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Ά λ λ *  έσ τ ι χ α λ ε π ό ν  λ έγ ε ιν  π ερ ι ότουοΟν 
μ α θ ή μ α τ ο ς , ώ ς  ου χ ρ ή  μ α ν θ ά ν ε ιν ·  π ά ν τ α  
γ ά ρ  έπίς-ασθαι ά γα 6 ό ν  δοκεΤ ε ίν α ι. Π λά 
τω ν  Α ά γ .  4 8 2 . Ε .

ΟΛΙΓΑ ΤΙΝΑ Π Ε ΡΙ ΤΟΥ ΒΙΟΐ*

ΚΑΙ ΊΩ Ν  ίΠΊΓΓΑΜΑΤΩΓν ΤΟΓ Β Α Μ Ι Γ  Κ ΤΩΝΟΣ.

Ό  Βαδδιγκων (William Henry Waddingfon), οι άσημες 
Αρχαιολόγος καί πολιτ-κός της Γαλλίας, γεννηθείς έν ΙΙα- 
ρισίοις τω 1820 έκ γονέων Ά γ γ λ ω ν ,  έσπούδασεν έν Καν- 
ταβριγία Φιλολογίαν καί μετά τήν έπιστροφήν του απέκτη
σε το δικαίωμα τοΰ I άλλου πολίτου. Τήν αργίαν, τήν ο
ποίαν παρειχεν αύτω ή ευτυχής οικονομική του θέσις, 
μετεχειρίσθη είς νομισματικας καί έπιγραοικάς μελετάς. 
J ήν ποώτην επιστημονικήν περιήγησιν, τήν οποίαν έπεχεί- 
ρησε τώ 1850, καί είς τήν όποιαν άπεθησαύρισε πλοΰτον 
γνώσεων, περιέγραψεν ί ίς  τό σύγγραμμα αύτοΰ τό έπιγρα-
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οόυ,ενον  Voyage en Asie mineure au point  de vus numi- 
smatiquo, και τ υ χ ό ν  τοϋ ακαδημαϊκού βραβείου. Μετά δευ
τέραν περιήγηση» έξέδω κε τό π ο λ υ θ ρ ύ λ η τ ο ν  δ ιά τ α γ μ α  (ed i-  
ctum'i τοϋ Δ ιο κ λ η τια νο ΰ  περί τώ ν  τ ιμ ώ ν  τώ ν π ρ ό ;  τό ζήν  

α ν α γ κ α ίω ν  μ έ  νέα λ ε ίψ α να  και σοφ όν υ π ό μ ν η μ α .  Αφοΰ ο

ΒΑΔΛΙΓΚΤΩ^. ^

άπέΟανεν ό  Αεβας (Lebas) έξηκολούΟησε μετα του Foucar 
τήν εκ δ ο σ ιν της αρχαιολογικής αΰτοϋ περιηγήσεως εις τήν 
Ε λ λ ά δ α  και μικράν ’Ασίαν, έκ τ ή ς  ό π ο ι α ς  έξεοωκε χωρις-α 
τό σύγγραμμα τό έπιγραφόμενον Melanges de N u n rn m atiq u e
( I 8 6 0 __67) και τό Inscriptions Grecques et Lalines e jn e
'1870 ) .  ’Από δέ τοϋ 1SG5 διατελώνμέλος τής Άκαοημιας
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έξ-ελέγη τόν Φεβρουάριον τοΰ 1871 αντιπρόσωπος ε ί ς  τήν  
έΘνικήν συνέλευσιν, όπου άπέκλινε πρό το κέντρον τ η ς  άρι
στεράς «τέρυγος. Ά ν  κα'ι ητο οπαδός τής συνταγματικής 
μοναρχίας, έκηρύχΟη όμ ^ ς  ύπέρ τής συντηρητικής δημο
κρατίας ύπό τόν Θιέρσον. Τώ  1876 έξέλεξεν αύτόν Γερου
σιαστήν ό νομός τοϋ Aisna. Άφοΰ ο’ άπαξ'καϊ έπ'ι όλ ίγας 
ημέρας(άπό τής 1 9 — 2 ί  Mat ου τοΰ 1S73) εις τό τελευ- 
ταΐον ύπουργεΐον έχρημάτισεν ύπουργός τής παιδείας ύπό 
τόν Δυφώρ και I. Σίμωνα, ήρχισε τήν έπ'ι τό φιλελευθερώτε- 
ρον μετα^ύΟμισιν τής διδασκαλίας κα'ι τόν περιορισμόν 
τών εις αΰτήν δικαιωμάτων τοΰ κλήρου. ΙΙρ'ιν ομως διε- 
νεργήση τι παρητήΟη τοϋ ύπουργείου διά τό κατά τήν 1(5 
Μαιου 1877 κληρικόν πολιτικόν πραξικόπημα. Μετά τήν 
άποκατάς*ασιν τής κοινοβουλευτικής κυβερνήσεως τή 13 Δε
κεμβρίου 1877  εγεινεν είς τό νέον ύπουργεΐον τοΰ Δυφώρ ύ 
πουργός τών εξωτερικών καί άντεπροσώπευσεν ώ ; τοιοΰτος 
τήν Γαλλίαν είς τό Βερολίνειον συνέδριον. Άφοΰ δέ τή 30 
Ίαν  ουαρίου 1879 παρητήθη ό στρατάρχης Μακμαών τής 
προεδρείας καί δϊεδέχΟη αύτόν είς τήν εξουσίαν ό’ΙούλιοςΓρε- 
βϋς, εγινε πρωθυπουργός καί ύπουργός τών εξωτερικών, 
και διέμεινεν ώς τοιοϋτος σχεδόν ολόκληρον έτος, μεΟ'δ έ- 
ίηάσΟη δι’ έσωτερικά τινα ζητήματα νά δώση τήν ποτραί- 
τησίν του.



ΠΕΡΙ ΑΠΛΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ.

Τό ήμέτερον γαλαξιχκόν σύστημα, τό σμικρότατον τού
το διάστημα άπίνχντι τοϋ Συστήματος τοΰ Κόσμου (Τεΰχ. 
Τ'. Σελ. 100), είνε άπέραντον παραβαλλόμενον προς τήν 
ήχετέραν σμικρότητα χαί άπέρχντος άπόστβσις άποχωρίζει 
ή χ χ ς  άπό τών αστέρων αύτοΰ· ούχ’ ήττον ύπέρρ.ετρον εινε 
τό μέγεθος τών αστέρων, ζωηρόν δέ καί λαμτρότατον τ ·  
φως αύτών, ώστε ό ήλιος, ό 1400000  φοράς όγκωοεστε- 
ρος τής Γής, απομακρυνόμενος είς τήν άφ’ ήμών άπόοτχ- 
σιν τοΰ Σείριου, ήθελεν εϊσθαι σχεδόν αόρατος.

Οί λαμπρότεροι αστέρες, άν ούχί ίσως οί μεγαλειτεροι, 
όνομάζοντα: άστέρες πρώτου μεγέθους· ουτοι είνε κατά τά 
ξιν τής λα μπρότητος αύτών ό Σείριος, ό Άρκτοΰρος, ή 
Αιξ, ό Βέγας κχί ό Aldebaran ή οφθαλμός τοΰ Ταύρου. 
Διακρίνουσι δέ καί αστέρας δευτέρου, τρίτου, τετάρτου καί 
πέμπτου μεγέθους· οί έκτου και κατωτέρου μεγέθους όρών- 
τα ι μόνον διά τηλεσκοπίου.

Προσέτι μεταξύ τών άστε’ρων διακρίνουσι τινας καί άπο- 
καλοΰσι προσωρινούς, μεταβλητούς ή περιοδικούς, και δι- 
πλοΰς ή τοιπλοΰς.

’Από πολλών ήδη αιώνων άστρονομικαί παρατηρήσεις 
απέδειξαν, οτι άστέρες τινές ήφανίζοντο αίφνης, ή τοΰ φ ω 
τός αύτών έλαττουμένου βαθμηδόν καί άνεπαισθήτως 
φχνίζοντο μετά πολύν ή ολίγον καιρόν τής  έμφανίσεως 
των, καί άλλοι πάλιν τέως άγνωστοι έπχρουσιάζοντο αί
φνης έν τώ ούρανω πρός μεγάλην εκπληξιν τών αστρονό
μων. Κατά τό 125 ετος π. X., εποχήν τής έπί τό χείρον 
ηθικής καί πολίτικης άλλοιώσεως τοΰ 'Ροιμοϊκοΰ Κράτους» 
λαμπρότατος άστήρ ήφανίσθη διά μιας χωρίς νά δυνηθώσι 
νά ποοσδιορίσωσι τήν αιτίαν τοιούτου φαινομένου. Κατά οε
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τ/)ν γεννησιν τοΰ Κυρίου ημών Ιησοΰ Χρίστου ένεφανισθη 
εν τώ ουρανώ εΐς.νεος άστήρ λαρ,προτάτου φωτός έκ τών 
λεγομενων τούτων προσωρινών αστέρων. Ωσαύτως έπί Θεο
δοσίου τοΰ μεγάλου 389 μ. X. άγνωστος άστήρ έπαρου- 
οιχσθη έν τώ άστερισμω τοΰ Άετοΰ κχί ήφανίσθη μετά 
τρεις εβδομχδας. Αλλ ό μάλλον αξιοσημείωτος ήτον ό έπί 
τοΰ Πάπα Γρηγορίου ΙΓ '.χατά  Νοέμβριον τοϋ 1572 έμφα- 
νισΟεις, τρεις μήνας μετα τήν ανθρωποκτονίαν της παρα
μονές τοΰ Αγιου Βαρθολορ.αιου· ειχε δέ τό χρώμα κατ’ 
αρχας λευκόν, επειτα κιτρινωπόν, ερυθρωπόν, καί τέλος μο- 
λυβδοϋν. I οιοΰτος άστηρ εφανη και κατά τό 160-4 καί κατά 
τό 1848.

Η  έπιστήμη αουνοτεΐ μέχρι τοΰδε νά δώση έξήγησιν 
τή ς  προσωρινής έμφανίσεως τών αστέρων τούτων.

Οί μεταβλητοί ή περιοδικοί άστέρες παρουσιάζουσιν έ- 
λαττώσεις καί αύξήσεις τοϋ φωτός αύτών χατά περιόδους 
μικράς ημερών τινών ή καί μεγάλας μέχρι 18 έτών. Ουτο& 
βαθμηοόν σμικρυνονται, ώστε καταντώσιν έπί τινα χρόνον 
αόρατοι, επειτα άναφχίνονται πάλιν, καί βαθμηδόν άνχ- 
λαμβάνουσι τήν προτέραν αύτών λαμπρότητα, καί πάλιν 
άφανίζονται έκ νέου καί ουτω καθεξής.

Πολλαχώς έζήτησαν νά έξηγήσωσιτήν διαδοχικήν έλάτ- 
τωσιν χαί αύξησιν τοϋ φωτός τών άστέρων τούτων. Ά λ λ ο ι  
λέγουσιν, ότι μεταξύ τοΰ άστέρος καί τής Γής διέρχεται 
πλανήτης τις άνήχων είς τό σύστημα αύτοΰ τοΰ άστέρος, 
και άποκρύπτει άφ’ ήμών τό φώς αύτοΰ· άλλοι ότι υπάρχου- 
σιν έπί μέρους τινός της έπιφανείας τοΰ άστέρος μεγάλαι 
κηλίοες, άναφαινο'μεναι καί άφανιζόμεναι κατά συνέπειαν 
τής περί τόν άξονα περιστροφής αύτοΰ· καί άλλοι ότι οί ά
στέρες ουτοι εχουσι σχήμα φακοϋ, παρουσιάζοντες ένεκα 
της περί τόν άξονα περιστροφής άλλοτε τήν σφαιρικήν επι
φάνειαν καί άλλοτε τήν κόψιν. 'Π  πρώτη παρατήρησις τοι- 
ούτου άστέρος χρονολογείται άπό τοϋ 1596, εκτοτε δέ μέ
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χρι τής σήμερον παρετηρήΟησαν έτεροι Ι ο  τοιοϋτοι άς·ερες.
’Αστέρες διπλοί ή τριπλοί εΤνε συστήματα δύο ή τριών 

αστέρων πολύ πλησίον άλλήλοις κειμένων, ϊπα ρχουσ ιοε  
τινα αύτών τ ώ ν  συστημάτων, εις α παρετηρησαν, δτι μικρό
τεροι άστέρες περιστρέφονται περι τούς μεγαλίΐτέρους.

’Ανέκαθεν οί Χαλδχΐοι και οί Αιγύπτιοι έδωσαν προσοχήν 
εις τά σχήματα, τά όποια άποτελοΰσιν π ο λ λ ο ί  όμοϋ αστέρες· 
πρώτος ομως "ίππαρχος ό Νικαεύς εκαμε τακτικήν οιοαρεσιν 
τών πρώτων 48 αστερισμών, ών ό αριθμός άνηλθε σήμερον 
μέχρι τών 108.

Γνωστός τοΐς πασιν 6 αστερισμός μεγάλη Αρκτος, ή 
κατά τούς Αιγυπτίους ή άμαξα του Ααβιο, ή κατά τούς 
'Ρωμαίους οί έπτά συνεζευγμένοι βοες, οχι μακράν τοΰ ο
ποίου εύρίσκεται ή μικοά Αρκτος, είς τό ακρον τής όποιας 
ύπάρχει ό πολικός άστήρ.

Πέραν του πολικού άστέρος βλεπομεντον Κηφεα και τήν 
Κασσιόπειαν ή τόν Θρόνον.

Κατά τήν προεκβολήν της ούρας της μεγάλης άρκτου 
διακρίνομεν τόν Βοώ την μετά τοΰ ώραιου αυτοϋ άστέρος 
τοΰ Άρκτούρου.

Μεταξύ της μεγάλης και μ ι κ ρ α ς  νΑρκτου άρχεται ό Δρά
κων, δστις περιέρχεται τ ή ν  μικραν και έπειτα στρέφεται ά- 
ποαακρύνων απ’ αύτης τ/;ν κεφαλήν του.

Προς τά νοτιοανατολικά της  κεφαλής τοΰ Δρακοντος 
εινε ή Αύρα μετά τοΰ λαιχπροϋ αυτής άστέρος, τοϋ Βέγα 
(έκ τοΰ Αυρικοΰ ποιητοΰ της  'Ισπανίας Vega).

Πρός άνατολας τοΰ Βέγα είνε ό Κύκνος.
Πέραν της Κασσιοπείας βλέπομεν τόν Πήγασον, τήν ’Αν

δρομέδαν καί τόν Περσέα μετά τοϋ άστέρος αύτοϋ, Algool <j 
κεφαλής τής Μεδούσης.

Πρός άνατολάς τοϋ ΙΤερσέως διακρίνομεν τόν Η ν ίοχον  
j/,ετά τοϋ λαμπροϋ αύτοΰ άστέρος, τής Αΐγος.

Μεστμβρινώς τοϋ Κύκνου εινε ο ’Αετός, τοϋ οποίος 'J

=  407 =f

κεφαλή σχήμάτίζεται ύπό ίκανώς λαμπροϋ άστέρος τοο 
AJtair.

Πρός μεσημβρίαν τών ζωδίων Ταύρου και Διδύμων (περί 
ων θελομεν ομιλήσει κατωτέρω) ύτάρχει ό Ώρίων.

Πρός άνατολάς τοΰ Ώρίωνος εΐναι ό μέγας Κύων μετά 
τ5ϋ λαμτ;ροτάτου πάντων τών απλανών αστέρων, τοϋ Σει-r i ’ριου,

Ό  Σείριος (ήτοι καυστικός) άνήκων εις τόν αστερισμόν 
τοϋ μεγάλου Κυνός, ώνομάσθη ούτως υπό τών αρχαίων* 
οιοτι ο αστερισμός ουτος, έπομενωςκαΐ ό Σείριος, άνατέλ- 
λων καί δύων συγχρόνως μετά τοΰ ήλίου, καί ευρισκόμενος 
έπί τοϋ όρίζοντος έν καιρώ ημέρας, καί τοΰτο καθ’ ήν επο
χήν γίνονται οί μεγάλοι καύσωνες, ήτοι άπό 10 ’Ιουλίου 
μέχρι 12 Αύγουστου, ένομίζετο, οτι συμβάλλει καί ουαος 
εις τήν αΰξησιντής φυσικής θερμοκρασίας, διό καί οί μεγά
λοι καύσονες ώνομάζοντο ύπό τών αρχαίων καί κυνικά καύ
ματα. Σήμερον ομως ή σύγχρονος αύτη μετά τοϋ ήλίου 
ανατολή καί ούσις τοϋ μεγάλου Κυνός γίνεται ένα μήνα
προτερον, ώστε δέν συμπίπτει μέ τήν εποχήν τοϋ μεγάλου 
καύσονος.

 ̂ Συντόμως διελθόντες αστερισμούς τινας, μεταβαίνομεν 
εις τά Ζώδια. Οί δώδεκα ουτοι αστερισμοί άντίκεινται εις 
τήν τροχιάν τής 1 ής, καί άπέχουσιν άπ’ άλλήλων μετά τ ί
νος συμμετρίας, ωοτε ή Γή περιφερόμενη περί τόν ήλιον 
διέρχεται διαδοχκώς άνά εν ζώδιον κατά μήνα, όπότε ή-
μεις άπό τής Γής βλεπομεν τόν ήλιον άντικείμενον διαοο- 
χικώς εις τά έκ διαμέτρου αντίθετα ζώδια.

Ί ά  ζώοια λοιπον,εϊς ά ό ήλιος άντίκειται κατά τό έαρ,εινε 
ά. ό Κριός, β'. ό Ταϋρος, τοΰ οποίου ό μέν εις όφθαλμός 
σχηματίζεται ύπό τοϋ λαμπροϋ άστέρος AJdebaran, τό δέ 
μέτωπον ύπό τών 'Γάδων καί ή ράχη ύπό τών Πλειάδων 
καί γ ' .  οί Δίδυμοι Κάστωρ καί Πολυδεύκης.

Τά ςώοια, εις ά ο ήλιος άντίκειται έν καιρώ θέρους, ?Γν5
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ά. ό Καρκίνος, β \  ό Αέων, τοϋ όποιον λαμπρότεροι άτ-κ'ρες 
εΐνε ή Καρδία καί ή Ούρα, και γ .  ή Παρθένος κεχοσμημένη 
μέ τόν ώραΐον άντερα τοΰ Σταχυος.

Είς ά Ιέ ό ήλιος άντίχειται κατα τό «θινόπωρον ζώδιχ 
εινε ά. ό Ζυγός, β'. ό Σκόρπιός, τοϋ όποιου ή καρδία σ χη 
ματίζεται ύπό τοϋ μεγαλοπρεπούς Άντάρη (έκ τοΰ Antar 
ήγεμόνος καί ποιητοΰ Ά ρα β ος) ,  και ν ' ,  ό Τοξότης.

Καί τέλος τοϋ χειμώνος ζώδια εϊ^ε ά. ό Αίγόκερως, β . 0 
Υδροχόος καί γ '. οί ιχθύες.

Ένταΰθα σημειοΰμεν ά. οτι πρός εύκολωτέραν άπομνημο- 
νευσιν τών Ζωδίων, έρρύθμισαν τά ονόματα αύτών είς δύο 
λατινικούς βτίχους.

Sunt aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, 
Libraque, Scorpius, Arcitenens, Caper, Ampbora, Pisces.

β'. ότι και έν τη Σανσκριτική γλώσση τα ζώόια όνομα- 
ζονται διά τ ώ ν  αύτών ονομάτων, έκτος ενός· ctov Mecba 
(κριός), Vricha (ΤαΟρος), Mithouna (Δίδυμοι), K arkata(καρ
κίνος), Linha (Αέων), Kanya (Παρθένος), Toula (Ζυγός), 
Vristcliika (Σκορπίος), Dahni>u (Τοξότης), Makara (θαλάσ
σιον θηρίον, δέν αντιστοιχεί μέ τό όνομα Αίγόκερωςι, 
Koumbba ('Γδροχόος), καί Mina (Ιχθύες), γ .  ότι σήμερον 
•% Γή, επομένως και ό ήλιος, δέν άντίχειται είς τά αύτά 
ζώδια κατά τον αύτόν χρόνον τοϋ έτους, καθ ον και πρό 
^ 0 0 0  ετών ένεκα της γνωστής τών ισημεριών όπισθ·πο- 
ρήσεως, ήτις προέρχεται έκ τοΰ οτι έν τή περι τον ήλιον πε
ριστροφή τής Γής ό άξων αύτής ύποκειται κατ ετος είς 
μικροτάτην κα\ άσήμαντον άπόκλισιν, ήτοι τοΰ μέσου τοΰ 
άξονος σημείου σταθερού έν τή αύτή θεσει έρμένοντος ώς 
ύπομοχλίου, οί δύο ούτως είπεΐν βρβχιονες αύτοϋ μεταβαλ- 
λ© >σι κατ’ετος διεύθυνσιν άνεπαίσθητον σχεδόν, ώς=ε αί προ- 
εκβολαί αύτών περιγράφουσιν ένδιας^ήματι 26000  έτ. 2 κω
νικής έν τώ χώρω άντικορύφους έπιφανείας, ών κορυφκί εινε 
τό ρηθέν μέσον σημεΐον 7θϋ άξονος, άξων αυτών ο αξων τής

έκλίίπτικής, και γεννήτρια αύτών ό άξων τής Γής. Μετα
βαλλόμενης δέτή ς  διευθύνσεω? τοϋ άξονος τής Γής, με
ταβάλλεται έν τώ χωρω καί ή θέσις τοΰ ϊσ^μερινοΰ, χαθέτο*# 
οντος έπι τοϋ άξονος, καί ούτως ό ισημερινός τέμνει κατ' 
ετβς τήν έκλειπτικήν εϊς διάφορα σημεία έξ ανατολών 
πρός δυσμας, έξ ου ή όπισθοπόρητις τών ισημεριών. Ούτω 
λβιπόν ό ισημερινός τέμνει κατά σειράν όλα τά σημεία τής 
δκλειπτιχ 3)ς εντός περιοδου έξ 20000 χιλιάδων έτών συνι- 
σταμενης, ητις καλείται ύπό των άστρονόμων μέγα έτος. 
και δ . ότι τα άπο τοϋ al αρχομενα όνοματα τών αστέρων 
εινε αραβικής καταγωγής.

Ή  άρχή τών ονομάτων τών αστερισμών έν γένει συνδέε
ται μετά τής κλιματολογίας, Ιστορίας καί Μυθολογίας τής 
Αίγυπτου καί τής Ε λλά δος .  ’Ιδίως τά Ονόματα τών ζωδίων 
φαίνεται ότι έπενοήθησαν ύπό τών Αιγυπτίων, διότι αύτοΐς 
όνομασιν ευρισκοντο τά ί,ώδια απεικονισμένα εϊς όλους τούς 
αρχαιότατους αυτών ναούς, καί άπετέλουν ούσιώδες μέτ 
ρος τής θρησκείας αύτών. Πιθανόν δέ ότι άπέδιδο» εϊς έκά,· 
σ .ην ώραν τοΰ έτους οχι τα ζωώια, εις τά όποΐα άντίκειταί 
ό ήλιος, άλλ’έκεΐνα, είς τά όποΐα άντίκειταί ή Γή, είτε διότ' 
ό λαος ουτος, ο τοσοΰτον σοφός καί μέγας είς πολλάς έπι- 
στημας, εγίνωσκε και τήν πραγματικήν περί τον ήλιον κί- 
ν /] σι ν τ?5ς Γής, ειτε οιοτι ευρε προσφυέστερον νά τακτοποιή 
τάς ώρας τοΰ έτους κατά τούς αστέρας τούς εύκολώτερον 
έν καιοώ νυκτός παρατηρούμενους, παρά κατά τούς αστέ
ρας, τών όποιων ή θέα £ν καιρώ ημέρας άποκρύπτεται ύπό 
τής θαμβούσης λάμψεως τοΰ ήλίου.

'Γπό κλιματολογικήν λοιπόν εποψιν ό Κριός άντεστοίχει 
κατά τό ήμερολόγιον τών αρχαίων Αιγυπτίων εϊς τήν άρ- 
χήν τοΰ φθινοπώρου, καί έσήμαινεν άναμφιβόλως τήν έπο- 
χήν, καθ’ ήν τά ΰδατα τοϋ Νείλου άποσυρόμενα έγκατέλει- 
π ο ν ε ϊ ς τ ά  ποίμνια άφθονους βοσκάς. Ό  Ταϋρος έσημαινε 
5 0 ν καιρόν τής άρόσεως, γινόμενης διά τών βοών. Οί Δίδυ
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μοι έδείκνυον τήν έν Αίγύπτω έ~,τοχήν τής βλαστήσεως, Ό  
R *  ρκϊνος άντεστοίχει είς τήν αρχήν τοϋ χειμώνος, καί ί -  
σήμαινε τήν έπιστροφήν τοΰ ήλίου πρός άνωτέρας χώρας 
τοΰ ούρανοΰ* άφοΰ δηλ. ό ήλιος κατέβη είς το χαμηλότερον 
σημεΐον τής φα„νομένης πορείας του, επανέρχεται ώς ·  
καρκίνος έπί τών ιδίων αύτοΰ βημάτων, καί αί ημέρας αίτι
νες είχον σμικρύνει προηγουμένως, άρχονται νά αύξάνωσιν. 
Ό  Λέων ήτο τό σύμβολον τής έν Α ί/ύπτω  εποχής, καθ’ ήν 
τό φυτικόν βασίλειον εύρίσκετο είς τήν μεγίστην αύτοΰ ακ
μήν. Ή  Παρθένος, ήτον ή Θεά Τσις, ήτις προίστατο τών 
6ερισμών. 'Ο Ζυγός άντεστοίχει είς τήν αρχήν τοΰ εαρος, 
καί έδείκνυε τήν ισότητα τών ήμερων καί νυκτών κατά τάς 
άρχάς τοΰ εαρος. 'Ο Σκορπίος έσήμαινε τάς μιασματικάς 
τοϋ Απριλίου καί έν μέρει τοΰΜαίου άσθενείας τά ς  προξε
νουμένας έν Αίγύπτω κατ’ αύτήν τήν εποχήν ύπό τών ολέ
θριων μεσημβρινών ανέμων. Ό  Τοξότης παριστάνετο «οπλι
σμένος μέ βέλος καί καταδιώκων τόν Σκορπίον, έπομένως 
ήτο τό σύμβολον τών αρκτικών ανέμων, οΐτινες ωθούν τούς 
μεσημβρινούς ανέμους καί έκαθάριζον τόν αέρα. 'Ο Αίγόκε- 
ρως άντεστοίχει είς τήν αρχήν τοΰ θέρους καί έσήμαινε τήν 
εποχήν, καθ’ ήν ό ήλιος ήτον είς το ύψιστον αύτοΰ σημεΐον, 
ώς ή άγρ ια  Αίξ έπικάθηται έπί τάς ύψίστας κορυφάς τών 
βράχων. Ό  'Υδροχόος παρίστανε τήν Ικχυσιν τοΰ Νείλου, 
καί οί ’Ιχθύες :ήν άφθονον αλιείαν, ήτις έγίνετο είς τάς όχ-  
θας τοΰ ποταμοΰ τούτου, διαχεομένου κατά τήν πλημμύ
ραν αύτοΰ είς μεγάλην £κτασιν έπί τοΰ έδάφους τή ς  Α ί
γυπτου.

Άμφιβάλλομεν δέ άν ή αρχαία αΰτη κλιματολογική κα· 
τάστασις τής Αίγύπτου συμβιβάζεται καθ’ ολοκληρίαν προ? 
τήν σήμερον.

Οί "Ελληνες ακολούθως προσήρμοζον τά όνόματα ταΰτα 
τών ζωδίων πρός τήν Μυθολογίαν αύτών ώς έξής: Ό  Κριός 
είνε ό χρυσόμαλλος κριός, έφ’ ού διέπλευσαν τόν 'Ελλήσ
ποντον έ Φρίξος καί ή Έ λ λ η .  Ό  Ταΰρος εινε ο είς δν με-
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τεμορφώ^η’-,ρ Ζιύς,ίνά κομί*η τ^ν ώραίαν θυγατέρα τοΰ Ά -  
γήν·ρος, τήν Ευρώπην, ί ΐς  τό μέρος τοΰ κόσμου,είς β έδωσε 
τ ΐ  ένβμα αύτής. Οί Δίδυμοι είνε τά δίδυμα τέκνα τοΰ Διός 
καί τής Αήδας, Κάστωρ καί ΙΙ®λυδε»κης. Ό  Καρκίνος εινε β 
ύπό τ^ ς  Ή ο α ς  πεμφθεί? κατά τοΰ Ήρακλέους πρός αντι
περισπασμόν, δτε ήγωνίζετο κατά τής Αερναίας "Ύδρας, 
φονευθείς ομως ύπό τοΰ ήρωος έτέθη είς τόν ούρανόν. 'Ο 
Αέων εινε ό τοΰ δάσους τής Νεμέας, ό φονευθείς ύπό τοΰ 
Ήβακλέους. Ή  Παρθένος εινε ή Θέμις, ήτις  άποτροπιχ- 
σανα τά εγκλήματα τών ανθρώπων άνήλθεν είς τόν ούρα
νόν. 'Ο Ζυγός εινεό τής Θέμιδος, Θεας τής δικαιοσύνης. Ό  
Σκορπίος παριστάνει τό ζώον, τοΰ οποίου τό δήγμα έίανά- 
τωσε τόν γ ίγαντα  Ώρίωνα. Ό  Τοξότης εινε ό Κένταυρος 
Χείρων, ό παιδαγωγός τοΰ Ά χ ιλλέω ς . Ό  Αίγόκερως ή Αϊξ 
’Αμάλθεια, ή τροφός τοΰ Διός. Ό  'Υδροχόος ο Γανυμήδης 
e άρχιοινοχόος τοΰ Διός. Οί Ίχθΰς είνε τά θαλάσσια ζώα, 
τά όποια άνήρπασαν τήν ’Αφροδίτην κατά τήν μάχην τοΰ 
Αιός έναντίον τοΰΤυφώνος, ή έκεΐνα, τα  όποια ώ&ήγησαν 
τήν Άμφιτρίτην πρός τόν Ποσειδώνα,

’Όσον δ’ άφορα τούς άλλους άστερισμούς, τούς έκτός 
τοΰ ζωδιακοΰ κύκλιου, πολλοί έξ αύτών όφείλουσιν έπίσης 
τά όνόματα αύτών είς κλιματολογικά γεγονότα τής Α ίγύ
πτου ή μυθολογικά τής Ελλάδος. Ούτως ό ’Αετός, μή άπέ- 
χων πολύ τοΰ Αίγόκερω, άνήγγελλε τήν πρός αύτόν δψω- 
σιν τοΰ ήλίου. Ό  Η ν ίοχος ,  δμορος τοΰ Ταύρου, εΤνε «οπλι
σμένος διά μάστιγος, ινα παροτρύνη τόν Ταΰρον είς εργα
σίαν. Ό  Βοώτης μεταξύ τής Παρθένου καί τής μεγάλης 
"Αρκτου, ή κατά τούς Αιγυπτίους 'Αμάξης, κρατεί δρέπα- 
νον θεριστοΰ, κα\ παρασκευάζεται νά έπιθέση τά δράγματα 
έπί τής ’Αμάξης. 'Η μεγάλη Ά ρκτος  είς τήν Ελληνικήν 
Μυθολογίαν παριστάνει τήν νύμφην Καλλιστώ, μεταμορ, 
φωθεΐσαν είς άρκτον ύπό τής Ά ρτέμιδος, τιμωρούσης άνη- 
^βώς τάς θεραπαίνας αύτής Νύμφας, άν ήθελβν ύποπέσει ξ(ς



τό πκθος τοΰ Ιρωτος. Ό  Ώρίων εινε δ θηρευτής γ ιγ α ς  ό 

πει ραθείς να ψυχρά ντρ τό πρός τήν άγνείαν αίσθημα τής α
γνότατης Α ρ τ έ μ ιο ς .  Ή  μικρά Άρκτος παριστάνει τάς νόμ- 
φαςτάς τροφούς τοϋ Διός. Αί Ύάδες είνε αί θυγατέρες τ*3 
νΑ τλα \τος ,  αίτινες θρηνοϋσι τόν θάνατον τοϋ άδελφοΰ αό- 
τών "Γαντος. Αί Πλειάδες, θυγατέρες καί αυται του Ά -  
τλαντος, έπτά τόν αριθμόν, έξ ών αί μέν εξ φαίνονται εύ- 
κρινώς έν τω ούρανω, ώς εχουσαι Θεούς έραστάς, καί θαρ^α- 
λεως παρουσιαζόμεναι, ή δέ έβδομη νυμφευΟεΐσα τόν θνη
τόν Σίσυφον, καί αΐσχυνομένη διά τοΰτο, μόλις προκύπτει 
εις τό φως κ.τ.λ.

Γπολείπεται τώρα νά είπωμεν ολίγα τινα περί τής υπο
τιθέμενης έπιρροής τών αστέρων έπί διαφόρων έκ τυχαίων 
αιτιών προκυπτόντω# φαινομένων καί έπί ατομικών καί 
κοινωνικών συμβεβηκότων.

Κ ατ’ άρχάς οί αστρονόμοι έλέγοντο καί άστρολόγοι, άλλά 
Χ30 όσον οί άνθρωποι έκπαιδευόμενοι άνεγνώριζον,ότι π ολ 
λ ο ί  τών περί τούς αστέρας άσχολουμένων έξήρχοντο τών 
λογικών όριων τής επιστήμης, ήρχισαν νά όνομάζωσιν ά- 
στρονομους τούς σοφούς εκείνους, οΐτινες διά μακρών σ π ά 
θών καί έπιμονων παρατηρήσεων γνωρίσαντες τόν ουρανόν 
και τήν τορειαν τών ουρανίων σωμάτων, ώρισαν τούς νόμους 
ούς άκολουθοϋσι τά σύματα ταΰτα· άστρολόγους δέ τούς 
έρευν^τάς εκείνους, οΐτινες κύριον σκοπόν θέμενοι τήν έξ 
άληθείας τίνος ή ψεύδους φιλοκέρδειαν, τή ν έπ ι^ ο ή ν  τών ά
στέρων περιειργάζοντο. Έ κτοτε ή ’Αστρολογία άποχοιρι- 
σθεΐσα τής ’Αστρονομίας, διηρέθη είς δύο κλάδους, τήν φυ
σικήν αστρολογίαν καί τήν ιδίως αστρολογίαν.

1 νωστόν, ότι ή κίνησι; τών άστέρων έχρησίμευσεν ώς 
βάσις τής διαιρέσεως τοϋ χρόνου. Τοΰ έτους κανονισθέν- 
τος άπαξ έπί τής περιστροφής τής Γής περί τόν ήλιον, καί 
τών έκ τής περιστροφής ταύτης σχέσεων τή; Γής καί τοϋ 
ήλιου γνωστών άπαξ γενομένων, ευκολον πλέον ήτο
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νά όρισθή άκριβώς ή διαδοχική τάξις τών 4ων ώρώντοΰε· 
τους, αί ιδιότητες αύτών, τό διάφορον μέγεθος τών ημερών, 
καί ή διαδοχική παραλλαγή θερμότητας καί ψύχους. Σπου- 
δαιόταται δέ παρατηρήσεις καί έπί τοϋ ύπολογισμοΰ στηρι- 
ζόμεναι άπέδειξαν καί έ'τερα φαινόμενα, ών ή πορεία, καί- 
τοι κανονική, διαφεύγει τήν κοινήν προσοχήν τών ανθρώπων 
οΤα ε!νε αί έκλείψεις ήλίου, σελήνης καί άλλων άστέρων, 
καί ή περιοδική έμφάνισις τών κομητών· Αύτη λοιπόν ή 
λελογισμένη έφαρμ·»γή τοΰ παρελθόντος έπί τοΊ μέλλοντος 
άποτελεΐ τήν φυσικήν Άς·ρολογίαν, ούσαν έπιστήμην θετι- 
κωτάτην.

Ή  δέ ιδίως ’Αστρολογία συνίσταται είς τήν δι’ έρεύνης 
τών άστέρων καί διά τίνος μυστηριώδους έν τώ ούρανώ 
μεθόδου άνακάλυψιν τών μελλόντών. Κ.αί έπειδή κοινή τ ις  
ιδέα έπικρατεΐ, δτι ό γινώσκων έπίστήμην τινά, γινώσκει ή 
όφείλει νά γινώσκη καί πάντα, όσα εΰρίσκονται εις σχέσιν 
τινά πρός αδτήν· τό δέ χειρότερον, καί όσα αύτής μέρη έξ- 
έρχονται τοϋ κράτους τής ανθρώπινης διανοίας (ούχήμώ ν 
έστί γνώναι χρόνους ή καιρούς, ούς ό Πατήρ εθετο έν τή ί-  
ίδία έξουσία), οί άστρολόγοι ουτοι θύματα γενόμϊνοι τής 
κοινής ταύτης ιδέας, ήξίουν ότι ούδέν τό συμβαΐνον έν τώ 
οΰραν» διαφεύγει τήν διορατικότητα αύτών, καί άφοΰ κατ 
άρχάς προανήγγελλον ό,τι οπωσδήποτε έγίνωσκον, ή ρ χ ι -  
σαν βαθμηδόν νά προλέγωσι καί ό,τι δέν ήτο δυνατόν νά 
γινώσκωσιν.Είς τήν άποκάλυψιν λοιπόν τών μελλόντων, ή'τοι 
είς τάς προγνώσεις καί τάς λεγομένας γενεθλιαλογίας συνί- 
σταται ή ιδίως λεγομένη Άς-ρολογία, ής τό κράτος εχει το- 
σαύτην έκτασιν, όσην 3:αί ή άγυρτεία, καί ήτις όρια εχει 
τά όριο τής εύπιστίας τών άνθρώπων. Αύτη ή ’Αστρολογία 
εινε ή άφρων θυγάτηρ σώφρονος μητρός, καί ή δολία άδελ- 
φή χρηστοτάτης άδελφής, ώς ελεγεν ό Kepler.

Ή  ύποθετική αύτη έπιστήμη στηρίζεται έπί τής  έξής 
αρχής. Σϋμβεβυκότος τίνος συμπεσόντος μετά τίνος άς-ρο-
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λογικόΟ φαινομενίυ, ή επάνοδος τοΟ φαινεμένβυ πρέτκι ν& 
συνοδεόηται μετά τοϋ αύτ·ΰ συμβεβηκότ·ς. Καί επειδή τά 
έξαγόμεν* τής ίπιστήμης ταυτης είνε ίσον τό δυνατόν ά ·-  
ριστα καί γενικά, τό προγινωσκόμενον συμβεβηκός συμβαί
νει εσΟ οτε κατα την προρρηθεΐσαν ίπεχήν είς τινα γωνίαν 
τή ς  γη ίνης  έπι<ρανείας·καί έπειδή φυσική τοϋ ανθρωπίνου 
πνεύματος τασις είνε εις τό νά προσέχη καί σημειοΐ μόνα- 
τάς έπιτυχίας παντός ό,τι διεγείρει τόν θαυμασμόν, έντεΰ- 
θεν ή κοινή εύπιστία.

1 οϋ άλανθάστου οε τών άστρολόγων άπαξ στερεωθέντος, 
τό έπάγγελμα αυτών κατήντησε μεγάλης σημαντικότητος 
καί μεγάλων ωφελημάτων πρόξενον έπί πολλούς αιώνας. 
Μεγάλοι καί μικροί άπευθύνοντο πρός αυτούς, πάντες ίτρ ε -  
χον πρός άστρολόγον ώς πρός ιατρόν, καί πας ήγεμών 
είχε τόν άστρβλόγον του* ό άστρολόγος κατήντησε πρόσω^ 
πον έκ τών ών ούκ «νευ μιας βασιλικής θεραπείας ώς ό 
νάννος καί δ μωρός.

Πρώτοι cl Χαλδαϊοι ώς έκ τής φύσεως τοϋ θρησκεύματος 
αύτών, τής άστρολα τρείας, ήσχολήθησαν εις άστρολογικάς 
έρευνας, διό Χαλδαϊοςκαί άστρ ολόγος κατήντησαν ό-όματχ 
ταΰτοσήμαντα1 άλλά καί οί έπιστημονικώτεροι καί σ*φώ- 
τεροι λαοί τής άρχαιότητος, ώς οί ’Ινδοί, οί Αίγύπτίίΐ, οί 
Έ λ λ η ν ε ς  καί οί Ρωμαίοι έπίστευσαν εις τάς προρρήσεις τών 
άστρολόγων.

Έ ν  ’Ρώμη οί άστρολόγοι, γνωστοί ύπό τό δνομα μαθη
ματικοί* άλλοτε ηύνοοϋντι καί άλλοτε προεγράφοντο ύπό 
τών αύτοκρατόρων, ί χ ι  διότι οί Καίσαρες άμφέβαλλον ποτε 
περί τής Γ.στρολογικής επιστήμης, άλλά διότι άμφέβαλλον 
ενίοτε περί τής έπιστήμης τοΰ άστρολόγου.

Ούτως ό Τιβέρΐώς κατά τήν έίς 'Ρόδον έξορίαν αύτοΰ χολ- 
λακις σονεβουλεύθη τούς άστρολόγους, άλλά φύσει φιλύπο
πτος, ερριπτεν αύτούς είς τήν θάλασσαν άπό τοϋ ύψους τοϋ 
βράχον, έφ’ ου ήτον έκτισμένη ή οικία του, όσά,κις υπΗ-

τιτ^υετο, ότι τόν έξηπάτουν. Άστρολόγον τ<να, Θρασύλον 
όνομαζόμενον, ήρώτησί πατε άν προεγίνωσκε τί ήθελε συμ- 
βή είς αυτόν τόν ίδιον. Είς τήν έρώτησιν ταύτην, ό άστρο- 
λόγος ρίψας βλέμματα βλοσυρά έπί τά  περικυκλοΰντα α»ύ- 
τ ; ν  βάραθρα, έξ ών ούδείς τΑν συναδέλφων αύτοΰ έπανήλ- 
Osv είς τήν ζωήν, άνέκραξεν ώχριών, δτι ήπειλεΐτο ύπ ί  με
γάλου κινδύνου. Ό  Τιβέριος άποδώσας είς τήν επιστήμην
τοϋ Θρα«τι»λου τήν είς μόνην τήν διορ«&?ικότητα *αύτοδ ά-
νήκουσαν ταύτην άπάντησιν, τον ένεθά^υνε περιπτυξάμενος 
αύτόν, καί τόν έβεβαίωσε περί τής είς τό εξής μεγάλης 
πρός τήν επιστήμην αύτοΰ εμπιστοσύνης.

Ω σαύτως ό Λουδοβίκος XI, δστις συνήνου έν τώ προσώ- 
τω  αότοΰ εύπ'στίαν μετά ίσχυρογνωμοσυνης, δέν παρημέ- 
λει ούδενός μέσου, δπως γινώ,σκη τάς μοίρας, συμβουλευό- 
μενος άδιαφόρως άγιους τε καί άστρολόγους. Σύ δστις ή -  
ξεύρεις τά πάντα, είπε ποτε πρός άστρολόγον τινα, ήξεύρεις 
καί πότε θά άποθάνης. Τρεις ημέρας προ τής Ύμετέρας Με- 
γαλειότητος, άπεκρίνατο ό άς·ρολόγος. Πράγματι ό ευ
φυής άστρολόγος ώφειλε τήν ζωήν του είς τόν φόβον
όν διά τής άπαντήσεώς του ένέπνευσεν είς τήν ψυχήν τοΰ
άγαθδΰ τούτου βασιλέως.

Ό  Λουδο βίκος XII ελαβεν ύπό τών άστρολόγων τήν έ- 
πωνυμίαν Δίκαιος, ώς γεννηθείς ύπό τήν έπιρ^οήν τοΰ Ζυ- 
γοδ, ήν έπωνυμίαν δμως έδικαίωσεν έν τώ βίω αύτοΰ.Πολ- 
λάκις ή άπλή όνοματοθεσία έγείρει τήν πρός τό δέον βού- 
λησιν τοΰ άνθρώπου, ώς καί οί λόγοι έπί τά καλά τών ε
πιτηδευμάτων άγουσι τούς παΐδας.

Ό τ ε  ή Ά ν ν α  τής Αύστρίας έγένν α Λουδοβίκον XIV, εις 
άστρολόγος κεκλεισμένος έν τη παρακειμέν η αιθούση πα- 
ρετήρει τόν αστέρα τοΰ βασιλόπαιδος.

Κάρολος 6V έσύστησε καί έδραν καθηγετικήν τήςΆ ς-ρο- 
λογίας, ήν έδίδασκεν ό ιατρός αύτοΰ Gervaig υπό τήν και
νοφανή προσηγορίαν «ό’Εξ® χότατος»  ιατρόςκαίάς·ρ8λόγος#
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’Αστρολόγος τις, Stolfler καλούρανος, προεΐπε γενικόν 
κατακλυσμόν, δς-ις έμελλε νά γείνη κατά Φεβρουάριον τοΰ 
1 5 2 4 .  Ή  προφητεία αυτη άντήχησεν άπ’ άκρου είς άκρον 
της Εύρώπης, και μέγαν τρόμον εις απάντων τάς καρδίας 
ένέσπειρε· έκαστος έλάμβανε τάς δυνατάς »ϋτω προφυλά
ξεις, ώς καί ό πτωχότερος εΐχεν Ιτοιμον εν άκάτιον. Κατά 
δυστυχίαν όμως τοΰ προφήτου ό Φεβρουάριος μην παρήλθε 
χωρίς ουδέ στάγών βροχής νά καταπέση.

Έ τερος άστρολόγος, ό Boulainvilliers, εΤχε προφητεύσει 
περι τοΰ Βολταιρου, ότι εμελλενά άποθάνη είς ήλικίαν 32 
έτώ’ν. «Έ σ χον  τήν κακοήθειαν ν’ άπατήσω τόν Boulainvil
liers περί τά 30 ετη, εγραφεν ό ΒολταΤρος κατά τό 1759, 
διό λίαν ταπεινώς τω ζητώ συγγνώμην». Ό  Βολταΐρος ό
μως ύπερηκόντισε τήν κακοήθειαν ταύτην ετι πορρωτέρω, 
διότι άπέθανεν εις ήλικίαν 84 έτών. ΙΙερι τοΰ άστρολόγου 
τούτου Ιλεγεν ό καρδινάλιος de Fleury, δτι όσον έγίνωσκε 
τό μέλλον, άλλο τόσον έγίνωσκε τό παρελθόν, και όσον έ
γίνωσκε τό παρελθόν, άλλο τόσον έγίνωσκε τό παρόν.

Παραλείποντες ήδη τά άστρολογικά ταΰτα ανέκδοτα, ά- 
ποδεικνύοντα τόν βαθμόν, είς δν φθάναυσιν ή άγυρτεία άφ’ 
ενός, και άφ’ ετέρου ή εΰπιστία τών ανθρώπων, λέγομεν 
μόνον, ότι ή ιδίως ’Αστρολογία, ώς καί ή ευλογία καί ή ο
φθαλμία, μετεδόθησαν είς τήν Ευρώπην ύπό τών ’Αράβων, 
καθώς καί τόσα άλλα κ^κά, μοστίζοντα ολόκληρα εθνη, 
προηλθον είς τήν Ευρώπην έκ τής διεθνούς και ιστορικής ay- 
τής σχέσεως πρός τήν ’Ανατολήν.

Η Θ Η  ΚΑΙ  Ε Θ Ι Μ Α  κ .λ .π .

(  Σ υ νέχε ια  ί’ί ε  σελ . 37 -J. )

' Έ θ ι μ α  π ε ρ ί  τ η ν  γ ί ν ν η σ ι χ .

' I I  γέννησ'ς τοΰ άνθρώπου εινε έπίσης μέγα, άν όχι μ.-- 
γαλήτερον θαΰμα παρά τήν κίνησιν τών αστέρων καί τήν 
επιστροφήν τών ώρών τοΰ ένιαυτοΰ. ’Αλλά τά εθνη βλέ· 
πούσι καθ’ ημέραν τά θαΰμα τοΰτο, και δέν έκπλήσσονταί 
διόλου δι’ αύτό. Ενώπιον των αύξάνουσι μέν τά φυτά έν 
τώ κήπω, γεννώνται δέ ο\ άνθρωποι έν τοΐς κόλποις τή ;  οί- 
κογενείας. Τό παιδίον εξαγγέλλει τήν ΰπαρξίν του διά τοΰ 
κλαυθμυρισμοΰ καί τΰν δακρύων, σημείων τοΰ άλγους. Εινε 
δέ ταΰτα εύκαταληπτότερα παρά τάς βαθυτάτας σκέψεις τών 
φι7νθσάφων. Πατήρ καί μήτηρ άποβλέπουσιν αυτοί είς εαυ
τούς.'Γπάρχουσιν όλίγον, οΐτινες αισθάνονται ήδονικόν συ
ναίσθημα καί ολόκληρα έθνη χύνουσι δάκρυα είς τήν γέν-  
νησιν τών τέκνων, καθώς μεταξύ άλλων οί ’Ινδιάνοι τής ’Α 
μερικής. Ό  τοκετός εινε διά τούς ’περιέργους ενδιαφέρον 
θέαμα, είς το όποιον εθνη, άτινα δέν Ιχουσι κάμμίαν ιδέαν 
τής αίδοΰς καί τής κοσμιότητος δέν λείπουσιν άπό τό νά 
λαμβάνωσι μέροζ·. Εϊς τήν Καμτσάτκαν τρέχουσιν όλοι οί 
κάτοικοι τοΰ χωρίου, νέοι καί γέροντες, άνδρες καί γυναίκες, 
δταν γυνή τις γεννά., καί διά τούς Μαύρους τής Γουινέας 
istvs τοΰτο τόσον μεγάλη διασκέδασις, ώστε εί; τά; τελευ
ταίας ήμέρας τής εγκυμοσύνης γεχίζουτι τά δω μά τια  τής  
γυνχικός, όπου άνθρωποι πάσης ηλικία; σπεύδουσιν έκεΐ, διά 
νά λάβωσι τήν καλητέραν θέσιν.— Καθώς είνε γ ν ω σ τ ό ν  

είς τήν γέννησιν τών ηγεμόνων παρευρίσκονται μάρτυ
ρες, διά νά βεβαιωθώσιν, δτι τό γεννηθέν εινε γνήσιον. l i t -
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θανώς υπάρχει ό αύτός λόγος, οστις εδωσεν άφορμήν καί 
εί; τήν συνήθειαν τού :ων τών βαρβάρων λαών. Ματ-αιως 
ζητοϋμεν έπικουρήματα κατά τών πλείστων άλγηδόνων καί 
ό άνθρωπος δέν δύναταί ποτε νά πεισθή περί τής λυπηράς 
ταύ της άληθείας. ΙΙρός έλάφρωσιν τών άλγηδόνων κατα
φεύγει είς άλλοκότους λόγους, ιδίως δέ είς τήν δεισιοαιμο- 
νίαν. "Οταν αί γυναίκες εύρίσκωνται είς τήν στιγμήν τοϋ 
τοκετού, διατί δέν πρέπει νά σκέπτωνται περί τών παραοο- 
ξοτέρων βοηθημάτων, διά νά έλευθερωθώσιν άπό τάς ά λ γη -  
δόνας, καί τίς δέν συγχωρεΐ είς αύτάς, όταν ήναι είς ταύτην 
τήν Οέσιν,καί αύτά τά μάλιστα αλλόκοτα και άπρεπή; Εαν 
Ίνδιάνη τις ’Α λγογγιλλενάπη  έν τί) Βορειω Αμερική κα- 
ταληφθή ύπό τών ώοίνων τοϋ τοκετοΰ, γνωστοποιείται τοΰ- 
το είς τούς νέους, οΐτινες συρρέουσι, οιά νά έκβάλωσι μεγα- 
λας κραυγάς πρό τής θύρας της ώοινούσης, ένώ αυτη διόλου 
δέν σκέπτεται περί τούτου. Ό ΐ ξ  αύτών προερχόμενος τρόμος 
ευκολύνει τήν γεννη 'ΐν . Εις τήν Π-οσιαν παρακαλοϋσι 
τούς διδασκάλους να σχολασωσι τούς μαΟηταςτων, και αφι· 
νουσι νά φύγωσι τά πτηνά, τά οποία εχουσι κατάκλειστα 
είς τά κλωβία. "Οταν παρά τοΐς Μαύρεις είς τό Μαρόχον 
γυνή τις αίσθανθ?; τάς πρώτας ούοΐνας, λαμβάνουσιν άπο 
τήν σχολήν τέσσαρας μικρούς παιοας, οι όποιοι δένουσιν είϊ 
τ  άς τέσσκρα<; γωνίας ρινομακτρου τεσσαρα ώα, με τα οποία, 
οιέρ/ονταε τά ί όδούς καί άναπέμπουσιν εύχας, ενώ οι παρο- 
οΐται ρίπτουσι φιάλας ή στάμνας έπί τοϋ ρινομακτρου, τό ό
ποιον οί παΐδες κρατοϋσι τεντωμένον. Οί ΙΙογαοι κάμνουσ1 
πρό τής Ούρας τής ώδινούση; γυναικός μέγαν θόρυβον, διά 
νά έκδιώξωσιν, ώς λέγουσι, τόν οιαβολον, οστις δύναται να 
έξασκή ση ρεγάλαν έπ1̂ ροήν επι τής ψυχής τοϋ παιοιου.

"Ολα τά εθνη συνηθίζουσι τελετάς τινας θρησκευτικάς είς 
■τήν γέννησιν τών τέκνων, αλλ  εσυγχισαν ευθύς δι,ισιόαι- 
μονικά έθιμα με τά καθήκοντα τής ’Ηθικής καί άντί νά ί ·  
σχύση ^ό δίκαιον καί επιεικές, προσκαλοϋσιν οί Μαΰροι τον

Έ γγάγκαν , ό όποιος επιβάλλει είς τό νεογνόν περίεργα κα
θήκοντα, άτινα πρέπει νά φυλάττη διά παντός τοΰ βίου. Ή  
μήτηρ δέν λείπει άπό τό ν’ άνακαλή είς τήν μνήμην τοϋ 
παιδός ταΰτα τά καθήκοντα, άμα τοϋτο γείνη ίκανόν νά 
καταλαμβάνη αύτήν. Ό  ίερεύς λέγει συνήθως «πρέπει ν* 
μή τρώγης τοϋτο τό κρέας», «πρέπει νά άπέχης άπό 
τούτους τούς καρπούς καί ταΰτα τά χόρτα», ο.Δέν πρέ
πει μέ τοΰτο τό σκάφος νά πλέης έπί τοϋ υδατος». «Πρέπει 
νά περνάς τούς ποταμούς, τούς οποίους άπαντδς καθ'οδόν 
κολυμβών, ή άπό ενα τινά πόρον», «πρέπει νά κείρης τήν 
κεφαλήν καί τό γένειον». «Τούτους ή εκείνους τούς καρ
πούς πρέπει νά τρώγης καί ποτέ έπί παρουσία τών άλλοι ν 
κτλ.— Παρά πλείστοις εΟνεσι τής άρχαιότητος έπικρατεΐ ή 
συνήθεια τοΰ νά σηκώνηται ή λεχώ άπό τό στρώμα καί νά 
πλαγιάζη άντ’ αύτής ό άνήρ: συνήθεια, ήτις  άπαντάται ά. 
κόμη μέχρι τής σήμερον είς πολλά εθνη τής Ά σ ίας  καί ειν* 
γενική είς τούς ’Ινδιάνους της βορείου ’Αμερικής.— Ταΰτα 
καθώς καί άλλα διάφορα Ιθν-/], ιδίως οί Τουλάβοι καί Μα- 
λαϊλάμαι τής έμπροσθίου Ίνόικής, δέν δίδουσιν είς τά παι_ 
δία τό &νομα τοϋ πατρός, άλλά τό τής μητρός, πιθανώς> 
διά ν’ άποφύγωσι τήν περί τοΰ άλ^θοΰς πατρός αβεβαιό
τητα , καθώς καί έν Εύρώπη τά νόθα τέ^να λαμβάνουσ5 
το όνομα τής μητρός. ’Εάν ό πολιτισμός ήνε μάλλον ανε
πτυγμένος, άντικαθιστώσιν ή διαδοχή, αί έν τώ γάμω  δια
τυπώσεις καί ή θεσις τών γυναικών ταύτην τήν συνήθειαν^ 
ήτις άλλως ανήκει είς τήν πρώτην περίοδον τής άνθρωπί- 
νης κοινωνίας.— Οί αρχηγοί τών ’Ινδιάνων τής βορείου ’Α
μερικής δίδουσιν είς έαυτούς όνόματα: λευκόφθαλμος, σι- 
τοκαλάμη καί άλλα τοιαϋτα'καί παρά τοΐς Μαύροις τής 
Γουινέας εινε συνήθεια νά λαμβάνωσι τά όνόματα τών ήμε- 
f ών τής έβδομάδος, είς δέ τήν ανδρικήν ηλικίαν όνόματα 
ζώων, φυτών, ποταμών καί τά παρόμοια, τό όποιον εινε είς 
χρήσιν καί παρά ταΐς Σαμοϊέδαις. Οί Όστιάκοι καί Τελοϋ-
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γο-t διακρινονται, καθώς συνειΟίζεται καί παρά τοΐς Ευρω
παϊκοί; εθνεσι, διά φυσικών ελαττωμάτων ή διά τίνος πα
ραδόξου ιδιότητας, ήγουν χωλός, κωφές, πυρρόθριξ, λευκό- 
θριξ κτλ. Εις τον τοκετόν Ίακούτιδος ό πρώτος, δστις ήθε
λεν εΐσίλθει είς τήν ίούρτην δίδει είς τό νεογνόν τό τυχόν 
ονομα.— Είς τήν "Αγγλίαν μεταβάλλονται διαδοχικώς τά  
ονόματα· ά λλ ’ ούδαμοΰ ή μεταβολή αΰτη λαμβάνει τόσον 
συχνά χώραν, δσον είς τήν Σινικήν. Τά παιοία φέρουσι κατ' 
άρχάς τό όνομα τής οίκογενείας· τεσσαρας εβδομάδας μετά 
τήν γεννησιν δίδουσιν είς αύτα εν δεύτερον όνομα τ ο υ  γ ά 
λ α κ τ ο ς  καλούμενον, τό όποιον συνήθως λαμβάνουσιν άπό 
άνθη ή ζώα. "Οταν άρχίσωσι νά φοιτώσιν είς τό σχολεΐον, 
μεταξύ τών συσχολαστών των δίδεται είς αΰτά τρίτον όνο
μα· τέταρτον είς τήν άνδοικήν ηλικίαν, καί όταν τέλος λ α 
βή θέσιν πολιτικήν, τό πέμπτον όνομα, τό όποιον πρέπει 
νά ήνε άνάλογον μέ τόν βαθμόν του καί κατά τούς κα
νόνας τής έθιμοταξίας νά μεταχειρΐζηται πάντοτε.

Οί Έσκιμοί είς τήν Γροινλανδίαν δίδουσιν είς τά τέ
κνα των τό όνομα άποθανόντος συγγενοϋς τ ω ν  προ- 
σέ/ουσιν όμως πολύ νά μή έκλέξω3 ιν είς ταύτην τήν περι- 
στασιν όνομα συγγενοϋς, όστις άπέθανεν άπό δυστύχημά 
τι, διά νά μή άνανεόνηται ή λύπη. Τϊαρά τοΐς Πολυνησιώ- 
ταις επικρατεί ή συνήθεια οί φίλοι νά συναλλάσσωσι πρός 
άλλήλους τά όνόματά των.

Ό  άνθρωπος ζητεί είς όλα, όσα συμβαίνουσιν επί της 
γής, ύπερφυσικόν τι καί αναμιγνύει μέ τά άπλούστα- 
τα γεγονότα τά πχραδοξότατα πράγματα. Έ αν π. χ .  
παρά τοΐς Όττεντότοις γυνή τις  γεννήση νεκρόν παι 
δίον, όλοι οί κάτοικοι εκπλήττονται τόσον, ώστε με- 
τχφέρουσι τάς κατοικίας των είς άλλο μέρος. Είς τήν 
γέννησιν διδύμων άρρένων ή άγαλλίασις εινε άνέκφρας-ος· 
άν δέ τά δίδυμα ήνε θήλεα, φονεύεται τό άσχημον, Ή  αύτή 
τύχη  περιμένει τό θήλυ καί όταν τό έτερον τών διδύμων ήνε
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άρρεν. Παρά τοΐς Ά ϊνοΐς φονεύεται πάντοτε τό ετερον. τών 
διδύμων. Παρά δέ τοΐς Φοϋέρυ ις θεωρείται ή γ^νή ή τε- 
κοΰσα δίδυμα ώς μοιχαλίς· διότι δέν δύνανται νά φαντα- 
σθώσιν, ότι εϊς άνήρ δύναται νά γεννήση διά μιας δύο τ έ 
κνα, ένώ παρά τοΐς γείτοσιν αύτών Ίβούοις ή γέννησις δ'δύ- 
μων θεωρείται ώς προάγγελος καλοϋ καί διά τοΰτο τελούν
ται είς αύτήν σημαντικαί πανηγύρεις.

Ή  πατρι κή εξουσία ς-ηρίζεται έπί τής πείρας καί τής δυ
νάμεως. Κατ’ αύτήν τήν αρχήν τής ανθρώπινης κοινω
νίας θεωρεί ό πατήρ τό όν, τό όποιον οφείλει είς αύτόν τήν 
ΰπαρξιν, ώς ιδιοκτησίαν του καί ή εξουσία του δέν γν ω 
ρίζει όρια. Έ /. πολλών χωρίων τής πεντατεύχου γίνεται 
καταφανές, ότι ό πατήρ ανέκαθεν είχε τό δικαίωμα νά φο- 
νεόη τά τέκνα του καί ό Μωϋσής συνεχώρει είς αύτόν νά 
πωλήση τήν θυγατέρα του ώς δούλην ή ώς παλλακήν 
εις τινα άνήκοντα είς τήν  αύτήν μέ αύτόν φυλήν, όχι ό
μως καί είς ξένον. ’Εν γένει οί νομοθέται τής άρχαιό- 
τητος κατέστησαν τήν πατρικήν ταύτην έξουσίαν σχε
δόν άπόλυτον, επειδή έπίστευον, ότι ή ευτυχία τών έθνών 
καί πολιτειών έξαρτάται έκ τής δουλείας τών τέκνων. Ά λ 
λοι, οΐτινες δέν έζήτησαν ώς πρός τοϋτο πολιτικά συμφέ
ροντα, έβλεπαν είς ταύτην τήν διάταξιν είδος τι δικαιοσύνης 
και έθεώρουν ώς συμφορώτερον, τό ν’ άφήσωσι τούς υίούς 
είς τήν αυθαιρεσίαν τών πατέρων παρά νά παραχωρήσωσιν 
εις αύτούς άνε’-αρτη σίαν, τήν όποιαν ήδύναντο νά καταχρη- 
σΟώσιν. Κατά τινα νόμον τών Πάρθων καί Αρμενίων ήδύ
νατο ό πατήρ νά θανατώση τόν υιόν, τήν θυγατέρα καί αύ- 
τ3ν τόν αδελφόν του έν τη ανδρική ήλικία. Παρά τοΐς 
άρχαίοις Πέρσαις καί Έ λλησ ιν  ήτο ή πατρική εξουσία από
λυτος, καθώς ή τοϋ δεσπότου έπί του δούλου, τό όποιον έ- 
ουνηθίζετο καί παρά τοΐς Κελτοις καί Γερμανοις. Μεταξύ 
τών καθ’ ήμας έθνΰν βρίσκεται αΰτη ή συνήθεια παρ’ άπαβι 
τοΐς εθνεσι τής ’ ' ; r παρά τοΐς Μογγόλοις καί είς τό
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πλειότερον μέρος των Τούρκων, εώς καί παρ’ α&τοϊς τοΐς 
Σίναις.

Κατηγορούσα τα φωτισμένα εθνη συχνάκις δια τον 
τρόπον, μέ τόν όποιον τρεφουσι τά τέκνα των. ’Εκφράζον
τα ι μέ άγανάκτησιν κατα τ /j; χρησεως τών σπάργανο;/, 
δι’ ών δετμεύουσι τόν άνΊρωπον ευθύς έξ αρχή; της γεννή- 
σεως. Ά λ λ ’ άν τις σκεφΟή τίνα άνάπτυ^ιν ελαοον αί κοινω- 
νικαί διατάξεις, αί κατ/^γορίαι έχεΐναι εξαφανίζονται, παύει 
δέ καί πας περί τοΰ άντι/,ειμένου τούτου θαύμασχός. Ή  
κατοικία τών γονέωνπαρα πλείττοις ΙΟνεσιν εινε πολύ στε
νόχωρος. Πρέπει νά περιορίσωσι τά  τέκνα των είς δσον τό 
δυνατόν μικρότερον τόπον, καί επειδή πρέπει ν’ άφήσωσιν 
αύτά μόνα, διά νά δυνη9ώσι νά ύπάγωσιν εις τόεργον των, 
διά τοΰτο σπαργανόνουσιν αύτά, οπως μή ύποστώσι βλά
βην τινά. Αυτη είνε ή αρχή τ^ΰ λίκνου καί των σταρ- 
γάνων, τών όποιων τήν χρήσιν ύπηγόρευσεν ή άνάγκ/), καί 
τά  όποΐα έπειτα έμιμήθησαν καί οί εύποροικαί πλούσιοι. Οί 
άγριοι μεταχειρίζονται όμως τά τέκνα των μέ πολλήν άπλό- 
τητα. Ταΰτα έξ αύτής τής γεννήσεως πρέπει ν’ άσκώνταδ, 
τακτικώς εις τό νά ερπωσιν έπί τοϋ εδάφους.

( ’Έ π ετ ϊΐ σνι-^χεια.

ΔΙΆΛΟΓΟΙ ΠΑΙΔΑΓΟΠΚΟΙ

L

Θ Ε Ο Π Ο Μ Π Ο Σ

’Ή

Π Ε ΡΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τ Η Σ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ.

Κ. ΉλΟομεν έδώ σήμερον, ώ Θεόπομπε, ΐνα τι άγαθον 
“ κούσωμεν παρά τοΰ σοφοΰ ήμών φίλου έκ τήςΤς-ορίας τής 
φίλης ήμών πατρίοος, τής ίμερτής τών αρχαίων .Λέσβου, 
ουδέ πάνυ δικαίως ώς τινας αγροικίαν καί ίτα μό 'η τα  ό- 
φλισκάνοντας δύνασαι νά θεώρησης ήμας, καθόσον ούδ’ ά -  
προσκλητοι ένταΰθα πάρεσμεν, άλλ’ εΓλκεν ήμας ό ύμ.έτε- 
ρος λόγος καί ή ύμετέρα ύπόσχεσις.Τ ΐ λησμονείς τήν προ
χθεσινήν ήμών έκΟρομήν πρός τό πελώριον έκεΐνο ύδραγω- 
γεΐον τό κατά τό χωρίον Μόριαν κείμενον, οπερ ή μέν κοινή 
γνώμη άι:οδίδει εις τήν 'Ρωμαϊκήν εποχήν, σύ δέ ύπέσχεσο 
τότε καί περί αύτοΰ έν εύΟέτω καιρώ ικανά νά μας είπης, 
καί περί τής έν γένει ί στορίας τής νήσου ούκ όλίγα. Ό  δέ 
Δημόφιλος οδαωσί καί τόν υιόν διενοεΐτο νά παραλάβη με- 
0’ έαυτοΰ, ΐνα τι καί έκεΐνος άκούση περί πατρίδος, καθότι 
τοσαΰτα έτη διδασκόμενος έν τε τω ήμετέρω Έ λ λ .  σχολείω 
καί Γυμνασίω, περ< μέν Μυτιλήνης ίδια καί Μυτιληναιων 
οΰ^έ λέξιν ποτέ ή παρά τών διδασκάλων αύτοΰ ήκουσεν, ή 
έν τοΐς βιβλίοις άνέγνω, πολλά δέ καί άμετρα περί ’Αθη
ναίων τε καί Σπαρτιατών, περί 'Ρώμης καί 'Ρωμαίων, περί 
Καρόλου καί ’Αράβων, άς μή είπωμεν περί Τύρου καί Σ.ι- 
δώνος ή καί Αΐγυπτιακοΰ τίνος όβελίσκου, ή δέν έχει ουτω



τό πραγμα, ώ Δημόφιλε;— Δη μ. Ου-ιω μέν κατα ταΰτα, 
άλλ ’ ομως λησμονείς τό δεινότερον πάντων, ότι έξ όλου 
τούτου τοϋ ιστορικού πατάγου ελάχιστα ενθυμείται ο νεα
νίσκος, ευθύς ώς ολίγος παρέλθη χρόνος* τό δέ λυπηοότε- 
ρον, ότι ούδόλως βλέτω νά διαπλάττηται τό ήθος αύτοϋ.έκ 
της άμετρου ταύτης πολυγνωσίας, άλλά κενή μέν ίοεων 
διατελεΐ πάντοτε ή διάνοια αύτοΰ, κενή δέ αισθημάτων ή 
καρδία.— Θ. Καί τίνα ηλικίαν έχει η δη ό παΐς, ώ Δημόφιλε, 
τίνος δ' έκ τών ήμετέρων σχολείων είναι μαθητής;— Δ. Η 
λικίας μέν είναι ώσεί έκκαίδεκα έτών, φοίτα δέ είς τήν β' 
τοΰ καθ’ ήμας Γυμνασίου τάξιν.— Θ. ’Αληθώς απορίας, 
μέν άξιά εΐσι όσα μοί λέγετε περί τοΰ πράγματος, άλλ  εγώ 
ύπώπτευσα πολλάκις, ότι ώς πολλά τών μαθημάτων, οΰτω 
π ’.θανώς καί τό τής 'Ιστορ ίας όχ ικαλώ ς θά διϊάσκηται ού 
μόνον έν τοΐς ήμετέροις σχολείοις, άλλα καθ’ άπαν τό ελ
ληνικόν. Τό έθνος ήμών ύστερεΐ λίαν τών σοφών τής Εύρω- 
πης έθνών, ώς είς πολλά άλλα, οΰτω και έν τή οιοασκαλία, 
ή τις  έκεΐ μέν θεμελιοΰται έπί άσφαλών καί ήκοιβωμενων παίτ 
οαγωγικών βάσεων, έδώ δέ παρ’ ήμΐν ρυθμίζεται κατά τό 
δοκοϋν πρώτον μέν τών έν τή ελεύθερα Ελλαδι όιευθυνον- 
των τΐι τής παιδείας, είτα δέ έν άλλοις τοποις κατά τό οο- 
κοϋν έκάστω. Αύτό δηλαδή τό έπίσημον πρόγραμμα τοϋ έν 
Έ λλά δ ι  υπουργείου τής Παιδείας μα^ιστα έπί τής κατωτε- 
ρας έκπαιδεύσεως πάνυ πεπαλαιωμένο ν καί έωλον, καί όλι- 
γίστας παιδαγωγικάς άρχάς ακολουθούν, ώς έγώ νομίζω, 
ρίπτεται πολλάκις ερμαιον είς αδέξιους χεΐρας και κεφαλάς 
καί μείζονα παρέχει τήν βλάβην ή την ωφέλειαν. Και λεγων 
ταΰτα αιτώ συγγνώμην παρ? ύμών, διδασκάλων αμφοτερων, 
εί'τι κατά τής ύμετέρας συντεχνίας έλαλησα.— Δ. Ούοό- 
λως, άλλά καί '/άριν Οά σοί όφείλωμεν ούκ ολίγη ν, άν έ- 
νίοτε διαφωτίζης ήμας έπί τοΰ τρόπου τής οιόασκαλιας 
οίουδήποτε ρ.αθήρατος, έξ ούπερ ό μέν Καλλίμαχος ούτωσί 
«τελεσφορώτερον δύναται νά έκτελή τό εργον αύτοΰ, έγώ os
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ει καί πρό πολλοΰ άπεξεδυσάμην το διδασκαλικόν τριβώ- 
νιον, άλλαμήν ύποθήκην τινά όχι έπιολαβή θά ήδυνάμην 
νά παρέχω είς τόν τυχόντα έκ τών φίλων μοι διδασκάλων 
έπί διδακτικού τίνος ζητήματος, ή τί λέγεις σύ, ώ Κ α λλ ί
μαχε;— Κ. Έ γ ώ  καί προβαίνω συνωδά π<Γ:σι τούτοις είς 
τό νά παρακαλέσω τόν κλεινόν ήμών φίλον, όπως άφησαν· 
τες  κατά μέρος τό δευτερεΰον περί πατρίδος ζήτημα, συν- 
διαλεχθώμεν περί τοϋ τρόπου τής διδασκαλίας τής Τς·ορίας 
έν τοΐς σχολείοις. Ούδέ δύναται ό σοφός ήμών φίλος νά άρ- 
νηθή ήμΐν εΐτι αί πολλαί καί εμβριθείς αύτοΰ μελέται έπί 
τοΰ ζητήματος δύνανται προχείρως νά παρόσχωσιν.—  
Θ. Ξενίζων υμάς ύπό τό έμόν μέλαθρον ούδέ έπιτρέπεταί 
νά άντιστώ εί: τήν ύμετέραν έπιθυμίαν, εστωσαν δέ ήμΐν 
επί τοΰ ζητήματος τούτου τοσαΰτα, όσα ή ρύμη τοϋ λόγου 
έκ τής έμής μνήαηςνά  άντλήση δύναται.

Τής j.iv Πολιτικής Γεωγραφίας κυριώτερος σκοπός είναι 
ή γνώσις τοΰ ανθρώπου έν τόπω, ή δέ Παγκόσμιος Τ»τορία 
άντικείμενον εχει τόν άνθρωπον tv χρόνω. Ά λ λ ’ ή Ιστορία  
δέν είναι άσκοπος συσσώοε >σις τυχαίων καί ίπ λ ώ ς  μόνον 
δ'.αδε/ο./.ένων άλλήλας πράξεων καί συμβαμάτων, ά λλ ’ εϋ- 
ναί τις ύπό πνεύματος καί ζωής διαπνεομένη άποκάλυψις 
τών αιωνίων καί άναλλοιώτων νόμων, καθ’ ούς ή θεία πρό
νοια όιευθυνει τό άνθρώπινον γένος. Δέν είναι νεκρόν τι, ά
παξ διά παντός τετελεσμένον πραγμα, ά λλ ’ είναι ζωή πνευ 
ματική εν ένδελεχεΐ κινήσει νοουμένη· καθότι παρουσιάζου- 
σα πρό τών όφθαλμών ήμών τά γεγονότα έκάστης έποχής 
καί τα ηθικά ελατήρια τούτων, μας κάμνει νά βλέπωμεν ώς 
έντός καθρέπτου ήμας αύτούς, τόν ήμέτερον βίον, τας ήμε- 
τέρας opj-άς, θελήσεις καί πράξεις, καθ’ ά ή ζωή ήμών 
φαίνεται καθαρώς ούδέν άλλο ουσα ή άπλ·η συνέχεια καίέ- 
πανάληψις τής παρωχημένης έκ·ίνης ζωής. 'Η ιστορία ίΐναι 
λαμπάς, ήτις πασαν σχέσιν τοΰ πολιτικού, κοινωνικού καί 
,ήθ,ικοΰ ήμών βίου διαφωτίζει, είναι ή κλείς τοΰ παρελθόν
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τος, παρόντος χαί μέλλοντος, είναι ρητορικωτάτη διδάσκα
λος, ήτις μετά μεγάλης φωνής κηρύττει είς δλον τόν κό
σμον, «'Η δικαιοσύνη και φρόνησις άνυψοϊ λαόν τινα, τώ 
δέ αμαρτήματα εινε ό όλεθρος τών ανθρώπων.» Ή  Π α γ 
κόσμιος 'Ιστορία είναι αδελφή τής θρησκείας, είναι δάκτυ
λος 0coO,a όστις δεικνύει εϊς τήν ανθρωπότητα τό μόνον 
άναγκαίον, είναι ή συνείδησις τής άνθρωπότητος, είναι ώς 
λέγει ό ποιητής « ή παγκόσμιος κρίσις. »

Ή  διδασκαλία άρα της 'Ιστορίας και έν τώ Δημοτικώ 
σχολείω και έν αύτω τώ Γυμνασίω όφείλει νά Ιχη  ώς κύ
ριον σκοπόν τήν άποκάλυψιν τοΰ έσω:ερικοΰ άνθρώπου, τήν 
έκ τοΰ πνευματικοΰ βίου τών λαών προκαλουμένην, ώατε 
ουδόλως πρέπει νά έπαναπαύηται είς τήν άπλήν μετάδοσιν 
τών εξωτερικών μόνον πράξεων, άλλ’ έξετάζουσα τάς  αι
τίας κα'ι τά άποτελέσματα τών πράξεων, νά συντελή είς τήν 
ήθικήν τοΰ παιδός μόρφωσιν, φωτίζουσα πρώτον τήν διά
νοιαν αύτοΰ, έξευγενίζουσα δεύτερον τό αίσθημα, και τρί
τον ίσχυροποιοΰσα τήν θέλησίν του. Hat πρώτον μέν οφεί
λει νά διαφωτίζη τήν διάνοιαν αύτοΰ, ουδόλως μέν παρα- 
μορφοΰσα τήν αλήθειαν, ύποδεικνύουσα δέ τά κεκρυμμένα 
πολλάκις έλατήρια τών πράξεων, κα! έξετάζουσα ακριβώς 
τά  αποτελέσματα αύτών, θέτουσα τά πάντα καθαρά προ τών 
οφθαλμών τοΰ μαθητοΰ, και ζωηρώς διαγράφουσα ένώπιον 
αύτοΰ τόν δρόμον τής αρετής και τόν τ ή ί  κακίας. Έ ν  τη 
έργασία ταύτη τό πνεΰμα θά όμιλή πρός τό πνεύμα, αί ί-  
δέαι θά γεννώσιν ιδέας, μεγάλαι και άγαθαι σκέψεις μεγά
λων καί άγαθών άνδρών θά παρακινώσιν είς παρομοίας με- 
λέτας. ’Οφείλει δεύτερον νά έξευγενίζη τό αίσθημα* τό η
θικόν μεγαλεΐον κα! τό ηθικόν κάλλος άνάγκη οι παΐδες νά 
μάθωσι πρωΐμως νά άγαπώσιν άπό καρδίας, τό δέ φαΰλον 
ίκανώς νά μισώσι· τό αίσθημα ύπέρ τής άληθείκς κα'ι τοΰ 
δικαίου, ό ενθουσιασμός ύπέρ τοΰ ύψηλοΰ κα'ι μεγάλου ό- 
φείλουσt διά τής διδασκαλίας της Ιστορίας νά διεγείρωνται
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κα! ή π ί ίτ ις  είς τήν πρόοδον κα! έπ! τέλους νίκην τής αλή
θειας νά ίσχυροποιήτ-αι· άλλά τό αίσθημα όλων τώ ν  αισθη
μάτων είναι ή αγάπη, ή αγάπη πρός τόν Θεόν, πρός  τήν 
αλήθειαν, πρός τήν πατρίδα· τήν αγάπην λοιπόν ταύτην  
πολλαχώ ς κα! εξαιρέτως οφείλει νά άναπτύσση έν τη καρ. 
δία το~) παιδός ό διδάσκαλος. Ή  διδασκαλία της Ιστορ ίας  
τρίτον όφείλει τήν θέλησιν νά ισχυροποιή. Τά αισθήματα 
όφείλουσιν οχι μόνον ώς διεγέρσεις τής ψυχής νά παρα- 
μένωσιν, άλλά συγχρόνως κα! άφορμα! πρός τήν πραξιν νά 
καθίστανται. Έ κ  τών παραδειγμάτων εύγενοΰς αύταπαρνή- 
σεως, ένδοτικης πίστεως, άδιασείστου αγάπης πρός τήν α
λήθειαν, απλής χρηστότητας κα'ι χριστιανικοΰ θάρρους ό 
νεανίσκος ήμών οφείλει τοσοΰτον νά θερμαίνηται, ώστε νά 
όργα αμέσως πρός άπομίμησιν. Τό βλέμμα τοΰ νεαροΰ ήμών 
άκροατοΰ πρέπει έν άγία άγανακτήσει να σπινθηροβολή,κα! 
ή  πυγμή αύτοΰ νά σφαιροΰται, οχι μόνον όταν έν τή Ι σ τ ο 
ρία βλέπη τήν αλήθειαν διαψευδομένην, κα! τήν αγνότητα 
καταόιωκομένην, τήν άρετήν παραγνωριζομένην κα! τήν έ- 
λευθερίαν ύποδουλουμένην, άλλά και όταν ταΰτα έμπράκτως 
συμβαίνωσι περ'ι αύτόν είτε έν τή σχολή μεταξύ τών συμ
μαθητών του, είτε έξω αύτης μεταξύ τών οικείων και φίλων. 
■Η Τστο ρία οφείλει νά κρατύνη τον χαρακτήρα αύτοΰ. Ό  
άνθρωπος ούδόλως οφείλει νά ήναι τετριμμένον νόμισμα, 
ά λλ ’ όφείλει νά Ιχη  τόν ώρισμένον τύπον, ό τύπος δέ ούτος 
είναι ό χαρακτήρ του, αί προσωπικά! αύτοΰ προαιρέσεις. 
Είναι τό κάλλιστον κατόρθωμα τής διδασκαλίας τής ' Ι 
στορίας τό νά κάμνη τόν μαθητήν νά άνακληματοΰται 
μετ’ένθουσιασμοΰ και νά περιελίσσεται πρός τούς λαμπρούς 
κα! μεγάλους χαρακτήρας τή ; άνθρωπότητος, τούς ίσχυ- 
ρώς έν τή Ιστορία  άποι;ετυπωμένονς. Είναι τό ΰψιστον έν 
τή διδασκαλία ταύτη τό νά άφίνη ό μαθητής τήν δύναμιν 
έςεχουσών φύσεων, αΐτινες δι’ ίσχυρας χειρός ε^ουσιν όρί- 
f f l  τόν τύπον ολοκλήρου εποχής, νά έπικλύζη εαυτόν. Τό



θάρρος γεννά θάρρος «λέγει ό Πλάτων. Έ ν  τή ήμετέρα 
μάλιστα εποχή, καθ'ήν ό παγετώδης ύλισρ ός καί ή γ ιγάν  
τιος φιλαυτία απειλεί νά διάρρηξη πάντα ηθικόν δεσμόν 
τής κοινωνίας, έχομεν ανάγκην ισχυρών χαρακτήρων, καί 
είς ήμας σήμερον πολύ περισσότερον αρμόζει δ ,τ ι  πρό έβδο- 
μήκοντα ετών εγραφεν ό σίδηρους άνήρ, έ Frid. von Stein 
έν τή εξορία αύτοΰ.» Έν τή εποχή, έν η ζώμεν, οί νέοι όλο1 
είναι κεκλημένοι είς μεγάλας δοκιμασίας και θυσίας, είς 
ίσχυράς θα^ραλεότητας.’Οφείλει λοιπόν τις νά κρατυνη τόν 
χαρακτήρα αύτών διά μεγάλων παραδειγμάτων τής 'Ισ το 
ρίας.»— Κ. Καί κατά τίνα ά ρ α γ ε  τρόπον κατορθοΰται 6 
τριπλούς ουτος σκοπός έν τή διδασκαλία τής 'Ιστορίας; —  

Θ. "Ινα κατορθωθή ό τριπλούς σκοπός τής διδασκαλία? 
τής 'Ιστορίας, πρέπει νά πλη^ώνται δροι τινές οί εξής. Πρώ
τον καί κυριώτατον υπάρχει άνάγκη διδασκάλου, όστις α
κριβής ών γνώστης τής Ιστορίας νά έχη πνεΰμα νεαρόν, 
νά ήναι ένάρετος και νά γνωρίζη τό 'Ιστορικόν μάθημα 
διά τόν εσωτερικόν άνθρωπον τελεσφόρον νά καθιστά. Τό 
τελευταΐον τοΰτο επιτυγχάνεται, όταν μετά πίστεως καί εν
θουσιασμού μεταδίδεται είς τήν καρδίαν του μαθητου ή έ- 
κάστοτε έν τή Ιστορία έπιπολάζουσα ηθική ιδέα. Διδάσκα
λος, δστις διά τό μέγα κοσμοϊστορικον δράμα αύδεμίαν I -  
χει έννοιαν, διά τό πνεΰμα τοΰ Θεοΰ έν τή διευθυνσει τών 
λαών ούδέν όμμα, διά τό πεπρο^μένον τής άνθρωπότητος 
ούδεμίαν ιδέαν, διά τό ηθικόν μεγαλεΐον ούδένα ένθουσια- 
σμόν, δύναται να χρησιμεύση ώς έρμηνευτής κειμένου και 
ακροατής άποστηθισμάτων, ουδέποτε όμως ούδαμώς ώς δι
δάσκαλος 'Ιστορίας. β 'Η καρδία κάμνει τόν διδάσκαλον» 
λέγει σοφόν τι λόγιον, καί ό ερως ένταΰθα άξίζει πολύ 
περισσότερον παρά ή πλουσκυτάτη μάθησις.» Ή 'Ισ το ρ ία ,  
λέγει ό Herhart είναι ή διδάσκαλος τής άνθρωπότητος· άν 
δέν ήναι τοιαύτη, ύπαίτιοι τούτου εισίν οί νεαροί διδάσκαλοι 
τών'Ιστορικών μαθημάτων».
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Κ. Έ π ί τή υποθέσει ήδη ότι υπάρχει τοιοΰτος διδάσκα
λος, οίον έθέσαμεν άνωτέρω έν τώ όρισμώ, όποΐός τις  έπί 
τόπρακτικώτερον θά ήναι ό τρόπος, καθ ον οφείλει νά πα- 
ραδίδη τήν 'Ιστορίαν;— Θ. Τοΰθ’ όπερ έρωτας είναι ή δεύτε
ρα σπουδαία άπαίτησις έν τή διδασκαλίατής'Ιστορίας κα& 
είναι ή εξής. Ή  'Ιστορία δέν πρέπει νά έρμηνεύηται έκ βι
βλίου τινός, άλλά νά παραδίδηται διηγηματικώς. Ά λ λ ά  τ© 
καλώς διηγεϊσθαι δέν είναι εύκολον πραγμα· έξαρτάται έκ 
πολλών συνθηκών, ών τό άθροισμα ευρίσκεται παρά τοΐς τά 
μάλα ευφυέσιν, ύπό ωρίμου έμπειρίας καί πολλών πρακτι
κών δώρων κεκοσμηκ,ένοις διδασ/άλοις· αί κυριώτεραι δέ 
τών συνθηκών τούτων είναι αί εξής, είς ας άπάσας όφείλει 
νά έπιστήση τήν προσοχήν του ό νεαρός διδάσκαλος. Τί ' Ι 
στορική δηλαδή διήγησις οφείλει νά ήνο.ι έλευθέρα καί ρέου- 
οα, καθαρά καί εξηγητική, ομαλή καί άπλή, θερμή καί ά- 
ληθής κ: ί πρό πάντων αίσθητοποιητική.— Κ. Περί ώ ν α
πάντων Οά έχης τήν άγαθότητα νά φιοτίσης ημάς έστω και 
δι’ ολίγων.

Θ. Πρώτον ή άπαγγελία δφόίλει νά ήναι έλευθέρα καί ρέ- 
ουσα. 'Ένθα ό διδάσκαλος ενεκεν έλλείψ-ως ιστορικών γνώ
σεων ή τής καταλ)ήλου έπιτηδειότητος, ή όλονέν προσκόπτει 
είς τήν διήγησιν, ή άναγκάζεται νά δ:;αναγιν»σκη εκ τίνος βι
βλίου, έκεΐ ελλείπει τό νεαρόν καί τέλειον τής παραστάσεως» 
καί έπομένω- ή ευλογία τής διδασκαλίας. Παν δ,τι κεΐται έν 
τω  βιβλίω είναι λέξις, παν δέ δ,τι ό διδάσκαλος έλευθέρως διη
γείται, είναι ζωή, έχει καί παρέχει είς τους άλλους ζωήν.Μία 
καλή διήγησις προαπαιτεί έςάπαντος έπιμελή τ:να γραπτήν 
προπαρασκευήν καί (τουλάχιστον κατ’ άρχας) άκριβή, κα- 
δαοάν άπομνημόνευσιν. Ό σ τ ις  έκ τών διδασκάλων λησμονεί 
τοΰτο, θέλει κατόπιν μέ μεγάλην βλάβην τών παίδων πειρα- 
Οή, οτι ή άπαγγελία του είναι ή μετά δυσκολίας βατταρίζου- 
σα, ή ξ η ρ α έ ξ  απορίας, ή φρασεολογικήν πληθώραν έχουσα> 
διότι κατά τόν σοφόν «’’Ενθα έλλείπουσι στοχασμοί, έκεΐ έν
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καταλλήλω περιστάσει εισέρχεται μία ή περισσότίραι λέξεις, 
ί'νχ πληρώσωσι τό κεχηνός τοϋ ρυθμοΰ». Δευτέρα άπαίτησις 
είναι ή έξης: Διηγοΰ καθαρώς καί σαφώς. Οξ παΐδες όφείλου- 
σιν έκάστην λέξιν καί φράσιν τοΰ διδασκάλου άκριβώς νά κα· 
τανοώσι. "Ας άποφεύγωνται αί λέξεις, αίτινες διά τους παιδας 
ούδέν άλλο είναι ή κενοί ήχοι* δταν δέ παρουσιάζωνται έκφρά- 
σεις, τάς οποίας τό παιδίον δέν έννοεΐ αμέσως, (έπανάστασις, 
Φεουδαλική δυναστεία, τό της πολιτείας σύνταγμα, ηπειρωτι
κός Αποκλεισμός κτλ.), τότε ό διδάσκαλος οφείλει νά πράττη 
τό έφ’ έαυτόν, οπως διά τοΰ συνειρμοϋ τοϋ λόγου καί δι* άπλοϋ 
τρόπου κάμη αύτάς άκριβώς γνωστάς εις τόν παΐδα. Ή  ά- 
παίτησις της καθαρότητος άναφέρεται δχι μόνον εις τήν ακρι
βή κατανόησιν τοΰ ιστορήματος, άλλά καί είς τον ορθόν το
νισμόν, τοΰθ* δπερ έξαρτα,ται πολύ έκ της λογικής καί φυσι
κής κατατάξεως τής ύλης. Κυβιστηδόν συμπτύξεις τών συλ
λογισμών, έπιδειχτικαί δημη’,οδία'., εύσεβιστικαί φλυαρίαι ου
δόλως χρησιμεύουσι διά τούς παιδας, τών οποίων τά διανοή
ματα όφείλουσι διά τήςΊς-ορίας νά καθαρθώσι καί φωτισθώσι, 
καί τών όπδίων τό πνεΰμα διά πρακτικής Αογικής όφείλει νά 
μορφωθή. «Ή  μεγίστη σαφήνεια υπήρξε δι’ εμέ τό μέγιστο ν 
κάλλος» λέγει δ Lessing,

Πρός τήν σαφήνειαν μεγάλως συγγενεύει ή άπλότης τής 
παρα στάσεως. Συνεστραμμέναι συντάξεις, συμπεπλεγμένα^ 
καί δυσνόητοι φρασεολογίαι, επιτετηδευμέναι έρμηνεϊαι μεγά
λην δυσκολίαν παρεμβάλλουσιν είς τήν προαγωγήν τοϋ έργου· 
Ό  διδάσκαλος οφείλει νά δίδη είς τήν έκφρασιν αύτοΰ περιε- 
σταλμένον καί στρογγύλον τύπον, ή γλώσσα αύτοΰ νά ήναι 
νεαρά μέν καί πλήρης διανοημάτων, άλλ’ ήσυχος καί άπλήι 
νά μεταχειρίζηται μάλλον τόν κατά τούς Γραμματικούς ειρό- 
μενον λόγον, παρά τάς μεγάλας καί σχοινοτενείς περιόδους.

Ά λ λ ’ ή μιγάλη άπλότης τής έκφράσεως δέν πρέπει νά φεοη 
τήν εκλυσιν εκείνην τοϋ λ ? you, ά®’ ής λείπει παν Γχνος σ·~οιι-!
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δαιότητος, ά re’ έναντίας ό τύπος τοϋ ίστορικώς σπουδαίου πρέ
πει να έπιφαίνηται έπί τής γλώσσης τοΰ διδασκάλου.

Μετά τής ομαλής άπλότητος καί τής διαφανούς καθαρό- 
τητος τοΰ λόγου συνδέεται πάνυ καλώς ή Οερμότης τής πα- 
ραστάσεως, ή ;ις ούδαμώς άλλως επιτυγχάνεται, είμή διά τοΰ 
ένθουσιασρ.οϋ ύπέρ τοϋ πράγματος. Ενυπάρχει έν τή  καρδία 
τοϋ διδασκάλου άληΟής ενθουσιασμός διά τό καλόν τών άν- 
Ορώπων, διά τήν εύτμχίαν αύτών; τότε δ ενθουσιασμός ουτος 
έκδηλοΰται κυρίως διά τοΰ λόγου, καί διά τοϋ λόγου επίσης 
μεταδίδεται είς τούς περι αύτόν παιδας. Ά λ λ ’ έν τή  ζωηρά 
ταύτη παραστάσει πρίπϊΐ πάντοτε νά διαφαίνηται ή άλήθεια* 
διότι διά μεμηχανημένης περιπαθείας, διά παθητικών φρά
σεων καί διά φαιδρών χειρονομιών ούδέν κατορΟοΰται· άπε- 
ναντίας τό έξωτερικον φαινόμενον άνευ εσωτερικής αλή
θειας διαπράττει πάντοτε τό εναντίαν έκείνου, δπερ θέλει 
τ ις  νά κατορθώση. ’Αληθώς κατά τον σοφόν «ούδέποτε κά- 
μνει τίς τινα όλιγώτερον πατριώτην, παρ’ δταν παρέχη τήν 
εικασίαν, δτι παραπολύ έπιθυμεΐ νά καταστήση αύτόν -πα
τριώτην· ούδέποτε άσφαλέστερον καταστρέφει τήν ευσέ
βειαν, παρ’ δταν προσπαθεί διά τοΰ λόγου αύτοϋ νά φαίνε
τα ι ενώπιον τών άλλων λίαν εύσεβής». Ή  πείρα μας διδά
σκει, δτι είς πολλά σχολεία υπάρχει μέν έν τώ πνευματι 
τοΰ μαθητοΰ ή καθαρό της τών έννοιών, ή ακολουθία τών 
συλλογισμών καί ή σταθερότης τών άποκτηθεισών γνώ 
σεων, λείπει δμως άπ’ αύτών ή έξέγερσις της ψυχής, 6 
ενθουσιασμός ύπέρ τσΰ καλοΰ καί άγαθοΰ. Τοΰτο δύναται 
νά προέρχηται έκ τοΰ δτι μεταχειρι'ζόμεθα κατά κόρον τό 
ηθικόν στοιχεΐον έν ταΐς έκφράσεσιν ήμών, ένώ όφείλομεν 
μάλλον νά άφίνωμεν τοϋτο άνεπαισθήτως νά έπενεογή έπί 
τών παίδων διά της όμαλης καί φυσικής παραστάσεως καί 
διά μετρίας καί λελογισμένης τινός ζωηρότητος έν αύτη. 
« Η  καρδία δέν πρέπει νά διεξέρχηται διά της κεφαλής,



άλλ’ ή κεφαλή οφείλει να ήναι κυρία τή ί  καρδίας». Τό σο
φόν τοΰτο λόγιαν παρ' ημιν τοΐς "Ελλη σιν, τοΐς έπέρ παν 
άλλο έθνος λίαν θερμοις εν ταις έκφράσεσιν ημών, ανάγκη 
νά εχη τό άπαιτούμενον κύρος.

( Ε π ί τ η  συνέχεια )

ΠΕΡΙ Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΑ Σ , ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, κ.τ.λ.

( Σιινέ^εια ce’,. 350. )

Π»ρ16ρίζης> χριΟής, βρώμης xzJ ·

Ή  βρίζα (σήκαλη) μετά τόν σίτον είναι ό σημαντικότε
ρος τών δημητριακών καρπών τών μερών μας. 'Η  καλάμη 
του προσφέρει εϊς τά κτήνη μίαν τών καλητέρων χλωρών 
φορβών (βοσκών), στρωμνήν έξαίρετον, και χρησιμεύει εις 
κατασκευήν τών πλειοτέρων άχυροπλέκτων έργων (π. χ . 
πίλων ψάθινων κτλ). Οί κόκκοι της είναι διά τά κατοικίδια 
πτηνά άξίολογος τ,ροφή. Γενόμενοι δ’ άλευρον προσφέρου- 
σιν άρτον δικαίως έκτιμώμενον διά τήν εύχάριστον γεΰσίν 
του και διά τήν ιδιότητα αύτοΰ νά μένη έπ! πολύ νωπός. ΓΗ  
βρίζα δέν φοβείται τά δριμύτατα ψύχη, και δλα τά έοάφη 
εινε κατάλληλα δι’ αύτήν, άρκεϊ μόνον νά ήναι καθαρά, 
καλώς αραιωμένα, κα! νά ηνε κάΟυγρα, Επιδίδει έν τού-, 
τοις κάλλιον εϊς τάς έλαφράς παρά είς τάς δυνατάς και 
αργιλώδεις γαίας. Ή  βρίζα σπείρεται κατά τό φθινόπωρον 
ποό τοΰ σίτου, κα! όσω τό κλίμα εινε ψυχρότερον, τόσφ 
πρωιμώτερον πρέπει νά καταβάλλωνται τά σπέρματα αύτης 
είς τήν γην. Θερίζεται δέ πεο! τάς άρχάς ’Ιουλίου. 'Γπάρ-
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χουσιν ομως και διάφορα ειδη βρίζης, τά όποια, ώς και τά 
τοϋ σίτου, σπείρονται έν καιρώ τοΰ εαρος.

Μετά τόν σίτον κα! τήν βρίζαν τό σημαντικώτερον τών 
σιτηρών είνε ή κριθή. Οί >.όκκοι αύτοΰ είναι εξαίρετος τρο
φή διά τά κατοικίδια ζώα. Μεμιγμένη μέ τόν σίτον ή τήν 
βρίζαν προσφέρει αρκούντως καλόν άρτον, άλλά μεταχειρί
ζονται αύτήν περισσότερον χονδροαλεσμένην πρός παρα
σκευήν τοΰ ζύθου ή πρός άποστάλαξιν. Τό άχυρόν της έκ- 
τιμαται πρό πάντων ώς ξηρά φορβή. Ή  κριθή σπείρεται 
£νίοτε έν καιρώ χειμώνος, συνηθές^ερον τό εαρ, έντός τριών 
μηνών ωριμάζει κα! τήν θερίζουσι περ! τά τέλη ’Ιουνίου. 
"Ολα σχεδόν τά έδάφη είνε κατάλληλα δι αύτην, άρκεΐ 
μόνον ή γη  νά ηνε καλώς αραιωμένη.

Ή  βρώμη χρησιμεύει ώς τροφή τών κατοικίδιων ζωων. 
Άπογυμνωθεΐσα τοϋ φλοιοΰ αύτης κα! χονδροαλεσθεΐσΧ 
προσφέρει τροφήν λίαν υγιεινήν. Τά αφεψήματα τής χον-  
δροαλεσθείσης βρώμης είνε χρήσιμα ώς μαλακτικά φάρ
μακα. Ή  βρώμη σπείρεται έν γένει κατά τό Ιαρ, καθώς ή 
?ιριθή, κα! θερίζεται ολίγον βραδύτερον αύτής. Έπιδίόε», 
« ς  ολ«ς σ-/ε5όν τάς γα ίας, κα! δέν έχει χρείαν τής αύτης 
^πιμελείας μέ τά άλλα σιτηρά.

Ή  μελίνη χρησιμεύει πρό πάντων ώς τροφή τών κατοι
κίδιων πτηνών. Οί κόκκοι αύτής μεταβληθέντες είς άλευ
ρον δίδουσιν άρτον χονδροειδή. Ε νίοτε  καλλιεργοΰσι τήν 
μελίνην, διά νά χρησιμεύση ώς λίπασμα. Τότε σπείρεται 
πυκνότερον, κα! παραχώνουσιν αύτήν είς τήν γήν κατά τήν 
άνθησιν.

Τό κεγχρίον δέν είνε τόσον σημαντικόν ώς τά άλλα σι
τηρά. Οί κόκκοι αύτοΰ γενόμενοι άλευρον, χρησιμεύουσιν 
είς τό νά κάμωσι πόλτον κα! ζυμαρικά, άτινα εινε καλή 
τροφή. Τά κατοικίδια πτηνά τρώγουσι κατά κόρον αύτό 
ĉkI παχύνουσιν. Τό κεγχρίον καλλιεργείται κα! ώς φορβή.
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Jlspi θιρισμοβ xal aJot/zov.

"Οταν οί κόκκοι τοΰ σίτου ώριμάσωσι κόπτουσι τάς κα- 
λάμας του, κα'ι ή πείρα μόνον διδάσκει τήν κατάλληλον 
στιγμήν διά ταύτην τήν έργασίαν, ήτις έφαρμοζομένη εις 
τά σιτηρά, ονομάζεται ιδίως θ ε ρ ι σ μ ό ς .  Οί Οεριστα'ι, διά 
νά κόπτωσι τάς καλάμας μεταχειρίζονται ή τό δρέπανον ή 
τήν άμην (xotv. κόσσαν). Τό δρέπανον είνε μεγάλη λεπιςέκ  
χάλυβος, πλατεία καί όλίγον κυρτή, προσηλωμένη ή έμπηγ- 
μένη εις τό άκρον μακράς λαβής. Ό  θεριστής κρατών άμ- 
φοτέραις ταΐς χερσ'ι ταυτην τήν λαβήν, διαβιβάζει τήν λ ε 
πίδα μέχρι τοΰ εδάφους τής γ ή ς ,  και ένώ έπαναφέρη αύτήν 
πρός τά δεξιά, ρίπτει έπί τής γής, δ,τι έκοψε. Αί καλάμαι 
οΰτως εύρίσκωνται διατεθειμένα', εις γραμμας καλουμένας 
δ ρ ά γ μ α τ α .  Συνάζονται έ'πειτα είς μικρούς σωρούς όνομα
ζομένους άμάλας (δεμάτια). Πολλάκΐζ τό δρέπανον εινε έ- 
φωοιασμένον μέ είδός τι πλοκοΰ ή άγρείφ >ης (τσουγγρά- 
νας), ήτις  συνάγει τά  κοπτόμενα χόρτα καί άποθέτει αύ
τά  τακτικώς έπί τών δραγμάτων, τα όποΐα σχηματίζου σιν 
οΰτω συνεχείς άμάλας.

Ή  άμη είνε έργαλεΐον σύνθετον έκ βραχείας λαβής άπό 
ξύλον καλώς έξωμαλυσμένον, καί έ /t λεπίδος μηνοειδούς 
συνήθως οδοντωτής ώς πρίονος. Ό  θεριστής κρατεί τό έρ
γαλεΐον μέ τήν δεξιάν χεΐρα, μέ τήν άριστεράν δέ λαμβά
νει μίαν δράκα (φοΰκταν) καλαμών, χωννύει τήν λεπίδα 
τής άμης εις αύτήν, καί σύρων ταύ την δυνατά πρός εαυτόν, 
κόπτει τάς καλάμας· τοϋτο δέ καλείται πριονισμός τοΰ σίτου_

Οί μικροί σωροί ή αί δέσμαι τών σταχύων ήνωμένων ό- 
μοϋ σχηματίζουτι δράγματα, τά όποΐα ό γεωργός μεταφερεΕ 
εις μέρος σκεπασμένου, είί τούς σιτοβολώνας η ύπό τό ά- 
μαξος-άσιον/Αλλοι συνενοΰσιτά δράγματα εϊς μεγάλους σω
ρούς καλουμένοτς θ η μ os ν ί α ς,τας οποίας σχηματίζουσιν εϊς 
τό μέσον τών άγρών,καί τάς όποιας προφυλάττουσιν άπό τήν 
βροχήν διά τίνος στεγάσματος έξ άχύρου συνισταμένου.

Δια νά χωρίσωσι τούς κόκκους άπό τών λεπύρων ή τοΰ 
φλοιού αύτών κοπανίζουσι τούς σ τά χυςμέ  τήν τυκάνην, cp- 
γανον συνιστάμενον έκ ούο ράβδων σκληροΰ ξύλου, αΐτινες 
εινε συνδεδεμέναι πρός άλλήλας διά λωρίων, καί τών όποιων 
ή έτίρα χρησιμεύει ώς λαβή. Αυτη ή εργασία άπαιτεΐ μ εγ ά 
λην δύγαμιν άπό μέρους τών έργ*τών.Είς τινα μέρηόμως δέν 
κοπανίζουσι τούς στάχυς, άλλ’άπος-αχίζουσιν ή άλωνίζου. 
σιν αύτούς κάμνοντες νά περιτρέχωσιν ίπποι ή βόες έπί 
Τ-^ν είς τό ύπαιθρον συσαηοευμένων σταχύων εϊς έ'δαφος στε- 
ρε'-ν καί σκληρόν, τό όποιον όνομάζουσιν ά λ ώ ν ι ο ν. Τό 
κοπάνισμα γίνεται καί διά μηχανών, αΐτινες κουφίζουσι 
τούς γεωργούς είς τό έπίπονον τοϋτο εργον καί συγχωροΰσι 
νά γίνεται αυτη ή εργασία έν σκέπη καί είς στ ιγμήν , ήτις  
ήθελε τοΐς φανή κατάλληλος.

Αικμίζουσι τόν σΐτον, τοϋτ’έστι άίραιροΰσιν απ’ αύτοϋ τα 
λεπτά άχυρα καί άποχωρίζουσι τούς αχρήστους κόκκους ή 
τάς μικρας πέτρας κινοΰντες ή σείοντες αύτόν είς είδός τι 
κανίστρου μεγάλου έκ λ', ,'ου κατεσχευασμένου καί λικμι -  
τηρίνυ λαλουμένου. Τοϋτο γίνεται καί διά μηχανών, αΐτινες 
έκτελοΰσι ταχύτερον ταύτην τήν έργασίαν,

Ο Π Ο Ι Μ Ε Ν  0 1 Ι Α Ι Σ ,

Ά βοάς, 6 έπονομαζόμενος μεγας, βασιλεύς τή ς  Περσίας 
ώποπλανηθείς ποτε έν τώ κυνηγίω ήλθεν έπί τίνος όρους, 
ένθα ποιμενόπαις έβοσκε τό ποίμνιόν του. Ό  παΐς έκά- 
0ητο ύπό τι δένδρον καί επχιζε τόν αύλόν. Ή  γλυκεία  μ ε 
λωδία τοΰ άσματος καί περιέργεια τις  έφεραν τόν βασιλέα 
πρός τό μέρος έχεΐνο, ή δέ φαιδρά καί εύφυής οψις τοΰ παι
διού ήρεσεν είς αύτόν παραπολύ· ήρχισε λοιπόν νά άποτεί- 
νη είς αύτό διαφόρους έρωτήσεις, καί αϊ ταχεΐαι καί κατάλ. 
ληλ°ι απαντήσεις τοϋ τέκνου τούτου τής φύσεως, όπερ άνε«
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ού5εμιδς διδασκαλίας έΤχ·ν αύξηθη έν τώ μεσω του ποι
μνίου του, εφεραν εις θαυμασμόν τον βασιλέα. Έ ν  τώ με
ταξύ τούτω ήλθεν ό Βεζίρης αύτοΰ. «Πρόσελδε, Βεζίρη, 
είπε πρός αύτόν ό βασιλεύς, κα'ι είπε μοι, πώς σοΙ φαίνεται 
τό παιδίον τοΰτο». Πλησιάσαντος τοΰ Βεζίρου, ό βασιλεύς 
προέτεινεν έ* νέου τάς έρωτήσεις του καί τό παιδίον άπήν- 
τησεν εις όλας ώς πρότερον. Ή  άφοβία αύτοΰ, ή ύγιης του 
κρίσις καί ή ευφυής παρρησία τισοϋτον κατέδελξαν τόν βα
σιλέα καί τόν Βεζίρην, ώστε ό πρώτος άπεφάσισε νά τό πα
ραλαβή μεθ’ έαυτοΰ καί νά τό βάλη νά διδαχΟη, διά νά πα-  
ρατηρήση τί εμελλον ν’ άποβώσιν υπό της διδασκαλίας 
διαμορφ©ύμενα τά ώραία ταϋτα φυσικά πλεονεκτήματα.

Καδώς αγροτικόν τ ι  ά^δος, τό όποιον ό κηπουρός άποσπα 
άπό τό αυχμηρόν αύτοΰ έδαφος, κα; φυτεύει είς καλλιτέ- 
ραν καί παχυτεραν γην, έν βραχεί διαστήματι δ'.ανοίγει τον 
κάλυκα αύτοΰ, καί αναλαμβάνει στίλβοντα χρώματα, ούτω 
καί ό παΐς άνεπαισθήτως άνεπτύσσετο είς άνδρα κεκτημένον 
μεγάλας άρετάς. Ό  βασιλεύς ημέρα τη ήμερα ηΟνόεε αύτόν 
περισσότερον, τώ εδωκε τό όνομα Ά λ λή -β έη ς  καί άνέδειξεν 
αύτόν μέγαν δησαυροφύλακά του.

Ό  Ά λλή -βέη ς  έκέκτητο πάσας τάς άρετάς, αίτινες είναι 
δυνατόν νά συνέλθωσιν έπί τό αύτό, άμεμπτος κατά τά ήδη 
αύτοΰ, πιστός καί φρόνιμος έν τώ  άξιώματί του, έλευδε- 
ριος καί μεγαλοπρεπής πρός τούς ξέν3υς, ευπροσήγορος είς 
όλους, οΐτινες έζήτουν τι παρ’ αύτοΰ, καί άν καί ήτο ό α γα 
πητός τοΰ βασιλέως, επιεικέστατος καί λίαν ταπεινόφρων. 
"Ο,τι όμως πρό πάντων άνεδείκ^υεν αύτόν μεταξύ τών αύ- 
λικών τής ΙΙερσίαςήτο ή άφιλοχρηματία του, διότι ούδέ- 
ποτε έδέχετο νά άνταμείβωσι διά χρημάτων τάς ύπηρεσίας 
του· αί άγαδ^εργίαι αύτοΰ ειχον ώς καδαρωτάτην πηγήν 
τήν έπιδυμίαν τοΰ νά κάμνη καλόν είς τούς άνδρώπους. 
ΙΙαρ’ όλας όμως αύτάς τάς άρετάς δέν διέφυγε τάς συκο
φαντίας τών αύλικών, οΐτινες εβλεπον μέ κρύφιον φδόνον

τήν ΰψωσιν αύτοϋ. Ουτοι τώ έστηνον παντοειδείς παγίδας, 
καί προσεπάδουν νά καταστήσωσιν αύτόν ύποπτον παρά τω 
βασιλεΐ. Ά λ λ ’ ό Σάχης Ά β β ά ςή το  ήγεμών σπανίων ιδιω
μ ά τ ω ν  ύποψία καί δυσπιστία διά τήν μεγάλην αύτοΰ ψυ
χήν  ήτο πολύ μικρά, καί ό Ά λλή-βέης  διετέλει έν ύπολή- 
ψει καί αναπαύσει, έρόσον εζη ό μεγάδυμος αύτοϋ προ
στάτης.

Κατά δυστυχίαν ό μεγας ούτος βασιλεύς άπέδανεν, καί ό 
διαδεχθείς αύτόν Σάχης Σεφή, έφάνη κατ’ άρχάς οτι Οά ί- 
κανοποιήση τά παράπονα τών λαών αύτοΰ. Έ ν  τούτοις ύ- 
πήρξεν ολως έναντίος τ:ϋ προκατόχου του, πλήρης δυσπι
στίας, σκληρότητος και φιλαργυρίας. Τοιοΰτον κυριάρχην 
έπερίμενον οί εχθροί τοϋ Ά λ λ η ,  καί αμέσως έξύπνησεν ό 
κοιμώμενος φδόνος αύτών. Άνέφερον καδ’ έκάστην διαβολάς 
κατά τοΰ θησαυροφύλακος, είς τάς οποίας ό βασιλεύς κατ’ 
άρχάς δέν εδιδε προσοχήν, μέχρις ότου περίστασίς τις επι
θυμητή είς αύτούς έφάνη ότι δικαιολογεί τάς κατηγορίας.

Ό  βασιλεύς έπεΟύμησε νά ίδη πολύτιμόν τινα άκινάκην, 
τόν όποιον ειχε λάβει ό Σάχης Άοβάς παρά τοΰ ήγεμόνος 
τοϋ Τουρκεστάν ώς δώρον, καί τόν όποιον ύπεμνησαν είς 
αύτόν αύλικοι τιν,·ς. Ό  άκινάκης δέν εύρέδη, άν καί έν τοΓς 
καταλόγοις, ούς άφήκεν ό μέγας Ά ββάς, ήτο σεσημειωμέ- 
νος, ώστε ή ύποψία τοϋ Σάχου Σεφή επεσεν έπί τοϋ δησαυ- 
ροφύλακος, ότι ουτος τόν είχεν υπεξαιρέσει. Τοΰτο ήτο, τό 
όποιον έπεδύμουν οί εχθροί αύτοΰ, έδιπλασίασαν τάς προσ- 
βολάς αύτών καί παρίστανον αύτόν ώς τόν μοχθηρότατον 
απατεώνα. «Ώκοδόμησε πολλά παλάτια πρός υποδοχήν τών 
ξένων, ελεγον ουτοι, καί άλλά δημόσια κτίρια κατεσκεύα- 
σε μέ μεγίστας δαπάνας. "Οτε ήλθεν είς τήν αύλήν, ήτο 
πτωχόν παιδίον, καί όμως ήδη κατέχει άμέτρητα πλούτη· 
ΙΙόθεν θά ήδύνατο νά εχη όλα έκεϊνα τά  πολυτελή π ρ ά γ 
ματα, έκ τών όποιων έχει πεπληρωμένην τήν οικίαν αίτοΰ,’ 
έάν δέν έκλίπτε τόν βασιλικόν θησαυρόν; «Τήν αύτήν στιγ->
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μην, καθ’ ήν οί έχθρο! αύτοΰ τοιουτοτρόπως τόν έκατηγά- 
οουν, ό Ά λλή -βέη ς  προσηλθεν ένώπιον τοΰ βασιλέως, κα'ι 
αμέσως ουτος μετά οργίλου  βλέμματος είπε πρός αύτόν 
«Ά λλή  βέη, ή άπιστία σου έγνώσθη, άπώλεσας τό αξίωμά 
σου, κα! σο! διατάττω, εις διάστημα δεκατεσσάρων ήμερών 
νά δύσης λογαριασμόν». Ό  Ά λλή-βέη  ς δέν έδειλίασε, διότι 
ή συνείδησίς του ήτο καθαρά, έσκέφθη όμως, πόσον κινδυ
νώδες Οά ήτο νά άφήση εϊς τούς εχθρούς του διάστημα δε
κατεσσάρων ήμερών, έν τω μεταξύ πριν ή απόδειξη τήν άτ 
θωότητά του. «Κύριε, ειπε πρός τόν δασιλέα, ή ζωή (χου 
είναι εϊς τάς χεΐράς σου. Ε(μ! έτοιμος τάς κλεΐς τοΰ βασι
λικού θ/]σαυροΰ, κα'ι τά σύμβολα τής στολής τοΰ αξιώμα
τος, άπερ μο! έχεις δώση, σήμερον ή αΰριον νά καταθέσω 
πρό τ;ΰ  σου θρόνου, έάν διά τής παρουσίας σου τιμήσης 
τόν δοϋλόν σον»,

Η  άπαίτησις αΰτη έφάνη λίαν αρεστή εϊς τον βασιλέα^ 
τήν παρεδέχθη κα! αμέσως έπεσκέφθη τήν άλλην ήμέραν 
τήν αίθουσαν τήν περιέχουσαν τούς θησαυρούς. Τό παν ή~ο 
εις πληρεστάτην τάξιν και ό Ά λλή -β έη ς  διεβεβαίωσεν αύ_ 
τόν, οτι ό Σάχης Ά ββάς είχε λάβη έκεΓΐεν τόν λεί~οντα  
άκινάκην, και διά τών άδαμάντων αύτοΰ διατάξη νά κοσμή- 
σωσιν άλλο τι κειμήλιον, χωρ'ις έν τούτοις ν’ άναφέρη τοΰτο 
έν ταΐς σημειώσεσιν αύτοΰ. Ό  βασιλεύς δέν ήδυνήθη ν’ άν- 
τιτάξη τι είς αύτά. Ά λ λ ’ ή δυσπιστία είναι άδικος, κα'ι θεω. 
ρεΐ έαυτήν προσβεβλημένην, άν κα'ι είς αύτάς τάς έσβ?αλμέ- 
νας της εικασίας εύρεθή ήπατημένη. Έσκέφθη νά προβάλ'ή 
ττρόφασίν τινα, κα! ήκολούΟησε τον θησαυροφύλακα είς τήν 
οικίαν αύτοΰ, διά νά εΰρη έκεΐ τά άφθονα πολύτιμα πράγ
ματα, περι τών όποιων ώμίλησαν πρός αύτόν οί αύλικοί του. 
Πρός μεγίστην όμως Ικπληξίν του κα! έδώ τό παν ήτο διά
φορον (άλλοιον). Κοινά έπιβλήματα έκάλυπτον τούς τοίχους 
τά  δωμάτια δι’ ούδενός άλλου ήσαν ηύτρεπισμένα παρά διά 
<Γών άναγκαιοτέρων οικιακών επίπλων κα! αύτος ό Σεφή ώ-.
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φειλε νά στοχασθγ) (συμπεράνη), ότι χωρικός τις μέτριας 
τάξεως θά είχε κατοικίαν πολυτελεστέ^αν ή ό Οησαυροφύ- 
λας τοΰ κράτους του. ’ΗσχυνΟη διά τήν δευτέραν ταύτην 
απάτην, κα! ήθελε νά αναχώρηση, ότε αύλικός τις εδειξε 
πρός αύτόν θύραν τινά προς τό τέλος τοΰ εξώστου, ήτις  
ήτο κεκλεισμένη δι’ ισχυρών σιδηρών μοχλών. Ό  βασιλεύς 
ήλθε πλησιέστερον κα! ήρώτησε τόν Άλλή-βέην τί διετήρε* 
εντός τόσον ισχυρών κλείθρων κα! μοχλών. Ό  Ά λ λ ή -β έη ς  
έφάνη συγκεκινημένος, ήριθρίασε πολύ, έπανήλθεν ομως είς 
εαυτόν κα! ειπε* «Μεγαλειότατε έν τούτω τώ δωματίω οια- 
φυλάττω τό άγαπητότατον όπερ έν τώ κόσμω έ'γω, τήν 
αληθή μου ιδιοκτησίαν. Παν ό,τι εχέις παρατηρήση έν τη 
Gixioc ταύτη, ανήκει είς τόν βασιλέα, τόν κύριόν μου, ό,τι 
περικλείει τοΰτο τό δωμάτιον είναι ίδικά μου, άλλ’ είναι 
μυστικόν τι, σέ παρακαλώ, μή έπιμένης (μή άπατης) νά 
το ιοης.

Ό  αγωνιώδης ουτος τρόπος έφάνη είς τον καχύποπτον 
Σεφή ενδειξις τής ένοχης, κα! διέταξεν αύτόν μετά σφο
δρότατος νά άνοιξη τήν θύραν.

Τό δωμάτιον ήνοίχθη, κα! είς τό άνοιγμα αύτοΰ αίφνης 
καρετηοήθησαν τά έξης: τέσσαρες λευκό! τοίχοι, μία ποι- 
μενική ράβδος, είς αύλός, εν πενιχρόν ένδυμα κα! μία ποι- 
μενική πήρ3· αύτο! ήσαν οί θησαυρό!, τούς όποιους οί σίδη
ροι ουτοι μοχλο! εκρυπτον. "Ολοι οί παρόντες έθαύμασαν, 
κα! ό Σάχης Σεφή διά τρίτην φοράν εύρέθη κα^ησχυμμένος, 
ότε ό Ά λλή-Βέη ς μετά μεγάλης αιδημοσύνης ώμίλησε 
τοιουτοτρόπως. «’Ισχυρέ βασιλεύ, οτε ό μέγας Άββάς μέ ά- 
πήντησεν έπί τίνος όρους, ένθα έποίμαινον τό ποίμνιόν μ,ου, 
όλος μου ό πλούτος ήσαν ταΰτα τά πενιχρά πράγματά. 
Έ ξ  έκείνσυ του χρόνου διαφυλάττω αύτά ώς τήν μόνην 
ιδιοκτησίαν μου, ώς μνημεΐον της εύτυχοΰς παιδικής μου 
ηλικίας, κα! ό μεγάθυμος ήγεμών υπήρξε πολύ άγαθώτε- 
ρος, ή ώς-ε νά Οελήση νά μοΰ τήν άφαιρέση. Ε λπ ίζω , Μεγα- 
λειότατε, ότι κα! σύ δΐν θέλεις μο! τήν άφαιρέση, και ΟάμοΙ



νας καλάδας, δπου, εί καί πτω χός, η μην εύτυχές-ερος,παρα 
τώρα έν τη πλουσιότητι της αύλής σου».

Ό  Ά λ λ η ς  έσιώπησε, δλοι δέ οί περιϊστάμενοι συνεκινή- 
θησαν μ έ /ρ ι  δακρύων. Ό  βασιλεύς έξέβαλε τό ένδυμα του 
και τό έπεθηκεν έπ’ αύτοΰ [δείγμα υψιστης τιμής). Ο οΟο- 
νος και αί συκοφαντίαι έτιμωρήθησαν μετ αισχύνης, και 
ώφειλον νά μή έγερθώσι πλέον ούδέποτε κατα τοΰ εύγενοΰς 
τούτου. Ό  Ά λ λ η ς  έζησεν έπι πολύ καί άπελάμβανε τήν α
μοιβήν τών αρετών αύτοΰ. Α γ ά π η  και σέβας, ένοσω ε*,η, 
δάκρυα δέ μετά τόν θάνατόν του ή σ α ν  οίσιωπηλοΐ έπαινοι επι 
■τοϋ τάφου του. *Ολοι οί κάτοιχοι της πολεως συνωοευσαν 
τήν κηδείαν του καί ακόμη ίίς τό στόμα τών μεταγενες’ξτ 
ρων προσαγορεύεται ό εύγενής καί άφιλοκεροής Αλλης.

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α ,

Ε ις π α λ α ιτ ά τ τ ιν  ε π ο χ ή ν  υπήρξα  νεανίας  
ά ν ά π λ ε ω ς  οΕησεω; καί  απερισκεψία?.
Τήν τ ό λ μ η ν  ρ.ου α ν α π ο λ ε ί  και το δ υ σ τ ύ χ η μ α  μου  
σήμερον νή το;  τ α π ε ιν ή  φέρουτκ τ  ονου ά  μου .  ^
Τ ο δεύτερον και τρίτον  μ.ου γ ρ α « μ α  ανισω; χασω,.  
ε π α ίτ η ν  π ε ρ ιλ ά λ η τ ο ν  θά σοί παρουσιασω.

Γ Γ Ι Φ Ο Σ .


