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Ο Ε τ ρ ω τ λ ς , καλοόρενος άρχαιότερον "Ιρερος καί 
ΜαραΒών, νϋν δέ κοινώς Ί ρ ις * ,  είναι ποταρός της 'Ε λ 
λάδος διαβόητος, χρηρατίσ ας το Βέατρον πολλών άξιο- 
λόγων συρβάντων.

Ά ναβρύει δέ παρά τάς π η γά ς  του ούχ ήττον δια- 
φηρισρενου ’Αλφειού, και αΰτοϋ ενός των σηραντικω- 
τέρων πο ταρών της Πελοπόννησου. Κ ατά  τον Στρά
βωνα και Π αυσανίαν, καί ό Ευρώτας καί ό ’Αλφειός 
τρεχουσι στάδιά  τινα  υπό την γην κεκρυρρένοι, έπε ιτα  
δε άναφαίνονται, καί έξερχόρενοι διαρρέουσιν ό ρέν 
την Λ ακωνίαν, ό δε την Ή λ ιδ α . Περί τοϋ ’Αλφειού 
ό Π αυσανίας λε'γει, ότι ή πρώτη αύτοϋ πηγή  εΰρίσκεται 
παρα τους πόδας του ΠαρΒενίου ορούς, εις την νοτια- 
νατολικην κόγχην της ’Αρκαδίας, ε’πί των ρεΒορίων 
της ’Α ρκαδίας, Ά ργολίδος, καί Λακωνίας, είς τόπον 
λεγόρενον Φυλάκη, (Κρυά Βρύσις). Άφοϋ δ’ ένωΒη 
p i  ρυακα ίκανοϋ ρεγέΒους, εγγύς τόπου καλουρένου 
Συρβολη (συρροή των ύδάτων), βυΒ ίζετα ι υπό την 
γην, καί πάλιν άναβρύει π ίντε στάδια  ε’κ τη ς Ά σ εα ς, 
πλησίον της π ηγής του Ευρώτα. Οι δυο ποταροί συρ- 
ριγνυουσιν έπορένως τα  εαυτών υδατα, κα ί, άφοϋ συν- 
διαρρεύσωσιν είκοσι στάδια , πάλιν καταπίνονται, καί 
πάλιν άναβρυουν, ό ρέν Ευρώτας είς την Λακωνίαν, 
ό δε ’Αλφειός είς τάς Π η γά ς. Ό  'Α γ γλ ο ς  περιηγητής 
συνταγρατάρχης L eake ε’πιβεβαιόνει την περιγραφήν 
του Παυσανίου· λέγων ότι πραγρατικώ ς ήκολούΒησε 
τόν δρόρον τοϋ ε’ν Φυλάκη πηγάζοντος ρυακίου (Σαραν- 
ταποτάρου κοινώς λεγορενου) εως είς τό ρέρος όπου 
ερβαίνει ύπό την γ η ν  ότι άληΒώς άναβρύει υπόγειος 
ρύαξ πέντε στάδια  ε’κ της Ά σ έα ς  είς τόπον καλου- 
ρενον την σηρερον Φραγκόβρυσις· δ τ ιρ ά λ ισ τα  ε’νταϋΒα 
υπάρχουν δυο π η γα ί, έκ της ρ ιά ς  τών οποίων ύποΒέτει 
ότι ε'ξέρχονται τά  υδατα της παρά την Τ εγ ία ν  λίρνης, 
έκ δέ της άλλης τά τοϋ Σαρανταποτάρου. Ή  πρώτη 
ε’κ του'των είνα ι πιΒανώς ή κατά  τόν Π αυσανίαν πηγη  
τοϋ Εύρωτα. Άφοϋ δ’ οί ρύακες οΰτοι ένωΒώσι, καί 
συνδιαρρεύσωσιν είκοσι στάδια , ε’ρβαίνουν είς λίρνην, 
καί πάλιν βυΒ ίζονται είς την γην· (κοινώς άνοράζονται 
Κ α τ α β ό Β - ρ α ι  α ί υπόγειοι αυτα ι καταβάσεις-) κα τ’ 
εύΒ-εΓαν δε πρός νότον της ε’σ χά τη ς ΚαταβόΒρας, είς 
κοιλάδα της Λακωνίας, π η γά ζε ι έκ νέου ό Ευρώτας, ό 
οποίος κατά  τό υπόγειον αΰτοϋ πίρασρα πιΒανόν ότι 
χω ρίζετα ι άπό τόν ρύακα τοϋ Άλφειοϋ, ώς έφρόνουν οί 
άρχαΓοι.

’Ολίγον τ ι πρός ρεσηρβρίαν της Σπάρτης, χείραρ- 
ρος καλουρενος Παντελεήρων ένοϋται ρετά τοϋ Ευρώτα, 
τοϋ όποιου τά υδατα αυξάνονται καί ύπό τινων ρυάκων, 
καταβαινόντων άπό τό Ταΰγετον, καί διαπερνώντων 
αύλώνάς τινας είς  την σειράν τών χαρηλώ ν γηλόφων, 
ε’πί τών οποίων ή Σ π αρτιατικ ή  ρητρόπολις ήτο ποτέ 
ω’κοδορηρίνη.

*  Κ α τ ά  τ η ν  , π α ρ α τ ( t) r "Τ£ν ΐ α ι  Β ιλ λ ο ϊκ ω Γ ο ς *  u t r ο μ ά ζ ι ΐ α  i r i l  t o v  
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Ά φοϋ δ’ ό ποταρός ουτος βρέξη τούς πρόποδας τώΛ 
τήν σηρερον σχεδόν άοικήτων λόφων της Σ πάρτης, καί 
διαρρεύση την Σ παρτιατικήν  πεδ ιάδα , προβαίνει έλι- 
κοειδώς διά ρακρας στενής κοιλάδος εως είς τό "Ελος, 
την πόλιν τών ατυχών Ειλώτων, όπου π ίπ τε ι είς την 
Βαλασσαν ρεταξύ τοϋ ΓυΒείου, τοϋ άρχαίου λιρένος της 
Σπάρτης, τοϋ οποίου άρκετά είσέτι διασώζονται λείψα
να, καί τών Α κριώ ν, άλλου τόπου παραΒαλασσίου, 
όστις ρόνα ίχ ν η  της αύτοϋ ύπάρξεως άφηκε ρικρά τινα  
διεσκορπισρένα τειχώ ν λείψανα καί την βάσιν ενός 
ρόνου στόλου.

Τό πάλαι ό Εΰρωτας έφηρίζετο διά  τό πληΒος καί 
το κάλλος τών κύκνων, οίτινες έπ ί τών ήσυχων αΰτοϋ 
ύδάτων περιέπλεον. Οι χαρίεντες ρέν οΰτοι δρνεις 
έλειψαν προ πολλοϋ, διαρένουν δ’ είσέτι α ί παρά τάς 
όχΒ ας αύτοϋ ροδοδάφναρ καί ράλισ τα  οί πυκνοί καί 
ωραίοι καλαρώνες. Έ κ  τών καλαρώνων τούτων, οί 
άρχαΓοι Σ πα ρτια τα ι, τών οποίων σκοπός ήτο νά ρορ- 
φώσωσιν εΰρωστον άφοβον γενεάν, εκαρναν τούς παΓδας 
αΰτών νά συνάγωσι καλάρους ρέ τάς χεΓράς των χωρίς 
ραχαιρώ ν ή άλλου τινός βοηΒητικοϋ οργάνου" οί κάλα- 
ροι δέ οΰτοι, είς ψάΒας έσχηρατισρένοι, ήσαν τά  στρώ- 
ρ α τα , τά  σινδόνια, καί τά  έπαπλώ ρατα τών φιλοπολέ- 
ρων Σπαρτιατώ ν*.

ΣυνείΒ ιζαν προσέτι οί ρωραλίοι οΰτοι άνδρες νά κα- 
ταβυΒ ίζωσι τά  νήπιά των είς τόν Εύρωταν, ώστε πρώϊ- 
ρα  νά έγγυρνάζωσιν αύτά είς τοϋ ψύχους τήν όριρυ- 
τη τα . Α ί καταδόσεις αΰται πρέπει πολλάκις νά ήσαν 
ψυχρόταται, καΒότι τούς ε’αρινούς ρήνας γερ ίζε τα ι ώς 
έπιτοπλεΓστον ή κοίτη τοϋ ποταροϋ άπό άναλελυρένην 
χιόνα , έκ τών γειτονικών όρέων κατερχορένην, δ ιά  δέ 
τήν βραχύτητα  τοϋ δρορου ρή  προφΒάνουσαν νά  ΰψώση 
τήν Βερροκρασίαν της.

Ή  Σ παρτιατική  πεδιάς, ό ποταρός, καί τά  περικυ- 
κλοϋντα όρη, άπηΒ ανατισ ρ ίνα  όλα ύπό τής ποιήσεως 
καί τής ιστορίας, έχουν ύπέροχον κάλλος και ρεγα - 
λειότητα. Καλη'τερα δέ βλέπονται άπό τό γειτονικόν 
φρουριον τοϋ Μ ιστρα, τοποΒεσίαν γεωγραφικήν άξιόλο- 
γον, περί τούς 500 πόδας ΰπέρ τήν έπιφάνειαν τοϋ 
Ευρώτα. Τ ή ν  Β ίαν ταύτην περιγράφει ό Σ υνταγρα· 
τάρχης L eake ώς Ιπορένως·—

* Τ ά  πρός άρκτον, άνατολάς, καί ρεσηρβρίαν όρη 
έξαπλοϋνται ενώπιον τοϋ Βεατοϋ άπό τό έπί τών ρεΒο- 
ρίων τής Ά ργολίδος καί Α ρκα δία ς Ά ρτερίσιον ρέχρι 
τής νήσου τών ΚυΒήρων, καί αυτής περιλαρβανορένης, 
όροϋ ρέ ρικρόν τ ι ρέρος τοϋ Λακωνικού Κόλπου. Ή  
πεδιάς τής Σπάρτης κεΓται άπασα  προ όφΒαλρων, 
έκτος τής νοτιοδυτικής κόγχης, τήν οποίαν αποκρύπτει 
ρ ία  έξοχή τοϋ Τ αϋγίτου. Πρός τό όρος παρίσταται

*  Π ι  χ α Χ α μ σ :  Τ ο ί  Ε ν ρ ω Τ α ,  ο ί τ ι » 1** δ ν ι - α τ ο ι ,  x c u
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Β ία  επίσης ρεγαλοπρεπής, άν καί πάντη διάφορος.' 
Α ίπός τ ι τοϋ Ταΰγετου, άρέσως όπισΒεν^τοϋ φρουρίου, 
τρία  ή τέσσαρα ρ ίλ ια  ρακράν, είναι ρέ δάσος^ ελατών 
περιβεβληρένον, καί τώρα βαΒίως^ χιονοσκεπαστον 
τά ς  δέ πλησιεστίρας κατωφερείας του βουνου ποικιλλου- 
σιν άρπελώνες, άγροί, καί έλαιώνες, άνήκοντες^είς χ ω 
ρία τοποΒετηρένα έπ ’ άρφοτέρων τών πλευρών τής αυλώ- 
νος τοϋ ΙΙαντελεήρονος. Τ ό  όρρα άναβαίνει τέλος 
ε ίς  τήν ύψίστην κορυφήν τ’οϋ Ταϋγέτου, κατωτέραν ού- 
δεριάς τών τής Πελοπόννησου, ράλιστα  δ’ έπιφανεστε- 
ραν όποιασδήποτε διά  τήν άπότορον αυτής οξύτητα.
Ε ίς  τόν Μιστραν δέν ήρπόρεσα νά ράΒω κάνέν όνορα 
τοϋ όρους Ταΰγετου, έκτός τοϋ κοινοτάτου έκείνου; Ά 
γιος Ή λ ία ς , όστις, καΒώς άλλοτε ό Α πόλλω ν, φαίνεται 
ύπερηδυνόρενος είς τών αίπών τήν προστασίαν. ^

Καί άλλαχοϋ δέ λέγει ό συνταγρατάρχης L eake οτι 
τά  περίχωρα τής Σπάρτης παριστάνουσι την υψ ι̂στη^ν 
καί ώραιοτάτην Βεωρίαν, τοιαυτην οποίοι ρολις εςισου- 
Χαι είς όποιονδήποτε ρέρος καί αύτής τής ζωγραφικής

Ε λλ ά δ ος . , > ο ι '
Ε ίς  τήν τοποΒεσίαν της αρχα ίας ^ π ά ρ τη ς ανεβλα-

στησε κώρη έντός τριών ή τεσσάρων ε’τών, η τ ις τ ο  παρ- 
ελΒόν έτος συνίστατο άπό πεντήκοντα η έςηκοντα ο ί
κους, καί τινας ράλιστα  ώραίους. Α ί όδοί είναι ̂ πλα- 
τεΓαι καί όρΒογώνιοι, δένδρα έφυτεόΒησαν είς οιαφορα 
ρέρη, καί ρετ’ ¿λ ίγα  Γσως έτη  Βέλει κατασταΒ ην η 
νέα Σπάρτη ρ ία  τοών ώραιοτάτων της Έ λλαδος κωρο- 

πόλεων. _____________________

Τ Α  Θ Ε Α Τ Ρ Α  Κ Α Ι Τ Α  Ε Ε  Α Υ Τ Ω Ν  
Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α .

Ν Ο Μ Ι Ζ Ο Μ Ε Ν  άναγκαΓον νά όριλήσωρεν ¿λ ίγα  τινα  
περί Βεάτρου, καί περί Βεατρικών παραστάσεων, καΒως 
καί περί τών άποτελεσράτων αυτών, Βερελιουρενοι προ 
πάντων είς τήν παλαιάν τών προπατόρωνρας ιστορίαν.

Πρώτος, φαίνεται, Θ έσπις ό ΆΒηναΓος, ό αρχαιό
τερος τών τραγικών ποιητών, είσήξε την υποκρισιν εις 
τά ς  Βεατρικάς παραστάσεις. Ό  Θ έσπις ουτος,^ δια 
νά παριστάνη τά  ποιήρατά του, περιέφερε κινητόν τι 
Βέατρον· άλλα, κατά  τόν Διογένην Λαέρτιον, ό σοφος 
νοροΒέτης τοϋν Ά Β ηναίω ν Σόλων τόν^έρποοισε να  πα- 
ριστάνη τά  σκηνικά ταϋτα δράρατα ώς ψε^υδους_ διοα- 
κτήρια, οιά τόν λόγον, φαίνεται, τόν όποΓον ρα ς ανα
φέρει ό Πλούταρχος, ότι άπό τά ς  σκηνας ή υποκρισις 
αότη ή τό ψεϋδος ήΒελε ρεταβήν ταχέω ς είς τα  συναλ- 
λ ά γρα τα  τών πολιτώ ν πλήν, κατά  δυστυχίαν, ό Σόλων 
δέν ήκουσΒη τόσον άπό τούς συντοπίτας του.

Άκολου'Βως λοιπόν ό Α ισχύλος έβελτίωσε τας^σκη
ν ικός ταυτας παραστάσεις ρέ στολάς, καί έπ ί του Α ι
σχύλου οί ΆΒηναΓοι κατεσκεύασαν τό Βέατρον του 
Βάκχου έπί ξύλων καί άπό σανίδια· άλλ’ έπειδη και 
τό Βέατρον τοϋτο έχάλασεν έξαφνα άπό τό πλήΒος των 
Βεατών, ό Περικλής τό άνήγειρε πέτρινον, του όποιου 
δρως α ί παραστάσεις κατέΒελγον τοσον τους φίλοΒ εα-

ρονας Ά Β ηναίους, ώστε ώφεληΒέντες τινές δηραγωγοί 
άπό τήν άδυναρίαν των ταυτην, και προ  ̂ πάντων ό Α- 
γόρριος, κατώρΒωσαν ώστε και αύτά τα^ χρη ρατα , τά 
όποΓα έσυνάζοντο διά  τάς χρείας τοϋ πολερου, τά  όποΓα 
κ α ί  στρατιωτικά ώνοράζοντο, νά έξοδευωνται οιανερό- 
ρενα είς τούς πολίτας, καί νά χρησιρεύωσιν είς τά  
Β εάρατα, δηλ. τά  στρατιωτικά χρηρατα  να  γένωσι 
Βεωρικά· καί κατά τόν νόρον τοϋτον, όποιος ήΒελε τολ- 
ρήσειν νά προβάλη διά  νά έπαναφέρωσι πάλιν τά  χρή- 
ρα τα  ταϋτα είς  τήν πρωτην αύτών καταστασ ιν, ή ζη- 
ρ ία  του ώρίζετο Βανατος. ( ,

Θέατρα δ’ έκτισαν έπ ε ιτα  καί άλλαι Έ λλ η ν ικα ι 
πόλεις· άλλά τά  Βέατρα ταϋτα έξεΒήλυναν τόσον τούς 
Έ λ λ η ν α ς , καί ράλιστα  τούς Ά Β ηναίους, ώστε εύρων 
αυτούς ό πονηρός Φ ίλ ιππος προδιατεΒειρένους ώς ε’κ 
τούτων είς τήν διαφΒοράν, καί ρεταχειρ ισΒ είς και. άλλα 
παρόροια ρέσα, τούς διέφΒειρε τόσον, ώστε, αφου εκυ- 
ρίευσε τά ς  πλειοτέρας σ υ ρ ρα χικά ς πόλεις των, έπε- 
τυχε νά νικήση καί αυτούς τούς ν ικητάς τοϋ ΜαραΒώ- 
νοζ, τής ΣαλαρΓνος, τών Π λατ αιών, τής Μ υκάλης, κλπ. 
είς τήν έν Χαιρωνεία ρ ά χη ν , είς τήν οποίαν κατε- 
στρεψε καί τήν αύτονορίαν των.  ̂ , , .

Τ ά  αύτά σχεδόν ήκολούΒησαν και εις την Ρωρην 
έπειδή , δοΒέντες οί κατακτητα ί οΰτοι τοϋ κοσρου 
έπε ιτα  είς  τά ς  Βεατρικάς παραστάσεις, έφΒασαν είς 
τοιαύτην άναισΒ ησίαν, ώστε νά ρήν έπιΒυρώσιν άλλο, 
κατά  τόν Ίουβενάλιον, είρή άρτον καί Βέατρα· όΒεν 
καί ώς έκ τής ήΒικής των ταύτης καταστάσεως, 
όχι ρόνον έχασ αν τήν άνδρείαν καί έλευΒερίαν ^ ω ν , 
άλλ’ ύπέφεραν καί τόν ρεγαλητερον ζυγόν. Αλλ 
όρως άξιον περιεργείας είναι τό κτισΒέν τότε άπο τον 
Σκαϋρον είς τήν 'Ρώρην Βέατρον. Τό Βέατρον τούτο 
ήτο τρίπατον ρέ διαφόρους στοάς, ε ίχε  τρκχκοσιας τρ ιά
κοντα στήλας, ητο στολισρένον ρέ άνδριάντας ¿ρειχαλ- 
κίνους καί άλλους, έχωροΰσεν ΰπέρ τά ς  80 ,000  ψυχας· 
είς Ινα  λόγον, είς τήν οίκοδορήν αύτοϋ έςωοευΒησαν 
τόν καιρόν έκεΓνον, όπότε τά  πολύτιρα ρέταλλα ειχι» 
σχεδόν Ιξαπλασίαν τ ιρή ν , ΰπέρ τά  1 4 ,0 0 0 ,0 0 0 0  > 
ρών· άλλ’ είς τ ί έχρησίρευσαν όλα^ τ α ϋ τ α ; ? 
ύποδούλωσιν τών 'Ρωραίων καί είς τόν άφανισρο^ 
'Ρώρης. Κ αί β έβα ια , όταν λαός τ ις  ρεταβαινη  . 
τόν ήρωϊσρόν είς τήν πολυτέλειαν και ήδυπαΒειαν, 
καί τρόπον τινά  γυναικωΒη, ό χ ι ρόνον χά νε ι παν γεν- 
ναΓον α ίσΒ ηρα , παν φρόνηρα έλευΒεριας, αλλα χά νει 
καί αυτήν τήν πολιτικήν του υπαρξιν, έπειδη καταντα 
σχεδόν άδύνατος πλέον είς* το νά τήν υ π ερ ά σ π ισ η .^  

Πρώτη λοιπόν α ιτ ία  τής καταστροφής της Ελλαοος 
καί τής παντοδυνάρου 'Ρώ ρης υπήρξαν τα  Βεατρα.  ̂

Τ ά ς  κατακτήσεις δέ τής 'Ρώ ρης κυριεύσαντες δια- 
φοοοι βάρβαροι λαοί, έφεραν ρεΒ’ εαυτών καί την βαρ- 
βάρότητά των ρόνην, όυς έκ^τής όποιας άρκετους αιώνας 
ό κόσρος, καί ράλιστα  ή δυτική Ευρώπη, ευρισκετο εις 
έλεεινήν κατάστασιν· ό κόσρος λοιπόν άλλαξας. τοτε 
φάσιν, ήλλαξε καί ήΒη, ρέ τά  όποΓα ¿λιγον εσυρβιβα-
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ζοντο χαί τα 5έατρα. Άλλ’ είναι άξιον παρατηρύσε
ως, ότι μόλις ήρχισε νά πολιτίζεται ή Ευρώπη, καί 
συγχρόνως σχεδόν ήρχισε καί νά θεατρίζεται. Μένει 
όμως άχόμη χωρίς λύσιν το πρόβλημα, άν εις τον νέον 
τούτον πολιτισμόν συνεισέφεραν καί τα 5ίατρα, ή ηναι 
άπλώς κακόν, άδιάσπαστον όμως άπό τον πολιτισμόν.

Και όμως, άκολου5ούντες την ιστορίαν, βλεπομεν 
δτι χατά τον ΙΣ 'Γ . αιώνα άνηγέρ5ησαν δύω σταθερά 
5έατρα είς την Ιταλίαν, το της Πάρμας χαί το του Βι- 
χεντίοί»· άλλα χαί αυτά ήσαν σχεδόν χατά τό σχέδιον 
τών παλαιών 5εάτρων. Μέ τον χαιρόν όμως, κτισ5έντα 
χαι άλλα είς διαφόρους πόλεις της Ευρώπης, έστεγά- 
σ5ησαν χαί ε’τελειοποιη5ησαν.

Ώ ς προς τα είδη τών 5εατρικών παραστάσεων, οι 
παλαιοί δεν ¿γνώριζαν άλλα είμή τό τραγιχόν χαί τό 
χωμιχόν οί νεώτεροι όμως έφευρήχαν χαί άλλα είδη 
5εατριχών ποιημάτων, είς τά όποΓα χαί έδωκαν δια
φόρους άλλας ονομασίας· ώνόμασαν δ ρ ά μ α ,  τό 5εα- 
τριχόν ποίημα εκείνο, τό όποΓον δεν είναι δλως διόλου 
χωμιχόν η τραγιχόν, χαί του οποίου τέλος πάντων ή 
λυσις έχει σχοπόν την ε’πιτυχίαν· ώνόμασαν μ ε λ ό 
δ ρ α μ α ,  τό 5εατριχόν έχεΓνο ποίημα, είς τό όποΓον 
είναι άναχατωμένα χαί χωμικά χαί τραγικά χαί άλλα 
παράδοξα* ώνόμασαν άλλο είδος μιχράς χαί πονηρας 
κωμωδίας farce*· χαί άλλο vaudeville, χο όποΓον παρι- 
στάνεται διά φωνητικής μόνον μουσικής- χαί τέλος ώνό
μασαν ό π ε ρ α ν  ε’κεΓνο, τό όποΓον παριστάνεται δλον 
αδόμενον χαί μετά μουσικής, ήτις καταλλήλως είς την 
γλώσσάν μας ήμπορούσε νά όνομασ5η μελόδραμα, ώς 
παριστανομένη μετά μέλους, πλην άνταποχρίνεται χαί 
μέ τό άλλο είδος, τό όποΓον οί ΕύρωπαΓοι ονομάζουν 
ούτως.

Την όπεραν ταύτην Γάλλος τις συγγραφεύς ονομά
ζει μωρίαν φορτωμένην άπό μουσικήν, ορχήσεις, μη- 
χανάς, καί σκηνογραφίας, μ ω ρ ί α ν  όμως ·  ή μωρία 
λοιπόν αυτη, είσαχ5εΓσα ήδη καί είς *ήν Ελλάδα, έφερε 
“••»ιαύτα αποτελέσματα είς τινας νέους μας, ώστε όχι 
συν Οι, π£ί3·ει Ιχαστον νά δικαιολογήση τον Γάλλον 
χαι παΕ-,Γβηιοηά, άλλα χαί νά άπορήση διά την μετα- 
k  α 5ήν χαί 5αυματουργιχήν της δυναμιν. 
ε'^°Τήν άλή5ειαν ταυτην έμπορεΓ πας τις νά γνωρίση 
άμα πατήση τό προ μικρού άνεγερ5έν είς την πόλιν 
μας Ελληνικόν 5έατρον. Τούτου ή πλατεΓα χατά 
τινας ημέρας γεμει άπό νίους, πρό πάντων άπό υπαλ
ληλίσκους, χαί, τίς ή5ελε τό πιστεύσειν! άπό τούς φοι- 
τητάς του Πανεπιστημίου, άκόμη χαί μα5ητάς του Γυ
μνασίου, εκ τών οποίων τινές, κοντά είς τά άλλα, άπέ- 
χτησαν χαί συμπα5είας χαί άντιπα5είας πρός τάς 
πρώτας ΰποχριτρίας· ό5εν όχι μόνον μέσα είς τό 5έα- 
τρον παραφέρονται, άλλά χαί ε’χτός δεν άχούει τις σχε
δόν άλλο τι μεταξύ τών ευφυών τούτων, είμή λογομα- 
χίας περί τής υπεροχής τής μιας ή τής άλλης.

*  Φορτιχή«· χ α μ φ ίια ν  rrv  ¿ νό μ α α ν  ΰ Koparf.

Οι σημερινοί νέοι μας ουτοι, άν έζούσαν βέβαια 
είς τους χρόνους του πονηρού Φιλίππου, ή5ελον τιμά- 
σ5αι παρ αυτού πολύ, διότι ουτος άλλο μέσον εύχολώ- 
τερον δεν ε5εωρησε δια νά χα5υποτάξη τούς Θεσσαλούς 
χαί τούς Ά5ηναίους, παρά τό μέσον τής διαφ5ορας, 
και διά τούτο όχι μόνον ήγάπα χαί ε’τίμα τούς ζώντας 
μέ πολυτέλειαν, έν πότοις χαί κύβοις, άλλά χαί τούς 
χοσμίους χατά τά ή5η χαί ε’πιμελουμένους άπεδοχίμαζεν· 
ο5εν χαί βλέπομεν, ότι διά νά έμψυχώση την διαφθο
ράν αυτήν ειχεν αλληλογραφίαν μέ τούς λεγομένους 
ε ύ φ υ ε Γ ς , χαί χρήματα έστελλεν είς την εταιρίαν 
τών Δ ι ο μ ε ω ν ,  δια να τούς παρακινη νά γίνωνται 
έτι άμελέστεροι χαί χακοη5έστεροι, διότι όντες τοιούτοι 
ή5ελον χαταφρονεΓν ευχολα χαί την ε’λευ5ερίαν τής 
πατριδος των. Ό  Διονύσιος, ό τύραννος τής Σικελίας, 
η5ελεν ωστε ολοι οι άν5ρωποι νά ηναι διεφ5αρμένοι 
και φαύλοι, διότι άλλέως άπαντούσε δυσκολίαν είς τό 
νά τούς τυραννη. Κατά την προ5υμίαν λοιπόν, την 
όποιαν βλέπομεν ήδη ότι έδειξαν οί νίοι μας είς τάς 
5εατρικας παραστάσεις, άφίνοντες διά ταύτας χαί μα- 
5ήματα χαί άλλα, έμπορούμεν νά έλπίσωμεν άλλο τι 
άπό αυτούς, είμή την χατάλυσιν τών άγα5ών, όσα οί 
πατέρες των μέ τόσας 5υσίας χαί τόσα αιματα άπέχτη- 
σαν ; Οί Έλληνες, βίτινες έχουν νά διατρέξωσι μέγα 
στάδιον, ¿μπορούν νά μορφω5ώσιν είς τά 5έατρα, ή 
άναγχαίως πρέπει νά άφιερω5ώσιν όλως διόλου είς 
τήν παιδείαν, είς τήν βιομηχανίαν, πρόσ5ες καί είς 
τήν γυμναστικήν, διά νά άποκαταστα5ώσι συγχρόνως 
πεπαιδευμένοι καί άνδρεΓοι, καί τοιουτοτρόπως, ένόνον- 
τες τήν φρόνησιν μέ τήν άνδρίαν, νά φ5άσωσιν είς τον 
σκοπον, τον όποΓον τους προσδιωρισαν τά φωτισμένα 
φιλάν5ρωπα έ5νη ;

Καί τί ή5ελον είπεΓν άρά γε οί πατέρες των, όταν, 
άντί νά Γδωσι τά τέκνα των φιλοτιμούμενα νά τελειώ- 
σωσι τόν μέγαν σκοπόν, τόν όποΓον αυτοί οί πατέρες 
των ήρχισαν, καί μέχρι τινός τόν έφεραν είς πέρας, 
τά βλέπουν σήμερον παράφρονα είς τά 5έατρα, χειρο- 
κροτούντα χωρίς κάμμίαν διάκρισιν, άλλα μέν τήν κυ
ρίαν ’Ρίταν, χαί άλλα τήν κυρίαν ΊΡίτζ; Τ ί 5έλουν 
λέγειν οί ξένοι, όταν μάς βλέπωσι χωρίς αίσ5ησιν κα
λού, καί χωρίς διάκρισιν ; καί τό κυριώτερον, τί 5έλουν 
συλλογίζεσ5αι οί φρόνιμοι, όταν μάς βλέπωσι τόσον 
ε’χδότους είς τάς 5εατριχάς παραστάσεις, χαί παραμε- 
λούντας ώς εχ τούτων χαί τήν παιδείαν μας χαί τήν 
άναγέννησίν μα ς;

Αί παράφοροι φωναί είς τό 5έατρον, είναι τό άσμα, 
τό όποΓον είς τούς χορούς των έμελλαν νά ψάλλωσιν οί 
νέοι μας ουτοι; τό,

’λμμις ύί γ' ίββόμ&α χοΧλί χοί^ωτει' 
ή ή 5εατρομανία είναι τό δείγμα τών χρηστών ε’λπίδω* 
χας; Εντροπή, Ελληνόπουλα! ή διαγωγή σας αυτη 
δέν είναι έπαινετή· όνομα μόνον Ελληνικόν φέρετε·

Αι’όώί, ΆξγιΤοι, χαχ' ¿λίγχια, ιΐόν; άγητοι’,
Α θ ή ν α .
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ΒΟΑΣ ΣΤΣΦ ΙΓΚ ΤΗ Ρ.

« I  ΒΟΑΙ είναι δφεις παμμεγέ5εις, μή φαρμακεροί, Π τούς νά 5ανατόνωσι μεγάλα ζώα διά συσφίγξεως, πρίν 
,πειρον δ’ έχοντες ίσχύν μυώδη, ήτις ένδυναμόνει αύ-1| καταρροφήσωσιν αυτα ακέραια.
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I οιουτων τεράτων γ ίνετα ι μνήμη καί είς τούς άρχαί- 
ους Ε λληνας καί 'Ρωμαίους συγγραφείς. Ό  Α ρ ισ το 
τέλης (β ιβ . η. κίφ . 28) αναφέρει Λιβυκούς τινας όφεις 
εκπληκτικού μεγέθους, διηγούμενος μάλιστα καί ότι 
διωξαντες ποτε ταξειδιωτας κατά  την παραλίαν ε’κείνην, 
άνετρεψαν μιαν τών τριήρεων. Τ α  δύο α ί ν ά π  έ - 
λ ω ρ α ,  ώς περιγράφει αύτά ό Θεόκριτος είς το 24 ε ι
δυλλίου, τά  σταλΒ έντα ύπό της Ή ρ α ς  νά πνίξωσι τό 
βρέφος 'Ηρακλή εις την κοιτίδα του, εμφαίνουσι τινάς 
τών ερπετών τούτων ιδιότητας. Ό  τρόπος, καΒ’ ον 
παριστάνει ό Θεόκριτος ότι περιετύλιξαν τα ς  σπείρας 
αύτών εις το τέκνον, έπ ε ιτα  δε διέλυσαν αύτάς ύπό της 
βαρείας πνιγόμενα  χειρός τοϋ ήρωί'κοϋ νηπίου, ύποδηλοί 
την εςιν συσφίγγοντος όφεως. Ό  Λαοκόων τοϋ Βιργι- 
λίου άναμφιβόλως χρεωστεΓ την γένεσιν αύτοϋ είς τά 
κοινώς λεγάμενα περί συσφιγγόντων όφεων. Ό  Οναλέ 
ριος Μάχιμος ιστορεί ότι μεγίστου φόβον έπροξένησεν 
είς τούς 'Ρωμαίους ε’πί 'Ρηγούλου ύπερμεγέΒης τ ις  όφις, 
εμφωλευμένος είς τάς όχΒ ας τοϋ Βαγράδα η Μ αγράδα 
πλησίον της Ίτύ κ η ς . Λ έγετα ι ότι πολλούς μέν στρα- 
τιώ τας κατερρόφησεν, άλλους δέ περιτυλίξας είς τάς 
σπείρας ε’Βανάτωσε, καί άπεμ,άκρυνεν ε’κ τοϋ ποταιιοϋ 
όλοκληρον το στράτευμα· έωσοϋ, ε’πί τέλους, άτρωτος ών 
δια  κοινών οπλών, άπωλέσΒη μέ βαρείας π ίτρας σφεν- 
οονισΒεισας έκ των είς πολιορκίας χρησίμων τότε στρα
τιωτικών μηχανώ ν. Ά λ λ α  καί μετά Βάνατον έςηκο- 
λουΒει έτ ι νά ένοχλη το στράτευμα- διότι ε’πί τοσοϋτον 
έμιάνΒησαν τά  υδατα μέ το αΓμα. καί ό άήρ μέ τά ς 
ε’κ τοϋ διεφΒαρμένου πτώματος άναΒυμιάσεις, ώστε 
η’ναγκάσΒησαν οί 'Ρωμαίοι νά μετακινήσωσι το στρα- 
τοπεδρν, λαβοντες όμως μεΒ’ εαυτών το δέρμα, εκατόν 
είκοσι ποδων τό μήκος, καί πέμψαντες αύτό είς 'Ρώμην. 
Κ ατα  τον Πλίνιον, ό Μ εγασΒένης έγραψεν ότι τόσον 
υπερεμεγαλύνοντα οί δφεις είς τάς Ινδ ίας, ώστε κατερ- 
ροφων ακεραίους ε’λάφους καί ταύρους. ΓΙροσΒέτει δέ 
ό Π λινιος ότι καί είς την ’Ιτα λ ία ν  εΰρίσκοντο δφεις, 
Βοαι καλούμενοι, τόσον μεγάλοι, ώστε είς την κοιλίαν 
ενός φονευΒέντος επί της βασιλείας τοϋ Κλαυδίου εύρ-'Βη 
ακέραιον βρέφος. Ό  Σουετόνιος άναφ/ρει δφιν πεντή- 
κοντα πηχών τό μήκος, δειχΒ έντα  ποτέ είς 'Ρώμην. 
Ε ίς  τον Α ίλιανόν ωσαύτως καί είς άλλους άρχαίους 
συγγράφεις γ ίνετα ι μνήμη τερατωδών δφεων.

Κ α τά  τόν Π λίνιον, οί δφεις ούτοι ώναμάσΒησαν 
B eat, διότι κοινώς ε’λίγετο οτι κατά πρώτον ε’τρέφοντο 
με τό γάλα  φών δαμάλεων- ε ίνα ι δ’ άξιοσημείωτον ότι 
επ ικρατεί άκόμη μεταξύ τινων χωρικών της Ευρώπης 
τοιαυτη ιδέα,, περί δφεων. Τ ην σήμερον εύρίσκονται 
οί B oat είς τά ς  Ά να το λ ικ ά ς ’Ινδ ία ς , είς την Α φρικήν, 
καί είς την Νότιον ’Αμερικήν, όπου μάλιστα  έλατρεύ- 
οντο υπό φυλής τινός τών ΙΊερρυανών. Τό κατά μέσον 
όρον μήκος τοϋ B oa Συσφιγκτήρος είναι περί τούς τριά
κοντα πόδας, άλλά ψΒάνει κάποτε είς τεσσαράκοντα, 
πεντήκοντα, η καί εξήκοντα- κα τέχει'λο ιμ όν  μεταξύ 
τών ερπετών την αύτήν σχετικήν Βέσιν, την οποίαν ό

έλέφας μεταξύ τών τετραπόδων, καί ή φάλαινα μεταξύ 
τών κατοίκων της Βαλάσσης. Οί όδόντες τοϋ Βόα. 
είνα ι διατεΒειμένοι σχεδόν ώς οί τών άλλων μη φαρ- 
μακερών δφεων, μακροί δντες, οξείς, καί ¿πίσω κεκλιμέ
νοι- άχρηστοι πρός τό μασσαν, άρμόζοντες δέ μόνον 
είς την τοϋ Βηράματος κράτησιν. Τό Βεμελιώδες χρώ 
μ α  τοϋ Βόα Συσφιγκτηρος είναι κιτρινωπόν λευκόφαιου, 
μέ τιυα  μεγάλην καστανόχροον διακεκομμένην σειράν, 
κατά  τόν νωτον ε’κτεινομένην άπό την κεφαλήν έως τό· 
άκρον της ούράς, καί μέ σ τ ίγ μ α τα  ε’πί τών πλευρών. 
Τόνομα Συσφιγκτήρ παράγεται άπό την φοβεράν μυώδη 
ίσ χύ ν , δ ιά  της όποιας κατασυντρίβων Βανατόνει όσα 
περιλάβη είς τά ς  σπείρας αύτοϋ δυστυχή ζώα. Κ αί 
άληΒεύει μέν ότι οί πλείστοι τών δφεων έχουν μέχρι 
τινός την συσφιγκτικήν ταύτην δύναμ ιν  άλλά κοινώς 
δεν μ εταχειρ ίζοντα ι αύτην οί μικρότοροι δφεις ότάν 
συλλαμβανωσι τό Βήραμά των, καΒότι τό στόμα κα ί 
οί όδοντες μόνον ε’ξαρκοϋσιν είς αυτούς.

’Ε κ  μακρών μονον διαλειμμάτων τροφήν χρειαζόμενος 
ό βε'ας συσφιγκτηρ, ώς οί περισσότεροι τών άλλων δφεων, 
δ α π α νά  τό πλείστον μέρος της ζωής αύτοϋ συνεστραμ
μένος καί κοιμώμενος, η είς νεκρώδη κατάστασιν, ε ίς  
την οποίαν χωρίς κινδύνου η δυσκολίας έμπορεί τ ι ς  
αύτόν νά καταπολεμ.ηση, ε’άν μάλ ιστα  εσχάτω ς ε’πλη- 
ρωΒη άπό τροφήν- νά προσβάλη τ ις  όμως αυτόν ενεργόν 
δντα, ήΒελεν είσΒαι μανιώδες. "Οταν πεινάση τό· 
γιγαντια ίον  τοϋτο Ιρπετόν, ή δραστηριότης αύτοϋ γ ίνε
τα ι τόσον εκπληκτική, όσον ητο πρότερον παράδοξος ή  
ξυλώδης αδράνεια του. Δ ι’ άγραν ένεδρεύων ό Βόας, 
προσκολλαται συνηΒως είς τόν κορμόν η τούς κλάδους 
δένδρου τινός, ε’κλέγων πάντοτε τά  μέρη όπου συχνάζουν 
τετράποδα διά βασκην η ποτον. Ε ίς  την Βέσιν ταύ
την περικινείται ώς νά ητο κλάδος τοϋ δένδρου, έωσοϋ 
νά πλησιάση δυστυχές τι ζώον- τότε δέ, άφίνων έξαφνα 
την Βέσιν αύτοϋ, πιάνει τό άνύποπτον Βϋμα, καί τυλίσ- 
σει σπειρηδόν τό σώμά του περί τόν τράχηλον καί τό 
στήΒος. Μ ετ’ ο) ιγα ς  άνωφελεΓς κραυγάς καί άγώνας 
π ν ίγετα ι καί ε’κπνέει τό ταλαίπωρου περιπεπλεγμένου 
ζώον. Σημειωτίον δέ ότι τό άποτίλεσμα τοϋτο ε’π ιφ ί- 
ρων ό δφις, δέν συστρέφεται μόνον περί τό Βηραμα, άλλά 
καί βάλλει σπείραν ε’πί σπείρας, ώς διά  νά προσΒέση 
όσον τό δ^-ττόν περισσότερον βάρος είς την μυώδη 
ενέργειαν* αί σπεΐραι αύται Ιπομ.ένως σφ ίγγονται βα Β - 
μηδόν μέ τοιαύτην άπειρον δύναμιν, ώστε νά κατασυν- 
τρίβωσι τά  κυριώτερα οστά- τοϋτο δέ γ ίνετα ι ούχί μό
νον πρός Βανάτωσιν τοϋ ζώου, άλλά καί διά νά λάβη 
το πτώμα του μορφήν την εύκολωτέραν πρός καταρρόφη- 
σιν. Τούτου γινομένου, ετοιμάζεται, ό Βόας είς την 
καταρρόφησιν τοϋ πτώματος. Ά φοϋ σπρώξη τά μέλη 
είς την πλέον εύάρμοστον Βέσιν, καί καλύψη τήν ε’πι- 
φάνειαν μέ τόν ιξώδη σίελόν του, λαμβάνει τό ρόγχος 
τοϋ Βηράματος είς τό στόμα, τό όποιον ε’π ιδέχετα ι 
μεγίσνην έκ τα σ ιν  μέ πολλάς δέ κατά διαδοχήν Βαυ- 
μασίους μυώδεις συστβλάς, σύρει βαΒμηδόν εντός τό
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έπίλοιπον τοϋ σώματος, μετά  σταΒεράς και τακτικής 
κινήσεως. ’Ενώ τό ζώον προβαίνει διά τοϋ οισοφάγου, 
τά  μέρη όΒεν όιεπ 'ρασεν αναλαμβάνουν τό πρότερον 
•αύτών μέγεΒος, άν καί την άμεσον αυτοϋ Βεσιν εμφαι- 
νη πάντοτε εξωτερική τ ις  όγκωσις. Θηρευουν δε γ εν ι
κώς σκύλους, α ίγα ς , δορκάδας, καί τά  μικρότερα του 
κυνηγίου ε ίδη . Κ ατά  τινας ¿φορμώσι καί είς βουβά
λους καί είς τίγρεις- πλήν τοϋτο είνα ι ι»λυ  άβεβαιον. 
Ε ίς  άνΒρώπους όμως β εβ α ιό τα τα  προσβάλλουν, ως 
άποδεικνύεται έκ τοϋ επομένου ανεκδότου.

* ’Ο λίγα  Ιτη  πριν ύπάγωμεν είς τήν Καλκουτταν, 
δ ιηγείται' τ ις , * ό πλοίαρχος εγχωρίου τινός καραβιού, 
περνών άπό τό μέρος τό λεγόμενον Συνδερβυνδα, 
έστειλε μίαν λέμβον είς τήν ξηράν δ ιά  νά έπαρη νωπα 
- ιν α  όπωρικά, καλλιεργούμενα ε’κεί ύπό τών ολίγων 
άΒλίων κατοίκων τής μισοξένου αύτής χωράς.  ̂ΦΒα- 
σαντες είς τό παράλιον, ήραξαν τήν λέμβον, και άφη- 
σαντες ενα μέσα πρός φύλαξιν, έξήλΒον. Ο Λασκαρ^, 
όστις άπέμεινεν είς τήν λέμβον, άπηυδημένος έκ της 
Βερμότητος, έπλαγίασεν ύπό τά  καΒ ίσματα, και άπε- 
κοιμήΒ η. ’Ενώ δ’εύρίσκετο είς τήν εύδαίμονα ταυτην 
άναισΒ ησίαν, παμμεγέΒ ης τ ις  Βόας Συσφιγκτήρ προ- 
έκυψεν άπό τό δάσος. ΙφΒασεν είς τήν λέμβον, είχεν 
ηδη περιτυλίξειν είς τόν κοεμώμενον τό^τερατωδες σωμα 
του, καί έλειπεν ολίγον νά κατασυντρίψη α ύτόν  άλλα 
κατ’ ευτυχίαν τήν κρίσιμου ταύτην στιγμήν ΙφΒασαν 
βί σύντροφοί του, και κτυπήσαντες τό τέρας, άπεκοψαν 
μέρος τής ούράς, κατά  συνέπειαν τοϋ οποίου τοσον 
ήσΒένησεν, ώστε δέν ήδύνατο πλέον κάμμιαν ^βλάβην 
νά ε’πιφέρη. Εύκόλως έπειτα  ε’ΒανατώΒη ό όφις, και 
μετρηΒείς εύρέΒη εξήκοντα δύο ποδών καί τινων δακτυ-
λων τό μήκος. ; β

Ε ίς  τήν Βραζιλίαν έπικρατεί ίό ,α  τ ις , οτι οποίος
έδαγκάσΒ η άπό τόν βόαν συσφιγκτήρα δέν έ χ ε ι τίποτε
νά φοβήται ά π ’ άλλον τ ινά  δφιν. Ή  ίοέα όμως αυτη
πιΒανόν ότι είναι προληψις.

Α Π Ο Λ Ε Ι Π Ε ΙΣ  Τ Ο Υ  ΧΡΙΣΤΙΑ ΝΙΣΜ Ο Υ.
ΆριΒ-. 4.

Θ Α Τ Μ Α Τ Α .  Μ Ε Ρ Ο Σ  Α  .

ΜΟΛΟΝΟΤΙ κατά τούς χρόνους τ^υ Αποστολών 
πολλαί προτητείαι, τών όποιων ημείς γινώσκομεν^τήν 
πλήρωσιν, δέν ήσαν έτ ι πεπληρωμέναι^ άρκετά όμως 
ε ίχ α ν  ίδεΐν πληρωΒέντα περί τοϋ Ιησοϋ οί τοτε ?ών- 
τες, ώστε μετά λόγου νά πιστευσωσι και να παραοε- 
χΒ ώ σι τόν Χριστιανισμόν. /

Ά λ λ ’ ίσως άπορήση ό άναγνωστης, και ε ίπ ^ , 1 ις 
ή χρεία  νά έρευνώσι τά ς  Γραφάς τή ς Π αλα ιας Δ ια 
θή κ η ς πρός έπ ιβεβα ίω σ ιν τών όσα οί ’Απόστολοι έδι- 
δασκαν, άν οί ’Απόστολοι αύτοί τωόντι έΒαυματούργουν, 
ώς μάς λέγει τό Ε ύ α γγέλ ι.ν  ; Π ώ ς ήτο δυνατόν νά μη

*  Λ ο ο χ α ρ ί ;  λ ί γ ο » · » «  ί* ί  τ ξ »  ’ΐ» · ί ία ε  «  ¿ 7 Ί “ Ρι0< » ν τ « ·

πιστεύσωσιν είς τήν άγγελίαν τών άνδρών τούτων, ενω 
έβλεπαν αυτούς ότι έγγίζοντες μόνον έΒεραπευαν τους 
άσΒενείς, καί μ’ ένα λόγον έδ ιδαν είς τους τυφλους 
φώς, κα ί τούς χωλούς έκαμναν νά περιπατώσιν ; Αλλα 
πρέπει νά ένΒυμώμεΒα ότι τόν καιρόν έκεινον οι αν- 
Βρωποι έπίστευαν είς τήν μ α γ ικ ή ν - ό χ ι μόνον δε τοτε, 
άλλά καί πολύν χρόνον άφοϋ ό Χ ριστιανισμός έπεκρα- 
τησεν, ό λαός κοινώς έπίστευεν ότι ύπήρχαν μάγοι, 
οΐτινες διά  τής βοηΒείας τών πονηρών δαιμονών ηδυ- 
ναντο νά Βαυματουργώσιν. Έ π ί  δέ των ’Αποστολών, 
ή έσφαλμένη α ίτη  περί τής μαγικής ιδέα ήτο γενικω- 
τάτη, τόσον μεταξύ τών ’Ιουδαίων όσο; και μεταςυ τοΛ 
ΈΒ νικώ ν. Ό σ ο ι ε’κ τών ’Ιουδαίων, τά  Βαυματα τοϋ 
Ίη σ οϋ  ίδόντες, άπέβαλου αύτόν, διϊσχυρίζοντο οτι ητο 
μάγος, Βαυματουργών διά τοϋ άρχοντος τών δαιμονών. 
Τοϋτο δέ ούχί μόνον ιστορείται ύπό των Χριστιανών 
συγγραφέων τής Κ αινής Δ ιαΒ ήκης, άλλά καί^ σώζεται 
πατροπαράδοτον εως τή ς  σήμερον μεταξύ τών απιστούν- 
των ’Ιουδαίων- οίτινες έχουν άρχαίόν τ ι βιβλιον, οπου 
κα τ’ αύτόν τόν τρόπον έξηγείται ή γένεσις τής Χ ρ ισ τια 
νικής Βρησκείας. Ά ναμφ ιβόλω ς δέ τοϋτο έξ αρχής 
διϊσχυρίζοντο οί έχΒροί τοϋ Ίησοϋ._ Δ ιότι, αν. οι σύγ
χρονοι καί συντοπίται αύτοϋ ηρνοϋντο την αληΒειαν 
τών Βαυμάτων, καί διεκήρυτταν ότι^ τά  περι αυτών 
ήσαν μυΒώδη, καί ότι Βαυματα ποσώς δεν ένηργηΒη- 
σαν, τό αύτό β έβ α ια  ήΒελαν έξακολουΒειν νά^λεγωσι 
πάντοτε οί άπόγονοί των. Π άντη άπίΒανον είναι οτι 
άλλη γενεά Ιουδα ίω ν ήΒελε προσδράμειν είς την προ- 
φασιν τής μαγεία ς, διά νά έξηγήσρ Βαυματα, υπο των 
συγχρόνων ουδόλως ώμολογημένα, άλλ’ ώς πλαναι Βεω- 
ρηΒέντα ύπ’ αύτοϋ έκείνου τοϋ λαοϋ, μεταξύ τοϋ όποιου
έλέγετο ότι ένηργήΒησαν.  ̂ τ

Τό αύτό φρόνημα περί τής ύποΒέσεως ταυτης είχαν  
καί οί ε’κ τών Έ Βνών ύπεναντίοι τοϋ Χριστιανισμού, 
είς τήν μαγικήν ωσαύτως άποδίδοντες τά  Χ ριστιανικά 
Βαυματα. Τοϋτο δέ μανΒάνομεν άφ’ όλα τά  σωζόμενα 
λείψανα τών κατά τοϋ Χριστιανισμού άρχαίων συγγραμ
μάτων, ώς καί τών είς αύτά γενομένων άπολογιών.  ̂

’Εάν τήν σήμερον ε’φαίνετό τ ις  έπαγγελλόμενος οτι 
έστάλΒη έκ Θεοϋ, καί ότι Βαυματουργεϊ πρός άπόδε^ιξιν 
τής τοιαύτης άποστολής, τό μόνον ζή τη μ α  φυσικά ήΒε
λεν είσΒαι, Θαυματουργεί τω ό ντ ι; άπαντες δέ ήΒελαν 
πιστεύσειν αύτόν δ ιαμ ιάς, εύΒύς άφου ¿πληροφορούντο 
ότι ε ίχε πράξειν τ ι άναντιρρήτως ύπερβαίνον τήν άν- 
Βρωπίνην δύναμιν. Ά λ λ ’ οϋτω πως οί άνΒρωποι δεν 
έκριναν τοπάλαι. Τότε δέν ε ίχ ε  νά λυΒη εν μονον 
ζήτημα, άλλά δύο- πρώτον, έάν άληΒώς ε ίχ ε  φανερω- 
Βήν σημείόν τ ι ύπέρ τήν δύναμιν τοϋ άνΒρωπου- και 
δεύτερον, έάν ή ύπερφυσική αυτη δυναμις προηρχετο 
έκ Θεοϋ ή έκ πονηροϋ δαιμονος. ^

Άφοϋ δ’ έλύΒη τό πρώτον ε’κ τών ζητημάτων τούτων, 
τουτέστιν, άφοϋ ώμολογήΒη τών Βαυμάτων ή  άλήΒεια, 
οί ’Ιουδαίοι άμφίβαλλαν έτι ή καί δέν έπίστευαν^την 
ύπό Χριστοϋ διδασκομένην Βρησκείαν, έπειδή τοσοϋτον
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οιεφερεν άφ οτι αύτοί περιεμεναν* καί κατά συνέπειαν 
το πλειστο'ν μέρος αυτών άπέδιδαν είζ μαγείαν τά θαύ
ματα του. Αλλοι τινές όμως ησαν ειλικρινέστεροι, 
εύγενέστεροι, κατά την φράσιν της Γραφής, ώς οι Βε- 
ροιαΓοι. Ουτοι, ε’πιμελώς τάς Γραφάς ε’ρευνήσαντες, 
ειοον οτι αι περι του Χρίστου άρχαίαι προφητεΓαι 
συνεφώνουν με παν ο,τι ό Ίησοΰς εΓχε πράξειν καί πά- 
θειν. Τοΰτο δ’ ε’πληροφόρησεν αυτούς ότι αί θαυμα- 
τουργίαι ησαν της θείας δυνάμεως, καί ούχί των πο
νηρών δαιμονών άποτελέσματα, καί ότι επομένως ήγγι- 
κεν η βασιλεία των ουρανών.

Εαν λοιπον σε είπη τις, 1 Πόσον οί τότε ζώντες καί 
τα θαύματα βλεποντες ενώπιον αύτών ένεργούμενα 
ύπερβαινουσιν ημάς, οιτινες μόνον άναγινώσκομεν περί 
αύτών είς άρχαία βιβλία, καί πώς ε’μποροΰν οί σημε
ρινοί άνθρωποι νά πιστεύωσι τόσον σταθερώς, όσον οί 
τοτε ; ουνασαι ν’ άποκριθης ότι τά πάθη καί τά άγαθά 
των διάφορων ανθρωπων σχεδόν είναι ισόρροπα. Οί 
τοτε ζωντες δεν ε’βιαζοντο (ουδόλως περισσότερον άπό 
ημάς) νά πιστεύωσι θέλοντες καί μη θέλοντες- άλλ’ 
αφινοντο να δείχνωσιν ειλικρίνειαν, δικαίως κρίνοντες 
άπό τάς ε’νώπιον αυτών άποδείξεις. "Οσοι δ’ εξ αύτών 
ησαν αποφασισμένοι νά ύποχωρήσωσιν είς τάς δημώ- 
οεις κατα του Ίησοΰ προλήψεις, καί ν’ άποβάλωσιν 
αυτόν, ευρισκαν άπολογίαν πρόχειρον (άπολογίαν, την 
οποίαν ούδείς την σήμερον ήθελεν άκροασθήν) άποδί- 
δοντες τα θαύματά του είς τάς κοινώς πιστευομένας 
τότε μαγικάς τέχνας. Καί πάλιν, μολονότι εκείνοι 
εβλεπαν πολλά θαύματα, περί τών οποίων ημείς μόνον 
άναγινώσκομεν, δεν εβλεπαν όμως το μέγιστον εκείνο 
θαΰμα (¿ις δύναται νά όνομασθη) τδ προκείμενον είς 
τούς ήμετέρους οφθαλμούς, την εκτοτε δηλ. γενομένην 
πληρωσιν τοσούτων προφητειών, καί μάλιστα τών είς 
τους ’Ιουδαίους καί την ε’ξάπλωσιν της Χριστιανικής 
θρησκείας άναφερομενων.

Ο ΚΑΦΕΣ.
Το δένδρον, η μάλλον ό θάμνος, ε’κ του οποίου ό 

καφές γεννάται, ονομάζεται ύπδ τών βοτανολόγων 
Κοφφε'α ’Αραβική. Άναβλαστάνει δέ όρθιος σχεδόν 
ό θάμνος ουτος, φθάνων είς ύψος οκτώ έως δώδεκα 
ποδών, μακρά έχων, άδιαίρετα, λεπτά κλωνιά, ε’πί 
τά κάτω νεύοντα, ε’σκεπασμένα δέ μέ άειθαλή φύλλα, 
όμοια τών της δάφνης. Τά άνθη είναι λευκά, μέ 
βραχείς μίσχους, καί παρεμφ'ρουσι μέ τά της ίάσμης. 
Ό  καρπός είναι κόκκος ε’ρυθρός, όμοιος κερασίου, ίχων 
δέ ώχραν, άνοστον, καί όπωσοΰν ιξώδη ψίχαν, ητις 
περιλαμβάνει δύο σκλ.ηρούς ωοειδείς σπόρους, ομαλούς 
*κ του ενός μέρους, καί καμπύλους ε’κ του- άλλου. Οί 
σποροι ουτοι είναι ό καφές, τον οποίον όλοι γνωρίζομεν. 
’Εντός δέ του κόκκου, είναι πρός άλληλα ε’στραμμένα 
τά ομαλά μέρη αύτών, καί περιτυλιγμένα ύπό χονδρώ- 
δους μεμβράνης.

Του θάμνου τούτου ύπάρχουσι διάφορα είδη, προερ-

χόμενα άπό τό χώ μα  καί τό κλίμα* όλα τά. δένδρα του 
καφέ, όσα εύρίσκονται είς τά ς  Δ υτικάς ’Ινδ ία ς καί 
την ’Αμερικήν, κατάγονται άπό φυτόν τ ι του καφέ, τό 
οποίον α ί άρχαί της πόλεως Ά μστελοδάμου περί τό 
1714 ε’χάρισαν είς τον βασιλέα Λοδοβίκον τον ιλ '.  
Τό φυτόν τοΰτο περιεποιήθη ό βοτανικός Jussieu 
είς την πόλιν Μαρλύ· τό δέ 1718 ε’στάλθησαν ε’ξ αύ
τοΰ φυτά είς την Σουρινάμ, Καϋέννην, καί Μ αρτινίκην. 
Μ ετά ταΰτα  πρέπει νά έξηπλώθη ταχέω ς κ α τ ’ όλας 
τάς Δυτικό—Ί ν δ ικ ά ς  νήσους ή τοΰ καφέ καλλιέργεια, 
επειδή τό 1732 ε’γίνετο ήδη τοσοΰτος είς την νήσον 
Ία μ α ϊκ η ν , ώστε η κυβέρνησες ε’νομο.5-έτησεν ύπέρ αύτοΰ.

Οί "Αραβες ε’γνώριζαν τον καφέν πολύ άρχητερα- 
την εισαγω γήν αύτοΰ γενικώς άποδίδουν είς τόν Με- 
γαλλεδδίν, Μουφτην της κατά την εύδαίμονα ’Αραβίαν 
πόλεως Ά δ έν , όστις ε ίχε  γνωρίσειν τό ποτόν τοΰτο είς 
την Περσίαν, καί τό μετεχειρ ίσθη  ώς ιατρικόν ε’πιστρέ- 
ψας είς την πατρίδα του. Κ ατά  πρώτον ητο βραδεία 
ή πρόοδος τοΰ καφέ· μόλις τό 1554 ήρχισαν νά πωλώ- 
σιν αύτόν δημοσίως είς την Κωνσταντινούπολιν. Ά -  
πηντησεν όμως καί είς την πρωτεύουσαν ταύτην δυσκο
λίας τινάς τό καινοφανές ποτόν  παρατηρησας ό Μουφ
τής οτι οί Τοΰρκοι ε’σ ύχναζαν περισσότερον είς τα  κ α 
φενεία παρά είς τούς ναούς, ε’πρόσταξε νά κλεισθώ σιν- 
άλλ’ ε’πειδη ό λαός είχεν ηδη συνειθίσειν πολύ τό πο
τόν, κατέστησεν ό Σουλτάνος πάλιν έλευθεραν την πώ- 
λησιν αύτοΰ, μέ δ ιαταγήν νά πληρονωσι τά καφενεία 
σημαντικόν φόρον. Τοσαύτην δέ ΰπόληψιν άπίκτησεν 
ό καφές, ώστε διηγοΰνταί τινες οτι α ί Τούρκισσαι ε ίχα ν  
τό δικαίωμα νά λάβωσι διαζύγιον, αν οί άνδρες αύτών 
ήμέλουν νά τάς προμηθεύωσιν άρκετήν ποσότητα καφέ.

Ά δη λον  είναι πότε πρώτον ε ίσ ή χθ η  ό καφές είς τά  
δυτικά μέρη της Εύρώπης. I l iS -ανόν ότι πρώτοι έλα- 
βον τό έθιμον τοΰτο οι Βενετοί, καθό καί μάλλον εμπο
ρευόμενοι τότε μέ τούς τόπους της ανατολής. Βενετός 
τ ις , γράφων ε’κ Κωνσταντινουπόλεως πρός τόν ε’ν Βενετία
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ανταποκριτήν αύτοΰ τό 1615 , άναφερει τον καφεν 
ώς άγνωστον είς την πατρ ίδα  του. Μ ετα τριάκοντα 
Ιτη , κύριοί τινες, έπιστρέφοντεςέκ Κωνσταντινουπόλεως 
είς Μ ασσαλίαν, ε’πηραν μ ε θ ’ εαυτών ολίγον τινά  καφέν, 
όμοΰ καί τά  πρός κατασκευήν αύτοΰ χρειώδη α γ γ ε ία - 
άλλά τό πρώτον καφενείον ή νο ιχθη  εις την πολιν αύτην 
τό 1671. Ε ίς  δέ τό Λονδίνον ε’συστήθη τό πρώτον 
καφενείον ύπό τίνος Έλ.ληνος, Πασκουά τονομα, κατα 
τό 1652· μετά οκτώ χρόνους ε’πέβαλε φορον εις τα  κ α 
φενεία ή ’Α γγλική  κυβέρνησες. _ ν

Τ ά  δένδρα τοΰ καφέ καρποφορούν ε’ντελώς κατα  το 
τρίτον έτος. Οί καφεώνες, άνθισμένοι όντες, παρέχουσι 
θέαν χα ρ ιεσ τά τη ν  άλλά τα  άνθη  διαρκοΰν μ ιαν  ή και 
δυο ημέρας μόνον άνοίγουν δέ όλα όμοΰ εις μ ια ς νυκτος 
διάστημα. Ο ί σπόροι λογίζοντα ι ώριμοι, όποταν οί 
κόκκοι λάβωσι β α θ ύ  κόκκινον χρώμα.  ̂ Ε ίς  την Αρα
βίαν άφοΰ άπλώσωσι πανία  ύπό τά. δένδρα, τινασσουν 
αύτά, καί ό ώριμος καρπός π ίπ τ ε ι  εύθυς. Επομένως 
οί κόκκοι άπλόνονται είς ψ άθας, καί ε’κ τίθεντα ι εις τα ς 
ηλιακάς άκτίνας, έωσοΰ εντελώς νά ξηρανθώσι- τοτε 
δέ συντρίβεται ό φλοιός μέ μεγάλους βαρείς κυλίνδρους 
ξυλίνους η πέτρινους. ’Αφοΰ τοιουτοτροπως κ αθαρ ισθή  
ό καφές άπό τόν φλοιόν καί την ψ ίχα ν , ξηραίνεται πα- 
λ,ιν τέλεια είς τόν ήλιον, δ ια  να μην ύποκειται εις θερ
μότητα  όταν στο ιβασθη  διά τό πλοίον. Ε ίς  τά ς  Δυ
τικάς ’Ινδ ία ς  άκολ.ουθουν άλλην μέθοδον, παντη οια-
φορετικην.  ̂ / ν

Τ ό  καλύτερον εργαλειον οιλ το <ρρυζΐ[Αον του καφε 
ε ίνα ι κυλινδρικόν τι σκεΰος, τό όποίον, άδιακόπως περι- 
στρεφόμενον άνωθεν τοΰ πυρός, δέν άφινει να **ώσι 
παραπολύ τά  περιεχόμενα- καφές δέ κεκαυμενος αξίζει 
πολλά ολίγον λαμβάνει δυσάρεστόν τινα  πίκραν γεΰσιν,
καί χά νει τό πλείστον μ έ ρ ο ς  τ η ς  αρωματικής οσμής του. 
"Οσον ταχύτερα μετά τό φρύξιμον μ εταχειρ ιζομ εθα  τόν 
καφέν, τόσον είναι καλητερος,

Ό  καφές, λαμβανόμενος τό πρωί με θερμόν γαλα 
καί μέ ζά χα ρ ιν , είναι θρεπτικώτατος" μετά τό γεΰμα 
χρησιμεύει πρός εύπεψ ίαν  πάντοτε ομως εις ταυτην 
την περίστασιν πρίπει να πινωμεν αύτον χωρίς γαλα, 
και μ ’ όσον τό ουνατον ολιγωτεραν ζαχαριν. ι

Νεΰρα τινά  τοΰ ήμετέρου συστήματος καθιστάνει 
ζωηρότατα ό καφές, καί ταχύνει ολας αυτών τα ς  ενερ- 
γε ία ς . "Ε χ ε ι δέ μεγάλην επιρροήν καί είς τόν εγκέ
φαλον, πλ.’ον ευαίσθητου και ενεργότερου καμνων αύτον, 
καί κατά  συνέπειαν άφαιρών πάσαν α ίσ θ η σ ιν  κόπου η 
νυσταγμού. ’Ε ν ισ χύει δε το ανθρώπινον σύστημα και 
ν’ ά νθ ίσ τα τα ι είς τό ψύχος καί είς την ύγρασιαν, και 
ε ίνα ι άριστος διά νυκτερινούς οδοιπόρους, και τους κ α 
τοίκους ύγρών τόπων. Ε ίς  δέ τά  θερμά κλίματα  άφαι- 
ρεϊ την έξ ύπερβολικης θερμότητος προερχομένην χα,υ- 
υωσιν, καί β ο η θ ε ί τόν στόμαχον νά ε’κπληροί τό ύπούρ- 
γη μ ά  του.

Δ ιά  τούς πληθωρικούς όμως και τους ρεποντας εις 
δυσκοιλιότητα ό καφές είναι ανάρμοστος- προσέτι και

διά  τούς είς αιμορροΐδας ύποκειμένους, ώς καί δ ιά  τάς 
γυναίκας ε ίς  τινας καταστάσεις τοΰ ίδιου αύτών συστή
ματος. Ε ίνα ι δέ βλαβερός καί είς τούς έχοντα ς πολύ 
εύερέθιστα τά  αίματηφόρα α γγε ία , προσφυέστερος έν 
γένει ών ε ίς  τούς ισχνούς η τούς προβεβηκοτας την 
ηλικίαν παρ’ είς τούς νέους η τούς πολλά εύρώστους.

Ε ίς  τινα  π ά θη  τών νεφρών καί τη ς φύσκης, ώς π. χ .  
όταν πάσχω σιν άπό χαλαροτητα και ασθένειαν αύτα 
τά  όργανα, ό καφές είναι χρησιμώ τατος- κατά  δέ τινας 
συγγραφείς τό δεινότατου πάθος της πέτρας ώλιγόστευ- 
σεν είς τόν κόσμον μετά την ε’κτεταμένην χρησιν τοΰ
καφε. f β Χ

Ή  ποσότης τοΰ καφέ, ή κατ’ έτος εξαγόμενη άπο 
τά  διάφορα μέρη όπου παράγετα ι, άναβαίνει είς 120 ,- 
000  τόνων. Ό  μέγας ούτος εμπορικός κλάδος έγεννή- 
θ η  ε’ξ ολοκλήρου άπό τά ς άρχάς τη ς  ^δεκάτης όγδοης 
έκατονταετηρίδος. Τό εν Αμστελ.οδαμω φυτον, εκ τοΰ 
όποιου, ώς είπαμεν ανωτέρω, κατάγονται όλα τα  είς 
την ’Αμερικήν καί τάς Δ υτικάς ’Ινδ ία ς  φυτα τοΰ καφε, 
ε’στάλθη είς τόν Βοτανικόν Κήπον τοΰ Ά μστελοδάμου 
κατά τό 1698  ύπό τοΰ Ό λλανδοΰ κυβερνήτου τη ς ε’ν 
Σουμάτρα Β αταυΐας, όστις έπρομηθεύθη τόν σπόρον, 
ε’ξ ού αύτό έβλάστησεν, άπό την Μ όχαν της ’Α ραβίας. 
’Ιδού δέ όποία είνα ι κατά  συνεγγισμόν ή ποσότης του 
έτησίως εξαγομένου καφε άπο τους οιαφορους τοπους 
της παραγω γής του-— Β ραζιλία , 7 2 ,0 0 0 ,0 0 0  λ.ιτραι 
Ά γ γ λ ικ α ί- Κούβα, 6 4 ,0 0 0 ,0 0 0 ’ Ά υ τ η , 4 0 ,000 ,000 · 
Ί α ύ α , 3 2 ,000 ,000 - Βρετανικαί Δ υτικα ί Ί ν δ ία ι,  25 ,- 
0 0 0 ,0 0 0 - 'Ολλανδική Γουιάνα, 10 ,000 ,000 - Πολι- 
τεία’ι τη ς Νοτίου ’Αμερικής, 8 ,0 0 0 ,0 0 0 - Γ αλλ ικα ί 
Δυτικαί Ί ν δ ία ι ,  4 ,0 0 0 ,0 0 0 - Πορτορρίκον, 4 ,0 0 0 ,0 0 0 - 
Σουμάτρα, 3 ,0 0 0 ,0 0 0 - Κεϋλών, 2 ,000 ,000- Βουρβο- 
ν 'α ,' 2 ,000 ,000- Μ ανίλλα, 2 ,0 0 0 ,0 0 0 - Μ όχα , 1 ,000 ,- 
000·— τό σύνολον, 2 6 9 ,0 0 0 ,0 0 0  λίτραι Ά γ γ λ ικ α ί ,  ή 
120 ,000  τόνοι- οκάδες Τουρκικαί, σχεδόν 9 8 ,0 0 0 ,0 0 0 .

Θ τ Μ Ο Σ Ο Φ ίΑ  τ ο τ  Ε λ ε Φ Α Ν Τ Ο Σ .— Φιλ.ος μου τ ις , 
διατρίψας είς την Ταπροβάνην, ύπηγεν είς τούς Ζωο
λογικούς Κήπους του Λονδίνου, οπου κατ εκείνην την 
έποχην εύρίσκετο Ταπροβαναίκος Ελεφας. Κ ατα  
πρώτον δέν ε’περιεργάσθη τό ζο.ον ίοιαιτερως πως τον 
φίλων μου- άλλ’ άφοΰ τόν ηκουσεν ομιλ.οΰντα προς αύτο 
είς την Ταπροβαναίκην οιαλεκτον, έοειξε μεγάλης 
χαράς σημεία, περιστρεφον τήν προβοσκίδα, και χ α ί-  
δεΰον τόν νέον αύτοΰ φίλον με ολ.ην την αγαλλ.ιασιν 
άνθρώπου, όστις, είς μακρυνην ξενιτείαν εύρισκόμενος, 
άπαντά" ενα του συμπατριώτην.

Τ α  έσοδα τών Ηνωμένων Πολιτειών της ’Αμερικής 
τό 1839 ησαν 3 7 ,2 1 7 ,8 1 2  Δ ίστηλα- τά  δέ έξοδα
3 5 ,6 6 1 ,4 2 7 . «

Τ ά  είδη τής εξαγωγής τό 1839 ε’ξετιμήθησαν 
118 ,359 ,004  Δ ίσ τη λα - τά  Ιέ  τής ε ισ αγω γής 157 ,. 
6 09 ,560 .
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Ο Μ ΥΣΤΗΡΙΩ ΔΗΣ ΞΕΝΟΣ,

Τ οτς παλαιοτάΐους «κείνους χρόνους, δΐε τά τερά
στια καί ύπέρ φύσιν επιστεύοντο με δυσκολίαν όλιγω- 
τέραν παρά την σήμερον, έμυθολογήθη ποτέ, ©τι ξένος 
τις, αλλόκοτος το φαινόμενον, παρετηρήθη βαδίζων 
εις τάς ρύμας μεγαλοπρεπούς τίνος πόλεως της ανατο
λής, καί θεωρών με είδήμονος περιεργείας δμμα τά 
πέριξ αύτοϋ άντικείμενα. Διάφοροι τών πολιτών, συλ- 
λεχθέντες ολόγυρα, ήρώτησαν αύτόν περί της πατρίδος 
και του έργου του- άλλ’ εύθυς κατελαβον δτι δεν ε’νόει 
την γλώσσαν των, ούδ’ ¿γνώριζε τά πλίον κοινά έθιμα 
της άνθρωπίνης συγκοινωνίας. Εις τον ίδιον καιρόν, 
τόσον είδήμων και άξιυπρεπής ε’φαίνετο, ώστε οϋτε βάρ
βαρον οϋτε παράφρονα ήμποροϋσέ τις νά τον ε’κλάβη. 
"Οτε δε, τίλος πάντων, ε’νόησεν άπό σημεία, δτι ήθε
λαν νά μάθωσι πόθεν ήλθεν, ύψώσας τον δάκτυλον, 
έδειξε μ’έμφασιν μεγάλην τόν ουρανόν’ ε’κ τούτου ε’συμ- 
πίραναν οί περιεστώτες δτι είναι κάνεις άπό τους θεούς, 
και ήτοιμάζοντο νά προσφέρωσιν εις αύτόν θείας τιμάς· 
άλλ’ εκείνος, έννοήσας τί έμελετάτο, τάς άπίβαλε με 
φρίκην γονατίσας δε, καί τάς χεΓροος άνατείνας πρός 
τόν ουρανόν, έδωκε νά καταλάβωσιν δτι καί αυτός λα
τρεύει τάς ύπεράνω δυνάμεις.

Μετά καιρόν τινα, λέγεται, ό μυστηριώδης ξένος 
ε’δεχθη την φιλοξενίαν ενός των εύγενών της πόλεως, 
καί εις τόν οίκον αύτοϋ ε’βάλθη μ’ επιμέλειαν μεγάλην 
εις τό νά μάθη την γλώσσαν τοσον δε ταχεία ητον 
ή πρόοδός του, ώστε είς όλίγας ημέρας ήμπόρ:ι νά συν- 
ομιλή μέ ικανήν ελευθερίαν. Ό  εύγενής ξενοδόχος 
άπεφάσισε τώρα νά έναγκαλισθη την πρώτην ευκαιρίαν, 
διά νά ευχαρίστηση την περιέργειαν αϋτοϋ ως πρός 
την πατρίδα καί τόν βαθμόν τοϋ ξένον δτε δ’ ¿φανέ
ρωσε την ¿πιθυμίαν ταύτην, ό ξένος τόν έβεβαίωσεν 
οτι ήθελεν άποκριθήν εις τάς ερωτήσεις του την εσπέ
ραν ¿κείνην μετά την δύσιν τοϋ ήλιου. Ιίερί λύχνων 
λοιπόν άφάς, ε’κβήκαν άμφότεροι είς τά ¿ξώστεγα τοϋ 
παλατιού, δθεν ε’φαίνετο διαμιάς ολόκληρος ή πολυάν
θρωπος καί πλούσια πόλις. ’Αναρίθμητα φώτα άπό 
τάς θορυβώδεις ρύμας καί τά λαμπρά παλάτια άντα- 
νεκλώντο εις τό σκοτεινόν πρόσωπον τοϋ ύπερηφάνου 
ποταμοϋ της· καί πλοία μεγαλοπρεπή, φορτωμένα μέ 
πλούσιας πραγματείας άπ’ δλα τά γνωστά μέρη τοϋ 
κόσμ.ου, ¿γέμιζαν ένταυτω καί ¿καλλώπιζαν τόν λιμένα. 
Αυτη ήτο πόλις, είς την όποιαν ή φωνή τής κιθάρας 
καί τοϋ ψαλτηρίου, καί ό ήχος τής μυλικής πέτρας ήκού- 
οντο άδιακόπως, καί τεχνίται παντός είδους ήσαν ε’κεί, 
καί τό φώς τοϋ λύχνου ε’βλέπετο είς πάσαν κατο,κίαν, 
καί ή φωνή τοϋ νυμφίου καί ή φωνή τής νύμφης ήκού- 
οντο ε’κεί.

Ό  ξένος έθεώρησεν όλίγην ώραν μέ προσοχήν τήν 
φεγγοβόλον θέαν, καί ήκροάσθη τό συγκεχυμένον μουρ- 
μούρισμα τών διαφόρων συμμιγνυομένων ήχων. Έ π ε ι
τα, ΰψώσας αίφνιδίως τούς οφθαλμούς είς τόν άστερό-

εντα ουρανόν, προσήλωσεν αυτούς είς τόν ώραίον έσπε
ρον, δστις ¿κείνην τήν στιγμήν έβυθίζετο όπισθεν 
σκοτεινού τινός δάσους, τό οποίον περιεκύκλου ένα τών 
κυριωτέρων ναών τής πόλεως. ‘ Μή θαυμάζης,’ είπεν 
είς τόν ξενοδόχου, * δτι βλέπω μέ τόσον πόθον τόν 
άργυροειδή ¿κείνον αστέρα. Αυτός ήτον ή κατοικία 
μου· ναι, πρό ολίγου ήμην κάτοικος τοϋ γαλήνιου εκείνου 
πλανήτου, άπό τόν οποίον ματαια περιέργεια μ’ ¿κίνησε 
να μακρυνθώ. Πολλάκις είχα θεώρησειν μέ θαυμα
σμόν τόν λαμπρόν τοϋτον κόσμου σας, έν άπό τά ωραιό
τερα καλλωπίσματα τοϋ στερεώματος μας, καί ή ένθερ
μος ε’πιθυμία, τήν οποίαν πολύν καιρόν η’σθανόμην νά 
γνωρίσω τίποτε περί τής καταστάσεώς του, έπληρώθη 
τέλος πάντων άπροσδοκήτως. Έλαβον άδειαν καί δύ- 
ναμιν νά διαπεράσω τό άπειρον χάοτ, καί διεύθυνα 
τόν δρόμον μου είς τήν μακρυνήν ταύτην σφαίραν. Ή  
άδεια όμως αυτη ήτο συνωδευμένη μέ συνθήκην τινά, 
είς τήν οποίαν ό τής έπιχειρήσεως σφοδρός πόθος μέ 
παρεκινησε βιαιως να συγκατανεύσω· ήγουν, δτι πρέπει 
άπο τοϋ νϋν νά μένω κάτοικος τής παράξενου ταύτης 
γής, καί νά υποφέρω δλας τάς μεταβολάς, είς δσας 
ύποκεινται οί ¿ντόπιοι. Εΐπέ με λοιπόν, σέ παρακα
λώ, τά περί τοϋ άνθρωπου, καί ε’ξήγησέ μου, πληρέστερα 
παρ’ δ,τι άκόμη καταλαμβάνω, δλα δσα βλέπω καί 
άκουω ολόγυρά μου.’

‘ Τωόντι, κύριε,’ άπεκρίθη ό ε’κπεπληγμίνος εύγενής,
* άν καί άγνοώ ολως διόλου τά ήθη καί τά έθιμα, τά 
προϊόντα καί τά προνόμια τής πατρίδος σας, μέ φαίνε
ται ομως πρέπον νά σάς συγχαρώ οτι κατευοδώθητε 
είς τόν κόσμον μας· ε’ξαιρέτως ε’πειδή καί, άγαθή τύ
χη, έφερθητε είς τήν πλουσίαν καί τρυφηλήν ταύτην 
πολιυ, δπου υπάρχουν τόσον άφθονοι αί τής ήδονής 
πηγαί. Βεβαιώθητε δέ δτι θέλω τό έχειν είς χαράν 
καί τιμήν μου, νά σάς δείξω πάν δ,τι είναι άξιον τής 
προσοχής τοιούτου έπισήρου περιηγητοϋ.’

Αί τέχναι τής τρυφής καί ήδονής, καλώς έγνωσμίναι 
είς τήν πόλιν ¿κείνην, έδιδάχθησαν ε’ντός ολίγου είς 
τόν ξένου μας. ’Αμέσως είσήχθη άπό τόν εύγενή είς 
τα θέατρα καί τά συμπόσια, τούς δημοσίους άγώνας 
και τάς πανηγυρεις, καί μετ’ ολίγον ήρχισε νά αι
σθάνεται κάποιαν κλίσιν είς διασκεδάσεις, τό νόημα 
των όποιων καταρχάς δυσκόλως ήμποροϋσέ νά καταλά- 
βη. Ή  άνάγκη τοϋ ν' άποκτήση πλοϋτον ώς τό μόνον 
μέσον τοϋ ν’ άπολαμβάνη ήδονήν, ήτο τό ε’φεξής μάθη
μα, τό οποίον ε’πεχείρησαν νά τόν διόάξωσιν· ευθύς 
δ’ δτε κατέλαβε τήν άνάγκην ταύτην, ε’δίχθη εύγνω- 
μονωςτήν προσφοράν τοϋ φίλου νά βαλη αύτόν είς θέσιν, 
δπου ήμπόρει νά συσσωρεύη πλούτη. Είς τοϋτο ήρχισε 
τωρα ε’πιμελώς νά καταγίνεται, καί ήδη ε’γίνοντο όπω- 
σοϋν άρεστά είς αύτόν τά ήθη καί τά έθιμα τοϋ πλα
νήτου μας, άν καί παραδόξως διάφορα άπό τά τοϋ ίδι- 
κοϋ του· τό άκόλουθον όμως σύμβαμα τοϋ έστρεψε τήν 
προσοχήν είς άλλον δρόμον. Μετ’ όλίγας εβδομάδας 
άφοϋ ήλθεν είς τήν γήν μας, τυχών νά περιδιαβάζη
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μίαν εσπέραν μετά τοϋ φίλου εις τα προχστεια^τής πο- 1 
λεως, ίδεν εύρύχωρόν τι περίφραγμα, τήν^χρήσιν τοϋ 
όπο'ου άγνοών, παρεκάλεσεν άμέσως νά τοϋ την ε,ηγη-
σωσιν. ,

• Είναι,’ άπεκρίθη ό εύγενής, * το κοιμητηρίου της 
πόλεως.’ * Δέν σάς καταλαμβάνω,’ είπεν ό ξένος.
• Είναι ό τόπος,’ έπανέλαβεν ό φίλος του, ‘ δπου θα- 
πτομεν τούς νεκρούς μας.’ ' Νά με συμπαθήσετε, κύ
ριε,’ άπεκρίθη ¿κείνος, όλίγον «ταραγμένος, * λαβετε, 
παρακαλώ, τόν κόπον νά μοϋ ¿ξηγηθητε άκομη^ περισ
σότερον.’ Ό  εύγενής ε’παυέλαβε τό αύτό με λ^ςεις έτι 
καθαρωτίρας. * Ούδέ τώρα δέν ¿μπορώ να σας κατα
λάβω εντελώς,’ είπεν ό ξένος, κ’ έγινε χλωμός ωσαν 
νεκρός. * Τοϋτο πρέπει νά άναφέρεται είς κατι, περι 
τοϋ οποίου οϋτε είς τόν κόσμον μας ήξευρα τίποτε, ούτε 
είς τόν ίδικόν σας ήκουσα τό παραμικρόν. Παρακαλώ 
λοιπόν νά εύχαριστήσετε τήν περιέργειάν μου- διότι, 
άν σάς νοώ ορθά, τοϋτο βέβαια είναι πράγμα πολύ 
όΥιολογώτερον άφ’ δλα, είς δσα έως τώρα διευθύνετε 
τήν προσοχήν μου.’ * Καλέ μου φίλε,’ άπεκρίθη ό ευ- 
γενής, * πρέπει βέβαια νά ήσαι νεόφυτος μεταξύ μας, 
άν Ιχης άκόμη άνάγκην νά μάθης δτι δλοι χρεωστου
μεν, ταχύτερα ή άργότερα, νά πλαγιάσωμεν είς τα 
φοβερά ταϋτα κατοικητήρια. Ουδ̂  ¿μπορεί τις ν̂  άρ- 
νηθή δτι τό περιστατικού τοϋτο κάμνει τοϋ̂  ανθρώπου 
τήν κατάστασιν όλιγώτερον ε’πιθυμητην ^διο^και σπα- 
νίως άναφέρεται είς ευγενείς συναναστροφάς- διά ταυτην 
μάλιστα τήν αιτίαν, δέν είόοποιήθητε εως τώρα. ’Αλλα 
τωόντι, κύριε, άν οι κάτοικοι τοϋ τόπου, έκ του̂  οποίου 
ήλθετε, δέν ύποκεινται είς παρομοίαν συμφοράν, σάς 
συμβουλεύω νά φύγετε ¿πίσω δσον τάχιστα· δ̂ ιότι̂  σας 
βεβαιόνω δτι ¿δώ νά τήν άποφύγη τις είναι τών αδυνα
τών, καί ούτε κάν διά μίαν ώραν είναι άσφαλης^ή ζωη 
σαε!’ 1 Φευ !’ άπεκρίθη ό τολμηρός ξένος, * τής επι- 
χειρήσεώς μου αί συνθήκαι είναι τοιαυται,^ ωστε νά 
φύγω άπ’ε’δώ δέν ¿μπορώ πλέον. Αλλ εξηγήσετε μου, 
παρακαλώ, ολίγον καθαρώτερα τήν φύσιν καί τάς συνέ
πειας τής θαυμασίου ταύτης μεταβολής, και είπετε με 
πότε κοινώς συμβαίνει είς τόν άνθρωπον/ Ένω ωμι- 
λει τοιουτοτρόπως, ή φωνή του έτρεμε, καί ολον το σώμα 
έκλονείτο- τό πρόσωπόν του έγινε χλωμόν ώς νεκρού.

Ό  δέ σύντροφος αϋτοϋ, δυσάρεστου εύρίσκων τήν σο- 
βαράν ταύτην συνομιλίαν, είπεν οτι πρέπει νά τον στεί
λη ‘εις τούς ιε ρ ε ίς  διά νά μάθη περισσότερα, καθότι δεν 
άνήκεν είς αυτόν νά συνομιλη περι τής ύποθ^σεως ταυ- 
της- ‘ Τ ί ! ’ είπεν ό ξένος, ‘ λοιπόν δέν σάς ¿κατάλα
βα. Μόνον οί ιερείς άποθνήσκουν ; οεν αποθνήσκετε 
καί σείς;’ Ό  φίλος, χωρίς ν’ άποκριθη, τόν ¿χειραγώ
γησε βιαστικά είς εν’ άπό τούς μεγαλοπρεπείς^ ναούς, 
καί παρέδωκεν αύτόν άσμένως είς τών ιερέων τας διδα
σκαλίας. β ,

Ή  φανερωθεΐσα ύπό τοϋ ξένου έκπληξις,^ οτε κατα 
πρώτον έλαβε τήν λυπηράν περι θανατου^είδησιν, ητον 
ούτιδανή ώς πρός τήν όποιαν έοοκιμασεν, οτε τών ιερεων

αί συνομιλίαι ίδωκαν είς αύτόν ιδέας τινάς περι αθα
νασίας ψυχής, καί ατελεύτητου ευδαιμονίας ή κακοδαι
μονίας είς μέλλουσαν κατάστασιν. Αυτη όμως τοϋ 
πνεύματός του ή αγωνία μετετράπη εις χαραν ύπερβο
λικήν, άφοϋ έμαθεν δτι, μέ τήν ε’κτέλεσιν συνθηκών 
τινών, τής εύδαιμονίας ή κατάστασις ήδύνατο να έ;α- 
σφαλισθη. Ή  δέ προθυμία του νά μάθη τήν φυσιν 
τών συνθηκών τούτων ήτο τοιαύτη, ώστε διήγειρε τόν 
θαυμασμόν καί τήν καταφρόνησιν τών ιερών αυτου οι- 
δασκάλων. Τόν ¿συμβουλέυσαν νά εύχαριστηθη έπι 
τοϋ παρόντος είς τάς όποιας είχε λάβειν διδασκαλίας, 
καί ν’ άφήση τά ¿πίλοιπα οια την αυριον. Πώς. 
ε’φώναξεν ό νεόφυτος, ‘ δέν λέγετε οτι ό θανατος εμπο- 
ρεϊνά έλθη όποιανδήποτε ώραν ; δέν ¿μπορεί νά έλθη 
τήν ώραν ταύτην ; τί δέ, άν ήρχετο πριν τελειώσω τάς 
συνθήκας ταύτας; νΩ ! μή κρύπτετε τήν έξαιρετον 
ταύτην γνώσιν άπ’ ¿μέ ούδεμίαν στιγμήν!’ Οί ιερείς, 
έτοιμοι νά γελάσωσι διά τήν άπλότητά του, ¿ξήγησαν 
τότε τήν θεολογίαν είς τόν προσεκτικόν άκροατήν.

’Αλλά τίς δύναται νά περιγράψη τήν χαράν όσην 
έδοκίμασεν, άφοϋ κατέλαβεν δτι γενικώς είναι καί 
τερπνόν καί εϋκολον νά έπιτελεση τις τας άπαιτουμενας 
συνθήκας, καί δτι καί αύταί αί παρακολουθοϋσαι δυσ- 
κολίαι ήθελαν παύσειν όμοϋ μέ τήν όλιγοχρόνιον έπι 
γής υπαρξιν. ‘*Αν λοιπόν σάς καταλαμβάνω ορθά,’ 
είπεν είς τούς διδασκάλους του, ‘ ή μεταβολή 
τήν όποιαν καλείτε θάνατον, και ήτις φαίνεται κα.:τ 
εαυτήν παραδόξως φοβερά, είναι είς^άκρον j -’πιθυμητή 
καί μακαρία. Όποία χάρις είναι αυτη ή δοθείσα^εις 
¿μέ, * οτι έστάλθην νά κατοικήσω είς πλανήτην, δπου
δύναμαι ν’ άποθάνω ! t

Οί ιερείς ¿θεώρησαν πάλιν άλλήλους μειόιωντες· άλλ 
ό περίγελως- αύτών δέν ¿προξένησε κάνέν άποτέλεσμα 
είς τόν ¿κστατικόν μαθητήν. Οτε δε κατεπραϋνεν ή 
πρώτη του χαρά, ήρχισε νά σκέπτεται μέ πλειοτέραν 
ανησυχίαν περί τοϋ καιροϋ, τόν όποιον είχεν ήδη χά- 
σειν άφοϋ κατευοδώθη είς τόν κοσμον μας.  ̂  ̂  ̂ ^

‘ Φεϋ! πώς ¿πέρασα τόν καιρόν μου;’ έφώναςεν.
‘ Ό  χρυσός οϋτος, τόν όποιον εσυναςα, ειπιτε μ=, α,- 
δεσιμώτατοι, θέλει τάχα μέ χρησιμεύσειν είς τίποτε, 
άφοϋ περάσωσιν οί τριάκοντα ή τεσσαράκοντα ουτοι 
χρόνοι, τούς οποίους λεγετε οτι ενοεχεται ισως νά ..α- 
ρεπιδημήσω είς τόν πλανήτην σας; ‘ Οχι, άποκρί-η 
εις τών ιερέων, ‘ άλλά βέβαια θέλεις εύρείν α̂ύτόν 
χρησιμώτατον ένόσω διαμένεις ενταύθα. Οίτγωτα-ος 
έξ αύτοϋ άρκεί,’ άπεκρίθη·.‘ διότι στοχασθήτε πόσον 
ταχέως ή περίοδος αυτη θέλει τελειωσειν. 11 διαφεροί 
όποία καί άν ήναι ή κατάστασις μου διά τόσον ολίγον 
καιρόν ; ’Από τοϋ νϋν θέλω δώσειν τήν προσοχήν μου 
είς τά μεγάλα ¿κείνα πράγματα, περί τών οποίων τόσον 
φιλικώς μέ ειδοποιήσετε. , ' ^

Έκτοτε, διηγοϋνται, άφιερώθη ό ξένος δλως διολου 
είς τήν ¿κτέλεσιν τών συνθηκών, άπό τάς όποιας ήπλη- 
ροφορήθη δτι κρέμεται ή μέλλουσά του εύδαιμονια' άλ).ά,



60 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ. Ά πρελ.

τοΰτο πράξας, άπήντησεν άντίστασιν διόλου άπροσδό- 
κητον, καί το α ίτιον της οποίας νά χαταλάβη  δεν ήδύ- 
νατο. Αφιερωσας τδ κυριώτερον της προσοχής αύτοΰ 
είς τά  κυριώτερα συμφέροντα, διήγειρε την έκπληξιν, 
την περιφρονησιν, και την έχΒραν τών πλειοτέρων κ α 
τοίκων της πολεως, επι τοσοΰτον, ώστε σπανίως άνέφε- 
ραν το ονομα τον χωρίς όρον τινά  όνειδισμοΰ, ό όποιος 
μετεφρασΒη κατά  διαφόρους τρόπους είς δλας τάς νεω- 
τερας γλωσσάς. Του ξένον ή άπορία και ό 3 αυμασμός 
δ ια  τοΰτο, ώς καί διότι.ε’φαίνοντο οί συριπολΓται αύτοΰ 
τοσον άμεριμνοι περί των ίδιων συμφερόντων, ησαν 
καΒυπερβολήν μεγάλα. * Π ω ς,’ ελεγεν, 1 είναι δυ
νατόν, άνθρωποι, μέλλοντες να ύπάρχωσιν αιωνίως, νά 
φροντιζωσι μονον διά  τάς χρείας καί ήδονάς της όλι- 
γοχρονιου ταυτης ζωης ; I ου το άλλέως νά έξηγήση 
οεν ημπορει, πλην ύποΒετων αυτούς παραφρονοΰντας· 
ώστε, καί άντί νά μνησίκακη διά την οποίαν συχνά 
έλάμβανεν άγροικον μεταχείρ ισ ιν , έτρεφε προς αυτούς 
αισΒ ηματα τα πλέον φιλόστοργα καί σ υμπαθητικά .

’"Αν ποτε ύπο πειρασμού κινούμενος παρέβαινε κάμ- 
μ ίαν των συνθηκών της μελλούσης ευδαιμονίας, ε’Βρή- 
νει την μανίαν του πικρότατα· είς όλας δε τά ς όποιας 
έλάμβανεν ά π ’ άλλους παρακινήσεις νά πράξη τίποτε 
ασυμβίβαστον με τά  άληΒή αύτοΰ συμφέροντα, έδιδε 
μίαν μόνον άπόκρισιν. ‘Ή , ’ έφώναζεν, ‘ έχω  ν’ άποΒά- 
νω ! έχω  ν’ άποΒ άνω !’

Ο Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ  ΤΩΝ ΣΠΟΤΔΑΡΧΙΔΩΝ.

Κ ο μ ί ζ ε τ α ι  αρκετά γενικώς ότι το υπερβολικόν 
πάΒος της ε’ξουσίας, η ή σπουδαρχία, είναι ίδιον των 
γενναίων καί μεγαλόψυχων. ΙΙλην είς εμέ φαίνεται 
εξ ε’να ντία ς οτι χαρακτηρίζει σχεδόν πάντοτε τούς αν
θρώπους εκείνους, οίτινες δεν έχουν κάμμίαν άληΒινήν 
μεγαλοψ υχίαν, καί των οποίων ή καρδία δεν είνα ι επ ι
δεκτική κάνενός γενναίου αίσΒήματος. Τ ά  πλέον τα 
πεινά ανδράποδα, τά πλέον άγενη υποστηρίγματα της 
τυραννίας, είναι καΒ’ αύτό εκείνοι, οίτινες ζητούν με 
την πλίον ένΒερμον ε’πιΒυμίαν τάς περιστάσεις του νά 
ύψωΒώσιν ϋπεράνω των ισων, η καί άνωτέρων εαυτών 
είς τά  προτερήματα καί είς την πραγματικήν αξίαν. 
Ούτοι είναι καί οί μεταχειριζόμενοι με την πλέον με- 
γάλην αναίδειαν καί άπανΒρωπίαν την έμπιστευΒείσαν 
είς αυτούς ε’ξουσίαν, όσον καί άν ηναι προσωρινή η 
μικρά. Έ ά ν  ό μονάρχης ηναί τ ις  φυσιωμένος άπό 
την χίμαιραν της απολύτου δυνάμεως, η κανείς άρπα- 
κτηρ, τον οποίον σπάνιά τινα  προσωπικά προτερήματα 
καί συνδρομή περιστάσεων έτ ι σπανιωτέρων έΒεσαν 
είς την ύπερτάτην τάξιν, βλέπεις όλους τούς κατωτέρους 
φιλοδόξους σπεύδοντας, συγκινουμένους πανταχόΒεν, 
διά  νά έξάψωσι καί νά χορτάσωσι την βασανίζουσαν 
αυτόν δίψαν του δεσποτισμοΰ, άμιλλωμένους ποίος νά 
πώληση είς αυτόν τά  πλέον ιερά δικαιώματα των υπη
κόων, προσφέροντας είς αύτόν 3-υσίαν τάς πλέον πολυ
τίμους ασφαλείας των, διά νά άπολαύσωσιν είς άμοιβήν

της άνδραποδωδους άφοσιώσεώς των μερίδα τινά  τοΰ 
χρυσίου τοΰ β ια ιω ς άφαιρουμένου άπό τούς υπηκόους η 
άπο τα  ξενα έΒνη, μέΒεξιν τινά  της άχαλινώτου ταύτης 
καί απεριορίστου ε’ξουσίας. Ί δ ε ,  τέλος πάντων, είς 
ολας τα ς  ταςεις και σχεοον είς όλας τάς καταστάσεις, 
το άπειρον εκείνο πληΒος των οργάνων της τυραννίας 
μεταχειριζομένους την συκοφαντίαν, τό ψευδός, την δ ια 
βολην, τήν ραδιουργίαν, την χαμερπη κολακείαν, καί 
ολα τα  αισχρότερα μέσα, δ ιά  νά ϋποσκελίζωσιν άλλή- 
λους, όιά νά άναβωσιν είς 3-ίσεις, είς τιμάς, είς αξιώ
ματα . Ερωτησε τωρα τον εαυτόν σου άν οί μέ τοιού- 
τους τρόπους πλησιάζοντες τον ΰπέρτατον διανομέα των 
δοκουντων τούτων άγαΒών ηναι ικανοί νά ε’μπνευσωσιν 
εις αύτον εύγενείς η γενναίους στοχασμούς· άν αυτός 
ουτος ε’μπορη να συλλάβη τοιούτους στοχασμούς, όταν 
εις πάσαν σ τιγμήν α ισ θάνετα ι τήν χρείαν τοΰ νά π ε
ρ ιστο ιχ ίζετα ι άπό τοιούτους βοηΒούς. Ά ς  συμπεράνω- 
μεν λοιπόν ότι ή άμετρος ε’πιΒυμία τής εξουσίας, καί 
ολαι α ι πράξεις ή οί προσδιορισμοί οί ε’κ ταύτης γεννώ- 
μενοι, είναι άκόμη χειρότερα παρά τόν υπερβολικόν 
έρωτα τοΰ πλουτου, τό δείγμ α  τής πλέον στενής προσω- 
πικοτητος, τό δείγμα  ενός έγωισμοΰ, όστις τείνει άκα- 
ταπαυστως είς τό νά σβέση όλα τά  πατριωτικά, τά  
τ ίμ ια , καί τά  φιλάνΒρωπα α ισ θ ή μ α τα .— B a m b a s .

Η  Ρ Ω Σ Σ Ι Κ Η  Α Υ Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ο Ρ ΙΑ .

Α δ τ ν α τ ο ν  είναι νά παρατηρήση τ ις  γεωγραφικόν 
π ίνακα τοΰ κόσμου, καί νά μή Βαυμάση τό μέγεθος 
τής 'Ρωσσικής αυτοκρατορίας. Κ α τέχει τό ε’ννατημό- 
ριον τής οικουμένης, καί υπερβαίνει πολύ κατά τήν 
εκτασιν τήν 'Ρω μαϊκήν αυτοκρατορίαν, ότε ή κυριότης 
αύτής ε’ξετείνετο άπό τοΰ Εύφράτου είς τήν Βρετανίαν. 
Ή  μεταξύ Κ ίνας καί 'Ρωσσίας όροΒετική γραμμή υπερ
βαίνει τρ ισ χίλ ια  μ ίλ ια  κατά τό μήκος, ουσα δηλ. ισο
μήκης μέ γραμμήν συρμένην άπό τήν νοτιοδυτικήν 
άκραν τής ΙΙορτογαλλίας είς τήν βορειανατολικήν άκραν 
τής Ευρώπης, περί τά  εξακόσια δέ μ ίλ ια  μακροτέρα 
γραμμής συρμένης άπό τήν μεσημβρινωτάτην άκραν 
τής Ε λλά δος είς τά ς άκτάς τοΰ Παγωμένου Ώ κεανοΰ. 
Μέ τήν ΊΡωσσίαν παραβαλλομένη ή Μ εγάλη Βρετανία 
ώς πρός τήν έκτασιν τής περιοχής, καταντα πολύ άσή- 
μαντος, καΒότι τό μέγιστον αύτής μήκος δέν υπερβαί
νει 600  μίλια , τό δέ μέγιστον πλάτος μόνον 320. ’Α λ
λα το διάστημα άπό τήν ε’πί τής Βαλτικής 'Ρ ίγα ν  έως 
είς τόν ε’ν Κ αμσάτκα λιμένα τοΰ Πέτρου καί Παύλου 
είνα ι ύπέρ τάς 11 ,500  μ ίλ ια - είς δέ τό 'Ρωσσικόν Τ α 
χυδρομικόν Κ ατάστιχου εύρίσκεται σειρά τ ις  δρόμου 
διά σταΒμών σημειωμένη, φΒάνουσα είς 8134  μ ίλια . 
Ταχυδρόμος άπό τήν Πετρούπολη είς τήν Καμσάτκαν 
ά π α ιτε ί εκατόν ημέρας διά  νά τελειώση τήν οδοιπορίαν 
καί μολονότι κατά  τό έσχατον μέρος προχωρεί μέ βρα
δύτητα, τά ς  πρώτας όμως τεσσαράκοντα ημέρας οδεύει 
συνήθως εκατόν εξήκοντα μίλια  κα3ημέραν.
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Ά λ λ ’ ή δύναμις όποιουδήποτε κράτους δέν είνα ι ποτέ 
ανάλογος μέ τήν έκτασιν άπλώς αύτοΰ. Ό  πληθυσμός 
τής 'Ρω σσικής αυτοκρατορίας τό 1836 άνεβαινεν εις 
61 ,00.1 ,000, ή περίπου εν πεντηκοστημόριου τοΰ άν- 
Βρωπίνου γένους· πλήν συνίσταται άπό διάφορά γενη, 
έξ ών τινά  μέν εύρίσκονται εις νομαδικήν έτ ι κατα- 
στασ ιν, καί περιπλανώνται μέ τα  εαυτών πο ίμνια  εις 
τά ς  απείρους πεδιάδας η ρτόππας τή ς Α σ ια τική ς 
Τ ω σσ ίας, άλλα δέ πορίζονται τά  πρός ζωήν μόνον 
δ ιά  τής άλιευτικής καί θηρευτικής. Α ί πεδιάδες έχουν 
τούς διαφόρους τής καρποφορίας βαΒμους τους συνήθως 
ευρισκομένους είς τόσον έκτεταμένην^ περιοχήν, πολλά- 
χοΰ μέν ουσαι πα χύ τα τα ι, άλλοΰ δε όλιγωτερον εύφοροι, 
καί είς τ ινα  μέρη παντάπασ ιν άγονοι. Μεταξύ τοΰ 
ποταμοΰ Ό β η  καί τοΰ Παγωμένου Ώ κεανοΰ έπικρατοΰν 
άπειρα ε'λη καί βαλτώδη δάση. Ή  επα ρχία  τή ς Το- 
βόλσκης, άν καί χιλ ίω ν μιλίων το πλάτος, περιεχει 
μόλις 500000  κατοίκων’ είς δέ τήν βορειανατολικήν 
άκραν τής 'Ρωσσικής Αυτοκρατορίας ο μ έγας πεζοδρό
μος Ά γ γ λ ο ς  Κοχράνης περιήλΒε τετρακόσια μ ίλια  χ ω 
ρίς ν’ άπαντήση εν άτομον, καί είς τό διάστημα χιλίω ν 
μιλίων ίδε μίαν μόνον κατοικίαν. Ε ίς  τήν επαρχίαν 
τοΰ ’Α ρχαγγέλου, ή τ ις  είναι τρ ιπλάσ ια  τής Μ εγάλης 
Βρετανίας, καί ισομεγέθης μ  ολόκληρον τό Αυστριακόν 
κράτος, μόλις συμποσοΰται ό πληθυσμός ε ις  ενα προς J 
έκαστον τετραγωνικόν μίλιον. Τό μονον σχεδόν άνα- 
παυτήριον, τό όποιον ό οδοιπόρος ευρίσκει είς τας μισο- 
ξένους χώρας τής ’Ανατολικής Σ ιβ η ρ ία ς, είναι ποταποί 
τινες οίκίσκοι άπό στελέχη, ύπο τών δημοσίων^άρχών 
ω’κοόομημένοι είς κάΒε είκοσι πέντε μ ίλια. Ε ίνα ι ^δε 
άκατοίκητοι, δώδεκα περίπου τετραγωνικών ποδών, 
χωρίς παράθυρα, πρός σκέπην μόνον χρησιμεύοντες. 
Αυτή όμως είναι ή άσχημοτέρα είκων τής Ρωσσικής j 
αυτοκρατορίας, άληΒεύουσα μόνον ώς προς τά  βόρεια 
μέρη της. Ά π ό  38° !ως 78° ε’κτεινομένη, παριστά
νει πάσαν ποικιλίαν κλίματος, το τερπνότατου τής | 
νοτίου Ευρώπης, ώς καί τό δριμύτατον του άρκτικου κύ
κλου. Τών κεντρικών καί νοτίων μερών α ί ε’παρχια ι 
είναι ολίγον κατωκημέναι, μολονότι τό χώ μα  και το 
κλίμα είναι προσφυέστατα είς τήν πρόοδον τή ς βιομη
χα ν ία ς  καί τοΰ πληΒυσμοΰ- αλλ εις τας μεσημβρινάς | 
χώρας τής 'Ρω σσίας υπάρχει όλιγωτερον εΒνικον φρονη-1 
μ α  παρ’ είς τάς βορείους, έωσοΰ να φΒασωμεν εις την 
άμφισβητουμένην χώραν τής Γεωργίας και Κιρκασσι- 
ας, όπου γ ίνετα ι άκόμη άντίσ τασ ις ένοπλος εις την 
εξουσίαν τής 'Ρωσσίας. Ή  μετατροπή ομως τών ύπο 
τό 'Ρωσσικόν κράτος διαφόρων λαών είς Ρωσσικα έΒη 
καί φρονήματα προχωρεί όσον ταχέω ς ήδύνατο τ ις  να 
έλπίση. Κ ατά  τό μέσον καί τόν νότον, άντί τών πα- 
χειών ομιχλών, α ίτινες ε’πικαλύπτουσι τούς αίγιαλους 
τοΰ Παγωμένου Ώ κεανοΰ, καί άντί κλίματος, τό οποίον 
άπό τήν γεωργίαν διώκει τους αν3ρωπους εις τους πο
ταμούς καί τά  δάση πρός ζήτησιν  τροφής, εύρισκομεν 
τά  φυτά τών τροπικών καί τα  εκλεκτότερα προίοντα της

εύκράτου ζώνης. ’Ε π ί  τών όχ^ώ ν τοΰ Τ ανάϊδος (Don) 
βλαστάνει αυτόματον τό τής άμπελου κλήμα, και προσ- 
πα3ησεις γίνονται τώρα πρός καλλιέργειαν τοΰ ζ α χ α 
ροκαλάμου καί τοΰ ίνδικοΰ. Μ εταξύ 49° και 51° 
πλάτους, ε ίς  τήν ύπο τών Κοζάκων τής Σ ιβηρίας 
κατεχομένην χώραν, πέπονες καί τό καπνόχορτον άνα- 
φύονται άκαλλιέργητα. Έ π ί  τών όχ5ώ ν τοΰ^Ίρτισσοΰ 
ή 3-ερινή τροφή, κατά τόν προειρημένον Κ οχράνην, συν- 
ίστατο άπό άρτον μέ ωραίους πέπονας καί σικύους 
(άγγούρια). 1 Οΰδαμου του κοσμου, λεγει αυτός, προσ- 
φέρονται μεγαλητεραι ή βεβαιότεραι ώφέλειαι ε ίς  τόν 
γεωργόν παρ’ έπί τής δεξιάς οχψ ης τοΰ ποταμοΰ τουτου, 
δπου τό χώ μ α  είναι π α χύ  τ ι μελάγγειον·’ σημειωτέου 
δέ δτι'ό  λόγος ε’νταΰ^α  περί τής Σ ιβ η ρ ία ς, χώρας θεω 
ρούμενης ώς παροιμιωδως μισοξενου, κα3·ως και τώοντι 
είναι είς τό πλειστον μέρος της επιφάνειας αύτης.

Πολλαί τών ώραιοτέρων επαρχιών τής νοτίου 'Ρ ω σ 
σ ίας ησαν σχεδόν όλως άκαλλιέργητοι περί τά ς  άρχάς 
τής παρελΒ-ούσης έκατονταετηρίδος. Ή  αυτοκρατόρισ
σα όμως Α ίκατερίνα, ολίγον μετά τήν ε’π ί τοΰ Βρόνου 
άνάβασιν, προσεκάλεσε ξένους άποίκους διά νά κατοι- 
κίσωσιν αΰτάς, καί 10 ,000  Γερμανών, Ε λ β ετώ ν , Γ ά λ 
λων, καί Σουηδών έτέΒησαν είς πλέον παρ’ εκατόν κώ- 
μας, κειμένας ώς έπιτοπλείστον μεταξύ τοΰ Βόλγα καί 
τοΰ Τανάϊδος. Α ί κώμαι αύται φαίνονται πολύ εύδαί- 
μονες, καί ταχέω ς αυξάνουν κατά  τόν πληΒυσμόν οί 
τοκετοί πρός τάς άποβιώσεις είναι ώς τρία, πρός ?ν. 
Κ αί άλλαχοΰ εύρίσκονται πολλαί άλλαι άποικιαι ξένων, 
μάλιστα Γερμανών· ένΒαρρύνονται δέ διά τής άτε- 
λείας οί οίκισταί. Ή  άγεώργητος είσέτι χώρα είναι 
μεγίσ της ε’κτάσεως. Π ερ ιηγητής Ά γ γ λ ο ς , δστις πε- 
ριήλΒε διάφορα μέρη τή ς 'Ρω σσικής αυτοκρατορίας τό 

I  1826, άναφέρει έκτεταμένας περιοχάς είς τήν γειτονίαν 
τοΰ Ταγαρρόγου, ε’πί τής Μ αιώ τιδος Λ ίμνης, έχούσας 
εύφορώτατον χώ μα , και άρμοοιας εις παραγωγήν οποι- 

I ουδήποτε ή καί παντός πράγματος· άλλ’ ό πληΒυσμό; 
ήτον ολίγος, καί ούχί άρκετός πρός καλλιέργειαν τής 
γης. Ε ίς  τήν ώραίαν ταύτην χώραν διέβη πολλούς 
τόπους εξήκοντα μιλίων έρημον έχοντας.

’Ε κ  τών προηγουμένων ε’μποροΰμεν μικράν τινα  ίδε αν 
1 νά σχηματίσω μεν των πολυποίκιλων περιστάσεων, καΒ 

άς ύπάρχει ό άνΒρωπος είς χώρας τόσον διαφόρους, 
όσον αί είς τήν 'Ρωσσικήν αυτοκρατορίαν περιλαμβα- 
νόμεναι. Ε ίς  εν μέρος είναι τροπικού χαρακτήρος τα  
φυτά· άλλαχοΰ (παρά τόν Παγωμένον Ω κεανόν) μετά 
β ία ς  τρέφουν οί κάτοικοι ζεΰγος άγελάδω ν ξηρόχορτον 

| φέρεται δ ι’ αϋτάς άπό τόπους όγδοήκοντα μ ίλ ια  μακραν. 
Γ ίπ π ο ι  φΒάνουσι μέν κάποτε είς τό μέρος τοΰτο, άλλα 

διαμένουν όλίγας μόνον ημέρας, κατά τό διάστημα τών 
Η όποιων τρέφονται άπό τά ς  κορυφας και τον φλοιον Βα- 

μνων, ή άπό βρύον. Ε ίς  τήν γεωργικήν, εύρισκομεν 
διάφορα μέσα ε’νεργούμενα κατά  διαφόρους τόπους π^ός 

1 επ ιτυχ ίαν  του αυτου σκοπού. Λ αβε, παραδείγματος 
χάριν, τήν χρήσιν ζω ικής δυνάμεως· ένώ πρός νότον
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τής Τοβόλσκης σύρονται ύφ' ίππων οί χαμουλκοί, προς 
βορράν τον τόπου αυτού μεταχειρίζονται μόνον ταράν
δους η σκύλους. Εις την Κριμέαν χρησιμεύει ή δύο 
υβους έχουσα κάμηλος. Είς τά περίχωρα του Ταγαρ- 
ρόγου ε’μπορεΓ τις νά ίδη το άροτρον υπό δέκα βοών 
συρόμενον, όμοιοχρωμάτων και σχεδόν ισομεγεθών μ’ 
ελέφαντας. Είς άλλα μέρη, βόες άπό τάς στέππας 
του Βόλγα, του Ταναϊδος, καί του Καύκασού χρησιμεύ
ουν είς το μεταφέρειν πραγματείας, άλλ’ ούχί καί είς 
τό γεωργείν. Ό  χειμών, δστις κατά τινας ε’παρχίας 
είναι καιρός άδρανείας καί άναπαύσεως, είναι είς άλλας 
ε’ποχή ε’νεργείας, θορύβου, καί ζωηρότητας. Οί τροχοί 
άφαιρούνται άπό τά οχήματα, αί δε πραγματεΐαι με- 
ταφέρονται μέ παράδοξον ευκολίαν ε’πί της κρυσταλλω
μένης έπιφανείας της χιόνος. Τον καιρόν τούτον τά 
άγώγια είναι πολύ εύθηνότερα παρ’είς άλλας περιόδους 
τού ε’νιαυτού. Τοιαύται ε’κπληκτικαί διαφοραί δεν 
υπάρχουν είς χωράς όλιγώτερον ε’κτεταμένας- άλλ’άπο- 
χρώσα περιγραφή των κυριωτέρων ποικιλιών, δσαι κατά 
την Φωσσίαν υπάρχουν είς τάς βιωτικάς τέχνας, ήθε- 
λεν ε’κταθήν είς πολλά διεξοδικά άρθρα.

Μόλις εϋρίσκεται είς όποιονδήποτε μέρος της Φωσ- 
σίας η της εργασίας συγκέντρωσις καί ή της ζωικής 
καί μηχανικής δυνάμεως εκτεταμένη εφαρμογή, ή ύπάρ- 
χουσα είς την ’Αγγλίαν, Γαλλίαν, καί είς άλλα τινά 
μέρη της Ευρώπης. Είς πολλάς ε’παρχίας αί κωμοπό- 
λεις είναι όλίγαι, καί δύσκολος ή μεταξύ αυτών συγ
κοινωνία. Έμπόριον ένεργείται ολίγον η καί ούδέν, 
καί τά έργόχειρα τού άπλουστάτου είδους εύρίσκονται 
είς την νηπιότητά των. Άλλά τά προϊόντα δλα όμού 
της βιομηχανίας εξήκοντα εκατομμυρίων λαού είναι 
κατά φυσικόν λόγον πάμπολλα.

Τού εξωτερικού εμπορίου της Φωσσίας πρώτιστη 
καθέδρα είναι ή Πετρούπολις, (την οποίαν περιεγρά- 
ψαμεν είς τόν 33 άριθμόν της Αποθήκης, Σελ. 135 
Τόμ. ■/.) τού δ’ ε’σωτερικού ή Μόσχα. Της πρώτης 
λιμην κυρίως είναι ή Στεφανούπολις, Γ γο ιι^Φ , άν καί 
τριάκοντα εν μίλιον άπέχουσα, ητις είναι καί ό μέγας 
ναύσταθμος τού είς την Βαλτικήν Φωσσικού στόλου. 
’Επειδή δέ τά τού Νεύα υδατα, παρά τόν όποΓον κείται 
η Πετρούπολις, δεν έχουν αρκετόν βάθος ώστε νά δέ- 
χωνται μεγάλα πλοία, διά τούτο αποβιβάζονται είς 
την Στεφανούπολιν τά φορτία των, καί μετακομίζονται 
διά λέμβων είς την μητρόπολιν. Ή  Στεφανούπολις 
είναι ώκοδομημένη ε’πί νήσου, ητις έχει έπτά μιλίων 
μήκος, ενός δέ πλάτος’ την είσοδον τού λιμένος υπερ
ασπίζει φρούριον ω’κοδομημένον επί άντικρυνού τινός 
λόφου. ’Ενταύθα υπάρχουν έκτεταμένοι ναύσταθμοι 
καί νεώρια, μέ άποθήκας καί δλα τά μεγάλα καταστή
ματα, δσα χρειάζονται πρός επισκευήν καί παρασκευήν 
στόλου, όμού καί χωνευτήρια κανονιών, σχοινιών εργο
στάσια, κτλ. Τήν Στεφανούπολιν ε’θεμελίωσεν ό Μέγας 
Πέτρος. Πρώτον πλοίον ε’μπορικόν ε’φάνη είς τόν 
Νεύαν !ν ε’κ τής 'Ολλανδίας τό 1703· περιεποιήθη δέ

μέ μεγίστην φιλοξενίαν τόν πλοίαρχον καί τό πλήρωμα 
ό Πέτρος. Τό 1714 έφτασαν δεκαέξ πλοία· τώρα 
δέ εισέρχονται κατ’ έτος άπό 1300 έως 1500 πλοία, 
ε’κ τών οποίων τό ήμισυ είναι συνήθως ’Αγγλικά. Ή  
ναυτιλία υπάρχει ελεύθερα περί τάς 190 ημέρας ε’τησί- 
ως, άπό τό μέσον τού Μαίου εως τά τέλη τού Νοεμβρίου. 
Ή  Στεφανούπολις περιέχει πολλάς καλάς καλοστρωμένας 
οδούς, άλλά, τών δημοσίων οικοδομών ε’ξαιρουμένων, αί 
οίκίαι είναι ξύλιναι. Τά πρώτιστα δημόσια οικοδο
μήματα είναι τό Ναυαρχείον, τό Ναυτικόν Νοσοκομεί- 
ον, ή Σχολή τών Πρωρατών, τό Χρηματιστήριον, τό 
Τελωνείον, καί οί Στρατώνες. Κατά τό 3-έρος έπι- 
κρατεί μεγίστη ζωηρότης· διότι όλου τού ενιαυτού ή 
έργασία συσσωρεύεται είς ολίγων μηνών διάστημα· 
άλλ’ δταν, τού χειμώνος πλησιάζοντος, άναχωρώσι τά 
έσχατα πλοία, περίφοβα μή κλεισθώσιν υπό τού πάγου, 
ή σκηνή μεταβάλλεται, καί τά πάντα καταντώσι νω
θρά. Τής Στεφανουπόλεως ό πληθυσμός κατά τό 
3-έρος συμ-.οσούται είς περίπου 40,000, ε’κτός στρατί, 
ωτών, ναυτών, καί άλλων είς τά νεώρια ε’νασχολουμέ- 
νων. Οί "Αγγλοι είναι πολυπλη3έστεροι όποιωνδήποτε 
άλλων ξένων.

ΧΟΡΟΣ ΕΙΣ ΑΝ6/ΡΑΚΩΡΤΧΕΙΟΝ.

Ε ι ς  τινα μέρη τής ’Αγγλίας, δπου ε’ξορύσσονται οί 
γαιάν3ρακες, επικρατεί συνή3εια, όπόταν εϋρεθη νέον 
στρώμα γαιαν3ράκων, νά εορτάζωσι διά τίνος δημοσίου 
εύ3υμίας τό συμβεβηκός οί κάτοικοι τής περιχώρου. 
Αί χαραί αυται είναι διαφόρων ειδών κανόνια έκπυρ- 
σοκροτούνται, πομπαί δημόσιαι σχηματίζονται, κτλ. 
άλλά τό επόμενον, τό οποίον έγινε τήν 6ην Φεβρουά
ριου, 1829, είς τό ε’ν Γόσφορ3 άν3ρακωρυχείον, είναι 
ίσως ιδιαιτέρας μνήμης άξιον.

Δύο ήμισυ έτη είχαν ε’ξοδεύσειν οί μεταλλευται τού 
Γόσφορ3, βό3ρον σκάπτοντες διά στερεού βράχον άφού 
δέ διέτεμον 160 όργυιάς, έφ3ασαν τέλος είς τούς άν- 
3ρακας. Τούτο ε’κρί3η συμβεβηκός πολλού λόγου 
άξιον είς τήν περίχωρον, καί μεταξύ πολλών άλλων 
χαρών, αίτινες έγιναν είς τήν περίστασιν ταύτην, ήτο 
καί χορός, συγκροτη3είς είς τό άν3ρακωρυχείον, περί 
τούς 1100 πόδας κάτω τής ε’πιφανείας τής γής. Ό  
3άλαμος τού χορού είχε τό σχήμα τού γράμματος Ιν  
τό πλάτος αυτού ήτο 15 ποδών, ή βάσις 22 ποδών, τό 
δέ κατά κά3ετον υψος 48 ποδών. Ή  συντροφιά, τόν 
άρι3μόν 230, ε’ξ ών 100 περίπου ήσαν κυρίαι, ήρχισε 
νά συνα3ροίζεται είς τό στόμιον τού άν3ρακωρυχείου 
περί τάς ε’ννέα ήμισυ Π. Μ., ε’ξηκολού3ουν δέ να κατα- 
βαίνωσι τόν λάκκον εως είς τήν μίαν ώραν Μ. Μ. 
Εύ3ύς άπού έφ3αναν είς τόν πυ3μένα τού λάκκου, 
προέβαινεν έκαστος, καί άπέκοπτε κομμάτιον άν3ρακος 
πρός μνημόσυνου τής ε’πικινδύνου ταύτης εκστρατείας, 
έπειτα δ’έμβαινεν είς τόν χορόν. Τό υπηρετούν μου
σικόν τάγμα συνίστατο διόλου άπό μεταλλευτάς.
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Ό χορός διήρκεσεν εως τάς τρείς Μ. Μ. έπειτα δ ηρ- 
χισάν νά άναβαίνωσι τόν βό3ρον, υπερευχαριστημένοι 
μέ τήν υπόγειον διασκεδασιν.

Τ α στοιχεία τού έθνικού πλούτου, κατά τόν μέγαν

Άγγλον πολιτικόν Burke, είναι ή φιλοπονία, ή γνώσις 
ή ή ε’μπειρία, ή χρηστοή3εια, ή δικαιοσύνη, ή άνδρεια, 
καί ή ε’3νική ομόνοια.

Ο ΑΓΑΠΩΝ παιδείαν, άγαπα αίσ3ησιν.

ΣΟΑΟΜΩΝΤΟΣ ΝΟΥΘΕΣΙΑ ΠΡΟΣ Ι Ο Ί Σ  ΝΕΟΙ Σ.

ΚΑΤΑ ΤΟΤΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ-

ΑΚΟΥΣΑΤΕ, παίδες, παιδείαν πατρός, καί προσέχετε 
ννώναι έννοιαν· δώρον γάρ άγα3όν δωρούμαι υμιν, τον 
έμόν νόμον μή έγκαταλίπητε· υιός γάρ ε’γενομην καγω 
πατρί υπήκοος, καί άγαπώμενος έν προσωπω μητρος’ 
οί έλεγον καί έύίδασκόν με, Έρειδέτω ό ήμετερος λογος 
είς σήν καρδίαν· φύλασσε ε’ντολάς, μή ε’πιλαθη’ μηδε 
παρίδης ρήσιν εμού στόματος, μηδέ έγκαταλίπης ^αυ
τήν, καί άν3έξεταί σου’ ε’ράσ3ητι αυτής, και τηρησει 
σε· ’ περιχαοάκωσον αυτήν, καί υψώσει σε· τίμησον 
αύτήν, ΐνα σε περιλάβη· Τνα δώ τη ση κεφαλή στέφα
νον χαρίτων, στεφάνω δέ τρυφής υπεράσπιση σου. 
Άκουε, υίε, καί δέξαι'ε’μούς λόγους, καί ^η3υν3ησε- 
ται έτη ζωής σου, ίνα σοι γένωνται πολλαι οοοι βιου 
οδούς γάρ σοφίας διδάσκω σ ε , ε’μ β ιβ ά ζ ω  δέ σε τροχιαις 
όρ3αίς· έάν γάρ πορεύη, ού συγκλεισθήσεται^ σου τα 
διαβήματα· εάν δέ τρέχης, ού κοπιάσεις· ε’πιλαβου 
ε’μής παιδείας, μή άφης, άλλά φύλαξον αύτην σεαυτω 
είς ζωήν σου· οδούς άσεβών μή ε’πέλ3ης, μηοε ζηλω- 
ση’ς οδούς παρανόμων έν ω άν τόπω στρατοπεδευσωσι, 
μή έπέλθης εκεί, έκκλινον δέ άπ αύτών, και παραλ- 
λαξον.

Αξιοσημείωτου είναι ότι, άν καί ό πατήρ τού Σολο- 
μώντος, ό προφητάναξ Δαβίδ, ήτον είς άκρον πολυ
άσχολος, εκτεταμένου βασιλείου έχων να ^βερνα, 
ευρισκε μ’ολον τούτο καιρόν νά διοάσκη τόν υίον αυτου 
τά κα3ήκοντα τής ζωής καί τά δόγματα τής θρησκεί
α;. Άλλά πόσοι σχεδόν άφρόντιδες προφασίζονται 
οτΙ τάχα όέν ευκαιρούν νά διδάσκωσι τά Ιδιά των
τέκνα ί , „ ~

Οί νεώτεοοι χρειάζονται τάς συμβουλας των πρεσβυ
τέρων καθότι τούτους μέν ¿δίδαξε πολλά έπωφελη μα
δήματα ή πείρα- εκείνοι δέ μόλις εμβήκαν είς το πο- 
λυκίνδυνον 3έατρον τού κόσμου. Πόσον αρμόζει λοι
πόν νά ΰπακούωσιν είς τάς φρονίμους συμβουλάς τών 
συγγενών καί φίλων, οΐτινες είναι μάλλον προβεβηκο- 
τες τήν ηλικίαν καί τήν σύνεσιν παρ’ όσον είναι αυτοί.

’Ιδού έν έκ τών πολλών άξιολόγων μαθημάτων, οσα 
ο Δαβίδ παρέδιδεν εις τόν Σολομώντα· ‘ Καί νυν, 
Σαλωμών υιέ, γνώ3ι τόν Θεόν τών πατέρων σου, και 
δούλευε αυτόν ε’ν καρδία τελεία καί ψυχή θελούση, ότι 
πάσας καρδίας έτάζει Κύριος, καί παν ένθυμημα γι- 
νώσκει· εάν ζητήσης αυτόν, εΰρε3ήσεταί σοι· και έαν

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΝΕΩΤΕΡΑΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΝ.

Α κ ο ύ σ ε τ ε ,  τέκνα, παιδείαν πατρός, καί προσεχετε 
νά μά3ετε σύνεσιν διότι σας οιόω καλήν διοασκαλιαν 
μήν έγκαταλείψετε τους νομούς μου* οιοτι και εγω 
έστά3ην υιός φίλτατος τού πατρός μου, καί ό αγαπη
τός τής μητρός μου· καί με ε’οιοασκε και με έλεγεν, 
Ά ς κράτη ή καρδία σου είς τούς λογους μου- φυλαττε 
τάς ε’ντολάς μου, καί θέλεις ζήσειν απόκτησε σοφίαν, 
απόκτησε σύνεσιν μή λησμονήσης αύτήν, μηδέ ε’κκλί- 
νης άπό τούς λόγους τού στόματός μου· μήν εγκατά
λειψης αύτήν, καί 3έλει σέ περιφυλάττειν  ̂ αγάπα 
αύτήν, καί 3έλει σέ διατηρείν ή σοφία είναι το πρώτι
στον πράγμα' απόκτησε σοφίαν, καί ΰπερ πάσαν άπό- 
κτησίν σου απόκτησε σύνεσιν άνάλαβε αυτήν, καί 
δέλει σέ ύψώσειν 3έλει σέ δοξάσειν, δταν έναγκαλι- 
σδής αύτήν 3έλει έπι3έσειν είς τήν κεφαλήν σου 
στέφανον χαρίτων' 3έλει σέ δώσειν διάδημα δόξης. 
Άκουε, υιέ μου, καί δέξου τούς λόγους μου, και τά έτη 
τής ζωής σου 5έλουν πλη3υν3ήν σέ διδάσκω την όδον 
τής σοφίας· σέ έμβάζω είς τρίβους εύ3είας· όταν περί- 
πατής, τά βήματά σου δέν 3έλουν είσ3αι στενοχωρη
μένα· καί όταν τρέχης. δέν 3έλεις προσκόψειν δράξε
τήν παιδείαν, μήν άφήσης α ύ τή ν φυλαττε αύτήν, διότι
αύτή είναι ή ζωή σ ον‘ μήν ε’μβής είς τήν τρίβον τών 
ασεβούν, καί μήν ύπάγης είς τόν δρόμον των παρανό
μων άπόφευγε αύτόν, μή περάσης δ ί αύτου, έκκλινε 
άπ’ αύτόν, καί διαβα.

καταλείψης αύτόν, καταλείψει σε είς τέλος.’ Προτρέ
πει αύτόν νά γνωρίση τόν Θεόν τού πατρος του; 
3εογνωσία είναι άξιολογωτίρα πάσης άλλης γνωσεως, 
ή, μάλλον είπείν, πασών όμού τών άλλων γνωσεων.
1 Αύτη,’ είπεν ό εύλογητός ήμών Ινυριος, ‘ εστιν η 
αιώνιος ζωή, ίνα γινώσκωσί σεπτόν μόνον ̂  άλη3_ινον 
Θεόν, καί δν άπέστειλας Ίησουν Χρίστον. Πως ο 
έμπορούμεν νά γνωρίσωμεν τόν Θεόν ; Ό  ήλιος, η σελή
νή, οί αστέρες, ό ουρανός, καί ή γή, και απασα,^ εν ενι 
λόγω ή όρατή κτίσις, μεταδίδουν είς ημας πολλας περι 
Θεού γνώσεις· άλλ’ ή Γραφή, ή 3εόσδοτος αύτη απο- 
κάλυψις, διακηρύττει προ πάντων τάς τελειότητας και 
τήν δόξαν τού Ύψίστου. Τάς Γραφάς πρεπει να 
έρευνώμεν, αν 3έλωμεν να φ3άσωμεν είς έπιγνωσιν 
τού Θεού. Ή  γνώσις τού Θεού είναι αναγκαιότατη, 
καθότι πώς δυνάμεθα ν άγαπώμεν καί νά λατρευωμεν
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θεόν άγνω σ τον; * ’Ε ά ν  ζητήσης αύτόν, εύρεθήσεταί 
σοι- καί έάν καταλείψης αύτόν, καταλείψει σε εις τέ
λος.’ Δ ιά  των λόγων τούτων καί θαρρύνει καί νουθετεΓ. 
Ο ι ζητοϋντες τον Θεόν εύρίσκουσιν αύτόν τους δέ 
μη ζητοϋντας αύτόν άποβάλλει δ ιαπαντός.

*0 Σολομών, προθύμως ζητήσας τον Κύριον κατά 
την πατρικήν συμβουλήν, εύρήκεν αύτόν, καί μάλιστα 
έλαβε παρ’ αύτοϋ σοφίαν άνωτέραν παντός άλλου είτε 
προγενεστέρου είτε  μεταγενεστέρου. Τώρα δέ, καί αυ
τός πατήρ γενόμενος, προτρέπει τά  τέκνα του νά ζητή- 
σωσι σοφίαν καί συνεσιν ώς τό πρώτιστον πράγμα. 
Β έβα ια  δμως δεν έννοεΓ ψιλώς την γνώσιν των τεχνών 
καί ε’πιστημών· ή γνώσις αυτη είναι μέν αναγκαιότατη 
είς τον παρόντα κόσμον· άλλ’ ό άνθρωπος ε’γεννήθη 
προς ζωήν αιώνιον, καί οϋχί μόνον δ ιά  την πρόσκαιρον 
ταυτην. ’Α ρχή σοφίας, φόβος Κυρίου, είπεν ό Σολο
μών· μ ά θ η σ ις  χωρίς τόν φόβον τοϋτον άξίζει όλιγώ- 
τατον· ό ’Απόστολος Παύλος λέγει, * Κ αί εάν έχω  
πάσαν την γνώσιν, καί εΐδώ πάντα  τά  μυστήρια, άγά- 
πην δέ μή έχω , ούδέν ε ΐμ ι.’ Κ άμμίαν αμοιβήν εις 
τόν μέλλοντα κόσμον δεν ε’παγγέλλεται ό λόγος του 
Θεοϋ είς τούς οσοι ε’πέδωκαν μόνον είς τάς ανθρωπίνους 
γνώσεις, χωρίς νά έπιπροσθέσωσι τόν φόβον του Θεοϋ, 
καί την άγάπην τοϋ πλησίον.

‘Ά κουε, υιέ, καί δέξαι ε’μους λόγους, καί πληθυν- 
θή σ ετα ι έτη  ζωής σου.’ Π οσάκις τελειόνει πρόωρα ό 
βίος διά τά ς άφροσύνας καί μωρίας της νεότητος! Π ο
σάκις α ί άμαρτίαι της νεότητος περικαλύπτουν μέ σκο- 
τε ινόννέφ ος τό γηρατεΓον, καί πληροϋσι την ψυχήν 
άπό λυπηράς καί πικροτάτας αναμνήσεις !

*Αν έπιθυμώμεν εύδαιμόνως καί ώφελίμως νά δια- 
περάσωμεν την ζωήν, ανάγκη πάσα νά περι3άλπωμεν 
τόν φόβον τοϋ Κυρίου, οστις είναι ή άρχη της σοφίας· 
τοϋτο δέ πρέπει νά γένη ε’ξ απαλών ονυχών. *Αν θε- 
λωμεν τωόντι νά σοφισθώμεν, πρέπει νά καθίσωμεν 
παρά τους πόδας του θειου ημ&Λ> διδασκάλου, και να 
μάθωμεν παρ’ αύτοϋ, καθότι αυτός είνα ι ή σοφία τοϋ 
Θεοϋ, καί είς αύτόν είναι κεκρυμμένοι άπαντες οί τών 
γνώσεων θησαυροί. Αύτός δίδει σοφίαν, καί άπό τοϋ 
στόματος αύτοϋ προέρχεται ή γνώ σις καί ή σύνεσις. 
Ό  μέν προσπαθών νά γνωρίση τούς ε’πωφελεϊς κλάδους 
τη ς μαθήσεως είνα ι φρονιμώτερος άλλων άνθρωπων· ό 
δέ πάντοτε βαδίζω ν είς την όδόν, την άγουσαν είς 
δόξαν καί τιμήν καί άθανασ ίαν καί ζωήν αιώνιον, 
είνα ι φρονιμώτερος δλων τών άλλων. Τον σκοπον τού
τον ε ίχ ε  προ οφθαλμών ό Σολομών, δτε παρεδιδεν εις 
τά  τέκνα του τά ς  άνωτέρω διδασκαλίας.

Ο Ι Ε ϊΡ Ω Π Α Ι Κ Ο Ι  Σ Τ Ο Λ Ο Ι.

Τ ας άρχάς τοϋ 1839 ή ’Αγγλία είχε τρίκροτα καί 
δίκροτα 90· ή Γαλλία, 49* ή 'Ρωσσία, 50" αί Ήνω- 
μέναι ΠολιτεΓαι της ’Αμερικής, 15. Φρεγάτας δέ ή 
μεν ’Αγγλία είχεν 93, ή Γαλλία 60, η Ρωσσια 25,

καί α ί Ή νω μέναι ΠολιτεΓαι της ’Αμερικής 35. Κε- 
φάλαιον,— ’Α γγλ ία , 183- Γ αλλία , 109· 'Ρω σσία, 7 5 ’ 
Ή νωμέναι ΠολιτεΓαι της ’Αμερικής, 50. Ε ίς  τούς 
αριθμούς τούτους περιλαμβάνονται καί τά  ναυπηγούμε, 
να  πλοΓα.

Ε ίς  την ’Αμερικήν ε’ναυπηγήθη  τρίκροτον, 3000  
τόνων, ύπό τδνομα ή Π ενσυλβανία, λογιζόμενον τό 
μέγιστον τοϋ κόσμου. Ά λ λ ’ είς την ’Α γγλ ία ν  ε’ναυ- 
πηγήθησ αν ή ναυπηγούνται τέσσαρα τρίκροτα 3100  
τόνων έκαστον, ό Βασιλικός Φριδερίκος, ό Βασιλικός 
Κυρίαρχος, ή Βικτορία, καί τό Ά λ γ έ ρ ιο ν  ε’κτός τούτων 
υπάρχουν ναυπηγημένα ή ναυπηγούμενα 13 τρίκροτα 
120 κανονιών έκαστον, 2 τών 110 κανονιών, 3 τών 
104 κανονίων, 1 τών 92 , 10 τών 84, καί 4  τών 80.

ΠΡΟΣΟΛΟΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑΣ.

Τ ο  εισόδημα τής Μ εγάλης Βρετανίας κατά τό 
1792 ήτο 19 ,2 5 8 ,8 1 4  Λίτραι Στηρλίναι, ε’ς ών £ 2 ,-  
4 2 1 ,6 8 1  ε’πληρώθησαν πρός άπόσβεσιν τοϋ δημοσίου 
χρέους, καί £ 9 ,7 6 7 ,3 3 3  ώς τόκοι τοϋ αύτοϋ χρέους.

Τό δέ 1836 τό εισόδημα ήτο £ 4 8 ,5 9 1 ,1 8 0  Λίτραι 
Στηρλίναι, ε’ξ ών £ 1 ,5 9 0 ,7 2 7  ε’πληρώθησαν πρός άπό- 
σβεσιν τοϋ δημοσίου χρέους, καί 2 9 ,2 4 3 ,5 9 8  ώς τόκοι 
τοϋ αύτοϋ χρέους.

Τ ό  1813 τό εισόδημα τής Μ εγάλης Βρετανίας άνέ- 
βη  είς 6 8 ,7 4 8 ,3 6 3  Λίτρας Στηρλίνας· τό δέ δάνειον 
κατά τό αύτό έτος ήτο £ 3 9 ,6 4 9 ,2 8 2 , ώστε έμβήκεν 
είς τό ταμείον καί ε’δαπανήθη ή μεγίστη  ποσότης 108,- 
39 7 ,6 4 5  Λίτρων Στηρλινών.

Τό 1838 τό εισόδημα τής Γ αλλ ίας κατά τόν προϋ
πολογισμόν ήτον 1 ,0 5 3 ,0 0 0 ,0 0 0  φράγκων, ήτοι περίπου
4 3 ,8 7 5 ,0 0 0  Λιτρών Στηρλινών. Ή  δέ δαπάνη κατά 
τό αύτό έτος άνέβη είς 1 ,0 6 0 ,1 6 3 ,3 3 9  φράγκα· ήτοι 
περίπου 4 4 ,1 7 3 ,4 7 2  Λίτρας Στηρλίνας.

ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ κατάσ τασ ις τής Γ αλλίας τό 
1836 ήτον ώς ακολούθως’

3 6 .0 0 0  στοιχειώ δη σχολεΓα τών άρρένων.
11 .000  στοιχειώδη σχολεΓα τών κορασίων.
  ί  τόν μέν χειμώ να, 2 ,1 7 0 ,-
47 ,000· περιέχοντα < 000  μαθητών·

(  τό δέ θέρος 1 ,300 ,000 . 
73  τυπικά  σχολεΓα πρός ε’κπαίδευσιν τών διά  

τά  στοιχειώδη σχολεΓα διδασκάλων.
873 κοινοβιακά σχολεΓα.

94 σχολεΓα δ ι’ ανώτερα μ α θήμ ατα .
322  δημοτικά γυμνάσια, Collèges Com m un- 

naux , μέ 2 7 ,0 0 0  μαθητώ ν.
41  βασιλικά γυμνάσια, Collèges R oyaux, με 

περίπου 15 ,900  μαθητάς.


