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« Ζητείτε χαί ίύρήσιτε. *

Ή αεργία όνειδος, ή δ» φ ι λ ο π · ν ί α 
τό πρός τδ ζήν παρέχεται «αντί έν άφθονίφ.

Ύ μ νδν, θνητέ, τδν πλάστην σου, έργαζ ου, δήμιε υργει, 
'Εφεύρισκε, πρβόδευε καί τεχναις θαυματουργεί.

ι
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Βαθέως συναισθανόμενοι την παρ' ήμϊν, «; I 
μη ώφελεν, έλλειψιν συγγράμματος π:ριοδι- ' 
κον, δυναμενου διά τή; ποικιλίας πασαις ταΐς 
τάςεσι’προσιτοΰ είναι καί ωφελίμου, έπι-χει· 
ροΰμεν τή συνεργασία διαφόρων διακεκριμέ
νων λογιών άναπληρώσαι, ώς οιόν τε, το έλ- i 
λεΐπον διά τής έκδόσεω; τοϋ άνά χείρα;, προω- ; 
ρισμένου ίνα καί τους φιλοπόνως περ'. τά γράμ
ματα καταγινορένους καί περί τήν βιομηχα
νίαν έν γίνει πρός τά κρείττενα ένθαρρύνφ δια 
τών ά.μοδίων καί δυνατών αύτώ μέσων, καί 
τοΐς οιλομαθίσι τε καί φιλοπροόδοις τά τή 
προαγωγή χρήσιμα παρέχη, μελίσσι·,ς δίκην 
παν-αγύθεν <ύτά έπισυλλίγων, και τοΐς μή 
περί τής^διανοητικής καί ηθικής αυτών άνα- 
πτΰξεως μεριμνώσι, καί διά μόνης τής φορά; 
τών πραγμάτων προοδεύουσι τών γνώσεων 
τόν πόθον, εί δυνατόν, ώς γε έκ μέση; ψυχής 
Εΰχόμεθα, ένσταλλάξεί καί πρές^μάθησιν αύ
τόν άναζωπυρήσιρ τε καί πβρακαλίσή.

Πεποίθαμεν δ ότι έκ τών ημετερων οι 
αληθώς πεπαιδευμένοι καί προηγμένοι άμφό- 
τερον την τε ηθικήν καί τήν διάνοιαν, καί κα
τά συνέπειαν ειλικρινείς όντες φιλάνθρωποι, 
επιεικείς καί φιλόπονοι, πρός ούδέν έτερον ά- 
ποδλέψουοιν είμή πρός τήν πεόθεσιν τοΰ συγ
γράμματος καί εύαρεστηθήσενται δι’ αύτοΰ 
μεταδούναί τι έκ τών πολλών χρηστόν καί ώ- 
βελιμον τή καθ’ ήμά; κοινωνία, ήμϊν τε καί 
αύτή εύμενώς χαριζόμενοι.

Έπειδή δέ πρό; τοΐς άλλοι; τών κυριωτα- 
των μίλημα ήμϊν Ισεται, ίνα διά τοϋ παρόν
τος συγγράμματος τα πάσης τέχνης καί ε
πιστήμης τήν πρόοδον άφορώντα τώ δτμο- 

’ σίω διοχετεΰωνται, όπως «υντελέσοί τι εις 
τήν τής βιομηχανίας καθ’ όλου έμψύχωσιν, 

I πάσαν δυνατήν εύκολίαν αύτή μεταδιδδν, λό
γω τε καί ίργω, ώς γε μεγίστην έφεσιν πρό; 
τοΰτο αίσθανόμιθα, άρχόμενοι μετά πολλών 
έτών μελέτην καί πόθον τοϋ ίργου ήμών, άντί
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έτέρας εισαγωγής, π-pl ίργασίας καί προόδου 
ολίγα τινά έπί τοΰ παοόντο; είπεΐν προει- 
λόμεθα.

Ότι μεν ούν τδ είναι καί μάλισπχ τδ ευ 
είναι τΟϊς πάσιν ανεξαιρέτως άγρίοις τε χαΐ 
πεπολιτισμένοις άναγχαΐόν έστι χαΐ έπιθυμη- 
τον, πρόδηλον δή χαΐ οΰδενός λόγου χρηζϊΓ 
οτι δέ ολίγοι είσιν οί καί έν τώ παρόντι αΐ»· 
νι το ευ είναι χαίροντες, ούδείς, οιμεθα, δ 
αμφισβήτησών. Καί όμως και τοΰ ήλιου φαει- 
νότερον τυγχάνει ότι ό νΰν αιών δικαίως έπί 
τή έαυτοΰ προόδω σεμνύνεσθαι δύναται' διότι 
ουδέποτε άπδ καταβολής κόσμου, ούδείς τών 
γνωστών τή ιστορία λαών μέχρι τοσούτου 
προαγωγής άφίκετο. Ούδέν έθνος ήκμασε μηδ’ 
έν ευπορία τών πρδς τήν ζωήν μέσων μηδ’ έν 
δυνάμει, καί ούδέποτε άπδ τής άποτάτης άρ- 
χαιότητο; διετίθη πρό; παραγωγήν τε καί ό
λεθρον όσα ευκόλως πάνυ διατίθησιν ή άνθρω- 
πότης τήν σήμερον.

’Απόλυτος κύριος τών έπί τής γής κτισμά- 
των ό ά θρωπος γενόμενος, τά άλκιμώτατα 
καί τά τερατωδέστατα τών θηρίων ήχμαλώ- 
τισε καί έτιθάσσευσίν- εϋ/ερεστερον δέ ήδη 
τήν γήν, τον αέρα καί τούς ωκεανούς έξαναγ- 
κάζων σκυλεύει τε καί λαφυραγωγεί, έκπλη- 
ροΐ τάς πραγματικής αύτοΰ χο«ιας, καί τάς 
φανταστικός αύτοΰ ορέξεις κατά τόν ίδιον 
τρόπον <τοΰ σκέπτεσθαι ικανοποιεί' έπειδή, 
ώς είρηται, οΰ μόνον τήν τοΰ είναι άλλά καί 
τήν τοΰ ευ είναι ανάγκην αισθάνεται. Σπου
δάζει άρα άνενδοτω; ίνα εύρύνη τόν κύκλον 
τής έαυ’οΰ ένεργείας καί αύξάνη τά πρός τήν 
ευτυχίαν, ήν άκαταπαύστως επιδιώκει καί 
πανταχοΰ θηρεύει.

Έγένετο γεωργός, ποιμήν, ποντοπόρος, άε- 
ροβάμων. καλλιτέχνης, επιστήμων, πολλών 
κεκρυμμένων εφευρέτης καί επινοητής.

Ηύδοκίμησεν έν τή γεωργία έπισπεύδων 
τήν βλάστησιν, προφυλάττων αύτήν καί ά- 
φθονωτέρας τάς συγκομιδής άποκαρπούμενος.

Επέτυχεν έν τή κτηνοτροφία, καί ού μό
νον τδ πλεϊστον μέρος τών λιπαρωτάτων, στε- 
ρεωτάτων καί ΰγίιεστάτων τροφών άλλά καί 
τών καλλίστων καί θερμότατων αύτοΰ ένδυ- 
μάτων έκ ταύτης πορίζεται.

Ήρίστευσεν έν τή ναυτιλία καί τή εμπο
ρία, έν τή ποιήσει καί τή ιστορία, έν τή μα
θηματική καί τή αστρονομία, έν τή φυσική 
καί τή φιλοσοφία, έν τή ρητορική καί τή πο
λιτική, έν πάση, ένί λόγω, τέχνη τε καί επι
στήμη, ε'ς δψιστον βαθμόν, οΰτως είπεΐν, τήν 
διανοητικήν πρόοδον άφίκετο.

Άλλά τδ εύ είναι ; Καίτοι δή προηγμένος 
ό άνθρωπος καί τοΰτο τυγχάνων, έξ ανάγκης 
δήπου, άλλ’ όμως πόρρω είσέτι άφζσταται.

Άλλαμήν ούδείς δ μή καταγινόμενος ίνα 
τήν έαυτοΰ περιουσίαν αύζάνων βελτίωσή ώ; 
οιόν τε τήν τύχην ή; έλαχεν. Ούδείς δ μή 
καί άκουσίω; ταχέΐ ή βραδεΐ τώ ποδί τάς 
προσκεκτημένας αυτού γνώσεις πολλαπλάσιά- 
ζων' διότι ούτως δ ά.θρωπος πέφυκεν-

"Αμα τή υπάρξει, καί ή τή; συντηρήσεως 
αύτή; ανάγκη συμπαρέπεται. Ή δε διάνοια 
μηδέ αύτή τή θελήσει ύποτάσσεσθαι δύναται. 
Ού μονον έν τή κοινωνία καί έν σχέσε; πρδς 
διαφόρου; άλλους δ άνθρωπος, έκών άέκων, 
βλέπει, ακούει, μανθάνει, διδάσκεται, μιμεί
ται καί ίπινοεΐ' άλλά καί έν τή άπολύτω έ- 
ρημία ή διάνοια πάντω; γνώσεις τινά; προς- 
κτάται έξ άντιληύεως καί επαυξάνει αύτάς 
διά τής σκέψεως και τή; επαγωγής' διότι μη
δέ καθ’ ύπνους μένει άεργος. Ενεργεί, προ
βαίνει, ύπό μηδενός πράγματος τό παράπαν 
αναχαιτίζεται, καίτοι προσκόμματα τινα καί 
δυσκολίας ένίοτε άπαντώσα. Προοδεύει άρα 
καί ποοάγεται, διότι ή πρόοδος αύτή; νόμο; 
έστι τής φύσεώς.

Μή έπ'.λανθανώμεθα ότι έν τώ άνθρώπω, 
ώ; ζώον θεωρούμε»», ύπάρχει τής ζωής τδ 
έρμέμφυτον, ύφ' ουπερ πάντα τά ζώα έναέριά 
τε χερσαία τε καί ένάλιζ εί; τήν έκπληρωσιν 
τών αναγκών τή; συντήρησε»; καί τής πα
ραγωγής αύτών οδηγούνται.

Καίτοι δέ ύπυ διάνοιας τοσούτω προοδευ
τική; καί έφευρετικής πεπροικισμένο; δ άν
θρωπος, ούχ ηττον ύπείκει τώ ορμεμφύτφ συμ- 
φυεΐ τή αύτοΰ δπάρξει τυγχάνοντι.

Εν τή αρχική δ’ αύτοΰ καταστάσει, ώς 
καί έν τή παιδική αύτοΰ ηλικία τδ δρμέμφυ- 
τον υπερτερεί τής μήπω ανεπτυγμένης δια- 

ι νοίας. Υπάρχει δια παντός' πρός τό καλόν βε· 

τής διαθέσεως αύτοΰ έξήρτηται, άλλ έκ τής 
φορά; τών πραγμάτων, έκ τή; ανάγκης, εκ 
τοΰ έγωϊσμοΰ πολλάκις.

Καθ’όσον όμως ά φορά τής ήθική; τήν πρόο
δον, μεγίστη», άνεκτίμητον αξίαν έχει δ άν
θρωπος πρός ταύτην βαδίζων. Ή τής ηθικής 
πρόοδο; έστι μέν νόμο; τής φύσεώς, άλλ α- 
θλος μέγιστος, δεινότατο; τώ άνθρώπω προ· 
κείμενος, *·/  αύτεξουσίως καί αύτοπροαιρετως 
αύτον τελέσας, άξιωθή τοΰ εύ είναι, πρό; ό- 
π·ρ άπαντες τείνουσι καί άκαμάτως έποφθαλ- 
μιώσιν, όποι ουδόλως υπάρχει πολλάκις αύ
τό έκζητοΰντες καί μηδέποτε δίχα τής ηθι
κής εύρίσκοντες.

Μηδέ πλούτο:, μηδέ δόξα, μηδ’ οίαδήτις 
άπόλαυσι; τό εύ είναι παρέχουσιν.

Φροΰδο; ό πλούτος, κενή ή δόξα, ματαιαι 
καί καταστρεπτικαΐ πολλάκις αί άπολαύσεις, 
καί αί τών θεμιτωτάτων, άνευ τής ήθική; τυγ- 
χ ανουσιν.

Ούδέποτε δ άνθρωπος εύτυχήσει έάν μή 
έπί τή; ήθική; τήν προσοχήν αυτού επιστήση.

Καθ'όσον μέν προοδεύει ή διάνοια, καί ή 
ήθική κάλλιον κατανοείται, άλλς ούδόλως συν 
αύτή πρυάγεταΓ διότι καίτοι φύσει τδ συμ
φέρον αύτή; ή άνθρωπότη; θηρεΰουσα, ουδό 
λω; όμως καλώ; τοΰτο έ-.όησ-ν είσέτι.

Καί αύτή δη ή ήθική προωδευσεν, άλλά 
τά μέγιστα είσέτι καθυστεροι.

'Γπηρξαν άνδρε; πολλοί καί μεγάλ ι, οίτι. 
νε; υπέρ τής προόδου αύτής, ή μάλλον ύπέρ 
τή; ευτυχία; τής άνθρωπότητο; είργάσθησαν, 
έμόχθησαν, έόίδαξαν, άλλ’ ή φωνή αύτών 
λίαν βραδέως, μετά πολλάς γενεάς ήκούεθη, 

ι ανεγνωρίσθη, καί όμως ή διδασκ>λία αύτών 
: ήκιστα ίν πράξει έτέθη. Διό καί ή ανατροφή 
I τών ανθρώπων ούκέτι έδραιώθη' ή συνεννόησις 

πιρί τε τό καλόν καί τό κακόν ούκέτι επήλ- 
θε, καί αί καταστοοφαί καί τά έκ τών στε
ρήσεων δεινά λυμαίνονται τά; πολει;, τάς κοι 
νωνία;, τά; οικογένεια;, πτωχόν τε καί πλού
σιον' διότι καί τά δεινά προοδέυσαν καί ·ση- 
μέραι προοδεύουμε»' διότι ούπω έδιδαχθη ό 
πραγματικός τρόπος τοΰ εύτυχεϊν

Τά πάντα δ άνθρωπος παρεξήγη.σε καί 
καθ' όλα εί; δπερβολάς έξώκειλεν. Αΐσθάνε-

βαίως οδηγεί, άλλά πολλάκις ύπό τοΰ ΕΓΩ 
διαστρέφεται, καί άπειράκις παρεξηγήσας τά; 
τάσεις τοΰ δρμεμφύτου δ άνθρωπος, όπως συν
τηρήσει καί υπεράσπιση τήν έαυτοΰ ύπαρξιν 
μορίων καταστροφών τοϊ; δμοίοις αύτοΰ έγέ
νετο πρόξενος, ακαταλόγιστων ωμοτήτων καί 
άπειρων συμφορών καί ολέθρων, ώς έν τή ίστο 
ρία άναγί'-ώσκομεν. 'Ολοκλήρους πόλεις έδήω- 
σεν καί δλοκλήρους λαούς καί έθνη έξώντωσεν, 
ών τινων μόλις τά Ονόματα τήν σήμερον γνω- 
ρ ίζομεν.

Καί έν τή καταστροφή άρα ό άνθρωπος 
προώδευσεν' ταΰτα δέ πάντα ύπέρ τού είναι 
καί τοΰ εύ είναι άγωνιζόμενο; Καί όμως ού 
δόλως τοΰτο είσέτι Ζατώρθωσβν' ού μόνον τό 
ευ είναι, άλλά μηδ’ αύτό τό είναι απλώς έξ- 
ησφα> ίσατο, ώ; γε δεΐται.

Πόσοι αίώ'-ε; ένόχθησα»; .τόσοι μεγαλοφυείς 
άνδρες ήθλησαν; πόσαι καταστροφαί έπηκο- 
λούθησαν; είς πόσα; άνακαλύψ-ις, έφευρέοει; 
ζαΐ έπινοίας οί άνθρωποι προήχθησαν; ΙΙάν- 
τες οί λαοί, πάντα τά έθνη πολλούς νόμου; 
μετέβαλλον καί πολλά ήθη καί έθιμα παρη- 
τήσαντο" ού μήν δέ, άλλά καί πολλά θρη
σκεύματα παρηλλαςαντο' άλλά ολίγοι είσετι 
οί εύποροΰντες καί άνετβν δή σχετικώς βίον 
διάγοντες. Πάντες εργάζονται, πάντες αγω
νίζονται πάντες κοπι<9σιν, άλλ*  ούχί καί πάν 
τες τόν τρόπον τή; έργασίας έγνώοισαν μη
δέ γνωρίζουσιν.

Καλοί τε καί κακοί, εργατικοί τε καί φυ
γόπονοι, άκάματοί τε καί οκνηροί, δραστήριοι 
τε καί νωθροί, ύγειεΐς τε καί ανάπηροι καί ά
κουσίω;, προαγόμεθα είπεΐν, άκαταπαύστως 
εργάζονται’ άλλ' ούχί καί πάντες έπιστήμνι 
τινί καί τέχνη ένεργοΰσιν, άλλά κατά τόν ί
διον τρόπον έκαστος, εκ τοΰ δρμεμφύτου, έκ 
τής άναγκης είσέτι τού είναι, καί ούχί έκ τής 
άναγνωρ σεω; τοΰ καθήκοντος τή; εργασίας.

Κατά πάντα ή άνθρωπότη;, καίτοι μή πά
σα, προώδευσε’ διότι τά πάντα έν τή φύσει 
τοιαΰτα προοδευτικά τυγχάνουσιν. Νόμω τή; 
φύσεώς ό άνθρωπο; προοδεύει, καί ούδεμ'-α 
αξία αύτώ οφείλεται, καθ’ όσον αφορά τήν 
δια βητικήν πρόοδον, ήτις ούχί έκ τή; θελή- 
σεω; μηδ' έκ τής προαιρέσεως, μηδ’ έκ μόνη;
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ται τήν ανάγκην τοΰ έργάζεσθαι, και έργα- 1 
ζεται ινα τά μέσα της Εαυτού συντηρήσεω; 
προςκτήσηται- οΰτω δέ χαί τον νόμον τής έρ
γασίας έκπλνροΐ και τον της συντηρήσεως.

Άλλά μηδ' ίνα καλώς καί ώφελίμως έργά- 
ζωνται ο;· άνθρωποι, δ<όντω; ανατρέφονται μηδ’ 
έν εύεξία τε καί ρώμγ συντηρώνται 'Εργάζον
ται, διότι ούχ Εστιν άλλως γενέσθαι*  διότι 
αύτή ή φύσΓς εργάζεται.

Ή εργασία έστι νόμο; τής φύσεως- τά πάν 
τα κινούνται κα'ι ένεργούσιν- ούδαμοΰ τής κτί
σεως υπάρχει αδράνεια- ούδέν περιττόν έν τή 
δημιουργία, ούδέν άεργόν που κείται’ αύτός 
ό θ*ος  εργάζεται, έ-εργεϊ, προνοεΐ υπέρ πάν
των καί πρός τό βέλτιστον τέλος αύτά διευ
θύνει. Έθη/.ε νόμο .ς αναλλοίωτους, καθ’ οΰς 
τά πάντα ίπ.δρώσι πρός άλληλα καί άλληλ- 
εγγύως διέπονται.

Τό σάμπαν εργάζεται, καί κατά τους νό
μους τούτους παράγει, ζωοπο-εϊ, αναγεννά 
ται, μεταμορφοΰται, προβαίνει, προοδεύει, τε
λειοποιείται.

Καίτοι δέ, ώς ζώον,ό άνθρωπος, άναγκαίως 
επεται τοίς νόμοι; τής φύσεως- δύναται ό
μως άντιστήναι αυτοϊς καθ’ όσον αφορά τήν 
ηθικήν πρό .δον χαί τήν τελειοποίησιν- δύνα
ται καθυστερίσαι άλλά καί ό,τι ταχιον τή 
τελειότητι φθάσαι.

Έχει πλήρη τήν ελευθερίαν τής ένεργείας, | 
τό αυτεξούσιον άπεριόριρτον, ούδέν δύναται ά- 
ναγκίσαι αύτόν τδ καλόν προαιριϊσθαι, έάν 
μή ουτος αύτός ώ; τοιοΰτον τό πράγμα έννοή· 
στ, καί αύτοπροαιρετως αύτό άσπασθή.

Ούδέν δύναται βιάσαι αύτόν κακοποιήοαι, 
έάν μή αύτό; ουτος θελήση έκ πάθους τινός 
ή έκ σφάλματος τό κακόν πραξαι

’Εχων ό άνθρωπο; τό αυτεξούσιον καί την 
ελευθερίαν τής ένεργείας, εύκόλω; δύναται έ- 
πισπεΰσαι τήν έαυτοΰ πρόοδον, εάν σπουδά- 
ση τήν έογααίαν αυτού κανονισαι*  έάν εργάζε
ται, προοδεύσει βεβαίως- άλλ’ άν τακτικώς 
χαί λελογισμένοι; έργάζηται, τήν προαγωγήν 
αύτοΰ επισπεύσει" διότι έργασ'.α μέν άνευ προό
δου ούίαυ.ώς ϋπάρχειν δύναται- προοδος δέ 
άνευ έργασίας μηδ’ έγένετο, μηδ' εσεταί ποτέ 
έν τή φύσει.

Ή εργασία διπλοΰν σκοπόν Εχει, τήν συν- 
τήρησιν τίς σωματική; ζωής καί τήν προοδον 
τής άυλου έν τω άνθρώπω ουσίας' ή δέ πρόο
δος διαιρείται =ις διανοητικήν καί εΐς ήθικην. 
’Επίσης δέ καί ή εργασία εΐς σωματικήν και είς 
διανοητικήν διαιρείται. Ή διανοητική ποοο- 
δος ύπό τή; βορά; τών πραγμάτων ώ; έπι το 
πλεϊστον άναπτύσσετα;, ή δέ ηθική, καίτοι τή 
διανοητική δυναμένη συνέπεσθαι, ουδέποτε ό
μως μέχρι τοΰδε έκ παραλλήλου συν αύτή 
έβάδισε- διό καί οΐ τά μάλιστα ανεπτυγμένοι 
τίν διάνοιαν πολλάκις τάς ώμοτάτας τών 
κακιών διεπράξαντο.

Ή δέ ηθική πρόοδο; άπό τής καλώ; εν
νοούμενης ανατροφή; τής τή φύσει τοΰ ανθρώ
που έμπρεπούσης αναπτύσσεται. Ταύτην δή 
τήν πρόοδον παρά τοΰ ανθρώπου δ θεό; απαι
τεί, καί διά ταύτην καί μόνην αύτον άντα- 
μοίβεε καί έν τή παρούση ζωή και έν τώ 
μέλλοντι. λύτη έστίν ή καλλίστη τών προό
δων, ήτις πάσα; τά; άλλα; τά μέγιστα βυη- 
θ.·ΐ, διδάσκουσα τήν αυθόρμητον καί αϋτο- 
προαίρετον έκπλήρωσιν τών πρός τόν θεόν, 
πρό; έαυτόν καί πρός τόν πλησίον καθηκόντων. 
Καί όμως μόνη αΰτη είσέτι παοασάγγας ό
λους καθυστεροί" δώ καί έλάχιστον της άν- 
θρωπότητο; μέρος είσέτι όπωσοΰν έπολιτίσθη 
καί έξηυγενίσθη.

Ή ηθική πρόοδο; ουδόλως επιβάλλεται ύπό 
τή; φοράς τών πραγμάτων- δέον ίνα δ άν
θρωπο; θέληση και τού; άλλου; ώφελήση. Καί 
αΰτη έστίν ή καλλίστη τών εργασιών και τών 
ευτυχημάτων.

Τότε ό κόσμος ευτυχήσει, δτε ή ηθική 
προοδεύσει, ο ε δ άνθρωπος ύπέο τοΰ κοινού 
καλού έργασθήσεται, ι-α τοίς πάσιν ωφέλιμος 
γένηται.

Τότε ή άνθρωπότης πραγματικώ; προο
δεύσει, όταν διδαχθή δεόντως τά δρ^ίμτυ- 
τα διευθύνειν, όταν άνατραφώσι παντ-ις ίνα 

' ισοτίμου; πάσα; τάς τέχνας καί -εβαστές 
πανδήμω; άνακυρήξωσιν, όταν μηδείς δυστά- 
ζη γεωργόν είναι ή ποιμένα, σιδηρουργόν ή 
αρτοποιόν, όταν καλώς γνωρίσοισι τί παρά 
τή; έργασίας οφείλει Ε αστός προσδοκάν, όταν 
τέλος πάντων οΰ μόνον την δικαιοσύνην ζη-

τώσιν άλλά καί διδώσιν αύτήν τοίς έργα- 
ζομένοις.

Αιτείτε, καί δοθήσεται ήμΐν’ ζητείτε, καί 
εύρησετ». Τώ άνθρώπφ εναπόκειται τό έργα- 
ζεσθαι υπέρ τού πραγματικού αυτού συμφέ
ροντος. ’Αρκεί, ίνα θέληση' άοκεΐ, ίνα ζητήση, 
καί ούδέπο-.ε στερηθήσεται, εκτός έν ταΐς 
θεομηνία·.;. Τό πραγματικόν δ'ε αύτοΰ συμ 
φέρον έστι τό υπέρ πάντων έργάζεσθαι, ίνα 
πάντες έν άεθονία έχωσι τά πρός συντήρησιν
επιτήδεια, διότι καί εν αφθονία ή φύσις πα
ράγει, έαν γνωρίζη ό άνθρωπος έργάζεσθαι.

Συγκεφαλαιούντες έπί τοΰ παρόντος έπα- 
ναλαμβανομεν λέγοντες ότι ή εργασία έστι 
νόμο; τής φύσεως αναγκαίο; παντί δημιουρ
γήματα

Μήτηρ έστι τής προόδου, ήτις επίσης νόμο; 
τή; φύσεως τυγχάνει αναγκαίο; παντί έμψύ- 
χω- επιβάλλεται δηλονότι ύπό τής φοράς τών 
πραγμάτων- άλλ' ή ήθική πρόοδος τω άνθρώ
πω εναπόκειται, καί έφείλει ίνα κανονικώς 
καί δεόντως έργάζηται, όπως τάχι.ν αυτή ά- 
φίκηται πολλών στερήσεων, κακουχιών καί 
δεινών μετά πάντων ΕαυτΟν σώζων.

Έλπίζομεν δ’ ότι εΐ; τό μέλλον, άν θεός 
διδώ, εζομεν τήν εύκαιρίαν ίνα, επανερχόμε
νοι, έπί τό έκτενέστερ-.ν καί μερικώτερ’.ν τό 
θέμα ήμών άναπτυςωιιεν.

Η ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΕΙ 

« ΦΙΛΕΡΓΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. »

Άπό πολλών δεκαετηρίδων πολλαχοϋ της 
Ευρώπης ύφίστανται διάφοροι φιλάνθρωποι 
καί άλληλοβοηθητικαί Έταιρίαι, ών τινέ; μεν 
σκβποΰσι τό χορηγεϊν ποσόν τι χρηματικόν 
η σιτηρέσιον ταΐς χήραις καί τοίς όρφανοΐς 
τών άποβιούντων μελών, τινές δέ τό παρέ
χει*  βοήθειας τοίς άσθενοΰσιν έταίροις καί 
τοϊς οίκογενείαις αυτών- ετεραι δέ τό προμη- 
θεύεΐν τοΐ; μέλεσι πάντα τά τής ζωή; χρε'ώ- 
δη ιίς συγκαταβατικά; τιμάς, καί Ετεροι τό 
παρέχειν πάσαν ασφάλειαν τή; έργασίας καί 
παιδεύσεως τών τέκνων τών εργατών, καί

παντοειδείς έν ένί λόγω τοίς συμβαλλομέ'.οιί 
βοήθειας.

’Από δεν-απενταετ ίας δε πολλαί καί έν τή 
πολει ταύτη, ηρξαντο συνιστάμεναι ’Αδελ
φότητες, Λέσχαι καί Έταιρίαι φιλάνθρωποι, 
φιλόπτωχοι καί φιλεκπαιδευτικοί, αίτινες 
καιτοι μή αλμασιν αΰτα(ί αυτα; δυστυχώ; 
προοδεύουσαι, ούχ ηττον δμω; αξιέπαινοι οι-
κοθέν είσι διά τε τόν σκίπόν αύτών καί διά 
τήν ώ; οίόν τε έχπλήρωσιυ αυτού μηδενός ά- 
τομικεΰ συμφέροντος Εχονεος.

Αί έν Ευρώπη τοιούτου είδους έταιρίαι 
προωδευσαν τά μέγιστα- διότι βασίζονται-έπί 
τοΰ ατομικού συμφέροντος τών ίταίρων, οΐτι- 
νες κατά μυριάδας προστρίχουσι, καί τά χρη
ματικά αύτών κεφάλαια όσημέραι πολλαπλα- 
σιαζονται και καθ’ Εκατομμύρια φράγκων καί 
λιρών άριθμοΰνται.

Αί δέ ένταΰθα ’Αδελφότητί; καί Έταιρίαι 
εΐσι πράγματι φιλάνθρωποι, διότι ούδέν μέλος 
αυτών άτομικώς ωφελείται, άλλ’ άπαντα κα- 
ταβαλλουσιν εκ τών ιδίων όπερ τών πτωχών 
και τών ενδεών, εργάζονται άπαντα, καί ό
σον δύνανται τοΰ; άπορωτέρου; βοηθούσιν.

Τοΰτο δέ έστιν ηθική πρόοδος, ή πασών υ
πέρτατη.

Μεταξύ τών έν τή πόλει ήμών φιλανθρω
πικών Αδελφοτήτων διακρίνεται ή «Φίλερ
γος 'Εταιρία,» ήτις ού μόνον έπί τό έπωφε- 
λέστερον βοηθει τού; χρείαν Εχοντας, αλλά 
καί έπί τό άξ οπρεπέστερον τω τε διδόντι 
καί τώ λαμβάνοντι, και πολλά καλά τοϊς έν- 
δεεΐ; ήμών άδελφοΐς προοιωνίζεται.

Ώ; Σύμδολον έχει «άεργίη όνειδος,» δθεν 
αρχεται και ή ρήτρα τοΰ άνά χεΐρας συγγράμ
ματος, όπερ, είρήσθω έν παρόδφ, άποκαλεΐται 
Φιλεργός καί οϋχί Φίλεργος, τόν αύτόν 
σκοπόν, έφ’ όσον δυνηθήσεται, πρός τοϊς άλ
λοι; έπιδιώξον.

« Ή έν Κωνσταντινουπόλει Φίλεργος 'Ε
ταιρία προτιθεμένη αμέσως μέν τήν κατά τό 
δυνατόν ύλικην συνδρομή» καί ύποστήριξιν τών 
απόρων εργατών άνευ διακρισεω; φύλου, θρη
σκεύματος ή έθνότητος, εμμέσως δέ τήν διά 
τής ένισ χύσεως τής έργασίας έ- 
ξάλειψιν τών καταμαστιζόντων
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τους ήμετέρους σ υ μ π ο λ. ί τ α ς δ ε ι 
ν ο π α θ η « ά των, παρέχει αύτοΐ; αίτοΰσιν 
άτόκω; καί έπί επιστροφή ποσον τι χρηματι- 
κ.δν, η τδ ισότιμον τούτων είς όργανα χρησι- 
μεΰοντα προ; έξάσκησιν τή; εργασία; αύτών.

«Ή Εταιρία προϊόντος τοΰ χρόνου καί κα
τά τούς πόρους αυτί; θελει μεριμνήσει πρός 
μείζω έπέκτασιν τών εργασιών διευκολύνου- 
σα τήν έ ξ ά π λ ω σ ι ν τής εργασίας 
καί πιριστέλλουσα διά παντός ηθικού μέσου 
τάς όλεθρίας τή; αργία; συνέπεια;-»

Τοΰτο δ» έξ όλη; τή; δυνάμεως τοΰ όντος 
ήμών εύχόμεθα, και έκ τών πρυτε'ρων πεπει 
σμεθα ότι ούτως ίσεταΓ διότι ού μονον τα 
πλεΐστα τών μελών τή; έν λόγω εταιρίας, 
καθ' όσον γνωρίζομεν, διακρίνονται επι φι*  
λανθρωπία, καί ύπδ τοΰ αισθήματος τή; κα
λώ; έννοουμένη; αγαθοεργίας έμπνέονται, άλ
λά καί μετά ζήλου καί δραστηριότητος ΰπερ 
αύτής άκαμάτως εργάζονται καί μεριμνώσιν.

Ή έταιρία αΰτη συνεστήθη κατά τδ έτος 
1866 και πολλούς άπορους έργάτας συνδρα- 
μοΰσα έχει ήδη ενεργητικόν έκ τεσσάρων πε
ρίπου χιλιάδων λιρών, συμποσωθέν έκ τή; 
έτησίας συνδρομής έκάστου τών μελών τή; 
έταιρίας, έκ τών εισφορών τών μεγάλων αύτής 
ευεργετών καί τών δ ωρητών καί έκ τοΰ προϊ
όντος τοΰ κατά πάν έτος διδόμενου ύπέρ αυ
τή; χοροΰ.

Μεγάλοι βυεργέται τής έταιρίας είσι, προ; 
τοίς άλλοι;, οί κ. κ. Χρηστάκη; Ζωγράφο; 
καί Γεώργιος Ζαρίφης, οί πανταχοϋ, ένθα 
άγαθον, παοόντες καί ένεργητικώτατον μέρος 
λαμβάνοντες.

Δωρηταί δέ είσιν οί ενταύθα αδελφοί κ.κ. 
Ο. καί Μ. Νεγρεπόνται.

Τήν Φιλεργδν ‘Εταιρίαν κοσμοπολιτικήν 
ούσαν έξ όλων τών εθνών τή; πρωτευοΰση; οί 
φιλάνθρωποι ύπεστήριξαν.

Τήν πρωτοβουλίαν δέ τή; συστασεω; αυτής 
έσχεν δ κατά πολλά αξιέπαινος κ. Ιωάννης 
Βρετδς, όςτις πρώτο: έλαλησε περί αύτής όια 
τή; παρ’ αύτοΰ εκδιδομένη; τότε έφημεριδο; 
«’Ομόνοια». Συνεμόχθησαν λε αυ-ώ υπέρ τή; 
ίδρΰτεω; οί ομογενείς -κ. Ιωάννη; Μακριδης 
Δημήτριος Άλεξανδρίδη;, Γεώργιο; Μωϋσια-

δης, Ιωάννη; Τανταλίδης, Γαβριήλ Σοφο
κλή;, ΙΙερικλή; ΙΙορτοκάλλης, καί έτεροι.

Πρό; έμπέδωσιν δέ καί εύόδωσιν τοΰ έργου 
ένεργητικώτατον μέρος έλ’βον οί κ.κ. Σπυρί
δων Μαυρογένης, Βασίλιιο; Σαρακιώτης, 
Κλεάνθη; Σκαλιέρης, Κωνσταντίνος Άνθό- 
πουλυς, ’Εμμανουήλ Αλευρόπουλος, καί πολ
λοί άλλοι, ών τά ονόματα κατά καθήκον προ- 
θΰμως αναγράψομε» έν τοΐ; έπομένοις, άμα 
ώ; λάβωμεν τά; άπαιτουμένας άκριόεΐ; πλη
ροφορίας. Οί κύριοι ουτοι, ώ; πληροφοροόμεθα 
πολυτρόπω; ωφέλησαν τήν έν λογω έταιρίαν 
καί έπί τά κρείττω αύτήν προήγαγον ότέ μέν 
διά τής χρηματική; αυτών συνδρομή; ότέ δέ 
διά τή; αύτοεπαίνου εργασία; αύτών zat δρα
στηριότητα;·

Η ΜΕΛΙΣΣΑ

Ή μέλισσα τδ θέρος εργατική 
δέν τρέχ' εις κάθε μέρος έδώ κ’ έκεϊ’ 

νά εΰρτ; ρόδα θέλει, νά πΰτισθή, 
γλυκύ νά κάμφ μέλι, νά έργασθή 

καί τδν χειμώνα μέλλει ν’ άναπαυθ^.

Ή πεταλούδα τρέχει χωρίς σκοπον, 
ούδέ φροντίδα έχε: ουδέ καρπόν.

Πέτα καί χρόνον χάνει πέτα φαιδρώς, 
άλλ’ όμως αίφνης φθάνει χειμών ψυχρός, 

καί τότε θ’ άποθάν^ αύτή οκληρώ;.

Διδάσκει τά παςδία τοιαυτ’ είκων. 
κακόν ή άεργία, πολύ κακόν.
Ή νέα ήλίκία είν’ ανθηρά’ 

εϊς έαρ τώρα ζώμεν’ άλλά περά , 
λοιπόν άς έργασθώμεν άπο μικρά.

Έργα καλά προσεκτικά!
Μακράν, μακράν ή Οκνηρία ! 
’Ας έργασθώ, τότ’ ευτυχώ.

Πτωχός^θά γείνρ ό .αργός. 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Τ0Γ ΓΑΜΟΪ.

ΜΕΑΕΤΑΙ
Έπι τοΰ έρωτος, τή; . υτυχίας, τής εμπι

στοσύνη; καί τών συζυγικών συμπα
θειών καί αντιπαθειών.

ΖΗΛΟΤΥΠΙΑ.—ΜΟΙΧΕΙΑ.— ΑΙΛΖΪ 
ΓΙΟΝ,— ΑΓΛΜΙΑ.

Ύπδ
A. DEBAY

Ό σοφώτατο; ουτος Γάλλος συγγραφεύ; 
φιλοσοφικοί; έξετιζων τόν γάμον διά τού εϊ- 
ρημένου πονήματό; τ υ, είιμεθόδως διά τή; ι
στορίας, τών νομ,ων κα: τών -χρηστών τή; 
πείρας παραδειγμάτων δίδασκε: μετά λόγου 
εν πρώτοι; τί έστιν ό γάμος, τί; ό σκοπός 
αύτοΰ, πώ; ο. σύζυγοι δόνανται νά ζώσιν εύ- 
τυχ-ΐ; αί άγαπώμενοι πάντοτε, καί συνά ,ει 
ότι ό γάμο; ού μονον επιβάλλεται τ ϊ; άν- 
θοώποις, αλλ.ά ■ αί άποδείκνυσιν ότι οί άγα- 
μοι και οι κ κω; μεταχ ιρι,Ο'Έ οι την συ- 
ίυγι -ήν ζωήν είσιν αυτόχρημα υβρισταί τοΰ 
θείου λαγού καί το νεωτέρου εςευγ:ν.σμοΰ 
τής κοινωνίας. Ένδιατρ:?-· επί τών αυ.οιβαί 
ων καθηκόντων τώ» συζύγων, έπί τής π:ός 
άλλήλυυ; συμπεριφορά; καί έπί τή; ατι-.λ- 
ληλου α στροφή; τήν όποιαν χρεωστηΰσι νά 
δίδωσιν εί; τά τέ-να των και πρό πάντων 
εΐ; τά κορασια.

Τοΰτο μόνον μετά παρρησίας λέγομε» ότι 
επισταμένω; άναγνώσαντες τό βιβλ'.ον έθέλ- 
•χθημεν, έδιδάχθημεν, καί κατά συνέπειαν 
καθήκον ημών εθεωρησαμ.εν νά μεταεοάσω- 
μεν αύτό εί, τήν καθ’ μά; γλώσσαν καί νά 
τδ παραθεσωμεν εις τήν κοινωνία·, ού ιι,ί’ον 
ω. ωφέλιμον αλλα και τα μάλιστα αναγκαίο» 
διά τά; σοφά; καί πλούσιας αύτοΰ διδασκα
λία;, καί προ πάντων διά τήν εντελή συμφω
νίαν αυτού πρό; το πνεύμα τή; Ανατολική; 
’Ορθοδόξου Εκκλησία;.

Συνιστώντες αυτό είς τήν άνάγνωσιν καί 
μελετην παντός ανθρώπου έγγαμου ή άγαμου

κ ι ί ’ω; πατρός οίκογενεία-, π·ποίθ·χμεν ότι 
προσφέρ'-μεν τδ κατά δΰναμιν εί; τδ καθ’ ή- 
μάς σεβαστόν Κοινόν.

A. Ν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΩΤΟΝ.

ΙΙερί Γάμου κατά τάς έποχά,', τά 
κλ ατα και τα ήθη τώ οιαφόρω λαών.

I ο δρμέμφυτον τή; παραγωγή; εΰρηται 
τ.'.'ρά πάσι τοί: έμξ: ι; ουσι, καί έγκαθίστησι 
την υπαρςιν καί τήν διάρκειαν τοΰ είδους, 

μεν τ ί; ζώοις ή τών φυλών προσέγγ:- 
ορμεμφυτως τελείται’ υπακουουσι τώ νο- 

μφ τής φύσεο>;’ παρά έ τώ άνθρώπω, όςτις 
τα αυτά έχα όργανα, τό αύτό όρμέμφυτον, ή 
ε/ω 'ΐ; τών. φυλών, καθιερωμένη ύπδ τών νό
μων. η · αφ-,ροι; εΰεσιν ύπείκουσα,ονομάζεται 
γάμος. Α / λ’ οί νόμοι ουτ ι καί τά έθιμα, άν 
θρωπίνης συστασεω;, ποικίλλονται κατά τά 
κλίματα, τούς λαού; καί τον βαθμόν του πο- 
λιτισμοΰ.

Εν .'.-.ύωπη, και εν γίνει, κατα τα; εύ
κρατου; ζώνας, επικρατεί ή μονογαμία’ δ ά
νήρ δηλ δή συνενοΰται μετά μιας μόνη; γυ- 
ναικός. ’() φυσικό: δε λόγος τής μονογαμίας 

. ευρητ:··. εν τα ς γεννήσεσι τί,ν θηλέων, αιτι- 
νέ; ε :·.ν έ ν.νήκ ντα καί έξ πρός εκατόν άρ- 
ρενας. Τοΰ πολιτικού δέ λόγου ξένου τώ ή- 
μετέρω αντικειμένου τυγχάνοντος, όλίγιστα 
περί αύτοΰ λαλήσομεν.

Έν ταΐς θερμαΐς χώραις, ή αναλογία τών 
ά ρένων πρός τάς γυναίκα; αντίστροφος τυγ 
χά ει’ υπολογίζονται εκατόν προς έννενηκον- 
τα καί έξ άρ. να;, όθεν καί η πολυγαμία, ή
τοι πολλαί γυναΐκε; διά ένα άνδρα. Πολίτι
κα'. δέ θεωρία·, έποιησαν εν Άσία καί έν Α- 

ιζή τήν πολυγαμίαν έντολήν θρησκευτικήν. 
ΙΙα.ειηρήθη ότι αί γυναίκες προώρως έστε- 
ροΰντο τήν ύυναμιν τοϋ γεννάν, καί δ σκοπος 
τών ••ομοθετων ην το ' ίκίται χωράν απέραν
των κα: έρημον. Ό ευρωπαϊκό; πολιτισμός, 

διεισδύει κατά μικρό» παρά τοΐς βαρ- 
! βάροις λιοϊς, σπουδαιω; έτροποποίησε τήνέξιν
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ταύτην" διότι, έπί τών’ ήμερων ήμών, πολλοί 
περιηγηται έσημείωσαν ότι ή πολυγαμία οΰ- 
χί γενική έτύγχανε μεταξύ τ&ν "λαών τού
των, δτι μόνον έν τή πλούσια τάξει εύρί- 
σκετο, καί σπανίως έν τή τών πτωχών, ώςτε 
κατά συνέπειαν εί; τά φιλήδονα ήθη τοΰ 
πλουσίου άποδοτέα. ’Εξάγεται δέ εκ τί; κα- 
ταστάσεως ταύτης τών πραγμάτων ότι οί 
πολύγαμοι λαοί εισι νωθροί, έκ ειευρισμένοι, 
βάρβαροι, καί κλίνουσι τή' κεφαλήν ύπό τοΰ 
δεσποτισμοΰ τδ σκήπτρον.

Επί τέλους δέ, παρά τοϊς έθνεσίν, έν οΐ; 
έ άριθμος τών γεννήσεων τών θολέων κατά 
πολλά ανώτερος τοΰ τών γεννήσεων τών άρ- 
ρένων τυγχάνει, μία μόνη γυνή εύρίσκεται 
διά πολλούς ανδρας, ώς συμδαινεί παρά τοίς 
θίβετανοϊς, τοΐ; κατοίκοις τής Βεντάμης, τής 
Νηπώλης καί τής ’ΐάβας Ή τών γυναικών 
σπανις ήναγκασεν αύτούς είς την πολυα ν- 
δ ρ ί α ν' άλλ ό τ· ιοΰτος γάμος, όςτι; παρα
βλάπτει τήν πατρικήν στοργήν, τροποποιεί
ται όσημέραι, άφ’ού οί άνδρες απέρχονται ζη- 
ττ,σοντες γυναίκας είς άλλας χώρας, καί λή
ξει καθ ολοκληρίαν εξαφανιζόμενος.

Πράγμα δέ άναντιρρητον" ή μονογαμία διε- 
δόθη έπί τής γής έπί τδ γενικώτερον η ή πο
λυγαμία. Οί μεγάλοι λαοί τής άρχαιότητος 
ησαν μονόγαμοι, καί δ νεώτ-ρος πολιτισμός 
ήσπασατο τόν γάμον τοΰτον ώς τόν κάλλι- 
στον πρός το γένος και τά ήθη.

Έάν ήδη καταβώμεν τήν ζωικήν κλίμα
κα, μέλλομεν ίδεϊν οτι οΰχί τω άνθρωπίνω 
μόνω γενει ή μονογαμία περιορίζεται. Ύπάρ 
χουσι καί πολ.λά ετερα είδη έν αυστηρά μο
νογαμία έξ όρμεμφύτου ζώντα καί άποθνή- 
σκοντα. "Αμα ικανά μίξεως γενόμενα, τά άρ- 
ρενα τών ειδών τούτων εκλέγονται εν θήλυ 
καί μέχρις έσχατων μάχονται κατά τών διαμ- 
φισβητούντων αυτό' άφ’ή; στιγμής 
σιν, γ, έ-ωσις περαίνεται διά. βίου. Ούδέν άπι 
στίας παράδειγμα γνω;τδν υπάρχει μεταξύ 
αυτών, καί μόνον μετά τόν θάνατον τ'.ΰ ένός 
το έτερον νέαν εκλογήν ποιείται. Μνημονεύ
σομε·' δέ ποικιλιών τινων τών πιθήκων" ό κά- 
στωρ, ή άλώπηξ, τό σαρθέριον, δ άσπάλαξ, 
ουδέποτε έχουσιν εΐμή μίαν μόνην σύντροφον.

’ δελφ*-  αύτοΰ νυμφευθή. Παρά

νικήσω-
:ι·

Παρά τοϊς πτηνοΐς, ό αετός, ό ιέραξ, ό πελαρ 
γός, ό κύκν.ς, ή περιστερά, κτλ·

Πάντα τά ύπό τής φύσεως τεταγμένα 
πραγματα νόμοι εΐσίν αναλλοίωτοι, οϊτινες 
έχουσιν ίδιον τρόπον έκτελέσεως" άλλ.ά τά 
ύπό τών άνθρωπων συνιστάμενα πράγματα 
εί; μυρίας μεταβολάς κατά τό μάλλον και 
ηττον σοφάς υπόκεινται, και κατά τό μάλλον 
καί ηττον παραδόξους" τοΰθ δπερ αποδείξει 
ήμΐν ή περιγραφή τών γάμων καί τών τελε
τών αύτών παρά τοΐ; διάφοροι; έθνεσι καί 
λαοί; τοϊς διεσπαρμένοι; έπι τής γηίνη; 
σφαίρας.

Εν Άσία, τή κοιτίδι ταύτη τοΰ ανθρω
πίνου γένους, ύπήρχον λαοί, ών οΐ νόμοι έ- 
πετρεπον ιφ πατρί λοβεϊν ώ; σύζυγον τήν 
έαυτοΰ θυγατέρα, τω υίώ συζευχθήναι μετά 
τής μητρδς αύτοΰ, καί τω άδελφώ νυμφευ- 
θήναι μετά τής αδελφής αύτοΰ Οΰτω παρά 
τοΐ; Πέρσαις, τοϊς Άσσυρίοις, τοϊς Πάρθοις 
καίτιοιν έτεροι; άρχαίοις έ'Ινεσιν, ό άνήρ ή- 
δύνατο συνενωθήναι μετά τής γυναικός ήτις 
αύτόν έγέννησεν. Παρά δέ τοϊς άρχαίοις Έλ- 
λησιν, ό γάμος μεταξύ τέκνων τής αύτή; μη- 
τρος άπηγοεεύετο, άλλ’ έπετρέπιτο τοΐ; τοΰ 
αύτοΰ πατρό; τέκνοις. Παρά τοϊς Αιγύπτι
οι;, τοΐ; Άραψι, τοΐ; Άταπεσκίοις, τοΐ; Νι- 
χιουαίοις, τοΐ; Περουβιανοί;, τοΐ; Σι»μίοις, 
κτλ-, ελεύθερο; ην έκαστος ίνα μετά τή; ά- 

. , Ταοτά- 
ρ·ις, τοϊς Σκύθαις, τοϊς Χιλιανοΐς, τοΐ; Κα 
ραϊβαις συχάκιζ ό πατήρ συνήπτε γάμον 
μετά τή; έαυτοΰ θυγατρός.

Παρά πάσι σχεδόν τοϊς ασιανοί; καί ά- 
φρικανοΐ; λαοί; ή πληθύς τών γυναικών πα
ραδεκτή τυγχάνει, έν ω έν θηβαίτη, έν Νη- 
πώλη καί ’Ιάβα, πολλοί άνδρες νυμφεύονται 
μίαν μόνην γυναίκα. Έν τώ βασιλεύω τοΰ 
Αασσά καί τής Καλικούτης άπαντώσιν επί
σης γάμοι μιά; γυναικός μετά πολλών άν- 
δρών. Αί Ναίραι, εΰγενεΐς γυναίκες τής Μα- 
λαβαρης, έχουσι τό δικαίωμα ίνα συζευχθώσι 
μετά πολλών άνδρώ·', έν ω ούτοι ουδόλως 
δύνανται είναι άνδρες εΐμή μιά; μόνης γυναί
κας. Αί γυναίκες τών Τοδβιδών προς βορραν 

| τοΰ Ίνδουστάν, καί αί τών Νεογαρδών, λαμ- 

βάνουσιν όσου; συζύγου; ορέγονται.
Οί ’Ινδουστανοί έορτάζουσι τού; άρραβώ- ! 

να; διά πανηφύρεων πολλών ημερών" περαιω- 
θείσης δέ τής τελετής, ή μνηστή επιστρέφει 
παρά τοϊς γονεΰσιν αύτής. καί ό νεανίας μετά 
μόνον έν έτος δύναται νά. ίδη αυτήν. Έπί 
τό·' καιρόν δέ τούτον, ΰποχ:ε-ΰται νά έργά
ζηται υπέρ τών γονέων τής μελλούσης αύτοΰ 
συζύγου. Οί Ώττομίραι προσφέρονται διά 
τρόπου πολύ διαφόρου" μόνον, άφοϋ συνοίκη
ση έπι πολλούς μή»α; μετά τής μνηστής του 
ό νεανίας γνωστοπυ εΐ εί; τού; γονείς τη; ότι 
άρέσκει αύτώ" έν εναντία δέ περιπτώσει τήν 
αποπέμπει εΐ; αύτούς. Παρά τ.ΐς μαύροι; τοΰ 
Κογκώ και τοϊς Καλμούκοις, ή μνηστή χρεο>- 
στεϊ νά μείνη έπί έν ολοκλήρων έτος μετά 
τοΰ μελλονύμφου τη;, ίνα άποδείξη τήν περί 
τόν γάμον ικανότητά της" έάν δέ έν τω χρονι 
κω τούτω διαστήματι μή συλλαβή ένγαστρί, 
άποπέμπεται είς τού; γονείς της ώ; άντικεί- 
μενον μν,οεμιά; άζίας.

Οί Τάρταροι τοΰ βορρά τή; Ρωσσίας δεν 
δύνανται ν’ άπολαύσωσι τήν χεΐρα τή; νεα- 
νιδος ?,ν άγαπώσιν εΐμή άφοΰ έπί πολύ μετ’ 
αύτή; παλαίσωσι καί καταβάλωσιν αύτήν.’Ε-' 
Γροιλανδία, άμα άποπ-ρατωθείση; τής τελε
τή; τοΰ γάμου, ή νεάνις φεύγει εί; τά ορη" ο 
σύζυγος ύποχρεοΰται νά τρέξη κατόπιν αύτή; 
καί να κυνηγήσρ αύτήν ώς έλαφον αγριαν" 
όταν δέ κατορθώση νά φθάσ·ρ καί νά τήν 
συλλάβη" αύτή διαγωνίζεται μετά δυνάμεω;. 
Δεν μένει τότε είς τόν σύζυγον έτερον μέσον 
εΐμή νά δέση, τήν γυναίκα του έντός σακκου 
καί νά κομίστ, αύτήν εΐ; τήν γαμικην οικίαν.

Παρά τοϊς Άλούταις, ό γάμο; είναι εκδρο
μή επικίνδυνος, άληθής έξ εφόδου αλωσις, 
*Λμα νεάνίς τις μνηστευθεΐσα, άποσύρεται είς 
τήν πατρικήν οικίαν, έξ η; δέν έξερχεται 
πλέον, καί δ μελλόνυμφο; αύτή; χρεώσει νά 
τήν άπαγάγνι άπό τούτο τό καταφύγιο», ε
ναντίον τή; χαλάζης τών ραβδισμών οϊτινες 
πίπτουσιν έπί τή; ριχεώς του" με μονήν την 
συμοωνίαν ταύτην γίνεται σύ,υγος του.

Οί Καμτσαδάλοι καί οΐ Κοριάκοι εχουσι 
συνήθειαν ο/ι όλιγώτερον παράδοξον, κιι έ- 
πικινδυνωτέραν. Ό θέλων νά νυμφευθή νεα

νίας, ζητεί άπό τους γονεΐ; τή; -'εάνιδος, τήν 
όποιαν αγαπά, τήν άδειαν νά τήν έγγίστι. 
Εάν ή άδεια αΰτη δοθή, ή νεάνι; περικαλύ
πτεται αμέσως τό σώμα, άπο κεφαλή; μέ
χρι ποδών, διά ταινιών καί ιμάντων βυρσή- 
νων, εις τρόπον ώστε νά σχηματίσή θώρακα 
άδιαπέραστον. Ό νεανία; χρεωστεί, εναντίον 
τή; άντιστάσεω; τή; νεάνιδο; βοοθ'υμένη; ύπό 
τών συντρόφων αύτής, νά λύση τούς ιμάντα; 
καί νά έκτυλίξγ, τά; ταινία;. Μετά λυσσα- 
λέαν πάλην, μυρίας άμυχας και μορίου; μώ
λωπας, φθάνει εί; τον σκοπόν του καί νικη
τή; κηρύττεται σύζυγος. Συχνάκι; δέ ή πάλη 
αΰτη γίνεται φονική" ή μνηστή και α'. σύν
τροφοί τος άποσπώσι τήν κόμην, σχίζουσι τό 
προσωπον, τύπτουσίν, ύπό του; πόδα; κυ- 
λίουσι τόν δυστυχή εραστήν, όστις προσπα
θεί νά λόσϊΐ τού; ιμάντας, καί μόλις μετά 
μήνας, μετά ένιαυτού; ό μελλ.όνυμφο; κατορ- 
Οόνει έξ εφόδου νά κομίση τήν σύζυγόν του. 
Πολλάκι; δέ συμβαίνει ώςτε, μετά πολλά έτη 
έπιδιώξεως, ό δυστυχή; νεανία; ν άναγκασθή 
νά παραιτηθ·ρ εκείνη; τήν οποίαν αγαπά, καί 
νά άποσυρθρ, πλήρη; αισχύνη;, μωλώπων καί 
πληγώ', ένίοτε δέ καί άνάπορο; διά βίου.

Έν τισιν έπαρχίαι; τή; αρκτική; Ρωσσίας, 
ή νεαρά σύζυγο; παρουσιάζει τω συμδίω τη;, 
αμέσως μ.ετά τόν γάμον, δράκα ράβδων αΐ- 
τινε; μ.έλλουσι νά χρησιμευσωσιν εί; αύτον 
διά νά τήν μαστίγωση, έν περιπτώσει αδια
φορία; ή ψυχρότητο; έν τώ έρωτι.

Εΐ; Κορέαν, ό άνήρ δύναται κατά τήν ί- 
διοτοοπίαν του ν’ άποδιώξνι τήν γυναίκα καί 
τά τέκνα, άτερ έξ αυτή; έσχεν. Παρά τισι 
δε λαοί; τή; Μαστούρα; τό αντίστροφον συμ
βαίνει" ή γυνή άφίνει τόν σύζυγόν της οσά
κις άν καλόν τοΰτο θεώρηση καί ό σύζυγο; 
ύποχρεοΰται νά έγκαταλείψρ αυτή πάν ο,τι 
έχει, εξαιρέσει τών ένδυμάτων καί τών όπλων 
του· Ή φεύγουσα δύναται νά συζήση μετά 
τούτου ή εκείνου τοΰ άνδρός, ν’ άφήση αυτόν 
άμα κορεσθή, καί νά περιδιαβαζη οΰτω τήν 
άσεάθειαν αύτή; έπί τά ωραία έτη τή; νεα
νική; αύτής ηλικίας-

Οί περσικοί νόμοι άναγνωρίζουσι τρία ήδη 
ενώσεων" τό πρώτον συνίσταται είς τό άγορά-
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ζειν μίαν ή πολλά; γυναίκας' τό δεύτερον, 
είς τό λαμβάνειν γυναίκα ύπό μισθόν, ώς πυρ’ 
ήμΐν ενοικιάζει τις ένα τόπον. Τό συμφωνη- 
τικόν γίνεται ένώπιόν δικαστού, ζα·. δέν δύ
ναται νά άθετηθ^ άνευ αποζημιώσεων. Λή- 
ζαντο; ταΰ κατά τό μάλλον και ήττον μα- 
κροΰ χρόνου τής μισθώσεως, ή γυνή λαμβά
νει ακριβέστατα την πληωμήν της, καί δύ
ναται ν άνανεώστ) τον μισθόν, εάν καί είς 
τά δύο μέρη συμφε'ρη, η νά ύπάγη ά προσ- 
φερθ-ρ άλλω τινί ύπό μίσθωσιν. Ό τρίτος γά
μος, ό μόνο; άξιος τοΰ ονόματος τούτου, ει 
ναι η ένωσις δύο ατόμων άνηκόντων εΐ; τήν 
εΰγενή κλάσιν. (Αί θυγατέρες τών -.λουπών 
καί εύγενών οίκογι ειών είν ;·. δέσποιναι ν τή 
οικία τών συζύγων των, και δικτάττ υσ·. ταΧ; 
άλλαις γυναιξίν, αίτινε; δέν εινα·. προς τόν 
κύριον είμή γυναίκες ϋπομισθιοι ή αί/μαλύ- 
τιδε;, και αυται όφείλουσι ταϊς πρώτα:; υ
ποταγήν καί εύπείθει-ν.

Ιίαρά τοις Γαλαταις, υπήρχε συνήθειά τι; 
σοφωτάτη ώ; πρός τόν γάμον τών νεανίδων. 
Δέν έδιδον αύταις οί γονείς σύζυγον. Ι·ίγ ν 
το π,.ονόμιον τοΰ έκλεγειν αύτόν, καί ή εκ
λογή αύτών θρ^σκευτικώ; έσείά.ετο. Ό πα
τήρ τής έπιγάμου νεάνιδο προσ:;-άλε·. εΐ; 
γεύμα πεντηκοντάδα νεζν.ών, κοι. όταν ε- 
κάθηντο κύκλω τής τρζπέ.'ης, ή ν.ανις πε 
ριεφέρετο πιρί α τούς, έπιτα δέ ίτταμενι-, > 
νωπιον εκείνου τόν όποιον προύτίσ.α. ποο.έ- 
φερ ν αύτώ τό π·τή.ιο ίνα πίν,’ έάν δέ ό 
νεανία; τό εδέχ;τ , ό άμο; πάριυπα απε- 
φασίζετο' έγένετο σύζυγο; αύτή; τήν ιδίαν 
ήμέραν.

Οί τή; πρώτης φ >λή; βασιλείς ήμών έζν- 
τουν συζυγου; μεταξύ τών ώ-αιοτάτων, τών 
ρωμα'εωτατων θυγατέρων τοϋ κράτους των. 
Πολλοί δέ έπέιρΐψαν έαυτεϊ, τήν πολυγα
μίαν. ώ; μεταξύ άλλω Κλόβι; ό πρώτος, 
δςτις συνεζεΰχθη μετά τώ· δυο αδελφών, καί 
Γοντοάν, ό βασιλεύ; τής’Ορλεάνη;, όςτις έ 
τήρησε τάς δυο γυναίκα; τ· υ ενάντιον τών 
κεραυνών τοϋ Πάπα. Οί Τσάροι, πριν Πέτρου 
τοϋ πρώτου έξελεγοντο τας εαυτών συζύγους 
έν τή κλάσει τοΰ δήμου, κ ϊ πάντοτε ή ώ- 
ραιότης άπεφάσιζε τήν έκλογήν των.

Ευκ'-λον ήθελ’ν είσθαι νά πολλαπλασιά- 
σωμ ν είσετι τά άπομν-.μονε-ματα τοΰ είδους 
τόπον ά-λά νομίζυμεν ο'ι αρκετά είπομεν 
ίνα άποδείξωμεν ζτι ό γάμο; ποικίλλεται 
κατϊ. τά; έπο’/άς, τά κλ ματα, τού; λαούς 
κ,ί τά ήθη Ιΐεραίν ντε; δέ. πιρατηροΰμεν 
ότι παρά τοϊ; λαοϊς, έ/ τή νεότοτι καί τή 
ακμή τών πολιτευμάτων αυτών, οί γάμο· αύ- 
ξονται άκαταπαύστως καί έλαττόΰντιι έξ ε
ναντία;, καί ό αριθμό; "ών άγαμων περισ
σεύει καθ’ όσον τά έθη, βυθιζόμενα ιντή πο
λύ τελεία, πρό; τήν παρακμήν αύτών βαδ.ζου. 
σ·.ν. "Ινυ πε·.σθώμεν, ά-.κεϊ νά ρίψ .μεν έν 
βλέ μα έπί τής ά θ/όσζ,ς Έλλαδο; κατά 
τ.,ν εποχήν τού Ά ιστείδ .υ και έ ί τή; διεφ
θαρμένο.; 'Ελλάδος τής Βυζαντινή; Αύτο- 
κρ-.-ορία;· άοκεΐ να δ'ιέλθωμεν τά χρονικά 
τή; ημοκρατουμεν.; Ρώμη; και τή; ύπο τόν 
δεσπ πισμ.όν τών αύτ'.κρατορων Ρώμης, ίνα 
β: αιωθώμεν περί τή; αϋξήσεως και ελαττώ
σει»; τών γάμωι κατά τήν αυστηρότητα ή 
τήν έ ·λυσιν τώ - ηθών.

ίι'Β (ν;μι·ι. 
(ό μετά 
μος τόν 
νομούς 
θεσεως. 
ολα τά ι 
πατέρας 
Ό δε μ τά 
τον ένωσιςδ- 
τόν όποιον 
γυναικός 
άπερ έκ

Δύο είδη γάμων υπήρξαν έν χρήσε·· έν τή 
άρ , να Ρώμη, ό μέν ώνομάζετο jllstiE Π •.Ip- 

γάμο:). ό δέ coricubiiUitos 
παλλακιδο;) ό πρώτε; ητον ό γά- 

όπ-.ϊυν συνήπτεν ά ήρ τι; κατά τοϋ; 
μετά γυακός τή; κοινωνί/ής αύτοΰ 
Ό γάμος ουτ ς έ ιδεν εί; τά τέκνα 

προνόυ'.ια τλς ' ίκο ενειας, καί είς τούς 
υ δικαίωμα τής πιτρικής ισχύος 

ιαλλ. κι'ο; λεγόμενος γάμος ’Λ
εύτερο; τοξεως’ ήτον δε ό γάμος 
:ξ έρωτα; συνήπτεν άνήο τις μετά 

πολύ ύποόεεστέρας του τά τέκνα 
τούτου έ .εννώντο ούδόλως είχον δι 

καιώ,.ατα οίκ'.γέ είας, ώ; τά πρώτα’ αλλ' ή
σαν «πςλλαγμέ α τής αισχύνης τών νόθων 
ΐ’ρέρ'ντα απ'. ~ - γ ννώμενα έκ πόρνης.

Α; διαο-ραί σύ :α·. ύπό του λο ΐ'.'Λ έκ- 
δηλούμιναι ιϊχώ; σντιζεμενον τό άαγκά- 
σαι τού; π-.λίτας, 'ιά ο ίδιον αύτών συμφέ
ρον, διά τήν ίδιαν αύτώ- τιγή-<, και ύιά τό 
όφελος τών τέκνων αυτών, νά συ·.ετα:ρί- 
-ωνται άιά τον γάμου, μετά σ - τρορ ■ ά;ί υ 
αύτών.

Τά είδη ταΰτα τών γάμων έπαυσαν ότε | 
οί πάπαι άνίδησ’ ' έπί τοϋ θρονου τών Και- 
σαρων. Μέ/ρι τότε οί γάμοι έγίνοντο άνευ I 
τή; λειτουργία; τβν ιερέων συνήπταν τοϋ; 
- άμονς ενώπιον τών δικαστηρίων, ενώπιον 
τώ' 'ϊικ στώνζ-ί τιον γονέων’ το αυτό όέ 
έγένετο καί έν Εύρώπη μέχρι σου Σωτήρος 
πέμπτου δ αδοχ’-υ τοΰ Ιΐέτρου (κατά Λατί
νους). '() φιλόδοξος ούτο; επίσκοπο; ένόνσεν 
ολην τήν σπουδαιότατα τήν οποίαν ηθϋλε 
δώσει εί; τό ποατεϊον, παρεισάγων αύτό εί; 
τάς γαμικάς ϋποθέσ:’; κατά συνέπειαν δέ 
έδζμοσί'υσεν 3άι ο δεμία γυνή θά ήδύνατο 
νά ύπανορεύητ/. εί; τ?ι /έλλ ν ά ·τυ τή; συν
δρομής ίερέ-ο; Οϋτω δή ο ,νή.ωσε τήν πνευ
ματικήν ίσχύν μετά τή; εγκοσμίου δυνά- 
μεως, πηγής τή; απέραντου εκείνης έξ.υσία; | 
ήν ή Ί’ίκκλησία έπί τ σσ·. καιρόν διετηρησε [ 
ζαί κατ:ι τή; όπνί·-·; ηρχετο συντριβόμενη καί 
αύτή τών ,'ίασιλ‘ω ή έςουσ-ια.

Βραδύτερον δέ Έκ λ,ησία έθεοπισεν ώ; . 
πρός τον γάμον τύπου;, έγκατέστησεν άπα- '■ 
νορεύσεις, διά τά; οποίας ό πάπα; έπεσυ- ' 
λάξατο τήν δυναμ.ν των αδειών όια τίνος 
ποσού χρημάτων’ καί οι ύπεραλπειοι ουτοι 
νομοί έσχον έπί τών βασιλέων ήμών τήν έκ 
τέλεσιν αύτών έν I αλλία.

Έγένετο άνά ζη μακρών καί ενεργητι
κών προσπαθειών 'ίνα ζ-ατασυντριβή ή κατά- 
στ.-σις αΰτη τών πρα ,ματων’ διότι '-ί λα-ι 
είχον βυθισθή έν Λ-ισιδαίμονι άγνοια. Έ- 
δέ .σεν ή διάδοσις τών φώτων ϋπό τών με
γάλων άνδρών τού δέκατου όγδοου αιώνα; 
ώ; και ό τρομερός κλονισμός τοΰ έτους 1793 
ϊνα άποκρούση τόν ίιρέα είς τήν πνευματι
κήν αύτοΰ ειδικότητα καί άποσπάση άπ 
αύτοΰ τά πολιτικά έργα. Τότε οί νομοθέτα: 
κ-.’.ί βασιλείς ένόησαν ο:ι ητον άντιπο'-ιτικόν 
νά άοησωσιν εί; ενα ποντίυηκα τ.-ν ελαχι 
στην έπι-ροήν έπι τοϋ γ μικοΰ σ'μβυλαίου- 
τό συμβολαιον τούτο έγενετυ καθ’ ολοκλη
ρίαν πο'ΐτι όν. καί ή ιερουργία τοϋ γάμου 
ύπό τή; Ι’.κν.λησί · ; δεν ήτ · πλέ ν είμή τύ
πο; τ'.ν οποίον ηϋυνατο τι; να παρατρεξ·ρ.

Ή νέα νου. θισ α ί'-έσπισε λοιπόν διατά
ξει; οχετικα; προς τόν γάμον, χωρίς νά. υπο

λογίζεται τον θρησκευτικόν γάμον. Αί δια
τάξεις αϋτα , αίτινε; άποτε οΰσι μερο; τοΰ 
Γαλλικού ΙΙολιτικοϋ κώδηκος συνοψίζονται 
ώς 'επεταΓ

Λ'. Ιίερί τών αναγκαίων συγκαταθέσεοιν 
διά το κύρος τοΰ γάμου.

Β'. Περί τών κωλυμάτων τού γάμ.ου.
Γ'. Περί τών σχετικών τύπων.
Δ" Ιΐε.ι τών πολιτικών άποτελεσμ.ατων 

τοΰ γάμου.
!ϋ'. Περί τών ακυρώσεων τών ενάντιων 

τοϊ; νομοί; γαμων.
Δ ά λεπτομέρειας ϊδε τόν Κώδοκα.

(επεται).

ΔΙΑΦΟΡΑ.

Ίίτ'στρέψα; ό Θαλής άπό τή; Αίγυπτου 
εί; .Μίλητον έζησεν έν μεγάλη μοναξία, μό
νον εϊ; τήν θεωρία'·1 των ουρανίων ένασχολού- 
μενος. Ό έρως δε τή; σοφίας έπο-ησεν αύτόν 
προτιμή'αι τήν άγαμίαν αντί τών φροντίδων 
καί τών περισπασμών τοΰ εγγάμου βίου. 
Κατά τό εικοστόν τρίτον έτος τή; έαυτοΰ η
λικίας, ά αγκαζόμενος ύπό τή; μητρός αύτοΰ 
Κλεοβουλίνης, ϊνα δεξηται Γ.ολύφ ρ··όν τινα 
νύμφην καί λίαν αόσώ ωφέλιμον, είπεν όταν 
ήναί τι; νέο;, δέν είναι καιρό; κατάλληλος 
διά νά νυμφευΟή’ όταν ''ε γηράση, ει αι πολύ 
αργά’ ό άνθρωπος δε οστι; εύρίσκεται με
ταξύ τών δύο τούτων όλι-ιώ- δ'εν δύναται, 
μηδέ πρέπει, -.ά ε/γ τήν άρκοΰσαν ευκαιρίαν 
ϊνα εκλέςηται σύζυγον.

'< · Θαλή; ΰπήρξεν ό πρώτο; μετ>ξϋ 
Ελλήνων ο;τι; εδιδαξε τήν αθανασίαν 
ψυχής, ένησχολήθη ε'-ς τήν φυσικήν καί 
αστρονομίαν και εγένετο αρχηγέτη; τή;
νικής φιλοσο-. ία;. Έκ τή; μεγάλης δε αύτοΰ 
φημ.ης παροκινηθείς ό Σόλων έπλευσεν επίτη
δες εί; Μίλητον πρό; συνέντευξιν του.

Δυνδιαληγομενος δε έπί τινα καιρόν μετά 

τών 
τής 
τήν
Ίω-
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τού φιλοσόφου τούτου, ω Θαλή, λέγει αύτώ ' 
δ Σόλων, θαυμάζω πώς δέν ήθέλησάς ποτέ 
εί; γάμου κοινωνίαν νά βλθης. Ήθελες έχει ! 
τέκνα και θά έχαιρε; άνατρεφων αύτά.

Ό Θαλής ούδέν τότε άπεκρίνατο.
Μετά τινα; δέ ημέρας διέταξεν άνθρωπόν 

τινα νά ύποκριθή ότι είναι ξέ-ο; καί ήλθε προς 
έπίσκεψιν των. Ο άθρωπο; ουτο; έλθών ένώ- ' 
πιον τ·ΰ Σόλωνος ήρξατο διηγ.ύμενος όσα 
παρήγγειλεν αύτώ δ Θαλή:. Είπε £έ ότι ε
σχάτως άπο τάς ’Αθήνα; εφθασεν.

— Λοιπόν, ειπεν ό Σόλων, τί νέα έχεις;
— Ούδέν, άπεκρίνατο δ ξένος, έκτο; τού 

θανάτου νέου τίνος ’Αθηναίου, ουτινο; τήν εκ
φοράν όλη ή πόλις συνώδευν’ διότι ήτ ν ε
πιφανούς καταστάσεω; καί '/ιό; ά’-δρός ύπό 
παντός τοΰ λαού ΰπβρτιμωμένου. Ό άνθρω
πος ούτο; εύρισκεται πρό πολλοί) καιρού μα
κράν τής πατρίδας του. Οί φίλοι του άπεφά- 
σισαν νά τρυπολυγήσωσι τήν αγγελίαν ταύ
την, ώστε νά προλαβωσι καί νά μή άποθανρ 
έκ θλίψεως.

— Ω πάτερ δυστυχή! άνέκραξεν ό Σόλων’ 
καί πώ; ονομάζεται;

— Ήκουσα τό όνομά του, άπήντησεν δ 
ξένος, άλλά δέν τό ενθυμούμαι πλέον’ γνωρί
ζω δμως δτι όλος ό κόσμο; έλεγεν οτι είναι 
άνήρ μεγάλης σοφίας.

— Μήπως όνομα ζήτα1. Σόλων; ήρωτκσεν 
δ νομοθέτης τεταραγμέ-ο; καί μή δυ άμενος 
έπί πλέον νά συγκρατήσ-ρ τήν αύξουσαν αν
ησυχίαν του.

— Ναί, ναί’ άπεκρίθη τότε ό ξένος δρ- 
μητικώς, αυτό; είναι.

Ή άπόκρισι; αυτή τόσω ζωηράν καί δρι- 
μεϊαν έντύπωσιν είς τόν Σόλων», προύξένρσεν, 
ώ;τ= ήρξατο διαρρηγνύμενος τά ίμάτια, τίλ- 
λων τήν κόμην, τύπτων τήν κεφαλήν καί 
ποιων πάντα δσα οί τεθλιμμένοι συνεθίζουσιν.

— Διά τί κλαίει; καί υποφέρεις; ήρωτη 
σε τότε δ Θαλής, διά συμβεβηκός, δπερ α
δύνατον νά διορθωθή καί δι' δλων τών δα
κρύων τού κόσμου;

— Φεΰ! άπεκοίνατο δ Σόλων, άλλά κυ
ρίως δι’ αυτό τοΰτο καί έγώ κλαίω' λυπού
μαι διότι τό κακόν είναι άνεπανόρθωτον.

Τότε δ Θαλή; ήρξατο γελδν διά τά διά
φορα κινήματα τοΰ Σολωνος.

— Ώ Σόλων φίλε μου, ειπεν α ΐτώ έ πΐ 
τέλους’ ιδού διά τί δέν θέλω εί; γάμου κοι
νωνίαν νά έλθω. Φοβούμαι τόν έκ τούτου ζυ
γόν' καί γνωρίζω έκ τή; λύπης τοΰ σοφωτέ- 
ρου άνδρός, δτι καί ή γενναιότατη καρδία 
δέ' δύναται νά όποφέρτ) τά; έκ τής φιλο
στοργίας καί τή; τών τε·- ων έπιμελεια; 
θλίψεις. Μή ταράττησαι περισσότερον’ δ,τι νι
κούσα; δέν είναι είμή μΰθο; πεπλασμένος πρό; 
εΰχαρίστησιν.

Οΰτω δέ ό μέν Σόλων πάραυτα έσχε τήν 
παραμυθίαν, δ δέ Θαλής, ώς τινε; λέγουσιν, 
έ-υμφεύθο περί τά τέλη τής ζωή; αύτοΰ γυ- 
ναΐκά τινα Αίγυπτίαν πολλά ωραία συγγρά- 
ύαταν.I

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΝΙΚΕΙΑΣ.

Πόσον πραγματικώς ωφελεί ή συζητησις 
καί πόσον βλάπτει ή φιλοΊκβία ήτις πολλά- 
κι; λίαν άκροσφαλής καί έπικίνδυνο; καθί
σταται! Δυστυχώ; ομω; ολίγα βήματα αύ
τά; δια/ωρίζουσι’ διό καί σπανίω; διατηρού
με·' συζητούντε; τήν άπαιτουμενην αμεοολη- 
ψίαν καί άπαθειαν.

Πόσοι πόλεμοι πολιτικοί τε καί θρησκευ
τικοί έκ μόνη; τής φιλονικέίας προήλθαν ! 
Πόσοι έθυσιάσθησαν ύπέρ πραγμάτων άπερ 
ουδόλως ένόουν! Πόσοι έγένοντο εχθροί θανά
σιμοι διαφερόμινοι κατ’ άρχάς περί μικρά τι- 
να καί ευτελή πράγματα ! Ποσαι έπί τέλους 
δυσαρέσκεια', καί δυσφορεϊαι μεταξύ τών συ
ζύγων, καί πόσα δή έκ φιλονικέίας περί υπο
θετικά άλως κα; μή δυνάμενα γενέσθαΐ πράγ
ματα έγένοντο διαζύγια !

Ό Κ. X ... καί ή Κ. X... . ήγαπώντο έκ 
ψυχής αμοιβαίος. Καί ό μέν έτιμάτο διά τε 
τήν στρατιωτικήν α>τοΰ άνδρίαν καί διά τήν 
τών ηθών χρηστότητα’ ήν δέ δλίγΟν άρχαιό- 
τροπο; καί δύσκολο;' έφάνη ομω; πιστό; σύ
ζυγος. Ί1 δέ Κυρία ήλαζονεύετο μέ' διά τήν 
εύγενή αυτής καταγωγήν.·?,' δέ τιμία,χιηστοη- 

| θη; καί χαριέσσα. Άλλ’ δ πονηρός δαίμων 

φθονεί έκπαλαι τήν ομόνοιαν καί παντοιο- 
τρόπως αύτήν επιβουλεύεται. Ίδοΰδέτί έμη· 
χανορράφ’/ισε καί κατά τήν περίστασιν ταύτην.

Επιστρΐψαντές ποτέ τήν νύκτα οί δύο 
σύζυγοι έκ τοΰ θεάτρου έδείπ.ησαν αντιμέ
τωποι κατά τήν συνήθειαν, έπειτα δέ έκά- 
θησαν παρά τήν εστίαν. Ό Κ. φιλοτιμούμενος 
νά εύχσριστήση τήν σύζυγόν του, ήρξατο έ- 
παίνών τήν γλυκύτητα τών βλεμμάτων της 
καί τήν κομψότητα τής ενδυμασίας της. Ή 
Κ. έδέχΟη μέν ίλαρώς τά εγκώμια, άλλά διά 
τοΰ τροπου της προύκαλεσε καί έτέρας φιλο
φρονήσεις.

— Ουδέποτε ύπήρξεν αγάπη είλικρινε- 
στέρα τής συνδεούσης ήμάς, ειπεν δ σύζυγος.

— Μάλιστα, συμφωνώ, άπεκρίνατο ή Κυ
ρία’ άλλ’ ελλείπει τι είς ήμάς πολύ ουσιώδες.

— ι αιδίον ίσως παριστάν άμφοτέρους η
μάς, καί εχον τάς γάριτας καί τά; άρετά; 
σου άλλά συ μέν δέν έχεις εΐσέτι τριάκοντα 
οκτώ ετών ήλικίαν, έγώ δέ μόλις ύπερέβην 
ηδη τά τεσσαράκοντα’ ενδέχεται τέλος πάν
των καί τούτου τοΰ άγαθοΰ ν’ άπολαύσωμεν...

— Πόσον ήθελον θεωρηθώ ευτυχής, φίλε 
μου ! άλλ’ έν μόνον παιδίον κινδυνεύει πάντο 
τε, και άδιαλείπτως θά φοβώμεθα μήπως ά- 
πολέσωμεν τόν θησαυρόν τούτον' χρειάζονται 
δύο.

— Δύο δέν άρκ'.ΰσιν' έχομεν ανάγκην 
τριών’ επειδή έκ τών δύο άφοΰ άποθά'.η τό 
έν περιερχόμεθα πάλιν είς τήν αύτήν άγω- 
νιαν. Ναι, θέλομεν αποκτήσει συν Θεώ τρία 
διά τής αμοιβαίας ήμών αγάπης καί τή; υ
πομονής.

— Τή έληθε α απόψε μοί φαίνεσαι τόσω 
κοινωνικός, ώςτε δέν απελπίζομαι, άλλ’ άρά 
γε δέν θέλομεν δυσκολευθή νά έξοικονομή- 
σωμεν τήν τύχην τριών παιδιών;

— Πώ; ; Δέν έχομεν εξήκοντα χιλιάδων 
φράγκων πρόσοδον ;

— Ναί’ πλήν άν άφήσωμεν είς έκαστον 
παιδίον άνά δέκα χιλιάδα; φράγκων, θέλουσι 
μείνει εί; ήμάς μόνον τριάκοντα διά τών δ 
ποιων δέν δυνάμεθα νά δ.ατηρήσωμιν τήν 
άξιοπρέπειαν ήμών. "Επειτα δέ έχον μόνον 
δέκα χιλιάδας φράγκων τό πρωτότοκον πώς

I δύναται νά έπιτύχη πλουσιοδώρου τςνος 
ϊάμΟυ ’

— Μεγάλη δυσκολία ! Τό πρώτον θέλει 
γίνει στρατιωτικός, έπειτα δέ άρκοϋσαν όύνα 
μεν έχω νά συστήσω τό δεύτερον είς τήν 
διπλωματίαν τό στάδιον τοΰτο φέρει παν- 
ταχοΰ καί άπυζημίοΐ δεόντως. Ιδού λοιπόν ό
τι είναι άτοπο; ή ανησυχία σου.

— Αλλά τό τρίτον τί θέλε, γίνει:
— Τό τρίτον! θέλει γίνει ιππότης τής 

Μιλήτου' επειδή είμαι φίλος τοΰ άργηγοΰτοϋ 
τάγματος. ,.

— Πώς ! δ υιός μου ιππότη; τή; Μιλήτου! 
"Α! κύριέ μου, συγχώρησόν μοι, ποτέ δέν θέ
λω το υποφέρει.

— Καί διά τί άρά γε, Κυρία μου, τόση 
όργή κατά τοΰ τάγματος τούτου;

— Επειδή δέν δύναμαι νά υποφέρω τδ 
παράδοξον τοΰτο κοσμικόν τάγμα, δ»λ. 
κλ.ήρον νοθον, αμφίβιον όν,ίερατείαν ήτις ςε- 
ρ:ΐ τόν άνθρωπον τών νομ.'μωτάτων ηδονών, 
αποφυγήν τοϋ γέμου, τόν όποιον όμως άνα- 
πλ.ηροΐ έκ π ρισσοΰ ή ακολασία.. .

Τί, αλήθεια τήν φοράν ταύτην σέ θαυ
μάζω ώ; ιδιότροπου καί άδίκω; παρα^ερομέ- 
νην κατά τοΰ π ριφημου τούτου τάγματος, 
τό όποιον τασάκι; ήρίστευσεν υπέρ τής πί- 
στεως καί τόσα κατορθώματα τών προγόνων 
ήμών ένθυα,ΐζεί !

— Κύριε, δέ μοί φαίνεται πολλά εύγενής 
ή φρασ ς σου, νά μοί λέγη; δηλ ίδιότροπον 
καί παράφορ'-ν’ άλλά ποτέ δέ' θέλω στέρξει 
νά κουρευθή ή νά διαμείνη άγαμος ό υιός 
μου, έπειτα νά διατρέχη καί τά; θαλάσσας ώς 
πειρατής.

— Άλλά, Κυρία μου, άν ήμην όσον Σΰ ΐ- 
σχυρογνώμων, θά έλεγον ότι είμαι κύριος καί 
τό θέλω.

— Μάλιστα, ή θέλησες τοΰ πατρός ΐσγύει 
πολύ, προκειμενου π-:ρί τής τύχη; τοΰ υιού’ 
άλλά καί τή; μκτρός ή θέλησι; πρέπει νά 
έμβη είς τήν πλάστιγγα. Είσαι τω όντι σύ
ζυγό; μου καί αρχηγό; τής οικογένειας, ούχί 

| Ομως και κύριός μου.
— Τώ ovTt, Κυρία μου, εύρισκόμεθα είς τήν 

| Γαλλίαν, όπου οί άνό'ρες άγονται καί φόρον-
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νά άκούωμεν, άλλ’ όταν ό'έν ζητώσιν άν ητα. j 
— Τή άληθεία, δεν έχεις λόγον νά παρα 

πονήσαι διά τήν ΰπουονήν μου' ιδιότροπος, 
παράφορος, ανόητο;! ωραία επίθετα μετεχει- 
ρίσθη;' ευκόλως δύναμαι ν'αποδείξω δτι εί
μαι έκατοντάκις λογικωτερα !

— I οϋτο δά μοί φαίνεται παράδοξον ;·-αί 
ή άπόδειζ.ς καταντά περίεργος.

— Άπόδε ξ·ς είναι ή μετριοπάθεια καί ή 
άνεξικακία μεθ’ ών ίιποφέρω τόσα έτη τήν έ- 
παρσιν, τήν αδικαιολόγητον άγερωχίαν και ί 
τήν αηδή σκληρότητα τοΰ πλέον άνυποφόρου 
άνθρωπο !

— Κυρία, Κυρία’ μέ φέρεις τή, αλήθεια είς 
δεινήν περίστασιν' δύναμαι νά εϊπω άληθέ- 
στ ρον ότι ολίγοι άνδρες υπέφερον ό'-ον έγώ, 
και έδειξα βεβαίως αρετήν τινα ύπ’.μένων τήν 
σχολαστικότητα βου καθώ; καί τήν άκατα- , 
στάσήν τοΰ χαρακτήρο; σου.

— ΙήραΛοξ .ν τώ όντ·, Κύριε, ό τύραννο; 
νά παραπονήται κατά του θύματος! "Ολοι 
θαυμάζουσι τήν σταθερότητά μόυ. Είσαι κε
νόδοξος, υπερήφανο-, πεισ ατάρος. έγωίστη;. 
Δέν δύναμαι να υποφέρω πλέον τήν δουλείαν 
ταύτην, ούτε νά ζητώ πλέον ετά σοΰ.

— Θαυμάσια, Κυρία μου, θελεις νά έλευ- , 
θερωθής. 'Γούτο ζητώ και έγώ. Σέ μισώ' εί 
σαι ίσχυρογνώμων, θορυβοπ -ιο;, σεμ· οφανή;’ 
απολύομαι πλέον τών δεσμών τή; συζυγία:.

— Άριστα, Κύριε, α; τελειωσωμεν τήν 
αηδή ταύτην τιλ’.νικείαν, καί ά-χωρισθώμεν.

— Ναί, Κυρία, ά; χωρισθώμεν. Πολλά τά 
έτη σας, Κυρία.

— "Ωρα καλί, Κύριε.
Ό Μαρκίων έκρουβε τον κώδωνα' είσελ- 

θώ- δέ ό θαλ>μ·πόλο ευθύς διετάχθη νά έ- 
τοιμάσή δύο χωριστούς θαλάμους <'ιά τόν ύ
πνον τών δυο συζύγων Τή δέ έπ·ύρ·.θ' έλ- 
θοντος τοΰ συμβολαιογράφου, συ ετάγη καί ύ- 
πεγράφη το δ-αζύγιον’! έπειδή ούτε αί πα
ρακλήσεις τών συγγενών, ούτε αί μεσιτεϊαι 
τώ·' οίλων, ούτε at συνβ'υλαί τοΰ μνη/ονος. 
ούτε ό φόβο; τού σκανδάλου ίσ/υσαν νά με 
ταπείσωσι τ ΰς φιλονικ σαντα; συζύγους.

-»fc£es*

Ί

Ή γυνή είναι taninif διότι άγαμος μέν 
λαμβάνει αντί τοκου τήν διατροφήν, νυμ
φευόμενη δέ αντί τοΰ κεφαλαίου τήν προίκα. 

ΛΡΓΕΜΙΔΩΡΟΣ.

Αΰτη μ ο'- φαίνεται τω θ'·-ι τέχνη τι; είναι 
τεχ-ών, και επιστήμη επιστημών, γυνχΐα 
άγειν το πολυτροπώτατον ζώον καί ποικι
λότατου. ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓ 'Ρ1ΟΪ.

I

Η ΦΤΩΧΙΑ.

I

— ΦτωχΙα, φτώχ’α, μωρέ ΓίάννηΙ 
τό κακό πότε Οά γ’άνζ,;

— "Οταν βάλουμε, Μιχάλη 
λίγη γνώσι ’σ τό κεφάλι!

1 1

— Φτώχΐ», Γ’άννη μου. 'ς τόν κόσμο 
χωρίς ά'ας χωρίς 'δ’όσμο 

φτώχια ’στρ/φτερή
Μά τί ό’άβολ , τ’ άδρέφι, μά τί διάβολο! 

ποΰ πήγε

— Ί ή γυναίκα σου γ’ά ρώτα 
ταΐς γυναίκες ‘ρώτα’πηωτα

- Άχ δέν φταιν αάταΐς. τ’ άδρε'φι 
τό νίο'.ιό τους δέν αλέθει 

ται; τ' άλέσχμεν έμβΐς.
’Εμείς φταίμε, μωρέ Γιάννη, 

ό σκορπίδς δέν σέδαγκάνι, 
άν πρφυλα/θής!

— Ναι, ζακόμοιιε Μιχάλη
Έ/ ι; δίκιο σ’ οτι λέ;, 
το ςερό μας τί» κεφάλι! *

. Α.

Ο ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΞ.

Έξ αΰγοΰ μεταξοσκώληξ 
είν αδύνατος, μικρός,

ώ! είπέ, μεταξοσκώληξ, 
μήπως είσαι νηστικός;

' Εχω πείναν, έχω πείναν 
δό; μοι φύλλα μωρεών’

έ/ω πείναν πείναν πείναν, 
δός μοι φύλλα μωρεών.

Τό παιδίον χορεΰον.

Ώ! τί θαύμα! τώρα είσαι 
τόσον μέγας καί χονδρό;' 

ώ! είπέ μας, μή φοβήσαι, 
ε’σ’ ακόμη νηστικός;

‘Ο μεταξοσκώληξ ακίνητος.

Σιωπή καί ησυχία ! 
έχω έργον βιαστικόν' 

τώια κλώθω, ώ παιδία, 
τΰ κουκκοΰλι τό λευκόν.

Τό παιδίον μόνον.

"Ω! έκρύβης καί έχάθης 
μέ τό κλωσιμον αύτό!

ώ! είπέ μοι σύ, τί κάμνεις 
έκεΐ μέσα σ’ ερωτώ;

‘Ο μεταξοσκώληξ.

Χρυσαλ.λίς έγώ Οά γίνω, 
θά έξέλθω, θά πετώ' 

τό κουκκοΰλι σά; άφινω, 
καί σάς αποχαιρετώ.

Τό παιδίον μόνον.

Τό κουκκούλ' είναι μετάξι, 
ζήτ’ ό σκώληξ ό μικρός! 

ζήτω, ζήνω άς φωνάξη 
ΰ εργατικός λαός.

‘Ο /ορός τών εργατών.

Τά μεταξωτά υφαίνω, 
ζήτ’ ό σκώληξ ό μικρό;!

τά; Κυρίας θά εύφραίνω, 
θά κερδίζω ό πτωχός.

Τά περί τής αρχαιότατης καταγωγή; τού 
μεταξοσκώλκκος είσέτι αβέβαια είαιν. Ύπήρ
ξεν ίσως άγριος καί υπάρχει άναμφιβόλως εί
σέτι έν τοϊς δάσεσι τής κεντρώας Κίνας, τής 
Περσίας, τών κλιτυών τών Ίμαλαίων. Κατά 
τήν μάλλον γενικήν γνώμην,τό αρχικόν χρώ
μα τών βομβυκίων η·.ο τό κίτρινου, καί άπό 
καιρού είς καιρόν αναφαίνεται τό χρώμα τού
το είς τά γένη τών λευκών βομβυκίων. Οΰτω 
καί αί νεοσσιαϊ τών οικιακών καναρίων, αίτι- 
νές είσι λ υκοκίτριναι, ενίοτε παρουσιάζουσι 
τόν πράσινον τύπον τών Καναρίων νήσων. 
Φαίνεται ότι, έν πάσι τοϊς οΐκοβίοις ζώοις, α
ναμνήσεις τής αρχικής αύτών καταστάσεως, 
διειςδύουσαι διά τού σκότους τών ςρίώνων α
ναφαίνονται έκ διαλειμμάτων έπί τοΰ μυσ.-η- 
ριώδους νόμου τής γενεαλογίας, Συγγραφείς 
τινες υπολαμβάνουν τους μαύρους σκώληκας, 
καλούμενους μελαψούς ή κολαπτή- 
ρ α ς καί όντας ρωμαλεωτάτους, ώς τόν πρώ
τον τύπον τοΰ είδους. Ό κατ’ οίκον βίος, ε- 
λεύκανε τήν κάμπην, ειτα τήν μέταξαν, διό
τι ή φύσις έτεινε πρός εκτροπήν. “Ετεροι, 
φρονοΰσιν ότι ΰπάρχουσι δύο είδη ομοιότατα, 
τό μέν κιτρινομέταξον, τό δέ λευκομέταξον, 
συμμιγέντα ανέκαθεν καί συνδυασθέντα. Αί 
αβεβαιότητες αύται, αιτινες ανάγονται ιίς τήν 
άρ/αίαν έςημέρωσιν τοΰ μεταξοσκωληκος, εν
τελώς δικαιοΰσι τήν εύστοχου έκφρασιν τού 
Κ. Γουερίνου Μενεβίλλου εϊπόντος ότι ό με
ταξοσκώληξ έστίν ό κύων τών εντόμων.' Η 
τού ανθρώπου έπίδρασις έστέρησε τό ζώον τοΰ
το πάσης δυνάμεως, πάσης θελήσεως, ϊν τρό
πον και τό πρόβατου τό τοσούτον σήμερον 
μεμακρυσμένον άπό τοΰ μούσμονος (άγριοπρο- 
βάτου). 'Ο μεταξοσκώληξ δέν δύναται πλέον 

. νά ίσταται έπ: τών κεκλιμένων καί κινητών 
3
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φύλλων τή; συκομωρέας, έν ύπαίθρω, ταρασ- 
σόμε'/ο; ύπύ τοΰ ανέμου*  δέν εχει πλέον τήν 
δεξιότητα τοΰ κρύπτεσθαι ύπο τά φύλλα ό
πως άποούγφ τήν καΰσιν τοΰ ήλιου καί τοΰ; 
έ/θροΰς τών καμπών. Ό θήλυ; μένει ακίνη
το;, μόλις δέ δύναται νά ζινη τά; πτέρυγας*  
ό άοσην στρεφει περί αύτόν ιπτάμενος, ρή εγ- 
καταλείπων τδ μέρο; τοϋ στηρίγματος. Έστι 
δέ βέβαιον ότι ό άγριο; μεταςοσκώληξ έχει 
ίσχυράν πτήσιν ώ; οί δασοδιαιτο·. βόμβυκες. 
Ό Κ.Μάρτιν; έν Μοντπελλιέ παρετήρησεν ότι, 
έπι τρεις γενεάς έν ύπαίθρω άνατραφέντε; οι 
αρσενες, είχον άναλά^ει τήν τή; πτήσεω; ι
διότητα.

Οί μεταξοσκώληκες,ονομαζόμενοι μ α νι ά ν 
(mtlglians) έν τή μεσημβρινή Γαλλία, πα- 
ριστώσι κατά τήν ΰπαρξιν αυτών τά; φάσεις 
αίτινες χαοακτηρίζουσι πάσαν τήν τάξιν τών 
λεπιδοπτέρων (1). Έκκολάπτουσι τά ώά ό- 
πόταν τό φύλλον τή: συκαμινέα; ή ίκανώς ά- 
νεπτυγμένον. Έζετέλουν ποτέ τήν έκκόλαψιν 
ταύτην διά τή; θερμότητος τή; κόπρου, ή διά 
τί; τοΰ ανθρωπίνου σώματος’ ήδη μεταχειρί
ζονται δωμάτια έπωασμοΰ θερμαινόμενα διά 
θερμαστρών. Όπόταν ό σκώληξ πλησιάζη 
προς τήν έκκόλαψιν, τδ μικροσκόπιο·/ καθί- 
σττ,σ.ν ορατόν τό ράμφος αύτοΰ, τό μέλαν, άρ
χιζαν νά διατρυπά τήν κόγχην. Αί εκκολά
ψεις γί/ονται κατά πάσας τά; ώρα;, άλλά 
κυρίως καί κατ' αναλογίαν άξιοπαρατήρητον, 
άπό τών 5 ωρών μέχρι τών 1 0 τή; πρωία; 
εύρωπαϊστί, καί περισσότερον άπό τών πέν
τε ωρών μέχρι τών επτά’ αυτή δέ έστι ταύ- 
τότης καταλληλότατη ε·ς τήν πρώτην έργα- 
σίαν τή; lUagnaneric ή καταστήματος τή; 
ανατροφής τών μεταξοσκωλήκων. Καλούν
ται ηλικία ι τοϋ μεταξοσκώληκας αί πε
ρίοδοι τή; ΰπάρξεως αύτοΰ, όριζόμεναι διά 
μεταμορφώσεων. Λάβωμεν μίαν ανατροφήν εί; ! 
καλόν όρον θερμοκρασία;, (1 9ο θερμομέτρου)’ I 
αί ύψηλαί θερμοκρασία·. ηΰξησαν μέν τό κέρ- I 
δο; τών σκωληκοτρόφων διά τή; ταχύτητος i 
τή: άνζπτύξεως, άλλ’ έξησθένωσαν τά γένη ■ ι 

—__7 . . . 1
(1). Έντομα μέ τέσσαρα πτερά λέπι- ί 

δωτά. Σ. Μ.

ΑΙ ΑΦΟ Ρ Α

Ι
καί προδιέΟηκαν αύτά εις τήν τρομερά·/ ειζ1' 
δημίαν, ήτι; έπαπειλεΐ σήμερον τήν έκμΖόε- 
νισιν τής πρώτιστη; ταύτης βιομηχανίας ’Λί 
; Γαλλίας, καί ητι; προύκάλεσε δικαιότ«~α 
παράπονα πρός τά; κεντρικά; δημοσίας «ρ- 
χάς. Ή πρώτη ηλικία περιέχει πέντε ημέ
ρα;, ή δεύτερα τέσσαρας, ή τρίτη εξ, ή 
τάρτη έπτά, ή πέμπτη δέκα. Αί ηλικίαι αύ- 
ται χωρίζονται διά περιόδων καθ’ ά; ό με- 
ταξοσκώληξ μένει ακίνητο; και μή λαμβά- 
νων τροφήν, έχει τό σώμα κατά τό ήμισυ υ
ψωμένο·/, ώ; αί κάμπα·, τής σφηκδ; πρός α; 
ομοιάζει διά τής κεφαλή; αύτοΰ,τής μικράς,διά 
τού πρώτου κρίκου, τοϋ λίαν έξωγκωμένου, 
καί διά τοϋ προτελευταίου, έφωδιασμένου δι' 
ένός κέρατο;. Οί σκωληκοτρόφοι δ'εν έχουσιν 
άρα ανάγκην νά δίδωσι φύλλον συκαμινέα; 
καθ' έκάστην ήμέραν διαβάσεω; άπό τή; μια; 
εΐ; τήν άλλην ηλικίαν, καί αύτό τοΰτο έξη 
γεΐ τήν μεγάλην σπουδαιότατα τή; έντΑοΰς 
ΐσότητο; έν τή ανατροφή τών σκωλήκων. Ά- 
φίνουσι νηστει; τού; πρώτους έκκολαφθέντας, 
όπως έξασφαλίσωσι τήν πολύτιμον εκείνην καί 
οικονομικήν άναλογίαν τών μεταμορφώσεων. 
Ί1 κεφαλή τή; κάμπες, ήτι; δέν όγκοΰται, 
φαίνεται επιμήκης και μέλαινα κατά τήν 
στιγμήν τής μεταμορφώσει·);’ έστι δέ τουναν
τίον ογκώδη; καί ολίγο·/ βαθείας χροιά; μετά 
τήν μεταμορφωσιν.

Ό σκώληξ ρίπτει περί έαυτόν νήματα ά
περ προςαρτά ώ; στηρίγματα έπί τών περις 
αντικειμένων καί, στηριζόμενο; έπί τούτων 
τών νημάτων, εξέρχεται άπό τής πρώτη; αύ
τοΰ δοράς, ήτι; σχίζεται κατά μέσην εήν 
ράχιν. Ημείς έξηκριβώσαμεν ότι κατά τού; 
ύπνους τούτου; ή έπιπολή; θερμοκρασία τοΰ 
σώαατος τοΰ σκώλζκος ισοδύναμε! προ; την 
ίμίσειαν τοϋ πέριξ άέρος καί δύναται μά
λιστα νά κατέλθη ολίγον κατωτέρω, όπως α- 
νυψωθή ολίγον ανωτέρω κατά τά; frezes ή 
περιόδους τής άδδηφαγίας.Έν τή πρώτη ηλι
κία δ μεταξοσκώληξ έστι μέλας, χνοώδης, 
ειτα χρώματος λεπτοκαρύου καθ’ ήν στιγ
μήν μέλλει νά τελεσθρ ή πρώτη μεταμόρφωσις. 
Πρό; έναρξ.ν τής ανατροφής ριπτουσι έπί τών 
ώών,τών άρχιζόντων νά έκκολάπτωνται, βλα·

ω'-(ΐ) σ π ό ρ ο υ (ώών).καταναλίσκουσι τρο
φήν τόσου βάρ'-υ; όση ή τροφή τεσσάρων ϊπ· 

' πω·/, ό δέ θόρυβο: τών γνάθων αύτών ομοιά
ζει πρό; παταγώδη βροχήν. Εΐ; το τέρμα 
ταύτης τή; ήλικία; γίνεται ή ά ν ά β α σ ι ;. 
Ο σκώληξ, έτοιμο; νά ύφάνη, μέλ.λει ν’ αν
ταμείψω τήν εργασίαν καί τήν δαπάνην τοΰ 
magnanier (τοϋ σκωληκοτρόφου ). Βλέπει 
τι; τοΰ; σκώληκα; άναρριχωμένους έπί τοΰ 
φύλλου, μή δάκνοντα; αύτό καί υψοϋντας 
τήν κεφαλήν’ τό σώμα αύτών καθίσταται 
διαφανές, χρώμα έχον ώριμωτάτης λευκής 
σταφυλής, καί ό/ ώ; ζύμη μαλακόν. Οί κρί
κοι βραχύνονται, τό τοϋ τραχήλου δέρμα ρυ- 
τιδοΰται. Τέλος οί πλεΐστοι τών σκωλήκων 
έλκουσι κατόπιν αύτών μακράν νήμα άπό 
τοΰ στόματος αύτών έξελθόν. Ή μέταξα, ήν 
ό σκώληξ έφ’ όλη; αύτοΰ τή; ζωή; παράγει 
εξέρχεται έκ δύο αδένων, διηκόντων δι'όλου 
τοϋ σώματος, και ών ή χροιά, εΐ; τά κιτρι- 
νοβόμβυκα γένη, φαίνεται διά τοΰ δέρματος. 
Τό νήμα άποτελεϊται έκ δύο νημάτων, συμ- 
πεπλεγμένων ύπό τή; κάμπη; (πριν ή έξέλ- 
θρ διά τή; νηματοθήκη;) διά μέσου μικρών 
μυώνων. Δυνάμεθα, πρνγματικώς, ενίοτε, δι' 
ΰδατος σαπωνίου, νά έκτειλίξωμεν τό νήμα 
είς δύο σχεδόν αδιόρατα νήματα.

Οί τήν μέταξαν παράγοντες αδένες δέν πε- 
ριέχουσι μίτον νήματος έκτειλιομένου, άλλ’ 
ύλην τινά γλοιώδη στερεοποιουμένην έν αύτώ 
τώ έσωτερικώ στόματι τοϋ σκώληκος. Όπό
ταν βλέπωσι τό ζώον βρα-χυνόμενον (όπερ δη- 
λοϊ οτι θέλει δώσει μόνον κακόν βομβύκιον 
ή θέλιι γίνει tanissicr (ταπητουργό;) δη
λαδή θέλει καταστήσει άχρηστον χρίσμα τήν 
μέταξάν του)κατανοτίζουσιν αύτό δι'όξου; καί 
έξάγουσιν άπό τοϋ στόματος αυτού τού; δύο τής 
μεταξη: άδένας, ού; διαρρηγνύουσι.’Εξ αύτών 
εξέρχεται γλοιώδης λεπτή κλωστή, ήν μ.ηκύ- 
νουσι ο-ον δύνανται, κρατούντες αύτήν εί; τόν 
άέρα,"να στερεοποιήται.Οΰτω λαμβάνουσι τάς 
τοσοϋτον ισχυρά; εκείνα; κλω-ά;, χοησιμευού-

στάρια συκαμινέα;, άτινα συνάζουσι μετ’ ολί
γον, πλήρη μικρών σκωλήκων’ ή μάλλον, χύ- 
νουσι φύλλον λεπτώς κεκομμένον έπί χαρτιών 
φερόντων μικρά τρήματα δι’ ών καλύπτουσι 
τά ώά έν τώ δωματίω τοϋ έπωασμοΰ. Τό κε
κομμένον τούτο φύλλον άιμοζει εΐ; τά; πρώτα; 
ηλικίας, διότι απαλλάσσει τά; νέα; κάμπα; 
τοΰ κόπου, πολλαπλασιάζον διά τό; τέχνη; 
τά άκρα. Τώ δντι, έκτο; ελάχιστων ειδών 
Αυγών, τών όποιων αί κάμπα·, αύλακίζουσι 
τό παρέγχυμα τώ' φύλλων, αί κάμπαι συνή
θως τρώγουσι τά φύλλα τών δένδρων, άρχό- 
μεναι άπό τοΰ άκρου’ τά δέ κολεόπτερα (έν
τομα χονδρόπτερα) ή οί γυμνοί κοχλίας κα- 
ταβροχΟίζουσι τά φύλλα έν τώέσωτεοικώ τοΰ 
άντυγο; (τών άκρων τής πεοιφερείας).

Κατά τήν δευτέραν ηλικίαν, ό σκώληξ 
φαίνεται λευκόφαιος, σχεδόν άνευ χνοός, εί
τα λευκό; καί υποκίτρινος, φαίνονται δέ δια- 
γραφόμενοι καί οί μηνίσκοι έπί τοΰ δευτέρου 
και πέμπτου κρίκου τή; κοιλία;. Κατά τήν τρί- 
την ηλικία’ δέν υπάρχει πλέον ούδεμία θρίς,
καί · σκώληξ καθίσταται γρώματο; άμυδροϋ j 
λευκού όπερ βαίνει πάντοτε διακαθαριζόμενόν. ' 
'Οπως Ορέψωσιν αύτοΰ; καί ταΰτοχρόνω; ά- I 
φέλωσι τήν στρωμνήν (delitagC, έκκένωσι; ! 
τής κλί'Λΐ), χωρίς νά πληγώσωσι τού; σκώ- ' 
ληκας, θέτουσι τά νωπά φύλλα έπί χαρτιών 1 
έχόντων τρήματα ανάλογα πρό; τόν όγκον | 
τή; κάμπης. Οί σκώληκες διέρχονται διά ' 
τών μεταξύ διαστημάτων όπως λάβωσι τά · 
φύλλα’ τότε αύτού; μέν διά μιά; μετατοπί- ( 
ζουσι, τά; δέ σεσηπυία; στρωμνά; άπαζν.λ· [ 
λουσι. Κατά τήν τετάρτην ηλικίαν, έκτελοϋ- 
σι τήν ά ρ α ίω σ ι v(ilcdoilblcineilt) δηλα- I 

δή μετακομίζουσί τινα; τών σκωλήκων έπί · 
νέων σανίδων όπως παράσχωοιν αύτοΐ; πλείο-ι 
να θέσιν, καί έπομένω; πλείονα άέρα. Τί 
πέμπτη ηλικία έστιν ή τή; μεγίστη; άδδη- ί 
φαγία; τών εντόμων τούτων- Τή έβδόμγι ήμέ*  ! 
ρα τής ηλικίας ταύτης, ή πείνα αύτών κα- ! 
θίσταται ακόρεστο; καί καλείται μεγάλη) 
freZC briffe (άδδηφαγία) ή Γιΐΐ'ΪΛ (μανία) 
παρά’Ιταλοί;.. Κατά ταύτην τη/ ήμέραν, οί 
σκώληκες, οί έξ-.λθόντε; έκ 30 γ ρ α μ μ ί -

(1) Ι’ρία γ ρ ά μ μ ι α ίσοδυνχμοϋσι προ; I 

δράμιον. Σ. Μ.
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ΦΙΛΕΡΓΟΣ

σας είς τό προςκολλάν τό άγκυστρον έπί τη; 
όομιά; και καλουμένας κ λ ω σ τ ά ; μ ε τ ά- 
ξπς, κλ ω στ άς τής Φλωρεντίας.

Έν μέν τή άγρια καταστάσει, ό μεταξο- 
σκώληξ έναπετίθει τό βομβύκιον αύτοΰ ει; 
αυτού; τού; κλώνας τής συκομωρέας. Οΐκόβιο; 
δέ γενόμενο; δέν ενεργεί άλλεοτρόπως. ’Ανάγ
κη άρα νά δοθώσιν αύτώ μέσα προςα'-τή- 
σεως. Ταΰτα δ' είσί κλάδοι έρείκης (είδους 
θάμνου),σπάρτου, πύξου(τσιμισιρίου).στελέχη 
κόλζας (είδους κράμβης έλαιοφόιου) ή άγριου 
κιχωοίου, (ραδικιού) κτλ. δσμίδες άχυρων, 
η, τέλος, όπερ και καλλίτερου, είδη κλιμά
κων έκ μικρών παραλλήλων σανίδων μεταξύ 
τών όποιων ύπάρχει Οέσι; ένό; βομβυκίου (CO- 
COllieres Davril). Ό μεταξοσκώλζξ άρχεται 
ρίπτων νήματα κλαδώδη τη δε κάκεϊσε όπως 
προςαρτησφ τό βομβυκίου- ουτος έστιν ό σίε
λος (bave). Είτα κινεΐ διαρκώ; τήν κεφα
λήν, διαγράφει ωοειδείς κύκλους, καί σχη
ματίζει τό βομβύκιον διά συνεχούς νήματο;, 
άλλ’ ούχί ομοιογενούς, δυναμένου νά φθάση 
τό μήκος χιλίων μέτρων'ώστε τεσσαράκοντα 
χιλιάδες βομβυκίων δύνανται νά περιζώσωσι 
τήν γηίνην σφαίραν δι’ ένό; μετάξινου νήμα
τος Ί). Τά πρώτα στρώματά είσι τολυποει- 
δή (κουβαρίαστά), άφαιροϋνται ευκόλως καί 
σχηματίζουσι τό γνάφαλον, όπερ, ξαινόμε- 
νον μετά τών περισσευμάτων τή; κλώσεως, 
παράγει τήν -χονδρήν μέταξαν (filo- 1 
Selle)’ κατόπιν έρχεται ή κυρίως μεταξα, ή- 1 
τις πρέπει νά έκτειλίεται έπί τοΰ τόρνου, καί 
τέλος εσωτερικόν τι ύφασμα τοσοϋτον συνε- 
σφινμένον ώστε είναι άπλοΰς υμήν.

Έπί τέλους δέ δέν δύναται νά έκτειλιχθή. 
τοΰτο δέ άόσον συχνότερου συμβαίνει, όσον ό 
υφαντής εργάτης έστιν ήττον επιτήδειος. Τό 
νήμα τοϋ βομβυκίου διατε λεν κεκολλημένον 
καθ’ ολα; αΰτοϋ τάς πτυχά; διά τίνος είδους 
ουσικοϋ γλοΐ'.ϋ, πολλώ ήττον συμπαγούς καί 
πυκνού, ή εκείνος οστις εύρίσκεται εί; πολλά 
βομβύκια βομβνκωδών (εντόμων παραγόντων

(1$ Ή γή άρα έχει περιφέρειαν 40 ίκα- 
τομμυρίων μέτρων Σ. Μ.

βομ,βύκια). Τό ζέον ύδωρ έκκολά τά νήματα 
καί επιτρέπει τήν έκτείλιξ-.ν. Τά πολυάριθμό- 
τεοα γένη τών μεταξοσκωλήκων κατασκευά
ζουν κίτρινκ βομβύκια, ετερα δ: γένη, λευκά. 
'Γπάρ-χουσι καί γένη γεννώντα βομβύκια κί
τρινα, ώχρά ή Οειώδη, ή λευκά πρασινωπά 
(celadons, γαλανοπράσινα).Έν Κίνα, λέγε
ται, υπάρχουσι γένη ών τό βομβύκιον εντε
λώς πράσινόν έστι' είσί δέ γνωστά καί βομ
βύκια χρώματος νανκιννείου ή κίτρινου υπο 
ξάνθου. Γένος δε άνατραφέν έν Τοσκάνη πα
ρά τήν Πιστοΐαν έχει β-μβύκια ρόδινα ώχρά. 
Τέλος, άναφέρο.ται βομβύκια χρώματος πορ
φυρού.

Ό μεταξοσκώληξ κατατρίβει τρεις ή τέσ- 
σαρα; ήμερα; πρό; ΰφανσιν τοΰ βομβυκίου, 
μή άλλάσσων τό δέρμα" οί κρίκοι μόνον συ
στέλλονται, αυτό; δέ σμικρΰνεται πολύ, έκ
τος τής απώλειας τοϋ βάρους, ήν ΰφίσταται, 
έφ’ όσον έκκενοϋνται οί τή; μετάξης αδένες. 
Μετά δύο ή τεεί; ημέρα; μεταβάλλεται εί; 

' χρυσαλλίδα (πέμπτη μεταμόρφωσις) δηλαδή 
μεταβαίνει είς τήν έκτου ηλικίαν. Έκτελοϋσι 
τότε τήν άπό τών κλάδων σύναξιν τών βομ
βυκίων (Ιο (leramage), άποσπωσιν αυτά άπό 

ί τών στηριγμάτων των, καί σπεύδουσι πρό; 
πώλησιν αύτών. ένεκα τής άπωλείας τοΰ βά
ρους (τής φίρας). Τώ όντι, τό έομβόκιον δέν 
εμποδίζει έντ-ελώς τήν έξάτμισιν τή; χρυ- 
σαλλίδος, άλλά μόνον έλαττοϊ τήν έξάτμι 
σιν ταύτην, καί τήν έξ αύτής πηγάζουσαν ά- 
ποψύχρανσιν τής έπιφανείας. Ώ; δέ έξηκρι- 
βώσαμεν έπί πολλών ειδών χρυσαλλίδων έ- 
χουσών βομβύκια, καθ ήν στιγμήν εξάγονται 
απ' αΰτων, είσί πάντοτε λίαν Οερμότεραι τοϋ 
ατμοσφαιρικού άέρο;' είτα, άφοΰ έκτεΟώσιν εί; 
τόν αέρα, ή θερμοκρασία τής έπιφανείας αύ
τών ταπεινούται ταχέως πρό τής τοϋ άέρο; 
τοϋ περιβάλλοντος αΰτάς καί μάλιστα φθά
νει χαμζλότερον, ε’φ’ όσον ή έπιπολζς εξά
τμισες έπιφέρει αυξούσα; άπωλείας βάρους.

Ί1 έβδομη ηλικία, ήτις διαδέχεται τήν ε- 
κτην μεταμόρφωσιν ή έκκόλαψιν τής -χρυ- 
σαλλίδος, έστιν ή έφηβο;, η ή, τή; νέα; πα
ραγωγής τοϋ σκωληκος, ηλικία.

Αΐ χρυσαλλίδες έκκολάπτονται δεκαπέντε

ΔΙΑΦΟΡΑ

I ·

έως εικοσιν ημέρας μετά τήν τού βομβυκίου 
κατασκευήν. Αί τοϋ μεταξοσκώληκος, ώς «ΐ 
πάντων τών ειδών τών έ/όντων κεκλεισμε- 
νον τό βομβύκιο·', κέκτηνται έπί τή; >εφαλής 
κύστιν, ύπό τοΰ Κ. Γουεοίνου Μενιβίλλου ά- 
ναζαλυιθεΐσαν καί π’ριέχουσαν ρευστόν έπι- 
τρέπον ταϊς ψυχαΐ; ν'άπομακρόνωσι τά με
τάξινα νήματα, έκκολλώσαι αύτά, οπω; άνοί- 
ξωσι δίοδον. Τά βομβυκώδη, τά έχοντκ 
βομβύκιον λίαν χαλαρόν, ή φύσει ήνεωγμένον 
έν τι·/ι άκρα, στερούνται τοϋ οργάνου τούτου 1 
Τά διατρηθέντα βομβύκια δέν έχουσι το 
νήμα κεκομμένον, διότι τό τής ψυχής στόμα 
οϋδ'εν έχει μέρος κοπτηρόν, άλλά λεπτόν καί 
διχαστόν Έν γένει, τά άρρενα βομβύκιά βί
οι μέσης διαστάσεω; καί έστρεβλωμένα έν τώ 
μέσω, τά θήλεα β,μβύκιά είσι χονδρότερα, , 
μάλλον έςωγκωμένα, μάλλον στρογγυλά εί; , 
τά; άκρα;. Τά εκλεκτά βομβύκια, φυλασσό
μενα πρός ωοτοκίαν, τίθενται εϊ; δωμάτιον, 
ενθχ ή θερμοκρασία μεταβάλλεται άπό Ζΐ<>— 
24ο,φροντίζουσι δέ νά στερεώνωσιν αύτά, "να 
μή ύπό τών ψυχών παρασυρωνται. Εκκολά
πτονται τή πρωία (ώ; τά ώά) άπό τών 
πέντε πρός τάς ώκτώ ώρας. ΓΙαρασκευάζουσι 
σκότος περί αΰτάς, διότι αί νυκτερινά! αυ
ται ψυχαΐ προςβάλλονται έκ τής λάμψεως τής 
ήμερα; καί άποκάμουσι κινοϋσαι τάς πτέ
ρυγα; αύτών. θέτουσι τά άρρενα κάτά μέρος 
έν τινι πυξίδι, είτα συνενοϋσιν αύτά μετά 
τών Οηλέων, άφοΰ άμφότερα έκκενωθώσιν ιζ 
υγρού τίνος νανκιννείου χρώματος. Τέλος πρό; 
ωοτοκίαν θέτουσι τά θήλεα, τά γονιμοποιη- 
θέντα, έπί ιστίων ή έπί χαρτιών (τρόπο; κι 
νεξικος καί Ιαπωνικός, 8ν μετήλθον έν τώ 
πειραματίζω καταστήματι (magliaiieric) 
τοϋ Κήπου τοΰ εγκλ/.ματισμοϋ (accliniatil 
tion). Τά ώά είσι κατ' άρχάς χρώματος κί
τρινου ανοικτού, δπερ μεταβάλλουσιν εντός 
οκτώ έω; δέκα ήμερων είς ναρκίσσειο·/, είτα 
εις φαιοπνρρον, καί τέλος είς φαιόν τών σχι
στόλιθων χρώμα μετ' ελαφρά; έν τώ κέντρω 
πιεσεως. Τηοοΰσι τά ίστί*  ή τοΰ; χάρτωνα; 
τών <οών εντός δικτύων, άτινα άπαιο/ροϋσι 
ε/τιν: δωματιω, ένθα ή θερμοκρασία όέν πρέ
πει νά ϋπερβαίνη τοΰ; 18. "Αλλω; τε τάώά
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ταΰτα, ζαίπίρ τή; μικρά; κάμπη; σχηματι- 
ζομένης έν αύτοΐς λίαν εγκαίρως, δΰνανται νά 
ΰποφέρωσιν άκινδύνως θερμότητα 50 καί τά 
δριμύτατα ψύχη τών χειμώνων ήμών καί αύτής 
μάλιστα τή; Σιβηρίας, ώ; ζδζ έγένετο από
πειρα επί σινικών σπόρων διά συ'/οδιών έλ- 
θόντων. Τό έαρ, οπότε ή θερμοκρασία άρχε
ται άνυψουμένη, κομίζουσι τόν σπόρον εί; τό 
υπόγειον ή εί; τήν αποθήκην τοϋ πάγου 
(li'lacicre), διά τόν φόβον πρωίμων εκκολά
ψεων. Άπό πολλών -χρόνων έδημιούργζσαν έν 
Ιταλία ειδικόν τι γένος, λεγόμενον trivol— 
tine (τριών φορών), μόλις γνωστόν έν Γαλλία, 
έκλέξαντες διά τήν νέαν παραγωγήν, πρωί
μου; σκώληκα; έκπληροΰντας τήν περιστρο
φήν αύτών έν τρισί μεταμοοφώσεσιν αντί τών 
τεσσάρων. Ή ανατροφή διαρκεϊ μέν δλιγώ- 
τερον, άλλ’ ή μέταξά έστι μετρία. Έν ταϊς 
θερμά:; χώοαις υπάρχουσι γένη μεταξοσκω
λήκων πολλάκις γεννώντων έντό; τοϋ έτους, 

(Έκ τοϋ Γαλλικού.)
Δ. Γ. Μ.

TINA ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΤ.

Έχων ώ; αργά; τήν τοΰ Θεού ύπαρξιν, τήν 
άθανασίαν τής ψυχής καί τήν αλληλεγγύην, 
ό έλευθεροτεκτονισμό; αδελφότης έστιν ή συ- 
νεταιοημό; παγκόσμιος φιλανθρωπικός φιλο
σοφικός καί π-οοδευτκό;· Σκοπεί δέ τήν έ
ρευναν τής αλήθειας, τήν μελέτην τών επίση
μων και τών τεχνών καί προ πάντων τή; η
θικής ώ; καί τήν έξάσκησιν τή; φιλανθρωπίας 
ό/ τρόπον έ'νοε' αύτήν β ΊησοΟ; Χριστό;. Το 
σύμβολο·/ αΰτοϋ έστιν, Ελευθερία, Ί
σο τ η ς, 'Αδελφότης.

Πασίγνωστου δτι τό σύστημα τούτο διεδό- 
θη εΐ; άπασαν τήν ύφήλιον, καί έθεωρήθη ώς 
ό θεμέλιο; λίθος τής ηθική;, ή καταφυγή τής 
άθωωτ/,το;, ή στοά τή; σοφία; και τής γεν
ναιοδωρίας. ’Επαγγέλλεται δέ έλευ θερίαν μέν 
γενικήν διά τήν τών λαών πρός τά βέλτιςα 
πρόοδον, καίω; όρια έχει τό άτομιΧ/y δι
καίωμα, τό τοΰ πλησίον, ισότητα δέ πολυεύ γ
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σπλαγχνον καί πρεσβεύει ότι τά δυστυχήμα
τα ενο; μονού ανθρώπου πίπτουσιν έφ’ ολο
κλήρου τής κοινωνίας, αδελφότητα δέ ύπο- 
βάλλουσαν τάς έπομένας ρήτρας. «Ιίάντα ούν 
όσα άν θέλήτε ίνα πσιώσιν ύμΐν οί άνθρωποι 
οΰτω καί υμείς ποιείτε αϊτοί; ε καί «ό σύ 
μισείς έτέρω μή ποίησης.»

Θεωρών δέ ό έλευθεροτεκτονισμός πρό 
πάντων τήν έλευθερίαν τής συνειδήσεως ώ; 
δικαίωμα έκάστου ούδένα αποκλείει διά τάς 

αυτού πεποιθόσεςς. Επιδιώκει 
τήν ανθρωπότητα διάδοσιν 

>, καί συνίστησιν εΐς 
>ιά 

τών συγγραμμάτων καί τοΰ κα
ις, τοΰθ όπερ ούχί ΰφ’ όλων 
ΰται.

τάς θρησκευτικά; καί πολιτικά; 
.ου ώ; καί τού; νόμου; πάσης 

' . · . ι>· 
νητικών πράξεων ώς καί τών διαφόρων πολι
τευμάτων. Θεωρεί τήν έργασίαν ώ; ένα τών 
κυρωτε'ρων νόμων τής άνθρωπότητος, καί προ-

καθ’ όσον δύναται, βοη- 
ις τάς περιστά- 

ι, ύπερασπίζεσθαι αυ- 
ΐς αδικίας καί προστατεύειν αΰ- ; 

ί,ς ζωής |
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τρό; αϊτών

θρησκευτικά; 
τήν εί; άπαταν .... 
τοΰ αδελφικού συνδέσμου, __ .... .
άπαντα τά μέλη αύτοΰ τόν προσηλυτισμόν δ 
τοΰ λόγου, τών σε 
λοΰ παραδείγματος, 
δυστυχώς κατερθοΰ

Σέβων δέ τή, Cr!, . ..............
δοξασίας έκαστου ώ,__ ’. nmn
χ.«?α;> “^αγορεύει τήν έπίκρισιν τών κυβερ 
ν'ΛΤίκών ποά?»»."· ··■- * Γ Γ~ —····
τευματων. Θεωρεί τήν έργασίαν ώ; ενα τών 
κυρωτε'ρων νόμων τής άνθρωπότητος, και προ- 
γράφει τήν έκουσίχν αργίαν. Έκαστος τέκτων 
οφείλει έργάζεσθαι ι:=θ· 
Οεϊν καί διαφωτίζειν καθ’ ό' α. 
σεις τόν έαυτοΰ αδελφόν, ΰ 
τόν κατά τής αδικίας >.
τον αντί πάσης θυσία;, και αύτής τής ζ. ", 
έν άνάγκη.

Ό αριθμός τών τεκτόνων έστίν αόριστος. 
Συνεδριάζουσι δέ έν λ έ σ γ α ι ς, συνερ- 
γείοιςή στοαΐς κατά συμβολικού; τό
πους, ών ή έννοια αποκαλύπτεται διά μόνης 
τής μυήσεω; έχοΰσης βαθμούς διαφόρου;’ αί 
δε συνελεύσεις αύτών διέπονται ύπο θεσμών 
καί κανονισμών γενικών καί ειδικών άπορ- 
ρεόντων έκ τοΰ Συντάγματος τοΰ τεκτονισμού 
έν Γαλλία. Υπάρχει δέ έν αΰταΐς πληοης 
μεταξύ τών τεκτόνων ΐσότης καί ούδεμία διά" 
κρισις επιτρέπεται έξαιρουμένη; τή; ιεραρ
χία; τών αξιωμάτων, άτινα διαπιστεύονται 
ύι εκλογής καί έφ’ ώρισμένην διάρκειαν.

Γίνονται δεκτοί ώς τέκτονες καί χαίρουσι 
τά τεκτονικά δικαιώματα οί έ/οντε; συμπε- 
πληρωμένον τό εικοστόν πρώτον ετο; τής

εαυτών ηλικίας, εξαιρούμενων τών υιών τών 
τεκτό-ων, οίτιν’.ς μυώντας καί άπό τοΰ δέ
κατου όγδοου έτου; τή συγκαταθέσ.-ι του πα- 
τρύ; αϊτών, τής μητρός ή τού κηδεμένος’ 
άλλά ούδόλω; προβιβάζονται μέχρι τοΰ δευ- 

, τέρου καί τρίτου βαθμού τή; μυήσεω; μή 
συμπληρώσαντε; τό εικοστόν πρώτον έτος. 
Ουδόλως γίνονται δεκτοί οί κακής διαγωγής 
καί επιλήψιμων ηθών άνθρωποι, καί όμως, 
δεινόν ^ε ή άγνοια, πολλοί εΐσήλθον αλωπε
κήν ένόεδυμένοι καί έξήλθον ύπό τό πραγ
ματικόν αυτών ένδυμα. ‘Επίσης δέ απαράδε
κτοι είσιν οί μή έλεόθιρόν τι καί έντιμον ε
πάγγελμά μετερχομενοι. Πασίγνωστου οτι 
ΰπαρχουσιν έντψ,οι καί άτιμοι πόρο-, ζωή;· 
άμφιβάλλομεν όμως άν ϋπάρχη ελεύθερον ε
πάγγελμά έπί ταύτη; τή; σφαίρας, ή άν ά
τιμος τι; πόρο; δύναται νά χαοακτηρισθή ώ; 
επάγγελμα. ’Ίσως ό έλευθεροτεκτονισμό; ού
δένα μισθωτόν υπάλληλον παραδέχεται ώς 
μή δυνάμενον έλευθέρω; νά έργάζηται όταν 
Οέληκαί όπως θέλει, ή ώς έξ ετέρου φυράμα
τος πεπλασμένον καί μηδέ νοΰν έχοντα μηδέ 
καρδίαν προ; κατάληψίν και έκμάθησιν τών 
τεκτονικών αληθειών’ διότι απαιτεί ίνα ό 
προσήλυτος έχη τάς απαραιτήτου; πρός τούτο 
προκαταρκτικά; γνώσεις καί επαρκή τά πρός 
τό ζή,ν μέσα. Ουδόλως, φαίνεται, θεωρεί τού; 
έ.δεεί; ικανούς ίνα ελεύθεροι. ίσοι καί αδελ
φοί γένωνται, μηδ’ ίνα προοδεύσωσι καί εϊ; 
βελτίωσιν υλικήν τε καί ηθικήν προαχθώσιν. 
Οίδόλως γίνεται τις δεκτός άν μή κατυϊκή ή 
διατριβή άπό έξ τούλάχιστον μηνών έν τή 
πόλει έν ή υπάρχει Στοά ή έντό; περιφερεία; 
εκατόν ώς έγγιστα χιλιαμέτρων, έξαιρουμέ- 
νων τών έν έπαρχίαις, ένθα Συνεργείου ουδό
λως ύφίσταται, τών στρατιωτικών, τών ναυ
τικών καί πάντων τών ύπό τοΰ ΕΛΕΓΘΕ- 
1’0Γ αύτών έπιτηδεύματος άναγκαζουένων 
ίνα τόπον διαμονής άλλάσσωσιν. Ούδείς τών 
δεκτών γενομένων εξαιρείται τών δοκιμασιών 
τών έπιβαλλομένων ύπό τών τεκτονικών τυ
πικών.

Άπόλλυσι δέ τήν ιδιότητα καί τά προνό
μια αύτοΰ ό τέκτων ένεκα άτιμου πράξεως, 
τής έξασκήσεως έστιγματισμένου έπαγγέλ ·
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ματος καί τής παραβάσεω; τών καθηκόντων 
άπερ μεθ’όρκου έν τή μυήσει αναλαμβάνει’ 
τοΰθ’ όπερ οΰχί σπανίως συμβαίνει’ ίσως διότι
άδυνατοΰσι κατανοήσαι πάντε; οί μυούμενοι 
τήν ύψηλήν καί θείαν όντως διδασκαλίαν 
καί τήν εντολήν τοΰ έλευθεροτεκτονισμοΰ,περι 
ή; άλλοτε έν έκτάσει τόν λόγον ποιησόμεθα.

ΑΙ ΕΝ ΜΪΚΗΝΑΙΣ ΛΝΑΣΚΑΦΑΙ
Ή άρχαιότης, οίονεί Οέλουσα νά χλευάση 

τό πολυάσχολου ήμών παρόν καί τό αβέβαιου 
μέλλον, παρεσκιύασεν αίφνης ήμΐν λαπράν ά- 
ποκάλυψιν. Πιστός αύτή; μύστη;, μόλις έγγί- 
σα; τήν γήν διά τής μαγική; αύτοΰ ράβδου, 
ήγαγεν εΐς φώς θησαυρόν, οστις άχρι τοΰδε 
ύπετίθετο μυθικός, ή πρό αιώνων κατεστραμ
μένος. Αί Μυκήναι είναι πραγματικότης. Εϊ- 
χομεν λησμονήσει ότι τινά έκ τών στοιχείων 
έκείνων, άτινα θεωρούνται έν γένει ώς κατα
στρεπτικά, είναι πολλάκις συντηρητικώτατα. 
Ό πόλεμος, ή αναρχία, ή ολιγωρία, ή βαο- 
βαρότης θάπτουσιν ένίοτε υπό τήν γήν πο
λύτιμα κειμήλια μόνον, όπως διασώσωσιν αύ
τά. Τών Μυκηνών ή τύχη ύπήρξεν έξ αρχή; 
άπαισία. Έτι προ τοΰ Τρωικού πολέμου ή πό
λις εκείνη είχε σπαραγθή υπό στάσεων. Έπί 
Άγαυέμνονο; τό μέτωπον αύτής έστεψεν αί
γλη δοξη;, άλλ’ ή αίγλη έκείνη άπεσβέσθη 
ευθύς εΐς εγκλήματα καί καταστροφής. ’Αλλά 
καί τότε τό μεγαλείου της ήτον ιστορικόν 
μάλλον, ή πραγματικόν. Ένω τό Άργος, τό 
αδελφόν άστυ, ήκμαζεν, αί Μυκήναι δέν εί
χον ζώντας ξένους, άλλά τείχη κυκλώπεια, 
κολοσσιαία κτήρια καί τόν γείτονα ναόν τής 
Ήρας, έφ’ ου όμως ειχεν αξιώσεις καί ή μάλ 
λον είημερούσα γείτων. Ή φοβερά παράδο- 
σις, ήν τό δημόσιον τών’Αθηναϊκών θεάτρων 
δέν έβαρύνετο ν’ ά.κούη άπαύστως καί ύπό 
πάντα τύπον διδασκομε'νην άπό τή; σκηνή;, 
έφαίνετο ρίψασα ζοφερόν πέπλον έπί τών Μυ
κηνών. Ή παρακμή συνεπληρώθη, ότε οί’Αρ
γείο·., ζηλότυποι, (καίτοι ούδείς δύναται νά 
όρίση διατί), ήρήμωσαν, πέντε περίπου αιώ
νας πρό Χριστού, τήν τραγικήν πόλιν. Ό
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Στράβων, κατά τού; χρόνους τοΰ Αύγούστου, 
έθεώρει καί αύτήν τήν θέσιν τών Μυκηνών 
αμφίβολον. Άλλ’ έν τούτοι; είχε ταφή αυ
τόθι χρυσός' τους θησαυρού; δέ φυλάττουσιν 
εΐ; αιώνα αιώνων άόρατα πνεύματα. Αύτών 
ή μνήμη ουδέποτε αποθνήσκει. Ή όλη Πε
λοπόννησος συνεμ-ρίσθη μικρόν κατά μικρόν 
τήν παρακμήν τής ποτέ ένδοξου πόλεως’ πε- 
ριηγηταί δέ καί έμποροι καί φιλόσοφοι και 
/.αλλιτέχναι παρέπλεον μόλις ή διέτρεχον 
τήν χερσόνησον, όπως έπισκεφθώσι τάς ’Αθή
νας, τάς πόλεις τή; ’Ιωνίας, ή τας πεδιάδας 
τή; Γρωάδος. Ό Τσάνδλερ, παρατηρητής έ- 
πιμελή; καί εύσυνείδητος, σπούδασα; τόν Παυ
σανίαν καί τά; λοιπά; πηγά; καί άναζητών 
πάν ό,τι άξιοθέατον, περαίνει τό περί Μυκη
νών κεφάλαιον λέγων ότι δέν ήδυνήθη νά ευ·· 
ρη ήν έζήτει θέσιν. ΙΙρό ιής εποχή; εκείνης 
καί μετ’ αύτήν 'Ελληνες βάρβαροι, Τούρκοι 
καί ’Αλβανοί ευρον τήν αληθή θέσιν τών Μυ
κηνών καί άνέτοεψαν τά παντα πέοιξ, άλλά 
τού έργου τής καταστροφής παρητοΰντο, άμα 
ώ; έφθανον εγγύς τής περιπόθητου λείας. 
Πονηρόν τι δαιμόνων, έζ έκείνων, άτινα ά
παντά τις είς τά παραμύθι», έφαίνετο άπο- 
τρέπον τήν προσοχήν αύτών καί ύποδεικνύον 
αύτοΐς ψευδή ίχνη, <*χ?ις  ου τέλος ήλθε τό 
πλήρωμα τοΰ χρόνου καί ό «άναξ άνδρών» 
όν ΰμνησεν άλλοτε δ Όμηρος, άπεδείχθη αυ- 
θι; εις τόν έκπληκτου κόσμον έν όλη τή βα-

I σιλική αύτοΰ μεγαλοπρεπείς ύπό τού Δρ. 
Σλήμαν.

Ή ιστορία άφηγεΐται πολλά; μεγαλοπρε
πείς κηδείας, άλλ’ αί αφηγήσεις αυται ευρί- 
σκουσι συνήθως το δημόσιον δύσπιστον. 01 
έπιζώντε; είναι έν γήνει άπληςο: καί άσπλαγ- 
χνοΓ αί δέ αύλαί δέν είναι σχολεία ευαισθη
σία.·. 11ώς νά πιστεύση τι; ότι δ πλούτο; 
μιά; όλης βασιλείας έτάφη μετά τοΰ κτήτο
ρας; Πώς νά πιστεύση τι; ότι ή Κλυταιμνή
στρα, άπιστο; καί αύτή, έθαψε τόν άπιστον 
αύτής σύζυγον μετά τοσαύτη; λαμπρό τητος; 
Μ η τυχόν συμμετέσχε τή; πομπή; καί ή 
Καοσάνό’ρα; Τοΰτο έλεγεν ή παράδοσις καί 
τά γεγονότα έπέρχονται επιμαρτυοοΰντα. Ο
λίγοι λίθοι μετεκινήθησαν μόνον, ολίγον χώ-
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μα άφγρέθη, καί εΐ; τά ομματα έπεφάνη μου
σείου όλον αρχαιοτήτων πολυτίμων έκ πάσης 
άπόψεως. Μόνον τδ μέταλλον έχει αξίαν πολ
λών χιλιάδων λιρών. Άλλ’ ή ιστορική και 
καλλιτεχνική άξια είναι ανυπολόγιστο;. '£2; 
όρθώς λέγει ό Κ. Σλήμαν, ή συλλογή θά έ- 
παυξήση καί αύτον τόν απαράμιλλο·» και ά- 
νεξάντλητον αρχαιολογικόν πλούτον τής ελ
ληνικής πρωτευούστ,:.

Οί γιγαντιαϊοι ήρωες, περί ων τόσα άνέ*  
γνωμεν, άλλ’ είς ών τήν ΰπαρξιν έδιστάζομεν 
νά πιστεύσωμεν, ιδού εύρέθησαν κατακείμενοι 
φέροντες τόν έκ χουοοΰ και χαλκού οπλισμόν 
τ»·ν, έχοντε; πέριξ πάντα τά κοσμήματα καί 
τά πολύτιμα σκεύη των, τόν στολισμόν τών 
συμποσίων ή τών επισήμων παρατάξεων, τάς 
προσφοράς πρός τού; εφεστίου; θεούς, πά»ένί 
λόγω ό,τι ν,γάπησαν ζώντες. Αναρίθμητα 
κεΐνται έγγυς άλλήλων τά ξίφη, τά ξιφίδια, 
οϊ θώρακε;, αί άσπίδε;, τά χρυσά πέταλα, 
δι' ών άπετελ:ΐτο ό οπλισμό; τού λοιπού σώ
ματος, οί’τελαμώνες, τά κομβία, αί λόγχαι, 
τά χρυσά άγαλμ.άτια, μοναδικά πρότυπα α
γνώστου καλλιτεχνικής εποχής, τά χρυσά 
καί χαλκά αγγεία, έπί πάει δέ, τδ σπου- 
δαιότατον ίσως εύρημα, η αργυρά καί χρυσό- 
κερως κεφαλή τού ζώου τοΰ «©ιερωμένου ε·ς 
τήν βοώπιδα Θεάν, κατατεθεΐσα ίσως έν τώ 
τάφω προ; εξιλασμόν τής θείας αύτού προστά- 
τιδος. Τδ μέταλλον ητο καί είναι έτι πολύ
τιμον, άλλ’ ή τέχνη, μεθ’ ή; κατειργάσθη, 
καθιστά αύτό πολυτιμότερου. Ό χαλκός ητο 
κατά τούς χρόυου; έκείνους, τιμιότερο; ή σή
μερον τούτο δ’ ούδέν έχει τό παράδοξον, ό
ταν τις άναλογισθή ότι πάν τεμαχίου αρ
χαίου χαλκού περιείχε δόσιν τινά αγγλικού 
ορειχάλκου. Έκ τή; περίφημου συναλλαγής 
μεταξύ Διομήδους καί Γλαύκου εξάγεται ότι 
ένώ χρυσή πανοπλία ήγοράζειο άντί ίυ.ατόν 
βοών, χαλκή πανοπλία έτιμάτο β·.ών έννέα. 
Άλλά παρεκτδ; τών έν καιρώ πολέμου καί 
ειρήνης κοσμημάτων εύρέθησαν εν Μυκήναις 
καί άλλα κειμήλια, έτι περιεργότερα. Μή 
τυχόν έχομεν ενώπιον ημών ύλην τήν πυξίδα 
τών στολισμών τγ,; δύσμοιρου μάντιδος, ήτι; 
προέλεγεν έπί ματαίω εις παντας τήν τύχην 
των καί τήν ιδίαν έαυτής καί προέβίεπε πεν

θούσα τάς μελλοόσας συμφοράς; Ενταύθα 
κεΐται ή Κασσάνδρα, έχουσα πέριξ τά κομψά 
της ενώτια καί περιδέραια καί βραχιόλια, 
τάς ζώννς τη; καί τάς κνοφίδας τή; κόμης 
της. II Κλυταιμνήστρα έθαψε τά κειμήλια 
ταΰτα μετά τή; νεκρής, ήν ήκολούθησε μετά 
μικρόν εις τδν αύτόν τάφον· διότι ενταύθα 
κεΐται καί ή θυγάτηρ τοϋ 'Γυνδάρου καί α
δελφή τής ’Ελένης. Άλλά τδ θαυμαστότερον 
πάντων, αύτός δ ήρως, ό Αγαμέμνων, άνευ- 
ρέθη' είναι δέ πράγματι γίγας, άξιος βασι
λεύ; εκατόν βασιλέων, οίτινες μόλις έξι«νοΰν- 
το άχρι τών ώμων του. Έδιστάζομεν νά πι- 
στεύσωμεν ότι συνήθης θνητός έτόλμησε ν'ά- 
πευθύνη είς τδν Άχιλλέα τήν δεινήν εκείνην 
tJSptv, ήν αναφέρει ό ποιητής. Άλλά τδ ήρά- 
κλειον σώμα τού ήρωος καθιστά πιθανώτε- 
ρον τδ επεισόδιο». Τά οστά του έπρεπε νά 
η,ναι σιδηρά, δπω; έπιζήσωσι τοσούτων αιώ
νων: Ό Δρ. Σλήμαν έργάζεται έτι, τυγχά
νω» γενναίας βοήθειας, καίτοι ή έπίολεψις τών 
βοηθών εμβάλλει αύτόν εΐ; ούκ ολίγα; φρον
τίδα;' πάσα δ’ ήμερα άγει είς φώς τά κοσ
μήματα, ού μόνον βασιλέων καί βκό;?.ίδων 
άλλά καί μιά; όλη; αυλή; και ένόςόλου λαού 
Αί ποικίλαι μορφαί τού πρωτεύοντος ειδώ
λου θά συντελέσωσι πιθανώς, όπως διευκρι- 
νισθη τό μέγα ζήτημα, όπερ έπασχολε: αυ
τόν τόν πατέρα τής ιστορία;, το πόθεν δηλα
δή ήρυσθησαν τήν μυθολογίαν αύτών οί"Ελ
ληνες. Αί άχρι τοϋδε ανακαλύψεις έπικυ- 
ροϋσι τήν γνώμην τού 'Ηροδότου περί τή; 
αιγυπτιακής αύτή; καταγωγής. Οί “Ελληνες 
έσφετερίσθησαν τήν Ηραν, άλλ’ έλαχίστη ύ- 
φίσταται αμφιβολία ότι ή βοώπις θεά ήτο 
πολύ πρό τού τρωικού πολέμου Αιγύπτια. 
Άλλά διατί άρά γε ή ανακάλυψες αύ;η έ- 
πεφυλάττετο εϊ; τό δεύτερον ημισυ τοΰ δέ
κατου έν^ατου αιώνο;: Διότι ή στιγμή αΰτη 
tivsci κατάλληλος. Τί ζητεί ή Ευρώπη, όλη; 
Τδν βασιλέα τών βασιλέων, τδν μέγαν ηγέ
την τής 'Ελληνικής φυλής, τδν άνδρα, είς όν 
ύπήκουον έπί δέκα έτη, μακρά έτη, χίλια·, 
νήες καί ίκατοντακ.ισχίλιοι μαχηταί, μόνον 
έκ σεβασμού πρός τάς ατομικά; αυτού ιδιό
τητας- Ιδού τά όπλα του, ή άσπίς του, 
τδ ξιφό; "°υ. Έν καί ημισυ μόνον μίλιον

μακράν τής δέσεως, έν η εύρέθησαν, ύπήρχεν 
ό ναυςέκεΐνΟ; τής "Ηρα;, ένθα ό Πυθαγόρας 
άνεγνώρισε τήν άσπίδα, ήν έφερεν έπί τού 
τρωικού πολέμο» ύπό τήν μορφήν τοΰ Εύ- 
φόροου, βν έφόνευσεν ό Μενέλαος. Άς άναρτη 
θή καί νΰν ή άσπί; τοΰ Άγαμέμνονο; έν μέ’ 
«φ άλλων αρχαίων ασπίδων καί ά; προσέλ- 
θωσιν οί μέγιστοι άνδρε; τών καθ’ ήμά; χρό
νων! Όστις άμα εΐσελθών αναγνώριση τήν 
άσπίδα τοΰ Άγαμέμνονις καί είπη «αΰτη εί
ναι ή έμή»,...................................................

Ό άνήρ ύτοςπρέπιι νά η αι άκραιφνη; φιλέλ- 
λην, έμβριθη; λόγιος, πολυμήχανο; πολίτι
κος, πρέπει νά συ»ενοϊ άκατάσχετον ορμήν 
μετ άδαμάστου θάρρους καί ν’ άντιμετωπίζη 
γενναίως πάντα εχθρόν ή αντίζηλον,πρέπει νά 
έκαθέσθη εις τούς πόδα; καί νάέδιδάχθη τδ 
άσμα αύτοΰ ώ; δ Πηλείδης τό τοΰ λογίου 
Κενταύρου.
('Εκ τοΰ «Χρόνου.» Κατά μετάφρασιν τη; 
«Νέα; Ημέρας ») 

ΑΝΑΚΑΛΤΨΙΣ ΑΣΤΕΡΟΣ.

'© διευθυντής τοΰ έν Άθήναις αστεροσκο
πείου κ. ’Ιούλιο; Σμίθ άνεκάλυψνν εσχάτως 
νέον αστέρα εν τω άστερ.σμώ τοΰ Κυκνου. 
Ή άνακάλυψις αΰτη είναι σπουδαία διά τήν 
επιστήμην και περιποιεΐ τιμήν εί; τόν σοφόν 
έπιστήμονα. Μετά χαράς άναγράφοντες τό 
γεγονός τοΰτο παραθέτομεν ενταύθα απόσπα
σμα τής περί τής άναχαλΰψεως ταύτη; δια
τριβή; του, έπιφυλαττόμενοι νά δημοσιεύσω- 
μεν έν έκτώσει καί εγκαίρως πασας τάς περί 
τουτου παρατηρήσεις τώ» άλλω» αστεροσκο
πείων.

«Γή 1 2)24 νοεμβρίου 1876 εσπέρα; 5 3)4 
τή; ώρας, έγγύ; του άστέρος ρ έν τώ κύκνω 
(έ'Όα τή 20 νοεμβρίου ούδέν έφαίνετο) ά- 
νέλαμψε σπουδαίος άστήρ τρίτου μεγέθους. 
'Γή 21, 22, 23 νοεμβρίου. τού ούρανοϋ όντος 
σύννεφού;, ούδεμία παρατηρησις ήτο δυνατή- 
Τδ χρώμα τοΰ άστέρος ητο λίαν κίτρινον, ά
νευ τής έρυθράς έπιχρώσεως' ήτι; παρατηρεί
τε» εις τδν γ, ε καί ζ έν τώ χύκνφ, Τήν νύ-

κτα τή; 24 νοεμβρίου προσδιωρίσθη έν τώ 
αστεροσκοπείο» ή ακριβή; θέσις τοΰ άστέρος 
δ ά καταμετρήσει»;, έκ ταύτης δέ άπεδεί- 
χθη οτι είναι παντελώς νέο;, διότι έν ούδέν: 
καταλέγω σημειοΰται ούδ’έναύτώ τώ μεγά
λο» τηλεσκοπικά» άτλαντι αστέρων τή; Βόν
νης. Τή 24, 25, 26 νοεμβρίου ώ; καί τφ 27 
νοεμβρίου έσπέσα; δ άστήρ είχε καί μετά 
βραχειαν έλάττωσιν ακόμη τρίτον μέγεθος. 
Τούντεΰθεν ήλαττώθη τοσοΰτον ταχ έως, ώστε 
τή 23 νοεμβρίου έγένετο τετάρτου μεγέθους, 
τή 1 δεκευβείου πέμπτου τή 5 δεκεμβρίου 
έκτου καί ούτως έφθασε τδ όριον τών διά γυ
μνού όφθαλμ,ύ ορατών αστέρων. Μέχρις 7 Δε
κεμβρίου (ε. ν. ) ούδεμία άπό τοΰ έξωτερικοϋ 
ξένη παρατή,ρησις έγένετο ήμϊν περί τοΰ φαι
νομένου γνωστή.»

->4θ£θ?*

11ΕΡ1ΕΪΓΕΝΟΪΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ!

Ή εύγενή; συμπεριφορά έστιν ή έκφρασις 
τή; αρετής, ήτοι ή ηθική έν πράξει.

Πρός ανθρώπους, μή χαίροντας τήν εύμέ- 
νειαν αύτοΰ, λίαν δυσκόλω; συμπερισέρεταί 
τι; εύγενώ; άνευ τής βοήθειας τών χρηστών 
τή; κοινωνία; εθών.

Κατεγνωσμέ-οι τιν'ε; φιλάνθρωποι ώ; προ
σωπίδα τήν εύγενή συμπεριφοράν νομίζου- 
σιν' άλλά προτιμότερον είναι να φέρη τι; τήν 
προσωπίδα ταύτην' καθότι, έν πάση περι- 
πτώσει, κάλλιον νά άποκαθίσταται αξιαγά
πητο; η απεχθής. Πά; δέ τι; ωφελείται διά 
ταύτης, μηδόλως παραβλάπτων τού; άλλους

Οί μη εύγενώς συμπεριφερόμενόί είσιν άν
θρωποι βάναυσοι μή δυνάμενοι έχειν φίλους 
ειλικρινείς-

Ή εύγενή; συμπεριφορά συνίσταται εις τδ 
είναι τινα κα»όν καί άξιαγάτητον πρός τούς 
άλλου; ούτως, δπω; άν βέλη ίνα καί οϊ άλλοι 

I > . * . ν · _ >εχωσι προ; αυτόν, και εις το μη προσκρούει*  
τοΐς νενομισμένοι; έθεοιν.

Έκδηλούται δε τη. άπροσπο'-ήτω καί διη- 
νεκεϊ προσοχή, δι’ ή; ού μόνον προς έαυτόν 
εφελκύει τις τήν συμπάθειαν τών άλλων, 

4
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άλλά καί τούτων την αύταρέσκειαν προξενεί.

Τό προξ=νεΐν δέ ίνα καί οί άλλοι διατεθώ- 
σιν έν εύχαριστήσει έξ εαυτών και τό ποιεΐν 
έπιδεξίω; όπως έκτιμηθή ή αξία αύτών, έστι 
το άκρον άωτον τίς εύγενοΰς συμπεριφοράς' 
έπειδή ούδέν θελκτικώτερον ρχέσον τοϋ εύα- 
ρεστεΐν υπάρχει.

Έάν δέ ό ταΰτα προξένων έκλειψη, τότε 
αποκαλύπτονται έν δλη αύτών τή έπιφανεία, 
και μόνος ό ευντελέσας διαζρίνεται.

Μή βλέπη τις τάς αδυναμίας καΐ τά ελατ
τώματα τών άλλων, άλλ’ ή φρόνησις, ή διά- 
κρισις, ή έπιφϋλαξι; καΐ πρό πάντων ή έ- 
πιεικε α έστωσαν πάντοτε τά πλεονεκτήματα 
έκαστου. Διότι τίς ό μή έχων ανάγκην έπιει 
κεια;',

Ό εν τή οικία αύτοΰ δεσπότης καΐ τυραν
νικός δέν δύναται είμή νά φέρη τήν προσωπί
δα τή; άγαθότητος καί τή; επιείκειας παρά 
τοΐς άλλοι;. Ουτός έστιν υποκριτή; έλλειπήί 
ε λικρινείας πρό; τούς φίλους αύτοΰ, ώ; καί 
πρό; τήν κοινωνίαν.

Ό άλ/,θώς αξιαγάπητο; άνθρωπος έσεται 
τοιοΰτος παρ’ έαυτώ έν τώ υέσω τών συγ
γενών αύτοΰ έν ταΐ; άγκάλαι; τής συζύγου 
καίτών τέκνων αύτοΰ έτι πλέον ή έν τω

ρυθριών διά τήν απλότητα, τήν πτω
χείαν καΐ τήν έλλειψιν ανατροφής τών συγ - 
γενών αύτοΰ, άφρων έστι τόσον μάταιο; καί 
τόσον γελοίο;, οσον ό περιποιούμενος ΰόςαν 
έκ τή; έπιφανείας τών προγόνων αύτοΰ, άλλά 
καΐ μάλλον άξιοπεριφρονητος.

Ό περιφρονών τού; συγγενείς αύτοΰ βλαζ 
έστιν.

Πάς άνθρωπος οφείλει συμπεριφέρεσθαι ευ- 
γενώς καί τιμίως καΐ πρό; αύτοΰς είσέτι τούς 
τά μάλιστα μοχθηρού; καΐ απαίδευτους· διό
τι τούτο έστι τό μόνον μέσον εξ ού αίσχύ 
νονται διά τήν θηριωδίαν, αύτών, καί ενίοτε 
διορθοΰντα’·.

Ή εΰγενής συμπεριφορά ύπ’ ούδενό; πει- 
ράζεται, ούδ ύπ’ αυτής τής αντιλογίας.

Όταν δέ ύποχρεοΰταί τις ν’ αποφυγή έκ- 
δούλευβίν τινα ή χάριν ή νά επίπληξη τινά 
δυσαρέστως, τότε πρό πάντων οφείλει νά 
πραττη ταΰτα έκ παντο; εύγενοΰς τρόπου.

Όπως γίνη τις άξιος όπολήψεως εύγενοΰς 
ανθρώπου, χρεωατεΐ νά ^ναι τοιοΰτος πάντοτε 
έν όλαις ταΐς περισ’άσεσι τοΰ βίου καί παν- 
ταχοϋ.

Οι έγωϊσταί καΐ κακοί μή δυνάμενοι ν’ 
άγαπώνται ύπ’ ούδενός κρύπτουσι τάς κακίας 
αυτών ύπό τήν άξιαγάπητον καί θελκτικήν 
προσωπίδα τή; εύγενοΰς συμπεριφοράς. Αυτοί 
ουτοι αισθάνονται λοιπόν τήν ανάγκην νά η
ναι εύγενεϊς. —

ΠΕΡΙ ΕΥΓΕΝΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
τών τέκνων προς τούς γονιΐς αύτών.

Κάλλιον νά δύσπιστή τις κατ εκείνου δς- 
τις αποβάλλει τήν προσωπίδα τής εύγενοΰς 
συμπεριφορά; εισερχόμενο; οικαδε καί δστις 
παύει τότε ών καλό; καΐ επιεικής.Ούτο; έςιν 
έγωϊςης καί ανάξιος τής δημοσίας ύπολήψεω;.

Πλεϊστοι δσοι έν τώ κόσμω κακώς συμ
περιφέρονται πρός τού; συγγενείς αύτών, άλλ 
αύτοΐ καί πρώτοι βάλλουσι τόν λίθον κατά 
τοΰ ομοίως αυτοί; ποιούντο;.

Ή γυνή χρεωστεΐ τοΐς συγγενέσ. τοΰ συ
ζύγου αύτή; τά; αύτά; τιμάς οίας καΐ πρός 
τούς έαυτής. Ωσαύτως δέ καΐ ό σύζυγος πρός 
τους συγγενείς τή; έαυτοΰ συζύγου.

Χρεωστεΐ τι; νά φροντίζη σταθερώ; περί 
τών συγγενών αύτοΰ καί ούδέποτε ν’ άντι- 
λέγη αύτοΐς είμή δτε αναγκάζεται τι. νά λσ- 
λήση περί τών συμφερόντων τής οικογένειας. 
Άλλά καί τότε χρεωστεΐ νά πράττη τοΰτο 
εύγενώς καΐ διά μεγίστη; γλυκύτητο;

Φρόνιμόν έστι νά συμμερίζηταί τις είλικρι· 
νώς τά; ορέξεις καΐ τά; ευχαριστήσει; τών 
γονέων αύτοΰ καί νά συναιοθάνηται τά; θλί
ψεις αύτών καταβάλλων πάσαν προσπάθειαν 
όπως παρηγόρηση αύτούς.

Εύγενέ; έστι νά ύποφέρη τις έν ύπομονή 
τάς αδυναμίας τή; ηλικίας αύτών, παραβλέ- 
πων τάς άνησυχίας δσας ήθελον προξενήσει 

I αύτώ, μηδέποτε έρωτών αύτοΰ; περί τή; ήλι- 
κία; αυτών καί προσπαθώ·/ δ ά τή; έρασμιο

ί τητο; καί ίλαοοτητο; αύτοΰ ν’ άπομακρύνη 
I έξ αύτών τήν ιδέαν τοΰ θανάτου.
j Μόνο; άφρων τι; άξιοπεριφρόνητος δύναται

Έάν έξ άδυναμία; οΐ γονείς παραβλέπωσι 
τά; ιδιοτροπίας, τά ελαττώματα καί τά; ά- 
νοησίας τών τέκνων, χάνουσιν αμέσως ολην 
τήν εξουσίαν ήν ειχον έπ’ αύτών, καί αυτοί 
γί .ονταιοί αίτιοι τή; κακία; τών τέκνων.

Δέν χρεωστοΰσι λοιπόν νά παραμελώσι, 
μηδέ τό έλάχιστον, μηδεμίαν πεοίστασιν, ίνα 
έμπνεύσωσιν εί; τήν καρδίαν τοΰ τέκνου δλα; 
τά; ηθικά; άρετά; οίαί είσιν ή άγαθότης ή φι
λανθρωπία, ή εύμένεια, ή επιείκεια κτλ. κτλ· 

Σωτήριόν έστιν, ίνα οί γονεϊ; διδάσκωσι 
τά τέκνα αύτών νά μή έρεθίζωνται μηδέ νά έ 
ρί ζωσι πρός άλληλα, νά συνυπο/ρ οΰνται καΐ 
νά συναγαπώνται άμοιβαίως, και νά μή προ- 
δίδωσιν άλληλα, ίνα έμπνέωσιν αύτοΐ; τήν 
φρίκην τοΰ ψεύδους, ίνα συνεθίζωσιν αύτά νά 
διατηρώσι αύσ ςηράν κοσμιότητα περί τήν στο
λήν, τού; λόγου; καί τά; πράξεις αύτών, 
ν άποφεύγωσι τήν άργίαν καΐ τάς κακία; 
τάς όποια; αΰτη γεννά, οΐαί είσιν ή ακηδία, 
ή φλυαρία, ή καιολογία καί τά το'.αΰτα ν' ά- 
ποφεύγωσι τάς κακά; συναναστροφάς καί νά 
καταβάλλωσι πολλήν περίσκεψιν καί φρονησιν 
εί; τήν έκλογήν τών φίλων αύτών,

Επάνεγκε; δέ έστιν ίνα οί γ«.Λίς άπο- 
τρεπωσι τους ανόητους και αορονας να ρίπτω- 
σιν εί; τό πνεΰ/α τών τέκνων αύτών το ά- 
ποζωοΰν σπέρμα πασών τών προλήψεων, οιαί 
είσιν αί δοξασίαι εί; τούς βρυκόλακας, 

I τούς λυκανθρώπους, τού; μάγου;, τά; μαντεία; 
καΐ είς άλλα; μωρολογίας τοΰ αύτοΰ είδους 
έφευρεθείσας ύπό μικρονόωυ ή ύπό δολοπλόκων 

; ανθρώπων.
' Πρός τούτοι; δέ οί γονείς χρεωστοΰσι νά 

έπιμελώνται μετά συντόνου προσοχ_ή; ινα τα 
τέκνα αύτών τηρώσιν έν τή οικία την κοσ
μιότητα τά νενομισμένα καί τήν εύγενή συμ
περιφοράν, όπως χρεωςοΰσι νά πράττωσι τοΰτο 
βραδύτερου έν τή κοινωνία, καί νά μή στέλλω- 
σιν αυτά εί; τά σχολεία ή εί; τά παρθεναγω
γεία, έκτό; δταν δεν δύνανται άλλω; νά πρά- 
ξωσι καί να ευθυμώντας τήν παροιμίαν ταύτην 
< I ν μόνον πρόβατον ψωραλέον 
άρκμϊ, οπωςμολύνη ολόκληρον 
ποιμνίου.» (Έπεται.)

νά ερυθρίαση διά τήν απλότητα τών έθών καί 
τήν έλλειψιν άνατροφή; τών γονέων αύτοΰ.

ΠΕΡΙ ΕΥΓΕΝΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
τών γονέων πρό; τά εαυτών τέκνα.

Πρώτος κανών τή; εύπρεπεία; τών γονέων 
πρό; τά τέκνα είναι νά μή δ δωσιν εί; αυτά 
ποτέ κακά παραδείγματα λόγω ή έργω.

Αΐ ποώται εντυπώσει; τή; παιδική; ηλι
κία; ούδέποτε παρέρχονται' είσιν αί πρώται 
δλαι, αίτινε; σχηματίζουσι τόν καλόν ή κακόν 
χαρακτήρα τοΰ άνθρώπου.

Δέν εϊνχι πρέπον ώ;τε·. x τέκνα νά γίνων- 
ται μάρτυρες τών διαφορών αίτινε; έγείοονται 
μεταξύ τοΰ πατρό; καί τή; μητρός αυτών έτι 
δέ όλιγώτερυν τών έρίδων αύτών.

Τό παιδίον έχει έμφυτον τό αίσθημα τή; 
δικαιοσύνη;' έάν δε αδίκως τιμωρηθή άποκα- 
θίσταται άνηθικον.

Οί γονεϊ; δέν χρεωστοΰσι νά παραχωρώσι 
εΐ; τό μέν πάν δ,τι έδικαιοΰτο τό δέ νά λάβη, 
μ/ιδέ ν' άποδεικνόωσιν αίσθημα άδικου προτι- 
μήσεως εί; τό μέν πρό; βλάβην τοΰ ετέρου 
εί δέ μή σπείρουσιν έν τή καρδία αύτοΰ τά 
σπέρματα δύω κακιών τή; ζηλοτυπίας καί 
τοΰ μίσους.

Χρεωστοΰσι λοιπόν νά ώσι καλοί και εύ- 
προσήγοροι πρό; αυτά’ νά φέρωνται πρός αύ
τά μετά γλυκύτητο; άλλ’ ή άγαθό'.η; αύτών 
νά μή έκτρέπηται εΐ; αδυναμίαν.

Πρέπον δέ έστιν όπως οί γονείς κρατώσιν 
αύστηρώ; τά τέκνα αύτών εί; τά προς αύ· 
τους τε καί τά προς τούς άλλου; συγγενείς 
καθήκοντα αύτών.

Τ . " 
καί δέν πρ___ ___
τους γονείς.

Ό,τι πράξωσιν έκ στοργής, πάντοτε κα
λώ; πεπραγμένου έστίν. Ό,τι δέ πράξωσιν 
έκ φόβον κακόν πάντοτε έσεται.

Οί γονείς χοεωστοΰσιν αύστηρώ; νά τιμω- 
ρώσΐ τά τέκνα όταν αύτά τυοαννώσιν ένζώον 
διότι συνεθίζουσιν είς τήν σκληρότητα καθώς 
και είς πάν έτερον.

Τό πρός τά ζώα σκληρόν} τέκνου έσεται 
τοιοΰτον καί πρός τοΰ; ανθρώπους.

Ο φόβο; φυσικώ; καταπνίγει τήν στοργήν, 
..-ρέπει ώςτε τά τέκνα νά φοβώνται
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ΕΘΝΟΓ-ΡΑΦΙΚΟΣ

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

χαί

ών 'Ελλήνων κατοίκων τι 

μανικού Κράτους.

οΰ Όθω-

•Υ πό

Α. ΣΕΝΒΕ.
’Εν Παρισίοις 1877.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. (*)

Ότε συνηρμολογοΰμεν στατιςικά τινα έγ
γραφα, πρός έπιδιόοθωσιν τής π.ώτης έκδό- 
σεω; τοΰ ήμετέρου έργουΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑ
ΦΙΑ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝ. ΚΡΑΤΟΥΣ, έλάβο- 
μεν ικανούς εθνογραφικούς χάρτας τής Ευ
ρωπαϊκής Τουρκίας, Έκπλαγεντες ώς άπαν
τες οί τήν Ανατολήν γινώσκοντες έπί τής 
σπουδαίοι: άμαρτήμασιν έςόχων τινων Γεω 
γραφών, οιοι ό Κεΐπερ, ΙΙετερμαν καί λοιποί, 
άναγκαίαν έκρίναμεν τήν δημοσίευσιν τών 
πληροφοριών ά; είχομεν,ή μάλλον είπεΐν, πα- ί 
σών τών εθνογραφικών τής Ευρωπαϊκής ’

(4) Συνιςώντες και ήμεΐς τό ύπό την άνωθι 
έπιγραφήν σπουδαίου έργον πάσι τοίς περί 
τά ένεστώτα πράγματα τής ’Ανατολής ασχο
λούμενοι;, μεταφρυζομεν χάριντών συνδρομη
τών τοΰ «Φίλεργου» μόνην τήν εισαγωγήν 
εκείνου, ώς περιέχουσαν πλήρες καί έν συνά
ψει τό τελικόν εξαγόμενον τών τοΰ οιλέλλη- 
νος «υγγραφεω; ειλικρινών καί εμβριθών ε
ρευνών. Ά'λω; τε δε προτιθέμ^θα και αυθις 
νά πραγματευθώμεν περί τοΰ Ελληνικού τής· 
Τουρκίας πληθυσμού.

I Τουρκίας πληροφοριών, άς ήδη δυνάμεθα νά 
πορισθώμεν έν αύτή τή οικεία χώρα-

Άδυνατοΰντες νά παράσχωμεν διά τοΰ μ·. 
κροΰ ίργου τούτου πλήρη καί εμπεριστατω
μέναν τήν τοΰ όλου ’Οθωμανικού Κράτους 
στατιστικήν, άτε δή άναμένοντες καί αλλας 
πληροφορίας, άρκούμεθα ά.-.ογράφοντες τους 
’Ελληνας κατοίκους καί|δημοσιεύοντα; επίση
μους στατιςικοΰς Καταλόγους ου; έκδίδωσιν 
ή Αΰτοκεατορική Κυβέρνησις έν τοίς ΗΜΕ
ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΓΩΝ ΒΙΑΑΕΤΙΩΝ.

'Ως πρός τούς ελληνα; κατοίκους πεποί- 
θαμεν ότι περιεπέσαμεν εΐς λάθος όπερ άνερ- 
χεται είς έν πέμπτον περίπου. Διότι α
ληθώς αί ήμέτεραι πληροφορίαι εΐσίν ήδη 
διετείς, χορηγηθεΐσαι ύπό τών μ ο υ κ τ ά ρ η- 
δων (δημάρχων) τή αιτήσει του Πατριαρ
χείου όπερ, ήθελε δικαίως νά έπιδάλή τοίς 
'Ελληνικοί; οίκοι; έλαφράν έ π ι χ ο ρ ή γ η- 
σ ι ν πρός έκμίσθωσιν τού Μητροπολίτου η 
τού επισκόπου. ’Αλλά δυστυχώς οί μ ου κ τ ά- 
ρ η δ ε ς δέν άπέγραψαν τάς έγχωρίους οικο
γένειας καί μάλιστα, καθ’ ά ύπονοοϋμεν, 
συχνά ήλάττωσαν τόν αληθή αριθμό' τών 
ορθοδόξων κατοίκων, σκοποΰντες τήν μείωοιν 
τών τοΰ χωρίου δασμών, διότι ουτοι, ώς γνω
στόν, είσιν ανάλογοι τώ άριθμώ τών οικογε
νειών.

Ήάπογραφή έγένετο κατ’ ο’ικον ήΐ σ τ ί αν, 
όπερ τά μάλιστα έλλειπέ; έστι, τοΰ πατριαρ
χικού βίου όντος έτι κοινοτάτου έν ’Ανατολή.

Επολλαπλασιάσαμε , μέν τάς οικογένειας 
έπί πέντε ή εξ, καθ άς έσχομεν ειδήσεις, 
άλλά φρονοΰμεν ότι καί πάλιν τής άληθείας 
ύπολειπόμεθα

Ιΐιθανόν νά κατακριθώμεν όπερ καί σφοδρά 
έπιθυμοΰμεν. Άλλ’ όμως παρακαλούυεν τού; 
άντιλέξοντα; ήμΐν νά έπιδιώξωσι τήν ακρί
βειαν και νά μή άρκεσθώσιν είς πράγματα 
γενικά. Αυτοί ά; πράξωσι πλείω καί καλλίω 
ήμών καί νέαν έκδοόλευσιν ά; άπονείμωσι τή 
έπιστήμιρ. Ταΰτα δέ σημειοϋμεν διότι άχρι; 
ωρα; ή φαντασιοπληξία δυστυχώ; τά μάλι
στα ηύδοκίμησε καί είσεδυσεν εί; τά; περί 
’Ανατολής έ/.δοθείσας εθνογραφικά; μελέτα;

Α'-

ΘΡΑΚΗ.

Ή ΘΡΑΚΗ συνίσταται έκ τοΰνομ'·ϋ τής 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ καί εοϋ ΒΙ
ΛΑΕΤΙΟΥ τής Άδριανουπόλεω;. Άπό τινων 
έτών ή Κ βεονησι; δημοσιεύει στατιστι 
κού; καταλόγους περί τοΰ τελευταίου τουτου 
Βιλαετιού. ’Ιδού Ί επίσημοι αριθμοί.

Άνδρες μουσουλμάνοι κάτοικοι 235,586 
Άνδρες μή μουσουμάνοι κάτοικοι 401,1 48. 
Οί μή μουσουλμάνοι εΐσίν Έλληνες, Βούλγα
ροι, ’Αρμένιοι, ξένοι υπήκοοι. Ίσραηλϊται, καί 
’Αθίγγανοι Οί μή μουσουλμάνοι κάτοικοι τοΰ 
Βιλαετιού τή; Άδριανουπόλεως διαιρούνται 
ώ; έξης. 380,000 Ελλήνων (άφαιρουμένων 
τών τή; Κωνσταντινουπόλεως, τών Δέρκων 
καί τή; Βάρνας) 302.000 Βουλγάρων, 40, 
000 Ισραηλιτών, 35,000 ξένων υπηκόων, 
25,000 ’ ’ ρμενίων καί 16,000 Αθιγγάνων.

Ή Θράκη κατοικεΐται είς στρογγυλού; α
ριθμού; ύπό 944,000 Ανατολικών όρθο >ό- 
ξων, ών 632,000ιίσίν Έλλη-ες και 31 2,000 
Βούλγαροι.

Β".

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

Πολλάκι; μετεζ/ήθησαν τή; ΜΑΚΕΔΟ
ΝΙΑΣ τά όρια. Διά τοΰ όνόματο; τούτου δη- 
λ'-ΰται σήμερον απασα ή χώρα ήν περιελάμ 
βανε τό παλαιόν Βιλαέτιοον τής Θεσσαλο
νίκη; μετά έξ σαντζακίων, τής Θεσσαλο
νίκης, τού Άγ. Όρους, τών Σερρών, τής Δρά 
μα;, τής Κορυτζάς, καί τών Βιτωλίων.

Αι έπίσημοι στατιστικαί, τοΰ Βιλ.αετίου 
τουτου του; κατοίκους αριθμοΰσιν εί; 317, 
359 μή μουσουλμάνους ά ν δ. ρ α ς καί είς 
-50 875 μουσουλμάνου; ά ν <5 ρ α ς.

Κατα τά δεδομένα ταΰτα, ή Μακεδονία 
πιριέ/ει περί τά; 634,718 μή μουσουλμά
νου; (Έλληνας, Βουλγάρους, Ιουδαίους, Ά- ! 
θιγγάνους, ξένου; κτλ). Μόνοι οί έλληνες,

ώς παιρετέρω όΐόμεθα, ανέρχονται αυτόθι 
είς 474,506. Άλλ’ ίσως δέον νά μειωθή δ 
αριθμός ουτος κατά πεντήκοντα χιλιάδα; έλ- 
ληνοβουγάρων, διότι οί τοιοΰτοι λαλοΰσι μέν 
τήν βουλγαρικήν, φιλολογικήν όμως γλώσσαν 
εχουσι τήν ελληνικήν. Δεν ώρισθη είσέτι τό 
πράγμα.

Πρός δ <σμά; καί πρός μεσημβρίαν τής 
Μακεδονίας εδρίσκονται πλεϊστοι «Κουτσό- 
βλαχοι», ών ή καταγωγή έστιν αρχαιότατη 
καί οϊτινες σήμερον έταύτίσθκσαν τοίς ελλησι. 
Πλεϊστοι δέ τούτων δυνάμεθα νά είπωμεν 
οτι είσι καί τών Ελλήνων έλληνικωτεροι έ'Ί 
λόγω ή Μακεδονία περιέχει είς στρογγυλούς 
αριθμού; 650,000 Ανατολικού; ορθοδόξους, 
ών 424, 000 έλλήνων, 176,000 Βουλγάρων 
και 350,000 έλληνοβουλγάρων.

Γ'.

ΗΠΕΙΡΟΘΕΣΣΑΛΙΑ.

Σήμερον ή Ήπειρος καί Θεσσαλία άποτε- 
λοΰσι τό Βιλαέτιον τών Ίωα.νίνων, περιλαμ 

i βάνον πέντε Σαντζάκια- Τά Ιωάννινά, τό 
Αργυρόκνσαρον Βεράτιον τήν Άρταν καί 

Πρέβεζαν καί τά Τρί'.καλα καί Βώλον.
Κατά τήν επίσημον Στατιστικήν το Βι- 

λαέτιον τοΰτο περιέχει 718,570 κατοίκους 
ών αί 467.621 είσί χριστιανοί καί 250,949 
Μουσουλμάνοι. ’Εν τοϊς λοιποί; Βιλαετίοις 
οί ‘Οθωμανοί υπάλληλοι άπογράφουσι μόνον 
τού; άρρενα; κατοίκους' τοΰτ’ αύτό έγένετο 
βεύαίως καί έν Ήπειροθεσσαλία, εί καί μή 
έ*ρίθη  αναγκαία ή τούτου σημείωσις. Αί ύπο 
τών Μητροπολ τώ' χορηγηθεΐσαι πληροφορίαι 
άκριοεσταταί είσι,άλλ’ ώ; αυθεντικά; βεβαιεύ- 
μέθα, έσφάλημεν έκλαοόντες έν τή επαρχία 
ταύτη τόν αριθμόν 6 ώς μέσον όρον τών 
τή- οικογένειαν άπαρτιζόντων ατόμων, ένω 
ό έλάχι^ος όρο; έςιν ό άριθ. 10. Τούτων οΰτως 
έχόντων εύρίσκομε*  πραγματικά; τά δεδο
μένα τή; αλυκής διοικήσεω; σχεδόν σύμφωνα 
πρός τά τών θρησκευτικών αρχόντων. Άλλως 
τε μετ’ οΰ πολύ θελομεν ίχει λεπτομερείς 
πληροφορίας.
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ΦΙΛΕΡΓΟΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.

’Ωστε ή Ήπειροθεσσαλι'α, fro, τί) Βιλ»έ- 
Χ ηηη ' •‘Τ'ί'Τ’ ε’ϊε· 1-400.000 ών «ί 
900;000 εισί μη Μουσουλμάνοι. 'Γούτων οί 
πλε·.στοι είσιν Έλληνες, αί λ01παί 500,000 
»ισΙ Μουσουλμάνοι.

Δ'.
ΝΗΣΟΙ ΤΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ.

Οι Έλληνες κάτοικοι τών ΝΗΣΩΝ ΤΟΥ 
ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ, επίσης κατ’έπι,κοπά; 
διαιρούμενοι,ανέρχονται είς 600,000 "Αλλως 
τε οι στρογγύλοι αριθμοί, οίϋφ'ήμών παρα- 
τιθέμενοι, σχεδόν συμφωνοϋσι ττοόί τάς πο
λυάριθμους μονογραφίας, τάς έν Εύπώπν έκ- 
«οθεισας καί προς τούς στατιστικού; ’.«τα- 
λογου; τοΰ έπισημου'Ημερολογίου τοϋ Τ ζ ε
ν Λ ‘ p-B « χ ρ ι-Σ ε φ ί δ.

Ε'. 
ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ.

, ΚαΟ’&ς ε'σχομ,ν πληροφορία;, οί Έλληνες 
κάτοικοι τής Μικοά- Έ... ~ ' 
Οί·» nnn ’ τι’ ' αν-:ΡΖ°νται 6ι« 945,000, ων πλειονε; τοϋ τρίτου κατο.κοΰσι 
το Βιλαετιον τής Σμύρνης. Οί ήμέτεροι άνα- 
γ-'-στα-. όυναντα; νά ίδωσιν ότι δέν άπε- 
γραψαμεν τούς Έλληνα; τής Κιλικία,-.Συρίας, 
και Παλαιστίνης, διά τον ισχυρόν λόγον δτ 
«χομεν μονον τήν των σχολείων στατιστ· 
κην. Γών χωρών τούτων τού; κατοίκους έν 
γενε· αναυιδαι,ο-σιν είς 100.000 εύρισκομέ- 
νους έν τοΐς μεγάλοι; κέντροις, τ? Βηρυτώ 
θζλ . τη Ιερουσαλήμ, τή Μερσίνη, κτλ.' καί 
εν τοι; παραλιοις τή; Μεσογείου. '

,Ώ;τε ή ’Ασιατική Τουρκία περιέχει, ώς οί 
πάντες παραδέχονται, 1,0 45,000 Ελλήνων

Αλλ’ έκτος των έν τώ βιβλω τούτω ι 
μνημονευθεισών επαρχιών δέν είναι'δίκαιον I 
νομίζομεν, νά λησμονηθώσιν οί Έλληνες τοϋ 
Βιλαετιού τής Γούνας, τών πόλεων Σούλι- 
να Ρους-.ουκιου, Σούμλας, Ματσίνκς κτλ.καί 
τοϋ Βιλαετιού τών Βιτωλίων, ώςαύτως δέ 
καί οίκτων Σκοπιών, τή; Πρεσρένης καί πλεϊ- 
στοι,αλλοι άλλων κεντρικών χωρών Άπαντες 

/'“τ’ έλάΧι’τον °?ον ανέρχονται είς 
50,000 ψυχών.

! ,,,Κ*9 ? στιϊ^ν έπερατοΰτο τδ παρόν βι- 
ολιον ελαίομεν Καταλόγου; 'Ελλήνων τοΰ Δυ
τικού δόγματός, οίτινε; έντός τοΰ Όθωμαν. 
Κράτους συμποσοΰνται περίπου είς 35,000.

Άνακεφαλαίωσι;.

, Τό 'Οθωμανικόν κράτος π’ριέχει είς στρογ
γυλού; αριθμού; τρία εκατομμύρια έπτακο- 
σία; πε τήκοντα χιλιάδας'Ελλήνων τ. έ.
646,000 έν Θράκη.
47 ί 000 εν Μακεδονία. 
900,000 εν Η πειροθεσσαλια 
600,000 έν ταϊς Νήσοι;. '

1,045,000 έν τή Ασιατική Τουρκία 
50,000 εν τή Μ-ισία καί Βουλγαρία. 
35,000 Έλλη,ν. τοΰ δυτικού δόγματος πολ- 

λαχοϋ διεσπαρμένοι.
3750,000 τό δλον.

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η

Φιλ λογίχ καί Γραφή.

τουρκική γλώσσα ανήκει εις τήν ταρ- 
τοφυ&ην οικογένεια*,  την ανά %άααν τ’/iv ριβοην 
καί βορείαν Ασίαν, άπό τής Κασπίας μέχρι 
τών τής Σινικής ορίων, διαδίδομε ην. ΤΙ τουρ
κική γλώσσα διαδοθίΐσα'πολύ πρό; δυσμάς 
διά τών κατακτήσ-ων τών ’Οθωμανών τούρ 
κων και ετι σήμερον ούσα ή γλώσσα τοϋ 
εμπορίου καί τή; πολιτική; καθ’ α.τασαν τήν 
Ανατολήν, διαιρείται εις δύο αρχικά στελέχη 

τη» ανατολικήν τουρκικήν καί 
τήν δυτικήν.

1) Η μέν ανατολική τουρκική 
έστι τραχεία καΐ σκληρά, διατηρεί όμως πο· 
λυν τινα άρχαϊσ/.όν έν τώ σχηματισμώ τών 
λεςεων και τώ τύτω τής γραμματικής. Αί 
κύριαι αύτή; Ήάλεκτοί,είσι· ώ.) Ή ο ύιγού
ρι κ ή ή Γσαγαταική, άναδείξασα μέν 
πανυ πλουσίαν φιλολογίαν, jtl δ' ούσα ελίγον 
γνωστή. Ό περιφανέστατο; τή; διαλέκτου 
ταύτης συγγραφεύς έστιν δ Μί·-Άλή-Σΐρ, 

άκμάσας κατά τά μέσα τοΰ 15 αίώνσς, με
γαλοπρεπή; μιμητή; περσών ποιητών, ιδία 
δέ τοΰ Τ σ α μ ή. Έκ τών πολυαρ θμων 
αύτοΰ εργωι, άτινα είσι σ/εδόν μό-ον μιμή
σεις τοϋ Γ σαμή καί περιέχουσι καί επι
κά καί λυρικά εκτεταμένα ποιήματα., ιδιαι
τέρως σπουδαΐαί είσιν αί Βιογραφίαι καί τά 
δοκίμια περί 300 καί έπέκ-ινα αρχαίων Τ σ α- 
γαταϊκών ποιητών. Έκδοσιν τών έργων 
αύτοΰ ίξεπόνησενό Quatremere (ΐίαρ. 1844 
Έν ταύτη τή γλώσση πρωτοτύπω; συνεγρά- 
φησαν καί τά σπουδαιότατα Απομνημονεύ
ματα τοΰ Σουλτάνου Βαοούρ. Σπουδαίον 
διά τήν ιστορίαν τής ανατολική; Άιία; έστι 
τό ιστορικόν έργον τοΰ Άβουλγαζή Βεγαδούρ. 
Τά αάλιστα ενδιαφέροντα ποιητικά τεμάχιιά 
είσι ά διά στόματος παραδιδόμενα παρά 
τοΐς νομασι ΤαρτάρΟι; καί ζώντα ετι άσμα
τα περί τών κατορθωμάτων τοΰ ανδρείου 
ληστοϋ καί πε.ρατοϋ Κιοεογλοΰ. «Απο
σπάσματα της δημώδους ποιήσεως τή; Περ
σίας» περσιστί, ύτό τοϋ άγγλου Χόνδζκο 
Λονδίνον <842· γερμανιστι ύπο Βόλφφ , 
έν Ίεννη 1 843). S'.) Ή Καπτσακική, 
λαλουμένη έν τή Καζάνη τή; ρωσσική; ' 
άρχή; καί ίν τή Άστρα/άνη' εξ ό'Ου τοΰ 
ανατολικού τούτου κλάδου τής Τουρκικής 
'ίλωσεης έλλειπουσιν ετι άικοΰ’αι γραμματι
κά! κσί Αεξικά, διότι τά λεςικογραφικά καί 
γραμματικά έργα τοϋ Ζιγανώφ (2 τομ. Πε- 
τρούτολις 1864) καί ή Γραμματική τοΰ 
Τρογιάνσκυ (Καζάνη 1824) είσί λίαν έλλει- 
πή. Πνρυβλ. Κλάπροθ, :< Π-αγμστεία περί 
τής γλώσσης καί γ-αφής τών Ού'.γούρων» 
(ίίαρ. 1820). γ .) Ή γλώσσα τώ' Ίακούτων 
έε τήβορείω Σιβηρία παρά τόν Λένην, ήτις έ- 
μελετήθη ύπό τού Βοιτλίγγου (ΐίετρούπολις 
1851.)

2) Ή δέ Δ υ τ ι κ ή Τ ο υ ρ κ ι κ ή γ λ ώσ- 
σ α, καλούμενη έκ τοΰ αρχοντο; τών ’Οθω
μανών στοιχείου ’Οθωμανική Τ ουρ 
κική, έν ταϊ; δυτικαΐ; χωραις ονομάζεται 
κυρίως Τουρκική Ό κλάδο; ουτός 
έστι μαλθακώτερο; καί μελωδικότερο; τοΰ 
ανατολικού, άλλά ποόί ουτοι; καί μάλλον 
λεπτός έν τοΐς γραμματικοί; τύποι;. Αί κυ- 
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ρίω; τουρκικά! λέξεις είσιν όλιγοπληθεΐς, ή 
δέ χρήσ’ς αραβικών καί περσικών λέξεων 
σχεδόν απεριόριστος, τοϋθ’ δπερ καί έφ’ όλης 
τή, γλώσση; έπεδρασε λίαν ίπιζημίως, κα(- 
τοι πάντα ταΰτα τά άλλόθροα στοιχεία ή- 
ναγκάσθ-ααν νά ύποκύψωσιν είς τήν ιδίως 
τουρκική' γραμματικήν. Ή πολιτική σημα
σία τοϋ τουρκικού βασιλείου άπήτησεν εγ
καίρως τήν σπουδήν τής τουρκικής γλώσσης, 
άλλ’ όμως απαντες αί γραμματικά! φέρουσιν 
έγκεχ ραγμένον ότι είσί προωρισμέναι νά 
βοηθώσι μόνον εΐ; πρακτικήν ανάγκην' είσέτι 
1'έ ελλείπει βαθυτέρα επιστημονική ερευνά 
τοΰ τή; γλώσσης σκελετού Αΐ νεώταται 
παρ Ευρωπαίοι; καί κάλλισται γραμματικαί 
είσιν ή τοϋ Jailbert (flap- 1839). η τοϋ 
Davids (Λονδ. 1836), ή τοΰ Redbouse 
(Παρ. 1846) κα'. ή τοϋ Kascm-Beg (Κα- 
ζάνη 1845), γερμανιστι ύπό Ζένκερ, (Λείψ. 
1847). *<>  Kasem-Beg συγχρόνως «μελέ
τησε καΐ τά; ανατολικά; διαλέκτους έν τή 
αύτή γραμματική. Μεταξύ τών λεξικών ά- 
νσφερομεν τά ίζοχα καί μή είσέτι ^περτε- 
ρηθεντα έργα τοΰ Μενίνσκυ, το μικρότερο*  
τοϋ Κεΐφυερ καί Βιάνκι, («Ι)ΐ(’ΛΪ0ηΠ3ΪΓβ 
turc-Frano, 2 Γομ., Πχο. 1835, καί 
«Diistionnaire Fran^ais tucc» 2 Τομ. 
1846)καί το τοϋ ήγεμόνος’Αλεξάνδρου Χαν- 
T.8pi(«Dictionnaire fran5ais,Arabe-Per- 
san et turc», 2 Τομ Μόσχ. 1840) Ώς 
ιδιαίτερον βοηθητικόν μέσον πρός έζμάθησιν 
τή; συ ήθους τών κύκλων γλώσσης χρησιμεύει 
τό τυϋ Βιάνκι «(iuide de la conversa
tion en francais et en turc» (Παρ 1839). 
Καταλλήλου; χρηστομάθειας έξέδωκαν ό 
Βικκεοχάουζερ (Βιέννη 1854) καί δ 
Dieterici (Βερολ. 1855). Ή τουρκική φι
λολογία έστι πλουσιωτάτη έν τοϊ; διαφόροις 
κλάδοι; τών γνώσεων καί τή; ποιήσεως, άλ
λ’ όμως σπανίως εΰρίσκομεν πρωτότυπόν τι 
καί ιδιαίτερον" σχεδόν άπα τα τά τών Τούρ
κων φιλολογικά έργα είσιν απομιμήσεις αρα
βικών καί περσικών πρωτοτύπων Διά ταΰτα 
έκ τών πολυπληθών βιβλίων τά σπουδαιότα
τα έν όλίγοις άνα,έρομεν όσα δηλ. διά τοΰ 

[ τύπου έδημοσιυύθησαν καί ιδίως διά τών τής
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Κωνσταντι ουπό'εως καί τοΰ Κάιρου τυπο
γραφείων ειδον το φώς. Κατά την γλώσσαν 
σπσυδαΐον καί έν τών αρχαιότατων τής δια*  
λέκτου ταύτη; μνημεϊ'.ν έστι τό «Τριφύλλων 
τών ίεράκων» συγκείμενον :κ τριών άτυπώτων 
έργων, πίρίτής &μ τών ίεράκων Θήρας πραγ
ματευόμενη'.' (έκδοθέν καί μεταφρασθέν ύπό 
Χάμμερ, Πέστη 1840). Έκ τών αναρίθμητων 
τούρκων ποιητών, οίτινες άλλως τε άρΰονται 
τα παντα εξ εκείνων τών περσικών προτύπων, 
άτινα έν μέν τή εποποιία έπαναλάμβάνουσι 
τά ρωμαντιζά αντικείμενα τών περσών επι
κών, έν δέ τή λυρική άκολουθοΰσι την άλλη- 
γορικην τάσιν τών νεωτέρων περσών, όνομά- 
ζομεν ιδία ,ους έξης. Τόν Μεχαμέτ Τσελε- 
πή. όστις έν τή έαυτοΰ αΜωχαμεδ έ» (κεί
μενον καί Σχόλια, Βουλά*  1849 κείμενον, 
Καζάνη 1845), συνήγαγε πλήρη συλλογήν 
τών παραδόσεων, τών άναφερουσών τά περί 
τοΰ προφήτου Μωάμεθ, μετά καί δογματι
κών καί άλληγορικών παρεκβάσεων καί τόν 
Λαμή, ·>όν μεγιστον καί γονιμώτατον τών 
Οθωμανών ποιητών, δςις ηκμαζεν έπ1. Σουλι- 
μάν τοϋ Μεγάλου καί τώ 1531 άπέθανε 
Έκτος πολλών πεζών έργων, άτινα εισιν έν 
μέρει μεταφράσεις περσικών έργων τοΰ Τσα- 
μή, ό Λαμή συ-εθετο τέσσαρα μεγάλα επικά 
ποιήματα, ων αϊ υποθέσεις έληφθοσαν 
μέν έκ τής παοαδόσεως, έν τή περσιδι όμως, 
έκ-.ό; τοϋ τελευταίου, όλΐγον έπεζειργασμένα 
είσί και διά τοΰτο έμειναν καί λίαν άγνωστα’ 
εΐσΐ δέ ταΰτα τά επόμενα. 1) «Ό Βαμίκ καί 
ή ·Άφρα»(έκδοθέν ύπό Χάμμερ, Βιέννρ,1833) 
2) Ό Σοφός καί ό Έαμΐνος 3)«ΌΆπσάλκαί 
ό Σελμάν.» 4) «Φερχατναμέ» άπερ συχνά 
πραγματεύονται τον παρά πέρσαις περιαδό- 
μενον έρωτα τοϋ Χοσράν καί τή; Σχιοίνης 
(έξεδόθησαν ύπό Χάμμερ 2. τομ. Στουτγάρ
δη 1812).Ο’ Λαμή έκτος τούτων, συνέγραύε 
έτι πολλά έλάσσονα λυρικά και διδακτικά 
ποιζμάτια, π. χ. τήν «Δόξαν τής πόλεως 
Βούρκης», σειράν τουρκικών ποιήσεων (γερμα- 
νιατί υπό Ιίφιτσμάιερ, Βιέννη Ι839). Γρυ-, 
φειός λίαν καί εύφυής ποιητής έστιν ό Φα- 
σλί, άποόανών τω 1 563,ό ποιήσας έρωτικόν 
άλληγορικον ποίημα «Γκίούλ-ού-Βουλβούλ

; τ. ε. «Τό ρόδ ν καί ή αηδών» (τουρκιστί καί 
γερμανιστί υπό Χάμμερ, Πέστη 1 83 ί) Ώ; 

I λυρικός ύπο πάντων θαυμάζεται δ Βακί, ά- 
ποβιώσα; τώ 1600 («Το Διβάν ον τοΰ Βακί 
τοΰ μεγίστου τουρκου λυρικού ποιητοΰ» γερ- 
μανιστί ύπό Χάμμερ Βιέννη 18’25). Πλου- 
σίαν έπιθεώρησιν τών έργων τών Οθωμανών 
ποιητών τών τε αγαθών καί τών κακών, τών 
σπουδαίων καί τών ασήμαντων,μετά βραχειών 
βιογραφικών σημειώσεων και άπειρων δοκι
μίων περί τοϋ ποικιλοτάτου περιεχομένου, 
καί τής άξίας αύτοΰ,παρέχει ό Χάμ. έν τή ΰπ 

I αύτοΰ «Ιστορία τής οθωμανική; ποιήσεως 
| μέχρι τών ζαθ ήμα. χρόνων, μετά άνθολο 
| γίου έκ 2200 ποιητών» (4 τομ ΓΙέςη 1 836.) 
’Εκ τών διηγήσεων υαίιμύθων έξέχουσι τό 
«Χουμαγιοϋν ναμέ’> (Κάρον 1836), μετάφρα- 
σι; τής περσική; έκδόσεως τών μύθων τοΰ 
Β δπαίου καί αί έκ τοϋ ’Αραβικού μεταφρα- 
σθεΐσαι ϊστορίαι τών 40 Βεζιρών ύπό Σεΐχ- 
Ζαδέ (έκδοθιΐσαι ύπό Belle-tfite, Παρ. 1812. 
γερμανιστί ύπό Βερχουάουερ, Λβιψ. 1851).

Τά μαλιστα αναγκαιότατα είς τήν Ιστο
ρίαν τοΰ Τουρκικού κράτους είσί τά πολ'.τομα 
χρονικά ών ήρξ’το δ Σααδεδϊν, άπό τή; 
καταγωγής τοϋ οθωμανικού βασιλικού οίκου 
καί απερ φθανονσι μέγροι τοϋ τελου: τοΰ 1 8 
αίώνος-Οί σϋντάξαντες αύτά εισιν όΣααδεδίν 
άχρι Μουράτου τοΰ Α'. (τουρκιστί καί λατι 
νιστί ύπό Κολλά?’ Βιέννη 1750), ό Ναίμά, 
άπό τού 1591-1659 (2 τομ Κων[πόλ ι 
1734’ αγγλιστί ύπό Φρασέρ, 2 τομ. \ονδ. 
1832) ό Ρεσσίτ άπό 1660-1721 (3 τοα. 
Κων[πόλει δ Τσελεπή Ζαδέ άπό 1721-27 
(Κων[πόλει 1741)’ δ Σαμή, ό Σχεζίρ καί ό 
Σουβί άπό 1730-43 (Κω[νπόλει 178’) δ 
’Ιοσσή, άπό 1 744-52 (Κ[πολει 1785)’ δ Βα- 
ζίφ άπό 1752 73 (2 τομ. Κων-πόλει 1805. 
Καϊρω 1831- Αποσμ’ ύπό τόν τίτλον «ίστορι 
κή έκθεσι; τοϋ πολέμου τών Τούρκων κατά τών 
'Ρώσσων άπδ 1769-1774» ύπό Κασσίνου δέ 
Περσεβάλ Παρ- 1822). Τό ύφος τών ιστορικών 
τουτω' έργων έστι έπιτετηδευμένον καί βεβα- 

Ισανισμένον τήν λέξιν πλήρες τών μάλιστα έπι 
ζητουμένων μεταφορών και μεμακρισμένων πα
ρομοιώσεων. Κατα τό κύριον -ύτών κείμενον 

συγνά συνωδευμένον ύπό άποσπασιχάτων καί 
λεξεων, γνωστά κατέστησεν αύτά δ Χάμμερ. 
Έν τή έαυτοΰ «Ίςορί? τοϋ Οθωμανικού κρά
τους». Εί; τών μάλιστα πεπαιδευμένων ίς-ο- 
ρικών τών Τούρκων έστιν ό Χατζή· Κάλψκζ. 
Έν δ'ε τή Γεωγραφία ιδία άναοέρομεν, τό , 
γεωγραφικόν λεξικόν τοΰ Χατζή Κάλφα, I 
ώς καί τάς περιηγήσεις τοΰ Έβλιά Έφένδη ί 
(’Αγγλιστί ύπό Χάμμερ, λονδ. 1834) καί | 
Μωάμεθ έφένδη (έκδοθείσας ύπό Ζωβ 'ερτ ' 
Παρ. 1841). Πρός γνώσιν τής Μωαμεθανικής 
δογματικής, κατά τήν διδασκαλίαν τής ορ
θοδόξου εκκλησία; τών Σουνιτών, σημαντική 
έστιν ή πραγματεία τή; π=ρί πίστεως διδα
σκαλία;, ύπδ Μωάμεθ Ι1ίρ-άλή-έλ-β:σνεβΰ 
(Κ[π0λει 1802 καί συχνότερον γαλλιστί, 
ύπό Γκαρσέν Δετασσύ, Παρ. 1822. δανιστί 
ύπό Χολμβόη, Χριστιανία 1839). Ένδιαφέ- 
ρουσαι διά τό μετά τή; θρησκείας στενώς συν- 
δεδεμένον μωαμεθανικόν δίκαιον καί λεπτο
μερώς τόν εσωτερικόν τής ’Ανατολή; βίον 
άναπτύσσουσαί εισιν α! δ.άφ .ροι συλλο; αϊτών 
εφετψαδωνΒ,ήτοιδικαστικώνάποοάσεων κατά 
περιπεπλεγμένα; δικά;. Τοιαΰται συλλογαί 
εισιν ή τοΰ Σείχ-Μουςαφά-έλ·Κουδουσί(Κ[πό- 
λει 1 822)’ ή τού Μουφτή·’Αβδ-ουρ-'Ραχίμ, 
(2. τόμ. Κ[πόλιι 1 827), ή τοΰ Νουμάν έφέν
δη Κ[πολις 1732) κτλ. Επέρχεται δέ καί 
τό διά τήν δλην μέλλουσαν άνάπτυξιν τοϋ 
τουρκικού κράτους τόσον σπουδαΐον Χαττισε- 
ρίφ τοΰ Γκουλχανέ (Τουρκιστί καί Γερμανιστί 
παρά Πετερμανω.
τών νεωτάτων μεταρρυθμίσεων τού όθωμανι 
κοΰ βασιλείου » Βεοολ. 1842). Έν τή φιλο
λογία ολίγον ύπέρ τής εαυτών γλώσσης είρ- 
γασθησαν οί Τούρκοι, τουναντίον όμως έπι- 
μελώς έμελέτήσαν ·ίήν ίΑραβι-ήν καί Περσι
κήν. Ιδιαιτέρας μνείας άξία έστιν ή ύπό πού 
Βαγκουλή εξαίρετος τουρκικήμεταφρασις τοΰ 
Άραβικοΰ λεξικού τοϋ 
Κ[πόλει 1803), ή τοΰ δμοίω

• Τινά διά τήν ιστορίαν

Τσαουχαρή (2 τόμ. ! 
ίω; περίφημου ά-I 

ραβικοΰ λεξικού Καμοΰς, ύπό τοϋ Αζίμ ' 
ι
Κάιρον 1835) καί ή τοϋ Περσικού Λεξικού' 
«Βθυρχάν-ι·Κατί» ύπό Άχμέτ-Έμίν -έφένδη, 
(Κ[πόλει 1799 καί κάιρον 1836)’ σπου-

έφένδη, (3 'όμ. Κ[πόλει 1814 καί 3 τόμ., ^ετέ?α; ««Ρ^ηρησεως.

δ«ΐ ν καί διά πλουσίων χωρίων Περσών ποιη
τών λίαν διδακτικόν έστι τό Περσοτουρκι 
κόν Λεξικόν «Φεοχέγκ ι-Σχουουρί» (2 τόμ. 
Κ[πόλει 1742) Επίσης σπουδαίά είσι τά 
απειράριθμα σχόλια είς τούς πεφιλκυένους 
Περσας ποιητάς, ώς π. χ. τά τοϋ Σουδί εις 
τοϋ Σααδή τό Γκίουλλιστάν (Κ[πόλει 1838) 
καί είς τά ποιήματα τού Χαφίζ (8 τόμ. Και 
ρω 1835), τά τού Ισμαήλ Χακή είς το 
«ίΐενδναμέ» τού Φερίδ-εδ-Άτλάρ (Κ[πόλει 
1834) καίει; τό «Μεσνεδί» τοϋ Τζελαλ- 
εδίί-’Ρο.μή. (6 τόμ. Κάιρον 1836 )

Ή τουρκική γραφή ές-ιν ή Αραβική, ης οί 
Τούρκο: χρήσιν ιδία πειούνται εις τόν ταγόν 
Περσικόν τρόπον τοϋ γράφεεν. Έν τοΐς δι
πλωματικοί; έγγράφοις, έν τοΐς φερμανίοις 
καί τοΐς τούτων όμοιοι;, εΐσέτι μεταχειρίζον
ται πολαιά είδη τοΰ απλού αραβικού συστή
ματος, ώς π. χ. τό Διβάνι κτλ- Παραβλ. 
Hindoglu, «Τουρκικά δείγματα μετά δώ
δεκα ειδών γραφής τών ΙΙερσώ-'» (έν Βιέννη 
1838). Προηγουμένως οί’Ανατολικοί Τούρ
κοι, ή Οϋιγοΰροι, μετεχειρίζοντο ιδιαιτέραν 
γραφήν, σγηματισθιϊσαν έκ τοΰ Συριακοΰ 
Έστραγγέλου. Πλήρη έπιθεώρησιν τοϋ 5λου 
πνευματικού βίου τών Τούρκων παρέχει ό 
Γοδερίνι έν τή έαυτοΰ «Τουρκική Φιλολο
γία» (3 τόμ. έν Βενετία 1789’ γβρμανιστί 
ύπό Χαουσλάυτνερ, 2 τόμ. έν Κενιγσβέργη 
1790).

(Έκ του Γερμανικού).

Μετά τήν άνωτέρω πλήρη καί περιληπτι
κήν πραγματείαν, κρίνομεν άναγκαΐον νά 
ύπομνήσωμεν καί ήμεϊς τή καθ' ήμάς νεο- 
λα·α οτι ή πρός γνώσιν τής Τουρκικής α
νάγκη καί χρ'«μότης όσημέεαι έπαισθητο- 
τέρα καθίσταται. Ή ένεστώσα μάλιστα με
τατροπή τοϋ κυβερνητικού τής Αυτοκρατο
ρίας συστήματος, ή προοιωνιζόμενη τηλαυγές 
τό μέλλον τής Ανατολής, εύγλώττως συνη- 

* « - ■ / »
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ΓΕίίΠΟΝίΚΑ
ΠΡΟΟΙΜΙΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΊΓ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΤΣ.

Τί παράδοξου έάν παράδοξον παράδοξοί 
τινε; νόες εύρωσιν, ότι, έν ω περί τόσου σπου
δαίου καί σοβαρού πράγματος αναλαμβάνω 
νά γράψω, προσπαθώ ν’ αρχίσω με τρόπον 
άστεΐον, εύτράπελον, ή όπως θέλουσιν άς τόν 
χαρακτηρίσωσιν’ δέν άμφ.βάλλω μάλιστα ότι 
κωμικοτραγικοί τινες ποιηταί τοΰ συρμού και 
νεογνά τινα οίονεί μουσόληπτα μειράκια 
Οά προθυμοποιηθώσι βεβαίως να είπωσι και νά 
γράψωσι τάς έντυπώσει; τάς όποιας θά λάβω- 
σι και έκ τοΰ αντικειμένου καί έκ του ΰφους 
μου. Είναι όμως φανερώτατον οτι κάθε πράγ
μα δεν κάμνει την ίδιαν έντύπωσιν είς όλους 
του; ανθρώπους’ καί τοΰτο προέρχεται άπό 
την αίσθησιν τού καλού, καί ή αίσθησις τοΰ 
καλού άπό τήν καλήν ανατροφήν, καί ή καλή 
ανατροφή δγι άπό τήν γραφήν καί τήν άνά- 
γνωσιν μηδέ άπό τάς οικογενειακός συνήθειας, 
άλλά άπό τάς πολλά; τάς καλάς καί τάς 
χρηστά; γνώσεις, καί αί καλαί καί χρηστοί 
γνώσεις άπό τήν φιλοπο»ίαν καί ή φιλοπονια 
άπό τήν θέλησιν.

Τίποτε δέν γίνεται χωρίς τήν θέλησιν’ ό
ταν δέ κατά τύχην γίνη τίποτε χΜρίς αυτήν 
άν ηναι μέν κακόν μήτε οί νόμοι αυτοί τι- 
μωρούσι τόν ένοχον, άν ηναι δέ καλό- κάμ 
μίαν αξίαν δέν έχει είς τούς οφθαλμούς τού 
Κυρίου—δέν λέγω είς τούς οφθαλμούς τών 
ανθρώπων, διότι οί άνθρωποι πολύ εύκολα 
άπατώνται, καί μάλιστα όταν υπάρχη καί 
συμφέρον, προσποιούνται ότι άπατώνται, καί 
μεγίστην σημασίαν καί αξίαν δίδουσιν είς 
μίαν πράξιν, ή όποια είναι μέν πραγματικώς 
καλή καί ωφέλιμος, καί ή οποία εγινεν όμως 
χωρίς θέλησιν, χωρίς προθεσιν, χωρίς στό- 
χασιν, χωρίς σκέψιν, άλλά κατά τύχην καί 
πολλάκις μέ βίαν μάλιστα, πρό; τό θεαθήναι 
καί έκ ψευδοφιλοτιμίας.

'β; πρός τό άντικείμενόν μου λοιπόν, δέν 
πιστεύω ότι θά θελήση τι; νά απόδειξη τόσην . 
αμάθειαν διά νά είπή οτι είναι κακόν ή ά- 1

νωφελές’ ώς πρός τήν πρόθεσίν μου δέ, παρ’ 
οΰδενσς περιμένω νά μοί είπη άν ήναι αξιέ
παινος ή κατακριτέα' ώς πρός τό ύφος μου δέ, 
κάμμίαν προσοχήν δέν δίδω είς τάς εντυπώ
σεις τού δείνα ή τού τάδε" άν είς τινα; δέν 
άρέση δ τρόπο; μου, άς γράψωσι καλλίτερα’ 
ά; γράψωσι, καί i; γράψωσι τραγικοκλασι- 
κώς, ίατροφιλοσοφικώς, γονμματοεπιστκμονι- 
κώς δουλικοδεσποτικώ; ά; γράψωσι μέ ό- 
ποιονδήποτε ύφος θέλουσιν’ άρκεΐ νά έχωσιν 
ένδομύχως τήν καλήν θέλησιν νά ώφ-ιλήσω- 
σιν, άρκεΐ τήν άλήθ-.ιαν, ώς τουλάχιστον τήν 
αισθάνονται νά λέγωσιν έξηκριβωμένως, ώς 
προς εό άντικείμενόν περί τού όποιου γράφου- 
φουσι καί άς κάμωσιν, καί δσηνδήποτε έπί- 
δειξιν θέλουσι μέ τά επεισόδια καί μέ τήν 
παλυμάθειάν των. Μάθε, φίλε άναγνώστα, 
νά έργάζησαι, καί θά εδρης πολλά νά είπης, 
καί πολλά θά κατορθώσης. Μάθε νά έργαζη - 
σαι ώ; λέγει ό Φωκυλίδης, καί μή άυφιδαλ- 
λης ότι εργαζόμενος θά μάθης νά διακοίνης 
καί τά καλά καί τά δίκαια. «Έργάζευ μό
χθων ώς έξ ιδίων βιοτεύση;,» κ>ί έξ άπαν- 
το; θά άγαπήσης καί θά λέγης τά καλά. Τό 
στάδιον είναι ευρύ. « Ναυτίλος εί πλώειν έ- 
θέλεις, εΰρεΐα θά'ασσα, εί δέ γεωπονών με- 
Οέπειν, μακραί τοι άρουραι.ο Είθε νά έγνώρι- 
ζο- όλοι οί άνθρωποι καί άς εκαμνανόσην έπί- 
δειξιν τών γνώσ ών των ήθελον.Έννοεΐται ότι 
οί λόγοι μου ούτοι δέν άφορώσιν όλους τούς άν
θρωπον;, καί δέν εφαρμόζονται εΐμή μόνον εΐς 
τούς ελλείπεις, τών οποίων ό όγκο; εύχομαι 
έκ μέση; ψυχής νά άραιοΰται καθ’έκάστην, νά 
έλαττοϋται, νά έξαφανισθή άλως διόλου άπό 
τό πρόσωπον τής γής—μή τύχη καί νομίσω- 
σί τινες ότι παρακαλώ ν’ άποθάνωσιν; — όχι 
ν’ άποθάνωσιν, όχι’ άλλά νά προοδεύωσιν είς 
τά κα>ά, νά μάθωσι νά έργάζωνται τήν γήν, 
νά εΰτυχώσι, νά βοηθώσιν άλλήλους, νά μή 
βλάπτωνται, νά μή κατακρίνωνται, ν’ άγα- 
πώνται καί νά τελειοποιώντας καί ούτως ό 
άρ-.θμός τών έλλειπών νά όλιγοστευη, ·ά ολι- 
γοστεύη όσον τό δυνατόν ταχύτερα, ώστε νά 
μή μείνη έπί τής γή; μήτε εις αδελφό; έλ- 
λειπή; κατά τίποτε, μήτε κατά τήν μάθησιν 
μήτε κατά τήν έργασίαν.

Γράφω λοιπόν, καλοί άναγνώσταί μου, περί

γεωργίας, καί γ:άφω όπως θέλω, καί άρχίζοι 
άπό τόν ’Αριστοοάνην.—Διά τ: δά αύτή ή κω
μωδία; θά σπεύσωσιν οί σπουδαίοι νά έρωτησω- 
σιν’ υπάρχει αράγε χάμμία σχέσις μεταξύ γεωρ
γία; καί Αριστοφάνους; — Είς τού; κακούς 
κανένα λόγον δέν θέλω νά δώσω’ «ού γάρ δή 
νοέ-υσ’ οί μηδέποτ’ έσθλά μαθόντε;.» οί καλό) 
ποτέ βεβαίως δέν ερωτώσιν, άλλά έννοοΰσι 
τόν λόγον έκαστου πράγματος’ καλού; δέ όν»- 
μάζω τούς ανθρώπους όσοι είναι ανεπτυγμένοι 
καί κατά τήν ηθικήν καί κατά τήν διάνοιαν, 
καθ’ όσον δηλαδή είναι έπιδεκτική έπί τής 
σφαίρα; ταύτης τού ανθρώπου ή φύσις. Αυτοί 
βεβαίως πολύ καλά θά μέ έννοήσωσιν’ οί δέ 
αφώτιστοι ά; είπωσιν ό,τι θέλουσιν, εγώ κα
νένα δέν έμποδίζω, κανένα δέν επικρίνω’ διότι 
ή άνθρωπότη; δέν έφθασεν ακόμη είς εποχήν, 
καθ ήν ή έλλειψις νά δύναται νά θιωρήται 
ώ; καθαρά άτομική κακία, είναι μικτή' προέρ
χεται δηλ’ όχι μόνον άπο τήν θέλησιν έκα
στου ανθρώπου, άλλά καί άπό τήν κοινωνίαν 
ολόκληρον, ή οποία δέν έγνώρισεν άκόμη τό 
αληθές συμφέρον της, καί έν τή οποία καί αύ- 
ταί αί άγαθαί θελήσεις πολλάκις σφάλλουσι, 
χωρίς μηδέ νά τό ύποπτευθώσιν.

Αρχίζω λοιπόν άπό τόν Πλούτον τοΰ ’Α- 
ριστοφάνους.

θελων δ Αριστοφάνη; νά σκώψη τού; Α
θηναίους οί όποιοι παρημέλουν τά τής γεωρ- 
ίίας καί κατεγίνοντο νά πλουτήσωσι μέ ά- 

ικίαν, συκοφαντίαν καί τά τοιαΰτα, πλάτ- 
τει ένα γέροντα γεωργόν, Χρεμύλον ό.ομαζό- 
μενον, δίκαιον καί χρηστόν τού; τρόπου; άλ
λά πένητα’ ίσως ενόμιζεν ό ’Αριστοφάνη; οτι 
ητον αδύνατον ώστε ό δίκαιος καί δ χρηστός 
?ά πλουτϊ| έν τώ μέσω τή; δ·.αφθορά< τής έ- 
πο/ής του.

Υποθέτει λοιπόν ότι δ Χρεμΰλος υπήγε μέ 
τον υπηρέτην του Καρίονα είς τό μαντΛον νά 
έοωτήση έάν δ υιός του έχρεώστει νά παρα
μέληση τόν αρετήν καί νά άκολουθηση τήν 
κακίαν διά νά γίνη πλούσιος.

Ή μαντεία τήν όποιαν έλαβε, δέν ήτο 
σαφής, ήτο σκοτεινή, καθώς όλοι οΐ χρησμοί 
σκοτεινοί πάντοτε καί διφορούμενοι είναι. Εί- 
πεν είς αύτόν ή. Πυθία, ν’ άκολουθηση ό-

ποιονδήποτε άνθρωπον εύρη άμα έξέλθη.
Εξελθών λοιπόν δ Χρ-μύλο; συναπαντά 

ένα τυφλόν γέροντα, δστις ητον δ Πλούτος, 
καί τόν ακολουθεί χωρίς νά γνωριζη ποιος 

είναι.
Καθ’ οδόν δ υπηρέτης άνυπομονεΐ καί φέ

ρει δυσκολία; εί; τόν κύριόν του’ ουτος δε λέ
γει είς αύτόν τήν μαντείαν, καί άρχίζουσι καί 
οί δύο νά στενοχωρώσι τόν Πλούτον, ώ: έπε- 
ται, διά νά τοΐ; είπή τί; ήτον.

ΠΡΑΞΙΣ ΠΡΩΤΗ
ΣΚΗΝΗ Β’.

ΧΡΕΜΥΑΟΣ, ΠΛΟΥΤΟΣ, Κ ΑΡΙΩΝ.

ΧΡΕΜ- θά μάς εΐπ^; λοιπόν (τίς είσαι;)
ΗΛΟΥ Γ. ’Αλλ’ άν μάθητε ποιος είμαι, 

πολύ καλά γνωρίζω, ότι θά μέ κακοποιήσητε 
καί δέν θά μέ άφήσητε.

ΧΡ. Μά τούς θεού; ήμεΐς τουλάχιστον 
(κάνέν κακόν δέν θέλομεν νά σε κάμωμεν). 
’Αλλ’ άν σύ θέλης-

IIΛ. Τώρα, άφήσατέ με πρώτα.
ΧΡ. Ιδού σέ άφίνομεν.
ΠΑ. Ακούσατε λοιπόν' διότι πρεπει, ώς 

φαίνεται, νά σας είπω όσα έμελετουν νά σάς 
κρύψω. Έγώ είμαι · Πλούτος.

ΧΡ. Ώ σύ, ό άχρειέστατος άπό όλους τούς 
άνθρώπους, σύ είσαι ό Πλούτο;, καί έπειτα 
έσιάπας;

ΚΛΡ. Σύ Πλούτο;'· καί είσαι τόσον άθλιο;; 
Ώ Φοίβε 'Απολλον, καί θεοί, καί δαίμονες, 
καί Ζεϋ! Τι λέγεις; ’Αλήθεια, είσαι σύ εκείνος;

ΠΛ. Ναί.
ΧΡ. ’Εκείνος ό ίδιος;
ΓΙΑ. Όλος κ’1 όλο;-
ΧΡ· Είπέ μας λοιπόν, πόθεν έρχεσαι ξη

ρός καί άπλυτος;
ΠΛ. Έρχομαι άπό τοΰ Πατροκλέους όςτις 

άφότου έγεννήθ», διόλου δέν έλούσθη.
ΧΡ. Καί τούτο τό κακόν (τήν τύφλωσιν) 

πώς τό έπαθε;; είπέ μοι.
ΠΛ. Μοί τό έκαμεν ό Ζευς, όςτις φθονεί 

τούς άνθρώπους. Διότι έγώ, όταν ημην παι-
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δίον ήπείλησα οτι εΐς τού; δικαίους, τούς σο
φούς καί τού; κοσμίου; μόνου; θά έβάδιζον, 
και εκείνος μ' έτύφλωσε διά να μ ή ήθελον 
γνωρίζει κανένα άπο αυτού;. Οΰτω; εκείνο; 
φθονεί τού; χρηστού; ανθρώπου;.

ΧΡ. Καί όμως διά τούς χρηστούς καί τούς 
δικαίου; μόνου; τιμάται βεβαίως.

Π Λ. Τό δμολογώ.
ΧΡ. Άς ίδωμεν λοιπόν, έάν ήθελε; άνα- 

βλέψει πάλιν ώς καί προτού, θ’ άπέφενγε; 
πλέον τούς πονηρούς;

ΠΛ. Μάλιστα.
ΧΡ. Καί θά έδάδιζες είς τούς δικαίους;
ΠΛ. Βεβαιότατα. Διότι πολύν καιρόν έχω 

νά τούς ίδω.
ΧΡ. Καί δεν είναι κάν'εν θαύμα τούτο’ διό

τι καί έγώ, πού βλέπω, δέν τού; είδα.
ΠΛ. Αφήσατε με τώρα’ διότι γνωρίζετε 

πλευν τά κατ’ έμέ.
ΧΡ. Μά τόν θεόν όχι’ άλλά· πολύ δά 

περισσότερον θά σέ κρατήσωμεν.
ΠΛ. Δέν σά; ίλεγον έγώ, ότι θά μ’ «φέρε

τε δοοκολίας;
ΧΡ. Αλλά καί σύ τουλάχιστον, σε καθι

κετεύω, πείσου, καί μή ui; άφίνης’ διότι καί 
άν ζητήσης δεν θά εύρη; πλέον κανένα άνθρω
πον καλλίτερον άπό έμέ κατά τού; τρόπους. 
Διότι, μά τόν θεόν, δέν υπάρχει κάνεις άλλο; 
πλήν έγώ.

ΠΛ Τά ίδια λέγουσιν δλοΓ καί όταν ! 
πραγματικώ; μ.’ «πιτύχωσι καί γίνουν πλού- 1 
σιοι, αμέσως εί; ύπ;ρ6ολικήν μοχθηρίαν κα- 
ταντώσιν.

ΧΡ. Αλήθεια είναι τούτο’ άλλά δέν είναι 
όλοι κακοί.

Ι1Λ. Μά τόν θεόν, όλοι χωρίς καμμίαν 
ίξαίρεσιν.

ΚΑΡ- Θά τό μετανόησες πικρά-
ΧΡ- Σ'υ δέ διά νά γνωρίσης πόσα καλά 

θά πράξωμεν έάν μέντ,ς, πρόσεχε ν’ άκούσης 
Διότι πιστεύω, ναί" πιστεύω (καί μάρτυς μου 
ό θεο;) οτι θά σε λυτρώσω άπό τήν τύφλω- 
σιν ταύτην καί θά σέ κάμω νά βλέπης.

11Λ- Διόλου δέν θά τό κάμης τούτο’διότι 
δέν θέλω νά άναβλέψω πάλιν

ΚΑΡ. Τί λέγεις; Αυτός ό άνθρωπος είναι

φύσει άθλιος.
Π Λ. Γνωρίζωνό Ζεύ; τάς ανοησία; τούτων 

Οά μέ έτιμώρει άν τό ηκουεν.
ΧΡ. Αλήθεια’, ώ δειλότατε πάντων τών 

δαιμονών. Νομίζει; λοιπόν ότι ή εξουσία 
τού Διός καί οί κεραυνοί του θά γίνουν τριών 
οβολών, έάν άναβλέψης, έστω καί δι’ ολίγον 
καιρόν;

ΠΛ. ΤΑ, μή λίγης,άχρείε, τοιαύτα πράγ
ματα.

ΧΡ- Μείνε ήσυχος. Διότι έγώ Οά σέ άπο- 
δείξω πολύ άπό τόν Δία δυνατώτερον.

Π Λ. Εμέ σύ;
ΧΡ. Μά τόν Ουρανόν, καί άμέοω;. Διά 

ποιον λόγον ό Ζεύ; εξουσιάζει τού; θεούς;
ΚΑΡ. Διά τά χρήματα’ διότι έκείνος έχει 

πολλά.
ΧΡ, Καλά. Ποιο; λοιπόν είναι δςτι; δίδει 

εί; αύτόν χρήματα;
ΚΑΡ. Αυτός έδώ.
ΧΡ. Καί προσφέρουσιν εΐ; αύτόν θυσίαν 

διά ποιον; όχι διά τούτον έδώ;
ΚΑΡ. Μά τόν Δία, διότι έπιθυμούσι νά 

γινωσι καί εκείνοι έπίση; πλούσιοι.
ΧΡ, Λοιπόν αύτό; έδώ είναι ό αίτιο;, καί 

εύκολα θά επαυον τάς θυσίας, έάν αύτός ή- 
θελεν.

ΠΛ· Πώς δηλαδή’,
ΧΡ. Δηλαδή, κάνεις πλέον άπό τού; άν

θρώπους 3έν θά προσφέρη εΐ; αυτόν θυσίαν μή
τε βώδι, μήτε ζυμαρικά μήτε τίποτε, έάν σύ 
δέ< θέλης;

ΠΛ. Πώς;
ΧΡ. Πώς! Άλλ’ άπό κανέν μέρος δέν είναι 

δυνατόν νά κερδίση τίποτε, έάν σύ δέν τώ 
! δίδης χρήματα" ώ;τ« σύ μόνο; δύνασαι νά 
I καταστρέψη; δύναμιν τοΰ Δ ός άν εχης 

1 κατ’ αύτοΰ παράπονα.
Π Λ- Τί λεγει;;δι’ έμέ προσφέρουσιν εί; αύ- 

! τον θυσίαν;
ΧΡ. ’Εννοείται. Μά τόν Δια, έάν ύπάοχη 

μεταξύ τών ανθρώπων κάνέν πράγμα λαμ
πρόν καί καλόν ή χάριεν, διά σέ γίνεται. Διό- 

| τι όλα τά πεαγματα μέ τά /ρήματα κατορ- 
. θόν: νται.
| ΚΑΡ. Καί έγώ δά δι' δλίγιστα χρήμαατ

δέν 1γι·« δούλος, διότι δέν είμαι έπίσης 
πλούσιος.

ΧΡ. Καί όλας τάς τέχνας καί τά σοφίσ
ματα διά σέ δέν τά ευρήκατιν οί άνθρωποι; 
Διά σέ ό ε’ς γίνεται υποδηματοποιός, ό άλλος 
σιδηρουργό; καί άλλο; κτίστης. Ό έτερο; 
είναι χρυσοχόος διότι έλαβεν άπό σέ τό χρυ 
«ίον’ούτος ξεγυμνόν.-ι τούς άνθρωπον; μά τόν 
Δία, εκείνος τρύπα τού; τοίχους’ ό ένας λευ
καίνει τά ενδύματα καί » άλλο; πλύνει κώ- 
ίια(ΐ) ό δείνα άργάζει τά τομάρια καί ό τά
δε πωλεί κρομμύδια. . ..

ΠΛ- Άλλοίμονον εί; έμέ τόν ταλαίπωρου" 
αύτά έγώ διόλου δέν τά έσκεπτόμην.

ΧΡ. "Όλα τά πράγματα διά σέ δέν γίνον
ται; Διότι μονο; ολομόναχος σύ είσαι όλων 
τών πραγμάτων ό αίτιος, καί τών κακών 
καί τών αγαθών, καλά νά τό μάθης τούτο.

ΠΛ.’Εγώ είμαι άξιος νά κάμω τόσα πράγ
ματα μόνος μου;

ΧΡ. Ναί βέβιια’ καί πολύ άπ’ αύτά πε
ρισσότερα ω;τε κάνεις ακόμη δέν σ’ έχόρτα- 
σε" διότι άπό όλα τά άλλα εχομεν μέ άφθο- 
νίαν, έρωτα.

Κ ΑΡ- Ψωμί.
ΧΡ. Μουσικήν.
ΚΑΡ. Στραγάλια.
ΧΡ. Τιμήν.
ΚΑΡ. Τηγανίτας. 
ΧΡ. Ανδραγαθήματα. 
ΚΑΡ. Σύκα.
ΧΡ. Φιλοτιμίαν,
ΚΑΡ. Ζυμαρικά (μαμαλίγκα.)
ΧΡ· Στρατηγίαν. 
ΚΑΡ. Φακήν.
ΧΡ. Άλλ’ άπό σέ κάνε ς κάμμίαν φοράν 

δέν έχόρτασεν’ άλλ άν τι; λάβη δεκατρία τά
λαντα, πολύ περισσότερον επιθυμεί νά λάβη 
όεκαες Καί άν λάβη καί ταΰτα, θέλει τεσ
σαράκοντα, ή λέγει ότι δέν εϊ·αι δι’ αύτον 
υποφερτή ή ζωή-

ΠΛ. ΙΙολύ καλά πράγματα μοί φαίνεται

(1) Προβιά;.

ότι λέγετε’ άλλά εν πράγμα μόνον φοβούμαι.
ΧΡ. Τί πραγ/α; Λέγε.
ΠΛ. Πώς δηλαδή έγώ δύναυαι νά γίνω 

κύριο; τή, δυνάμεω; τήν όποιαν λέγετε ότι ε/ω:
ΧΡ. Μά τον θεόν, καλά λέγουσιν ότι ό 

Πλούτος ι·αι πολύ άνανδρος.
IIΛ Όχι, διόλου" ά>λα τοιχωρύχ ς(ΐ) τι; 

μί διέβαλε' διότι άφ·>ϋ μιαν φοράν είσέδυ- 
σεν εΐ; μίαν οικίαν, δέν ήδυνήθη νά λάβη τί
ποτε. Ευρεν όλα τά πράγματα κατακεκλει- 
σμένα Καί έπειτα ώνόμασε τήν πρόνυιάν μου 
δειλίαν.

ΧΡ Τώρα λοιπόν νά μή σοι μέλη διά 
τίποτε’ έπειδή άν δείξης προθυμίαν καί σύ ό 
ίδιο; εί; τά πράγματα, καλλίτερα άπό τόν 
Λυγκέα θά κάμω νά βλέπης.

ΠΛ. Καί πώ; λοιπον θά δυνηθής νά τό 
κατορθώσης έν ω είσαι θνητός;

ΧΡ. Έχω μίαν καλήν ελπίδα, άφ’ όσα μοί 
ε'πεν ό ίδιο; ό Απόλλων σείσας τήν δάφνην 
τ?,; Πυθίας.

Π Λ. Καί έκίΐνο; λοιπον γνωρίζει τοιαύτα 
πράγματα.

ΧΡ. ’Εννοείται.
ΓΙΑ’ Προσέχετε.
ΧΡ. Μή φοβείσαι διά τίποτε, καλέ μου’ 

διότι, καλά τούτο μάθε, καί άν πρέπη ν’ ά- 
ποθανω άκομη, μόνο; μου έγώ ολα αυτά θά 
τά κατορθώσω.

ΚΑΡ. Καί άν θέλης, καί έγώ.
ΧΡ. Καί πολλούς άλλους θα έχωμεν συμ

μάχου;, όσοι μολονότι είναι δίκαιοι, δέν είχον 
τό καθημερινόν.

ΠΛ. Άλλοίμο ον! πολύ κακού; συμμά
χου; λέγεις.

ΧΡ, Όχι’ άν τουλάχιστον πλουτήσωσιν 
άπό τήν αρχήν πά'· ν. (ΙΙρός τόν υπηρέτην) 
Άλλ’ ΰπαγι σύ, τρέξε έγρήγορα.

ΚΑΡ. Τί νά κάμω; λέγε.
ΧΡ. Τού; συγγεωργού; κάλεσον, θά τούς 

εΰρη; ίσως εί; τού; αγρού; ταλαιπωρούμενους, 
’λ; ηναι έκαστος ένταΰθα παρών, διά νά λά
βη ίσον μέ ήμα; μέρος τού Πλούτου... (Πρός 
τόν Πλούτον) ϊύ τώρα έμβα έδώ μέσα, άκο-

I

(1)Ό τρυπών τού; τοίχου; διά νά κλέψη.
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λούθε'- με’ αυτή είναι ή οικία τήν όποιαν πρέ
πει να γεμίσγ,ς άπό χρήματα σήμερον καί δι
καίως καί αδίκως.

ΙΙΛ Άλλα, μά τοΰ; θεούς. αηδιάζω νά 
είσέρχωμαι καθ’ έκάστην είς οικίαν ξένην ά
λως δώλου. Δεν άπέλαυσα κανέν καλό ' πράγ
μα άπό τούτο. Διότι άν τύχη νά έμβω εί; 
την οικίαν κανενός φιλάργυρου ευθύς σκάπτει 
καί μέ παραχώνει είς τήν γήν. Καί άν έλθη 
κανένας καλό; άνθρωπος φίλος νά ζητήση ό- 
λίγα χρήματα, μέ άρνεϊται, καί λεγει ότι 
κάμμίαν φοράν δέν μέ είδεν. 'Αν δέ τύχη νά 
είσέλθω είς τήν οικίαν κάνενό; ασώτου ανθρώ
που, μέ βάλλ ι νά καθίσω μέ τά; πόρνας καί 
μέ τούς κυβοπαίκτα; καί ευθύς έντός ολίγου 
γυμνόν μέ ρίπτει έξω άπό τήν θΰραν.

ΧΡ. Διότι κάυμίαν βοράν δέν επέτυχε; 
κανένα μέτοιον άνθρωπον. Πώ; έγώ τοιοΰτο; 
είμαι πάντοτε; διότι καί μέ τήν οικονομίαν 
χαίρω, όσον κανένα; άλλο; άνθρωπος, κιί έ- 
ζοδ-ιύω πάλιν όταν ηναι ανάγκη. ’Αλλ’ ά; 
έμβώμεν, δώτι θέλω νά ίδης καί τήν γυναί
κα μου καί τόν μονογενή υιόν μου, τόν όποιον 
έγώ πολύ αγαπώ έπειτα άπό σέ.

ΠΑ. ’Ακολουθώ’ διότι διά τί τάχατε; νά 
μή είπρ τι; πρό; σέ τήν αλήθειαν; (Εισέρ
χονται).

ΠΡΑΞΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ.

ΧΟΡΟΣ, ΧΡΕΜΤΛΟΣ, ΒΑΕΨΙΔΗΜΟΣ, ΠΕΝΊΑ.

ΧΟΡ. ’Αλλά τώρα έπρεπε νά είπήτε κά- 
νέν πράγμα σοφόν, μέ τό όποιον νά τήν νική- 
σητε (τήν Πενίαν), νά τήν έναντιωθήτε μέ τού; 
λόγους, και νά μή ένδώσητε μέ τρόπον μα
λακόν είς τίποτε.

ΧΡ. ’Εγώ νομίζω ίτι είναι φανερόν άτι ό
λοι δμοίω; γνωρίζουσι τούτο, ότι δίκαιον είναι 
νά ευτυχώσιν οί χρηστοί άνθρωποι’ οϊ δέ πο
νηροί καί οί άθεοι νά δυστνχβσι βιβαίω;. 
Τούτο λοιπόν ημείς έπιθυμοϋντες, μόλις ευ- ,

1 ρομεν ώςτε νά γίνη υ.ιά καλή, γενναία καί 
χρήσιμος θέλησις εί; όλον τό έργον. Διότι έάν 
τώοα άναβλέψρ ό Πλούτο:, καί δέν περιπλα- 
νάται τυφλός, θά υπάγη εί; τού; αγαθούς αν
θρώπους καί δέν θά τού; άφήση και θά φυγή 
άπό τού; πονηρού; καί τού; άθεου;, κα’· έπ ιτα 
θά κάμη όλου; χρηστού; καί πλουσίου; βέβα α, 
καί σέβοντα; τά θεία. Γί; δΰναται λοιπόν νά 
εύρη άπό τούτο καλλίτερου πράγμα διά τού; 
ανθρώπους’·

ΒΑ- Κανείς’ καί μάρτυ; σου είμαι έγώ είς 
τούτο. ΛΙή έρωτας αύτήν διά τίποτε.

ΧΡ, Διότι καθώ; ζώμεν τώρα ήμεΐ; οί άν
θρωποι, τί; δέν νομίζει ότι εί αι μανία ή ζωή 
μα;, κακοΑ’αιαο ία, καί άκόμη χειρότερα; Διότι 
πολλοί μέν άνθρωποι, έν ω είναι πονηροί, πλου- 
τοΰσιν, άδίκω; τά χρήματα συνάζοντες’ πολ
λοί δέ μολονότι είναι λίαν χρηστοί, δυστυ- 
χοϋσ. και πεινώσι, καί μαζύ σου τόν περισ
σότερον καιρόν π-ρνώσιν. Λέγω λοιπόν ότι δέν 
θά γίνωνται ταύτα ή θά παΰσωσιν, άν άνα- 
βλέψη ποτέ ό Πλούτος, καί γνωρίζη ποιαν 
όδό< νά λάβη’εί; τού; ανθρώπου; μεγαλείτε- 
ρα αγαθά θά προσέφερεν.

ΙΙΕΝ. Πόσον ξαναμωραμένοι είσθε} Δυο γέ
ροντες φλύαροι καί μωρόλογοι. Έάν γίνη αυ
τό τό όποιον σείς επιθυμείτε, καθόλου δέν Οά 
ίπωφεληθήτε. Διότι άν δ Πλούτο; άναβλέψη 
πάλιν καί διαμοιρασθή έξ ίσού εί; όλου;, κα 
νεί; άπό τού; ανθρώπου; μήτε τέχνην μήτε 
σοφίαν θά μελετησρ. Αφού δέ τά δυο ταύτα 
έξαφανισθώσι μεταξύ τών ανθρώπων, θά θέ
ληση κάνει; τότε νά γίνη σιδηρουργ'ός, ή νά 
κατασκευάζω πλοία, νά ράπτη, νά κάμνη τρο
χούς, υποδήματα, πλίνθου; ή νά πλΰνη ή νά 
κατεργαζηται βΰρσας, ή νά άροτριά καί νά 
σκαπτή τήν γην διά νά θερίση τούς καρπούς, 
άν ήναι δυνατόν νά ζήτε άργοί, παραμελοϋν- 
τε; όλα ταύτα;

ΧΡ. Φλυαρείς’ διότι αύτά όλα όσα ήρίθμη- 
σζς τώρα, θά τά καμνουν οί ύπηρέται.

ΠΕΝ. Καί πού θά τού; εΰρητε τού; ύπη- 
ρέτα;;

ΧΡ. © άγοράσωμεν μέ τά χρήματα βεβαίως. 
ΠΕΝ Έν πρώτοι;, ποιος είναι έκεϊνος ό ό

ποιο; Οά πωλή, όταν καί εκείνο; έχη χρήματα;

ΧΡ. Κανένα; έμπορος, όςτις θέλει νά κερ- 
δίζγ θά έλθη άπό ςήν Θεσσαλίαν έκ μέρους 
πλείστων άνδραποδιστών.

ΠΕΝ. Άλλά πρώτον άπό όλα, κάνεις τοι- 
ούτο; δέν θά υπάρχη. μήτε άνδραποδιστής, 
κατά τόν λόγον τόν όποιον σύ λέγει; βεβαίως 
διότι τις πλουτών θά θέληση νά διακινδυνεύ
σω τήν ζωήν του διά νά κάμη τούτο; "Ωςτε 
σύ ό ίδιος θ’ άναγκασθης νά όργόνγς και να 
σκαπτή;, καί κατά τά άλλα νά μ.οχθής, καί 
θά περάση; τήν ζωήν σου μέ περισσότερα βά
σανα·

ΧΡ. ’Σ τό κεφάλι σου.
ΠΕΝ. Έπειτα, δέν νά δΰνασαι μήτε εις 

στρώματα νά κοιμάσαι, διότι δέν θά ΰπάρ- 
χωσιν’ μήτε εί; τάπητας, διότι τίς θά θέ
ληση νά ύφαίνη., έν ω θά έχη χρήματα; Ού
τε μυρα σταλακτά θά έχητε νά αλείψετε τήν 
νύμφην, ούτε κεντημένα καί χρωματιστά εν
δύματα. ’Οποίου είδους λοιπόν πλούσιοι θά 
είσθε, άφοΰ τίποτε άπό αύτά δέν θά έχητε; 
Έγώ όμως σάς δίδω μέ εύκ λίαν όλα όσα 
σας άναγκαιοϋσιν. Διότι έγώ, ώς δέσποινα, α
ναγκάζω τόν χειροτέχνην διά τήν χρείαν καί 
τήν πενίαν νά ζητηση πώ; νά κερδίση τά κα
θημερινά του. ..

Αυτά τά λόγια, καλοί μου άναγνώσται, 
τά όποϊι ειπεν ό Αριστοφάνη; απ’ έδώ καί 
δύο χιλιάδας καί διακόσια περίπου έτη, δέν 
εφαρμόζονται αρά γε καί εις τήν σημερινήν τήν 
προκομμένην κοινω ην μα; έν γενει τοσον εΐ; 
τήν ανατολικήν όσον καί εί; τήν δυτικήν, ή 
όποια καυχάται διά τά; έφε- ρέσει; καί τά 
φώτα της, διά τήν έκτασιν τοΰ εμπορίου, διά 
τήν ευκολίαν τέλος πάντων όλων τών πρός 
άλλήλους σχέσεων τών λαών, έν ω χιλιάδες 
ανθρώπων κατ’ έτο; άποθνήσκουσι τής πείνη; 
δι’ έλλειλιν εργασία; καί διά τήν αμέλειαν 
τή; γεωργίας: Νά χαρή τήν προκοπήν του ό 
πεφωτισμένο; δέκατος έννατος αιώ*!  'Εκατομ
μύρια ανθρώπων μόλις εύρίσκονσιν άρτον ξη
ρόν νά χορτάσωσι τήν πείναν των, καί πριν 
τής ώρα; των καιαστμέφονται διά τήν ελλει- 
ψιν τής τακτικής καί έπαρκ-ΰση; τροφής’ ά- 
νυπολόγίστοι διαφθείρονται, είς τον δόλον καί 
είς τήν απάτην καταφευγουσι διά νά κερδί- 

σωσι τόν έπιούσιον, είς τήν κλοπήν, είς τήν 
φαν οάν αρπαγήν, εις τόν φόνον καταντώσι 
διά νά άποκτήσωσι τήν ζωήν, είς πάσαν κα
κίαν έκδίδοντα, διά νά συντορηθώσι’ καί ταύ
τα πάντα δι’ έλλειψιν έργασία; ώ; έπί τό 
πλείστον. διότι ελάχιστα τοιαΰτα πράγματα 
έκ τών παθών απλώς συμδαίνουσιν.

Δι’ έλλειψιν έργασία;} Καί όμως πόσαι 
γαϊαι πα/είαι καί καρποφόροι χέρσαι καί α
καλλιέργητοι μένουσιν} Μήπως δεν δύναμαι 
άρά γε νά ίπαναλαίω τήν σήμερον μετά τοΰ 
’Λριστοφάνους, « Ώ; μέν γάρ νΰν ήμϊν ό βίο; 
τ·.ΐ; άνθρώποις διάκειται, τίς άν ούχ ήγοϊτ’ 
είναι μανίαν, κακοδαιμονίαν τ’ ετι μάλλον;*  
Ά; ευτυχεί ό κόσμο; όλος, ά; είχε σώας τας 
φρένα; του πά; άνθρωπος, ώς αύτανθρωπος, 
κ«ί άς έλεγεν ότι έγώ μόνο; μαίνομαι; οτι 
είμαι τρελλός, ανόητο;, δαιμονισμένος, ότι δέν 
γνωρίζω τί λέγω. Θά τό ήκΟυον μέ όλην μου 
τήν ε ίχαριστησιν, καί στ ωτήν μετάνοιαν θά 
εοαλλον εί; εκείνον όςτις θά μοί άπεδείκνυε 
φυσικώς, χημικώς, μαθηματικώ; ότι δ κοσμος' 
εύτυχεϊ, καί αισθάνεται τήν ευτυχίαν του.

Καί όμω; κινείται δ κόσμο; είς τήν κα
ταστροφήν του, καί πολύ κακοδα.μονεστερος 
είναι δ βί ·ς τής σημερινής ανθρωπότητος παρ’ 
όσον ητον εί; τήν εποχήν τοΰ Άριστοφανους. 
Ό πλούτος βεβαίως είναι πολύ περισσότερος 
τή< σήμερον, τά μέσα τής ευτυχίας άφθονώ- 
τέρα' πραγματικώ; δέ ή άνθρωπότης πολύ 
προώδευσε κατά τούτο' διότι ή πενία τέχνας 
κατεργάζεται, άλλ1 ώ; πρό; τήν εύτυχίαν, 
είναι πολύ μακράν άκομη θιλει νά ευτυχή, 
άλλά δέν έβαλεν άκόμη γνώσιν, δέν γνωρίζει 
νά ευτυχή, μήτε έγνώρισεν άκόμη τί πράγμα 
είναι ή ευτυχία. Αισθάνεται τήν δυστυχίαν 
καί τήν άνάγκην νά έλευθερωθή άπό τά; τυ
ραννικάς καί άνοικτήρμονας χεΐρά; της’ πεινά 
καί θέλει νά φάγη, πονεϊ καί θέλει ν άνα- 
κουφισθή, ταλαιπωρείται, βασανίζεται, δυστυ
χεί, καί θέλει νά βελτιώσφ τήν καταστασιν 
της, θελει ν’ άναπαυθή, νά εύτυχήσσι’ θελει, 
άλλά πώς; Τούτο είναι τό ζήτημα τών ζη
τημάτων.

Έως εδώ φυσικότατα φθάνει πά; άνθρω
πο; έστω καί άγριος, σκηνίτης, δηλαδή, τρω
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γλοδύτης ή αλήτης. Άλλ' άμα έλθη μέχρι 
τού σημείου τούτου, ό ένας τραβά ίη’ έδώ 
καί ό άλλο; άπ’ έκ'ϊ, καΐ κάνει; δέν ήδυνήθη 
είσέτι νά εΰρνι λύσιν τινά τοΰ ζητήματος ικα
νοποιούσαν άν όχι τήν ανθρωπότητα έν γένει, 
πολλού γε καί δεΤ, άλ)ά μτ/έ τον έαυτόν 
του τούλάχιστον πίίθουσαν’ κάνε'.; δέν εύρεθη 
είσέτι, μήτε ήλθε, μήτε εόρίσκεται, άλλα θά 
έλθη, βεβαίως, καΐ πάσαν ψυχήν θά εύφράνη 
ή λίσι; τήν όποιαν θά δώση ώ; πρό; το ζή
τημα τή; ευτυχία;’ π.ο; τδ παρόν οΰκ έστιν 
έως ένό;' διότι βεβαίως δέν δύναται νά είτη 
ενδομύχω; τουλάχιστον ότι είναι ευτυχής μη 
δ ό τά μάλιστα πεπολιτισμένο; άνθρωπο;, 
εκείνος, δηλ. όςτις κατοικεί εΐ; πόλιν, εντός 
οικίας πολυτελούς, όςτις τρώγει έπί καθέδρα; 
καθήμενος καί γνωρίζει νά λαμβάντ, τό φαγη 
τόν μέ τήν περόνην καί νά κόπττι τόν άρτον 
μέ τήν μάχαιραν νά διασκεδάζη μέ τά χρή
ματα, να ΰποδέ/ηται τοΰ; ξένου; μέ όλους 
τοΰ; παραδεδεγμένους κανόνας, νά φορή χρυ
σόν, λίθους πολυτίμου; καί τά τοιαΰτα, ν’αλ- 
λείφηται ασπράδια καί κ ο κ κ ι ν ά δ ια 
διά νά φαίνεται ωραιότερο; διά νά άπατήση 
δηλ. εύκολώτερον. Δέν δύναται δέ μηδ' ό τά 
μάλιστα πλούσιο; νά είπη τήν σήμερον ότι 
ευτυχεί, μηδ ό τά μάλιστα θρήσκος, όςτις 
δηλ· άνευ οΰδεμιά; αμφιβολίας πιστεύει εί; 
τόν θεόν, καΐ άνυποκριτω; αύτόν μυχαίτα- 
τα λατρεύει καΐπροσκυνεϊ' διότι δέν πιστεύει 
εί; τόν Θεόν, όπως πρέπει νά πιστεύγ, άλλ' 
όπως έκρινε εύλογον τό θρήσκευμα τοΰ ο
ποίου τάς δοξασία; καί πεποιθήσεις παιδιόθεν 
έκαστο; παραδέχεται. Πράττει δηλ. πολλά 
περιττά πράγματα ύπέρ τής τοΰ Θεού λα
τρεία; καί ολα άνωφεΛή, καί μηδέ φαντάζε
ται κάν τά πρέποντα κιί τά χρήσιμα.— Δέν 
όκ'ώ διόλου νά είπω ποια είναι αύτά τά 
πρέποντα καΐ τά χρήσιμα, έστω καΐ έν άρθρω 
τό όποιον πολύ τή; θεολογία; καΐ τής εύτυ- 
χία; νοΠζουσί τινες ότι απεχει, δ ότι τά κα
λά καί τά χρήσιμα πρέπει νά λέγωνται παν- 
ταχοϋ ανεξαιρέτως καί κανένα δέν συγχωρώ 
νά εΰργι έξαίρεσιν, διότι παραδέχομαι όλα τά 
μέρη όπου δύναται τι; νά όμιλή καί νά γρά- 
φρ· νά λέγωνται δέ παντοιοτρόπως, διά λό

γου, διά γραφής, καί πρό πάντων νά διατρα- 
νώνταιδιά τών καταλλήλων παραδειγμάτων, 
άλλά τοΰτο θα γίη άντικ ίμενον ετέρου άρ
θρου. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι μηδέ οί έν- 
θερμότατοι καΐ επιστημονικωτοτοι τών θεο
λόγων <αί τών ίδεολόγων δύνανται καθώς έ- 
χουσιν ήμΐν τά πράγματα νά εύτυχώσιν. Έ- 
χουσιν όλην τήν πρός τούτο απαιτούμε νην 
<αλήν θέλησιν, Χαΐ τί; δύναται νά τήν άρνη-

I θή είς τοΰ: ύψη'ού; μάλιστα θεολόγου; τοΰ 
ί αίώνο; μα;; άλλά δέν γνωρίζουσιν οί καϋμί- 
νοι, πώ; δύναται ένα; άνθρωπος νά ευτυχή’ 

| ά; μή τού; κατακρίνωμεν τού; πτωχούς, θά 
μάθωσιν. 'Αν είπήτε όμως διά τοΰ; ϋλιστάς, 
αύτοΐ είναι οί άθλιέστατοι τών άνθρωπων μ 
όλα; τάς γνώσεις των και μ' όλα τά πλουτη 
των. λύτ ιΐ δά είναι καί ο[ πλουσιώτατοι. Νο-

I μίζουσιν ότι μόνη ή παρούσα ζωή είναι ζωή, 
καί μόνον διά τήν παρούσαν φροντίζουσι, καΐ 
άπατώσιν ολον τόν κόσμον δά νά κλέφωσι 
να έ/ωσιν εν αφθονία νά τρώγωσιν έκεΐνο·. καί 

| οί άλλοι άς ψοφήσωσι τή; πείνης μηδέ οδο
ί λόν διδουσιν. 'Αν ήδύναντο νά κάμωσιν ώςτε 

νά παύσωσι πολλά στό,ατα τρωγοντα διά νά 
εχωσιν έκεϊΌΐ μόνει νά άπολαμβάνωσι χωρίς 
κόπον, θά τό έκαμνον- Άλλά φοβούνται νά 
τό κάμωσιν αναφανδόν, τό κάμνουσι λοιπόν 
κρυφά δια νά ηναι πλέον ήσυχοι- φοβούνται 
όχι τόν Θεόν, όχι διά τήν απώλειαν τής ψυ
χής των’ όχι καλοί μου" αύτοΐ δέν πιστεύου- 
σιν είς τοιαΰτα πράγματα’ λέγουσιν οτι δέν 
υπάρχει θεός, ΠΙΣΊΈΥΟΪΣΙΝ ότι δέν υπάρ
χει πνεύμα, δέν έχουσι δηλαδή ψυχήν’ και 
άφοΰ ψυχήν δέν έχουσι, μηδέ συνείδησι- έ/ου- 
σιν, είναι μέ άλλου; λόγους ασυνείδητοι, κα
κούργοι, ικανοί τά έσχατα τών άνουσιουργη- 
ματων καί εγκλημάτων νά διαπράξωσιν, άρ- 
κεΐ νά μή τού; ίδή κάνει;’ διότι όσον καί άν 
λέγωσιν ότι είναι αύτοΐ υί ίδιο μηδενικά,— 
καί είθε νά η'.αν τοιαΰτα διά νά μή πειράζω- 
σι τούλάχιστον καί τοΰ; άλλου;, άλλά τί τό 1 
όφελος; φθείρουσι καί καταστρέφουσι'. φο- 
6ού·τα·., τρεμουσι τοΰ; νόμους, καί κουτά όλα 
τα κατορθώματα των κατορθόνουσιν. Διόλου 
δέν σοι εύχομαι, φίλτατε καλέ μου καί χρη
στέ άναγνώστά, νά εύρεθής ποτέ είς κάνέν μέ-

ί
ρο; παράμερ'-ν μόνος σου μέ κάποιον τών θη
ρίων τούτων τά όποια ύλισταΐ τιτλοφορούνται, 
χαι νά έχη: και χρήματα εί; τό βαλάντιόν 
σου’ διότι άν τύχη νά περιπεσγ,ς εί; τοΰ; δ 
νυ/άς τίνος, τών άνοήτων τούτων επειδή το 
κάτω κάτω τής γραφή, δέν είναι είμή ανόη
τοι οί '.αύμίνοι, καί πρέπει εί; όλου; νά ή>ε- 
θα έπιεικεΐ;—ούδεμία αμφιβολία ότι θά επι- 
πεση εναντίον σου. άν νομίζη ότι εινα’· δυνα- 
τώτερός σου, καί θά σεστείλη έξ άπαντο; διά 
νά λάβη τό άργύριόν σο»’ δι' αύτον είναι ίσον 
ώ; νά έσκότονε κανένα ψύλλον διά νά μή τόν 
ένοχλή ή παρούσ α του. 'Ας τού; οίκτείοωμεν 
Ομως, φίλον ητορ, ά; εύχ/θώμεν νά έννοήσωσι 
τό λάθος των καί νά σπεύοωσι νά τό διορ- 
θώσωσι μίαν ώραν άρχήτερα, ά, μή προσέχω- 
μεν <{; τούς λογου; των καί α; προσπαθώμεν 
ανεπηρέαστοι τουλάχιστον κατά τάς φρένα; 
νά ήμεθα.

Ημείς, φίλτατον ήτορ άς ζπτώμεν τήν 
ευτυχίαν έν τω άγαπαν καί ωφελεί*  τού; άλ
λους έφ’όσον δυνάμεθα χωρίς μηδένα ούδέ. 
ποτέ νά βλάψω., εν, έκ προθέσεως τούλάχι. 
στον, καί μηδ^μίαν άπαιτησιν πα-ά τίνος νά 
έχωμεν. 'Α; προσπαθώμεν πρό; όλου; επιει
κείς νά ήμεθα. Ά; εΰτυχώμεν, καΐ ά; εΰχη- 
θώμεν ώςτε πάντε; 'Λ άδελφοί πεφωτισμένοι 
η αφώτιστοι νά εύτυχώσιν, έστω και κατά 
τόν ίδιον έκάστ,υ τροπον τοΰ σκεπτεσθαι, 
πρός ώρας τούλάχιστον, μέχρι; οτου μάθωσιν 
ολοι να εΰτυχώσι πράγματι όπως έμποέπει 
εί; τήν ανθρωπότητα.

’Αριστον μέν ΰδωρ, ό δε χρυσ ,; λαμπρό- 
τατον καί ισχυρότατου πάντων, καθώς του·α- 
χιστον φρονεί ό κόσμος τήν σήμερον είναι 
υπέρτατο? ώ; φαίνεται, καί απαντων τών 
φώτων τοΰ δέκατου έννάτου αίώνο;’ έάν δέ 
επάγγελμά τι έπιθυμή; νά ψάλγ.ς, φίλον ήτορ 
μή νομίση; ότι υπάρχει ώραιότερον καί φαει- 
νότερόν τι άπό τόν ήλιον, μηδέ τής γεωρ
γίας έντιμοτέραν τινά καί έπωφελεστεραν έρ 
γασίαν άς είπωμεν.

"Ας συλλέξωμεν πα'ταχόθεν πάσας τά; 
περί γεωργία; έν γέ ει γνώσεις, α; τά; κα- 
θυποβάλωμεν εί; πάντα όυνάμενον καί θελον- 
τα νά άναγινώσκη, καί άς φωνάζωσιν ο: μω

ροί καΐ οί ανόητοι ότι μηδέ τοιούτων μαθη
μάτων άνά , κην έχουσι μηδέ γεωργοί έπιθυ- 
μοϋσι νά γί ωσιν, άρχει ότι ήμεΐς έ/ομεν τήν 
άκράδαντον πεποίθησιν OTt παντΐ θνητω ά- 
ναγκαΐαι, άν όχι απαραίτητοι, αί γνώσεις σΰ- 
τα·. τυγχάνουσιν. "Αν δέ' θέλωσιζ νά γναι 
γεωργοί, ά: κάθη ται είς τά; πόλεις, ά; ζώ- 
αιν, ά; πωλώσιν άέοα καί ά; εύτυχώσιν, άν 
δύνανται, ούδείς φθόνο;’ έγώ γράφω δι’ όλον 
τόν κόσμον, και κάνεις δέν θά μέ πείβή ότι 
η γνώσις, ώ; γνώσις, δέν είναι αναγκαία διά 
πάντα άνθρωπον έχοντα διάνοιαν κ*ί  καρδίαν 
έκτο; άν τινες θέλωσε νά ζώσι ζωικήν μόνον 
ζωήν. Άλλά και οότω; ώ; ζώα ζώντέ; τινες 
των ανθρώπων έ/ουσιν άνάγκη κοιθής, χάρ
του, σίτου, παντός έν ένΐ λόγω οσπρίου καί 
καρπού. Ταΰ-α δέ όλα δέν πίπτουσιν άπό 
τόν ουρανόν έτοιμα, ώ; τό μάννα, άλλά τά 
δίδει ή γή· άλλά διά νά τά δώση, πρέπει νά 
ό:γωθή νά σκαφή νά καλλιεργηθώ, καΐ διά νά 
τά δώση όλα έν αφθονία πρέπει νά γίνωσιν 
όλα ταΰτα μέ τόν καιρόν καί μέ τήν τέχνην, 
κα· άν έπιτύχωσι τά προϊόντα τή; γή; θά τά 
έγωσι καί όσοι κάθονται εί; τά; πόλεις, καί 
πεπολιτισμένοι άτοκαλοΰνται, όχι μόνον μέ 
αφθονίαν άλλά καί μέ εύθηνίαν, καί δύναν
ται τότε νά τά τρωγωσιν όλοι μέ περισσο- 
τέραν άνεσιν, έκτό; άν δύνανται νά περάσωσι 
μέ μόνον τά αυτοφυή χόρτα, τά όποια δίδει 
ή γή χωρίς νά καλλιεργήται.

Ή γεωργία είναι ή πρώτη τοΰ άνθρώπου 
τέχνη. Οί αρχαιότατοι λαοί τοΰ κόσμου, ό
σου; γνωρίζομε·, ώ; θεούς και ημιθέους έδό- 
ξαζον εκείνου; οί όποιοι έφεύρισκον καί έδί- 
δασκον τούς άλ'ου; πώς νά καλλιεργώσι τήν 
γήν, διά νά δίδγ, εί; αυτούς άφθονωτερα τά 
προϊόντα της. Καί δέν είχον άδικον’ διότι 
οί πρώτοι άνθρωποι μή γνωρίζοντε; νά σ«εί- 
ρωσι καί νά θερίσωσι μηδέ έν λάχαΌν τουλά
χιστον νά «υτεύσωσι, μηδέ μίαν όρνιθα ή έν 
άρνίον νά θρέψωσιν, έζων μέ μεγάλην ταλαι
πωρίαν,ώ; ζώα, γυμν-ί, ασκεπείς, ανυπόδητοι, 
/ωρΐ; οικίαν, χωρίς πΰρ. καί μηδέ τήν πα- 
ραμικοάν ίΛ'έαν εί/ο , άν ύπήρχεν ή ά< ητον 
δυνατόν νά υπάρξη ήμερο*  τροφή. ’Επειδή Ο

Ι μω; έπεινων, έτρωγαν ό,τι χόρτον ή φυτάν 
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εΰρισκον καλόν βίς τήν γεΰσιν, ’Αλλ’ όταν ηρ- 
χετο ό χειμών, πόσοι κατεστρέφοντο καί άτ.ί- 
θνησκον άπό τό ψύχος καί άπό τήν πείναν!

Τί έπρεπε νά κάμουν οΐ καυμένοε. άφοΰ 
δέν έγνώοιζαν μήτε σιτάρι μήτε κριθάρι μή
τε τό παραμικρόν νά φυλαξωσιν; Πώς ήτο 
δυνατόν νά φυλάξωσι πράγμα, τό όποιον διό
λου δέν ειχον ίδεΐ; Είναι δυνατόν νά τούς 
κατακρίνωμεν διότι άπέθνησκον τής πείνης; 
Διόλου βεβαίως. Άλλά τώρα, ότε ή γεωργία 
έφθασεν είς τον άνώτατον βαθμόν τής προό
δου, ότε πάσαι αί γνώσεις τοΰ καλλιεργεί ν 
τήν γήν συνελέγηστν, καί έν γένει ή γεωπο
νία έγινεν έπιστήμη, έχουσα πάντα τά έρ- 
γαλεΐα καί πάσας τάς ευκολίας πρός παρα
γωγήν απάντων τών πρός τήν ζωήν χρησί
μων εΐς ποσόν έπ’ άπείρω πσλλαπλασιαζόμε- 
νον καί δυνάμενον νά διαθρέψη νά ένδυση 
καί νά θερμάνη τό έκατονταπλοΰν τοΰ ήδη 
ύπάρχΟντος πληθυσμού τής σφαίρας ταύτης, 
αρκεί νά ύπάρςη περισσότερα τις καλή θέλη
σες, δέν είναι άπορον ν άποθνήσκωσιν τόσαι 
μυριάδες κατ' έτος άνθρώπων, διά τε τό ψύ
χος κα· τήν σπάνιν τής τροφής, έν πλήρει δε 
κάτω έννάτω αίώνι; Τοΰτο δεν είναι αίσχος 
άπάσης τής μερίδος τής πεπολιτισμένης δή 
άνθρωπότητος;

Τό πάλαι οί άνθρωποι ήγνόουν, και δικαί- I 
ως έθεοποίουν τούς χρήσιμόν τι διδάσκοντας, 
ήδη δέ τά πάντα σχεδόνκαθ’ όσον αφορά τήν 
γεωργίαν εγνώσθησαν, άλλ' οϋχί δεόντως έν 
πράζει τίθενται.

’Αρκεί όμως ότι έφευρέθησαν, και θά γνω- 
ρίσωσιν οί άνθρωποι ότι ή άμέλεια τής καλ
λιέργειας τής γής ουδόλως αύτοΐς συμφέρει.

«Τό τής ανάγκης έστ’ άδήριτον σθένος.»
Αί γνώσεις τή; γεωργίας είναι ήδη κτήμα 

τής άνθρωπότητος, καί πάσα ή άνθρωπότης 
ήδύνατο νά επωφελήται έξ αύτών, ήδύνατο 
νά ηναι κάτοχος αύτών πάς άνθρωπο;—εΰ 
χής έργον—άλλά δυστυχώς καί αύτών τών 
γεωργών, τών γεωπόνων καί τών γαιοκτη
μόνων ολίγιβτοι είναι όσοι σλίγιστα πράγμα
τα, τά τής πρώτης ανάγκης μόνον γνωρί- 
ζουσιν. Μήπως νομίζητε ότι οί πολλοί γνω- 
ρίζουσι πολλά; ’Q! έάν ούτως ,εΐχεν, κάνεις

δέν θά έστερεΐτο! κάνεις δ έν θά έταλαιπω- 
ρείτο, κανείς άγριος δέν θά υπήρχβν! Οί πολ
λοί εύκολως θά έσωζον καί τού; όλίγους.

Οί πολλοί όμως ςϋδέν περί γεωργίας γνώ- 
ρίζουσι, και έγώ διά τούτου; γράφυ’ ίσως δά 
συντελέσω είς τό νά περισσεύσει ό αριθμό; τών . 
γνωρ'ζοντων. Λάβετε δμω; ύπό καλήν ση- 
μείωσιν ότι ο δέν εφευρίσκω, ούδέν πλάττω' 
άλλά τά μέγισ-α έπιθυμώννά έπιστήσω τήν 
προσοχήν τών άδ:λφών μον εί; τά τή; γεωρ
γίας, συλλέγω έκ τών καλλίτερων μέχρι τοΰ- 
δ ε γεγραμμένων βιβλίων πάσαν ωφέλιμον καί 
χρήσιμον γνώσιν, πρός έκπλήριοσιν τοΰ κα
θήκοντος μου έν πρώτοις, ώ; έγώ τουλάχι
στον ούχί φρονώ άλλά πιστεύω, καί δεύτερον 
πρός βοήθειαν τών εργατικών γεωπόνων, όσοι 
έχουσι μέν τήν καλήν θέλησιν νά έργάζων 
ται τήν γήν, καί γνωριζωσι ν άναγινώσκωσι, 
άλλά στερούμενοι τών αναγκαίων βοηθητικών 
συγγραμμάτων καί προφορικών διδασκαλιών, 
σκαπτουσι, παρ' ήμΐν γε, καί όργόνουσι τήν 
γή μέχρι τής σηυίρον, καθώς έπρατον ε{ς 
τόν καιρόν τοΰ Νώε ή τοΰ Δευκαλίωνος.

Καθώς προεδήλωσα γράφω διά τους μή 
είδότας, τού; δέ είδότας θερμώς ικετεύω ινα 
γράψωσι περί τοΰ άντικειμένου τούτου ό,τι 
καλόν και χρήσιμον νομίζουσιν.

"Αν άγαπώσιν, άς γράψωσιν έπί το μεθο- 
δικοσχολαστικομετριοφρννοπομπωδακρ βέστε- 
ρον*  μακραί αύτοΐς αί άρουραι.

Τσ πρώτον μάθημα, το άναγκαιότατον, 
τό όποιον πάς γεωπόνος χρεωστεΐ καλώ; νά 
γνωρίζη είναι ή σπουδή τοΰ κλίματος.

Έχει ανάγκην νά γνωριζη τήν επιρροήν του 
είς τήν γεωργίαν, τήν ατμόσφαιραν καί τήυ 
έπιοροην της, τήν χημικήν ενέργειαν, τήν φυ
σικήν καί τήν μηχανικήν, τήν υγρασίαν καί 
ξηρασίαν τής ατμόσφαιρας και τοΰ έδάφους 
καί τήν επιρροήν των, τήν εύκρασίαν τοΰ άέ- 
ρος, τήν διάρκειαν τών καλοκαιριών καί τών 
χειμόνων, τήν έντασιν τής θερμότητο; καί 
τοΰ ψύχους, τόν ήλεκτρισμόν καί τήν έπιρ- 
ροήν τ.υ, τήν θέσιν, τό πλάτος τό μήκος- τό 
ΰψο; καί πολλά έ-ερα, περί τών όποιων θά 
όμιλήσωμεν κατωτέρω έπί τό εκτενέστερου.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ
ΤΟΤ ΑΔΑΜ

,Τραγωδία εΐς πράξεις τοεΐς έκ τών τοΰ

KLQPOQG
έκ τοΰ Γερμανικού ύπό Δ Γ. Μ.

ΙΙΙΌΣΩΠ Α.
ΑΔΑΜ. ΚΑΙΝ. ΣΗΘ
ΕΜ ΑΝ. εις τώννεωτάτων τού Άδάμ υιών. 
ΣΟΓΝίΜ, δ νεώτατος.
ΕΓΑ-
ΣΕΛΙΜΗ, έγγόνη τοΰ ’Λδάμ. 
ΤΡΕ1Σ ΜΗΤΕΡΕΣ, πρώτον ηδη άγου- 

σαι τά τέκνα αύτών πρός τόν Άδάμ.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΘαΝΑΤΟΪ.
Τό θέατρον παριστά σηηνήν. ’Εν τώ βάθει 

αύτής τοΰ Άδάμ κεϊται ό ιδιαίτερο; κοι
τών, έ θα τοΰ Άβιλ ό βωμός, καί 
ένθα συνήθως προςεύχεται ό Άδάμ·

ΠΡΑΞΙΣ ΠΡΩΤΗ.

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ. 
ΣΗΘ, ΣΕΛΙΜΗ.

ΣΕΛΙΜΗ. Πόσον ωραία είναι ή μακαρίε 
αΰτη τή; αγάπη; ήμερα! Πόσον είναι λαμπρά! 
Πόσον εύφροσυνωτέρα είναι άπασών τών ήμε 
ρών τάς οποίας εζησα! Ήδη δέ καί ή μή
τηρ ήμών άπήλθεν Οπως ϊδη, πώς αί θυγατε 
ρες αύτής κοσμοΰσι τήν νυμφικήν μου καλ ύ
βον καί πλέξη μετά μητρικής χειρός ένα 
κλάδων έν τή καλύβή. 'Εγώ έδρεψα δροσερού; 
καρπούς. Παρέθηκα ήδη αύτοΰ; έπί τοΰ τά 
πητος, όπως άναψυχθώσιν οί αδελφοί καί α~
άδελφαί ήμών, δτανέκ :ής καλύβες ελθωσι.,'1 
Δι έρυθρών βοτρύων έπέστεψα αύτούς. Διά 
δροσοβολων φύλλων έχάλυψα τούς καλλί
σιους χάριν τοΰ ‘Εμάν. Εύδαίμων έγώ! Ό 
συνετός, ό χρηστός Έμάν έξέλεξε τήν Σε 
λίμην! Ό Έμά' αγαπά τήν Σελίμην! Πρό; 
τούτοι; δέ καί αί έγγόναι θέλουσιν έλθει περί

ήλιου δυσμάς καί κομίσει κατά πρώτον πρό; 
τόν Άδάμ τά τριετή των παιδία, ίνα εύλο- 
γησνι αύτά καί δδηγήσγ) ήμά; μεθ’ άπάσης 
τής πατρικός του χαράς εΐς τήν νυμφικήν 
καλύβην. Άλλ' αδελφέ μου, διά τί μέ βλέ
πεις τόσον σύννους; Διά τί μειδιάς, μειδίαμα 

οϋχί πλήρες ;
ΣΗΘ. Σελίμη μου! Σκέπτομαι μετά σο

βαρά; χαράς περί τής ευδαιμονία; σου.
ΣΕΛΙΜ Η. Πλήν λέγεις—ναί, λέγεις τοΰτο 

διά φωνή; ήτις υποκούπιει ταραχήν τινα.
ΣΗΘ. Σελίμη, τί δύναμαι νά σοι απο

σιωπήσω! ' Ηθελον μέν νά σοι τό κρύψω, άλλ 
ή άγ ή τής καρδία; μου ειλικρίνεια καί ή 
ανυπόμονος αΰτη θλίψις, μεθ’ ής πρό έμοΰ 
ϊστασαι, μ' άναγκάζουσι νά σοι είπω αύτό. 

, Πλήν, Σελίμη, μή λυπεΐσαι. Ή πρός τόν 

πατέρα ήμών αγάπη μέ κατέστησε προσεκτι
κόν έπί τής σοβαοότητος μεθ’ ής αυτός εΐσήλ- 
θεν εϊ; τόν βωμόν τοΰ Άβελ, όπότε σΰ ίς-»σο 
πρό τής σκηνής καί έθεάσο τήν Εύαν.

ΣΕΛΙΜΗ. Νάείσέλθω καί νά περιπτυ- 
χθώ τήν χεϊοά του; καί νά συσφίγξω αύτήν; 
καί άγ>ώ; νά προσβλέψω αύτόν; καί νά τόν 
ικετεύσω νά μή θλίβηται;—ΤΑ! αδελφέ μου! 
αδελφέ εου! μοί κρύπτεις τι είσέτι! Πώπο 
τε δέν σέ ειδον ουτωσί κλαίοντα!

ΣΗΘ. Σελίμη μου, είθε νά έμενε; έν τώ 
προσκηνίω! Σφοδρά μέ ουνεκίνησας! Καί ήδη 
—ναί, ήδη τά πάντα θέλω σοι είπει- θύδε- 
ποτε άλλοτε ειδον οΰτω τόν πατέρα ήμών, 
ώ; τότε διήλθεν ένώπιον μου. Τό πρόσωπον 
του ήτο φοβερώς ωχρόν! Άδιακόπως έτρεμε, 
μόλις δ’ έβάδιζε. Οί οφθαλμοί αύτοΰ άναι< 
θήτω; έπ’ έμοΰ έρρίφθησαν, ούδόλως μέ είδε. 
Εΐσήλθεν είς τόν βωμόν. Έκεΐ ήκουσα αύτβν 
μεγαλοφώνως ποοσευχόμενον! καί ϊσχυρώς 
τρέμοντα! Πλήν ούδόλως ήννόησα τούς δια
κεκομμένους λόγου; του. ’Λφ’ ότου δέ εύρί- 
σκεσαι ένταΰθα, ούδόλως πλέον άκούω αύτόν. 
Ά Σελίμη, σΰ τοΰτο ήθέλησας. Έδεησο νά 
σοι είπω αύτό!—Ακούεις τοΰ πατρός ήμών τά 

βήματα; Έρχεται.
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ΣΚΗΝΗ ΔΕΓΓΕΡΑ.

ΑΔΑΜ, ΣΗΘ, ΣΕΛΙΜΗ.

ΑδδΜ. ’Ο Σήθ καί ή Σελιμη είναι έδώ;
Ή ήμερα είναι σκοτεινή, είναι φρικωδεστά- 

Ή1!—Καί αύθις θέλει αιθριάσει, Σελίαχ! Έν 
τούτοι; πορεύθητι πρός τήν μητέρα σου καί 
μετ' αύτής κόσμησον δι’ άνθέων τήν νυμφικήν 
σου καλύβην. Είπε αύτή ότι κατά διαταγήν 
μου προςφέρεσαι σΰ ένταϋθα παρά τά; συνή
θειας νύμφης.

ΣεΛΙΜΗ. Πορηόομαι, πάτερ μου.

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ.

ΑΔΑΜ ΣΗΘ.

ΑΔΑΜ. Έχει καλήν ψυχήν! Πώς ήννόησεν 
οτι επρεπε νά μάς άφήση. Υίέ μου! — (Ό 
θεός εύλογήσαι αύτήν! Δέν θέλω έπανίδει 
αύτην! Είναι ώς ήτο Ευα, πριν ή ή κατάρα 
έπισκήψη έφ- ήμών! Όθεός εύλογήσαι αύτήν’) 
Υίε μου, κάλλιστε υιέ μου} Γνωρίζω πόσον 
γνωρίζω; τόν ’Αποίητον, καί πόσον βαθεως· 
λατρεύεις αύτώ! Είσαι άνήρ, υιέ μου! Δύνα
μαι τά πάντα νά σοί είπω!—Σήαερεν απο
θνήσκω!

—Ηθ. Πατερ μου! — ’λδάμ ! πάτερμου!
ΑΔΑΜ. (καθ’έαυτόν·) Σιωπά! έντός ολί

γου καί έγώ θέλω έπί πλείονα χρόνον σιωπή
σει! (προς τόν Σηθ). Όλη μου ή καρδία ά- 
ναταρασσεται διότι σέ βλέπω πάσχοντα) 
’Αλλ’οφείλει; να μέ άκούσης! Πολύ φο'βερω 
τέρα ύπήρξεν ή φωνή, οπότε ήκουσα κα-.ά 
πρώτον τήν πλήρη τρόμου λέξιν, τόν θάνα
τον! Μεταξύ πάντων τών τέκνων μου είσαι 
ό μόνος όστις μέλλεις νά με ΐδής θνήσκοντι, 
όστις μέλλεις νά μοί βοηθήσης θνήσκοντα. 
Όσον βεβαίως έγνώοισα, ότι -έπλάσθην, οπότε 
ένέστην καί εις ούρανόν άνέβλεψα, τόσον βε
βαίως γινώσκω ότι σήμερον θέλω άποθάνει!

Έκαθήμην έν τώ προσκηνίω καί παρεδιδό 
μην όλω; εί; τήν χαράν έπί τή εύδαιμονία 
τών τέκνων μου Έμάν καί Σελίμης! Αίφνης, 
τοσοΰτον αίφνης όσον ή ταχίς-η ιδέα συλλαμ-

βάνεται, μ’έτάραξεν, ούχί θάμβος, ούχί φρί
κη, ούχί άγων'α, άλλ ό ερχόμενο; θάνατος 
μ’ έτάραξε καί εΐσέρρευσε δΓ όλων μου τών 
όστεων! Ήδη τό ισχυρόν -ούτο αίσθ μα με
τ--τραπη είς νάρκην, ματαίως δέ, ώ; σύ, ή- 
Οελον σιωπήσει, ή σΰ δέν ήθελε; εννοήσει 
τήν γλώσσαν τής αγωνία; μου! 'Αγαπητέ 
μοι υιέ! υίέ μου Σήθ! Σΰ τοΰ Άβελ αδελφέ! 
Δέν θέλω νά όλοφύρωμα·! Καί διατι νά όλο- 
φυρωμαι; Οτε ήσθάνθη. τόν ερχόμενον τού
τον θάνατον, ταχέως έπήλθΐν εί; τήν ψυχήν 
μου ή ιδέα ότι σήμερον θέλω άποθάνει! Βα- 
θέω; εί; τήν καρδίαν μου ένεχαράχθη. Καί 
εΐσέτι αύτήν διαλογίζομαι! Ήδη άίωρείται 
πρό τοΰ μετώπου μου! 'Ενταύθα κτυπεϊ έν τή 
καρ'ιία μου! ΙΙροσέτι δέ έτέρα τι;, ήν έν τή 
τού θανάτου ήμέρα δεν θέλω άπό σού νά κρύ
ψω, συνοδεύει αύτήν καί είναι τοσοΰτον βιαία 
όσον αυτή! Ότε ήγέρθην καί άπό τής ναρκώ- 
σεώς μον άνένηψ», ήλθε πρό; με άγγελο; θα
νάτου και είπε υοι: Όποταν έννοήση; τήν άο 
ποφατιν ταύτην καί τήν ημέραν, Άδάμ, θέ
λει; και αύθις υ’ έπαν'-δει! ’Αναμένω τήν ίμ- 

, οάνισιν, τήν φ βεράν έμφάνισιν, κκί τοσοΰτον 
βεβαίως τήν αναμένω! άλλ’ όμως ηθελιν εί
ναι ετι φοβερωτέρα, είμή άνέμενον αύτήν!— 
Ανάβλεψον εί; ούρανόν υίέ μον) Ό κοινών 

με, μιγνύει εις τά; τής άγωνίμ; μου ημέρας 
παραμυθία;. 'Αλλ έκ νέου καί τοΰτο αισθάνο
μαι, ότι ή μεγάλη αυτού κρίσι;: Θανάτω 
άποθανοΰμαι, εΐσέτι δέν έξετελέσθή 
και ότι έχει έννοιαν πολύ βαθυτέραν, πα.' 
οποίαν εγώ ήδη εΐσέτι εννοώ. Θελει; ίδει τήν 
βάσανόν μου! Δεν τόν φοβούμαι, τόν θάνατον, 
πρό; 8ν επί αιώνα; παρασκευάζομαι- αλλ’ ό- 
μω; θέλω τόν αισθανθή-,

ΣΗΘ. Ε’.πέ μοι, φεΰ! είπε μοι, πάτερ μ»υ, 
θελει; ν' άποθάνγς;

ΑΔΑΜ. Ποσον ήθελον εΐσέτι νά μείνω με
ταξύ υμών, τέκνα μου!

211Θ. Μιϊνον λοιπόν, φεΰ! πάτερ μου, 
μεΐνον !

ΑΔΑΜ. Άφες με, υίέ μου! Ή ψυχή μου 
κρέμαται έκ τή; ψυχής σου! "Αφε; με! είσαι 
ό αγαπητότατο; μοι υιός! ’Αλλ’ ό κατ’ έμοΰ

έξενεγκών τήν τοΰ θανάτου κρίσιν είναι ά;ιος 

λατοείας!
ΣΗΘ. Είναι! είναι! ’Αλλά, πάτερ μου, 

ή πρός τά τέκνα σου άγάπη δεν δΰναται να 
σέ δε-εάση, ότι ισχυρόν εκπληξιν θέλεις εμ
ποιήσει πρός τόν ερχόμενον θάνατον διά^τή; 
ανδρική; σου ύγείας, τής ύγεια; ταύτης ητι: 
έπί αιώνας διάρκεσε;

ΑΔΑΜ. Ηώς δύναμαι ν’άποκριθώ προς 
τόν άγαπητότατον τών υίώ μ··υ, δποταΌυ 
τωσί όμιλή; Ω, άν ταχέως ό θάνατος διέκρι- 
νε τούτο! Άν τοΰ υίοΰ μου οί οφθαλμοί 
δέν έβλεπον καν τόν Φοβερόν!—’Εκεϊ ίνα·. 
τοΰ Άβελ ό βωμός, υίέ μου! έκεϊ, όπου είναι 
βεβαμμένο; διά τοΰ αίματος του αδελφού 
σου! έκεΐ ένστερνίσθητι αύτόν διάπαλλουσών 
χειρών’ έκεΐυψωσον αύτά; προς τά ανω} 11ο- 
ρεύθητι! άς γίνωσι δεκταί αί δεήσεις σου! 
Ίσως επιτύχες τήν προσθήκην μιας έτι ήμε
ρα; είς τήν ζωήν μου!

11ο-

μυυ!

ΣΚ11ΝΗ ΤΕΙΑΡΓΗ.

ΑΔΑΜ (μ όνος).

Έπορεύθη! Και άν έτι δυνηθή νά προςευ- 
χηθή, ούχ ηττον όμως δέν θελει είσακ'υσθή! 
Τιτόένεμοί! Καταπαύει ή νάρκωσις; Καί 
άρχεται αύθις ή αί'σθητις τοΰ θανάτου μεθ’ ά- 
πασης τής φρίκης αύτής; Ισταμαι ήδη έτι 
άνω τής σποδού! 'Εντός ολίγων ωρών θέλω 
άποσαπή ύπ’ αΰτη ! Και αν η ά , απητη μοι 
Ευα, έάν τά τέκνα μου έλθωσι και με ίόωσι 
θνήσκοντα! — Ο-ιχί, ή περί τής άποσήψεω; 
ιδέα δέν ε'ναι τοσοΰτον φοβερά, όσ ν ή περί 
τοΰ άν ή Ευα μέ Ιδη θνήσκοντα!—Ή μετ’ 
έμοΰ πλασθεϊσα! ή αγαπητότατη μεταξύ τών 
αγαπητών, αύτή θέλει άποθάνει μετ' έ.υ-οΰ; 
Σΰ γινώσκεις τοΰτο, καί μόνος σΰ, ό έφ’ ήμών 
τήν κατάραν έξενεγκών!

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ

ΑΔΑΜ ΣΗΘ

ΑΔΑΜ. Επανέρχεται. Υίέ μου, προςηυ- 
χήθη; ·, , , ,

ΣΗΘ. Ώ; ούΆπώποτε- φρίκη έπί φρίκης’ 
Λυτή ΰπή.ξεν ή προσευχή μ υ

ΑΔΑΜ. Άλλά, υίέ μου! Έα- ήδη ή Ευα 
έλθη αετά τών τέκνων της' Καί αύτά θε 
λουσι μέ ίδει θνήσκοντα; ΙΙορευθητι, υίέ μου, 
καί είπε αυτοί;, ότι '»έλω μόνο; νά θυσιάσω, 
καί άς έλθωσι τότε, ότόταν ό ήλιο; δύση.

ΣΗΘ. Ήδη δέν δύναμαι νά σ’ έγκατα- 
λείψω, πάτερ μου, δέν δύναμαι! Καθ’ όλον 
μου τόνβίον ΰπήκουσα εις σε" πλήν σήμερον 
δεν δύναμαι νά σ' έγκαταλειψω! Πρός τοΰτο 
ηδη καί ή Σελίμη έπορεύθη καί έλύπησεν αύ
τού;! Διότι μέ καθικέτευσε καί ένίκησι την 
καρδίαν μου. Έγώ είπον πρός αυτήν μεθ ό- 
πο ας αδημονίας είσήλθες εί; τόν βωμόν.

ΑΔΑΜ. Ά; έλθωσι λοιπόν! Ήδη προτέρα 
θέλει ραγή ή καρδία μου!

ΣΗΘ. Ακούω βήματα. Είναι οί πόδεςτής. 
Σελίμης

ΑΔΑΜ. "Ηδη έρχονται πλέον! Ώ τέκνα, 
τέκνα! Κακοδαιμονέστατο; εγώ τών πατέ
ρων απάντων!

ΣΚΗΝΙΙ ΕΚΤΗ.

ΑΔΑΜ, ΣΗΘ, ΣΕΛΙΜΗ.

ΑΔΑΜ. (καθ’εαυτό·). Είναι θανασίμω; 
πελιδνή, ό>; ήν ό ’Αβελ δτ· κατέκειτο πρό 
τοΰ βωμού! (Πρό; τήν Σελίμην) Πώς τόσον 
τεθλιμμένη, Σελιμη-. Ήσύχασον, θύγατερ. ,

ΣΕΛΙΜΗ. Μή όργισθής, πάτερ, διότι δέν 
σοί ΰπήκουσα. Οΐκτειρον τήν Σελίμην σου. 
Ότέ έσπευδον πρό; τήν μητέρα μου, κατέ
στην τοσοΰτον περιδεής, τοσοΰτον τεθλιμμένη 
δι’όσα πιρίσοΰ ό Σήθ μοί είχεν εΐπεϊ, ώστε 
διά μιας οί οφθαλμοί μου έσκοτισθησαν. Α
γνοώ τί έγένετο μετέπειτα Από τή; στιγ
μή; έκείνη; έπανευρέθην ύπό τά άνθη. Φεύ, 
μή όργιζου, διότι δεν έπορεύθην είς τήν κα-



46 Φ! Α ΕΡ Γ Ο Σ Ο® ΑΝ ΑΤΟ Σ ΤΟ Γ ΑΔΑΜ. 47

λΰβην. Πάτερ μου! (πιριπτύσσεται τά γόνατα 
αύτοΰ) μή λυποϋ, πάτε: μου! Νά στρωσω 
φύλλα δροσερά έπΐτοΰ θερινού σου οικήματος 
και νά επισκευάσω αύτό όπως καθίση; αύτοΰ 
καί ίδης τά τέκνα σου ερχόμενα;

ΑΔαΜ. Έγέρθητι, Σελίμη! είσαι ή αγα
πητή θυγάτηο μου! Μή θλίδου δι' έμέ. Έχω 
σπουδαίαν συνδιάλεξιν μετά τοϋ Σήθ. Διήλθον 
πρό τοΰ προσκηνίου. Είσέτι δ'εν περιετείλιξα: 
τήν άμπελον ύψηλά περί τήν πτελέαν, ώς μοί 
έλεγες ότι ήθελες πράξει. Είσαι ή αγαπητή 
μοι Σελίμη. Hop ΰθητι καΐ ήσύχασον. Σύ 
γινώσκεις,—άγαπώ τήν πτελέαν ύπέρ πάντα 
τά γειτνιαζοντα ήμΐν δένδρα.

ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ.

ΑΔΑΜ ΣΗΘ.

ΑΔΑΜ. "Αν περισσότερον έμενε, δέν ήθε
λον άντιστή είς το βλέμμα αύτής. Φεΰ! Σήθ, 
δέν δύνασαι νά συναισθανθής μετ’ εμού πόσον 
είμαι δυστυχής) Καΐ το άνθος τοΰτο, τό ά- 
θωότατον τοΰτο άνθος, θέλει καταρρεύσει καί 
καταπέσει είς τέφραν! 'Επίσης καί τά έκγο- 
• α των έκγόνων αύτοΰ! Γινώσκεις σύ τοΰτο, 
καΐ πάντοτε τά μάλιστα μέ ήννόεις, οπότε 
άφηγ-ύμην ύμΐν, όποϊός τις ημην μετά τήν 
πλάσίν μου! Άλλ’ ήδη πρέπει ν' άποθανω! 
καΐ πάντα μου τά τέκνα μέλλουσι ν’ άποθά- 
νωσ ! Όρο; έπικάθηται έπ εμοΰ! Ιδέα εκ
πληκτική! Πορεύθητι, υίέ μου, και πράυνον 
τήν Σελίμην. θέλω νά είςελθω καί παρά τόν 
βωμόν ν’ανοίξω τάφον.

ΣΗΘ. Δεν σ' εγκαταλείπω! Δέν θέλεις 
άν-ίξει τάφον! Σ έξορκίζω έν όνόματι θεού 
τοΰ ζώντος! μή άνοιξη; τάφον!

ΑΔΑΜ. Ό Άβελ κεΐται αύτοΰ τεθαμμέ · 
νος! Καί έγώ έκεΐ θέλω νά ταφώ! Θεύετε 
πρό τών οφθαλμών υμών νά με ίδητε σηπο- 
μενον;

ΣΗΘ θεέ φοβερέ, ό κρίνας ημάς;
ΑΔΑΜ. Τοΰ παντοδυνάμου αί φρίκαι σφο

δρά μέ συναρπάζουσι! ’Οφείλω ν’άποστςέ ’ ω 
άπό σοΰ, υιέ μου. τήν όψιν! 'Ημέρα ζοφώδης! 
Τί σείεται έκεΐ; Ήμερα μελανή καί τρομα

κτική!— Ακούεις, υιέ μου, τού; βοάχους σεεο- 
μένους; Όλονέν έγγίζει πλησιέστερον! Ή- 
κουσας πώς ήδη ό λόφος, ό παρα τήν σκηνήν 
ήμών, έκινηθη; Έπί τοΰ λόφου εκείνος ίστα- 
ται! Βλέπεις τόν φοβερόν;

ΣΗΘ. Είναι νύξ περί έμέ' τό ους μου ό
μως ακούει!

ΑΔΑΜ. (πρός τόν Σήθ.) Λοιπόν άκουσον 
καΐ έμέ καί αύτόν! (πρός τόν άγγελον τοΰ 
θανάτου). Εύκόλως έγνώρισα τό βήμα τής 
πορείας Σου, απόστολε τής κοίσεω;! άγγελε 
τοϋ θα-άτου!Βκαταστροφεΰ! Ίδου έγώ ένταΰθα!

ΑΓΓΕΛΟΣ τοΰΘΑΝΑΤΟΓΐ Τάδε λεγει ό 
έκ τοΰ χοός πυιήσας σε άνθρωπον. Πριν ή ό 
ήλιος δύση ύπο τό δάοος τών κέδρων, θ α- 
νατω ά π ο θ α ν ή' Τΐ’-ές τών άπεγόνων 
σου ύπνώσουσι, τινες δέάποθανοΰνταΓ σύ όμως 
θανάτω άποθανή! Έσταισοι δέ τοΰτο, 
όπόταν καΐ αύθις έλθω καί επί τον βράχον 
τούτον περιπατήσω και σείσω αυτόν έως τοΰ 
καταπεσεϊν αύτόν. Ό οφθαλμός σου σκοτι- 
σθησεται καί ού μή οψεταΓ άλλα τό ους σου 
ακούσει τοΰ βράχου βρεμοντος, προ τοΰ κατα 
βήναι τόν ήλιον τών κέδρων τό άλσος.

ΑΔ' Μ. Είπε τώ πλάσαντί με καΐ;κρίναν- 
τι οτι ήδη άνίσταμαι καί έρ/ομαι καί ικε
τεύω) Ιίαρακάλεσον αύτόν, σύ φοδ-φέ, παρα
μυθίαν ν’ άναμίξη είς τήν έπιθανάτιον αγω
νίαν μου·

ΣΗθ. Ω φίλτατέ μοι πάτερ, θέλω ν’ άπο- 
Οανω μ:τά σου! Διατί άπ’έμοΰ αποχωρείς, 
πάτερ μου;

ΑΑΔΜ. Δά νά προσευχηθώ!

ΣΚΗΝΗ ΟΔΓΟΗ.

ΣΗΘ (μόνος).

Πόνε πικρέ, ανέκφραστε! Ακατονόμαστε 
πόνε! 'Γήν ζωήν μου θελεις διασπαραξεί, ά- 
χιις ου πέσω εκτάδην παρά τά όστά αύ
τοΰ! Φεΰ! πρώτιστε καΐ κάλλιστε τών πα
τέρων! Πάτερ τών άνήβων καί αγέννητων! — 
(Όσοι Ι’εισέτι δέν μοι έγεννήθησαν δέν θέ- 
λουσι ίδεΐ τάς πολιάς του τρίχας!) 'Ημέρα 
τοΰ θανάτου! Φεΰ, ημέρα του θανάτου τοΰ

πατρός μου! Πόσον ταχέως ήλθες, ΐν» μ ε
ρώτησης, άν φοβούμαι τόν θ όν:—θέλω πο 
ρευθή καί μετά τοΰ πατρός μου παρακαθήσει 
πρό τοϋ βωμοΰ! Ό τ-έμων ουτος βραχίων 
θ-λ?ι συσκάψει μετ’ αύτοΰ τόν τάφον του! 
Ώ τάφε! τάφε τοΰ πατρός μου! Καί σύ φρι
καλέα φωνή «πριν ή ό ήλιος δύση ύπό τό 
δάσος τώνκέδρων!#

ΠΡΑΞΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ.

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ.

ΑΔΑΜ, ΣΗΘ.

ΑΔαΜ. (κλινών πρός τόν βωμόν, ατενί
ζει πρό; τόν τάφον του). Φου’ερό-, υίέ μου! 
Ή δροσερά αΰτη γή, έν ή και τό ευώδες ρό- 
δον φύεται, καΐ ή σκιερά κέδρος, δέν είναι 
τοιαύτη' ’Ενταύθα όμως θέλω άποσαπή! — 
’Εγώ, ό άπό τών πλαςικών χειρών τοΰ παν
τοδυνάμου έκπηδήσας, όν ούδεμία θνηπή έτε- 
κε! Καί ήδη ή φθο-ά όλονέν δηλοΰται προς· 
εγγίζουσα πρός με! Τό όμμα μου σκοτίζε
ται! Ό βραχίων μου τρέμει ή ναοκοΰται! 
Δυσκίλω; αναπνέω τόν άέρα τής ζωής' είς 
τά ένδότατα νεΰρά μου είςέδυσεν ό θάνατο;. 
Ναι, αισθάνομαι, ότι θανάτω άποθα- 
ν ο ΰ μ α ι καί ότι δέν θέλω άποκοιμηθή!— 
Τό όμμα μου ετι μάλλον σκοτοδινιφ! Έλθέ, 
υίέμου! Πριν ή δλοτελώς κλεισθή προ αύτοΰ 
ή δημιουργία, θέλω άπαξ ετι νά εξέλθω κοΐ 
τής μητρός μου γή; καί έτερόν τι ελεύθερον 
διάστημα να έπιθεωρήσω έκτος τοΰ τάφου 
τούτου. Άνοιξον τάς σκηνάς ήμών πρό; τήν 
’βδέμ, όπως ίδω πρό; τά έκεΐσε καί ζωογό- 
νον άέρα άναπνεύσω.

ΣΗΘ. Ίδου έκεΐ τό όρο; τής Έδέμ.
ΑΔΑΜ. Δέν βλέπω πλέον όρο;! Υίέ μου, 

ό ήλιος είναι κατακεκαλυμμένο; ύπό νεφών;
ΣΗΘ. ' Υπαρχουσ μέν είσέτι πολλά νε 

φη αύτοΰ. άλλ’ ό ήλιος δέν κατακαλύπτεται.
ΑΔΑΜ. Απέχει είσέσι άπό τοϋ δάσους

τών κέδρων; II λήν μή μοί τό είπη; θέλω 
καί ύστερον >υθις νά σ' έρωτησω.

ΣΗΘ. Ήδη πάλιν τά νέφη καλΰπτουσιν 
αύτόν. Μελανά νέφη καλύπτουοιν αυτόν.

Α“ΑΜ. Ουτω πλέον δέ» θέλω έπανίδει 
αύτον καί άν έτι ύστερον αύθις άναφανή! διό
τι, άμα έπανακάμψω είς τόν τάφον μου. δέν 
θέλω έξέλθει πάλιν αΰτοϋ. Ελθέ, υίε μου, 
νά στηριχθώ επί σοΰ.

ΣΟθ. Πάτερ μουϊ
ΑΔΑΜ. Ω πάγκαλοι άγροί! Υψηλά καΐ 

καΐ κατάρρυτα όρο! Σκιεραι και δ'ροσεραί 
κοιλάδες, καί υμείς τέκνα τών όρέων καί να- 
πών! άτινα κλίνετε ύπό τόν πόδα τοϋ οδοι
πόρου ή ύψοΰτε τήν κορυφήν ύπέρ τά ύψηλά 
νέφη! ώ εϋκαρπώτατα πεδία, ένθα περιπά
τησα, ένθα ζωήν καί χαράν άνέπνευοα, ένθα 
τόσον μακρόν χρόνον, τόσον συχνά ευδαίμων 
διετέλεσα, ένθα άπαντά μου τά τεκ α, τούς 
μόνους έμψυχους, είδον περί έμέ! καί σΰ πρό 
πάντων, ώ Έδέμ.— Πλή- ό’έν δύναμαι 'ά 

/ ονομάσω τήν αϊγλην σου’ οφείλω ν ά-αμίξω 
δάκρυ» μετά τή; άγαλλιάσεως, θέλω δέ νά 
μή σέ βεβηλώσω διά δακρύων—έπισήμως α
ποχαιρετώ ύμί; σήμερον, όπότε-παύω τοΰ 
είναι θνητός! Πλήν υμείς δέν παύετε φέροντα 
τ' αποτελέσματα τής άράς, ήτις μετά τήςέ- 

; μής θνησιμότητος έφ υμών έπέσκηψε. — Υίέ 
μου, θέλω ν’ αποχωρήσω διότι μόλις πλέον 
δύναμαι νά διακρίνω τόν ποταμόν άπο τής 
πεδιάδο;. Τί θέλω γίνει, άν μετ’ ολίγον τόν 
κάλλιστον τών υιών μου δέν ΰελω πλέον δυ
νηθή νά γνωρίσω! (καθ’ εαυτόν). Τρέμει! Πρέ 
πει ν’ άναλαδω θάρ.ος! (ίϊρός τόν Σήθ). επι
θυμώ νά έλθη ή Σελίμη πρός ήμάς. "Ω! πώς 
θέλω δυνηθή ν’ άντιστω είς τήν δυςθυμιαν 
τή; τρυφερά; ταύτης άθωότητος!

ΣΗΘ. Πάτερ μου, δέν δύναμαι πλέον νά 
σοί άποκρύψω αυτό. Μοί φαίνεται ότι ήδη, άπό 
τινο; άκούω τήν Σελίμην άνω καί κάτω πε
ρίφοβου πορευομένην. Έπιστρέφουσα ήδη τα
χύτερο- σπεύδει πρός τήν θύραν,

ΑΔΑΜ. Γιε μου, είπέ μοι, θέλω δυνηθή 
νά κρύψω τούτο άπ' αύτής; Ή άρχεαι ήδη 
ό θάνατος εςαπλούμενος επί τών παρειών 
μου; Στρέφεσαι άπ’ έμΟϋ;
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ΣΗΘ. Φ ΰ! πάς έκ τοΰ στόματός σου 
λόγο; μοΰ διαπερα τήν ψυχήν! Πάτερ μου, 
είσαι φ·βερώ; ωχρός! Δε*  ειδον μέν τον Άβελ 
άλλ’ ειδον νεανίαν, Οανοντα έν τή τής ηλικία; 
αύτοΰ ακμή, καί τοΰ όποιου ό θάνατος δεν 
σοι έγνώτθη.

ΛΔΑΜ. Λοιπόν παρά τώ Άβελ θέλω ευρει 
καί έτερον έκ εών τέκνων μου; Φεΰ, ίσως καί 
άλλους πολλούς θανάτους έκρυψαν άπ' έμοΰ 
καί σοΰ Καί έφοβεΐτο τόν Παν τοδ ναμον ό 
νεανίας;

ΣΗΘ. Είχε καλλιστην ψυχήν. Έν αύτώ 
έπί πολΰν χρόνον έλησμονησα τό σκοτεινόν 
μέρος τοΰ θανάτου. Διότι άπεθα,εν ώς άγγε
λο; μειδιών. Δεν ήδυνήθην όμως νά κρατηθώ 
είς τήν δψιν του, όποτε ενεκρώθη. Έν τούτοι; 
ή Σελίμη έρχεται.

ΑΔΑΜ. Φεΰ! ό Σουνίμ, ό νεότατος, υιός 
μου, ό Σουνίμ είσέτι δέν ά-.ευρέθη !

ΣΚΗΝΗ ΔΕΓΓΕΡΑ.

ΣΕΛΙΜΗ καί οί ανωτέρω.

ΣΕΛΙΜΗ. Μή όργιοθίϊς, πάτερ μου, ότι 
καί αυθις ήδη τήν διαταγήν σου παρέβην. 
Ιίλήν άκουσόν μου, πάτερ μου. Άνήρ τις, ά
νήρ όποιον ούδένα είσέτι ειδον, περιέρχεται 
περί τήν σκηνήν ήμών καί με άπειλεΐ, ν’ α
νοίξω αύτώ τήν σκηνήν; Θέλει τόν Άδάμ· 
Σοοδρα μέ έφόβισε. Βεβαίως αλλαχού που 
κατοικούσιν άνθρωποι, οΐτιν-ς δεν είναι υιοί 
σου, χ,αι ων υιός είναι αυτός Δεν είναι υιός 
τοΰ Άδάμ!

ΑΛΑ Μ. Ποιον τό σχήμα τού ά-δρός, Σε- 
λίμη;^

ΣΕΛΙΜΗ· Είναι υψηλό; καί απειλητικός 
ό άνήρ. Έχει ύμθαλμους {4»θεϊς, δι' ών α
γρίως περισκοπεί. Περιβάλλεται κηλιδο>τά 
καί στιλβο τα δέρματα. Κρατεί ρόπαλον βα
ρύ καί κομβώδες. φαίνεται μέν ήλιοκαής, αλ
λ' όμως καί ώχβος' ούχί έν τούτοι; καί το- 
σοΰτον ωχρός, όσον ήοη σύ είσαι Φεΰ; πά
τερ μου!

ΑΔΑΜ. Είχε τό μέτωπον γυμνόν ό άνήρ;
ΣΕΛΙΜΗ. Ναί, ειχεν αύτό γυμνόν καί επ’ | 

αύτοΰ δέ τι, όπερ αδυνατώ νά περιγράφω, 
καθότι μόλις έδυνήθ.'.ν -·ά προσβλέψω αυτό. 
Ερυθρόν, διάπυρον. φ-βερό*  κατήρχετο άπ’ 
αύτοΰ, ώς ή άσπα'.ρουσα αστραπή·

ΑΔΑΜ- Είναι ό Κάιν, Σήθ, είναι ό Κάιν! 
Ό παντοδύναμος έπεμψεν αύτόν, ινα μοι πι 
κρότερον καταστήση τον άνατον. Πορεύθητι 
όπως βεβαίως μαθωμεν, άν αύτόν ο Παντο
δύναμος έπεμψεν, πορεύθητι, είπέ αύτώ, νά 
στροφή καί νά μή ϊδη τό πρόσωπόν μου! 
'Αλλ'άν ούχ ηττον θέλη νά έλθη, ε’μα' άξιος 
τούτου καί ό Θεό; έπεμψεν αύτόν. Ά'λά 
κλεΐσον πρ'.τερον τόν βωμόν ινα μή ίδη τοΰ 
άδελοοϋ του τό αίμα.

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ.

ΣΕΛΙΜΗ ΑΔΑΜ.

ΣΕΛΙΜΗ· Φεύ! πάτερ μυ.υ, *αί  τί λοιπόν 
είναι τό άνοιγμένον τοΰτο παρά τον βωμόν 
βάθος;

ΑδΑΜ. Σελίμ.η, τάφον δέν είδε; είσέτι;
ΣΕΛΙΜΗ Πάτερ μου, τί έστι τάφος;
ΑΔΑΜ (καθ’ έαυτόν}. Ήμέρ« πλήρης 

όδυρμών! Ό Κάιν έρχεται! Καί τό άθωότα- 
I τον τό αγαπητότατο*  τούτο παιδίον ένώπιόν 
' μου ίστατα»!

ΣΕΛΙΜΗ. Ώ, λάλει πρός με, πάτερ μου! 
Είσαι λοιπόν παρωρ , ισμέν ; κατά τή; Σελί- 

I μη;; Μάτην λοιπον με ώνόμαζε; τήν Σελίμην 
' σου !
' · ΑΔΑΜ. Καί είσαι είσέτι! Είσαι ή λίαν 
ι μοι αγαπητή θυγατ/ρ!

ΣΕΛΙΜΗ. Φεΰ! πάτε? μοο, έλεγε; ότι 
ό Κάινήρχετο ίν*  σοι πικρότερου καταστήσει 
τον θάνκτον. φεΰ! Αδυνατώ νά έκφράσω αύ
τό!— Καί λοιπόν, πάτερ μου, θέλεις ν' άπο- 
θάνρς;

ΑΔΑΜ. Σελίμη μου, μή τόσον θλίβου 
Γινώσκεις βεβαίως ότι ό Θεός είπε*  ημϊ·! Ι’ή 
εσ-g και εί; γήν απελευσεσθ·.. ρο πο'λού ή
δη αί τρίχες μου έλευκάνθησαν, πολλώ πρό- 
τερον πριν ή γεννηθτ,ς! Άν σήμερον ό Καιν 
μέ λύπηση πολύ! (επεται.)


