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Ή  ΰπαρξις και λογικότης της ψυχής τοϋ ανθρώπου 
μαρτυρουμένη εκ τε τής διασκευής τοϋ σώματος 
και τής σχέσεω ς αΰτοϋ πρός τήν δημιουργίαν.

Το πρώτον βλέμμα το όποιον θέλομεν ρίψγ, 
έπι τοΰ άνθρώπου προς έςέτατιν τοϋ φυσικού 
αύτοϋ χαρακτήρας, ή μάλλον τής ζωικής αύτοϋ 
φύσεως, ανάγκη είνε, νομίζω, νά έπιπέστρ έπί 
τού σημείου εκείνου, το όποιον Θέλει είνε είς 
ήμάς ή αληθής αφετηρία, έξ ής όρμώμενοι 
θέλομεν έπίσκοπήσιρ το δλον τού σταδίου τής 
ζωικής άναπτύξεως τοϋ ανθρώπου, καί έξετάσ^ 
αύτό ύπό τάς διαφόρους αύτού όψεις. Ώ ς ση
μεΐον τοιοϋτον, κατάλληλον εις τάς έρευνας 
ήμών, δέον’ νά θεωρήσωμεν τήν βρεφικήν ηλι
κίαν · διότι αυτη, ούσα ή υσπληγξ έν τφ  
σταδίψ τού ανθρωπίνου βίου, είνε ή άρμοδιω- 
τέρα πρός έφελξιν τής ήμετέρας προσοχής* 
διότι άπό ταύτης, ώς άπό ασφαλούς ορμητη
ρίου, θέλομεν άναχθή, εις τόν έπιζητούμενον 
δρμον.

Ή  ηλικία αυτη παριστα εικόνα ζώου τ ο - 
σοϋτον ώραίαν καί τοσοϋτον έξαισίαν , δσην 
δυνάμεθα νά άποδώσωμεν εις λαμπρόν καλ
λιτέχνημα θαυμαστού καλλιτέχνου διότι " ή 
σοφία αύτοϋ διαλάμπει έπί τού έργου αύτού- 
διότι ούδέν άσοφον δύναταί νά τηρήστ; τοιαύτην 
αρμονίαν* τό δέ ώραϊον τί άλλο έστί, ή 
αρμονία ; Ά π ό  τής πρώτης ταύτης έντυπώ- 
σεως άναχωροΰντες καί προχωροϋντες είς τά

πρόσω, μεταβαίνομεν είς τήν έξέτασιν τού 
έξωτερικοΰ αύτού διοργανισμοϋ.Ούτος,καθ’έαυτόν 
έξεταζόμενος, παριστα σύστημα, δλως ιδιόρ
ρυθμον, καί ούδέ μίαν ομοιότητα εχον πρός τά 
τών λοιπών ζώων. Ό  οργανισμός αύτοϋ, έν 
σχέσει εξεταζόμενος πρός τήν φύσιν έν γένει, 
κατά τοσοϋτον μόνον είνε σχετικός, καθ’ δσον 
ούτος εύρίσκεται έν ειρηνική πρός αύτήν 
σχέσει- καθ’ δσον δμως άναφέρεται πρός τήν 
ανώμαλον αύτής κατάστασιν, τήν έκ τής 
διαταράξεως τής ειρήνης προερχομένην και 
τοΰ πολέμου, τότε καί ή τού ανθρώπου σχέσις 
πρός τήν περί αύτόν φύσιν αίρεται- διότι φαι
νομενική μόνον ύπο)είπεται σχέσις, ήτις 
δείκνυται μέν ώς σχέσις φυσική, πόρρω ομως 
απέχει τοϋ είναι τοιαύτη- διότι ούδέν συγγενές 
έχθρικώς πρός τά συγγενή διάκειται, φύσει 
δέ τά οικεία άγαπώνται, ή δέ φύσις τά ίδια 
τέκνα φιλοστόργως περιθάλπει, ζωογονεί και 
ανατρέφει. "Οτι δέ ή τού ανθρώπου οργανική 
διάπλασίς, ήτοι ή υποστατική αύτοϋ κατά- 
στασις, ούχί ές αεί ύπό τής μητρός φύσεως 
περιθάλπεται, τοϋτο παντί δήλον' διότι ού 
μόνον οίκεί$ δυνάμει ό άνθρωπος δέν δύναταί 
ν’ άναπτυχθή, άλλά καί σοβαράς καί με με
λετημένης δεΐται περιθάλψεως- διότι καί τά 
στοιχεία καί τά ζώα καί ή Γή αύτή δύνανται 
νά καταστρέψωσιν αύτόν. Έ  παρατήρησις αυτη 
είςτό εξής μάς άγει δί)ημμα- ή νά παραδεχθώ- 
μενπαράβασιν νόμου έν τή δημιουργία, ήνά θεω
ρήσωμεν τήν Γήν ώς μητρυιάν, άλλότρια έκτρέ- 
φουσαν τέκνα. Ή  παραδοχή έκατέρας τών 
υποθέσεων γενν$ ήμΐν σπουδαίας άπορίας, 
δύσκολον έχούσας τήν λύσιν ; Ευρισκόμενοι 
είς τήν άνάγκην νά δεχθώμεν μίαν έξ αύτών, 
άσπαζόμεθα τήν δευτέραν, διότι ή πρώτη



ΰπόθεσις αναιρείται έχ τής γενικής ομολογίας 
τών όντων, ατινα ένδεδυμένα τάς πανοπλίας 
των, και πεπροικισμένα μέ τά αναγκαία 
«ροτόντα, άπό τής γεννήσεως αυτών, πρός 
ζωήν, συντήρησιν, άνάπτυξιν καί διαιώνισιν 
τοϋ γένους των, ΐστανταί χαί άμύνονται κατά 
παντός επερχομένου έχθροϋ. Ώ στε  ό δημιουρ
γικός νόμος,καίτοι πρός τόν άνθρωπον άσυμ- 
βίβαστος, δέν δύναταί νά θεωρηθή ώς νόμος 
σταλείς έν τή ενεργείς αύτοΰ. Έ πεταί λοιπόν, 
δτι ή δεύτερα είναι αληθής. Ά λλά  ή αποδοχή 
τ χύτης προβάλλει τήν έρώτησ'.ν ; πόθεν π α - 
ρέλαβεν ; ποία ή τεκούτα μήτηρ ; Ή  έρώτησις 
ο τον εύλογος, τόσον και δύσκολος' διότι είνε 
μέν άληθές, δτι διάκε'.ται δυσμενώς πως πρός 
αύτόν, άλλ’ ή άπουσία άλλης Μητρός, άλλου 
παράγοντος, περιάγει ήμάς εις στενοχώριαν, 
και επιβάλλει ήμί* τήν παραδοχήν τής Γής 
ώς μητρός. Τής σχέσεως ταύτης τού άνθρώ
που πρός τήν Γήν δεκτής γενομένης, ζητείται '. 
διχτί τότε ή πρός τά ίδια τέκνα άφιλοστοργία; 
Τήν άπορίαν ήμών λύομεν, έάν ζητήσωμεν 
τόν λόγον, ούχί έν τή συμπεριφορά τής Γής 
πρός τόν άνθρωπον’ διότι αϋτη είνε άψυχος 
φύσ'.ς’ άλλ’ έν τή σχέσει τού Δημιουργοί» αύτής 
πρός τόν άνθρωπον’ διότι ούτος είνε ό συνεχών 
καί συγκρατών τούς νόμους τής φύσεως καί 
Επιβάλλων τήν θέλησιν αΰτοϋ έπ’αΰτής' ό 
λόγος άρα τής δυσμενείας τής Γής, είνε λόγος 
τής δυσμενείας τοϋ θεοΰ καί επομένως είς 
α jtov δέον νά ζητήσωμεν αύτόν.

Πριν η δμως ζητήσωμεν τόν λόγον j δέον 
νά έςετάσωμεν τόν χαρακτήρα τού δημιουργι
κού τούτου Ό ντος. Τό Ό ν  τούτο, τό πάνσοφον 
και δημιουργικόν, πλάσαν τόν άνθρωπον το
σούτω ώραϊον καί τοσούτω έντιμον, έδειξε 
τό μέγεθος τής άγαθότητος αύτού, διότι άνεν- 
δεές δν καί ύπ’ ούδενός πιεζόμενον, έξ ιδίας 
πάντως άγαθότητος επλασξ τόν άνθρωπον 
άλλ’ άφού είνε τοσούτω άγαθόν, διατί πρός 
τό λαμπρότερον τών δημιουργημάτων του φαί
νεται τοσούτω δυσμενές καί αύστηρόν. Etj? 
τήν έρώτησιν ταύτην μή δυνάμενοι άμέσως νά 
α^αντήσωμεν, ώς άγνοούντες τό μυστήριόν,

προβαίνομεν εις τήν άπάντησιν διά συ),λο
γισμού, άρχόμενοι ώς εξής. Ά φού ό θεός 
είνε άγαθός, ό δέ άγαθός ούδενα αδικεί, ε -  
πεται, δτι ούδέ ή πρός τόν άνθρωπον συμπε
ριφορά αύτοϋ είνε άδικος. Έάν δέ ό άνθρωπος 
πάσχ/ι, τοϋτο, επειδή δεν δύναταί νά ήνε αδικία 
άπό μέρους τοϋ Θεού, επεται δτι είνε άρμό- 
ζουσα τφ άνθρώπψ κατάστασις. Όθεν δέον 
είς αύτόν τόν άνθρωπον νά άποδώσωμεν τήν 
αιτίαν τής καταστάσεώς του. ’ Επειδή δέ αυτη 
είνε άποτέλεσυα δυσμενείας, επεται δτι ό 
άνθρωπος διά τής διαγωγής αύτού δυσηρέστησε 
τόν θεόν, ύφ’ ού τήν δυσμένειαν ύπέπεσεν. 
Αμαρτίας άρα ή παραπτώματος συνέπεια είνε 
ή τού άνθρώπου κατάστασις' άλλά τό αμάρτημα 
προύποτίθησι καταλογισμόν, ό δέ καταλογισμός 
δν λογικόν, ελεύθερον, αυτεξούσιον’ ό άνθρωπος 
άρα είνε δν λογικόν άνώτερον τού υλικού 
κόσμου, καί επομένως δν πνευματικόν, φέρον 
έν έαυτφ δύναμιν έτέραν τής ύλης, -  διότι 
ή ύλη δέν δύναταί νά ήνε καί πνεύμα, -  άρα 
δν λογικόν κα*. πνευματικόν καί εχει ψυχήν 
λογικήν,

Καταχθέντες είς τό συμπέρασμα τής λογι- 
κότητος τον άνθρώπου διά σειράς συλλογισμών, 
έκ τής βρεφικής ήλικίας άφορμηθέντες, με- 
ταβαίνομεν ήδη είς τήν ανδρικήν ή) ικίαν, έν 
ή θά άναχαλύψωμεν διαλάμ^ουσαν επί τοΰ 
χαρακτήρος αύτού τήν ύπαρξιν τής λογικής 
αύτού ψυχής,

ΑΝΔΡΙ ΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Τό ερευνητικόν ήμών ομμα καί Ιττί τήν 
ήλικίαν τούτην φέροντες, έξετάζομεν τήν εξω
τερικήν αύτού παρά^τασιν καί τόν χαρακτήρα 
αύτού. Τήν ήλικίαν ταύτην χαρακτηρίζει τό 
ώραϊον τό μεγαλοπρεπές καί τό ηγεμονικόν 
πάσα ή εξωτερική αύτού όψις παριστφ ον δ ι- 
μιουργηθεν ϊνα άρχω’ τόν χαρακτήρα τούτον 
τοσούτφ ζωηρώ^ ή φύσις τφ άνθρώπφ ύπε- 
τύπωσεν, ώστε ούχί μόνον τφ έταστικφ πα
ρατηρητή γίνεται καταφανής, άλλ ά χαί τοΐς 
άλόγοις θηρίοις, έφ’οίς χαί επιβάλλεται. Τήν 
άλήθειαν ταύτην ιστορικά πάμπολλα χαθ’ έκάτ

«■την άναγράφουσιν. Οί δαμασται τών θηρίων, 

είσεονόμενοι έν τοΐς περίβολοις τών θηριο
τροφείων, τοιοϋτον έμποίουσι σεβασμόν τοις 
θηρίοις, ώστε τήν υποταγήν αύτών να επι- 
σπώνται καί τήν εύλάβειαν προς εαυτους να 
άναγκάζωσι' τό φαίνόμενον τούτο τί άλλο 
κηρύττει, ή τήν υπεροχήν τού άνθρώπου, ήν 
χαί τά θηρία άναγνωρίζουσι, και Οειμαίνουσίν , 
ή δέ υπεροχή αυτη πόθεν άλλοθεν προκύ
πτει, ή έκ τής ένυπαρχούσης έν τφ  άνθρώπφ 
άνωτέρας δυνάμεως, τής εκοηλουμενης εν τοις 
οφθαλμοΐς τοϋ άνθρώπου καί έν τφ χαρακτήρι 
αύτοϋ έν γένει ;

Έ  λογική ψυχή λοιπόν ή έν τφ άνθρώπφ 
είνε ή έξυψούσα αύτόν καί άνσδεικνύουσα 
ήγεμόνα χαί χυριάρχην έπί τής δημιουργίας 
τοϋ κόσμου' ή λογικότης τού ανθρώπου, ή επι 
τής προύποθέσεως τής ψυχής στηριζομένη, είνε 
ή δύναμις ή άναδείξασα τόν άνθρωπον και 
καταστήσασα αύτόν τό εύγενέστερον καί τ ε - 
λειότερον τών δντων έν τή δημιουργία.

(’Ακολουθεί συνέχεια.)

ΣΥΜΒΟΛΗ Ε Ι* ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ
ΤΟ Τ Ε Ν  Α ΙΓ Γ Π Τ Ω  Ε Λ Λ Η Ν ΙΣ Μ Ο Γ  

ύπό Γ. Γ. ΜΑΖΑΡΑΚΗ

(Συνέχεια)

§  κζ·'. Έ π ί τού κατά τό 4 308 περίπου 
ετος διαδεξαμένου Αθανάσιον τού γ  . Γρηγορίου 
τού £ .  ό Πάπας'Ρώμης Κλήμης ο ε '.,οεινώς 
φέρων τήν άνδρικήν τών Αρχιεπίσκοπων Α
λεξάνδρειαν πολιτείαν κατά τών αντίχριστων 
αξιώσεων τών εαυτού προκατόχων, προεβη εις 
τόν διορισμόν λατίνου πατριάρχου Α λεξάν
δρειάς, τοιοϋτον άναδείξας πρώτον τόν Μη
τροπολίτην Γκράδου Δομενιχανόν μοναχόν Γίλην 
τόν έκ Φερράρας. Ή  άτυχής δθεν τής Α λ ε 
ξάνδρειάς ’ Εκκλησία . έν φ μέχρι τούδε 
άντεπάλαίε κατά τε τών χριστιανομάχων 
Αράβων καί τών άποπεπλανημένων τέκνων της 
Κοπτών, έπικαλουμένη έκάστοτε τήν συνδρομήν 
τών λοιπών άδελφών ’ Εκκλησιών και επ αυτήν 
στηρίζουσα τάς περί έπιτυχούς έκβάσεως του

άγώνος ελπίδας της, είδε μετ’ έχπλήξεως μία/ 
τών ’ Εκκλησιών τούτων χατερχομένην, ούχί ώς 
επίκουρον, άλλ’ώς αντίπαλον δεινήν,έν τώ ά γ ώ η . 
Δέν άπεθαρρύνθη δμως· τούτο οέ μαρτυρεί το 
παραινετικόν ιαμβικόν ποίημα, δπερ Γρηγοριος 
ό γ '. εγραψε πρός Θεόδωρον ’Επίσκοπον Μεσο
ποταμίας, παραινών τούτον νά εμμένη εις τας 
παραδόσεις τής ήμετέρας ’ Εκκλησίας (*) . Οι

( 1 )  Τοϋ ποιήματος τούτου άντίγραφα σώζονται 
Εν τ ι τή βιβλιοθήκη τοϋ Οΰατικχνού καί τή  ενταύθα 
•πατριαρχική. Χάριν ·ςών ήμετέρων άναγνωστών 3η - 
μοσιεύομεν, ώ ς  εχει έν τψ ΰπ’ άρ’-θ. Σ κζ1. 107# 
κώδικι τοΰ 1 7 18 έτους τής πατριαρχικής βιβλιοθήκες, 
τό ποίημα τοϋτο, δείγμα τής κ*τά  τοΰς χρόνους εκεί
νους ποιήσειος και γλώσσης.

Γρηγορίου Πατριάρχου Άλε-ανδρείας έπιστολή δια  
στίχων Ιαμβικών προς Θεόδωρον ’Επίσκοπον Μεσο
ποταμίας τής Συρίας, δια τό λύειν αΰτός 8λου τού χρό
νου τάς έορτάς τού Χριστού, τής Θεοτόκου καί τών 
’ Αγίων ’ Αποστόλων καί τοϋ Προδρόμου κα! έσθίειν 
κρέας, ήνίκα έτύγχανον 8’ . ή ζ " ’ . αί εορται αυται, κϊΐ 
6 αΰτοΟ κλήρος άνενδιάστως. Διό εγραψε πρός αυτόν 
έν συνόψει ούτως.

Τεθαύμασμαι νΰν και ξενίζομαι λίαν 
τής σής βιωτής τόν άνο>μαλον δρόμον,

Και π ώ ς έπ! σο! εδρε χώραν 6 πλάνος, 
έννοίας καινάς και ένέδρας σοι πλέκων,

Σαυτόν έν πρώτοις κα! τοΰς σο! επομένους 
Ινεδρεύων ε’ις τάς ΰφάλους πάγας.

’ Επ’ Sv ΰποβρύχιος γένοιθ’δλως 
τής νηός δ εξαρχος, τί γοΰν τό σκάφος;

Οΰχ! κινδύνους απείρους ΰποπέσει 
και διαλυθεί παντελώς ε’ις τήν ζάλην ;

0 "τω ς  έπ! σέ, ώ  φιλόστοργον τέκνον,

όρατιι ένταυθ! τάς ήμέρας.
Ε! μέν τοί γε σύ, ό οφθαλμός, οΰ βλέπεις, 

οΰ διακρίνεις τάς ένέδρας τοΰ πλάνου,
Πώς αρά γε βλέψειε τό άλλο μέρος;

Ε! μεν τό σόν φώς δλον υπάρχει σκότος,
Τό σκότος πόσον δήμου τού άτασίάλου ; 

Αισχρός 6 πίπτων, κα! αισχρότερος λίαν 
Ό  κα! έτέροις τήν πτώσιν προςενέω ν.

’ Ιδού, ώ ς  ένώτισμαι όιαίτην σέθεν
Κα! διαγωγήν, τέκνον, έξέστην δλως,

τό π ώ ς Sv ώ ς  αίδρις άνήρ βαδίζων,
Πράττεις κα! κυροΤς τά μή  λψστα τοΐς πασι, 

κα! οΰκ έρωτας τοΰς πρεσδυτέρους, δπως
Τού γνώης τά δέοντα παντευγνωμόν»ς. 

Πρόσεχε μήπω ς τής άληθείας πέσης
Ύ π ό τών μχιών έκ τών λωόνων δλως, 

κα! σε αΰτόν όλέσης κα! ίπομένους,
Κα! άπαντες Εξωμεν μώμον μεγάλον,

2νεκεν τών σών ’έργων νύν τελουμένων !
Έ νώ τισμαι, τέκνον μου, π ώ ς νυν! λύεις



ν

εσωτερικοί οΰτοι τής ’Εκκλησίας τοΰ Χριστού 
διαπληκτισμοί, ούχί δ’ άπίθανον καί αί ένέρ- 
γειαι τής 'Ρωμαϊκής ’Εκκλησίας, ελπισάσης 
δτ'. οί Χριστιανοί τής Αίγύπτου, βλέποντες 
έ χυτούς καταδιωκομένους πανταχόθεν, ήθελον 
ριφθή είς τάς άγκάλας της, προεκάλεσαν τήν 
μεγίστην τών συμφορών διότι τήν 9 V  τοΰ 
μηνός 'Ραβί Ά χ ε ρ  τοΰ έτους 7 2 4 , ή αέρα 
ΙΙαρασκευή, κατεδαφίσθησαν κατά τήν αύτήν 
ώραν, διαταγή τοΰ Έ λ-Μ έλεκ-Έ λ-Ν άσερ, το

τάς έορτάς άπ ίσας τοϋ χρόνου δλας,
Τής Θεοτόκου καί θείων ’ Αποστόλων 

καί τού Προδρόμου δλας, έσθίων κρέας,
Σύ κχι ό δήμος ό χοιρώδης ιόν  βίον, 

ή νίκ’ α'ί δε τύχωσι δυσίν ήμέραις,
Τετράδην, "Εκτην έκλελεγμένην αίγαν, 

άσπερ οί θείοι μαθητχί τοϋ Κυρίου,
Ω σα ύ τω ς κλήρος πάντων τών θεοφόρων, 

νηστείαν έφώρισαν τελεΤν έννάτης,
ΑεΤ δε ό δήμος ό Χριστώνυμος άπας,

’Έ τι πρός νούτοις πατήρ 4 θεοφόρος 
’Αθανάσιος, τό κλέος τών Π ατέρων 

ουτος γάρ άπέγραψε ©ρικώδεις δρους,
’ ϋ ς  ε ϊ  τις θνητός διάλυσή είς ίπχν  

νηστείαν δλως έν τχύταις τής έννάτης,
Τών δύο ιρημί Τετράδος καί τής "Εκτης, 

πάρες τού Χριστού άμ α τή ς Θεοτόκου,
"Ολως γάρ αυτός τέκνον εϊη τής πλάνης.

Και νύν ημείς ε3ραμεν έν τοΐς  πατράσι,
Τοΐς μετά τούτον, οΰτως όριζομένας.

Λελυμένας ουν ολας τάς τού Κυρίου,
’ Ε ςόχως πάντων ταύτας τάς επισήμους 

καί τρεις καί μόνας καί κυρίας ήμέρας,
Ο /χ ί δε μόνας, άλλά ες σύν τή μ ί^

Λύειν εις πάντα άνενδιάστως δλως.
Τής θείας Γεννήσεως έν πρώτοις μίαν 

καί τής ’Αναστάσεως όμοίω ς πάϊαν,

'Ω σαύτως τήν Πνεύματος έπιδη μίαν  
πρός τούτοις λύειν τοϋ Βχπτίσματος μίαν 

Η μέραν δλην ευχαρίστως είς άπαν, 
καί τής Κοιμήσεως τής θεομήτορος,

Καί τών σοφών ’Αποστόλων καί τοΰ Προδρόμου, 
ο:χν  τύχωσι Τετράδή ή Παρασκευή

Μόνον Ιχθύα.ς, καί τάς έορτάς τών λοιπών 
'Α γίων ελαιον μόνον καί οίνον.

Οίίτω γάρ έπιγίγραπται, ώ ς  εΤπον άνω.
’ Εξόχως πάντων ό Χρυσόστομος λεγει -

'Ιίς &ΐ τις λύσει "Εκτην καί τήν Τετράδα 
ε’ ς κρέας φχγεΐν, είς τυρόν, είς ιχθύας,

’ Εκτός τών άνω εΐρημένων τεττάρων, 
άλλότριος ε’ιη τής άληθιίχς πάνυ

Καί τής ορθής π ίστεως πάντως εκπίπτει 
καί τών Πατέρων θείων άράς λαμβάνει.

Ταύτα ποίει, τέκνον μου, καί μή κατόκνει 
καί ζήτει τό τάλαντον αΰξήααι πλέον

£ ισσώ ς κατ’ ά'μφω, ώ ς  ό Κύριος θέλει.

δεύτερον βασιλεύοντος, άπασαι αί έκκλησίαΐ 
τής Αίγύπτου (*).

§  κζ'. Τον άνω διεδέξατο ό ομώνυμος αύτώ 
Γρηγόριος ό yf’ . τώ 1332, οΰτινος το όνομα V . 
διεσώθη ήαιν εν τή διηγήσει θαύματός τίνος 
γενομένου ύπό είκόνος τίνος τής Θεοτόκου προς 
ενα τών υπηρετών του ψάλαντα ύμνον, πο.η - 
θέντα αύτή υπό τοΰ Κωνσταντινουπόλεως Καλ- 
λίσΐου. Γινώσκοντες δτι ό Κάλλιστος ούτος 
χατεβιβάσθη τφ 1354 και δτι άνεδείχθη διά- 
οοχός του ό Φιλόθεος, δστις άπηγόρευσε νά 
ψάλλωσι τόν περί ού ό λόγος ύμνον, δυνάμεθα 
νά ωμεν βέβαιοι, δτι ό ήμέτερος Γρηγόριος 
ήτο ήδη προ τοΰ 1 3 5 ί  Πατριάρχης Ά λεξαν - 
ορείας και παρεπεδ/,μει είς Κωνσταντινούπολιν-, 
ενεκα ίσως τοΰ διαρκούντος έν Αίγύπτφ διωγμού^ 
"Ισως τή παρακλήσει τούτου άπέστειλεν ο 
’Ιωάννης Καντακουζηνός, ό επίτροπος τού παιδός 
Ίωάννου τοΰΠαλαιολόγου, τώ 1 349 πρεσβείαν, 
οπως συνοΟεύση τόν Ιεροσολύμων Λάζαρον, τόν 
χρίσαντα αύτδν έν Άνδρίανουπόλει τφ  1342 , 
καί έτ>ιτύχη παρά τοΰ Σουλτάνου Έ λ-Μ ελεκ- 
Έ λ-Ν άσερ Χασσάν γ ', τήν τε έγκατάστασίν 
τούτου καί τήν άποπομπήν τού έπιβάτου Γερά
σιμον, Τήν άπάντησιν τού Σουλτάνου είς τήν 
επιστολήν τον Αύτοκράτορος δημοσιεύομε1/, 
οιότι εν αυτή γίνεται λόγος καί περί τής έν 
ΓΙαλαιώ Καιρφ εκκλησίας τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, 
λαμβάνοντες ταύτην έκ τής Ιστορίας τοΰ αοι
δίμου Λοσιθέον (2) .

«  Είς τό δνομα τοΰ έλεοΰντοςκαί έλεήμονος !
Μακροημ?ρεύοι ς θεός ό νψ ιστός πάντοτε 

τάς ήμέρας τής βασιλείας τοΰ μεγάλου, τού 
εύεργετικοΰ, τοΰ φρονίμου, τοΰ λέοντος, τοΰ 
ανδρείου , τοΰ έν πόλεμοις ορμητικού, είς δν 
ού δύναταί τις στήναι έμπροσθεν αύτοΰ, τοΰ 
σοφωτάτου είς to  δόγμα αύτού, τού δικαιοτάτου 
είς τόν τόπον καί τήν χώραν αύτοΰ, τοΰ θε
μελίου τής πίστεως καί τοΰ δόγματος τών 
Χριστιανών, τοϋ στύλου τοΰ άσειστου απάντων

( ι )  Μ ακρίζης. § 55 9 .

(J )  Δοσίθεος. Περί τών έν Ίεροσολίμοις π χτρ ιαρ - 
χευσάντων. Βιβλ. θ ’ , κεο . θ’ . § 6 .
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τών βεβαπτισμένων, τού βοηθού τών δογμάτων 
τού Χριστού, τής σπάθης τών Μακεδόνων, τοΰ 
Σαμψών, τού βασιλέως τών Ελλήνων, τοΰ 
βασιλέως τών Βουλγάρων, τών Άσανίνων, τών 
Βλάχων, τών 'Ρώσων καί τών ’ Αλανών, τής 
τιμής τοΰ δόγματος τών Ίβήρων και τών 
Σύρων, τού κληρονόμου τής βασιλείας τής 
γής αύτού, τοϋ Αύθέντου τών θαλασσών καί 
τών ποταμών τών μεγάλων καί τών νήσων, 
Άνγέλου' Κομνηνού Παλα ιολόγου τοΰ Καντα- 
κουζηνοΰ. ίίάντοτε ή βασίλεια σου το θέλημα 
αύτής ζητείτω άπό τής σουλτανικής μου 
εξουσίας καί. άπό τής οικίας ήμών τής ηγια
σμένης καί πεφωτισμένης, ϊνα και πάση δυ
νάμει, ώς έχομεν, πληρώμεν τήν άγάπην τής 
βασιλείας σου, καί καθώς εύρισκετο η αγαπη 
τών προγόνων τής βασιλείας σου μετά τώ / 
προγόνων τής σουλτανικής εςουσιας μου, και 
καθώς έπληρούτο ή δρεςις τών βασιλέων τών 
προγόνων τής βασιλείας σου άπό τής αύθεν- 
τίας ήμών καί ηύχαρίστουν ημΐν πάντοτε ε
κείνοι, καί επεμπον είς τήν ήγιασμένην αύλήν 
ήμών, καί συνετύγχανον ημΐν, ουτω πάλιν 
εύεργετείσθω ή άγάπη τής βασιλείας σου, 
καί πληρούσθω ή δρεςις αυτής από τή·» αυ- 
βεντία-ζ ήΐλών. Κα'· οια το αποκοπν^ναι χόιι 
[ΛακρυνΟήναι τήν ιχυνήβίΐχν sxsivyjv, αττεττίλτ, 
ή γραφή αϋτη άφ’ ήμών, ϊνα άναγνωσθή έμ
προσθεν τοϋ μεγάλου βασιλέως, εις έπαινον 
τής προτέρας φιλίας καί είς παρακίνησιν τών 
ζητημάτων, άπερ πάντοτε μετά χαράς έστωσαν 
πεπληρωμένα, καί πλείονα γενέσθωσαν, καί 
ξέχεσθαι ήμάς δσα έρχονται άφ’ ήμών εις τό 
πλατυσμόν τής καλοκαγαθίας ήμών τόν γλυ 
κύτατον μετά εύγνωμοσύνης, καθώς καί εοε- 
ςάαεθα ταύτα καί νΰν καλώς απο τών χειοών 
τοΰ ’ Λποκρίσαρίου τής βασιλείας σου, τοΰ Α ρ- 
•/οντος τοΰ Μανουήλ, καί παρελάβομεν αύτά 
μετά ειρήνης, καί έγνωμεν, *περ έγραφεν 
έσωθεν έκεΐνο δπερ έζήτει, ότι ινα η η άγαπη
καί ή φιλία, ήτις ήν μεταξύ τον πατρός μου,
τοΰ Σουλτάνου τοΰ μεγάλου (ο θεός ο υψηλός 
άγιάσαί αύτοΰ τήν ψυχήν) καί τού βασιλέως

σου, ώ ςε ίχ ον  συν/θειαν, καθώς λέγεις, ϊνα 
ώσιν οί δύο οίκοι είς. καί ηρχοντο αυτοθεν 
ενταύθα Άποκρισάριοι, καί έντεύθεν πάλι/ 
αύτοΰσε, καί θέλεις τούτο, γινέσθω, και απερ- 
γέσθωσαν καί έρχέσθωσαν κατά τήν πρώτην 
συνήθειαν. Πάλιν εζήτησε διά τάς έκκλησίας 
τών 'Ρωμαίων τάς ούσας εις τά Ίεροσολυμα 
τά άγια, καί έγνωμεν καί αύτό, καί ώρίσαμεν 
έπιμελώς τηρεΐντάς έκκλησίας, δι’ άς έμηνύσατε. 
Καί έκεΐνο, δπερ έζητ/,σατε, ϊναάκούσωμεν τόν 
λόγον τού Άρχοντος τοΰ ’Λποκρίσαρίου Μανουήλ 
καί άπολογηθώμεν αύτφ καί πληρώσωμεν 

τά έργα αύτοΰ , έτ.ληρώσαμεν τήν θέλη-σιν 

αύτοΰ καί ώρίσαμεν ϊνα άκουσθή ό λόγος αυτού.
«  Πάλιν έζήτησεν ό ’ Αποκρισάριος, δτι έοείπιον 
»  ήν παλαιάς έκκλησίας είς τήν γειτονίαν 
»  τών 'Ρωμαίων, ό Ά γ ιος  Γεώργιος, ινα ό- 
»  ρίσωμεν κτισθήναι, καί ήκούσαμεν τόν λόγον 
»  αύτού καί έπληρώσαμεν αύτόν λ>. Πάλιν εζή- 
τησεν ούτος τόν ορισμόν ήμών τόν άγιον, ίνα 
άπέλθη είς τήν αγίαν Ά νάστασίν, τον προ- 
σκυνήσαι καί έκεΐνος καί οί ευρισκόμενοι μετ ε
κείνου άπό τής βασιλείας σου, καί ήγαπή- 
σαμεν δ,τι έζήτησε καί έπληρώσαμεν αύτό, 
καί έγράφη ορισμός, ϊνα πληρωθή ειτι παρε- 
κάλεσεν ήμάς ό ’ Αποκρισάριος. Και οτε ει<* 
τήν Α γίαν Ά νάστασίν έζήτησεν άπελθειν, 
έδώκααεν “Αρχοντα μετ’ αύτοΰ καί άπέσωσεν 
αύτόν έκεΐ, καί προσεκύνησεν ώς ήθελε καί 
ύπέστρεψε μετ’ ευχαριστίας. Πάλιν έζήτησεν 
ό Αποκρισάριος γενέσθαι ορισμόν ήμών υψηλόν, 
ϊνα φυλάσσωνται οί ευρισκόμενοι Χριστιανοί 
είς τόν άγιώτατον τόπον τών 'Ιεροσολύμων 
καί τά μοναστήρια καί αί εκκλησία’. ,  καί 
έχωσιν άγάπην καί δεφένδευσιν ύπό τού Ά -  
αηρά τοΰ ευρισκομένου έκεΐ, καί ού μόνον οί 
τοπικοί άλλά καί οί κατά καιρούς έρχόμενοι 
είς τήν προσκύνησιν τής Ά γιας Αναστάσεως, 
καί ϊνα «ί κατά καιρούς ευρισκόμενοι δου- 
λευταί μουσουλμάνοι είς τήν Α γίαν Ά ν ά -  
στασιν μηδένα έώσι καταφρονεί/ καί δερειν 
καί ένο/λεΐν τούς κατά καιρούς έρχομένους 
είς τό άγιον αύτών προσκύνημα ή είς τούς 
Τοπικούς, άλλά μάλλον τιμάν καί άναδέχεσδαι

J
τών 'Ρωμαίων, τού άδελφού τής βασιλείας
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και κυβερνάν αυτούς , καί ώρίσαμεν καί έ -  
πληρώθη ό υψηλότατος όριτμός διά τα ζη 
τήματα αύτχ εις τον τόπο/ εκείνον. ΙΙάλιν είς 
δ άνεμίμν.-,σκεν ή βασιλεία σου ή μεγάλη 
δια τήν υποθεσιν τοΰ ΙΙατριάρχου τοϋ Λαζάρου, 
δν πρότερον άπέστειλεν ό ηγιασμένος Σουλ
τάνος ο Μελήκ Νάσερ ( ό θεός συγχωρήσοι 
τα κρίματα αυτοϋ) εις τάς ημέρας τής άγιας 
αΰτοϋ βατιλειας, ό Άποκρισάριος δειξάτω και 
πληροφορησάτω τήν μεγάλην βασιλείαν σου 
δια τήν τοιαυτην ΰπόθεσιν, δπως έγένετο και 
απεπληρωθη ενεκεν τοϋ τοιούτου ΙΙατριάρχου. 
Απεληλυθη γοΰν όρισμδς υψηλός εις τά άγια 

’Ιεροσόλυμα, ϊνα στέργωσι τον Πατριάρχην 
τον Λάζαρον καί φυλάσσωσιν αυτόν καλώς, 
καθώς και τους πρώην Πατριάρχας, καί ώ ρί- 
σαμεν και εγένετο ή κατάστασις τοϋ τοιούτου 
ΙΙατριάρχου, και άπεστάλη και αύτός εις τά 
άγια Ιεροσολυμα μετά τοϋ Άποκρισαρίου. 
ΙΙάλιν έζήτησεν ό Άποκρισάριος περί τών 
αιχμαλώτων, οιτινες εύρίσκονται άπό τάς χ ώ - 
ρα, τής Ρωμανίας, ινα ελευθερώσωμεν αυτούς, 
και ημείς, ινα γνώ ή βασιλεία σου, δτι το ι- 
αύτην συνήθειαν άρχαίαν είχομεν περι τών 
αιχμαλώτων, δτι ινα γένηται άνταλλαγή κάί 
άπολύειν ημείς μεν έξ ών έχομεν, καί ή βα
σιλεία σου πάλιν έξ ών εχει άφ ’ ήμών α ίχ - 
μαλώτους πεμπειν πρός ήμάς, δμως ώρίσαμεν 
και έπληρώθη τό ζήτημα τούτο, κα'ι ήλευ- 
Οιρωσαμεν όσους εζητει ο Άποκρισάριος και 
παρελαβεν αυτούς. Πάλιν έζήτησεν ό Ά π ο - 
κρισάριος, ινα ή άσφάλεια εις τους έρχομένους 
ενθάδε αύτόθεν πραγματευτάς, και εγνωμεν 
τοϋτο, και έγένετο ορισμός, ινα άναδέχωνται 
τούς τοιούτους πραγματευτάς και φυλάσσωσιν 
αύτούς, καθώς έζήτησεν ό Άποκρισάριος. Καί 
μετά τόν ύψηλότατον ορισμόν, καί μετά τήν 
απολογίαν υπεστρεψαμεν τόν Άποχρισάριον. 
Καί γινωσκέτω τοϋτο άληθώς ή βασιλεία σου, 
καί δταν εχη ΰπόθεσιν, πεμπέτω ήμΐν άγνε- 
λίαν, ϊνα πληρώμεν τό θέλημα τής βασιλείας 
σου. Ημείς πρότερον εγνωμεν δπως,ώς εΐσήλθεν 
ή βασιλεία σου τφ  όρισμφ τού θεού καί 
μεγάλης ισχύος εις τήν Πόλιν, ούδ’; δλως

εμνησθης κακών, άλλ’ εφύλαξες τόν υιόν τοΰ 
Βασιλέως, καί συνεχώρησας τοΐς έχθροΐς σου, 
καί εχάρημεν εις τούτο πολλά, καί επαινέσαμε·/ 
τήν βασιλείαν σου’ νυν πάλιν έμάθομεν τούτο 
πλατυτερον και καθαρώτερον καί άπό τοϋ Πα- 
τριάρχου του Λαζάρου καί άπό τού Άρχοντος 
Μανουήλ τοϋ Άποκρισαρίου, καί δτι δέδωκας 
αυτώ την θυγατέρα σου, καί έποίησας αύτόν 
υιόν σου καί γαμβρόν σου, καί εις αύτό μάλλον 
εχαρημεν. Και ο Θεός τήν καρδίαν σου πλα- 
τύνοι καί τήν χώραν σου, εις τό εν εκατόν 
προσθείς, αΰξήσοι, καί τήν ρομφαίαν σου εις 
τοΰς εχθρούς φοβέραν ποιήσοι, Ό  θεός ό 
υψίστος οιακρατείη σε, καί είης ευτυχής άπό 
τού ελέους αύτοΰ. Ναί, είθε, θεε υψηλέ !

Εγράφη εις τάς δεκαπέντε τοΰ Σαμπαν, 
τφ  εκτακοσιοστφπεντηκοστφ ετειτούΜ ωάαετ.»

Ο Σουλτάνος φαίνεται σεβασθείς τάς ας 
ανελαβε προς τρν Αυτοκράτορα υποχρεώσεις 
περί προστασίας τών Χριστιανών τούτο τού- 
λαχίστον βέβαιοί ό Μακρίζης, διηγούμενος, 
οτι έκ τής ευημερίας ειχον τοσούτω άποθρα- 
συνθή ούτοι, ώστε άπεπειρώντο καί αύτούς 
τους μουσουλμάνους νά βλάπτωσι, σκανδαλι- 
ζομένους διά τήν πολυτέλειαν, άκολασίαν καί
υπεροψίαν αύτών

(Ακολουθεί συνέχεια .)
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TO ΝΑΓΤΙΚΟΝ Tor ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ TO TQN ΑΡΧΑΙΩΝ

Ύ π ό τοϋ ’Αντιναυάρχου τοϋ γαλλικοϋ στόλου 

Κ . JU RIEN  DE L A  G R A V IE R E

A'.
Η ΕΝ 2ΑΛΑΜΙΝΙ NAVMAXIA

Η στερεοτης τών συναρμογών είναι μία 
τών τελευταίων κατακτήσεων τής ναυτικής 
αρχιτεκτονικής, δεν άποκτάται δε είμή έπαυ- 
ξανομένου τοΰ βάρους. Αύτοί οί έπακτροκέλητες 
δεν θέλουσι πλέον άποσύρεσθαι έπί τής άκτής, 
δταν έν τή ναυπηγήσει αύτών μεταχειρισθώσι 
τήν δρύν καί τήν φυγόν. 80 άνδρες άνά 
πεντηκόντορον καί κοΐλον πλοΐον , 230 άνά 
τριηρη , πάντες ομού αποτελούσι σύνολον

c/trv

e*s Λ -»'»' c\j,

516000  άνδρών' ό υπολογισμός είνε εύκολος. 
"Ο ύπό τού 'Ηροδότου διδόμενος άριθμό; είναι 
5 1 7 ,0 0 0 . Τί είνε έν συγ χρίσει πρό; τοΰς 
γιγαντιαίους τούτους εξαρτυσμους αι υπερθα- 
λάσσιοι έπιδρομαί τών Σταυροφόρων, αι στρα- 
■j-εΐαι τών ‘Ρωμαίων, αι άποβάσεις τών Νορ- 
μανδών, αί επιχειρήσεις, εις άς ημείς αύτοί 
παοεστάθημεν ; Τετρακόσια έ/ενήκοντα επτά 
έτη μετά τήν τής 'Ρώμης θελεμίωσιν οί 'Ρω
μαίοι έπεβίβαζον 140 ,000  άνδρών επι 330 
έπακτροκελήτων, οί Καρχηδόνιοι 150 ,000  
έπί 350 πλοίων. Κατά τόν ια '. άπό Χριστοΰ 
αιώνα Γουλλιέλμος ο Καταχτητής οιήρχετο 
την Μάγχην μετά Μ 00 πλοίων, φερό/των 
(>0.000 στρατιωτών’ κατά τόν ιγ '. ό άγιος 
Λουδοβίκοςήγεν έκ Κύπρου εις Ταυίαθιν,έπί 120 
μεγάλων πλοίων και πλέον τών 1500 φορτα— 
γωγών, 2800  ίππότας μετά άναλόγου αριθμού 
λοχιών, τοξοτών καί βαλιστροφόρων ό στρατός 
άπας άνήρχετο εις πλείονας τών 70 ,0 0 0  
μαχητών. Είκοσι δύο ετη βραδύτερο ν ο αυτός 
ήγεμών άπεπλεε κατά τής Τύνιδος ήγούμενος 
β α, υ 00 άνδρών. Είς τόν Βοναπάρτην ηρκεσαν 
36 ,0 0 0  μόνον στρατιωτών, μεταφερθέντων ΰπό 
324 πλοίων, δπως κατακτ/,στ, τήν Αίγυπτον. 
Ή  κατά τής Αλγερίας στρατέ ί α άπη σχόλησε 
μόνον 675 πλοία καί πλοιάρια καί 3 7 ,0 0 0  
άνδρών. "Οταν έπρόκειτο νά περαιωθώσιν εις 
Κριμαίαν τρεις μεγάλαι δυνάμεις, —  Ιαλλία,
’ Αγγλία καί Τουρκία, —  ένόμισαν δτι μέγα 
εργον  διέπραξαν, συναγαγούσαί τά μεσα τής 
μεταφοράς 6 2 ,000  άνδρών, 4 ,0 0 0  περίπου 
ίππων καί 235 πολιορκητικών καί πεδινών
πυοοβολοστο’.'/ ιών, Μόνος εκ τών νεωτερων ο 

1 , \ . % ,Κορσικανός εμελετησε την οιαπραςν> μεγαλουρ-
γημάτων. ’ Αλλα >(αι κατα τίνος οιενο',θτ) να
επιτεθώ ! "Οτρως δαμάστ, τόν βρεττανικον λεο-
παρδον έν αΰτώ τώ άντρφ του, -  συγχωρηθήτω
ήμΐν ή χρήσις τών άπαρχαιωθεισών τούτοιν
έκφράσίων, -  ήθελησε νά συναγάγτ, 2 ,3 0 0
πλοία καί έπ’ αυτών να έπιβιβάστ^, εκτός
15 ,000  ίππων καί 400 τηλεβόλων, τό άνθοί
τών λεγεώνων του, 1 5 0 ,0 0 0  παλαίμαχων,
θριαμβευσάντων ?,θη καθ απασης τής Ευρώπης.

Καί οΰτος πλήν εΰρε κλείουσαν τήν όδόν του 
δυσμενή τήν τύχην. Δεν είχεν αρά γε λόγους 
νά προσδοκά ευτυχεστέραν εκβασιν ; 1·.πε-
στάτησέ ποτε γνώσις θαυμασιωτερα και των
ελάχιστων ετι λεπτομερειών είς όμοίαν μεγάλην 
έπιχείρησιν ; Τίς κάλλιον τοΰ εξόχου εκείνου 
πνεύματος, οΰ ή εμπνευσις έφθανε πάντοτε 
τό άκρον άωτον, κατενόησε την αναγκην τής 
έγκαταλείψεως τών μικρών αποπειρών και μέσων 
προκειμενου περί πολεμικής επίχειρησεω, , Ο 
Ναπολέων διεφλέγετο πάντοτε ΰπό τής φιλο
δοξίας τού νά φΟάσ^ τοΰς άρχαίους κατά τό 
μεγάλεΐον’ ώς πλήν ό άετός, οστις όυσκολως 
κανονίζει τήν πτήσίν του, άκουσιως τοΰς υπε- 
ρέβαινε.

Β'.
Ό  πληθυσμός ήτο άλλοτε πυκνότερος, οί 

δε ηγεμόνες εΰρισκον άναμφιβόλως ενάγω -ό- 
τεοον τό ΰπήκοον. Τούτων ενεκα, μεθ ο/.ας 
τάς άναμφισβητήτους μαρτυρίας, άς εχομεν 
περί τών κατορθωμάτων τής αρχαιοτητος, 
δυσπιστούμεν ενίοτε. "Οτι έζεύχθησαν δύο έκ 
πλοιαοίων γεφυραι άπό Άβύόου εις Σηστον,
«  έφρά/θη ό Ελλήσποντος, συνεσχέθη τό ύπό 
τής '/ειρός τοΰ θεού ριπτόμενον κεραυνοβόλον 
ρεύμα »  (* ), γινώσκομεν ώς πραχθεντα , πλήν 
δεν κατανοούμε·/. 'Η πρώτη προσπάθεια ήμων 
είναι ν’ άρνηθώμεν τά συμβαντα. Τινι τροπφ 
αί άγκυρα', έστερεώθησαν είς τόν πυθμένα ; ί1) 
ίδίως δε τίνι τρόπφ ήδυνήθησαν εν τή αβύσσφ 
τα·ύττ(, ήν Δαρδανέλια σήμερον καλοϋσι, νά 
τόν φθάσωσι; ’ Επήρκεσε πρός δέσ;χευσιν τών 
δυσήνιων λέμβοιν, νά πλεςωσι καλούς κχ·. 
κα πίλους, έκ δύο σχοινιών λευκολίνου καί 
τεσσάοων βύβλου (®), να τεινωτι και περι—

(1 )  'Όστι< 'Ελλήσποντον ιερόν,
Δοϋλον ώ ς , Οίσμώμασιν 
“Ηλπισε σχήσειν, ρέοντα 
Βόσπορον, |5όον θεοϋ,
Καί πόρον με-ερρύΟα'.ζε,
Καί πίδαις σβυρτ,λάτο'.ί 
Περ'δαλών πολλτ,ν κ:λευΟον.

Α ίσχ . Πέρσαι,

( ϊ )  'Ηρόδ. Βιόλ. ν ΐ ΐ · **¥· ** ·
(3 )  4ύ ο(ΐΐν  λευκολίνου ίασάμενοςές ;>ιατέρτ,ν, τ έσ - 

σχρα c i  ιών βυβλ.νων. Ηροο, αύτυσς,



στρέψωτι τούτους δ'.’ εργατών Ο1) άπ?» τής μ'.άς 

ό'χθης είς τήν έτέραν ; Το πλάτος τοΰ πορθμού 
ενταύθα είναι 1800 σχεδόν μέτρων τίς δε 
πλημμυρήσας ποταμός έπαρουσίασε μεταξύ τών 
οχθών του το'.αυτήν εκτασίν. Μετά μακράν 
πλήν καί επίμονον έργασίαν, ή φύσ'.ς ένικήθη 
καί αί γέφυρα', άπεπερατώθησαν . ϊ ρ ’.κυμία 
τάς συμπαρα σύρει* τάς άποκαθιστώσιν αΰθ'.ς. 
Τοϋτο είνα'. το πρόσταγμα τοϋ δεσπότου.

Είς τήν έτέραν τής Θράκης έσχατ'.άν, το 
δρος ’Άθως, σκαπτόμενον άπό δύο ετών περί 
τήν βάσιν, κατέστη νήσος. Δέν θά ώσι τοϋ 
λοίποϋ ήναγκασμένοι νά παρακάμπτωσίν αυτό, 
θέλουσιν άπλώς τό παραπλέει. Ή  προφ>λαξΐ5 
αυτη ήτο, καθ’ ήμάς τουλάχιστον, συνετή, 
μολονότι ό Ηρόδοτος επιμένει νά θεωρή είς 
τοϋτο έπίδειςιν ματαιοφροσύνης (2). Ποσάκις 
δεν έγένετο κατάχρησίς τής αρχαίας ταύτης 
ρητορικής φράσεως , βασιλική υπερηφάνεια ! 
Ή  υπερηφάνεια έντούτοις αυτη πολλάκις συν- 
ετέλεσεν είς τό μεγαλεΐον καί τήν ασφάλειαν 
τών λαών. 'Απλούστερον θά ήτο, μάς λέγει 
"ό Ά )  ικαρνασοεΰς ιστορικός, άν ’έσυρε τάς νήας 
δ,ά διόλκου έπί τοϋ ίσ)μού(3). Πιθανόν νά ήτο 
ευκολώτερον* φρονοϋμεν πλήν, οτι δέν θά ήτο 
επίσης καί.,άσφαλές. Τά πλοία βλάπτονται, 
όοεύοντα ουτω., έπί στοιχείου, δι’ δ δέν κατε- 
σκευάσθησαν. θά  ήτο άλλως τε λίαν έπίμο'/θον 
εργον νά ύποχρεωθώσι νά βύσωσιν αΰθις 4 ,0 0 0  
πλοία, ατινα πλήν τούτου, δπως έλκυθώσιν 
άπό τοΰ ένός κολπου πρός τόν έτερον , θά 
ήτο άνάγκη νά έκφορτωθώσι. Τά πάντα είνε 
μεγάλα, τά πάντα κολοσσιαία είς πάν δ,τι 
ό Ξέρξης κελεύει* ούδέν τό περιττόν, ούδέν τό 
ΰπερβαΐνον τοΰς πόρους τοϋ κράτους του.

Έκαυσαν έπί τών γεφυρών θυμιάματα καί 
έπέστρωσαν ταύτας διά μύρτων * ό νεαρός

( ι )  ’Όνοισι ξυλι'νοισι. Αΰτόσε.

( * )  ' ° '  1Αεν *με συμβαλλεόμενον εδρίσκειν, μεγαλο- 
«οοσύνης εΐνεκα α ΰ τό3 ερ ξη ; όρύσσειν έκέλευε, έθέλων 
τε ούναμιν άποδείκνυσθαι, καί μνημόσυνα λιπέσθαι. 
Ή ρόδ. ν „ . ,  2 4 .

(3 ) Παρεόν γάρ μηοένα πόνον λαβόντας, τόν Ισθμόν 
τ ά ; νέας διειρύσαι. 'Ηρόο. αΰτόσε.

βασιλεύς κάμνει τάς σπονδάς, ή δέ διάβασ’.ς 
άρχεταιί1) .  Ή  διάβασις δέ αυτη διήρκεσεν, 
άνευ τινός διακοπής, έπί επτά ήμερονύκτιαί-). 
ή Ά σ ία  μετεβιβάσθη έπί τής Ευρώπη, ! Έ  
κτήσις τής Σνιστοϋ δπως δήποτε θά κατέ- 
στησεν εΰκολον τήν διάβασ'.ν είς τοΰς βαρ
βάρους. Ή Σηστός είς τάς χεΐρας τών Περσών 
ήν δ,τι καί τό Κ αλαί είς τάς τών "Α γγλων.Δια- 
δοθείσης τήςείδήσεως τήςγενομένης εισβολής, 
φόβος καί τρόμος κατέλχβε τήν'Ελλάδα. Αί άνα- 
μένουσαι έντούτοις τήν είσβαλοϋσαν στρατείαν 
δυσκολίαι δέν βραδύνουσι νά παρουσιασθώσι. 
Τό προβαΐνον πλήθος έξήρανεν ήδη τοΰς πο
ταμούς* άν δέ ό παραπέμπων αύτό στόλος 
άπεμακρύνετο αύτοϋ, δέν ήθελον βεβαίως ου- 
νηθή αί άγρια', τών Κικόνων , Βιστόνων , 
Σαπαίων , Δερσαίων, Ήδώνων καί Σατρών 
χώραι (*) νά παρέξωσιν αύτοΐς τά πρός 
ζωάρκειαν. Ό  Ξέρξης, άφιχθείς είς "Ακανθον, 
άπέπεμψε τόν στόλον, διατάςας αυτόν νά πε- 
ριμένιρ, πλεύσας, είς θέρμην, έν τώ  μυχώ 
τού εύρυχώρου κόλπου , οστις τά νΰν κόλπος 
τής Θεσσαλονίκης καλείται. Ή  άκτή άπό 
’ Ακάνθου είς θέρμην είναι λίαν κατατετμημένη, 
έξ άπε.ραρίθμων δ'.αβρωμάτων, ώστε αδύνατος 
ήτο πλέον ή μεταξύ στρατού καί * στολου 
συγκοινωνία. Ό  στρατός λοιπόν διήλθε διά 
τοϋ κέντρου τής Θράκης (.4),έν φ ό  στόλος,άφ’οΰ 
διεξέπλευσε τήν διώρυγα τοΰ "Αθω, έπλευσεν 
άπό τοϋ κόλπου τοϋ 'Αγιου "Ορους εις τον 
κόλπον τής Κασσάνδρας, —  δπως καταστώμεν 
καταληπτότεροι, μεταχειριζόμεθα τά νεώτερα 
ονόματα, —  έκ δε τούτου είς τόν τής θ ε σ 

(1 ) 'Ηρόο. Β’.βλ. ν ΐ ΐ , 5 4 ·

(2 )  Διέβη δέ δ στρατός αΰτοϋ έν επτά ήμέρησι κα! 
έν έπτά εύφρόνησι, έλινύσαςοϋδένα χρόνον.Ή ρόδνΠ 5 6 ·

(3 )  Ή ρόδ. ν ι ι , 110-

(4 )  'Ο Η ρόδοτος λέγει ("Βιόλ. γ ΐ Ι , 1 2 1), ΤρεΤς μοί
ρας ό Ξέρξης δασάμενος πάντα τόν πεζόν στρατόν,μίαν
αΰτέων εταξε παρά θάλασσαν ΐέναι όμού τ φ  ναυτικώ
ταύτης . . . .  έτέρη δε τεταγμένη ηιε τοϋ στρατού
τριτημορίς τήν μεσόγαιαν.. .  ή δέ τρίτη τών μοιρέων,
μεθ’ης έπορεύετο αύτός ό Ξέρξης, ή ϊε  τό μέσον
αΰτέων . . . .

σαλονίκης. Στοατιώταί καί ναϋται συναντώνται
τέλος επί τών οχθών τοϋ Βαρδάρι, παρά τάς
έκβολάς τοϋ αρχαίου ’Αξιού.

(ΆκολουθεΤ συνέχεια .)

Ευχαρίστως δημόσιεύομίν τήν κάτωθι επι
στολήν τού διαπρεπούς παρ’ ήμΐν ίατροϋ καί 
άόκνου τού λαού διδασκάλου καί τών έθνικών 
συμφερούντων ΰπερμάχου κ. Ν. Α . Πίστη, έ- 
ξαιτούμενοι παρ’ αύτού συγγνώμην διότι έβρα- 
δύναμεν νά δημοσιεύσωμεν αύτήν.

'Εν Kaipou τή 31 [1 ί  Αΰγούστου 1 8 8 6 .

Φίλε Κύριε Μαζαράκη,
’Ανέγνωτε βεβαίως τά έν ταΐς γαλλικαΐς 

έφημερίσιν εσχάτως γραφέντα περί βώελυροϋ 
τίνος τυμβωρύχου, οστις άνορύττων τά πρό
σφατα πτώματα γ'υναικών ήσέλγαΐνεν επ’ αύ
τών ! Τό άποτρόπαιον τής αίσχρας πράξεως, 
λαβούσης χώραν δχι μόνον έν Saint-Ouen, 
άλλά καί έν άλλοις τών Παρισίων κοίμητή- 
ριοις, ώς κυνικώτατα ώμολόγησεν ό άθλιος 
τυμβωρύχος, διήγειρεν, ώς είκός, μέγαν δημο
σιογραφικόν πάταγον: καί έν ώ οί ίατροί 
έσ/έπτοντο είς ποιον είδος μονομανίας νά
κατατάξωσι τόν βδελυρόν  παράφρονα,
οί φιλολογοϋντες καί αρχαίο) ογοΰντε ς είσήλθον 
είς πέλαγος μελετών καί άναζητήσεων, δπως 
βεβαιώσωσιν άν καί ποτε καί άλλοτε ή βδε
λυγμία αυτη συνέβη. Έ ν τούτοις τό πράγμα 
άπαντα σαφέστατα καί χαρακτηριστικώτατα, 
έκπεφρασμένον έν χωρίω τοϋ 'Ηροδότου, δστις 
τόσον δι’ αύτοϋ, δσον καί δι’ άλλων πολλών 
περιέργων καί παραδόξων τής αύτής περίπου 
φύσεως, άποδείκνυσιν οτι ούδέν καινόν ύπό 
τόν ήλιον.

Λέγει λοιπόν ο πατήρ τής ιστορίας, έν τψ 
δευτέοψ αύτού βιβλίω , τή Ευτέρπη, καί έν 
παραγράφψ 8 9 , πολιτίμους δίδων πληροφορίας 
περί τών διαφόρων ειδών τών ταριχεύσεων, έπί 
λέξεσι τάδε Γ

Τάς δε γυναίκας τών έπιφανέων άνδρών, 
έπεάν τελευτήσωσι, ού παραυτίκα δίδουσι τ α - 
ριχεύειν, ούδέ δσαι άν ΐωσι εύειδέες κάρτα 
καί λόγου πλέονος γυναίκες* άλλ’ έπεάν τρι-

ταΐαι καί τεταρταΐαι γένονταί, ούτω παραδι- 
δοΰσι τοΐς ταριχεύουσι* τοϋτο δέ ποιοϋσιν ούτω 
τοϋ δε εινεκεν, ϊνα μή σφι οί ταοιχευταί μ ίσ - 
γωνται τήσι γυναιξί. Αα|/φθήναι γάρ τινά 
φασι μισγόμενον νεκρω προσφάτω γυναικός, 
κατεΐπε δέ τόν ομότεχνον. »

Μεταφράσατε τάς ολίγας ταύτας γραμμάς 
γαλλιστί καί θέλετε νομίσει, δτι άναγινώσκετε 
μέρος άρθρου τοϋ Figaro ή τοϋ Gil—Bias.

Φρονών δτι ή σημείωσίς αυτη δύναταί νά 
ικανοποιήσει τήν περιέργειαν άναγνωστών τινων 
τοΰ φίλου «  Κέκροπος», διαβιβάζω ΰμΐν ταύτην 
καί διατελώ μετ’ έξαιρέτου ύπολήψεως

'Ό λως ύμέτερος 
Ν. Α. Π ίΣ Τ Η Σ

Η ΟΓΡΑ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΩΝ

Καθ’ήν στιγμήν τοσοϋτος γίνεται πάταγοςδιά 
τοΰςΤσέγκ καί Τσούγκ,καθ’ήν δηλονότι στιγμήν 
ή πεπολιτισμένη, ώς τουλάχιστον φαντάζεται, 
Δύσις φέρεται πρός τήν άκραν ’Ανατολήν, τήν 
βάρβαρον,δπωςέκπολιτίση καί ταύτην,δέν ήλθεν 
ΰμΐν ποτε είς τό νοϋν, φίλτατε άναγνώστα, 
ή εξής ιδέα, ήν ίσως εύρετε ολίγον κωμικήν, 
διατί παραδείγματος χάριν οί Κενέζοι, ή ώς 
ό Ά ρ χ ο ν τ ο χ ω ρ ι ά τ η ς  λέγει τά με
γάλα τής Κίνας Μανδαρίνια, περιορίζουσι τήν 
κόμην αύτών είς πλεξίδα, ήτις έν εΐδει ούράς, 
άπό τής κορυφής τοΰ κρανίου άρχομένη, κα
τέρχεται πολλάκις μέχρι τών πελμάτων ; θά  
άπαντήσητε βεβαίως ήμΐν,δτι ούδέποτε Κινέζους 
ίδόντες, ούδέ καν έσκέφθητε περί τής κόμης 
αύτών.

Ζητοΰμεν ΰμΐν συγγνώμην* διότι άν δ / ι ,  
άλλος, έλληνοδραματικός δμως θίασος, «  ό Μέ
νανδρος »  , έδωκεν ήμΐν άφορμήν, άθάνατον 
τοϋ Μολιέρου διερμηνεύων εργον άπό τής σκηνής 
τοΰ θεάτρου τής Έ σβεκίας, νά θαυμάσωμεν 
ολόκληρον τάγμα Κινέζων. Ούδέν λέγομε ν τή 
χαριτοβρύτω ήμών άναγνωστρί$, διότι αυτη 
καθ’ έκάστην σχεδόν θαυμάζει τά γραφικά -.ών 
Κινέζων μ ο ύ τ ρ α  . . . . . .  έπί τών ριπιδίων
αύτής.



'Όπως οήποτε το πράγμα ύπάρχει, δηλαδή 
οί Κινέζοι, έξυρισμένην τήν κεφα/ήν τηροϋντες, 
περιορίζουσι τήν κόμην αύτών εις είδος ουράς, 
ώς είρηται* καί, άντί παντός άλλου, σήμερον 
θά έπιτραπή βεβαίως ήμΐν νά έξετάσωμεν 
τόσον τήν ιστορίαν τής ουρά; αυτής, —  εχει, 
βλέπετε, ιστορίαν ή ουρά, —  δσον και τήν 
σπουοαιότητα, ήν εις τήν ουράν ταύτην άπο- 
δίδοσιν οί κάτοικοι τοϋ Ουρανίου Κράτους.

Εύθύς λοιπόν έξ άρχής έρχεται ήμΐν είς τον 
νοϋν, δτι, άν δχι άλλο, κιομικόν δμως είναι 
το είιος τοϋτο τής κινεζικής κομώσεω; , .
Συγγνώμην- ή κόμωσίς αυτη δέν είνε κινεζική, 
άλλά ταρταρική · τουλάχιστον τοϋτο φρονεί 
και λέγει ό κ. Paul A n ton in i, δστι; έν τώ 
συγγρααατι αυτού, (( οί Σΐναι περιγραφόμενοι 
υπό Γάλλος » ,  διηγείται τίνίτοόπφ οί Κινέζοι 
παρεδεχθησαν τδ περίεργον τής κομώσεω; είδο;, 
ύφ’ δ είναι ήμΐν γνωστοί. 'Ώ στε, βλέπετε, 
οτι ήίπεριβόητος ουρά καταντά ζήτημα α ν α 
τ ο λ ι κ ό  ν, άφ ’ού και συγγράματα περι αύτής 
γράφονται.

Οτε Λοίπον εν ετει 1620 οί Τάρταοοι κα- 
τέ/τησαν τήν Σινικήν αυτοκρατορίαν , κύριοι 
αυτής αποβαντες, απεόειξαν δτι εί /αι τόσον 
πολίτικοι άνθρωποι, δσον καί πολεμίσταί' 
ο.οτι παρεοεχθησαν τό σύστημα τούάποίκισμού, 
δπερ τοσοϋτον επέτυχε τοΐς 'Ρωμαίοις. Ά ντί 
νά μεταλλάξωσι τά ήθη καί έθιμα τών Κινέζων, 
τουναντίον παρεοεχθησαν ταυτα καί ούτω οί 
κατακτητα'ι έξωκειώθησαν πρό; τοΰς κατακτη- 
θεντας, και ως προς τό σέβας τού παρελθόντος, 
και ω ; πρός την λατρείαν τών προγόνων, τήν 
ιερότητα τοϋ Κομφουκιου, τάς διατάξεις τών 
μεγάλων τελετών καί μέχρι αύτοϋ ακόμη τοϋ 
ιματισμού ουοεν απολύτως ή /λαξαν, είμή μόνον 
τό ειοος τής κομώσεως. Προ τής ταρταρική; 
εισβολής οι Κινέζοι έφερον’ τήν κόμην ολίγον 
μακράν καί συνδεδεμένην πρός τά οπίσω* 
προσεκληθησαν λοιπόν νά ξύρίσωσι ταύτην, 
πλήν μέρους τής κορυφής, όπόΟεν αΰςομένη
**5» \ r * , ·' Λ ' w ’ )
εοει να κατερχηται μακρα ουρά- ή δέ οιαταγή 
προήρχετο παρά τοϋ Τιεν-Μίν, πρώτου τής 
Σινική; αύτοκράτορος φυλής ταρταριχής/

Ή  διαταγή αυτη μικροϋ δεΐν νά ιίροχαλέσ* 
έπανάστασιν διότι αί κεκαρμέναι κόμαι έΟΐ-τ 
ωροΰ/το εν Κινα, ως άλλοτε έν Γαλλία, σημεΐον 
εξαρτήσεως, δουλείας, καταπτώσεως κοινωνι
κής ( Ι ) ’ μόλις λοιμόν έφάνη ή αυστηρά τοϋ 
Τιεν-Μίν οιαταγιί, δπως πάσαι αί κεφαλα; 
κουωθώσι κατά τδν ταρταρικόν τρόπον, έφάνη 
είς τους Κινέζους, 6τι έζήτουν νά έπιβάλωσιν 
έπί τής κεφαλής αύτών τήν σφραγίδα τής 
δουλείας καί έθλίβησαν μάλλον διά τήν |ν- 
δειξιν ταύτην τή ; ήττης παρά διά τήν ήτταν 
αύτήν καθ’ έαυτήν.

Χιλιάδες Κινέζων ήρνήθησαν νά ύπακούσωσι 
καί f  προτίμησαν τόν θάνατον παρά τήν ρύοάν 
διότι έδει νά έκλέςωσι μεταξύ τών δύο, τή ; 
μη υπακοής εις τόν αύτοκράτορα συνεπαγόμενης 
πάντοτε έν Κίνα τήν θανατικήν ποινήν. \ά 
υποστή τις τά μαρτύρια διά τρόπον κομώσεως^ 
ιδού τί δύναται νά έπικληθή τό ακρον άωτον 
τής πίστεως ! Ή  εισαγωγή λοιπόν τής ούράς 
παρά τοΰς Ούρανίοις έστοίχισε τήν ζωήν εί; 
χιλιάδα; έξ αύτών. Τίς δμως ήδύνατο νά προ- 
είπη δτι ή ουρά αύτη, ή τόσον κακής τυχούσα 
υποδοχής, ήΟελεν άπρβή τόσον αγαπητή τοΐ; 
Κινέζοις, ώστε νά θεωρώσιν ούτοι προσηοτη- 
μένην εί; αύτήν τήν τιμήν αύτών ; Τά νυν 
πας Κινέζος δύναται νά θυσιασΟή ΰπέρ τής 
ούράς αύτοϋ- ή μεγάλειτέρα δέ δυσαρέσκεια, 
ήν δύναται νά προξενήσει τις αύτοί;, είναι 
νά όμιλήση ασεβώς περί τής πεφιλημένης 
πλεξίδος, άποκαλών, έπί παραδείγματι, ταύτην 
ο υ ρ ά ν  ή σινική εύγένεια άπαιτεΐ ν’ άπο- 
καλέση τις ταύτην ή ό’,ά τοϋ λατινικού ονό
ματος cincjnnus, η διά τής κινεζικής έκ- 
φράσεως πιέν-στέ, τά μάλα δε άπολίτευτο; 
θεωρείται έκεΐνςς, δστις έγγίζει τήν περιβόητον 
ούράν, ούχί μόνον έπί σκοπώ νά σύρη, άλλά 
καί άπλώς δπως περιεργασθή αύτήν. Έ  δε 
αποκοπή τής πλεξίδος θεωρείται δι’ ένα Κι
νέζον χείρον τής άποκοπής μέλους τοϋ σώματος.

■Λ'-- -»i. . . > .iVjt··»* .*

(1 ) Σ .  Σ . Κ. Κχί -α ρ ’ άρχαίοις Έ λ λη σι κκι 'Ρ ω 
μ α ίοι;, παρ’ ών παρέλχβε και ή ’ Εκκλησία τί> Ι'θιμον 
τοΰ κείρειν την κάμην τών βαπτιζομένων, είς ενδειξιν 
τής είς Χριστόν υποταγής τούτων.

Ό  κ. Paul Antonini διηγείται, δτι ιε
ραπόστολός τις οφείλει τήν ζωήν αύτοϋ είς τήν 
λ α τ ρ ε ία ν , ήν  οι Κινέζοι τρεφουσι προς την 
ούράν αύτών. Ό  ιερεΰς ούτος κατεζητεΐτο ύπό 
τών άρχών τού Ούρανίου Κράτους ενεκα τής 
μεγάλης ζέσεως, μεθ’ ής τόν προσηλυτισμόν 
αύτών έπεδίωκεν. Εύρίσκετο λοιπόν εν τινι 
οικία, δτε οί ακόλουθοι Μανδαρίνου τίνος περι- 
κυκλόϋσι τήν οικίαν ταυτην, εις ην μαλιστα 
είσβάλλουσίν, έπί κεφαλής τον Μανδαρίνον αυ
τών r/οντες,δπω ; συλλάβωσι τόν ιεραπόστολον, 
δστις συλλαμβανόμενος έγνώριζεν ά'ρευκτως,οτι 
ήθελεν άποσταλή διά τό ταξείδιον τής αιωνιό
τητας Μεγάλη ταραχή έν τή οίκογενεία, άλλ’ό 
εύφυ<.ς τού Πάπα αντιπρόσωπος, χωρίς ούδε 
στιγμήν νά χάση, οπλίζεται διά ψαλ/ιδος 
καί εισορμά είς τόν γυναικωνιτην, ακριβω, 
καθ’ήν στιγμήν ό Μανδαρίνος εισήρχετο εις τήν 
Χοινήν αίθουσαν. Ό  τελευταίος ουτος μη ευρών | 
τόν ζητούμενον ,έμάντευσε τόκαταφύγιον αύτ Λ , 
ίίς δ καί είσώρμησε. Μόλις όμως εισελθων, 
έξήλθεν εσπευσμένως καί άνεχώρησε μετά 
σπουδής, πρός μεγάλην τών παρεστώτων εκ- 
πληξιν καί απορίαν, είς ήν ο κατόπιν εκ τοϋ 
γυναικωνίτου έξελθών ιεραπόστολος άπήντησεν, 
έπιδεικνύων τήν όποιαν εκρατει ουράν τού Μαν
δαρίνου. Τί είχε συμβή ; Ό  ευφυής ιεραπό
στολος, γνωρίζων καλώς τάς κινεζικάς προ
λήψεις, έπρόλαβε και έκοψε όιά τής οποίας 
έκράτει ψαλλίδος τήν ούράν τοϋ καταδιώκοντος 
αύτόν Μανδαρίνου, δστις κατησχυμένος διά τήν 
όποιαν ύπέστη προσβολήν, έσπευσε νά κρυβή, 
λησμονήσας καί τήν άποστολήν αύτοϋ, πρός 
σ ω τ η ο ία ν  τοϋ καλού ιεραποστόλου.

Ά ντί λοιπών τών ατελεύτητων μετά τών 
Κινέζων διαπραγματεύσεων, άς εσχάτως εσχον 
οί Γάλλοι, θά έπρατταν πολύ φρονιμώτερον, 
έάν ώπλίζοντο διά ψαλλίδων καί ήπείλουν 
τάς ούοάς τών τέκνων τού Ουρανίου Κράτους· 
διότι ούτω εύκολώτερον θά επετυγχανον τας 
άξιώσεις αύτών. 'Ημείς δέ καλόν είναι νά 
γνωρίζωμίν τήν περίεργον ταύτην πρόληψιν, 
- f v  τόσον περίεργον τήν άρχήν εχουσαν, διότι 
Κύριος οίδε τί γεννά ή αϋριον.
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Φ ι λ ό λ α ό ς

Μ Η Τ Ρ Ι Κ Η  Σ Τ Ο Ρ Γ Η
ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ Ζ ^ Ο Ι?

'Η τών γονέων πρός τά τέκνα αγάπη, 
ιδίως δέ ή τής μητρός είναι έμφυτος. Ό  Δη
μιουργός, προνοών περί τής συντηρήσεως τών 
έαυτοϋ πλασμάτων, κατέστησε ταύτην νόμον 
φυσικόν, ύφ’ δν άπαντα τά έμψυχα υπήγαγε. 
Τούτου ενεκα, οσάκις βλέπομεν γονείς άστοργους, 
δπερ δυστυχώς ώς έπί τό πλεΐστον παρατη- 
ρεΐται έν τφ άνθρωπίνφ γένει, καλούμεν 
τούτους άπανθρώπους μέν οί "Ελληνες, dena
tures δέ οί Γάλλοι, δντα δηλαδή άπολέσαντα 
τό κυριώτερον τών έαυτών προσόντων. Ό  νεώ- 
τεοος πολιτισμός, κακώς είσαχθείς παρ’ ήμΐν 
καί έτι κάκιστα έννοηθείς ύφ’ ήμών, όσημέραι 
πλείονας άναδεικνύει τοιούτους άφυσίκους, α -  
πανθρώπους γονείς, αύτό τό θεμέλιον τοϋ 
κοινωνικού οικοδομήματος , τήν οικογένειαν 
ύπονομεύων. Καί ά/ηθώς, γνωστού όντος, δτι 
ή τών τέκνων πρός τοΰς γονείς αγάπη δεν 
είναι έμφυτος, ώς ή πρός ταύτα τών γονέων, 
άλλ’ επίκτητος, άναπτυσσομένη έκ τών ύπό 
τών γονέων πρός ταύτα παρεχόμενων πολυειδών 
περιποιήσεων κατά τήν βρεφικήν, παιοικήν 
καί έφηβικήν αύτών ηλικίαν, είδός τι ευγνω
μοσύνης, έννοιά τις έκπληρώσεως κοινωνικού 
καθήκοντος,άποτίσεως οφειλής, τί τό παράδοξον,

' άν ταύτα, άναπτυχθέντα, άποκηρύττωσι τοΰς 
εαυτούς γονείς, καταλίπωσι τούτους έν τώ 
γήοατι άσπλάγχνως άνευ περιθάλψεως, ένίοτε 
δέ τύπτοισι καί κακοποιώσι τούτους καί, το 
■/είριστον, κακόν τοΐς έαυτών τέκνοις παρα- 
δειγμα παρέχοντα ; ’Ά ν  δέ τις ούτω φέρηται 
πρός τοός έαυτοϋ γονείς, όποΐός τις εσεται 
πρός τοΰς άλλους, πρός τήν κοινωνίαν; Φο
βερά εΐσι τ ’ άποτελέσματα τής έκ τής παρά 
τού Δημιουργού χαραχθείσης τούς γονεϋσιν οδού 

ι  παρεκκλίσεως !
Πρός τάς μητέρας έκείνας, αϊτινες, ίνα μή 

πάθη ή εύμορφία τοϋ έαυτών σώματος, ινα 
μή υαρανθώσι ταχέως οί ζωηροί χρωματισμοί 
τοϋ προσώπου, ϊνα μή στερηθώσι τών κοι-



νω νικών τέρψεων, άπομακρύνουσιν άφ ’ εαυτών, 
άμα τή γεννήσει, τα εαυτών τέκνα κα1. εμπι
στεύονται ταύτα εί» μισθάρνων χεΐρας έπι 
πολλά ’έτη, προς τοΰς πατέρας εκείνους, οΐτινες, 
νομίζοντες δτι γο εαυτών καθήκον αρκούντως 
έκπληροΰσι προνοοΰντες περι τής διατροφής 
τής οίκογενείας, φεύγουσιν άπό τής οικο
γένειας καί τάς διαθεσίμους ώρας αύτών διέρ— 
χονται μετά φίλων η και ξένων δλως αύτοΐς> 
δπως άποφύγωσι τάς μικράς ενοχλήσεις τών 
βρεφών και παιδιών των, παρέχομεν είς 
άνάγνωσιν τάς έπομενας δλίγας γραμμάς περι 
τής μητρικής στοργής τριών ζώων, τών μάλλον 
ήμΐν απεχθών, τής Α ράχνης, τοϋ Κανθάρου 
καί τής Νυκτερίδος. έλπίζοντες δτι έξ αύτών 
θέλουσι διδαχθή, ώς ό οκνηρός τοΰ Δαυίδ έκ 
τοϋ μύρμηκος· « "Γπαγε εις τόν μύρμηκα, ο
κνηρέ, και μάθε τάς τρίτους αύτοΰ, κα! γένου 
σοφός »  !

Α Ι  Α Ρ  Α Χ Ν  Α Ι

Αί άράχναι άποτελοΰσιν ιδίαν οικογένειαν 
τών άρθροζώων · τά έντομα ταΰτα, καί το1, 
στερούμενα πτερύγων, είσί νοημονέστατα, ίσως 
ένεκα τοΰ λίαν συγκεντρωτικόν νευρικού συ
στήματος, τής τελειότητος τής όράσεως κα! 
τών άξιολόγων ποδών, οι’ ών ή Πρόνοια έ- 
πρςίκισε ταΰτα. Το μάλλον πλήν άξιοθαύματον 
παρά τοΐς δ'.εγείρουσιν εν ήμΐν τοσαύτην 
αποστροφήν ζώοις τούτοις,εστιν ή πρόςτάτεκν* 
των στοργή. "Απαντες γινώσκομεν μεθ’ όποιας 
τέχνης γινώσκουσι νά ΰφαίνωσι τόν ίστςν των, 
Τινες μέν έκτείνουσι κυκλικόν δίκτυον έκ χ α 
λαρών βρόχων, δπως συλλάβωσι μυ'ιδια, τινες 
δε ΰφαίνουσιν ιστούς πυκνοτέρους κα! στερεω- 
τίρους την πλοκήν πρός παγίδευσιν μεγαλειτέρων 
μυιών κα! άλλαΐ,ώς ή μυγαλή, κατασκευάζουσίν 
άξιοθαυμάστους κατοικίας * αί περ! ών δμως 
γενήσεται διεξοδικώτερον φδε λόγος εΐσ!ν αί 
ώραΐαι έκεΐναι άράχναι αί ζώσαι εις τοΰς έ -  
σπαρμένους διά βρώμου άγρςΰς κα! έπ’ αύτοΰ 
κατασκευάζουσαι χαριεστάτας μικράς φωλεάς. 
Τών αραχνιών τούτων, καλούμενων κλωβιτών, 
δύναταί τις νά θαυμάστ, τάς αναρίθμητους 
φωλεάς έν τοΐς άγροΐς κατά τον μήνα ’ Ιούλιον.

Αί κλωβίτιδεςλαμβάνουσιν,ώςεπ! τόπλεΐστον, 
άντ! ερεισμάτων δύο ή τρεις καυλοΰς βρώμου, 
έπ’ αύτών δε νήθουσι τό λεπτότατων, μεταξώδες 
κα! λευκότερον τοΰ πτίλου τοΰ κύκνου ύφα
σμά των, εις δ δίδουσι τήν στερεότητα τοϋ 
γνωστού ΰπό τό δνομα μετάξινου '/άρτου.

Κατασκευάσασαι τό βομβύκιόν των ούτω, 
αί κλωβίτιδες φροντίζαυσίν, αν ><αί έπαρκώς 
στερεόν, νά στερεύσωσι τοΰτο ετι μάλλον, διό 
προσκολλώσιν έπ! τής |~ιφανείας του ποσό-’ 
τητά τινα κόκκων βρώμου, οΰς λαμβα,νουσ'.'* 
άπό τών φυτών, ατινα μ ετε /ε ’,ρίσθη^αν ώς 
στηρίγματα τής κατοικίας των. Οί κόκ5» ’, τυτον 
ού μόνον παρέχουσι τό άπαιτούμενον βάρος είς 
τήν κατοικίαν, άλλά, περίκαλύπτοντες αύτήν 
πανταχόθεν, χρησί,μεύουσι κα! άντ! στέγης, 
προφυλαττούσης ταύτην άπό τών βρο/ών. 
Διά τον τρόπου τούτου ή μικρά φωλεά, δσω 
κα! άν σείητα,ι ΰπό τών ανέμων κα! τής βροχής, 
μένει στερεώς προσκεκολϊημένη κα! αδιά
βροχος.

"Α'λλαι άράχναι μεταχειρίζονται μέθοδον 
άπλουστέραν ποός κατασκευήν τών »ωλεώνI I 1 I
των ικλ.έγουσίν ?ν τών φνλλων γοϋ βρώμου, 
περιστρέφουσιν αυτό κα! έντός τοϋ σχηματι-» 
ζομένου κύκλου κατασκευάζουσι τήν φωλεάν 
των έν εΐδει μιαρού τνμπάνου, οΰ τό μέν κύτος 
άποτελεΐταί ΰπό τοϋ φύλλου, τά δε άνω κα! 
κάτω μέρη, εν είδε; ξέρμα^ος, ΰπό τοΰ μετάξινου 
ίστοΰ τής αράχνης.

"Αλλαι πάλιν άράχναι, άντ! τοΰ βρώμου, 
προτιμώσι τά φυτά τοΰ άγρίου σνναπέως. "Οταν 
ό λοβός σχηματίσθή ^α! τό φυτόν απόκτηση 
στερεότητά τινα, ή άράχνη υφαίνει τόν ιστόν 
της, μεθ’ δ είς τήν βάσιν δύο κερατίων στε
ρεοί τήν χαρίεσσαν πρασίνην σφαΐράν της. 
Μετά τινων ήμερών πάροδον τά ωάρια έκκο- 
λάπτονται καί τά άράχνια, έξερχόμενα, άναρ- 
ριχώνται έπ! τών ίστών καθ’ δλας τάς διευθύν
σεις, έξασκοΰντα ούτω τοΰς μικρούς πόδας των, 
άρχ'μ:νο& νά νήθουσι κα! τρέφωνται έκ τών 
προμηθειών, άς ή προνοητική φιλόστοργος, 
μήτηο των έφρόντισε ν’ άποταμιεύση περ! τήν 
κοιτίδα τών τέκνων της.

I «

— —    ”

Θά έπιθυμήση βεβαίως ό αναγνώστης ήμών 
νά γνωρίτγι τά [Λ’.χρ* τα\)τα «,ωδιρ'.α , τους 
φαυ^ατίου? τΓ /ν ίτα ; , οιτινες ν^θουσ?. τϊ̂ ν 
τοσούτω λεπτήν μέταςαν -'.α! λαμβάνουσι το ι- 
αύτην πρόνοιαν περ! τών νεογνών τ ω ν . Έ  

τον ρ̂ώίΛΟ’-ί ενναΐ [xwcpat TO ανατττ^Λ^, 
χρώματος κυτρ’.νοφαίου [Αετά χλαίνης επί τής 
ρά/εως σειρίδος, "Ε χει εξ πόδας, ών οι δυο
Πρόσθιοι Ηα! οί δύο οπίσθιοί εΐσι μάλλον των 
λοιπών ανεπτυγμένοι. Ή κεφαλή της είναι 
σ/εδόν ίση κατά τόν δγκον προς τό λοιπόν 
σώμα, εχουσα χρώμα κυτρίνόφα'.ον διαφανές, 
κα! οΰσα ώπλισμένη δ·.ά δύο κερατίων , ών 
έπίκεΐνταί άπό έ^τά μεχρ’-ί οκτώ μικρών με
λανών στιλβόντων σημείων , άτινά εισιν οι 
οφθαλμοί. Εις τό κ.ατώτατον μέρος τής κεφαλής 
ε' σιν αί σιαγόνες ομοιαι προς O j o  μικρούς πο— 
δας, άείποτε δε έν κινήσει. Ή άράχνη χάρις 
είς τά οπτικά ταΰ-α όργανα λαμβάνει γνώσιν 
παντός έπ! τής όδοΰ της άπαντώντος αντικεν- 
μειμένου· αί κεραΐαι τή χρησιμεύουσιν είς 
τό νά διακρίνη τό ωφέλιμον αύττ; άπό τοΰ μή

τοιούτον, , .
(Ά '/,ολο /ίε · συνέχεια .)

ΕΙΣ ΠΟΑΤΓΛΩΤΤΟΣ

Πολλοί θά γινώσκουσι τό συμβάν, οΰ ήρως 
έχρημάτισεν ό ‘Ραβελαί. Άνατιθείσης ποτέ 
αύτφ ΰπό τής ιατρικής ακαδημίας τοϋ Μομ- 
πελιέρ άποστολής τίνος παρα τώαρχιγραμματ-ΐ 
Δυπράτ, ξίδεν δτ<· άδύνατον τφ  ήτο νά ει- 
σα /θή  παρ’ αύτώ. ΙΙροσεποΐήθη δθεν τόν π α - 
ράφρονι* καί περ'-βληθείς πράσινον ίμάτιον, 
περιεφέρετο ενώπιον τής θύρας τοΰ αρχ'.γραμ- 
ματέως, Οντος άμηχανών, έξέπεμψεν ?να τών 
γραμματέων του, ϊνα πληροφορηθή τί ποτε 
έζήτει ό παράδοξος έκεΐνος άνήρ, Ό  'Ραβελα! 
τφ άπήντησε διά τής λατινικής, ήν ήγνόεΐ 
δλως ό απεσταλμένος. ''Κ-εμψαν τότε εις ανα- 
ζήτησιν α).λου γραμματέας' ” ότε ό 'Ραβελα! 
άπεκρίθη ελληνιστί, εΐ,τα γερμαν,στί, είτα 
ίταλιστί, μεθ’ δ άγγλιστ! καί γέλβί έβραίστί. 
Ό  Δυπράτ βαρυνθεί; έπί τέλους, διέταςε νά

είσαγάγωσι τόν παράοοξον τοϋτον επισκεπτΛ;/, 
δστις τότε έλάλησεν άπλώς γαλλιστί.

'Η γνώσις άπασών τών άνω έν χρήσει γλωσ
σών έθεωρεΐτο ώς έκτακτόν τ ι' άλλ’ ιδού σή
μερον ετι εκπληκτικώτερον παράδειγμα γλω σ
σομάθειάς. Ά π ό τίνος διατρίβει έν Παρισ'οις, 
μελέτης χάριν, ίταλος τι λόγιος, ο κ. Μάρκο-, 
’Αντώνιος Κανίνης, έννοών, λαλών και γραφών, 
ώς λέγουσιν, ένενήκοντα τρεις γ /ώ σσας  η 
διαλέκτους. Είναι επομενως έκτακτον φα'.νο- 
μενον γλωσσομάθειάς, άφ ’ οΰ τό λαλειν και 
γράφε ιν πέντε ή έξ γλώσσας θεωρείται ως 
τι εξαιρετικόν.

Ζήτημα νΰν γεννάταί, πόσαί είσίν αί λαλοj 
μεναι έπί τής έπιφανείας τής γής γλώσσα ι ,

Δύο σοφοί, ό Άδελοΰγκ καί ό Βάτερ, ΰπε- 
λόγίσαν ταύτας είς πεντακοσίας, καί ώς άπό- 
δειξιν μετέφρασαν μιαν τινα φρασιν εις τά , 
πεντακοσίας ταύτας γλώσσας,

Ό  Βάλβης πλήν έμέτρησε μέχρι Ojo χ ι 
λιάδων' άλλά καί ή στατιστική τούτου δέν 
φαίνεται άκριβής, άν ληφθή υπ οψ?'., ότι εν 
αύτ·7| καί μόνη τή Νέα Καληοονια, οι ιθαγενείς 
τής μιας φυλής άγνοοΰσι τήν γ’/ιοσσαν τής 
γειτονευούσης πρός αυτους ετερας φυ)ής.

Τ ό 'ζήτημα, ϋν άπασαι αί γλώσσα ι παρήχ- 
θησαν έκ μιάς μόνβν άρχικής παγκοσμίου, δεν 
διεφωτίσθη ετι έντελώς. Πολλοί κατατρίβουσι 
πρός άπόδειξ'.ν τούτου τόν καιρόν των, παρα- 
βάλλοντες ρίζας καί ΐ* έξεις τής γλώσσης των 
Βερβέρων πρός ρίζας καί λέξεις τής γλώσσης 
τών ηρώων τοΰ Όμηρου, γνωστή δέ τοις εν 
Καϊρφ είναι ή εις τάς τοιαύταπ μελέτας σ ι
δηρά επιμονή ΐταλοΰ τίνος λογίου.

Ή παραδοξοτέρα άπόπειρα πρός άνεύρεσιν 
τής μνστηρ’-ώδους άρχικής κοινής γλώσσης εινε 
ή γενομένη, καθ’ 'Ηρόδοτον, ύπό τού βασιλέως 
τής ΑΐγύπτουΨαμμιτίχου. Οΰτος, ώς γνωστόν, 
ςνέκλεισε δύο βρέφη καί άνέθρεψεν αντά διά 
τοΰ γάλακτος αίγός, μακράν πάσης ανθρώπινης 
κοινωνίας. Ό τε  ταΰτα έφθασαν είς τήν ήλι
κίαν, καθ’ ήν τά παιδία άρχίζουσι νά λαλώσιν, 
ήνοιξαν μετά μεγάλης παρατάξεο>ς τάς θύρας 
τής «υλακής των.Μαντεύσατε ποια ήτο ή πρώτη



λέξις, ήν προέφερον", Βέκκος ! Νέα1, ερευνά ι. 
Εις ποιαν τών γνωστών τότε γ)ωσσώ ν άπήντα 
ή λέξις αυτη ; Μετά πολλάς έρευνας εΰρέθη 
ο τ', ή λέξεις αυτη φρυγιστι έσήμα'.νεν άρτον 
άρα ή φρυγική ήν ή άρχαίγονος γλώσσα. Τήν 
άγαλλίασιν τοΰ βασίλέως έτάραζεν απλοϊκή 
τ-.ς γυνή,ούδεμίαν φιλολογικήν άξίωσίνεχουσα" 
αυτη παραΐτήρησεν, οτι τά παιδία ειχον άπο- 
μιμηθή άπλώς τής φωνής τής τροφού των 
αίγός. Ή  λαμπρά λοιπόν θεωρία αυτη κατέ- 
πεσεν οίκτρώς !

’ Εκ τών Ευρωπαϊκών γλωσσών πέντε εΐσίν 
αί μάλλον λαλούμεναι' ή ρωσσική, ή αγγλική, 
ή ισπανική, ή γαλλική και ή γερμανική.

Ό  κ. Όνήσιμος ’Ρεκλοΰς ώρισε τον αριθμόν 
τών λαλούντων έκάστην.

Ή  ρωσσική είναι ή μητρική ή επίσημος 
γλώσσα περισσοτέρων τών δγδοήκοντα εκατομ
μυρίων ψυχών , ή ετήσια δε αυξησίς τών 
λαλούντων ταύτην υπολογίζεται είς όκτακοσίας 
χιλιάδας.

Έ  αγγλική, ής χρήσιν ποιούνται εβδο— 
μήκοντα πέντε εκατομμύρια, προσαποκτα έτη- 
σίως τουλάχιστον εν έκατομμύριονκαί διακοσαίς 
χιλιάδας ψυχών.

Έ  ισπανική είναι ή μητρική γλώσσα ή ή 
επίσημος πεντήκοντα πέντε εκατομμυρίων ψυ
χών, προσαποκτώσα έξακοσίας χιλιάδας ίσπα- 
νοζόντων κατ’ ετος.

Έ  γαλλική λαλεΐται ΰπό τεσσαράκοντα 
τριών εκατομμυρίων, είς & προστίθενται έτησίως 
διακόσιαι είκοσι χιλιάδες.

Ή  γερμανική λαλεΐται ΰπό τεσσαράκοντα 
εκατομμυρίων, ή δέ ολλανδική ΰπό τριάκοντα έξ.

Έ  ιταλική μόλις λαλεΐται, πλήν τής ’ Ιτα
λίας, cv τή μεσημβρινή ’Αμερική.

Τό νά έκμάθη λόγιος τις τάς γλώσσας 
ταύτας είναι απλή παιδία' ούχ ούτως πλή/ 
συμβαίνει προκε ιμένου περί τής έκμαθη- 
σεως τών ανατολικών γλωσσών, τών διαλέκτων 
τής αρχαίας ’Ινδίας, τών μητέρων γλωσσών, 
δηλαδή τής σανσκριτικής, συρίακής,έλληνικής, 
εβραϊκής. . . . . . .

’Εκ τών Εύρωπαίων οί εύκολώτερον μανθά- 
νοντες ξένας γλώσσας εΐσίν οί "Ελληνες,

χαί οί 'Ρώσσοι, ίσως ενεκα τής εξεως, ήν ά -  
ποκτώσίν ε’ ς τό νά νικώσι τάς δυσκολίας, άς 
παρέχουσιν αί εαυτών μητρικαί γλώσσα', και 
του φθογγολογικοΰ τούτων πλούτου, ο-τις 
καθίστησι τοΐς ταύτας λαλοΰσιν εύκολον την 
προφοράν πάσης ξένης λέξεως.

Γ Ί Ο ΙΗ Σ ΙΣ
ΤΟ ΕΚΘΕΤΟΝ

II.
(Συνέχεια καί τέλος). 

Μ . Α Τ Α Ι Ο Τ Η Σ

Ώ  δύστηνον τέκνον, 
γνωρίζης εν πάσιν, 
οποία θεότεις, 
εδώ βασιλεύει ; 
γηρίζεις τοΰ βίου, 
τί είναι τά ετη ;

V I V » *  Λ r Λω ! ακουσ αν θελτ,ς 
έγώ νά σοί είπω, 
τό παν δτ’ ενταύθα 
ματαιότης καλείται.

Πρός τί τά θέλησης, 
τό κύπελλο ν τούτο, 
τό πλήρες πηρίας 
στά χείλη ν’ έγγίσης ;
V I V f  Vα ! .ευχου ως άστρο ν,

\ V % Vπριν ετ?. τα ετη
'2·̂  > ι / Ροοον σο». ανο'.ςουν, 
ναί ! εύχου ώς αστρον 
καί σΰ εν νά σβύσης, 
ματαιότης τά πάντα ! !

Πλήν τί ; ας οιγήσω, 
έκεΐ τις προβαίνει 
ήμάς πλησιάζων, 
ώ δύστηνον τέκνον !

—  ώ έκθετον, χαΐρε,
Ποΰ είν’ οί γονείς σου ;

—  Βαβαΐ τής πικρίας ! ! !
Προχωρεί! «ροχώρει, 
τό πλειστον, ώ τάλαν, 
ύπολείπετ’ εισέτι.

Γνωρίζω, στερείσαι, 
ταλαίπωρε τούτων, 
πλήν δεΐρ’ άκολούθει,
|μ| τήν προστάτην,

*— Τί ΐστατ’ εμπρός μου *,
—̂  Ε',ν’ αύτ’ ή παιδεία,
«*- θεός τί νά είναι;

75θΰ άράγ’ έορεύει ; 
τί ί στα τ ’ ; ώ μ ί/ε ΐ.

Μδού πλησιάζουν,
πλεΐσθ’ άλλοι, πλήν ποιος, 
νά είναι χαι πάλιν, 
αυτός Ό  ~'ο ομμα, 
κλειστόν πάντα s/ω ν  -,

—-  Ό  φίλτατος πάντων, 
'Ερμής δε καλείται.

.—  Βαβαι τού δισμοίρου !
Πρός τί ούτως τό χρήμ* ;

»— Σιγή ! άκολούθει’
—  Άρκεΐ, έκουράσθην 

τό σώμά μου τρέμε'., 
ή θριξ έλευκάνθη. 

r— Ιδού βακτηρία.
,—  Τί θύρα είν’ αυτη ;

τί θέλει δε οΰτος '
.—  Νύν ίΐσελθε, φίλε, 

κι’ έκεΐ αναπαύσου" 
τού Ύψίττου ?ιν οιχος.

Πριν δ’ ετι ή θύρα
κλεισθή ε'.πατέ μας,
σ ’ αύτήν τήν πορείαν 

, ' * .-ά  παντα πως οιοας ,
-—  Τά πάντ’ έν στερήσει

έν λύπα'.ς κι’ οδύναις
παντού ’ Ιπποκράτη ν
χι’ ούδέν παρετα'ίρφ,
τόν δ ’ έρωτα δστις
ΰπερεΐχεν απάντων.

—  "Εν ΐστατον β)έμμα,
νϋν ρίψ’ έπί τούτων, 
καί άφες ώς μόνον 
πολύτιμον δώρον 
τοΐς σοί τήν τού κόσμου 
δωρήσασ'.ν δψιν, 
άράν αίωνίαν ! 
τά πάντα γάρ τούτου 
είσί ματαιότης 
Καί έκλείσθη ή θύρα.

Γ. Β ο γ ι α ζ η ς .

ΙΣΤΟ ΡΙΑ ΑΝΘΡ2ΠΙΣΚΟΓ
υπο

μ α ρ ία ς  ρ ο β ε ρ τ  χ α λ τ  

Δ '.

ΔΕ1ΙΙΝΟΝ ΚΑΛΟΝ, ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΚΑΛΟΝ

(Συνέχεια)

(( Εύγε, παιύίον* ιόου εν Λουδοβίκον ρια τον 

κόπον σου ! »
Ό  Στέφανος έγέλασε,
Ό  Σοφοκλής τφ  έδωκε τό βιβλίον.
—  Άνάγνωσέ μου τήν φράσιν ταύτην,
Ό  Στέφανος άνέγνω μετ’ ορθής απαγγελίας,

«Ε ύγε, παιδίον ιδού |ν λουοοβικιον οια 
τόν κόπον σου ! »

—  Ούχί ούτω ! σύ τό λέγεις παρά πολΰ 
ώς όμιλούμεν" δέν θά εκαμνε τήν έλαχιστην 
έντύπωσίν έπί τή ; σκηνής· έπειτα δεον νά 
τονίσης επί τού bu ® Ευ. . . . γ ® ! · · · .  Ε πα- 
νάλαβε,

Ώ ς άν έπρόκειτο περί παίδ'.ας, ό Στέφανος 
μετά μιμητικής χάριτος, ής ήγνόει δτι ήν 
κάτο·/ος, ηρξατο ν’ άπομιμήται ακριβώς τόν 
κωμωδόν διά τού σχήυατος καί τής φωνής.

Εΰ · · · · γ® παιδίον ! .  . . .
—  Καλά, καλά, καλούτσικα ! είπεν ό Σοφο

κλής τρίβων τάς χεΐρας. "Εχει τό τάλαντον, 
Τόοα άς ε/.θωμεν εις τους στίχους! στιχο^·» 
τραγωδίας καί δράματος" διότι εγώ οτε μέν



είμαι δραματικός, ότέ δέ τραγικός. Τά πρώτα 
μεγάλα μέρη. Έ ! Έ ! Εμπρός, εν μέγα 
τεμάχιο ν .

Ήνωρθώθη έπι τής άκρας τών ποδών, ελαβεν 
υφος μεγαλοπρεπές, περιέστρεψε φοβερά όμματα 
και απήγγειλε.

’Στο τρομερό και φοβερό σκοτάδι.
’Πού μέ χυκλώνει, πόσον μέγας είμαι I. . .

Ό  Στέφανος έμενε κεχηνώς,
—  Τώρα, σύ, παιδί μου ! ας άκούσωμεν· 

μή κινήσαι! . . . καλώς. . . όχι, υψωσον τό
μέτωπον................ κλίνον πρός τά όπίσω τό
σώμα. . . . εκτεΐνον ΰπεράνω τής κεφαλής σου 
άμφοτέρας τάς χείοας, ώσανει ήθελες νά ΰπο-
στής π^λην. . . .  οϋτω. . . .  ά ρ χ ισ ε  κα!
τόνιζε.

«  ’Στό τρομερό κα! φοβερό σκοτάδι,
«  ’Που μέ κυκλώνει, πόσον μέγας είμ α ι!..

—  Ά λ λ ’έγώ κάθε άλλο παρά μέγας είμαι I 
είπεν ό Στέφανος καγχάζων.

—  Έ χ ει καλώς, έπανέλαβεν ό Σοφοκλής· 
γελάσας κα! ουτος. Βλέπω δτι έχεις κλίσιν 
εις τό κωμικόν μάλλον ή εις τό τραγικόν.... 
’ Εγώ, σο! τό είπον ήδη, εΐμ! τραγικός, προσ- 
έθηκε μετά σοβαρότητας.

Ά φ ’ου δέ έπί τινα χρόνον εφάνη ώς σκε- 
πτόμενος, ήνο'.ξεν αύθις τοΰς οφθαλμούς.

—  Δέν μοι φαίνεσαι ανόητος' δυνατόν είναι 
νά κατορθώσωμεν νά ΰποκρίνησαι τά πρόσωπα 
παίδός ή κα! νεανίδος είς τι τών θεάτρων τών 
Παρισίων ή τών έπαρχιών. Σο! άρέσκει ;

—  ’Αγνοώ, κύριε.
—  Άρκεΐ νά θέλησης. Τίς οίδε μή σΰ 

επιτύχες. Οί έπιτυγχάνοντες δέ έν τώ θεάτρω, 
μάθε, φίλε μου, οτι είσιν αληθείς αύτοκρά- 
τορες.

— Ά λ λ ’ΰμεΐς ; ήρώτησεν άπλοϊκώς ό Στέ
φανος.

—  Έ γώ  ! άπεκρίθη ό Σοφοκλής, οΰτ'.νος 
ή όψις πάραυτα έπεσκοτίσθη, έγώ είμαι κάτι 
καλλίτερον, είμαι ακατάληπτος.

Είχον φθάσει εις τήν είσοδον μεγάληςκώμης.

Έ κ μίας τών πρώτων οικιών, λίαν ταπεινού 
εξωτερικού, ήτο έξηρτημένη ξυλίνη πινακίς,

έφ ’ ής διά γραμμάτων κυανών, έςηλειμμένων 
έκ τής πολυκαιρίας, άναγινώσκετο*

ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΔΕΑΝ ΜΟΓ !

Ό  τραγικός έστάθη κα! εδειξε διά τοΰ 
δακτύλου τήν επιγραφήν.

Έλθέ, πίωμεν ΰπέρ τής έμής, ΰπέρ τοΰ 
θεατρικού σου μέλλοντος!

Ό  Στέφανος ήκολούθησεν ευχαρίστως τόν 
κωμικόν φ ί) ον του είς τό ξενοδοχεΐον.

Έξήλθον μεθ’ήμίσειαν ώραν, κεχορτασμένοι 
κα! ένισχυμένοι.

Ά π ό  ξενοδοχείου εις ξενοδοχεΐον κα! από 
άποφάσεως εις άπόφασιν μεταβαίνοντες, ά φ ί- 
κοντο είς Παρισίους μετά δύο ήμέρας, καθ’άς 
έκένωσαν σχεδόν τά βαλάντιά των,

ς·'.
Μ Ε Γ Α Α Ε I Α

Τήν εσπέραν εκείνην παριστάνετο έν τφ 
ΰεάτρφ τής Πύλης τοΰ Αγίου Μαρτίνου ή 
β α σ ί λ ι σ σ α  Μ α ρ γ α ρ ί τ α .

Έ ν τφ έσωτερικώ αί θεσις κατελαμβάνοντο 
όλονέν, ό δέ φίλος Στέφανος, δστις έκάθητο 
παρά τόν υψηλόν συνοδοιπόρον του, κατελαμ- 
βάνετο ύπό θάμβους.

( ’Ακολουθεί συνέχεια .)

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Μελέτη έπί τ η ; ψυ'/ής τοϋ άνθρώπου και τοϋ ζώου  
ΰπό Μ. ’Αρχιμανδρίτου Ν. Κεφαλα. —  Συμβολή 
ε’ι ; τήν ’ Ιστορίαν τοϋ έν Λίγύπτω ’ Ελληνισμού, 
ΰπό Γ .Γ . Μαζαράκη (συνέχεια ). —  Τό ναυτικόν 
τού μέλλοντος καί τό τών άρχαιων, ΰπό Jurien 
de la Graviere (συνέχεια . —  Ή  οΰρά τών 
Κινέζων, ΰπό Φιλολάου. —  Μητρική στοργή 
παρά τοΐς ζ ώ ο ι ς — Εις π ολύγλω ττος— ΠΟΙΗΣΙΣ. 
Τό εκθετον, ΰπό Γ . Βογιαζή, (συνέχεια καί 
τέλος). —  'Ιστορία Άνθρωπίσκου, ΰπό Μαρίας 
ΒοβΙρτ Χάλτ (συνέχεια).


