι διά χάρι τοΰ ώμιλοΰμε, εις αύτόν ή άν- 
Ορωπότης δέν έχει πλέον δικαιώματα, ή ταλαιπωρία δεν έχει πλέον 
αξιοπρέπειαν. Αύτός είναι αναγκασμένος νά κοκκινίζη διά τήν δπαρί,ί» 
του, καί φαίνεται οτι γινόμενο; δυς-υχής, έπαυσε άπό τό νά Ϋιναι άνθρωπο;.

Τό εναντίον κατά τήν 5είαν Πρόνοιαν ό πτωχός είναι τρόπον τινα 
τό άξιολογώτερο άπό τά  εργα της, καί ώσάν τό κρύφιο τής μεγά
λ η ; σοφία; τοΰ Θεοΰ, ητις έκαμε τόν πτωχόν πολύτιμον καί άναγ- 
καΐον εί; τόν πλούσιον, καί ήθέλησε ώστε ό πλούσιος νά ήναι ό υ
περασπιστής τοΰ πτωχοϋ, καί ό πτωχός ό σωτήρας τών πλουσίων, 
τους δποίους αύτός σώζει άπό τον κίνδυνον τοΰ πλούτου έπί τής γής, 
δίδοντας είς αύτούς τά  μέσα νά τόν μετατρέπουν είς έλεημοσύνας, 
είς τρόπον ώστε δ πτω χό; κατά τήν 3-είαν Πρόνοιαν είναι είς τόν 
ίδιον καιρόν ενα; κριτής, δςτι; κρατεί είς χεϊράς του τάς τύχας τών 
μεγάλων καί τών πλουσίων, καί ό όποιος συσσωρεύει έπί τή ; κε
φαλής των τήν εύλογίαν ?) τό ανάθεμα.

Ε ί; ένα λόγο δ πλούσιος καί ό πτω χός, κατά τήν 3είαν Πρό
νοιαν, είναι τό εναντίον τών ιδεών μα;· ό πλούσιο; είναι ό σύνερ
γό ; της, ό π τω χό ; ό ϋπερηγαπημένος της, δ πλούσιος έχει τά ; προ- 
σταγά; τη ;, τά δικαιώματά της ό πτωχός, δ ένας διά νά δίνη καί 
δ άλλος διά νά λαμβάνη. Καί ένώ ή 3-εία Πρόνοια έμπιστεύθη είς 
τούς συγγενείς τήν άναθροφήν τών οικογενειών, είς τους νομοθέτας 
τήν διοίκησιν τής κοινωνίας, εί; τούς βασιλεΐ; τήν διεύθυνσιν τών 
βασιλείων, αύτή εκαμε τού; πλουσίου; διά νά έμπις-ευδή εις αύτούς 
τήν φροντίδα τών πτω χώ ν, καί δεν τού; έδωσε περισσότερα άγα
θά, παρά διά νά τά  μοιράζουν είς εκείνους οιτινε; καΟυστεροΰνται, 
καί μέ τήν γενναιότητά των νά πληροΰν τό χάσμα, τό όποιον ή 
δυστυχία Εβαλλε μεταξύ αύτών καί τών αδελφών των.

(έκ τοΰ Κ.ΛΜΒΛΡΓ.ΣΟΤ.) Μ.
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II ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ.
Η ευεργεσία είναι βέβαια ή πρώτη έκ τών ανθρωπίνων άγαθεορ- 

γειών, διότι τούς μέν εΰεργέτας αγαλλιάζει, τού; δέ ευεργετούμενους 
ευφραίνει· αυτη καταστέ»ει γλυκυτέρους τούς κοινωνικούς δεσμούς, 
καί ό'σον ό ευεργέτης ενεργεί εΰαγγελικώς, δηλαδή έκτελεΐ τήν 
ευεργεσίαν όλιγότερον έπαισθητήν είς τόν εύεργετούμενον, τοσοΰτον 
«ΰξάνει τήν αγάπην τοΰ πλησίον του πρός τόν έαυτόν του· ό δε 
ευεργετούμενος κηρύττων τήν εύεργεσίαν του, δεικνυόμενος ευγνώμων, 
έπεκτείνει τό ευεργετικόν πνεΰμα. Καθ’ όποιανδήποτε έποψιν θεω- 
ρηθή ή ευεργεσία, παρουσιάζει τόν έαυτόν της ώς τό μόνον σωτήριον 
με'σον πρός διατη'ρησιν τής άνθρωπίνου ευδαιμονίας.

II ευεργεσία λ. χ . τοΰ Κωμικού Κουήν πρός τόν περιβόητον ποι
ητήν Τόμψων, είναι καθ’ υπερβολήν θαυμαστή, καθότι άν και σύν
δεσμος συγγενείας ί| φιλίας δέν υπήρχε μεταξύ των, ούτε άτομικώς 
εγνωρίζοντο, έσωσε ό Κουήν διά τών χρημάτων του τόν εκλεκτόν τοΰτον 
ά’νδρα άπό τά  δεσμά, εις τά  όποια οί πιστωταί του τον περιόρισαν, 
μή δυνάμενος νά τούς πληρώσϊ) τά  όφειλόμενα· τον έσωσε, λεγω, 
διά τήν μόνην αιτίαν δτι άνέγνωσε τά  συγγράμματα του. Αλλά τής 
εύεργεσίας τό μεγαλεΐον δέν περιορίζεται εί; μόνον τας χρηματικάς 
βοήθειας, διότι εΰεργέται τοΰ ανθρώπου είναι οί κοπιασαντες νά τόν 
συγκατοικήσουν εί; βίον «κοινωνικόν, εύερνεται οί σώσαντες αύτόν 
διά τής θρησκείας, τοιοΰτοι οί έφευρεταί τών γραμμάτων, οι κανο- 
νίσαντες τά  τής γεωργικής, τοϋ έμπορίου, τής βιομηχανίας, τής τε -  
χν*ς κτλ., οί ένεργήσαντες τέλος πάντων πρός όφελος τοΰ ανθρώπου 
ύλικώς η πνευματικώς, εύεργέται καλούνται.

Αποδεδειγμένου ό'ντος ό'τι όποιαδήποτε ανθρώπινος πραζις, άποολε- 
πουσα τό κοινόν όφελος, είναι εύεργεσία,· -ρλοι- οί άνθρωποι συν άλ- 
λήλοις ήμεθα εις θέσιν νά συνευεργετούμεθα, διότι καί ό έσχατος 
δύναται νά ^ναι ωφέλιμος- καί οςτις έξ ήμών αποποιείται τό έργον 
τοΰτο, στερείται τήν άγαλλίασιν εκείνην ητις γεννάται είς τήν καρ- 
δίαν τοΰ ευεργέτου έκ τής ιδίας του πράξεως· διό, ανάγκη πάσα, έ 
καστος έξ ήμών νά εύεργετνί ΐνα εύεργετήται, καί ουτω νά μακρυ- 
νόμεθα άπό τό αμάρτημα τό όποιον άφεύκτως μάς έπιβαρύνει, μή 
καταγινόμενοι εις τήν αρετήν ταύτην.

Από τά  ευεργετικά με'σα τά όποια έχει ό άνθρωπος διά νά εύ- 
εργετ-?, τόν πλησίον του, εινκι εν καί ή συμβουλή, ήτις, γιναμενη μέ 
γνώσιν καί ζήλον, προφυλάττει τά πταίσματα, καί διακόπτει τόν άν
θρωπον άπό τοϋ νά παραστρατνί* μάλιστα τόν διευθύνει πρός τήν ά-
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γαθοεργίκν. Τό ρ,εσον τούτο ουτε δύσκολον είναι, ούτε στοίχιζε», ουτ$ 
δικαιολόγημα έχει δςτις δεν το βάνει είς πράξιν.

Αν δέ είς πάντα άνθρωπον ή συμβουλή είναι εύκολος, καθότι εύ- 
κολώτερον είναι νά λέγνι τις άπό νά κάμν/i, πολλώ μ.άλλον είς τούς 
σπουδάξ-χντας τά  γράμματα. «Σείς λοιπόν, Κύριοι, δσοι Ιδαπανήσατε 
«καί χρήματα και καιρόν προς άπόκττ,σιν τών γραμμάτων, τ ί σδς 
«δυσκολεύει νά διηγήσθε τάς γνώσεις σας; Τά δι/.γήματά σας πρώ- 
u τον δέλουν ώφελήσειν τόν έαυτόν σας, τά τέκνα σας, τοΰς άδελ- 
«φούς σας, καί έπειτα καί τόν πλησίον σας· δτι είς τήν γην ταυ- 
«την μίαν ήμέροιν θέλγει ταφιάσωμεν τάς σάρκας μ.ας, δεν είναι άμ- 
«φιβολία· καί δτι ώς ήμεΐς ηυραμεν προετοιμασμένος, δταν έγεννή- 
«θημεν, ύλικάς καί πνευμ.ατικάς τροφάς, με τάς όποιας έτράφημεν 
«καί εφωτίσθϊ-.μεν, οΰτω ήμεθα χρεώσται νά άποδώσωμεν τάς γνώ- 
«σεις μας καί ήμέΐς έκαστος κατά τήν εαυτού δύναμιν, ώς ίδιον 
«συμφέρον, ώς όφειλόμενον.»

U αδιαφορία είς τά ίδια ήμών συμφέροντα βλάπτει τόσον, δσον 
ώφελεϊ ή ευεργεσία. *11 αδιαφορία θανατώνει τήν κοινωνίαν περισσό
τερον καί άπό τούς πολεμίους. Τό τ ί f /έ ftgJgi, είναι όλέθριον καί 
είς εκείνον ό όποιος τό προφέρει, ύ  Σόλων είς τήν νομοθεσίαν του 
Ιτιμωροΰσε αϋ'νιρά τόν μή μετέχοντα, ύπέρ η κατά, τής πολιτείας. 
Μή, πρός ©εοΰ! δι’ αύτης μόνης τής λέξεως έκαστος σκάπτει λάκ
κον εντός τοΰ δποίου αύτός πρώτος θέλει πέσει. Δέν ήμεθα ήμεΐς ε
κείνοι οί όποιοι μεμφόμεθα τους μή μεθέξαντας είς άγαθά έργα ; 
Δεν έμακαρίσαμεν δσους ΐδαμεν ή άκούσαμεν δτι μέ τόν οβολόν των, 
μέ τήν παοηγορίαν των, μέ τήν συμβουλήν των, έσωσαν τόν άνθρω
πον από τά δεινά τής πενίας; Λιατί οί λόγοι μας νά μή συμφωνούν 
μέ τάς πράξεις μ α ς ; Ως έβοηθήσαμεν καί βοηθώμεν τόν αδελφόν μας 
έν καιρω πείνης, διατί νά μή τόν προφθάσωμεν καί είς τήν ύςέρη- 
σιν τής ανατροφής το υ ; Αν διά νά γλυτώσωμεν τήν ύλην τόσον 
συντρέχομεν, διά νά μορφώσωμεν τό πνεύμα αρμόζει νά άδιαφορώ- 
μ ε ν ; Τό μέσον τό όποιον αναγκαίοι είς τούτο είναι άσυγκοίτως μι- 
κρότερον εκείνου τό όποΐον τοϋ έδώσαμεν άλλοτε. Λίέ μόνην τήν 
ουμβουλήν μας δυνάμεθα νά τόν φωτίσωμεν καί νά τοΰ έμπνεύσω- 
μεν τά αληθινά του καθήκοντα, θρησκευτικά, πολιτικά καί κοινωνι
κά. ό  σπόρος ούτος άς άρχίσν) νά διαδίδεται άδιακόπως καί ποικι- 
λοτρόπως, καί ή επιμονή καί υπομονή, βοηθουμένη άπό τήν προδο
σίαν έκείνου δςτις εμπνέει τά  άγαθά έργα, θέλει μάς φέρει είς τό 
ποθούμεν ον.

Είς τήν μικράν νήσον Ισλανδίαν, ή κατωτέρα τάξις τής κοινωνίας
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της, είναι εις κατάστασιν νά συνδιαλέγεται, ώς πρός τάς εντόπιας 
της ίστορικάς γνώσεις, μέ τάς άνωτέρας τάξεις τών λεγομένων ε
ξευγενισμένων κοινωνιών. Καί τοΰτο πόθεν έπήγασεν; £θος άρχαΊον 
εί; τούς πτωχούς εκείνους κατοίκους είναι, τό εσπέρας δταν αί οί* 
κογένειαι κλειόμεναι είς τάς οικίας των καταγίνονται εκας·ος είς τήν 
ίδιαν του εργασίαν, είς έξ αύτών, καί τοΰτο είς δλας τάς οικογέ
νειας, άναγινώσκει διηγήματα ίςΌρικοηθικά, οί δέ άκροαται συζητούν 
δσα μέρη έκ των άναγινωσκομένων γεννούν τινά αμφιβολίαν, και διά τοϋ 
μέσου τούτου, έκ τών άπαλών όνύχων, τέκνα καί ύπηρεται των φωτιζων- 
ται άνεπαισθήτως. ίδού τό μέσο'/ τά μορφόνον τόν άφώτιςΌν άνθρωπον.

Ο Α Γ ΙΟ Σ  TOSIOS.

Η θάλασσα τής Γαλιλαίας, κειμένη πρός βορραν τής Παλαις-’-νης 
καί έκτεινομένη πέραν τών ’Ανατολικών κρασπΐόων τής 1 αλιλαιας,

τό

νους ύπό τό δνομα Γεννησαρέτ. Προσαγορεύεται έπίσης «θάλασσα τή ; 
Τυβεριάδος» έκ τής γείτονο; πόλεω; Τυβεριάδος.

Τό μήκος αύτή; έστί 4 2 ώς έγγιστα σταδίων, κύκλω δέ αύτή; 
άνήρτηνται ύψ/,πετεΐς λόι^οι οίτινες, ώς περιγέγραπται, παρις·ώσι σκη
νήν όντως έξαισίου καλλονή;’ έκ δέ τών μεταξύ τών λόφων κρη-

άπαντώνται σήμερον, τών όποιων όλίγην γνώσιν εχομεν. 11 μονη π ό 
λις σημασίας τινός μέχρι σήμερον διαμεινασα, έστι ή Πόλις τής 
Τυβεοιάδος, Ταβαρί άποκαλουμένη ύπό τών Αράβων- καίτοι όε αυτή 
πεοις-οιχεϊτχι κατ* τό μέρο; τή ; ξηρά; ϋο’ ένός τείχου; λελατομη-
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μένων λίθων, ούχ ήττον όμως λέγεται ότι δυσκόλως άξιοι τοϋ ο
νόματος πόλεως.

Η λίμνη άφθονεΐ είσετι ιχθύων, ώ; δτε οί απόστολοι παρήτησαν 
τά  δίκτυά των ΐνα γίνωσι «άλιεΐς ανθρώπων.» Νέος τις όμως περιη
γ η τ έ ς  αναφέρει δτι ειύε μόνον μίαν λέμβον άλιέως, καί ταύτην σχε
δόν ϊ ί ,  έρειπια, και άνεκαλυψε δτι ό μισθόνων άνθροιπος τήν αλιείαν 
ερόιπτε τά  όικτυα αύτοϋ πέραν τών οχδων. II ΝΕΚΡΑ ©ΑΛΑΣΞΑ 
έστι μεγίστη τις λίμνη κειμένη είς άπόστασιν 2 0  ώς έγγιστα ανα- 
τολικώ ς τη ; Ιερουσαλήμ ς-αδίων. Παρά τοΐς αρχαίοι; εκαλείτο έν ταϊς 
Γραφαϊς θάλασσα τής πεδιάδος, (Δευτερονόμ. Γ. 4 7. έ.) έπειδή έκειτο 
έν μέσω^ κοιλάδο; τινδς παρά τ φ  μεσημβρινώ μέρει τή ; όποία; ην 
πεδιάς. Ενίοτε διεκρίνετο ύπό τδ  όνο μ *  Αλμυρά θάλασσα. (Δευτε
ρονόμ. Γ. 17 .) ένεκα τής καθ ύπερβολήν άλμυρας καί πίκρας γεύ- 
σεως τώ ν ύδάτων της. Επίσης άναγινώσκομεν περί τής άλμυρας θ α 
λασσής^ Ανατολικώς (Αριθμοί λδ .) καί ή Ανατολική θάλασσα, (ίε- 
ζεκ . ις· .) Εν δε τοΐς νεωτέροις χρόνοις γνωρίζεται ύπό τδ ονομα Νε
κρά θάλασσα ένεκα τή ς γαληνιαίας καί στάσιμου καταστάσεως τών 
ύόάτων της. Μόλις έν δενδρον ή φυτδν δύναται νά θεωρηΟή, ζώα 
έπομενως και πουλιά οίουδηποτε είδους σπανίως άπαντώνται έν τοις 
περιχωροις, άτινα παρις·ώσι θεαν δμοιοθανάτου σιγής" δτι δέ ανθρώ
πινον σώμα δεν δύναται νά πλεύση έν αύτή,, ούδέ πουλίον νά έν- 
yiari ασφαλώς τήν έπιφάνειάν της, ώς ή άρχαία παράδοσι; διεκρά- 
τησε, στερείται διόλου βάσεως.

ό  Εβραίος ίς-οριογράφος αναφέρει δτι τδ μέν μήκος τής Νεκρά; 
θαλάσσης έστί 75  σταδίων, τδ δε πλάτος <9· έπιθεωρηθεΐσα δαως 
ακριβώς προ ολίγων έτών εΰρέθη νά ήναι 45  μόνον σταδίων άπδ 
Βορραν είς Μεσημβρίαν, άπ’ Ανατολάς δέ είς Δυσμάς 1 \ κατά τά 
εύρυτερα αύτής μέρη. Παρά τη λίμνη, εΰρίσκεται ψαμμώδης τις κοι- 
λας και κλίνη χειμάρρου τινδς έκτεινομένου μεσημβρινόθεν είς στα- 
ύιων άποστασιν, ίσως όε έπι ίωσήφ ό χείμαρρος ούτος άπήρτιζεν 
μέρος τής λίμνης. Τδ βάθος αύτής διαφέρει είς πολλά μέρη, εϊς 
τινας μάλιςα θέσει; έστΐ τοσοϋτον μέγα, ώστε αποβαίνει αδύνατος 
ή καταμετρησις του. Αί είς τούς βράχους κα! τάς όχθας εύρισκόμε- 
ναι θερμά! πηγαί, ώ; έπίσης κα! οί έν ταϊς άκταΐ; αφθονοϋντες μέ- 
λαιναι και θειωδεις λίθοι, σαφώς ένδεικνύουσι δτι ή Νεκοά θάλασ
σα ΰπήρξεν ή σκηνή μεγάλης τινδς ύφαιστίου έκκρήξεως.

(Ε κ  τοΰ Αγγλικού Scripture Geography.)

( Έ κ  τής I llu stra tio n , Γ ιπ χ ή ς  Έ ψ ημιρΜ ος τ u r  Π α ξ ίο ^ ν ,  
τών <9 Νοέμβριον» 4 85 9 .)

ΟΛΙΓΑ ΤΙΙΝΑ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΤΟΣ.

Α Ρ Μ Α Ν Δ Ι Ο Σ  Λ Α Γί I Δ,

Εσχατόγηρως τών Παρισίων, κα! στρατιώτης τοϋ Λουδοβίκο» ΙΕ.

ό  ύπέργηρος τών Παρισίων, και τελευταίος στρατιώτης τοϋ Λου
δοβίκου ΙΕ , έ ς ΐ ό γέρων ουτος, οστις συνήθως απαντάται έπί τών 
δενδροστοιχιών τοΰ Σαπ^λ, (Chapelle), ζν,τών νά διαθε_ρμάν?  τά  
άπονεναρκωμένα μέλη του εις τάς ζωογόνους ήλιακάς ακτίνας. ^

ύ  πρεσβύτης λρμάνδιος, γεννηθείς έν Ρισμόνδω (Μοζέλ) τ ίί 30 
Νοεμβρίου 1 7 5 0 , προσεγγίζει ήδη τό 1 1 0  έτος. ^

Ουτος είναι άνήρ μεσαίου αναστήματος, ιδιοσυγκρασίας αιμοχολωόου, 
(b ilio so -san iju in ,) καί εύσαρκου κατασκευής. Καιτοι δε, εί και τ ,ολ- 
λάς νιποςησάμενος κινδυνώδεις νόσους κ ατα  την διαρκειαν τ ί ς  \>.,rr 
ρεσίας του, οϋχ ήττον δμως μ ετά  εξήκοντα και πεντε ετών παρ^- 
λευσιν, χα ίρετα ι άκμάζουσαν ύγιείαν. II δρασις έστι καλή, καιτοι 
ολίγον τ ι  πρεσβυτική, ή άκοή ανέπαφος, ή φωνή βαρύφθογγος και 
εύηχος· είναι πάνυ επιδέξιος είς τά ς χέϊρας, ού τρέμει ειμο όσακι, 
βαδίσει έπ! πολλήν ώραν, ένεκα δέ βεβαίως αισθήματος^ ύπερηφανείας 
κατασκευάζει ζωγραφικάς σκάρας, (ap p u ie -m ain s .)  Τ ί λέγω αυτη 
ή μικρά βιομηχανία, μετά  παρέλευσιν τοσούτων πολυαρίθμων έτών, ες:ι 
ό επιούσιος άρτος του. Ούτος, νέος έτ ι ών, κατεταχθη  s i; τά^ς·ρα~ 
τεύμα τα  τοϋ Λουδοβίκου Ι Ε ,  είτα  εί; έ κείνα τοϋ Λουδοβίκου ΙΖ \ καί 
τής Δημοκρατίας άχρι τοϋ J  έτους· δπου, μ ετα  είκοσιοκταετή υπη
ρεσίαν, καί μ ετά  τεσσαράκοντα τραύματα ά  ύπεστη, εγενετο άπομι- 
σθος, τεθείς εις τήν τώ ν απομάχων μετρίαν έπιχορηγησιν ΰπδ τών 
1 65  φράγκων.

Τδ δε παρελθόν έτος, ή φιλός-οργος μέριμνα τοϋ Αύτοκράτορο;, τω  
έξησφάλισε ένιαύσιον βοήθειαν 1 2 0  φράγκων.

Η επιχορήγησίς του λοιπόν αΰτη, άναβαίνουσα τό ποσόν τών 283  
φράγκων, είναι αναμφίλεκτος ανεπαρκής διά τάς άναγκας του· και 
ώς έκ τούτου ΰποχρεοΰται νά έλπίζνι είσέτι είς τήν εργασίαν του. 
II αδυναμία του, ήτις καθ’ έκά-ην επαυξάνει, Ιμποδίζει αύτόν να γ ί
νεται ωφέλιμος διά τών εργασιών του τών (,ο>γραφικών καλαμών /; 
σχεδόν πάντοτε κενή ταμβακοθήκη του, κα! ή ανάγκη μιας ύγιειοΰς 
Οροφής, κα! ολίγου πυρός, άναγκάζουσι τά  δι αύτόν ένόιαφερομεν* 
Οποκείμενα ΐνα «νοίζωσι υπέρ αύτοϋ συνδρομήν έν τώ  Ι'ραφειω τής
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ίφημοριδος Γ I l lu s t r a t io n ,  καδικετεύοντα συνάμα πάντα  άνθρωπος 
βυναισδανόμενον τήν τύχην τοϋ πρεσβυτέρου τούτου τών ήμετε'ρων 
ςφ ατιω τώ ν, δπως συνένωση τήν προσφοράν του μ ετά  τών ήδη τεθεισών,

( Μ ι τ ά |ρ χ α ι ς  4 ™  Σ κ υ ρ ί& ο ν ο ; Π .  Η α λ α ο ιν ο ϋ  Ζ α κ ν ν β ίβ υ .)

ΑΙ ΑΙλΦΟΡΟΙ ΤΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΑΙΚΙΑΙ.

Τήν πλήρη άθωότγιτος καί άπαθή νηπιότητα διαδέχεται ή μ δλ- 
α«ν προ; τά  ελαττώματα, η πρός τήν αρετήν έπιρρεπή; νεότης, ή - 
τις είναι ανίσχυρος, φιλήδονος, έχΟρά τής σπουδής, έςτρημένη συμ
βουλών, ΤΟ δέ χ  είριστον, σκώπτρια καί εναντία τών νουθεσιών. Α
κολούθως βαίνει ή ηβική ήλικία, ήτις είς μυρίας καί παντοειδείς ε
πιθυμίας τείνουσα, ποτέ μέν χαλαρώνει ποτέ δέ άν«σύρει τόν χα λ ι
νόν τής αίδοΰς· καί αβέβαιος περί τοϋ τ ί οφείλει σταθερώς ν’ ακο
λουθήσω, διατρε'χει προπετώς τήν οδόν τής κακίας, καί ραθύμως τήν 
τής αρετής, άχρις οό φθάση, χωρίς νά τό έννοήσ/), είς τήν μεγα- 
λεπηβολον καί ρωμαλέαν τοϋ άνδρός ήλικίαν. Μόλις δ’ ένταϋθα φθά- 
σει, αύτικα παρατηρεΐται άπειρος πραγμάτων κίνησις, ετερα δέ ήθη 
και 2τεραι έπιθυμίαι άναφύωνται. Η ψυχή άπό τών επικινδύνων της 
νεανικής άκμής λαβυρίνθων έζερχομένη, καί αύτεξούσιο; ήδη ούσα, 
βδελύσσεται τοϋ παρελυληθότος, ώς δεΐ χράται τό παρόν, καί εύ- 
κρινώς περί τοϋ μέλλοντος συλλογίζεται. Εν τη ήλικία ταύτη ό άν
θρωπος άποστρέφεται τόν στυγερόν τής κακίας βάραθρον, καί έάν 
ΐϊυτε είς τ ι αμάρτημα ύποπέση, παντί σθένει προσπαθεί, ΐνα έν τώ 
κρύπτω αύτό διαμείνη* έν δέ τω φανερω λαμβάνει ώς αρωγόν τ/ιν 
οδόν τών άρετών, έπί σκοπώ τοϋ νά βραβευθη παρά τών ανθρώ
πων. Γενόμενος δθεν έραστής τών τιμών καί τοϋ πλούτου, συνεργεί 
πρός έπίτευξιν αύτών, προσποιούμενος φιλίας, ύποκρινόμενος ύβρεις, καί 
καθ δλα εύχαρις-ούμενο; είς τήν φειδωλήν. Εν τφ  μέσω δέ τών δια
φόρων τούτων μερίμνων διακειμένου, άφνω καί άνεπχισθήτω; επέρ
χετα ι τό ταλαιπαθές καί όδυρτικόν γήρα;, όπό τοϋ όποιου τό οχλη
ρόν βάρος, έγκωμιάζων τό παρελθόν, έπιλαμβανόμενος τοϋ παρόντος, 
καί ύπό παντός πράγματος όχλούμενος, καταπίπτει ύπό τό βαρυ- 
πενθές δρέπανον τοΰ λαθιφθόγγβυ θανάτου, καί εΐ μέν έν τή διαο- 
κιίοι τή ; ζωής αύτοϋ καλώς καί κατά τάς ^εοσδότους έντολάς έ- 
πράζατο, απολαμβάνει τά  είς τά  Ηλύσια πεδία πρό καταβολής κό- 
βμου παρασκευασθέντα αύτώ άγαθά. Εάν δε ά π ' εναντίας έν κακία καί 
διαφθορά έβιώσατο, άποπέμπεται είς τάς τρομακτικά; έκείνας ταρταρίας 
φάραγγα;, ένθα αιωνίως ϋνεστι ό κλαυθμός καί ό βρυγμός τών όδόντων.

  (Εκ το ν  Ιταλικίΰ.) Δ. Ν. ί . .

—  1 <5<) =

0 Α Γ ϊ  Ρ ϊ  Π I  ·
Εάν δεν έξεύρης τ ί είναι ό αγύρτης, δέν σημαίνει τίποτε' ουτχ 

ήθελεν είσθαι μεγάλη τις ζημ'-α, νά μή μάθης ποτέ. Αλλ έπεώτ 
ενδέχεται κανένα καιρόν νά πέσης είς χειρας αύτοϋ, ^έαν δεν ήσαί 
προειδοποιημένο;, διά τοϋτο 5ελω κατά δύναμιν σ έ^ηγησειν τ·. εί
ναι ό αγύρτης, ώστε, γνωρίζο>ν τόν κίνδυνον, να προφυλάττεσαι.

Αγύρτη;, λοιπόν, ή Ιατροκάπηλος, είναι, δστι; πολλακις επιχει
ρεί νά 3εραπεύη άσθενεία; μέ τρόπον, κατά τον οποίον ούδει; άλ
λος δύναται· μέ ειδικόν τι ιατρικόν, είς αύτόν μόνον έγνωσμένον. 
Θέλεις νά διακρίνη; αγύρτην άπό ιατρόν πεπαιδευμένον, και χει
ρουργόν εμπειρον; Προφανές·ατον αύτοϋ γν6>ρισμα είναι, οτι μετα
χειρίζεται τά ί'δια μέσα πρός θεραπείαν άσθενειών πανταπασι δια
φόρων, καί πολλάκις έκ διαμέτρου έναντίοίν. Αυτη δέ είναι μια το- 
gov άναίσχυντος άγυρτεία, ώστε δικαίο>; έμπορεϊ τις ν άμφιοαλλη,
«ν ύπάρχωσιν άνθρωποι τόσον άπλοϊ, ώστε νά μη βλ.επωσι την α
πάτην" αλλά, μ’ δλα ταΰτα , τοιοϋτοι άνοες υπάρχουν, και πολλοί. 
Επιθυμών δέ νά μή πράττη; καί σύ άφρόνως ώς οί τοιοϋτοι, 5έλω 
προσπαθήσειν νά σέ αποδείξω, δσον άπλούστερα δύναμαι, πόσον ά -  
νόητον καί ένταυτώ κακόν είναι νά .ϊελη τις να ίατρευη άντικειμέ- 
να; άσθενεία; με τά 'ίδια ρέσα.

Τπόθε; δτι τρία παιδία ήθελαν νά κάμωσι τρία πράγματα, τό 
μεν νά πυρώση τάς χεϊράς του, τό δέ να πεταξη το πέτασμα του, 
καί τό αλλο νά σβέση τήν δίψαν του· έγώ δέ τά έδιόριζ* άρευ- 
κτω ; νά άνάψωσι μίαν καλήν φο>τίαν, δια να εκπλήρωση καθεν έξ 
αύτών τήν επιθυμίαν του. Καί τυφλός βλεπει έδώ δτι, αν και τοΰ 
πρώτου ή άναφθεϊσα φωτία .θέλει 3-ερμάνειν τάς χεϊρας, ούτε τοΰ 
δευτέρου δμως τό πέτασμα ,3ελει πεταςειν, ουτε τοΰ τρίτου την 
δίψαν 3ελει σβέσειν· έγώ δε ό συμβουλάτωρ ήθελα δικαίως κριθήν 
άξιογέλαστος καί άξιοκαταφρόνητος.—  ’Οχ* δλιγώτερον άζιογέλαστοι 
καί αξιοκαταφρόνητοι είναι δλοι οί άγύρται τοϋ κόσμου, οιτινε; θέ
λουν νά 5εοαπεύωσι διαφόρους ασθένειας μέ τό αύτό ιατρικόν.

Ας ΰποθέσωμεν πάλιν τρεις ασθενείς- τόν πρώτον λειποθυμημένον 
άπό αδυναμίαν καί κόπον, τόν δεύτερον πάσχοντα άπό ρευματισμούς, 
καί τόν τρίτον άπό έσωτερικήν τινα φλογωσιν* εμε δε τοσοϋτον α - 
φρονα, ώς-ε νά 5ελήσω καί τού; τρεις νά τούς ίατρεύσω, δίδων είς 
έκαστον αύτών ποτήριον κρασιού. Τώρα ό οίνος τοϋ μέν πρώτου ά- 
σθενοδς δύναται νά ζωογονήση τά άδυνατήσαντα πνεύματα- άλλά δέν 
είναι διόλου, πιθανόν νά άναλάβη ό ρευματικός’ δσον δέ διά τ4ν



τρίτβν, -riv έπό φλόγΜσιν «άβχοντβ, ίΰνβτβι xott ϋ-ίνβτον νά τοϋ 
«ροξενήσή. Ηθελες 8έ είς τοιαιύτην περίστβσιν μ’ έπαινέσειν διά την 
γνώσιν **ί καλοσύνην μου, $ μέ χβτηγορήσειν μάλλον διά την άμά- 
6gt*v καί βκληρότητά μου; βέβαια ήθελες με άποφεύγειν ώς είς τό 
Αχρον επικίνδυνον. όμοίως άπόφευγε τοΰς άγύρτας.

Η Αναίδεια τών «γυρτών είναι σχεδόν άνυπόφορος. 0  εν ας επαγ
γέλλεται νά ίατρεύη σχεδόν πασαν ασθένειαν άνθρο>πίνην με ολίγα; 
φιάλας ιατρικού, τό όποιον, είς πολλά; περιστάσεις, ουτε βλάπτει 
οΰτε ώφελεΐ" ένώ άλλο; μεγαλαυχών επιχειρεί τό ίδιον με κουτίον 
χαταπότια ! Εί; τοιαύτην αναίδειαν δέν «νήκει παρά έμπαιγμό; καί 
περιφρόνησή· άλλά τ ί;  εχει καρδίαν νά γελα εί; τά τοσαύτης βλά
βη; πρόξενα; ό τα ν  ό άγύρτη; καταπείθη άθλιον τινά πάσχοντα ν’ 
άφοσιωθή εί; τά  ανωφελή ή καί βλαβερά ισο>;, ιατρικά του, άντί νά 
ζητήστ] βοήθειαν άπο ιατρόν η χειρουργόν έμπειρον, παίζει μέ τήν 
ζωήν καί θυσιάζει τήν ευτυχίαν ένό; ανθρώπου!

Εάν ποτε όπωυδήποτε άσθενήσ/ι;, μήν ΰπάγη; εί; αγύρτην, άλλά 
φεΰγε τον ώ ; τήν πανώλην ΰπαγε έκ τοΰ εναντίου εί; ενα, δστι; 
έξώδευσε τά ; ήμερα; του εί; τήν «πόκτησιν Ιατρικών γνώσεων. Δό; 
εί; αυτόν τό άργύριόν σου, καί με τήν ευλογίαν τοΰ Θεοΰ έλπιζε 
είς τήν βοήθειαν του. Μάλιστα, αν δέν εχης χρήματα, μή λυπηθή; 
δι’ αύτό τοΰτο" διότι, αν καί οί άγύρται ολίγον εύχαριστώνται νά 
δίδωσι τά ; συμβουλά; των χάρισμα, πολλοί φρόνιμοι καί καλοί ια
τροί καί χειρουργοί στοχάζονται' χρέο; αυτών δχι μόνον αμισθί νά 
•υμβουλεύωσιν, άλλά καί έξ ιδίων των νά βοηθώσι καί νά περιθάλ- 
πωσι τού; πτω χού; νοσοΰντα;.

 *Λΐ%000%*»--

2ΥΜΒΑ3ΤΛ ΚΑΤΑ TON ΙΟΤΑΙΟΝ ΜΗΝΑ.

Εί; τού; 622  τόν ’Ιούλιον Μήνα.— Γ0  Μωάμεθ εφυγεν άπό τήν
Μέκκαν, καί έφυλάχθη εί; τήν Μεδίνην. Αυτη είναι ή ένδοξοτέρκ 
έποχή τών Μωαμεθανών, καί τήν όποιαν ονομάζουν ΕΓΙΡΑ, λέξις
Αραβική, ητι; δηλοΐ φυγή. ΰ  έγίρα είναι δι’ αύτοΰ; ώς είς ήμά; 
ή τοΰ Σωτήρό; μας, καί έξ αύτής άριθμοΰν τά  έτη.

Ε ί; τοΰ; 4139  τόν Ιούλιον Μήνα.— 0  ίνοτσέντσο; Πάπα; έθεμε-
λίωσε τό βασίλειον τών δύο Σικελιών.

Είς τοΰ; 13 1 5  τόν ίούλιον Μήνα.— 0 Ναπολέων, μετά τήν μά
χην τοΰ Βατερλώ, έφυλάχθη εί; τό βάθος τοΰ Αγγλικού πλοίου έπ- 
©νβμκζομέναυ δ Βελεροφόντη;.
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,Α χρ ι6 ί μοι cpiJt.

Σοί εύχομαι νά διελίη; τό νεον έτος έν ψυχική γαλήνη κ ·ί πλη-
ρει ευημερία, όσην λύπην Ιλαβον, οταν, έπ ί τοϋ ατμοκίνητου, άπο- 
χαιρετών τήν γεννέτειραν ήυών γην τ ή ;  Κεφαλληνίας άπεχωριζάμΐ* 
τώ ν συγγενών καί φίλων μας, άλλην τόσην αίσβάνομαι, ήδη, «ϋχαρι- 
στησιν, πρώτην ©οράν, εισερχόμενο; ε ί; τήν πρωτεύουσαν τοΰ έβνους 
μ ας, τήν άοχαίαν ταύτην εστίαν τών φώ των, καί ευρισκόμενο; έν 
μέσω φιλοξενών καί ευπροσηγόρων ανθρώπων, πρός οδς, θέλω π α ν- 
τοτβ , ευγνωμονεί διά τήν όποιαν άπήντησα παρ’ «ύτοίς φιλόφρονα ύ· 
ποδοχη'ν. Δεν δύνασαι νά φαντασθή;, φίλε μου, πόση χαρά μ  έκυρι- 
ευσεν άναλονιζόμενος δτι βαδίζω  έπ ί τοΰ εδάφους εκείνου έξ ού ά -  
νεβλάς·ησαν τόσοι μεγάλοι νόες καί εύεργέται τή ; άνβρωπότητο;. ΑΪ 
ζωηραί εντυπώσεις τ ά ; δποία ; μοι έπροξένησεν ή μαγική θε* τή ; 
κλεινή; ταύτης χώρας υπήρξαν λίαν εΰάρεσται.

Η πόλις τών Αθηνών είναι, ώς κάλλιστα γινώσκει; έκ τής Γεω
γραφίας, μεσόγειος, μέ ώραΐον ορίζοντα καί ευκρατον κλιμβ, κ*1 
κεΐται μεταξύ άνθος^ολίστων πεδιάδων περιστοιχουμενων υπό άλυσ- 
βεως υψηλών καί αποτόμων όρέων, έν οϊς, μακρόθεν διακρίνεται δ 
υπερήφανος Ελίκων— ή αρχαία αύτη τών Μουσών έδ^«, είς τήν ό
ποιαν, μ ’ ολις τό σκότος τής Τουρκική; δουλεία; Ιπεσκιασε τάς Ελ
ληνικά; πεδιάδα;, κατέφυγον τά  μεγαλουργά τή ; παιδεία; φώτα, τά  
όποια διέμειναν έκε"ΐ κεκρυμμένα μέχρι; ού «νέτειλεν ή ένδοξο; τής 
Ελληνικής Παλιγγενεσία; ήώς, καί δέν διεδόθησαν, είμή, άφοϋ τά  πυ
κνά καί ζοφώδη νεφη τοΰ όθωμανισμοΰ διεσκεδάσθησαν υπό τού δια- 
οχίσαντος αύτά φαεινού ήλιου τή ; ελευθερίας.

Αί Αδήναι όμοιάζουσι πόλιν καθ’ ό'λου Ευρωπαϊκήν. Αί πλεΐσται 
τών οίκοδομών της είσί νεόδμηται, τοϋ τελευταίου τής αρχιτεκτονικής 
συρμοΰ, καί οί δρόμοι της άρις·« κατεσκευασμένοι. * Η παιδεία, έν- 
ταΰθα, προοδεύει, καθ’ ό'λους τοΰς κλάδους της. Η δέ βιομηχανία, ό- 
σημέραι, καί αύτή Ιμψυχοΰται. Καί, έν ένί λόγω, κολακεύομαι ν* 
πιστεύσω οτι, ή πόλις αύτη δικαίως διεγείρει τόν θαυμασμόν καί 
τήν περιέργειαν τών μετά εικοσαετή άπελευθέρωσιν έπισκεπτομένων

* Δεν εχω τόν άνάλογον υλικόν καιρόν "να σοί γράψώ τά περί τής Ά - 
κροπέλείος καί τών άρχαιοτήτών αύτης, ώς καί τά περί τ·ν  καβ’ έκαστη» 
γινομένων άνασκαφών, έν αΤς ανακαλύπτονται λαμπρά καί πολλοΰ λόγου α-
ξια μνημεία, μαρχυροϋντα τήν πρόοδον τοϋ αρχαίου Ελληνισμού.



κδτήν ξένων περιηγητών, δχι τόσον, ενικά της εύδαίμονβς καταστά- 
βεως έν ^ σήμερον διατελεΐ, διότι ύπάρχουσι καί ά'λλαι πόλεις καλ- 
λίτεραι τών Αθηνών, όσον, διά την ταχύτητα μεδ’ ής, τοσούτους δι- 
ίλθοΰσα κινδύνους, έφδασεν είς τοσοϋτον βαθμόν προόδου. Καί τωόν
τ ι·  «δέν είναι απορίας άξιον, φίλε μου, πώς αυτη ή πόλις δύναται 
«>ύν νά όνομάζηται ευρωπαϊκή, ενώ πρό τινων έτών είχε κατεδαφι- 
<χσ0*7) ύπό τών βαρβάρων, καί δεν έφαίνοντο έπ’ αυτής πάρεξ ολίγα 
«λείψανα ερειπίων κεκαλυμμένα ύπό σωρού όστέων καί έβαμμένα μ» 
βα ίμ α , τό όποιον φεϋ ! είσέτι αχνίζει έπί τών ηρωικών τούτων χω 
μ ά τω ν ; ..............» Επιθυμώ, πάντοτε, νά μανθάνω περί της υγείας σου.
Νομίζω, μάλιστα, ό'τι £ν ταξείδιον εως έδώ, μακράν τού νά σέ 
βλάψ/ι, ηδελί, τά  μέγιστα, σέ ώφελη'σει. Χγίαινε

6 φίλβς ao'j ,  , ,

ΖΙΙΝΩΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ. Φ

Νεανίσκος τις Αδηναΐος, φοιτη'σας πολύν χρόνον εις τό διδασκα
λ ιώ ν Ζήνωνος τοΰ Κ,ιτιε'ως, ενός τών ένδοξοτέρων φιλοσόφων τής άρ·· 
χαιότητος, έπανηλδεν έν τέλε» είς τήν οικίαν αυτού· άμα δ’ άφικόμε- 
νον, ό πατήρ αυτού τόν ήρώτησεν «Είπε μοι οΰν, καί τί εμαδες έκ 
«τών τοσούτων σπουδών σου;» ©ελω σας δείξει διά πράξεως, άπε- 
κρίδη αΰτώ, καί έσιώπησεν. Εννόει αύτός νά δηλοποιη'σ/ι διά τοιαύ- 
της βραχείας άπαντήσεως, δτι ή φιλοσοφία περί τήν όποιαν έσπού- 
δασε, τόν είχε διδάξει τό καλώί πράττειν καί ούχί τό μέγα φρο- 
νεΐν έπί ταϊς γνώσεσιν αύτοΰ. Αλλ’ ό πατήρ έκλαβών ώς ελάττωμα 
άγνοιας έκείνην τήν άπάντησιν καί τήν αίφνηδίαν σιωπήν τοϋ υίοϋ· 
«Φεύ! τοΰ ταλαιπώρου ίφη, μάτην λοιπόν έδαπάνησας τόν καιρόν σου; 
«Εστάδη ματαία λοιπόν ή τοσαύτη δαπάνη, ην τινα διά τήν ώνατρο- 
«φη'ν σου κατέβαλον;» Ούτοι δέ οί λογισμοί έξάπτοντές τον άπ’ αρ
χής περισσότερον καί άνεγείροντές του τήν οργήν, προσεπέλασε τώ  
νεανίσκο» καί θηριωδώς έ'παιεν αυτόν. Αυτός δέ δι’ ευλαβούς προσώ
που έδέχετο τά ραπίσματα, χωρίς νά δώστι τό έλάχιστον σημεϊον 
άγανακτήσεως η άλγους. (5 πατήρ έ'κβαμβος έν τοιαύτ/ι εϋς·αδεία καί 
ταπεινοφροσύν/ι, ήσδάνδ/ι εαυτόν πέραν τοϋ πρέποντος έγκαταλελειμμέ- 
νον ύπό τής όργής. 0  υιός όρών αύτόν κεκοπασμένον, «ιδού ώ πά- 
»τερ, εφη αΰτώ, δπερ εμαδον έν τώ διδασκαλείφ τοΰ Ζήνωνος.»

Είς υιός δέν δυς’υχε'ΐ παντελώς, έάν διά τής ταπεινοφροσύνης καί 
τοΰ σεβασμού φδάσνι, νά έξοπλίσνι τήν όργήν ένός πατρός.

(Ε κ  το5 ίτα λ ι* ο 3 .)  Σ πυρ ίδω ν A. 2 κ ι χ $ ί ς .
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Τ Ο  Ε Τ n  Ν Η 2 Μ Α

— Τ ’ αθώο πουλάκι 
Ό πόταν χαράζει,

Και στάει τό κλαδάκι 
Γιομάτο δροσ;ά"

Τό τέρι κεντίζει 
Γιά νά τό ξυπνήστ), 

Και μ’ Ι'ρωτα άρχίζει 
Τσ’ αυγής τήν λαλιά.

Τό τέρι ποΰ ακούει,
Μέ πόθο έξυπνάει, 

Στά δάση πετάει,
Ε ις  τά ερμα βουνά.

Κ ’ έγώ σάν πουλάκι 
Γλυκά τραγουδάω,

Μά δέ σέ ξυπνάω 
Παρθένα γλυκερά.

Ωσάν τό πουλάκι
Στά ωραία σου χείλη 

’Αθώο φιλάκι 
Σοΰ δίνω συχνά.

Ξύπνησε, ξύπνησε 
'Ολόχαρη νέα,

Τά μάτια τά ώροΐβ 
Μή ταχείς κλειστά.—

Τέτοιο τραγούδι
Ό  Νιος τραγουδάει,

Μέ πόνο κυττάει 
Τά κάλλη τ ’ άγνά.

Μετ’ ήθελε ή άγάπη του 
Ξυπνήσει ακόμα 

Τοϋ κάκου στο στόμα 
Τής δίνει φιλιά.

”Αν δέ τοΰ Ιξέφευγε 
Δάκρυ θλιμμένο,

Ποΰ πέφτει αναμμένο 
Στό πρόσωπο αύτής·

Ξυπνάει τά αισθήματα 
Τό δάκρυ του μόνο 

Τά πάθεια, τόν πόνο
Τής άθλιας ψυχής. Μ,

Αύο σζίχοι Γώ axo& arorti ΙΙοιητί) I . ί , α . Ι α χ ώ σ τ Λ .

Μνήμα ψυχρόν και ακίνητον 
Ποΰ φέρεις είς τούς κόλπους 
Τοΰ ποιητοΰ τά κόκκαλα,

Δέξου τά δάκρυά μου"
Έρ{ΐάγισ’ ή καρΟιά μου.

Ψ υ χ ή  άγγελοκάμοτη 
Τοΰ ποιητοΰ, μεγάλη"

Ό ποΰ κοιμασαι άμέριμνος 
Στοΰ Πλάστου τήν άγγάλη, 

*Άγ’α ψυχή, συγχώρησαν 
Δύο λόγΙα νά σοΰ ειπώ.

Συγχώρήσον δύο δάκρυα 
Νά χύσω είς τό μνήμα,

Ό π ο υ  τό σώμά σου έπεσε 
Σκληρού θανάτου θΰμα.

"Α γία ψυχή, τό δάκρυ μου 
Δάκρ’ είναι τής καρδιάς.

’ Α χ ! κρίμα ! νά άφίνουν* 
Τήν γήν μας οί Άγγελοι, 

“Α χ  ! κρΤμα νά χλομιάζουν» 
Τά χείλη, ποΰ τό μέλι 

“Έσταζεν άκατάπαυστα 
Σ Ι στίχους θελκτικούς.

Μόλις σέ Ι'στεψεν σεπτόν 
Τοϋ Ποιητοΰ στεφάνι,

Καί ό θάνατος ζηλότυπος 
Στό Έ θνος μας Ιφάνη 

Σέ ήρπασεν, άπέθανες 
Σ ’ εχασεν ή πατρίς.



Γίώργιε, στους οΰρκνοΰς 
Θυμήσου τήν πατρίδα,

Και παρακάλει τον Θ;ον 
Νά ρίψτι μ';άν αχτίδα,

Το σκότος νά διαλυθή,
Το Έθνος μας νά ζήσ>

Αθήνβι, 28 ίΟβρίου 1 8 5 9 . ’J g a n c tU n c  Π . ΓχΙ>η(
Λευχάδιος.
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Μετά τάς βροχάς κ ϊ’ άνεμους 
Ή ροδόπλαστος προβα'νε» 
Ά νοιξίς, εύχαριστίας 
Τον καιρόν ήμιν εμφαίνει.

2
Νυν ή φόσις £νδυθεϊσ« 

Πολυποίκιλον χ ιτώ να 
Η δονής τε καί τοΰ κάλλους, 
Άπεστράφη τον χε,μώ να .

3
Το βασίλειον Ι-συντρίφθη 

Έρημώσεως ν.α'. Σκωτίας, 
*Αστροστόλισται προβαίνουν 
Νΰκται τής ευχαριστίας.

4
Ή Σελήνη Οε νά φ.γγ^

Έπί τοϋ ούρανίου θόλου,

Θ Ι νά φαίνεται δτι εΤναι 
Ό  οανος τοΰ κόσμου όλου.

5
Τά πουλιά Οά διαχυνουν 

Μυριόφώνον λαλίαν 
Στον αιθέρα νά στολίζουν 
Τήν εΰάρεστον πρωίαν.

6
Τά τριαντάφυλλα, τά £όδα,

Έ ν  τοΐς κήποι ς Οε ν’ άνθοϋσι,
Τά χλοοσκεπή πεδία 
Κάδε νοϋν θά εΰαρεστοϋσι.

7
Τέλος θε νά βασιλεύς 

Τής Ά νοίξεως εύμορφία 
Ήδονάς ήτΐς διαχύνει 
ΚαΟενος είς τήν καρδία.

Γεώργιος Α. Κάλ«λ*ις,

Κ Α Τ Α Ρ

-ΕϊΟε ώ πλούτε 
Τυφλός νά ηται, 
Καί είς τήν χίρσον 
Νά μή 5·ωρ·^ς· 

-Ουτε τον ζέφυρον 
Τον της θαλάσσης 
ϊίολυφλοισβοίου 
Νά μή χαρ’ί ;·  

-Α λλά νά εχης 
Την κατοικίαν,
Είς τον Αχέρονχ 
Ιίοτχμον,

Α Τ Ο Γ  Π Α Ο Γ Τ Ο Τ .

— Και εις τον Τάρταρον 
Αιωνίως,
Εκεΐ το τέλος σου
Εκπληρων.

— Εΰθύ; 5α λείψουν
Α'ι διίστυχίαι
Είς τού; ανθρώπους
όλοτελώς.

— Τότε 5ά ζώσιν
Ολοι έξ ’ίσου,
Θά διοικοΰνται
Θρηικε'Κΐκώς.

Sfrujiiuy Αογ·9·τ»ις.


