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ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ.

Ειδοποίησις της Διευ-  
Ού/σεο^ς τοΰ Περιοδι-  
jco'j . Λεων Γαοιοιτας·
— Ίττορία της Θεστα-  
λονίκης ύπό Κ. Χαλικιο-  
πούλου καθηγητοΰ(συνέ-  
/ ε ια ) .  Ί Ι  Αίγυπτος τώ 
1858 ύπόΓ. It. Τυπ-άλδοό 
σ υ ν : / .  — II·ρΐ Σωμασκίας 
υπό Σπ. ΛΙπαλάνου κα-  
θηγντοΰ έν τώ Έθν. Πα-  
νίπιστημίω (συνέγεια).
— Περί της άγωγης τών 
Σινόν (Κινέζων) ύπό Ά ρ .  
Κ Σπαθάκη καΟ-γητοΰ  
(σ υνέ /ε ια ) .— Μελέτη έπί 
τοΰ παντός η τοΰ άνάρ- 
-/_ου καί άτελευτήτου κό
σμου ύπό Ά νδ ρ .  Οί/.ο- 
νομοπούλου διδίκτορος 
τών Μαθηματικών ’Ε π ι
στημών (συνε-/εια). —  
Ή  ’Ολυμπία καί ο ’Ο
λύμπιος Ζευς ύπό Κ. Νε-  
στορίδου κα'Ιηγητοΰ. — 
Τα δύο ’Ιαπωνικά π α ;α -  
μυθια ύπό Έ μ .  Γαλάνη 
καθηγητοΰ— Ποίηυ,α ύπό 
Γ.Β ρετοΰ. — Βιβλιοκρισία 
(ή Λ.άπλατις τώνΠαίδων)

\ ι  \ V rrκα ι o 'jy i ηόη, οτε 
πλησιάζη νά λήξη

' κ r ν - * k ~kτο  Δ . ετο ς .  Α λ -  
λω; ή διεύθυνσις 
είναι ήναγκασμένη 
νά ζητήση τάς σύν
δρομά; ταύτας δι’ 
άλλης όδοΰ, οπερ 
δέν επιθυμεί.

(’Εκ τοΰ γραφείου της 
Διευθύνσεως).

WWV/WV*

II ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ 
ΤΟΥ ΙΙΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Λαμβάνει τήν τι- 
μήν νά παραχαλέση 
τούς απανταχού συν ;̂ Ξ3Γι(1' 
δρομητάς αύτοΰ τοΰί 
τε.’Εσωτερικού καιΓ 
Εξωτερικού ήδη δτε 
πλησιάζει νά λήξη 
τό Δ', ετος τής έχ- 
δόσεως αϋτοΰ, νά 
πληρώσωσι τήν ε
αυτών σ,ινδρομήν 
πρός τούς κατά τό
πους άνταποκριτάς 
τής διευθύνσεως ή, 
δπου δέν ύπάρχου-
σιν άνταποκριταί, ν& πέμψωσιν α π ' εύΟεία; 
τήν συνδρομήν των προς τόν ταμίαν τή; 
’Επιτροπή; Κύριον Μαναγήν 'Ραζήν διευ
θυντήν ’Εκπαιδευτηρίου έντός επιστολή; 
έπί σ̂ στάσει. Δηλοΐ δέ συγχρόνως ή δι- 
εύΟυνσι; εί; τού; κυρίου; έκείνου;, οΐτινες 
κατόπιν εορτής έπέστρεψαν ή έ;ακολο.>- 
Οοΰσι νά έπιστρέφωσι φυλλάδιά τινα έπί

Λ Ε Π Ν  ΓΑ Μ Β Ε ΤΑ Σ
τώ σκοπώ *ιοΰ ν" α π α λ λ α  ,ώσι 
σ ;ω ;  ι ή ;  συνδρομή; τω ν , οτι

απαράδεκτα και ϋίωρεΐ 
εί; τήν πληρωμήν,

η; ατοτι- 
:ά ςυλλά-

οια ταΰτα είναι 
τούτοι; υπευθύνου 
διότι ήδύναντο κάλλιστα οί Κύριοι ούτοι, 
έάν οέν έπε0χι.ο.ιν νά δεχΟώσι τό περιοδι
κόν, νά έπιστρέ Ιωσιν έ; άρχής τοΰ Δ', ε- 
του; εί’τε τό Λ', είτε καί τό Β'. φυλλάδιον

ΛΕΩΝ ΓΑΜΒΕΤΑΣ

Γεννηθείς έν Caliors 
την 30 8 βρίου 1838.

'Η παιδ.κή ηλικία 
τοΰ Γαμβέτα ουδό
λως διαφέρει τής τών 
λοιπών νέων, ών ή 
ανατροφή εύρίσκεται 
ύπο την άμεσον έπι- 
τηρηοιν πατρός φιλο- 
-τόργου. Έν τούτοις 
άδίκ,ως πολλοί βιο
γράφοι έζήτησαν νά 
κνεύρωσιν, έν τΐί νεα
νική ηλικία του μέλ
λοντος μεγάλου άν- 
$ρός, σημεία τοΰ μέλ
λοντος μεγαλείου τ^υ. 
Ιΐλάσματα τούτων εί- 
vat έπίσης τά  περί τοΰ 
όφθαλμοΰ του λεγό- 
χενα, δτι δήθεν έςώ- 
5υξε τον οφθαλμόν 
του,ώς έκφοβίσων τούς 
γονείς αύτοΰ. Τό μό
νον βέβαιον είναι οτι 
ό έγωϊσμός, τό μέγα 
τοΰτο δώρον, ό άτμός, 
ούτως είπεΐν, δι’ ού ή 
άνθρωπίνη[Ληχανη προ 
ποο^ωρϊΐ διά τών αι

ώνων πρός την πρόοδον, έν ταχύτητι άκαταλή- 
πτφ , ό εγωισμός έ'.εΐνος, ούχί ό μάταιοςκαι κε
νός, άλλ’ ό σώφρ .,ν καί ό πρακτικός, ήν τά μά- 
λα ανεπτυγμένος έ/ τω μέλλο τι ίδρυτ·7) τή ,
δημοκρατίας άπό τής παιδική; αύτοΰ ηλικίας’
καί διά τοΰτο ούδενός έφειδετο κόπου, προκει- 
μένου περί δάφνης ή κα μόνης δόξης έν δια- 
γωνισμοΐς ή έζετάσ.σι.
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Οΰτω νεώτατος έπεράτωσε τάς σχολικάς ι 
βπουδάς του καί έπελάβετο τών σπουδών τών j  

νομικών, έν οίς διεκρίθη ώς δικηγόρος καί πρό ; 
πάντων έν τνί σκανδαλώδει υποθέσει τοΰ συν
τάκτου τοΰ R e ν e i 1 κ. Delcseluze. Εκεΐθεν 
δέ χρονολογείται ή άρχή της κατά τ ί ς  αυτο
κρατορίας ύπερανθρώπου πάλης του. Οΐ ώ- 
ραΐοι του λόγοι παρήγαγον τοιαύτην έντύ- 
πωσιν, ώστε αί κεκο'.μημέναι συνειδήσεις έπί ; 
τών σεσηπυιών δαφνών της 2  δεκεμβρίου ήρ- ! 
χισαν νά έξεγείρωνται, δπως άναθεωρήσωσι τό { 
ζήτημα : έάν ή τελευταία οιά την τότε Γαλ
λίαν έλευθερίας ήμέρα τοΰ Π ριχί-,ι.χο.-τήιιατος, 
καί τά  έν αΰτη λαβόντα χώραν, ήξιζον τοΰ 
τίτλου της νομιμότητος. Δύο μετά ταΰτα 
έτη ό Γαμβέτας έθέριζε τοΰ; καρπούς της ά- 
γοοεύσεως έκείνης, συνεχεισθίσης ύπό πλείστων 
άλλων, έπίσης μεγαλοπρεπών καί φιλελευθέρων.

"Εκτοτε δε μέχρι σήμερον διευθύνει τά  πνεύ
ματα έν Γαλλία πρός τό βέλτιον μέλλον της 
Γαλλικής Δημοκρατίας καί τ/,ν εΰ^αιμονίαν 
της Γαλλίας, ·γ]τις άνέθϊλεν ώς φοΐνιξ  έ< της 
π υ ο α ς  τοΰ 1870 την 14 ’Ιουλίου 1880 ζο>ηρά 
καί άκμαία. Ό  νεαρός στρατιώτης της α ΰ τ ο -  
κρατορίας ό έστερημένος έπενδύτου καί ύπό τό 
βάρος της καταισχύνης ΰπό τήν Αυτοκρατο
ρίαν έγένετο σήμερον στρατιώτης άληθής άξιος  
νά άντιμετωπ σνι τους μεγαλειτ:ρους κινδύ
νου; ΰπέρ τ ί ς  Δτμοκρατίας, ήτις τόν άπεκατέ- 
στησε χάρις είς τάς προσπαθείας τοΰ άνδρός,  
οΰτινος μετά τόν Thiers δεύτερον δέν εΐδεν ό 
αιών ήμών.

^ /w w /v w ^

ΙΣΤΟΡΙΛ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ύπο

Τ Α Φ Ε Λ Ι Ο Τ  

ΚΕΦΑΛΛΑΙΟΝ Γ'.

Κάτοικοι τής πάΐεωζ.
(Συνέχεια ίδϊ άριθ. 14)

"Οτι ήν σύμφωνον πρός τάς άποικίοτς τής αρ
χαίας 'Ρωμαϊκής πολιτείας, πασίδηλον *) Τί- 
νες δίχως ΰπήρξαν οί άποικοι, Ελληνες ή άλ
λοι δήλα δή ’Ιταλοί, τίς δύναται νά όρίση ; 
Μ’ δλον δτι περί τών τελευταίων θά άμφιβάλ- 
λν) τις, σταθμίσας άκριβώς ποία ή κατάστασις 
τής Ιταλίας έν τώ τρίτω μ. X. αίώνι. Έάν 
δε καί έν τώ αίώνι έκείνω έλευθέρα ύπήρξεν 
ή Θεσσαλονίκη, ούδεμία άπ δειξις 2). Έάν δμως 
ήτον έλευθέρα,διά τής πεμφΟείση: έκείνης αποι
κίας δέν φρονώ, δτι μετεβλήθη ή ήλαττώθη 3) 
ή ελευθερία της, δπερ καί τά  νομίσματα τά 
ελληνικά τής Θεσσαλονίκης έν έκείνν) τνί έποχνί 
τής 'Ρωμαϊκής κυριαρχίας γενόμενα, σιγηλώς· 
πως έμφανίζουσι, τά  οπ^ΐα προ πάντων άπο- 
δεικνύουσι τήν αυτονομίαν τής πόλεως καί τήν 
ευχαρίστησιν τών πολιτών διά τήν ελευσιν τής 
άποικίας. ’Έρχεται άλλο τή ;  αρχαιότητας μαρ- 
τύριον ούχί ταύτοΰ μεν »ίώνος, άλλά έγγΰ- 
τατα  τοΰ επομένου, δηλ. Ιουλιανοΰ τοΰ αύ- 
τοκράτοοος. Ούτος έν τώ τρίτω λόγω μετά τό 
356 έτος, νομίζομεν, γραφέντι (ποιημ. σ. 110

1) V Walter gosh des roni. ilahts bis auf lustinien. 
Τόμ 1. Bon 1 Hi c. X Σελ fiO— 77.

2) ’Ιουστίνος 'Ιστορ. Κ  10. Σελ 69 —77 εχει  ώδε. 
Έ π εί  ή Μακεδονία έγένετο κτητις 'Ρωμαϊκή, άρχόν- 
τωνεφ’ έκάστης τών πόλεων, διορισθίντων,ελεύθερα ήν, 
καί νόμοις μέχρι τοϋδε χρήται,  ους παρά τοΰ Παύλου 
ελαβεν .1 Έάν οί λόγοι ούτοι εινε τοΰ Τρίγου ΠοίΑπηίου, 
ον εξελεξατο ο Ιουστίνος, επι της εποχής του Αυγού 
στου,τω οντι οί Μακεδόνες εζων ύπβ εΐκείους νόμους, 
εί μή άπόλαυον καί άλλης ελευθερίας, 'Ώ ττε  έπί τών 
χρόνων του ’Ιουστίνου, τούτου βΐβαίως, δηλ. έπί τών 
Αντο>νίνων οί Μακεδόνες η<ταν τρόπον τινα έλΐυθϊοοι. 

Καί ήδη b Ίούλ. ΚαΤσαρ : (έμφιλ,.πολ. 3 34) μνημο
νεύει οο μέρος τής Μακεδ., ο εκαλείτο ελεύθερον, δηλ. 
τ^ τέταρτον, Προ. αυτόθι Ούοενδόρφον.

Waster, ω. X. Cah- 31 £■ 323 (itsu.·

Β Υ Ρ Ω Ν

Β. έκδ. ΕΖ. Spanh), «δτι δή γένος, λέγει, μέν 
αύτ?ί (τής αΰτοκρατείρας Εΰσεβείας) σφόδρα 
έλληνικον, Ελλήνων τών πάνυ, καί πόλις (Θεσ
σαλονίκη) ή Μνιτρόπολις τής Μακεδονίας κτλ.» 
Έ κ  τοΰ επαίνου τούτου τής Εΰσεβείας, τί δύ- 
ναται νά άποδοθνί τνί ήμετέρα πόλει οΰ πάνυ 
δυσνόητον φαίνεται. Επαινείται μετά τής 
αΰτοκρατείρας καί ή πόλις διά τήν τήρησιν 
τών αρχαίων εθίμων καί σπουδών. Ό τ ι  τοΰτο 
ήττον τοΰ χριστιανισμού ή τοΰ έθνικισμοΰ τεκ- 
μήριον είναι πας τις δύναται νά έννοήσγι, άκρο- 
θιγώς άψάμενος τής ιστορίας τοΰ αΰτοκράτο- 
ρος Ιουλιανοΰ. Τό αύτό δέ χωρίον τοΰ λόγου, 
άφ’ ού ό συγγραφεύς αύτοΰ αίώνα όλον άπέχει 
τοΰ αΰτοκράτορος Δεκίου, είνε μείζονος μνείας, 
ή άν έγράφετο έπ’ αύτοΰ τοΰ Δεκίου. Διότι θά 
ίδωμεν δτι κχί έν τώ Δ', αίώνι ή πόλ,ις Θεσσα
λονίκη (κατά τήν έννοιαν τοΰ Ιουλιανοΰ) αλη
θώς ελληνική εκαλείτο.

Ά λ λ ’ έν τούτω τώ μέρει τή ; διατριβής μας 
θεωρητέον τινά περί τοΰ ονόματος τής Μητρο- 
πόλεως, δπερ παρά τοΐς άρχαίοις ούχ άπαξ 
άποδίδοται τη πόλει έκείνν). Άκριβεστέραν έκ- 
τίμησιν τής άξίας ταύτης έν τώ γεωγραφ. με- 
ρει (σ. 2 8 — 45) έκάμαμεν. Ό τ ι  δέ (μητηρ τής
π ά σ η ς ............... Μακεδονίας) ύπό ’Αντιπάτρου,
ποιητοΰ θεσσαλονικέως έπί τής γεννήσεως τοΰ
I. X. έλέγετο, άνωτέρω έδείξαμεν σ .27, δνομα 
τό όποιον μάλλον τήν εύδαιμονίαν αυτής ή 
τήν πολιτικήν άξίαν δεικνύει· άλλως περί 
τοΰ ονόματος τής Μητροπόλεως πρέπει νά κρί- 
νωμεν δτι δμως πρό τοΰ τρίτου τοΰ Χρ. αίώνος 
δέν άπαντα είς τά  μνημεία τών Θεσσαλονικέων, 
ύπό τοΰ Σπανχεμίου όμολογεΐται (orb. Rom. 
exereit. 11 Cap. IX. cd. Lond. p. 289 πρβ. 
Eckhel. D.v. Ν. τ. 2 p. 80). Καί άξιομνημό- 
νευτον είναιέν τούτω δτι τά αύτά τής Θεσσαλ. 
νομίσματα τών αΰτοκρατόρων, τά  άναφέροντα 
τήν ήμετέραν πόλιν άποικίαν, συγχρόνως την 
κοσμοΰσι μέ τό όνομα τή ; Μητροπόλεως, τοΰ 
Βαλεριανοΰ λέγω, τοΰ Γαλλιηνοΰ, τής Σαλω- 
νίνης (Echel. 1 c. Mionnet descript, de me- 
daill ant. τ .  1). ’Αλλά πρό τών αΰτοκρατόρων 
τούτων τό νόμισμα Θεσσαλονίκης τοΰ Herennn 
(έπίαΰτοκρ. Δεκίου) καί τόδνομα τής μητροπο- 
λεως προσθέτει ίδ. Eckchs. προμν. χωρ- έν τω αύ 
τονόμω δμως νο μίσματιτ ή; πόλεως, δπερ κατάτήν 
κρίσιν τοΰΈκκελίουπρομν. χωρ. σ.78 μόλις είναι 
άρχαιότερον τής βασιλείας τοΰ Δεκίου, τά 
αύτά όνόαατα συνάπτονται· οτι οί Θεσσαλο- 
νικεΐς ίσχυοώς άντέστησαν τοΐς Γότθοις άνω 
τερω αναφεραμενσ. ο ΐ ’ οτι οε τοί επαίνου του
του μέρος οφείλεται είς τήν ύπό τοΰ Δεκίου αυ- 
τοκράτοοος, δστις έν τνί Μοισία κατά τών Γότ
θων ήγωνίσατο, πεμφθεΐσαν είς τήν πόλιν άποι- 
κίαν, δέν είναι πολύ ά’ΧΏίβολον. Μετά παρέ-> I t
λευσιν ολίγων έτών νέα πολιορκία τών Γότ
θων επεται, συντόμως μνημονευθεΐσα ύπό τοΰ 
Τρεβελλίου Πολλίωνος έν Κλαυδίω κεφ. 9 : 
μάχη συνεκροτήθη παρά τοΐς Θεσσαλονικεΰσι, 
ο'ύς άπόντος τοΰ Κλαυδίοο έπολιόρκουν οί βάρ
βαροι·» πλειότεοα ό Ζώσιμος έν Ίσιορ.1, 43 : 
Διά τοι τοΰτο τοΰ μέν στενοΰ τής προποντί- 
δος ύπανεχώρουν οί βάρβαροι (goibi). Τήν δέ 
έπί Κύζυκον έπλεον. ’’Απρακτοι δέ διεκπεσόν- 
τες καί παοαπλεύσαντες τόν Ελλήσποντον, 
άχρι τε τοΰ "Αθω παρενεχθέντες, κακεΐσε τών 
πλοίων έπιμέλειαν ποιησάμενοι, Κασσάνίίρειαν 
καί Θεσσαλονίκην έπολιόρκουν. Μηχανάς δέ 
τοϊς τείχεσι προσαγαγόντες καί παρά βραχύ 
τοΰ ταύτας έλεΐν έλθόντες, έπειδή τόν βασι
λέα προάγει, έπύθοντο είς τήν μεσόγειον άνα- 
βάντες, τά  περί Δοβήρον καί Πελαγονίαν έ- 
ληίζοντο πάντα χωρία.

(άκολουθεΤ)

ννΛΛΛΛΑΛΛ
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Γ. Κ  ΤΓΠ Λ .Λ ΔΟ Ϊ*

(Συνέχεια ΐδε φύλλον 14)

30 ΜΑΡΤΙΟΥ. —  Διά νά συλλάβητε όπω- 
σοΰν έντελεστέραν έννοιαν τής σημερινής κα- 
ταστάσεως τής Αίγύπτου, άνάγκη νά σας εκ
θέσω έν όλίγαις λέξεσι τάς ίστορικάς περιπε- 
τείας, έξ ών έξήλθεν ή σημερινή πολιτική κα- 
τάστασις τών πραγμάτων έν τη μυστηριώδει 
καί τοσοΰτον τήν Ε λλάδα  ένδ ιαφεοούστ) ταύτη 
χώρα, τήν οποίαν άπ’ άρχαιοτάτοιν χρόνων 
έπεσκέφθησαν καί έμελέτησαν Έλληνες περιη- 
γηταί. Ό  μετ’ επιστασίας μελετών τήν ιστο
ρίαν έκπλήττεται πολλάκις παρατηρών τόν 
πκοάδοξον καί άποοσδόκητον συνδυασμόν πε
ριστάσεων πρός τι μέγα ιστορικόν τέλος. Μή
πως ή άνεξαρτησία τής Ελλάδος <>έν οφείλε
ται είς τοιοΰτον τινά άπροσδόκητον συνί)υα- 
συ.όν περιστάσεων έτι μάλλον άπροσοοκήτων ; 
Τό αύτό συνέβη καί έν Αίγύπτω. Μή ποοτιθέ- 
μενος νά διέλθω οΰδ’ έν σκιαγραφία τήν τόσον 
περίεργον καί ποικίλην ιστορίαν τής Αίγύπτου, 
περιορίζομαι νά σάς ύπενθυμίσω, δτι άπό τά 
μέσα τοΰ δεκάτου τρίτου αίώνος ή χώρα αυτη 
εΐχεν ύποδουλωθή είς τού: Μαμελουκους. Η 
λέξις Mane.Ιουκ σημαίνει άραβιστί δοΰλος. Ού
τως ώνουιάζοντο οί Τοΰρκοι καί οί Κιρκάσιοι 
δοΰλοι, διά τών οποίων απόγονοί τινες τοΰ Σα- 
λαδίνου (Ύουσούφ-βέν-Άγιούβ-Σαλάχ-Έδδύν, 
πρώτου Σουλτάνου τής Αίγύπτου εκ τής δυ
ναστείας τών Αγιουβιτών) εσχημάτιζον την 
σωματοφυλακήν αυτών. Ουτοι περιελθόντες εις 
τά  ποώτιστα στρατιωτικά καί πολιτικά άξιώ- 
ματα έγένοντο τέλος κύριοι τής Αίγυπτου. Οι 
Μαμελοΰκοι Σουλτάνοι τής Αίγύπτου κατηρ- 
γήθησαν τώ 1517, δτε ή Αίγυπτος ΰπετάγη 
τ·ίί Πύλνι έπί Σουλτάνου Σελίμ. Ουχ ηττον 
ομος οί Μ^με^ουζοι εμειν^ν ot. 7«ρ3ίγμ.ΛτιΧιθΐ 
κύριοι 'ζον τοτΰου5 ’f\ τ*/)ς ΟυΤ̂ τίς οιν-
τετ:ροσωπεύετο ύπό ενος Πασα· Η εγχώριος 
Κυβέρνησις ήτον είς χεΐρας ένός Διβανίου, συγ
κειμένου έξ 24 βέϊδων Μαμελούκων. Ό  φόρος. 
της Αίγύπτου ητο μετριώτατος. Τώ 1766, 
Μχυελοΰκός τις, ό Αλή-βεης, ηρνηθη τόν φο- 
οον, εδίωςε τόν ιΐασαν, ενικησε τα  τουρκικά 
στρατεύματα καί άνηγορεύθη Σουλτάνος τής 
Αίγύπτου* ή προδοσία έδωκε τέλος εις την επα- 
νάστασιν ταύτην* αλλ ή εζουσία της Ουλής 
είχε λάβει πλνιγήν θανατηφόρον, καί οί Μαμε- 
λοΰκοι ήσαν τοΰ λοιποΰ πράγματι εντελώς ανε- 
ξάοτητοι καί άπηνεΐς τυραννίσκοι, πρός αλλή- 
λους μέν αίματηρώς περί άρχής ερίζοντες, τόν 
δέ δυστυχή δοΰλ^ον εγχώριον λαον ανιλεως πιε- 
ζοντες. Έν Ιχαϊρω ει^ον παλατια τινα Μαμε
λούκων ά ο χ η γ ώ ν ,  τά όποΐα εισιν εκτισμένα 
ώς φρούρια. Πολλάκις συνεκροτουν ούτοι αιμα- 
τχοάς συαπλοκάς έντος τών όδών τοΰ Κάιρου. 
Μ είπον έν Καίρω, οτι κατα τας συμπλοκας 
ταύτας οί Καίριοι ερριπτον ταχέως ύδωρ πολύ, 
τό οποί-ν έπί τούτφ ε ΐχον έτοιμον, εις τας λι- 
θοστρότους όδούς, είς τροπον ώστε οί ιππείς 
Μαμελοΰκοι ήναγκάζοντο νά υποχωρήσωσι, τ ών 
ίππων αύτών μή δυναμένων ,να βαδισωσιν επι 
τοΰ γλιστερού έδάφους.

Τοιαύτη ήτον ή κατάστασις τής Αίγύπτου, 
οτε είς τό τέλος τοΰ παρελθοντος αιώνος τώ 
1798, ή Θεία πρόνο·α έπεμψεν είς τήν Αίγυ
πτον τόν Β ο ν α π ά ρ τ η ν ,  οστις διά τοΰ μεγαλο- 
ποάγμονος αύτοΰ ξίφους απεκαλυ'^ε τ/ιν Αίγυ
πτον είς τούς οφθαλμούς τοΰ πεπολιτισμενου 
κόσμου, ώς σαρκοφάγον γιγανταΐον κεκαλυμμέ· 
νον ΰπά τήν άμμον τής ερήμου. Το ξίφος τοΰ
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Βοναπάρτου συνέτριψε τήν δύναμιν τών Μαμε
λούκων. Ούδέποτε δέ ήδύνατο ό Μεχμέτ Άλής 
νά πραγματοποιήστ) ο,τι έπραγματοποίησεν ΰ
πέρ τοΰ πολιτισμού έν Αίγύπτω, έάν ή δύνα- 
μις τών Μαμελούκων δέν συνετρίβετο προη
γουμένως ύπό τών Γάλλων. Διότι τοιαύτη ήτον 
ή άνδρεία καί ή στρατιωτική ίκανότης τής 
ήρωϊκίίς εκείνης στρατιωτικής αριστοκρατίας, 
ώστε μετά πολλής δυσκολίας καί αιματηρών 
αγώνων κατέβαλεν αΰτήν ό πρώτιστος τών στρα
τών τοΰ κόσμου, ό δαφνοστεφής γαλλικός στρα
τός τής ’Ιταλίας, οδηγούμενος ύπό τοΰ μεγί
στου τών στοατηγών εζ οσων μετα τον Αλέ
ξανδρον έφάνησαν ποτε επι τής σκηνης της ι
στορίας. Οί Γάλλοι σοφοί οί ακολουθοΰντες τον 
γαλλικόν στρατόν άπέσυρον τοτε τον πέπλον 
τόν καλύπτοντα τήν μυστηριώδη ταυτην χώ
ραν, καί έπέδειξαν τό πρώτον ήδη τά  ύπεράν- 
θρωπα έρείπια τοΰ παρελθόντος μεγαλείου αύ
τής είς τούς όοθαλμοΰς τής έκστατικής Ευ
ρώπης.

Έλεγον περί τών παραδόξων συνδυασμών η 
αάλλον είπ.ΐν περί τών παραδόξων συμπτώ
σεων, έξ ών προκύπτουσι μεγάλα γεγονότα έν 
τώ κόσμω. Είς τοιαύτην τινά συμπτωσιν οφεί
λεται ή άναγέννησις τής Αίγύπτου. Οτε ό 
στρατηγός Βοναπάρτης έγέν;το κύριος τής Αι-
νύπτου, ή Πύλη έ'θαρρυνομενη ύπο τής εν Κων-

 ̂  ̂ ρ ' '5νσταντινουπολει Αγγλικής πρεσοειας εςεοωκε
φιρμάνιον, δι οΰ προσεκάλει τους πιστούς εις 
ιερόν πόλεμον κατά τών Γάλλων εν Αιγυπτω. 
Ό τ ε  τό ©ιομάνιον τοΰτο άνεγνώσθη εν τοΐς 
τζααίοις έν Μακεδονία, ό τζορχατζής τής Πρά- 
ουστας διετάχθη νά στρατολογήσ/ι τριακοσί- 
ους άνδρας διά τόν είς Αίγυπτον αποσταλη- 
σόμενον στρατόν. ‘Ο ιζιφμπατζής ούτος εΐχεν 
υιοθετήσει τόν Μεχμέτ Αλ^ήν και αναθρέψει 
αύτόν μετά τοΰ ίδ ίου υίοΰ του. Επειδή δε εις 
διαφόρους περιστάσεις ύπηρετών τον προστά
την του είς τάς στρατιωτικάς ύπηρεσίας αυτοΰ, 
άνέπτυξεν ό νέος Μεχμέτ Άλής τόλμην καί ευ
φυΐαν, διώρισεν αύτόν υπασπιστήν τοΰ υίοΰ του 
είς τον όποιον ένεπιστεύθη τήν άρχηγίαν τών 
τριακοσίων άνδρών, ους έστρατολόγησε κατα 
τήν δ ι α τ α γ ή ν  τής Πύλης. Τοιουτοτρόπως ανε- 
χώρησεν έκ Μακεδονίας ό Μεχμέτ Αλής επι 
τοΰ στόλου τοΰ Καπιτάν-Πασσά καί απεβιοα- 
σθη μετ’ όλίγας ήμέρας είς ’Αβουκήρ, άγνοών 
είς ποιον μέγαν προορισμόν ήτο κεκλημενος ύπο 
τής Θείας Προνοίας. Βεβαίως τήν στιγμήν έ
κείνην ό υπερήφανος ήρως τής παρά τάς Πυ
ραμίδας μάχης δέν έφ^ντάζετό ποτε, δτι είρ- 
γάσθη ύπέρ μικροΰ τίνος άξιωματικοΰ, ύπηρε- 
τοΰντος έν τώ Όθωμανικώ στρατώ, δν ή Πύ
λη έπεμπε κατ’ αύτοΰ. ’Ολίγον χρόνον μετά την 
έν Αίγύπτω άποβίβασίν του ό Μεχμέτ Αλής 
έλαβε μέρος είς τήν έν Άβουκήρ κατά τοΰ γαλ- 
λικοΰ στρατοΰ μάχην, είς ήν ό Οθωμανικός 
στρατός ήττήθη κατά κράτος, άπολέσας 3,000 
φονευθέντας καί 5,000 αιχμαλώτους, έν οίς 
καί τόν άρχηγόν αύτοΰ Μουσταφαν.

Μετά τήν ήτταν ταύτην ό’Οθωμανικός στρα
τός διελύΟη, άλλ’ ό Μεχμέτ ’Αλής, τόν όποιον 
ή Θεία Πρόνοια ώδήγησεν είς τήν γηραιάν γήν 
τών άποκούφων τή; ιστορίας, παρέμεινεν αυτόι i t  ̂'
θ ι.  Τά στενά όρια τοΰ ήμερολογίου τουτου οεν 
μ’ έπιτρέπουσι νά έκθέσω λεπτομερώς, τχς πε
ριστάσεις έν τ ώ  μέσω τ ώ ν  οποίων, ώφ3λουμενος 
ό Μεναέτ Άλής ύπό τής τότε ακαταστασίας 
τ ώ ν  πραγμάτων εν Αιγυπτω, και επιρροήν εν 
τ φ  τόπω άπέκτησε, καί άνεδείχθη παλαίων, 
ότέ  μέν κατά τ ώ ν  άπεσταλμένων τ?5ς Πύλης, 
ό τέ  δέ κατά τώ ν  Μαμελούκων, καί κατώρθωσε 
τέλ ο ς  ν’ άρπάξν) τήν εξουσίαν. Μετά τήν ά -  
ποχώοησιν τ ώ ν  Γάλλων κατώρθωσεν ό Μεχμέτ 
Άλής νά  κρημνίσ·/) τής εξουσίας τόν ΙΙασσάν 
τ ή ς  Πύλης, Χοσρέβ ΙΙασσάν, τ ώ  1803. ‘II πο

λιτική τοΰ Μεχμέτ Ά λή συνίστατο κατ’ άρχάς 
νά έρεθίζν) τούς Μαμελουκους κατά τών Πασ- 
σάδων. Άφοΰ κατέστρεψε τούτους διά τών Μα
μελούκων, άπεφάσισε καί τούτων τήν κατα
στροφήν, τήν όποιαν έπραγματοποίσεν έν Καί- 
ρ ω δ ι ά τ ή ς  περιφήμουκαίές άεί φρικαλέας έν τνί 
ίστορί^ έκείνης σφαγής τής 1 ν,ς Μαρτίου 1811.

"Οτε έπεσκέφθην τήν μοναδικήν έν τνί οί- 
κουαένη διά τήν έξαισίαν αύτής θέαν άκρόπο- 
λιν τοΰ Κάιρου, δέν ήδυνήθην νά μή αισθανθώ 
φοικίασίν τινα άναβαίνων την στενήν καί ανη
φ ο ρ ική ν  έκείνην όδόν, έν ή έπραγματοποιήθη ή 
φρικαλέα έκείνη καταστροφή. Πριν ή έκστρα- 
τεύση κατά τών Βαχαβιτών (αιρετικών μωαμε
θανών), ό Μεχμέτ Ά λής άπεφάσισε ν’ άπαλ- 
λαγτϊ δλων τών Μαμελούκων διά τής δολοφο
νίας, διότι ήσθάνετο τήν δυσχέρειαν νά πολε- 
μήστι κατ’ αΰτών διά τών εΰαρίθμων Α λβα
νών αύτοΰ. Επομένως προσεκάλεσεν όλους τούς 
μπέηδας τών Μαμελούκων μετα της συνοδίας 
των είς εορτήν, την οποίαν προεθετο να δώστι 
έν τοΐς άνακτόροις τής άκροπόλεως προς τιμήν 
τοΰ υίοΰ του Τοσσοΰν-Πασσά άναχωροΰντος 
διά τήν Μέκκαν. Τά άνάκτορα ταΰτα είναι ώ- 
κοδομημένα έπί βράχου. Προσερχεταί τις δε 
είς αύτά διερχόμενος δι ο- ο̂ΰ στε.ής, περιορι- 
ζομένης δεξιόθεν καί άριστερόθεν ύπό βράχων 
άποτομωτάτων. Την 1ην Μαρτίου 1811, ημέ
ραν προσδιορισθεΐσαν διά τήν τελετήν, ό Με
χμέτ Άλής έδέχθη προσωπικώς τούς ξένους 
αϋτοΰ μετά βασιλικής πολυτελείας, καί μετά 
φιλοφροσύνης τόσον καλώς προσπεποιημένης, 
ώστε άδύνατον ήτον είς τούς Μαμελουκους νά 
ύποπτευθώσί τ ι  άπαίσιον. ‘Η εορτή έτελείωσεν 
έν εΰωχίαις καί εύθυμίαις. Μετά τό τέλος αυ
τής διετάχθη ή έπίσημος τάξις τής άπό τής 
άκοοπόλεως εξόδου τών Μαμελούκων κατα την 
επικρατούσαν έθιμοταξίαν, ‘Η εμπροσθοφυλακή 
τών Μαμελούκων ειχεν ήδη φθάσει είς την με
γάλην τής άκροπόλεως Πύλην τήν καλουμένην 
‘Ρονιι.Ιιεχ, δτε ό Σαλέχ-Κόκ, αρχηγός τών 
Αλβανών, διέταξε τούς ύπ’ αύτόν ν’ άρχίσωσι 
τον πυροβολισμόν. Τοτε οι όπισθεν τών απο
τόμων βράχων κρυπτόμενοι Αλβανοί ήρςαντο 
τήν τόσω μάλλον φοβεράν έκείνην σφαγήν, δσω 
οΐ Μαμελοΰκοι άπέθνησκον άνευ άνιστάσεως 
έν τή στενή ταύτη όόώ. Οί Μαμελοΰκοι ήσαν 
έφιπποι. Οί ήρωϊκοί ούτοι στρατιώται, τούς 
οποίου: οί ύπο τόν Βοναπάρτην Γάλλοι εθαυ- 
μασαν είς τό πεδίον τής μάχης, άπέθνησκον θά
νατον οίκτρόν, άδοξον, καί άνεκδίκητον. Ολί
γοι μόνον πεζεύσαντες καί όρμήσαντες έπί τών 
βράχων έπεσονμαχόμενοι.Είς μόνοςΜαμελοΰκος, 
όΧασσάν βέης, έρρίφθη μετά τοΰ 'ίππουτου άπό 
τίνος προμαχώνος /.άτω τής άκροπόλεως, ένθα 
Ά ;αβές τινες τόν έσωσαν διευκολύναντες τήν φυ
γήν αύτοΰ.Έίδον τό μέρος τοΰτο,καί σας ομολογώ 

| δτι δέν έννοώ πώς δέν συνετρίβη πεσων από τοι- 
j ούτου ΰψους. Ό  Ϊππος του μόνος έφονεύθη. Δι- 
! εδόθη τότε, δτι καθ’ δλον τβ διάστημα τοΰ 

φόνου τούτου,ό Μεχμέτ Αλής εξηπλωμένος ετι 
άνακλιντήρος, ήκουε μετ’ άφάτου ηδονής τούς 

j ύποκώφους πυροβολισμούς οΐτινες άντήχουν ώς 
ί  ό νεκοόσιαος κώδων τών Μαμελούκων. Γοΰτο εΐ 
j ναι ψευδές. Καθ’ όλον τό διάστημα τής τρομε- 

ράς ταύτης έκτελέσεως. ό Μεχμέτ Ά λής περι- 
επάτει ζωηρώς έν τνί αίθούσν) του κατεχόμενος 
ύπό ανέκφραστου ανησυχίας, καί έζήτησε πολ
λάκις ϋδωρ.

Οί οΰτω σφαγέντες Μαμελοΰκοι έν τνί άκρο- 
! πόλει τοΰ Καίρου ήσαν 470 τόν αριθμόν. Δεν 
j προτίθεμαι νά κάμω ένταΰθα τήν άπολογίαν 
j τής δολοφονίας. ’Οφείλω δμως, άναφερων τό 

ιστορικόν τοΰτο γεγονός, νά σάς υπενθυμίσω, 
δτι δσον μικρός καί έάν υπήρχε τότε ό αριθμός 
τών Μαμελούκων, άδύνατον ήτον είς τόν Μεχ
μέτ Άλήν ν’ άντιπαραταχθ /5 αναφανδόν και;

αΰτών, διότι ή δύναμις αύτοΰ, συνισταμένη 
έξ ολίγων μισθοφόρων Αλβανών, ητο πολυ 
μικροτέρα τής τών άντιπάλών του, αδύνατον 
δ’ άπέβαινεν αύτώ ν’ α,ΰζήσνι τήν μικράν του 
ταύτην δύναμιν, τών Μαμελούκων παρόντων. 
"Ωφειλεν επομένως ό άναμορφωτής τής Αίγύ-  ̂
πτου ν’ άπαλλαγή διά παντός τρόπου τών άλ- 1 

λοδαπών τής Αίγύπτου δυναστών Μαμελού- I 
κ ω ν,  τών όποιων ή ΰπαρξις ήτο πρόσκομμα I 
άνυπέρβλητον διά πάσαν πρόοδον. Η σφαγή I 
τών Στρελιτζών έν Μόσχο:, τών Γενιτσάρων έν I 
Κ,ωνσταντινουπόλει καί άλλαι παρόμοιαι έν τ·7ί I 
ιστορία σφαγαί είσίν άνάλογα τής σφαγής τών I 
Μαμελούκων, άξιοθρήνητα μέν, δυστυχώς δμως I 
άφευκτα γεγονότα έν έποχαΐς άναμορφώσεως. I 

Έ-ώ τά φρικαλέον τοΰτο δράμα έλάμβανε I 
χώραν έν Καίρω, άνάλογοι τούτου σκηναί I 
έγένοντο είς διαφόρους τής Αίγύπτου έπαρ- I 
χίας κατά διαταγήν τοΰ Μεχμέτ Αλή. Τοιου- I 
τοτρόπως ή Αίγυπτος άπηλλάγη άπό τών I 
Μαμελούκων διά τής σκληρας έπιτηδειότητος I 
τοΰ Μεχμέτ Ά λή , ήτις ουδέποτε ήδύνατο νά | 
φέρ·/) άποτέλεσμά τι, άν προηγουμένως ή γαλ- I 
λική λόγχη έπί Ναπολέοντος δέν είχε συντρί- I 
ψει τήν δύναμιν τών Μαμελούκων. Βεβαίως I 
διά της καταστροφής αΰτών ή ελευθερία καί I 
ή δικαιοσύνη ούδέν έκέρδισαν έν Αίγύπτω, έν I 
ή ό λαός ύπεδουλώθη έτι μάλλον ύπό τήν σι- I 
δγιραν χεϊρα τοΰ Μεχμέτ Αλή καί τών άπο- I 
γόνων του. Ά λ λ ’ ό άποβλέπων είς τά μέλλον I 
πρέπει νά όμολογήσν), δτι ή 1 Μαρτίου 1811 ! 
είναι ή χρονολογία νέας τάξεως πραγμάτων I 
έν Αίγύπτω, έξ ής οφείλει τις νά έλπίσνι, πι- I 
στεύων είς τήν εΰσπλαγχνίαν τής Θείας Προ- I 
νοίας, δτι θέλει έξέλθει τι άγαθόν ύπέρ τοΰ I 
δυστυχούς καί άναξιοπαθοΰντος τούτου λαοΰ. I 

Προτιθέμενος μόνον νά σάς ΰποδείξω άπλώς I 
τάς περιστάσεις, έξ ών έξήλθεν ή παροΰσα I 
τών πραγμάτων κατάστασις έν Αίγύπτω, ά- I 
ποσιωπώ έντελώς τάς περιπετείας τοΰ βίου I 
τοΰ μεγαλεπηβόλου άναμορφωτοΰ της Αίγύ- I 
πτου, δστις έν άγνοια αύτοΰ οργανον γενόμε- I 
νος τής Θείας προνοίας, τοιαύτην έπέφερε ριζι- I 
κήν άλλοίωσιν είς τήν παροΰσαν καί μέλλ^ου- I 
σαν τύχην τοΰ τόπου τούτου. Άπό τής 1 Map- I 
τίου 1811 ό Μεχμέτ Ά λής ύπηρχεν ό άπό- I 
λυτός κύριος τής Αίγύπτου. ’Έκτοτε έν μέσω I 
συνεχών πολέμων κατά τών Βαχαβιτών (1 821), I 
κατά τών φυλών αΐτινες τήν Ά νω  Αίγυπτον I 
οίκοΰσι (1822), κατά τής Ελλάδος (1826), 
καί κατά τής Πύλης (1831 καί 1838), ό 
Μεχμέτ . Άλής έπραγματοποίησε τόν έπί τά 
Εΰρωπαϊκώτερον οργανισμόν τής Αίγύπτου. 
Βοηθούμενος ύπό άλλοδαπών, ιδίως Γάλλων, 
ώργάνισε στρατόν καί ναυτικόν τακτικόν. Είς 
τήν άκμήν τής δονάμεως αύτοΰ ό Μεχμετ 
Άλής είχε δύναμιν συμποσουμένην είς 1 30,000 
πεζούς τακτικούς, 1 1 , 0 0 0  ιππείς τακτικούς,
4 , 0 0 0  πυροβολιστάς μετά τοΰ άναλόγου ύλι- 
κοΰ καί μηχανικού, έν δλοις είς 146,000 άν- 
δοας τακτικούς. Έκτος τούτων ό άτακτος 
στρατός συνεπωσοΰτο είς 2 2 , 0 0 0  άνδρας.

'Ο Μεχμέτ Άλής ήτον έκ τών άνδρών έκεί
νων, τών ύπό τής Θείας Προνοίας προορισμέ
νων ποόζ πραγματοποίησιν τών άνεξερευνήτων 
αΰτί,ς σχεδίων Ό  κρίνων άνθρωπίνως τους άν
δρας τούτους οΰ μόνον δέν άνακαλυπτει τι 
εξοχον είς αύτούς, διά τοΰ οποίου ήδυνήθησαν 
νά έπιβληθώσιν είς τούς άλλους, άλλά καί ά- 
ποοεΐ ένίοτε πώς ούτοι. έλα®σούμενοι πολλάκις 
κατά πολλά τών κοινών άνθρώπων, έλ,αβον 
τοιοΰτον μέγα μέρος δίς τάς τύχας τών έθνών. 
Ά λ λ ’ ό θείος δάκτυλος οδηγεί τούς άνδρας, 
τούς όποζου,ς ό Θεός προορίζει είς τήν έκτέ- 
λεσιν μεγάλων πραγμάτων πρός ταπείνωσιν 
τών τετυφλωμένων (ύφι ων καί τών λογιωτά- 
Των. Ό  Μεχμέτ Ά λής ήτον άμαθέστατος καί
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μεταξύ αΰτών τών άμ.αθών συμπολιτών αύτοΰ. 
Ητο τεσσαρακονταπενταετή; οτε ήθέλησε νά 

μάθητάπρώτα στοιχεία τν ς̂ άναγνώσεω; καί τής 
γραφής. Δούλη τις τοΰ χαρεμιού του τώ έοί- 
δαξε το άλφάβητον, καί Σέχης τις άνέλαβε 
νά τώ διδάξη την γραφήν. Καί δμ,ως, οΰχί οί 
πενιχροί τή ; Ανατολής λογιότατοι, άλλ ουο 
αΰτοί οί δοκιμ.ώτατοι της Δύσεω; λόγιοι όλοι 
ό'Λοΰ λαυ,βανόμ.ενοι, ήδύναντό ποτε νά συλλά- 
βωσι καί νκ πραγματοποιήσω®'. τάς πλήρεις 
έμβριΟείας καί σοφίας οικονομολογικά;, πολι
τικά;, κοινωνικά; καί διοργανιστικάς ίόεχ;, 
τά ;  όποία; συνέλαβε καί έποαγαατοποίησεν ό 
δημιουργό; τή ; νεωτέοα; Αίγύπτου.

Ό  Μεχμέτ Ά λ ή ;  έφερεν έξωτερικώ; τόν τύ
πον τή ; μεγαλεπηβόλου ψυχή; καί διανοίας, 
δι' ή; έπρχγμ-ατοποίησε τόσα μ.εγάλα έργα. 
Ειλκε τό γένος έξ Ελλήνων Μακεδόνων άσπκ- 
σΟέντων τόν μ.ωμεθανισμ.όν, >,αί έπήρετο έπί 
τή καταγωγή ταύτη. Ή γάπα  νά λέγη οτι ήτο 
συνομ.ήλιξ τοΰ Ναπολέοντος, καί συμπολίτη; 
τοΰ υ.εγαλου Αλεξάνδρου. Γενου.ένου π ο τ έ  

λόγου ένώπιον του περί τοΰ Μακεδόνος δορυ- 
κτήτορο;, άνεφώνησε· « — κ’ έγώ είμαι έ/. τη; 
Φι.Ιιγτ.Ύ(γ  (τη; Μακεδονία; ούτω παρά τών 0 -  
θωμ.ανών καλουμ.έ\ης-έκ τοΰ όνόαατο; τοΰ Φι
λίππου).— Με-ενόησε πολύ ί ιά  τήν κατά τή ; 
Ελλάδος έκστρατείαν, καί τ ; ;  Γάλλο; φίλο; 
αΰτοΰ μ.’ ελεγεν, οτι τώ έξέφρασε πολλάκι; 
τήν όρθοτάτην Ιδέαν, ότι έάν ή Ελλάς δέν έ- 
λευθεροΰτο, οΰδέποτε ή ’Αλεξάνδρεια ήδύνατο 
ν’ άναπτυχθή ώ; άνεπτύχθη, διότι τό κυ.ιώ- 
τερον μ.έρο; τή ; άναπτύξεω; αΰτή; οφείλει ή 
πόλι; αύτη εί; τό Ελληνικόν έμ.πόριον καί τήν 
Ελληνικήν ναυτιλίαν. Καί τοι δεσποτικωτά- 
του χαρακτήρα; ών, άπεστρέφετο τά ; έξωτε- 
ρικά; δουλοπρεπεΐ; Ιξεις. Ό  Κλότ-βέη; μ’έλε- 
γεν, οτι έδέχετο συνήθως τοΰ; άςιωματικού; 
του ίστάμενος, όπερ σπάνιον παοά τοΐ; Οθω
μανοί;, καί άπέσυρε τόν ποδα του ότε τ ι ;  τών 
ύπ αΰτον έκυπτεν ιν άσπασθή αΰτόν.— II y 
avait en lui, μ.’ έλεγεν ό έπίσημ,ο; γάλλο; Ια
τρό;, quelque chose de l’Europeen dans sa 
taille, sa parure t t  ses manieres. (Είχε τι 
τοΰ Ευρωπαίου εί; τό παράστημα, τήν ένδυ- 
μασίαν και τήν συμπεριφοράν).-—-"Ετερος δέ 
τις διακεκριμένος άνήρ, οστις έγνώοισε τόν 
Μεχμέτ Αλήν έκ τοΰ σύνεγγυς, μ ’ ελεγεν ότι 
ήτον έκπληκτικόν φαινόμενο ν πώς ό αΰτάς άν
θρωπο;, δστι;, ώ; έπί τά πλεΐστον, έκ τή ; ο
μιλία; του έφαίνετο άνήρ κενόδοξο;, έ:οι- 
πτεν αίφνη; έν τώ μέσω τή ; ομιλία; ι
δέαν τινά μ.εγαλεπήβολον καί πρακτικωτά- 
την, έκπλήττουσχν τοΰ; άκροατά;. Ό  λαό; 
τη ;  Αίγύπτου, καίτοι πολύ καταπιεσΟεί; ύπά 
τοΰ Μεχμ.έτ Αλή, εχοντο; άνάγ/.ην άνδρών 
καί χρημάτων πρό; έκτελεσιν τών σχεδίων 
του, διετήρησεν εΰλαβή μ.νήμ.ην τοΰ άνδρός 
τούτου, δστι; όπω;δήποτε ήνοιξε τά στάδιον 
αίσιωτέρα; τύχη; διά τό μέλλον αΰτοΰ. Μ’ 
όλα τά έλαττώματα αΰτοΰ ό Μεχμέτ’Αλή; 
ύπήρξεν άνχντιρρήτω; ό μόνο; πραγματικώ; 
έκτακτο; άνήρ, τόν όποιον άνέδε ξεν ή ’Ανα
τολή άπό πολλών ήδη αιώνων. Ή  Έ λλά; έπί 
τή ;  έπαναστάσεω; δεν άνέδειξε δυστυχώ; άν- 
δρχ δυνάμε/ον νά πραγματοποίηση συγκέντρω- 
σιν τών έθνικών δυνάμεων, ήτ ι;  έάν έλάυ.βχνς 
τότε χώρχν, ήδύνατο νά έπιφέρη μέγιστα άπο
τελέσματα.

Εάν άποβλεψωμεν εί; τήν διοίκησιν τοΰ 
Μεχμέτ Αλή, πρέπει νά όμολογήσωμεν, ότι 
αύτη ύπήρςε όεσποτική» Μετεχειρίσθη οΰτο; 
την Αίγυπτον πάσαν ώ; κτήμα του, καί τοΰ; 
Αιγυπτίου; ώ; δουλοπαροίκους. ’Εφήρμοσεν δ
μω; ίόέα; νεωτερικάς, συ-έτριψε τόν μ.ωχμεθα 
νικον φανατισμόν, κχί κχτέστησεν ομαλόν τόν 
δρόμον τή ; εκπολιτεύσεω; καί έκχριστιανώ-

σεω; τοΰ λαοΰ τούτου εί; τον μέλλοντα τή ; I 
Αίγύπτου αναμορφωτήν, δστι; δυστυχώ; δέν , 
άνεφάνη εΐσέτι.

Ό  Μεχμέτ ’Αλή; δέν ένήργησεν οΰδέν ύπέρ 
τοΰ λαοΰ του έκ προθέσεώ; τινο; φιλανθρωπι
κή;· ό,τι καλόν επρχξε, τά έπραξε έν άγνοί^ 
του, ώ; οργανον τυφλόν τή ;  Θεία; Προνοία;. 
Κατά δυστυχίαν αί ύπέρ έκπαιδεύσεω; τών 
έγχωρίων προσπάθειαι αύτοΰ άπέτυχον, διότι 
δέν άπέβλεπον εί; τήν στοιχειώδη έκπαίδευσιν 
τοΰ λαοΰ, ήτι;  είναι ή βάσις πάσης άνωτέρα; 
έκπαιδεύσεως καίπαντά; πολ ιτισμ.οΰ. Ο Κλότ- 
βέη; μ.’ ελεγεν έπχινών τήν διοίκησιν τοΰ 
Μεχμέτ-Άλη, δτι έπ’ αύτοΰ ύπήρχον 9,000 
μαθηταί εν Αίγύπτψ. Δυστυχώ;, οΰδεί; καρ
πό; έςήλθεν άξιο; λόγου έ-c τών μ.αθητών τού- 
τω·-, οι-.ινε; έδιδάσκοντο ανώτερα μ.αθήμ.ατα 
άνευ μεθόδου καί άνευ στοιχειώδου; προκαταρ
κτική; παιδεύσεω;. Σήμερον ύπάρχει έν Καίρω 
of/i εν Ιατρική Σχολή, διευθυνομ,ένη ύπό τοΰ 
Κλότ-βέη. Εν αΰτή ολίγοι τινες Εΰρωπαϊοι 
διδάσκουσι γαλλιστί, τά  δέ ααθήμ.ατα αΰτών,γ 1 , , , \ ρ .μ.εταφρκ^ονται ει; του; ακ30ατα; αραοιστι 
παρ’ αμαθών τη ;  Ιατρική; έπιστήμη; μετα
φραστών. ΙΙεριττάν νά σάς είπω, ότι οΐ άκρο- 
αταί ούτοι είσί πάση; προκαταρκτική; παιδεύ
σει·); ά ’Λοιοοι. Περί έκπαιδεύσεως τοΰ δυστυ- 
χοΰ; λαοΰ οΰτε καν ιδέαν συνελαβέ ποτε ή εγ
χώριο; Κυβέρνησις, διά τήν όποιαν ό λαό; ού- 
το; δέν είναι άλλο τι ή μηχανή πλούτου πα
ραγωγική.

Ό  Σχΐδ Πασσά; εΰηργέτησε τον λαόν του 
προσδιόρισα; τάν έγγειον φόρον, καί περιορί- 
σχς ούτω τά ;  κχταχρήσει; καί τήν αΰθαιρε- 
σίαν τοΰ παρελθόντο; φορολογικοΰ συστήμκ- 
το;. Ωφειλεν ό ήγεμών οΰτο; νά καν ον ίση 
καί τό σύστημα τη ; προσωπική; έργασία;, τά 
όποιον ένεργεΐται ένταΰθα δι’ άνηκούστου αΰ- 
θκιρεσίας. Ό  Αιγυπτιακά; λαό; ούτε ύπομο- 
νή;, ούτε ύγεία;, ούτε νοήσεω;, ούτε ανδρεία;, 
ούτε φιλεργία; στερείται. Εΰκόλως Κυβέρνη- 
σι; πολιτευτική δύναται νά τόν έγείρη άπό 
τή ;  κτηνώδους καταστάσεω:, εί; ήν έόόιψεν 
αΰτόν δουλεία, ή; ή ;χή καλύπτεται είς τό 
σκότο; τοΰ προϊστορικού παοελθόντος.

'Ο Αιγυπτιακά; στρατό; άναβαίνει σήμ.ερον 
ει; 15,000 περίπου άνδρα;. Έ τ ι  τοΰ άνατο- 
λικοΰ πολέμ.ου ήτο διπλάσιο;. Δύναται δ’ εύ
κόλω; ό ΙΙασσκ; νά θέση ύπό τά όπλα στρα
τόν 50,000 άνδρώ/. Οί Αιγύπτιοι Φελάχοι 
είσίν άξιοι λόγου στρατιώται. Εί; δέ τοΰ; κατά 
τή ; Τουρκία; πολέμου; τοΰ Μεχμέτ’Αλή οί 
Τοΰρκοι ήπόρησαν ίδόντε;, δτι οί άνθρωποι έ
κεΐνο!, τού; οποίου; έπί τοσου; αιώνα; μ,ετε- 
χειρίσθησαν ώ; κτήνη, πλειοτέραν είχον αύ
τών καί άνδρείκν κχί υπομονήν. Περί πειθαρ
χ ία ; δέν ομιλώ, διότι ό Αιγυπτιακό; λαό; 
είναι άπάντων πειθαρχικ-ώτερο;, κχί διότι προ- 
κειμ,ένου περί πειθαρχία;, ήμεΐ; οί Έλληνε; 
πρέπει νά ήμεθα μετριόφρονε;. Αιγυπτιακόν 
ναυτικόν δέν υπάρχει πλέον, έκτο; ολίγων τ ι-  
τών πλοίων -καί άτμ,οπλοίων, τών πλείστων 
επί τοΰ Νίί*·ου. ’Α λλω ; τε οί Φελάχοι, οΐτι- 
νες γίνονται αξιόλογοι στρατιώται, είσίν άνε- 
πιτήδειοι όλω; εί; τήν θάλασσαν. Οΰδέποτε ό 
φύσει γεωργικό; λαό; τη ;  Αίγύπτου ύπήρξε 
ναυτικό;. Περί τοΰ νχυτικοΰ τούτου δέν σα; 
λέγω τι πλειότε3 ον, διότι ποοκειαένου πεοί 
πολεμικού ναυτικοΰ, οΰδινχ έχω λόγον τή ά- 
ληθεία νά ήμ.αι ώ; Έλλην λίχν αΰστηρό;.

Ό  ’Αντιβχσιλεύ; τή ; Αίγύπτου έχει έξ Υ 
πουργού;, τόν έπί τών Σρατιωτικών, τόν έπί 
τών Ναυτικών, τόν έπί τών Έσωτε3 ΐκών, τόν 
έπί τών Οικονομικών, τόν έπί τοΰ Εμπορίου, 
καί τόν έπί τών Εξωτερικών. Τινέ; τών Γενι
κών Προξένων ήρνήθησαν κατ’ άρχά; ν’ άνα- 
γνωρίσωσι τοΰτον, προτείνοντε; ώς λόγον,ότι ό

Άντιβασιλεΰς τή ; Αίγύπτου δέν είναι άνεξάρ- 
τητο;, ΐνα έχη ‘Τποοργού; κατά τήν άληθή 
τη; λ?ξεω; έννοιαν, άλλ’ έπί τέλου; ένεδωκαν. 
Ούχ ήττον δμω; τά; πλείστκ; τών υποθέσεων 
οί Γενικοί Πρόξενοι διαπραγματεύονται ·άπ’ Jj- 
θεία; μ,ετά τοΰ Άντιβασιλεω;· άλλω; τε ή ά- 
πέναντι τών Γενικών Προξένων θέσι; τή ; Αι
γύπτια  ή; Κυβερνήσεω; είναι όλω; ανώμαλος, 
διότι οΰτοι τή έπιδάλλονται διά Σουλτανικοΰ 
φιρμ.ανίου.

Μόνη άφορμ.ή ταραχή; έν Αίγύπτω είσίν οί 
αλλοδαποί τυχοδιώκται, οΐτινε; δυστυχώς 
πλημμυροΰσιν έν αΰτή ώ; άλλοτε ή πληγή τών 
βαθράκων, ήτι; έπεβλήθη παρά τοΰ Θεοΰ τή 
Αίγύπτω έπί τινο; τών Φκρκ:ι>. 'Ο 7.αό; είναι 
ήσυχότατο;, ή μ.εγαλητέρα ασφάλεια βασιλεύει 
καθ’ άπασαν τήν Αίγυπτον. Έν Αίγύπτω όύω 
μεγάλα.ι Δυνάμει; έρίζουσι περί έπιρροή;, ή’Αγ- 
γλία καί ή Γαλλία. ‘Η Αγγλία έπιθυμ,εΐ έν- 
ταΰθκτό statu quo. Θέλει τήν όδόν τη; Αίγύ
πτου εί; τά ; ’Ινδία; έλευθέραν καί άπολύτω; 
οΰδετέραν. Ή  Γαλλία έπιθυμεΐ ένταΰθα με- 
ταβολά; τινα; ώ; πανταχοΰ. Τό ζήτημα τή; 
διώρυγο; τοΰ Σουέζ θεωρείται παρ’ αύτή; ώ; 
ζήτημα Εΰρωπχϊκόν μ.έν έν γένει, Γαλλικόν δέ 
ίδίω;. ‘Η Αίγυπτο; κατ’ έμήν ιδέαν όέν θέλει 
βρζδύνει νά πέση εί; ξένα; χεΐρα;. ‘Ο έγχώρι- 
ριο; λαό; οΰδέποτε θέλει κατα στη κυρίαρχο;, 
έκτο; έάν φυσιολογικώ; μ-εταβληθη ή φύσι; του. 
Ή  άρχουσα νΰν δυναστεία ταχέω; θέλει έζαν- 
τληθή κατά τόν έν Αίγύπτω μυστηριώδη νό- 
μ.ον τή; εξαφανίσεω; τών αλλοδαπών, καί ήδη 
ή δυναστεία αύτη εύρίσκεται εί; πτώσιν. Μετά 
τη; δυναστεία; ταύτη; θέλει πέσει ή σκιά τη ; 
τουρκική; κυριαρχία; έν Αίγύπτω,έν τή αρχαία 
ταύτη χώρα, ήτ ι;  τόσου; είδε κυρίου;.

(άχολουΟόΐ)
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ΜΕΤΑΛΙΛΟΜΕΝΑΙ ΚΙΙΝΙΙΣΕΙΣ
ύπο

ΣΠΥΡΙΛΩ1ΝΟΣ MTIAAUNOY

(χχθ/ίγητοϋ έν τω Έδνιχω Πχνεπιστημίω).

Ή  παρατεταμένη καί διαρκή; σιγή συνε
πάγει πλεΐστα οσα δυσάρεστα, παρ’ άπάντων 
τών συγγραφέων παλκιών τε κχί νεωτέρων 
άναφερΓ’μ.ενχ. Βραδύνει, χαυνόνει τήν πέψιν, 

, έξασθενεΐ τά τε φωνητικά κκί άναπνευστικά 
οργκνα, προδιαθέτει εί; τήν πνευμονικήν φυ- 
μάτωσιν, ναρκόνει τά ;  διανοητικά;' δυνά- 
μει; κτλ.

Ή δ έ  παρατεταμένη ομιλία, ή ωϊ)ή, ή α παγ
γελία, αί κραυγαί έρεθίζουσι τον φάρυγγα, 
τάν λάρυγγκ κχί τού; βρόγχου;· ό όέ ερεθι
σμό; αΰτό;, εύκόλω; εί; φλεγμονήν μετκτρε- 
πόμενος, κα,"αφχίνεται έν πρώτοι; διά τή ; 
ξηρασία; τοΰ βλ.εννώδου; τών προεκτεθέν- 
των μ.εοών ύμ,ένο;, έντεΰθεν δέ ή άλλοίω- 
σι; τή ; φωνή;, τό βράγχο; αΰτή;, αί κυνάγ- 
χαι καί τά λοιπά. Την άμετρον καί κκθ’ έξιν 
τή ; φωνή; άσ<ιησιν παρα^.ολουθοΰσιν ένίοτε 
άφωνία, αίμοπτύσει;, λαρυγγική φθίσι;, νοσή
ματα τών μεγάλων άγγείων καί τή ;  καρδίας, 
πνευμονικόν έμφύσημα, συμφορήσεις πρός τήν 
κεφαλήν κτλ. Οί προδιατεθειμένοι έπομένως 
εί; τά ; νόσου; ταύτα; δέον οπω; άπέχωσι τών 
προρρηθεισών άσκήσεων. Ό  Βενοαστών Δέ Σχ- 
τωνέφ (Benoiston de Chateanuf), έρευνήσα; 
τούς δεκαετείς κατχλόγους τεσσάρων νοσοκο
μείων τών Παρισίων, δέν εΰρεν οΰδέ μίχν καν 
άποβίωσιν έκ φθίσεως ήτις νά έλχβε χώραν 
είς δημοσίους κήρυκας, είς μ.ουσουργούς, κκί
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τούς τοιούτους, ένώ ε π ιτη δ εύ μ α τα  το ια ΰ τα
θεωρούνται, ώ; γνωστόν, έ π ιβ λ χ β έσ τ α τ α  τ φ
θώρακι. Ή  φθίσι;, λέγει ούτο;, δεν έπιπολά-
ζει παρά τοΐς ίεροκήρυξι, τοΐς δικηγόροις, τοΐς
μουσουργοΐς. ’Αλλά τά  γεγονότα ταΰτα, άν-
τιπαρατηρεΐ ό Λευί, μή άποδειχθέντα άλλως
τε άρκούντω;, άποδεικνύουσι μόνον, ότι ή
ύπέρμετρο; τή ; φωνή; άσκησις ένδέχεται μόνον
νά ήνχι  άβλαβής είς τοΰς ύγιεΐς πνεύμονας,
ένώ οί άδύνατον έχοντες στήθος, βραχεΐαν
καί έπίμ.οχθον άναπνοήν καί προδιατεθειμένοι
όπω;δήποτε εί; θωρακικά νοσή ·ατα, μ.ή δυνά-
μενοι ν’ άνθέξωσιν εί; τά έπιτηδεύματα ταΰτα
άποαακούνονται έγκαίοως άπ’ αΰτών.εί'τε αφ ε- 

1 1 - ·  - η  ρ ■αυτών, ειτε και τη προτροπή ικτρου. moxtco;,
έξακολουθεΐ ό Λευί, οί καλή; κράσεω; άντέ- 
χουσιν εί; τήν ύπέρμ.ετρον άσκησιν τή ; φωνή;, 
ή δέ ώδ ί κκί ή απαγγελία διευκολύνουσι παρ 
κύτοΐ; τή ι άνάπτυξιν τών πνευμόνων, οί προ
διατεθειμένοι όμ.ω; εί; φυμάτωσιν, ει; έρεθι- 
σμού; τοΰ πνεύμ.ονο; ουδολω; ει; τοιαΰτα; 
ασκήσει; ώφελοΰνται, άπ’ έναντι α; μάλιστα 
έπιβαιύνετχι δι’ αΰτών ή κατάστασις τιον. ·

Κατά τήν μεγαλοφώνω; άνάγνωσ ν δέον 
δπως ό τράχηλο; πρό πάντων, ό θώραζ καί ή 
βάσι; αΰτοΰ, ώσιν ελεύθερα, τούτεστιν ϊπω; 
ούδόλω; πιέζονται ύπό τών κατά τά μέρη 
τκΰτα ένδυμάτω·', καθ’ ότι άφ ένός μ.εν ή 
φωνή άπόλλυσι τά ήμισυ τή ; ισχύ ο; κκί έ/.τ ά
σε ω ; αΰτής, ένώ συγχρόνω; καί τό ήδυφωνον 
αΰτή; καταστρέφεται οσάκις αί κινήσει; τών 
κποτελούντων τήν φωνήν οργάνων παρεμ-πο- 
δίζονται ώς έκ τή ;  πιέσεω;. ’Αφ’ ετέρου δέ 
περισφιγγομένων τών μ.ερών αυτών,και μ.άλιστα 
τοΰ τραχήλου, παρεμ.ποδίζεται ή έλευθέρκ κυ
κλοφορία τού αιμ.ατο;. όπερ συλλέγεται εί; 
τού; πνεύμονχί, τήν καρδίαν, τά  μεγάλα άγ- 
γεΐα, τά ; σφαγίτιδα; κτλ. εύκόλω; έπομένω; 
έπιγίγνοντ’αι ρήξει; τών άγγείων καί κεραυνο- 
βόλοι πολλάκι; άποπληξίαι, και μάλιστα άν τό 
άτομον τύχη πληθωρικόν, ήλικιωμένον, ή φερη 
οπω; άλλω; άρχομ.ένην τινά βλάβην τών ορ
γάνων αυτών.

Τό πρό τινο; χρόνου εί; τήν τέχνην είσαχθέν 
νέο·' τή ; φωνή; είδο;, ήκεκκλυμμένη φωνή νοιχ 
sombreej συνεπιφέρει μέγιστα άτοπήμ.ατα. Εάν 
παρατηρήσωμεν τόν μεταχειριζόμενον τήν φω
νήν ταύτην άοιδόν, καί πρό πάντων όταν ές 
όμ,οτόνου φ'σμ,ατο; μ.εταβή ε?; έπισκόμ.ημ.ά τι,  
βλέπομ.εν τότε, ότι τό πρόσωπον αυτοΰ έρυ- 
θραίνεται, at σφαγίτιδε; έξογκοΰνται, αί κι
νήσει; αΰτοΰ εινκι σφοδραί, σημ.εΐα δηλαδή 
προδίδοντα τήν οποίαν μετεχειρίσθη βίαν, 
ποάς έπίτευξιν τοΰ σκοποΰ του, καθ’ ότι ό μη
χανισμός τής βίας καί τής κεκαλυμμένης φω
νή;, εχουσι μεγίστην τήν πρό; άλληλκ ανα
λογίαν άπαιτεΐται τοΰτέστι πρό; έπίτευξιν 
τή; κεκαλυμμένη; φωνή; καθώς καί τή ; βία; 
σνσσώρευσι; πολλοΰ άέρος έν τώ θώρακι, είτα 
δέ αδιάλειπτος καί μετ’ ισχύος έξοδος αΰτοΰ 
άπό στενωθέντος ή καί κεκλεισυ.ένου στομ.ίου. 
Έντεΰθεν δέ διεύρυνσις τών πνευμόνων, βρα
δεία άνινέωσ·; τοΰ άέρος, αδράνεια τή; αίμα- 
τώσεω;, πκρεμπό<Ησι; τή ; κυκλοφορίας τοΰ 
αΐυ.ατος κτλ. ώστε διά τινας μουσουργούς τό 
θέατρον είναι, κχτά  τήν ομολογίαν τών ίοίων 
αύτών, πεδίον μάχης. Αί κυριώτεραι τώ όντι 
τών λειτουργιών πάσχουσιν είς τάς έπανειλημ.- 
μ,ένα; καί διαρκείς ταύτα; προσπάθεια;, ή 
φλεβώδη; κυκλοφορία διαταράσσεται, .τά τρι
χοειδές άγγειώδης σύστημα πληροΰνται αΐμα
τος κτλ. (Diday et Petrequin).

ΤΙ οωνή ύπόκειτα είς διάφορα κατά φύσιν 
έλαττώματα ίδιοπαθητικά ή συμ.πτωματικά 
διαφόρων νοσηρών καταστάσεων, μ,ηχανικών ή 
οργανικών άλλ.οιώσεων τών φωνητικών οργά
νων, τοΰ εγκεφάλου κτλ.. ή θεραπεία τών ό

ποιων βασίζεται είς τήν διάγνωσιν τών δια
φόρων αΰτών νοσηρών καταστάσεων, δύσκολον 
πολλάκ·; οΰσαν. Τά έλαττώματα τής φωνής, 
τά μ.ή έξαρτώμενα έξ εσωτερικής τίνος οργα
νική; ή μηχανικής αιτίας, θεραπεύονται τήν 
σνίμ.ερον δι’ ιδίας γυμ,νχστικής γνωστής ύπό τό 
δνομ,χ όιβηφωιία. Οί Κολομβά, Ά .νώ , Μαλ>- 
βοΰς (Colombat, Arnott, Malebouche) έπρό- 
τειναν διαφόρους έ'καστος μ,εθόδους πρό; ίασιν 
τών έλαττωμ,άτων αΰτών τής φωνή;, τό συνη- 
Qzg "τ ερ ον τών όποιων είναι ό τραι·Λιυιι<)<,·, δστι; 
κατά τινχ; ίκτκι, έάν ό τοαυλίζων, κχτα- 
σταίνων πρώτον δυσκολωτέραν τήν έξάσκησιν 
τών φωνητικών οργάνων διά μ.ηχανικοΰ τινο; 
έμποδίου, διχσχηματίση αΰτά διά τοΰ μέσου 
τούτου ούτω πω; ώστε νά ύπερνικήσωσι τό 
παρεντεθέν έμπόδιον. Γνωστόν, ότι ό Δημο
σθένη; έπλήρου τά στόμα αΰτοΰ διά μ.ικρών 
χαλικίων καί άσκεΐτο εί; τά παραθαλάσσιον, 
δεσπόζων μ.άλιστα διά τή ;  φωνή; αΰτοΰ τάν 
θόρυβον τών κυμάτων. (*) ’Αλλ οί καθ ήμά; 
’Ιατροί, οί ένασχολούμενοι έπί τοΰ άντικειμέ- 
νου αΰτοΰ δέν προτίθενται άπαντε; την ίασιν 
τοΰ τρκυλισμ.οΰ ύιά τή ;  αΰξήσεω; μόνον τών 
έμποδίων, άλλά γνωματεύουσι νά τίθεται καί 
ή γλώσσα ιδιαζόντως πω; καί καταλλήλω; 
εί; έκαστον είδος τραυλισί/.οΰ. Ό  Ίτάρ (Itard) 
έθετεν έπί τή ; γλώσση; τοΰ ψελλοΰ δισκελή 
μ.εταλλικ/.ν περόνην δι’ ή; άπωθών τήν γλώσ
σαν πρά; τά όπίσω, ήνάγκαζε μετά τοΰτο τάν 
ψελλάν νά άρθρώνη λεξεις, ξένη; τινός διαλέ
κτου. Ό  Άρνώ άναγκάζει τού; τραυλούς νά 
όμ.ιλώσι. χωρί; ούδόλω; νά διακόπτωσι τά ; 
λέξεις άπό τάς φράσεις. Ή  χήρα Λ αϊχτ 
(Leight), ήτις έκοινοποίησε τήν άγωγήν αύτή; 
εί; τόν Μαλβοΰ;, συνεβούλευε τόν ψελλόν νά 
ύψώνη κατά τήν όμ.ιλίαν τό άκρον τή ; γλνώσ- 
ση; καί νά τηρή αύτό διαρκώ; έφηρμ.οσμένον 
έπί τοΰ ύπεοώου ιστίου. Ο Κολομβιε θέτει 
τό άκρον τή ;  γλώσση; προς τά κάτω καί οπι 
σθεν τοΰ ύπερωΐου ιστίου κτλ. Περιττόν είναι, 
λέγει ό Λάνδ, νά ένδικτρίψωμ.εν περισσότερον 
έπί τών διαφόρων αΰτών άγωγών, ές ών ή  κκ- 
ταλληλοτέρα κατά τού; ΔουμερΓλ, καί Μα- 
ζεντί (Dumeril et Magendie) βκσίζεται έπί 
τή ; άμεταβλήτου ταύτη; άρχ ί;  τούτεστιν, εί; 
τ ή ν  όσ>ν οίον τε έντελεστέραν άρθρωσιν τών 
λέξεων, άποσπωμ-ένη; τή ;  γλώσση; όσον τό 
δυνατόν ολιγώτερον άπό τή; ύπερώη;.

Πρό; καλήν τή; φωνή; διατήρησιν, απαιτεί
ται δίαιτα ανάλογο; πρό; τήν κρκσιν τοΰ ά- 
τόμ.ου. Ή  άπό τών ταριχευτών κρεάτων, τών 
ήρωμ.ατισμ.ένων σιτίων, τών βαρέων καρυκευ
μάτων καί τών οινοπνευματωδών ποτών αποχή 
είναι άναπόφευκτο;. Οΰχ’ ήττον όμ.ω; άνκπό- 
φευκτο; είνα’· καί ή μ.ετριότη; τών αρροδισιων 
καί άκρα τοΰ δέρμ.ατος καθαριότης πρός καλήν 
διατήοησιν τών λειτουργιών αυτοΰ. Ωρελοΰσι 
δέ τούναντίον ποτά ύπόγλυκα, σακχαρώδη, 
λ.ιπαρά, οΰχί ψυχρά, κκί μ.άλιστα μετά διαρ
κή ή βεβιασμένην άσκησιν. Ο ί θέλοντες νά 
διατηρήσωσιτόήδύφωνον αυτών δεον όπωςλαμ.- 
βάνωσιν άπάσας τάς προφυλάςεις κατα τών 
αιφνίδιων καταψύξεων. Τό γάλα καί τό λ*ευ- 
κωμ.α τοΰ ώοΰ πρό πάντων είναι λίαν ευεργετικά 
τψ λάρυγγι. (άκολ^ουθεΐ)

(1) Τ-Τς δέ σωματικό”; έλαττώμασι τοιαύτην έπη-  
γεν άσκησιν ώ; όΦαληρεύς Δηαήτριο; ιστορεί, λεγων 
αύτοΰ Δημοσθένου; άκούειν πρεσβύτου γεγονότος. Τήν  
μέν άσά^ειαν καί τραυλότητα τής γλοιττης εκβιηζε- 
σΟαι καί διαρβροΰν είς Tb στύμα φηγούς λαμβχνοντα,  
καί ρήσεις άμα λέγοντα* τήν δε φωνήν εν τοις δρό- 
μοις γυμνάζεσΟαι καί ταΐς προς τά σιμ- i  προσβά’εσι, 

ί διαλεγόμενον καί λόγους τινας ή στιχ^ους, άμα τω 
πνεύυατι πυκνουμένω προφερόμενον e i /αι δ αυτω 
μέγα κάτοπτρον οικοι, καί πρΐις τούτο τας μελιτας  
έξ εναντίας ίστάμενον περαίνεο/.

(Πλουτάρχου Δημοσθένης διερ. IV.)

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΙΝΩΝ 
(ΚΙΝΕΖΩΝ), 

ύπ!) ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΤ Κ. ΣΠ ΑΘ ΑΚ Η

(Καθηγητοΰ)
(Συνέχεια φυλλάδιον 14 σελ. 110)

Πασα ή διδασκαλία τοΰ Κονφουκίου σύγ- 
κειται κυρίως έκ πρακτικών τινων καί συντό
μων αποφθεγμάτων, άφορώντων τά ;  αίσθη- 
τάς άπολ.αύσει; καί παρά τών Σινών θεωρου- 
μ,ένων ώ; μεγίστην παιδαγωγικήν σπουδαιό- 
τητα  έχόντων. Ο Κονφούκιο; δύναται νά χα -  
οακτηρισθή ώ; ό ή!ι*Γς ψι.Ιόποφοι:, ήτοι ώς ό 
Σωκράτης τών Σινών. Τούτου ενεκα, όσάκι; 
λαλεΐ περί άρετή;, λαλεΐ μετά πολλής θερ- 
μότητος. «Ήγεμών, ανακράζει που, μή περι- 
«φρόνει τήν άριτήν. Αύτη άπεργάζεται τήν 
«εΰδαιαονίαν τή; πολιτεία;. Έάν στείήσαι 
ητοΰ οΰοανίου τούτου θησαυρού, άπασαι αί ά- 
«κτΐνέ; σου άποβάλ.λουσι τήν εαυτών λάμ,ψιν. 
»Έκεΐ βασιλεύει ή αίωνία ειρήνη, έ»θα κάθη- 
»ται έπί τοΰ θρόνου ή άρετή. Πάσα ή παί- 
»δευσις τοΰ ήγεμόνος έγ/.ειται ενθεν μ,έν έν τή 
«άναπτύξει τής λογική; αυτοΰ φύσεω;, τή ; 
«άνωθεν μετχδοθείσή;, ένθεν δέ έν τή έγκαρ- 
κτερήσει έν παντί έργω άγαθώ. Ούτω μορφω- 
«θείς άνακαινιζέτω κχί βελτιούτω τόν λαόν 
μ διά κκλ.ων νόμ.ων καί καλοΰ πχοαδείγμα- 
»τος». Καί άλλαχοΰ. «Ή  πηγή πάσης άρε 
»τή; είναι ή άληθής πχιδική άγάπη καί ό 
»άδελφικός σεβκσμ.ός. ΙΙρώτον άπαιτεΐται 
»καλή βάσις, έγκειμένη έν τή άρετή καί τή 
«σταθερότητι τοΰ χαρακτήρος, πρίν ή διεξα- 
»χθή ή είκών, ήτοι ή κοσμιότης καί ηθική 
«εΰγένεικ. Ό  νεανίας σπουδαζέτω οπως έν τώ 
»πατρικώ οί'κω κτήσηται τήν αιδώ· έστω φρό- 
»νιμος καί χρηστός, πλήρης άμερολήπτου πρό; 
»τοΰς ανθρώπους άγάπης καί έχόμενος παν- 
»τός άγχθοΰ». Κυριώτατα πονήματα τοΰ Κον
φουκίου, τά μέν ύπ’ αΰτοΰ συντεταγμένα, τό 
δέ έξ άλλων συγγραμμ,άτων συνειλεγμ,ένα, εί
ναι τά τέσ/rnp, ίι,/ι βιβ.Ιία (Kings), ήτοι 
"V -King \ περιεχον την φυσικήν φιλοσοφίαν), 
Li-King (περί ήθών καί εθίμων), Schi-Iiing 
(συλλογή ασμάτων) (*) κκί τά περιφημότατον 
πάντων Schu-King (περιέχον ιστορίαν) ηθικήν 
και μεταφυσικήν . Ετερκ συγγράμμ,ατα τοΰ 
Κονφουκίου άναφέρομεν ένταΰθα τά Tschiin- 
zieu, Tai-chio (μεγάλη διδασκαλία), Dschung- 
yung τό (άμετάβλητον μέσον) καί Liin-yu 
(διάλογοι καί άπαντήσεις-.

1) Μετεφράσθη είς μέν τήν λατινικήν γλώσσαν 07tb 
Laaharme καί Mohl, IS30’ είς δέ τήν γερμανίκήν ύπο 
Rftche t, J8tH. 4 r‘ ‘

Υί0ΐν7ις βάσεως, ερ στηρίζει ο 
Κονφούκιο; τήν τών παίδων άγωγήν, στηρί
ζει αυτήν καί ό άνωτέρω μνημονευθείς Tschuhi, 
ον οί Σϊναι rnryrriaeMr άποκαλοΰσιν.
«Τό τέρμα τής^άγωγή;, λέγει ούτος, είναι ή 
» ιρ(τ,)· πρό; αΰτήν π.έπει νά σπεύδη ό μα- 
»θητή;, οπω; ό έντείνων τό τόξον οΰδέν πρέ- 
»πει νά φοβήται τόσον, δσον τό άστοχεΐν. Ό  
«διόασκαλος πρεπει νκ θεωρή εαυτόν ώς γλύ- 
»πτην, όφείλοντα νά διαμορφύση τήν άκκτέο- 
«γαστον ύλην. Αί διδασκαλίαι κχ. πχοαινέ- 
»σεις πρέπει νά ήναι ώ; ή δρόσος καί ή αύρχ 
»τοΰ έαρος ώ; πρό; τήν έπίδοσιν τών φυτών. 
»Τό καθημερινόν μάθημα τελευτάτω μ.ετά 
«τινο; συντόμου καί περιεκτικού ίστορήματο;».

Μεταξύ τών διαφόρων παιδαγωγικών συλ
λογών άξιοπερίεργο; καί σπουδαιοτάτη είναι ή 
καλουμένη Kia-phao-tsiouan tsi (ήτοι (HKOve· 
ζπαχός β,,σα'-ρ ί) ,  ήτι;  περιέχει ένθεν ρ,έν 
διαφόρου; οδηγία;, άναφερομέν^ς είς τ ήν - Οο 
διδασκάλου διδκσκαλίαν, εις τήν είς τά σχο
λεΐον φοιτησιν, είς τήν συμπεριφοράν τών παί- 
οων ττρός τους γ ο νε ϊ; συγγενείς
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καί ξένους κχί είς τήνχρήσιν τών σχολικών £k- 
βλίωνενθεν δέ διαφόρουςκανόνας, αποβλέποντας 
είς τήν άνάγνωσιν καί γραφήν, τήν τάξιν καί 
καθαριότητα εν τε τ-7) περιβολή καί τοϊς βι- 
βιβλίοις. Τινάς τών ένταΰθα περιλαμβανομέ- 
νων ύποθηκών άναφέρομεν ώδε: «Τά παιδία 
(λέγει ό οικογενειακός θησαυρός) άμα τώ ή 
μέρα πρέπει νά άπέρχωνται είς τό σχολεϊον 
καίπρέπει πρώτον νά χαιρετίζωσι τήν εικόνα τοΰ 
άγιου Κονφουκίου,είτα τους έαυτώνδιδασκάλους. 
Τό αύτό πρέπει νάσυμβαίνν) καί τοέσπέρας ότεοί 
μαθηταί έγκαταλιμπάνουσι τό σχολεϊον, ένθαέν 
παλαιφ ή νέω ίστορικφ βιβλίω άνέγνωσαν 
καλά καί ήθικά χωρία, άποφυγόντες παν σκαν
δαλώδες.—  Οταν οί μαθηταί σχολείου τινός 
ήναι πολλοί, ή οίκαδε επάνοδος πρέπει νά 
γίνηται κατά τμήματα, άπολυομένων πρώτον 
τών μελλόντων νά διχνύσωσι μακοοτέραν όδόν, 
ή τών νεωτέρων, μετά δέ ταΰτα τών ά'λλων. 
’Επί της όδοΰ δέν πρέπει νά παίζωσιν οί μα- 
θηταί. Έπανελθόντες δέ είς τάς οικίας αΰτών 
οφείλουσι νά χαιρετίσωσι πρώτον μέν τάς εφε
στίους θεότητας, είτα δέ τάς εικόνας τών προ
γόνων, μετά δέ ταϋτα τόν πατέρα, τήν μη
τέρα, καί λοιπούς συγγενείς κατά τάξιν.—  
Παραστάντος ξένου τινός όφείλουσιν οί παΐδες 
νά ποιήσωσι πρώτον ύπόκλισίν τινα πρός τάς 
εφεστίους θεότητας καί τάς εικόνας τών προ
γόνων, είτα δέ νά χαιρετίσωσιν εκείνον εύγε- 
νώς, άποφεύγοντες πάσαν προπετη καί αυθάδη 
έκφρασιν, άλλά καί πασαν ενδειξιν δειλίας ή 
φόβου.— Ό  μαθητής άναγινώσκων πρέπει νά 
έχν) έστραμμένον τόν τε οφθαλμόν αύτοΰ, τό
πνεΰμα καί το ού; είς εν άντικείαενον μ,ηδέ

' S ' < - % ,πρέπει οια του στομ.ατος αυτου να προφέοη
λέξεις, είς άς δέν είναι προσηλωμένη ή διά
νοια. Η άνάγνωσις πρέπει νά γίνηται ήσύ
χως όπως μη έρεθίζωνται ή άποκάμνωσιν οί 
πνεύν.ονες.

« Επί τών μαθημάτων οί μαθηταί όφείλουσι 
νά έξετάζωσιν έχυτούς έσωτερικώ; καί νά προ- 
τρέπωσιν άλλήλους πρό; τά  καλά.·—-Παν, δπεο 
άκούουσιν, πρέπει νά ήναι τοιοΰτον καί νά 
παρίσταται ύπό τοΰ διδασκάλου οΰτως, ώστε 
νά συντελή είς προτροπήν μέν προς τό άγα- 
θόν, αποτροπήν δέ άπό τοΰ κακοΰ.— Ό τα ν  ό 
νοΰς χωρίου τινός ήναι σκοτεινός καί άσα©ής, 
ό μαθητής έρωτατο) τόν διδά κχλον π:ό; δια- 
σάφησιν αύτοΰ πρός άποφυγήν πάσης πλάνης 
καί αμφιβολίας.— Ό  μαθητής κατά τήν άνά- 
γνωσιν διακρινέτω καλώς τόν διάφορον τονι 
σμόν καί τάς διαφόρους τοΰ λόγου εκφράσεις.— 
Πρό παντός οφείλει νά τηρή καθαρά καί έν 
καλ.ή καταστάσει τά τε βιβλία αύτοΰ καί τά 
της γραφής όργανα.—Τό βιβλίον όφείλουσι νά 
κρχτώσιν οί μαθηταί τρεις δακτύλους μακράν 
τοΰ σώματος αύτώ ν είς τό σχολεϊον όφείλουσι 
νά φέρωσι μεθ’ έχυτών μόνον τά ύποδεί '.νυό- 
μενα βιβλία μετά τοΰ άναγκαίου χάρτου καί 
των γραφικών οργάνων.— Πάν βιβλιον, χοη- 
σιμεΰον άπλώς πρός τέρψιν καί κωλΰον τάς 
εμβριθείς σπουδάς, άπαγορεύεται έν τοΐς σχο- 
λείοις. — Οί μχθηταί οφείλουσι νά τηρώσι·/ 
εύσχημοσύνην εν τε τοΐς λόγοις αύτών καί τή 
συμπεριφορά, άποφεύγοντες τούς χυδαίους τρό
που; τών κοινών άνθρώπων.

Μ Ε Λ Ε Τ Η

έπϊ τοΰ Παντός ή τοΰ άναρχου 
κχί άτελευτήτου κόσμου.

(Συνέχεια ορα φυλλάδιον 13)

0 1  αύτοί φυσικοί νόμοι, ‘αί αύταί υλαι αΐ 
σχηματίσασκι καί ττε.ιβαλοΰσαι τόν ήμέτερον 
πλανήτην, διέπουσι τό π ά ν  όπου καί άν φέρω

μεν ήμας διά τοΰ ύπολογισμοΰ ή τοΰ τηλεσκο
πίου θά ευρωμεν πανταχοΰ ύπάρχοντας τούς 
νόμους της γενικής ελξεως· οί νόμοι τούτέστι 
οί διέποντες τάς κινήσεις τώ Γήινων σωμάτων, 
οί έ'λκοντες πρός τά  κάτω τόν άφιέμενον έλεύ- 
θερον λίθον, παρουσιάζονται ήμΐν καί είς τάς 
πλέον μεμακρυσμένας ουρανίους σφαίρας, καθ’ 
ότι οί άστρονομικοί υπολογισμοί έπί τών νό
μων τούτων βασιζόμενοι, καί είς τόν πλέον 
μεμακρυσμένον κόσμον εφαρμοζόμενοι, εύρί- 
σκονται λ!χν ακριβείς καί παρέχουσι τοΐς σο- 
φοΐς τήν δύναιιιν της άνακαλύψεως πολύ άφ’ 
ήμών άπεχόντων αστέρων, μή δυναμένων διά 
τών μέχρι τοΰδε τηλεσκοπίων νά άνακαλυ- 
φθώσι.

Γsteaic τω>· χοσμων.
§ 4 / 0  ανθρώπινος ν ΰς εινε άπειρος,τό πνεΰμα 

του έχει ιδιότητας περιέργους καί λίαν παρα
δόξους, παραγκωνίζει όσχσδήποτε δυσκολίας 
παρουσιάζει ή φύσις οίουδήποτε ζητήματος, 
πρ οσκο/ώμενον μετά πλείονος υπομονή; περί 
τήν έρευναν αύτών ζητεΐ ώστε τό άποτέλεσμα 
τών εργασιών του άν δέν φέρν) έπ’ αύτοΰ πάν
τοτε τήν άλήθειαν, νά πλησιάζν) τούλάχιστον 
πρός αυτήν, καί ε·ι τέλει έχει τάσιν άκατα- 
μάχητον πρός τό άπόλυτον. Ή  άκατανίκητος 
αύτοΰ περιέργεια τόν αναγκάζει νά είσδύν) θρα 
σέως καί τολμηρώς εί; τά  άδυτα μυστήρια 
τη ; φύσεω; νά σκέπτηται περί της άρχή; περί 
τοΰ τέλους τών όντων, καί νά μή έπχοκήται 
μόνον ούρανοσκοπών τά  απέραντα βάθη τοΰ 
άχανοΰς. ’Αδυνατεί νά παραδεχθή τά 
προτάσσων τό ούΤετ έχ τοΰ μηδενόι. τά ,-χαρχ- 
γβή όύι αται-

Τοιαύτης ούσης λοιπόν της έρεθιζούσης ή 
μας περιεργείας, ουδόλως παράδοξο; έσεται 
ή τάσις ήν έχομεν νά έννοήσωμεν καί νά μά- 
θωμεν οΰ μόνον τόν διοργανισμόν τοΰ Σύμ- 
παντος, καί τών γενικότερων νόμων τών δι- 
επόντων αυτό τουλάχιστον έν τφ  ήμετέοω 
Συστήματι, άλλά καί τήν άρχήν καί την αι
τίαν της ύπάρζεως τών ούρανίων σωμάτων.

Ναι μέν ή επιστήμη άναμΦιβόλω; είς τοι
ούτου εί'όου; ζητήματα δέν έξέφερεν είσέτι 
τον τελευταΐον αύτη; λόγον, καί ίσως ούτω θά 
δ ια τ ε /^ έ π ί  μακράν σειράν αιώνων, διότι τό 
διάστημα τοΰ χρόνου εΐναι ούτω; είπεΐν ά
γνωστον είς τήν αιωνιότητα, ούχ ήττον ομως 
ή ανθρώπινη διάνοια καί υπομονή κατώρθωσε 
νά προπορευθή τοΰ χρόνου καί νά φέρν) είς φώς 
τού; μυστηριώδεις νόμους τούς διέπυντα; τήν 
άρμονίαν τοΰ Παντός, καί ίδού αίφνης μεγα-
λόν ες καί φιλόπονοι ούρανοσκόποι παρουσιά- r  , , ,  1 ,ί,ουσιν υμιν τον παγκοσμ ον σχηματισμόν των
μεμχκρυσμένων καί σχεδόν άοαν ·,ν έκείνων 
σφαιρών, καί οι’ ύποθέσεων τό πρώτον, είτα 
όμως δι’ άναμφιλέκτων πεποιθήσεων, αΐτινες 
διά τοΰ χρόνου βεβαιότητες άμ,ετάκλ,ητοι κα
τέστησαν, τήν άρχήν ή γένεσιν τών κόσμων.

( Επεται συνέχεια).

ΑΝ ΑΡΕ \.Σ ΟΙΚΟΝ ΟΜΟΠΟΤΛΟΣ

(Αιδάκτωρ μαθηματικών επιστημών.)

11 ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΖΕΥΣ.

Α ' ΓΓερ’γραφή τής Ό .Ιιμπιας.

‘II πάλαι μέν περίβλεπτο; καί ιερά τής ’Ο
λυμπία; χώρα, ή γέμουσα άνκρίθμων οικοδο
μών, αγαλμάτων καί άναθημάτων, ή χώρα, 
είς ήν συνήρχοντο πανταχόθεν τή ; ‘Ελλάϊ)ο;, 
ΐνα έοοτάσωσι τού; ’Ολυμπιακούς αγώνας καί 
ϊδωσι τόν Όλύμπιον Δία, τανΰν δέ νοσώδης κχί 

J ύγρά, ύπό θάμνων δέ καί ιτεών ώς τό πολύ κε-

καλυμμένη καί άνθρώπων έρημος, ή πάλαι λέ- 
γομεν περίβλεπτος τής ’Ολυμπίας χώρα δέν 
ήτο πόλις, άλλά ναών καί οικοδομών καί άνα
θημάτων ιερών περίβολος. Ύπό τό όνομα δέ 
τοΰτο περιελαμβάνετο μικρά τις π;διάς οριζό
μενη πρό; Β. μέν ύπό τοΰ ορούς ή λόφου Κρο- 
νίου, ΒΑ. δέ ύπό τοΰ Όλυμπου, πρός Μ. δέ 
ύπό τών οχθών τοΰ ’Αλφειού καί πρός Δ. ύπό 
τοΰ ποταμοΰ Κλαδέου.

Ίν α  δέ σαφέστερον όρίσωμεν τήν θέσιν τής 
χώρας, ή ’Ολυμπία έκειτο κατά τόν Beul0 πλη
σίον τοΰ Αλφειού, μεταζύ τοΰ όρους Κρονίου 
καί τών εκβολών τοΰ Κλαδέου. ’Απέναντι έπί 
τής άριστεράς όχθης τοΰ ποταμοΰ, ύψοΰνται 
λοφοιχλ' εροι, έχοντες κλιτύχς ομαλά; καί σκι
ερά;, αρμόνικάς περιοχάς, όπισθεν τών όποιων 
ή άνάμνησις ζιμη  τήν λχι./.ίοΰπ α , τό κατα- 
φύγιον τοΰ Ξενοφώντος, τό πολεμικόν Α ϊπν , 
καί τό φοβερόν όρος Tujialor όθεν ερριπτον τά; 
τολμώσας νά διαβώσι τόν ’Αλφειόν γυναίκα; 
καί νά παραστώσιν εί; τά Ό λύμπιχ . (α).

Ό  χαρακτήρ τή; θέσεως ταύτης, λέγει ό 
Ββιιΐέ, εΐνε όλος διάφορος τοΰ καθόλου χαρα- 
κτήρος τή ;  ΙΙελοποννήσου. Ενταΰθα δέν ύπάρ- 
χουσιν όρη ύψηλά, βράχοι απότομοι κκί ήλιό- 
καυστοι, βίαιοι σεισμοί τοΰ έδάφου;, άγριαι 
φάραγγες. Πανταχόθεν ή φύσις έχει πλοΰτον 
καί γλυ/.ύτητα, άτινα καθιστώσι τήν ψυχήν γα- 
λήνιον, μεταφέρουσιν αύτήν εί; σκέψεις εύαρές-ους 
και φαίνονται οτι προκαλοΰσι τάς έοοτάς καί 
τας απολαύσεις τή; ειρήνη;. ‘Ω; έάν έφοβοΰντο 
μη ή παρουσία τών άνθρώπων καί ό θόρυβος 
τών πόλεων ταράξωσι τόν μαγευτικόν τοϋτον 
τόπον, οί θεοί μόνοι καί οί ύπηρέται αύτών κα- 
τώκουν αυτόθι. ιΗ κοιλάς ήτο μόνον τόπος ίε- 
ρος γεμων ναών, αγαλμάτων καί μνημείων, 
καταφυγιον σιωπηλόν καί κατανυκτικόν τής 
θρησκείας καί τών τεχνών (β).

Το π α ν  εν τ ή  υ π ο  θρησκευτικώ ν πα ρα δ ό σεω ν  
κ α ι  τ η ;  λ α τ ρ ε ί α ς  τ ω ν  θεών ίερα τ α ύ τ η  χώ ρα  
η τ ο  θ α υ μ α σ τ ό ν ,  κ α ι  α υ τ η  φύσις ε ΐ χ ε ν  έν π α ν τ ί  
μ υ σ τ η ρ ιώ δ η  κ α τ α γ ω γ ή ν  Α ύ τ ό θ ι  όΖ”εύς, έ λ ε γ ο ν ,  
επολεμν.σε προς τ ιν α  Κρόνον ά ν τ ιπ ο ιο ύ α ενο ν  
τής α ρ χή ς  (γ )  και ε;ς ανάμ\·/·,σιν τής νίκης ταύ  
της ό 'Ηρα/.λής συνέ-τγ ,σε τά  ’Ο λ ύ μ π ια -  αυτόθι  
b ’Α,πόλλων ένί/.ησε τόν Έ ρ μ ή ν  δοόυ.ω καί τόν  
’'Αοην π υ γ μ ή  ( ί ) .  Β ρ α ίύτ ερ ο ν  αυτός ό Ζεύς ή- 
γ ία σ ε  τήν χώ ρ α ν  τ α ύ τ η ν  καί π>.ηττων τό  έ δ α 
φος ό ιά  κεραυνού έσχημ ,άτ ισε  ρ ή γ υ α .  ’Ιίκ τ ΰ  
χ α ιν ο ν τ ο ς  τουτου  άντρου χ ρ η σ μ ο ί  iS iS οντο
έμπυρω ν (ε)

Ο ^ιερχομενος  τ η ν  π ε δ ιά δ α  τής ’Ο λυ μ π ία ς  
π ο τ -  μ ος  ’Αλφειός ήτο κ α τ ’ άρχά^ λ έ γ ε ι  ή πα  
ραόοσ<ς, δεινός κυ νη γό ς .  Έ μ μ α ν ώ ς  έρασΟείς τής  
νύμφης Ά ρ εθο υ σ η ς  κατε§·ω κεν  α ΰ τ ή ν  π α ν τ α χ ο ΰ  
εις μ α  τ η ν .  ·|1 Ά ρ εθο υ σ α  κωφεύουσα είς τούς έ 
ρωτάς τοΰ Αλφειού καί θελουσα ν ’ άποφύγνι τόν  
εραστήν δ·Λ π α ν τ ό ς  5 ιεποοθμεύθη  Six  τής θ α λ ά σ 
σης εις τήν  κ α τ ά  τάς Συρακούσας νήσον Ό ρ τ υ -  

γ ί α ν ,  όπ ου  μεταμορφ ώ θη ε:ς π η γ ή ν .  ‘Ο ’Αλφειό; 
<̂ έν έ Συνήθη ν ’ ά ν τ ισ τ ή  έ π ί  π λ έ ο ν  καί  μ ετε  
μ.οοφωθη ε'ς τόν ομώ  υυ.ον ποταυ.όν .  ’ Αλλά καί  
π ο τ α μ ο ς  ων ί>εν ε π α υ σ ε  ποθώ ν τ ή ν  ’Αρεθουσαν  
και ,  ε .»ιθυμών να π λ η σ  άσνι εις αΰτήν  καί  
αν α μ ιξ η  τά  ΰ^ατα του μ ε τ ά  τώ ν ύπα τω ν αΰ-  
τ?,ς, κατωρθωσε να μ ε τ α  αινη fiia μ.υστηριώ^ους 
όύοΰ υπό  τήν θά λασσαν  π’ς τή ν  Ό ρ τ υ γ ία ν  ‘Η Ά -  
ρεθουσα συγκινηΟϊΐσα ε π ί  τέλους συννίνεσε νά μ.ι-

(α) Παυσ. 5, 6, 7· Cculi';, Etude sur Ιο Feloponnfee, 
σ 240.

(β) Ββιιΐέ, αΰτ6θι.
(γ) Παυ®. 5, 7, 10, 8, 2, 2.
(S) ΑύτόΟ. 5, 7, 10.
(ε) ’Ίδε Κουρτίου Peloponnesos έν τομ. 2 ,  , ϊ '  17»  
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γνύη  τά υ^ατώ της μ ε τ ά  τών ΰ^άτων εκείνου, ό-  
στις τοσοΰτον σφοίρώς ήοατο αΰτης α ) .

Ή  ’Ο λ υ μ π ία ,  κειμένη  ένθα ά λ λ ο τ ε  ΰ π ή ρ χ εν  ή 
πρωτεύουσα τών Π ελο π ιδ ώ ν  Π ΐσα,  ή το  τ ό  κ α τ ’ 
άρχάς π ϊρ ίβ ο λ ο ς  ναοΰ ,  ά π ε χ ο υ σ α  ά π ό  μ εν  τής  
"Ηλιδος 300 π ερ ίπ ο υ  σ τά δ ια  (β) ά π ό  όε  τών  
Α θ η ν ώ ν  1 4 8 5  ( γ ) .  '[i Π ΐσ χ ,  π α ρ’ ήν ε-ιειτο ή
’Ο λ υ μ π ία ,  το ιαύ τη ν  ύ π έσ τη  καταστοφήν <ατά  
τή ν  50 ’Ο λ υ μ π ιά δ α  (580 π .  X ) ,  ώστε έπί  Σ τ ρ ά 
βωνος ά μ φ έ β α λ λ ο ν  καί περ ί  τής άπάρξεως au  
τής (δ ) .  Μετά τήν καταστροφή ν τής πόλεω ς  
τ α ύ τ η ς  ο! Ή λ ε ΐ ο ι  δέν  έπετρεψ αν ν’ άνοι/ .οδο-  
μηθ/ί ο ΰ δ ’ ά λλ η  π ό λ ις  ν.οινή νά σ χ η μ α τ ισ θ ή  έκ 
φόβου μή  άμφισβητήσϊ)  κα ί  ά ν τ ιπ ο ιη θ ή  τήν  
έ π ί  τοΰ ίεροΰ φροντίδα  καί έ π ισ τ χ σ ία ν  αύτών.  
"Ενεκα δ έ  τ ή ς  έπ ί  τοΰ ίεροΰ φροντίόος καί έπ ι  
σ τασίας τών Ή λ ε ίω ν  ή χώ ρα  α ΰτώ ν έθεωρεϊτο  
ιερά καί ά π α ρ α β ίχ σ τ ο ς  και οΰόείς  στρατός έ'νο 
π λος  έ ί ύ ν α τ ο  νά  διελΟγ, οι α ΰτής ,  άλλω ς έθεω-  
ρεϊτο ε να γ ή ς  καί ίερόσυλ.ος· έάν δέ ο ιή ρ χε τ ο  
ώ φ ειλε  \ ά  παραδώσνι τά ό π λ α ,  τ ά  όπ ο ΐα  ά ν ε -  
λάμ.βανεν ,  δτε  έξή ρχετο  τώ ν ορίων. ^Οτε πο τέ  
εΐσέβαλ,ον οΐ Σ τ α ρ τ ιά τ α ι  έν καιρώ τώ ν 'OJvii- 
ττιαχών Λτο/ί^ώκ, ύ τ ε χ ρ ε ώ θ η σ α ν  υπό τώ ν ’ 11 

λείω ν κ α τ ά  τόν  Ολυμ,πιακόν νομόν νά έ ' .τ ί -  
σιοσι δύο χιλ. μ ν α ς ,  τ ο ύ τ έ σ τ ι  όύο α νά  π ά ν τ α  
ο π λ ί τ η ν  μή έ ' .τ ίσ α ν τ ες  δε ά π εκ λ ε ίσθη σα ν  τών  
α γώ νω ν τή ν  9 0  Όλυμ.πιάδα ( α ) .  Ί ΐν α γ ή ς  έπίσηι

σ χεό ό ν  π ά ν τ ο τ ε  ειρήνης  
καί έπέδω κε το σ ο ΰ το ν ,ώ σ τ ε  ήτο  ή πολυα,νθρωπο-  
τερα τής Ε λ λ ά δ ο ς  χώ ρα (β) .  Ει’ς τ ή ν  α ύ ξη σ ιν τ ο ΰ  
πληθυσμ.οΰ σ υνετέλεσεν  ο υ χ  ή . ιστα  καί η εφο
ρία τ ή ς  χώ οας καί  τώ ν κατοίκω ν η φ ιλο π ο ν ια  
περί τήν  κ α λ λ ιέργε ια ν  αΰτής ( γ ) .  Τοσοΰτον όε  
ή γ ά π η σ α ν  τή ν  κ α τ ’ αγρούς δ ία ιτ α ν  οί Ή λ ε ΐ ο ι ,  
ώ τ τ ε  π ο λ λ ο ί  τώ ν π λ ο υ σ ίω ν  έ π ί  δύο καί τρεις  
γενεά ς  ο ΰ δ ’ έ π ά τ η σ α ν  εις τήν  πρω τευουσαν (ό ) .  
Καί το υ τ ο ? ^ιότι θ'. 7ϊτοΛΐτευου.ενοι |Αερΐί/.νωντες 
ύπέρ τών π ο λ ιτ ώ ν  εφρόντιζον νά μή στερώ νται  
οί έν τοΐς άγροΐς μ η δενός  καί as δ ικ α ι  νά γ·ινων 
τα ι  ε π ιτ ο π ίω ς  (ε) .

(ακολουθεί)

ΔΥΩ ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ.

Υπό τάς εύεργετικάς ακτίνας τοΰ μεσημ- 
βοινοΰ ήλίου είργάζετο λιθοτόμος τις παρά τους 
πρόποδα; αποτόμου βράχ_ου πλησίον τής πό- 
λεω; Ναγχσάκη. ’Ενταΰθα όιαβχίνει ό δήμαρχο; 
τή ; πόλεω; ύπό τεσσάρων αχθοφόρων έν άνα- 
παυτικώ φορείω φερόμενος καί σ νοδευόμενος 
ύπό πολυ,αρ θμου ακολουθίας. Τό πλήθο; εκ σε- 
βασμοΰ παραμ.ερίζει καί προσπίπτει πρό αυτοΰ. 
Ό  Λιθοτόμο; ρίπτει έγκοπέα καί σφύραν όπως 
έκφοάση πρός τόν ισχυρόν κύριον τον σεοασμον 
του, άλλ’ ούχ ήττον κλίνει τήν κεφαλήν και 
ύποτονθυρίζει καθ’ έαυτόν τά εξής :

«Όποιας εκδουλεύσεις έχει ό άνήρ εκείνος, 
ώστε νά διασκεδάζϊ) ούτω, ένώ εγω οφείλω νά 
έργάζωμ,αι ένταΰθα έν ίόρώτι τοΰ προσώπου 
μ.ου 5 Άδικοι Θεοί ! Καί ε ν ω είμαι άνθρωπος, 
όπως αύτός. Διατί λοιπον δεν καθιστάτε και 
έμέ Δήμαρχον τής Ναγασάκης ; Ολαι μ.ου αί 
εύχαί θά ήσαν τότε πεπληρωμέναι.»

Οι Θεο< έξεπλήρωσαν τήν ευχήν του. II 
Κυβέονησις διώρισεν τόν μ-έχ_ρι τού^ε λιθοτο- 
μον δήμαρχον τής Πόλεως Ναγασάκη.

(α) Θουκυδ 5, 49,  50. Παυ-αν. 3, 8, 2.
(β) Στραβ 8 35Η. ΓΙολυ€. 4· 73. 6 
(γ) Πολυβ. αύτώθ. Παυσ. 6, 2ti, 6.
(δ) Πολυβ- αϋτόθ.

(«) Αύτόθ.

Τώρα ήτο ευτυχής ! Εν όλω τώ δημω του 
ούδένα έβλεπεν άνώτερον έαυτοΰ. Πάντες ώ- 
φειλον νά ΰπακούωσιν εις τας διαταγας του. 
’Αλλά κατά τήν τελευταίαν ήμέραν έκάστου 
μηνός τό καθήκον τον προσκαλεϊ εις Καγοσιμ.ο, 
τήν ποωτεύουσαν τοΰ Δαίμ.ιο (ηγεμ,ονος) τή ; 
Σατσουυ.ά;. ΛΊεθ ολων των άλλων όημ,αρχ^ων 
τών διαοόρων πόλεων ωφειλεν να λαβη εκεί 
τάς διαταγας τοΰ άρχοντος, νά έκφράσν) πρός 
αύτόν τήν υποταγήν του καί νά προσφέρω 
φόρον έκ μετάξης, ιχθύων, καρπών καί νομι
σμάτων. Ούχ ήττον έπί τών χειλέων του μόνον 
οίκεΐ ή υποταγή, άλλ’ ή καρδία του είνε 
παροργισμένη καί λεγει καθ’ εαυτόν;

«Τί ωφελεί νά άρχω έν Ναγασάκη, άφοΰ 
δωδεκάκις τοΰ έτους οφείλω νά ταπεινώμαι έν 
Καγοσίυ.τι ; Ώ  θεοί, έκτελέσατε τήν πχρά- 
κλησίν μ.ου ! Καταστήσατε με διοικητ/ιν τ/]ς 
έπαρ/ία ;, καί θά ήμαι εύχαριστημένος.»

Καί οί θεοί έξετέλεσαν τήν παοάκλησίν 
ου, καί δ δήμαρχος τής Ναγχσάκης άνήλθεν

είς τόν ηγεμονικόν θρόνον τής Σατσουμας.
3

Τοίρα ήτο ευτυχής! ολόκληρος επαρχεία κεΐ- 
ται ύπό τούς πόδας του. ’Αλλ ουχ ήττον πάν
τες οΐ ήγεμόνε; τοΰ κράτους ήσαν ήναγκασμέ- 
νοι νά αεταβχίνωσιν άπαξ τοΰ έ'τους είς Ιεδώ 
καί έκεΐ νά ,τροσφερωσι τιμ.άς εις τον^ μ.εγαν 
Σιογούν, τόν κραταιόν αύτών κύριον. ’Εν με- 
γαλοπρεπεΐ αιθούση έξηπλωμένοι φιλοΰ.-,ι τό 
δάπεδον, όπερ τοΰ κραταιοΰ δεσπότου οί ιεροί 
πόδες έπάτησαν. Μόλις τολμώσι νά άνοίξωσι 
τούς οφθαλμούς, καί να προσολεπωσι τον
έκ χρυσού άποστράπτοντα θρόνον, έφ’ ού κά- 
θηται ό μονάρχης· ούχ ήττον όσω ταπεινότερα 
είνε ή θέσις τοΰ νέου ήγεμόνος, τόσω δυνατώ- 
τερον κτυπα ή φιλοόοίος του καρύία . . .

«Ούδεμ.ίαν χαράν δύναται νά μοί προξενήσνι,
τό νά βλέπω έπί ολον έτος, ύπό τήν εξουσίαν 
μου έπαρχίαν, άφοΰ κατά τό τέλος τούτου ώς 
ελεεινός /.ύων οφείλω να ερπο) υτ:ο τους τ:Λ ζζ  
τοΰ Σιογούν. Λάβετε, θεοί, όπίσω τό άξίωμα, 
δι’ ού μέ περ·εβάλετε. Σιογούν θέλω νά^γείνω. 
Θέσατέ με έπί τοΰ θρόνου τούτου, καί ή φι
λοδοξία μ.ου θά θεραπευθή»·

Καί πάλιν οί θεοί έφάνησαν αύτώ εύμενεΐς. 
’Εκόσμησαν δέ τόν ηγεμόνα τής Σατσουμάς, 
διά τών αύτοκρατορικών παρασήμων τοΰ
Νιπών.

4
Τώρα ήτο ευτυχής 1 Εν τω μακρφ αύτου 

νησιωτικφ κράτει ούδείς ύπάρχει, οστις νά 
π χ ρ α β λ η θ ή  πρό; αύτόν κατά τήν δύναμιν. Ούχ 
ήττον έν Κιότω ζή, μακράν τή ; τύρβης τοΰ 
κόσμου, έν άποκεχωρισμένω άνακτόρω, ό Μι
κάδος, ό ύίος τοΰ Θεοΰ Ηλίου, δ πνευματικός 
κυρίαρχο; τοΰ Ίαπάν. Ώ ;  εί; ύπερφυσικόν όν 
προσέρχονται αύτφ οί άνθρωποι. Θυσίας προσ- 
φέοουσιν αύτω, καίουσι λιβανωτόν, ψάλλουσι 
αονότονα ασμ.ατα και αυτός κάθεται, θ=.ός 
εύαίσθητος 'έκεΐ καί μέ οφθαλμόν Ακίνητον 
βλέπει έπί τούς προσευχομένους, καί επί τον 
Σιογούν, όστις κεΐται πρό των βαθμίδων^τοΰ 
θυσιαστηρίου. *0 έπίσημος Σιογούν δ πρώτος 
υ.εταξύ τών θνητών ύπό τοΰ θρησκευτικού νο
μού είνε ήναγκασμένος νά κυπτν) ταπεινώς 
πρό τοΰ υίοΰ τοΰ ήλίου. Ως σκιά καί κχπ-ός 
διαλύεται τό μεγαλεΐόν του πρό τής θείας 
λάμψεως τοΰ Μικάδου, καί μανιώδης αύτός α
ναβράζει πρός τούς Θεούς.

« Ό , τ ι  μοί έπεδαψιλεύσατε, είνε ευτελές 
δώ3ον, άφοΰ πρέπη πάντοτε έγώ νά αναγνω
ρίζω ενα, όστις ϊσταται ύψηλότερον! Μόνον 
αέ καθυπεβάλετε είς νέαν ταπείνωσιν. Κ χτχ -  
στήσατέ με Μικάδον, καί τότε θά σ*ς εύχα- 
ριστήσω!»

Τών Θεών ή έπιείκειαδέν έξηντλήθη άκόμη, 
καί έξετέλεσαν έτι άπαξ τήν άσυνείόητον αύτοϋ 
άπαίτησιν. Διά αίματηρας έπαναστάσεως έλα- 
βεν δ Σιογοΰν τήν θέσιν τοΰ Μικάδου.

5
Τώρα ήτο εύτυχής ! 'Ησθάνετο έαυτόν Υιόν 

Θεοΰ.' Τίς ήδύνατο νά παραβληθή πρός αύτόν; 
’Αλλ’ ή δύναμ ς του ήτο μόνον χίμαιρα. Λα- 
τρευόμενος ύπό πάντων, αλ»λ ουχ ηττον χε-  
κλεισμ.ένος έν τή χρυσή αυτοΰ φυλακή, ί]το 
δυστυχέστερος πάντων, όιότι έμενεν άνθρω
πος έχων άνθρωπίνου; άνάγκας, κλίσεις καί 
αισθήματα, καί ώφειλε νά υποκρίνεται τόν 
Θεόν.' Πώς θά ήτο δυνατόν νά εύχαριστήσω- 
σιν αύτό/ τά  θυμιάματα, αί ύμνωδιαι καί τοΰ 
λαοΰ αί προσευχαί, άνευ ελευθερίας ! Τό προ- 
σωπεϊον τής θεότητος κατέστη αυτφ ανυπό- 
φορον άνευ τής ουσ ας τοΰ Θεοΰ. Ουτω περιε- 
πάτει κατηφή; ‘/α ί καταβεβλημένος ήμέραν 
τινά έν τοίς σκιεροϊς παραδεισοις τοΰ ναοΰ 
του, καί μετά πόθου τούς οφθαλμούς πρός τόν 
ούοανόν υψών λέγει:

'« ’Ω πάτεο, σύ περιπορεύεσαι έλευθέρω; γην 
τε καί θάλασσαν. Εύαπλαχνίσθητι τόν πτω 
χόν αιχμάλωτον υιόν σου! Συ μονο; είσαι ι
σχυρό; έν τφ  κόσμω, και εγω δεν θα παυσω 
νά έπιθυμώ, μέχρις ού δυνηθώ να σε αντικα
ταστήσω .»

Πάλιν οί θεοί προσεδέξαντο εύμενώς την 
αΐτησίν του, καί άπαγαγοντες αυτόν εκ τής 
ειρκτής τόν μετεμορφωσαν εις αστέρα τής ο~ 
μέρας έν τφ κυανφ στερεώματι.

Τώρα ήτο εύτυχής! «Είμαι το φώς τοϋ κό
σμου!» άνακράζει μ.εθ ύπερηφανείας. «Τίς ύύ- 
ναται νά μέ έπισκοτίσνι;» Και όμ.ως ιδού ! 
Μακράν έν τφ  όρίζοντι σχηματίζεται νέφος. 
Koct' άρχ^άς XiOct jxt/ipov, αο^ιζνει Y.y.ι γ ι -
ν ε τ χ ι  |Λεγα. Σχ.οτεινν) τ,οίΐ <χ.τζζιΚί\'Έμί\ εινε ο 
οψ ς του. Όργίλαι άστραπαί έκπηδώσιν εκ 
τών οφθαλμών του, και βροντώδεις λογοι εξέρ
χονται έκ τού στόματός του. Καί δ ήλιος, 
τρέμει,

«Φεΰ είς έμέ καί τό φώς μ.ου! Τό νέφος θά 
μέ νικήσν). Κατηραμένοι θεοί, καί κατηραμενα 
έστωσχν τά άπατηλά σας δώρα. Μεταμ.ορφώ- 
σατέ μ.ε είς νέφος. Ουδεν θέλω να εΐνε επι τ/ις 
γής ίσχυρότερον έμοΰ!»

Οί θεοί έπραξαν κατά την θελησίν του και 
ώς σκοτεινόν νέφος επεσκοτισ^ τον ακτινοοο- 
λοΰντα ήλιον. Ύπό τήν σκιάν του έξηφανί- 
σθη ή λάυ-ψις του.

7
Τώρα ήτο εύτυχής! ’Επί θριαμβευτικών 

πτερών περ πλαναται παρά την γήν, Αλλ 
δμως αΐφνιδίως ύψοΰται προ αυτοΰ οδοντωτή

ιΓι ι

βράχου ράχις, καί ώς άκανθαι ιχθύος ανορ- 
θοΰνται οί όδόντες αύτού, τό δέ σώμ,α τοΰ 
νέφους έλεινώ; σπχράσσεται, ευθυς ως εγ'γίξ/ι 
τόν βράχον.

«Βράχος θέλω έγώ νά γείνω! !0 βράχος είνε
ισχυρότερος έμοΰ!»

Σοφώς προνοοΰντες έκπληροΰσι καί πάλιν οΐ 
θεοί τήν αναιδή άπαίτησιν του και τό νέφος 
μεταβάλλεται είς βάχον παρά την πόλιν lSa- 
νασάκη.

8
Τώρα ήτο εύτυχής! Ό π ω ς  δ μανιώδης ταύ

ρος άνεσκολοπισμένος έπί τών κεράτων του^φέ- 
ρει τόν άπρονόητον άνθρωπον, ούτως καί ούτος 
φέρει τό νέφος έπί τής οδοντωτής αύτοΰ ρά- 
χεως, αδιάβροχος δ'.ά τώ ' ω; β?°χγ1 π ι" 
πτόντων αύτοΰ δακρύων. Η λιθίνη αύτου καρ- 

, δία αισθάνεται μόνον χαράν διά τόν θρίαμβον
ί του. Ά λ λ ’ ίδού! Τί τακτικόν σφυοοκόπημα
I είνε τό παρά τούς πρόποδας τοΰ βράχου: Εκ-
I πεπληγμένος έκ τή ; μέθης τή: ικανοποιηθεί-



σης φιλοδοξίας του, παρατηρεί πέριξ ζητών νά 
μάθη πόθεν έρχεται δ παράδοξος έκεΐνος κρό
τος. Λιθοτόμος τις, πτωχός άνθρωπος, δι’ 
ισχυρών σφυροκοπημάτων έμπηγε', τόν σιδη- 
ροΰν αΰτοΰ σφήνα είς το ττώμ,α τοΰ βράχου 
καί άποσπα μ,εγάλους έξ αΰτοΰ λίθους,

«Άκόμη υπάρχει ον ίσχυρότερον Ιμοΰ ; ’Α 
κόμη δέν εφθασα είς τά τέλος τοΰ σταδίου 
μου ; ό ήλιος ένικηθη ΰπό τοΰ νέφους, τό νέφος 
ΰπό τοΰ βράχου, ό δέ βράχος νικαται . . . ώ 
Θεοί, καταστησατέμε πάλιν λιθοτόμον! Είνε 
τό ίσχυρότατον έν τω κόσμ.ω.»

Κ αί τά μ,ακράν ονειοον άπέπτη. Παρά τοΰς 
πρόποϊ)«ς τοΰ βράχου πλησίον της Ναγασά- 
κης έξύπνησεν ό λιθοτόμος- έκ της μεσημβρι
νές αΰτοΰ άναπαΰσεως, ν.αί τεθεραπευμένος έκ 
τ·7ίς φιλοδοξίας του έξηκολοΰθει ζών εΰτυχώς 
καί ευχαριστημένος έκ τοΰ πτωχικοΰ αΰτοΰ 
κλήρου.

Έκ τοΰ Γερμανικού.
ΕΜ. ΓΑΛΑΝΙ1Σ.

Καθηγητής.
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νίΛΛΛΛΛ/νν
F are  thell uell κλπ.

’Ώ  έ'χε γυιά ! "Ω έ'χε γυιά I 
διά πάντα σέ άφίνω,

Κ ι’ άν ήν' αυτό τδ ύστερο,
Το έχε γυιά, ποΰ δίνω !

’Έ τσ’ ή καρδιά μου ανοίγεται 
Καί σε άποχαιρετα  

’Εσέ ποΰ πάντα έστάθηκες 
Τόσο σ’ έμέ σκληρά.

2

"Α, νά'τανε νά έ'βλεπες 
Στό στήθος μου γραμμένο  

Τί έχουν γιά σέ τά σπλάχνα μου 
Στό στήθνς που γερμένο 

Μιά μέρα τό κεφάλι σου 
Έπέρναες γλυκά 

'Ύπνο ποΰ έτσι ήσυχο  
Δέ θά γνωρίσεις πλιά.

3

’Ά ς  ήτανε νά μπόραγε 
ΙΝ’ άνοιξη ή καρδιά μου 

Τά βάθη της καί τά κρυφά 
Νά ίδης αίσθήματά μου 

’Ώ  τότε θά έπίστευες 
Πώς άδικα πολύ 

’Εσύ εκατεφρόνεσες 
Καρδιά ειλικρινή

Κ ι’ αχ έπρεπε τόν έπαινο 
Ό  κόσμος νά σοΰ δώση,

Καί τό σκληρ'ο τόν τρόπο σου 
"Ετσι νά φανερώση 

Τοΰτο γιά σέ θά ήτανϊ  
Ένθύμησι πικρά 

Ξέροντας πώς ό έπαινος 
Ειν’ άλλου συμφορά.

"Οτι κ’ έγώ σοΰ έσφαλα 
Το ξέρω τ'ο γνωρίζω 

Μά τήν πληγή ποΰ μανοιξε 
Μέ δάκρυα τήν ραντίζω 

Γιατί άλλο χέρι ποόθυαο 
Δέν έφτασε σκληρό 

Παρά εκειό ποΰ μέσφιξε 
Τσ’ άγάπης τόν καιρό ;

Μήν τό πιστεψης εύ'κολα 
■"Ω ναι μήν τό πιστέψης 

Πυίς βιαστικά καί γλήγωρα  
©έ νά όλιγοστέψης 

Σέ δυό καρδιαίς τόν έρωτα 
Θά σβύση μέ καιρό,

Μά ή βία ποτέ δέν έκαα: 
Στά πρώτα ταπεινό.

Καθώς τό αίμα τή ζωή 
Σοΰ δίνει στήν καρδία,

Θά ζώ κ’ εγώ, θά ζής κ’ έσΰ 
Σέ αντάρα αίωνία,

Ποΰ ό χωρισμός μας άσπλαγχνος  
’Εστάθηκε είς τή γη 

Κ ’ ένας τόν άλλο πιά ποτε  
Δέ θέλει ξαναϊδή.

Μεσα σ’ αΰτά τά λόγια μου 
Φαρμάκι ’ναι κρυμμένο 

Πλειότερο πάρ’ άν τάλεγα 
Θρήνο σέ πεθαμένο.

Κ ι ’ άν ζοΰμε καί οί δύο μας,
Τόν ύ'πνο ή αυγή 

Παύοντας, σ’ έ'να έ'ρημο 
Κρεββάτι θά μας βρή.
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Καί σάν στη θυγατέρα μας 
Παρηγοριά ζητήαης,

Καί τά πρώτα λαλήματα  
Στά χείλη της γροικήσης,

Θά τή διδάξεις τδνομα 
Νά λεη τό πατρικό 

’Εσύ ποΰ της έμ,πόδισες 
'Ως καί τό φίλτρο αύτό.

1 0

"Οταν τά μικρά χ,έρια της 
Θά πιάνουν τά δικά συ ,

"Οταν τό δύο χείλη  της  
Θά κράζουν τά φιλιά σου,

Θυμήσου έκειόν ποΰ δέεται 
Γιά σέ παντοτεινά,

Κ ’ εσύ δέν τοΰ ήθελησες 
Ά γ ά π η ς  εΰτυχιά

11
Ά νίσω ς καί στήν όψι της 

Τά πατρικά σημεία 
Μέλλει νά ίδης ά ΐ  βέβαια,

Μέ άνοιχτή καρδία 
'Αγνότατη ένθύμησι 

Τό νοΰ σου θά πλανά  
Γιά ’κείνον όποΰ μάταια  

"Ισως ζητεΐς σιμά.

1 2  *
Γνωρίζεις μου τά ά'δικα 

"Ολα μ.ά τή μανία 
Π ’ άπ’ τήν ψυχή μου πιάνεται  

Δ ε νοιόθει άλλη καρδία 
"Οπου κι’ άν π$ς τά ίχνη σου 

Δέ λησμονάω ποτέ,
Καί μαραμέναις στρέοονται 

Ή  ελπίδες μου σ’ έσέ.

13

Μέ βία τιναχτήκανε  
Τά ψυχικά μου πάθη 

Κ ’ εμπρός σου ό άταπείνωτος  
Μέ μιά τρει/οΰλα έστάθη.
”Ω μή μ ’ άφίνεις άσπλαγχνη  

Καί δέ βαστα ή ψυχή,
Ποΰ καθώς φεύγεις πάραυτα  

Κ ’ έμενα παραιτεΐ

14

’Έ χα σα  τής ελπίδες μ,ου,
Τοΰ κάκου άναστενάζω 

Τοΰ κάκου άπό τό στόμα αου 
Αόγια πικρά έβγάζω  

"Ομως καί νά κρατήσουμε 
Τοΰ νοΰ τό στοχασμό,

Κ ’ οί δύο εντρεπόμεθα 
Πώς δέν είν μποοετό 

13
Χαΐρε ! άπ’ άκριβότατα 

Δεσμά απολυμένος,
"Ερμος καί αχνός εύρέθηκα 

Καί καταφρονεμένος.
Και νά διψ^ ή καρδία μου . . .

Τί θάνατος σκληρός,
Που είναι α χ !  ο ασπλαγχνος  

Ό  αποχωρισμός.

’Εν Μεσσήνγ, ( ’Ιταλίας) τη 15 ’Ιουλίου IS80.

Γ .  Τ ΒΡΕΤΟΣ.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ 
II ΔΙΑΙΙΛΑΣΙΣ Τ β \  ΠΛΙΜΓΐ

Εχομεν προ οφθαλμών τό εσχάτως έκδοθέν 7 φυλλά
διον του Β · έτους τοΰ παιδαγωγικοΰ Περιοδικού,* ή 
Διαπλασις των ΙΙαιδων » Τό περιοδικόν τούτο είνε 
τοσοΰτον γνωστόν και τοσοΰτον έκ:ατύνθη εν τγ) κοι- 
ν Π ϊΛτί’χησΞί, ωστε θελομεν ζίτζζι txovov τόσα, δια  
«πιτρεπεται νά λεχθώσι περι ττράγαατος γνώστου.

Αρκεΐ νά ρίψη τις εν βλέμμα έπί τών Π ε ρ ι ε χ ο 
μ έ ν ω ν  αυτοΰ,εν τώ Βιβλ Δελτίω τοΰπαρελθ. φυλλα
δίου δπως σχηματίση ίδεαν τής ποικιλίας καθ’ ήν συν- 
τασσεται. Αν όμως λαβη άνά χεΐρας τό φυλλάδιον 
και ίοη τας καλλιτεχνικώτατα έπεξειργασμένας τεσ- 
σα^ας μεγαλας εικόνας, τήν κομψότητα, τήν χάοιν’ 
την άφελειαν τών ποιηματίων, διηγηματίων, μύθων, 
παραινεσεων, δέν θά διστάση ν’ άνομολογήση οτι «ή 
Διάπλασις τών παίδων,» άνθαμιλλαται πρός τ ’ άριστα 
τών παιδαγωγικών Περιοδικών τής Έσπεοίας καί νά 
JUT^a pYl τη Διευθυνσει αυτής επί τώ άθλω δν τοσοΰ- 
συν επιτυχώς ήγαγεν είς πίρας.

Παρηκολουθήσαμεν τήν πορείαν τοΰ Πεοιοδικοΰ τού
του άμα από τής εκδόσεώς του' τό πρόγραμμά του 
ε ί ·η πρόγραμμα βαθύ, πρόγραμμα μεμελετημενον' δέν 
ζητεΐ νά πληρώση τήν κεφαλήν τοΰ παιδός μέ ονό
ματα βράχων τής ’Αμερικής καί βοτάνων τής Αυ
στραλίας καί όθνείων άλλων γνώσεων, άλλά ζητεΐ  νά 
διαπλάση τόν παΐδα Έλληνα ιδία, καί άνθρωπον έν 
γενεΓ εινε είδος πεπαιδευμένης τροφοΰ άναλαβούσης 
την αγωγήν τών εμπιστευθεντων αΰτή πϊΐδίων' έχε  
παράδοξον δεξιότητα είς τό νά καθιστά άπλάς καί 
αΰτάς τάς γενικωτερας άρχάς’ τίποτε δεν μανθάνει 
δ αναγνώστης χωρίς νά τό έννοή’ δέν λαμβάνει ιδέας, 
σχηματίζω πεποιθήσεις· έχει  άκόμη καί τοΰτο τό κα
λόν : δέν άποτείνεται μόνον εις τήν κεφαλήν, άποτεί-  
νεται πρό πάντων είς τήν καρδίαν,καί πόσον άφ·:λώς!.. 
τό σύστημα τοΰτο υπενθυμίζει ήμΐν τόν ’Αγησίλαον 
πχιζοντα τό ά λ ο γ  ο ν μετά τών τέκνων του καί γε ^όμενον 
παιδίον οπο^ς τοΐς δώση άγωγήν. Καί ή Διάπλασις 
π α ί ζ ε ι  μετα τών μικρών της φίλων ώς τούς όνοαάζει, 
και εν μ.εσω τοΰ παιγνιδιού άναθρώσκει αίφνης ώς 
σ.τινθήρ έν άξίωμα, μία διδασκαλία, μία συμβουλή.

Είνε κεκηρυγμένη ύπέρ τής εΰθυμίας' παραδέχεται  
ώς βάσιν τήν αρχήν τοΰ Γκαΐτε : ή ε ύ θ υ μ ί α ε ΐ ν ε  
μ ή τ η ρ  π ά σ η ς  ά ρ ε τ ή ς  ώς λέγει έντινι δ ι η γ η - 
ματίω τοΰ τελευταίου φυλλαδίου τ/-,ς' τοΰτο εί/ε τό 
πορισμ,α τών βαθυτάτων μ,ελετώντών ψυχολόγων π α ι
δαγωγών τής Γερμανίας καί Α γ γ λ ία ς .  'II Διάπλασις 
τών Παίδών ενθυμίζει εΐσέτι ήμΐν τόν τοόπον καθ’ δν 
εδίδαξεν ή μήτηρ έξοχου τινός άνδρός τά γράμματα  
του αλφαβήτου εις το μικρόν της τέκνον, εις ο παοέ-  
δωκε 24 μολύβδινα παιγνίδια φέροντα τό σχήμα τών 
24 γραμυ.άτων" το παιίίον ήτον ένθουσιασμένον μέ 
τά παιγνιοιά του καί ή μόνη του /,αρά ητο νά μάθη 
το δνομα έκαστου* ούτω οί μικροί άναγνώσται τής 
Διαπλασεως εύρίσκοντες τόσην εΰχαρίστησιν έν τή  
αναγνώσει, άποκτώσι κατά μικρόν, τήν διάθεσιν, καί 
είτα τόν, έρωτα, προς μελέτην.

Τελευτωντες νομιζομ-.ν καθήκον ήμών νά συστήτω-  
μ.εν εις πάσαν οικογένειαν αΰτήν και νά συγχαρώαεν  
τήν άξιέπαινι,ν Διεύθυνσιν αΰτής, διότι νομίζομεν οτι 
τό συγχαίρειν καί ένθαρρύνπν είς καλάς πράξεις ένίοτε 
εινε επωφελεστερον καί άπό τό πράττειν τοιαύτας·

ΛΙεταξύ τών παιδικών πλεονεκτημάτων τής «Αια- 
πλάσεως τών Παίδων» έλησμονήσαμεν νά ποοσθ^σω- 
μεν και την συνδρομήν τ^ ς ,ή τις  είν; έπίσης παιδική ·

2 φρ εν τώ εσωτερικω καί 3 έν τώ έξωτερικώ.

ΑΓΓΕΛΙΑ
Έτησία συνορομή ώρίσΟη διά μέν τούς 

έν ταΐς Αθήναις συνορομητάς είς ν. δρ. 12 
διά 2έ τούς έν ταΐς έπαρχίαις ν. δρ. 14 
καί έν τώ έξωτερικώ είς δραχμάς νέας 16

Έξεδόθη τή 18 ’Ιουλίου 1880.

τ γ γ π ο γ ρ α φ ι :ι ο .\ ς ω κ ρ α τ ο γ ς  Π Ε Ρ .  ΙΑΣΕΜΙΔΟΤ.


