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Ό 'Αριστοτέλτ,; διϊσχυρίσθη ότι ό άν-
9:οΐ7;5; δεν δύναται νά καταστή ευτυχή;, 
χωρίς νά είναι ενάρετο;. Την ορθότητα τϋς 
ιδέας ταύτης του σοφού μαθητοϋ του σοφω-
τάτου των άνθοο>πων θά παρατήρηση ό ανα
γνώστη; εάν ολίγον έγκύψη εις τό ζήτημα. 

Τί είναι ευτυχία; ή κανονική κατάστασι;, 
η ομαλή, ή τέρπουσα, η ευχαριστούσα, η 
γεννώσα την χαράν. 

Τί είναι δυστυχία; ή έκτροχίασις, η ανω
μαλία, η λύτη , ή δυσαρέσκεια. 

Έξετάσωμεν πρώτον τήν σωματικήν ομα
λή ι κατάστασιν τοΰ ανθρώπου. Τί προτίμα 
τ ι ; ; Νά ή άρρωστο; \ υγιή;; Βεβαίω; τδ 
δεύτερον. Διατί; Διότι αύτη είναι ή κανονι
κή κατάστασι; του σώματος· ή άροωστία ε ί 
ναι εκτροχιασμός, ανωμαλία. Πότε λοιπόν 
αισθάνεται ο άνθρωπο; εύδαιμονίαν; όταν α
σθενή, η όταν χαίρη άκραν υγείαν; Βεβαί
ω ; όταν ΰγιαίνη. Άρα ή υγεία είναι ευδαι
μονία, ή ασθένεια κακοδαιμονία. Ούτω; αι
σθάνεται ή ψυχή μα;. 

Πότε ό άνθρωπο; χαίρει και άγάλλεται; 
""Οταν εχη περιουσίαν, η όταν δεν ϊγτ,; Βέ
βαιοι; όταν εχ/). Διότι κανονική κατάστασι; 
.<αί ευχάριστο; είναι νά έκπλτ,ροΐ ό άνθρο)πος 

τά ; φυσικά; του ανάγκα;, νά ενδύεται, ν * 
διασκεδάζη. Επειδή δέ ταύτα αποκτά δ:ά 
τών χρημάτων, άρα άγαπα τά χρήματα ώ ; 
τι αγαθόν. Ευρίσκει λοιπόν εύδαιμονίαν ή 
ψυχή ει; τούτο, ένώ κακοδαιμονίαν πάσχει 
οταν στερηται χ;ημάτων, τών μέσων δηλο
νότι τ η ; εΰζω'ί'ας. 

Τώρα ά; έςετάσωμεν τήν ψυχικήν όμα-
λήν κατάστασιν. 

'Λοοϋ ή ψυ/ή εΰαρεστεϊται και τέρπεται, 
οπόταν τδ σώμα 'ίγΐ) υγειώς και οπόταν αυ
τό δύναται νά επαρκή εί; τάς ανάγκα; του, 
πολύ περισσότερον αύτη θά τέρπετα·., οπό
ταν και αυτή ει ; τήν αυτήν ομαλήν διατε-
λεΐ κατάστασιν, οταν και αυτή υγιώς ϊ/τ.. 
Έάν χαίρη διότι τδ σώμα δεν είναι ελαττω
ματικό·/, θά χαίρη έπίση; οταν αυτή αύτη 
δεν έχη ελαττώματα. Έάν εΰδαιμονη οπό
ταν τδ σώμα, τδ περικάλυμμα αύτη;, δεν 
είναι χωλδν, τυφλδν, άρρωστον, άσχημον, 
έπίση; θά εύδαιμονεΐ έάν βλέπη και εαυτήν 
κεκτημένην έπίση; αγαθά; ιδιότητα:. 

Ή άνδρία είναι ίδιότη; αγαθή τη; ψυχής· 
ή δειλία είναι κακή τη ; ψυχή; ιδιότη:. Δι
καίως λοιπδν ευχαριστείται ό άνθρο>πος έάν 
εΤναι ανδρείο;, ώ; λυπεϊται και αισχύνεται 
έάν είναι δειλός. 

Ή μοχθηρία είναι κακή της ψυχή; ίδιο-
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της· ή μέθη έπίση;· το /ζρτοπαίγνιον επί
σης· η δολοφονία ομοίως. Ό άνθρωπος επο
μένως αδύνατον είναι νά ευχάριστη ται διότι 
είναι μοχθηρός, y-χρτοπχίκτη;, δολοφόνος, 
μέθυσσος. Άποδειξις έστω ότι πάντες οσοι 
έ/ουτι τά ; κακά; τχύτχς ιδιότητας, πειρών-
τχι vi άποκρύψωσιν αύτάς κχί πχντί σθένει 
αγωνίζονται vi τάς χ:νηΟώσι. 

ΤΙ έχ τούτου συνάγεται; "Οτι ή αληθής 
ευδαιμονία άπαντα £ν τή αρετή, άρετήν δέ 
λέγοντες, νοοϋμεν άρετήν σώματος xxi ψυ
χής. 

Άλλα το συμφέρον; θά είπωσιν ίσως οί ά-
νζγνώσται. Άφοΰ συμφέρει μοι νά ε /ω χρή
ματα, άφοΰ τά χρήματα είνχ·. τδ μέσον δι' 
ου αποκτά, τις παν ε'ίτι τω αναγκαίοι, ά
φοΰ αυτά είσιν αγαθόν, τότε επιτρέπεται νά 
πράττη τις μή άγχθήν πρχξ'.ν προς άπόκτη-
βιν α^τών; 

Οΰνί. Δια του; εξής λόγου;. 
Τ-οθέσωμεν χχτά,ατασιν καθ' ί ν α: λύ-

πχι ειοί πολλχί, α! δε τέρψε·.; όλίγχι. Κχί 
άλλϊΐν, κχθ' α: μεν τέρψει; είσΐ πολλχί, 
δλίγχι δε αί λύπχι. Έχ των δυο τούτων κα
ταστάσεων τις εστίν ή εύδχιμονεστέοχ; Βε-
βχίω; εκείνη, χχθ' $·/ αί λύπχι είτίν ολίγα·., 
πολλχί δε χ! τέρψε·.;. Διότι χχτάστασιν ffx-
ρέχουσαν ίσοζύγιον αγαθών κχί κακών, δυ-
σ/.όλιος δυνάμεθα ν ' άντιληφθώμεν ή πλά-
Γ 7 τ : γ ' πάντοτε Οχ κλίνη εντεύθεν η εκείθεν. 
Άφοΰ λοιπόν ούτω; έχει, ό άνθρωπος φυ
σικώς θά κλίνη υπέρ τή ; κχτχστάσεω; ε-
κείνη;, ήτις τω παρέχει πολλά μεν α
γαθά, βλίγχ δε κακά. Άλλοις τε τ6 ά-
γχΟον ευρίσκεται εις άένναον πόλεμον εν τω 
χίσμω πρό; το xxxóv. ΛΕν τών δύο θά υπεο-
τερ.',:η το έτερον. Ό άνθρωπος θα προτίμη
ση, έπαναλχμβάνομεν, τά όλιγώτερχ κακά 
xxl τά πλείονα αγαθά. 

Πάντα τχ χχχχ εισίν ανάμικτα αγαθών 
πάντχ δε τχ άγχθχ sl<A χαχών άνάυ.'.χτα. 

Ά λ λ ' 5 άνθρωπος διχτί εκλέγε; τά αγαθά; 
Διότι έν αΰτοΤς ευρίσκει νίττονα κακοΰ δότιν 
Ή υγεία φέρ' ειπείν, το θάρρος, ή εγκράτεια, 
είσιν αγαθά. Ά λ λ ' ό υγιής κοπιάζει εργαζό
μενος, δ γενναίος εκτίθεται εις τον κίνδυνον 
νά πληγωθη ?ι φονευθή, ό εγκρατής δεν δύ
ναται νά κορέση τά πάθη του. Διχτί προτ·.-
ρ.ώρ.εν τά αγαθά ταϋτα; Διότι εύρίσκον.εν έν 
αΰτοΐς, ώς προείρηται, πλείονα δόσιν αγα
θού τι χαχοΰ. Ούτω και οταν εχωαεν πολλά 
αγαθά και ολίγα κακά, εύχχρΐ7τούν.εθχ, δ:ό-
τι η κατάσταιις αύτη προτι;Λθ)τέρα έ^τι της 
άλλης, καθ' ην ύπερτεροϋ^ι τά κακά. 

Τά /ρητ-χτχ είναι αγαθόν. Τίς οαως έχε-
φρων ευχαριστείται νά κλέψη, ό'π<ος απόκτη
ση χρην.ατα; Κλεπτών πάσχει κακά πλείο
να άςρ' δσα διά της κλοπής πορίζεται αγα
θά. Κλεπτών τιμωρείται δπ6 του νόμου, κα-
κίζεται ΰπο τών ανθρώπων, ή ψυ/η του δεν 
ανέχεται την κατάστασιν ταυ-ην καί ή συ-
νείδησις τον τύπτη, ητοι προς άπόκτησιν ολί
γου άγαθοΰ, πολλά έπισπαται κακά. Ε π ό 
μενους προτιμώτερον νά ήναι τις, <ρερ' ειπείν, 
δίκκιος, εγκρατής, εύτολμος, υγιής, σοοο;, 
και πενη;, ητοι νά εχη πέντε αγαθά και έν 
κχκον, παρά ν -".άδικος, ακόλαστος, δει-
λθί, ασθενής, άσοφος καί πλούσιος, ήτοι νά 
ε/η ί·> αγαθόν κχί πέντε καχ. 

Ου/ι λοιπόν το συμοέρον, ουχι τά χρήμα
τα καθιστώσιν εύδαίμονα τον θνητόν, άλλ' 
ή άαετή. Τό συμφέρον είναι αγαθόν μόνον 
οπόταν συμβιβάζηται με τήν άρετήν καί μετ' 
αυτής συμβαδίζει. 

Κχτ' Αριστοτέλη·; λοιπόν, ευτυχία εστίν 
ή άοετή· ουδείς μή ενάρετος δύναται νά εύ-
δαιμονη. 

Ά λ λ ' ό χαχά εχων προσόντα, ό δειλός, ό 
ακόλαστος, ο άσχημος, πταίει; Κατά τον 
Άριτοτέλην ού/ί· διότι άκων ό άνθρωπος γ ί . 
νεται τοιούτος. Ή φύσις τοιούτον επλασεν 
α3τόν. Ά λ λ ' όμως δύνατχί πως νά βελτιωθτ,, 
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τουλάχιστον ψυχικώς, δια της διδασκαλίας, 
της παιδείας, της μορφώσεως. Τότε δύναται 
νά κχτευνάζη τά πάθη του, νά θετη ορα-
γμόν εις τάς κακάς κλίσεις του, και ούτω 
νά καθίσταται ενάρετος, ήτοι ευδαίμων. 

ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ 
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ". 

Ή άοχαίχ Πέργαμος, ή πε-ίοημος πο6)-
Τεύουσχ Κράτους, ίδρυθέντος ύο' ενός τών 
τοποτηρητών Αλεξάνδρου του Μεγάλου, ή 
πατοις τής περγχμινής, ήτις κατά τήν αρ
χαιότητα αντικατέστησε τον πάπυρον έν τ φ 
«ριλολογικώ κόσμω, καθώς άργότερον τήν 
πε;·'χρ.ινήν ávTt/.ατέστησεν 5 χάοτης, άνέ-
κυψεν αίφνης έκ τή : γή:, χάρις ταΐ; έρεύναις 
τοΰ Γερμανού άρ/χιολόγου Χούμαν. 

'II Πέργαμος κείται εν τή μ'.κρα Ασία , 
εις το βάθος όρμου απέναντι της νήσου Λέ«· 
σβου. Ή /ώρα εχει έ'ψιν γαλήνιον, ποιητι-
κήν, άλλ' ολίγον μελαγχολικήν. Έ γαλήνη 
τής φύσεως δεν διακόττεται ειμή υπό καρα-
βανίοιν διερχομένων εκείθεν. Αί κάμηλοι, ά-
ποτελοϋσαι μακράν σειράν, προχωροϋσι βή-
μχτι μεμετρημένω' τούτων δ' ήνεΐται όνος, 
ου επικάθηται σοβαρός Τούρκος, φέρον; τό 
μελανόν του κ α φ τ ά ν ι καί τό υπερμέγεθες 
σαρίχιον. 1ν!ς τήν ο'ράν τοΰ ονου π;οσδένε-
ται τό σχοινίον τής πρώτης καμήλου, εϊς 
τήν ου;άν δε ταύτης τό σχοινίον τή ; δευτέ-
ρχς, καί ούτω καθ' έςής. Τήν έσπέραν τό κα-
ραβάνιον κάμνει α λ τ , καί καταυλίζετχι πέ
ριξ μεγάλης πύρας. Τήν ήμέρκν στάματα μό
νον έχ διαλειμάτων εις τά χάνια, τά ό-οϊα 
συνήθως είσί πενι/ρά ξενοδοχεία πα;ά τίνα 
δροσεράν πηγήν κείμενα. IIρό αυτών ύπάο-
youfft - Λ ά τ ζ ν ο ι ττλατύσκιο', υο' α; οί όδοι-
τΓοοοι αναπαύονται, - ίνοντε; καφέ, 8ν τοις 
ποοσοέοει Τοϋ:κο: ι>.ί/ζ<.- όδόντ(·>ν ώπλισαέ-
νος. 

Εισερχόμενος ό οδοιπόρος εις τήν κοιλάδα, 
παρατηρεί λοφίσκον, έφ' ου υπάρ/ουσιν ο:/ΐο-
δομαί πάσης εποχής. Είναι ή ακρόπολις τής 
άρχαίζς πόλεως. Ή νέα πόλις, ή νεωτέρα 
ΙΙέργαμος, κείται μεσημβρινώς τής ακοοπό-
λεω;. Είναι πόλις όροσερά καί γελόεσσα, εις 
δε τά πέριξ χυτής θάλλουσι καρποφόρα δέν
δρα καί ή άμπελος. Πού καί ποΰ ύψοΐ τήν 
κεφαλήν ή κυπάρισσος. 

Προ δύο ετών τά καλλιτεχνικά άριστουρ-. 
νήματα τής Περγάμου τής ελληνικής αρχαιό
τητος ήσαν άγνοιστα. Μόνον δε ένίνιοσκεν δ 
κόσμος τήν Πέργαμο·/ τή ; Ρωμαϊκής εποχής. 
Ά λ λ ' δ Γε:μανος αρχαιολόγος απεκάλυψε·/ 
ήμίν τήν Έλληνικήν έπο/ήν τής Περγάμου. 

Καί κατ ' άο/άς μεν δ οηΟείς άο/αιολόγος 
εύρε τεμά/ ικ γεγλυμμένου μαρμάρου, τεθλα
σμένα κιονόκρανα, κλπ. Είτα άνεϋρεν άπαν
τα τά λείψανα ενός τών πλουσιωτέρων καί 
περιφχνδστέριον ναών τής άρχχίχ; πόλεως, 
άφιεοωθέντος εις τήν Γιγχντομχ/ίχν! 

Τό άγαλμα τοΰ Διός, κερχυνοβολοΰντος 
τους γίγαντας, οεν ευρέθη ή περί τά τέλη 
τ ή , άρ/αιολογικής εκδρομής. Έπ ί τινα μά
λιστα καιοόν άπηλπίσθη δ Χούμαν περί τή; 
ανευρέσεως του. Αίφνη; όμως επτά μεγάλοι 
αετοί εξέρχονται έχ τών ερειπίων τής Περ
γάμου. Οί αρχαιολόγοι είσί δεισιδαίμονες. 
Ό χ. Χούμχν ήντλησεν εκ τοΰ οίοινοϋ θάρ
ρος. Οί έργάται έπεοοθησαν θαοραλϊώτεροι 
εις τό έργον των. Ί Ι άξίνη 'έφερεν εις φώς ά-
νάγλυφον μεγάλης άίίας. 

Το άνάγλυφον τοϋτο -αρίστα θεόν τ ινζ . 
Ί Ι έογασία ήν λεπτή, εξαισία! Τρε̂ ς γ ί γαν-
τες εοαινοντο, ων ο εις, εςηπ/ω/ενος Ε πι 
βράχου, έφαίνετο πληγείς τον γλουττόν ΰπό 
κεοαυνοΰ. 'Επί τή τοιχύτη θέα δ ένθουσιχ-
σμος δεν έσχεν όρια. 

Αισθάνομαι ότι προσεγγίζει:, ώ πάτερ 

τών θεών! έφώνησεν δ κ. Χούμαν. 
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Καί ιδού τώ οντι 5 Ζευς! "Εργον άπαρά-
μ-.λλον, άποδοθέν τω κόσμοι. 

Βαθέοις συγκινηθέντες οί τε λόγιοι και οι 
έργάται, περιεκύκλωσαν τό άγαλμα. Ό Χού-
μαν έγονυπέτησε προ του Διός, και έκλαυ-
σεν ως μειράκιον. 

Τά πολύτιμα ευρήματα τής Περγάμου 
ευρίσκονται νϋν έν τώ μουσείο» τοϋ Βερολί
νου. Ά λ λ ' εκεϊ, γράφει ° *· Κοδοργκών έν 
τί, ο'Επιθεωοήσει των Δυο Κόσμων», δεν εί
ναι ή θέσις των. Τά κειμήλια τή ; αρχαίας 
τέχνης δεν κατεσ/.ευάσθησαν 'ίνα ταξειδεύω-
σιν, οΰδε δύνανται νά θαυμασθώσιν άλλαχοϋ 
η έν αύτη τη θέσει των. Διά τήν τέχνην ε ί 
ναι τούτο άξίοιμζ. Αί μελωδίαι των — καν-
διναυ'ίκών ορέων δεν δύνανται ν ' άκουσθώσιν 
ειμή εις τάς λίμνας της Νορβηγίας, τά εμβα
τήρια τών Αθίγγανων μόνον εις τά πεδία 
τ η ; Ουγγαρίας, αί εικόνες της Ισπανική; 
σχολή; έν τοϊ; ναοί; μόνον τή ; Σιβίλλη; και 
τ ή ; Βουργό;. Σήμερον όμο»ς Ελληνικό; ναό; 
μεταφέρεται ώς δέμα βάμβακος ή μπακα
λιάρου διά τοϋ σιδηροδαόμου! Τούτο είναι 
καθαρά ιεροσυλία! 

Τήν άγανάκτησιν ταύτην του κ. Κοδορ
γκών συμμεριζόμεθα και ώ; άνθροιποι και 
ώ ; "Ελληνες ιδίως. Αίσθανόμεθα μάλιστα 
διπλασίαν ήμεΐς τήν άγανάκτησιν. Τοΰτο 
μόνον παρατηροϋμεν τω φιλαρχαίο» Γάλλο», 
οτι όταν οί στρατιώται του Βοναπάετου ε-
π:αττον τά αυτά έν Ι ταλ ία και άλλαχοϋ, 
ουδείς Γάλλο; ήγανάκτησε! 

Δεν πρέπει δε νά άγανακτή ό Γάλλο; κα
τά τοϋ Χούμαν, ούτε ό Γεομανός κατά τοϋ 
'Ελγιν, άλλ' άπαξάπας ό πεπολιτισμένος 
κόσμος κατά της ασυνειδήτου ιεροσυλίας οι
ουδήποτε αρχαιολόγου, πλουτίζοντος ξένα 
μουσεία δαπάναι; τοϋ ατυχούς μεν, άλλ ' έν
δοξου ελληνισμού, η άλλης τινός εθνικό
τητος. 

ΤΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ. 

Νεώτατος συγγραφεύς ταξινομεί ως έξης 
τά διάφορα παιγνίδια. 

« 'ϊ'πάρχουσι παιγνίδια, ών ή" επιτυχία 
εξαρτάται έκ τής τύχης· άλλα, ών εξαρτά
ται έκ τύχη; σύγχρονο»; και τόλμης· έτερ-/. 
απαιτούντα τέχνην σύναμα και τύχην κ » ^ 
άλλα τέλος «παιτοϋντα μόνον ικανότητα. 
Ή ρ ο λ ί ν α, φέρ' ειπείν, τό τ ρ ι α ν τ α έ
ν α κλπ: είσί παιγνίδια τύχης. Τό τ ά β λ ι 
απαιτεί τύχην συγχρόνως και τέχνην. Τό 
έ κ α ρ τ ε απαιτεί τόλμην και τύχην. Τό 
π ι κ έ τ ο ν , τό ο ύ ί ς-, κλπ. άπαιτοϋσι τόλ
μην, τέχνην και τύχην. Τό ζ α τ ρ ί κ ι ο ν 
όμως και ή δ ά μ α άπαιτοϋσι μόνον ικανό
τητα, διότι ή τύχη καΐ ή τόλυ.η μηδαμώς 
ώφελοϋσιν' ό ίκανώτερος είναι βέβαιος ότι θά 
κερδίση». 

Και ταύτα μεν ώς ποός τήν κατάταξιν 
τών παιγνιδιών. ΓΩς προς δέ τήν ίστορίαν 
αυτών, γινώσκομεν τά εξής. 

Λέγεται ότι κατά τον Τρωϊκόν πόλεμον 
οί "Ελληνες, φ:υγ>ντες τήν έκ τής παρατε
ταμένης πολιορκίας άνίαν, διεσκέδαζον παί
ζοντες ποικίλα παιγνίδια. Τούτους μιμηθέν-
τες και οί Ρωμαίοι, είσήγαγον αυτά εί ; τήν 
χώραν το»ν. 

Τά γνωστότερα έξ αυτών ήσαν ό ά ρ-
τ ι α σ μ ό ς , ό χ α λ κ ι σ μ ό ς , 6 κ ό τ τ α -
β ο ς , ο ί π ε σ σ ο ί και άλλα. 

Οί Γερμανοί, κατά τον Τάχιτον, έπαιζον 
μετά μανίας, άφοϋ δ' έχανον ο,τι και άν εί-
χον, έπαιζον επί τέλους και εαυτούς, ήτοι 
τήν έλευθερίαν των, ρίπτοντες εφάπαξ τούς 
πεσσούς. Ό ήττώμενος, καί τοι νεώτερο; 
και εύοωστότερος, συγκατετίθετο νά δεθη 
υπό τοϋ κερδήσαντος και νά άχθη προ; πώ-
λησιν ε ί ; ξένους, η νά τηρηθη ώ ; δοϋλο; υπ* 
κύτού τοϋ εί ; τό παιγνίδιον νικήσαντος. 
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Ό "Αγιος Αμβρόσιος, περί Ούννων λά
λων, είπεν ότι, άφοϋ ούτοι έπαιζον ό,τι πο-
λυτιμώτερον είχον, μή έξαιοουμένων ουδέ 
τών όπλων των, έπαιζον τέλος καί τήν ζ ω -
ήν των. Ό κερδίζοιν δηλαδή έφόνευε τόν 
ήττώμενον! 

Ό Dussaulx έν βιβλίο» έπιγραφομενοι; 
κ περί τοϋ πάθους τοϋ παιγνιδιού άπό τών 
αρχαιοτέρων χρόνο»ν μέχρι τών καθ'ήμας», 
εορίσ/.ει Οτι τό παιγνίδιον ύπήρχεν ανέκα
θεν έν τώ κόσμο», καθ' απαντάς τούς αιώνα; 
καί πανταχού τής γής. Ανακαλύπτει αυτό 
παρά τοις άγρίοις λαο"ϊς καί παρά τοις πεπο-
λιτισμένοις ή διεφθαρμένοις· ουδέποτε όμως, 
λέγει, υπήρξε τόσο» ζωηρόν, καταστρεπτικόν 
καί διαδεδομενον, όσω έν το'ίς καθ' ήμας 
χρόνοις. Περί Γάλλων ομιλών, λέγει ότι κατ ' 
αρχάς ένεκολπώθησαν αυτό οί ευγενείς, οΐτι-
νες τό είσήγαγον καί είς τήν αύλήν τούτο 
δε έξηχρείωσε τούς Γάλλους βασιλείς καί 
τάς οικογενείας τ ω ν ότι έπί Φραγκίσκου Α'. 
ήρ!;ατο τό παιγνίδιον υποθαλπώμενον υπό 
τής αυλής· οτι κατέστη πανίσχυρον έπί Ερ
ρίκου τοϋ Β'. οτι έπί Ερρίκου Δ'. εισήχθη 
εις τάς επαρχίας· ότι ό καρδινάλιος Μαζα-
ρϊνος, κατά τήν άνηλικιότητα τοϋ Λουδοβί
κου ΙΔ', επέτεινε τήν ίσχύν αύτοϋ έπί τοσού
τον, ο»3τε παιγνίδιον καί ραδιουργία κατέ
στησαν τά φυσικά τής αυλής γνωρίσματα. 

Τότε δή τότε οί Γάλλοι διέτρεχον τήν 
Ίταλίαν , Ίσπανίαν καί 'Αγγλίαν, ουχί ώς 
άλλοτε, όπως έπιδείξωσι τήν άξίαν των ώς 
Τππόται, άλλ' όπω; έξασκήσωσι τό επάγ
γελμα τοϋ παίκτου, διόπερ εκλήθησαν σαρ-
καστικώς α Βιομήχανοι Ίππόται» (cavalieri 
d' industria). Τό παράδειγμα των έμιμή-
θησαν πάσαι αί κλάσεις τής κοινωνίας. Σή
μερον δέ θεωρείται δυστυχώς ώς άνθρωπος 
μή έχων συμπεπληρωμένην τήν άνατροφήν 
του, εάν δεν κέκτηται τήν μανίαν τοϋ πα ί -
ζειν! Διά τοϋτο κέντρα σχηματίζονται εί; 

διαφόρους οικίας υπό τό πρόσχημα δήθεν 
συναναστροφής, άλλά κατ ' ούσίαν όπως έπ ι -
δοθώσιν οί θαμώνες είς τό έπάρατον παιγνί
διον καί άπογυμνώσωσιν αλλήλους. Ό ανόη
το;, όστις παίζει τολμηρότερον τών άλλων, 
καλείται «παίκτης γενναίος!» Επαινείται 
δε καί θαυμάζεται παρά πάντων, άχρις ού, 
χάνων καί τόν τελευταϊον οβολόν, μείνη έρη
μος καί εγκαταλελειμμένος, διότι ουδείς 
πλέον εκτιμά τήν Επποτικήν του περί το 
παίζειν γενναιότητα, άφοϋ ουδέν έχει πλέον 
νά τώ άφαιρέσο»σι. 

Καί τοι δε ο ρηθείς συγγραφεύς τήν λυπη-
ράν ταύτην εικόνα έγραψε διά τήν Γαλλίαν, 
νομίζομεν ότι καί είς πάντα τά άλλα μέρη, 
έν οίς υπάρχει 6 ψευδοπολιτισμός, ήδύνατο νά 
έφαρμοσθή. 

Έν γαλλικώ τινι λεξικώ «des Origines» 
(περί άρχων, πηγών, γεννέσεων), άπαντώμεν 
ότι έν Μόσχα καί Πετρουπόλει ού μόνον έ
παιζον τά χρήματα, τά πολύτιμα είδη καί 
σκεύη των, τάς γαίας των, άλλά καί τούς 
δουλοπάροικους των οί ευγενείς. Ούτω πολ
λάκις οίκογένειαι ολόκληροι περιείρχοντο εν
τός μιας ημέρας είς τήν κυριότητα πέντε η 
έξ διαφόρων προσώπων. Ευτυχώς σήμερον 
τοϋτο δεν συμβαίνει, καθόσον addicti gle-
bae, ήτοι προσηρτημένοι εις τό έδαφος, δου
λοπάροικοι, δεν υπάρχουσιν έν Ρωσσία, χά 
ρις τώ άρτι δολοφονηθέντι Αλέξανδρο» τώ Β ' . 

Λέγεται ότι Βενετός τις ευγενής έπαιξε 
ποτε τήν ιδίαν σύζυγον. Κινέζος δέ τις τήν 
σύζυγον καί τά τέκνα του. Τό εθιμον τοϋτο> 
επικρατεί καί νϋν έτι παρά τοις Μαύροι; 
τής Γιουΐδας. Καί έν Ίνδίαις δε, κατά τινας 
περιηγητάς, παίζουσι πολλάκις τούς τών 
χειρών δακτύλους, ους αποκόπτει αυτός ο 
ήττώμενος προς ίκανοποίησιν τοϋ κερδήσαν
τος. Έπί τοσούτον δέ πολλάκις αγάπησαν 
τίνες τό παιγνίδιον, ώστε ύπάρχουσι παρα
δείγματα ανθρώπων Ινθυμηθέντων αιίτο καί· 
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κατά την ώραν τοϋ θανάτου. Αναφέρεται, 
φέρ' είπεϊν, παίκτη; διατάςας εν το διαθή
κη του ίνα εκ τοϋ δέρματα; του έπικαλυφθη 
άβαξ ζατρικίου, έκ δε των οστέων του κα-
τασκευζσθώσι τά τεμάχια, δι' ων τό ρηθέν 
πζιγνίδιον παίζεται. 

01 Ρωμαίοι ήναγκάσθησαν νά άπαγορεύ-
σο»σι τά τυχηρά παιγνίδια, εξαιρουμένων 
μόνον των ημερών, καθ' ά; έωρτάζοντο τά 
Κρόνια. Έάν ό νόμο; ούτο; δέν καθίστα τά 
θύματα εύαριθμότερζ, οί Ροιμαΐοι ποιηταί 
θά έτοποθέτουν μεταξύ τών άθλιεστέρο»ν 
σκιών τοϋ Ταρτάρου τον άνθρωπον, όστι; μέ 
θολωμένην ό'ψιν, μέ κοίλα; παρειά;, μέ ό'μμα 
άγριον, μέ λαλιάν τραχεΐαν, προ τοϋ άμυδροϋ 
φο»τός υπολοίπου λαμπάδο;, ριψοκινδυνεύει 
έφ' ενός χαρτίου τον άρτον τ η ; έπιούση; 
Ηθελε δέ παρασταθή ώ; άληθτ: Τάνταλο;, 

βλέπων ρέοντα περί αυτόν τά χρυσοφόρα τοϋ 
Ηακτωλοϋ νάματα, απερ ουδέ καν νά Οίξη, 
δύναται, ούδ' ελπίζει ποτέ νά κατορθώση 
τοϋτο. Και τώ ό'ντι· ό παίκτη; δέν ελκύεται 
υπό γοητευτικοϋ τίνος ονείρου. Είναι τό πε-
πρωμένον, όπερ σύρει αυτόν άκοντα εί; τήν 
άουσσον. Παρατηρεί αυτήν χαίνουσαν ενώπι
ον του, και ομω; ρίπτεται εί ; αυτήν. Έ τ ύ 
χη τον καταδιώκει, δέν τώ είναι διόλου ευ
νοϊκή· τό γινώσκει καλώ;· τήν μισεί μάλι 
στα διά τοϋτο· και όμως θέλει διά τή; βία; 
νά γίνη ευνοϊκό; τη;· τυφλή, κωφή, αμείλι
κτο; διατελεί εκείνη· ούτο; όμως θέλει νά 
τήν πείση, νά τήν έλκυση, νά τήν συλλαβή, 
νά τήν άπε.ιλήση. Όμοιάζει τον άνθρωπον 
εκείνον, όστι; ευρίσκεται προ γυναικό; απί 
στου, ήν περιφρονεί μεν, άλλά και ποθεί, ήν 
υβρίζει, αλλά και προσλιπαρεΐ, ήν απεχθά
νεται, αλλά και λατρεύει, ην αίωνίω; πολι
ορκεί, και ήν γινώσκει ότι ουδέποτε θ' άξ ιω-
θή νά θλίψη εί; τά; άγκάλα; του. 

Ηεριγραφήν αθώων τινών και διασκεδα
στικών παιγνιδιών και ίστο:!αν αυτών, θέλο-
μεν προσέχω; Οημοσιευοει. 

ΤΑ Σ Υ Μ Β Α Ν Τ Α Ε Ν Ο Σ 

ΦΙΛΗΣΥΧΟΥ 
»r«Sg£s»ä<-

Δ Ι Η Γ Η Μ Α 
(-Συνεχεια ιδε προηγ. φυλλ.) 

Γ'· 
—Μεγα-Κάρολε! '£'•! Μεγα-Κάρολε! έφώ-* 

νουν, ποοσοε:όν μ,οι τήν πίοστασίαν σου υ.ί-
χρι Βερολίνου, ώ μεγάθυμε αξιωματικέ ! κάί 
έπ: τώ δρω τούτο» τίθεμαι υπό τήν σημαίαν 
σου. 

— Δέν ήόύνασο νά πράξη; κάλλιον, ζ,ί'/.ζ 
μου. Ιδού εχο» πεντήκοντα στρατιώτας ετοί
μου; νά συμπλακώσι πρόσο»πον προ; πρόσω·* 
πον και πρός αυτόν τον Διάβολον ! Έάν εί-
νον ετέρους πεντήκοντα, θά κατέστρεφον, 
8λρρβιΊΐίβιιΙ ! μίαν γαλλικήν μοίραν- ".\χ ! 
έάν ήμην επί κεφαλή; 200,000 ανδρών, ώ; 
ό Δούξ τοϋ Βρουνσβίκ, ό Ναπολέων θά τήν 
είχε κακήν ! . . . . Έστοιχημάτιζα ότι θά τοϋ 
έδιδον τ χ :·: π ο ύ τ σ ι α άπ' εκεί . . · . α
πό τόν 'ρΖνον. Και δέν είναι δύσκολον, πά
τερ, νά επιτύχω τι και μέ τού; ολίγου; τού
του; στρατιώτα; μου. θεοϋ θέλοντος, θά 
δης ! έλα, πάτερ, σέ διορίζω ιερέα τοϋ στρα
τού μου. 

Ό επιλοχίας έβάδιζε μετά τοϋ στρατού 
του έν τάξει και πλαγίως τών ων έμελλε νά 
δ:έλθωαεν κωμών. Ό τ ιμπανιστής έτυμπα-
νιζεν επί κεφαλής τοϋ σώματος και ό Μέγα-
κάρολος ήγεΐτο αυτοπροσώπως τών στρατιω
τών του Εις τήν διαταγήν Φ έ ρ τ ε ί ά μ ! 
οί μή έχοντες όπλα συνηνώθησαν μετά της 
αποσκευής και τών σιτηρεσίοιν. 'Εγώ δέ, κα-
θό Ίερεύ;, έδρεπε νά καθέξω τήν τελευταίαν 
ταύτην θέσιν. *Ήρχισ? πάραυτα συνομιλία·/ 
μετά τής τροφοδοτικός. Ή έντιμος αύτη Κυ
ρία, ή Δεσποινίς καθά μέ διεβεβαίου, έ β ά ί ι -
ζεν έν σιγή παραπλεύρως τής φορτηγίδος τή;" 
μοί έδωκε δέ εκτεταμένα; περί τών έν Σα* 
- Κ έλ5 και Άκκορστάδ διατρεςιότων πληρο-> 
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φορία;, δ^υ.οσίω; κηρύττουσα τήν άποδοκιμα-
σίαν τη ; ώ; πρός τά; ας κατέλαβον ο! Πρώσ-
σοι θέσει; και ώς πρός τ ά γυμνάσια και τους 
έςελιγμούς των. ΉσΟανόμην ανίκανος νά τή 
^'ντείπω' ήξιώθην δέ και τής συμπαθείας 
της, ένεκα τή ; προσοχή; μεθ' ή ; τήν ήκροα-
ζόμην. Ή Ελισάβετ, (ούτω πω; έκαλεϊτο) 

«τός τή ; ταυτότητα; τού Ονόματος μετά 
τή ; περίφημου βασιλίσσης τή ; Αγγλ ίας , 
ε'-χε κοινόν μετ' α υ τ ί ; και τό σύστημα τοϋ 
άπορρίπτειν τά δώρα τών πολυαρίθμων α ύ 
τ η ; λατρευτών. 

Όχληρά, έπιπληκτική, ανήσυχος ή Ελισά
βετ, έξήσκει τυραννικήν έπιρροήν επί τε τοϋ 
στρατοϋ και αΰτοϋ τοϋ αξίου μου φίλου, τοϋ 
έπιλοχίου Μεγακαρόλου. Κλίνω νά πιστεύσω-
οτι ή έ-'ι τοϋ στρατοϋ αυτη επιρροή τ η ; προ-
ήρχετο έκ τή ; γενναιότητα; τη ; μάλλον ή1 

άλλη; τινό; αιτία;, τή ; γενναιότητο; εκείνη; 
τής έξ οίνοπνεύματο; άπορρεούση;. Και τω 
έντι , ή Ελισάβετ ήν ή τε κεφαλή και ή καρ
δία τοϋ λόχου μα; , ούτω; ώστε, ενώ ο χω
λός αυτής ίππος μετά βίας προύχο'ιρει, οί πι 
στοί αύτη στρατιώται Λ,κολούθουν όπισθεν· 
διό και έν μια ημέρα μόλις τρία γερμανικά 
μίλια διηνύσαμεν. 

Συχνάκις έμένομεν εί; κώμας, οπου ο:' 
στρατιώται έγίνωσκον ότι θά έπετύγχανον 
καλήν κατοικίαν και ή βασίλισσα Ελισάβετ 
καλήν διά τόν ίππον της φάτνην. Όδοιποοία 
τοιαύτη, όσον Οχληρά και αν ήτο, απέβη ή* 
μϊν επωφελής, καθότι 5 στρατό; μας καθ' έ 
κάστην έπληθύνετο, χάρις τοις άδιακόπω 
προσερχομένοις. Ούτω μετ' ού πολύ ήυ,εθα 
ισχυροί, καθότι συνεκείμεθα έκ διακοσίων 
ανδρών, μεταξύ -:ών όποίο»ν δύο πεοιπλέον 
δραγώνοι και τέσσαρες σαλπιγκταί. 

•Δ'. 
Τήν εσπέραν τής τετάρτη; ήμερα; ό Μ :-

γακαρυλο; μ' έπροσκάλεσε κατά .μέρος. Εγ 

κατέλειψε καθόλου τήν προηγουμένην του σο
βαρότητα και άπεβζλε τό μεγάλα μηχανευο-
μένου ηθος. 

— Πάτερ, μοί είπεν, ό πόλεμο; υπήρξε 
πάντοτε ό καιρό; τών μεγάλων ευτυχημάτων 
έγώ προ οκτω ετών είμαι άπλοϋ; επιλοχία; 
τοϋ πεζικοΰ, άλλά σήμερον θά γείνω στρα
τηγό; ! η σήμερον, ή ποτέ! 

— Ίδέ, έξηκολούθησεν, εχω διακόσιους 
ανθρώπου;" μετ' ού πολύ έξω χιλιάδας, ών 
ηγούμενος θά πορευθώ πρός συνάντησιν τοϋ 
Βασιλέως" άλλ' όμως, τοϋτο θά πράξω, άφοϋ 
πρώτον γίνω αυτουργός ηρωικός τίνος πράξε
ως, υπισχνουμένης καλήν παρά τώ Βασιλεϊ ύ -
ποδοχήν και έθνικήν τιμήν ! 

— Πώς ! δέν μεταβαίνομεν πλέον εις Βε-
ρολϊνον ", ε'ιπον έγώ, συλλογιζόμενος τήν Γρέ-
:χην, τήν ούστηνον Γρέτχην, έλεεινώς έγκα-
ταλελειμμένην. 

— Ουχί ! . . . πρέπει κατ' ευθείαν νά προ-
χωρήσωμεν εί; Μιττεμβουόλδην . . . , Ό βζ-
θμός τοϋ Ιερέως δέν σέ συμφέρει πλέον, πάτεο 
γίνου στρατιωτικός* βαρρΘΓΠίβΙΐΙ ! σοι δίδω 
έριοϋχον πίλον, ξίφος, και όλόκληρον στολήν. 
Γινώσκει; μαθηματικά, έσει μοι χρήσιμος ό
πως μέ καθοδηγη; εις τήν εκλογήν τών κα
ταλλήλων θεσεοιν και προσφόροιν μέτρων. Σέ 
διορίζω γενικόν ύπασπιστήν μου, και σοι πα
ραχωρώ τόν πρώτον τυχόντα ί'ππον. 

Ούτω πως ό άξιος Μεγακάρολσ; μοί προ-
σεφεοεν άξίο»μα ολίγον έλκυστικόν δι' ένα 
φιλήσυχον. Έσκίρτα έκ τή; έλπίδο; ότι θά 
ήκουε παρ' έμοϋ δηλώσει; ευγνωμοσύνη; καΐ 
^χαρά;, ά; τινα; ητο δύσκολον νά αισθανθώ. 
Λλλ ' έπί τέλους ή ιδέα τοϋ ν ' αποκτήσω 
ππον, και ή έλπίς νά φθάσω διά τοϋ μέσου 
τούτου εις Βερολϊνον, μέ κατέπεισε νά δεχθώ 
τήν προσφοράν τοϋ Μεγακαρόλου. Ούτο);, εκ
κλησιαστικό; και στρατιωτικός, ένομ'.ζα ότι 
ώμοίαζον τό "Αγ. Πέτρον, ό ι τ ι ; έφερε κ*1 



7 6 ΑΝΑΤΟΛΗ 

ςίφος' έννοητέον όμως οτι ουδόλως έσκόπουν 
ν ' αποκόψω δι' αυτοϋ ούτε καν έν ώτίον. 

Την αυτήν έσπέραν δ στρατηγό; συνεκά-
λεσε τόν στρατόν του, διώρισε λοχαγούς, λο
χία;, δεκανείς, καί προς πάντας τούτου: με 
παρουσίασεν ώ; γ ε ν ι κ ò ν υ π α σ π ι 
σ τ ή ν. 

— Ναί ! συστρατιώται, έφώναξε μετ' έμ-
φάσεως, ναί ! ó κϋβος έρρίφθη ! Καί έπεφυλά-
χθη ήμΐν ή δόξα να έκπεραιώσωμεν τήν εκ
κρεμή τή; Πρωσσί'ας ύπόθεσιν δια θριαμβευ
τικής νίκης ! Ή ψυχή του μεγάλου Φριδερί" 
κου, καθήμενη επί τών πτερών τών πίλων μας, 
μας εποπτεύει. Ή πατρίς, ur.b του έχθροϋ έ-
ξηντλημένη, προσδοκά έξ ημών άρωγήν καί 
μεγάλας πράξεις. Βεβαίως δεν πράττομεν ο-
λιγώτερον άφ' οτι έπιθυμοϋμεν, φθάνει μόνον 
να θέλωμεν. — Δυνάμεθα ν 1 άνεχθώμεν τον 
εχθρόν άτιμωρητεί λαφυραγωγοΰντα τήν ίψ' 
ής έγεννήθημεν γήν ; Δύο έναπομένουσιν ήυ tv 
οδοί, ή της δόξης καί ή τή ; αιχμαλωσίας. 
Όσοι Οέλουσι να συμπλακώσι παρ' έμοί, δια 
τήν πατρίδα καί τόν βασιλέα τιον, ας ρίψω-

σιν εις τόν αέρα τόν πΐλόν των καί ας εκφω-
νήσωσι μετ' έμοΰ, 

— Οϋρρρρρρά ! Νίκη ή θάνατος ! 
Ή εϋγλωττία του Μεγακαρόλου ήτον αξία 

πλειοτέρου στρατού" μόλις δύο ή τρεις έπα-
νέλαβον υποκώφως τήν φωνήν του ηρωος. Οί 
λοιποί το έπραξαν μετά μακράν άργοπορίαν 
θεέ μου! τήν στιγμήν ταύτην ίσυλλογίζοντο 
τόν ζϋθον καί τήν θερμότητα του Βερολίνου, 
γογγύζοντες κατά τοΰ ν,ρ:.ιος, ώς οί Ίσραηλΐ-
ται ει; τήν έζοδον κατά τοϋ Μωϋσέους των. 

Ή βασίλισσα Ελισάβετ, άφήσασα κατά μέ
ρος πάσαν ευπροσ'ίγορίαν καί φανερώς έναν-

στράφη έξ ευωνύμων καί έπανήλθεν άκολοΰ-
βως εις τήν θέσιν της, ίνα χαλινώσ'(1 τήν κ α θ ' 
•πάντα τόν στρατόν διαδ'δομένην άγανάκτη-

σιν. 
« . . Aetei'um sctvans sub pectore vulnus» 

Τήν έπιοϋσαν περί τό λυκόφως (δεν ευρισκό
μεθα του Βρανδεμβούργου μακράν ) , ήρχι'σα-
μεν τήν έδοιπορίαν μ α ς . Ό Μεγακάρολος έ -
στρατοπέδευε μετά σεμνοπρεπείας έ~ί κεφα" 
λής τοϋ στρατόν, μετά της σεμνοπρεπείας ε
κείνης της άπορρεούσΐς από του αίματος τοϋ 
μεγάλου προγόνου του, τοϋ Αύτοκράτορο:· 
Ό γενικός υπασπιστής του επέβαινε παραπλεύ
ρ ω ς αυτοϋ Ίππου, άρπαγέντος τήν προτε-
ραίαν έκ τίνος κάρρου. Τό ζώον καί ενώ διε-
τρέχομεν το αυτό στάδιον. Όργανα ειρήνη;, 
υπεχρεώθημεν αμφότεροι να γ ί ν ω ΐ Λ ε ν αηχα-
ναί πολέμου. Δεξιόθεν ημών ήτον ή ώοαία καί 
ευρύχωρος εις Βερολϊνον άγουσα όδός' άρι-
στερόθεν δε, ή τραχεία καί ακανθώδης ατρα
πός τής δόξης" δηλαδή ή εις Μιττεμβουόλδην 
άγουσα. Ημείς . . . . θέλω να είπω ό αρχη
γό; καί εγώ, δεν έπεριμείναμ-;ν στιγμήν. Ό 
Μεγακάρολος ενεθουσιάσθη είς τήν ιύεαν τή; 
δόξηί- έγω, καί τοι ήττον ενθουσιώδη;, τόν 
ήκολούθουν . . . . 

Το στράτευμα εΐπετο. Καθ' όσον άφοί ί το 
φορείον τή; τροφοδότιδο;^ αυτό ήτυχον έ λ α 

βε τήν οδόν τή ; πρωτευούσης* ούτω; ή Βασί
λισσα Ελισάβετ έξε$ικεΐτο τήν υβριν τή ; ΰ τ ' 
οΰδενός αιτήσεως τή ; γνώμηί τη; . 

Μόλις όμω; ή οπισθοφυλακή ενόησε τήν 
δυσαρέσκειαν τή ; πιστής συμμάχου, υπήκου-
σεν εί; τήν μαγευτικήν τοϋ οινοπνεύματος 
ελξιν και τήν παρηκολούθησε. Τό κέντρον καί 
ή εμπροσθοφυλακή "ακολούθησαν τό παράδειν-

τία ουβ« ει ; τήν ά-οφκσιστικότητα ταύτην | μά της, καί ούτως 6 Μεγακάρολος καί ενώ 
τοϋ άρχηγοϋ, (καί τοϋτο διότι δεν έζητήθη 
ή γνωμοδότησίς της), έπλησίασεν αυτόν, έρ-
ρόφηιεν άλληλοδιαδόχως τρεις λήψεις ταμ-
βάκου, ήγειρεν υπερηφάνως τήν κεφαλήν, £-

εμείναμεν μόνοι εις τήν προς τάς δάφνας καί 
τήν άθανασίαν άγουσαν οδόν. Ό αρχηγό; 
προΰχώρει βεβυθισμένο; ε:'ς όψηλήν μελέτην' 
εγώ έσυλλογιζόμην τήν Γρέτχην και τήν θέ-
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σιν τοϋ Χέιλβαχ. Έν τοσούτω ό ευγενής μου 
φίλος, στρέφων τήν κεφαλήν, σύνοιδε τήν τε
λεία-/ μόνωσίν μας! Ό ! τις δύναται νά πε-
ριγράψη τήν έργήν τοϋ ήοωος Μεγα-καρόλου 
δια τήν λιποταξίαν τών στρατιωτών του", 
Οί χν^αίοι εκείνοι ή/.ολούθουν άτταντες τήν 
Βασίλισσαν Ελισάβετ, καθημένην έαί τής 
ψορτηγίδο; τη; ώς έφ' άμάξτ; θριάμβου. Ό 
Μεγα-κάρολο; έτρεχε καλπάζω-/, και φθάς 
τούς Άει-οτάκτας, — «Στήτε»! έφώνησε με 
τόσω σταθεράν καί βροντώδη φωνήν, ω^τε οί 
στρατιώται υπείκοντες εις τήν έξιν, έστάθη-
σαν κ*ί τόν κεριέμενον έν σιγη. 

Ή έν περιπτώσει ταύτη αυτοσχέδιος π;οσ-
λαλιά του, εστίν ά^ία τών περιφημότερων 
τοϋ Πλουτάρχου ηρώων. 

Τόν ήκροάσΟ,-,σκν άπαντες μετά θρησκευ
τικού σεβασμοΰ, αλλά συνάμα προσέχοντες 
άνησύχως εί; τήν φορτηγίδα, ητις η/ολούΟει 
τήν ποοείαν της. Ένεώρουν εισέτι άμφιρρε* 
ττές τό άτ. τέλεσμα τής προσλαλιας τοϋ φί
λου μου, ότε άπροσδόκητον συμβλν μετέβα
λε τήν οψιν τών αραγμάτων. 

(ακολουθεί.) 

ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ 
ΤΟΥ ΜΕΜΝΩΝΟΣ 

Λίαν ένδοξον έν τή άρχαιότητι ήν τό ά
γαλμα τοϋτο καί θαυμάσια ίστορήματα διη-
γοϋντο περί αΰτοϋ. Παρά τή είσόδω, τοϋ 
ΰπό τοϋ Άμενόφιδος, έν τή πεδιάδι τών 
Θηβών, άνιδρυθέντος ανακτόρου, ΐσταντο δύο 
κολοσσοί όμοιοι άλλήλοις, καί τόν θεαελιω-
τήν αυτοϋ έπεικονίζο.ντε:. Οί Έλληνες ομως, 
επιθυμούντες πανταχού τήν ύπαρξιν τής ισ
τορίας των, έλεγον ότι ο είς ές αυτών παοί-
στα τόν υπό τοϋ Όμηρου άναφερόμενον υίόν 
τής Ήοϋς ήρωα Μεμνωνα, τόν έκ τών απω
τάτων τής ανατολής μερών προς βοήθειαν 
τών Τρώων μεταβάντκ - επειδή δέ ανά -άσαν 

πρωί'αν ήκούετο έκ τοϋ αγάλματος ήχος τ'·; 
σύμφιονος τώ τής λύρας ή κιθάρας, έλεγον, 
ότι αναμφιβόλως ήτο ό υίός τής Ήούς, όστις 
έ/αιρέτιζε τήν μητέρα, του, καί πανταχόθεν 
προσέτρεχον όπως γίνωσι μάρτυρες τοϋ θαύ
ματος. Ζωηρότατη δε, ώς φαίνεται, ήν ή συγ-
κίνησις τών ευσεβών άκουόντων τους αρμο
νικούς εκείνους τόνους, δι' ο τίνες προσηύ-
νοντο, άλλοι προσέφερον θυσίας, οί πάντες <>' 
εγραφον έπί τοϋ βάθρου ή τών κνημών τοϋ 
κολοσσού έπιγραφήν ελληνικήν ή λατινικήν, 
είς πεζόν ή είς έμμετρο-; λόγον, προς έπικύρω-
σιν τής αληθείας τοϋ θαύματος. Αί έπιγρα-
φαί αύται ύφίστανταί άνρι τοϋ νϋν, καί εισί 
λίαν περίεργοι προς σπουδήν τινές εισί γ ε -
νοαααέναι υπ' ευλαβών άσήν.ων, ώς υπό τ : -
Μ » I 1 

νρς κλητήρος ή απελεύθερου τινός, ή άξιωμα-
κοϋ, υπάρχει μάλιστα καί τις απλού στρα
τιώτου γαλατικής καταγωγής, όστις φαίνε-
ται οτι τοσ(ρ μεγαλην ευχαριστησιν ελαοεν 
έκ τή ; οωνής τοϋ Μέμνωνος, ώστε τρις καί 
δεκάκις έπανήλθεν όπως τήν άκούση· συνή
θως όμο ς̂ οί επισκεπτόμενοι τόν Μεμνωνα 
εισίν ανωτέρων τάξεων. Οι έπαρχοι τή ; Αι
γύπτου έπεσκέπτοντο προ πάντων μετά τών 
συζύγων καί τέκνων των τό άγαλμα, καί με
τά μεγίστης φροντίδος έπέγρκφον μετά τοϋ 
ονόυ.ατός των καί τήν ήμέραν καθ' ήν παρε-
στάθησαν εις τό θαϋμα· είς έξ αυτών μάλι
στα, υ.ή στερούμενος ματαιότητος, εκφράζε
ται ώς εξής: «έπί τής δεκάτης τρίτης ύπα-
τείας τοϋ αύτοκράτορος Δομητιανοϋ, Τ. 11ε-
τοώνιος Σεκοϋνδος, έπαρχος Αιγύπτου, ήκον-
σε τόν Μεμνωνα καί τόν έτίμησε δια στ ί 
χων ελληνικών τής συνθέσεως του, τούς ό
ποιους έπέγραψεν», έπονται δε δύο στίχοι, 
ους ό κύριος \&\Χοα (α) ευρίσκει ολίγον βε
βιασμένους, οπωσδήποτε όμως ανεκτούς ώ; 
στίχους έπαρχου· οί ηγεμόνες ιοσα^τως, όσά-

(α.) Ε/γγρϊφε"; σπουδαιότατης πραγυι«τ:ίΛ; •< Π:ρ'· 
τ«5 οονι'.ιντο; Μεανωνίίου »;ίλ[*ϊΤ';ς». 
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κις διέτρεχαν την Αίγυπτον, δεν ώκνουν νά 
έπισκεφθώσι τόν Μέμ.νωνα. Ό αυτοκράτωρ 
Αδριανός, δ άπονο; ούτος ταξειδιώτης, ότις 
πάντα τά περιεργότερα μέρη της αυτοκρατο
ρία.; του έπεσκέφθη, μετέβη όπως άκούση 
και τον υιαν τή ; Ήοϋς κατά τόν μήνα Νο-
έμβριον τοϋ έτους 130 μ. Χ., επειδή δε ήτο 

ποιητή;, ήγάπα νά περιστοιχήτζι υπό 
των ευφυέστερων τή; εποχής του, έξ ων τ ί 
νες συνάοευον αυτόν καί κατά ιό εις Αίγυ-
-τον ταςείδιον, ούτινος μάλιστα μετείχε και 
γυνή τις συγγραφεύς, ή Ιουλία Μπαλμπίλα, 
ήτις εις τρεις περιόδους δακτυλικών στίχων 
εγκατελιπεν ήν.ϊν τήν μνήμην τών έντυ-ώ-
σεών της· αύτη διηγείται, οτι ποό τοϋ Α
δριανού 5 κολοσσός υπερέβη εαυτόν, τοις 
χατά σειράν μελωδήσχς, καί οτι τρις άντα-
πευ: > ϊν αυτ:^ ο αυτοκράτωρ την φιλοφοονη-
σιν, ϋιότι ή περιποίησις εκείνη τοϋ Μέμνωνος 
λίαν εκολάκευσε τόν Αυτοκράτορα, καί τους 
παρισταμένου; ένέπλησε χαράς. «Είναι βε
βαία άπόδειξις, έλεγεν ένΟουσιώσα ή Μπαλ
μπίλα, ότι 5 Καίσαρ άγα,ταται υπό τών 
θεών!» 

Έπαναβλέπων τις όλας ταύτας τάς μαο-
τυρίας, δεν κωλύεται νά παρατήρηση, ότι ου
δέν άλλο θαϋμα τής αρχαιότητος έμαρτυρή-
6η τόσω καλώς, όσω τό τοϋ Μέμνωνος. Έπ ί 
δύο αιώνας καί τι πλέον, πάσης τάξεως έπι-
σκέπται ήκουσαν τής φωνής αύτοϋ καί μαρ-
τυροϋσι περί αυτής, έν αύτοΐς δέ εύοίσκονται 
πολλοί ανεπτυγμένοι καί ευφυείς, οΰς εύκό-
λως δενήδύναντο ν ' άπατήσωσιν, οίον κυβεο-
νήται επαρχιών, διοικηταί λεγεωνών, ηγε
μόνες καί ήγεμονίδες, ο'ίτινες βεβαίως δεν θά 
άνείχοντο νά γίνωσι θύματα απάτης. Τό 
θαϋμα λοιπόν είναι όλως βέβαιον, καί δεν 
είναι ουδόλως πιστευτόν ότι παρήγετο υπό 
πινος άγυρτικής εφευρέσεως τών ιερέων, διό
τι έκτο; τοϋ ότι σπάνιον είναι νά διαρκέ-

ση άγυρτεία τοιαύτη εις χρονικόν δύο αιώ
νων διάστημα, έκ τών έπιγοχοών μανθάνο-
μεν ότι τό Οχΰμα δεν ελάμβανε χώραν πάν
τοτε καί οτι πολλάκις οι συνελθόντες ινχ 
μ.αρτυρήσωσι τούτου ήπατήθησχν. Σύζυγος 
έπαρχου τής Αίγύπτου ) μχ; λέγει έν επι 
γραφή της ότι δις άνευ επιτυχίας παρευρέθη 
ανωτέρω είδου.εν οποίων πεοιποιήσε(ον ετυχεν 
ο'Αδ οιανός υπό τοϋ Κολοσσού, ή σύζυγο; 
ομιος αύτοϋ δεν ύπήοξε τόσον ευτυχής κατά 
τάς δύο πρώτας επισκέψεις, διότι ό Μέμνων 
έμεινεν άφωνος προ αυτής, προς μεγάλην δυ-
σαρέσκειαν τής αυτοκράτειρας, ήτις παρ' ολί
γον έξωργίζετο κατά θεοΰ τόσον άπολιτεύ-
του· ατά σεβάσρ.ια χαρακτηριστικά τής ήγε-
μονίδος, λέγει ποιητής τή; αυλής, έξήστρχ-
πτον ύπ' Οργής»- ευτυχώς όμως ό υιός τή ; 
Ήοϋς δεν·έπεμεινεν εις τήν βάρβαοον σιωπήν 
του καί απέδειξε, δις φωνήσας κατά τήν τ-όί-
την ήμέραν, «ότι ήρέσκετο ει; τήν συνανα-
στροφήν τών θεών». Έ κ τούτων βεβχιοϋται 
ότι, εάν τό θαϋμ.α ήτον αποτέλεσμα ευσε
βούς τίνος απάτη;, ο θεό; δεν θά είχε τ ά ; 
ιδιοτροπίας του - καί προ πάντων θά ποού-
φυλάττετο νά σιωπά έπί τή παρουσία τόσον 
υψηλής περιωπής προσώπων, ενώ τρις καί 
δεκάκις ε ί /εν άκουσθή υπό στοατιώτου; Έ -
δέησεν όθεν νά ζητήσωσιν άλλαχόσε τήν αΐ-
τίαν τοϋ θαύμ.ατος, πεοί τοϋ όποιου δικαίως 
δεν δύνανται νά κατηγορηθώσιν οι ίεοεΐ;, 
καί μολονότι προ 1 600 ετών διεκόπη, ήδυ-
νήθησκν ν ' άνακαλύψωσι τό αληθές αίτιον, 
καί τό τοιούτον ιδίως οφείλεται εις τόν κ. 
ϊιβΙΐ'ΟΠ" ούτος πρώτος άπέδειξεν εναντίον 
τής γενική; πεποιθήσεως, ά) ότι τό θαϋμα 
ήρςατο κατά τήν βασιλείαν Αυγούστου, β') 
ότι δεν γίνεται λόγος πλέον περί αύτοϋ μετ* 
τήν τοϋ Σεπτιμίου Σεβήρου, καί γ") ότι ότε 
παρετήρησαν τούτο,ό κολοσσός είχε συντριβή. 
'Άγνωστον συμβάν, πιθανώς σεισμός, έρριψε 
κατά γης τήν κεφαλήν καί μέρος τοϋ κορμού, 
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καί τότε παρετήρησαν ότι ανά πασχν πρωί
α ν έξέοευγεν έκ τών έσχισμένων πετρών εί
δος τι παραπόνου· τό περίεργον τούτο φχινό-
μενον παρετηοήθη καί άλλαχοϋ. Εις τά λα-
του.είχ τοϋ γρανίτου εις Συήνην, εις Καρ-
νάκ, εις τους ναούς τών Φυλών, εις τα 11υ-
ρηναια καί εις τάς δχθας τοϋ Όρενόκου πα
ρετήρησαν ότι οί γρανιτικοί βράχοι παρα-
γουσιν ενίοτε ήχώδη τινά τριγμόν κατά τήν 
άνατολήν τοϋ ηλίου, ιδίως ότε ή μεταξύ τής 
νυκτός καί ημέρας θερμοκρασία είναι ι'ικούν-
τως διαφέρουσα. Ή έξήγ-τις αύτη καί δια 
τ ό τ ο ϋ Μέμνωνος ^v.'.yj. είναι προσφυεστα-
τη καί ποός τούτο συντελεί μεγάλως ή τε 
έναρξις α.ύτοϋ ώς καί ή κατάπχυσι;· επειδή 
τό θαϋμα ήρχ'·σε μετά τήν συντριβήν τοϋ α
γάλματος, ήτιςήτο λίαν αναγκαία πρ... π / -
ραγωγήν τοϋ θχύματος, xxi διότι μ ; τ χ τήν 
υπό τοϋ Σεπτιμίου Σεβήρου, λίαν άφυώ; δια-
τχχθεϊσχν έπισκευήν αύτοϋ, άγνοοϋντο; τήν 
•ανάγκην τχύτν.ν, τό θαϋμα διεκόπη. Ό Le-
1 ron, υποθέτει ότι ούτος παρεφέρθη εις τού
το έξ ΰπερβάλοντος θρησκευτικού ζήλου, ύιό-
τι οί επισκεπτόμενοι ευσεβείς έσκεπτοντο, 
καί τίνες μάλιστα όμολογοϋσιν ήμϊν τούτο 
έν ταΤς έπιγραφχΐς, οτι, άφοϋ^ό Μέμνων ού
τω κατεσυντοιμμένος ήδύνατο νά έκβάλλη 
είδος τι γογγυσμοϋ, βεβαίως θά ώμίλει κά -
λίστα εάν συνεπληροϋτο· τοιαύτη, ώς εικά
ζεται, θά ήτο καί ή γνώμη τοϋ αΰτοκράτο-
ρος, όστις ών λίαν άφωσιωμένος προς τού
τοις καί τή είδωλολατρεία, ηθέλησε νά σύγ
χυση τού; άπιστους, παρέχων αύτοίς τό θέα-
ι/.χ θεοϋ έκ γρχνίτου ομιλούντος. Ίσως ό'ε 
εσκέπτετο νά άντιτάξη τό περιφανές τούτο 
θαϋμα ποός τά τοϋ Ίησοϋ Χριστού, δι' ά υ-
πει/ίοχνεύοντο οί Χριστιανοί, καί δι' ών 
πλείστους προσείλκυον εις τήν διδασκαλίχν 
των. 'Ενω λοιπόν ή σύζυγος του αυτοκράτει
ρα Ιουλία Δόμνα έγραφε διά τοϋ Φιλοστρά-
του τόν βίον 'Απολλοινίου τοϋ Τυχνοϋ, τόν 

οποίον ήθελον ν ' άντιτάξωσιν εις τόν του 
Σοιτήρος, αυτός έσκέφθη ότι δεν θά ητο ά-
σκοπον πρός άποτελείωσιν τών αμφιβαλλόν
των, νά πέυ.πη ν ' άκούωσι τήν άρμονικην τοϋ 
Μέμνωνος φωνήν. Έκ τούτου ορμώμενος έ-
δ«οκε τήν διαταγήν τής επισκευής· άλλ' ή 
έπιτυχίχ τής επιχειρήσεως ταύτης ΰπήρςε 
δυστυχεστάτη. «Αί πέντε ογκώδεις στοιβά
δες τοϋ πηλοϋ, τά ; οποίας ανήγειραν επί 
τοϋ κατωτέϊου μέρους, όπως άναπληρώσωσι 
τνν κεφαλήν καί τοϋ κορμού τά έλλείττοντα, 
έσχημάτισαν στομίδα, σταματήσασαν τας 
δονήσεις.» " . π ό τ η ; εποχής ταύτης ό υιός. 
τής 'ίΐοϋς έπαυσε νά χαιρετίζει τήν μητέρα 
του. 

ΓΙ. Χ. Α. 

Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕΧΑ 
ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΤΑΚΡΟΥΡΟΙΣ 

'— ijfodfeytti— 
Οί Τακεοϋροι είναι φυλή Βεδου'ΐνική τοϋ 

ονατολικοϋ Σουδάν. Ίοού πώς ό Συνταγμα

τάρχης τών Γεν. Επιτελών Μωχάμετ Μου-

κτάρ Βέης διηγείται τά τής εκλογής τοϋ 

Σέχα αυτών ανά παν έτος. 

Κατ' έτος, περί τά τέλη τοϋ μηνό; Γέγ-
κεπ (μεταξύ Μαΐου καί Ιουνίου), γίγνεται ή 
εκλογή τοϋ νέου Σέχα. Μήνα; τινάς πρό τής 
ώρισμένης ημέρας τής εκλογής, προμηθεύον
ται κατάλευκον δάμαλιν, ήν διατηροϋσι κα
λώς, καί τήν οποίαν σφάζουσι δύο ημέρας 
πρό τής εκλογής. Τό δέρμα της μεταχειρί
ζονται εις κατασκευήν τύμπανου τής φυλή;, 
ό π ε 3 ό έν τή εξουσία διατελών Σέχας δίδω-
σι προς φύλαξιν εις τινα γραΐαν. 

Άοαιοοϋσιν έπειτα τά τε έντερα καί λοι
πά τοϋ ζώου εντόσθια, άπερ ό παλαιός Σέ
χας τίθησιν εντός χύτρας ώ; εξήλθαν έκ τής 
κοιλίας τής δαμάλεως· άφοϋ δε τά βράσωσιν 
έπί τινα ώραν, ο Σέχας λαμβάνει έκ τού ζω-
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μοϋ αυτών δια κοχλιαρίου και προσφέρει ε ι ; 
τους πιστού; οπαδού;, έπί τήν υποστήριξιν 
τών οποίων βασίζεται έν τη εκλογή. "Οστις 
καταπίη το ποτον τούτο, χωρίς νά συνο-
φρυωθή, θεωρείται πιστός· δστις δμω; πρά
ξη το εναντίον, κατατάσσεται μεταξύ τών 
δειλών, έο' ών δεν δύναται τις νά βασισθή. 

Τούτων γενομένων, κατά τήν ήμέραν της 
εκλογής οί οπαδοί του τέως Σέχα, έν οίς και 
ή γραία και οί της φυλής προύχοντες, συ-
νέοχονται έν τή οικία αύτοϋ, και πρώτον ά-
φαιοοϋσιν αύτδν τά συνήθη ενδύματα· είτα 
δίδουσιν αύτώ έν υποκάμισον, έν έσώβρακον, 
έν σανδάλιον μετά τεμαχίου έριούχου κ&ί 
καθίζουσιν αύτδν έπί δέρματος άγελάδος· ά-
ναγινώσκουσιν αύτώ στίχους τινάς του Κο
ρανίου, και άφοϋ έπτάκι; χύσωσιν έν τη χειρί 
του ν τ ο ϋ ρ α ν·, κολλώσι τεμάχιον χόρτου 
έπι τού υ.ετώπου του. 

Μετά ταϋτα ό Σέχα; εξέρχεται τ ή ; οικί
α; του και ακολουθών ελικοειδή γραμμήν, 
ν,ν πτωχό; τις τής φυλής προβαίνο)ν αύτοϋ 
και ώς κύων ύλακτών διεχάραξεν, άφικνεϊ-
τζ·. ε:; τήν δημόσιον πλατεΐαν, ένθα οί πο-
λεμισταί τ ί ς φυλή; ΐστανται παρατεταγμέ
νοι ώς εις μάχην. 

Καθίζουσι τότε τον Σέχαν οί έμπιστοι και 
οπαδοί του έπί τάπητος, και τοποθετοϋντα, 
όπισθεν αύτοϋ έχοντες πλήρη τά όπλα των. 

Έν δεδομένη στιγμή τό τύμπανον, όπερ 
κατεσκευάσθη έκ τοϋ δέρματος τής σφαγεί-
σης δαμάλεως, κομίζεται ενώπιον τοϋ Σέχα, 
και συγχρόνως παραδίδεται αύτώ ή πλευρά 
τοϋ σφαγέντο; ζώου τετμημένη εί; τρόπον, 
ώττε νά διαιρεΟή άμέσω; εί; πρώτην βιαϊαν 
κίνησιν. Ό Σέχας λαμβάνει αυτήν και τήν 
··.•-•. τρις, εκάστοτε ίσχυρότερον. Κατά τήν 
τ:·, την φοράν μέρο; τής πλευοας αποσπάται. 
ΛΟν δε ήθελε προσβάλη τό άποκοπέν τεμά
χιον, έκλέγουσι νέον Σέχαν. 

παλαιοΰ Σέχα, είτε έξελέχθη και αύθις ού
τος, είτε άλλος τις έκ τοϋ λαού, πυοοβο-
λ.οϋσι. Πράττουσι δε τοϋτο κατά μεν τήν 
πρώτην περίστασιν, όπως έξασφαλίσωσι τή* 
νέαν αύτοϋ έξουσίαν, κατά δέ τήν δευτέρα-/, 
όπως διασώσωσιν αυτόν από τά μίση, άπερ 
τυχόν διήγειρεν ή έξάσκησις τής πρώτη; 
του εξουσίας. 

Μετά ταϋτα οί προύχοντες λαμβάνουσ: 
τον νεοεκλεχθέντα Σέχαν και καθίζουσιν αυ
τόν έπί ά γ κ α ρ έ μ π, ήτοι θρανίου παρι-
στόντος τόν Ορόνον, και κάμνουσιν αυτόν νά 
ομώση ότι θέλει κυβερνήσει έν δικαιοσύνη 
και συνωδά τοις παραγγέλμασι τοϋ Κορανίου. 

Ό Σέχας τότε παροτρύνει τους προύχον
τας νά ώσι πάντοτε έτοιμοι προς πόλεμον, 
νά έχωσι πάντοτε προμήθειαν σίτου έν τοις 
σάκκοις αυτών, και τέλος νά διατελώσι πρό
θυμοι εις πασαν διαταγήν τής νέας εξουσίας. 

Τότε ό Σέχας αποσύρεται εις τήν κατοι-

17- » 
ε/.εινην την στιγμήν οί υπηρέτα; τοϋ 

κίαν του και δεν εμφανίζεται έπί επτά ημέ
ρας εις τήν φυλήν. Κατά τό διάστημα τοϋ
το ηλίθιος τις άναπληοοΧ αυτόν εις τήν διοί-
κησιν. 

Κατά τήν έβδόμην ήμέραν ό Σέχας, συνο
δευόμενος υπό τών οπαδών του και τοϋ έπί 
εβδομάδα διοικήσαντος ηλιθίου, πορεύεται 
έξω τής πό< έώς. Τό πλείστον τοϋ λαοϋ μέ
ρος συντάσσεται τώ Σέχα. Οί λοιποί υπερα
σπίζονται τόν ήλίθιον, και τότε συνάπτετα·. 
μάχη πλαστή, ήτις περαιοϋται διά τής αιχ
μαλωσίας τοϋ ηλιθίου, όστις, χωρίς νά γ ι -
νώσκη περί τίνος πρόκειται, πιστεύει έν πε-
ποιθήσει ότι υπήρξε Σέχας, αποβληθείς υπό 
τοϋ λαοϋ χάριν έτερου. 

Ανάγκη όμως νά εΐπωμεν ότι ώς έπί τό 
πλείστον ό εκλεγόμενος Σέχας είναι πάντοτε 
ό αυτός, διότι τό τεμάχιον τής δαμάλεως 
προσβάλει συνήθως τό άτομόν του, όπερ υπο
στηρίζεται και υπό τής Κυβερνήσεως. 
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ΠΟΙΚΙΛΑ 
ïïpoffTiTtiùr το ά?άγ*ωσμα. — Έκ τίνος 

Γερμανικής εφημερίδος μεταφέρομεν τάς εξής 
δύο προφητείας, ών ή μεν ευρίσκεται γεγλυμ* 
μένη έν τινι έν Όβερεμελ τής Γερμανίας 
μαρμάρω, ή δε αποδίδεται τω ίατρώ Μιχαήλ 
Νοστραδάμω, γ^ννηθέντι τ.Μ 4 1 Οβριού 1 503 
και άποθανόντι έν Σαλών τή 24 Ιουνίου 
1566. 

Έ ποώτη έχει ούτω. 

« Qjando Marcus Pascha dabit 
Et in Ionios Peciccoslein celcbrabìt 
El Joannes Cristum adorahit 
Totos mundas rae! clauubit.» 

"Ήτοι: "Οταν τό Πάσχα συμπέση ήμέραν 
τοϋ Ά γ . Μάρκου (25 Απριλίου), ή Πεντη
κοστή ήμέραν τοϋ Ά γ . Άντο^νίου (13 Ιου
νίου) και τό Corpus Domini ήμέραν τοϋ 
Ά γ . Ιωάννου, (24 Ιουνίου), ό κόσμος άπας 
θά κραυγάση «ούαί»! 

Έ δευτέρα έχει ώς έξης. 

« Quand Georges Dien crocitela 
Que Hare le ressucitcra 

Et que Saint Jean le portera 
La fin du mond arrivera.» 

Ήτοι: "Οταν ή μεγάλη Παρασκευή συμ
πέση τοϋ Ά γ . Γεωργίου (23 Απριλίου), τό 
Πάσχα τοϋ Ά γ . Μάρκου (25 Απριλίου,) 
και τό Corpus Domini τοϋ Ά γ . Ιωάννου 
(24 Ιουνίου), θά φθάση ή συντέλεια τοϋ 
αιώνος. 

Ή· περί ής πρόκειται εποχή, τό άπαίσιον 
δηλονότι έτος, καθ' Ô ο'. μνησθεΐσαι έορταί 
συμπίπτουσιν, ώς αί προφητεϊαι άπαιτούσιν, 
εσται τό 1886. "Ωστε μετά 5 έτη κόσμος 
δεν θά υπάρχει! . . . 

Οί xvrtç της νοτίου Ά cpç,ixi\<: — Παν εί-
τι ελέχθη ή έγράφη περί τοϋ ένστικτου 
κυνών τίνων τής Ευρώπης, είναι μηδέν προ 

τών θαυμάσιων ιδιοτήτων τών κυνών τής νο~ 
τίου Αφρικής. 

Τίς τών περιηγητών άνελθών έπί τάς Ά λ 
πεις δεν έθαύμασεν άκούων τάς άνδραγα-
θίας τών κυνών τοϋ Ά γ . Βερνάρδου ή τοϋ "Αγ. 
Γοθάρδου; Και οί Παρισινοί ε'ιδον πελώρι
ους κϋνας, όδηγοϋντας όλόκληρον βοών άγέ-
λην. 

Ά λ λ ' όλοι οί κϋνες αυτοί, έν συνόλω 
λαμβανόμενοι, είσί μ η δ έ ν προ τών κυνών 
τοϋ Ακρωτηρίου τής Καλής Ελπίδος έν τή 
χώρα τών Όττεντόττων. 

Λέοντες, τίγρεις και λεοπαρδάλεις πολυά
ριθμοι περιδιαβάζουσιν εις τάς βοσκάς έν 
αίς οί Όττεντόττοι όδηγοΰσι τά ποίμνια 
των και έν αίς άφίνουσιν αυτά καθ' άπασαν 
τήν νύκτα. 

Ανάγκη λοιπόν νά προφυλαχθώσι τά ποί-
μνοια ταϋτα από τών επιθέσεων τών θηρίων. 
Προς ύπεράσπισιν δ' αυτών χρησιμεύουσιν οι 
κϋνες, ών ή φυσιογνωμία είναι όντως φοβε
ρά και ειδεχθής. 

Τήν νύκτα, όταν τό ποίμνιον είσέλθη ε ί ; 
τήν μάνδραν του, ήτις έστί ξύλινον δρύφα-
κτον, τέσσαρες τών κυνών τούτων καταλαμ-
βάνουσι γραμμήν αμύνης, τοποθετούμενοι 
ώς φρουροί προ τής μάνδρας εις ίσην άπ' αλ
λήλων άπόστασιν. Κατά τήν διάρκειαν τής 
νυκτός ουδαμώς κατακλίνονται. Φρουροΰσι 
μετά προσοχής και όσφραίνονται διηνεκώς. 
Δεν αρκεί τοϋτο. Πάσα άμυνα καλώς διωργα-
νο>μένη, απαιτεί και μίαν περίπολον. Είς τών 
κυνών λοιπόν, εγκαταλείπει τήν θέσιν του 
και περιπολεί και ανιχνεύει είς μέτρων τινών 
από τοϋ στρατοπέδου άπόστασιν, όπως έκ
πληξη έν ανάγκη τόν έχθρόν. Έ περίπολος 
αυτη περιφέρεται, έρευνα, παραφυλάσσει, 
παρατηρεί, και όταν πεισθή Οτι εχθρός τις δεν 
προσεγγίζει, επανέρχεται είς τήν θέσιν της· 
Έτερος κύων διαδέχεται είς τήν πεοιπολίαν 
^ρν πρώτον, και ούτω καθ' έξης, μέχρι τής. 
πρωία;, 
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πάντα τά είδη τών καμπών. Οί Αυστραλια
νοί τρώγουσι μετά πόθου τούς σκώληκας. Ο'. 
Κινέζοι τρώγουσιν όλα, ώς και αυτούς τούς 
μεταξοσκώληκας, άφοϋ άφαιρέσωσι τήν με-
τάξην από τοϋ κουκουλίου. Λέγεται ότι οί 
'ίνδοί της βορείου Αμερικής τρώγουσι τάς 
ακρίδας, οί δ' άγριοι της Νέας Καληδωνίας 
τάς άράχνας. 

« Περί όρέςεως ούόείς λόγος τ>, λέγει Λα
τινική παοοιυ.ία. Λεν δυνάυ,εθα έπου,ένως νά 
μεμφθώμεν τούς μνησθέντας αξιότιμους λα
ούς διά τήν ορεξίν των. Μήπιος ημείς δεν 
τοώγομεν χοίρους, όπερ ίσως θά προύξένει 
ναυτίαν τοις άνρίοις λαοϊς άν τό ήκουον; 

θανμα έ>· ταίς χαθ1 ήμάζ ήμε'ραις- — Πο
λύ; άπό τίνος έν Κωντταν]τόλει γίνεται λό
γος περί θαυματουργοϋ ύδατος, όπερ οί π α 
ρέχοντες αυτό άποκαλοϋσιν ύ δ ω ρ τ ή ς ΓΙ α
ν ά γ ί α ; καί μεταφέρουσιν έκ της έν Γαλ
λία πηγής αυτοϋ" επειδή δε τό ήγιασμένον" 
τοϋτο ύδωρ έχει πολλούς τούς καταναλωτά:, 
εννοείται ότι ή έκ τής πηγής μεταφορά εξα
κολουθεί δραστηρίως και αδιαλείπτως ενερ
γούμενη" ει; έπικουρίαν δ' αύτοϋ υπάρχει και 
είκών τις τής θεομήτορος, κατατεθειμένη έν 
δυτικώ τινι παοεκκλησίω, κειαένω έν Φερίκιοϊ 
πλησίον τών Ταταούλο/ν. Τήν εικόνα ταύτίν 
επισκέπτεται άπειρον πλήθος ασθενών παν
τός γένους και θρησκεύματος, τυφλοί, χωλοί, 
και άλλοι άνάπιιρο;, πρόσθες δε και τρελλοί, 
άπεκδεχόμενοι παρά τε τή ; εικόνος και τοϋ 
θαυματουργοϋ ύδατος τήν ίασιν αυτών, και 
ώ; άλλην κολυυβήθραν τοϋ Σιλοάμ θεωροϋν-
τες τά νέα ταϋτα τής θείας Προνοίας δώρα. 
Οί ως θεραπευθέντες παρουσιαζόμενοι, σπεύ-
δουσιν, ώ; εικός, περιερχόμενοι τάς ενορίας 
τ ι ς πρωτευούσης, νά διηγώνται τά θαυμα
τουργά αποτελέσματα τοϋ ύδατος τής Θεο
τόκου· 

Έν τούτοις έν μέοω τών θαυμάτων τούτων 
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πληροφορούμεθα ότι συνέβη και έπεισόδιον 
δυνάμενον νά διεγείρη, δεν λέγομεν τόν γέ
λωτα, αλλά τουλάχιστον υπομειδίαμα έπί 
τών χειλίων τών δυσπιστούντων. Άντλησταί 
τίνες έκ τών έν Ταταούλοις, προσαγαγόντες 
γέροντα τινα συνάδελφον αυτών εις τό πα
ρεκκλήσιο·/, τόν παρέστησαν, άφοϋ πρότερον 
έθεσαν τούς Οφθαλμούς του, ώ; δήθεν αόμμα
το·/, και παρεκάλεσαν τούς έπί τοϋ ναοϋ ό
πως έπιτρέψωσι τώ γέροντι νά έπικαλεσΟή 
τήν χάριν και άντίληψιν τής θαυματουργοϋ 
εικόνος πρός άνάκτηίιν τής οράσεως. Εκτε 
λεσθέντος τούτου, ο γέρων πυροσβέστης προσ-
έτριψε τούς οφθαλμούς και δι' ολίγου έκ τοϋ 
ύδατος εκείνου, και ώ τοϋ θαύματος ! ό άπελ-
πις και αόμματος πρεσβύτης ήδυνήθη νά ά
νοιξη τούς οφθαλμούς καί νά ίδη τό λαμποόν 
τής ημέρας φώς. 

Ό ευτράπελος γέρων ήρίατο αμέσως έκ-
βάλλων κραυγάς χαράς έ;ιί τη απροσδόκητο) 
δήθεν ίάσει τών οφθαλμών - ό προϊστάμενος 
δέ τοϋ παρεκκλησίου,δούς πίστιν είς τήν κω
μική"/ ταίτην παράστασιν, παρεκάλεσε τόν 
πανοϋργον πυροσβέστην όπως διακήρυξη, ανά 
τήν πόλιν πασαν τό Οαϋμα, άλλ' ό τελευ
ταίο; ούτος, παρατήρησα; ότι ώς γέρων δέν 
δύναται νά περιέλθη άποστολικώς τήν ποω-
τεύουσαν, αλλά δέον νά έκτελέσ») τήν έ/το-
λήν έφιππος ή έφ' αμάξης, καί ζητήσας πρός 
τοϋτο πέντε λίρας, κατώρθωσε νά απόσπαση 
παρά τοϋ άγιου εκείνου πατρός 60 φρ. «τινα 
λαβών έσπευσε νά άπέλθη. 

Δεν έννοοϋμεν βεβαίως νά παραδεχθώμεν 
τήν πραςιν ταύτην τοϋ αστείου απομάχου 
τών πυροσβεστ&ν καί τών συν αύτώ, καθότι 
αντιβαίνει είς τό καθήκον, όπερ επιβάλλεται 
τοις πάσι τοϋ παρέχειν σέβας είς τάς Ορη-
σκευτικάς δοξασίας ενός έκαστου. Λυπηρόν 
όμω; έστί νά βλέπη τις τούς λειτουργούς τοϋ 
Γψίστου νά έξακολουθώσιν εισέτι έν λήγον-

τ ι Ιθ' αιώνι νά έξαπατώσι διά θαυμάτων καί 
αγιασμάτων τού; απλοϊκούς καί αθώους τών 
κατωτέρων κοινωνικών τάξεων ανθρώπους. 
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•Έλα, γλνχιί μον ποιητή, παρηγορά νά ΔΩΣΓ,; 

'Στή ξεο/ισμένη μ.ον χ«ρ3μ όπου βαρυστενάζε;· 

'Α-ό τό ¡«¿¡ ¡11* τό ψυ"ΛΡά τ ο ν ?°·ον σ 0 " ν 4 ·Ν|« 
Γιατ\ δέν ΘΛει το'σο ν̂ ΐ>ς τήν δπαρξι ν'άλλάζ») . . : 

ίΛίν εΤνϊ αλήθεια, Ί σ ι ι μ έ ρ , πως είναι σκληρό χρΓιια 

Πο·ν να λαλτίσΐ] τό πουλί να /.αταδϋ ';τό μνήρα; 

Υπάρχει στιγμή, καθ' ήν τό ένστικτο·/ 
των ζώων τούτων είναι θαυμάσιον. Ή Τ'.Ί-
μή αύτη είναι οπόταν τίγρις τις ή λεοπαρ-
δαλις φανή απειλούσα να ποιήση έφοδον κα
τά της μάνδρας. Τότε πρόκειται νά πολε-

*^ι.ήσωσιν οί κϋνες κατ ' ανωτέρας δυνάμεως. 
Άλλοίμονον εις τον κύνα, όστις θ' άπετόλ-
μα μόνος νά συυ.πλακή προς τόσω φοβερόν 
αντίπαλο·/. 

Ό περιπόλων κύων ύλακτεϊ. Οί λοιποί 
πυκνοϋνται και έν συνεπτυγμένη τάξει επι
τίθενται κατά τού θηρίου. Πιθανόν ό αρι
θμός των κυνών νά είναι ανεπαρκής όπως 
καταβάλη τό θηρίον. Τότε άπαντες οί κϋνες 
έκβάλλουσι γοεράς ύλακάς, και λίαν παρα-
τεταμένας, δηλωτικάς κινδύνου, όπως ούτοι 
καλέσωσιν εις βοήθειαν τους κϋνας της γε ι 
τονικής μάνδρατς, οΐτινες αμέσως σπεύδου-
σιν, έπί τω δρω άμοιβαιότητος. Έχουσι 
γνώσιν και αυτοί της συμμαχίας και έπιμα-
χίας, ήν όμως συνάπτουσιν ουχί εγγράφως, 
αλλά σιωπηλώς, διότι, μή όντες άνθρωποι, 
όεν φοβούνται άπάτην ή παρασπονδίαν. 

Οί Όττεντόττοι θεωροϋσι τούς κϋνας των 
ώς μέλη της οικογενείας των. Άμφιβάλλο-
μεν άν έχωσιν άδικον. 

Παράδοία, τρόφψα.— Εις διαφόρους χώ
ρας επικρατεί τό έθος νά τρούγωσι τούς μύρ-
μηκας. Έν Βρασιλία τούς μεγάλους μύρμη-
κα; τρώγουσι με καρύκευμα έκ ρητίνης. Έν 
Αφρική μαγειρεύουσιν αυτούς μέ βούτυρον. 
Έ ν ταϊς άνατολικαϊς Ίνδίαις φρύγονται ώς 
περ ό καφές και τρώγονται ώς αυτός. Έ ν 
Σιάμ τά ώά τού μύρμηκος είναι τροφή περι
ζήτητος και προσφιλής. Έν Μεξικώ έξ α
μνημονεύτων χρόνων τρώγουσι τά ώά εντό
μου υδροβίου, διαιτωμένου έν τα.ΐς λίμναί; 
τϋς ρηθείσης πόλεως. Έν Κεϋλάνη τρώγουσι 
τάς μέλισσας, άφοϋ άφαιοέσωσιν αύτάς ό̂ 
μέλι. Οί Βούσχμεν της Άφ;ικής τριόγουσι 

ΙΝΔΙΚΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ. 

Ευτυχής ό περικλείων έν τώ στηθεί του 
τόν σπόρον τής εύμενείας! Άπό τή ; καρδία; 
του, ώ; άπό πηγής, Οέλουσι ρέει ρυάκια ά-
γαθότητος, ών τά νάματα θέλουσι ποτί^ε·»* 
τήν ανθρωπότητα. 

Καθώς οί κλάδοι τοϋ δένδρου έπαναχύ-
νουσιν είς τήν ρίζαν τόν χομδν, όστις τρέφει 
αυτού;, καθώς ό ποταμός έπαναχέει είς τήν 
θάλασσαν τά ύδατα, άπερ έξ αυτής ελήφθη
σαν, όπως σχηματισΟή ή πηγή του, ομοίως 
καί ή ευγνώμων καρδία ανταποδίδει τάς ευ
εργεσίας άς έλαβ; παρ' άλλου. 

'Π καρδία τοϋ γενναίου ανθρώπου ομοιά
ζει τήν νεφέλην τοϋ ουρανού, ήτις σπείρει 
έπί τής γή ; τούς καρπούς, τήν χλόην καί 
τά άνθη· ή καρδία όμως τοϋ αχάριστου 
ομοιάζει τήν έρημον, ήτις καταπίνει τούς 
ύετούς τοϋ ούρανοϋ καί τούς θάπτει είς τά 
έγκατα αυτής, μή άφίνουσα αυτούς νά πα -
ράξωσί τ ι . 

ΠΟΙΗΣΙΣ 
ΠΡΟΕΤΟΝ ΓΛΛΑΤΗΝ ΠΟΙΗΤΗΝ 

ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΤΟΝ ΜΟΥ ΦΙΛΟΝ 

ΒαρυνΟΥι; Ιξ Ζλων, Ιπ;χαλοϋ;λαι τήν 
άναπα-ΙΟΊΝ τοϋ θανάτου· 



Α Ν Α Τ Ο Λ Η 

Με'σ' τή γλυκερά σου τή λαλιά ανέλπιστα ελπίζω. 
Κ' ή λύρα σου σαν ινδικό γλυκύτατο μ' ευφραίνει . . . 
ΙΙώς θ ' αποχτήσω τή ζωή, για μηά στιγμή, νομίζω, 
Και σαν ποθάνω, τό κορμί 'λαφρύτερο Οά 6«(νη 
Στό σκοτε:νό δωμάτιο του, 'ποϋ δεν 'μπορεϊ" τ ' αγέρι 
Με'σ' τή γαλήνη τή çpr/τή άνησυ/^ά να φέρη. 

% .·ί·Τ:;. 
Αηδόνι μου, μή μοΰ ζητείς v i μάθη; τό δεινό μου 

ΙΙου με κυλά 'ςτό σάβανο, 'ςτό μνήμα ποΰ ανοίγει . . 
Μή τό ζητεΓς/ . . είνε αυτό τό μόνο μυστικό μου/ 
Μα Οά τό μάΟης μια φορά . . 'Σάν ή ψυχή μου φύγτ). . . 
l ' i iv τό κορμί μου κάτωχρο 'ςτό φέρετρο απάντησης 

Κ απάνω 'ςτό κουφάρι μου μια φού-/τα χώμα χύσης! . 

Μιχ μυιτιχιά καΐ θλιβερά φωνή Oi σου λαλήση, 
Και μ}ά Oïi κατάλευκη, στενάζο-·σ«, θρηνούσα, 
Ηά σοϋ φανή κα\ Οά σου 'πη ποΰ εί·/α αγάπησε:, 
Κα\ 'σάν καπνός Oi δ,ιαλυθη . . Λυτή Οά εινι ή Μούσα 
ΊΙ Μούσα μου ή ά'ναρη, ή καταπικραμένη 
ίΐοϋ θέ ν' άφίνη αυτή τή γη κ / απάνω 0 ' άνεβαΐνη . , 

X ' αυτή τή μαύρη δρασι έμενα 0' απάντησης 
I I ' α φ τήν αγάπη τή σκληρή σαν τή φ τ ω / ή ά /τ ίδα 
Ωχρίασα, δ,ιελύθηκα . . . Τήν "έννοια θα ζήτησης 

Kat 0È ναυρης τό πάθος μου - μια κόρη, μια πατρίδα!. . . 
Κα: τότε δάκρυ θλιβερό τ ! 'μάτια σου θα λούση 
Κ' ή λύρα σου τό πένθιμο μονάχη της 0ά κρούση! . . 

β' άνυψωθή 'ςτόν ουρανό ή μαγική φωνή" σου 
Λ α εύ/ηθης σπαραχτικά με χέρ^α σταυρωμένα, 
Πα ναΐρτ) 'λίγη άνεσι 6 φίλος της ψυχής σου, 
Λ'α μή πονη 'σάν τα πουλιά ποΰ φεύγουνε 'ςτα ξένα, 
Τ4 ερμα και τα ορφανά γιατί δέν έχουν ταΓρι, 
Ποΰ τή πικρή τους συμφορά μόνο ή ορφάνια ξέρε:! . . . 

"Ομως του κάκου όλ' αυτά! . . . Ακίνητο τό πτώμα 

"Στό άγριο μου φέρετρο γαλήνια θα κοιμάται, 

θ ά χ ω τα ματιά μου κλειστά, Οάχω κλειστό τό στόμα, 

Κ ι ' από έμενα μάκρυνα τό πάθος 0ά πλανάται . . . 

Τοΰ κάκου τότε ή καρδιά Οά κλάψη κα'ι θα λυώση· 
Πο;ός τή σβυσμένη τή ψυχή μπορεΓ ν ' άναφλογώση; 

Παρακαλώ! μήπω; ξεχνώ π ω ; δέν ζήτω να σβϋσω; 
Συγνώρε,ιε με, ώ ποιητή"! τό πάθο; μέ ζαλίζει. . . . 
Πρέπει, ώ! πρέπει Ιδώ 'ςτή γή κα': μέ καυμούς νά ζήβ»ΐ' 
Κα: τή ζωή ή λύοα σου σε μένα Οά "/αρίζη 
Κάθε φορά ποΰ τε; /ορδές εκείνες 0ά χ:νάη; 
"Οπου σέ κάθε ή / ό τους Oi μέ παρηγοράη;! . · . 

"Ελα λοιπόν παρήγορο Γαλατικυ αου αηδυν:· 

Π^άσε τή λύρα τή γλυκεία και λάλησε μου λίγο. . . . 

Μα μήν αργής! . . αίσΟά-ομαι π ω ; ή ψυχή μου λυώνε: 

' ϊ ά ν τό κερ\ με'σ' τή φο>τιά . . "Α/.' έλα πριν v i φύγω . 

Nat - είνε αλήθεια, Ίσσιμέρ, πως είνε σκληρό κρΓμα 

Πριν νά λαληση τό πουλ': v i κχτεβή 'ςτό μνήμα! . . • 

Κωνσταντινούπολις, S Μαίου 1 8 3 1 . 

Α Λ . Κ. Ρ£ΡΔΙΚΙΔΗ2. 

Λ Υ Σ Ι Σ 

του εν τω προηγ. φυλλαούι) αίνίγματο.; 

Σίρίψος— "Εριιροζ. 

Λ ύ σ ί ς τοϋ λογογριφου 

*Αγε\> αρετής ινοαψογία <Ur ύ.τύρχιι. 

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α 

Προϊόν εντόμων εΤμα: κα'ι υπάρχω ε:ς ναου; 

Όπου πάντοτε μ' ευρίσκεις εις μεγάλην αφθονία·/. 

Ά ν τήν κεφαλήν μ' άλλάξης, μα του; ίσ·/υροί>ς θεοΰ; 

Δις επάνω σου Οά μ' εΟρης μέ μεγάλην εΰκο/ ί α ν . 

Γ Ρ Ι Φ Ο Σ 


