Φ ΙΛ Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ Ν Τ Η Σ ΔΙΕ Υ Θ Υ Ν ΣΕΩ Σ
Ε Ν Α Θ Η Ν Α ΙΣ

Ε Υ Ρ Ω Ν

ΟΔΟΣ ΑΙΟΛΟΥ A P I » . 1.

TOT ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ε κ δ ιδ ο τ λ ι

ΤΡΙΣ

ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ.

Ε Τ Ο Σ Δ '— ΤΟΜ ΟΣ Ε ' . — ΦΥΛΛΟΝ 14.
2 0 ΜΑΙΟΥ 1 8 8 0 .

Ε Κ Α Σ Τ Ο Ν ΦΥΛΛΟΝ
ΤΙΜΑΤΑΙ ΛΕΠΤΩΝ

30.

H E P IE X O M E N A .

_ ,/\

Ό Ματσίνης κ ατ’ άρχάς ένησχολήίη
περί την φιλολογιαν'καί άνεδείχθη είς τών
διαπρεπεστέρων υπερασπιστών της ρωμ.αν—
τικής στολής. Αλλα μετ ολίγον παρετήρησε όχι τής φιλολογίας τό στάδιον ήτο
λίαν στενοχωρον εις το άδρεπήβολον πνεΰμά του, βαρεΐαν δέ φέρων την έντύπωσιν
της ελεεινής καταστάσεως έν γ διετέλει
| ή ’Ιταλία, άφωσιώθη είς τό ν’ άπελευθεοώί\ cyj την πατρίδα του, καί την καταστήση
μεγάλην καί εΰνομουμένην χορηγών είς
ν' «ύτήν ανδρικούς καί σθεναρούς νόμους·. ’Ιδού
| ό πολικός άστήρ πρός δν έστράφη άπασα
H S I jjijI τ0^ βίου αυτοΰ ή πυρετώδης ένέογεια. Καm f j ταδιώξεις, ύπερορίαι, καταδίκαι ούδ’ έπ’
^ έλάχιστον ίσχυσαν νά κλονίσωσι την άδιά? σειστόν πεποίθησίν του, νά σβέσωσι τόν
φλογερόν σπινθήρα, δν έ’τρεφεν είς '■»ά στή
θη του.
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Δ '·ευ0ύνσεως τοΰ Περιοδικού.
Ρ „ της Θεσσαλονίκης ύπό Ν. Χαλικ ιο-
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Ή Αίγυπτος τώ
ύπο ν π Μ ' V' T'J ,ta^ScilJ ~ Περί Σωμασκίας
ν£ “ ■ Μπαλανου καθηγητοΰ έν τω Έβν. Πα
νεπιστήμια, (συνενε'αΐ
Π - λ!
’
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Σινών
ΐ ν ,
UePl
αγωγής τών
ώΐνων ^ ι ν , ζ ί υ ν ) υπί> Ά ρ . Κ. Σπαθάκη καθν,ννι1 ° ^ , f'7UViXs ‘a ) - ~ · Μελέτη έπί του παντος η 'τοΰ
Ρ/.ου και ατελεύτητου κόσμου ύπο Ά ν δ Οικονομοπουλου δ.δάκτορος τών Μ α θ η τ ι κ ώ ν
Επιστή μων (συνέΧε ι α ) . - ’Εχ της νεανικής νΓλι£ α ς της Ιαρρας Μαρτίοο έκ τοΰ Γερμανικοΰ ύπο
Χαριση Πουλιου καθηγητοΰ. - Ποίημα ύπό Ν “
ρη ιατοου. - Βιβλιογραφικόν Δελτίον..

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣίΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ.
Λαμβάνει την τιμ ή ν νά παρακαλέση
:ουςαπανταχοΰ συνδρομ ητά ς αύτοΰ τοΰ
:ε Έ σω τερ ικ ο ΰ καί Ε ξ ω τε ρ ικ ο ύ ήδη
οτε π λ η σ ιά ζ ε ι νά λ ήξη τό Δ', ετος τ ή ς
έκοόσεως αύτοΰ, νά π λη ρ ώ σ ω σ ι τήν ε
αυτών συνδρο-μήν π ρ ό ς τους κατά τ ό 
πους α ν τ α π ο κ ρ ιτά ς τ ή ς διευθύνσεως ή,
οπου δέν υπάρχουσιν α ντα πο κ ρ ιτα ί, νά
πέμψ ωσιν ά π ’ εύδείας τήν συνδρομήν
των πρός τόν τα μ ίαν τ ή ς ’Ε π ιτ ρ ο π ή ς
Κύριον. Π α ν α γ ή ν 'Ρ αζήν δ ιε υ θ υ ν τ ή ν ’Ε κ 
παιδευτηρίου έντός ε π ισ τ ο λ ή ς έπί συστασει. Δ η λοΐ δέ σ υ γ χ ρ ό ν ω ς ή διεύις είς τούς κυρίους έκείνους, ο ιτινες κατόπιν εο ρ τή ς έπέστρεψαν ή έξακολουθοΰσι νά έπιστρέφωσι φ υ λ λ ά δ ιά τινα έπί
τω σκοπώ τοΰ ν ’ ά π α λ λ α γ ώ σ ι τ ή ς ά π ο τ ίσ εω ; τής^συνδρομή; των, ότι τά φ υ λλά δια
τα ΰ τα είναι ά πα ραόεκτα καί θεωρεί τού
τους υπευθύνους είς τήν π λ η ρ ω μ ή ν , διότι
ήούναντο κ α λ λ ισ τ α οι Κύριοι ούτοι, έάν
δέν έπεΟυμουν να όεχΟώσι τό περιοδικόν,
νά έπιστρέψωσιν έ ; ά ρ χ ή ς τοΰ Δ ', έτους
είτε το^Λ . ειτε και τό Β' φ υ λ λ ά ίιο ν καί
ούχί ήδη, οτε π λ η σ ιά ζ ε ι νά λή ξη τ ό Δ '. έτος. Α λ λ ω ς η οιεύθυνσις είναι ή ν α γ κ α σμένη νά ζ η τή σ η τά ς συνδρομάς τα υτα ς
δΓ ά λ λ η ς όδοΰ, δπερ δέν έπιΟυχεΐ
1
ι
( ’Εκ τοΰ γραφείου της Διευβύνσεως).
wvwwy»
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ΜΑΤΣΙΝΗΣ

<Διάσημος πατρι ,^της καί έπκνκστατης Ιτα
λός έγεννήθη έν Γενούτ) χ·} 28 ’Ιουνίου 1808
καί άπέθανεν έν Πίσηι τ ·?5 1 1 Μκρτίου 1872.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ύπο
Τ Α Φ Ε Λ ΙΟ Τ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΛ Γ'.

Κάτοικοι τής πό.ίεως
Ο πατήρ του καθηγής της ιατρική; έν Παδούη
εχορηγησεν είς αΰτόν τά μέσα είς λαμπρκς
σπουδάς της τε φιλολογίας καί τοΰ δικκίου.
Εκτοτε χάρις εί; τόν ύπερήφανον άλλά δημο
κρατικόν χαρακτήρ* του έγένετο είς τών έλευθερωτώ j της ’Ιταλίας, άφ’ οΰ έπί πολύΓ πρότε
ρον ενησχολήθη ε’ς τήν φιλολογίαν καί τήν δη
μοσιογραφίαν. Περί αΰτοΰ ό κ. Perrens γράφεικαί περιοριζομεθα εις αυτόν μόνον τάν γχ ο χ κτηρισμόν τοΰ άνδρός :
<(
Χ * ' 1 ®5 βαρός, τό πρόσωπον περιβαλλομενον ποιητικώς ύπό πλούσιας μελανής κόμης επεζήτει^ υποληψιν σοβαροΰ άνδρός, ήν οΰδ’
οί^ λόγοι οΰδ’ ή ζωή του διέψευδε. Άποστρεφομένος -ας κοινας ηδονάς εζει ν,όνος ή μ,ετά
τινων φίλων, ούς ήλκυε το γλυκύ καί πραον
του χ
α
ρ
α
κ
τ·?5ρ
ο
ς,.τάλεπτόν καί έκτακτον π^εΰμα του καί ήέντα ϊς όμιλίαις του ύψηλή διδχσ/.αλια. Ενεργητικός, έργατικός, ζωηρός, έπίμονος εραίνετο είς τού; πληγιάζοντας αΰτών
οΰχί είς τών κοινών, άλλ’ έ; εκείνων οϊτινες
εμπνεουσιν εις τους φίλους των τόν άμ,ετρον
εκείνον υπέρ τών αρετών αύτών ένθουσιασμόν.
Αυτοί οί αντίθετοί του τόν παριστάνουσι τοιοΰ
τον c-ις τούτων προσθετει «Τό πλεΐστον τών συνανχστραφεντων αΰτόν ύπετάγησκν αΰτφ. Οΐ
δε ανθιστάμενοι εις αυτόν δέν έχωρισθησκν
αυτώ άνευ συγκινήσεων.»

(Συνέπεια ’ίδε άριθ. 13)·

Οτι διά ποικίλων άγώνων έτέρποντο οί κά
τοικοι τής εΰδαιμονεστάτης πόλεως, πολλά
τ ήί «ρχαιότητος μνημ,εΐα μ.αρτυροΰοι. ’Εκτός
τών άγώνων τών ύπόΒοικ^ίου (έπιγραφ. άριθοι.
nr 199 1969) μ.νημ.ονευθέντων φέρονται έντοΐς
νομίσμασι τά Καβείρια, ’Ολύμπια, Π ύ θ ια ,Ά κτια. Επινίκια ( Εκκελ. μνημ. χωο. τ. 11
έπομ. Mionuet μνημ. χωρ. τ. 1, σ. 494)
σ. 77 οίς οΰκ ένδιατρίψιμει. Τούς δ’ άνώνας
τους όποιους τά προμνημονευθέντα νοαίσματα μ.αρτυροΰσιν οτι συνεστάθησαν είς
τιμήν καί μνήμην τής έν Φιλίπποις μάχης ύπό
τών Θεσσκλονικέων τό έφ’ ύμϊν άγνοοΰαεν
τά δε προμνηαονευθέντα νομίσματα
τυροΰσι. (σ. 28 καί έπομ.) ΙΙελερίνου συλ·
λογή τ. 3. σελ. 29, Έκκελ. ΙΙρομν. χ ω3.
τ. 4. σελ. 433, δστις λόγιος μετπγενέστεοος
έν προμνησθέντι χωρίω λέγει οτι άγωνοθεσία
ύπάρχει καί είς νομίσματα τής Θεσσαλονίκης
καί είς άλλα- θά παοεδεχόμεθα δτι τά Ά κ τ ια
ά-έβλεπον είς τήν νίκην τοΰ Αΰγούστουέν’Ακτίω
έάν όέν έβλέπομέν τινα έναντιούμεναείς τοΰτο.
Ό τ ι δμως μεταςύ τούτων τών άγώνων καί αΐ
άρματοδρομίαι ήκμασαν, δηλοΰται έκ τών νομισμ,άτων φερόντων 'ίππους μ ε τ’ άφαλλομένων
άναβατών. Έκκελ. προμν. χωρ. τ* 11, σ. 78
M
ion
n
et, προμ. χωρ. σ. 492 . Τούτοις πρόσθες
καί ό'σα άνέφερα περί κύκλου καί ίπποδρομ,ίου
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τής πόλεως εν τώ γεωγρ. μέρει τής πραγμ,α
τείας (σ. 163— 166). Καί οτι αί σπουδαί αύται ήσαν καί μετά την θεμ,ελίωσιν
τής χριστιανικής πίστεως πληρέστατα πεισθήσεται, ό θεώρησών τά γωρία τά κατά
σειράν άναφερόμενα περί τοΰ ύπό Θεοδοσίου
φόνου τών πολιτών. Ταΰτα είναι λίαν Ισχυρά
λείψανα τής εθνικής εΰλαβείας εναντία καί
επίφοβα είς την νέαν τοΰ Χριστοΰ διδασκαλίαν
κατόπιν καί άλλων καί μάλιστα τής διαφθορκς
τών ήθών, ήτις έπεκράτει είς την πόλιν ταύ
την άπό πολλοΰ άκμάζουσαν. Είς τοΰτο άφορά
καί ό έπαινος ό αποδοθείς τη ήμ,ετέρα πόλει
ύπό τοΰ Ίουλιανοΰ αΰτοκράτορος, ούτινος την
εύνοιαν θά φανερώσω, οταν κατέλθω είς την
έν Θεσσαλονίκη αποικίαν τών 'Ρωμ.αίων. Την
διαφθοράν δμ.ως τών ήθών, καταφαινομένην έκ
τών αισχρών θεαμάτων, πρώτος άναφέρει ό Λου
κιανός έν τώ Λουκίω ή δνω κεφ. 50 έπομ.)
Την αισχρότητα ταύτην ν’ άναφέρωμεν μ,ετά
τών θεολόγων είς τοΰς χρόνους τοΰ θείου ΙΙαύλου, εί'τε είς τόν Α’ αιώνα (ι ) δεν δυνάμεθα
καθ’ δσον δέν είναι αρκετά βέβαιον, πότεοον ή
Λουκιάνειος αύτη διήγησις είς αΰτόν τόν Λου
κιανόν, είτε είς τόν δεύτερον αιώνα άνήκει,
ή οίς Αούκιον τόν ΓΙατρέα, ούτινος έκεΐνος,
λέγσται, δτι τόν μ.ΰθον έπανέλαβεν (2).
Ό τ ι ό βίος δμως τών Θεσσαλονικεων πολλοϊς σπίλοις έπί τών χρόνων τοΰ Θ. Παύλου
κατεμυάνθη, καθ’ εαυτό τε δεν είναι θαυμα
στόν καί ές αΰτών τών πεαοθεισών
αΰτοΰ
I 4
τοΰ άπος-όλου επιστολών επί τούτω (1 , 4. 3— 6
10, 2, 3, 6 , 11)· λίαν εμφαίνεται καί μόλις
έχρηζε νά παρεισάξωσιν διά την πράξιν ταύ
την καί την σκηνήν τόν Λ ουκ ιά νειον ονον (3),
άλλά φοβούμ.εθα μήπως μέ τά ζώα ταΰτα έσατύριζεν ανθρώπους εΰσεβεΐς καί λογίους.
Διότι ή Λυυκιάνειος διήγησις πρέπει νά συγκαταλεχθη τοΐς Μιλησιακοις μύθοις, οϊτινες
ιστορικήν άλήθειαν έν τοΐς καθ' εκαστα δεν
έπιδιώκουσιν. Διό ό Άπούλεϊος, σύγχρονος τοΰ
Λουκιανού έν τη πλήρει περί τοΰ ίδιου πράγμ,ατος διηγήσει του δέν μ.νημονεύει τής Θεσ
σαλονίκης, άλλά τής Κορίνθου, έν τω θεάτρω
τής οποίας γυναίκα φαρμακίδα, ύπό τοΰ Λου
κιανού μνημονευομέ ην, καί είς θηριομαχίαν
καταδεδικασμ,ένην, διά μοναδικού είδους ποινής,
άντί τής θανατικής, έμελλε νά συζευχθή ονο;·
(Άπποκλ. μαρτυρεί βιβλ. 1 0 , 2 2 ί , — 2 3 7 σελ.
7 1 2 = 7 5 1 · έκδ. oudend). Ή κηλίς ή ύπό τών
θεολόγων άποδοθεΐσα τη Θεσσαλονίκη βλέπο
μεν δτι εί; Κόρινθον έπαναφέρεται. ’Αλλά τίς,
έν τούτοις, εί μη είναι τής έσχατης εΰπιστίας
άνθρωπος, θέλει πιστεύσει, δτι ύπό τοΰ πραίτωρος τοΰ Ρωμαϊκού λαοΰ τσιαύτη ποινή είς
κακοΰργον εποβληθη, ήν ό Λουκιανός και ό
Άπουλλέϊος δεν ίστοροΰσιν, άλλά πρός σκώψιν
πλάττουσιν ; Μάλιστα έκατερο; συγγραφεΰς
σπεύδων είς τήν τελευταίαν, ήν λέγουσι, μ.ύθου καταστροφήν, άθέμ.ιτον σκηνήν ονίου συνοι
κεσίου έν τή μια ή έτέρα πλουσία πόλει παρει
σάγει* διότι όνον, τοΰτέστιν άνθρωπον μεταμορφωθέντα είς τοΰτο τό ζώον, ούτω διατίθησιν, ώστε άμα δοθείσης εΰκαιρίας αντιποιείται
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τήν ελευθερίαν, καί μορφήν άνθρώπου λαμβά
νει, δπερ έκαστος κατά ίδιον τρόπον έκτίθησιν
οΰχί άκόμψως.
Έώντες τόν δεύτερον μ. X. αιώνα· (είςτουτον
άφορά τό μυθάριον τοΰ Λουκιανού καί Απουλληΐου, οχι ε:’ς τον πρώτον), τόν τρίτον δηλώσομεν
άξιομνημ,όνευτον έν τη ίστορ. Θεσσαλ. διά τήν
ποικιλίαν τών όνομ.άτων· διότι έν τούτω συνέβησαν πυλλοί πόλεμοι, οϊτινες ολέθριοι άποβάντες τη Θεσσαλονίκη έπί τών χρόνων τοΰ
Κικέρωνος ( ), έπί τών αΰτοκρατόρων 'Ρ ω 
μ.αίων, έπειτα δι’ δλου τού διαστήματος τής
βυζαντινής έποχής έπερχόμενοι, οΰχ άπας ήγαγον αΰτήν είς τήν έζώλειαν. ’Εν άπαντι
έκείνω τώ χρόνω (αίώνι 3-— 15) έκυριεύθη μέν
τρις (έν ετει 9 0 -ί, 1185, 1430) τοσάκις δμ.ως
έπολιορκήθη ύπό πολιαρίθμων στρατών, ώστε
ήμεΐς οί πρώτοι καί φιλοπονώτατοι άνιχνευταί καί έξηγηταί τών Σλαβικών πολιορκιών
τών λοιπών ά/.ρι?εΐς έρευνηταί νοαίζοαεν δτι
αί πλχΐσται τής πόλεως πολιορκίαι σιγώνται
έν τοΐς χρονικοί;. Διότι τόσον επίκαιρον
ήτο τά μέρος τοΰτο τοΰ Ελληνορωμαϊκού
βασιλείου, ώστε οί βάρβαροι οί έκ βορείων
μερών (Ούνοι,
Γότθοι, Σκλαβΐνοι, Αύρες
κλπ.έγκαταστάντες μεταξύ τοΰΔουνάβεως καί
τής Μεσογείου θαλάσσης δέν ένόμιζον εαυτού;
έντελώς άσφαλέΐς έάν πρίν δέν κατέ-ιτων τήν
Κων/τολιν καί Θεσσαλονίκην. Καί μοναδική
τής θείας προνοίας εΰεργεσία έν τούτω κατα
φαίνεται* διότι δτε τά κράτος τών Ε λ 
λήνων προσηγγιζεν εις τάν δλεθρον (κατά τούς
χρόνους τοΰ Μαυρίκιου καί επομένων αΰτοκοατόρων), εκτός τής Κωνσταντινουπόλεως καί
ή Θεσσαλονίκη δεν παρεδόθη τοΐς έχθροΐς· έξ
ου συνέβη, ωστε εν τώ μ.εταζΰ τή ; Βασιλουπολεως και Πελοποννήσου δ.αστήυ.ατι έμεινεν
ώς προπύργιον, έξ οΰ οί Έλληνες τάς μικρά;
τοΰ Εΰρωπαϊκού κράτου έναπολειφθείσας δυ
νάμεις συνετήρουν καίηύξανον. — ΙΙεοί Σαρακηνών τής Συριακής Τ ι τολίτιδος, οϊτινες
τώ 904 εκυρίευσαν την Θεσσαλονίκην, άς
σιγήσωμεν έν τώ χωρίω τούτον διύτι ή έκπολιορκησις εκείνων διαρρπαγή πρέπει νά ονομ,ασθη, δχι κυρίευσις καί κατάκτησις· άλλως
έπραξαν οί δυτικοί εχθροί τών δύο Σικελιών
οί Νορμαννοί, οί καθ ολον τόν αιώνα τών (Κομνηνών) έτος 1081— 1185 μ,ετά μεγάλων
στρατών δέν έπαυσαν ζητοΰντε; τήν Θεσσαλο
νίκην καίτοι δεν εγενοντο κύοιοι ταύτης πρό
τοΰ τελευταίου εκείνων ηγεμόνας, Ανδρονίκου
τοΰ Τυράννου, έν ετει 1185. Έν τή εΰπραγία ταύτη τέλος πεποιθότες έναντίον αΰτής
τής Κωνσταντινουπόλεως έποοεύθησαν· άλλ’
έν τώ μ,έσω σχεδόν έκατέρας πόλεως διαστήματι δτε έπλησίασαν τόν Εύρον ποταμ,όν, διά τέχνης τοΰ ’Αλεξάνδρου Βρανα, ήγεμόνος τών Ελλήνων πιεσθέντες, καί είς
τάν ποταμόν Στρυμόνα ριφθέντες άρδην ήφανίσθησαν. Τό αΰτά ρητέον καί περί τών Τούρ
κων, οϊτινες όμ.ολογεΐται δτι δχι πρό τής άλώσεως τής Θεσσαλονίκης έν ετει 1430, έπήλθον κατά τών λειψάνων τοΰ Βυζαντινού Βασιλοίου καί αυτής τής ποωτευούσης. Τόσην
δύναμιν έθεωρεΐτο δτι είχεν ή ισχυρότατη αύτη
πόλις, ώστε οί πειρώμενοι νά καταβαλωσιν

(1) (Pevt> προλεγ. είς έπιστολάς Παύλου ποός
©εσσαλονικείς σ. 11.
, ( ) Τί ; διότ' αυ τ'ος ό Φώτιος, έξ ού μόνον έγνω ρίσαμεν Λοΰκιον τον Πατρέα, Βιβλίον κεδ· 129 αμ
φιβάλλει, αν ό Λουκιανός ήναι άρχαώτεοος η ό Λούκιος' ήμεΐς μ ε τ ’ άλλων φρονοΰμεν οτι ό Λουκιανός
έγραψε τον προγενέστερον μΰθον, ούτινος επιτομήν,
(ήτις νομίζομεν οτι φ'ρεται μεταςύ τών συγγραμμά
των του Λουκιανοΰ) συγγραφεΰς μεταγενέστερος ανώ
νυμος συνέβεσεν. Περί άλλου σσγγράμματος νόθου
τοΰ Λουκιανού είτε μεταπλασθέντος (του Φιλοπάτοου)
13. πρόλογον Νειβούροβ έπί της έν Βιέννη έκδόσεως
Λέοντος τοΰ διακόνου
(3)
Hug· εισαγωγή είς βιβλ Ν Λ. εκδ. 3 τ 2 σελ
341 pelt π. X . σελ· 11 σημ 2.

(1 )Κ ικ . ρήτωρ ε:9 Λευκ. Πίσωνα 17 : κά/.ωσις Μ α
κεδονίας (διά ©ρακών), ή αισχρά εισδοχή τών χ ω 
ρίων ; ή τών συμμάχων διαρπαγή ; ή τών άγρών δήωσις ; ή όχΰρωσις τής ©εσσαλον. ό αύτός αυτόθι 34.
Τάς ήμετέοας προσόδους ταράττουσιν (βάρβαροι Θρά
κες) πόλεις έλαβον, έρήμωσαν τούς αγρούς, τούς
ήμετέρους συμμ-άχους ύπεδούλωσαν οίκογενείας άφήρπασαν, ποίμνια άπήγαγον· Τούς ©εσσαλονικεΐ;, άφ’
ού άπελπίσθησαν νά κυριεύσωσι τήν πόλιν, ήνάγκασαν ν ά ό χ υ ρ ώ σ ω ’ ΐ τήν άκρόπολιν περί τοΰ Μ.φοντείου
ύπερασπίζοντος τήν Μ*κ3δονίαν κατ’ αύτόν τόν χρό
νον κυτά τών Θρακών, ίδ.Κ ικ . £ιήτ. ύπέρ Μ. Kootejo 1 6 .

20 ΜΑΙΟΤ 1880
τά Εΰρωπαϊκόν μέρος τοΰ Βυζαντινού Βασι
λείου, ένόμιζον, δτι καί μόνην εκείνην έάν έκυρίευον, ήθελον κατορθώσει τό ήμισυ τοΰ έργου.
Ά λ λ ’ άς έπανέλθωμ.εν οθεν ό λόγος ώρμήθη.
"Οτι τόν τρίτον μ. Χρ. αιώνα αλλεπάλλη
λοι κατά τής Θεσσαλονίκης πόλεμοι έλαβον
χώραν, δι’ άλλων πληρέατερον ήδη θά δείξωμεν.
Πρώτος έκείνων τών πολέμων έν ετει Χρ.
253 είτε ολίγω ύστερον έπί τής αΰτοκοατορίας τοΰ Βαλεριανοΰ καί Γαληνού, λέγεται, δτι
σονέβη. Ζώσιμος 1, 29. Σκυθών (έννοούνται οί
Γότθοι)δέ έξ ήθών άναστάντων καί Μαρκομανών
πρός τούτοις ες εφόδου τάπρόσοικατή 'Ρωμαίων
άρχη χωρία λεηλατούντων, είς .έσχατον μ.έν ή
Θεσσαλονίκη περιέστη κινδύνου· μ.όλις δέ καί
συν πόνω πολλώ τής πολιορκίας λυθείσης, τών
ένδων καρτερώς άντισχόντων, ταραχαΐς ή
Ελλάς έξητάζετο πάσα· όλίγω πληρέστερον
διηγείται ταΰτα ο Ζωναράς χρον. 12, 23.
«Οί γάρ Σκύθαι, τάν ’Ίστρον διαβάντες καί
αύθις τήν Θρακωαν χώραν ήνδοαποδίσανΐο,
καί πόλιν περιφανή τήν Θεσσαλ. έπολιόρκουν
μέν οΰ μέντοι καί ειλον. Είς δέος δε τοσοΰ
τον άπαντας περιέστησαν, καί ’Αθηναίους
μ.έν άνοικοδομ,ήσαι τό τείχος τής εαυτών πό
λεως κτλ.» Τάς βλιβας τής πολιορκίας ταύ
της ισχυρίζονται οί νομ.ιαμ,ατολόγοι δτι ό
αΰτοκράτωρ Βαλεριανός ήνόρθο^ε πέμψας είς
τήν Θεσσαλονίκην άποικίαν. Παραβ. Βελλείου
άπομνημονεύμ,ατα Βασιλ. άκαδ. έπιγραφ. Τ.
38. ίστορ. μέρος Σ. 129 Έ π ο μ .Έ κ κ ε λ . Δ. Β.
Ν. Τομ.. 2 Σελ. 80 (*). Ο τελευταίος οΰτος
προσθέτει αυτόθι ταύτα:άφοΰ ύπάρχουσι τουτουι
τού αΰτοκράτορος (Βαλεριανοΰ)νομ.ίσματαχωριςμνείας-άποικίας δέν είναι άμφίβολον δτι αύ
τη έπέμ.φθη έπί τής αΰτοκρατορίας τού Βαλεριανοΰ· άπατώνται δμω; οί Ελλόγιμοι. Διότι τά
νομίσματα τοΰ Δεκίου αΰτοκράτορος (έτος Χρ.
249 — 151) τήν αΰτήν επιγραφήν φέρουσι,
Παραβ. Δομινικ. .Σεστινίου : Deserizione d’

alcune medaglie grtche rell Firenze 1822
p. 24 Ταβ. 11. pag. 1. άναγινώσκεται έν
νομίσματι τής Θεσσαλονίκης ύπό Σεστινίου
ΑΤΤΟ : KAIC ΚΓΙΝ TPAIANOC. DEKIOK
ΑΤΓ. Ή κεφαλή τού Τραϊανού Δεκίου έστίλβωται μετ’ αΰτής τής χλαμίδος. Έτέρωθι.
QECCAAO. ΚΟ. ΜΗ. R. ΝΕΟΚΟΡΟΣ Τέσσαρες ένταΰθα ύδρίαι τεθειμ.έναι έν τετραγώνω είσίν, έν έκάστν) δέ δύο κλάδοι φοίνι
κας. II Ρωμαϊκή λοιπόν αποικία πρό τών
αΰτοκρατόρων Βαλεριανοΰ καί
Γαλλιηνοΰ
(οΰκ οίδαμεν αρχαιότερο-/) έγένοντο είς Θεσ
σαλονίκην. Πώς δέ έγένετο τούτο, καί τίνι
τρόπω τήν πόλιν (ήν έλευθέρα πόλις) διέθηκε
άγνωστον, καίτοι πιθανόν, δτι ό αΰτοκράτωρ
τών Ρωμαίων καθορών τήν έπιδρομ.ήν τών
βορείων λαών ήθέλησε νά άσοαλίση τήν πόλιν
στρατιωτική φρουρά.
(ακολουθεί)

vwwww
Δημοσιεύομ.εν τά ς έπομένας περικοπάς έκ
τ ή ; κατά τήν ανατολήν περιηγήσεως τοΰ κ.
Γεωργίου Κ. Τυπάλδου, τής δημοσιευθείσης
τώ 1859 ύπό τήν έπιγραφήν «’Ανατολικαι
Έπιστολαί». 'Ο συγγραφεΰς αΰτών ήτο τότε
είκοσιτριετής άκόλομθος παρά τώ έπι τών έξωτερικών ύπουργείω. Αί πρός τάν συντάκτην τή;
Έ.ΐπίδος Κ. Κωνσταντίνον Ν. Λεβίδην άπευθυνόμεναι έπιστολαί, εδημοσιεύθησαν δπω; έ(1) Φΐη ουσιν επιγραφήν ταΰτα τά νομίσματα
© Ε Ι Σ \ ΑΟΝ1Κ.Η. ΜΗΤ. Ι ί Ο Λ α είτε ΚΟ. είτε CO.
κτλ. Αί αύται επιγραφαι ύπάρχουν καί είς τά νομί
σματα τοΰ Γαλλιηνοΰ καί τοΰ Salominae, μιαούιιενα
τόν Βαλλεριανόν. *18· MionnClton έν έπιγρ. περί αρ
χαίων νομισμάτων Τομ. 1, 2ελ . 5 8 4 , παραβ. ECKU
προμν· χ ω ρ .

20 ΜΑΤΟΥ

1880.

γράφησαν, άνευ οΰδεμίάς επεξεργασίας άλλης.
Ο ενθουσιασμός τής πρώτης νεότητος καί τής
παρελθούσης γενεάς θερμαίνει τάς έπιστολάς
ταύτας, διότι ό Κ. Τυπάλ.δος, ό υίός τοΰ άοϊδίμου Γεωργίου Κοζάκη Τυπάλδου, ανήκει άν
δχι κατά τήν ήλικίαν, άλλ’ όμως κατά τάς
παραδόσεις είς τήν γενεάν έκείνην, ήτις έπίστευεν εις Ε λ λ ά δ α μεγάλην ηθικώς καί πολιτικώς. Η περιήγησις έκείνη δέν ήτον άσχε
τος, καθ’ ά γινώσκομεν, πρός τάς έν τη ’Ανα
τολή ένεργείας τής Αΰλής τού Όθωνος καί
τής Αμαλίας, παρ’ ών ιδιαζόντως ευνοείτο
ή οικογένεια τού τότε νεαροΰ υπαλλήλου τοΰ
Υπουργείου τών Εξωτερικών. Οί άναγνώσται
τοΰ Βύρωνος θελουσιν ευρει έν τοΐς κατωτέρω
δημοσιευομένοις άποσπάσμασιν εικόνας συν
τόμους μ.έν, άλλά λίαν ακριβείς τής τοσοΰτον
ένδιαφερούσης ήμας χώοας τών Φαοαώ καί
τών ΙΙτολεμαίων. Αί έπελθοΰσαι έκτοτε πρόο
δοι κατ’ οΰδέν μεταβάλλουσιν οΰσιαστικώς τήν
ακρίβειαν τών εικόνων. Μέρος τών «’Ανατο
λικών Έπιστολών» έγράφη έν είδει έπιστολιμαίου ημερολογίου.
(Έκ τής διευθύνσεως.)
Η Α Ι Γ Υ Π Τ Ο Σ Τ Ω . 1858.
ΕΝ ΑΛΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑι, 27 ΜΑΡΤΙΟΥ. Δέν
σας άνέφερον μ.έχοι τοΰδε οΰδέν περί ’Αλεξαν
δρείας. Καί δμως ή άναγεννωμένη αΰτη πόλις
έστίν, οΰχί τόσον διά τό παρόν αΰτής, δσον
διά τό παρελθόν καί τά μέλλον της, άξία π ά 
σης τής προσοχής τοΰ περιηγητοΰ. Έ π ε ιτ α
ή πόλις αύτη φέρει τό δνομ.α τοΰ μ.εγίστου άνδράς τής ιστορίας ήμών, τής μεγαλοφυΐας τοΰ
οποίου έστί δημιούργημα· αί λαμ.πρόταται
αύτής ήμέραι είσίν έλληνικαί, καί εχω τήν
στερεάν πεποίθησιν, δσον παοάδοξον καί άν
φανη τοΰτο εί'ς τινας, δτι τό μέλλον τή ; πόλεως
ταύτης έσεται ελληνικόν. Σπεύδω οΰν δπως
σας εί'πω τινά περί αΰτής.
Ή ιστορία τής ’Αλεξάνδρειάς παρίστησιν έν
τών περιεργοτάτων ύποδειγμ,άτων τής άστασίας τών ανθρωπίνων πραγμάτων, έν τών δ ι
δακτικότατων μ.αθημάτων τής ασθένειας τοΰ
άνθρώπου, τοΰ έν όίραις εΰτυχίαις τοσοΰτον
επαιρομ.ε.ου έπί τώ πλούτω καί έπί τώ πολι
τισ μ έ αυτοΰ, καί δμως πάσχοντος τόσον συνε
χείς μ,εταβολάς, τάς οποίας δέν δύναται ούτε
νά προΐδη, ούτε νά προλάβη, καί πίπτοντος
είς ολίγου χρόνου διάστημα άπό τοιαύτης εΰημερία; είς τοιαύτην άτυχίαν, πενίαν, άδυναμίαν, αμάθειαν, κακοδαιμονίαν καί βαρβα
ρότητα !
Πρό τής ύπά τοΰ μεγάλου ’Αλεξάνδρου θεμελιώσεως τής ’Αλεξάνδρειας τώ 332 π. X.
δεν ύπήρχεν έπί τής χθαμαλής καί μελαγχο
λικής ταύτης άκτής ή μικρόν τι χωρίον, δπερ
οί ήμ.ετεροι άρχαιοι ιστορικοί άναφέρουσιν ύπά
τό όνομα ΡάχωτίΓ, πιθανώς κατά τήν έγχώριον επωνυμίαν. Τά χωρίον τοΰτο έχρησίμευεν
ώς σταθμάς είς τήν μικράν φρουράν, τήν όποιαν
εγκατέστησαν αΰτοΰ οί Φαοαώ, δπως έπιβλέπη τά ξένα πλοία, τά όποια ήναγκάζοντο
υπό τών ανέμ.ων νά έλλικ,ενισθώσιν είί τήν
» \
/ ‘ r ,
1
, ,
' ,
οίχ,τvjv ταυττ]ν, rt αττεττειρώντο να καρ.ωσιν ε^χπορικήν τινα ανταλλαγήν. 'Ως γνωστόν, έπί
πολλούς αιώνας οί Φαραώ έπλεον μόνον τήν
Έρυθράν θάλασσαν. Ή Μεσόγειος ένεπνεε
φόβον τοΐς Αίγυπτίοις, ώς καί οί λαοί οϊτινες
εκατοίκουν είς τάς δχθας αΰτής, καίτοι οί αρ
χαιότατοι Αιγύπτιοι-εσχον σχέσεις πρός αΰτους. Οθεν άπηγόρευον τοΐς άλλοδαποΐς τήν
εις τάς άκτάς αύτών προσέλευσιν, άπαράλλακτα ώς πράττουσι σήμερον οί Ίάπονες. Έ π ε τρέποντο δέ άνταλλαγαί τι»ες είς μόνην τήν
Κανωβικήν εκβολήν τοΰ Νείλου, είς κατάστη
μά τι, δπερ έπέτρεψαν τοΐς Μιλησίοις νά ίδρύ-
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σωσιν έν Ναυκράτη. Μόλις έπί τού Άπρίου, ζονται Γάλλοι τινες, διά λόγους τούς όποιους
περί τά τέλη τοΰ έκτου αίώνος π. X ., οί Φα εννοείτε), ώς οΰδ’ αί Άθήναι έγένοντο ποτε
ραώ άπεπειράθησαν νά σχημ.ατίσωσι ναυτι πόλις 'Ρωμαϊκή, διότι κατεκτήθησαν υπό τών
κόν έπί τής Μεσογείου, καί κατώρθωσαν μάλι ρωμαίων. Ά π ’ εναντίας ή έλληνική 'Αλε
στα τότε τήν κατάκτησιν τής Κύπρου διά τού ξάνδρεια έξελλήνιζεν άπαν τό πλήθος τών έν
ναυτικού των. Ή εισβολή τοΰ Καμ.βύσου άνέ- αΰτη οίκούντων αλλοδαπών. Οί πάντων δέ
στειλε τήν άνάπτυξιν ταύτην, καί ή μικρά εΰκολώτερον έξελληνιζόμενοι ήσαν οί 'Ρωμαίοι,
πολίχνη ή 'Ράκωτις εμεινε δύο ετι αιώνας οϊτινες έπί τής εποχής τής πτώσεως μάλιστα
άγνωστος είς πάντας, εξαιρέσει τών ολίγων τής 'Ρώμης έσεμ,νύνοντο λαλοΰντες τήν έλληναυτιλλομένων, οϊτινες προσωρινώς έλλιμ.ενί- νικήν γλώσσαν κατά προτίμησιν τής μητρι
ζοντο είς τά μελαγχολικόν αΰτής έπίνειον, κής των.
βιαζόμενοι ύπό τών άνέμων.
Αί Άθήναι, ή 'Ρώμ.η, καί ή Αλεξάνδρεια
'Ο μέγας ’Αλέξανδρος, τοΰ οποίου το δνομ.α ύπήρξαν τό πάλαι τά τρία λαμπρότατα κέν
μόνον ύπερτερεΐ πολλάς σελίδας πανηγυρικών τρα τοΰ έλληνικοΰ πολιτισμ,οΰ, λέγω έλληνικοΰ
καί θαυμαστικών έπιθέτων, ήν είκοσιτετραετής άναφέρων τήν 'Ρώμην, διότι οΰδέποτε αυτη
μ.όλίς, δτε, μεταξύ τής έν Ίσσώ μάχης καί άνέδειξε πολιτισμ,άν ίδιον. Ά ς άναλογισθώμεν
τής έν Άρβήλοις έποίησεν έκδρομ.ήν τινα έν έπί μίαν στιγμήν όποία ήτον ή λαμπρότης τής
Αίγύπτω μετά τήν άλωσιν καί τήν καταστρο πόλεως ταύτης δτε ειχεν 9 00 ,000 κατοίκους,
φήν τής Τύρου. Ή τον είκοσιτετραετής μόλις, δτε έκτος τών έξαισίων δημοσίων καταστημά
δτε είχεν ήδη πραγματοποιήσει τόσα θαύμα των, τά όποια έκόσμ.ουν τότε πασαν πόλιν
τ α ! Μόλις εν έτος διέμεινεν ό ’Αλέξανδρος έν όπωσοΰν σημαντικήν ελληνικήν ή ρωμαϊκήν,
Αίγύπτω, άλλά τό βραχύ τοΰτο τοΰ χρόνου ή Αλεξάνδρεια μ.όνη ήδύνατο νά σεμ,νύνηται
διάστημα ήρκεσεν, δπως διά τής θεμελιώσεως έπί ταΐς άκαδημ,ίαις, ταΐς βιβλιοθήκαις καί
τής φερωνύμ.ου αύτοΰ πόλεως μ.εταβάλη διά τοΐς μουσείοις αΰτής. Τά δύο τελευταία μά
παντός τάς τύχας τής Αίγύπτου, ήτις έπί λιστα ταΰτα καταστήμ,ατα ήσαν τότε δλως
χιλιάδας έτη έμεινεν άφθαρτος μέν, άλλ’ άνα- πρωτοφανή.
Πράγμα έςαίσιον τώ δντι παρίσταται έν τη
λοίωτος ώς τεταοιχευμένη τ ι; ύπά τάς χεΐρας
τών εγχωρίων βασιλέων- Αΰτάς ούτο; ό Αλέ ιστορία ή έλληνική μ.εγαλοφυία ! Είς άπλοΰς
ξανδρος ύπέδειξε τον τόπον, έφ’ οΰ έμελλε νά στρατιώτης, είς τών στρατηγών τοΰ Αλεξάν
οίκοδομηθη ή νέα πόλις. Έπιστρέφων άπό τής δρου, ό Πτολεμαίος ό Λάγος, ό έπικληθείς
Μέμφιδος, τής ίερας ταύτης πρωτευούσης τής Σωτήρ, έλαβε τήν χώραν ταύτην ύπό τήν κα
Φαραωνικής Αίγύπτου, κατέβαινε τόν Νείλον τοχήν του. Άπησχολημένος είς συνεχείς καί
διά τού Κανωβικοΰ στόμ,ατος, καί ήκολούθει άφεύκτους πολέμ,ους, καί μόλις πρό ολίγου κατήν άκτήν άπεοχόμενος είς Λιβύην πράς έπί- τέχων τήν βασιλείαν αΰτοΰ, ό 'Ελλην στρα
σκεψιν τοΰ εί; τάς ερήμους αΰτής κρυπτο- τιώτης δέν λησμονεί νά συστήση έν τη νεομένου χρησμ.οΰ, δτε παρετήρησεν, εις τι μέρος, γνώ πόλει τής ’Αλεξάνδρειάς, έπί γής βαρβά
ου πολύ άπό τοΰ Κανώβου άπέχον, τήν εΰτυ- ρου, επιστημονικά καί φιλολογικά καταστή
χή τής παραλίας θέσιν. Νήσός τις ολίγον άπό ματα, τά όποια οΰδέν έκ τών πλουσιωτέρων
τής ξηρας άπέχουσα έξετείνετο ά π ’ ανατολών καί μ ά λ λ ο ν έξηυγενισμ.ένων νεωτέρων έθνών
πρός δυσμάς, καί μ,ετά τών δύο ακρωτηρίων ύπερέβη. Έ ν τοΐς καταστήμασι τούτοις, ή
τών προεκβαλλομένων είς τήν θάλασσαν ήδύ μάλλον είπεΐν έν ταΐς σχολαΐς ταύταις, ήνθηνατο αύτη νά σχηματίση δύο λαμπρούς λιμέ σαν άνδρες ’Έλληνες, οίοι ό Εΰκλειδης, ό Α ρ 
νας. Ή οξυδερκής μ,εγαλοφυία τοΰ ’Αλεξάν χιμήδης, 6 Απολλώνιος ό IIεργαμηνός, ό
δρου κατενόησεν άκαριαίως τήν τύχην καί τήν Πτολεμαίος, ό Ερατοσθένης, ό Άρίσταρχος ό
έπιρροήν πόλεως θεμελιωμένης έπί τής θέσεως Σάμιος, ό Νικόμαχος, ό ΊΙρόφιλος, ό Ζώπυρος,
ταύτης καί πάραυτα έοωκε τάς πράς τοΰτο ό Απολλώνιος ό 'Ρόδιος, ό Λυκόφρων, ό Ά ρ α αναγκαίας διαταγάς. Τήν φροντίδα τής χαρά- τος, ό Νίκαρχος, ό Εΰφορίων, (3 Καλλίμαχος,
ζεως τοΰ σχεδίου τής νέας πόλεως έπέτοεψε ό Θεόκριτος, ό Φιλητάς, ά Σκύμνος, επτά τρα
τώ άρχιτέκτονι Δεινοκράτει, άνδοί έπιτηδείω γικοί, καί οί φιλόσοφοι, οϊτινες έοημ,ιούργηκαί τολμηρώ, δστις έπρότεινέ ποτε τώ Μακε- σαν σχολήν ιδίαν, ό Άμμώνιος Σάκκας, δ ΓΙλωδόνι δορυκτήτορι νά μεταβάλη τάν ”Αθωνα είς τΐνος, ό Πορφύριος, ό ’Ιάμβλιχος κοίί ό Πρόάγαλμα αΰτοΰ, είς τήν μίαν χεΐρα τοΰ όποιου κλος. Τοιοΰτος άνεδείχθη ό άρχαϊος εθνικός
ήθελε θέσει πόλιν 1 0 , 0 0 0 κατοίκων, είς δέ Ελληνισμός έν Αλεξάνδρειά, ενθα διέχυσε τήν
τήν έτέραν ποταμ,όν. Έάν ό ’Αλέξανδρος ήτον τελ,ευταίαν αΰτοΰ λάμψιν πρίν ή έκεΐνος μ-έν
Αιγύπτιος, ήθελε δεχθή τήν πρότασιν ταύτην δύση, άνατείλει δέ ή νέα φάσις τοΰ έλληνικοΰ
καί διατάξει τήν διά πάσης θυσίας πραγμα- πνεύμ,ατος διά τής άναπτύξεως του χριστια
τοποίησιν τοΰ γιγαντιαίου καί άνωφελοΰς τού νισμού.
του έργου· άλλ’ ήτον Έ λλην, έπομένως άπέΉ Εκκλησία τής Αλεξάνδρειάς σσνεστήθη
βλεπεν είς τήν πραγματοποίησιν έργων ωφελί ύπά τοΰ Αποστόλου Μάρκου, οστις άπέθανεν
μων τή άνθρωπότ/ίτι. Τοιαύτη ύπήρξεν ή άρχή είς Αλεξάνδρειαν εν τινι Μοναστηρίιρ, κατεχοτής ’Αλεξάνδρειάς, θεμελειωθείσης τςρ 332, μ,ένω σήμ,ερον ύπό τών Κοστών. Εκ τοΰ Μονα
ήτοι πρό είκοσιδύω αιώνων. ’Έκτοτε όποΐαι στηριού τούτου οί Βένετοι έκλεψαν τό ιερόν λ.είτύχαι! Όπόση δόξα καί όπόσαι καταστροφαί ! ψανον τοΰ Αποστόλου Μάρκου, μ,ετέφερον αυτό
Όποιον μ.εγαλεΐον καί όποία ταπείνωσις ! ’liv είς τήν Βενετίαν, καί κτισαν τόν Μητροπολιέν ί λόγω όπόσας μ.εταβολάς έπαθεν ή πόλις τικόν έν τή πόλει έκείνη ναόν τοΰ Αγίου Μάρ
αύτη, τής οποίας ή ιστορία τοσοΰτον ενδιαφέ κου, ένθα έναπέθηκαν αΰτό. Ή άρχαιότης έπο
ρει τήν ιστορίαν τής άνθρωπότητος ! Ή Α λ ε  μένως τής Έκκλησίας τ ή ; Αλεξάνδρειάς άνά'
ξάνδρεια οΰδ’ άπετέλεσέ ποτε, οΰδ’ άποτελεΐ, γεται είς αΰτά τά πρώτα έτη τοΰ χριστιανι
οΰδ’ άποτελέσει ποτέ μέρος τής Αίγύπτου, σμού. Είναι άξιοσημείωτον, δτι ένώ ό χρισ τί'
μ,’ έλεγεν ό Κλάτ-Βέης, καί έλεγεν άλήθειαν. ανισίλός άνεφάνη είς τήν χώραν ταύτην έξ αΰ
Ή ’Αλεξάνδρεια μέχρι τής ύπό τών ’Αρά τής τής γεννήσεως του, αί ίστορικαί περιστά
βων άλώσεως αΰτής υπήρξε πόλις καθαρώς σεις έκ.ώλυσαν τήν διάδοσιν αϋτοΰ έν αΰτη.
έλληνική, καίτοι κατά τούς τελευταίους αιώ Άναγινώσκομεν είς τάς πράςεις τών Αποστό
νας διετέλεσεν ώς καί ή λοιπή Ε λ λ ά ς ύπό τό λων (Κεφ. Β'. έδάφιον 8 ), δτι τήν ήμέραν τής
κράτος τής τότε κοσμοκράτορος 'Ρώμ.ης. Ινα- Πεντηκοστής είς τήν κάθοδον τού Αγίου Πνεύ
τακτηθεΐσα ύπό τών 'Ρωμαίων, ή ’Αλεξάνδρεια ματος ήσαν παρόντες καί Αιγύπτιοι, καί δμως
οΰδέποτε έγένετο πόλις 'Ρωμαϊκή (ώς ίσχυρί- [ έκτος ολιγάριθμων εξαιρέσεων, οί εγχώριοι κά
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τοικοι τής γηραιας ταύτης χώρας, ύπό τά δμ- 12,000 κατοίκους. Σήμερον ό πληθυσμός αυ ρίων οδηγών, ένεκα τών κατά τήν είσοδον
τής άναβαίνει είς 150,000 περίπου ψυχάς, έξ άφανών ύφαλων. Τό δικαίωμα τής οδηγίας
ματα, ούτως είπεΐν, τής όποιας έπραγματοποι
ταύτης ύπάρχει αποκλειστικόν είς οικογένειαν
ήθη τό θειον μυστήριον τής χριστιανικής σωτη ών αΐ 4 5 ,0 0 0 περίπου είσίν Ευρωπαίοι 1). Ή
ρίας, στερούνται είσέτι του θείου φωτός, το ό άνάπτυξις αύτη είναι άναντιρρήτως μεγίστη, τινα οδηγών. Έ ν Αίγύπτω ό έγχώριος λαός
ποιον έλαμψεν είς τόσας χώρας άποκέντρους όλονέν δ’ αύξάνει ταχύτερον. Ήκουσά τινων περιέσωσε παραδόσεις τινάς διαδοχικών τάκαί έφώτισε τόσα έθνη. Τό θειον κήρυγμα δέν τών έν τέλει λεγόντων, οτι άπό τών τελευ ξεων καί έπαγγελμάτων. Πώς νά μή πάλλν] ή
έλλειψεν άπό της Αίγυπτου. Υπάρχει άρχαία ταίων μάλιστα τριών έτών έρχονται έτησίως καρδία "Ελληνος άναλογιζομένου, δτι έντός
τις παράδοσις, καθ’ ήν ό ’Απόστολος Πέτρος είς ’Αλεξάνδρειαν έκατοστυΐαι Εύρωπαίων πα- τοΰ λιμένος τούτου είσήλθεν ήμέραν τινά είς
έκήρυξε τό Ευαγγελίαν έν Αίγύπτω, πριν ή ά- ροίκων. 'Η ’Αλεξάνδρεια έχει έν γένει πρόσο- απλούς ναύτης 'Ελλην έντός μικρας λ,έμβου, ό
πέλθν) είς άλλας χώρας. Οί θεραπευτή!, περί ψιν έμπορικής εύρωπαϊκής πόλεως. Αί οίκίαι άθάνατος Κανάρης, καί παρ’ όλίγον έκαιεν ολό
κληρον τόν αιγυπτιακόν στύλον καί άνέτρεπε
ών άναφέρουσι κατ’έκτασιν ό Φίλων ό’Ιουδαΐος, είσίν έκ πλίνθου έκτισμέναι. μεγάλαι μέν, άλλ
ό Ευσέβιος, καί ό "Αγιος 'Ιερώνυμος, ήσαν χρι
χαρεις καί ούχί λίαν στερεαί. Τινές τών οι τήν πόλ.ιν ;
Ή ’Αλεξάνδρεια είναι ό μέγας σταθμός τοΰ
στιανοί. Ούτοι κατώκουν έπί τής άνατολικής κιών τούτων είσί μέγισται καί περιέχουσιν εκαόχθης τοΰ Νείλου έπί τοΰ Νιτρείου ορούς. Ά - τοστυίας οικογενειών· αί οίκίαι αύται καλούν εμπορίου τής Αίγύπτου, τής Νουβίας, τής
ναντίρρητον είναι επομένως, ότι, ότε ήλθεν ό τα ι ’Αραβιστί Ό χέ.Ι. Οΐ εγχώριοι κατοικοΰσιν Άβυσσηνίας καί μεγάλου μέρους τής ’Αραβίας
Ά γ ιο ς Μάρκος είς τήν Αίγυπτον, εύρε πλεί- ολίγοι μέν έσπαρμένοι έντός τής πόλεως, οΐ μεθ’ όλης τής Μεσογείου καί ιδίως μετά τής
στους χριστιανούς. Ή Εκκλησία τής Άλεξαν- πλεΐστοι δέ είς τά προάστεια περί τήν πόλιν ’Αγγλίας, τής οποίας ή Αίγυπτος είναι ό διά
δρία;, ήτις έγένετο ήΜητρόπολις τής Αίγυπτου, έντός τών έλεεινών έκείνων χωμάτινων οικιών, τάς Ινδίας βραχύτατος δρόμος.
εσχε πρώτον αύτής ποιμένα τόν ευαγγελιστήν τάς οποίας σας περιέγραψα είς τήν προλαβοΰΤό μέλλον τής ’Αλεξανδρείας ώς πόλεως
Μάρκον. Ό Αγιος Πέτρο; έχειροτόνησεν αύτόν σαν έπιστολήν μου. Καταπληκτικήν καί λυπη- έμπορικής μοί φαίνεται μέγιστον. Η Ανατο
ύπό τόν τίτλον τούτον. Ό "Αγιος Ιερώνυμος είς ράν άντίθεσιν ποιεί ή έλεεινότης τών φελαχι- λή άναντιρρήτως έγείρεται άπό τού νεκρώσι
τόν Κ α τά ΐυγύr του σημειοΐ,δτι ό εύαγγελιστής κών οίκηαάτων πλησίον τών πλουσίων οικιών μου ύπνου, ή μάλλον τοΰ βύθους, είς δ διέΜάρκος άπέθανε τό όγδοον έπος τής Αύτοκοατο- τών εύρωπαίων. Άκατανόητον μοί φαίνεται κειτο έπί τόσους αιώνας. ’Εάν δέ κατά τήν
ρίας τοΰ Νέρονος, ή τω 90 μ. X., καί άναφέ- πώς ή ήμερούσιος θέα τοΰ ευρωπαϊκού βίου άρχαιότητα ή ’Αλεξάνδρεια χρησιμεύουσα ώς
ρει, ότι έτάφη είς Αλεξάνδρειαν. Κατά τό δι ούδαμώς μέχρι τοΰδε έπήνεγκεν έπιρροήν τινα εμπορικός σταθμάς μεταξύ τοΰ έμπορίου τής
άστημα τής έν Αλεξανδρεία διαμονής αύτοΰ, έπί τοΰ τοόπου τοΰ ζην τών έγχωρίων. Εαν ή ’Ανατολής καί τή; Δύσεως κατήντησε νά γενή
ά Αγιος Μάρκος άπήλθε πρός καινόν είς 'Ρ ώ  εγχώριος κυβερνησις έφρόντιζεν όπωσοΰν περί πόλις 9 0 0 ,000 κατοίκων, πόσον θέλει άναμην, ένθα συνέταξε τό εύαγγέλιον αύτοΰ.
τοΰ καλλοπισμοΰ τής πόλεως, ή ’Αλεξάνδρεια πτυχθή σήμερον, δτε ή ταχύτης τών συγκοι
Ό Πατριαρχικός θρόνος ’Αλεξανδρείας έθε- ήθελεν είσθαι πόλις καλλονής σπάνιάς, διότι νωνιών ήθελε φανή μυθώδης είς τούς αρχαίους,
οιρεΐτο τό πάλα ι ώς ό δεύτερος τοΰ χριστιανι- όλα εχει τά πρός τοΰτο υλικά μέσα. Αλλ ενεκα καί δτε διά τής 'Ρωσσίας, διά τής Βορείου
κοΰ κόσμου μετά τήν Ρώμην.Άντεποιεΐτο επο τής άμελείας αύτής ούδ’ εν άξιον λογου υπο Εύρώπης, διά τής Άμεοικής, διά τής Αύστραμένως κυριαρχικά δικαιώματα έπί τοΰ Πατρι τήν άρχιτεκτονικήν εποψιν οικοδόμημα έχει. λία;, καί διά τής έκαεταλλεύσεως τής άκρας
αρχικού Θρόνου Κωνσταντινουπόλεως. Οί Πα Ή πλ^ουσία ’Αλεξάνδρεια ούτε !ν θελτρον καν ’Ανατολής ό κόσμος τό έλάχιστον ύπάρχει δετέρες τής πρώτης έν Κωνσταντινουπόλει Οι έχει, δπερ δέν άποδεικνύει τήν φιλομουσιαν καπλασίων, ούτω; είπεΐν, τοΰ άρχαίου κόσμου;
κουμενικής Συνόδου έπάσχισαν νά έλαττώσωσι τών ’Αλεξανδρινών. Λέσχη μετ αναγνωστη Πολιτικόν μέλλον ή ’Αλεξάνδρεια δέν έχει,
τήν εξουσίαν τοΰ ΓΙατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς
ρίου ύπάρχει μία και μόνη έν τώ χρηματιστη- κ α τ ’ έμήν ιδέαν, διότι ή Αίγυπτος δέν δύναέπί τνί προφάσει, ότι ή Κωνσταντινούπολις εί ρίω. Τό χρήμα είναι ή μόνη ιδέα, ή τά πάντα ται νά έχτ] τοιοΰτον διά πολλούς λόγους, ών
χε τά δευτερεΐα μετά τήν 'Ρώμην ώς δεοτερεύ- κινούσα καί τά πάντα άπορροφώσα εν τή -τολει κυριώτατος εΐναι ό κλιματολογικός, περί ού
ουσα τής Αύτοκρατορία; πόλις. Ή περίστασις ταύττι. "Ενεκα τούτου ή νεοσύστατος και νεό μοί ώμίλησεν ό Κλότ-Βέης. Ούδεμία αλλοδαπή
αυτη έδωκεν αφορμήν εί: πολλάς έρεθιστικάς πλουτος έμπορικη ’Αλεξανδρινή κοινωνία, ούτε έθνικότη; θέλει παγιωθή ένταΰθα, άλλά θέλει
συζητήσεις καί αντιποιήσεις μεταξύ τών δύο άριστοκρατ:κη λίαν τούς τρόπους, ούτε φιλο ταχέως χαυνωθή επί τής κλασικής ταύτης
αντιζήλων τούτων Πατριαρχικών Θρόνων."Αλ λογική, ούτε διασκεδαστικη είναι 2). Τινες εκ γής τής δουλείας, ώ; έχαυνώθη τό πάλαι έν
λως τε τό πάλαι ό Πατριαρχικός Θρόνος Αλε τών περικαλλεστάτων έν Αλεξάνδρειά οικιών ταΰθα καί έξϊυτελίσθη ό έκπνέων έλληνισμός.
ξάνδρειάς ειχεν ου μόνον πνευματικήν, άλλά άνήκουσιν είς Ελληνας. Αί απέναντι τής διώ- Τά ελληνικόν πνεΰμα δέν ήδύνατο νά πέσν)
καί κοσμικήν έξουσίαν μεγάλην. Δέν δύναμαι ρυγος τοΰ Μαχμανδιε έταυλεις είναι τω όντι άνευ πάλης γενναίας, καί διά τοΰτο άνέδεινά εισελθω ενταύθα είς πολλάς λεπτομερείας άξιοθέατοι. Είς τά μέρος τοΰτο είναι ό δημο ξεν έν ’Αλεξάνδρειά ολίγα τινά έργα άξια
περί τής λίαν περιέργου έκκλησιαστικής ίστο σίας περίπατος, ό καλούμενος Μουχαρέμ. Εις λόγου, άλλ’ οΐ σπινθήρες τοΰ έλληνικοΰ πνεύ
ρίας τής πόλεως ταύτης. Περιορίζομαι δέ μό τά μεγάλα ιδιωτικά οικοδομήματα και είς τά ματος ταχέως έσβεσθησαν έντός τών βάλτων
νον ν άναφέρω έν γεγονός, τό όποιον έξόχως ήγεαονικά δώματα έν ’Αλεξάνδρεια και εν τής Αίγύπτου. Καθ’ δσον άφορα τόν έγχώριον
ένδ αφερει τόν χριστιανισμόν καί τόν ελληνι Καιρω κ.αταναλίσ*εται ικανή ποσοτνις μαρμα- λαόν, ούδέποτε ούτος θέλει διαπράξει τι άξιον
σμόν. Από τής συστάσεως τής ’Αλεξανδρινής ρου, προερχομένου έκ Λούκας και Φερράρας. \όγου πολιτικώς, ώς ουδέποτε κατώρθωσέ τι
’Εκκλησίας μέχρι τοΰ πέμπτου αίώνος μ. X
Εάν ήτο γνωστόν ένταΰθα το ελληνικόν μαο- έπί τής πολιτικής σκηνής. Οί Αιγύπτιοι άνέηνθησεν ενταύθα ή ένδοξος έκείνη χριστιανική μαρον, ήθελ.ε καταναλίσκεσθαι κατά προτίμη- καθεν αείποτε είργάσθησαν ύπέρ κυρίων άλλοσχολή, ήτις άνέδειξε καρπούς λαμπροτάτους, σιν τοΰ ιταλικού. Περί τουτου άνέφερεν ηδη δαπών. ’Επί τών Φαραώ ό δούλος ούτος λαό;,
οιον τον Αγιον Αθανάσιον, τόν Κύριλλον, τόν ό κ. Σπανόπουλος είς τήν κυβερνησιν ήμών. κυβερνώμενος ώς σήμερον ύπό δυναστείας άλΙωάννην τάν Έλεήμονα, τόν Κλήμεντα τόν Ά - ’Υπάρχει Τήνιός τις, έμπορος 'Γηνίων μαρμά λοδαπής (δ ιότι ο: Φαραώ ήσαν άλλοδαποί),
λεξανδριανόν, τόν Άρειον καί άλλους πολλούς. ρων, άλλ’ ούδεμία μέχρι τούδε έγενετο χρήσις έπεβλήθη προσωρινώς είς λαούς νηπίους, καί
Τοιαύτη υπάρχει έν όλίγοις ή μεγάλη ιστο τού Παρίου μαρμάρου.
ούδέν πλειότίρον. Είναι αληθές δτι ίκαναί χ ι 
ρική παράδοσις τής ’Αλεξανδρείας, ή κλασική
Ή ’Αλεξάνδρεια έχει δύω λιμένας, τόν πα- λιάδες Φελάχοι, οδηγούμενοι ύπό εύρωπαίων
καί ή χριστιανική παράδοσις, ήτις έστιν ολό λ^αιάν καί τόν νεώτερον, τόν δημιουργηθεντα άξιωματικών καί έχοντες έπί κεφαλή; τόν μέ
κληρος καθαοώς ελληνική.
ύπό τής μεγαλοφυΐας τοΰ μεγάλου Αλεξάν γιστον τών ’Οθωμανών στρατηγών, έξηντληΤώ 611 μ. X. ή Αλεξάνδρεια προσωρινώς δρου. ’Αγνοώ διατί ένταΰθα παλαιόν λιμένα μένης ούσης μετά πολυετή καταστρεπτικόν
άφνιρέθη άπό τής Ελληνικής αύτοκρατορίας όνομάζουσι τόν νεώτερον, καί νέον τον αρχαιο- άγώνα τής υ,ικράς καί τότε δλως άσυντάκτου
ύπό τοΰ Πέρσου βασιλέως Χοσρόου. Τώ 6 i 0 μ
τερον. Ό κυρίως παλαιός λιμήν είναι έντελώς ’Ελλάδος, ένεφανίσθησάν ποτε πρό τών τειχών
X. ήλώθη ή πόλις αυτη μετά τεσσάρων μηνών έρημος πλοίων διά τήν πληθύν τών έν αυτό) τοΰ Ναυπλίου, καί έστρατοπέδευσαν έπί τών
πολιορκ,ίαν ύπό τοΰ Αμροΰ, ένός τών στρατη υφάλων. Ό νεώτερος είναι ό μέγιστος τών λι κ α θη μ α γ μ έ νων έρειπίων τοΰ ήρωϊκοΰ Μεσολογ
γών τοΰ Καλίφου Ομάρου. 'Η τόσον διαδεδο μένων έξ όσων είδον ποτέ. Η χωρητικότης αυ γίου, όλίγα ίέ έτη μετά ταΰτος παρ’ ολίγον
μένη παράδοσις τής ύπό τοΰ ’Αμροΰ πυρπολή- τοΰ είναι άπεοαντος. Ούδέ τό εικοστόν ί'σως είσήρχοντο είς Κωνσταντινούπολιν μετά τήν
σεως τής Αλεξανδρινής βιβλιοθήκης είναι μΰ- τής χωρητικότητός του κατέχεται τήν στιγ έν Νεζίπ μάχην· άλλ’ ή 'Ελλάς καί ή
θος· ή βιβλιοθήκη αυτη κατεστράφη ύπό πυο- μήν ταύτην ύπό 2 , 0 0 0 περίπου έμπορικών Τουο-κία ήσαν τότε σκtαί Δυνάμεων, καθ’ ών
καϊας έπί Καίσαρος.
πλοίων· ή προσέγγισις τοΰ λιμένος άποβαίνει καί ό έλάχιστος ήόύνατο νά έπιτεθνϊ ευκόλως,
Δώδεκα σχεδόν αιώνας έμεινεν ή ’Αλεξάν άδύνατος είς τά είσπλέοντα πλοία άνευ έγ·χω- οί δ’ Αιγύπτιοι δέν ένήργουν όι’ εαυτών, άλλ’
ήσαν μόνον κτηνώδη δργανα αλλοδαπή; ένερδρεια, ή Ισκεκΰερία τών βαρβάρων, έρημος,
1) Ό πληθυσμός τής ’Αλεξανδρείας εκτοτε περί
γείας. Πιστεύω δμως, δτι ή ’Αλεξάνδρεια έχει
άκίνητος. 'Π άναγέννησις αύτής χρονολογείται
μέγιστον μέλλον ώς πόλις έμπορικη, καί δτι
άπό τοΰ Μεχμέτ ’Αλή, τοΰ μεγαλεπηβόλου· που έδΐΊΐλασιάσΟη.
2) Ταϋτα δέν ά^ορώσιν είς τήν ελληνικήν κοινό
τούτου δημιουργού τής νεωτέρας Αίγυπτου. τητα, άλλ’ είς τούς λυααινοαένους τότε τήν Α ί γ υ  έν αύτϊϊ, ώς έν άπάσγ) τνί ’Ανατολή, ή έλληνική επιρροή θέ.’λει είσθαι πάντως ή ΰπεοτάτη,
Τώ 1806 ή Αλεξάνδρεια εΐχεν ώς έγγιστα πτον τυχοοιώκτας.
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έάν σωφρονώμεν. Οΐ έν Αίγύπτω Ελληνες έμ'ποροι όφείλουσι νά μή λ.ησμονώσι τήν λαμπράν
καταγωγήν των, καί δτι υπάρχουσιν έν Αίγύ
πτω ούχί δίκην τυχοδιωκτών, άλλ>ά δίκην έκπολιτευτών, ένθυμούμενοι, δτι τοιοΰτοί τινες
υπήρξαν καί οί έν Αίγύπτω πρόγονοι αύτών,
περί ών άναφέρων ό Ηρόδοτος λέγει, ώς ήθε
λεν ε’ίπει καί σήμερον, "ΕΛΑηνεc έπιόήαιυι έμ
ποροι .
ΓΙόσον παράδοξοί είσιν αί τύχαι τοΰ κοσμου!
Οτε ό Σατωβριάν περιήρχετο τήν Ανατολήν
πρό τεσσαράκοντα μόλις έτών, όιήλθε την
Ε λλά δα έρηυ.ον ώς τάοον ίεοοσυληθέντα- εν
δέ τή Αίγύπτω μετά πολλών ουσχερειών και
κινδύνων φθάσας είς Κάϊρον, περιωρίσθη νά
ίδϊ) τάς Πυραμίδας άπό τής άκροπόλεως, διά
τόν ®όβον τών πεοί αύτάς Βε 6 ουίνων. Σήμε*
k
>Γ '
ρον ήθελεν εύοεθή έν ταΐς ’Αθηναϊκαΐς αισουσαις ώς έν Παρισίοις, καί ήθελεν έν μια ήμε
ρα έλθει διά τοΰ σιδηοοδρόμου άπό Αλεξάν
δρειάς είς Κάϊρον, καί τήν έπιοΰσαν ήθελε
κάμει εύάρεστον έκδρομήν είς τάς Πυραμίδας!
ώ καιροί!
(’Ακολουθεί).
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1 1 ανεπιστη[χιω)·

4ον. ΕΙΔΙΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ.
1

ον. 'Άσκησις τής φωνής.

Τήν φωνήν. άσκοΰμεν τετραχώς, τούτέστι
συνδιαλεγόμενοι, άναγινώσκοντες μεγαλοφώ
νως, άδοντες, ή άπαγγέλλοντες, τά άμεσα
άποτελέσματα τών διαφόρων αύτών τής φωνήσεως τοόπων καταδηλοΰνται έπί τών πνευμό
νων, τοΰ λάρυγγος, καί τών λοιπών συνεργών
τή ; φωνή; οργάνων. Οΐ πνεύμονες, προσδεχόυ.ενοι περισσότερον άέρα b ά τών κατά την
φώνησιν συχνότερων καί βαθυτέρων αναπνοών,
ασκούνται άπ’ εύθείας, ό όγκος αύτών αυξάνε
τα ι, 6 δέθ.όραξ αναπτύσσεται άναλόγως· άπ’
εύθείας δέ έπίσης άσκοΰνται δτε λάρυγξ καί
τά λοιπά σύνεργά τής φωνής δργα α· ήτοι
ό φάρυγξ, τό υπερώιον ΐστίον, ένεργοΰντα ιδίως
κατά τάς κραυγάς καί τούς οξείς ήχους, τά
παρίσθμια, ή γλωττίς, πρός διαίρεσιν τοί^
άέρος χρησιμεύοντα, ή έπιγλωττίς, αί χοάναι
τής ρινό:, ή γλώσσα, τά χείλη, αί π α ρ ι α ί κτλ.
Οι’ ών ή φωνή τροποποιείται διαφοροτρόπως.
Τά δέ έμμεσα τής φωνής άποτελέσματα κα
ταφαίνονται έπί τού πεπτικού συστήματος.
Ή κατά τήν φώνησιν άνύψωσις καί κατάπτω σις τοΰ διαφράγματος άνασείει διαδοχικως τά
κοιλιακά όργανα, καί διευκολύνει τάς λειτουρ
γίας αύτών. Έντεΰθεν δέ ή ύπό τής πείρας
έπιβεβαιωθεΐσα γνώμη τοΰ Κέλσου, δτι ή αετά
τό άριστον γινομένη μεγαλοφώνως άνάγνωσις
επιταχύνει την πέψιν. Ε ί δέ ή άσκησις τών
φωνητικών οργάνων έστιν ύπέρμετρος έπηοεάζονται άπασαι τοΰ οργανισμού αί λειτουργίαι,
ιδίως ή τοΰ αίματος κυκλοφορία.
Ή φωνή τροποποήται κατά τήν ήλικίαν,,τά
φΰλα, τήν ηθικήν τοΰ άτόμου κατάστασιν, τάς
έξεις καί τά έπιτηδεύματα.Καί παρά μέν τοϊς
παιδίοις ή φωνή είναι άσθενής,λεπτή,όξεΐα,μεγίστην δέ ομοιότητα έχει πρός τήν φωνήν αύτών
καί ή τών γυναικών φωνή. Ούδείς άγνοεϊ τάς
τροποποιήσεις εις άς ύπόκειται ή φωνή έκ τών
διαφόρων ήθικών εντυπώσεων, καί τάνάπαλιν
πόσον ό εναρθρος λόγος επηρεάζει τό νευρικόν
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άκμάσας περί τ ά 2420 π. Χ· Περί τών έπ·
'
^ουνκστειών Υ.7Λ ερεςης σχολείων
“i /
τών πρωτων
καί τής έν αύτοΐς διδασκαλ.ίας μνείαν ποιείται
ό κατά τόν 1 2 ο ν μ .Χ . αιώνα άκμάσας Tschuili
ό έπί τών θεωοιών τοΰ Κονφουκίου στηρίξας
τήν έαυτοΰ φιλοσοφίαν. Τά σχολεία, άτινα το
πρώτον ήσαν περιωρισμένα έν τοΐς κυριωτάτοις
τόποις (Chou καί Tsiang) κατά μικρόν έπολλαπλασιάσθησαν, έπεκταθέντα καί εις άλλας
τής Κίνας χώρας. Κατά τά ετος 310 μ. X. ό
αύτοκράτωρ Tao-vu-ti συνέστησε σχολήν, έν ή
3000 λόγιοι έδίδασκον διάφορα αντικείμενα.
Ό δέ αύτοκράτωρ Tai-tsong κατά τά 620 μ.
X. ώκοδόμησεν έν Singanfu διδακτήριον, έχον
1 2 0 0 δωμάτια, έν οίς έδιδάσκοντο άπασαι αΐ
επιστήμαι. Είς τά διδακτήριον τοΰτο πολλάκις έφοίτα καί αύτός ό αύτοκράτωρ, ακροώμενος τών καθηγητών καί έρωτών τους μαθη
τάς. Τά έν Κίνα σχολεία παλαιά τε καί νεα,
δσον καί άν άναφέρεται μέγας ό άριθμός τών
τε δωματίων καί τών διδασκάλων, ήσαν και
είναι πάντοτε σικιχά, πιστά κάτοπτρα τοΰ σι
νικού βίου, ήτοι ήσαν καί είναι τόποι ουχιένθα
σκοπίμως άναπτύσσονται αΐ τ ή ς ψ υ χ ή ς δυνάμεις,
άλλ’ ένθα ά π ομ νη μ ον εύ οντα ι άσυνειδήτως καί
στερεοτύπως άτελεΐς τινες γνώσεις και εθιμοτυπίαι. Τήν ευτελή κατάστασιν τών σημερι
νών έν Κίνα σχολείων καί τήν έν αύτοΐς λίαν
άτελή καί μηχανικήν διδασκαλίαν περιγράφει
έν έπιστολή (*) πρός γερμανόν τινα, διδασκα
λείου διευθυντήν, ό ιεραπόστολος Genahr,όστις,
διατρίψας 13 έτη έν Κίνα, ένθα ίόία ιεραπο
στολική σχολή ΐδρυται, άπέθανεν εν Iloau παρα
τή Hongkong τώ 1 8 6 ί .
Μεταξύ τών πρώτων άνδρών, τών συντελεσάντων ού μόνον είς τήν θρησκευτικήν, αλλα
καί τήν ήθι/.ήν μόρφωσιν τών Σινών, πρώτος
άναφέρεται ό Folii. Ό χρόνο, καθ ον ηκμασεν
ούτος, κεΐται κατά τάς σινικάς πληροφορίας
μεταξύ τών έτών 3468 καί 2 952 π. X. ήτοι
έπί μιας τών τριών πρώτων δυναστειών, τών
άποτελουσών τήν χρυσήν εποχην τής Κίνας.
Ό Fohi, ό θεμελιωτή; τής πρώτης σινικής
θρησκείας, ήτοι τής λατρείας τοΰ Ούρα-Υοϋ
(Tian), θεωρείται παρά τοΐς Σίναις ώ; ό εφευρετης τών τεκνών Jt'xl εττιστν)|χών υμλ <ι>£ ό νοαοθέττις τνϊς τών άνθρώπων ζ,οινωνιχς.
Ό τ ε , δικταραχθέντο; ύπό στάσεων τοΰ σι
νικού κρκτους έττι τ'7^ς δυναστείας τών Tschao,
διεταράχθη καί ή θρησκεία τοΰ Fohi, άνεφάνη
εισηγητής ν έ α ; θρησκευτικής πίστεως ά Laotse
ή Lao. Ούτος, άκμάσας κατά τά μέσα τής 6 ης
π. X. έκατονταετηρίδος, θεωρείται ώς ιδρυτής
τής τοΰ ί·iHotou Jtiyor θρησκείας (Tao).
M yr.r δέ λέγων ό Laotse δέν ένόει τήν ύψίστην έκείνην δύναμιν τής ψυχής, ητις εξετάζει
τάς τελευταίας αιτίας τών οντων, αλλ ασυ
νείδητόν τινα καί άδρανή τής διανοίας ρεμβα
σμόν. 'Η θρησκευτική τού Laotse καινοτομία
έπέδρασέ πως έπί τε τήν πρακτικήν καί ηθικήν
τών Σινών άγωγήν. Άμφοτέρων δμως τούτων
τών θρησκευτικών τοΰ σινικού έθνους άναμορφωτών πλειότερον έπενήργησεν επί τε τον οικο
γενειακόν βίον καί τήν έκπαίδευσιν τής νεο
(άχολουβεΤ)
λαίας ό μέγας τών Σινών <ριλόσο<ροςj K w νΧΛΛΛΛΛΛΛ
(ροΐ’χιος.
Ό Κ orψούκιης (Ivon fu-tse) αποτελεί τόκένΠΕΡΙ ΤΙΊΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΙΝΩΝ
τρον
τοΰ πνευματικού βίου τών Σινών. Ο σο
(ΚΙΝΕΖΩΝ).
φός ούτος τής Κίνας άνήρ ήτο υιός επιφανούς
ύτ:ο Α Ρ ΙΣ Τ Ε ΙΔ Ο Ϊ Κ . Σ Π Α β Α Κ Π
τίνος Μανδαρίνου, γεννηθείς τώ 551 π. X εν
(Καθηγητοΰ)
τ·ϊ) πόλει Theau-se τής έν Κίνα επαρχίας I
Schan-tong έπί τής ήγβμονείας τοΰ αύτοκρά- |
(Συνέχεια φυλλάδιον 13 σελ. 100)
τορος Ling-wang. Ευφυής ώ /κ αί έπιμελής διε- !
κρίθη πάντων τών έπ’ αύτοΰ άκμασάντων λο- ■
ΣχοΛεΙα καί ιδίως χάριν παίδων άνωτέρων
γίων άνδρών κατά τάς γνώσεις. Μεγάλης δέ ;
υπαλλήλων ύπήρ/ον έν Κίνα ήδη κ α τ’ αύτούς
τούς παναρχαιοτάτους χρόνους. Εκ τών αυτο(I)
Ή επιστολή αϋτη έδημοιιεΰδη χαί ev τ«
κοατόοων πρώτος ίδρυσε ΰημόοια σγοΛεϊα ο fiko, Sclilesischen ScUulbiatt.

σύστημα. Έν γένει ή φωνή είναι έπί τοσοΰ
τον δυνατωτέρα, έφ’ δσον ό λάρυγξ είναι μάλ
λον άνεπτυγμένος καί ό θώραξ ευρύτερος.
Μετ’ άφθονον άριστον, ή διάτασι; τοΰ στομά
χου άνυψοΐ τό διάφραγμα, ού ενεκα, έλατοΰται ή χωριτικότης τοΰ θώρακος, δτε ή φωνη
έστιν άσθενεστέρα.Έν ώρ$ θέρους ή φωνή είναι
ώραιοτέρα, όξυτέρα- βαρύτερα δε καί βραγχώδης κατά τό μάλλον καί ήττον έν ώρα χειμώνος. Οί τάς μεσημβρινά; χώρας οίκοΰντες
είναι συνήθως ηδύφωνοι, καθαρόφωνοι. Ενφ οι
κάτοικοι τών βοοείων χωρών έχουσι τήν φωνήν
αύτών βαρεΐάν, μάλλον ήχητικήν.
Ό μετριώτερος τρόπος τής άσκήσεως τών
φωνητικών οργάνων είναι ή εύθυμος και αγχίνους συνδιάλεξις, καθόσον μάλιστα επηρεά
ζεται δι’ αύτής εύαρέστως καί τό νευρικόν σύ
στημα. Ώφελιμω τάτη ιδίως είναι μετά τό*άριστον, καί κατά τήν έν τφ στομάχω διαμο
νήν τών τροφών. ’Ωφελεί δέ έπίσης και κατα
τήν άνάρρωσιν άπό τών οξέων νοσημάτων,
όσάκις έτυχε ταύτα νά μή διαταράξωσι τά τε
φωνητικά και αναπνευστικά όργανα.
Ή μεγαλοφώνως άνάγνωσις ολίγον μονον
διαφέρει τοΰ άπλού λόγου, είναι δμως πολ,λώ
κοπιαστικωτέρα τής συνδιαλέξεως, καθ ή j ύ
πάρχουσι στιγμαί ησυχίας· τά έχοντα μάλι
στα λίαν έκτετααμένας περιόδους συγγράμματα
άπαυδώσι ταχέως τον άναγινώσκοντα, μή ουνάμενον νά άναπνέη συνεχώς.
Ή ωδή άπαιτεΐ περισσοτέρας προσπαθείας
καί κινήσεις τών δύω π ρ ο η γ η θ ε ι σ ώ ν φωνήσεων.
Π λ ή ρ η δέ έχοντες τόν στόμαχον ουτε δυνά
μεθα ούτε πρέπει νά άσκώμεθα εν τή ωδνί,
έπιτρεποαένων αόνον τών νάοιν διασκεδάσεω;
και μετά μετριότητας αοομενων ασμκτιων, οι
ών μάλιστα διευκολύνεται ή πέψ'-ς.
Π μ.ετά αετοίότητος άσκησις εις την μεγαλ.οφώνως γινολένην άνάγνωσιν και εις την
ώδήν πρέπει ν’ άποτελή μέρος τής γυμναστικής,
k
\
’
προτιθεμενη;
την τελειοποίησιν τής οραουνουσης άναπτύξεως τοΰ θώρακος και τών πνευ
μόνων παρά τοΐς παιδίοις.
Ή απαγγελία άσκ=ΐ τά φωνητικά όργανα
έτι πλέο / τών προηγηθέντων τρόπων τής φωνήσεως· τρόπων, άπαιτεΐ δμως αυτη σφοδράς βίας, επικινδύνους ένίοτε άποβαινούσαςΜετ’ άφθονον άριστον ούύόλως η λιαν μετοίοις πρέπει νά άπαγγέλλωμεν ή να αδωμεν,
καθ’ δτι ή ένεκα τής δικτάσεως τοΰ στομά
χου έλάτωσις τ ή ; χωρητικότητας τοΰ θώρα
κος έπχυξάνεται διά τή ; κατα την απαγγε
λίαν ή τήν ώδήν βίας· τουτου δ ενεκα παοεμποδιζομένης τής κυκλοφορία,, το αίμα συμφοοεΐται έν τε τοΐς θωρακικοΐς οργάνοις καί τω
έγκεφάλω, έξ ού πολλά δυσάρεστά. Τούτο ειδότες οί δικηγόροι καί οΐ άοιδοί π ε ρ ι ο ρ ί ζ ο ν 
τα ι είς μετριώτατόν τι άριστον πριν ή μεταβώσιν είς τό δικαστήοιον ή τά Οέατρον.
'Π φων/· τελειοποιείται διά τής μεγαλλοφώ
νων γινομένης άναγνωσεως διά τή ; ωδής καί
τής άπαγγελίας, άλλ’ αι ασκήσεις αυται πρέ
πει νά ήναι πάντοτε άνάλ.ογοι πρός τήν κρίσιν
τοΰ άτόμου.
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άπολαύων τιμή; άνήλθεν εί; ΰψηλά άξιώματα,
ίπόθεν φθονηθείς άπεσύρθη καί έζη βίον Ιδιω
τικόν, ασχολούμενος εί; την έκπαίδευσιν τοΰ
σινικού λαοΰ. Ό Κονφούκιος έν τη ιδία αύτοΰ
βιογραφώ παρέχει ειδήσεις τινά; περί τνί; έαυτοΰ
μορφώσεως. «Κατά τό 15ον έτος τής ήλικίας
«μ,ου, λέγει, διηγέρθη έν έμοί ή κλίσις πρός
»σπουδαιοτέρας σπουδάς, ήτις κατά τό 50ον
«εστερεώθη· κατα το 30ον έτος κατενόουν τοΰς
»έκ τοΰ Οΰρανοΰ άπορρέοντας αιωνίους νόμους·
»κατα τό 60ον αντελαμ.βανόμ,ην παντός πράγ»ματος άνευ δυσκολίας· κατά δέ τό 70ον αΐ
«κλίσεις τνί; καρδία;μου δέν ύπερέβησαν πλέον
»τόν νόμον». Απέθανεν ό μέγας οΰτος των Σινών διδάσκαλο; έν ήλικία 7 3 έτών· έπένθησχν
οέ αυτόν οΐ πολυάριθμοι αΰτοΰ μαθηταί έπί
τρία όλα έτη. Ο Κονφούκιο; έδίδχσκε τού;
μαθητα; αυτοΰ διαφόρους γνώσεις, τήν ήβιχην
την χα.ΐί,ν συμπεριφοράν, τήν πίστιν καί τήν
(ίΜχρίνειαν. Arfozi 5ε τοΰ; μαθητά; αΰτοΰ είς
τεσσαρας τάζει;. Καί έν μέν τη πρώτη τάξει
τό μεν πνεΰμα τών μ.αθητών άνεπτύσσετο διά
τ ή ; σκέψεω;, ή δέ καρδία διεπλάσσετο δ.ά τή ;
προσκτήσεως αρετών· εν δετή δεντέρα ήσκούντο
οι μαθηταί εί; την ορθοέπειαν καί τήν ρητο
ρικήν εν δε τή τρίτη έδιδάσκοντο οί μ.αθηταί
την πολιτικήν επιστήμ,ην καί τόν τρόπον τοΰ
κυοερναν·^ έν δέ τη ιετάοτη έδιδάσκοντο ίδίω;
ηθικήν και προσεκτώντο θεωρητικά; τινα;
γνώσεις καί εμπειρία; έν τή ήθικη νομολογία (2).
Σχοπος τ ή ; τοΰ Κονφουκίου διδασκαλίας ήτο
ή ει; τοΰ; άνθρώπου; άποκατάστασι; τ ή ; αρχι
κή; ουρανίου άγνύτητοτ' διό καί άπαντα τόν
βίον αύτοΰ άφιερωσεν ό άνήρ εί; τήν πρό; τόν
σκοπον τοΰτον μόρφωσιν τή ; νεότητο;. « Ή με»γίστη μου ύπηρεσία. συνείθιζενά λέγη ό αΰτά;,
«είναι ή μετά προθυμίας σπουδή πράς τήν σο»φίαν, καί ή άοκνο; τ ή ; άνθρωπότητος δι«δασκαλία».
WWWVVV

ΜΕΛΕΤΗ
επι

τοΟ Παντός ή τοΰ άναρχου
ά τελευ τή το Ί '/.oju.o'j .
(Συνέχεια ορα φυλλάδιον 13)
E . k « η Γενική Βαρύτης.

§ 3. Η έν τώ άχανεΐ τά ΙΙάν άπεργαζομενη αιώνιο; καί ανεπίδεκτο; φθοράς, ύλη
κέκτηται νόμου; άναλλοιώτου; κ α ί ' εμφύτου;
ιδιότητα;, αϊτινε; διά τ ή ; σχεσεω; τών άυ.οιϋαιων έλςεων καί ωθήσεων, συγκοατοΰσι καί
τά ελάχιστα μόρια,έςών τά σώματα συνίστάνται, και δίδουσιν εί; αΰτά διαφόοου; αορφάς
καί σχήματα, τοΰτέστι αναρίθμητου; καί θαυμασίας μεταμορφώσεις καί οΰτω; άνακαλύπτουσι τήν έ ν τ ώ Παντί ύλην, οί διά τοΰ τηλεσκο
πίου ε’ισδύοντε; εί; τάν μεμακρυσμενον χώ 3ον
θαρραλέοι αστρονόμοι, άποσυντιθεμένην εί; μυριαδας^ αστέρων, κόσμων, πλανητών, Ήλιων
κλπ., ώ; πληθΰν τουτέστι έμμορφων σωμάτων,
ατινα, ώ; έκ τής ίδιότητο;, ήν εχουσιν άπαντα
τά ύλικά σώματα εί'τε μικρά 'εΐτε μεγάλα,
ανευ ε,αιρέσεω; καί παρεκτροπή;, νά ύπόκεινται εί; τούς έμφυτου; τ -Tj ύλη νόμους, έκ τή ;
σταθερότητα; καί γενικότητο’ς τών οποίων ποολεγονται ώρισμένω; καί μετά βεβαιότητα;
απασαι αί τούτων κινήσει;, φυσικώ; θά έξασκώσιν έπ’ άλλήλων ελκτικήν τινα δύναμιν,
εύρισκομένην, κατά τήν μηχανικήν, εί; εΰθΰν
λόγον τών Μαζών, καί αντίστροφον λόγον τών
τ&τραγωνων tcov octtogtoc'TScov.
Η γή λοιπόν, ώ; νλικόν σώμα, Οά έξασκή
έφ όλων τών έπ αυτή; ύλικών σωμάτων, έλ(2) Du HaMe, description de la Chine tom.

Ii, p.
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ξιν,οίαν β μαγνήτης πρός τόν σίδηρον, ώ; τοΰτο
αρκούντως καταφαίνεται έκ τ ή ; πτώσεω; έπί
τοΰ εδάφου; λίθου έλευθέρου άφιεμένου, φαινόμενον, όπερ άν καί ώ; πρά; τήν έποψιν φαίνε
ται άπλούστατον, οΰχ’ ήττον δμω; έχρησίμευσε, ώ; οδηγός τ ή ; μεγαλοφυία;, πρό; άνα
κάλυψιν τών νόμων τ ή ; τε κινήσεω; καί γενι
κή; έλξεω; τών κόσμ.ων καί τών ήλιων, τών
ώ; φωτεινά σώματα διαυγαζόντων έν τώ σκότει τ ή ; νυκτό;.
Ήμέραν τινα ό μεγαλόνου; Νεύτων, κατακλ'.νόμενο; ύπά μηλέαν προσεβλήθη έπί κεφα
λή; ύπό τινο; καταπεσόντο; μήλου· τοΰτο ένέβαλλεν εί; παλλά; σκέψεις τόν πεοινούστατον
V
Π
/
V
/
ανόρχ, οστι; εςηγαγεν άμεσον συ|Λ7-ερασρ!.α,
ότι τό μ-ήλον βεβαίως άπεκόπη τοΰ κλάδου
εκ τίνος αιτίας καί οτι κατέπεσεν ένεκεν τή ;
έαυτοΰ βαρύτητος.Ή πτητική δμως αΰτοΰ φαν
τασία δέν ήοκέσθη έω; έδώ, άλλά προέβη καί
πορρωτερω, διότι μ,εγαλύνουσα τό δένδρον τά
εφθασε μ-έχρι τ ή ; σελήνη;, καί έσκέφθη ότι, άν
εκεί εύρισκόμ.ενον τά μήλον κατέπιπτε, φυσι
κώ; ήθελε φυλάττει βαρύτητά τινα, δι’ ή; θά
ωθείτο πρό; τήν γήν, συνεπώ; καί ή σελήνη
κειμένη έπί τό αΰτά ύψος, ωθείται ύπά τοιαύ
τ η ; τινο; δυνάμεω;· έπειδή δμω; αυτη δεν
καταπίπτει, οΰτος έζήτησε τήν αιτίαν τοΰ
φαινομένου καί συνεπέρανε τήν Κίνησιν. Ό φι
λόσοφος φωτισθείς έκ τοΰ συμβάντος, άπέδειξεν οτι, καθ’ όν τρόπον ή σελήνη κινείται περί
τήν γήν, ούτω καί άπαντες οί ΓΙλανήται περί
τον Ηλιον, έξ οΰ έξήγαγε τά άξιόλογον συμπέρασμα, ότι ό ήλιος έχει δύναμιν τινα ελκυ
στικήν, καί ότι τά περί αΰτόν κινούμενα σώ
ματα ωθούνται ύπό τίνος κεκρυμμένη; καί άκχτανικήτου δυνάμεως, βαρύτητας ή γενικής έλξεως καλουμένης ώστε, ώς ή γή έλκει τά σώ
ματα πρό; τά έαυτή; κέντρον, ούτω καί ό
ήλιο; έλκει πράς εαυτόν άπαντας τού; περί αΰτάν κινουμένου; πλανήτα;.
Τά οΰράνια σώματα άπαντα έλκονται καί
άπαντα ωθούνται μ.ετά τοσαύτη; σοφία;, ώστε
τηροΰσι εσαει την αυτήν χ αρίεσσαν αΰτών θέσιν
τήν αΰτήν αρμονικήν κίνησιν· ή έμφυτο; δαω;
τή ύλη δύναμ.ι; τοΰ νά κινώνται μ.ετά τ ή ; αΰ
τή ; τα χύτητο;, καί κατά τήν αΰτήν πάντοτε
εΰθύγραμμον διεύθυνσιν, σώμ.ατα ύλικά, αρχι
κήν τινα ώθησιν λαβόντα, άν δεν διαταραχθώσιν ύπά έξωτέρα; τινο; δυνάμεω;, μα;
αναγκάζει νά παραδεχθώμεν, ότι οί πλανήται
κινούμενοι καμπυλογράμμως, καί οΰχί εΰθυγράμμω;, ύπόκεινται εί; τοιαύτην έξωτερικήν
δύναμιν, ή τι; φυσικώ; μεταβάλλει έν τ φ διαστήματι τ ά ; διευθύνσεις των, καί ή τι; κατά
τόν Νεύτωνα βασισθέντα εί; τόν β' τοΰ Κεπλέρου νόμον, διευθύνεται πρό; τό κέντρον τοΰ
Ήλίου, θεωρουμ,ένη ώ; έλκτική δύναμίς έξ αΰ
τοΰ έκπηγάζουσα. Ά λ λ ’ έπειδή μόνη ή δύναμι; αΰτη, ήτι; καί Κεντρομόλο; καλείται, ή 
θελε τείνει νά ρίψη τοΰ; πλανήτας έπί τοΰ
Ηλίου καί προσκολήσει αΰτοΰς έπί τούτου,
έπεται οτι κατά τήν περί έλξεω; τών σωμά
των αρχήν τοΰ Αρχιμ.ήδους, συγχρόνω; ταύτη
αναπτύσσεται καί έτέρα αντίρροπο; καί ίση
δύνααις ΚεντρΛφι γ ξ καλούμενη. Ούτω λοιπόν
δύο δυνάμει; Γσαι καί αντίρροποι, ένεργοΰσαι
έπί τών Λιαφόρων πλανητικών συστημάτων,
έπιφέρουσι την θείαν αυτών αρμονικήν κίνησιν, και συνδεουσι προ; άλληλα έναομ-ανίω;
τά έπουράνια σώματα.
Επεσφράγισεν λοιπόν ό κλεινά; Νεύτων, διά
τ ή ; άςιοθαυμάστου ταύτη; καί περινουστάτης
εφευρεσεω; τ ά ; άληθεία; τών άνωτέρω έξενεχθέντων ουρανίων συστημάτων, διατυπώσα;
καί έν ιδιαίτεροι; συγγράμμασι τήν θεμ-ελιωδεστάτην ταύτην αρχήν, άρχήν μόνιμον καί
άναλλοίωτον, καθ’ όσον αείποτε καί αιωνίως
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λίθο; αφιεμενο; έλεύθερος καταπίπτει έπί τοΰ
εδάφους, καί ύπά τοΰ Γηίνου κέντρου έσαεί κα
τακρατείται, καί ουδέποτε θέλησις οίαδήποτε
θά δυνηθη νά αναχαίτιση τόν Ή λιον έν τη
τροχιά αΰτοΰ.
Ουτω λοιπόν τό σύστημ.α τοΰ άτελευτήτου
τουτου κόσμου έξήγησεν ήμΐν ή έξοδος τού
Νεύτωνος μεγαλοφυία βασισθεΐσα έπί μόνης
τ ή ; κρυφία; έκείνη; δυνάμεως, ή τ ι; ρίπτει τά
μήλον κατά γή;· ίσω; εΐσέτι εύρισκόμεθα έν
παχυλή άγνοια τ ή ; αιτία; τ ή ; ρυθμιζούση;
τα ; επουρανίου; τα ύτα ; κινήσεις, άν ό Νεύτων
(>έν κατεκλίνετο ύπά τήν μ,ηλεαν, ί'σως ήθέλαμεν τρέμει έκ φόβου, μήπω; ό άνωθεν ήμών
Ουρανό; καταπέση καί μά; κατασυντρύψη, άν
τό άνεξίγητον άλλοτε, τό θαύμα, εί; τήν λάμ.ψιν τ ή ; έπιστημ.ονική; λαμπάδα; δέν έγένετο
καταφανέ;, ώ; γεγονό; αγνώστων φυσικών δυναμ.εων. Ενταΰθα ΐσω; τ ι; έοωτήσει πού στη
ρίζονται οί άποπερατοΰντε; τήν άπειοον τών
κόσμων θέαν, άλλοι ήλιοι, οί μ,ή εχοντε; ί'σω;
ετερου; ήλίου; έλκύοντα; αΰτοΰ; κ α τ ’ έναντίαν φοράν. Ή έπιστήμη τά π/.ν διερμηνεύει.
Διά τοΰ Νεύτωνα; εΰκόλω; άπαντα τ ι;, ότι οί
κόσμοι παρουσιάζουσι συνέχειαν φυσικών αρμο
νιών τελουμ,ένων διά τών νόμων τ ή ; ελξεω;,
νόμων δηλ. σταθερών, καί παντα^οΰ έν τώ
παντί έκδηλουμένων ώ; ανεξαρτήτων καί κ υ 
ριάρχων.
(επεται συνέχεια).
ΑΝΔΡΕΑ.Σ ΟΙ ΙνΟΓίΟΜΟΠΟΤΛΟΣ
(Διδάκτωρ τών Μαθηματικών.)
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ΕΚ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΤΗΣ ΣΛ ΡΡΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ.
ΕΚ. ΤΟΤ ΓΕΡΜ ΑΝΙΚΟ Γ
♦

ύπο
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Καθηγητοΰ.

’Εν τή νοτίω Α γ γ λ ία πλησίον τ ή ; π α ίά τήν
βόρειον θάλασσαν κείμενη; εΰλιμένου έμ.πορικής πόλεω; 'Γαρμούθη;, εύρίσκομεν τό μικρόν
χωρίον Καί^τωρον, ένθα κατώκει πρό 60 σχε
δόν ετών πτω χό; ξυλουργό; όνομ,αζόμενο; Μαρ
τίνο;. Ουτο; κατα τον Ιούλιον τοΰ έτου;
1791 έγέννησε τέκνον θήλυ, τό όποιον, επειδή
ή μήτηρ και ή μ,άμμη είχον τά αΰτό δνομ.α.
ωνομασθη Σκρρα. Αλλ αμφότεροι οί γονεϊ;άπεθανον, χωρί; νά ί'όωσιν αΰξανόαενον το αόνον
τέκνον των, ταχέω; ό εΐ; μετά τόν άλλον,
καί ή μ,όλις διετή; Σάρρα έκομ.ίσθη πρά; τήν
μαμ,μην τ η ;, ή τι; κατώκει ει; τό αΰτό ^ωοίον
και η οποία ήτο πολύ ευσεβή; γυνή, άοωσιωμένη έν άπλή ταπεινοφροσύνη τής καοδίας
ει; τον Κύριον πάντων, διότι οΰτος διά πολλών
συμφορών καί λυπών τήν εί^εν οδηγήσει.
Ή μικρά Σάρρα Μαρτίνου ήτο τά μόνον συγ
γενές ον, τό όποιον ειχε μείνει εί; τήν δυστυχή γραίαν έν τώ κόσμω, το μόνον, δπερ άπετέλει δλην τήν χαράν τη;· δΟεν έτρεφε καί
έφύλαττε τό έγγονάκι τ η ; ώ; τήν κόρην τοΰ
οφθαλμού τη ;, καί ώ; αί πλεΐσται προμήτορες
κάμνουσι, πάντοτε εσ^επτετο νά δώση εί; αύτό
τΰ κάλλιστον πάντων, άπερ ειχε. ’Επειδή δμω;
δέν έγνώριζε καλλίτερόν τι πιρά τά εΰαγγέλιον, οπερ εί; μακράν πλήρη μεταβολών ζωήν
αυτο ώς το πολυτιμ.ότατον καί τό μ.όνον π α ραμένον αγαθόν είχε γνωρίσει, μετέδωκεν ένωρι; ει; τό παιδίον τόν θησαυρόν τοΰτον κατ’
εκείνα; τά ; ήμ,έρα;, καθ’ ά; ή μ.ικρά Σάρρα
ακόμη εκάθητο έπί τών γονάτων τ η ; καί
μέ παιδικόν τρόπον έπαιζε μέ τ ά ; ταινίας
τοΰ χιονολεύκου αΰτή; κεκουφάλου, δστι; πε-
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ριεβαλλε το σοβαρόν δυρρυτιδωμένον πρόσωπον μέ τα τών προσφιλών γαλήνιων οφθαλ
μών, καί διηγείτο ώ; καλή γερόντισσα περί
τού Ιησοΰ Χριστού καί τήν έδίδασκε τοΰ; ώ
ραίους στίχους :
Ά κ ό μ η είμαι έγώ μικρή
καί ή καρδιά μ.ου καθαρή.

Δεν πρέπει άλλος νά έμ.πη
παρ’ό Χρίστος μ.έσα σ’ αύτή.
Κατόπιν ή Σάρρα δτε ήδη ήδύνατο έπί τοΰ
μικρού θρανίου νά κάθηται παρά τούς πόδας τής
μάμμη;, ένώ αύτη ύφαινεν, έκράτει τήν μ,εγάλην μέ εικόνα·; άγίαν γραφήν εί; τά γόνατά
τ η ;, καί παρετήρειτά; εικόνα;τών ώραίων ιστο
ριών, τά ; όποία; ή γερόντισσα έκ νέου καί πάν
τοτε έκ νέου διηγείτο. Τούτο ήτο καλόν, άλλά
δυστυχώ; δέν έμεινεν ούτω έπί πολύν χρόνον.
Κατά τα δωδέκατον έτο; τ ή ; ήλικίας τη;
δέν ήθελ>εν ή Σάρρα νά γνωρίζη τίποτε έκ τ ή ;
Γραφή; καί τών ιστοριών τ η ;, μάλιστα έλησμόνει συχνάκι; τήν προσευχήν τη;· καί ότε
ή μάμμ.η τήν ένεθύμιζε τοΰτο, έκείνη έλεγε :
« Ο άγαπητός Θεός ήξεύρει βέβαια, τί ^ρειάζομ,αι εγώ, καί θά μοΰ τά δώση άφ’ έαυτοΰ.»
Δέν όμ.οιάζει τοΰτο μ.έ τά ώ; έάν τά μ,ικοόν
αμ.αθε; κοράσιον τού χωρίου νά έπήγαινεν εί;
τά σχολεΐον καί έδιδάσκετο ύπό τών ψυχρών
την όιάνοαν γυναικών καί τών αΰταοέσκων
άνδρών ; Διότι πολλάκι; άκούει τ ι; εί; τήν
έποχήν μας τοιαύτας λέξεις, · καί οί γέροντες
αΰτάς άνά στόμα, νομίζουσιν δτι άποδεικνύουσιν ούτω δτι εΐνε πεφωτισμ.ένοι καί υψηλής
παιδεία; άνθρωποι, ίστάμενοι πολύ ύπεράνω
τοΰ όυστυχοΰς άμ.αθοΰς λαού, καί ότι πεοί
το ιο ύ τω ν

πραγμάτω ν

π ά ν τ ο τ ε κύ ρ ο ς .

οί

Λέγο[Λεν

λόγοι

τω ν
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λίαν φέρουσιν άνά στόμα, διότι δέν θέλομεν
να πιστευσωμεν, ότι τοσον ξηρά καί νε^ρά καί
κενη είνε ή κ.αρδία των. Εκεΐ κρύπτεται ίσως
ακομ.η σπόρο; τ ι; πίστεω;, καί έρχεται ή ώρα,
καθ ήν είτε μετά χαρά; εί'τε πόνου έκρήγνυται εκ τ ή ; καρδία; προσευχή άγωνίας ή εΰχαριστίας εν τώ σιωπηλω δωμ.ατίω. ήν έντοέπετα ι προ τών ανθρώπων νά κάμ,η. ’Ορθόν καί
καλάν βεβαίως δέν εινε τοΰτο.
Γην εκ τών άπλών διηγημ,άτων τής γρα
φή; τερψιν είχεν άπολεσει ή Σάρρα Μαρτίνου,
αφ ότου εν άγνοια τ ή ; μάμμη; τ η ; έμ.αθε
να προμηθευηται έκ τινο; δανειζούση; βιβλιο
θήκη; βιβλία, τά όποια συνετέλεσαν ώστε ή
Σαρρα τελο; πλήρη άηδίαν νά αισθάνεται πρό;
τον λόγον τοΰ Θεοΰ. Ή μάμμη έλυπεΐτο διά
τούτο τοσον πολυ, ώστε έκ τών πολλών π ι
κρών δακρύων τά φώ; τών οφθαλμών τ η ; σχε
δόν όλο τελώ; απεσβέ',θη. Ά λ λ ά τί ήδύνατο
άλλο νά κάμνη διά τά άπομωρανθέν παιδίον
παρα εν διαπυρω προσευχή νά τά συνιστα είς
τόν θεόν καί πράς την ταλαίπωρον παραπεπλανημ,ενην νά φέρεται μετ’ άγάπης καί ύπομονής, ήτις οΰδέποτε άποκάμνει οΰδέ π ι
κραίνεται.
Τών δικαίων δμω; ή προσευχή ισχύει πολύ,
δταν είνε σοβαρά. Ό μακρόθυμος Θεός άνέλαβεν ό ίδιος τήν οδηγίαν τή; Σάρρα;·διά χοονια; ασθένεια; ήτο δεδεσμευμένη εί; τήν κλί
νην. Τώρα δέν ήδύνατο νά προμηθευθή τά μ.ετά
τόση; επιθυμία; άναγινωσκόμενα μνθιστορήματα, μ,άλιοτα εφχνη προσέτι ω; νά έχασαν
ταϋτχ αιφν/,δ.&ι; τάν θελγητοον δ.’ αΰτή/.
Η Σαορα εποθει καλλίτερόν τΛ* εΰτυχής τις
σύμπτωσις έφερε τά έργα τοΰ Σαιξπήρου, Ίόνσωνος και Αδδισώνος εί; τ ά ; χεΐράς τη;· ούτω
δε έμορφώθη διά τών προϊόντων τ ή ; βρετανικής
ποιήσεω; παλυ ύπεράνω τή; άπλή; κοινωνικής
θέσεώς της.
Εν τούτω είχε γείνει δεκχπενταέτις, καί ή
συνετή μάμμη αίσθανομ,ένη τήν προσέγγισιν
τοΰ θανάτου της καί θέλουσανά φέρη τήν Σάρ-

ραν ει; κατάστασι /, ώστε νά δύναται νά φροντίζη περί τ η ; διατηρήσεώς της, έφεοε τήν νεαράν κόρην παρά τινα ράπτοιαν γυναικείων εν
δυμάτων πρός διδασκαλίαν. Ή Σάρα ήτο επι
μελή; καί έγεινε μετ’ ολίγον επιτήδεια ράπτρια, άλλά π»ρί τού Κυρίου καί Θεοΰ τ η ;
ολίγον τη έμελλε.
«Ή μη ν νεκρά εί; τ ά ; άμαοτία; μου, άπεξενωμ-ένη τ ή ; παρά τοΰ θεοΰ ζωή;» γράφει περί
τού χρόνου έκείνου ή ιδία Σάρα, «άλλά καί ή
επ'.μ.έλειά μου έν τώ έργω μ.ου πρό; άπόκτησιν τών πρά; τά ζήν άνχγκα ων, άν καί καθ’
εαυτην νόμιμα; κϊ.ί ύπό τοΰ καθήκοντα; ύπαγορευομένη, όμ.ω; έ/.ηλιδοΰτο ύπό τών κινούντων αυτήν ελατηρίων, διότι οΰχί ό Θεά; ήτο
το κέντρον αυτή;, άλλά ματαία κενή φιλαυ
τία ήτο τά είδωλον, εί; ό τά πάντα άνεφέροντο.»
Οσον καί άν έζη άποκεχωρισμένη ή Σαρρα
Μαρτίνου έν τώ μ.ικρώ χωρίω τη ; παρά τήν
δυστυχή γραίαν μάμμην, δέν ήτο δμω; άπηλλαγμενη δοκιμασιών, ών κύριον θέατρον συχνά
κι; άπατηλώ; νομίζομ.εν τάν παντοδαπάν κό
σμον. Πλησίον τή ; σιωπηλή; κατοικία; τ η ;
έζη οικογένεια ύψηλοτέρχ; τάξεω;, ή τ ι; καί
εί; την πρωϊμωτάτην ήλικίαν ήρέσκετο εί; τήν
Σάοραν. Η κυρία μ,ή εχουσα ιδίαν θυγατέρα
ηγαπα πολυ νά βλέπη περί έαυτήν τό νεαοόν
κοράσιον, καί ό άνήρ τ η ; έτέρπετο διά τήν νοημ,οσύνην του, διά τήν ταχεΐαν άντίληψίν του,
καί έπεθύμει εΰχαρίστω; νά συνομιλη μέ αΰτο.
O jo v τοΰτο έξ ένό; συνετέλει εί; τήν
εξωτερικήν μ,όρφωσιν τη; Σάρρχς, τόσον ολέ
θρια εγεινεν άφ έτέρου ή συναναστροφή αύτη
δι αυτήν. Ο γέρων, άνήρ πολυμαθής, έτίμα
λίαν την γαλλικήν ελευθεροφροσύνην, καί μετεχειρίζετο τήν οξύνοιάν του, κ ατ’ έζοχήν όπως
ευρη εν τη άγία Γραφή φαινομένας διαφωνίας
η διφορούμενα χωρία, τά όποια έν γένει έφήρμοζε κατά κοσμικόν τρόπον καί άφηρει τήν
ίεράν των έννοιαν. Τά σκώμματα τ #αΰτα δέν
έμειναν άνευ επιρροή; έπί τήν Σάρραν, καί ή
άπέχθειά τη ; πρός τήν γραοήν διά τούτων
f
Ρ
f
!
*
ελκμ.οανε πάντοτε νεαν τροφήν μάλιστα ή αέ
ραν τινά δεν ήδύνατο πλέον νά ύπαφέίη τήν
δψιν τή ; γηραια; μάμμ.η ς της, άναγινωσκούση; τήν γραφήν· διό κατέλιπεν αίφνιδίω; τό
δωμάτιαν, καί έκρυψε τάς δύο γραφά;, αΐτινε; ανήκαν εί; τήν άποθανοΰσαν μητέρα της,
ύπο διάφορα σκεύη, ΐνα μή ταράσσηται πλέον
εκ τής οψεώς των.
Κ χ τά τήν άρχήν τοΰ δεκάτου έννάτου έτους
τ ή ; ήλικίας της έπορεύθη ή Σάρρα ώραίαν τινά
Κυριακή; πρωίαν πρά; τή·< ' Γαρμαύθην, δπω;
δανεισθη έν τη πόλει νέα βιβλία, καί έν τούτω
συγχρόνω; νά θαυμασθη καθ’ όδόν διά τήν
νεχν ώραίαν τ ή ; Κυριακή; καλύπτραν τη;. Φί
λην τινά, ήν ήθελε νά έπισκεφθη, δέν εύρεν
εν τη οικία της. καί τό βιβλιοπωλεΐον, καθ’
άς ώρα; έτελεΐτο ή λειτουργία, ήτο κεκλεισμ.ένον. Ενεκχ τούτου ή Σάρρα Μαρτίνου έκ περιεργείχ; καί έπειδή οΰδέν είχε νά πράξη, είσήλθενεί; τήν πρώτην εκκλησίαν, έξης διήρχετο.
Ο ίεροκήρυξ είχεν ώς κείμενον τήν ρήσιν :
Επειδή γνωρίζομεν, δτι ό Κύριος είνε φοβε
ρός, φερόμεθα καλώς πράς τούς ανθρώπους,
άλλ’ είς τάν Θεόν είμεθα φανεροί-— καί ό α 
πλούς ένδόμυχος τρόπος, μέ τόν όποιον τήν
άνέπτυσσεν, έκαμε τήν Σάρραν μ.ετ’ ολίγον
μάλλον νά ένδιαφέρηται, ή ώ; έσκέπτετο.’Όσω
δε μάλλον ήκρο2 το, τοσούτω μάλλον αί λέξεις
τής γραφή; ώ; ξίφη είσέδυον εί; τήν ψυχήν
τ ή ; νέα; άπιστου κόρη;. Ό ίεροκήρυξ ώμίλησε
περί τών άνθρώπων, εί; ού; ή πρό; τόν Σωτήρα
των πίστις ναι μέν έν τν) τρυφεοά ήλικία ύπό
εΰσεβών γονέων καί πιστών διδασκάλων ένεφυτεύθη, οί όποιοι δμ.ως κατόπιν τοσαύτην κο- ]
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σμικήν σύνεσιν κχί απατηλήν σοφίαν είχον
είσδεχθή, ώστε θεωροΰσι τό Εΰαγγέλιον λίαν
άφελ;ώ, καί αίσχύνονται μάλιστα δι’ αΰτό.
Διότι ή ύπερηφανία καί ή ματαιότης έρχεται
ύπό τόν μ,ανδύαν τής συνέσεως είς τήν άνθρωπίνην καρδίαν, ήτις τότε πεοιπίπτει εις πολυειδεΐς μωρίας, άγαπα τά φαινόμενον άντί
τής άληθείας, έξωτερικώ; μέν υποκρίνεται αρε
τήν καί καθαρότητα ψυχή;, έσωτερικώ; δέ
διεστραμ,μ.έναι κλίσει; άναβαίνουσι καί καταβχίνουσι καί τελευταΐον γεννώσι τήν πρό; τάν
κόσμον ηδονήν, ήτις αρχίζει ήδη νά διοικη,
μεχ?ι;
τ ° εν βήμα τ ή ; αμαρτία; έπάγεται
έτερον. Καί τότε έρχεται βραδέως μέν, άλλ’
άσφαΛώς ή μετάνοια καί ούτε ησυχίαν ούτε
ανάπαυσιν δίδει εί; τού; άποικορανθέντας, καί
άν τ ά ; μ.εγίστας άπέλπιδα; προσπάθεια; κα
τέβαλλαν, δπω; έκκωφάνωσι τήν εσωτερικήν
άγωνίαν ή άπαλλ^αγώσιν αύτής. Πράς τοιούτου; λοιπόν παραπλανηθέντα; πρέπει έκαστο;
χριστιανό; νά έχη επιείκειαν καί πολλήν υπο
μονήν* πρέπει μ.άλιστα μ.ετά πάση; αγάπη?
νά ζητη νά τού; είσαγάγη πάλιν ε ’; τήν άγάπην
τοΰ Κυρίου, 'ίνα γείνη ούτα; σωτήρ αΰτών έν
τη μ,εγάλη δυστυχία των, καί νά αίσθανθώσι
τήν παρηγορίαν τού λόγου του : «Πορεύου εΐι
ειρήνην καί μηκέτι άμάρτανε κτλ.
Η Σάρρα ώ; όνειαευομένη άπήλθεν έκ τής
εκκλησίας· είχε τν'ιν καρδίαν τοσαύτης θλίψεως
μεστήν, τούς οφθαλμού; πλήρει; δακρύοιν και
έλησμ.όνησεν έκ τούτου τά βιβλία καί τήν φί
λην* πλήρη; σκέψεων έπέστοε^εν εί; τήν π α 
τρίδα, χωρί; νά προσέχη εί; τά άσμ.ατα τών
πτηνών, εί; τήν δροσίζουσκν εΰωδίαν τ ή ; νεα
ρά; χλόη;, ή τ ι; ήτο έστρωμένη έπί τών λει
μώνων. Διερχομένη δέ διά τοΰ νεκροταφείου,
οπου οί άπό πολλοΰ άποκοιμηθέντε; γονεΐ; τ η ;
ησύχαζαν, ήναγκάσθη νά ένθυμηθη τήν μη
τέρα της, ή τι; καί τόν λόγον τοΰ Θεοΰ ή γά 
πα, ώ; ή μάμμη έλεγεν, καί τή; όποία; τήν
Γραφήν ή Σάρρα είχε κρύψει. Καί προσέτι δέν
έλησμ.όνει τού; λόγου; τού ιεροκήρυκας : «Αί
προσευχαί τής μ,ητρός είνε φύλακες τοΰ τ έ 
κνου τη ; ώ; άγγελοι καί θέλουσι νά άποτρέψωσι τόν θάνατον άπό τή ; καρδία; του.»^ Ά χ !
άν ήξευοε μ.όνον έξ έαυτή; νά κρυφθη ! Διότι
τώρα έβλεπεν αίφνης τήν πλάνην της, τήν μα
κράν τ η ; άποτύφλωσιν,καί εΰχαρίστω; θά έπέστρεφεν εί; τήν στενήν όδόν, ή τι; ναι μ.έν πε
ριπαίζεται ύπό τών σοφών τοΰ κόσμου τούτου,
άλλ’ ήτις μόνη πρός μακαοιότητα άγει. Δέν
ήδύνατο δμως διά μ.ιας νά άποβάλη τάς αμ
φιβολίας τη ;, τήν άπέχθειάν της πρός τό εΰ
αγγέλιον· τά δίκτυα, δι’ ών ή ψυχή τη; ήτο
περιπεπλεγμένη, δέν ήδύναντο τόσον ταχέω;
νά διασχισθώσι. Καί κατώρθωσεν ό φίλο; έκεΐ
νο; διά τών σκωμ.μ.άτων ταυ νά έξαλείψη τήν
έντύπωσιν, ήν έξ έκείνου τοΰ κηρύγματος είχεν
άποκομίσει· διότι παρατηρήσας πώς ανήσυ
χος ή νεανις καί πώς αβέβαιο; εί; τήν μέχρι
τοΰδε πίστιν τ η ; κατέστη είπε μειδιών : «Τά
θέλγητρον τοΰ νεοφανοΰ; σέ έχει διαφθείρει·
δλα πάλιν θά τά λησμονήσης.» Καί άν καί ή
Σάρρα τη άπεκρίθη : «έλπίζω, δτι δέν θά είνε
ούτω· διότι δ,τι τώρα αισθάνομαι είνε τόσον
πολύτιμον, ώστε οΰδέποτε ήθελον πάλιν στερηθή» άλλ’ δμω; ικανόν καιρόν άφήκε νά παρέλθη, χωρί; νά έπισκεφθή πάλιν τήν έκκλησίαν έκείνη,ν διότι εύρισκεν άκόυ.η τήν παλαιάν ήδονήν εί; τ ά ; διαχύσεις καί μ.ικρά; τέρψεις, αΐτινες ύπό τοΰ φίλου ζεύγους τη παρεσκευάζοντο. ’Εν τοσούτω άπό καιρού είς καιρόν ήρχετο πάλιν είς τήν καρδίαν τη ; τό αίσθημ,α έκεΐνο τη; μ.ετανοίας καί ανησυχία;·
διότι ό Κύριο; τήν ήκολούθει, ώ; πιστός ποιμ.ήν τό παραπλανηθέν καί έφελκυσθεν πρόβατον. Έ ν τοιαύτη διαθέσει ούσα έζήτει μέν π α -
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οηγορίαν είς ψυχωφελές τι βϊβλιον, άλλά τό τήν υπηρεσίαν τοΰ ουρανίου Κυρ ου της.
σος ήτο ό φόβος τν,ς άπό τής άγίας γραφής,
Πόσον προσφιλώς ήξευρε νά διηγήται είς
ώστε δέν ήθελε νά ύπάγη εις τήν πηγήν πά- τα τριάκοντα εως τεσσαράκοντα μέ ράκη κεσνις παρηγορίας, όπως ζητήσγι φώς, χαράν καί καλυμμένα έπαιτοΰντα παιδία, μεταξύ τών
ειρήνην εκεί, όπου [/.όνον εύρίσκονται τά αγα όπβίων τωρα κατά πάσαν κυριακήν μεταμεθά ταΰτα.
σημβρίαν διήγε, περί τοΰ Κυρίου Ίησοΰ Χρι
Οϋτω παρήλθε καί tv ετι ετος, καθ' ο ή στού, όστις τούς πειναλέους είστία, τούς χω 
Σάρρα την εργασίαν τνϊς μετά μεγάλης έπιμε- λούς καί άσθενεΐς ιάτρευε, τόν Λάζαρον καί
λείας έξήσκει. Εσπέραν τινά, δτε ό φθινο τον εκ τής Ναιννέον εΐχεν άναστήσει, καί τόσον
πωρινός άνεμος έσύριζε διά τών δένδρων καί πολύ φίλος τών παιδιών εΐχεν υπάρξει. Οί μι
τά τελευταία φύλλα διέσειεν, ένέσκηψεν είς κροί ούτοι άκροαταί, οΐτινες καθ’ δλην τήν
τήν καρόίαν της μετ’ απείρου άθυμίας ή σκέ- εβδομάδα άνά τάς όδούς έπγ,τουν ή είς τά ερ
ψις περί τοΰ φβαρτοΰ πάντων τών έπί γής γοστάσια είργάζοντο, ούδέποτε εΐχον άκούσει
πραγμάτων· έλαβε βιβλίον τι, 'ίνα διαχυθή, τινά νά όμιλή ποός αύτά μέ τόσην άγάπην,
άλλ ύπήοχε φωνή τις εν αυτή, πρός ήν δέν ήδύ μέ τόσην πιστήν φροντίδα νά έπιμελήται
νατο νά κωφεύστ). Τότε έζήτησε τό Εύαγγέ αυτών, καί προσεκολλήθησαν μετ’ όλίγον μετά
λιον καί ήρχισε νά άναγινώσκή είς τό 9 καί συγκινητικής άφοσιώσεως είς τήν διδασκάλισ11 κεφ. τής πρός'Ρωμαίους επιστολής: «δέν σάν των. Καί διά τών παιδίων, τά όποΐα τή
κεΐται έν τή θελήσει καί τή σπουδή τίνος, διηγούντο έμπιστευτικώς περί τών κ α τ’ οίκον,
άλλ’ έν τή χάριτι τοΰ Θεοΰ». Αί λέξεις αύ- εμαθεν ή Σάρρα καί τούς γονείς έγγύτερον νά
ται διήγειραν κόσμον ολον σκέψεων είς τήν ψυ γνωρίσν)* έγνώριζε μ ετ’ όλίγον πού προτρεχήν της. Τή έγίνετο μάλλον καί μάλλον σα~ ί πτικοΰ ή παρηγορικοΰ τίνος λόγου ήτο χρεία,
φέστερον οτι τό πλάσμα απέναντι τοΰ πλά ; καί μετά τόσχολ.εΐον, πριν ή έπιστρέψϊ) είς τήν
στου ούδέν όιχαίωιια έχει, άλλ’ είς τήν έλευθέ- πατρίδα της διά τών έρήμων άγοών, άνέβαιραν αυτοΰ χάριν μόνον πρέπει ταπεινόφρον νά νεν είς τοΰτο ή έκεΐνο τό υπερώον, διέλυε δια
θέσγ] τήν πεποίθησίν του, καί οτι ή θέλησις φοράς, περιέβλεπε τούς άσθενεΐς καί διηγείτο
καί ή σπουδή ένός ανθρώπου δέν είνε αίτια, εις τούς άθύμους περί τής ίσχυρας δυνάμεως
ώστε νά δέχεται τά δώρα τής χάριτος τοΰ τοΰ Ευαγγελίου, ήν έν τή ιδία καρδία της
0 εοΰ, οτι ούδέν έν τώ άνθρώπω
δύναται νά εΐχεν αίσθανθή.— 'Η ενέργεια της έδειξε μετ’
πράςτι τοΰτο, άλλ’ είνε μόνον εύσπλανχνία τοΰ ολίγον ώραιότατα άποτελέσματα. Κοράσιον
Θεοΰ. Κ α τ’ όλίγον διεσχίζετο διά τής θεωρίας δέκα έτών ήσθένησεν αίφνης καί άπέθανε μετ’
ταύτης τό κάλυμμα τής πλάνης· έντρέπετο ολίγας ήμέρας, όλως παραδεδομένον είς τήν
διά τήν σκληρότητα τής καρδίας της καί θέλησιν τοΰ θεοΰ του, δν διά τών προσευχών
κατέφευγεν είς τήν χάριν τοΰ Θεοΰ έν τώ τής Σάρρας Μαρτίνου είχε γνωρίσει καί αγα
Υίώ του, ού τήν κλήσιν ήδη Ϋ,σΟάνετο: «’Έ λ  πήσει· τό παιδίον δέν γισΟάνετο τήν πικρίαν
θετε πρός με οί τεταλαιπωρημένοι καί βεβα- τοΰ προώρου θανάτου του, άλλ’ εχαιρε, δτι μετ’
ρυμένοι, έγώ θέλω σάς άνακουφίσει». Ή σθά- ολίγον θά ΐδν] κατά πρόσωπον τόν Κύοιόν του,
νετο έαυτήν διά τούτου έξιλασμένην μέ τόν όστις καθιστά μακαρίους τούς αγαπώντας
Θεόν καί τόν περιέβαλλε πλήρης ευγνωμοσύνης αύτόν.
καί αγάπης. Ούτως εΐχεν εύρεϊ τήν άπό πολΆ φ ’ έαυτοΰ έμάνθανε τό t δεκαετές κοράλοΰ ποθουμένην γαλήνην καί πηγήν καθαρας σιον καθ’ έκάστην μάλλον καί μάλλον, δτι ό
μακαριότητας· ήδύνατο πάλιν νά προσεύχεται, Θεός ό ίδιος κυρίως είς τό νέον του έπάγγελκαί εγεινεν εύθυμος καί ήσυχος όπως τόν και μα τό είχε λάβει έν τφ σχολείφ του.
ρόν, καθ όν είς τά γόνατα τής γηραιας μάμΌ σ ω μάλλον παρετήρει ή Σάρρα πόσον ευτυ
μης έκάθητο καί ήκουεν αύτήν διηγουαένην χείς είνε οΐ πτωχότατοι, άν μόνον δεχΟώσι
τάς ώραίας ιστορίας τή; γραφής, ών τό ούρά- τόν θησαυρόν τοΰ Ευαγγελίου καί τρώγωσι
νιον νόημα έν τή καθαρα καρδία λαμπρότερον τόν άληθή άρτον τής ζωή:, τοσούτω μάλλον
ήδη καί θερμότερον νισθάνετο, καί ήτο ώς έάν ηύξανεν ή πίστις είς τήν καρδίαν της καί μέ
εύρίσκετο είς τόν οίκον της, ώς έάν καί δι’ αύτήν ή χαρά τοΰ νά μεταδώση τό αγαθόν
αυτήν ύπό τών μακαρίων γονέων συμπόσιον τοΰτο είς δλοος τού; τεθλιμμένους καί έγκακαί χαρά διά τήν επιστροφήν της νά παρε- ταλελειμμένους, έφ’ δσον ήδύνατο ν’ άποκτήσν)
σκευάζετο.
επιρροήν. Ή πρός τοΰτο ευκαιρία έμελλε μετ’
«Εύροΰσα», γράφει ήΣάρρα Μαρτίνου ή ιδία, όλίγον ετι δαψιλέστερον νά προσενεχθή. Ό πό
«ήδη ειρήνην, προσέβλεπον λατρεύουσα καί θος, ον πρό πολλοΰ έτρεφε, νά έργάζητ.αι έν
ευχαριστούσα άνω πρός τόν Θεόν μου καί τή φυλακή, ήδη έξεπληρώθη.
Σωτήρα, όστ ΐς μέ ήλευθέρωσεν έκ τής δου- j
λείας τ ή ; ^.αοτίας καί μέ έφερε έκ τοΰ θα- ]
νάτου είς τ ήν ζωήν. Καί τώρα έν τή λαμ- |
ΕίΣ TO KANAPiNl MOV.
πρα έλεοΟερία:, ήν ό Χριστός μοί έδωκε, τι- !
σθανόμην τ ήν όοαήν ra παράσγω xcd ραρτΰ- ·,
Χαϊδεμένο μικρό καναρίνι,
ριον zijr try) ώ/ονος ix] a -T»c fioi i παρεκαλουν ι
σε κλουβί χρυσωμένο, λεπτό
7
» 7
'
e
r
t
τόν Κύριον νά μοΰ άνοιξη μίαν θύραν ,ά j
ειχα , κ ητον ή μ.ονη φροντις »χο »,
υπηρετώ t οΰς άδεΛρούς por, καί ινο,ς, to f υ- ι
τ' αγα πο ύ σα πολ ύ , κ’ ή ψυχή μου,
α γγέ-ltor άνά ffi/a c εχοι·πα, xcu ά.ΙΛους όδί\δέν έφρόντιζ’ ή μόνο γ ι ’ αύτό.
γήπω f i x τί/r ε υ ^ γ η ρ έ η /ν πηγψ 'ι έχ τής (ποιας
Τήν ήμέρα μαζύ του ώμιλοΰσα,
εγώ τόσον πΛονοΙιος
άντΛησει.
καί τοΰ έδιδα x U i a φιλιά,
Καί ό Θεός, όστις μάλλον και μάλλον την
τήν δέ νύκτα ; Όυμούμην μέ πόνο
ειχεν άγαπήσει καί έλκύσει είς εαυτόν, έδωTb μικρ'ο καναρίνι πώς μόνο,
δέν ζεσταίν’ ή θερμή μ ’ άγκαλ2ά.
κε μ ετ’όλίγον είς τήν Σάρραν Μαρτίνου τό αίΠλήν χαράματα σάν έξυπνοΰσε,
τηθέν σταδιον τή : ένεργείας. Επισκ,εφθεΐσά
κ’ ήρχ,ιζ’ άσμα νά ψάλλη γλυκ&
ποτε τήν πόλιν ήρωτήθη π α ρ ά τίνος γνωρίμου,
λησμονούσα τής νύκτας τίιν πόνο
μήπως έ χ γ όρεξιν, νά δεχθή τήν θέσιν έκουλησμονούσα πώς μ ’ άφηνε μόνο
σίας διδασκαλίσσης έν τώ κυριακώ σχολείω
ε κ rb σκότος τής νύκτας νά ζώ.
τών πτωχών παιδιών. Έννοήσασα ευθύς ή
Καθ’ αύγή μέ γλυκύ μ ’ έξυπνουσε,
Σάρρα,ότι έν τούτφ ήθελε λάβει ευκαιρίαν νά
τραγουδάκι κ’ έ γ ’ ολος χαρά,
γνωρίσΥ] είς τά παιδία τόν λόγον τοϋ Θεοΰ,
«Καναρίνι μου, τουλεγα, φώς μου
είσήλθε πλήρης ευγνωμοσύνης καί χαράς είς
«μή μ ’ άφήσης γλυκύ δνειρόν μου
ΤΓΜ ΟΓΙΆΦ ΕΙΟλ

ΣΩ Κ ΡΑ ΤΟ ΤΣ

ΠΕΡ.

«α» μοΰ φύγης μοΰ φεύγ’ ή καρδιάTb χρυσό του κεφάλι ’κινούσε
κ’ άσμα ’τόνιζε τότε γλυκ&,
σάν νά μουλεγε «δέν 6ά σ’ άφήσω,
«στb κλουβί σου κλεισμε'νο θά ζήσω’
»γ^ά σέ μόνον γΐά σέ, τραγουδά;.
Πλήν τά χΐόν,ΐα σάν έ'λίωσαν κ’ είδε
πώς ’πρασίν’ ή γη, τά κλαδιά,
ενα ά’λλο πουλί τό πλανάιι
καί μαζύ του μοΰ φεύγει καί πάει
στά κλαδάκ,ΐα νά κάμη φ ο ^ ά !
ΤΩ ! π ου λ ά κ ι! κανείς δέν θ’ άκούση
τό γλυκύ σου τραγοΰδ’ ώς έγώ !
Δέν ειν’ άνοιξη πλέον

γΧ% ’μένα I

Τά κλαδιά ’ναι γΐά μέ χιονισμένα 1
Μέρα νύκτα γΐά σέ θά θρηνώ.
Έ ν Ταϊγανίω τη 15 ’Ιουνίου 1 880.
Κ ΙΚ ΟΛΑΟΣ ΑΙΒΔ.ΡΗΣ
Ιατρός.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
ΑΛτΑΤΟΛΙΚί)Σ ΑΣΤΙΙΡ έφημερίς φιλολογική,
κλησιαστική καί της δημοσίας εκπαιδεύσεως.

’Εκ

Οί έκ Βουλγαρίας πράκτορες. ’Ιδιαιτέρα έκ Β ι β 
λίων αλληλογραφία. Ε λ λ ά ς Έκκληστική ('Η ανεξαρ
τησία τής Σέρβικης ’Εκκλησίας. — 'Η «Θρησκευτική
Φωνή» ’Αθηνών = 'Η έν Χάλκη θεολ. σχολή. — 'Ηρακλείας.— Είρηνουπόλεως-— Κισσάμου καί Σέλινου. —
Μοσχονησίων εγκύκλιος περί ιερατικής σχολής). ’Εκ
παιδευτικά (Παρθεναγω·;ειον Παλλάδος — Μοσχόπολις
— Ε λλη νική σχολή Είσοδείων —Ευαγγελική σχολή—
Τά έν Φιλιππουπόλει Ζαρίφεια— 'H έν Φαναρίω π α 
τριαρχική δημοτική σχ_ολή). Βιβλιογραφίαι (Άθήναιον
— Θρησκευτική Φωνή — Βύρων). ΤελευταΤαι εκκλησιαστικαί ειδήσεις, (Πισπιδειας— Μυδεων— Ά μ,φιπόλεως —Σαμαρτσίδης— Λήμνου— ’Αρχιμανδρίτης Φω
τεινός). Είδοποίησις. Διάφορα.
ΣΕΡΑΓΙΕΙΟΝ μηνιαΤον Περιοδικόν
’Ανακαλύψεις Νορδινζώλ — 'Ιστορία τών φυλακών
τής Γαλλίας (συνέχεια) — Αί έκ τής Φύσεως τέρψεις
(συνέχεια). Λόγος έκφωνηθεις έν τή 'Ελλ. ’Εκκλησία
Μασσαλίας κατά τήν ήμέραν τοΰ Κύαγγελισμοΰ ύπό
τοΰ Μ. Ποωτοσυγγέλου Γ . Κ α λ λ ιγα — Έργασίαι καί
έργάται

έν τή άρχαία Έλλάδι (συνέχεια). — 'Ιστο

ρική Γεωγραφία τής αρχαίας Ε λλά δος

(συνέχεια)—

Μύρια οσα— Στατιστική — Βιβλιογραφία. — Ποίησις.
ΕΥΞΕΙΧΘΣ Π 0 \Τ , » 2 σύγγραμμα Περιοδικόν έβδομαοιαΤον έκδιδόμενον έν Τραπεζοΰντι. Περιεχόμνα —
Αί μεταναστεύσεις. Πεοί Γυμναστικής.— Γλωσσολογικά — Μηχαναί ραψίματος κινούμεναι ύπό

τών κυ-

νών. — Ποικίλα — Εσωτερικά.— Κανονισμός τής είσπράςεως τών φόρων.— Περί είσπρακτόρων καί του τρό
που τής εισπράξεως τών φόρων έν γενει.— Ποιήσεις |
Αινίγματα· ·

II ΛΙΛΠΛΑΣΙΣ ΤΩ\ ΠΑΙΛ2Ν

‘Έ το ς Β'. Ά ρ ιθ . 7.
H E P IE X O M E N A

Κείμενον. Έξθ'/ή καί Πόλις (ποίημα) ύπ'ο’Αλεξ.
Κ ατακ.υ ζηνοΰ.— Τό Ποτήριον τών δακρύων ύπό Α ί μυλίου Είμαομένου.— Τά Δαμάσκηνα ύπό Σταυ.ατίνας Π. Π — ’Αδελφική ά γ ά π η . — 'Ο Π απαγά λος.—
«Τί νά εινα τό φεγγάρι», (διάλογος διά τά δημοτικά
σχολεία έμμετρος) ύπό Δ. Γρ. Κ — Τά παθήματα
τής 2οφία;. ■ Αιήγησις τής Σελήνης κατά ’Ά νθ ερ σιν ύπό Μιλτ II.— «Λιότι σέ άγαποΰν!» (διάλογος
διά τά δημοτικά σχολεία) ύπό Αίμυλίου Είμαομένου.
— Πρόφασις άμελοΰς.— Λ ί τρεις .χρυσαλλίδες ύπο Μιλτ
Π . — Τό Βραβείον τοΰ Νικητοΰ (ποίημα) ύπό Α ί μ υ λίου Είμαρμένου.— Ή Συλληφθεΐσα μυΤα ύπό Φιλο
μήλας. — Λύκος γενόμενος ποιμήν (μΰθος ά μ ε τ ρ ο ς ύπό
I . Δ. Θ — Σοφη Συμβουλή.— Τό άχατάστατον Κοράσιον^ύπό Σταματίνας Π. Π . — Θησαυρός (έμμετρος)
υπό Α λ . Κατακουζηνου— Προβλήματα αινίγματα καί
ερωτήσεις.
ΕΙΚΟΝΕΣ Έ ς ο χ η και πόλις— ’Αδελφική ά γ ά π η —
Τα παθήματα της Σοφίας — ΤόβραβϊΓον τοΰ νικητοΰ.

ΙΑ ΣΕΜΙΔΟΓ

