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Ο ΜΕΓΛΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.

Ο ί ΑΕίΣ βασιλεύς ή στρατηγός ένήργησε τοσαΰτα 
εις τό μέγ<* Οέατρον τοΰ κόσμου, 6'σα δ Μακεδών 
’Αλέξανδρος. Ο Καϊσαρ, ό άλλος μέγας δορικτή- 
τωρ τής άρχαιότητος, πιθανώς όχι υποδεέστερος τοΰ 
’Αλεξάνδρου τήν ικανότητα, άντίζηλος δ’ αύτοΰ κατά 
την φήμην, ειχε πολΰ μικροτέραν έπιδροήν εις τά 

ή. 5

τής άνθρωπότητος· διότι και πριν αύτοΰ ή τής Ρώ
μης δυσάγωγος πολιτεία έτεινε ταχέως εις τον δε- 
σποτισμδν, καί τδ μόνον άμφίβολον ήτο ποιος ήθελε 
λάβει τήν δεσποτικήν άρχήν, ό Πομπήϊος ή δ Καΐ- 
σαρ, δ άντιπρόσωπος της άριστοκρατικής, ή ο ευνο
ούμενος τής δημοκρατικής φατρίας· 4 - ζήτημα, ωζ
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όυναμεθα έκ τής έκβάσεως νά συμπεράνωμεν, ογι 
ζωϊκώς άξιόλογον εις τάς υπηκόους μυριάδας. Ο 
βιος του Αλεξάνδρου, άπ’ εναντίας, ήτο μία έκ των 
κρισίμων έκείνων εποχών, αιτινες μετέβαλον τήν 
ιστορίαν του πεπολιτισμένου κο'σμου. Αυτός προε- 
φητεύθη ώς μέσον προσδιωρισμένον είς έκτέλεσιν των 
του ΐψίστου βουλών έκρήμνισε τάς δυνατάς αυτο
κρατορίας της γης- αντικατέστησε νέας βασίλικάς 
οικογενείας, νέα ήθη, και νέαν γλώσσαν είς τό πλου- 
σιώτατον μέρος του γνωστού κόσμου- συνδέει τήν 
ίεράν προς τήν έξωτερικήν ιστορίαν, καί ώς τοιούτος 
είναι τά μέγιστα αξιόλογος καί περισπούδαστος, ανε
ξαρτήτως τής γοητικής εκείνης δόξης ήτις συνοδεύει 
τάς λαμπράς ιδιότητας καί τάς θαυμαστάς έπιτυγείς 
πράξεις.

Οι Μακεδονες, τών οποίων ό Αλέξανδρος ήτον ό 
κατά κληρονομίαν βασιλεύς, ¿θεωρούντο είς τούς 
λαμπροτέρους χρόνους τής 'Ελλάδος σχεδόν ώς βάρ
βαροι, ανάξιοι νά συναριθμώνται μετά τών έξευγε- 
νισμένων κατοίκων τών Ελληνίδων πολιτειών- οί 
βασιλείς δ’μως τής Μακεδονίας κατήγοντο έκ τού 
Αργους, καί έγενεαλογοΰντο έκ τού έντίμου οικου 

τού Ηρακλέους. Φίλιππος, ό πατήρ τού ’Αλεξάν
δρου, ητον ό πρώτος έξ αύτών, όστις κατέστησε φο- 
βεράν τήν δύναμίν του είς τούς πρός μεσημβρίαν 
Ελληνας. Ητον ανδρείος, μεγαλόψυχος, καί φιλό

δοξος ήγεμών, έξίσου έπιτυγχάνων είς τό διαπραγ- 
ματεύεσθαι καί είς τό πολεμεϊν. 'θ  προσφιλής σκο
πός του ήτο νά άναγνωρισθή αρχηγός τού 'Ελληνι
κού έθνους- τούτο δέ κατώρθωσεν επί τέλους, μετά 
μακράν σειράν επιτυχών αγώνων, διά τής έν Χαι- 
ρωνεία νίκης κατά τών Θηβαίων, Αθηναίων, καί 
άλλων συμμάχων πολιτειών, π. X. 338. 'Η απο
φασιστική αύτη μάχη κατέβαλε πάσαν φανεράν άν- 
τιστασιν και μετ ού πολύ, είς σύνοδον συγκροτη- 
θεισαν έν Κορίνθω, διωρίσθη αρχιστράτηγος τής 
Ελλάδος, μέ σκοπόν νά είσβάλη είς τήν Περσίαν 

έπι κεφαλής τών ήνωμένων δυνάμεων τού Ελληνικού 
έθνους. Αλλ έόολοφονήθη πριν έκτελεσθή ό σκο
πός ουτος, π. X. 336. Αίτια δέ τού τραγικού τού
του συμβάντος άπεδόθησαν διάφορα ύπό διαφόρων 
ιστορικών, μερική μνησικακία, οικιακή διχόνοια, καί 
ό ζηλότυπος φόβος τής Περσίας.

'Ο ’Αλέξανδρος έγεννήθη είς τήν Πέλλαν, π. X. 
356. Ως δέ πατρόθεν έγενεαλογεΐτο έκτοΰ 'Ηρα
κλέους, ούτω διά τής μητρός αυτού ’Ολυμπιάδος, 
τής εκ του βασιλικού οικου τής Ηπείρου, κατήγετο 
από τού Αχιλλεως. Μολονότι δέ ήτο λαμπρά ή 
γενεαλογία του, ή γέννησις αυτού όμως ήτον αμφί
βολος- διότι ό Φίλιππος ύπώπτευε τήν απιστίαν τής 
’Ολυμπιάδος, καί πολλοί συγγραφείς όητώς βεβαι-

ούσιν αυτήν. ’Αφού κατέστη διαβόητος ό ’Αλέξαν
δρος, ή κολακεία διϊσχυρίζετο ότι ό Ζεύς, όάναξ τών 
θεών, είχε δώσειν ύπαρξιν είς τόν μέλλοντα δορι- 
κτήτορα τού^κόσμου- καί ή κενοδοξία ή ή πολιτική 
έδέχετο καί διέδιδε τόν μύθον. Είς τούς μετά ταΰτα 
χρόνους έμνημονεύετο ώς άξιόλογος σύμπτωσις, οτι 
ό έν ’Εφέσω λαμπρός ναός τής ’Αρτέμιδος έπυρπο- 
λήθη τήν νύκτα τής γεννήσεώς του. ’Ανετράφη δέ 
μετ’ έπιμελείας καί φρονήσεως, καί άποκατέστη εύ
ρωστος καί δραστήριος, έμπειρος είς στρατιωτικά γυ
μνάσματα καί είς τήν χρήσιν τών οπλών. Είς τό 
τρέχειν καί τό ίππεύειν ήξιώθη μεγίστης ύπεροχής- 
καί μία τών μάλλον διαβόητων πράξεων τής νεότη- 
τος αύτού ήτον ή καταδάμασις Θετταλικού τίνος με
γαλοπρεπούς ίππου, οστις είχε προσφερθήν εις τόν 
πατέρα του ν’ άγορασθή ώς γενναιον ζώον, άλλ’ άπε- 
βλήθη, καθό τοσούτον άγριος, ώστε ούδείς ήδύνατο 
να ίππευση έπ αυτού. Ουτος ήτον ό περίφημος 
Βουκέφαλος, οστις, αφού έβάστασε τόν Αλέξανδρον 
καθ όλους τους Περσικούς πολέμους, άπέθανεν είς 
τήν κατά τού Πώρου μάχην, έπί τών οχθών τού Υ- 
δ 7.σ π ου. Χο πνεύμα του εκαλλιεργείτο ούχ ήττον 
έπιμελώς παρά τό σώμά του. Δεκαπενταετής έτέθη 
ύπό τήν άμεσον έπιστασίαν τού ’Αριστοτέλους, οστις 
διέμεινε παρ’αύτώ μέχρις ού έκίνησε κατά τής Περ
σίας. Εικάζεται δε ότι ό φιλοσοφος συνέγραψε πρός 
χρήσιν αύτού τάς ετι σωζομένας πολυτίμους πραγ
ματείας του, περί λογικής, ποιητικής, κτλ. καί ύπάρ- 
χει επιστολή τις, έν ή ό Αλέξανδρος επιπλήττει τόν 
όιόάσκαλον αύτού « διότι έξέδωκε τούς κλάδους εκεί
νους τής έπιστήμης, οίτινες δέν έμανθάνοντο μέχρι 
τούδε πλήν άπό ζώσης διδασκαλίας. Κατά τί θέλω 
ύπερέχειν άλλων, έάν ή βαθυτέρα γνώσις ήν απέκτη
σα παρά σοΰ κοινοποιηθή είς άπαντας;» Τό χωρίον 
δέ τούτο έμπορεί νά μάς όδηγήση είς άνακάλυψιν 
καί τών άγαθών καί τών πονηρών ιδιοτήτων τού 
Αλεξάνδρου. Εδίψα μεν τήν σοφίαν, όχι όμως απλώς 
χάριν αυτής, όχι διά τήν άφηρημένην άξίαν της, 
αλλά πρός εύχαρίστησιν τής φιλοδοξίας του, διά νά 
γενη υπέρτερος άλλων-— καί είς τήν προκειμένην πε- 
ρίστασιν, καθ’ ήν όμολογουμένως εζήτει καί ύπελή- 
πτετο τας γνώσεις διά φιλαύτους σκοπούς. Πόσον 
μέν έπέδωκεν είς τάς άφηρημένας έπιστήμας, μάς 
λείπουσι τά μέσα ώστε νά προσδιορίσωμεν ότι όμως 
αί δυνάμεις του έπιμελώς έκαλλιεργήθησαν, είναι 
πρόδηλον. Η φράσις του καί είς το λαλεΐν καί είς 
τό γράφειν ήτο σαφής καί καθαρά- ή ίκανότης του 
ήρμοζεν ούχ ήττον είς πολιτικάς παρ’ είς στρατιω- 
τικάς υποθέσεις- πρό πάντων, είχε τήν δύναμήν τού 
άψχειν, τήν υπεροχήν έκείνην είς τά πνεύματα τών 
άλλων, ήτις φαίνεται μέρος τής φυσικής συστάσεως
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τών όσοι άπολαύουσιν αύτήν, μή άποκτωμένη, καιτοι 
βελτιουμένη, διά τής σπουδής. ’Εκ τών άποτελε- 
σμάτων κρίνοντες, συμπεραίνομεν ότι ή ήθική αύτού 
αγωγή ήτο κατωτέρα τής διανοητικής- ήτον αύθά- 
όης, ίσχυρογνώμων, ορμητικός καί βίαιος. Οτι 
μέν ό ’Αριστοτέλης, καίτοι έγκρατής τής ήθικής φι
λοσοφίας, δέν είχε διδάξειν είς τον μαθητήν αυτού 
τήν τέχνην τού κυβερνάν έαυτόν, είναι πρόδηλον άπό 
τά ανέκδοτα τής νεότητος τού ’Αλεξάνδρου, ώς και 
άπό τάς ύπερβολάς τής άνδρικής ήλικίας του. Αλλά 
δέν πρέπει νά λησμονήσωμεν οτι τά δώρα τής φύ- 
σεως καί τής τύχης συνενούντο είς τήν περίστασιν 
ταύτην πρός αυξησιν τής δυσκολίας τού νά διδαχθή 
ή νά ένεργηθή ή άπαιτουμένη έγκράτεια.

'θ  έρως τών κατακτήσεων, έμφυτος είς τόν χα- 
ρακτήρά του, περιθαλπόμενος δέ καί ύπό έθνικών 
έξεων καί προλήψεων, καί ύπό τής ιδίας αύτού κοι
νωνικής θέσεως, ένισχύετο έτι μάλλον ύπό τού έμ- 
παθούς πρός τόν 'Ομηρον θαυμασμού, τόν όποιον έφα- 
νέρωσεν ό ’Αλέξανδρος καί είς τήν νεανικήν καί είς 
τήν ανδρικήν ήλικίαν του. Γενεαλογουμενος απο 
τού Αχιλλέως τού ήρωος τής ίλιάόος, έφιλοτιμειτο 
νά άξιωθή ώς πρός τά κατορθώματα καί ώς πρός 
τό κλέος μέ τόν μέγαν αυτού προπάτορα- ή πρώτη 
δέ φροντίς του, βτε άπέβη είς τήν Ασίαν επι τού πα
ραλίου τής Τρωάδος, ήτο ν’ άποδώση μεγαλοπρεπείς 
έπικηδείους τιμάς είς τήν σκιάν τού 'Ηρωος- καί 
λέγεται οτι έν τώ διαστήματι αύτών, μιμούμενος 
τάς άρχαίας τελετάς, έδραμε γυμνός καί ανυπόδη
τος περί τό άνάχωμα, τό καλύπτον τά λείψανα τού 
ήρωος. Η ’ίλιάς καί ή ’οδύσσεια ήσαν οί σταθεροί 
σύντροφοι τού ’Αλεξάνδρου. Τήν νύκτα ετίθεντο υπό 
τό προσκεφάλαιον αύτού μετά τού ξίφους του- τον 
πρός αύτά δέ σεβασμόν του μαρτυρεί τό ίστορούμε- 
νον ότι κιβώτιόν τι έξαισίου καλλονής καί λαμπρό
τητας εύρεθέν μεταξύ τών Περσικών θησαυρών προσ- 
διώρισε νάύποδεχθή εν άντίγραφον τών ποιημάτων 
τούτων, μή έγκρίνας νά μεταχμιρισθή πρός άλλο τι 
τοιοΰτον έξαίρετον καλλιτέχνημα τής άνθρωπίνου ευ
φυΐας. Θεωρούντες δέ τήν ύπόθεσιν καί τό πνεύμα 
τών θαυμαστών τούτων ποιημάτων, καί μάλιστα τής 
’ίλιάδος, εύκόλως έννοοΰμεν πώς ήθελον έπενεργή- 
σειν έπί νεανίσκου είς τάς περιστάσεις καί τής δια- 
θέσεως τού ’Αλεξάνδρου.

Τοιούτος, οποίον περιεγράψαμεν αυτόν, άνέβη έπί 
τού θρόνου, εικοσαετής τήν ήλικίαν, ό ’Αλέξανδρος, 
'θ  αιφνίδιος δέ θάνατος τού Φιλίππου, καί ή νεότης 
τού διαδόχ ου του, έδωκαν είς όλους, όσοι είχον ύπο- 
φέρει μετ’ όργής καί άνυπομονησίας τήν ταχεΐαν 
αυξησιν τής Μακεδονικής δυνάμεως, αρμόδιον εύκαι- 
ρίαν, ώς έφαίνετο ν’ άπελευθερωθώσι. Κίνδυνοι καί 
άνταρσίαι περιεκύκλουν πανταχόθεν τόν Αλέξαν- ί

δρον, άλλ’ ή άπόφασις καί ή έτοιμότης έσωσαν αύ- 
τόν. ’Εξεστράτευσε πάραυτα είς τήν Θεσσαλίαν, 
καί άνατρέψας τάς άρχομένας σκευωρίας τών δυση- 
ρεστημένων, έπροχώρησεν είς τάς θερμοπύλας, δπΟυ 
ή ’Αμφικτυονική Σύνοδος άνεγνώρισεν αύτον, αντι 
τού πατρός του, άρχ ιστράτηγον τής Ελλάδος·. Τό 
ψήφισμα τούτο επεκύρωσε γενική έν Κορίνθω συνέ- 
λευσις, ήτις έδωκεν είς αύτόν πληρεξουσιότητα να 
έξακολουθήση τά σχέδια τού πατρός του, άναοεχό- 
μενος τήν στρατηγίαν όλου τού Ελληνικού έθνους 
είς τόν κατά τής Περσίας πόλεμον. Μόνοι οί Λα
κεδαιμόνιοι διεφώνησαν, είπόντες ότι προνόμων αύ
τών ήτο πάντοτε νά όδηγώσι, και οχι ν ακολουθώ- 
σιν. Είς τήν περίστασιν ταύτην έγεινεν ή μεταξύ 
τού ’Αλεξάνδρου καί τού Διογένους περιβόητος συν- 
έντευξις, καθ’ ήν άπήτησεν ό κυνικός φιλοσοφος, και 
τήν μόνην χάριν ήν έχρειάζετο, νάσυρθή ό βασιλεύς 
άπό μεταξύ αύτού καί τού ήλίου.

Τό έαρ τού 335 π. X. έπεχείρησεν ό ’Αλέξαν
δρος μακρυνήν εκστρατείαν κατά τών άρκτώων βαρ
βάρων, έκ τής έγνωσμένης κακονοίας τών οποίων 
έφοβεΐτο κίνδυνον έν τώ διαστήματι τής άπουσίας 
αύτού είς τήν Περσίαν. Διαβάς τα στενά τού Αίμου 
άφοΰ κατετρόπωσε τόν εχθρόν, έξηκολουθησε την 
πορείαν του μαχόμενος καί νικών μέχρι τών όχθών 
τού Ιστρου. ’Αφού δ’ ¿στερέωσε πάλιν είς έκείνο 
τό μέρος τόν φόβον τού Μακεόονικού όνοματος, εκλεί- 
σεν ειρήνην πρός τούς Τριβαλλους και Γετας, καί 
έστράφη πρός δυσμάς κατά τών Ιλλυριών και Ταυ- 
λαντίων, πολεμικών εθνών κ.ατοικουντων επι τής πα
ραλίας τού ’Αδριατικοΰ.

’Ενώ ένησχολεΐτο τοιουτοτροπως, διεδοθη εις την 
'Ελλάδα φήμη περί τού θανάτου αύτού, ήτις ενεθάρ- 
ρυνε τούς Θηβαίους νά κάμωσιν απόπειραν προς ανα- 
κτησιν τής ανεξαρτησίας των. Την ειδησιν ταύτην 
λαβών δ ’Αλέξανδρος έπέστρεψε πρός νότον διά βε
βιασμένων πορειών, καί έφθασεν είς τας Θήβας πριν 
κάν άναιρεθή ό περί τού θανάτου αύτού λόγος. Και 
ήτο μέν άδιάθετος νά καταφύγη είς βίαια μέτρα- 
άλλ’ αί περί συμβιβασμού προτάσεις του άπεβλη- 
θησαν μεθ’ ύβρεως, καί ή πόλις, άλωθεϊσα ές έφόόου, 
ύπέφερε τά έσχατα δεινά τής στρατιωτικής βιας. Οι 
μή κατασφαγέντες είς τήν πρώτην ορμήν, κατεδικα- 
σθησαν είς δουλείαν- και αι οίκοοομαι, πλην τής 
άκροπόλεο>ς, κατηδαφίσθησαν. Την αυστηρότητα 
όμως τού ψηφίσματος τούτου έμαλάκυναν έκτετα- 
μέναι τινές εξαιρέσεις. Οί άπόγονοι μάλιστα τού 
Πινδάρου διεσώθησαν αβλαβείς και είς τα ι.ροσωπα 
καί είς τήν ιδιοκτησίαν, καί ό οικός του άφέθη \τά- 
μενος έν τώ μέσω τού καθολικού όλέθρου. Αί Οή- 
βαι ούδέποτε άνέλαβον άπό τήν πληγήν ταυτην.

“Έ π ετα ι συνέχίΐ*.
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Π Ε Ρ Ι  Τ Η Σ  Τ Τ Φ Α Ο Τ Η Τ Ο Σ  Τ Ω Ν  Δ Ο Κ Η Σ ΙΣ Ο Φ Ω Ν .

Ε Κ  τη ς  υπερβολικής ύποληψεως ήμ,ων αυτών γεννώ νται ισχυρό
τατο» προλήψεις. 'Ο  δοκησίσοφος είναι πάντοτε υπερευχαριστη- 
Η-ενος εις τήν ίδιαν αυτου ουνεοιν' και διά τούτο δέν δυναται νά 
υποφερν) αντιλογίαν, κα ί λαμβάνει μεγάλη» δυσαρέσκειαν 5ταν 
τολμήση τις  ν’ άντιπαρατάξη τήν κρίσιν του εναντίον τη ς ίδικής 
του εις δποιονδήποτε π ρ α γμ α . Α ύτδς προτιμ ά  νά διαμένη εϊς 
σφαλμα τ ι  παρά νά μακρυνθή έξ αυτοΰ, φοβούμενος μή  άποδειχθή 
ο2τως εσφαλμένη ή κρίσις του, και μή  στοχαζόμενος οτι εξελέγ
χετα ι ή αφροσύνη καί ή ακρισία του πολύ μάλλον διά τή ς τοιαύ- 
της ϊσχυρογνωμοσύνης κα ι επιμονής. 'Η  περ ι τής Ιαυτου ίκανό- 
τητος μεγάλη πεποίθησίς του κάμνει αύτον τυφλόν προς δλα τά  
ελαττώ ματα , δσα π α ς άλλος ευκόλως δυναται νά παρατηρήση 
επάνω  του- ωστε, βσον και αν ήθελεν είσθαι συνετή, ειλικρινής, 
φ ιλική, ευγενική, κα ί άρμοδία ή γνώ μ η  σου, αύτδς ευθύς στοχά
ζετα ι δτι προέρχεται βεβαίως άπδ κακίαν ή άμάθειάν σου, καί 
Ι χ ι  άπδ κάνέν σφάλμα του.

Ο  Σενεκας, ενθυμούμαι, ο ιηγεΐτα ί τ ι ,  άριστον εις έξήγησιν 
τής ύποθέσεως ταύτης. Γράφων πρός τ ινα  φίλον του, λέγει, ο Ή  
γυνη μου εχε ι ακόμη εν τω  οϊκω τήν μωράν ή γελωτοποιόν Α ρ -  
πασ την, ήτις , ώς γνωρίζεις, χρησ ιμεύει πρδς διασκέδασιν τής οι
κογένειας, καίτο ι ού μ ικρά ενόχλησις πρός με. Δ ιότι εγώ δέν 
λαμβανω  κα μ μ ία ν  εύχαρίστησιν άπδ τοιαΰτα παρά φύσιν π ρ ά γ 
μ α τα . Ε αν θέλοι νά ευχαριστηθώ μέ τήν συναναστροφήν μωρού 
τίνος, δέν έχω  χρείαν νά" υπά γω  μακράν διά νά τδν ευρω, διότι 
εμπορω νά γελάσω μέ εμαυτόν. Ή  περί ής δ λόγος μω ρά κόρη 
αίφνης εχασε τδ  φώς της, καί (τό άπίστευτον ίσιος, καίτοι αλη
θέστατου, αγνοεί οτι είναι τυφλή, άλλά συχνά προσκαλεΐ τήν δ ι-  
δασκάλισσάν · της νά τήν εκβάλη έξω, λέγουσα δτι δ οΤκος είναι 
σκοτεινός. Ση μειω τέον δέ δτι εκείνο, 8 περιγελώ μεν εις τήν ά τυχή  
ταυτην κόρην, συμβαίνει εις ολους ή μ α ς. Κάνεις δέν γνω ρίζει ότι 
είναι φιλάργυρος ή άπληστος, κτλ. Ά λ λ ’ ή διαφορά μεταξύ των 
τυφλών καί ήμ ώ ν είναι δτι εκείνοι μέν ζητού'σί τινα  διά νά τούς 
6δγΐγή» ή[*6Ϊ? δ ’ εύχαριστούμεθα νά πλανώ μεθα χω ρ ίς δδηγοΰ.
Α λλά διά τ ί  άπατώ μεθα τοιουτοτρόπω ς; Δ ιότι ή αρρώστια δέν 

είναι εξωτερική, άλλά ίαθέω ς ερβιζωμένη εντός μας· διά τούτο 
καί ή ίασις αυτής είναι δυσκολωτέρα,— διότι δέν γνωρίζομεν δτι 
είμεθα άρρωστοι.»

Η  Ε Κ  Τ Ω Ν  Ε Χ Θ Ρ Ω Ν  Ω Φ Ε Λ Ε ΙΑ .

Λ Ε Ν  ποεπει νά ήμεθα διόλου άναίσϋ-ητοι εις όσα φρονεί 
και λεγει περι ημών ό κόσμος, και μάλιστα εις τους ελέγχους 
και τας επιπλήξεις των εχθρών μας. Ο έχθρός έμπορεϊ 
μεν να εϊπη, εκ τής κακίας τον, οσα έχουν ανάγκην έξε- 
τασεως εαν αληθενωσιν ή όχι· άλλ! εάν ό έλεγχός τον ήναι 
δίκαιος, γνωρίζομεν εκ τούτον την έλλειιρίν μας, και τότε ό 
ελεγχος καθίσταται ευεργεσία προς ήμας. ' Ο μή έχων εχ

θρούς έχει ανάγκην ειλικρινών φ ίλω ν και πάλιν ό μή έχων 
τοιουτους φίλους, δέν πρέπει να δυσαρεστήται οτι έχει εχ
θρούς- επειδή ή έπίπληξις αυτών θέλει τον χρηαιμενσειν ώς 
παράδειγμα διορθώσεως. « Οί φίλοι,» λέγει περίφημος τις 
Α γγλος ηθικολόγος, « μάς κολακεύουν ενίοτε όσον και ή καρ
διά μας. Α υτο ί ή δεν βλέπονσι τά πταίσματά μας, ή κρύ
πτουν αντα, ή τα μετασχηματίζουν εις τρόπον, ωστε δέν κά-

μνομεν καμμίαν εις αυτά παρατήρησιν. ' Ο εχθρός, έξ εναν
τίας, μάς εξετάζει μετ ακρίβειας, εξανοίγει παν πταίσμα 

και ατελειαν τής διαθεσεως μας, και μολονότι μεγαλννει αν
τα η πονηριά τον, ισως εχω τι, σύμφωνον μέ τά νπ αντον 
λεγάμενα. Ό  μέν φίλος μεγαλννει τάς άρετάς τον άνθρω
πον, ό ί 1 εχθρός τά πταίσματα. Α λλ! 6 φρόνιμος δυναται 
νά ώφεληθή έξ άμφοτέρων, ένισχνων τάς πρώτας, και άπο- 
στρεφόμενος τάς δεντέρας. ' Ο Πλούταρχος έγραφε διατρι
βήν τινα περι τών ωφελειών, οσας ό άνθρωπος δυναται να 
λ.άβη από τους εχθρούς τ ο ν  μεταξύ δέ τών άλλων καλών 

καρπών τής έχθρας αναφέρει τούτον, μερικώτερον, δηλ. οτι 
έκ τών ελέγχων της βλ.έπομεν τό κάκιστον μέρος ήμών αυτών, 
και άνακαλ,νπτομεν ρύπους τινάς και έλ.λ.είψεις εις τήν δια

γωγήν και τήν συνομιλίαν μας, άτι να ουδέποτε ήδννάμεθα  
νά παρατηρήσωμεν άνευ τής βοήθειας τών κακοφνών τού
των διδασκάλων.»

Π Ε Ρ Ι  Τ Ω Ν  Α Ν Ω Φ Ε Α Ω Ν  Γ Ν Ω Σ Ε Ω Ν .

Ο Φ ΕΙΛ ΕΙ ·ό σοφδς ού μόνον νά μανθάνη, άλλά καί ν’ άπο- 
μανθάνη. Τής αύτής σοφίας ίδιον είναι ν’ άποβάλλη τάς 
ανωφελείς γνώσεις, καί ν’ αποκτά τάς ωφελίμους. ότε 
προετεινε τις να διόάςη τον Θεμιστοκλέα τήν τέχνην τού 
ένθυμεΐσθαι, Ηθελαν μάλλον, άπεκρίθη, νά μάθω τήν τέ
χνην του λησμονεΐν.— 0  λόγιος, ό καταγινόμενος έφ’ δλης 
ζωής του εις τδ συναθροίζειν βιβλία, θέλει εύρεϊ, τέλος 
πάντων, εις την βιβλιοθήκην του πολλά ανωφελή' καί όσον 
άποκτα αισθησιν τού καλού, καί όσον βελτιοΰται ή κρίσις 
του, τόσον θέλει απορρίπτει πολλά εξ αύτών ώς άνάξια τής 
προσοχής του, άτινα ίσως πρότερον έτιμοΰσε καί άπέκτα 
μετα προθυμίας, βάλλων εις τόπον αύτών άλλα ώς καλή- 
τερα και ώφελιμώτερα. Τδ αύτδ πρέπει νά κάμωμεν καί 
ώς πρδς τήν κρίσιν μας, έξετάζοντες τδ φορτίον τού νοδς, 
—  τά έν αύτω άποταμιευθέντα,— χωρίζοντες τδ άχυρον 
απο τον σίτον, τα οποία γενικώς λ.αμβανομεν δίλού, καί 
επιμελούμενοι μέ τδν αύτόν ζήλον νά λησμονήσωμεν όσα 
δέν έπρεπε νά μάθωμεν, ώς καί νά φυλάξωμεν όσα δέν 
πρέπει νά λησμ.ονήσωμεν.

Π Ε Ρ Ι  T O T  Α Γ Ρ Ο Τ ΙΚ Ο Ι’ Β ΙΟ Υ .

Ε Ι  τις οίεται τερπνότερου είναι τον έν άστιι βίον τον έν 
άγροις, ένθνμηθήτω πρός εαυτόν, οι ο ν μέν έστι βότρνς όράν 
έξ άμπελον κρεμαμένονς, οϊον δέ ίδεΐν λ.ήϊα Ζέφυρων ανραις 
κινούμενα, οϊον δε ακούσαι βοών μνκ.ωμένων, και προβάτων 
βλιγχωμενων, οιον δε θέαμα δαμάλ.εις σκιρτώσαι και έλ.κον- 

σαι γαλα' εμοι γαρ δοκεΐτα έν τοΐς θεάτροις δεικνύμενα μη
δέν είναι πρός τήν άπ εκείνων ηδονήν.

Η  Τ Τ Χ Η  δέν χαρίζει, άλλά δανείζει τά χρήματα si; τους 
πλουσίους.
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Η ΣΜΥΡΝΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΕΠΟΧΗΝ ΤΗΣ.

Η ΣΜΥΡΝΑ, κατά τήν πιθανωτέραν χρονολογίαν, 
έκτίοθη εις τήν Αίολίδα τής Ασίας, 1150 έτη προ 
Χρ. 'Η πιθανωτέρα δέ περί άρχής αύτής δόξα φαίνε
ται ή του Στράβωνος. Ο φιλόσοφος ούτος γεω- 
γράφος λέγει, δτι Σμύρνα πρώτον ώνομάσθη από 
μιας τίνος τών» ’Αμαζόνων μέρος τής ’Εφέσου. ’Επει
τα πλήθος τών ’Εφεσίων ήλθον καί κατώκησαν τήν 
Αιολικήν Σμύρναν, διώξαντες άπ’ αυτήν τούς Λέλε- 
γας, παλαιόν έθνος Καρικόν, καί τήν παρωνόμασαν 
από Σμύρνης τής Εφέσου. Φαίνεται λοιπόν ή Σμύρ
να κυρίως αποικία τών ’Αθηναίων επειδή καί οί Ε- 
φέσιοι ήσαν Αθηναίοι, άποικοι δηλονότι τών ίώνων 
εκείνων, οίτινες ήλθον εις τήν Ασίαν οδηγούμενοι 
από τον Άνδροκλον, γνήσιον υιόν του Κόδρου βασι- 
λέως τών Αθηνών καί τούτο ίσως εννοεί ό παλαιός 
εκείνος επιγραμματοποιός, όνομάζων ’Αθηναίον καθό 
Σμυρναίον τον θειον 'Ομηρον

« Ήμέτεοος γάρ εκείνος δ χρύσεως ήν πολιήτης·
« Είπερ ’Αθηναίοι Σμ.ύρναν άπωκισαμεν.»

Οί Σμυρναΐοι, εις τήν πρώτην εποχήν των, δέν 
έφάνησαν κατώτεροι τής παλαιάς εύγενείας των. Καί 
εις τήν σοφίαν καί εις τήν άνδρίαν διέλαμψαν, οσον 
καί οί Μιλήσιοι, καί οί ’Εφέσιοι, καί οί Κολοφώνιοι, 
καί οί άλλοι συνάδελφοί των Ιωνες. Αν αί Κλα- 
ζομεναί καυχώνται διά τόν φυσικόν ’Αναξαγόραν, καί 
ή Μίλητος διά τον Αναξιμένην καί τόν Θαλήν, έχει 
καί ή Σμύρνα νά καυχηθή καί δΓ άλλους πολλούς 
βλαστούς της, καί διά τόν αθάνατον πατέρα τής -'Ελ
ληνικής σοφίας, τόν Ομηρον. ’Αλλά περί τούτου 
μέν ύστερον. 'Οσον δέ περί τής άνδρίας τών πα
λαιών Σμύρνα ίων, τούς δοξάζει ό πόλεμος, τόν όποιον 
έκαμαν κατά τών συνεπαρχιωτών καί πορθητών αύ
τών Αίολέων, από τών οποίων τήν άδικίαν έλευθερω- 
θέντες, συνήφθησαν μέ τούς ’ΐωνας. Τοιουτοτρόπως 
ή Σμύρνα μετέβη από τήν Αίολίδα επαρχίαν εις τήν 
Ιωνίαν. Τόσον καλή καί περιμάχητος, λέγει ό 

Στράβων, ήτον ή παλαιά Σμύρνα, ώστε έμάχοντο 
περί αύτής, ώς περί καλλίστης παρθένου, τά δύο άξιο- 
λογώτερα τής Ασίας έθνη, οί ’ίωνες καί οί Αίολεϊς. 
Καί αύτη ή γνώμη τού Γεωγράφου μαρτυρεϊται άπό 
τόν περίφημον ποιητήν Μίμνερμον, τού οποίου ανα
φέρει ολόκληρον απόσπασμα άπό τό ποίημά του, τό 
έπιγραφόμενον Ναννολ

Μετά ταύτα οί Σμυρναΐοι, αναπαυόμενοι εις τούς 
κόλπους τού πλούτου καί τής εύθηνίας, επαθον δ,τι 
πάσχουσι συνήθως δλαι αί εύδαίμονες πόλεις,κατήν- 
τησαν δηλονότι εις τήν κατάχρησιν τής τρυφής. Απ’ 
αυτούς μάλιστα έλαβον τήν αφορμήν δύο παλαιαί

παροιμίαι, ’Ι ω ν ι κ ή  τ ρ υ φ ή ,  καί Σ μ ύ ρ ν α  ί ω ν  
ή θ η .  Διά ταύτα ακολούθως αί τρυφεραί χεΐρές 
των δέν έκράτησαν άξίως τής 'Ελληνικής άνδρίας τά 
κοντάρια κατά τών Λυδών, πρός τούς οποίους προ- 
τήτερα γενναίως είχον άντισταθήν. ’Αναγκασθέν- 
τες νά πολεμήσωσι τό τελευταίον κατά τών βαρβά
ρων τούτων γειτόνων των, οί Σμυρναΐοι ένικήθησαν 
καί, επειδή ή πόλις των κατεσκάφη, διεσκορπίσθη- 
σαν εις τά πέριξ χωρία. Τήν δυστυχίαν των ταύτην 
ελεεινολογεί ό Θεόγνις εις τά έλεγειά του'

« “Υβρις καί Μάγνητας άπώλεσε και Κολοφώνα,
«Καί ΣΜΥΡΝΑΝ--------------------------------------.

Μ’ ολβν τούτο οί Σμυρναΐοι, καί διεσκορπισμένοι, δι
ετή ρη σαν την όμόνοιάν των, καί έφύλαξαν άμικτον 
καί ακέραιον τό έθνος των. Ο Στράβων καί ό Παυ
σανίας μάς βεβαιόνουν, δτι έκατοίκουν τετρακοσίους 
χρόνους κωμηδόν, πέριξ τών ερειπίων τής πόλεώς 
των. Πιθανώτατα είχον τάς κατοικίας των εις τήν 
καλλίστην τής Σμυρναίκής χώρας πεδιάδα, όπου τώ
ρα εύρίσκονται πολλά χωρία, καί έν αύτοΐςτών Σμυρ- 
ναίων τά αγροκήπια, 'θ  Βουρνόβας μέ τούς χρυσούς 
του κήπους, τό Ναρλήκιον μέ τά σκιερά δάση τών 
ροϊδιών του, τό Χαζηλάριον μέ τάς εύμορφους σειράς 
τών καρποφόρων έλαιών του, το Βουνάρπασι (τά πα- 
λαιά Περίκλυστα) μέ τά κρυστάλλινα νερά του, ό 
Κουκλουτζάς μέ τήν υψηλήν θεωρίαν του, ό Βουτζάς 
μέ τούς ακόμη σώζοντας το όνομα παραδείσους του, 
τό Σεΐδίκιον μέ τούς άνθηρούς του καί χαριεστάτους 
λόφους, δλα■ άπλώς τά πέριξ τής Σμύρνης χωρία, 
όσον καί άν έβαρβαρώθησαν κατά τά όνόματα, σοκ 
ζουσιν όμως τήν φυσικήν των ευγένειαν καί χάριν, 
ήτις τά έκαμνεν εύμορφα μέλη τής δυστυχώς δια- 
μελισθείσης ποτέ Σμύρνης.

Τοιουτοτρόπως διεσκορπισμένοι έζοΰσαν οί Σμυρ- 
ναίοι εις τήν άκμήντής βασιλείας τών Περσών. Αλλά 
καί συνωκισμένοι άν ήσαν εις μίαν πόλιν, πάλιν δέν 
ήμποροΰσαν νά άντισταθώσιν εις τούτον τόν χείμαρ
ρον, καθώς δέν άντεστάθησαν δλαι αί μεγάλαι πό
λεις τής Ιωνίας, δλαι αί νήσοι, όλη ή Ελλάς πλήν 
τής Πελοπόννησου, τής οποίας ή δύναμις μαζή μέ 
τό άκαταναυμάχ^ητον κράτος τών ’Αθηναίων έμελλον 
νά κατατροπώσωσι τό τέρας τούτο τής βαρβαρότη- 
τος, καί νά τό αναγκάσωσι νά περιορισθή εις τό βα- 
σίλειόν του, αφού άφήκεν έλευθέραν καί τήν θάλασ
σαν τήν Ελληνικήν, καί όλην τήν μικράν ’Ασίαν. 
’Αλλά τήν τελείαν έκδίκησιν τού εχθρού τής 'Ελλά
δος Πέρσου, άπέκειτο εις τον Μέγαν ’Αλέξανδρον νά 
τήν έκτελέση. ,, Ο μέγας ούτος πορθητής τών βαρ
βάρων διαβαίνων άπό τήν Ευρώπην εις τήν Ασίαν, 
διά νά σήση τάς τροπαιοφόρους του σημαίας εις αύτά 
τής Περσίας τά σπλάγχνα, έσεβάσθη τήν ευγένειαν
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τών Σαυρναίων, καί ήθέλησε κατά τι να χρησμόν να 
ανανέωση την παλαιάν τον Ομήρου πατρίοα. Εσύν- 
αξε λοί-όν τούς. συμπολίτας τούτου τού Ποιητού 
απο των κωμών των τήν ησυχίαν, καί τούς συνωκι- 
σεν εις μίαν πόλιν, κτίσας τήν σημερινήν μας Σμύρ- 
νην, μέρος εις τά πλάγια τού ορούς Πάγου, καί μέρος 
εις τό υποκείμενον παραθαλάσσιον πεδίον. ’Απέχει 
όέ τής παλαιάς ή σημερινή Σμύρνα, κατά τόν Στρά
βωνα, είκοσι σταδιους, δηλονότι τρία τέταρτα λεύγας 
Γαλατικής, ή, αν θέλης, τρία τέταρτα ώρας Τουρκι
κής κατά τό συνειθισμένον μας μέτρον. Που ήτον 
ή θέσις τής παλαιάς Σμύρνης, δεν είναι τόσον εύ- 
κολον εις τήν Αρχαιολογίαν νά μάς βεβαίωση. 'Η 
παλαιά Σμύρνα ήτο πλησίον του Μέλητος ποταμού, 
παρά τήν θάλασσαν κτισμένη εις τον Αιολικόν μυ
χόν, προς τον όποιον είναι τό βαρβαρικώτερον σήμε
ρον όνομαζόμενον Δαραγάτζιον. Κατά ταύτην τήν 
θέσιν της, ήτις διορίζεται από τόν Στράβωνα, καί 
άπ’ αύτόν τόν Όμηρον, φαίνεται οτι ή παλαιά Σμύρ
να έκτείνετο έως των λουτρών τής ’Αρτέμιδος, ή 
Τουρκικώτερον, του Χαλκαμπουναρίου τάς όχθας· 
καί τούτον ένο'μισαν Μέλητα τινές τών αλλογενών 
περιηγητών. Αλλ’ ό Στράβων ονομάζει ψανερώς 
Μέλητα τον σημερινόν τού Γεφυρίου μας ποταμόν 
ώσαύτως καί ό Σμυρναϊος Αριστείδης· καί τούτο, 
φαίνεται, είναι τό αληθές. Η παλαιά Σμύρνα εκειτο 
βέβαια εις τόν Αιολικόν μυχόν. 'θ  χρησμός είπε 
τούς Σμυρναίους νά περάσωσι τόν Μέλητα καί νά ελ- 
θοισι προς τό όρος τού Πάγου, διά νά κτίσωσι τήν 
νέαν των πατρίδα·

« Τρισμάκαρες κείνοι κα ί τετράκις άνδρες έσονται,
“ Ο ί ΙΙά γον οίκήσουσι πέρην ίεροίο Μ έλητος.»

Πάγος είναι τό όρος, εις τό όποιον είναι κτισμένη ή 
σημερινή Σμύρνα. Ποταμός, άξιος τού όνόματος, 
δεν είναι άλλος νά περάσωμεν έρχόμενοι άπό τού 
Αιολικού μυχού πρός τόν Πάγον, παρά τού Γεφυρίου 
τόν ποταμόν. 'Επεται λοιπόν νά ήναι οδτος ό Μέλης* 
καί έχ ει δίκαιον ό Στράβων. Αλλ’ ή παλαιά Σμύρ
να, λέγουσιν οί άντικείμενοι, έκειτο πλησίον τού Μέ
λητος, καί όχι τόσον μακράν, όσον φαίνεται τώρα. 
Ναι, αποκρίνομαι’ πλήν δέν είναι πρώτος ό Μέλης, 
οστις ήναγκάσθη άπό τόν καιρόν νά παρεκτραπή έκ 
τής αρχαίας του κοίτης. ’'Επειτα, καί τώρα ακόμη 
πλημμυρών τόν χειμώνα βρέχει τής παλαιάς Σμύρ
νης τά κράσπεδα. Αλλ’ δ'στις άν ήναι ό Μέλης, 
καί όπου άν εκειτο ή παλαιά Σμύρνα, τής σημερινής 
ή θέσις είναι εργον τού ’Αλεξάνδρου κατά τόν Παυ
σανίαν, ή τών διαδόχων του ’Αντιγόνου καί Λυσι
μάχου, κατά τόν Στράβωνα. "Ωστε ή πόλις αύτη 
ζή δύο χιλιάδας καί εκατόν όγδοήκόντα περίπου ενι
αυτούς άπό τής θεμελιώσεώς της εως τής σήμερον.

[ Έ κ  της περί Σ Μ Υ Ρ Ν Η Σ  Διατοιβής τοΰ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Υ .]

ΤΟ ΔΙΣΛΚΚΙΟΝ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ.
(Κατά μ ι μ η σ tν του Γάλλου Λαιρονταίνου.)

Ε ΙΠ Ε Ν  δ Ζευς* Ας ελθωσι προς με τά  έμψ υχα  της γης* 
Κ ’ εις τήν φωνήν τής προσταγής 

Εύθός όμού συνήχθησαν δλα τά  επ ί γής θν ητά,
Ά ερ ια  και ένυδρα, τετράποδα καί έρπετά.

Μ εγάλη ήτον ή βοή,
'Ο  θόρυβος, ή συρβοή,

Ο πότε τό θεσπέσων ανοίγει στόμα του Διός,
Κ αί έπεα  πτερόεντα προφέρει ό κλεινός θεός,
« Ω  κάτοικοι, είπε, τή ς γής, σας συνεκάλεσα εδώ,

Δ ιότι θέλω νά ίδιο,
Α ν  έχη  τ ις  παράπονου νά επιφέρη ή μομιοήν 

^ Ε ι ς  τήν όποιαν ελαβεν όταν έπλάττετο  μορφήν.
■ίρϊή γλωσσοδεση δε τινά  δ φόβος ή ή εντροπή■

’Α λλά με θάρρος ας ειπή  
Τ ι  άσχημου ή περιττόν 
Έ νόησεν εις εα υτό ν  

Δ ιόρθω τιν εις τό κακόν θέλω νά φέρω παρευθυς.
Έ λ θ έ  συ πρώτος, π ίθηκε, λάλει χω ρ ίς νά συσταλθής· 
Ευρίσκεις εις τό εϊδός σου μώμον ή έλλειψιν τινά  ;»
— « Έ γ ώ ! νά είπω  τίποτε είναι καί κ ρ ΐμ ’ αληθινά !
1 ί έχω ! όλα κάλλιστα, ολα μου είναι θαυααστά,

Κ αί ά μ εμ π τα  καί αρεστά.
Ή  άρκτος όμως ή π τω χή  τ ί  όν ! τ ί  ζώον αηδές,

Κ αί κρύον καί χονδροειδές!
Α υτήν, ώ Ζεΰ, παρακαλώ  νά μ εταπλάσ ης, ε’πειδή 
’Αδύνατον κανείς χω ρίς ναυτίασιν νά τήν ίδή »

Ή λθεν ή άρκτος· αλλ’ αντί νά βεβακόση τά  α υ τά , 
Ε π α ίν εσ ε  τά  κάλλη τη ς έξ εναντίας αρκετά.
« Έ μ ε ν α  λέγουν ά σ χ η μ η ν ! τό λέγει όστις με φθονεί,
Ή  του καλοΰ τήν αισθησιν έχει διόλου ασθενή.

Έ γ ώ  χονδροειδής ! εγώ ! εγώ ή απαράμιλλος !
Τ ό ήμ ισυ του κάλλους μου ας είχε  καί ή κάμηλος !
Π λήν όλα της είναι οίκτρά ' τ ί έκτρω μα ! τ ί  σικχ αμός !
Τ ί  σώ μα άσχημόπλαστον ! τ ί  δωδεκάπηχυς λαιμός !»

Ή λθε  κ’ ή κάμηλος, κ ’ άφοΰ έςηρομάσσησε πολυ, 
"Έκρινε τόν ελέφαντα άκομψου καί ήμιτελή"

Τ ά  ώ τά  του πολλά μακρά,
Τ ά  όμ μ ατα  πολλά μικρά.

Καί δ ελέφας δέ αυτός, άν καί μή στερημένος νου, 
Έ μ έ μ φ θ η  ώς πολύσαρκου τό κήτος του ωκεανού.
'Ο  κόρα!; ώς τραχύφυινον έγέλασε τόν γερανόν,
Κ αί είπε  χονδροκέφαλον δ γάδαρος τόν πετεινόν.
Δεν έμεινε σχεδόν κανείς χιορίς τόν άλλον νά μεμφθή,

Καί ομοια ν’ άνταμειφθή.

Τέλος δ Ζεός τήν άτοπον σκηνήν εκείνην βαρυνθείς 
Διέλυσε τόν σύλλογον, κ’ οίκαδ’ έπέστρεψε καθείς. 
Α π α ν τ ες  ήσαν μέτοχοι ένός έλλείμματος κοινού,

Τούτο δε ητο τό τού ν ο ύ  .
Ά λ λ ’ όμως τών δμοίων του δ πρώ τιστος κατήγορος 

Κ αί Ιαυτοΰ συνήγορος 
Τ ίτο ν  δ άνθρωπος. Κ αι τ ί  εκ τούτου ίπ ε τα ι λο ιπ ό ν ; 
’Ό τ ι  δέν είχεν άδικον δ Αίσωπος ποτέ ειπιον

ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ. 71

Π ερί ήμ ώ ν , ότι καθείς δισάκκιον διπλοϋν φορεϊ.
Κ α ί ο ,τι μέν ελά ττω μ α  εις τους λοιπούς παρατηρεί, 
Ε μ π ρ ό ς  τό βάλλει, πάντοτε εκείνο βλέπει ατενώς,
Κ αί ρ ίπτει εις τά  όπισθεν τά  ίδ ιά  του άφανώς.

Ο ί πάντες είμεθα κοινώς 
Πρός τά  τών άλλων σφάλματα λυγκός τηλεσκοπώτεροι, 
Προς δέ τά  ιδια ήμ ώ ν άσπάλακος τυφλότεροι.
’Α λλά τοιουτος πάντοτε δ τώ ν άνθριόπων βίος 
ΎΠτο καί είναι, κ ’ δ αυτός θά ήναι αιωνίως.

Τ . Κ Α Π Α Τ Σ Ο Υ Τ Σ Α Σ .

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ  Π Ε Ρ Ι  Τ Ι Ι Σ  1 Ε Ρ Α Σ  
Γ Ε Ω Γ Ρ  Α Φ 1 Α Σ .  Ά ρ . 2 .

Σ Υ Ρ ΙΑ .
II  Σ Υ Ρ ΙΑ , Έ β ρ α ΐσ τ ί Ά  ρ ά μ  , έςετείνιτο άπό του Ά μανου, πλά
σου του Ταύρου ορούς πρός βορραν κειμένου, μ έχρ ι τής ’Αραβικής 
ερήμου καί τής Π αλα ιστίνης πρός νότον, καί άπό τής Μεσογείου 
θαλάσσης μ έχρ ι σου Ευφράτου ποταμού. Π εριείχε δε κατα  τους 
καιρούς τή ς άρχαιοτάτης ίερας ιστορίας διάφορα χω ριστά  ̂ βασι
λ έ α ,  ώς τήν κατά  Δαμασκόν Σ υρ ία ν, τήν Σουβά, τήν Ή μ ά θ η τ ο ι 
Α ’ιμάθ, τήν Ά ρ π ά δ  ήτοι Ά ρ φ ά δ , τή ν  Συρίαν Βαιθροώβ, καί Σ υ 
ρίαν Μ α αχά , (Β '. Βασ. ί. β.) κτλ. Τ ά  δ'ρια τών διαφόρων τούτων 
βασιλείων είναι φυσικώ τώ  λόγω άδόνατον νά προσδιορίσωμεν 
■ακριβώς, καί άναμφιβόλως μετηλλάσσοντο πολλάκις, καθόσον θπερ- 
ίσχυεν δ εις ή ·  άλλος βασιλεύς ή στρατηγός. Φ α ίν ετα ι πιθανόν 
«τι κατά  τούς χρόνους του Τω σαφάτ, βασιλέως του ’Ιούδα, καί τινω ν 
μεταγενεστέρων βασιλέων, όλη ή Σ υρία  ήτον Ινω μένη υπό τήν 
ί-ουσίαν του Βεναδάδ, Ά ζ α ή λ , καί 'Ρ εσ ίν  ήτοι 'Ρ α α σσ ώ ν, ο ϊτι- 
ν ΐς έβασίλευον άλληλοδιαδόχως εις τήν Δαμασκόν. Ό  τελευταίος 
έθανατώθη περί τό 710 π  X . δπό του Θεγλάθ Φ ελασάρ, κα ί τό 
βασίλειόν του κατεστάθη επα ρ χ ία  τής Ά σσυριακής αυτοκρατορίας. 
Κ αθυπετάχθη δέ άλλεπαλλήλως εις τήν Βαβυλωνικήν, Π ερσικήν, 
Ε λ λ η ν ικ ή ν , κα ί 'Ρ ω μ α ϊκ ή ν  εξουσίαν καί εδρέθη υπό τήν τελευ- 
τα ίαν καθ’ ήν εποχήν δ ’Ιησούς Χριστός Ιφάνη εις τόν κόσμον.

Ό ρ ο ς  τής Συρίας σημαντικόν είναι δ Λ ίβανος, όστις εκτεί
νετα ι άπό του βορειοανατολικού ε’ις τό νοτιοδυτικόν παραλλήλως 
υιέ τήν θάλασσαν καθ’ «λον τό νότιον μέρος τής Συρίας. Έ φ η -  
μ ίζετο  τοπάλα ι διά τάς κέδρους του, εξ ών έλήφθη υλη άφθονος 
διά τήν κτίσιν του Ναοϋ καί τών άνακτορίων του Σολομώντος, 
καθώς καί τής Περσεπόλεως, κ .τ .λ . Τ ή ν  σήμερον δε έξελειψαν

σχεδόν δλοκλήρως. „  ,
Ά νατολικώ τερον καί παραλλήλως μέ τόν Λ ίβανον είναι και δ 

Ά ντιλ ίβ α νο ς, δστις δμως δέν ονομάζεται μέ χω ριστόν όνομα εις 
τάς Γραφάς. Κλάδον τούτου νοτιοανατολικόν ονομάζει δ Μωϋσής 
Ά ερ μ ώ ν  ή  Σ η ώ ν, Δευτ. δ '. 48. Τ δε καί γ '.  9. Ό  μεταξύ του 
Λιβάνου καί του Ά ντ ιλ ιβ ά νο υ  τόπος έκαλεϊτο Κοίλη Συρία.

Π οταμοί δε δνομαστοί τής Συρίας ήσαν δ Ό ρ ό ντη ς, δ Ε λ ε ύ 
θερος, κα ί δ Λ έων, Ικβάλλοντες εις τήν Μεσόγειον Θ άλα σσ αν,καί 
δ Χρυσορρόας, δστις χωριζόμενος εις πέντε  κλάδους ρέει παρα τήν 
Δαμασκόν, κα ί εκβάλλει εις λ ίμνην πρός άνατολάς τής πόλεω ς 
ταύτης. « Ό  Ά β α ν ά  κα ί δ Φ αρφάρ, ποταμοί τής Δαμασκού,» Δ '. 
Βασ. έ . 12, φαίνεται δτι ήσαν ̂ κλάδοι τού Χρυσορβόα.

Π ό λ ε ι ς ·  Ή  Δαμασκός είναι πόλις άρχαιοτέρα πασης άλλης 
ήτις σώ ζεται μ έχρ ι τή ς σήμερον, άναφερομένη εις Γεν. ιέ. 2 ώς 
πατρ ίς τού πιστού δούλου τού Α βρα ά μ  Έ λ ιέζερ . Κ ειτα ι δε εις 
πεδιάδα ιοραίαν κα ί καρποφόρον, καί τό κλίμα  της φ ημίζετα ι ως 
έαρ παντοτεινόν. Ή Δαμασκός καθυπετάχθη υπό τού Δ αβίδ, Β '. 
Βασ. ή 6, 6, άλλ’ άπεστάτησεν άπό τού Σολομώ ντος, 1 . Βασ.

ιά . 23-26· Μ ετά τα ύτα  ήτο πρωτεύουσα πόλις τού ΒεναδαΟ καί 
άλλων βασιλέων τής Συρίας. Κ ατά  τήν εποχήν τής θαυμασίου 
επιστροφής τοΰ ’Αποστόλου Παύλου εύρίσκετο υπό τήν εξουσίαν 
τοΰ Ά ρ έ τ α , βασιλέιυς τής ’Α ραβίας, Β’. Κορ. ιά. 32, 33.

ΤΙ Β ααλγάδ, Ί η σ . ιά. 17, (δνομαζομένη δπό τώ ν Ε λ λ ή ν ω ν  
Ή λιοόπολ ις, κα ί συνωνύμω; ύπό τών σημερινών ’Αράβων Β α λ- 
βέκ ,) κειτα ι εις τήν κοιλάδα τού Λιβάνου προς βορβαν της Δ α μ α 
σκού. Λ αμπρότατα  ερείπια αυτής σώζονται μ έχρ ι τη ς σήμερον.

Ή  άναφερομένη εις Γ '· Βασ. θ'. 18, Β αλάθ, η τις  εκτισθη υπο του 
Σολομώ ντος, π ιθανώ ς είναι ή αυτή πόλις.

Ή  έν τή  ε’ρήμω Θ αδμώ ρ ή Θ εδμόρ, Β '. Π αρ . ή . 4, έκτίσθη 
δμοίως&πό τού βασιλέως Σολομώντος. Κ ειται εις 3«° 22 βορείου 
πλάτους καί 38° 5θ' άνατολικου μήκους. Τ ά  δέ σωζόμενα ερείπ ια  
αυτής μαρτυρούν δτι ήτο μ ία  άπο τάς λ,αμπροτερας πόλεις της αρ- 
χα ιότητος. Π εριγράφονται ταύτα  ώς « δάσος στύλων Κορινθιακών 
έν τώ  μέσω τής ερήμου.» Τ ο  Εβραϊκόν ονομα Θ  α δ μ ω  ρ ,  κα
θώς καί τ ό 'Ρ ω μ α ϊκ ό ν  Ι Ι α λ μ ύ ρ α ,  μέ τό δποΐον οί μεταγενέ
στεροι ώνόμασαν τήν πόλιν τα ύτην , σημαίνει π ό λ ι ς  τ ω ν  φ ο ι 

ν ί κ ω ν .
Ή  Χελβών (νύν Χ αλέπ ιον)η το  μ ία  άπό τάς πλουσιωτέρας και 

πολυανθροιποτέρας πόλεις τής Συρίας. Ό  προφητης Ιεζεκιη/., 
κεφ. κ ζ '. 18, άναφέρει τό μέ τήν Τύρον Ιμπόριον αυτής. Υ π ά ρ 
χ ε ι δέ άκόμη πόλις ώ ραία καί πολυάνθρωπος.

Τ Ι Α ντιόχεια  επ ί τού Ό ρόντου ποταμού , 20 περίπου μ ιλ ιά  
έκ τής θαλάσσης, ήτο πολύν καιρόν ή καθέδρα τών βασιλέων τής 
Συρίας. Αυτού οί ’Απόστολοι Παύλος κα ί Βαρνάβας έκήρυξαν τό 

Ε υαγγέλιον , καί αυτού πρώτον οί μαθηταί έλαβον το επω νυμον 
Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί .  Π ράξ. ιά. 20. Τ ό  σωζόμενον χωρίον ονομάζεται 

κατά  παραφθοράν Ά ν τ α κ ία .
ΤΙ Σελεύκεια , κτισθεϊσα κατά τήν έκβολήν του Ό ρόντου πο

ταμού παρά τού Νικάτορος Σελεύκου, έστάθη τόπος, δθεν δ Ά π ο -  
στόλος Π αύλος έπλευσε διά τήν Κύπρον, Π ρ . ιγ '- 4·

ΜΗΛΙΑ.

Τ Ι Μ ηδία , (-Έ βρα ϊστί Μ αδαί), έλαβε τήν όνομασίαν ταύτην άπό 
τόν υίόν τού Ίά φ εθ , τόν Μ αδαί. Έ κ ε ιτ ο  δέ πρός δυσμάς> .αί πρός 
νότον τής Κ ασπίας θαλάσσης, έχουσα πρός βορβδν τήν Α ρ μ εν ία ν , 
πρός άνατολάς τήν Ύ ρκανίαν, πρός νότον τήν’,ΙΙερσίαν, κα ί προς 
δυσαάς τήν ’Ασσυρίαν. Έ δ ια ιρ εΐτο  δέ ε ϊςτή ν  Μ είζονα και την 
Έ λά σ σονα  Μ ηδίαν. Κ αί ή μέν Έ λά σ σω ν Μ ηδία (ή και^ Α τρο- 
πατη νή  λεγομένη) άνταποκρίνεται μέ τήν βορεινοτέραν τη ς  σ η μ ε
ρινής Περσίας έ π α ρ χ >  τήν Ά ζερ β ιτζά ν , ή δέ Μ ειζων Μ ηδία

μέ τήν σημερινήν Ιρ ά κ  Ά ν τ ζ ε μ ί. ,
Ή  Μ ηδία ήτο τόπος βουνώδης μέ κοιλάδας ώραίας κα ι καρ

ποφόρους, πλήν εις τά  πλησίον τής Κ ασπίας θαλάσσης μερη νο-

σώδης. , . . .  ,
Πρωτεύουσα πόλις αότής ήτον ή Ά χ μ η θ α  ( Α μαθά) η τον τα 

Έ κ β ά τα ν α . Έ σ δ ρ α  στ '. 2. Ύ ποθέτετα ι δέ δ'τι κα τέχε ι τήν Οεσιν 

αυτής ή  σημερινή πόλις Χ αμ αδάν. Ε ις  τό  άπόκρυφον βιβλιον 
’Ιουδίθ κεφ. ά. έ δ / ϊ ,  κλ. ε&ρίσκεται περιγραφή τ ι ς τ ω ν  ^ κ Β α -  
τάνω ν. Ό μ ο ίω ς είς τόν Ή ρόδ. Α '. 98, «που ή πόλις «υτη ονο

μάζετα ι Ά γβά τα να .
Ή  Μ ηδία δπέκειτο εις τήν ’Ασσυρίαν κατά τήν εποχήν της 

πρώ της α ιχμαλω σίας τού ’Ισραήλ. Δ '. Βασ. ιέ. 29, Α '. ΙΙα ρ . ε. 
20. Τούτο δέ είναι φανερόν, έπειδή οί α ιχμ ά λω το ι, νικηθεντες 
παρά τώ ν  βασιλέων τής ’Ασσυρίας, έτέθησαν είς τάς πόλεις της 
Μ ηδίας. Έ π ί  Θ εγλάθ Φ ελασάρ δμως οί Μ $δοι άπεστατησαν, 
καί (κατά  τόν Η ρόδοτον, Α '. 95,) « άπωσάμενοι τή ν  δουλοσυνην,
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ήλευθςρωθηααν.» Πρώτος βκσιλεύς αύτών Ιστάθη δ Δηϊόκης. 
Έ γγονος τούτου δ Κυαξάρης έχυρίευσε καί ¿πόρθησε τήν Νινευη'. 
Κύρος δ ¡χεγας ηνωσε τάς βασιλείας τών Μ η ίων καί των Περσων 
600 περίπου έτη π . X.

Ο θεός μετεχειρίσθη τούς Μήοους ώς όργανα προς εκτέλεσιν 
των σκοπών του εναντίον της Βαβυλώνας. ’Ιδέ Ή σα. ιγ '. 17, 18, 
κά. 2, 3.

Π Ε Ρ Σ Ι Α .

Η  Περσία συνίστατο κυρίως άπδ τρεις επαρχίας, την λεγομε'- 
νην Περσίδα, τήν Σουσιανήν, καί τήν Έ λυμαΐδα ήτοι Έ λ ά μ · 
Κατά δέ τήν ένδοξον εποχήν τής Περσικής Αυτοκρατορίας περι- 
ελάμβανε προσέτι τήν ’Ασσυρίαν, τήν Μηδίαν, τήν Μεσοποτα
μίαν, τήν Βαβυλωνίαν, τήν ’Αρμενίαν, τήν Συρίαν, καί τήν Μι- 
κραν Ασιαν προς δυσμας, καί προς άνατολάς τήν Ύρκανίαν, τήν 
Άρίαν, τήν Καρμανίαν, τήν Γεδροσίαν, τήν Βακτρίαν, τήν Παρ- 
θιαν, καί πλήθος επαρχιών όλιγώτερον σημαντικών.

Ή  Περσις συνώρευε προς μεν βορβαν μέ τήν Μηδίαν, προς δε 
άνατολάς μέ τήν Καρμανίαν, προς δέ νότον μέ τον Περσικόν Κόλ
πον, καί προς δυσμάς μέ τήν Έ λυμαΐδα καί τήν Σουσιανη'ν. Ή  
δέ Σουσιανή εκειτο επί του Περσικού Κόλπου μεταξύ τής Περσί- 
οος κ«ι τού 1  ιγρητος ποταμού, κυριωτέραν πόλιν Ιχουσα τά Σοΰσα, 
έξ ών καί έλαβε τήν ονομασίαν της ή επαρχία αυτη.

Ε νταύθα είχεν δ Άσσουήρος (Άρταξέρξης δ Μακρόχειρ) τήν 
καθε'δραν τής εκτεταμένης του βασιλείας. Έ σθ. ά. 3, κτλ.

Ή  Έ λ ά μ , ήτοι Έ λυμαΐς, εκειτο προς βορβαν τής Σουσιανής. 
Το όνομα δέ τούτο έλαβε διάφορον έκτασιν κατά διαφόρους επο- 
χάς, άναφερόμενον εις Γεν. ιδ'. ι ,  ώς βασίλειον τού Χοδολλογομόρ 
( πιθανώς μικρόν παράβαλλε τά άλλα βασίλεια, προς ά δ Χοδολ
λογομόρ συνεκρότησε πόλεμον, αυτόθι-) έπειτα εφηρμόσθη εις ολην 
τήν Περσίαν, (Ή σα. ιά. Π , Τερ. κέ. 25, κτλ.) έπειτα δέ εις τήν 
Ιπαρχιαν της Ελυμαίδος, περικλείουσαν όμως τά Σούσα, Δαν. ή. 2.

Περί ι σ τ ο ρ ί α ς  της Περσίας δλίγον άναφέρεται εις τάς Γρα- 
φας. Εως εις τον καιρόν του μεγάλου Κύρου έστάθη τωόντι ασή
μαντος. Εκείνος, ώς είπαμεν, ήνωσε τούς Μήδους καί τούς Πέρ- 
σας ύπό τήν εξουσίαν του, καί ούτως έβαλε τά θεμέλια τής Μ η- 
δο-περσικής βασιλείας, ή'τις διήρκεσε διακόσια έτη έως τού Με
γάλου ’Αλεξάνδρου.

Ο Κύρος (εις τό πρώτον έτος τής βασιλείας του 63« π. 
εόωκεν αδειαν εις τούς ’Ιουδαίους νά επιστρέψοισιν εις τήν γήν 
των, και νά άνοικοδομήσωσι τον ναόν τής 'Ιερουσαλήμ. Έ σ δρ . ά. I.

Ο Άρταξέρξης ( δ Ψευδο-Σμέρδις) άπηγόρευσε τό έργον τούτο,
(022 π . X .) Έ σ δρ . δ’. 21.

Ετελειοποιήθη όμως Γδΐ5π. X .! Οπό τήν προστασίαν τού Δα- 
ρείου (τού 'ϊ'στάσπου γ Έ σ δρ. στ'. Ι-Ι5.

Ο αναφερομενος εις Νεεμ. β'. ι. Άρταξέρξης εΤναι πιθανώς δ 
ίδιος, όστις ένυμφεύθη τήν Έ σθήρ, δ καί εις τήν έξω 'ιστορίαν 
Μακρόχειρ επονομαζόμενος.

Ε λαμΐται αναφερονται εις Πρ. β'. β, μεταξύ τών ξένων τών 
παρευρεθεντων εις τήν Ιερουσαλήμ κατά τήν ήμέραν τής Πεντη
κοστής· δμοιως καί Παρθοι, από τήν Παρθίαν, επαρχίαν προς άνα
τολάς της Κασπιας Θαλάσσης. Καί ή Έ λυμα ΐς όμως καί ή Παρ- 
δία ήσαν κατ έκείνην τήν εποχήν έπαρχίαι τής 'Ρω μαϊκής Αυ
τοκρατορίας.

ΙΝ Δ ΙΑ .

Ή  ’Ινδία άναφέρεται δίς μόνον ε’ις τάς Γραφάς, δηλ. εις Έ σθ. 
α. I, καί ή. 9, καί εις τά δύο μέρη ώς ανατολικόν όριον τής εκτε
ταμένης βασιλείας τού Άσσουήρου (Άρταξέρξου).

Φαίνεται όμως π ι θ α ν ό ν  ότι τά πλοία τού Σολομώντος ετα- 
ξειδευον εις τήν Ινδίαν, καί άπό τά προϊόντα τά δποΐα έφεραν, καί 
άπο το Οιαστημα των τριών χρόνων τό άπαιτούμενον δι’ έκαστον 
ταξείδιον.

Ή. Ρ*\

ΠΟΙΗΤΙΚΑΙ ΙΔΕΑΙ.

ΚΡΟΤΕΙ τό σήμαντρον τού ίσπερινού, καί πανταχόθεν ευσεβείς 
χωρικαί συρβέουν εις τήν εκκλησίαν· δ ήλιος, χεκρυμμένος ήδη 
εις χρυσοπόρφυρα νέφη, σπεύδει νά καληνυκτίση τον κόσμον ¿ 
ποιμήν, εξάγων απο τήν μάνδραν τά βελάζοντα πρόβατα, δδηγεί 
αυτα εις τους χλοερούς λόφους· δ θεριστής, κεκοπιακώς,προχωρεί 
με βράδυ βήμα εις τον οίκόν του- μένει δ’ δ κόσμος εις τό σκότος 
καί εις εμέ.

Ηόη σκιάζεται καί γίνεται άφαντος άπ’ έμπροσθέν μου ή πεποι- 
κιλμενη θεα . . . Άπό τάς μελαγχολικάς ταύτας κυπαρίσσους, 
υπο τάς θρηνουσας ιτέας, όπου πολλαχού φαίνονται άνασηκωμενα 
χώματα, κοιμωνται αταράχως ot αγροίκοι προπάτορες τού χωρίου, 
πλαγιασμένοι Οια παντος καθείς εις τό στενόν αυτού κελλίον.

Πολλούς μεγίστους, καθαρωτάτους μαργαρίτας περιέχουσι τά 
σκοτεινά, ακαταμέτρητα τού ωκεανού σπήλαια·—άνθη πάμπολλα 
γεννώνται, θάλλουσι, καί παρακμάζουσιν άόρατα, διασκορπίζοντα 
τήν ευωδίαν των εις τον έρημον άέρα.

ΣΚΕΨ ΕΙΣ ΕΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ!δ
ΟΤΑΝ θεωρώ τούς τάφους τών μεγιστάνων, θνήσκει εντός υου 
παν αίσθημα φθόνου- όταν δέ άναγινώσκω τά τών ώρα ίων επι
τάφια, εξέρχεται πασ ατακτος επιθυμία* όταν εις έπιτυυβιοίους 
πλακας ευρίσκω τήν λύπην τών γεννητόρων, ή καρδία μου άνα- 
λύεται υπό συμπάθειας- όταν δέ βλέπω τούς τάφους καί αυτών 
τών γεννητόρων, στοχάζομαι τήν ματαιότητα τού λυπείσθαι δι’ 
οσους πρεπει ταχειος ν ακολουθησωμεν. "Οταν βλέπω βασιλείς 
κείμενους πλησίον των καθαιρεσαντιυν αυτούς,—όταν θεωρώ αντι
ζήλους σοφούς πλαγιασμένους παρ’ άλλήλους, ή τούς άγιους θεο
λόγους οίτινες διήρεσαν τόν κόσμον δι’ αμφισβητήσεων καί λογο- 
μαχιων, σκέπτομαι μετα λύπης και εκπλήξεως περί τών μικρο- 
πρεπων συναγοινισμων, διχονοίων καί φιλονεικιών τού ανθρωπί
νου γένους. Οταν άναγινοισκω τάς επί τών μνημάτων διαφό- 
ρους χρονολογίας, τινων χθές άποθανόντων, καί τινων προ £ξα- 
κοσιων ετών, άναλογίζομαι τήν μεγάλην έκείνην ήμέραν, καθ’ ήν 
άπαντες θελομεν είσθαι σύγχρονοι, καί Ιμφανισθή συνάμα.

ΠΕΡΙ ΤΗ Σ ΑΛΗΘΟΥΣ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΣ.

II ΑΑΗΘΗΣ ευδαιμονία άποστρέφεται τήν πομπήν καί τόν θό
ρυβον άγαπα τήν σκιάν καί τήν μοναξίαν, καί φυσικά συχνάζει 
εις δαση και εις πηγάς, εις αγρούς καί εις λειμώνας· βέει δέ πρώ
τον μ^ν απο καθαρας συνειδησεως καί άπο καλλιεργημένου καί 
γαλήνιου πνεύματος* Οευτερον δέ, άπό της σχέσεως καί τής συνα
ναστροφής δλιγων εκλεκτών φίλων. Έκ τού εναντίου, ή ψευδής 
ευδαιμονία χαίρει περιστρεφόμενη εν τώ μέσω τού πλήθους, καί 
εφελκυουσα εις Ιαυτην τούς όφθαλμούς τού κόσμου. Περιέρχεται 
άπο οικου εις οίκον, συχνάζει εις τά καπηλεία καί τάς αγοράς, 
λαλεί πάντοτε χωρίς νά συλλογίζηται ποτέ, καί δέν έχει υπαοξιν 
όταν ήναι μόνη.

Βούλεο δ’  εύσεβέων όλίγοις σύν χρήμασιν οικείν 
Ή  πλουτεΐν αδίκως χρήματα πασάμενος.
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ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟΝ ΤΛΞΙΜΟΝ.

ΚΑΙ άλλοτε εδημοσιεύσαμεν άρθρα περί τών άλλοκότων καί φρι
χτών σκληραγωγιών, όσας ύποφέρουσι τινές τών πεπλανημένων 
’ Ινδών προς εξιλέωσιν τού θεού των, καί έπ’ έλπίδι μελλούσης μα- 
χαοιότητος. Εις ’ Ινδικήν εφημερίδα εξεδόθη νεωστί τό Ιπόμενον 
παραδοξότατον έθελοθρησκείας παράδειγμα·—

Βραχμάν τις |κ τού βορρά έπεσκέφθη τά μέρη ταϋτα, πορευ- 
όμενος εις τό Κομορίν άκρωτήριον. Καθ’ ήμέραν κυλιέται περι 
τά τρία ή τέσσαρα μίλια επί τού γυμνού εδάφους, διευθυνόμενος 
πρός τόν είρημένον τόπον λέγεται δέ ότι οδτω πως διεπέρασεν 
βλον τόν δρόμον έκ τής πόλεοις Βεναρές, καί ότι εδαπάνησεν ήδη 
εννέα έτη καί τρεις μήνας εις τήν διά κυλίσματος ταύτην δδοιπο- 
ρίαν. Κινεί τήν αυγήν, μέ παχέα ενδύματα περί τό σώμα και 
τούς κροτάφους του· καί αφού φθάση εις τήν προσδιοιρισμένην 
κώμην, κάμνει τάς συνήθεις προσευχάς καί άλλας ιεροπραξίας, καί 
δαπανα τό επίλοιπον τής ήμέρας μετά τής οικογένειας του, οίεινες 
δδοιπορούσι μετ’ αυτού εν άμάξαις έλκομέναις ύπό βοών. Περι
κυλιόμενο; βιπιδίζεται ύπό τού υιού του, μειράκιου δεκαετούς ή 
δωδεκαετούς, ενώ οί μουσικοί τού χωρίου, άφ’ ού άναχωρεϊ, ή πρός 
ί υπάγει, συνοδεύουν αυτόν μετά μουσικής καί άλαλαγμών, και 
χιλιάδες λαού ενατενίζουσιν εις τήν πρόοδόν του θαυμάζοντες, καί 
έπικροτοϋσιν αυτόν ώς « μεγάλην ψυχήν»—θρησκευτικώτατον άν- 
δρα. “Οταν φθάση εΙς δεξαμενήν ή ποταμόν, ή άλλον ’τινά τοι- 
ούτον τόπον, όποιον δέν δύναται νά περάση κυλιόμενος επί τού εδά
φους, βαδίζει διά μέσου αυτού- άλλ’ εις τήν άπέναντι πλευράν κυ
λιέται τοσούτον διάστημα επί τής όχθης, όσον τό πλάτος τού ποτα
μού. “Οταν ευοδωθή εις τό Κομορίν Άκρωτήριον, μελετά νά 
φυτεύση δένδρον, καί νά περιμ.είνη έκεΐ έως ότου νά προσφερη εκ 
τού καρπού του εις τήν θεότητα, τήν ύπ’ αυτού λατρευομενην 
έπειτα δέ, ώς λέγουν, έχει νά κυλισθή όπίσιο πάλιν εις τήν Βενα
ρές. Είναι εύρωστος, τήν ήλικίαν τεσσαρακοντούτης, καί λέγεται 
οτι δέν βλάπτει αυτόν πολύ ή Ιθελόθρησκος αυτη πράξις. Οί δμο- 
εδνεΐς του, άντί νά κατακρίνωσιν αυτόν ώς ματαίως κοπιάζοντα 
καί χάνοντα τόν καιρόν, Ιπαινούσιν εν γένει τήν απόφαση» καί 
επιμονήν του ώς άπόδειξιν σοφίας καί μεγαλοψυχίας· καί όμως, 
τινές αυτών, πεφωτισμένοι πιθανώς ύπό τού Χριστιανισμού, θεοι- 
ρούσιν αυτήν ώς μωρίαν— πλήν ίσιος ωφελείται χρηματικώς, διότι 
δέν λυπούνται οί ’Ινδοί νά προσφέρωσιν εις τούς τοιούτους. Βέ
βαιον είναι ότι ή οίκογένειά του εύζωεΐ" άλλα λέγεται ότι ήτον 
ευκατάστατος καί πριν άρχίση τήν παράξενον όδοιπορίαν. Έπε- 
χειρίσθη δέ αυτήν έκ τού εφεξής αιτίου"—Φαίνεται ότι δ άνθρω
πος ήτον άτεχνος, καί μή δυνάμενος νά ύποφέρη τό κακόν τούτο— 
άποδιδόμενον, κατά τήν πίστιν τών ’ Ινδών, εις τάς αμαρτίας προ- 
τέρας ύπάρξεως,—έταξεν εις τόν θεόν του, εάν ήθελε τόν χαρίσειν 
υιόν, νά επιχειρισθή ο,τι τώρα έκτελεϊ. Υιός τού έγεννήθη—δ 
αυτός, όστις τώρα βιπιδίζει αυτόν ένω περικυλίεται. Αέγουσι δέ 
καί ότι—άλλά τούτο φαίνεται μύθος— επειδή δέν ήρχισεν ευθύς 
τήν Ικτέλεσιν τής ευχής του, ετυφλώθη τό τέκνον, έλαβε δέ πάλιν 
τό φώς του, άμα δ πατήρ έπεχειρίσθη τήν διά κυλίσματος δδοι- 
πορίαν. Πιθανόν ότι δ άνθρωπος, συνειθίσας ήδη, άρκετά ευχα
ριστείται, καθό μάλιστα παρακολουθούμενος ύπό τοσαύτης πομπής 
καί επαίνου· άλλά καί άνευ τούτου, δ φόβος μόνον μή δργισθή δ 
Θεός, καί τού άφαιρέση τό τεκνον, ήθελεν είσθαι άρκετός νά τόν 
κάμη πιστόν εις τήν ύπόσχεσίν του.

ΤΟ ΕΞΑΙΣΙΟΝ ΣΠΗΛΑΙΟΝ.

ΕΙΣ εν τών φυλλαδίων τών πρός Διάδοσιν της Πί- 
στεως Χρονικών άπανταται έπιστολή τις, περιγρά- 
φουσα τό έν ’Αμερική άξιοπερίεργον σπήλαιον τό και 
τερατώδες επονομαζόμενου (Mammoth-Cave)- τήν 
περιγραφήν ταύτην κρίναντες αξίαν άναγνώσεως, ήρα- 
νίσθημεν έξ αύτής τά επόμενα·—

'Η είσοδος του αξιοπερίεργου τούτου σπηλαίου 
εύρίσκεται πρός τήν βάσιν μεγαλοπρεπούς όρο πεδίου- 
ύψηλόκομα δένδρα καί υψηλοί καί ετοιμόρροποι κρη
μνοί περικυκλοΰσι τήν είσοδον ταύτην, τό φρικώόες 
θέαμα τής οποίας καθίσταται έτι μάλλον τοιοΰτον 
άπό τήν παντελή σχεδόν Ιλλειψιν τών τοϋ ήλίου 
άκτίνων. ’Εμβαίνει δέ τις κατά πρώτον εις σπή- 
λαιόν τι, έ'χον πλάτος 35 ποδών, ύψος 20, καί μήκος 
ώς έγγιστα 50, εις τό τέρμα τοϋ οποίου εύρίσκεται 
άλλη μικρά είσοδος, ή'τις εισάγει εις μεγαλήτερον 
καί πάντη σκοτεινόν σπήλαιον, έχον μήκος 600 πο
δών, ύψος 80 έως 110, καί πλάτος σχεδόν 50 πο
δών κατά δέ τήν κατασκευήν ύπερβαΐνον τά μεγα
λοπρεπέστερα τής ανθρωπίνου αρχιτεκτονικής δημι
ουργήματα. Εντός του δευτέρου τούτου σπηλαίου 
υπάρχουν όπαί τινες, διάφοροι κατά τό μέγεθος, αϊ- 
τινες εισάγουν εις άλλα μικρά τε καί μεγάλα σπή
λαια- άλλά τό σημαντικώτερον είναι τό ευρισκό
μενον εις τόν πυθμένα, διότι τοϋτο οδηγεί εις άλλα 
παραπλήσια καί κατά σειράν κείμενα, διάφορα τό 
μέγεθος καί διαφόρους εχοντα ονομασίας, μετά τά 
όποια υπάρξει τρομερόν τι βάραθρον, καλούμενου 
βόθρος άπατος, BottomJes Pit· Τοϋτο άφοΰ περάση 
τις δι’ επίτηδες κατασκευασθείσης ξυλίνης γεφύρας, 
εύρίσκεται εις τάς όχθας ύπογείου τινός ποταμού, 
έχοντος 20 ποδών πλάτος καί βάθος έτι περισσότε
ρον, ρέοντος δέ ήσύχως έν μέσω πετρωδών λόφων 
καί πυκνοτάτου δάσους, ό'που έκτος τοϋ φωτός άπαντα 
τις παν ό,τι εύρίσκεται καί εις αύτά τά έν τή έπι- 
φανεία τής γής δάση.

Εις τάς ό'χθας τοϋ μνησθέντος ποταμοϋ εύρίσκον- 
ται πάμπολλοι καρκίνοι, ώς επί τό πλεΐσον μικρού με
γέθους καί ισχνοί, κατά δέ το χρώμα λευκοί, άλλ’ 
ενίοτε καί μέλανες· πλήν ό σημαντικώτερος χαρα- 
κτήρ τών ζωυφίων τούτων, ώς καί τών λοιπών ζωυ
φίων καί ιχθύων τών κατοικούντων τά σκοτεινά ταυτα 
ύπόγεια δάση καί ύδατα, είναι ή έλλειψις όρατικοϋ 
όργάνου, τοϋ οποίου ού μόνον δέν φαίνεται κάνέν έξω- 
τερικόν σημείον, άλλά πρός τούτοις βεβαιοΰν ότι ια
τρός τις έξετάσας διά τής άνατομίας τά ζώα ταϋτα 
δέν έδυνήθη νά άνακαλύψη τό παραμικρόν ίχνος τοι- 
ούτου όργάνου. Εις τήν αυτήν οχ θην ύπάρχει καί 
μικρά τις λέμβος, ήτις χρησιμεύει διά νά διαβιβάζη
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,ους περίεργους περιηγητής εις τους πέραν του πο
ταμού κείμενους λοφους, μεθ’ ους απαντάται βαθυ- 

και εκτεταμένη κοιλάς, πλησίον της οποίας 
ινονται καί πάλιν τά υδατα του ποτααού, άτι να

τατη
άναφαίνον

ρατηρήσωσι τάς διαφόρους καί ποικίλας του ποτα
μού περιελιςεις, τους πολλούς και μυριομόρφους ύπ’ 
χύτου σχηματιζομένους κόλπους, καί τελευταίου εκ- 
τεταμένην τινά λίμνην, πέραν τής όποιας υπάρχει 
όροπέδιον τερπνότατου, οπού εις τινα μεν μέρη άπαν
τα τις λόγους τιτανώσεις καί ξηρούς, εις άλλα δέ 
πεδιάδας αμμώδεις ή πετρώδεις, καί άλλου εύρυ- 
χώρους καί ύψηλάς καμάρας κεκαλυμμένας άπό πο
λυμόρφους κρυσταλλωμένας σταλακτίτιδας· τελευ
ταίου, προς τό άνω καί δύσβατου μέρος μιας των
είρημένων καμαρών, εΰρίσκεται μικρά τις οπή, δΓ 
ής δυσκόλως δύναται άνθρωπος νά διέλθη, καί ήτις 
εισάγει εις μέρος πανταχόθεν κεκαλυμμένον άπό τρυ
φερά κλήματα με ωραίας σταφυλάς λευκού καί ερυ
θρού χρώματος. «Φθάσαντες,— λέγει ό συγγρα- 
φεύς,— εις τό μέρος τούτο, τό όποιον απέχει δεκαέξ 
ώς έγγιστα μίλια έκ τής εισόδου τού σπηλαίου, δεν 
ένεκρίναμεν νά προχωρήσωμεν περαιτέρω. Καί άλ
λος κόσμος μένει είσέτι ν’άνακαλυφθή. Τίς γινώ- 
σκει αν δι’ αγνώστων εισέτί εισόδων δεν ήναι δυνα
τόν νά άνακαλυφθή καί άλλος τού ποταμού βραχίων; 
Τίς γνωρίζει πόσα μένουν είσέτι κεκρυμμένα καί διά 
την επιστήμην, καί διά τήν περιέργειαν, εις τούτο τό 
αξιοπερίεργου τού σκότους βασιλείου;» Είναι δέ άξιον 
σημειώσεως ότι έντος τού σπηλαίου τούτου εύρέθη- 
σαν προ τριών ήδη ετών δι’ άνασκαφής διάφορα τα- 
ριχευμένα κατά τον άρχαϊον Αιγυπτιακόν τρόπον άν- 
θροθπινα πτώματα (μούμμιαι), καί τινα χρυσά καί 
άλλου είδους εργαλεία.

Ί. ΔΕΚΙΓΑΛΛΑΣ.

Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ.
0  ΜΕΓΑΣ φιλόσοφος τής άρχαιότητος ’Αριστοτέ- 
λης ήτον υίός τού Νικομάχου, ιατρού τού βασιλέως 
τών Μακεδόνων ’Αμύντα τού Τρίτου* έγεννήθη 
δέ εις τάΣτάγειρατό 384 ετος προ Χρ. Εις ήλι- 
κίαν 17 χρόνων έλθών εις ’Αθήνας, έμαθήτευσεν εί
κοσι έτη κατά συνέχειαν παρά τώ Πλάτωνι, μετά 
τον θάνατον τού όποιου έπροσκλήθη ύπό τού βασι- 
λέως Φιλίππου νά διδάξη τον υιόν αύτού ’Αλέξαν
δρον τον μέγαν. Ούτος ¿χορήγησε μετά ταΰτα εις 
τον σοφόν Αριστοτέλην όλα τά μέσα, όσα έδυναντο 
νά χρησιμεύσωσιν εις τά: φυσικάς καί ζωολογικάς

Είκών του Άριστοτέλους. 

αυτού παρατηρήσεις, δι’ ών ό μέγας οδτος τής φύ- 
σεως παρατηρητής συνήγαγεν ό'λην εκείνην τήν άφθο
νου ύλην, ήτις συνετέλεσε τά πλεϊστα εις τά άθάνατα 
αύτού φυσικά συγγράμματα. Πεντηκοντούτης δέ 
ων, μετέβη πάλιν εις τάς ’Αθήνας, όπου συστήσας 
ιδίαν σχολήν εοιοασκ.ε I 3 ετη τήν λεγομένην περι
πατητικήν φιλοσοφίαν, εις τόπον τινά τερπνόν καί 
δενδρόφυτον έξω τής πόλεως τών Αθηνών, Λύκειον 
καλούμενου* κατηγορηθείς δέ τελευταίου ώς άθεος, 
καί βιασθείς νά φύγη αύτόθεν, ύπήγεν εις τήν Χαλ
κίδα, πόλιν τής Εύβοιας, όπου άπέθανεν εις ήλικίαν 
02 ετών. Άφήκε διάφορα συγγράμματα περί δια
φόρων άντικειμένων τής φυσικής ιστορίας, πολιτι- 
κή?? ηθικής, ρητορικής, μεταφυσικής, λογικής, καί 
άλλων, άτινα μεγάλως συνέβαλον ανέκαθεν εις τήν 
κατά διαφόρους αιώνας νοεράν καί ήθικήν άνάπτυοιν 
τού ανθρωπίνου πνεύματος.

ΤΙ ΕΣΤΙΝ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ;

Η ΕΥΑΑΙΛΙΟΝΙΑ είναι όχι μόνον νά ζή τις, άλλα 
καί νά αίσθάνηται τήν ήοονήν τής ζωής, ηδονήν, 
προξενουμένην άπό τήν άπόλαυσιν τών άγαθών τού 
βίου, άπό τήν τιμήν, τήν εύνοιαν καί τήν ευεργεσίαν 
τήν παρά τών όμοιων του* ολα καλά κρεμάμενα άπ' 
άλλους, ες ων να τα λαβη οεν έμπορεί, άν δεν άν- 
ταποοίοη καί αύτος τά όμοια πρός τούς άλλους. 
Καί επειδή τοιαύτη άνταπόδοσις δέν γίνεται χωρίς 
κοπους, έκ τουτου φαίνεται πόσον άπατώνται, καί οί 
περιορίσαντες τήν εύοαιμονίαν εις μόνην τήν ηδονήν, 
καί οί θεμελιοθσαντες αυτήν εις γυμνούς άπό πάσαν 
ηδονήν κόπους. Ο άληθινός αγωνιστής τής αρετής 
άνθρωπος χρεωστεΐ νά προσέχη μή δελεασθή άπό 
τάς ήδονάς· άλλα δέν εγεινε διά τούτο καί θεός.

1544. ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ. 7 δ

Αυτός έχει καί σωματικάς χρείας, κοινάς μέτά άλο
γα ζώα* έχει επιθυμίαν ήδονής καί αποστροφήν λύ
πης, έχει πάθη, τά όποια εμποδίζουν επίσης τήν άρε- 
τήν, καί όταν ώς τύραννος τά πολεμή, καί όταν ώς 
δούλος τά κολακεύη. ’Αρκεί νά τά κυβερνά πατρι- 
κώς, καί νά μετριάζη τήν έκ τής πληρώσεως αυτών 
ηδονήν μετά τόσον πλειοτέρας προσοχής, όσον ή περί 
αυτής κρίσις είναι δυσκολωτέρα, επειδή ή επιθυμία 
της συγγενάται, συνακμάζει καί συνοδεύει μέχρι 
τέλους όλην ημών τήν ζωήν, προσκολλημένη εις 
αυτήν άπό τον Δημιουργόν τής ζωής* διότι χωρίς 
αυτής, ούτε νά φυλάξη, οΰτ’ εις άλλους νά διαδώση 
τήν ζωήν έδύνατο ό άνθρωπος. Τήν ήδονήν μάλι
στα οφείλει νά χαλιναγωγή φρονίμως, άν θέλη νά 
τήν έχη σύμμαχον, καί όχι πολέμιον τής αρετής· 
καί διά τούτο έξ ενός μέρους πρέπει νά συστέλλη 
τάς χρείας του, ώς έσυμβούλευεν ό Σωκράτης* έξ 
άλλου, νά ήδύνη, ή μάλλον νά εύφραίνη τον βίον 
του μέ τήν μετρίαν χρήσιν καί άπόλαυσιν τών σω
ματικών ήδονών, ύποτάσσων όμως αύτάς εις τάς 
άσυγκρίτως ύπερτέρας ήδονάς τής ψυχής. Είναι 
λοιπόν ή πολυθρύλλητος καί πολυπόθητος άπ’ όλους 
κοινώς ευδαιμονία, ’Αρετή συνωδευμένη μέ μετρίαν 
άπόλαυσιν τών άγαθών τού βίου, ήγουν τοιαύτη βίου 
κατάστασις εις τήν όποιαν μήτε νά τρυφά τις καθ’ 
ημέραν ώς Σαρδανάπαλος, μήτε πάλιν νά ταλαίπωρη 
άκαταπαύσως, ώς οί καταδικασμένοι εις τό κάτεργον.

[Έ κ των Προλεγομένων τον Κοραη.]

Ο ΔΟΥΠΟΥΫΤΡΕΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ ΤΙΙΣ 
ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ.

Ο Δουπουϋτρένος, ό πατήρ ούτος της νέας χειρουργίας, 
είργάζετο άκαταπαύστως* τον χειμώνα, καθώς καί τό θέ
ρος, ήγείρετο την 5ην πρωινήν ώραν τήν 7ην ώραν ήρχετο 
εις τό νοσοκομείου, Η ΰ ίώ .υ ίο ιι, ¿%ν έξήρχετο τήν Ι Ι η ν  
ώραν. Τότε εκαμνε τάς επισκέψεις τον, καί έπέστρεφεν 
εις τήν οικίαν τον, όπου έδέχετο τούς ασθενείς, οίτινες 
νπηγαινον διά νά τόν σνμβονλενθώσι. Μολονότι διεκ- 
περαίονε τούς ασθενείς τον μέ απότομον τρόπον καί μέ 
μεγίστην ταχύτητα, οντοι ήσαν τόσον πολνάριθμοι, ώστε 
σννήθως αί επισκέψεις αύται διήρκουν μέχρι τής ννκτός.

Μίαν τών ημερών, καθ ήν αί επισκέψεις είχον άργοπο- 
ρήσειν νπέρ τό σόνηθες, ενώ ό Δουπουϋτρένος, βεβαρημένος 
άπό τόν κόπον, ήτοιμάζετο νά άναπαυθή ολίγον, εις τών 
καθνστερησάντων ασθενών παρουσιάζεται εις τήν θνραν τον 
θαλ,άμου τον. Η το δέ ούτος γέρων μικροτάτον αναστή
ματος, του οποίον τήν ήλικίαν ήτα δυσκολον νά μαντενση 
τις. Τό ροδόχρονν καί ευτραφές πρόσωπόν τον, όθεν ήτο 
προφανές ό'τι τά ξνράφιον δέν έλαβέ ποτε ανάγκην νά 
περάση, ήτο μικροκαμωμένον. Υπό τό πυκνόν πλέγμα 
πολυαρίθμων μέν άλλ’ επιπόλαιων ρυτίδων, είχεν εν μικρόν

στόμα καί μίαν εύπερίγραπτον γρυπήν μύτην. Α ί χεΐρές 
του καί οί πόδες του ήσαν άναλόγως μέ τά  επίλοιπα μέλη 
του σώματός του διαπεπλασμένοι. Εις τους κυανούς οφ
θαλμούς του, εις τήν φυσιογνωμίαν του, εις τήν χειρονομίαν 
του, εις όλον τό μικρόν είναί του, ένυπηρχεν έξοχός τις συ
στολή, γλυκύ της καί καλοκάγαθία. Υπάρχουσιν ευτυχείς 
τινές φυσιογνωμία;, αΐτινες είναι λίαν επαγωγοί. Θεω
ρών τις τό πραον καί άτάραχον πρόσωπόν του γεροντίου, 
έκυριεύετο άπό ευνοϊκόν πρός αύτόν αίσθημα, συρόμενος άπό 
άκατανίκητον θέλγητρου.

Εκράτει εις τήν δεξιάν του τήν ποιμαντικήν του βα
κτηρίαν, καί τό μικρόν σώμά του έκαλύπτετο άπό ολόμαυ
ρου ένδυμα. Χαιρετών άπεκάλυψε πλατείαν κουράν* ήτο 
δέ ίερεύς.

Το βλέμμα του Δουπουϋτρένου προσηλώθη εις αυτόν 
στυγνόν καί κατάψυχρον.—  Τ ί έχεις ; τόν είπεν άποτό- 
μως.— Έ ξοχώ τατε, τόν άπηντησε μέ γλυκύτητα ό ίερεύς, 
σάς ζητώ  τήν άδειαν νά καθη'σω" οί δυστυχείς πόδες μου 
είναι ήδη ολίγον γηραιοί. Πρό δύο ετών έφανερώθη εν 
απόστημα εις τόν τράχηλόν μου. Ο ιατρός του χωρίου 
μου, επειδή είμαι εφημέριος τής * * * πλησίον τής Νε- 
μούρ, μοί είπε κατ’ άρχάς ό'τι δεν ήτο δεινή τις ασθένεια* 
άλλά τό πάθος ηϋξησε, καί μετά παρέλευσιν πέντε μηνών 
τό άπόστημα ήνοιξεν άφ’ έαυτοϋ. Εμεινα κλινήρης έξ 
αιτίας τούτου πολύν καιρόν, χωρίς νά βελτιωθή τό π ά 
θος μου, καί μετά ταϋτα έβιάσθην νά παραιτήσω τήν κλί
νην, επειδή εφημερεύω μόνος εις τέσσαρα χωρία, καί . . . .

—  Δεΐξόν μοι τόν τράχηλόν σου.—  Μολονότι,
έξηκολούθησεν ό γέρων, ΰπακούσας εις τήν διάταξιν του 
ίατροΰ, μολονότι οί καλοί ούτοι άνθρωποι μοί επρόσφερον 
νά συνέρχωνται καθ’ έκάστην Κυριακήν έν * * * διά νά 
άκούωσι τήν λειτουργίαν* άλλά βασανίζονται πολύ καί τα 
λαιπωρούνται καθ’ ό'λην τήν εβδομάδα, καί δέν έχουν είμή 
μόνον εκείνην τήν ήμέραν δ ί  άνάπαυσιν. όθεν είπον 
κατ’ έμαυτόν, ό'τι δέν είναι δίκαιον νά δυσκολεύωνται τό 
σοι άνθρωποι πρός χάριν μου. .  . · Κ αί έπειτα, έξεύρετε 
ότι έκτος τούτου υπάρχουν αί εξομολογήσεις, ό κατηχι- 
σμός . . . .  - Η αύτοϋ πανιερότης ήθέλησε νά περιμείνω είσ
έτι, διά νά μοί πέμψη ένα συμβοηθόν. Τότε τό ποί- 
μνιόν μου μοί είπε νά έ'λθου εις τά Παρίσια, διά νά λάβω 
τήν συμβουλήν σας. Εμεινα καιρόν τινα άμφιρρεπής πριν 
άποφασίσω, επειδή τά ταξείδια άπαιτουσιν όχι ολίγα χοή— 
αατα, καί τό πβίμνιον είναι πτω χότατον άλλά μέ ύπε- 
χρέωσαν νά κάμω τό θέλημά των, καί τοιουτοτρόπως έσυμ-
φώνησα τήν άμαξαν................

0  Δουπουϋτοένος τόν εξέτασε πολλήν ώραν. Ο τρά
χηλος του άσθένους έπαρουσίαζεν έν βαθύ τρήμα, έχον περί
που ενός δακτύλου διάμετρον* ήτο δέ τό πάθος άπόστημα 
του ύπό τήν σιαγόνα άδένος, συνωδευμένον μέ άνευρυσμόν 
τής καρωτίδας αρτηρίας. Η πληγή ήτο γαγγραινωμενη 
εις πολλά μέρη· ή κατάστασίς της ήτο τόσον δεινή, ώστε
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ό Δουπουϋτρένο; έξεπλάγη πώς ό άρρωστος ηδύνατο νά 
κρατηται δρθ'.ο; ένώπιόν του.

Ηνοιςε τα χείλη της πληγης, και ήρεύνησε την εσωτε
ρικήν επιφάνειαν τη ; άι έπωδύνου συμπιέσεως, ικανής να 
φερη εις λειποθυμίαν τον πάσχοντα. Αλλ’ ούτος ύπέφε- 
ρεν άταράχως την άνυπόφορον ταύτην οάύνην. Τελεί- 
ωθείσης της εξετάσεως, ό Δουπουϋτρένος του ές-ρεψε βιαίως 
τόν τράχηλον, τον όποιον έκράτει εις τάς χεΐράς του, και 
θεωρών αύτδν ασκαρδαμυκτί, τον είπε κατά πρόσωπον με 
άπευκταίον τόνον φωνής· « Αναμφιβόλως, εφημέριέ μου, 
τό πάθος τούτο θέλει σοί προξενη'σει τόν θάνατον !» . . .

Ο Αββάς έπηρε τούς επιδέσμους του, καί περιετείλιξε 
τόν λαιμόν του, χωρίς καν νά προφέρϊ) λόγον τινά. 0  
Δουπουϋτρενος ειχεν αδιαλειπτως τα βλέμματά του προση
λωμένα εις αυτόν. Αφου ετελείωσε την επίδεσιν της πλη
γης του, ο ιερευς εκβαλεν από το βαλάντιόν του εν πεντό- 
φραγκον, περιτειλιγμένον εις χαρτίον, καί τό έναπέθεσεν 
επί της εστίας. « Δεν είμαι πλούσιος, καί τό ποίμνιόν μου 
είναι πολλά πτωχόν, έξαχώτατε, είπεν ύπομειδιών χαριέν- 
τως. Συγχωρη'σατέ μ.ε άν δεν δυναμ.αι νά πληρώσω έπα- 
ςίως μίαν συμβουλήν του έξοχωτάτου Δουπουϋτρένου. . . 
Νομίζω έμαυτόν ευτυχή, ό'τι ήξιώθην τής έπισκέψεώς σας· 
τουλάχιστον θέλω είσθαι προετοιμασμένος εις τό πεπρω- 
μένον μου. Ηδυνασθε, ίσως, έπρόσθεσε μέ άκραν γλυκύ- 
τητα ,νά  μοί άναγγείλητε την άπευκταίαν ταύτην ε’ίδησιν 
μ.ε πλειοτέραν περίσκεψιν. Ε χω  ηλικίαν εξήκοντα πέντε 
ετών, καί εις την ηλικίαν ταυτην ό άνθρωπος είναι ενίοτε 
πολλά φιλόζωος· αλλά δεν μ.ε κακοφαίνεται" δέν μ.οι άνηγ- 
γειλατε απρόσδοκητον τι, διότι πρό πολλοΰ Τπερίμ.ενον την 
στιγμήν ταυτην. Υγιαίνοιτε, έξοχώτατε, υπάγω νά άπο- 
θάνω εις τό κελλίον μου.» Κ αί έξήλθε.

Ο Δουπουϋτρένος έμεινε συλλογισμένος. Η σιδηρά καρ- 
δια του μεγαλοφυούς τούτου άνδρός είχε συντριφθήν ώς ό 
εύθραυς-ος υελος άπό τούς άπλους λόγους ενός πτωχού γέρον
τας, τόν όποιον είχε κρατησειν ασθενή καί πάσχοντα εις 
τας εύρειας χείράς του, καί τόν όποιον ένόμισεν άξ«ν έμ- 
παιγμου. Εις τό αδύνατον καί πάσχον τούτο σώμα εύρε 
καρδίαν πλέον άτάραχον παρά την ϊδικήν του καί θέλησιν 
ενεργητικωτέραν,

Ετρεςεν εν ροπή οφθαλμού πρός τήν θύραν τής οικίας 
του. Ισως δεν ηθελεν εισέτι να ομολογητή εαυτόν νικη- 
μένον. 0  ίερεύς κατέβαινεν άργά τους βαθμούς τής κλί
μακας, έπιστηριζόμενος επί τής κιγκλίδος αυτής. Αίδεσι- 
μώτατε, έφώναξε, θέλεις νά επανέλθης ;

0  Αββάς έπανήλθεν.— Υπάρχει ίσως τρόπος του νά σάς 
σιόσω, εάν θέλητε νά σάς κάμω τήν έγχείρησιν.— Ω, τω 
όντι ! αλλά διά τούτο, έξοχώτατε μου, ήλθον εις τά  Παρί
σια, είπε ζωηρώς ό Αββάς, άφ·/ίσας τό κάλυμμα καί τήν 
βακτηρίαν του· κάμετε όσας δύνασθε εγχειρήσεις.— Αλλ’ 
ισως θέλομεν κάμειν ανωφελή άπόπειραν, καί θέλει είσθαι 
δίαρκής καί οδυνηρά.— Ενεργήσατε, έξοχώτατε· θέλω ύπο-

φέρει γενναίως πάσαν δοκιμασίαν τό δυστυχές ποίμνιόν 
μου θέλει λάβει μεγάλην εύχάρίστησιν. . . . — Λοιπόν θέ
λετε ύπάγειν εις τό Νοσοκομεΐον, H ôtel-D ieu, εις τήν αί
θουσαν τής Αγιας Αγνής επικαλουμ.ένην· εκεί θέλουν σε 
περιποιηθήν εςαιρετα, και αι καλογραίαι θέλουν σέ προμη- 
θεύσειν όλα τ ’ αναγκαία. Θέλεις άναπαυθή καλώς τήν 
νύκτα ταύτην, αύριον καί μεθαύριον.— Πολλά καλά, έξο
χώτατε, σάς ευχαριστώ.

0  Δουπουϋτρενος εγραψεν όλιγας λέςεις έπί τίνος χαρ
τιού, τό όποιον ένεχείρισεν εις τόν ιερέα. Ούτος δε ύπήγεν 
εις το Νοσοκομεΐον, όπου όλοι σχεδόν οί έπιστάται ήλθον 
και τόν ευπρέπισαν μιαν άναπαυτικωτάτην κλίνην μέ κα- 
ταλευκα otvôovia- όλ,οι επροθυμοπφιουντο τίς νά τόν φέρη 
τα καλύτερα προσκεφάλαια. 0  καλός εφημέριος δεν 
•ήςευρε πώς νά τούς εύχαριστήση.

Τήν ε,.αυριον, οι περίπου πεντακόσιοι έως εξακόσιοι μ,α- 
θηται, οίτινες ηκολουθουν το μαθημα του Δουπουϋτρένου, 
μόλις είχον συναθροισθή, καί ουτος έφθασε. Διευθύνθη 
αμέσως προς τήν κλίνην του ιερέως συνωδευμένος άπό τήν  
πολυπληθή ταύτην χορείαν, καί ή εγχείρησις ήρχισε· διήρ- 
κεσε δε είκοσι πέντε λεπτά. Ο Αββάς δέν έδειξε τό πα
ραμικρόν αίσθημα τής οδύνης. Μόνον ότε οί περιστοι- 
χουντες αύτον απηλλάχθησαν όλοι έν τώ άμα άπηυδισμέ- 
νοι την προσοχήν καί τόν φόβον, καί ότε ό Δουπουϋ
τρενος τόν είπεν, « Ετελειωσεν,» ό Αββάς ήτον ολίγον ωχρός.

0  Δουπουϋτρένος ήλλαξε μόνος τήν πληγήν. Ελπίζω  
ο τι το πάθος σου θελει θεραπευθή, τον είπε φιλικώς. Υπέ
φερες πολυν πόνον ;— Επροσπάθησα νά μ,ήν έχω τόν νουν
μου εις αύτον, απεκριθη,— καί άπεκοεμήθη......................0
Δουπουϋτρενος τόν παρετήρησε μίαν στιγμήν μετά μεγίς-ης 
^?^ υ χ ή ς  . . . .  έπειτα έκλεισε τά  παραπετάσματα τής 
κλίνης του, καί αί επισκέψεις έξηκολούθησαν. Ο ίερεύς 
εσωθη τέλος πάντων.

Καθ έκαστη ν ημέραν, ότε ό Δουπουϋτρένος ήρχετο, 
ενάντιον της συνήθειας του, παρήρχετο τάς πρώτας κλίνας, 
και ήρχιζε τάς επισκέψεις του άπό τόν προσφιλή του άρ
ρωστον. Μετά ταυτα, ότε ουτος ήρχισε νά όρθοποδήση 
καί νά δυνηΟή νά κάμη βήματά τινα, ό Δουπουϋτρένοε, 
μετα τας έπισκεψεις του, ΰπήγαινε πρός αυτόν, καί χειρα
γωγών καί ρυθμίζων τό βήμά του μέ τό του άσθενους, έκοι- 
μνε μετ αύτου ένα κύκλον εις τήν αίθουσαν.

Πρός τούς γνωρίζοντας τήν άμείλικτον σκληρότητα, μέ 
τήν όποιαν ό Δουπουϋτρένος μετεχειρίζετο συνήθως τους 
ασθενείς του, η μεταβολή αΰτη τής διαγωγής του ήτον 
άνεξήγητος.

ό τε  ο Αββάς ήτον εις κατάστασιν νά ΰποφέρη τήν 
οόοιποριαν, απεχαιρέτησε τόν ιατρόν καί τάς καλογραίας, 
και υπήγε να εύρη τούς ένορίτας του.

Μ ετα τινας μήνας, ο Δουπουϋτρενος, ενω έμβαινεν εις 
το Νοσοκομεΐον, ίδεν ερχόμενον πρός αύτόν τόν εφημέριον, 
οστι, .ον επεριμενεν εις την αίθουσαν τής Αγίας Αγνής,
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Ο εφημέριος έφόρει πάντοτε τήν ιδίαν καταμέλαιναν στο
λήν του· άλλ’ ήτο πλήρης κόνιορτοϋ, καί τά  σανδάλιά του 
ήσαν κατάλευκα· ήδύνατό τις έκ τούτου νά συμπεράνη 
ότι είχεν άνύσει μεγάλην όδόν πεζός· είχε δέ εις τόν βρα
χίονα εν μέγα καλάθιον καλώς δεδεμένον μέ σχοινία,όθεν 
έξεΐχον άχυρά τινα. 0  Δουπουϋτρένος τόν ύπεδέχθη μετά 
μεγίστης φιλοφροσύνης, καί άφαυ έβεβαιώθη ότι ή έγχείρη- 
σις δέν είχε προξενήσει ούδέν δυσάρεστον άποτέλεσμα, 
τόν ή ρώτησε τ ί ήλθε να καμη εις τα  Παρισια ς

Εξοχώτατε, άπεκρίθη ό ιερευς, σήμερον είναι η επε- 
τειος ημέρα, καθ’ ήν μου έκάματε τήν έγχείρησιν. Δέν 
ή θέλησα ν’ άφήσω νά παοέλθη ή έκτη Μαΐου, χωρίς 
νά σάς έπισκεφθώ, και μέ ήλθεν η ιόεα να σάς φερω εν 
μικρόν δώρον. Εβαλα εις τό καλαθιάν μου δύο τών κα- 
λητερων ορνίθων του όρνιθώνος μου και άπιδια του κήπου 
μου, άπό εκείνα, τά  όποια δέν έγεύθητε ούδεποτε εις τα 
Παρίσια. Πρέπει νά μοί ύποσχεθήτε μετά βεβαιότητος, 
ότι θέλετε καταδεχθή νά τά  γευθήτε όλα.

0  Δουπουϋτρένος εσφιγξεν εύνοικώς την χείρα του. Η- 
θέλησε νά υποχρέωση τόν γέροντα νά γευματίση μέ αύτον 
άλλ’ ούτος ήρνήθη μέ λύπην του· διότι αί στιγμαί του ήσαν 
μετρημέναι, καί έπρεπε να έπιςφεψη άν,ευ άναβολής εις . .

Δύο άλλα έτη, κατά την 6ην Μα'ίου, ό Δουπουϋτρενος 
ίδεν ερχόμενον τόν μικρόν ιερέα μέ το άναπόφευκτον κάνι- 
στρόν του καί τάς όρνιθας. Ο ιατρός έόεχετο τάς επ ι
σκέψεις του μέ μεγιστην κατάνυςιν.

Κ ατά  τήν εποχήν ταύτην ό Δουπουϋτρένος ήσθάνθη 
τά πρώτα συμπτώματα τής ασθένειας, καθ ήςη  επιστημη 
του ώφειλε νά ύποχωρήση. Ανεχώρησε διά τήν Ιτα 
λίαν, άλλά χωρίς ελπίδα του νά άπολαύση τήν υγείαν 
του.’ Οτε κατά τόν Μάρτιον του 1 8 3 4  έπέστρεψεν εις 
τήν Γαλλίαν, ή κατάστασίς του έφαίνετο βελτιωμένη· 
άλλ’ έβλεπε πλησιάζοντα τόν θάνατον, καί είχε μετρήσει

τάς στιγμάς του. ^
Εν τώ άμα προσκαλεΐ τόν Κύριον * θετόν υίον 

του, όστις έπαγρύπνει εις τόν πλησίον θάλαμον. — Κύριε,
τόν είπε, γράψον

Τώ Αββά * * *, έφημ-ρίω τής * * * πλησίον τής

Νεμούρ. > (
« Ακριβέ μου Αββά, ήλθεν ή χερίστασις, καθ’ ήν καί ό

ιατρός έχει άναγκην τής έπισκέψεώς σας· Σπεύσατε λοι
πόν, μήπως δεν τόν προφθάσητε. 0  φίλος σας

δ ο υ π ο υ υ γρΕν ο ς .»

ό  μικρός Αββάς έσπευσεν αμέσως. Εμεινε δέ πολύν
καιρόν κεκλεισμένας μέ τόν Δουπουϋτρένον. ό τ ε  έξήλθεν 
άπό τόν κοιτώνα του ψυχορραγουντος, οί οφθαλμοί του 
ήσαν δακρυσμένοι, καί ή φυσιογνωμία του ήτονολη ένθου- 

σιώσα.
Την επαύριον ό Δοι>ποι>ύτρενος επροσκαλε<τε παρ αυτω 

τόν άρχιεπίσκοπον τών Παρισιων ήτο δέ ή 8η Φε-

βρουαρίου 1 8 3 5 ,  καθ’ ήν ημέραν ό Δουπουϋτρένος έπλή - 
3ωσε τό κοινόν χρέος.

Τήν ημέραν του ενταφιασμού του, ό μικρός ίερεύς ήκο- 
λαύθει την έπικήδειον πομπήν δακρυρροών.........................

Ο Ρ Α Σ Σ Ε Λ Α Σ .
[Ίδε Του., ζ .  Σελ. 156-159, 165-168, 189—183* Τόμ. ή. Σελ. 5-8,

22-25, 38-40, 53-55.]

ΚΕΦΑΛ. Κ Γ . Ή  Ευδαιμονία του κατα ¡ρύσιν διάγοντος.

Ó ΡΑΣΣΕΛΑΣ πολλάκις έπορεύετο είς συναναστρο
φήν σοφών, οίτινες συνήρχοντο έπί σκοπώ -πνευμα
τικής άνέσεως καί συγκρίσεως τών δοξασιών των. 
Τά ήθη μέν αυτών ήσαν όπωσοΰν παχυλά, διδακτι- 
καί όμως αί συνδιαλέξεις, καί άξείαι αί αμφισβητή
σεις των, καίτοι ένίοτε υπέρ τό δέον σφοΟράν, καί 
πολλάκις τοσοϋτον διαρκοϋσαν, ώστε ουδέτερος τών 
άμφισβητούντων ένθυμεΐτο περί τίνος ζητήματος ήτο 
καταρχάς ό λο'γος. Σφάλματά τινα ήσαν σχεδόν 
γενικά μεταξύ τω ν είς έκαστος έπεθύμει νά δογμα- 
τίζη εις τούς επίλοιπους, καί είς έκαστος έχαιρεν 
άκούων άλλους π.-ριφρονουμένους.

’Εν τή συναναστροφή ταύτη διηγήθη ό Ρασσέ- 
λας τήν πρός τόν ερημίτην συνέντευξιν, καί τήν απο
ρίαν μεθ’ ής ήκουσεν αυτόν μεμφόμενον στάδιον βίου, 
είς ο μετά ώριμον σκέψιν είχεν εισελθει, και οπερ 
τόσον έπαινετώς διέτρεχε. Τά φρονήματα τών ακρο
ατών ήσαν διάφορα. Τινές ήσαν γνώμης, οτι ή μω
ρία της εκλογής του είχε δικαίως τιμωρηθή διά κα
ταδίκης είς διηνεκή επιμονήν. Είς έκ τών νεωτέ- 
ρων, μετά πολλής σφοδρότητος, έκήρυξεν αύτόν υπο
κριτήν. Τινές άνέφεραν τό δικαίωμα τής κοινωνίας 
είς τήν εργασίαν έκάστου τών μελών αυτής, καί ¿70- 
χάζοντο τήν άποχώρησιν ώς έγκατάλειψιν τού κα
θήκοντος. Αλλοι έτοίμως ώμολόγησαν ό'τι φθάνει 
καιρός, όπότε ικανοποιούνται πλέον τά οικαιώματα 
τού δημοσίου, καί οπότε δύναταί τις άμέμπτως ν 
άποσυρθή πρός άναθειυρησιν τού βίου του, καί κα
θαρισμόν τής ψυχής του.

Είς έκ τών παρόντων, όστις έφαίνετο μάλλον τών 
επίλοιπων κατανενυγμένος υπό τής διηγήσεως, έκρι
νε πιθανόν ότι μετ’ ολίγα έτη ό ερημίτης ηθελεν 
έπιστρέψειν όπίσω είς τό καταγώγιόν του, και ίσιος, 
άν ή αισχύνη δέν έμπόδιζεν, ή ό θάνατος οεν έπρο- 
λάμβανεν αύτόν, έπιστρέψει πάλιν έκ τού καταγω
γίου αυτού είς τόν κόσμον. « Διότι ή έλπις τής ευ
δαιμονίας,» είπεν, « είναι τόοον ΐσχυραις έντετυπω- 
μένη, ώστε "ή πολυχφονιωτέρα πείρα δέν δύναται νά 
τήν έξαλείψη. Τής παρούσης καταστάσεως, οίαδή- 
ποτε καί άν ήναι, αίσθανόμεθα, καί^ άναγκαζόμεθα 
νά όμολογώμεν τήν αθλιότητα' πλήν, όταν ή αύτη
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κατάστασής απομακρυνθώ πάλιν, ή φαντασία τήν εί- 
κονίζει ώς έπιθυμητήν. Αλλ’ δ καιρός βεβαίως 
μέλλει να ελθη, καθ’ δν ή έπιθυμία δέν θέλει πλέον 
εισθαι ή βάσανός μας, καί καθ’ δν ουδείς θέλει εισθαι 
άθλιος πλήν έξ ίδιου αύτοΰ σφάλματος.»

« Αυτή,» είπέ τις φιλόσοφος, άφοΰ ήκουσε πολύ 
άνυπομόνως, « είναι καί ή παρούσα τού σοφού κατά- 
σασις. Ο καιρός ήλθεν ήδη, οπότε ουδείς είναι άθλιος 
πλήν ές ίδιου αύτοΰ σφάλματος. Τήν ευδαιμονίαν 
ή φύσις Ικαμεν εις άπαντας εφικτήν, καί είναι μά- 
ταιον καί άτοπον να περιφέρηταί τις εις ζήτησιν αυ
τής. 'θ  θέλων να εύοαιμονή πρέπει νά διάγη κατά 
φύσιν, ύπακούων εις τδν παγκόσμιον καί άναλλοίω- 
τον έκεΐνον νόμον, βστις ανέκαθεν ειν’ επί πάσης 
καρδίας έντετυπωμένος. Ο κατά φύσιν διάγων δέν 
πάσχει άπατώμενος υπό τής έλπίδος ή ένοχλούμε- 
μενος υπό τής επιθυμίας- δέχεται καί άποβάλλει 
άταράχως- καί ενεργεί ή πάσχει ώς ό όρθός λόγος 
διατάττει. ’Αλλους διασκεδάζουσιν οί λεπτοί ορι
σμοί, ή αί περιπεπλεγμέναι συνδιαλέξεις. Ας μά- 
θωσι τήν σοφίαν δι’ εύκολωτέρων μέσων- άς παρα- 
τηρήσωσι τήν έ'λαφον τού δρυμού, καί τον σπίνον 
τού άλσους- άς στοχασθώσι τον βίον των ζώων, αί 
κινήσεις των δποίων κανονίζονται ύπό τής έμφυτου 
ορμής- ύπακούουσι τον οδηγόν των, καί εύδαιμονοϋ- 
σιν. Ας παύσωμεν, λοιπόν, επί τέλους τού άμφι- 
σβητεΐν, καί άς μάθωμεν νά ζώμεν- άς άπορρίψω- 
μεν τό βάρος των παραγγελμάτων, άτινα δέν κατα- 
λαμβάνουσι καί αυτοί οί μετά τοσαύτης ύπερηφα- 
νίας καί πομπής αυτά κηρύττοντες, καί άς συμπερι- 
φέρωμεν μεθ’ ήμών τό άπλούν τούτο καί καταληπτόν 
γνωμικόν. Οτι ή έκ τής φύσεως παρεκτροπή είναι 
παρεκτροπή έκ τής ευδαιμονίας.»

’Αφού έλάλησε, περιέστρεψε γαληνίως τούς όφ- 
θαλμούς, σεμνυνόμενος ένεκα τής αγαθοποιού τάχα 
σοφίας του. « Κύριε,» ειπεν 6 βασιλόπαις, μετριο- 
φρόνως, « έπειδή, ώς άπαντες οί λοιποί άνθρωποι, 
επιθυμώ κάγώ τήν ευδαιμονίαν, εδωκα τήν μεγίσην 
ποοσοχήν εις τήν ομιλίαν σου- δέν άμφιβάλλω πο
σώς περί τής αλήθειας καί όρθότητος των οσα μετά 
τοσαύτης πεποιθήσεως διαβεβαιοΐς. Είπέ με μόνον 
τί έστι τό κατά φύσιν διάγειν.»

« "Οταν ευρίσκω νέους τόσον ταπεινόφρονας καί 
τόσον ευμαθείς,» ειπεν ό φιλόσοφος, « δέν δύναμαι 
νά τούς άρνηθώ οίανδήποτε πληροφορίαν μ ’ ένισχύ- 
ουσιν αί μελέται μου νά τούς προσφέρω. Ο κα
τά φύσιν διάγων ένεργεΐ άφορών πάντοτε εις τήν κα
ταλληλότητα τήν προερχομένην έκ των σχέσεων καί 
ποιοτήτων των αίτιων καί αποτελεσμάτων- συντρέ
χει μέ τό μέγα καί αμετάβλητον σχέδιον τής παγ
κοσμίου ευδαιμονίας- συνεργεί μέ τήν γενικήν διά-

θεσιν καί τάσιν τού παρόντος συστήματος των πραγ
μάτων.»

Ο βασιλόπαις έγνώρισε μετ’ ού πολύ ότι ούτος 
ήτον είς έκ των σοφών, τούς όποιους όσον περισσό
τερον ακούει τις, τόσον δλιγώτερον τούς εννοεί. 
Προσκυνήσας λοιπόν έσίγησεν· ό δέ φιλόσοφος, ύπο- 
θέσας οτι αύτός μέν εύχαριστήθη, οί δέ λωποί ήτ- 
τήθησαν, άνέστη καί άπήλθε μέ τον αέρα άνθρώπου 
ό'στις είχε συμπράξει μέ το παρόν σύστημα.

ΚΒΦΑΛ. ΚΔ\ *0 βασιλόπαις και ή Αδελφή του μοιρά
ζονται τδ Ιργον τής παρατηρήσεως.

'θ βασιλόπαις έπέστρεψεν οίκαδε πλήρης σκέψεων, 
άμφιβάλλων πώς νά διευθύνη είς τό μέλλον τά βή
ματά του. Καί τούς πολυμαθείς καί τούς άπαιδεύ- 
τους ευρήκεν έπίσης άγνοοΰντας τήν είς ευδαιμονίαν 
άγουσαν όδόν- άλλ’ έπειδή ήτον άκόμη νέος, έκο- 
λακεύετο οτι ειχε πολύν άκόμη χρόνον διά νέα πει
ράματα, καί δι’ άλλας έρεύνας. Διεκοίνιοσεν είς τον 
’ϊμλακον τάς παρατηρήσεις καί τάς αμφιβολίας του, 
άλλ’ αί άποκρίσεις τού ποιητοΰ ένέπνευσαν είς αυτόν 
νέας άμφιβολίας, καί αί έξηγήσεις του ποσώς δέν 
τον παρηγόρησαν. Συνδιελέγετο λοιπόν συχνότε- 
ρον καί έλευθερώτερον μετά τής αδελφής του, ήτις 
είχεν άκόμη τάς ιδίας μέ αυτόν έλπίδας, καί τον 
έβοήθει πάντοτε νά δίδη λόγον τινά, διά τί, καίτοι 
μέχρι τοΰδε άποτυχών, ήδύνατο νά έπιτύχη τέλος 
πάντων.

« Μέχρι τούδε,» ειπεν έκείνη, « όλίγον έγνωρίσα- 
μεν τά τού κόσμου- ούτε μεγάλοι ύπήρξαμεν άκόμη, 
ούτε μικροί. ’Εν τή ιδία ήμών χώρα έλεγόμεθα 
μέν βασιλείς, άλλ’ έστερούμεθα πάσης δυνάμειυς- έν 
δέ ταύτη, δέν είδομεν άκόμη τά άπόκρυφα τής οι
κιακής ειρήνης. 'θ Ιμλακος δέν βοηθεϊ τήν ερευ
νάν μας, μήπως έν καιρώ εύρωμεν αυτόν έσφαλμέ- 
νον. Ας άναλάβωμεν έξ ήμισείας τό βάρος τής πα- 
ρατηρήσεως- σύ μέν δοκίμασε τί ενυπάρχει είς τήν 
λαμπρότητα τών αυλών, έγώ δέ άς έμβαθύνω εις τάς 
σκιάς τών ταπεινότερων τής κοινωνίας τάξεων. Ισιος 
ή αρχή καί ή έξουσία είναι τά υπέρτατα αγαθά, καθό 
παρέχοντα τάς πλείστας είς τό άγαθοποιεΐν ευκαι
ρίας- ή ίσως τού παρόντος κόσμου ή εύδαιμονία εύ- 
ρίσκεται είς τάς σεμνάς κατοικίας τών μέσων τάξε
ων, αιτινες ούτε είς τάς σφοδράς τρικυμίας τών με- 
γάλιον ύπόκεινται, ούτε είς τήν ένδειαν καί τάς θλί
ψεις τών μικρών.

ΚΕΦΑΛ. ΚΕ'. Ό  Βκσιλόπαις εξετάζει τήν ευδαιμονίαν 
τών υψηλών θέσεων.

'θ  Ρασσέλας έπήνεσε τόν σκοπόν, καί τήν επιού
σαν έφάνη μετά λαμπρας θεραπείας έν τή αύλή τού 
σατράπου. Διεκρίθη δέ μετ’ ού πολύ διά τής με- 
γαλοπρεπείας του, καί ιός βασιλόπαις, οστις είχεν
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έλθει χάριν περιεργείας άπό μακρυνάς χώρας, έλαβεν 
έλευθέραν τήν είσοδον είς τούς μεγάλους άξιωματι- 
κούς, καί είς αυτόν τόν σατράπην.

’Ενόμισε δέ κατά πρώτον οτι βεβαίως πρέπει νά 
ήναι ευχαριστημένος μέ τήν ιδίαν αύτοΰ θέσιν ό άνήρ, 
είς ον άπαντες έπλησίαζον μετά σεβασμού, καί δν 
ήκουον μετ’ εύπειθείας, καί όστις είχε τήν δύναμή 
τού έκτείνειν τά ψηφίσματά του είς όλόκληρον βασί- 
λειον. « Κάμμία ήδονή,» έλεγε, « δέν δύναται νά 
ήναι τοιαύτη, οποία ή τού αίσθάνεσθαι διαμιάς τήν 
χαράν χιλιάδων, καθισταμένων εύδαιμόνων διά τής 
φρονίμου διοικήσεως. ’Αλλ’ έπειδή, κατά τόν νό
μον τής υποταγής, τήν ύπερτάτην ταύτην άγαλλία- 
σιν δύναται ν’ άπολαύη είς μόνον είς έν έθνος, είναι 
βέβαια τού ορθού λόγου νά στοχαζώμεθα ότι υπάρχει 
εύ/αρίστησις μάλλον δημοτική καί μάλλον ευπρό
σιτος, καί οτι εκατομμύρια μόλις δύνανται νά ήναι 
ύποτεταγμένα είς τό θέλημα ενός μόνου, άπλώς διά 
νά πληρώσι τό ιδιαίτερον αύτού στήθος άπό άνέκ- 
φραστον άγαλλίασιν.»

Ταύτα συχνάκις διενοεΐτο, καί δέν εύρισκε λύσιν 
τινά τής δυσκολίας. ’Αλλ’ άφού διά τών δώρων 
καί τής εύπροσηγορίας του κατέστη οίκειότερος, εύ- 
ρήκεν ότι σχεδόν πάς ό υψηλήν κατέχων θέσιν έμί- 
σει όλους τούς έπιλοίπους, καί έμισείτο ύπ’ αύτών, 
καί ότι ή ζωή ένός έκάστου ήτον αδιάσπαστος σειρά 
-ραδιουργιών καί φωράσεων, στρατηγημάτων καί δι- 
εκφυγών, στάσεως καί προδοσίας. Πολλοί τών περί 
τόν Σατράπην ήσαν σταλμένοι μόνον διά νά παρα- 
τηρώσι καί νά καταμηνύωσιν αυτόν πάσα γλώσσα 
έγόγγυζε μεμφομένη, καί πάς όφθαλμός έζήτει σφάλ
μα τι.

Επί τέλους, έφθασαν αί άνακλητήριοι έπιστολαί, 
ό σατράπης έκομίσθη άλυσίδετος είς Κωνσταντινού- 
πάλιν, καί τό όνομά του δέν άνεφέρθη πλέον.

« Τί νά στοχασθώμεν τώρα περί τών δικαιωμά- 
τοον τής εξουσίας;» είπεν 6 Ρασσέλας προς τήν αδελ
φήν του- « δέν εχει ίσχύν τινα είς τά άγαθόν; ή ,ό 
κατώτερος βαθμός είναι μόνον κινδυνώδης, ό δέ υπέρ
τατος ασφαλής καί ένδοξος; Είναι 6 Σουλτάνος ό 
μόνος ευδαίμων άνήρ έν τή έπικρατεία του; ή ύπό- 
κειται καί αύτός ό Σουλτάνος είς τάς βασάνους τής 
ύπονοίας, καί τόν φόβον τών εχθρών;»

Μ ε τ’ όλίγον καθηρέθη  κα ί ό δεύτερος Σατράπης. 
Ο Σουλτάνος, ό προβιβάσας αύτόν, έφονεύθη ύπό τώ ν 
Γ ενιτσέρω ν, κα ί ό δ ιάδοχός του ε ίχεν  άλλους σκοπούς 
καί διαφορετικούς εύνοουμένους.

Ϊ Ι Ρ ϋ Τ Ο Σ  ό ΙΙν& αγόραϊ ιχήρνξεν stg roty "Ελληνας τήν 

αθα να σία ν τής ψνχής.

ΠΕΡΙ ΓΗΣ ΠΟΛΥΛΟΓΙΑΣ TUN ΓΥΝΑΙΚΩΝ.
 ------------------ Τών δ’ ακάματος βίει αύίή
Έ κ  στομάτων ήδεϊα----------------------------

'Ησίοδος.

M A N 0Ä N O M E N  παρά τινων αρχαίων συγγραφέων, ότι 
ό Σωκράτ/ις εδώ  άχθη την ευγλωττίαν ύπό γυναίκας, ήτις 
εκαλείτο, άν δέν λανθάνωμαι, Ασπασία. Ε ίς εμέ πολλά- 
κις ή τέχνη αύτή έφάνη καταλληλότερα είς γυναικεΐον φΰ- 
λον, καί νομίζω ότι οί τών γυμνασίων καί πανεπιστημίων 
έφοροι ήθελον πράξει καλώς νά στοχασθώσιν, εάν είς τάς 
έδρας της ρητορικής δέν άρμόζη νά έγκαθιδρυσωσι γυναί
κας.

Ερρέθη προς έπαινον τινών άνδρών, ότι ηδύναντο νά 
λαλώσιν ώρας κατά συνέχειαν περί οίασδη'ποτε ύποθέσεως- 
άλλά πρέπει νά όμολογήσωμεν προς έπαινον τού άλλου 
φύλου, ότι πολλαί αύτών δύνανται νά λαλώσιν όλοκλη'- 
ρους ώρας περί ούδεμιάς ύποθέσεως. Γυνή τις, έκαμέ 
ποτε είς έπη'κοόν μου διεξοδικήν αυτοσχέδιον ομιλίαν περί 
του μαργελώματος μιας έσθήτος, καί έπέπληξε την θερά- 
παινάν της διά την σύντριψιν φαρφουρίνου ποτηριού μέ 
όλα τά  σχήματα της ρητορικής-

Αν αί γυναίκες έλάμβανον την άδειαν νά δικηγορώσιν, 
είμαι πεπεισμένος ότι ήθελον προβιβάσει τήν ρητορικήν 
είς υψος μεγαλήτερον παρ’ είς δ έφθασε μέχρι τουδε. Οςτς 
αμφιβάλλει περί τούτου, άς παρευρεθή είς τάς αμφισβη
τήσεις τάς συνεχώς γινομένας έν ταις κατοεκίαις τών ίχθυο- 
πωλαινών.

Ως πρώτου είδους ρητόρισσαι δύνανται νά άναφερθώσιν 
αί καταγινόμεναι είς τό έρεθίζειν τά  πάθη- είς τούτο δε 
τό μέρος τής ρητορικής ή σύζυγος του Σωκράτους Ξανθίπ
πη έπέδωκεν ίσως μάλλον καί αύτής τής προειρημένης δ ι- 
δασκαλίσσής του.

Δευτέρου είδους ρητόρισσαι είναι αί φιλοκατήγοροι, κοι
νώς λαμβάνουσαι τόνομα κατάλ.αλοι. Η φαντασία καί ή 
ευγλωττία τών τοιούτων είναι αξιοθαύμαστοι. Μέ πόσην 
φαντασίας γονιμότητα καί λόγου ευροιαν εκτείνονται περί 
παντός μικρού τών άλλων παραπτώματος ; Μέ πόσα; 
διαφορετικάς περιστάσεις, καί μέ πόσην ποικιλίαν φρά- 
σεως, έπαναλαμβάνουσι τήν αυτήν διήγησιν ; Γηραλέα τις 
φίλη μου έ'καμεν άτυχή τινα γάμον ϋπόθεσιν τής ομιλίας 
της επί όλόκληρον μήνα. Είς έν μέρος έμέμφετο τήν 
νύμφην είς άλλο ελεεινολογεί αύτήν- είς τρίτον τήν πε- 
ριεγέλα- είς τέταρτον ήπόρει τίνι τροπω απεφάσισεν εις 
πέμπτον ώργίζετο κατ αύτής- έν βραχυλογία, επαλαιωσε 
δύο ή τρεις έσθήτας περιερχομένη άπό οϊκου είς οίκον διά 
νά δείξη τήν περί του συνοικεσίου μέριμνάν της. Ε π ί 
τέλους, άφου .διόλου έξήντλησε τήν ύπόθεσιν άπό τό μέρος 
τούτο, έπεσκέφθητό νεόνυμφον άνδρόγυνον, έπήνεσε τήν 
σύζυγον διά τήν φρόνιμον εκλογήν της, έκοινοποίησεν εις 
αύτήν τούς έναντίον της ψιθυρισμούς κακεντρεχών τινων
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ύπακειαένων, και έκλεισε τον λόγον μέ διαβεβαιώσεις, ότι 
έπόθει νά γνωρισθώσι καλήτερον. Οί ψόγοι αρα και οί 
έπαινοι των τοιούτων γυναικών πρέπει νά θεωριονται μο
νού ώς βοηθήματα εις τό λαλεϊν.

Αί ρητόρισσαι του τρίτου είδους δυνανται να συμπερι- 
ληφθώσιν ΰπό τήν λέξιν φλύαροι. Η κυρία ΦαφλατοΟ 
είναι έντελεστάτη εις τό είδος τούτο της ευγλωττίας· πε
ριγράφει διεζοδικώς τας εν καιρω βαπτισμ-απος συνήθεις

τωνφιλοφροσυνας, κρίνει καί ανακρίνει τά κεφαλοδέσμια 
γειτονισσών. γνωρίζει έκαστον πινακιον οψου παρατιθεμε- 
νον εις τάς διαφόρους τραπέζας της συνοικίας, καί δαπανά 
ώρας κατά συνέχειαν διηγούμενη την ευφυΐαν του μικρού 
παιδός της, καίτοι μη δυναμένου είσέτι νά λαληση.

Η κατ’ έπιτήδευσιν φιλάρεσκος δύναται να θεωρηθή ως 
τέταρτον είδος ρητορίσσης. Δια να έχη σταδιον ομιλίας 
εύρυχωρότεραν, μισεί καί άγαπα κατά την αυτήν στιγμήν, 
λαλεΐ προς τό σκυλάκιον η τον ψιττακόν της, αισθανεται 
ανήσυχος εις παν είδος καιρού, και εις παν μέρος του θα
λάμου. Ε χει ψευδείς δυσαρέσκειας καί πλαστας υποχρε
ώσεις προς άπαντας τους γνωρίμους ανδρας της· στενάζει 
όταν δεν ήναι περίλυπος, καί γελά όταν δεν ήναι περιχα
ρής. Η φιλάρεσκος γνωρίζει μάλιστα την τέχνην εκείνην 
της ρητορείας, νίτις καλείται ΰποκοισις, και τωόντι φαίνε
ται ώς μη λαλουσα δι’ άλλο τέλος εΐμή δια να λαβή ευ
καιρίαν νά σαλεύση κάνέν μέλος της, η ν άλλοιώσ/ι χ α -  
ρακτήρά τινα του προσώπου της, να ρίψη πλάγιον τι βλέμ
μα, η νά παίζη μέ τό ριπιδιόν της.

Υπάρχουσι καί άλλα πολλά ιδιώματα, γεννητικα της 
πολυλογίας- επειδή όμως ταυτα δεν περιορίζονται εις τας 
γυναίκας, άλλ’ είν’ επίσης κοινά καί εις τούς άνδρας, θέλω 
παρέλθειν αύτά έν σιωπή.

Πολλάκις ήπόρησα διά τί αί γυναίκες να έχωσι την 
ευροιαν τού λόγου τοσουτον εντελεστερον ημών, και εισετι 
δυσκολεύομαι παεαπολύ νά άνακαλυψω το αίτιον τουτου. 
Πρότερον μέν έφανταζόμην ότι αύταί δεν δυνανται, ως οι 
άνδρες, νά κατέχωσι τούς διαλογισμούς των, και ως εκ 
τούτου αναγκάζονται νά λαλώσιν ό,τιδηποτε ερχεται εις 

’ “ Α λλ’ επειδή πολλοί φρονουσιν ότι τότον νουν αυτών.

δργανον, καί κομίζοντες εις αυτό διηνεκή ροήν ζωικών 
πνευμάτων. Πρέπει δ’ ενταύθα νή μή παραλείψω καί 
άλλον τενά λόγον, δι’ ού έξήγησέ τις τήν μεγαλητέραν 
ευροιαν τών περί ουτιδανοτήτων διαλεγομένων, τουτέστιν 
ότι ή γλώσσα είναι ίππος ταχυδρόμος, όστις τρέχει τοσου
τον ταχύτεοον, όσον έλαφρότερον τό φορτίον του.

όποιοσδήποτε τών λόγων τούτων και άν κριθή ό π ι -  
θανώτερος, είχε μέγα δίκαιον, στοχάζομαι, ό είπών πρός 
τινα ρητόρισσαν, άφου συνδιελέχθη μετ αύτης ώρας τι- 
νάς, Κυρία, πιστεύω ότι ή γλώσσά σου χαίρει πολύ όταν 
κοιμάσαι- διότι, ενόσω είσαι έξυπνος, ούτε στιγμήν ανα
παύεται.

Τό κατ’ εμέ, πρέπει νά ομολογήσω ότι τόσον θαυμα- 
σίως μέ θέλγει ή μουσική του μικρού τούτου οργάνου, ώς-ε 
δέν επιθυμώ κατ’ ούδένα τρόπον νά χαλινώσω αυτό. 0  
μόνος σκοπός της παρούσης διατριβής μου είναι νά τό θε
ραπεύσω άπό τινας δυσαρέστους ήχους, καί έςαιρέτως τάς 
παρακρούσεις καί διαφωνίας, αίτινες προέρχονται άπό τής 
οργής, κακολογίας, φλυαρίας, καί φιλαρέσκου έπιτηδεύσεως. 
Εν βραχυλογία, επιθυμώ πάντοτε νά κανονίζηται ΰπό τής 
ευδιαθεσίας, άληθείας, συνέσεως, καί ειλικρίνειας.

ώραΐον φυλον δέν είναι παντάπασιν άλλότριαι τής τέχνης 
του ύποκρίνεσθαι καί κρύπτειν τά διανοήματα των, ήναγ- 
κάσθην νά έγκαταλείψω τήν δοξασίαν ταύτην, καί ¿προσ
πάθησα νά εύρω λόγον τινά καλήτερον. Φίλος μου δε 
τις, άριστος άνατόμος, μέ ύπεσχέθη κατά τήν πρώτην 
εύκαιοίαν νά άνατέμη γυναικειαν γλώσσαν, και να εξετασνι 
άν δέν εύρίσκωνται εις αυτήν χυλοί τινες, εξ ών καθυγαται 
τοσουτον εύστροφος* ή αν δέν ήναι κατασκευασμένη από 
λεπτοτέρας ή εύκαμπτοτέρας ινας· η αν δεν περιεχη ιδι
αιτέρους μυς, ο’ίτινες τοξεύουν αύτήν ανω και κατω τοσον 
αίφνιδίως καί ταχέως· ή τελευταϊον, άν δέν ΰπάρχωσι 
κεκρυμμένοι τινές αγωγοί, καταβαίνοντες άπο τής κεφα
λής καί τής καρδίας εις τό μικρόν τούτο τής πολυλογίας

ΕΚΤΑΣΙΣ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΓΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, κτλ. 
ΚΑΤΑ τον Βάλβην (Ίν τη τρίτη Ικδόσει τής Γεωγραφίας του, 
184ο) τό ευιβαδόν τής Τουρκικής αυτοκρατορίας, συμπεριλαμβα- 
νομένης τής Αίγυπτου, χωρίς όμως τήςΤύνιδας, τής Τριπολεως, 
τής Σερβίας, τής Βλαχίας, καί τής Μολδαυίας, είναι 1,033,2«) τε
τραγωνικά μίλια,* εξ ών 110,200 εν Ευρώπη, 556,000 εν ’Ασία, καί 
367,000 εν ’Αφρική (έν Αιγύπτιο καί ταϊς μπ’ αυτήν χώραις.) Κατά 
τον αυτόν γεωγράφον, οί κάτοικοι συμποσοΰνται εις 22,500,000, εξ 
ών 7 ,000,000 έν Ευρώπη, 12,500,000 εν ’Ασία, καί 3,000,000 Ιν ’Αφρι
κή. Τό εισόδημα λογαριάζει δ Βάλβης ώς 460,000,0000 φράγκων, 
έξ ών τά ιοο,οοο,οοο είναι τής Αίγυπτου. Τό ναυτικόν συγκειται 
άπό 23 δίκροτα, 28 φρεγάτας, καί 120 μικρότερα πολεμικά πλοία. 
Τό τακτικόν στράτευμα λε'γεται οτι άναβαινει εις 70,000’ αλλά 
διαρκοϋντος του πρός τήν Αίγυπτον πολε'μου τής Ηόρτας συνί- 
στατο άπό διπλάσιον τον άριθμόν τούτον.

* 60 τοιαΰτα μ ίλ ια  κάμνουσι μ ίαν μοίραν.

ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.
Ό  Μ εγας Α λέξανδρος μ ετά  Εικονογραφίας, 65. Π ερ ί τή ς  Τ υ - 

ο λ ό τ η τ ο ς  τών Δοκησισόφων, 68. Ή  έκ τών Ε χθρώ ν Ω φελεια , 
68. Περί τώ ν ’Ανωφελών Γνώσεων, 68. Π ερί του Αγροτικού 

"  ./.λ«« τ~λμ Ι1/ν*»τ7\ν ’ΚπονΛν της, 69. Ιο  Δ ι -

τής Τουρκίας, κτλ. *ο,


