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Το τολμηρδν και γιγαντιαΤον τοΰτο δρά 
μα τοϋ Αισχύλου πολλοί πολλαχώς τών 
τε Αρχαιότερων καί τών νεωτέρων ερμήνευ
σαν και δή ό μέν διεΐδεν έν αύτώ τδ ύψος 
και τήν μακαριότητα τής έλευθέρας βουλή- 
σεως, ό δέ εξήγησε τδν Προμηθέα δεσμώτην 
ώς διάπυρον φιλοπατρίας καϊ φιλελευθερίας 
ποίημα κατά τής τυραννία;' άλλος υπέλα- 
βεν αύτδ ώς αλληγορίαν κατά τής έπαπει- 
λούσης δήθεν νέας τοϋ δημοκρατικοϋ κόμ
ματος δυναστείας, ήτις ήρξατο μετά τά 
Μηδικά κρατυνομένη. ΫΑλλοι δέ πάλιν πνευ- 
ματικώτερον έρμηνεΰοντες τδ δραμα, υπέ- 
λαβον δτι ό Ζευς έπρεπε νά διατρέξη βαθ
μούς τινας άναπτύξεως κατά τήν τοιλο-

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΑ. Ζ·.)

γικήν τοϋ ποιήματος τούτου σειράν, δπω; 
καθαρθή πάσης ζωικής αύθαιρεσίας. Ό δ’ 
αύθις θεωρεί τδν ποιητήν δπαδδν τής βα- 
θείας τών Έλευσινίων άρχαίας θεολογίας 
καϊ υποθέτει δτι δ ποιητής παρέστησε τήν 
μεταξύ τών θεολογουμένων τοΰ Ησιόδου 
καϊ τοΰ ίντως άληθοΰς θεοΰ ύπάρχουσαν 
διαφοράν' καϊ άλλοι άλλως, περϊ ών δέν 
δύναμαι τι ασφαλώς νά είπω, έπειδή καϊ 
τά όλίγα ταϋτα ήρύσθην έκ βραχείας ση- 
μειώσεως έν τή ιστορίιρ τών ίλληνικών 
γραμμάτων τοϋ περικλεούς Βερνχάρδου, 
δςτις καί ούδεμίαν ερμηνείαν παραδέχεται 
οΰτε άρχαιοτέραν οΰτε νεωτέραν,ώς λύουσαν 
ίκανώς τδ πρόβλημα.

Πλήν τούτου, ώς λέγει δ συ· 
θρησκευτικών ι 
ρα έγράφησαν περϊ τής προφητείας ταύτης 
τοϋ Προμ-ηθέως' καϊ δτι αύτδς Ακολουθεί

>υ, ώς λέγει δ συγγραφεύς τών 
μελετών (ά.), βιβλία δλόκλη-

(ά.) Φιλοσοφικά’ Μελέται το5 Χριστιανισμού 
ύπό Αύγουστου Νικολάου μεταφρασδεΤσαι ύπό 
Άρμ. Βράϊλα καί Μαυρομμάτου. Τόμ. Α'. 
σελ. 391.
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ιδίαν μέθοδον καί πρώτον δν. δ Ζευς πα
ρουσιάζεται υπδ δυο χαρακτήρα; διαφόρου;" 
ότέ μέν είνε αύτή ή θεότη; κατά τήν ύψη- 
λοτέραν θρησκευτικήν έννοιαν, ή ύπερτάττ 
καί αδυσώπητος δικαιοσύνη,—ότέ δέ εινε 
αρπαζ και τύραννος"—καϊ ά. ή ασάφεια καϊ 
ασυνέπεια—εκπλήττει αύτόν" (σελ. 400 ) 
εϊτα απελπίζεται νά εύρεθή λύσις έζηγοΰσα 
καϊ συμβιβάζουσα δλα τά μέρη αύτής. (σελ. 
401.) Άφοΰ δέ έζηγεϊ αΰτδ ώς προφητικόν 
καϊ παραβάλλει εύφϋώς πρδς πολλά τής 
Γραφής, επιχειρεί κα’ι νά συμβιβάση τάς αν
τιφάσεις, οίον δτι δ έν τώ Προμηθεΐ δε
σμώτη εχθρός τοΰ άνθρώπου, 8ν δ προσδο- 
κώμενος λυτρωτής μέλλει νά καταβάλη, 
εινε αύτή ή θεότης, δ Ζεύς" άλλ’ δτι δ Ζεύς 
ένταΰθα δέν είνε δ άληθής θεδς, δέν είνε 
είμή αρπαζ"—’Αλλά άντί νά προχωρήσωμεν 
έρωτώμεν πώς είνε δυνατόν νά υποθέσωμεν 
δτι δ Αισχύλος δημοσία έδύνατο νά κτυ- 
πήση τδν ύπέρτατον τής πολιτείας θεόν, 
δςτις δπωςδήποτε ήτο ή συμβολική καϊ 
θρησκευτική ένότης τής καθεστηκυΐας πο
λιτείας" ώςτε ούδ’ αύτή η έζήγησις λύει τάς 
πολλάς καϊ ποικίλας τοΰ δράματος απορίας.

Όθεν προσερχόμενος είς ερμηνείαν τοΰ 
αινιγματώδους τούτου δράματος άνευ πο· 
λυειδοΰς καϊ παντοίας τών περϊ αύτοϋ γε- 
Ϊ ραμμένων άναγνώσεως καί ποοκαταλή- 

εως, άφοΰ πολλαχώς πολλάκις έμελέτη- 
σα αυτό τοΰτο κατά στίχον καϊ έσκέφθην 
έπϊ πολύ, παραβαλών πρδς αύτό καϊ άλλα 
τοΰ ποιητοΰ δράματα, πολλάς δέ κατ’ 
έμαυτδν άπεπειράθην ερμηνείας, δρθότερον 
τελευταϊον ένόμισα ν* αναλύσω τδ δράμα 
είς τά ουσιωδέστατα αύτοϋ στοιχεία, έζ ών 
τεχνηέντως καϊ άρμονικώς, ως μοϊ φαίνεται, 
τό δλον συμπλέκεται καϊ συναπαρτίζεται, 
πεποιθώςδτι οΰτω κατά διαλεκτικήν άνάγκην 
θά έζαχθή τοΰ δλου ή ένότης καϊ ή έννοια, 
ώς ειπεΐν, άντικειμενικώς,καϊ θά έρμηνευθώ- 
σιν αμα μετά τής δυνατής σαφήνειας καϊ 
ακρίβειας τά πολλά αύτοϋ άπορούμενα καϊ 
αινιγματώδη μέρη.

Καθ’ ήν λοιπδν έννοοΰμεν τοΰ προβλήμα
τος τούτου άνάλυσιν, δπερ είνε τδ τής δ

λης άνθρωπότητος πρόβλημα, τδ δι’ αιώ
νων άπορούμενον καϊ υπό τής φιλοσοφίας 
καϊ ποιήσεως διαφόρως συζητούμενον καϊ έκ- 
πεφρασμένον, ύπδ δέ τοΰ υψηλού θρησκευτι
κού συναισθήματος θεοπνεύστως λυόμενον, 
τέσσαοα εινε τά συναρμοζόμενα καί θαυ- 
μασίαν συγκροτοΰντα αρμονίαν έν τώ ύψη— 
λώ δράματι στοιχεία : ά δ στεναγμός, β' 
ή αμαρτία, γ' ή ελευθερία, έζ ής ή άντί- 
θεσις, καϊ δ' ή λύσις ήτοι ή ενωσις τής άν- 
τιθέσεως. Τούτων έκαστον τών στοιχείων 
προκύπτει σαφώς έκ συντόνου μελέτης καϊ 
παρατηρήσεως τοΰ συνθέτου δλου καϊ ώς 
είπεϊν δργανικοΰ δράματος και τών μερών 
αύτοϋ, οίον έποιήθη ύπδ τής υψηλής δια- 
νοίας τοΰ δαιμόνιου Αισχύλου έπϊ τοΰ πα
ναρχαίου τοΰ Προμηθέως μύθου" έπειδή ού
δέ είς στίχος, ώς νομίζω, ούδέ λέζις ϊσως 
ούδεμία κεΐται άργή καί μή συμβάλλουσα 
είς τοΰ δλου τήν ορθήν κατάληψιν.

"Οθεν δέν ένόμισα όρθδν νά προκαταλη- 
φθή τις έκ τής έντυπώσεως τοΰ δλου συλ
λήβδην, ειτα ποιών έζ ύποκειμένου καϊ αύ- 
θαιρέτως ύπόθεσίν τινα είτε εύφυά είτε τολ- 
μηράν νά ζητήση κατ’ αύτήν δπωςδήποτε 
τοΰ δλου νά ερμηνεύση τήν έννοιαν,έφ’ δσον 
φαίνεται δυνατή ή έζήγησις, ή καϊ νά κα- 
ταδικάση τά πολλά αύτοϋ ώς άσαφή καϊ 
άσυνάρτητα καϊ άντιφάσκοντα.

Ή τοιαύτη μέθοδος μοϊ έφάνη επικίνδυ
νος καϊ έπισφαλής" διότι πράγματι, ώς λέ
γει καϊ δ Βερνχάρδης έν τή φιλολογία του, 
δ μΰθος τοΰ Προμηθέως καϊ δή τδ δράμα 
τοΰτο, εινε λίαν ελαστικόν καϊ πολλάς έπι- 
δέχεται Ερμηνείας.

Κατά τήν μέθοδον λοιπδν ταύτην έμμέ- 
νω είς τδ δράμα καϊ τά καθ’ έκαστα αύτοϋ 
μέρη τά κυριώτερα, καϊ δπου άνάγκη ένορώ 
καϊ είς τδ έν άλλοις ποιήμασιν έκδηλούμε- 
νον ύψηλδν τοΰ Αισχύλου πνεΰμα καϊ θεο- 
φόρητον νοΰν καϊ εί που άλλαχοΰ.

Μετά δέ τήν άκριβή τών έζ ών συγκρο
τείται στοιχείων παράστασή θ’ αποπειραθώ 
δι’ δλίγων νά ϊδω λογικώς καϊ άναγκαίως τό 
έν άπδ τοΰ άλλου παραγόμενον καϊ τελείως 

τάλας, οίμώζων ώςεϊ δ ’Ιώβ : άπόλοιτσ 
ή ήμέρα, έν ή έγεννήθην καϊ ή νδζ, έν ή 
εϊπον : ιδού άρσεν" ή ήμέρα έκείνη είη σκό
τος" Κεφ. Γ'. ούχί πειρατήριόν έστιν δ βίος 
άνθρώπου έπϊ τής γής ;—έάν κοιμηθώ, λέ
γω πότε ήμέρα ; ώς δ’ άν άναστώ πάλιν, 
πότε εσπέρα ; πλήρης δέ γίνομαι έδυνών 
άφ’ εσπέρας έως πρωί.—Κεφ. Ζ'.

Συγκινεΐται πάς δ πέριζ κόσμος είς τά 
φρικαλέα καϊ άνέλπιστα τοΰ πάσχοντος 
Προμηθέως άνθρώπου δυστυχήματα, εί μή 
τις σιδηρόφρων καϊ έκ πέτρας είργασμένος" 
ή οικουμένη πάσα θρηνεί καϊ στενάζει" 
θρηνοΰσιν οί κάτοικοι τής ’Ασίας, οί ένοικοι 
τής Κολχΐδος, τά πλήθη τής Σκυθίας, τής 
’Αραβία; τό άνθος,ούτως ειπεΐν ή πάσα οίκου 
μένη. Ή φύσις δλη στενάζει" βοά δ πόντος 
στένων, στενάζει ή άβυσσος, βογκοΰσι τής 
γής τά έγκατα, οί ποταμοί καϊ αί πηγαί 
πάσαι οίκτρώς στένουσι. Τά πάντα λοιπόν 
ώςεϊ τονίζουσι βαθυτάτου στεναγμού συν
αυλίαν έπϊ τη οίκτρά θέα τοΰ πάσχοντος 
άνθρώπου Προμηθέως, τοΰ ανεπτυγμένου 
δηλονότι καί πολιτισθέντος, ώς καί τοΰ α
δελφού αύτοϋ ”Ατλαντος, τοΰ δεσποζομέ- 
νου δηλονότι τή βαρεία τύχη, δςτις έστη- 
κεν έρείδων έπ’ ώμων κίονα ούρανοΰ καϊ 
Ϊής, βάρος ούκ εύάγκαλον" μεθ’ ών συνά- 

ουσι καϊ τής φύσεως οί κλονισμοί καϊ κα- 
ταστροφαϊ έν τώ Τυφώνι.

Άλλά τοΰ πάσχοντος άνθρώπου ή πε
ριγραφή δέον έτι νά συμπληρωθή" δώτι 
ποΰ τδ έτερον ήμισυ τοΰ ανθρώπου, ή γυ
νή, ή συμπλήρωσις δηλονότι τοΰ άνθρωπί
νου γένους ; Ιδού πώς προσφυώς συναπο- 
τελεΐ καί συμπληροΐ τδν δλον στόνον καί 
τήν δλην ταλαιπωρίαν τοΰ άνθρωπίνου γέ
νους δ μέγα; τραγικό;. Ότε δ χορός τών 
νεανίδων (αί άγευστοι έτι θλίψεως καϊ δυ
στυχίας,) έν τώ δευτέρω χορικοί ταλανίζει 
τήν νΰν παρούσαν τού πάσχοντος Προμη- 
θέω; συμφοράν,καϊ άναμιμνήσκεται κατά τδν 
νόμον τοΰ συνειρμού τών παραστάσεων τήν 
έποχήν τής παρελθούσης ήδη χαράς τού 
Προμηθέως, τής χαράς αύτού καϊ εύφροσύ- 
νη; κατά τήν ροδοδάκτυλον ήώ τοΰ βίοΐλ

εί; Sv καϊ μίαν ύψίστην έννοιαν κορυφού- 

μενον. .
Α! Ό ατιναγ^ιός.

Καϊ πρώτον άρχόμεθα άπδ τοΰ πρώτου 
καϊ ώς ειπεΐν βαθυτόνου στοιχείου, τοΰ 
στεναγμού καϊ τοΰ πόνου. Ό Προμηθεύς 
άνθρωπος διά τοΰ Κράτου; καϊ τής Βίας 
άπηνώς πασσαλ.οΰται είς δεσμά άρδηκτα 
έπϊ άποκρήμνου καϊ μετεώρου τής γής βρά
χου. Χεΐρας καϊ πόδας δεινώς προση- 
λ.οΰται έκεΐ, τά δέ στέρνα διαμπερές κα- 
τασφηνούμενος, ούτε να κινηθή δύναται 
ούδέ ν’ άφίπταται άφ’ ού έστη σημείου τής 
γής, άλλ’ ούδέ νά μετατόπιση, πεπηγ- 
μένος έκεΐ έπί τής πέτρας, ώς τό φυτδν 
μέ τάς ρίζας του είς τδ βάθος τής γής, οίον 
δένδρον τοΰ ούρανοΰ κατά Ιίλάτωνα, οίος 
καϊ εινε σωματικώς δ άνθρωπος.

Οΰτω δή ό Προμηθεύς άνθρωπος στενά
ζει βαθέως καϊ τά παρόντα καϊ τά μέλ
λοντα κακά" τά παθήματά του άπειρα καϊ 
άπειροι οί πόνοι καϊ τά βάσανά του" τδ Sv 
διαδέχεται τδ άλλο, ό καύσων τόν παγε
τόν, ή άγρυπνία τδν κάματον, οί όδυρμοϊ 
τούς γόους, ή έρημία τδν βράχον, οίκτρδν 
θέαμα δ ταλαίπωρος μεταζύ ούρανοΰ καϊ 
γής, ποταμών καϊ άπεράντου κυματιζομέ- 
νης θαλάσσης ύπδ τό πανέφορον τοΰ ήλίου 
όμμα" διά μυριάδων αιώνων θά ταλαι- 
πωρήται (τδν μυριετή χρόνον άθλεύσώ) 
δ τάλας ούδέν τέρμα τών παθών καϊ συμ
φορών προορών, ώς είνε ύπεζευγμένος ύπδ 
τό κράτος τής άκαταμαχήτου άνάγκη; τοΰ 
πεπρωμένου ού μόνον τής υλικής, άλλά 
μήν καϊ τής ήθικής" διότι άπεχθής τε καϊ 
μισητός κατέστη είς πάντας τούς θεούς ό 
ταλαίπωρος.

Παρηγοριάν άλλην τών πόνων του δέν 
εχει είμή τού; θρήνους καϊ τήν συμπάθειαν 
τών αγνών νεανικών καρδιών. Τδ βάθος τής 
οδύνης του εινε άνέκφραστον, ώςτε επιθυμεί 
νά μή έγεννάτο είς τδ φώς τής ήμέρας, 
μάλλον δέ τδ σκότος τδ βαθύ τής άβύσσου 
νά τόν έκρυπτεν είς τά έγκατα τοΰ Ταρτά- 
ρου, παρά νά πάσχρ τοιαΰτα μετέωρος ό
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του, κατά τούς γάμους δηλονότι αυτού I 
μετά τής άδελφής 'Ησιόνης, ότε δή αύ
ται εψαλλον τον ύμέναιον ύμνον έπί τού
τω, τότε δή ακριβώς έπάγεται ύπο τοΰ 
ποιητοΰ έν τή σκηνή της έκτραγωδήσεως 
τών ανθρωπίνων συμφορών ή Ίώ, ή οίστρη- 
λατουμένη καί πλανωμένη αύτη κόρη ένεκα 
τών γάμων.

Ό μύθος τής Ίοϋς είνε συμβολική παρά- 
στασις τών φάσεων τής Σελήνης και τών 
πλανήσεων, έχούσης άναφοράν ώς γνωστόν 
καί ύποτιθεμένην σχέσιν προς τήν ώριμον 
ηλικίαν τών κορασίων καί τον τοκετόν ο
μοίως, νομιζομένης δέ ώς έχΟρικής δυνά- 
μεως καί δή μανίαν έμποιούσης δήθεν καί 
λύσσαν, διό καί τόνομα σεληνιασμός. Σχε
τίζεται άρα προς τά τοϋ έρωτος καί τά 
τοϋ γάμου’ διά ταϋτα συνήρμοσεσ έπιδε- 
ξίως δ ποιητής τόν μύθον τοΰτον ένταΰθα, 
δπως συμπλήρωσή έν ταΐς πλάναις καί πα- 
Οήμασιν αύτής τόν στεναγμόν καί τά δει
νά τού όλου ανθρωπίνου γένους.

'Η Ίώ λοιπόν παρίσταται έκεϊ έν αρμό
δια στιγμή ύπό οίστρου και λύσσης έλαυ- 
νομένη καί πλανωμένη πλάνας φοβεράς τής 
καρδίας’ καί διά τί;

Διότι ή αγνή καί αθώα αΰτη κόρη τοϋ Ινά
χου ώνειρεύετο καθ’ ύπνους τήν ύψίστην ευ
δαιμονίαν της, τόν ύψιστον έρωτα, τον έρωτα 
τόν απατηλόν τής ευδαιμονίας, οία ονείρα- 
τα όνειρεύέται δά συνήθως ή άνθρωπίνη 
κορδία, ιδία ή νεανική κατά τήν αύγήν τής 
ήμέρας τού βίου. Τό έπιφοιτών δνειρον έ- 
πανελάμβανε συνεχώς εις τήν ψυχήν τής 
νέας ήδέως τάδε : ώ μέγ’ εύδαιμον κόρη, 
τί παρθενεύει δαρόν, έξόν σοι γάμου τυχεϊν 
μεγίστου ; Ζεύς ιμέρου βέλει πρός σού τέ- 
Οαλπται καί ξυναίοεσθαι Κύπριν θέλει, στ. 
657.—Καί τωόντι τύ ύψιστον αγαθόν εινε 
αύτός δ Θεός, ό τις ίγίεται, φύσει, άλλ 
άποπλανάται δυστυχώς, αντ* αύτοϋ άλλο 
τι ώς τοιοϋτο υπολαμβάνων.

Κατά τό πυθόχρηστον ή νεάνις διώκε
ται τής οικίας, ΐ>α ζ/ζ) έζαφαπσϋή rd 
γέιος. στ· C67—8.

τρέπονται πολλαχώς 
ι Συμπ :

εί μή Οέλοι, πυρωπόν έκ Διός μολεϊν 
κεραυνόν, 8ς πάν έξαϊστώσει γένος.

Και κατά το ιερόν Εϋαγγέλιον τής σωτη
ρίας «δ ποιήσας άπ’ άρχής άρσεν και θήλυ 
έποίησεν αύτούς καί ένεκεν τούτου καταλεί
ψει άνθρωπος τόν πατέρα και τήν μητέ
ρα ... ®

Φέρεται λοιπόν έκεϊ,όπου οί πόθοι καί τά 
δνείρατα αύτήν ηγον, άλλ’ εύθύς ή μορφή 
τής παρθένου διαστρέφεται και αί φρένες 
έτι ένδοθεν" και ούτω άκριβώς δ έ
γέννησεν εις αύτήν τήν άπορίαν καί τόν οί
στρον κατά τύν Πλάτωνα. Διότι ή ψυχή, 
το Ουμικον καί ορεκτικόν, δπερ έκ- 
προσωπεϊ ένταΰθα ή γυνή Ίώ, «θεϊ πο
θούσα δπου άν οίηται δψεσθαι καί λήψεσθαι 
τον έχοντα τύ κάλλος’ καί πάσα κεντου- 
μένη κύκλω οίστρά και οδυνάται’ μνήμην 
δέ έχουσα τοΰ ού έφίεται καλοΰ γέγηθεν’ 
έκ δ’ άμφοτέρων μεμιγμένων άδημονεϊ τε 
τή άτοπία τοΰ πάθους καί απορούσα λυτ- 
τά’ καί ύμιιντης ούσα οΰτε νυκτύς δύναται 
καθεύδειν ούτε μεθ’ ήμέραν ού άν η μέ- 
νειν.® (Φαϊδρ. XXXII.)

Έν τφ έπεισοδίω λοιπύν τής Ίοϋς δια* 
τραγφδεϊ δ ποιητής τάς πλάνας καί ά
πατας καί τάς έντεΰθεν ποικίλας συμφο
ράς καί νοσήματα τής άνθρωπότητος, ή- 
τις έφιεμένη τών άγαθών τής εύδαιμονίας, 
διατρέχει γήν τε καί θάλασσαν ύπο διά
φορα όνόματα είτε κατακτήσεως καί φιλο
δοξίας είτε χρηματισμοϋ είτε καί έπιστή
μης· διότι «δ έρών τών άγαθών, έρμ εύ- 
δαίμων γενέσθαι καί πάντες οί άνθρωποι 
κοινόν έχουσι τοΰτον τύν έρωτα, έπειδή 
πάντες βούλονται τά άγαθά εχειν άεί’ ώς
τε πάντες έρώσι καί δή έρως πάσα ή τών 
άγαθών έπιθυμία καί ή τοΰ εϋδαιμονεϊν, δ 
μέγιστος ούτος καί δολερύς έρως παντί" 
άλλ’ οί μέν άλλοι · 
έπ’ αύτόν . .. (κατά τήν Διοτίμαν 
Πλάτ.)

Τήν αύτήν δ’ έννοιαν υποτυποϊ καί δ 
έναρμόνιος Σοφοκλής, έν οίς άδει’

ά—πολύπλαγκτος ελπίς (τού βίου)— 
πολλοί; δ’

πόθεν πηγάζουσιν ; Τίνος αμαρτίας είνε 
ποινή κατά αιώνιον ήθικύν νόμον τά δυ
στυχήματα ταϋτα; II διατί πάσχει καί 
τιμωρείται δ Προμηθεύς ; Διατί οίστρηλα- 
τεϊται καί πλανωμένη ή Ίώ ούδεμίαν άνά- 
παυσιν, ούδεμίαν ήσυχίαν έχει; Ιδού πώς 
αποκρίνεται είς τάς έρωτήσεις ταύτας δ 
πανάρχαιος καί ιερός μύθος, δστις έχει τό
σην συγγένειαν καί έκπληκτικήν δμοιότη- 
τα πρός τήν γραφικήν ρήσιν. Διότι δ Προ
μηθεύς μέν έδωκεν είς τούς άνθρώπους κλέ- 
ψας το πϋρ τής γνώσεως, τήν δάδα πάσης 
τέχνης καί πάσης έπιστήμης, δι’ ών δ βίος 
καθωραΐσθη καί δσημέραι καθωραΐζεται 
πάντοτε έπί πλέον’ ή δέ Ίώ διότι κατελήφθη 
ύπό τής έπιθυμίας τών άκρων άγαθών τής 
εύδαιμονίας καί έπιδιώκουσα αύτήν άπε- 
πλανήθη οΐκτρώς, ώς συμβαίνει καθ’ έκά
στην παρά τοΐς άνθρώποις.

Αΰτη εινε ή τιμωρούσα καί καταδικά- 
ζουσα ήμάς (αμαρτία) αιτία, ένθεν μέν ή 
γνώσις καί ή άνάπτυξις, ένθεν δέ δ δολε
ρός έρως, (ά.)

Άλλ’ δμως ίδωμεν καί τί έκ τής αμαρ
τίας ταύτης, τής κλοπής τοϋ πυρος καί τοϋ 
φωτός, προΰκυψεν πλήν τών δεινών είς τούς 
άνθρώπους. Τέχναι πάσαι καί έπιστήμαι 
πάσαι’ διότι ένώ πρίν ένηπίαζον οι άνθρω
ποι καί βλέποντες δέν έβλεπον, καί ά- 
κούοντες δέν ήκουον, άλλά νομαδικόν καί 
ζωώδη έπλανώντο βίον οΰτε οικίας έχον
τες οΰτε καί βάναυσόν τινα τέχνην, τρω- 
γλοδίται δέ διετέλουν,έν ταϊς ίπαΐς οίκοϋν- 
τες τής γής, ώς οι μύρμηκες,ούδέ τούς και
ρούς τοΰ έτους διέκρινον’ αμα έξελθόντες 
ούτω άπο τής νηπιώδους ταύτης καταστά
σεως κατέστησαν νοήμονες καί άναπτύξι- 
μοι έπ’ άπειρον καί φρόνιμ,οι, βαθμηδόν δέ

(ά.) ΧΟΡ. Δέν βλέπεις δτι ήμαρτες ; 
καϊ δτι ήμαρτες οΰτε έγώ νά 
λέγω εΐν* εϋχάριστον 
οΰτε καί σύ ν’ άκούσης 

έχει ήδονήν.
Π. Έγώ δέ ταδτα δλα τά έγνώριζον 
και έκουσίως, ήμαρτον δέν

0’ άρνηΟο.

άπάτα κουφονόων έρώτων, είδότι δ’ 
ούδέν έρπει’ 

"Οθεν κατά τοιαύτην έννοιαν, ώς νομίζω, 
συνείρεται καί έμμελώς αρμόζεται προς τύν 
πάσχοντα έπί τοϋ βράχου Προμηθέα, τύν 
έν χρόνοι καί κατά βάθος πάσχοντα, τύ 
πρόσωπον τής οίστρηλατουμένης Ιούς, 
τής κατά χώρον πασχούσης καί κατά 
πλάτος, έν ή καί συμπεριλαμβάνεται ά- 
παν το άνθρώπινον γένος έπί τής οικου
μένης κατά τάς τότε γεωγραφικής καί 
εθνολογικός γνώσεις καί παραδόσεις. Καί 
δή έκπαρίσταται ούτω πάσχων δ άνθρω
πος καί ώς προμηθεύς καί ώς έπιμηθεύς, 
καί κατ’ άνδρα καί κατά γυναϊκα, τύν 
νοΰν καί τήν καρδίαν, έν ταϊς μερίμναις 
καί ταϊς δρμαϊς μετά πάσης τής πολλα- 
πλότητος καί τής έθνολογικής ποικιλίας 
αύτοΰ’ διότι αύτη οίστροπλήξ ή τάλαινα 
μάστιγι θεία γήν πρός γής έλαύνεταΓ δ 
δέ χορός τών νεανίδων, τών Ώκεανίδων 
νυμφών, φρίττει άκούων τά παράξενα δι’ 
αύτήν παθήματα τής ούτω δεινώς πασχού
σης καί πλανωμένης άπάσας τάς ήμέρας 
αύτής.

Τέλος μανίαι φρενοπληγεϊς Οάλπουσιν αύ 
τήν, αί τον έρωτα τής εύδαιμονίας διαδεχ- 
ΟεϊσαΓ οίστρου δρμή ύπεκκαίει αύτήν ά
νευ πυρός’ ή καρδία της υπό φόβου λακ
τίζει τύν νοΰν, τά ομματα στροφοδινοΰν- 
ται καί υπό λύσσης φέρεται έξω τοϋ δρό
μου, ώς ύπο βιαίας πνοής, άκρατής τής 
γλώσσης, παραπαίουσα έν τοΐς λόγοις είς 
πέλαγος ούτω συμφοράς δεινής περιελθοΰσα 
ή τάλαινα οϊχεται. Τής παραφοράς τών ορ
μητικών παθών άκριβής καί πιστή περι
γραφή.

Β'. Ή αμαρτία.

Τηλικαΰτα λοιπύν τά δεινά τοϋ άνθρώ
που καί πολλά καί ποικίλα κατά τάς 
διαφόρους αύτοϋ έποχάς τής άναπτύξεως 
καί τοϋ πολιτισμοΰ, οια ποιητικώς καί ύ- 
ψηλή ·τής φαντασίας άρσει έποπτικώς πε- 
ριγράφονται έν τώ Προμηθεϊ δεσμώτη.

Άλλά τά δεινά ταύτα, τά κακά ταϋτα,
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εις ευρεσιν πολλών τοϋ βίου τεχνών προέ- 
βησαν, και τών γραμμάτων καί ττ,ς άριθ- 
μητικής καί γεωμετρίας καί τή; ιατρικής 
καί τή; ναυτιλίας καί τής μαντικής καί 
τής μεταλλουργίας καί πάσης καθόλου εί- 
πέϊν τοΰ βίου τέχνης. Έπί δέ τούτοις κα
τέστησαν οί άνθρωποι έπ’ έλπίδι καί τοΰ 
θανάτου απρόοπτοι καί άφοβοι.

Τηλικαΰτα μέν τά φαινόμενα εύεργετή- 
ματα τοΰ κλαπέντος θείου πυρό;' άλλ’ ή- 
μαρτον και ήμαρτον έκόντες, ώς διαρρήδην 
εξαγγέλλεται, τά εαυτών οί άνθρωποι, τά 
ανθρώπινα ό Προμηθεύς, έπιμεληθέντες αύ- 
τογνωμόνω; καί προαγαγόντες καί άναπτύ- 
ξαντες έπιδεξίως καί Οαυμασίως. Άλλά 
διατί αρα προεπιστάμενος ί άνθρωπος πάν
τα, ώς ομολογεί ό Προμηθεύς, έκών καί έ- 
κουσίςρ βευλή ήμάρτησεν, ένώ καλώς έγί- 
νωσκεν δτι θά τιμωρηθή καί Οά πάθη ; διό
τι μόνον έν τή έκουσία πράξει καταλογί
ζεται ή αμαρτία καί η πάσα έπί Οάτερον 
ήθική τής πράξεως άξία. Άλλά διατί άρα 
έκρύβη άπδ τοΰ άνθρώπου τδ πΰρ τής γνώ- 
σεω; ή μάλλον διατί κρίνεται καί χαρα
κτηρίζεται τδ φώς τοΰτο έπικίνδυνον 
καί έπιβλαβέ; ; Δι’ ήν βεβαίως έμελλον νά 
ποιώσιν αύτοΰ χρήσιν οί άνθρωποι καί ποι- 
οΰσιν οί ύπερφίλαυτοι άπδ ημερών άρχαίων 
μέχρις ημερών εσχάτων.

Τδ δ’ έτερον είδος τή; αμαρτίας, τδ έ
τερον αίτιον τοΰ πάθους, είνε ή παράβασις 
τών άνθρωπίνων ορίων ή ύπερφίλαυτος έν τή 
μ.ορφή τοΰ έρωτος, εινε ή παράβασι; τοϋ 
σοφοΰ μέτρου, τοΰ κηόεύσαι καθ' έαυτόκ, 
τοΰ άρίστου τούτου μέτρου.

Ή κατάστασις αυτή τοΰ ανθρωπίνου γέ
νους υπ’ άμφότερα τά είδη, είς ήν ή αμαρ
τία καί άμετρία προάγει αυτόν, μ’ δλα τά 
φαινόμενα καλά καί άγαθά τοΰ βίου, τήν 
ραστώνην καί ευμάρειαν αύτοΰ τήν διά τών 
τεχνών καί έπιστημών καί απλώς είπεΐν 
διά τοΰ πολιτισμοΰ προςγινομένην, Ορηνεϊ- 
ται μέν μετ’ οίκτου πολλοΰ καί ύπδ τοΰ 
'Ησιόδου καί καλείται αύτδ τοΰτο γένος 
σιδηοοΰν, διαδεχθέν βαθμιαίω; τδ χρυσοΰν, 
ήτοι τδ παραδείσιον’ διότι οίδέποτ' fyap 

παΰσοκιαι καιιάτον καί όί’ζάος, ούδέ τι 
κόκτωρ φθειρόμενοι" γαΑεπά,ς δέ θεοί δύ- 
σονσι μερΙμνας" έπειδή έλλείπει άπ’ αύ
τοΰ τδ άγαθόν, ώς λ.επτομερώς περιγρά- 
φεται"
ούδέ πατήρ παίδεσσιν δμοίϊοι ούδέ τι παϊ

δες, 
ούδέ ξεϊνος ζεινοδόκω, ούδ’ έταϊρος έταίρω, 
ούδέ κασίγνητο; φίλο; έσσεται, ώς τδ πό

ρος περ’ 
αϊψα δέ γηοάσκοντας άτιμήσουσι τοκήας. 
—έτερος δ’ ετέρου πόλιν έξαλαπάξεΓ 
ούδέ τις εύόρκου χάρις έσσεται ούτε δικαίου, 
ουτ’ άγαθοΰ, μάλλον δέ κακών ρεκτήρα καί 

υβριν 
άνέρα τιμήσουσιν' δίκη δ’ έν χερσΐ καί αιδώ; 
ούκ έσταΓ— 
ζήλος δ’ άνθρώποισιν οϊζυροϊσιν άπασιν 
δυ;κέλαδος, κακόχαρτος όμαρτήσει στυγε- 

ρώπης. 
καί τότε δή πρδ; "Ολυμπον άπδ χθονδς εύ- 

ρυοδείης 
λευκοϊσιν φαρέεσσι καλυψαμένω χρόα καλδν 
άθανάτων μετά φΰλον ϊτον, προλιπόντ’ άν

θρώπου;, 
Αιδώ; καί Νέμεσις' τά δέ λείψεται άλγεα 
λυγρά θνητοί; άνθρώποισιν.

θρηνεϊται δέ καί ύπδ τοΰ Σοφοκλέου; καί 
άλλαχοϋ μέν καί έν τώ χορικώ τή; Αντιγό
νη;,ένθα ύμνησα; μεγαλοπρεπώ; τοΰ άνθρω
πον τήν σοφίαν καί παντοδυναμίαν εί; τέ- 
χνα; καί έφευρέσει; καί τδν πολιτισμόν, έ- 
πάδει
σοφόν τι τδ μηχανόεν τέχνας ύπέρ έλπίδ’έχων, 
ποτέ μέν κακδν, άλλοτ’ έπ’ έσθλδν έρπει, 
νόμ.ου; παραιρών χθονδς 
θεών τ’ ένορκον δίκαν
ύψίπολις άπολις, δτω τδ μή καλδν πρόςεστι 
τόλμα; χάριν.

Θρηνεϊται δέ καί ύπδ πλείστων άλλων 
ποιητών τε καί φιλοσόφων μετά πικρά; με
λαγχολία; ή άπδ τοΰ φαινομένου πολιτι
σμού καί τή; διανοητική; άναπτύξεως απου
σία τοΰ άγαθοΰ,ώ; και ήμεΐς σήμερον ΐιύτδν 
τοΰτον τδν. θρήνον άρχόμεθα νά τονίσωμεν 
παρ’ ήμΐν, 2ν τρόπον καί τών νεωτέρων ό

'Ρουσσώ έν τώ στεφθέντι αύτοΰ συγγράμ- 
ματι περιφανώς κατεδίκαζε τδν λεγόμενον 
πολιτισμόν καί δή έπεθύμει νά έπανήρχε
το δ άνθρωπος καί ή κοινωνία εί; τήν φύ
σιν καί τήν φυσικήν αφέλειαν καί απλό
τητα.

Πλήν Ορηνήσαντε; πάντε; ούτοι τά δει
νά τή; αμαρτίας, τά δυστυχήματα τή; άν
θρωπότητος, τί περαιτέρω υπέδειξαν ; ποιαν 
λύτρωσιν άπδ τοϋ έπικρατοΰντο; Μεφιστό- 
φιλουν ύπεδήλωσαν ;

Ούδέν ούδαμΰς άλλο οί πολλοί τούτων 
ή παρέστησαν μάλλον ή ήττον ζωηρότερον 
τδ αίτιον καί αίτιατδν, τοΰτο μέν τήν έπί 
τά πονηρά έπιμελώς έγκειμένην τών άν
θρώπων διάνοιαν, τήν διάνοιαν τήν άναρ- 
πάσασαν τοΰ παντέχνου πυρδ; τήν φλόγα, 
καί τήν άμετρον δρμήν καί μανίαν τοΰ πά
θους καί τής ύπερφιλαυτία;" τοΰτο δέ τάς 
όδύνας καί θλίψεις καί μέριμνας, τούς ά- 
γώνα; καί τούς μόχθου; καί πάντα τοΰ 
βίου τά δεινά, τδ σκληρόν αύτοΰ πεπρω
μένου.

Γ'. Ελευθερία" ΆντΙθεσις.

’Εκ τών είρημένων καί δι’ ολίγων άνα- 
πτυχθέντων δύο στοιχείων, στενώ; μετ’ 
άλλήλων συνδεδεμένων, ώς αιτίου καί αί- 
τιατοΰ, προκύπτει ή ελευθερία, καί άπδ 
ταύτης γενναται ή άντίΟεσίς καί άντίφασι; 
πρδς τδ πεπρωμένον καί τήν άνάγκην τοϋ 
πεπρωμένου, ού τδ κράτος άδήρητον, ώ; 
ένόουν αύτδ οί άρχαΐοι. Διότι άνευ τής 
ελευθερίας πώ; εινε δυνατόν νά νοηΟή α
μαρτία καί νόμου καί δικαίου παράβασι; ; 
'Όθεν άμα συναισθανόμενο; εαυτόν ό άν
θρωπος έλεύθερον, φέρεται είς άντίθεσιν 
πρδς τδ θειον, έλεύθερος δηλονότι καί έ- 
λευθέρα βουλήσει αμαρτάνει καί τοϋ 
νόμου παραβάτη; γίνεται. ’Επειδή δέ ά- 
μαρτήσα; καί παραβάτη; νόμου αιωνίου γε- 
νόμενο; τιμωρείται καί πάσχει καί στε
νάζει, καταβο? κατά τοΰ θείου καί έξεγεί- 
ρεται καί λύσσα κατά τοΰ έπιβάλλομένου 
χαλινού καί μάστιγος'

δακών δέ στόμιον ώ; νεοζυγής 
πώλος βιάζει καί πρδς ήνίας μάχει. 
άτάρ σφοδρύνει γ’ άσθενεϊ σοφίσματι. 

"Ωστε πρίν ή τις ύψωθή είς τδν βαθμόν 
τής αύτοσυνειδήσεως καί έλευθέρα; βουλή- 
σεως, πρίν ή τις συναισΟανΟή τήν προσωπι
κήν έλευθερίαν, έτι διατελ.ών έν νηπιώδει 
καταστάσει βεβαίως δέν άμάρτάνει, ούδέ 
άρα πάσχει κατά τήν αληθή σημασίαν 
τή; λέξεως. Τά δεινά άρα τοΰ άνθρώπου 
καί αί καταβιβρώσκουσαι τά σπλάγχνα αύ
τοΰ μέριμνα*, καί άνησυχίαι άρχονται κυ
ρίως, άφοΰ διάφορα διελθών στάδια τής ά
ναπτύξεως, άτινα ό 'Ησίοδος καλεϊ γένη, 
φθάση εί; τδ στάδιον τή; έλευθέρα; διανοη
τική; καί ήθική; άναπτύξεως, ένώ έστα- 
διοδρόμησε τδ ελληνικόν έθνος πρώτον.

'Η άντίθεσις αύτη ή άπδ τή; έλευΟερίας, 
τής έν Έλλάδι άνατειλάσης, άναγκαίω; 
έκπηγάζουσα έκδηλοϋται περιφανώς ήδη 
έν τοΐς ομηρικοί; έπεσιν. Εύθύ; έν άρχή 
τή; Όδυσσεία; άκούομεν άπδ τοϋ θύματος 
τοϋ Διδς οίκτειρομένην τήν όποιαν λαμβά- 
νουσιν οί άνθρωποι άντίθεσιν πρδς τδ θειον 
έν τή έκουσία καί έν γνώσει αμαρτία αύτών. 
ώ πόποι, οίον δή νυ θεούς βροτοί αίτιόωνται! 
έξ ήμέων γάρ φασι κάκ’ έμεναι' οί δέ καί 

αύτοί 
σφήσιν άτασΟαλίτ,σιν ύπέρ μόρον άλγ’ έ- 

χουσιν. 
Ένώ έρρέθη είς τδν Αϊγισθον τί έμελλε 
νά πάθη παραβαίνων τδ δίκαιον, αύτδς έν 
τή έλευΟερία του καί περ πάντα γινώσκων, 
παρεδόθη δμως εί; τήν δρμήν τή; καρδία; 
του καί κατεστράφη' καί καταστρεφόμενο; 
εί; τδν θεόν άνάγει τρόπον τινά τήν κατα
στροφήν του’ διότι έκ θεών φησί, ώς πάντε; 
φασί, κάκ’ έμμεναι' ό δ’ έή άτασθαλίη ύπέρ 
μόρον κτείνεται ύπδ τοΰ Όρέστου. τιμω
ρούμενοι λοιπόν οΰτω οί άνθρωποι καί 
ποινά; τίνοντε; ένεκα τών εκουσίων αύτών 
κακών πράξεων, είς τδν θεδν άναφέρουσιν 
δσα πάσχουσιν έκ τών ιδίων αύτών α
μαρτιών. Τήν άντίθεσιν δέ ταύτην Οά ίδω
μεν κατωτέρω καί πολλαχοϋ τών ομηρι
κών έπών.
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Άλλ’ άκολουθήσωμεν νϋν τδν ελεύθερον 
τοΰτον χαρακτήρα πόσον είς άκρον Αντι- 
θέσεως ανέρχεται καϊ περιφανώς διατρα- 
νοΰται έν τώ προκειμένω δράματι, ιδία διά 
τοΰ Χοροΰ καϊ τοΰ Ώκεανοΰ έν πολλοί;, 
οϊτινες Αντιτίθενται πρδς έξαρσιν τοΰ χα
ρακτήρας τούτου τοΰ ελευθέρου και αύτο- 
γνώμονος. διότι ένώ δ Ωκεανός Απέτεινε 
τδ μέγα έκείνο και θειον λόγιον, τδ γνώθι 
σαυτόν’ ούτος, ό τήν έλευθερίαν του πλή
ρη αισθανόμενος Προμηθεύς, τολμηρός καϊ 
άφοβος διατελεϊ απέναντι τών βιαιότε
ρων παθημάτων καϊ τών φοβερωτέρων α
πειλών’ ούδέν ούδαμώς πτοεί αύτδν, δσον 
φρικαλέα και καταπληκτικά καϊ άν έπέρ- 
χονται κατ’ αύτοϋ άθρόα τά δεινά, διότι 
συναισθάνεται έαυτδν οντα αληθώς και υ
πάρχοντα έν τή έλευθερία αθάνατον και 
πνεΰμα έλεύθερον.

Είς τδν βαθμόν τοΰτον τής έν τή έλευθε- 
piep .διανοητικής άναπτύξεως, 8ν έξαγγέλλει 
καϊ τεκμήριο! διά γλώσσης πυρώδους καϊ 
πνοής δαιμόνιας έν τώ δεσμώτη Προμηθεΐ 
δ ποιητής, είχε φθάσει πρώτον τδ ελληνικόν 
έθνος έν τή παγκόσμια) ιστορία. Καϊ δή 
έν ταύτη διέποαξε τά γιγαντιαϊα έργα έν 
τε τή τέχνη καϊ τή έπιστήμη καϊ τώ κα
θόλου πολιτισμώ ύψίπολις γενόμενος’ καϊ 
έν αύτή ταύτη κατέπεσεν είς τά αίτιατά 
τής έντεΰθεν άμαρτίας αστραπηδόν, δ·.’ ήν 
μάλιστα βαθμηδόν κατέλαβεν άντίθεσιν 
πρδς τδ Οεϊον καϊ τούς θείους νόμους, είς 
ΰψιστον βαθμόν κατ’ όλίγον έπιταθεϊσαν 
έσωτερικώς καϊ τήν φθοράν έπενεγκοΰσαν, 
τήν σωτηρίας δεομένην.

Ό λοιπός τότε κόσμος, οϊ τε τήν ’Ασίαν 
οίκοΰντες καϊ οί περί τήν Εύρώπην έν τοϊ; 
ψυχροί; τόποις, μονομερή τινα άμφότεροι 
έχοντες άνάπτυξιν, κατώτερον άπετέλουν 
βαθμόν καϊ είς κατώτερον διετέλουν στά- 
διον’ διότι οί μέν κατά τδν Άριστοτέλην 
(Πολ. Ζ. 6-) διανοητικοί μέν καί τεχνικοί 
τήν ψυχήν, άθυμοι δέ, άνελεύθεροι καϊ άρ- 
χόμενοι καϊ δή δουλεύοντες διετέλουν καϊ 
εις ούδεμίαν άνήγοντο άντίθεσιν ούτε πρδς 
τδ Οεϊον ούτε πρδ; τδν δεσπότην’ οί δέ διά

νοιας μέν ένδεέστεοοι οντες καϊ τέχνης καί 
τοΰ φλογωποΟ πυρδς έστερημένοι, Οιμοει- 
δεϊς δέ καϊ ελεύθεροι, άπολίτευτοι, ήτουν 
άνευ νόμων καϊ τοΰ πλησίον άρχειν ούκ έ
δύναντο. Άντιθέτως δέ πρδς άμφότερα ταΰ
τα τά άκρα τδ ελληνικόν έθνος καϊ ένθυ· 
μον καϊ διανοητικόν ην, διόπερ έλεύθερον 
διετέλει καϊ βέλτιστα πολιτευόμενον, πε· 
πολιτισμένον δηλονότι.

Οί δύο ούτοι χαρακτήρες τοΰ ελληνικού 
έθνους τδ ένθυμον καϊ τδ διανοητικόν, ή 
έλευθερία καϊ ή διάνοια συνυφίστανται καϊ 
διαγράφονται σαφέστατα έν τώ δράματι' 
διότι έν ω διήρει τδν κόσμον τδν άρχαϊον 
ένθεν καϊ ένθεν μονομερής άνάπτυξις τοΰ 
Ουμικοϋ καϊ τής δ'.ανοίας, έν τή κλεινή κα
τά πρώτον 'Ελλάδι ύμνήθη ό θείος ύμέ- 
ναιος τής αρμονίας τή; έλευθερία; μετά τής 
διανοίας, ώς φθέγγεται φλογεροϊς ρήμασιν 
δ τδν έλληνισμδν, δηλονότι τδν είς τδ ση- 
μεϊον τοΰτο ύψωθέντα άνθρωπον, έκπαρι- 
στών τοΰ Αισχύλου Προμηθεύς, δστις έν τή 
μεγαλειότητι τής έλευθερίας καϊ διανοίας 
αύτοϋ απτόητος πίπτει ύπδ τδ κράτος καϊ 
τδ βάρος τοΰ ύβρισθέντος ήθικοΰ νόμου καϊ 
τής ανάγκης τοΰ πεπρωμένου τούτου. Καϊ 
τορόντι έν τή συναισθήσει καϊ μόνη τής ε
λευθερίας τδ άνθρώπινον πνεΰμα Αναγνωρί
ζει έαυτδ 3ν ήθικδν καϊ θείου μετέχον, αύ- 
τοτελές καϊ αύθύπαρκτον καϊ αθάνατον 
καϊ γίνεται ούτω άληθώς δ ε/ ΑεογιοΓς· ί- 
.1(ύ0ιρος. Τδ Οεϊον τοΰτο πνεΰμα άπδ τών 
'Ομηρικών χρόνων καϊ άποτέρω άρξάμενον 
έζωογόνει τήν Ελλάδα έν συνόλω μέχρι 
Αισχύλου καϊ περαιτέρω.

'Ω; τοιοϋτον δέ εύθύς έξ άρχής φαίνε
ται είς άντίθεσιν καί τινα πάλην ένίοτε 
πρδς τδ Οεϊον’ τοσαύτη ή συναίσθησις τής 
έλευθερίας! καϊ είς μάχην ένίοτε κατ’ αύ- 
τοΰ Αντιτάσσεται εί μή κατά τοΰ ανώτα
του Διδς, 8ς διευθύνει μόνον έν τή Ίλιάδι 
τά πάντα, κατά τινο; όμως άλλης θεότη- 
τος. Ό Τυδείδης τιτρώσκει τήν Άφροδί- 
την, τδν *Αρην* άλλος τοΰτον τδν θεόν έ
χων ύπέρ έαυτοΰ, κατ’ άλλου έπερχεται, 
καϊ άλλος τδν Δία ή άλλον τινά Οεδν μέμ- 

ναίου; τότε Ακούοντας καϊ Οεωμένους τδν 
Προμηθέα ύβρίζοντα μέν τδν Δία Ορασέως, 
πάσχοντα δέ άμα σκληρώς, καθ’ δσον μά
λιστα ύπό τε τοΰ Χοροΰ λίαν εύλαβώς Α
νυμνείται καί δοξάζεται δ Ζεύς, ύπδ δέ τοΰ 
Ώκεανοΰ καϊ τοΰ Έρμοΰ γίνεται περιφανής 
καϊ εύγλωττος έξίσου άναίρεσις τών τε- 
τολμημένων λόγων τής λίαν ύψηγόρου αυ
τού γλώσσης. Ό μέν Χορός εύσεβώ; πάνυ 
ύπερυψοϊ τδν Δία τδν παντοδύναμον, πρδς 
8ν τδ ανθρώπινον μεγαλεΐον ώς σκιά δνεί- 
ρου παραβάλλεται, καί ή ανθρώπινη αδυ
ναμία έντόνως χαρακτηρίζεται,είς εύβουλίαν 
δέ σοφήν καϊ μετριότητα προτρέπεται λίαν 
φιλικώς δ ατάσθαλος καϊ αυθάδης έν τή έ
λευθερία του έ'λλην Προμηθεύς. Ό δέ ’Ω
κεανός παραινεί αύτδν τδ γινώσκειν έαυτδν 
καϊ τδ μή είς κέντρα λακτίζειν, τούς αι
ωνίου; νόμους δηλονότι μή άκύρους θέλειν, 
τδ μή μεγαληγορεΐν καί ύπερηφανεύεσθαι, 
καϊ διαρρήδην τδν μέμφεται δτι ούδέ— 
πω ταπεινός, ούδ’ εϊκει κακοϊς, λίαν δέ 
λάβρος καϊ δτι ματαία γλώσσγ, ζημία προ- 
στρίβεται καί δτι τυγχάνει οίηματίας’ δτε 
παραπλήσιά τινα λέγει πρδς αύτδν δ Ώκεα
νδς,οϊα δ Άρτάβανος παρ’ Ήροδότο» λέγει έν 
συμβούλιο) πρδς τδν μέγαν βασιλέα Ξέρξην, 
βουλόμενον νά έκστρατεύση κατά τής Ελ
λάδος. «Όράς τά ύπερέχοντα δένδρα ώς 
κεραυνοί δ Θεδς, ούδέ έα φαντάζεσθαΓ τά 
δέ μικρά ύδέν μιν κνίζει ; δράς ώς είς οι
κήματα τά μέγιστα αίεϊ καϊ δένδρεα τά 
τοιαΰτα έπισκήπτει τά βέλεα’ φιλέει γάρ 
δ θεό; τά ύπερέχοντα πάντα κολούειν.»

Έν τέλει δέ άφοΰ ουτω ώ; εχθιτος Οεοϊς, 
άνους, άγαν έλευθερόστομος θρασύς καϊ ύ- 
ψηλόφρων, τών άλλων μόνον σύμβουλος, 
καϊ ύπερφίλαυτος κα’ι ύβριστής καί πολλά 
τοιαΰτα καλείται καϊ χαρακτηρίζεται, ά- 
ποκαλεϊται ύπδ τοΰ Έρμοΰ καϊ φρενόπλη- 
κτος καί δεινήν πάσχων νόσον, τήν νόσον 
ταύτην, ήν ήμεΐς έκαλέσαμεν άντίθεσιν έξ έ
λευθερία; κατά τοΰ θείου.

Έκ τών είρημένων πάντων συνάγομεν 
δτι έν τοΐς διαγραφεΐσι και διακεκριμένοι; 

| στοιχείοις τοΰ δράματος έγκειται ή έξης 
32.

φεται, διότι ήττήθη, ή διότι απέτυχε καϊ 
έτώσιον έβαλε βέλος, ώς δ άλλος πάλιν είς 
Οεδν Ανάγει τδ κράτο; του. Ό Αγαμέμνων 
βαρύ στενάχων λέγει
9. 1C— Ζεύς με μέγα Κοονίδης άτη ένέ- 

δησε βαρείη, 
σχέτλιος, 3; τότε μέν μοι ύπέσχετο καϊ κα- 

τένευσεν 
νΰν δέ κακήν Απάττν βουλεύσατο’— 
Πρέσβα Διδς Ουγάτηρ ’'Ατη, ή πάντας άά“ 

ται. Τ. 90 — 
καϊ πολλαϊ τοιαϋται έκφράσεις έτι πικρότε
ρα! πολλαχοΰ. Ή συνείδησις τής έλευθέ- 
ρας ένεργείας ούδένα νόμον άλλον γνωρίζει 
ή τδν νόμον τοϋ θέλω’ άν τδ θέλω συμπί- 
πτη μέ τό θέλω τοΰ θείου, αίρεται κα! ύ- 
ψοΰται" άν δέ παραλλάσσή, Αντιτάσσεται 
καϊ άντιτίθεται καϊ πίπτει. Κατά τοΰτο, 
ώς μοι φαίνεται, καϊ δ Πίνδαρος ταυτίζει 
μέν θεούς καϊ άνθρώπους, εϊτα διαστέλλει 
αύτούς κατά φοβεράν διάστασιν 
Νεμ. Γ/. 1—"Εν άνδρών, Sv θεών γένο;’ 

έκ μιας δέ πνέομεν 
ματρδς Αμφότεροι’ διείργει δέ πάσα κεκρι- 

μένα 
δύναμις, ώ; τδ μέν ούδέν, δ δέ χάλκεο; Α

σφαλές αίέν εδος 
μένει ουρανό;’ αλλά τι προσφέρομεν έμπαν 

ή μέγαν 
νόον ήτοι φύσιν Αθανάτοι;" 
καίπερ έφαμερίαν ούκ είδότες ούδέ μετά 

νύκτας 
άμμε πότμος άντιν’ έγραψε δραμεϊν ποτέ 

στάθμαν.
Οΰτω δή καί δ δεσμώτης Προμηθεύ; έν τώ 
χαρακτήρι τής έλευθερίας στενάζων βαθέω; 
καϊ πάσχων ένεκα τή; άμαρτίας παρίστα 
ται άναγκαίως είς δεινήν άντίθεσιν πρδς 
τδν ΰψιστον Οεδν τής τότε πολιτείας καϊ 
τή; θρησκείας, τδν Δία, καϊ πεπασσαλευμέ- 
νος ύπδ τδ άδήριτον κράτο; τής άνάγκη; βοή 
κατ’ αύτοϋ καϊ μανιωδώς θρασύνεται ώς 
πολέμιος καϊ έχθρδς, οϊος καί είνε πράγ
ματι, πλήν Ατρόμητο; ώς θεός τις καϊ αύ
τδ; Αθάνατος. Ούδόλως δθεν, ώς νομίζομεν, 
έδύνατο τοΰτο νά σκανδαλίστ) τού; ’Αθη- 

(ΟΜΠΡΟΣ ΦΤΛ. Ζ'.)
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έννοια, δτι δ άνθρωπος έν τή έλευΟερίιη αύ
τοΰ, (ώς δν ελεύθερον και πνευματικόν) ά- 
μαρτάνων καϊ τά ανθρώπινα δρια τά άνω
θεν αύτώ διαγεγραμμένα παραβαίνων καϊ 
ένεκα τούτου πάσχων κα'ι τιμωρούμενος 
ύπό τοΰ πεπρωμένου περιίσταται είς άντί- 
Οεσιν καϊ διαμάχην πρός τό Οεϊον καί την 
άκαμπτον δικαιοσύνην είς βαθμόν, ώστε ό 
άφρων νά είπη ούκ έστι θεός.

Μένει οθεν νά ίδωμεν, ποιαν ό δαιμό
νιος Αισχύλος έπάγει λύσιν τοϋ φοβερού 
τούτου της άνθρωπότητος δράματος.

Δ'. Λύσις.

Ή λανθάνουσα τίς όλης ισχυρά; καί μοι
ραίας άντιθέσεως έν τώ δράματι λύσις ανευ
ρίσκεται μέν έν αύτή ταύτη τή συνυφή και 
οικονομία τοϋ ποιήματος’ διότι πάσχει μέν 
ό Προμηθεύς δεινώς καί πάσχει τά έσχατα, 
δέν άπόλλυται δέ άνευ έλπίδος, καθό άΟά- 
θατρς πρώτον καί εΐτα ώς μέλλων νά λυ
τρωθώ κατά την παράδοσιν αύτοΰ τούτου 
τοΰ μύθου’ πλήν ιδία διοράται η λύσις, 
ήν ό υψηλός και ιεροφάντης τραγικός νοεί 
μετά μαντικού πνεύματος έν τοΐς έξης κα1. 
ώς έξης.

’’Οτε ό χορός φοβείται λίαν την έλευθε- 
ροστομίαν καί άγαν αύτοΰ Ορασύτητα, α
πλώς είπεΐν την άντίθεσιν, καϊ φοβείται 
λίαν καί φρίττει περί τής τύχης του, ούδέν 
προβλέπων τών πόνων καί ταλαιπωριών 
του τέρμα, ό Προμηθεύς εί κα1. δεινώς αν
ταγωνίζεται, διαρϊηδην και δή άπειλητικώς 
ανακράζει τάδε : δ Κρονίδης άκαμπτος και 
σκληρός τήν καρδίαν τυγχάνει, τραχύς μέν 
τώ ρντι εΐνε ό Ζευς καί υπέρ έαυτοΰ τό δί- | 
καιον έχει, άλλ’δμως θά γείνη ποτέ μαλα- 
κογνώμων καί παύσας τήν σκληρήν έργήν 
θά έλθη είς αρμονίαν καϊ φιλίαν πρός αύτόν 
μετ’ άμοιβαίας σπουδή; καϊ προθυμίας, ή
τοι έφέλξεως αμοιβαίας.

οίδ’ οτι τραχύς κα'ι παρ’ έαυτώ 
τό δίκαιον έχων Ζεύς’ άλλ’ έμπης 
μαλακογνώμων
έσται ποθ’, όταν ταύτη ραισθή’

ηή>· <J’ έιτύραμνον στορίσΛς <5pyz/r 
είς άρθμόν έμοΐ xal ^ι.ίότητα 
σπεΰόων σπεΰόοντί ποθ’ ηξει.
Μετά δέ ταΰτα έκδιηγηθέντος τοΰ Προ- 

μηθέως όσα άγαθά διά τοϋ πυρός έδωρήσατο 
είς τό ανθρώπινον γένος, δ Χορός εύελπίζε- 
ται δτι άμα τών δεσμών λυθείς δ Προμη- 
Οευς καϊ ώς είπεΐν άπό τής αμαρτίας καϊ 
τής συνεπείας αύτής απαλλαγείς, θά ίσχύη 
όσον ό Ζευς, άτε πνεΰμα ελεύθερον καϊ δί
χως τότε αμαρτίας (έγώ είπον θεοί έστε.) 
Ό δέ Προμηθεύς πρός ταΰτα αποκρίνεται 
αυθις προφητικό» τφ πνεύματι δτι δέν ει- 
νε μοιραίον νά λυθή άνευ ποινής καϊ άνευ 
παθημάτων, άλλ’ άφοΰ πάθη άπειρα κακά, 
έν άποτάτω μέλλοντι μόλις έκφεύγει τών 
δεσμών, προστίθησι δέ δτι ούδεμία διανοη
τική άνάπτυξις δύναται νά υπερβή τόν νό
μον τής άνθρωπίνης ηθικής άτελείας, (τέ
χνη δ’ άνάγκης άσθενεστέρα μακρώ’) τόν 
νόμον τοΰτον τής ήθικής άνάγκης, 8ν εύθύ* 
νουσιν αί Έρινύες καϊ αί Μοϊραι, αί έκπροη 
σω πούσι τούς αιωνίους εμφύτους ήθικους νό
μους, περϊ ών καϊ δ Σοφοκλής λέγει’

Ύψίποδες ούρανίαν δι’ αιθέρα 
τεκνωθέντες, ών ’’Ολυμπος, 
πατήρ μόνος, ούδέ νιν θνητά 
φύσις άνέρων έτικτεν’ ούδέ μήποτε 
λάθα κατακοιμάσει.
μέγας έν τούτοις θεός ούδέ γηράσκει. Οίδ.

866 —
Ύπέρ δέ τών ήθικών τούτων αιωνίων νό

μων, ού; διά τών Έρινύων καϊ τών τριμόρ- 
φων Μοιρών έκδηλοί, αίρεται δ ποιητής εί; 
ΰψος υπέρτατον, εις τήν ύψίστην ιδέαν τοϋ 
άγαθοΰ τοΰ Πλάτωνος- Τούτων, λέγει, ούδέν 
ίσχυρότερον, ούδέν έτερον όνομα υπέρτερο·»’ 
δ Χορός δέ συνάγει δτι δ Ζευς άρα εινε άσθε- 
νές-ερος’ διότι δ,τι δέν εΐνε πρός άλλο παρα
βαλλόμενου ίσχυρότερον, θά ήνε άναγκαίω; 
ή ίσον η κατώτερον’ καϊ έπειδή δ Ζεύς δέν 
ταυτίζεται έν τή συνειδήσει τών άρχαίων 
Ελλήνων μέ τάς Μοίρας καϊ τάς Έρινύας, 
διαστέλλεται δέ καϊ διά τοϋ ονόματος, συμ- 
περαίνεται ότι εινε άσθενέστερος, οπερ δη- 
λοΐ σαφώς ότι ούδ’ αύτό; νά μεταβάλη αύ- 

τούς τούς νόμους δύναται’ διότι τό άγαθόν, 
τό όντως ον, αυτό καθ’ εαυτό δέν δύναται 
ή νά ήνε ταύτόν έαυτώ. Ούδ αύτδς, επιλέγει 
δ Προμηθεύς, δύναται νά έκφύγη τήν πε- 
πρωμένην. έρωτώντος δέ διαλεκτικώς τοΰ 
Χορού καί τί άλλο εΐνε πεπρωμένον 
είς τόν Δία πλήν νά αρχή άεϊ, δέν έξη- 
γεϊται πλέον’ επειδή ο τι πρότερον ρη- 
τώς είπε, δέν ένοήθη, δτι δηλ. δ Ζευς έχει 
μέν τό δίκαιον καϊ δικαίως εινε σκληρός καϊ 
αυστηρός, πλήν θά έλθη ποτέ είς αρμονίαν 
καϊ άγάπην άμοιβαίως καϊ άντί σκληρού 
καϊ φοβερού θεοΰ Οά γείνη ήπιος καϊ άγα- 
πών πατήρ. ’Επειδή λοιπόν τό μυστήριον 
τοΰτο τή; θείας άγάπης δέν ένοήθη έτι υπό 
τών άνθρώπων, καϊ ενόσω δέν έννοεΐται, 
δέον νά τηρήται καλώς ώς μυστήριον, έως 
άποκαλυφθή ένϊ έκάστω δ λόγος ουτος τή; 
σωτηρίας καϊ έκφύγη έν τούτω τά δεσμά 
τή; αμαρτίας καϊ τής συμφοράς. Κατόπιν 
προϊόντος τοΰ λ,όγου μετά τής Ίοΰς επα
ναλαμβάνει ό,τι καϊ πρότερον, δτι ούδέν τέρ
μα τών μόχθων κα1. τών δυστυχημάτων αυ
τού υπάρχει πριν τοΰ καιροΰ,πριν δηλονότι δ 
τιμωρών νΰν Ζεύς έκπέση τής τιμωροΰ άρ
χή; καί άπό τιμωροΰ γείνη φιλών καϊ σώ- 
ζων. Άπορούση; δ’ αυθις καϊ τής Ίοΰς εις 
τό προφητικόν καϊ τήν χρησμωδίαν ταύτην 
περϊ τή; υπό τίνος τοιαύτη; πτώσεως τοΰ 
Διός, συμφώνως τή αύτή έννοια άποκρίνεται 
δτι αύτός ύφ’ αύτοΰ Οά πέση, ήτοι θά με~ 
ταθ-ίι/θή, ένεκα τών ιδίων αύτοΰ βουλευμά
των’ διότι Οά τελέση τοιοΰτον γάμον, έξ 
ού θά γεννηθΐ} παϊς τοΰ πατρός ιρέρτε- 
ρος, δ^ι; καί Οά λυτρώση αύτόν. εΐτα άκρι- 
βέστερον περιγράφεται πώς έκ τής έπαφής 
τοϋ Διό; Οά τεχθή έξ αύτής "Επαφος καί 
έκ τής γενεά; ταύτης τελευταΐον θά γεννη- 
Οή δ σωτήρ του, δέκατος τρίτος έκγονος' 
μυθολογικώτερον έκπεφρασμέναι ίδέαι, οΐον 
καϊ ή Άθηνά έτέχθη άλλως πως έκ τή; 
κεφαλή; τοΰ Διός, ήτις εΐνε αύτή ή ι
δέα τής σοφίας, καϊ ενταύθα έκ τοϋ φοβε
ρού Οά γεννηθή ή ύψίστη ιδέα τού ά- 
γαθοϋ, ή άγάπη δηλονότι καί δ έλεος, 
8; θά λυτρώση αύτόν. Καί δ Ζευς αυθις Οά

ήνε Ζευς καϊ αρχών, διότι ένώ έρωτά ή Ίώ, 
ούδ’ έστιν αύτώ τήςδ’ άποστροφή τύχης ; 
οϋτο; άποκρίνεται : ού δήτα, πλήν έγώ έκ 
δεσμών λυθώ. Αυθέντος άρα αύτοΰ έκ δε
σμών καί έλεηθέντος, αυθις τό κύρος τοΰ 
Διός Οά ήνε τό αύτό.

Ό δέ τεχθησόμενος παϊς,δ μυθολογικώτε* 
ρον κατά χρησμωδίαν γενεαλογικώς καϊ διά 
πολλών παρασταθεΐς, τελευταΐον πνεύματι- 
κώτερον εκλαμβάνεται αυτό τοΰτο, άγάπη 
καί έλεος, καϊ δή άντιπαραβάλλεται σαφώς 
πρός τά πυρίπνοα βέλη καί τού; κεραυνού; 
τοΰ Διός,τά σύμβολα τοϋ φόβου καϊ τρόμου, 
τών έναντίων τή; άγάπη; καί τοΰ έλέου 
καί έμφαντικώτατα περιγράφεται άνώτερος. 
Τοϊον παλαιστήν νΰν παρασκκευάζεται 
έπ’ αύτός αύτώ, δυςμαχώτατον τέρας, 
βς ό>) κεραυνού κρείσσον’ εύρήσει φ.Ιύγα, 
βροντάς θ'ύπερΰά.Ι.Ιοντα κρατερόν κτύπον, 
θα.ίασσΐαν τε, γής τινάκτειραν, νόσον 
τρίαιναν, αιχμήν Ποσειόωνος σκεΰζι. 
Τίνα άλλην τωόντι φλόγα δύναταί τις νά 
νοήση ή φαντασθή τοΰ κεραυνού άνωτέραν 
καϊ ίσχυροτέραν ή τήν ζώσαν καί φλέγου- 
σαν άγάπήν, ήν καϊ έν άρχή ύπεδήλωσεν ; 
Έπϊ τούτω όθεν και θρασύνεται καί τολμά, 
καί ούδέν φοβείται, ώς κάτοχος τοΰ μυστη
ρίου τούτου τή; ύψίστη; τοΰ άγαθοΰ ιδέας, 
τής άγάπης’ καϊ ώσεϊ έπιχαίρων λέγει οτι 
καί ή άρά τού Χρόνου (Κρόνου) όντως ποτέ 
Οά τελεσΟή, και δή δτε έλθη τό πλήρω
μα τοϋ χρόνου διελθόντος τοΰ άνθρώποο 
διάφορα άναπτύξεως στάδια, τή; διανοητι
κής καϊ τή; ελευθερία; καϊ έλευθέρα; βουλή- 
σεως, τής αμαρτίας καί τής ποινής κατά 
τόν νόμον τής δικαιοσύνης, θά έπιφανή τέ
λος ή άγάπη, καθ’ ήν δ άνθρωπος έν έλευ
Οερία Οά αγαπά άληθώς τό άγαθόν ήτοι τόν 
θεόν, και δ θεός θά άγαπά αύτόν καϊ ουτω 
παυσάση; τής άντιθέσεως έκουσία βουλήσει 
Οά ένωΟή δ άνθρωπος διά τής ύψίστης άγά
πης μετά τοϋ αγαθού έλεύθερος καϊ παντός 
δεσμού λελυμένος.

Όμοία τις λύσις διά τή; χάριτος δίχως 
δ αιώνιο; ήθικός νόμος νά παραβλαφθή νοεί
ται καϊ έν τή Όρεστιάδι.
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Έκεϊ δ Όρέστης εκδικούμενος τδ αίμα 
τοϋ πατρός του, τοΰ ’Απόλλωνος κελεύσαν- 
τος, γίνεται μ.ητροκτόνος' διώκεται ύπδ 
τών αμείλικτων Έρινύων, τών άγρυπνων 
φυλάκων και τιμωρών τοΰ εμφύτου ήθικοϋ 
νόμου. ’'Ερχεται τέλος είς ’Αθήνας καϊ έ
κεϊ κελεύσει τίς Άθην&ς δικάζεται έν τώ 
ίερώ δικαστηρίω τοϋ Άρείου Πάγου, ένθα 
θεοί δικάζουσι τήν δίκην. Γενομένης ίσο- 
ψηφίας ή Άθηνά τίθησι τήν έαυτής λευκήν 
ψήφον καί ουτω δ Όρέστης άθωοϋται καϊ 
λυτροϋται τής άγριας τών Έρινύων κατα- 
διώξεως. Αί Έρινύες οίονεΐ διαμαρτυρόμε- 
ναι άναβοώσιν έπανειλημμένως

Ίώ θεοί, νεώτεροι παλαιούς νόμους 
καθιππάσασθε κάκχειρών εΐλεσθέ μου" 
έγώ δ’ άτιμος ά τάλαινα βαρύκοτος

έν γά τάδε, φεΰ.
Οθεν καί ένταΰθα νεώτεροι θεοί, νεώτεραι 

δηλονότι ίδέαι, άγουσιν είς τήν τελειότητα 
τής άγάπης καί τοΰ έλέου.άλλά καταργεΐται 
ό νόμος δ ηθικός ; όχι. ή Άθηνά αντιφωνεί 
πρδς αύτάς έπιβοώσας, δτι δέν κατηργήθη 
ούδ’ ήκυρώθη αύτών ή δύναμις καϊ τδ κράτος.

ού νενίκησθ’ άλλ’ ίσόψηφος δίκη
έξήλθ’ άληθώς, ούκ ατιμία σέθεν.

Ώς καϊ δ απειλούμενος ύπδ τοΰ Προμηθέως 
Ζεύς έν τώ προκειμένη δράματι,όσα άν άπει- 
λήται,μέχρι τής λυτρώσεως αύτοΰ απειλείται' 

ούκ έστι τούτω τήςδ’ απαλλαγή τύχης 
—πλήν έάν έγώ λυθώ έκ δεσμών.

καί πρότερον έν οίς λέγει: 
μαλακογνώμων έσται δταν ταύτη ραισθή, 
τήν δ’ άτέραμνον στορέσας δργήν είς 
άρθμδν έμοϊ καϊ φιλότητα σπεύδων 
σπεύδοντι ποθ’ ήξει.

Ουτω δή καϊ ή ΆΟηνα καταπραύνει κα’ι ε
ξευμενίζει τάς τιμωρούς θεάς τιμήν και λα 
τρείαν αύταΐς ύπισχνουμένη καϊ παρεχομέ- 
νη έν τή χώρα αύτής. και έξευμε- 
νισθεϊσαι άπδ τοΰδε Εύμενίδες καλούν
ται καϊ εύσεβώς λατρεύονται. Όμοίαν λοι- 
πδν λύσιν νοοΰμεν και έν τώ δεσμώτη Προ
μηθεϊ, τήν διά τής άγάπης καϊ φι.Ιότητος 
(θείας Χάριτος) λύσιν καϊ λύτρωσιν τής άν- 
θρωπότητος άπδ τής μοιραίας ποινής.

ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ-

(’Λπόσπαπχ/α ίχ τΐχ Έν vij Συρία 
ηερίΎ,γι'ιοεως τοΰ Κ. Ε. Βογί.)

***!***

Έφεσος, 2 Νοεμβρίου 1872.

Έγκαταλείψαντες τήν Κωνσταντινούπο
λή τήν 31 ’Οκτωβρίου έπέβημεν τοΰ Αύ- 
στριακοϋ άτμοπλοίου, άναχωροϋντος διά τά 
παράλια τής Συρίας. Αί μονότονοι όχθαι 
τής θαλάσσης τοΰ Μαρμαρά, αί δμαλαϊ 
γαϊαι τής Τροράδος, οι βράχοι της Τενέδου, 
οί κατάφυτοι κήποι τής Μιτυλήνης καϊ τοϋ 
σμυρναϊκοΰ κόλπου παρήλασαν κατά σειράν 
ένώπιόν μας. Δεύτερον ήδη ή πατρϊς τοϋ 
Όμηρου μέ δέχεται είς τούς κόλπους αύ
τής· ιδού πάντοτε ή αύτή φιλαρέσκως κα- 
τακεκλιμένη είς τούς πρόποδας τοϋ όρους 
Πάγου. 'Π Σμύρνη, ώς αί πλεΐσται τών 
τουρκικών πόλεων, δέν προσφέρει τι λόγου 
άξιον' δύναται τις δθεν καί έκ τοΰ κατα
στρώματος νά λάβη τελείαν ιδέαν τής σκη- 
νογραφικής αύτής έκτάσεως χωρίς νά άποβι- 
βασθή είς τήν ξηράν. ’Εξ άλλου είναι πα- 
λαιά γνώριμος καϊ σκέπτομαι νά μεταχει- 
ρισθώ τάς ώρας τής διαμονής μου δπως έ- 
πισκεφθώ τά έρείπια τής ’Εφέσου. Έπορεύ- 
Οην λοιπδν είς τδν σταθμδν τοΰ σιδηροδρό
μου Άϊδινίου, διευθυνομένου ύπ’ άγγλικής 
έταιρίας' τδ ύλικδν, τδ προσωπικόν, τδ έ- 
στιατόριον, τά πάντα είναι έπϊ τδ άγγλικώ- 
τερον. Φαντασθήτε πόσον άντίθετος καϊ 
τερατώδης φαίνεται ή βρετανική αυτή διεύ- 
Ουνσις ύπδ τδν ώραϊον ούρανδν τής Ιωνίας ! 
Ό πρώτος σταθμδς ύπάρχει είς τήν γέφυ
ραν τών κιρβανίων, όπου έκατοστύες καμη
λών έμφράττουσι τήν οδόν καϊ τήν προσπέ- 
λασιν. Τίποτε δέν δύναται νά παραστήση 
τήν ταραχήν τήν κυριεύουσαν τδ πνεϋμα 
τοϋ περιηγητοΰ ένεκεν τής άντιθέτου ταύ
της συνεργασίας' έξ ένδς αί κάμηλοι φορ
τωμένοι έκ βάμβακο; καϊ έκ σύκων θέ- 
τουσι βραδέως τούς μεγάλους αύτών πόδας 

ψάνων τής έλληνικής τέχνης,δηλαδή,κεφαλή 
κεχωρισμένη έκ τοΰ σώματος καί κατατεθει
μένη σήμερον είς τδ μουσεϊον τή; Αγία; Ει
ρήνη; έν Κωνς-αντινουπόλει.Τδ εκλεκτόν τοΰ
το έργον τή; ιωνική; τέχνη-, άνώτερον τής 
αττική; τέχνη;, τδ αριστούργημα τοΰτο 
ανωνύμου τινδ; Λυσίππου, άμιλλάτται πρδς 
τά ιστορικά μαρμάρινα έργα τών ήμετέρων 
μουσείων. Όσον παρατηρεί τι; τήν σκεπτι
κήν ταύτην μορφήν, τόσον φαίνεται βαθεΐχ 
καϊ μελαγχολική. Τά χείλη τή; Ιωνίας έμ- 
φαίνουσι τήν ήδυπάθειαν καϊ τήν .ίρωνείαν, 
τδ δέ αόριστον αύτή; βλέμμα πλανάται εί; 
τδ αχανές. Διήλθον περισσότερον τή; ώρας 
παρατηρών τδ άοχαϊον τοΰτο κειμήλιου καϊ 
ζητών πώς καϊ ποΰ ό άγνωστος τεχνίτη; 
έφεϋρε τήν ιδανικήν ταύτην μορφήν. Π το 
άρα άπεικόνισμα ή επίνοια τή; μεγαλοφυΐας 
του ; Μήπως ήτο ή "Αρτεμις, ή μεγάλη θεά 
τών Έφεσίων ; Τότε έννοώ διατϊ συνέτοε- 
χον έξ όλων τών μερών τής Άσία; ίπω; 
Οαυμάσωσιν αύτήν.

Είς τήν έκταμένην ταύτην πεδιάδα δέν 
ευρομεν άλλο τι είμή διασκορπισμένα έρεί- 

| πια, ίσολιθώματα ναών καί ίχνη κτιρίων- 
ένεκεν δέ τή; συντομίας τού καιροΰ δεν ή
δυνήθην νά έρευνήσω έπωφελώ; τά μέρη 
ταϋτα, άλλ’ έβλεπον αύτά έπιπολαίω; ώ; 
τούς Αμερικανού;, οΐτινες μέ έσυνόδευον καί 
οΐτινες έζήτουν παρά τοΰ Έλληνο; ξεναγού 
τδν ναδν τή; Άρτέμιδος ύπέρ τοΰ οποίου 
μόνον έφαίνοντο ποοκαταλελειμμένοι. Ό Κ. 
Wood, ζ, ύπομονητικδς έρευνητή; τών έ
ρειπίων τή; ’Εφέσου, ευρεν έπϊ τέλου; αύτδν 
πρδς δεξιάν τή; πόλεως, μεταξύ τοΰ όρου; 
Πρίωνος καϊ Άγιασολούκ' οί έργάται αύτοΰ 
έξόρυττον έκ τών άνασκαφών παμμεγέθει; 
ραβδωτού; στύλου; έχοντας διάμετρον ένδ; 
καϊ ήμίσεος μέτρου. Παντού βλέπει τι; έ
ρείπια άνηκούς-ου πλούτου, ς-ήλους έκ σμα“ 
ραγδοπρασίνου χρώματος, κιονόκρανα έξ 
άμυγδαλωτοΰ πορφυρού μαρμάρου, κίονας 
έκ πρασίνου ή ερυθρού γρανίτου, τούς ο
ποίου; ευρίσκει τις καθ’ άπασαν τήν Α
σίαν καϊ οΐτινες εΐναι μάρτυρες άψευδεϊ; 
έκλείψαντο; πολιτισμού. Τά έρείπια ταύτα

μεταξύ τών σιδηρών ράβδων, έξ άλλου ή 
ατμοκίνητος άμαξα διά τών απειλητικών 
αύτής συριγμών άναγγέλλει τήν ώραν τής 
άναχωρήσεως. Ένταΰθα ή γραμμή διέρχε
ται πλησίον τουρκικοΰ νεκροταφείου δλως 
σκιερού καϊ σιωπηλού ένεκεν τών μεγάλων 
αύτοΰ κυπαρίσσων. Τρία ή τέσσαρα έκ τών 
δυσκίνητων καϊ σκαιών τούτων ζώων, οδη
γούμενων ύπδ μαύρου τινδς ’Λβυσσηνού,ςα- 
ματοΰσι πλησίον τής Ουρίδος τού ήμετέρου 
βαγονίου καϊ κινοΰσι τάς κεφαλάς των 
μετά τής έρρύθμου εκείνης αίωρήσεως ήτις 
χαρακτηρίζει τά ζώα τάΰτα'δ δδηγδς καϊ τά 
ζώα μάς παρατηροΰσι μετά τοΰ ύποτεταγ- 
μένου καϊ έκπληκτου έκείνου βλέμματος, 
κοινού είς τάς άνθριοπίνους φυλάς καϊ είς τά 
ζώα τή; ’Ανατολής, καϊ φαίνεται ώ; νά έλε- 
γον μετά λύπηςιΤοΰτο θέλει φονεύσει έκεϊνο.

Διελθόντες τήν ώραίαν κωμόπολιν τοΰ 
Βουτζά, τή; οποίας βλέπει τις άριστερό- 
Οεν τάς λευκά; οικία; μεταξύ τών υψηλών 
κυπαρίσσων, διετρέξαμεν έπϊ δύο ή τρεις 
ώρας τά; τελματώδεις καϊ έρημωμένας κοι
λάδας τοΰ Μέλητος καϊ τοΰ Καΐστρου, με
ταξύ τών τιτανωδών καϊ απόκρημνων όρέ
ων σφοδρώς κλονιζόμενων ύπδ τών σει
σμών. Ό πυρετός, ό ωχρός ούτος κυρίαρ
χη; άπάση; τή; Μικρά; Ασίας, κατοικεί 
σχεδδν μόνο; τά; ύγράς ταύτας κοιλάδας 
καί ήδύνατό τι; νά παραστήση τήν πτωχήν 
ταύτην ’Ασίαν ύπδ τά χαρακτηριστικά ένδ; 
πυρετικού φάσματο; καθημένου έπϊ τών έ- 
ρειπίων· Κατέβημεν εί; Άγιασολούκ, ένθα 
ύπάρχουσι τά έρείπια ωραίου τζαμιού τού 
4 5 αίώνο; ρυθμισμένου κατά τδ σχέδιον τών 
λαμπρών οικοδομών τή; Νίκαιας καϊ τή; 
Προύσης. Μετά βραχεΐαν οδοιπορίαν εισέρ
χεται τις είς τήν πεδιάδα τή; ’Εφέσου,ένθα, 
πέριξ τοΰ όρου; Πρίωνοςέκτείνεται σωρός συγ
κεχυμένο; έρειπίων. Τί δέ νά εΐπω περϊ τών 
λίθων τούτων ; "Εκαστο; έχει ίδιάζουσαν 
καλλονήν καϊ διεγείρει εί; τήν διάνοιαν τοΰ 
παρατηρητοΰ μυρίας σκέψεις καϊ μυρίας α
ναμνήσεις.

’Εντούτοις πρό τινων έτών εύρέθη είς τδ 
μέρο; τοΰτο έν έκ τών θαυμασιωτέρων λει
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είναι έπίσης τρανωτάτη άπόδειξις τώνβιβλι- 
κών απειλών ί; άπαντά τις εϊς κάθε βήμα 
έν τώ άρχαίω κόσμω" "ού μή άφεθή λίθος 
έπι λίθω,8ς ου μή καταλυθή » Ό λόγος ού· 
Ίος έξετελέσθη κατά γράμμα- έξ ένδς αί 
παρανομία; τών έθνών, έξ άλλου οί υπόκω
φοι κλονισμοί τή; γής, έπέφεραν βαθμη
δόν τήν τελείαν καταστροφήν πολλών πό
λεων τής ’Ασίας. Ή “Εφεσος ύπό ιστορι
κήν καϊ θρησκευτικήν έποψιν προσφέρει 
πλείστας δσας αναμνήσεις. Ή πόλις αυτή, 
περίφημος διά τδν ναόν τής Άοτίμιδος, 
κατέστη τδ κέντρον τής ιωνικής Ομοσπον
δίας. ’Ενταύθα έγεννήθησαν οί φιλόσοφοι 
Ηράκλειτος καϊ Έρμόδωρος, ό ποιητής Ίπ- 
πόναξ καί οί ζωγράφοι Άπελλής καϊ ΙΙαρά- 
σιος. Ό χριστιανισμός καθίδρυσε μίαν έκ 
τών έπτά εκκλησιών ·?,ν διηύθυνεν ό άγιος 
’Ιωάννης ό Θεολόγος. Είς τήν πόλιν ταύ
την συνεκροτήθη τδ 431 ή τρίτη οικουμε
νική σύνοδος ήτις άφώρισε τδν Νεστόριον 
και τούς οπαδούς αύτοϋ. Βραδύτερον κατά 
τδ έτος 448 συνεκροτήθη και έτέρα σύνο
δος, γνωστή υπδ τδ όνομα ληστρική σύνο
δος, έν ί) ό Διόσκορο; ύπερασπίζετο τά δυσ- 
εβή δόγματα τοΰ Ευτυχίου.

Έπϊ τών κρυπτόμενων βάθρων του θεά
τρου ό Ιΐαΰλος έκήρυξε τήν χαροποιάν εϊδη- 
σιν, ήτις άνεκαίνισό τδ πρόσωπόν τής γής 
έκ τοΰ μέρους τούτου Δημήτριος ό άργυρο- 
κόπος καϊ ό έξηγριωμένος όχλος ώδήγησαν 
αύτδν είς τήν φυλακήν, τά λείψανα τής 
οποίας σώζονται είσέτι έπϊ ένδς μεμονω
μένου λόφου. «Έγένετο δε κατά τδν και
ρόν έκεΧνον τάραχος ούκ όλίγος περί τής 
οδού. Δημήτριος γάρ τις όνόματι, άργυρο- 
κόπος, ποιών ναούς αργυρούς Άρτέμιδος, 
παρείχετο τοϊ; τεχνίται; έργασίαν ούκ δ- 
λίγην" ού; συναθροίσας, καϊ τούς περί τά 
τοιαΰτα έργάτας, είπεν, “Ανδρες, έπίστασθε 
δτι έκ ταύτης τής έργασίας ή ευπορία ήμών 
έστι" καί θεωρείτε καί ακούετε δτι ού μό
νον Εφέσου, άλλά σχεδόν πάσης τής ’Α
σίας δ Παύλος ούτος πείσας μετέστησεν ι
κανόν όχλον, λέγων δτι ούκ είσί Θεοϊ οί 
διά χειρών γινόμενοι" ού μόνον δέ τοΰτο 

κινδυνεύει ήμϊν τδ μέρος εί; άπελεγμδν έλ- 
θεϊν, άλλά καϊ τδ τή; μεγάλης θεά; Άρ
τέμιδος ίερδν είς ούδέν λογισθήναι, μέλλειν 
τε καϊ καθαιρεϊσθαι τήν μεγαλειότητα αύ
τής, ήν ολη ή Άσία καϊ ή οικουμένη σέβε
ται. Άκούσαντες δέ καϊ γενόμενοι πλήρεις 
θυμού έκραζον λέγοντες. Μεγάλη ή *Αρτε- 
μις Έφεσίων" καϊ έπλήσθη ή πόλις ολη 
συγχύσεως.» Αί αναμνήσεις αύται ύπεοι- 
σχύουσιν ένταΰθα παντδς άλλου. Άλλ’ ό
ποια μεταβολή! οποία κατάπτωσι;! δποία 
έρήμωσις ! Οόδεϊ; σήμερον διδάσκει, ούδε
μία φωνή σήμερον ακούεται εί; τά ερημω
μένα καϊ ακατοίκητα ταΰτα μέρη, θά ηναι 
άρα καταδικασμένος ό τόπος ούτος νά διά— 
γη αιωνίως τήν κτηνώδη καί άφόρητον ταύ
την υπαρξιν ; . . . Ένώ διελογιζόμην ταΰ
τα δ ίππο; μου μετά δυσκολίας έβάδιζε 
μεταξύ τών καλαμιώνων τοΰ Καύστρου. Έν 
τούτοις τδ κνέφος τή; νυκτδς μέ κατέλα
βεν, ή δέ σελήνη ήρέμω; έπροχώρει μετα
ξύ τών κορυφών τοΰ Κορησσού καϊ τού 
Πρίωνος.

Έξελθόντες τοϋ σταδίου έπεβιβάσθημεν 
καϊ αυθις έπϊ τοΰ σιδηροδρόμου άφοΰ άνε- 
παύθημεν όλίγον εί; μικρόν τι ξενοδοχείου 
διευθυνόμενον ύπδ Ιουδαίου τινό;. Μετά 
δίωρον ταξείδιον έφθάσαμεν εί; Σμύρνην άρ
κετά σκυθρωποί καί σιωπηλοί κατά τήν 
αύτήν νύκτα καθ’ ήν οί ’Οθωμανοί έώρτα- 
ζον τδ ραμαζάνιόν των. Ό σοβαρό; ούτο; 
λαός δέν γνωρίζει τά όργια τών ήμετέρων 
άπόκρεων, άλλά φανερώνει τήν χαράν του 
φωτίζων τά δημόσια αυτού καταστήματα 
και διερχόμενος τήν νύκτα έν κραιπάλη καί 
εύθυμίφ. Έπϊ πολύ ‘ζήτησα νά εΰρω τήν 
περίφημον οδόν τών 'Ρόδων, άλλ’ ούδείς έ- 
δυνήθη νά μοί τήν δείξη, μέχρις ου Γάλλος 
τι; μέ έπλ,ηροφόρησεν δτι τδ άληθές αύτής 
όνομα ε’ναι όάύς Κοπριά?' τίς ποτέ ήθε
λε φαντασθή τοιοϋτον ευφημισμόν ;

Ρόδος 4 Νοεμβρί ου.

Άναπλεΰσαν τδν κόλπον τής Σμύρνης 
καί κάμψου τδ άκρωτήριον Καρα-Βουρνου 
τδ ατμόπλοιου είσήλθεν εί; τδ στενόν τή;

Χίου όπως άγκυροβολήση τήν νύκτα είς τδν 
λιμένα τής νήσου ταύτης. Άλιεϊς τινες 
έρχονται νά πωλήσωσιν είς τδ κατάστρωμα 
ριαστίγη? καί γ.Ινχό, κύρια έμπορεύματα 
τής πλούσιας ταύτης γή;, ήτι; ζή έκ τοΰ 
χυμοΰ τών οπωρών της καί τών άνθέων 
της. Οί πωληταϊ ούτοι συναθροισθέντε; έπϊ 
τοΰ καταστρώματος κα’ι φωτιζόμενοι ύπδ 
τοΰ φωτός τών φανών των φωνάζουσι καϊ 
χειρονομοϋσι, πρδς μεγίστην ψυχικήν ταρα
χήν ’Αμερικανού τίνος ποιμένος. Ό εύσεβή; 
ούτος οδοιπόρος διευθύνετο ώς ιεραπόστο
λος εί; Ιεροσόλυμα" εχων τήν φυσιογνω
μίαν καί τδ βλέμμα μυστικόν, φέρ.ων δέ 
κοιτωνίτην κλαδωτόν καϊ λευκόν λαιμοδέ
την, φυλολογεϊ τήν Ίεράν Γραφήν ύπδ 
τήν λάμψιν λυχνία; τινός καί δύναται νά 
χρησιμεύση ώς άντικείμενον άντάξιον τής 
γραφίδος τοΰ Όλβέίν, καθώς οί "Ελληνες 
έκείνης τού Δελαζροά. Όλίγον τι μακρύ- 
τερον, ό τής ’Αντιόχειας πατριάρχης, έπι- 
στρέφων έκ τής ίεράς συνόδου, κάθηται 
επί έδρα; τινός. Ό πολιδς ούτος γέροιν, με
λανά ένδεδυμένος, έχων δέ τά χαρακτη
ριστικά φθινώδη, τδ δέ βλέμμα τεταμένον 
καί έμφαντικδν ώσπερ βυζαντινόν τι μωσαϊ- 
κδν, είναι τωόντι σεμνοπρεπής έν τή αρ
χιερατική αύτού ηρεμία" αντιστρέφω; δέ 
οί δύο αύτοϋ άκόλουθοι ε’ναι λίαν ταρα- 
ξίαι, φλύαροι καί ρυπαροί. Ψάλλουσιν δλην 
τήν ήμέραν ύπορρίνως μετά τή; αύτή; ύπο- 
μονής ήν καταβάλλει ό Αμερικανός ιεραπό
στολος φιλολόγων διάφορα συγγράμματα. 
Πλησίον αύτών“Λραβε; έκ Δαμασκού σοβαρώ; 
προσεύχονται έπι τοΰ καταστρώματος είς 
προσδιορισμένα; ώρας.Ίί Ανατολή μόνον δύ
ναται νά ένώση έντδς τόσον στενοΰ κύκλου 
τά μάλλον εκπληκτικά δείγματα τοσούτων 
διαφορετικών θρησκευμάτων. Άμέσως αι
σθάνεται τις, βλέπων τήν άβυσσον ήτις 
χώριζε·, τά διάφορα ταΰτα έθνη,πόσον δύσ
κολος είναι ή ιδέα τή; θρησκευτική; καί 
κοινωνικής ένώσεω;. Καϊ έν τούτοις είς τδ 
έξέχον τούτο φώς διαγινώσκει τι; τού; ά- 
ναγκαίου; καϊ δ-.εστώτας νόμου; εί; του; ό

ποιους ύπείκει έν έκαστη φυλή ή άνάπτυξις 
τού θρησκευτικού αισθήματος.

Οί Χιώται καταβαίνουσιν έντδς μακροδ 
καϊκιού δπερ γίνεται άφαντον καί σιωπήν 
λόν. Ούτω πρδ πεντήκοντα έτών, κατά 
τήν νύκτα τή; 23 Μαρτίου 1822, έπί τοΰ 
αύτοϋ όρμου ένθα εύρισζόμεθα, τδ πυρπο
λικόν πλοϊον τοΰ Κανάρη. είσεχώρησε μετα
ξύ τοΰ τουρκικού στόλου καϊ ά-ετέφρωσε 
τδν στόλον τοΰ Σελίμη. Οί πρεσβύτερσε 
τών πωλητών τούτων θά ε’δον τους βρά
χου; αντανακλώντας τήν λάμψιν τοΰ πυρ- 
ποληθέντος στόλου.

Έγκατελείψαμεν όπισθεν ήμών τήν σε- 
λαγίζουσαν καϊ ύπομειδιώσαν Κώ, κη- 
λίδα λευκήν έν τφ μέσω τών δασών, 
μετά τών τουρκικών αύτής έπάλξεων καί 
τών δμαλών αύτής δωμάτων, περιαστρα- 
πτόντων ύπδ τό ασβεστώδες αυτών κονία
μα, τήν Σάμον, τδν Κεραμεικδν κόλπον, 
τά έρείπια τή; Αλικαρνασσού και τή; Κνί- 
δου. Κάμψαντε; τδ άκρωτήριον Κρίο πε- 
ριπλέομεν τήν παραλίαν τής Καραμανίας 
μεταξύ αναρίθμητων νήσων. Ό ούρανδς 
τεταραγμένο; τήν πρωίαν ένεκεν θυέλλης, 
ένσκηψάση; έπί τοϋ Ταύρου καί πληρού- 
σης σκότους καί αστραπών τά βαΟέα δά
ση καί τάς άγριας χαράδρας τοΰ όρους 
τούτου, είναι τώρα καθαρός καί γαλήνιος. 
Πρδς άριστεράν, ή όστεώδη; καί πολυκύ
μαντο; συνάρθρωσι; τών όρέων τή; Καρα
μανίας, καταλήγουσα είς μεγάλας κεχρυ- 
σωμένας πλάκας έντδς τή; θαλάσσης, με
γεθύνει τδ διαυγές καί βαρύ κυανούν χρώ
μα τών κυμάτων" πρδ; δεξιάν συμπλέγμα
τα βραχωδών νήσων λουομένων έντδς θερ
μή; άχλύος άναδύουσιν έκ τοϋ ύδατος. 
Πρέπει νά ίδη τις τά; Έλληνικάς θαλάσ- 
σας δπω; έννοήση τδ μεγαλεΐον καί τήν 
καλλονήν τής δημιουργία;. Ένταΰθα τδ 
ύδωρ πότε ε’ναι μελανώδες ώ; σιδηρίτις 
λίθος έν καταστάσει τήξεως, πότε δέ 
λαμπρόν ώς άδαμαντίνη κόνις. ’Ενταύθα ή 
ελάχιστη μεταλλική φλέψ φανερώνεται 
μετά τοΰ μάλλον ζωηρού χρώματος είς 
του; βράχου; ύπδ τόν ήλιον θερμαινομέναυς
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καί ύπδ τών κυμάτων κατατρωγωμένους’ 
ένταΰθα τά θαλάσσια βρύα ή κρεμαστή τις 
συκέα λαμβάνουσι δυσανάλογον δύναμιν 
καί έξαισίαν βλάστησιν. Εννοεί τις, πα- 
ρατηρών τάς τοπογραφίας ταύτας έστεφα- 
νωμένας ύφ’ ένδς αιωνίου χρυσοΰ δαπέδου, 
πόσον οί βυζαντινοί ζωγράφοι ένεπνεύσθη· 
σαν εις τά έργα των ύπδ τή; περικυκλού- 
ση; αύτούς φύσεως.

Ή Ρόδος αποκαλύπτεται ήμΐν, ώς πολ
λαί άλλαι πόλεις τοΰ ’Αρχιπελάγους, διά 
τών άνεμομ.ύλων αύτής, οΐτινες έκτείνουσιν 
εις τήν θάλασσαν τούς μεγάλους αύτών 
βραχίονας. Έφ’ όσον πλησιάζομεν είς τήν 
γήν, οί φοίνικες άνοοθώνουσι τάς κεφαλάς 
των μεταξύ τών ανεμομύλων, άκολούθως 
πλάτανοι, κυπάρισσοι, πορτοκαλέαι,δάφναι, 
δλόκληρο; σφριγώσα βλάστησις καλύπτου- 
σα τάς λεύκάς έπαύλεις τών προαστείων, 
καί τέλος ή πόλις περιεζωσμένη ύπδ παχέ- 
ων τειχών καί έγκλείουσα τδν μικρόν αύ
τής λιμένα μεταξύ τών οχυρωμάτων. ΊΙ 
Ρόδος είναι δ μαργαρίτης τών θαλασσών 
τής Ανατολής. ΊΙ καλλονή τοΰ ούρανοϋ 
αύτής δικαιώνει τδν άρχαϊον μύθον δστις 
ύπέθετεν αύτήν ερωμένην τοΰ ήλιου. ’Πγ- 
κυροβολήσαμεν ένώπιον τοΰ λιμένος μετά 
μεσημβρίαν, δ δέ πλοίαρχος μάς παραχω
ρεί ώρας τινάς δπως έξετάσωμεν τά κυ- 
ριώτερα τής πόλεως. Είσελθόντες έντδς 
τοΰ περιβόλου διά μικράς τίνος πύλης, κ.α- 
τεσκευασμένη; έπί τοΰ τείχους, εύρέθημεν 
απέναντι τοΰ νοσοκομείου τοΰ 'Αγίου Ίωάν
νου καί τής δδοΰ τών Ιπποτών. Φαντα- 
σθήτε άρχαίαν τινά μεσαιωνικήν πόλιν τής 
Εύρώπης μετενεχθεϊσαν είς μίαν τών νή
σων τής ’Ασίας. Τδ νοσοκομείου φέρει τδν 
χαρακτήρα τή; έποχής του’ είναι οικία ο
λίγον τι υψωμένη, έχουσα συμμέτρως τρία 
παράθυρα τετράγωνα, διηρημένα δι’ ένδς 
σταυροΰ είς τέσσαρα, καί περικυκλούμενα 
έκ λιθίνης στεφάνης’ ή Ούρα, ύψουμένη έπί 
τριών βαθμιδών, φέρει τδν Ουρεδν τοΰ με
γάλου μαΐστορος τοΰ τάγματος. Οί αγω
γοί πρδς έκροήν τοΰ νεροΰ έχουσι τδ σχή
μα άλλοκότων δφεων, είς δέ τάς γωνίας | 

ύπάρχουσι διάφορα πυργίδια μέ προστέγα
σμα. Πανταχοΰ βλέπει τις φαντασίαν δ- 
ζουσαν παρελθοΰσαν έποχήν.

Δ-.ερχόμενοι τάς οδούς τής άγοράς εύρί- 
σκομεν πάντοτε συνηομοσμένα έπί τών οι
κιών, τών τζαμιών, τών κρηνών κοσμήμα- 
τά τινα κιονόκρανα φραγκικής καταγωγής, 
έπιτύμβιόν τινα λίθον ένθα δέεται γονυπε
τή; ευσεβής τις στρατιώτης φορών τδν α
λυσιδωτόν αύτοΰ θώρακα.

Έγκατελείψαμεν τήν Ρόδον περί τδ έ- 
σπέρας καί καθ’ δσον άπεμακρόνόμεθα τή; 
νήσου έβλέπομεν τήν πόλιν μετά τών άρ
χαίων αύτή; επάλξεων καί τών υψηλών 
αύτή; φοινίκων βυθιζομένην έντδς τών άρ- 
γυρών κυμάτων τή; θαλάσσης.

Κύπρος 4 Σεπτεμβρίου.

'Γήν έπαύριον τδ άτμοκίνητον εύρέθη 
προσωρμισμένον απέναντι γυμνή; καί άμ- 
μώδους παραλίας, είς τού; πρόποδας άπο- 
κρημνού αίγιαλοΰ άνευ βλαστήσεως καί ά
νευ ούδεμιάς χάριτος. Είς τήν παραλίαν 
ύπάρχουσιν οίκίαι τινές λευκόφαιαι μέ ξύ
λινα χαρακώματα καί όλίγον τι μακράν 
ή Λάρναξ παριστανομένη διά τινων κω
δωνοστασίων σχήματος ίταλικοΰ καί διε- 
στιγμένη ύπό τινων φοινίκων. Άπέβημεν 
εί; τήν γήν καί έπορεύθημεν είς τδ προξε- 
νεϊον, ένθα μάς είπον δτι ό πρόξενος εύρί- 
σκετο εί; Λάρνακα. Οί δρόμοι καί ή άγο
ρά τή; παραλίας είναι αρκετά ζωηροί. 
Ένταΰθα ύπάρχουσι μεγάλαι άποθήκαι σί
του, οίνου καί βάμβακος. ’Απεναντίας ή 
Λάρναξ είναι πόλις έρημος καί άνευ κυ
κλοφορίας. Ούδέν Ολιβεοώτερον τών τε
τραγώνων καί άκομψων αύτής οικιών, έκ- 
τισμένων έκ πηλοΰ καί πετραδίων. Έν 
τούτοι; είς τινας έξ αύτών εύρίσκει τις 
ειδός τι άραβικοΰ κτιρίου, έν είδει μονα
στηριού, περικυκλοΰντος διά πλαγίων α
ψίδων μεγάλην αύλήν, δλως σκιεράν καί 
άρωματισμένην έκ δαφνών, ροιών, πορτο- 
καλεών καί μυρσινών.

Φθάσαντα; εί; τδ προξενεϊον γραΐά τις 
εντόπιος μάς άναγγέλλει δτι ό κύριός της

ειρωνεία ήν γνωρίζω. Έξ δλων τών ισχυρών 
έκείνων φυλών, Φοινίκων, Αιγυπτίων, 'Ελ
λήνων, 'Ρωμαίων, αϊτινες διήλθον τήν νή
σον ταύτην μετά τοΰ πολιτισμοΰ των, τών 
θρησκευμάτων καί τών τεχνών των, τδ 
μόνον λείψανον δπερ απομένει ήμΐν είναι 
τεμάχιον ύέλου πίπτοντος είς κόνιν ύπδ τών 
δακτύλων ήμών. Πιθανόν άρχαϊός τις κα
ταχτητής, ρήτωρ ή ποιητής, ελαβον άνάχεΐ- 
ρας τδν υελον τοΰτον, καί έν τούτοις ό άν
θρωπος έκεϊνος παρήλθεν, ό δέ ΰελος εύρί
σκεται εί; τάς χεϊρας ήμών. Αίωνία μα
ταιότης τών προσπαθειών τοΰ άνθρώπου δ
πως έπιζτση!

Έπεσκέφθημεν τήν ελληνικήν έκκλησί
αν, φραγκικής κατασκευής, τδ εσωτερικόν 
τής όποιας διακοσμείται διά στύλων δια- 
τρυπημένων άπδ θύρας καμαρωτά; καί ύ- 
ποβασταζούσας άψίδας ρωμαϊστί έπεξερι- 
γασμένας. Έν τή εκκλησία ταύτη ύπάρχει 
έντδς κρύπτης ό τάφος τοΰ αγίου Λαζάρου, 
δστις μετά τήν έγερσιν αύτοΰ μετέβη κατά 
τήν κοινήν παράδοσιν είς Κύπρον. Αί μάλλον 
περίεργοι πόλεις άς δέον νά έπισκεφθή τις 
είναι ή Λευκωσία καί ή ’Αρσινόη (Φαμα- 
γούστη), ή τελευταία προπάντων φέρει εί
σέτι τήν έρήμωσιν τών πρώτων ήμερών τή; 
κατακτήσεως. Τά αύτά τηλεβόλα στρέφον
ται έπί τών αύτών θυρίδων καί ούδέ λίθος 
μετεκινήθη έκ τών ρηγμάτων άπδ τήν ή
μέραν τής εφόδου τών στρατιωτών τοΰ Σε- 

λίμη.
Έκτδς τής αρχαίας αύτής ιστορίας ή 

Κύπρος κατέστη περίφημος κατά τήν έπο
χήν τών γάλλων βαρόνων καί τών πατρι
κίων τής Ένετίας. Ένταΰθα ό άγιος Λου
δοβίκος διέτριψεν ίκανδν χρόνον έπιστρέ- 
φων έκ τής σταυροφορίας, ή δέ οικογένεια 
τών Λουζινιάνων καί τών Κορνάρων καθεϊξε 
τήν νήσον ταύτην έπί πολλούς αιώνας.

Έγκατελείψαμεν τήν Κύπρον περί λύ
χνων άφάς, οδηγούμενο*. ύπδ τοΰ πυρδς τοΰ 
όρου; Σταυροΰ,τοΰ αρχαίου δρους τής ’Αφρο
δίτης. Οί προσκυνηταί τοΰ μεσαιώνος έπί- 
στευον δτι ή θεά κατώκει τήν κορυφήν 
ταύτην διάγουσα βίον φιλήδονο·/ μετά τι- 

33.

άνεχώρησε διά τδν λιμένα’ είς τήν έπιστρο
φήν μας διήλθομεν ξηρούς τινας κήπου;, έν
θα βλαστάνουσι μόνον άκαρπά τινα δένδρα. 
Πάν δ,τι βλέπομεν, θρύβεται είς λευκήν κό- 
νιν, ύπδ τήν ενέργειαν άδυσωπήτου ξηρασί
ας’ καί αν οί καταρράκται τοΰ ούρανοϋ έπι- 
πτον έπί τή; νήσου, δέν Οά έοβένυον τήν 
θερμότητα τή; διψώσης ταύτης γής.

Ό πρόξενο; μάς ύποδέχεται εύνοϊ’κώτα- 
τα καί συνδιαλεγόμεθα έπί πολύ περί τής 
καταστάσεως τής νήσου. Μοί φέρουσιν αρ
χαιότητας καί άγοράζω άντί ολίγων χρημά
των κεφαλάς καί προτομάς.Αί μέν είναι δ·.ε 
φθαρμέναι καί ίερατικαί, τερατώδη προϊόν
τα τή; φοινικικής τέχνης, αί δέ λεπταί καί 
χαρίεσσαι, περιβεβλημέναι πάσαν τήν άττι- 
κήν χάριν, γνήσιαι θυγατέρες τής έλλην*.- ! 
κής μεγαλοφυΐας. Δέν γνωρίζω μελέτην 
μάλλον περίεργον εκείνης τής κυπριακής 
τέχνη;, καταλληλοτάτη; δπως διαφώτιση 
τήν καταγωγήν τή; ελληνικής τέχνης. Έ- 
ξετάζων τις τά αντικείμενα ταϋτα βλέπει 
δτι αί τέχναι τή; 'Ελλάδος προήλθαν ούχί 
έκ τής Αίγύπτου ή τή; Μικράς ’Ασίας, ώς 
τινές διϊσχυρίζονται, άλλά μάλλον έκ τή; 
Φοινίκης καί τής ’Ασσυρίας. Αί άσιατικαί 
αποικία*, έφερον είς τήν 'Ελλάδα, μετά τής 
αρχετύπου καί ατελούς αύτών τέχνης, τήν 
συμπεφωνημένην βάρβαρον καί θρησκευτι
κήν αύτών διάνοιαν, πλήν ή ελληνική με- 
γαλοφυία, εύκαμπτος καί λεπτή, έλάμβανε 
τά στοιχεία ταϋτα καί τά έτελειοποίει. Ό 
πρόξενος τής ’Αμερικής άνεκάλυψεν έντδς 
κρυπτομένων ναών αγάλματα φυσικού με
γέθους, τεμάχια αρχιτεκτονικής, μνημεΧα 
καί λείψανα παντδς είδους καί μεγάλη; 
άξίας, άτινα δύνανται νά διαφωτίσωσι διά 
νέων έπιχειρημάτων τάς μελέτας ταύτας.

Μάς έφερον ώσαύτως λεπτά τινα τεχνουρ
γήματα, έχοντα ποικιλόχρους άντανακλά- 
σεις καί τά όποϊα έκαστος γνωρίζει. Αί 
αντανακλάσεις αύται οφείλονται είς τήν 
βραδεΧ αν άποσύνθεσιν τών άνωτέρω στρω
μάτων τοΰ ύέλου. Τά εΰθραστα ταϋτα αν
τικείμενα, τά όποϊα εύρίσκει τις πανταχοΰ 
τής νήσου, είναι ή μάλλον καταπληκτική

(ΟΜΒΡΟΣ ΦΤΛ. Ζ'.)
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νος Ιόρωος τής Σουηδίας. Μοναχός τις Ιχ. 
τοΰ τάγματος τοΰ αγίου Φραγκίσκου ανα
φέρει είς σύγγραμμά τι, Evagalohum κα
λούμενον, δτι, κατά τήν έπιχοατοΰσαν ι
δέαν έν Γερμανίά, εύγενής τις τής Σουη
δίας όνόματι Danhuser εζησεν έπί τινα 
καιρδν έπί τοϋ δρου; τούτου ρετά τής ’Α
φροδίτης. Μεταμεληθείς έξωμολογήθη είς 
τδν Πάπαν, άλλ’ επειδή δέν τώ έδίδετο ή 
άφεσις, έπέστρεψεν είς τδ δρος δπου έγεινεν 
άψαντος' λέγουσιν δτι ζή είσέτι διάγων

βίον τρυφηλδν χαι θηλυπρεπή μέχρι τής 
δευτέρας παρουσίας . . .

Ένώ άνεγίνωσκον τά θαυμάσια καί π«· 
ρίεργα διηγήματα τοϋ μονάχου Φάβερ, άφο- 
ρώντα τήν Παλαιστίνην και γεγραμμένα είς 
άλλόκοτον λατινικήν γλώσσαν, θύελλα τρο
μερά ένέσκηψεν έπ1. τής άπέναντι ήπειρον" 
ί βροχή μαστιγεϊ τούς φεγγίτας του κατα
στρώματος, δ δέ άνεμος βοίζει έπί τών ι
στίων τοϋ ήμετέρου πλοίου" πλήν υπομονή, 
αϋριον θά εϊμεθα είς Συρίαν !

Κ.

ΕΚ ΤΟΥ ΑΝΝίΐΕ TERRIBLE
ύπά V. HUGO. (·)

Α'.

ΤΗι ΜΙΚΡΑι ΙΟΑΝΝΑι.

Λοιπόν τόν πρώτον έκλεισας, φιλτάτη μου, χθές, χρόνον ’ 
Καί εύθυμος πολυλογεϊς, ώς κάτωθεν τών κλόνων, 
Οί νεοσσοί έν φωλεά τό βλέμμα ατενίζουν 
Συγκεχυμένου· καί φαιδρόν κελάδημα τονίζουν, 
Διότ’ ήσθάνθησαν πτερά ’στό πρίν γυμνόν των σώμα. 
Μικρά μου, έχεις βόδινον κ’ εύωδιάζον στόμα.
At βίβλοι, ών τρελλαίνεσαι τούς κόσμους ν’ άτενίζης. 
Καί άς άφίνω, χάριν σου, νά κατακερματίζης,

/ ’Εγκλείουν στίχους άνθηρούς· πλήν δλων διαπρέπει
Τό σώμα σοϋ, δταν, σκιρτούν, ολόκληρον μέ βλέπη ί 
Διότι καί συγγράμματα καί έπη κορυφαία 
Σκιάζει ή βλαστάνουσα ’στό βλέμμα σου ιδέα- 
Καί ό γλυκύς σου ρεμβασμός, ό μόλις άνατέλλων, 
Καί άτενίζων άπαντας μέ άγνοιαν Αγγέλων. 
Μακράν δέν είναι ό θεός, άφοΰ ένταΰθα είσαι.

*

”Α ! 'Ενός έτους ! — At ! Καί σύ μεγάλη νΰν μετρεΐσαι ! 
Κάποτε είσαι σοβαρά· πλήν τί χαράν ’που έχεις 
Διότι τήν ούράνιον στιγμήν τού βίου τρέχεις, 
Στιγμήν ανέφελο·/, καθ’ ήν, μέ χεΐρας δροσοβόλους, 
Κρατούν τό τέκνον τούς γονείς, κρατεί τούς δύο πόλους.
’Η νεαρά ψυχή σου ζή, γέλα, θρηνεί, έλπίζει, 
Καί τούς γονείς τό βλέμμα σου αεί ένατενίζει. 
Νϋν, νοερός όρίζων σου καί πολικός άστήρ σου, 
Ή μήτηρ γαλουχοϋσά σε κ’ ό μειδιών πατήρ σου. 
Τά οντα ταΰτα διά σέ, τών τρυφερών στιγμών σου, 
Eivat λατρεία διαρκής, τό φώς τών οφθαλμών σου.
Αύτά καί μόνα ! — Καί όρθόν. — Κ’ έν μέσω μαύρων χρόνων 
Υπάρχων πάππος σου κ’ έγώ, έν σοί ύπάρχω μόνον. 
Καί έρχεσαι καί άπειμι· λατρεύω δέ, φιλτάτη, 
Τό λυκαυγές σου, έν νυκτί έμβαίνων βαθυτάτη.
Σύ κ’ ό ξανθός σου αδελφός, άρκεϊτε τή ψυχή μου· 
Σας βλέπω καί μέ βλέπετε, κ’ ιδού όλ’ ή ζωή μου. 
Δέν θέλω δ’ άλλο, ύστερον άναριθμήτων πόνων, 
Ή ενα τάφον κ’ έπ’ αύτοΰ σκιά ν’ άπλοϋται μόνον 
Τών λίκνων σας, ύπό αύγής ήλίου χρυσουμένων.

*
Νεήλύς μου βεμβάζουσα ! 'Αγνόν πεφιλημένον ί 
Εύρες στιγμήν παράδοξον νά γεννηθής- πλήν πάλιν, 
’Εξοικειώθης τάχιστα μέ τήν φρικώδη ζάλην. 
Καί μειδιάς απέναντι σπαρασσομένων κόσμων, 
Βομβώσα, ώσπερ μέλισσα έντός δασών εύοσμων. 
Μιγνύεις, ’Ιωάννα μου, χελάρυσμα στρουθιών 
Μέ τήν μεγάλην έκ σφαιρών βοήν τών Παρισίων. 

Ά ! "Οταν βλέπω τήν φαιδράν ένίοτε μορφήν σου, 
Καί αδουσα μοί όμιλεΐς μέ τήν μικράν φωνήν σου, 
Κ’ έκτείνεις χεΐρας τρυφεράς έπί τών κεφαλών μας, 
Νομίζω δτ’ ή μαύρη νύξ, κοιτίς τών συμφορών μας, 
Κλονιζομένη οΐχεται μέ τήν βοήν της δλην- 
Καί δτι στέλλει ό Θεός είς τήν μεγάλην πό7.ιν, 

Κυμαινομένην, ώς νηώ έν λαίλαπι χειμώνος, 
Εις τά πυρπόλα τέρατα, φρουρούς τοΰ προμαχώνος, 
Και είς τό Συμπαν, πνευστιούν καί έκ τών Παρισίων 
Τό παν έλπίζον, — τήν ευχήν του μ’ έν μικρόν παιδίον.

Φ. Α.

ίΕγράφη διά τήν έγγονήν αύτοί, διαρκούσης τής τελευταία; πολιορκία; τών Παρισίων.
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ψ-υχρά λουτρά, έκλέγοντες τάς ώραιοτέρας 
καί θερρ.άς ήμέρας τοΰ θέρους, καί παρα- 
μένοντες έν τώ λουτρώ έπί 4—2 λεπτά 
τής ώρας. Και αύται αί νέας πέρας διά 
τής χρήσεως τών ψυχρών ή θαλασσίων λου
τρών διευκολύνουσι ττ,ν έφηβον αύτών ά- 
νάπτυζςν, λαμβάνουσι ζωηροτέραν καί χα- 
ρςεστέραν δργανικήν άνάπτυξιν, προφυ- 
λάττονται άπό τών διαταράξεων καί ά- 
ταξιών τίς καταμηνίου ροής, άπδ τοΰ ύ- 
στεριομοΰ, άπδ διαφόρων τοΰ στομάχου νευ
ρώσεων, καί άποβαίνουσιν ούτως ύγιεϊς καί 
εύρωστος μητέρες, δυνάμεναι Οηλάζειν καί 
έκτρέφειν άβλαβώς τά εαυτών νεογνά. Πλήν 
τούτων ή ψυχρολουσία ένισχύει και τακτο
ποιεί τάς μυϊκός κινήσεις τοϋ σώματος, 
ένισχύουσα δε και τά άπορροφητικά άγγεΐα, 
έπιφέρει ή αυτά ψυχρολουσία καί ττ,ν κατα- 
νάλωσιν του πλεονάζοντος λίπους, καί εν
τεύθεν ισχύει κατά τίς φυσικής πολυσαρ
κίας ήν γεννώσιν ό καθεσττ,κώς βίος, πρδς 
δν συνήθως ρέπουσιν αί γυναίκες ττ,ς ’Ανα
τολής, ή έπί πολύ διαμονή είς τήν κλίνην 
καί ή άνεπαρκής ροή τών έμμήνων. Δέν 
παχύνουσιν άρα τά ψυχρά λουτρά τδν άν
θρωπον, άλλά τουναντίον καταναλίσκουσι 
τδ ψευδές πάχος, τήν πολυσαρκίαν, συνο- 
δευόμενα μάλιστα υπδ παρατεταμένης κι- 
νήσεως τοϋ σώματος. Τά ψυχρά, καί ι
δίως τά θαλάσσια λουτρά, ώς υδατα βρω- 
μοίοδοϋχα, τούτέστιν ώς υδατα έν οις ύ
πάρχουσι διαλελυμένα τό τε βρώμιον καί τδ 
ίώδιον, δύο μεταλλικαί ούσίαι χρήσιμοι είς 
τάς χοιράδας ή τά κοινώς χελώνια ή χε- 
λονάρια, τροποποιοΰσιν ώφελίμως τήν χοι- 
ραδικήν δυσκρασίαν τοΰ αίματος. Είς πά
σας δέ τάς περιστάσεις, εις δσας οί πά- 
σχοντες ιδίως ήθελον αίσθάνεσθαι άποστρο- 
φήν πρδς τήν χρήσιν τοΰ ψυχροΰ λουτροΰ, 
οί ιατροί είσ'ςν Αναγκασμένοι ϊνα πα- 
λαίωσι πρδς τάς διαθέσεις ταύτας τών 
νοσούντων, καί πρδς αύτάς τάς προκατα
λήψεις τών οικογενειών’ άλλ’ ό ιατρός ά- 
νάγκη νά έπιμένρ, όχι μόνον διότι αύτδς 
έκρινεν άναγκαίαν τήν θεραπείαν εκείνην διά 
τοΰ ψυχροΰ υδατος, άλλά καϊ διότι δλοι 

οί πάσχοντες ταχέως έξοικειοΰνται πρδς 
τή» ψυχροίουσ’αν, καί είς τάς πλείστας 
περιστάσεις δέν βραδύνουσι καί νά έπιθυ- 
μώσιν αύτήν άνυπομόνως, ή τούλάχιστον 
νά άνέχωνται αύτήν μετά μείζονος εύχαρι- 
στήσεως καί επιθυμίας·

Καί δέν τροποποιείται, Κύριοι, διά τών 
ψυχρών λουτρών μόνη ή έργανική κατα
σκευή τοΰ άνθρωπίνου σώματος, άλλά καί 
αύτή ή ήθική κατάστασις τοΰ άνθρώπου, 
άποτέλεσμα ούσα τών φυσικών ήμών έντυ- 
πώσεων ή παρά τοΰ φυσικοΰ έπιρρεαζομέ- 
νη, συμμετέχει τής γενικής ίλαρότητος, ήν 
παρέχουσι τά ψυχρά λουτρά. Μετά τής 
ένισχυομένης δρέξεως, μετά τίς τακτο- 
ποιουμένης πέψεως, μετά τής τακτοποιή- 
σεως τοΰ ύπνου, μετά τής έπερχομένης 
μυϊκής δυνάμεώς, πάντα ταΰτα παρεπό
μενα τή ψυχρολουσία, επανέρχονται καί 
αί γαλήνιοι περί τοΰ μέλλοντος σκέψεις, 
άναγεννάται ή πρδς τάς κοινωνικός ευχα
ριστήσεις διάθεσις, άναφαίνεται τδ άπο- 
λεσθέν ήθικδν θάρρος, δπερ βοηθεϊ τάς 
ανθρωπίνους επιχειρήσεις καί ένισχύει τάς 
έλπίδας τοΰ άνθρώπου. "Οθεν τά ψυχρά 
έν γένει λουτρά εισίν ισχυρά βοηθήματα 
κατά τής ύποχονδρίας, τής μελαγχολίας, 
καί αύτής τής τών φρενών έκστάσεως, ήθι
κήν έμβάλλοντα δύναμιν, καί πρδς τήν εύ- 
θυμίαν καί τήν ενέργειαν ώθοΰντα τδν άν
θρωπον. Ούδόλως άπέχομεν τής άληΟείας, 
λέγοντες δτι ή μέν ψυχρολουσία.ομοιάζει 
πρδς τήν έντιμον πολιτικήν ελευθερίαν, τήν 
καθιστώσαν τούς λαούς ζωηρούς καί φι- 
λέργους, ή δέ Οερμολουσία πρδς τήν πολι
τικήν δουλείαν, ήτις άπεργάζεται τούς 
λαούς δειλούς, άδρανεϊς καί έκτεθηλυμέ- 
νους.

Ή διάρκεια τών ψυχρών ή θαλασσίων 
λουτρών ποικίλλεται κατά τήν φύσιν τών 
νοσηρών καταστάσεων, άς μόνου τοΰ ίατροΰ 
ή κρίσις δύναται νά δρίση’ ύπδ δέ τήν ύ- 
γιεινήν έποψιν ρυθμίζεται κατά τήν δύνα- 
μιν, τήν εύαισθησίαν,τήν ταχύτητα καί τήν 
ενέργειαν τίς άντιδράσεως. Όθεν καί κα
τά λόγον δλων τούτων τών περιστάσεων 

δτέ μέν άρκοΰσι μία ή δύο καταδύσεις, δτέ 
δέ ή διάρκεια τής ψυχρολουσίας παρατεί- 
νεται άπδ ένδς μέχρι τριών, πέντε καί δέ
κα λεπτών ή μέχρις ένδς τετάρτου τής ώ
ρας, ούχί δέ καί περισσότερον’ ή πέραν 
τών μέτρων τούτων διάρκεια τοΰ ψυχροΰ ή 
θαλασσίου λουτροΰ παράγει διάφορα δχλη- 
ρά συμπτώματα, κεφαλαλγίαν, νάρκωσιν, 
κόπωσιν, σκοτόδινον, καρδιοπαλμία; κτλ. 
Πρδς ένίσχυσιν τών καλών άποτελεσμάτων 
τής ψυχρολουσίας έν γένει, συμβάλλει ή 
σύγχρονος χρήσις ρωστικής διαίτης. Ή ίλ- 
λειψις τής θερμάνσεως ή τής ούτω λεγομέ- 
νης άντιδράσεως, είναι άπόλυτος άντένδει- 
ζις πρδς τήν χρήσιν τών ψυχρών λουτρών. 
Έν ώρα θέρους ή τοΰ σώματος κίνησις με
τά τδ ψυχρόν ή θαλάσσιον λουτρδν άπο- 
βαίνει περιττή, άναγκαία δέ καί παρατετα- 
μένη κίνησις είς τούς έχοντας τήν έξιν νά 
λούωνται έν ψυχρώ ύδατι καί έν ώρα χει
μώνος.

Καί ή άρχαία τών προπατόρων ήμών σο
φία, Κύριοι, πεπεισμένη δτι νοΰς υγιής έν 
σώματι ύγιεί ένοικεϊ, έθεώρησε τήν τοΰ σώ
ματος άσκησιν ή τήν γυμναστικήν τοσοΰ
τον άναγκαίαν εις διατήρτ.σιν τής φυσικής 
καί ήθικής ύγείας, δσον καί τήν ιατρικήν 
είς θεραπείαν τών νόσων, διό καί άντί νο
σοκομείων ϊδρυσε πανταχόσε σχεδόν τών 
πόλεων γυμνάσια τοΰ πνεύματος καί τοΰ 
σώματος. Κατά δέ τοΰτο ή νεωτέρα Γερ
μανία έμιμήσατο όλοσχερώς τούς ήμετέ- 
ρους προγόνους, άναδεικνύουσα τοιουτο
τρόπως, ώς καί ή άρχαία 'Ελλάς, συνηνω- 
μένον έχοντας τόν θεωρητικδνμετά τοΰ πρα
κτικού βίου, πολίτας, θερμούς τών Μουσών 
λάτρεις. Έν τοΐς μεγαλοπρεπέσιν ιδίως Γυ- 
μασίοις τής αειμνήστου τών ’Αθηνών πό
λεως, φιλόσοφοι καί ρήτορες συμπαρέδρους 
έχοντες τούς παιδοτρίβας καί παιδονόμους, 
ένα καί μόνον προετίθεντο ήθικοπολιτικόν 
σκοπόν, τήν ισορροπίαν τίς άναπτύξεως τοΰ 
σώματος πρδς τήν ισορροπίαν τοΰ πνεύμα
τος τών νέων. Μεταξύ δέ τών διαφόρων ει
δών σωματικών ασκήσεων καλώς κανο
νισμένων, οίον τής πάλης, τοΰ δίσκου, τής 

σφαίρας, τής δρομής καί άλλων, ήσαν έν 
ίδιαιτέροις δωματίοις καί τά ψυχρά λου
τρά, άτινα δικαίως έθεό>ρουν ώς συντελε- 
στικά είς ένίσχυσιν τοϋ σώματος καί τής 
ήθικής τοϋ άνθρώπου καταστάσεως, ένώ 
τουναντίον τήν χρήσιν τών θερμών λ.ουτρών 
έθεώρουν σημεϊον θηλυπρεπείας καί τρυφής, 
διό καί λέγεται δτι ό Σωκράτης, δ πρα- 
κτικώτερος τών φιλοσόφων τής άρχαιότη- 
τος, καί δ Φωκίων, ό χρηστότερος τών ’Α
θηνών πολίτης καί στρατηγός, ούδέποτε έ- 
θεάθησαν εί; τά βαλανεϊα πορευόμενοι, ήτοι 
είς τά θερμά λουτρά. Οι πολΐται τής στρα
τιωτικές διωργανισμένης Σπάρτης, οί ρω
μαλέοι Σπαρτιάται συχνότατα έλούοντο 
είς τόν Εύρώταν, θέρος τε καί χειμώνα. Οί 
ήρωες τοΰ 'Ομήρου πάντες είχον κύριον θέλ- 
γητρον, καί κύριον εύρισκον έρεισμα τής 
εαυτών εύεξίας έν τω λ.ούεσθαι είς ψυχρά 
ύδατα. II Ναυσικάη, ή θυγάτηρ τοΰ βασι- 
λέως τών Φαιάκων, έλούετο μετά τών άμ- 
φιπόλων αύτής είς τά διαυγή και δροσερά 
ύδατα τοΰ ποταμοΰ. Ή μέλλουσα νύμφη 
έν ’Αθήναις ώφειλεν ϊνα λουσθή είς τό ψυ
χρόν ύδωρ τής έννεακοούνου πηγής τής Κα- 
λιρρόης. Οί άρχαΐοι ρωμαίοι στιγματίζον- 
τες τόν άμαθή καί άγροϊκον έλεγαν, δττ 
ούτε γράμματα γινώσκει, ούτε νά κολυμβί.

Ό γέρων τής Κώ ιατρός, Κύριοι, δ τήν 
έαυτοΰ δόξαν άκεραίαν διασώσας άπέναν- 
τι τής καταστρεπτικής ισχύος τών δισχι- 
λίων περίπου ένιαυτών, δ σεβάσμιος ήμών 
πρόγονο; Ιπποκράτης, πρώτος συνέστησεν 
είς τούς διαφόρους πυρετούς τήν άφθονον 
πόσιν ψυχροΰ ύδατος μετά μεγίστης τών 
πυρεσσόντων ώφελείας, καί τοΰτο αποδέ
χονται καί συμβουλεΰουσι σήμερον καί πάν
τε; οί διαστ,μότεροι τών ιατρών πάσης έπο
χής καί πάσης σχολής. Μετά τδν Ιππο
κράτη» δ Άρεταϊος, ό Γαληνός καί Παύλο; 
δ Λίγινίτης πρώτο·, αύτοί έφήρμοσαν τδ 
ψυχρόν ύδωρ καί ώς λουτρδν είς τούς πυ- 
ρέσσοντας, καί κατά τούτο προηγηθέντων 
τής νεωτάτης πυρετολογίας τών ήμετέρων 
προπατόρων, άκολουθούντων τήν έμπειρι- 
κήν φιλοσοφίαν καί μέθοδον, ήτις έν ταΐς
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φυσικοί; έπιστήμαις μόνη έστί γόνιμο; εί; 
πρακτικάς χαι εύρείας ώφελείας, ώ; έπρα- 
ξαν κατόπιν ο Γαλιλαίος, ό Νεύτων καί ό 
Λαβιαζιέρος.

( Εκ τοϋ ’Αναγνωστηρίου ή “’Ομόνοια·») 
Λήμνος τήν 4 Ιουνίου 1875.

Ε. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΩΝ ΠΛΑ
ΝΕΜΕΝΩΝ ΦΩΤΩΝ.

"Εν τών περιέργων φυσικών φαινομένων, 
δπερ κατά τήν αρχαιότητα πολλοΰ; κατε- 
τάραξεν, άκόμη δέ καί τήν σήμερον εις τι- 
νας τόπου; διατηρεί άκμαίαν τήν περί fipv- 
xojixur ιδέαν,είναι τά διάφορα έκεΐνα πλα- 
νώμενα φώτα,παρατηρούμενα συνήθως έντδ; 
τών νεκροταφείων καί εί; μέρη ένθα ύπάρ- 
χουσιν όογανικαί ούσίαι.

Διατί δ άνθρωπο; έπίστευσεν άπ’ αρχή; 
εί; τήν ύπαρξιν φαντασμάτων ; Τοΰτο εί
ναι εύεξήγητον, καθ’ δτι έν τή άρχαιότητι, 
δτε ήγνάουν τήν λύσιν πολλών περιέργων 
φαινομένων, κατέφευγον βεβαίως εί; τοιού
του; άλλ.οκότου; συμπερασμούς, μεταδοΟέν- 
τα; κληρονομικώς καί εις τού; μεταγενε
στέρους. Έν τή ιδιαιτέρα πατρίδι μου, τά 
Κύθηρα, ευρισκόμενος ήκουσα πολλά τοι- 
αϋτα μυθώδη ιστορικά, διότι έκεΐ άφ’ ενός 
μέν ή φύσις έν τή γυμνότητι,ώ; είπεΐν, αυ
τής, άφ' έτέρου δέ ή έλλειψις κοινωνικών 
περιπετειών καί δ άνετο; βίος, δίδει αυτοί; 
καιρόν νά καταγίνωσιν είς άϋλα καί ιδανι
κά. Διηγούνται πολλοί δτι συνομίλησαν 
μετά τεθνεώτωκ, δτι πολλών πρίν τοΰ θα 
νάτου αύτών ή σκιά μεταβαίνει εί; φιλικά; 
καί γνωστά; οικίας χάριν τελευταίου άπο- 
χαιρετισμοϋ- διά τοΰτο πολλάκις μετά πε- 
ποιθήσεως πολλοί λέγουν δτι ήκουσαν τήν 
Ούραν αύτών άνοιγομένην καί βήματα έντδς 
τοΰ πλησιοχόιρου δωματίου" έξεταζο- 
μένη; δέ τή; θύρας εύρίσκετο αυτή καλώς 
κεκλεισμένη, ώστε τδ .τοιοΰτον αποδίδεται 
εις τήν σκιάν τοΰ κατά φυσικήν συνέπειαν

τήν επαύριον άποθανόντο; οικείου ή γείτο
νας. Πλήν ταϋτα απέναντι τόσων άλλοιν 
τοιούτων διηγημάτων είναι βεβαίως μηδέν, 
πάντα δέ ανάξια προσοχής. Υπάρχει δμως 
έν τή νήσορ ταύτη, μικρά κοιλάς παρά τδ 
χωρίον Ποταμός, ένθα παρατηρεί τις πλέον 
ούχί ιδανικά φάσματα, άλλά πραγματικά 
μικρά φώτα, άτινα είσίν απρόσιτα, διότι
άμα τι; θέληση νά πλησιάση αύτά, απομα
κρύνονται ταχύτατα. "Ετερον δμοιον περι- 
εργότατον φαινόμενον συνέβη είς έτερον μέ
ρος τής νήσου, δπερ κάλλιστα εξηγεί 
τδ πρώτον’ γεωργός έχων άμπελον πλη
σίον τής οικίας αύτοϋ μετέβη τήν νύκτα 
έκεΐ, μετά θαυμασμού δέ πατρετήρησεν δτι 
μία τών σταφυλών διέχεε λαμπρδν φώ;’ 
νομίσας δ άτυχή; δτι δι’ αύτοΰ ήδύνατο νά 
απόκτηση πάν δ,τι ήθελεν έπιθυμήσει, έφύ- 
λαξεν αύτδ μυστικό», έκμυστερευθεί; μόνον 
αύτδ τώ υίώ, νομίζω, αύτοϋ. Οΰτω; έπί 
πολλάς νύκτα; πατήρ καί υίδς έπεσκέπτον- 
το τδ θειον τοΰτο δώρον, δτε άλλο; χωρι
κός μαθών, άγνοώ πώς, τοΰτο, μεταβαί
νει έκεϊ έν καιρώ νυκτδς, κόπτει τήν στα- 
φυλήν καί τήν προσφέρει δώρον εις Ttva 
ιατρόν. ’Εννοείται δτι μετ’ όλίγον ή σταφυ
λή άπώλεσε τήν φωτιστικήν αύτή; δύναμιν, 
έγένετο δμω; αφορμή πολλών συζητήσεων. 
Κατά τήν έποχήν έκείνην εΐχον μεταβή έξ 
’Αθηνών εί; Κύθηρα καί ήκουσα παρά πολ
λών τδ ιστορικόν τή; σταφυλής’ περιεργεία 
κινούμενο; έζήτησα καί ειδον αύτήν, ήτις 
ητο πλήρη; μικροτάτων έντόμ.ων άτινα βε
βαίως διέδιδον τδ φωσφορικόν έκεϊνο φώς, 
ώς αί κοιναί πυγολαμπίδες.

Κατά τού; άρχαίους αιώνα; τή; ’Εκκλη
σίας, πολλοί τών πιστών ήσαν λίαν πε
πεισμένοι περί τοΰ δυνατού καί τής πραγ
ματικότητας τών έμφανίσεων τών νεκρών 
υπδ τδ σχήμα φωτός ή έλαφράς φλογδς, 
τρεχούσης τήν νύκτα, άναλόγως τή; σφο- 
δρότητο; τοΰ άέρος, έντδς τών ελών, τών 
βάλτων, έπί τών πεδίων τών μαχών, πρδ 
πάντων δέ έν τοΐς νεκροταφείοις, μή έκ- 
πεμπούσης δέ ούδεμίαν οσμήν, ούδένα κα
πνόν, τέλο; ούδέν ίχνος άφινούσης.

Έάν δώσωμεν πίβτιν τώ Abel Remu- 
SOlt οί Ιάπωνες καί οί Σΐναι ησαν οί πρώτοι 
οί άποδείξαντες δτι τά φώτα ταϋτα έγεν- 
νώντο έκ τοΰ σώματος τών τεθνεώτων άν
θρώπων καί ζώων. Κατ’ άλλου; συγγρα
φείς, τρεις νέοι έκ Παδούης έκαμον τήν αυ
τήν παρατήρησιν τώ 4 492, κατά πρώτον, 
έπί τίνος τεμαχίου σφαγέντο; άρνίου, δπερ 
έπί ικανόν χρόνον διέχεε λαμπρδν φώ; έν 
τώ σκότει. Έπίσης καί ό έφευρέτης τοΰ φω
σφόρου Robert Boyl^ παρετήρησε τω 1672 
δτι αί σάρκες τών μαστοφόρων έφεγγον εί; 
τδ σκότος. Εί; τδν διάσημου τούτον φυσι
κόν καί χημικόν οφείλονται αί πρώται πα
ρατηρήσει; έπί τής διαφοράς τοΰ φυσικού 
καί τοΰ χημικού φωσφορισμού. "Εκτοτε δε 
έπεκράτησε ή ιδέα οτι τά φώτα τών νεκρο
ταφείων προέρχονται έκ τής άναπτύξεως 
κατά τήν ζύμωσιν τού αυτομάτως άναφλε- 
ξίμου φωσφορούχου ύδρογόνου’ τούτο δμω; 
δέν είναι άληθές, διότι οΰτε τδ φωσφοροϋ- 
χον ύδρογόνον οΰτε τδ Οειοΰχον φώσφορον 
εΐναι δυνατόν νά διέλθη τοσοϋτον πάχος 
τοΰ έδάφους χωρίς νά άποσυντεθή καί νά 
καταστραφή έντελώς. "Αλλως τε έάν δέν 
εΐχεν οΰτω; τότε άπασαι αί παρά τά νε
κροταφεία συνοικίαι θά έμενον έρημοι, διότι 
βεβαίως καί τά λοιπά αέρια τά παραγόμε- 
να κατά τήν σήψιν Οά ήκολούθουν τήν αύτήν 
τού φωσφορούχου ύδρογόνου οδόν. Τήν έν- 
τελή δμως καταστροφήν τού φωσφορούχου 
ύδρογόνου παρετήρησεν ό Κ. Lefort διά τοΰ 
έξή; πειράματος’ ήνοιξεν λάκκου; διαφόρου 
βάθους, έθεσεν έν αύτοΐς φωσφοροϋχον ά- 
σβέστιον καί ειτα έκάλυψεν διά τή; αύτή; 
γής. Έπί μήνας ολοκλήρους, τδ εσπέρας ή 
τήν νύκτα, ούδέν φωτεινόν σημεΐον παρετή- 
ρησεν’ άνοίξας δέ πάλιν τούς λάκκους εί- 
δεν δτι άπαν τδ άναπτυχθέν φωσφοροϋχον 
ύδρογόνον κατεστράφη πρίν ή άνέλθει είς 
τήν επιφάνειαν τοΰ έδάφους.

'Ας έξετάσωμεν λοιπδν άν τά φωτεινά 
ταϋτα φαινόμενα έχωσι φυσικωτέραν πη
γήν.

Συμβαίνει πολλάκις είς τά θερμά μέρη 
ώ; είς τήν ’Ασίαν καί τήν ’Αμερικήν νά 

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Ζ.) 

φαίνωνται είς τδν άέρα ή πλησίον τοΰ έδά
φους κατά τινας έποχάς τοΰ έτους άμυδρά 
φώτα άτινα φεύγουσι μέν τούς πλησιάζον
τας αύτά, καταδιώκουσι δέ τού; φεύγον - 
τας. Τοΰτο έγένετο αφορμή κατά τήν αρ
χαιότητα νά πιστεύσωσιν δτι είσίν αι ψυ- 
χαί τών εγκληματιών περιπλανώμεναι εί; 
τδν κόσμον μέχρι τελευταίας κρίσεως. Πρδ 
πολλοΰ δμως δ Grothus, Carradori, 
Spalanzani, καί Virey απέδειξαν δτι ήσαν 
έντομα έκ τής τάξεως τών κολεοπτέρων, 
ως αί έλατερίδες έκ τοΰ γένους τών πυρο
φόρων, αί λαμπυρίδες καί τινα άλλα έχοντα 
τήν ιδιότητα νά καθίστανται φωτοβόλα κα
τά τήν έποχήν τών έρώτων των, τοΰθ’ δ
περ διευκολύνει τήν έν τώ σκότει συνέντευ- 
ξιν αύτών. ΊΙ ίδιότη; αΰτη εκλείπει μετά 
τήν ένωσιν αύτών, τοϋθ’ δπερ έδοσεν άφορ
μήν τώ Virey νά είπη δτι τά ιπτάμενα 
ταϋτα ζώα άπέσβεσαν διά τοϋ ύμεναίου τά; 
δάδας τοϋ έρωτος’ πλήν τοΰτο είναι ολί
γον κατακριτέον. Αύτδ δέ είναι τδ αίτιον 
τή; εί; ορισμένα; έποχάς έμφανίσεως αύ
τών.

Χωρίς νά άπαριθμήσωμεν τού; φωτοβό- 
λ.ους σκώληκας ού; άπας ό κόσμο; γνωρί
ζει, ύπάρχει κατά τδν Virey έτερον έντο- 
μον ή Scolopendra electrica^zii πρδ πάν
των ένδιαιταται ύπδ τά σεσηπότα ξύλα, ύ
πδ τάς πέτρας κ.τ-λ. καί ήτις έχει άξιοπα- 
οατήρητον ιδιότητα νά φωτοβολή εις τδ 
σκότος, άλλο καί τούτο παράδειγμα δεισι
δαιμονίας ώς πρδς τά φωτεινά φαινόμενα 
έπί τών τάφων.

Τδ αύτδ συμβαίνει καί διά τδν έπί τής 
θαλάσσης φωσφορισμόν, τδν όποιον πολλοί 
άπέδοσαν είς άποσύνθεσιν ιχθύων’ τήν σή
μερον δμω; άπαντες γνωρίζουσιν δτι ταύτα 
είσί μικροσκοπικά ζώα άπειρα φωτίζοντα 
τήν έπιφάνειαν τοϋ υδατος διά λάμψεως 
παραβαλλομένη; μέ βεγγαλικού φώς.

Πάντα δμως τά φωτεινά φαινόμενα δέν 
προέρχονται βεβαίως άπδ τοιαΰτα έντομα, 
άλλά πολλά τούτων ένεκα τής ζυμώσεως 
οργανικών ούσιών’ διότι κατά τήν άποσύν- 
θεσιν ουσιών φωσφορούχων παράγεται φωσ- 

31.
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φοροΰχον υδρογόνον, αύτομάτω; άναφλέξι- 
μον- τδ τοιοΰτον δμως άπανταται συνήθως 
είς έλη έπί τής έπιφανείας τών δποίων ύ- 
πάρχουσιν δργανικαί καί φυτικαί ούσίαι, 
δτε τδ άναπτυσσόμενον άέριον έρχεται άμέ
σως είς συνάφειαν μετά τοϋ άτμοσφαιρικοϋ 
άέρος.

Ταΰτα νομίζω ικανά ώς πρδς τδ ζήτη
μα τών πλανομένων φώτων, ευχής δ’ έργον 
Οά ήτον άν έξέλειπον αί δεισιδαιμονία·, έκεϊ- 
ναι, αϊτινες λαβοΰσαι άρχήν άπδ έποχήν πα
χυλής άμαΟείας έφθασαν δυστυχώς μέχοις 
ήμών.

Σ. Στάης.

ΑΝΑΜΝΙΙΣΕΙΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΟΥ.
***»**■

Λ/ετάφρασις

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Σ. ΚΑΣΔΑΓΛΗ

έκ τοϋ άγγλικοϋ.

Περί τά τέλη τοϋ Σεπτεμβρίου 1870, ά- 
νεχώρησα έκ Λονδίνου, ΐνα, ώς αεροναύτης, 
υπηρετήσο) καί έγώ τήν αρτισύστατου Γαλ
λικήν Δημοκρατίαν. Φθάς είς Tours εύρον 
τδν δόκτορα Ilosmer καί ετέρους τρεϊς αν
τιπροσώπους, ή κάλλιον είπεΐν, άνταποκρι- 
τάς τοΰ «Κήρυκος τής Νέας Ύόρκης» τδν 
Κ. Remington καί τινας πράκτορας ή κα
τασκευαστής αμερικανικών πυροβόλων* ού“ 
δένα όμως εύρον, δστις ν’ αντιπροσωπεύει 
τήν Κυβέρνησιν τών Ηνωμένων Πολιτειών. 
Ό Κ. Washburne, πρέσβυ; τής Αμερικής, 
έξηκολούθει νά διαμένη έν ΙΙαρισίοις κατά 
τήν πολιορκίαν- δι’ δ έζήτησα νά ΐδω τδν 
λόρδου Lyons, πρέσβυν τής Μ. Βρεττανίας 
καί έξέφρασα αύτώ τήν έπιθυμίαν μου. 'Ο 
Κ. Lyons προθύμως έπεκύρωσε τήν ώς αε
ροναύτου ικανότητά μου, θεις τήν σφραγί
δα αύτοΰ έπι επισήμου εγγράφου, δοθέντος

μοι παρά τοΰ έν Ρώμη προξένου τής Μ. 
Βρεττανίας Κ. Lerern, έπιβεβαιοΰντος δτι 
είχον έπιχειρήσει άξιοσημειώτους τινάς α
ναβάσεις άπδ τής πόλεως έκείνης. Ή Αύ
τοΰ Έξοχότης προσέθηκεν δτι άσμένως δύ
ναται νά όμιλήση πρδς τήν Γαλλικήν Κυβέρ- 
νησιν υπέρ έμοΰ.

Εύχαριστήσας τδν λόρδου Lyons διά τήν 
προθυμίαν, ήν ύπέρ έμοΰ είς κατάλληλον 
καιρδν έπεδείξατο, έπορεύθην πρδς ζήτησίν 
τοΰ Κ. Ilouree, γραμματέως τής έν lours 
άρτισυστάτου Κυβερνήσεως. Εύρον αύτδν 
καί τώ έδήλωσα δτι ήλθον, ινα προσφέρω 
τάς υπηρεσίας μου τή Γαλλική Δημοκρατία. 
Έγχειρίσας δ’ αύτώ τά πιστοποιητικά μου 
καί είπών αύτώ δτι ό λόρδος Lyons ύπεσχέ- 
Οη νά όμιλήση εις τινα μέλη περί έμοΰ, τώ 
προσέθηκα δτι μέλλω νά έπανέλθω τήν έ- 
παύριον. Έπαρουσιάσθην ένώπιον τών με
λών τής τότε Γαλ. Κυβερνήσεως- ήθέλη- 
σαν νά έρωτήσωσι τήν γνώμην μου έπί δυ
σχερέστατου τινδς ζητήματος : τίνι τρόπω 
δηλαδή ήτο δυνατδν νά έξέλθη τοΰ Μέτζ 
δ στρατηγός Βαζαΐν- ήθελον νά Οέσωσιν αύ
τδν έπί κεφαλής τοΰ στρατοΰ τοΰ Λείγη- 
ρος. Έςηγήθην πρδς αύτοδς, προτείνας ώς 
εύκολώτερον πάντων νά κατασκευασθή έν
τδς δλίγων ημερών είς Μέτζ άεροβατική 
σφαίρα, ήτις νά δύναται νά χωρέση τδν 
στρατηγόν Βαζαΐν μετά είκοσι, πεντήκον
τα ή καί εκατόν αξιωματικών ττυ, ήτις 
δέ νά διέλΟϊ) άνωθεν τοϋ Γερμανικού στρα
τοΰ, μακράν πάσης αύτοΰ βολής, καί μετά 
πάσης άσφαλεία;, μεταβκίνουσα είς Γαλ
λίαν ή άλλην τινά χώραν πρδς βορράν άνα- 
τολάς ή δυσμά; τής Γερμανίας, δι’ ένδς 
μόνου άεροστάτου τοΰ συνήθους σχήματος 
δπερ νά ταξειδεύ-ij διά τής πνοής τοϋ άνέ
μου. Διά τοϋ αύτοΰ τρόπου δ Γαμβέτας καί 
πολλοί άλλοι, πλέον ή εκατόν έξήλθον με- 
τέπειτα τών Παρισίων. ’Αλλά τδ σπουδαιό- 
τερον πάντων ήτο τδ έξής : τούτέστι τίνι 
τρόπορ νά είσέλθω έντδς τής πόλεως Μέτζ.

Έστοχάσθησαν ώς καλλίτερου νά κατα
σκευάσω, δσον τδ δυνατόν ταχύτερον, 2ν 

I άερόστατον καί νά τδ φέρω είς τήν πλησιε- 

είπών μοι πρδς τούτοις δτι ούδόλως έβλε
πε τότε αιτίαν ένδεχομένου πολέμου.

Νυν δμως οί Γάλλοι έδέξαντο τάς υπη
ρεσίας μ.ου- πρδς τούτοις δέ μοί έπέτρεψαν 
νά άποφασίσω τόν καλλίτερον τρόπον, δι’ 
ού ήτο δυνατόν νά έξέλθρ τδ ρηθέν μέγα 
πρόσωπον, χορηγήσαντές μοι ωσαύτως πρδς 
τδν σκοπόν αύτδν πίστωσιν είκοσι χιλιάδων 
φράγκων. Διέμεινα μίαν έτι ήμέραν άνα- 
μένων τάς συστατικάς μου καί τδ στρατιω
τικόν διαβατήοιόν μου, δι’ ού ήδυνάμην νά 
ταξειδεύω μέ πάντα σιδηρόδρομον έν Γαλ
λία, χωρίς νά συλλαμβάνωμαι υπδ τών 
Γερμανών, πληρόνων τδ τέταρτον τής συν
ήθους τιμής. Κατ’ έκείνην τήν ήμέραν έπε- 
σκέφθην τδν Κ. Gaston Tissandier καί έ
τερόν τινα Γάλλον αεροναύτην, δστις είχε 
φθάσει δι’ άεροστάτου, κομίζων τδ ταχυ
δρομείου τών Παρισίων· 'Ο Κ. 7 issandier 
μέ ήρώτησεν άν μέ προσέλαβέ ποτέ δ Βίσ- 
μαρκ είς τήν υπηρεσίαν του ή όχι, προσθέ- 
σας μοι δτι άνέγνω είς τάς έφημερίδας τών 
Παρισίων, δτι έμελλον νά έκτελέσω αναβά
σεις άνωθεν τοΰ Μέτζ καί τοΰ Στρασβούρ
γου. Άπήντησα αύτώ δτι εϊχον ήδη υπηρε
τήσει έν Γερμανία πρδ τή; καταπτώσεως 
τή; Γαλλική; Αύτοκρατορίας, άλλ’ δτι 
πρδς τδ παρόν ήλθον πρδς βοήθειαν τή; 
Γαλλικής δημοκρατίας.

Λαβών εί; χεΐρας τά πιστοποιητικά μου 
άνεχώρησα διά Lyon, ϊνα άγοράσω τήν 
μέταξαν. Έν τώ μέσοι τοϋ δρόμου έμεινα 
εί; μικράν τινα πόλιν έπί τινας ώρας τής 
νυκτός" αί αίθουσαι τοϋ στάθμου τή; πό
λεως ταύτης ήσαν πλήρεις αξιωματικών 
καί στρατιωτών, δ δέ άήρ είχε κατασταθή 
τόσον άκάθαρτος καί δυσώδης, ώστε έπρο- 
τίμησα νά μείνω έξω έν ύπαιθρο), μολονό
τι τδ ψύχος ήτο δριμύτατον. Εύτυχώς ή
κουσα έκ περιστάσεως κυρίας τινάς καί κυ
ρίους, ευρισκομένου; είς τήν αύτήν μέ έμέ 
κατάστασιν, γαλλιστί λέγοντας δτι ύπήρ
χον άμαξαι τοΰ σιδηροδρόμου κεναί υπό έ- 
πισκήνωμά τι παρά τδν σταθμόν, εσπευ- 
δον δέ νά είσέλθωσιν έντδ; αύτών' τού; ή- 
κολούθησα καί επέτυχα μίαν θέσιν κενήν,

στέραν τοΰ Μέτζ παρά τών Γάλλων κατε- 
χομένην πόλιν, άν μοί έπετρέπετο νά πο- 
ρευθώ είς Βέλγιον, νά περιμείνω έκεϊ εύνοϊ- 
κδν πρδς τδ Μέτζ άνεμον, νά πληρώσω τό
τε αερίου τδ άερόστατον, ν’ αναχωρήσω καί 
νά προσπαθήσω νά είσέλθω έντδς τής πό
λεως έκείνης. ’Εγώ δμως έσυλλογίσθην καλ· 
λίτερον νά κατασκευάσω τδ άερόστατον δι- 
πλοΰν καί λίαν έντελές, ώστε νά διατηρή- 
ται έντδς αύτοΰ τδ άέριον έπί πολλάς ήμέ
ρας ή καί έβδομάδας, ϊνα δυνηθή νά φθά- 
ση δσον τδ δυνατδν πλησιέστερον τάς Πρωσ- 
σικάς γραμμάς, έκεΐθεν δέ ν’ άφεθή είς τήν 
διάθεσιν τοΰ πρώτου πρδς τδ Μέτζ πνεύ- 
σοντος εύνοϊκοΰ άνέμου. Ήδυνάμην νά με- 
ταχειρισθώ καί διά τοϋ πυρδς άερόστατον 
ένεκεν τής εύθηνότητο; αύτοΰ είς έκαστον 
μέρος, καί αναχωρήσω μέ τινας τών σιγα
νών άνέμων, τούς δποίους συνήθως κατά τδ 
θέρος έχομεν. Τδ διά τοΰ άερίου δμως άε
ρόστατον, καίτοι πολλώ μάλλον πολυέξο- 
δον, ήτο άσφαλέστερον καί έκυβερνάτο εύ
κολώτερον, πνεόντων άνέμων έναντίων.

Τοΐς είπον δ,τι καί πρδς τδν Κ. Lyons 
εϊχον είπεΐ- οτι εϊχα κατασκευάσει άερό
στατον, τδ όποιον ήγοράσθη παρά τών 
Πρώσσων, καί δτι μέ διώρισαν νά διδάξω 
έν Κολωνία τήν τέχνην τοΰ κυβερνάν άερό
στατα καί κατασκοπεύειν τούς στρατούς 
άναβαίνων ό ίδιος έν καιρώ πολέμου. Ότε 
Ναπολέων δ Γ'. παρεδύθη καί άνεκηρύχθη ή 
Δημοκρατία, διηυθύνθην εΐς Βέλγιον,'Ολ
λανδίαν, έκεΐθεν δέ είς Αονδΐνον. Προσέφε- 
ρα τάς υπηρεσίας μου καί τοΐς Γάλλοι; καί 
τοΐς Γερμανοί; κατά τάς άρχάς τοϋ πολέ
μου- οί τελευταίοι ούτοι τάς άπεδέξαντο 
ίσως διότι ήμην λίαν γνωστός αύτοϊς. Εί
χον έκτελέσει μετά μεγάλης έπιτυχίας άνά- 
βασιν έκ Βερολίνου τήν 27 Αύγούστου 
4 868' συνωμίλησα δ’ ακολούθως μετά τοΰ 
Διαδόχου τοϋ Στέμματος έν Ποτσδάμη περί 
τής μεγάλης ώφελείας τών άεροστάτων έν 
καιρφ πολέμου- δ πρίγκηψ μοί υπεσχέθη τό
τε δτι θέλει δμιλήσει πρδς τδν βασιλέα 
περί έμοΰ καί δτι θέλει μέ ένθυμηθή, άν ή- 
Οελον πάλιν έν ώρα πολέμου παρουσιασθή,
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έφ’ ή; έξηπλώθην και έκοιμήθην έπί τινα; 
ώρας μ.ή αισθανθεί; ούδέ το ψύχος, ούδέ τήν 
ταραχήν, ούδέ τόν πάταγον, τόν περί έμέ 
κυριεύοντα.

Πριν ή έξημερώση, άνώτερός τι; τοΰ σι
δηροδρόμου υπάλληλο; μ’ έξύπνη,σεν, εΐπω» 
μοι δτι ή άμαξα έν ή ευρισκόμην έμελλε νά 
συνδεθή άμέσω; μετά τή; πρό; άνατολά; 
διά Lyon διευθυνθησομένη; συνοδίας. ΦΟάς 
έν τή πόλει ταύτη τήν νύκτα έπορεύΟην εί; 
πρόσφορόν τι ξενοδοχεϊον καϊ, δείπνησα; 
καλά, ήρχησα νά περιοδεύω τήν πόλιν, δ
πω; ίδώ καί μάθω δσα ή,δύναμην περισσό
τερα, καθότι ολίγο; καιρό; μοί έμενε νά 
μ.είνω είς Lyon. Ότε διευθυνόμτ,ν έξ ’Ιν
διών εις Παρισιού;, δπω; παρευρεΟώ έν τή 
Ιίαγκοσμίω ’Εκθέσει, ειχον ίδεϊ μέρο; μι
κρόν τή; πόλεω; ταύτη;, κατά τήν έν τώ 
σταθμώ τοΰ σιδηροδρόμ.ου διαμονήν τή,; 
συνοδία;, διαρκέσασαν μίαν περίπου ώραν. 
Έπισκεφθεϊ; διάφορα μεγαλοπρεπή κατα
στήματα διήλθον τόν ποταμόν καϊ ήρχησα 
ν’ άναβαίνω έπι τή; κορυφή; υψηλού τινο; 
λόφου, ϊνα λάβω ιδέαν τή; θέα; τή; πό
λεω;. 'II πόλις φωτιζομένη υπό αεριόφω
τος καί κατοπτριζομένη εί; τά ΰδατα τοΰ 
ωραίου ποταμοΰ, παρίστα θέαμα λαμπρόν 
καϊ μαγευτικόν. Έπιστρέφων αργά τήν νύ
κτα, ήρώτησα αξιωματικόν τινα καθ’ οδόν 
διά ποιας όδοΰ δύναμαι ταχύτερον νά φθά- , 
σω είς τό ξενοδοχεϊόν μου. Ό αξιωματικός 
έννοή,σα;, ώ; φαίνεται, δτι δέν ομιλώ τήν 
Γαλλικήν ώ; Γάλλος, μέ ήρώτησε τι Γερ- 
μανιστϊ, δπερ έγώ εννόησα μέν, άλλ’ άπήν
τησα αύτώ Γαλλιστί’ τότε μοί υπέδειξε 
τήν οδόν· ’Ενώ ήτοιμαζόμην νά κατακλιν- 
Οώ, ήκουσα κρότον έπϊ τή; θύρα; τοΰ δω
ματίου μου’ τήν ήνοιξα’ έπαοουσιάσθησαν 
τότε έμπροσθέν μου Γάλλο; τι; άξιωματι- 
κός καϊ ό ξενοδόχο;. Ό αξιωματικός έζή- 
τησε νά ϊδη τό διαβατή,ριόν μου’ ευρών δ' 
αύτό τακτικόν μέ άφήκε νά ησυχάσω. Α
ναμφίβολοι; δ αξιωματικό; δ συνάντησα; με 
καθ’ οδόν καϊ δμιλήσα; μοι Γερμανιστϊ, 
τοϊ; εΐπεν οτι υποπτεύεται, δτι είμαι Πρώσ- 
σο; κατάσκοπος.

Τήν επαύριον έπεσκέφθη,ν αμέσως έμπο
ρόν τινα προμηθευτήν, δπω; πληροφορηθώ 
περί άγορά; μεγάλου ποσοΰ μετάξη; Ε
ξέλεξα δ,τι μοϊ έχρειάζετο καϊ έπορεύθημεν 
μετ’ αύτοϋ πρό; έπίσκεψιν τοϋ Δημάρχου 
τή,; πόλεως. Εξεπλάγην ευρών, μεταξύ 
είκοσι σχεδόν προσώπων έν τώ άντιθαλάμο» 
τόν Κ. Gaston Ί issandicr, τόν Γάλλον αε
ροναύτην, τόν όποιον ειχον έπισκεφθή εί; 
Tours. Ό Δήμαρχο; άναγνώσα; τά πιστο
ποιητικά μου, μέ ήρώτησεν άν έδίδαξά ποτέ 
τοϊ; Γερμανοί; τήν τέχνην τοΰ παρατη- 
ρεϊν διά τών αεροστάτων τά πεδία τή; μά
χη; καί τά; πολιορκημένα; πόλεις. Άπήν- 
σα καταφατικώς.—«Καϊ γνωρίζει τοΰτο ή 
ένεστώσα Γαλλική Κυβέρνησις;»—«Βεβαι
ότατα,» άπεκρίδην.—«Θά τηλεγραφήσω 
πρώτον πρό; τήν Κεβέρνχσιν εί; Tours, πρϊν 
ή σάς δώσω μέταξαν’ εύαρεστή,θητε δθεν 
νά περάσητε αύριον.» ΈπορεύΟην τήν έ" 
παύριον, πλήν ούδεμίαν άπάνττ,σιν ελαβον" 
τήν ακόλουθον πάλιν ήμέραν τά αύτά τοϊ; 
αύτοΐς, άνευ ούδεμιά; άποζημιώσεως. Τότε 
καϊ έγώ διεκοίνωσα τώ έν Tours Προξένω 
τή; ’Αμερικής τόν τρόπον, δί ού δ Δή
μαρχο; προσηνέχθη είς έμέ, ένώ ή Κυβέρ- 
νησι; αύστηρώ; μέ είχε διατάξει νά έπι- 
σπεύσω δσον τό δυνατόν τήν κατασκευήν 
τοϋ άεροστάτου. Μέ συνεβούλευσεν ούτος 
νά λάβω τήν μέταξαν, συμπαραλαμβάνων 
μετ’ έμοΰ τόν κύριον, ήτοι τόν ιδιοκτήτην 
αύτής, άν θέλη, εί; Tours καϊ νά άφήσω 
τοΰεοχ, τόν μεταξοπώλη,ν τουτές-ι, νά συμ- 
βιβάση τήν ύπόθεσιν μετά τή; Κυβερνήσεως, 
έπραξα δ’ούτο», χωρϊ; νά υπάγω διόλου 
πλέον εί; τοϋ Δημάρχου. ΊΙ Κυβέρνησις έ- 
πλή,ρωσε τήν άξίαν τών άγορασθέντων, υ- 
περβάσαν τά; δέκα τρεϊ; χιλιάδας φράγ
κων διά γραμματίων τη; πληρωσίμων εν
τός τριών μηνών. Ό Κ. Boure6 μοϊ εϊπεν 
δτι ή ζηλοτυπία τοϋ Κ. 1 issandier ίγζ- 
νετο παραίτιο; τή; βραδύτητα; ταύτης, δι’ 
ήν καϊ ουτος πολύ έλυπεϊτο. Προσέθηκεν 
ωσαύτως δτι δ Δήμαρχος δέν έπραξε καλώ; 
προξένησα; τοιαύτην αργοπορίαν εις υπό-

Οεσιν τοιαύτην τόσον σπουδαίως άφορώσαν 
τό "Εθνος ! . . .

Ένώ ευρισκόμην είς Lyon, δ Κ. Γαμβέ- 
τα; εΐχε φθάσει διά τοϋ άεροστάτου «Ar
mand Barbes,ν άναχωρήσαντο; έκ Παρι
σίων τήν 7ην Ββρίου. Συνώδευον αύτόν δ 
γοαμματεύ; του Κ. Spoiler καϊ δ αερο
ναύτη; Κ· Tricliet. Ητο τό έκτον άερό
στατον, δπερ εΐχεν άναχωρήσει έκ Παρισίων 
διαρκούσης τής πολιορκίας. Άνεχώρησεν 
έκ τή; πλατεία; τοϋ Αγίου Πέτρου έν Μοντ- 
μάρτρη τήν II π. μ. καϊ κατέβη τήν 2, 
45 μ. μ. διαμεϊναν έπϊ τρεϊ; καί ήμίσειαν 
ώραν εί; τού; άέρα;. Ύπήρχον έντός τοΰ 
άεροστάτου τούτου πεντήκοντα τρεϊ; περί
που χιλιάδες κυβικών ποδών αερίου. Ή 
πρώτη άνάβασις, ήτις έλαβε χώραν τήν 23 
Σεπτεμβρίου, έγένετο υπό τών Κ. Durouf 
διά τοϋ άεροστάτου «Ποσειδών.» Ή δευ- 
τέρα τήν 25 7βρίου ύπό Magill καϊ Luz 
διά τοΰ άεροστάτου τοΰ Ευγενίου Γοθάρ- 
δου, καλουμένου «Πόλις τής Φλωρεντία;,» 
προσφερθέντος αύτώ ύπό τού έξαιρέτου λαοΰ 
τής μεγαλοπρεπούς έκείνη; πόλεω;, μετά 
τήν άπώλειαν τοΰ άεροστάτου του, δπερ 
είχε γείνη παρανάλωμα τοΰ πυρό;’ ή τρί
τη τήν 29 7βρίου ύπό Louis Gothard καϊ 
Fourlin διά δύο ηνωμένων αεροστάτων 
«Ναπολέοντος» καϊ «Schwalbe'» ή τετάρ
τη τήν 30 7βρίου διά τοΰ «Ούρανίου» υπό 
τοϋ Κ. Gaston Tissandiei" η πέμτη τήν 
30 7βρίου άνευ ούδενός μέν έντό; αύτοΰ 
άνθρώπου, φέρον δμως εξήκοντα λίτρα; α
ναφορών ! . . .

Έζήτησα νά ίδω τόν Κ. Γαμβέτταν έν 
τώ μεγάρω τοΰ άρχιεπισκόπου τή; πόλεω; 
Tours' ούτος μέ παρέπεμψεν εί; τόν διευ
θυντήν τοΰ άεροναυτικοϋ καϊ περιστερικοΰ 
ταχυδρομείου. Έ τηλεγράφησαν είς Poitiers 
έπϊ τή; γραμμής τοΰ Bordeaux νά μοϊ πα- 
ραχωρήσωσιν εύρύχωρον αίθουσαν, έντό; τή; 
οποίας νά κατασκευάσω τό άερόστατον μου. 
Ηλθεν άπάντησι; οτι ή αίθουσα τοΰ Δη

μαρχείου τής Πόλεως ήτον είς τήν διάθεσίν 
μου. Ένώ ευρισκόμην εις Tours έζήτησα 
νά ίδω τήν Κ. Βαζαϊν, διαμένουσαν τότε 

έντό; μοναστηριού τινός. Μέ ύπεδέχθη μέ 
τρόπον όντως εύγενή είποΰσά μοι δτι έλπί- 
ζει νά έπιτύχω τό τολμ,ηρόν μου σχέδιον’ 
μοϊ προσέθηκεν δτι, δταν προπαρασκευα- 
σθώ ν’ αναχωρήσω, νά έπισκεφθώ έκ νέου 
αύτήν, καθότι έπεθύμει νά πέμψη έπιστο
λήν καϊ τήν φωτογραφίαν της πρό; τόν 
στρατηγόν Βαζαίν. 'ΙΙ Κυρία αυτή εΐναι 
Μεξικανή' περιοδεύων έπϊ τόσα έτη τό Με- 
ξικόν, τήν Καλλιφορνίαν καί τήν Νότιον ’Α
μερικήν έμαθα τήν Ισπανικήν, ώς έκ τούτου 
συνδιελεγόμεθα Ίσπανιστί· "Εδωσα αύτη 
τεμάχιά τινα μετάξη;, ϊνα τά φυλάξη ώς 
ένθύμημα τοϋ τεραστίου άεροστάτου. Ήρώ- 
τη,σα αύτήν άν φρονή δτι δ σύζυγός της έ- 
πεθύμει νά έξέλθη τοϋ Μέτζ, άν κατώρθω- 
νον νά είσέλθω έν τή πόλει έκείνη. Έφαί
νετο πρό; αύτήν τρόπον τινά άμφίβολον δτι 
θέλει αφήσει δ στρατάρχης τόν στρατόν καϊ 
τό πυροβολικόν είς Μέτζ καί νά έξέλθη μό
νο;’ όμοίω; καϊ τά μέλη τή; Κυβερνήσεω; 
τήν αύτήν γιώμην έξέφρασαν. Καθότι άν 
δ στρατάρχη; καϊ οι άξιωματικοί του έπε- 
Ούμουν νά έξέλθωσι τοϋ Μέτζ, παράδοξον νά 
μη σκεφΟώσι νά πράξωσι τούτο δι’ άεοο- 
στάτου. Άναμφιβόλω; ήδύναντο νά ευρωσί 
τινα έν τή πόλει έκείνη, δ δποϊο; νά τοϊ; 
κατασκευάση άερόστατον καϊ νά τό θέση 
καθ’ δλα έτοιμον, είς τήν διάθεσίν των ! .

ΦΟάσας εί; Poitiers μέ τό μέγα κιβώ
τιου τή; μετάξη; ευρον τόν θάλαμον πρό
σφορου, άλλ’ έδυσκολεύθην νά εύρω ραπτι
κά; μηχανάς καϊ ράπτας. Διά τοΰτο ύπή- 
γον εί; Bordeaux, δπου ευρον αίθουσαν εύ
ρύχωρον μήκους I 50 ποδών εί; τόν παρά 

! τό οίκημα τοϋ Δημάρχου τή; πόλεω; κή
πον. Ή αίθουσα αύτη εΐχε χρησιμεύσει πρό· 
τερον δι’ έκθεσίν τινα. Mot έπέτρεψαν νά 
κάμω χρήσιν αύτής. Διά τή; βοήθεια; δω
δεκάδας ρ απτικών μηχανών και γυναικών, 
κατεργαζομένων αύτάς κατεσκεύασα άερό
στατον μήκους 178 αγγλικών ποδών. Τό 
άερόστατον τούτο ήτο τό μεγαλείτεοον τών 
μέχρι τοϋδε κατεσκευασθέντων’ ή διάμετρό; 
του ητο τόσον μεγάλη, ώστε τό άερόστατόν 
μου ήτο 250 περίπου χιλιάδων κυβικών
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ποδών χωρητικότητος’ ήτο λοιπόν μεγα
λύτερου τοΰ περιωνύμου Nader αεροστά
του του καλουμένου «Γίγας,» δπερ είχέ 
ποτέ έκτεθή έν τω Κρυσταλλίνω Παλατίω. 
“Εδωσα αύτώ τοιοΰτον μέγεθος, καθότι 
σκοπόν είχα νά μεταχειρισθώ καί μικράν 
ατμομηχανήν.

Πρίν % τελείωση τδ άερόστατον, εφθασεν 
■fl κεοαυνοβόλος είδησις, οτι ό Στρατάρ
χης παρεδόθη μεθ’ όλου αυτού τοΰ στρα
τού. Πολλοί ίλεγον δτι ητο προδότης κα'ι 
άξιος τυφεκισμού. Αί ελπίδες μου λοιπδν 
έψεύσθησαν. ’Επειδή ή Κυβέρνησις έπεθύμει 
πολύ νά ίδη την δοκιμήν τής έπιχειρήσεώς 
μου, είργαζόμην άδιακόπως άπδ τής αύγής 
μέχρι τής δέκατης τής νυκτός. "Ινα επι
σπεύσω τήν έργασίαν ιδού τί έπραττον :— 
κατεσκεύαζα πρώτον έκ τεσσάρων φύλλων 
μετάξης τμήματα ήμίσεα, έκαστον τών δ- 
πο'ων ήτο ίσον μέ τρία φύλλα βάμβακος, 
χοησιμεύοντα ώς ύπόρραμα, μεθ’ 8 συνέρ- 
ραψα αυτά διά πλοκωτής ραφής πρίν ή κό
ψω τδ ύλικδν εΐς τμήματα, τά όποια, δταν 
έτελείωσεν ή προκαταρτική αυτή έργασία, 
είχον μήκος μέν 178 ποδών, πλάτος δέ 
1 5. Τοιουτοτρόπως ήλάττωσα πολύ τδ ρά- 
ψιμον καί τδ κόψιμον, μεθ’ δ έθεσα τά 
τμήματα έπ’ άλλήλων’ έβαλλον αυτά κατά 
γής κα'ι τά έχρισα διά βερνικιού. "Ενεκεν 
τής κακής καταστάσεως τού καιρού μέρος 
τού άεροστάτου άνηρτήθη πρδς ξήρανσιν τού 
βερνικιού έν τώ μεγάλω θεάτρω, έτερον δ’ 
αύτού μέρος έν τή ’Εκκλησία τών Διαμαρ- 
τυρομένων, και τδ έπίλοιπον έν τή αιθούση 
έντδς τής οποίας κατεσκευάσθη.

Ελαβον τηλεγράφημα έκ Tours, ϊνα τε
λειώσω τδ άερόστατον δσον τδ δυνατδν τα
χύτερον, καθότι πιθανόν ήτο νά είσέλθω 
δι’αύτοΰ έν Παρισίοις. Πολλοί κύριοι έχον
τες υποθέσεις είς Παρισίους έπεθύμουν πολύ 
νά έπιστρέψωσιν παρά ταΐς οίκογενείαις αύ
τών ’ μοί προσέφερον χρήματα δσα ήθελον 
"ρδς έπιχείρησιν ένδς ταξειδίου. "Οταν τδ 
άερόστατόν μου έτελείωσε, πριν ή ενώσω εΐς 
2ν τα δύο αύτού ήμίσεα μέρη, τδ έθεσα έν
τδς κιβωτίων καί τδ μετεκόμισα είς Tours' 

τδ μέγεθός του ήν τοσούτον, ώστε έπλ.ηρώ- 
θησαν ύπ* αύτοΰ δύο σιδηροδρομικά! άμα- 
ξαι. Έπληροφορήθην δμως δτι αί διά πε
ριστερών συγκοινωνίαι τόσον πολύ έπετύγ- 
χανον, ώστε δέν ήτον ανάγκη να υπάγω έ
γώ διά τοϋ άεροστάτου είς Παρισίους.

Μετεκόμισα αύτδ είς παλαιάν τινα έκ
κλησίαν, τής όποιας τά παράθυρα ήσαν εις 
τοιαύτην κατάστασιν, ώστε ένόμιζέ τις δτι 
έλεηλατήθη υπδ τών Πρώσσων. ’Ενταύθα 
άπήντησα τήν Κ. Poilvin τήν διασημοτέ- 
ραν καί θαρραλεωτέραν τής έποχής άεροναύ- 
την. Πολλάκις ή γυνή αΰτη κατήλθεν άπδ 
μεγάλα όψη διά τού αλεξιπτώτου αύτής’ 
είδον αύτήν είς Νεάπολιν κυματίζουσαν τήν 
τρίχροον σημαίαν τής Γαλλίας, είς δψος 
πολλών χιλιάδων ποδών άνω τοΰ όρους Βε- 
σουβίου, έν ώρα: τρομερας αύτού έκοήξεως, 
κάτωθεν δέ τοΰ σκαφίου αύτής δ θειώδης 
καπνός συνελισσόμενος άνείρχετο είς στήλας 
μεγαλοπρεπείς. Καίτοι είς ξένας χώρας εύ- 
ρισκομένη, προσέφερε τάς υπηρεσίας της 
τή πατρίδι αύτής, ήτις τάς έδέχθη. Έφρό 
νει, μοί έλεγεν, ότι άν ήτο είς τήν Οέσιν 
τοΰ Ναπολέοντος ή τοΰ Βαζαΐν μετά το- 
σούτων χιλιάδων θαρραλέων γυναικών άντί 
άνδρών, ούδόλως θά ύπεχώρει τώ έχθρώ πα- 
ραδιδομένη, καί ή πατρίς αύτής δέν θά υπέ- 
φερε τήν φρικτήν έκείνην άτίμωσιν. Κατεί
χε τδ ίπποτικδν καί πατριωτικόν τώ όντι 
πνεΰμα τής εύγενοΰς μέν άλλ’ άτυχούς αύτής 
συμπολίτιδος Ιωάννας δ’ “Αρκ! “Ηκουσα ω
σαύτως δτι και ή Κ. Durouf ήτο θαρρα- 
λεωτέρα τοΰ συζύγου αύτής κατά τά κιν
δυνώδη συμβάντα, έν οίς εύρέθησαν κατά 
τάς είς τάς βορείας Οαλάσσας έκδρομάς 
των. Μεταξύ τών πολλών έπιβατών άμφο- 
τέρων τών ούλων, οΐτινες άνήλθον μετ’ έ
μοΰ είς τά διάφορα κράτη τοΰ κόσμου, δ
σα έπεσκέφθην, νομίζω δτι αί γυναίκες έ
δειξαν καί περισσοτέραν άγχίνοιαν καί ολι— 
γώτερον φόβον κατά τάς κινδυνώδεις θέσεις 
ή οί άνδρες.

Ή πόλις Tours έπαπηλεΐτο νΰν υπδ τού 
έχθροΰ. Διετάχθην νά θέσω πάλιν τδ άε
ρόστατον είς κιβώτια ταχέως καί νά έτοι- 

μάλλον ή ήττον ύπδ τής θερμότητος. Μετά 
μεγάλης δυσκολίας ήδυνήθημεν νά ευρωμεν 
θάλαμον, έν ω νά τά Οέσωμεν φοβούμενοι 
τήν έντδς τής πόλεως εισβολήν τών Γερμα
νικών στρατευμάτων. Ή αίθουσα, έν ή κα
τεσκευάσθη τδ άερόστατόν μου, κατείχετο 
ύπδ στρατιωτών. Έρευνήσας έν τή πόλει 
έπί τινας ήμέρας, εύρον μεγάλην αίθουσαν 
μουσικής καινήν. Ή αίθουσα αΰτη άνήκεν 
εΐς φιλαρμονικήν τινα εταιρίαν, τής όποιας 
τά μέλη δέν μοι έπέτρεψαν νά θέσω έντδς 
αύτής τδ άερόστατόν μου. Τοΐς είπον ότι 
τδ άερόστατον είχε ποοσβληθή ήδη ύπδ τής 
θερμότητος καί δτι έμενεν έν ύπαίθρω πα
ρά τδν σταθμόν τής πόλεως. Μδλα ταύτα 
δ φόβος αύτών μήπως βλαφθή ή αίθουσα 
των, ύπερίσχυσε τού πατριωτισμού των. 'Ε
πομένως ήναγκάσθην νά τδ μετακομίσω 
πάλιν’ έθεσα οθεν αύτδ ύπδ ανοικτόν τι έ- 
πισκήνωμα, χρησιμεύον ώς ναύσταθμος. 
Τήν ήμέραν τών Χριστουγεννών, ένώ συνώ- 
δευον είς τδν τάφον φίλον μού τινα άμε- 
ρικανδν δδοντοϊατρδν, τδν D. Edwards, 
έκ φθίσεως Οανόντα, χιλιάδες στρατευμάτων 
όδοιπόρουν κατά τήν αύτήν μέ ήμάς διεύθυν- 
σιν έν τή μεγάλη τής πόλεως δδώ, τής δρ- 
χήστρας παιανιζούσης τδ τερπνόν τής Μασ- 
σαλιώτιδος άσμα. Μικρόν άναμφιβόλως έ- 
σκέπτοντο δτι μετά τινας ήμέρας πολλοί 
έξ αύτών ήθελον κεΐσθαι έξηπλωμένοι έπί 
τοΰ πεδίου τής μάχης, ψυχροί καί άκίνητοι, 
ώς τδ παρ’ αύτοίς πτώμα τοΰ Διδάκτορος.

"Εν τι ένεποίησε κακήν έντύπωσιν είς τδν 
νοΰν μου κατά τήν είς Bordeaux διαμονήν 
μου : ή ίλλειψις ένώσεως καί πίστεως με
ταξύ τοΰ Γαλλικού λαοΰ, άνευ τών οποί
ων Δημοκρατία άδύνατον νά ύπαρξη. Πρδς 
έπίσπευσ-.ν τής έργασίας μου, ήθέλησα νά 
διανείμω τδν άερόστατόν μου είς πολλούς 
άνθρώπους, ϊνα τδ τελειώσωσι ταχέως" άλλ’ 
οί άνθρωποι ούτοι δέν συνεφώνουν είς τού
το’ εΐς μάλιστα ητο τοσοΰτον έγωϊστής, 
ώστε ήθελε ή δλον ν’ άναλάβη ή μηδέν. 
Δέν ήδυνήθην νά τούς πείσω δτι πρδς τδ 
καλόν τής πατρίδος των καί αύτών τών ι
δίων έπεθύμουν νά τελειώση δσον ένεστι

μασθώ ϊνα έπιστρέψω εΐς Poiliers ή είς 
Bordeaux, όπου ό Γαμβέττας καί δλα τά 
μέλη τής ’Εθνικής Άμύνης περιέμενον νά 
ύπάγω. Έγνώρισα τούς Κ. Alay καί /ίαμ- 
iiold, δύο ’Αμερικανούς πράκτορας, οΐτινες 
είχον άναχωρήσει έκ Παρισίων τήν 7ην 
8βρίου, καθ’ ?,ν καί ό Κ. Γαμβέττας έπι- 
βάς τοΰ άεροστάτου tGcorye Sand» ά- 
νεχώρησεν έκ τής ιδίας πόλεως, συνοδευό- 
μενος υπδ τού άεροναύτου lievilliod καί 
ένδς Γάλλου ύποδιοικητοΰ. Συνήντησα προσ
έτι καί τδν Κ. Louis Gotlard, δστις είχεν 
έλθει έκ Παρισίων διά τού πρώτου άπδ τής 
πόλεως έκείνης κατά τήν πολιορκίαν άνα- 
χωρήσαντος άεροστάτου, τδν όποιον δέ καί 
πρότερον είχον γνωρίσει έν Άλεξανδρείγ. 
Μοί έδωκε τεμάχιά τινα τού άεροστάτου 
«Armand Babes,» δι’ ού ό Γαμβέττας ά- 
νεχώρησεν έκ Παρισίων.Τού άεροστάτου κα- 
τασκευασθέντος λίαν έσπευσμένως, καί το- 
βερνικίου μή ξηρανθέντος καλά κατά τήν 
κατάβασιν αύτού, έβλάβει έν μέρει υπδ τής 
Οερμότητος καί κατεστράφη. Πολλά άερό
στατα έντδς τών κιβωτίων ευρισκόμενα καί 
τεστράφησαν υπδ αύτομάτου καύσεως. Έπί | 
τέλους ειδήσεις έφθασαν δτι οί Πρώσσοι ήρ- 
χοντο πραγματικώς πολλοί τδν άριθμδν 
πρδς πολιορκίαν τής πόλεως Bordeaux. "Ο
λα τά έκ Παρισίων έξελθόντα άερόστατα, 
τά όποια δπωσδήποτε ήσαν στερεώς κατε- 
σκευασμένα, όμοΰ μέ τδ ύπ’ έμού κατα- 
σκευασθέν, έστάλησαν έξω διά τοΰ σιδηρο
δρόμου έσπευσμένως" τοσαύτη συγχυσις, 
τόσαι έκατοντάδες σιδηροδρομικών φορτη- 
Ϊών αμαξών ύπήρχον έν τώ σταθμω τοΰ 

‘ordeaux, (καθότι δ σταθμός ούτος είχε 
πλέον καταστή ή κοινή δίοδος τών διαφό
ρων σιδηροδρομικών γραμμών, ένεκεν φό
βου τών Γερμανών), ώστε οί στρατιωτικοί 
υπάλληλοι τοΰ σιδηροδρόμου έχρειάσθησαν 
πολλάς ημέρας πρδς εΰρεσιν τών διαφόρων 
άεροστάτων.

Εν τούτοις δ καιρός έγένετο κατά πολ
λούς βαθμούς θερμότερος, ώστε τά άερό
στατα τιθέμενα έντδς κιβωτίων πρδς με- 
τακόμισιν ή φύλαξιν, έβλάπτοντο κατά τδ
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ταχύτερον τδ άερόστατον. "Αν οί άνθρωπο·, 
ούτοι διέκειντο έν περισσότερα αρμονία και 
ειχον μεγαλειτέραν προθυμίαν, τδ άερό
στατον -ήθελε τελειώσει έν βραχυτέρω 
χρόνοι !

’Ενώ έγώ είργαζόμην έν Bordeaux, ό 
Κύριο; Dupuy de Lome κατεσκεύαζεν έπί
σης έν Παρισίοις άερόστατον τοϋ αύτοϋ 
σχήματος, άλλα μικρότερον, κατάλληλον 
δμω; πρδς του; σκοπού; καί τά σχέδια, ά
τινα οϋτο; υπέβαλεν εί; τά μέλη τή; ’Ακα
δημίας τών ’Επιστημών κατά τά; συνεδρι
άσει; τών 10 καί 17 8)βρίου, άλλά δέν ή
δυνήθη νά τελείωση αΰτδ, παρ’ δταν πλέον 
ό πόλεμο; έτελείωσεν. Έςετέλεσεν δμω; δό
κιμά; δι’ αύτοϋ τήν 2 Φεβρουάριου 1882 
έν Vincennes, λαβών μετ’ αύτοϋ άνΟρώ- 
που; τινά; ΐνα στρέφωσι τδν ί'.Ιιχα, άντί 
νά μεταχειρισθή πρύ; τούτο άτμομηχανήν.

Τδ αποτέλεσμα τή; δοκιμή; αύτή; δέν 
ήτον δλω; εύχάριστον, μολονότι πολλοί 
κατά τήν ήμέραν έκείνην τδν έΟαόμασαν. 
'Ο Κ. Dupuy άντικατέστησε τδν άτμδν δι’ 
άνθρώπων, κα1. εί; τούτο έσφαλλε- ένεκεν 
δέ τοΰ σφάλματος τούτου καί ή άξια τοϋ 
έργου του ήλαττώθη- καθότι άντί νά προ- 
οδεύση έν τή έπιστήμη, τούναντιον οπισθο
χώρησε διά τής ρηθείσης άντικαταστάσεω;. 
Τδ άερόστατον τοΰτο τού Κ. Dupuy έστοί- 
χισεν είς τήν Κυβέρνησιν σχεδόν ώ; τδ ίδι- 
κόν μου, τδ όποιον κατεσκεύασα, μολονό
τι έκείνο ήτο μόλις τδ ήμισυ τού ίδικοϋ 
μου κατά τδ μέγεθος·

Πιστεύω δτι είμαι ίκανδς νά κατασκευά
σω άερόστατον τριακοσίων ποδών μήκους, 
χωρητικότητος δέ ένδς εκατομμυρίου κυβι
κών ποδών, τδ όποιον θέλει χρησιμεύσει 
ει; τήν εκθεσιν τή; έν ’Αμερική Φιλαδέλ
φειας κατά τδ 1876. Νομίζω δ’ δτι δύναμαι 
νά τώ δώσω δύναμιν άνυψώσεως, πληρών 
αύτδ διά καθαρού υδρογόνου άερίου, έβδο- 
μήκοντα χιλιάδων λιτρών, συμπεριλαμβα
νομένου καί τοϋ ίδιου βάρους του, ή τριά
κοντα πέντε χιλιάδων, πληρών αύτδ δι’ ά- 
εριόφωτος ή ανθρακικού υδρογόνου. Μέ τήν 
άέριον ταύτην μηχανήν, τήν οποίαν θέλω 

έφοδιάσει δι’άτμομηχανής, είκοσι ίππων δυ- 
νάμεως, πρδς στροφήν τού ύπερμεγέθου; έλι
κας, σκοπεύω νά έπιχειρήσω περιοδίαν τής 
γής, κατά τήν Μεγάλην Έκατονταετή *Εκ- 
Οεσιν (Grand Contcnnial Exposition), συ- 
νοδευόμενος υπό έπιστήμονός τίνος καί τι- 
νων έκθετων. Ή μηχανή θέλει τεθή έντδς 
μικρού καί προσφόρου άτμοκηνήτου, καλώ; 
έφοδιασμένου διά σωστικών σχεδιών, λέμ
βων καί ένδυμάτων, ΐνα μή έχωμεν φόβον 
άπδ τήν θάλασσαν ή τδν Ωκεανόν. Πρδς 
τούτοι; θέλω έφοδιάσει τδ άερόστατον μέ 
μηχανήν καταθλιπτικήν τού άερίου, δι’ ή; 
νά έπισκεπτώμεθα κατά βούλησιν, δταν 
ό καιρδς ήναι καλός, καί τήν μητέρα ήμών 
γήν, όσάκις θέλομεν ν’ άνανεώμεν τάς ζω
οτροφία; ήμών, καίτοι θέλομεν λάβει έν
τδς τοϋ άτμοκινήτου τροφάς διά πολλούς 
μήνας. Τδ άερόστατον τοΰτο κληθήσεται 
«Έκατονταετή;» (Centennial) καί κατα- 
σκευασθήσεται άπδ έλαφρδν, δυνατδν κα1. 
πυκνόν καναβόπανον έκ βάμβακος καί λι
νού. Θέλει δέ χρισθή τόσον καλά διά μίγ
ματός τίνος άδιαπεράστου, ώστε έν ανάγ
κη θά δύναται έπί ολόκληρον έτος νά δια- 
τηρήσγ έντδς αύτοϋ τδ άέριον- κα1. ούδένα 
κίνδυνον θέλομεν διατρέχει έκ τού πυρδς 
ή τών φώτων, δι’ ών θέλομεν θεωρή καϊ 
παρατηρεί τά άντικείμενα έν καιρώ νυκτός. 
ΊΙ άτμομηχανή δέν Οά τίθεται εΐ; ενέργει
αν, δταν ό άνεμος μάς ήναι ευνοϊκός.

Έπειδή ή υγεία μου σοβαρώς έβλάβη 
ένεκεν τού τρόπου δι’ ου έξέθετον αύτήν 
καί τή; διαρκούς ανησυχίας, καί έ- 
πειδή μικρδν έσκόπευον νά μεταχειρισθώ τδ 
άερόστατον εϊτε έν Παρισίοις εισερχόμενος, 
εϊτε έκτελών έρευνητικάς παρατηρήσεις έν 
τοϊς πεδίοις τή; μάχης, παρητήθην τής υ
πηρεσία; καί έπορεύθην εί; Βέλγιον, μεχρι- 
σότου άναλάβη ή υγεία μου, έκεΐθεν δέ δι- 
ηυθύνθην πρδς άνατολάς, ΐνα έπισκεφθώ τήν 
Τουρκίαν. Πρδ ένδς έτους είχε συμβή έν 
Κωνσταντινουπόλει φρικτή πυρκαϊά, άπο- 
τεφρώσασα περί τά; είκοσι χιλιάδας οικι
ών έν Πέρα, δπερ είναι ή Εύρωπαίκή καί 
καλλιτέρα πρδς τούτοι; συνοικία τής Πρω- 

τευούσης τού Όθωμ.Κράτους. Άντί μεγάλων 
εξόδων περιεκύκλωσα διά τοίχων θέσιν τινά 
έν Ταξιμίω παρά τδ Πέρα, διά τάς άνα- 
βάσεις μου. Κατεσκεύασα άμέσως νέον άε
ρόστατον πληρΟύμενον δέ άερίου, έξέθεσα 
αύτδ έν τώ μικροί κήπω τής Όμονοίας 
(Concordia), κειμένω κατά τήν μεγάλην δ- 
δδν τοϋ Πέρα. Έδυσκολεύθην πολύ ΐνα 
προμηθευθώ τήν άρκούσαν ποσότητα άερίου- 
καθότι δ μηχανικός τής εταιρίας τοϋ αεριό
φωτος είχε σφάλλει πολύ, Οέσας έν τή δ- 
δώ, καθ’ ήν έμελλον νά πληρώσω τδ άε
ρόστατον μου, σωλήνα λίαν μικρόν. Άντί 
ή διάμετρος τοϋ σωλήνος τούτου νά έχη 
δακτύλων τινών μήκος, μόλις είχεν ένδ; 
καί ήμίσεως. ’Επειδή μοί έφάνη δτι ήθελον 
αργήσει ν’ αλλάξω αύτδν, καί έπειδή μοί 
ητον ωσαύτως δύσκολον ν’ αλλάξω θέσιν, 
έξηκολούθησα νά έμφυσώ αύτδ διά τού μι
κρού σωλήνος. Έχρειάσθησαν πρδς έμφύση- 
σιν αύτού δύω ήμέραι καί δύω νύκτες- δ 
καιρδς ήτον εύχάριστος καί τερπνός, έπίσης 
δέ καί γαλήνιος άλλως τε δέ δέν θά έΑβιψο- 
κινδύνευον τδ άερόστατον μου, άλλ’ ουδέ τήν 
ζωήν μου Οά έξέθετον έπϊ αποτυχία τινί!...

Δέν ήδυνήθην νά έπιτύχω ευθύ; έξ άρ
χής άδειαν διά τάς Όθωμανίδα; γυναίκας, 
ΐνα ελθωσιν έντδς τοϋ περιτοιχίσματος. Ό 
Κ. John Ρ. Brown, γραμματεύς τής παρά 
τή 'Υψηλή Πύλη ’Αμερικανικής Πρεσβεία; 
μ.οί έδωκε συστατικήν πρδς τδν Χαλήλ- 
Πασσά, διευθυντήν τών γραφείων τοΰ πυρο
βολικού καϊ τοϋ αεριόφωτος. Καίτοι δ- ού
τος μέ υπεδέχθη φιλοφρονέστατα καϊ μοί 
ώμίλησεν αγγλιστί άριστα, δέν έπέτυχον 
ούδέ παρ’ αύτοϋ, ούδέ δι’ αύτού παρ’ άλ
λου τινός τήν άδειαν διά τά; ’Οθωμανίδα; 
γυναίκας ν’ άναμιχθώσι μετά τών άλλων 
γυναικών έν τώ δι’ αύτάς προπαρασκευασ- 
θέντι άμφιθεάτρω- ούδέ δι’ έμέ επέτυχα νά 
τεθή σωλήν μέγας πρδς τδ παρόν, ΐνα δυ
νηθώ καϊ έμφυσήσω τδ άερόστατόν μου έν
τδς ολίγων ώρών.

Προσέφερα τά; υπηρεσίας μου εις τήν 
Τουρκικήν Κυβέρνησιν, δπως τή κατασκευ
άσω άερόστατα διά πόλεμον, ή νά διδάξω

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΥΑ. Ζ.) 

καί τινα; τών τού στρατού της αξιωματι
κών ή μηχανικών. Έπειδή όμως ειχον δω
δεκάδα δλόκληρον ισχυρών, καϊ τούτων έν 
’Αγγλία ναυπηγηθέντων, πολεμικών πλοίων 
έν τώ Βοσπόρω πρδ τής πύλης τοΰ Σουλ
τάνου, διά τοΰτο ένόμισαν ότι είσίν άσφα- 
λεΐ; έναντίον τών συνηνωμένων στόλων τοΰ 
κόσμου όλου, άνευ τής.βοήθειας ούδεμιάς 
νεωτέρα; έφευρέσεως.

Κατά τήν ήμέραν τής άναβάσεως, τό
σον μέγα πλήθος λαοΰ ήτο συνηθροισμέ- 
νον είς τάς παρά τδ άερόστατον δδούς 
— καθότι ή διήμερος έμφύσησις μεγάλως 
ήλκυσε τδ πλήθος — ώστε ούδ’ ή άστυ
νομία ήδύνατο ν* άνοιξη δρόμον, δι’ ού 
νά είσέλθωσιν οί τά πρώτα έν τή κοινω
νία κατέχοντες έντδς τοΰ περιτοιχίσμα
τος, ώστε χιλιάδες μελών τής πρώτης 
τάξεως έμειναν έξω, ένεκεν τού πλήθους, 
άνευ τού δποίου ήθελον κοσμήσει διά τής 
παρουσία; των τήν έπιχείρησίν μου.

Ένώ ήρχισα ν’ άνυψούμαι καί ν’ άνα- 
χωρώ έκ τοΰ άμφιθεάτρου τδ άερόστατόν 
μου ήγγισεν έπϊ τής κορυφής μεγάλου 
μυτεροΰ δοκού, όφις τδ έσχισεν κατά μί
αν περίπου υάρδαν περί τό κέντρον του- 
τδ σχίσμα τούτο ήνάγκασεν αυτό μετά πο
δών τινων άνύψωσιν νά κατέλθη έπϊ δέν
δρου τινδς ευρισκομένου έντδς περιβόλου, 
έν ώ έκτίζετο νέα 'Ορθόδοξος Γραικική 
Έκκλησία. Τδ μέρος τοΰτο ήν πλήρες 'Ο
θωμανών, Γραικών, ’Αρμενίων καί άλλων έ
θνών άμφοτέρων τών φύλων, οίτινες πολύ 
έτρόμαζαν βλέποντές με κατερχόμενον έν 
τώ μέσω αύτών. ’Αμέσως έγώ άναρριχθεϊς 
έπϊ τής περιφερείάς, ή τή; στεφάνης αυτού, 
ήρπασα τδ μαχαιρίδιόν μου καί έκοψα τδ 
σκαφίον καί τήν άγκυραν, μεθ’ 8 ταχέ
ως έκ τής στεφάνης κρατούμενο; άνυψώ- 
Οην πρδς μέγαν θαυμασμόν τοΰ κοινοΰ, 
οπερ έξεδήλου τήν εύχαρίστησιν αύτού διά 
ζωηρών έπευφημιών είς δώδεκα τούλάχι
στον διαφόρους γλώσσας.

Τίνι τρόπω νά έπιχειρήσω νά περιγρά- 
ψω τδ πρδ τών οφθαλμών μου τότε έμ- 
φανισθέν Οαυμάσιον πανόραμα ; Κάτωθεν 

35. 
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τδν ποδών μού είς θελκτικωτάτην το
ποθεσίαν έκειτο ή Μεγαλούπολις, τής ό
ποιας τά χρονικά μετά τοσούτου ενδια
φέροντος άνέγνωσα, καί τής όποιας τά ά- 
παράμιλλα κάλλη παρέσχον έξοχον καί 
μαγευτικόν θέμα τή τε αρχαία καί νεω- 
τέρα ποιήσει. Μεταξύ τών δύω ήπείρων 
τής Εύρώπης καί τής ’Ασίας έκυλινδοϋντο 
τά διαυγή καί άκτινοβόλα υδατα τοϋ Εύ- 
ξείνου Πόντου ή Μαύρης Θαλάσσης, Εκτεινό
μενα διά τοϋ περικαλοϋς Βοσπόρου μέχρι 
τής Προποντίδος ή θαλάσσης τοϋ Μαρμαρά 
καί διά τοϋ 'Ελλησπόντου μέχρι τών ενδό
ξων κυανών ύδάτων τής Μεσογείου. Πρός 
νότον έφαίνοντο αί μεμακρυσμέναι άκταί 
τής Θράκης καί τών νήσων τής Προποντί
δος. Παρέκει, ή υψηλή κορυφή τοΰ έν Βρού- 
ση Όλύμπου, άκίνητος υπό τάς άεννάους 
αυτής χιόνας, ώς άγγελος φύλαξ λευκά έν- 
δεδυμένος, επισκοπών τά πλησιόχωρα δρη 
τής Βιθυνίας καί τά έπί τών παρά τάς α
κρώρειας αυτών πεδιάδων ωραία χωρία 
καί μαγευτικά σπήλαια. ’Εν τώ Βοσπόρω 
ητο ήγκυροβολημένος ό ισχυρός έν ’Αγγλία 
ναυπηγηθείς πολεμικός στόλος πρό τών βα
σιλικών μαρμαοοστίκτων μεγάρων τοϋ 
Σουλτάνου, ένώ πλεΐστα ταχύπλοα ατμο
κίνητα καί μεγαλοπρεπή πάση; χώρας 
πλοία, καί πολλά έλαφρά καί χαρίεντα 
xatxia διέσχιζον τά κρυστάλλινα αύτοϋ 5- 
δατα ή έκειντο θερμαινόμενα υπό τών λαμ· 
πρών,τοΰ ήλιου άκτίνων έντός τοϋ Κερατίου 
Κόλπου.

Ύπδ σιγανοϋ θερινού ζεφύρου πρδς άνα- 
τολάς κινούμενος είδα παρά τού; λόφους 
τδ χ ειμερινδν μέγαοον τοϋ ΔολμάΒαξέ, έ- 
ξέχον τής έπιφανείας τών ύδάτων κατά τήν 
Εύρωπαϊκήν όχθην, καί είς ένδς περίπου 
μιλίου άπόστασιν τδ νέον βασιλικόν μέγα- 
ρον τοϋ Τσεραγάν, στοίχισαν μυθώδες πο- 
σδν, έκησμένον κατά τδν ’Ιταλικόν ρυθμόν, 
φέρον τά κάλλιστα τών μαρμάρων, έσωθεν 
δέ ηύτρεπισμένον πολυτελέστερου παντός 
άλλου έπί τή; έπιφανείας τή; γής μεγά
ρου ! .. .

’Οκτώ μίλια μακράν τής πόλεω; έπί υ

ψηλής τοποθεσίας τοϋ Βοσπόρου ϊδρυται τδ 
νέον Άποστολικδν Λύκειον τών Διαμαρτυ- 
ρομένων, έν ζ> τήν Ar,v τοΰ μηνδς ’Ιουλίου 
μετά μεγάλου ένδιαφέροντος ήκουσα τοϋ δι- 
δάκτορος U m. Η. Seward βραχεΐαν μέν 
ρητορικήν όμως τώ όντι ομιλίαν, ήν έκαμε 
κατά τήν έπί τής γής περιοδείαν του. Τρία 
μίλια μακράν έπι τή; ’Ασιατικής όχθης έ- 
κειτο τδ Βεϋλέρβεϋ, τδ έκ λευκοΰ μαρμά
ρου θελκτικόν έαρινδν μέγαρον μετά τών 
πολυτελών αμπελώνων καί έξαισίων αύτοΰ 
καρπών, έκτεινομένων έπί τής έκτάσεως' τών 
λόφων, έν ώ δ Σουλτάνος μετά τών γυναι
κών αύτοϋ καί εταίρων έκάΟητο έντδς τής 
μαγευτικής του άναδενδράδος, μετά ένδια
φέροντος παρατηρών τάς κινήσεις και τήν 
έν τω άέρι άνάβασιν τοϋ άεροστάτου, δι’ 
ύπερμεγέθου; τηλεσκοπείου, ώς έπληροφο- 
ρήθην μετά τήν κατάβασίν μου. Πρδς δυ- 
σμάς έκειτο τδ άρχΖϊον Σεράγιον, έν ω δια
μένει ή Βασιλομήτωρ, εύπρεπώ; τοποθετη- 
μένον έπί επιγείου παραδείσου μεταξύ τή; 
θαλάσσης τοϋ Μαρμαρά καί τοϋ Κερατίου 
Κόλπου, κατέχον μέρος τοΰ Σταμπούλ. 
’Απέραντο; κήπος περιβάλλει τδ σεράγιον 
τοΰτο, έντδς τοϋ οποίου διέκρινον τήν Ια
τρικήν Σχολήν καί τδν Βοτανικόν κήπον. 
Τδ Βασιλικόν νομισματοκοπείου καί τά με
γάλα τεμένη τή; 'Αγίας Σοφίας καί τών 
Σουλτάνων Σελήμ. και Μωάμεθ τοϋ Β'. ή 
Αιγυπτιακή στήλη, δ τρικάρηνος δφις, ό 
νέος πύργος, τά έκτεταμένα τής Κυβερνή
σεως κτίρια έφαίνοντο έπί τοϋ άρχαίου Βυ
ζαντίου ιδρυμένα. Πρδς βορράν δέ τοΰ Κε
ρατίου Κόλπου έκειτο ή κοιλάς τών Γλυ
κών ύδάτων, τδ παλαιόν Ιουδαϊκόν νεκρο
ταφείων, διά τών απειραρίθμων αύτοϋ έπι· 
ταφίων λίθων καλϋπτον τάς κορυφάς τών 
λόφων, ή Άγγλική Πρεσβεία έχουσα ώραίαν 
καί μαγευτικήν έπί τής πόλεως θέαν' τά έ- 
ρείπεια τοϋ Πέρα, αί γιγαντιαϊαι κατοικίαι 
τών άξιωματικών καί στρατιωτών, δ νέος 
δημοτικός κήπος μετά τής ήχηράς καί αρμο
νική; αύτοϋ μουσικής- τά πάντα κατέθελ- 
γον τού; δφθαλμού; μου, οΐτινες θεωροϋν-

τες τήν μαγευτικήν ταύτην σκηνήν, άρχι
σαν νά θαμβοϋνται ! . . . _

Κατήλθον ούχί μακράν τοϋ Δολμά-Βαςε 
έπί τής στέγης τής οικίας ’Οθωμανού τίνος 
τδ άερόστατον μέ έτίναξεν έντδς τοϋ κήπου 
του, χωρίς νά μέ βλάψη παντελώς. ’Αμέ
σως έδωκα διέξοδον εις τό άέριον καί έπα- 
νήλθον είς τήν θέσιν, άπδ τής δποίας εΐχον 
μέ τδ άερόστατον άναχωρήσει, άκολουθου- 
μενος ύπδ χιλιάδων άνθρώπων ούδέποτε 
ίδόντων άερόστατον. ’Ιταλός τις αεροναύ
της, ώς έπληροφορήθην, έπεχείρησεν άπδ 
τής πόλεως ταύτης δύο άναβάσει; πρδ πολ
λών έτών, άλλά κατά τήν δευτέραν αύτοϋ 
άνάβασιν άπωλέσθη έν τώ Μαρμαρά. 'Ο 
Σουλτάνος ϊπεμψεν άξιωματικόν τινα, νά 
έρωτήσρ παρ’ έμοϋ τοϋ ίδίου, αν έβλάβην 
κατά τήν κατάβασίν μου καί διά ποιον λό
γον κατέβην άνευ σκάφης. Ό αξιωματι
κός ούτος διήλθε τδν Βόσπορον διά τοΰ καϊ
κιού τοϋ Σουλτάνου καί επέβη ίππου τδν 
όποιον έλαβεν έκ τοϋ βασιλικού ιπποστα
σίου- άρκούντως έξήγησα αύτώ τήν αιτίαν 
τοϋ συμβάντος- άμ.έσως έπορευθη παρα τω 
Σουλτάνω εις Βεϋλέρβεϋ. ΈμαΟον οτι κατά 
τήν άφιξίν του ή Αύτοϋ Μεγαλειότης έδω- 

κεν αύτώ 20 λίρ. ΌΟ. 'Ο περάσας αύτδν 
κωπηλάτης τδν παρηκολούθησεν, καί ένώ
πιον τοϋ Σουλτάνου παρουσιασθε’.ς, όταν 
δ’ δ Σουλτάνο; έδωκέ τδ χρηματικόν είς τδν 
άξιωματικόν, ήρώτησεν ό κωπηλάτης τήν 
Αύτοϋ Μεγαλειότητα, άν τώ έπιτρέπΐ) νά 
ζητήση μίαν χάριν παρ’ αύτοϋ : «Ναί ! εί- 
πεν δ Σουλτάνος, τί θέλεις ;»—«Σάς έδού- 
λευσα τόσου; χρόνους καί ζητώ ν’ άποσυρ- 
θώ, καθότι έγήρασα πλέον.» Ό Σουλτάνος 
διέταξε νά δοθώσιν αύτώ 50 λ. ΌΟ. άπο- 
λύσας αύτδν τής ύπηρεσίας.

Πολύ έλυπήθην διά τδ συμβεβηκδ; έκεϊ- 
νο,άνευ τοϋ όποιου δ γλυκύ; πνέων ζέφυ- 
φος ήθελε μέ φέρει εί; ’Ασίαν, πρδ; τδ^ μέ
ρος δπου δ Σουλτάνο; ευρίσκετο τήν ώραν 
έκείνην. Οί φίλοι μου έπίστευον ότι ήθελε 
μοί δοθή δώρόν τι παρά τή; αύτοϋ Μεγα
λειότητας- Μετά παρέλευσιν χρόνου ικανού 
ευρισκόμενος έν Λονδίνω, άπήντησα άξιω
ματικόν τινα, δ όποιος, καθ’ 8ν χρόνον εί
χα έπιχειρήσει τήν άνάβασιν, ήτον είς τήν 
Τουρκικήν υπηρεσίαν. Ό αξιωματικός ού
τος' μοί εΐπεν ότι έμαθεν ότι δ Σουλτάνος 
μοί εΐχε πέμψει ώραϊον δώρον, δπερ όμως 
έμβήκεν είς άλλου θυλάκια ! . . .
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΤΩΝ ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ.

Οί έν Σμύρνη Καθηγηταί κα'ι Διδάσκαλοι 
επιθυμούν τε; την δυνατήν βελτίωσιν τοΰ 
ύπδ πάντων όμολογουμένου πλημμελούς δι
δακτικού συστήμ,ατος τή; παρ’ ήμΐν κατω- 
τάτης παιδεύσεως καθήκον αύτών έθεώρη- 
σαν νά ύποβάλωσιν ύπδ σύσκεψιν τδ σπου- 
δαιότατον τούτο ζήτημα. Καί δή συνελθόν- 
τες έν τή Εύαγγελική Σχολή περί τούς 35 
τδν άριθμδν τήν 27ην ’Οκτωβρίου 1874 
κατά πρόσκλησιν τοϋ Γυμνασιάρχου αυτής 
κ. Κ. Ξανθοπούλου, κα1. άκούσαντε; τήν 
σπουδαίαν αύτού ίκθεσιν περ1. τού ζητήμα
τος τούτου, άπεδέξαντο κατά πρώτον τή 
προτάσει τού κ· Ν. Άρώνη ώς άναγκαίαν 
τήν σύστασιν διδασκαλικού Συλλόγου έν 
Σμύρνη, δςτις σκοπδν άμεσον έχει, συσκε- 
ψάμενος δεόντως έπι ένδς έκάστου τών ζη
τημάτων τής είρημένης έκθέσεω;, νά έςεύρη 
εύκολωτέραν τινά μέθοδον καί προςφορώ- 
τερον τρόπον, δι’ ού ή κατώτερα παρ’ ήμΐν 
παίδευσις δύναται νά καταστή, δσον οΐόν τε, 
σκοπιμωτέρα καί τελεσφορωτέρα.

Διδ γενομένων κατά τήν Σύνοδον ταύτην, I 
τών απαραιτήτων άρχαιοεσιών τού Συλ
λόγου, συνετάχθη ποάξις περί τής συστά
σεως τού Διδασκαλικού τούτου Συλλόγου, 
ήτις καί ύπεγράφη ύπδ πάντων τών πα
ρόντων μελών αύτοΰ, καί εΐτα διελύθη ή 
συνεδρίασις τούτου.

( Επεται ή περί τής παρ’ ήμΐν κατωτά- 
της παιδεύσεως σπουδαία έκθεσις τού κ. Κ. 
Ξανθοπούλου.)

Λόγος τοΰ κ. Ξ.α.ν0οπού.1ου.

’Από τίνος χρόνου κατέστη έπαισθητδ* 
δτι παρ’ ήμΐν ή δημοτική έκπαίδευσι; δέν 
έχει καλώς, ώς έχει.

Παρετηρήθη δέ πρδ πολλοΰ δτι οί πλεΐ- 
στοι τών μαθητών απέρχονται έξ άνάγκης 
είς τάς βιωτικάς έργασίας συνήθως άπδ τής 
πρώτης καί άπδ τή; δευτέρας τάξεως τού 
έλληνικοϋ σχολείου.

Απερχόμενοι λοιπδν οί παϊδες τού λαού 
είς τά τού βίου είτε άπδ τού δημοτικού 
σχολείου, είτε άπδ τάς τάξεις τού έλληνι- 
κοΰ σχολείου, έρωτώμεν, ποια ς-οιχεΐα t10?" 
φώσεως καί μελλούσνς αύτών άναπτύξεως 
πνευματικής μεθ’ εαυτών φέρουσιν;

ά. Γνωρίζουσι τήν καθαρεύουσαν καθ
ομιλουμένην των γλώσσαν ς·ο··χ®ιωδώς,γραμ- 
ματικώς, ήτοι τυπικώς καί συντακτικοί; ;

β'.Έννοοΰσι τήνθείαν λατρείαν τής έκκλη
σίας μας καί εινε πρδς αύτήν έξοικειωμένοι ;

γ'. Γνωρίζουσι τι έκ τής μεγάλης ήμών 
έθν. 'Ιστορίας ; τήν Γεωγραφίαν τής πα
τρίδος των καί τής επικράτειας των ;

δ'. Είνε είς τάς αριθμητικά; πράξεις τοϋ 
πρακτικού βίου έμπειροι ;

έ. "Εχουσι τινα γνωριμίαν τής περικυ- 
κλούσης αύτου; φύσεως, δπως Οαυμάζωσιν 
αύτήν καί έν παντί δοξάζωσι τδν τά πάντα 
έν σοφία ποιήσαντα ;

</- Πώς έχουσι κατά τδ σώμα ; ζ'. Εινε 
διά τού άσματος ή ψυχή των ήμερωμένη ; 
ή. Ίΐ δρασι; είνε έξησκημένη είς τδ καλδν 

διά τής καλλιγραφίας καί ιχνογραφίας ; θ'. 
ΊΙ μνήμη είνε γεγυμνασμένη δι’ έκστηθίσεων 
άξίωνάπομνημονεύσεως γνωμών καί λόγων ;

’Εν ένί λόγο» εινε καθ’ δλα συγκεκροτη- 
μένοι τά στοιχεία τής περαιτέρω άναπτύξε
ως κατά τε τήν ψυχήν καί τδ σώμα ;

Τά έρωτήματα ταύτα, φίλοι, πάς τι; δι
καιούται ν’ άποτείνη περί τής πρώτης παι- 
δεύσεως, ήτις καί δημοτική λέγεται, καί ής 
καλδν νά μετέχωσι πάντες άνεξαιρέτως οϊ 
τε πένητες καί οί εύποροϋντες.

Είνε δέ τά έρωτήματα ταΰτα τόσα σπου 
δαΐα ζητήματα περί τής δημοτικής ταύτης 
παιδεύσεως, έξ ής καί μόνης 0’ άρχίση ή 
τοΰ έθνους ήμών πνευματική άναγέννησις, 
ήν πάντες έπιποθοΰμεν καί ύπέρ ής πάντες 
οί δυνάμενοι όφείλομεν νά έργαζώμεθα.

Περί αύτών λοιπόν τών ζητημάτων προ
βάλλεται ήμ.ΐν νά συσκεφθώμεν, άρχήν ποι- 
οΰντες άπδ τής σήμερον.

Άλλ’ ώς νομίζω, τδ πρώτον, έξ ού δέον 
νά δρμηθή ή έπίλυσις καί ή συζήτησις τών 
αποριών περί τε τά καθόλου καί τά καθ’ έ- 
καστα, είναι τδ ζήτημα τής αύτοτελείας καί 
αύταρκείας τοΰ δημοτικού σχολείου.

Πρέπει δηλονότι νά ηνε τδ δημοτικόν 
σχολεϊον αύτοτελές καί αυτάρκες ή πρέπει 
νά έργάζηται ύπέρ τοΰ έλληνικοϋ λεγομέ
νου σχολείου, μ’ άλλας λέξεις νά προπαρα- 
σευάζη μαθητάς διά τήν ά. τούτου τάξιν ;

Τδ ελληνικόν σχολεϊον, ώς γνωρίζετε, 
καί αύτδ δέν είναι αύτοτελές κατά τήν δι
δασκαλίαν τής ελληνικής γλώσσης, ήτις εί
νε ή βάσις τή; δλης ήμών παιδεύσεως’ διότι 
αύτδ είς δλας τάς τρεϊς τάξεις, αϊτινες τδ 
συγκροτοΰσιν, έργάζεται προπαρασκευαστι- 
κώ; ύπέρ τοΰ γυμνασίου ή τών γυμνασιακών 
τάξεων, δσον άφοργ μ,άλιστα τήν ελληνικήν 
γλώσσαν’ διδάσκεται συνήθως έν αύταϊς τδ 
τυπικόν τή; άρχαίας Γραμματικής κα1. κεί
μενον τής άρχαίας ελληνικής. Τούτο γίνεται 
διά νόμου είς δλα τά σχολεία τού ελληνι
κού Κράτους καί τοΰτο γίνεται κατά μίμη- 
σιν κα1. έν τή δούλη Έλλάδι.

Τδ τί συμβαίνει λ.οιπδν δλοι γνωρίζομεν’ 
οί πλεΐστοι τών μαθητών απέρχονται εί; 

τδν πρακτικόν βίον άπδ τάς ήδη ^ηθείσας 
τάξεις καί ένθυμούμενοι κανόνας τινάς, ή; 
έδιδάχθησαν γραμματική; καί εξαιρέσει; 
κανόνων, ών δέν έφθασαν έτι νά έννοήσω- 
σιν ούτε τήν σπουδαιότητα ούτε τήν χρή
σιν, γελώσι καί δή καί σκώπτουσιν ήμά; 
τους διδασκάλους’ καί τί πταίουσιν όί δι
δάσκαλοι, άφοΰ κατά τού; περί παιδείας 
κειμένους Νόμους έδίδαξαν ;

Τδ γινόμενον τοΰτο έν τή εκπαιδεύσει 
τοΰ έθνους ήμών άτοπον κατεϊδόν τινες τών 
λογίων καί ίκανώς συνησθάνθησαν, έν οί; 
καί οί περί τδν έν Άθήναις Σύλλογον τών 
Γραμμάτων, κα1. δ ήμέτερος κ. Αντώνιος *1- 
σηγόνης κα1. πρδ πολλού καί έσχάτως γράψας 
ίκανά ύπέρ τής διδασκαλία; τή; καθομιλου
μένης, καί ό Σύλλογος τής Κωνσταντινου
πόλεως προςκληθείς νά συσκεφθή περί συ
στάσεως διδασκαλείου καί δημοτική; έκπαι- 
δεύσεως αύτοτελούς.

Άλλά τώρα εύθυ; δέν πρόκειται περί τοΰ 
ζητήματος τής γλώσσης’ είνε πρώτον τδ ζή
τημα τής αύτοτελείας τού δημοτικού σχο
λείου, ώ; διετυπώθη άνωτέρω.

Περί τούτου, νομίζω, πάς τις εύκόλως θ’ 
άποφανθή μικρόν τι σκεφθείς : άν δλοι έδύ- 
ναντο νά περατώσωσι μέ/οι τού δεκάτου 
ογδόου έτους τή; ήλικίας τάς σπουδάς των, 
καλώς θά είχεν ή άλληλένδετος σύστασις 
τών τριών σχολείων, δημοτικού, ελληνικού 
καί γυμνασίου’ άλλ’ έπειδή (άπανταχοΰ καί 
πάντοτε) ούδαμού ούδαμώ; συμβαίνει τού
το, άλλά συμβαίνει, δ,τι κατ’ άνάγκην συμ
βαίνει, δ,τι έκ τή; φύσεως αύτής τών πραγ
μάτων πηγάζει, δέον νά διαιρεθή εις δύο 
κύκλους τελείους καί πλήρεις κύκλους ή παί- 
δευσις, τδν μέν στενότερον καί μικρότερον, 
τδν δέ εύρύτερον καί μεγαλείτερον.

Κατά ταύτα έπιβάλλεται εύθυ; τώ νοούν- 
τι ή αύτότέλεια τού δημ.οτικοϋ σχολείου’ 
διότι, ϊνα έχη κα1. ή παίδευσις ζωήν ή μάλ
λον ϊνα ζή καί ζωής η πάροχος, ώς πάς δρ- 
γανισμδς, άναγκαίω; πρέπει νά έχη οργανι
κήν τινα σύστασιν, αύτοτέλειαν δηλονότι.

Τεθέντο; νΰν τού αύτοτελούς τοϋ δημοτι
κού σχολείου, γενναται εύθυ; ή περί τής
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διάρκειας τών στοιχείων τή; παιδεύσεως α
πορία.

Φθάνουν πέντε ετη άπδ τοϋ έβδόμου τής 
ήλικίας ; χρειάζονται ίξ ή έπτά ; έρωτώ- 
μεν.

Ευθυς έκ τών έρωτήσεων τούτων, αίτινες 
προτείνουσι καί περιλαμβάνουσι καί έτών 
διάρκειαν έν έαυταΐς, δύο ειδών δημοτικά 
σχολεία συσταίνονται" διότι καί τδ δωδε
καετές τή; -ηλικίας δ δωδεκαετής ήδη παΐς 
εινε χρήσιμος είς τδν πένητα καί έν βιωτι- 
καϊς άνάγκαι; διατελοϋντα οικογενειάρχην 
καί άποσύρεται λοιπδν ουτος, ΐνα βοηθήση 
τούς γονείς. Τοΰτο συμβαίνει καί εις τάς 
πόλεις, άλλά μάλιστα είς τάς μικράς καί 
πτωχά; κοινότητας, κώμα; καί κωμοπό- 
λ.εις. Όθεν εντεύθεν τδ πρώτον είδος τοΰ 
δημοτικού σχολείου, τδ μικρότερον δη
μοτικόν, ού δ κύκλος ολίγον στενότερος, 
άλλά πάντοτε αυτοτελές. Τά δέ έξ καί 
επτά έτη άποτελοΰσι τδ άνώτερον δημοτι
κόν σχολείον, έζ ού συνήθω; θ’ απολύεται 
ό μαθητής κατά τήν έφηβικήν ηλικίαν δεκα- 
τετραετής, δ μαθητής έννοεϊται ό μή δυνά
μενος *μηδέ βουλόμενος νά διανύση καί τήν 
μέσην εγκύκλιον παίδευσιν, τήν τοΰ γυμνα
σίου.

"Εχομεν λοιπδν δύο είδη δημοτικού, τδ 
κατώτερον καί άνώτερον, άνταποκρινόμενα 
είς τάς άνάγκας τής κοινωνίας.

Κατά ταΰτα είς τάς πλείστας κοινότη
τας, είς κωμοπόλεις καί κώμα; πρέπει νά 
ύπάρχη δημοτικόν σχολείον είτε κατώτε
ρον, είτε άνώτερον, και δχι έκείνο τδ δποΐον 
άνευ λόγου καί μάτην σήμερον γίνεται. Ά- 
κούομεν ότι είς τήν Μενεμένην π. χ. ή τδν 
Βουτζά ή τδ Σεβδίκιοΐ κ.λ. έχουν αλληλο
διδακτικόν σχολείον, καί έχουν καί μίαν ή 
δύο τάζεις ελληνικού σχολείου. Εϊσθε, κύ
ριοι, διδάσκαλοι, καί δύνασθε ύμεΐς μάλλον 
ή άλλος τις νά έννοήση τί δύναται νά συμ
βή έν τοιαύτη τών σχολείων διοργανώσει. 
Πιστεύσατέ μοι ούδέν άλλο είνε δυνατόν νά 
γίνεται ή έλεεινός τις μηχανισμός.

Τί μανθάνει εί; τήν πρώτην ελληνικήν 
τάξιν ή καί δευτέραν έκεΐ εί; τδ χωρίον ή 

καί έν τή πόλει; άρχίζει έξήγησιν ελληνι
κού κειμένου καί τδ τυπικόν τή; άρχαία; 
γραμματικής" καί έν μέσω άηδοΰς έκστηθί- 
σεως καί μηχανισμού παύει καί άποσύρεται, 
ούδέν αύτοτελές μαθών ούδέ τήν μητρικήν 
γλώσσαν, τήν γλώσσαν, ήν σήμερον οί παι- 
δευόμενοι γράφουσι καί δμιλοΰσι, καί ήτις 
Οά τώ ήτο τδ σπουδαιότατου δργανον τής 
περαιτέρω έν τώ μέλλοντι βίω άναλόγου 
άναπτύξεως καί μορφώσεώ; του, ούδέ αύ
τήν στοιχειωδώς κδν γνωρίζει. Άλλ’ ούδέ 
πρδ; τήν έκκλησίαν οίκειώθη ούδέ έγνωρί- 
σθη" ώστε άκούων τούς ύμνους αύτής καί 
τά άσματα νά άκούη τι οίκεΐον καί έκ τού 
σχολείου καί τής παιδικής ήλικίας γνωστόν 
καί κάπως καταληπτόν, ν’ άποτελή ώδέ 
πως μέλος τής έκκλησία; καί νά μή ήνε 
ζύλον έντδς ξύλου, τού στασιδιού. Γλώσσα 
δέ κα1. θρησκεία ή μάλλον έκκλησία ε’νε τής 
έθνικής ήμών άναγεννήσεως τοΰ λαού οί 
πρώτοι παράγοντες.

ΠΡΑ3ΙΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙ
ΔΑΣΚΑΛΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

Σήμερον τήν 27ην ’Οκτωβρίου οί υπο
φαινόμενοι Καθηγηταί καί Διδάσκαλοι συν- 
ελθόντες είς τήν Εύαγγελικήν Σχολήν κατά 
πρόσκλησιν τοΰ Γυμνασιάρχου αύτής κ. Κ. 
Ξανθοπούλου, ΐνα συσκεφθώμεν πεοί Δημο
τικής παιδεύσεως άπεδεζάμεθα κατά πρώ
τον ώς άναγκαίαν τήν σύστασιν Διδασκα
λικού Συλλόγου έν Σμύρνη. ΙΙρδ; τούτο 
δέ έζελέγησαν Πρόεδρος μέν <5 χ. Κ. Ξαν- 
θ όπου.Ιος, Γεπχός Γραμματεύς δέ, ό χ. 
Π. Καπ,Ιαχίδης, Σύμθον.Ιοι δε, οί χ. χ. 
Ν. Άρ&κης, Ίσηγόνης, Θ. ΤΊμαγίτης, 
Κ. Εύσταθόπον.Ιος, Α. Καραγιάκτης, Α. 
Άεαστασιαδης, Π. Γρηγοριάδης, Γ. Bor- 
τζίδης, Κ. Ζαχνιάδης χαί Μ. Γρηγοριά
δης, εί; ου; άνετέθη τδ καθήκον τοΰ προ- 
βουλεύεσθαι, συγκαλεΐν τά μέλη τοΰ Συλλό
γου δίς τοΰ μηνός είς τακτικά; συνεδριά

σεις καί ύποβάλλειν αύτοΐς είς συζήτησιν τά 
έκάστοτε ζητήματα. Διό συνετάχθη τδ πα 
ρόν καί ύπεγράφη υπό πάντων τών μελών 
τοΰ Συλλόγου.

27’Οκτωβρίου 1874 έν Σμύρνη.

Κ. Ξανθόπουλος.— Π. Καπλανίδη; — Α. 
Ίσηγόνης.— Ν. Άρώνης.— X. Άναστασιά- 
δης.— θ. Τιμαγένης.— Π. Δανιηλίδης.— 
Κ. Εύσταθόπουλος.— Γ. Βοντζίδης.— Π. 
Γρηγοριάδης.—Α. Καραγιάννης.— Γ. Δ. Κα- 
νάλης.— Ξενοφών Χουρμούζης.— Σ. I. Κεσ. 
σίσογλους.— I. X. Δαπόντης.— I- Μάλλιος- 
—Δημ. X. Νικολάου.— Α. Κουρνιάκτη;.— 
Κ. Ζανιάδης· — Άλέξ. Νικολαίδης. — I. 
Σαγιάννη; — Κ. Ίωαννίδης.—Άθ. Νικολαί- 
δης.—Γ. Π αναγίδης..—Σ. Οίκονομόπουλος. 
— Μ. Γρηγοριάδης.— I. Παππαδάκης.— Γ. 
Δ. Μάτσα;.— Στυλ. Άναστασιάδης.— Εύ- 
άγγελος Χαραλαμπίδης.— Νικόλαος Μάνε- 
σης.—Δ. Γρέκας.— Έμμ. Γιαννακόπουλος. 
—Φίλιππο; Λιβαδεύς.—Εύστράτ. Ζαφειρι- 
άδη;.

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΑΥΤΟΥ.

Τήν 9ην Νοεμβρίου 1874 συνελθόντων 
21 μελών τοΰ Διδασκαλικού Συλλόγου έν 
τή έπί τούτω παραχωρηθείση αιθούση τοϋ 
φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου «Όμηρος» ό 
πρόεδρος κ. Ξανθόπουλος άνέγνω άναπτύ- 
ξας τό ύπό τοΰ Συμβουλίου τοΰ Διδασκαλι
κού Συλλόγου συνταχθέν σχέδιον τοΰ κανο
νισμού αύτοϋ. Τή; δεούση; δέ συζητήσεως 
έπ’ αύτού γενομένη; έδοξε τώ Συλλόγω, 
ίνα ό κανονισμός αύτού ώδέ πως έχη"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

"Αρθρον α'. Ύπό τδ δνομα Σύλλ.ογος 
τών έν Σμύρνη 'Ελλήνων Διδασκάλων συν
ίσταται έν Σμύρνη Σύλλογο; τών 'Ελλή

νων Διδασκάλων,ούτινος κύριον μέλημα καί 
σκοπός άμεσός έστιν ή διά προςφόρο>ν μέ
σων δυνατή βελτίωσις τή; παρ’ ήμΐν παι- 
δεύσεως χαί Ιδίως τής δημοτιχής, καί επο
μένως ή διά κοινωνίας τών ιδεών τών με
λών τοΰ Συλλόγου προσήκουσα ανύψωσή 
τοΰ διδασκαλικού έπαγγέλμαατος.

"Αρθρον β'. Πάσα συνεδρίασις τοΰ Συλ
λόγου τούτού προεδρεύεται ύπδ τοΰ Γυμνα
σιάρχου τή; Εύαγγελική; Σχολής κ· Κ. Ξαν- 
Οοπούλου, τούτου δ’ άπόντος, ύπό τοΰ 
Γενικού Γραμματέως τοΰ Συλλόγου.

"Αρθρον γ'. Σκοπός καί καθήκον τοϋ δω- 
δεκαμελοΰ; Συμβουλίου τοϋ Συλλόγου είναι 
τδ προβουλεύεσθαι, συγκαλεΐν τά μέλη τοΰ 
Συλλόγου καί διατάττειν τάς διά τήν προ
σεχή ουνεδρίασιν αύτοϋ έργασίας.

"Αρθρον δ'. Πάσα πρότασις ύπό συζήτη- 
σιν τιθεμένη γίνεται έγγράφως, άναπτύσσε- 
ται ύπδ τού προτείνοντος καί συζητεΐται 

I προφορικώς.
1 'Αρθρον ε'· Φυλάττεται σειρά καί τά- 

ζις έν ταΐ; άγορεύσεσιν.
"Αρθρον ς.' Πάν ζήτημα έπιψηφίζεται έν 

τή δευτέρα ή τρίτη συνεδριάσει τοϋ Συλ
λόγου.

"Αρθρον ζ'. Τά δύο τρίτα τών μελών 
τών παρευρισκομένων έν έκάστη συνεδριά
σει έπιψηφίζουσι πάν ζήτημα τού Συλλό
γου" έάν δέ εν τινι συνεδριάσει τού Συλλό
γου τΰχωσιν όλιγώτερα τών 1 a μελών, ή 
συνεδρίασις αναβάλλεται, έν δέ τή άκολού- 
Οω συνεδριάσει πάν ζήτημα έπιψηφίζεται 
έν σχετική πλειονοψηφία:.

"Αρθρον η'. ΙΙάς "Ελλην έπαγγελλόμενος 
τον διδάσκαλον έν Σμύρνη είτε έν δημοσίω 
Σχολείω, εϊτε έν ίδιωτικώ έκπαιδευτηρίω, 
ήθικώς ύποχρεούται νά συμμετέχη τού Δι
δασκαλικού Συλλόγου.

'Αρθρον θ'. Ούδείς τών ξένων τών έν 
Σμύρνη τδν διδάσκαλον έπαγγελλομένων 
άποκλείεται τοϋ Συλλόγου, άν Οελήση νά 
συμμετάσχη αύτού.

Οΰτω πως όρισθέντος τοϋ κανονισμού τού 
Διδασκαλικού Συλλόγου ή συνεδρίασις διε- 
λύθη.
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ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΪΝΕΔΡΙΑΣΙΣ.

23 Νοεμβρίου 1874.

Μετά την άνάγνωσιν τών πρακτικών τής 
προτέρας συνεδριάσεως τοΰ Συλλόγου καί 
έπικύρωσιν αύτών, ό Πρόεδρος άναστάς άνέ- 
γνω την έςής πρότασιν ένώπιον 17 μελών.

Πρόεδρος. ’Επειδή άνάγκη νά ήναι τδ 
δημοτικόν σχολεϊον είτε άνώτερον είτε κα
τώτερον αυτοτελές καί αυτάρκες, δέον μετά 
τήν έλευθέραν άνάγνωσιν και γραφήν έπι 
πλακδς καί τήν άλλην προαπαιτουμένην ά- 
νάπτυξιν καί μόοφωσιν ν’ άκολουθή ή διδα
σκαλία τίς καθαρευούσης καθομιλουμένης 
γλώσσης γραμματικώς, ώςτε ό απολυόμε
νος μαθητής άπδ τοϋ δημοτικού σχολείου 
νά ήναι ίκανδς νά συνθέτη μικράν τινα σύν- 
θεσιν όρθώς είτε έπιστολήν είτε άλλο τι. 
Ή δέ διδασκαλία αυτή νά γίνηται κατά 
τήν Γραμματικήν τού Γεράκη, τήν μόνην 
τά νύν όρθώς καί έπί τούτω τώ σκοπώ συν- 
τεταγμένην. Νομίζω δέ ότι ή γραμματική 
αδτη τρις τής εβδομάδας έπί τρία έτη ή 
έπί τέσσαρα τδ πολύ διδασκομένη προφο- 
ρικώς και γραπτώς μέ τά γυμνάσματα αυ
τής δυνατόν έπιτυχώς νά περατωθή. Προ

τείνω λοιπδν τήν έπί τρία έτη διδασκαλίαν 
τής καθομιλουμένης καθαρευούσης γλώσ
σης κατά τήν Γραμματικήν τοϋ Γεράκη έν 
τώ δημοτικώ σχολείω.

I. Παπαδάκης. Έπί τής προτάσεως τοϋ 
Προέδρου συνέστησε τούς πεπειραμένους 
διδασκάλους τών δημοτικών σχολείων 
νά δρίσωσι ρζεχρι τίνος μέρους τών 
δέκα ειδών τοϋ λόγου δύνανται έπιτυχώς 
νά διδάζωσιν. Όσον άφορ? δέ τάς τάξεις 
τοϋ μέχρι τούδε Ελληνικού σχολείου, αυτή 
ή διδασκαλία κα'ι τά κατά τήν λήξιν τοϋ 
σχολικού έτους άποτελέσματα Οά όδηγή- 
σωσιν ήμάς.

Κ. Εόσταθόπου.Ιος. Πάντες οι διδάσκον
τες εν τε δημοτικοϊς Σχολείοις καί έν Γυμνά- 
σίοις είναι είδήμονές πως τού πράγματος’ 
άρα πάντες μετά κοινήν σύσκεψιν καί όρ- 
θήν διασάφησιν τοϋ αντικειμένου πρέπει νά 
προσδιορίσοισι τδν χρόνον τής διδασκαλίας 
τής γραμματικής τής άπλής γλώσσης. Άλλ’ 
έπί τίνος χρηστομαθείας πρέπει νά στηρί- 
ζηται ή νέα έλληνική γλώσσα ; έπί αρχαίου 
λόγου ή έπί τοϋ άπλοϋ ιδιώματος ; καί έπί 
τίνος γραμματικής ; έπι αρχαίας, ώς μέ
χρι τοϋδε, ή έπί νέας ; διότι χρηστομάθεια 
καί γραμματική είναι αχώριστα.

(’Ακολουθεί.)


