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Κάφρης.

Οί ΚΑΦΡΑΙ είναι, μετά τούς Οττεντότους, οί 
άξιολογώτεροι τών αυτοχθόνων τής Νοτίου ’Αφρι
κής. 'Η επωνυμία των Κάφρ είναι διαφθορά τής 
λέξεως Κιαφίρ, ήτις σημαίνει άπιστος· καί έδόθη είς 
αύτους ύπό τών Ευρωπαίων του ’Ακρωτηρίου. Υπερ- 
ίαίνουσι δε παραπολύ τούς Οττεντότους κατά τήν 
δραστηριότητα, καί εύρίσκονται είς άνώτερον βα- 
θΐλόν τής ποιμενικής καταστάσεως, προσθέτοντες τήν 
καλλιέργειαν του άραβοσίτου, τής μέλινης, τών πε- 
πώνων, καί άλλων τινών βρωσίμων είς τήν κυρίως 
ένασχόλησιν αύτών, τήν κτηνοτροφίαν, καί άποτα- 
μιεύοντες γεννήματα διά μέλλουσαν άνάλωσιν. Οί- 
κούσι δέ κωμηδόν άνά δέκα ή είκοσι οικογένειας ύπ’ 
αρχηγόν δευτερεύοντα· κώμαί τινες ήνωμέναι άνα- 
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Καφρίς

γνωρίζουσιν αρχηγόν τινα ύψηλοτέρου βαθμού ώς 
κεφαλήν των. Οί αρχηγοί προσπαθουσιν έπιπόνως 
είς τήν διατήρησιν τής άξιοπρεπείας των. ΐχ ο υ σ ι 
δ ’ ολίγα τινά προνόμια, ώς τό οίκειοποιεΐσθαι μέρος 
τών σφαζομένων βοών, ολίγους τινας τών πρωτων 
καρπών, καί άλλα παραπλήσια. Πόλεμοι γίνονται 
κάποτε, καί προέρχονται ώς έπιτοπλεΐστον εκ τών 
περί βοσκής διενέξεων. Τά όπλα των είναι λόγχη, 
μικρόν ρόπαλον, καί μεγάλη όερματίνη άσπις.^ Ομο- 
λογοΰσι μέν τήν ύπαρξιν τού Ιπερτατου Οντ·ς, 
αλλά δέν προσφέρουσιν είς αύτό θρησκευτικήν τι- 
να λατρείαν, ούδ’ έχουσιν ειοωλα. Περί μελλού- 
σης ζωής φρο^ούσι σκοτεινώς πως καί άορίστως· 
πιστεύουσιν όμως είς πνεύματα και φαντάσματα, εις



162 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ.

£ καί Ουουσι ζώα. Ε?ναι δέ υπερβολή δεισιδαίμο- 
νες, καί ό λεγόμενος ’Αμακίρας, τουτέστι προφήτης 
ή μαγοϊατρός, ή ύετόμαντις, ενεργεί έπ’ αυτών όλε- 
θριωτάτην επιρροήν. Ανθρωποι θανατώνονται καθ ’ 
ύποκίνησιν τών τοιούτων υποκειμένων, καί ο προφή
της συμμερίζεται μετά του αρχηγού την περιου
σίαν του θύματός του. Καί τινες ο ’ έκ τών αρχη
γών ¿'.ισχυρίζονται ότι Ιχουσι την δύναμιν του νά 
Φέρωσι βροχήν καί άν μέν άληθεύσωσιν αί προρ
ρήσεις των, λαμβάνουσιν αύτοί τήν τιμήν, άν οέ 
άποτύχωσιν, άποδίδουσι τήν κακήν εκβασιν είς τήν 
πονηρίαν τού λαοϋ. Εν τών άξιολογωτέρων έθί- 
μων των εχουσιν οι Κάφραι κοινόν μετά τών ’Ιου
δαίων, καί ή γένεσις αύτοΰ είναι τωόντι περισπού
δαστος- άλλ’ αύτοί οί ίδιοι δεν γνωρίζουσι τίποτε 
περί τής εισαγωγής του. Δέν τρώγουσι κρέας χο ί
ρου, ούτε ιχθύς, πλήν τών οστρακόδερμων. Δέν 
έχουσι μονόξυλα. Τό δικαίωμα τής ιδιοκτησίας 
ώς προς τήν γήν περιορίζεται είς μόνην τήν υπό 
καλλιέργειαν άλλάτό της νομής δικαίωμα εχουσι 
κοινόν οί κάτοικοι εκάστης κώμης. Πεπαλαιωμένα 
έθιμα χρησιμεύουσιν αντί έγγραφου νόμου.

Τό κυριώτερον ένδυμα καί άνδρών καί γυναικών 
είναι αί προβέαι. Οί αρχηγοί φορουσι δέρμα λεο- 
παρδάλεως προς διάκρισιν. « Οί Κάφραι, λέγει 
Ά γγλος περιηγητής, « είναι υψηλοί, ρωμαλέοι, καί 
εύμορφοι άνδρες, εχοντες χαρακτήρας οΐτινες πολ- 
λάκις προσεγγίζουσιν είς τον ’Ασιατικόν ή Ευρωπα
ϊκόν τύπον, καί εξαιρέσει τών μαλλοειδών τριχών των 
όλίγας δεικνύοντες ιδιότητας του Αίθιοπικου γένους. 
Τό χρώμά των είναι ευκρινές τι βαθδ μελάγχροινον- 
ό δέ τρόπος των ειλικρινής, ιλαρός, καί ανδρικός. » 
Αί γυναίκες δέν είναι τόσον ευειδείς οσον οί άνδρες, 
έξ αιτίας τών πόνων καί μόχθων όσους ΰπομένουσιν. 
Οί άνδρες περιφράττουσι μέν τούς άγρούς των καί 
άμέλγουσι τάς αγελάδας, αλλά τήν γήν καλλιεργου- 
σι πραγματιτώς αί γυναίκες, αίτινες καί οίκοδομοΰ- 
σι τάς καλύβας. Η πολυγαμία είναι κοινή, αλλά 
περιορίζεται είς τούς πλουσιωτέρους, επειδή τάς συ
ζύγους άγοράζουσι πάντοτε αντί βοών. Αί γυναίκες 
τρώγουσι χωριστά τών άνδρών. Τό δ’ έθιμον τής 
πολυγαμίας πιστέυεται ότι είναι πρόσφατον, καί έπή- 
γασεν έκ τού πλήθους τών άπροστατεύτων γυναικών 
αίτινες έμενον μετά φονικούς πολέμους. Η Καφρι- 
κή γλώσσα είναι απαλή καί πλουσία, άλλ’ άμοιρος 
μουσικής. Καίτοι δέ στοχαστικοί καί οικονομικοί 
οί Κάφραι, είναι όμως πολλά φιλόξενοι. Βόες, γε
νικώς είπείν, σφάζονται μόνον έν περιστάσει γάμου, ή 
άλλου εορτασμού.

'Ως είς πολλάς άλλ ας βαρβάρους φυλάς, έστάλ- 
θησανκαί είς τούς Κάφρας ’Αγγλοι ιεραπόστολοι, οι-

τινες μετά πολλοϋ ζήλου διδάσκουσιν αυτούς τά στοι
χεία τού χριστιανισμού, καί τάς τέχνας τού πεπολι- 
τισμένου βίου. Προς διασάφησιν δέ καί τής εύα- 
πατήτου άγνοιας τών ’Αφρικανών τούτων, καί τής 
σωτηριώδους επιρροής τών Αγγλων, καταχαρούμεν 
τό εφεξής ανέκδοτον.— ’Αρχηγός τις τών Κάφρων, 
όνόματι Πάτων, ύπήγέ ποτε προς τον έν τή κώμη αύ
τοΰ διατρίβοντα Εύρωπαΐον ιεροδιδάσκαλον, καί εί
πε" « Πολλάκις σέ ήκουσα λέγοντα, ένω ¿κήρυττες, 
ότι ούδείς άλλος δύναται νά βρέξη είμή ό Θεός ό έν 
ταίς Ι'ραφαίς τών Χριστιανών άποκαλυπτόμενος.- Ως 
έκ ταύτης δέ τής διδασκαλίας σου, ή τέχνη τού παρ’ 
ήμίν υετομάντεως κινδυνεύει τά μέγιστα, επειδή οί 
Κάφραι έπίστευον ότι αυτός δύναται νά φέρη τήν βρο
χήν κατ’ αρέσκειαν. ’Επιθυμώ λοιπόν νά λυθή τό 
ζήτημα όριστικώς. Προς τούτο δέ άς καλέσωμεν 
τον ύετόμαντιν νά σέ συντύχη εις τήν πεδιάδα, οπού 
θέλουσι παρευρεθή καί άπαντες οί Κάφραι τής περι
χώρου νά κρίνωσι μεταξύ σού καί εκείνου. <> 0  ιερ
απόστολος έδέχθη τήν πρό :ασιν ταύτην, καί διώρι- 
σε καιρόν καί τόπον προς δοκιμήν τής τού ύετομάν- 
τεως εμπειρίας. Τήν τεταγμένην ήμέραν χιλιάδες 
Καφρών συνήλθον έκ τών πέριξ. Οί αρχηγοί ήσαν 
ένδεδυμένοι τάς στρατιωτικάς στολάς τοιν, καί τά 
πάντα διετάχθησανκαθ οληντήν Καφρικήν φαντασ κ ·. 
'θ “Αγγλος, άντιπαραταχθείς είς διαβόητον ύετόμαν- 
τιν, έκήρυξεν αναφανδόν, έμπροσθεν όλων, ότι μόνος 
ό Θεός δύναται νά βρέξη- διά νά πληροφορήση δέ αυ
τούς έτι μάλλον, έταξε νά χαρίση είς τον ύετόμαντιν 
ζεύγος βοών, άν ήθελεν επιτύχει νά φέρη βροχήν εν
τός προσδιωρισμένου τινός χρόνου. Ο ύετόμαντις 
ήρχισε τάς ιεροπραξίας του, αίτινες ήσαν άρμοδιώ- 
ταται ν ’ άπατήσωσι τούς άμαθείς Κάφρας- άλλ’ ή 
προθεσμία παρήλθε, χωρίς διόλου νά βρέξη, καί χω 
ρίς νά φανή σημειόν τι βροχής- ’Εξηκολούθει όμως 
έτι τάς προσπάθειας του, άλλ’ άνωφελώς- έωσοΰ 
ίδών ό Πάτων πώς το πράγμα έμελλε νά τελειώση, 
ήρχισε νά έρωτα τον ύετόμαντιν, μέ φανεράν δυσα
ρέσκειαν, διά τί είχεν άπα;ήσειν αυτούς τοσούτον 
χρόνον; ’Απολογούμενος είπεν ούτος ότι ό Πάτων 
δέν είχε μεταχειρισθήν αυτόν έπίσης έλευθερίως ώς 
ό πατήρ του, οστις έπλήρονε πάντοτε οσάκις έχρειά- 
ζετο βροχήν, καί είς δν πάντοτε ¿χορηγείτο ή βροχή, 
ώς ήτο πασίγνωστον, έπί άναλόγω άνταμοιβή. ’Εν
ταύθα έδραξε τήν ευκαιρίαν ό ιεραπόστολος νά δεί- 
ξη βόας τινάς λιμώττοντας, ιδιοκτησίαν αύτού τού 
ύετομάντεως, οίτινες έφαίνοντο έπί γειτονικού τίνος 
λόφου, καί νά έρωτήση τον πλάνον πώς ετυχε ν άφη- 
ση τούς ίδιους αύτού βόας νά λιμώττωσιν έκ τής ανομ
βρίας— τοιουτοτρόπως δεικνύων φανερά είς τόν λαόν, 
ότι, άν ό άνθρωπος είχ ε τήν περί ής ό λόγος δυνα-
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μιν, δέν ήτο πιθανόν ότι ήθελε παραμελήσει τά ίδιά 
του συμφέροντα. Ο ύετόμαντις άπήντησε τότε προς 
τόν λαόν αποτεινόμενος- « Ποτέ δέν έδυσκολευόμηννά 
βρέξω, πριν αυτός έλθη προς ήμάς (αίνιττόμενοςτόν 
ιεραπόστολον)- άλλά τώρα άμα συνάξω τά νέφη, καί 
έτοιμάσω τήν βροχήν νά πέση έν αφθονία, άρχίζει 
δ ήχος τίγγ , τ ίγγ , τ ίγγ , (έννοών τόν κώδωνα τής εκ
κλησίας] όστις τρέπει τά σύννεφα είς φυγήν, καί 
δέν άφίνει τήν βροχήν νά πέση έπί τής ξηράς καί 
διψώσης χώρας ήμών. » ’Εάν τό δικαιολόγημα 
τούτο έπιστεύθη ή οχι παρά τών Καφρών, ό Αγ
γλος δέν ήδύνατο ν’ άποφασίση- άλλά τούτο καλώς 
έγνώριζεν, ότι ό Πάτων ποτέ πλέον δέν έπεμψε δώ
ρα είς τόν ύετόμαντιν διά νά παρακίνηση αυτόν 
νά βρέξη.

ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΗΓΡΟΣ 

ΚΑΙ ΤΕΚΝΟΥ.

ή  συμπάθεια καί ή αγάπη μεγάλιυς διαφέρουσιν άπ’ 
άλλήλων- Ενδέχεται νά ύπάρχη δυνατέ μέν άγάπν;, μι
κρά δέ συμπάθεια- Πολλάκις τωόντι τά δυο αισθήματα 
συνευρίσκονται καί ίσως μεταξύ ομηλίκων τό εν σπανίως υπ
άρχει άνευ του άλλου. Α λλά μεταξύ τής μητρός καί του 
τέκνου ή αυτόματος άγάπν; τού ενός μέρους έμπορεΐ νά 
ήναι ίσχυροτάττι, ελάχιστη δέ ή μεταξύ των δύο συμπάθει
α, καί ολίγη επομένως ή υίϊκή φιλοστοργία·

Η μήτηρ συμπαθεί μετά του τέκνου όπόταν εννοη καί 
εκτίμα, καί όπωσοΰν συμμερίζηται τά αισθήματα καί τάς 
επιθυμίας του — καθ ό'λας τάς διαφόρους περιστάσεις αί
τινες διεγείρουσιν αυτά. Η συμπαθούσα μετά του τέκνου 
της αποκτά μεγάλην είς τό πνεύμα του επιρροήν. Εκ τού
του ή μαγική τινων εξουσία έπί τών τέκνων- βάσι; αύτής 
είναι ή συμ-πάθεια, τουτέστι τό ακριβώς εννοείν πώς τά  
τέκνα διαλογίζονται καί αισθάνονται, καί τό μετέχειν τών 
διαλογισμών αύτών καί αίσθημάτων-

Είπονότι πολλάκις υπάρχει έλαχίστη συμπάθεια μεταξύ 
της μητρός καί τού τέκνου Ο τι δέ τό πράγμα έχει ού- 
τ » , δέν είναι διόλου παράδοξον. Δύναται τις μ,άλλον νά 
θαυμάση ότι έχει ποτέ αλλέως. Τ ά πάντα τείνουσιν εις 
τό έπιφέρειν πλήρη άνομοιότητα είς όλα; τάς εξεις τού 
διαλογίζεσθαι καί αίσθάνεσθαι αίτινες χαρακτηρίζουσι τάς 
διαφόρου; ταυτας περιόδους της ζωής. Τόν μ.έν παίδα 
θαμβόνει καί εύφραίνει ή καινοφάνεια καί ή λαμπρότης 
όλου τού πέριξ αύτού θεάματος. Ως δέ πρός την μητέ
ρα, ή καινοφάνεια εξέλιπεν,— ή λαμπρότης εμαράνθη, καί 
ό κόσμος παρίσταται είς τούς οφθαλμούς της σοβαρώτερον 
κεχρωματισμένος,— ετησίως γινόμενος ήττον καί ήττον ελ
κυστικός- 0  παίς είναι ασυλλόγιστος καί πλήρης χαράς- 
Ανεύθυνος ών, έλαβε παρά της Προνοίας τό χάρισμα τού 
μη αίσθάνεσθαι τό βάρος της ευθύνης, ή  δέ μητρική

καρδία γέμει φροντίδων- Βαρύ φορτίον καταπιέζει *ύ τν.«· 
άδιακόπως, άνήσυχον κάμνον τόν όφθαλμ-όν της καί συνε- 
σταλμένον τό μέτωπον. Τό τέκνον εύθ .μ εί και άγάλλ*- 
ται, καί εύδαιμονεί χωρίς τίνος αιτίας. Γελά μόνον ένε
κα τής έκ τού γελάν εύχαριστη'σεως, καί ευρίσκει τ ά  πάν
τα πηγήν ηδονής καί παιγνίου. Η μη'τηρ είναι συννους 
καί περιωριμ,ένη. 0  χρόνος έσωφρόνισεν αύτη'ν· Αί άνη- 
συχίαι έσωφρόνισαν αύτη'ν- καί ίσως ή λύπη- Τό τέκνον 
είναι πλήρες φαντασίας καί ζωηρότητος- τά  πάντα βλέπει 
μεταμορφωμένα ή ηύξημένα. 0  σοφάς καί αίκαθέκλαι είς 
τούς οφθαλμούς αύτοΰ φαίνονται ώς άστράπτουσαι άμαξα ι 
καί πνευματώδεις ίπποι- βλέπει πύργους εντός τού πυρός, 
καί λέοντας καί τίγρεις έπί τού τοίχου- ή κοιλάς είναι απε
ριόριστος χλόης εκτασις, οί δ’ έν τή εκκλησία συναθροιζό
μενοι απειράριθμον πλήθος. Είς τήν μητέρα οί έκκλησι- 
αζόμενοι φαίνονται ολίγοι, ή κοιλάς μικρά, ό τοίχος άπλοΰς 
τοίχος,— καί τά έπιπλα κοινά έπιπλα, πολύ κατώτερα τής 
επιθυμίας της. Ωσαύτως δέ καί ώς πρός τήν ηθικήν όρα- 
σιν. Π μη'τηρ ουδόλως ύπόκειται είς τόν πειρασμόν τού νά 
κλέψη γλυκόσματα, νά ψευσθή, ή νά κτυπήσγ; τούς μή εύ- 
αρεστούντας αύτη'ν· Α λλ’ ό παίς, πλήρης ορέξεων καί ορ
μών όλων νέων καί όλων καθ’ έκάστην ένισχυομένων, αγύ
μναστος τής τέχνης τού χαλινόνειν αύτάς,— άγνοών τήν 
ανάγκην τού χαλινόνειν αύτάς, παρεκτρέπεται άδιακόπως- 
ή δέ μη'τηρ, κρίνουσα τάς παρανομίας αύτοΰ ώς ή'θελεν εΤ  
σθαι ορθόν νά κρίνη τάς ίδικάςτης, έκπλη'ττεται και αγα
νακτεί είς τά σφάλματά του, καί θαυμάζει ότι αί παραγ
γελία'. της έπενεργοΰσι τόσον ολίγον είς τη'ν καρδίαν του. 
Ταύτα πάντα συντείνουν είς τό διαχωρίζειν τούς μεσο- 
καιρίτας άπό τούς νέου; κατά τήν καρδίαν καί τά αίσθή- 
ματα. Π  μη'τηρ άγαπά τό τέκνον της,— προστατεύει 
αυτό,— αγρυπνεί υπέρ αύτού,— άλλά πολλάκις δέν κατα
λαμβάνει αύτό· Δέν υπάρχει αρμονία τις αισθημάτων- 
Τάς έπιθυμίας, καί τάς ελπίδας, καί τούς φόβους, καί 
τάς ατελεύτητους φαντασίας τής νεανικής καρδίας, δέν 
εκτιμά, καί επομένως δέν συμμερίζεται.

ό π ο υ  λείπει συμπάθεια μεταξύ τού γονέως καί του 
τέκνου, εκεί ολίγη μόνον δύναται νά ύπαρξη; επιρροή τού 
ενός έπί τού άλλου,— εκτός μόνον τής επιρροής τού φ ό
βου καί τής έξουσίας. Τά τέκνα γνωρίζουσι, διά φυσι
κού τίνος χαρίσματος, μηδέποτε λανθανομένου, ποίοι συμ
μερίζονται τά παιδικά των αισθήματα, καί ποίοι όχι· 
έ ά ν  θεωρής τά παίγνια καί σχέδιά των ώς ανάξια τής προ
σοχής σου,— ώς μόλις υποφερτά, ώς δυσάρεστον φορτίον, 
ενεκα τής έξ’ αύτών προερχόμενης κάποτε ένοχλήσεως, 
ταχέως θέλουν αίσθανθήν ότι σύ καί εκείνα έλάβετε, τρό
πον τινά, μέοη εναντία. Θέλουν αίσθάνεσθαι αλλοτριω
μένα άπό σού, ήι μάλλον θέλουν αίσθάνεσθαι ότι σύ ά>.- 
λοτριώθης άπ αύτών. Ωσαύτως καί ώς πρός τάς πα- 
ραδρομάς των. Εάν κετέχης άπό τ ά ί αίσθημα τά των, 
εάν λαμβάνη; Ιν φαντασία τήν θέσιν των, καί σισχάζη-
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σαι τήν φύσιν και την ίβχύν τών πείρασμών, οιτινες κα- 
ταβαρύνουσιν αύτά, θέλουν σε βλεπειν ως ευνοϊκον και 
συμπαθητικόν φίλον, άκόμη και ενώ λαμβάνεις τα  πλέ
ον αποφασιστικά και δραστήρια μέτρα προς όιορθωσιν 
των σφαλμάτων εις ά ύπέπεσον-

Αλλά πώς νά μάθη ο γονευς νά αίσθάνηται την συμ
πάθειαν ταυτην προς τά τέκνα του; Αποκρίνομαι-

1 · Παρατηρεί αύτά. Σπούδαζε αυτα. Χ ιλιάδες 
γονέων ούδέν γινώσκουσι περί των τέκνων των. Γνω- 
ρίζουσι τά πρόσωπα, τά  ονόματα, καί ίσως τάς ηλικίας 
των,"— άλλά περί των καρδιών αύτών,— τώ ν ελπίδων 
καί φόβων των,— του κόσμου της φαντασίας έν ώ ζώσιν, 
ούδέν γινώσκουσι- Ναι μεν, άγαπώσιν αύτά- Μοχθοΰ- 
σιν άδιαλείπτως προνοουντες διά τάς παρούσας χρείας 
η διά την μέλλουσαν ευημερίαν των. Αλλά δεν τά  γνω- 
ρίζουσι. Διά νά γνωρίσωμεν τά  τέκνα, πρέπει νά σχε- 
τισθώμεν μετ’ αύτών. Πρέπει κά'ποτε, άφίνοντες τάς 
σπουδαίας υποθέσεις, τούς περιπλανωμένους διαλογισμούς, 
καί τάς οχληράς μέριμνας νά είσερχώμεθα εις το κέντρον 
του μικρού αθροίσματος, γινόμενοι ώς είς έξ αύτων.. 
ΐίκε ϊ πρέπει ν’ άκούωμεν την ομιλίαν των, νά περιεργα- 
ζώμεθα τά σφάλματά των, νά μελετώμεν την κεκρυμμέ- 
νην έννοιαν τών πράξεων αύτών, καί άφ’ όσα βλέπομεν 
ένεργούμενα επί τού μικρού θεάτρου των, νά άνακαλύπτω- 
μεν την φύσιν καί τά κινη'ματα τών εντός κεκρυμμένων 
ελατηρίων- Μελέτη άξιολογωτέρα ταύτης δέν δύναται 
νά ύπάρξη. Τ ά  υποκείμενα πανταχόθεν μάς περικυ- 
κλούσιν. Εχουσι δ ’ άρρητον κάλλος καί θέλγητρον. 
Δίδομεν καί λαμβάνομεν άπόλαυσιν κατά παν βήμα της 
προόδου ημών- 0  μικρός μυστηριώδης κόσμος, εις όν 
ζητουμεν νά εισέλθωμεν, κινείται ένώπιβν ημών μυριο- 
τρόπως μεταβαλλόμενος, πανταχόθεν διαφανής, καί ελευ
θέριος καί αυτομάτως παριστάνων είς την ήμετέραν όρα- 
σιν τά πλέον κεκρυμμένα ένδόμυχά του. 0  τοιουτο
τρόπως παϊς είναι το άπλούστατον, το έλκυστικώτατον, 
το έπωφελέστατον σπούδασμα τού ανδρός.

Ο περί τά  τέκνα λοιπόν σπουδάζων βεβαίως καί συμ
παθεί μ ε τ ’ αύτών- Αδύνατον νά παρατηρώμεν αύτά 
χωρίς νά ποτισθώμεν το πνεύμά των. Αδύνατον νά 
βλέπωμεν τον μεμαγευμένον κόσμον έν ώ ζώσι, χωρίς 
νά εισέλθωμεν, καί νά μάθωμεν όπωσουν νά ζώμεν καί 
ημείς έν αύτώ- Ούτω συνδεύμεθα μετά τών παίδων" 
έννοουμεν αύτούς, καί μ.άς εννοοΰσι, και άποκτώμεν την 
μαγικήν επιρροήν, ήν έχουσί τινες είς τά πνεύματά των, 
καί άλλοι τοσούτον δυσκολεύονται καί μόνον νά κατα- 
λάβωσι.

•2. Μάθε πάντοτε νά έκλαμβάνης έπί το εύνοϊκώτε- 
ρον τά πραττόμενα ή λεγάμενα υπό τών τέκνων σου. 

Εάν τυχόν άκούσης ότι έπραξαν κακόν τ ι, μη κατα-

κρίνης αύτά πριν μάθης εντελώς τά  την ύπόθεσιν αύτήν 
άφορώντα, καί άκροασθης όσα έχουν νά εϊπωσιν, επιθυ

μούσα νά έκλάβης αύτά έπί το εύνοϊκώτερον- Αέγω 
επιθυμούσα νά έκλάβης αύτά έπί τό εύνοϊκώτερον, έννοών 
άπ’ αρχής νά φανης εύδιάθετο; νά κρίνης εύναϊκώς, επί 
τέλους όμως νά έκλάβης τά  πάντα καθ’ όλην την άλη'- 
θειαν, καί εναντίον αύτών εαν ήθελεν είσθαι- Εόωκας, 

λόγου χάριν, άδειαν είς τον υιόν σου νά ύπάγη έξω νά 
παίζη έφ’ ήμίσειαν ώραν. 0  καιρός παρέρχεται και δέν 
έπιστρέφει. Μή κατακρίνης αυτόν, ώς πολλοί ήθελον 

πράξειν είς τοιαύτην περίστασιν, χωρίς νά τον άκούσης' 
μή έτοιμάσης ονειδισμούς νά εκσφενδόνισες κατ αύτου 

άμα είσέλθη, καί μάλιστα μή άρχίσης νά κατηγορης αύ
τον είς έπήκοον τών άλλων τέκνων καί πριν ακόμη εισ- 
έλθη- Τούναντίον, άς ίδωσι τα  άλλα τέκνα οτι εξα
κολουθείς νά θεωρης αύτον ώς άθώον μεχφις ού άποδει- 
χθη ένοχος. 1’ποδέξου αύτον, όταν έπιστρέψη, μέ χα - 
ρίεν το πρόσωπον, έμφαίνον ελπίδα οτι δυναται να δώ* 
ση λόγον τής απουσίας του' και αν, άφού ακουσης την 
αναφοράν του και πιστώς μεν αλλα Οικαιως ερευνησης 

αύτήν, δέν φανή δεδικαιωμ-ενος, ας ιό*ρ οτι απετυχες 
καί λυπεΐσαι, όχι ότι αγανακτείς καί οργίζεσαι· άς ϊδη 
ότι ακούεις τά δικαιολογηματά του, όχι άνυπομόνως καί 
προκατειλημμένη έναντίον του,· άλλά μετ ειλικρίνειας 
καί έλπίδος, καί ότι καταντάς είς το συμπέρασμα νά 
καταδικάσης αύτον βραδέως, άκουσίως και οόυνωμένη-

ΣΤΕΓΑΣΜ Α ΕΚ ΧΑΡΊΏΝΙΟΓ.

Πολλά καταγώγια τού ναυστάθμου τής Ολλανδικής 

πόλεως Ρόττερδαμ έχουσι τό στέγασμα όλον έκ χα ρ- 

τωνίου, καί είναι, ώς λέγουσι, στερεώτατα' λαμβάνουσι δέ 

προς τούτο σύνηθες χαρτώνιον όποσούν δυνατόν κομμέ- 

νον είς τετράγωνα τεμάχια, καί βυθίζουσιν αύτά είς ύγ*ό 

πίσσαν βράζουσαν, έως ού σκεπασθώσι και διαπερασθώ 

σιν ϋπ’ αύτής' έπειτα έκθέτουσιν αύτά διά νά ξηραν- 

θώσιν είς τον ήλιον. Τ ά  φύλλα δέ ταΰτα βάλλουσιν 

άλλεπαλλήλως έπί τής στέγης ώς πλάκας χαλκοί' προσ- 

κολλώντες αύτά μέ ήλους είς τάς ΰποκάτωθεν σανίδας, 
τάς οποίας φυλάττουσι πολλούς χρόνους άπό υγρασίαν. 

Ο ί ΰπηρετούντες είς τον ναύσταθμον τής ειρημενης πόλε

ως βεβαιούσιν ότι τοιούτον στέγασμα διαρκεΐ πλειότερον 

παρά τά  ξύλα καί τό χονδρότερον πισσωμένον ςυλον-
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Ο ΕΚ Τ Ι  12' Φ Υ Λ Α Κ Η Σ  Α Π Ο Α Τ Θ Ε 12  
ΑΕΣΜ Ω ΤΗ Σ.

Ε Ν Τ Ο Σ  τον ”Α δ ο υ  κατήλθον και άνέστην  

Ά να γεννώ μ α ι σήμερον έκ δεύτερον- ί

Ν έο ν  θ έα μ α  με είν ό κόσμος νέον  

Είκοσι χρόνοι ώς είκοσι αιώρες 

Μ αύροι, σκοτεινοί, μορότονοι παρήλθον,

Κ  ρντε το γλνκυ έαρ ό οφ θα λμ ός μον  

Ο ντε το τερπνόν φθι.νόπωρον έχάρη.

2 .

Έ μακάριβα πολλάκις τους θανόντας,

Α ιότι, αν στερώνται τάς κ άλλον άς σον,

Η ραία  φύσις, όμως η στέρησές των 

Α ίσ θ η σ ιν  ονδεμίαν δεν τους παρέχει'
Τ ο ν  ακάθαρτον έφθόνησα πολλάκις  

Σκορπίον, όστις είρπεν είς την ειρκτήν μον, 

Α ιό τι χαράν δεν έγνώριζεν άλλην.

3.

Τ ώ ρα την όρασίν μον δέν θ λ ίβ ο υν  πλέον 

Τέσσαρες τοίχοι, εντάφιος όρίζων,

Ουδέ κωλύουν τό τάχος τών ποδιών μον  

Οι πολύπλοκοι τών αλέσεω ν κρίκοι.

Τ ό  βλέμμα ήδη ελεύθερον βυθίζω  

Ε ί  ς τού α ίθέρος τό άπέραντον νφ ο ς■
Τ ο ν  κόσμον όλον ώς ίδιόν μον βλέπω,

Κ α ι  ή χα ρά  μον χαρά Θεού υπάρχει.

4.
Ε ίσ  ελεύθερος, μέ ε ίπ α ν  είς τάς φλέβας  

Χ ίμα νά ρέη γοργότερον ή σ θ ά ν θ η ν  

Ε παλλεν ή καρδία εντός τού στήθους,

Ή ς  πτηνόν ό,που έτοιμον νά πετά'ξη 

Κ τ ν π α  βιαίω ς τάς δύω πτέρυγάς τον '
Κ ’ εκ τής πολλής μον χαράς καί θυμηδίας  

’Εκινδύνενσα σχεδόν νά άποθάνω .

5.
Εατράφην τότε καί εΐδον όπ ισθέν μου 

Τ ους μακροτάτονς τής δονλείας μον χρόνους, 

Ν ά  σχηματίζουν ώς τι πρόσγειον νέφος,

’Α π α γό μ ενο ν  άπό πνοάς ζέφυρον.

’ Ε γγύ ς  ήτον, έφυγε, καί μετ’ ολίγον 

Ε ίς τής μνήμης μον τον ορίζοντα μόλις  

Σμικρόν, άμνδρόν διέκρινα σημείου, 

ΰ.
Τ ί  μέ κ α λεϊτ ΐ είς τους οίκους σας, φ ίλ ο ι ;
Λ εν υποφέρω τών οίκων σας την θέαν,

Την φυλακήν μου μέ ενθυμίζουν όλοι.

! άφ ετέ με, άφ ετέ με νά τρίξω ,

Ν ά  τρίξω  λεύγας χιλίας, δισχιλίας,

Ε ίς δάση, βοννά, κοιλάδας, πεδιάδας,
Λ Γά καταλάβω  ελεύθερος πώς είμαι.

7.
Μ έ την δορκάδα νά τρίξω  είς τά  υψη,

Μ έ τον ζέφυρον νά πνενσω τον λιγυπνονν,

Ε ίς  τάς νφ ίσ τα ς κορυφάς τών όρέων 

Ή ς  άναβαίνΗ  ό αετός ν  άνιάβω,

Ν ά  στρέφω τηλεσκόπον γύρω μον βλέμμα,

Τ ο ν  ορίζοντα νά κατοπτεύσω όλον,

Λ ά  καταλάβω  ελεύθερος πώς είμαι.

8.

Τ ί  βλέπω  ! όλοι τής γης οί δ ιαβάται 

Τήκονται, μοχθούν, άσχάλλονν, σννοιθοννται 

Ε ντός τού κύκλον τον στενόν τών π α θ ώ ν  των. 

’Εμέ δέν θ έλγε ι πλέον δόξα ή πλούτος,

Ούτε ή ίσχυς, ούτε τά  μ εγα λ ε ία  

'Α διά φ ορου ή Κροίσος ζώ ή πένης'

Ε ίμ  ελεύθερος, καί τούτο μόνον φ θά νει.

Ο Ρ Α Σ Σ  Ε Λ Α Σ .

[Τΐε Tou. ζ '.  Σελ. 158-159, 105-168, 180-183- Το'μ. ή .  Σελ. 5 -S , 
22 -25 , 38 -40 , 5 3 -5 5 , 7 7 -79 , 8 5 -8 8 , 102-104, 117-119, 135-139, 150-15« ]

ΚΕΦΑΛ. ΜΑ*. Σοφού τίνος ιστορία.

έΠΑΝΕΑΘόΝΤΕΣ είς τό Κάϊρον, εχαιρον τοσουτον 
άπαντες συνευρισκόμενοι, ώστε ούδείς αύτών έξήρ- 
χετο είμή ολίγον. 'θ  βασιλόπαις ήρχισε νά κλίνη 
πρός τήν παιδείαν, και μια τών ημερών έφανέρωσεν 
είς τόν Τμλακον οτι έσκόπευε ν’ άφιερωθη είς τάς 
έπιστήμας, καί νά περάση τό έπίλοιπον του βίου έν 
φιλολογική μοναξία.

Πριν κάμης τήν τελικήν εκλογήν σου, άπεκρίθη 6 
Ιμλακος, οφείλεις νά έξετάσης τούς κινδύνους της, 

καί νά συνδιαλεχθής μετά τινων έκ τών όσοι έγήρα- 
σαν έν μόνη τή ιδία αύτών συναναστροφή. Πρό μι
κρού έξήλΟον του αστεροσκοπείου ενός τών πολυμα- 
θεστέρων αστρονόμων, όστις έδαπάνησε τεσσαράκον
τα ήδη ενιαυτούς, μετ’ ακαμάτου έπιμελείας θεωρών 
τάς κινήσεις καί τά φαινόμενα τών ούρανίων σωμά
των, καί είς υπολογισμούς άπεράντους καταβυθιζό- 
μενος. Απαξ του μηνός δέχεται όλίγους τινάς φί
λους, ν’ άκούωσι τά συμπεράσματά του, καί νά χαί- 
ρωνται τάς ανακαλύψεις του. ’Εγώ έπαρουσιάσθην 
ώς λόγιος άξιος της προσοχής του. Άνθρωποι δέ, 
οιτινες έπί πολύν χρόνον είς εν μόνον άντικείμενον 
προσηλώθησαν, δέχονται άσμένως τούς πολλών πραγ-
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μάτων ειδήμονας και λόγου έχοντας εΰροιαν. 'θ  
αστρονόμος ήκουσεν ευχαρίστως τάς παρατηρήσεις 
μου, έμειδίασεν εις την διήγησιν των οδοιποριών 
μου, καί μετά χαράς ¿λησμόνησε τούς αστερισμούς, 
καί κατέβη πρός όλίγον εις τδν γήϊνον τούτον κόσμον.

Την ήμέραν τής προσεχούς διακοπής άνενέωσα 
τήν έπίσκεψίν μου, καί πάλιν ευτύχησα να τόν ήδύ- 
νω. Εκτοτε δ’ έμετρίασε την αυστηρότητα τού κα- 
νόνος του, καί μ ’ ¿συγχώρησε να έμβαίνω οσάκις 
ήθελον. Πάντοτε εύρισκον αυτόν πολυάσχολον, καί 
πάντοτε πρόθυμον νά άνακουφισθή. ’Επειδή δ’ έκα
στος ¿γνώριζε πολλά, άτινα δ άλλος έπεθύμει νά 
μάθη, συνηλλάσσομεν τάς ίδέας ήμών τερπόμενοι 
άμοιβαίως. Κατενόησα δε δ'τι καθ’ έκάστην ειλ- 
κυον ¿πί μάλλον καί μάλλον τήν έμπιστοσύνην του, 
καί πάντοτε εύρισκον νέα αίτια νά θαυμάζω τήν βα
θύτητα τού νοός του. Τό αντιληπτικόν αυτού ήτο 
μέγα, ή μνήμη χωρητική, δ λόγος εύμέθοόος, καί 
ή φράσις σαφής.

Η άκεραιότης καί ή φιλανθρωπία του δεν είναι 
κατώτεραι τής μαθήσεώς του. Καί τήν βαθυτέραν 
ερευνάν καί τήν έλκυστικωτέραν μελέτην ασμένως 
διακόπτει, όταν παρουσιασθή ευκαιρία ν’ άγαθοποιή- 
ση διά τής συμβουλής ή του πλούτου του. Εις τά 
ένδόμυχα τού καταγωγίου του, εις τάς στιγμάς τάς 
πλέον ένησχολημένας, άπαντες είναι δεκτοί όσοι 
χρειάζονται τήν συνδρομήν του. Διότι, καίτοι, λέ
γει, άποδιώκων τήν όκνηρίαν καί τήν ήδονήν, ουδέ
ποτε θέλω κλείσει τάς θύρας μου κατά τής έλεημο- 
σύνης. Τό μέν θεωρεΐν τά έπουράνια συγχωρεϊται 
εις τόν άνθρωπον, τό δε διάγειν έναρέτως προστάζε- 
ται ώς χρέος απαραίτητον.

Βέβαια, είπεν ή βασιλόπαις, ό άνήρ ούτος ευδαι
μονεί.

’Επεσκεπτόμην αύτόν, είπεν δ Ιμλακος, ¿πί μάλ
λον καί μάλλον συνεχώς, καί πάσαν φοράν μέ ήρε- 
σκε περισσότερον ή συνομιλία του- ήτον ύψηλόφρων 
χωρίς υπεροψίας, ευπροσήγορος χωρίς διατυπώσεων, 
καί μεταδοτικός χοαρίς έπιδείξεως. Κατ’ άρχάς δέ 
ή μην κάγώ τής γνώμης σου, έκλαμπροτάτη- ένό- 
ιαιζον αύτόν τόν εύδαιμονέστατον πάντων, καί πολ- 
λάκις συνεχαιρόμην αύτόν διά τό αγαθόν οπερ άπή- 
λαυεν. Εφαίνετο δέ μηδέν άκούων άδιαφόρως πλήν 
των επαίνων τής εαυτού καταστάσεως, πάντοτε γε
νικήν τινα άνταποδίδων άπόκρισιν, καί εις άλλο τι 
άντικείμενον μεταστρέφων τήν συνδιάλεξιν.

’Εν τώ μέσω τής προθυμίας ταύτης νά ήούνηται 
καί νά ήδύνη, κατενόησα δτι οδυνηρόν τι αίσθημα 
κατεπίεζε τό πνεύμά του. Πολλάκις ήτένιζε σπου- 
δαίως πρός τόν ήλιον, καί κατεβίβαζε τήν φωνήν εν 
τω μέσω τού λόγου του. ’Ενίοτε, δπότε ήμεθα μό

νοι, προσήλου έπ’ εμού τούς οφθαλμούς του έν σιωπή, 
ώσεί ποθών νά λαλήση τι αλλά μή άποφασίζων. Πολ
λάκις μέ έκάλει, σφοδρώς-έντελλόμενος νά ταχύνω, 
καίτοι, δτε έπορευόμην πρός αύτόν, ούδέν είχεν έκ
τακτον νά κοινοποιήση. Ενίοτε δέ, δπότε άνεχώ- 
ρουν απ’ αύτοϋ, μέ έκάλει όπίσω, μ ’ έκύτταζεν όλί- 
γας στιγμάς, έπειτα δέ μέ απέλυε^

ΚΕΦΑΑ. ΜΒ\ Ό  αστρονόμος φαν£ΰό·ει το 
αίτιον τής ανησυχίας του.

Επί τέλους, ήλθεν δ καιρός, καθ’ δντό μυστικόν 
διέρρηξε τήν συστολήν του. Ενώ συνεκαθήμεθα τήν 
παρελθούσαν νύκτα εις τό πυργίδιον τού οίκου του, 
παρατηρούντες τήν έπιτολήν δορυφόρου τίνος τού 
Διός, λαίλαψ αιφνίδιος ήμαύρωσε τόν ούρανόν, καί 
εμπόδισε τάς παρατηρήσεις μας. Πρός όλίγον έκα- 
θίσαμεν σιγώντες έν τώ σκότει, έπειτα δέ άπέτεινε 
πρός έμέ τούς εφεξής λόγους·— ίμλακε, πολύν χρό
νον ¿θεώρησα τήν φιλίαν σου ώς τό μέγιστον αγα
θόν τής ζωής μου. ’Ακεραιότης άνευ μαθήσεως 
είναι ανίσχυρος καί άνωφελής, μάθησις δέ άνευ ακε
ραιότητες έπικίνδυνος καί φοβερά. Εύρον εις σέ ολας 
τάς ιδιότητας τάς εις εμπιστοσύνην άπαιτουμένας· 
φιλανθρωπίαν, πείραν, καί καρτερίαν. Εκ πολλού 
ήδη χρόνου έκπληρώ καθήκον, δ'περ ή φύσις ταχέως 
θέλει μέ αναγκάσει νά παραιτήσω, καί εις τήν ώραν 
τής αδυναμίας καί τής όδύνης ασμένως θέλω επι
φορτίσεων αύτο εις σέ ’Εγώ, στοχασθείς ότι μ '
¿τίμησε διά τής μαρτυρίας ταύτης, τόν ¿βεβαίωσα ότι 
πάν τό συντεΐνον εις τήν ευδαιμονίαν του ήθελεν αύ-

ι και την ίδικήήν μου.ξήσε
Ακουσον, ίμλακε, πράγμα, τό δποίον δυσκόλως 

θέλεις πιστεύσει. Πενταετίαν ολόκληρον κατέχω 
τόν κανονισμόν τού καιρού, καί τήν διανομήν τών 
ωρών τόύ ένιαυτού· δ ήλιος ακούει τάς έντολάς μου, 
καί μεταβαίνει από τροπικού εις τροπικόν κατά τήν 
διεύθυνσίν μου- τά νέφη προχέουσι τά ύδατά των, 
καί δ Νείλος εκχειλίζεται κατά τήν προσταγήν μου. 
Εγώ ¿χαλίνωσα τήν λύσσαν τού κυνικοΰ άστέρος, 

καί έμετρίασα τον καύσωνα τού καρκίνου. Οι άνε
μοι μόνοι, έξ όλων τών στοιχειωδών δυνάμεων, άπε- 
ποιήθησαν μέχρι τούδε τήν έξουσίαν μου, καί πάμ- 
πολλοι έχάθησαν έκ τρικυμιών, τάς όποιας δέν ή,συ
νήθην νά ¿μποδίσω ή νά χαλινώσω. Το μέγα τούτο 
υπούργημα ¿ξεπλήρωσα μετ’ ακριβούς δικαιοσύνης, 
καί έκαμα άδέκαστον μέρισμα βροχής καί ηλιακής 
λάμψεως είςτά διάφορα τής γης έθνη. Πόση ήθε- 
λεν
περιώριίον τά νέτ/ι είσ ίδιαιτέοαο -/ώοας, ή τόν ήλ  ̂
εΐζ ι> ΐ|*
μερινού!

1844. ΑΠΟΘΗΚΗ Ί'ΝΩ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ. 167

■ -¿V »

ΚΕΦΑΛ. Μ Γ. 'Η δοξασία του άστρονδαου εξηγείται 
καί δικαιολογείται.

Υποθέτω οτι άνεκάλυψεν εις τό πρόσωπόν μου, έν 
τώ σκότει τού δωματίου, σημεΐά τινα θάμβους καί 
αμφιβολίας’ διότι, μετά βραχεϊαν παύσιν, έξηκολού- 
θησεν όυτω πως·—

Ούτε θέλει μέ έκπλήξειν, ούτε θέλει μέ πειρά- 
ξειν, έάν εύ^όλως δέν με πιστεύσης· διότι έγώ κατά 
πάσαν πιθανότητα είμαι δ πρώτος τών ανθρώπων, 
οστις ήξιώθη τοιαύτης εμπιστοσύνης. Καί τωόντι 
αγνοώ έάν πρέπη νά στοχασθώ αμοιβήν ή ποινήν τήν 
διάκρισιν ταύτην αφού έλαβον αυτήν, είμαι πολύ 
όλιγώτερον εύδάίμων παρ’ άρχήτερα, καί ήθελε μέ 
είσθαι άνυπόφορον τό βάρος τής άδιαλείπτου αγρυ
πνίας, έάν δέν μέ παρηγόρει ή έξ αυτής προερχομέ- 
νη εις τήν ανθρωπότητα ωφέλεια.

Πόσον χρόνον, είπον έγώ, κατέχεις τό μέγα τούτο 
υπούργημα;

Προ δέκα περίπου ένιαυτών, άπεκρίθη, αί καθ’ 
έκάστην παρατηρήσεις μου τών έπ ουρανίων μεταβο
λών μ ’ έκαμαν νά στοχασθώ, έάν, γινόμενος κύριος 
τών ωρών τού ένιαυτού, ήδυνάμην νά χορηγήσω 
πλειοτέραν αφθονίαν εις τούς κατοίκους τής γης. 'Η 
θεωρία αΰτη προσηλώθη έπί τού νοός μου, καί ημέ
ρας καί νύκτας έκαθήμην κυριότητα φανταζόμενος, 
έπιχέων εις τήν δείνα καί δείνα χώραν τούς ύετούς 
τής ευφορίας, καί τήν βροχήν πάντοτε βοηθών μέ 
τήν προσήκουσαν ήλιακής λάμψεως αναλογίαν. Εί- 
χον έτι μόνον τήν θέλησιν τού άγαθοποιεΐν, καί δέν 
ήλπιζον οτι έμελλόν ποτε νά λάβω καί τήν δύναμιν.

Μια δέ τών ήμερών, ένώ εβλεπον τούς αγρούς κα- 
ταξήρους ύπό τού καύσωνος, ήλθεν αιφνίδιος έπιθυμία 
εις τόν νουν μου, εί δυνατόν, νά πέμψω βροχήν εις τά 
μεσημβρινά όρη, καί νά έπιτέρω πλημμύραν τού Νεί
λου. Τής φαντασίας μου δ’|έτι όργώσης, προσέταξα 
τήν βροχήν νά πέση· καί παραβολών έπειτα τόν χρό
νον τής προσταγής μέ τόν τής πλημμύρας, εύρήκα 
οτι τά νέφη ύπήκουσαν εις τά χείλη μου.

Δέν ήτο δυνατόν, είπον έγώ, νά προέλθη έξ άλ
λης τινός αιτίας ή σύμπτωσις αΰτη ; 'θ  Νείλος δέν 
άνυψοΰται πάντοτε κατά τήν αύτήν ήμέραν.

Μη πιστευης, άπεκρίθη άνυπομονως, ότι τοιαύται 
ενστάσεις ήδύναντο νά μέ διαφύγωσι. Πολύν χρό
νον άντέλεγον εις τήν ιδίαν μου πεποίθησιν, καί 
ήγωνιζόμην κατά τής αλήθειας μέ άκραν πεισμονήν.
Ενίοτε ύπωπτευομην ότι μαίνομαι, καί δέν ήθελον 

τολμήσει νά μεταδώσω τό μυστικόν τούτο έκτός εις 
«νδρα όποιος σύ, ικανόν νά διακρίνη τό τεράστιον άπό 
τό αδύνατον, καί τό άπίστευτον άπό τό ψευδές.

Δια τί, κύριε, είπον έγώ, ονομάζεις άπίστευτον 
τό κατά τήν ιδέαν σου αληθές;

’Επειδή, άπεκρίθη, δέν δύναμαι νά βεβαιώσω αυτό 
δι’ έξωτερικής τίνος άποδείξεως· καί γνωρίζω ότι ή 
έσωτερική μου πεποίθησις δέν δύναται νά έχη επιρ
ροήν εις άλλον, οστις δέν δύναται νά αίσθανθή τήν 
ίσχύν της. Διά τΟύτο δέν θέλω ζητήσει νά ύποστη- 
ρίξω τον λόγον μου δι’ άμφισβητήσεως. ’Αρκεί ότι 
προ πολλού κατέχω, καί καθ’ έκάστην ένεργώ, τήν 
έξουσίαν ταύτην. ’Αλλ’ ή ζωή τού άνθρώπου είναι 
σύντομος· αί άσθένειαι τού γήρατός μου αύξάνουσι, 
καί ό καιρός θέλει φθάσει ταχέως, καθ’ ον δ τό έτος 
κανονίζων πρέπει νά συμμιχθή μετά τού χώματος. 
'Η φροντίς τού νά διορίσω διάδοχον προ πολλού μέ 
ταράττει- νύκτα καί ήμέραν καταγίνομαι εις σύγ- 
κρισιν όλων τών χαρακτήρων οίτινες ύπέπεσον εις τήν 
παρατήρησίν μου, καί ούδένα εδρον ακόμη ούτως

* ίαςιον ως συ.
ΚΕΦΑΛ. ΜΔ'. 'Ο άστρονόμος αφίνει ώ ς  

παραγγελίας του είς τον Ίαλακον.

’Ακουσον λοιπόν όσα μέλλω νά σέ είπω μετά τής 
προσοχής, ήν απαιτεί ή τού κόσμου ευημερία. Εάν 
τά καθήκοντα τού βασιλέως λογίζωνται δύσκολα, 
καίτοι αυτός περί όλίγων μόνον φροντίζει έκατομ- 
μυρίων, καί όλίγον μόνον δύναται νά ώφελήση ή νά 
βλάψη αύτούς, πόση πρέπει νά ήναι ή μέριμνα ¿κεί
νου, άφ’ οδ έξαρτάται ή τών στοιχείων ένέργεια, καί 
τά μεγάλα χαρίσματα τού φωτός καί τής θερμότη- 
τος ; "α κουσόν με λοιπόν μετά προσοχής.

Επιμελώς έστοχ_άσθην καί τής γής καί τΟΰ ήλίου 
τήν θέσιν, καί πολυτρόπως έσχεδίασα νά μεταλλάξω 
αύτήν. Ποτέ μέν έκαμα μεταβολήν τινα εις τόν 
άξονα τής γής, ποτέ δέ είς τήν έκλειπτικήν τού ήλιου- 
άλλά κατ’ ούδεμίαν τών διατάξεων τούτων ωφελείτο 
ποσώς δ κόσμος· δ,τι κερδαίνει μία χώρα, τό στε
ρείται άλλη, καί χωρίς μάλιστα νά λάβωμεν ύπ’ 
όψιν τά μακρυνά μέρη τού ήλιακού συστήματος, τά 
εις ήμάς άγνωστα. Μή λοιπόν φαντασθής ποτε, έν 
δσω διαμένεις έφορος καί διοικητής τού ένιαυτού, 
ότι θέλεις τάχα εύκλεΐσει τόνομά σου διά τού νεω
τερισμού’ μή κολακεύου μέ τήν ιδέαν ότι δύνασαι 
νά γένης όν·μαστές είς άπαντας τούς έπερχομένους 
αιώνας, αταξίαν έπιφέρων είς τάς ώρας τού χρόνου. 
Η μνήμη τής βλάβης δέν είναι ποθητή φήμη. Πολύ 

δέ όλιγώτερον αρμόζει νά έπιτρέψης ώστε νά ύπερι- 
σχύση ή φιλία ή ή ιδιοτέλεια. Ποτέ μή στερήσης 
άλλας χώρας άπό τήν βροχήν διά νά επιδαψιλεύσης 
αύτήν εις τήν ίδικήν σου- Είς ήμάς αρκεί ό Νείλος.

Είς ταϋτα άπεκρίθην έγώ υποσχόμενος ότι ήθελος 
μεταχειρισθή μέ άκαμπτον ακεραιότητα τήν περί ήν 
δ λόγος δύναμιν, έάν ποτε τήν έλάμβανον έκείνος δέ 
μέ απέλυσε σφίγγων τήν χεΐρά μου! Η καρδία μου, 
είπε, θέλει τώρα ησυχάσει, καί ή φιλανθρωπία μου
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ουδέποτε πλέον θέλει ταράττει τήν άνάπαυσίν μ ον 
εύρηκα σοφόν άνδρα και ένάρετον, εις δν μετά χαράς 
δύναμαι νά κληροδοτήσω τήν επιστασίαν του ήλιου.

Τήν διήγησιν τούτην ήκουσεν ό βασιλοπαις μετά 
πολλής σπουδαιότητος· άλλ’ ή Νεκαγία έμειδίασε, 
και ή Πεκουά δεν ήδύνατο νά κράτηθή άπο τον γέ
λωτα.— Δέσποιναι, είπεν ό ’ΐμλακος, τό έμπαίζειν 
τήν βαρυτάτην των ανθρωπίνων συμφορών δεν είναι 
ούτε άγάπης ούτε φρονήσεως ίοιον. Ολίγοι δυναν- 
ται νά φθάσωσιν εις τήν σοφίαν του άνδρός τούτου, 
και δλίγοι είς τήν πράξιν των αρετών του· άλλ’ άπαν- 
τες ένδέχεται νά ύποφέρωμεν τήν δυστυχίαν του. Εκ 
τών άδηλοτήτων τής παρούσης ημών καταστάσεως, 
Φοβερωτέρα είναι ή άδηλος διάρκεια τού λογικού.

Η βασιλοπαις συνήλθεν είς έαυτήν, ή δ’ εύνοου- 
μένη ήρυθρίασεν. 'θ  Ρασσέλας, βαθύτερον συγκι- 
νηθείς, ήρώτησε τον ’ϊμλακον άν στοχάζηται συχνάς 
τάς τοιαύταςτού πνεύματος άσθενείας, καί πόθεν προ
έρχονται.

ΚΕΦΑΛ. ,ΜΕ'. 'Η της φαντασία; κινοονιόδης επικράτησις.

Παραφοραί τού πνεύματος, άπεκρίθη ό Ιμλακος, 
συμβαίνουσι πολύ συχνότερον παρ’ όσον πιστεύουσιν 
οί επιπόλαιοι παρατηρηταί. Ισως, εάν λαλήσωμ,εν 
μετ’ αύστηράς ακρίβειας, ούδείς ανθρώπινος νους εύ- 
ρίσκεται είς τήν ορθήν αύτού κατάστασιν. Ούοεις 
υπάρχει, οδτινος ή φαντασία δεν υπερισχύει κάποτε 
εναντίον τού λογικού του, δστις δύναται νά ρυθμίζη 
τήν προσοχήν αύτού ολως διόλου κατά τήν εαυτού 
θέλησιν, καί οδτινος αί ίδέαι έρχονται καί απέρχον
ται κατά τήν προσταγήν του. Ούδείς εύρίσκεται, 
οδτινος τήν διάνοιαν δεν τυραννοΰσι κάποτε αερώδεις 
φαντασίαι, άναγκάζουσαι αύτόν νά έλπίζη ή νά φο- 
βήται επέκεινα τών ορίων τής φρονίμου πιθανότητας. 
Πάσα τής φαντασίας κατά τού λογικού ύπερίσχυσις 
είναι βαθμός τις μανίας· άλλ’ έν όσω τήν ύπερίσχυ- 
σιν ταύτην έμποροΰμεν νά διευθύνωμεν καί νά κατα- 
στέλλωμεν, δεν είναι ορατή είς άλλους, ούτε λογί
ζεται διαστροφή τών νοητικών δυνάμεων δέν ονομά
ζεται παραφροσύνη πλήν αφού καταντήση ακράτητος, 
καί προφανώς επενεργεί είς τον λόγον ή τάς πράξεις.

Οί έκδοτοι είς σιωπηλάς θεωρίας καταντώσι πολ- 
λάκις τολμηροί φαντασιοκόποι. Οταν ήμεθα μόνοι, 
δέν εϊμεθα πάντοτε ένησχολήμένοι* δ κόπος τού δια- 
νοεΐσθαι είναι πολύς, καί ως έκ τούτου όλίγον διαρ- 
κεΐ· δ ζήλος τής έρεύνης ύποχωρεΐ κάποτε είς τήν 
οκνηρίαν ή τον κόρον. Ο μή εχων εξωτερικόν τι 
νά τόν διασκεδάση ζητεί έκ τών ιδίων αέτοΰ διαλο
γισμών τήν ήδονήν, καί φαντάζεται εαυτόν δ,τι δέν 
είναι- διότι ποιος ευχαριστείται είς δ,τι είναι; Δια- 
χέεται ακολούθως είς το απεριόριστον μέλλον, καί

συλλέγει άφ’ οσας ή φαντασία του οημιουργεΐ κατα· 
στάσεις το τήν παρούσαν στιγμήν μάλλον ποθούμε- 
νον. Ο νούς μεταβαίνει από σκηνής είς σκηνην, 
ενόνει δλας τάς ήδονάς καθ’ δλους τούς συνδυασμούς 
των, καί έντρυφά είς άγαλλιασεις, τας οποίας η φυσις 
καί ή τύχη, καίτοι μεγαλόδωροι, ουδέποτε χορη- 
γούσι.

Ποοϊοντος τού χρονου, ιδιαίτερα τις σειρά ιοεων 
απασχολεί τήν προσοχήν αποβάλλεται πάσ αΛΛη 
διανοητική τέρψις· δ νούς, εν κοπω η εν ανέσει, επα
νέρχεται πάντοτε είς τήν φίλην ίδεαν, και γεύεται το 
ήδύ ψεύδος δπόταν δέν νοστιμεύηται τήν πικράν αλή
θειαν. Βαθμηδόν, στερεούται ή δύναμις τής φαντα
σίας’ κατά πρώτον γίνεται προστακτική, καί μετά 
ταΰτα δεσποτική. Τά πλαστουργήματα αρχίζουν 
επομένως νά ένεργώσιν ως πραγματικότητες, ψευ
δείς δοξασίαι προσηλούνται είς τήν διάνοιαν, καί ή 
ζωή παρέρχεται είς όνειροπολήματα χαράς ή λύπης.

Ούτος, κύριε, είναι είς έκ τών κινδύνων τής μονα
ξιάς· περί ής δ μέν ερημίτης ώμολόγησεν οτι δέν 
προάγει πάντοτε τήν άγαθότητα, δ δ’ αστρονόμος 
διά τής άθλιότητος του άπεδειςεν ότι δεν βοηθεΐ πάν
τοτε τήν σοφίαν.

Ουδέποτε πλέον, είπεν ή εύνοουμένη, θέλω φαντά- 
ζεσθαι έμαυτήν βασίλισσαν τής Αβυσσινιας. Πολ- 
λάκις έδαπάνησα τάς ώρας, οσας ή βασιλοπαις αφι- 
νεν είς τήν διάθεσίν μου, τελετάς εύπρεπίζουσα καί 
τήν αύλήν τακτοποιούσα- κατέστειλα τήν αλαζονείαν 
τών δυνατών, καί έχαρίσθην είς τάς αιτήσεις τών 
πενήτων ωκοδόμησα νέα παλάτια είς χαριεστέρας 
θέσεις, έφύτευσα δάση είς τάς κορυφάς τών όρέων, 
καί έθριάμβευσα βασιλικώς άγαθοποιούσα, μέχρις 
ού, δπότε ή βασίλισσα είσήλθε, σχεδόν έλησμόνησα 
νά προσκυνήσω αύτην.

Καί εγώ, είπεν ή βασιλοπαις, ουδέποτε πλέον θέ
λω έπιτρέπειν είς έμαυτήν νά παριστάνω τήν ποιμε- 
νίδα, έξυπνος ονειροπολούσα. Πολλάκις κατεπράϋνα 
τό πνεΰμά μου μέ τήν ήσυχίαν καί αθωότητα τών 
ποιμενικών ένασχολήσεων, έωσού ήκουσα έν τφ θα- 
λάμω μου συρίζοντας τούς ανέμους καί βελάζοντα 
τά πρόβατα- κάποτε άπήλλαξα το άρνίον το ε.ς το 
δάσος περιπεπλεγμένου, καί κάποτε μέ τήν καλαύ- 
ροπά μου (ματζοΰκαν) άντέστην είς τόν λύκον. “Εχω 

’ ένδυμασίαν χωρικήν, τήν όποιαν φοραίνω διά νά βοη
θώ τήν φαντασίαν μου, καί σύριγγα τήν δποίαν ήοεως 
παίζω, ύποθέτουσα δτι μέ άκολουθούσι τά ποίμνιά 
μου.

Τό κατ’ έμέ, είπεν δ Ρασσέλας, θέλω έξομολογη- 
Οή Φαντασιοκοπίαν μάλλον τών ύμετέρων επικίνδυ
νον. Πολλάκις έζήτησα νά φαντασθώ έντελή κυβέρ- 
νησιν, δι’ ής νά χαλινόνηται πάσα αδικία, νά διορ-
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θόνηται πάσα κακία, καί νά διατηρώνται πάντες οί 
υπήκοοι έν ήσυχία καί άθωότητι. Ο διαλογισμός 
δέ ούτος έγέννησε πλεΐστα μεταρρυθμίσεως σχέδια, 
καί ύπηγόρευσε πολλούς ωφελίμους κανονισμούς καί 
σωτηριώδη ψηφίσματα. Τούτο υπήρξε το πάρερ
γου, ένίοτε δέ καί τό εργον, τής μοναξίας μου- καί 
εκπλήττομαι δπόταν συλλογισθώ μέ πόσον όλίγην 
οδύνην ύπέθ,εσά ποτέ τόν θάνατον τού πατρός καί 
τών αδελφών μου !

Τοιαΰτα, είπεν δ ϊμλακος, είναι τά τών φανταστι
κών σχεδίων αποτελέσματα· όταν κατά πρώτον πλά- 
σωμεν αύτά, γνωρίζομεν ότι είναι άτοπα, αλλά βαθ
μηδόν τά συνειθίζομεν, καί έπί τέλους δέν βλέπομεν 
τήν μωρίαν των.

ΚΕΦΑΛ. Μ Σ Γ . Συνδιαλέγονται ¡αετά τινο; πρεσβύτου.

'Η εσπέρα ήτον ήδη προχωρημένη, καί άνέστη- 
σαν νά έπιστρέψωσιν οίκαδε. ’Ενώ δέ περιεπάτουν 
έπί τών οχθών τού Νείλου, τερπόμενοι μέ τό μαρ- 
μαϊρον έπί τών ύδάτων σεληνιακόν φέγγος, είδον 
πρεσβύτην όλίγον άπέχοντα, όστις, έν τή δμηγύρει 
τών σοφών, πολλάκις είχεν έκφωνήσει λόγους είς 
έπήκοον τού βασιλόπαιδος. ’ΐοού άνήρ, είπεν δ 
'Ρασσέλας, οδτινος ή ήλικία κατεύνασε μέν τά πάθη, 
αλλά δέν ήμαύρωσε το λογικόν άς τελειώσωμεν τάς 
έσπερινάς ήμών συζητήσεις έρευνώντες τί φρονεί περί 
τής ιδίας αυτού καταστάσεως, ώστε νά γνωρίσωμεν 
έάν ή νεότης μόνη βασανίζηται, καί άν έλπίς τις κα- 
λητέρα μένη διά τά τέλη τής ζωής.

'θ  σοφός, πλησιάσας, έχαιρέτησε. Προσεκάλε- 
σαν δ’ αύτόν νά συμπεριπατήση, καί συνδιελέγοντο 
ώς γνώριμοι άπροσδοκήτως συντυχόντες. Ο πρε
σβύτης ήτον ιλαρός καί ομιλητικός, καί ή δδός έφαί- 
νετο σύντομος ένεκα τής συναναστροφής του. ’Εχάρη 
δέ οτι δέν περιεφρονήθη, συνώδευσεν αυτούς είς τον 
οίκον των, καί κατ’ αίτησιν τού βασιλόπαιδος είσήλ- 
θεν. ’Εκάθισαν δ’ αύτόν είς τήν έδραν τής τιμής, 
καί τόν έφίλευσαν κατά τό σύνηθες.

Κύριε, είπεν ή Νεκαγία, δ εσπερινός περίπατος 
πρέπει νά δίδη είς άνδρα πολυμαθή, όποιος σύ, ευ
χαριστήσεις, άκατανοήτους είς τήν άγνοιαν καί τήν 
νεότητα. Σύ γινώσκεις τάς ιδιότητας καί τάς αιτίας 
όλων οσα βλέπεις, τούς νόμους καθ’ ούς ρέει δ πο
ταμός, τάς περιόδους καθ’ άς οί πλανήται έκτελοΰσι 
τάς περιστροφάς των. Τά πάντα σέ κινοΰσιν είς 
σκέψιν, καί άνανεόνουσι τήν συναίσθησιν τής ιδίας σου 
άξιοπρεπείας.

Δέσποινα, άπεκρίθη έκεΐνΟς, εύχαρίστησιν έκ τών 
περιοιαβάσεων άς έλπίζωσιν οί θαλεροί καί οί ρω
μαλέοι· είς τό γήοας αρκεί έάν δύναται νά ήσυχά- 
ζη. Ως προς έμέ δ κόσμος ούδέν έχει καινοφανές·

περιστρέφω τούς οφθαλμούς, καί βλέπω όσα ένθυμού- 
μαι οτι είδον είς μακαριωτέρους χρόνους. Επιστη- 
ρίζομαι είς δένδρον, καί άναλογίζομαι ότι έν τή αύτή 
σκιά άμφισβήτησά ποτε περί τής έτησίου πλημμύ
ρας τού Νείλου προς φίλον, όστις σιγά νυν έν τώ 
τάφω. Στρέφω είς τά άνω τούς οφθαλμούς, προση- 
λόνω αύτούς έπί τής μεταβαλλομένης σελήνης, καί 
συλλογίζομαι περίλυπος τάς τού βίου περιπετείας. 
Δέν με τέρπει πλέον ή φυσική αλήθεια· έπειδή τί μέ 
μέλει περί πραγμάτων, άτινα μετ’ ού πολύ θέλω 
αφήσει;

Δύνασαι τούλάχιστον νά διασκεδάζης, είπεν δ ΐμ - 
λακος, ένθυμούμενος τον έντιμον καί ωφέλιμον βίον 
σου, καί νά χαίρης διά τόν υπό πάντων έκ συμφώνου 
άποδιδόμενόν σοι έπαινον.

Ο έπαινος, είπεν δ σοφός άναστενάζων, είναι κενός 
ήχος προς γέροντα. Ούτε μητέρα εχω νά εύφραί- 
νηται είς τήν ύπόληψιν τού υιού της, ούτε σύζυγον 
νά μετέχη τών τιμών τού άνδρός αυτής. ’Εθαψα 
ολους τούς φίλους καί αντιζήλους μου. Ούδέν είναι 
τώρα πολλοΰ λόγου άξιον καθότι δέν αποβλέπει 
έκτος είς έμαυτόν. 'η  νεότης άγάλλεται είς τήν 
έπευφημίαν, έπειδή λογίζεται αύτήν προοίμιον μέλ
λοντος τίνος αγαθού, καί έπειδή αί βλέψεις τής ζωής 
έκτείνονται μακράν άλλ’ έγώ, όστις ήδη παρακμά
ζω, όλίγον εχω νά φοβηθώ έκ τής δυσμενείας τών 
ανθρώπων, καί έ'τι όλιγώτερον νά ελπίσω έκ τής άγά
πης αύτών ή ύπολήψεως. Μικρόν τι βύνανται άκό- 
μη νά μοΰ άφαιρέσωσιν, άλλ’ ούδέν νά μέ δώσωσι. 
'θ πλούτος ήθελε τώρα είσθαι ανωφελής, ή δέ υψηλή 
θέσις οδυνηρά. Είς τά όπισθεν στρέφων τούς οφ
θαλμούς, βλέπω ότι παρημέλησα πολλάς είς τό άγα- 
θοποιείν εύκαιρίας, ότι πολύν χρόνον έδαπάνησα είς 
τά μηδαμινά, καί πλειότερον άπώλεσα είς τήν άρ- 
γίαν. Πολλά μεγάλα σχέδια άφίνω αδοκίμαστα, 
καί πολλάς μεγάλας απόπειρας άτελειώτους. Ού- 
όέν έγκλημα καταβαρύνει τό πνεύμά μου, καί διά 
τούτο ήσυχάζω- προσπαθώ ν’ άφαιρέσω τήν διάνοιάν 
μου από έλπίδας καί μέριμνας, αίτινες, μολονότι τό 
λογικόν γνωρίζει ότι είναι μάταιαι, ζητούσιν έτι νά 
κυριεύωσιν, ώς καί πρότερον, τήν καρδίαν περιμένω, 
έν γαλήνια ταπεινοφροσύνη, τήν ώραν εκείνην, ήτις 
έπί πολύ δέν δύναται νά άναβληθή, καί έλπίζω ν
άπολαύσω, έν καλητέρα καταστάσει, τήν μή εύρεθει- 
σαν έν τή παρούση εύδαιμονίαν καί τήν μή άποκτή- 
0 εΐσαν άρετήν.

’Ανέστη καί άπήλθε, τό άκροατήριον αύτού άφή- 
σας όχι πολύ έρηρμένον ώς έκ τών τής μακροζωίας 
έλπίδων των. ’Αλλ’ δ μέν βασιλοπαις παρηγορήθη, 
είπών ότι δέν ήτο τού ορθού λόγου \*ά λυπώνται οιά 
τήν έξιστόρησιν ταύτην· καθότι ούδείς ποτε είχε θε-
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ωρήσεί τό γήρας ώς τόν καιρόν τής ευδαιμονίας, και 
άν ήτο δυνατόν νά ήσυχάζχ τις έν τή παρακμή καί 
αδυναμία τής ζωής, πιθανόν οτι αί ήμέραι τής ακμής 
καί ρωμαλεότητος ήθελον εισθαι εύδαίμονες· δτι ή 
μεσημβρία του βίου ήτον ένδεχόμενον νά ήναι λαμ
πρά, έάν τό εσπέρας ήδύνατο νά ήναι γαλήνιον.

Κ α τά  δε τή ν  γνώ μ η ν  τ ή ς  βασιλόπαιΟ ος, ό σοφός 
π ρεσ β ύτη ς έλάλησ εν  οδτω , διότι πάντοτε τό  γή ρ α ς  
είναι μεμψ ίμοιρον καί δυσμενές, ά γα λ λόμ ενον  νά κό- 
π τ η  τά ς  έλ π ίδα ς τω ν νεω στί είσελθόντω ν εις τόν 
κόσμον. Ε ιχ εν  ίδεϊ μ εγά λο υ ς κ τη μ α τ ία ς , ο ιτινες 
έπέβλεπον μ ετά  φθόνου εις τούς κληρονόμους τω ν, 
κα ί γνω ρίσ ει πολλούς, ο ιτινες έχαίροντο τά ς  ήδονάς 
μόνον έν όσω ήδύναντο εις εαυτούς νά τά ς  περιορί- 

ζω σ ι. .
Κ α τά  τή ν  εικασίαν τή ς  Π εκουας, ό άνθρωπος ητο 

μ ά λ λο ν  προβεβηκώ ς τή ν  ήλ ικ ία ν  πα ρ ’ όσον έφαίνετο, 
κα ί τ ά  παράπονά του προήρχοντο έκ μανιακής βαρυ- 
θυμίας· ή  τουλάχισ τον ά τυ χώ ς ζήσ ας, ελαβεν άπέ- 
χθ ε ια ν  πρός τήν ζω ήν. Δ ιότι, παρετήρησεν ή  Π ε -  
κουά, ούδέν είναι κοινότερον παρά τό  νά κ αλώ μ εν τήν 
ιδίαν ή μ ώ ν κ ατάσ τασ ιν , κατάσ τασ ιν  του κόσμου.

'Ο  Ιμ λ α κ ο ς , όστις διόλου δεν έπεθύμει νά βλ έπ η  
αυτούς κ α τη φ εΐς , έμειδίασεν εις τάς π α ρ η γ ο ρ ία ς ,τά ς  
όποιας τόσον ευκόλω ς προσεπορίζετο έκαστος’ κα ι 
ένθυμήθη  δτι κ α τά  τή ν  αυτήν ή λ ικ ία ν  ε ιχ ε  τήν  αυ
τή ν  πεπο ίθησ ιν  περί άμ ίκτου  ευδα ιμονίας, κα ί τήν 
α ύτήν γ ο ν ιμ ό τη τα  παραμ υθητικώ ν εφευρημάτων. 
Έ κρ ινε δε φρονιμώτερον νά μ ή  μ ετα δώ σ η  α υ τό ς , 
α λ λ ά  ν ’ άφήση τόν χρόνον κα ί τή ν  πείραν νά έντυ- 
πώ σω σ ιν εις τούς εύγενεΐς μ α θ η τά ς  του τή ν  δυσά- 
ρεστον αλήθειαν . 'Η  βα σ ιλόπα ις καί ή  σύντροφος 
κυρία ά πεσ ύρθησ αν ή φρενοβλάβεια του αστρονόμου 
δεν εφευγεν από τόν νοϋν τω ν ’ παρεκάλεσαν δέ τόν 
’ϊμ λ α κ ο ν  νά ά ρ χ ίσ η  τ ά  καθήκοντα του νέου υπουρ
γ ή μ α το ς , καί κα τά  τή ν  επαύριον νά άναβάλη τή ν  ανα
τολήν του ήλίου.

Το· τέλος εις τον προσεχή άριθμιόν.

ΟΙ εύποροι της Άντουερπίκ; ήσαν .να  χαιρον οί εν Ευρώπη 
πλοοσιώτατοι. Προς διασάφησιν τούτου, ιστορείται περί τίνος 
Ονομαζόμενου Τωάννου Δαενς, οτι εΟάνεκτεν εν έκατομμυριον 
φλιορίων εις Κάρολον τον ¡1=απτόν, διά τούς έν Ουγγαρία πολέ
μιους του, καί δτι Ιλαβε τήν βασιλικήν δαολογίαν επιστρεψας δέ 
δ αδτοκράτωρ εκ τής μάχης, ¿γευμάτισε μετά του έμπορου, 
δστις, μετά δαπανηρότατου συμπόσιον, εφερεν εις το μέσον τήν 
ομολογίαν, όχι όμως διά νά πλαιρωθή, αλλά όι* να τήν καύση, 
καί όντως τήν Ικαυσεν εις πυρ ε’κ τεμαχίων κινναμώμου.

Ο ΤΑ Ν  ενάρετοι άνορες περιπέσωσιν εις διενέξεις, ένδέχεται εις 
μόνον έξ αυτών νά σράλη κατά πρώ τον άλλ’ εάν ή Ιρις διαρκέση 
επ ί πολύ, άμφότεροι ώ; έπιτοπλεϊστον καταντωσιν Ινοχοι.

Η Κ ΙΡ Κ Α Σ Σ ΙΑ  ΚΑΙ ΟΙ Κ ΙΡ Κ Α Σ Σ Ο Ι.
[Συνέχεια καί Τέλος. Πδε Σελ. 133—135, ΐ5ο-ΐΒ6.

A i νεάνιδες των μεγιστάνων ή εύγενών καταγίνονται μετά 
πολλής σπουδής εις τήν διάταξιν του κεφαλοόέσμου των· 
ύπό τήν καλύπτραν φοροΰσι κόκκινου φέσιον, δπερ άσφα- 
λίζουσι κατά τό μέτωπον διά ταινίας μαύρου Μαροκινού 
δέρματος, καί κοσμοΰσι με αργυρά κομβία’ πρέπει ό ι εις 
αύτάς άριστα. 0  ιματισμός τών ύπάνδρων γυναικών 
είναι προσέτι ωραίος. Αλλά, διά να τας θαυμαζη τις, 
πρέπει να τάς βλέπη μόνον κατ’ οίκον’ διότι καθ οδόν, 
βραδέως καί παρημελημένω; βαδίζουσαι, καθίστανται δυσ
άρεστοι εις τόν οφθαλμόν Ευρωπαίου, συνειθισμενου εις 
τήν ζωηράν καί κομψήν κίνησιν των ομογενών του. Κα"; 
αυτή ή μακρά κόμη, ή χαριέντω; καταχεομένη επί του 
τραχήλου καί τοΰ στήθους τής έρασμίας Κιρκασσιδος’ ή 
καλύπτρα ή ριπτομένη πέρις αυτής μετα μαγικής τίνος 
τέχνης’ τό ΐμάτιόν της σφιγκτά μέν έμπεπορπημένον άνω
θεν, δεικνύον δέ κάτωθεν τάς πλατείας άναξυρίδας— ταυ- 
τα πάντα γίνονται γελοιωδώς οχληρά καθ ην στιγμ.ην η 
Κιρκασσίς σηκωθή άπό τόν σοφάν της. Αί Κιρκασσίδες 
είναι ώς έπιτοπλεϊστον νοήμονες, εχουσι ζωηροτάτην φαν
τασίαν καί ισχυρά πάθη’ θαυμάζουσι την φημην, καί 
έπαίρονται εις τας τιμάς, όσων  ̂οι σύζυγοι αυτών διά τής 
γενναιότητος άξιοΰνται εις τήν μάχην.

Τούς άνδρας διακρίνει ώραϊον υψηλόν αναστημα· καιτοι 
δέ μυώδεις, ποτέ δέν είναι σωματωόεις. Εχουσι πλατύ 
μέν τό στήθος καί τούς ώμους, στενόν όε το κάτω μέρος 
τής όσφύος’ μελαγχοοινους τους οφθαλμούς καί τας τρί
χας, υψηλήν άλλα μικράν κεφαλήν, ευθείαν δέ στενήν ρίνα.

Οί Κιρκασσοί λαλουσι κοινήν γλώσσαν, διηρημένην όμως 
εις διαλέκτους κατά τάς διαφόρους φυλάς. Πολλοί όμι- 
λοΰσι τήν Τουρκικήν καί Ταρταρικην, όλα δέ τα επίσημα 
έγγραφα συντίθενται εις τήν ύστεραν ταυτην, επειδή οι 
Κιρκασσοί δέν έχουσιν ίδιους αυτών Ιγγράφους χαρακτή
ρας. 0  πολιτισμός είναι εις τόν έσχατον βαθμόν του· 
μεγιστάνες καί εύγενεΐς νομίζουσι καταισχύνην νά δύναν- 
ται νά άναγινώσκωσι και να γραφωσι, καιτοι μεταξύ τών 
κατωτέρων κλάσεων μανθάνουσι τινες παρα τών Μουλά- 
δων. Η πρακτική φαρμακοποιία, ήν μετέρχονται άπο- 
κλειστικώς οίκογένειαί τινες, συνισταται ές άπλουστατων 
κανόνων, μεταδιδομένων δια ζωσης φωνής εκ πατρος εις 
υιόν, καί περιοριζομένων κατα το πλειστόν μέρος εις την 
θεραπείαν τών τραυμάτων. Σημεΐά τινα όμως πολιτισμού 
άρχίζουσι νά φαίνωνται μεταξύ του λαού τών κοιλάδων, 
οιτινες είναι ήττον αγροίκοι και μάλλον προικισμένοι εκ 
φύσεως παρά τούς κατοίκους τών ορεων.

Αΐ κατοικίαι τών Κιρκασσών είναι απλουσταται· εις τρεις 
ή τέσσαρας ημέρας οίκοδομεΐται μία· έκάστη δέ κωμη 
έχει σκοπιάν έφ’ υψηλής τίνος γειτονικής τοποθεσίας.

Η  στρατιωτική στολή τών Κιρκασσών συνισταται εκ
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περικεφαλαίας χαλύβδινης, οξείας τήν κορυφήν, καί μέ μα
κράν ούράν ίππου κεκοσμημένης’ έκ τοΰ κάτω μέρους αύ- 
τής κρίμαται έπί τοΰ τραχήλου θωράκιον έκ δικτυωτοΰ 
τεχνουργήματος χαλύβδινου. Φοροΰσι κοντόν έρυθρόν χ ι-  
τωνίσκον, καί άνωθεν τούτου χαλύβδινου θώρακα ¿στιλβω
μένου. Ο ΐ βραχίονές των άπό τοΰ άγκώνος εις τήν χεΐρα, 
καί αί κνήμαί των άπό τοΰ γόνατος εις τόν πόδα, προφυ- 
λάσσονται διά χαλύβδινων ελασμάτων. Ε ις τήν ζώνην 
φέρουσι δύο μακρά Τουρκικά πιστόλια καί ξίφος, καί βρό
χον εις τήν πλευράν των, τόν όποιον ρίπτουσιν έπιδεξιώ- 
τατα υπέρ τής κεφαλής τών άντιπάλων των. Δύο φυ- 
σιγγοθήκαι είναι προσδεδεμέναι εις τό στήθος τω ν  Τουρ
κική δέ σπάθη, καί μακρον Τουρκικόν τουφέκιον, φερόμε- 
νον έπί τών νώτων, τελειόνουσι τήν στρατιωτικήν αύτών 
στολήν. Οι Κιρκασσοί εχουσι θαυμαστήν έπιδεξιότητα- 
καί όύνανται, ενώ καλπάζουσιν οΐ ίπποι των, νά πιάσωσιν 
άπό τήν γήν άργύριον μέ τήν χεΐρά των. Προσβάλλουσι 
δέ μέ δύο ξίφη διά μιάς, κρατούντες τάς ήνίας εις τό στό
μα, καί τότε γίνονται άληθώς άκαταμάχητοι. Ε ίναι δέ 
εις τό άκρον φιλοπόλεμοι, καί πρός τούς αιχμαλώτους αύ
τών σκληρότατοι. Ρώσσου τινός αξιωματικού έκοψαν 
σταυροειδώς τάς πατούσας, καί έρριψαν τρίχας ίππου εις 
τάς πληγάς, διά νά έμποδίσωσι τήν ϊασιν αύτών. Ουτω 
δ έλεεινώς έχων, δυνάμενος νά περιπατρ μόνον έπί τής 
κορυφής τών δακτύλιον του, καί κατά συνέπειαν στερηθείς 
τών μέσιυν τής φυγής, διωρίσθη νά βόσκη πρόβατα, έως 
ού έπί τέλους έλυτρώθη άντί 2 0 0  άρτων καί ενός κάδδου 
πνευμάτων αλλά θέλει μείνει χωλός διά βίου.

Εις δύο ή τρία μέρη τοΰ ένδοτέρου τής Κιρκασσίας πα
ρατηρούνται λείψανα παλαιάς άρχιτεκτονικής, καί Ελλη- 
νικαί τινες έπιγραφαί· τάφοι προσέτι μέ όμοιας έπιγραφάς 
εύρίσκονται εις διαφόρους τόπους παρά τόν Εύξεινον Π όν
τον. όθεν ουόεμια μενει άμφιβολία ότι ό Ελληνικός πο
λιτισμός είχε προοδεύσει μέχρι τής άπομεμακρυσμένης 
ταύτης χώρας. Εύρίσκονται δέ πολλάκις καί πέτρινα 
είόωλα παρά τάς όχθας τοΰ Κουβάν, έξ ών άποδεικνύεται 
ότι ήσάν ποτε αΰται ή κατοικία τών Μογγόλων καί Ταρ- 
τάρων, οιτινες έπρέσβευον τόν Ααμαϊσμόν, πριν άσπασθώσι 
τόν Ισλαμισμόν.

ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ! Α Π Ο ΙΚ ΙΑ Ι Ε ΙΣ  ΓΑ Σ ΙΝ Δ ΙΑ Σ
II Ν Η ΣΟ Σ 1ΑΥΑ. Τ Ο  ΕΝ ΑΥΤΗ ΔΕ Ν Δ ΡΟ Ν  

ΟΥΠΛΣ.
Η Ο Α ΔΑ Ν Δ ίΑ  έςουσιάζει πρός τά νότια μέρη τής Ασίας 
κράτος ευρύχωρου, όπου ή φύσις έπεδαψίλευσεν όλα τά  
ττΑΩ’όΐτ/} αυτ.?,ς, εχ^εινοί/,ενον ε·7Π των |Αεγχλων ντί^ων τ*?4ς 
Ιαυας, Σουαατ^ας, Ιιορνεου, ως χ.αι επί τών Κελεβών χ,αΐ 
Μολουχων. Ηγεμόνες, σουλτάνοι, βασιλείς και εις μ ά 
λιστα αυτοκράτωρ υττοίελουσιν εις αυττ4ν, και κυ^οερνώνται 
κατα τους νόμους της·

Γά ώραΐα ταΰτα μέρη, καλούμενα συνήθως Ανατολικαί

Ινδίαι, κατεκτήθησαν υπό τών όλλανδών έκ τών Πορτο- 
γάλλων καί τών ιθαγενών ηγεμόνων· ύπεκεεντο δ’ έπί δια
κόσια έτη εις τό μονοπωλεΐον μιάς εμπορικής εταιρείας. Η 
Βαταυίά, πρωτεύουσα τής νήσου ίαύας, δύναται νά συγ- 
κρ,θή ώς πρός τάς οικοδομάς, τήν λαμπρότητα καί τόν 
πληθυσμόν μέ τάς μεγαλητέρας τοΰ κόσμου πόλεις- βλέ
πει τις έν αύτή άνθρώπους πανταχόθεν τής οικουμένης, καί 
ή ποικιλία τών φορεμάτων, τών διαλέκτων, καί τών έθίμων 
είναι άπειρος. Τ ά  λαμπρά θεάματα, άτινα πολύν χρόνον, 
έφείλκυον τούς ξένους εις τήν Βενετίαν έν καιρώ τής άπό- 
κρεω, διαλάμπουσι πάντοτε εις τήν Βαταυίαν διά νυκτός 
τε καί διά ημέρας· αί οδοί αύτής πλήθουσιν άνθρώπων 
άεννάως. Η μεγάλη αύτη πόλις κατέστη, έν ένί λόγω, 
τό κέντρου έμπορίου, επεκτείνοντος τούς κλάδους του έκ 
τών Ηνωμένων πολιτειών τής Βορείου Αμερικής μέχρι τοΰ 
ίαπονικοΰ κράτους.

Ολα τά μεμακρυσμένα ταΰτα μέρη ήσαν ολίγον γνω
στά εις τήν Ευρώπην μέχρι τοΰ 1 8 1 7 ,  όπότε έξεδόθη 
έν Λονδίνω τό σύγγραμμα τοΰ ίππότου Σταμφορδίου Ρ ά -  
φλου*, όστις είχε πολλάκις περιέλθει τήν νήσον ίαύαν καθ’ 
όλα τά μέρη αύτής· μετ’ ού πολύ δ’ έφάνη ή ιστορία τοΰ 
Ινδικοΰ Αρχιπελάγους παρά τοΰ Κρώφορδ, παλαιού απε
σταλμένου τής Αγγλίας εις τάς χώρας ταύτας.

Τ ότε μόνον έγεινε γνωστή ή άξιολογότης τής ίαύας, 
ήτις είναι κατά τήν έκτασιν ισομεγέθης μέ τά δύο τρίτα 
τής Μεγάλης Βρετανίας, καί ήτις περιέχει πέντε έκατουι- 
μύρια κατοίκων. Ερείπια έν αύτη έπίσης ώραΐα καί με
γαλοπρεπή, ώς τά  έρείπια τής Ροόμης, μαρτυροΰσιν άρχαΐον 
καί υψηλόν πολιτισμόν. Η νήσος Σουμάτρα, μάλλον τής 
Ιαύας εκτεταμένη, δύναται νά λάβη ετι μεγάλη τέραν ση- 
μαντικότητα. Τ ά τών Κελεβών δέ καί Μολουκών νησία 
είναι τερπνοί παράδεισοι, οιτινες, καίτοι κείμενοι πλησίον 
όρέων πυριπνεύστων, άνακαλοΰσιν είς τήν μνήμην τοΰ θεα- 
τοΰ τήν γοητικωτάτην τής Νεαπολεως καί τών πέριξ αύ
τής παραλίων· πρός τό βόρειον δέ μέρος αί νήσοι Φ ιλίπ- 
πειοι, ΰποκείμεναι είς τούς Ισπανούς, παρουσιάζουσιν είς τό 
Εύρωπαίκόν έμπόριον πηγάς άνεξαντλήτους.

Η  σύντομος αύτη περιγραφή δεικνύει αρκετά τήν ση
μαντικότατα τοΰ Ινδικοΰ Αρχιπελάγους, όπου οί Ολλανδοί 
εχουσι τήν μεγάλη τέραν δύναμιν, άποκτηθεΐσαν διά πολυ
χρονίου κατοχής, καί διά τοΰ έμπορίου, τοΰ οποίου είς τιν>α 
μέρη διετήρησαν τό μονοπωλεΐον.

Μεταξύ τών 'έν τή νήσω Ιαύα κυριωτέρων φαινομένων, 
τό δένδρου Ούπας έφείλκυσέ ποτε ζωηρότερου τήν προσο
χήν τών Ευρωπαίων διάφοροι παράδοξοι διηγήσεις διε- 
δόθησαν περί τής δηλητηρίου αύτοΰ δυνάμεως.

Κατά τάς; διηγήσεις ταύτας τό δένδρου Ούπας εΰρίσκε- 
το είκοσιεπτά λεύγας μακράν τής Β ατανας, καί δεκατέσ- 
σαρας μακράν τής έδρας τοΰ αύτοκράτορο^ είς βαθεΐάν τινα

* Τοε Άποθ. Τ ου . Σελ. 60-52-
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κοιλάδα, όθεν έξήρχοντο άδιακόπως ατμοί δυσώδεις κατα* 
στρέφαντες δλα τά πέριξ φυτά· ούδε'ις βλαστός, ούδέν 
φύλλον χόρτου, ουτε εις την κοιλάδα, ουτε εις τά πλησίον 
όρη παντελώς εύρίσκετο- διόλου πτηνόν εις τον αιθέρα· 
βύδέ ζώον έπι της γης, ούδέ κάνέν εκ των ερπετών εκεί
νων, τών συρόμενων εις τους δυσώδεις τοπους, παντελώς 
έφαίνετο. Μόνον προς τά γειτνιάζοντα μέρη εκειντο επί 
γης γεγυμνωμένης διεσκορπισμένα τά  πολυάριθμα πτώ μ α
τα  τών εις θάνατον καταδικασμένων κακουργών, οΐτινες 
είχον τύχει της χάριτος του νά ζητήσωσι την σωτηρίαν 
των προσπαθοΰντες να λάβωσιν εκ του επικίνδυνου αυτοΰ 
δηλητηρίου διά τον αυτοκράτορα της ΐαύας.

0  μύθος ουτος, ώς συμβαίνει πολλάκις εις τοιαύτας 
περιστάσεις, θεμελιουται έπι τινων φυσικών φαινομένων 
άτινα παρετηρηθησαν εις την Ιαυαν. Τωόντι υπάρχει 
τοιούτο δένδρον, όποιον τό Ουπας, καί ό χυμός αυτού, εάν 
συμμιχθη μετά του αίματος εν τώ σώματι οίουδηποτε ζώου, 
τα/έως καταντά θανατηφόρος· ευρισκεται δε και περιοχή 
τις έν τη αύτή νήσω, όπου ούτε ζώον ουτε φυτον όυναται 
νά ύπαρξη* Αλλά τά δυο περιστατικά οΰδεμίαν σχέσιν 
έχουσι πρ'ός άλληλα· ή φαρμακευμένη περιοχή είναι μικρά 
κοιλάς εξ ολοκλήρου περικυκλωμένη υπό λόφων αποτό
μων, ώς ό κρατήρ ήφαιστιου, και αόιακοπως αναδιδει αν
θρακικόν οξύ αέριον, όπερ είναι επίσης θανατηφόρον εις 
ζώα καί είς φυτά' έξ άλλου μέρους τό φαρμακερόν δέν
δρον Ούπας δεν φύεται είς την κοιλάδα ταύτην, διότι έν 
αυτή ούδεν δύναται να ζησν], αλλ αύζανει εις τα  όαση, εν 
τω μέσω άλλων δένδρων, άτινα ουδόλως βλάπτονται έκ 
—φς γειτνιάσεώς του. Τό γυμνόν και κυλινδροειδές αυ
τού στέλεχος ύψούται 6 0  μέχρι 9 0  ποδών· όπόταν δέ 
χαράττωσιν αυτό, ρέει κιτρινοχροον τ ι ρευστόν, επικίνδυ
νον είς την άφήν. Ο Αγγλος ιατρός Ορσφιέλδης, ό πρώτον 
περιγράψας τό δηλητήριον τούτο δένδρον, μετά πολλής 
δυσκολίας έδυνήθη νά παραλαβή ώς βοηθούς είς όσα έκα- 
μεν έπ’ αύτου πολυάριθμα πειραματα εντοπίους τινας γε

ωργούς.
0  φυσιολόγος Ρούμφιος εγεινε μάρτυς αύτόπτης τών 

αποτελεσμάτων τού δηλητηρίου τουτου, οποτε οι Ολλαν
δοί προσεβλήθησαν είς την Αμβοΐνην. -Μόλις,» λέγει,
« τό επί τού βέλους δηλητήριου ήγγιζε τούς πληγονομέ- 
νους στρατιώτας, καί διεχέετο είς όλον τό σώμα, όπου 
έπροξένει, κυρίως δέ περί την κεφαλήν, θερμότητα μεγί
στων έπιφέρουσαν μετά τινας στιγμάς τόν θάνατον ώς έκ 
τούτου τά  Ολλανδικά στρατεύματα έτρεμον έκ φρίκης 
άκούοντα μόνον τό όνομα τών φαρμακευμένων αύτών βε
λών, άτινα πολύ συνέτεινον αναμφιβολως εις το να δια- 
δοθώσιν αί περί τού δένδρου Ούπας παράδοξοι διηγήσεις, 
τάς όποιας τοσούτον καιρόν έπίστευον οί άνθρωποι.»

* Ίδε Αποθήκης 'Γόμ. ‘ Εκτον, Σελ. ει-ίϊ.
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ΔΥΟ είδη μαθήσεως ύπάρχουσι,— δύο ειδών μαθήσεως 
είναι ό άνθρωπος έπιδεκτικός’ καί ή μέν λέγεται άλλοτρίο- 
μάθεΐα, μάθησις ούσα ιδεών καί γνώσεων άλλοτρίων, και 
καλουμένη μάθησις άπροόριστος ή παρά προορισμόν 
ταύτην οί μανθάνοντες έξευρουσι μεν όσα εμαθον, καί δύ- 
νανται νά τά  μ,εταλέγωσιν ώς ψιττακοί, η ως κύμ.βαλα 
άλαλάζοντα- άλλά χωρίς κάμμιάς άφ’ εαυτών άναλύ- 
σεως, συνθέσεως, επικαίρου εφαρμογής, χωρίς όλης κάμ- 
μιάς άφ’ εαυτών τροποποιήσεως' και ο’υτοι είναι οί 
καλούμενοι δοκησίσοφοι, δοκησιμαθεΐς, χαρακτηριζόμε
νοι τοιούτοι έξ ών έχουσι σφαλερών αρχών μεταφυσι
κών τε καί ηθικών καί πολιτικών’ έξ ής έχουσι παρά 
τόν φυσικόν νόμον κακοδοξιας περι αγαθού και καλού 
καί δικαίου, καί συλλήβδην περί αρετής καί κακίας’ έξ ού 
έχουσιν εγωισμού, υπεροψίας, αλαζονείας, αυταρέσκειας, 
περιαυτολογίας, έθελοτροπίας, ζηλοφθονίας, τοσούτων άλ
λων ελαττωμάτων καί παθών βαναύσων’ έξ ού μετέρχον
ται στερεοτύπου τρόπου, ψιττακίζοντες όσα εφευρουσι, και 
έκ τής στερεοτύπου στασιμαθειας, έν ή εμμενουσι.

Τό δέ άλλο είδος τής μαθήσεως λέγεται ο ίκ  ε ι ο μ ά -  
θ ε ι α ,  θυμοσοφία, κατά προορισμόν μάθησις· και οι 
ταύτην μανθάνοντες είναι οί μονοί αληθώς^και μονοί κυ
ρίως πεπαιδευμένοι’ είς τούς τοιούτους ή διδασκαλία γίνε
ται ώς αφορμή νά άναπτύξωσι την εαυτών φύσιν, και 
μανθάνοντες 1 0 , έφευρίσκουσιν άφ’ έαυτών 1 0 0 - μανθά
νοντες 1 0 0 , έφευρίσκουσιν άφ’ έαυτών 1 0 0 0 ' άναλύον- 
τες, συνθέτοντες, γενικεύοντες, αίτιολογοΰντες, παντοίως 
τροποποιούντες, συνδυαζοντες νέους συνδυασμούς, έφαρ- 
μόζοντες έπικαίρως, και ουτω προαγοντες έπι το .ελει 
ότερον τήν προκειμένην τέχνην ή έπιστήμην παρ όσον 
οί αύτών προγενέστεροι διά τό βραχύ τής ανθρώπινης 
ζωής’— διηνεκώς έν ασχολούμενοι, διηνεκώς άναπτυσ- 
σόμ ενοι, διηνεκώς βελτίονες έαυτών γινόμενοι’ εί μέν 
συγγράφουσι, διηνεκώς ρυθμάζοντες τήν γραφικήν^ αυτών 
μέθοδον κατά τούς κανόνας τής Λογικής καί  ̂ Ρητορι
κής’ εί δέ διδάσκουσι, διηνεκώς ρυθμίζοντες τήν δ ιδα 
κτικήν αύτών μέθοδον κατά τούς κανόνας τής έρμηνειας, 
συμμετροΰντες τήν έαυτών διδασκαλίαν με τήν κατα
ληπτικήν έξιν τών διδασκόμενων, καί όχι μ εταχειρ ισ 
μένοι αύτούς παθητικά όργανα έπιδεικτιάσεως άκαίρουκαι 
σκοτινόου καί θυαοφθόρου’— βαίνοντες από του αει γνω
στού είς τό άεί άγνωστον έφαρμόζοντες έκάστοτε την
θεωρίαν έπ ι τήν πράξιν, καί τούτο ώς μόνον άποστή- 
θισμα φρενωτικόν καί συνετιστικόν μηχανώμενον-— διδά
σκοντες τοσούτον έκάστοτε, όσον δύνανται οί διδασκό
μενοι νά /ωνεύσωσι, διδασκαλίαν ύποβολεώδη και δι ερω
ταποκρίσεις περαινομένην, καί όχι ώς έπ’ άμβωνος δια 
βωβής άκοοάσεως ναρκουμένης, πολυκτουσης, απροσε- 
κ τ ο ύ σ η ς ,  νυσταζούσης'— έπικρίνοντες τούς άλλους μετριο- 
φρόνως’ έπ ιτιμώ ντες τούς άμαρτάνοντας πατροδιαθέτως
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όσον καί όπως καί ότε δει— ευπροσήγοροι μετά σεμνό- 
τητος, εύτράπελοι μετά σοβαρότητος, αρχικοί μετά δη
μοτικότητας, αύστηροί μετά έπιεικείας, απότομοι μετα 
κομψότητος, ζηλωταί χωρίς ύποκρίσεως, καλοθελήται χ ω 
ρίς όπισθοβουλίας, έν ένί λόγω, τύπος καί υπογραμμός γ ι
νόμενοι τών κοινωνικών αρετών καί προς ούς διδάσκουσι 
καί προς τόν δήμον όπου διδάσκουσιν'— επισπώμενοι πα 
ρά πάντων σέβας, ύπόληψιν, τιμ.ήν, άγάττην, καί διά τήν 
επαγγελματικήν αύτών ικανότητα, καί πολλω έτι μάλλον 
διά τήν ένηθικότητα. Εννοείται δέ ότι τά  εναντία τού
των έ/ουσι χαρακτηριστικά ή ετέρα τών πεπαιδευμ-ένων 

μερίς.
* (Γ. Σερουϊος.ή

Π Ε Ρ Ι  Α Σ Ι Α Ν Η Σ  Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Α Σ .

Κ α τά  τούς αρχαίους χρόνους ή άχιτεκτονιγ.ή των ’Ασιανών 
δεν είχε διόλου τόν τύπον του καλόν, ο στις θεωρείται είς τα 
'Ελληνικά έργα' επειδή, αντί τής αληθούς και αξιέπαινου 
χάριτος, οί αρχιτέκτονες έφιλοτιμούντο νά έκπλήττωσι την 
όψιν με τό πλήθος τών καλλωπισμών και με τό τερατώδες 
τών διαστάσεων. Βλέπομεν τωόντι είς τους συγγραφείς 
ότι πολλά τείχη ΰψονντο ώς 350 πόδας, και ολαι αί οικο
δομάί ήσαν, τρόπον τινά, κολοβσαϊαΓ όθεν  καί ιερεμίας  
ό προφήτης ώνόμαζεν όρος τήν Βαβυλώνα, καιτοι εν πεδι- 
νφ και τελματώδει μάλιστα κειμε'νην τόπω. ' Ως υλην δε με- 
τεχειρίζοντο οί Ασιανοί πλίνθους, είτε όπτάς, ειτε α
πλώς ήλιοκανστους, σννάπτοντες αν τάς με άσφαλτον, * καί 
παρεμβάλλοντες σαρώματα καλάμου.

Α ί Βαβνλωνικ.αί πλίνθοι, εξ ών πάμπολλαι σώζονται, φέ. 
ρονσιν επιγραφάς με χαρακτήρας σφηνοειδείς' ησαν δε μιλ- 
τα τα ί καί με λαμπρά και ανεξίτηλα χρώματα ζωγραφισμέ- 
ναι. Γενικώς δε οί ’ Ασιανοί ήγάπων πολν τάς τοιχογραφί
ας· όθεν ό Κτησίας ευρήκε τό έθος τούτο καί είς αυτά τής 
Χεμιράμιδος τά ανάκτορα, όπου διάφορα ζώα εφαίνοντο εί- 
κονισμένα επί τών τοίχων. ’ Αλλά καί είς τήν σημερινήν Περ
σίαν ευρίακονται ζωγριεφίαι τοιαυται, καί ένθνμοΰμεθα οτι 
ό διδάσκαλος τής αρχαιολογίας ’Ραουλ 'Ροχετ είς την βασι
λικήν βιβλιοθήκην τών Παρισίων έδειξε διηνθισμενα σχέδια 
δύο πλίνθω ν τής Περσεπόλεως, εξ ών ή μεν παρίστα βασι
λέα ή αρχιερέα τινά καί δορυφόρον, όστις ¿κέντα με λόγχην 

δράκοντα, ή δέ θεόν κατέχοντα θηρίον, έχον μορφήν μεν 
ανθρώπου σώμα δέ λέοντας.

Ή  περί ής ό λόγος αρχιτεκτονική δεν ιίχεν ευρυθμίαν ουτε 
είς τό όλον, ούτε είς του μέρους τήν διάθεσιν.

'Η  δέ γλυπτική τών 'Ασιανών ηύξανι καί αυτή ομοίως τά  
αντικείμενα μέχρι τού γιγαντώδυνς, ολίγον ώς φαίνεται, 
φροντίζουσα περί τής αναλογίας' επειδή άναφέρουσι κολοσ
σόν τινα του Λαβουχοδονόσορος, τό μέν ύψος ένεννήκοντα 
ποδών, τό δέ πλάτος εννέα μόνον.

Μετεχειρίζοντο δέ πολλάκις ξυλον όπερ ¿σκέπαζαν με χρυ
σά ή επίχρυσα ελάσματα, ή εβαπτον' άλλοτε συνίστων άγαλμα

*(*Υλη ροιόϊης, ευφλόγιστος, καίουσα δηλ. όταν άνάψη· πηγάζει
είς διαφόρους τής Άσίας τόπους. V

εκ διαφόρων υλώ ν όθεν είς τό άναφερόμενον υπό του Δανιήλ 

όνειρον τον Ν  αβουγοδονόσορος, ό άνδριάς, ον εΐδεν ουτος, 
ήτον ομοίωμα τών εν τφ  τόπφ£σννήθων αγαλμάτω ν άλλα  
κατά τόν προφήτην ό άνδριάς ουτος είχε κολοσσαιον νψ ος, 
άγριον βλέμμα ( ώς παρίατανον τους θεούς), κεφαλήν χρυσόν 
θώρακα δέ καί κοιλίαν άργυρον, κνήμας σιδήρου, καί άργι
λον πόδας'— αληθές έμβλημα τής σοφίας τών άνθρωπων, 
ήτις έχει τόσον σαθράς καί ματαίας βάσεις.

Ά λ λ ά  τοιαντα ποικιλόνλα, τεχνικώτερον όμως κατειργα- 
σμένα αγάλματα, ήσαν κοινά καί είς τήν Ε λλά δ α  καί είς 
τήν Έ τρονρίαν άρκεί δέ νά ένθυμίσωμεν ενταύθα τον ’ Ο- 
λνμπιον Α ία  τον Φειδίου, όποιον ό Παυσανίας τόν περι

γράφει.
Είς βράχους τινας πλησίον τού αρχαίου Παροπαμιαον 

κατά τήν επαρχίαν τού Καβουλ φαίνονται γεγλνμμένοι ίν- 
τνπως δύο άνθρωποι, άνήρ καί γυνή, ό μέν έχων 120 ποδών 
ύψος, ό δέ μόνον 60. Οί δύο ούτοι κολοσσοί, καίτοι βλα- 
φθέντες έν μέρει, έκ βολών μάλιστα κανονιού, φέρονσιν έτι 
ίχνη τών βαφών, άς είχον άλλοτε' το κοίλωμα δε ολον ητον 
έπίπαστον μέ γνψώδες μίγμα, καί ζωγραφημενον με άνθρω

πων εικόνας. ?
Τοιαύτα εγγλνφα, είτε διά τής τέχνης εσκαλισμένα, βου

νά, φαίνονται είς τήν Φρυγίαν, Μ ηδίαν, Περσίαν, και Α ρα

βίαν. Α ιά τούτων δέ, κατά τόν 'Ραουλ Ροχετ, τα  παλαια  
έθνη τής Ά σ ία ς  παρίατανον ποτέ μέν θεούς καί βασιλείς 
καί δννάστας, ποτέ δέ θυσίας και αναθήματα, η ιστορι
κούς, τρόπον τινά, πίνακας μεγάλων σνμβεβηκότων, οίον 

συνθηκών, πολέμων, νικών, κτλ.
'Ο  Κ . Τ εξιέ, περιηγητής Γάλλος εις τήν Πσια,ν περι τούς 

τελευταίους τούτους χρόνους, άνεκάλυψε τοιουτον μνημεΐον, 
είκονίζον, κατ αυτόν, τήν Ζαβίναν, βασίλισσαν τών Σακών, 

Ίνδοσκνθικον έθνους, περί ής άναφέρει ό Σικελιωτης Αιο- 
δωρος. Είς αυτήν ομοίως ήτον άνηγερμένη καί πνραμίς μέ 

τρεις πλευράς, έξ ών έκάατη είχε τριών σταδίων μήκος είς 
τήν βάσιν, ενός δέ είς τήν κορυφήν.

Ά λ λ ά  καί πλησίον πόλεώς τίνος ε’ν Καππαδοκία ενρίσκε- 
ται γεγλυμμένος επί βουνού βασιλεύς, όστις, φέρων μικρόν 

χιτώνα είς τα σώμα καί τιάραν είς τήν κεφαλήν, κρατεί ρό
παλό ν είς τάς χεϊρας, καταπατεί δέ υπό τούς πόδας δυο γε- 
νειήτας άνδρας, καί φαίνεται οτι συνομιλεί με βασίλισσαν 

μεγαλορπρεπή, έίδεδυμένην χιτώνα ποδηρη, καί εζωσμενην 

υπό τούς μαστούς, κρατούσαν δε μικρόν σκήπτρον λόγγον 
είς ημισέληνον, καί καταπατούσαν λέοντα.

Ό  βασιλεύς καί ή βασίλισσα κείνται αντιπρόσωποι, καί 
πρυσφέρονσι/ είς Λλλήλονς άντιχείμενόν τι συμβολικόν, δνσ- 
διάκριτον διά τήν παλαιότητα τής γλυφής· όπισθεν δέ τού 
μονάρχου "σταται πληθύς ανθρώπων μέ. διαφόρων επαγ

γελμάτων σημεία' καθώ-' καί όπισθεν τής βασιλίσσης ομι-
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λ*ί γυναικών, και εΧς νιος μόνον, όστις φαίνεται tío',' της, 

κάθηται δ' επί πάνθηρος.
Τ ά είδωλα των Α ιγυπτίω ν ήσαν πολν παρά τα. ειρημενα 

εντελέστερα' επειδή εκείνα εκειντο ίσα, όρθια, και ομοιό
μορφα. Έξ εναντίας οι Βαβυλώνιοι έπετήδενον ένίοιε και 
την γελοιογραφίαν, καθώς άποδεικνύει ο τον Σαρδαναπαλον 
άνδριάς, ίστάμενος επί τον τάφον τον βασιλίως πλησίον 

της Νινενη, καί είκονίζων αυτόν ενδεδυμενον μακρόν μανδύ

αν, κτλ.
Α να φ έρ ε ι δέ καί ό Η ρόδοτος τοιαντα μνημεία, κείμενα 

πλησίον τής Βι,ρντον παρά τήν θάλασσαν. Τρία εκ τού
των κατά τον Χαμπολίωνα είκονίζονσι τον Σέσωστρινι τον 
όποιον φαίνεται ήμίσβεστον το όνομα, εξ δε ε’τερα παριστα- 
νονσιν Α σιανόν τινα βασιλέα' άλΧ όλα  σχεδόν φέρονσι ση
μεία όπον ήσαν προσηλωμένα έπισαηδώματαί δια να προ- 
φνλάττωσιν αίιτά από τάς μεταβολάς τής ατμόσφαιρας.

(Ε κ  τής ’Α νθολογίας των Κοιν. Γνώσεων.)

1 Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ  Τ ΙΝ Ο Σ  Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε ΙΣ  Π Ε Ρ Ι  ΤΟ Υ  
Φ Α ΙΝ Ο Μ ΕΝ Ο Υ  Τ Ω Ν  Π ΡΑ ΓΜ Α ΤΩ Ν .

Τά πράγματα πώποτε δεν είναι άπαραλλάκτως 
»ποια φαίνονται- ά λ λ ’ είς τινας περιστάσεις τοσού- 
τον διαφέρουσιν άπ’ ο,τι φαίνονται, όσον δύναταί τ ι 
άπ’ άλλου να διαφέρη. Τδ νάγνωρίζωμεν δέ τού
το εις τό γήρας, έχει καλώς· άλλ’έάν ήδυνάμεθα 
νά γνωρίζωμεν αυτό εις τήν νεότητα, ήθελεν εισθαι 
άνεκτίμητον. Τούτο όμως δεν έμπορεΐ τις νά έλ- 
πίση· ή πείρα, καί κάποτε ή πικρά μόνον πείρα, 
δύναται νά διόρθωση τά περί τούτου σφάλματά μας. 
Καί αύταί αί έξωτερικαί αισθήσεις άποπλανώσιν 
ήμας έκ πρώτης νηπιότητος, μέχρις οδ κανονισθώσιν 
ύπό τής γνώσεως καί τήςκρίσεως. 'θ  παΐς φρονεί ότι 
ό ήλιος καί ή σελήνη δεν εϊναι μεγαλήτερα παρ’ όσον 
φαίνονται· τά στοχάζεται ισομεγέθη με αργυρούν 
δίσκον. Έμπορεΐς μέν νά τον είπης ότι ύπερβαί- 
νουσι τον οίκον κατά τό μέγεθος· αλλά πρέπει νά τό 
είπης πολλάκις πριν σέ πιστεύσ»'.

Τό κίβδηλον νόμισμα ενδέχεται νάπαρομοιάζη μέ 
τό χρυσούν κατά τό φαινόμενον, αλλά μεγίστη δια
φορά υπάρχει μεταξύ τω ν όπόταν δέ κατά λάθος έκ- 
λάβωμεν τό έν αντί του άλλου, λυπούμεθα καί άγα- 
νακτουμεν διά τήν απάτην Τό αυτό συμβαίνει ως 
προς χ ίλια άλλα πράγματα· δέν εχουσιν ούτε τό 
ή'μισυ τής φαινομένης αξίας τω ν

Εις τάς ήμέρας τής νεότητάς μου, ένω συνεπαίζο- 
μεν πέντε ή εξ, ειδομεν κάτι μακράν ήμών άστράπτον 
ώς άδάμας· έτρέξαμεν δέ μετά σπουδής διά νά πιά- 
σωμεν αυτό. 'Υψηλός τοίχος, βαθεΐα τάφρος, καί 
βαλτώδης αγρός εκειντο μεταξύ ήμών καί του αντι
κειμένου όπερ είχε διεγείρει τοσούτον τήν προσοχήν

I μας· αλλά καί υψηλότερος εάν ήτον ό τοίχος, βαθυ- 
τέρα ή τάφρος, καί δεκάκις πλέον βαλτώοης ό άγρός, 
δέν ήθελον μάς εμποδίσει τού νά φθάσωμεν εις το 
ποθούμενον. Αφού .έσχναμεν τα φορέματα [λας, 
άφού έλασπώθημεν μέχρι τού τραχήλου, άφοΰ̂  έδρά- 
μομεν μέχρις ού έπιάσθη ή αναπνοή μας, ένοησαμεν 
ότι τό λάμπον ώς αδαμας εις τας ακτίνας τού ηλίου 
δέν ήτον είμή τεμάχιον ύελου- κομματιον συντί.τριμ- 
μένης φιάλης. Τολμώ δέ είπεΐν ότι και συ, άναγνώ- 
στα, πολλάκις έλαβες τοσούτον κόπον όσον εγώ, καί 
ούδέν άλλο άπέκτησας έκ του κόπου σου είμη κομ
μάτων συντετριμμένης φιάλης.

Είδον ποτέ έν καιρώ τής νεότητός μου ώραΐον κυ- 
ανοΰν νέφος, εις τήν πλευράν ύψηλοΰ όρους επανα
παυόμενου, καί μ έφάνη ότι ήθελεν εισθαι τερπνό
τατου νά άναβώ πλησίον αυτού- οθεν και έκαμα την 
απόπειραν. Ποσάκις δ ’ έστρεψα τά νώτά μου προς 
τό όοος διά νά άναπαυθώ πριν άνύσω τό ήμισυ τής 
αποτόμου οδού! Εφθσα τέλος εις το νέφος, άλλά 
πόσον ολίγον εύχαριστήθην ! Το έκ τής κοιλάδος 
φαινόμενου ώραΐον κυανοΰν νέφος όεν ήτον, άφού 
έπλησίασα, είμή παχεϊά τις ομίχλη. Οχι μόνον 
ήτον άμοιρου καλλονής, αλλα καί μ έμποόιζε τού να 
ίδω τι ώραΐον. Η υποκάτω τερπνή κοιλας και με
γαλοπρεπής λίμνη έκρύπτοντο όλως όιόλου άπό την 
θεωρίαν μου- καί κατεβην έκ τού ορούς, πολυ χειρό
τερος τήν διάθεσιν. Πολλάκις δ’ έκτοτε περιέπεσον 
εις ομίχλην, ενώ ήκολούθουν τας μικρας επιρρεπεια, 
τής καρδίας μου. Συ επαθες ποτε τούτο,

Πόσον βασανιζόμεθα εις άπόκτησιν όλιγοτίμων 
πραγμάτων '■ καί αυτή δέ ή πείρα δυσκόλως μάς θε
ραπεύει’ ή χθεσινή αποτυχία όέν έμποοιζει την ση
μερινήν προσδοκίαν, καί ή χθές ματαιωθεΐσα έλπίς 
δέν αφανίζει τήν ελπίδα τής αΰριον.

Τό μεταλέγω, τά πράγματα δέν είναι όποια φαίνον
ται* έκουσίως δ ’ άφίνομεν ήμάς αυτούς ν’ άπατώμε- 
θα έκ τής παιδικής μέχρι τής γεροντικής ηλικίας, 
τρέχοντες μακράν, ή άναβαίνοντες υψηλά, είςάπόκτη- 
σιν πραγμάτων άλλων παρ οποία τά έκλαμβανομεν. 
Πόσον έπιθυμητόν νά χρώμεθα τώ κόσμω τούτω ώς 
μή καταχρώμενοι, ένθυμούμενοι ότι το σχήμα αυτού 
παρέρχεται! Ά λλ’ όχι '■ Εις μάτην μάς λέγει ό σο
φός περίτών πραγμάτων, άτινα ζητούμεν, οτι τάπάντα 
είναι ματαιότης καί θλίψις πνεύματος. Εις ματην 
μάς προτρέπει ό ’Απόστολος νά φρονώμεν τά άνω, όχι 
τά επίγεια. Δυσπιστούντες εις τήν διαβεβαίωσιν τού 
ενός, περιφρονούντες δέ τήν τού άλλου, τρέχομεν έτι, 
ώς παιδάρια, κατόπιν πομφολύγων, αΐτινες χάνουσι 
τήν λάμψιν αυτών καθ’ ήν στιγμήν άποκτηθώσι.

Τό κατ’ έμέ, αίσχύνομαι πολλάκις άναλογιζομε- 
νος πόσον σφοδράν κλίσιν έχω άκομη προς τα τοσάκις

1S-44 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ. 17S

έμέ άπατήσαντα. Δέν άγαπώμεν νά έννοήσωμεν 
ότι παν τό άστράπτον δέν είναι χρυσός, ούτε καθαρόν 
παν τό φαινόμενου ώς χ ιών.

’Αλλ’ένώ παραπονούμεθα οτι τά πράγματα δέν εί
ναι όποϊα φαίνονται, είμεθα τάχα ημείς αύτοί όποιοι 
φαινόμεθα; Καίτοι περί άλλων λαλών, εις τούτο 
έπεθύμουν νά καταντήσω. 'Η έρώτησις αΰτη είναι 
μέν όχληρά εις τήν φιλαυτίαν μας· άλλά δέν πρέπει 
διά τούτο νά παραμεληθή. Είμεθα όποιοι φαινόμε- 
θα; Διότι, έάν ή άγνοώμεν τήν κακίαν τής ιδίας 
ήμών καρδίας, ή κακολογώμεν άλλους όπόταν ήμεις 
ήμεθα μάλλον ένοχοι, είναι καιρός πλέον ν’ άλλοιω- 
θή ή κατάστασις αύτη τών πραγμάτων.

"Εάν ό τάς καρδίας όλων έρευνών έπρότεινεν είςσέ 
καί εις έμέ τήν έρώτησιν, είσαι όποιος φαίνεσαι; δέν 
ήθελες απαντήσει μετά τοΰ’ΐώβ, « ’Εάν ήθελον νά δι
καιώσω έμαυτόν, αυτό τό στόμα μου ήθελε μέ κατα- 
όικάσειν· έάν ήθελον είπεΐν, είμαι άμεμπτος· καί 
τούτο ήθελε μέ άποδείξει διεφθαρμένου. Φδού εγώ 
είμαι ουτιδανός' τί έμπορώ ν ’άποκριθώ εις σέ; θέ
λω βάλει τήν χεΐρά μου έπί τού στόματός μου. »

Α ΡΧ Α ΙΟ Λ Ο ΓΙΑ — Η ΤΕΧ Ν Η  ΤΟ Υ  Γ Ρ Α Φ Ε ΙΝ .

"Ολοι οί παλαιοί συγγραφείς άποδίδουν τήν έφεύ-1 
ρεσιν τής δ ι’ αλφαβήτου Γραφής εις άρχαωτάτην 
εποχήν, * καί εί; χώραν τινά τής ’Ασίας, άλλά δέν 
λέγουν ρητώς ούτε τήν έποχήν ούτε τήν χώραν. 
Προσθέτουν δ’ ακόμη ότι ό Κάδμος είσήγαγε τά 
γράμματα άπό τήν Φοινίκην εις τήν Ελλάδα, κατά 
τό 1519 πρ. Χρ. άν πιστεύσωμεν τά χρονικά μάρ
μαρα τής Πάρου, ήγουν τεσσαράκοντα πέντε έτη με
τά τον θάνατον τού Μωύσέως.

Ο ’Αντικλείδης ( Πλιν. Φυσ. 'ίστ. Ζ '. 57) βέ
βαιοί καί άγωνίζεται ν ’άποδείξη ότι τά γράμματα 
έφευρέθησαν εις τήν Αίγυπτον δεκαπέντε έτη προ 
τού Φωρωνέως τού άρχαιοτάτου βασιλέως τής Ε λ 
λάδος, ήγουν τετρακόσια έννέα έτη μετά τον κατα
κλυσμόν, καί τό εκατοστόν δέκατου έβδομον Ιτος 
τού Αβραάμ. ’Αλλ’ ίσως κατ’ ¿κείνην τήν έπο
χήν είσήχθησαν εις τήν Αίγυπτον, είχαν δέ έφευ- 
ρεθήν πολύ πρότερον ύπό τών Φοινίκων. 'θ  ’Επι- 
γενής, όστις κατά τήν γνώμην τού Πλινίου, είναι 
άςιό.τστος μάρτυς, μάς βέβαιοί ότι αί γινόμεναι πα-

* 'Ο  Ή ρ ο ϊο το ς  χαι Λ ιό ίω ρ ο ; ό Σ ιχ ϊλ ιώ τ η ;  άναφερουνδτι υ π 
ή ρ χ α ν  τι) π ά λ α ι  δυο είδη  γραφή;, ι ε ρ ό ν  χ α ί  β ϊ β η λ ο ν .  
Κ λ η α η ς δ Ά λ ε ξ α ν δ ρ ε ό ; χα ί δ Π ο ρ φ ύ ρ ιο ; άναφέρουν τρ ία  ε ίδη , 
το  Ι ε ρ ό ν ,  τό Ι ξ ω τ ε ρ ι χ ό ν  χ α ί  τό ι ε ρ ο γ λ υ φ ι κ ό ν .  Μεθ- 
ερμ η νευτα ί τ ινες υποθετουν ότι ή φ ράσ ις γ ρ α φ ί ς  «  ν θ ρ ώ -  
π  ο υ ,  Ή σ .  -ή. ι .  σ η μ α ίν ε ι τόν τρόπον του γρ ά φ ειν , τον κ α λ ο ό μ ε -  
νον β ε β η λ ο ν .  Τ ά  Ιερογλυφ ικά  ε /α ρ ά σ σ ο ντο  υπό  τώ ν  Α ιγ υ 
π τ ίω ν  εις λίθου;.

ρατηρήσείς εις τά ούράνια σώματα εις περίοδον ε
πτακοσίων είκοσι ετών εις Βαβυλώνα, κατεγράφοντο 
εις ψημένους λίθους, άλλ’ό Βηρωσσός καί όΚριτόδη- 
μος, άναφερόμενοι επίσης ύπό τού Πλινίου, θέλουν 
μόνον τετρακόσια όγδοήκοντα έτη. 'θ  Πλίνιος 
συμπεραίνει έκ τούτων ότι ή χρήσις τών γραμμά
των, ώς έκφράζεται, πρέπει νά ήτον ά ί δ ι ο ς ,  ή 
γουν άρχαιοτάτη. 'θ  Σιμπλίκιος, όστις έζη κατά 
τήν πέμπτην εκατονταετηρίδα, άναφέρει κατά τήν 
γνώμην τού Πορφυρίου ακριβούς ιστοριογράφου, ότι 
Καλλισθένης ό συνοδοιπόρος τού ’Αλεξάνδρου, ηδρεν 
εις τήν Βαβυλώνα ύπόμνημα παρατηρήσεων γινο
μένων εις τά ούράνια σώματα, εις περίοδον χιλίων 
έννεακοσίων τριών έτών. Επομένως δέ τό ύπό
μνημα πρέπει νά ήρχισε κατά τά χίλια  διακόσια 
τριάκοντα τέσσαρα έτη πρ. Χρ. ήγουν τό όγδοηκο- 
στον έννατον έτος τού ’Αβραάμ.

’Εντεύθεν δέ δέν είναι διόλου άπορίας άξιον, ότι 
κατά τούς χρόνους τού Μωύσέως έγίνετο λόγος πε
ρί βιβλίων καί συγγραμμάτων, ώς πασιγνώστων, Έξ. 
ιζ'. 14. κδ'. 4. κή. 9— 11. λβ'. 32. λδ '. 27 ,28.
’Αριθμ. λγ . 2. Δευτ. κζζ 8. Ούδ’ είναι παράδο
ξον ότι πολύ προ τής έποχής ταύτης ύπήρχον δη
μόσιοι γραμματείς, φυλάττοντες έγγράφους γενεαλο
γίας, Εξ. σ'. 14. Δευτ. κ '. 5— 9. Καί κατάτούς 
χρόνους δέ τού Φακώβ άκόμη, ήσαν εις χρήσιν 
σ φ ρ α γ ί δ ε ς ,  ίδέ Γέν. λή. 18. μά. 42. τό όποιον 
είναι άλλη πιθανή μαρτυρία τής μεγάλης άρχαιό 
τητος τών γραμμάτων.

Τά γ ρ ά μ μ α τ α ,  γινόμενα ούτω γνωστά κατά 
τούς άρχαιοτάτους χρόνους, διεδόθησαν διά τών Φοι
νίκων έμπόρων καί άποικιών,·καί μ ε τ ά  τ α ύ τ α  
διά τών Αιγυπτίων μετοίκων εις όλην τήν ’Ανατο
λήν καί τήν Δύσιν. Τούτο δέ είναι έναργέστατον 
άπό τά διάφορα άλφάβητα, τά όποια διά τής καθομοι- 
οόσεώς των δεικνύουν μ ί α ν  κοινήν άρχήν. Οί Ε 
βραίοι πατριάρχαι έ'λαβον τό άλφάβητάν των άπό τούς- 
φοίνικας· ή, τό όποιον είναι τό αυτό, άπό τούς Χα- 
ναναίους. Οτι δέ οί άπόγονοί των διεφύλαττον τήν 
γνώσιν τής άλφαβητικής γραφής καθ ’ όλην των τήν 
διαμονήν εις τήν Αίγυπτον, ό'που έπαισθητώς το αυ
τό άλφάβητον ήτον εις χρήσιν, φαίνεται καί έκ τού 
ότι ένόσω οί Εβραίοι διέμενον έκεΐ, είχον πάντοτε 
δημοσίους γενεαλογιστάς. θ  Ν ό μ ο ς  άκόμη δι- 
ετάχθη νά γραφθή εις λίθους, έκ τού οποίου φαίνεται 
ότι είχον γνώσιν τής τού αλφαβήτου γραφής..

ΥΛΑ1 ΚΑΙ ΕΡΓΑ Λ ΕΙΑ  ΤΟ Υ  Γ Ρ Α Φ Ε ΙΝ$
Α*: Τ Λ Α Ι Ε Κ  Τ Ο ϊ  Β ΑΣΙΛΕΙΟΥ Τ Ω Ν  ΦΤΤΩΝ'.

ά. Τ ά φύ . λ λ α  τ ώ ν  δ έ ν δ ρ ω ν .
β .  Η φ λ ο ι ά  τ ώ ν  δ έ ν δ ρ ων ,  έκ τής όποιας
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προϊόντος του χρόνου ειδός τι χαρτίου κατεσκευα- 
ζετο. . ,

γ '.  Ε ύ λ ι ν ο ς  Π ί ν α ξ ,  'Ησ. ή. 1. Ιεζ. λζ . 
16. Λουκ. ά. 63. εις τήν ’Ανατολήν οί πίνακες οδ- 
τοι δέν έκαλύπτοντο με κηρίον, ώς έγίνετο εις την 
Δύσιν, ή τουλάχιστον σπανιώτατα.

δ Λ ι ν ά  π α ν ί α - Ταΰτα δέ μετεχειρίζοντο οί 
Ρωμαίοι. Τά εκ λινού πανία άναφέρονται υπό του 

Αιβίου. Τό εκ βάμβακος πανίον άκόμη, το όποιον 
¿χρησίμευε διά νά δένωσι τάς μουμμιας τής Αίγυ
πτου, καί έπεγράφοντο εις αυτό τα ιερογλυφικά, η- 
το μία άπό τάς υλας επί των όποίων εγραφον.

έ. 'θ  έκ του πάπυρου κατασκευαζόμενος χάρτης, 
οστις, ώς ό Πλίνιος άπέδειξεν εις τήν φυσικήν Ισ
τορίαν του, ΙΓ'. 21— 27. ήτον εις χρήσιν προ του 
Τρωικού πολέμου.

β '. Τ Λ Α Ι Ε Κ  T O T  Β Α ΣΙΛ Ε ΙΟ Υ  Τ Ω Ν  ΖΩΩΝ.

Τ ά  δ έ ρ μ α τ α  τ ω ν  ζ ώ ω ν .  Κ ατ’άρχάς έπεξ- 
εργάζοντο άθλιέστατα, άλλ’ επειτα έφευρέθησαν 
καλήτεραι μέθοδοι διά τήν επεξεργασίαν των εις τήν 
Πέργαμον επί τής βασιλείας του Ευμενούς, περί τά 
200 πρ. Χρίστου. Έ κ τούτου δέ τά διά τήν γρα
φήν έξεργαζόμενα δέρματα των ζώων καλούνται 
Π ε ρ γ α μ η ν ά ,  έκτήςπόλεω ς Περγάμου. ’Ενίο
τε δέ καλούνται μ ε μ β ρ ά ν α ι  έκ του Λατινικού,
Β . προς Τιμ. δ". 13.

Γ ' .  Τ Λ Α Ι  Ε Κ  T O T  Β Α Σ Λ Ε ΙΟ Τ  Τ Ω Ν  Ο Ρ Υ Κ Τ Ω Ν ·

ά. Δ έ λ τ ο ι  μ ο λ ύ β δ ι ν ο ι .  
β' . Δ έ λ τ ό ι  χ α λ  καΐ .  ’Από ολας τάς υλας, 

ό-/αλκός θεωρούμενος διαρκέστερος, ήτον εις χρή- 
®ιν διά τάς έπιγραφάς, αίτινες ήσαν προσδιωρι- 
σμέναι να διαρκέσωσι πολύ, Α '. Μακκαβ. ή, 22. ιδ'. 
20— 27.

γ '.  Α ί θ ι ν α ι  π λ ά κ ε ς ,  έπί των οποίων έγρά- 
φοντο οί δημόσιοι νόμοι κτλ. Πολλάκις δέ τά εγ
χαραγμένα γράμματα έχρίοντο μέ ασβέστην, Εξ. 
κδ'. 12. λά. 18. λβ'. 19. λδ'. 1, καί άκολ. Δευτ. 
χζ '. ι — 9. παράβ. Τησ- ή. 32. καί άκολουθ. Ιωβ 
ιθ'. 24.

δ'. ’'Ο σ τρ α κ α . Πρώτον έγίνοντο αί έπιγρα- 
φαί εις τά όστρακα, καί μετά ταΰτα έψήνοντο εις 
τό πΰρ. ’Εμποροϋν δέ να εύρεθώσιν άκόμη καί εις 
τά ερείπια τής Βαβυλώνος" και αλλα οε τινα μετα
γενέστερα εύρίσκονται εις πολλάς χώρας τής Ανα
τολής.

έ. Η ά μ μ ο ς  τ ή ς  γ η ς ,  έπί τής όποιας καί 
τήν σήμερον οί παϊδες τής ’Ινδίας μανθάνουν τήν 
τέχνην του γράφειν, καί έπί τής οποίας καί αυτός

δ ’Αρχιμήδης εκαμνε τά σχήματα τής Μαθηματι
κής, παράβ. ’Ιωάν. ή. 1— 8.

Ε Ρ Γ Α Λ Ε Ι Α  Δ Ι Α  ΤΟ Γ Ρ Α Φ Ε ΙΝ

Τό κοινότερον έργαλεΐον διά τό γράφειν ήτον- 
ά. ό σ τ ύ λ ο ς ,  όταν ήτον άνάγκη νά γράφωσιν εις 

σκληράς υλας, ώς εις λ ι θ ί ν α ς καί χ α λ κ ά ς  πλά
κας, ό στύλος κατασκευάζετο έκ σιδήρου, καί ενίο
τε ειχεν εις τήν άκραν ά δ ά μ α ν τ α .  'ΐερ. ιζ . 1.

β'. Τά γράμματα έσχηματίζοντο εις ξυλίνους π ί
νακας (κεκαλυμμένους μέ κηρίον) μετά στύλου οξέ
ος μέν εις τό εν άκρον, πλατέος δέ καί όμαλοΰ εις 
τό άλλο, διά του οποίου καί ό'τε τά γράμματα ε- 
γράφοντο κακώς, ήδύναντο να εςαλειφθώσι, και τό 
κηρίον νά όμαλυνθή. Ο κηρός μ όλον τοΰτο σπα- 
νίως ήτον εις χρήσιν διά σκέπασμα τών πινάκων εις 
τάς θερμάς ταύτας χώρας. "θτε λοιπόν ήτο τό 
ξύλον μόνον, τά γράμματα έγράφοντο έπ’ αυτού μέ 
μαύρην τινά βαφήν ή μελάνην.

γ '. Εις τά λινά καί βαμβακερά πανία, εις τον 
χάρτην, τά δέρματα καί τον περγαμηνόν, τά γράμ
ματα έχαράσσοντο μέ μικροτάτην γραφίδα, καί με
τά ταΰτα μέ κάλαμον, ό όποιος έσχιζετο, καθώς καί 
τήν σήμερον. Τό μαχαιρίδιον, διά τοΰ όποιου έ- 
σχίζετο ό κάλαμος, έκαλειτοό ξ υ ρ ό ς  τ ού  γ ρ α μ -  
μ α τ έ ω ς ,  Ιερ. λσ . 23.

Π ε ρ ί  μ ε λ ά ν η ς  γίνεται μνεία εις Άριθμ. έ. 
23. ώς πασιγνώστου καί παγκοίνης, παράβ. Ιερ. 
λτ'. 18, καί κατεσκευάζετο κατά διαφόρους τρό
πους, τούς όποιους ό Πλινιος αναφερει, 121 . 6. Λ . 
25. Η άπλουστέρα καί επομένως ή αρχαιότερα 
μέθοδος τής κατασκευής του ήτον μίγμα υδατος μέ 
συντετριμμένους άνθρακας. Ανπρεπη να πιστευσωμεν 
τον Κικέρωνα(περί φύσ. Θ εώ ν  Β'. 20). καίΠέρσι- 
ον Γ'. 11, ή μελάνη έξεβάλλετο από σηπίας, μ ’ δ- 
λον δτι τά άναφερόμενα ύπ ’ αύτών είναι εναντία 
τών λεγομένων υπό τοΰΠλινίου. Οί Εβραίοι κατ- 
ήντησαν άκόμη νά γράφωσι τα ιερα των βιβλία εις 
χρυσόν, ώς μάς διδάσκει δ Τώσηπος· ΐώσ. ’Αρχ. 
ΙΒ'. β'. 11. παραβ. μέ Πλίν. Λ Γ . 40.

ΤΛ  ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ.
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