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ΠΕΛ Λ ΙΚΟ Τ.

λφοϋ οι Κύριοι Δέ-Αατούρ χαί Μαρονκέλλ/)ς συνέγρα
ψαν τήν βιογραφίαν τού παραδόξου άνδρό; τοϋ συγγράψαν- 
τος τάς yv-laxdc τον, δέν Ιμενεν άλλο εις τόν Ελληνα 
μεταφραστήν νΐ μόνον νά έρανισθη U  τούτου ο τα νομίζει ότι 
δύνανται νά ένδιαφέρωσι τδν Ελληνα αναγνώστην, έπιθυ- 
μοΰντα να γνώρισε; πλησιέστερα τήν πατέρα τ ΐ ς  έξ Αριμι- 
νία Φ ραγχίσχης.

ό  Κύριος όνοράτος Πέλλικος είχεν εκτός τοΰ Σιλουίου 
καί δυο άλλους υιούς καί τρεις θυγατέρας. Εως δέ άπό 
τής πρώτης του ηλικίας έμαθεν ό Σιλοόϊος να ύποφέρει μέ 
άςιοπρέπειαν καί καρτεροψυχίαν τάς καταδρομάς της 
■™χη;> διότι δ πατήρ του deo'po ίμενος ίκ  τών βασιλιδών, 
«πΐ της Γαλλική; έπαναστάσεως, συνηριθμήθη μεταξύ τών 
καταδιω*ωμέ«ων, δθεν ζητών άσυλον περιεφερετο εις τάς 
κοουφάς τών Αλπεων αύρων μεθ’ έη,τοϋ τά τέκνα του καί 
τήν Εγκυον συμβίαν του. Αλλ’ όταν ή τύχη έδείχθη εύμενε- 
«τέρα ύπέρ τών βασιλικών, 6 οίκος τού Κυρίου όνοράχου 
τότε έ^εωρεΐτο ώς άσυλον. Είς τόν οίκον αύτοΰ Χαί ol 
άνθρωποι αυτοί τοΰ εναντίου πολιτικοί χοώματος έθεώρουν 
ίαυτοΰς ασφαλείς, γινώ,κοντές καλώς δτι ή εύγενής ψυνή 
τοΰ Κυρίου όνοράτου δέν ήρώτα ποτέ τούς ναταδιωκω- 
μ*νους Εις ποίαν μερίδα ανήκαν.

Αγνότης ηθών, φιλοξενία, «5ιά>βιπτο< έξασκησις της 
πρδς τόν πλησίον εύαγγελ.κής αγάπης ( καί πλησίος δέν 
«εωρειτο μόνος ό βασιλικές χριστιανός, άλλά πας άνθρω

πος και πρό πάντων πάς δυστυχής ) Α κ α θ ίσ τ ω ν  τόν οίκον

όπου ό Σιλούϊυς έγενν^θή καί άνετράφη ναόν πασών τών 
κοινωνικών αρετών, έντεϋθεν ήρξατο ή λατρεία τής στορ
γής τήν όποιαν αείποτε ετρεφε πρός τοΰς γονείς του δ 
Σιλουί·>ς και τους οποίους ε^ιάζετο να αναγνωρίζη ώς τους 
καλυτέρους τών ανθρώπων. Μολονότι δε ουτοι η σαν θρήσκοι 
συνεδέοντο δμω; μέ τόσην στενήν φιλίαν καί μέ άλλους 
τιμίους χαίτοι «θρήσκους, ώστε τά τέ<να τοΰ Κυρίου όνο
ράτου έσυνείθισαν είς τήν άνεξιθρεισκείαν, καί άπό τους γο
νείς των εω; έξ άπαλών ονύχων εμαθον νά μήν έχθρίύων- 
ταί τινα % μόνη* τήν πρόληψιν, τήν κακίαν καί τήν αδι
κίαν· μολονότι καί αυτή Αέχθρατων συνωδεΰετο μέ αγάπην 
πρδς τοΰς προληπτικούς αύτοΰς, τούς κακού; καί τούς άδικους,

ή  μητηρ του σωφρων καί φρονίμη έλάμβανεν άρορμήν α π ’ 
δποιονδηποτβ μηδαμινόν οικιακόν σύμβαμ* δια νά νουθε
τήσει τούς περί αύτήν, καί αί νουθεσίαι της έγένοντο μ* 
τοσαύτην εύμένειαν, σωφροσύνην καί ευκολίαν ώστε δέν έβά
ρυναν ουτε αύτήν ούτε τούς άκροαζομένους· ησαν ώφέλειχι, 
αί'ανες έφαίνοντο γινόμεναι άκρομελετήτος καί φυσικώςπώς. 
Είς τοιαύτην σχολήν εσχηματίσθ» καί άνεπτύχθη ή ψυχή 
του Σιλουΐου ! ή δέ ψυχή αύτου, δταν λαλη περί τής μη
τρός του, φαίνεται ώς εύσαρκος καί ζών ΰμνος λατρείας πρός 
τόν Θεόν είς τά πλάσματά του.

Αλλ’ δ Σ.λουΐ'ΐς τόσον εύτυχής είς τήν ανατροφήν τής 
ψυχής του έχρειάσίη νά υπερπηδήσει πολλούς σωματικούς 
κίνδυνους. Φιλάσθενος πάντοτε μ ό λ ι; έξήρχετο άπό μιας 
θανατηφόρου άσθενείας, καί σπέρμα άλλης νέας άνεπτύσ- 
σετο έντός τοΰ σώματός του, ώστε οί Ιατροί διετείνοντο 
δτι εις το έβδομον έ'τος τής ήλικίας του επρεπε νά άπο- 
θανε£ δταν δε τό έβδομον ετος άφικνύετο καί τό πα ιδί 
έζη έλεγον, η ένίκησε τό πρώτον έπταετίς οτάδιον· άλλά
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» δέν νικά χα ί τό δεύτερον είς τό δέκατον τέταρτον Ιτος 

,  άποθνη'σκει. » Α λλά κ α τ’ ευτυχίαν κα ι ί  δίυτέρα ώ; καί 
* τρ ίτη  Ιατρική πρόρρητις άπϊδείχθτισχν ψευδείς, μολονότι 

οφείλω νά μη παρασιωπήσω δ τ ι και βίς τήν ήοικήν ήλι- 

κίαν του δέν ητον όλιγότερον φιλάσθενος άφ ' δ ,τ ι ίτ ο ν  εις 

τή ν  νηπιότητά του, Α λλά τ ό τ ε 'ή  μητρική στοργή ητον 

*ίς δλην τήν άκμήν τη ς . Μβτά τή ν  πρώτην έπταετή  π ε 

ρίοδον τής ήλικίας του, τότε δταν καί Ιατροί καί Ιερείς 

άπ ελπ ιζόμ ίνο ι περί της ζωής του τόν π α ρη τουν,ή  αγαθή 

μ»ίτηρ πλησιάζουσα τους μαστούς τη ς  είς τό  μ όλ ις  πνέον 

τίκνον τη ς έπροσπάθη να τό βιάση νά θηλάση, τό π α ιδ ί 

έθήλαζε καί οδτω κ α τ ’ άρχάς ηνοιγε τους οφθαλμούς του, 

κα ί τέλος άνελάμβανε. Ποιος δθεν δύναται νά άρνηθ} δ η  

i  μη'τηρ του τόν εδω τε τοσάκις νέαν ζω η 'ν;
ό ρ ε ίλ ω  νά μήν άιτοσιωπη'ϊω μίαν μεγάλην ψυχολογικήν 

άλιΠειαν· έάν ζη τώ  νά έξηγη'τω  όποία είναι σήμερον ή 
ψυχή τοϋ Σιλουίου ίθ ελ α  άμελιίσει νά τήν εξετάσω εις 

τήν άρχήν τη ς . Ε ίς α ύ ϊήν εύρίσκομεν τήν αληθή καί α ρχι

κήν α ιτ ίαν  της α γ ω γ ή ; τήν οποίαν ίδειξβν ώ ; άνήρ, ως 

π ο ιη τής, ώ ; υιός κα ί ώς π ο λ ίτη ς . έ * τ ο τ ε  6 ήρω ; μας 
ίβλεπε τό πρόσωπον τοΰ θανάτου δχ ι μόνον μέ αδιαφορίαν, 

ά λλά  καί μ ’ εΰχαρίστητιν' * 0  θάνατος κ ατ’ αύτόν η το τό 

τέλ ο ; μ ιας σκληρας μ ά χ η ;, δθεν καί πολλάκις άφόν έφ 'ϊα- 

oev είς ώριμον ηλικίαν είπεν, ο ή ώραιοτέρα ήμίρα  τ ή ; ζω ής 

» μου θέλει εΐσθχι εκείνη, καθ’ ην θχ άποθάνω I »

έ ν  τούτοι; είς τα μεταξύ τή ς μιας καί τής άλλη ; άσθε- 
νείας διαστνί'χατα, δ Σιλούΐο; καί ό Αουίσιο; (ό μεγαλκίτε- 
ρος αδελφός του ) έτπούδαζαν τα  στοιχειώδη μα*)η'ματα 
χ χ τ " οίκον ύτό τήν διεύ^υνσιν ένό; Ιερέως, κχι ήτοιμα,οντο 
ί ι \  τας έξίτάσεις τ δ  1 δη'ίοσίων σχολείων δια να μετα- 
βώτι άπό μιας ε ί; άλλην τάξιν. Μέρος τών μαθημάτων των 
άτετέλει καί ή άπ^στήθησις καί άπχγγελία  ποιητικών συγ
γραμμάτων τοΰ πχτρός των, ‘Οτοΐον δέ φ ’ος εξη-ρθη άπό 
τούς σπινθήρας τούτους! ό μίν Λιυΐσιος συνέγοαψεν κομφ- 
S ίας οχι ευκαταφρόνητους, ό δ* Σιλούΐις είναι ά να ΐτ ιρ ^τω ; 
6 πρώτος Δραματουργός τής σημερινής Ιταλίας, Λ’'κ* 
μόλις έτών τήν ήλικίαν άπεπειράθη να σχεδιάση τραγφ^ίαν !

Περί τήν έποψήν ταύτην ό Κύριος όναράτος ΰπήγεν εις 

τό  Πινερόλο δπου είχε συστήσει κατάστημα μ ετα ξοπ λ χσ ίχς. 
έντεΰΟεν έπομένβ»; μετέβη οί*ογενειακώς είς τήν Ταυρυ- 

νίαν δπου διωρίσθη ίιτάλληλος τής Κ<ιβερνι{σεως.

Πριν παραιτη'σω τ>,ν ν/ιπνό·πιτ< χ ϊ > συγγρχφε'ως μας, 
δέν είναι νομίζω άπω σκοποΰ νά σημειώσω έν είδος ήθικής 
άσθενείας εις τήν όπδίαν πολΰν χρόνον ΰπέπεσε. Κατά 
συνέπειαν ενός φόβου ιόν όποιον άπαξ ίίχε λάβει1 κατά π ά 
σαν έτπέραν περί λόχνων άφάς Ιβλεπε παράδοξα φαντάσ
ματα περί αύτόν κινούμενα, άκόμη δ Ι καί άφοΰ έφεραν τά 
φώτα έξηκολούθη νά τά βλέπη είς τήν γωνίαν εκείνην τ<Α 
δωματίου ήτις καλώς δέν έφωτίζετο* τότε τό παιδίον ίρχι* 
ζε τους άτελευτη'τους κλαυθμούς του οϊτινες έ^ράγιζαν τήν 

καρδίαν τοΰ δστις τοί»ς η<ουε. 6  προ μη'τηρ του τόν ήρ a- 
τοΰσεν όποΤον σχήμα εϊχον τά ωχρά αύτά φαντάσματα* 
ο τό σχήμα τή ; προμητρόί μου, * άπεκρίνετο τό παιδίον.
0  περίστατις αυτή δέν εξηγείται άραγε έκ τής συμπτώ- 
σεως τοϋ δτι ή προιιήτηρ αύτοΰ είχε μυστυριώδές τ ι καί 
άνόητον βιβλίον, τό όποΐον τό παιδίον έξησ^ενημίνον άπ^ 
τά συνεχή νοσνίματά του, όταν άνεγίνωτκε τήν ήμέραν έξτί- 

π τετο  ή κεφαλή' του ;
έν  τούτοι; ή δημοκρατική Κυβέρνησις έσυττίδη είς τήν 

Ιταλίαν, τό φιλοδίκαιον δέ τοΰ Κυρίου 0  ορχ'του, ό&ηγου* 

μένου δj \  ά ?{0 τους νόμους τών άνθρωπων, άλλ. αιτό τά ί 

άρχάς τής αιωνίου δ ικ ιιο τ ίνΊς , ( λ μονη παραδοχή τής 
δποί*ς άπβκαθιττά δικαίαν πασαν κοινωνίαν όποιουδτίϊτοτ* 

καί άν ηνχι πολιτικοί χρώματος )  τόν Ι*αμε νά άναγνω^ 
ρισθ ι̂ ώς τόν καλη'τερον τών άνθρώπων τ7,ς βασιΜ κής όζον- 
αίας, καί συνάμα τόν Ικαμ ί νά χαιρετηθ^ καί ώ; τόν κα- 
λητερον τών άνθρώτων τή ; δημοκρατία  ς. Καθώς τόν 
ύιιηγόρευ! τό χρέος τοΰ πολίτου, συχνάκις παρευρΒκιτβ 
είς τάς συνελεύσεις δπο^ ό λόγος του δέν είχεν % μόνον 
2να σκοπόν, εκείνον, λέγω , του νά βυντελέιη είς τήν κοι
νήν ευδαιμονίαν τήν άτοτελοΰοαν έκείνην τδ ν  άτόμων. ‘Ο 
κάλλιστος δέ ουτος πολ ίτη ; μετέβαινεν εί; τάς συνελεύ
σ ε ι ς  συνοδευόμενος πάντοτε άπό τά μικρά τέκνα του τόν 
Λ out nov καί τόν Σ λού ϊιν . Τοιουτοτρόπος έ τελειοποίησαν 

άαφότεροι οί νέοι ουτοι τό σχολεΐον τής δ/ιμ '.σία; δικαιο
σύνη;, τό σχολεϊον τή; πρακτικής καί θεωρητικής ή^ι«.ής, 
τό  ότοϊον ε°λεπιν καθεκάστην έκτελοόμενον έντός και έκ- 
τός τής οικία? των Π χ , άλλος ίΠελε νομίσει περιττήν τήν 
συνεδρίασιν δύο παιδαρίων *ίς ι?.·, δημοσίας {κε'.Μας συνι· 

δριάτ»ις, « τ ί  καταλαμβάνουν ; αύτά, » έρωτα- δλα τά  κ» - 
ταλαμβάνουν. Από τά ; πολλές δέ άναρ νοσείς τής έτ*ο- 
χ ή ;έ  (ΐίνης,ή  άνάμνησις τών δ.ψοσίων συνεδριάσεων έγέν-
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ν,σε τόσας βαΟιΐας ρζα ς εί; τήν καρδίαν τοΰ Σιλουίου ώς-ε I
*αΐ στίμερον όμιλεϊ περί αύτών ώς νά ηκοι.ε τους ρήτορας 
αγορεύοντας καί χειρονομοΰντα(, καί τ/,ν ουζη'τηοίν τών 
ίημοσίων πραγμάτων ώς νά ήτο τής ωρας. Λημοσ'α συ- 
ζτ,τησις -τών δημοσίων συμφερόντων εντυπώνει είς τόν πο
λίτην έντύπωσιν τήν όποίαν αιώνες δέν δύνανται νά ί(;α- I
λίίψωοιν. ‘Οποίον δέ μαθημα είναι τοΰτο διά τάς Κυβερ
νήσεις ίκείνας δσαι νομίζουν δτι ό Λαος δεν είναι είσέτι είς I 
κατάστασιν να κρίνη περί τών συμφερόντων του, ή δέ όημο- 
σία συζη'τησι; είναι επιβλαβής δί αύτόν I Πας λαό; καί I 
αύτός δστις λύει τά δεσμά του οφείλει νά άρχήση ένωρί.ς 
νά «υνοικειοΰται μέ τήν Κυβ/ρνησίν του, διότι ή έχιμύθεια I 
φυσική συνέπεια τοΰ φόβου και αδελφή τής υποψίας φέρει I 
άναγκαίως τήν αδιαφορίαν άν οχι καί τό μίσος χατ αύτής.

Αφού τέλος ό Σιλοΰΐο; εφ^ΐασενεί; τήν Ταυρυνοίαν έξηκο- 

λοΰθει τας σπουδάς του- προς δέ άπήγγειλε καί κωμωδίας 
μετά τών άδελφών αύτοΰ καί άλλο.ν όμιλίκων του καί 
άμφοτέρων τών φίλων, ένταΰΟα όε πα^ει ί  νηπιακη I 

ήλικία τοϋ Σιλουίου.
Μεταξύ τών νέων καί νιανίδων δσαι συνυπεκρίνοντο μετ 

αύτοΰ, άνεκάλυψε μίαν καρδίαν πρός τήν όποίαν ήσθάνετο 
ώς νά έφελκύετο μέ περισσοτέραν βίαν, ηράσθη μετά τής 
Μ,αρολίνης ητις μετ’ ού πολύ έτελβύτησε περί τό δεκατον 
τέταρτον τής ήληκίας της. Αυστηροί τινες κρητικοί'μόλις 

άχαντώσιν έρωτικόν τ ι μέρος εύθΰς φωνάζουν, « Ιδοΰ μυ9ι.
> στορικόν διήγημα, s σχεδόν ώς νά ήσαν ό ερως καί ή 
παίησις παρά φύσει πράγματα, καί ώς νά μήν έπρεπε νά 
Υπάρχουν είς τάς βιογραφίας άνδρών η μόνον δσα είναι 
γραμμένα είς τά  βιβλία. Α λλ’ άλοίμονον είς τά βιβλία 
έκεϊνα δσα είναι παραφύσει! Λς έρωτήσω δμως καί τους 
αόστηρους τούτους φιλοσόφους, πιστεύουν άραγε δτι ή άνά- 
μνησις τοϋ παιδικού τούτου έρωτος έπεσκέπτετο πολλάκις 
τόν δέσμιον τής^Σπιλβέργης; δτι τόν άπησχόλει μελαγχο- I 
λικώς πολλάς ώρας καί πολλάς ήμερας κατά συνέχειαν ■ 
καί δ τ ι τέλος κατά τήν έπέτειον ήμέραν τής τελευτής τής ] 
Καρολίνης μία είδικωτέρα καί θερμωτέρα προσευχή άπευ- 
Ούνετο πρός εκείνην ήτις αιωνίως άναπαύεται είς τους 

κόλπους τοΰ ΘεοΟ ;
έ κ  τούτου πας τ ις  καταλαμβάνει τήν αίτίαν διά τήν 

όποίαν ή Σπιλβέργη δέν έφαίνετο τόσον έρημος είς τάς 
ερωμένας ψυχάς είς τήν τοΰ Σιλουίου, καθόσον τό έξωτε”

ρικόν της τήν έπαρίστα είς τους σωματικούς οφθαλμούς. 
Οποίας δέ άγνάς ήδονάς ( καί συνάμα οποίας σκλτράςόδύ- 
νας! ) έσ^ημάτιζεν ή φαντασία τών ένοικούντων ! Καί 
δμως διά μόνης τής βοημίας τής φαντασίας έδύναντο o‘ 
άθλιοι νά σχηματη'σωσιν έν έαυτοΐς μίαν Ιδατίχη?- ζωηκ 
έχουοαν τας τύχας άπάσης τής πραγματικής ζωής. Τήν 
Ιδανικήν δέ έκείνην ζωήν διηρουν είς ζωήν μεΛ έττ,ζ  καί 

ζωήν έΐερ-γε.ας.
Ιδού Εις τ ι ουνίστατο είς τους φυλακωμένους τής Σπιλ· 

βέργης ή ζωη τής μ εΛ ίτη ς . έπειδή  εί; τους δεσμίους δέν 
έσυγ/ωροΰντο βιβλία ή τρόπος ούδείς τής γραφής, ήναγκί» 
ζοντο διά μηχανικών τινων κανόνων, ευκόλως σχηματιζο- 
μένων άπό πασένα κατ’ αρέσκειαν νά διαιρούν είς διαφό
ρους κλάσει; δλας τάς άνθρωπίνας γνώσεις. Συγκαταλέ- 
γοντε; δέ εντάξει δλας τάς γνώσεις των είς τάς διαφόρους 
σ/ηματισδεΐσας κλάσεις συνέταττον είς τόν νοϋν των συγ
γράμματα ολόκληρα εί; τρόπον ώστε καί τάς παλαιάς των 

γνώσεις άνεπόλουν καί νέας άπεκτων. Ουτω πώς έσχημά- 
τιίον πίνακας κατά τό μάλλον $ 3ττον εκτεταμένους, τους 
όποίους έκαστος επεθεώρει κα τ’ ιδίαν έκτός όπόταν ό είς 
είχεν άνάγκην τοΰ άλλου τήν βοήθειαν, ή δταν ό είς έγνώ- 
οιζε μίαν έπιστημην τήν όποιαν ό άλλος έπεθύμει νά άποκ- 
τήση, έπροσδιόριζαν ουτω μίαν ήμέραν είς τήν τακτικήν 
ταύτην έπανάληψιν τών βιβλίων τω ν, άλλην είς τήν φιλο« 
σοφίαν, άλλην είς τήν γεωγραφίαν, τήν χρονολογίαν, τήν 
μαθηματικήν, τήν καλλιτεχνίαν. X, τ . λ, κ. τ , λ . και κα
θόσον έκαστος έγνώριζεν έλαλοΰσεν μίαν ήμέραν Γαλλικά, 

I τήν άλλην Γερμανικά, τήν άλλην Λατινικά καί τήν άλλην 
Α γγλικά . (Ακολουθεί.)

ΕΛΕΦΛΗΤΟΣ ΚΤΝΗΓΕΣΙΑ.

Τά Ιπύμετα ijpafer “Αγγλος τις άπό 

τάς Α?αΐολιχάς 'Ινδίας·

Τήν 2αν Σεπτεμβρίου 1 8 3 2 , εμαθεν δ Είσπράκτωρ τής 
Χιναβελλίας, δτι άγριοί τινες έλέφαντβς είχον φανήν είς 
τά  πέριξ τής Κουταλλάμ. Συνοδία κυνηγών πάραυτα συ- 
νεκροτήθη, χα ί πολλοί ίντόπιοι κυνηγοί έμισθώθησαν. Είς 
τάς έπτά ήμισυ τό πρωί έκινήσαμεν έφιπποι άπό τάς σκη^



νχς μ χ ; , κχί ώδεύσαμεν τρίχ μίλι* si; ανοικτόν τ ιν ι  τό 
πον, έχοντα έξ έν6ς μέρους ορυζώνας, έκ δε τοΰ άλλου 
δάσος. Αφοΰ έπεριμείνχμεν αρκετήν ώραν, ό οπλαρχηγός 
Β. καί εγώ, διαβάντες τοΰς ορυζώνας, έστάθομεν υπό τλν 
σκιάν δίνδρου. Είς τήν θίσιν τχύτην, ήκούσχμεν τό σάλ· 
πισμα έλέφχντος· έτρέξαμεν δέ πάρχυτχ διά μέσου τών 

άρυζώνων μέχρι τών γονάτων καταλασπωθέντε;, άλλά 
μχτχίω ;· εφίάσχμεν μόνον $ΐς τά ίχνη, ενός άπό τά ζ ώ χ , 
έπειτχ 5» έτρέξαμεν έπτακοσίους πήχεις μέσα είς τό δχ - 
σο;. Τίποτε δμω; μή άνχκαλύψχντες ενταύθα, εγώ μεν  

καί δ οπλαρχηγοί Β. έπήγαμεν είς τήν κοίτην τοϋ ποτα
μού, δπου εΐχομεν ίδεΐν τά ϊ χ ν ί ,  δ δέ Εϊσπρχ*τωρ έμβή» 
κεν είς τδ δάσος. Αποτ;χόντες κχί ανυπόμονοι, σχεδόν 
άποφχσίσχμεν, πχρχιτηθέντες άπό τδ κυνήγιον, να έπιστρέ- 
ψΜΐιεν οϊκαδε* άλλά τήν στιγμήν ταύτην μετεμψυχώθημεν, 
άκούσαντες δυο πυροβολήσεις εμπροσθέν μας, άμφοτερας 
τοΰ Είσπράκτορος. έδραμομεν δσον τάχιστα, δάση, λ α γ
κάδια, και puxux διερχόμενοι, έωσοΰ, τέλο;, άπδ τήν κο
ρυφήν φάραγγος εΐδομεν τοΰς έλέφχντας. ί ΐ  rov αδτη 
στιγμή  μεγάλης συγκινήσεωί. Ιπ χ ν τες  ήμεθχ διεσκορ- 
πισμένοι. ό  Είσπράκτωρ είχε πιάσειν τήν μέσην όδάν, 
6 όπλαρχηγδς Β. κυνηγοί τινες, καί έγώ τήν άριστεράν, 
άλλοι δέ τίνες συμβοηθοί μας κατέβαινον άπδ τήν δεξιάν. 
Το χα τ’ έμέ ούδέν άκόμη έβλεπον π»ρ’ ϊίν τ ι, τδ όποιον μ 5 

έφαίνετο κχλύβη εντοπίων έστεγα<?μίνη μέ φύλλα- άλλ’ 
άφιΰ ολίγους πήχεις προεχώρησα, μου παρέστη αίφνη^ίως 
είς τήν ορασιν ή πχμμεγέΐης κεφαλή τοΰ έλίφαντος άνωθεν 
τοΰ δάσους περισείομένη, έντός δεκαπέντε πηχών άπδ 
<μας. 0  δπλαρχηγδς Β. καί είς κυνηγός ήσαν ’καθαυτό 
έμπροσθεν μου· όλοι έπυροβολήσαμεν ταύτοχρόνω;, καί 
είς τόσον εύθεΐαν γραμμήν, ώστε ή άκρα τοΰ πυροβόλου 
μου Χ τύπησε τόν κυνηγόν, τόν όποιον καί κατά πρώτον 
ένόμισα δτι ειχον τουφεκίσειν. Τό συμβεβηκός τοΰτο, 
μολονότι έπί τέλου; Ιφάνη άσ/ίμ*ντον, μ ' έτάραξεν ολίγον 
τ ι .  ό  δέ μέγας έρεθισμό?, τόν όποιον επροξένησεν ή κατά 
πρώτ/ιν φοράν όψις αγρίου έλέφαντος έλευθ;ρου κχί «ίς τήν 
φυσικήν αύτοΰ κχτάστασιν, διήγειρεν αισθήματα έλπίδος 
καί φόβου, έκτενή καί άπερίγραπτα.

Τδ τρομακτικό* οαινόμενον τοιούτου πχμμεγέθους ζώου 
ίξέστησεν ήμάς, κχθότι μάλί?™  έτύχομεν διεσκορπισμένοι 
^ατ {κείνην τήν στιγμήν, ό  έλέφας μετά φρικώδους

σχλπίσματο; ώρμησε κατά τίνος, τόν όποιον δέν ήμπο· 
ροΰσα νά ιδω, άλλά προχωρη'σας είδον εϋθΰς τδν Είσπρά
κτορα τρέχοντα χωρΐ; πίλου ή πυροβόλου, καί τόν έλέραν- 
τα έξοπίσω του. Αμέσως έπυροβόλησα, σκοτνεύων νά 
κτυπη'σω ζωτικόν τι μέρο; υποκάτω τοΰ ώτίου' ή βολή 
έκτύπησε μέν, άλλχ κχτά δυστυχίαν χωρίς τδ ποθούμενον 

αποτέλεσμα, ό  δοΰλό; μου, δστις εχράτει γεμισμενον 
τουφέκιον, εξεπίτηδες διά τοιαύ’.ην χρείαν, έστεκε δέκα ί  
δεκχπέντε πη'χει; μακράν άπό έμέ, πολΰ διάστημα εις 
τοιαύτην ώρα»· ά λ λ ’ δσον τάχιστα  ήλλαξαμιν του^έκκια. 
Εύθΰς έστράφην, καί τ^ν στιγμήν ταύτην τδ θηρίον έπίασε 
τόν Είσπράκτορα, κχί τόν εοη'κωσεν άπό τήν γην. Χωρίς 
αναβολήν εστάθμισα τό πυροβόλον μου, μέ τήν ελπίδα δτι 
ήμποροΟσε νά τύχη ώστε νά σώσω αυτόν. 0  έλέφχς πε- 

ριεστράφη ε’ς μέρος τοΰ δέν^ρ'ιυ, χρχτών εισέτι μέ τήν 
προβοσκίδα τόν Είσπράκτορα, καί είδον δτι μεταξύ έμοΰ 
καί τής κεφαλής αύτοΰ δέν ΰπηρχεν έμπόδιόν τι* έσυρα 
λοιπόν, καί κατά θείχν πρόνοιαν τόν εΰρήκα είς τον άρι* 
στερδν οφθαλμόν, Εκλονήθη, έσκόνδαψεν, Ιρ^ιψε τδν Εί* 
σπράκτορα, καί άνεχώρησε χωρίς νά τόν πατη'ση. 5ρ- 
μησα τότε είς τά έμπροσθεν, σκοπόν εχων ν’ άδιάσω καί 
τδ δεύτερόν μου λαμνίον άλλ’ έπειδή μεταξΰ έμοΰ καί 
τοΰ ελέφαντας έριεσολαβησαν πράγματά τινα, διέφυγ», 

καί όλω; εγινεν άφαντο; άπό τοΰς οφθαλμούς μου. ό  

Είσπράκτωρ εκειτο καταγής ώς νεκρός· πόνο; δέ καί ζάλη 
επίχσεν εμέ είς τήν κεφαλήν ένώ διευθυνόμην πρδς αύτόν, 
έκίν^Οη, καί έβοη'Οησεν αύτός εαυτόν, πιάβας τό δ^νδρον 
έσπευσα τότε, κ»ί τδν εύρηκα ώς άναστάντα έκ τοΰ τάφου, 
μέ νεκρικήν ωχρότητα εις τό πρόσωπον ειδον α ιμα , άλλ’ 
ητο τοΰ ελέφαντος, στάζον άπό τό μίτωπόν του.

Ουδέποτε θέλω_ λησμονη'σειν μ ’ όποια αισθήματα ειδβν 
τό τέρας εφορμών κατά τοΰ άνθ(.ώπου, καί μάλιστα μ ’ 
όποϊχ αισθήματα εΐδον τήν παμμεγέθη αύτοΰ προβοσκίδα 

περιτυλισσομένην καί άναλαμβάνουσαν τόν φίλον μου, 'Ο 
Είσπράκτωρ ήτον φυσικά λείποθυμημένο»· παρητόααμεν 
τήν καταδίωξιν, καί τδν έφέραμεν ρακί^ν καί νερόν, τά 

δποΐα τόν έζωογόνησαν, καί μάς ειπεν δτ«, άφοΰ έ*ροχώ· 
ρησεν εως οκτώ πήχεις πλησίον τοΰ ελέφαντος, έπυροβ<ί- 
λησε, στοχαζόμενο; δτι κατά τό σύντ,θες ή'θελον όπισθο- 
δρομη'σειν· άντί τούτου έφώρμησε κ χτ’ αύτοΰ, Επ»ροβό* 
λησε τότε καί δεύτερον πέντε πη'χεις μόνον μαιρχν τοΰ

κτήνους, καί εφυγεν, άλλά τό ζώον έπρόφθχσεν αύτόν 
έ^ιψ ε λοιπόν τδ τουφέκιον κατεπάνω του, καί έζήτησε νά 
περίστρχφξ είς δένδρον, άλλά καί έκεϊνος έπίσης πχΝοΰρ- 
γος περιεστράφη δμ.οίως είς τό δένδρον, τόν έπίασεν άπδ 
τόν τρχχηλον, καί τόν κατέρριψεν έζη'τησε τότε νά τόν 

χ'εντρίσι,· άλλχ κατά θείαν πρόνοιαν οί χαυλιόδοντες έκτύ* 
πηταν είς τήν γην εκατέρωθεν αύτοΰ, καί οδτω διεσώθη. 
Ό  Είσπρχκτωρ ησθάνθη έπειτα δτι ό έλέφας άνέλαβεν 
αύτόν μέ τήν προβοσκίδα του, ήκουσεν βπομένως τδ του- 
φέκισμά μου, καί πάραυτα εΰρεθη κχταγής. Μίαν ή δύο 
στιγμάς άπέμεινεν ήσυχος εκ5~, έπειτα δ ’ έκλεινεν ελαφρά, 
καί είδεν eστραμμένα πρός εαυτόν τά  νώτα τοΰ έλέφαντο;.

Εϊκοοι βόλια τουλάχιστον πρέπει νά επΐρε μεθ’ έαυτοΰ 
ό έλέφας. ίσως δέ έπρόχρινε τόν Είσπράκτορα διά τδ 
στιλπνόν λευκόν χρώμα τοΰ ένδύματό; του.

Μετά τέσσαρας ήμέρας έμάθομεν δτι κυνηγοί τινες ει- 
χον θονατώοειν τόν ελέφαντα, δστις περιεπλανάτο είς τό 
μέρο; διιου έπληγώθη. ή το  δέ τδ μήκο; δεκατεσσαρας πό- 
δας, καί τδ υψος ενδεκα. Λΐ βολίδες μου εΐχον κτυπιί- 
σειν αύτόν είς τδν τράχηλον καί τό αριστερόν ό'μμα, καί 
ή κεφαλή του ήτο κατατρυπημένη.

( Αποθήκη τών ’Ωφελίμων Γνώτεων. )

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ·
ώ ΠΟΛΙΣ ΣΑΛΑΜίΣ.

6  θέα τών ερειπίων τή ; Αμμιχούστου (1 )  διήγειρεν 
ιίς τήν ψ )/ήν μου έτι μάλλον τήν επιθυμίαν τοΰ νά έπι- 
ακεφθώ τήν άρχαίαν πόλιν τοϋ Εύαγόρου. Πλήρης λοιπόν 
μεγίστου ένθουσιασμοΰ άνεχώρησα τήν πρωίχν τής υστε
ραίας άπό τδν άγιον Σ-:ργην, καί μετά μιας καί ήμισείας 
σχεδόν ώρας δδοιπορίαν έφθχαα είς Σαλαμίνα, κειμένην 
ιτρός άνατολά; τής Ν/)'«ου, μικρόν άπεχουσαν τής Α μμι- 

χούστου.
Τήν άρχήν αύτής άποδίδουσιν είς Τεΰκρον τόν τοΰ Τε- 

λαμώνος, συμβάσαν κατά τ?,ν πιθανωτέριν γνώμην, περί 
τά 1 1 8 4 . Π. X. ότε οδτος μετά τήν άλωσιν τής Τροίας 
ίλθών είς Κύπρον χα ί κυοιεύσας μέρος αύτής, έκτισε τήν

( 1 ) διζ Το'ι* 8 .  τ ί ς  λ « ο Ο > ί« ,{  τ ώ ν  ώ φ !) .ί(Α ω »  γ ν ώ ο ι ω ν  Σ»λ. Γ $ ο .

πόλιν τχΰτην, τήν όπηαν έκάλεσε Σαλαμίνα, ά τό τδ τής 

ομωνύμου πατρίδος αύτοΰ όνομα* οί απόγονοι αύτοΰ έβα- 
σίλευσαν χρόνοι; τινά; κχτά διχδοχήν έν Κύπρφ, ίπ έ -  
στη δέ καί ή Σαλαμίς πολλάς μεταβολάς καί ταύτας ολέ
θριους, «ΐτινες συνεπίφερον άείποτε καί τήν καταστροφήν, 
της* διότι, ού μόνον ρομφαία ήρήμωσίν αύτ^ν κατά δ ι
αφόρους κχί ρους, άλλά καί καταστρεπτικοί σεισμοί κατί- 

ρείπουν αΰτιΐν.
Επί τοϋ μεγάλου Κωνσταντίνου ή πόλις αυτή άνίτρ ίπη  

υπό δυνατών σεισμών, έω; ού ό αύτοκράτωρ άνχκαινίσας 
αύτήν, Ιδω<ε καί τό ο*ομά του εις αύτήν Κωνσταντίαν 
μετακληθεΐσαν.

Επί τή ; βασιλείας τοΰ Εύχγόρου, καθώ; κχί έπ ί τής τοΰ 
υΐοΰ αύτοΰ Νκοκλέου; (πρός ον ό ίσοκράτη; έγραψε τόν 
Παραινετικόν του περί βασιλείας λόγον) ί  πόλις αΰτη 
κχτέοτη ή εύδαιμονεστέρα τών έν Κύπρω. Παραλαβών 
αύτήν άπό τοΰ; Φοίνικας βάρβαρον καί ταπην^ν, έξεπο- 
λίτευσε καί άνή^ειρε τείχη* εναυπη'γησε τριήρεις, διορθώ- 
σας καί τόν πρός ταύτας άνάλογον καί άσφχλή λιμένα* 
ά λ λ ’ ούδέ λαμπραί καί μεγαλοπρεπείς οικοδομά! διέφυγον 
τήν προσοχήν του. Εις τοιοΰτον δέ βχθμόν εύνομίας χα- 
τήντησεν, ώστε, ώ; λέγει 6 Ισοκράτης, πολλοί τών κυρίως 
Ελλη'νων έγκαταλείψχντες τάς πατρίδας των, κατεφυ^ον 
είς τ /jv πόλιν τοΰ Εύχγόρου, ώ; τήν μάλλον εύνομουμενην 

τών εν Ελλάδι.

Εν ταύτη τη πόλει ΰπεδίξατο δ Ευαγόρας τδν Κόνωνα 

[λετά τ /jv έν Αίγδς ποταμοί; ήτταν τών Αθηναίων, φέρον- 
τα μεθ εαυτού τάς οκτώ αύτοΰ τριήρεις* ένταΰθα κατε- 
γίνοντο άμφότεροι είς τήν άνάκτησιν τής τών Αθηνών ήγε- 
μονίας, δντες άμφότεροι πολΐται Αθηναίο', δ μέν Κόνων 
έκ γενετής, ό δέ Εύαγόρχς διά τάς πρός τήν πόλιν (τών 
Αθηνών) εύεργεσίας του κατά Νόμον.

Μετά ταΰτα συνέλχβε τήν ίδέαν νά ύποτάζη είς ίαυτόν 
τήν νήσον άπασαν, καί κα τ’ άρχάς εύδοκίμει, άλλά μ ε τ ’ 
ολίγον άαήντησε δεινάς τύχης άντιστροφάς. Τοΰτον διε- 
όεξατο ό υίός αύτοΰ ΝικοΊλής, γενόμενος εφάμιλλος τών 
πατρικών άρετών* μετά τόν θάνατον δέ καί τούτου ή Σα- 
λαμίς ολίγον κατ’ ολίγον ήρχισε νά π^ρακμάζη, διά τάς 
υπό διαφόρων ίθνών συμβάσας έπιδρομάς καί κατακτήσεις 
έξ^φανιζούσας καί πόλιν ΧαΙ χατνίκους, καί μετ’ αύτών 
δ,τ» έν αύτ^ ειχε μέγα.



Τά πλούτη *αί τήν πολυτέλειαν τών βασιλέων αύτής 
μαρτυρεί τό ιστορικόν τοΰτο* ότβ ό Ρωμαίος Κάτων έτταλ- 
θη έκ της κοσμοκράτορα τότε Ρώμης, ν* έχδιχηθ/ί τον 
βασιλέα της Κύπρου Πτολεμαίον, έπ ί προφάσει μέν δτι 
δυσηρέστησε τόν Ρωμαΐον Δήμαρχον Κλώδιον, πραγμα

τικ ός όμως διά νά λεηλάτησε) χαί κυριίύση τήν νήσον, 
«ροσα^μίσθη πρώτον είς τόν λιμένα τής Σζλαμϊνος, καί 
^πισκϊφθείς τά Ανάκτορα έξεπλάγη άπό τοΰς άπειρου; θη

σαυρούς καί λοιπά, ι  Ού'σης δέ πολλής καί βασιλικής 
•  Ιν έκπώμασι καί τράπεζας, καί λίθοις, καί πορφύραις 
» κατασκευής, ήν έδει πραθεΐσαν εξαργυρισθήναι, πα'ντα
> βουλόμενος εξαχριβοΰν, καί πάντα κατατείνειν είς άκραν 
s τιμήν, καί πασιν αύτός παρεϊναι, καί προσάγειν τόν 
» έσχατον έχλογισμόν, ούδέ τοΐς έθεσι τής άγοράς επί- 
β στευεν, άλλ’ ύπονοών όμοΰ πάντας, ύπηρέτας, κήρυχας,
9  ώνητάς, φίλους, τέλος αύτός ίδια τοΐς ώνουμένοις διαλε-
> γόμενος καί προβιβάζων, ξκαστον ουτω τοϋ ιτλείστου 
9 τών άγορασμάτων έπώλει. » ( Πλούταρχ. Β’. Παρ. 
Κ άτ. Νεώτ. §. 3 8 . )  και τοΰς οποίους άρπάσας μ ετ’ άλ
λ to ν άπό τάς λοιπάς πόλεις τής νήσου, κατέστησε σημαν
τικήν ποσότητα, συνισταμένην κατά Πλούταρχον είς επτά 
χιλιάδας Ταλάντων, καν’ άλλους δέ εις πεντήκοντα. 
α Τφ δέ Κάτωνι συνήχθη μέν αργυρίου τάλαντα μικρόν 
ο έπτακισχιλίων άποδεοντα. β ( Πλούταρχ. Β \ Παρ. Κάτ·

Νεώτ. §. 3 8 . )
έ ν  αύτη τ |  πόλει Ιϊικοκρέων 6 τύραννος αυτής εδανά- 

τωσεν άπανθρώπως τόν φιλόσοφον Ανάξαρχον. Οί Πέρσαι 
*λωσαν αύτήν τό 3 7 0 .  Π. X . κατακρημήσαντες σχεδόν 
τήν πόλιν.— έν ετ ι 1 1 8 .  Μ. X . συνέβη έν αύτέί τρομερά 
σφαγή διακοσίων τεσσαράκοντα σχεδόν χιλιάδων κατοί
κων, ύπό τών έβραίων, καταστρεψάντων καί μέρος της 
πόλεως* καί ίκτοτε άπηγορεύθη ή έν Κ ΰπ:φ  υπαρξις Ιου
δαίου* τό δέ συμβάν τοΰτο δεικνύει τήν εχτασιν καί τόν 

πληθυσμόν τής πολεως.
Αλλ* ας άφήσωμεν τήν περιγραφήν τής άρχαίας κατα- 

στάσίώς της, καί άς μ3ταβώμεν «ίς τήν της ενεστώσης, ή 
θέα τής όποίας έιτρο'ένησεν «ίς τήν ψυχήν μου τ ά  πλέον 

καταπληκτικά «Ισθήματκ, συλλογιζόμενος ί τ ι  ένταΰθα ηκ« 
μαζέ ποτέ ή λαμπρότατη τών έν Κύπρ^> πόλεων, δτι εν
ταύθα ητο πλήρης ζωης xul κινήσεως, καί θέατρον πασών 
τών ήδονών. Πώς.ή<οανίσθη τόση δόξα ! πώς έματαιώθη-

σαν καί εμηδενίσθησαν τόσοι κόποΓκαί προσπάθειαι*. έν* 
τοσούτφ τά μόνα ερείπια, τά όποια σώζωνται, tivai αρι
θμός τις κιόνων διεσκορπισμένων ενθεν κάκεΐίεν, οί όποιοι 
πολΰ πιθανόν νά εχρησίμευον ώς περιστίλιον τών βασιλι

κών άνακτόρων. Αχ.ολούϋω; τρεις άψΐδες, άρχετά ύψηλαί, 

αί όποΐαι συνάμα πολλών άλλων μέν ύπαρχουσών είδη, μ*- 
τέφερον έκ δέχα περίπου ώρών διάστημα τό άναγχαΐον δια 
τήν πόλιν ΰ$ωρ. Πάμπολλα πρός τούτοις ασήμαντα ερείπια, 
καί απέραντος σειρά λίθων, έπιβεοαίουν ότι ένταΰθα ή*- 

μαζε ποτε ή έμπορικωτάτη καί βαθύπλουτος τών Σαλα- 
μινίων πόλις, πρός τούτοις καί τά λείψανα ενό; χειροποίη
του λιμένος.— Ταΰτα έπισχεπτόμενος μετά συγκινήσι»; 
καί λύπης, μόλις καί μετά βίας ήδυνήθην ν’ άνχκαλύ{ιω τάς 

ακολούθους έπιγραφάς.—
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ΣΑΑΑΜΙΝΙΩΝ ΤΙΜΗΣ ΧΑΡίΝ —

6 / ι  μ««ράν τών ερειπίων τιύτων ύπάρ^ει σ.τη'λαιόν τ ι 
ix  χολοσσαίων λίθιον, τό όποιον έπεσχέφθην τοΰτο ύπήρζε 
λέγουν ή φυλακή της Αγιας Α ίκα το ί.η ς , καί σύγκειται έξ 
ίνός μεγάλου θαλάμου, καί ίνές μικροτέρου.—  έντεΰθεν 
διέβην νά ιπισχεφθώ τό μέρος όπιΰ Κατά τό 4 7 3 , Μ. X  
ιύρέθη τό σώμα τοΰ Αποστόλου Βαρνάβα μ ’ Sv άντίγραφον 
τοϋ ευαγγελίου τοδ Εΰβγγ*λιοτοδ Ματθαίου* χα ί μετά  τ?ΐν 
ίπίσκεψιν απάντων τούτων έπα-ήλθεν έκθαμβος είς τά  
Ιδ»χ ,

Λημήτριος Νιχ. Φραγκούδης.

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ.

*ΕπΙ Μ ουράτ-βέϊ Λ ύτοκράΐοροκ Α ίγ υ π το ν .

6  Μιυράτ, 6 τοσοΰτον ενϊοξος εις τά ; τελευταίας «<- 
στραταίας τών Γάλλων κατά τήν Αίγυπτον, εΐχεν Αρχίσει,' 
καθώς πάντες οί βίϊδβς ταύτη; τή ; χώρας, άπ'. τοΰ νά 

7 )<αι ά τλοΰς Μαμιλοΰχος. Τά στρατιωτιχά πλίθν«<τή- 
ματά του καί ή αεγαλοφυΐχ του, έδκα ίω ϊαν  τ/.ν υψ-βσιν 
το», καί τήν ίπιρροήν τήν o t  jixv ή Συνήθη νά λαβτ, έπί 
τών άλλων βέϊίων* μέ ευχάριστηιιν ήίελ&ν ά*αγνώτει τ ις  
τό ακόλουθον ανέκδοτον άνακαλύ«τον τήν καταγωγήν 

του.
Πλήθος άχρίδων είχε καλύψει τ»,- π ε ϊ ι ίδ α ς  τή^ Σ ;ρία«, 

αΐτίνε; ήράνηταν τ^ν έζοχ^ν καί κατεφ ιγαν τούς σίτους 
^ιζηδόν. ί ΐ  σιτοδεία ήτον έ ; ανάγκης Ιπομ ένι ταύτης 
της ^μφοράς. Γεωργός τις τών πίριξ τή ; Δαμασ'.οΰ συν- 
ιρσδάνθη τά άποτελέσματα Τ)ΰ γενικ w άρανίΐ μβΰ, καί διά 
νά πορισθ’5  τα  πρός τό ζην άναγχαΐα τής πολυαρίθμου οΐ- 
χογβνϊίας τ>υ έπώλει χχθ' ήμ ίρ ιν λίχνι-.ώς άλλ ου το; ό 
«όρος έξηντλήθη μετ’ ολίγον, ό  Δυστυχής πατλρ κατα- 
βεβαρυμίνος από τό παρόν, έπρ^βλεπε τό μέλλον φροχωδί· 

τερον. ΚαταΗιμένος έ< τή ; πείνας ύ.τή/εν ίΐς τήν πό- 
λιν διά νά πωλ/'σ^ι τά εργαλίΐα τή ; γεωργία; του. Αλλ’ 
ή αόρατος χειρ τής Πρ ινοία; ώδηγει τ χ  β ία ατά του, καί 
άγοράζων ή<ουε να λέγουν περί τής έτιτυχίας τοΰ Μουράτ 
—  βει, δςτις, νικητής τών έχθρών του, κατεττάθν: θριαμ· 
βιόων εις τό μέγα Κάϊρον, κ’ ίκαμεν νά περιγράφωσι τοΰτον 
τόν ς-ρατιωτικόν, τό άνάστημά του, τόν χβοακτήρα του, τήν

καταγωγήν του, νά διηγούνται πώς άπό τά βάθη τής α ιχμ α 
λωσίας ΐφθατεν είς τήν υπεροχήν τής δκνάμεω;. 6  Γεωρ · 
γόξ εννόησε, ένθυμήθη 2να υιόν τόν οποίον το« αφήρεσαν εις 
ηλικίαν δώδεκα ετών. Τότε, ά ιτ ίς  έλπίδος ένϊθάρυν» τήν 
καρδίαν του* εσπευσε νά φέρ^ είς τήν οικογένειαν του τά 

πράγματα τά όποια είχα αγοράσει, έδιηγήθή έκεΐνο τό 
ό.τοΐον είχεν ακούσει, καί άπεφάσισεν άμε'σω; ν’ αναχω
ρήσει διά την Αίγυπτον, d  γυνή καί οί υιοί too τόν κα- 
τέορε^ον μέ τά δάκρυα ιώ ν , νία  ̂ παρεκί£λο\ί\' τόν Θεον δια 
τήν εύτυ/ή επιστροφήν του. Φθασας ί ; 5  ·ίδν λιμένα της 
Αλεξάνδρειά;, έπεβιβάσθη έπί πλοίου, καί προσορμίβθη εις 
τό Δαμιάτι* άλλά φόβος τ ις  έκυρίευε αυτόν ά>:αταπαύ ■ 

στω;. Υιός έγχαταλείψας τήν θρησκείαν τών γονέων του, 
διά νά έναγκαλισθγί τόν Μοαμεθανισμδν καί βλέπων εαυ
τόν περικυκλωμένον άπό τήν λάμψιντής τύχης, ήθελίν αρα- 
γε τόν άναγνωρίτει, άλλ ' άλλοθεν ή έπιθομία τοϋ νά 
άποσπ«στ, τήν οΐχογένειάν του άπό τάς δεινότητας τ?ς 

πείνας, ή έλπ ι; νά έπαναεύριρ ενα τέκνον τοΰ όποίου είχε 
κλαύίει τόν χαμόν διετήριι τό θάό^ο, του, καί τόν ϊνιψυ- 
χε ι νά άκολουθήσιρ τόν δρόμον του, Είσιλθών εΐς τήν 
πρωτεύουσαν, διευθύνθει εΐς τό παλάτιον τοδ Μουράτ — 
βεϊ έπαρουσιάσθη είς τούς άνθρώπους τοΰ πρίγγιπος καί 
έζή ϊει νά τοΰ όμιλήσιρ. έβ ία ζε , καί έζήτει μέ επιμονήν 
μίαν άχρόασιν. Τά φορέματα καί δλον τό έξωτιρικόν του τό 
όποιον έφανέρωνε τήν πτωχίαν και τήν άτυχίαν του δέν ήσαν 
κατάλληλα νά τόν κάμουν νά έπιτύχη εκείνο τό ότοϊον έπε- 
6ύμ«, ά λλ’ ή προβεβηκυΐα ή λ κ ίχ  του, h ίλ ικ ία  αυτη ή το
σοΰτον σεβάσμιος εΐς τήν Ανατολήν έφώναξεν ύπέρ αύτοΰ* 
δίεν (ίς τών άξιωματικών, ΰπήγεν ν* εϊπει εϊς τόν Μουρά» — 
βίΐν δτι, γέρων τις δςτις έφαίνίτο δυστυχής έζήτει νά τοϋ 

όμιλήιη* ά; εΐσίλθ/ι άπεχρίθη. ί)  Γεωργός έβάδιζε τοέμων 
ίπ ΐ τών πλουσίων ταπίτω ν οΐτινες έκα'λυπτον τήν αίθου
σαν τοϋ Διβανίου »αί έπροχώρησε πρό^ τόν Βέϊ# κείμενον 
έπί ένός άνακληντηρίου τοικιλμένου άπό μετάξην καί 
χρυσόν. Τά διάφορα αισθήματα τά καταθλίβοντα αύτόν 
τοΰ έμπόδιζον τήν χρή»ν τού λόγου. Αλλά τέλος λ λ .  
γνώρησε τό τέχνον τό όποιον τοδ ήρπάσθη, καί ή φωνή τής 
φύσεως χαταδαράσασα τόν φόβον του, τδν £*αμε νά £ιφθη 
»πί τδν  γονάτων του χ.αί νά τόν είπή έναγχαλιζόμενός τ α , 
« είσαι υίός μου. » 6  Βέϊ; τόν ανύψωσε χαί έζήτει νά
τόν άναγνωρήστρ· καί όπόταν άπό σημεία τινά άνε/νώρισε



δτι ούτος άληβδς ητον 6 πατη'ρ του, τδν βχάθςσβ πλη

σίον του και τον έφιλοφρόνει. Μβτά τάς τρυφεράς φιλι- 

χάς διαχοινώσεις δ γέρων παρέστησεν είς αύτόν τήν 
οίχτράν κατάστασιν είς τήν όποίαν είχεν άρήσει τήν μ η - 
τέρα χ»ί τους αδελφού; του ί) Πρίγγι^ τοΰ έπρότεινε να 
τούς φέργ, εϊς τήν Αίγυπτον καί νά τοΰ; χάμν) χοινωνούς 
τδ ν  πλούτων του, χα ι της δυνάμεώς του έάν ήθελον νά 
έναγχαλισθοΰν τδν Μωαμεθανισμόν· δ γεναΐος Χριστιανός, 
όςτις ειχε προβλέψει ταΰιην τήν πρότασιν, κχί στοχαζό- 
μενος ότι οί νέοι ήδύναντο νά δελεαστούν, δέν ήθίλησε 
■πχρ Ιν μόνον τών τέκνων του νά τδν συντριφεΐσιρ· άπέ- 
βαλε λοιπδν μέ σταθερότητα τήν προσφοράν τοΰ υίου του 
και «τόλμησε μάλιττα νά τδν νουθετήσιρ διά τήν αλλαγήν 
της θρησκείας του, ό  Μουράτ-βεϊς βλέπων ότι δ πα- 
ττίο του ητον ακλόνητος, τοϋ έδωτε μίαν μεγάλην ποσό
τητα αργυρίου, καί τδν έπχνέστειλε εις τήν Συρίαν με εν 
μιχρον πλοϊον πλήρες Δημητριακών καρπών. ό  Ευτυχής 
Γεωργός έπέστριψε όσον τδ δυνατόν τάχιον είς τάς πεδιά
δας τής Ααμασκοΰ, και διά τοΰ έρχομοΰ του άτέβαλε τήν 
δυστυχίαν χαί τά δάχρυχ άπδ τήν αγροτικήν καλύβην 
τβυ, και έπανέιρερε έκεί τήν χαράν, τήν ευπορίαν και τήν 
ευτυχίαν.

Μεταφρασθέν εκ τοΰ Γαλλικού, 

ΰπδ Κ. Σ τ. Γ.

Τδ κατωτέρ» περί φι\»ναγνωσίας M rtxdoTor συστή- 
νομεν πολΰ είς τήν προσοχήν τινών επιπόλαιων άναγνω- 
στων μας, ( εάν ατυχώς Ιδωμεν τοιούτους είς τδ Περιο
δικόν μας Φύλλον)* ιδίως δε, προτρέπομεν τους όσοι έκ τών 
τρεχόντων τδ στάδιον τής σπουδής Νεανίσκων συνειθιζουν 
να εΰρίσκωσι προσκόμματα εϊς έκαστον αυτών βήμα, νά 
μάθωσιν έκ τής βαθείας μελέτης αύτου, πόσον δμαλή καί 
εύκολος είναι ή δδος ής Παιδείας εϊς τοΰς έραστάς της.

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΙΛ ΑΝΑΓΝΩΣΙ ΑΣ.

Ε ίς  «ξιοθαύμαστόν τιν« λόγον  έκφωνηθέντα ΰπδ τοϋ 
σοφοί! Αγγλαμερικανου Εύερ:'ττου, δ ιο ικητοΰ  μ ια ς  τών ή νω *  

μ,ένων Π ο λ ιτε ιώ ν , εΰρίσκομεν τά έπ ό μ ενα .—

Αανθανωνται πολΰ όσοι νομίζουν, ότι μόνον οϊ έξ έπαγ- 
γέλματος λόγιο ι εΰρίσχουν καιρόν νά δί^ωνται εις τήν άνά- 
γνωσιν. Πάντη αλλέως εχει τδ πραγμα. Κ ατ’ έμήν 
γνώμην, οί χειροτέχναι, οΐ γεωργοί, οί εργαστηριακοί χαί 
άλλοι έμποροι, έχουν ισην ευκαιρίαν με τοΰς ίατροΰς, τούς 
δικηγο'ρου;, καί άλλους τών λογίων επαγγελμάτων άνδρας. 
Γνωρίζω τινάς βαναόσους τεχνίτα ;, άνθρώτους μάλιστα 
πολυασχόλου ς, οϊτινες έχουν τήν διάνοιαν καλώς κεχοσμη- 
μένην μέ παντοίας ωφελίμους γνώσεις, άποκτηθείσας έ« 
βιβλίων. Πύελον δέ ύπάρχειν πολΰ περισσότεροι τοιοΰτοι, 
άν ή έκπαίδευσις τών κοινών μας σχολείων ητον ύψηλο- 
τερου βϊθμοΰ, καί άν εις έκαστον ΛΉνδν σχολεΐον εΰρίσχετο 
μία καλή βιβλιοθήκη. Θχυμάσιον είναι τωόντι, πόσον 
καί είς τάς πλέον άπαισίους περιστάσεις δύναται νά κα- 
τορθώ'Υ] πρδς βελτίω·;ιν τοΰ νοός του ό σταθϊράν εχων 
άπόφασιν νά σορισθ^. Ε σχάτω ς ίπ ε τ ΐν  είς '/εΐράς μου 
έτιστολή, μηνολογημένη τήν 6 'ν  Σεπτεμβρίου (1 8 3 8  , 
τόσον αξιόλογος *αθ έ αυτήν, καί τό τον ίσχυρώς τδ προ» 
κείμενον^δ.ασάφηνίζουσα, ώστε θέλω άναγνώσειν μέρος αύ* 
τής, μολονότι ειμ,αι βέβαιος ότι έγράφη χωρίς τήν έλαχί* 
στην ιδέαν περί δημοσιεύσεως.

β Ημην (λέγει ό συγγράψας ) ό νεώτατος πολ>ών άδελ- 
φών, καί οί γονείς μου ησαν πτω χοί. Μόνα μέσα πρός 
έκπαίδευσιν άπήλαυον δ ια  παρείχε τό κοινόν μας σχολεϊον 
χαί τούτων δέ μ ' έπεστέρησε δεχαπενταετή ό θάνατος τοΰ 
πατρός μου· διότι ολίγους μήνας μετά τήν αύτοΰ άποβί- 
ωσιν ήναγκάσθην νά γένω μαθητής σιδηρουργοΰ εϊς τήν κώ
μην τής γενέσεώς μου. Αλλά πριν αρχίσω τήν μάθησιν 
τής σιδηρουργικής τέχνης, ειχον ήδη ά-οχτήσειν άχατα- 
δάμαστον φιλαναγνωσίαν, διελθών όλα τά είς τάς βιβλι- 
οθη'<ας τοΰ χωρίου ιστορικά συγγράμματα. ’Αφοΰ έτελεί- 
ωσα ΰπέο τδν ήμισυν καιρόν τής μαθητείας μου, συνέλαβον 
αίφνης τήν ίδε'αν νά σπουδάσω Λατινικά. Βοηθούμενος δέ 
ύπό μεγαλνιτέρου άδελφοΰ, οστις είχε σπουδάσειν είς πα- 
νεπιστήμιον διά τών ιδίων αύτοΰ κόπων ^ορηγήσας τήν 

δαπάνην, έπέρασα τδν Βιργίλιον τάς εσπέρας ενός χειμώ- 
νο;. Μετά τινα καιρόν, τόν όποϊον αφιέρωσα εϊς τδν Κ ι. 
κέρωνα καί άλλους Λατίνους συγγραφείς, ηρχισα τά Ε λ- 
ληνιχά. ΠέρΙ τήν έττοχήν δί ταυτην ήμην ύπόχρεως νά 
δίδω  πδσαν ώραν τής ημέρας καί μέρος τής νυκτδς είς τά 
καθήκοντα τ ί ς  σιδηρουργίας. Μ’ όλον τοΰτο, πάντοτι

πλησίιν μου έχων τήν Ελληνικήν γραμματικήν, εΰρισκον 
κάμμίαν στιγμήν, ένώ έκτυπουν μεγάλον τινα σίδηρον, 

καθ ήν βάλλων έμπροσθεν μου τδ βιβλίον είς άπόκρυφόν 
τ ι μέρος, έμ,ελετοΰσα τδ τύπτω·, τύπ τε ις , τύ π τε ι ,  απαρα
τήρητος ύπδ τών συνεργατών μου, πλήν πολλάκις μέ όχι 
μικράν βλάβην τοϋ εϊς τδ πυρ εργαλείου. Τδ εσπέρας 
έκάίιζον, αβοήθητος καί μόνος, ε{ς τήν ίλιάδα  τοΰ ‘Ομη
ρου· είκοσι δ αύτής ραψωδίαι έπέρασαν ΰπδ τά ό'μματά 
μου εις διάστημα ενός χειμ,ώνος, έστράφην έπειτα είς 
τάς νεωτέρας γλώσσας, καί μετά πολλής εύχαριστη'σεως 
έμαθον ότι ή σπουδή τών Λατινικών ήτον άρίστη προετοι
μασία είς τάς πλειατέρας τών νίωτέρων δια7>έΛτων. Τού
το πολύ έσφόδρυνε τήν επιθυμίαν μου νά γνωρίσω τήν φι
λοσοφίαν, παραγωγήν, καί συγγένειαν τών διαφόρων Εύ- 
ρωπαϊκών Γλωσσών, ΰρχισα δέ νά μήν άρκώμαι πλέον 
μέ τάς ολίγα ς ώρας, τάς οποίας μ ’ άφινον διά τοιαύτας 
έρεύνας τά  επίπονα σιδηρουργικά χρέη μου. Παράτησα 
λοιπδν τήν σφυράν καί τον ά^μωνα, καί καιέφυγον είς τήν 
πόλιν Νέον Λιμένα (N ew  H a v e n ] , όπου έίιδά /θην παρ’ 

εντοπίων τά Γαλλικά, ‘Ισπανικά, Γερμανικα, καί Ιταλικά, 
έπέστρεψα δέ μετά δύο ένιχυτοΰς εϊς τδ χαλκεΐον φέρων 
μετ’ έμ.αυτοΰ όσα βιβλία εί; αύτ?ς τάς γλώσσας ήδυνη'θην 
νά προμηθευθώ. Τελειώσας τά βιβλία  ταϋτα, ή'ρχισα τά 
Εβραϊκά, μέ σφοδρόν πόθον νά διατρέξω νέον στάδιον τό
σον δέ μεγάλην επιμέλειαν κατέβαλον, ώστε μ ετ’ όλίγας 
εβδομάδας ήμπόρουν νά άναγινώσκω δυο κεφάλαια τής 
Εβραϊκής Γραφής πασαν πρωίαν πριν τού ήμεροκαμάτου, 
— διότι άλλον καιρόν παρά τοΰτον καί μίαν ώραν μετά τδ 
μεσημέριον δέν εΐχον είς τήν εξουσίαν μςυ. Αφοΰ δ ’ ίκα- 
νώς έγνώρισα καί τήν διάλεκτον ταύτην, ηρχισα νά περι
στρέφω τούς όφθαλμούς ζητών μέσα, δ ι- ών νά μυηθώ είς 
άλλας γλώσσας τής Ασίας· άλλά μέ βαθυτάτην λύπην 
είδον έμπροσθέν μου άνυπέρβλητον σχεδόν έμφραγμα, τήν 
ελλειψιν τών άπαιτουμένων βιβλίων. Π^ρευθϋς ηρχισα να 

διαλογίζωμαι περί τής άφχιρίιεως τοΰ έμπ,δίου τούτου* 

μετα πολλά 6 ΐ  σχέύια, μ  έφάνη προτιμότερον νά έμβώ 
ναύτης είς κανεν πλοϊον διεοθονόμενον είς τήν Εύρώπην, 
στοχασθείς ότι μέ τοιοΰτον τρόπον ήθελον έμπορέσειν νά 
συνάξω τά  χρειαζόμενα βιβλία είς τούς διαφόρους λ ιμ έ
νας τοϋ άνατολικοϋ κόσμου, όϋεν άπε/αιρετησα πά
λιν τδ χαλκεΐον καί τό χωρίον τής γενέσεώς μου, καί

οδοιπόρησα πεζός είς τήν Βοστώνα, πλέον παρ’ εκατόν 
μιλίων διάστημα, διά νά ευρω πλοϊον είς τήν Ευρώπην δι- 
ευθυνόμενον. Α,λλ’ έτυχε νά μήν ηναι κάνέν τάς ημέρας 
έκείνας* ενφ δ’ έσκεπτόμην περί τοΰ πρακτέου, ηκουσ* 
κατά τύχην περί τής έν Ούόρκεστερ βιβλιοθήκης τής Αμε- 
ρικανής αρχαιολογικής Εταιρείας, καί πάραυτα διεόθυνα 
έκει τά βήματά μου. Επεσκέφθην τήν βιβλιοθήκην, καί 
μέ άπερίγραπτον άγαλλίασιν εύρήκα τόσα βιβλία εις τάς 
αρχαίας, νεωτέρας, καί α ν α τ ο λ έ ς  γλώσσας, όσα ποτέ 
πρότερον δέν έφαντά^Οην εϊς ενα τόπον συνηγμένα· έμπορεΐ 
δέ τις ευκόλως νά έννοη'σΤί όποια αισθήματα ευγνωμοσύνης 
μέ κατέλαβον, ότε, φανερώσας τήν κλίσιν μου νά εξετάσω 
τινά τών πολυτίμων τούτων καί σπανίων συγγραμμάτων 
προσεχλήθην μετά πολλής εύμενείας νά είσέρχωμαι πάντη 
έλευθέρως είς τδ εύγενές τοΰτο κατάστημα, ήφελουμενος 
λοιπόν άπδ τήν καλοσύνην τών διευθυντών, έξοδεύω τρεις 
ώρας καθ’ ήμέραν εϊς τήν βιβλιοθήκην, αϊτινες μέ μίαν 
ώραν το μεσημέριον, καί τρεις, περίπου τό εσπέρας^, συνι-  
στώσι τόν είς τήν σπουδήν άφιερούμενον χρόνον μου, τοΰ 
λοιπού δ^ομένου είς πολύμοχθον έργόχειρον. Διά τών 
ευκολιών δέ, όσας μέ παρέχει τδ κατάστημα τοϋτο, ήδυ
νη'θην τόσον νά έπιπροσθίσω εϊς τάς δποίας καί πρότερον 
ειχον γνώσεις τών αρχαίων καί νεωτέρων γλωσσών, ώστε
ύπέρ τάς -εντή κ ο γτα  εννοώ τώρα, κατά τδ μάλλον καί 
ήττον. d

Ελπίζω (προσθέτει ό κύριος Εύερεττος), δτι θέλει μέ 
συγχωρήσειν ό γρά|ι»ς τήν επιστολήν ταύτην, ώς καί ό 
πρδς 8ν διευθύΐίθη, διά τήν τόλμην τήν όποίαν έλαβον νά 
δημοσιεύσω αΰτήν. Δεικνύει οταθεράν άπόφασιν βελτιώ- 
σ;ως έν τώ μέ:ω  μεγίστων εμποδίων καί δυσκολιών, <αΙ 
ομολογώ ότι διεγείρει τδν θαυμασμόν μου, έμπορω δέ νά 
εί'-ω καί τδ σέβας μου. Τοιοΰτο παράδειγμα άρχει νά 
κάμ·/) πάντα ένα, όσης είχε καλά εκπαιδεύσεις μέσα, νά 
κρεμάσ/ι έν αισχύνη τήν κεφαλήν. ( Απ. τών Ωφ. Γν.)

ΗΘΙΚ.Η ΚΑΤΛΣΤΑΣ1Σ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

(Συνέχεια άπδ τάς Σελίδας 1 9 , 3 4 , καί 8 1 .)

Τήν ηλικίαν τών άνδρών διαδέχεται έχείνη τών Ν έων 
ό έστι, ή έγερθεϊσα έν τώ μέσω τοϋ έθνους ευφυής καί με- 
γαλόφρων Ν ία  Γ ενεά . Ενταύθα δ νοΰς μου λαμβάνει τδ



άνώτατον υ]ης, δ ιό π  ά 'α '.α λ ΰ  έν έαυτώ έντυπώσει; καί 
ίδέκς παραδόξους I

Δ ’.ά νά προτηλ,ώσω δέ δεόντως είς τό αί-,θημα *αί τ δ ν / α- 

ρακτήρα τής νβ'χς :ή ιδ ν  Γενεάς τον αναγνώ στην, κρί^ω 

άναγν.αΐον νά προσθέτω είς τ^ ς  θ-;ωρ'ας (ίου τα ύ τα ς  όμ'.*· 

λίαν τήν διτοίαν φ 'λος (/ου τ ις  πολΰ α γα π η τό ς  καί cp’.'Xo- 

ιτατρίς, έξαφθείς ίιτο τθ~> α ίσθηματο; ένώ εΰρισχώμεθα είς 

(Αίαν εξοχήν συζπτοΰντίς δλοκλν^ους ώρας ττερί των πολι» 

τικω ν [Λα; π ρ α γμ ά τω ν , μέ ειπεν :

σ Φ ίλε! 6 τον βτουδάζω το στάδ ον τής ζωής μου}
» τοσοΰτον ί  ψ iff,  j/ου Ιι/.πνέεται άπδ Ιδέας ΰψηλά; και 
τ> άπδ φρονήματα μ ϊγάλα . ένθομοϋμα· τήν νηπιακή. μ -t» 
β ίλικίαν* εκείνην την τρομεράν καί φρϊκώδη εποχήν, έπί 
» τής όμοιας οί γονείς ήμδν κυνηγούμενοι si, τας δ^οΰς, είς 
» τάς θύρας καί είς τά  παράθυρα τδν  οί*ιδν μας, η ,-χ'/χά- 
ι> ζοντο νά έκθέτωσι τά μιχρότερά των τέκνα δ ά  ν \ προ» 
» βλέπωσι τά  πρδς τδ ζην. Ημην λοιπόν καί έγώ εί, έ< 
» τδν  προβλεπτδν τούτων, καί σέ βεβαιδ; δτι κυριεύομαι 
r  Οπό άκατανοήτου φρίκη;, ό ιάκι; άνα-'.αλδ ε!ς τδν νοΰν 
» (/.ου εκείνα; τάς θλιβεράς τής ζωή; μου ήμερας, χατά τάς 
ο ότοία; αυνεχδς διεσκέλιζα τά σπαράττοντα έ τ ί της γης 
» πτώ ματα τδν  συγγενών καί γειτόνων μας ! καί κατά 
» τάςδτο ί^ς, έσπαραττόμην καί έγώ επ', τοϋ κοιτονο; μου 

β ΰπδ τδν  τοαΥίκώτατων όνεήων ! £ ;  κάλι^τα  π*ο»-
* * I ι

» στατικδν ένεχάραξε β ίθυτάνην έντύπ'βσιν είς τήν καρ» 

ί) δίαν μου. Ενφ έξήλθον μίαν ήμ»ραν με σταμνίον 

» διά νά φέρω ολίγον υδωρ, άτή,<τησα είς στινώτατον 

» δρόμον τινά άπό τοΰς έκστρατευομένους τότε κατά τής 

s Σάμου, δτλισμενον κατά τήν παροιμίαν ώ; era d οτα- 
» x6r. ή  αιφνίδιος αυτή θία, ή'ωμένη αέ τ.·,ν Ιδέαν 

ν τδν φονευ^έντων κατ’ έκε'νας τάς ή μέρα; τινδν συνηλι- 

ϊ  κιωτδν μου μιχρων παίδων, έ κ ν ι σ ε  τήν ψυχτ^ν μ-,υ 

» ΰτδ τοΰ φόβου* καί δμως ί  στιγμή εκείνη μ ’ 2<αμί 

» παραφύσει γενναΐον! Α^ελογΙσθην παρευθΰς, έν© διευ- 

» θυνόμην κατ’ επάνω του, δτι έάν παραμερί-τ» ί)*λα  5ώ- 

» σειν είς αύτον αιτία », καί ου -ως νϊ '.ολοόθητα σταί=ρδς 
» τήν διεύδυνσίν μου με τα<.τ.'<δν καί μέτριον β 'μ α , με 

» τοΰς δφθχλμούς πρδς τά κάτω, κχί με τήν πλέον ά<ριβή 
»  π ρ ο σ ο χ ή ν  μ ή t  ή θ ε λ ε  τ δ ν  ! γ γ ( ; ε ί ,  Μ : τ α ς ΰ  π έ ν τ ε  β τ ι γ *  

β μ δ ν  τ δ ν  ά ρ ή <% = ς  ά ρ ι σ τ ε ρ δ 1, ν ο μ ί σ α ;  δ  f t  έσ ώ Ο η ν  ά τ δ  

β  τδ χ ε ί λ ο ς  τοϋ Δ,ϊου! ί  ; ή γ α  λ ο ι π δ ν  ε ί ς  τ ή ν  Ο π ο ρ ε τ ί α ν

t  μου. καί έπιστρίψκς εΰ ;ον Τ'.ύς συγγενής μου, (ο ίπνες 
β μ ’ έπρόσμενον άντ^ίί^ως άπδ τ'ίς στεν’ατάτα; χαοαμί- 
ί  δας τω > πϊρϋθόοων) β ,θισμέ<ους είς τ ϊ  δ '.κρυα καί είς 
» τοΰς θρήνους· διότι £δόντ·ς τδν πειά ίαντα  στρατιώτην,
» ΰπέδεταν δτι μ ΐ  εΤ^ε-; άφεύκτως δυιιάτειν. !

ο Τοιαύττ), φίλε-, έστάδη πί,'ίτου ή ΰπδ τής ό 'ω μ α ν ι·  
t  κής Εςουτίχς ζωή δλτις το ; ήι-.τίρας Γ;νεά, κατά τδ 
» διάσττι^α τΤ.ς {ίλλγ,νκη; έπ ^να ττά τε« ;, έξιιοουμίνου 
» Ικανού μέρους αύτής, τδ δπο~ον ίζτ,ιεν  ΰτδ τήν σ χ \ t, -Λ- 
» τητα τής αίχααλωτίας. Τ ί πα^άδ .ξος ζωή ' τδ 
» ά 'ιον περιεργε'ας swai τδ έξής. Δ-ά^οροι κακαί φήμα’, 
s δΐ'ίδιϊόμεναι κά^ε ολίγον, ρ δ ; ε έπνεον πανικδν φόβον, 
ϊ  τώρα μ=ν δτι έΠελον κατασφάξει τοΰς γονείς μας ' τώ.'α 
» δ ϊ, ότι ήθελον μ  ίς  αιχμαλωτίσει* καί τώρα, δ η  ήθελαν 
» κ,ατχστρέψ ι δλό<ληρο/ το γένος τδν  Χ ιιστιανδν διά 
ι> τον πυρός ! Κ χ\ ομ·ος εν τω ρέτ ΐ) τοιούτων σπαραγ- 
» μ δ ν  καί τοσαύτης καταδρομής, αί λτμπρα ' νϊκαι τών 
Β άγονηζομένων ΰπ 'ρ  τή ; ανεξαρτησίας ή^δν y a , i 'ωο ·ύ- 
» νουν πολλάκις, μεταβαλλο'ντε; ή μας εκ τής απελπισίας 
» είς ΰπερβολικ^ς ευθυμίας. Βλέπιντες τοΰς γονείς καί
* συγγενείς ήμ δν συναθοοίζομε'νους έπί τοιούτων ττ-ριστά- 
D  σ*ων καί εΰωχουμένους είς τ ϊ  απώτατα uspT «τδν οίκιώ·.·, 

I Ιμεταλαμβάνομεν κ*ϊ ήμεΐ; in τής e j 9 j i i  ίς τ»·^ χωρίί 
D ν« «ίσδανώμε^α τήν 3 ;τί ιν Ενθυμούμαι με πολλήν 
® ζωνιρό—ητα, δτι διά τΟίαύτας α·’τίας διε<οψ» μ ι τ ϊ  τών

* συντρόφων μου πολλάκις τήν μ “Λ?.τνιν τδ ν  μ α γμ ά τω ν  
» μου* καί δτι, 7/ xaran-rpnji) τον άράμαΛ η κα) $ π ΐ'ρ-
• πό.Ιησις του /ίρ χ ιτα ν ά ρ χ ο ν  μας Ικαμον, συναθροιζυ- 
» ιι,ενοι δλης τής γειτονίας οί παίδες όμοΰ, νά σ^ϊϊματί-
• ζωμεν 5’ όλόκληρον έβ ϊομάδ x χ'ίριΰς, χ  ίοντες τά μο
ί  νότιχα έκεϊνα τρ -γώ δια , τά ό χ>ΐ» οί παΐδες δλ<ον έν 

β  γενει τδ ν  έΟ»δν συνειθίζουσι » ί Χρά γε, εάν έρευν^
■ σ’Λίεν εί; τά  νοονεκά τοΰ Κ.όσμ·>υ : εάν -:ξετάσω·ιεν τήνk Λ » I *

» πολιτικήν Ιστορ·'αν τδν  fef!v:Vj, θέλομε» εΓιρε.ν μίαν ί  \λην 

» Γίν?άν νέαν, ή '.ι; νά έ'λαβε τήν ή .·.ετ 'ραν τ ίχ η  > το') νά 
ΐ  μ ορφ »^  εν τφ  με'σω τής σφαγή; χα! τδ.< θριάμβων* καί 
» εν τω ii- io  μ ι ϊ ,  τερατώδους κ τί πολυχρονί ου πολιτικής 
β κινήσεως ,· θ  » μου! 4τοΐον χο^μα  πρέπει νά δώ^ω εί; 
» τήν ίποχ^ν μα; έκ'-ί ην, τής δυττυ.'ίας, ίι τή ; βΰτυχ'ας ; 
c Προσκαλδ τοΰς έξ επαγγέλματος σοφούς δλου τοΰ Κόσμο « 

5  νά δώσωσι τδ\> άληθ^ δι.Ίτμύν της Tiia*>T*

λεγω ν, Ιπεοεν : ίς  τάς ά γ κ ά λ α ς  μου μ έ  τά  ρε'οντα π ο το 'μ /ι-  

δδν a s 6 εώ ν οφθαλμώ ν τ ιυ  δάκρυα I

Π ιατεύω  ά ο ισ τ ά κ τ ω ;,  ο τ ι καί ό ά π λ ο υ σ τα το ; μ ετα ξΰ  

τώ ν  Ε λλήνω ν διερχ(5μενος τήν  ανω τέρω  δ ε ιλ ία ν  θέλει ουν^- 

μο λο γή ο ει τά ς  έξοχου ; ά ρετά ς  τν.ς νέας ήμώ ν Γενεά;* κ α ί 

δ τ ι θέλει ά σ μ ένω ; σ υνά ίε ι μ έ  ;μ ? , δ τ ι ϊβ λ ά σ τη σ α ν  οί r tc i  
καρποί τή ς  Ε π α .α σ τά ο εω ς ά πδ  τοΰ; ό -ο ίους ή  Ι Ια τρ ί;  ε λ 

π ίζ ε ι  τδ  ένδοξον Μ έλ λ ο ν , κ α ί τδ  π ρ ο μ α ντε^μ εν α ν  ΰφ’ δλων 

τώ ν  π ο λ ιτ ισ μ ένω ν  λ - ώ /  ίνίεγαλεΐον τ / , ; .

Αν ή Ελλάς οήμίρ,ν διέπεια ι ΰπδ άπειρων  καί άμαβω? 
ανθρώπων : άν ή ιδιοτέλεια, ή ραδιουργία καί ή ποταπδττ,ς 

καταισχύνιβσι τα συνέδρια τών Β^υλευτηρίων ρας ; an δύο, 
τριΐς, πέντε ή καί δέλα μικροπρεπείς καί /.ενοδοξοι υπάλ
ληλοι τή; ένδοξου Γαλλίας εξαοκώοιν άτνχώ ; έπί τών ,ιε- 
φαλών μας ιά  παιδαριώ δη  καί j ε.Ιοϊα  πολιτικά αύτών 
παιγ-νήδια : καί άν τέλο; πάντων, οί διέποντε; σ/μ·ρον 
τδ &ράτο; καταγίνονται πολλά έντέχ,ω ; καί έπιτηδείω ; 
νά συγχωνεύοωοιν τ/,ν ανεξαρτησίαν τής Ελλάδο; εϊς τδ 
μιαρόν πάθο; τ ί,; δι-^ομα.ία; καί είς τδ φιλέ,-δικον: δ 
καιρό; δμω; θέλει διχσ*εδιάϊει τά τοιαΰτα ώς υφάσματα 
άρά/νη; ! ί ΐ  βαθύτατη σύνεσι; τοϋ 'Ελληνικού Εθνους, 
ή ι;ς  κατά τά ; τελευταίας μάλιστα χρισίμους περιιτα'σείς 

έ^ίνησϊ τδ θαμβός καί τήν εκπληξιν άπάση; τή ; θ ύ ο υ μ ε ’ 
νη;, θέλει ο ί^ ο νυ μ ^ε ι καί τδ σημερινόν κακόν.

6 ·θεν} δ λ α  τα ϋ τα  δεν θέλουσι π ώ π ο τε  ίσ^ύσει νά κ α τα -  

στρέψωσιν δ ,τ ι  ή  άρετή τοϋ  Εθνουί, ή φρονησι; τή ; Ν έας 

Γ ενεάς, α ί μ εγ α λ α ι Δ υνάμ ει; κ α ί α ύ τό ; ά κ ό μ η  ό δέκα τος 

ί .ν α τ ο ;  Λ ΐών ΰποσττ.ρ ίζουαι: έκεΐνο λ έ γ ω  τό  όποιον ή [ΙατρΙς 

δ ύ  τ ή ;  Θ εία ; ο ικονομ ίας ά π έκ τη σ ϊ την Τριτηκ Σ επ τεμ 
βρίου, τδ  Ι ΐΑ ιτ ι« ο ν  τη ς ΣΎ Ν Τ Α Γ Μ Α !

Α ς χ*^ρει ό ΛαΟζ τή ς  ‘Ε λ λ ά δ ο ; ,  δ ιό τ ι  έμόρ-ρωσε τοΰ ; 

π ρ ώ το υ ; δ ιαδόχους τ ή ;  Ελευθερίας του μ έ  τή ν  ά π α ιτο υ μ έ- 

νην γνώ σιν, μ ε  ικανήν πείρ α ν  κ α ί μ έ έξοχον φρόν/,σιν. Α ; 

ά γ ά λ λ ω ν τ α ι κ α ί α ί έν το ΐς  Ο ΐρ α \ο ΐς  μ α κ ά ο ια ι ψ υχα ί τώ> 

ύπέρ τ ή ;  Α νεξαρτησ ία ; π εσ ό ντω ν , δ ιό τ ι  οί ά γ δ ν ε ;  κ α ί α{ 

θυσ ία ι^αύ ιώ ν δέν άπεβησαν έπ ί μ α τα ίω  !

Εν τ φ  μ έ ο ω  τοΰ  εκ τετα μ ένο υ  τούτου ^ ώ μ α το ; τ ή ;  Ν έα ; 

Γενεάς τώ ν Ε λλ ή νω ν  υ π ο θ ά λ π ο ν τ α ι Π ο λ ιτ ικ ο ί ένάρετοι, 

έμ π ειρ ο ι «α ί ίκα νο ί : ΰ τ ιοθαλποντα ι Π ο 'ε μ ι^ ι,ί  ίϊρ ω ες  : 

υπ ο θ ά λ π ο ν τα ι Σοφοί, Ε π ισ τή μ ο νες, Γ ίω ργα Ι, Β ιομ άχα νο ι, 

Ε μ π ορο ι, Ν α ΰτα ι, κ . τ , λ .  υπ ο θ ά λ π ο ντα ι άληθώ ς δσα π ρ ο 

τερήματα δόναν τα ι νά σχηματίσωσιν, εν τ/; άκμ·?( αύτής, 
εντελεστάτην καί ίσχυράν συνταγματικήν Πολιτείαν* ό δέ 

Π ατριω τισμός  καί ή ε ιλ ικ ρ ίνε ια  είναι τά μόνα χαρακτη
ριστικά σ/,μεΐα τά δ/τοϊα ίΐς πάσαν γωνίαν τή ; γής άναδει- 
κνΰ.υτι τήν Νεολαίαν τής ‘Ελλάδο;.

Παρακαλώ τδν άναγνώττήν νά έννοήί^, δ η  a t άνιοιέρω 
εκφράοεί; δέν είναι φανταστικά γεννήματα’ καί δτι έκίετω  
μίαν πασιφανή αλήθειαν, τήν οποίαν μαρτυροϋ^ιν α ί πα
ράλιοι «όλεις τή ; Ευρώπης, τή ; Λρρί/.ή; καί τής Α σίας: 
καί ιήν όποίαν μαρϊυροΰσιν αί νήίοι too Αιγαίου Πέλαγους 
καί τ?,ς Μεσογείου, δπου έκ πρώτης ό'ψεω; βλέπει τις τόν 
Νεον Ελληνα οιακρινόμενον μεταξΰ τών αλλοφύλων, 
καί εφάμιλλον το ΐ; πατιν.

( Α κολουθεί.)

ΠΕΡΙ ΠΑΙΝΩΛΠΣ.

Π έν Παρισίοις βασιλική Ακαδημία τής Ιατρική; εσύ- 
στησεν έσχά ιω ; έκ τών ®οφϋ>τάιων κα» άρμοδιωτάτων 
μελών αύτής, έπιτροπήν ήτ^ς, συλλέξασα πάσαν δυνατήν 
πλη.οφορίαν περί τή; πανώλου;, συ»εταξε καί επαρουσία- 
σεν είς τήν άκαδημίαν άςιυλογώτατον υπόμνημα περί τή; 
νόσου ταύτ'/,ί έν γένει. Τά συμπεράσματα τή ; έπιστημο- 
νίκ/,ς έρεύνη; είναι τά έξή;.

1. ί ΐ  πανώλης ένδ/μεϊ εί; τήν Αίγυπτον, είς τήν Συ

ρίαν καί είς τήν ΤουρΑίαν.
2 .  I I  πανώλη; αναπτύσσεται αότομάτω; ΰπδ τήν επιρ

ροήν τοπικών καί άτμοσ·ραιρι>ιών αιτιών.

3. Μόνον δ πολιτισμό; δό /ττα ι να έμποδίσ-ij τήν άνά- 
πτυξιν τή; αυτομάτου πανώλου;, ε’ίτε ενδημικής είτε επι

δημικής.
4 . Πο7.λάκις ή πανώλης παρουσιάζεται έν είδη έπιδη- 

αικών νόσων.C
5 . ίΐ πανώλη; διαδίδεται διά τοΰ άερο; καί ό / ι  διά τής 

έπαφή;* έπομένω; ή πανώλη; δέν είναι κολλητική.
6 . Γά ενδύματα, αί άποσκευαί καί αί πραγματεΐαι δια- 

δίίουσι τήν πανώλην διά τή ; έπαφή;, καί δέν γίνονται 
ε·^ραι μολύσματ.ς,

7 .  Μόνον είς τοΰς μεμολυσμένου; ενεδρεύει τδ μόλυσμα, 
καί επομένως αύτοί διαδίδουσι τήν πανώλην διά τοΰ άέρος·



8. ft περίοδος τή; έπωάσεως τής πανώλου; (πριν άνα- 
φαν-£) δέν ΰπερέβη ποτέ τάς όκτώ ήμέρας.

Καθόσον άφορα τάς υγειονομίας καθχρσει;, τά συμπε

ράσματα ταϋτα είναι άξιολογώτατα, καί δικαιολογοϋσι 
τήν εντελή μεταρρύθμησιν τοΰ έπικρατοΰντος υγειονομικού 
συστήματος. Καθότι είναι βέβαιον δτι, άν αί πραγμα- 
τεΐα ι δέν διαδίδουσι τήν πανώλην, άν τ!» μόλυσμα ίνεδρεύτι 
μόνον εις τοΰς μεμολυσμένους έπ ιβά τχ;, άν ή περίοδος της 
έπωάσεως είναι τδ πολύ ό « ώ  ήμερων, πρέπει νά δοθ?ί 
έλευθέρα κοινωνία εις παν π ’λοΐον άφικνούμενον μετά εννέα 
ήμερών διάπλουν άνίυ κρούσματος.

( έκ  τ ίς  Φη'μης. )

Αν α κ λ λ ϊ ψ ι ς .

Παράδοξος άνακάλυψΐ; έγένετο έτχάτω ; έν Γιβραλτέρα· 
δ πρώτος ά'ρχων τής πόλεως έκαμεν επισκευάς τινας είς 
τήν οικίαν του, καί μετ’ ολίγον οί έργάται σκάπτοντες 
ανακαλύπτουν υπόγειόν τινα κοιλότητα. Κινούμενος έκ περι- 
εργείας δ εΐρημένος άρ/ων άπεφάσισε νά ^ιψοκινδυνεύσϊΐ 
χα ι παραλαβών μεθ’ εαυτού τινά; τών εργατών καταβαί- 
νει είς τδ υπόγειον.

Καταβάντες τεσσαράκοντα περίπου πόδ»ς εφθασαν είς 
στενήν τινα δίοδον χαί εϊσήλθον εις εύρύχωρον σπήλαην 

τοΰ οποίου οί τοίχοι περιστόλιστοι άπδ σταλακτία; λίθου; 
έφαίνοντο πεποικιλμένοι με άδάμαντας. έ π ί  τής όρονής 
έκρέμαντο μακροί πολυέλαιοι σχηματισμένοι ωσαύτως έκ 
σταλακτίτου χαί λάμποντε; ώς έάν ή σαν άληθεΐ; πολύφω
τοι λύχνοι. Καταμεσή; τοΰ σπηλαίου εκειτο ανθρώπινος 
σκελετός έπακουμβών είς τδν βράχον, καί πλησίον αύτου 
τά όστα σκύλου τίνος, τα πάντα άπολελιθωμένα. II οι
κία τοΰ άρχοντος, νίτις είναι παμπάλαιος, είναι φκοδομη- 
μένη άκριβώς έπί τούτου τοΰ ύπογείου.

Τδ δέ π*ριεργότατον είναι o n  τδ ύδωρ πίπταν σταγο- 
νηδδν επ ί της κατωτέρας σιαγόνος τοϋ ανθρωπίνου σκελε
τού είχεν αυτόθι κρυσταλλώδη έν εΐδει πώγωνος. Τδ κρα- 
νίον είναι ακέραιον καί αί φλέβαι τοϋ άριστεροϋ μέρους της 
κεφαλή; διακρίνονται εϊσέτι σαφέστατα. Τδ μέγιστον μέ
ρος του σώματος είναι άπολελιθωμένον, ά λ λ ’ εϊ; τινα μέρη 
τοΰ κρανίου άποπεσόντος τοΰ δέρματος τά  όστα φαίνονται 
στιλπνά ώσάν ελεφάντινα, ft ρίς είναι άκεραία, άλλ* ώς 
λίθος σκληρά· οί όδόντες δκντηρήθησαν άκριβώ;, αί δέ

κνήμαι, οί βραχίονες καί οί μηροί έν μέρε·. μόνον ύπάρχουσι. 
ft μία χειρ είναι γυρισμένη όπισθεν της κεφαλής, η τις είναΓ 

εστραμένη πρδς τδν οδρανόν.
Μυίίαι είκασίαι γίνονται περί τών αιτίων «τινα εφερον 

αύτόσε τδν δυστυχή τοϋτον μετά τοϋ κυνός του, διότι ο ι- 
δεμία έκ παραδώσεω; γνώ·ης υπάρχει περί τοϋ ώ; φαίνΐται 
λίαν άρ·/αίου τούτ'.·υ συμβεβηκότος. ‘Ως έκ της θέτεως 
δμως τοϋ σώματο. εικάζεται ότι δ άνθρωπος ούτος είναι 
δεσμώτης τδν δποΐον ά'φησαν ν’ άποθκν/| της π^ίνης μετα 
τοϋ σκύλου του. Τά όστά τοϋ κυνός εύρέθησαν πλησιέ« 
στατα τοΰ ανθρωπίνου σκελετοΰ. ( Εφ. τών Συ,. )

Η ΕΝ ΟΣΓΕΝΛΒ ΠΑΡΑΦΡΩΝ.

( ΣΙνέγεια άπδ την Σελίδα 6 2 .)

Είς τήν οικίαν τοΰ ναύτου υπήρξε τότε σκηνή θλίψεως 
καί απελπισίας, τήν όποίαν χειρ ανθρώπου άρνεΐται νά 
περιγράψνι, Ό  δυστυχής άνήρ ήγέρθη καί τεθωρακισμένος 
άνδρίαν, ένηγκαλίσθη τήν γυναίκα καί τό τέκνον τ'.υ και 
ήτοιμάσθη μηδίν άναμείνας, νά δοκιμάσει τήν θάλασσαν, 

τήν τρομεράν εκείνην θάλασσαν, τήν όποιαν ού ί’ ή πείνα 
τής συζύγου καί τοϋ παιδας, οϋδ’ ή φωνή τών ιδίων αύτοΰ 
σπλάγχνων ΐσχυσε νά παραστήσιρ πλευστήν είς τάς δψεις 
του· παρασκευάζετο νά άγρεύσγ έν τγ, θαλάσσνι τδ συμφω- 
νηθέν, νά παίξ·(ΐ μετ' αύτής τους κύβους προτιθέμενος τήν 
ζωήν αύτοΰ, άντί τοΰ ενοικίου, νά γεωργήσιρ αύτδς τ ή ν  

άβυσον διά νά θερίσΥ) τδν καρπόν ό οικοδεσπότης. Είς 
μάτην ή γυνή έπροσπάθα νά τδν έμποδίσν) περιβάλλουσα 

αύτδν μέ τάς δύο της χειρ ας . . , άπεκρίνετο πρδς αύτήν 
πάντοτε « οί κλητήρες δέν εξετάζουν τδν καλόν ?1 τδν κα« 
β κδν καιρόν, τήν δ έ  ελευσιν τή; προθεσμίας καί τάς παρεπο* 
ί  μένας αύτής έπιταγάς δ έν  άποτρέπουσίν ούδ’ ή βροχή, ούδ’ 
» δ άνεμος, ούδ’ αί άστραπαί καί αί βρονταί . . . άνάγκη 
» ν’ άναχωρήσω. ί

έξήλθεν ; . . έκρουσε τά ; θύρας γειτονικών τινώ* οι
κιών, καί παρευθύς συνέλεξε π έ /τε  ί| £ξ παρατόλμου; συν- 
αγρευτάς, συνεχομένους ώς αύτδν άπδ τής πενία?, οϊτινες 
έθαύμασαν τήν τόλμην του, άλλ’ ήκόλούθησαν αύτοΰ πρώτου 
έξαναιτάντος τδ κινδυνώδες παράδειγμα, διώκοντες κέρϊος 
άδηλον άντί προφανούς καί σχεδόν βεβαίου θανάτου.

ί$οί> πάντες έπιβεβηκότες είς έν άπδ τά κελύφη εκείνα 
τών καρύων, τά  δποϊα καθ’ υπερβολήν όνομάζουτι πλοία 
άλιίυτικά, καί τά  δποία οί άλιεΐς μισθοΰνται παρά τών 
ΐχόντων διά νά παλαίωσι μετά τοΰ Ώ «ανοΰ, σκαφίδια 
χε/ϊ)νότα ώς αί οίκίαι των, καί εισδεχομενα πανΐαχόθεν 
τό 'ΰδωρ ώ , έκεΐναι τδν άνεμον. Ιδου πάντες αύτοί ώθούμε- 
vot άπδ ηρωικήν τύψιν συνειδότος, άγαθοΰ, οδ τίνος και 
μόνου πλουτοΰσιν οί πενητες, άπδ τδ όπερβάλλον έκεϊνο 

αίσθημα τοΰ χρέους τδ όποιον θέλει καταπλήξει τούς χρε* 
ωκόπου; τραπεζίτας, άπδ πίστιν στερεάν πρδς τδ καθήκον, 
τό όποιον παρίστησι χάριν τών άλλων καταφρονητόν τδν 

χάριν ήμών αύτών φοβερόν θάνατον.
ft δυστυχής γυνή συνεξήλθεν μ,ετά τοΰ άνδρδς καί παρη- 

κολούθει μέ τδ βλέμμα τήν σχέδην ταύτην, ήτις άπήγε 
μεθ’ eαυτής τδ τιμιώτερον τδν αγαθών της. Τό πλοιάριον 
έμακρύνθη ταχέως άπδ τοΰ λιμένος, κατά τήν ώραν τής 
έαρινή; ίτημερίας, καθ’ ήν ή θάλασσα άγερόχως ύ*ε:ωρου- 
μένη φ»ί(ετ«ι τρόπον τινά προάγγϊλος τή ; συντελείας τοΰ 
αίώνος, καί απειλεί παγκόσμιον καταποντισμόν. Τά κύ
ματα. έπη'ρχοντο επάλληλα μετά βίας ά κατασχέτου καί 
έφαίνοντο πνέοντα έκδίκησιν’ ώς νά ένεπνέοντο δέ άπδ 
πνεύμα πολέμιον, άντεκρούοντο ώ ; στίφη έχθρά έν μάχη 
συμπλεκόμενα, καί άνέπεμπον τόν άπδ τής οργής άφρδν 
μέ/ρ ι τοΰ ούρανοΰ· ά λλ ’ όταν δέ ητθάνθοσαν τδ πλοιάριον 
έν τω μέσω αύτών, ώτανεί άπετίθεντο τήν μετ’ άλλήλων 
Ιριν, έφαίνοντο συμμαχοΰντα καί συμπίπτοντα κατά τοΰ 
παρατόλμως διαχωρ'ζοντος αύτά σκαφιδιού- κατά πρώρας 
δε καί κατά πρύμνης έφορμόντα καί πανταχόθεν έπικείμενα 
συνείχαν τδ πλοΐον στένον καί έτοιμον νά διαρρχγ^. ‘Ο 
άνεμος τρόπον τινά σύμμαχος τών κυμάτων γιν'μενος, καί 

τά καλώδια άνασπών καί διαρρυγνύων άνέτρεψεν τδν ίς·δν 
καί άφείλετο τδ ίστίον· θέαμα φοβερόν, τά στοιχεία μα- 
χόμενα κατά τών άνθρώπων, πλήν θέαμα επιθυμητόν καί 
πολλοΰ αντάξιον αργυρίου ε’ίς τινας φιλοθεάμονας κυρίας, 
άλλά τύχη άγαθϊί αθέατα είς τήν γυναίκα τοΰ ναύτου, Ατις 
διά τά έπιπροσθιϋν υψηλών καί μεγάλων κυμάτων παρα
πέτασμα, έμάντευε διά τοΰ λογισμού τδν εις τοΰς όφθαλ- 

μοΰς άόρατον κίνδυνον.
Εν τούτοις ή θάλασσα έξωγκοΰτο επί μάλλον καί μάλλον 

περί τδ πλοϊον, καί άνέβραζεν ώσανεί πάντες οί δαίμονες 
ύπεφύσων πΰρ ύποβρύχιον* δ βασανιστήρ τών άμαρτωλών

λέβης δέν αναβράζει βιαιότερον. Τά κύματα άθρόα ΰπερυ· 
ψοΰντο ύπεράνω τών πλευρών τοΰ πλοίου, και ίσφενδόνιζον 
κατά τών ιστών άφροΰ πομφολυγα;, τα ; όποιας ο πνο/ι 

τοΰ άνέμου συνήρπαζε μ.ετά τών νεφελών, επι τέλου; στίφος 
κυμάτων μελανώτερον, βαθύτερον καί βιαιότερον δλων των 
άλλων έπέπεσεν έπί τού καταστρωμ,ατο; ω ; επικήδειος 
οινδών καί μετ’ όλίγον φωνή έπωδυνος ψυχορραγουν- 
των ήκούσθη έν τώ  μέσω τοΰ επινικίου α ίματος, τδ δποΐον 

εψαλλον ώ; έν χορώ τά κύματα μ.ετά τών άνέμων.
Τότε τά  κύματα χατευνάσθησαν κατά μικρόν, ώτπερ 

έξιλεωθέντα μετά τήν ά.θ^ώπινων ταύτην θυσίαν, καί μ ετ’ 
ολίγων ή θάλασσα έσαλεύετο ήρέμα λευκή καί λεία ώς 

άργυροΰφαντος όθώντ.
έν  τοσούτω ή σύζυγος τοΰ αλιέως εμεινε πολλην ωραν 

έιτί τοΰ αίγιαλοΰ άτενίζουσα εί; τδ κατά μΐ'ρδν φεΰγον 
τά βλέμματά της πλοιάριον, μέχρις ού τελευταΐον ϊγεινεν 
άφαντος καί ή ά,ωτάτη αύτοΰ κορυφή* μετά δέ ταΰτα επα- 
νήλθεν είς τόν οίκόν της άγνοοΰσα ή ταλαίπωρος δτι ο λ ί
γον παρεκεΐ τδ πλοιάριον εΤχε καταποντισθή· διό καί πλή
ρης ελπίδων βλέπουσα τοϋ; άστ;ρας άναλάμποντας καί 
άνέφελον τδν ούρανδν άνέμενε τήν επιστροφήν τοϋ συζύ

γου της.
‘Ο οικοδεσπότης άνίμενεν ώσαύτως· μετά δέ ημέρας οκ

τώ  είς τήν θύραν τής παρά τδν λιμένα κατοικίας τοΰ ναύ
του άνεγινώσκέτο επιγεγραμμένή ή λέξις i r o i x id b z a i '  
ίπνουν δέ νήπιον, είς ράκη ένειλημένον, εκειτο έκθετον π α 
ρά τήν θύραν, έν τφ  μέοφ ολίγων τινών έπίπλων, προτεθει- 
μένων είς' πώλησιν* δ θάνατος τοΰ ένοικιστοΰ δέν έκρίθη 
ικανή τοΰ ενοικίου έξόφλησις! Τελευταΐον γυνή φρενοβλα
βής έκάθητο επί τής κρηπίδος τοΰ λιμένος, έπ αυτοΰ έκεί- 
νου τοΰ μέρους, άφ’ </, ή σύζυγος τοϋ άλιέως είχεν ίδ ε ϊ

τελευταίαν φοράν τδ άκάτιον.
Καί καθ’ έκάστην ή μέραν ήδυς-υχής αΰτη γυνή περίλυπος 

καί μοναχή, έπανεοχομένη κατά τήν αύτήν ώραν, έκάθητο 
έπί τοΰ αύτοΰ τόπου, καταφρονούσα καί τής βροχής x»l 
τοΰ άνέμου, ά τινα Ιπληττον τδ πρόσωπόν της, άσκεπής τήν 
κεφαλήν διά νά βλέπ/ι πανταχόθεν ελεύθερα, προσηλοΰσα 
τούς πλήρεις δακρύων οφθαλμούς της είς τδ βάθος τοΰ δρί- 
ζοντος, άνερευνώσα τά  κυλινδυούμενα μέχρι τής άκτής 
κύαατα, καί άναζητοΰσα είς έκάστην αύτών πτυχήν εικόνα 
προσφιλή, τήν όποίαν δέν έδύνατο νά εδρ,· καί τά κύματα



7 8 Η Μ ΕΛΙΣΣΙ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ.

τά πρό τών ποδίίν της άνα ιηδώ ντα , άπέίιδον εις αύτήν 
ούδέν άλλο,'είμή ήχον κωφόν όμοίχζοντα τήν ή^ω τών 
βτενα*μ£ν trc .  Μετά δέ τ χ 'τ α  άμα γενομε'νης αιθρίας, 
ε’πανη'ρχετο κατά μόνας είς τήν κατοικίαν της, άπο τής 
όποιας όργή λαοΰ, ίίτις >ατά ταύτην τήν περίπτωσιν ητον 
όργή Θεού,_άπέτρεψ?ν π χ .τα  έ\οικιαστήν. Ο άρτο;, τόν 
όποιον ή ελεημοσύνη τών γειτόν&,ν παρεΐχεν εις αύτήν, πχ- 
ρετιθετα καθ’ έκάστην | ί —έραν έπ; τής τρχτ.έζη;, xxl πα- 
ρασκευαζετο ζωμό; χάριν έ>cefvo-i δ ίτ ις  ; έν έμελλε ποτέ vie 
τόν φά*|y  *ύτή ύέ άνέμενε πάντοτε εκείνον ίσ η ς  δέν εμελ- 
λε ποτέ νά επα^έί θ$.

Αλλοτε, δταν ή νε'α αυτή Νί'.βη ϊστατο Κατέναντι τής 
θαλάσσης, αν τυχόν έβλεπε πλοΐον έκείθεν διχβαΐνον, έφαί- 
νετο μετεωριζομένη εξ έλπίδων, και τά βλέμ μ α ιά  της 
άνεζήτουν τόν φίλτατον συζυγον μειαξύ τών αποτελούν’  
των τό πλ/ριομα ναυτών έξέτεινε τάς χίΐρ^ς της, έκίνει 

τό χειρ''μακτρον, έξέπεμπε φωνάς εϊς τόν αέρα, καί π α - 
ρη>ολούθει τό πλε’ον ρε'χρι τοΰ όρμητηρίου, Εκεί άνε- 

ζη'τει μεταξύ τών ναυτών τό άντιχείμε ον τών έρευνών της, 

ίλάαβανεν ενα έξ αυτών άντί τοΰ άνδρός αυτή; καί τον 
ώδη’γ ίΐ  είς τόνοί«.όν της, Ανέκφςαστον είναι τό πρίς τήν 
δυστυχή ταύτην φρενήρη ά»ρον σέβας τών ναυτικών τούτων, 
οϊτινες μεθρησκευτικήν ιώ  ο*τι ευλάβειαν, επροσπάθουν νά 
μή ταράξωοι τήν πλάνην τη ;, συνεσθίοντες μετ’ αΰτής τό 
παρεσκευασμένεν δείπνου τοΰ οποίου έπλη'ρονον τήν τιμ,ήν.

Εν τοβούτω, όταν ή αυλή μετε'βη χάριν τών λουτρών 

εις τήν όστένδην, ε’κρίθη σκανδαλώδης ή διαγωγή γυναι- 
κός, -ητι; μετη'λλασεν άδιακόπω; σνζυγον, λαμβάνω ν καθ’ 

ήμέραν 2να ϊλ  τών ζώντων άντί τοΰ τελευτήσαντο; ίδικού 

της, II φρενοβλαβής έφυλακίσθ/] καί πρό ολίγου έιελεύ* 

τησεν έν τή φυλαλ^ί υπο φλογιστικού πυρεττοΰ. *11 αυλ/ι 

άνεχώρησε *αί ή φρενοβλαβής άπελύθη πάλιν· τήν πρώτην 

Si τής άπολύσεώς της ήξεραν, πρώτον εργον τής ελευθε

ρίας τνις υπήρξε τό νά καΟνίση εις τό χείλος τοΰ λιμένοί 
έπί τής συνήθους θέσεως, καί νά βλέπη πάντοτε πρός τόν 

ωκεανόν. ' ίίνον νύξ, λ θκλασσα τραχεία καί » ουρανός νε
φελώδης καί φοβερός ώς τήν ήμ/ραν τής χηρεία; της . . . 

Τά βλέμματά της άνεκάλυψαν πλοΐον ήγκυρωμένον πρός 

αύτό εκείνο τόμέρος, δπου επαυσέ νά βλέπτιτό φέρον ποτέ τόν 

-σύζυγόν της . . . .Τότε ή άπατη νίτις κατείχε τάς βίσθ/ίσει; 
της εγινεν ισχυρό τΐρα κατέναντι τοΰ θεάματος τούτου . .

. · II όμοιότης τοΰ κινδύνου καταστρέρουσα τήν περί 
τόν χρόνον απάτην ένίβχυεν έπιμαλλον τήν πλάνην της* 
Οί ό'ρθκλμοί της διεστάληααν, τό στόμα της ήνεώ^θη, οί 
χεΐρές τη; ε’ξετάθησαν έπί τά πρόοω. Επειδή όμως τό 
πλν.ο / έπ’ άγκύρας ον έμειναν ακίνητον καί ''εν ήρ^ετο πρό; 
αύτήν, δεινή κρίσί; συ»έϊχε καί συνετάραξε ούίλπασαν τήν 
ΰπαρξιν την γυναικό; ταύτης. Εν'ριίσεν δτι άκούει φωνάν 
καλοΰσαν αύτήν, δτι βλέπει φάντασμα έκτίΐν^ν πρό; αύτήν 
τά ; χεΐρας, »al φ ίλη σ ε νά βχδίτ·/) πρό; αύτό . . . .  T o ts 
άφήκϊ φωνήν ρ,εγάλην, Ιρ|ιψεν εαυτήν εί; τήν θάλασταν, 
καί j/i βήρια τα χ ΰ  εδραίε ιτρό; τό πλοΐον, ii ώρα η τ ί 
π'ρο/ωριριένη, ή νύ; ζορώδ/iCj ό καιρό; κακό;, ή παραλία 
ε’ρή[ζ.η, καί ήριπορεσε νά προχωρη'ση άνεαπ^δίστω; βαδ^- 
ζουία έπί τά πρόσω πρό; τό βά3ος της  9αλάσ3η<,, ριέχρι; 
οΰ τέλος σνγ.<αλυφ9εΐσα ύπό τών ύδάτων i'ys^vsv άφαν ί 
τος.

Εϊσέτι φαίνεται ό οίκος τή ; φρενοβλαβούς τής όστε'ν- 
δης παρά τό ξενοδο/:.ΰ ν  τών λουτρών { Batli h o te l )· 
ύπηρέται τοΰ καταστήματος τοότου τήν δεικνύουν είς τοΰς 
ξένους . . . .  ά^όκη S it ένοικιάσβη, (F r a se r ’ s M ega-

zin e  ) Β· ( Ο έρανιττής. )

ΤΑΧΥΓΡΑΦΙΑ

Αιά τή ; μεθόδου ταύτης άντιγράφοντ«ι ταχέως, συντό- 
μω?, καί εί; μι·ρόν τόπου διάστημα λόγοι καί δμιλίαι 
Αν καί ή έφεύρεσι; τών γραμμάτων παρέπεμψίν είς τάς 
πορρωτέρω γενεά; τά μνημεία τής άνθρωπί^ης οορία;, πό- 
σαι έκφωνη'οεις, πόοα πατριωτισμού καί ήθιιιή; μαθήματα 
ή^ελον μείνει κεκαλυμμένα είς βαθέα σκότη, άν ή ταχυ
γραφία δέν τά δι-ίσωζεν; 0  ενεργητικό; τοϋ ανθρώπου νους 
δέν ϋπέφερε νά στερήται τούς καρπούς τοΰ πνεύματος- 
άλλ’ ανεξάντλητος είς έπινοίαΓ, εφεΰρε τόν έπωφίλή τοΰ- 
τον τρόπον διά νά τοΰ; μεταδώτ/ι άφθάρτου; είς τούς μ ε ' 

ταγενεστέρους.
Τινές νομίζουν δτι ή ταχυγραφία ύ,τήρχεν άνέκαθίν εϊ; 

τήν Αίγυπτον, καί θεωρούν τα  ιερογλυφικά ώς τά στοιχεία 
αύτή; τής μεθόδου. Αύτά δμως έχρηοίμευον κυρίω; ώ ς σύμ
βολα, τά  όποία μέ εικόνας ιδιοτήτων φυσικών παρέσταινον 
τά ήθίκά όντα, καί ώς μυστικογραφία, ύπό τό κάλυμμ*

τ',ς ό τ .ία ; δ ΐίτιρ ιϋντο  κεκρυμμέ^α θρτ(τκείας, ίατρ'κή; καί 
ή4ική; παραγγέλματα Διότι ή ίερατί'.ή τυραννία εύηρί- 
οτεΐτονά κρ^ττ, τΐν  λαόν εί; τά σκότη τή;άλαθείας, άπο 
τ ϊμ ΐϊύ ιυ τα  εί, i t u τήν π δ ιχν  γνώσ.ν κχί πα χν ωφέ
λειαν.

Αλλ’ h Ε λλ ϊς , ή :ις ύπΤρΐεν ή κρηπϊς τής σοφ'χ;. εί>ε 

rp ότη, ν.ατχ τ ή ' μαρτυρίαν τΛ  Αχερτίου, ταχυγρά-ρου; 
καί στενογράφους, μάλιστα ό Πλούταρχος όμιλοί περί τών 
στ,μείω -, διά τών οποίων ό εύφραδεστατος Εε.’οφ’ον άντίγρ χ- 
φι τά ούρα ια τοΰ διδασκάλου τ^υ αποφθέγματα,

Ε ί, δε τήν Ρώμην ή_στίνογρ-«φία δέν εγεινε γνωστή είμή 
έπί τ |ς  λ α μ τ :α ;  ‘Υτατείας του Κικε'ρωνο; Τ if 4ων ό 

άτελεύ^ρό, του έ π ιθ ^ ώ ; νά φ Λάξη 'ά  άρ· ττουργή/,α τα 
τΛ  πατρό; τ ί ;  - * -ρίδ .;, τά άριρώ ίτα τήν πολυθρύλλητιν 
του Κ,χπλίνα συ 'ωμοσίαν, ίπρόσταξε πρώτο; ε’ς τοΰτο τό 
μέσο·*· μ ’ oV.v δτι Π <ΰλ^ς ό Δ'ά -.ονο; τή ν μέν τιμήν τής 

έφευρεσεω; τών 1 1 0 0  στοιχείων τή, Ρωμαϊκός ταχυγρα
φία; άπ.νί'μει εΐ; τόν Ε>νυον_ καί μ6*ην τήν τελειοπ ·ίη?ίν 
τη,-’εί; τόν Τ  φ ’ιωνα

Τ Λ , μ ετερ ^ο μ έν ο υ ; την τέχνην  τα ύτη ν  εκάλουν μ ετά *  

ταΟτα Κουρσόρες ( τα χυ δρ ό μ ο υς ). Α \λ ' δταν ό Χ ριστι

ανισμό; έξέ:ε ινε  τά ς ε ’>οργ;σία; τοκ ε1’;  τήν Δ ετικήν  Eipto 

π η ν , ώ νομ ίσ ^ησ αν κ α ί Ν ιτά ρ ιο ι ( μ νή μ ννε ; ) ,  τώ » οποίων 

ε π ά γ γ ε λ μ α  η ro νά ά ντ ιγρά  ρω'τι τά ς ο μ ιλ ία ς , δ ιά  τ ΐ ν  ύποί> 

<υν οϊ Ε π ίσ κ ο π ο ι κ α ί οί ί  ροκη'ρυ -ες Ιρμηνεύουσι τά ς  ύ ψ η · 

λά; τοΰ  Ε ύαγγίλ ίου  ά λ η ^ε ία ;, ώ ; κ α ί ο ί ^ ίβ ο ΐν ο ι  μ ε τ ε χ ε ’.- 

ρίσθ-,σαν ί '  *ίδ >; β ρ α χυ γρ α φ ία ς , α ίν ιτ Η μ ίν ο ι  δ ί e ·ός μόνου 

συμφώνου λ ίξ ιν  όλόκ'* ηρον.

Σαμουήλ Τ χΐ\ω ρ  πολίτης Αγγλος ώφελή'ίη άπό τά 
11 0 0  τών Ρωμαίων σημεία, καί κατεστάθη περίφημος ε'ς 

τ^ν στενογραφίαν- Ο δε Γάλλο; Θ Βερτέν μεθη'ρμο* 
σιν αύτήν εί; τ',ν γ·λώσσάν του συντέμνων καί βραχύνων 
τά ; λέξε ;.

fi τελεί’π ,ίησ ι, os.» ; καί ή διάδοσις αυτής τής με'ίό- 
χρεω ιτεΐττι κυρ'λ; εί; τού; έφημεριδογράφ'.υ;· διότι 

αυτή; χαί μ ίνη ; δύνανται νά δημοσιεύωτιν άπαοαλλάκ 
τ « ;  τό κείμενον τών Ρ ,τορί'.ών όμιλιώ·· τών εκφωνουμένων 
«ί; τάς νομοθετικάς συνελεύσεις

Αλλ’ αΰ-η θέλει τελειοποιηθώ &τι μχλλ  ιν ατό  τούς 
έ'ιληνας, ώς πατρ 4η των κληρονομί'.} δταν νόμιμοι καί 
φιλελεύθερα» βοΛ αΙ συγ<ροτη χ-'ναι άπό άξίου; Αντιπρο·

σώτους_ έξασκ.ήτωσι τίϊν έπιδεξιότητχ των γραμματέων* 
κχί ή ταχιιγραφίχ, ήτ.ς διεφίλαξε τά άρ ιιτα  απομνημο
νεύματα τοΰ θειοτάτου άνδρός, δ ;  τ ι ;  κατεβασεν άτό τΛ ς 
Ο ’ρχνού: τήν άρετήν, κ α ί διά τήν άρετήν άπέθαυε, θέλει 
χρησιμεύσει εΐ; διατη'ρησιν τών Ρητορικών άριστου..γτ;μά· 
τ  ον τών μ ελλόντων Δημοσθενών, Αϊσχινών^ καί ίσοκρχτών 
οϊτινες ύπερχσπιζόμενοι τά δικαιώματα τή ; πατρίδυ; των 
μέ γε να.ότητα θίλουν λάμψ η, ώ ; εκείνοι, ε’ς τήν άπει
ρον Ικτασιν τώ ' αίώ ων. Τ.

ΟΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΥΤΑΝΝΟΙ,

Ουτοι έβαλαν τρεΐ; χιλ ιάδα ; σωματοφύλακας, καί 
έ/.πόδιταν τά δπλα εί; τού^ άλλους, ίκατα'τρεξαν καί 
ε φ -ξχν τού; πλ υ 'ους- έδήμευσαν τά υπάρχοντά των, 
τά όποια έμοίρ/.σαν συναλλίλω;. Πρώτοι, τοντων ήταν 
ό Κ ριτίϊς καί ό βη  αμ='νης· άλλ’ επειδή δ Θιραμένης έδυ- 
σαρεστεϊτο είς τήν σκληρότητα τοΰ Κρ.τίου> ού:ος ευ^ηκε 
τρόπον καί τον έφόν:υτεν. Μετά τόν θάνατον τοΰ θηρα- 

μένου;, οί τύραννοι μετεχ-.ιρίτθηταν πολά κακά. Οί τής 
δουλείχς εχθροί, βτοι διά τό αξίωμα, ή διά τδν πλούτον 
έφοβοΰντο, ερυγαν Ε/ας άπό αύτού; ή τον καί ό Θρασύ
βουλος Οί Λακεδαιμόνιο! έπρόσταξαν μ·. ψήφισμα, κάμ- 
μία Ελληνική π  Ιλις νά μή δεχθη, τούς φυγάδας. Οι Με- 
γαρεΐ, δμω; καί ο' Θ ',βαΐο: δέν ύ,τήκου rav εί; τούτο τό 
άπάνθ; ωπον ψήφισμα. Οί Θ ίβχΐο ι μάλιστα έκη'ρυξαν, 
δτι θέλει πχιδευθή, δποιο; δεν δώσ^ βοήθειαν είς Αθ/ιναΐον 
ιρυ(·άδα, είς >,αιρον άνάγκη;. ‘Ο Σ ‘ρχκοΰσιο; Ρητωρ Λυ* 
σίας Ιϊύναξε π ε ;τακοσίου; μέ ίδ ιά  του Ιξοδα πρός έλευ- 
θέρωσιν rijc χοϊκής μητρος τής ρητορείας  Μέ ταύτην 
τ /iv βοήθειαν, καί μέ τού; λο.πούς φυγάδχς εβαλε σκοπόν 
ό Θρασύβουλος νά έλευθερώστι τά ; Αθη'-ας Επολε'μησε 
με τού; τριάκοντα, καί είς ταύτην τήν μάχην έφννείθη 
Κριτίχς, καί οί τριάκ>ντα έφυγαν ε'ς τήν Ελευσίνα.

ΟΙ Λχκεδαιμόνιοι ίστρά εJσav κχτά τού Θρχσυβιύλου, 
άλλ’ ό βασιλεύς Παυσανίας εύσπλαγχνίσθη τήν πρότερον 
άκμάζουσαν πολιν τών ’Αθηνών, οί τριάκοντα ερονεύθη ταν, 
κ«ί οί φυ·;«δες έστράφησαν είς τήν πατρίδα. ‘Ο Θρασύ
βουλος εκχμε ψηρισμα νά λησμονηθώσι τά  περασμένα' 
καί αί Α^ηνα» τοτ» I /·εινχν πρ οτότυπον σοφής και εύνεν:ύ; 
πολιτική;, ό  Θρασύβουλος έ τελεί ωσε τό εργον του, ά το- 
καταστόσα; τοΰ, άρχαίους νόμους, καί τούς τρόπου; τής 
ίκλογή;, οί όποιοι έσυ ει'ίίζοντο πριν κυριεοθ^ ή τόλις.



ΤΑ ΤΕΚΝΑ.

Τ ί χαλά παραδείγματα εχομεν τής φιλοστοργίας τών 
τέχνων πρδς τοΰς γονείς, δταν βλέπωμε* είς τήν ιστορίαν 
τής Ρώμης, οτι δυο κόραι, κατά διαφόρους καιρούς, έδρε
ψαν μέ τό γάλα των, ή μία τόν πατέρα, χαί ή ά'λλη τήν 
μητέρα, οί όποιοι ησαν καταδικασμένοι ν’ άποθανωσι της 
πείνα ς!

ί ΐ  πατρική εξουσία, επειδή έγενν/ίθ/ι άπό τήν χρείαν, 
χαί Ιφυλάχ_δη άπό τήν φιλοστοργίαν, χάμνει τόν πατέρα 
κεφαλήν καί άρχοντα τής οίχογενείας* καί τοΰτο είναι πά- 
σης κοινωνίας τό θεμέλιον. Τοιαύτη εξουσία' ώς φυσική, 
είναι δοσμένη άπό τόν Θεόν, καί άκολούδως, ή πρός τούς 
γονείς αγάπη και τό σέβας είναι έντολή τοΰ Θεοΰ.

Από τήν υίϊχήν αγάπην γεννάται ή αδελφική'. *0 
αδελφός είναι φίλος δοσμένος άπό τήν φύσιν. Π ίσης λύ
πης άξιος είναι, οποίος δέν γνωρίζει τοΰτο τό πολύτιμον 
δώρον! ί Ημποροΰμεν νά εΰρωμεν πιστότερον φίλον άπ^ 
τόν αδελφόν, διά νά άποδέτωμεν εΐς αυτόν τοΰ; διαλογι* 
σμούς μας ;  Οί πρεσβύτεροι αδελφοί έχουν τά  χρέη τοΰ 
πατρος, καί οί μικρότεροι τά χρέη τοΰ υίοΰ. Πρέπει λοιπόν 
νά στηρίζωνται άμοιβαίως εΐς τόν δρόμον τής ζωής.

ΑΙΑΦΟΡΑ.

Τό έν Παρισίοίς ΒασιΛuibr Τυπογραφείο? περιέχει 
πεντήκοντα έξ ειδών άνατολικοΰς τύπους’— δλα τά  γνω -τά  
αλφάβητα τών διαφόρων εθνών τής Ασίας, παλα 'ά  τε καϊ 
νεώτερα, εΰρίσχονται είς αύτό. Αναλίσκουν δέ κατ’ έτος είς 
τό τυπογραφεΐον τοΰτο άπό όγδοήκοντα χιλιάδας δεςμίδων 
χαρτίου· καί ό αριθμός τών τακτικώς έ^ασχολουμένων ερ
γατών είναι άπό τριχκοσίους πεντήκοντα εως τετρακοσίου^ 
πεντήκοντα

ΕΠΑΜΙΝΩΝΔΑ ΤΕΛΕΥΤΗ.

Ο Επαμ,ινώνδας μετά τήν έν Μαντινεία μάχην μέ μεγί- 
στην γενναιότητα έτελεΰτησε. Αιότι πληγωμένος καιρίως 
καί φέρων έτι τό δανατηφόρον δάρυ έπροσκάλεσε πρώτον 
τον υπασπιστήν του καί τόν ήρώτησεν άν διέσωσε τήν ασπί
δα j Παρουσιάσαντος δέ τοΰ ύπασπιστοΰ αύτήν ένώπιόν 
του, πάλιν έπηρώτησε ποιοι ένίκηταν ;  άποκριδέντος δέ

δτι οί Βοιωτοί ένίκησαν, α χαιρος είνα ι, είπε, νά άποθ ά -  
νω ! » *al έπρόσταξε νά τοΰ έκσπάσουν τό δο'ρυ, καί αμέ
σως έτελεΰτησε μέ μεγίστην αταραξίαν.

—  0  άνδρωπος πρέπει μάλιστα νά φυλάττηται καί νά 
προσέχω, νά μήν όμιλϊί καλώς περί τών άπόντων, μήτε 
νά τούς υβρίζει η νά τοΰς ατιμάζει, μήτε νά τοΰς διαβάλ* 
λε) ή νά τοΰς συκοφαντί)· διότι δςτις κατακρίνει τόν απάν
τα  φίλον καί δέν τόν υπερασπίζει δταν άλλος τόν κατηγορώ’ 
δστις ζητεί νά κάμει τόν άλλον άξιογέλαστον είς τοΰς αν
θρώπους, καί πλάττει ψεύματα διά νά άμαυρώτει τήν φή, 
μην του- δστις δέν δύνατχι νά σιωπά τά ξένα σφάλματα 
και να κρυπτή απόρρητα, ουτος είναι πονηρός καί άχρειος, 
τόν όποιον άπόφευγέ τον ώς λυμεώνα.

ό ,τ ι  κάμνει τ ις  ευρίσκει, 

έκάλεσέ ποτε άλώπηξ τόν πελαργόν είς τό δειπνον’ 
καί παρέδηκεν είς αύτόν φακχ*; είς εν πινάκιον πλατύ, 
καί ό πελαργός μέ τήν μακράν του μύτην δέν έδύνατο νά 
φάγη- άλλά πρός εύχαρίατησιν, έκάλεσε καί ό πελαργός 
τήν άλώπεκα καί τϊ| παρε'στησε βρασμένας φακκάς, εις 
στενήν χύτραν* καί αύτός μέν έβαλε μέσα τήν μύτην του, 
καί έτρωγεν* ή δέ άλώπηξ έληχε μόνον τό χείλος τής 
χύτρας.

6 ;τ ις  προσμένει νά εύτυχήσει άπό τήν δυστυχίαν 

τοΰ άλλου μένει γελασμένος, 

ήτον ποτέ τις δνος άρρωστος, καί διεδόδη λόγος, δτι 
όγλίγωρα άποδνήσκει· δδεν συνη'ίροίσδη-ιαν οί κΰνες, καί οί 
λύκοι, πρός έπίσκεψίν του καί ήρώτησαν έξωδεν τόν υιόν 
του, πώς εΰρίσκετο ό πατη'ρ του είς τήν υγείαν του ; καί 
εκείνος άπεκρίδη πρός αύτούς* καλήτερα άφ’ δ, τ ι  σείς δέ- 
λετε.
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ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.

Βιογραφικαί σημειώσεις τοΰ Σιλουίου Πελλίκου. Σελίς 
6 5 .—  έλε^αντος κυνηγεσία. 6 7 . — Φιλολογικά, ή  πό
λις Σαλαμίς. 6 9 . — Ανέκδοτον έπί Μουράτ-βεϊ Αύτοκρά- 
τορος Αίγύπτου. 7 1 . —  Ανέκδοτον περί φυλαναγνωσίας. 
7 2 .—  Ηθική κατάστασις τής Ελλάδος. 7 3 . —  Περί Πα
νώλης. 7 5 .—  Ανακάλυψις έν Γιβραλτέρα. 0  έν όστένδιρ 
Παράφρων. 7 6 .—  Ταχυγραφία. 7 8 .—  Οί τριάντα τυ·ι{ 
ραννοι. 7 9 .—


