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Οί Αθηναίοι, συνεργήσαντες έναντίον του Αλεξάν- | 
όρου, καί σύμβουλοι καί σύμφωνοι μετά των Θηβαίων | 
ύπάρξαντες, είχον λόγους να φοβώνται παρομοίαν κα
ταστροφήν. ’Αλλ’ ό Αλέξανδρος, ικανόν ήδη έμ- 
πνεύσας τρόμον, καί εις πράξεις μεγαλητέρας άφο- 
ρών, εκρινεν άρκοΰσαν τήν τιμωρίαν μιας μόνης %6- 
λεως. "θθεν έδέχθη τάς απολογίας των ’Αθηναίων, 
καί έπιστρέψας είς τήν Μακεδονίαν, διεχείμασε πα
ρασκευαζόμενος είς τήν Περσικήν κατάκτησιν. Το 
έαρ, π. X. 334, ήρχισε τήν πορείαν του.

Η δύναμις, μεθ’ ής έπεχείρησε να άνατρέψη τήν 
μεγίστην καί πλουσιωτάτην αυτοκρατορίαν του κό
σμου, ήτο μόνον 30 ,000 πεζών καί 4500 ιππείς. 
Εκ των πρώτων 12,000 ήσαν Μακεδόνες, καί 12,- 

000 Ελληνες· οί λοιποί ήσαν Θράκες, καί έξ άλλων 
άρκτώων φυλών, συγκροτοΰντες άριστον σώμα ψιλού 
στρατεύματος. Οί ίππεϊς συνίσταντο κατά τό πλεί- 
στον μέρος έκ Μακεδόνων καί Θεσσαλών. Διεπέ- 
ρασαν δέ τον Ελλήσποντον έν τή Σηστώ, καί άπέ- 
βησαν εις τήν ’Ασίαν χωρίς άντιστάσεως. Τών δια
φόρων ό'μως εκστρατειών, αίτινες ήκολούθησαν, όρ- 
θήν ιδέαν νά λάβη τις είναι αδύνατον χωρίς διεξο— 
δικών περιγραφών καί γεωγραφικών πινάκων. Τά 
όριά μας συγχωροΰσι μόνον νά δείξωμεν τάς εκβά
σεις τών αγώνων έκάστου έτους· αλλά θέλομεν προσ
παθήσει νά καταστήσωμεν ήδυτέραν τήν διήγησιν, 
είσάγοντες καί τά μάλλον αξιόλογα τών διαθρυλλου- 
μένων άνεκδότων.

Κατά πρώτον έβάδισεν 6 Αλέξανδρος προς άνα- 
τολάς, είς απάντηση/ δυνάμεως ήν είχον συλλέξειν 
οί Πέρσαι Σατράπαι. Συνεκροτήθη δέ μάχη έπί του 
Γρανικοΰ, ενός τών μικρών ποταμών, οίτινες έκβάλ- 
λουσιν εις τήν Προποντίδα. Οί Πέρσαι ήσαν όχυ- 
ρώς στρατοπεδευαένοι επί της άντιπέοαν όνθκς. 'θ

’α Α £ 1 χ / 1 ^  ¡ξ, ο,ό ΑΛεςανΟρος, παρα γνώμην των στρατηγών, οι- 
τινες συνεβούλευον αύτόν έπί το προφυλακτικώτερον, 
Οίεταξεν άμεσον προσβολήν, έχων τούς 'ιππείς προ- 
ηγουμένους, έν οίς έμάχετο καί αυτός μετά τής θερ- 
μότητος κοινού στρατιώτου. Ιδία χειρί έφόνευσε 
δύο Σατράπας· άλλά τό ξίφος τρίτου τίνος ήδη κα- 
τεβαινεν έπ’ αύτού, έξ άπαντος θανατηφόρον, άν ό 
Κλεΐτος, άοελφός τής τροφού του, καί αρχηγός τών 
σωματοφυλάκων τών καλουμένων Συντρόφων, δέν 
άπέτεμνε τόν βραχίονα Οστις έκράτει αυτό. Η νίκη 
ήτον εντελής. Αντί όμως νά έξακολουθήση ό νι
κητής τόν δρόμον του προς άνατολάς εις τήν καρ- 
δίαν του Περσικού κράτους, διευθύνθη προς τό Αι
γαίου, καί διήλθε τήν πλουσίαν αύτού παραλίαν, τών

Ελληνίδων πόλεων δεχόμενος τήν υποταγήν. Περί 
τά τέλη του θέρους απέλυσε τούς νεογάμους έκ τών 
στρατιωτών, ίνα έπανέλθωσιν είς τήν Ελλάδα, καί 
διαχειμάσωσιν έν ταίς οίκίαις αυτών δ ίδιος δ’ έξη— 
κολούθησε τήν πορείαν του είς τήν Λυκίαν καί Παμ- 
φυλίαν. ’Εκεϊθεν έστράφη προς βορραν, καί διαβάς 
τήν ορεινήν σειράν τού Ταύρου, διεπέρασε τήν Μεί- 
ζρνα Φρυγίαν μέχρι τού Γορδίου, πόλεως τού Μίδα, 
καί πρωτευούσης ποτέ βαθυπλούτου βασιλείου. ’Εν
ταύθα ήτον άρχαία τις άμαξα, άνήκουσά ποτε είς 
τον Μίδαν· ό ζυγός δ’ αύτής ήτο δεδεμένος έπί τού 
ρυμού διά κόμβου τά μέγιστα συμπεριπεπλεγμέ- 
νου* καί παλαιοί χρησμοί ύπέσχοντο τήν αυτοκρα
τορίαν τής Ασίας είς όντινα ήθελε λύσει τόν δεσμόν 
αύτόν. Τήν προφητείαν ταύτην, ικανούς αιώνας δια- 
μείνασαν απλήρωτου, έξετέλεσεν ό Αλέξανδρος· έ'σις, 
μή δυνάμενος άλλως νά λύση τόν κόμβον, έοιχοτό- 
μησεν αύτόν διά τού ξίφους του. ’Εκ τούτου δέ, 
προ 2000 έτών καί επέκεινα, κατήντησεν εύχρησος 
ή φράσις « τού κόπτειν τόν Γόρδιον δεσμόν,» δη- 
λούσατό ύπεκφεύγειν ή τό βιαίως έξομαλύνειν δυσκο
λίαν, ή'τις δέν δύναται νά λυθή διά τών κατ’ εύθείαν 
μέσων. Τό Γόρδιον προσδιώρισεν ό Αλέξανδρος ώς 
τό καταγώγιου τών στρατιωτών, οίτινες είχον έπι- 
στρέψειν είς τήν Ελλάδα τό φθινόπωρου- καί έκεΐ- 
θεν, πρώιμα έν έτει 333, έξηκολούθησε τήν πορείαν 
αύτού είς τό κέντρου τής ’Ασίας.

Καί δεύτερον ύπερβάς τόν Ταύρον, εφθασεν είς 
τήν Ταρσόν τής Κιλικίας, όπου άπερισκέπτως λου- 
σθείς, ένώ ήτο πεπυρωμένος, είς τά ψυχρά υδατα 
τού Κύδνου, ύπέπεσεν είς ασθένειαν, σχεδόν θανα
τηφόρον. Κλινήρης δέ ών, είδοποιήθη οτι ό Ιατρός 
αύτού Φίλιππος, δωροδοκηθείς υπό του Δαρείου, έμελ
λε νά τον φαρμακεύση. Μηδόλως είς τήν κατηγο
ρίαν πιστεύσας, δέν περιέμεινε νά έρευνήση, άλλ’ είς 
τήν προσεχή επίσκεψη/ τού Φιλίππου έδέχθη καί 
£πιε τό προσφερθέν ιατρικόν, καί συγχρόνως έθηκε 
τήν επιστολήν, τήν διαλαμβάνουσαν τήν κατηγορίαν, 
είς τάς χ,εΐρας τού κατηγορουμένου. Τό ψεύδος αύ
τής άπέδειξεν ή εκβασις. Τήν μεγαλόφρονα οέ ταύ
την πεποίθησήν τού Αλεξάνδρου εγκωμίασαν οί ίσο- 
ρικοί, καί ζωγράφοι ελαβον αυτήν ώς ύπόθεσιν. Εκ 
τής Ταρσού έβάδισαν οί 'Ελληνες κατά το παρά
λιον τής Κιλικίας, πρός τήν Συρίαν, όπου 6 Δαρεΐος 
προσωπικώς περιέμενε νά ύπερασπισθή το στέμμα 
του. Μάχη συνήφθη περί τά 30 μίλια πρός βορραν 
τής Αντιοχείας, είς τήν πεδιάδα τής ’Ισσού, μεταξύ 
τής θαλάσσης και τών όρέων τού Αμανού. Ο αριθ
μός τών Περσών ήτο μέγιστος, πιθανώς μεγαλήτε- 
ρος οιουδήποτε συλλεχθέντος από τής εκστρατείας 
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ριλαμβανομένων 30,000 Ελλήνων, ήσαν γεγυμνα- 
σμένοι, καί ώφειλον νά φανώσι δραστήριοι. Οί "Ελ
ληνες τωόντι, έν τφ κέντρω τής γραμμής, έξεπλή- 
ρωσαν τό χρέος των, καί άντεστάθησαν έπιτυχώς 
είς τήν τρομεράν έφοδον τής φάλαγγος, Αλλ’ ή 
επιτυχία τών Μακεδόνων ιππέων τής πτέρυγος, όπου 
ό Αλέξανδρος, προς τόν Δαρεΐον άντιτεταγμένος, 
ήρχε προσωπικώς, διέκρινε τήν μάχην. 'θ  Δαρεΐος 
έτράπη είς φυγήν κατά δέ τό σύνηθες είς ανατολι
κόν στράτευμα, ή φυγή του κυριάρχου ήτο σημείου 
γενικού διασκορπισμού. Η νίκη ήτον έντελής. 'Η 
σκηνή τού Δαρείου, μετά τών πολυτίμων επίπλων 
της, ήλώθη· καί ή οικογένεια τού φυγάδος μονάρ
χου, ή σύζυγος, τά τέκνα, καί ή μήτηρ αύτού, έπε- 
σον είς τάς χεϊρας τού νικητού. Απέλαβον δ’ εύ- 
μενή καί έντιμον περιποίηση/, τοιαύτην όποιαν σπα- 
νιούτατα έχάριζον είς τούς ήττηθέντας τά έθιμα τού 
αρχαίου πολέμου· ή δ’ εγκράτεια καί ή γενναιότης 
τού βασιλέως είς τήν περίσασιν ταύτην εδωκαν αφορ
μήν είς τά θερμότατα έγκώμια. Στάτειρα, ή σύ
ζυγος τού Δαρείου, ένομίζετο ή ώραιοτάτη τών γυ- 
ναικών τής Ασίας.

Ο Αλέξανόρος έδωκεν άνάπαυσίν τινα είς τήν 
Περσίαν, ένώ έβάόιζε πρός νότον, κατά τήν παραλίαν 
τής Φοινίκης, είς τής Αίγύπτου σπεύδων τήν κατά- 
κτησιν. Η Τύρος, είς τά πλούτη καί τό κράτος 
της έγκαυχωμένη, άπεποιήθη είς αύτόν τήν είσοδον 
οια νά τιμωρηθή δέ ή θρασύτης αυτη, έπολιορκήθη 
ή πόλις, κραταιά ώς έκ τής νησοειδούς τοποθεσίας 
της, τών μεγίστων περιτειχισμάτων, καί του ναυτι
κού της. Ο άγών ήτο πολυχρόνιος καί αμφιρρεπής, 
καί άποτελεϊ εν τών άξιολογωτέρων μερών τού Περ
σικού πολέμου. Μετά έπτάμηνον πολιορκίαν ήλώ
θη ές έφόόου. όκτακισχίλιοι Τύριοι λέγ'εται ότι 
έπεσον διά τού ξίφους, καί 30 ,000 έπωλήθησαν ώς 
άνΟράποδα" προς οέ τούτοις 2 ,000 έσταυρώθησαν 
έπί τής παραλίας. Η έν Παλαιστίνη Γάζα υπέση 
Οιμηνον πολιορκίαν, καί υπέφερεν όμοιας αύστηρότη- 
τας· τό ο έπίλοιπον τής Παλαισίνης ύπετάχθη άνευ 
άντισάσεως. Ο [ώσηπος διηγείται πρός τοϊς άλ- 
λοις, οτι ό μεγας δορικτήτωρ έπεσκέφθη τήν Ιερου- 
σαλημ, ότι ύπεδεχθησαν αύτόν μετά τού προσήκον
τος σεβασμού οί Ιουδαίοι ίεράρχαι, ότι άνεγνώρισε 
τόν άληθινόν Θεόν, καί οτι ήκουσε μετά ζωηρός εύ- 
χαριστήσεως τήν προφητείαν τού Δανιήλ περί του 
ότι Ελλην ήθελεν' ανατρέψει τήν Περσικήν αύτο- 
κρατορίαν. 'Η σιωπή όμως τού Αρριανου καθισάνει 
αμφίβολον τήν διήγησιν ταύτην.

Είς έπτά ήμέρας διεπέρασεν έ στρατός τήν δύσκο
λου καί κινδυνώδη έρημον, τήν μεταξύ Γάζης καί

ΓΙηλουσίου.* Η Αίγυπτος, μηδέποτε καλώς διατε
θειμένη πρός τούς Πέρσας δεσπότας της, ύπέκλινεν 
είς τούς Ελληνας άνευ άντισάσεως ή δυσαρεσκείας. 
'θθεν τό μέρος τούτο τής διηγήσεως παρέχει ούδέν 
άξιον μνήμης, έκτός τής θεμελιώσεως τής Αλεξάν
δρειάς, πόλεως έξόχου’ δι'άτέχνας, μάθησιν, καί έμ- 
πόριον, έπί άκάρπου λωρίδος γής μεταξύ τής Με
σογείου θαλάσσης καί τής Μαρεώτιδος λίμνης· καί 
τής έκστρατείας τού Αλεξάνδρου είς τόν περιβόη
του ναόν τού Διός Αμμωνος, τοποθετημένου είς ένα 
τών καρποφόρο// τόπων, οίτινες καλούνται ’Οάσεις, 
είς τά βάθη τών άξενων άμμων τής Αιβύης. Μό
λις προ 200 έτών στρατός τού Πέρσου κατακτη- 
τοΰ Καμβύσου άπωλέσθη ολόκληρος, ένώ διευθύνετο 
είς τό μέρος τούτο- ό Αλέξανδρος όμως ήτον εύτυ- 
χέστερος· καί τό περί τής θείας αυτού καταγωγής 
έπεκυρώθη υπό τού μαντείου, δπερ έχαιρέτησεν αύ
τόν ώς υιόν τής θεότητος. 'θθεν ή έπί τών νομισμά
των αύτού είκών έχει καί τό σύμβολου τού Άμμω- 
τος, τουτέστι τά κέρατα κριού. Πολλά τεράστια 
διηγούνται περί τής έπισκέψεως ταύτης ό Κουιντος 
Κούρτιος καί ό Πλούταρχος, 'θ Αλέξανδρος έσρά- 
φη διά τής έρήμου είς τήν Μέμφιν, καί ασμένως 
ήθελεν έπισκεφθή τάς Θήβας καί τά θαύματα τής 
Ανω Αίγύπτου. ’Αλλ’ ό Δαρεΐος είχεν ήδη συλλέ- 

ξει δεύτερον στράτευμα· όθεν ό Έλλην, προνοήσας 
υπέρ τής κυβερνήσεως τής Αίγύπτου, έπανήλθεν είς 
τήν Τύρον κατά τό έαρ τού 331· καί έκεΐθεν έβά
δισεν είς τό ένδότερον πρός τήν Θάψακον, έ'ν τών 
συνήθων περασμάτων τού Εύφράτου.

Επέρασε δέ τόν ποταμόν αύτόν ανενόχλητος κατά 
τόν ΐούλιον μήνα, καί έξηκολούθησε τήν πορείαν του 
μέχρι τού Τίγρητος, δν διέβη τήν 20ην Σεπτεμ
βρίου, ήμέραν αξιοσημείωτου διά σχεδόν όλικήν έκ- 
λειψιν τής σελήνης. Τήν έννάτην ήμέραν μετά ταύ- 
τα, συνέβη ή τρίτη μεγάλη μάχη, έγγύς τών Γαυ
γαμήλων. Τό θέατρου τής συμπλοκής ήτον εκτε
ταμένη πεδιάς, όρια έχουσα πρός μέν άνατολάς καί 
δυσμάς τούς συρρέοντας ποταμούς Λύκον καί Τίγρη- 
τα, προς δέ βορραν τά Γορδυαια όρη. 'θ Δαρεΐος 
είχεν έκλέξει ταύτην ώς τό στάδιον τής μάχης, καί 
είχεν έξομαλύνειν αυτήν έπιμελώς, ώστε νά ένεργώσι 
μέ πλειότερον όφελος αί πολεμικαί άμαξαι καί οί 
ίπποι του. Τήν φοβεράν δύναμιν αύτού λογαριά- 
ζουσιν οί Ελληνες ιστορικοί ώς έν έκατομμύριον πε
ζών, 40,000 ιππέων, 200 άρματα, καί 15 έλέφαν- 
τας· δύναμιν -τόσον άμέτρως πολυπληθεστέραν τής 
'Ελληνικής, ώσε καί τό ήμισυ τού άριθμοΰ έάν άφαι-
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ρέσωμεν, ή τιμή των νικητών ολίγον έλαττοΰται. Οι 
ελέφαντες καί αί άμαξαι έτέθησαν κατά μέτωπον 
άλλ’ αί δυσάγωγοι καί βαρβαρικαί αύται προσθήκαι 
ολίγον ¿τάραξαν τούς γεγυμνασμένους αντιπάλους 
του. Οί ψιλοί στρατιώται εδραμον έν τώ μέσω αύ- 
τών, έκοψαν τούς ρυτήρας ήτοι λωρία των αμαξών, 
καί ήκόντισαν τούς ηνιόχους- αί όλίγαι όέ, οσαι 
εφθασαν εις τά 'Ελληνικά τάγματα, άφέθησαν νά 
διαβώσιν άβλαβώς είς τά όπισθεν. 'Ως καί πρότε- 
ρον, τό βάρος τής μάχης επεσεν επί του ιππικού- καί 
πάλιν κατά τήν δεξιάν πτέρυγα, όπου ό ’Αλέξανδρος 
ήτο προσωπικώς άντιτεταγμένος είς τον Δαρειον, ή 
νίκη ήτον άδιαφιλονείκητος, ενώ κατά τήν άριστεράν 
ό πρεσβύτης Παρμενίων μεγάλως έδυσκόλεύετο νά 
βαστάξη τήν θέσιν του κατά των Σακών καί Πάρθων. 
Αλλ’ ότε ό βασιλεύς ήλθε προς βοήθειάν του, ή νίκη 

έτελειώθη. 'θ Λαρειος ταχέως έτράπη είς φυγήν, 
καί, ως πρότερον, ή άμαξα καί ή πανοπλία του έμει
ναν λεία είς τον νικητήν. Διεύθυνε δέ τον δρόμον 
του κατά βορραν προς τά ’Εκβάτανα, ενώ ό Αλέ
ξανδρος προεχώρησε κατά μεσημβρίαν, νά συνάξη 
τούς άφθονους καρπούς τής κατακτήσεως, τά λάφυρα 
τών πλουσίων πόλεων τής ’Ασσυρίας καί Περσίας.
Η μάχη αυτη, έν Γαυγαμήλοις συγκροτηθεϊσα, κα

λείται κοινότερον ή έν ’Αρβήλοις, τόπω άξιολογω- 
τέρω, περί τά 40 μίλια άπέχοντι.

Η Βαβυλών, τό θαύμά ποτε τού κόσμου, είχε 
παρακμάσει άπό της πτώσεως τής αυτοκρατορίας 
της καί τής κατακτήσεως τού Κυρ ου. Οί πολιται 
αυτής, ώς οί τής Αίγυπτου, ύπεδέχθησαν ασμένως 
τον Αλέξανδρον- αυτός δέ, κατά τήν συνήθη πολι
τικήν του, ¿σπούδαζε νά έλκύση τήν αγάπην των, 
περιποιούμενος καί έμπιστευόμενος αύτούς- όίοων 
όπίσω τάς άμέτρους προσόδους του ιερατείου, καί 
άποκαθιστών τάς ίεράς οικοδομάς των, μάλιστα όέ 
τον μεγαλοπρεπή πυραμιδοειδή ναόν τού Βήλου, όν 
διέταξε νά άνοικοδομήσωσιν έν τή πρώτη αυτού λαμ- 
πρότητι. 'Η πόλις Σοΰσα, εν τών προσφιλών κα
ταγωγίων καί ταμείων τών Περσών βασιλέων, εσειλε 
νά προσφέρη τήν υποταγήν της- καί έοώ, λέγεται, 
εύρέθησαν χρήματα αξίας πεντήκοντα εκατομμυρίων 
ταλλάρων. Τούς χειμερινούς μήνας ¿δαπάνησε κα- 
θυποτάττων τήν κυρίως Περσίαν, τήν αρχικήν έδραν 
τής Περσικής φυλής- τούτο δέ κατώρθωσεν όχι άνευ 
γενναίας Αντιστάσεως, καί μεγάλων δυσκολιών είς 
τά όρεινά περάσματα τής τραχείας έκείνης γής. Τά ! 
ανάκτορα καί Οχυρώματα τής Περσεπόλεως, οπου 
τά σωζόμενα λείψανα έλκύουσιν έτι τον θαυμασμόν ί 
τών περιηγητών, έκάησαν εκ προμελέτης, κατά τον 
Αρριανόν, προς έκδίκησιν τών ύβρεων τού Εέρξου, ■ 

τής πυρπολήσεως τών 'Ελληνικών ναών, καί τής |

καταστροφής τών Αθηνών. Ο Πλούταρχος όμως 
καί άλλοι διηγούνται ότι έκάησαν έν κώμω καί μέ
θη, κατά προτροπήν τής έξ ’Αθηνών έταίρας Θαίδος. 
’Ενταύθα καί είς τάς Πασαργάδας, πόλιν καί νεκρο- 
τασεϊον του μεγάλου Κύρου, οχι πολυ άπεχψυσαν, 
θησαυροί άπειροι έπεσον πάλιν είς τάς χειρ ας του 
δορικτήτορος.

Είς τάς ένασχολήσεις ταύτας άνηλώθησαν ικανοί 
μήνες, ώστε ήτον ήδη προχωρημένον τό έαρ τού 
330, ότε έκίνησεν ό ’Αλέξανδρος προς βορραν εις 
καταδίωξιν τού Δαρείου, όστις έφυγε, πλησιάσαντος 
αυτού, πρός τάς άρκτώας έπαρχίας. Οί όπαδοί του, 
υπό τήν οδηγίαν τού Βήσσου, σατράπου τής Βακτρί- 
ας, έφάνησαν άπιτοι. Πρώτον δέ περιώρισαν αύτόν 
άλλά καταδιωκόμενοι ύπό τού Αλεξάνδρου, όστις 
είχε μάθει τήν θέσιν τού Δαρείου, και οστις, είτε εκ 
φιλανθρωπίας είτε έκ πολιτικής, ύπερεπεθύμει νά 
έξασφαλίση τό πρόσωπόν του, ¿πλήγωσαν αυτόν θα- 
νασίμως, καί άφήκαν αυτόν ν’ άποθάνη είς τήν πλευ
ράν τής οδού. Το σωμά του μετεκομίσθη εις την 
Περσίαν, καί άπετέθη μετά τής συνήθους πομπής 
έν τώ βασιλικώ τάφω. Ο Βήσσος συνεληφθη τό 
προσεχές έτος, καί ύπέφερε σκληροτάτην ποινήν.

Περί τον χρόνον τούτον παρατηρούμεν τήν πρώτην 
τών βιαίων, ζηλοτύπων, και αυθαίρετων πράξεων, 
αίτινες βαθέως ¿κηλίδωσαν τάς άγαθας ποιότητας 
του Αλεξάνδρου. 'θ Φιλώτας, στρατηγός τών Συν
τρόφων, κ.αί υιός τού ανδρείου και πολύπειρου ΙΊαρ- 
αενίωνος, ύπενοήθη ότι συνώμοσε κατα τής ζωής τού 
’Αλεξάνδρου. Τά περιστατικά δέν είναι σαφή- άλλ 
ό κατηγορηθείς έδικάσθη ύπό τών συμπατριωτών 
αύτού, κατά τούς Μακεδονικούς τυπους, και υπ έκει- 
νων κατεδικάσθη καί έθανατώθη. Εναντίον τής 
πίστεως τού Παρμενίωνος δέν ύπήρχεν η ελάχιστη 
άπόδειξις- απλή μόνον εικασία ότι, καθο πατήρ, ισως 
¿γνώριζε τούς σκοπούς τού υίού του. Αλλ είχεν 
άφεθήν άρχων τής Μηόίας και τού εκεί στρατεύ
ματος, καί ή μνησικακία του ήουνατο να φέρ γλ  

κίνδυνον. "Οθεν ό νεανίας οορικτήτωρ, χωρίς ν 
άποβλέψη είς τάς υπηρεσίας τού γέροντος στρατη
γού, χωρίς τίνος τύπου διαδικασίας, κατα το παρα- 

! δείγμα τών ανατολικών δεσποτών είς όλους τους 
αιώνας, έστειλε μυσικήν διαταγήν είς τινα τών υπαλ
λήλων αξιωματικών, νά θανατώσωσιν αυτόν, δπερ 
καί έγένετο.

" E ttstcu σ υνέχεια .

 X eορ'ις τών αναγκαίων χαχών,
Α υ τ ο ί παρ αυτών ΐτ ίρ α  προσπορίζομε* 
Λ νπ ο νμ ΐχ }', ψ  πτάρρ τις" i}v sitzq κακώς,
’ ΟργιζόμιΟ’· ψ  ΐδρ τις irvn viov , σφοδρά 
Φ οβ ονμ ΐϋ’· ην  γλαυξ άναχράγρ, δεδοίχαμτν.
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Ο Τ Ι ΑΙ Γ Υ Ν Α ΙΚ Ε Σ  0 1  Π Ρ Ω Τ ΙΣ Τ Ο Ι  Ι1Α ΙΔ Α - 
Γ Ω Γ Ο Ι Κ Α Ι Α Ν Α Τ Ρ Ο Φ Ε ΙΣ .

Α Λ Η Θ Η Σ  και άξιος παιδαγω γός είναι μόνος εκείνος, οστις έχει 
κλίσιν είς το υψηλόν καί εύγενές αδτοΰ έργον. Ό  μαθητής 
χρεωστεί νά άκούη τον διδάσκαλον άρα αί μεταξύ αυτών σχέ
σεις ανάγκη πασα νά δεμελιόνω νται εις τήν άμοιβαίαν αγάπην 
και αναλογίαν. Ούτως ή φύσις διαθέτει τά  π α ιδ ία  ώς πρός τήν 
μητέρα. Ί δ ε  πώ ς παρομοιάζουσι κατά τήν ευμορφίαν, τήν χ ά -  
ριν, τήν νεότητα, τό πνεύμ α , καί μάλιστα  τήν καρδίαν. 'Η  υπο
μονή αποκρίνεται είς τήν περιέργειαν, καί ή γλυκότης εις τήν δρ- 
μήν. Π οτέ τούτου ή αμάθεια  δέν γ ίνετα ι όχληοά είς τήν Ιμ π ε ι-  
ρίαν εκείνης· καί τών δύω σχεδόν τό λογικόν συγχρόνως, τρόπον 
τςνά, τελειοποιείται κα ί συναυξάνεται· τόσον της μητρός τήν υπερ
οχήν μαλάσσει και τα πεινοί ή φιλοστοργία. Ή  ελαφρότης του 
πνεύματος, ή κλίσις είς τήν ήδονήν, ή α γά πη  του παραδόξου καί 
μυθοόδους, τάς δποίας όνειδίζομεν ώς έλαττιόματα τών γυναικών, 
συνδέουσι περισσότερον τό παιδίον μέ τήν μη τέρα . Βλέποντες 
λοιπόν ποιος έλαβεν άπό τήν φύσιν πλειοτέραν αγαθότητα, μακρο- 
θυμίαν καί προσοχήν, συμπεραίνομεν είς ποιον θέλει αυτή νά πα- 
ραδίδιομεν τήν απαλήν τώ ν παιδ ιώ ν καί αδύνατον ηλικίαν.

Γενικώς ¿λίγοι παρατηροΰσιν ότι τά  π α ιδ ία  καταλαμβάνουσι 
μόνον ό,τι βλέπουσι, καί εννοουσι μόνον δ ,τι αισθάνονται. Τό 
αίσθημα γενναται είς αυτά προ τής διανοίας. “Οθεν όστις τά  συν- 
ειθίζει νά βλέπω σι, καί εξάπτει τήν αγά πην τω ν , εκείνος επ ιτυ γ
χάνει τον σκοπόν της πα ιδαγω γίας. Ή  αρετή δέν διδάσκεται μό
νον, αλλά καί εμπνέετα ι. Οθεν κατά  τοϋτο μάλιστα  εξέχουσιν 
αί γυναίκες- επειδή φροντίζουσι νά καταστήσω σι πρώτον άξιαγά- 
πητον εις ήμα ς ό ,τι επιθυμοϋσι, καί μας βιάζουσιν άνεπαισθήτω ς 
νά τό θέλωμεν.

Ά λ λ ’ δ βασιλεύς καί δ ήγεμώ ν τ ί μανθάνουσιν άρά γε άπό τήν 
γυ να ίκ α ; “Ό ,τ ι  έμαθεν δ βασιλεύς τών Γάλλων Σαιντλουής άπό 
τήν μητέρα του Β λά γχην, δ Έ ρβίκος Δ ’, άπό τήν ’Ιωάνναν Α αλ- 
βρετ, καί δ δωδέκατος Λουδοβίκος άπό τήν Μαρίαν Κλεύη.

Α πό  Ιξήκοντα εννέα μονάρχας τής Γ αλλίας, λέγει δ Α ίηο- 
Μ ιΠϊη, τρεις μόνοι ήγάπησαν τον λαόν, καί οί τρεις αυτοί, πραγ- 
μα  περίεργον, άπό τάς μητέρας των άνετράφησαν.

Ό  παιδαγω γός, όστις συγκαταβαίνει είς τάς άδυναμίας του μ α 
θητου, διά νά δυθμίσς κατ’ ολίγον τήν καρδίαν του, καί νά τόν 
καταστηση τίμ ιον άνθρωπον καί άγαθόν πολίτην, κατώρθωσε τό 
π 5ν . ’Αλλά ποιος επ ιτυ γχά νε ι είς τούτο καλήτερα παρά τήν μ η 
τέρα ; Ποιος π α ρ ’ αυτήν άλλος δύναται νά μας διδάξη νά π ρ ο - 
κρίνωμεν τήν τ ιμ ή ν  άπό τόν πλούτον, νά άγα πώ μεν τοός οικεί
ους, νά βοηθώμ.-ν τους δυστυχείς, καί νά υψόνωμεν τήν ψυχήν 
είς τήν π η γή ν  τον καλοί! καί του άπειρου ; Ό  κοινός καί σ χο 
λαστικός παιδαγω γός ήθολογεΐ καί συμβουλεύει μόνον τήν άρετήν , 
άλλ’ ή μήτηρ  τήν Ιγχ α ρ ά ττε ι είς τήν καρδίαν.

Έ κ  τούτω ν ας καταλάβω μεν πόσον άναγκαία εΤναι ή άνατρο- 
φή τών κορασίων, άναγκαία πολυ περισσότερον παρά τήν πα ιδα 
γω γία ν τών άρρένων, καί είς αυτήν επρεπεν ήδη προ πολλοϋ νά 
στρέψωσι τά  ομ μ α τα  οί γονείς- επειδή τ ί  είναι τωόντι τό παιδίον 
ώς πρός τόν διδάσκαλον ; άμαθής, τόν δποίον εχε ι νά διδάξη· τ ί  
είναι πάλιν τό αυτό παιδίον ώς πρός τήν μ η τέρ α ; ψ υ χή ,τή ν  ¿πο ι
αν Ιχ ε ι νά μόρφωση. Ο ί καλοί διδάσκαλοι άναδεικνύουσι καλούς 
μαθητάς, μόνον όμως αί γυναίκες μορφόνουσι τους ανθρώπους. Ή  
ανατροφή λοιπόν άνήκει όλη είς τήν μητέρα ' κα ί αν τήν ή ο π α -  
ααν οί ανδρες, τοϋτο προήλθεν άπό τήν σύγχυσιν τών όνοαάτων 
της παιΟειας καί άνατροφής, τά δποϊα εθεώρησαν ώς τό  αυτό

ή 6*

π ρ α γμ α 1 άλλά τήν μέν πα ιδείαν όυνάμεθα νά διακόψωμεν, καί νά 
μεταβώ μεν άπό διδασκάλου είς διδάσκαλον ή άνατροφή όμως 
πρέπει ν ά γ ίν η  δλόκληοος άπό τόν αυτόν άνθρωπον. ’Ας μή  ζητώ - 
μεν άρα εξω τής οικίας τόν παιδαγω γόν, επειδή τόν εχομεν π ά ν 
τοτε πρόχειρον.

Ν έαι μ η τέρ ες! σείς έχετε τό προτέρημα τής άληθοϋς ά να
τροφής· τά  δ ικα ιώ ματά  σας, τήν δόναμίν σας, τήν κυριότητά σας, 
μή καταδεχθήτε νά παραιτήσητε καί νά άρνηθήτε, άλλά δ ια - 
τρέχουσαι τόν δρόμον τής άρετής καί τής φιλοστοργίας, σ υ γ χ ω - 
ρήσατέ με, παρακαλώ , μετά θάρρους νά έπικαλεσθώ τήν ειρήνην 
του κόσμου, τήν ευταξίαν τών οικογενειών, τήν δόξαν τών τέκνων 
σας καί τήν ευτυχίαν τής άνθρωπότητος όλης, Ιπειδή όλα τά  άγα - 
θά ταϋτα κρέμανται κυρίως άπό τήν πρώ την άνατροφήν, τήν όποι
αν ή φύσις ένεπιστεύθη είς τάς χεϊράς σας.

Ο Ρ Α Σ Σ Ε  A ΑΣ.
[ Ί δ ε  Τ ό μ . ζλ Σ ελ . 156-159, 165-168, Ι8ΙΙ-Ι83· Ί 'ό μ . ή . Σ ελ . 5-8, 

22-25, 38-40, 53-55, 77-79·]

Κ Ε Φ Α Λ . Κ Σ  Γ .  Ή  Βασιλόπαις καταγίνετα ι είς τήν 
ερευνάν της έπιμελώ ς μάλλον ή επ ιτυχώ ς.

Λ ΒΑΣΙΛΟΠΑΙΣ, έν τώ μεταξύ, είσεχώρησεν εις 
πολλάς οικογένειας- καθότι όλίγαι μόνον αί θύραι, 
αίτινες δέν άνοίγουσιν είς τήν καλοκάγαθον έλευθε- 
ριότητα. Αί θυγατέρες πολλών οίκων ήσαν εύθυμοι 
καί ίλαραί- άλλ’ ή Νεκαγία, συνειθισμένη πρό πολ- 
λού είς τάς συνδιαλέξεις τού ’ΐμλάκου καί τού άδελ- 
φού της, ολίγον ήδύνετο μέ τήν παιδαριώδη αυτών 
έλαφρότητα καί τήν άσήμαντον πολυλογίαν. Τάς 
έννοίας των εύρήκε μικροπρεπείς, τάς όρέξεις ποτα- 
πάς, καί τεχνητήν πολλάκις τήν φαιδρότητα. Αί 
ήδοναί αυτών ού μόνον ήσαν όλίγαι, άλλα καί έπι- 
κραίνοντο ύπό χαμερπών άνταγωνισμών καί άχρείας 
τινός άμίλλης. Πάντοτε έθεώρουν ζηλοτύπως ή μία 
τής άλλης τήν καλλονήν- ποιότητα, ή'τις ούδ’ έκ 
τής μερίμνης προσλαμβάνει τι, ούδ’ έκ τής κατηγο
ρίας άπολλύει. Πολλαί είχον έρωτα πρός ουτιδα
νούς τινας νεανίσκους, καί πολλαί έφαντάζοντο ¿'τι 
είναι έρωτόληπτοι, ένω κατ’ άλήθειαν δέν ήσαν είμή 
άργαί. Η άγάπη αυτών δέν προσηλούτο είς τήν 
σύνεσιν ή τήν άρετήν, καί διά τούτο σπανίως έλάμ- 
βανεν άγαθόν τέλος. Προσωρινή όμως ήτον ή λύ
πη, ώς καί ή χαρά των είς τόν νούν αυτών ούδέν 
ήτο σταθερόν, ούδέν είχε κάμμίαν συνέχειαν μέ τό 
παρελθόν ή τό μέλλον επιθυμία ευκόλως ύπεχώρει 
είς επιθυμίαν, ώς ή ριπτομένη είς τά ύδατα δευτέρα 
πέτρα έξαλείφει καί συγχέει τούς κύκλους τής 
πρώτης.

Μέ τάς κόρας ταύτας ίπαιζεν ώς μέ άβλαβή ζώα, 
καί εύρισκεν αύτάς σεμνυνομένας διά τήν εύνοιάν 
της, καί βαρυνομένας τήν συντροφιάν της.

’Αλλ’ ό σκοπός αύτής ήτο νά έξετάση βαθύτ-ερον, 
καί ή εύπροσηγορία της ευκόλως κατέπειθε τάς καρ-
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δίας, αίτινες υπό της λύπης έστενοχωρούντο, να έκ- 
-/έωσι τά μυστικά των είςτό ώτίον της- καί έκεί- 
ναι, οσας ή έλπίς έκολάκευεν, ή εύφραινεν ή εύδαι- 
μονία, πολλάκις προσεκάλουν αυτήν να μεθέξη των 
ηδονών των.

Η βασιλόπαις καί 6 άδελφός της συνήρχοντο 
προς τό εσπέρας εις ιδιαίτερόν τι θερινόν οίκημα επί 
των όχθών του Νείλου, καί διηγούντο προς άλλήλους 
τά την ήμέραν συμβεβηκότα. ’Ενώ δέ συνεκάθηντο, 
ερριψεν ή βασιλόπαις τούς οφθαλμούς αυτής επί τού 
ποταμού, δ'στις έρρεεν έμπροσθεν της, καί είπεν,
« ’Αποκρίθητι, μεγάλε πάτερ τών ύδάτων, σύ δ'στις 
κυλίεις τά ρεύματά σου διά όγδοήκοντα εθνών, άπο- 
κρίθητι εις τάς επικλήσεις τής θυγατρός τού εντο
πίου βασιλέως σου· είπε με άν ποτίζης, καθ’ ολην 
τήν πορείαν σου, ένα μόνον οίκον, έξ ού δέν ακούεις 
γογγυσμούς καί παράπονα ;»

« Λοιπόν,» εΐπεν δ 'Ρασσέλας, « καί σύ άπέτυχες 
έν ταΐς οίκίαις τών ιδιωτών, ώς έγώ έν ταΐς αύλαΐς;»
« ’ΑΦοΰ τήν έσχάτην φοράν,» είπεν ή βασιλόπαις,
« διεμοιράσθημεν το εργον τής παρατηρήσεως, ήόυ- 
νήθην νά λάβω έλευθέραν τήν είσοδον εις πολλάς 
οικογένειας, οπού έξωτερικώς έφαίνετο ή ευδαιμονία 
μετά τής ειρήνης συνδιατρίβουσα* άλλ’ ούδεμίαν κα
τοικίαν εύρον είσέτι άτάραχον υπό τίνος έριννύος.

« Δεν έζήτησα τήν άνεσιν μεταξύ τών πτωχών, 
επειδή έσυμπέρανα ότι εκεί δέν δύναται νά εύρεθή. 
Αλλά πολλούς, περί ών ένόμιζον δ'τι ζώσιν έν τώ 
μέσιρ τού πλούτου, είδον πάσχοντας υπό τής πενίας. 
Η πενία, εις τάς μεγαλοπόλεις, λαμβάνει πολλά δια
φορετικά φαινόμενα- πολλάκις κρύπτεται ύπό τήν 
λαμπρότητα, καί πολλάκις ύπό τήν άσωτίαν. Μέγα 
μέρος τών ανθρώπων καταγίνονται είς τό κρύπτειν 
τήν ένδειαν αυτών άπό τούς επίλοιπους· διατηρού- 
σιν εαυτούς διά προσωρινών μέσων, καί άπολλύουσι 
πάσαν ήμέραν, διά τήν αύριον έπινοούντες.

« Τό δεινόν δ'μως τούτο, καίτοι συνεχές, έθεώ- 
ρουν μετ’ όλιγωτέρας λύπης, καθό δυναμένη νά ελα
φρύνω αύτό. Πλήν τινές άπέβαλλον τήν γενναιό
τητά μου, μάλλον δυσαρεστούμεναι ότι τόσον τα
χέως άνεκάλυπτον τάς χρείας των, παρά ήδυνόμεναι 
δ'τι ποοθύμως συνέτρεχον αύτάς· άλλαι οέ, αίτινες 
ήσαν ήναγκασμέναι νά παραδεχθώσι τήν αγαθοερ
γίαν μου, ουδέποτε ήδυνήθησαν νά συγχωρήσωσι 
τήν εύεργέτιδά των. Πολλοί ομως υπήρξαν είλι- 
κρινώς εύγνιόμονες, άνευ τής έπιδείξεως τής ευγνω
μοσύνης, ή τής έλπίδος άλλων χαρίτων.»

Κ Ε Φ Α Α . Κ Ζ '. '11 Βαοιιλοπαΐί εξακολουθεί τας περί 
του ιδιωτικού Βίου παρατηρήσεις της.

’ιδούσα ή Νεκαγία ότι έφείλκυσε τήν προσοχήν 
τού αδελφού της, έπρόσθεσε τά έπόμενα·—

« Εις οικογένειας, όπου υπάρχει ή καί δέν υπάρχει 
πενία, υπάρχει κοινώς διχόνοια- εάν το βασίλειον 
ήναι, ώς μάς λέγει ό ’ίμλακος, μεγάλη οικογένεια, 
ή οικογένεια είναι ώσαύτως μικρόν βασίλειον, κατα- 
σπαρασσόμενον ύπό κομμάτων, καί εκτεθειμένου είς 
μεταβολάς. Ο αγύμναστος παρατηρητής ελπίζει 
ότι ή μεταξύ γονέων καί τέκνων φιλοστοργία θέλει 
είσθαι σαθερά καί ίση· άλλ’ ή εύνοια αΰτη σπανίως 
εξακολουθεί επέκεινα τών χρόνων τής νηπιότητος" 
μετά βρα/ύ καιρού διάστημα τά τέκνα γίνονται αν
τίζηλοι τών γονέων των. Αί άγαθοεργίαι συμμι- 
γνύονται μέ όνειδισμούς, καί ή ευγνωμοσύνη εξευτε
λίζεται ύπό τού φθόνου.

« Γονείς καί τέκνα σπανίως ένεργούσιν έκ συμ
φώνου- έκαστον τέκνον προσπαθεί νά σφετερισθή τήν 
ύπόληψιν ή τήν άγάπην τών γονέων του- οί δέ γο
νείς, έτι μάλλον άσυγγνώστως, προδίδουσιν άλλή
λους είς τά τέκνα των όθεν άλλα μέν θέτουσι τήν 
εμπιστοσύνην αύτών είς τον πατέρα, άλλα δέ είς τήν 
μητέρα, καί βαθμηδόν ό οίκος πληρούται τεχνασμά
των καί σκευωριών.

« Αί δοξασίαι τών τέκνων καί τών γεννητόρων, 
τών νέων καί τών πρεσβυτέρων, είναι φύσει έναντίαι, 
ώς έκ τών εναντίων αποτελεσμάτων τής έλπίδος καί 
τής άθυμίας, τής προσδοκίας καί τής πείρας, άνευ εγ
κλήματος ή αφροσύνης έξ οίουοήποτε μέρους. Τά 
χρώματα τής ζωής κατά τήν νεότητα καί τό γήρας 
φαίνονται διαφορετικά, ώς τό πρόσωπον τής φύσεως 
κατά τό έαρ καί τον χειμώνα. Πώς δέ δύνανται τά 
τέκνα νά πιστεύωσι τά ύπό τών γεννητόρων αύτών 
διαβεβαιούμενα, ενώ φρονούν ότι ίδίοις αύτών όφθαλ- 
μοΐς βλέπουσι τά έναντία;

« ’Ολίγοι γονείς διάγουσι κατά τρόπον, ώστε οιά 
τής ζωής αύτών νά ίσ^υροποιώσι τάς γνώμας των. 
'θ γέρων πέποιθεν έξ ολοκλήρου είς τήν βραδείαν 
έπίνοιαν καί τήν κατά βαθμούς έπίδοσιν 6 νέος ελ
πίζει αύξησιν έκ τής μεγαλοφυΐας, δραστηριότητος, 
καί ορμής του. Ο γέρων τιμά τόν πλούτον, ό νέος 

έβεται τήν αρετήν, 'θ γέρων θεοποιεί τήν προφύ-σεο
λαξιν ό νέος παραδίδεται είς τήν μεγαλοψυχίαν καί 
τήν τύχην. Ο νέος, μη σκοπευων κακόν, φρονεί 
ότι ούδείς άλλος σκοπεύει, καί διά τούτο ένεργεί 
άτέχνως καί είλικρινώς· άλλ’ ό πατήρ του, ύπομεί- 
νας τά δεινά τής δολιότητος, κλίνει είς τήν ύποψίαν, 
καί πολλάκις παρακινείται είς τό δολιεύεσθαι. Το 
γήρας επιβλέπει μετ’ οργής είς τήν Ορατότητα τής 
νεότητος, ή δέ νεότης μετά περιφρονήσεις είς τήν 
δειλίαν τού γηρατείου. Τοιουτοτρόπως οί γονείς 
καί τά τέκνα, κατά τό πλεΐστον μέρος, όσον περισ
σότερον ζώσι, τοσούτον όλιγώτερον αγαπιόνται· εάν 
δέ οί τόσον σφιγκτάσυνδεδεμένοι ύπό τής φύσεως ήναι
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βάσανος άλλήλων, πού νά ζητήσωμεν τρυφερότητα 
καί παραμυθίαν ;»

« Βέβαια,» είπεν ό βασιλόπαις, «ατυχής έτάθης, 
αδελφή μου, ώς πρός τήν έκλογήν τών γνωρίμων σου- 
δέν δύναααι νά πιστεύσω ότι τ’ αποτελέσματα τής 
τρυφερωτάτης όλων τών σχέσεων εμποδίζει τοιουτο
τρόπως ή φυσική ανάγκη.»

« 'Η οικιακή διχόνοια,» άπήντησεν ή Νεκαγία,
« δέν είναι μέν αναπόφευκτος" άλλ’ όμως δυσκόλως 
άποΦεύγεται. Σπανίως βλέπομεν ολόκληρον οικο
γένειαν ένάρετον- οί άγαθοί καί οί κακοί δέν δύναν- 
ται νά συμφωνήσωσι· καί αυτοί οί ένάρετοι καταν- 
τώσιν ενίοτε είς διαφωνίαν, όπόταν αί άρεταί των 
ήναι διάφοροι κατά τό είδος, καί τείνουσαι μάλιστα 
είς ύπερβολάς. ’Εν γένει, πλειότερον σέβας άπο- 
λαύουσιν οί γονείς, οί μάλλον άξιοι αυτού- διότι ό 
ζών καλώς δέν δύναται νά περιφρονηθή.

« Καί άλλα πολλά δεινά ένοχλούσι τόν οικιακόν 
βίον. Τινές, είς δούλους έμπιστευόμενοι τάςύποθέ- 
σεις των, καταντώσι δούλοι αύτών. Αλλους έχει 
είς παντοτεινήν άνησυχίαν ή ιδιοτροπία πλουσίων 
συγγενών, τούς οποίους δέν δύνανται νά εύχαριστή- 
σωσι, καί δέν τολμώσι νά πειράξωσιν. ’Ανδρες τινές 
είναι προστακτικοί, γυναίκες δέ τινες διεστραμμέ- 
ναι· καί έπειδή τό κακοποιείν είναι πάντοτε εύκο- 
λώτερον τού άγαθοποιεΐν, μολονότι ή φρόνησις ή 
ή άρετή ένός δύναται σπανιώτατα νά κάμη πολλούς 
εύδαίμονας, ή μωρία ή ή κακία ένός πολλάκις δύ- 
ναται νά κάμη πολλούς άθλίους.»

« ’Εάν τοιούτον ήναι τό γενικόν άποτέλεσμα τού 
γάμου,» είπεν ό 'Ρασσέλας, « θέλει μέ φαίνεσθαι κιν
δυνώδες είς τό μέλλον νά συνδέσω τό συμφέρον μου 
αέ τό άλλης οίασδήποτε, μήπως κακοδαιμονήσω ένεκα 
τών σφαλμάτων τής συζύγου μου.»

«Πολλούς έτυχον,» είπεν ή βασιλόπαις, « οίτινες 
ζώσιν άγαμοι δι’ αύτήν τήν αιτίαν άλλ’ ουδέποτε 
μ’ έσάνη άξιέπαινος ή άπόφασίς των. Διάγουσι τόν 
βίον άνευ φιλίας, άνευ άγάπης, έκδοτοι είς παιδα
ριώδεις διασκεδάσεις ή κακοήθεις ήδονάς. ’Ενερ- 
γοΰσιν ώσεί όντα αισθανόμενα τήν κατωτέραν αύτών 
θέσιν, καί τό αίσθημα τούτο πληροί τόν νουν αύτών 
άπό κακεντρέ/ειαν, καί τήν γλώσσαν άπό καταλα- 
λίαν. Κατ’οίκον μέν είναι χαλεποί, έξω δέ κακό- 
νοες· καί, ώς οί άπόβλητοι τής ανθρώπινης φύσεως, 
έργον καί ήδονή^έχουσι τό ταράττειν τήν κοινωνίαν, 
ήτις αποκλείει αυτούς τών προνομίων της. Τό νά 
ζή τις -/ωρίς νά αίσθάνηται ή νά διεγείρη συμπάθειαν, 
τό νά ευτυχή -/ωρίς ν’ αύξάνη τήν τών άλλων εύτυ- 
χίαν, ή νά πάσχη χωρίς νά γεύηται τό βάλσαμον 
τού ελέους, είναι κατάστασις ζοφωδεστέρα τής μο- 
ναξίας- δέν είναι άποχώρησις, άλλ’άπόκλεισις έκ τής

άνθρωπότ^τος. Ο γάμος έχει πολλά δεινά, άλλ 
ή άγαμία είναι άηδεστάτη.»

« ’Αρα τί ποιητέον;» είπεν ό Ρασσέλας- « όσω 
μάλλον έρευνώμεν, τόσον όλιγώτερον δυνάμεθα ν’ 
άποφασίσωμεν. Βέβαια εκείνος πιθανώτερον νά ευ
χάριστη θή, όστις δέν εχει ν’ άποβλέπη είς άλλου 
τινός κλίσιν.»

Κ Ε Φ Α Α . Κ ΙΕ . Π ερι Μ εγαλειότητος.

'Η συνδιάλεξις έπαυσε πρός ολίγον, 'θ βασιλό- 
παις, στοχασθείς τάς παρατηρήσεις τής άδελφής 
του, είπε πρός αύτήν ότι, τόν βίον θεωρήσασα μετά 
προλήψεως, άνεκάλυψεν άνύπαρκτον άθλιότητα. 'Η 
διήγησίς σου, φιλτάτη, καθιστά έτι ζοφωδέστερον 
τό μέλλον αί προρρήσεις τού ’ίμλάκου ήσαν άμυδρά 
μόνον σχεδιάσματα τών δεινών, όσα είκόνισεν ή Νε
καγία. ’Επληροφορήθην εσχάτως δ'τι ή ήσυχία δέν 
είναι θυγάτηρ τής μεγαλειότητος ή τής δυνάμεως- 
οτι δέν άγοράζεται ύπό του πλούτου, ουδέ τήν κατά- 
κτησιν άκολουθεί. Δήλον ότι, όσον ένεργεί τις έν 
εύρυχωροτέρω κύκλω, τοσούτον μάλλον ύπόκειται 
είς εχθρών έναντιότητας, καί τύχης εφόδους· ο πολ
λούς εχων νά διοική πρέπει νά μεταχειρίζηται τήν 
ύπηρεσίαν πολλών υπαλλήλων, έξ ών οί μέν θέλουν 
είσθαι πονηροί, οί δέ άμαθείς· ύπό τινων θέλει άπα- 
τάσθαι, καί ύπ’ άλλων προδίδεσθαι. Αν εύχαρι- 
στήση ένα, θέλει προσκρούσειν είς άλλον οί μή 
ευνοούμενοι θέλουν νομίζειν εαυτούς ήδικημένους· 
καί επειδή χάριτες είς όλίγους μόνον δύνανται νά 
-/ορηγηθώσιν, οί πλείς-οι θέλούν είσθαι πάντοτε δυσ- 
ηρεστημένοι.

Τήν δυσαρέσκειαν, είπεν ή βασιλόπαις, ήτις είναι 
τοσούτον άλογος, ελπίζω οτι έγώ μέν θέλω έχειν 
ικανόν φρόνημα ώστε νά έξουθενώ, σύ δέ ικανήν δύ- 
ναμιν ώστε νά καταστέλλης.

'Η δυσαρέσκεια, άπεκρίθη δ 'Ρασσέλας, δέν θέλει 
είσθαι πάντοτε άνευ λόγου ύπό τήν δικαιοτέραν καί 
άγρυπνοτέραν διαχείρισιν τών δημοσίων πραγμάτων. 
Ούδείς, καίτοι προσεκτικώτατος, δύναται πάντοτε νά 
άνακαλύπτη τήν ικανότητα, ήτις ένδεχόμενον ν’ 
άμαυρόνηται ύπό τής ένδείας ή τής εχθρας τών φα
τριών, καί ούδείς, καίτοι ισχυρότατος, δύναται πάν
τοτε ν’ άνταμείβη αύτήν. Καί όμως ό βλέπων τόν 
κατώτερον αύτο  ̂ προβιβαζόμενον θέλει φυσικά άπο- 
δίδει τήν προτίμησιν αύτήν είς μεροληψίαν ή αύθαι- 
ρεσίαν καί τωόντι, μόλις δυνάμεθα νά έλπίσωμεν, 
ότι οίοσδήποτε, καίτοι μεγαλόψυχος τήν φύσιν, καί 
τήν θέσιν ύπζρτατος, θέλει δυνηθή νά έπιμένη δια
παντός είς τό διανέμειν τάς χάριτας αΰτου μετά <γλ- 
θεράς καί άδυσωπήτου δικαιοσύνης· ποτέ μέν θέλει 
θεραπεύει τάς ιδίας αύτού κλίσεις, πο*τέ δέ τάς τών 
εύνοουμένων του’ θέλει συγχωρεϊ νά τόν ήδύνωσι
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τινές, μηδέποτε δυνάμενοι νά τον ύπηρετήσωσν θέ
λει άνακαλύπτειν εις οσους άγαπα ιδιότητας, αί'τινες 
πραγματικώς τούς έλλείπουσι- καί εις εκείνους, άφ’ 
ών λαμβάνει ήδονήν, θέλει προσπαθεί καί αύτός νά 
μεταδιδη. Τοιουτοτρόπως θέλουν ύπερισ^ύειν ενίοτε 
συστάσεις αργυρώνητοι, ή, το χειρότερον, διά της κο
λακείας καί δουλοπρεπείας προμηθευθείσαι.

'θ πολλά εχων νά πράττη είναι δύσκολον νά πράτ- 
τη όρθώς τά πάντα, καί τού μή ορθού ανάγκη νά 
ύποφέρη τάς συνεπείας. ’Ετι δέ, καί άν ήτο δυνα
τόν νά πράττη πάντοτε τό ορθόν, έπειδή όμως το- 
σούτοι κρίνουσι τήν διαγωγήν αυτού, οί κακοί θέ- 
λουσι μέμφεσθαι καί κωλύειν αυτόν εκ δυσμενείας, 
καί οι άγαθοί, ένίοτε, έκ πλάνης.

Αί υψισται άρα θέσεις δεν είναι τά οίκητήρια τής 
ευδαιμονίας, ήτις άσμένως ήθελον πιστεύσειν ότι έκ 
θρόνων καί παλατίων κατέφυγεν εις τάς έδρας τού 
ταπεινού βίου καί τής ειρηνικής άφανείας. ’Επειδή 
τί έμπορεί νά κωλύση τήν ευχαρίστησή, ή νά δια- 
κόψη τάς ελπίδας εκείνου, οστις εχει ικανότητα άνά- 
λογον τού έπιτηδεύματός του, οστις βλέπει ίδίοις 
όφθαλμοίς ολην τήν περιφέρειαν τής έπιρροής του, 
οστις εκλέγει διά τής ιδίας αυτού γνώσεως άπαντας 
όσους έμπιστεύεται, καί ον ούδείς παρακινείται υπό 
τού φόβου ή τής έλπίδος ν’ άπατήση ; Βέβαια δεν 
έχει άλλο τι νά πράττη είμή ν’ άγαπα καί ν’ άγα- 
πάται, νά ζή ενάρετος καί ευδαίμων.

’Εάν ή εντελής άγαθότης ήθελεν επιφέρει τήν εν
τελή ευδαιμονίαν, είπεν ή βασιλόπαις, τούτο είς τον 
παρόντα κόσμον δεν δυναταί ποτε νά γνωρισθή· διότι 
ούδείς εχει τελείαν άγαθότητα. ’Αλλά τούλάχισον 
βέβαιον είναι, ότι δεν εύρίσκομεν πάντοτε τήν φαινο- 
μένην ευδαιμονίαν κατ’ αναλογίαν τής φαινομένης 
αρετής. Εις ολα τά φυσικά, καί σχεδόν είςολατά 
ηθικά δεινά, ύπόκεινται εξίσου οί κακοί καί οί καλοί- 
συγχέονται είς τήν έκ του λιμού ταλαιπωρίαν, καί 
δέν διακρίνονται πολύ είς τήν λύσσαν των φατριών- 
καταποντίζονται όμού είς τήν τρικυμίαν, καί άποδι- 
ώκονται όμού τής πατρίδος των υπό των έχθρών. 'Η 
άρετή δέν δυναται νά χορηγήση είμή αταραξίαν τής 
συνειδήσεως, καί σταθεράν ελπίδα εύδαιμονεστέρας 
καταστάσεως- αύτη έν ισχύει μέν ήμάς νά υποφέρω- 
μεν τάς συμφοράς μεθ’ υπομονής- άλλ’ ένθυμού οτι 
ή υπομονή προϋποθέτει όδύνην.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΦΙΛΟΜ ΑΘΕΙΑΣ.

Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ τον γινώσκειν είναι φυσική εις τον αν
θρώπινον νο3ν- καί ούδέν άλλο άπαδεικνύει τοσοΰτον τήν 
αληθή ποιότητα καί όιάθεσιν αύτοΰ, όσον τό είδος τής 
φίλομαθείας του.

Εκ τούτου βλέπομεν ότι οί ταπεινοί καί μικροί νόες 
ηδύνονται μάλλον μέ τήν γνώσιν των μικρών πραγμά
των, ώς τά παιδία. 0  οκνηρός νοΟς ευχαριστείται μέ 
τό χρησίμευαν μόνον είς διασκέδασιν ή τέρψιν τής φαν
τασίας. Ο περίεργος νους άγαπα μάλλον τά πράγμα
τα- ό φρόνιμ-ος καί διαπεραστικός τήν άπόδειξιν καί μα
θηματικήν επιστήμην- ό κοσμικός νους δέν επιθυμεί άλ
λην γνώσιν είμή τήν εγκόσμιον- άλλ’ ό σώφρων καί ευ
σεβής προτιμά τήν γνώσιν του Θεού καί τής ιδίας αύτοΰ 
ψυχής ύπέρ πάσαν άλλην.

Άλλ’ επειδή ό νους πάντοτε ορέγεται είόός τι γνώ
σεως, παρατηρουντες ποιον είναι αύτό, έμ,πορούμεν ευκό
λως νά άνακαλύψιυμεν τήν κυριωτέραν κλίσιν καί διά- 
θεσίν του.

Ή επιθυμία αύτη τού γινώσκειν, όμοία μέ τάς ά'λλας 
έμ.φύτους ιδιότητας, ενδέχεται νά μάς άποπλανήση, εάν 
δέν διευθύνηται όρθώς. Οταν άποτείνηται είς άπρεπή 
πράγματα, ή έκτελήται κατά σφαλερόν τρόπον, μεταβάλ
λεται είς ματαίαν καί άξιοκατηγόοητον περιέργειαν. Αξιο- 
θρήνητον δέ παράδειγμα τούτου Ιχομεν είς τάς Γ'ραφάς 
τούς ίδιους ημών προπάτορας, τά δυστυχή άποτελέσματα 
του οποίου είναι πασίδηλα.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Π ΡΟ Σ  
ΤΟ ΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΥΓΟΥ.

ΣΥΜΦΕΡΕΙ ό διδάσκαλος νά χαίρτι τήν κοινήν ΰπόλη- 
ψιν τών δημοτών, καί ιδίως ν’ άγαπάται καί νά τιμάται 
ϋπό τών γονέων, οίτινες στέλλουσι τούς παίδας αυτών είς 
τό σχολεϊόν του. Αλλως οί γονείς θέλουσι του άφαιρεί 
τήν ύπόληψιν καί τήν άγάπην τών μαθητών, καί ούτω 
θέλουσι ματαιόνειν όσους κόπους καταβάλλει πρός τήν έκ- 
παίδευσίν των.

Αλλά, διά νά έλκύη τήν εύνοιαν τών γονέων, δέν πρέ
πει νά κάμνη τυφλώς όλα των τά θελήματα, διά φόβον 
μήπως προσκρούση- ούτε πάλιν νά έπιμένη υιέ πείσμα καί 
υπεροψίαν είς πάντα. Χρεωστεΐ νά εχη ώς όρον άπαρα- 
σαλεύτου διαγωγής τάς διατάξεις καί τούς κανονισμούς, 
φερόμενος πρός πάντας έξ 'ίσου. Επειτα όέ καί νά γνω- 
ρίζη που καί πότε πρέπει νά έπιμένη μετά σταθερότητος 
είς Ικτέλεσιν τών διατεταγμένων- καί που καί πότε πρέ
πει νά ΰπενδίδη, ή καί νά χαρίζηται, όπου μάλις-α πρόκει
ται περί τών ιδίων του κανονικών δικαιωμάτων- διότι, 
κάμνων μικράν θυσίαν τούτων χάριν τών πτωχών καί 
άπορων, όχι μόνον πράσσει έργον φιλάνθρωπον, άλλά δει
κνύει καί ότι άλλο συμφέρον δέν έχει^άνώτερον παρά τον 
κοινόν φωτισμόν καί τήν έπίδοσιν όλων επίσης τών μα
θητών του.

Μετά μεγάλης προσοχής χρεωστεΐ ν’άποφεύγτ, τά σκάν
δαλα καί τάς διενέξεις. Δέν πρέπει νά τον μέλη τί γί
νεται είς τάς οικογένειας, ή τί είπεν ό δείνα ή ό δείνα περί 
του δεινός. Αύτός χρεωστεΐ νά μένη άδιάφορος είς τά
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διατρέχοντα μεταξύ τών οικογενειών καί ούτε νά λαμ- 
βάνη ποτέ μέρος είς τά πολιτικά πράγματα του δήμου, 
είς τάς διαιρέσεις ή τάς φατρίας τών πολιτών- διότι, άν 
φανή φίλος τού ένός μέρους, θέλει έχειν άναντιρρήτως εχ
θρούς τούς τού άλλου, οίτινες, άμα λάβωσιν ίσχύν, θέλουν 
ζητήσει νά τον έκδικηθώσι. Πρός άποφυγήν τών τοιού- 
των χρεωστεΐ νά φέρηται πρός όλους φιλικώς, καί περιορι- 
ζόμενος είς τό' έργον του νά καταγίνηται είς τών μαθη- 
τών αυτού τήν πρόοδον, επιμελούμενος όλους έξ ίσου χω
ρίς κάμμιάς διακρίσεως.

Είς τάς μετά τών πολιτών συναναστροφάς του χρεω
στεΐ νά φέρηται κατά τούς κανόνας τής χρηστοήθειας καί 
τής συμ.περιφοράς τού πεπολιτισμένου άνθρώπου. Δέν 
πρέπει νά έμβαίνη είς λογομαχίας καί συζητήσεις πεισμα
τώδεις. Αί κυριώτεραι συνομιλίαι του ώς επί τό πλεί- 
στον πρέπει νά περιστρέφωνται είς τά του έργου του- νά 
συνδιαλέγηται περί τής προερχμμένης ώφελείας έκ τής 
καλής άνατροφής- νά κάμνη προσεκτικούς τούς γονείς είς 
τά περί τής χρηστής αγωγής τών τέκνων των, καί νά 
δεικνύη τούς τρόπους, τούς οποίους καί αύτοί μεταχειρι- 
ζόμενοι δύνανται νά συμπράττωσι μετ’ αύτού πρός τον αυ
τόν σκοπόν.

Είς συμπόσια καί είς γάμους προσκαλούμενος χρεω
στεΐ νά μ.ή λησμονή ποτέ τον διδασκαλικόν χαρακτήρά 
του. Αύτός δέν πρέπει νά φαίνηται ποτέ ό αρχηγός ή 
προκαλεστής τής ευθυμίας, ούδέ νά λαμβάνη μέρος είς 
πράξεις απρεπείς ή είς λόγους άσέμ.νους, άλλ’ ούδέ πά
λιν νά μέν-/; σκυθρωπός καί σοβαρός αύτός μόνος έν τώ 
μέσω τών εύθυμ.ούντων. Εμπορεί καί νά συμφάγν] καί νά 
συμπίη μετρίως, καί νά συνδιαλεχθή σεμνοπρεπώς μέ τούς 
παρακαθημένους, χωρίς νά πέση είς λόγους ή είς πράξεις 
ασυμβιβάστους μέ τόν χαρακτήρά του, καί νά άποσυρθή 
δέ ενωρίς είς τά ίδια. Δέν είναι ίδιον τής ΰπολήψεως 
διδασκάλου νά φαίνηταί ποτε μεθύων, φλύαρων ή αισχρο
λογών, ή χαρτοπαίζων, ή συχνάζων είς καπηλεία καί κα
φενεία, ή είς άλλα τής άσωτείας καί φαυλοβιότητος κατα
γώγια.

Χρέος έχει νά επισκέπτηται τούς άσθενουντας μαθη- 
τάς του, διότι έμπορεί νά δ(όση, είς τά χωρία μάλιστα, 
κάμμίαν συμβουλήν ώφελίμην είς τήν ταχείαν τού πά- 
σχοντος άνάρρωσιν. Μέ τούτο όμως δέν θέλομεν νά είπω- 
μεν, ότι πρέπει νά κάμνη καί τόν ιατρόν. Αύτός έμπο
ρεί νά γνωρίζη κάλήτερα άπό τούς χωρικούς γονείς καί 
τά μέσα τά διαιτητικά, καί τήν κατάστασιν είς ήν εύ- 
ρίσκεται ό ασθενής, καί τήν ανάγκην τής τού ιατρού έπι- 
«κέψεως- είς ταΰτα έμπορούν νά ήναι άναγκαίαι καί ώφέ- 
λιμοι αί συμβουλαί του.

Αλλά τάς επισκέψεις ταύτας ή τάς περιποιήσεις του 
δέν πρέπει νά κάμνη είς τών πλουσίων καί δυνατών τά 
τέκνα. Χρεωστεΐ νά θεωρή όλους τούς μαθητάς του ίσους, 
καί όλους τούς γονείς ομοίως, έχοντας εξ ίσου τό δικαί

ωμα νά άπαιτώσι παρά τού διδασκάλου όμοίαν διδασκα
λίαν, ϊσην επιμέλειαν καί φροντίδα καί περιποίησιν πρός 
τά ίδιά των τέκνα. Η πρός τούς δυνατούς καί πλου
σίους φροντίς καί επιμέλεια τού διδασκάλου θέλει λογίζε- 
σθαι ύπό τών αδυνάτων χάρις ή κολακεία έρεθίζουσα αυ
τούς- ή δέ πρός τούς ενδεείς καί πτωχούς επιμέλεια λο
γίζεται καλοκάγαθία καί φιλανθρωπία, ευχαριστούσα καί 
ύποχρεόνουσα τούς πάντας.

Αλλο άντικείμενον διενέξεως ή ψυχρότητας μέ τούς 
γονείς καί τάς προϊσταμένας άρχάς έμπορεί νά έχη ό δι
δάσκαλος τάς έλλείψεις τού άλικου τού σχολείου, τών 
διδάκτρων του, κτλ. Είς τάς απαιτήσεις τάς άποβλεπού- 
σας τό ϊδιόν του πρόσωπον πρέπει νά ήναι προσεκτικός 
καί μέτριος, ώστε νά μή δεικνύη ότι κυριεύεται άπό συμ
φέρον ή άπό ιδιοτέλειαν- είς δέ τάς άποβλεπούσας τήν 
ιδίαν του υπηρεσίαν πρέπει νά ήναι οικονομικός, ώστε νά 
μή γίνηται αυστηρός ή οχληρός καί άκαιρος απαιτητής 
πολλών, τά όποια δέν έχει τήν εύπορίαν ό δήμος νά τώ 
χορηγή. Χρεωστεΐ ν’ άπαιτή τά αναγκαία, καί νά τά 
έξοικονομή άναλόγως τών χορηγουμένων είς αύτόν άγογ- 
γύστως μέσων. Καλόν είναι βέβαια νά εχη όλα λαμ
πρά καί πολυτελή καί έντελή· άλλ’ όταν οί τρόποι δέν 
ύπάρχωσι, τότε είναι έργον τής άξιότητος τού διδασκά
λου νά έξοικονομή τάς άνάγκας τού σχολείου του κατά 
τά διατεταγμένα μέ όλιγώτερα έξοδα καί μέ τά προχει- 
ρότερα μέσα, χωρίς νά κάθηται άπρακτος μεμψίμοιρων 
ή αίτιώμενος τόν δείνα ή δείνα. Τό νά πορισθή τα 
αναγκαία καί άφευκτα είς τό σχολείόν του δέν είναι 
πράγμα δυσκατόρθωτον είς αύτά πρέπει νά πεοιορίζηται 
συμμορφούμενος μέ τήν κατάστασιν τού δήμου καί τού 
διδακτηρίου. Δέν πρέπει ν’ άπαιτή άδύνατα, ού'τε νά 
έπιχειρίζηται μεταρρυθμίσεις ή τροποποιήσεις, τάς οποίας 
ή δέν θέλει δυνηθή νά κατορθώση έως τέλους, ή άλλος 
άνώτερός του εύρίσκων μή προσφόρους θέλει τόν βιάσει νά 
έπανέλθη είς τά πρώτα- διότι καί τό έν καί τό άλλο 
προσάπτει μώμον καί άνυποληψίαν είς τήν ικανότητα τού 
διδασκάλου.

Οταν, μ’ δλας τάς δυνατάς προφυλάξεις, τύχν) νά δυσ- 
αρεστηθή ό διδάσκαλος μέ τινα ή μέ πολλούς δημότας, 
πρέπει νά φροντίζη νά συνδιαλλάττηται ταχέως μέ αυ
τούς. Η δυσαρέσκεια φέρει ψυχρότητα, καί ή ψυχρότης 
διαμένουσα καταντά είς έχθραν- ή δέ έχθρα είς δυσμέ
νειαν* Εν όσ&Α δέ διαρκεί ή ψυχρότης, δέν πρέπει νά 
δείξη ό διδάσκαλος τήν παραμικράν άδιαφορίαν ή άμέ- 
λειαν πρός τούς υιούς τών έχθρών του- άλλά μάλιστα τότε 
χρεωστεΐ νά δείξη ότι έχει περί αύτών περισσοτέοαν επι
μέλειαν καί φροντίδα.

Τέλος, όσα μέτρα θέλει λάβειν ό διδάσκαλος περί τής 
ιδίας αυτού διαγωγής καί συμπεριφοράς, κατά τά αύτα 
πρέπει νά διαγράψη καί τήν διαγωγήν τής συζύγου του, 
άν τύχη νά ήναι νυμφευμένος. Χρεωστεΐ μάλιστα να
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φροντίση και περί τή; καλή; ανατροφής αύτή;. Διπλή 
Οελει είσθχι εις αύτόν ευτυχία, αν έχη σύζυγον Ιναρετον, 
φρονίμην, ήσυχον, οίκονόμον καί πεπαιδευμένην. Αν μά
λιστα καί αύτή ^ύναται να λάβη μέρος εις τήν εκτταί- 
δευσιν των κορασίων, τότε θέλει φέρει ι̂πλοΰν κέρδος εις 
τον διδάσκαλον, καί οιύξησιν ένταυτω της προς αύτον 
ύπολήψεως και αγάπης των πολιτών.

Π Ε Ρ Ι  Η Φ Α ΙΣ Τ Ε ΙΩ Ν  Η Ι 1 ΪΡ ΙΠ Ν Ο Ω Ν  Ο Ρ Ε Ω Ν .

ΚΑΘ’ όλην της γης την επιφάνειαν βλέπομεν τά φο- 
βεοά αποτελέσματα τού σεισμού, άλλ’ άμυδράν και ατε
λή ιδέαν τού φυσικού τούτου συμπτώματος Θέλουσιν έχειν 
οί άναγνώσται, άν δεν περιγράψωμεν συντόμως τά φαι
νόμενα καί των πυριπνόων όρέων, άτινα ριπτουσιν εκ 
διαλειμμάτων εις τόν αέρα, με φλο'γας, με βροντάς, καί 
μέ καπνόν, διαφόρους καυστικάς ΰλας.

Αί ύλαι αύται δεν όμοιάζουσι πάντοτε’ ουτοι π. χ. το 
Ούεσούϊον εις την Νεάπολιν, ή Αίτνα εις την Σικελίαν, ή 
Εκλα εις την Ισλανδίαν καί άλλα βουνά, ρίπτουσι ρευ
στήν τινα καί πυρώδη ουσίαν, λεγομένην λάβαν, τέφραν, 
μεταλλικά; ακαθαρσίας, άμμον, πέτρας, κίσσηριν (έλαφρό- 
πετραν) βραστόν ύδωρ, πηλόν, ατμούς θειώδεις, άσφαλ- 
τ ου δεις, άμμωνιακους, κτλ.

Αΐ μεταλλικαί άκαθαρσίαι καί ή τέφρα έπισωρευόμε- 
ναι σνηματίζουσι, προϊόντος τού χρόνου, τό στόμιον ή 
τόν κρατήρα τού βουνού, κατά τό μάλλον καί ήτταν υψη
λόν καί ανώμαλον.

Αλλα βουνά δεν ρίπτουσι διόλου λάβαν, καθώς εις την 
Νέαν Ολλανδίαν, την Κριμαίαν, την Σιβηρίαν, τό κέντρον 
της Ασίας, την ίαπανίαν, καί την Αμερικήν.

Αλλα ρίπτουσι μόνον πηλόν, καθώς εις την Περσίαν, 
την Ιταλίαν, την Ινδίαν, την νήσον της αγίας Τριάδος, 
τό Μεςικόν, καί μ.άλιστα την Ανατολικαϊνδικην νήσον 
Ιάβαν, όπου ή έκρηζις τού 1822 έφόνευσε 4,011 αν
θρώπους, ήφάνισε 2,983 φυτείας αρωματικών καί 77,- 
57 9 καφεοφόρων δένδρο ν̂.

Αλλα χύνουσι μάλιστα πετρέλαιον καί άσφαλτον, ρη
τινώδη τινά ύλην, με αλμυρά ζεστά ϋδατα καί διαφόρους 
ατμούς, καθώς εις πολλάς επαρχίας της Γαλλίας, της Αγ
γλίας, Παβαρίας, Σουηδίας, Βλαχίας, Βουχαρίας, Αμερι
κής, καί Ασίας.

Αλλα άναβλύζουσι μεταλλικά υδατα, έςαιρέτως δέ 
θειώδη ζεστά· τοιαύτα εύρίσκονται εις τά Πυρηναία όρη. 
Ενίοτε τό θειάφιον εξατμίζεται χωρίς ύδουρ, καί κατακά- 
θηται εις τάς σχισμά; των πετρών, καθώς πλησίον της 
Νεαπόλεως, καί εις την Τρανσυλβανίαν, όπου γεννάται 
και ανεξάντλητος στυπτηρίας ποσότης.

Εύρίσκονται προς τούτοις τόποι,όθεν πηγάζουσι μεταλλι
κά ύδατα διάφορα, ή καί άναβαίνουσι μόνον άτμοί διά
φοροι, ποτέ μεν κατά συνέχειαν, ποτέ δέ έκ διαλειμμά
των, ή καίουσι φλόγες. Εις πολλά μέρη της Κίνας άνα-

δίδεται τόσος ανθρακικός ύδρογόνος, ώστε άρκεϊ εις τόν 
φωτισμόν των πόλεων. Πλησίον τής Νεαπόλεως άνα- 
φυσάται άκαταπαύστως τό ανθρακικόν όςύ, το όποιον 
πνίγει τούς σκύλους. Εις δέ τάς ό'χθας τού κατά 
την Προυσσίαν ποταμού Aach είναι χάσμα ¿σκεπασμένου 
από πτώματα ζώων, τά όποια πνίγονται όμοιως διερχό- 
μενα έκεΐθεν, καί άναπνέοντα παυσίζωον αέρα, καθώ; καί 
εις την Γαλλίαν κατά τόν δρόμον τού Auvergne.

Από όλα τά τοιαύτα βουνά καί μέρη εκβαίνει ή θερ
μό της τής γης, ως αν απο καπνοδό-χας.

Εκτός δέ των σημείων, τά όποια προμηνύουσι τόν 
σεισμόν, ή έκρηξις των πυριπνόων όρέων έχει προδρό
μους πολλά συνήθεις τόν άναδιδόμενον από τον κρατή
ρα καπνόν, τόν συριγμόν ή βόμβον, όστις ακούεται εις τά 
πέοιξ, καί.την προσωρινήν ξηρασίαν όλων των πηγών καί 
φρεάτων. Τούτο συμβαίνει συχνάκις εις τά περίχωρα 
τού Ούεσουίου. Η λάβα έξερχομενη άπό τό βουνάν ομοι
άζει άναλελυμένον μέταλλον, καταβαίνει ορμητικούς εις 
την υπώρειαν, καί όλιγοστεύουσα βαθμηδόν την ταχύτητα 
μόλις προχουρεί εις πολλάς ημέρας ολίγα βήματα, όπου ή 
γή είναι όμαλή καί ισόπεδος. Ο Λολομ.ιοΰ αναφέρει το 
παράδειγμα λάβας, ή οποία εις δύο χρόνους διέδραμε 
μόνον 3,800 μέτρα, δηλ. 5 μέτρα σχεδόν την ή μέραν, 
έκ  τούτου Φαίνεται ότι ή πυρώδης αυτή ύλη στερείται 
ταχέως την θερμότητα, καί γίνεται πηκτή καί κολλώδης, 
έως ού καταντήσν) εις παντελή άπολίθωσιν. 0  Αμιλτών 
περιεπάτησεν επάνω λάβας έκτεινομένης εις 20 ποδών 
πλάτος, ενώ ήδη έτρεχε. Πολλάκις όμως ή λάβα κατε- 
ψυγμένη έξωτερικώς διατηρεί εσωτερικώς ικανήν θερμό
τητα’ όθεν ό Σταλαντσάνης εύρήκε κοκκίνην τήν λάβαν 
τής Αίτνης ένδεκα μήνας μετά τήν έκρηξιν’ λέγεται μά
λιστα ότι άλλη έκάπνιζε καί 25 ετη κατόπιν. Ο είρη- 
μένος Αμιλτών, ρίπτουν κομμάτια ςύλου εις τάς χαρα- 
γάς λάβας τριών ήδη ετών, τά είδεν άμ-έσως άνάπτοντα. 
0  Βρεΐσλάκ άναφέρει ότι ή λάβα τού Ούεσουίου, εκχυ- 
θεΐσα κατά τό 1785,ήτο ζεστή, καί εκάπνιζεν επτά έτη 
μετά ταύτα, ότε αύτός τό 1792 επεσκίφθη τό βουνόν, 
ένω ή επιφάνεια ήρχιζεν ήδη νά σκεπάζηται άπό βρύα.

[ Έ κ  τού Π Α ΙΔ Α Γ Ω Γ Ο Υ ·]

Η  Ε Κ  Τ Ω Ν  Θ Λ ΙΨ Ε Ω Ν  Ω Φ Ε Λ Ε ΙΑ .

Ο Κ Ο Π Ο Σ  καί ή θλίψ ις είναι η συνήθης οδός προ,· την 

άνάπανσιν καί εις τα  κοσαικά καί εις τα πνευματικά. Λν- 
ναται να νπάρξη άνάπανσις χωρίς κοπον ; Λεν κοπιάζετε 
πρώτον, καί έπειτα άναπαύεσθε ; Ή  ήμερα δια τον κοπον 
προηγείται, καί μετά ταύτην ακολουθεί η ννξ δια την ανα- 
πανβιν. Ωσαύτως και εις τα πνευματικά' αί θλίψεις αγον- 
σι ν ή μάς εις την οδόν της ενσεβείας' « δια πολλών θλίψεων 
δει ημάς είσελθεΐν εις την βασιλείαν τον Θεον·»— « Εί νπο· 

μένομε ν, κα ί σνμβασ ιλενσομεν.·
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Το χινδννωδίστερον λάθος ημών είναι ότι έχλαμβάνομεν 
την χτίαιν ώς Θεόν, καί την γην ώς ουρανόν. ' Οποιους θερ
μούς και περιπαθείς συλλογισμούς εχομεν δια τον κόσμον, 

πριν αί θλίψεις ψνχράνωσι και μετριάσωσιν αυτούς ! Λ ι  
θλίψεις όμιλοϋσι καταπειστικάς, καί έλκύουαι την άκροασιν, 
όταν οί ιεροκήρυκες δεν είσακούωνται. ΓΙολλαχις ο ταλαί
πωρος Χριστιανός αρχίζει νά έπιθνμή τά πλούτη, τήν ενχα- 
ρίστησιν τής ααρκός, καί τήν τιμήν τών άνθρωπων, και ουτω 
χάνει τήν εις τά  επουράνια κλίσιν, καί τήν δ ί  αυτά χαραν 
τον, έωσον ό Θεός βάλη χεΐρα εις τόν πλούτον, ή τα τέκνα, 
ή τήν συνείδησιν, ή τήν υγείαν αυτού, καί συντρίψη το όρος 
τον, εις ό τοσούτον ένεπιστεύετο. Κ α ί τότε, όποταν κλι

νήρης ών άτονίζηται υπό τής άσθενείας, ό κόσμος είναι μη

δέν, και ό ουρανός είναι κάτι. ’Εάν ό Κύριος δεν εβαλί.εν 
υπό τάς κεψαλάς ημών τάς ακάνθας ταύτας, ήθελομεν κοι- 
μάσθαι όλην τήν ζωήν μας, καί χάσει τήν δόξαν μας.

Α ί  θλίψεις είναι προσέτι τά δραστικώτερα μέσα τον Θεον, 
διά νά μάς προφυλάτ τη άπό τον νά χάσω μεν τήν οδόν, ητις 

άγει εις τήν άνάπανσιν μας' άνεν τον περιφράγματος τούτον 
τών άκανθών άριστερόθεν καί δεξιόθεν, μόλις ήθέλομεν φν- 

λάττει τόν δρόμον πρός τόν ουρανόν. Έ άν νπάρχη εις αντο 
εν μόνον ανοικτόν μέρος, πόσον έτοιμοι ειμεθα να το ενρω- 

μεν, καί νά παρεκτραπώμεν δ ί αυτού ! "Οταν γινώμεθα
ασελγείς, ή υπερήφανοι, ή φρονώμεν τά τον κοσμον, ποαον 
ή ασθένεια ή άλλη τις θλίψ ις μάς καταδαμάζει ! Πας Χ ρ ι
στιανός δύναται νά όνομάση τήν θλίψ ιν εν τών καλψτέρων 
παιδαγωγιών αύτον, καί νά ε’ίπη μετά τού Λαβίδ, « Προ τού 
με ταπεινωθήναι, εγώ έπλημμέλησα' διά τούτο, τό λόγιάν 

σου ¿φύλαξα.·

Π Ε Ρ Ι ΤΟ ΐ  Γ Ν Ω Θ Ι  Σ Α Γ Γ Ο Ν .
Τ Ο  Γ νώ θι σαν τόν είναι μία τών πλέον ωφελίμων καί σπου
δαίων εντολών εις ολον τό σύστημα τής ηθικής' όθεν καί οί 

άρχαϊοι μεγάλως ¿σεβάζοντο τό γνωμικόν τούτο, καί μεγάλως 
νπελήπτοντο τό χρέος τής ιδίας αυτών έξετάσεως. Λέγον- 
σιν ότι Θαλής ό Μιλήσιος ήτον ό πρώτος όστις έκήρνξεν αυ
τό, καί μάλιστα είχε συνήθειαν νά λέγηότι τό γινώσκειν εαυ

τόν είναι τό δνσκολώτατον πάντων. Τούτο μετεχειρίσθη 
επειτα Χ ίλω ν ό Λακεδαιμόνιος, καί είναι μία τών τριών 
εκείνων εντολών, περί ών ό Πλίνιος βέβαιοί ότι ιπεγράφησαν 
εις τόν έν Λελφοΐς ναόν με χρυσά γράμματα. ΊΗ τον επειτα 
εις νπόληψιν μεγάλην καί συνεχή χρήσιν παρ αλλοις, έως ού 
άπέκτησε κύρος θείου χρησμού, καί ενομίσθη ότι εδημοσιεύ- 
θη πρός τους ανθρώπους έξ αρχής παρ’ αυτού τού Α π ό λ 
λωνος. Α ίτ ιον  δε τής κοινής ταύτης γνώμης, λέγει ό Κ ι-  

χέρων, είναι ότι, περιχλεϊον τοσυύτον βάθος νοημάτων καί 

σοφίας, φαίνεται πολύ μεγάλον το ν άποδοθή εις τήν ευφυ

ΐαν τον ανθρωπίνου νοάς. Ή  αυτή γνώμη, ότι δηλ. προήρ- 
χετο έξ αυτού τού ’Απόλλωνος, ήτον'ίσως ή αιτία, δ ί ήν έγρά-

φη με κεφαλαιώδη χρυσά γράμματα έπι τής θνρας τον εν 
Λελφοΐς ναού τον.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ  Π Ε Ρ Ι  Τ Η Σ  Ι Ε Ρ Α Σ  
Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ .  Ά ρ . 3 .

Α Ρ Α Β ΙΑ .

II Α Ρ Α Β ΙΑ  είναι μεγάλη χερσόνησος, εκτεινόμενη ά π ό τ ή ς Έ ο υ -  
θρας θα λά σ σ η ς μ έχρ ι τού Περσικού Κόλπου, καί από τής Συρίας 
μ έχρ ι τού Υνοικοΰ ’Ωκεανού. Δ ια ιρείτα ι 3έ εις τρ ία  μέρη , τήν 
Έ ρ η μ ο ν , την Π ετραίαν, καί τήν Εύδαίμονα ’Α ραβίαν.

( ι)  II Ε Ρ Η Μ Ο Σ  Α Ρ Α Β ΙΑ .

Α 2τη είναι τό βορειοανατολικόν μέρος τής ’Α ραβίας, καί συνο
ρεύει πρός βορραν μέ τήν Συρίαν, πρός άνατολάς μ έ  τήν Β α β υ - 
λουνίαν, πρός νότον μέ τήν Ε ύ δ α ίμ ο να ’Α ραβίαν, καί πρός δυσμάς 
μέ τήν Π ετραίαν ’Αραβίαν καί τήν Π αλα ιστίνην. Ουτος είναι ό 
τόπος, όστις ώνομάζετο υπό τώ ν Ε β ρ α ίω ν  Γ ή  της ’Α νατολής, ή 
τώ ν ’Ανατολών,* οί δέ κάτοικοι, υιοί τώ ν ανατολών.

Ό  τόπος ούτος είναι, ώς καί τό όνομα δηλοϊ, κατά τό πλείστον 
έρημος, κα ί εις πολλά μέρη αμμώ δης, πλήν όχ ι παντού. 'Ε πομ ένω ς 
δέν καλλιεργείτα ι, αλλά κατοικείται άπό φυλάς νομάδων, οίτινες 
μεταβαίνουν άπό τόπου εις τόπον κατά  τήν ώοαν τού ενιαυτού, 
ή κατά  τάς άνάγκας τώ ν πο ιμνίω ν τω ν.

Ο ί νομάδες ουτοι διαιρούνται εις φυλάς καί πάτριάς, έξ ών 
εκάστη είναι άνεξάρτητος άπό τάς λοιπάς, εχουσα τούς ίδιους της 
ηγεμόνας (ή Σ έχ ιδ α ς), κατοικούν δέ εις σκηνάς, και τά μεγάλα 
πλούτη τω ν συνίστανται εις καμήλους, βόας, πρόβατα , α ίγας, κτλ. 
καί ό χ ι εις οικίας ή γαίας, καθώς μεταξύ ή μώ ν. “Ο στις δέ άνα- 
γν(όση τήν ιστορίαν τώ ν πατρ ιάρχω ν, ’Α βραάμ, ’Ισαάκ, Ια κ ώ β , 
καί ’Ιώ β, θέλει παρατηρήσειν ότι ώμοίαζον κατά σχεδόν όλα ταύ
τα  τούς σημερινούς κατοίκους τού τόπου τούτου.

Ή  Α ύσίτις, πατρ ίς τού ’Ιώ β  (Έ β ρ α ϊσ τ ί Ο ύζ), φαίνεται ότι ήτον 
Ιπ α ρ χ ία  τού τόπου τούτου, καί ότι έλαβε τήν ονομασίαν ταύτην 
άπό τόν Ο ύζ, υιόν τού Ά ρ ά μ , κα ί έγγονον τού Σ ή μ . Ί ό έ  Γ έν. ί. 23.

Ή  Έ ρ η μ ο ς  ’Α ραβία έκατοικεΐτο άπό τούς απογόνους τού 
’Ισμαή λ καί τής Χ εττούρας. “Ε ω ς καί εις τάς ήμέρας τού Ί α  - 
κώ β, Ί σ μ α η λ ΐτα ι εμπορεύοντο μεταξύ τού όρους Γ αλα άδ καί τής 
Α ίγυπτου , καί εις αυτούς Ιπω λήθη δ Ιω σ ή φ  παρά  τών άδελ.φών 
του, Γ έν. λζ'. 25- 28. ’Ο νομάζονται δέ κα ί Μ αδιανίται, (Ιδ . 28. 
3«,) ή διότι Ικατοίκουν εις τήν γήν Μ αδιάμ , ή  διότι Ινώθησαν μέ 
τούς Μ αδιανίτας καί έγιναν μέ αυτούς μ ία  φυλή, ώ ; οί άπο’γονοι 
τού 'Η σαύ μ.έ τούς Χοββαίους, Γέν. λστ'.

Α Π Ο Γ Ο Ν Ο Ι Τ Ο Υ  ΙΣ Μ Α Η Λ .

Δοόδεκα υιοί τ ο ύ ’Ισμαή λ άναφέρονται εις Γ έν. κέ. 13-15, Ν α- 
βαΐώθ, Κηδάρ, κλπ . κα ι οί άπόγονοί των εις διάφορα μερη τής 
Γ ραφής, ώς τού Ν αβαϊώ θ, Ί Ισ α . ξλ 7,—οϊτινες ώνομάζοντο παρά 
τώ ν Ε λλ ή ν ω ν  Νο^βαθαϊοι— , τού Κ ηδάρ, ονομαζόμενοι ομοίως 
Κεδραϊοι, κατοικούντες μαύρας σκηνάς, ώς καί οί σημερινοί νο
μάδες, πλουτούντες εις άγέλας καί πο ίμ ν ια , φιλοπόλεμοι καί περ ί
φ ημοι τοξόται,— τού θ α ιμ ά ν , τού Ίετούρ , καί τού Ν αφίς.

* ’Ε κ  τού εναντίου, Ά ρ ά β  σημαίνει δύσις· δηλονότι ή ονομα
σία αΰτη Ιδόθη παρά  τώ ν Β αβυλω νάον ή μάλλον, οί εντόπιοι 
“Αραβες μετωκησαν εις τήν ’Αραβίαν έξ άνατολικω τίρας χω ράς, 
καί προβαίνοντες ουτω πρός δυσμάς ώνόμαζον φυσικά τόν τόπον, 
εις οι Ιπλησ ίαζον, Ά ρ ά β ,  ήτοι γήν τής Δύσεως.
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Α Π Ο Γ Ο Ν Ο Ι Τ Η Σ Χ Ε Τ Τ Ο Υ Ρ Α Σ .

Τα τέκνα της Χεττούρας (γυναικός την όποιαν δ ’ Αβραάμ έλαβε 
μ ετά  τον θάνατον της Σάρκας) άναφέρονται εις Γεν. κέ. 2, 3. Ό  
σημαντικώτερος Ιξ αυτών ήτον δ Μαδιάμ, εξ ου ίσως οί νότιοι 
Μαδιανΐται.

Α Μ Μ Α Ν ΙΤ Α Ι ή Α Μ Μ Ω Ν ΙΤ Α Ι.

Ο δτοι ήσαν άπόγονοι του Ά μ μ ά ν , υιού του Α ώ τ, Γ εν . ιθ'.
38. ‘Ο  δε τόπος των εκειτο προς άνατολάς του τόπου τω ν Μ ω - 
αβιτών και τω ν φυλών Ί ’ουβήν και Ι ’άδ. Κ ατεΐχον δε κα τ’ άρ- 
! ός και τον τόπον των δυο τούτων φυλών, άλλ’ οί Ά μορρα ΐο ι 
τούς είχον διώξειν ά π ’ αυτόν προ της Ε ξόδου  τών Ισ ρ α η λ ιτ ώ ν  
οδτοι δέ, υπό την δδηγίαν του Μωϋσέοις, ήφάνισαν κατά κράτος 
τούς Ά μορβαίους, κα ί ελαβον τον τόπον τω ν , χω ρ ίς νά πειράξω - 
σιν όμως τούς Ά μ μ α ν ίτ α ς , Δ ευτ. κεφ. β '.

Πρωτεύουσα πόλις τών Ά μ μ α ν ιτώ ν  ήτον ή 'Ρ α β β ά θ , ονομα
ζόμενη υπό του Ίω σήπου 'Ρ α β α θά , καί δπό τών μεταγενεστέρων 
Φ ιλαδέλφεια. Πολλά ερείπ ια  τής πόλεως ταύτης σώζονται μέχρ ι 
τής σήμερον. ’Ο νομάζεται δέ Ά μ μ ά ν .

(2) Π Ε Τ Ρ Α ΙΑ  Α Ρ Α Β ΙΑ .

ΤΙ διαίρεσις αύτη τής Α ρ α β ία ς  λα μ β ά νε ι την ονομασίαν της 
άπό την Π έτραν, άρχαίαν αυτής μητρόπολιν. Κ εΐτα ι δέ προς 
νότον τής Π αλαιστίνης, καί περιλαμβάνει την Τδουμαίαν, την γήν 

Μ ω άβ, καί τούς τόπους τών Ά μ α λη κ ιτώ ν , Κεναίων, Μ αδιανιτών, 
κτλ. έως εις την Έ ρυθρά ν Θάλασσαν καί την Α ίγυπτον.

Μ Ω Α Β .

Ο ί Μ ω αβΐται κατεΐχον τό βορεινότερου μέρος τής Π ετραίας 
’Αραβίας έως καί πρ ιν  τής εποχής του Μωϋσέως, διώξαντες εκεΐ- 
θεν τούς Έ μ μ α ίο υ ς , τούς πρότερον κατοίκους. Δ ευτ. ¡0'. 0 . Κ α τ’ 
άρχάς έλαβον ολον τον τόπον τής φυλής 'Ρουβήν έως εις τον πο
ταμόν Ία β β ώ κ - άλλ’ οί Ά μ ορδα ϊο ι τούς είχον διοόξειν ά π ’ αυτόν 
πριν τής ’Εξόδου, Πδε Ά ρ ιθ . κά. 13, 26, Κ ριτ. ιά. 18,)  ώ στε δ 
Ά ρ νώ ν έγινε σύνορον του Μ ωάβ πρός βορραν. Ο ί Ίσραηλΐτα ι 
διέβησαν κατά  τήν άπό Α ϊγύπτου έξοδόν τω ν διά τή ς γής τών 
Μ ω αβιτώ ν, χω ρ ίς νά συγκροτήσωσι πόλεμον μέ αυτούς. Ά ριθ . 
κβ'. κτλ. Μ ετά δέ τον θάνατον του ’Ιησού τού Ν αυή οί Μ ωαβί- 
τ α ι καθυπόταξαν τούς Ίσ ραηλίτα ς πρός καιρόν, Κ ριτ. ιβ '. επ ί δέ 
Σαούλ καί Δ αβ ίδ  πολλάκις συνεκρότουν πόλεμον μέ αυτούς. Α '. 
Βασ. ιδ '. 47, IV. Β ασ. ή . 2 , Α '. Παρ. ιθ '. 2.

Ό  τόπος τών Μ ω αβιτών ήτον ευκαρπος καί ευάρεστος· δθεν 
εις αυτόν κατέφευγον Ίσ ρ α η λ ΐτα ι εις καιρόν πείνας. 'Ρ ούθ  ά . 2 .

Π ο τ α μ ο ί  τού Μ ω άβ ή σαν δ Ά ρνών, δ Ζέρεδ ήτοι Ζαρέδ, 

καί δ Ν ιμ ρ ίμ .
Ο ρ η  εις τήν γήν Μωάβ είναι πολλά· έκ τών άναφερομένων 

εις τάς Γραφάς κυριώτερον είναι τό Φ ογώ ρ, Ά ρ ιθ . κγ’. 28, οπού 
έκτισεν δ Βαλάκ τούς βωμούς διά τον Β αλαάμ , καί όπου π ιθ α 
νώς έπροσκυνεϊτο τό εΐδωλον Βεελφεγώρ, Ά ρ ιθ .  κέ. 3 ,6 , κτλ.

Κ υριώτεραι δέ π ό λ ε ι ς  ήσαν ή Αρ (κατά  τούς θ ' .  Ή ρ ,  
Ά ρ ιθ . κά. 15, κατά δέ τούς “Ελληνας συγγραφείς Ά ρεόπολις’, κα ί 
ή Κ ίρ-Μ ω άβ, ήγουν τείχος ή οχύρω μα τού Μ ωάβ, 'Η σ α . ιέ. I. 
Κ αί τών δύο σώζονται ερείπ ια , ή δέ τελευταία κατοικεΐται έτι 
ώς κωμόπολις, όνομαζομένη Κερόκ.

1Δ Ο Τ Μ Α ΙΑ , ήτοι Ε Δ Ω Μ .

ΙΙρός νότον καί πρός δυσμάς τής γής Μ ω άβ έκειτο ή Ίδ ο υ - 
μαια , ητοι γη  Ε δώ μ , όνομαζομένη ούτως άπό τού Έ δ ώ μ ,  ήγουν

τού Ί ΐσ α ΰ , άδελφού τού ’Ιακώ β, Γεν. κέ. 30. Έ ξετείνετο  δέ άπό 
τής Νέκρας Θ αλάσσης μ έχρ ι τού Αίλανιτικοΰ Κόλπου τής Έ ρ υ -  
θρας Θαλάσσης. Μέρος τ ι άδιόριστον τού τόπου τούτου εκαλείτο 
Θ αιμά ν άπό τον Θ α ιμ ά ν , έγγονον τού Ή σ α ύ , Γ εν. λστ'. Π , καί 
εξ αυτού ήτον δ Έ λ ιφ ά ζ , εις έκ τώ ν τριώ ν φίλων τού Ί ώ β .

Ή  Ίδουμ α ία  άναφέρεται ώς βασίλειον κατά τούς άρχαιοτάτους 
χρόνους, Γέν. λστ '. 31-39. Έ κατο ικεΐτο  δέ κατ’ άρχάς υπό τών 
άπογόνων Ση είρ  τού Χορδαίου,” έξ ου ώνομάσθη καί τό όρος 
Σηείρ, τ ·  εκτεινόμενου εις ό'λον τό άνατολικόν μέρος τής Ίδουμαίας. 
'Ε π ε ιτ α  δέ οί απόγονοι τού Ή σ α ύ , κατά μέρος ιιέν διοίξαντες τούς 
Χορραίους, κατά  μέρος δέ ένωθέντες μέ αυτούς, κατεστάθησαν 
έθνος δυνατόν, καί εις τούς Ίσραηλίτα ς πολέμιον καί Ιπίφοβον. 

Α '. Βασ. ιδ'. 47, Β '. Βασ. ή . 14, κτλ.
Πρωτεύουσα πόλις τής Ίδουμ α ίας ήτον ή Π έτρα , τήν δποίαν 

δ βασιλεύς τού Ιο ύ δ α  Ά μ α σ ία ς  κυριεύσας μετωνόμασε Ίοκθεήλ. 
Δ '. Βασ. ιδλ 7. Έ φ η μ ίζετο  δέ διά τήν άξιόλογόν της θέσιν εις 
στενήν καί βαθεΐαν κοιλάδα, περικυκλωμένη άπό βράχους άποκρή- 
μνους, καθώς καί διά τούς ναούς καί τεύς λελατομημένους τάφους 
της’ πλήν ήρημοιθη εξ δλοκλήρου προ πολλών ήδη αιώνων, συμ - 
φιόνως μέ τάς τού Ίερεμ ίου  καί τού Ά β ό ιο ύ  προφητείας. Ή  
κοιλάς, εν ή έκειτο, ό'που καί σώζονται πολλά άξιόλογα ερείπ ια , 
ονομάζεται Ά ρ α β ισ τ ί Ο υ ά δ ι  Μ ο ύ σ α ,  ή Κοιλάς τού Μ ω υ- 
σέως, καί πλησίον αυτής πρός δυσμάς υψόνεται τόόρος Ώ ρ ,  οπου 
άπέθανεν δ Ά α ρ ώ ν , τό όποιον καί οί "Αραβες ονομάζουν τήν 
σήμερον Ν έ β ι  Ά ρ ο ύ ν ,  ήγουν Ó ρος τού προφήτου Ά αριόν.

Ε ις  τήν περιοχήν τού Έ δ ώ μ  ήσαν καί ή Α ίλάθ, επ ί τού άνα- 
τολικού κόλπου τής ’Ερυθρά: Θαλάσσης, σωζομένη έως τήν σή
μερον, καί πλησίον αυτής ή Γασιών Γάβερ, δμοίως έπ ί τή ς θαλάσ
σης, όπου καί δ βασιλεύς Σολομών κατεσκεύασε πλοία . Γ '.  Βασ. 
θ '. 26, Δευτ. β '. 8.

Α Μ Α Α Η Κ .

Ο ί Ά μ α λ η κ ΐτα ι κατώκουν πρός δυσμάς τών Ίδουμαίω ν. Ησαν 
δέ φυλή άρχα ιοτά τη , Γεν. ιό '. 7, Ά ρ ιθ . κδ '. 20. Ο δτοι πρώ το ι 
άντεστάθησαν εις τούς Ίσραηλίτα ς μετά  τήν ά π ’ Α ϊγύπτου έξοδον, 
μ ετά  δέ πολυχρόνιον έχθραν πρός τούς Ίσραηλίτα ς, ήφανίσθησαν 
δπό τού Έ ζεκίου.

Μ Α Δ ΙΑ Μ .

Δύο φυλαί έφεοον καί μετέδωκαν εις τούς τόπους τω ν τό όνομα 
τούτο’ ή μέν πλησίον τού όρους Σ ινά , οπου κατέφυγεν δ Μωϋσής, 
Έ ξ ο δ . β '. 16, ή δέ πλησίον εις τούς Μ ω αβίτας, ή κα ί συμμέτο
χος μ έ  αυτούς τής πρός τον Ισ ρ α ή λ  έχθρας, Ά ριθ. κβ . 4, 5, Κριτ. 
στ '. ι-6 .

Χ Ε Ρ Σ Ο Ν Η Σ Ο Σ  Τ Ο Υ  Σ ΙΝ Ά .

Ή  μεταξύ τών δύο κλάδων τής Έ ρυθρας Θαλάσσης χερσόνη
σος εις μέν τά  παραθαλάσσια κατωκεΐτο δπό φυλών, ώς επ ι το 
πλεΐστον ά γνώ ιτω ν  εις ή μ α ς’ τό δέ ενδότερον ήτον έ ρ η μ ο ς  
μ ε γ ά λ η  κ α ί  φ ο β ε ρ ά ,  Δευτ. ά. 19, καί εις αυτήν έπλανώντο 

οί Ίσ ρ α η λ ΐτα ι τεσσαράκοντα χρόνους. ’Αδύνατον όμως είναι νά

“ Ή γο υ ν , τού τρωγλοδύτου, ήτοι κατοικοΰντος εις σπήλαια.

+ «Ύ περη φ α νία  τής καρδίας σου επήρέ σε κατασκηνούντα έν 
τα ΐς όπαΐς τών πετρώ ν’ υψών κατοικίαν «δ ιο ύ , λεγων εν τή  καρ- 
δία αυτού, Τ ίς  με κατάξει επ ί τήν γήν ; ’Εάν μετεωρισθής ώς 
άετός, καί εάν άνχμέσύν τών άστρων θής νοσσιάν σου, εκεΐθεν κα- 
τάξω  σε, λέγει Κύριος.»_ Ά βδιού, Ιδ. 3, 4.
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ίξα/.ριβώσωμεν ολας τάς θέσεις, έν αΐς έστρατοπέδευσαν κατά τό 
πολυχρόνιον τούτο διάστημα.

Τ ό  όρος Σ ινά  κατεστάθη τό σημαντικώτερον άπ ’ όλα τά  όρη 
τού κόσμου, διότι εκεί εφανερώθη ή δόξα τού θ εο ύ , καί αί δέκ« 
•ντολαί έλαλήθησαν θαυμασίως εις επήκοον όλου τού Ίσ ρ α η λ ιτι-  
κού λαού.

(3) Η  Ε Υ Δ Α ΙΜ Ω Ν  Α Ρ Α Β ΙΑ .

Ώ νο μ ά σ θη  ού-ιο πιθανώ ς διά τήν ευκαρπίαν καί τήν πο ικ ι
λίαν τώ ν προϊόντων τη ς. Μεταξύ δέ τούτων ήσαν καί είναι άκό- 
μη σίτος, κριθή, δρύζιον, λεμόνια, κ ίτρα , πορτογάλλια, ροίδια, 
σύκα, σταφύλια, καί πολλών ειδών άρυίματα.

'Υ πό  δέ τών ’Ισραηλιτώ ν τό μέρος τούτο τής Α ραβίας ώνο- 
μάζετο καί Α ι θ ι ο π ί α , “ Ά ριθ . ιβ '. ι, Β'. Π α ρ . κά. 16, Ά μ β . 
γ ’. 7. Τ ή ν  σήμερον ονομάζεται Ί έ μ ε ν .

'Η  Εύδαίμιον ’Α ραβία έκατοικεΐτο άπό άπογόνους καί τού Σ ή μ  
καί τού Χ ά μ . Γεν. ί. 7, 26- 28. 'Ο  Σ α βά  ή Σαβεύ, υίός τού Ί ε -  
κτάν, (εδ. 27,) πιθανώ ς ήτο πρόγονος τού λαού, έπ ί τόν δποΐον έβα- 
σίλευεν ή βασίλισσα, ίξτις επεσκέφθη τόν Σολομώ ντα.

Ή  Σα ναά , πρωτεύουσα τής Ί έ μ ε ν , ώνομάζετο καί εις τήν έκτην 
άκόμη έκατονταετηρίδα Ο υζάλ, κα ί, κατά τήν γενικήν γνώ μην τών 
Α ρ ά β ω ν , έθεμελιώθη δπό τού Ούζάλ (ήτοι Α ιζήλ), Γεν. ί. 27.

Ή. Ρ*“

Π Ε Ρ Ι  Ο Ρ Γ Η Σ .

Α Θ Η Ν Ο Δ Ω Ρ Ο Σ  ό φιλόσοφος εζήτησε τήν άδειαν τού ν ’ άπέλθη 
εκ τής αυλνίς τού Αύγούστου, επειδή ήτο γηραλέος. Ααβών αυ
τή ν , καί άποχαιρετών ενώ άφινε τήν αυλήν, εΤπε πρός τοΐς άλλοις, 
« Καΐσαρ, όταν όργίζησαι, ένθυμού νά μή  λέγης μ ή τε  νά πρά ττη ς 
τ ι, πριν άπαγγείλης τά  είκοσιτέσσαρα γρ ά μ μ α τα  τού ’Αλφαβήτου.» 
Δ ιά τούτο δ Καΐσαρ, λαβώ ν τήν χε ΐρά  του, « Μέ είσαι άκόμη 
άναγκαΐος,» είπε , καί τόν έβάσταξεν άκόμη έν έτος. Τόν κανόνα 
τούτον διεφήμισαν οί παλαιοί ώς σοφώτατον,

“Οπου πολλή οργή, εκεί καί κρυφή τις δπερηφανία βασιλεύει, 
ήτις έξάπτετα ι, ώς ή πυρ ίτις , δπό παντός σπινθήρος εγγίζοντος 
αυτήν. Μολονότι ή φυσική κλίσις ενίοτε μας παρακινεί, γενικώς 
είναι βέβαιον ό τι ή συνεχής καί μετά  πάθους άγανάκτησις άνα- 
βρύει εκ τής υπερηφανίας’ διότι ή δπερηφανία καί ή οργή είναι 
συνδεδεμέναι, ώς ή ταπεινοφροσύνη καί ή πραότης.

Π ερί τών ύβρεων, α ίτινες τόσον διερεθίζουσι τούς ανθρώπους, 
έκαμεν δ Μάρκος Ά ντω νΐνος ορθήν τινα  παρατήρησιν·— « Φ έρ ε 
τα ι τις κακώς πρός μ ε ;— Τ ί  εκ τούτου; Ή  πραξις είναι ιδία του, 
ώς καί ή θέλησις ήτις τόν παρακ ινεί’ ό'θεν ας στοχασθή αυτός. 
Τό πτα ίσ μ α  καί ή ΰβρις είναι ίδ ιά  του, και όχ ι ίδ ιά  μου. Έ γ ώ  
εδρίσκομαι εις τήν ποοσδιοοισθεΐσάν μοι θέσιν, καί εκπληρώ  τά 
καθήκοντα μου.»

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΏΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

Οί Ε λλη νες, περί τόν χρόνον καθ’ ον ύπετάχθησαν 
εις τους Ρωμαίους, ήσαν και πλούσιοι καί πολυάν
θρωποι. Ο ’Αλέξανδρος ειχεν έκβάλειν εις κυκλο
φορίαν θησαυρούς, έπισωρευΟέντας έν οιαστήματι 
πολλώ ν εκατονταετηρίδων ό δέ διαμελεσμός τής  
αυτοκρατορίας του εμπόδισε τήν άποζ'ύμνωσιν π ο λ -

* Τ ό  όνομα τούτο ο χ ι μόνον δεν ήτο, καθώς σήαερον, π ερ ιω - 
ρισμενον εις μέρος τής ’Α φρικής, άλλ’ έξετείνετο εως καί εις τά  
πλησίον τής Κ ασπίας Θαλάσσης μ έςη , ώ ; φαίνεται άπό Γεν. β '. 13.

] λών χω ρώ ν εις πλουτισμόν μιας μόνης βάσιλευού- 
ί ση ς. Ενεκα τού αριθμού τών πρωτευουσών καί 
I άνεξαρτήτων πόλεοιν έν τώ Ελληνικώ  κόσμω έκυ- 
ι κλοφόρουν τά χρήματα , καί ή κμαζε τό έμπόριον, καί 
■ ηυξανε το Ελληνικόν έθνος. Ο πληθυσμός τής Ε λ 

λάδος, ώς πάσης ά λλη ς χώ ρας, πιθανόν ότι παραπολυ 
διεφερεν εις διαφόρους περιόδους· καί ούδ’ ή αναλο
γία  τών δούλων πρός τούς έλευθέρους κατοίκους διέ
μενε ποτε έπί πολύν χρόνον άπαραλλάκτως ή αυτή. 
’Α λ λ ’ αί γνώσεις μας περί του πληθυσμού τής 'Ελ
λάδος εις διαφόρους έποχάς είναι τόσον α τελείς, ώσε 
διόλου αδύνατον ήθελεν είσθαι νά προσόιορίσωμεν εις 
ποιαν έποχήν τό 'Ελληνικόν γένος ήτο πολυανθρω- 
πότεοον. Η αύτοκοατοοία τών Ελλήνων ήτο α ά λ -ι ι ι  I I ι
λον εκτεταμένη εις τό διάστημα τής έκατονταετη- 
ρίδος, ήτις παρήλθεν αμέσως μετά  τόν θάνατον τού 
’Αλεξάνδρου- ά λ λ ’ έκ τούτου μόνου οέν δυνάμεθα 
άσφαλές τι νά συμπεράνωμεν περί τού ποιον λόγον  
ειχεν ή κατά τήν περίοδον αυτήν πληθύς τού 'Ελ
ληνικού γένους πρός τήν πληθύν τής έφεξής εκατον
ταετηρίδας.

Πόσον δέ είναι σφαλερά οίαδήποτε συμπεράσματα  
περί τού πληθυσμού τών αρχαίων χρόνων, συναγό
μενα έκ τού πληθυσμού τών κατοίκων εις τούς νεω- 
τέρους χρόνους, γίνεται δήλον όταν στοχασθώ μεν την 
ταχείαν αύξησιν τού ανθρωπίνου γένους εις τό π λ ε ϊ-  
στον μέρος τής Ευρώπης, εντός ολίγω ν ετών. Κατα 
τόν υπολογισμόν τού Γιββώνος, ό πληθυσμός τής 
'Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας έπί Κ/.αυοίου ήτον εκατόν 
είκοσι εκατομμύρια- τής δέ νεωτέρας Ευρώπης, καθ’ 
δν χρόνον έγραφε (1 7  7 0 ) ,  εκατόν επτά εκατομμύρια. 
Έ όόομήκοντα έτη οέν παρήλθον άκόμη, καί όμως 
αί άπαριθμούμεναι ύπ ’ αυτού χώ ραι περιέχουσινύπέρ  
τά διακόσια δέκα εκατομμύρια. II διαφορά, ή κατά  
διαφόρους έποχάς συμβασα εις τόν πληθυσμόν τών 
’Ιουδαίων, ίκανώς έξηγεΐ εις ποίας μεταβολάς ύπό- 

| κειται πάντοτε λαός άπεξενωμένος τής πατρίδος του, 
ώς ήτο, μετά τόν Αλέξανδρον, μ έγα  μέρος τού Ε λ -  

ί ληνικού έθνους. Οι ’Ιουδαίοι πολλάκις ήσαν όλιγώ - 
| τεροι— πολλάκις δέ ίσως καί πολυαριθμότεροι—  
I παρ’ όσον είναι τήν σήμερον καί όμως φαίνονται 

τανϋν ούχ ήττον πολυπληθείς ή έπί Σολομώντος,*

* Ή  άπογραφή τού Δ αβίδ , Β . Βασιλ. κδ '. 9) δεικνύει ότι οί 
Τουοαΐδ! ήσαν τότε περί τά πέντε Εκατομμύρια. Τ ά  άμετρα πλού- 
τη  του ¿ολομω ντος, οστις πρεπει να ειχεν ετήσιον εισόδημα περί 
τά  δύο Εκατομμύρια Λ ιτρών Στερλινώ ν, {220,0011,000 γροσίων), και 
δ παρών πληθυσμός τής Μ ελίτης, βστις είναι κ α τ’ αναλογίαν μ ε -  
γαλήτερος, καθιστώσί* τούτο ουδ’ άπίθανρν ούδ’ άπίστευτον- Ε ις 
τους χ_ρόνους τού Σω τήρος ήμώ ν οί ’Ιουδαίοι ήσαν πολυπληθέστα
τοι, κα ί μακράν διεσκορπισμένοι, καί είχον ήδη ¿¡ρτολέσει τήν ιδίαν 
αυτών γλώσσαν, Π ράξ. β '. 9. Ο ί “ Ελληνες εδειξαν πάντοτε ίσχυ- 
ροτέραν προσκόλλησιν εις τήν ιδίαν αυτών διάλεκτον.
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καθ’ ήν εποχήν ευρίσκοντο ειζ  τόν κολοφώ ν* του 
πλούτου, τη ς δυνάμεως, και τή ς οο'ςης τω ν. Ο 
πληθυσμός τής στερεας 'Ε λλάδος, τής Π ελοπόννη
σου, και των ϊονίω ν νήσων, εις τήν περίοδον ήτις 
παρήλθεν άπό των Περσικών πολέμω ν μέχρι του θα
νάτου του ’Αλεξάνδρου, ήτο, κατά τον υπολογισμόν  
κριτίκωτάτου Α γγ λ ο υ  συγγραφέως, τρία ήμισυ εκα
τομμύρια. ’Εάν δέ παραδεχθώ μεν τήν αυτήν π ο
λυανθρωπίαν εις τήν Κ ρήτην, τήν Κύπρον, τάς νήσους 
τού Αιγαίου Π ελάγους, και τάς αποικίας τάς επί των 
παραλίων τής Θράκης καί τή ς ’Ελάσσονος Α σίας, 6 
άριθμός ούτος πρέπει τουλάχιστον νά διπλασιασθή. 
Ο πληθυσμός τής Ευρωπαϊκής Ελλάδος φαίνεται δτι 

παρήκμασε μετά  τούς χρόνους τού ’Αλεξάνδρου. Τό 
άργύριον εγεινεν άφθονώτερον· ό Ε λλη ν ευκόλως 
ήδύνατο νά πλουτήση ξενιτευόμενος· ό πλούτος δ’ 
αυξηθείς ηύξησε τάς χρείας των ελευθέρων πολιτώ ν, 
καί αί μικροτεραι πολιτεία! δέν ήδύναντο πλέον νά 
όιατηρώσι τοσοΰτον πληθυσμόν, οσον εις τούς άρχαι- 
οτέρους χρόνους, δτε αί χρεΐαι ήσαν όλιγώ τεραι, καί 
ή μετοικεσία δύσκολος. Τό μέγεθος τών ιδιοκτη
σιών, καί, κατά συνέπειαν, ό άριθμός τών δούλων ηύ- 
ξήθησαν. Α λ λ ’ ομως ή μικρά έλάττω σις τού π λ η 
θυσμού τής Ε λλά δ ος ήτον ούδέν ως προς τήν α μ ε-  
τρον αΰξησιν τού έν ’Ασία καί Α ίγύπτω  'Ελληνικού  
πληθυσμού· εν δέ τή Μ εγάλη 'Ε λλάδι, Σικελία καί 
Κυρήνη δ άριθμός τών Ελλήνω ν δέν ειχ εν έλαττω - 
θή.* Ο Ε λληνικός πολιτισμός είχεν έκταθήν άπό 
τών όχθώ ν τού Ινδού μ έχ ρ ι τών Στηλών τού Ηρα- 
κλέους, καί άπό τών παραλίων τής Μ αιώτιδος Λ ίμνης  
μ έχρ ι τή ς νήσου τού Διοσκορίδου. Δυνάμεθα λο ι
πόν νά παραδεχθώ μεν, δτι κατ’ ούδεμίαν άρχαιοτέ- 
ραν εποχήν τής ιστορίας αύτών ήσαν οι 'Ελληνες πο
λυπληθέστεροι παρά καθ’ ον χρόνον οι 'Ρωμαίοι ήρ- 
χισ α ν τήν καθυπόταξιν τών χω ρώ ν, δσας έκεϊνοι 
έξουσίαζον.

Ό  ίδιογιώ μω ν ζηζεΐ όλα κατα rt¡r ¿π ι& νμίαν τον, καί 

ίναντιοντα ι εις πα ν ο,τι όο&όν.

Ο  Κικερυιν π α ρεχει διδόμενα πρός όπολογισμόν του αριθμού 
τών κατοίκων της Σ ικελίας εις τούς χρόνους του. Φ α ίνετα ι οτι 
ήσαν περί τα  δυο Ικα τομμόρια , ας είπω μεν 1,200,000.— Έ /Ο μ ε ν  
ωσαύτως ακριβείς πληροφορίας περί του στρατού καί τών προσό
δων Π τολεμαίου του Φ ιλαδέλφου, (π . X . 245.) Τ ό  βασιλέων αύ- 
τοϋ περιελάμβανε τήν Α ίγυπ τον , Κ υρηναϊκήν, Κοίλην Συρίαν, 
Φ οινίκην, Κύπρον, Κ αρίαν, Λ υκίαν, Π αμφυλίαν, και Κ ιλικ ίαν. 
Ό  στρατός αΰτοϋ συνίστατο από 200,000 πεζούς, 20,000 ίπ π ε ΐς , ϊοοο 
πολεμικές άαάξας, καί 400 ελέφαντας* δ δέ στόλος, άπο 1500 τρ ι- 
ήρεις, και ϊοοο φορτηγά πλοία. Τ α  Ιτη'σια εισοδήματα τη ς βα- 
οιλειας του ήσαν ΐ4,βοο τάλαντα , ή 275,οοο,οοο γροσίων, καί ι,δοο,οοο 
Ά ρ τ ά β α ι σίτου, ήτοι περί τά  πέντε  εκατομμύρια κοίλων. Τ ο  τα- 
αεϊόν του λέγετα ι δτι περ ιε ίχε  740,000 τά λαντα , ήτοι υπέρ τά  ιοο,- 
«οο,οοο λίτρων στερλινών.

Ε Μ Π Ο Ρ ΙΟ Ν  Τ Ω Ν  Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν  Π Ε Ρ Ι  Τ Λ Σ  Α Ρ Χ Α Σ
Τ Η Σ  Ο Γ Δ Ο Η Σ  Α Π Ο  Χ Ρ . Ε Κ Α Τ Ο Ν Τ Α Ε Ί Τ 1 Ρ ΙΔ 0 Σ .

ΟΫΔΑΜΟΥ τής οικουμένης έξαρτάται ή τών κατοίκων 
ευημερία τοσοΰτον έκ του εμπορίου, όσον έν τή Ελληνική 
χώρα τή περί τό Αίγαΐον Πέλαγος. Ορη καί θάλασσαι 
διαχωρίζουσιν αυτήν εις περιοχάς, τόσον διαφόρους εις 
τά είδη τών προϊόντων, ώστε, αν τό έμπόριον δέν εύκο- 
λύνη μεγάλως τήν ανταλλαγήν τών περισσευμάτων έκά- 
στης, έπεται άναγκαίως ή ολιγανθρωπία, ή πενία, καί ή 
ένδεια.

Οί Ελληνες κατεΐχον έτι περί τάς άρ/άς τής όγδοης 
άπό Χρ. έκατονταετηρίδος τό πλεΐστον μέρος του έμ7ϊό- 
ρίου, όπερ αιώνας άπη'λαυον καθ’ όλην τήν Μεσόγειον. Η 
καταστροφή όμως τής Αλεξανδρείας καί Καρχηδόνος έκο- 
λόβωσεν αυτό ούκ ολίγον, καί ή ΰπαρξις πολυαρίθμου θα
λασσίου χληθυσμου έν Συρία, Αίγύπτω, καί Αφρική, ένί- 
σχυσε τούς Αραβας νά μεθέξωσιν έκ τών έμπορικών ωφε
λειών, αϊτινες μέχρι τοΰδε ήσαν περιωρισμέναι εις τούς 
Ελληνας. ή  τών Καλιφών απόλυτος κυβέρνησις, καί ό 
τών Χριστιανών υπηκόων ζηλότυπος φόβος των, καθίγων 
επισφαλή τήν ιδιοκτησίαν έν τώ κράτει αύτών, καί τό έμ
πόριον δέν ήδύνατο ν’ άκμάση μετά τοσαύτης ησυχίας, όσην 
έχαιρεν υπό τον νόμιμον δεσποτισμόν τών Βυζαντινών αύ- 
τοκρατόρων καθότι τό έμπόριον δέν δύναται νά ύπαρξη 
πολύν χρόνον άνευ συστηματικής διοικήσεως, καί ταχέως 
παρακμάζει, έάν ποσώς διακοπή ό φυσικός δρόμος του.

0  πλούτος τής Συρίας, καθ’ όν καιρόν κατεκτη'θη ύπό 
τών Αράβων, άποδεικνύει ότι αί έμπορικαί πόλεις τής 
Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας είχον έτι ικανόν έμπόριον. Συνο- 
δοιπορία έκ τετρακοσίων φορτίων μετάξης καί σακχάρεως 
έβάδιζε προς τήν Βααλβέκ, καθ’ όν χρόνον ή πόλις αυτη 
προσεβλήθη. Ηκμαζον πολλαχοΰ έκτεταμένα μεταξουρ
γεία καί βαφεία, καί διάφοροι μεγάλαι πανηγύρεις έβοή- 
θουν εις τό νά κυκλοφορώσιν αί τής χώρας διάφοροι πραγ- 
ματεΐαι εις τάς διαφόρους έπαρχίας. Π σύστασις ταχυ
δρομείων παρημελη'θη κατά πρώτον ΰπό τών Αράβων, 
άλ,λά μετ’ ού πολύ παρετηρήθη ότι τόσον αναγκαία ήσαν 
εις τήν ευδαιμονίαν του τόπου, ώστε άποκατεστήθησαν 
παρά τίνος τών επισήμων Καλιφών. Αί Συριακαί πόλεις 
έξηκολούθουν, ΰπό τήν κυβέρνησιν των Σαρακηνών, νά δια- 
τηρώσι τά πλούτη καί τό έμπόριον των, έν όσω διέμενον 
ανέπαφα τά άστυκά των δικαιώματα. Τούτου δέ τρανή 
άπόδειξ ις είναι ότι τά έπιτόπια νομισματοκοπεία έξέδιδον 
όλα τά κυκλοφοροΰντα εις τήν χώραν νομίσματα μέχρι του 
695, οπότε ό Σουλτάνος Αβδαλμελίκης πρώτον έσύστησεν 
εθνικόν χρυσοΰν καί άργυροΰν νόμισμα.

Ούδ’ αύταί τών Αράβων αί κατακτήσεις ίσχυσαν νά 
στερήσωσι τήν αυτοκρατορίαν τής έκ του Ινδικού έμπο- 
ρίου μεγάλης μετοχής της. Μολονότι έστερήθησαν οί 
Ελληνες πάσης αμέσου πολιτικής έπ αύτοΰ επιρροής, είχον
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όμως έτι εις τήν εξουσίαν των τό έμπόριον τής μετακο
μιδής κατά τό νότιον τής Ευρώπης· καί τά ίνδικά εμ
πορεύματα, τά εις τήν αγοράν αυτήν προσδιωρισμένα, έπέρ- 
νων σχεδόν όλως διόλου άπό τάς χεϊράς των. Οί Αρα
βες, μ όλας τάς διαφόρους έκστρατείας όσας ήτοίμασαν 
διά νά προσβάλωσι τήν Κωνσταντινούπολή, δέν έπέτυ- 
χον ποτέ να συγκροτήσωσι θαλάσσιον δύναμιν· παρήκμαζε 
δέ τό ναυτικόν· κράτος των άναλόγως μέ τήν έλάττωσιν 
του άριθμοΰ καί του πλούτου τών Χριστιανών υπηκόων 
των, μέχρις ού κατήντησεν εις ολίγα πειρατικά πλοϊα. Οί 
αύτοκράτορες τής Κωνσταντινουπόλεως πραγματικώς έτι 
έθαλασσοκράτουν, καί οί ύπηκόοι αύτών άττήλαυον όσα 
πλούτη παρέχει τό διά θαλάσσης έμπόριον.

Τό κυριώτερον έμπόριον τών Ελλήνων, μετά τάς Αρα- 
βικάς κατακτήσεις, συνίστατο έκ τριών κλάδων,— του έμ- 
πορίου τής Μεσογείου προς τά έ'θνη τής Δυτικής Εύρώ- 
ττης, του εσωτερικού εμπορίου, καί του έμπορίου του Εΰ- 
ξείνου Πόντου. Η κοινωνική κατάστασις, εις τά νότια 
μέρη τής Ευρώπης, ήτον έτι τόσον ά'τακτος, κατά συνέ
πειαν τής έπιδρομής καί του καταικισμοΰ τών βαρβάρων, 
ώστε οι Ελληνες και οι Ιουδαίοι ήσαν οί αόνοι έλιποροι,
^  1 Τ  ν / '  { 5ι ι  .. /  *όι ων εισηγοντο τα Ινόικα προιοντα και τα χειροτέχνη- 
ματα τής Ανατολής. Αρώματα καί θυμιάματα άνηλί- 
σκοντο παμπολλα κατ εκείνην τήν εποχήν* μεγάλην άρω- 
μάτων ποσοτητα μ.ετεχειριζοντο έν ταϊς τραπέζαις αύτών 
οι πλούσιοι, και οι Χριστιανοί έκαιον τότε καθ’ έκάστην 
θυμίαμα έν ταϊς έκκλησίαις. Τά χρήματα, δι’ ών τό έμ
πόριον τοΰτο ένηργεΐτο, ήσαν κατά τό πλεΐστον μ.έρος Ελ
ληνικά- άφοΰ δ’ οί Αραβες κατέστησαν δεσπόται τών δύο 
κυριωτέρων οδών του ίνδικοΰ έμπορίου, διά τής Περσίας 
καί Συρίας, καί διά τής Ερυθράς Θαλάσσης καί τής Αί
γυπτου, έφευρηκαν τρόπους νά μεθέξωσι τών ωφελειών αΰ- 
τοΰ, ώς οί διανομείς τών ειδών του εις τούς μακρυνούς άνα- 
λωτάς. Η άνάλωσις των Ινδικών προϊόντων ήτον έν γένει 
τόσον μικρά εις ένα έκαστον λιμ,ένα, ώστε ολόκληρα φορ
τία τών πραγματειών τούτων δέν ήδύναντο νά διατηρώσι 
τήν μεταξύ τής Ανατολής καί τής Δύσεως εμπορικήν συγ
κοινωνίαν. Ot Ελληνες καθίστων επικερδές τό έμ,πόριον 
τούτο, καθό διαμένοντες κάτοχοι τοΰ πλείστου μέρους τών 
χωρών, όσαι παρείχαν εις τήν Ευρώπην μετάξιον, έλαιον, 
καί οίνον. Οί Ελληνες μόνοι κατεσκεύαζον τά πολυτι
μότερα χειροτεχνήματα έκ μετάξης, βεβαμμένου μαλλίου, 
πολυτίμων λίθων, καί πολλά είδη ιματισμού καί καλλωπι
σμού* ουτω δε ήδύναντο ποικιλλοντες νά συγκροτώσι τά 
διάφορα φορτία των. Π άξ*ολογότης του έμπορίου τούτου, 
μετα τής εζ αυτοΰ προερχόμενης δυναμεως καί επιρροής, 
ήτον εν τών κυριωτέρων μέσων, δι’ ών ήδυνήθη ή Ρωμαϊκή 
αυτοκρατορία νά διατηρήση τάς έν Ισπανία καί Σαρδοΐ κα
τακτήσεις του Ιουστινιανού, ή  εμπορική αυτη επιρροή 
τού Ελληνικού έθνους έχαλίνου τήν δύναμιν τών Γότθων, 
τών Λογγοβάρδων, καί τών Αβάρων, καί προσεκτάτο εις

τον λαόν τοσούτους φίλους, όσους έγέννα έχθρούς ή φιλαρ- 
γυρια και ή τυραννία των έξάρχων καί αύτοκρατορικών 
υπαλλήλων. Σημειωτέον δ’ ένταΰθα ότι τά σκώμματα 
κατά τής κυβερνήσεως καί τών προσώπων τών έξάρχων, 
άτι να περισσεύουσιν εις τά πονήματα τών Ιταλών, ό'θεν καί 
αντέγραψαν αύτά οί ίστορικώι τής Δυτικής Ευρώπης, πρέ
πει πάντοτε νά έξετάζωνται έπιμελέστατα, επειδή αύτά 
τωόντι είκονίζουν αληθώς μόνον τήν βιαίαν αποστροφήν 
καί έχθραν τών Λατίνων έκκλησιαστικών πρός τάς άρχάς 
τής ανατολικής αυτοκρατορίας. Δέν πρέπει δέ νά λησμο- 
νώμεν ότι ό λαός τής Ρώμης, τής Βενετίας, καί τής νοτίου 
Ιταλίας, προσεκολλώντο εις τήν Ρωμαϊκήν αυτοκρατορίαν 
άπό αισθήματα τοΰ συμφέροντος, πολύν χρόνον άφοΰ απέ
κτησαν τήν ίσχύν νά γένωσιν έντελώς ανεξάρτητοι. Προ- 
ήρχοντο δέ τά αισθήματα ταΰτα τοΰ συμφέροντος έκ τού 
έμπορικοΰ συνδέσμου τής Δύσεως καί της Ανατολής. Η 
Βενετία, ή Γένουα, καί ή Αμ.άλφη δέν είχον έτι ικανά κε
φάλαια, ώς*ε νά έξακολουθώσι τό ανατολικόν έμπόριον άνευ 
τής βοήθειας τών Ελλήνων.— Τά φορτία τών έκ'του βορρά 
έπιστρεφοντων πλοίων συνίσταντο κατά τό πλεΐστον μέρος 
άπό δούλους, ξυλείαν, άκατεργάστους υλας διαφόρων ειδών, 
καί ζωοτροφίας διά τάς παραθαλασσίους χώρας.

Ο κυριώτερος κλάδος τοΰ έμπορίου, έν μεγάλη έπικρα- 
τεια, πρέπει πάντοτε νά ήναι τό ένεργούμενον έντός τής 
ίδιας αύτής περιοχής πρός όφελος τών υπηκόων της. Η 
ευημερία τών κατοίκων τής Ρωμαϊκής αύτοκρατορίας, μετά 
τούς χρόνους τοΰ Ηρακλείου, έξηρτάτο, ένεκα ιδιαιτέρων 
περιστάσεων, έκ τοΰ έμπορίου* μ’ όλην δέ τήν αθλιότητα 
και τήν έρήμωσιν τοΰ κράτους ύπήρχον έτι πολλοί βαθύ
πλουτοι καί εξευγενισμένοι πολΐται, καί τό εσωτερικόν 
τούτο έμπόριον συνεισέφερε πολύ πρός αύ'ξησιν τών προσ
όδων* αύτό δέ, έάν άφίνετο άπεριόριστον, πιθανόν ότι ήθε
λε σώσει τήν Ρωμαϊκήν αύτοκρατορίαν* άλλ’ αί οίκονοιχι- 
και δυσκολιαι, αί προξενηθεΐσαι ύπό τής ασώτου δαπά- 
νης ίους-ινιανου τοΰ Πρώτου, παρεκίνησαν τον αύτοκράτοοα 
τούτον νά επινόηση σύστημα μονοπωλίων, εις ο έτέμενε, 
και όπερ έςέτεινε, μέχρις ού τό έμπόριον τής αύτοκρατο
ρίας έπεσεν εις τάς χεΐρας τών ελευθέρων πολιτών τής Βε
νετίας καί τής Αμ,άλφης, οίτινες έκ τών μέτρων τούτων 
ήναγκάσθησαν νά κηρυχθώσιν ανεξάρτητοι. Τό μετάξιον, 
το έλαιον, καί διάφορα χειροτεχνήματα ήσαν μονοπώλια 
τής κυβερνήσεως. Περιορισμοί έπετίθεντο ένίοτε εις ιδι
αιτέρους κλάδους Αοΰ έμπορίου πρός όφελος εύνοουμένων 
ατόμων. Τό έμπόριον τών γεννημάτων, μεταξύ τών δια
φόρων έπαρχιών τής αύτοκρατορίας, ύπεβάλλετο εις βαρείας 
καί αύθαιρετούς πολλάκις διατάξεις* αί δέ δυσκολίαι, όσα; 
ή φύσις είχεν άύτιβάλειν εις τήν κυκλοφορίαν τών αναγ
καίων τής ζωής, ώς κέντρον εις τήν άνθρωπίνην φιλοπο- 
νίαν, έπολυπλασιάζοντο, καί ηύξάνοντο αί ρίνωμαλίαι τής 
τιμής πρός όφελος τοΰ ταμείου, ή τό κέρδος τών οικονομι
κών ύπαλλήλων, μέχρις ού τό βαρύ φορτίον κατέστοεψε 
τήν βιομηχανίαν.
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ί χ  μονοπώλια ταΰτα, καί ή διοίκησις ήτις ύπεστήριζεν 
αύτα, ήσαν φυσικώ τώ λόγω επαχθέστατα εις τα; εμπο
ρικά; κλάσεις. Οτε δέ κατέστη άναγκαιον πρός ίξακο- 
λουθησιν τού διά θαλάσσης εμπορίου, νά παραβη τον γενι
κόν αύτής κανόνα ή κυβέρνησες, και να έμπιστευθή όπλα 
εις τούς υπηκόους, και να συγχώρηση τον άπαρτισμόν ενό
πλων πλοίων, τα ένοπλα ταΟτα πλοία, οπότε ήδύναντο 
ατιμωρητί να πράξωσιν οΰτω, κατεπάτουν τα μονοπώλια 
καί τάς οικονομικά; διατάξεις των αύτοκρατόρων. Η άνε- 
ξαρτησία των Ιταλικών καί Δαλματικών πόλεων έγεινε τό
τε άπαραιτήτως αναγκαία εις την εμπορικήν εύ δα ι μανίαν 
των. Ολίγη αμφιβολία δυναται νά ύπαρξη ότι, άν αΐ 
Ελληνικαί έμπορικαί κλάσεις ήδύναντο ν’ άποκτήσωσι τα- 
σαύτην σχετικήν δύναμίν όσην αί ίταλικαί, καί αύταί ή'θε- 
λον κηρυχθήν ανεξάρτητοι· διότι οι αύτοκράτορες της Κων
σταντινουπόλεως ποτέ δεν έθεώρουν άλλως τούς έμπορους 
της επικράτειας αύτών είμή ώς κλάσιν, άφ’ η'ς ν’ άργυρο- 
λογώσι κατά πάντα δυνατόν τρόπον. Τό ελάττωμα δέ 
τούτο, κοινόν εις όλας τά; απολύτους κυβερνήσεις, καί ή 
των δεσποτιον εν γένει απέχθεια προς την ανεξάρτητον 
θεσιν καί χαρακτήρα των έμπορικών κλάσεων, συνήθως 
ύπαγορεύουσι ταιαΰτα μέτρα, όποια διώκουσιν επί τέλους 
τό έμπόριον εκ των οεσποτικώς κυβερνωριένων χωρών. Αί 
μικραί πολιτείαι της Ελλάδος, αί έλεύθεραι πόλεις της Συ- 
οιακης παραλίας, ή Καρχηδών, αί δημοκρατίαι της Ιτα
λίας, αί Γερμανικαί έλεύθεραι πόλεις, ή Ολλανδία, ή Αγ
γλία, καί ή Αμερική, όλαι διά της ιστορίας αύτών έξηγούσι 
πόσον τό έμπόριον έξαρτάται άπό των ελευθέρων εκείνων 
θεσμών, οίτινες έμποδίζουσι την οικονομικήν καταδυνα- 
στείαν- ένω ή Ρωμαϊκή αυτοκρατορία παρέχει διδακτικόν 
υ,άθημα τού εναντίου.

Τό έμπόριον τής Κωνσταντινουπόλεως προς τάς περί 
τόν Ευξεινον Πόντον χώρας ήτον άξιόλογον στοιχεϊον εις 
τήν εμπορικήν ευδαιμονίαν τής αύτοκρατορίας. Τό Βυ
ζάντιον είχε χρησιμεύσει πάντοτε ώς ή αποθήκη του εμ
πορίου τούτου, καί τού πρός μεσημβρίαν τού Ελλησπόντου, 
ακόμη καί πριν γένη πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής αύτοκρα
τορίας. Μετά τό συμβεβηκός δ’ αύτό, τό έμπόριόν της 
ηύξη'θη τοσουταν, όσον ό πληθυσμός της. Εκ τής Αίγύ- 
πτου έλάμβανε φόρον σίτου, έκ δέ τής Ταυρικής Χερσονή
σου ©όρον βοών όθεν αί ζωοτροφιαι ή σαν γενικώς εΰ'ωνοι,

καί έκαμνον αυτήν έδραν άκμαζούσης περί τά χειροτεχνή
ματα βιομηχανίας. Τό έμπόριον των πρός άρκτον του 
Εύξεινου Πόντου χωρών, τό ίνδικόν, καί τό των διφθερών, 
διά τής Κασπίας, του Ωξου, καί τού Ινδού, κέντρον είχον 
τήν Κωνσταντινούπολή, όθεν οί έμποροι διένεμον τά. διά
φορα ταύτα είδη μεταξύ των εθνών τής Δύσεως, καί έλάμ- 
βανον εις ανταλλαγήν τά προϊόντα των χωρών αύτών. 
Τήν μεγάλην αξίαν τού εμπορίου τούτου, ακόμη καί πρός 
τά βάρβαρα έθνη άτινα έλάμβανον μέρος εις αύτό, άνα- 
φέρουσι πολλάκις οί Βυζαντινοί ιστοριογράφοι. Οί Αβα
ρές είχον ώφεληθή μεγάλως άπό τό έμπόριον τούτο, καί ή 
πτώσις τής αύτοκρατορίας των άπεδόθη εις τήν παρακμήν 
του· μολονότι όλίγη άμφιβολία δύναται νά ύπαρξη, ότι τό 
άληθές αίτιον τής παρακμής του τε εμπορίου και τής δυ- 
νάμεως των Á βάριαν προήλθεν έκ τής άβεβαιότητος τής 
ιδιοκτησίας, ή τις έπήγαζεν έκ τής δυσνομίας. Ó πλούτος
των εμπορικών καί χειροτεχνικών κλάσεων τής Κωνσταν
τινουπόλεως συνέτεινεν, ούκ ολίγον, εις τήν επιτυχίαν, μεθ’ 
ής ή πόλις αύτη άπέκρουσε τά; προσβολάς τών Αβάρων 
καί τών Σαρακηνών.

Ε Π Ε Ρ Ν Ο Ύ Σ Α  διά τον  αγρού του οκνηρού, και διά τον  

άμπελώ νος τού άνθρω πον τού ενδεούς φ ρένω ν και ¿δον, 

παντού είχον φυτρώσει? ά κα νθ ο ι, και κνίδαι είχον σκεπάσε 

τό πρόσωπον αντον, και τό λ ιθόφ ρα γμ α  αυτού ητο κατα- 

κρημνιβμένον. Τ ότε εγώ θεωρησας εσνλλογίσθην εν τρ καρ- 

δία μου' είδον, καί ελαβον νο υ θ εσ ία ν — Ολίγος ύπνος, ολ ί

γος νυσταγμός, όλίγη συμπλοκή των χειρών εις τόν ύπ νο ν  

και ή πενία  σου ερχεται ταχυδρόμος, και η ενδειά σου ώς 
άνθρω πος ένοπλος.

' Ο οκνηρός εις τό εργον του είναι βέβαια αδελφός τού 
άσωτον.

ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.
Ό  Δημοσθένης, μετά Εικονογραφίας, 81. Ό  Μέγας ’Αλέξαν

δρος, 82. "Οτι αί Γυναίκες οί Πριότιστοι Παιδαγωγοί καί Ά ν α - 
τροφεΐς, 85. Ό  'Ρασσέλας, Κεφάλ. κστ'·—κζ'.—κή. 85. Διάφορα 
ειδη Φιλομαθείας, 88. Καθήκοντα τού Δημοδιδασκάλου πρός τους 
Γονείς τών Μαθητών αυτού, 88. Περί Ηφαιστείων ή Πυριπνόων 
Όρέων, 90. Ή  έκ τών Θλίψεων Ωφέλεια, 90. Σημειώσεις περί 
τής Τέρας Γεωγραφίας. Άριθ. 3. 91. Περί’Οργής, 93. Πληθυσμός 
τών ’Αρχαίων Ελλήνων, 93. Έμπόριον τών 'Ελλήνων περί τάς 
άρχάς τής Όγδοης άπό Χρ. Έκατονταετηρίδος, 9«.

' Ενεκα τής απουσίας τοδ Συντάκτου, έμειναν τυπογραφικά τινα παροράματα έν τώ τελευταίω άριθμφ τής ’Αποθήκης, 
διορθούμεν τά δπωσούν άξια λόγου.

Έν Σελίδι 66, Στήλη δευτέρα, Στίχω 40, καί εις τήν, άνάγνωθι , ώς εις τήν
πρώτη,
δευτέρα.

68,
77,

23, νά άξιωθή,
16, καί τήν μόνην, 
8, τάς δευτέρας,

14, οφοδράν,
15, όιαρκοΰσαν,

8, εις γυναικεϊον,

, νά Ιξισωθη 
, ώς τήν μόνην 
, τά δεύτερα 
, σφοδραί 
, διαρκούσαι 
, είς τό γυναικεϊον


