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ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΣ ΑΥΤΗΣ

Παρ’ ήμΐν περί σωματικής άνατροφής τόση αμά
θεια ύπάρχει καί είς μεγάλους καί είς μικρούς, και 
είς πεπαιδευμένους καΐ είς άπαιδεύτους,' καί είς 
άνδρας καί είς γυναίκας, ώστε δυνάμεθα ώςάξίω- 
μα νά άνακηρύξωμεν ότι τό πολυτιμότατον τοϋ αν
θρώπου, κτήμα, ή ύγεία, δσημέραι φθίνει καί μα
ραίνεται ύπό τό κράτος ατελούς ή πλημμελούς διαί- 
της έπηρεαζομένής ύπό προλήψεων καί δεισιδαιμο
νιών, ύπό τό βαρύ άχθος ύπερβολικής κοπώσεως 
σωματικής ή πνευματικής, ύπό τό βάρος στενοχώ
ριας καί αηδίας. Καί δμως πρέπει πάς τις νά άνα- 
μνησθή δτι έχομεν άνάγκην άνθρώπων μέ συμπα
γή οργανισμόν καί μέ μεγάλην αντοχήν έφωδια- 
σμένων. Ούχί μόνον έν πολέμφ νικώσι οί άνδρειό- 
τεροι καί ρωμαλεώτεροι, άλλά καί έν τώ βίω, έν 
ταΐς τέχναις καί έπιστήμαις εΰδοκιμούσιν οί καρ- 
τερικώτεροι, οί επιμελέστεροι, οΐ δυνατώτεροι. 'Η 
δέ άμιλλα σήμερον έν τφ βίω είναι τόσον μεγάλη, 
ώστε ολίγοι άντέχουσιν εις ταύτην, χιλιάδες δέ 
τούτων ύποκύπτουσιν ύπο τό βαρύ φορτίον, δπερ 
προωρίσθησαν νά βαστάσωσι. Καί το φορτίον τούτο 
προχωρούντος τού πολιτισμού, γίνεται δσημεραε 
βαρύτερον καί θά φθάσωμεν σύν τω χρόνω εις επο
χήν, καθ' ήν καί αί ίσχυρόταται φύσεις θά κατα- 
βάλλωνται. Καί διά τούτο τό ζήτημα, πώς νά 
άναθρέψωμεν τά τέκνα ήμών σωματικώς, ϊνα δυ- 
νηθώσιν έν τώ βίω νά έργασθώσιν άποτελεσματι- 
κώς, χωρίς νά πάθωσι, καθίσταται σπουδαιότατον.

Τήν σήμερον ύπάρχει έπιστήμη, βιολογία κα- 

λουμένη, ήτις άνεύρε νόμους σταθερούς, ήτις ώρισε 
τό είδος καί τδ ποσόν τής τροφής, ού μόνον διά 
τούς άνθρώπους, άλλά καί διά τά κτήνη, διά τά 
πρόβατα, διά τούς ίππους καί διά τούς^χοίρους.Καί 
καιρός είναι καί ήμεϊς νά πράξωμεν ύπέρ τών ήμε
τέρων τέκνων, δ,τι οί Εύρωπαΐοι έφήρμοσαν καί 
είς τά κτήνη αύτών.

Ίσως τινες μετ’ άποριοίς άκούσωσιν δτι ήμεϊς 
συμβουλεύομεν νά έφαρμοσθώσιν καί έπί τών άν
θρώπων αί βιολογικαί άλήθειαι, δσας άνεύρεν ή έπι
στήμη ίσχυούσας είς τήν ύγείαν τών ζώων..Τούτο 
δέν πρέπει νά φανή είς ούδένοε παράδοξον, διότι 
καί δ άνθρωπος ύπόκειται ε’ις τούς αύτούς οργανι
κούς νόμους, είς οΰς καί τά κατώτερα αύτού είδη 
τών ζώων ύπόκεινται. Τοΰτο άνομολογούσι πάντες 
καί φυσιολόγοι, καί άνατομικοί, καί χημικοί άνευ 
έξαιρέσεως. Καί πρώτον έ'χομεν νά γνωρίσωμεν τούς 
νόμους τούτους καί νά ζητήσωμεν τήν εύεργετικήν 
αύτών δύναμιν νά έπεκτείνωμεν καί είς τήν σω
ματικήν τού άνθρώπου άνάπτυζίν καί διάπλασιν 
κατά τήν παιδικήν καί νεανικήν αύτού ήλικίαν.

'Ο νόμος τής περιοδικής πλημμύρας καί άμπώτι- 
δος, ού ίχνη άνευρίσκομεν είς πάσας τάς σχέσεις τού 
κοινωνικού βίου, καί δστις έκδηλούται ώς αύστη- 
ρώς δεσποτισμός κατόπιν έπαναστάσεως, δστις έν 
τή πολιτεία άναφαίνεται ύπό τόν τύπον συντηρη
τικών καί προοδευτικών άνθρώπων, δστις έν τή κοι- 
νωνίοε προκαλεϊ βίον άσκητικδν κατόπιν ζωής άκρα
τούς καί έκλελυμένης καί τάνάπαλιν- οστις έν τή 
εμπορία γεννμ·' άλλοτε μέν εύπιστίαν ύπερβολικήν 
άσφαλείας, άλλοτε δέ άκατανόητον φόβον άφερεγ- 
γυότητος- δ νόμος ούτος τής διαρροής μεταξύ δύο 
άκροτήτων δείκνυται ενεργός καί είς τήν διάταξεν 
τοΰ φαγητού ήμών ώς καί είς τήν δίαιταν τών νέων.
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Μετά χρόνους πολυφαγίας και πολυποσίας επέρ
χονται χρόνοι άντιδράσεως, καθ’ οΰς έκδηλοϋται 
αΰτη είς τούς ιδρυόμενους συλλόγους τής έγκρατεία; 
καί είς τούς οπαδούς τής φυτοφαγίας, ήτις είναι τό 
άκοον άωτον τής διαμαρτυρίας κατά τών παρεκτρο
πών τών προτέρων χρόνων. Όμοΰ δέ μέ τήν μετα
βολήν ταύτην παρζτηρεϊται καί άνάλογος μετα
βολή καί είς τήν δίαιταν τών παίδων καί άρρένων 
καί θηλέων. Μεταξύ τών παλαιοτέρων άνθρώπων 
έπεκράτει ή γνώμη, ήτις ενδέχεται καί σήμερον 
ένιαχοΰ νά επικρατή, μάλιστα μεταξύ τών χω
ρικών, δτι δσφ περισσότερον τρώγουσι τά παιδία, 
τόσφ καί περισσότερον έκ τής πολυφαγίας ταύτης 
ωφελούνται. Σήμερον ή πεφωτισμένη τάξις τής κοι
νωνίας κλίνει μάλλον είς τήν εναντίαν γνώμην, δηλ. 
νομίζει δτι ύγιεινότερον είναι νά τρώγη τις όλιγώ- 
τερον ή περισσότερον τοΰ πρέποντος.

Ότι δέ καί ή πολυφαγία ώς καί ή ολιγοφαγία 
είναι άμφότερα σφάλματα,· τοΰτο είναι άλήθε,ια 
άδιαφιλονείκητος. Άλλ’ έξ άμφοτέρων τούτων 
δμως ή ολιγοφαγία είναι βλαβερωτέρα. Διάσημος 
ιατρός λέγει τάδε- «Τά άποτελέσματα πολυφα
γίας τίνος δέν είναι πολύ βλαβερά καί εύκολώτε- 
οον έπανορθοΰν.ται ή τά άποτελέσματα τής ολιγο
φαγίας, ήτις ποιεί το σώμα ασθενές. Άλλως σπα
νίως τρώγει τις περισσότερον τοΰ πρέποντος, έκτος 
έάν γίνηται άνόητος προς τοΰτο παρακέλευσις ύπό 
τών δμοτραπέζων. Ή παρεκτροπή είναι μάλλον 
τών μεγάλων ελάττωμα ή τών παίδων,οΐτινες σπζ- 
νίως είναι λίχνοι ή γαστρίμαργοι, έκτος έάν έξή- 
σκησαν προς τοΰτο οί τρέφοντες αύτούς». Τό σύ
στημα τής έλάττονος τροφής, τό δποϊον πολλοί τών 
γονέων μεταχειρίζονται, στηρίζεται είς ανακριβείς 
παρατηρήσεις καί είς συμπεράσματα έσφαλμένα. 
Καί έν τή οίκογενείιγ ώς καί έν τή πολιτείγ άνα- 
φαίνεται αύστηροτάτη μέχρι καταχρήσεως νομο
θεσία. Τό κάκιστον δμως καί βλαβερώτατον αύτής 
είδος ε'ναε δ περιορισμός τή; τροφής κατά ποσόν.

Άλλ’ ήθελε έρωτήοη τις ήμας· Τί λοιπόν ν’ά
φήσωμεν νά τρώγωσι τά παιδία μέχρι κόρου ; νά 
τρώγωσι λι/κεύματα, δσα δύνανται,καί νά νοσώσι ;» 
Είς τήν έρώτησιν ταύτην άποκρινόμεθα ώς έξης. 
Άφ’ ού ή πείνα είναι άσφαλής δδηγός πάντων τών 
ζφων τών κατωτέρων τοΰ άνθρώπου, άφ ’ ού αΰτη 
είναι δδηγός τών βρεφφν, τών άσθενικών άνθρώπων, 
τών άνθρώπων τών διάφορων φυλών, τών μεγάλων, 
οϊτινες άκολουθοΰσι δίαιταν καλήν, πάντως αΰτη 
θά είναι καλός δδηγός καί τών παιδιών. Θά ήτο δέ 
άλλόκοτονν έάν ενταύθα καί μόνον παρετηρεϊτο 
εξαίρεσες.

’Ίσως τινές μετά δυσκολίας θά πειιρθώσιν είς τήν 
αλήθειαν τών λόγων ήμών, άφ’ ού γινώσκωσι γε
γονότα διαψεύδοντα αύτήν. Καί ήμεϊς αναγνωρί
ζομε? δτι ύπάρχουσι τοιαΰτα γεγονότα, άλλ’ άμ- 
φισβητούμεν δμως τήν αποδεικτικήν αύτών δύναμιν 
καθ’ δσον άφορά τήν θεμελιώδη ήμών άρχήν. Άν 

παρατηρώμεν παρεκτροπάς, αύται είναι ώ; έπί τό 
πολύ τά άποτελέσματα τοΰ περιοριστικού συστή
ματος, ύπέρ ού συνηγοροΰσι.

Είναι ή άντιδρασις, ήν ποοκαλεϊ δ ασκητικός 
βίος. Είναι τό αύτό φαινόμενου, δ παρζτηροϋμεν 
είς νέους καί νέας, οϊτινες άνατρέφονται έν αύστη- 
ροτάτω περιορισμώ καί άγρύπνφ έπιτηρήσει, δτι 
δηλαδή ακριβώς αύτοί περιπίπτουσι είς άγρίαν 
ακολασίαν- είναι κατ’ αναλογίαν τά άλλοτε ούχί 
σπανίως συμβαίνοντα φοβερά πράγματα δτι κα- 
λογραϊαι αίφνης έκ τοϋ αύστηροτάτου ασκητικού 
βίου παρεδόθησαν είς δαιμόνιων άσωτίαν. Τά πα
ραδείγματα ταΰτα άποδεικ.νύουσιν άπλώς τήν ανυ
πολόγιστον σφοδρότητα τών έπιθυμιών τών έπί 
πσλύν χρόνον παρακωλυομένων νά πληρωθώσι. 
Άς ρίψωμεν έν βλέμμα είς τήν συνήθη τών παι
διών άγάπην πρός τινας τροφάς, καί τήν πρός 
τούτο, συμπεριφοράν τών γονέων· Ίσως 99 τοΐς 
δέχονται δτι. ή άγάπη τών παιδιών πρός τά γλυ
κέα πράγματα είναι άπλώς λαιμαργία τών παι
διών, ήτις πρέπει παντοιοτρόπω; νά κατασταλή 
ώς καί πάσαι αΐ άλλαι ύλικαί τών παιδιών έπι
θυμίαι. Έν τούτοις δ φυσιολόγος, πρός όν 'αί καθ’ 
έκάστην άνακαλύψεις διεγείρουσι σεβασμόν πρό; 
τήν φυσικήν οικονομίαν τώε πραγμάτων, εικάζει 
δτι έν τή ιδιαιτέρά ταύτη τών παιδιών προς τά 
γλυκύσματα άγάπη ύποκρύπτεται σπουδαϊόν, τι καί 
ή περί τούτου έρευνα επικυρώνει τήν εικασίαν του. 
Ευρίσκει δηλαδή δτι τό σάκχαρι έν ταϊς διάφο
ροι; τής ζωής λειτουργίαις ένεργεϊ μεταξύ τών πρώ
των. Καί τό σάκχαρι ώς καί λιπαραί τροφαί έν 
τώ σώματι ένούμεναι μετ’ οξυγόνου παράγόυσι τήν 
θερμότητα τού σώματος. Καί σάκχαρι ειχαι ή μο.ρ- 
φή, είς ήν μεταβάλλονται άπειροι βύσίαι, πριν χρη- 
σιμοποιηθώσι ώ; τροφή τοϋ σώματος’"θερμαντική 
καί ή σακχαροποίησις αΰτη γίνεται έν τώ σώματι 
Καί ού μόνον τό άμυλον κατά τήν πέψιν γίνεται 
σάκχαρι, άλλά καί άλλα συστατικά τών τροφών 
ώς άπεδείχθη έπιστημονικώς, μεταβάλλονται έν τω 
ήπατι είς σάκχαρι. Καί τόση μεγάλη άνάγκη σακ- 
χάρεω; ύπάρχει έν τώ σώματι, ώστε έν έλλείύει 
άλλη; τροφής, ή φύσις ποιεί τοιούτο καί έξ άζο>— 
τούχων ούσιών. Καί ζητούσι τά παιδία ζακχαρώ- 
δεις ούσίας νά προσλάβωσι τοσούτφ μάλλον, καθ’ 
δσον ώς γνωστόν ταύτα άποφεύγουσι τάς λιπαράς 
τροφάς, έξ ών ήδύνατο νά σχηματεσθή θερμότης καί 
οΰτω διά τή; προσλήψεω; περισσοτέρων σακχαρω
δών τροφών επέρχεται άναπλήρωσις τής έλλείψεως 
τών λιπαρών ούσιών, ά; δέν δέχεται δ οργανισμός 
αύτών.

Προσέτι τά παιδία άγαπώσι νά προσλαμβά- 
νωσι φυτικά οξέα. Καρποί παντός είδους είναι αύ
τοϊς τροφή άσπασιωτάτη καί αν δέν εύρίσκωσι 
καλλίτερον τι άλλο καταβροχθίζουσι τά άυιρα βα
τόμουρα καί τά άγρια όξινά μήλα. Είναι δέ τά 
φυτικά οξέα δμοίως πρός τά ορυκτά ούχί μόνον 

εξαίρετα έπιρρωστικά μέσα, έάν γίνηται αύτών χρή
σις έν μετρίρι δόσει, άλλ’ έχουσι καί άλλας ωφε
λίμους ιδιότητας, έάν τρώγωνται ώς ή φύσις ταύτα 
ποιεί. «"Ωριμοι καρποί κατά τόν Combe άσκούσι 
λίαν ωφέλιμον ένέργειαν είς τό σώμα, μάλιστα έάν 
τά έντερα λειτουργώσιν άτελώς.» Καί ένταϋθα 
παρατηρεί τις δποία άντίθεσες ύπάρχει μεταξύ τών 
έμφύτων χρειών τών παιδιών καΐ τής συμπεριφοράς 
ήμών πρός ταύτας. Ένταϋθα ύπάρχουσι δύο ίσχυ- 
ραί έπιθυμίαι, αϊτινες κατά πάσαν πιθανότητα έκ- 
δηλοΰσι ώρισμένα; άνάγκας τού σωματικού οργα
νισμού τών παιδιών καί τάς έπιθυμίας ταύτας ού 
μόνον δέν τάς λαμβάνομεν ύπ’ οψεε, άλλά καί έρ- 
γαζόμεθα παντοιοτρόπως νά παρεμποδίσωμεν τήν 
έκπλήρωσεν αύτών. Άρτος καί γάλα κατά τήν 
πρωίαν, τέϊον καί άρτος μετά βουτύρου κατά τήν 
εσπέραν ή άλλη μικρά παρόμοιος δίαιτα, διατη
ρείται αμετάβλητος μετά θρησκευτικής εύλαβείας 
καί πάσα άλλη θεραπεία τοΰ ούρανίσκου θεωρείται 
περιττή ή μάλλον βλαβερά. Τί δέ θά συμβή κατό- 
π:ν ; Έάν κατά τινα έορτάσιμον ήμέραν έπιτραπή 
είς τά παιδία νά είσέλθωσιν είς μέρος, δπου ύπάρ
χουσι καλά πράγματα, έάν δοθώσι αύτοϊς χρήμα
τα, ϊνα δαπανήσωσι αύτά κατ’ άρέσκειαν ή έάν 
είσέλθωσιν είς κήπον όπωροφόρων δένδρων, τότε αί 
έπιθυμίαι αί έπι πολύν χρόνον κωλυόμεναι νά πλη- 
ρωθώσι καί διά τοΰτο ίσχυρότεραι γενόμεναι φέ- 
ρουσι τούς παΐδας είς μεγάλας παρεκτροπάς. Τότε 
παραδίδονται εί; άπολαύσεις συναισθανόμενοι δτι 
τοιαύτην έλευθερίαν δέν θά έχωσι πάντοτε καί δτι 
αΰριον άρχεται πάλιν ή άποχή άπό τών προσφιλών 
αύτοϊς πραγμάτων καί ή μακρά νηστεία. Καί έκ 
τοΰ γεγονότος τούτου τών δεινών τής πολυφαγίας 
τεκμαίρονται οί άνθρωποι δτι δέν πρέπει νά άφί- 
νωνται τά παιδία έλεύθερα νά τρώγωσιν δ,τι θέ- 
λουσι. Τά λυπηρά αύτά άποτελέσματα, ά συνε
πάγεται δ παρά φύσιν περιορισμός, γίνονται αύτοϊς 
αποδείξεις ύπέρ τής άνάγκης τής περαιτέρω δια- 
τηρήσεως τοΰ περιορισμού ! !

Πόσον δμως άλλω; θά είχε τό πράγμα, έάν τά 
παιδία τακτικά έλάμβανον μάλιστα καθ’ έκαστον 
αύτών φαγητόν καί όπωρικά νά τοώγωσι. Πάσα 
λαιμαργία καί κατάχρησις θά έξέλιπε καί ένταϋθα 
ώ; καί έν άλλαις παρομοίαις περιστάσεσι.

Ή όρεξις τών παιδιών πρός τι είναι δ άσφαλής 
δδηγός ήμών δτι τοΰτο ώφελεΐ τήν ύγείαν των. Ή 
πείνα αύτών είναι το μέτρον πόσον πρέπει νά δί
δωμεν αύτοϊς νά τρώγωσι. Έν δσφ τό παιδίον 
πεινά, πρέπει νά τρώγη. Ούδεΐς άλλος δύναται 
άκριβέστερον νά προσδιορίση τό ποσόν τής τροφής 
η ή πείνα. Πάς δστις ήθελεν άλλως δρίση τό πο- 
άόν τής τροφής τών παιδιών, θά περιέπιπτεν 
εις αναπόφευκτα σφάλματα. Μυρίαι αΐτίαι ώς άλ- 
λαγή τής θερμοκρασίας, κατάστασις τοϋ άέρος άνα- 
λόγως τής ύγρασίας καΐ τοΰ ηλεκτρισμού αύτοϋ, 
προηγηθεϊσα έργασία έλαφρά ή βαρεία, προηγηθέν 

φαγητόν τοιοΰτον κατά τε τό είδος καί τό ποσόν 
καί άλλα πολλά αύξάνουσιν ή έλαττοϋσι τήν όρε- 
ξιν. Καί πώς είναι δυνατόν νά ύπολογίση τις τό 
προκϋπτον έκ τής έπενεργείας τοσούτων πολλών αι
τιών ; Όσφ περισσότερον γινώσκεται ή φύσις τοΰ 
άνθρώπου, τοσούτφ καί μάλλον δ άνθρωπος άπέ- 
χεται νά άναμιγνύηται είς τάς λειτουργίας αύτής. 
Ό Θεός τάς σπουδαιοτέρας λειτουργίας τοϋ άνθρω- 
πίνου οργανισμού δυσπιστών οίονεί προς τόν άνθρω
πον άνέλαβεν αύτός νά διευθύνη κατασκευάσας τόν 
μηχανισμόν τοΰ σώματος οΰτως, ώστε νά έργάζη- 
ται σκοπίμως, χωρίς νά ύπόκηται είς έξάρτησίν τινα 
άπό τής άνθρωπίνης βουλήσεως. Συμφορά μεγάλη 
θά ήτο, άν ή σφύξις τής καρδίας έκανονίζετο ύπό 
τοΰ άνθρώπου. Αμέλεια μικρά θά έ’φερεν ήμΐν εύ
θύς τόν θάνατον. Έν τούτοις, εί καί σκοπίμως ή 
φύσις ε’θεσεν έν τώ άνθρώπφ δρμάς πρός σκόπιμον 
λειτουργίαν, δ άνθρωπος άντί νά ύποτάσσηται «ς 
ταύτας επεμβαίνει άόικαιολογήτως καί άντιπράτ- 
τει καί οΰτω παραβλάττει τό δλον ε’ργον. Ή φύ
σις έχει νόμους άδυσωπήτους, ών πάσαν παράβα— 
άιν έκδικεΐται άδυσωπήτως. Ινα δέ περιορισθώμεν 
ένταϋθα είς τά τής τροφής, πότε δήλον δτι πρέ
πει νά τρώγωμεν καί πόσον πρέπει νά τρώγωμεν 
εξαγγέλλει τόϋτο ή φύσις διά τής πείνη; καί τοϋ 
κόρου. Πόσον πρέπει νά φάγη δ άνθρωπος κατά τάς 
έκάστοτε άνάγκας τοΰ οργανισμού του, ούδεΐς γι- 
νώσκεί τούτο καλλίτερον τής φύσεως. Καί δμως 
παρά μέν ταϊς άπορωτέραις τάξεσι τής κοινωνίας 
ή ένδεια, παρά δέ ταϊς εύπόροις ή άγνοια διαφθεί- 
ρουσι τό ε’ργον τής φύσεως καί τό έξαγόμενον είναι 
ή βλάβη καί ή άσθένεια τού σώματος. Ασθενές δέ 
σώμα σήμερον μάλιστα, δτε τήν κρίσιν έν παντί 
ζήματι φέρει ή καρτερία, ή σωματική ρώμη, είναι 
συμφορά καί είς τόν άνθρωπον καί είς τό έθνος, δπερ 
έχει τοιούτους άνθρώπους. Καί διά τούτο έπιβάλ
λονται καθήκοντα εις μέν τούς λογίους καί είς τά 
σχολεία και διά τοϋ λόγου καί διά τοϋ παραδείγ
ματος νά διαδώσωσιν είς τόν λαόν πρακτικάς γνώ
σεις κτηνοτροφίας, κηπουρικής, γεωπονίας, δπως δύ
ναται ούτος εύθηνότερον διά λελογισμένης έργασίας 
νά πορίζηται τά πρός τροφήν αύτοϋ καί τών τέκνων 
του μέσα, είς δέ τάς άρχάς νά τηρώσι πάντοτε 
εΰωνα τά τρόφιμα τής πρώτης άνάγκης, ϊνα δύ
νανται πάντες νά πορίζωνται ταΰτα έν άφθονίο: καί 
μή φθείρωσι διά τής ένδειας καί τήν ύγείαν των καί 
τάς σωματικάς των δυνάμεις, είς δέ τά; εύπορους 
τάξεις νά φροντίσωσι νά κανονίσωσι τήν μαγειρι
κήν του κατά τάς απαιτήσεις τής ύγιεινής πρός τό 
καλόν τό ίδιον καί πρός όφελος τών τέκνων των, ύπέρ 
ών ήμεϊς ένταϋθα μάλιστα διαφερόμεθα. Καί ταύτα 
μέν ώς πρός τό ποσόν τής προσλαμβανόμενης τρο
φής. Ποία δέ πρέπει νά είναι ή τροφή, περί τούτου 
έν τοΐς έπομένοις.
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Η ΜΟΡΦΠΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ
Vouloir c’ est pouvoir, λέγουσιν οί Γάλλοι. 

Και βεβαίως διά τής θελήσεως τά πάντα κατορ- 
θοΰνται. Σπανίως άποτυγχάνει εκείνος, όστις θέ
λει, καί έμμένων έν τή Θελήσει προβαίνει εις τήν 
έπιδίωξιν τοϋ σκοποϋ του. Εινε γενικώς παραδε· 
δεγμένον ύπό τής πείρας, οτι άπέναντι ϊσχυράς 
θελήσεως, ούδέν δύναται ν’ άντιοτή. Δεν πρόκει
ται βεβαίως περί ύπερφυσικών κατορθωμάτων, 
Άλλά τά άνθρώπινα έργα τά κατά τδ μάλλον 
καί ήττον σπουδαία και έξοχα διά τής Θελήσεως 
έπετεύχθησαν. Διά ταύτης κατενικήθησαν φυσικά 
έλαττώματα, διεσκεδάσθησαν'προλήψεις, έξετο- 
πίσθησαν προσκόμματα. Εινε περιττόν νά μνημο
νεύσω ένταΰΘα τούς γνωστούς έν τή ιστορία άν- 
δρας, οϊτινες παρά τά φυσικά μειονεκτήματα αύ
τών, κατέστησαν έξοχοι. Ό Δημοσθένης καί τό
σοι άλλοι εις τήν ίσχυράν αύτών θέλησιν πρώ
τιστος όφείλουσι τάς ένδοξους έν τή ιστορία σε
λίδας αύτών.

Άλλά τό ζήτημα, όπερ πολλούς, καί δή τούς 
ψυχολογοϋντας απασχολεί, εινε η μόρφωβις τής 
θελήσει»?. Περί τούτου ακριβώς τοΰ Θέματος πλεϊ- 
στα όσαέγράφησαν αλλαχού καί δέν εινε άσκοπον 
νά μεταφέρωμεν ένταΰΘα τάς σοφωτέρας σκέψεις 
τών έγκυψάντων είς τήν μελέτην καί έξακρίβω- 
σιν τοΰ θέματος τούτου άνδρών.

Σήμερον, οπότε πανταχοΰ οί όροι τοΰ βίου 
κατέστησαν διά πάντας περίπου λίαν σκληροί, ό 
ύπέρ ύπάρξεως άγων διεξάγεται μετά μεγί
στης δννάμεως. Ό διαγωνισμός έπιβάλλει πλέ
ον εις έκαστον νά εϊνε ισχυρότερος, δραστηριό
τερος, ικανότερος, πρωτοτυπότερος εις τήν έργα- 
σίαν του, είς τό στάδιόν του. Οί ασθενέστεροι 
ταχέως καταβάλλονται, καί ή φοβερά πάλη έπι- 
στέφεται διά τής άνοικτίρμονος έπωδσύ; Va vi- 
ctis. Τοιουτοτρόπως οί ήττημένοι τίθενται έκ
τος τσΰ σταδίου τής δράσεως, δαπάναις αύτών 
τών ιδίων, καθιστάμενοι όμως οΰτω φορτίον τών 
άλλων καί έαυτών, κατησχυμμένοι δέ καί κατά βά
θος δυστυχείς τοσούτω μάλλον, όσω έκ τών ίδιων 
σφαλμάτων κατέστησαν τοιοΰτοι!

Έν τούτοις παρατηρεΤται, ότι έν τών μάλλον 
χαρακτηριστικών τής έποχής ημών, το ύποπϊπτον 
είς τήν άντίληψιν πάντων, είναι ή αδυναμία τοϋ 
χαρακτήρο?. ’Ενώ ή ισχύς τής θελήσεως όσημέραι 
καθίσταται έπί μάλλον καί μάλλον άναγκαία, αυτή 
τούναντίον βαίνει έξασθενοΰοα. Έκ τούτου πολύ 
δικαίως έμπνέεται βαθεΐα λύπη περί τοΰ παρόντος, 
άλλά καί λίαν ζωηρά άνηουχία περί τοΰ μέλλοντος.

Ποιον όμως έσεται τό φάρμακον-, όπερ δέον 
ν’ άντιταχθή ώς τάχιστα κατά'τοΰ κακοΰ τού
του ; ’Ιδού τό ζήτημα, όπερ τά μάλιστα άπα- 
οχολεΐ τούς αληθείς μύστας τής φιλοσοφίας καί 

παιδαγωγίας έν Γαλλία. ’Εκεί παρατηρεϊται, ότι 
έξασθένησις τής θελήσεως βαίνει μέχρι τών 
μάλλον άνεπτυγμένων καί πεπαιδευμένων. Τί δέ 
νά είπωμεν περί τών παρ’ ήμΐν, όπου ή διαφθο
ρά τών συνειδήσεων καί ή άδυναμία, ϊνα μή είπω 
ή έξαχρείωσις, τών χαρακτήρων κινδυνεύει νά 
πνίξη τήν άρτιπαγή κοινωνίαν μας ; Τό ύπόν- 
χρεωτικόν τής δημοτικής έκπαιδεύσεως δέν κα~ 
τωρθώθη πανταχοΰ τέλεον νά ριζοβολήση, άλλ’ 
ούδ ’ άπέφερε τούς προσδοκωμένους καρπούς. Ή 
έπιστήμη, ήν άλλαχοΰ, καί παρ’ ήμΐν οί συστή- 
σαντες τό Πανεπιστήμιον, έθεόρουν ώς πανά
κειαν, ήτις Θά έθετε τέρμα είς όλα τά δεινά τα
χέως διά τής άχαλινότου διαδόσεώς της, έπέφε- 
ρεν ώς αποτέλεσμα, ύπό τήν έποψιν τοΰ πρακτι
κού βίου, τήν πρόοδον τοΰ πεββιμιβμοϋ, τοΰ 
πληροϋντος τήν ψυχήν έξ άπογοητεύοεως καί 
θραύοντος τήν δύναμιν τής θελήσεως. Ή εύφυ'ία 
ούδαμώς εϊνε ικανή, μόνη αύτη, νά ρύθμιση τήν 
διαγωγήν μας- ούδ’ άρκεί νά εϊνέ τις πεπαιδευ
μένος, νά έχητό πνεύμα έμπλεων ζωής καί σφρί
γους καί έξησκημένον, ή νά διακρίνη τό καλόν 
τοΰ κακοΰ, διά νά γνωρίση τό καλώς ζήν. Α
νάγκη θελήσεως καί ένεργείας.

Τίνα λοιπόν τά μέσα, δΓ ών δύναται τις νά 
μορφώση τήν θέλησιν αύτοΰ ; Δύο Θεωρίαι άνε- 
πτύχθησαν, ων ή μέν ϊσταται άντιμέτωπος τής 
έτέρας. Ή μία τών θεωριών τούτων εϊνε παρά
δοξός τις καί πεπλανημένη άρχή, καθ’ ήν έκα
στος έχει τόν χαρακτήρά του, τόν όποιον μα- 
την θά έζήτει νά μεταβάλη. “Οθεν άνωφελής 
πάσα άπόπειρα. Τήν πλάνην ταύτην άνάγκη νά 
καταπολεμήσωμεν, διότι αύτη αποκρούεται καί 
ύπό τής πείρας καί ύπό τής θεωρίας. Οί ο
παδοί τής αρχής ταύτης φρονοΰσιν, ότι ό άν
θρωπος εινε έκάστοτε έλεύθερος ν’ άποφασίζη. 
Εξ αύτοΰ έξαρτάται άνά πάσαν στιγμήν νά συγ- 

κρατήση έαυτόν, ν’ άλλάξη γνώμην καί τακτι
κήν, νά διευθύνη έαυτόν πρός τό καλόν ή πρός 
τό κακόν. Ή πείρα όμως διδάσκει ότι άλως τό 
έναντίον συμβαίνει. Δέν εϊμεθα ικανοί νά πρά- 
ξωμεν ό,τι θελήσομεν, δέν δυνάμεθα νά ένεργή- 
σωμεν οίανδήποτε πράξιν, ώσεί εϊμεθα δεδεσμευ- 
μένοι δι’ άλύσεων. Διά νά κατορθώσωμεν, ώστφ. 
νά εϊμεθα κύριοι ημών αύτών, άνάγκη νά πει- 
σθώμεν, ότι όντως εϊμεθα τοιοΰτοι καί νά πα- 
ρατηρώμεν έαυτούς ώς τοιούτους. Πρός τοϋτο 
άνάγκη πάλιν νά έφαρμώσωμεν ε’ις ημάς αύτούς 
τά μέσα, τά όποια πρέπει νά.έφαρμόζωνται, ϊνα 
έπιτύχωμεν τούτου. Ή μόρφωσις τής θελήσεως 
παρουσιάζει τόν ίδιάζοντα τούτον χαρακτήρα, 
ότι δέον νά εϊνε έργον ημών αύτών μόνον, καί 
ούχι τρίτου τινός. Πρέπει ν’ άποκτήσωμεν οί 
ίδιοι αύτήν, ϊνα τήν διατηρήσωμεν έν τώ μέλ- 
λοντι ώς άναφαίρετον ιδιοκτησίαν καί ΐεράν rta-. 
ρακαταθήκην ημών.

Έν πρώτοις άνάγκη, πρός έπιτυχίαν τούτου, 
νά ωμεν προσεκτικοί είς τήν τήρησιν τών κα
νόνων τής ύγιεινής, διότι εϊνε αδύνατον ν’άρ- 
νηθή τις, ότι ή ηθική εύρίσκεται έν έσωτερικώ 
τινι συνδέσμω πρός τήν σωματικήν ύγείαν, καί 
κατά τινα τρόπον έξαρτάται έξ αύτής· mens 
sana in corpore sano. Έκ τοΰ άτάκτου βίου 
προέρχονται ώς έπί τό πλεΐστον αί προσβολαί 
καί οί κίνδυνοι, πρός ούς συνήθως άγωνιζόμεθα. 
Διερχόμεθα πολλάς ώρας έπί τής κλίνης, τρώ- 
γομεν πολύ καί φαγητά πολύ λιπαρά καί θερ
μά, δύσκολα είς τήν πέψιν, δέν άναπνέομεν αρ
κετόν άέρα, έγκλειόμεθα είς τά καφφενεϊα καί 
είς τά καταγώγια, άποβάλλομεν δ’ ούτω ζωήν 
χωρίς νά προσκτώμεν νέαν.Κατ’ ακολουθίαν καθι
στάμεθα άσθενικοί, έξαντλοϋμεν προώρως τάς δυ
νάμεις ημών. Τούτων ένεκεν παραλύει ή θέλησις 
ημών, μαραίνεται ό χαρακτήρ, διαφθείρεται ή 
συνείδησις. Νεολαία δέ άνατρεφομένη μεταξύ τών 
δυσωδών άτμών τοΰ καφφενείου δέν δύναται νά 
έχη συνείδησιν, δέν δύναται νά έχη χαρακτήρα 
ισχυρόν, άπηλλαγμένον τοΰ ρύπου τής άτμοσφαί- 
ρας, έν ή ένδιαιτάται.

Ταϋτα πάντα όμως δύνανται νά καταπολεμη- 
θώσι, νά τεθώσιν έκποδών, έάν άποδεχθώμεν άπο- 
φασιστικώς τήν άλλην τακτικήν. Ή οκνηρία, 
λέγει ό Παοκάλ, εϊνε φυσική είς όλους τούς αν
θρώπους, ώς ή βαρύτης είς όλα τά σώματα. Αυ
τή εϊνε ό πρώτος έχθρός, δν πρέπει νά πολεμή- 
σωμεν, άλλά δέν εϊνε ό μόνος. Δυσπιστώμεν πρός 
τήν τυραννίαν τής κοινής γνώμης, πρός τάς 
προκαταλήψεις, πρός τά γενικώς παραδεδεγμένα 
σοφίσματα, πρός τήν μεταδοτικότητα τοΰ κακοΰ 
παραδείγματος, πρός τάς άνθρωπίνας προλή
ψεις. Άς άποφεύγωμεν σωφρόνως τάς κακάς 
συναναστροφάς, τάς κακάς αναγνώσεις, τά κιν
δυνώδη θεάματα, άς μή νομίζωμεν έαυτούς ίσχυ- 
ρωτέρους άφ’ ό,τι εϊμεθα: ό άγαπών τόν κίνδυ
νον θά χάση.

Ταϋτα όμως εϊνε άρνητικά μόνον μέσα ή 
προφυλακτικά. Άνάγκη προσέτι μέσων θετικών 
ή άποτελεσματικών. καταλλήλων νά μας κατα- 
στήσωσιν ίσχυρωτέρους. Τό κυριώτερον τούτων 
εϊνε ή αύτοπαρατήρησις, ήτοι ή πρός τόν έαυ
τόν μας συνομιλία έν πάση ειλικρίνεια, ή περί 
τοΰ έαυτοΰ μας σκέψις καθ’ώρισμένας στιγμάς, 
δΓ άς πρσσπαθοΰμεν νά καθορίσωμεν μεθ’, όσης 
τό δυνατόν ακρίβειας τά καθ’ ημάς αύτούς.Ή τα
κτική αύτή εϊνε πηγή ένδομύχου χαράς,εϊνε δέ ταύ- 
τοχρόνως πηγή ζωής καί δράσεως άπαραβλήτουι 
μας δίδει νά έννοήσωμεν τίνα διεύθυνσιν πρέπε- 
να δώσωμεν είς τήν δραστηριότητα ημών, ποιον 
μέρος αύτής πρέπει νά χρησιμοποιήσωμεν, τίνα 
χρήσιν δ’ αύτοΰ πρέπει νά κάμωμεν. Μετά τής 
πρός τήν δραστηρίαν ένέργειαν εύχαριστήσεως 
διά τό εύσυνειδήτως συντελεσθέν έργον, θά αί- 

σθανθώμεν αύξουσαν έν ήμΐν τήν κλίσιν πρός τά 
έργα τοΰ έπαγγέλματος ημών. Θά προτείνωμεν 
είς τήν φιλοδοξίαν ημών ύψηλόν καί εύγενή σκο
πόν. Θά ένδιαφερώμεθα διά τι μέγα καί ώραϊον, 
θ’ άπασχολώμεθα έπί τών κοινωνικών ζητημάτων, 
τά όποια σήμερον άπειλητικά προβάλλουσι παντα
χοΰ. ’Εκείνοι,’οϊτινες πάσχουσιν έκ τών σφαλμά
των τής σημερινής κοινωνίας έχουσι δίκαιον ν’ 
άναμένωσί τι έκ τής συνδρομής όλων τών άνε
πτυγμένων άνθρώπων καί ουτοι πάλιν, έάν έχωσι 
καρδίαν, αισθάνονται πάν τό καλόν, όπερ έχει τό 
έργον, τό όποιον καλούνται νά συμπληρώσωσιν.

Ούτω διετυπώθη άλλαχοΰ τό σύστημα τό μορ
φωτικόν τής θελήσεως. Καί όντως εϊνε τό άρι- 
στον, ϊνα μή είπω τό μοναδικόν. Τοϋτο πρέπει 
νά έπωφεληθώσι ιδία έκεΐνοι, οϊτινες άρτι έγκατα- 
λιπόντες τά έδρανα τοΰ γυμνασίου, μόλις μ’ έπαν- 
θοΰντα τόν ίουλον, εισέρχονται είς τάς στοάς 
τοϋ Πανεπιστημίου, έγκαταλελειμμένοι είς έαυ
τούς, μή γνωρίζοντες είς τί νά χρησιμοποιήσωσι 
τήν άνευ προπαρασκευής τινός προώρως χειρα- 
φετηθεϊσαν θέλησιν αύτών. ’Επίσης οί νεαροί δι
δάσκαλοι, οϊτινες άνευ όδ^γοΰ ρίπτονται είς τήν 
ένεργόν ζωήν, διότι καί ούτοι καί έκεΐνοι έχουσιν 
άνάγκην ϊσχυράς θελήσεως διά ν’ άποφύγωσι τήν 
μεταδοτικότητα τοΰ κακοΰ παραδείγματος, τήν 
έκ τής οκνηρίας διαφθοράν καί τάςάπαισίας συνή
θειας τάς συμπαρομαρτούσας αύτή. Μόνη ή κα
λή θέλησις άφηρημένως, ούτως είπεΐν, ύπάρχου- 
σα ούδέν ισχύει νά συγκρατήση τό κακόν, όπερ 
τρεφόμενον.ύπό τής συνήθειάς προχωρεί. Ή κα
λή θέλησις δέον νά χρησιμεύση είς μόρφωσιν τοΰ 
ήθικοΰ συναισθήματος, ούτω δέ μορφουμένη, κρα- 
ταιουμένη καί ένισχυομένη ή θέλησις, άποβαίνει 
όπλον άήτητον κατά τών μάλλον δυσοιώνων κιν
δύνων, ούς έγκυμονεϊ έκάστοτε ό άνθρώπινος βίος.

Νικίας. Χατζαρας.
---------------- η-maMWil»gn —0 ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΟΣ

ΤΟΥ 1755 1)

Οϋίέποτε άνέτξίλε ήμερα ώραιοτέρα τής 1ί« 
Νοεμβρίου. Ό ήλιος έλαμπε καθαρότατος, δ ουρα
νός σύμπας ήτο γαλήνιος καί άνεφελος, καί ούοέ τό 
έλάχιστον ύπήρχε σημεϊον ότι μετ’ ολίγα λεπτά 
τής ώρας ή άκμάζουσα καί πλούσια αυτή πόλις 
έμελλε νά μεταβληθή είς θίατρον φρικωίεστάτης 
καί ό^υνηροτάτης καταστροφής.

1) Άγγλος, αύτόπτης μάρτυς τοϋ σεισμού τούτου,όστις 
θεωρείται ώς δ μεγαλείτερος και φοβερότερος σεισμός πάν
των τών γενομένων εγραψε τήν επιστολήν ταύτην, ήν 
δίδομεν εις τούς άναγνώστας τής «Έκπαιδεύσεως» κατά 
τάς σεισμικάς ταύτας ήμέρας, ας διερχόμεθα, νά άναγνώ- 
σωσι, νά διηγηθώσι δέ και είς τούς μαθητάς των. Κατό
πιν θα εκθέσωμεν τήν περί σεισμών θεωρίαν ώς καί το 
αντισεισμικόν είδος τής οίκοδομίας.
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Τή πρωία της απαίσιας ταύτης ήμέρας, μεταξύ 
της 9^ καί 1Οη« ώρας, κζθήμενος έν τώ δωματίφ 
μου και γράφων επιστολήν ήσθάνθην οτι ή τράπε
ζα καί τά έπ’ αύτής χαοτία ήρχισαν έλαφρώς νά 
τρέμωσι καί ήπόρησα, διότι ύπο τοΰ άνεμου ουδέ 
φύλλον έξω έκινεϊτο. Έν ω δέ έσκεπτόμην κατ’ 
έμαυτόν, πόθεν άρά γε νά προέρχηται τοΰτο, χω
ρίς ό νους μου νά ύποπτευθή την άληθή τούτου αι
τίαν, αίφνης ήσθάνθην δλον τόν οίκον σειόμενον εκ 
θεμελίων. Καί κατ’ άρχάς μέν άπέδωκα τοΰτο είς 
τάς άμάξας, αϊτινες κατά τήν στιγμήν εκείνην 
διέβαινον συνήθως εις τά άνάκτορα, άλλά προσεκτι- 
κώτερον άκροασθείς ένόησα τήν πλάνην μου, διότι 
ήκουσα παράδοξον βρόμον υπόγειον δμοιάζοντα πρός 
βαθύν ήχον μεμακρυσμένης βροντής. Ταΰτα πάντα 
έγιναν έν διαστήματε μόλις ένός λεπτοΰ. Καί τώρα 
ήρχισε νά μέ καταλαμβάνη φόβος, μήπως δ θόρυ
βος ούτος ήτο πρόδρομος σεισμοΰ καί ε’νεθυμήθην 
τόν σεισμόν τόν συμβάντα έν τή Μαδέρα νησφ προ 
έξ ή έπτά έτών, οστις ήρχισε καί αύτός τοιουτο
τρόπως, χωρίς δμως νά φέρη ζημίαν τινά σπου- 
δαίαν.

Άφήσας τήν γραφίδα άνέστην, σκεπτόμενος άν 
έπρεπε νά μείνω έν τώ δωματίφ ή ·νά δράμω είς 
τήν δδόν, διότι είς άμφότερα τά μέρη δ κίνδυνος 
έφαίνετο ίσος. Καί παρηγορούμην έλπίζων δτι δ 
σεισμός ούτος δέν θά έπέφερε καταστροφάς ώς καί 
δ έν Μαδέρια. Άλλ’ εύθύς έξήλθον τής κλίνης μου 
άκούσας φρικωδίστατον βρόμον, ώς νά κατεκρη— 
μνίσθη έν τφ άμα σύμ,πασα ή πόλις. Ή δέ οικία, 
έν ή ήμην, τοσοΰτον σφοδρώς έσειετο, ώστε πάραυ- 
τα κατέπεσον αΐ άνω οροφαί, το δέ δωμάτιον μ.ου 
εύρισκόμενον έν τώ κατωγειω, δέν μετέσχεν άκόμη 
τής αύτής συμφοράς. Έγώ δέ μόλις ήδυνάμην νά 
'ίσταμαι όοθός άναμένων κατά στιγμήν νά κατα
πλακωθώ, διότι έξηκολούθουν οί τοίχοι κινούμε
νοι ένθεν κάκεϊθεν φοβερώτατα καί πολλαχοΰ διαρ- 
ρηγνύμενοι. Μεγάλαι δέ πέτραι έξέπιπτον παντα- 
χόθεν έκ τών σχισμών καί τά άκρα τών πλείστων 
δοκών έξήρχοντο έκ τής θέσεώς των. Τήν -τρομεράν 
δέ ταύτην σκηνήν κατέστησεν έτε δεινοτέραν ή τοΰ 
ούρανοΰ αιφνίδια ζόφωσις, ύφ’ ής δέν ήδυνάμην 
πλέον ούδέν νά διακρίνω, προελθοΰσα προ πάντων 
ύπό τοΰ πυκνοτάτου κονιορτοΰ, οστις έσχηματίσθη 
έκ τής σφοδράς συγκρούσεως, κατά τινα; δέ καί 
ύπό θειωδών αναθυμιάσεων. Άλλά τοΰτο δεν δύ
ναμαι νά βεβαιώσω. Έγώ δέ έπί δέκα περίπου λε
πτά τής ώρας ήσθανόμην έμαυτόν σχεδόν πεπνιγ- 
μένον.

Ότε δέ τό σκότος δπωσοΰν διεσκεδάσθη καί 
κατέπαυσεν ή βία τοΰ σεισμοΰ, παρετήρησα έν τώ 
δωματίφ μου γυναίκα ξένην έπί τοΰ εδάφους κα- 
θημένην μέ νήπιον είς τάς άγκάλας, καταπεπονή- 
μένήν, ώχράν καί τρέμουσαν. Ηρώτησα αυτήν πώς 
ήλθεν, άλλά τοσοΰτον ήτο έξεστηκυϊα, ώστε δέν 
ήδύνατο νά μοΰ εΐπη. Ίσως, δτε πρώτον ήρχισεν 

δ σεισμός, έδραμεν έξω τής οικίας της, ίδοΰσα δέ 
οτι ένταΰθα έκινδύνευεν έκ τών πιπτόντων λίθων, 
είσήλθεν είς τήν θύραν μου, ήτις ήτο πλησίον τής 
ίδικής της, διά νά φυλαχθή. Άφ’ ού δέ ή θύρα 
έπληρώθη λίθων καί κονιορτοΰ, έδραμεν εις τό δω- 
μάτιόν μου,δπερ έτυχε νά είναι άνοικτόν. Άλλ’ δπως 
καί άν είχε τό πράγμα, δέν ήτο τώρα ώρα νά έξί- 
τάζω τοιαΰτα πράγματα. Ενθυμούμαι τήν ταλαί- 
πωρον μέ πόσην αγωνίαν μέ ήοώτησεν, άν δέν ένό- 
μιζον δτι έφθασεν ή δεύτερα παρουσία. Έπειδή 
δέ ή γλώσσα αύτής είχε ξηρανθή, μέ παρεκάλεσε 
πρός Θεοΰ νά δώσω είς αύτήν ολίγον ύδωρ. Ευθύς 
μετέβην είς τήν στάμναν μου, ήν πάντοτε έφύλατ- 
τον πλήρη, έπειδή τό ύδωρ εν Αισσαβώνι ενίοτε 
είναι λίαν σπάνιον, άλλ’ εύρών αύτήν τεθραυσμέ- 
νην ειπον είς τήν γυναίκα δτι τώρα δέν πρέπει να 
ζητή νά σβήση τήν δίψαν της, άλλά νά σώση τήν 
ζωήν της, διότι ολίγον έλειπε νά πέση κατά τής 
κεφαλής ήμών ή οικία καί άν έγίνετο καί δεύτερος 
σεισμός, θά κατέχωνε βεβαίως ήμάς άμφοτέρους. 
Διά τοΰτο ειπον πρός αύτήν νά στηριχθή είς τόν 
βραχίονά μου, ϊνα φύγωμεν είς τόπον άσφαλέστερον.

Κατά θείαν δέ τινα πρόνοιαν μοι φαίνεται έτυ
χε νά μή εύρεθώ ένδεδυμένος είς τήν περίστασιν 
ταύτην’ διότι άν ήμην ένδεδυμένος, ώς έσκόπευον, 
δτε άνηγέρθην έκ τής κλίνης, διά νά προγευματίσω 
μετά τίνος φίλου, πιθανώτατα δτι ήθελον φύγη 
ε’ς τάς δδούς άμα τή ένάοξει τοΰ σεισμοΰ, ώς έ'πρα- 
ξαν πάντες τής οικίας οί άνθρωποι καί ήθελον φο- 
νευθή καί έγώ, ώς έκεϊνοι. Τώρα δέ, εί καί δέν 
ήτο καιρός νά ένδυθώ, έπειδή δμως έσκέφθην δτι 
ήτο άδύνατον μέ έμβάδας καί έφεστρίδα (ρόμπαν) 
νά ύπερβώ τά ερείπια, έφόρεσα ζεύγος ύποδημάτων 
καί τά φορέματά μου καί έσπευδα μετά τής γυ
ναίκας, ήτις έστηρίζετο έπί τοΰ βραχίονας μου, 
κατά τήν οδόν τήν φέρουσαν είς τον Τάγον ποτα
μόν.’ Άλλά δυστυχώς ή όδό; αΰτη ήτο πεφραγ- 
μένη ύπό τών κρημνισθεισών ο’κεών καί ήναγκά— 
σθημεν νά τραπώμεν κατ’ άλλην διεύθυνσιν, ϊνα 
φθάσωμεν είς τήν λεωφόρον τής πόλεως. Εϊχομεν 
ύπερβή μετά πολλής δυσκολίας μέγαν σωρόν έρει- 
πίων μετά τής γυναικός καί τοΰ παιδιού, προς ήν 
παρεΐχον πάντοτε τήν συνδρομήν μου μέ κίνδυνον 
τής ζωής μου καί έπλησιάζομεν νά έλθωμεν εις 
τήν μεγάλην οδόν, δτε παρεκάλεσα τήν γυναίκα νά 
μέ άφήση, διότι έπρεπε, δπως ύπερβώ έρείπιόν τι, 
νά κάμω χρήσιν καί ποδών καί χειρών συγχρόνως. 
Ή δυστυχής γυνή μέ άφήκε καί ε’μεινεν όπισθεν 
μου δύο ή τρεις πόδας., δτε κατά τήν στιγμήν αυ
τήν πέτρα οικίας μεγάλη πεσοΰσα έκ τοΰ σειομένου 
τοίχου κατασυνέτριψε καί αύτήν καί τό παιδίον. 
Έν οιωδήποτε άλλφ καιρφ τοιοϋτο οδυνηρόν θέα
μα ήθελε μέ λυπήση σφόδρα. Άλλ’ ή σκέψις δτι 
παρόμοια τύχη περιέμενε καί έμέ έντός βραχυτά- 
του ίσως χρόνου καί τό μέγεθος τής συμφοράς, ήτις 
ειχον ένώπιόν μου, μέ έκαμε νά έξακολουθήσω την

δδόν μου, άφήσας νεκρούς καί γυναίκα καί παιδίον.
Ειχον ήδη νά διέλθω διά μακράς στενής δδοΰ, 

ήτις είχεν εκατέρωθεν οικίας μεγάλας μέ τέσσαρα 
καί πέντε πατώματα, ών αί πλεϊσται ειχον κατα- 
πέση, άλλαι δέ νΰν επιπτον φονεύουσαι τούς δια
βαίνοντας, έξ ών πολλοί έκειντο νεκροί έμπροσθεν 
μου, άλλοι δέ, φρικώδες θέαμα ! έκειντο βαρέως τε- 
τραυματισμένοι, ώστε νά μή δύνανται νά έγερθώσι. 
Ταΰτα βλέπων ηύχήθην είς τόν Θεόν, άν ήτο πε
πρωμένου νά φονευθώ, νά άποθάνω εύθύς καί νά μή 
κείμαι με συντετριμμένα μέλη άβοήθητος ώς οί 
δυστυχείς έκεϊνοι. . -

Τοιαΰτα προσηυχήθην, χωρίς δμως καί νά άπελ- 
πισθώ έντελώς περί τής ζωής μου καί προεχώρησα 
μετά πολλής ταχύ.τητος .προσεχών νά μή πληγω
θώ ύπό τών καταπιπτόντων έρειπίων καί τέλος 
έφθασα σώος είς τήν πλατείαν τοΰ άγιου Παύλου, 
ήτις είχε κρημνισθή καί ύπό τά έρείπια. θάψη χι
λιάδας άνθρώπων, καταφυγόντων έκεΐ, ϊνα ζητή- 
σωσι τοΰ Θεοΰ τήν εύσπλαγχνίαν. Έπειδή δέ καί 
τό μέρος τοΰτο έθεώρησα έπικίνδυνον, διηυθύνθην 
κατά τόν ποταμόν, μακράν τών σειομένων οικιών, 
καί έφθασα έκεΐ μετά πολλάς ταλαιπωρίας. Έν
ταΰθα εύρον πλήθος άνθρώπων καί άνδρών καί γυ
ναικών πάσης τάξεως, ιερείς ένδεδυμένους τά ιερά 
των άμφια, δέσποινας άλλας ήμιγύμνους, καί άλ
λας άνυποδήτους, οΐτινες πάντες γονυκλινείς προσ- 
ηύχοντο τύπτοντες τά στήθη των καί άπαύστως 
κράζοντες Misericordia meu JDios. = Έλεος, θεέ 
μου. Ένταΰθα μεταξύ τοΰ πλήθους διέκρενα καί γέ
ροντα ιερέα, σεβάσμιον, φοροΰντα τήν στολήν του), 
δστις άπαύστως περιεφέρετο τήδε κάκεϊσε μεταξύ 
τοΰ λαοΰ προτρέπων αύτούς είς μετάνοιαν καί.προσ- 

• παθών νά τού; παρηγόρηση. Μετά δακρύων πολ
λών έλεγεν αύτοις δτι αί άμαρτίαι παρώξυναν τόν 
Ί’ψιστον, άλλ’ δτι ή ύπερευλογημένη Παναγία 
ήθελε πρεσβεύση ύπέρ τής σωτηρίας αύτών, άν αλη
θώς μετενόουν καί όρθώς αύτήν έπεκαλοΰντο. Πλή
θος δέ άνθρώπων περιεκύκλωσαν τόν σεβάσμιον τοΰ
τον ιερέα ζητούντων τήν εύλογίαν του καί μακά
ριος έλογίζετο δ δυνάμενος νά έγγίση τό άκρον τοΰ 
ίμ.ατίου του. Έκεΐ παρετήρησα καί άλλους φέρον
τας σταυρούς ή εικόνας άγιων είς τάς χεϊρας, τάς 
δποίας έτρεχον καί ήσπάζοντο οί άνθρωποι. Καί είς 
έμέ αύτόν αγαθός τι; ’Ιρλανδός προσέφερε τήν εικόνα 
τοΰ αγίου Αντωνίου, ήν εύλαβώς ήσπάσθην. Ού
δέποτε άλλοτε παρέστη είς τούς οφθαλμούς μου 
θέαμα συγκινητικώτερον. Τά δάκρυα, οί όδυρμοί, 
οί στεναγμοί ήδύναντο νά θλάσωσι καί καρδία; λι- 
θίνας. Όμοΰ μετά τών άλλων προσέπεσον καί έγώ 
είς τά γόνατα καί έδεόμην ένθέρμως είς τό μέγα 
Ον, ού αί δδοί είναι μυστηριώδεις καί ανεξιχνίαστοι.

Αλλ*  έν ώ προσηυχόμεθα, δεύτερος σεισμός έπελ- 
θών, μικρότερος μέν κατά τι τοΰ πρώτου, άλλά 
και αύτός λίαν σφοδρός, κατεκρήμνισε τά οι
κοδομήματα, όσων είχε φεισθή δ πρώτος. Τοιοϋτο; 

δέ φόβος νΰν κατέλαβε τόν κόσμον, ώστε ήρχισαν 
πάντες νά δέωνται μεγαλοφώνως καί τό Αΰριε 
έλεηΰον καί τό Μνήο&ητί μον, Κύριε, έφθανον είς 
τάς άκοά; ήμών άπό τής κορυφή; τοΰ ίκανώ; ήμών 
άπέχοντος λόφου τής άγιας Αικατερίνης, ένθα μέγα 
πλήθος είχεν ώσαύτως καταφύγη. Συγχρόνως δέ 
ήκούσαμιν ,καί τήν πτώσιν τοΰ έκεΐ ύπάρχοντος 
ναοΰ,έν τώ δποίω πολλοί μέν άπέθανον παραχρήμζ, 
άλλοι δέ έτραυματίσθησαν θανασίμως. Πόσον δέ 
σφοδρό; ήτο δ σεισμός ούτος δύναται τις νά είκάση 
έκ τούτου δτι έκινδύνευσα νά πέσω, εί καί ήμην 
γονυκλινής. Άλλ’ δ σεισμός ούτος είχε καί έπα- 
κόλουθα, τά δποία δ· πρώτος δέν είχε.

. Δέν εϊχομεν συνέλθη έκ τοΰ τρόμου τοΰ σεισμοΰ, 
δτε ήκούσθη μεγάλη φωνή· « Ή θάλασσα έρχεται, 
δλοι έχάθημεν !» Στρέψας δέ τούς οφθαλμούς πρός 
τόν ποταμόν, «στις είς τό μέρος έκεΐνο είναι εύρύ- 
τατο.ς μέχρι τεσσάρων μιλιών, είδον αύτόν σα- 
λεύοντα καί όγκούμενον κατά τρόπον άκατάλη- 
πτον, διότι άνεμος τότε δέν έπνεε. Έν άκαρεϊ 
έφάνη είς μικράν άπόστασιν όγκος ύδατος παμμε- 
γέθη; καί άνυψούμενος ώς βουνόν. Πάραυτα έπήλ- 
θέν άφρΐζον καί μετά τοσαύτης δρμής διερράγη έπί 
τής ό'χθης, ώστε πάντες έζητήσαμεν τάχιστα νά 
σωθώμεν διά τής φυγής. Άλλά πολλούς τούτων,όσοι 
ήσαν πλησιέστερον, κατέλαβε καί ε’πνιξαν τά ΰδα
τα, άλλους δέ άπομεμακρυσμένους τών οχθών έκά- 
λυψαν μέχρι τής όσφύος. Καί έγώ παρ’ ολίγον έπνι- 
γόμην, άν δέν έπρόφθανον νά πιασθώ έκ μεγάλη; 
δοκού έκεΐ εύρισκομένης καί νά άντισταθώ είς τήν 
δρμήν τών ύδάτων, τά δποία έπανήλθον πάραυτα 
είς τό ρείθρον τοΰ ποταμοΰ. Τώρα βλέπων δτι καί 
ένταΰθα έκινδύνευον ύπό τής θαλάσση; άπεφάσισα 
να έπανέλθω είς τήν πλατείαν τοΰ Αγίου Παύλου 
μέ κάθυγρα ήδη φορέματα ε’κ τοΰ έφορμήσάντος 
καθ’ήμών τρομεροΰ πελωρίου κύματος τής θαλάσ
σης. Φθάσας δέ ένταΰθα έστάθην ολίγον καί παρε
τήρησα τά πλοία έν τώ λιμένι κλυδωνιζόμενα ώς 
έν καιρφ βιαίας. τρικυμίας. Κχί άλλα μέν, άποκο- 
πέντων τών καλωδίων, είχον ριφθή ε'ξω είς τήν ξη- 
ράν, άλλα δέ περιεστρέφοντο μέ θαυμαστήν ταχύ
τητα, λέμβοι δέ καί άκάτια άνετράπησαν καί 
ταΰτα έγίνοντο νηνεμίας οΰσης, δπερ έπηύξανε τήν 
έκπληξιν. Κατά τόν χρόνον τοΰτον κατεπόθη καί 
ή ώραιοτάση μαρμάρινη προκυμαία, ήτις πρό μι
κρού είχε κατασκευασθή άδρρ!. δαπάνη, καί μετά 
τής προκυμαίας συναπώλετο καί τό πλήθος τών άν
θρώπων, οιτινες ϊσταντο έπ’ αύτή; νομίζοντες έαυ
τούς ένταΰθα έν ασφαλεία. Άλλά και πλεϊστα 
πλοιάρια δρμοΰντα ένταΰθα, είς ά κατέφυγον οΐ 
άνθρωποι, ϊνα σωθώσιν έκ τών κινδύνων τής ξηράς, 
κατεπόθησαν αύτανδρα ύπό τής θαλάσσης καί ού
δέποτε άνεφάνησαν.

Τό συμβεβηκός τοΰτο δέν είδον έγώ ίδίοις όφθαλ- 
μοϊς, διότι έγένετο ολίγον τι άπωτέρω τοΰ τόπου, 
έν ω έγώ εύρισκόμην, άλλ’ έμαθον τοΰτο παρά δια-
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φόρων πλοιάρχων, οϊτινες προσωρμισμένοι κατά τρι
ακόσια ή τετρακόσια βήματα μακράν της προκυ
μαίας, εΐδον την φοβεράν ταύτην καταστροφήν. Είς 
δέ τούτων μάλιστα μοί ειπεν δτι κατά τον δεύτε
ρον σεισμόν ή πόλις δλόκληρος έκινεϊτο έμπροσθεν 
και όπισθεν, ώς θάλασσα, δταν προσεγγίζη τρι
κυμία, δτι τόσον μεγάλη ήτο ή ταραχή τής γης 
καί είς τό βάθος άκόμη τοϋ ποταμού, ώστε ή με
γάλη τού πλοίου του άγκυρα έξεσφενδονήθη έκ τοϋ 
πυθμένος εις τήν επιφάνειαν τών ύδάτων ότι δ 
ποταμός άνέβη αίφνης κατά είκοσι περίπου πόδας 
καί παρευθύς κατεκάθισε. Καί τότε είδε τήν προ
κυμαίαν μεθ’ όλου τού έπ’ αύτή; ήθροισμένου πλή
θους καταποντιζομένην και συνάμα καί τά πλοιά
ρια πάντα τά έκεϊ προσδεδεμένα άπορροφηθέντα είς 
τήν κοιλότητα, ήτις, ύποθέτει, πάραυτα συνεκλεί- 
σθη άνωθεν, καθότι κατόπιν ούδαμού ούδέ τό έλά
χιστον σημεϊον ναυαγίου έφάνη; Ταϋτα πάντα 
φαίνονται δτι είναι άληθέστατα, διότι τήν μέν 
άπώλειαν τών πλοιαρίων έπιβεβαιούσι πάντες- περί 
δέ τής προκυμαίας, μετέβην αυτές μετ’ όλίγας 
ημέρας, ϊνα μάθω τήν άλήθειαν, άλλά δέν ήδυ- 
νήθην ούδέ τά έρείπια νά ευρώ τού τόπου, έφ’ ού’ 
πολλάκι; μετά πολλής τέρψεως ειχον περιπατήση, 
διότι ή προκυμαία ήτο δ κάλλιστο; τών περιπάτων 
ημών. Τά πάντα ειχον πληρωθή ύδάτων, ενιαχού 
δέ τό βάθος αύτών ήτο άμέτρητον.

Ούτος είναι δ μόνος τόπος, ώς ήδυνήθην νά μά
θω, δστις κατεποντίσθη έν Λισσαβώνι, καί τοϊς 
προαστείοις αύτοΐς, άλλαχοΰ δε έσχηματίσθησαν 
πολλά μεγάλα ψήγματα καί σχισμαί. Ενταύθα 
δέν πρέπει νά παραλίπω έν παράδοξον φαινόμενον 
άνακοινωθέν είς έμέ ύπό φίλου, δστις είχε κατοι
κίαν καί άποθήκας οίνου έπί τής άλλη; όχθης τού 
ποταμού. Ό φίλο; μου ούτος, άφ’ ού έσείσθη ή οι
κία τού, έ'δραμε ταχέως εξω αύτής ώς καί ολη ή 
οίκογένειά του, ϊνα σωθώσι, Άλλ’ έν ω ήσαν έ'ξω, 
επεσε πλησίον αυτού μέγιστος λίθος, δ δέ ποταμος 
άνέβη καί πάλιν κατέβη, έπειτα ειδον σχηματιζο*  
μένας πολυπληθείς μικρά; σχισμάς, έκ τών όποιων 
άνεφέρετο λεπτοτάτης λευκής άμμου μεγάλη ποσό 
της είς μέγα ύψος. Έκ τούτου φαίνεται δτι τά έγ
κατά τής γής συνεταράχθησαν σφόδρα καί έξ αύ
τών προήλθον τοιαύτα σπάνια φαινόμενα. Καί δ 
Θεός γινώσκει τις ή αιτία τού σεισμού αυτού, άν 
ούτος προήλθεν έκ τής αιφνίδιου έκρήξεως διαφόρων 
ορυκτών ή έξ άέρος συγκεκλεισμένου καί τείνοντος 
νά έξέλθη ή έκ συναγωγής ύπόγείων ύδάτων, άτινα 
ύπό μεγάλης τινός αιτίας ήναγκάσθησαν νά έκρεύ- 
σωσι. Λόγος έγίνετο καί περί πύρινων εκρήξεων, 
άλλά δέν πιστεύω τούτο νά έχη ύπόστασίν τινα. 
Μόνον τοϋτο είναι βέβαιον δτι πολλούς ήκουσα 
παραπονουμένους ένεκα ισχυρών θειωδών οσμών, ζά
λης, ναυτίας, δύσπνοιας, άλλ’ έγώ δέν ε’δοκίμασα 
τοιαύτα συμπτώματα.

Δέν είχε παρέλθη πολύς χρόνος, άφ’ δτου ηλθον
Έκ τοΰ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΎ —1894.—3039

είς τήν πλατείαν τοϋ άγιου Παύλου, δτε ένόήσα 
καί τόν τρίτον σεισμόν, άσθενέστερον μέν κατά, τι 
τών δύο προηγηθέντων, άλλά τοιοϋτον, ώστε ή θά
λασσα πάλιν έφώρμησε κατά τής ξηράς μετά πολ
λής ταχύτητος καί πάλιν έχώρησεν όπίσω, έγώ δέ 
έμεινα μέχρι τών γονάτων είς τά ύ’δατα, εί καί 
ειχον άναβή είς μικρόν τι δψωμα ίκανώς άπέχον 
τοΰ ποταμού,.τά δέ έρείπια διαφόρων έν τώ μεταξύ 
οικιών άνέκοπτον τήν δρμήν τών ύδάτων. Καί τήν 
στιγμήν αύτην παρετήρησα δτι ή θάλασσα μετά 
τόσης δρμής έχώρει όπίσω, ώστε πλοία δρμούντα 
έν τή θαλάσση είς βάθος επτά όργυιών, εύρέθησαν 
αίφνης έν τή ξηοα, τής θαλάσσης άποσυρθείσης. Ό 
δέ Τάγος ποταμός έξηκολούθει νά ύπερχειλίζη καί 
νά έπανέρχηται πάλιν είς τήν κοίτην του, ώστε έ.νο- 
μίσαμεν δτι ήδύνατο καί έν Λισσαβώνι νά συμβή 
δ,τι άλλοτε έν Καλλάω τής Λίμας τής Περουβίας, 
(28 δβρίου 1746) δπερ κατεποντίσθη ύπό τών κυ
μάτων τής έξαγριωθείσης θαλάσσης. Καί άναμ- 
φιβόλως, άν ούτος δ τόπος ήτο είς τό πέλαγος έκ- 
τεθειμένος καί ή δύναμις τών κυμάτων δέν συνε- 
τρίβετο ύπο τής καμπυλότητος τού κόλπου, τά. 
κάτω μέρη αύτή; τούλάχιστόν ήθελον έξ δλοκλή- 
ρου καταστραφή. 9

Πλοίαρχός τις, φθάσας ενταύθα μίαν ή δύο ήμέ- 
ρας μετά τήν 1 Νοεμβρίου, μέ έβεβαίωσεν δτι τό
σον σφοδρόν σεισμόν . ήσθάνθη έν τώ πελάγει περί 
τά τεσσαράκοντα μιλιά μακράν τής ξηράς, ώστε 
κατ’ άρχάς ένόμισεν δτι προσέκρουσε τό πλοϊον είς 
ύ’φαλον καί ήναγκάσθη νά ρίψη τήν βολίδα, δι’ 
ής έπείσθη δτι ούδέν τοιούτο ύπήρχε καί δτι ή 
θάλασσα ήτο έκεϊ. βαθυτάτη. Άλλά καί δέν ήδύ
νατο νά είκάση τήν αιτίαν μέχρις δτου παρέστη 
ένώπιον αυτού τό λυπηρόν θέαμα τής έρημου ταύ
της πόλεως. Οί δύο πρώτοι σεισμοί τφ όντι ειχον 
τοσαύτην σφοδρότητα, ώστε πρωρεΐς τινες έφρόνουν 
δτι μετετοπίσθη τό κατά τάς έκβολάς τοϋ Τάγου 
έμφραγμα. Βέβαιον δέ έΐναι δτι πλοϊόν τι, ζητή- 
σαν νά διαπε.ράση τό σύνηθες ^εϊθρον, κατεποντί
σθη, άλλο δέ προσέκρουσεν είς τήν άμμον καί κατά 
πρώτον μέν έθεώρησαν αυτό άπολωλός, άλλά κα
τόπιν διεσώθη. Συνέβη δέ καί άλλος μέγας σει
σμός μετά ταϋτα, δστις έτάραξε λίαν τόν ποτα
μόν, άλλ’ ούχι νομίζω ώς καί οί πρότεροι, εί καί 
τινες μέ έβεβαίωσαν δτι, έν ω ϊππευον έπί τής με
γάλης δδού τής άγούσης είς Βέλεμον, ής ή μία 
πλευρά είναι προς τόν ποταμόν, τά κύματα έφώρ- 
μησαν μέ τοσαύτην ταχύτητα, ώστε άνέδραμον 
δσον τάχιστα ήδύναντο είς τούς λόφους ύπό φόβου 
μήπως άφαρπασθώσι ύπ’ αυτών.

(ακολουθεί).
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