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§ β'·

Γά μέρος τ β ν  γο νέω ν  είς τή ν θρησκευτικήν ανατροφήν.

Ψαύοντες την θρησκευτικήν ανατροφήν αχώρι

στου τής ηθική; ούσαν, περιοριζόμεθα νά δώσωμεν 

μόνον νύξιν τινά περί τού τρόπου δι’ ού αί τρυφεραι 

τών νέων ψυχαί, προγυμναζόμεναι εις τδ  μεγα τούτο 

καθήκον, άναδειχθήσονται αληθείς λάτρει; τού χρι

στιανισμού, περί οϋ, άναβαίνοντες άπδ τού αποτελέ

σματος είς τήν αιτίαν, δυνάμεθα πλέον άναντιβ^ήτως 

νά είπωμεν, δτι είναι επωφελή; καί σωτήριος, ούχί 

διότι πηγάζει παρά θεού, άλλ’ δ τι πηγάζει παρά 

θεού, διότι άπεδείχθη επωφελής καί σωτήριος είς 

τδν κόσμον.

Εν τή  κατ’ οίκον ανατροφή, ή ευσεβεστέρα οι

κογένεια δέν δύναται νά δώστ, είς τά  τέκνα τη ; εί 

μή ατελή θρησκευτικήν αγωγήν’ διότι, καίτοι ΰπδ 

τήν σκέπην αΰτής εξασφαλίζονται άπδ πάσης έτε-

ροδόξου διδασκαλίας, άνατρέφονται δμως ύπδ τήν 

αποκλειστικήν έπιρίοήν μιάς μόνης θρησκείας έν 

πλήρει τώ ν άλλων άγνοια' επομένως ή άνεξιθρησκεία 

θά ήναι είς αυτά άγνωστος. Δεν έννοοΰμεν τήν έξω - 

τερικήν εκείνην άνεξιθρησκείαν, άφ’ ής οΰδείς δύνα- 

ται σήμερον νά έςαιρεθή, σεβόμενος τήν άνεξαρτη- 

σίαν τή ; συνειδήσεως τού άλλου, άλλ’ εκείνην τήν 

ήθικήν άνοχήν, ήτις, μή καταντώσα είς άδιαφορίαν, 

είναι καρπδς ψυχής καλώς άνατεθραμμένης, εύγενές 

αίσθημα μή διδασκόμ.ενον ϋπ’ οΰδεμιας θεωρίας, 

στηριζόμενον δέ έπί τού άμ,οιβαίου σεβασμ.ού, έπί 

τής άγάπης, έφ’ όλων τώ ν γενναίων αισθημάτων 

έκπηγάζει έν τή  ανατροφή, ώς και έν τή  κοινωνία, 

άπδ τής προσεγγίσεως θρησκειών διαφόρων!

Η  δέ δημοσία ανατροφή, έν τή  άπουσίφ τής οι

κογένειας, δέν δύναται μόνη νά έκπληοώστ) τδ μέγα 

τούτο καθήκον άνευ κινδύνου. Α ί άθώαι τώ ν νέων ψυ- 

χαί είναι έν γένει φύσει θρησκευτικαί. Α λλ ’ ΰπάρ- 

χουσί τινες καίτοι σπανιώταται ολίγον εύδιάθετοι 

πρδς τήν θρησκείαν' καθ’ όσον, φαίνεται, ελλείπει 

αϋτοίς ή εσωτερική εκείνη διάθεσις ήν ή όρθόδοξος 

πίστις ¿νομάζει χάριν. Εν τή  περιπτώσει ταύτν) ά; 

έπαγρυπνή τή  ήθική των ανατροφή, άς τηρήση τήν 

άθωότητα τή ; καρδίας τω ν , άλλ’ ά ; μή έπιβάλλτι 

αύτοίς άνωφελή βίαν, ¿λεθρίαν είς τδ  άντιληπτικδν» 

καί είς τδν χαρακτήρα. Η θρησκευτική πεποίθησή
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είναί τ ι  άνεξήγητον' είναί τ ι  θειον' άναπτυσσομένη 

μέν καί ένισχυομένη δι’  ορθής καί πεφωτισμένης δι

δασκαλίας, αλλά κατά τήν Ακριβή έννοιαν του Χρι

στιανισμού είναι άνεπίδεκτος βίας. Οί γονείς τό τε  

«ρέπει εις τήν ανοχήν τού γυμνασίου νά προσθέτωστ 

τήν σωτήριον έπι^οήν των. Η θρησκευτική πεποίθη- 

σις φθάνει ούτως εις τήν έντέλειάν της, διότι διά 

τω ν  μητρικών εμπνεύσεων πίστις ειλικρινής συνδέε

τα ι μέ τήν τής συνειδήσεως έλευθερίαν. Μή λησμο- 

νώμεν όμως δ τι πρός τήν θρησκείαν μή έπιβληθεΐ- 

σαν αυτοί; δέν λαμβάνουσιν αντιπάθειαν, καί δύναν- 

τα ινά  άφοσιωθώσιν είς αυτήν έκ τίνος συμπτώσεως, 

ή διά τής μεταβολής τώ ν  διαθέσεων τού πνεύματός 

τω ν , είς τήν ήλικίαν μάλιστα καθ’ ήν αί αποφάσεις 

τού πνεύματος είναι διαρκέστεραι καί μάλλον πε
φωτισμένοι.

Καλλιεργών τήν τρυφεράν τού παιδός ψυχήν μή 

λησμονής τήν αδυναμίαν τού άντιληπτικού του' δτι 

τινές δύσκολοι τής θρησκείας όψεις άπαιτούσιν ώρι

μον νοΰν καί μάλλον επιδεκτικόν υψηλοτέρων θεω

ριών. Κ α τ ’ άρχάς όδήγει αύτόν διά τώ ν  γλυκυτέ- 

ρων τής καρδίας αισθημάτων διά τώ ν εύαρεστοτέ- 

ρων εικόνων, καί πρό πάντων διά τώ ν ευκάμπτων 

μητρικών περιπτύξεων, ένωνε τάς θρησκευτικός ί- 

δέα; μέ τήν συμπάθειαν προς τήν πάσχουσαν ανθρω

πότητα, μέ τό  σέβας προς τήν αδυναμίαν. 0  Χρι

στός επί τού σταυρού όμιλεΐ πρός τούς παΐδας μέ 

μεγάλην ευγλωττίαν. Η μήτηρ τού Χριστού κερδί

ζει ευκόλως τήν καρδίαν τού παιδός προ ¿λίγου έξ- 

ελθόντος από τάς μητρικά; άγκάλας. 0  παράδει

σος είναι γλυκεία τροφή είς ταύ τα ; τάς χαριέσσας 

φαντασίας, άφ’ ών οί περισπασμοί τής ζωής δέν ά- 

φήρεσαν ακόμη τήν δρεξιν τού νά θέλγωνται υπ’ αυ
τού καί έν αύτώ νά έντρυφώσιν.

Είς τήν πρώτην ταύτην ήλικίαν ή ευσέβεια τού 

παιδός δεν έλαττούται εί μή υπό δευτέρου λόγου 

αιτίων, ατινα πρέπει νά προλαμβάνωμεν' οίον, υπό 

τής έκ τώ ν πολύ εκτεταμένων τελετών προεοχομέ- 

νη; άπαυδήσεως καί υπό υπερβολική; αυστηρότητες' 

αλλά καθ’  όσον τό πνεϋμά του καλλιεργούμενου γ ί

νεται έπιδεκτικώτερον, πρέπει νά δίδωμεν είς τήν 

θρησκείαν ολην αυτής τήν δύναμιν, ένισχύοντες τήν 

θρησκευτικήν πεποίθησιν διά τώ ν θέλγητρων τής έ- 

πιστημης καί τής ίκανότητο; τώ ν  έπαγγελλομένων 

αυτή; τήν διδασκαλίαν' διότι ή επιτυχία τού μεγά

λου τούτου σκοπού κυρίως από τούτου έξαρτάται.

Η περίεργος τού παιδός άντίληψις συνειθισμένη είς 

τάς θελκτικωτέρα; σπουδάς, είς τού; καλλιτέρους 

τρόπους τού συλλογίζεσθαι καί τού άποδεικνύειν, 

είναι τό τε  πλέον απαιτητική πρός τούς πνευυατι-
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καμμία καλλιέργεια δέν είναι ανωφελής είς άνθρω

πον έπιφορτισμένον νά διδάσκη καί νά ριατασταίνγι 

ευάρεστου είς τήν νεολαίαν τήν θρησκείαν. Απαιτεί

τα ι ευσέβεια πεφωτισμένη, πολλή επιστήμη, πολλή 

έτοιμότης πνεύματος, μεγάλη ¿ρθή κρίσις, γλυκύ- 

τη ; ευάρεστο; άνευ άδυναμίας καί άνευ. κολακείας' 

καθ’ όσον είς τούς παΐδας είναι πολλή ύποπτα τά  πα

ράκαιρα δείγματα υπερβολικής τρυφερότητος καί 

συμπάθειας. Λ ;  πρός τήν έμφασιν τής επαγγελίας, 

αυτη κινούσα τά  βίαια αισθήματα εΰρίσκοντα τρο

φήν έν τώ  βίω έλκύει τόν τέλειον άνδρα είς τήν θρη

σκείαν, άλλ’ άπομακρύνει απ’  αυτής τούς παΐδας ών 

τό πνεύμα είναι έν ήρεμίφ.

Επί τέλους φρόντισον ινα ή θρησκεία άναδεικνύη 

διά τώ ν έργων τούς ώραιοτέρους καρπούς της. Η  υπό 

τάς έμπνεύσεις αυτής άνατρεφομένη ψυχή, ά ; δια- 

κρίνηται προ πάντων διά τής ¿ξιδιασμένης αυτής 

γλυκύτητος, καί τής γαλήνης τής αρετή; της' ας 

άγνοή τό  μίσος, καί ά ; άγαπά πάντοτε τόν Θεόν έν 

τοΐς άνθρωποι;' άς στολίζη  τήν εύσέβειάν της μέ 

υπομονήν καί άς στηρίζϊ) αυτήν έπί τής δικαιοσύ

νης. Ούτοι είναι οί γνήσιοι καρποί τής αγία; ήμών 
θρησκείας.

Τωόντι έάν έπιβλέψωμεν είς όσα άκαταλόγιστα 

αγαθά έπέφερεν αυτη είς τόν κόσμον, άναφανεΐσα 

καθ’ αυτό είς τήν στιγμήν καθ’ ήν ή άνθρωπότης 

φθάσασα είς τόν κολοφώνα τής διαφθοράς έπαπει- 

λεΐτο υπό γενικού ναυαγίου, θέλομεν πεισθή ότι αυ

τη  είναι ό είς τόν άνθρωπον άποκαλυφθείς πολυτι- 

μ.ότατος θησαυρός, έπενεργοϋσα δραστηρίως, καίτοι 

ολίγον έπαισθητώς, έπί τής καταστάσεω; τώ ν λαών' 

ήτις, ό ,τι καί άν εϊπγ ό άσεβή; θεωρών αυτήν ώς 

πρόληψιν, είναι ή βάσις τή ; δημοσία; ηθικής, διότι, 

ενισχύουσα τήν δύναμιν τώ ν νόμων, άποτρέπει από 

τών αθεμίτων πράξεων αΐτινε; έκφεύγουσι τόν τού 

νομοθέτου ¿φθαλμόν καί τόν βραχίονα τής δικαιο

σύνη;, άνακουφίζουσα διά παρηγοριών καί ελπίδων 

τό  έπίπονον άχθος τή ; ζω ή ; ! Διό πά ; άνθρωπος 

προικισμένος μέ νούν καί αίσθημα πιστεύει εί; τόν 

Θεόν καί εί; τήν άθανασίαν, ή ; έχει έν έαυτώ τ ι  

προαίσθημα.

Αυτη στηριζομένη έπί τή ; φιλανθρωπία; τής ει

ρήνη; καί τής υπομονής, κηρύττουσα Λχντα τά  κα- 

ήκοντα τής δικαιοσύνη; καί τή ; αγάπης, έπί τή  

ίάσει τώ ν αιωνίων αμοιβών καί ποινών, ένθουσιάζει 

τήν άνθρωπίνην καρδίαν εί; τήν άρετήν' ήμερόνει 

τόν χαρακτήρα τώ ν λαών' προετοιμάζει τήν οδόν 

είς τήν ήθικήν τελειότητα ' καί επιφέρει τήν ευδαι

μονίαν ής ό άνθρωπος έν τώ  κοινονικώ βίω είναι έπι- 
εκτικός.

κούς οδηγούς της, άφ’ ό τι θά ήναι ύστερον μεταξύ Αύτη εςυψωσασα βαθμηδόν τό  πνεύμα διά τών
τώ ν παθών καί τού βίου. Κανέν δώρον τή ; φύσεως, I άρχών τή ; ίτότητος, συνέτριψε τάς άλύσεις τού δε-
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βποτισμοϋ καί τής άρχαίας δουλείας, ή τι; πλέον τού 

ήμίσεο; τής άνθρωπότητος είχε καταβιβάσει είς τήν 

κατάστασιν τώ ν κτηνών' προδιαθέτουσα τό  πνεύμα 

ϊν ’  άπολαμβάνη τώ ν  γλυκέων ναμάτων τής ελευθε

ρίας καί έντός τώ ν  δεσμών !
Αυτη έν τώ  πυκνώ τού μεσαιώνος σκότω, γενο- 

μένη & λύχνος τού φωτός είς τά  τό τε  τήν Εύρώπην 

πλημμυρίσαντα βάρβαρα έθνη, καί έν μέσω τής 

κλαγγή; τών όπλων καί τώ ν καταστροφών έντός 

τώ ν Μοναστηρίων της διασώσασα, ώς άπό δευτέ

ρου κατακλυσμού, τήν εστίαν τώ ν έπιστημών τά ; 

τέχνας καί τ τ ν  γεωργίαν, έθεσεν οΰτω τά  θεμέλια 

τή ; άναγεννήσεως τώ ν φωτοιν επι τή ; ηδη καταπι- 

πτούσης σεσαθρωμένη; τώ ν Γραικο-ί*ωμαίων οικο

δομής, γενομένη τό  κέντρον τής Χριστιανικής Ευρω

παϊκή; Δημοκρατίας καί τού νεωτέρου έξευγενισμού.

Αλλ’ ώ ; πρός τούς Ελληνα; ήμά; τ ί ;  άγνοεΐ, ότι 

ή Ορθόδοξο; θρησκεία ήμνώ, ή τοσούτον τώ ν άλλων 

Χριστιανικών αιρέσεων υπερέχουσα, είναι ή πρώτη 

θυγάτηρ τού Χριστιανισμού, έγκαυχωμένη είς τά 

πρωτότυπα τώ ν αρετών τώ ν μεγάλων της ά γ ιω ν ; 

ό τι είς Ελληνικήν φωνήν καί έπί Ελληνικού έδάφους 

ό κορυφαίο; τώ ν Θεολόγων τό  "  Εν άρχή ήν ό λό

γος, »  όπου άλλοτε υπό άλλην έποψιν ό κορυφαίος 

τώ ν Ποιητών τό  «  Μήνιν άειδε, » έξεφώνησεν; ότι 

ή σωστική αυτη κιβωτό; διέσωσε τό  έθνος άπό τού 

προφανούς αυτού ναυαγίου; τ ίς  σεμνυνόμενος σήμε

ρον, παρελθόντος τού κινδύνου, είς τήν έπίζηλον έπω- 

νυμίαν τού Ελληνος άναπολούσαν ήμΐν τοσούτον 

θελκτικά; αναμνήσεις, δέν ήθελε φέρει άνευ αυτής 

έπί τού μετώπου του μέχρι τής σήμερον τό δουλι

κόν στίγμα ραγιάς, ή άλλο έτι αίσχρότερον ; 

0  μή σεβόμενο; άρα έν πεποιθήσει αυτήν είναι ά- 

γνωμονέστατο; προ; τήν σώτειραν τής πατρίδος ώ ; 

πρός τό  παρελθόν, άντιπολιτικώτατο; ¿>; πρός τό 

μ,έλλον. Διότι ώς πρός τό  παρελθόν, έν διαστήματι 

τεσσάρων αιώνων θέσασα αύτη μεσότοιχον άδιάρ- 

ρηκτον μεταξύ Ευαγγελίου καί Κορανίου, ού μόνον 

έμπόδισε τήν διά τώ ν δολιωτέρων μέσων καί βιαίας 

καταπιέσεως υπό τού κοινού έχθρού ένεργουμένην 

συγχώνευσιν δεσποτών καί δεσποζομένων, ήν ούτος 

έντελώ; έπέτυχεν έν τή  κεντρική Ασία; καίέν Αφρική, 

άλλά διετήρησεν έν ταύ τώ  τήν ήθικήν δύναμιν τού 

έθνους, τήν γλώσσαν καί τά  γενναία τή ; έλευθερία; 

αισθήματα, ά τινα έπί τέλους έπέφερον τήν άπολύ- 

τρωσίν το υ ! ί ΐ ;  πρός τό  μέλλον, ό άγνοών παντάπα- 

σι τήν διασκευήν καί λύσιν τού μεγάλου Ελληνικού 

δράματος, δύναται ν’ άμφιβάλη ότι, τού Βανδάλου 

ϊβοαχήμ διά πυρός καί σιδήρου άνευ άντιστάσεως 

καταστρέφοντος πλέον τού; καρπούς καί τά  εί; άεί 

άξιομνημόνευτα άθλα τή ; άνίσου επταετούς πάλης, 

καί ήδη στεναγμοί γοεροί καί ποταμοί αιμάτων έ-

μελλον φεύ ! νά ματαιωθώσι, θεία χειρ έσωσε τήν 

Ελλάδα ; άρα διά τώ ν αυτών μέσων καί διά τής αυ

τής όδού πρέπει νά συμπληρώσωμεν τό  ϊργον τής 

έθνικής ήμών άποκαταστάσεω;' εΰγνωμονούντες τώ  

ΐψ ίσ τω  καί ταΐς τρισίν εϋεργέτισι μεγάλαις δυνά- 

μεσιν, αΐτινες καί το ι άργά έν ώρα τού περί τώ ν  ό

λων κινδύνου προελαβον τόν έπικείμενον όλεθρον' ζη- 

λούντε; έν τή  θρησκευτική άνατροφή τόν νέον Ευ- 

ριπίδην τή ; ένδοξου Γαλλίας ί ’ακίναν, δστις γράφων 

πρός τόν υίόν του άναδειχθέντα ουχ ή ττον ποιητήν 

τού πατρός του έφάμιλλον τ ώ  έλεγε··, ότι ή μεγα- 

λειτέρα ευτυχία ήν δύναται νά τ ώ  εύχηθή είναι, νά 

τόν βλέπη φοβούμενου τόν Θεόν καί άφοσιούμενον 

εί; τήν αυτού λατρείαν (*).

ΚΕΦΑ ΛΑΙΟΝ 

§ ά.

Τό μέρος τών γονέων εί; τήν ανατροφήν το5 χαρακτήρος 

Είναι γνωστόν ό τι έκ τού χαρακτήρος πηγάζει ή 

κυριωτέρα α ιτία  τή ; τοσαύτη; διαφορά; μεταξύ τών 

άνθρώπων' ή δέ ισχυρά έπι^ροή του τούς άποκαθιστά 

ευτυχείς, ή δυστυχείς, έπιζητήτους ή άποφευκτέου; 

υπό τώ ν όμοιων των, άνεξαρτήτως τών πλεονεκτημά

τω ν τού πνεύματός των, τώ ν προτερημάτων τή ; καρ- 

ία; τω ν καί τώ ν  περιπετειών τή ; τύχη; των. Μολο

νότι ή φύσις έχει ώ ; έκ τούτου έφ’ ήμών μεγάλην ίσχύν, 

πρέπει νά όμολογήσωμεν πρός τιμήν τού άνθρώπου, 

ό τι υπάρχει καί άνατροφή τού χαρακτήρος. 1Ϊ πρώ

τη  αύτη α ιτία  τώ ν πράξεων ήμών ΰπόκειται εί; τήν 

έπιόροήν άλλων αιτίων ' μεταβάλλεται διά τή ; έ

ξεως, καί διά τώ ν αισθημάτων τώ ν  όσων μάς περι- 

κυκλοΰσιν, εί; τό  πρώτον στάδιον τή ; ζω ή ; μά

λιστα.
Η  ζω ή  τού γυμνασίου χωρίς ν’  άλλοιώση τήν άν- 

εξάλειπτον διαφοράν ήν ή φύσις έθεσε μεταξύ τών 

άνθρώπων, άναπτύσσει έν γένει εί; τόν χαρακτήρα 

τού παιδός τά  στοιχεία τής δυνάμεως καί τής άνεξ- 

αρτησίας. Υποχρεωμένος νά έξασφαλίζη τήν έλευ

θερίαν καί άνάπαυσίν του, γνωρίζει ό τι ή ίσότη; κα· 

ταστρέφεται έκ τή ; έλλείψεως τής ίδιας του ένερ- 

γείας. Η  δ’ έλλειψι; ιδιαιτέρα; όπερασπίσεω; άπέ- 

ναντι τώ ν  δυσκολιών τού συνήθους τού μαθητού 

βίου, είναι αξιόλογος προπαρασκευή είς τήν άπαι- 

τουμένην δραστηριότητα έν τή  άνδρική ηλικία. 

Αλλά συγχρόνως πρέπει νά πεισθή, ό τι ή δύναμίς

( ' )  Je ne saurais m 'em pêcher de vous d ire , m on cher fils , 

que je  suis très-content de lou l ce que vo ire  m ère m'a écrit de 

vous. Je vo is  par ses lettres que t o u s  êtes tort attaché à bien 

fa ire , m ais sur tout que vous craignes D ieu , et que vous p r e 

nez du p la is ir a le  serv ir. C 'est la plus grande satisfaction que 

je  puisse re cevo ir , et en m êm e temps la m eilleure fortune que

Ije  vous puisse souhaiter ; j'espère  que plus vous ires en avanl 

plus vous trou verez, qu 'il n 'j  a de véritable bonheur que ce

lu i-là . (R a c in e .)



του αύ;άνει έτι ¡/άλλον ε:; τήν εκούσιον πειθαρχίαν. 

Διό αΰτη έπαγρυπνοϋσα έκ του πλησίον άφ’ έαυτής 

εις τάς σχέσεις τω ν μαθητών, καί μή περιμένουσα 

τάς διαμαρτυρήσεις τού κατεπιεσθέντο; καί προσ- 

οληθέντος, θέλει είσθαι άκαμπτος καί ισχυρά, έως 

ού έςορίση άπό τού γυμνασίου τήν μοναρχίαν, καί 

έςαλείψτ) άνεπιστρεπτεί τήν έξάσκησιν τής υλικής 

δυνάμεως, τάς ποοσβολά; καί τάς ύβρεις, άφίνουσα 

τήν υπεροχήν εις τά  προτερήματα τοϋ νοός καί τής 

καοδίας.

Αλλ ’ εις τήν ανατροφήν τοϋ χαρακτήοος εν τώ  

γυμνααίω, δ παϊ; είναι συνήθως αγέρωχος καί προ 

πάντων απαιτητικός πρός δλους. Απαιτεί πολύ άπό 

τω ν  άνωτέρων του, πολύ άπό τώ ν ¿μοίων καί πολύ 

άπό τω ν κατωτέρων του. Κριτής αυστηρός των διδα

σκάλων του, κριτής άνυπόμονος τω ν ελαττωμάτων 

τω ν συμ,μαθητών του, είναι άδύνατον νά εύχαριστηθή 

άπό τω ν φροντίδων τώ ν τροφέων καί υπηρετών του. 

Η γενική αυτη άπαίτησις συνοδευομένη μέ φυσικήν 

τινα  τραχύτητα, ήν αί επιπλήξεις καί αί τιμωρίαι 

δέν είναι ίκαναί νά ύπερνικήσωσι, περιμένουσι τήν 

διόρθωσίν τω ν  άπό τής επαφής τοϋ κόσμου καί τής 

οικογένειας.

Επομένως τό  κυριώτερον ταύτης καθήκον είναι 

νά διδάξη τον παίδα νά ύποφέρη μέ πραότητα τά 

έλαττώμ,ατα τώ ν  άλλων, διά τής πάντοτε παρού- 

σης συναισθήσεως τώ ν ίδίο,ν του ελαττωμάτων, καί 

διά τίνος ύψηλοτέρα; όψεως τής άνθρωπίνης άδυνα- 

μίας. Τοϋτο θέλει επιτύχει εύκολώτερον κάμνουσα 

αυτόν προσεκτικόν ν’  άνακαλύπτη, διά παραδειγ

μάτων μάλλον ή διά λόγων, τήν συνήθως συγχω- 

ρητέαν αιτίαν τώ ν ελαττωμάτων τοϋ πλησίον' ότι 

δηλαδή παρά τούτω  δυστυχήματα, εν οίς άναξίως 

ΰπέπεσεν ηϋξησαν τήν δυσπιστίαν, καί τήν άνησυ- 

χίαν τοϋ πνεύματός του' παρ’ έκείνω μεγάλη τις ευ

τυχία έπέφερεν οχληράν άρέσκειαν τού έαυτοϋ του' 

παρ’ άλλω τινί ή συναναστροφή μετά πεπαιδευμέ

νων καί νουνεχών άνδρών ένέπνευσε τήν άδικαιολό- 

γητον άπαίτησιν ότι το ί; ¿μοιάζει' ή ζω ή  πολύπει

ρος, τήν εξιν τών μακρών διηγήσεων' ή πείρα διά 

πικρών δοκιμασιών άποκτηθεϊσα, τήν κατάχρησιν 

τώ ν γνωμικών καί φορτικήν τινα  γνώσιν. 0  μή γνω - 

ρίζων τήν ανθρωπότητα θορυβείται καί παραπονεί- 

τα ι ευκόλως' άλλά τοσούτω μάλλον θά ηναι συγ

καταβατικός όσω κάλλιον γνωρίζει τά  ελαττώματα  

τώ ν άνθρώπων. Ας έπεκτείνη τήν συγκατάβασιν τοϋ 

μαθητοϋ επί τώ ν υπηρετών του' ούτος πρέπει νά έν- 

τρέπηται νά τού; θέλη καλλιτέρους άφ’ όσον αύτός 

δεν είναι' άπαιτώνυπ’ άνθρώπων άπαιδεύτων προτε

ρήματα, άτινα αδτός δεν άπέκτησε διά τής παιδείας.

Θέλει συγχωρεί καί υποφέρει έτι μάλλον τά  

τώ ν άλλων ελα ττώματα , εάν συνειθίζη νά τά  συγ-
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κpivrj μέ τά { άρετάς το>ν, σχηματίζων μεταξύ 

τώ ν άρετών καί τώ ν  ελαττωμάτων τω ν έν είδος 

ισορροπίας. Τοιαϋται σκέψεις θέλουν τόν έκπλήτ- 

τει, εΐδοποιοϋσαι αυτόν ό τι χάνει πολύ καί πράτ

τε ι μεγάλην άδικίαν άπομακρυνόμενος άπό τινων 

άνθρώπων διά τινα έλα ττώ μ α τά  τω ν ' δ τι πολλά 

τούτων, φαινόμενα πολύ δυσάρεστα, είναι άπόδειξις 

τής άπλότητος καί τής τιμ ιότητάς τω ν, άτινα οί 

κακοί γνωρίζουν νά ύποκρύπτωσι καί νά τροποποι- 

ώσιν, ό τι η ΰπερτάτη τέχνη τώ ν  τιμίων άνθρώπων 

συνίσταται, εί; τό νά μαντεύη 6 είς τόν άλλον διά 

τώ ν  ελα ττωμάτων του καί νά υποφέρωσιν άλλήλους.

Αλλ η αληθής οδός πρός τήν υπομονήν καί πρός 

τήν πραότητα είναι, νά τόν κάμγι ν’  άναλογίζηται 

μετά πεποιθήσεως πόσον ολίγης άξία; είναι τά  άντι- 

κειμενα εκείνα, ένεκα τών οποίων δ άνθρωπος χάνει 

συνήθο»; τήν άνεκτίμητον γαλήνην τής ψυχής του, 

καί την γλυκείαν άπόλαυσιν τής ζωής του. Ερεθιζό- 

μεθα ώς επί τό πλεϊστον ένεκα τυχαίων συμβάντων 

αλλά συχνών, ε-εκα ελλείψεων ελαφρών άλλ’ άνα- 

ποφεύκτων, δι’ άς επέρχεται άνυπομονησία τις άκα- 

ταπαυστος άλλά πάντοτε άνωφελής, ήτις μάς ενο

χλεί καί άφαιρεϊ τήν εσωτερικήν μας ειρήνην. Δεν 

είναι λοιπόν αύται αί δυσάρεστοι περιπτώσεις τής 

άύυναμίας τώ ν άλλων αΐτινες άνυψοϋνται μέχρις ή- 

μών, άλλ’ άπ εναντίας ημείς ο'ίτινες άρεσκόμεθα νά 

καταβαίνωμεν μέχρις εκείνων ζητοϋντες τήν άνη- 
συχίαν τής ψυχής μας.

Αρχαίος τις σοφός ορθότατα τω όντι παρετήρησεν 

ότι αί καθημεοιναί άνησυχίαι μας καί οί κατά  τών 

ελα ττω μ άτω ν τώ ν άλλων ισχυρισμοί μ.ας, κατά μέ

ρος λαμβανόμενοι καί είς τόν καιρόν τω ν φαίνονται 

σπουδαίοι, άλλ’ είς τό  σύνολον αυτών καί μακρόθεν 

θεωρούμενοι μηδενίζονται' ενώ δέ άναλογιζόμενοι 

επιμόνως έκαστον αύτών συνταρασσόμεθα, εάν αρ

γότερα  έπιβλέψωμεν έπ’ αυτών τά  πάντα έκλείπου- 

σιν, ή μάλλον τά  πάντα συγχέονται είς τήν αόρι

στον άνάμ.νησιν τώ ν άηδιών μ.ας.

Η  εΰγενής συμπεριφορά (politesse) είναι ό κομ

ψός τρόπος τής υπομονής καί προιότητος ήν χοεω- 

στοϋμεν άλλήλοις. Η τιμή ήτις είναι είς τόν ηθι

κόν κύκλον ό ,τι τό  αίσθημα τής ιδίας ημών συντη- 

ρήσεως είναι είς τόν φυσικόν, έχει τήν έυγενή συμ

περιφοράν ώς φυλακτήριον καί σκέπην. Λύτη διαχέει 

πέριξ ημών προφυλαχτικήν τινα άτμοσφαίραν δε- 

σμεύουσαν τάς παραφοράς μας, άπέναντι τώ ν ερεθι

σμών τώ ν άλλων. Διά νά τήν διασχίσωμεν καί διά 

νά τήν όπερβώμεν, είναι άνάγκη νά κοταστρέψωμεν 

τήν ίσχύν τής έςεως' είναι άνάγκη νά έπιβάλωμεν 

εαυτοί; βίαν άνωτέραν τής συστηματικής ημών σκέ- 

ψεως, καί τής διατηρήσεως τής μεταξύ τώ ν άνθρώ

πων ειρήνης. Ποσάκις ή ευγένεια τώ ν  τρόπων μάς
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Ισωσε1/ άπό τώ ν άλλων τά ; παραφοράς καί άπό ήμάς 

αυτούς, δεσμεύσασα διά τής συνήθειας καί διά τής 

γλυκείας ανάγκης τήςέξεως, δ,τι υπάρχει δεσποτικόν 

καί βίαιον είς τό  βάθος πάσης άνθρωπίνης καρδίας!

Πρός τούτοι; θέλεις κάμει τού; παίδας νά αίσθαν- 

θώσι τήν χάριν καί τήν ωφέλειαν τής εύγενοϋ; συμ

περιφορά;, δίδων πρός αύτού; νά έννοήσωσιν ότι αΰ- 

τη  δεν χρησιμένει μόνον νά κοσμή τά ; συναναστρο- 

φά;, άλλ ’ έν ταυτώ  νά είρηνοποιή τήν κοινωνίαν' 

νά έξευγενίζη τόν δημόσιον βίον καί τά  έλευθέρια 

ημών έργα' ό τ ι δεν έξαρκεϊ νά ηναι εύγενεΤ; πρός 

τούς διδασκάλους τω ν άλλά καί πρός τούς συμμαθη- 

τάς το)ν ' σεβόμενοι μόνον τού ; δ.δασκάλους είναι ώς 

νά μή σέβωνται ούδένα, διότι πολλάκις ποάττουσι 

τοϋτο έξ άνάγκη;' άλλ’  άπ αξ εύγενεϊς μεταξύ το>ν 

θέλουν είσθαι τοιοϋτοι διά πάντοτε καί πρός πάντα;.

Η  έλλογος άμ.φισβήτησις ζωοποιείται συνήθως 

διά τής εύγενοϋ; συμπεριφοράς, καί είς τό  σέβας τής 

άνθρωπίνης αξιοπρέπεια; είναι ή βάσι; καί δύναμ,ίς 

της. Συζήτησις επί σοβαρών άντικειμένων μ ετ εύ- 

γενοϋς συμπεριφοράς, είναι τω όντι ή λαμπροτέοα 

μαρτυρία τοϋ πολιτισμού άληθώς έξευγενισμένου 

καί ελευθέρου έθνους.

Επειδή ή εύγενή; συμπεριφορά γεννάται άπό τοϋ 

αίσθήμ,ατος τής άνθρωπίνης άξιοπρεπείας, πρέπει 

παντοΰ νά τήν σέβηται καί νά ηναι όμοία πρός πάν

τα ; ' άναγνωρίζουσα δι’  όλων τώ ν φάσεων αυτής τής 

άνθρωπότητος τήν εικόνα. Τπάρχει τέχνη πλέον ά- 

ςιομίσητος εκείνης, ήτις μά ; υπαγορεύει νά χρωμα- 

τίζωμεν τήν συμπεριφοράν ημών, άποδίδοντε; αυ

τήν κατά τούς βαθμούς καί τά  πλούτη; Πολλά Ο

λίγον έν/οοϋμεν αύτήν εάν φαινώμεθα εύγενέστεροι 

πρός εκείνου; παρ’ ών έλπίζομεν ή παρ’ ών φοβού- 

μεθά τ ι, παρά πρός εκείνους ο'ίτινες έχουσί τ ι  νά έλ- 

π ίζωσι παρ’ ημών ή νά φοβώνται. Πεφωτισμένο; 

νοϋ; καί ψυχή τωόντι άγαθή καί γενναία άποστρέ- 

φεται τόν άγενή τούτον υπολογισμόν, είς όν έν το 

σούτω άνάγονται αί βαθμολογίαι τώ ν  εύγενών ήμών 

τρόπων. Πρός ποιον δέν χρεωστοϋμεν εύγενή συμπε

ριφοράν ; τήν χρεωστοϋμεν πρός αυτούς εκείνους ου; 

δικαίως κατακρίνομεν' πρός αύτούς εκείνου; οΰς 

προσβάλλομεν εν όνόματι τοϋ νόμου.

Πλήν διά ν’άπαιτήση τ ι ;  άπό τοϋ παιδός τήν άλη- 

θώ ; εύγενή συμπεριφοράν, πρέπει νά περιμείνη νά 

ηναι ικανός νά καταλάβη τήν έννοιαν αύτής καί τήν 

άξίαν. Αωρος ευγένεια, ·?,ν πολλάκις οί γονείς καί τά  

γυμνάσια άπαιτοϋσι παρ’ αύτοϋ, ύποχρεοϋντες αυ

τόν νά όμοιάζη του; τελ.είους άνδοας, ού μόνον είναι 

πιθηκισμός πολύ γελοίος άλλ’ έν ταυ τώ  πολύ επι

κίνδυνος, διότι 6 παίς γινόμενος φιλάρεσκο; δέν ά- 

νυψούται ποτέ μέχρι τοϋ αισθήματος τής άληθοΰ; 

εύγενείας. Αλλά μεταξύ τώ ν παίδων παρ’ οίς ή α

περίσκεπτος καί σκληρά ματαιότης τώ ν οικογενειών 

διαφθείρει τόν καρπόν έν τώ  άνθει, ό διά βεβιασμέ

νων τρόπων άνατρεφόμενο; παίς δέν είναι ό μόνος 

άξιος έλέους.

Αλλη τις έλλειψις κοίσεως παρακινεί συχνάκι; 

τούς γονείς νά προσβάλλωσι κατά πρόσωπον τήν 

αίδήμονα τοϋ παιδός δειλίαν, ίνα τόν άπογυμνώσω- 

σιν αύτή; διά τής βίας. Αύτη ή έπίσπευσις δέν είναι 

άνευ κινδύνου' καθ’ όσον συγχέοντες δύο διαφόρους 

αιτίας τή ; δειλίας τοϋ παιδός, έπαυξάνουσι πολλά

κις ό ,τι θέλουν νά διορθώσωσιν. Τπάρχει τις άξιέρα- 

στος δειλία γέννημα ειλικρινούς μετριοφροσύνης, προ- 

ερχομ.ένη άπό σέβα; πρός τούς άλλους, καί άπό υ

περβολικήν συναίσθησιν τής ιδία; ήμ.ών αδυναμία;' 

μεταδίδουσα είς πάντας τού ; λόγου; καί εί; πάσας 

τάς πράξεις ήμών πλήρη χάριτος άνησυχίαν. Τπάρ- 

χει καί άλλη τις δειλία προερχομένη άπό υπερηφά

νειαν ύποπτον, καί άπό ύπερβολικήν προσοχήν τής 

ιδίας ήμών άξιοπρεπείας. Φοβούμεθα νά μή μάς έν- 

νοήσωσι κακώς καί ουτω πως νά μά; κρίνωσι' προ- 

φυλαττόμεθα νά μή δώσωμεν λαβήν εί; τούς άλλ.ους 

νά μά; κατακρίνωσι, καί σιωπώμεν δι’  υπερηφάνειαν 

ώς άλλ.οι όμιλ.οΰσι διά ματαιοφροσύνην. Ούδεμ.ία 

τών δειλιών τούτων είναι έπικίνδυνος, έάν πολεμοΰν- 

τες αύτάς δέν άναμιγνύωμεν τήν άποδειλίασιν ή τήν 

πικρίαν' έάν τάς άφίνωμεν μετά ποαότητο; εί; τήν 

έπενέργειαν τοϋ καιρού καί τής πείρας.

§ β '·

Τ ό  μ έρ οςτδ ιν  γο νέω ν  ε ί; τή ν  ανατροφήν τοϋ  σώ μ α τος .

Είς τό σπουδαιότατον τοϋτο μέρος τής άνατρο- 

φή; τοϋ παιδός οί γονείς πρέπει νά έννοήσωσιν, ότι 

ή μεσολάβησις αύτών είναι προ πάντων άπαραίτη- 

το ; καί άναγκαία. Δέν υπάρχει γύμνασι; άρκετά 

θελκτική καί δραστήρια, ίκανή νά έπιφέρη τήν ισορ

ροπίαν εί; τό νεαρόν τούτο σώμ.α, κουρασμένον έκ 

τή ; δλως άντιθέτου εί; τήν φύσιν του άκινησίας, καί 

έκνευρισμ.ένον άπό τοϋ άκαταπαύστου τού πνεύ

ματός του άγώνος. Αί φροντίδες τώ ν γονέων καί 

τώ ν διδασκάλου έπέρχονται συνήθως πολύ άργά, 

ότε δ παί; έκδοτος είς τήν κακήν έξιν, δέν έχει 

πλέον όρεξιν είς τά ; ασκήσεις τάς μόνας δυναμένας 

νά τόν θεραπεύσωσι καί νά σώσουν, ή  φυσική άδρά- 

νεια, καί ή έξ αύτής προερχομένη ¿γ.θυμία είναι οί 

αληθείς διαφθορείς τής νεολαίας μας, δι’  ήν δέν υ

πάρχουν τά  έλατήρια έκείνα, άτινα τοσοϋτον έπε- 

νήργουν έπί τή ; νεολαίας τώ ν  άρχαίων προγόνων μας 

καί τώ ν Ρωμαίων. Αυται είναι αί λυπηραί αίτίαι 

αί μαραίνουσαι τήν υγείαν καί τήν φαντασίαν τοσού- 

τω ν νέων' αί άφαιροϋσαι αύτοίς πρόωρα τήν έπιθυ- 

μίαν τή ; ζω ή ; καί τόν τοϋ καλού πόθον.
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É  φυσικωτέρα τώ ν  άσκήσιων 5 περίπατος είναι, 

ώς φαίνεται, η προτιμοτέρα εν τοΤς γυμνασίοις' 

αλλά λησμονούν, δ τι 5 περίπατος χωρίς σκοπού 

τίνος θελκτικού καί μ εταλλαγή; άρμοδίας είναι πο

λύ οχληρός εις τού ; παΧδας. Νά ΰπάγωσι τακτικώς 

εις τύν αύτύν τόπον καί άπύ τύν αύτύν δρόμον- νά 

έπιστρέφωσιν ει; τήν προσδιωρισμένην ώραν, μετά 

τινα  στάσιν ώρισμένην, είναι διά τούς παιδας ουτω 

μονότονον, ώ στε πολλοί αύτών ευρίσκουσι πλέον εύ- 

χάριστον άνάγνωσίν τινα, διστάζοντες μεταξύ τού 

περίπατοι» καί τού περιορισμού τού γυμνασίου. Ó 

περίπατο; τών παίδων άπ’ εναντίας πρέπει νά δ- 

μοιάζη μέ διασκέδασιν εξοχής, καί ή οικογένεια 

πρέπει νά τδν άναπληροΧ έν ελλείψει τού γυμνασίου. 

Δεν υπάρχει δάσος τοσοϋτον άδιάβατον, δρόμος το- 

σούτον δύσβατος, έξοχή τοσοϋτον μακρυνή, ικανά 

νά κουράσωσι τήν ενέργειαν τοΰ μαθητού, διασκεδά- 

ζοντο; εις τόπον εύάρεστον συν οίς ευαρεστείται 

νέοις.

Τάς πλέον ευχάριστους διάκο πας περνούν έντύς 

τώ ν  ώραιοτέρων τόπων, καί πρύ πάντων έντύς τών 

πλέον ακαλλιέργητων καί αγρίων. Τύ γυμνάσιον, ή 

πόλις, δ περιορισμός ας λησμονώνται προ; ώραν, άς 

αντικασταίνηται δ καθαρός άήρ, οί μακροί δρόμοι, 

καί προ πάντων ή έλευθερία, άνευ τής δποίας οΰδείς 

είναι ευτυχής οΰτε υπάρχει τ ι  εύάρεστον έν τώ  κό- 

σμω. Δι’  δλου μέριμνα περί ενδυμασίας- δι’  όλου έ

πιπλά,ξει; δυσάρεστοι περί στολισμών (to ile tte )- δι’ 

δλου δυσαρέσκειαι περί φορεμάτοιν διεφθαρμένοι ή 

έσχισμένων- ά; προτιμώνται τά  μή φθειρόμενα καί 

εύόινητα. Μή φαρμακεύατε τά ; αθώα; τής αγροτι

κής ζωή ; ήδονάς, διά τώ ν βασάνων τής πολυτετείας. 

Οί παΧδες εύρίσκουσι τό τε  ολιγώτερον δυσάρεστα τά  

•Τείχη τού γυμνασίου, άφ' ού απομακρύνονται αί 

σκιαί τής φύσεως καί ή εΐκών τής έλευθερία;.

Επαγρύπνει εί; τήν τακτικήν άπόλαυσιν τώ ν ψυ

χρών λουτρών έντύς καί έκτος τού γυμνασίου. Οί 

μαθηταί ας γνωρίζωσι τον δρόμον τής θαλάσσης καί 

του ποταμού ώ ; τύν τής κλάσεώ; των. Αλλά μή 

λνσμονής έν ταύτώ  δτι δσω γρηγορώτερα μάθουν νά 

κολυμβοϋν, τόσω  μάλλον έ-ιθυμοϋν τήν άπόλαυσίν 

των. Αναβαίνων τ ι ;  καί κινούμενο; έπί τού δδατος 

αισθάνεται εύχαρίστησιν, εΐ; ήν οί παΐδες είναι το - 

σούτω μάλλον ευαίσθητοι, οσω είναι άπηλλαγμένη 

φόβου, καί αυξάνει διά τή ; άμίλλης. Μανθάνοντε; 

νά κολυμβώσι νομίζουν δτι απέκτησαν νέαν αίσθη- 

σιν, ουσαν δι’ αύτού; πηγήν νέων ηδονών, αΐτινες έ- 

παυξάνουσιν ώ ; καί δλαι αί άλλαι διά τή ; έλευθε

ρία;. Ó περίβολο; τό τε  τού λουτρού τού; στενοχω- 

ρεΧ, περιστέλλων τήν δραστηριότητα καί άνακού- 

φισίν τοιν. Ανήκει τό τε  εί; τούς γονείς νά τοΧ; δώ- 

σωσι τήν έλευθερίαν ταύτην κάμνοντε; αύτήν άβλα
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βή. Νά κολυμβούν λάμποντος τοΰ ήλίου, vr ακο

λουθούν πλοιάριόν Tt, νά διώκωσιν ή  νά διαφεύγωσιν 

άλλήλους, νά προσέρχωνται εί; τινα βράχον έκβαί- 

νοντες άπύ τοΰ δδατος διά νά βουτήσωσι πάλιν, δρο- 

σίζει τύ νεαρύν αύτών αίμα, καί έπαυζάνων τήν δ- 

ρεξιν καί τύν δπνον, ένισχύει τύν διοργανισμ^ν καί 

προλαμβάνει πολλά; άσθενείας.

Η γυμναστική ώφέλιμος καθ’ εαυτήν, άλλά κα

νονισμένη ώς κλάσις έν είδει έργασίας, μή έχουσα 

μήτε τά  έλατήρια μήτε τά  θέλγητρα τής γυμναστι

κής τώ ν αρχαίων, παρέχει πρόσκαιρου ελκυστικόν.

Η  ξιφομαχία (escrim e) ίσως σωτήριος, έάν δεν ά- 

φήστ, τις νά ένισχύωνται εις τύ πνεύμα τού παιδύς 

αί ίδέαι τής πάλης καί τή ; κυριαρχίας, αΐτινες συνή

θως τήν παρακολουθοϋσιν. Αδτη  υπερέχει έξ άλλου 

εις τύ ν άναπτύσση τύ σώμα, καί νά τύ καλλωπί- 

ζη , παρέχουσα δύναμιν καί εύκαμψίαν μέ τήν διηνε

κή ιδέαν τού κινδύνου, μέ τήν έξιν τής άποφυγής 

τού σιδήρου έτοιμου πάντοτε νά κτυπα, έμπνέουσα 

τήν καταφρόνησιν τού θανάτου εις τύ  ευ ζήν τοσού- 

τον άναγκαίαν.

Υπάρχει καί άλλη τ ι ;  γύμνασις ανατεθειμένη δ- 

λως εις τήν οικογένειαν. É  ιππασία (équ ita tion ) 

είναι μία τώ ν φυσικωτέρων, υγιεινοτέρων καί ώφε- 

λιμωτέρων άσκήσεων, δυναμένη μόνη ν’  άντισταθμίζη 

τήν έκ τή ; νοεοας έργασίας προερχομένην φθοράν, 

πολεμούσα τού σώματος τήν χαύνωσιν καί έπιφέ- 

ρουσα διάχυσιν εις τύ  πνεύμα. Οσον φυσιολόγοι -λ - 
νές καί αν εγκωμίασαν τύν ίππον, οί έπαινοί των 

είναι πάντοτε κατώτεροι τής άξιολόγου φύσεως τού 

εύγενού; τούτου ζώου, μή έκπιεζομένου υπό υπερ

βολικού κόπου, καί ΰπύ τώ ν  γελοίων πρύς καλλω

πισμόν του περιποιήσεων.

Τά πάντα είναι ηδονικά καί ωφέλιμα εί; τήν ελ- 

λογον χρήσιν τού ίππου. Μάς άνυψοΧ τινα ; πόδας 

άπύ τής γής δίδων μεγαλειτέραν έκτασιν εις τήν 

φαντασίαν καί δρασίν μας. Η κίνησις αύτού ταύτι- 

ζομένη μέ τήν ¡δικήν μας μα; θερμαίνει καί μας 

έμ.ψυχόνει' δίδει εις τύ  αίμα κίνησιν ταχυτέραν έ- 

παυξάνουσα τύ  αίσθημα τή ; ζωής. Εάν καλπάζων 

έπιταχύνη τύ βήμα, ή ζωηρά διαδοχή τώ ν εικόνων 

καί ή ταχεία  μεταβολή παράγουσιν έν ημΧν άφαρ- 

παγήν τινα  άμιγή παντύ; κόπου- έάν προβαίνη 

κατά τύν συνήθη τρόπον του έν τή  σιωπή τίνος δά

σους, μας έξυπνεΧ τά  θέλγητρα τώ ν σκέψεων, καί 

πλανώμεθα υπύ τού ήσυχου βαδίσματος του, καί 

ύπύ τοΰ τακτικού ήχου τώ ν  βημάτων του.

Δύο αίτια (έκτύς τού κινδύνου δν ή μητρική τρυ- 

φερότη; μεγαλύνει ΰπερ τύ  δέον καί μικραί προφυ

λάξεις δύνανται νά τύν άπομακρύνωσι) δυσκολεύουσι 

συνήθως τους γονείς νά συγχωρώσιν εις τύν νέον 

τήν άπόλαυσιν τού ίππου' ό φόβος τή ; πολυτελείας
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« α ί  τή ; δαπάνης- ό φόβος πρύ πάντων μή παρα- 

Όυρθή εις συναναστροφάς νέων κακοήθων' μεγαλυ- 

>ουσι τύν πρώτον κίνδυνον, μή χωρίζοντες άπύ τής 

χρήσεως τού ίππου τήν ιδέαν τή ; πολυτελείας καί 

τώ ν  εξόδων μή ούσαν παντάπασιν άπ’ αύτής άχώρι- 

στον' ό δεύτερος φόβος είναι δυστυχώς μάλλον δι

καιολογημένος' άλλά καί ουτος ευκόλως δύναται νά 

έκλειψη. Είναι άληθέστατον δ τι ό ίππος κατέστη τύ 

προνόμιον ούχί τοσούτω έντίμων διασκεδάσεων, καί 

2ν είδος συμπληρώματος τής άμαθείας. Αλλά θέλων 

τ ις  έκ τούτου νά κατηγορήση τού; ίππους είναι τό 

αύτύ ώς νά έκλάβη τά  άποτελέσματα αντί τή ; αί

τιας. Εάν δ νέο; ίππεύων συχνάζη μόνον τούς δημο

σίου περιπάτου;' έάν έπιστρέφη μετά είκοσι βήματα 

ίνα διατρέξη τύν αύτύν δρόμον' έάν χοροπατή χω 

ρίς νά προχωρή ίνα έπιδείξη τάς χάριτά; του πέριξ 

δχήματός τίνος κυριών συμπορευομένων, μή άποδί- 

δωμεν εί; τύν ίππον ταύτην τήν κακήν αϊσθησιν του 

καλού, ταύτην τήν γελοίαν έπίδειξιν. Οί ίπποι δεν 

κάμνουσι τούς μ.ωρού; καί αύταρέσκους, άλλ’ οί μω

ροί καί αύτάρεσκοι μ-άλλον έκθέτουσι τούς ίππους. 

—  Ελκυσον λοιπόν τύν μαθητήν σου μέ τά  θέλγη

τρα  τώ ν ώραιοτέρων περιπάτων, καί πρύ πάντων 

μέ τήν δίωξιν εύαρέστου τινός σκοπού, ίνα φεύγη τύ 

λυπηρόν έκεΧνο θέαμα τής ανθρώπινης μωρίας. Ας ά- 

γαπ α  τά  σχήματα καί τούς ίππους ούχί ώς δ Νέρων 

εις τύ ίπποδρόμιον τής έώμης, άλλ ώς σεμνός καί 

νοήμων άνθρωπος. Αςλαμβάνη μάλλον ώς υπόδειγμα 

τύν χωρικόν νέον καλπάζοντα άνευ χαλινού καί ά

νευ έφιππίου' άδιάφορον έάν δέν ηναι κομψός ίππεύς, 

μένων ακλόνητος καί ακούραστος έπί τού ίππου του. 

άδιάφορον έάν δέν ήξεύρη νά κρατή κομψώς τήν μά

στιγά  του, συνειθίζων έν περιπτώσει άνάγκης καί έν 

ημέρα κινδύνου νά μή ένοχλήταιύπό τού ξίφους του.

Η τον εύχής έργον, κατά τήν ορθήν παρατήστ,σιν 

τού Ρουσσώ, (άλλά πώς νά τολμήσωμεν νά τύ  εϊπω- 

-μεν μετά τοσαύτα; χλευαστικάς άντιόρήσεις ;) έάν, 

ωφελούμενοι άπύ τό  εί; τούς παΧδας παρατηρούμε- 

νον ένστικτον καί άπύ τήν εύφυή αύτών δραστηριό

τη τα , παρεδίδομ.εν αύτοΧς, έν είδει διασκεδάσει»;, 

τά  στοιχεία μηχανική; τινο; τέχνης, ήν τινές έξ αύ

τώ ν  δύνανται μ,ετά ταύτα  κατ’ άρέσκειαν ν’  άναπτύ- 

ξωσιν. ϊ ϊ  ζωηρά καί ειλικρινής ηδονή ήν δοκιμάζουσι 

κατασκευάζοντες ή έπισκευάζοντες αύτοί παίγνιόν 

τ ι ,  είναι ούχί εύκαταφρόνητος είδοποίησι; τής φύ- 

σεω ; ήν πρέπει νά έννοήσωμεν καί νά παρακολουθώ- 

μεν. Ι Ϊ  τέχνη τού ξυλουργού, τοΰ τορνευτού, τού 

χαλκογράφου, καί πολλαί άλλαι γυμνάζουσιν έπω- 

φελώς τάς νεαρά; αύτών χεΧρας, προδιαθέτουσαι έν 

αύτοΧς τά  εύγενή έκεΧνα αισθήματα, ατινα πρέπει 

νά δεικνύωσι πρύς δσου; έκ τώ ν δμοίων τω ν  ζώσιν 

άπύ τού έργου τώ ν  χειρών των. Μικρά τυπογραφία

ήθελεν είσθαι επίσης μεταξύ τώ ν παιγνίων του παι- 

δός κατάλληλος διασκέδασις, δίδουσα αύτφ, μετά 

τίνος γνώσεως τής εύγενεστέρας τώ ν  μηχανικών ερ

γασιών, έπωφελές προαίσθημα τή ; δυνάμεως καί 

τής άζιοπρεπείας τού λόγου.

 0 0 0 —

Συμπληρώσαντες, καθ’ δσον αί άσθενεϊς ήμών δυ

νάμεις μάς έσυγχώρησαν, τάς βραχείας ταύτας περί 

άνατροφή; σκέψεις έν αίς ούδεμία ούσιώδης λεπτο

μέρεια παρελείφθη, έχομεν πλήρη πεποίθησιν δτι, 

έάν, μετά τήν βαθεΐαν τού μεσαιώνος νύκτα, δτε αί 

πρώται μειδιώσαι άκτΧνε; τού λυκαυγούς άνήγγει- 

λον τήν άναγέννησιν τώ ν  φώ των εί; τά  έθνη τής δύ- 

σεως, ή Ελλάς, πρύς έξάλειψιν βέβαια τώ ν  άρχαίων 

τη ; αμαρτημάτων, έδεσμεύθη μέ βαρεία; «λύ 

σεις, επομένως έκεΧνα μή έχοντα τύν φυσικόν 

αύτών άνταγωνιστήν έλαβον τήν υπεροχήν, ή ώς 

έκ θαύματος άπολύτρωσις αύτής δεικνύει δ τι δ Τ -  

ψιστος κήδεται είσέτι τής Ελλάδος. ΠοΧον άρα κα

θήκον εί; ήμάς έπιβάλλεται σήμερον; Νά τεθώμεν 

έξ άπαντος εις άμιλλαν. Η  πρόοδος καί τά  

φώτα έπεσον άρά γε  παρ’ έκείνοις στιγμιαίο»; έξ ού- 

ρανού ; Ούχί, ούχί. Αδτη είναι έργον τής φρονήσει»; 

τής μετριοφροσύνης, τής δμονοίας (α ), τής εύνομίας, 

τή ; δραστήριας συνδρομή; καί άμίλλης πρύς τύ  κα

λόν, καί κυρίως τής ισχυρά; έπιρροής τώ ν  κατά καιρόν 

άναφαινομένων έξοχων καί μεγαλοφυών άνδρών, οΰς 

έκεΧνα ώ ; άγγέλους σωτήρας έτίμησαν καί έδόξασαν. 

Νά τεθώμεν εις άμιλλαν άχιυριστοι άπύ τής ηθι

κής καί έλευθερία;, τώ ν  δύο μητέρο»ν τώ ν  καλών 

αίτινε;, έν βρα/εΐ χρόνου διαστήματι καί μέ ολί- 

γ ισ τα  μέσα άναλόγο»; τώ ν  ¡δικών μας διά τώ ν  έμ- 

πνεύσεων τή ; μεγαλοφυίας, τοσαύτα θαυμάσια πα- 

ρήγαγον άποτελέσματα εις τύν ένδοξον τής Ελλάδος 

αιώνα, καί έτι περισσότερα ήθελον παραγάγει, έάν 

πρωίμως δέν Οπέκυπτον εί; τήν καταστρεπτικήν έπ- 

ενέργειαν τή ; διαφθορά; καί τής τυραννίας' ά τε- 

νίζοντες εις τό  άπαράμιλλον κάλλος τής προγονικής 

ήμών άρετής, μή άνεχώμεθα πλέον τύν άγέρωχον 

Αγγλον, τύν πεφωτισμένον Γάλλον, τύν βαθύνουν 

Γερμανόν μεγαλαυχούντας έπί τή  ίσχύί αύτών, καί 

έπί τή  πολιτική τω ν συνέσει, ήν άεννάως άπύ τώ ν ά- 

μιμήτων εγγραφ έω ν τής Ελλάδος άρύονται. Ερα-

( α )  Έ ν  τ ?  (Κ ορ ίνΟ ψ ) γάρ Εύνομία  ναίει, χασ ίγνη τα ί τε ,

βάβρον

κ ο λ ιώ ν  άσυαλές,

Δ ίκ α  και όμ ό τρ ο π ο ; Ε ίράνα , τα μ ία ;

άνοράσι πλούτου,

Χ ρϋαεα ι παΧοε; εϋβοΰλου Θ έμ ιτο ;.
(Π ίν δ . Ό λ υ μ κ . ιγ '.  σ τ ιχ . 6 . )  

Φ ιλόφρον Ά σ υ χ ία  Δ ίκ α ;,

ώ μεγιατόκολι Ούγατερ.
(Πύθ.ή. 1.)
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νιζόαενοι ¡χεν δ,τι υπάρχει παρ’ αυτοί; καλόν, αλ

λά, καθό Ελληνες, άποφεύγοντες, όσον γίνετα ι τάς 

παρεκτροπάς των. Από τω ν  κλεινών τής Ελλάδος 

Βουλών άς άντηχήση πέραν του όλύμπου καί τών 

Ακροκεραυνίων ή φωνή τοΰ ακραιφνούς πα τρ ιω τι

σμού καί τού κοινού συμφέροντος, αμιγής παντός 

χαμερπούς κομματισμού καί ατομικών συμφερόντων. 

Ας άτενίζωσιν δμοθυμαδόν έν πίστει καί υπομο

νή εις τό  εΐδωλον τώ ν  γλυκυτέρων καί νομιμο>τέρων 

εφέσεων πάσης Ελληνικής ψυχής, τήν Αγίαν Σοφίαν' 

άς μή άνα^ιπίζιοσι θεοστυγείς φλόγας, θυούσας 

πολύτιμον αίμα εις τον βωμόν τής σπουδαρχίας καί 

τής έριδος, άς ¡δυθμ.ίζωσιν, εν τή  συνέσει αυτών ώς 

πατέρες τού έθνους τήν ηθικήν καί νοεράν μόρφω- 

σιν τού έθνους τούτου καί άς προετοιμάζωσιν αυτό 

απέναντι τού μεγάλου σταδίου δπερ άνοιχθήσεται 

αύτφ παρά τής Προνοίας.

Εάν άρα τινές τώ ν γονέων έννοήσωσι κάλλιον τήν 

σπουδαιότητα τού μέρους τω ν εν τή  ανατροφή, ά- 

ναγνώσαντες τάς σκέψεις ταύτας οΰχί έν παρέργω 

καί πρός διασκέδασή, άλλά μετά προσοχής σπου- 

δάσαντες τά  καθ’ έκαστα έν τώ  συνόλω ΐνα έφαρ- 

μόσωσιν αΰτάς, καθό σκέψεις οΰχί τώ ν έλαχίστων 

ημών, άλλά τώ ν έξοχωτέρων καί έμβριθεστέρων αρ

χαίων τε  καί νεωτέρων άνδρών τού Πλάτωνος, τού 

Πινδάρου, τού Πλουτάρχου, τού Ρολλίνου, τού Ρα- 

κίνα, τού Ρουσώ, τού Σατωβρίαν, τού Καποδιστρίου. 

Εάν οί Αιευθυνταί τής δημοσίας ανατροφής έκτιμή- 

σωσιν δσον πρέπει τήν υψηλήν το>ν αποστολήν, άφ’ 

ής ή τύχη τού έθνους τω ν  καί ή τώ ν  έπερχομένων 

γενεών έξαρτδται, είσαγάγωσι δε καί τινας άναγ- 

καίας μεταρρυθμίσεις' έάν έκ τής έλλογου συνδρομής 

άμφοτέρων έξέλθωσί τινες αγαθοί καί τινες πεφω

τισμένοι πολΐται, τό  πονημάτιον τούτο δεν έγράφη 

πάντη άνωφελώς χάριν τής νεολαίας, ής ή έπ’ άγα- 

θώ πρόοδος έπησχόλησε πάντας τού στοχασμούς καί 
πάσας τάς στιγμάς τής ζωής μας.

Εν όδησσώ.
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χαϊ ί)  μύτη  

Α Λ Η  TOT ΕΠΑΙΤΟΥ.

(Εκ τώ ν τού P. J. Stahl [Hetzel].)

A'.

Ù Σουλτάνος τού Ταγγουίκ ήδύνατο νά λογισθή 

ώς καλός ήγεμών. Απόλυτος ών μονάρχης, είχε 

δικαίωμα ζωής καί θανά cou έφ’ δλων τώ ν  υπηκόων 

του  μόλις μετά μακρά διαστήματα χρόνου t f â i -

βδιζε δωδεκάδας τινάς αυτών' άπήτει μάλιστα διά 

νά αίτιολογήση τήν δργήν ταύτην σοβαρόντινα λό

γον’ κακήν χώνευσιν, κακήν νύκτα, άσήμαντόν τ ι  

έμπόδιον έν τώ  βίω του.

Οί βαθύνοες άνδρες τού κράτους του έσυμπέρα- 

ναν έκ τούτου δτι, άν άνετρέφετο ώς ό τυ^ών, δη

λαδή μακράν τού θρόνου καί τώ ν κολάκων τής παν

τοδυναμίας του, δεν θά ήτο χειρότερος ούδενός 
άλλου.

Είναι δέ αληθές δ τι δ μέγας αυτός ήγεμών είχεν 

ένίοτε φαντασίας τινάς καλλοσύνης, καί δ τι τούτο 

ήρκει είς τήν δόξαν του καί εις τήν ευτυχίαν τού 
λαού του.

0  Σουλτάνος τού Ταγγουίκ ήτο διςεξάδελφος 

τών περιφήμων Σουλτάνων τής Χ αΛ ιμάς. Είχε δε 

κάτι έκ τής άφελείας αυτών.

Εν συντόμιρ λοιπόν λέγομεν δ τι ώ ; οί πρόγονοί του, 

δταν έβαρύνετο τήν αυλήν του, ένεδύετο δποιονδή- 

ποτε ένδυμα καί έτρεχεν ακολουθούμενος υπό τού 

βεζύρου του (τόν όποιον δεν ευχαριστούν πάντοτε οί 

περίπατοι αυτοί), έτρεχεν άγνωστος (incognito) είς 

άναζήτησιν διασκεδάσεων είς τούς δρόμους τής πρω- 

τευούσης του.

Αν δέ κατώρθωνε νά συλλάβνι είς τόν άέρα τά  

tjrea m eçôtrta . δύο ή τριών κεχηναίων νά ρίψη λ α -  

θοαΐον βλέμμα είς ίν ή δύο έργαστήρια καί νά ά - 

ναμιχθή ολίγον είς πράγματα τά  όποία δεν τόν άπέ- 

βλεπον διόλου, τίπ οτε δεν θά έδύνατο νά τόν μ ετα- 

πείση δτι έγνώριζε κατά βάθος τά  μυστήρια τής. 

έπικρατείας του. Τάς ήμέρας έκείνας, Σιδίβεης ό δι

ευθυντής τής αστυνομίας του, έπρεπε νά προφυλάτ- 

τητα ι. ό  Σουλτάνος, δ κύριός του, τόν έφερε γρήγορα 

είς τήν θέσιν του καί αυτόν καί τάς έκθέσεις του. 

Οί ευφυέστεροι μόνον καταφρονητικόν μειδίαμα έ- 

λάμβανον παρ’αΰτοϋ. Είχε βεβαίως ιδεϊ πολύ περισ

σότερα καί καλλίτερα.

Β'.

Ημέραν τινά  καθ’ ήν Ô μέγας αυτός μονάρχης 

έπεριπάτει είς έν έκ τώ ν όλιγώτερον εΰνοουμένων 

τμημάτων τής πρωτευούσης, είδεν ένα δυστυχή 

έπαίτην, δστις βαρυνθείς νά ζη τή  χωρίς έπιτυχίαν, 

είχε πέσει πλησίον είς ένα τοίχον.

Τ ί έκαμνεν εκεΐ δ ταλαίπωρος δεν είναι δύσκολον 

νά μαντεύσωμεν. Επεκαλείτο μάρτυρα τόν ουρανόν 

δ τι ή καρδία τώ ν πασάδων δυσκολώτερον τώ ν  πε

τρών μαλακύνεται καί παόρησίμ κατεδείκνυεν δτι· 

τό  έπάγγελμα τού έπαίτου δεν αξίζει είς Ταγγουίκ. 

δσον τό  τού Σουλτάνου.

Καί δμως δ επαίτη; εκείνος δέν ήτο έχθρός τής 

κοινωνίας' άλλά ή πείνα καί τούς πραοτέρους απελ

πίζει. Διώκει, ώς λέγετα ι, τούς λύκου; έκ τού  δά -
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βόυς' υποθέτω δ'ε δ τι καί αυτά τά  πρόβατα θά έξ- 

ήρχοντο μανιώδη, άν δέν «υρισκον εκεί βοσκήν. Τό 

κάτω  κάτω τής γραφής, οί πτωχοί είναι προ πάν

τω ν  έχθροί τής δυστυχίας τω ν.

0  καλός Σουλτάνος έξεπλάγη υπό τής έζωγρα- 

φημένης είς τό  πρόσωπον τού δυστυχούς εκείνου α

πελπισίας, καί υπό τής φανερά; δυστυχία; τήν δ- 

ποίαν άπεκάλυπτον καί ή ίσχνότης του καί ή έλε- 

εινή κατάστασι; τού έκθωρισμένου βουρνουζίου τό 

όποιον τόν εκάλυπτε.

«  ίδού είς υπήκοός μου, είπε ταπεινή τή  φωνή 

είς τόν βεζύρην του, δ δποΐος δέν φαίνεται πεπει

σμένος δ τι δλα βαδίζουν θαυμάσια είς τόν καλλί- 

τεοον τώ ν κόσμων, δπως σύ προσπαθείς καθ’ ήμέ- 

ραν νά μέ πείσης.
—  Π ά ! άπεκρίθη δ βεζύρης, κάνεις αμελής δ 

δποίος προτιμά νά ζη τή  παρά νά έργά ζετα ι!

—  Είσαι βέβαιος, είπεν δ Σουλτάνος, καί π ι

στεύεις δτι είς βασίλειον τόσον θαυμασίως κυβερνώ- 

μενον δσον τό  ειδικόν μου, είμπορεί νά ευρεθή 8ν 

τόσον έστερημένον υπερηφάνειας, ώ σ τε  νά προτιμά 

τήν έπαιτείαν από τήν εργασίαν ;

—  Αν δέν ήναι αμελής, άπεκρίθη δ βεζύρτς, 

είς τόν δποίον δέν ήρεσκε τό σοβαρόν δφος τής συν

ομιλίας, είναι τούλάχιστον μέθυσος. Αυτή δέ ή κοκ- 

κίνη ρ.ύτη έν τώ  μέσω τού ώχρού εκείνου προσώπου 

τό  άποδεικνύει κάλλιστα.

—  Κύριε μεγάλε μου βεζύρη, υπέλαβεν δ Σουλ

τάνος, μ’ έλεγες σήμερον τό  πρωί ακόμη δ τι δ έσχα

τος τώ ν  υπηκόων μου δεν τολμά ποτε ν’  άνοίξη τό 

στόμα του παρά διά να εύλογήση τόν ουρανόν διότι 

τόν έδωκε μονάρχην ώς εμέ, καί δέν θά διισχυριαθής, 

πιστεύω, δ τι οί δδυρμοί τού έπαίτου αυτού δμοιά- 

ζουν ώσα?ά!

—  Τί σημαίνει τό  μεμονωμένον παράπονον ενός 

μεθύσου, χωνεύοντος τό  κρασί του είς τήν γωνίαν 

ενός δρόμου, άπεκρίθη δ βεζύρης, παραβαλλόμενον, 

πρός τήν ένθουσιώδη σιωπήν δλοκλήρου τού έθνους;...

—  Είξεύρω πόσον άξίζει ή πήχυ τής σιοιπής 

αύτής, είπεν δ Σουλτάνος ξηρώς' μ. έφάνη ευχάρι

στος είς τάς άρχάς τής βασιλείας μου, άλλ ’ άρχίζει 

νά μέ έρεθίζη. Δέν έγραψαν κάπου δ τι ή σιωπή τών 

λαών είναι μάθημα τώ ν βασιλέων;

—  Α ! Μεγαλειότατε, πώς κάμνεις τήν τιμήν 

είς τόν λόγον ενός Γάλλου νά τόν άναφέρης κάν; 

θά παραβάλης αυτόν τόν φλύαοον λαόν, δ δποίος ευ

ρίσκει τρόπον νά όμιλή καί έν ω  σιωπά, πρός τόν 

εύγενή λαόν τού Ταγγουίκ, τού δποίου δλη ή χαρά 

είναι ή σιωπή;

—  όλα  αυτά καλά καί άγια, είπεν δ Σουλτάνος, 

άλλά μ’ ένδιαφέρει νά μάθω άν τό  παράπονον αυτού 

τού πτωχού ήναι παράπονονον μεθύσου ή άνθρώ-

που παρά πολύ νηστεύσαντος καί τολμώντας νά ή

ναι δυσηρεστημένος γεγωνυία τή  φωνή. Μά τόν Α λ

λάχ, άν δ έπαίτης αυτός δέν εχη τήν μύτην κοκκί- 

νην, κακόν τής κεφαλής του ! »

Γ '.

0  Σουλτάνος τού Ταγγουίκ δέν ή το , ώς βλέπο- 

μεν, εΰαπάτητος. Επειδή δέ ήτο μύωψ έλαβε τά  

όμματοϋάλιά του καί προσεπάθησε νά βεβαιωθή 

ίδίοις οφθαλμοί; περί τής αλήθειας τής κατηγορίας, 

τήν όποιαν δ βεζύρης του έτόλμα νά έκφράση κατά 

τής ρινός ενός τώ ν  υπηκόων του.

Αλλά ματαίως. Ετυχεν εκείνην τήν στιγμήν νά 

διακόψη δ έπαίτης τούς όδυρμούς του διά νά ξέση 

τήν μύτην του. Θά παρέβλεπα δέ αυτήν τήν λεπτο

μέρειαν, άν δέν ενδιέφερεν είς τήν ιστορίαν ταύτην.

«  Ας περιμείνωμεν,» είπεν δ μεγάθυμος ήγεμών.

Η  υπομονή ενός Σουλτάνου έχει δρια. Μετά τινα 

λεπτά, δ Σουλτάνος τού Ταγγουίκ άνέλαβε τά  όμ- 

μ,ατούάλιά του.

«  Μά τόν Α λλά χ ! αυτό είναι δυσάρεστου' δ ά 

θλιος αυτός δέν έτελε’ωσε τό  ξύσιμον τής μύτης του.

—  Μεγαλειότατε, είπεν δ βεζύρης, άς άφήσωμεν 

αυτόν τόν έπαίτην καί τήν μύτην του ' τά  πολύτιμα 

βλέμματα τής Υμετέρας Μεγαλειότητας έχουν καλ- 

λιτέρας ένασχολήσεις παρά νά καταβαίνωσιν είς 

τοιαύτας παρατηρήσεις.

—  Οχι, άπήντησεν δ Σουλτάνος, δέν θά είπούν 

δ τι μίαν φοράν είς τήν ζωήν μου ήθέλησα νά θεω

ρήσω τήν μύτην ένός πτωχού άνθρώπου καί δέν τό 

κατώρθωσα.

Εν τέταρτον τής ώρας παρήλθε κατά τό  δποίον 

τοίς ελαβεν, άνέλαβε καί άφήκε τά  δμματούάλια μετ’  

έπιμονής,τήν όποιαν ή ιστορία θά θαυμάση, καί τρις 

οί άγώνές του έμειναν άνωφελείς. Η  άδιάκριτος χειρ 

τού έπαίτου έγίνετο πάντοτε έμπόδιον τής οπτικής 

άκτΐνος τού ήγεμόνος του, ώς νά τό  έκαμ.νεν έπίτηδες.

ο Φώς έπουράνιον, είπεν ό Βεζύρης, φοβούμενος 

μήπως ή μικρά άποτυχία τού κυρίου του έλάμβανε 

μεγάλα; διαστάσεις, καταδεξου νά άρκεσθής είς 

τούς λόγους τού δούλου σου' ή μ.ύτη τού άθλιου 

αυτού είναι κόκκινη ώς δαυκίον.

—  Είξεύρω άπό τόν πατέρα μ.ου, άπήντησεν δ 

Σουλτάνος διά βραχείας φωνής, δ τι δ ήγεμών οφεί

λει νά βλέπη δλα μόνος του. 0ά  ίδώ τήν μύτην 

αυτού τού έπαίτου ή δέν υπάρχει Κοράνι. Αυτό 

θέλω νά μάθω, καί νά τό  μ.άθω εύθύς, οχι μ.όνον άν 

δ ταλαίπωρος αυτός έχη τήν μύτην κοκκίνην, ώς 

τολμά ; νά διατείνεσαι, άλλ’ άκόμη καί διατί είναι 

κοκκίνη.
—  Αν ή ίμ ετέρα  Μεγαλειότης καταδέχεται νά 

μέ τό διατάξγι, άπεκρίθη δ υπουργός, τρέμων μή*
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πως Εμπλεχθή εις την λύσιν του σοβαρού αΰτού 

προβλήματος, πηγαίνω νά τό  μάθω άπδ αΰτδν τον 

δυστυχή.

—  Τφ  οντε, είπεν δ Σουλτάνος. .  . Αλλά όχ ι! »

Καί Επειδή δ Σουλτάνος τοϋ Ταγγουίκ δεν είχεν

έλλεεψεν θελήσεοις όταν έπρόκειτο περί τής δόξης 

του, κατεδέχθη νά διασκελίση αύτδς τδ  ρυάκιον τδ 

οποίον διεχώριζε τδ  ιερόν του πρόσωπον άπδ τδ  τοϋ 

επαίτου Αλή.

0  δε Αλής, δλως εις τδ  Εργον του προσεχών, δέν 

τδν είδεν ερχόμενον.

«  Κατηραμέναι μυΧαι, άνέκραζε, λυσσασμέναι 

μυΧαι, δέν περιμένετε τουλάχιστον νά άποθάνω εν

τελώς ; »

0  Σουλτάνος, άχούσας τους λόγους τούτους του 

Αλή, κατελή^θη υπό του τρελλοϋ εκείνου γέλωτος 

διά τδν όποιον καί Σουλτάνοι καί θεοί λησμονουσι 

τδ  ίδιον αυτών μεγαλεΐον.

Οταν 5 μονάρχης γελά  τδ  χρέος του υπουργού 

του είναι νά πράττη τδ  αύτό. 0  Βεζύρης ήκολούθη- 

σεν άφόβως τδ  παράδειγμα τού Κυρίου του" θά έ- 

γέλα δυνατώτερον, άν ήδύνατο.

Εν τούτοι; διαβάται τινές, εις ους άνεμίχθησαν 

μ ετ άλίγον στΧφος μαθητών Εξερχομένων τού σχο

λείου, έστάθησαν εμπρός τού Συλτάνου καί τού Βε- 

ζύρου του. Βλέποντεςδέ δύο ανθρώπους, μεγαλοπρε

πές έχοντας πρόσωπον,παοαδεδομένους εις τόσην εΰ- 

θυμίαν ήρχισαν καί αυτοί νά γελώσι. 0  κολλητικός 

αυτός γέλως Εκυρίευσεν ολίγον κατ’  ολίγον ολόκλη

ρον τδ  τμήμα καί μετά τδ  τμήμα ολόκληρον την 

πόλιν, ήτις δέν Εμαθε ποτέ διά τ ί  υπήρξε τόσον εύ

θυμος.

Μόνος ό επαίτης δέν ¿γέλασε.

I I  £ίς αυτού τριφθεΧσα παρά πολύ, ελαμπεν εις 

τδν ήλιον, ώς φλδξ, καί δλαι αί μυΧαι τής πόλεως, 

προσελκυσθεΧσαι υπό τής λάμψεως, εστρέφοντο περί 

αυτήν.

ο Μά τδ  γένειόν μου, είπε καθ’ εαυτόν δ Σουλ

τάνος, δ επαίτης αϋτδς μ’ ενδιαφέρει καί άφ’ ού μέ 

Εκαμε νά περάσω ευχαρίστως Εν τέταρτον τής ώρας 

είναι δίκαιον ν’  άνταμειφθ?,. »

Βαδίσας λοιπόν κατ’ εΰθειαν πρδς αυτόν, τώ  Ε- 

δωκε τδ  ριπίδιόν του, προσκαλέσας αΰτδν νά τδ με- 

ταχειρισθή ώς μυιαστήριον.

«  Ευχαριστώ πολύ, Ενδοξότατε, είπεν δ επαίτης, 

ή βοήθειά σου Ερχεται έν καιρώ" ολίγον ακόμη καί 

έτρελλαινόμην. Δέν θά έπίστευα ποτέ οτι κέντημα 

μυίας έπί καύματος τού ήλίου ήτο δυνατόν νά φανή 

εις τδν άνθρωπον χειρότερον τής πείνης, τής δίψης 

καί τής μεγαλειτέρας Ινδείας.

—  ό  θεός είναι μέγας, είπεν δ Σουλτάνος" ήθέ- 

λησε νά σέ διδάξη δτι εί; πόνος διώκει τδν άλλον.

—  Ενδοςότατε, είπεν δ επαίτης, θά ¿νόμιζα 

μάλλον δ τι τδ  μόνον ιατρικόν τού κακού" είναι τδ  

καλόν. »

Επειδή δέ δέν έπρόκειτο περί πολιτικής, ή άπάν- 

τησις αυτη δέν δυσηρέστησε πολύ τδν Σουλτάνον.

« —  Μή άπελπίζεσαι, άπεκρίθη εις τδν Επαίτην 

μετά θελκτικής άγαθότητος. Βλέπω ευχαρίστως δτι 

δ βεκίλος μου δ δποΧος γελά έχεΧ πέραν ώς βλάξ, 

χωρίς νά είζεύρη τ ί  τδν περιμένει, σέ είχε συκοφαν

τήσει. Τπεστήριζε πρδ ¿λίγου δτι τδ  κρασί σού είχε 

κοκκινίσει τήν μ.ύτην.

—  Τδ κρασί, άπεκρίθη δ Επαίτης, τδ  κρασί! 0  

φίλος σου εμπαίζει τή  δυστυχία μου, ενδοξότα

τε. Εάν δέν ήναγκαζόμην νά πωλήσω τήν ό μ β ρ ίΐ-  

.Ιαγ  μου διά νά αγοράσω τδ  τελευταΧόν μου κομμά- 

τιον ψωμιού, ή μύτη μου θά ήτο ώς ή ειδική σου καί 

ή ειδική του. Κρασί ποτέ δέν ¿πλησίασε τά  χείλη 

τού Αλή, καί δταν είχε μάλιστα καλά χέρια καί 

έπορίζετο έντίμως τδν βίον του" είμαι άληθής πι

στός, ενδοξότα τε ! αλλά ή τύχη ήμών τώ ν  π τωχών 

δταν ή Εργασία . . . . »

0  Αλής, νομίζω παρ’  ¿λίγον νά εϊπη τ ι  τδ 

δποΧον δ Σουλτάνος θά Εξελάμβανεν ώς ανοησίαν. 

Αλλ’ ευτυχής τις περίστασις τδν Εμπόδισε νά τ ε 

λειώσω τήν φράσιν του καί νά χαλάσν) τήν ΰπό- 

θεσίν του" μυία αΰθαδεστέρα τώ ν  άλλων, ώφελήθη 

Εκ τής στιγμής, καθ’ ήν, διά ν’  άποκριθή είς τδν 

Σουλτάνον, είχε παύσει νά μεταχειρίζεται τδ  ριπί- 

διον, καί δρμήσασα Εξαίφνης Επί τή ; ρινός του τδν 

¿κέντησε τόσον τρομερά, ώστε συνέπτυξεν είς Εν μό

νον δλα του τά  πάθη.

0  ταλαίπωρος μόλις Επρόφθασε ν’  άφήση νά 

πέσνι τδ  ριπίδιον καί λαμβάνων τήν μύτην του 

διά τώ ν δύο χειρών μετά νέας μανίας, Εφαίνετο ώς 

άν άπεφάσισε νά τήν Εκριζώσω·

«  Φίλε μου, είπεν δ φρόνιμ.ος Σουλτάνος, δσον πε

ρισσότερον ξύεσαι, τόσον περισσότερον θά σέ τρώγη 

ή μ.ύτη σου. Αν θέλνις νά μέ πιστεύσης, βάλε τάς 

χεΧοά; σου εΐ; τδν κόλπον σου, σκέψου περί άλλων 

πραγμάτων, καί ολίγον κατ’  ολίγον δ πόνος σου θά 

καταπραϋνθή.

—  Είναι εΰκολον νά τδ λέγης Ενδοξότατε, άνέ- 

κραξεν δ Επαίτη; Εξω εαυτού" άλλ’ άν ήδυνάμεθα 

νά άλλάξωμεν μ-ύτα; διά πέντε μόνον λεπτά, θά 

ήλλαζες γνώμην.

—  Μέ τήν βοήθειαν τού Αλλάχ, δ άνθρωπος δύ- 

ναται δ ,τι θέλει, καί δέν θά μέ πείστις δ τι άν ήθελες 

σταθερώς δέν θά κατώρθωνες ν’  άφήσνις εις τήν μύ

την σου όλίγην άνάπαυσιν. »

0  βεζύρης είχε πλησιάσει ολίγον κα τ’ ολίγον" εί

χε πάντοτε πρεσβεύσει δτι, τδ  συμφέρον τού κυρίου 

του ήτο νά μή Εμβαίνη εις τά  ώ τά  του κανείς λόγος
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χωρίς αυτός νά δύναται νά τδν  Εξελέγχω, i Tot* 
μ ά ζετ ο  νά παρέμβτι εις τήν δμ ιλίαν , δ τα ν , Εδών α ί-  
φνιδίαν αστραπήν διασχ ίσασαν  τδ  β λ έ μ μ α  τού Σουλ

τάνου , ύπέθεσεν 0Tt ή σ τ ιγ μ ή  δέν θά  ή το  κ α τ ά λ 

ληλος.'
Είναι άληθές δ τι δ ή γεμ ώ ν  καί κύριός του συνέ- 

λαβεν ιδέαν τινά Εξ εκείνων αίτινες είς μόνον τδν 

νούν τώ ν ανθρώπων είς τούς δποίους δλα είναι προ

σιτά δϋνανται νά καταβώσιν.

Κρυφία προαίσθησις άνήγγειλεν είς τδν άτυχή 

βεζύρην δ τι ήτο πιθανόν νά μετεμελεΧτο μίαν ή μέ

ραν δ ιότι κατηγόρησε τήν μύτην ενός άέργου φελ- 

λάχου.

Δ'.

Δέν ήπατάτο.

Ο Σουλτάνο; τού Ταγγουίκ, στραφείς πρδς τδν 

Επαίτην είπεν"

«  Σ’ άρέσει, Αλή, ν’  άνταλλάξης τά  πενιχρά ρά

κη τά  δποΧα σέ σκεπάζουν μέ καλά Ενδύματα, καί 

τήν πεΧναν μέ τήν αφθονίαν; Δέν θά Εχαίρεσο νά 

ε/ης κατοικίαν τδ  παλάτιον αυτού τού Σουλτάνου, 

νά ήσαι ΕκεΧ ώς είς τήν οικίαν σου, καί νά διαχειρί

ζεσαι τόσα χρυσά νομίσματα δσα θά σ’  έχρειάζοντο 

διά νά ήσαι πλούσιος μεταξύ τώ ν πλουσιωτάτων; 

Ολα αυτά είμπορεΧς νά τά  άπολαύσης ευθύς.

—  Α ! Μ εγαλειότατε, είπεν δ Επαίτη; Εκπε- 

πληγμένος, διότι άνεγνώρισεν δ τι μόνος δ Σουλτάνος 

ήδύνατο νά είπη τοιαύτα πράγματα. Ä ! Μεγαλειό- 

τα τε, τ ί  πρέπει νά κάμω διά νά άξιωθώ τόσον θαυ- 

μασίαν αλλαγήν τής μοίρας μου; όμίλησε" τίποτε, 

όχι, τίποτε δέν μέ είναι αδύνατον διά νά γίνω  άςιος 

τής καλλοσύνης σου! “

Καί, πεσώνείςτούςπόδα; του ήγγιζε τδ  μέτωπον 

είς τδ  χώμα, καί Εφίλει κλαίων τού; κροσσού; τού 

Ενδύματος τού σεβαστού του κυρίου.

«  Τίποτε, καί έλ.ιγώτερον παρά τίποτε, άπεκρίθη 

δ Σουλτάνος. Πρέπει νά μέ υποσχεθής κάτι καί νά 

τηρήσης τήν ΰπόσχεσίν σου. Αλλά είξευρε καλά, άν 

τήν παραβής ποτέ, ή συνείδησις θά μέ άναγκάση νά 

σέ παλουκώσω. Μισώ τούς Επιόρκους, καί δυστυχώς 

τίποτε δέν είναι σπανιώτερον Εδώ κάτω  δσον δρκο; 

καλώς τηρούμενος.
—  Υπόσχομαι, υπόσχομαι, άπεκρίθη πάλλων υπό 

συγκινήσεωςόλλής. όρκίζομαι δ,τι θέλει ή Μεγαλειό 

της σου. Νά μή πεινώ, νά μή διψώ, μήτε νά ζεσταί· 

νωμαι, μήτε νά κρυόνω πολύ, νά γνωρίσω τάς ήδονάς 

τού βίου, νά λησμονήσω τάς ταλαιπωρίας του,νά α ι

σθανθώ τήν ειρήνην καί τήν εΰμένειαν έπιστρέφουσαν 

πάλιν είς τήν καρδίαν μου, νάζήσω τέλος πάντων καί 

ν’  άποθάνω χωρίς νά καταρώμαι τήν δπαρξίν μου, 

χωρίς ν’  άναγκάζωμαι νά βλασφημώ ώ ; έβλασφή- 

μησ* συχνότατα, ά ! Μεγαλειότατε, τά  άγαθά αυτά

είναι άνεκτίμητα δι’  Εμέ. Είπέ με τ ί  καταδέχεσαι 

νά άπαιτήση; άπ’ Εμέ, καί Εκ προοιμίων υπογράφω.

—  Απαιτώ  παρά σού, είπεν [ό  Σουλτάνος, νά 

υποσχεθής, άπδ τήν στιγμήν κατά τήν δποίαν 

θά ήσαι ξένος μ.ου δ τι δέν θά σκεφθής περί τής μύ

της σου, ώς άν μή είχε; ποτέ μύτην καί μόνον μετά 

Ες μήνας δλοκλήρους θά φέρη; είς αυτήν τήν χέΧ- 

ρά σου . . . .

—  Τούτο μόνον; είπεν δ Επαίτης. Ευθύς, Με

γαλειότατε, τδ  συμ^όλαιον· Εγινε. Πώς! δέν Εχεις 

άλλου; δρους νά Επιβάλης είς τδν δούλόν σου; Τό

σον ¿λίγον μόνον, διά τίποτε, διότι δέν είναι τίποτε, 

είναι παιγνίδι αύτό τδ  δποΧον μέ ζητεΧς ! Εγώ π τω 

χός άποθνήσκων είς τήν δυστυχίαν εί; τήν ο

ποίαν εΰρίσκομαι, Εγώ πτο>χό; δ δποΧος δέν Εφαγε 

ποτέ παρά τδ  ήμισυ τής πείνας του, θά είμαι μ ετ’ 

έλΐγον άνθρωπο; χορτασμένος, τυχηρός, ευτυχή;;....

—  Βέβαια, άπεκρίθη δ Σουλτάνος, καί προσθέτω 

μάλιστα, είπε προσβλέπων τδν βεζύρην του μετά 

μειδιάματος, τδ δποΧον Επηξεν είς τάς φλέβας του 

δλον τδ  αίμα τού ταλαιπώρου υπουργού, προσθέτω 

δ τι επειδή Επιθυμώ πολύ τήν καθαριότητα είς τήν 

αυλήν μου καί θά δυσαρεστοϋμαι νά βλέπω παρ- 

ημελημένην μύτην, δ βεζύρης μου τδν δποΧον βλέ

πεις θά Εχω τήν ιδιαιτέραν υπηρεσίαν νά σού κρατή 

τδ  πρόσωπον καθαρόν" καθέν σφάλμα άπαιτεΧ τιμ ω 

ρίαν" σέ έσυκοφάντησεν. αυτό θά ηναι ή τιμωρία του.

—  Πώς, Μεγαλειότατε, άνέκραξεν δ Βεζύρης, 

εγώ , Εγώ δ ίδιος;

—  Είπα, άπεκρίθη δ Σουλτάνος τού Ταγγουίκ 

μέ υφος μή Επιτρέπον άπάντησιν.

Εν τούτο ι; δ Αλής άναστηθεί; Επήδα υπό χαράς.

«  Τήν μύτην μ.ου ! ¿κραύγαζε" αλλά μέ μέλει δι’  

αυτήν δσον καί διά τδ  πρώτον μ.ου ζευγάρι π α που- 

τσ ίω γ . Ορκίζομαι μά τδν Μωάμεθ νά μή τήν έγγ ί- 

σω Εν οσω ζώ " Ες μ-ήνα; δέν είναι άρκετόν . . . .  «

Δύο ώρα; μετά τήν άξιομνημόνευτον ταύτην 

συνομιλίαν, δ Επαίτης Αλής κατεΧχε Εν τώ ν ώραιο- 

τέρων δωμάτων τού παλατιού.

11 μ.εταμόρφωσι; ήτο Εντελή;" τδν Ελουσαν και 

τδν ¿μύρωσαν, τού ¿βοστρύχισαν τδ  γένειον, ¿μύριζε 

καλά, ήτο θαυμάσιος.

Κεκαλυμ.μένος δπδ λαμπρών χρυσούφάντων καί 

μετάξινων Ενδυμάτων, είχε τόσω  μεγαλοπρεπές 

υφος, τή  άληθεία., άν καί είχε τήν ρΧνα ερυθοάν, οισ · 

τ ε  οι αύλικοί ήρώτων άλλήλους κρυφίως τίς νά ήτο 

τάχα δ Επίσημος αύτδς άνθρωπος. Ο: τά  πάντα γ ι- 

νώσκοντες έβεβαίωσαν δ τι ήτο μονάρχης είς Επίσκε

ψή τού Σουλτάνου. Οταν είδον δ τι είς τδ  παραμι- 

κρότερόν του νεύμα δ άλαζών βεζύρης Επλησίαζεν 

αΰτδν, είτε διά νά πλύνη τήν μύτην του μέ μολό

χας άνθη, είτε διά νά ίκτελέστ,τήν ταπεινήν ΰπη-
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Τ Ρ ΙΑ  ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Α  Δ ΙΑ Γ Ω Ν ΙΣ Μ Α Τ Α .ρεσίαν, τήν όποιαν είξεύρομεν, κάνεις πλέον δεν άμ-

φίβαλλε.

Ε'.

όλα  έβάδιζον κατ’ ευχήν επί οκτώ ημέρας, καί 

έπίστευες δ τι ό Αλής είχεν ευρει τήν ευτυχίαν. Ε- 

πλεεν είς τήν χαράν" έπινεν, έτρωγε καί έκοιμδτο 

ώς άνθρωπος οστις νομίζει δ τι ή έκπλήρωσις τών 

τριών τούτων καθηκόντων περιλαμβάνει δλας τάς 

άνθρωπίνους ευτυχίας. Τήν δευτέραν εβδομάδα λη

σμόνησα; όλίγον αυτός εαυτόν άπέλαυσε τήν θέαν 

τώ ν περί αυτόν θαυμάσιων. Παρετήρει, έξήταζεν, 

έθαύμαζε, κατέκρινε μάλιστα, καί τούτο δέν ήτο ή 

μικροτέρα του διασκέδασις. Δέν ήτο άνθρωπος ά 

μοιρος όρθού λόγου ό Αλής" ή δυστυχία είναι σχο- 

λεϊον ωφελούν δσους δέν φονεύει. Συνέβαινεν ενίοτε 

είς τόν Αλήν, κατά τάς συνεντεύξεις είς τάς οποίας 

τόν προσεκάλει ό κύριός του, νά τόν έκπλήττη διά 

τή ; άνεξαρτησίας τώ ν παρατηρήσεων του. Οί άν

θρωποι καί τά  πράγματα τής αυλής, μετά τό  πρώ

τον θάμβος, έδείχθησαν είς αυτόν μετά παραδόξου 

εΰκρινείας. Είναι υπέρ τό  δέον κοινή πλάνη τό  νά 

νομίζη τις δ τι τά  φαινόμενα άπατώσιν επί πολύ 

τούς μικρούς άνθρώπους. Είναι εύκολώτερον νά με- 

τρήση τις  οοθώς τά  πράγματα άπό κάτω  επάνω ή 

από έπάνω κάτω, διότι όλιγώτερον όπόκειται είς 

τήν ζάλην. 0  Σουλτάνος τού Ταγγουίκ έθαύμαζε.

« Ποιος σ’ έμαθεν δλα αυτά έλεγεν ένίοτε είς 

τόν Αλήν.

—  Είναι τάχα  επιστήμη νά βλέπη κανείς δ,τι 

βλέπει; άπεκρίνετο ό έπαίτης. Ολοι οί περί σέ, έξ- 

αιρουμένων δύο ή τριών, μίαν μόνην ιδέαν έχουν" πώς 

νά διατηρήσουν τήν θέσιν τω ν καί πώς νά αντλούν 

άπό τό  ταμείόν σου. Τό πράγμα είναι τόσον άπλούν 

ωστε καί δι’ ένα τυφλόν είναι φανερόν. Δ ιατί δλος 

αυτός ό κόσμος θέλεις νά καταγίνεται περισσότε

ρον είς τάς υποθέσεις σου ή είς τάς έδικά; το υ ; 

Στούππωσε τά  αύτιά σου, γύρισε τήν ράχιν είς 

τήν αυλήν σου, ίόέ άπό τά  παράθυρά σου" μεταξύ 

τού πλήθους εκείνου, τό  όποιον κινείται υπό τούς 

έξώστας σου περδ καί έξαναπερα ή άλήθεια. Τ ί έχει 

νά κάμ.η είς τούς τάπητάς σου; Νομίζεις δ τι οί 

κύριοι αυτοί θά τήν άφηναν νά τρέξη μέ τό  ένδυμα 

είς τό  όποιον άρκείται;

—  Οί πτωχοί σκέπτονται, έλεγε καθ’ εαυτόν 

ό Σουλτάνος, καί υπάρχουν πολλοί π τω χο ί! »

Αί δύο αυται άνακαλύψεις τόν καθίστων πολύ 

σκεπτικόν.
V

(Έ π ε τ α ι  τό  τέ λο ς .)
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0  «ίδεσιμώτατος άρχιμανδρίτης Ευγένιος δ Ξη- 

ροποταμηνός, έξαρχος άλλοτε τού πατριαρχικού τής 

Αλεξανδρείας θρόνου, κληρικός ού μόνον πολλήν φι- 

λογένειαν άλλά καί παιδείαν έκκλησιαστικήν"τε καί θύ

ραθεν έχων, συνέστησε τρία ιστορικά διαγωνίσματα, 

όρίσας είς άμοιβήν έκαστου άνά 2100  δραχμάς. Τόν 

δρισμόν δέ τώ ν θεμάτων καί τήν κρίσιν τώ ν συγγρα

φών άνέθετο είς τόν έν Κωνσταντινουπόλει Φιλολο

γικόν Σύλλογον, περί ού εΐπομεν άλλοτε ¿λίγα πρός 

τούς άναγνώστας τής Πανδώρας. Δημοσιεύοντες 

τήν τε  έπιστολήν τού φιλογενεστάτου άρχιμανδρί- 

του καί τό  πρόγραμμ,α τώ ν  θεμάτων, συγχαίρομεν 

άπό καρδίας τώ  άγωνοθέτη, δ τι άληθή ευεργεσίαν 

άπέδωκε τή  εαυτού πατρίδι, έκλέξας τρόπον έκ τώ ν 

φερόντων άσφαλέστερον είς τήν έπίδοσιν αυτής. 

Θαυμάζομεν πρός τούτοις αυτόν δ τι εί μή πρώ

τος, μετά τώ ν πρώτων δμως καί εύαοίθμων κληρι

κών δμολογεϊ, δτι τό  καθήκον τής διαδόσεως τώ ν 

φώτων, άπόκειται πρό πάντων είς τούς θεράποντα; 

τής εκκλησίας τού Χριστού, ίίς πολλάκις εΐπομεν, 

τά  σχολεία μόνα δέν άρκοϋσιν είς τόν φωτισμόν τώ ν 

έθνών" ανάγκη αναπόφευκτος νά συνυπάρχωσι καί 

ώφέλιμοι συγγραφαί, τώ ν  όποιων ή δημοσίευσις νά 

ένισχύεται, όπως ένισχύεται καί τώ ν  σχολείων ή δια- 

τήρησις. Οί εύτυχήσαντες νά έχωσι πρός τή  άγάπη 

τής πατρίδος καί περιουσίαν, ά ; μιμηθώσι τόν σεβά

σμιον άρχιμανδρίτην, ένθυμούμενοι δτι ή άναγέν- 

νησις τού ελληνικού έθνους ¿φείλεται κυρίως είς τήν 

διά συγγραφών διάδοσιν τώ ν φώτων" άς μιμηθώσι 

τάς βιβλικά; έταιρίαςτής Αγγλίας καί τή ; Αμερικής, 

αΐτινες έκζητούσι τόν φωτισμόν τώ ν έθνών καί έπι- 

τυγχάνουσιν αύτόν διά δαψιλεστάτης διανομής βι

βλίων. Τοϋτ’ αυτό συνιστώμεν καί είς τόν Φιλολο

γικόν Σύλλογον τή ; βασιλίδας τώ ν πόλεων, ού τίνος 

ή σωτήριος ενέργεια έπί τούς λαούς τή ; Ανατο

λής θέλει άποβή δραστηριωτέρα, έάν δέν περιορίζη 

τά  κοινωφελή αυτού έργα έντός τής αιθούσης τής 

όμηγύρεως.

ϊδού τά  έγγραφα"

Π ρός τ ό ν  Κ .  Ή ρ ο κ λ ή  Βασιάδην, Π ρόεδρον τού  Έ λληνικοΟ  

ΦιλολογιχοΟ  Συλλόγου  έν Κ ω νσ τα ν τινο υ π όλε ι.

Κ ύ ρ ιε  Π ρ ό ε δ ρ ε !

Ε ύτυχήσα ς  τά  παραστώ  ¿>- τή έπ ετιίω  πανηγύ- 

ρ , ΐ ί  τώ ν  πρό δ ιετίας περίπου συγχροτηθέντων Σ υ λ 

λόγω ν, Φ ιλολογικού τε  χαΐ Ία τρ ιχ ο ΰ , χαΐ έχ τοΰ  

σύνεγγυς χατανοήσας τ ί  δύνανται νά χατορθώσω- 

σ ι παραπ.Ιήσιοι Σ ύ λλ ο γ ο ι, κρατυνόμενοι χαΐ όση - 

μέραι προαγόμενοι, συνησθάνθην τό  καθήκον, δπερ

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

π ά ; όμογενής, χαι Ιδ ίω ς ό χ.Ιηριχός, ύφείλει νά 

έχπληρώση πρός έμι/τύχωσιν το ιού τω ν  κοινωφελών 

χαί έπομένως θεάρεστων έργων.
Έ π ί  πολύ το ίνυν  σχεφθείς χατά τ ί  δύναμαι νά 

συντελέσω  χαί τό  έπ έμοί, έστοχάσθην τέλος  νά 

θέσω tv  δ ιαγώ νισμα  είς τό ν  ύμέτερον Φ ιλολογ ι

κόν Σ ύ λλο γο ν , δπερ χα ί άπεφάσισα.

Τ ό  άγωνοθέτημα τίθ ετα ι δ ιά  3 έτη , δ  ί σ τ ι  διά 

3 βραβεύσεις, έκαστον δέ βραβεΐον π ροσδ ιορ ίζω  

είς 150 φλωρία 'Ο λλα νδ ικ ά  δ ι  έκαστον βραβευ- 

θηαόμενον πόνημα.

θ έμ α  έκαστου πονήματος επιθυμώ νά ύπάρχη 

ή τοπογραφ ία  έπαρχίας τιν ό ς  τής Ό θω α α νιχής  

Έ π ιχ ρ α τε ίχ ς , το ύ τέσ τιν  ή έξαχρίβωσις τή ς  ισ το 

ρ ίας , γεωγραφίας, έθνογραφίας, σ τα τισ τικ ής , νο

μ ισμ α τολογ ία ς, χλπ . Τ ήν  άνάπτυζιν  τοΰ  θέματος 

τούτου, ώς χαί τόν  προσδ ιορ ισμόν τώ ν  έπαρχιών, 

άφίημι είς τά ς  γνώ σεις  χα ί τή ν  άπδφασιν τοΰ  εν

τίμου  Σ υ  ΑΧόγου, μόνην παράχΧησιν έπιφέρων τοΰ  

νά ύπάρχη μ ετα ζύ  τώ ν  προδιορισθηαομένων έπαρ

χ ιώ ν  χα ί ή ιδ ια ιτέρα  μου πατρΧς Θεσσαλία.

Τ ό  τιθέμένον βραβεΐον θέΧει λαμβάνει ό συγ- 

γραφεύς τοΰ πονήματος, δπερ έπ ιτροπή έπ ί τού τω  

τοΰ  Σ υλλόγου  θέλει χρίνει βραβεύσεως άζιον.

"Ο τα ν  δέ παρ’ έλπ ίδα  ούδέν πόνημα ήθελε χριθή  

βραβεύσεως ά ζιον , τό τε  νά παρατείνητα ι τό  β ρα - 

βειον είς τό  έπ ιόν έτος, χα ί οΰτω  καθεξής.

Τ ήν  άπδφασιν μου ταύτην χαβυποβάλλω πρός 

ύμάς, Κ . Π ρόεδρε, δ ι ϋμών δέ χα ί πρός  rd  έν τ ι

μα  μέλη τοΰ Σ υλλόγου , φρονών δ τι έσ τα ι δεχτή, 

μή παρατηρουμένου τοΰ σμιχροΰ τή ς  προσφοράς" 

δ ιό τ ι πέποιθα δ τ ι αυτη έσ τα ι ού μόνον εκπλήρω

σες καθήκοντος έχ μέρους μου, άλλά  χαί ή έπ ιθυ- 

μ ία  τοΰ νά χρησιμεύσω  ώς διεγερτήριον πολλώ ν  

ά λλω ν  όμογενών χα ί συναδέλφων μου, ών rd  α ι

σθήματα χαί τό  φ ιλόμουσον ε ίσ ίν  άναμφιβάλως έ- 

φ άμ ιλλα  τή  άφνειά αυτών περιουσία, χα ί έπομέ- 

νως εξει ό Σ ύ λλ ο γο ς  προσφοράς δαψιλεστέρας.

Αναγκαζόμενος δμως ν άπέλθω ε ίς "Α γ ιο ν * Ο 

ρος, χατά πρύσχλησιν  τή ς  ίεράς μου Μ ονής , καί 

μή δυνάμενος νά παρευρεθώ έν τή  περ ί τούτου συν

εδριάσει τοΰ  έντιμου Σ υ λλόγου , αποκαθιστώ  έπ ί- 

τροπόν σου τόν  φ ίλ τα τόν  μ ο ι Κ . Π έτρον  Ζάνον, 

Έ π ιτε τρα μ μ ένον  τής Ε λ λ ά δ ο ς , όπως μ  ά ντιπ ρο - 

σωπεύση παρά τώ  Σ υ λ λ ό γ ω , χα ί συζητήσας μ ετ’ 

αύτοδ συναποφασίση τά  δέοντα γενέσθαι. Π ρός 

τόν  ίδ ιο ν  ένεχζίρ ισα  χαί συνάλλαγμά μου  έ ξ  1 50 

φ λωρίω ν, π ληρω τέοντήν  ά. τοΰ  προσεχούς Ν ο εμ 

βρίου, δπως, έγχαίρως συναχθέν, χατατεθή έν τώ  

ταμείω  τοΰ Σ υλλόγου , χαί χρησιμεύοη διά  τό  ά. 

βραβεΐον, έάν ή π ρότα σ ίς  μου έγχριθή.

Π ρός ύμάς δέ, Κ . Πρόεδρε, άπονέμω τά  εύχα-

ρ ισ τήρ ιά  μου, ώς θέσανε ά  με είς θέσιν νά χάμω  

χ ρ ή σ ιν  τής άρχα ίας ύμών φ ιλ ία ς  τοΰ  νά γενήτε ό 

διερμηνεύς τώ ν  α ισθημάτων μου  παρά τώ  έντίμω  

Σ υ λλ ό γω , δν περ  άπό χαρδίας άσπάζομα ι.

Έ ν  Κ ω νστα ντινουπόλει, τή  4 Ιο υ λ ίο υ  1863.

’Α ρχ ιμ ανδρ ίτης 

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΗΝΟΣ.

—ο—

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α .

θ έμ α  τοΰ Α ’ έτους. «  Π εριγραφή Θ εσσαλίας  » ,  

βραβευθησόμενον τή  τελευτα ία  Κυριακή Α π ρ ιλ ίο υ

1865.

θ έμ α  τοΰ  Π  έτους. «Π ερ ιγρα φ ή  Μ α κεδον ία ς», 

βραβευθησόμενον τή  τελευτα ία  Κ υριακή Α π ρ ιλ ίο υ
1866.

θ έμ α  τοΰ  Γ '  έτους. «  Περιγραφή θγά χης  »  . 

( έξαιρουμένης τής Κ ω νστα ν τινουπ όλεω ς ), βραβευ

θησόμενον τή  τελευτα ία  Κ υριακή Α π ρ ιλ ίο υ  1867.

Βραβεΐον έχάστου θέματος άνά 150 φλωρία  
Ο λλανδικά .

Περιεχόμενα έκαστου θέματος.

Ίσ το ρ ιχ α ί πηγα\, γενιχα ί χα ί ε ίδ ιχα ί (  β ιβ λ ιο 

γραφία αρχα ία  χαί νέα, μνημεία χ λ π .).

Γεωγραφ ία φυσική χαί π ολ ιτικ ή  ( άρχαία χαί 

νέα ) —  Α ρομολόγ ιον  ( άρχα ΐον χα ί νέον ) —  Ε ί 

δ ιχα ί τοπογραφίαι τώ ν  ίσ τορ ιχω τέρω ν θέσεων —  

Π ο λ ιτ ιχ α ί χα ί Έ χ χ λ η σ ια σ τ ιχ α ί δ ια ιρέσεις τής χ ώ 

ρ α ς —  Σ τα τ ισ τ ικ ή  έθνολογ ία — Κ α τά λογος  συγ

κριτικός τώ ν  άρχαίων χαί νέων τοπ ικώ ν  όνομά τω ν.
'Ισ το ρ ία  άπό τώ ν  άρχα ιοτά τω ν χρόνω ν  ά χρ ι τής 

σήμερον, π ολ ιτικ ή  χαί έχχλησ ιαστιχή , χαί ακρι

βής, εί δυνατόν, έξ ισ τόρησ ις  τή ς  αρχής χα ί προό

δου τοΰ χ ρ ισ τια ν ισμ ού  —  ’Α ρ χ α ιο λο γ ία  ( έπ ιγρα - 

φιχή, συμπεριλαμβανομένων χα ί τώ ν  Β υ ζα ν τι

νών χα ί εκκλησιαστικών επιγραφών, νομισματική  

χλπ ) .  —  θρησκεία  ( λα τρεία  χα ί έορτα ί άρχα ΐα ι 

χαί νέαι, χα ί σύγχρ ισ ις  α ύ τώ ν ). —  Γράμματα , έ -  

π ισ τή μ α ι, τέχ ν α ι, γεωργία  χαί έμπόριον  —  "Ηθη 

χαί έθη —  Π αραδόσεις  —  Γ λ ώ σ σ α  ( γλω σσάριον, 

δημοτικά άσματα, μΰθοι, π α ρο ιμ ία ι). Ν ό μ ο ι γρα 

π το ί χα ί άγραφοι, χαί ιδ ίω ς  οί περ ί τή ν  άχίνητον  

Ιδιοκτησίαν, χαί ε ΐ τ ι  έγχώ ριον  —  Κ τιτο ρ ιχ ά  μ ο - 

ναστηρίων χαί μητροπόλεω ν  —  Βιβλιοθήχα ι, χ ε ι 

ρόγραφα —  Βιογραφία τώ ν  έπ ισήμων άνδρών —  

Χ ρονολογ ικ ο ί πίνακες.

"Οροι.

1 )  Α ί  πρα γμα τεϊα ι έχάστου έτους, έν τή  άρχαία  

ί) έν τή  νεωτέρα Ε λ λ η ν ικ ή  όρθώς χαί εύαναγνώ- 

στω ςγεγραμμένα ι, δέον ν άποστέλλω ντα ι ένσφρά-
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γ ισ το ι τώ  Γ . Γ ρα μ μ α τε ϊ τον  έχ Κ ω χστα χ τιχουχό - 

Jei Έ Λ ,Ιηχ . Φ ι.Ιο.Ιογιχοϋ ΣνΛΛόγον μ έχ ρ ι τής ά. 

Ιαχοναρίου έχάστον i'rovç' ή το ι 4 μήχας χρό τής 

άχωτέρω ( ¡ ς  βράβευσιχ όριπθείσης προθεσμίας.

2 )  Ο ί γράγοχτες όφείΑουσιχ εχάστοτε χά ση

μ ε ιώ σ ω  ακριβώς τά  χ ω ρ ία  τώ χ  συγγραφέωχ, àcp’ 
ώ χ άρνοχτα ί τ ι.

3)  Έ χ ά σ τη  τώ>· άχωτέρω ύριζομέχωχ πραγμα 

τε ιώ ν  δέοχ rà  ψέρη έχ ί χεψαΜδος έχίαημοχ ρητόχ, 

γεγραμμέχοχ xa l ix i  ¿χισνχημμέχον όε.Ιτίου έχ- 

σιρραγίστον, ιρέροχτος ίσω θεχ τή χ  ύχογραχρήχ τον 

συγγραιρέως.

4 )  Ε π ιτρ ο π ή , όριζομέχη χαρά τον  προεδρείου 

τον Φ'ιΛοΛογιχοϋ SvJJoyov κατά Ίαχονάρ ιοχ  έκα

στον έτους, έχιιρέρει τήχ  έμ έκαστου πονήματος 

χ ρ ίσ ιχ  αυτής έχ εκθέσει, άχαγιχωσχομέχη ύχό τον 

εέσηγητοΰ αύτίις χατά τηχ  έχέτειοχ έορτήχ τώ χ  έχ 

Κ ω χσταχτιχουχόΛ ει Έ .Ι.Ιη χ ιχ ώ χ  Συ .ΙΛ όγω χ, ήτοι 

τήχ  τε.Ιευταίαχ Κνριαχήχ Α χ ρ ι.Ι ίο υ  έκαστον έτους, 

ϋτε καί βραβεύεται τά άριστεΰσαχ χόχημα.

5)  Έ χ  περ ιπ τώ σει, καθ’ fjx ονδέχ χόχημα ήθε- 

.h  κριθή βραβεύσιμοχ, χαρα τείχετα ι τό  θέμα εις 

το  έπ ιόχ ετος.

Έ χ Κ ω χ σ τα χ τ ιχ ο υ χ ό .ίιι,  τή  30 Ίουχ ίου  \ 863.

Ό  Π ρόεδρος Ό  Γενκός Γραμματεύί.
Η ΡΟ ΚΛϋΣ ΒΑΣΙΑΔΠΣ. 2. ΑΡ1ΣΓΑΡΧΗΣ.

802 Π Α Ν Α

Α Π 0ΔΗ Μ 11Τ0Υ  ΑΝ Α Μ Ν Η ΣΕ ΙΣ .
(Σκνέχεια. "Ιδε ουλλάδ. 323.)ι

Τήν πρωίαν τής 22  Μαρτίου, περί τήν όγδόην 

καί ήμίσειαν ώραν, άπήλθομεν εις τον σταθμόν του 

σιδ-προδρόίΛου. Οί σιδηρόδρομοι, πρδς τους ίδόντας 

αυτού; έν Ευρώπη, οΰδεν Ιχουσι τδ  καινοφανές* άλλ’ 

ό τής Αίγυπτου δέν είναι άνάξιος περιεργείας διά τδ 

πλήθος καί τήν ποικιλίαν τώ ν επιβατών, ¿ μ  εις του

λάχιστον οί έν Αθήναις, οι τινες, δλιγωρήσαντες παν- 

τδς άλλου τρόπου φέροντας πρδς τήν πρόοδον, προ- 

ετιμήσαμεν νά ζώμεν μεταξύ ατμόσφαιρας μεμο- 

λυσμένη; ΰπδ χαρτιών άποφορα; καί δυσοιδίας κα- 

κομηχάνων ερίδων, είναι αδύνατον νά μή αίσθαν- 

θώμεν πλατυνομένην τήν καρδίαν, οσάκις βλέπωμεν 

τήν πρόνοιαν τής εξουσίας καί την ενέργειαν τών 

ιδιωτών μαρτυρούσα;, ό τι δέν κεϊται ή ευδαιμονία 

έν ρωπογραφίαις καί λαλιαις. Ακόρεστος λοιπδν 

παρετήρουν τους όχλους συμπιεζομένους καί ώς πορ- 

θητάς εισβάλλοντας εις τά ; άμαξας, τάς τής τρίτης 

μάλιστα τάςεως. Επειδή δέ αί τής τάξεως ταύτης 

είναι εκατέρωθεν άνοικταί, άκωλύτως περιέφερον 

τους οφθαλμούς εις τους έπιβάτας, οί τινες, έστοιβα-

σμένοι ώς πάλλαι βάμβακος, εκάπνιζον, ϊτρωγον, 

έπινον, έφωνοκόπουν ή έσιώπων κατηφεΐς. Αλλά καί 

τδ  ένδυμα ητο ποικίλον, διότι ησαν Αραβες, Τούρ

κοι, Πέρσαι, Σύροι, Αβυσσινοί, Αίθίοπε; καί άλλοι ά- 

νήκαντες εις τάς παντοίας φυλάς τής Αφρικής. Σπα- 

νιώ τα τα  δε απαντάς μεταξύ τώ ν έν τή  τρίτη  τάξει 

καί εύρωπαίους, διότι προτιμώσι τήν πρώτην καί 

τήν δευτέραν.

Τών δέ δύο άλλων τάξεων αί άμαξαι είναι καί 

πλατεϊαι καί καθαραί, ¿λίγον διαφέρουσαι άπ’ άλ- 

λήλων κατά τήν Ισωτερικήν διακόσμησιν* οί δ’  έπι- 

στατούντες είναι ώς έπί τδ  πολύ Ελληνες καί Ιτα 

λοί. Οτε παρουσιάσθη ό Γενικδς πρόξενος προπο- 

ρευομένου τού ραβδούχου χαβάση, εύθδς ήνοίγη η 

θύρα άμάξης τής άνωτέρας τάξεως, καί είσελθόντες 

έκαθήσαμεν μάνοΓ διότι, κα τ’ έπιταγήν τού άντιβα- 

σΛέως, οί πρόξενοι μετά τώ ν  περί αΰτούς άπολαύ- 

ουσι σιδηροδρομικής άτελείας* ή δέ μεγαλοδωρία 

αότη ευεργετεί πρδ πάντων (έρυθριώ λέγων τούτο) 

τδν έλληνα Πρόξενον, όςτις, αναγκαζόμενος νά με- 

ταβαίνη εις Καιρόν, όπου άγαπά νά διατριβή δ ή- 

γεμών, ήθελε καταναλίσκει ταχέως ολόκληρον τόν 

ευτελή αυτού μισθόν.

Εν τοσούτω σημανθέντος τού κώδωνος τήν έννά- 

την ώραν, έκρότησεν ή μηχανή, έσύριξεν ό άτμδς 

καί ώς δυσανασχετών έσείσθη ό πεντηκοντάπλεθρος 

δράκων, καταπιών ήδη πολλάς μέν εκατοντάδας 

πολυποίκιλων έπιβατών, πλείστας δέ μυριάδας γα λ 

λικών καί αγγλικών ΰπερπύρων.

Επειδή δέ αί άτμάμαξαι τής Αίγυπτου δέν δια- 

τρέχουσι, κατά πρόνοιαν διοικητικήν, πλέον τώ ν  εί- 

κοσιπέντε μιλίων τήν έδραν, περιειργαζόμην έν ¿νέ

σει τά  μέρη δι’  ών διεβαίνομεν* άλλά δύο τινά κατ 

έξαίρεσιν είλκυσαν τήν προσοχήν μου, οί αγροί καί 

τώ ν  Φελλάχων αί οίκίαι. Συνειθισμένοι νά βλέπω- 

μεν μικοάς περιφερείας αγρών, μάλιστα κατά τάς 

νήσους, όπου άρκεΐ νά ολισθήσ·.; τις ϊνα εόρεθή άπδ 

ένδς εις άλλο χ .ΐε ΐσμα , συμπαρασύρων άκόπως καί 

τδν έκ λιθαρίων φραγμόν, άπορούμεν βεβαίως οσά

κις βλέπωμεν απέραντα πελάγη γής άποτελούντα 

8ν χωράιμιοχ, όπου κυματίζονται κατά πάσας τάς 

ώρας τού έτους υψηλοί στάχεις.

Α ί δέ πηλόκτιστοι τώ ν  Αράβων οίκίαι είναι άλ- 

λαι λευκομυρμήκων τού Περού φωλεαί, εΰτελέστε- 

ραι μάλιστα* διότι έκεΐναι, εί καί κατοικούνται ΰπδ 

μυρμήκων ίσων τδ  μέγεθος πρδς τέταρτον δακτύ

λου, έχουσιν όμως υψος δώδεκα ποδών, ένώ αί τών 

Φελλάχων μ,όλις έχουσιν οκτώ ή δέκα. Καί σημειω- 

τέον ότι οί Αιγύπτιοι, άνδρες τε  καί γυναίκες, είναι 

υψηλοί. Είναι δέ καί μικρότατα·., μικρότεραι πολ- 

λάκι; καί τώ ν ήμετέρων Ορνιθώνων. Καί όμως ζώ σ ι 

σεσωρευμενοι ή μάλλον συμπεφυρμένοι έν αϋταύς
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άνθρωποί τε  καί κτήνη, ϊνα  σωθώσι βεβαίως κατά 

τήν Γραφήν. Τά βρέφη ^υπαρά, ^υπαοώτερα καί χοί

ρων, πεπηγυΐαν έχοντα περί τά  βλέφαρα παχείαν 

λίμην, οΰδέποτε νίπτονται ΰπδ τώ ν γονέων, εί καί 

£έει πρδ τώ ν καλυβών ό ποταμός, ϊνα μή βασκαν- 

6ώσι. Καί αγνοώ μέν άν αγαπώσι τήν καθαριότητα 

αί άνώτεραι τάξεις, έξ όσων δμο>ς είδον συμπεραίνω 

ό τ ι δέν τάσσεται ώς έν Ευρώπη μεταξύ τώ ν αρετών, 

ΐίσφαλεν άρα ό N iebuhr είπών ό τι οί Αραβες είναι 

εις άκρον καθάριοι, ¿πατηθείς ϊσως έκ τών συνεχών 

θρησκευτικών άπολούσεων. Φαίνεται δέ ότι καί ο&- 

το ι, ώς καί οί λοιποί, τής Ανατολής λαοί, εις μέν τδ 

γράμμα τού νόμου υποτάσσονται προθύμως, περι- 

φρονούσιν όμως τδ  πνεύμα.

Αλλά καί ή Μαρεία ή Μαρεώτις λίμνη, τήν όποιαν 

άπαντώμεν έκ δεξιών μόλις έξελθόντες τής πόλεως, 

ούχ ή ττον είναι περίεργος διά τδ  μέγεθος αυτής. 

<!> Στράβων λέγει ό τι έχει πλειόνοιν ή πεντήκοντα 

καί έκατδν σταδίων πλάτος, μήκος δέ περίπου τρια 

κοσίων. Επληροϋτο δέ διά πολλών διωρύγων υπό 

τού Νείλου άνωθέν τε  καί έκ πλαγίων, δι’  ών είσ- 

εκομίζοντο πολλά πλείω ή διά θαλάσσης* διά τούτο 

καί ό λιμναίος λιμήν πλουσιώτερος υπήρξε τού θα

λασσίου. Είχε δέ καί όκτώ  νήσους, καί πολλούς 

κατοίκους κατά τά  πέριξ, καί οίνον παλαι- 

σταγή, τδν Μαρεώτην καλούμενον* άλλ’ ¿ποςηραν- 

θεϊσα σχεδόν περί τά  τέλη τής παρελθούσης έκα- 

τονταετηοίδος, έγένετο έκ νέου λίμνη, μή έχουσα 

όμως μήτε τδ  άρχαΐον βάθος μήτε τήν ¿ρχαίαν 

σημασίαν, έπί τού μεταξύ Γάλλων καί Αγγλων πο

λέμου, δτε ούτοι θέλοντες νά διακόψωσι τήν μετά 

τού Καΐρου κοινωνίαν τώ ν πολιορκουμένων είσήγα- 

γον τήν θάλασσαν εις αυτήν.

Μετά δύο ή τοεΐς ώρας, δέν ενθυμούμαι ¿κρι- 

βώς, έφθάσαμεν εις Τάνταν. Η  Τάντα είναι πόλις 

άξια λόγου διά τήν εμπορίαν τώ ν ποικίλων τής Αί- 

γύπτου προϊόντων, περιέχουσα τριάκοντα χιλιάδας 

κατοίκων, έν οίς καί έβδομήκοντα οικογένειας Ελ

λήνων, έχόντων ιδίαν εκκλησίαν καί πράκτορα ελ- 

ληνα. Τελούνται δέ έν αυτή δύο ή τρεϊς έμπορικαί 

πανηγύρεις κατ’ έτος, εί; ας συνέρχονται έκάστοτε 

αγορασταί καί πωληταί περί τδ  έν έκατομμύριον, 

οϊ τινες κατασκηνούσιν έν υπαίθρω, ευφροσύνου; συν

τρόφου; έχοντες μυριάδα; μυιών.

Ερχονται δέ μετά τώ ν πωλητών, τώ ν ¿γοραστών 

καί τώ ν μυιών καί δερβίσαι, οί Ψύλλοι ϊσως τού 

ΐίροδότου καί τού Στράβωνος, μασσώμενοι οφεις, 

σκοοπιούς καί ΰάλους, δίδοντε; φίλτρα, προλέγοντες 

τήν τύχην, θεραπεύοντες διά μαγνητισμού πασαν 

νόσον καί πάσαν μαλακίαν, ψάλλοντες καί χορεύ- 

οντες.

Περί τώ ν θαυματουργών τούτων δερβισών καί έ-

γράφησαν καί λέγονται πολλά καί περίεργα. Κ α τά  

τήν δευτέραν έν Καίρω διατριβήν μου δ φίλο; μου 

Κ. ί. Κ. Μ., άνήρ ελεύθερος προλήψεων, μοί διηγήθη 

ουκ ολίγα περί αυτών, καί ιδίως περί τυφλού τίνος 

Κάλχαντος, διάγοντος βίον άληθούς ¿σκητοϋ, δς τ ι ;  

καθήμενος έν σπηλαίω χρησμοδοτεί. Δυστυχώς δμως 

δέν κατώρθωσα νά έπισκεφθώ αυτόν, δ ιότι τού χρυ

σού μή έχοντος ίσχύν έπί τού νέου τούτου Φωκίω- 

νος, δέχεται τού; έπιθυμούντα; νά συμβουλευθώσι τδ 

μαντεϊον αυτού οσάκις μόνον έμφορήται θείου πνεύ

ματος. Περί τού μάντεο>ς ϊσως τούτου, νέου ε τι ον- 

τος, ή περί τινο; άλλου έγραψαν πρό τινων ετών ό 

Γάλλος Λ. Λαβόρδ καί ό Αγγλος Ού. Λάν. Βεβαίως 

πρδς τούς πολλούς μυστήρια υπεράνθρωπα φαίνον

τα ι τ ά  παρά τώ ν μάγων πραττόμενα ή λεγόμενα* 

αλλά πρδς τού; δπωσούν μυηθέντα; τά ; φυσικά; έ- 

πιστήμας είναι ευεξήγητα. Πάντες δέ έννοούμεν σή

μερον δτι, πριν ή «πιστήσωμεν ή ¿ποδώσωμεν τά  

θαύματα ταύτα  εις δύναμινέκτδςτού κόσμου τούτου, 

άνάγκη νά έξετάσωμεν καί νά μελετήσωμεν_ αυτά. 

Μήπως τά  άγνωστα δέν είναι έτι καί νύν πλείονα 

τώ ν γνωστών, καί μήπως ό ανθρώπινο; νούς δέν άνα- 

καλύπτη καθ’ εκάστην πράγματα άγνιοστα ;

ίδού χάριν περιεργείας έν τώ ν θαυμάτων, α τινα 

διηγείται ό Γάλλος περιηγητή;, έπικυρούμενον καί 

υπο τού Αγγλου*

«  Ημην, λέγει ό Κ. Λαβόρδ, πρδ πολλών μηνών 

έν Καίρω (1 827 ), ότε τ ι ;  φίλο; μου Α γγλο ; μέ εί- 

δοποίησεν ό τι έμελλε νά ΰπάγη εις τήν οικίαν αυτού 

μάντις, μέλλων νά ένεργήση μαγικήν πράξιν τά  μά

λ ιστα  ΰπερφυά. Εί δέ καί ολίγον έπίστευον τήν άσια- 

τικήν μαγείαν έδέχθην όμως τήν πρόσκλησιν. Ανθρω

πός τις μεγαλόσωμος καί ωραίος, φέρων κεφαλοδέ- 

σμιον πράσινον καί μ χ ιχ ίσ ιο χ  τού αυτού χρώματος, 

είσήλθε μετά μικρόν εις τδ  δωμάτιον* είχε δέ τδ  ή

θος σοβαρόν μέν άλλά γλυκύ, καί τδ  βλέμμα ζω η 

ρόν, οξύ καί καταπληκτικόν, ί’ΐμίλει δέ μετά πολ

λή; άφελείας περί παντός πράγματος καί ιδίως περί 

τής έπιστήμης αυτού. Εν τοσούτω προσήλθον δύο 

παιδία έφ’ ών έμελλε νά ένεργήση.

» Πάντες παρετάχθημεν κυκλοτερώς περί τδν μά

γον καθήσαντα πλησίον τού ετέρου τώ ν παιδίων, λα- 

βόντα τήν χεϊρα αυτού καί άτενίζοντα αΰτδ άσκαρ- 

δαμυκτί. Τδ ένδεκαετές τούτο παιδίον ήτο τέκνον 

εύρωπαίου, άνατραφέν έν Αλγερία καί ομιλούν καθα- 

ρώς τήν άραβικήν. Επειδή δέ έφοβήθη ότε είδε τδν 

Αχμέτην λαβόντα γραφίδα άνά χεΐρας, «  Μή φο

βείσαι, τέκνον μου, είπεν ό μάντις* Οά γράψω λέ

ξεις τινάς έντδς τής παλάμης σου, καί μετά ταύτα 

θά ίδής αύτάς* ίδού όλη ή ΰπόθεσις. »  Κ « ί  τδ  μέν 

παιδίον ήβύχασεν, ό δέ Αραψ διέγραψεν έπί τής χειρδς 

αυτού τετράγωνον συμπεπλεγμένον μετ’  άλλοκότων
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στοιχείων καί χαρακτήρων, έχυσε μετά ταϋτα έν 

τώ μέσω αυτής πηκτήν μελάνην, καί προσέταξε τό 
παιδίον νά ΐδη εν αύτή τό ίδιον ποόσωπον' το δέ 

παιδίον άπεκρίθη δτι έβλεπεν αύτό. Ε Ϊτα  5 μάγος 

έζήτησε πύραυνον, καί χύσα; μικρόν κατά μικρόν 

εντός αύτοϋ διάφορα φάρμακα, είπεν εις τό  παιδίον 

νά ίδη καί δεύτερον εί; τήν παλάμην, καί άμα ίδόν 

τοϋρκον στρατιώτην σαροϋντα πλατείαν νά άναγ- 

γείλγ) αύτό. Τό παιδίον ένευσε τήν κεφαλήν καί 

τ ά  φάρμακα έσπινθήριζον, ένώ 5 μάντις πρώτον μεν 

ταπεινή είτα γεγωνυία τή  φωνή, απήγγειλε τινας 

λέξεις άς μόλις ήκοόσαμεν.

»  Τό παιδίον έξηκολούθει έμβλέπων εις τήν χείρα 

αΰτοϋ, ό καπνός τω ν φαρμάκων άνυψοϋτο διαδίδων 

οξεϊχν καί εδώδη οσμήν καί δ μάγος, σοβαροπρό- 

σωπος καί ανάλγητος, έφαίνετο καλών διά τής φω

νής, ή τις έγένετο τραχεία καί θορυβώδης, φάντα

σμα τό  όποιον έβράδυνε νά φανή. Αίφνης δε τό  παι

δίον ανύψωσαν τήν κεφαλήν είπε κραυγάζον καί ο- 

λοφυρόμενον δ τι είδε πράγμα φρικώδες καί δ τ ι δεν 

ήθελε πλέον νά ίδη' ητο σχεδόν έξω  φρενών. 0  

Αχμ ’ε τ  δμως δέν ήπόρησεν, άλλ’ είπε' «  Τό παιδίον 

έφοβήθη' άφετε αΰτό' εάν βιάσωμεν νά ίδή θά κα- 

ταπλήξωμεν επικινδύνως τήν φαντασίαν αύτοϋ. » 

Μετά δε ταϋτα  ήλθε μικρός Αραψ, μηδέποτε ίδών 

τον μάγον. Εδο/κε δέ άφόβως τήν χείρα, εντός τής 

όποιας είδε μ ετ ολίγον τό  πρόσωπον αΰτοϋ, τό  ό

ποιον καί ημείς έβλέπομεν £κ τοϋ πλαγίου κλονού- 

μενον εντός τής μελάνης. 0  αρωματικός καπνός ήρ- 

χισε καί πάλιν νά διαδίδεται πυκνός, καί αί εΰχαί, 

ποτέ μέν ψαλλόμεναι μονοτόνως, ποτέ δε προφερό- 

μεναι έντονώτερον καί άλλοτε ταπεινότερον, καθί- 

οτων συντονωτέραν τήν προσοχήν τού παιδιού.

»  —  Ηλθεν! άνέκραξεν επί τέλους ό νέος Αραψ, 

καί πάντες παρετηοήσαμεν τήν ζωηρότητα, μεθ’ ής 

έστησε τό  βλέμμα εις τό  κέντρον τω ν  μαγικών 

σημείων.

«  —  Τ ί φορεί; ήρώτησεν ό μάγος.

" —  Κόκκινον ένδυμα χουσοκέντητον, πράσινον 

κεφαλοδέσμιον καί πιστόλια εις τήν ζώνην.

» —  Καί τ ί  κάμνει;

»  —  Σαρόνει πλατείαν έμπροσθεν μεγαλοπρεπε- 

στάτης καί ωραίας σκηνής, ή όποία έχει πρασίνας 

καί κοκκίνας σειράς καί χρυσάς σφαίρας εις τήν κο
ρυφήν.

11 —  Κ α ί τώρα ποίος έρχετα ι',

” —  0  Σουλτάνος μέ δλην του τήν συνοδίαν' 
πόσον είναι ωραίος!

» Κ α ί  έβλέπομεν τό  παιδίον παρατηρούν μετά 

προσοχής δεξιόθεν καί αριστερόθεν δπως ϊδτι κάλ
λιαν.

»  —  Τ ί χρώμα έχει τό  άλογόν του ;

»  —  Ασπρον, καί πτερά είς τήν κεφαλήν.

»  —— Καί δ Σουλτάνος;

»  —  Γένειον μαΰρον καί πράσινον f in ir ίσ ι.

»  Ε ίτα  περιέγραψε τήν συνοδίαν τοϋ Σουλτάνου 

μετά τοσαύτης ακρίβειας, ώστε δεν ΰπήρχεν ή ελά

χιστη αμφιβολία δ τι εβλεπεν δσα διηγείτο. »

Εις ταύτα  δέ προστίθησιν δ Κ. Λαβόρδ καί άλλα 

οΰχ ήττον περίεργα' λέγει, παραδείγματος χάριν, 

δ τι τό παιδίον έρωτώμενον υπό τώ ν περιεστώτων ά- 

πεκρίνετο δ τι ποτέ μέν έβλεπε τόν Σεκσπήρ, ποτέ δέ 

άγγλους αξιωματικούς, καί άλλοτε πρόσωπα ζώ ν - 

τα , ά τινα  έξεικόνιζε μετά πολλής λεπτομερείας.

Καταπληχθείς έκ τούτων ό Γάλλος περιηγητής, 

ήθέλησε νά μάθγι πόθεν ή δύναμις τού ανθρώπου 

εκείνου' διό προσέφερεν αύτώ χρήματα, ΰποσχεθείς 

μεθ’  δρκου νά μή φανερώση ποτέ τό  μυστικόν. « 0  

Αχμέτ συνήνεσε, λέγει δ Κ. Λαβόρδ, καί μοί είπεν 

δ τι τήν επιστήμην αΰτοϋ είχε διδαχθή υπό δύο όνο

μαστών σεϊχώ ν ." Μεταξύ δέ πολλών δνομάτων καί 

γελοίων συνταγών, άνεκάλυψα ειδήσεις φυσικής καί 

τινας άλλας άναγομένας εις τόν μαγνητισμόν, τών 

όποιων τήν έν Α ίγύπτω  δπαρξιν où δ’ ύπωπτευόμην. 

«  Εχω ποός τούτοις τήν δύναμιν, έλεγεν δ μάγος, 

ν αποκοιμίζω αμέσως δποιον θέλω, νά βίπτω αύτόν 

κατά γής ώ στε νά κυλιέται καί νά λυσσά, καί νά 

βιάζω  αυτόν ν’  αποκρίνεται, μεταξύ τοϋ παροξυ

σμού, είς τάς έρωτήσεις μου καί νά μοί άποκαλύ- 

πτη τά  μυστικά αΰτοϋ. Καθίζω  αύτόν έπί θρανίου 

καί ένεογών περί τόν καθήμενον χειρονομίας τινάς 

αποκοιμίζω αύτόν' δεν κλείει δμ.ως τους δφθαλμοΰς 

αλλά δμιλεί καί χειρονομεί ως άν ήτο έξυπνος. » 

Καί ταύ τα  λέγων δ μ-άγος έχειρονόμει ώς οί ήμέ- 

τεροι μαγνητισταί. »

Ô Κ. Λαβόρδ μαθών τό  μυστικόν τής παλάμης, 

οΰ τίνος κόριαι βάσεις ήσαν ή διαχάραξις τώ ν ση

μείων καί τά  τρία φάρμακα, ά τινα δεν δνομάζει 

ένα μή άθετήση τόν δοθέντα δρκον, βέβαιοί δ τι ού- 

δεμία ΰπάρχει γοητεία, καί δτι καί αύτός πολλά- 

κις έπανέλαβε τό  φαινόμενον θαύμα μετά πολλής 

έπιτυχίας.

Ετερος περιηγητής Γάλλος διηγείται πώς δερβί

σης έκ τώ ν λεγομένων βαγιοΰμηάων  έβάσκαινεν ό- 

φεις, έχίδνας καί σκορπίους, πώς κατεπράϋνεν ή ή- 

ρέθιζεν αύτοΰς, καί πώς συρίζων ποικιλοτρόπως είλ- 

κυε πρός έαυτόν ώς διά μαγνήτου τά  ερπετά ταϋτα  

μεταξύ πεδιάδος. Προστίθησι δέ δ περιηγητής δτι 

δυνάμει χρυσού δ δερβίσης συνήνεσε νά διδάξνι αύ

τόν τό  μυστήριον' άλλ έπειδή ήτο ανάγκη νά ύπο- 

βληθή είς διατύπωσιν, τήν όποιαν άπεστρέφετο καί 

αύτός δ πρός τήν έπιστήμην έρως, ήτο δηλαδή α

νάγκη ν’ άνοιξή τό  στόμα ΐνα πτύσνι εντός αύτοδ δ
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κατηχητής, προετίμησε νά μείνη άγευστος καί τοϋ 

μυστηρίου καί τοϋ σιέλου.
Διαβάντε; μακράν καί ώραίαν σιδηρότευκτον γ έ 

φυραν καί καταβάντες είς ξενοδοχείον δπου έκορέ- 

σθηαεν μέν συγγευθέντες μετά σωρείας Αγγλων 

καί λγγλ ίδων έρχομένων έξ Ινδιών, άπεκορέσαμεν 

δε τό ελληνικόν ημών βαλάντιον, έπέβημεν έκ νέου 

είς τάς άμαξας. Καθόσον δέ άνηρχόμεθα πρός τό 

Κάίρον άνελίσσετο πρό τώ ν δφθαλμών ημών άνθη- 

ροτάτη ώς τό  πάλαι καί αχανής
» ή λιπαρή Αίγυπτο; άεί σταχύεσσι βρύουσα, ■ 

καί ώς πάλαι βαρείαι διέσχιζον αί δλκάδες τά  κύ

ματα τοϋ
ο Νείλου πυροφόροιο πολυσχιδέος ποταμοΤο· · 

σειραί δέ φορτηγών αμαξών κατέβαινον άλληλοδια- 

δόχως φέρουσαι δσα γεννά ή προνομιούχος εκείνη 

γή, καί σίτον καί βάμ-βακα καί αραβόσιτον καί 

όσπρια καί καφέν καί άλλα δσα.
οϋτις τόσα φύει, 'tax χθαμαλός Αίγυπτος. »

Αλλά πού καί αί πάλαι πολυάνθρωποι έκείναι πό

λεις καί κώμαι ; πού ή καλλιγόναιξ πόλις τώ ν Γυ

ναικών; πού οί εύσεβείς πρός τήν λατρείαν τής Αφρο

δίτης νομ,οί, δ Μωμεμ.φίτης λέγω  καί ό Γυναικοπο- 

λ ίτη ς ; Πλήν τής λατρείας τής θεάς ταύτης, άκμα- 

ζούσης ήδη καί νϋν έν Α ίγύπτω , ούδέν ίχνος εκεί

νων σώζεται. Φαίνεται δε δ τι ού μόνον ή γή άλλά 

καί τό ώραΐον φύλον τής Αίγύπτου ΰπήρξεν ανέκαθεν 

γόνιμ,ον, καί δ τι άπό τώ ν χρόνων έ τι τού όρφέως η 

θεά τοϋ κάλλους
« Αίγυπτου κατείχεν ιερής γονιμώόεα λοΟτρα, .

ώ ; ψάλλει αύτός οΰτος δ ποιητή; ΰμνολογών τήν 

Αφροδίτη·/. 0  Αριστοτέλη; μάλιστα ιστορεί δ τι καί 

τετράδυμα καί πεντάδυμα έγέννων αί Αιγύπτια-.. 

Τής ευφορία; δε ταύτης ψηλαφητήν έχει καί σήμε- 

ρον τήν άπόδειξιν δ έπισκεπτόμενος τό  ¡ιυσ τιχύν  

μουσεϊον τοϋ έν Αλεξανδρεία άξιολόγου φίλου μου 

Κ. Λ. Καρυδιά. Αλλά καί πόλις ΰπήρχεν, ή Μένδης, 

δπου τοιαύτη καί τοσαύτη έξερδήγνυτο άμιλλα πε

ρί τήν λατρείαν τή ; Κύπριδος, ώ στε καί είς τράγου; 

έπετρέπετο νά προσφέρωσι θυμίαμα εΰοσμον πρός 

τά ; κυρίας. Πώς δέ προσεφέρετο οϋ ¡ιο ι y ihor amι 

Λέγιιν' οί περίεργοι άς άναγνώσωσιν, άν δέν βαρύ- 

νωνται, τόν Ηρόδοτον καί τόν Πίνδαρον.

Περί τήν τετάρτην ώραν μετά μεσημβρίαν έφθά- 

σαμεν εί; Καιρόν, και μετά κόπου διασχίσαντεςτά έν 

τώ σ τχ θ μ ώ  πλήθη άνέβημεν είς άμαξαν, καί διαβάν

τ ε ;  τήν Oi'cCaxiar ή ’E cC sxiar κατελύσαμεν είςτο 

παρ’ αυτήν ξενοδοχείον τό  καλούμενο·/ Η ό ΐβ ΐ d’O- 

rient. Η  Έ σΟ εχία  είναι τό  bou levard τή ; μ.ητροπό- 

λεως τή ; Αίγύπτου, έν ω  αδιάκοποι; συμπιέζονται 

έγχώριοι καί ξένοι, άνδρες καί γυναίκες, άνθρωποι 

καί κτήνη, δχήματα καί κάμηλοι, ίπποι καί όνοι.

Τών όνων μάλιστα δ αριθμός υπερβαίνει τόν τών 

λοιπών, διότι μικρόν έχοντε; τό  σώμα, κομψόν τόν 

τράχηλον, λευκόν ή μέλαν τό  δέρμα, μαλακόν τό 

έφίππειον καί τό  βήμα ταχύτατον, δλως άνόμ.οιο; 

καί κατά τούτο πρός του; έν εύρώπγ βραδύποδαςκαί 

νο/Ορούς αΰτών συναδέλφους, εύεργετοϋσι τούς περι- 

ι ιερομένους εί; τήν άχανή καί λαβυρίνθειον εκείνην 

πόλιν, μεταφέροντε; αύτοίις έπί μικρώ μ.ισθώ, καί 

είσχωροϋντες εύκόλως εί; τάς στενοτά τα ; καί σκο- 

λιά; όδους, δπου ει-αι αδύνατον νά διαβή τις  έποχού- 

/.ενος, πολλάκις δέ ούτε έφ’ ίππου. λναβαινούσα; δέ 

όνου; άπαντά; συνεχώς καί κυρίας, φερούσα; πίλον 

εύρωπαϊκόν καί πλατύγυρου χρινο.Ιίναν, καί καλπα- 

ζούσα; ΰπερηφάνο/ς ώ ; άν διέβαινον έφιπποι ΰπό τά ; 

δεδροστοιχίας τώ ν έν Παρισίοις ίίλυσίων πεδίων. 

Απορώ δε πώς δέν έγένοντο άχρι τή ; σήμερον δεκτά 

τά  ευεργετικά ταϋτα  υποζύγια, ά τινα έχουσι πρός 

τοίς άλλοι; καί τό  προτέρημα νά όγκώνται σπανίως, 

έν εύρο/πη, καί μάλιστα έν Α γγλ ίφ  δπου οί όνοι, 

πλεονεκτοϋντε; καί τώ ν άνθρώπων, άπολαύουσιν ά- 

τελεία;. Αλλά καί τούτο άξιον σημειώσεοις, 3τ·. κεί- 

ρονται συνεχώς ώ ; πρόβατα καθ’ δλον τό  σώμα δι’ 

ΰπερμεγέθους ψαλίδ-ος.

Τό μέρος έκείνο τή ; Έ σ β ιχ ία ς , τό  χοησιμ.εϋον 

σήμερον είς περίπατον, κατεκλύζετο έως πρό τινο/ν 

έτών ΰπό τοϋ Νείλου' άλλ’ δ περί πάντων μερίμνων 

Μεχμέτ Αλή; άπεξήρανεν αύτό, καί κατεκόσμησε 

διά δημοσίων κήπων, έν οί; θάλλουσι παμμέγιστα 

καί πολυειδή δένδρα. Παρά δε τήν οδόν κείνται κα

τά  σειράν καφενεία, δπου παιανίζουσι καθ’ έσπέραν 

τουρκικαί τε  καί εύρωπαϊκαί μουσικαί, τά ; όποιας 

διαδέχονται τήν νύκτα άλλαι ΰπ’ εύρωπαίων αύλη- 

τρίδων συγκροτούμεναΓ τό  κυριώτερον δέ τώ ν καφε

νείων τούτιον ανήκει ε ί; Ελληνα, 0; τ ι ;  δίδει μέν, ώς 

εμαθον, ΰπέρογκον ένοίκιον, αμείβεται δέ πλουσιο- 

παρόχως.
Τήν πρωίαν τής ημέρας έκείνη; είχε ψαλή έν τή  

έρθοδόξω έκκλησίφ τοϋ Καίρου δοξολογία ένεκα τή ; 

άναγορεϋοεως τοϋ βασιλέως Γεωργίου' τό  δ’ εσπέ

ρα; έπισκεφθέντε; τόν πρόςενον τή ; Ελλάδος Κ. 

Σπανόπουλον, εδρομεν παρ’ αύτώ καί άλλου; δμο- 

γενεί; συνεορτάζοντας.

Τήν δ’ έπιούσαν, περί τήν έννάτην ώραν τή ; πρωίας, 

μετέβην μετά τοϋ Κ. Χαραλάμπους, κατά πρότασιν 

αύτοϋ, εί; τοϋ Αντιβασιλέως' δέχεται δέ δ Ισμαήλ 

πασά;, εί καί αληθής ηγεμών, τού ; έπισκεπτομένου; 

αύτόν άνευ προειδοποιήσεω; καί συνήθως πρό με

σημβρία;. Οτε είσήλθομεν εί; τόν θάλαμον αύτοϋ 

ίσ τα το  όρθιο;' δού; δέ τήν δεξιάν τώ  Γ. προξένω 

έτεινεν αύτήν μετά τήν σόστασιν καί πρό; έμέ. Καί 

καθήσα; παρεκάλεσε καί ημάς νά καθήσωμεν πλησίον 

αύτοϋ' εύθύ; δέ τρεΐ; ΰπηρέται είσελθόντε; προσέφε-

39,
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ρον συγχρόνως αύτώ τε  καί ήμΐν τσ ιμ π οΰχ ια  άδα- 

μαντοκολλήτους έχοντα του ; ¿uajuJaç. Μικρά; το 

σώμα καί βραχύ; τον τράχηλον, έχει όμως το  ήθος 

αξιοπρεπές καί Ηγεμονικόν τό  βλέμμα, του ; δέ 

τρόπου; εύγενεΤ; καί φιλόφρονας- δμιλών δέ γαλ

λιστί εκθέτει άπροσκόπτο); τ α ;  ιδέα; αυτού μετά 

πολλή; τά ξεω ; καί σαφήνεια;, καί μετ’  ευμενούς 

προσοχή; ακροάζεται τ α ;  απαντήσει; σου. Διαμεί- 

ναντε; υπέρ τήν μίαν ώραν μ ετ’  αυτού πολλά περί 

πολλών είπομεν Η μάλλον άφήκαμεν αυτώ νά εϊπη, 
διότι τό  κατ’ έμέ προέκρινον ν’  άκοΰω αυτόν λέ- 

γοντα. Κ α τ ’ άλλην δέ άλλοτε γενομένην διεξοδι- 

κωτέραν συνδιάλεξιν, καθ’ ήν παντοία; έδιδον νύξεις, 

ευρον αυτόν έχοντα ιδέα; ευκρινείς καί ορθά; περί τε  

γεωργίας, καί καταλλήλου συστήματος άρδεόσεως, 

καί έμπορίας, καί διοικήσεω; καί περί δήμων. Συμ- 

πεσόντο; δέ λόγου περί δικαιοσύνη;, όπομειδιάσα; 

μέ ήροιτησεν δν εννοώ καί εγώ  τήν δικαιοσύνην 

δπω ; οι έν Α ίγύπτω  εΰρωπαΐοι. Επειδή δέ έφάνην 

άπορών, —  Εν πρόσφατον, έπανέλαοε, παράδειγμα 

θέλει λύσει, Κύριε, τήν απορίαν σου. Χθέ; ό ήνίο- 

χο; καί δ θυρωρό; προξένου τινός έρίσαντες εντός 

τής αυλή; τού προξενείου έκριναν, πρέπον νά φιλο

δωρήσουν άλλήλους καί διά γοονθοκοπημάτων- τ ι  

δέ προέκυψεν ; επειδή δ μέν θυρωρό; είναι υπήκοο; 

αίγύπτιο;, δ δέ ήνίοχο; ξένος, δ πρόξενο; τού 

ηνιόχου ζη τε ί άποζημίωσιν παρά τή ; κυβερνήσεως, 

διότι εί; υπήκοο; αυτής άντέκρουσεν αμυνόμενο; 

τόν ξένον προστατευόμενον.

—  Καί τ ί  έχει νά κάμη εις τούτο ή κυβέονησι; ; 
ήρώτησα.

—  Κ α ί εγώ  σ’  έρο>τώ, Κύριε, τ ί  έχει νά κάμη ή 

κυβέρνησι; ; Καί δμ.ως τοιαύτας απαιτήσεις αιωνίως 

έχομεν παρά τώ ν ευρωπαίων. ίδοό δ πρόξενό; σου, 

καί αυτός, ώ ; ειλικρινής, ά ; σέ πληροφόρηση.

Οτε δέ μετά τινα ; ημέρα; έλεγον ταύτα  τώ  Κ. 

Sabatïer, αυτό; μοί διηγήθη άλλο πολύ άστειότε- 

ρον.— Οτε ήμην, είπε, γενικό; πρόξενο; τής Γαλλία; 

ενταύθα, Γάλλο; τ ι ;  ύπέβαλεν αναφοράν δι’ής άπήτει 

άποζημίωσιν παρά τή ; αιγυπτιακή; κυβερνήσεως, 

διότι έπεσεν εί; τόν ποταμόν ιπποπόταμος άνή- 

x o j v  αύτώ.

—  Καί πώς έδικαιολόγει, ήρώτησα, τήν αίτησιν;

—  0  Γάλλος, άγοράσας παρ’  Αιγυπτίου ιππο

πόταμον έντό; κλωβού, μετεκόμιζεν αυτόν διά τού 

Νείλου εί; Αλεξάνδρειαν- επειδή δέ τό  αμφίβιον 

κινηθέν μεθ’ δρμή; άνέτρεψε τόν κλωβόν καί πεσόν 

εί; τόν ποταμόν κατεποντίσθη, δ Γάλλο; ένήγε 
τήν αιγυπτιακήν κυβέρνησιν, ώς μή φροντίσασαν νά 

διδάξη του ; υπηκόου; αυτή; νά μή κλείωσεν έντό; 

κλωβών τους ίπποποτάμου;.

—  Γελοίον, άνεφώνησα καγχάσας, τό  πράγμα !
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—  Γελοιωδέστατον, έπανέλαβεν δ 1C. Sabatier, 

καί δμω; άληθέστατον.

—  Κ α ί τ ί  έγινε μετά ταύ τα  ;

—  Εϋκολον νά τό  έννοήσης- έστειλα τόν Γάλλον 

νά ψαρεύση τόν ίπποπόταμόν του- καί έπειδή έπι- 

μένων έπανήρχετο, δ ιέτα ζα  ν’  άποβληθή.'

Περί τώ ν  τοιούτων αποζημιώσεων, Ι ξ  ό>ν πολλοί 

καί έπλούτησαν, θέλω δμιλήσει άλλοτε.

Οτε δέ ήγέρθημεν νά άναχωρήσωμεν ήγέρθη καί 

δ άντιβασιλευ;, εδωκεν έκ νέου έκάστω ημών τήν 

δεξιάν καί προέπεμψεν ήμά; μέχρι τού μέσου τή ; 

αιθούσης. Ενώ δέ έξηρχόμην καλέσα; με κατ’ όνομα, 

—  « Ελπίζω, είπε, Κύριε, ό τι δέν θ’  άναχωρήσης 

άπό τήν Αίγυπτον, χωρίς νά μοί προξενήση; έκ νέου 

τήν ευχαρίστησή νά έλθης νά μέ ίδη;. »

Από τού θαλάμου τού άντιβασιλέω; μετέβημεν 

εί; αίθουσαν τού αυτού παλατιού, πρός επίσκεψιν 

τού ί ’ αγούπ πασά, υπουργού επί τώ ν Εσωτερικών 

καί επιστήθιου τού ήγεμόνος- δ ί’ αγουπ πασάς, 

Πελοποννήσιος έκ Πχτρών, δμιλεΐ ευκόλως τήν Ιλ -  

ληνικήν, καί ελληνικούς εχει του; τρόπου;- £ν μόνον 

τέκνον έχων παρέδωκε, βρέφος έτι, τώ  ήμετέριρ 

ίατρώ Νερούτσω ίνα άναθρέψη αυτό-

Οτε δέ έξήλθομεν τού παλατιού, παρεκάλεσα 

τόν Κ. Χαραλάμπην ν’άποπέμψη τήν άμαξαν, δπω; 

περιέλθωμεν πεζοί τήν πόλιν. Τό Κάϊρον δέν είναι 

δποΧον περιγράφεται πομπωδώ; υπό τώ ν Ασιανών- 

καί έάν δέν σφάλλη τ ι ;  συμπεραίνων έκ τώ ν  περί 

αυτό έρειπίων, φαίνεται δτι ή αρχαία πόλι; ητο ά- 

νωτέρα τής καθ’ ημάς- άλλ’ δπωςδήποτε καί ή νεω- 

τέρα είναι αξία περιεργείας. Ναί μέν τά  παλάτια τών 

καλιφών καί τά  λοιπά μνημεία δέν σώζονται πλέον, 

σώζονται δμω ; άρχαΐαί τινε; συνοικίαι, τώ ν  δποίων 

ή αρχιτεκτονική καί τά  εξωτερικά κοσμήματα μαρ- 

τυρούσιν δτι εκείνη ήτο ή βασιλί; τή ; Ανατολή;. 

Μικροτέρα τή ; Κωνσταντινουπόλεως περιέχει τρια

κόσια; ώ ;  έγγ ισ τα  χιλιάδα; κατοίκων, οικία; δμω; 

ύψηλοτέρα; καί δδούς πολύ στε/οτέρα; τώ ν τή ; 

πρωτευούση; τώ ν  Σουλτάνων. Τοσούτιρ δέ στεναί 

πολλαί τώ ν δδών, ώ στε εί; τινα ; αυτών ¡ιόΑ ις 

εισχωρεί δ διαβάτη;* έάν δε τύχη πολύσαρκος ή 

έάν άνήκη εις τό  κρινολινοφόρον φύλον, είναι αδύ

νατον νά διαβή. Αλλά καί οί έξώστα ι τοσούτον έγ- 

γ ίζοντα ι έκατέρωθεν, ώ στε καί ν’  άσπασθώσιν άλ- 

λ.ήλου; δύνανται οί έπ’ αυτοί; χωρί; ούτε νά νεύ- 

σωσι τά ; κεφαλάς. Οί τοίχοι τώ ν  οικιών είναι ογκώ

δεις καί οί πρόδομοι πολλοί καί απέραντοι- Ινί λόγω  

τά  πάντα διατάσσονται ουτω ; ώστε ν’  άποδιώκεται 

δ ήλιο;, δ; τ ι ;  έχθρό; άσπονδος θειορεϊται κατά  τό 

φλογερόν εκείνο κλίμα- αλλά καί οί δρόμοι κα τα 

βρέχονται συνεχώς χάριν δρόσου.

Αί πλατύτεραι τώ ν δδών είναι δύο- πρωτεύει δέ
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ή καλούμενη Μ ούαχη, τήν δποίαν μυρμηκιάν 

μάλλον ηθελον δνομάσει, τοσούτον τό  έν αυτή 

σ υ μ π ι ι ζ ό μ ε ν ο ν  πλήθος ! Πολλάκι; συνέβη νά μείνω 

δλόκληρα τής ώρα; λεπτά συνεπτυγμένος καί ακί

νητο; παρά τοίχον, έω ; ου κατορθωθή νά δια^εύση 

έπί μικρόν δ βαθυκΰμων καί παλινδίνητος χείμαρρο; 

τών διαβατών, υδροφόρων τε  καί άχθοφόρων καί κα- 

μήλων καί αμαξών καί ιππέων καί πωλητών καί άλ

λων. AÍ φωναί τό τε , δα  / δα !  (βάρδα) σέ έκκωφούσι, 

καί σκοτοδινιών δ ξένο; καί ασυνήθη; μόλις έξέρ- 

χεται άκινδύνως.
Ταύτην διαβαίνων τή ν δοΑ ιχ ι)χ  χα ί ά ργα Μ η τ  

ύδύχ, ϊνα είπω καθομηρίζων, άνέγνων επί τή ; όφούος 

πεπαλαιωμένου εργαστηρίου κεφαλαίο·.; γράμμασι 

κεχαραγμένην τήν ελληνικήν ταύτην προγραφήν, 

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ», καί έθαύμασα τήν φιλοπατρίαν 

τού αγαθού εκείνου Ελληνος, ο; τ ι ;  διά τώ ν άναιμά- 

κτων, κατά τινα ; δέ καί ορεκτικών, δπλων τού παν

τοπωλείου αυτού, καί μέχρι Μέμφιδος έξέτεινε τή ; 

φιλτάτη; πατρίδος τά  όρια.
ϊσω ; μέ μ.εμφθή δ αναγνώστη; ώς υπερβάλλουσαν 

έχοντα τήν έθνικήν φιλαυτίαν, έάν δμολογήσω ό τι 

όπου καί άν άπέλθω έκτος τή ; Ελλάδος, σπεύδω νά 

έπισκεφθώ πρώτον κατά προτίμησιν ό ,τι ελληνικόν- 

τό  κατ’  έμέ όμως οΰδέν άλλο είδο; φιλαυτία; ή ττον 

αξιοκατάκριτον- διότι γλυκύ, γλυκύτατον εί; τήν 

ξένην ό ,τι ανακαλεί εί; τήν μνήμην σου τήν πα

τρίδα. Ο ,τι έντό ; αυτή; παρορά; ώ ;  ευτελές, έκτό; 

«ΰ τή ; φαίνεται σοι άξιον λόγου. Καί έάν έμόχθησας, 

έάν έπαθε;, έάν έπείνασες, έάν άπέθανον οικείοι 

καί συγγενείς σου υπέρ αυτή;, άρρητο; καθίσταται 

τής άναμ.νήσεως ή γλυκύτη;. Ναί μέν φιλτάτη προ; 

πάσαν εΰγενή καρδίαν ή πατρί;- αλλά πάλλει ποτέ 

τού τέκνου ή καρδία υπέρ τή ; μητρός όσον ή τή ; 

μητρός υπέρ τού τέκνου; Ó μέγα ; βασιλεύ; τιμών 

τήν αρετήν τώ ν Λακώνων έκείνων, οΐ τινε; ήλθον εί; 

Περσίαν ΐνα υπόσ/ωσι δίκα; υπέρ τώ ν θανατωθεν- 

τω ν κηρύκων, ήξίου αυτού; νά μείνωσι παρ’  αύτώ- 

άλλ’ οί μοχθήσαντες Λάκωνες, διότι μόνον δδοιπο- 

ρούντε; έμόχθησαν, άπεκρίθησαν- «  Καί πώ ; άν δυ- 

ναίμεθα τοιαύτην πατρίδα καταλιπειν, υπέρ ή ; το - 

σαύτην οδόν ήλθομεν άποθανούμενοι-, »

Συγγνωστέος άρα καί έγώ  έάν καταλείπων τά 

τή ;  πόλεω;, μεταβαίνω εί; έπίσκεψιν τώ ν  Πατριαρ

χείων, τή ; αρχιεπισκοπή; τού Σιναίου καί τώ ν έκ- 

παιδευτικών καταστημάτων.

Εν τοΧ; Πατριαρχείοις άπόντος, ώ ;  ειδομεν, τού 

Πατριάρχου, υπεδέχθη ημα; δ έξ Ηπείρου σεβασμιώ- 

τα το ; έπίσκοπος Πενταπόλεως Κ. Χρύσανθος, σεβά

σμιο; τω όντι ιεράρχη;, ευπροσήγορος τού; τρόπου; 

καί θερμόν σοιζων τόν πόθον τή ; πατρίδος- μετά 

πολλή; δέ προθυμίας έπέδειξεν ήμΧν τήν έπ’ δνόματι

τού Αγίου Νικολάου τιμωμένην εκκλησίαν, τήν βι

βλιοθήκην καί ό ,τ ι άλλο περίεργον.

Καί ή μέν έκκλησία είναι νεόκτιστος καί ευρύχω

ρος- ή δέ βιβλιοθήκη, πλήν τώ ν εντύπων βιβλίων, 

ών τινα  ανάγονται εί; τά  πρώτα έτη τής έφευρέ- 

σεως τή ; τυπογραφίας, περιέχει καί περί τά ; πέντε 

εκατοντάδα; χειρογράφων, τώ ν  πλείστων έκκλησια- 

στικών. Είδον όμως μεταξύ αυτών καί τινα τού 

Σοφοκλέου;, τού Ιΐσιόδου, τού Δημοσθένου;, τού 

Αριστοτέλου; καί άλλων, ούχί αρχαιότερα, κα τ’ έμέ, 

τή ; ΙΔ ' έκατονταετηοίδο;, ένώ τά  εκκλησιαστικά, 

καί μάλιστα τά  τού Ευαγγελίου καί τώ ν  Αποστό

λων, άναβαίνουςι καί μέχρι τής ΙΑ '. Φυλάσσονται 

δέ πάντα έπιμελώ; καί καθαρώ; έντό; βιβλιοθηκών.

Εν δέ τή  αιθούση τής υποδοχή; κοέμανται έπί 

τού τοίχου δύο εικόνες μέτριου μεγέθους, παριστώ- 

σαι προτομά; δύο κάλλιστα έζωγραφημένα; έπί ορει

χάλκου, τώ ν  δποίων τά  χρώματα διατηρούνται έπί- 

ση; κάλλιστα. Καί διά μέν τή ; πρώτη; έξεικονίζε- 

τα ι άνήο ασκεπής, φέρων γένειον, έγκόλπιον, πά

πυρον, μανδύαν, περιλαίμιον ορθόν ώς έπί Λοδοβί- 

κου Ι δ ', καί παράσημ,ον έκ δεξιών προσόμοιον λει- 

ρίω. Εχει δέ περί τήν κεφαλήν έπιγραφήν λατινικήν 

λέγουσαν ταύτα-

α W .  G. W .  Jacobus aetalis suae anno 46. 

nativitatis Christus 1 6 3 7 .»

Η  δέ δευτέρα παριστά γενειοφόρον έπίσης ασκε

πή, εΰλογούντα διά τή ;  δεξιά ; καί έν τή  αριστερή 

έχοντα βιβλίον. Τό περιλαίμιον αυτού είναι λευκόν 

καί ούχί άνωρθωμένον ώ ; τό τού ετέρου- περί δέ τήν 

κεφαλήν άναγινώσκονται ελ,ληνιστί τε  καί λατινι

σ τί τά  έξής-

> l i t  . . .  . νη; Κρητόπουλο;

»  δ ix  . . . .  α ; τή ; Μακεδονίας

» ...............................38

»   ιοτηρίω 1637. »

Τά  στοιχεία τή ; έπιγραφή; ταύτης είναι τά  μέν σον- 

τετμημένα, τά  δέ συγκεκολλη μ ένα, ώς τά  πάλαι έν 

χρήσει έν τοίς έκκλησιαστικοΧς βιβλίοις- αί δέ έξα- 

λ.ειφθεΧσαι λέξεις άναπλ.ηοούνται εΰκόλω; διά τή ; λ.α- 

τινικής έπιγραφής-

« M etrophanes Cri topulus e x  Beribaea M a- 

ceilonnaea aelatis suae anno 3S. nativitatis 

Chrystus 1637. »

όλίγον δέ παρακάτω άναγινώσκεται καί ή εξής 

ρήσι;, ελληνιστί μόνον γεγραμμένη-

«  Μ η δ έ ϊ χαζά τής σνπ ιόήσ ΐύ .κ · °

Εν δέ τώ  Γραφεία» τώ ν Πατριαρχείων υπάρχει 

μεγάλη είκών έπί πανιού, παριστώσα διά χρωμάτων 

τήν εις Αίγυπτον φυγήν τή ; Θεοτόκου- ή Παναγία, 

καθημένη έπί πέτρα;, έχει έξηπλωμένον άνά χείρας
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τύν ίησούν καί προσβλέπει αύτύν γλυκύτατα, ενώ 

ο ίωσήφ, στηρίζων τήν άριστεράν επί όνου τήν κεφα

λήν κύπτοντο; προ; ττ,ν γήν, καί εν τή  δεξιά έχων 

ράβδον, ατενίζει ωσαύτως ίλαρώτατα τΐ> παιδίον. 

Οπισθεν δε φαίνονται φοίνικες καί πυραμίδες.

Í I  γραφή μαρτυρεί δεξιάν ζωγράφου χεΐρα' πλήν 

δέ τινων αλλοιώσεων διαττ,ρεϊται έν γένει καλώς.

Από δέ τώ ν  Πατριαρχείων μετέβημεν εις τήν Μη- 

τρόπολιν τού Σιναίαυ, δπου εΰρομεν καί αύτύν τον 

μητροπολίτην, ιεράρχην πεπαιδευμένον κόσμων, έ- 

χοντα το  ήθος, εύφραδή τύν λόγον καί ευκρινή ττ,ν 

άφήγησιν.

Ü δέ εκκλησία, προ ολίγων ετών άνακαινισΟείσα, 

είναι μ,ικρά καί πενιχρά. Κειμ,ένη μεταξύ αραβικών 

συνοικιών ούτε ήνοίγετο σχεδόν πρύ του Μεχμέτ 

Λλή' σπανίως δέ καί ταπεινή τή  φωνή ¿τελείτο εν 

αύτή προ τού ηγεμόνας ¿κείνου ή θεία λειτουργία, 

διότι ένθεομανεστάτη ήτο η πρίν εποχή. Καί αυτοί 

οί πρόξενοι καί αύταί τώ ν προξένων αί γυναίκες, 

οσάκις έξήρχοντο τής οικίας έφόρουν ένδυμα αραβι

κόν' άλλ’ έπί τής κυβερνήεεως, %ί  εκείνος εΟεμε- 

λίωσεν, ή ένΟεομανία κατετροπώΟη, καί μάλλον τών 

εύρωπαίων τύ  θράσος φαίνεται άξιον περιστολής 
σήμερον.

Κ α τά  τον μητροπολίτην, τ α  άξιολογώτερα τώ ν 

χειρογράφων φυλάσσονται εν τή  Μονή τού Σινά' 

έχει όμως καί ή έν Κ αίρω ούκ ολίγα, τα  πλείστα 

ώ ; είκύ; εκκλησιαστικά, ά τινα πάντα διατηρούνται 

έπιμελώς £ν βιβλιοθήκαις. Μεταξύ δέ τούτων άξιο- 

σημείωτον είναι το  μικρόν Τετραευάγγελον, τύ περι- 

έχον δίκην προλόγου ό.Ιόχ.Ιηρον τύ  Ί'αλτήρων εν 

íVrrd φύλλοις άντιγεγραμμένον ! όποία ματαία χρό

νου σπατάλη ! Περιέχει δέ καί εικόνας μετά χρω

μάτων καί χρυσού, ών τινες είναι έπιτηδείως έζω - 

γραφημέναι, καί μάλιστα ή τού Προφήτου Ηλιού, ή 

τού αύτοκράτορος Μιχαήλ τού Παλαωλόγου, φέρον- 

τος άλουργίδα καί γαριβάλδειον πίλον άλουργοβαφή, 

ή τού αύτοκράτορος Γωάννου Παλαωλόγου, λευκόν 

Ιχοντο; πίλον καί υψηλόν ώς αί τουρκικαί ¡ιπκρέται, 

καί ή τής προσκυνήσει·); τώ ν  Μάγων.

Τύ Τετραευάγγελον τούτο έγράφη, ώ ; που ση- 

μεωύται εν αύτώ , τύ  ,πψν' (6 7 5 0 ) άπύ Αδάμ, ή

το ι πού 621 ετών άπύ Χριστού, διότι σήμερον άγο- 

μεν τύ  737 I άπύ κτίσεως κόσμου' άρα έγράφη μέν 

τήν ΙΓ ' εκατονταετηρίδα, άλλά δεκαοκτόι έτη πρύ 

τού 1260, οτε άνέβη εις τύν θρόνον τή ; Κωνσταν

τινουπόλεως ό άνακτήσας αυτήν Μιχαήλ, καί υπέρ 

τά  ογδοήκοντα πρύ τή ; βασιλείας ίοιάννου τού Ε', 

(εάν οΰτος ηναι ό έξεικονιζόμενος), λαοόντος άνά 

χείρας τά  σκήπτρα τύ  1341. Η  λοιπύν ή χρονο

λογία όέν είναι αληθής, ή αί εικόνες τω ν δύο αύ-
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τοκρατόρων, όπερ καί πιθανώτερον, προσετέθησαν 

μετά ταύτα.

Κ α τ ’ άλλην δέ τινα σημείωσιν, ανήκε τύ  κατ’ άρ- 

χάς τώ  ¡ιισέρ  Ζ ω ρ ζη  ΓΙετροχοχχίυω, όςτις τήν 14 

Νοεμβρίου 1 781 έδωρήσατο αύτύ έν Χ ίω  τώ  άρχιε- 

πισκόπω Σιναίου Κυρίλλω' προστίθησι δ ΐ  καί αύτύς 

δ τ ι είχε γραφή «  τύ ,τψν' άπύ Αδάμ, ήτοι πρύ 
5 4 1 έτών. »

Είδον δέ καί ίύο αντίγραφα τού περιφήμου ψ ιρ- 

j ia t io i', δι’  ου έπεκύρωσε τή  γιγαντεία  αυτού πα

λάμη ό άρχηγύ; τού Ισλαμισμού τά  δικαιώματα τής 

ίεοάς τού Σ ιν ί Μονής.

Αλλά μεταξύ τώ ν έν Καίρω άξιολογωτέρων κα

ταστημάτων τώ ν όρθοδόξων, τάσσονται διά τήν εξ 

αύτών κοινήν ωφέλειαν, τά  έκπαιδευτικά τού Κ. Ρα 

φαήλ Αμπετ. 0  Ραφαήλ Αμπετ, Α ιγύπτιο; τήν πα

τρίδα καί ορθόδοξος τύ  δόγμα, όλίγας μόνον λέξεις 

ελληνικά; τραυλίζων, άλλ’ εγκρατέστατο; τής αρα

βικής, κατεσκεύασεν εαυτώ διά τής έμπορία; μεγί

στων περιουσίαν. ΑσπασΟεί; δ’  Ι ξ  άρχής τύν άγαμον 

βίον, καί διά τούτο μή εχων τέκνα, άνεδείχθη πα

τήρ, καί πατήρ μάλιστα φιλοστοργοιτατος, τώ ν 

τέκνων τώ ν  άλλων' δ ιότι, άνεγείρας δαψιλεστάτη 

δαπάνη εύρύτατον καί ώραιότατον οικοδόμημα, 

κατέστησεν έν αύτώ οκτώ διδασκάλους διδάσκοντας 

τήν αλληλοδιδακτικήν, τήν ελληνικήν, τήν γαλλικήν 

καί τήν αραβικήν, πρύ; ταύταις δέ καί πάντα τά  

μαθήματα, όσων άκροώνται οίμαθηταί έν το ί; ήμε- 

τέροις ελληνικοί; σχολείοις. Πάντες δε οί διδάσκαλοι, 

πλήν τού τής αραβικής, είναι Ελληνες, ών προΐστα- 

τα ι 6 ήμέτερος Κ. Π. Βωλέτης, άνήρ λόγιος καί ζη 

λωτής. Επειδή δέ οί μαθηταί, Ελληνές τε  καί μή, 

οΰδένα τελούσι μισθύν, ολόκληρος ή δαπάνη τή ; 

διατηρήσεως τής Λ  ¡επετείου Σ χ ο .Ιή ς , υπέρ τά ; τριά

κοντα χιλιάδας δραχμών κατ’ έτος, καταβάλλεται 

ΰπ’ αυτού τού θεμελιωτού.

Αξιον δέ πρύ πάντων σημειώσεως δ τ ι εί καί Α ι

γύπτιος, είς τήν ελληνικήν ομως γλώσσαν καί τά 

ελληνικά γράμμ.ατα καί τούς έλληνα; διδασκάλους 

άπέδωκε τά  πρωτεία, θελήσας μάλιστα καί εις τού 

ελληνικού προξενείου τήν προστασίαν νά άναθέση τά  

συμφέροντα τή ; Σχολή;' άλλ’ άπαντήσα; προσκόμ- 

ματα, ήναγκάσθη νά έπικαλεσθή τήν τού ρωσικού 

προξενείου, ή τις καί έχορηγήθη προθύμως. Τοσαύτη 

δέ ή πρόνοια τού φιλανθρωποτάτου τούτου άνδούς 

υπέρ τής έπιδόσεως τής σχολής, ώς-ε καθήμενος, ώ ; 

πολλάκις είδον κατά τήν δευτέοαν έν Καίρω διατρι

βήν μου, μετά τώ ν διδασκάλων καί άλλων ειδημόνων 

έν τή  εύρυχώρω τού καταστήματος αυλή, συσκέ
π τετα ι περί βελτιώσεων.

Καί δμως, τ ί ;  πιστεύει δ τι ενώ διεσκορπίζοντο 

αδιακρίτως τά  ελληνικά παράσημα, τού ευεργέτου
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τούτου τής έν Καίριο ελληνικής κοινότητος, τού ξέ

νου μέν άλλ’ έλληνικωτάτην έχοντο; τήν καρδίαν, 

οΰδ’ έμνήσθη ή έν λθήναις κυβέρνησις!

Τύ κατ’ έμέ, συγχαίρω έμαυτώ δτι έλαβον άφορ- 

μήν ν’  άποτίσω, ώς Ελλην, έλάχιστον φόρον γρά- 

φων τά  ¿λίγα ταύτα  καί δημοσιεύων τύ  άσπαστύν 

αυτού δμοίωμα (1 ).
Εχει δέ καί ή ελληνική κοινότη; σχολεία, ήτοι 

παρθεναγωγείου καί άόρένων έλληνικύν καί άλλη- 

λοδιδακτικύν, διευθυνόμενα ταύτα  μέν υπύ τού Κ. 

Βασιλειάδου, εκείνο δέ υπύ τή ; συζύγου αυτού. Καί 

είς μ.έν τύ  παρθεναγωγείου έφοίτων έβδομήκοντα 

κοράσια Ελλήνων, Εβραίων καί άλλων έτεροεθνών, 

είς δέ τύ τών άόρένων άλληλοδιδακτικύν εβδομή- 

κοντα πέντε καί είς τύ έλληνικύν δεκατέσσαρες. 

ίπαρχούσης δμως τής Αμπετείου Σχολής, φρονώ 

πολυτέλειαν τήν διατήρησιν τούτων, πλήν τού παρ

θεναγωγείου.
Διελθόντε; δ’  έκ νέου ατραπούς καί στενωπούς 

έπανήλθομεν είς Εσβεκίαν. Ενταύθα Λραψ καθή- 

μενος κατά γή ; έν μέσω άλλων καθημένων καί ίστα- 

μένων κυκλοτερώς, έν μέν τή  αριστερά έχων τετρά

γωνον καί μονόχορδου λίραν παραδόξου σχήματος, 

έν δέ τή  δεξιά τόξον, άπήγγελλε πολλά καί αλλε

πάλληλα άραβιστί καί σχεδύν άδων, καί άπέξεεν 

έν τώ  μεταξύ τραχύτατα διά τού τόξου τήν χορ

δήν. Η -ο  δέ, ώ ; μοί είπον, ριετάχης διηγούμε

νος παρααύθια, καί έπαυξάνων χάριν τώ ν αραβι

κών ώ τίων τήν γοητείαν τού μύθου διά τή ; γοη 

τείας τής μουσικής (2 ).
Εκεί πλησίον έτερος Αραψ καθήμενος ώς καί δ μυ- 

θολόγος άλλά γονυπετής, είχε παρ’ αύτώ ξυράφιον 

καί λεκάνην, καί κατασαπωνίζων τύ  πρόσωπον τών 

προσερχομένων καί γονυπετούντων άντικρύ αυτού 

έξύριζεν αυτούς καί έκειρε τήν κόμην.

Αλλος δέ πάλιν ¿δηγών σκύλου, πίθηκα καί όνον 

καί έν τή  δεξιά έχων μάστιγα, ήνάγκαζεν αυτούς νά 

έπαναλαμβάνωσιν άηδή τινα  καί άτεχνα γυμνά

σματα. Καί κεχηνότες εβλεπον αυτά οί Αραβες, δ- 

μο.οι πρύς τούς κεχηναίους τώ ν Παρισίων, ο'ί τινες 

καί αυτοί θαυμάζουσι τοιαύτα οΰχί πλέον περίεργα.

Τύ δ’  εσπέρας μετέβην μόνος είς τ ά ;  όχθας τού 

Νείλου' τήν ώραν έκείνην δύων ό ήλιος έφαίνετο κα- 

ταφλέγων τήν πεδιάδα' τύ  ίεϋμα έμορμύριζε μόλις 

κυλιόμενον καί κάμηλοι έβόσκοντο ή καί άνεμηρυ- 

κώντο καθήμεναι. Στηριχθεί; δέ έπί φοίνικος καί 

περιφερών μελαγχολικύν τύ βλέμμα, προσήλωσα

(1) Σ11Μ. ΠΑΝΛ. Μή χαραχΟέν εντελώς θέλει ίημο- 
σιευΟή προσεχώς.

(2) Περί τ&ν ασιανών μυΟολόγων καί περί τής σημα
σίας τΟν μύθων έγραψα τό πρ&τον έτος τής Πανοώρας.  
Ίοε Τόμ. Α'. σελ. 09.

έπί τέλους αύτύ καί εί; τύ ύψηλύν άνάστημα, τύ 

άργύν καί άδρανέ; βάδισμα καί τύν μακρύν τρά

χηλον τώ ν άβραμιαίων έκείνων ζώων, ποτέ μέν κυρ- 

τούμενον πρύς τά  κάτω, καί άλλοτε έκτεινόμενον 

πρύς τά  άνω, δτε περίεργον άλλ’ άνάλγητον έχοντα 

τύν ¿φθαλμύν παρατηρούσι τά  πέριξ. Καί άκουσα 

άνέβη ή φαντασία μου είς τ ά  πρώτα  έτη, τά  έτη τής 

νηπιότητο; τού κόσμου, είς τού ; ποιμένας βασι

λείς, είς τάς σκηνά; αύτών, είς τού ; άγροτικού; αύ

τώ ν θησαυρούς καί εί; τήν έρημον έν ή κατώκουν ή 

έπλανώντο. Ηθέλησα δέ καί νά έξαγνισθώ έντύς τών 

ιερών ύδάτων τού πατριάρχου ποταμού" άλλ’ ένθυ- 

μηθείς δ τι κατά μέν Στράβωνα βρύει ιχθύων, χαρα

κτήρα ίδιον εχόντων καί επιχώριον, κατά τινα  δέ 

τώ ν νεωτέρων περιηγητών ( I ) ,  τώ ν ιχθύων τ ι ;  τού· 

τοιν έχει τήν παράδοξον ιδιότητα νά μεταβάλη εί; 

γυναίκας τού; λουομένους, καί μή έπιθυμών νά με

τατεθώ , έν ώρα έπαναστάσεως, άπύ τώ ν άρειμα- 

νίων τα γμ ά τω ν τώ ν άνδρών εί; τάς άπολέμους φά

λαγγα ; τού άσθενοΰ; φύλου, άνέλαβον μετά σπου

δής τον χιτώνα.

( "Ε π ιτα ι  συ τ  έχει α .)

Β ΙΒ Λ ΙΟ Κ Ρ ΙΣ ΙΑ
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Θεωρητικής καί Πρακτικής Φιλοσοφίας Στοιχεία όπό II. 

ΒΡΑΪΛΑ ΑΡΜΕΝΗ, ΚαΟηγητοϋ τής Φιλοσοφίας έν 

τή Ίο .ίω  ’Ακαδημία έν Κέρκυρα 1862.

Οσάκις άναφαίνεται έπί τού φιλολογικού ημών 

όρίζοντο; έπιστημονικύν ή γραμματολογικύν πό

νημα, αποκύημα άνδρικής μελέτης καί εμβριθούς 

σκέψειος, φιλοτίμως αύτύ άποδεχόμεθαεκλαμβάνον- 

τες τήν έμφάνισίν του ώ ; πιστύν σύμβολου τής τού 

έθνους διανοητική; καλλιέργειας καί έκπολιτεύσεως. 

Είς τήν κατηγορίαν δέ ταύτην κα τατάττοντες καί 

τύ εσχάτως δημοσιευθέν πολλού λόγου άξιον πό

νημα τού έν τώ  πανελληνίω γνωστού Κ . Βράϊλα, 

τοσούτω προθυμότερου οφείλομεν ΐνα άνοίξαντε; 

τούς θησαυρούς τή ; καρδίας μα; προσενέγκωμεν 

αύτώ σμύρναν καί χρυσύν ακραιφνούς εύγνωμοσύ- 

νης, δσω μάλλον άναγνωρίζομεν αύτύ ώς εωθινύν α

στέρα προεξαγγέλλοντα ήμίν δ τι τύ ζωογόνον φώς 

τή ; φιλοσοφίας, δπερ άλλοτε άνέφλεξε τήν ελληνι

κήν διάνοιαν έπί τής εποχής τού Πλάτωνος καί Α-

(1 ) Voyage du Sieur Paul Lucas fait par ordre du roi, etc, 

1712.
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ριστοτέλους, Θέλει «α ί πάλιν άνατείλειν επί τής 

κλασικής ταύτης γή ; Θαλπνότεοον καί διαυγέστερου, 

νέαν προσκτώμενον λαμπηδόνα διά τής έπενεργείας 

καί έπιφοιτήσεως του χρ ιστιανικά  θρησκεύματος.

Επιχειροΰντες ουν την έπίκρισιν τοϋ άνά χειρ ας 

πονήματος, δι’  ου έναγκαλιζόμενος δ συγγραφεύς 

άπαντα; τους κλάδους τω ν  φιλοσοφικών γνώσεων, 

τείνει όπως παράσχη αύτοίς συστηματισμόν καί ορ

γανικήν ενότητα, πριν ή είσέλθωμεν εις τά  καθΊκα- 

σ τα  τού συστήματος, ανάγκη νά προτάςωμεν ¿λίγα 

τινά  περί τε  τής έν αύτω έπικρατούσης μεθόδου καί 

περί τώ ν κυριωδεστέρων βάσεων, έφ’  ών έπερείδεται 

ή τοϋ όλου οικονομία καί διάταν.;.

Ο τι δε καθόλου μεν εις παν είδος γνώσεων, ιδία 

δε είς τά ; φιλοσοφικά; τό  παν έξαρτάται έκ τής 

ρ.εθόόου, ήτοι έκ τοϋ τρόπου καθ’  8ν δ νοϋς προ

βαίνει είς τήν τής αλήθειας ζήτησιν καί άνεύρεσιν, 

ο τι ή μέθοδος είναι ή ζω τική  δύνχμις καί δ σφυγ

μό; της επιστήμης, αυτό τοϋτο ακριβώς γινώσκων 

καί 5 συγγραφεύς άποφαίνεται έν τη  εισαγωγή, ότι 

ή μόνη βεβαία καί ασφαλής μέθοδο; είναι ή ψυχο

λογική, ήτοι η εσωτερική παρατήρησις ή ή συνείδη- 

σις" διότι μόνη, ως νομίζει, ή συνείδησις δόναται νά 

μάς πληροφορήσω περί πάση; τοϋ πνεύματος ενερ

γε ί* ;, τχύτίζουσα έν Εαυτή τό  άντικείμενον καί τό 

υποκείμενον τής γνώσεως, έχει κϋρος ίδιον καί άνα- 

φαίρετον, ένάργειαν άκαταμάχητον καί βεβαιότητα 

άδιάσειστον' έντεϋθεν άρα συνάγει τους έφεξή; κα

νόνας τής μεθόδου ταύτης· ά. τήν μετά προσοχή;· 

παρατήρησιν τώ ν φαινομένων' β\ τήν διαίρεσιν τών 

στοιχείων αυτών' γ . τήν τάξιν κατά τήν παρατή- 

ρησιν αυτών διά τής υπό τώ ν μάλλον απλών καί 

γνωστών είς τά  μάλλον άγνωστα  προόδου' δ', τήν 

έντελή αυτών άπαρίθμησιν' έ. τέλος τήν συνένωσιν 

τώ ν  στοιχείων έκάστου φαινομένου καί αυτών τώ ν 

φαινομένων εις τ ι  ολον, εϊ; τινα ενότητα.

Αλλ’ είναι άνά γε  άποχρώσα ή Θεωρία αΰτη ; δύ- 

ναται άρά γε  διά της ψυχολογικής μεθόδου ν’  άνε- 

γερθή ασφαλώς τό  τής φιλοσοφικής έπιστήμη; οικο

δόμημα; ίδού τό  άναφυόμενον ζήτημα, είς 8 πρό

κειται νϋν ν’  άπαντήσωμεν. Καί κατά πρώτον εί

ναι αναντίρρητου οτι ή παρατήρησις είναι ό άφευ

κτος ορος, είναι ή αναγκαία προκάταρξις είς ακρι

βή τοϋ αντικειμένου διάγνωσιν, είς άπόκτησιν ορθών 

καί βάσιμων γνώσεων' είναι άναντίρ’ ρητον ό τι ή με

λέτη  τής φύσεω; έτράπη τήν εύθεΐαν οδόν, καί αί 

φυσικαί έπιστήμαι ελαβον μεγίστην έπίδοσιν άφ’ 

ή ; στιγμής ό νοϋς, άποτινάξας τόν ζυγόν τώ ν προ

λήψεων καί τών υποθέσεων, ήρξατο νά γίνετα ι δοϋ- 

λος καί διερμηνεύ; τής φύσεως, όποβάλλων τά  πάντα 

είς πλήρη καί άπροκατάληπτον παρατήρησιν, είς έ- 

πανειλημμένα καί αλάνθαστα πειράματα.
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Αλλ’ εάν ή μέθοδος αΰτη μετά τώ ν συμπληρω

μάτων αυτής τής έπαγωγής καί τής γενικεύσεως 

έξχρκή είς τήν τώ ν φυσικών άληθειών άνίχνευσιν,, 

τοϋτο πηγάζει έκ τής είδικότητος τοϋ άντικειμένου- 

περί 8 άσχολεϊται δ φυσιοδίφης' διότι έργον τούτου· 

είναι νά διακρίνω τήν ποικιλίαν τώ ν αισθητικών 

φαινομένων, νά τά  άπλουστεύη, νά τά  διαιρή είς 

τά ξει; κατά τούς ιδιάζοντας αύτοΐς χαρακτήρας,, 

καί ώς έκ τούτου νά τά  άνάγω είς γενικούς τινας 

τύπου; καλουμένους νόμου; τής φύσεως' ή έν άλ

λοι; ρήμασιν άντικείμενον τώ ν φυσικών Επιστημών 

είναι τό  σύνολον τώ ν έμπειρικών γεγονότων. Αλλά- 

πώς είναι δυνατή ή πείρα, πώς προϋπάρχει άπέναντι 

τής διανοίας, τ ί  τό  κινοϋν τήν διάνοιαν νά θέτγ; τι. 

ώς εξωτερικόν, ώς ετερον έαυτής, τ ί  τό  κϋρος καί 

ή αξία τώ ν  ιδίων αυτής κατηγοριών, ή διανοητικών 

τρόπων δι’  ών κατευθύνει τάς έργασίας τη ; άντι- 

λαμ.βάνεται καί διανοείται, αναλύει καί συνθέτει, 

χωρίζει καί ένόνει ταϋτα πάντα, άτινα ώς προς τά ; 

άλλα; έπιστήμας προϋποτίθενται ώς δεδομένα καί 

δμολογούμενα, απεναντίας ώς πρός τήν φιλοσοφίαν 

ή τ ι ;  ¿φείλει νά όρμάται έ ζ  α η ιτίοθ ίτω ν, ανάγκη νά 

προταθώσιν ώς κύρια ζη τήματα  καί νά υποβλτ,θώσιν· 

είς τήν προσήκουσαν βάσανον καί ερευνάν. Πλήν ού- 

δέν αποτελεσματικόν έξαγόμενον θέλει προκύψειν· 

ένόσω είς τήν λύσιν αύτών έφαρμόζεται μόνη ή λ ε- 

γομένη ψυχολογική μέθοδος, μόνη ή άπλή έσωτερι- 

κή παρατήρησις άμα ύπερβή τήν πείραν, άμα έξ- 

έλθη έκ τοϋ κύκλου τών φαινομένων, δείκνυται ανε

παρκή; καί άτελεσφόρητος είς προοδευτικήν άνάπτυ- 

ξιν τώ ν  νοημάτων άπό τώ ν άπλουστέρων καί μάλλον- 

άφωρημένων έπί τά  πολυπλοκώτερα καί μάλλον 

συγκεκριμένα καί είς βαθμικήν άνακάλυψιν ττ,ς πρός 

άλληλα σχέσεω; καί τοϋ λόγου τής από τοϋ Ενός είς 

τό  άλλο μετατροπής καί μεταβάσεως.

I I  φιλοσοφία δεν πρέπει νά έξαρτάται έκ προϋ

ποθέσεων ούδέν τ ι  πρέπει νά λαμβάν/j ώς δμολογού- 

μενον, ούδεμία κοινώς παραδεδεγμένη διάκρισις δύ- 

ναται νά έχη δι’  αύτήν κϋρος, οίαί είσιν αί διακρί

σεις μεταξύ υποκειμένου καί αντικειμένου, μεταξύ, 

πνεύματος καί ΰλης, μεταξύ έλευθερία; καί ανάγ

κης, μεταξύ Θεού καί κόσμου, μεταξύ ένώ  καί ούκ 

έγώ, μεταξύ συνειδήσεως καί αίσθήσεως' διότι τά  

πάντα μέλλουσιν ούτως είπεϊν νά νομιμοποιηθώσι 

διά της έπιστήμης, τά  πάντα ¿φείλουσι νά ύποβλη- 

θώσιν είς τήν δοκιμασίαν τού ΰπερτάτου φιλοσοφι

κού λόγου, όσ τι; φέρων ώς σύμβολον τό  Καρτεσια

νόν έκεΐνο αξίωμα, νοώ a ça  υπάρχω, συμπαρ ακο

λουθεί αύτό τό  νοεϊν παρά πάντα τόν πλούτον, 

παρά πάσαν τήν άνάπτυξιν τοϋ έμπεριεχομένου του. 

Τοϋτο δε διατηρούμενον αμιγές πάση; υποκειμενι

κής δοξασίας, παντός αυθαιρέτου συνδυασμού καί
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«ίκοτολογίας, άφίνεται αύτό άφ’ εαυτού νά διοργα- - 

νοϋται καί νά έξάγη τούς ίδιους αυτού προσδιορι- ¡ 

σμούς' διότι τό νοεϊν, καί το ι κατά τά ;  πρώτα; άρ- . 

χάς του παρίσταται άφηρημένον καί άπροσδιόριστον, ¡ 

εμπερικλείει όμως έν Εχυτώ τόν σπόρον, έξ ού βαθ- · 

μηδόν διαμορφοΰται καί προάγεται τό  ζωογόνον ; 

•δένδρον τής γνώσεως. i
Εντεύθεν άρα Ιπετα ι ό τι καί ή μέθοδος απαι

τε ίτα ι νά ήναι όμοφυής πρός τό  άντικείμενον της, | 

έκπηγάζουσα έξ αύτης της φύσεως, ή άλλως ή μέ- . 

θοδος είναι αύτή αΰτη ή κίνησις καί ή ένέργεια τών 

νοηαάτων, άτινα κατά πρώτον θέτονται ώς άποκλει- ■ 

στικά άλλήλων, ώς διακεκριμένα καί άντίθετα, οίον 

τό  £ν καί τ ά  πολλά, τό  ον καί τό  μή δν, τό ταύτόν 

καί τό  έτερον, ή ούσία καί τά  φαινόμενα, τό  πράγμα 

καί αί ιδιότητες. Αλλ’ αί διακρίσεις αύται καί αν

τιθέσεις δεν ιστανται πεπηγυΐαι καί άμετακίνητοι, 

αλλά δυνάμει τής ένεργείας τοϋ νοό; άφαιροϋνται 

καθό μονομερείς προσδιορισμοί καί μετατρέπονται 

είς άλλήλας ώς π. χ. τό  £ν γίνεται πολλά, καί τά  

πολλά Ιν καί τά  λοιπά' τοϋτο δε είναι τό  δεύτερον 

στάδιον τής μεθόδου. Τό τρίτον δέ καί τό  τελευ- 

ταΐον (όπερ δυσχερέστερου) είναι ή σύνθεσις τώ ν  άν- 

τιθέτων προσδιορισμών είς ύψηλοτέραν ενότητα, ή- 

τις καθό τοιαύτη είναι συγκεκριμένη καί συνέχει είς 

2ν εκάτερα τά  άντίθετα. Αλλά ταϋτα  είρήσθωσαν ώς 

έν παρόδω πρός άπλήν νύζιν περί τής άληθοϋς φιλο

σοφικής μεθόδου, ήτοι περί τής υπό τώ ν  αρχαίων 

καλουμένης Α ιαλεχτιχής. ϊνα δε σταθμίσοιμεν δεόν

τω ς τήν αποτελεσματικήν αύτή; δύναμιν, άνάγκη 

ν’  άποταθώμεν είς τούς έφευρόντα; αύτήν καί καλ- 

λιεργήσαντας, άνάγκη νά τήν σπουδάσωμεν, πρός τε  

τήν ένέργειαν αύτής καί τάς συνεπείας, είς τούς δαι

μόνιους έκείνους νόας τής κλασική; άρχαιότητος είς 

τόν Πλάτωνα καί Αριστοτέλη, οΐτινες έπιτηδείως 

φιλοπονήσαντες καί έπεξεργασθέντε; τό  τεράστιον 

τοϋτο όργανον, άνώρυξαν έκ τώ ν  βάθρων τής ελληνι

κής συνειδήσεως, άκένωτον θησαυρόν νοημάτων, έ- 

πωκοδώμησαν δι’  αύτοϋ τήν έπιστήμην καί προή- 

γαγον αύτήν είς τό  ΰψος έκεΐνο τής τελειότητος, ό

περ έφελκύει είς Εαυτό τόν παγκόσμιον θαυμασμόν 

καί έκπληξιν.
Εν δέ τή  εισαγωγή τής πραγματείας του δ συγ- 

γραφεύς, έκτός τώ ν περί ψυχολογικής μεθόδου σκέ- 

ψεών του, όοίζων συνάμα τήν φιλοσοφίαν ώς έπιστή

μην τής νοήσεως καί τής πράξεως, οδηγείται υπό 

τοϋ ορισμού τούτου καί εις τήν έσωτερικήν αύτή; 

διαίρεσιν καί' διακλάδωσιν. Καί είς μεν τήν θεωρίαν 

τής νοήσεως κα τα τά ττει τήν Α νεα ρολογ ία ν  ί) ψυ

χολογ ία ν , τή ν  Λ  Ληθολογίαν ή Λ ογ ικ ή ν , καί τήν 

Κα,/ολογίαν ή Α ισθητικήν, είς δέ τήν τής πράξεως 

τήν Α γαθολογίαν , ήτις θεωρουμένη κατά τά  διά

φορα στάδια τη ; πράξεως, υποδιαιρείται είς τήν κυ

ρίως ι)θιχήν λεγομένην, τήν φιλοσοφίαν Τοΰ 0 1-  

χαίον καί τήν φιλοσοφίαν τή ς  ισ τορ ίας. Επειδή δέ 

μεταξύ νοήσεως καί πράξεως ευρίσκεται άνωτάτη 

τις έννοια, ήτις είναι τό  ΰψιστον τής νοήσεως άντι- 

κείμενον καί πρέπει νά ήναι δ πρός 8ν όρος τής πρά

ξεως, έντεϋθεν άναγκάζεται νά παρεμβάλτ) μεταξύ 

Καλολογίας καί Αγαθολογίας άλλην τινά  έπιστή

μην, τήν συνήθως θεοσοφ ίαν ή Φ νσιχήν θ εολογ ία ν  

¿νομαζομένην.

Ααμβάνοντες δέ τό  ένδόσιμον έκ τής κατατάξεως 

ταύτης ¿φείλομεν νά όμολογήσωμεν, τά ; εύρείας έ- 

πόψεις τοΰ συγγραφέως, βστις ένορών τάς έν τή  αρ

χική ιδέα τή ; έπιστήμης έμπεριεχομένας διακρίσεις 

καί διαιρών αύτήν είς τά  οικεία μέρη της, έναγκα- 

λ ίζετα ι άπαντα διά τίνος καθολικής έρεύνης, καί πε- 

ριληπτικώς έκθετων τάς θεμελιώδεις άρχάς καί τά  

κυριώτερα γνωρίσματα, δι’  ών έκαστος κλάδος δια- 

κρίνεται άπό τώ ν άλλων, άποπειράται ένταυτώ ό- 

πως άνιχνεύων καί τήν προ; άλλήλους άναφοράν καί 

σύνθεσιν, φέρϊ) αύτού; είς όλον τ ι  συστηματικόν καί 

εύρυθμον.

Ανάγκη δμως ενταύθα νά παρατηρήσωμεν οτ*. 

ϊνα άπαρτισθή πλήρης ή σειρά τώ ν μελών τής δι- 

αιρέσεως, ΐνα διεξαχθώσι κανονικώ; τά  διάφορα 

μέρη τής έπιστήμης, ώφειλον νά προσληφθώσι καί 

άλλοι -τρεις κλάδοι έπίση; ούσιώδεις καί άπαραίτητοι. 

Εκ τούτων δέ πρώτος είναι δ τής Α  νθρωπολογίας, 

ήτις έξετάζει τόν άνθρωπον ούχί ώς πνεύμα, ώς 

έγώ, διότι τοϋτο είναι άντικείμενον τοϋ έφεξής Επο

μένου κλάδου τή ; ψυχολογία; ή μάλλον είπεϊν 

πνευματολογίας, άλλ’ ώς ψυχήν έχουσαν τήν βάσιν 

τής ύπάρξεώ; τη ; έπί τοϋ σωματικού, έπί τής έξω- 

τερικής φύσεως, ήτις έν τή  καταστάσει ταύτη είναι 

δ άπαραίτητο; τής ψυχή; ορος. Βέβαια άντικείμενον 

άμφοτέρων τούτων τώ ν κλάδων τής φιλοσοφίας εί

ναι τό  πνεύμα, άλλ’ έν τή  άνθρωπολογί^ θεωρείται 

ή έκ τής φύσεως έξάοτησίς του ' ώς έκ τούτου λοι

πόν ή κατασκευή τοϋ άνθρωπίνου σώματος καί αί 

ζω'ίκαί αύτοϋ λειτουργίαι λαμβάνονται δπ’ σ'ψιν καθ’

' όσον έπενεργοϋσιν έπί τώ ν  καταστάσεων καί άλλοιώ- 

σεων τή ; πνευματική; ζωής, ή καθ’ όσον τό  πνεύμα 

■ ευρίσκεται είς άμεσον έπαφήν καί άμοιβαίαν έπί-

- δρασιν πρός τό  σώμα καί τόν εξωτερικόν κόσμον, 

ένταύθα άρα άνάγονται τά  διάφορα είδη τώ ν  αί-

5 σθημάτων, τώ ν δρμών, τώ ν παθήσεων, αί διακρί- 

; cet; τής ήλικίας, τοϋ φύλου καί τώ ν κράσεων' τά  

/ φαινόμ,ενα τή ; έγρτγόοσεως, τοϋ ΰπνου, τώ ν  ¿νεί-

- ρων, τοϋ ΰπνββατισμοϋ καί ζωικού μαγνητισμού, καί 

ν όσα άλλα παραπλήσια άναφέρονται είς τήν ψυχικήν 

ς τοϋ πνεύματος κατάστασιν.

Λεύτερο; δέ κλάδος άπαιτούμενος είς πλήρη φι-
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λοσοφικού συστήματος διοργχνοισιν, είναι ή φ ιλο 

σοφία τής φύσεως, ής τίνος τούς πρώτους σπόρους 

εόρίσκομεν εις τον Τίμαιον τού Πλάτωνος. Καί. τ ω 

όντι ή φύσις, και το ι παριστχνομένη ώς τό  ετερον 

τού πνεύματος, ώς ό αντίθετος πόλος τή ;  νοήσεως, 

τηρεί όμως και αύτνι έν μέσω της απείρου ποικι

λίας τω ν φαινομένων καί τώ ν αλλοιώσεων τάξιν 

τινά καί ομοιόμορφον ένέργειαν, έχει καί αύτή τούς 

νόμους καί τήν ιστορικήν τη ; άνάπτυξιν. Λ ίκα τη - 

γορίαι του πνεύματος, ώς π. χ. χρόνος, τόπος, 

ποιον, ποσον, δύναμις, όλη, ελξις, ώθησις, ουσία, 

συμμετρία, όμοιότης, σχέσις, μέσα, σκοπός, κ. τ .  λ. 

εφαρμόζονται καί επί τής φύσεως. Τήν δέ αλήθειαν 

ταύτην ύπαινιττόμενος καί δ συγγραφεύς ΐρθώς ά- 

ποφαίνεται ότι, « καί αύτή; τή ; υλικές φύσεως δεν 

»  δυνάμεθα νά λάβωμ.εν γνώσιν είμή διά τώ ν νοη- 

»  τικών μας δυνάμεων, καθώς διά τώ ν δυνάμεων 

»  τούτων συλλαμβάνομεν καί τάς καθαρά; εκείνας 

»  έννοιας του ποσού, τή ; μ.ονάδο; τού χρόνου, τού 

»  τόπου, αίτινε; υπάγονται εις τάς λεγομένας Μά

η θημα τικάς έπιστνίμας, ¿>στε ευκόλως κατανοούμεν 

»  ό τι αί φυσικομ.αθηματικαί γνώσεις υπάγονται εις 

»  τήν φιλοσοφίαν καθο παρέχουσαν εις αυτά; τά 

» αντικείμενα οσα μ.ελετώσι, καί τήν μέθοδον δι’ 

»  ή ; ή μ.ελέτη αυτη δύναται νά προαχθή επί τύ 

»  τελειότερον » .  Ι Ϊ  νόησις άρα ενυπάρχει καί εις τήν 

φύσιν, ε! καί υπό άλλοίαν μορφήν τήν τ?,; ¿ξωτερικό- 

τη τος, καθό μή συνειδυΐ* εαυτήν άλλά, κατά τήν 

Σχελιγγιανήν έκφρασιν ούσα άπολελιθωμένη' βαθμη- 

δον δε προβαίνουσα από τή ;  κα τω τά τη ; μέχρι τής 

ύψίστν·.; βαθμ.ίδος καί διερχομένΐ) διά πάντων τών 

φαινομένων τού μηχανικού, τού χημικού καί τού 

φυτικού κόσμου, καταντά εις τον ζωικόν, όστι; εί

ναι ό λόγος καί τό τέλος τής όλη; φυσικής όπάρξε- 

ως, καί ή αφετηρία εξ ή; άρχεται ή ενέργεια τού 

πνεύματος. Επειδή λοιπόν έκ τής φιλοσοφικής έρεύ- 

ντ,ς τής φύσεως προκύπτει, ό τι αί διάφοροι αυτή; 

σφαΤραι δεν κείνται μονήρεις καί πρός άλλήλας α 

συνάρτητοι, άλλ’ είναι διαδοχικαί στιγμαί μιας καί 

τή ; αυτή; ιδέας, ών ή Ιπομένη εκάστοτε εμπεριέχει 

έν τή  έμβρυώδει αυτής καταστάσει τά ; Ιδιότητας 

τής προηγουμένης, ανάγκη πάσα δ φιλόσοφος νά 

παρακολούθηση τά  διάφορα ταύ τα  στάδια τής ά- 

ναπτύξεως, τήν διαλεκτικήν ταύτην κίνησιν τή ; 

φύσεως μέχρι τού τελικού αυτής σκοπού, μέχρι τής 

Ιδέα; τής ζω ϊκότητος, ή τι; μέλλει νά χρησιμεύση 

αύτώ ώ ; έπαναβαθμός, όπως έκ ταύτης προβή α 

σφαλώς εις τήν επιστήμην τού πνεύματος.

Αλλά τό πνεύμα άμα απαλλαγή τή ; τώ ν παθών 

εΰτελείας καί μηδαμινότητος, άμα λυθή τώ ν  δεσμών 

τού πεπερασμένου τούτου καί φθαρτού βίου, άνυψού- 

μεναν εί; τό  άπειρον, εις τό άπόλυτον, έξωτερικεύε-
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τα ι υπό τριπλήν μορφήν καί αποκαλύπτεται ώς τοϊ-  

ούτον εί; τρεις μεγάλα; σφαίρας, τήν τής καλλι

τεχνίας, τής θρησκείας καί τή ; φιλοσοφίας. Αύται 

είναι τρεις φύσεις άντανακλώσαι έκάστη κατά τό  

ίδιον αυτής πρίσμα τήν αυτήν άνάπτυξιν τού πνεύ

ματος. Λιά τούτο βλέπομεν ό τι συναποτελούσι τρι

άδα άχώριστον, ό τι εις πάσαν μεγάλην ιστορικήν έ- 

ποχήν ήέμφάνισις -.ής μιας έξ αυτών συνεπάγειμεθ 

εαυτή; τάχιον ή βράδιον καί τήν τώ ν  άλλ.ων δύο. 

Διά τούτο βλέπομ,εν ό τι καί δ συγγραφευ; τού άνά 

χεΐρα; φιλοσοφικού συστήματος εις τό τρίτον μέρος 

τού πρώτου βιβλίου, ένθα εκθέτει τάς γονίμ.ους θεω

ρίας του περί τού καλού καί τής καλλιτεχνίας, 3- 

ξέως διορών τήν μεταξύ, ταύτης καί τής θρησκεία; 

άδιά£ £ηκτον συνάφειαν, « ή καλλιτεχνία, λέγει 

»  (σελ. 150), έκφράζει τήν έν τή  κοινωνία άνωτάτην 

» αλήθειαν, ήτις είναι ή θρησκευτική, ώς τούτο πα- 

»  ρατηρούμεν καθ’  δλην τήν ιστορικήν άνάπτυξιν 

» τής καλλιτεχνίας » .  Οθεν καθίσταται απορίας ά- 

ξιον, πώς ούτος οστις μετά τοσαύτης έπιτυχίας έ- 

φιλοσόφησε περί καλλιτεχνίας ενός τώ ν άξιολογω- 

τέρων φιλοσοφικών κλάδων, πώς δεν καθιέρωσεν ο

λ ίγα ; σελίδα; τού συγγράμματος του καί εί; τήν 

μετ’  έκείνη; άδιασπάστως συζευγνυομένην φιλοσοφίαν 

τής θρησκείας, κλάδον ούδενός ετέρου υποδεέστερον 

κατά τε  τόν πλούτον καί τήν σημαντικότητα τού 

έμ.περιεχομένου, όπερ συνίσταται εί; τήν έν εκυτι~> 

άποκάλυψιν τού απολύτου πνεύματος, ή εις τήν διά 

τή ; πίστεω ; άνάτασιν τής ανθρώπινης καρδία; πρός 

τόν Θεόν. Αλλ’έν τή  πίστει τό  θρησκευτικόν πνεύμα, 

μηδέπο) έχον καθαράν καί διακεκριμένην συνείδησιν 

εαυτού, μηδέπω νοούν αυτό εαυτό, καλύπτεται υπό 

τήν μορφήν τού αισθήματος, τού συμβολισμού καί 

τών εικονικών παραστάσεων. Πρόκειται λοιπόν διά 

τή ; επιστήμη; ν’  άρθή τό κάλυμμα τούτο, καί νά 

έξαχθή εί; φώς ειλικρινές καί καθαρόν τό  έμπεριε- 

χόμενον υπό τήν μορφήν τή ; ιδέας, πρόκειται νά 

γένη καταλυπτόν ό τι δέν είναι ούσιωδώς δύο λόγοι, 

ή δύο πνεύματα, τό  μέν θειον, τό  δε ανθρώπινον άλ- 

λήλοις αντίθετα, άλλ’  ό τι τό πνεύμα τού Θεού είναι 

όχι τ ι  υπερκόσμιον, άλ.λάτό πανταχού παρόν καί έν 

πάσι το ΐ; πνεύμασι, πρόκειται τέλος πάντων, ώ ; έν 

τή  Καλλιτεχνία, οϋτω καί έν τή  θρησκεία, νά παρα

κολούθηση τις τά  διάφορα ταύτης διαβήματα, άτινά 

δέν είναι είμή μάλλον ή ή ττον ατελείς άπόπειραι, 

είμή προπαρασκευαί καί προοδοποιήσει; εις έπιτέλε- 

σιν τού έσχάτου καί τελικού διαβήματος, εις έμφά- 

νισιν τού χριστιανισμού, τή ; πλήρους άποκαλύψεως 

τού απολύτου πνεύματος.

Α λλ ’ έάν μετά τά ; γενικά; ταύτας σκέψεις έπί 

τή ; μεθόδου τού όλου συστήματος, καί τή ; διαιρέ- 

σεως τώ ν  μερών του, μεταβαίνωμεν εις ειδικήν ένός

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α . 313

έκαστου τούτων εκθεσιν, ήθέλαμεν ίσως άναγκασθήν 

νά περιιιέσωμεν εις λεπτομέρειας δυσαναλόγους πρός 

τόν σκοπόν καί τά  όρια τής παρούσης διατριβής, 

ϋθεν τρεπόμενοι τήν επιτομωτέραν δδόν περιοριζό- 

μεθα εις δύο μόνου; τούς οόσιωδεστέρους κλάδους, 

τήν ψυχολογία*- καί τή ν  ηθικήν' τοσούτω δέ μάλ

λον δικαιούμεθα εις τούτο, έφ’ όσον ή μ.έν ψυχολο

γία  όχι μόνον κατά τήν προεκτεθεΐσαν ψυχολο

γικήν μέθοδον θεωρείται ώς ή κρηπίς καί ή ύπόστα- 

σις πάντων τώ ν λοιπών κλάδων τή ; φιλοσοφίας, 

άλλά καί ούσιωδώς είναι τό  πάν, είναι ή αρχή καί 

τό  τέλος τουλάχιστον τού θεωρητικού μέρους τού 

συστήματος' διότι, ναί μέν ό συγγραφευ; πιστεύει 

ότι πραγματεύεται καί περί θεού καί περί κόσμου, 

καθό άντικειμ,ένων χωριστών καί άνεξαρτήτων τού 

νοούντο; αύτά υποκειμένου, άλλά κυρίως δέν δύνα- 

τα ι νά έξέλθη τού κύκλου τής υποκειμενικότητος,

8ν εις εαυτόν διέγραψε, δέν δύναται νά διεκφύγη τό 

άμ.φίβληστρον, έντός τού όποιου καταδικάζεται ύπό 

τε  τής μεθόδου καί τής ατομικής συνειδήσεως ά- 

διεξόδως νά περιστρέφεται. Η  δέ ήθική έμπεριέχει ά- 

πασαν τήν πρακτικήν φιλοσοφίαν, διότι ή τ ε  φιλο

σοφία τού δικαίου καί ή φιλοσοφία τής ιστορίας, 

τά  δύο λοιπά μέρη τή ; άγαθολογίας, δέν έκλαμβά- 

νονται άλλως πως ύπό τού συγγραφέως είμή ώς 

μείζων επέκτασις τής ήθικής, καθ' όσον ή μεν είναι 

ή θεωρία τής έφαρμογής τού ήθικού νόμου εις τήν 

κοινωνίαν, ή δέ έξετά ζει τόν ήθικόν νόμον έφαρμο- 

ζόμενον ούχί πλέον εις τό  άτομον ή τήν κοινωνίαν 

άλλά τήν άνθρωπότητα.

Ó συγγραφευ; όρίζων τήν ψυχολογίαν ώς τήν 

μελέτην τών νοητικών δυνάμεων τού πνεύματος, αν

ευρίσκει αναγκαίους τινάς καί καθολικούς προςδ«- 

ρισμού; αύτού, οδς άποκαλεϊ πρώτας έννοιας ή χα

ρακτήρας τού πνεύματος ή τής ψυχής. Τοιούτσι δέ 

είναι τρεις, ή ¿νότης ή τα υ τό τη ς  καί ή αυτενέργεια  

ή ή προσωπική άρχή, αίτινε; συνιστώσι τήν υπό

σ τα σ ή  τού ανθρωπίνου πνεύματος, έκείνην δηλ. τήν 

αρχήν, έξ ής άπο^ρέει ή ενέργεια αύτού ή διά τώ ν 

δυνάμεων αύτού τελουμένη. Τό δέ σύνολ()ν τώ ν δυ

νάμεων τούτων είναι τό  ειόος  ή ή ¡ ιορφή, δι’  ής ή 

ύπόστασις δηλούται καί έξωτερικεύεται. Αρα με

τα ξύ  ύποστάσεως καί μορφής υπάρχει προφανώς ά- 

διάρρηκτος σχέσις, ουνδέουσα αύτάς πρός άλλήλας. 

Εις δέ ταύτας τάς πρώτας έννοιας τή ;  ύποστάσεως 

τής μορφής καί τής σχέσεως, προσθέτοντε; καί δύο 

άλλας επίσης καθολικά; καί αναγκαίας, τήν τού τό 

που καί τού χρόνον, αίτινε; διά τού λόγου ήμίν ά 

ποκαλύπτονται, έχομ.εν, λέγει, τήν άρχικήν καί ά- 

πλουστέραν έννοιαν τού ήμετέρου όντος.

Μετά δέ τήν άπαρίθμησιν τούτων τώ ν  έμφύτων 

εν ήμϊν καί έκ τώ ν  προτέρων εννοιών μεταβαίνει εις

τήν έξέτασιν τώ ν νοητικών δυνάμεων, ών πρώτην 

θεωρών τήν αίσθησιν διεξέρχεται κατόπιν πάσα; τάς 

άλλας δσαι έκείνην προύποθέτουσιν, οίαι είσιν ή 

προσοχή, ή άφαίρεσις, ή σύζευξις, ή μνήμη καί ή 

φαντασία, έν αίς προςτίθεται καί ή έξις, ούχί ώ ; 

ιδιαιτέρα δύναμις, άλλ’ ώς δεκτικότης τώ ν  δυνά

μεων, αύξανομένης τής ισχύος αύτών διά τής πα- 

ρατάσεως καί έπαναλήψεως τώ ν  ιδίων έργων. Επί 

τέλους δέ άνακεφαλαιών τάς προεκτεθείσας θεωρία; 

του καταντά εις τό  τελικόν τούτο συμπέρασμα τής 

ψυχολογίας όρίζων τήν ψυχήν λογικήν υπόστασή, 

μίαν, ταύτούσιον, αύτενεργόν, εχουσαν συνείδησιν 

έαυτής καί δι’ ιδίων δυνάμεων νοούσαν τά  άλλα 

όντα. Εκ τού ορισμού τούτου λύεται άφ’ εαυτού, 

λέγει, τό  ζήτημα περί άΰλου ή υλικής φύσεως τή ; 

ιυχής, ένώ ή όλη ού μόνον δέν έχει τοιούτου; χα

ρακτήρας, άλλά τούς έναντίους. Εν τέλει δέ έπιλαμ- 

βάνεται καί τώ ν ζητημάτων περί δπνου, ενυπνίων 

καί περί διαλέκτου. Δέν άρνούμεθα ό τι έν τώ  κλάδω 

τούτω  τή ; φιλοσοφίας περιγράφονται, διευκρινούν- 

τα ι καί προσδιορίζονται τά  κυριώτερα τώ ν  διαφόρων 

ψυχολιογικών φαινομένων, όσα όντως ύποπίπτουσιν 

εις τήν έσωτερικήν παρατήρησι.ν Ο συγγραφευ; δι- 

αιρών αύτά εις διακεκριμένα; κλάσεις, κατά τούς διά 

τής άναλύσεως άνακαλυφθέντας έν αύτοΐς όμοειδεΐς 

χαρακτήρας, υποθέτει δι’ έκάστην τούτων τώ ν  κλά- 

σεων ειδικήν δύναμιν, ώστε απαριθμεί τοσαύτας δυ

νάμεις οσαι είναι αί διάφοροι κλάσεις, έν αίς τά  ψυ

χολογικά φαινόμενα κα τατάττοντα ι. Αλλ.’  έπειδή 

αί κλάσεις αύται έξαρτώνται έκ τής έπόψεως καθ’ 

ήν έκαστοι θεωρούσι τά  φαινόμενα ταύ τα , διαφω- 

νούντες πρός άλλήλους ώς πρός τά  διακριτικά αύ

τώ ν  γνωρίσματα, έπεται ότι καί ό αριθμός τώ ν ψυ

χικών δυνάμεο>ν συμμεταβάλλεται κατά τά  διάφορα 

ψυχολογικά συστήματα, ότέ μ.έν συστελλόμ.ενος ότέ 

δέ έπεκτεινόμενος, οίον ή φαντασία κατ’ άλλους 

μέν άνάγεται εις τήν μνήμην, κατ’ άλλους δέ δια- 

κρίνεται ώς χωριστή δύναμής, ή ή άντίληψις ότέ μέν 

συνταυτίζεται μετά τής αίσθήσεως, ότέ δέ αποτελεί 

ένυπόστατον δύναμιν' ή ή άφαίρεσις καί ή γενίκευ- 

σις ότέ μέν διαζευγνύονται απ’ άλλήλων, ότέ δέ 

θεωρούνται ώς μ.ία καί ή αύτή δύναμ,ις, ή καί συν- 

αμ.φότεραι έκλαμβάνονται ώς άπλή τροπολογία άλ

λης τινός δυνάμεως. Οθεν αί διαφωνΐαι αύται τών 

ψυχολύγων ώς πρός τόν προσδιορισμόν τώ ν  ψυχι

κών δυνάμεων μάς ύπομιμ.νήσκουσι τάς άλλοτε 

διενέξεις τώ ν γραμματικών, άμφισβητούντων άν αί 

όνοματικαί κλίσεις πρέπη νά ήναι τρεις, ή πέντε, ή 

δέκα, ή άν τά  ρήματα προσφυέστερον ύπάγωνται 

εις δύο ή τρεις, ή χαί πλείονας συζυγίας. Προσθε- 

τέον δέ τούτοι; ό τι δέν είναι εί; ήμάς δυνατόν νά 

νοήσωμεν πώς τό  πνεύμα ένιαΐον δν, άπλοΰν καί ά-

*0 .
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διαιρετόν, συντίθεται όμως ενταυτω έκ πολλαπλών 

δυνάμεων συνυπαρχουσών £ν τή  Ινότητι, ών ένιαι 

ού μόνον ¿πλώ ; διαφέρουσιν, άλλα καί άντίκεινται 

πρό; άλλήλας, οίον ό λόγος καί ή αϊσθησις. Επί 

πάσι δέ τούτοι; επικρατεί μεγίστη διαφωνία καί 

αστάθεια καί ώ ; πρός τήν κα τά τα ξιν  τω ν  ψυχικών 

δυνάμεων, διότι οι μεν προτάττουσι τήν αί'σθησιν 

ώς τήν κυριωδεστέραν πασών, έξ ής αί λοιπαί τταρέ- 

πονται, οί δέ τήν προσοχήν, οί δέ τον λόγον, άλ

λοι δέ άλλας.

Καθόλου δέ σημειωτέον ό τι 6 τρόπος καθ’ 8ν 

συνήΟο>ς πραγματεύονται τόν κλάδον τούτον τής 

φιλοσοφίας είναι παντάπασιν εμπειρικός καί αυθαί

ρετος, διότι λαμβάνονται τά  ψυχολογικά φαινόμενα 

οία άμέσω; εϋρίσκονται εις τήν κοινήν συνείδησιν, 

διαιρούνται εί; κλάσει; κατά τινα ; έν αύτοΐ; παοα- 

τηρηθείσα; αναλογία; ή ομοιότητας κατόπιν δέ πρό; 

έξήγησιν αύτών επινοούνται δυνάμεις ή αίτια·. πα- 

ραγωγικαί τώ ν φαινομένων εκείνων, α'ίτινες όμως ού- 

σιωδώ; έξηγούσι τό  αυτό διά τού αυτού’ διότι λέ- 

γοντε; ότι αΐσθανόμεθα ή κοίνομεν, επειδή εχομεν 

τή ν δύναμή τού αίσθάνεσθαι ή κρίνειν, όμοιάζομεν 

τόν ιατρόν εκείνον, δστις άφ’ ενός μέν διετείνετο οτι 

τό  όπιον φέρει τήν άπονάρκωσιν, επειδή έχει ναρ

κωτικήν δύναμιν, άφ’ ετέρου δέ πάλιν ότι έχει ναρ- 

κωτικήν δύναμιν, επειδή φέρει τήν άπονάρκωσιν.

Οπιος ούν άπονεμηθή καί εις τό  μάθημα τούτο 

τής ψυχολογίας ή προσήκουσα επιστημονική άξια, 

όπως συναρμολογηθή μετά τής όλης φιλοσοφική; 

σειράς, όπως γνωσθώσιν άκριβώς ή φύσις, τά  όρια 

καί τό  άντικείμενόν του, δεν άρκεί μόνον νά ένδια- 

τρίβωμεν είς έπιπόλαιόν τινα  άπαρίθμ.ησιν τώ ν ψυ

χικών δυνάμεων, ή είς άπλήν περιγραφήν τώ ν φαι

νομένων τής άνθρωπίνης συνειδήσεως, άλλ’ ανάγκη 

είσδύοντε; έτι βαθύτερον νά προςδιορίσωμεν τά  διά

φορα στάδια τής ένεργείας τού άνθρωπίνου πνεύμα

τος, άπό τής πρώτη; αυτού έκβλαστήσεως μ.έχρι 

τού τελικού σκοπού καί τού ου ένεκα τής προοδευ

τικής αυτού άναπτύξεως. ί ’πό τήν εποψ« λοιπόν 

ταύτην πρέπει πρώτον μέν νά θεωρηθή ώς (ρνσιχόν 

άτομον, ώς ένότη; σώματος καί ψυχής, έφ’ όσον 

ή ψυχή είναι ό έμμονος σκοπός(ή εντελέχεια) ό έξω- 

τεοικευόμενο; καί πραγματοποιούμενος διά τού σώ

ματος ήτοι δι’  ενός συστήματος οργάνων, άτινα καί 

το ι πολλαπλά καί ποικίλα, συνιστώσιν όμως μίαν ε

νότητα  συντείνοντα άπαντα είς τήν τής ζω τική ; 

αρχής πραγματίωσιν’  δεύτερον δέ ώς έγα  ώς ίντο- 

χείμενον, όπότε ΰψούμενον υπεράνω τής ζωικής κα- 

ταστάσεως τίθετα ι είς άνωτέραν περιωπήν γενικό

τητας, δι’  ή ; άπάσας τάς σωματικάς καί ψυχικάς 

παθήσεις αναφέρει είς αυτό’ έγώ είμ ϊ ύρών, ('ι

χθύων, άπτύμενος, κ. τ. λ. Καί τω όντι τό  εγώ  εί
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ναι ή έγρήγορσι; τού πνεύματος έκ τής όνειρωττού- 

σης φυσική; του καταστάσεως’ 5 άνθρωπος άποθνή- 

σκων ήδη ώς άτομον εισέρχεται είς βίον πνευματι

κόν καί αθάνατον, δ ιότι ενταύθα εξαφανίζονται 

πλέον οί ιρνσιχοί προσδιορισμοί, αί ένέργειαι καί άν- 

τενέογειαι τής ψυχής καί τού σώματος έσώτερικεύ- 

ονται καί καθίστανται αναπαλλοτρίωτος ιδιοκτησία 

τού πνεύματος. Τό πνεύμα δέν προσδιορίζεται πλέον 

υπό τής έξωτερικής φύσεως, ώς έχον τοιάν δε 

κράσιν, τοιάν δε ήλικίαν, τοιά δε φυσικά ιδιώματα 

ή ώς άνήκον είς τοιόν δε φύλον ή γένος, άλλ’ αυτό 

ΰφ εαυτού προςδιορίζεταΓ είναι συνειδός εαυτού καί 

έχει έν έαυτώ τόν κόσμον του. Ναί μέν άναφέρεται 

πρός τε  τά  εκτός αυτού άντικείμενα, κα! πρός τά  ό- 

μοιά του υποκείμενα, άτινα δι’  αυτό τούτο είναι ε

πίσης ώ ; πρός αυτό άντικείμενα, αλλά πρόκειται νά 

ΰπερνικήση τόν έςωτερικόν τούτον κόσμον, πρόκειται 

ν’  αφαίρεση τά  όρια ταύτης τής άντικειμενικότητος. 

Οθεν τρίτον πρέπει νά θεωρηθή ώς χρόσω πον, έφ’  

όσον διά τώ ν διαφόρων βαθμών τής ένεργείας του, 

διά τής άντιλήψεως, τής φαντασίας, τής νοήσεως 

καί έπί τέλους τού λόγου, ανευρίσκει εαυτό είς τόν 

έςωτερικόν κόσμον, επομένως δέ λύον τήν μεταξύ 

αυτού καί τής άντικειμενικότητος άντίθεσιν έπανα- 

στρέφει είς εαυτό καί αποκτά τήν βεβαιότητα ότι 

τό  άντικείμενόν δέν είναι άλλότριον εαυτού, άλλ’ 

ό τι είναι όστούν έκ τού ¿στοΰ καί σάρξ έκ τής 

σαρκός του’ ή έν άλλοι; ρήμασι, τό  έγώ όσω έρρω- 

μενέστερον ζωοποιείται υπό τού θείου πνεύματος, 

τοσούτω μάλλον όψούται είς προσωπικότητα" διότι 

ό θεό; είναι δ παρέχων τήν ζωήν τού πνεύματος, 

κατά τόν ίερόν Αυγουστίνον, deus est qu i nos 

personat. Τόν δέ άκρότατον τούτον σκοπόν τού 

άνθρωπίνου πνεύματος άνελίττει κατά βάθος ό με

γαλοφυή: εκείνος φιλόσοφος τής άρχαιότητο; εί; τό 

Ι2ον βιβλίον τήυ μεταφυσική; του, ένθα έξετάζων 

τόν άνώτατον βαθμόν τού πνευματικού βίου προς- 

διορίζει αυτόν ώς τό  απαύγασμα τού θεού,· όστις 

αυτόν roe/, εί-τέρ ίσ τ ι  τό  χοά τισ τον , καί ισ τό -  ή 

νόησις νοήσεως νόησις. (Μετ. 1 2, 9.).

Ουτο) λοιπόν σπουδαζομένη ή ψυχολογία, ουχί 

μόνον άποβαίνει πραγματικός δακτύλιος τής φιλο

σοφικής άλύσεως, ουχί μόνον δέίκνυται ώς τό μεθό

ριον καί ή γέφυρα μεταξύ τής επιστήμης τής φύ- 

σεως’καί τής τού αντικειμενικού πνεύματος, άλλά καί 

καθό χ ρ ο -α ίδ ιια  θεωρητιχώς μέν συντελεί τά  μέ

γισ τα  είς στόμωσιν καί ίσχυροποίησιν τής διανοίας, 

διότι αποκαλύπτει τάς ένεργείας καί του; νόμους 

αυτής έξ ών άποόρέουσι τά  φαινόμενα τής φύσεως 

τής ιστορίας τώ ν  γλωσσών, επομένως δέ έπενεργεϊ 

έπί τού όλου εκπαιδευτικού συστήματος, rcpaxzt- 

χώς δέ αποκαθαίρει τήν καρδίαν άπό τήν άχλύν τώ ν
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τταΟών καί τού εγωισμού θερμαίνουσα τήν καρδίαν 

μέ πάν ό,τι έξευγενίζει τόν άνθρωπον, καί τόν προς- 

βιβάζει έκ τώ ν φθαρτών καί προςκαίρων είς τό  α 

πόλυτον καί άίδιον.
Αλλά έπιτιθέντες πέρας είς τά ; ψυχολογικά; ταύ- 

τας ερεύνα;, α'ίτινες το ΐ; περί τά  τοιαΰτα  άμυήτοι; 

οζουσιν ύπερβατισμού καί σχολαστικότητος, μ ετα- 

βαίνομεν είς τό  πρώτον καί κύριον μέρος τής πρα

κτικής φιλοσοφίας, ήτοι είς τήν ήθικήν, ής ή μελέτη 

αποβαίνει τοσούτορ μάλλον περισπούδαστος, όσω ή 

χρεία αυτής δέίκνυται ένδελεχεστάτη καί κοινοτάτη 

τοϊς πάσι, μάλιστα δέ ήμϊν το ϊ; Ελλησι τοϊς τρεπο- 

μένοις ήδη νέαν φάσιν τού εθνικού ήμών βίου.

( " Ε π ε ζα ι τό  ζέ .Ιο ς .)

Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ

μεταξύ  τής ενδυμασίας τώ ν  αρχα ίω ν Ε β ρ α ία ν  

χαΐ τής τώ ν  νέαν Ά ρ α β α ν .

—000—

0  πρό τινων μηνών άποθανών όράτιος Βερνέ, έν 

τοϊς άρίστοις τής Γαλλία ; ζωγράφοι;, άνέγνω πρό 

τινων έτών έν τή  Λκαδημί^ τώ ν Παρισίων σοφόν 

έργον περί τής ενδυμασίας τών άρχαίοιν Εβραίων. 

Παρατιθέμενοι τήν εικόνα τού ζωγράφου τούτου 

άμα δέ καί τινα τώ ν  πινάκων αυτού, Ό  Κα.Ιύς 

Σαμαρίτης, δι’  ου έζήτει νά άποδείξη τήν σχέσιν 

τώ ν αρχαίων εβραϊκών ένδυμάτων πρός τά  νύν 

Αραβικά, κρείττονα πάσης βιογραφίας έκοίναμεν τήν 

δημοσίευσιν τού λόγου τού πεπαιδευμένου έκείνου 

ζωγράφου.

Λιατρέχων τά  τρία μέρη τού παλαιού κόσμου, 

τήν Βίβλον άνά χεϊρας, έξεπλάγην πρός τήν σημερι

νήν ΰπαρξιν τώ ν ήθών τών άρχαίων ήμών πατέρων. 

Εύρον αυτήν έν χώραις έν α ί; οί Αραβες έτήρησαν τάς 

παλαιάς αυτών παραδόσεις, καί ε τ ι πανταχού, όπου 

οί Εβραίοι, άπό τής έξώσεως αυτών έκ τή ; γενε- 

θλίου χο'ιοας υπό τού Τίτου, διέδωκαν τά  αυτά ήθη 

πλήν τής εφαρμογής τού Ταλμούδ, ήν είσήγαγον είς 

τόν πρώτον αυτών οργανισμόν. Η  πρώτη άποκάλυ- 

ψις έγένετό μοι έν Αλγερίγ ημέραν τ ι  νά, καθ’  ήν έν 

έκστρατεία κατά τινοιν φυλών τώ ν περιχώρων τής 

Βόνη; άνεγίνωσκον έν τή  σκηνή μου τά  τής Ρεβέκκας 

παρά τήν πηγήν, φερούσης τήν υδρίαν έπί τού αρι

στερού ώμου καί άφινούσης αυτήν νά ολ.ισθήστ, έπί τού 

δεξιού βραχίονος, όπως δώση νά πίη είς τόνΕλιέζερ. 

Η  κίνησ:; αυτή έφάνη μοι δύσκολος πρό; κατάληψιν’ 

ήγειρα τους όφθαλμούς καί τ ί  είδον ; . .  . Νέαν γυ

ναίκα δίδουσαν ύδωρ είς ένα στρατιώτην καί παρι- 

στάσαν άκριβώς τήν πράξιν ήν προσεπάθουν νά έννο-

ήσω. Εκτοτε έκυριεύθηνόπό τή ; επιθυμίας νά έκτείνω 

όσον οίόν τ ε  τάς μεταξύ τή ; Γραφής καί τώ ν  τήν 

σήμερον παρά τοσούτοις λαοί;, κατά παράδοσιν καί 

οΰχί κατά νεωτερισμόν ζώσιν, υπαρχόντων ηθών πα

ράβολά;. Κατώρθωσα λ.οιπόν νά συλ.λέξω σειράν' 

παρατηρήσεων, περί ών μακρόν άν εΐη λεπτολόγησα’, 

ένταύθα. ϊνα δέ μή κα ταχρήσωμ,αι τα ϊς στιγμαϊς 

τή ; Ακαδημίας, περί ολίγων μόνον θέλω ομιλήσει, 

στηρίζων αύτάς έπί άλλης παρά τήν έμήν δόξη;’ 

θέλω δέ επιφέρει σοφά ένδείγματα ήουσμένα έν τώ  

δόν Κολμέτω, τώ  δόκτορι Σχάου κτλ. Τέλος αί 

ΰλικαί αποδείξεις, άς συνέλεξα, φυσικά πράγματα, 

ίχνογραφίαι εϋσυνειδότως τελεσθεϊσαι, πρός 3ν προε- 

τιθέμην σκοπόν, Οέλουσιν έλθει είς ένίσχυσιν τών 

παρατηρήσεων μου.

Πς δείγμα έκτίθημι τή  Ακαδημία πίνακα παρι- 

στάντα  τήν άπό ίεριχοΰ; είς Ιερουσαλήμ, άγουσαν 

έν η παρεισήγαγον τήν παραβολ.ήν τού καλού Σα- 

μ.αρίτου. Τό σχήμα όλον είναι σημερινόν* καί όμως 

ούδέν νέον, διότι πάντα συμ.φωνούσι πρός τά  μέχρις 

ημών διασωθέντα μνημεία.

Πρό πολλού μάτην αγωνίζομαι ίνα  συνεθίσω τούς 

οφθαλμούς είς νεωτερισμόν έπαναφέροντα είς τήν 

αλήθειαν, καί ός τις, μή μεταβάλλων τήν ποίησιν 

τής Γραφής, προσφέρει μάλιστα αύτή νέαν βοήθειαν. 

Εννοώ κάλλιστα τήν άποτυχίαν μου αυτήν μέχρι 

τούδε* ή πρύς τήν τέχνην ροπή μ.ου δέν δύναται 

ίσως, ώς έκ τή ; φύσεως αυτής, νά δώση αυθεντικόν 

κύρος είς τάς παρατηρήσεις μου. Οί άγώνές μ.ου λοι

πόν έμειναν, ούτως είπεΐν, ανωφελείς εναντίον αντα

γωνιστών, οδς αί σοφαί μελέται έφερον πρό; τά  ανώ

τερα στρώματα τού λεγομένου ίστορ ιχοϋ  είδους. Οΰχ 

ή ττον όμως έπιμ.ένω θεωρών άοαοίμ.ους τάς αντι

κρούσεις, αί τινες στηρίζονται έπί μόνου τού παρα

δείγματος τώ ν μ,εγάλων διδασκάλων, καί, έν παρό

διο ειρήσθω, έτι μικροτέραν ίσχ_ύν άποδίδωμι εί; τάς 

τώ ν εφημερίδων καί ιδίως είς έν άρθρον τού Κ . Λε- 

νορμάν, αρχαιολόγου, μέλους τής Ακαδημίας, έρω- 

τώντός με διατί έζαραβ ίζω  τήν Βίβλον ( ’ ).

Α λλ ’ όπως καί άν θεωρήσω άντίκρουσιν ή τ ι ;  δέν 

έμ.βαθύνει είς τό  ζήτημα, τούτο μόνον βλέπω, έπι- 

χείρημα υπέρ τής συνήθειας, καί ερωτώ διατί τά  

αντικείμενα τής έβραϊκής ιστορίας δέν δύνανται τάχα

( ’ )  Ό  Bspvi κα/& ; εΤχεν ακούσει τα  ΰπό το3  Κ υρίου  

Κ α ρόλου  Λ ενορμάν γραοέντα , δ ιό τι ο ΰ το ; συνετάσσετο 

μ άλ ισ τα  ~.7\ γ ν ώ μ η  τοΟ ζω γράφ ου - έπειοή δέ ό  μακαρίτη ; 

Κ ά ρ ο λο ; Λ ενορμ άν παρετήρησεν αύ-ίό ό τι έσφαλμένω ; 

κατέκρινεν αυτόν έν τ φ  λ ό γψ  αύτοϋ π ρ ό ; τή ν ’Ακαδημίαν 

τ ώ ν  Τ ε χ ν ώ ν , ό Ό ρ ά τ ιο ;  Β ερνέ, άρπάσας ούλλον χάρ του  

λευκοΟ, ϋπέγραψεν υ π οκ ά τω  και δού ; αύτά τ ώ  άρχα ιολόγω  

εΐπεν- «  ιδού ! έπ ’ αύτοΰ τού  χάρτου  γράψον όποιαν άνόρ- 

Οωσιν και αν Οέλη;· τή ν παραδέχομαι καί έκ  προοιμ ίων τήν 

υπογράφω. »  Σ . Μ.
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V* ύποστώσι τάς άλλα; μεταβολάς, άς καί τά  τής 

ελληνικής καί ρωμαϊκή; ιστορίας. Ενταύθα παρα

καλώ τήν Ακαδημίαν νά άκούση άπασπάσματά τινα 

επ ιτο λ ώ ν  έκ Συρίας πρός τινα  μαθητήν μου γρα- 

φεισών υπό τήν έπιδίοήν τώ ν τόπων αύτών ο«ς 
έπέρων.

«  Κατελίπομεν την Αίγυπτον ϊνα είσίλθωμεν εις 

τήν γην της Επαγγελίας. Αναγνούς καλώς την 

Βίβλον μεταξύ τώ ν εν ταϊς άφρικανικαϊς ήμών κτή- 

σεσιν Αράβων, έκτιμήσχς πάσας τάς παρατηρήσεις

νεται γραφεΐσα σήμερον, εις τοσούτο διετηρήθησαν 

αί παραδόσεις αυτής! Οσος όμως καί αν η ό ενθου

σιασμός μου, τοσούτον αισθάνομαι την αδυναμίαν 

τού καλάμου μου, ώστε δεν τολμώ  νά σοί γράψω δ,τι 

αίσθάνωμαι. Μένω λοιπόν εις την γραφικήν μου ει

δικότητα καί μεταξύ τώ ν  παρατηρήσεων μου μόνας 

έκείνας διακοινώ σοι, δσαι έχουσι σχεσιν πρός την 

τέχνην άμ.φοτέρων.

» Από τής άναγεννήσεως μέχρι τού δέκατου ο

γδόου αΐώνος καί ούτως είπεϊν μέχρις ου δ Δαυίδ-

Ο ρά τιος Beorí.

του δόκτορος Σχάου επί τής συγγένειας τής πάν

το τε  υπαρχούσης μεταξύ τώ ν νέων κατοίκων τής 

ερήμου καί τών πατριάρχων τής Παλαιάς Διαθήκης, 

ιδού εγώ  επί τών τόπων αυτών, δπου τόσα συνέ- 

βησαν, όπου δ Μωϋσής, δ Χριστός καί δ Μωάμεθ 

κατεπληςαν το  ανθρώπινον πνεύμ,α, διά παντός 

τρόπου έξάραντες την φαντασίαν. Μετά συγκινήσεως 

πατεϊ; το  εόαφος τούτο καί απορώ πώς ποιηταί 

τινες έμειναν τόσον ψυχροί πρός τήν ζωηράν θέαν τών 

αναμνήσεων πασών τής Αγίας Γραφής. Συγγνώμην 

έχέτωσαν άν έκ μετριοφροσύνης ούδέν έπανέλαβον 

τώ ν υπό τής Βίβλου κάλλιστα έξηγουμένων. Σύ 

δέ δ αναγνούς αυτήν ενταύθα εξεπλάγης βεβαίως 

ίδών τήν αλήθειαν αυτής' δμολόγησον ό τι φαί

έλθών έξώρυξεν · από τής άρχαιότητος τον τρόπον 

τού ζωγραφεϊν τούς ήροιάς του, οί περιφημότατοι 

τώ ν τεχνιτών, μικρού λογιζόμενοι τήν αλήθειαν, 

περί ής μόνοι οί αρχαιολόγοι έφρόντιξον, ήρκούντο 

άρυόμενοι αντικείμενα ιστορικά, χωρίς τών συνη

θειών, τώ ν  ηθών, τώ ν εθίμων καί μάλιστα τώ ν έν- 

δυμάτοιν τώ ν  ηρώιον αύτών. Αυτός δ Ραφαήλος έκά- 

λυπτε τον Αλκιβιάδην διά περικεφαλαίας φαντασιώ

δους' δ Πουσσίνος ώπλιζε τόν Ρωμύλον διά θώρακος 

βυζαντινού, δ Λεβρύνος έπετίθει φενάκην λουδοβί

κειου έπί τής κεφαλής τού Αλεξάνδρου κτλ. Τήν 

σήμερον, αγαπητέ μοι Μοντφόρτε, συγχωρεϊται εις 

τόν έσχατον τώ ν ζωγράφων νά παραστήση τόν 

Λχιλλέα, τόν Καίσαρα κλπ. άλλως ή ώς παρελάβομε»

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α . 317

οό-όν οπό τής γνώσεως τής άρχαιότητος ; Ουχί' 

λοιπόν ιδού ή αποστολή b  έφείλομεν νά εκπληρώ- 

σωμεν' νά φωτίσωμεν τούς εν τώ  μέλλοντι ζωγρα- 

φήσοντας αντικείμενα τής τε  Παλαιάς καί τής Νέας 

Διαθήκης. Πρέπει νά εΐπωμεν, νά δημ,οσιεύσωμεν καί νά 

άναπτύξωμεν δ τι οί Αραβες είναι οί κληρονόμοι τώ ν 

εβραϊκών εθίμων. 0  Πουσσϊνος, εΐπεο τις άλλος, ένόη- 

σε τούτο διδούς τοϊς Εβραίοις ου; έζοιγράφει ανατο

λικόν χαρακτήρα. Τ ί δέ, άν ώς ήμεϊς έζη μεταξύ 

τού Αβραάμ, τού Ιακώβ ; διότι ΐβραχήμ, ίακούβ, 

ίουσούφ ούδέν εΐσιν ειμ.ή πατριάρχαι, τήν αύτήν φι

λοξενίαν τελούντες, κατά τούς αυτούς τρόπους καί 

υπό τήν αυτήν σκηνήν, ώς περιγράφεται έν τώ  Λευϊ 

τικώ  περί τής κιβωτού τής διαθήκης. Καθ’  εκάστην, 

αγαπητέ μοι φίλε, ακούω λεγόμενον έν ταϊς σχολαϊς 

ημών ότι δ Ραφαήλος, δ Μιχ. Αγγελος καί οι πρό

δρομοι αύτών ετελειοποίησαν όλα καί ότε μόνον μί- 

μησις υπολείπεται ήμϊν. Ενταύθα έξομολογοϋμ.αι' 

μισώ τήν γερμανικήν μανίαν τήν άνατρέχουσαν εις 

τόν Κιμαβούαν . . .  μικρού δέον αποσκορακίζει τό  ή- 

μισυ τώ ν χρωμάτων τής πυξίδος, ϊνα γένηται ολίγον 

άγριωτέρσ. 0  Ingres, δ άξιος ζηλωτής τής σχολής 

τού Ραφαήλου, έζωγράφησε τάχα τόν Ομηρον παί- 

ζοντα  τετράχορδον (v io lon ) ώς τό  έν ταϊς χερσί τού 

Απόλλωνος έν τή  τοιχογραφία τού Παρνασσού ; Ουχί" 

ένεπνεύσθη υπό τού μεγαλείου τού αριστουργήματος 

εκείνου τού μεγάλου διδασκάλου άκολουθήσας αύτώ 

εις τάς πλάνας. Δ ιατί νά διστάσωμεν νά προκα- 

λέσωμεν νέας μελέτας έπί πράγματος όπερ θέλει 

φέρει τα ΐ; τέχναις ουχί νεωτερισμόν (révo lu tion ), 

άλλ’ αληθή έπικουρίαν, παρέχον αύταϊς τούς τρόπους 

νά παραστήσωσιτοσαύτα καλά αντικείμενα ύπό νέαν 

όψιν καί σύμφιονον τή  άληθεία ;

» Χθες, φθάνων εις Κατιέ, ήθελον νά σέ είχα έ- 

κεϊ πλησίον τού φρέατος έκείνου όπου όλαι τώ ν  A 

ράβων έκεϊναι αί θυγατέρες έρχονται τό  εσπέρας πρός 

ύδοευσιν. Ησαν α ί θυγατέρες τούΒαθουήλ, ή Ρεβέκκα 

καί αί σύντροφοι αυτής. Δέν ήμην πλέον δ άνθρωπος 

τής δδού Αγίου Λαζάρου(') βλέπων αύτάς πληρούσας 

τάςλαγύνους, έπειτα τάς σκάφας όπως δ δδοιπόρος 

καί τό υποζύγιον εΰρωσιν αναψυχήν. Εκεί εϊπερ ποτέ 

ήδυνήθημεν νά παρατηρήσωμεν. Κ α τά  πρώτον, άπό 

τής έκ Καΐρου άναχωρήσεως ημών, ήδυνάμ,εθα νά 

πλυθώμεν μή φειδόμενοι υδατος' ήμεθα σχεδόν ώς δ 

πρώτος ήμών πατήρ ένδεδυμένοι" έξ ανάγκης δέ έ- 

κούπτομεν τό  λευκόν ήμών σώμα δπισθεν μικρού 

τοίχου, μόνον τάς κεκαυμένας κεφαλάς άποκαλό- 

πτοντος καί τό  έξυρημ,ένον κοανίον. Η ταπεινότης 

τής ήμετέρας θέσεως άπεδίωκε πάσαν ανησυχίαν 

από τών ώραίων έκείνων κοπελλών. Παρεδίδοντο εις

(" ) ’Οδό; των Παρισιων.

δμιλίαν τόσον ζωηράν, ώ στε υπέθεσα ο τι ώμίλουν 

περί τώ ν  γραολογιών τής φυλής των. Αδιάφοοον' 

συνετέλουν όπ&)ς δήποτε θαυμάσιον πίνακα τώ ν ήθών 

τώ ν έν τή  Γραφή περιγραφομένων. Ι Ι το  άληθής δ 

πίναξ εκείνος, άνευ συστήμ.ατος, άνευ φιλοκαλίας

σχολ ική ς 0  ουρανός ήτο γλαυκός, ή άμμ.ος

κιτρίνη, τό  αίμα έκυκλοφόρει ύπό τό  χαλκούν δέρ- 

μ.α τώ ν βραχιόνων έκείνων, οΐτινες άνεσήκουν τάς 

ίαρείας λαγύνους ϊνα δίψιοσιν αύτάς έπί τού ώμου. 

Πόσων τό  εκπληκτικόν καί νέον τούτο θέαμα μέ 

ένέπλησε λογισμών! Επανελθών εις τήν σκηνήν μου 

δέν ήδυνάμην νά κοιμηθώ, τοσούτον έβασανίζετο ή 

φαντασία μου' συνήνου όλα τά  αριστουργήματα 

ά τινα  ένεθυμεΐτο. Εθαύμαζον εις πόσον δψους δ 

εεγάλος διδάσκαλος είχε φθάσει καί έλεγον κατ’ 

έμαυτόν' άλλά διατί λοιπόν δέν παύονται λέγοντες 

ήμϊν, όταν ώμεν μαθηταί, ότι τό  υψος τού υφους 

αντιβαίνει πρός τήν άκοιβεστάτην παράστασιν τών 

πραγμάτων; Οΰδέν εύγενέστεοον τής σκηνής ήν εί- 

δον. II δέ ενέργεια, ήν άπέδιδον αύτή άνατρέχων 

δύο χιλιάδας έτών πρός τά  δπίσο), κατ’ ούδέν 

παοήλλαττε τό σχήμα. » Σ .

( "Ε χ ε τα ι τό  τ¿Λος.)

Ο  ποιχι.Ιογρά<ρος το  Ιριά νά άπευθΰνη την  έζ/jc έ- 

π ιο το .ίη ν  .αρύς τούς ί£ής Κ υρίους χαΐ τά ς έζής 

Κ υρίας.

«  Έ ν  Ά Ο ή να ις , τή  15  Σεπτεμβρίου  1863 .

»  ’Α γ α π η το ί μ ο ι Κ ύ ρ ιο ι,

■ Σ εοα σ τα ί μ οι Κ υρ ία ι,

»  Ό  τυπ ογρά φ ο :, οσ τι; συνήθω ; έχ ε ι τή ν εϋχαρίστηαιν 

νά έπ ιτηρή  τή ν κα τά τα ςιν κα ί τή ν  σ το ιχ ειθ έτησ ιν  τ η ;  ύλη ;, 

ε τυ χ ε  νά ζη τή σ η  μικράν αναψυχήν ε ί; Σύραν. Κ α τ ά  κακήν 

δέ μου τύ χην άφήκε τή ν  έπ ιτήρησιν ε ί ;  έμπειρον μεν έρ -  

γ ά τη ν , άλλ’  ϊ σ τ ι ;  κατά μ έρο ; π ά ντα  Οεί; αΰοίζει, ή το ι, έν 

ά λλο ι; λ ό γ ο ι; ,  αναβάλλει ε ί ; αύριον τά  σπουδαία· —  θά 

έλεγον θ η σ α υ ρ ί ζ ε ι ,  άν δέν προέκειτο περί γρ α μ μ ά τω ν. 

—  Δ ιά  τού το  εϊσθε νή σ τε ι;, ά γα π η το ί μου άναγνώ σ τα ι, καί 

διά τού το  τό  πρόσω πον υ μ ώ ν  ο μ ο ιά ζε ι τ ώ  τού  πεινώντας 

ε ί; 8ν ό μ άγε ιρο ; έξα ίφνη; αναγγέλλει ίΐτι ό ζ ω μ ό ;  έκάη. 

Κ α ί δέν έ χ ω  μέν τή ν  άςίωσ ιν οτι τά  π  ο ικ  ί λ α  μου, τ ά  ά -  

γα π η τά  μου π ο ι κ ί λ  α ! είσ ίν άπ αρα ίτη τα  ώ ;  ή  θρεπτική 

τού  ΰμετέρου ζω μ ού  δΰναμι;, άλλ’  ούτε άλμυρού; ώ ;  αύτόν 

κρ ίνω  το ύ ; έμ ού ; λόγου ;, μ άλ ισ τα  άν ό μ ά γε ιρ ο ; υμών 

τύχη  καί άλαταποθηκάριο; έ ν τα ύ τώ  τ ή ;  ύμ ετέρα ; ο ικ ία ;· 

έπειδή ϊμ ω ;  ά π α ιτώ  π ά ντο τε , καί πείνη ; εάν σ τερώ μ α ι, νά 

άρ ισ τώ  ή  νά δειπνώ τή ν  ώ ρισμένην ώραν, διά τού το , επό

μ ενο ; τ ώ  ευαγγελικό ) ρ η τφ  «Ö  σ ύ  μ ι σ ε ί ;  έ τ έ ρ ψ  μ ή  

π ο ι ή σ η ; »  έςα ιτούμαι τν,ν ΰμετέραν παρά τού  τυ π ογρά 

φου συγγνώ μ ην διά τό ν  π ιέσαντα  ϋμ J ; λιμόν.
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Τολμ(ϋ δέ νά προσφέρω ύμϊν έπ'ι πίνακο;, οϋχΐ τήν 
κεφαλήν τοϋ ταλαίπωρου τυπογράφου —  δεν θά βελήσετε 
αυτήν —  άλλά τά γεγηρακότα π ο ίκ ιλ α  τής ά. Σεπτεμ
βρίου, άφ’ οΰ πρώτον εϊδοποιήαω ϋμ5; ότι Ικτοτε και ή- 
στραψε καί έβρεξε και έβρόντηοε καί πολλαί μεταβολαί 
Ιπήλβον εις τόν ’Αττικόν κόσμον —  έςαιρουμένου τοϋ τών 
γυναικών, —  έλπίζιον ότι, άβλαβή ώ; ό έωλο; άρτος, δέν 
Οέλουσι συνταράξει τόν υμέτερον στόμαχον ώς τά ί’ιυλα ώά· 
συγγνώμη δε μοι εστω διά τήν κακοφωνίαν.

Ταϋτα καί μένω
Ταπεινότατος θεράπων, Κύριοι,
Ελάχιστος θαυμαστής, Κυρίαι,

V

 0 0 0 -----

ΠΟΙΚΙΛΑ ΤΗΣ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΙ’.

Τήν βορέαν διεδέχθη έμβάτης σφοδρής συναγείρας 

τήν παμπαλαίαν τής Α ττικής κόνιν κατά τω ν  ό- 

φθαλμών τώ ν ταλαίπωρων κατοίκων καί τυφλών τά 

εις Πειραιά καταβαίνοντα λογικά τ ε  καί άλογα ζώ α ’ 

τούτον δε νηνεμία καύσωνος πολλοΰ πάροχος. Η 

μεταβολή αυτή τού καιρού υπέκλεψε τφ  ΠειραιεΤ 

τή ήμισυ τω ν μετοίκων Αθηναίων, εις δε τά  γυναι

κεία λουτρά δεν βλέπεις, ώς κατά τήν παρελθόντα 

μήνα, μακράν σειράν γυναικών άνυπομ.όνως έξωθεν 

περιμενουσών. Περί τώ ν λουτρομανών τούτων τής 

Ευας άπογόνων δέν δυνάμεθα να εϊπωμ.εν εντελώς 

ο,τι ό A lb é r ic  Second λέγει περί τώ ν εν Γαλλία, 

λουομένων’ « Αν θέλνις, λέγει, να τηρήσνις τήν απά

την αυτήν (νά νομ.ίζγις δηλαδή ότι δλαι όσα; άπαν- 

τόίς είναι ώοαΧαι) μή τάς έςανίδνις τήν ώραν τού 

λουτρού, διότι άν τινες έξέλθωσι τής δοκιμασίας 

νικηφόροι, μέγας άριθμή; δέν θέλει δυνηθή νά υπο- 

στή αυτήν. Οί πόόες, υπέρ τή δέον περισφιγχθέντες 

είς τά  μικρά ύποδ «μάτια τής Στακτοπητούς, κηλι- 

δούνται υπό πλακών κόκκινων’ είναι δέ πρόδηλον 8 τι 

οί πόδες εκείνοι διατηρούσιν άφεύκτως σχέσεις μετά 

τ.ών πούιατρών.

»  Τήν ώραΧον έκεΧνον κόσυμβον μ.αλ,λίων, τήν ο

ποίον έθαύμασες κυμαινόμενου επί άλαβαστρίνου τρα

χήλου καί έγκεκλεισμένον έν δικτύω μετάξινοι, φρο- 

νίμως κατέθεσαν αύτήν καί τήν άφήκαν εις τήν σκη

νήν όπου έκδύονται. Οί δέ μάλλινοι σάκκοι, δπου αί 

φιλόλουτροι συγκατατιθενται νά φυλακίσωσι τάς 

χάριτάς των, πλήν ολίγων εξαιρέσεων, έχουσι λυπη- 

ράν άσχημίαν. —  ίΐ Κυρία L a fa rge  διηγείται έν 

ταϊς "Ω ρα ις ¡ρυ.Ιαχής δ τι κατεδίκασεν έαυτήν νά 

μένγι κατακεκλιμένη επί £ξ μήνας, δπως άποφύγη 

τήν ανάγκην νά ένδυθή τή κανονισμένον ένδυμα τής 

φυλακής. Εγώ  είδον τάς δεσμώτιδας τού M on tpel

lie r  καί τάς ευρίσκω πολύ καλλίτερου ένδεδυμένας 

παρά τάς πλείστας τώ ν τού συρμού γυναικών, δταν 

άπέρχωνται εις τήν θάλασσαν.

»  Ενδεδυμέναι τοσούτον άλλοκότως καί αϋταί αί

ώραιότεραι Λφροδίται τώ ν αρίστων τεχνιτών γίνον

τα ι φόβητρα ίκανά νά πτοήσωσι τούς "σποργίλους 

κατά τήν ώραν τώ ν κερασιών. »

Καί δμως ήμεΧς προτρέπομεν τάς Ελληνίδας νά 

άγοράσωσι τοιαύτα ενδύματα λουτρού, διότι καθ’ η

μάς αυτά μέν δεν άσχημίζουσι πολύ τάς- μή άσχη

μους, ή δέ ατημέλητος κατάστασις, εις ήν εύοίσκον- 

τα ι νΰν αί λουόμεναι έν Μουνυχία, βλάπτει βεβαίως 

τά  ήθη τώ ν  έξωθεν έπί λέμβων εισερχομένων Α γ 

γλων. Η Αφροδίτη τού Πραξιτέλους, καί ένδυμα λου

τρού αν φορή, πάντοτ’  Αφροδίτη θά λέγηται, ή άσχη

μος δμως, ή άσχημος *  *  “ , κα! ε;ς -ή ν κατάστασιιν 

τής Αφροδίτης τώ ν Μεδίκων έάν δειχθή, ουτε φύσιν 

θ αλλάςη ουτε οψιν’ άν δέ περιβληθή ένδυμα λου

τρού, τουλάχιστον καλύπτει διά τής Αίδοΰ; τήν 

Ασχημίαν.

Τρεϊς αστερίσκοι, *  * *, τούτο έλπίζομεν ο τι δέν 

θέλει θεωρηθή ώς δνομα’ άν δμως πάσαι αί Ελληνίδες 

τώ ν νομών Αττικής καί Βοιωτίας, Φθιώτιδος καί 

Φωκίδος, Αχαΐας καί Ιίλιδος κτλ. κ τλ, άν πάσαι αί 

rp a tx iô tç  τής Κωνσταντινουπόλεως καί τής Σμύρ

νης κτλ. κ τλ, πάσαι αί Αχαιίδες τής έλευθέρας Ελ

λάδος, πάσαι αί Δαναΐδες τής Επτανήσου έκλάβωσι 

καί τούτο ώς δβριν, τό τε  ώ  ! τό τε  ! . . .  θά εύρεθώ 

εις τήν θέσιν τού F iga ro :— pourvu  que j e  ne 

parle en mes écrits n i de l ’au torité, ni du culte, 

ui de la politique, n i de la  m orale, ni des gens 

en place, n i des corps en crédit, ni de l’Opéra, 

n i des autres spectacles, n i de personne qui 

tienne à quelque chose, je  puis tout im prim er 

librem ent, sous l’ inspection de deux ou trois 

censeurs (* ). Καί άφ’ οϋ είπω ταύτα  θά υπάγω ώς 

αυτής . . . νά κουρεύω, όχι νά κουρεύομαι.

Εχω ά ρ ά γ ε τό  δικαίωμα παρά τώ ν  δύο ή τριών 

λογοκριτών μου νά ομιλήσω περί τώ ν έπί τής Τερ- 

ψιθέας παιανιζουσών μουσικών ; —  Παρετήρησα δτι 

άρίστη πασών είναι ή αυστριακή, κατά δεύτερον 

λόγον έπιτυγχάνει ή ιταλική, έπειτα ή γαλλική 

καί τελ.ευταία ή αγγλική. Πάσαι δ’ ευγενώς φερό- 

μεναι πρώτον παιανίζουσι τήν ελληνικήν θούρειον 

«  Μαύρη νύκτα στα  βουνά » έπειτα τήν τώνλοιπόυν 

δυνάμεων Γαλλίας, Αγγλίας, Î ’ooiaçj- Ιταλίας, Λα- 

νίας καί Αυστρίας, τελευταίου δέ τήν ίδιον εαυτών, 

πλήν τής αγγλικής, πάντοτε προταττούσης τήν άγ-

(" ) Le mariage de Figaro. Πρ5ςι; E'. Σκηνή Γ '. «Φθάνει 
νά μή όμιλΟι εις τά γραφόμενα ύπ’ έμοΟ μήτε περί άρχής, 
μήτε περί θρησκείας, μήτε περί πολίτικων, μήτε περίήθικής, 
μήτε περί υπαλλήλων, μήτε περί μέγα ουναμένων σωμάτων, 
μήτε περί τοϋ Μελοδράματος, μήτε περί τό£»ν λοιπών θεα
μάτων, μήτε περί κάνενός άνθρώπου συνοεομένου προς 
κανέν πράγμα, δύναμαι νά τυπόνω πάντα ελευθέριος, υπό 
τήν έπιτήρησιν δύο ή τριών λογοκριτών. »
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γλικύν ύμνον καί ύστατον έπιταττούσης τήν ελλη

νικόν. Καί δμως οί παριστάμενοι τού; μέν Γάλλους, 

Ιταλού; καί Αυστριακούς ουδέποτε έχειροκρότησαν, 

τού; δ’  Αγγλους εκάστοτε χειροκροτοΰσι. Τοιούτος 

¿κόσμος! ό  άνεμος πνέει τήν σήμερον πρής τήν 

Αγγλίαν . . . άν ήδύνατο τουλάχιστον νά συμπαρα- 

σύρη πρύς τά  αγγλικά ώ τα  τάς παραφωνίας τής 

άγγλική; μουσικής ! —  Τίς ή άνάγκη, εϊποιεν άν 

τινες, ευκόλως τάς υποφέρομεν δι’  αγάπην τής Α γ 

γλίας.
Τήν αυτήν αγάπην δέν έφαίνετο τρέφων πρής τούς 

Αγγλους μουσικό; τ ι ;  έκ τώ ν ήμετέρων, δστις σ το 

λήν οδοιπορίας φέρων καί ήμιμεθής, γερμανής δέ τή 

γένος, κατέβαινε πρό τίνος εις Πειραιά ΐν’  έπιβή μετά 

τής σάλπιγγο; εί; τήν άτμοδρόμωνα —  τή δνομα 

περιττήν, διότι ένα μ.όνον άτμ.οδρόμωνα εχομεν —  

άναχωρούντα εις Γαλλίαν- διότι άδιακόπως στρό

φων τή πρόσωπον πρής τά  νώ τα  τού παρά τήν αμα

ξηλάτην καθημένου Αγγλου, ότέ μέν τώ  έδείκνυεν 

έκφραστικώτατα τήν πυγμήν, ότέ δ’  ένέπαιζεν αυ- 

τώ  προσαρμόζω·/ τήν άντίχειρα τή ; δεξιάς έπί τού 

ώ τίτου τής αριστερά;, καί τήν άντίχειρα ταύτης έπί 

τή ; άκρα; τή ; ρινός του.

Αλλ’ έπειδή περί μουσικής καί μουσικών, έντής 

τού προκειμένου έμμένομεν αν καί περί τού ποιητού 

τού Ί 'ΐο ν  ζοΰ Ji/j/iov λαλήσωμεν. ό  Κύριος Αλ. 

Καντακουζηνής, τού διδασκάλου τού Εθνους Κούμα 

ΰιωνής, υπ’ άρίστου; υπόσχεται οιωνού; τήν άνόρθω- 

σιν τή ; έκκλησιαστικής ημών μουσικής. Καθαρίσας 

άπύ τώ ν βαρβάρων ήχων τήν ελληνικήν τής ήμετέρας 

Ικκλ.ησίας μουσικήν, έφήρμοσε τήν τετραφωνίαν εις 

τήν ελληνικήν τής όδησσού έκκλησίαν’ καί κατά 

τήν μαρτυρίαν εύμούσων τής πόλεω; έκείνη; κατοί

κων, έπέτυχεν οΰκ ολίγον. Κρίνα; δέ τού ; καιρούς αρ

μοδίους, κατήλθεν εις τήν Ελλάδα δπως εΐσαγάγη 

καί παρ’ ήμΧν τήν τετραφωνίαν καί άποσκορακίση τύ 

έρρινον καί γαρύον τών ψαλτών. Α λλ ’ άμφιβάλλο- 

μ.εν άν θά έπιτύχ/ι’  διότι ημείς ύπερεντείνοντε; έν 

οίς ού δει τήν πρής τά  πάτρια ζήλον, νομίζομεν δτι 

νεωτερίζομεν καί έκφραγκιζόμεθα αν καθαρίσωμεν 

τήν μουσικήν ημών άπή τών έπεισάκτων βαρβαρο- 

φωνιών. Κ α τά  τούτο όμοιάζομεν πρής τούς Κινέζους.

όλ ίγο ι είδον καί ολίγοι γνωρίζουσιν δτι άνεκα- 

λύφθη έσχάτως έν τινι άρχαίω φρέατι καθαριζομένω 

κατά τήν Αλωπεκήν, παρά τού; Αγγελοκήπου;, εί- 

δώλιον τή ; Αφροδίτης υποτιθέμενον, υποδεούσης 

τ:Χ ; μαστοΧς τήν ίμερόεντα κεστόν. Καί τή μέν 

άγαλμάτιο/ χαλκοΰν, άρίστη; έργασίας, άκέραιον δέ 

καθ’ όλα καί ήκιστα σχεδόν τετριμμένον, ΐσ τα τα ι 

άνευ άλλου στηρίγματος έπί τού αριστερού ποδής, 

αν έπί βάσεω; λεία; στηθή’ τοσούτω καλόν; έσταθ- 

μίσθη ! Εχει δέ τό κάλλος ελληνικήν καί άξιον τού

ονόματος δπερ δίδοται τή  γυναικί. ό  δέ κεστής, 

τόπον corset ή ce in tu re régente παρά ταΧ; άρ- 

χαίαις καλλωπιστρίαι; έπέχων, (καί διά τούτο προ- 

τείνομεν τήν λέξεν αυτήν άντί τού ξένου χορσ ι) δι

πλούς ή τριπλούς τυλίσσεται περί τό σώμα. ό  κύ

ριος τού άγαλματίου τούτου, Σπυρίδων Παυλίδης, 

άνήρ φιλόκαλος, παρήγγειλενέκμαγεία γύψινα αυτού’ 

έλπίζομεν λοιπόν ο τι προσεχώς θέλομεν δυνηθή νά 

παραδώσωμεν τοΧς άναγνώσται; ημών τό  νέον τούτο 

σχήμα τή ; όλογύμνου θεά; τού έρωτος μετ’  ιδίας 

περί Αγγελοκήπων πραγματείας.

Εν τούτοι; διά τ ί  εις μέγα ρ.έρος τού αττικού 

πληθυσμού, διά τ ί  εις τώ ν νεωτέρων, εις τώ ν μειρά

κιων πάντων τά  πρόσωπα έπανθεΧ ή κατήφεια ; 

Μήπως έπεπλήχθησαν υπό τώ ν γονέων, μήπως ή τ- 

τήθησαν εις τού ; βόλους καί τήν άποδιδρασκίνδα 

(κρυπτήν), μήπως δέν έπετράπη αυτοί; νά ¿νηλα-

τήσωσι, μήπως ; . . . . Οΰδέν τούτων ..............

Εφθασεν ό Σεπτέμβριος καί τά  σχολεΧα δέν έκάησαν 

κατά τάς παύσεις, τά  βιβλία δλα δέν έφαγώθησαν 

υπό τώ ;  σκωλήκων, ύπάρχουσιν άκόμη καί Κορόμη

λά τυπογραφεΧον καί Γενναδίου γραμματικαί καί 

Ασωπίου συντακτικά, καί έλληνε; συγγραφείς, καί 

πρώτη καί δευτέρα κλίσις καί εί; ¡α  ρήματα’ καί έν 

δσω υπάρχωσι, καθ’  έκαστον Σεπτέμβριον ζαβλακω

μένα (* )  πολλά πρόσωπα θά βλέπωμεν.— Ανήγγειλαν 

ήδη τήν έναρξιν τώ ν μαθημάτων κατά τήν 1 Σε

πτεμβρίου οί αναρίθμητοι τώ ν εκπαιδευτηρίων διευ- 

θυνταί κ’  έφέτος δέν κερδαίνομεν ώς άλλοτε τά ; 

τρεΧ; πρώτα; τού Σεπτεμβρίου ημέρας, τελευταίαν 

τό/ν παύσεων παρηγοριάν, διότι ή 3 Σεπτεμβρίου 

έπεσκιάσθη ύπή σοβαρωτέρων πραγμάτων !

Ηχούσατε βεβαίως άοκετά καί συνοικέσια καί 

διαζύγια καί πρός συνοικέσιον διαζύγια. —  Μετέ- 

βητε βεβαίως οί ύχ(.ιςάήχοτε πάσχοντες είς Τήνον 

καί ίάθητε οί ήμίσεις τουλάχιστον, οίήθικώς πάσχον

τες.— Ηλιάσθτ.τε τήν 23 Λυγούστου έν ΣαλαμΧ/i.—  

Δέν έτιμήσατε τήν πανήγυριν τής A eM ôorovç , . . . 

διά τήν φόβον τώ ν Ιουδαίων— γράφε λγ,στών.— Εψη- 

νόμ-εναι, πατεΧτε πρό; τά  Πατήσια, καλαί Ατθίδες, 

καί έκεΧθεν, άντί νά θχυμάσητε τήν φύσιν, άναπολεΧ- 

τε  τούς χορούς τού χειμώνος . . . —  Αλλ’ αυτά διά 

τ ί  τά  λέγω, άφ’ ού τά  γνωρίζετε; Καί τά  συνοικέσια 

θά συνδεθώσι καί τά  διαζύγια θά τελειωθώσι καί ή 

Τήνος δέν θά καταποντισθή έως τού χρόνου καί ή 

Σαλαμίς δέν θά άναδώση ώ ; έκ θαύματος δένδρα πυ- 

κνόσκια καί οί λησταί θά έκλίπωοιν άφικνουμένου 

τού βχσιλέως καί, κατά χαρίεσσαν άντίθεσιν, θά σει- 

σθόίσι πάλιν αί έπισκευαζόμεναι αϊθουσαι τώ ν άνα- 

κτόρων υπή τούςπόδας τώ ν . . . ¿ρχηστών. Σ.

(*) Έλληνικωτάτη ή λέξι; έκ τοϋ ζα  και τοϋ βλάς.
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15, 1863.

— 0 0 0 —

0  βασιλεύς μετέβη έκ Δανίας ε:.ς Πετρούπολιν 

προς έπίσκεψιν τού αύτοκράτορος τω ν  Ρωσιών, του 

άρχαιοτέρου τω ν προστατών τής Ελλάδος, ή ς  μαν- 

θάνομεν δέ έκ τηλεγραφήματος έγένετο αύτώ έπι- 

σημοτάτη υποδοχή.

«■ *
Ως εϊπομεν εν τ ώ  προηγουμένω φυλλαδίω, ή Συνέ

λευσής έπανέλαβε τέλος πάντων τάς εργασίας αυτής' 

ΰπεβλήθησαν δε αυτή νομοσχέδιά τινα , οίον περί 

βασιλικής χορηγίας, περί βελτιώσεως τού κλήρου 

κ.τ.λ. Καθήρεσε δε συγχρόνιυς τους αξιωματικούς 

Τσίρον καί Χρυσοβέργην, επί λόγω  ό τ ι κακώς εφερ- 

Οησαν ένΚύθνω,όπου είχον σταλεί κατά τώ ν ανταρ

τώ ν. Επειδή δέ τινες τώ ν πληρεξουσίων ήλθον εις 

λόγους σφοδρούς, έγένοντο καί μονομαχ-αι' άλλα 

παραδόξως υπάρχου« τινες πιστεόοντες έ τ ι καί σή

μερον τό αξίωμα τούτο τού μεσαιώνος, ό τι το  απο

τέλεσμα τώ ν  μ,ονομαχιών είναι ύίκη  ή απόφασις 

τοϋ θεού.
*

*  *
Από τής 11 Οκτωβρίου 1862 μέχρι τέλους Αύ- 

γούστου 1 863 τοΰτέστιν έν τώ  διαστήματι δέκα 

ώς έγγισ τα  μηνών, ή δημοτική παιδεία προούδευσε 

γιγαντιαίοις βήμασι' διότι οί 757 δημοδιδάσκαλοι 

τής Ελλάδος μετετέθησαν 1289, ήτοι χιλίας δια- 

κοσίας όγδοήχοντα έννέα φοράς!

*  *
Η  77αΜ γγενεσία  τής 12 Σεπτεμβρίου περιέχει ει- 

δησιν έχ τριάκοντα τεσσάρων γραμμών συγκειμένην 

καί τετυπωμένην μικροΐς στοχείοις, άναγγέλλουσαν 

μεταθέσεις, προβιβασμούς καί υποβιβασμούς διδα

σκάλων. Κάτωθεν δέ αυτής υπάρχει καί σημείωσις 

έξ ής φαίνεται ό τι έκ 33 άναχωρησάντων εσχάτως 

έξ Αθηνών οί 18 είναι διδάσκαλοι. Σφάλλουσι δέ οί 

λέγοντες δει βλάπτουσιν α ί τόσα ι τώ ν διδασκάλων 

μεταθέσεις' έξ έναντίας ώφελούσι, καί πολύ, διότι 

κερδαίνει καί ή άτμοπλοΐκή έταιρία κερδαίνουσι καί 

οί άγωγιαται.

*  *
Κ α τ ’ άπόφασιν δικαστικήν έτουφεκίσθησαν δύο

στρατιώ τα ι κακουργήσαντες πρό τινων μηνών.
*

*  »
Λ έγετα ι ότι τό  υπουργεΐον κλονεϊται, καί ό τι έ- 

γένετο επί τούτου συνεννόησις μεταξύ τώ ν δύο με

γάλων μερίδων τής Συνελεύσεως.

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α .

ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗ Σ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ. Φ ωτο

γράφος τ ις  άγγλος, λέγει ή Κ ο ίτη  Σ ω τη ρ ία  τού 

Αουγδούνου, δ Κύριος Βάρνερ, διενοήθη νά έξεικο- 

νίση διά κολλωδίου τον οφθαλμόν βοός ωραι; έλ ί- 

γαις μ.ετά τον θάνατόν του. Εν ω  δέ εξέτα ζε  την 

εικόνα διά τού μικροσκοπίου, διέκρινε κάλλιστα επί 

τού αμφιβληστροειδούς χιτώνος τάς γραμμάς τού 

λιθοστρουτου σφαγείου, τελευταίου αντικειμένου 

προσβαλόντος τή  οψει τού ζώου, έν ω  έκυπτε 

τήν κεφαλήν υπό την σφύραν τού κρεωπώλου. 

Τό πείραμα τούτο έπιτυγχάνει τόσω  μάλλον, κατά 

τόν Κ . Βάρνερ, δσω ταχύτερον μετά τον θά

νατον γίνεται. Εάν λοιπόν φωτογραφηθώσιν οί ό- 

φθαλμοί άνθρώπου δολοφονηθέντος, εντός 24 ωρών 

από τού θανάτου, φαίνεται διά τού μικροσκοπίου 

άντανακλωμένη επί τού άμφιβληστροειδούς χ ιτώ 

νος ή είκών τού τελευταίου άντικειμένου δπερ έφάνη 

εις τούς όφθαλμούς τού θύματος. Κ α τά  δέ τήν τε -  

λευταίαν έκείνην στιγμήν καί τά  βλέμματα καί 

οί άγώνες τού προσβαλλομένου ίρμεμφύτως πρός 

τόν φονέα στρέφονται.

ίδού λοιπόν νέα καί αξία λόγου έφαρμογή τής 

φωτογραφίας, τοσούτον καί μέχρι τούδε τή  δικαιο

σύνη συνδραμούσης.

Λ Ο Γ Ο  Γ Ρ Ι  Φ Ο Σ .

Π έν τε  γρ ά μ μ α τα  λαμ βά νω  αντί κεφαλών ’ Ε γ ώ  

T i  δέ γ ίνομ α ι μ έ ταϋτα , πρόσεξον so l έξη γω .

Μ έ τό  π ρ ώ τον  ανταμ είβω  τω ν  άνδρων τά ς  άρετάς 

Κ α ί πολλάκις ώ ;  βραβεΤον δίδομαι ’ς το ύ ς  νικητάς.

Μ έ  τό  δεύτερον μέ βλέπει; ένδυμα άπλοϊκόν

Ε ί ;  το ύ ; π ρώ τους τ ω ν  άνβρώ π ω ν , κ’  ε ί; τούς π λείστου ;

τω ν  βοσκών.

Μ έ τό  τρ ίτο ν  ά π α ντω μ α ι ε ί ; τ ο ύ ; Τ α ύ ρ ου ; σ’  τάς Ά λ κ ά ;

Κ α ί  ή  "Ε λαφ ο ; μέ έχ ε ι καί ό Β ο3 ; καί ή Δορκάς.

Μ έ τό  τέ τα ρ το ν  υ π άρχω  τέλος π ά ντω ν  έπ ί γής.

Κ α ί  εις το ύ το  Sv προσέξης, χ ω ρ ίς  άλλο μ ’  εξηγείς.

Μ έ τό  π έμπ τον δέ μέ φεύγουν άπαντες ώ ς  τρομερόν 

Φ ρίκην έμ π ο ιω  καί εΤμαι άγριον καί φοβερόν.

Γ Ρ Η Γ .  Μ . Β Α Ν ΊΕ Ρ Η Σ .

Λ ύ σ ις  του i r  τώ  323 φυ.Ι.Ιαόίω  γρίφον. 

Έ χ ε  υπομονήν.


