
Π  Μ Ε Γ Α Λ Η  Σ I I  31 Α Σ I Α Τ Ο Υ

« Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ  Α Ν £  Σ Τ Η»

Έπειδή κατ ’ αύτάς σώνεται, ώς λέγομεν,  
τό «Χρίστος άνέστη» καλόν νομίζομεν νά εί- 
πωμεν τά έξης ολίγα περί της  μ εγάλ η ς  ση
μασίας του.

Δέν υπάρχει κάνεις, ό'σον άμαΟής καί άν 
ήναι, όσον μικράν καί άν εχ·η τήν ηλικίαν, 
όποιασδήποτε καταστάσεως,  όστις νά άγνοη 
τήν έκ δυο λέξεων συνισταμένην φράσιν ταύ
την «Χριστός άνέστη.» Ό  τρόπος δι’ ου έξ 
άπαλών ονύχων έντυποΰται εις τόν νοΰν μας 
εΐναι έκτακτος,  είναι μοναδικός. Τό παιδίον 
ή μάλλον  τό βρέφος άρχεται βλέπων είς τήν 
οικογένειαν κίνησιν έκτακτον.  Βλέπει τήν 
τράπεζαν γινομένην όλως δι’ δλου ισχν ήν  
ξηροφαγία άπόλυτος,  τροφή ολίγη.  Οί γ ο 
νείς καθ’ έκάστην σχεδόν πηγαίνουσιν είς τήν 
εκκλησίαν,  φαίνονται σκεπτικώτεροι ή άλλο
τε, γίνονται σοβαρότεροι. Μανθάνει δέ ότι 
είναι μεγάλη έβδομάς καί άκούει περί τών 
παθών του Σωτήρος.  Μετ’ ολίγον βλέπει 
προετοιμασίας έκτάκτους· βλέπει είς τούς 
ορόμους άρνία πολλά ,  εν έκ τών όποιων ά- 
γοράζοντες οί γονείς τώ λέγουσιν δτι είναι 
ιδικόν του.  Πόσον χαίρει τό παιδίον είς τοΰτο 
τό άκουσμα,  καί πόσην άγάπην άρχίζει νά 
αίσΟάνηται πρός  τό άθώον ζώον. Κοιμάται 
καί σκέπτεται περί αύτοΰ, έξυπνα, τω δίδει 
τροφήν, καί άγάλλετα ι  τρέχον καί παΐζον 
μ ε τ  αύτοΰ όλην τήν ήμέραν. Ιΐροσέτι βλέ
πει εις τήν οικίαν ώά π ολλά ,  ώά κόκκινα ! 
τ<^ όποια τώ έπιτρέπεται μέν νά βλέπη καί νά 
έγγ ίζη  ά λ λ ’ ούχί καί νά φάγη· βλέπει φο
ρέματα νέα, φορέματα ώραΐα καί μανθάνει 
ότι  έρχεται ή Λαμπρά ! Μετά δύο ημέρας 
άκούει τόν άέρα άντηχοΰντα έκ τοΰ ήχου 
π ο λ λ ώ ν  κω δώ νων  άκούει έκπυρσοκροτήσεις 
πυροβόλων, καί βλέπει . . . ώ ! τό άγαπητόν 
του άρνάκι σφαζόμενον, προετοιμαζόμενον ! 
Αυπεΐται  διά τοΰτο,  κλαίει πολλάκι ς ,  άλλά 
χα.1 άκούει ότι είναι λαμπρά  !

Έ ρ χ ε τα ι  ή νύξ. Είναι νύξ άγρυπνίας. Οί 
γονείς δέν κοιμώνται.  Ά ν  αύτά κοιμηθη περί 
τ ό  μεσονύκτιον αφυπνίζεται καί οδηγείται είς 
τή ν  εκκλησίαν καθ’ όδόν άκούει πάλιν ήχους 
κωδώνων,  άκούει κρότους χαράς.  Έμβαΐνον

είς τήν αύλήν τής  εκκλησίας βλέπει θέαμά 
μοναδικόν βλέπει χ ιλιάδας άνθρώπων, κρα- 
τούντων λαμπάδας  άναμμένας. Δίδεται καί 
είς  ̂αύτό λαμπάς χρυσή, τήν οποίαν άνάπτει 
και κρατεί αναμμενην. Αναβαΐνον είς θέσιν 
υψηλήν βλέπει όλον τόν περίβολον τής  έκ- 
κλησίας όμοιον μέ άγρόν εύρύχωρον, κατα
στόλιστον άπό άνθη, πλήν  άνθη φωτεινά, τά 
όποΐα ώς εί ύπήκον είς πνοήν αύρας γ λ υ 
κείας μαγευτικώς κυματίζουσι καί έν τώ μέ
σω τών οποίων καλώς κεκοσμημένη ή είκών 
τής  άναστάσεως ύψοΰται. Μετ’ ολίγον,  ώς 
έκ συνθήματος οί κώδωνες παύουσι, τά  φώτα 
μένουσιν άκίνητα καί πάντων ή προσοχή προ- 
σηλοΰται  είς τάς  έπί ύψώματος ίσταμένους 
χρυσοενδεδυμένους λειτουργούς τή ς  θρησκεί
ας, ε:ς έκ τών οποίων, ό προεστώς άναγινώ- 
σκει τό εύαγγέλιον.  "Αμα τελειώσει ή άνά- 
γνωσις οί κώδωνες πάλιν άρχονται,  οί πυρο
βολισμοί πίπτουσιν ώς χάλαζα,  τά φώτα κυ
ματίζονται  τρεΐς μεγάλους κυματισμούς,  
έκ δέ τής  καρδίας άποσπάταί τι, τό όποιον 
ύψωνει ύπεράνω τής  σφαίρας ταύτης.  Τότε 
άπό στόματος είς στόμα άκούεται τό « Χ ρ ί
στος άνεστη!» Είναι λοιπόν δυνατόν νά λη -  
σμονήση ποτέ  τό παιδίον τήν φράσιν ταύτην,  
άφοΰ μάλιστα κατ’ έτος εξακολουθεί βλέπον 
τά αύτά ; Ό χ ι  βεβαίως· άφοΰ δέ άνδρωθη 
την διδάσκει είς τά τέκνα του όπως και αύ
τό τήν έδιδάχθη.

Πλήν,  καίτοι ή έντύπωσις γίνεται διά τρό
που τόσον έκτάκτου, πόσοι γινώσκουσι τό 
ύψηλόν νόημα ταύτης  τής  φράσεως καί τά 
γλ υκύτατα  αίσθήμητα τά όποΐα δύναται νά 
γεννά ; Δυστυχώς όλίγιστοι !

Καί έντούτοις άμα ό άνθρωπος σκεφθή ότι 
άφ’ ής στ ιγμής  έξήλθε τής  μήτρας  μέχρι" τής  
στ ιγμής  καθ’ ήν άποδίδει τήν τελευταίαν 
άναπνοήν ή ζωή του είναι πλή ρης  πικριών 
καί βασάνων, πλήρ ης στενοχώριών καί στε
ναγμών, όλίγισται δέ μόνον αί τής  εύφροσύ- 
νης του ώραι αισθάνεται ένδόμυχόν τινα φω
νήν έρωτώσαν τόν λόγον τής  τοιαύτης ύπάρ- 
ξεώς του. Στρέφει τούς οφθαλμούς πρός πάν
τα τά περί αύτόν χτίσματα· θεωρεί αύτά.

θ



, ,λήν  άσον - . ί  έξετάζε. i l m i  Κ ' λ ?ν °“Ψ « -  
ζει τήν σοφίαν τοΰ Κτισαντος,  τοσον μ ά λ 
λον έξίσταται ένώπιον τής  λογικοτητος  τών 
ύπάρξεών των. Ό λ α  έχουσι τόν ογοντων^ 
διότι «χωρίς τοΰ λόγου έγένετο ου ε ε̂> ο 
γέγονε.» Καί λοιπόν ό άνθρωπος είναι ου- 
Λ;ατόν νά ύπάρχη μόνον διά να ΰπαρχίί ,  να 
πάσ χη  μόνον διά νά πάσχη και νά^άπο νησκη 
μόνον διά νά άποθνήσκη ; Ά ,  οχι βέβαια „ 
Έ π ε ι τ α ,  ή καρδία άνευ έλπίδος, είναι ως κο- 
σαος άνευ ήλίου, είναι ώς κήπος άνευ φυτών, 
είναι ώς παταμός  άνευ υδατος. I t  ε υναται 
ό άνθρωπος νά έλπίζη άφοΰ καθεκαστών πει^ 
θεται υπό της  πείρας ότι συ μπασα /] ι,ωη 
■του ούδέν άλλο είναι ή άγών πλήρ ης *°πων 
καί μόχθων,  πλήρ ης ασθενειών και παΟημα- 
των,  άν ό θάνατος δέν ηναι π  ρ κ α ι/  
ρος ; Ό  θάνατος πρόσκαιρος !— Ναι, π ρ ό 
σ κ α ι ρ ο ς  ό θάνατος· και όσοι κ λ ε ^ σ ι  τα 
ομματα είς τήν μεγάλην ταυτην ά^Ο ειαν 
άδικοΰσιν εαυτούς, έπειδη άποδιωκουσ. τήν 
ελπίδα άπό τάς εαυτών καρδίας. Δι α^του,  
ό κόσμος βεβαίως ούδέν άλλο είναι ή αίνιγμα 
δέν είξεύρουσι πόθεν έρχονται,  οέν είςευρ0-"31 
ποΰ πορεύονται,ζώσιν «έν σκότει καί σκι? ® 
νάτου. Τήν παραμικράν αύτών άποτυχίαν α- 
κολουθεΐλύπ3ΐ  ψυχοφθόρος· τό ελάχιστο ν υ 
ατύχημα,πόνος  ισχυρός τής  καρδιας· τ / , ν ^ 7! 
μίαν θλίψις· τήν άσΟένειαν, φόβος· τόν Οά^α- 
-ον,  φρίκη· καίτοι λέγουσιν ότι άσπάζο'Λ0» 
"■τc ^Οανασίας τήν ι δ έ α ν !

‘ ’ Α 7 λ λ -rr/^-V δήλον ότι ό θάνατος είναι

τ ρ & η α φ ο ;  ; Έ κ  τ ί »  « ' f ” 1 ° Λ. Ρ ' " '  ;
Διότι, ώ ς λ έ γ ε ι  χαί ό ά π ο ί ΐ Λ ο ς  Π ώ λ ο ς , (1)  
άν άνάστασις νεκρών δεν ύπαρχη,  τοτε ουτε 
ό Χριστός άνέστη· καί άν ό Χρίστος οεν ανε- 
στη τότε έκτός τών άλλων ,  οι οια της  χύ 
σεως τοΰ αίματός των μαρτυρησαντες οτι α- 
νέστη ό Χριστός ούδέν άλλο ήσαν η ψευδο
μάρτυρες τοΰ Θεοΰ, μαρτυρησαντες^ κατ αυ 
τοΰ ότι άνέστησε τόν Χριστόν, τον οποίον 
δέν άνέστησεν αν οί νεκροί δέν έγειρωνται. 
Έ α ν  λοιπόν νεκροί δέν έγειρωνται τοτε ουτε 
6 Χριστός άνέστη, καί άν ό Χρίστος οεν ανε- 
στη τότε ούδεμίαν ελπίδα δύνανται να εχωσιν 
οι άνθρωποι, τοτε ή υπαρςίς των εί.'αι ά^ο 
«γος, τότε οί άκολουθοΰντες τόν Χρίστον είναι 
οί έλεεινότεροί πάντων τών άνθρώπων.

Ά λ λ ’ ήδη ούδείς δύνατο-ι νά διαμφισβητή- 
ση σπουδαίως ότι ό Χριστός άνέστη. Αί α
ποδείξεις τή ς  τοΰ Χριστοΰ άναστάσεως είναι 
πλε ϊσται  και μέγισται.  Ά φ ο ΰ  λοιπόν ό Χρι
στός άνέστη, τότε ύπάρχει καί άνάστασις νε
κρών, ήτοι ό θάνατος είναι π ρ ό σ κ α ι ρ ο ς .  
Ιδ ού  τό υψηλόν νόημα τής  τόσον συνηθιζο- 
χένης, πλήν καί τόσον άγνοουμένηςφράσεως 
ταύτης  «Χριστός άνέστη.» Όποιαν δέ χαράν,  
οποίαν άγαλλίασιν,  όποιαν ελπίδα γέννα είς 
τήν καρδίαν μόνον οί έχοντες τήν πεποίθη- 
σιν τής  άληθείας ταύτης δύνανται νά γινώ- 
σκωσι.

(I) Προς ΚορινΟίους Ιπι. Α'. κεφ. ιs'.

Ι1ΑΟΝΙ1 ΤΙ1Σ ΑΠΟΑΪΤΟΤ ΑΡΓΙΑΣ

Ό  Κ. Βερριέρος, όστις άνεδείχθη είς έκ 
τών μεγάλων καί εύγ λωττοτάτων πολιτ ι 
κών άνδρών τής  Γαλλίας ,  ήτο πολύ οκνη
ρός κατά τήν νεανικήν του ήλικίαν. Ό  διδά
σκαλός του έδοκίμαζε πολλούς  κοπους οιά 
νά τόν κάμη νά συμμορφωθη μέ την ταξιν 
τοΰ σχολείου· έκεϊνος όμως δέν ήθελε νά γυ- 
μνάζη τήν μνήμην του έκείνην, ήτις άκολου- 
θως έφάνη τόσον έκτακτος.  Ό  διδάσκαλος 
τέλος άπελπισθείς έπορεύθη είς τόν διευθυν
τήν, Κ. Δε Ζουιλή, παραπονούμενος ότι ό 
παΐς έκεϊνος δεν ήθελε νά καμη τίποτε και 
έπομένος ότι ούτε ό διδάσκαλος ήδύνατο νά 
ύποσχεθη τι δι’ αύτόν. Ό  διευθυντής όστις 
ήτο άνθρωπος σπουδαίος έσκέφθη διαφορετι- 
κώς περί τοΰ Βερριέρου. ΙΙεμψας οε προσε- 
κάλεσεν αύτόν μέ γλ.υκύτατον τρόπον καί τώ 
είπε. «Παιδί μου, ή εργασία δι’ έσέ είναι πο
λύ δυσάρεστος, καί φρονείς ότι ή ευτυχία συ- 
νίσταται είς τό νά μή πράτ της  άποκλειστι- 
κώς τίποτε. Καλα· ελθε εις το σπουοαστη- 
ριόν μου· θά μέ βλέπης όσον έργάζομαι· τοΰ
το δέν Οά σοί προξενηση βέβαια κανένα κοπον 
έπειδή δέν Οά κάμης άποκλειστικώς τίποτε. 
Πλήν θέλω νά ήμεΟα σύμφωνοι· ένθυμοΰ ότι 
δέν Οά κάμης άποκλειστικώς τίποτε.»

Τό παιδίον κατηυχαριστήΟη. Μετέβη λοι
πόν είς τοΰ φιλόφρονος διδασκά?νου τό σπου- 
δαστήριον, όστις ήρχισε νά έργάζηται  ώς νά 
αή ήτο κάνεις είς τό δωμάτιον έκεϊνο. Διήλ
θε μία ώρα ό δέ μαθητής κατ’ αύτήν ηύφραί- 
νετο, ότι είχε θριαμβεύσει κατά τοΰ διδασκά
λου του καί ότι δέν Οά άνοίγη πλέον τά φορ
τικά λεξικά ούτε Οά μανθάνη άπ’ έξω μαθή- 
u a i « '  Ά φ ο ΰ  όμως παρήλθεν ήμίσεια ώρα καί

ό μαθητής ηύφράνθη όνειρευόμενος έξυ
πνος,  τέλος ήπλωσε τήν χείρα πρός βιβλί- 
ον τι εύρισκόμενον έκεΐ πλησίον,  Ά λ λ ’ ό κα
θ ηγη τή ς  άμέσως τό εμπόδισε. «Παιδί μου τώ 
είπε, λησμονείς τάς  συμφωνίας μας; πρέπει 
νά μή κάμης άποκλειστικώς τίποτε. Ή  άνά- 
γνωσις είναι μία πράξις.  Έ χ ε  τήν άδειαν 
τήν οποίαν σοί έδούκα· μή πράτττ,ς τίποτε.

Ό  παΐς ήρχισε νά καταλαμβάνη ότι ή έκ 
τής  αργίας εύχαρίστησις ταχέως καταν
τά  μονότονος.  Έπρόβαλεν ερωτήσεις τινάς 
ά λ λ ’ ό διευθυντής ούδεμίαν τώ εδωκεν ά- 
παντησιν. Μετά ταΰτα όμως άφοΰ έτελείω- 
σε τό φύλλον τό όποιον εγραφεν ειπε. «Παι
δί μου, έκαστος έχει τήν κλίσιν του· σύ νά 
μη καμης τίποτε,  έγώ νά έργάζωμαι· έγώ 
δέν σοΰ ταράττω τήν ησυχίαν, μή μοΰ δια
κόπτης  λοιπόν καί σύ τό εργον μου,»

Ό  Βερριέρος ολίγον ελειψε νά είπη είς 
τόν διευθυντήν ότι τώ ήτο πολύ δύσκολον 
νά εύρη εύχαρίστησιν είς τοιαύτην κατώστα- 
σιν. Μετά παρέλευσιν τριών ώρών ό καθηγη
τής  έσηκώθη νά περιπατήση ολίγον ύπό τά 
δένδρα τοΰ κήπου. «"Ω, είπε καθ’ έαυτόν ό 
παΐς,  τώρα έλευθερώνομαι άπό ταύτην τήν 
φυλακήν  έξω κάπως Οά διασκεδάσω. Ά μ α  έ- 
φθασαν είς τόν κήπον έζήτησε ν’ άφίση τόν 
διδασκαλον καί νά ύπάγη είς τά παιδία τά 
όποΐα έπαιζον τότε· ό διδάσκαλος όμως τόν 
έλαβεν άπό τής  χειρός καί «Παιδί μου, τώ 
είπε, λησμονείς τάς  συμφωνίας μας. Μένε 
εις τό πλευρόν μου, θά περιπατώμεν άνω καί 
κατω ύπό τά δένδρα ή άν θέλης κάθισε έκεΐ.»

Τίμιος καί νουνεχής διδάσκαλος ! άνθρω
πος ευφυής εϊς δν ίσως ό κόσμος χρεωστεΐ 
τόν Βερριέρον, όστις, δοκιμάσας τήν άνυπό- 
φορον κατάστασιν τής  άπολύτου αργίας ήρ- 
χισε νά έκτιμά καί άγαπα  τήν εργασίαν.

ΠΕΡΙ ΟΣΜΩΝ. (*)

Ή  άνοιξις, ή μαγευτική αύτη τοΰ έτους 
ώρα, ήν ό ’Ιταλός  ποιητής χαιρετών τοσοΰ- | 
τον κ ατ αλ λ ή λ ω ς  ονομάζει τοΰ «έτους νεότη- ί 
τα» παράγει  τάς  μάλλον ποικίλας καί τάς 
μάλλον διαπεραστικάς τών οσμών.

( ) Την όντως ώραίαν πραγματείαν ταύτην, άποτελου- 
μενην εκ πολλών αυτοτελών κεφαλαίων και τυνοΰσαν 
λαμπρας εν Ευρώπη ύποδοχής, ο5σαν δέ εργον τοΰ Κ. 
Ρψ.μελού, μεθερμηνεΰοντες μεταφερομεν Ικ τοΰ Παγκο
σμίου Λ.'ουσείου.

Το Εαρ Ιχ τών κόλπων του τας yfiip^ac παράγει 
Κ’ Ιν πρώτοις το λευκόϊον τήν κεφαλήν έςάγει, 
ΑευκάνΟιμον ακολουθεί, πολόανθον πλακώνει.

Ερχεται το καρόφυλον, ό κρόκος καμαρώνει,
Κ’ Ικεΐνο ταν8ος τό γλυκϋ, ιδού ευθύς έφάνη 
Ποΰ κρύπτει απ’ τα ομματα το κυανοΰν στεφάνι* 
Πάντα, ώραΐα την μορφήν, τα χρώματα ποικίλα 
Ίάς ευωδίας χΰνουσι ’ς τούς κήπους, είς τα φΰλλα' (I)

Ή  γη ,  άποτινάσσουσα τότε τον σκοτεινόν 
πέπλον,  με τον οποίον ο χειμών τήν είχε σκε
πάσει περιβάλλεται τά λαμπρότατα τών έν- 
δυμάτων της  καί άναλαμβάνει νυμφικήν αν
θοδέσμην.

'Η φΰσις ή αθάνατος πληροΰται μ’ ευωδίας 
Μ’ έρωτας μέ ψυθιρισμούς, ώς κλίνη νυμφική. ('2)

Τό πτηνόν έπί τοΰ φυλλώματος  και τό έν- 
τομον έπί τοΰ χόρτου φαίνονται συνενοΰντα 
τάς  φωνάς των όπως άναπέμψωσιν άπό κοι- 
νοΰ ύμνον εύγνωμοσύνης πρόςτόν  Πλάστην,  
ένώ τά οενόρα και τά φυτά, μή άνεχόμενα 
νά άποχλεισθώσι τής  τ ιμής  ταύτης ,  κινοΰσιν 
εντός τών άέρων τά κυματύζοντα αύτών θυ
μιατήρια· είκών θελκτική ήν μεταχειρίζεται 
καί ό ποιητής μας  λ έ γ ω ν

"Ιασμε, ασφόδελε,
Κυμ ατώδη θύματά,
Χλωροί κλάδοι, ευθραυστοι 
'Όπου κάμ’ ή χελιδών 
Τήν ανοιξι φωλεά. (3)

Καιτοι προ τουτου ο τών Ώρών συγγρα
φεύς ε ιπεν

_ |  Ψοΰτε θυμιάματα, χόρτα καρποί και ανθη 
2 εκείνον ου ο ήλιος σας εδωκεν υπάρξεις 
Γο μυρισμένον φύσημα οσμήν άμβροσίας 
Και ή γραφις ή θεϊκή τάς ζώσας σας χροιάς. (4)

Την ώραν καθ ήν ό ύπό τόν ορίζοντα κε- 
κρυμμένος ήλιος χρυσώνει μέ τάς  λαμπράς 
τ·νυ ακτίνας τους εν τος τών έκτάσεων κρε- 
μαμενους άτμους,  τό δέ φώς του φαίνεται 
παλαιόν μέ τάς  άκτίνας τών μεγάλων τοΰ 
ούρανοΰ αστέρων, αύρα ελαφρά διατρέχει 
τάς πεδιαοας, κυλιέται έντός τών θάρ,νων, 
ναι πληροΰται εύωδιών.

(!) Θώμσον.
(5) Α. Μουσσέτος.
(3) Βίκτωρ Ούγιό.
(4) Θώμσον.
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Είναι τ’ άέρι τής ξηρας, ου ή βαλσαμωμένη 
Πνοή θωπεύει ελαφρά τά άνθησμένα ία 
Καί εξαπλώνει εις τήν γήν, ώς αυρα μυρισμένη 
Το άρωμα το Θελκτικόν εν ολη τή δροσιά. (I)

Τότε  ευφροσύνη απερίγραπτος φαίνεται 
κατακυριεύουσα ήμας· ζωή οραστικοτερα οιχ- 
τρέχει τάς  φλέβας,  συγκινήσεις πλήρεις γλ υ -  
κύτητος  έκχειλίζουσιν έκ τής  καρδίας- ή οέ 
ψυχή,  παρασυρομένη, ύπό ήουτάτων θεωρι
ών, ανευρίσκει αναμνήσεις μεμακρυσμένας 
καϊ έγκαταλείπεται  εις ευτυχίας όνειρα. Ά λ 
λ ά  πρόσκαιροι, ώς καί τά  παράγοντα αύτάς.  
αί έντυπώσεις αΰται διαρκοΰσι μόνον όσον 
καί τά όνειρα. Εύθύς, οιμοι ! μετά τάς  ώρ αί
ας τοΰ ε α ρ ο ς ήμέρας τά  σημεία άλλων ώρών 
αναφαίνονται. Τό δέ ’άνθος, όμοιον μέ νέαν 
κόρην ήτις μετ’ ολίγον γίνεται μήτηρ ο ί κ ο  
γενείας, μεταμορφοΰτα*. εις καρπόν καί άν 
τέχνη μυστηριώδης δέν άνελάμβανε νά συνά- 
γ η  έν όλη του τη ουναμει και τη ώραιοτηπ 
τό άρωμα ή όσφρησις έπί μήνας πολλούς  
Οά έστερεΐτο τών μάλλον εύαρέστων άπολαύ- 
σεων αύτής.

Μετά μικρόν ναι φαίνονται τά ρόδα μαραμένα
’Αλλ’ ειχον μετά προσοχής καί τινες δρέψει άνθη,
νΩν ό χυμός διυλισΟεις κρατεί τά μυρισμένα
Τοΰ Ι'αρος αρώματα άφοΰ το πάν ’μαράνθη. (2)

Τά πρώτα αρώματα έξήχθησαν διά τής 
καύσεως ρητινών καί ξύλων αρωματικών, ή 
δέ άνακάλυψις αύτη πρέπει νά έγένετο έν Α 
ραβία, τή κλασσική ταύτη τών αρωμάτων 
χώρα  όπου :

Μυρίοι θάμνοι χΰνουσιν, ώ; μάτ>α δακρυσμένα
Μύρα, πολλά πολύτιμα, βάλσαμα μυ.ισμένα,

Εύγνωμοσύνη συγκινητική ώθησε βεβαίως 
τούς πρώτους  λαούς νά προσφέρωσιν είς τά 
αντικείμενα τ"7< λατρείας των τάς  άπαρχάς 
τών προϊόντων τής  γ ί ? ·  Ιοτε  τά  θυμιαμ,ατα 
έχρησίμ-ευσαν έν πρώτοις ώς ολοκαυτώματα 
άκολούθως δέ έθεωρήθησαν ώς ό τρόπος τής 
θυσίας ό μάλλον  ευάρεστος πρός τόν λατρευ- 
-όαενον.

Ό  ’Ά ρ α ψ ,  ου ή φαντασία είναι θέρμη και 
μυστική, ευκόλως έπίστευσεν ότι αί εύχαί του 
φθάνουσι ταγύτερον είς τό άθάνατον κατοι- 
κητήριον όταν φαίρωνται έπί νεφών καιομέ-

( ί )  Σαιν.σπήρος. 
(2) Θ ω μά ς ΙΙοΰρ.

νων αρωμάτων, ά έβλεπον ύψούμενα έκ τοΰ 
βωμοΰ καί είσχωροΰνταάργά είς τάς  άπειρους 
έκτάσεις ένώ οί μεθυστικοί άτμοί των τόν έρ- 
οιπτον είς θρησκευτικήν έκστασιν.

Τά θυμιάματα είσεχώρησαν είς τάς  τελε- 
τάς  όλων τών θρησκειών, ώς βλέπομεν αύτά 
καί είς τόν έν ’ϊεροσολύμοις ναόν, καί έν 
Περσία είς τούς βιομούς τοΰ Ζωροάστρου, καί 
έν Σινική είς τούς τοΰ Ιίομφουκίου καί είς 
τούς ναούς τής  Μέμφιδος έν Αίγύπτω.  ΟΕ δέ 
Έ λ λ η ν ε ς ,  μή- άρκούμενοι νά· μεταχειρίζωνται 
αύτά είς τάς  πράξεις τής  ?^ατρείας των, τά 
έθεώρουν ώς άνήκοντα τοΐς ΟεοΓς καί έπομέ- 
νως ώς όιακρικά σημεία τή ς  παρουσίας των. 
Ό  'Όμηρος όταν περιγράφη τήν έμφάνησιν 
Οεότητός τίνος πάντοτε όμιλεΐ περί τής  ο
σμής τής  άμβροσίας ήν αύτή χύνει, ό δέ Εύ- 
ριπίδης θέτει είς τό στόμα τοΰ θνήσκοντος 
' Ιππολύτου :■

θεΐον ο δ μ ή ς πνεύμα’ καί γάρ έν κακοί?
’Ών ήσθόμην σου κ’ άνεκουφίσθην δέμας-
’Έστ’ έν τόποισι τοισίδ ’Άρτεμις θεά ;

Ή  ιστορία τών άρωμάτων είναι έν μέρει 
αύτή ή ιστορία τοΰ πολιτισμ,οΰ· καθότι ή 
χρήσίς των δέν ήδύνατο νά έννοηΟη καί έκτι- 
μηθή είμή ύπό λαών πεπολιτισμένων, λαών 
αισθημάτων έξευγενισμένων ούτω βλέπομεν 
αύτά τιμώμενα κατά σειράν ύπό τών Αιγυ
πτίων,  τών Εβραίων,  τών Ασσυριών, τών 
Ε λ λ ή ν ω ν ,  τών Ρωμαίων,  τών Αράβων καί 
νεωστί τών Εύρωπαίων, οίτινες μετά πο7ν- 
λούς αιώνας πολέμων καί βαρβαρισμοΰ εκα- 
μον τάς  τέχνας τής  ειρήνης πάλιν  νά θάλ- 
λωσιν.

Είναι ή οσμή άέριόν τι άδιόρατον τό όποιον 
έξέρχεται έκ τοΰ μυρίζοντας σώματος ή είναι 
δυναμική τις ένέργεια, έπενεργοΰσα έπί τοΰ 
οργάνου τής  όσφρήσεως ώς τό φώς επενερ
γεί έπί τής  κόρης τοΰ όφθαλμοΰ, καί ό ήχος  
έπί τοΰ άκουστικοΰ νεύρου ;— Τό σπουδαΐον 
τοΰτο ζήτημα  καίτοι πολλάκι ς  άνεκινήΟη- 
ούδέποτί μέχρι τοΰ παρόντος έλύθη κατά 
τρόπον θετικόν. Ά ν  ηναι αέριον οΕαδήποτε 
καί άν ήναι ή πύκνωσίς του, δέν δύναται νά 
ήναι αβαρές* καί εντούτοις μεθ’ όλα τά πει
ράματα καί όλας τάς  λεπτομερεστάτας έρευ
νας άκόμη δεν κατωρΟώθη ό προσδιορισμός 
τής  σχετικής βαρύτη τος τών οζόντων μορί
ων. Είς έκ τών ύπομονητικών εκείνων έρευ- 
νητών, ούς ή Γερμανία γέννα, απέδειξε μαθη»
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μ.ατικώς ότι κύστις μόσκου, έκτεθημένει έπί 
εικοσιτέσσαρας ώρας έντός άκτΐνος τριάκον
τα μέτρων παρήξε  πεντήκοντα έπτά εκατομ
μύρια μορίων χωρίς  νά χάση διόλου έκ τοΰ 
βάρους της.  Ι ά  διά τή ς  μεθόδου χημικοΰ 
τίνος 1 άλλου,  τοΰ κ. Μίλλονος,  εξαγόμενα '  
μύρα, παρέχουσιν έπίσης διδόμενα πειστικά ' 
τοΰ άβαροΰς τών όσμών- καθότι, καίτοι είναι 1 
τόσον πεπυκνωμένα ώστε έκ πρώτης  όψεως 
φαίνονται ώς  ή στερεοποιηθεΐσα ούσία τξ ς  
° 7μθζ ,  δυνανται νά παραχωρήσωσιν όλον 
των τό άρωμα είς τό οινόπνευμα χωρίς  νά 
χάσωσι τίποτε έκ τής  υλικής  των ουσίας. 
Επιτρέπεται λοιπόν ίσως νά ύποθέτωμεν ότι 

σώματά τινα έχουσι τήν ιδιότητα νά έκπέμ- 
πωσι κ υ μ  α τ ώ σ ε ι ς οσμής,  ώς ό άδάμας 
έκπεμπει κυματώσεις . φωτεινάς καί όπως αί 
δονήσεις κυνήρας παράγουσιν ηχηρά κύ
ματα.

1ά κύματα τών όσμών, μάλιστα τά παρα- 
γομενα υπο τών άνθέων, διατρέχουσι μεγά- 
λας  έκτάσεις καί μετά θαυμασίας ταχύτη-  
τος. Συχνά  καταθέλγουσι τάς  χαρδίας τών 
ναυτιλομένων μ ετά .μ ακράν  θαλασσοπορίαν 
είδοπο^ιοΰντα αύτούς περί τή ς  πλησιάσεως 
τ^ς  τοσον επιθυμητής ξηρας.
« εντασ^  (όυναμις) τών όσμών μετα- 
βαλλεται  κατά τάς  περιστάσεις. Σώματα 
ουνατόν νά έκπέμπωσιν όσμάς πάντοτοτε ή

τ,ίνα κα;ίΡ°ν· Ά ν θ η  τινά μυρίζουσι τά 
πρωί, άλλα  τό εσπέρας· τά  μέν έν καιρω ημέ
ρας τα  δέ έν τώ μέσω τή ς  νυκτός. Ή  έιαφο- 
ρά αυτη τοΰ καιροΰ τών όσμών ένέπνευσε τήν 
ίοεαν είς υπομονητικόν τινα βοτανικόν νά κα- 
τασκευαση ανθικόν ώρολόγιον έν ώ έκάστη 
ωρα σημειοΰται ύπό τοΰ άνθους τό όποιον 
άνοίγει. Σημειοΰμεν ένταΰθα τό ώρολόγιον 
τοΰτο χωρ-ς έντούτοις νά έγγυώμεθα περί 
τής  άκριβείας του. Άποτε λε ίτ α ι  έκ τών άκο- 
λούθων άνθέων, ών τά μέν άνοίγουσι τά πρωί 
τά οέ τά έσπέρας κατά τήν δεικνυομένην 
ώραν.

1 Ρόδον. 2
4 Υάκινθος, ί
*5 Ο’.νάθη, 8

■\ 0 Συρίγγιον, Ί I

Πλιοτρόπιον,
Ίασίνη,
Γ αρύφαλον 

Μ αγνηλιον,

3
6
9

12

Νυμφαία,
Γεράνιον,
Κάκτος

’Ίον.

ευώδεις θησαυρούς του. Ά ν  άφίση τήν κα
τά λληλον  ταύτην ώραν νά παρέλθη' τά’άρω
μα τά όποιον Οά δρέψη Οά ήναι άσθενές καί 
ανίκανον νά εύαρ,εστήση λεπτήν αίσθησιν.

καταστασες τη ς  άτμοσφαίρας πρέπει  προ- 
σέτι νά λαμβάνηται  σπουδαίως ύπ’ όψιν. Ό  
ηλεκτρισμός,  ή Οερμότης καί τό φώς εχουσιν 
άμεσον έπί τών όσμών έπιρροήν. Ή  υγρασία 
ητ ις  άναζωογονει τόν μόσκον, φονεύει τόν 
ιασμον ή Οερμότης αύξάνει τήν εντασιν τών 
ευωδών α τ μ ώ ν  τό ψύχος τήν έλαττώνει· ό 
ηλεκτρισμός δίοει ή άφαιρεϊ όλην τήν δύ- 
ναμιν άπό τινα άρώματα.  Έ καστον  τούχων 
έχει σχέσιν τινά μικράν ή μεγάλην  πρός ιδι
αιτέρας ούσίας· καί πάσαι αύται αί γνώσεις 
ίδηγοΰσι  ̂τόν μυρεψόν είς τάς  συνθέσεις ας 
προετοιμάζει.  ’

Π ολλάκ ις  έδοκίμασαν νά κατατάξωσι με- 
θοοικως τας όσμάς. Ό  Φουρκρουά διήρει αύ- 
τας^ εις πέντε ^κατηγορίας,  ό Χάλλερ είς 
τρεις. Ο Λιναΐος τάς  διηρεσεν είς έπτά τά- 
ξεις χαρακτηριζομένας ύπό τη ς  αίσθήσεως 
ην παραγουσιν είς τήν ε'μψυχον οικονομίαν.

1 Οσμάς άρωματικάς,  οια ή τοΰ Γαρυ-
φαλου, τή ς  δάφνης καί όλων τών γειλω- 
τών. Λ

2 Οσμάς ήδειας, ώς ή τοΰ ρόδου, τοΰ κρί
νου, τοΰ ίάσμου,τοΰ κρόκου κτλ.

3  ̂ Αμβροσιώδης,  ώς ή τοΰ μόσχου καί 
διάφορων εςωτικών γερανίων.

ί  Όσμα ί  σχορώδεις, εύάριστοι είς όλίγους 
μονόν, είς^δέ τούς πολλ ού ς  δυσάρεστοι ώς  ή 
τοΰ σκοροδου καί πολλών ρητινών.

5 Όσμα ί  δυσώδεις ώς ή τών σατυρίων.
6 Οσμαί άηδεΐς, ώς ή τ οΰ Τνδικοΰ γαρυ- 

φα.,ου καί πολλώ ν  άλλων  φυτών τ ή ς  οικο
γένειας τών στρυχνοειδών.

, I  Ί ί } 0ς, όσί ναυτιώδης ώς τήν τών 
ανοεων 6ερατρων κτλ.

Εδοκιμάσαμεν νέαν τινά τών όσμών κατά- 
ταξιν, λαβοντες ύπ’ οψιν τάς ευάρεστους μό
νον και θεσαντς βάσιν τήν αρχήν έφ’ ής

Εις tov πρακτικόν εντούτοις, ούδέν χρησι
μεύει τό ώρολογιον τοΰτο. Ή  πείρα τώ δει
κνύει πολΰ^ άσφαλέστερον τήν ώραν καθ’ ήν 
πρέπει νά δρεψη τό άνθος καί νά λάβη τούς

στηρίζονται τα εάρχικά χρώ ματα ,  έξ ών πα
ράγοντα: τα  μεσαία, επειδή ύπάρχουσιν όσμαί 
«ρχικαι δυναμεναι νά χρησιμεύσωσιν ώς τύ
ποι και εις ας προσκολλώνται  άλλαι  είτε έν 
φυσική καταστάσει,  είτε διά συνθέσεων.

Η  κατάταξις αύτη περιλαμβάνει δεκαο
κτώ σειράς άπαρτιζομένης έ /άσ της  έξ άρνι-
κης^τινος οσμής καί τών δευτερευουσών όσαι 
τ·ί) ομοιαζουσιν.



ΣΙΪΙΡΑΙ

Ρόδινη 
Ίασμίνη 
Πορτοκαλλίνη 
'Υακινθίνη 
"Ιου
Βαλσαμί νη.

Αρωματική 
Καρυοφιλλίνη 
Καμφορίνη 
Σαγαλήνη 
Κίτρινη 
Χορτίνη

Μινθίνη ΙΜ'-νΟη
Άνισίνη Γλυχάνισον

Άμυγδαλίνη Πικραμύγδαλου
Μοσκίνη Μόσκος
Άμβροσίνη Αμβρον
Καρπίνη Άπήδιον

Ό  κατ άλογ ος  ούτος βασίζεται έπι της  
συγγενείας τών οσμών πρός άλλ ήλας,  άλλ  
ούχϊ καϊ έπί της  επιστημονικής των ένδείξε- 
ως,  μήτε έπί της  αρχής  των,ήτ ις  θέλει είσΟαι 
τό ιδιαίτερον αντικείμενο ν διαιρέσεως διάφο
ρου εις άλλο κεφάλαιον. Δέν ήδυνήΟημεν νά 
πεοικλείσωμεν αύτάς εϊς αριθμόν μικρότερον 
σειρών, ώς προσέτι ύπώρχουσιν όσμαί ίοιαίτε- 
ραι, άς εΐναι δύσκολον νά κατατάξωμεν εις 
μίαν τών σειρών τούτων. Ύπάρχουσι  προ
σέτι όσμαί μικταί ,ώς ή τοΰ μαγνολίου,  έχου- 
σαι τούς χαρακτήρας δύο η καί τριών τύπων 
συνάμα.

Αί όσμαί ώς και οί ήχοι  έχουσι την ιδιότη
τα  νά φέρωσι διά τρόπου ζωηροΰ τάς άναμνη- 
σεις τοΰ παρελθόντος.  ’Οσμή τοιαύτη μας 
οέρει κατά νοΰν θελκτικήν εξοχήν,  έν η διήλ- 
Οομεν ώρας έν ευφροσύνη, άλλη μάς έπενθυ- 
μίζει όντα άγαπητά,ών  τά φορέματα έξέπεμ- 
πον όσμήν όμοίαν. Ή  θαυμάσιος αύτη ϊοίό- 
τη ς  τών οσμών δέν διέφυγε τήν προσοχήν 
τών ποιητών. Ό  Θωμάς Μούρ περιγράφει ώς 
έξης τό άποτέλεσμα δ π^ρήγαγον αύται έπί 
τή ς  νέας α ιχμαλώτου έντός χαρεμιού.

Ό  κόταν ή Άράβισσα τής χώρας της τά άνθη 
Έπανιδϊ) μαγεύεται. ’Άλλοτε τά ώσφράνθη !
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ΟΣΜΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΔΙ

Γεράνιον, κυνόρροδον, ρόδιον, ίίξυλον. 
ΆνΟεμις, Ίλάγκ-ΐλάγκ.
’Ακακία, Σύριγγον, φύλλα νερανζίας. 
Κρίνον, Νάρκισσος, 'Υάκινθος 
Ψευδακακία, ’Ίρις, Ο’.νάνθη.
Βάλσαμον Τολοΰ, Περοΰ, Βενζόϊνον, 
Στύραξ, 'ΐύγκα, Ήλιοτρόπιον.
Κανελλα, Μοσχοκάριον και τά όμοια. 
Γαρύφαλον.
Δενδρολίοανον, ττατσούλιον.
Κέδρος καί τά όμοια 
Πορτοκάλιον, ΒεργαμότΟν κτλ. 
Ψευδόναρδος, ©ύμος, "Ερπυλον, Μ ά
ρον (Μαντσουράνα).
Άγρια Μίνθη, βασιλικός, έλελίφασκον, 
Συνάνισον, κάρος, άνηθον, μάραθρον, 
κυρίανθρον.
Δάφνη, δαφνόκοκκον,
Μοσχογαλή, ΰβίσκος.
Βρύον δρυός.
Μήλον, ανανάς, κ-λ.

"Εχε·. δ’ ή μαγική οσμή τήν δύναμιν νά φέρη 
’Σ τήν μνήμην επιθυμητά και πράγματα και μέρη·
Τό δένδρον τό κατάσκιον, δ εκλινεν έμπρός της,
Τό φρέαρ, τάς καμήλους των : σκηνήν τήν τοΰ πατρός της,
Λίκνον γλυκό, ο Ι'φυγε . . .  Τ’ Ινθύμημά Iκείνο
Τήν κάμει νά Ιπιθυμη τό παν, κ’ αύτόν τόν θρήνον.

' 0  Τάννησον εκφράζει επίσης διά τρόπου 
όχι όλιγότερον θελκτικού την έπενέργειαν 
τών οσμών έπί τής  μνήμης.

Τό άνθος τό μυρίζον τήν πρασινάδα 
’Επαναφέρει τόν νοΰν μου τήν ψυχήν μου 
Εις τάς ήμέρας οπότε ή ζωή μου 
ΤΗτο αγνή, αί κλίσεις μου άθώαι.

Συγγραφείς τινες άρχαΐοι καί νεώτεροι ά- 
ποδίδουσι δυνάμεις θρεπτικάς είς τάς  όσμάς. 
Ό  Πλίνιος λέγει τήν ιστορίαν λαοΰ τίνος έν 
’Ινδική όστις μόνον διά τής  όσφρήσεως τρέ
φεται. (Βιβλ. Ζ'. κεφ. β'.) Ό  Πέτρος δ’ Ά π ο 
νος συμβουλεύει τούς γέροντας νά έπιμηκύ- 
νωσι τήν ζωήν των όσφραινόμενοι μ ίγ μα  ζα- 
φορας καί καστοριού έντός τοΰ οίνου. (Σύμ
βουλος) Ό  Βάκων άναφέρει άνθρωπον δυνά- 
μενον νά ζη έπί π ο λ λ ά ς  ημέρας χωρίς νά 
τρώγη,  μόνον περικλειόμενος έν μέσω χόρ
των άρωματικών. (ΙΙερί ζωής καί θανάτου) 
Τέλος Διογένης ό Λαέρτιος βέβαιοί ότι ό Δη-

Ν Ε Α  Τ Ω Ν  Ο Σ Μ Ω Ν

ΤΥΓΙΟΙ

Ρόδον
’Ίασμος
’Άνθος πορτοκαλέας 
'Υάκινθος ’Ινδικός. 
Ίον
Βανίλλιον

Κινάμομον
Καρυόφυλον
Κάμφορα
Σαγάληνον
Κίτρον
Λεβάντα

μοκριτος εζη επι τινα καιρόν όια του ατμού 
τοΰ θερμοΰ άρτου. Μακράν τοΰ νά διασαλπί-
σωμεν τοιαυτας αςιωσεις διά :ας οσμας ευ-
χόμεθα εις τους αναγνωστας  μας  να μη ευ- 
ρεθώσι ποτε  είς άνάγκην νά δοκιμάσωσι τοι- 
ούτου είδους τροφάς.

ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΤΩΝ ΑΝΘΕΩΝ

Μέ λουλούδια καί ρόδα π ο κ ί λ α  
Έστολίσθη καί πάλιν  ή γή  μας,  
Π α ίζ ’ ή αύρα χορεύουν τά φύλλα,  

Η αίζ ’ ή αύρα τά άνθη κινεΐ.
Ή λ θ ’ ή ώρα τών γάμων των ήλθεν, 

ΓΌ λ ’ ή κτίσις κηρύττ’ εορτήν.

Τ ά  νερά κελαρίζοντα τρέχουν,
Τ1 'υθιρίζουν, μαγεύουν οί θάμνοι, 
ΙΙανταχόθεν όσμαί διατρέχουν 

Τόν άέρα εύώδεις, πολλαί.
Ή λ θ ε ν ,  ηλθεν ή ώρα τών γάμων,  

Παίζουν πάντα,  χωρεύουν χαραί.

Μέ πορφύραν χρυσήν στολισμένη, 
Οίαν άλλη δέν εχει καρ,μία,
Ή  αύγή ή άγήρως προβαίνει

Μέ τά φώς εις τάς  χε ΐρας γλυκύ,  
χριοΰν οί άστέρες εμπρός της,  
Π λήν  μέ χάριν έκλείπουν πολλήν.

’Π

Μέ τάς  τόσας π ο λ λ ά ς  ευωδίας 
Τοΰ άέρος μεθύσκονται πάντα·
Τάς δ’ ώδάς των τονίζουν γλυκείας 

Τών δασών οί μικροί μελωδοί.
Κ ’ «ηλθεν, ηλθεν ή ώρα τών γάμων,  

Ή λ θ ε ,ψ ά λ λ ο υ ν ,  οί τόσον χρυσή.»

"Ολ’ ή κτίσις,  οί λίθοι τό χώ μα  
Τών εμψύχων σκίρτημα, ήχοι,
Τών άψύχων τό σχήμα,  τό χρώμα 

ΙΙροκηρύττουν παντοΰ έορτήν,
Καί Χαρίτων χωρεύοντες κύκλοι,

Καί ’Ερώτων πηδώντες χοροί

Τοΰ νυμφώνος μαγεύουν τήν κλίνην, 
Μ ’ ουρανίαν ραντιζοντες δρόσον. 
Κάθε δ’ άνθος κινείται, καϊ κλίνει 

'Έν πρός άλλο μ ’ άγάπην π ο λ λ ή ν  
Έ ν  πρός ά λ / ο  χρυσόκονιν ραίνει,

Έ ν  τό άλλο έγγίζει ,  φιλεΐ !

Καί ώ θαΰμα μυστήριον ! τότε,
Έ ν ώ  ούτω φιλοΰνται τά  άνθη,* ι ‘ ’
Τών σπερμάτων τελούνται  αί πρώται 

Κ’ ή μεγάλη έκείνη τροπή,
Έ ξ  ής  θέλουν ’ς τόν κόσμον προκύψει 

Τόσ’ ώραΐοι κ’ εύώδεις καρποί !

Πλήν,  ώς γ ί γ α ς  μεγάλου άγώνος 
Μέ τό άρμα τ ’ όλόχρυσον τρέχων 
Τήν ήμέραν ό ήλιος ρ.όνος,

Ρίπτει  κάτω χειμάρους φωτός.
Τότε,  τότε κ’ ή ώρα τών γάμων  

Τρέχει, τρέχει ώς τρέχει κ ’ αύτός !

Μέ πτερύγων δονήσεις άνίσους 
Τ ά λ λ α  τάνθη τά έμψυχα τότε 
Ά π ό  ρόδα είς κρίνα, ναρκίσσους 

Ώ ς  τρελλά  δύο δύο πετοΰν. . 
Είχον μέρος καί ταΰτα ’ς τούς γάμους ,  

Είχον,  έχουν, τό νέκταρ ροφοΰν !

Μέ πτερύγων κρύφιων δονήσεις 
’Ά λ λ α  άνθη άθάνατα όταν 
Ανα κύπτουν  κηρύττοντ’ επίσης 

’Σ τά οΰράνι’ Α γ γ έ λ ω ν  χ α ρ α ί !
Είναι, είναι άθάνατα άνθη

Κ’ έχουν γάμους  άγνούς κ’ αί ψυχαί.

Έ ν  τώ μέσω ώδών ούρανίων,
Α θανάτ ων  οσμών έν τώ μέσω 
Κ λ ίν ’ ό Λόγος,  τό Πνεΰμα τά Οεΐον 

Κύπτει,  ρένει, φιλεΐ τήν ψυχήν.
Καί φιλών των τό σπέρμα τή δίδει 

Καρπών θείων καί θείαν ζωήν,

' Η τ ι ς  πλέον ούδέποτε παύει,
Ή τ ι ς  είναι μυστήριο'.· μέγα,
Ή τ ι ς  πάντα τά σ π λ ά γ χ ν ’ άναπαύει, 

Ή τ ι ς  φέρει άγάπην πολλήν.
Είθε, είθε τών γάμων  ή ώρα

Νά γελάση πρός πασαν ψυχήν !

ΠΑΙΔΙΑ ICA1 ΑΛΘ11

"Οστις, λαμβάνων τό παιδίον ή τά παιδία 
του, έξέρχεται εις εξοχικόν μετ’ αύτών πε 
ρίπατον, δύναται, συνάγων άνθη έκ τών καθ’ 
όδόν άπαντοψένων φυτών, νά διοάξη είς 
αύτά δι’ ολίγων λέξεων μαθήματα ανεξά
λειπτα· ο κισσός, ό οροσιΐ,ο,ίν καί ώραίζων τό 
ίποστηρίζον  αύτόν δένδρον, ή μ : λ ό χ η ,  τό



χαμόμηλον  καί τόσα άλλα  τά όποια παρέ- : 
χουσιν είς τους δυστυχείς ασθενείς τήν τό
σον πολύτιμον βοήθειαν τ ω ν  τά χέντρα, τά 
οίωνεί προμαχόμενα τών ρόδων ή χ λ ό η ,  τό 
δροσερόν τοΰτο της  γ η ς  οόρεμα, καί π λ ή 
θος τοιούτων παρέχουσιν άρίστην εισαγωγήν 
εις τά αναγκαιότατα τών μαθημάτων. Ά ν  
τις εν άνθος μόνον δρέψη καί δείξη τάς  σπερ- 
ματίοας καί τά στήματα,  —ήτοι τούς γονεΤς 
τών καρ π ώ ν  τά πέταλαάτινα κατακοσμοΰσι 
τόν κάλικα,  όστις έσκέπαζεν όλα έν καιρω 
τής  μικρότητός των, όποιον μάθημα δέν θέ
λει δώσει εις τά μικρά ; ’Εκτός  τούτου τοιαΰ- 
τα μαθήματα καθιστώσιν ένδιαφέρουσαν έκά- 
στην έχδρομήν. ’Άνθρωπός τις,  όστις έλάλει 
«πρός τά τέκνα του περί άνθους τινός, οπότε 
μετ’ αύτών έξήρχετο εϊς περίπατον,» λέγει 
ότι εν έκ τών παιδιών εκείνων, τό όποιον τώ- 
ρα άγαπα  νά ζη έν μέσω τών άνθέων, καί τό 
όποιον γράφει τήν ίστυρίαν καί τά μυστικά 
των,  χαράττε ι  τήν αύξήσασαν αγάπην του 
πρός τά μαθήματα,  τά όποια κατά τούς μετά 
τοΰ πατρός του περιπάτους έδιδάχδη.

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΠΣ ΣΕνΗΝΙΙΣ ΚΑΤΑ  

ΤΟΝ Π ΔΡΟΝΤΑ. ΜΑ ΐΌ Ν

Νέα σελήνη την 3ην.

’Επειδή ό πλανήτης 'Ερμής είναι πλησιέστατος εϊς τόν 

ήλιον ή σεληνη κατά τήν 3ην τοΰ ρ.ηνός ήτο πλησίον αύ

τοΰ. Τήν 4ην ή:ο πλησίον τοΰ ’Άρεως, οστις τόσον Ιπρο- 

•/ώ-ησε πρός "όν ήλιον ώστε δεν φαίνεται πλέον. Τήν Οην 

ή σελήνη διέρχεται πλησίον τής ’Αφροδίτη;, ήτις κατά 

τόν παρόντα [χήνα Οά ήναι άστήρ εσπερινός, δΰων περι τήν 

Ιννάτην ώραν. Τήν δ'ε Ι2ην θέλει διέλΟη πλησίον τοΰ Δ’.ός, 

οστις κατά τόν μήνα τοΰτον \χί/ρι σ·/εδόν τοΰ μεσονυκτίου 

Οά φαίνηται. Τέλος ίήν 21 η ν Οά ήναι πλησίον τοΰ Κρό

νου, ανατελλοντος χ^ι δύοντος πρό τοΰ ήλίου.

έαυτώ άνθρωπον κρατούντα πέτασον ύπέρ 
τήν κεφαλήν του. Έ ν  ’Ινδική επίσης ή χρή- 
σις τοΰ πετάσου φαίνεται άρχαιοτάτη· ητο δέ 
κυρίως ό πέτασος έμβλημα τής  βασιλείας καί 
ολίγον διέφερε κατά τό σχ ήμα  άπό τούς ση
μερινούς. Οί Βιρμαΐοι ηγεμόνες μεταχειρί
ζονται μέγαν τινά πέτασον, όν εμπιστεύον
ται εις τάς  φροντίδας αξιωματικού διακεκρι
μένου· είς έκ τών βασιλικών τ ίτλων είναι καί 
ό έξής : «Βασιλεύς τοΰ λευκοΰ έλέφαντος 
καί κύριος τών είκοσι τεσσάρων πετάσων.» 
Ό  αύτοκράτωρ τής  Σινικής ούδέποτε εξέρχε
ται είς κυνήγι ον άν δέν εχη προπορευομένους 
αύτοΰ είκοσι τέσσαρας πετασοφόρους ανθρώ
πους. Οί Σΐναι γενικώς μεταχειρίζονται τά 
κατά τή ς  βροχής ή τών άκτίνων τοΰ ήλίου 
προφυλακτικά όργανα ταΰτα,  τά όποΐα κα- 
τασκευάζουσιν έκ μετάξης ή χάρτου λαμ- 
πρώς κεχρωματισμένων.

Ε Π II Χ Ρ Υ Σ Α

Α Ρ Χ Α Ι Ο  Τ II Σ Τ Ο Υ Π Ε Τ Α Σ Ο Τ

Ιία ίτοι  έν Γαλλία  ό πέτασος μόλις άπό 
τοΰ Ί 680 είναι γνωστός  ό έν Σινική ιεραπό
στολος Δ. Μόρρίσον, αναφέρει ότι είς βιβλία 
τυπωΟέντα έν Σινική πρό 1 500 καί επέκεινα 
έτών γίνεται μνεία τοΰ πετάσου (όμπρέλλας ,  
παρ'ασολίου)1 ό δέ Κ. Ααγιάρδος λέγει  ότι ε’.ς 
τάς  άν^σκαφάς τής  Νινευή εΰρε μεταξύ τών 
ερειπίων και άνάγλυφον.  έν ώ παρίστατο βα
σιλεύς καθήμενος' άρματος καί εχων παρ

Ενδεχόμενον όταν ζητώμεν νά κάμωμεν 
οίλον νά μή έπιτυγχάνωμεν,  ένδεχόμενον 
μάλιστα ένώ ζητώμεν νά συνάψωμεν φιλίαν 
νά κάμωμεν εχθρούς. Ά π ό  ήμας έξαρτάται 
νά ύψωθώμεν έπί τοσοΰτον ώστε νά δυνάμεθα 
νά λέγωμεν : «ΈστάΟην φίλος άληθής- καί 
κάλλιον νά πάσχω ώς άπατηΟείς φίλος παρά 
νά ήμαι χα μερπής  φίλου άπαταιών.»

—  Ή  ζωή,κατά τινα παροιμίαν άραβικήν, 
συνίσταται έκ δύο μερών- έκ τοΰ παρελθόν
τος,  όντος ονείρου- καί έκ τοΰ μέλλοντος,  
όντος πόθου.

—  Ή  ώραιό'της δυνατόν νά χινη είς ά- 
γάπην,  άλλά  μόνη ή ώραιότης δύναται νά 
τήν διατηρήση.

Π  Α Ν ΕΥ ΡΕΣΙΣ  ΤΟΥ Δ. ΑΙΒΙΓΙ ίΣΤΟΝΟΣ

1/  II Ε Π Α Ν Ο Δ Ο Σ

Μετά τόν συγκινητικόν έκεΐνον άποχωρι- 
σμόν ό κύριος Στάνλεΰ ήρχισε νά όόοιπορή 
μετά σπουδής πρός τήν παραλίαν.  Ή  έπο- 
χή  ήτο κατά τάς  παραμονάς  τοΰ βροχεροΰ 
καιροΰ,. ή δέ οδός ήτο ή αύτή,  ήν έπί τρεΐς 
μ/ήνας περιεπάτει μετά τόσων κινδύνων κατά 
τό παρελθόν ετος, οτε μετά πολ λώ ν  αμφιβο
λιών, έγκαταλείψας τήν παραλίαν,  εισέδυεν 

, είς τά σπλά γχν α  τής  Αφρ ικ ής  πρός ζήτησιν

τοΰ Αιβιγκστόνος.  Οι κίνδυνοι λοιπόν καί 
αί δυσκολίαι άς καθ’ όδόν εμελλε νά άπανΓ 
τηση δέν ήσαν μικροί ούτε άγνωστοι· ά λ λ ’ 
ήδη ειχεν έξοικειω.θή καί πρός αύτούς καί 
πρός τό κλίμα χαί πρός τόν τό π ο ν  έκτος 
τούτων ή συναίσθησις ότι ή έπιχείρησίς του 
είχε στεφθή δι’ άκρας επιτυχίας καί ό πόθος 
τοΰ νά φανή χρήσιμος πρός τόν σεβάσμιον 
άνδρα μεθ’ ού διήλθε τόσον ευχάριστους ήμέ
ρας κατέστηνον αύτόν σχεδόν άναίσθητον 
πρός τάς  δυσκολίας. Έ κ  τών κατά τήν ο
δοιπορίαν ταύτην λοιπόν παραλείποντες 
σχεδόν πάντα σημειοΰμεν μόνον τά έξής 
ολίγα.

Έ ξ  ήμέρας μετά τήν έκ Ινουϊχάρας άνα- 
χώρησιν ή συνοδεία εφθασεν είς τήν ανατολι
κήν Τούραν. Έ κ ε ΐ  μόλις ήρχισαν νά άναπαύ- 
ωνται καί αίφνης ήκούσδησαν κρότοι πυρο
βόλων. ’Ησαν ό Σουσής καί ό Χαημοδάς,  
ερχόμενοι μετά τών δύο άνθρώπων τούς ό
ποιους ό Στάνλεΰ ειχεν άφίσει π α ρ ά ' τ ώ  Δό- 
κτορι καί φέροντες δύο έπιστολάς.  Ά φ ο ΰ  
ένεχείρισαν τάς  έπιστολάς συνωμίλησαν καί 
άνεπαύθησαν, οί δύο πιστοί τοΰ Λιβιγκστό- 
νος άκόλουθοι έλαβον τήν πρός τήν Ιίουϊχά- 
ραν διεύθυνσιν, ό δέ Στάνλεΰ μετά τής  συνο
δείας του τήν πρός τήν παραλίαν.

Μετά τριών εβδομάδων οδοιπορίαν φθάσας 
είς Μχάλι  ό Αμερικανός περιηγητής  έκρινε 
καλόν νά πέμψη έκ τών άνθρώπων του άν
δρας τινάς πρό αύτοΰ ε’ς τήν παραλίαν,  φέ
ροντας γράμματα  πρός τόν έν Ζανζιβάρη 
Αμερικανόν πρόξενον, καί τηλεγράφημα  
πρός τόν Κ,ήρυκα τής  Νέας Ύόρκης,  δι’ ών 
έα>ανέρωνεν είς τόν κόσμον τήν επιτυχίαν 
του. Καί οί μέν άνδρες εσπευδον όσον τό 
δυνατόν πρός τήν παραλίαν,  αύτός δέ ήκο- 
λούθη καί μετά π ο λ λ ή ς  ταχύτητας  διήνυε 
τήν φοβεράν όδόν έν πλήρει εποχή τών βρο-

Χδ ν · ............................
Διελθών ούτω τήν τρόμεράν κοιλάδα τής 

Μακάτας  τήν 29 Απριλίου έστάθη ένώπιον 
τής  Σιμπαμουέννης. Ά λ λ ’ οποία μεταβολή ! 
ή πόλις ήτο έρημος, τά τείχη της  ειχον έκ- 
λείψει, πολλα ί  τών οικιών της  ειχον καταπέ
σει. Γίλεΐστοι έκ τών κατοίκων της  είχον ά- 
πωλεσθή, οί δέ έπιζήσαντες ήσαν διεσπαρμέ
νοι. Ή  Σουλτάνα δέν ήτο πλέον έκεΐ, ή Λ.ε- 
οντόπολις δέν ύπήρχε  π λ έ ο ν ! Ό  ποταμός  
ειχεν έξέλθη έκ τής  παλαιας  του κοίτης καί 
είχε σκάψει νέαν παρά τήν Αφρικανικήν έκεί

νην πόλιν,  ήτις πρό ένός μέν έτους ήτο τό
σον άνθη ρ ά ώστε έκίνει τόν θαυμασμόν τών 
οδοιπόρων ήδη δέ έκειτο σωρός έρειπίων, εί
κών τής  τών πραγμάτω ν  ματαιότητος ,  καί 
ούδείς άνθρωπος εύρίσιετο, π αρ ’ ου έρωτή- 
σαντες νά μάθωσι τόν καιρόν καί τό αίτιον 
..·,ς καταστροφής ! Ενώπιον, τών έρειπίων 

εκείνων βεβαίως οεν ήούναντο έπί πολύ νά 
μενωσιν οι οδοιπόροι,δι’ ό καί προχωρήσαντες  
εφθασαν είς τό χωρίον Μασοΰδα. «Έκεΐ ,  λέγει  
ό Εί. Στάνλεΰ,  ήρωτήσαμεν τόν αρχηγόν τοΰ 
χωρίου περί τή ς  καταστροφής τ ·ής Λεοντς- 
πόλεως,  καί μας  άπεκρίθη ώς ακολούθως.

Οι παντες έκοιμώντο· αίφνης δέ κρότος,  
όμοιος με κρότον Λολλών όμοΰ κεραυνών, 
αφύπνισε τούς έντρομους κατοίκους. Ό  θά
νατος έθέριζεν ύπό τό σχήμα ύδάτων π ο λ 
λ ώ ν  ένόμιζες ότι τοΐχός  τι ύγρόν έτρεχε καί 
εξεριζονε δένδρα καί παρέσυρεν οικίας. Ε κ α 
τόν χωρία κατεστράφησαν.

—  Οί δέ κάτοικοι ; ήρώτησα.
^  έπήρε τούς περισσοτέρους· οί 

διασωθέντες κατέφυγον είς Ούδούην.»
Τ ο δυστύ χ ημα ' είχε γίνει πρό έξ ημερών.

1 α υόα,τα^ ί ίχον άποσυρθή· ή δέ σκηνή ητο 
τρομερά· !ΐκ τών πολυάριθμων χωρίων τής  
περιχώρου τρία μόνον είχον με ίνει ! *

Εντούτοις ούτε βροχαί ούτε πλημμύραι  · 
έμπόδισαν τήν κατεσπευσμένην οδοιπορίαν 
καί τέλος ό κ. Στάνλεΰ μετά τών συνοδοιπό
ρων του εφθασεν είς τό παραθαλάσσιον Βα- 
γαμόγιον . «Έκεΐ ,  λέγει,οί Ά ρ α βες  καί οί ιθα
γενείς μας  περιεκυκλωσαν· 7ΐλήν έπί τοΰ κα
τωφλιού οικίας τινός βλέπω άνθρωπον ένδε- 
ουμενον ώς έμε. Ή τ ο  νέος· είχε ξανθόν τό 
γένειον καί τά πρόσωπον ζωηρόν. Ά ν θ ρ ω 
πος  λευκός δι’ έμέ ήτο τό .ε συγγενής μου· 
διηυθύνθην λοιπόν πρός αύτόν έκεΐνος δέ ά
μα μέ ειδεν ετρεξεν είς συνάντησίν μου· κ - '
«τί  θέλεις νά πίης ; μέ ειπεν. Αί, άληθώς σέ 
συγχαίρω διά τήν επιτυχίαν σου.» Ή τ ο  

εμαθον ° ε μετ’ ολίγον ότι έκαλεΐτο 
I ουλιέλμος Χέννης χαί ήτο αξιωματικός τοΰ 
βασιλικού ναυτικοΰ καί έκ τής  συνοδείας, τήν 
όποιαν οί Γεωγραφική Ετα ιρία  τοΰ Λονδίνου 
επεμψε πρός άναζήτησιν τοΰ Αιβιγκστόνος.  
Μετ’ ο λ ί γ ο ς  ήλθεν έκεΐ καί ό υιός τοΰ Δό- '  
κτορος, τήν δέ έπαύριον μετέβημεν όλοι όμοΰ 

όπου ό πρόξενος Ούέβης 
μας ύπεδέχθη μετά πο λλών φιλοφρονήσεων 
Μετά ταΰτα είδον καί τόν κύριον Κάραλον,



Νέον, οντα καί αυτόν έκ της  πεμπομένης 
συνοδείας, ώς καί τόν αρχηγόν αύτής Δάου- 
σον, μετά τοΰ όποιου βυνωμιλήσαμεν^ περι 
τών οδηγιών αίτινες τώ είχον οοΟη παρά της  
Γεωγραφικής Έταιριας ,  και αί όποΐαι ηδ/; ε- 
μενον άχρηστοι,  Αφοΰ ήκουσα αυτάς,  
«πώς ; τόν ήρώτησα μετά Οαυμασμοΰ, ούδέν 
περί έμοΰ σάς ειπον ; Καί εντούτοις εγίνω- 
σκον ποΰ μετέβαινον, ώς καί ήμεΐς ομολο
γε ίτε  τοΰτο.  Ή τ ο  πολύ δυνατόν νά πάΟω 
τι  άπευκταΐον τοΰΐο λοιπόν δέν σας ένοιε- 
φερεν ;»
‘  Ή  άληΟεια είναι, μοί άπήντησεν, οτι

δέν έπεΟύμουν νάεύρεθή ό Αίβιγκστον ύφ’ ύμών.
  Δεν έπεΟύμουν να ανευρεΟη, νά βοηθη-

θή ; καί τί σημαίνει πώς καί ύπό τίνος 
' Τήν έπομένην ήμέραν άπελυσα τους άν- 

Ορώπους μου, έκ τών όποίο^ν είκοσιν έμισΟώ- 
Οησαν πάλιν  διά νά ύπηρετήσωσι τόν Λιβιγκ- 
στόνα. Είς πάντας  δέ άνεξαιρέτως έκτός τοΰ 
μισΟοΰ εδωκα καί δώρον άπό 30— 35 τάλ-  
ληρ α  είς έκαστον. Μετά τοΰτο φροντίβας 
συνεπλήρωσα τόν άριΟμόν 57 άνθρωπων, 
τούς οποίους έδεσα ύπό την άρχηγίαν  νέου 
τινός ’Άραβος ,  έχοντος πάντα της  τιμιότη- 
τος  καί Εκανότητος τά συστατικά, και τούς 
οποίους έφοδιάσας μέ πάντα τά άπαιτούμενα 
έπεμψα άμέσως εις Κουϊχάραν.  Καθ ήν λοι
πόν ώραν άνεχώρουν στραφείς πρός τούς πα
λαιούς μου συνοδοιπόρους τοΐς ειπον :

 'Υπάγετε νά έπανεύρητε έκεΐνον τόν
όποιον ονομάζετε μεγάλον κύριον. Τον γνω 
ρίζετε καί είξεύρετε πο'σον είναι καλός.  Η  
φωνή του είναι εύάρεστος, καί οί λόγοι  του 
γλυκείς.  Έ ά ν  πράξητε τό κακόν οεν Οά σας 
τό είπή V-έ θυμόν, άλλά  μέ λύπην.  Μοι ύπο- 
σχεσΟε ότι Οά τόν άκολουθησητε καί Οά τόν 
ύπακούητε κατά πάντα ;

 Καί,  κύριε, Οά τόν άκολουθήσωμεν και
Οά τόν ύπακούωμεν, άνέκραξαν όλοι μετ έν- 
θουσιασμοΰ. Τότε λαβών τήν χεΐρα έκαστου 
έσφιγξα αύτήν, μετά τό όποιον είδον αύτούς 
άναχωροΰντας.  Έμεινα  μόνος, λυπούμενος 
διά τόν χωρισμόν τών συνοδοιπόρων εκείνων, 
τών μαύρων έκείνων φίλων, οίτινες είχον συμ- 
μερυθή τούς κινδύνους μου. Έ κ  τών φιλι
κών προσώπων των άρά γ ε  Οά ίοω πλέον
κάνέν ·, '

Τήν 29 τοΰ μηνός οί ΚΚ.  Χινης,  Κάρο
λος  Νέου, Όσβάλδος ,  Αίβιγκστον καί έγώ 
έπεβ’βαζόμεΟα έπι τοΰ άτμοπλοίου ή Ά  φ ρ ι-

κ ή , τή ν  δέ 9 ’Ιουνίου έφθάσαμεν είς Σεϋσχέλ.- 
λας5. Πρό δώδεκα ώρών τό ταχυδρομείο^ εί- 
χεν έγκαταλείψει τόν λιμένα, ημείς I t  έβιά- 
σθημεν νά μείνωμεν είς Μαχί έπί ένα ολό
κληρον μήνα, διαμονή ήτις μοί άφήκεν άρι- 
στας εντυπώσεις.

’Αναχωρήσαντες τέλος  έκ Μαχί διά το 
Ά δ ε ν  έπεβιβάσθημεν είς τό άτμόπλουν Μέ 
-Κ ό γ γ ,  τό όποιον μάς έφερεν εις Μασσαλειαν 
όπου μέ ύπεδέχθη έξαίρετα ό Δόκτωρ Χόσμερ 
καί ό άνταποκριτής τοΰ ήμερησίου τηλε γρά
φου. Τότε έμαθον πώς ήκουσαν έν Α γ γ λ ί α  
τό άποτέλεσμα τής  άποστολής μου. Ε ν τ ο ύ 
τοις έπρεπε νά μεταβώ είς Λονδΐνον διά νά συλ- 
λάβω περί τούτου ιδέαν εύκρινή. Γο ταξειοι- 
όν μου έθεωρεΐτο αμφίβολον, αι έπιστολαι άς 
έδημοσίευον έλέγοντο ψευδείς, αί διακηρύξεις 
μου κεναί λέξεις.  Παρά τών μέν σαρκασμοί, 
παρά τών δέ κακοπαραστάσεις.  Έπίστευον 
έν τή άΟωότητί μ.ου ότι έγενομην κομιστής 
καλής  είδήσεως καί ηύφραινόμην έν τή χαρά 
τήν οποίαν έμελλε νά προξενήση· δ ιηγούμην 
τά συμβάντα έν άπλότητι ,  ώς συνέβησαν. Ή  
διήγησίς μου ήτο άληθής·  ̂ότε ^δέ έπαυσαν 
πλέον νά άμφιβάλλωσιν,  τότε εύρον αύτην 
άδύνατον μικρολογον.   ̂  ̂ ^

Είχον ύποσχεθη εις τον Α'.βιγκστονα οτι 
είκοσιτέσσαρας ώρας μετά την δημοσίευσιν 
τών πρός τόν Κήρυκα τής  Νέας ' Ί ό ρ κ ης  έπι- 
στολών του διά τών άγγλ ικώ ν εφημερίδων, 
ήθελον ρίψει είς τά ταχυδρομεία τάς  πρός 
τήν οίκογένειάν του καί τούς φίλους του έπι- 
στολάς.  Διά νά έκτελέσω δέ όσον τό δυνα
τόν ταχύτερον τάς ύποσχέσεις μου ό κύριος 
Βεννέτος, θέτων έπίμετρον είς τήν γενναιο
δωρίαν του, διέταξεν νά τηλεγραφηθώσιν έξ 
’Αμερικής είς Ευρώπην αί δύο έπιστολαι,  
πληρώσας πεντήκοντα χιλιάδας φράγκων.

Τέλος ή Γεωγραφική τοΰ Λονδίνου Εται
ρία άνεκάλυψεν ότι δέν ήμην άγυρτης^καί ότι 
πραγαατ ικώς έπραξα έκεΐνο τό όποιον ο'./]- 
γούμήν.  Τότε  μοί έτεινε τήν δεξιάν καί μοι 
έοωκε τό μετάλλιόν της ,  τό όποιον φυλάττω 
μετά σεβασμοΰ ώς καί τήν πλουσίαν ταμβα- 
κοθήκην μέ τήν οποίαν ή βασίλισσα Βικτω
ρία ηύδόκησε νά τίμηση.»

Ένταΰθα λήγει  ή μέ πάσαν δυνατήν συνό- 
ψησιν άφήγησις τών κατά τήν άνεύρεσιν τοΰ 
Δ. Αιβιγκστόνος.  Ό ποΐα  αποτελέσματα θα 
εχη αϋτη έπί τής  έρευνηθείσης χώρας ο̂  και
ρός θέλει τό δείξει. Ή  επιστήμη εντούτοις

απέκτησε π ο λ λ ά  έκ τών οδοιποριών τοΰ ά- 
τρομήτου γέροντος καί Οά άπέκτα έτι πλείο- 
να άν ό θάνατος δέν έπήρχετο νά τόν άφαρ- 
παση έκ τοΰ μέσου τοΰ τελευταίου του στα
δίου.

ΘΑΡίΑ’ίΟΣ ΤΟΥ Δ. ΑΙΒΙΓΚΣΤΟΝΟΣ.

Έπιθυμοΰντες νά παρακολουθήσωμεν τόν 
μέγαν περιηγητήν καί μέχρι τή ς  τελευταίας 
του άναπνοής παραθέτομεν κατά τό παρόν 
τήν άκόλουθον έκ Ζανζιβάρης επιστολήν, 
λαμβανοντες αύτήν έκ τοΰ Ταχυδρόμου 
τής  Μαγχεστρίας,  έν ή συντομώτατα έκθέ- 
τονται αίέργασίαι  του άπό τή ς  άναχωρήαεως 
τοΰ Κ. Στάνλεϋ μέχρι τής  ήμέρας καθ’ ήν 
άπήλθε τοΰ προσκαίρου τούτου κόσμου. Ά -  
πέθανε δέ τήν ί  Μαίου ε. ν. 18 73  είς Ί λ α λ ά  
τής  κεντρικής ’Αφρικής, έξ ής  τό σώμα του 
μετεφέρθη είς Ζανζιβάρην καί έκεΐθεν είς ’Α γ 
γλίαν .  Τό έκ τής  Ί λ α λ ά ς  μέχρι τής  παρα- 
ρίας διάστημα είναι περίπου 15 00  μίλια. 
Περί τής  οδοιπορίας τών φερόντων τό νεκρόν 
σώμα ολίγα είσέτι γινώσκομεν· έξ όσον δέ 
έδημοσιεύθησαν φαίνεται ότι οι φέροντ:ς αύτό 
ήμεραν καί νύκτα ήσαν έ ίτεθημένοι είς με
γάλο υς  κινδύνους άγριων θηρίων καί άγριο- 
τέρων ετι άνθρώπων, ότι πολλοί  άπέθανον 
καθ’ όδόν, ότι διήρχοντο διά τόπων σχεδόν 
άδιαβάτων, έπέρασαν άναριθμήτους ποτα
μούς,  διήλθον π ο λ λ ά  άγρια όρη καί έπλανή- 
0ησαν είς αύχμηράς έρήμους· τέλος τήν 12 
Μαρτίου ε. ν. έφθασαν είς Ζανζιβάρ ην, έξ ής 
διά θαλάσσης τό σώμα έστάλη είς Αονδΐνον 
όπου δημοσία δαπάνη έγένετο μεγαλοπρε- 

• πεστάτη κηδεία, τά σάββα τον (5(18 τοΰ πα
ρελθόντος ’Απριλίου, άξια τοΰ μεγίστου τής 
’Α γ γ λ ί α ς  περιηγητοΰ ώς άποκαλοΰσιν αύτόν 
οί αυμπατριώταί του.

Ζανζιβάρν} 12 Μαρτίου 1874.

’Ακριβέ μου κύριε Βάρτλ.

Βεβαίως παρά πολ λώ ν  ένοιαφερομένων θέ
λεις ακούσει περι τοΰ Δ. Αιβιγκστόνος· ά λ 
λ ’ έπειδή δέν είμαι βέβαιος ότι άλλος  τις έ- 
ξητασε τοσον πολυ τούς άνθρώπους οίτινες 
κατεβησαν μετά τών λειψάνων του, συνοψίζω 
έν συντόμω ό,τι ήδυνήθην νά έξάξω έκ λε
πτομερούς έξετάσεως τοΰ Μαζουάρα, όστις 
ή το πάντοτε  είς το πλευρόν του κατά τάς

τελευταίας ήμέρας,  ώς 6 Σουσής καί ό έκ 
Αασσικης παΐς γενικώς έπιβεβαιοΰσίν ο,τε 
λέγει.  Ε γ κ λ ε ί ω  μικρόν σχέδιον χάρτου,  ό ό
ποιος άπλώ ς έκφραζει τήν περί τη ς  Οέσεως 
ιδέαν μου, εν ώ προσέθηκα έκ στ ιγμής  γρ αμ 
μήν διά νά δείξω τήν όδόν, ήν' ήκολούθει 
κατά την τελευταίαν τής  ζωής του οδοιπο
ρίαν. Οί άνθρωποι ους ό Κ. Στάνλεϋ έμίσθω- 
σεν έν Ζανζ»/άρη καί έπεμψε πρός  τόν Λι- 
βιγκστόνα αναχωρήσαντες έξ Ούνυανυέμβης 
μετά το1" Δόκτορος περί τά  τέλη τοΰ αΰγού- 
στου 1 8 7 2  διηυθύνθησαν κατ ’ εύθεΐαν πρός 
τό νοτειον τής  λ ίμνης  Ταγκανύκας,  διά 
τοΰ Ούφίπα, διαβάντες τόν ποταμόν Ρ ο γ -  
κούαν, όπου άπήντησαν π η γ ά ς  φυσικάς υ- 
οατος βράζοντος καί άναπηδώντος ύψηλά ύ
πέρ τά έδαφος. Ό τ α ν  έφθασαν τόν Τσαμπέ- 
ζην ή Καμπέζην ποταμόν διέβησαν αύτόν 
εις μιας έβδομάδος άπόστασιν άπό τής  λ ί 
μνης Βέμβας,  διαβάντες προσέτι καί μέγαν 
τινά παραπόταμον αύτοΰ, άλλά  κατά τήν 
συμβουλήν τοΰ Σουσή ό Λίβιγκστον έστρά- 
®η πρός βορράν καί διέβησαν πάλιν  τόν 
Καμπέζην ή Λουαπούλαν,  ώς τότε έκάλεί 
αύτόν, άκριβώς πρίν εκβάλλει είς τήν λ ί 
μνην. Δέν ήδύνατο έν τούτοις νά όδοιπορη 
παρά τήν βόρειον όχθην τής  λ ίμνης  ένεκα 
τών πολ λώ ν  έσοχών καί ποταμών,  οίτινες 
έκρύπτοντο είς δάση υψ ηλής χ λ ό η ς  καί 
βούρλων. Μετά παρέκβασίν τινα άπήντησε 
πάλιν τήν λίμνην παρά τι χωρίον,  όπου εύ- 
ρών πλοιάρια μετέβη δι’ αύτών είς νήσον έν 
τώ μεσω τή ς  λ ίμνης  εύρισκομένην καί 
καλουμένην Ματίπαν.  Έκεΐθεν αί όχθαι καί 
άπό τά δύο μέρη δέν έφαίνοντο, ό δέ Δόκτωρ 
εστενοχωρήΟη πολύ ύπό τών ’Ιθαγενών, μή 
έπιτρεπόντων εις αύτόν νά μεταχειρσθη τά 
πλοιάριά των και νά μεταβη είς τήν άντικρύ 
όχθην. Τότε  συνέλαβε διά' τής  βίας έπτά 
πλοιάριά και ότε οι Ιθαγενείς έζήτησαν 
ν άντισταθώσιν εκείνος έπυροβόλησεν είς 
τόν άέρα ύπέρ τάς κεφαλάς των, μετά το 
όποιον έπαυσαν πάσης άντιστάσεως. ΙΙλεύ- 
σας τήν λίμνην κατά διαγώνιον έφθασεν είς 
μακραν τινα κοιλάδα καί έπειδή βροχαί εΤ- 
χον πέσει πολλαί  οί οδοιπόροι έβάζοντο νά 
περιπατώσιν έντος ύδάτων, διερχόμενοι άδι- 
λε ίπτως ποταμούς άδιεξόδους καί ένεκα τών 
ύψηλών χόρτων μή δυνάμενοι νά διακρίνω- 
σι τήν γην  άπό τήν λίμνην.  Ό  Δ. Λίβιγκστον 
ήτο άδύνατος καί πάσχων άφότου άνεχώ-
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ρησεν έξ Ούνυανυέμβης καϊ ° τε διηρχοντο 
διά τής  χώρας Ούκαβένδης, πρός τό ν ο τ ι ο 
δυτικόν τής λ ίμνης ,  είπεν είς τόν Μαζουαραν 
(τό παιδίον τό όποιον ό Στανλεϋ τώ  άφήκε 
καί τό όποιον ήδη εύρίσκεται είς τον υπηρε
σίαν μου) ότι δέν ήδύνατο νά τελείωση τό 
έργον του, ά λ λ ’ ότι ήθελε προσπαθήσει νά 
διαβή τους λόφους τή ς  Κατά γκας(Κ ,α τά ν-  
δας;} καϊ έκεΐ νά άναπαυΟή, φροντίζων ν ά- 
γοράση έλεφαντόοοντας οι όποιοι είναι πολύ 
εύΟηνοΐ είς έκείνην τήν χώραν (μέ τρεΐς πή- 
y ίΐς άμερικανικόν άγοράζεται εις δούλος ί] 
εις οδούς) καί άφοΰ έπιστρέψει διά τή ς  Μα- 
νυουέμας είς Ούζιζή νά άναδιοργανώση τα 
κατά τ/,ν οδοιπορίαν. Ά λ λ ά  ότε επλησίαζε 
τό βόρειον μέρος τής  χώρας Β'^ας (χώρας 
πολύ εκτεταμένης) φΟασας είς την επαρχίαν 
τή ς  Ούλαλας,  πρώτον έγένετο ανάγκη ν 
άγοράση όνον διά νά κάΟηται έπ’ αύτοΰ, α
κολούθως δε έδέησε νά φαίρηται έπί κιτάν- 
δας (έγχωρίου κραββάτου) τό όποιον κατ 
άρχάς ήτο πολύ δύσκολον. &ατά 'τό διάστη
μά έκεΐνο ούδέποτε άφινε τό παιδίον Μαζουα
ραν νά  άπομακρυνθη ά π ’ αύτοΰ.  ̂ Γότε ειπεν 
εις τόν πιστόν καί καλόν παΐοα ότι ούδεποτε 
Οά διαβή τούς υψηλούς λόφους τής  Καντάν- 
δας. Προσκαλέσας τόν Σουσήν ήρώτησε πο- 
σον μακράν ήσαν άπό τόν Αουαπουλαν,  ά- 
κούσας δέ τριών ήμερων δρόμον προσέΟηκεν 
ότι ούδέποτε πλέον θέλει έπανίδει τόν ποτα
μόν του. "Οτε εφΟασαν είς Ί λ ά λ α ν  τήν πρω
τεύουσαν τής  έπαρχίας,  όπου έζη ό Σου λτά
νας Κιταμβώ δέν τοΐς έπετραπη νά καταλύ-  
σωσι καί έβιάσθησαν νά φέρωσιν όπισω τόν 
Λιβιγκστόνα τριών ημερών ορόμον πρός^τ/;ν 
Καβένδην,έκεΐ ώκοδόμησαν δι αύτόν χονορο- 
ειδή τινα καλύβην καί περίφραγμα και δέν 
έπετρέπετο είς ούδένα νά τόν πλησιαζη κατά 
τάς τελευταίας ήμέρας τής  ζωής του, είμή 
είς τόν Μαζουαραν καί τόν Σουσήν, έκτος 
τοΰ ό ιι καθ’ έκάστην πρωίαν έπήγαινον όλοι 
έξωθεν τής  θύρας καί ηυχοντο καλήν ημέ
ραν. Κατά τάς  όλιγας  έκείνας τελευταίας 
•του ήμέρας ύπέφερε πολύ· ό στόμαχός  του 
ούτε έπί μίαν στ ιγμήν ήδύνατο νά κράτηση 
τίποτε. Άπώλεσε.  τήν όρασιν ώστε νά μή 
2, ακοίνη άν άνήπτετο λύχνος ,  καί βαθμηδόν 
« eW ‘ff6 τήν 4 Μαίου 18 73  (έ. ν.) Μόνον ό
v C , C  1Γ  *1» .  .  rf ^ / Λ  *"ι \

Μαζουάρας 3™ παρών,  ̂ οτε απεΟανε πλην

καί ουτος άδύ'*?™ νά είπ'? π 0 ?ε °, Δοκ™ Ρ 
Ό  Σουσής άκουσας οτι

έξέπνευσε, είπεν είς τόν Ιά κωβον  Βαινράητ 
(1)  νά σημειώση είς τό ήμερολόγιον τοΰ Δό- 
κτορος τά πράγμ α τα  όσα εύρεν. Ο Βαινραητ 
δέν έγίνωσκε τήν ημερομηνίαν καί έπειδή ό 
Σουσής τώ ειπεν ότι ό Δόκτωρ έγραψε τήν 
προτεραίαν, ούτος δέ εϋρεν έντός τοΰ ημερο
λογίου σημειώσεις μέχρι τή ς  27 άπριλίου ε- 
γραψεν 28.  Ά λ λ ά  φθάσαντες είς Ούνυανυ- 
έμβην καί παραβαλόντες τό ήμερολόγιον,  
εύρέΟη ότι ήμερα τοΰ θανάτου ήτο ή ί  Μαίου· 
τοΰτο έπιβεβαιοΰται καί ύπό τοΰ Μαζουάρα 
λέγοντος  ότι ό Αιβιγκστον δέν ήδύνατο νά 
γράφ Γ) κατά τάς  τέσσαρας ή πέντε τελευταί
ας τής  ζωής του ήμέρας.  Ίπ οΟ έτω  οτι ή 
Οέσις όπου ό Αιβιγκστον έξέπνευσεν είναι 11ο 
25 '  Ν. πλ .  καί 27ο Α. μκ. άλλά  τοΰτο απαι
τεί διόρΟωσιν καί μολονότι έξώδευσα πολλάς  
ώρας νά τό εύρω, τό ήμερολόγιον τοΰ Δό- 
κτορος είμπορεΐ νά τό άποδείξη πολύ άτελές. 
Φοβοΰμαι ότι θέλετε εύρει τά γραφόμενά μου 
διήγησιν άσυνάρτητον, ά λ λ ’ άπολογοΰμαι 
ότι ό γενικός Πρόξενος δέν εχει καλώς,  ό δέ 
έτερος τών βοηθών λείπει δι’ υπηρεσίαν έγώ 
δέ εχω έργασίας πολλάς  νά έκτελέσω. Ο 
Κ. ΆρΟοΰρος Ααίγκ έπεφορτίσΟη τήν μετα
φοράν τοΰ λειψάνου καί τών ημερολογίων. 
Τά τελευταία ταΰτα Οά έγχειρίση είς τόν 
λόρδον Δέρβυν. Έ λ π ί ζ ω ν  ό .ι έχεις καλώς 
τήν υγείαν· μένω κτλ.

Φ Ρ Ι Δ Ε Ρ Ι Κ Ο Σ  ΟΑΜΧΟΥΔ.

Τώ Έ ξ .  Κ. Βάρλτη Φρέρ
ΙΙροέδρω τής  Βασιλικής Γεωγραφικής

Εταιρίας .

έπαυσε ν αναπνέω·

( I)  'Ο  ’Ιω άννης Βαινράητ, οστις λέγετα ι κα ι ό Ικ  

«Ν ασσίκης πα?ς,Ί> είναι εις εκ τών πιστότατων υπηρετών 

του Αιβιγκστόνος. 'Ο  νέος ουτος είναι ΑίΟιοψ την κ α τα 
γω γήν κ α ι εχε ι 2 0  ετών ηλικίαν . 'Ό τ ε  ητο παιδίον συν- 

εληφΟη και ΙπωλήΟη ώς δούλος και μ ετ’ άλλων τοιουτων 

Ιφέρετο εκ Ζανζιβάρης εις ’Αραβίαν* Ιλευθερωθεις όμως· 
υπο πλοίου ’Α γγλικού έφέρθη εις Β ομβάην, οπου έδιδα/Ο η 

τήν γραφήν και τήν άνάγνωσιν τή ς ’Α γγλ ικ ή ς γλώσσης 

εις το Ικ ε ί σχολειον τώ ν 'Ιεραποστόλω ν. Μ ετα τα ΰτα  α - 
κολουΟήσας τον Λ ιβιγκστόνα εις τα ς  προς ζήτησιν τών 

πηγώ ν τοΰ Νείλου οδοιπορίας του αφοσιωθη ολως εις α υ- 

τόν. Αύτος άνέγνωσετά πρώ τα επικήδεια εις το νεκρό ν, 

αύτος εκράτησεν ήμερολόγιον μ ετα  τον θάνατον τοΰ Δο- 

κτορος, αύτος ήκολούΟησε το σώ μα μ έχρ ι τοΰ έν ’Α γ γ λ ία  

νεκροταφείου, ών μετα  τών τέκνων τοΰ Δοκτορος κα τα 

τήν κηδείαν.


