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II
ETA φαιδρών έλπίδων πρότρι- 
ετίας έχαιρετίσθη ύπό νέων και 

Γ γερόντων ό άρτίως άνατείλας 
« ΤΥ> Mj εικοστός. άπό τής γεννήσεως 
jjg] J| I ρΚτού Χρίστον, αίών'7410 παρ- 
Wjartsds^^kOov τής κοσμογονίας έ- 

w-W νιαυτοί— κατά τούς θεο- 
λ λόγον ς—αναρίθμητοι κατά 
λ τούς γεωλόγους.

’Από τού αίγλήεντος βρά- 
χ-ου τής Άκροπόλεως τό βλέμμα μον, 
περιπλανώμενον είς τά άπειρον τού παρ
ελθόντος, άναζητεϊ τόν μυθολογούμενον 
χρυσούν αίώνα.

« Πα ρήλθεν Λ αναμένεται; . .. »
Ή ήχώτού μονολόγου μου πλήττουσα 

τά πρό τών όφθαλμών μον πενθίμως ύ- 
ύούμεναέρείπια τού Παρθενώνος, άν^μι- 
μνήσ^ει τόν αίώνα έκεΐνον, δστις κατ’ 
έξαίρεσιν δέν είνε συνήθως γνωστός έξ 
άριθμού. ώς πάντες οί λοιποί- Οί πολ
λοί 4ΐροτ\μώ<?ι νά καλφσιν,.αύτόν δι’ ό· 
νάματος, δπερ είκοσι καί τέσσαρες μετα
γενέστεροι αίώνες άνεγνώρισαν ώς ανα- 
φαίρετον αύτού τίτλον.

EJye ό αί,ών τού Περικλεούς!
Μ^νος Αίκ φΐίάεως $ροναμΐργχος ,υ,ίρς 

τού Ξανθίππου καί τής νΑγαριστμς ■ $, 
δλων τών θνητών ηύτύχησε νά βμπτίσμ 
διά τού όγόματός τον τήν π.ερικλεεσ.τάτην 
χρονικήν περίοδον έκατόν ένιαυτών, ίδα- 
νικώς έκτείνων έναντίον καί αύτών, τών 
τής φύσεως νόμων, τόν βίον άύτόύ πρό 
-τής γενγήσ&ώς τον κα^μετά τόγ^γα^ν 
τον.. Τόύτο δέ ούτε όΆύγουστος.κατώρ-

(') Έχ τοΰ έργου αΰτοϋ «Περικλής -Άβιμ^σ^ο. 

θωσε, κάίτοι ή έποχή αύτού διά τήν ρω
μαϊκήν ιστορίαν θεωρείται ό χρυσούς 
αίών ούδέ ό Λουδοβίκος ΙΔ", καίτοι ή 
έποχή τον εύλόγως θεωρείται ή κλασική 
περίοδος τής γαλλικής φιλολογίας.

Το στερέωμα τού περιλάμπρον έκείνου 
αίώνος δέν έκοσμήθη μόνον ύπό φαεινού 
άστέρος πρώτον μεγέθους, ύπό τού 
Περικλέους.

Πληθύς φωτεινών αστερισμών καθ’ 
δλας τάς διευθύνσεις έξέπεμφε μεγαλο
πρεπείς άκτϊνας έθνικού μεγαλείου καί 
τό γλυκύ τής φιλοσοφικής άληθείας φώς.

"Ανδρες μεγάλοι, ώς ό Θεμιστοκλής 
ό ’Αριστείδης ό Μιλτιάδης, ό Κίμων, 
ό Άντιφών. ό 'Αλκιβιάδης καί ό Θρα
σύβουλος διέπρεφαν ώς στρατάρχαι, ώς 
ναύαρχοι, ώς ρήτορες-

Τότε, δίκην προφητών τών χριστιανι
κών αρχών, ό Σωκράτης, ό Πλάτων. ό 
Ξενοφών έδίδαξαν τά ύφιστα τής .φιλο
σοφίας διδάγματα-

Τότε καί οί φιλόσοφοι Ζήνων, ’Ανα
ξαγόρας καί Πρωταγόρας. Ο αστρονό
μος Μέ,ων ό διασημότερος τών άρχαίων 
ίατρών Ιπποκράτης, ό ,πρ^ήρ τής. Ιστο
ρίας 'Ηρόδοτος, -ό έξοχρς -φουκυδίδης 
κατά, τόν αίώνα έκεΰιρνηέβίω^αν.

,Αύτόν έλάμπρνναν διά μέντών ρ,θα- 
νάτμιν δραμάτων ό,Α^ύλρς,ΛΑ,Έύριπί- 
δης.καί ο Σ^φοιρλήί’ Μ·$;. £ών ώορίφν 
τεχνών ό. Φε,ιρίας, ,ό Ικτίνος» ό Jiynjii· 
κλής, ό .Κμλλ1¥&^ς,«άί, ή Πολύγνωτος.

Τά έργα πάντων τών μεγαλοφυών γμί 
δαιμονίιον έκείνων ιςμί, γόσων άλλων Αν
δρών δέν, έπαυσαν μετά . θαυμασμού μέ- 
λετώντες μέχρι ^ήμερρνοίάπαντάχού 
τής γής λαοί, χωρίς νά δυνηθώσιν είςτέτι 
ν’ άντιγράφωσιν αύτά.4πιτνχώ.ς. :Αλλ’ 
σύδείς τών προγ-ενεστέρων- <
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στέρων.ούδέ, αύτός ό πανδαής καί ,ύπερ“ 
άνθρωπος, ούτως. είπεϊν, ’Αριστοτέλης, 
ήξιώθη-τή^ έξοχου Τιμής.' νά όνομάσμ 
τδν αιώνα, καθ ’ δν έ'βίωσ& -διά τού έαυ- 
τδύ ονόματος- Διότι μόνος ό Περικλής 
ήτο, κατά- τδν Θουκυδίδη? .--«άνήρ κατ’ 
έΚεϊνον -τον. χρόνον πρώτος - ’Αθηναίων 
λέγειν ,τε κ αί π ρ ά σ σ ει ν δυνα- 
τ-ώτρ ,τρς·»;'.

; Πολλοί.; ·ώς γνωστόν, ύπηρξαν οί κα
λώς λέγοντες-’ ούκ’ ολίγοι οί άριστα 
πράττοντες ούδείς δμως. ,έκτδς έκείνου, 
ήδύνατο ού μόνον να λέγη τά άριστα, 
άλλά καί νά έκτελή έπιτυχώς τά λεγά
μενα.

Εκείνος διέ,πρεψεν ώς στρατηγός, ώς 
ναύαρχος καί ώς διπλωμάτης—κατά τήν 
σημερινήν φρασεολογίαν—ώς μεταρρυθ- 

. μίστής τοϋ δημοκρατικού πολιτεύματος- 
καί ίδίως ώς καλλωπιστής τών Αθηνών. 
Άλλ’ έξόχως διεκρίθη ώς δημαγωγός, 
ώς ρήτωρ άριστος. .

Πολιτική μονομαχία Περικλεούς 

καί θουκυδίδον.

Έν δσω ή επιτυχία έστεφε τά έργα τοΰ 
μεγάλου ’Αθηναίου, αί κατ ’ αύτοϋ μομφαί 
περιωρίζοντο είς ψιθυρισμούς ή καί είς 
σκώμματα τών ποιητών, άναφερόμενα 
μάλλον είς σωματικός' έλλείψέις: αύτοϋ. 
Ούτω π χ.· έκάλουν αύτόν «σχινοκέφα- 
λον» (κρομμυδοκέφαλον) ή «μακρυκάρη- 
νον» (μακροκέφαλον) ή «καρηβάροΰντα» 
(βαρεΐαν έχοντα.-τήν.κε-φαλήν) άλλοτε, 
δτι έκ κεφαλής «ένδεκακλίνου» (ήτοι έξ 
εύρυχώρού αιθούσης,) -μέγαν έξέπεμπε 
θόρυβον* 2 3.

- 1 Πλουτάρχου 11ερικλή< § 14.

2 Πλουτάρχου Περϊκλήι: ? 14.. Τό έθιρον τού 

οάτρα κ ι'σ μο 0 είσήχθη υπό Κλειοθένουε «διά 

τήν ύποψίαν τών έν τοΐ< δυνάμεσιν». Ό Πλού

ταρχον Άριστειδου § 7) χαρακτηρίζει αύτό- ώί φθό

νου παραμυθίαν φιλάνθρωπον.

3 Πλουτάρχου Περικλής § 8.

Ότε δμως οί Έπαρτιάται είσέβαλον είς 
' τήν -'Αττικήν-, καίοί Αθηναίοι, ύπερέ- 

χοντες μέν κατά· .θάλασσαν, μειονεκτοΰ- 
ντέςδέ κατά ξηρόν, Λναγκάσθησαν γά 
συνάψωσϊ' (τώ 44$ π. : Χ;)· συνθήκην— 
κάίτοί ύπεύθυνος τούτου δέν ήτο ό >Πε 
ρικλής — οί άριστοκρατικοί συνεσπειρώ- 
θήσαγ περί τδν Θρυκύδίδήύ Μελησίου, 
δστις ούδεμίαν άλλην’ κατηγορίαν ήδυ- 
νήθη ν’ όπευθννη κατά τοϋ άντιπάλου 
του Λ δτι τά συμμαχικά χρήματά’διε-σκόρ- 
πιζεν’ούτος. καταχρυσών καί καλλωπίζών 
τήν πόλιν’, ώς γυναίκα φιλάρεσκον. -κο- 
σμόυμένην διά πολυτελών - λίθων, δι’ α
γαλμάτων καί διά ναών χίλιοταλάντων,3.

Άλλ ’ ό Περικλής, άπόδείξας, δτι, άφοΰ 
·_-. --· (

4 θουκιδίδου α' 8 139.

2 Πλουτάρχβυ, Πβρι^ήί I 3.
3 Πλουτάρχου, Π«ρικλήί ? 12. 

ίτήό ¥ών Αθηναίων συντηρείται, στόλος 
έπαρκής πρδς έξασφάλισιν.πάσης ξενικής 

Επιδρομής καί καταστολήν . όίάσδήποτε 
άποστασίας,έπαινων-κάί ο,ύχΐ^άτηγο 
ριών ήτο άξϊός<:§ί^Η<ί’^ν>·ίΓ0λί'ν, ήτις ήτο 
τδ κέντρον τοΰ συμμαχικού συνδέσμου, 
έξωράϊσεν έκ χρημάτων τού κοινού τα
μείου. Άφοΰ δμως νομίζουσιν οί αντί
παλοί μου, εΐπεν, δτι πολλά,έδαπανήθησαν 
άς βαρύνωσιν έμέ προσωπικώ; αί δαπάναι, 
άλλ ’ είς τά μνημεία θέλω έπιγράψη τήν 
έμήν έπιγραφήν. .

Τότε δέ είτε έκ θαυμασμού' πρδς τήν 
μεγαλοφροσύνην του, είτε άντιφιλοτιμού- 
μενοι πρόςδόξαν «άνέκραζον κελεύοντες 
έκ τών δημοσίων άναλίσκειν χαί χορη- 
γεΐν μηδενδς φ ε ιδ ό μ ε ν ο ν»'*·

Έν τή μονομαχία τών ήγετών τών δύο 
κομμάτων οί κεραυνοί τού ’Ολυμπίου ένέ- 
,κρωσαν πολιτικώς τδν αντίπαλόν · του, 
δστις καί έξωστρακίσθη τώ 443 π.X. 3. 
Δίκαιον εΐχεν ό έξιοστρακισθείς, λέγων 
περί τής ρητορικής δυνάμεως το.ύ αντι
πάλου του, δτι: «Όταν έγώ τδν ρίψω 
κατά γής παλαιών, έκεϊνος, άντιλέγων, 
δτι δέν έπεσε, νικά καί ..μεταπείθει τούς 
θεατός» 3.

Δημόσια έργα έπί Περικλεούς.

Άπομακρυνθέντος κάί τοΰ- Θουκυδί- 
δου, οί φιλελεύθεροί άκωλύτως πρόέΰησαν 
είς τήν όκεραίαν τοΰ προγράμμάτός των 
έκτέλεσίν Μετά τήν έξασφάλισιν του κατά 
θάλασσαν κράτους' τών Αθηναίων καί 
μετά τήν σύμπλήρωσιν τών άμυντικών 
κατά ξηράν οχυρωμάτων, ό ηγέτης τοϋ 
δημοκρατικού κόμματος περισσότερόν έ
στρεψε ' τήν προσοχήν αύτοϋ εΐς τήν άπο.· 
περάτωσιν ’ δλων- έκείνών τών δημοσίων 
έργων, άτινα άπεθέωσαν μέν αύτόν, άπ.ε- 
κρυστάλλωσαν' δέ τήν τε δόξαν καί τδ 
μεγαλέϊον τού άίώνος. καθ'*  δν αύτός 
είδε τδ φώς. . ' ■ > ;

‘Υπδ τήν έποπτεΐαντού Φεΐδίρυ καί.τή 
συνεργασία τοΰ 'Ικτίνου το,ΰ Καλλικρά 
τους, τού Κοροίβού, τοϋ Μνησικλέους 
καί τού, Πολυγνώτου είργάσθησαν πάμ· 
Πολλοί’ τέκτονες, πλάσται. χαλκεϊς, λι· 
θουργοί βαφείς, μαλαΚτήρεςχρυσού, ζω

γράφοιέλέφαντος, πρικιλταί, τορευταί καί μήν άλλά καί Λδυνήθη ν ’ άνθέξμ είς τε 
σμήνος άλλων έπικούρων 1. τάς. μισθοδοσίας τών δικαζόντων, τών
γραίγοι εΛί-ψαντος, πρικιηται, τορευτ.αι και μην αΛΛα και ηουνηση ν άνθέςμ είς τε 
σμήνος άλλων έπικούρων 1. τάς. μισθοδοσίας τών δικαζόντων, .τών

Τότε άνηγέρθησαν τδ Ώδετόν, ό’ βουλευομένων καί.τών έκκλησιαζομένων, 
Παρθενών, τά Προπύλαια, τδ Ε-. έτιδέ πρδς καί είς αύτήν τήν παροχήν 
ρέχθειον, Λ Πινακοθήκη, έν Έ- ,τών θεωρικών, δι’ών ό Περικλής, έξού- 
λευσΐνι δέ τδ Τελεστήριον καί * ' · · ■ ... .-.
αναρίθμητα άλλα καλλιτεχνήματα έν τε 
τή πόλει τών Αθηνών καί έν όπάσμ τή 
Άττικμ, άπαντα μνημεία περιτρανώς μαρ- 
τυροΰντα καί έν τη έποχή έτι τής έρει- 
πώσεώς των τήν μεγαλοφυΐαν τών δημι · 
ουργησάντών αύτά3.

Κυρίως· δέ θαυμάζονται, διότι έν βρα- 
χυτάτω χρόνω έξετελέσθησαν έργα μα
κρόβια καί διότι έκαστον αύτών κατά μέν 
τό κάλλος του, ήτο εύθύς όρχαΐον, κατά 
τήν δέ άκμήν αύτοϋ, διετηρήθη πρόσφα
τόν καί καινουργές. Ούτως έπιπνέει είς 
αύτά νεότης, άνέπαφον διατηρούσα πάν
τοτε τήν όψιν αύτών, ώςάν ειχον τά έργα 
πνεύμα άειθαλές καί ψυχήν μή γηρά- 
σκουσαν.

Όθεν καί μάλλον θαυμάζεται τά Περι
κλεούς έργα—διηγείται ό Πλούταρχος3 
πρδς πολύν χρόνον έν όλίγω γενόμενα· 
Κάλλει μέν έκαστον εύθύς ·Κν τότε άρ- 
χαίον, ακμή δέ μέχρι νΰν πρόσφατόν έστί 
καί νεουργόν· ούτως έπανθεϊκαινότης τις 
άθικτον ύπδ τοΰ χρόνου διατηρούσα τήν 
όψιν, ώσπερ άειθαλές πνεύμα καί ψυχήν 
άγήρω καταμεμιγμένην τών έργων έχόν 
των».

’ Έν διαστήματι ένδεκαετίας—άπδ τού 
έτόυς 44^ δως 4^2 π.Χ.— τρισχίλιαέδα- 
πάνήθησαν τάλαντα. Καί δμως έμεινεν 
άπόθεματικδν κεφάλαιον έξακισχιλίων τα
λάντων! .
' Όφείλομεν νά όμολογήσωμεν, δτι τώ 

καιρφ έκείνω τά έκ τών δημοσίων προσό
δων περισσεύματα4 δέν ήσαν οία κατά 
τούς ήμετέρους χρόνους. Διότι καί μετά 
τήλικαύτας κολοσιαίας δαπάνας τό κρά
τος τών ’Αθηναίων δέν έπτώχευσεν ού

. 1 Πλουτάρχου Περικλής J 12.

2/0 άνβγνώστηο βεβαίως δέν άναμένει έντή συ

νοπτική ταύτη Ιστορική σκιαγραφία καί περιγραφήν 

τών άθηναΤκών κειμηλίων, ήν άλλως προχείρως 

ίχει έν τοΐς είδικοΐς άρχαιολογικοϊς συγγράμμασιν. 

Ή κατ’ «νάγκην δμως έλλειψις αδτη άναπληροϋ- 

ται Ισως έν μέρει διά τών παρατιθεμένων εικόνων 

ών α!κυριώτεραι είσίν:

α’. Ή Άκρόπολις τών ’Αθηνών β’. Τά Προ| 

πυλαία- γ'. δ Παρθενών. καί ο. τδ Έρέχθειον 

ώς είχον τδ πάλαι.

3 Πλουτάρχου Περικλής g ιΐ.

4 Περί τής τών άρχαίων ’Αθηναίων δημοσίαν 

οικονομίας δρα μελέτην Ήλ. Ζέγγελη «Οίκονο- 

μία ένιαυτοΰ» <|ς έπετηρίδα «Παρνασσού» έτος σ' 

«9^2 Ο. ?.

έτι δέ πρός καί είς αύτήν τήν παροχή' 

δετερόνων τήν όρμήν τής είς τά καλά όν- 
τιπραττούόης άντιπολίτεύσεως, διεσκέ- 
δαζε τδν λαόν δι ’ εύγενών ήδονών.

Μεταξύ τών λαϊκών διασκεδάσεων ήσαν 
καί έκπαιδευτικοί πλόές! « Εξήκοντα δέ 
»τριήρεις καθ’έκαστον ένιαυτδν έκπέμ· ' 
»πων, έν αίς πολλοί, των πολιτών, έπλεον. 
> όκτώ μήνες έμμισθοι μελετώντες άμα καί 
μανθάνοντες'τήν ναυτικήν έμπειρίαν».

Απόπειρα ϋανελληνίον Εθνικού 
συνεδρίου.

Περί ύψηλά καί μεγάλα άσχολούμενος 
πάντοτε ό Περικλής καί θέλων νά κατα-· 
στήσι^ καρποφόρου πρδς γενικωτέρους 
σκοπούς τδν συμμαχικόν σύνδεσμον, πρώ- 
διενοήθη νά παγιώσει καί όργανώσμ τήν 
έθνικήν ένότητα.

Πρδς τοΰτο έγραψε ψήφισμα, δι’ ού 
άπεφασίσθη ή έν Άθήναις πρόσκλησις 
τών άπανταχοΰ— έν τε τή Εύρώπμκαί τή 
Άσία-^- Ελληνικών πολιτειών πρδς σύγ- 
κλησιν Πανελληνίου Έ θ ν ικ ο ΰ συ 
β εδ ρ {ο υ.

Ατυχώς δέν έπετεύχθη τό μεγαλουρ; 
γόν σχέδιόν του «έπ’ είρήνμ καί κοινο- 
πραγία τής Ελλάδος», ένεκεν άντιδρά 
σεως τών Λακεδαιμονίων, έκ τοπικισμού 
πάντοτε άντενεργούντων είς τάς μεγάλας 
τών Αθηναίων αποφάσεις.

Ούχ’ ήττον καί έν μέσαις Άθήναις 
ύπήρχε τότε τό καί βραδύτερου- άναπτυ- 
χθέν κόμμα τών λακωνιζόντων, ένι- 
σχυόμενον καί ύπδ τών όλιγαρχικών,' ώς 
μετάτιύάς δεκαετηρίδας άνεφύη τό τών 
μα&εφονιζόντων.
/Οί φιλολάκωνες δέν έπαυσαν ραδιουρ- 
γοΰντες καί παρορμώντες τούς . συμμά
χους Εύόοιεΐς, Αίγινήτας, Ναξίόυς καί 
άλλους είς άποστασίας, άς δμως κατέ- 
στειλε πάντοτε ή στιδαρά τού Αθηναίου. 
Διός χειρ· Πολλάς δέ άλλας προέλαόι.ν 
ούτος διά τοΰ εύφυοϋς συστήματος, τών 
κληρουχιών,δι’ ών έλαφρών τήν πό-, 
λιν άπό όχλου αργού ·<αί φιλοταράχόυ,ζ 
έθεράπευε καί τήν ένδειαν τού λαού; 
« ... . φόβον δέ καί φρουράν τού μή νεω- 
τερίζειν τι παρακατοικίζων τοΐς συμμά- 
χοις».
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Ο ΠΑΤΙΙΡ ΤδΝΛΝΑΡβΝ ΚΛΙΤΟΝ 0Ε8Ν
Φαίνεται, δπ ό άνθρωπος, τό τελειότερου 

τούτο, δημιούργημα πάντων των έπι γής, 
μεταξύ-τών άλλων προτερημάτων, άτινα έκ 
φύσεως άπεκάμισεν, έπροικίσθη καί μέ κάποιον 
θρησκευτικόν συναίσθημα, συναίσθημα το ό
ποιον όλίγον κατ’.όλίγον τφ παρήγαγε μίαν 
ιδέαν ασφαλή ΰπάρξεως όντωνάνωτέρων, 
όντων. ύψηλών, άτινα είργάοθησαν είς τήν 
δημιουργίαν αύτοϋ., Εύθύς δ’ έξ άρχής έν 
τοϊς’πρώτοις τής ύπάρξεώς του βήμασιν ό 
άνθρωπος,ουτος, έννοήσας, ίτι ούδέν δύναται 
νά υπάρξη, χωρίς νά ύπάρχη καί μία πηγή, 
χωρίς.νά ύπάρχη, ούτως.είπεΐν, μία γενεσι
ουργός ανώτερα αιτία, διεμόρφωσεν ανεκρί- 
ζωτον έν έάυτώ Ιδέαν υψηλήν, τήν ιδέαν τής 
θέότητος.

Καί βεβαίως, άφοΰ έβλεπε το πάνσοφον 
έκεϊνο δημιούργημα, άφοΰ έβλεπε τήν θαυμα- 
σίαν έκείνην ταςιν καί σκοπιμότητα,, τούς 
βρισμένους καί αμεταβλήτους νόμους, καθ ’ 
ούς τό πάν έλειτούργει, πώς νά μή φαντα- 
οθή έν όν άνώτερον αύτοϋ, έξ ού έςηρτώντο 
πάντα τά γήινα φαινόμενα καί πρδς δ έδει 
ν’' άπευθύνηται, αϊτών βοήθειαν, δι ’ όσα αύ
τός ούτος ήτο ανίσχυρος νά έπιτελέση μόνος;

Πάντ? τά έθνή, καί αύτά τά άγριώτατα 
καί βαρβαρότατα επίστευσαν είς θεόν· άδιά- 
Sον,έάν έθεοποίησάν κτίσματα, αντί τοΰ 

ιαντος καί αν έλάτρευσαν έν δένδρον ή 
ένα λίθον. Ισχυροί και άνίσχυροι, βασιλείς 
καί έπαΐται ύψωσαν πάντοτε χεϊρας ίκέτιδας 
πρός έν ύψηλόν όν, όπερ αδύνατον νά κατα- 
νοήσωσι, πρός ένα μυστικόν ούρανόν.

Καί ό πρώτος λοιπόν άνθρωπος, ό πρωτο
γενής θνητός Ιν τή παρθένω φύσει , τή άγρια 
τότε καί άκατεργάσΤω. όλως αμαθής είσελ- 
θών, άγνοών δέ έντελώς τάς αίτιας τών δια
φόρων τής φύσεως φαινομένων, δέν ήδύνατο' 
νά φθάση εύθύς άμέσως είς έν πέρας καί νά 
έίεΰρη ένα αληθή θεόν.

Διά' τοΰτο ές έκάστης τών αστραπών λάμ 
ψέώς. έκ τής καταιγίδος, έκ τοϋ σεισμού καί· 
έκ'τώύ άλλων έν γένει φυσικών φαινομένων, 
άτινα καθ ’έκάστην περιέργως έβλεπεν, έοη- 
μιούργήάε δυνάμεις μυστηριώδεις καί Θεότη-' 
τής κατά τήν κρίσιν Του. Και τί άλλο ήδυ 
ναΤο νά ύποθέση έν τώ άπεράντω καί χαο- 
γενεΐ έκείνω χώρω, όταν έβλεπε τήν αρμο
νίαν καί σκοπιμότητα τοϋ παντός, άν ούχί 
τήν ύπάρξιν δυνάμεων μυστηριωδών πάντως 
άνωτέρων αύτοϋ; 

Είδε τό πΰρ κατερχόμενον απειλητικόν άπδ
τούς ούρανούς, ή άναθρώσκον αγρίως άπό

τούς κρατήρας τών ή'φαιστείων καί έσκέφθη 
ότι δύναμις μεγίστη, υπερκόσμια ένεκλειετο 
είς τδ μυστηριώδες έκεϊνο στοιχεϊον. Τδ πϋρ 
ήτο θεός ! Είδε τήν καταιγίδα άπειλητικώς 
κατερχομένην καί διασείουσαν τούς ούρα
νούς· ή καταιγίς ήτο θεός! Είδε τδν βορρδν 
πνέοντα άπειλητικώς έν ωρα χειμώνος, ύ- 
ψοΰντα παμμεγέθη κύματα έν τή θαλάσση 
καί άνεγείροντα νέφη κονιορτοΰ έν τή ξηρά· 
δ άήρ ήτο θεός 1 Τά πάντα δι ’ αύτόν άπειρα 
οντα ήσαν θαύμ τα. Πώς λοιπόν ό άνθρωπος 
αύτός νά μή δημιουργήση θεότητας, ιδίως 
ίθυνούσας τάς ήνίας τοϋ παγκοσμίου άρμα
τος ;

Καί οί πατέρες μας λοιπόν, δταν έδημι - 
ούργουν τάς διαφόρους θεότητάς των, δέν 
είχον άδικον ένωρίς όμως κατενόησαν, ότι 
ύπεράνω τού θεϊκού τούτου πανδαιμόνιου έ
πρεπε νά θέσωσι μιαν κεφαλήν, ένα «πατέρα 
άνδρών τε θεών τε» ώς λέγει ό Όμηρος, 
τδν δέ τοιοϋτον άπήρτισεν ό μέγας 
Ζεύς.

«Ζευς πρώτος, Διός δ’ έκ πάντα τέτυκτοι».
Λέγει ο Όρψευς έν τώ εις "Αρατον ύ 

μνω του.
Περί τοϋ τόπου τής γεννήσεως τοϋ Διός 

πολλαί πόλεις ήρισαν, θέλουσαι έκάστη καί 
ώς ίδιον τέκνον νά συγκαταλέξη· ούτω Βοιω- 
τοί, Μεσσήνιοι, Άργεΐοι, ’Αρκάδες, Κρή- 
τες. πάντες προσεπάθουν νά οίκειοποιη- 
θώσι τήν δόξαν τής γεννήσεως τοΰ μεγάλου 
Διός. Δέον όμως νά παραδεχθώμεν, ότι τήν 
τιμήν τής γεννήσεως καί άνατροφής τοΰ υ- 
ψίστου θεού μάλλον έχουσι τά όρη τής Κρή
της. Διότι έκεΐ, ώς λέγει ό Ησίοδος, ή σύ
ζυγος τού Κρόνου Ρέα έγέννησε φεύγουσα 
τδν άνδρα της, όστις φοβηθείς τήν αυξησιν 
τών άπογόνων του κατέτρωγε τούς υιούς του 
άμα γεννηθέντας. Διά τοΰ τρόπου τούτου 
κατόρθωσε λοιπον ή Ρέα νά σώση τδ νεογνόν 
της, τδ όποιον καί άφήκε έκεϊ ν ’ άνατραφή, 
άπατήσασα τδν σύζυγόν της καί δωσασα μά
λιστα εις αύτόν μίαν έσπαργανωμένην πέ
τραν, ήν ό Κρόνος νομίσας, ότι ήτο τδ ύπο 
τής συζύγου του άρτι τεχθέν, κατέφαγεν. 
Τοιουτοτρόπως ό Ζεύς φυγών τδν στόμαχον 
Τοΰ άδηψάγου πατρός του ήνδρουτο είς τά 
όρη τής Κρήτης, ένώ ό Κρόνος ούδόλως εΤ*·  
χεν ένοήσει τό τέχνασμα τής πολυμηχάνουί 
Ρέας. - ‘

Ώς άνατροφεΐς τού Διός είς τάβρη τής 
Κρήτης διάφοροι παραδόσεις διαφόρους πα
ραδέχονται· ούτω φέρονται ώς τοιοϋτοι αί- 
νύμφαι Άδράστεια καί Ίδη θυγατέρες τού 
βασιλέως τής Κρήτης, αϊτινες ετρεφον αύ
τόν μέ τό γάλα τής αίγδς Άμαλθείας ήν δ 
Ζεύς κατόπιν, μετεμόρφωσεν εύγνωμονών, 

μετά τών δύο της εριφίων είς ώραιον αστε
ρισμόν. Έτέρα παράθοσις φέρει ώς άνατρο- 
φεϊς τού Διός τάς Πλειάδας ή Πελειάδαςηη 
λαδή τάς περιστεράς καί τδν ’Αετόν. Καί 
αί μέν'Πλειάδες έφερον είς αύτόν αμβρο
σίαν άπδ τού ώκεανοΰ. ό δέ άετδς νέκταρ, 
τδ οποίον ήντλει διά τοΰ ράμφους του άπό 
τίνος πηγής. Ό δέ Ζεύς κατόπιν, ότε έγεινε 
μέγας, εύγνωυονών μετεμόρφωσεν είς άστε 
ρισμούς τδν ’Αετόν καί τάς Πλειάδας,εις άς 
έδωκε τήν δύναμιν τής προρρήσεως τών τεσ
σάρων ώρών τοϋ έτους.

Τέλος ό Ζεύς άνδρωθείς, έλαβε διδάσκα
λον τδν σοφόν καί πολυγνώστην Όλυμπον, 
ήρχισε δέ πλέον καί νά έξέρχηται είς περί
πατον μέ τάς τροφούς του. Λέγεται μάλι
στα, ότι μίαν ήμέραν περιπατών άμέριμνος 
ώς συνήθως, συνήντησεν έξαίφνης όλως εγ
γύτατα τδν πατέρα του, μή προφθάσας δέ 
νά διεκφύγη. ήναγκάσθη νά μεταμορφωθή είς 
δράκοντα, τάς δέ συντρόφους του μετεμόρ
φωσεν είς άρκτους. Είς άνάμνησιν τοϋ 
γεγονότος τούτου ό Ζεύς, μετέβαλεν τάς 
τροφούς του, ώς λέγει ή μυθολογία, είς τούς 
ομωνύμους άστερισμους τήν μεγάλην καί μι*  
κράν άρκτον, ών ή πρώτη άτε μηδέποτε δύ- 
ουσα ένέπνευσεν είς τδν ’Αμερικανόν ποιη
τήν Βαρέ τάς εξής ώραίας στροφάς :

«Δημιούργημ’άδάμαοτον, χαϊρε!
Μεταρσιοΰμαι βλέπων σέ πλανώμενον άνά 

τάς ζοφερός ατραπούς, ώς γίγαντα αγέρω
χου, άκούραστον, αποφασιστικόν, ούδέποτε 
άνακόπτοντα τό βήμα πρό τής ενώπιον σου 
έπιτεμνομένης οδού. Αί λοιπαί τών ύστερων 
φυλαί διακόπτουσαι τήν νυκτερινήν των πο
ρείαν, αναπαύονται κατάκοποι ύπό τα κύ
ματα· άλλά σύ τδν διάφλογον οφθαλμόν σου 
ούδέποτε κλείεις, τό στερρόν σου βήμα ού
δέποτε σταματάς. Εμπρός! αεννάως εμπρός!...

« Ένώ τών άστέρων τά συστήματα μετατο
πίζονται, οί ήλιοι άποσύρονται, οί κόσμοι ά- 
ποκοιμίζονται καί αφυπνίζονται· σύ μόνη εξα
κολουθείς τήν άτέρμονα πορείαν σου. Ό 
εγγύς σου διαγραφόμενος ©ριζών προσπαθεί 
να σ’ έμποδίση, άλλ’ εις μάτην. Φρουρός 
άγρυπνος σύ, ούδέποτε εγκαταλείπεις τήν 
αίωνίαν φυλακήν σου... χωρίς μηδ' επί στι
γμήν νά επιτρέπης είς τόν ύπνον νά σέ κατα- 
λάοη, διατηρείς τό σταθερόν τοϋ σύμπαντος 
φώς, έρποδίζουσα τδν Βορρδν νά λησμονήση. 
ποτέ την θέσιν του ..»

Τοιουτοτρόπως λοιπόν ό Ζεύς'ύπδ τοι- 
αύτα επεισόδια άπέβαλλεν όλονέν τήν νη- 
πιακήν του ήλικίαν καί ήρχισε νά περιηγή- 
ται καί μόνος τδν κόσμον, υπό παντοίας ό
μως μορφάς, άτε φοβούμενος είσέτι τόν πα
τέρα -του Κρόνον. Ό Ζεύς άνδρούται καί 

πλέον καταλαμβάνεται ύπό τής ιδέας νάκαταί 
ρίψη τόν πατέρα του καί λάβη αύτός τόν 
θρόνον· καί πράγματι μετά πάλην -ισχυ
ρόν καί λυσσώδη δέκα όλων, έτών; κατώρθοί 
νά νικήση. τή συμπράξει καί τών άδελφών 
του Ποσειδώνος καί Πλούτωνος. οίςκαί πα- 
ρεχώρησε πρδς ανταμοιβήν, τώ μέν πρώτω 
τήν θάλασσαν, τώ δέ δευτέρω τδν Άδήν.αύτόί; 
άρκεσθείς είς τόν Ούρανόν. Ελεύθερος ήδή 
δ μέγας Θεός κατήρτησε τό έν Όλύμπω 
συμβούλιόν του έκ τών δώδεκα θεών καί 
μετά τούτο πλέον εντελώς παντοδύναμος ήρ- 
χισεν ώς βασιλεύς θεών καί άνθρώπων, νά 
έπισκέπτηται τήν γήν, όπως βλέπη έκ τοϋ 
πλησίον καί διορθοϊ τάς διαφόρους έλλϊί- 
ψεις της.

Τάς συχνός ταύτας τοϋ Διός έπί τής Γής 
καταβάσεις μερικοί άποδίδουσιν είς τήν αγά
πην, ήν ουτος είχε πρός τάς γυναίκας Πράγ
ματι δέ εκτός τής συζύγου, ήν είχε, τής καί 
άδελφής του "Ηρας δέν παρημποδίζετο ό άγα ■ 
θός θεός άπδ τοϋ νά εχη καί άλλας πολλάς, 
πρός πρόσκτησιν τοϋ κάλλους τών οποίων 
καί ένεφανίζετο συχνάκις ύπό παντοίας μορ
φάς είς τήν Γήν.

Διά πάντα όμως ταϋτα ούδείς- τών άλλων 
θεών ήδύνατο νάέπικρίνη τδν Δία διότι πρό 
αύτοϋ πάντες εκλινον τό γόνυ καί · πάντες 
έσίγων. β’Εάνποθήτε νά μαθητε πόσον άνώ- 
τέρος πάντων τών άθανάτων είμί, ελέγεν, 
άναρτήσατε άπό τοΰ ούρανοΰάλυσιν .χρυσήν 
και κρεμασθήτε έπ’αύτής ολοι θεοίκαί θεαί. 
Δέν θά δυνηθήτε νά μέ σύρητε είς τήν γήν 
όσόνδήποτε καί άν μοχθήσητε. Όταν όμως 
δοκιμάσω κάγώ τό αύτό; άπαξάπαντας υμάς· 
δύναμαι νά σύρω πρδς τά ύψη δμοΰ-μετά 
τής Γής άκόμη καί τής θαλάσσης όλης· νά 
δέσω δ’ είτα τήν άλυσιν άπό τής κορυφής 
τοϋ Όλύμπου καί τά πάντα θά γίνωσι με
τέωρα!» 1

’Αλλά καί ποινάς ό Ζεύς ούκ όλίγας είς- 
τούς παρακούοντας αύτόν Θεούς έπέβαλλεν- 
ούτω καί τδν Ποόειδώνα εί^εν έξορίσέι διά 
τι παράπτωμα έκ τού βασιλείου του καί -τών 
Ούρανών. καί τόν Προμηθέα είχε καταδικάσει 
ώς άφαιρέσαντα τό πΰρ άπδ τού. ούρανοΰ καί 
άλλους πολλούς διά διαφόρους παραβάσεις. 
Ώς πρός δέ τό πάνσοφον καί' τήν ύπεράνθρώ- 
πον εύθυκρισίαν τού δημιουργού Διός.'μεταξύ 
άλλων, μας παρέχει καί δ διαπρεπής τής Γερ
μανίας φιλόσοφος· και κριτικός Λέσδιγ,· τδν 
ακόλουθον ώραιον μύθον:

« Πάτερ τών ζώων καί τών άνθρώπων, ειπεν 
Ιππος πλησιάσας είς τόν θρόνον τού ·Διός, 
λέγουν,οτι είμαι έν άπδ τά ώραιότερα πλά
σματα, δι’ ών έκόσμησας τδ σύμπαν, καί τδ 
πιστεύω μετ’ εύχαριστήσεως. Έν τούτοις,
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δέν υπάρχουν αρα γε επάνω μου' καί μερικά 
έχοντα ανάγκην βελτιώοεωψ;

Καί τί λοιπον ψρονεϊο, οτι πρέπει να δίορ^- 
θωθή έν οοί; λέγε νά μάθω, άπεκρίθη μειδιώ*  
4 αγαθός θεός.

«Ίοως έπανέλαόεν ό Ιππος θά ήμην ώκυ- 
ποδέατερος, άν είχον κνήμας ύψηλοτέρας καί ’ 
λεπτοτέρας· μάκρος επίσης κύκνειος τράχηλος 
θά μ’ έβτόλιζε πολύ καλλίτερα, στήθος δέ 
πλατύτερον θά ηύίανε τήν ρώμην μου, καί 
τέλος, επειδή μέ προώρισας νά υποβαστάζω 
τον εύνοούμενόν σου άνθρωπον, καλόν νομίζω 
θά ήτονά μοί παρεϊχεν αύτή ή φύσις τό έψίπ- 
πιον, τό όποιον επιθέτει εις τήν ράχιν’μου 
ό ιππεύς.

«Πολύ καλά, άπεκρίθη ό’Ζευς-· περίμενε 
όλίγον.

«Καί γαλήνιος· τήν οψίν απήγγειλε τήν 
λέ£ιν τής δημιουργίας. Έκ τοΰ. κόνιορτοΰ 
τότε άνέθορε ζωή. συνηθροίσθη δ’έπ’ αυτού 
οργανική ύλη · καί έΐάίφνης ύρθώθη ή δυσει
δής. κάμηλος, ·. ; ; .

« Ό ’Ιππος ίδών τό συμβάν',· άνετινάχθη 
καί ήρχισε να ,τρέμη. έκ ,,ψρίκης καί τρόμου . ·’ 
<; -ε’πεν ® Ζεύε, κνήμαι υψηλότεροι

καί·ίσχνότεραι_··.·νά μάκρος κύκνιος τράχηλος, 
στήθος, πλατύτερον καί έψίππιον, οπερ σοί 
παρέχει; ή:.Λφύσις·.θέλεις νά σέ κάμω ως 
αύτό; ",:.

«Ό ίππος-έζηκολούθει νά τρέμη·
—«Πήγαινε, προσέθηκε τότε ό-Ζευς· λάβε 

δ’ έπι τοΰ παρόντος αυτό τό μάθημα μόνον 
άνευ άλλης τιμωρίας. -’Αλλά σιά νά ένθυ- 
υήσαι ενίοτε μετανοΰν τήν τόλμην σου...— 
Νεον πλασμα-,ι (καί ενευσεν ό Ζεύς πρός τήν 
κάμηλον νεύμα συντηρήσεως)·—λάβε ζωήν! δ 
δέ ίππος άς σέ Βλέπη. πάντοτε μετά ψρίκης.»

Τοιούτος ό Ζεύς ό Ισχυρότατος τών θεών 
ό μόνος παντοδύναμος, ό ανώτατος κυρίαρ
χης του Σύμπαντός,όδιευθύνων τάς τύχας 
θνητών καί Αθανάτων. - ·■

’ -Διά τοΰτο και. ή.λατρεία του ητο εκτά
κτως Ίΐεγαλοπρεπεστέρα τών άλλων θεών 
τορ: ελληνικού Πανθέου.

'Πανταχοϋ εύρίσκοντο ναοί καί βωμοί είς 
οΰς -καί,,πρΰσεφέροντο πλεΐοται όοαι θυσίαι 
έκ διαψόρων ζώων. ■ ·

Ή ισχύς τοΰ ήτο μεγίστη : άν έσειε τήν 
κεφαλήν του μόνον, έτρερεν ό "Ολυμπος καί 
ή Γή πάσα-είναι ό συναγείρων καί οιασκορ- 
πίζων τά νέψη ό έκπέμπων βροντάς, κάται 
γίδας καί άστραπάς όταν σείή: τήν στιβαράν 
τοϋ'αίγίδα, είναι ό έρίγδουπος; ό άστεροπη- 
ΐής, ό κελαινεψής, ό τερπικέράυνος, ό νεφε
ληγερέτης κτλ. κτλ.

ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ I. ΜΟΥΖΑΚΗΣ

0 ΠΟΝΤΙΟΣ ΠΙΛΑΤΟΣ
Περίπου κατά το 12 καί 17 έτος τής βασιλείας 

του Τιβερίου Καίσαρος, οπότε ή Ρωμαϊκή Αυτο

κρατορία τόν κόσμον άπαντα είς τόν σιδηροΰν αυ

τής βραχίονα συσφίγξασα έκάθευδεν, έν δυσί διά

φοροι; τόποις έπετελοΰντο δύο έκ διαμέτρου μέν 

αντίθετα,.αλλά σπουδαιότατα ιστορικά γεγονότα, 

άιινα έκ βάθρων, διέσεισαν τήν δλην ανθρωπότητα 

καί καθ'ολοκληρίαν ανεκαίνισαν αύτήν·. Τό έν τών 

Ιστορικών τούτων γεγονότων έτελειτο έν Ρώμη, τό 

δέ έτερον έν Ίεροσολύμοις. Τό έν έπέπρωτο νά 

δϊαλύση και αποσύνθεση τό διά μόχθων, αγώνων 

και αίμάτων ίδρυθέν θαυμάσιου κολοσίαιον οικοδό

μημα τής Ρώμης, τό δ' έτερον ν’ ανακαίνιση αύτό 

καί έπι άκραδάντων θεμελίων στηρίξη. Είς μέν 

τήν « αίωνίαν πόλιν » απαίσιοι πνοή μαρασμού 
θανάτου καί καταστροφής έπνεεν, είς.δέ τήν 'Αγίαν 

πόλιν πνοή ουρανίου ζωής άνεζωογόνει καί άνίστα 

τήν άπονεναρκωμένην ανθρωπότητα. Ό Τιβέριος 

ηγε περίπου τό 68 έτος τής ήλικίας τον καί ή 
λαμπρά βασιλεία τον άπέκλινεν είς τήν απεχθή καί 

δυσειδή έκείνην μορφήν, ήν άριστοτεχνικώς οι τότε 

Ιστορικοί έζωγράφησαν. Ό Οΰεσπασιανός, δστις 

κατόπιν μετά τού υίοΰ αύτοΰ Τίτ.υ έξεπόρθησαν τήν 

Ιερουσαλήμ, ήν κάτάτήν έποχήν~ταότην όνειροπό- 

λοςτιςκαι αυθάδης 16έτης νεανίας.Ό,Καλιγούλας 

δστις κατόπιν έξεφαυλισε τόν Αυτοκρατορικόν θρό

νον. καί έξέπληξε τόν κόσμον διά τήν τερατώδη καί 

άφρονα αύτοΰ δεσποτείαν ήν τότε 13ετές παίδαρων.; 

,Έν μ«σω δε τών κατά τήν εποχήν έκείνην έπι- 

τελούμενων γάμων, έγένετο καί ό γάμος τής θυ- 

γατρός τοΰ δυστυχούς Γερμανού, έξ ής 7 έτη με- 

τα ταΰτα έγεννήθη τό άπαίσιον καί αποτρόπαιου τέ

ρας, δ Νερών. Κατά τόν χρόνον δέτοΰτον, οπότε 

ή Ρώμη έξέδραζε τά τέρατα ταΰτα, άτινα έμελλον 

νά κα,ταισχύνωσι τήν ά^θρωπίνην φυσιν καί θανα- 

τηφόρως νά πλήξωσι τά σιδηρά στέρνα τοΰ Ρωμα

ϊκού Κράτους, έν τή έτέρα παγκοσμίφ ιστορική πό- 

λει, ό Γιος, τοΰ άνθρώπου ίδρυσε-τήν βασιλείαν τοΰ 

θεοΰ καί εύρίσχετο είς τάς παραμονάς τής έπιτελέ- 

σεως τοΰ θείου Αύτοΰ έργου. Κατά παράδοξον 

σύμπτωσιν, ένφ δ Τιβέριος ύπέσκαπτε τήν βάσιν 

τής ύπό τό 'Ρωμαϊκόν σκήπτρον έπιτελεσθείσης 

ανθρώπινης ένδτητος, έτερος 'Ρωμαίος αντιπρόσω

πος αύτοΰ, έν Ίερουσολύμοις, διά τής παρά τήν 

θέλησιν αύτοΰ έκβιχσθείσης έπικυρώσέως τής είς 

τόν σταυρόν άνυψώσεως τοΰ Κυρίου ήμών, έμελλε 

νά γίνη τό πρόσωπον, άφ ’ οδ χρονολογείται ή άνα- 

γέννησις τής άνθρωπότητος. Τις ήν δ ι'Ρωμαίος 

οδτος άνήρ, καί τί παρακίνησε τόν άνδρα τούτον 

νά ρίψη μέλαιναν ψήφον κατά τοΰ άθωοτάτου καί 

αναμαρτήτου τών ανθρώπων;

Περί τοΰ Ποντίου Πιλάτου ή Ιστορία έλαχί- 

στας ειδήσεις παρέδωκεν ήμϊν. Σχεδόν μέχρι του 

26 έτους μ. X. οπότε έγένετο έπαρχος τής-'Ιε

ρουσαλήμ, διαδεχθείς τον Βαλέριον Γράτον, ούδέν 

γινώσκομεν. Έκ τοΰ άξιώματός του καί τοΰ ονό

ματος κρίνοντες, είκάζομεν, ότι ήν Ιππότης 'Ρω

μαίος, Σαμνιτικής καταγωγής, έξ ’Ιταλίας ή κατ’ 

άλλοσς έκ Γαλλίας. Έκ τής λέξεως Πόντιος 

ύπίλαβον τινές οτι ήν έκ τοΰ Πόντου, έσφαλμένως 

δμως, διότι τότε θά έλέγετο Ποντικός ή πόντε ι'ος. 

Τό δε Πιλάτος ήν έπίθετον δοθέν αύτφ, ή διότι 

ην αρχηγός τών στρατιωτών τών φερόντων όπλα 

ρίΙί8=δσσός ή άκόντιον ή διότι έβραβιύθη αυτός 

ή .εις τών προγόνων του, ή διότι διεκρίθη έν πο*  

λέμφ και έτιμήθη δά τοΰ Pilatui, ώς δεξιός περί 

τήν χρήσιν τοΰ άκοντίου ή ΰσσοΰ, τοΰ καλουμένου 

Pilis.

Έν τή Ίουδαία ώς ρΓΟουταίΟΓ^ήγεμών, διε

κρίθη έπι σκληρότητι καί άσθενεία χαρακτήρος. 

Άγερώχως και περιφρονητικώς προσφερόμενος 

πρός τούς ’Ιουδαίους, άπεφάσισε νά προσβάλη αυ

τούς είς τά καίρια. Ό ’Ιουδαϊκός νόμος δέν ήνεί- 

χετο εικόνα ξίνην έν τοϊς ιεροϊς τόποις. Μέχρι 
τοϋδε ή ρωμαϊκή φρουρά ή έν τφ πόργφ τής Αν

τωνίας διαμένουσα, πάντοτε τά ρωμαϊκά σήματα 

τών σημαιών άφινεν έν τώ στρατώνι τής Καισα

ρείας, ένθα ήν καί ή έδρα του έπαρχου τής Ίου- 

δαίας. Ό Πιλάτος διέταξε τήν νέαν φρουράν τήν 

άντιχαταστήσασαν τήν.Λπρώτην, νά είσέλθη έν w 
ρφ νυκτός είς τά Ιεροσόλυμα μετά τών Αύτοκρα- 

τορικών εμβλημάτων, άτινα ήσαν οί 'Ρωμαϊκοί 

άετοι καί ή είχών του αύτοκράτορος. Τήν πρωίαν 

ο! ’Ιουδαίοι ίδόντες τάς αύτοκραιορικάς σημαίας, 

έκτιθιμένας απέναντι τοΰ ναού, έξεμάνησαν. Ή πό

λις άπασα έγένετο ανάστατος. Οί δέ 'Ραββϊνοι, οι 

ιερείς, ό λαός συνεσκέπτοντο πώς νά έξαλείψωσι 

τήν υβριν ταύτην. Οΐ ζηλωταί παρώρμων τόν λαόν 

νά λάβη τά όπλα. Άλλ’ έπι τέλους οί φρόνιμοι 

ύπερίσχυσαν καί έστάλη επιτροπή είς Καισάρειαν 

ΐνα πείση τόν Πιλάτον νά άποσύρη τάς σημαίας. 

Ό Ήγεμών άπέρριψε τήν αίτησιν ταύτην καί έχα- 

ρακτήρισε μάλιστα αύτήν ώς ανταρσίαν κατά τοΰ 

Αύτοκράτορος. Πε’ντε ήμέρας καί πέντε νύκτας δ 
λαός έπολιόρκει τό παλάτιον τοΰ Ήρώδου, ένθα 

διέμενεν δ Πιλάτος, έπιμόνως ζητών τήν έκ τής 

ίερας πόλεως ,^αίρ.ισ.».τομ άγχους τούτου. Άπο- 

φασίσας.νά §ώση·;πέρας,,εις τήν ,δψσάρεσ.Μν ταύτην 

ύπόθεσ.ν, δ-Πιλάτος.δ^έτριξε-τόγ,,^αόν.τήν έβδόμην 

ήμέραν νά έμφανισθή είς τό. (πποδ^όμιον προη

γουμένως δε τά. πέριξ τής /κον.ίστ,ρ.ας έπλήρωσεν 

ενόπλων στρατιωτών-, itpii δτε. ό λαός τήν πεί

σμωνα τοΰ Πιλάτου άρνησιν βλίπωγ, εξερράγη είς 
κραυγάς, ένεφαγίσθησαν πρό αύτών οί. στρατιώται 
με γυμνά ξίφη,· Άλλ’ ό Πιλάτος ήγνόιι τον χα

ρακτήρα τοΰ φανατικοδ τούτου-λαοΰ. Ούιοι ώς έκ 

συνθήματος άθρδοι. επεσαν είς . τήν γήν, έγόμνω- 

σαν τούς τραχήλου; ιω·>, (να διαπερασθώσι δια τών 

μαχαιρών καί έκραξαν 8τι είναι έτοιμοιμάλλον, νά 

άποθάνωσιν ή νά ταραθώσι τόν .νόμον, ,Καμφθείς ο 

Πιλάτος καί άφ’ ετέρου φοβούμενος, τήν.ίργήν. τοΰ 

αύτοκράτορος Τιβερίου, έν περιπτώσει αίματοχυ-

• σίας, ένεδωκε ν.· ί άφηρέθησαν αί σημαϊαι.
Τό περιστατικόν τοΰτο διέθηκε καχώς·..τόν λαόν 

καί ή εξουσία τοΰ Πιλάτου έν πολλοΤς- έσαλεύθη. 

Άπό τοΰ χρόνου τούτου ό λαός έδιδάχθη τόν -τρό

πον τής επιτυχίας τών σκοπών του. Έκ' τών μάλ
λον έπι τής ήγεμονίας του άξίων λόγου στάσεων 

εΤνε καί αί έξής δυο. Ή 'Ιερουσαλήμ, ώς.καί σή

μερον, έπασχεν έξ έλλείψεως ύδατος. Ό Πιλάτος 

πρός πορισμόν ύδατος, άπιφάσισε νά κατασκευάση 

υδραγωγείο·', δι’ οδ τό ίίδωρ έκ τών δεξαμενών 

τοΰ Σολομώνιο; ή κατ’ άλλους έκ τοΰ Άρούπ, 

(οπερ πιθανότερου), νά διοχετεόηται είς τά 'Ιερο

σόλυμα. Επειδή τό έργον έθεώρησεν ώφέλιμον καί 

εύεργετικόν δι' άπαντα τόν λαόν, έδαπάνησε πρός 

κατασκευήν του καί μέρος τών χρημάτων τοΰ Κορ

βανά, δηλ. τοΰ ιερού θησαυροφιλακίου, καί οί ’Ιου

δαίοι διά τόν τοιοΰτον ύπό τής κοσμικής έξουσίας 

σφετερισμόν τών ιερών χρημάτων έξηγριώθησαν καί 

έζήτουν έκδίκησιν. Πανταχοΰ έν ταϊς όδοϊς, έν τη 

άγορα, έν ταϊς πλατείαις, έν ταϊς αύλάϊς τοΰ 

Ναοΰ, ώνείδιζον, εβλασφήμουν, υβριζον τόν Πιλά

τον. Ότε ουτοι συνήλθον είς τό Πραιτώριον καί 

έν άγανακτήσ-ι κατεβόων κατ’ αύτοΰ, δ Πιλάτος 

ένέδυσε μέ_ίουδαϊχάς έσθήτας πολλούς έκ τών στρα

τιωτών, φερόντων ύπό. τά ένδύματα μαχαίρας καί 

άλλα όπλα πρός τιμωρίαν τών στασιαστών. Οί 

’Ιουδαίοι προσεκλήθησαν τό. πρώτον νά διαλυθώσιν, 

ούτοι δμως τουναντίον έξηκολούθουν ?τι μάλλον νά 

φωνάζωσι, καί τότε δοθέντος τοΰ συνθήματος, οί 

στρατιώται. μετά πολλοΰ τοΰ ζήλου έξεπλήρωσαν 

τό καθήκον των- έφόνευσαν καί ετραυμάτησαν καί 

αθώους καί ένοχους, καί τοσαυτην σύγχυσιν καί 

ταραχήν επέφερον, ώστε πολλοί φεόγοντες κατεπά- 

τουν τά σώματα τών άλλων.

Πρός τόν ’Ιουδαϊκόν όχλον ήλθε και τρίτην φο

ράν ό Πιλάτος είς φανερόν ρήξιν. Έπι τοΰ περι

βόλου τών παλατίων τοΰ Ήρώδου, τών ευρισκομέ

νων έπι τοΰ λόφου Σιών, πρός βορράν τοΰ. Ναοΰ, 

διέταξε καί έπηξαν έπιχρύσους ασπίδας, χωρίς νά 

υπάρχη έπ’ αύτών είκών τις, ή άλλο τι τών άπη· 

γορευμένων, ούτως ώστε οί Ιουδαίοι καί οί λεπτο

λόγοι ραββϊνοι νά μή εδρωσιν άφορμάς δυσαρεσχείας. 

Έπ’ αύτών επέγραψε μόνον τό δνομά του καί τό 

τοΰ Τιβερίου. Άλλ’ ό ευέξαπτος οδτος καί νευρι

κός λαός, έπι κεφαλής έχων τούς υίούς τοΰ Μεγά
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λου Ηρώδου, τόν Φίλιππον, τόν Άντύπαν, τόν 

Ήρώδην Βοηθάν χαί τόν Φασαήλ, παρουσιάσθη είς 

τόν .Πιλάτον χαί έδήλωην, οτι τά σύμβολα ταντβ 

εΐνε ισοδύναμα τοϊς είδώλοις καί επομένως δέον νά 

έξοστραχτσθώσιν. Έλεγον δε είς τόν μετ’οργής 

καί άγαναχτήσέως διώχοντα αυτούς Πιλάτον, δτι 

δεν πρέπει νά ά'ναγχάζη τδν λαόν να στασιάση, δέν 

πρέπει νά λέγτ, ότι ούτω θέλει 0 Αύτοκράτωρ, 

δστις σέβεται τούς νόμους τοϋ ’Ισραήλ. Έάνπραγ· 

ματικώς δ Τιβε'ριΟς διέταξε τοιοΰτό τι, ας παρου

σίαση τό διάταγμά του, ή γράμμα, ή άλλο τι ομοι

ότροπου και τότε θα παυσωσι νά τδν ένοχλώσι, 

θά στείλωσι μόνον πρέσβεις είς τήν 'Ρώμην, ίνα 

παρακληθή ό Καϊσαρ ν’ άποσΰρη τδ διάταγμα τοΰ

το. Τδ περί αποστολής πρεσβείας άχούσας ό Πιλά

τος, χατελήφθη, ώς λέγει ό Φίλων, ύπό φόβου χαί 

τρόμου, διότι έφ'.βεϊτο μή ή πρεσβεία φανέρωση δλα 

τά εγκλήματα τά 5π’ αύτοϋ διαπραττόμενα, τάς 

δωροδοκίας, τάς ύβρεις, τάς άρπαγάς, τάς αίχίας, 

τάς έπηρείας, τούς ακρίτους χαί επαλλήλους φό

νους χαί τήν .άργαλεωτάτην ωμότητα. Ό Πιλάτος 

εύρέθη είς δυσχερή θέσιν. Νά χαταβιβάση τάς ά- 

σπίδας άφοΰ τάς έκρέμασε μετά τοσαύτης πομπής, 

έφοβεϊτο μή παροργίση τδν ύποπτον καί σκληρόν 

Τιβέριον, ν^άφήση δέ ταότας, πάλιν έπέκειτο στά

σις. Ήναγκάσθη νά έρωτήση τδν έν ‘Ρώμη Αύ- 

τοκράτορα. Οί πρέσβεις τών ’Ιουδαίων έπέτυχον 

ού μόνον ν’ άφαιρεθώσιν αί άβπίδες, άλλά καί νά 

επιτιμηθή ύπδ τοϋ Αύτοκράτορος δ Πιλάτος.

Εκτός τών τριών τούτων στάσεων, έν τοϊς Εύαγ- 

γελίοις γίνεται λόγος καί περί τίνος τών Γαλι- 

λαίων στάσεως, καθ’ ήν δ Πιλάτος τδ αιμα αύ
τών ,άνέμιξε μετά τοΰ τών υπ’ αύτών προσενεχθει- 

σών θυσιών. Έπί τέλους μετά ΙΟετή άνήσυχον 

διακυβέρνησιν τοϋ λαοδ, άνεκλήθη είς 'Ρώμην έχ 

τής εξής αιτίας. Μάγος τις, κατά τινας ο Σ;μων, 

παρεκίνησε τούς Σαμαρείτας ν’ άναβώσιν είς τδ 

δρος Γαριζείν, ίνα δείξη άύτοϊς τήν κιβωτόν τής 

Διαθήκης καί τά ιερά σκευή *τά  ύπδ τοϋ Μωϋσέως 

καί Άαρών έν τφ δρει τοότφ κρυφθέντα. Ή πε

ριέργεια πολλούς συνήθροιζεν είς τδ όρος’ δ Πι

λάτος δμως, άγνωστον πόθεν δρμώμενος, κατέλαβε 

δι’ ένοπλου δυνάμεως τάς οδούς καί έκώλυε τήν 

συνάθροισιν ταύτην. Γενομένης συμπλοκής, πολλούς 

μέν άπέκτεινε, πολλούς δέ καί βαρέως έτραυμάτι- 

σεν. Οί Σαμαρεϊται άθρόοι άπήλθον είς τδν γενι

κόν Ανθύπατον τής Συρίας, Λούκιον Βιτέλλιον, 

είς δν ύπήγετο καί ή Παλαιστίνη, εις δν καί ύπέ- 

βαλον τά παράπονά των. Ό Βιτέλλιος εύρεν αύτά 

δίκαια καί διέταξε τδν Πιλάτον ν’άπέλθη είς Ρώ

μην, ϊν’ άπολογηθή προ τοϋ Αύτοκράτορος. "Οτε ό 

Πιλάτος άφίχετο είς Ρώμην, δ Τιβέριος δέν ήτο 

πλέον έν τοϊς ζώσι καί δ Γάϊος Καλιγούλας έξώ- 

ρισεν αύτόν είς Βιέννην τής Γαλλίας, ένθα καί ηύ- 

τοκτάνήσέ τδ 37 έτος μ. X.

Τοιοδτος έν συνάψει ό ιστορικός βίος τοΰ Πιλά

του. Άλλά τδ όνομα τοΰ Ρωμαίου τούτου ήγεμό- 

νος ίινε γνωστόν είς πάντα Χριστιανόν, πάσης έμο- 

λόγιας δι’ίλλο σπουδαίότατον γεγονός, είς ού τήν 

άφήγησιν νΰν προβαίνω μετά τήςδεούσης εύλαβείας 

και ,σέβασμοΰί

Ό Πιλάτος επειδή προσήγγιζεν ή εορτή τοϋ

Πάσχα, έκ τής Καισαρείας τής Παλαιστίνης άφί- 

κιτο ε;ς τήν πρωτεύουσαν τοΰ λαού εκείνου, δν 

έμίσει καί άπεχθάνετο, χαί ένθα οί ’Ιουδαίοι άπαν- 

ταχόθεν συνηθροίζοντο, ϊνα έορτάσωσι .τδ Πάσχα. 

Καί πάντοτε κατά τάς ήμέρας ταύτας βπήρχε φό

βος στάσεων καί ταραχών. Έν Ίεροσολύμοις κα- 

τέλυσεν δ Πιλάτος είς ίν τών μεγαλοπρεπών εκεί

νων Παλατίων. άπερ ή φιλοδοξία τοΰ Μ Ήρώ- 

δου άνήγειρεν έν Ίεροσολύμοις. Έν τφ Παλατίφ 

τούτω διέμεινεν δ Πιλάτος μετά τής οικογένειας 

του και μετά ρωμαϊκού στρατιωτικού αποσπάσμα

τος, ένθα έμελλε νά έξενεχθή ή τελική άπόφασις 

περί τοϋ επιγείου τέλους τοΰ βίου τοΰ Σωτήρος 

ήμών. Ζήτημα εινε είς ποιον Παλάτιον ή άλλως 

Πραιτώριον διέμενεν δ Πιλάτος κατά τήν εποχήν 

τών Παθών τοΰ Κυρίου ήμών. Περί τούτου ύπάρ- 

χουσι δύο αντίθετοι γνώμαι. Ή μέν βασίζεται έπί 

τής παραδόσεως και άναμφιλέκτων ιστορικών γε

γονότων, ή δε έδημιουργήθη εσχάτως ύπδ τών σο

φών τής Εσπερίας, και όφείλομεν νά δμολογήσω- 

μεν, ότι ταύτην ασπάζονται οί κράτιστοι τών Άγ

γλων καί Γερμανών θεολόγων. Ή παράδοσις μαρ

τυρεί ou έκειτο έν τφ φρουρίφ τής ’Αντωνίας, 

οπερ ό 'Ηρώδης ώνόμασεν »υτω είς τιμήν τοϋ Μάρ

κου Αντωνίου. Τδ φρουριον τοΰτο συνεκοινώνει 

μετά τοΰ Ναοΰ, είχε πλατείας στοάς, λουτρά, αί

θουσας μεγαλοπρεπείς, στρατώνας, φύλακας, καί 
ήν σχεδόν ώς πόλις. Έκειτο δέ έν τη ΒΔ πλευ- - 

ρα τοϋ τείχους τοΰ Ναοΰ καί έν καφφ τών έορ- 

τών επληροΰτο ύπδ στρατιωτών, ϊνα έπιτηρώσι τήν 

τάξιν έν τφ Ναφ. Ή παράδοσις δεικνύει, οτι έκ 

τοΰ συνεδρίου ήγαγον τδν Ίησοΰν είς τδ Πραιτώ- 

ριον, κείμενον ού μακράν τοΰ Ναοΰ. Καί τά έν τοϊς 

Εύαγγελίοις λεγάμενα (Ίωάν. Ματθ. κζ' 2.Μαρκ. 

ιε 1) ότι «αγουσι τδν Ίησςΰν εις τδ Πραιτώριον > 

χωρίς ν’ άναφέρωσι γεγονός τι έν τή. δδφ λαβον 

χώραν, σαφώς δεικνύουσιν, ότι ή άπόστασις ήν μι

κρά. Ή έτέρα γνώμη διϊσχυρίζεται, οτι δ Πιλάτος 

ην εν τοϊς έπί τοΰ λόφου Σιών εύρισκομένοις πα- 

λατιοις τοΰ Ηρώδου ού μακράν τών σημερινών 

πυλών τοΰ Δαυβίδ καί είς άπόδειξίν τής γνώμης 

των επαγουσιν, ότι έν τφ παλατίφ τούτω άργότ.- 

ρον πράγματι (σημειωτέου δμως δτι καί τοΰτο προσ- 

καίρως) έζη ό Ήγεμών Γέσσιος Φλώρος, ό διαδε · 

ξάμενος τδν Πόντιον. Άλλά δέν άπεδείχθη έτι 

θετικώς, δτι καί οί προκάτοχοητοΰ Γεσσίου Φλώρου 

ήγεμόνις εμενον είς τδ ίδιον Παλάτιον.

Έκ τών ύπδ τοΰ Ίωσήπου λεγομένων (Βιβλ. 

Β' § ΙΔ' Ίουδ. Πολ.), οτι δ Πιλάτος έν καιρφ 

νυχτδς είσήγαγε τά ’Ρωμαϊκά εμβλήματα καί έ- 

στησεν αύτά απέναντι τής άκροπόλεως τοΰ Ναοΰ, 

εικαζομεν οτι Ιζη μάλλον είς τδν πύργον τής Αν

τωνίας ή είς τδ έπί του λόφου Σιών παλάτιον τοΰ 

Ηρώδου, διότι τό τελευταΐον άπεϊχεν αρκούντως 

τής άκροπόλεως τοΰ Ναοΰ. Έπί τοΰ Γεσσίου Φλώ

ρου δ πύργος τής ’Αντωνίας ένεκα τής άποστά

σεως κατείχετο ύπδ ’Ιουδαϊκής φρουράς (βιβλ. II 

27 I. Πολ.) καί κατ’ άνάγκηναό4Φλώρος ήναγκά

σθη νά καταλύση είς τδ Παλάτιον τοΰ Ηρώδου 

έν Σιώ".

(*Έ?τεται  συνέχεια)

ΠδΙ ΛΝΕΤΕΙΛΕΝ Η HUSNU
Άπ*  ινκαιρία τοΰ φοβεροί ποίίμου τής άχανοΰί Ραχι

αίας μετά τής καζίνου τών ’Ιαπώνων φυλής, δεν ιλ«· 
α>ζθ$μτν αακοπον τα κάτίο&ι περί &ζηαχιίας τών Ία· 
πώνων αναγνώσματα.
Ή άνατολή τής ’Ιαπωνίας είς πρώτης τάξεως δύ- 

ναμιν,ίάπδ τό σκότος τής ήμιβαροαρότητος καί τοΰ 

φεουδαλισμού, είς τό δποϊον ήτο βυθισμένη μέχρι 

τού 1870, οφείλεται πρωτίστως καί κυρίως είς τδν 
δαιμόνιου μαρκήσιον Ίτο. Αύτοϋ τού άνθρώπου αί 
φρένες συνέλαβον τήν ιδέαν νά δημιουργήσουν με
γάλην καί ισχυρόν τήν ’Ιαπωνίαν διά τού βαπτι- 
σμού αύτής είς τά νάματα τού Δυτικού πολιτισμού. 

Καί εΐνε μένάληθές, ότι τήν ειρηνικήν ταύτην έ- 

πανάστάσιν τοϋ Ιαπωνικού πολιτισμού προπαρε- 
σκεύασαν άλλαι έπαναστάσεις βίαιαι καί αιματηροί 
αί δποίαι έπί πολύ συνεκλόνησαν τδ έσωτερικδν 

τών Ιαπωνικών νήσων. Άλλ’ έπρεπε νά εϋρεθή 

καί ό άνήρ μέ τδ εύρύ καί- ύέύ καί πρακτικόν πνεΰμα 

δ άνήρ τής άκάμπτου θελήσεως, ύπδ τήν πνοήν 

τού όποιου ή τέως βάρβαρος Ιαπωνία νά είσελάση 

ένθουσιώδης και πάνοπλος είς τήνόδόν τοϋ πολι
τισμού καί μέ τήν χαρακτηρίίουσαν τόν κίτρινον έ- 

κεΐνον λαόν εύφυίαν καί έργατικότητα, νά κάμη Α
ληθώς άλματα είς τήν πολιτικήν του καί έθνικήν 

άναβίωσιν.
Ούτω,συνέβη ώστε είς τά 1870 κύμα μέγα νέας 

έργασίας καί νέας ίωής νά πληρή τήν χώραν, νά 

παρασύρη τήν παλαιάν σαπρίαν καί ν’άφίνη έπί 

τής γής τήν δρόσον τού νέου πνεύματος,
Τηλέγραφοι καί σιδηρόδρομοι ήρχισαν νά περι

βάλλουν καί διασχίζουν τήν χώραν, ή βιομηχανία 

νά,λαμβάνη νέα πτερά, ούτως ώστε μετά α έτη 

μετά μεγάλης πομπής έτελέσθησαν τά έγκαίνιά 
τής πρακτικής βιομηχανικής έκθέσεως είς τό Κιότον.

’Ιάπωνες Απεσταλμένοι έπίσης έπλημμύρησαν τδν 
πολιτισμένον κόσμον τής Δύσεως, ϊνα λάβωσι τά 

φώτα αύτών καί μεταφέρωσιν αύτά κατόπιν είς τήν 

πατρίδα των.
Ή Αγγλική γλωσσά ϊγείνεν υποχρεωτική, Ιδρύ- 

θησαν δημόσιαι βιβλιοθήκαι καί ή έκπαίδευσις κατό

πιν υποχρεωτική.
Ή ποινική δικαιοσύνη ύπέστη άναβάπτισιν καί 

άί θρησκευτικά! ποιναί ήλαττώθησαν κατά πνεΰμα 

φιλελεύθερον. Τέλος είς τά 1889 ή έλευθερία τού 

Ατόμου άνεκηρύχθη δριστικώς καί έπαγιώθη.

Ή στρατιωτική άναμόρφωσις τής χώρας ήρχισεν 
άπδ τού 1872. Μετά τήν κατάργησιν τού φεουδα- 

λικοϋ συστήματος καί τών στρατιωτικών προνομίων 
τής άριστοκρατίσς,καθιερώθη ή καθολική στρατολο

γία, καθ’ ήν δλοι οί ’Ιάπωνες οί δυνάμενοι φέρειν 

8πλα ήσαν ύπόχρεοι είς στρατιωτικήν υπηρεσίαν.άπό 

τοΰ Ijou έτους μέχρι τού 40οϋ.
Οί πρώτοι όργανωταί τού Ιαπωνικού στρατού 

ήσαν Γάλλοι, άλλά κατόπιν έπεκράτησε παρά τοϊς 
ίαπωνικοΐς κύκλοίς τό Γερμανικόν στρατιωτικόν 

πνεύμα καί πλήθος ’Ιαπώνων άόιωματικών άπεστά
λησαν είς τήν Γερμανίαν, δπου είς τάς τάίεις τοϋ 

στρατού τού Κάϊζερ έίέμαθον τήν πολεμικήν τέ
χνην. Έν δέ αύτοκρατορικόν διάταγμα, έκδοθέν 

τδν Μάρτιον τού Ιδφθ,'ήτο σπουδαιότατου διά τδν 

’Ιαπωνικόν στρατόν. ΔΓ αύτου ή δύναμις του ηύΕά- 

νετο είς ήμισυ ,έκατομμύρ.ον άνδρών έτοιμοπο- 

λέ^ιων.
Ως πρδς τόν Ιαπωνικόν στόλον είς τήν συγκρό- ’ 

τησιν τοΰ όποιου συντόμως έστράψη ή 'Κυβέρνηοις 
τόϋ Μικάδου, προβλέπουσα δτι κατά θάλασσαν κεϊ- 

ται κυοίως .τό μεγαλεϊον καί ι^ίσχύς τής ’Ιαπωνίας, 

δ στόλος λέγομεν αύτής είνε γνήσιον τέκνον τού 
άγγλικοϋ στόλου. Τδ πρώτον ιαπωνικόν θωρηκτδν 
«Φοϋ-Σοϋ» καθειλκύσθη είς Πόπλερ τδ 187ο. Έπί 

δέκα έτη Άγγλος άίιωματικδς, δ ναύαρχος *Ιγ-  

γλες διετέλησε ναυτικός σύμβουλος τής ’Ιαπωνίας.
Ό ’Ιαπωνικός λαός έθεώρησε τά νέα σκάφη ώς 

αριστοκρατικήν πολυτέλειαν καί όλίγην είχεν έμ- 

πιστοσύνην ειςτόν νέονστόλον· δταν δέ καί άλλα 
θωρηκτά παρόμοια κατεσκευάσθησαν, έόερράγη δ 

κατά τής Κίνας πόλεμος. Καί ό μέν'κόσμος κατε- 
πλάγη ίκ τής δείιότητος τών ’Ιαπώνων ναυτών, ή 

’Ιαπωνία δέ όλη ήλεκτρίσθη.
Ή Κυβέρνήσις τότε τού Τσάρου είδε νέαν δϋ- 

ναμιν ώς Ασιατικόν παράγοντα πρώτης τάίεως, 
καί ούχί πλέον άλλην Κίναν, ώς ένόμιζε πρίν τήν 

’Ιαπωνίαν, καί συνέλαβε βκτοτε τό βχέδιον τής 

κατοχής δλης τής άκτής τού Ειρηνικού Ωκεανού, 
άπδ τοΰ Βεριγγείου πορθμού μέχρι τού Πόρτ-Άρ- 

θουρ. Οΰτω μόνον ή Ρωσσία ήδύνατο νά έίουδε- 

τερώση τήν ’Ιαπωνίαν ώς νέαν δύναμίν.
Άλλ’ ή Ιαπωνία ήτο έτοιμος νά πολεμήση ύπέρ 

τής εθνικής της ύποφάσεως καί μάχεται ήδη κατά 
τής άρπακτικής πολιτικής τής Ρωσσίας έπί έοαφών, 

τά όποια πρέπει νά μένουν ούδέτερα.

Κβ...

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΙΑΠΩΝΩΝ

Μυριάδες θεών· Ύπάρχουσιν έν Ίαπωνίφ 

περίπου ;οο,οοο ναοί καί έόωκκλήσια καί ι$ο;οσο 

ιερείς, άλλά πόσοι είνε οί λατρευόμενοι θεοί; ,Δύ- 

ναταί τις νά άριθμήση ταχύτερον τούς άστέρας του 
ούρανοΰ ή τούς θεούς τών ’Ιαπώνων. Τοσούτον 

πολυάριθμοι είνε οί θεοί αύτών.
Ό μεγαλείτερος θεός αύτών είνε ή Άματε- 

ρασοΰ, ή θεά τού Ήλίου, ούχί δμως κα! δ άρ- 

χαιότερος. Πρό τού Ήλιου ύπήρςαν οί θεοί,.οί δη- 

μιουργήσαντες τήν Γήν, ή όποια μέχρι τής έποχής 
έκείνης ώμοίαζεν έπιπλέον. ίλαιον, δύο ο .έκ τού

των, ό Ί ζ α ν ά γ ι καί ή άδελφή αύτού ·Ί i α ν ά μ ι 
έδημιούργησαν τάς νήσους τής Ιαπωνίας.Ύπήρχον 

δέ ήδη μετά τούς δημιουργούς οί θεοί τού άνέμου 

τών χόρτων, τών δρέων, τών άγρών, τών ύδάτων 
κτλ. δταν άπδ τοΰ άριστερού όφθαλμού τού Ί{α- 

νάγι έέήλθεν ή θεα τού ‘Ηλίου, άπδ δέ τού δε- 

ίιού ή Σελήνη. Ή Άματερασού (ή θεά Τοϋ Ήλίου) 

έπεφορτίοθη νά φωτίύη τδν Ούρανόν καί τήν Γήν, 
ή δέ άδελφή αύτής Σελήνη τά ύδατα. Ή Σελήνη 

διεστραμμένη, Ιδιότροπος, φέρουσα μέγαν πώγωνα, 
φθάνοντα μέχρι τού στήθους, ώρύέτο νυχθημερόν, 
έπολέμει μέ τάς παραλίας καί άπέστελλε τρικυμίας, 

Ιί ών πολλά δντα έχάθησαν, δ δέ πατήρ αύτής 
άνησυχών, τή έδωκε τδ βασίλειον τής Νυκτός.

Έκτδς τών δημιουργών τούτων, θεών οί ’Ιάπωνες 

λατρεύουσιν ώς θεούς, τούς Προγόνους των. Είς 

τούς δισσήμους αύτών νεκρούς έγείρουσι ναόν, ώς 
ήμεϊς έγείρομεν είς αύτούς άνδριάντας καί άποδί- 

δουσιν είς αύτούς τιμάς θεών. Ή έπίσήμός έφημερίς 

τής ’Ιαπωνίας δημοσιεύει ένίοτε αύτοκρατορικόν 
διάταγμα, άναφέρον τήν προαγωγήν τής ψυχής 

ήρωος στρατιώτου ή τήν προαγωγήν τής ψυχής 
πατρός, οδτινος δ υΐδς {πολέμησε γενναίως. Η 

τών νεκρών λατρεία αύτη εΐνε τοσούτον έρριύω- 

μένη έν Ίαπωνίφ, Φβτε δέν ύπάρχει οΙκ(α μή ί-
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{οναα τδν βωμόν τώνπρογόνων τησ. Τινές μά- 

ισ,τα λαμβάνσυσι θίία< τιμάς καί πρΙν άκόμη άπο· 
θάνωσιν. "Αν εΐς χωρικός βωβή τά χωρίου του 

άπδ πλημμύρας, οΙ συγχώριοί του ίγείρουσι πράα 

τιμήν του μικράν έκκλησίβν καί βωμόν. Είς τδν 

ναδν τούτον μεταβαίνουσι καί λστρεύουσιν ούχί 

τό πρόσωπον, άλλά τδ πνεύμα, τά άποϊον ένέ- 

πνευσεν αύτό, δταν έπραΕε τήν καλήν πράέιν. Οί 

’Ιάπωνες κατατάσοουοι μεταίυ τών θεών αύτών 

πάντα οτρατιώτην ή τεχνίτην, πάντα πλούσιον ή 

πτωχόν, πάντα ισχυρόν ή ταπεινόν, δ όποιος 

εύηργέτησε τήν πατρίδα αύτού. ’Επικαλούνται αύ

τούς καί προσκαλοϋσι τάς ψυχάς των έπί τού βωμού,

Ούτω τά πνεύματα κυβερνώσι τήν αύτοκρατο- 

ρίαν τών ζώντων. Ταύτα δσψρσίνοντσι τά άνθη τά 

όποιο προσφέρούσιν είς αύτά, καταπαύουσι τήν 

δίψαν των είς τό δροσερόν ύδωρ, τά'όποιον πρός 

αύτά κομίζουσι καί εύχαριστούνται είς τήν μουσικήν 

καί τούς -χορούς. Άλλ’οΐ Ιάπωνες θεοποιούσιν 

δχι μόνςν τούς άνθρώπους, άλλά κοί τά πράγματα, 

ώς τά όρη, τήν τρικυμιώδη θάλασσαν, τά δένδρα, 

τά φυτά, τά όπωρικά, τούς λίθους, τούς άίραςκτλ.

ΑΙ έκκλησίβι τών Ιαπώνων. Αύται 

συνίστανται άπδ άπλήν στέγην άχυροσκεπή ή άλ

λως, στερουμένην τοίχων καί πανταχδθεν ανοι

κτήν. Ύπό τήν στέγην ταύτην ύπάρχει απλούς 

βωμός, άνευ ούδενδς κοσμήματος η χρυσώματος, 

μόνα δέ έμόλήματα τής θεότητος ύπάρχουσιν έπί 

τού βωμού τούτου εΐς καθρέπτης καί δέομαι ίνδο- 

καλάμου, άπό τών όποιων κρέμονται συμμετρικώς 

χάρτινοι δαντέλλαι. Ό καθρέπτης κοί αί δέομαι 

τού ίνδοκάλάυου ύπομιμνήσκουσι τδ έπόμενον έπει- 

σόδιον τής Αμαγερασοΰ. Ή θεά αυτή τοΰ Ήλιου, 

δυσαρεστηθεΤσα κατά τής άδελφής αύτής (τής Σε

λήνης), κατέψυγεν έντδς σπηλαίου, οί δέ θεοί, μή 

ύποφέροντες τδ σκότος, κατέφυγον είς τό έέής 

στρατήγημα,δπως έίαγάγωσιν αύτήν τού σπηλαίου. 

Έκόσμησαν κλάδους μέ πολύτιμα υφάσματα, εϊτα 

ήρίαντο τραγωδοϋντες κοί έπαινούντες τήν καλ

λονήν τής-θεάς. Όπως δέ πεισθή περί αύτής, τή 

«παρουσίασαν ϊνα ;;αθρέπτην. Ή Άματερασοΰ έ- 

ίήλθε τοΰ σπηλαίου, πάραυτα δέ οί θεοί τήν ήρ- 

παοαν άπδ τήν χεΤρα, ένώ άλλοι έίέτεινον δπισθεν 

αύτής άχυρόπλεκτον σχοινιού, δπερ τήν ήμπόδιζε 

νά είσέλθη καί πάλιν είς τδ σπήλαιον.

Πανταχοϋ τής ’Ιαπωνίας ύπάρχουσιν αί σνμβο- 

λικαί έκ καλάμων δέομαι καί αί χάρτινοι δαντέλαι. 

Ύπάρχουσιν είς τάς έίοχάς, είς τάς δδούς, είς τά 

ίενοδοχεία, δ δέ λαός σίβεται αύτάς. Κρεμάμενοι 

είς, τάς θύρας τών οικιών ή τούς άγρούς, άπομα- 

κρύνουσι τά κακοποιά πνεύματα, τούς κόρακας, 

τας άκρίδας κτλ. 'Αμα δ Ίάπων κρούση δπαί τάς 

χεΤρας καί ψιθυρίση ταχείαν προσευχήν, ά θεός 

καταόαίνει άπδ τοΰ ούρανού καί ψορεί τάς χάρτινους 

δαντέλας, διά δέ δευτέρας χειροκρουσίας Απέρχε

ται, διότι οί ’Ιάπωνες προσκαλοϋσι τούς θεούς των 

ώς καί τούς ύπηρέτας των κρούοντες τάς χεΤρας.

Όταν ό πατήρ, διστάζη όποιον όνομα νά δώση 

εί« τά τέκνου του, τό φέρει είς τόν vaiv κοί δίδει 
ε(ς τάν Ιερέα πέντε χάρτινους ταινίας, έφ’ έκάστης 

τών διποίων έχει γράψει έν όνομα. Ό Ιερεύς λαμ

βάνει τάς ταινίας, τάς τυλίσσει, τάς θέτει έντδς 

δοχείου καί μετά άσμα λαμβάνει μίαν. Άλλά διά 

τους ’λίαν εύσεδείς δ Ιερεύς έπικαλείται τάν θεόν, 

κατά δέ,τήν έλευσιν αύτοϋ αί ταινίαι τρέμουσιν έντδς 

τών χέιρών του, τδ δέ όνομα έέέρχεται τών χει- 

λέων του. ’Επίσης δταν θέλωσι νά συμδουλευθώσι 

τδν θεόν, δ Ιερεύς λαμβάνει τήν δέσμην τοϋ ίνδο- 

καλάμου μετά τών ταινιών, καί άρχεται προσευχό

μενος, μέχρις ού τρέμων, ώχράς καί έμπνευσθείς 

άπαντφείς τάς άπευθυνομένας αύτώ έρωτήσεις. Αί 

Ιέρειαι δέν έγγίζουσι τδ Ιερόν σύμβολσν, άλλά πε- 

ριπατούσι πρό τοϋ βωμού μέ βυθμικδν βήμαέχουσαι 

ένα κωδωνίσκον μεταίύ τών δακτύλων, δταν δέ ή 

παρουσία τού θεού τάς έμπνεύση, γονυπετοΰσι καί 

κρύπτουσι τδπρόσωπον δπισθεν τού ριπίδου αύτών.

01 IEFSI2 ΤΩΝ ΙΑΠΩΝΑΝ
Οδτοι ούδέν ίχουσι τδ ίπιάλητικόν. Είσίν άριστοι 

οίκογενειάρχαι, άπό πρωίας δέ μέχρις εσπέρας κα- 
θήμενοι είς τήν θέσιν αύτών, πίνουσι τέιον, κο- 

πνίζουσι καί άναγινώσκουσι τήν έφημερίδα αύτών. 

Αί μικραί Ιέρειαι, αί θυγατέρες αύτών, δταν δέν 

χορεύωσιν, ούδέ / έχουσι τδ ιερατικόν. Κατά τάς 

έπισήμους έορτάς α) Ιέρειαι ψορούσι μακράν λευκόν 

ένδυμα και πλατέα κόκκινα πανταλόνια, μέ που- 

δραρισμένον δέ πρόσωπον καί βεβαμμένα χείλη χο- 

ρεύουσιν, ένφ οί ιερείς παίζουσιν αύλόν.

Ο1 Ιερείς έκτελοΰσιν ένίοτε καί άθώας μαγείας. 

Περιπατούσα έπί άνημμένων άνθράκωυ ή κοπτε- 

ρών μαχαιρών, χωρίς νά πληγωθώσιν. 01 Ιερείς 

ούτοι ώς μόνας θυσίας προσφέρούσιν είς τούς θε

ούς άνθη, διαυγές ύδωρ, τάς άπαρχάς τών συγκο

μιδών, άσματα καί χορούς. Ή ήθική, τήν δποίαν 

διδάσκουσιν, εΐνε στοιχειωδεστάτη, συγκεφαλαιου- 

μένη είε τάς έπομένους α παραγγελίας.Π λύνετε 

τδ σώμα σας. ’Αποφεύγετε δσον τδ δυ

νατόν τά κακά πάθη.

Τούς δέ άσθενείς ουμβουλεύουσι νά χύσωσιν 

άλας έπί τοΰ δωματίου αύτών.

Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΑΙ 9 ΚΟΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΙΑΠΩΝΩΝ
Είς τόν Παράδεισον τών Ιαπώνων μετά- 

βαίνουσιν, δχι μόνον οΐ ένάρετοι άνθρωποι, άλλά 

καί τά ζώα, τά£ φυτά καί οί λίθοι. Έκ τών 

ζώων δέν εισέρχονται είς τόν Παράδεισον μόνον 

ή γαλή καί δ δφις, διότι αύτά μόνον κατά τήν δημι

ουργίαν δέν έκλαυσαν κατά τδν θάνατον τοΰ 

Βούδδα. Ό Παράδεισος αύτών έχει άγγέλους, 

τούς όποιους παριστώσι συνεχώς μέ ρεγάλας πτέ

ρυγας καί παίζοντας είδος άρπας. Καί ό πτωχό

τερος, δταν αποθάνη μέ καθαράν συνείδησιν. βσί- 

νουσι πρός συνάντησίν του μέχρι τών νεφών οΐ άγ

γελοι, έν μέσφ τών δποίων υπάρχει ό Βούδδας, 

κρατών άνθος λωτοΰ.

Μία δέ τών σκληροτέρων τιμωριών τής Κολά

σεων, έπιφυλασσομενη είς τούς κακούς, εΐνε ή 

βάσανος τής πείνης. Ό βασιλεύς ούτος τής κο- 

λάσεως, καλούμενος Έμμα, φορών μαΰρον πίλον, 

μέ τάς κόρας τών όφθαλμών κοκκίνας, πρόσωπον 

ραθΰ κόκκινον καί κρατών είς τήν πυγμήν του κλει

στόν βιπίδιον,δικάζει τους νεκρούς δϊδιος."Εχει ήθος 

θηριώδες, άλλά δέν στερείται καί οίκτου. Πασιψα- 
νεστάτη άπόδειίις, δτι δ θεός τής Κολάσεως τών 

Ιαπώνων δέν στερείται οίκτου εΐνε ή έπομένη. 

Ότι έπί μίαν ή δύο ήμέρας καθ’ έκαστον έτος άφί- 

νει τούς καταδίκους ν’ άναπνέωσιν. “Ωστε ή Κ^ό- 

λασις τών ’Ιαπώνων έχει διακοπας καθώς καί τά 

σχολεία, μολονότι αί διακοπαί αυται εΐνε πολύ 

σύντομοι.

'Εμπαθείς τινες καί παράφοροι γυναίκες δεν δύ

νανται ν’ άγαπώσιν άνευ μίγματος δυστροπίας. 

Έχουσι» εριστικόν τό ήθος. Καί συμβαίνει τοΰτο 

φυσικώς συχνότερο» παρά τοις έραστα’ς, ή τοΐς συ

ζύγους, οι’τινες βεβαίως θά προτιμήσωσι, χάριν τής 

ειρήνης, ολιγώτερον έρωτα καί όλίγον πλείονα ψυ

χραιμίαν.

Η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΝ AlftNA

s msm w wm ths
TOY 1904

Γενομένης της έκκυβεύσεως των λα
χείων τής «Φύσεως» τού ι4ου έτους, 
■ήτοι Μαΐου ι g<>3—Μαίου 1904, τήν πα- 
ρελθούσαν Κυριακήν, κατά τά είνωθότα, 
ένώηιον έπιτροπής, έκλεγείσης μεταξύ 
τών προσελθόντων συνδρομητών της«Φύ · 
σεως» έτυχον οί ακόλουθοι 2οο αριθμοί, 
κερδίσαντες κατά σειράν τά ακόλουθα 
αντικείμενα ·.

Ό Ιο, αριθμός ΐ724 τού έν Σμύρνμ 
κ. Μιχ. Βωτέα τδ χρυσούν ώρολόγιον :

Ό 2ος αριθμός 1872 τού έν Άθήναις 
κ. Περ. Διαμαντοπούλου τόκυνηγετικόν 
δπλον.

Ό 3ος αριθμός 947 τού έν Μασσαλία 
κ. Νικολ. Στανισλάου τό πολύκροτον.

Ό 4ος Αριθμός 908 τοϋ έν Τεργέστμ 
κ. Δ. Σαλαμάρα τήν συσκευήν της τρα- 
ηέζης.

Ό 5ος Αριθμός ι661 τού έν Σπάρτη κ. 
Διον. Πολυζωίδου τό έπίχρυσον ανθοδο
χείου.

Ό 6ος Αριθμός 891 τού έν Πειραιεϊ κ. 
Σπ·. Τσάμη τήν έλαιογραφίαν.

Ό 7ο; αριθμός 7’° τού έν Άθήναις 
κ. Π. Βελίνη τό τηλεσκόπιον-

Ό 8ος αριθμός 166ο τού έν Άγ. 
Μαρίνμ κ. Βενιαμίν Ποτάρου τόν Φωνό
γραφον.

Ό 9ός αριθμός 188ι τού έν Ναυπλίω 
κ. Βασιλ. Σαραντάρη τό θερμόμετρου.

Ό 10ος αριθμός j66 τού έν Βυρηττώ 
κ. Γεωργ. Σπανοπούλου τό λεύκωμα.

Ό 11ος 1721 τού έν Πόρω κ- Άλκ. 
Σανδάλη τό κομψοτέχνημα.

Ό 12ος 3^6 τού έν Άλφαρώ κυρίου 
1. Φιλίμωνος τό μαρμάρινον άγαλμάτιον.

Ο 13ος 976 τού έν Κων]πόλει κ· Β. 
Τσούντα τό περιδέραιον.

Ό 14ος :55^ τού έν Θήρα κ. Σ Ξάν
θη τό γαλλο-έλληνικόν λεξικόν.

Ό 15ο; 17^9 τ0^ Πάτραις κ. Σπ· 
Βαμόακάρη τό έπιπλον.

Ό 16ος ιοιι τού έν Βόλω κ. Σπ. Ά- 
γαθοπούλου τά έργα τού Ιουλίου Βέρν.

Ό 17ο; 3ao τού έν Άθήναις κ· Άντ. 
Πετροπούλου τόν Έρμην τού Πραξι- 
τέλους.

Ό 18ος τού έν Άθήναις κ. Ν Ζον- 
ζίλου τήν εικόνα τοΰ Παρθενώνος-

Ό 19 ς 1661 τού έν Πύργω κ. Ν. Σά- 
τα τήν 'Ιστορίαν τής Ελλάδος.
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Ό 20ος άρίθμδς ι8ο3 τού έν Σΰρφ 
κ. Δημ. Καλλχγα τήν Σκευοθήκην.

Οί έηόμενοχ δέκα άρχθμοί 1876, 741» 
487· ι8ιι, ΐ7^ι, 568. 916, 482. 942’ 
79^» έκέρδισαν ανά έν ώραιον κρυστάλ
λινου μελανοδοχείου·

Οί έπόμενοι δέκα η 13ι .βόγ, 1833,1861 
3οι, 5οι, 92Ο> >72^, *749·  >7^8, έκέρ- 
δχΣαν άνά μχανώραίαν έλαιογραφίαν, καί

Οί έτεροι επόμενοι αριθμοί 171 6, <$<), 
892, ‘7°7’ 47^> 943, 328, <)ob, 17^2, 
1732, έκέρδχσαν άνά έν χρυσόδετον ισ
τορικόν βιόλίον.

ΟΙ πεντήκοντα έπόμενοχ άριθμοί 183g, 
97*>  >8ο5, 941· 333, 7^9’ 9’8, ιδ65, 
92ι, 1772. ι5ρο. ^61, 897· 4^°· 97* ’ 
99^’ 5ο5, 729> 9Ο4’ ιΊ^< ’362, 893, 
725. 56ο, 772’ ’^77’ 9Ο9> ι8ο6, 8ρ9· 
332. 1769 479· 7^2· 9’^' 4^8, ι84'» 
1798, 1829, ΐ701. 74^ 1817,ΐ7·δ' ’719 
156, ΐ73ο, 174^· 4*8 ’ ^δ2· ΐ733, 2554, 
έκέρδχσαν άνά μίαν φωτογραφικήν εικόνα.

ΟΙ πεντήκοντα 'έπόμενοχ αριθμοί 3οο, 
1646 1722, 949· Ι^49> 852, 5ι3, 1767, 
ι5ρ8, 329· *79^,  489» 1820, 97, '72Ι> 
53^ 1760, 9ΐι, 1878, ιδΐ2, 86ο, ι?47’ 
447· 1804, 1042, 9ι8’ ‘ 922, 5οο, δορ, 
904. 77Ο> ιί>92' 724’ 9'7’ ^46> 76^>,^89 
ι835 ι7θ2, 1890, 1884.72^’1δο3,ι703, 
'7^8, 1787» 1878, 780, 894» 349· 
άνά έν άντικείμενον άξίας 5 δραχμών 
κατ’· έκλογήν τοΰ κερδίσαντος.

Καί οί τελευταίοι πεντήκοντα αριθμοί, 
874» >544> 49°> 778’ 9’2> ·8ι5, 852, 
7^9’ ι334, 1840,910 437» ι5ψ6, 1771’ 
1845, 459 ΐ927» 492’ ι56ο. 9ο9» ->37’ 
,373> 900 361. 7^7> 1367> 4^°’ *896,  
722, 1706, 483. ι555, 5ι8, 478, ίδιο, 
1704· 1870, 863, 1784, 7^3, i8a5 1714 
408, 481, 1467. 1804, 17^1, »734’ 749· 
944· 
έκέρδχσαν άνά έν άντχκείμενον της έκλο- 
γης μας.

Παρακαλοΰνταισυνεπώς, δσοχ τών συν
δρομητών έκέρδχσαν τι, δυνάμει τον έπί 
τής άποδείξεώς των σημειουμένου αρι
θμοί λαχείου, ευαρεστούμενοι, νά μάς 
δηλώσωσι τόν αριθμόν των, δπως τοϊς 
άποστείλωμεν τό λα, έν άντικείμενον.

Ή Διεύθυνόις

ΤΟ ΕΤΑΓΓΕΔΙΟ.Ν

Το μεγαλεϊον τών Γραφών μ’εκπλήττει, ή άγι- 

ότης τοΰ Ευαγγελίου δμιλεΐέν τή ζβρδία μου. Έάν 

άπλοΰν βλέμμα ρίψητε έπί τών βιβλίων τών φιλοσό

φων, θά παρατηρήσατε πόσον μικρά! πολύ μικρά! 

παρ' όλον τό πομπώδες αύτών, είναι έν σχέσει πρός 

τοΰτο. Είναι δυνατόν βιβλίον τοσουτφ ΰπέροχον χαί 

σοφόν συγχρόνως νά είναι ανθρώπινον εργον; "Η τό 

έν αΰτφ ΐστορούμενον πρόσωπον νά ήναι άνθρωπος; 

"Η τά λεχθέντα ΰπ’αύτοϋν’ άποτελώσι μόνον ύφος 
ένθουσιώντος φιλοσόφου ή φιλοδόξου αιρετιχοΰ; Οία 

γλυχύτης! οία άγνότης εις τά ήθη του’ οί’α χατα- 

θέλγουσα χάρις είς τάς διδασκαλίας του! οίον ύψος 

εις τάγνωμιχά του! Όποια εμβριθής σοφία είς τούς 

λόγους του! όποια λεπτότης, όποίααχρίβεια, οποία 

έτοιμότης πνεύματος εις τάς απαντήσεις του I Οί’α 

κυριαρχία έπί τών παθών του ! Που είναι ό 

άνθρωπος, ποΰ είναι ό φιλόσοφος, ό όποιος δύναται 
νά ενεργή, νά ΰποφέρη χαί ν’ άποθνήσχη άνευ 

αδυναμίας ζαί άνευ έπιδείξεως !

Οί'ας προλήψεις χαί οποίαν άποτυφλωσιν δέον νά 

έχη τις, όπως τολμήση νά συγχρίνη τόν υιόν τοΰ 

Σωφρονίσχου πρός τόν υιόν σής Μαρίας! Πόση με

γάλη διαφορά μεταξύ τοΰ ενός χαί τοϋ έτέρου! Ό 

Σωκράτης θνήσχων άνευ βασάνων,άνευ καταισχύνης 

υποστηρίζει τήν προσωπιχότητά του μέχρι τέλους, 

χαί έάν ό εύκολος ουτος θάνατος δεν χατηγλάϊζε 

τόν βίον του, θά ήδύνατο τις ν’ άμφιβάλλη άν ό Σω

κράτης ΰπήρξεν ή εις σοφιστής.Έφεδρε,λέγουσι τήν 

ηθικήν, άλλ’ άλλοι π,ό αύτοϋτήν είχον εφαρμόσει 

έν τώ βίφ των, αυτός δ’ ούδέν άλλο έποιήσατο ή 

νά δ δάσχη τά παραδείγματα αύτών. Ό ’Αριστεί

δης υπήρξε δίκαιος, πριν ή ό Σωχράτης διδάξη, 

τί έστι δικαιοσύνη. Ό Λεωνίδας απίθανε πολεμών 

υπέρ πατρίδος πριν ή ό Σωχράτης κηρύξη τό τής 

πρός τήν πατρίδα αγαπης καθήκον, διά τών όμο- 

λογουμένως αθανάτων ρημάτων του «πατρός τε 

καί μητρός χαί τών άλλων προγόνων απάντων τι- 

μιώτιρον έστιν ή πατρις χαί σεμνότιρον χαί αγιό

τερο*  χαί παρα θεοϊς χαί παρ' ανθρώποις τοϊς νοΰν 

έχουσι χτλ.'> Ή Σπάρτη υπήρξε λιτή πριν ό Σω

χράτης έγχωμιάση τήν λιτότητα, ή δ’ ’Ελλάς έβρ - 

θεν ενάρετων άνδρών πρό τοϋ ό Σωχράτης εξυμνή

σει τήν αρετήν. Άλλ’ό Ίησοΰς πόθεν είχε λάβει 

τήν ύψίστην καί άγιωτάτην ταύτην ήθιχήν, ήν μό

νος έδίδαξε χαί έξήσχησεν; Έκ τοΰ κόλπου του 

άγριωτάτου φανατισμού αντήχησ·νή ύπά:η οοφία.

Ό θάνατος τοΰ Σωχράτους φιλοιοφοΰντος ήρέμα 

μετά τών φίλων του,ειναι ό γλυκύτερος τόν όποϊον 

δύναται τις νά έπιθυμήση, έν ω ό τοΰ Ίησοΰ έχ- 

πνέοντος έν μέσωτώ· θλίψεων, τών βασανων. τών 

όβρ ων, τών χλευασμών ύπό τάς άράς ένός ολοκλή

ρου λαοΰ,ε ναι ό φριχωδέστερος, 8·< δύναται τις να φο- 

βηθή.Ό Σωχράτης δεχόμ. νος τό δηλητηριώδες χύ· 

πιλλον, πιρήγορεϊ τόν έν θρήν,ις χομίζοντα πρός 

αύτόν τοΰτο. Ό Ίησοΰς έν μέ-.φ τής ατιμωτάτης 

χαί σχληροτάτην τιμωρίας δέεται ύπέρ τών μαι- 

νομένων δημίων του. "Ωστε έάν ό βίος χαί ό θά

νατος τοΰ Σωκράτους ε’·'αι βίος φιλοσόφου,® βίος 

και ό θάνατος τοΰ Ίησι-ΰ είσίν ένός Θεοΰ!

J. Rousseau Εύστρ. Φωτάκης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Q ·Ο μυστηριώδης σταυρύς

Λάβετε έν κηρίον, έν ψύλλον χάρτου άπορρο- 

φητικοΰ καί έν άλλο χάρτου κοινού.

Διά τούτων κα! μόνων σήμερον θά έκτελέσωμεν 

έν έπιστημονικόν τταίγνιον άρκούντως μυστηριώδες.

’Ανάψατε τό κηρίου σας καί κατόπιν θερμάνετε 

άνωθι τούτου τό τεμάχιον τοϋ κοινού χάρτου, τό 

όποιον κατόπιν τοποθετήτε έπί τού απορροφητικού 

χάρτου καί τρίβετε έπ’ όλίγον διά τής παλάμης σας

Τούτου γενομένου σχίσατε τόν θερμαθέντα χάρ

την είς δύο τεμάχια, άτινα τίθετε σταυροειδώς 

έπ! λείου τινός τοίχου, έπίπλου, ύάλου,παραθύρου 

κτλ. Τότε παραδόόως θέλετε Ιδη, έτι b χάρτινος 
σταυρός μυστηριωδώς μένει προσκεκολλημένος.

VU UTHES 2ΠΙΒ0ΥΑΒ EEASTOTE
Κανονισμός τοΰ ύπνου.

Ό ΰπνος άποτελεΐ τό ύμισυ τοΰ βίου τοΰ άνθρώ

που σχεδόν,εΐνε δέ αναγκαιότατος καί άναπόφευ- 

κτος· Πολλοί θά νομίέουσιν,δτι τίποτε δεν είνε εύκο- 

λώτερον τοΰ κοιμόσθαι κα! ίσως θά μειδιάσωσιν 

έπί τή προσθέσει μας νά τοϊς διδάίομεντό ϋπνώ.τ- 

τειν. Κα! δμως ό ύπνος πρέπει νά λαμβάνεται με- 

θοδικώς καί καθ’ ώρισμένονε κανόνας.

Ήτοι, δέν πρέπει νά κοιμώμεθα άμέσως μετά 

τό φαγητόν, άλλά νά άψίνωμεν νά διέλθωσι 3 τού

λάχιστον ώραι. Ή καλλιτέρα ώρα πρός ύπνον εΐνε 

ή ιο μ. μ. Προσπαθείτε νά μή κοιμασθε μετά τό 

μεσονύκτιον. Τά παιδία νά κοιμώνται όκτώ έως 

δέκα ώρας. Α1 γυναίκες άπό έπτά έως οκτώ ώρας. 

Οί άκμαίας ήλικίας, ούχί περισσότερον τών έπτά 

ώρών. Οί δέ γέροντες ούχ! περισσότερον τών Ιί 
ώρών.

Ύπό τοιαύτας συνθήκας δ ύπνος είνε ύγιεινός 

καί ώφέλιμος, δχι δμως κα! εύχάριστος διά τούς 

θιασώτας τής κλίνης, οϊτινες είνε ούκ όλίγοι.

Όλίγιστοι τών άνθρώπων είνέ ικανοί νά σκε- 

φθώσι διατί πρέπει νά πιστεύωσιν εις τόν Θεόν.

"Οσον χαί άν φαίνεται ύβρ στι/.ή ή αλήθεια, ποτέ 

δέν πρέπει νά λέγεται ΰβρι;.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ Γ·Κ-

Λβυκαντικόν τοΰ δέρματος.
Λάβετε 50 δράμια λευχοϋ σάπωνος τής Μασσαλίας, 

50 δράμια λευκού μίλιτος, 10 δράμια μοσχολιβάνου 
χαί 5 δράμια λευχής ρητίνης (καλώς καθαρισμένης). Ά- 
ναμίξατε καλώς πάντα ταϋτα εντός καθαρού μαρμάρι
νου ιγδίου' ουτω θέλει αποτελεσθή αλοιφή αρκούντως 
πηκτή, ήν κόπτετε είς μικράς πλάκας, σχηματίζον- 
τες οΰτως είπεΐν σάπωνας λευχαντιχούς, τους όποιους 
άν θέλετε αρωματίζετε.

Τό ϋκόροδον εΐνε χρήσιμον.

Τό σκόροδον τό όποιον τόσον περιφρονεϊται διά τήν 
δυσοσμίαν του, ύπό ίποψιν ύγιεινήν είνε ώφελιμότα- 
τον, διότι εν πρώτοις εινε προφυλαχτικόν κατα τής 
πανώλους, έπειτα καταπραΰνει τούς πόνους τών όδόν- 
των άν μασσηθή ελαφρώς καί κρατηθή έπί τινα χρό
νον εις τό στόμα, ώφελεΐ πολύ κατά τών έλμίνθων, 
είναι αντιφάρμακων διά τά δήγματα τής έχίδνης, μυ· 
γνυόμενον μεθ’άλατος και έλαίου θεραπεύει πολλά
κις τά έλφρά εξανθήματα, κα! τέλος ωφελεί και διά 
την κατάπαυσιν τών πυρετών αν γίνουν εντριδαί σχόρο- 
δου είς τα άχρα τών δακτύλων και τής μασχάλης.

Έ«»όκίνό παλαιών ενδυμάτων.
Ή κατωτέρω μέθοδος δύναται κάλλιστά να σας άπο- 

δώση τάς παλαιάς ενδυμασίας σας μέ δψιν αρκετά α
ξιοπρεπή.

Διαλύσατε έντός ολίγου ϋδατος αραβικόν κόμμι, εν
τός δέ τής διαλύσεως ταύτης βαπτίσατε μίαν ψήκτραν 
καί δι’ αύτής τρίψατε ελαφρώς τό ένδυμά σας.

’Αφοΰ τό φόρεμα μουσκεφθή όλίγον, απλώσατε έπ’ 
αυτοΰ τεμάχιον τσόχας, δσιρ το δυνατόν παχυτερας. 
Κατόπιν επιθέσατε μίαν σανίδα καί βάλετε επ’ αύτής 
άρκετά βάρη, ώστε νά πιεσθή δυνατά.

Ατατήρηότς τ<Αν ώών.
Πολλάκις εινε ανάγκη νά διατηρήσωμεν τά ώά έπι 

πολύν χρόνον, άλλά τοΰτο καθίσταται δύσκολον,προ
πάντων κατά τούς θερινούς καύσωνας. Άν θέλετε 
λοιπόν νά διατηρήσητε ταϋτα φρέσκα καί εις την 
θερμοτέραν ετι εποχήν αλείψατε αύτά μέ γόμαν κοί 
βαπτί.σατέ τα είς σκόνιν ανθράκων.

Άπόκτηάις έξαιρέτου θερμομέτρου.
θέλετε και άλλον τρόπον άποκτήσεως καλοϋ καί 

φυσικωτάτου βαρομέτρου; ’Ιδού.
’Αφήσατε νά πέση βάρος έως δέχα οκάδων έπ! τοΰ 

ποδός σας.
Τοΰτο συνέβη εσχάτως άκουσίως είς τόν άγγλον μη

χανικόν X. Γ. Γουερσων εν τκνι εργοστασίφ όπου 
ειργάζετο καί βστις^ένήγαγε τόν ιδιοκτήτην πρός άπο- 
ζημίωσιν.

Καί i μέν ιατρός έδήλωσεν, ότι εφεξής θά εχη έπί 
τοϋ ποδός του έξαίρετον θερμόμετρον, δπερ θά τφ δει
κνύει διά νυγμών τάς διαφόρους μεταβολάς τοΰ καιροϋ 
τήν ύγρασίαν και τό ψύχος, και ώς έκ τούτου θά έχη 
όφελος. Τό δέ|δικαστήριον έθεώρησε τοΰτο ώς άρχοϋσαν 
αποζημίωσε* .
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΛΕ1Σ
— Ek τί μεταβάλλονται τ’ άέρια τιθέμενα ύπό 

τήν χαμηλοτίραν. θερμοκρασίαν ;

"Απαντα τά άέρια τιθέμενα ύπό θερμοκρα- 
αίαν Εκτάκτως χαμηλήν, θερμοκρασίαν Εκ των 
ενεργητικωτέρων,συστέλλονται καί μεταβάλλονται 
είς ρευστά. Πρό πολλών Ετών Ερευστοποίησαν 
οΰτω τό όξυγόνον, τό υδρογόνον, τό αζωτον, τό 
Ασετηλένιον κιλ. Έσκέφθησαν μάλιστα, δτι είνε 
δυνατόν νά Επιτύχωσι καί μικροσκοπικοΰς κρυ
στάλλους δξτγόνον, στερεοποιηθέντος. Επίσης 
κατώρθωσαν νά τγροποιήσωσι τό Ανθρακικόν 
όξΰ και ειτα νά τό στερεοποιήσωσιν Εν ειδει χι- 
όνος, ήτι; παραδόξως καίει.

— Έπωφελήθησαν τήο ίδιότητοσ τών άερίων,δι*  

ής ταΰτα συμπυκνούνται έν χώρω περικεκλεισμένψ;

Βεβαίως. Τοιαύτη ό’ Εφαρμογή είνε και οί 
σίφωνες τοΰ Seitz. Πας τις δέ δύναται νά κα
τασκευάζω ΰδωρ Seitz, δηλαδή ΰδωρ πεφωρ- 
τισμένον Ανθρακικού οξέος, τοποθετών Επί 
τίνος σίφωνο-, κατεσκευασμένου διά τήν Εργα- 
σίαν τρύτην, τρυγικόν όξυ και διττανθρακικήν 
σόδαν, ’fl διττανθροκική σόδα Αποσυντίθεται 
ίπό τοΰ όξέος καλ σχηματίζεται Ανθρακικόν όξΰ 

υπό πίεσιν,διαλυόμενον έν τφ ΰδατι. Κατασκευ
άζονται έν τοϊςεργαστασίοις Κτήρρ χονδρά σφαι
ροειδή δοχεία, πλήρη Ανθρακικού οξέος, ρευστό- 
ποιηθέντος, χρησιμοποιουμένου πολλαχώ',.

Τό Αεριόφως διά νά μεταφερθή χρειάζεται 
νά ΰποβληθή επίσης εις Αρκετήν πίεσιν.

— Πώς έίηγεΤται τδ δτι ή θερμότης, ήτιε άναλύει 
καί ύγροποιεί ούοίαο τιναε, ώί τό στέσρ, άφ’ έτέ- 

ρου στερεοποιεί άλλαε ούσίαε, ώε τό λευκόν καί 

κίτρινου τοΰ ώοΰ ;

*Η θερμότης Αλάσσει ή τροποιποιεΐ τήν χη
μικήν σύνθεσιν Ενίων ουσιών ή τήν διευθέτησιν 
τών μορίων αύτών στερεοποιεί έν παραδείγματι 
τό λευκόν τοΰ ώοΰ' ένφ Αλλων Απλών ρευ
στών Αποχωρίζει τά μόρια. Τό οτι πύγννσι 
δέ τινας τύσίας τοΰτο κάλλιστα Επεξηγέϊται, κα
θόσον γνωρίζομεν, ότι ή θερμότης Εξατμίζει τό 
ΰδωρ και τά Αλλα Εξατμιζόμενα ύγρά. Επο
μένως, ΑνθερμάνωμεΊ ούσίαντινά, περιέχουσαν 
ΰδωρ και εύρισκομέτην έν ρευστή καταστάσει, 
θά ίδωμεν μετ’ όλίγον ταύτην πυγνυομένην,διότι 
τό ύδωρ θέλει έξαχθή δλον, Εξατμιζόμετον κατ' 
όλίγον.

— Τί είνε ή έίάτμισιε ;

Όταν ύτγωθή ή θερμοκρασία φευστοϋ τίνος, 
τά μόρια αΰτοΰ Απομακρύνονται, καθίσταται όλί
γον κατ' όλίγον Ανεπαίσθητος ή συνοχή των Αν 
δέ ή θερμότης αΰξάνεται,Αποχωρίζονταιτάμόρια 
δλοσχερώς και τό Υγρόν μετατρέπεται έν κατα- 
ιτάσει Αερώδει ή Ατμώδει. Τό φαινόμενον τον- 
το καλείται έξάτμισις.

Τά πλέΐστα τών ρευστών δύνανται νά Εξατμι- 
σθώσιν αύτομάτως, Αλλά μόνον κατά τήν Επιφά
νειαν αύτών. Οΰτω πο>ς Εξηγείται,πώς τό ΰδωρ, 
τό όποιον επλήρου Αφ’ εσπέρας τό ποτήριον, 
τήν πρωίαν ενρέθη ήλαττωμένον' οΰτω πως ξη
ραίνονται τά βεβρεγμένα ύφάσματα' οΰτω διά 
τής φυσικής Εξατμίσεως παράγεται καί τόδλας. 
*0 Υδράργυρος Επίσης εξατμίζεται αΰτομάτως.

flUZKEflAZTIK*  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Ο Α-Δ.Α_ΙνΙΑ-ΝΤΙΙ<Γθ2 STA-TfFOZ

ΑΥΣΙΣ. Ό χρυσοχόος Αφήρεσεν ενα Αδά- 
μαντα Εκ τοΰ Ανω μέρους και τόν προσέθεσεν 
ΐις τό κάτω μέρος καί κατόπιν Αφήρεσεν Ανά 
ενα Εκ τοΰ Ακρου τών βραχιόνων. Οΰτω πως 
δ μοναχός πάλιν μετρήσας εκ τών κάτω πρός 
τά Ανω τους Αδάμανιας τοΰ καθέτου ξύλου,είτα 
Εκ τών κάτω πρός τά ανω, στραφείς πρός τόν 
δεξιόν βραχίονα και επειτα Εκ των κάτω πρός 
τά Ανω, στραφείς πρός τόν αριστερόν βραχίονα, 
ευρε πάντοτε αυτούς 9.

Λύσεις επιτυχείς έλάβομεν παρά του έχ Φιλιποιι- 
πόλεως κ. Ν. Δασχαλοπούλου, παρα του εξ ’Αθηνών 
π. Γ. Άποστολοπούλου χαΐ τοΰ εχ Πειραιώς χ. Ν. 
Χαρίτου.

ΣΚΕΨΕΙΣ

Πολλάκις γυνή, ήτις καθιστά ανδρα δυστυχή 

επί τινα χρόνον,άρνουμένη τάς προς γάμον προτά

σεις του, έκτήσατο κατόπιν τήν αίωνίαν του ευγνω
μοσύνην διά τήν κρίσιν της και τήν έν τή άποφά- 

σει της εμμονήν.

Γυναίκες πολλα'ι προθυμοποιούνται ν’ άνέχωνται, 

παοαι προσβολήν έκ μέρους τοΰ άνδρός, έάν οδτος 

ν.ατορθώση νά κάμη αυτάς νά πιστεύσωσιν, διι 

αυτή απορρέει έκ τοΰ επαγωγού καί τής έλκυστικό- 

τητός των.

’Επιπόλαιοι τινες ευαίσθητοι γυναίκες δαπανώσι 

το πλεϊστον τοΰ χρόνου των πράττΟυσαι, δ,τι δεν 

έδει νά πράττωσι, μετανοοΰσαι δια τοΰτο μετά χει

μάρρου δακρύων, και έξακολουθοΰσαι ειτα τά άμαρ- 

τήματά των.

Όταν άνήρ ή ώργισμένος χατά γυναιχός, ή 

υπομονή της και τδ έράσμιον έπαυξάνουσι τδν ερε

θισμόν του και έπόεινοΰσι τήν αδικίαν εις απαν

θρωπιάν σχληραν.

Πολλα'ι γυναίκες εισίν άξιόσημείωτοι διά τε τδ 

μέγεθος τής καιδίας των και τήν σμικρόιητα τοΰ 

πνεύματός των. Αισθάνονται βαθέως, όταν δέν δύ

νανται νά ίδωσι καθαρώς, τοΰθ’ δπερ ε’ναιή πρώ

τιστη αιτία τής άκρας τρυψερότητός των.

ΕI ΖΣ Τ .Δ. ίΔ. IΟ ΚΓ
(Μίμησις)

Tf}A....

Μια φορά ήτον είς ποιητής, δστιςήγάπα μίαν 
κυρίαν. Ό ποιητής ήτο εις γρύλλος καί ή κυ
ρία ήτο μία τριανταφυλλιά. Άλλ ’ ό ποιητής ήτο 
πτωχός καί ή .κυρία ωραία, αίτια τοΰ όποιου 
αυτή δέν ήθελεν ούτε νά άχούη περί αύτοΰ. Ό 
ποιητής τήν νύχτα' έμελπε τάς άρμονιχωτερας 
ώδάς, επρόφερε τάς παθητίκωτερας λέξεις, έξέ- 
πεμπε τούς βαθύτερους «τόνους, αλλά πάντοτε' 
είς μάτην. Όταν ή εσπέρα έπήρχετο καλύπτουσα 
έν τή ’ιώδει αυτής χροιά τά αντικείμενα, καί 
τά δένδρα ήρεμα' μετεβάλλοντο είς φευγαλέα 
φαντάσματα τής σκιάς, ό γρύλλος έπρόβαλλεν 
άπό τήν οπήν του καί, παρά τούς πόίας τής 
ώραίας συνέθετε ποιήματα λυρικά καί σονέττα. 
Αυτή δμως άπεποειτο μετά περιφρονήσεως τους 
μαργαρίτας τοΰ εύγενοΰς τούτου νέου καί, ούχί 
σπανίως, τοΰ έλεγε καθαρά, δτι ωραιότερα κο
σμήματα άπητοΰντο νά έχη, διά. νά τήν άναγ- 
κάση νά κύψη τό βλέμμα της έφ*  ένός ζωυφίου 
ωσάν αυτόν. ’Επειδή ήτο συνηθισμένη νά ενδύε
ται την πορφύραν, περιεγέλα τό σεμνόν μελανόν 
έπανωφόριον τοΰ πτωχοΰ γρύλλου καί τόν ήρώτα 
μετά τίνος θηριώδους ειρωνείας, έάν έφερε τό πέν
θος τής αίωνίας αύτοΰ συμφοράς. Ό ποιητής είς 
τά φοβερά ταΰτα βέλη τής ύπερηφάνου κυρίας, 
ίμενεν απαρηγόρητος καί μελαγχολικός' αλλά 
μετ’ ολίγον πάλιν κατεπραύνετο, σκεπτόμενος 
οτι ητο προτιμώτερον νά βλέπη έαυτόν περιφρο- 
νούμενον καί κακομεταχειριζόμενον, παρά νά 
βλέπη αυτήν άδιάφορον καί ψυχράν ωσάν ιόν 
πάγον.

Καί Ιψαλλεν ό ποιητής, έψαλλε.
Πλην οί κάτοικοι τών χόρτων καί τών παρί- 

σταμένων αιμασιών, οί τοσοΰτον άλλοτε θελγό- 
μενοι ύπό τών ήοίων και απαλών μελφδιών τοΰ 
γρύλλου, ηρχισαν ήδη νά βαρύνωνται καί μά
λιστα απο καιρού είς καιρόν νά διαμαρτύρωνται 
κατά τοΰ άκαταπαύστου άσματός του, διότι 
ένεκα τούτου ήτο πλέον αδύνατον νά κλείση τις 
ομμα καθ’ δλην τήν νύκτα. Ό ποιητής δμως 
δέν έδιδε προσοχήν είς αύτά καί μή λαμβάνων 
ύπ’ δψει τάς διαμαρτυρίας αυτών, έξηκολούθει 
δακρύων καί κιθαρίζων. Άλλ’ ενα βράδυ, άπό 
τδ ύψος τοΰ κλώνου μιας λευκακάνθης, φωνή 
τις ήρεθισμένη ήκούσθη λέγουσα :

— θά τελειώσης τέλος αύτό τδ τραγούδι, 
κάτω άπό τά παράθυρά μου; Νά! πάρε μια 
δεκάρα καί πήγαινε στο καλό I 

— Συγγνώμην — άπεκρίθη δ γρύλλος—έγώ
δέν τραγουδώ διά «άς.

— Τό ξέρω δά· τραγουδάς διά τήν κόκκινη

τριανταφυλλιά, άλλα τοΰτο δέν είνε άποχρώσα ■ 
δικαιολογία, διά νά ταράττης τήν ήσυχίαν τών .. 
κοιμωμένων.

— Καί τί θά έκάνατε σείς, στη θεσι μου ;
Ούχ ! άν είχα τόσα πράγματα νά τής 

’πώ, θά τής τάλεγα στ*  αύτί· κατ’ αυτόν τόν - 
τρόπον κανείς οέν θά έγνώριζε τά; υποθέσεις μου.

— Καί αν ή ύπερίφανη δέν θά ήθελε νά σάς ·· 
άκούση;

— θά ηύτοκτόνουν. ,
— Ή συμβουλή σας δέν μοΰ άρεσει. ·
— Νά μήτήν δεχθής.
— Συγγνώμην, μοΰ επιτρέπετε νά σάς’κάμω 

μίαν έρώτησιν; .
— Τελείωνε, διότι, νυστάζω.
— Γνωρίζετε νά μοΰ πήτε, διά ποιον λόγον 

ή Τριανταφυλλιά δέν μέ άγαπφ;
— ‘Ωραία έρώτησις, μά τήν άλήθεια.! -διότι

είσαι πτωχός. ·
?— Καί άσχημος ;
— Ά, δχι καϋμε'νε.
— Καί διά τοΰτο δέν έχω δικαίωμα, είς τόν 

έρωτα; .

■— Καί τίς; «Ισθε σείς; -οστις όμιλεΐτε τόσον 
άνοίκτιρμόνως; πώς όν.ομάζεσθε

— ;Χρυσοκάνθαρος· ο κομψότερος μεταξύ τών 
εντόμων, <5 πλουσιότερος αρχών τών αιμασιών, 
ό εύγενέσϊερος είς'τήν οικογένειαν τών κολιο- 
πτέρων καί...

—Καί, —προσέθηκεν ό ποιητής—ό πλέον ανό
ητος !

—- Άς ήναι· τοΰτο όμως δέν έμποδίζει δπως 
ή τύχη είναι εύμενής πρός εμέ καί τούναντίον 
πρός σέ. Ποίον τδ δφελος, αν ήσαι ποιητής;

—·. Τουλάχιστον διά τήν άθανασίαν.
— Οΰφ 1 ξεφόρτωσε μας I ευχαρίστως θά τήν 

άλλαζες μέ έν φίλημα.
— Είναι αληθές' καί τήν ζωήν μου θά έδιδα 

διά νά τδ απολαύσω.
— Όχι δά! θά έδινες παρά πολύ. Γενου 

πλούσιος, φόρεσε κομψά ενδύματα καί έσο φιλό- 
φρων πρός τάς γυναίκας" τότε θά έχης άφθονα. 
Τί εινε ό βίος άνευ. φιλημάτων ;

— Καί τί τά φιλήματα άνευ έρωτος;
Έμεσολάβησε μικρά τις σιγή, ειτα δ Χρυσο- 

κάνθαρος άπεκρίθη:
— Πιστεύεις είς τδν έρωτα;
— Πιστεύω, δτι δ έρως είνε αιώνιος δπως ό 

βίος, οί παλαιοί τόν έθεοποίησαν.
— Καί οί νεότεροι τδν έμπορεύθησαν.
— ’Απαισιόδοξε'! είσθι πολύ περιφρονητικός, 

πρός τάς γυναίκας.
— Κάθε άλλο· είμαι μάλιστα πολύ εύγενής, 

αλλά τοΰτο δέν σημαίνει, δτι τάς αγαπώ. Εί
μαι πλούσιος καί κομψός καί ό χρυσούς μου 0ώ· 
ραξ είναι στιλπνότερος τών στοίχων σου, αί
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τοιανταφυλλιαί δέν δύνανται ν*  άντισ.οΰν εΐς 
έμέ, οί κάλυκες ανοίγουν εμπροσθέν μου χσρι- 
έντως, έγώ δέ επιδιώκω τί έξοχα αρώματα καί 
άπορροφώ τάς τερπνοτέρας ήδυπαθείας.

— Καί έπειτα;
— ’Επειτα, έπειτα ... ή ηδονή είναι ώραία, 

δταν εινε νέα.
— Καί δέν σας συγκινοΰν τά δάκρυα τών 

προδιδομένων;
— Τά δάκρυα τών γυναικών διατηρούνται 

μίαν μόλις ήμέραν, ό οέ κόσμος είναι πλήρης 
παραμυθητών.

— Γνωρίζετε τήν κόκκινη Τριανταφυλλιά ;
— Τήν γνωρίζω, δτι είναι υπερήφανη.
— Πλησιάσατε αύτό.τό φρούριον καί δοκιμά

σατε, αν δυνηθήτε νά τδ καταλάβετε.
"Αν θελήσω αυριον είναι ίδική μου.

— Κομπορρήμων I
— ’Αφελή !
— Τί έλέγατε;
— Ότι αυριον τδ εσπέρας ή πατινάδα σου θά 

φαεδρύνη τούς γάμους μου μετά τής ωραίας τρι
ανταφυλλιάς.

— Πιστεύετε εαυτόν άκατανίκητον ;
— Όχι, άλλ ’ δλιγώτερον οχληρόν άπδ σέ. 

“Αλλως, ό Μάιος λάμπει,ή ζωή πάλλει παντα
χοϋ, ή δέ έπιθυμία τής ηδονής δονεΐται είς παν 
δν· τά έντομα καί τά άνθη δρμεμφύτως ελκον- 
ται είς αμοιβαίας περιπτύξεις,άς ήφύσις τοΐς άνέ- 
θηκε. Αυριον ή τριανταφυλλιά θά εινε ίδική μου.

— Χαϊρε, ύλιστά.
— Καληνύχτα, ανόητε 1
Ό γρύλλος εΐσελθών πάλιν εΐς τήν οπήν του 

σκεπτικός προσεπαθησε νά παραμυθήση τάς ερω
τικά; του θλίψεις μέ τήν σκέψιν, οτι καί αύτός 
δ προπετής Χρυσοκάνθαρος θά έτρωγε τέλος τήν 
χυλόπηταν. Ή τριανταφυλλιά ήτο αρκετά υπε
ρήφανος καί αγέρωχος, ώστε νά καταδιχθή νά 
έρωτευθή ένα τοιοΰτον σκεπτικιστήν, δστις άλ
λως δέν διεκρίνετο ούτε δι’ ευγένειαν, ούτε διά 
λεπτότητα τρόπων, ούτε δι * αισθήματα! Καί 
ό άτυχής ποιητής ίβασίσθη τόσον έπί τής χιμερινής 
ταύτης πεποιθήσεώς, ώστε είργάσθη ολόκληρον 
τήν έπιοΰσαν, όπως συνθέση κατάλληλον σατυ
ρικόν ποίημα έπί τή αποτυχία τοϋ κολεοπτέρου 
τό όποιον θά έψάλλετο κατά τήν άνατολήν τής 
σελήνης έν μέσφ τών γελώτων τών περιξ γει
τόνων.

‘Αλλά δυστυχώς δι’ αυτόν, ένφ κατεγίνετο 
είς τήν καλλιέπνειαν τοΰ ρυθμοΰ έν τή ΰγρασίφ 
καί τφ σκότει τής κρύπτης του, εξω ό Μάϊος 
έτόνιζε τόν μέγιστον ύμνον πρδς τήν άνοιξιν, ή 
φύσις ήτο πλήρης φρικιάσων καί ή ζωή πλήρης 
ασπασμών. Ό δέ πανούργος χρυσοκάνθαρος στο
λισμένος καί αρωματισμένος επωφελείτο τής εύ- 
καιρείας, όπως κάμη τδν γΰρον του πέριξ τής 
ωραίας κυρίας. Κατ’ άρχάς ήρχισε νά βομβή 

γύρω μέ στροφές ήσυχους, είτα δέ κατέπε- 
σεν ασθενής έφ’ ένδς φύλλου πλησίον αύ
τής. Μετά τοΰτο δέ ήρχισε νά έκβάλη στόνους 
βαρείς, οΐτινες προσωμοίαζον φυσήματα ανέμου. 
Τέλος ό χρυσός καί οί σμάραγοοι τής έσθήτος 
του προσείλκυσαν τήν προσοχήν τής τριανταφυ- 
λιάς καί εύθύς έκαμον άρίστην έντύπωσιν εΐς τήν 
καρδίαν της.

— Τί έχετε; Αίσθάνεσθε άσχημα; — ήρώ- 
τησεν αυτόν βιαία.

— Νυστάζω ολίγον, άπεκρίθη δ ερωτύλος.
— Καί διατί δέν ίκοιμήθητε άπόψε ;
— Έξ αίτιας ενός άνοήτου γρύλλου, δστις 

εκαμνε τήν πατινάδα του.
—Ά! τδν γνωρίζω, είναι ό ύπόγειος ποιητής. 
__ Ή πατινάδα ήτο διά σάς· σάς άγαπφ.
—Πάρα πολύ ! Άλλά νομίζετε, δτιέχω διά- 

θεσιν νά χάσω καιρόν καί νεότητα δι’ ένα κα- 
κόμοιρον ώσάν αύτόν;

__ Δέν αγαπάτε λοιπόν τούς πτωχούς;
— Τούς οίκτείρω, άλλά δεν τούς αγαπώ.
—- Καί ούτε τούς ελεείτε ;
— Ναι, άλλά δέν τούς φιλώ.
—Είσθε ειλικρινής,άλλά δέν δύναμαι νά είπω 

δτι εισθε καί έλεήμων.
— Έγώ άγαπώ τούς ισχυρούς, εκείνους οΐ

τινες γινώσκουν νά παλαίουν καί νά νικούν ό 
γρύλλος ήξεύρει νά τραγουδά,άλλ ’ ώς ό τέττιξ, 
θ’ άποθάνη πένης.

— Δέν σάς αρέσουν οΐ ποιηταί ;
— Ναί, άλλ’ όταν εΐνε ένδεδυμένοι ώς σεις.
— Έγώ δμως δέν κατέχω τούς σπινθήρας 

τοΰ πνεύματός του.
— Καί αυτοί δέν κατέχουν τήν λάμψιν τοΰ 

πλούτου σας.Άλλως έγώ δέν είμαι αναίσθητος 
πρός τόν έρωτα, καί επιθυμώ, δπως ο σύζυγός 
μου δύναται νά συνδυάζη τά στιλπνά χρώματα τοΰ 
ενδύματος του πρός τάς φλόγας τής πορφύρας μου.

— “Εχετε δίκαιον, — συνεπέρανεν ό Χρυσο
κάνθαρος— πρέπει νά ήναι τις καλλιτέχνης καί 
εΐς τόν έρωτα.

Άμφότεροι τότε έσιώπησαν. Ό ήλιος εκαιεν, ό 
δέ αγρός ήτο έρημος*  μόνον υπόκωφος και άπει
ρός τις.βόμβο; ήκούετο εξερχόμενος ίκ μυρίων 
αοράτων δντων, κεκρυμμένων έν μέσφ τών χόρ
των καί τών άνθεων.

— Άχ I — ύπέλαβε τό έντομον — μέ πόσην 
«ύχαρίστησιν ήθελον κοιμηθή 1

— Γύρω σας,-προσέθηκεν ή Τριανταφυλλιά- 
ύπάρχουν τριανταφυλλιαί παντός είδους· έχουν 
μαλθακούς καί εύρεΐς μίσχους" εκλέξατε μίαν 
καί θά έχητε σκιάν καί άνακούφισιν.

—Καί αν καμμία έξ αύτών μοί έκλειε κατά 
•πρόσωπον τήν θύραν,;

— Ούδεμία ωραία θά σάς άποποιηθή.
— Καί ποϋ θά ευρώ ώραιοτέραν άπό σάς ;
— Σάς αρέσω;

— Σάς άγαπώ!
— ’Ακούσατε : είμαι αγνή, καθ’ όσον ούοέν 

άλλον έντομον προσήγγισε τάς πτέρυγάς του έπί 
τών φύλλων μου· άλλά σήμερον είναι ή έορτή 
τής ζωής καί ή ζωή μέ καλεϊ εΐς τόν έρωτα. 
Έλθέ καί κοιμήθητι έδώ.

Ό Χρυσοκάνθαρος δέν έδωκε καιρόν νά τοϋ 
έπαναληφθή ή πρόσκλησις καί ταχύς έπέταξεν 
έπί τοΰ ανοικτού κάλυκας τοϋ άνθους, τό όποιον 
εξέβαλε τοιοΰτον στεναγμόν, ώστε ήρωμάτισε 
σύμπασαν τήν ατμόσφαιραν. Κατόπιν τά φύλλα 
έκλείσθησαν πάλιν καί τό έντομον έξηφανίσθη 
έν τή γλυκείφ καί ηδυπαθή περιπτύξει τής πορ
φύρας κυρίας.

Τό εσπέρας, δταν ό Γρύλλος έπρόβαλε τήν 
κεφαλήν έκ τής οπής του έμει··εν ώσεί ασφυκτι
κός" κϋμα θερμοΰ, άρωματώδους καί άσφηκτικοΰ 
άέρος έκοψε τήν άναπνοήν του.

Ή νύξ ήτο έναστρος, άλλ ’ ασέληνος. Έν τή 
ήρεμίφ τής νυκτός ήκούετο μακρόθεν τό κόασμα 
τών βατράχων. Έσκέφθη,δτι αύτη θά ήτο ή 
ποιητικωτέρα στιγμήν διά νά κάμη ίνα περίπα
τον καί ήρχισε νά περιπλανάται τήδε κακεΐσε, 
μακαρίζων τήν άκραν γαλήνην καί επιχειρών,— 
χωρίς νά προσέξφ είς τήν παρεμβαλλομένην ά- 
πόστασιν,—νά συνομιλήση απ’ ευθείας με τούς 
αστέρας.

Πλήν τό πνεϋμα του έμεινεν ανήσυχου· τοϋ 
έφάίνετο,δτι κάτι τι μυστηριώδες τόν περιέβαλλε 
καί, δτι μία παράδοξος φρικίασις διήρχετο παν- 
ταχόθεν, άγνωστος εΐς αύτόν. Μετ’ ολίγον πα- 
ρετήρησεν, δτι ή μεγάλη γαλήνη τής νυκτός ήτο 
μόνον φαινομενική, καθ’ δτι φυτά καί έντομα 
ήγρύπνουν : Πανταχοϋ εΐς ταπεινός ψίθυρος ή
κούετο, μία διασταύρωσις γλυκέων λέξεων, μία 
έκκρηξις άργυροειδών γελώτων,μία σειρά κακώς 
άποκρυπτομίνων θερμών φιλημάτων, καί άπό 
καιρού εΐς καιρόν άπήστραπτον μαρμαίροντες θώ
ρακες, μυρία αεικίνητα πτερύγια έγείροντο" πλή
θος κισσανθέμων περιελίσσετο έν τοΐς κλώνοι; 
τών φυτών,ώς εΐς ποθητά; περιπτύξεις, άνοικτά 
μικρά στόματα άνθεμίδων έπλησίαζον τά μέν πρός 
τά δέ, ώσεί έλκυόμενα ύπό μυστηριωδών επιθυ
μιών, καί πλόκαμοι γλυκίνη; καί λειριών άφί- 
εντο έπί τών στελέχων σχεδόν άτονοι, άναμι- 
γνύοντες το άρωμα τής αναπνοή; των πρός την 
ίσχυράν ευωδίαν τών ρόδων, τών φιλυρών καί 
τών ακακιών.

*0 δυστυχή; Γρύλλο; ήσθάνθη έαυτόν έρημον 
έν μέσφ τής μεγάλης εκείνης ερωτικής πανηγύ- 
ρεω; καί έοραμε νά παοηγορηθή ύπό τά παρά
θυρα, τής ώραία; του. Πλήν πάραυτα προσεβλήθη 
ή άκοή τον άπό έν λεπτόν καί ταπεινόν τερέτι
σμα,εΐς τό ο'ποΐον ολίγον κατ’ ολίγον διέκρινιν 
εύκρινώς τήν φωνήν τοΰ Χρυσοκανθάρου, δστις 
συνωμίλει μετά τής τριανταφυλλιάς.

Ή σάτυρα, τήν όποιαν μετά τόσου κόπου 

είχε συνθέσει, έσβέσθη έπί τών χειλέων του,έκ 
δέ τής καρδίας του έξεχείλισε γλυκεία τις φοή, 
ή οποία, αν καί δέν έτήρει δλους τεύς κανόνα; 
τοϋ μέτρου καί τοϋ ρυθμοΰ, ούχ ήττον ήτον ή 
ειλικρινής έκοήλωσις τών αισθημάτων τοϋ άτυ
χούς ποιητοϋ.

Οί ίρωτες τοΰ χρυσοκανθάρου μετά τής πορ
φύρας τριανταφυλλιάς παρήλθον τάχιστα. Μίαν 
ώραίαν δέ πρωίαν, έγκαταλείψασα αύτήν, τό έν
τομον έπέταξεν εΐς μίαν άλλην κιτρίνην τρι
ανταφυλλιάν, ή οποία τό ύπεδέχθη μετ’ ενθου
σιασμού. Ή ύπερήφανος κυρία ήρχισε νά κλαίη 
καί οδύρεται κατ’ άρχάς, άλλά μετά ταΰτα 
δέν ήριθμήθησαν πλέον οί έρασταί ; δέν παρήρ- 
χετο έβδομάς καί νέον κατέκτα. Άλλά ή νε- 
ότης παρήρχετο, τά φύλλα τη; εμαραίνοντο, 
οί δέ έρωτόληπτοι ήλαττοϋντο καί ήγγικεν ή' 
λυπηρά στιγμή,καθ’ήν εύρέθη έρημος, έγκατα- 
λελειμμένη κο.ί παρά πάντων· περιφρονουμένη.

Ένεθυμήθη τότε τόν ποιητήν- καί έκυψε τό 
βλέμμα πρό; αύτόν ό Γρύλλος ήτο πάντοτε εκεΐ 
πλησίον της.

— Ποιητά, ποιητά ! — τοΰ ώμίλησε — τί 
κάμνει;;

— Δέν τό βλέπειςάπήντησεν ?ό Γρύλ
λος —’Αποθνήσκω. 1

Καί σύ διατί κλαίεις;
— Σκεπτομένη τό παρελθόν.
—-Καί έγώ τό μέλλον.
— Τό μέλλον; ούτε έγώ ούτε σύ θά έπαίν- 

δωμεν τόν ήλιον.
— Τί πειράζει; Χθες τό βράδυ ηχούσα ε<α 

νέον Γρύλλον, δστις έψαλλε τά παλαιώ μου 
τραγούδια. Ή σκέψις μου θά έπιζήση.

— Δεν θρηνεί; τήν ζωήν ;
— Όχι- είμαι εύχαριστημένος άποθνήσκων 

πλησίον σου.
— ’A 1 ίίσαι γενναιόφρων! Διατί νά μή δύ

ναμαι πλέον νά σοί αποδώσω τήννέοτητά μου;. 1
—Μοϋ αρκεΐ ή αγάπη σου. ■
— Έστω. Τά τελευταία μου φύλλα ας εΐνε 

ίοικά σου.
Καί ή τριανταφυλλιά άφήκεν, 8ν πρός έν,· νά · 

πίπτωσι τά πέταλά της, κάθυγρα ύπό τής νυ
κτερινή; δρόσου, επί τοΰ θνήσκοντο; σώματος 
τοϋ άτυχούς γρύλλου.

Καί ένφ αύτός άνέπεμψε τήν τελευταίαν 
πνοήν, άνιφώνησε συγκεκινημένο; καί εύδαίμων ;

— Καί τί; έστίν εύδαιμονέστερός μου ;
Ή ήχώ τών τελευταίων τούτων λόγων άντή- 

χησεν έν τή ήρεμία τής νυκτός,ώ; εΐς παρατετα- 
μένος καγχασμός.
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ΙΑΠΩΝΙΚΑ

Καί εφεξής:.
— Σιόρ ‘Ιαπωνίζο, προσκυνώ,
— Καλώς, προσκυνάτε, και άπό πού μας 

ξρχεσ&ε·,

Και συνεπώς:
' ·*- Ποΰ έισΰε τόσον καιρόν, φιλτάτη,

— Πώς; δεν ^γνωρίζετε; έναντι τών ‘Ινδιών.

‘Ενταΰ&α, ό κύων άκολου&εϊ τόν Άν&ρωπον ή 
ό άνθρωπος τόν κύνα’,

— Περίεργον ! &εί παΐδες έσμέν! 'Ο πίλος μον 
κατρακυλά, ώς ναμήνΐοτατο επί στερεός κεφαλής!

ΈΓΧ'ΤΡ-Α.ΙΠΙΕ-Δ.Α.
— Περίεργον, ’Ιωάννη, δέν σέ βλέπω πλέον 

ν ’ άναγινώσκης εφημερίδα;.

— ’Αληθώς, άφ’ δτου εύρον τό χρυσοϋν βρα- 

χιόλιον καθ’ οδόν, φοβούμαι νά βλέπω αγγελίας 

μή μάθω ποιο: τό έχασε.

X

,Εΰφυλς σπάντσ,σις κυρίας:

"Εν τινι ευεργετική άγορμ ώραία τις Ισραη

λίτη; Κυρία, πωλοΰσα καμπανίτην οίνον, έθαυ- 

μάζετο επί πολύ ύπό τίνος πλουσιόπαιδος, δστις 

ολω; δειλώς πλησίασα; τέλος αύτήν, τή λέγει:

•—Δύσε μου νά πιω, ώραία καί καλή μου 

Σάρα 1

—Συγγνώμην, Κύριε, τφ άπεκρίδη ή εύγε

νής Κυρία, ή δοϋσα τή καμήλφ τοϋ ’Ιακώβου 

νά πίη ύδωρ, εκαλείτο Ρεβέκκα I

X
— Δέν μοϋ λέγεις, ’Ιωάννη, πώς πληρώνει 

ό Κώστας τά χρέη του ;

— Άπλούστατα, φίλε μου, παίζει φλάουτο.

— Δηλαδή;

—Νά, κλείει τό εν στόμα και ανοίγει τό άλλο.

X

Ή Κυρία- Ειζευρε, αν σέ προσλάβω δέν θέλω 
νά εχω ποτέ φιλονικειας μαζύ σου.

Ή ύπηρίτρια. Καί έγώ, Κυρία, αύτό θέλω, 
ποτέ νά μή μοΰ κάμνης παρατηρήσεις καί έτσι 

θα πηγαίνωμεν καλώ.

X

ΤΗσαν τρεις φίλοι, έξ ών οί δύο έρίσαν.τες, 

ήρχισαν νά τύπτωσιν άλλήλους, μηδόλως προ

σέχοντας εΐς τάς προτροπάς καί συμβουλάς τοΰ 

τρίτου, οτε ουτος άπελπισθείς, ήρχισε νά κράζη 

μεγαλοφώνως:

— Ό Βασιλεύς ! ό βασιλεύς!

’Αμέσως τότε άμφότεροι έπαυσαν, καί σχόλα

σαν διά τήν κουταμάραν.

X
Τά πρώτα γράμματα έγράφησαν βπί λίθου, 

ελεγέ τις εΐς'ταχυδρομικόν. , . ··;

—■ Φαντασθήτε, τί ποσόν γραμματοσήμων θά 

έχρειάζοντο οί άπο’στολεϊς, άπήντησεν ουτος 

καταλλήλως.

X

Άπάντησις κακεντρεχής.

— Αί γυναίκες είσιν αληθώς ώραιότεραι τών 

άνορών, έλεγέ τις εν τινι συναναστροφή, θέλων 

νά κολακεύση ταύτας.

— Φυσικότατα, άπήντησεν έτερος, νωχελώς 

έξαπλούμενος έπί τοΰ καναπέ καί στρίβων ευχα

ριστημένος τόν μύστακα.

— Τεχνικώτατα I προσήθηκεν έντόνω; τρίτος, 

στρόφων τά νώτα.

#■------ . .·· ................. .......................................................................

ΤΡΙΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ
Άνήρ νυμφευόμενος 1721άκις και ήποΛ’ή- 

«κων 1120άκις.
Ό παράδοξος ου:ος θνητές καλεΐιαι Λ υδοόΓκος 

Βαρναί, ηθοποιός έν τω· θεάτρφ τών Κωμωδιών 

τής Βουδαπέσιης, οσπς έγραψεν ίδιοχείρως -ήν 

βιογραφίαν του ούτως :

«Έδίδαξζ άπο σκηνής 3868 φοράς είς 98 πό

λεις καί παρέστησα 371 κωμωδίας, ύποδυθείς 455 

διάφορα πρόσωπα. Ένυμφεύθη·», έπι τής σκηνής, 

εννοείται,1721 φοράςκαί άτέθανα 1120ά*'·?·  ήτα·, 

61άκις μαχαιρωθίίς, 51άκις πυροδοληθ ίς. 31άπς 

άποκίφαλίιθεις,. 85άκις αύτοκτονήσας καί 166άκις 

δηλητηηασθείς ’Απίθανα δέ αϊς-νηδίως 40άκις,βι- 

αίως 86άκις κοί κττεδικάσθην 33 φοράς. Πρδς τού

τοι; ύπέστην φυσικόν θάνατον 314άκις καί έπνίγην 

1£3άκις.:

Περίεργος όντως βίος ό ανωτέρω, άλλά και 

παράδοξος, διότι ό τοσάκις ύποστάς τδν θάνατον ζή 

έτι καί χαίρει άκραν υγιείαν :

Έ π ω φ ε λ ή ς i π ί σ κ ε ψι ς ;

Διευθυντής τις καφενείου έλεγε τφ υπηρέτη του :

— Τρέξε. Ή ήλικιωμένη αΰτη Κυρία, ήτις μό

λις άπήλθε καί ή οποία έπιε τρία κύπελλα σοκο

λάτας.καί έφαγε τέσσαρες πάστας, είναι εξαίρετος 

πελατις και πρέπει πόση θυσία νά τήν διατηρή- 

σωμεν. Τρέξε, πήγαινε αμέσως νά δημοσιεύσωμεν 

αυτήν τήν ειδοποίησιν.

«Ή χαριτόβρυτος. Κυρία, ήτις χθες τδ εσπέρας 

καθημένη παρά τήν αριστεράν γωνίαν., το® καφε

νείου σ Ωραίας Θεάς» κατηνάλωσε τρεις σοκολά

τας καί 4 πάστες, παρετηρήθη έπί μακρδν υπό τινες 

πλουσίου κυρίου, όστις παρακαλεΐ αυτήν νά μετα- 

θαίνη συχνάκις είς τήν θέσιν ταύτην.»

Ή έν λόγφ Κυρία δέν έλειψεν.·

Κυρία καί θαλαμηπόλος.

Ή Κυρία'Καρ. . . ακούει είς τήν κλίμακα θό- 

Ερυ6ον μετά γδούπου καί έν ταΰτφ κραυγάς. τής 

.θαλαμηπόλου της.'

<-.μ·. — Τί τρέχει; ’Ιουλία, τή ανακράζει, αμέσως, 

•·: · έλθέ νά' μοϋ ειπης.
— Ώ, Κυρία, αδύνατον, τή άπαντα κλαίοισα

• έκείνη, έπεσα. Λαί. έσπασα τδ πόδι μου, ώ>, ώχ I
—’ AF, καλά, τί κάνεις έτσι, μή κλαίεις, δέν 

είναι τίποτε .. · επάνω νά σέ στείλω είς τδ 

νοσοκομείου. Θά ίατρευθής-με τούς μισθούς σου. 

'Ενθυμείσαι, δταν. σ’ έπήρα, εΐπαμεν, 8τι όλα τά 

σπασίματα είναι είς βάρος .σου.

— Μά όχι, Κυρία, δεν'ίείναι δίκαιον, τά ιδικά 

μου.κόκκαλα.ποιος- τά κάνίι-καλά ;

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ]
‘Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν ·2υμπλήρώμα. Έξε- 

Βόθη τό 18ον τ-εΰχος -.ιεριέχον. διπλοΰν πίνακα τής 
Κωνστάντινοπολεως (Β'.) και άρίρά- άπδ τοζί -Λιμπέρη 
μέχρι’ Μάλσταττ, έξ’ών άναφέρομεν ώς εκτενέστερα 
τά εξής: · " . ’
' .Λουτρακιού ίίδατα, ΛοχΓτις -έχνλησία, Μαγνησία, 
Μακεδονία. 'Έκαστον τεύχος τιμαται λεπ. 8θ', έν ταϊς' 
•παρχίαις λεπ. 90, έν τή αλλοδαπή δρ. Ί..’Εκδόταί 
Μπεκ κάΓΜπαρτ.έν Άθηνάις;......................... " '

ΠΕΡΙΚΛΗΣ—ΑΙΤϊΔί^Γ^'φλάρίΐ^^ναμ- 
φιβόλως τό σπουδαιότερων καί πολυτιμώτερον τών έ- 
σχάΐως έκδοθέίτών συγ/σάμμάτών;ε.ιύέ'ί' ύπό τήν ανω 
επιγραφήν άρτίως κυχΛΟφορήσας καλλιτεχν.χό.- τόμος, 
οδτ«4..£ξ απλής μέν ίψεω; πρρσέλκόει τά' βλέμματα, 
ώς εκ τής πολυτελούς αΰτςύ 'έάδόθεως, τον άρίάτου 
χάρτου καί- τών έξοχων εικόνων αύτοϋ, έκ δέ τής άνα- 
γνωσεως τών χρυσών αληθώς σελίδων αύτοϋ, συναρ
πάζει τον αναγνώστην καί μεταφέρει τούτον έν τή άπο- 
πτασει, φεΰί έκείνη έποχή, ένθα λησμονών τήν πτώσιν 
τής προσφιλούς ήμών πατρίδος, ζή εν.Οους έν μέσω 
των οαιμονιων πνευμάτων τοΰ χρυσού αίώνος.

,Ό κ. Γ. Φιλάρετος μή άποβλέπων είς' ύλικήν ώφέ- 
λειαν, ωρισεν τήν τιμήν έκαστου τόμου .είς δρ. 1,50. 
Ιύύρίσχεται ε’ις τά. μεγάλα βιβλιοπωλεία.

I ΖΧΈϊ ΛΩΣΙΣ 

, Οι επιθυμουντες εκ τών ημετέρων συνδρομητών 
νμ έγγραφώσιν συδρομηταί εΐ? τδν «’Εμπορικόν Μη- 
νυτοραβ τήν μοναδικήν καί χρησιμωτατην δεκαπεν
θήμερον Εμπορικήν Έπιθεώρησιν, ήτις έκδίδεται έν 
Α’ιγύπτφ, δύνανται αντί δραχ. 35 κατ’ ϊτος νά λαμ- 
θάνωδίν όμου τήν «Φύσιν» και τόν «Εμπορικόν Μη- 
ν^τ·<ρά8..·': ,

ί, Οί έν τώ εξωτερικίρ συνδρομηταί μας αντί φρ. '30 
όμνάνΐαι νά -εχωσιν τά δυο ταΰτα -χρησιμώτατα. περι
οδικά, είς & δημοσιεύονται αί-· πρόοδοι τών Φυσικών 
Επιστημών καί ήι έν γένει έπ’ισκόπήσις και άνάλυσις 
τών Εμπορικών, Βιομηχανικών, Οικονομικών, Γεωρ
γικών.καί Ναυτιλίακών;προόδών..τής ύφηλίου-

dia πά0αν atrijOiVf άπευ&νντΜν:
. . Περιοδ ικόν. ή «Φύσισ»

Εΐς Αθήνας

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ*  ΜΗΛϊΊίίί',,

ΙεκαπενΟήμερον Όργανον τών 'Εμπορικών καί 

Βιομηχανικών συμφερόντων τοΰ έν Αίγϋν 

πτψ καί,, Σουδάν 'Ελληνισμού.

Βραβεν&ιρ ίν t/j Αιε^νιΐ Έκ^ϊοιι Ά^ηναιν τον 1903-

Ό ■’Εμπορικός Μηνύπωφ» τυγχάνει ή μόνη 
•Ελληνική Εμπορική 'Επιθεώρησες καθ’ δλιιν τήν 
’Ανατολήν δημοσιεύει μελέτας καί άρθρα Εμπο
ρικά. Βιομηχανικά, Γεωργικά. Οικονομικά καί 
Ναυτιλιακά. Κρατεί ένημέρους τούς άναγνώΟτας 
του έπί τών τιμών τών άγοοών τής 'Ανατολής, 
Εύρώπης καί Αμερικής, ιδία δέ τοΰ βάμδακος, 
τοϋ κ πνοΰ, τών δημητριακών, τών οίνων κλπ·

ΕΤΗΣΙΑ ΣΓΛΔΡΟΜΗ ΠΡΟΠΛίΡΔΤΒλ
Διά τήν Αίγυπτον. ..............................Γ. Δ 5Ο·

• » Ελλάδα . . . . . ■ . . . ; Δρ. Χαρ. 30·
■ » ’Αλλοδαπήν'. .". Φρ. Χρ. 2Ο·
diu πίοαν ^ίΐηοιν,.άπτνάνντίον:

• . Journal to «MONITJEUR COMMERCIAL·
. , Lo Caire~Alexandrie

ι a is ami m
Β-ΡΗΓΟΥ

ΕΝ ΝΕΩιΦΑΛΗΡΩι

Τό κατάστημα δέχεται σιας-δήποτε παραγγελίας.
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ΠΝΕΥΜΑΤ1ΚΑΙ Α5ΚΗ1ΕΙΣ

146· Μαγική είκών·
Πού εύρίσκεται δ κυνηγός καί ί> φονευθείς λαγός ;

>447· Αίνιγμα.
Πόλεως τής Αττικής 

τό δεύτερον άν 

θ’ άποτελέσησ παρευθΰς 

άνθος τιμής μεγάλης.

<48- Αίνιγμα.
Τόνος μουσικής

Τού σώματός σου μέλος 

γράμμα Ελληνικής 

κΓ δλα μβξί> στδ τέλος. 

-Ελλάδος ποιούν’πάλιν.

149. Αίνιγμα.
•’Εάν κοντά είς σύνδεσμον 

μίάντωνυμία θέσης 

είς τά καράβια χρήσιμον 

' άμέσώε θά'ίψόσθέσης. -

450- Γρίφος.
Τά χυμοί φύλλο "ϊσκτφ

454· Γ^φος.
*Ορδ> ισ οϊ άπδ'ΝΤκο σπΰ λοιμός.

Ϊ52· Τρτφος.
«Αί ! W1 ύίτλ-βΟ^ΟΥ ούδ’ 1 σήμα’νε’Ι εϋγαινεϊα.

153· •Ερώτησις.
ΙΙόίας πόλε ως τής Έλλάδφς ·τδ·ίτρίίτον^«»ί δεύ

τερον συνθετικόν σημαίνουσι έν καί τδ αύτό;

<34· Φόρδην —ι ΒΚίρδην.
—. Ράπτε — έτυ.—

. AUpcaaa. Ύ. J. Ίαιςϋηί

ΤΡΑΠΕΖΟΜΙΣΙΤΙΚΟΪ EATASTHMA 

Α. ΤΖΩΝΟΥ

Έδρα Βόλος.— ’Γηοπατάστημα έν’ΛΛίξανδρεία.

•Πρακτορεία εις τας κυριωτέρας πόλεις τής 'Ελλά· 
8ος καί Αίγυπτου.

ΕΓτπραξις συναλλαγματικών καί Γραμματίων — 
Άγοραπωλησίαι διαφόρων χρεωγράρων— Έξαργύρωσις 
τοκομεριδίων— Εκδοσις προμεσσών—Άσφάλειαι κατά 
τών Άρτιων—Πώλησις τών άσφαλεστέρων ομολογιών 
όλων τών κρατών παρέχουσα είς τδν αγοραστήν άμα 
τή προχαβολή ολόκληρον τήν τύχην καί τά τοκομε
ρίδια.

’Ανάληψις τής έπί προμηθείς εισαγωγής έν Αί- 
γύπτιρ παντδς γεωργικού καί βιομηχανικού προϊόντος 
κατάρτισαν ιδιαίτερον τμήμα πωλήσεως καπνών και 
παρέχον προκαταδολάς επ’ αυτών.

ΆντιπροσωπεΤαι τών κυριωτέρων ευρωπαϊκών οί
κων μεταλλικών ελαίων —χρηματοκιβωτίων—Οινο
πνευματωδών ποτών—σιδηροδρομικών καί ειδών .νεω
τερισμού.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ THS “ΦΥ2ΕΟ2„

Β.Κ. II ε ι ρ α ι α. Ζητούμενου φυλλάδιον σάς άπε
στάλη.— Χ.Δ. Όδυσσόν. Δελτάρ·ον έλήφθη. 
Βραδύτης προέρχεται έκ γραφείου μας, ήτις όσον ουπω 
άρθήσεται.— Π. II, Κάφρ-Δαβάρ. ’Επιστολή 
σας έλήφθη. Σας ένεγράψαμεν. Άναμένομενάπάντη
σίν σας.—A. Β. K ip-xυραν. Συμφώνως μέ παραγ
γελίαν σας, ήλλάξαμΟν .διεύθυνσιν:— .·Κ. Δ· Κ. ;Α Ϊ· 
valy. 'Επιστολή «ας έλήφθη. Πιστεύω νά έλάβετε 
καί ήμετέραν, μέ σχετικας αποδείξεις .δδηγίας ,κ.τ.λ. 
Άναμένομεν άπάντησίν σας.— Γ. Δ.'Π έ.ρ.α·..Λελ- 
τάριον έλήφθη. "Βδη έπιστρέψας έξ ,αί’γύπτου καί-δια 
τά Λέξικά Μπάρτ θά σάς γράψω. — Κ- Φ· S ο υ- 
λινά. Δελτάριον έλήφθη. Σας άναμένομεν. ευχαρί
στως.— Ν. θ. Σ-φά £...Δ«λτάριον-.έλήφθη·;1.βχει κα
λώς. ’Αναμένομεν συντόμως νεωτέραν σαςΑ. Γ. 
Κοζάνην. Δέλτάριον έλήφθη. Διεύθυνσίς σας ήλ- 
λάγη.— I. A. Τ. Καβάλλα. ’Επιστολή σας έλή- 
χθη. Συνδρομητής ένεγράφη. ΙΙροσεχώς άπαντώμεν 
έν εκτάσει.— ©· Π. Λ. fepat'Xav. Δέλτάριονέλή
φθη. '■‘'Μέσονδέν εύρέθη, διότι ώς δέμά'θα κοστήση 
πόλύ.Εστάλη ταχύδρομικώς.'Ν'.Μ. Β Ι am b-ucat t a 
Δελτάφιον .έλήφθη,«ρόσεχώς'γράφομεν ·— Ι.Ζ. Τον· 
ρ ν ο ύ Σιεβ.ε pa νο ν., Δέλτάριον. καί επιταγήί>λήφθη· 
σαν ερχαφιστούμεν «ολύ.'Σμς γράφβμεντμχυδρομι- 
κώς·—- Α-.Μ..Ζ,«#·εστ.0Λΰν. Έπιστολή-.*χί·φ.ορ2  
τωτική έλήφθησαν, λυ^ούμεθα πολύ ηι« το.λαθος .τμυ 
κονιάκ. θά συνενρηθώμεν καί θά σάς γράψωμεν τα- 
χυδρομικώς.—' Κ. 11. Ζ ο ά ν·ς σ€ ο υ'ργ.'. Επιστολαί 
έλήφθησαν καί έχετε δίκαιον, άλλα Ίκί συζητήσεις αδ· 
ται δέον νά διεξάγωνται δημοσιογραφικώς, καθόσον, 
σκοπός ήμώνίεινε'νάφΟΛίζεταυδλ-ος δικόσμος καί ούχί 
έκαστος .ιδιαιτέρως.— Ε.-ί'-Α'άμον.είΕΛίστοήη. έλη- 
Ϊθη καί Λά φροντίσωμεν. >ά σάς. εΰχαριαίήσωμεν·"’- 

'.31. Π λ ο ι εσ τ .ι ον. '^Επιστολή -έλήφθη χαί. χρ.ρσ· 
εχώ; θά εχητε τά.άΐτούμενα \ γραμματόσημα,—- Δ
Α. Φ. *Αγιόν  πν'εύ μά.’Επιστολη καί περιεχόμενα 
έλήφθησαν. Τ^ει καλώς. ίΑμαμέ,νομεν .χαί νεωτέραν 
σας'ώς γ$άφε,τσ·.πτ.Α. Λ.. Τ.μΛγάν.1 ον; ’Επιστολή 
μέ.περρτχόμεναο έάή^ησαν.'ΐ.Προσ»χώς ..γράφομεν .-π··

4*Έν  Άθήναι.ς έκ τού Τυπογραφείου τών Καταντημάτων Άνίβτη ΚωνστανΉνίδαυεφ


