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Έ τοιμασίαι εις Πυρποληίίν Χήρας.

ΟΤΙ έπεχράτει είς τάς Ινδίας τό εθιμον του νά και- 
ωνται χήραι γυναίκες μέ τά νεκρά σώματα τών άν- 
ορών αυτών, είναι γνωστόν είς τους ήαετεοους άνα- 
γνώστας. ίοε Αποθ. Το'μ. β '. Σελ. 145.) Μολον- 
οτι οε ή Βρετανική άρ/ή  άπηγόρευσε τήν απανθρω
πιάν ταυτην, καί ώς έπιτοπλεϊστον κατήργησεν αυ
τήν, υεν είναι όμως αμφιβολία ότι ένεργείται ακόμη 
μέχρι τίνος είς τά μέρη δ'που ή επιρροή αυτής ε?- 
να!, αουνατ°;, καί πολΰ μάλλον όπου είναι διόλου ανε
παίσθητος. Γάς πλέον άτόπους μωρίας καί τάς πλέον 
σκληρός πράςεις καταντά ό άνθρωπος νά κοίνη όρ- 
θας και θεάρεστους, δ'ταν δέν λάμπη επ’ αύτού τό 
φως της αληθινής θεογνωσίας.
, ^  π?βτεταγμένη εικών παριστάνει τάς γινοαένας 
ετοιμασίας είς πυρπόλησιν χήρας. Η δύστηνος κά- 

ηται „πι τή , πυράς, με τήν κεφαλήν τού λειψάνου
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έπι τών γονάτων αυτής. Βραχμάνες,εκατέρωθεν ίστά- 
μενοι, άπαγγέλλουσι προσευχάς. Ειδώλων ναοί, 
και καλυοαι τών εγχωρίων, βλέπονται είς τά όπι
σθεν^ έμπροσθεν δέ, μέρος τού Γάγγου, ή δεξαμενή 
τις ύοατος. ό  λαός επιβλέπει άταράχως· τουλά
χιστον ούτω φαίνεται, ό  Ινδός τεχνίτης, έκ τή; 
ιχνογραφίας τού όποιον έλήφθη ή εικών αυτη, ήθέ- 
λησε να παραστήση ότι τά πάντα γίνονται έν ησυ
χία  καί κοσμιότητι είς τήν προσφοράν τών ανθρω
πίνων τούτων ολοκαυτωμάτων πλήν, καί αν τό 
πράγμα ειχεν ούτω,^τι άλλο παρά φρικτή δεισιδαι
μονία ήόυνατο επι τοσούτον ν άπονέκρωση τά αι
σθήματα, καί νά κάμη τούς ανθρώπους ώστε μετά 
βαρβαρου αδιαφορίας νά Οεωρώσι ταλαίπωρου γυναί
κα, έκ πλάνης αύτοκτονουμένην; 7 Γενικώς όμως αί 
σκηναί αύται είναι σκηναί ταραχής καί θορύβου,
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μάλιστα καθ’ ήν στιγμήν άνάπτεται ή πυρά’ τρα- 
νώτατος ο’ άποτελεΐται ό θόρυβος, όταν Ευρωπαίοι 
παοευοίσκωνται, έπί σκοπώ που νά πνίγωνται αί

1 1 \ ·*» ξ Iκραυγαί του ελεεινού θύματος.
Η δεύτερα είκών, ή επί κεφαλής τής τρίτης σε- 

λίδος, ληφθεΐσα παρομοίως από ιχνογραφίαν Ινδού τε
χνίτου, δεικνύει άλλην μέθοδον, καθ’ ήν ενίοτε θυσιά
ζουν έαυτάς αί πεπλανημέναι χήραι τής Ινδίας. Η 
/ή ρ α  ρίπτεται από μικρού τίνος υψώματος εις την 
πυοκαίάν, ήτις αναλίσκει τά λείψανα του άνορός της.

Η εικονογραφία εις σελ. 16, έργον ώσαύτως Ινδού 
τε/νίτου, σκοπόν έχει νά διασαφήνισή άλλο εθιμον 
των Ινδών, φρικτότερον, εί δυνατόν, καί του προει- 
ρημένου. Αί /ήραι ο /ι  μόνον καίονται, άλλα καί 
θάπτονται ζωνταναί! Οί Βρα/μάνες παραστέκονται 
εις τήν ταλαίπωρον γυναίκα, ευ/ας τινας άπαγγέλ- 
λουσαΟ πριν καταβή είς τον λάκκον, οπου μελλει 
νά ταφή ζώσα μετά του νεκρού συζύγου τ η ς ! Η 
κλίμαξ είναι ήδη τεθειμένη. Αί όπισθεν αυτής γυ 
ναίκες πιθανόν ότι είναι συγγενείς, θρηνούσαι μεν 
τώρα τήν φίλην αυτών, άλλ ίσιος και οια την δει
σιδαιμονίαν των ένθαρρύνασαι προτερον αυτήν εις 
τήν οοβεοάν ποάξιν. Ενώ δ’ αί γυναίκες αύται κύ-

• 1 '  1 # .  V Λ "  /  ν ’πτουσι μ έ/ρ ι τού εοαφους τεθλιμμεναι και άγωνι- 
ώσαι, άλλοι εντόπιοι, επί τουτω μεμισθωμενοι, π λη -  
ρούσι τον άέρα άπο αλαλαγμούς χαράς και θριάμβου, 
καί άλλοι πάλιν χορεύουσιν ώσεί μέγα τι κατόρ- 
θωμα πανηγυρίζοντες.

Θέλομεν τώρα σημειώσειν όλίγα τινά, Ιον Περί 
τής ταφής, καί 2 ον Περί τής καύσεως, τών ζωντα
νών χηρών.

Τήν συνήθειαν τού θάπτειν τά: χήρας ζωντανάς 
έ/ουσι κυρίως οί ύφανται. Είς το ειοος τού.ο ιής
Ο’ΛτίχΞ οί ττχίοετ '/-̂ •,·· οι εεορνττο^τι .ον
τάφον. Μετά τινας οέ ιεροπραξίας, φθάνει ή /ή ρ α , 
/.αί καταζιβάζεται είς τον βοΟρον. Καθίζει εν Γφ 
ιχετίο, 0 ετούτα τον νεχρον εττι τών γονατ(.ον αΟτής, 
/.αί τεοιλααοάνουτα αυτόν εις τας άγ/.αλας τ^ς. 
Οι συγγενείς ουτοι αρ/ι^ουν εττειτα να ριτ.ίοσι /.ε · 
σα το /ώαα* /.αί αετ ολίγον ουο ες αυτών /.ατα- 
βαίνουν "είς τον τάφον, καί καταπατούσιν αυτό πέριξ 
τού σώματος τής χήρας. Λύτη καθηται άταραχως 
βλέπουσα τά γινόμενα’ θεωρεί τον λάκκον γεμ ιζό- 
υ.ενον, το σώμά της όλονεν καλυπτομενον, και ομως 
δεν επιπλήττει τούς φονείς αυτής, ούτε προσπαθεί 
ποσώς νά έκφύγη- Τέλος, το χώ μα φθάνει εις | 
τά χείλη  της — σκεπάζει τήν κεφαλήν της. Ο Ι 
βόθρος έπειτα έν τάχει άπογεμίζεται, καί οί παί- ' 
δες καί οί συγγενείς ούτοι άναβαίνουν έπ αυτού, ι 
καί πατούσι τήν γην κατά κεφαλής τής πνιγομέ- 
νης χήρας.

Αλλος τις καμνει τας επομενας ι.αρα.η.ησει. 
πεοί τού εθίμου τούτου"— Αν τό υποκείμενον άπέθανε 
πλησίον τού Γάγγου, ό τάφος έξορύσσεται είς τήν 
πλευοάν τού ποταμού. Απλόνουσι οε νεον πανιον, 
καί είς αυτό έπιθέτουσι τον νεκρόν. Η χήρα λού
εται, ένδύεται νέα φορέματα, καί βάπτει τούς πόδας 
της’ μετά διαφόρους δε ιεροπραξίας καταβαίνει είς 
τον βόθρον, οστις μέλλει νά καταπίη αυτήν, καί 
καθίζει μέ άναμμένον λύχνον πλησίον της. Ο 
ίερεύς κάθηται παρά τον τάφον, ένασχολούμενος 
είς τινας τελετάς· οί δε φίλοι τού τεθνηκοτος πε- 
ριέρ/ονται τον τάφον, άπαγγελλοντες λέξεις τινάς. 
Αν οί συγγενείς ήναι πλούσιοι, ρίπτουν είς τον βο- 
θρον ίμάτια, γλυκύσματα, σανδαλόξυλον, νομίσματα, 
γάλα, βούτυρον, ή άλλο τι ομοιοε-οες’ ή οε χηρα οια- 
τάσσει νά δοθή μικρόν τι εις τούς φίλους ή τα παι- 
δία της. 'θ  υιός προσέτι ρίπτει νέον ένδυμα είς τον 
τάφον, μέ άνθη, σανδαλόξυλον, κλπ. μετά οε ταύ- 
τα τό /ώ μ α  έπιμελώς άνυψοϋται περις τής χήρας, 
έως νά άναβή μέχρι τών ώμων αυτής’ τότε οέ οί 
συγγενείς ρίπτουν μεσα το χώ μα οσον ταχιστα, και 
αφού καλύψωσι τήν γυναίκα, καταπατούσιν αύτό!

1 Είς τοσαύτην απάτην καί μωρίαν καταντώσιν^ αί 
δυστυ/εΐς αύται χήραι κατά συνέπειαν τών ψευδών 
ελπίδων, αιτινες είς αύτας εμπνεονται, ώστε με πα
ράδοξον γενναιότητα υπομενουσι κάποτε το φρικ.ον 
τούτο είδος τού θανάτου. Επί τίνος περιστάσεως, 
/ή ρ α  τι:, ενώ οί συγγενείς εσιόρευον το χώ μα  
ολόγυρά της, ύψωσε τον βραχίονα υπέρ τής κε
φαλή: τη:, καί έκίνει αυτόν ώσεί Οριαμβεύουσα’ 
0τε δέ είς μόνον δάκτυλος έβλέπετο, ό δάκτυλος 
αυτός έξηκολούθει τήν σπασμώδη του κίνησιν, ενώ 
ή ζωή αυτή πρέπει σχεδόν νά ητον έσβεσμένη !

Ενίοτε ομως ή φύσις κραυγάζει πολύ Ουνατώτε- 
ρον παρά ν ’ άμεληθή, ως το επόμενόν αποοεικνυει. 
Τό 1815 χήρα τις προητοιμάζετο νά συμμορφωθή 
σ.έ το 3άοβαοον τούτο εθιμον τής φυλής „ ης άλλα
* · > > , ‘ λ ν .V, > . „ _/το τέκνον αυτής, κορασιον οεκαετες, εςεφωνησ^ . >· 
σον πικράς θρηνωοίας τήν στιγμήν τής^τελευ ,αιας 
άπο/ωρίσεως, ώστε ή μήτηρ, ίσχυράν λαβούσα συμ
πάθειαν προς τό τέκνον, μετέβαλε γνώμην.

0  άοιθαός τών /ηρώ ν οσαι κατ’ ετος εκαιοντο ή 
έθάπτοντο ζωνταναί είς τάς Ινοίας, πριν απαγορευ- 
Οώσιν αί άπανθρωπιαι αύται, ανεβαινε, κα.ά .ινα 
επίσημον υπολογισμόν, είς ούο χιλιάοας περίπου! 
Τόσον αληθεύει « ότι έπληρώθησαν οι εσκοτωμενοι 
τής γής οίκων άνομιών!»

Αλλά αολονότι αρκετά φρικώοες είναι τό νά συλ- 
λογιζώμεθα χήρας καιομένας ή Οαπτομένας ζωντα
νάς, ή φρίκη αυξάνει πολύ μάλλον όταν στοχασθώ- 
αεν ότι τά δεινά ταύτα επιφερουσιν αι ψευΟ-ΐς θρη-
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Χήρα ’Ινδή ^ιπτορένη εις τήν Επικήδειου Πυράν του Άνδρος της.

σκευτικαι ιδέαι, —ότι αι αθλιαι υποκλινουσιν εις την Αν γυνή τις ήθελε καή τήν ¿ταύρων τής πυρτολησεως 
διαβολικήν ταυτην Ουσίαν, ως εις χρέος θρησκευτι- του συζύγου της, ούδ αύτή ούδ ό σύζυγός τη; άξιούται του
κόν ! Τά επόμενα λαμβάνομεν έξ επισήμων εγγρά
φων τής Βρετανικής κυβερνήσεως.

Οί Ινδικοί νόμοι δεν συγχωρούν είς τάς μητέρας, 
ό'ταν έ'/ωσι νήπια, νά έγκαταλείψωσιν αυτά, καί νά 
καώσι μετά τών ιδίων συζύγων ά λ λ ’ υπομνηματι
στής τών νόμων τούτων ανατρέπει τήν διάταξιν ταύ- 
την, λέγων ότι, άν τό βρέφος έμπορή νά τραφή υπό 
τίνος άλλου, ή μήτηρ έ/ ε ι  τότε τήν άδειαν νά καή. 
Χήρα τις άφέθη, τό Ι8ΐ 5,  μέ μικρόν άγόριον ένός 
χρόνου τήν ήλικίαν, καί μέ κοράσιον τετραετές· καί 
επειδή κανείς δεν εύρέθη νά ύποσχεθή ότι ήθελε 
διαθρέψειν αύτά, τό σώμα τού άνδρός έτάφη· αλλά  
μετά καιρόν ό αδελφός τού άποθανόντος ύπεσχέθη 
νά διατηρήση τά τέκνα’ όθεν ό νεκρός έξωρύχθη τού 
τάφου, καί ή χήρα συνεκάη μετ’ αυτού ζώσα !

Αληθεύει μεν ότι οί Ινδικοί νόυ.οι δεν έπιτάττουσι 
κατ’ ευθείαν τάς περί ών ό λόγος σκληρότητας· 
άλλ άγουν είς αύτάς δι’ έντέ/νου τίνος τρόπου, πα- 
ριστώντες ώς προνόμιον καί ώς έντιμον καί ένάοετον 
πράξιν τήν εκούσιον όλοκαύτωσιν σ/εδον δέ βιά- 
ζουσι τάς χήρας νά έκλέξωσι τον τρομερόν τούτον 
θάνατον· διότι απαιτούν άμεσον άπόσασιν, μή συγ
χωρούσες είς τήν χήραν νά καή μέλλοντά τινα χρό
νον, εκτός εις τινας ιδιαιτέρας περιστάσεις- τήν ακό
λουθον απειλήν προβάλλουν είς ολας τάς μή συγκα- 
τατιθεικένα:’—

παραδείσου διά τοιαύτης θυσίας.

Ποιος δεν βλέπει μ ’ οποίαν σκληράν τέχνην κατ- 
εσκευάσθη ό νόμος ούτος; Η τεθλιμμένη /ή ρ α  
αναγκάζεται νά κάμη άπόφασιν παρευθύς, ενώ το 
πνεΰμά της είναι ακόμη καταλελυπημένον καί άν 
δέν κλίνη, κολάζεται είς τήν μέλλουσαν ζωήν καί 
αυτή καί ό σύζυγός της!

Η χήρα Βραχμάνος δέν συγ/ωρεΐται νά καή έπί 
τίνος άλλης πυράς ειμή έπί τής τού ίδίου συζύγου· 
ά λ λ’ ή χήρα έποιουδήποτε άλλου Ινδού, άν συμβή 
άναπόφευκτόν τι έμπόδιον, ώστε νά μή δυνηθή νά 
καή μετά τού άνδρός της, έχει άδειαν νά καή μέ τά 
οστά ή την εικόνα του, ή μέ ό,τιδήποτε άλλο άνή- 
κον είς αυτόν, ιός τό κεφαλοδέσμιον, τά σάνδαλα, το 
πουγγίον, ή καί τον αυλόν του ! Τόσην προθυμίαν 
είχον οί αίματο/αρεϊς ούτοι νομοθέται ν ’ άφαιρέσωσι
παν εμποοιον της καύσεως των άθλίιιων / / . οώ ν! Είς
τάς εγκύους μόνον άπαγορεύεται άπολύτως ή καύσις.Λ · ι

η σύζυγος οέν εύρεθή καθαρά τον καιρόνΑν
άποβιιυσεως τού άνορός της, είς τοιαΰτην περίστασιν 
προσδιορίζεται·—  υ» ι I

Ας καύσωσι τό λείψανου τού τεθνηκοτος" ή δέ γηρα, ή 
άφωσιοομενη είς τον Κύριον αύτης, περιμείνασα €ως της 
τέταρτης ήμε'ρας διά νά καθαρισθη, α: είσε'λθη είς τό τύρ, 
κρατούσα τά σάνδαλά του.

^
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Τί έννοούσιν οί πανούργοι ουτοι νομοθέται διά της 
φρά<τεοος « άφωσιωμένη εις τον Κύριον αύτής,» οαί- 
νεται έκ του επομένου·—

Αληθώς αφωσιωμενΐ) εις τον Κύριον αΰτ/'ς έμπορεί νά 
ονομα σθή ή συγχαίρουσα και συλλνπουμεννι μετ’ αυτού, 
και ή προς τούτοις σννοβεύουσα αύτον εις τον θάνατον.

Αν ό σύζυγος άποΟάνη μακράν τού οίκου του, εις 
τοιαύτην περίστασιν προσδιορίζεται·—

Οταν ό σύζυγός τίνος άποθάντ, εις άλλον τύπον, άς 
λαβή τα όνο του σανύαλα ή ενάρετος χήρα, καί άς είσέλθκ 
εις το πυρ' ούτω δεν πράττει το έγκλημα τ·?,ς αύτοχειρί- 
ας. Η ενάρετος εκείνα, γυνή άς είσέλθη εις το πυρ, θε- 
τουσα τά σάνδαλα επί του στήθονς ττ,ς.

Καί ενταύθα έμφαίνεται ή αυτή σκληρά τέχνη . 
Ούτε σ τιγμ ή  άφίνεται εις τήν γυναίκα διά νά σκε- 
φθή ! Κ αθ’ ήν ώραν μάθη δτι ό σύζυγος αύτής 
άπέθανε, περίλυπος ετι καί άγωνιώσα, με ολα τά 
τρυφερά της αισθήματα διηγερμένα, πρέπει ν’ άπο- 
φασίση* διότι ό νόμος λέγει· —

Η γυνή εκείνα, ήτις μακράν ούσα τού συζύγου αύτής 
τον καιρόν της άποβιώσεώς του, δεν τελε'ση την ιεροπρα
ξίαν της πυρπολη'σεως ευθύς όταν γνιορίσρ το συμβεβηκός 
αύτο, δεν έμπορεί νά λογίζεται άφωσιωμένη εις τον Κύ
ριόν της" διό καί δεν έχει τό ελεύθερον νά καή πλε'ον μετά 
ταύτα.

Αλλ’ ή φύσις κάποτε νικά τήν απατηλήν ταύτην 
δεισιδαιμονίαν, καί τό θύμα ζητεί νά φύγη από τάς 
φλόγας.

Η χήρα  Βραχμάνός τίνος έκάη, εναντίον τού προ- 
ειρημενού νομού, δεκατρία έτη μετά τήν άποβίωσιν 
τού άνδρός της, ή όποια συνέβη ό'τε αυτή ήτο δωδε
καετής· συμπαρέλαβε όέ είς τό πύρ κεφαλοδέσμιον 
τού συζύγου της. Ο Α γγλος δμω ς διοικητής, ό 
οποίος εκαμεν αναφοράν περί τούτου, λ έ γ ε ι—

Οτε το πύρ έφθασεν εις τήν γυναίκα, έ'φυγεν άπο την 
πυράν- άλλ άπέθανεν εις τό διάστημα της -ημέρας, κατά 
συνέπειαν της γενομένης έπ’ αύτής βλάβης.

Αλλη χήρα, εξηκοντούτης, άνέβη εις τήν πυράν 
διά νά καή, επτά χρόνους μετά τον θάνατον τού άν- 
ορος της· άλλ ό'τε τήν περιεκύκλωσαν αί φλόγες, 
έφυγε καί αυτή, πλήν άπέθανεν εις τό νοσοκομείου. 

Αλλ αί σκληρότητες αύται πράττονται ακόμη

έων τούτων συμβίων, τέκνον δεκαετές, χηρεύ- 
έκάη μέ το κεφαλοδέσμιον τού συζύγου της,

μακράν αυτής άποβιώσαντος. Οί ύπηρέται τή ς δ ι
καιοσύνης έ'σπευσαν νά έμποδίσωσι τον φόνον τού
τ ο ν  αλλά  πριν φθάσωσιν εις τον τόπον τής όλο- 
καυτώσεως, τό θύμα ήτον άνηλωμένον !

Εν άλλο παράδειγμα θέλομεν άναφέρειν, έ'τι οδυ
νηρότερου- διότι ή νέα χήρα, κόρη όεκαπενταετής, 
υπό τήν επιρροήν ψευδών θρησκευτικών ελπίδων, 
παρεδόθη είς τάς φλόγας, απέναντι των παρακλή- 
σεων καί δακρύων των φίλων καί συγγενών αυτής. 
Ούτοι αύστηρώς έξετάσθησαν μετά τον θάνατον τής 
χήρας, καί από τήν μαρτυρίαν των συνάγομεν τά  
επόμενα- —

Οτε άπέθανεν ό σύζυγος της, ·η μάλλον ό αρραβωνια
στικός, ήτον άκο'μη εξαετές κοράσιον' έδηλοποίησε, μ’ όλ.ον 
τούτο, τον σκοπόν αυτής νά καή μετά των λειψάνων τον 
αλλ οί γονείς του γαμβρού κατέπεισαν αυτήν ν άλλάξη 
γνώμην, ύποσχεθέντες νά τήν θεωρώσι πάντοτε ώς ίδιον 
αυτών τέκνον διέτριβε δέ ώς έπιτοπλείστον είς τήν οι
κίαν των. Κατεγίνετο μεν είς τά οικιακά- άλλ’ έδίδετο 
παραπολύ είς θρησκευτικάς αυστηρότητας καί είς προσευ
χήν καί έλεγεν ότι, οπότε ό Θεός ή'θελε τήν διευθύνει νά 
καή, ήθελε τό πράςειν. Ολίγας ή μέρας προ τού θανά
του της, έόηλοποίησεν δτι έλ.αβεν άπόκρισιν είς τάς ποοσ- 
ευχάς της, καί δτι ό Θεός τήν διέταξε νά καή. Οί συγ
γενείς αΰτής τήν παρεκάλεσαν με δάκρυα νά παραιτηθή 
τού σκοπού της, υποσχόμενοι προς αυτήν τήν μεγαλ-ητέ- 
ραν εύνοιαν ενόσω εζ-η* άλλ εκείνη άπηντησεν, «(!) σύ
ζυγος μου άπέθανεν έξερνών αίμα άπο τό στόαα του· τόν 
θάνατον αυτού δεν επέφερε τό γήρας, καί δεν ήξιώθη 
αιωνίου μακαριότητας· εγώ έ'ζησα μέχρι τοΰδε, ώστε νά τού 
προζενήσω ταύτην τήν μακαριότητα.· διά τής σκληραγω
γίας δέ καί άφοσιώσεώς μου, τον κατέστησα, τέλος πάν- 
των, εύδαιμονα εις τους ουρανούς. 0  Θεός τώρα, τήν 
εΰλαβειαν μου στοχαζόμενος, μέ διώρισε νά καώ. Συμ- 
βουλας δεν θέλω· έχω άπόφασιν νά θυσιασθώ. Η υ.έλ- 
λουσα ευδαιμονία μου εξαρτάται άπο τούτο.» Εμήνυσε νά 
τήν πέμψωσι πράγμα τι τού άνδρός της· έ'φερον δέ τον 
αΰλον του. Είς τινας, οί όποιοι τήν έπέπληττον, « Είς 
μάτην,» είπε, «μ’ επιπλήττετε- αν επιμείνετε, θέλω σάς κα- 
ταρασθήν.» Αλλους τινάς ήρώτησε, » Διατί ζητείτε νά μ 
εμποδίσετε από ένάρετον πράξιν;» Ενώπιον χιλιάδων, 
συνηθροισμένων είς τό τραγικόν θέαμα, έβάδισεν είς τήν 
πυράν με τον αυλόν είς τήν χείρά της, καί καθίσασα έπ’ 
αυτής, είπεν είς τόν παριστάμενον Βραχμάνα, « Βάλε φω
τιάν εις τήν πυράν- εί δέ μή, θέλω σέ καταρασθήν.»

Ά ν ή ρ  επίσημος, άκούσας ότι δύο γυναίκες, συγγενείς αυτού, 
είχον λογοφέρειν, ήρώτησεν, « Ε ίπ α ν  ή μ ία  τήν άλλην άσχημον ;» 
“ ώ χ ι.»  « Α ί, λοιπόν, εύκολα τάς συμβιβάζου.»

Ή  τύ χη  μεταβάλλεται, καθώς και ή σελήνη,
Κ α ί είς κανένα σταθερά αδύνατον νά μείνη .
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Η ΠΟΛΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ.

Κ.ΑΤΑ το βορειοδυτικόν μέρος τής Αίγυπτου εκτεί
νεται αμμώ δης μακρόστενος γ η , τεσσάρων ή πέντε 
μιλίων τδ πλάτος κατά μέσον δ'ρον, καί ώς τεσσα
ράκοντα τό μήκος, προς άρκτον έ'χουσα τήν Μεσό
γειον, προς δέ νότον τήν μεγάλην λίμνην Μαρεώ- 
τιν, καί τήν μικροτέραν λίμνην Αβουκίρ ή Μαδιέ. 
Περί τό μέσον τής λωρίδος ταύτης, δπου ή ξηρά, 
δύο άκρας είς τό πέλαγος προβάλλουσα, σ χη μ α τί- 

^  ζει εύρύχωρον κολπώδη λιμένα, έθεμελίωσεν ο Μέ- 
\ γ α ς  Αλέξανδρος, έν έ'τει 333 π . X-, τήν πόλιν, ή'τις 

άκόμη διατηρεί τό όνομά του. Η νεωτέρα όμως 
Αλεξάνδρεια, ή καλουμένη παρά των Τούρκων ϊσκαν- 
δεριέ, δεν κατέχει ακριβώς τήν τοποθεσίαν τής αρ
χαίας, ά λ λ ’ είναι μ ’ όλον τούτο, καθώς εκείνη, ή 
μόνη άξιόλογος παραθαλάσσιος πόλις τού κράτους, 
καί ό κυριώτερος σύνδεσμος Αιγύπτου καί Ευρώπης. 
Η αρχαία Αλεξάνδρεια έξηπλοϋτο κατά τήν παρα
λίαν του είρημένου κόλπου, φθάνουσα προς νότον μέ
χρ ι τής λ ίμνης Μαρεώτιδος. Εν μίλιον περίπου 
έκ του αίγιαλού ήτον ή νήσος Φάρος, τήν οποίαν ό 
δεύτερος Π τολεμαίος ή'νωσε μέ τήν στερεάν διά κα- 
τασκευαστού χώ ματος, έπτασταδίου λεγομένου. Επί 
τού χώ μ ατος τούτου έκτίσθη ή νεωτέρα Αλεξάν
δρεια- τήν δέ τοποθεσίαν τή ς αρχαίας σημειόνει δι- 
πλούν τε ίχος μέ υψηλούς πύργους καί πέντε εισό
δους, οπου όμως 0έν περικλείεται παρ’ αμμώ δης 
έρημία, έστρωμένη από ερείπια, καί κατεχομένη υπό 
όρνέων καί άρπακτικών κτηνών. Η νεωτέρα Αλε
ξάνδρεια κεΐται είς 31ο 1 3 ' βορείου πλάτους, καί 29ο 
53  ανατολικού μήκους, είναι δέ περί τά  130 μ ίλ ια  
προς τό βορειοδυτικόν τού Κάιρου, καί 150 σταδίους 
προς δυσμάς τού αρχαίου Κανωβικού στόματος του 
Νείλου.

Η περίμετρος τής αρχαίας πόλεως καί των προ- 
αστείων αύτής ήτο, κατά τόν Πλίνιον, περί τά δε
καπέντε μίλια. Ειχε δέ ρυμοτομίαν ού μόνον φιλό- 
καλον, αλλά καί μεγάλους συντείνουσαν είς ευκρα
σίαν και υγείαν τών ένοικούντων « τή ευστοχία τής 
ρυμοτομίας,» λέγει Διόδωρος ό Σικελιώτης, « έποί- 
ησεν Αλέξανόρος διαπνεΐσθαι τήν πόλιν έτησίοις άνέ- 
μοις· και τούτων πνεόντων μέν διά τού μεγίστου 
πέλαγους (τής Μεσογείου), καταψυχόντων δέ τόν 
κατα την πόλιν αέρα, πολλήν τοϊς κατοικούσιν ευ
κρασίαν και ύγιειαν κατεσκεύασεν.» Εκ τών πολ
λών ιππήλατων και άρματηλάτων οδών δύο ήσαν 
αί κυριωτεραι- ή μία, έκτεινομένη άπο τής ανατο
λικής^ πλευράς μέχρι τής προς δυσμάς Νεκροπόλε- 
ως, ειχε τριάκοντα σταδίων μήκος, πλάτος δέ ώς 
πεντηκοντα πηχώ ν ή άλλη, ίσοπλατής, καί οκτώ

σταόίων τό μήκος, διέτεμνε ταύτην όρθογωνίως· ά μ - 
φότεραι ήσαν κεκοσμημέναι μέ παλάτια , ναούς, καί 
δημοσίους οικοδομάς, κατεσκευασμένας από μάρμα- 
ρον και πορφυρον. Ε ίς τήν μακροτέραν ϊσταντο 
καί οί περίφημοι οβελίσκοι. Τα βασίλεια καί οί 
κήποι τών Π τολεμαίων ήσαν έξω τών τε ιχώ ν επί 
τού αίγιαλού είς προάστειον λεγόμενον Βρύχιον, 
καί κατεϊχον διάστημα ίσον τού τεταρτημόριου τής 
πόλεως. Εκαστος τών Π τολεμαίων έφιλοτιμείτο 
να προσθέτη είς τάς πολυτελείς ταύτας οικοδομάς 
καί κήπους. Περιέκλειον δέ τό Μουσεϊον, μεγαλο
πρεπή ναόν, καλούμενον Σήμα, έν ώ αί τών βασι
λέων ταφαί, καί ή Αλεξάνδρου·“, καί άλση καί κ τί
ρια άξια κραταιών κυριάρχων καί πεφωτισμένου 
λαού. Π άμπολλαι δεξαμεναι ύπήρχον είς τήν Α λε
ξάνδρειαν, πληρούμεναι υδατος έκ τής διώρυγος, ή τ ις  
ήνονε τήν πόλιν μέ τον Ν είλον έκ τούτων ύπέρ τάς 
διακοσίας μεταχειρίζονται άκόμη.

Τά παλάτια , οί ναοί, τά  θέατρα, καί άλλα οικο
δομήματα τής Αλεξανδρείας, ήσαν πολυπληθέστατα 
και πολυτελή. Α λλά  τό πρώτιστον αύτής κα ύχη μ α  
ήτον ό μεγαλοπρεπής λιμήν. Τά προειρημένον 
έπταστάδιον χώ μ α , τό έκτεινόμενον άπο τής ηπείρου 
είς τήν νήσον Φάρον, έδιχοτόμει τόν λ ιμένα τούτον 
καί ή μέν άρκτικοανατολική διαίρεσις εκαλείτο ό 
Μ έγας Λ ιμ ή ν  ή δ’ ά λ λη , ό Εύνοστος. Κατά τον 
είσπλουν είς τον μέγαν λ ιμένα έχει τις έκ δεξιών 
τήν νήσον καί τόν πύργον τόν Φάρον έκ δέ αρι
στερών τάς χοιράοας καί τήν άκραν Λοχιάδα. Ε 
κτός τών ούο τούτων ύπήρχε καί τρίτος λ ιμήν ύπέρ 
τού Εύνόστου, ορυκτός καί κλειστός, καλούμενος Κ ι
βωτός, νεώρια καί αυτός έ 'χω ν άλλα τούτου δεν 
μένει ούτε ίχνος τήν σήμερον. Ενδοτέρω τού Εύ
νόστου ήτο διώρυξ π λω τή , μ έχρ ι τής λ ίμνης τετα
μένη τής Μαρεώτιδος.

Ο περιβόητος πύργος Φάρος, τον οποίον έκτισεν 
ό άρχιτέκτων Σώστρατος ό Κνίδιος επί τής βασι
λείας τού Πτολεμαίου Φιλαδέλφου, 283 π . X ., ίστα- 
το επί πέτρας περικλύστου κατά τό άκρον τής ομω
νύμου νήσου· ήτο δέ τετράγωνος οικοδομή πολυό- 
ροφος, έκ λευκού λίθου κατεσκευασμένη, έπί τής κο
ρυφής έχουσα πυρά πάντοτε καιόμενα, χάριν τής 
τών πλωϊζομένων σωτηρίας.

Αλλο χαρακτηριστικόν ιδιαίτερον τής Αλεξάν
δρειάς ήτον ή Νεκρόπολις, ύπέρ τό έν μ ίλιον έκτει-

• «Τ ο  σωμα του ’Αλεξάνδρου,» λέγει δ Σ τράβω ν, «κομίσας δ 
του Αάγοο Π τολεμαίος εκήδευετεν εν τή  ’Αλεξανδρεία, οττου νυν 
ετι κ εΐτα ι, ου μην εν τη αυτή πυέλω· υαλίνη γάρ αυτή, Ικεΐνο; 
δ’ εν χρυσή κατέθηκεν. Έ σ υλησε δ’ αυτήν δ Κόκκης, καί Π α - 
ρείσα»τος έπικληθείς Π τολεμαίος, εκ τής Συρίας επελ ίώ ν, και 
εχζεσώ ν ευθύς, ώ ο τ ’  άνδνητα αΰτω  τά  σΰλα γενέσθαι.»
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νοαένη κατά τήν δυτικήν παραλ ίαν έν αύτή ή σαν 
κήποί τε πολλοί καί ταφαϊ, καί κατα γω γα ί, προς 
τάς ταριχείας των νεκρών έπιτήδειαι.

Αί λεγόιαεναι Βελδναι τή ς Κλεοπάτρας είναι δύο 
οβελίσκοι εκ κοκκωτοΰ λίθου, δ μέν ετι ίστάμενος, 
δ δε παρακείμενος εις αύτδν, καί άπετέλουν τήν είσ
οδον εις τδ λεγόμενον Καισάριον, ίερδν ή παλάτιον 
του Καίσαρος. Το δ'λον ύψος του όρθιου οβελίσκου, 
συμπεριλαμβανομένων τού στυλοβάτου καί των τριών 
βαθμιδών, άπδ χ ώ μ α  τήν σήμερον κεκαλυμμένων, 
είναι έβδομηκονταεννέα πόδες. 6 τ ε  οί Γάλλοι εξέ
τασαν τήν βάσιν τού οβελίσκου τούτου, ή περί αυ
τήν συσσωρευμένη άμμος είχε βάθος δεκαέξ ποδών. 
Εκάστη πλευρά είναι μέ γλυφάς κεκαλυμμένη, αλλά 
κάλλιον διασώζονται αί επί τής δυτικής πλευράς· 
επί τών δύο πλευρών τά  ιερογλυφικά σχεδόν έξη- 
λείφθησαν. 0  πασίγνωστος Στύλος του Πομπηΐου 
ίσταται μεταξύ τών τε ιχώ ν τής πόλεως καί τή ς λ ί
μνης- εχει δέ ώς εκατόν ποδών ύψος.

0  Μ έγας Αλέξανδρος μ εγάλω ς ένεθάρρυνε τούς 
Ιουδαίους νά κατοικήσωσιν εις τήν πόλιν ταύτην. 
Συνεχ ώρησεν εις αυτούς τήν έλευθέραν άσκησιν τής 
θρησκείας τω ν, καί τούς έ'δωκε μέρος τών προνο
μίων καί ελευθεριών, τά  όποια έχαίροντο οι Μακε- 
δόνες αύτού υπήκοοι, όθεν ή Αλεξάνδρεια κατω - 
κεϊτο ώς έπιτοπλεΐστον ύπό Ιουδαίων, καί τό περι- 
στατικόν τούτο συνδέει τήν ιστορίαν αυτής μέ τήν 
τών Γραφών διασάφησιν. Ε κ  τή ς πόλεως ταύτης 
ήτον Α πολλώς, δ σύντροφος τού Αγ. Παύλου, (Πράξ. 
ιή. 24)· καί εκ τών Ιουδαίων, δσοι αμφισβήτησαν 
μετά  τού Στεφάνου καί έθανάτωσαν αυτόν, πολλοί 
ήσαν Αλεξανδρεΐς, οίτινες φαίνεται δ'τι κατά τήν 
εποχήν εκείνην είχον συναγωγήν εις τά  Ιεροσόλυμα. 
(Πράξ. ς . 9 .) Λ έγεται δ'τι τον καιρόν τής τών Ιε
ροσολύμων καταστροφής ώς εν έκατομμύριον Ιου
δαίων ήσαν διεσπαρμένοι καθ’ 6'λην τήν επαρχίαν 
τής Αίγυπτου, εχοντες έν αυτή καί πολυαρίθμους 
συναγωγάς καί προσευκτήρια, τά  όποια ή κατηδα- 
φίσθησαν, ή κατεκάησαν, δτε άπεποιήθησαν οί Ιου
δαίοι νά στήσωσι τούς ανδριάντας τού Ρωμαίου αύ- 
τοκράτορος, Καιου Κ αλιγούλα.

0  Χριστιανισμός έθεμελιώθη αρχαιότατα εις τήν 
Αλεξάνδρειαν, καί ίσως πρώτοι κήρυκες αύτού ενταύ
θα υπήρξαν τινές τών Ιουδαίων, τούς όποιους έπέ- 
στρεψε τό κήρυγμα τού Α γ. Πέτρου κατά τήν η μ έ 
ραν τής πεντηκοστής.

Μεταξύ τών έπισκόπων τής Αλεξανδρείας εύρί- 
σκονται άνδρες τινές περίφημοι εις τά χρονικά τής  
εκκλησίας, οίον ό Κ λή μ η ς, δ Α γ. Αθανάσιος, δ Ωρι
γένης, καί άλλοι, ό  θεμελιω τής τού Αρειανισμού, 
—  αίρέσεως ήτις άρνείται τήν θεότητα τού Σ ω τή-

ρος ημώ ν,— ήτο πρεσβύτερος τής επισκοπής ταύτης, 
καί κατά τινας Αλεξανδρεύς τήν πατρίδα.

Τήν περίφημον συλλογήν τών β ι β λ ί ω ν ,  τήν κα- 
λουμένην Αλεξανδρινήν Βιβλιοθήκην, ήρχισεν δ Π το
λεμαίος Σωτήρ, προς χρήσιν τού Μουσείου, ή τής 
έν Αλεξανδρεία συστηθείσης έταιρείας τών σοφών. 
Ητο δέ τοποθετημένη μέρος μέν εις αύτό τού Μου
σείου τό κατάστημα, μέρος δ ’ έντός τού περιβόλου 
μεγαλοπρεπούς τινός ναού, καλουμένου Σαραπίου, τό 
όποιον έλογίζετο μόνον τού τής Ρ ώ μης Κ απιτωλίου 
υποδεέστερον, ό  Π τολεμαίος Φιλάδελφος, διάδο
χος τού Π τολεμαίου Σωτήρος, έκαμε τόσας προσθή- 
κας εις αυτήν, ώστε, καθ’ ον καιρόν άπέθανεν, είχεν 
αύξήσειν εις εκατόν χιλ ιά δα ς τόμων. Συνελέγοντο 
δέ τά  β ιβλία  ή χειρόγραφα κατά τον έφεξής τρό
πον· ή κυβέρνησις συνελάμβανεν δ'σα βιβλία έφέ- 
ροντο εις τήν Αίγυπτον ύπό Ελλήνων καί άλλω ν 
ξένων, καί έ'πεμπεν αύτά εις τό Μουσείον, όπου 
άντέγραφον αύτά οί έπί τούτω διορισμένοι* καί τά  
μέν άντίγραςα ταύτα έδίδοντο εις τούς ίόιοκτήτας, 
τά  δέ πρωτότυπα έφυλάττοντο εις τήν βιβλιοθήκην.

Οτε δ Ιούλιος Καίσαρ προσέβαλε τήν Αλεξάν
δρειαν έπί τού Αιγυπτιακού πολέμου, τό μέρος τής 
βιβλιοθήκης το εις τό προάστειον Βρύχιον έπυρπολήθη 
κατά τύχην, καί αί περιεχόμενα'. εις αύτό τετρα- 
κόσίαι χ ιλ ιάδες τόμων έγιναν παρανάλωμα τών 
φ λο γώ ν ά λ λ ’ ή έν τώ  Σαραπίω βιβλιοθήκη διε- 
σώθη. Απέθηκε δέ καί ή Κλεοπάτρα εις αύτό τάς
200,000 «τόμων, τάς όποιας τήν ε ιχε  χαρίσειν ό 
Μάρκος Αντώνιος, μετακομίσας από Πέργαμον τήν 
έκεΐ περιβόητον συλλογήν. Αύται καί άλλαι προσ- 
θήκαι από καιρόν εις καιρόν ύπερεμεγάλυναν τήν 
εις τό Σαράπιον βιβλιοθήκην μολονότι δέ έσυλή- 
θη μετά  ταύτα, πάντοτε άποκαθίστατο. Ούτω πως 
έξηκολούθει εκατονταετηρίδας, έως περί τά  μέσα τού 
εβδόμου αίώνος, δτε ή Αλεξάνδρεια ήλώ θη έξ εφό
δου ύπό τού Σαρακηνοΰ στρατηγού Αμρού Εβναλαάς. 
Ούτος, συμβουλευθείς τόν Καλίφην ό μ ά ρ  περί τού 
πρακτέου ώς προς τήν βιβλιοθήκην, έλαβε τήν πο- 
λυθρύλλητον Λακωνικήν άπόκρισιν,— « Αν τά  σ υγ
γράμματα  ταύτα τών Ελλήνων συμφωνώσι μέ τό 
Κοράνιον, είναι άχρηστα, καί περιττά νά φυλαχθώ - 
σ ιν  άν διαφωνώσιν, είναι ολέθρια, καί πρέπει νά 
φθαρώσιν.» Η τού έξολοθρευμού άπόφασις έκτελέ- 
σθη μέ τυφλήν ύπακοήν. Οί τόμοι τής Αλεξανδρι
νής βιβλιοθήκης διενεμήθησαν ώς καύσιμος ύλη εις 
τά  λουτρά τής πόλεως, περί τάς τέσσαρας χ ιλ ιάδας 
τόν αριθμόν, καί τόσον ήσαν πολυπληθείς, ώστε μό
λ ις  άνηλώθησαν εις έ'ξ μήνας.

Η Αλεξάνδρεια εις τήν ακμήν της ήτο πολυαν- 
θρωποτάτη. ό  Σ ικελιώ της Διόδωρος διηγείτα ι δ'τι
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τόν καιρόν αύτού, π . X. 44, περιείχε τριακοσίας χ ι 
λιάδας έλευθέρων κατοίκων, καί άν, ώς εικάζεται, 
οί δούλοι ήσαν επίσης πολυάριθμοι, τότε όλος δ π λ η 
θυσμός ήθελεν άναβαίνειν εις έξακοσίας χ ιλ ιάδας.

Μετά τήν πτώσιν τών Π τολεμαίων, ή Αλεξάν
δρεια έ'γινεν επαρχιακή πόλις τής Ρω μαϊκής αυτο
κρατορίας. Οί Πέρσαι ή'λωσαν αύτήν τό 615 μ . 
Χ . ,ά λ λ ’ άναπέκτησεν αύτήν δ Κωνσταντινουπόλεως 
αύτοκράτωρ Ηράκλειος. Τέλος, έπεσεν εις τάς χ ε ϊ-  
ρας τών Σαρακηνών τό 640. ό  στρατηγός Αμρού 
έγραψε προς τόν Καλίφην Ομάρ ώς επομένως·—
« Εκυρίευσα τήν πόλιν τής δύσεως. Είναι άπειρος 
κατά τό μέγεθος. Δέν δύναμαι νά σέ περιγράψω 
πόσα θαύματα περιέχει. Υπάρχουν έν αυτή τέσσα- 

ες χ ιλ ιάδες παλάτια , τέσσαρες χ ιλ ιά δες λουτρά, 
ώδεκα χιλ ιάδες κηπουροί, δώδεκα χ ιλ ιά δες έλαιο- 

πώ λαι, τεσσαράκοντα χ ιλ ιά δες ύποτελεϊς Ιουδαίοι, 
καί τετρακόσια θέατρα, ή τόποι διασκεδάσεως.»

Εκ τών συνεπειών τής άλώσεως ταύτης ή ’Α λε
ξάνδρεια ουδέποτε άνέλαβε· κατέστη μέν δπωσούν 
άξιόλογος εις τό διάστημα τού Μεσαιώνος ώς τό 
κέντρον τού έμπορίου, το δποϊον οί Εύροιπαΐοι τότε 
ένήργουν μέ τάς ’Ανατολικάς Ινδίας· ά λ λ ’ ή  άνακά- 
λυψις τού νέου εις τήν Ινδίαν πόρου διά τού ’Ακρω
τηρίου τής Κ αλής Ελπίδος έδιυκεν εις τάς πρα γμ α 
τείας άλλην διεύθυνσιν, καί ή ’Αλεξάνδρεια κατήν- 
τησε διόλου ασήμαντος. Μ εταβολή όμως έπί τό 
κρεΐττον ήρχισε προ καιρού νά ένεργήται, καί δέν 
είναι αμφιβολία ότι ή πόλις αύτη θέλει τά  μέγιστα  
προοδεύσειν, έπειδή μάλιστα  κατά συνέπειαν τής 
άτμοπλοΐας τό μέ τήν Ινδίαν έμπόριον ήρχισε νά 
έπανέρχεται εις τον πρότερον αύτού δρόμον.

« Αδύνατον ήθελεν εΤσθαι,ν λέγει Γερμανή τις  περιοδεύτρια, 
« νά  εκφρασυο ποια αισθήματα μ ’ έκυρίευσαν, δτε κατά πρώ την 
φοράν Οιήλθον τάς οδούς της ’Αλεξάνδρειάς. Ό π ο ιο ς θόρυβος, 
δποια συγχυσις είς τά ς στενάς ταύτας ρύμας, πλήρεις πάντοτε 
απο πλήθος άναρίθμητον καμήλω ν, ήμιόνω ν, χ α ί όνω ν! Αί 
κραυγχι τω ν αγω γιατώ ν, βοώντων άδιαλεί-πτως εις τους διαβάτας 
νά προσεχωσι τους γυμνούς πόδας των· αί φωνασκίαι χα ί χε ιρο - 
νομίαι των θανμάτοποιίον· τά  λα μ π ρ ά  ίμ ά τ ια  των Τούρκων 
δπαλληλων· το εικονικόν ένδυμα τώ ν Βεδουΐνων' α ί μκκραί γε
νειάδες, κα ι τά  σοβαρά χα ί κανονικά πρόσωπα τών ’Α ρ ά β ω ν  ή 
γυμνοτης τινων ακολάστων, πέριξ τώ ν δποίων δ όχλος συσσωρεύ
ετα ι' ή πληθυς τών μαύρων δούλω ν οί όλολυγμοι τών θρηνωδών, 
ενω συνοδευουσιν έιΐιχηδειόν τινα π ο μ π ή ν , σύρουσαι τάς τρ ίχας 
κα ί τυπτουσαι τά  στήθη τω ν , χ α ί ταύτα  ού μακράν πολυταράχου 
γαμηλίου πομπής· αι κραυγαί τών Μ ωαμεθανών ιερέων από τάς 
χορυφας τω ν Μ ιναρεόων, καλούντων εις προσευχάς" τελευταΐον, 
ή λυπηρά εικων τιυν απο ενδειαν άποθνησκόντων, καί οί σωροί 
άγριων σκύλων, οίτινες πανταχου σε καταδιιυκουσι καί ένοχλούσι* 
τα ύτα  π ά ν τα  κατά  στιγμ ή ν έμποδίζουσι τήν πρόοδον, κα ί Ι λ κ ύ - ’ 
όυσι τήν προσοχήν τού εκπεπληγμένου περιηγητού.ι.

6  Κόμης Δαμάς λ έ γ ε ι-—
Ο ί δνοι είναι τά  οχή μ α τα  τού τόπου τούτου· τοσαύτη δέ είναι 

ή λάσπη , ώστε αδύνατον ήθελεν είσθαι νά λείψωσι. Π εντάκις ή 
έξάκις χρειά ζετα ι νά β ρ έχο ντα ι καθ’ ήμέραν οί δρόμοι έξ αιτίας 
της θερμότητος· ή άμμος δέ καί τό ΰδοορ άποτελοΰσι κολλητικήν 
τινα  λάσπην, άφ’ ής μόλις έμπορούν ν’ άπαλλαχθώ σιν εντίμους 
ίππ ο ι, όνοι, κ α ί δρομάδες· οί Χ ριστιανοί δπυοσοΰν προφυλάσσον- 
τα ι διά τώ ν υποδημάτω ν, άλλ’ οί Α ραβ ες άφίνουν ¿π ίσω  τάς 
έμβάδας τιυν.

ΤΑ επόμενα λαμβάνομεν έκ του ποιήματος Ο  Κυδωνιά- 
της, τό όποιον μέλλει νά έκδώση ό Κύριος Ν· Σαλ- 
τέλη ς·

Τ ’ είν’ δ άνθρωπος! Π λασμένος κατ’ εικόνα τού Ύ ψίστου, 
Φ εύ  ! σπανίω ς προσηλόνει τάς δυνάμεις της ψ υχής του

Ε ίς τό μ έγα  τούτο σύ μ παν, είς τού Π λάστου τήν μελέτην. 
Φιλοδοξιών συγκρούσεις, ματαιότητες, άπάτα ι,
Ύ ποσκελισμοί κα ί μ ίση  . . ιδού πού περ ιπλανα ται 

Τ ό  πλοιάριον τού βίου μέ τόν άνθριοπον ερέτην !

Δ υστυχή! ή λεία αυτη θάλασσα υφάλους εχει!
Ε ίς  κινδύνους υπέρογκους τό σκαφίδιόν σου τρέχει !

Τ ή ν  δδόν τής ανομίας έκκλινε, θά ναυαγήσης !
Τ ίς  άκούει . . ; ’Ε ρη μ ίτη ς εις τήν κέλλην του κλεισμένος,
Ή  σοφός τ ις  είς βιβλίων ερευνάν βεβυθισμένος,

Μ ελετά τ ί  έστι κόσμος, τ ί  Δημιουργός, τ ί  φύσις !

Ε ίς σταχυοφόρον κάμπον οί σφοδροί αέρες π ίπτουν,
Κ αί τούς στάχυας μέ βίαν ένα προς τόν άλλον ρίπτουν.

Η  πολύμοχθος είν’ αυτη τών ανθρώπων κοινωνία '
Ε ίς  τόν άλλον βαρυπλήττει, είς τόν άλλον λοξοβλέπει·
Π λήν δ θερισ ΐής τό βήμ α  από άλλην χώραν τρέπει,

Κ ’ είς ιό  δρέπανόν του π ίπ τ ε ι  γενεών πλουσία λεία.

Σ τά χυ -ά νθρ ω π ε, υπήοξας . . . δέν δπάρχεις . Τ ί  σ τιγμή  σου 
Ί χ ν η  άγνω στα άφίνει είς τά  χείλη  τής αβύσσου,

'Ω ς δ λάρος δ ξυρίζων τό θαλάσσιον πεδίον.
Πόσον ϊζη σ α ς ; Σ ’ αρπάζει μεσονύκτιός τ ις  δαίμω ν . . . 
Φ ορτω μένος άμαρτίας, στένων σύρεσαι καί τρέμω ν

Έ μ π ρ ο σ θεν  τού άδεκάστου Δικαστού είς άλλον βίον. κ .λ .π .

Εις τον από τού Βυζαντίου μέχρι τών Ψαρών όιάπ/.ουν 
του ήρωός μ.ου, περιγραφών τά κλασικά αύτά μέρη, 
φθάνω εις τόν Ελλήσποντον, καί λέγω----

Είσοδε τού Ε λλη σ π ό ντο υ , πλήρη δόξης καί μ α γε ία ς! 
Διεπόρθμευσας τό π ά λα ι τάς δυνάμεις τής Ά σίας,

Κ ’ ήνοιξας τών αμέτρητω ν στρατευμάτων τη ς τό μνήμα. 
Τ ά  συντρίμματα  σπαρμένα θεωρήσας τής γεφύρας 
Ό  μονάρχης, ώς τά  ράκη τής σχισμένης του πορφύρας, 

Έ μ α σ τίγω σ εν  άφρόνως τό Ιλεύθερόν σου κύμα.

Κ αι αί αύραί σου θριάμβους τώ ν Ε λλ ή ν ω ν  ψιθυρίζουν,
Κ ’ οί αίγιαλοί συμβάντα κολοσσαΐα παιανίζουν.

Τ Ιδ η  έπ ί τού μακρού σοιι έλικοειδούς τραχήλου,
Α λιεύς, τήν ήσυχίαν τών ύβάτων συνταράττιον,
Κ αί τόν γαλακτώ δη κάμπον κατασκάπτω ν τώ ν κυμάτω ν, 

Ό δ η γ ε ϊ τήν μικράν τύχην τού σαπρού του μονοξύλου.
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’Αντικρίζω την Σμύρνην----
Τ η ς σειρήνος Σμ ύρνης πέραν διακρίνεται ή θέσις·
Τού λαμπρού αστερισμού της δεν επχ π ε ιλ είτα ι σβέσις· 

'Ιερόν τδ χ ώ μ α  έχε ι, τα  νερά καί τούς αέρας· 
Τονομα δ γέριυν Μ έλης του  Ό μ η ρ ο υ  ψ ιθυρίζει,
Κ αι σκιά τ ις  με χλ α μ ύ δα  κοκκινόχροον γυρίζει 

Ψ άλλουσα την Ί λ ιά δ α  τάς έαρινάς Ισπέρας.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΙΝΔΟΥ.

Φ υλή τις αύτοχθόνων ’Ινδών της Αμερικής, πολε- 
μοΰσά ποτε κατά των ’’Αγγλων, η’χμαλώτισε στρατιώ
την άπό τα ορεινά μέρη της Σκωτίας, τον όποΓον, μέλ
λοντα νά θυσιασθη, διέσωσεν ό άρχηγός αύτών, υίο- 
θετήσας. Ό  Σκώτος συνώδευσε τον θετόν αύτοΰ πα
τέρα εις τό ε’νδότερον, έμαθε την ε’γχώριον γλώσσαν, 
συνεμορφώθη μέ τά ήθη, και κατέστη έμπειρος εις την 
χρήσιν των Ινδικών όπλων. Μετά καιρόν, ή αυτή 
φυλή έξεκίνηο'ε προς συνάντησιν τον Γαλλικόν στρατόν, 
μεθ’ ον τότε συνεμάχοντο κατά των ’Άγγλων. Ή το 
δ’ ανάγκη νά περάσωσι την νύκτα πλησίοθεν τον ’Α γ
γλικόν στρατοπέδου. Πολλά «νωρίς τό πρωί, (ήτο δέ 
άνοιξις), ό γηραλέος άρχηγός έξύπνισε τον νεανίαν 
Σκώτον· συμπαρέλαβεν αύτόν εις ύψος τι, καί τον 
έδειξε τάς σκηνάς των συμπατριωτών τον. Ό  γέρων 
ε’φαίνετο υπερβολή τεταραγμένος, καί δάκρυα έσταζον 
ταχέως άπό τους οφθαλμούς του. Μετά τινα πανσιν, 
“ Έ χασ α ,” είπε, “ τον μονογενή μου υιόν εις μάχην 
τινά μέ τούς ομοεθνείς σου· συ δέ εΓσαι ό μονογε
νής άρα τον πατρός σου, καί νόμιζεις οτι ό πατήρ 
σου ζή άκόμη “ Ναι, είμαι ό μονογενής τον πατρός 
μου,” άπήντησεν ό νέος, “ καί ελπίζω ότι ό πατήρ μου 
ζη άκόμη.” Μσταντο δ’ εγγύς ωραίας άνθισμένης 
πασχαλίας. 'Η θεωρία ητο θελκτική καί μεγαλο
πρεπής- ώς κορωνίς δέ ολων τών θελγήτρων αύτήςάνέ- 
τελλεν ό ήλιος κατά την στιγμήν ε’κείνην. Ό  γέρων 
’Ινδός, σταθερώς ένατενίσας είς τον αιχμάλωτον Βρε
τανόν, “ Ά ς  άγάλλεται η καρδία σου,’’ έξεφώνησεν, 
“ είς την καλλονήν τον προκειμένου θεάματος! δι’ε’μέ 
είναι ώς ή ε’ρημία· άλλά σύ άπό τον νυν είσαι ελεύθε
ρος- έπίστρεψε είς τούς ομογενείς σου, ε’πισκέψου πά
λιν τόν πατέρα σου, διά νά χαίρη πάλιν όταν βλέπη 
τον ήλιον άνατέλλοντα τό πρωί, καί τά δένδρα άνθοΰν- 
τα την άνοιξιν.”

Τ ό ίμ μ α  πρώτον θεωρεί, 6 νους δεύτερον κρίνει,
Ή  γλώσσα τρίτον δμ ιλεϊ δσα δ νους προτείνει.

Ή χάρ ις άπό μισητήν χαριζομένη χείρα ,
Λυσφορωτάτης ύβρεως λαμβάνει χαρακτήρα.

Τ ό παρελθόν ήπάτησε, τό Ινεστώς πειράζει,
Τού μέλλοντος τό άδηλον όλους κατατρομάζει.

Ή  θέλησις ή εθνική, νόμω εκφραζομενη,
Έ π έ χ ε ι  τόπον τής ενός θελήσεως Ιν γένει.

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ 
ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ.

Ο Λ ΙΓ Ο Ι άνθρωποι άπό κτίσεως κόσμου υπήρξαν σοφώτεροι 
του Σολομώντος. Έ χ ω ν  εκ παιδικής ήλικίας παν μέσον καί 
πασαν ευκολίαν, καί την μεγίστην καταβάλλουν επιμέλειαν 
προς άποκτησιν γνιόσεοον, κατέστη επ ί τέλους δ σοφάιτατος εις τόν 
αιώνα, καθ’ δν έζη. *Ων δέ συγχρόνως κα ί πλουσιιότατος, ή δύ - 
νατο νά εκπληροϊ πασαν επιθυμίαν αυτού, ειτε σαρκικήν, ε’ίτε 
π νευ μ α τ ικ ή ν  κα ί τω όντι, ώς μάς βεβαιόνει έν τώ  βιβλίο) αυτού, 
Ό  ’Ε κκλησιαστής, ουδόλως εχαλίνονε τάς ορέξεις του.

Ά λ λ ’ αφού κατά  κόρον έγεύθη πάσαν ήδονήν, ήσθάνθη ο τ ι  τά  
πά ντα  ήσαν μ αταιότης καί θλίψις πνεύματος. ΕΤχε συγγράψει 
πολλά βιβλία, καί πιθανόν ο τ ι  είχεν άναγνώσει πολύ περισσότερα· 
άλλά καί τό συγγράιρειν βιβλία ευρήκεν άτελ,εύτητον, καί τήν 
άδιάλειπτον μελέτην επ ίπ ο νο ν  είς τήν σάρκα. Λεν περιεφρόνει 
δμως διά τούτο τά  βιβλία καί τήν μάθησιν· έξ εναντίας, ετίαα  
καί συνίστα αυτά, γνωρίζων υπέρ πά ντα  άλλον πόσον είναι χ ρ ή 
σιμα τά  λόγια τώ ν σοφών, καί εις τό διεγείρειν τούς οκνηρούς, 
καί είς τό ενθκρβύνειν τούς επιμελείς.

Τ ό  βιβλίον τού Έ κκλησιαστοΰ συνέγραψε προβεβηκύς ήδη τήν 
ήλικίαν, δπότε, ώς έκ περ ιω πής, άταράχω ς άνεθειόρει ό’λον τόν δρό
μον τής ζωής του, κ α ί κατέγραφε τά  μ αθή μ ατα  όσα πείρα πολυ
χρόνιος τόν είχε  διδάξει. Τ ό  συμπέρασμα δέ τού βιβλίου είναι 
τοιοΰτον, δποΐον φυσικά ήθόλομεν περιμένειν άπό τόν κάλαμον 
σοφού γέροντος, κα ί ώς πολλοΰ λόγου άξιον συμβουλεύομεν τούς 
νεωτερους τώ ν άναγνωστών μας νά εναποταμιεύσωσιν αυτό είς 
τήν μνή μην. « Ά ς  άκούσωμεν,» λέγει, « τό τέλος τής δλης υπ ο - 
Οεσειυς· Φοβού τόν Θεόν, καί φύλαττε τάς έντολάς αυτού, επειδή 
τούτο ε ίνα ι τό παν τού άνθρώπου· διότι δ Θεός θέλει φέρειν είς 
κρίσιν παν έργον, καί άκόμη παν κρυπτόν π ρ ά γμ α , ειτε άγαθόν, 
ειτε πονηρόν.» Τ ό  εμβριθές τούτο ρητόν περ ιέχει πλειοτέραν 
άληθινήν σοφίαν π α ς ’ δλα τά  άποφθέγματα τών επτά  σοφών τή ς 
Ε λλά δος.

Η  συναισθησις ότι αυτός ήτο πολυμαθέστερος τών συγχρονιών 
του ήδυνατο νά τόν παρηγορήση είς τά ς τελευταίας στιγμά ς τής 
ζωής ; Έ κ  πείρας είχε μάθει πόσον όλίγην αιτίαν έχει δ πλού
σιος νά χα ίρετα ι είς τά  πλούτη του, δ δυνατός είς τήν δύναμιν, 
κα ί δ σοφός εις τήν σοφίαν. Τ ά  πλούτη καί τό κράτος του δέν 
ίσχυσαν νά προφυλάξωσιν αύτόν άπό νόσον καί γηρατειά , ουτε ή 
μαθησις καί ή σοφία του άπό τήν εΐδωλολατρείαν καί πλήθος άλ
λων άνομιών. Ό θ ε ν  ήσθάνθη καί διεκήρυξεν ότι τό ούσιωδέστα- 
τον καί άναγκαιότατον είναι δ φόβος τού Θεού καί ή τήοησις τών 
Ιντολών αυτού.

Τούτο λοιπόν καί πας διδάσκαλος άς καταγίνετα ι νά εντύπωση 
είς τούς μαθητάς αυτού- διότι δ μή φοβούμενος τόν Θεόν, καί μή 
φυλάττων τάς έντολάς αυτού, δέν εμπορεί νά δνομασθή καλώς 
άνατεθραμμένος· ή καλή άνατροφή ό χι μόνον ενισχύει τόν άν
θρωπον νά εκπληροϊ 0λα τά  Ιαυτού καθήκοντα έν τώ  παρόντι βίω , 
άλλά καί προετοιμάζει αύτόν είς άτελεύτητον, εύόαίμονα, κα ί 
αγίαν ζωήν έν τώ  μέλλοντι.

Τ ί  δύναται νά Ιπιβάλη  σιοτηριωδέστερον χαλινόν είς τόν άν
θρωπον, όταν δ πειρασμός ώθή αύτόν είς αμαρτίαν, π α ρ ’ δ φόβος 
τού Θεού, καί ή ενθύμησις ότι τα χ  έως θέλει φέρειν είς κρίσιν 
δλας τάς πράξεις τής ζωής του καί όλα τά  μυστικά τή ς καρόίας 
του ;

“Ο στις μέ τούς συγγενείς του δυσαρέστιος πάντα  ζή,
Π ώ ς είρηνικώς νά ζήση μέ τούς φίλους του μαζή ;
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Οι άνθρωποι έν γίνει αγνοούσε τάς δυνάμεις τής τών 
τυφλών άκοής, καί Γσως φανώσι κατά πρώτον απίστευτα 
οσα ένταΰθα θέλομεν καταχωρήσειν. Έγνωρίσαμεν 
τυφλούς, οίτινες ήδύναντο δχι μόνον νά έξακριβόνωσι 
το σχήμα καί τάς διαστάσεις 3-αλάμων άπο τον ήχον 
τής φωνής των, άλλά καί είς δωμάτιον οΐκεΓον έμβαί- 
νοντες νά είπωσιν, άν έσηκώθησαν έξ αύτοΰ μεγάλα 
τινά σκεύη, ή άν μετεκινήθησαν άπο τούς συνήθεις 
τόπους των· τοΰτο δ’ έπληροφοροΰντο, κτυποΰντες τήν 
βακτηρίαν των έπι τού έδάφους, καί άκροαζόμενοι τήν 
ηχώ. Έθελέ τις πιστεύσειν, οτι μέ τούς οφθαλμούς 
κλειστούς είναι δυνατόν νά διακρίνηξποίος ό υψηλότε
ρος και ποίος ό χαμηλότερος άπο διαφόρους όμιλοΰντας 
μόνον έκ τής διευθύνσεως, καθ’ ήν ό ήχος έρχεται άπό 
τά στόματα έκείνων είς τό ώτίον αύτοΰ; Καί δμως 
πολλοί τυφλοί δυνανται δχι μόνον τοΰτο νά πράξωσι, 
άλλά καί ώς έγγιστα νά έξακριβώσωσι τάς ήλικίας τών 
λαλουντων. '1 περ τούς πεντήκοντα τυφλούς έδοκιμά- 
σαμεν ως πρός τοΰτο, καί οί πλειστοι αύτών προσήγγι- 
σαν είς τό σημεΓον, δσον ημείς αύτοί, οι τών οφθαλμών 
έχοντες τήν βοήθειαν. ’Αμφιβολία δέν υπάρχει οτι 
ή φωνή άλλοιοΰται κατ’έτος· καί ήμεΐς μέν οί βλέπον- 
τες παρατηροΰμεν τα άκρα μόνον τής άλύσεως· δια κρί
νομεν την οξείαν κραυγήν τοΰ τέκνου άπό τήν τραχείαν 
σταθεραν φωνήν τοΰ άνδρός, καί άπό τούς τρέμοντας 
τονους τοΰ γηραλέου· αλλ έκτος τούτων,— έκτός τής 
διαφοράς είς τόν όγκον καί τό υψος, τήν οποίαν έχου- 
σιν αί φωναί διαφόρων υποκειμένων, υπάρχει καί άλλη 
προξενουμενη εκ τοΰ δρομου τών έτών διότι ό χρόνος 
καμνει εντυπωσιν έπί τής φωνής, ούχ ήττον παρ’ έπί 
τοΰ προσώπου. Ο δε τυφλός κατανοεί" ταύτην διά τοΰ 
γεγυμνασμενου ωτιου του, καί ού μόνον δύναται νά έξα- 
κριβωση με ικανήν όρθδτητα τήν ήλικίαν τοΰ λαλοΰν- 
τος, αλλά και το αναστημα καί τό μέγε3·ος τοΰ στή
θους αύτοΰ, καί τά παραπλήσια.

Ιυφλοι τινες έχουσι καί άλλην παράδοξον δύναμιν 
οδηγούμενοι άπο τάς μικράς διαφοράς τοΰ τονισμού τής 
φωνής, καθώς απο τας μεταβολάς τοΰ προσώπου οί 
βλεποντες, άνακαλυπτουσι τά έν τώ πνεύματι τοΰ λα- 
λοΰντος. Ημείς σπανίως συλλογιζόμεθα περί τής 
φωνής· άλλ ό τυφλός ταύτην δράσσει, ώς μίτον ’Αριά
δνης, και διευθύνεται είς τήν έδραν τών παθών. 'Όθεν 

*ύτών μετα σύντομον γνωριμίαν έξακριβόνουσι 
την ο ι̂αθεσιν και τόν χαρακτήρα τών άνθρώπων αύ- 
τους οεν πλανα ή λαμπρότης τοΰ ιματισμού, δέν προ- 
καταλαμβανει ή σκαιοτης τών τρόπων, δέν ελκύει τό 
μειδίαμα, δεν̂  θαμβόνουσι τά κάλλη, δέν αιχμαλωτί
ζει, ως πολλούς ες ήμών, τό έράσμιον καί μαγευτικόν 
ομμα. Η ^φωνη είναι πρός αυτούς τό κριτήριον τοΰ 
κάλλους, και οταν οι μελωδικοί αυτής τόνοι έρχωνται, 
μέ^ειλικρίνειαν έντετυπωμένοι, άπό τά βάθη τής ψυ- 
χής, αί φαντασιαι των διαμιάς άποδίδουσιν είς τόν 
λαλούν τα χαριν μορφής και καλλονήν προσώπου.

Ή  άκοή ζώων τινών έχει θαυμαστήν οξύτητα, καί. 
οεν είναι αμφιβολία οτι βελτιόνει αύτήν έτι μάλλον ή 
τυφλοτης. Ημείς γνωριζομεν ίππον, ό οποίος, τυφλω- 
θεις, εγινε πολυ μάλλον οξυήκοος. ’Ενώ έβόσκετο 
μετ άλλων εις την νομήν, μακράν τοΰ δρόμου, ήκουε 
τόν ήχον οπλών, καί ύψόνων τήν κεφαλήν, έχρεμέτιζεν

χαιρετισμόν, πολλην ώραν πριν οί σύντροφοι αύτοΰ 
δείξωσί τινα συναίσθησιν τής πλησιάσεως τοΰ παρερ- 
χομένου ξένου.

Ωσαύτως και ό τυφλός άνθρωπος, όταν περιπατή 
εις την οδόν, έμπορεί να είπρ άν ήναι πλατεία ή στε
νή, αν αι οικιαι ήναι ΰψηλαί ή χαμηλαί, άν τό άνοιγ
μα το οποίον διαβαίνει ήναι αύλή κεκλεισμένη είς τό 
άκρον, η αν έχη έξοδον είς άλλην άγυιάν καί δύναται 
προσέτι νά γνωριση άπό τόν ήχον τών πατημάτων αυ
τού είς ποιαν στενωπόν, ή αύλήν, ή πλατείαν εϋρίσκε- 
ται. Προχωρεί εύτολμος, ώς νά έβλεπε μέ τά ώτα, 
καί νά είχε σημεία είς τόν άέρα.

Η άκριβεια τής άκοής δίδει είς τούς τυφλούς μέγι- 
στον πλεονέκτημα ώς πρός τήν μουσικήν έξαρτώνται 
ολως διόλου άπ’ αυτής, καί ε’ντεΰθεν τόσον έντελώς 
συμφωνοΰσι κατά τόν χρόνον καί τήν άρμονίαν, ώστε 
ο περίφημος μουσικός Παγανίνης, άκούσας τήν ψαλ
μωδίαν των διδασκόμενων είς τό έν Παρισίοις κατά
στημα τών τυφλών, έδηλοποίησεν οτι ποτέ άρχη’τερα 
δεν ειχε λαβειν άνάλογον ιδέαν τοΰ τί έστιν άρμονία.

Η άφη έπιδεχεται έξισου τελειοποίησιν, καί έχομεν 
μαλιστα πολλά τούτου άξιοσημείωτα παραδείγματα. 
Σαϋνδερσών*, ό τυφλός καθηγητής τών Μαθηματικών 
είς τό Πανεπιστήμιον τής Κανταβριγίας, τόσον έντε
λώς εγνώριζε τα άρχαία νομίσματα, ώστε ήδύνατο νά 
εξελεγχη τα νεωτερα πλαστά, καί είς περιστάσεις δτε 
οι καλοί οφθαλμοί ήπόρουν τά μέγιστα περί αύτών. 
Εζη πρό μικρού χρόνου είς τήν Αυστρίαν τυφλός τις, ό 
οποίος έγλυφε καλάς προτομάς, άπτόμενος τών προσώ
πων, καί μιμούμενος αύτά· υπάρχει δ’έτι προτομή τοΰ 
πρώην αύτοκράτορος είς τό έν Βιέννη Μουσείον, έργον 
τοΰ τυφλού τουτου, ήτις λογίζεται άριστον ομοίωμα. 
Είς τα έν Ευρώπη καί ’Αμερική παιδευτήρια τών τυ
φλών ευκόλως άναγινώσκουσιν οί άόμματοι βιβλία τυ
πωμένα μέ χαρακτήρας έξέχοντας άπό τήν τοΰ χάρτου 
έπιφάνειαν, τούς δακτύλους ταχέως έπάνωθεν αύτών 
διαβιβάζοντεςψ" άλλά τοΰτο δέν είναι τόσον παράδοξον,

* Ό  Νικόλαο; Σαϋνδερσών εγεννηθη τό 1882, καί απίθανε τό 
1739. Ε ν ό ς  έτους τήν ήλικίαν , έχασε τό φως του άπό τας ευ
λογίας. Π α ϊς  ών άκόμη, έδειξε μεγάλην νοητικήν δ ύ ν α μ ιν  δθεν 
έστάλθη είς τήν Κ ανταβριγίαν, όπου τόσον επεδωκεν είς τά  α α -  
θήμα τα , ά σ τε  διωρισθη επ ί τέλους καθηγητής τω ν μαθηματικώ ν 
εν αυτω  τω  πα νεπ ισ τη μ ίω .

ή Μόλις είναι χρεία  νά εΆ ω μ ιν  δτι τά  βιβλία  τω ν τυφλών 
τυπόνονται άλλως π ω ς παρά τά  συνήθη· εις αύτά δέν υπάρχει 
μελάνη, καί ή έντύπω σις γ ίνετα ι μόνον επ ί τοΰ ένός μέρους έκ ά - 
στου φύλλου’ οί δέ τύπο ι είναι τοιοϋτοι, ώστε, τοΰ χάρτου επ ’ αύ
τών πιεζομένου, νά μένρ τό σ χ η μ ά  των ίκανώς έξέχον.
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όσον άλλα πολλά, πασίγνωστα μεν, δυσεξήγητα όμως. 
Τυφλός, παραδείγματος χάριν, ε’ν πληρει νηνεμία πε
ρίπατων, δύναται νά έξακριβώση την έγγύτητα πραγ
μάτων διά του αισθήματος, τδ οποίον γέννα εις το 
πρόσωπον αύτού η άτμοσφαίρα- ημείς αύτοι ε’κ πείρας 
έβεβαιώθημεν, ότι τυφλός μέ τά ώτα κεκλεισμένα ηδύ- 
νατο νά είπη πότε μέγα τι άντικείμενον έπλησίαζεν 
είς τό πρόσωπόν του, ακόμη καί ένω προσεφερετο με 
τοσαυτην βραδύτητα, ώστε νά μη προξενη έπαισθητόν 
τι ρεύμα του άέρος.

ΤΑ ΤΔΑΤΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.

“  Α δ ύ ν α τ ο ν  ηθελεν είσθαι,” λέγει περιηγητης Ά γ 
γλος, “ νά ύπαρξη μεγαλόπολις ε’πί της τοποθεσίας 
του Βυζαντίου, άν ή του υδατος φυσική έλλειψις δεν 
είχεν άναπληρωθη διά τεχνητών μέσων. Τό πρώτον 
ε’κ τών μέσων τούτων εΓναι τά φρέατα και α! κατ οίκους 
δεξαμεναί, είς τάς όποιας τό βρόχινον υδωρ συνάγεται 
τον χειμώνα- άλλ’ έθνος όποιον οί Τούρκοι, οιτινες 
άπαιτούσι τό υδωρ καί φυσικώς καί θρησκευτικούς, και 
διά νά πίνωσι καί διά νά λουωνται, έχρειάζοντο πολύ 
άφθονωτέραν χορηγίαν παρέχουσι δέ ταύτην αί είς 
τά όρη κατασκευασθείσαι δεξαμεναί πλησίον τών αί- 
γιαλών του Εύξείνου Πόντου. Τά όρη ταΰτα είναι οί 
τόποι τών ρυάκων καί τών βροχών όπου δέ ποτάμιον 
εύρεθη τρέχον είς κοιλάδα όπωσοΰν ύψηλην, άνεγείρε- 
ται πρόχωμα πέριξ του χαμηλότερου άκρου αύτης, καί 
τό ύδωρ εμποδιζόμενου τοιουτοτρόπως οπισθοδρομεί, 
καί συσσωρεύεται έωσοϋ σχηματίζει μεγάλην, βαθείαν, 
καί τρίγωνον λίμνην. Τό πρόχωμα τούτο γενικώς 
έχει τό πρόσωπον έκ μαρμάρου, ε’σκεπασμένου μέ Άσια- 
τικάς γλυφάς, καί φαίνεται πολλάκις ώραΓον καί μεγα 
λοπρεπές. Καί επί μέν τών λόφων σωληνοειδεϊς κέρα
μοι διακομίζουσι τό ύδωρ· όπόταν δέ μεσολαβή κοι- 
λάς, άνεγείρεται υδραγωγείου. Τινά τών υδραγωγείων 
τούτων συντείνουσι μεγάλως είς καλλωπισμόν της άγρο- 
τικης θέας.

Τό φθινόπωρου τού 1822 διηγαγον πλησίον μιας 
τών μεγίστων καί σημαντικωτάτων άπό τάς δεξαμενάς 
ταύτας. Έ τυχε δέ άνυδρον εκείνο τό έτος. Άπό 
της 4ης ’Απριλίου μέχρι της 2ας Νοεμβρίου δέν είχε 
βρέξει σχεδόν διόλου. Τό ύδωρ επομένως παραπολύ 
«χαμήλωσε καί έθόλωσεν είς τάς δεξαμενάς, καί οί 
Τούρκοι έπεσον είς ανησυχίαν καί τρόμον. Οί περί 
τά ύδατα μηχανικοί ε’πέμφθησαν νά ε’ξετάσωσιν· εγώ 
δέ τούς συνώδευσα είς τινας τών δεξαμενών «μέτρη
σαν την ποσότητα τού ύδατος, καί μόλις εύρηκαν αρ
κετόν είς άναπληρωσιν της πόλεως διά δεκαπέντε ημέ
ρας ! Φαντάσου την κατήφειαν επτακοσίων χιλιάδων 
λαού, ε’παπειλουμένων άπό έλλειψιν στοιχείου, άναγ- 
καιοτάτου όχι μόνον είς οίκιακας, αλλα και εις θρη- 
σκευτικάς χρείας. Δεήσεις προσεφέροντο είς τούς να
ούς, καί ό ουρανός έκυττάζετο ε’πιμελέστατα.— Το 
άναλλοίωτον τών πραγμάτων είς τάς χωράς ταυτας,

καί αί είς τά συγγράμματα τών άρχαίων γινόμεν* 
διασαφηνίσεις, μεγάλως εύχαριστούσι πολλάκις τό πνεύ
μα τού περιέργου. Την πλησίασιν της βροχής προμη- 
νύει ενταύθα, ό,ς ε’ν τη Συρία, ή ε’μφάνισις μικρού, 
μαύρου, παχέος νέφους, ε’πικρεμαμένου είς τόν Ευξεινον 
ή την Προποντίδα. Δερβίσης στέκει ε’πί της κορυφής 
τού Γίγαντος όρους, καί όπόταν ίδη νέφος, άναγγέλλει 
την πλησίασίν του, ώς ό Ήλιού ε’κ της κορυφής τού 
Καρμηλίου. Μίαν τών ημερών άνέβην αύτός ε’γώ είς 
τόν ίδιον τόπον, καί παρετηρησα τόν Δερβίσην ε’πί της 
σκοπιάς, καί “ ’Ιδού νέφος μικρόν, ώς χειρ ανθρώπου, 
άνέβαινεν άπό την θάλασσαν καί έσπευσα νά κατα
βώ, διά νά μη μέ προφθάση ή βροχή.” Τωόντι δέ 
πάραυτα ηκολούθησε, καί ησύχασαν οί Κωνσταντίνου- 
πολίται

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

Το βιβλίον τού Ίώβ μάς διδάσκει, πρός τοίς άλ- 
λοις, πόσον είναι άσθενης καί επισφαλής ή ήμετέρα 
κατάστασις, όπόταν δέν ε’φορα ημάς ο οφθαλμός της 
Προνοίας, καί δέν μάς προφυλάττη ή χειρ Αύτης άπό 
τούς κινδύνους καί τάς συμφοράς, αί όποίαι μάς περι- 
κυκλούσιν, Ιτοιμοι πάντοτε νά μάς καταπλακώσωσι. 
Μόλις κρίνει εύλογον ό Παντοκράτωρ, είς δοκιμασίαν 
καί άσκησιν τού ε’ναρέτου Ίώβ, νά άφαιρέση τό πέριξ 
αυτού έμφραγμα, καί άνθρωποι καί δαίμονες ε’φορμώσι 
κατά της ευδαιμονίας του. Άδικοι γείτονες άρπάζου- 
σι τά κτήματα, καί φονευουσι τους δουλους του· πύρ 
ε’ξ ουρανού άναλίσκει τά ΰπολειφθέντα· άνεμος ε’κ της 
έρημου άνατρέπει τόν οίκον, δπου οι υιοι αυτου και αι 
θυγατέρες έσυμποσίαζον, καί χώνει όλα τά τέκνα του 
είς τό μέσον τών έρειπίων. 'Επομένως προσβάλλεται 
αύτός προσωπικώς, καί καλυπτουσι τό σωμα του εξαν
θήματα καί οδυνηρά ελκη, άπό της κορυφής της κεφα
λής μέχρι τού ίχνους των ποδων. Και ο πατριάρχης 
έγινε διαμιάς άτεκνος, άπορος, καί τεθλιμμένος, ό την 
προτεραίαν διαβόητος καθ’ δλας τάς χώρας της ’Ανα
τολής διά την εύδαιμονίαν καί την δόξαν τού οίκου 
του.

Αί συμφοραί τού Ίώβ ησαν τωόντι έκτακτοι. ’Αλλά 
πώς έγιναν τοιαύται ; Μόνον ε’πειδη ό πάνσοφος θεός 
ευδόκησε νά παύση πρός καιρόν την συνηθη αύτού προ
στασίαν, καί όχι επειδή νέα δεινά προεκλήθησαν έκ 
της άβύσσου νά τόν βασανίσωσιν. Ό  φόβος ό νυκτε
ρινός, τό βέλος τό την ημέραν πετώμενον, ό λοιμός δ 
έν τη σκοτία περιπατών, ό όλεθρος ό φθείρων κατά την 
μεσημβρίαν, πάντοτε στέκουν έτοιμα νά μάς προσβά- 
λωσιν, ώς προσέβαλον έκεϊνον, άλλ’ ό Παντοκρατωρ 
άναχαιτίζει την όρμην των. Διότι αύτού είναι ή βα
σιλεία, καί η δύναμις, καί ή δόξα.

Οί στοχασμοί ουτοι έξ ένός μέρους δεν συγχωρούσι 
νά θαρρευώμεθα είς βραχίονα σαρκός· έκ δέ τού άλλου 
άφαιρούσι πάσαν δικαίαν βάσιν άνησυχίας, ένω ζώμεν 
είς τρόπον ώστε νά έχωμεν τον Θεόν φίλον ημών, χω·
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ρίς την άδειαν τού οποίου κάμμία λύπη η συμφορά δέν 
έμπορεΐ νά μάς άκολουθηση. Μολονότι δέ θλίψεις
πρέπει νά περιμένωριευ, Si ότι «αί τούς άγαΑο-'ις yeu
τούς δικαίους βλέπομεν πάσχοντας είς τόν παρόντα 
βίον, μ’δλον τούτο, αισθανόμενοι δτι ό Θεός διέπει καί 
κυβέρνα τά πάντα, δέν έμπορούμεν εύλόγως ν’ άπελπι- 
ζώμεθα’ μάλιστα, έχομεν άποχρώντας λόγους νά έν- 
θαρρυνώμεθα, έπειδη τό ύπ’ αύτού διατασσόμενον πρέ
πει νά διατάσσεται ε’ν σοφία καί χάριτι, είτε πρός 
διόρθωσιν τού κακώς έχοντος, είτε πρός δοκιμασίαν 
καί άσκησιν τού άγαθού, ώστε νά έπιδίδωμεν είς την 
άγιωσύνην, καί νά προετοιμασθώμεν είς δόξαν.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΕΩΝ.

Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ τών άνθέων είναι άφ’ δλας τάς 
διασκεδάσεις τών άνθρωπων ή έκλεκτοτέρα καί ή προ- 
τιμοτέρα, ώς ή άθουοτάτη καθ’ έαυτήν, καί ή άβλαβε- 
στάτη πρός άλλους- Ή  ένασχόλησίς αυτη ού μόνον 
συντείνει πρός υγείαν καί είρηνην τού πνεύματος, άλλά 
καί πιθανόν δτι πλειοτέρα εύνοια προκύπτει, καί πε- 
ρισσότεραι φιλίαι θεμελιόνονται διά της συναναστρο
φής καί συγκοινωνίας της ε’κ τού έπιτηδεύματος τούτου, 
παρά διά της ε’ξ οίουδηποτε άλλου. Αί ήόοναί, αί 
έκστάσεις τού κηπουρού, είναι άθώαι καί καθαραί· 
γραμμή τις, χροιά, ή σκιά, γίνεται ό 3-ρίαμβός του- 
μολονότι δέ αύται καί κατά τύχην πολλάκις άπολαμ- 
βάνονται, δέν έξασφαλίζονται δμως πλην διά της εω
θινής έπιμελείας, της εσπερινής προφυλάξεως, καί της 
άγρυπνίας ημερών. Περιπλέον, ή ένασχόλησίς αυτη 
είς τούς διαφόρους βαθμούς της ούτε τόν πλούσιον άπο- 
κλείει ούτε τόν πτωχόν, καί άφθονούσα άπό ποικιλίαν 
απεριόριστόν διεγείρει άκαταπαύστως τόν συναγωνι
σμόν, χωρίς φιλόνεικίαν η δυσμένειαν.

ΠΕΡΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ.

Τ ην  καθαριότητα συνιστώσι πρός άπαντας τρείς δυ
νατοί λογοι· πρώτον, είναι σημείον εύγενείας· ούδείς 
άμοιρος της άρετης ταύτης δύναται νά είσέλθη είς κα
λήν συναναστροφήν χωρίς νά προσκρούση πολυτρόπως· 
τα διάφορα της οικουμένης έθνη διακρίνει τοσούτον ή 
καθαριότης αύτών, όσον αί τέχναι καί έπιστημαί των· 
οσον είναι προβεβηκότα είς τόν πολιτισμόν, τόσω μάλ
λον συμβουλεύονται τό μέρος τούτο της κοσμιότητος. 
Δεύτερον, ή καθαριότης έμπορεί νά ονομασθη ή μη
τρυιά της άγαπης. Την αγάπην γέννα μέν τό κάλ
λος, διατηρεί δε ή καθαριότης. Καί τό γήρας αύτό, 
αμίαντον και καθάριου διαμένον, πόσην έχει έρασμιό- 
τητα ! ομοιον μετάλλου παλαιού μέν, λείου δέ καί στιλ
πνού, το όποΓον προκρινομεν άπό νέον, άλλ’ έσκωρια- 
σμενον. Παρατηρητέον δέ καί ότι ού μόνον καθιστά- 
ημάς ευάρεστους προς άλλους, άλλά καί πρός ημάς 
αύτους, άριστον ούσα της υγείας προφυλακτικόν καί 
δτι διάφοροι κακοηθειαι καί νοητικαί καί σωματικαί

είναι άσυμβίβαστοι μέ την Ιξιν ταύτην. Τρίτον, συν
τείνει μεγάλως είς έμπνευσιν έξευγενισμένων καί άγνών 
αισθημάτων· διδασκόμενα έκ πείρας, δτι τάς πλέον 
κακοήθεις πράξεις βλέπουσι χωρίς ®ρίκην δσοι μέ αύ- 
τας οικειωθώσιν έκ τού έναντίου, οί άγαθά παραδείγ
ματα έχοντες προ οφθαλμών φεύγουσι μετά σπουδής 
άπο πάν ό,τι προσκρούει- ουτω δέ, καί άγνοί καί άσπι
λοι διαλογισμοί υπαγορεύονται είς τόν νούν άπό τά 
πέριξ ημών άντικείμενα, όταν ηναι ουραία καί κομψά 
κατά τό είδος.

Είς τά 3-ερμά κλίματα ή καθαριότης είναι μάλλον 
άναγκαία- όθεν καί ό Ιουδαϊκός καί ό Μωαμεθανι- 
κός νόμος γέμουσιν άπό νίψεις, καθαρμούς, καί άλλα 
έθιμα της αύτης φύσεως.

Ο ΠΑΙΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΗΡ.

Ε ζη  πρό χρόνων είς την πόλιν της ’Αμερικής Βοστώνα 
ζωγράφος τις, ονομαζόμενος Κόπλειος. ’Ολίγον εύδοκι- 
μών είς τό έπάγγελμά του, άπεφάσισε νά μεταβη είς 
την ’Αγγλίαν, ώστε νά δοκιμάση καί έκεί την τύχην 
του. Είχε δέ μικρόν υιόν, τδνομα Ίωάννην, τόν οποίον 
συμπαρέλαβεν.

Ό  Ιωάννης ητον έπιμελέστατος, καί τοσούτον έπέ- 
διδεν είς τά μαδήματα, ώστε ό πατήρ του έστειλεν 
αύτόν είς τό πανεπιστήμιου. ’Εκεί δέ τόσον κατεγί- 
νετο είς μελέτην, καί τόσον ταχέως άπέκτησεν ύπερο
χην, ώστε οί διδάσκαλοι αύτού προείπον ότι έμελλε 
νά γένη έξοχος άνηρ. Σπουδάσας την νομικήν, ηρχι- 
σε νά έπαγγέλλεται τόν δικηγόρον ητο δέ τόσον πε- 
πλουτισμένος ό νούς αύτού άπό ποικίλας γνώσεις, καί 
τόσον γεγυμνασμένος ύπό της προτέρας έπιμελείας, ώστε 
πάραυτα σχεδόν διεφημίσθη. Μίαν η δύο άξιολόγους 
δίκας μέ τοσαύτην εμπειρίαν καί φρόνησιν διεπραγμα- 
τεύθη, ώστε είλκυσε τόν θαυμασμόν δλου τού Βρετανι
κού έθνους.

Ό  βασιλεύς καί οί περί αύτόν δέν ημέλησαν τοιού- 
τον άνδρα, καί σοφώτατον καί μεγάλην ηδη έπιρροην 
άποκτησαντα- άλλ’ έλκύσαντες αύτόν είς την υπηρε
σίαν της κυβερνησεως, τόν προεβίβαζον άπό μίαν είς 
άλλην έντιμον θέσιν, έωσού κατέστη Λόρδος Μέγας 
Καγκελλάριος της ’Αγγλίας— τουτέστιν ήξιώθη της 
άνωτάτης τιμής, είς ην υπήκοος δύναται νά φθάση. 
Ό  πρό εξήκοντα περίπου έτών άσημαντος παίς είς την 
Βοστώνα έγινεν έπί τέλους Λόρδος Μέγας Καγκελλά
ριος της ’Αγγλίας,— ό, Ιωάννης Κόπλειος, Λόρδος 
ΕΥηΗιίΓεΙ,— ό υιός πτωχού ζωγράφου, μόλις τόν έπιού- 
σιον άρτον ποριζομένου, βαθύπλουτος άριστοκράτης 
Άγγλος, είς τών έπισημοτέρων κατά την δύναμιν καί 
την σοφίαν είς την βουλήν τών Λόρδων, καί είς τών 
σεβαστοτέρων άνδρών' καθ’ όλον τόν πολιτισμένον κό
σμον. Τοιαύτην άμοιβήν έλαβεν ή φιλοπονία. Μο 
λονότι δέ τοιαύτης υπέροχης όλιγώτατοι μόνον μξιοϋν- 
ται, κοινώς όμως ό έπιμελης παίς γίνεται ωφέλιμος καί 
σεβάσμιος άνηρ.
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΓΡΑΦΩΝ.

ότι ή μελέτη των ιερών Γραφών είναι τόσον αναγκαία εις 
τον Χριστιανόν,όσον αυτή ή υλική τροφή εις τον άνθρωπον 
εν γένει, δέν ύπαρχει, νομιζομεν, Χριστιανός, οστις αμφι
βάλλει περί τούτου. Και τί λέγομεν, α ν α γ κ α ί α ;  είναι 
τόσον αναγκαιότερα εκείνης, οσω τιμιωτερα του σώματος 
είναι ή ψυχή, εις σωτηρίαν της οποίας αποβλέπει αύτη.
Οί θείοι της εκκλησίας πατέρες τόσον ακριβώς έγνώρισαν 
την ανάγκην της άδιαλείπτου άναγνώσειυς καί μελέτης 
τών ιερών Γραφών, ώστε δεν επαυον ζώντες άπό του νά 
συνιστώσι ταύτ/ιν εις τούς συγχρόνους των Χριστιανούς, και 
δεν παύουσιν έως σήμερον άπό του νά προτρέπωσιν ημάς 
τούς νυν ζώντας εις αυτήν διά τών συγγραμμάτων αυτών. 
Απειρον ¿θεωρούν οί θείοι πατέρες τον καρπόν της άναγνώ- 
σεως καί μελέτης τών ιερών Γραφών' καί άπειρος είναι 
τωόντι. Μεγίστην ¿θεωρούν βλάβην τήν έλλειψιν ταύ- 
της, καί μεγίστη είναι τωόντι. “ Μεγάλη,»λέγει ό θειος Χρυ
σόστομος (0μ. Γ'. εις τον Λάζαρον), « μεγάλη ασφάλεια 
προς τό μη άμαρτάνειν τών Γραφών ή άνάγνωσις' μέγας 
κρημνός καί βάραθρον βαθύ, τών Γραφών ή άγνοια' μεγά
λη προδοσία σωτηρίας, τό μηδέν άπό τών θείων εϊδέναι 
νόμων. Τούτο καί αιρέσεις έτεκε' τούτο καί βιον διε- 
φθαρμένον εΐσηγαγε' τούτο τά άνω κάτω πεποίηκεν. Αμη- 
γανον γάρ, άμηχανον, άκαρπον άναχωρησαί τινα συνεχώς 
άναγνιόσεως άπολαύοντα μετ’ επιστασίας.» Καί δεν είναι 
υπερβολή ό,τι λέγει αύτοθι ο αύτος θείος πατήρ περι της 
άναγνώσεως καί μελέτης τών ιερών Γραφών. « Ού γάρ 
έστιν, ούκ έστι τινά σωθήναι μή συνεχώς άναγνώσεως άπο
λαύοντα πνευματικής.» Καί όμως κάνέν άλλο σύγΓραμμα 
δεν άναγινώσκεται παρά τών τέκνων τής ορθοδόξου ημών 
άνατολτκής εκκλησίας τόσω σπανιώτερον, όσον τα βιβλία 
¿κείνα, τα όποια επρεπε να ήναι καθ εκαστην ει, τας 
γείρας αύτών. Καί αν έπ’ εκκλησίας δεν άνεγινώσκοντο 
περικοπαί τών ιερών Γραφών, ήθέλομεν άγνοεΐν όλως, άν 
ύπάργωσι τοιαύτα βιβλία, και ενώ εν αυτοίς υπάρχει η 
αιώνιος ζωή. Αλλά μόνον ό λαϊκός άνθρωπος δεικνύει 
τοιαύτην καί τοσαύτην άμέλειαν καί άδιαφορίαν προς τήν 
ψυχοσωτήριον τών ιερών Γραφών μελέτην; δεν δεικνύει 
τοιοζύτνιν 'λχΙ  α υτο ί εχ.εινοί, ο<ττΐί χ.αι ε£ οό <ρερει ιερού 
ναρακττίρος εργον κύριον ώφειλε να εχη την άνάγνωσιν 
και μελέτην ταύτ/ιν ; και αύτος εκείνος, εις τον όττοΐον 
και αυτοί οί ιεροί κανόνες έτιβαλλουσιν ιος ιερόν καθηχ,ον 
τήν άδιάλειπτον τών ιερών Γραφών άνάγνωσιν καί μελέ
την" διότι οφείλει « έν πάση μεν ήμερα, έςαιρετως δε εν 
ταίί Κυριακαίς, πάντα τον κλήρον και τον λαον εκδιόα- 
σκειν τούς τής εύσεβέίας λόγους, εκ τής θείας Γ ραφής άνα- 
λεγόμενον τά τής άληθείας νοήματά τε καί κρίματα.»

ονν ΙΘ * τ?,ε ς* · οικουμ.. Συνοόου). Κ.αι τι, άραγε 
ό λόγος τής άσυγχωρήτου ταύτης άμελείας καί άδιαφο- 
ρίας ; ή έλλειψις τών άντιτύπων τών ιερών Γ ραφών ; άλλ

άπ’ αύτών γέμει άπό τίνος χρόνου ό κόσμος όλος. Η 
βαρεία τιμή τής ώνής; άλλ’ αύτη τήν σήμερον είναι ελα
φρότατη- ή  δυσκαταληψία τών άναγινωσκομενων; αλλα 
δεν είναι τόσον δύσκολος ή κατάληψις τών ιερών Γραφών, 
καί μάλιστα ή τής Καινής Διαθήκης, εις τον συνεχώς καί 
εύλαβώς αύτάς άναγινώσκοντα καί μελετώντα. « Διά τούτο,» 
λέγει ό θείος Χρυσόστομος, (0μ· Γ · εις τον Λάζαρον),
« διά τούτο ή τού Πνεύματος ώκονόμησε χάρις τελώνας και 
άλιέας, καί σκηνοποιούς, καί ποιμένας, καί αΐπόλους, καί 
ίδιώτας, καί άγραμμάτους ταυτα συνθεϊναι τά βιβλία, ϊνα 
μηδείς τών ιδιωτών εις ταυτην εχη καταφευγειν την προφα- 
σιν, ϊνα πάσιν ευσύνοπτα ή τα λεγομενα· ίνα και ο χειροτέ
χνης, καί ό οίκέτης, καί ή χήρα γυνή, καί ό πάντων άν- 
θρώπων άμ.αθέστατος, κερδανη τι και ωφεληθη παρα τής 
άναγνώσεως. Σαφή γαρ και δήλα τα παρ αυτών κατέ
στησαν άπασιν, άτε κοινοί τής οικουμένης οντες διδάσκα
λοι, ϊνα έκαστος καί δ ϊ εαυτού μανθάνειν δύνηται έκ τής 
άναγνώσεως μόνης τών λεγομένων. Τίνι γάρ ούκ έστι 
δήλατά τών Εύαγγελίων άπαντα ; τίς δέ άκούων, ότι μα
κάριοι οί πραείς, μακάριοι οί ελεημονες, μακάριοι οι κα
θαροί τή καρδία, καί όσα τοιαύτα, διδασκάλου δεήσεται, 
ώς τι μαθεΐν τών λεγομένων ;» Καί ό,τι λέγει ό Χρυσό
στομος, τούτ αύτό λέγει καί άπας τών άγίων πατέρων ο 
χορός- Αν λοιπόν ούτος ήναι ό λογος τής αμελειας και 
άδιαφορίας ταύτης, ό λόγος αύτος είναι τωόντι άλογος· 

[Θ. Φαρμακίόης.]

’Αδύνατον έίναί ποτε λαός νά συνειθίση 
Προθύμιος καί Ιπ ιμ ελώ ς τό μέλλον νά ψροντίση,
Α νίσω ς ήν’ αβέβαιος του ότι αί σπουδαί του,
Ο! κόποι του οί τ ίμ ιο ι κα ί αί προσπάΟειαί του, 
θ ά  λάβουν έκβασιν καλήν κ’ ωφέλειαν τελείαν,
Κ α ί νά προσυένη μάλιστα  καλήν αντιμισθίαν·
Κ αί ότι όσ’ απέκτησε καί όσα απόκτηση,
Δ ικα ία  νομοθέτησες 6έλει τά  ασφαλίσει.

'Ω ς  Ά  φυτά τον στόμαχόν πρόσεχε να ποτιζη ς,
Α λλά  ποτέ με πλησμονήν νά μή  καταποντίζης·
Τ ή ν  ζωήν καί τήν όγείαν συντηρεί μέν ή τροφή, 
Κ ατατρέχει δέ κα ί κόπτει αιωνίως ή τρυφή.
Δεν τρέφουσι τον άνθρωπον όσα αποθηκεύει,
Α λ λ ’ όσα εύκολώτερα δ στόμαχος χωνεύει.
‘Ό σ ο ι του Βάκχου τον χυλόν πίνουσι μ ’ άμετριαν , 
Ο δτοι Οά υποφέρωσι χω λώ ν τήν τιμω ρίαν,
Χειράγραν καί παράλυσιν και τήν αποπληήιαν,
Ε ις  δέ τήν οικογένειαν φέρουσι δυστυχίαν.
Έ χ ω ν  τους πόδας σου ζεστούς, τήν κεφαλήν οε κρυαν, 
Κ α ί τήν κοιλίαν ελαφράν, ιατρού δεν εχε ι; χρείαν.

Καλόν νά μάθη , χω ρ ίς νά παθη ,
Π λήν άφοϋ πάθη καθείς, άς μάθη 
Ν ά μή γλιστρήση πά λ ιν  εις λάθη.

Α ί άπορίαι γίνοντα ι διά της αεργίας·
Α ί κακουργίαι δ’ έπειτα  διά της απορίας.
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Μ Η Δ Ε Ν  Α Γ Α Ν .

Εκ τών άν3ρωπων οί μέν άγαπώσι νά έχτραχηλίζων- 
ται εις ύπερβολάς, οί δέ φυλάττουσι μετριότητα κατ’ 
άπαντα' καί είναι μέν ωφέλιμον εις τήν ανθρωπότητα 
ε’ν γένει, ότι τό πράγμα έχει ούτως· ε’πειδή συμφέρει 
νά ύπάρχωσι παραδείγματα παντός είδους διαγωγής 
καί παντός είδους δοξασίας, άκόμη καί τών πλέον άλο
γων αλλά το άμεσον αποτέλεσμα, οσάκις παραβαίνε- 
ται τό ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ, είναι άναντιρρήτως επιβλαβές. 
Καί ή τών νόμων υπερβολική αύστηρότης, καί ή υπερ
βολική φρονησις, καί ή υπερβολική άγα3·ότης, καί ή 
ύπερβολική δικαιοσύνη, δλα θεωρούνται ύπό τών αν
θρώπων ους μωρίας μονον είδη. ΓΙολλάκις ωσαύτως 
; αταντα γελοιώδης ή προς εν τι υπερβολική κλίσις, 
καίτοι ά5ώα καθ’ έαυτήν. Έν ένί λόγω, τίποτε δέν 
υπάρχει, του οποίου τάς ύπερβολάς δέν βλέπει ό κό- 
σμος μετά δυσαρέσκειας καί περιφρονήσεως, ε’νόί, έξ 
άλλου μέρους, δύσκολου είναι νά ένθυμηθωμέν τι, χδ 
όποιον δεν έχει ε’παινετδν μέσον.

Προς διασάφησιν τών άληθειών τούτων, εχομεν 
άφθονα παραδείγματα. Λόγου χάριν—ή περί τά πλού. 
τη σπουδή άναντιρρήτως είναι αξιέπαινος, καθότι ε’ξ 
αυτής πηγάζουσι τά πλεΓστα τών άγαθών, δσα δια- 
κρίνουσι τον πεπολιτισμένον άπό τον βάρβαοον. Άλλ’ 
εχει καί αυτή τά όριά της. Ή  φιλαργυρία, ή φειδώ- 
λή, καί ή άκρα φιλοπονία, ή ε’πικίνδυνος είς τήν υγείαν 
και του σιΰματος καί του νοδς, γεννώνται άπό τήν ύπερ 
βολήν του πάγους τουτου- διό καί πανταχού αύστηρώς 
κατακρινονται. I α τούτων εναντία καί δχι όλιγώτε- 
ρον επικινουνα άκρα είναι ή προς τά πλούτη αδιαφο
ρία, η άσωτια καί ή άμέλεια πάσης βιομηχανίας" καί 
ταυτα ο επίσης κατακρινονται. Εν συντομία, καλόν 
είναι νά επιθυμή τις τά πλούτη, άλλ’ όχι νά τά έπι- 
θυμη σφοδρώς η αποκλειστικώς· καλόν νά δαπανά" 
έλευθεριως, και ν άδιαφορή” περί τών του κόσμου άγα
θών, άλλ όχι νά δαπανά" μέ υπέρμετρου ε’λευθεριότη- 
τα, ή ν άδιαφορή” παραπολύ. Τό μέσον είναι τό μό
νον αξιέπαινου.

Ωσαύτως, το νά έπιμένη τις στα3-ερώς εις ό,τιδή- 
ποτε^φρονημα ή συνείδησις αύτού ε’γκρίνει, ή είς δια
γωγήν η οποία φαίνεται καλόν σκοπόν έχουσα, όμολο- 
γεΐται παρ’ άπάν-ων επαινετόν. 'Αλλά τό φρόνημά 
του ενδεχεται να ήναι ε’σφαλμένον (διότι ολοι ύπό- 
κεινται είς τό σφάλλειυ), ή ή διαγωγή του έμπορεΐ νά 
ηναι απερίσκεπτος, καί κατά συνέπειαν νά συμφέρη 
ωστε ν άκουση άλλων συμβουλάς καί οδηγίας. Τό 
νά μη θ;λη οε νά πράξη οΰτω, καί νά ε’πιμένη φρονών 
και ενεργών εναντίον πάσης άληθείας καί πάσης φρο- 
νησεως, οήλον οτι ηθελεν είσθαι κακόν. Ή  σταθε- 
ροτης α'ύτού, η όποια μέχρι τινός ήτον ε’παινετή, τότε 
γίνεται άςιομεμπτος, καθό ύπερβαίνουσα τά δρια τής 
μετριοτητος. I οιαύτα δ ε’λαττώματα, κυριεύοντα τούς 
νόας μεγάλων πολιτικών, ε’πιφέρουσιν ολέθριας δημο

σίους συμφοράς· είς δε τόυ μερικόν βίον καθ’ ημέραν 
βλεπομεν ποσους αγαθούς σκοπούς άνατρέπουσι καί 
ματαιούσιν. Εκ του άλλου μέρους, μέ παραπολλήν 
ευκολίαν νά έγκαταλείπη τις τάς δοξασίας του, ή νά 
μεταβαλλη την οιαγωγην του, είναι τό άκρον εναντίον, 
τό καί ούχ ήττον επικίνδυνον. Ή  μόνη άληθής ασφά
λεια εύρίσκεται εις τό μέσον- τουτέστιν, ούτε τόση 
σταθεροτης άρμοζει, ωστε να ήμε3·α απρόσιτοι είς 
συμβουλάς καί μεταπείσεις, ούτε τόση ευαισθησία είς 
άντικειμενας ε’πιρροάς, ώστε άδιαλείπτως νά μεταβαλ- 
λώμε5α.

νΑλλο· ή κρυφιότης είναι μέν κάποτε αναγκαία, καί 
πολλάκις άρμόζει νά μή κοινοποιώμεν είς άλλους τά 
οίανοΥϊ̂ χατα τοίίζ σχοττονς Υ̂/,ουν. Αλλά νοο φυ- 
λαττωμεν εις δλα μυστικότητα, άκόμη καί είς τά πα
ραμικρά, και νά ύποκρύπτωμεν πάντοτε τούς στοχα
σμούς ημών, είναι βδελυρον. Κατά μέτριον μόνον 
βαθμόν συγχωρειται να κρατώμεν τά μυστικά ή τά 
ιοιαιτερως ημάς αυτούς ή άλλους άφορώντα, καί τοΰτο 
δέ μόνον είς περιστάσεις, κα3’ άς ή κρυφιότης άποβλέ- 
πει εις καλόν — Να ύψηλοφρονώμεν ή νά ταπεινοφρο- 
νώμεν παραπολύ,— νά εχωμεν μεγίστην προπέτειαν ή 
μεγίστην δειλίαν,— μέ υπερβολήν νά σεβώμε5α τήν 
δημόσιόν γνώμην, ή παντάπασι ν’ άδιαφορώμεν περί 
αύτής,— είναι ολα άκρα άποφευκτέα· τό δέ όρ3·όν είι- 
ρίσκεται μόνον έν τω μέσω αύτών. 'Ωσαύτως, ή μα
νιώδης όργή κατακρίνεται, καί ή παντελής άοργησία 
οχι ολιγωτερον “ οργίζεστε, καί μή αμαρτάνετε,” λέ
γει ό ’Απόστολος· ή μετρία όργή είς πολλάς περιστά
σεις δχι μονον είναι συγχωρημένη, αλλά. καί άναγκαία’ 
τας Ικατερω3·εν ύπερβολάς αύτής πρέπει μόνον ν’ άπο- 
φευγωμεν. 1 παρχουσι οε καί άλλα πά3-η, τά όποια 
τινες επροσπα3·ησαν ν άπονεκρωσωσι καί νά εκβάλω 
σιν άφ’ εαυτών, μόνον ε’πειδή έφοβοΰντο καί έβδελύσ- 
σοντο τάς ύπερβολάς των- άλλά καί αύτά, τής μέσης 
όδοΰ φυλαττομένης, είναι άγα3·ά καί καλά. Χαλίνω- 
σις καί κανονισμός, δχι παντελής σβέσις, είναι ό όρ. 
3ός τρόπος του μεταχειρί^εσ^αι τά πά5η ταΰτα τής 
ήμετερας φύσεως.

Ως δε πρός τά κοσμικά, τό μέσον έχει τά αύτά 
προτερήματα. Ουτε τον ήλιον τής Αφρικής είναι κα
λόν να ύποφερη τις, ούτε τήν δριμύτητα τού αρκτικού 
χειμώνος. Τά μέσα πλάτη παρέχουσι τήν άτμοσφαΓ. 
ραν συγκερασμενην, ώστε αυτού δλα τά τής οργανικής 
£ωής ε’νεργούνται τακτικώτερον καί γαληνιώτερον. Πα
ρομοίως δέν είναι καλόν νά εύρίσκεται ό άν3ρωπος είς 
τά άκρα τής κοινωνίας. Ό  μέγας πλούτος παράγει 
την αλαζονείαν η δε μεγάλη πτωχεία τόν φ3όνον. 
Ο βαθύπλουτος ζτ,- τρφφηλότερον παρ’ δ’σον ή ύγεία 
συγχωρε”· ό πένης έκ τού έναντίου φειδωλότερον. Ή 
πο/.λα ύψηλη 3έσις συνοδεύεται μέ μέριμνανν καί έκ- 
3ετει είς τρομερά λά3·η· ή δέ πολλά ταπεινή άφαιρεΓ 
τό πρός εαυτόν σέβας, καί κάμνει τόν άντρωπον «.διά
φορον περί τού δημοσίου ή τού γενικού συμφέροντος.
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Κάλλιον νά εΰρισκώμεΒα εν μια των μέσων τάξεων*, 
οπου ό άνθρωπος ούτε άρκετά πλούσιος εΓναι ώστε να 
γένη υπερόπτης, ούτε άρκ τά πτωχός ώστε να καταν- 
τηση φθονερός· ούτε εις τρυφήν παρακινείται, ούτε των 
αναγκαίων άπορεΓ ούτε βασανίζεται άπό την εύΒυνην 
της μεγάλης δυνάμεως, ουτε παντάπασιν ε’ξευτελίζεται 
μη έχων και αύτός νά εϊπη τ'ι περί των δημοσίων 
πραγμάτων.

Το αυτό άλη.Βευει καί περί των προσωπικών εξεων. 
Ή  ρυπαρότης καί ή άφιλοκαλία εΓναι κακόν επίσης 
κακόν καί ή πολλά κομψή καί περίεργος ενδυμασία· 
διότι αυτη δεικνύει γυναικώδες φρόνημα. Ό  μέτριος 
μόνον καλλωπισμός συμβιβάζεται μέ την ορΒήν κρισιν. 
Το νά μη διασκεδά^η τις ποσώς εΓναι κακόν, διότι ό 
νους στερεΓται της άπαιτουμενης άναπαυσεως και άνε- 
σεως' παρομοίως εΓναι κακόν τό νά διασκέδαση παρα 
πολύ, διότι τότε ¿ζορίζεται άπό τόν νουν πάσα σπου
δαία ϋπόΒεσις. Τό ορΒον εΓναι ή μέτρια διασκεδα· 
σις. Τινες δεν Ιλαβον ποτέ κλίσιν εις την ποίησιν, 
τήν ζωγραφικήν, την γλυπτικήν, ή την μουσικήν, και 
ούτω χάνουσι πολλήν ηδονήν, τήν οποίαν άλλοι άπο 
λαμβάνουσιν εις τινας δε πάλιν ή άγάπη τούτων εΓ
ναι τόσον δυνατή ε’κ φύσ:ως, καί τόσον επηυξημενη άπο 
τήν συνήθειαν, ώστε γίνεται κακία. Και τα δυο άκρα 
εΓναι άποφευκτεα- πολλήν ηδονήν έμπορεΐ τις να λάβη 
ε’κ τών τοιούτων, αν φυλάττη μετριότητα.— Αί πολλαι 
συναυαστροφαί ε’ξευτελίζουσι τόν άνΒρωπινον χαρακτή
ρα, καΒιστωσαι αυτόν ε’λαφρόν, καί ανίκανον είς τό 
λαμβάνειν άφηρημενας καί ΰψηλάς Βεωρίας· ε’κ του 
άλ.λου μέρους, ή πολλά μοναχική ζωή αδυνατίζει τον 
νουν, ε’κΒέτουσα αύτόν είς άλλοκότους φαντασίας και 
παραλογίας, καί είς τήν υποχονδρίαν ε’νίοτε. Ενταΰ- 
3-α προσέτι τό μέσον μόνον εύρίσκεται σωτηριώδες. Α
κόμη καί είς τά άπλούστατα πρέπει νά κατακρίνωμεν 
τήν υπερβολήν. Ή  άκρα εύΒυμία, είς κόσμον δπου 
τόσα δεινά ΰποκούπτονται πέριξ ημών κατά παν βήμα, 
καί τόσα βαρέα χρέη καλοΰσι τήν προσοχήν ημών, εΓναι 
άσυγχώρητος' άλλά καί ή παντοτεινή καί άκρα σοβα 
ρότης δεν εΓναι αξιοσύστατος, ε’πειδή ό κόσμος περιεχει 
καί πολλήν ευδαιμονίαν, καί προσέτι ή εύΒυμια μέχρι 
τινός συμβάλλει είς υγείαν. Τό πρέπον εΓναι νά Βρη- 
νώμεν καί νά χαίρωμεν είς τάς άναλόγους περιστάσεις.

* Τ ήν μέσην τάξιν τής πολιτείας επαίνων καί δ ΕύριπιΟης, 
λ έγε ι’—

Τ ρεις γάρ πολιτώ ν μερίδες. Ο ί μεν όλβιοι 
Ανω φελείς τε, πλειόνων τ ’ ερώσ’ άει·
Ο ί δ' ούκ ε/οντες καί σπανίζοντες βίου 
Δεινοί’ νέμοντες τώ  φθόνω πλεϊον μέρος,
Ε ίς  τους έχοντας κέντρ’ άφιάσιν κακά,
Γλώσση πονηρών προστατών φηλούμενοι.
Τ οιώ ν δε μοιρών ή ’ν μέσω σώζει πόλεις,
Κόσμον φυλάττουσ’ όντιν’ άν τάξη πόλις.

Ε ύρ ιπ . Τκε'τ. 238.--1Π-

ΡΟσα ε’νταΰΒα είπομεν προ-λέχΒησαν πολλάκις, καί 
τόσον συμφωνοΰσι μέ τό κοινόν αίσθημα τής άνΒρωπό- 
τητος, ώστε πρό πολλου ό κοσμος παρεδέχΒη τό Μ Η
ΔΕΝ Α ΓΑ Ν  ώςχρυσοΰν έπος. ’Αλλά πόσας άληΒείας 
παραμελοΰσιν οί άνθρωποι ε’ν πράξει, τάς όποιας όμο- 
λογουσιν ε’ν Βεωρία ! Καί άτομα καί κοινωνίαι ή έΒνη 
εχουσι πάντοτε μεγίστην ε’πιρρέπειαν είς τάς ύπερβο- 
λάς· τούτο δε προέρχεται κατά) μέγα μέρος ε’κ τού οτι 
τό έΗι άκρον γέννα τό άλλο, καί τό εκκρεμές ποτέ δεν 
άφίνεται νά ήρεμήση. Λόγου χάριν, ούτος γίνεται 
Βΰμα τής φιληδονίας τον εκείνος, αποφεύγουν τοιαύτην 
κακοτυχίαν, άρνεΐται πάσαν ηδονήν. ’Επί Καρόλου 
Α/. καί Κρομουελλίου ε’κυρίευσε τούς νΑγγλους δεισι- 
δαιμονική τις εύλάβεια καί φανατική αύστηρότης περί 
τα ήΒη· ε’πί Καρόλου Β’. ε’γεννήΒη κατά συνέπειαν ή 
άσιυτία. Ή  άκρα καί τυφλή άφοσίωσις τού Γαλλικού 
έΒνους είς τούς ιερείς καί είς τούς βασιλεύς των ε’πέ- 
φερεν άλλο άκρον δεινοτερον, την κατάργησιν των ιερέ
ων καί τόν όλεΒρον τής βασιλικής οικογένειας*. Πολλά 
δέ όμοια τούτων παραδείγματα δύναται νά εύρη ό φι
λοσοφικός παρατηρητής καί είς τούς παρελΒόντας καί 
είς τόν σημερινόν άκόμη αιώνα.

"Οσον πολύ μέ φίλον σου έφαγες, φίλε, άλας,
Τόσον νά φεύγης χω ρισμού αιτίας τάς μεγάλας.
Α ν  δέ σταθή αδύνατον φιλίαν νά τηρήσης,
Ν ά τήν ςηλώσης πά σ χισ ε , χω ρ ίς νά τήν ξεσχίσης.
Φ ίλους τα χύ  μήν άποκτας, πλήν οσους απόκτησης, 
Φ ρόντιζε όσον εμπορείς νά τούς διατηρήσης.

Π ας άνθρωπος γνω ρίζεται άπο το φρόνημά του,
Καθώς καί έκαστον πτηνόν άπο το φώ νημά του.

* « Ε ίς τάς πολιτικάς περιπετείας τών εθνών,»λέγει δ Κοραής, 
γράφων εκ Π αρισίω ν, Σεπτεμβρίου 8, 179-2, « γίνοντα ι π ρ ά γμ α τα  
τερατώδη καί άπιστα . Τ ο  Γαλλικόν έθνος εφερε πάντοτε είς τούς 
ίδιους του βασιλείς μ ίαν αγάπην έξαίρετον άπό ολα τά  άλλα έθνη, 
αγά πην, ήτις επλησίαζε την λατρείαν. 1 'Ο  Θεός μου καί δ Β α
σιλεύς μου !’ αύτο ήτο το σύμβολον τών Γάλλω ν. Έ φ θα σ α ν  εις 
τόσην εξουδένισιν καί ευτελισμόν, ώστε εις τήν γέννησιν τού δια
δόχου ¿ονόμασαν ν  ρώμά τ ι  τζόχα ς τά  π  η λ  ά τ ο υ  Δ ε λ φ ί ν ο υ  
(επειδή εξεύρεις δ'τι δ διάδοχος τής Γαλλικής βασιλείας ονομάζε
τα ι Δελφίνος) καί αυτά τά  πη λά , αυτήν τήν τζόχαν, ενδύοντο τότε 
ολοι, μικροί καί μεγάλοι, ώ ; νε'αν μ . ό δ α ν ,  μέ μεγάλην ευχαρι
στήσω καί χαράν, ότι ήσαν πισσαλειμμένοι μ.έ τά  πηλά  του νέου 
Δελφίνου των. Αυτή ή παράλογος λατρεία έστράφη 0λη είς μ ί 
σος άσπονδον, καί δεν ακούεις άλλο τήν σήμερον, πάρει; Α ο δ ο -  
β ί κ ο ς  δ π ο ο δ ό τ η ς ,  Α  ο δ ο β ί κ ο ς  δ τ ε λ ε υ τ α ί ο ς ,  καί 
όχ ι πλέον δ δέκατος έκτος, αίνιττόμενοι δηλαδή μέ αύτο, δ’τ ι δεν 
θέλουσι πλέον βασιλέα. Ή σ α ν είς διαφόρους πλατείας τής π ό - 
λεως ανδριάντες χάλκινοι, άναβάται είς ίππ ους χάλκινους, Ε ρ ρ ί
κου του τετάρτου, Αοδοβίκου τού δεκάτου τρίτου, του δεκάτου τε
τάρτου, καί δεκάτου πέμ πτο υ , έργα αξιόλογα περίφημω ν τεχνιτώ ν- 
όλους αυτούς τούς χαλκούς βασιλείς τούς εσήκωσαν, μήν ύποφέ- 
ροντες πλέον νά βλέπωσι μήτε τάς αψύχους εικόνας εκείνων, τούς 
όποιους εθεοποίησαν ζώντας- Ιξήλειψαν το όνομα του νυν Α οδο
βίκου ά π ’ ολας τάς δημοσίους οικοδομάς- ή Β α σ ι λ ι κ ή  Β ι β λ ι 
ο θ ή κ η  έ β α π τ ί σ θ η  Β ι β λ ι ο θ ή κ η  τ ο ύ  έ θ ν ο υ ς ,  καί ού- 

] τω  καθεξής όλα τά  άλλα.»
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Ε Σ Θ ΙΙΡ  Κ Α Ι Γ Α Α Υ Κ ΙΑ .

[Μ  ε τ  ά φ ρ α σ ι ς ε κ  τ ή ς  Τ ρ α γ ω δ ί α ς  Έ  σ θ ή ρ 
τ ο ύ  Γ ά λ λ ο υ  'Ρ  α κ ί ν ο υ .]

έσθη'ρ.
Τ Η Ν  ατυχίαν έμαθεν ’Ανατολή κα ί Δύσις 
Τ ής άλαζόφρονος'Άστίν, τής πρώ ην βασιλίσσης,
"Οτε ά π ’ άσβεστον θυμόν άνάψας κα τ’ εκείνης 
Καί θρόνου τήν άπέβαλεν δ βασιλεύς καί κλίνης.
Ά λλά δέν τήν άπέσπασε καί τού νοδς τα χέω ς- 
Έ δέσποσεν επ ί πολύ αυτή τού βασιλέως·
Κ αί τήν επίρβοιαν αυτής διά νά καταβάλη,
Τ ήν προσοχήν του έπρεπε νά προσηλώση άλλη.
Ά νδρες προς τούτον τον σκοπόν εξήλθον ερευνώντες,
Κ ’ έπέστρεψαν είς τήν αύλήν, άπάσας διελθόντες 
Τ άς άναμέσον τού Ινδο ύ  καί Ε λλησ πόντου  χιόρας.
Ε ίς Σούσα τότε είδομεν τάς Α ιγυπτίους κόρας, 
Παρθένους έως κα ί Σκυθών καί ΠάρΟων συνελθούσας, 
Τό σκήπτρον, τό στεφάνιομα τού κάλλους, άπαιτούσας. 
Διήγον τότε άγνωστος είς κεκλεισμένον δώμα 
'Υ πό  τό άγρυπνον εγώ τού Μαρδοχαίου όμμα·
Ό  θάνατος μ ’ εστέρησε πατέρα  καί μητέρα ,
Ά λλά θανόντος άδελφοΰ οικτείρων θυγατέρα 
Ό  Μ αρδοχαίος μ ’ έλαβε, καί τόπον αύτός μόνος 
Μ οί άνεπλήρωσε πατρός, μητρός καί κηδεμόνος.
Έ ν  τούτοις όμως έθλιβεν αύτόν κα ι άνησύχει 
Νυχθημερόν ή λυπηρά τώ ν ’Ιουδαίων τ ύ χ η ,
Καί είς τάς άδυνάτους μου έπιστηρίζω ν χείρας 
Τ ήν λύτρωσιν τού ’Ισραήλ, βασιλικής πορφύρας 
Ε λ π ίδ α ς  μοί ένέβαλεν· εγώ δε τάς κρυφίας 
Βουλάς του πλήρης ήκουον καί τρόμου κ ’ εύπειθείας. 
Έ λθον εδώ, πλήν κρύπτουσα καί γένος καί πατρίδα· 
Τ ίς  γλώσσα νά διηγηθή τά  δ’σα τότε ε ίδ α ;
Τάς σκευωρίας γυναικών τοσούτυιν άντιπάλω ν,
Οποσαι κρινουσ’ έαυτάς 8ελτίονας τών άλλων,

Κ αί άξιούσαι τό λαμπρόν τής μοναρχίας στέμμα ,
1 δριστικόν επρόσμενον τού βασιλέως β λ έ μ μ α ; 
Εκάστης ήσαν ιδ ια ι καί ψήφοι καί φατρία' 

Α αμ πρότητα  καταγω γής επρόβαλλεν ή μ ία ,
Έ ξή ντλε ι τής κομμω τικής τήν δύναμιν ή άλλη ,
Μέ λάμψιν κάλλους εαυτήν διά νά περιβάλη- 
Ε γω  δ’ ώς μόνην υιου στολήν καί μόνην προστασίαν 

Δακρύων είς τόν Ούρανόν προσέφερον θυσίαν.
Ο πότε δέ τό πρόσταγμα τού κραταιού εδέχθην, 

Ενώπιον τού φοβερού μονάρχου ποοσηνέχθην.
Ι η ν  των άνακτων θέλησιν είς χειράς του βαστάζει,
Κ αι τόν άθώον πήν ψυχήν ό Κύριος δοξάζει,
Ι ή ν  επηρμενην ταπεινών οφρύν τού άλαζόνος.
Ί  ον θαυμασμόν επεσυρα εγώ τού Ή γεμ όνος’
Μ εκυτταςεν επ ι πολυ εν σιωπή βαθεία,
Κ αι χε ιρ  εις την καρδιαν του ενήργει τότε θεία,
Η χβρ η τις  υπέρ εμου τήν στάθμην είχε κλίνει.

Με βλέμμα , οθεν έρβεε γλυκύτης καί γαλήνη,
Μέ λεγει τέλος, « Α νασσα γενού!» κ’ ή δεξιά του 
Τ ό  μετω πόν μου έστεψε μέ τό διάδημά του.

Βουλόμενος ό βασιλεύς νά δείξη ετι  μάλλον 
Τού έρωτος κα ί τής χαρας αυτού τό υπερβάλλον,

Τους μεγιστάνας δαψιλών επλήρου δω ρημάτω ν,
Κ αι εις τους γαμους, τούς λαούς άπό χω ρώ ν εσχάτων 
Τού βασιλέοις ειλκυεν ή μεγαλοδωοία.
Ά λ λ ’ δτε παντού έθαλλον συμπόσια μυρία,
"Ο τε ηύθύμ’, ήγάλλετο κ ’ εύφραίνετ’ δ λαός μου,
'Ο ποία  ήτον έν κρύπτω  ή θλίψις, τ ’ όνειδος μ ο υ !
Εσθήρ, σύ φέρεις, έλεγον, έσθήτα έκ ποριούρας,

Τ ή ς ήμ ισείας γής κρατείς τό σκήπτρον είς τάς χείρας, 
Κ αί τής αγίας πόλεως τά  τε ίχη  κρύπτει χλόη ,
Ό φ ε ις  οίκοΰσι τήν Σ ιώ ν καί δράκοντες πυρπνόοι,
Κ αί βλ ί π ε ι  αυτη του ναοΰ τας πέτρας εσπαρμένας,
Κ αί τού Θεού τού ’Ισραήλ τάς έορτάς π α υ μ έν α ς!
Εν τούτοις όμως ή ποθή τού άτυχούς μου γένους 

Τον οίκόν μου επλήρωσεν άπό Σ ιώ ν παρθένους·
’Α θώα άνθ’ είς τάς πνοάς τής τύ χη ς άφειμένα,
Ε ίς χώ ραν ξένην, ιος έγώ , μεταπειρυτευμένα.
Ε ίς  μέρος όπου οφθαλμός δέν είσχιορεΐ βεβήλου,
Προς μόρφωσίν τω ν δαπανώ τάς ώρας μετά  ζήλου·
1’ον όγκον φεύγουσα συχνά τού διαδήματος μου,
Καί τάς ματαίας κ’ επαχθείς τ ιμ ά ς τοσούτου κόσμου, 
Ε ρ χ ο μ ’ εδω· ένιόπιον τού Πλάστου τα πεινοΰμα ι,

Κ αί άγνυιστος κα ί άφανής νά ή μ ’ ευχαριστούμαι.
Τ ό  γένος των άπόκρυφον είς πάντα  Πέρσην μένει·
Θ ά  τάς καλέσω· "Ελθετε, άγνόταται παρθένοι,
Τ ή ς δουλικής μου άλλοτε δαιτός συνδαιτυμόνες,
Τ ή ς γενεάς τού Ια κ ώ β  βλαστήματα καί κλώνες !

[Τ ώ ν  π α ρ θ ένω ν  ό χορός ε ισ έρ χετα ι α ^ ω ν  έκ  π ο λ λώ ν  

ά μ α  δ ια φ ό ρ ω ν μερώ ν.]

Γ λ α υ κ ία , (φ ίλ η  τ ή ς  Ε σθη’ρ .)

Β α βαί! τ ί σμήνος καλλονών κοσμίων καί άθιόων 
Α πανταχοθεν κύκλω μου προκύπτουσιν άθρόον !
Ποιον ερύθημα αίδούς επ ί τά  πρόσωπά τ ιυ ν !
Ε υ τυ χ εί, ερεισμ’ άγλαόν ελπίδων γλυκυτάτω ν !
"11! είθε ή άθώα σου νά φθάση θρηνωδία 
Ε ίς  ούρανόν ώς καθαρού λιβάνου ευωδία,
Ελισσομενη άνωθεν τού θυμιατηοίου !

Ε ίθε  καΐέλθη επί σέ ή χ.άρις τού Κυρίου !

Ε σθη’ρ.

’Ε κ  τών ασμάτω ν άσατε εκείνων, ώ  παρθένοι,
Έ ν  οίς μετά τών θρήνων μου πολλάκις ένουμένη 
Ή  λιγυρά υμών φωνή τής άτυχούς αρχίζει 
Σιιον τάς τύχας νά θρηνή καί νά π α νη γυ ρ ίζη !

Ισ ρ α η λ ίτε ς  π α ρθένος ψ ά λλουσ α  μόνη .

Πού ή προτέρα δόξα σου, Σ ιώ ν , καί πού ή φήαη ; 
Έ θα ύμ α ζε  τήν λάμψιν σου κ ’ ήπόο’ ή οικουμένη· 
Σωρός κατήντησας σποδού, καί μόνον διαμένει 

Τού τόσου μεγαλείου σου ή τεθλιμμένη  μ ν ή μ η !

Εφθανες άλλοτε, Σ ιώ ν , είς ύψος τούς άστέρας·
Α λ λ ’ είς τού αδου τόν βαθύν βυθόν έταπεινιόβης ν ύ ν ! 

Α ς  άπολέσω τήν φωνήν,
Ά νίσω ς Ιω ς ού τό φώς δρω τό τής ημέρας
Ε ίς  τής πίκρας σου πτώ σεω ς τούς θρήνους δώσω πέρας ί
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Α π α ς  ό Χ ο ρ ό ς. !

Ίορδάνου γεύματα καί π εδ ιά δες!
Βουνά ιερά, δενδρόφυτοι κοιλάδες,

Ά π ό  τόσα θαύματα ή γ ια σ μ έν α ι!
Ά π ό  τώ ν πατέρων μας την γην, φυγάδες,

Ώ ς  πότε Οά ημεθα έςω ρισμέναι;

Μ ία  εκ. το ύ  Χ άρου ψ ά λλουσ α  μ όνη .

Π ότε, Σ ιώ ν , τά  τε ίχη  σου θά ιδω ν ’ άνεγείρω ντα ι;
Και νά δψοΰνται, ώ  ναοι, τούς ιερούς σας θόλους ;

Κ αι τούς λαούς μέ άσματα  και με /ορούς άδολους 
Ε ις  δόςαν του αληθινού Θεού νά συναγείρωνται ;

Α π α ς  ό Χ ορός.

Ίορδάνου γεύματα και πεδιάδες!
Βουνά 'ιερά, δενδρόφυτοι κοιλάδες,

Ά π ό  τόσα θαύματα ή γ ια σ μ έν α ι!
Ά π ό  τών πατέρω ν μας την γην, φυγαδες,

Ί ί ς  πότε θά ήμεθα έςω ρ ισ μ ένα ι;

I .  Δ . Κ Α Ρ Α ’Γ Σ Ο ΐΤ Σ Α Σ .

Σ ιδ η ρ ό δ ρ ο μ ο ς  ένονει τ η ν  Λ ισ έρ π α λ ο ν  (Α ιβ ερ π ο υ λ ) μ ε  το  

Α ο νδ ϊνο ν , ά π έ χ ο ν  α ύ τη ς  2 1 2  μ ί/ .ια . Ε σ χ ά τ ω ς  ή ατμ .ο- 

κ.ίνητος ά μ α ξ α  δ ιέτρ εξεν  όλον τον  σ ιδηρόδρομ ον τού τον 

ε ις ό λ ιγώ τερ ο ν  π α ρ ά  έξ ώ ρ α ς , η τ ο ι π ρος 3 δ  μ ιλ ιά  τ η ν  

ώ ραν κ α τ ά  μέσον όρον· εις τ ιν α  ό μ ω ς  μέρη  τ η ς  όδοΰ ή 

τ α  μ ύ τ η ς  λ έ γ ε τ α ι  ό τ ι  έφθασεν εις 6 0  μ ίλαα τη ν  ώ ραν.

Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  Ε Ν  Κ Ο Ι Μ Η Τ Η Ρ Ι Ο .

Α Γ Α Π Ω  ν ά  έ π ισ κ έ π τ ω μ α ι  τ ά  κ ο ιμ η τ ή ρ ια , δ ιό τ ι  α ύτού  

τερ π ν ή  τ ι ς  μ ε λ α γ χ ο λ ία  κυριεύει τον ά νθρ ω πο ν , κ α ι  σκέψεις 

ω φ έ λ ιμ ο ι γ ε ν ν ώ ν τ α ι εις τ η ν  ψ υ χ ή ν . Π ό σ α ι α ν α μ ν ή σ ε ις  

κ α ι π ό σ α ι ε λ π ίδ ε ς  συσσω ρεύονται εις τ ο  π ν ε ύ μ α ! Η  νεό- 

τ η ς  μ έ  τ ά  άνθη  κ α ί  το υ ς έρω τας" ή ώ ρ ιμ ο ς  η λ ικ ία  μ έ  το υ ς 

φ ιλοόόξους σκοπούς" τό  γ ή ρ α ς  εν τ ώ  μ έσω  τ ω ν  τέκνω ν" ο 

θ ά ν α το ς  εις τον τό π ο ν  τ η ς  γ εννη σ εω ς, η ε ις τον  οίκον τού 

ςενου τ, α ιω ν ιο ττ ,ς  ¡/.ε τ ο  α α υορον  κ α ι αόριστόν αυ σ ττ ,ρ ιω - 

δες"— α ί σ κ ιερα ί α ΰ τ α ι  εικόνες, κ α ί οί μ ε τ ’ α υ τώ ν  συνεζευγ- 

μένοι δ ια λ ο γ ισ μ ο ί, π ερνώ σ ιν  ά π ό  τον νοΰν κ α ί ε π α ν έρ χ ο ν τα ι, 

ώ ς  οί ξένοι εις π α ν δ ο χ ε ΐο ν . Θ εω ρώ ν τ ά  σ υ γκ υ λ ιό μ ενα  νέ

φ η , κ α ί  τον  ή λ ιο ν  ά μ ε τ α τ ρ έ π τ ω ς  τ η ν  οδόν α υ τού  β α δ ίζ ο ν τ α  

εις το υ ς ουρανούς, πόσον φυσικόν ν ά  δ ια λ ο γ ίζ ω μ α ι  ό τ ι κ α ί 

εις του ς μ ετα γενεσ τέρ ο υ ς μου θέλουσι π α ρ ισ τ ά ν ε ι τ η ν  α ύ τη ν  

ό ψ ιν , κ α ί υ π α γο ρ εύ ε ι τ ά ς  α ύ τά ς  σ κ έψ ε ις— ό τ ι  τ ά  δ έ ν δ ρ α  

θέλουν ίσ τα σ θ α ι μ έ  τ ά  φ ύ λ λ α  κ α ί  οί λόφ οι μ έ  τ η ν  χ λ ό η ν  

τ ω ν , αφού εγ ώ  σ υ γ κ α τ α ρ ιθ μ η θ ώ  μ ε τ ά  τ ώ ν  ά ν α ισ θ η τ ω ς  

π έ ρ ιξ  εμού  κ ο ιμ ισ μ έ ν ω ν ! Ε δ ώ  είν α ι ό τ ό π ο ς  νά  σ τ ο χ α ζ ώ -  

μ εθ α  τό  μω ρόν κ α ί τ ό  ά μ α ρ τω λ ό ν  τού  μ ίσους κ α ί τ η ς  έ κ δ ι-  

κ η σ εω ς , τ η ς  φ ιλ ο δ ο ξ ία ς  κ α ί τ η ς  φ ιλ α ρ γυ ρ ία ς , κ α ί  τ ώ ν  α ν α 

ρ ίθ μ η τ ω ν  π α ιδ α ρ ιω δ ώ ν  σ χ εδ ίω ν  κ α ί φ ρ ο ν τ ίδ ω ν , τ ά  ο π ο ία  

σκοτίζουν ά κ α τ α π α ύ σ τ ω ς  τ η ν  λ ά μ ψ ιν  τ η ς  ή α ετ έρ α ς  ύ π ά ο -  

ξεω ς .

Νόμον άν θέλης, 'Η γεμ ώ ν , δίκαιον νά θέσπισης,
Σ ύ  πρώτος εις παράδειγμα , π ρεπει νά τον τηρησης.

Χ ηρα ’Ινδή έτοεμαζοαένη νά ταφη ζώσα. [  /ο'ε Σ ελ. 1-1.]


