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ΑΓΓΕΛΙΑ.

Εταιρία λογίων αποφασίζει να τυπόνη κατά παν 
Σάββατον επί ενός τυπογραφικού φύλλου αναγνώσματα 
καί τερπνά καί ωφέλιμα, εύελπιστουσα δτί διά τής έρ- 
γασίας της ταύτης θά χορηγή μικρόν άντικείμενον ε
πωφελούς διασκεδάσεως πρός τε τούς φιλαναγνώστας 
τής Σμύρνης νεανίας καί τάς σεμνάς αύτής δεσποινίδας.

Το φύλλον τούτο θά κοσμήται πάντοτε διά μιας 
ώραίας εικονογραφίας, πολλάκις δέ καί διά δύο.

Οί λόγιοι ούτοι χαιρετίζουσιν ήδη το Δημόσιον διά 
του πρώτου αύτών· τυπογρ. φύλλου, οχι διότι άγνοοϋσι 
τήν δυσχέρειαν του έργου, το όποιον άναλαμβάνουσιν, 
αλλά διότι έ'χουσι πλήρη πεποίθησιν εί'ς τε τήν ευγέ
νειαν καί το φιλόμουσον .των άναγνωστών, πρός ούς 
αποτείνονται.

Συνδρομή εβδομαδιαία 'έν γρόσιον, πληρωτέον εύθύς 
μετά τήν παραλαβήν του φύλλου.

Όστισδήποτε των λογίων θέλη νά γράφη έπί του 
φύλλου τούτου, δύναται ν’ άποστέλλη τάς πραγματείας 
αύτοϋ πρός τήν Διεύθυνσιν, οδός 'Ρόδων, άρ. 58.

Ό προμηθεύων δέκα συνδρομητάς λαμβάνει τό 
φύλλον δωρεάν.

Σμύρνη τή 25 Αύγούστου 1869.

Φίλτατε άναγνώστα !

ΠΟ σήμερον αποφασίζω νά γίνω συνοδοιπόρος σου εις το ακαν

Όόυσσέως εις τάς περιηγήσεις του
θώδες τοϋ βίου ταξείδιον, όπως άλλοτε είχα συνοδεύσει τον υιόν του 

. Εκείνος μέ είχεν αγαπήσει ώς 
πατέρα και εγώ δεν τον διέκρινα ποσώς άπό υιόν μου. Τοιαύτη έ- 
χρειάζετο μεταξύ ήμών σχέσις, τοιαύτη αγάπη, ίνα εγώ μέν ωφε
λήσω έκεινον, εκείνος δέ ώφεληθή παρ’ εμού. Τοιαύτην έπιθυαώ
χρειάζετο μεταξύ ημών σχέσις, τοιαύτη αγάπη,

(MENTOPOS Τόμ. A . Τεΰχ. ά.)
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εύνοιαν καί παρά σου, άναγνώστά μου*  διότι ή των λόγων πειθώ 
τής των άχουόντων εύνοιας προσδείται. Ούδείς, έστω 
και ό ρητορικώτατος Δημοσθένης ή ο έφάμιλλός του Κικέρων, δύ- 
ναται νά πείση ακροατήν, εάν δ ακροατής ούτος δέν άγαπφ τον ά- 
γορεύοντα. Τούτο εί^ε αλήθεια αυταπόδεικτος, εΐνε αλήθεια ευαγ
γελική. ’Εγώ είχα ζήσει προ τριών χιλιάδων ετών έπι τής γης 
ταύτης έν εποχή, καθ’ ήνέλυμαίνετο την ανθρωπότητα ή αισχρά 
είοωλολατρεία*  αλλά μη έκπλαγής, εάν μ’ ευρης χριστιανόν, διότι 
ή θρησκεία τού Χριστού είνε σύγχρονος μέ τον πρώτιστον άνθρω
πον.

Έπανελθών και πάλιν έπί τούδε τού τρίτου πλανήτου τού ηλια
κού τούτου συστήματος, ούδένα άλλον έχω σκοπόν ή νά καταστήσω 
δσον δυνηθώ εύδαιμονεστέρους τούς φίλους μου’ ή δ ευδαιμονία 
συνίσταται εις τδν καλώς έννοούμενον Χριστιανισμόν, ενώπιον τού 
οποίου πάντες οί υψηλοί νόες έκυψαν τδν αυχένα, καί εις τδ γν ώθ ι 
σαυτό ν, έφ’ ου ίδρυσε την σοφίαν αυτού ό τών άνδρών απάντων 
σοφώτατος Σωκράτης. Ταύτα άμφότερα αποκτώνται διά τής ΑΑΗ- 
ΘΟΓΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Ναί*  τής αληθούς παιδείας, ή οποία δυστυχώς 
βλέπω δτι συγχέεται πολύ μέ τδ επάρατον μορμολύκειου, την ψευ- 
δοπαιδείαν. Ή σύγχυσις αύτη τού θεού μετά τού Διαβόλου ε ινε 
ήτις φέρει τήν άνθρωπόλεθρον κακοδαιμονίαν καί ήτις τδν άνθρω
πον, τδ εύγενέστατον καί επομένως τδ εύδαιμον έστατον τού Παν
τοκράτορας δημιούργημα, κατέστησε κακοδαιμονέστατον, ώς μή ώ- 
φελεν .

Σύ, χάριν τού όποιου αποφασίζω ήδη νά έργασθώ, είσαι η ενε- 
στώσα νεολαία, ήτις μετ’ ολίγα έτη θ’ άπαρτίζης την μέλλουσαν 
γενεάν—είσαι τδ σημερινόν ευώδες άνθος, τδ όποιον μετ’ ολίγα ετη 
θά ήσαι ό γλυκύς καρπός, παρά τού οποίου θά τρέφηται ή κοι
νωνία, έν ή είδες τδ φώς τού ήλιου—είσαι ή εύπλαστος ζύ
μη, παρ’ ής πρόκειται νά πλασθώσιν οί δσοι μετ’ ολίγα έτη 
θά διέπωσι τά κοινά πράγματα, οί μέν ταύτας, οί δέ έκείνας

—
-
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τάς θέσεις κατέχοντες—είσαι τδ πλήρες ελπίδων μέλλον τής 
Σμύρνης.

Χάριν σού λοιπόν αποφασίζω νά συνεργασθώ καί έγώ μετά 
τών τοσούτων άλλων, οϊτινες επίσης υπέρ σού μοχθούσι καί νυ
χθημερόν ταλανίζονται, χορηγών σοι τροφήν νοεράν ούχί έπι- 
πόλαιον, αλλά θρεπτικήν. Τών αναγνωστών μου ούδείς θά ηύχα- 
ριστεϊτο, fiv ήκουε παρ έμου διηγήματα, οία κατά τάς χειμε
ρινός εσπέρας συνηθίζουσι πολλοί νά διηγώνται, δράκοντας καί 
θηρία καί βασιλείς καί βασίλισσας καί βασιλόπουλα, τά όποια 
διηγήματα τφ δντι μεγάλην προξενούσι τήν εύχαρίστησιν, άλ- 
λ εις οποίους; είς ανθρώπους βέβαια πάντη αγραμμάτους. Έγώ 
όεν θέλω τοιούτους άκροατάς. Ενταύθα πρόκειται νά στρωθή 
τράπεζα, τής οποίας τά πρώτα εδέσματα ίσως δεν φανώσι το- 
σούτον ευάρεστα’ αλλ’ οί συνδαιτυμόνες αυτής δεν πρέπει ν’ ά- 
πομακρυνθώσιν ευθύς μετά τήν πρώτην έντύπωσιν. Ας λάβωσιν 
υπομονήν, καί, έν τή εύγενείφ αυτών, ας έξακολουθήσωσι διατε- 
λούντες τακτικοί αυτής φοιτηταί, έπι εν έτος τουλάχιστον, μετά 
τό τέλος τού οποίου δικαιότερου θά ήνε είς θέσιν ν άποσυοθώσιν, 
έαν τά πράγματα δέν φανώσιν έπί τέλους σύμφωνα προς τάς ύπο- 
σΖ^ις.

Δέν μέ λανθάνει ποσώς δτι παρά πολλών πολλάς θά έχω τάς έ- 
πικρισεις πρδς τά οσα κατά καιρούς θά σοί λέγω’ αλλά τούτο δέν μέ 
φοβίζει, ούτε μ’ άποτρέπει τής άποφάσεώς μου, διότι τούς έ πικρί
λας τούτους, πριν ε.ισέτι φανώσιν, έγώ διαιρώ είς δύο τάξεις: είς έπι- 
κριτάς, οι όποιοι θά σκυθρωπάζουν, καί είς έπικριτάς, οί όποιοι θά 
χλευάζουν. Τούς πρώτους έκτιμώ καί πρδς παρηγοριάν των τούς 
προσκαλώ νά συνεργασθώσι μετ’ έμού, παραχωρών είς αυτούς τήν 
θέσιν μου δπου καί ό.τότε Οελήσωσι, διότι καί έγώ, ώς άνθρωπος καί 
μάλιστα γέρων τοσούτων ετών, διόλου δέν είνε απίθανου πολλάκις 
νά υποπίπτω εις λάθη’ τούς δευτέρους οίκτείρω, διότι οί τοιούτοί 
εισιν ανωφελή δντα τής κοινωνίας, τά όποια έχουσιν ώς έργου νά 
καταγελώσι πάντα καί πάντας, χωρίς αυτοί νά κάμνωσι. ποτέ τί-

—---- -  ------ ... . — - -a
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ποτέ. Εμείς, νέε μου, θά έχωμεν ύπ’ δψιν πάντοτε το « Κρείττόν 
έστι το κατά δύναμίν είσενεγκείν ή το παν έλλείπειν. » Οι τοιούτοι 
Μώμοι, εάν γνωρίζωσι καλλίτερα ημών, ας άφήσωσι την χλεύην 
καί άς προστεθώσι μαζί μας, δτε επ’ άληθείας θά ώσι πολύ αξιέ
παινοι*  έάν δέ συναισθάνωνται εαυτούς ανικάνους, άς σιωπώσι, μή 
παρενοχλούντες τούς άλλους εις τάς έπ αγαθή προθέσει επιχειρή
σεις αύτών.

*Σημ. Η Ευρώπη βρίθει περιοδικών συγγραμμάτων παντός είδους, πλη
ρέστατων άπό ώραίας εικονογραφίας καί εύθηνοτάτων. Διατί ; Διότι άλλο 
εχει 50 και άλλο 100 χιλιάδας συνδρομητών. Ημείς δυστυχώς μιμούμε- 
θα αυτούς εις δ,τι μεμπτόν, όχι δμως και εις δ,τι επαινετόν.

Προτρέπομεν οθεν τήν εύγενή τής ωραίας Σμύρνης κοινωνίαν νά μή λυ- 
πηθώσι τό γρόσιον καθ εβδομάδα, και διαβεβα.ούμεν αύτούς, δτι ποσώς δεν 
6ά μεταμεληθώσιν.

Το κέντρον, περί 8, φίλε μου, θά περιστρέφωμαι, εινε ή διανοη
τική καί ή ηθική σου άνάπτυξις*  διότι ταύτα,έκ παραλλήλου βαί- 
νοντα., άποτελούσι την αληθή παιδείαν, ής είπερ ποτέ έχεις ανάγ
κην σήμερον, δτε ή ψευδοπαιδεία, αύθαδεστάτην έγείρασα κεφαλήν, 
κατέκλυσε τήν ύφήλιον σχεδόν απασαν. Γλωσσά μου θά ηνε ή 
γλωσσά σου*  εάν ποτέ δμως έχ^ς συνακροατάς ανθρώπους, οι ό
ποιοι δεν έθυσίασαν ύπέρ τής γραμματικής τόσον έλαιον, δσον σύ, 
τότε θά ομιλώ και άπλούστερα. Προς ψυχαγωγίαν σου θά σοι διη— 
γώμαι και τά αστεία τής ήμέρας, οσάκις τό θεωρώ καλόν. Σύμβο- 
λόν μου, ώς βλέπεις, εινε ή κυψέλη. Τούτο σημαίνει δτι και εγώ θά 
μιμώμαι τήν μέλισσαν.

Αί πλείσται τών διδασκαλιών μου θά γίνωνται διά Καθηγητών, 
τούς οποίους θά γνώρισες κατόπιν και τούς όποιους συνιστώ εις τήν 
εύνοιάν σου.

Προσπάθησον ν’ άποκτήσιρς πολλούς συντρόφους, διότι τότε θά 
ήμαι είςθέσιν και πλειότερον νά σ’ ευχαριστώ και μέ μικράν πάν
τοτε ζημίαν τού βαλαντίου σου. Τών συντρόφων σου τούτων κα
τάλογον θά δημοσιεύω έν τέλει τού έτους, προς δίκαιον αυτών έ
παινον.*

Πριν παρουσιασθώ ώς μέ βλέπεις, δηλαδή άποκεκαλυμμένος και 
έν στολή, περιήλθον μετημφιεσμένος (incognito, τεπτίλι) αρκετά 
μέρη τής πατρίδος σου, Σμυρναίε νεανία, και προς πολλούς άπε- 
τάνθην, ζητήσας επί έν λεπτόν μόνον τής ώρας νά συνδιαλεχθώ μα
ζί των. Πολλοί τών κυρίων τούτων έφάνησαν πρός εμέ λίαν φιλό- 
φρονες, τινές μάλιστα και φιλοφρονέστατοι’ άλλ’άλλοι δμως μοι 
έστρεψαν τήν ράχιν οίκτρότατα.

Έν τούτοις ευγνωμονώ μέν τούς πρώτους, δέν παραπονούμαι δ
μως κατά τών δευτέρων*  διότι εκείνοι μέν, φύσει δντες φιλαναγνώ- 
σται, έδειξαν απόλυτον έκτίμησιν, άμα είδαν οτι πρόκειται περί 
αναγνωσμάτων, ούτοι δέ, κορεσθέντες ήδη έκ τής άναγνώσεως αγ
γελιών, έδειξαν περίσκεψιν, έπιφυλαττόμενοι νά ιδωσι πρώτον, καί 
μετά ταύτα, εάν μείνωσιν ευχαριστημένοι, νά είσέλθωσι και αύτοί 
εις τον χορόν.

Εΰελπις δτι εν γένει θά έκτιμηθώ άναλόγως τών ειλικρινών πό
θων μου, κάμνω σήμερον τό πρώτον μου βήμα. Εάν ή υποδοχή 
ύπάρξν) ευχάριστος, θά προσπαθήσω παντί σθένει ΐνα μή φανώσιν 
ούδ’ έπ’ έλάχιστον έψευσμέναι αί έλπίδες τών φίλων μου’ έάν δέ 
πάλιν συμβή τουναντίον, υπομονή*  εγώ θά χάσω κόπους και οί 
άλλοι θά κερδίζουν καθ’ εβδομάδά εν ! ! ! γρόσιον, τό όποιον θά έ- 
χανον, άγοράζοντες δι’ αύτου τί; μίαν τυπογραφικήν κόλλαν. Έν 
τοιαύτγι λοιπόν περιπτώσει έκείνοι θά έχουν τό γρόσιον των καί έ- 
γώ τήν άνάπαυσίν μου. ’Ωστε είμεθα αρκούντως έξωφλημενοι, 
φίλτατε ! δέν έχει ούτως ;

Ύγίαινε. Ελπίζω νά σ’ έπανίδω.

■

ϊ

=*
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Παραίνεσή.

□ άνθρωπο*.,  κάτοικοι τής γης ! κλίνατε την κεφαλήν, ρίψατε 
τά βλέμματα χαμαί και δέχθητε μέ σέβας καί σιωπήν τάς έντολάς 
τού Γψίστου. Παντού, δπου Φωτίζει ό ήλιος, παντού, δπου πνέει 
αήρ, παντού, οπού υπάρχουσιν ώτα ν’ άκούωσι καί πνεύματα νά έν- 
νοώσιν, ας ηνε γνωστά τού βίου τά παραγγέλματα, τίμια και σε
βαστά τής σοφίας τά αξιώματα ! Τά πάντα προέρχονται έκ τού θε
ού, η δύναμίςτου εινε άπειρος, ή σοφία του άιδιος και ή άγαθότης 
του ανεξάντλητος. Καθήμενος επί τού θρόνου του, δστις εινε ιδρυ
μένος έ^τφ κέντρφ τού σύμπαντος, πνέει, καί έκ τής πνοής του έμ- 
ψυχούται παν ζώον. *Άπτεται  των αστέρων διά τού δακτύλου, καί 
αυτοί περιτρέχουσιν έν τάξει την τροχιάν των. Περιοδεύει τδ άπει
ρον, καθήμενος έπι των πτερών τού άπειρου χρόνου, και τδ θέλημά 
του εκτελειται πανταχού άπεριορίστως. Αυτός εινε ή πηγή τής αρ
μονίας, τής τάςεως, τής χάριτος και τής καλλονής. Η σοφία κα- 
θοράται εις ςλα τά έργα του’άλλ’ ό ανθρώπινος νούς αδυνατεί νά τήν 
κατανόηση. 'ίΙ απόλυτος γνωσις, ώς σκιά ή ως ονειρον, ΐπταται 
υπέρ το ανθρώπινον πνεύμα*  βλέπει μέν αύτήν, άλλ’ άμυδρώς, καί 
συλλογιζομενον πίπτει εις λάθη. Άλλ’ή τού θεού σοφία ομοιάζει 
με την ουράνιον λαμπρότητα*  δεν συλλογίζεται, διότι τδ πνεύμά 
του εινε η πηγή πάσης αλήθειας. Δικαιοσύνη καί άγαθότης ΐσταν- 
ται περί τον θρόνον του, αγάπη και εύσπλαγχνία λάμπουσι διά παν
τός επι του προσώπου του. Ποιον εΐ/ε δμοιον με τήν δόξαν τού Κυ
ρίου ; Ποια εξουσία δύναται ν’ άντισταθή ποδς τον Παντοδύναμον ; 
Ποιος έξισούται μέ αυτόν κατά τήν σοφίαν ; Ποία άγαθότης δύναται 
ν’ αντιπαραβληθή προς τον ’ΑπειράγαθουΟύτος εινε, ώ άνθρωπε, 
ό πλάστης σου, έκ τουτου εξήρτηται ή έπι γης διαμονή σου’ τού
του οώρον εινε αί λογικαί δυνάμεις σου’ τούτου έργον ή θαυμαστή 
κατασκευή σου. *Ακουε  λοιπόν τήν γλυκεϊάν του Φωνήν, διότι μόνος

ό πειθόμενος εις αύτήν θέλει απολαύσει τήν ψυχικάν γαλήνην καί 
τήν άληθεστάτην ευδαιμονίαν, ήτις παρ’ ούδενδς άλλου πηγάζει ή 
έκ τής γνώσεως τού πώς νά ζήση τις εις τον έφήμερον τούτον κόσμον 
ώφελίμως μέν καί πρδς έ*υτδν  καί πρδς τούς άλλους, εύσεβώς δέ 
καί άρεστώς πρδς τον Πλάστην του.

ΚΟΜΦΓΚΙΟΣ.

-----*-----
Λουκιανός.

Μιλτιάδης, Θεμιστοκλής, 'Ελένη και Καλλιόπη.

Μ. θεμιστόκλεις, χαϊρε’ κυρίαι, σάς προσκυνώ.
θ. Άντίχαιρε, Μιλτιάδη μου. Πώς έπέρασες τάς διακοπάς;
Μ. Εξαίρετα, φίλτατε. Έν τούτοις καθ’ δλον αυτό τδ διάστημα 

δεν έλειψα τού νά σκέπτωμαι πάντοτε περί τών αποτόμων σκοπέ
λων, ούς ό ά/θρωπος άπαντηί κατά τήν ήλικίαν, έν ή εύρισκόρεθα, 
καί πολλά«ις άνεμνήσθην τού Ηρακλέους χαιτών δημηγοριών, άς 
πρδς αύτδν έδημηγόρησαν αί δύο έκειναι γυναίκες.

θ. Περίεργον ! εγώ πά/ιν και καθ’ ύπνον και έζυπνος, καθ’δλον 
αυτό τδ διάστημα μέ τδ ένύπνιον τού Λουκιανού είχα νά κάμνω. 
Και εις έμέ, φ’λε. εναυλοι μένουσιν οι αθάνατοι εκείνοι λόγοι της 
παιδείας « ’Εάν πεισθης εις έμέ. θά καταστολίσω τήν ΨΓΧΙ1Ν σου 
μέ πολλά καί ώραία στολίδια, δηλ. μέ σωφρ οσύνην, δικαιο
σύνην, ΕΓΣΕΒΕΙΑΝ, πραότητα, επιείκειαν, σύνεσιν, 
καρτερίαν, τον πρίς τά καλ ά έρωτα, τήν πρδς τά σεμνότατα 
ορμήν ταύτα εινε τώ δντι ό καθ’αύτδ στολισμός τής ψυχής».

! φίλτατε Μιλτιάδη’ οί θείοι ουτοι λόγοι ποτέ δέν θά έξαλειφθώ- 
σιν από τής μνήμης μου. Σέ βεβαιώ, άναγίνώσκων ταύτα, ένόμιζα 
δτι άνεγίνωσκα τήν Κατήχησιν. ’Ενθυμείσαι τδ μέρος έκεινο εν- 
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ματος;
Μ. Ναι, έχεις δίκαιον. ’Ενθυμούμαι ότι ό ιεροδιδάσκαλος άνα- 

πτύσσων το Η ’, άρθρον τού Συμβόλου τής πίστεως. μάς εΐχεν ανα
φέρει τό22°ν έδάφιον τού 5°υ κεφαλαίου τής προς Γαλάτας επιστο
λής του Παύλου, ένθα ό ’Απόστολος ούτος των έθνών λέγει « ό δέ 
καρπός τού Πνεύματος έστιν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακρο- 
θυμία, χρηστότης, αγαθοσύνη, ΠΙΣΤ1Σ, πραότης, εγ
κράτεια.» Τουτέστιν αυτά εΐνε τά αληθή γνωρίσματα, δι’ ών 
γνωρίζεται οστις τφ δντι άνεγεννήθη εν τή ίερφ κολυμβήθρα, δστις 
τφ δντι άφήκε τον παλαιόν άνθρωπον καί ένεδύθη τον νέον, οστις τέ
λος εΐνε τφ δντι χριστιανός.

Θ. Και εις τον όποιον τφ δντι κατοικεί τό άγ. Πνεύμα, τό πνεύ
μα τού Θεού.

Μ. Ώστε, Θεμιστόκλεις, αληθώς πεπαιδευμένος και αληθώς 
χριστιανός σημαίνει εν και τό αυτό πράγμα. Διά νά γίνη τις αλη
θής χριστιανός, πρέπει αληθώς νά έκπαιδευθή. ’Αλλά οποίαν ευ
ρίσκεις ομοιότητα μεταξύ εκείνων τού Λουκιανού και τούτων τής Κα- 
τηχήσεως;

θ. Πρώτον παρατηρώ μίαν σύμπτωσιν*  εννέα είσι τά κοσμήματα 
τής παιδεία;, εννέα και οι καρποί τού άγ. Πνεύματος. ’Έπειτα, τό 
κυριώτερον, αί λέξεις μέν είσι τφ δντι διάφοροι*  άλλ’&ν έξετάσιρ τις 
τας σημασίας αύτών, θά εύρτρ τά αυτά καί εδώ καί έκεϊ. ’Άλλως τε 
η παιδεία ολόκληρος δεν εΐνε δώρον τού άγ. Πνεύματος ·, Πριν τής 
ένάρξεως τών μαθημάτων καθ’έκάστην πώς προσηυχόμεθα; έλησμό- 
νησες ;

Μ. ’Ώ! ούτε θα λησμονήσω ποτέ*  άλλ’ ούτε θά παύσω ποτέ ε
πικαλούμενος τον ουράνιον Βασιλέα, τόν Παράκλητον, τό Πνεύμα 
τής αλήθειας, διότι ποσώς πλέον δέν αμφιβάλλομεν δτι πάν δώρη
μα τέλειον άνωθεν εστι καταβαινον έκ τού Πατρός τών Φώτων.

Ελ. Εις τα θρησκευτικά πάλιν έπέσατε. Άς τ’άφίσωμεν αυτά*  ό 
Λουκιανός, τόν όποιον άνεφέρατε, Θεμιστόκλεις, τί άνθρωπος εΐνε ;

Θ. Αυτός, κυρία Ελένη, εΐνε εις έξ εκείνων, οΐτινες έγραψαν 
την αρχαίαν ελληνικήν μετά χάριτος λίαν σπάνιάς.

Ελ. Ζή ακόμη ; πού κατοικεί ;
Κ. Ώ ! Ελένη μου, τί εκαμες ; ε?ς μέγα λάθος ύπέπεσες. Ο 

συγγραφεύς ούτος εΐχ& ζήσει προ 1700 ετών*  και σύ έρωτφς άν 
ζή ακόμη και πού κατοικεί ;

Μ. Βέβαια I ό συγγραφεύς ούτος εΐχεγεννηθή τόν Β°ν αιώνα μ. 
X. ήτοι περί τό 120.

Θ. Πατρις αυτού υπήρξαν τά Σαμόσατα, πόλις τής Συρίας.
Ελ: A ! ήξεύρω τήν νήσον Σύρον )έγετε, έπΐ τής οποίας υ

πάρχει καί Έρμούπολίς, ή πρωτεύουσα τού νομού τών Κυκλάδων.
Θ. Ελένη !!! θά καταντήσης γελοία μέ αύτήν τήν προπέτειάν 

σου. Άλλο Συρία καί άλλο Σύρος. Η Συρία εΐνε μία από τάς χώ
ρας τής Ασιατικής Τουρκίας. Εΐνε ή χώρα έκείνη, εις τήν οποίαν 
εύρίσκεται ή Ιερουσαλήμ, ή Βηρυτός, ή Δαμασκός, τό Χαλέπι, τό 
όποιον τόν παλαιόν καιρόν έλέγετο Βέροια, καί άλλαι πολλαί πό
λεις σημαντικά'? άντικρυ αυτής κεΐται ή μεγάλη νήσος Κύπρος.

Κ. Δέν μοί λέγετε, Θεμιστόκλεις, εις ποιον μέρος τής Συρίας 
υπήρχαν τά Σαμόσατα καί άν ή πόλις αύτη κατοικειται είσέτι *,

Θ. Τά Σαμόσατα κάτοικούνται καί σήμερον, αλλά ονομάζονται 
Σιμασάτ’ κεινται δέ παρά τήν δεξιάν δχθην τού Εύφράτου, ολίγον 
υπό τήν 38V μοίραν βορείου πλάτους. Τό πάλαι ήτο πρωτεύουσα 
μιάς επαρχίας τής Συρίας, ήτις ωνομάζετο Κομμαγηνή.

Ελ. Η Καλλιόπη καί ό Θεμιστοκλής είμπορούν νά μάς βρα- 
δυάσουν μέ τάς γεωγραφικά; φλυαρίας των, Μιλτιάδη*  άλλ’ είπατέ 
μας σεις, παρακαλώ, ολίγα περί αυτού τού Λουκιανού. Έπεθύμουν 
πολύ ν’ ακούσω τό δνειρόν του.

Μ. Μοί τό επιτρέπετε, Θεμιστόκλεις ;
Θ. Μάλιστα*  αφού ή κυρία Ελένη τό θέλει ούτως............
Μ. Ό Λουκιανός κατήγετο έκ πενιχράς οικογένειας. Ο πατήρ 

του, καίτοι πτωχός τόν είχε στείλει εις τό σχολειον * άλλ’αυ
τός αντί νά άσχολήται εις τά μαθήματά του, άμα έσχόλα, έπαιρνε

*
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κηρόν καί κατεγίνετο εις τό νά κατασκευάζη άλλοτε βοϊδάκία, άλ
λοτε αλογάκια και άλλοτε ανθρωπάκια. Εις τά παιγνίδια αυτά τό
σον πολύ έπετύγχανεν, ώστε ό πόιτήρ τό είχε κρυφήν χαράν. Τέλος 
αφού εμαθεν ολίγα γράμματα, έπειδή πλέον είχε φθάσέι τό I 2°ν έ
τος τής ηλικίας του, ό πατήρ του τόν άπέσυρεν από τό σχολεϊον 
και τόν εδωκεν εις τόν θειον του διά νά τόν μάθη λιθοξόον. Άλλα 
ευθύς την πρώτην ημέραν, καί αυτή δεν ήτον άπο'ύοάς, έν τούτοις 
ή ράβδος έσύριξεν άπαισιώτατα επί τής δυστυχούς ράχεως τού πτω
χού μας Λουκιανού*  δηλ. εφαγε παρά μίαν τεσσαράκοντα, διότι ώς 
εκ τής απειρίας του εσπασε την πλάκα, επί τής όποιας ό θειος τόν 
είχε προστάζει νά έργασθή.

Ελ. Ω τόν δυστυχή ! ’Αλλά τά αυτά επαθα καί εγώ μίαν η
μέραν εις τό μάθημα τής γεωγραφίας.

Κ. Ελένη, είσαι άς-εία*  μή διακόπτης.
Μ. Ευθύς ό κυρ Λουκιανός έξέρχεται δήθεν προς χρείαν του 

και........ πού τόν πιάνεις ! Τρέχει εις την μητέρα, πίπτει εις τά γό
νατά της και αρχίζει τά κλαύματα ! Η μήτηρ αγανακτεί κατά τού 
αδελφού της, τόν ύβρίζει, καί παρηγορεί τόν υιόν της διά θωπειών 
καί φιλημάτων. Ό Λουκιανός αφού εκλαυσεν έπί άοκετήν ώοαν, ά- 
πεκοιμήθη’ ενφ δέ έκοιμάτο τόν γλυκύν εκείνον ύπνον, είδε τό δνει- 
ρον, κυρία Ελένη.

Ελ. Έ ! τό δνειρον ν’ άκούσωμεν, τό δνειοον !
Μ. Τί θα τάξης ;
Ελ. "Ο,τι θέλετε· £ν κοφφίνι σύκα μπαρτατζίκία.

Μ. Ω ’ καλά*  είδε λοιπόν εις τόν ύπνον του δύο γυναίκας. II 
μία ήτο κατασκονισμένη, μέ χειρ ας ρυπαράς καί πλήρεις από τύ
λους, ή Οε άλλη καθαρά, εύγενής καί ωραία. Αί δύο αύτσι γυναί
κες. μαλλώνουσαι, τόν έπλησίασαν καί ήρχισαν νά τόν σύρωσιν ή 
μία από την μίαν χεϊρα καί ή άλλη από την άλλην.

Έλ. Ω τόν καϋμένον ! ’Από δυστύχημα εις δυστύχημα.Φοβού
μαι μή τόν έξέσχισαν.

Μ. Όλίγον ελειψεν*  αλλ’ επειδή ούτε ή μία, ούτε ή άλλη ήδυ- 

νήθη νά ύπίρισχύση, άναγκά^ονται καί καθίζουν τόν καλόν μας 
Λουκιανόν εις τήν Σδοαν τού δικαστού ! Άφίνουσιν εις αυτόν ν’ α
ποφασίση καί συμφωνούσι μεταξύ των ή άπόφασίς του νά ηνε ανέκ
κλητος.

Ελ. Έ ! τόρα εινε τό νόστιμον*  τί άπεφάσισε ;
Κ. Περίεργον ! Τί άπεφάσισε θέλεις νά μάθης, Ελένη*  άλλά 

δεν έρωτας τίνες ή σαν αύται αί γυναίκες ;
Ελ. U μία ήτον ή μήτηρ του καί ή άλλη ό θείος του.

Μ. Κ. θ. Χάχ I αχ 1 ά ! I
Ελ. Τί γελάτε ; δεν είνε έτσι ;

Κ. Δεν-είναι έτσι, κυρία μου*  ή κατασκονισμένη ήτον ή τέχνη, 
ή δέ εύγενής ήτον ή παιδεία.

Ελ. Πώς τό ’ςεύρετε !
Κ. Άνάγνωσον τό ενύπνιον τού Λουκιανού, διά νά ίδης πώς τό 

’ξεύρομεν.
Έλ. Πού υπάρχει αυτό τό ενύπνιον ; μέσα εις τήν γεωγραφίαν;
Κ. *Ω  ι κατήντησες ανυπόφορος.f , Γ · , , , ,
Ελ. Βλέπω, εθύμωσες. Ας μη τα καταντησωμεν χειρότερα. 

Λοιπόν, Μιλτιάδη, τί άπεφάσισεν ό Λουκιανός ;
Μ. Ο Λουκιανός ά»ού ήκουσε καί τάς δύο, αΐτινες άμφότεραι μέ 

τά ζωηρότερα χρώματα εξέθεσαν τά δώρα, τά όποια ειχον οι αυ
τόν προητοιμασμένα έκάστη—χωρίς νά περιμείνη μάλιστα νά τε
λείωση ή παιδεία, ή όποια δεύτερα είχε λάβει τόν λόγον, αμέσως 
έξεδωκε τήν άπόιρασίν του υπέρ αυτής, άποχαιρετίσας διά παντός 
τήν τέχνην τού θείου του.

Ελ. Πύχαρ·.στήθη διά τούτο ή παιδεία ;
Μ. Καί αμφιβάλλετε ;
Έλ. Π δ’ άλλη τί άπέγινεν ;
Μ. Έσκασεν από τόκακόν της.
Ελ. Καί ποια είνε τά δώρα, τά όποια προσέφέρεν ή παιδεία ;

Μ. ’Εκείνα, τά όποια είχεν είπεί έν αρχή ό Θεμιστοκλής και

**
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τά όποια ειπεν δτι ποτέ δέν θά έξαλειφθώσιν από τής μνήμης του.
Θ. Μόνον εκείνα, Μιλτιάδη ;
Μ. Η παιδεία κατέστησεν αυτόν άνδρα ένδοξον. Ο τότε αύτο- 

κράτωρ των 'Ρωμαίων Μάρκος Αύρήλιος, ό και Άντωνίνος ό φιλό
σοφος επικαλούμενος, τοσούτον είχεν αγαπήσει και εκτιμήσει αυτόν, 
ώστε τον είχε διορίσει τοπάρχην, ή κατά τήν γλώσσαν *τών  Ρω
μαίων προκουράτορα, τής Αίγυπτου. ’Έγραψε δέ τοσαύτα και τοι- 
αύτα συγγράμματα, ώστε έδοξάσθη, δοξάζεται και θά δοξάζηται 
εις αιώνα τον άπαντα. Η παιδεία δθεν κατέστησε^ αύτόν αθάνατον, 
διότι άν και άπελθών έκτου βίου, άλλ’ ού ποτέ παύσεται 
συνων τοΐς πε παιδε υ μένοις και προσομιλών τοίς ά- 
ρί στ οις.

Έλ.’Άνω κάτω τά κάματε. Έζαλίσθηκα. Τδ δνειρον έτελεί-- 
ωσεν ;

Κ. Έτελείωσε, κόρη μου. Τδ δνειρον τούτο εινε πλαστόν. Τδ 
συνέθεσεν ίσια ίσια δ Λουκιανός, ίνα διδάξη δι’ αυτού τίνα τά προ
τερήματα τής παιδείας και πόσον μεγάλην ζημίαν ζημιούνται οί νέοι 

. ή αί νέαι, δσαι προτιμώσινά έξοδεύωσι τδν χρυσούν καιρόν τής νεό- 
τητόζ των εις ανωφελή πράγματα, πολλαι δέ εξ αυτών μάλιστα 
καί έπιβλαβή. Ιδίως συμβουλεύει τούς πτωχούς νέους, τών οποίων 
πολλοί προφασιζόμενοι τήν πτωχίαν διακόπτουσιν έν τφ μέσω τά 
μαθήματά των, μένοντες διά παντός αμαθείς, φύσιν ούκ αγε
νή διαφ θείρο ντες.

Έλ. ’Έτσι έ ; λοιπόν και εγώ από τόρακαΐείςτδ εξής θά μελε
τώ πλέον καλά τά μαθήματά μου.

Μ. θεμιστόκλεις, λοιπόν δλος ό κόσμος πρέπει νά γίνωνται πε
παιδευμένοι ; Τότε χαίρετε τέχναι ! χαΐρε γεωργία ! ! χαίρε βιο
μηχανία ! ! ! Και έπειτα αυτοί οί πεπαιδευμένοι θά ψοφήσουν, μά 
τδ ναί, δλοι τής πείνας*  δέν έχει'ούτως ;

Έλ. Και θα γυμνωθούν ! καί θά μείνουν άστεγοι, εις τό ύ
παιθρον ! 1 δέν λέτε ;

Θ. Δέν έχουσιν ούτω τά πράγματα. Αί τέχναι τρέφουσι τό σώ

μα, ή δέ παιδεία τρέφει τήν ψυχήν κατά τδ λόγιον « τού μέν σώ
ματος σίτος τροφή, τής δέ ψυχής λόγος ». Καθώς λοιπόν ούτε τό 
σώμα δύναται ν’άμελήση ό άνθρωπος ούτε τήν ψυχήν, ούτω καί ού
τε τάς τέχνας πρέπει νά παραβλέπη ούτε τήν παιδείαν. Ο άνθρω
πος εν γένει χρεωστεί νά τελειών^ τήν έγκύκλιον παιδείαν του καί 
μετά ταϋτα κατά τήν όποιαν αισθάνεται κλίσιν νά σπουδάζη ή επι
στήμην ή τέχνην.

Κ. Και πόσον εξαίρετος θά ήνε ό τοιούτος τεχνίτης ! !
Θ. Βεβαίως. Τοιούτοί είσιν οί τεχνίται τών πεπολιτισμένων ε

θνών*  διά τούτο και εις τά έθνη ταύτα αί τέχναι έκαμαν γιγαντιαίας 
προόδους. Οί τοιούτοί τεχνίται δχι μόνον έξευγενίζουσι και τήν βα- 
ναυσοτέραν τέχνην καί καθιστώσιν αύτήν δσον τδ δυνατόν όλιγώ- 
τερον επίπονον, αλλά γνωρίζουσι και πώς νά διαθέτωσι τάς ώρας 
τής αργίας αυτών.

Κ. Τό κυριώτερον, γνωρίζουσι πώς νά ευαρεστωσι και θεώ και 
ανθρώποις.

Θ. Βέβαια.
Μ. Ύγίαινε, θεμιστόκλεις μου*  μίαν άλλην ήμέραν πάλιν τά 

λέγομεν. Πρέπει ν’ αναχωρήσω, διότι ή ώρα παρήλθε. Κυρίαι, σάς 

προσκυνώ.
"Ολοι. ΓΏρα καλή, Μιλτιάδη. Μή μάς λησμονήτε. Σάς μένο

με ν λίαν υπόχρεοι διά τήν ώραίαν σας συναναστροφήν.
Μ. (’Απερχόμενος) ευχαριστώ πολύ.

*
*
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ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΝ.
ζΠοίηυια εις γλώσσαν δημώδη).

Τδ βουρκωμένο σύννεφο τον ούρανό μαυρίζει.
Ψιλή ψιλή άρχίνησε βροχή νά ψηχαλίζη- 

Εΐνε ή φύσις πού θρηνεί,
1 ά δάκρυά της εΐν’ αύτά δποϋ πυκνοσταλάζουν.
Τά σύννεφα, δποϋ βογγοΰν *αί  βαρειαναστενάζουν, 

Εΐν’ ή θλιμμένη της φωνή.
Εΐνε πουρνό. τί καταχνιά λευκή σάν Ναϊάδα !
Δέν βλέπεις μήτε το βουνό, μήτε τήν πεδιάδα.

. Τοϋ χρόνου τά γεράματα 1
Γΐά δές τόν ήλιο' έκρυψε τάχρύσ’να μαλλιά του, 
Χλωμό φεγγάρι έγεινε, κ’ εΐν’ 8λο ή θωριά του 

Παράπονο και κλάματα 1
Νά βράχηκε και τό ξερό της έρημίάς ποτάμι.
’Δκυΰς τί κρότο τό νερό μέσ’ ατά χαλίκια κάμει ;

Βλέπεις τόν άσπρο τόν άφρό , 
Σταΐς λυγαρίαϊς ανάμεσα ήτον πουλιά κρυμμένα. 
Τόν κρότο καθώς ακόυσαν, έφυγαν τρομαγμένα 

Μ ’ ένα τους πέταγμ’ ελαφρό.
ψυχή δέν βλέπεις· έρημος δ τόπος κι’ άφειμένος.

Ο γέρος μόνος χωρικός πηγαίνει φορτωμένος 
Μέ τά κομμένα ξύλα του.

Κ’ έγώ μονάχος κάθ ·μσι στήν ρίζα τοϋ πλατάνου, 
Ki’ άκούγω τήν πυκνή βροχή δποϋ χτυπφ έπάνου 

Χτά μαραμμένα φύλλα του.
Δεκαοχτώ φθινόπωρα ώς τώρα μόλις είδα-
Άλλ’ α' και τόσο ένωρΐς γυρίσω παρ’ έλπίδα 

Χτήν γην δποϋ μ’ έγέννησε ,
Άς θάψουν χέρια φιλικά τό άψυχο κορμί μου
Κοντά στή ρίζα τής Ιτιάς, πού τόσαις στή ζωή μου 

φοραΤς μ’ έφιλοξένησε.
Τους κκώνους της τους λιγυρους δ ζέφυρος νά κλίνη, 
Και ίσκιο μελαγχολικό στόν τάφον μου νά χύνη 

Τήν ώραν τοϋ καλοκαιριοϋ.
Και πάλιν, 8ταν δ καιρός άρχίζη νά κρυόνη, 
Νά πίπτηείς τό μάρμαρο ή χάλαζα, τό χιόνι 

Καί ή βροχή τοϋ Γενναριοϋ.

I. ΚΑΡΑΣΟΥΤΧΑΣ.
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Ο ΜΕΧΡΙ 4η? ΟΔΕΥΟΝΤΟΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΜΪΡΝ1ΙΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ.
_ κ —

φζ^νεννήθη εν Δαφίο’.ς της Λέσβου. Εζεπα’.δευθη εν Ινυοωνέαις. 
Δ'.ηύθυνε τούς έκκλησιαστικούς Ο'.ακας τών Μητροπολεων Σμύρνης,



*
— 18 —

— 19 —ί* * assmBOEHfinnsHa·*
r Κρήτης, Φιλιππουπόλεως καί αύθις Σμύρνης, έ' ή έ ξε μέτρησε τδ 

ζήνό αοίδιμος ώραν 1 Ο J π. μ. τής 4ης Σεπτεμβρ. έτους 1 869ου 
έν ήλικί^ι ετών δγδοήχοντα και τριών. Η κηδεία τού ιερού νεχοού 
εγένετο τή έπαύριον μετά τής μεγαλειτέρας παρατάςεως καί τής έ- 

πισημοτέρας πομπής τήν I Οηνώρανπ.μ. Αί Άρχαί πάσαι.μηδεμιάς 
έςαιρουμένης,παρήσαν και επιτάφιος εξαίρετος υπό τού αρχιδιακόνου 
τής Α. Σεβασμιότητας καί ιεροδιδασκάλου κ. Δωροθέου έςεφωνήθη.

Τδ μάλλον τερπνόν κατά τήν επίσημον ταύτην κηδείαν ύπήρςεν 
ή συγκέντρωσις απαντος τού χριστιανικού Κλήρου, ’Ορθοδόξων, 
Αρμενίων καί Διαμαρτυρομένων, οΐ’ΐνες ώς αληθείς τού Χριστού 

οπαοοί καί ως άληθείς αδελφοί, συνέψαλλον τήν έπιχήδειον ακο
λουθίαν τού ‘Ιεράρχου. Τδ μάλλον αςιον θαυμασμού δτι και ό Ίσ- 

ραηλιτικδς Κλήρος παρηκολούθησε τήν πομπήν άπδ τής Μητροπό- 
λεως μέχρι τού ιερού νάρθηκος’ τδ δέ μάλλον λυπηρόν δτι τού Κα
θολικού Κλήρου ούτε πού; πουθενά έφάνη, άν και έπί χριστιανισμέ 

καυχωμένου.

Τον λόγον του Ίεροκήρυκος παρηκολούθησεν έτερον λογίδριον, τδ 
όποιον τις τών συμπολιτών τού αειμνήστου απήγγειλε, και τού ο

ποίου, εν μεσφ χαρά; και θλίψεω; ευρισκόμενος, προέταςε ταύτα.
« Ιδού δή· τί καλόν ή τί τερπνόν, άλλ’ ή τδ κ α- 

τοικείν αδελφούς έπί τδ αυτό; Πάντες οί άνθρωποί έσμεν 
αοελφοί, διότι πάντες εχομεν ενα καί τδν αυτόν γεννήτορα, τδν Ά- 
δάμ. Πάντες έσμεν αδελφοί, διότι πάντες εχομεν ενα και τδν αυ

τόν πατέρα, τδν Κτίστην τού σύμπαντος. Πάντες οί παρευρισκόμενοί 
έσμεν αδελφοί έν στενότερα όπωσούν σημασίςι τής λέςεως.διότι πάν
τες άνεγεννήθημεν έντή αυτή ιερά τού χριστιανισμού κολυμβήθρφ».

Μετά δ δλίγην ανάπαυλαν ήρςατο τού μικρού επιταφίου του ως 
ακολούθως’

« Σεβάσμιοι Ιεράρχαι,*  Ιερείς τού Ύψίστου, ’Εκλαμπρότατοι 
Κύριοι, άπωρφανισμένον άκοοατήοιον !t * k « » k η

* Παρήσαν ol θεοφιλέστατοι ’Επίσκοποι ' Αγιοι Ξανθουπόλεως, Ηλιου
πόλεως, Κρήνης και ’Ερυθρών.

‘ Πανηγύρι;’ αλλά πανήγυρις πένθιμος. Σιγή ριγαλέα βασιλεύει. 
Μελαγχολία θανάτου επικρατεί. Σκυθρωπόττς βαρυαλγής ίπϊκέ- 
χυται έφ’ άπάσας τά; όψεις. Μυστήριον φοβερόν έτελέσθη. Δε
σμός στενότατος διερρήχθη. Ψυχή από σώματος άπεσ.τάσθη, καί 

απεσπάσθη μετά νόσον οδυνηράν.
Ο άρχιερεύς τής Σμύρνης, έγκαταλιπών τδ γήινον αυτού σκεύος 

έπί τής γής, άφίπταται εναέριος πρδς τδν μέγαν ’Αρχιερέα τού 

ουρανού εις τά άγλαοφεγγή αγία τών αγίων, ένθα μετά τών Χε
ρουβείμ καί τών Σεραφείμ αιωνίως θά ανυμνή τδ ύψος τής θείας με- 

γαλειότητος. Τδ ποίμνιον κηδεύει σήμερον τον ποιμένα του. Ο
δέ ιερείς Σαβαώθ προπέμπουσιν εις τήν αιωνιότητα τδν αρχιερέα 

των.
Ω άνθρωπε, μή λυπήσαι, αλλά σύνελθε εις σεαυτδν καί δδς 

προσοχήν εις τήν διδασκαλίαν, τήν όποιαν ή μήτηρ σου εκκλησία 
τήν στιγμήν ταύτην σοί δίδει. ’Επωφελέστερου μάθημα ποτέ άλ
λοτε δέν θ’ άκούστ,ς’ δράςαι τής ευκαιρίας καί ώφελήθητί. Ωφελή- 
θητι, διότι τδ μάθημα είνε υψηλόν. Ωφελήθητί, διότι ή διδασκα

λία είνε ψυχωφελής.
"Ανθρωπε—άναβοα άπδ τής νεκρικής αυτού έδρας ό σεπτός ημών 

Ιεράρχης— άνθρωπε, εω; πότε βαρυκάρδιος ; ΐνα τί άγαπ^ς μα
ταιότητα καί ζητής ψεύδος ; Άναλογίσθητι δτι είσαι τδ κάλλιστον 
της φύσεως προϊό ν ένθυμήθητι δτι είσαι το άνθος τ ,ς οτμιουργίας’ 

έχε πάντοτε ύπ’ οψιν δτι σύ μόνο; δλων τών έπί γής δημιουργη
μάτων έπλάσθης αθάνατος, μόνος έπροικίσθης με τον λόγον, 

δστις σέ καθιστφ εικόνα τού Πλάστου σου.

Λοιπό ν έ χε». 

χεις καί σώμα

■Γ

;ί ή ψυχτ. σου αύτη εινε αθάνατος. *Ε-  
ό όποιον ιδού δο ;αλαο©ανέστατα 3/έπεις δτι θ’ ά- 

·- . tli I
φίσης καί σύ. ϊ/α άπέλθη εις τήν γήν, διότι γή είνε ϊναγίνιρ χούς, 

διότι χούς είνε
Π ψυχή λοιπόν, ή ψυχή εί>ε όάνθρωπος Περί τής ψυχής φρόν

τιζε. διότι ή ψυχή σου είσαι σύ’ τδ σώμά σου είνε ξένον τι, τδ ό

ποιον καί άκουσίως σου θ άνανκασθής νά άποδώσης εις τδν ιδιοκτή-

* *
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ούτο
καί ουτος νεκρός. Τίς λοιπόν, αδελφοί, αμφιβάλλει είσέτι 
αύτδς τήν αυτήν απδ στιγμής εις στιγμήν αναμένει μοίραν 
γνοεί δτι καί αύτδς άν οχι σήμερον, αύοιον

δτι ή ζωή ει>ε 0>ειρον

* __________ .

ν

την του. Ναί, θά παρουσιασθή, λέγει, 6ά παρουσιασθή καί εις σε 
μεθαύριον ή κρίσιμος, ή μοναδική αύτη στιγμή, καθ’ ή/ θ’ άναγ- 
κασθής ν’ άποδώσης τά τού καίσαρος τφ καίσαρι καί τά τού θεού τώ 
θεφ> τήν γήν δηλ. εις τήν γήν καί τήν ψυχήν εις τον Πλάστην της.

Τφ οντι, αγαπητοί άδεύφοί, άν ήτο δυνατόν νά διαμένη έν ή- 
μϊν πάντοτε ζωηρά ή έντύπωσις, τήν οποίαν ή μυστηριώδης αύτη 
λειτουργία τγ,ς φύσεως προξενεί εις ημάς, ούδεμ'α υπάρχει αμφιβο
λία οτι ο άνθρωπος θά ήτόν έκ διαμέτρου διάφορος από ο τι εινε. 
Τήν στιγμήν ταύτην βλέπει, κατανοεί 
δτι ο κόσμος εινε απάτη. Άρχιερεύς, και άρχιερεύς Σμύρνης. ’Αρ- 
χιερεύς, ο οποίος τά μέν πρώτα τής νεότητος αυτού ετι διήνυσεν έν 
τή ακμαζούση τότε σχολή τών Κυδωνιών θερμότατος τών Μουσών 
λάτρης και έπιστήθιος ομιλητής τού αειμνήστου Γρηγορίου, τάδε 
μετά τήν μαθητείαν του δλα πεντήκοντα κατηνάλωσε τού Χριστού 
στρατιώτης, στρατιώτης μεγάθυμος. Η Φιλιππούπολις υπήρξε 
πνευματικόν τέκνου τού προκειμένου νεκρού. Ί1 μεγάλη νήσος 
Κρήτη συγκαταλέγεται μεταξύ τών προβάτων, τά όποια ήσαν 
προωρισμενα δια τήν νομήν τού Χρυσάνθου. II Σμύρνη, ή κορω- 
νίς αυτή τών επτά Εκκλησιών τής άποκαλύψεως, δίς άπήλαυσε 
τό προνομίου τούτο.

Ο οιάοοχος τού Πολυκάρπου, αδελφοί, προεδρεύει τής συνεδριά- 
σεως ημών ταύτης, αλλά προεδρεύει νεκρός; Συμπαραχάθηται ή- 
μιυ έν τή συναναστροφή ταύτη, αλλά συμπαραχάθηται άφωνος. 
’Αγαπητοί, προπέμπεται εις τήν αιώνιον αυτού κατοικίαν άρχιερεύς, 
ού ουόείς τολμφ νά είπη έγκώμιον ύπό φόβου μή άκούσιρ τό Καί τίς 
ψέγει αυτόν :

Τοιουτος, σεβάσμιοι τών μυστηρίων τού Σωτήοος ίεοοφάνταΐ. τοι- 
ύπήρξεν ό προκείμενος άνθρωπος, άλλ’ έν τούτοις απασιν ιδού 

οτι και 
ήυ αυτήν απδ στιγμής εις στιγμήν αναμένει μοίραν : Τίς ά- 

- », 1 χ . » » , w‘ w \ ν c ,
<—αν ο /ι αύριο ν.μεναυριου 

θά παράκηται επίσης νεκρός ; Ο νεκροπομπός ουτος πόσους άρά γε 

i

1

i 
■
f.

ί

μέχρι σήμερον δέν είχε κηδεύσει ! άλλ’ ιδού, καί αύτδς τήν στιγ
μήν ταύτην κηδεύεται. Προς τί λοιπόν, δι’ αγάπην Θεού, πρδς τί 
δλα τού κόσμου τά πράγματα ; πρδς τί άπαξάπας τών ματαιοτήτων 
ό δμιλος : ώ ! πόσον μωρός, πόσον γελοίος τφ οντι αύτδς άφ’ εαυ
τού κατέστη ό δυστυχής άνθρωπος ! Κακοδαιμονεί, μοχθεί, ίδρό- 
νει, τρέχει άνω καί κάτω, τέλος διέρχεται δλην τήν μικράν ταύτην 
επίνειου ζωήν τόυ ώς αυτόχρημα κόλασιν, διατί ; διότι ό είς παρά 
τού άλλου άμοιβαίως παρασυρόμεθα—διότι δέν θέλομεν νάνοήσωμεν 
δτι έσμέν ξένοι καί πάροικοι έν τή γή ταύτη καί δτι αληθής ημών 
πατρίς εινε ό ουρανός !

Πάτερ ημών, ό έν τοίς ούρανοίς ! άγιασθήτω τδ όνομά σου. ’^λ- 
θέτω, πάτερ, ή βασιλεία σου. Γενηθήτω τδ θέλημά σου ώς έν ουρά- 
νώ καί επί τής γής. Τδν άρτον ημών, Κύριε, τδν άρτον ημών τον 
έπιούσιου δός ήμίν σήμερον καί άφες ηαιν τά οφειλήματα ημών. 
Τέλος. έπουράυιε Ίεράρχα, δεξου έν τή χωρατών ζώντων καί τού
τον τδν επίγειου ιεράρχην σου*  κατάταςον, Κύριε, καί αύτου έν σκη- 
ναίς δικαίων, έ/θα άπέδρα πάσα οδύνη, λύπη καί στεναγμός.

Σεβάσμιε πάτερ I έπίτρεψου καί εις εμέ τδ ελάχιστου τέκνον σου, 
έπίΐρεύον καί εις εμέ του μικρόν συμπολίτην σου ϊνα κλαύσω έπί 
τού άοχιεοατικού σκήνους σου τού κόσμου τήν ματαιότητα, ΐ/α θρη
νήσω τήν ελεεινήν μικρόόιαν τής δυστυχούς άυθρωπότητος. Επί- 

τοεύου καί είς έυ.έ νά ασπασθώ διά τελευταίαν ©οράν τήν παναγίαν 
Σου δεξιάν καί χορηγήσου ήυ.ιν τάς πανιέρους εύχάς Σου, καθικε- 
τ^ύωυτδυ Γύιστον δπως άξ.ώττ ήμας ϊνα διαπλεύσωμευ τδ πολυ
κύμαντου τούτο πέλαγος όσον έ /εστι θεαοέστως.

’ Α πωρφαυίσ μέυοι αδελφοί 
δεηθώμεν τού Βασιλέως τών 
αρχιερέων έκ βάθους ψυχής 
σεβαστού καί λαοφιλούς ημών Ποιμενάρχου, 
δπου χοροί τών αγίων καί οί δίκαιοι έκλάμψ' 
νοιτο. »

Μετά ταύτα άπετάνθη πρδς τον ιερόν (►λήρον ιδίως ο ’ Εξαρχος5
•λ

άς ύψώσωμεν .χείρας ίκέτιδας καί άς 
βασιλευόντων καί τού Άρχιερέως τών 
καί καρδίας υπέρ τής ίεράς ψυχής τού 

ϊνα κατατάτη αύτην

*ί *
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τής Σμύρνης κύριος Νικόδτμος, ό όποιος έν δλίγοις καί αυτός έπα- 
ναλαβών τάς αρετάς τού Ιεράοχου, συνεθρήνησε μετά των συναδέλ
φων του τήν άπορφάνισιν των. Ό Νεκρός έμεινεν εν τφ ναφ, έ>θα 
μέχρι τής δ7)*  ώρας μ. μ. συνέρρεεν ό λαός κατασπαζόμενος τήν 
σεπτήν Αυτού δεξιάν.

Αί περικνημίδες.
(Έκ τού Γαλλικού.)*

εύοίσκουσίν έτοί- I
ας οποίας μέ αρκετήν εύχαρίστησίν των 

ζσνται ύφαντάς, τής Εύρώ-

τύν εογαλεϊόν I i -
ιστορήσω' αλλά πριν τούτου θά εϊπω 
περικνημϊδος.

ά 1 000 μ. X., οί μεγάλοι

ου υφαινονται : I '

Καθ’ εχάστην πρωίαν περνώμενείς τούς ποδας τάς περικνημίδας, 
άλλά ποτέ δεν έσυλλογίσθημεν τις άρα ύπήρςεν ό πρώτος, δστις έ- 
πενόησε τήν κατασκευήν τού μικρού τούτου ένδύαατος, τό όποιον 
σήμερον θεωρείται ω; §ν τών αναγκαιότατων, έ/ώ οί πάπποι ημών 
επεριπάτουν γυμώποδες.

Πολλοί, έχοντες μητέρας ή άδελφάς φόέργου 
μους ωραίας περικνημίδα 
φορούσιν*  άλλ’ οί περισσότεροι μεταχ 
πης καί ιδίως τής ’Αγγλίας.

Τις ό έπινοήσας τόν ιστόν ( 
Τούτο προτίθεμαι ενταύθα νά έ 
έν ολίγοις τήν καταγωγήν τής

Προ οκτακόσιων ετών, ήτοι περί τά 1 000 μ. X., οί μεγάλοι 
και οι πλούσιοι χατα πρώτον ήρχισαν νά καλύπτωσι τάς κνήμας 
δια ταινιών ές υφάσματος, τάς οποίας έδενον εις τό άνω μέρος μέ 
ιμάντας (λουριά). Τό είδος τούτο τών περικνημίδων, αΐτινες ένέ- 
ουον μόνην τήν κνημην, από του γόνατος μέχρι τών αστραγάλων, 
έθεωρούντο ως μεγάλη πολυτέλεια' οί άνθρωποι τού λαού έπεριπά- 
τουν με γυμνάς τάς κνήμας, μόνον τούς άκρους ποδας προφυλάττον- 
τες διά τίνος είδους σανδά^ων.

’Ολίγον κατ’ ολίγον έν τούτοις ετελειοποίησαν τήν πρώτην ιδέ
αν, καί περικνημίδες έντε/έσςαται, έ/ουσαι τήν μορφήν τής κνή
μης. κατεσκευάσθησαν ές έριούχου (τσόχας) κα ές υφασμάτων πο
λύ λεπτότερων, αί όποίαι έκλείοντο άπό τό όπισθεν μέρος διά τίνος 
είδους ραφής. ,

Έν Γαλλίφ, περί τά 4 540 μ X., επί Φραγκίσκου τού A . έ- 
πενοήθη έν τινι χωρ'.φ αυτής, Tricot ονομάζομε νφ καί άνήκον σή
μερον εις τόν νομόν Αίσνης (Aisne), ή τέχνη τού πλέκειν περικνη
μίδας έκ μιας κλωστής διά πέντε βελονών, ώς πλέκουσιν αί μητέ
ρες μας.

Τέλος επί Λουδοβίκου τού 1Δ'., βασιλεύσαντος έν Γαλλίφ άπό 
τού 1 6 43—4 71 5, παλαιός τις στρατιώτης, ονομαζόμενος ’Ιω
άννης "Ίνδρης (Jean Hi nd res), άνθρωπος αρκούντως ευφυής και 
αρκούντως πεπαιδευμένος, πράγμα σπάνιον εις τους_ στρατιωτας 
κατ’ έκείνην τήν έποχήν, ήρχισε νά συλλογίζηται πώς εις τήν ά- 
νωθι έργασίαν δύναται ν’ άντικαταστήση τήν χείρα οι’ άλλου ορ
γάνου.

Παοεκινήθη δέ εις τούτο υπό της επιθυμίας τού ν’ άπαλλάςη τήν 
γυναίκα τούτης επίπονου τ αυτής εργασίας, εις ην ανενόοτως ησχο- 
λείτο, ακόμη καί καθ’ ην στιγμήν έκράτει εις τόν μαστόν τό μικρόν 
της, επιθυμούσα ν’ ανακουφίζω τόν σύζυγον εί; τά οίκογε ειακά αύ- 
του εςοοα.

Αί ποώται αυτού άπόπειοαι ούδένα εφεοαν καρπόν. Άλλ’ ο Ί- 
ράννης δεν άπηλπίσθη*  διά τής έπιμονής καί τής υπομονής κατωρ- 
θωσε νά κατασκευάση μηχανήν, πολύ μέν άπέχουσαν τού νά ήνε 
τοσούτον τελειοποιημένη όσον αί σημεριναί, αλλ έν τούτοις ικανήν 
διά τόν σκοπόν, τόν όποιον έπεδίωκεν.

Οτε κατεσκεύασε ζεύγος περικνημίδων, αΐτινες τφ έφάνησαν 
καλαί καί ώραΐαι. άπεφάσισε νά τό προσφέρη πρός τόν βασιλέα, 
έλπίζων δτι, άν ήδύνατο νά κατορθώση ώστε ό βασιλεύς νά δεχθώ 
καί φορέση αύτάς,ή έφεύρεσίς του θά τω έχορήγει πλείστας ωφέλειας.

Χάρις εις τινας σχέσεις, τάς οποίας είχεν εν τή αυλή, ήουνήθη 

7
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νά κάμη ώστε νά φθάση μέχρι τού βασιλέως το ώραίον ζεύγος των 
μεταςωτών περικνημίδων του.

Ό Ιωάννης Ίνορης έθεώρει πλέον β-βαιοτάτην τήν επιτυχίαν 
του και ύπερέχαιρε μετά τής γυναικός του, πολλά ονειροπολώ/, δ- 
τε η ζηλοτυπία του σο^ματειουτων πλεκοντων και πωλούντων σκου
φί κάλτσας και άλλα τοιαύτα (des bonnetiers) τδν εκαμε νά 
ναυαγηστ) προ του λιμενος*  οιοτι, προίοοντες οτι ή έφεύρεσις αύτη 
θα εολαπτε μεγάλως τά συμφέροντα αυτών, εσπευσαν ευθύς και έ- 
δωροδόκησαν ενα των θαλαμηπόλων τού Λουδοβίκου ΙΔ ., δστις ε- 
κοψεν έοώ κ’ εκεί μερικά ’μμάτια. Εις τήν στιγμήν λοιπόν, καθ’ήν 
ο βασιλεύς τας έπερνα εις τους πόδας αυτου, αί περικνημίδες έςε- 
σχίσθησαν, έφάνησαν μηδαμιναί καί άπερρίφθησαν ούτε λόγος δέ 
πλέον έγινε περί υφαντών περικνημίδων. Ο! ραδιουργήσαντες έθρι- 
άμβευσαν.

Ό δυστυχής "Ινδρης απελπιστείς, έπέρασεν εις Αγγλίαν. Εκεί 
τω έγιναν μεγαλ.αι υποόοχαι καιτω εΟοθησαν πλ.εισται υποσχέσεις*  
ευθυ, υπο την δι-ύθυνσιν του απειρα εργοστάσια ίδρύθησαν καί αί ύ- 
φανταί περικνημιοες επλ.ημ,μυρισαν δλον τον κόσμον ε/εκα τής με
γάλης εύθηνίας, μεθ’ ής έπωλούντο.

Η Γαλλία επίσης παρεοέχθη αύτάς ώς καί τά άλλα έθνη.
’Εν τούτοι; η Αγγλία έοειςε τοσαύτην έπιθυμίαν νά διατηρήση 

δια μονήν εαυτήν τδ μονοπώλιο/ ταύτης τής βιομηχανίας, ώστε 
ρητώς απηγορεύθη έπι ποινή θα/άτου τδ νά δοθή εςωτερικδν δια
βατήριο'/ ούτε εις ενα τεχνίτην τών εργοστασίων Ίωάννου ’Ίνδρη.

Αλλ, ο Ιωάννης Ινόρη; έν τω μέσφ του πλούτου, τον όποιον 

νομιμως ειχεν αποκτήσει διά τής εργασίας καί τής ευφυΐας του, δέν 
ελησμόνει ποσώς δτι ήτο Γάλλος.

Ηλθε στιγμή, καθ ην κυριευθείς ύπδ νοσταλγίας, ήθέλησε νά 
επανελθη εις Γαλλίαν. Ταύτην τήν φοράν τον ύπεδέχθησαν μετά 
τής μεγαλειτέρας φιλοφρονήσεων καί ίδρυσε τδ 1 6 56 τδ πρώτον 
γαλλικόν έργοστάσιον περικνηαιδοποιίας.

Η ιστορία τών τελευταίων χρόνων τού Ίωάννου ΓΊνδρη εινε λί-

ο~το εινε μύθος καθ*  δλα ο- 
cov Σο-
οιτινες 
ήθελαν

αν σκοτεινή*  θέλουσι τινες οτι απεβίωσεν έν νοσοκομείιρ πενης καί ά

θλιος.
Άλλ’ άς πιστεύσωμεν μάλλον οτι

μοιος μ’έκείνον, τδ / οποίο/ επι πολυνκαιρόν διηγούντο οια 
λομώντα Δεκάους (Salomon de CailS), ενα τών ά/δρών, 
συνετέλεσαν εις τήν άνακάλυψιν τού ά:μού, και τον όποιον
δτι άπέθανεν έν τφ φρενοκομειω τής Βικετρης (a Bicetre) μεταςυ 

τών μωρών.
Τούτο, ά; ήτον άλτθές, θά ήτον απελπισία διά τούς μεγαλο

φυείς άνδρας καί τούς έφευρετας.
Σ. Δ. Τά εύγενή αίσθήυατα ώθησαν πάντοτε τούς μεγαλοφυείς «ν- 

δρας εις τάς Ι'ΰΐυρ=σ·ις καί τάς άνχκαλύψίΐς. Ο Ιωάννης 1'Όρης ε.ν® 
τφ οντι άξ'.ος αγάπής διά τήν λύπην, ήν ήσθάνετο ύπ'ερ τής συζύγου 

του.

Επίκοίσίζ.

Ία ’μάθατε ; Ό γέρο Λουκιανός έν τώ μέσω τής γενικής προ
όδου τού 1 9ου αίώνος παρουσίάσθη καί αυτός με τά ενύπνΐ 
μάς διδαςη. Τήν επαθεν δμως καλά. Τόν έβάλαμεν εμπ; 
δέ - ήςευοε πού νά κρυφθή. Ένώ έχομεν σήμερον τόσα καί

πω,

ε πάντοτε σέβα 
ά σχολεία, ήθέ

του να 
,-, οπού 
όσα ω

ραία καί ωφέλιμα πράγματα νά μάθωμεν, άπήτησεν ό άνθρωπος 
ν’ άκούσωμεν τάς ιοικάς του ψυχρόλόγιας. Λ . . μα να σα 

, μόνον τούτο δέν γίνεται.
— "Οπως καί αν ήνε, φίλε μου, τδ γήρας ε 

στον. ’Εκείνος, επειδή ίσια ίσια ανοίγουν τορα 
λησε κάτι νά είπη ποός τούς νεανίας και τας νεανιοας, φοοουμενοι 
μή τινες ές αυτών ύπδ πενίας έθελοκακήσωσι καί πρδς τά η 
ποκλ.ίνωσί. φύσιν ουκ α.νενή οιαφθειροντες. ευελπις ότι οια 

* * * V >
γωυ του λόγων τούτων Ηιρρωσθήσονται. ’Έπειτα ειοατε 
φοόντισε νά ποικίλη τον λόγον τζ 
φικων παρατηρήσεων, ακόμη . ’

ω α- 
»·. » των οΛί- 

πόσον έ- 
υ διά βιογραιοικών και όιά γεωγρα- 
■ θέλετε) καί διά θρησκευτικών! Εις

*
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το τέλος μάλιστα πόσον συνιστά τήν έκμάθησιν τών τεχνών, ποαν- 
μα πρωτάκουστου απο το στουα του. Αν καί πάντοτε ίςει ντοα- ■ , r Γ, · ί >
τος, έν τουτοιςρλεπετε οτι προσπαθεί νά συμμορφοΛη καί μέ το 
πνεύμα του αιώνος. II διδασκαλία του αύτη. φίλτατε, πίστευσόν 
με, είνε άγια. "Αμποτε νά τήν εθετεν είς πράςιν ή κοινωνία μας. 
Βλέπετε σήμερον ; άμα νέος τις τελειώση ή τδ ελληνικόν σχολείου 
ή τδ γυμνάσιου, ευθύς ό πατήρ του, ή μήτηρ του, οί θείοι του, δ- 
λοι οί συγγενείς τρέχουν avoj καί κάτω νά εύοούν θέσιν διά τδν λο- 
γιωτατον, αν ηνε υιό:, γαμβρόν δέ, εάν ήνε κόρη. "Οχι δεν εύδαι- 
μ^νι,ουσιν ούτως οι λαοί. Οι λαοί, διά νά εύόαιμονίσωσιν, είνε α
νάγκη πρώτον νά έκπαιδεύωνται τήν εγκύκλιον παιδείαν και μετά 
ταύτα να οιδωνται εις τας τεχνας καί είς τάς έπιστήμας κατά τδν 
προορισμόν, τον όποιον έκαστος είς εαυτόν συναισθάνεται. ’Ημείς 
τορα τι καμνομεν ; Τήν μεν γεωργίαν καί τάν κτηνοτροφίαν καί 
τάς τέχνας, άτινά είσιν ό αληθής πλουτισμός τών εθνών, περίφρο- 
νούμεν*  τάς δέ θέσεις τάς εμπορικά: θηρεύομεν καί τάς ύπαλληλι- 
κας. συσσωρευομενοι πάντες έντος ενός κύκλου, καί αυτού στενοτά- 
του, εν τιρ οποιψ λακτιζομεθα αμοιβαίος τίς τδν άλλον νά παραγ
κώνισή. Είνε αύτη κατάστασις ; Αιωνίως θά βασιλεύη τοιουτοτρό
πως η δυστυχία και η αθλιοτης. Επειτα πά.σχομεν καί από £ν 
άλλο κακόν, Θελομεν νά εχωμεν τά παιδιά, μας πλησίον μας. νά 
τά βλέπωμεν νά τά καμαρόνωμεν. Στείλε, αδελφέ, στείλε τδν υι
όν σου εκεί, ένθα υπαρχουσίν άνθρωποι καλλίτεροι από ήυάς, νά ί— 
δα), να μαθη, να όιοαχθή πώς ζώσιν οι άνθρωποι, ΐνα, έπανελθών 
επειτα εις τήν πατρίδα, ύιοάςη και άλλους τών συαπολιτών του. 
Δεν εινε καταισχύνη άνωτέρα πάσης μομφής οι’ "Έλληνας νά άγο- 
ρά<ωμεν απο τούς Ευρωπαίους ακόμη καί αυτά τά πυρεία,τά σπίρτα 
δηλαοη, αυτα τα ςυ/αρια, με τα όποια παράγομεν πύο ", ώ I οι’ ά- 
γαπην Θεού, πως υποφερομεν, πως δεν μας πνίγει ή στενοχώρια !

οικαίον ως προς ταύτα’ αλλά, άναγινώσκων τις τον 
διάλογον έκείνον, παρατηρεί τρία τινά, τά όποια είς έμε τουλάχι
στον δέν άρέσκουσι. Πρώτον, τό έ/ύπνιον αυτό καθ’ αυτό είνε ή-

κοωτηοιασμένον δεύτερον, ύπάρχουσι τροποποιήσει; καί προσθήκαι 
λίαν τολμηραί, ώς λ. χ οτι ό Λουκιανό: οαρεις υπεκρ θ', ανάγκην 
νά έςέλθη καί ούτως έδραπέτευσεν— δτι ή τέ/χτ., άποοοκι- 
μασθείσα, εακασεν απο το κακόν της, καί α/λα τρίτον εμπεριέχει 
τι ή πραγματεία εκείνη, τδ όποιον κατ’ ίμέ κριτήν δέν είνε ορθόν, 
ίτι δηλαδή αληθής πεπαιδευμένος και αληθής χριστι
ανός σημαίνει £ν καί τόαύτδπράγμα. *Αλλο  παιδεία καί 
άλλο χριστιανισμός. Δύναναί τις νά ήνε είς άκρον πεπαιδευμένος, 
χωρίς νά ήνε χριστιανός*  καθώς και τουναντίον, ειμπορεί νά ηνε 
χριστιανός ευσεβέστατος, χωρίς νά γνωρίζη ούτε τ’ όνομά του νά 

ΥΡάΗ· Ύ
— Φίλτατε, σκοπός τού συρράύαντος τον διάλογον έκεινον ητο 

νά έκθεση έν συντομίφ τά προτερήματα τής παιδε'ας καί τδν βίον 
τού Λουκιανού, νά όρίση όσον κάλλιον τήν πατρίδα τού συγγραφε
ίς αύτου καί νά οώση έν τω προσωπφ τής Ε/.ενης εν πολύ μικρόν 
μάθημα είς μικρούς τινας προπετεΐς άφ’ έ ός, οίηματίας δ αφ ε- 
τέοου καί άαε/ είς. Ταύτα δ έκθέσας δεν πιστεύω νά ε/η την αςι<ο-I I ’ _
σιν ότι μεθηομήνευσεν ούτε πιστό»; ούτε ο/οκληρον το ενύπνιον .ου 
Λουκιανού*  διότι ό ίδιος παραπέμπει τον άνσγνίόστην δια τής Καλ
λιόπης νά τδ άναγνώσ/, έν τή χρ·ησ:ομαθε'α. Ι>α μαθη τις ητον η 
μία τών δύο έριζουσών γυναικών καί τ ς ή t Α / / <·>ς τε το ενυ
πνίου αυτό είνε που είνε μύθος’ ωττε διότι τις έποικιλεν αυτόν ο- 
πωσούν έπι τδ τερπνοτευο-, νομίζω οεν αςι^ει νά ονομασ>η .ολ- 
μηρός. Εδώ δεν ένοθευθη καμμια ιστορία.... Οσον οια το τελευ- 
ταίον συμφωνώ μάλλον μ’ εκείνον παρα με σας. Οιοτι σεις λεγάτε 
πεπαιδευμένων, ενώ εκείνος λεγει α λ η θ ώ : π ε π α ι ο ευμ ε ν ο ν 
τό ε/ διαφέοει τού άλλου πολύ. Ο περίφημος Ρενάνπ. χ, εινε 
βέβαια πεπαιδευμένος (ενώ δέν είνε χριστιανός), αλλ’ εινε φευοως 
πεπαιδευμένος, ουχί αλ.ηθώς. Μά αληθης παιδεία έστι τδ νά γνω— 
ρίζη τις ολας τάς γλώσσας —κόσμου κα· δλας τάς έπιστήμας ; Ά- 
ληθής παιδεία, φίλτατε, είνε τδ νά νοήση τις οτι τό πνεύμα του 
ανθρώπου είνε πε π ε ρ ασμ ε ν ο ν. Ο σοφωτατος Σωκρα^ηζ



ούτως ώριζε τήν αληθή παιδείαν διά τών αθανάτων εκείνων Γ ν ώ- 
θι σαυτδν καί εν οιδα δτι ούδέν οιδα. ’Άμα ο σοοός 
Ρενάν κατώρθονε νά χωρέση εν τή διαυοία του τδ μικρόν τούτο μά
θημα, δέν θά έπροσπάθει πλέον νά κατανόηση τδ μυστήριον τού 
χριστιανισμού και εν τή αδυναμία του νά άποπτύη τδ θαύμα τούτο 
τής ιστορίας, τού οποίου τήν ύπαρξιν δλον τδ ανθρώπινον γένος μαρ
τυρεί*  Ο Ρενάν εχει πάρα πολλά μεγάλην δόσιν ψευδοπαιδείας, 
αλλά δέν έπρόφθασεν ό δυστυχής νά έςέλθη άπδ τδν περίβολον αυ
τής’ έπρεπε νά προχωρήση ακόμη, ϊνα κατορθώση δπως, διασκελί- 
σας τδ μεταίχμιον τών δύο περιβόλων, είσέλθη εί; τδν τής αληθούς 
παιδείας. Τότε έστέ βέβαιος δτι ποσώς δέν θά έιοοόνει δπως έν τή οί-

Τ — F rr r\ < ο, ' ' *
ησει του φρονεί σήμερον........ Οσον όέ οιά τδ δπερ είπατε δτι αμα
θέστατος τις δύναται νά ήνε χριστιανός άριστος, επίσης δέν συμφωνώ, 
διότι ό τοιούτος χριστιανός δέν είναι χριστιανός κατ’ έπίγνωσιν, ε
πομένως αδύνατον νά ήνε χριστιανός ούτε άριστο: ούτε εύσεβές-ατος*  
οί .τοιούτοί είσιν ή ύποκριται ή δεισιδαίμονες, έκτδς μόνον άν ύ- 
παρχωσι τ νες, επι των οποίων η θεία χαοις ήθελησε νά θαυυ,α— 
τουργήση. Άλ)ος ό λόγος*  ενταύθα περί θαυμάτων δέν ποόκειται.

— Λοιπόν άλλοίμον^ν εις τοσούτους αμαθείς νριστιανούς ! ’Ό- 
λους τους πεοιυ.ενει η κολασις.ι ι 1

Δεν γνωρίζω τι τους περιμενει, αλλ’ ούτε θέλω νά επεμβαίνω 
εί; τά τού Θεού πράγματα. Ο λόγος δτι. ϊνα ή τις τώ δντι χριστι
ανός, χρεωστει αληθώς νά έκπαιδευθή*  καί όταν τι: σήμερον 
αλη θώς εκπαιοευθή. εΐνε αδύνατον νά μή γίνη αληθή ς χριστια
νός. Πιθανόν νά μ οι έρωτήσητε : ό Κομτ-ούκιος, ό Σωκοάτης, ήσαν 
χριστιανοί ; Άυευοοιάστως απαντώ : ναί, είμί βέβαιος δτι, αν έγεν- 
νώντο η μετά τού Χρίς-ου ή μετά τδν Χριστόν, θά οί διαπυοό- 
τεροι θιασώται καί οί διαπρυσιώτεροι κήρυκες τού χριστιανισμού, 
ώς ύπήρςεν ό Παύλος, ό Αυγουστίνος καί ά/.λοι.

— Εισθε περίεργος έν τοσουτω, λέγοντες δτι ό Ρενάν δέν εινε 
χριστιανός. Ο Ρενάν, φίλε μου, καί ο! δμοιοι τού Ρενάν, ώς ό Στοά- 
ους καί άλλοι, είσι χριστιανοί ίσως πολύ καλλίτεροι άπδ σάς.

— ’Ό I έν τών δύο, νά σάς χαρώ*  ή εγώ είμι περίεργος ή σείς.
’Άνθοωπος, δστις αποκα/εί *
νά ονομάση εαυτόν οπαοον ■
Ο Χρίστο; τω ευ 

καί τού Θεού σχέσις. 
τήν διαφοοάν τού 
έσυ,εν» ι
Θεόν*  αλλαχού όέ 
μου’ καί ουοεί ς επι

στού; Δι’ αγάπην τής άύηθεία;!! 
υπάρχει μεταςύ εαυτού 
ό τ η τ α τής ούσιας καί 
/ει, καί ό πατήρ εν 
πατέρα ονομάζει τδν

δόθη υπό του πατρός 
τον υιόν, είυιήδπατήρ, 
κ ε ι, ε ίμ ή ό υ ί δ ; κ α ί ω έ ά ν 
(Ματθ. ιά. 2 4). Ταύτα τί ση-

εμφαίνουσα την τ α υ τ 
προσώπου, α Εγώ, λέ 

(Ίωαν. ι . 30), γυωρίζομευ δέ δτι 
«πάντα μ ο ι π α ρ 

γ ι ν ώ σ κ

β ούλη ται δ υιός άπο καλ ύψαι»
μαίνουσιν είμή δτι ό ίδιος άποκαλει εαυτόν όμοούσιον τώ Θεώ, ή
τοι Θεόν, διότι εις ό Θεός*,  Λοιπόν δέν υπάρχει μέσος δρος*  ό Χρί
στος ύπήρςεν ή Θεάνθρωπος ή βλάσφημος καί απονενοημένος ύεύ- 
στης. Θεάνθοωπον δέν τδν θέλουσιν οί ψευδοπεπαιδευμέυοι, τά ισχυ
ρά πνεύματα*  σρα και’ αυτούς έστι βλάσφημος τι; άλαζώυ λαο
πλάνος. Πώς λοιπόν θά τολμήσωσινά όυομάσωσιν εαυτούς χριστια

νούς; δέν εντρέπονται;
— Καί ειαεΟα βέβαιοι δτι δσα λέγουσιν οί εύαγγελισταί είσι

— ’Αν οί μαθηταί ύπήρςαν ψεύσται, άναμφιβόλως τοιούτος υ
πήρξε καί δ διδάσκαλος. Επειτα μόνον αυτά τά ολίγα, τά όποια 
είπαμεν, δείκνύουσι την θεοιν^α του Χρίστου; Ο/.οκύ.ηροί απ αρ
χής μέχρι τέλοος οί εύαγγελισταί περί τήν θεότητα τού Ιησού ώς 
περί άξονα περιστρέφονται. Πόση άποκοτίά, πόση ίκανότης, ενα 
άνθοωπον, τδν όποιον έφόνευσαν μέ τον αισχρότερου θάνατον οι ο
μογενείς καί οί συμπολίται του, νά συμφωνήσουν ευθύς δέκα φευ- 
σται καί νά σου καταστοωσουν, αοελφε, ο καθένας τους απο μ2®· 
μυθολονία τόσο εύμορφη, τόσο σύμφωνη, τόσο περιεκτική εις ολα 

χωρίς νά τούς διαφύγη ούτε τδ ελάχιστου ές οσωυ απητούυτο, και
χειροτουήσουν ευθυς μουο μ2^ς όασκαλο τους Θεό ! Το 

αδελφέ, νά κατορθώσουν οί ψεύσται ούτοι
να σου 
δ’ έτι παραύοςοτερον,
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νά «πατήσουν δχι μόνον τούς συγχρόνους των, αλλά έν διαστή- 
μ* “ΐ οέκα καί οκτώ αιώνων εκατομμύρια ανθρώπων παντός έθνους 
και πάσης γλώσσης ! ! απλούς τε και σοφούς, αδυνάτου; και ισχυ
ρούς ! ! ! Σάς βεβαιώ, προς τού. ψεύστας τούτους εγώ αίσθάνοααι τό 
μεγαλειτερον σέβας, τό όποιον ποτέ θά ήσθανόμην εις άνθρωπον. 
Ειπέ μοι τόρα ειλικρινώς αν οί παοαλονιζόαενοι τοιούτους παοα- • · * k 1 ** k |
λογισμούς έχουσι τόν κοινόν νουν πρώτον και δεύτερον άν άνθρω
πος, ο οποίος δεν εχει τον κοινον νουν, πρέπει νά θεωρήται και νά 
ονομάζηται πεπαιδευμένος και μάλιςα άλη θώ ς πεπαιδευμένο:.

— Έν τούτοις οί πεπαιδευμένοι καί πεπαιδευμένοι είσι και νουν 
ανωτερον τού κοινού εχουσι. Τούτο εινε αλήθεια αναντίρρητος καί, 
αν επιμείνητε περισσότερον, θά κατασταθήτε γελοίος*  διότι άφες 
κατά μέρος τήν θρησκείαν, εξέτασαν τούς βαθείς πεπαιδευμένους, 
τας γνώσεις, τας ανακαλύψεις, τά συγγράμματα των καί δέν θά δυ- 
'^ηθή: νά μή τούς θαυμάσιας καί νά μή τούς όνομάσης τώ δντι πε
παιδευμένους.

Δι όλα ταύτα εισίν έπ αλήθειας άξιοι θαυμασμού,αλλά καί 
αςιοι οίκτου αφ ετερου. αν δεν εφθασαν μέχρις εκείνου τού σηαείου, 
δθεν καθοράται τό πεπερασμένου τού ανθρωπίνου πνεύματος*  διότι 
μονον όταν εκεί φθάσωτι, τότε γνώσονται έαυ-ούς καί έπικαλεσθή- 
σονται τήν θεΐαν άντίληψιν, ή οέ θεία άντίληψις φωτίσει αύ:ούς καί 
αυτοί κράξουσι μετά τού Θωμά ές όλης ψυχής καί καρδίας : ό Κ ό
ριο ς μου και ο Θεός μ ο υ ! Εν τή γνώσει ταύτη ύπάοχει ή α
ληθής παιδεία*  ολα τά πριν αύτ.',ς είσι μικραι καί μεγάλαι δόσεις 
ψευΟοπσιοειας, ήτις οέν αρνούμαι ότι εχει δλατά θέλγητρα ενώπιον 
τής ματαιότητας καί τής κενοδοξίας καί δτι τά μάλιστα δύναται νά ε
πισύρω τόν θαυμασμόν τών οπαδών αυτής,αλλ’ ούχ ήτταν καί τόν 
οίκτον τών οπαδών τής αληθούς παιδείας. Άνάγνωθι μετ’ επιστα
σίας καί καλής θελήσεως τό εσχάτως υπέρ τής Ευαγγελικής Σχο
λής έκδοθέν αληθώς σοφόν σύγγραμμα. ’Αλλά επαναλαμβάνω, 
μετά καλής θελήσεως. Άναγνούς δ’ αυτό, έπανάλαβέ το καί πάλιν 
καί πάλιν.

Πώς δύνατα: τις νά γίνη πλούσιος.

Τά μεγάλα πλούτη πάντοτε σχεδόν λαμβάνουσι τήν αφορμήν έκ 
μικρών.

Τό ιστορικόν τού πλούτου τού Ροσχίλδ εινε περίεργον.
Ό Ροσχίλδ. ό πρώτος τού ονόματος τής οικογένειας ταύτης, ήτον 

απλούς μεταπράτης έν Φ^αγκφόρτη. Ημέραν τίνά ερριψε τρία φιο
ρίνια εις τό βάθος μ.άς μάλλινης περκνημιδος, ειπω^ : αυτή η πε- 
ρίκνημ'ς πρέπει νά γέμιση.

'Γπήοςε οίλεονος. οικονόμος, ευφυής, πολυμήχανος. Η περι- 
χνημις ένέμισε καί, έπειοη ητο μικρά, ο Ροσχιλό κατεσκευασε σακ- 
κούλιον. « Αύτοτό σαζούλιον πρέπει νά γέμιση » είπε πάλιν.

Δέν ή/λαςε βίου σύστημα. Εξηγειρετο εις το ατμα του αλεκτο- 
ρος καί ήτον άπαύστως έπί ποόος. Ηγόραζεν, έπώλει. εις ολα έ- 
κέρδαΐνε. Δέν παρήλθε πολύς καιρός και το σακζουλιον ητο πλτρες. 
Έπήοχ κιβώτιον. « Καί τούτο πρεπει να γέμιση» είπε. Και τω 
δντι μετ’ ολίγον καιρόν τό κιβώτιον ήτο πληρέστατου. Ό χρυσός καί 
ό άργυρος ήλλάγησα# εις χαρτονομίσματα καί ο Ροσχιλο εγινε τρα
πεζίτης τού μεγάλου δουκος τής "Εσσης, ή δέ οίκογένειά του εχει 
τήν σήμερον 4 50 χιλιάδας φράγκων ημερήσιον εισόδημα. Ίδέτε 
πόσον τά τρία φιορίνια τής μάλλινης περικνημίδας έκαρποφόρησαν.

*
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Ή φιλία.
(έκ τού Γαλλικού. )

Τήν ψυχήν τήν άνθρωπίνην ό Θεός δημιούργησα; 

Καί τά πάθη τά μεγάλα εις έκείνην έμφυσήσας 

(Εύγενή τουτέστι φλόγα, πλήν αλλά και κίνόυνώόη, 

Γ,Ητις εΐν& ώς πρωζύμη διά έργα γιγαντώδη) 

Καί ίδών δτι τά δώρα μόλις ήσαν τά ήμίση, 

Είπε τότε παραχρήμα: ή φιλία άς βλάστησή*  

Εις τό βάλσαμον τό θειον τούτο τρέχετε ταχέως, 

Ω καοδίαι πληγωμένα»., καί θά ιαθήτ’ ευθέως. 

Η φιλία μεταβάλλει τού νοός μας τήν πικρίαν 

Εις ήίύ κ’ ευώδες μέλι, εις τερπνήν παρηνορίαν. 

Ω τ>ιλία! θειον δώοον, σύ τού Πλάστου εκμαγείου, 

Θέρμαινέ μου τήν καρδίαν μέ τό πυρ τό σόν καί θειον 

Αν ή τύχη κατατρέχη τήν ζωήν μου μέ μανίαν, 

Θ’ άπαυδήσωμεν ποτέ μας έχοντες πιστήν φιλίαν ; 

Καί ή δόςα καί ό πλούτος είσί πράγματα μωρίας*  

Ευτυχής 8ς τά ευρίσκει εις τούς κόλπους ττς φιλίας.

Περί τής Εύαγγελίκής Σχολής.

φ Ο περίβλεπτον τούτο τής Μικρασίας καθίδρυμα ε ινε τό έργα - 
στήριον, έν ω κατεργάζονται τά διάφορα μέρη, άφ ών απαρτίζε
ται ακολούθως τό κοινωνικόν σώμα, δπερ κοινωνίαν τής Σμύρνης ό 
κόσμος ώνόμασε. Τό πενιχρόν μέντήνδψιν, λαμπρόν όμως τήν 
ουσίαν, τών Πιερίδων τούτο ανάκτορου εχει καί αυτό βεβαίως τήν 
ιστορίαν του, τήν οποίαν εύχαρίστως άλλοτε θά σοί διηγηθώ. Σή
μερον θέλω νάμάθ^ς μόνον τινά, τά όποΐά τις επ αλήθειας όρθο- 
φρονών έδημοσίευσε καί τά όποια έχουσι σχέσιν τινά προς τήν ση
μερινήν τής Σχολής ταύτης κατάστασιν. Ταύτα έχουσιν ώς ακο

λούθως :
« Άπεφασίσθη ή προικοδότησις τής Σχολής διά μετοχών. "Εκα

στος πολίτης κατά προαίρεσιν λαμβάνων μίαν ή πλείονας μετοχάς, 
ών έκάστη έκ 50 αργυρών μετζιτίων, ύποχρεούται νά καταβάλη αυ
τά εις δέκα έτη, άνά 5 μετζίτια, μετά τού τόκου των προς 1 0 0)0. 
Καί ό μέν τόκος θά χρησιμεύη εις τάς καθημερινά; τής Σχολής ά- 
νάγκας, τό δέ χρεωλύσιον ώς προίξ ιερά καί απαραβίαστος αυτής.

ΤΙ άπόφασις αύτηδέν χρήζει σχολίων. Άλλ’όμως πρέπει νά 
στιγματισθή εν ελάττωμα μέγιστον * τό ελάττωμα τούτο είνε τό 
λίαν παρ’ ήμϊν αψίκορον, οπερ παραλύει πάσαν ιδέαν, παν 
έργον αγαθόν. Είνε απελπιστικόν τό τοιούτον ! Προκειμένου δμως 
περί τής Ευαγγελικής Σχολής, νά πιστεύσω άρά γεδτι οί δυνάμε- 
νοι νά συντελέσωσιν εις τήν προικοοότησιν αυτής, θά καταληφθώσιν 
υπό τοιαύτης αναλγησίας, ώστε νά παραμελήσωσι τήν πραγματο
ποίησή τού ιερού αυτού έργου; Δέν τό πιστεύω. »

Ταύτα καί άλλα; σκέψεις όρθάς ύποβάλλων τοίς ήμετέροις συμ-

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Α'. Τεύχ. ά.) 3.
*
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ευχαί τού ευγενούς

πολίταις ό άνωθι ρηθείς αξιότιμος άρθρογράφος, συνιστά αύτοίςθεο- 
μώς νά προσέχωσι πάντοτε περί τήν εκλογήν τών προσώπων, άτι- 
να μέλλουσι νά διεςαγάγωσιν έργον τι αγαθόν. Τότε, λένει, αλλά 
τότε μόνον, θά ίδωμεν δτι καί τδ αψίκορον θά έκλίπη καί άλλα έρ
γα επίσης ιερά Οά παραγματοποιηθώσιν, ώς επί παραδείγματος τδ 
Ορφανοτροφεϊον.

Πριν αί άνωθι συστάσεις δημοσιευθώσιν, αί 
συμπολίτου είχαν ήδη έκπληρωθή. Τή 1 Οη Αύγούστουπαρελθόντος, 
ημέρα Κυριακή, εξήκοντα περίπου τών φιλομουσοτέρων καί φιλογ&- 
νεστέρων τής πόλεως κατοίκων, οί μέχρι τότε απαρτίζοντες τήν άρ- 
τίως υπέρ τής Ευαγγελικής Σχολής συστηθείσαν καί παρά πάντων 
ευλογηθεισαν Ευαγγελικήν εταιρίαν, ής εκκλησιαστικός πρόεδρος 
εινε ό θεοφιλ. ''Αγιος Εανθουπόλεως Κ. Ιγνάτιος, συνήλθαν καί 
εξέλεξαν δεκαμελή επιτροπήν, πρδς προαγωγήν τής εταιρίας, τού? 
ΚΚ. Φίλ. Περδικίδην, Άθ. Βουτσί νάν, Σ. Καρακούσην, Δ. Ααμ- 
πίδην, Ν. Παλαιολόγον, Κ. Πρωτοπάτσην, Αχ. Μιταράγκαν, Κ. 
Μπαχατώρην, Γ. Εαρινόν, Κ. Ξανθόπουλον.

Μετά χαράς άπλετου μανθάνω εκ τών εφημερίδων ότι ή πρωτο
βουλία τού θεοφιλούς τούτου έργου οφείλεται εις σε, φίλη νεολαία. 
Εντεινε λοιπδν καί κατευοδού εις τοιαύτας πράξεις εύγενείς, διότι 

ούτος εινε ό προορισμός σου. Δέν αμφιβάλλω ποσώς ότι σύμπαντες, 
μικροί καί μενάλοι, θά σπεύσωσι νά προικίσωσιν εις τδ έπαρκέστα- 
τον τήν φιλόστοργον ταύτην Μητέρα. ’Εγώ, άν καί γέρων, έν τού- 
τοις δέν θά λείψω τού νά κάμω τδ χρέος μου. ’Επιθυμώ νά εύπορή 
ή Ευαγγελική Σχολή, διότι μόνον ευπορούσα δύναται νά κινήται, 
ως λέγει καί ή έφημερίς, καί ν’ άναπτύσσηται έλενθέρως*  τότε ούτε 
θά στενοχωρήται, ούτε θά ένοχλή ώς μέχρι τούδε’ οί έφοροι θά ένερ- 
γώσι μετά μείζονος ανεξαρτησίας καί εξουσίας*  οί διδάσκαλοι, γενναι- 
ότερον αυ,ειβόμενοι καί άκοιβώς αισθοδοτούαενοι, θά έκτελώσι προ- 
Ουμότερον τά καθήκοντά το)ν*  τά πάντα θά διευΜνωνται σκοπίμως, 
άρμοδίως, άξιοπρεπώς, καζθά έμπνέωσιν εις τδ κοινόν σέβας καί 
θάοοος.

Ας σπεύσωμεν δθεν άπαξάπαντες καί άς έπαυξήσωμεν τήν εύγε- 
νή ταύτην φάλαγγα τής Ευαγγελικής εταιρίας, έγχειρίζοντες εις τήν 
συστάσαν ήδη άξιότιμον αυτής επιτροπήν μίαν, δύο ή πλειοτέρας 
ομολογίας, 8σας έκαστος δύναται, ώρισμένου χρέους έν είδει μετο
χών, διά τάς οποίας κατ’ έτος θά πληρόνωμεν τόκους καί χρεώλυ- 
τρα, μέχρι τής τελείας έξοφλήσεως, ήτις γενήσεται μετά δέκα έτη*  
ό δέ Γψιστος, ή πηγή τής σοφίας, μή αμφιβάλλετε δτι θά εύλογή 
ημάς τε καί τά έργα ημών.

*Ας σπεύσωμεν, ναι*  τδ γοργό / και χάριν έχει’ Πρδ είκοσιν δ*  
κτώ ετών συνετάττετο καί έξεδίδετο ενταύθα πεοιοδικδν « Π Φιλο
λογία » δνομαζόμενον. Τδ περιοδικόν τούτο άναγινώσκων ήμέραν 
τινά, εϋρον κατά τύχην πραγματείαν, ής ή επιγραφή « Περί τής 
Ευαγγελικής Σχολής τής Σμύρνης. » Έν τή πραγματεία ταύτη, ή- 
τις είνε σύντομος ιστορία τού εκπαιδευτηρίου τούτου μέχρι τού έτους 
εκείνου, αναγινώσκονται καί τά έ^εξής*  « Τά εισοδήματα τής Ευ
αγγελικής Σχολής συνίστανται κυρίως εις εκουσίους προσφοράς τών 
πολιτών, άλλοτε αύξομένας καί άλλοτε έλαττουμένας άναλόγως τών 
περιστάσεων. Λόγος δέ γίνεται τά νύν περί τής βελ- 
τιώσεως τών πόρων αυτής, αλλά μέχρι τής ώρας 
άγνοούμεν τδ τέλος.»

Αν ό λόγος έγίνετο καί πράγμα τότε, άν δηλ. ή σήμερον συ- 
στηθείσα Ευαγγελική εταιρία ύπήρχε πρδ είκοσι καί οκτώ ετών συ
στημένη, σήμερον ή Σχολή, φίλτατε, θά είχεν είσέτι είκοσι καί ο
κτώ χιλιάδας λιρών κεφάλαια ! ! θά είχε περιουσίαν ήκιστα ευκα
ταφρόνητου. Εις τδ σφάλμα λοιπόν, εις τδ οποίον ύπέπεσαν οί πα
τέρες ημών, ημείς άς μή ύποπέσωμεν δι ^αγάπην τών Μουσών ! έ- 
σκέφθημεν ; ας έπιτελέσωμεν ταχέως τά δόξαντα. Ούτω συμβουλεύει 
ο γέρων Ισοκράτης.

Μετριοφροσύνη.

Τί, ώ άνθρωπε, καυχάσαι εις τήν σοφίαν σου ; καίτί κομπάζεις 
εις τά πΛούτη σου ; Τδ πρώτον πρδς τήν σοφίαν βήμα σου εινε η
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συναίσθησι; τής εντελούς άμαθείας σου. ’Εάν λοιπδν δέν θέλης οί 
άλλοι νά σέ θεωρώσι μωρόν, παύσον τού νά θεωρής σύ τδν εαυτόν 
σου σοφόν. Καθώς τδ άπλούστατον ένδυμα στολίζει μάλλον τήν έκ 
φύσεως ευειδή γυναίκα, ούτως ή χοσμιότης τού ήθους καί ή εύσχη- 
μοσύνη τού τρόπου εινε ό κάλλιστος τής σοφίας στολισμός*  ή γλώσ
σα τού μετριόφρονος προσθέτει λαμπρότητα εις τήν αλήθειαν καί αί 
με:ά συστολής εκφράσεις καλύπτουν τά λάθη του*  ούδέποτ’ εμπι
στεύεται εις τήν ιδίαν του φρόνησίν, άλλ’, αφού άκούση καί τού φί
λου τήν γνώμην, αποφασίζει τδ βέλτιον.

'Όταν τδν έπαινώσι, στρέφει τά ώτα αλλαχού: Καθώς τδ κάλυμ
μα τής αίδούς προσθέτει τι περισσότερον εις τήν καλλονήν, ούτως αί 
άρεταί λάμπουσι μάλλον, όταν κρύπτωνται ύπδ τδν πέπλον τής 
μετριοφροσύνης.

Παρατήρησαν έξ εναντίας τδν κενόδοξον θεώρησαν τδν μάταιον. 
Καλλωπίζεται μέ πολυτελείς καλλωπισμούς*  διέρχεται αγέρωχος 
καί σοβαρδς τά διασημότερα μέρη’περιβλέπει έαυτδν καί απαιτεί 
νά τδν δακτυλοδεικτώσιν*  ύψόνει ύπερηφάνως τήν κεφαλήν*  θεωοει 
υπεροπτικός τδν πτωχόν*  αύθαδιάζει πρδς τούς ύποδεεστέρους του*  
καταφρονεί τάς γνώμας τών άλλων καί έπιμένων άλαζόνως εις τήν 
στρεβλήν δοξασίαν του, εξελέγχεται κατησχυμένος έπι τέλους. 
Πλήρης γελοίας κενοδοξίας και μωρών φαντασιών, θεωοει ώς ευδαι
μονίαν του τδ νά λέγη ή νά άκούη άλλους νά λέγωσίν υπέρ εαυτού 
δλην τήν ήμέραν.

Σκέπτου, θνητέ άνθρωπε, διά ποιον τέλος έπλάσθης*  θεώοησον 
ακριβώς τας δυνάμεις σου’ εξέτασαν τάς χρείας καί σχέσεις σου. καί 
τότε θ’ άνακαλύψης τά χρέη σου και θά μάθης νά διευθύνησαι α
σφαλώς πρδς τδν σκοπόν σου. Στάθμιζε πρώτον τάς λέξεις σου, καί 
μετά ταύτα λέγε*  άναλογίζου πρώτον τάς δυνάμεις σου, καί μετά 
ταύτα πράττε. Τότε ή ατιμία θά σέ φεύγη*  ή καταισχύνη θά ήνε 
δια σε αλλοτρια, ή μεταμέλεια άγνωστος, καί λύπη ποτέ δέν θ’άλ- 
λοιώση τδ πρόσωπόν σου.

Έσο λοιπδν σκεπτικός*  ακούε τδ λογικόν σου’ οί λόγοι του είσί

■ ζ-γγγγ.,.-·.. — . , , .—: 

οοονήσεως λόγοι καί αί οδοί του φέρουσιν ασφαλώς εις τήν ευτυχίαν.
Τουναντίον ό απερίσκεπτος, δστις δέν έχει χαλινδν εις τήνγλώσ

σαν του, λαλεί δτι τύχη καί πίπτει εις τήν παγίδα τής απερισκε
ψίας του. Καθώς δέ ό τρέχων βιαίωςκαί ύπερπηδών τολμηρώς τούς 
φραγμούς κινδυνεύει νά πέση εις αφανή τινα τάφρον, ούτω καί ο 
έπισπεύδων άπροβουλεύτως τινά έπιχείρησιν δύναται νά πάθη, χω
ρίς νά προβλέψη τά άποτελέσματά της.

ΚΟΜΦΓΚΙΟΣ.

Ή βελονοθραύστρ:α.
(Έκ του Γαλλικού.)

Κοράσιον, τού οποίου τδ δνομα δέν θέλω νά αναφέρω, ήρχιζεν 
ήδη νά προκόπτη εις τά χειροτεχνήματα καί ιδίως τήν ραπτικήν. 
Έν τούτοις είχε τδ ελάττωμα νά θραύη συχνά βελόνας. Τούτο η- 
το κακόν ’ αλλά τδ χειρότερον ήτον δτι έρριπτε τά κομμάτια έόώ και 
έκει, χωρίς ποσώς νά σκέπτηται δτι ή ακαταστασία της αύτη ηόύ- 
νατο νά προξενήση δυσάρεστα επακόλουθα.

— Πρόσεξε, κόρη μου, τή είπε πολλάκις ή μήτηρ της, μη 
αύτη ή κακή έξις, τήν οποίαν δέν θέλεις νά διορθώσης, μάς φέρη βά
σανα ς’ τδ κεφάλι μας. Τότε θά κλαίης καί θά λυπήσαι κατάκαρ
δα, αλλά χωρίς καμμίαν ωφέλειαν. Έχομεν μικρά παιδία, τά ό
ποια πολλάκις συμβαίνει νά περιπατώσι καί ανυπόδητα. Εάν μια 
μύτη άπδ αύτάς έμβη εις κανέν ποδαράκι, έσυλλογίσθης ποτέ εις 
ποιαν θέσιν θά εύρεθώμεν ; Π ίσως τούτο εινε εις σέ άοιάφορον ;

— «*Ω  ! δχι, μαμμά! αύτη εινε ή τελευταία φορά, δπου ερ- 
ριψα » ανέκραξεν έντρομος καί ήρχισε νά συνάζη τάς σπασμενας 
βελόνας, άπδ τάς οποίας ήτο πλήρες τδ μέρος, ένθα έκάθητο.

Έν τούτοις αύτη δέν ύπήρξεν ή τελευταία φορά.
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Εξηχολούθει νά έργάζηται, χωρίς παντάπασι νά διορθωθή. Το 
εόαφος ητο πάντοτε πλήρες από σπασμένας βελόνας. ’Η κόρη προς- 
εθεσεν εις τά ελαττώματά της καί τρίτον, τήν απείθειαν. Τούτο 
δέν εινε λυπηρόν ; Τό κατ’ εμέ, πολύ*  και μάλιστα, καθ’ όσον έκ 
τών επόμενων θά ιόωμεν, αφού ή ανόητος αύτη μικρά δένήτον κακή.

Πρωίαν τινά τό μικρότερον άδελφάκι της, τό όποιον μόλις ήρχι- 
ςε νά περιπατή, αφέθη διά μίαν στιγμήν πλησίον τού λίκνου (τής 
κούνιας) του, πριν τφ βάλωσι τά σανδάλιά του. Τό παιδάριον, κα- 
τάμονον και ύπερχαρές, έτρεξε γυμνόπουν, διά νά έναγκαλισθή τήν 
αόελφήν του, ή όποια ήσχολείτο επί ενός προσκεφαλαίου καί ή 
όποια δι’ αύτό είχε σπάσει πλείστας βελόνας.

Φωνή σπαραξικάρδιος τού αθώου πλάσματος έκαμε νά χάση τήν 
χροιάν της ή μικρά ράπτρια. Μέ παλμόν καρδίας, τον όποιον έκα
στος μαντεύει, έτρεξε προς βοήθειαν τού παιδιού, τό όποιον ευθύς ε- 
πεσε κάτω απο τους πονους καί εσήκωσευ είς τον αέρα τον μικρόν πό- 
οα του*  έφωνα»,ε δε τοσουτον δυνατά, ώστε ή καλή αδελφή δέν έ- 
δύνατο νά πνίξη τήν φωνήν του, άν καί τό έφίλει επί τού στόματος 
και μετεχειρίζετο οσας κολακείας έγνώριζε καί δσα θωπεύματα.

Ητο λυπηρότατον νά βλέπη τις τον μικρόν εκείνον τρυφερόν 
πόδα πρισμενον, ασθενή καί πυρέσσοντα. Έγινεν ανάγκη νά βράζω- 
σι μολόχας καί νά τφ κάμνωσιν έπανειλημμένως λουτρόν*  νά βρέχωσι 
πανία είς τό γάλα καί νά τά έπιθέτωσιν επί τής πληγής*  νά περι- 
δενωσιν ολον το μέλος μέ επιδέσμους και ν’ άγρυπνήση πολλά ή- 
μερόνυκτα πλησίον του ή άτυχης μήτηρ, διά νά κατορθώσωσιν ώστε 
νά μή κοπή τό ωραίου εκείνο ποδαράκι*  πράγμα, τό όποιον νά 
συλλογισθή τις μόνον, προξενεί φρίκην. ’Αλλά δέν ήτου όλιγώτε- 
ρον λυπηρόν νά βλέπητις καί τήν πτωχήν βελονοθραύστριαν νά κά- 
θηται πλήρης μεταμέλειας, χλωμή καί κατησχυμένη μεταξύ τής 
μητρός, ήτίς εΐχεν ήθος σοβαρώτατον, καί τού μικοού χωλού αδελ
φού της, δ όποιος τήν έχάδευεν αντί νά τήν έπιπλήττη.

Όφείλω νά φαυώ δίκαιος καί νά είπω οτι μετά τό συμβεβηκός 
τούτο διωρθώθη όια παντός τό ακατάστατου εκείνο κοοάσιον. ’Αλλά 

έποεπε νά συμβή τοιούτόν τι, διά νά διορθωθή; δέν ήτο καλλίτερου 
υά ύπακούση ευθύς έξ αρχής είς τήν μητέρα, ή όποιαώς άλλη προ- 
φήτις είχε προειπεί δλα αυτά τά δυσάρεστα, τά όποια συνέβησαν; 
Τί λέγετε, μικρά άναγνώστρια ; δέν έχει ούτως ; εγώ τουλάχιστον 
νομίζω δτι μυριάκις τούτο θά ήτο καλλίτερου. Παρακαλώ σείς μέν 
νά ώφεληθήτε έκ τού παθήματος της, αυτήν δέ νά συγχωρήσητε, 
ώς καί ό Θεός βεβαίως τήν έσυγχώρησεν.

Σ. Πολλαί ράπτριαι συνηθιζουσι νά καρφόνωσι τάς βελόνας των έοώ καί 
εκεί, άλλας είς τάπροσκέφαλα, άλλας είς τά παραπετάσματα τών παρα
θύρων καί άλλας νά τάς άφίνωσιν επάνω είς τά φορέματα. Κατά συνέπειαν 
πόσοι, πόσαι καί πόσα δέν συνέβη πολλάκις ελεείνώς νά κατακεντηθώσι ! Πό- 
σαι πτωχαί πλύστραι πολλάκις δέν ύπέφεραν τών παθών των τόν τάραχον !

Σπουδαωτάτη εφεύρεσή.

Εις τον Αγιον Φραγκίσκον εν Αμερική εοοκιμασθη εσχάτως με
τά πλήρους επιτυχίας είδος αεροπόρου πλοίου, φέροντος μηχανήν, 
δι’ ής καί ύύούται είς τόν αέρα καί διευθύνεται κατά βούλησιν. Τό 
σύνολον τούτο, ολως νέου μηχανισμού, δυνάμενοννά περιλάβη δέ
κα άτομα, κατεσκευάσθη υπό τού έφευρέτου επί τφ σκοπώ νά έκτε- 
λή είς 2 4 ώρας τό μεταξύ Νέας Τόρκης καί ‘Αγίου Φραγκίσκου 
διάστημα, ολόκληρον δηλονότι τό κολοσσαίον επταήμερον ταξεί- 
διον, τό όποιον γίνεται διά τού νέου σιδηροδρόμου, τού διερχομένου 
κατά πλάτος τήν βορείαν ’Αμερικήν καί ένούντος τούς δύο ωκεανούς. 
Αν ή τελειωτική δοκιμή έπιτύχη, δπως έπέτυχαν αι προκαταρ

κτικά, ιδού λελυμένον εν τών δυσκολωτέρων ζητημάτων, ή πηδα- 
λιουχία δηλονότι έν τή αεροναυτική, καί ό άμφωκεάνειος σιδηρό
δρομος ήναγκασμένος νά συναγωνίζηται προς τούς άνω αυτού δια- 
πλέοντας άεροναύτας.

* *
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Εις τδν τάφον του τριγύρω τδν λαμπρόν του ύμνον άδων, 
Άς δεικνύη πόσην δόξαν, πόσον μέγεθος τιμών 
Άποδίδ’ εις τήν Παιδείαν ή σεπτή Πατριςήμών.

Τ' όνομά σου, Μουσηγέτα, εις τού "Έλληνος τά χείλη 
Δέν προφέρεται μέ δίχως σεβασμόν περικλεή, 
Και μέ δίχως έκπληξίν των οί πιστοί τών φώτων φίλοι 
Δέν έξύμνησαν τήν δόξαν τού μεγάλου Κοραή.

Ό σοφος ’Αδαμάντιος Κοραής.

« ’Ανδρών επιφανών πάσα γή τάφος. » 

(Θουκυδίδης).

Έκ χρυσού και ές αργύρου ανδριάντας στήσατε του, 
Και προς μνήμη*  τού μεγάλου τής Ελλάδος ευεργέτου 
Πανελλήνιος κατ’ έτος εορτή άςσυστηθή, 
Και ώς έφορος τών φώτων ’ς τήν Έλλάδ’ ας τιμηθή. 
Και χώρος Ελληνοπαίδων άμετρήτων μυριάδων, 

---*

Τδν μεγάλον νουν θαυμάσας τών προγόνων κ’ ύψιπέτην 
Εις τών θείων των έδόθη συγγραμμάτων τήν μελέτην, 
Και απέκτησε ταχέως ό φιλόσοφός μας τόσην 
Τών μεγάλων ιδεών των καθαρότητα και γνώσιν, 
Και μ’ εντέλειαν τοσαύτην άπδ ταύτας ώφελήθη, 
Και τοσούτον τού Σωκράτους τήν σοφίαν έμιμήθη, 
"Ώστε κάτοχος ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΑΗΘΟΓΣκ’ έντελεστάτης, 
Έν τφ μέσω τής Εύρώπης τών Ελλήνων παραστάτης,

Ολων είλκυε τδ βλέμμα
Τής πατοίδος του τδ κλέος τής σπουδής του βάλλων θέμα. 

Ό αιών τών φώτων τότε έπλησίαζ’ ήδη πλέον.
Τής ελευθερίας φέρων τήν πυρίφλεκτον ρομφαίαν 
Ό γιγαντ.αίος ήρως τής Γαλλίας Ναπολέων 
Πρδςτά νέφη άνεπέτατήν τριχρώματον σημαίαν.

Εις τδ νάμα τής παιδείας ή Ελλάς βαπτιζομένη, 
Πρδς τά έμπροσθεν αρχίζει κατ’ ολίγον νά προβαίν^’ 
Και ό Κοραής μακρόθεν μ’ ενθουσιασμόν μεγάλον 
Θεωρών τής Οικουμένης τδν σωτηριώδη σάλον, 
Και τδ μέλλον τής Ελλάδος εύφροσύνως ύποβλέπων,

*



— 42 — — 43 —

Νά τδ εςυψώση σπεύδει προς τον έρωτα προτρέπων 
ΤΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ παιδείας τής Πατρίδας του τούς νέους, 
Τήν ανάμνησιν προβάλλων του προγονικού των κλέους,

*■

Μέ εκφράσεις πολυτίμους
Και μέ συμβουλάς επίσης σοφωτάτας και φρονίμους.

Εις τών Ήλυσίων τόρα και πολυτερπνών πεδίων 
Τάς ενδόξους τών μακάρων και τάς θείας έξοχά; 
Αμβροσίαν άναπνέων, τον ουράνιον ζή βίον, 
’Αθανάτους φίλους έχων τών προγόνων τάςύυχάς.

Έκ χρυσού καί ές αργύρου άνδριάντας στήσατέ του 
Καί προς μνήμην τού μεγάλου τής Ελλάδος ευεργέτου 
Πανελλήνιος κατ’ έτος εορτή ας συστηθή, 
Καί ώς έφορος τών φώτων στήν Έλλάδ’ άς τιμηθή. 
Καί χορός Έλληνοπαίδων αμέτρητων μυριάδων, 
Εις τον τάφον του τριγύρω τον λαμπρόν του ύμνον αδων, 
Άς δεικνύη πόσην δόξαν, πόσον μέγεθος τιμών 
Αποδίδ’εις τήν Παιδείαν ή σεπτή Πατρ'ις ημών.

I. Δ. ΚΑΡΑΣΟΓΤΣΑΣ.

Φυσεκή.

Φυσική ονομάζεται ή διδασκαλία, τής οποίας άντικείμενον εινε ή 
φύσις, δηλαδή ολα δσα ύποπίπτουσιν εις τάς αισθήσεις ήμών. Η φυ
σική, είπε σοφός τις Γάλλος, εινε ή λογική τών πραγματικοτήτων 
(la Physique est la logique des r0alit6s )· οδέ Πλάτων ποτέ 
έρωτηθείς τί έκ τής φιλοσοφίας αυτφ περιγέγονε ; τδ μηδέν θαυμά- 
ζειν άπεκρίνατο*  άπάντησις έφαρμοζομένη κυρίως εις τούτο τδ εί
δος τής Φιλοσοφίας. νΟχι μόνον δέν χάσκει τις εις τήν θέαν τού α- 
πλουστέρου φαινομένου μετά τήν^σπουδήν *τών  φυσικών επιστημών, 
άλλ’ αποκτά καί τήν ικανότητα τού κατασκευάζεσθαι καί διευθύνειν 
διαφόρους μηχανάς χρησίμους εις βιομηχανικάς εργασίας, τήν ναυ
τιλίαν καί τδ έμπόριον. Η ελλειψις βιομηχανικών καταστημάτων 
παρ’ ήμιν εις τί άλλο δύναται ν’ άποδοθή, είμή εις τον περιορισμόν 
τών τοιούτων γνώσεων ; επειδή, όταν ήνε ανάγκη νά μεταφέρωνται 
μηχαναί έκ τής Εύρώπης μέ τόσην αξίαν καί νά διευθύνωνται ακό
μη άπδ ξενας χειρας επίσης δαπανηράς, δέν βλέπει τις ούδέν όφε
λος εις τόν Ελληνα κεφαλαιούχον καί κτηματίαν, είμή μόνον τόν 
κίνδυνον τών ιδίων εαυτού καί τών ξένων κεφαλαίων. "Ένεκα τού
του άναγκαζόμεθα ν’ άγοράζωμεν άπδ τούς δεινούς περί τά τοιαυτα 
τά πλεϊστα τών όσων έν τώ βίωέχομεν, καί μάλιστα εις τόν πα
ρόντα πολυποίκιλου τού συρμού βίον, συγχωρούντες ούτω νά κανο- 
νίζηται κατά μέγα μέρος τδ έμπόριον ήμών άπδ τόν εργοστασιάρ- 
χην τής Μαγχεστρίας καί τού Αίβερπουλ. ’Ανάγκη λοιπόν τό έ
θνος νά συνοικειωθή καλώς μέ τάςφυσικάς έπιστήμας, νά καταντή- 
ση δημώδης ή λογική αύτη τών πραγματικοτήτων, δπως καί ή 
υλική ήμών ύπαρξις κατασταθή αύτοτελεστέρα' διότι δυστυχώς τά 
ευαοεστότεοα και όνησιμώτερα ταύτα μαθήματα ή παντάπασι πα
ραμελούνται, ή άτελώς σπουδάζοντα. άπό τήν νεότητα τού έθνους.

Ε. Μ. ΚΑΜΠΕΡ.
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Ή χημεία θεραπεύουσα τήν αλαζονείαν.

Γνωστόν δτι ή θρησκεία διά τής ουρανίου αυτής διδασκαλίας θε
ραπεύει πολλάκις τήν αλαζονείαν*  δέν έγνωρίζαμεν όμως δτι και ή 
χημεία, επιστήμη δλως φυσική, μεταξύ τών άλλων της αποτελε
σμάτων έχει και τούτο. Τδ εφεξής άληθέστατον ανέκδοτον τδ άπο- 
δεικνύει.

Βαρόνος τις έν Γερμανία, άνήκων είς άρχαιοτάτην οικογένειαν, 
ήκουεν έν Βερολίνφ τδ μάθημα τής χημείας, τδ όποιον παρέδιδεν ό 
Κλαπρδθ, σοφότατος καθηγητής. Μίαν τών ήμερων ενώ μετέβαι- 
νεν εις τδ χημικόν εργαστήριο» τού καθηγητού τούτου, άνετράπη τδ 
όχημά του, αύτδς δέ καί ό ήνίοχος έπαθαν αρκετά, ώστε ό ιατρός 
παρήγγειλε νά φλεβοτομηθώσι και οί δύο. Ο βαρόνος έθεώρησε 
τότε την ώραν άρμοδίαν, διά νά λύση ζήτημα, πρόπολλου ανησυ
χούν αυτόν*  ήθέλησε διά χημικής άναλύσεως νά πληροφορηθη άν 
μεταξύ τού αίματος βαρόνου Γερμανού και τού αίματος ανθρώπου 
τού όχλου υπάρχει τφ δντι φυσική διαφορά, ώς άξιούσιν οί εύγενείς. 
Οθεν διέταξε νά βάλωσι’τό αίμα αυτού τε και του ήνιόχου είς ι

διαίτερα αγγεία καί νά τόστείλωσιν είς τδν σοφόν καθηγητήν, διά 
νά τδ άναλύση μετά μεγίστης ακρίβειας.

Γενομένης δέ τής άναλύσεως, εύρέθη δτι δκαστον περιείχε τήν 
αυτήν ποσότητα τού σιδήρου, τής τιτάνου, τής μαγνησίας, τής 
φωσφορικής τιτάνου, τού λευκώματος, τού άλικου καλιού και νά- 
τρου, τού ύπανθρακικού νάτρου, τού θειικού καλίου και τής βλεν
νώδους καί έκχυλισματικής ύλης καί ύδατος. Μία μόνη διαφορά ύ- 
πήρχεν, δτι τό αιματού βαρόνου περιείχε περισσότερα μέρη ύδα
τος, τό οποίον απεδείκνυεν δτι τδ τού ήνιόχου ήτο καλλίτερον τού 
αίματος τού κυρίου του.

Ο βαρόνος πεισθεις έκ τής συγκριτικής ταύτης άναλύσεως δτι τδ 
αιμα καί τών εύγενών καί τών άγενών ε ινε φυσικώς καί χημικώς 
τδ αυτό, παρήγγειλε τδν διδάσκαλον τού υιού του νά βάλλη πάν
τοτε υπό τάς δύεις τού μαθητού του άντίγραφον τής περί τής άνα-

λύσεως έκθέσεως, οσάκις τδν έβλεπε θεωρούντα τδ εαυτού αίμα ά- 
νώτερον τού αίματος τών άλλων ανθρώπων.

Ό γΰρος τοΰ κόσμου.

Διά τών νύν σιδηροδρόμων καί άτμοπλοίων δύναταί τις νά περι- 
έλθη τδν κόσμον έντδς 80 ήμερών, διότι άπαιτούνται ήμέραι απδ
Παρισίων είς Νέαν Ύόρκην . . . . .11
έκεΐθεν είς "Αγιον Φραγκίσκον (σιδηρόδρομος) . . 7

» Ίσκοχάμαν τής Ιαπωνίας (άτμόπλουν) . 21
» Χογκόγκον τής Κίνας (άτμόπλουν) . . 6
» Καλκούταν (άτμόπλουν). . . 12 ·
» Βομβάην (σιδηρόδρομος). ; . . 3
» Κάϊρο (άτμοπλ. καί σιδηροδρ.) . . 14
» Παρισίους (ώσαύτως) .... 6

Τδ δλον ήμέραι 80

Μόνον τδ μεταξύ Άλλαχαβάδης καί Βομβάης διάστημα ό οδοι
πόρος άναγκάζεται νά διανύση άνευ άτμού*  άλλά καί αυτόθι έργά- 
ζονται σήμερον πρδς κατασκευήν σιδηροδρόμου.

Ο: αστέρες.

Πάντες οί έν τώ στερεώματι ορατοί άστέρες δι’ άοπλου οφθαλμού, 
δηλαδή άνευ τηλεσκοπίου, εινε 600 0 ! Καί έν τούτοις νομίζομεν 
ότι βλέπομεν εκατομμύρια ! Μάλιστα δέ πρέπει νά έχη τις ύγιά τήν 
δρασιν, ϊνα διακρίνη τδν άριθμδν αυτόν*  συνήθως 4—5 χιλ. βλέ
πομεν.

Άλλά διά τού τηλεσκοπίου παρατηρούμεν άληθώς εκατοντάδας 

χιλιάδων. Διά τών σημερινών δέ τελειοτάτων οπτικών οργάνων 
βλέπομεν είς τά μέρη τού άπειρου πληθύν αστέρων ώς λεπτήν κονιν 
λάμπουσαν, ενώ ό γυμνός οφθαλμός δέν δυναταινάδιακρίνη εκεί ειμή 
σκότος πυκνόν.
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Το βόρειον σέλας.
Έν Στοκόλμη ών, ειδον εν τών περιεργοτέρων θεαμάτων! τό βό

ρειον σέλας. ’Ήμην μετά τίνος φίλου μου και έθαυμάζομεν τό κα
θαρόν τής σελήνης φέγγος κατά τά μέσα τής νυκτός, δτε αίφνης 
παρετηρήσαμεν αμφίβολόν τινα και ύπόλευκον λάμψιν έςαπλουμέ- 
νην έπί τού στερεώματος. Κατ’ άρχάς ένομίσαμεν δτι ήτο νέφος φω- 

« τιζόμενον υπό τής σελήνης, άλλά μετ’ ολίγον γραμμή τις φωτεινή 
έσχηματίσθη καί αιφνηδίως διεκρίναμεν μεγίστους πυροπήδακας 
μακράς ξιφοειδείς αχτίνας επί τού ουρανού’ καί μετά μικρόν πάντα 
ταύτα τά σχήματα συνεχωνεύθησαν, καί εις τήν θέσιν αυτών έπε- 
φάνη φωταυγές τόξον, έκ τού όποιου κατέπιπτε βροχή φωτεινή. Τό 
συμβαίνον τότε ενώπιον ήμών ούτε περιγραφήν επιδέχεται, άλλ’ 
ούτε οί οφθαλμοί ήμών ήδύναντο νά προφθάσωσι τάς τόσον ταχέως 
οιαδεχ*  μένας άλλήλας καί ποικιλωτάτας φάσεις τού ουρανίου τού
του φαινομένου. Ο,τι ένομίζαμεν ότι παρατηρούμεν ειχεν ήδη ά- 
φανισθή, ενώ ακόμη τό έζητούμεν, ΐνα λάβωμεν ευκρινή ιδέαν αύ- 
τού. Τό θαυμάσιον θέαμα έφαίνετο άφανίζόμενον άμα καί άναφαι- 
νόμενον είς*τό  αυτό μέρς τού ουρανού. Έν όλίγοις, ούδεμία περιγρα
φή όύναται νά δώση πιστήν εικόνα τής εύκινησίας και τού άκατα- 
λήπτου τών λαμπρών παιγνιδίων τού νυκτερινού φωτός, τό όποιον 
έζημιούτο κατά τι παρά τού φέγγους τής πανσελήνου, διότι ένεκα 
αυτής ήτο ωχρόν καί ύπόλευκον. Διήρκεσε δέ πολλάς ώρας άνανεού- 
μενον, μεταβάλλον θέσιν, μετασχηματίζομενον άδιακόπως καί η- 
κούσαμεν ότι προ τριάκοντα ετών δέν έπεφάνη ώρα’ότερον εις τήν 
Στοκόλμην.

Άστείον.
Δύο νεόνυμφοι άνεχώρησαν έκ Βιέννης, άμα στεφθέντες, δπωςδι- 

έλθωσΐ τόν μήνα τού μέλιτος εις τά μεταξύ τής Πράγας καί Δρέσδης 
ευφρόσυνα μέρη. Φθάσαντες σιδηροδρομικώς εις Σάδαν, τόν τόπον 
τής μελλούσης τρυφής των, έμαθαν ότι συνοδεία τις εύωχουμένων 
κατέλαβε πάντα τά εκεί καταλύματα. Εποόκειτο λοιπόν νά περά-

σωσιτήν νύκτα των υπό τούς αστέρας, αν ξενοδόχος τις δέν έσυλλο- 
γίζετο νά μετασκευάσω τόν λουτρώνα τού ξενοδοχείού του εις δωμά
τιο ν ύπνου.

Ούτως ωκονομήθη καί διά τούς νεονύμφους φωλεά, καί ήδη ό 
Μορφεύς είχε κλείσει δλων τών έν τώ ξενοδοχείω τά βλέφαρα, δτε 
περί μέσας νύκτας ή νύμφη αγρυπνούσα ένόμισεν ότι ήκουσεν ά- 
παισίας καταπνιγομένας κραυγάς καί θέλουσα νά θέση τέρμα εις τήν 
αγωνίαν, έσυρεν (όπως καλέση ύπηρέτριάν τινα) σχοινίον, δπερ έ- 
νόμιζεν άνταποκρινόμενον πρός κώδωνα. Πλήν μόλις εΐλκυσε καί 
αμέσως βροχή ψυχρού ύδατος έξηκοντίσθη κατά τής κεφαλής της. 
Η νύμφη λοιπόν, κατατρομάξασα, ήρχίσε νά κραυγάζη ! Τό σχοι

νίον άνταπεκρίνετο εις douche. *
Ό γαμβρός αιφνηδίως άφυπνισθείς άπό τής συζύγου του τάς κραυ

γάς καί τρομάςας σημαίνει επίσης, άλλά άντί τού ήχου κώδωνος 
καταρράκτης θερμού ύδατος καταπίπτει επί τής κεφαλής του. Τό 
σχοινίον του άνταπεκρίνετο έπίσης εις douche θερμόν. Τότε έξερ- 
ράγη καί ούτος εις φωνάς, άλλά πολύ ήχηροτέρας τών τής γυναι- 
κός του. Τό ξενοδοχείον ήλθεν ανω κάτω, καί, όταν έτρεξαν εις τό 
λουτρόν, εύροντούς νεονύμφους άρκετάκαλά διασκεδάσαντας εις τόν 
πρωτότυπον τούτον νυμφικόν θάλαμον.

Έν καλλιτέχνημα.
Εις τήν παγκόσμιον έκθεσιντών Παρισίων τού 1855 είχαν βρα- 

βευθή καί τινα έξ ’Αθηνών σταλέντα καλλιτεχνικά έργα, έν οΐς δύο 
αγαλμάτια, τά όποια οί γνωστοί καί εις τόν παρ’ ήμίν φιλόκαλου 
κόσμον άδελφοί Λάζαρος καί Γεώργιος Φυτάλαι έκ Τήνου είχαν κα
τασκευάσει. Τό έν τών δύο τούτων άγαλματίων παριστα ή ό'πισθεν 
εικών, Τήν όποιαν ό ήμ:
γραφήσας προσήνεγκε δωρεάν τώ Μέντορι.

Εκφράζοντες οημοσίφ τήν ευγνωμοσύνην ήμών πρός τόν άκάμα-
* Douche, κατάντλησις, έπίσταξις, είδος λουτρού, διά τού οποίου κατα- 

χεεται έπί τού πάσχοντος μέλους ύδωρ Θερμόν ή ψυχρόν, τεχνητόν ή φυ
σικόν.

ρος ξυλογλύπτης κ. Μ. Νικολαΐδης ξυλο-

*
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τον τούτον 
κ α λλιτέ- 
χνην, πα- 
ρακα λού- 
μεν τούς φί
λο κάλ ους 
δ μ ο γ ενείς 
ϊνα ένθαρ- 
ρύνωσιν δ- 
σον ενεστι 
πλεΐον τάς 
ωραίας τέ- 
χνας, αϊτι- 
νες τοσού- 
τον ε ιχα ν 
συντελέσει 

εις τδ μεγα- 
λ ε ΐ ο ν τής 
αρχαίας 
Ελλάδος , 
τής μητρδς 
τών ηρώων.

Ο ρη

οπτρίξεως 
άξιος, διότι

#. ■................—ζζγζτς-...............................-............. .*

εινε πολ
λών έπαί- 
νων καί πά- 
σ η ς υ π ο- 

ά πδ τού 
« Τή έπιμε- 
λ ε ί α τ ά 
πάν τα ά- 
λ ωτά γ ί- 
γνεται «δο
μηθείς, κα- 
τ έ γ ι ν έ ν ι
διαίτατα εις 
τήν τέχνην 
ταύτην, εις 
ήν καί το- 
σούτον ευ- 
δοκίμως ε- 
πεδωκε ν.

■Απόδειξις 
τού του ή 
πανομοιό

τυπος είκών

τού έν μακαρία τή λήξει γεραρού ημών Ιεράρχου, δι’ ής έκοσμήθη 
τδ προηγούμενον φύλλον.

Η εικών εινε έπίνοια τού άγαλματοποιού Λαζάρου Φυτάλη και 
παριστα ποιμένα δρθιον καί αύλούντα*  παρά τούς πόδας δέ αυτού 
κάθηται κύων, έχων έστραμμένην τήν κεφαλήν πρδς τδν εκ τού αυ
λού έξερχόμενον ήχον.

θαρτείν χρή*  τάχ’ αύριο; εσσετ’ άμεινον.

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. Α\ Τεύχ. ά.)fcr: — ■ --------- _ - ------. .
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Ο φιλόσοφος ούτος έγεννήθη τό 4-1 4 π. X. καί απέθανε τδ 32 4. 

Πεοί τού προτέρου βίου του τούτο μόνον γνωρίζομεν, δη μετά τού 
πατρός του μετήρχετο έν Σινώπη, πόλει παραλίω της Μαύρης θα
λάσσης, τήν κολυβιστικήν. Κατηγορηθείς δέ επί κιβδηλοποιία, έ- 

φυγεν έκ τής πατρίδος του καί ήλθεν εις ’Αθήνας, ένθα άπεφάσισε νά 
ζήση εις τδ εξής φιλοσοφικώς. Έκ πάντων τών φιλοσοφικών συ;η- 
μάτων τώ ήρεσε τδ τού Άντισθένους*  δθεν έλθών πρδς αυτόν, έζή- 
τει νά γίνη μαθητής του. Άλλ’ ό ’Αντισθένης, περιφρονηθεις παρά 
τής νεολαίας καί έχων άπόφασιν νά μή δεχθή ποτέ μαθητήν, απε- 
ποιείτο τήν αίτησιν ταύτην τού Διογένους. Επειδή όμως ούτος άσυ- 
στόλως έπέμενεν, ό Αντισθένης ήναγκάσθη νά προστρέξη εις τήν 
βίαν καί νά τδν φοβερίση διά τής ράβδου’ τότε ό άκαμπτος Διογέ
νης ούδσμώς διαταραχθείς έκ τούτου, κύψας τήν ράχιν υπδ τήν ρά
βδον, είπε μετ’ άποφάσεως αΚτύπα, κτύπα δσον θέλεις, Άντίσθε- 
ναι*  αλλά δέν θά εύρης ραβδίου τόσον σκληρόν, ώστε νά μέ απο- 
μακρύνης άπδ σού ! » Έκ τής επιμονής λοιπόν ταύτης συγκινηθείς 

ό φιλόσοφο;, τδν έδέχθη μαθητήν του.

Ό Διογένης εις τάς περί φιλοσοφικός ιδέας του ύπερέβη παν δριον 
μετριότητος’ πάσα ή Φιλοσοφία κατ’ αυτόν έπρεπε νά πεοιστρέφήται 

εις τον πρακτικόν βίον καί κατεφρόνει τάς θεωρητικός σπουοάς. Κατ 
αυτόν ό αληθής καί μόνος φιλόσοφος περιορίζει δσον τδ δυνατόν τάς 
άνάγκας τής φύσεως καί αυτάς τάς κυριωτέρας’ ή δέ έκπλήρωσις τών 
αληθών αναγκών τής φύσεως ούδέν έχει τδ αισχρόν. ΓΌθεν κατ’ αυ

τόν οί άνθρωποι ήσαν γελοίοι, αισχυνόμενοί νά φάγωσιν εις τον ορο- 
μον ή νά έκπλήρώσωσιν άλλην τινά χρείαν. Τήν θεωρίαν ταύτην έ- 
φαρμόσας εις τήν διαγωγήν του, έζη εις τούς δρόμους ώς αληθής 
κύων, ώς καί ώνόμαζεν αυτόν ό όχλος. Έκ της ύπερμέτρου δέ ταύ
της υπερβολής τής σωκρατικής άπλότητος δικαίως έπωνομάσθη ύ

πδ τού Πλάτωνος Σωκράτης μαινό μένος.

Τά λοιπά τού βίου του ώς καί τά διάφορα άποφθέγματά του, δια- 
σωθέντα παοά Διογένειτοϋ Λαερτίω, είσί λίαν άξια άναγνώσεως.

’Ηθική.

Διογένης λύχνον μεθ’ ήμέραν άψας, άνθρωπον, 

εφη, ζητώ.

Ώ τής μεμψιμοιρίας σου, παράξενε καί σιγχαμερέ σκυλοφιλό- 
σοφε ! ! Εχαθη πλέον ό κόσμος άπδ άνθρώπους καί ποέπει νά πε- 

ριφερησαι μέ τδν λύχνον εις τήν χείρα έν πλήρει μεσηυ,βοία νά ζη- 
τής άνθρωπον ς Δέν βλέπεις τδν πίθον σου ; Τί σέ μέλει I ! I

—Ναι, βέλτιστε, άνθρωπον ζητώ, αλλά άνθοωπον ηθικόν’ έ
χεις πολλούς τοιούτους νά μοί δείξης ;

— Καί τί σημαίνει άνθρωπος ηθικός;
— Άνθρωπος ηθικός λέγεται ό καί θεωρία καί πράξει σπουδάσας 

τήν ’Ηθικήν επιστήμην.

— Καί οποία τις αύτη ή επιστήμη ;
— Εκείνη, ήτις διδάσκει τδν άνθρωπον πώς δύναται νά κατα- 

σταθή τέλειος.

— Καί πότε·δύναται νά δνομασθή τέλειος ό άνΟοωπος ;
— ‘Όταν—γνωρίζων τί έστιΘεός, τί έστιν άνθρωπος, τι έστι 

κοινωνία πρώτον, καί δεύτερον όποια καθήκοντα έχει πρδς τδν Θεόν, 
οποία πρδς τδν άνθρωπον ήτοι εαυτόν, καί όποια πρδς τήν κοινω
νίαν ήτοι τούς άλλους άνθρώπους—έκτελή μεθ’ δσον δύναται μεγα- 
λειτέρας ακρίβειας αυτά τά καθήκοντα.

—Λοιπόν ή Ηθική διδάσκει τά τριπλά ταύτα καθήκοντα ;

— Ναι.
— Τί σημαίνει ή λέξις καθήκον ;
— Η λέξις καθήκον, κύριε, εινε μετοχή ’ γνωρίζεις γραμμα

τικήν ; εινε μετοχή τού ρήματος καθήκω.

— Έ !
Λοιπόν ώς μετοχή έχει καί ύπονοούμενον ουσιαστικόν. Τδ 

Ουσιαστικόν τούτο εινε ή λέξις έργον. 'Ώστε καθήκον έργον
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ιυος ή επιβάλλεταιέστί τδ εργον, δπερ καθήκε ” 
εις τινα.

— Καθαρά εξηγήσου, 
εργον, τδ όποιον έρχεται επι τινο< 
να; διότι τδ εν διαφέρει τού άλλου. Εάν είπωμεν έ ρχ 
ται acp’ εαυτού’ άλλ’ έάν είπωμεν έ 
παο άλλου, ι

— y Εχεις δίκαιον*  λοιπδν σο'ι λέγω ότι πρώτον 
καί δεύτερον έρχεται. Ό δρ θ δς λόγο ς—δστις εϊνι 
της τού μικροκόσμου εκείνου, ό όποιος ονομάζεται άνθρωπο 
τδς επιβάλλει τω άνθρώπω τδ εργον τούτο’ τδ δ’ εργον, έπιβληθέν 
ήδη άπδ τού ηγεμονικού θρόνου τού κυβερνήτου, κατέρχεται καί α
παιτεί παρά τού ανθρώπου τήν έκτέλεσιν του. Ό άνθρωπος λοιπόν 
οφείλει ποώτον νά νόηση καλώς όποια εισί τά παρά τού ορθού λόγου 
επιβαλλόμενα καί μετά ταύτα νά ΣΓΝΗΘΙΣΗι έαυτδν εις τήν άμε
σον τούτων έκτέλεσιν. Καθ’ δσον αφορά τδ νά μάθη τις όποια εισί 
ταύτα τά έργα, τούτο δεν είνε πολύ δύσκολου’ καθ’ δσον αφορά δμως 
τδ δεύτερον, ήτοι τδ νά συνηθίση έαυτδν εις τήν τούτων έκτέλεσιν, 
τούτο είνε παρά πολύ δύσκολου, δυσκολότατου. Τούτο εινε το οποί
ον μέ κάμνει νά σηκόνω τδν λύχνον μου καί μέρα μεσημέρι νά περί- 
φέοωμαι.

— Φιλοσοφίας μέ ήρχισες καί δέν 
δεύνωαεν. Ό άνθρωπος είνε τέλειος, 
κοντά έχει, έκτελή αυτά’ αλλά τούτο 
στήμης,’ή όποια ονομάζεται Ηθική. Διατί ή έπιστήμη αύτη δέν 
ώνομάσθη μάλλον καθηκοντολόγιον, αφού διδάσκει τά καθήκοντα, 
διά τής γνώσεως και έκτελέσεως τών όποιων ό άνθρωπος γίνεται

παρακαλώ ! ! τό καθήκον εργον έστίν 
ή τδ όποιον επιβάλλεται εις τι-

ι β ά λ λ ε τ α ι,
■ται, ερχε- 
έπιβάλλεται

έπιβάλλεται 
ό κυβερνή- 

αυ-

ηςευρω πως ϋα τα ςεμπερ
όταν γνωρίζων όποια καθή-

τήν τελειότητα προξενεί ούχί ή επιβολή— Διότι εϊπαμεν δτι
τού καθήκοντος αλλά ή έκτέλεσις αυτού*  διά τήν έκτέλεσιν όμως α
παιτείται συνήθεια, τουτέστι συχνή έπανάληψις*  άνευ ταύτης ούδέν 
κατορθούται. Αύτδ δέ, τδ όποιον σεις ονομάζετε συνήθειαν, εγώ

=%------------ —~ —·:7.*·.  -_*·.τ-  - - —— *

καί οί σύγχρονοί μου ώνομάζαμεν συντομότερα έθος καί ήθος. 
Πιστεύω δτι άνέγνωσες τδ σύγγραμμα εκείνο τού Άριστοτίλους, τδ 
ποιον ονομάζεται Ηθικά μεγάλα. Εις τδ 7 · κεφαλαίου τού a . βι
βλίου του ένθυμείσαι τί λέγει ;

— Ναι, ενθυμούμαι.
— Τί ;
— Τδ γάρήθος άπδ τού έθους έχει τήν έπωνυμίαν. Ηθική γάρ 

καλείται διά τδ έθί ζε σ θ α ι.
— Άλλ’ εις τά ’Ηθικά Νικομάχειά του ενθυμείσαι τί λέγει έν 

βιβ). β . κεφάλ. α .
— Ναί, λέγει « ή ηθική αρετή έξ έθους περιγίγνεται, δθενκαί 

τουνομα έσχηκε, μικρδν παρεκκλϊνον άπδ τού έθους....... ού μικρδν
ουν διαφέρει τδ ούτως ή ούτως ε ύθύς έκ νέων έθίζεσθαι, αλλά 
πάμπολυ, μάλλον δέ τδ πάν !

— Ωστε βλέπεις δτι ή βάσις τής τελειότητος τού ανθρώπου εί
νε τδ ή 9ος, τδ όποιον σείς συνήθειαν ονομάζετε καί τδ όποιον έκ 
νε αρωτάτης ηλικίας πρέπει νά λάβη χώραν ! Διά τούτο όχι μό
νον ή έπιστήμη, ή αντικείμενου έχουσα τήν τελειοποίησίν τού αν
θρώπου, ώνομάσθη Πθική, αλλά καί αί πράξεις ακόμη αυτού, δσαι 
φέρουσιν είτε τήν ευδαιμονίαν είτε τήν κακοδαιμονίαν, ώνομάσθη- 
σαν επίσης ήθη, ως τής συνήθειας έχουσαι ανάγκην ΐνα προξε- 
νησωσιν ή τήν πρώτηνή τήν δευτέραν*  δθεν χρηστοήθης μέν ό 
πράττων πράξεις χρηστά;, ήτοι πρδς τήν τελειοποίησίν συντελού
σες—κακοήθης δέ ό τάς έναντίας, ήτοι έκείνας, αΐτινες ούδέν άλλο 
έπιφέρουσιν ή τήν καταστροφήν, τήν έκμηδέυισιν, τδν έξευτελισμδν 
καί τήν έξαχρείωσιν.

— Ώ ! μέ κατεζάλισες, κύριε Διόγενες.
— Α ! σέ κατεζάλισα. Ειπέ μοι λοιπόν : έχεις πολλούς ανθρώ

πους τοιούτους νά μοί δείξ/,ς, όποιον εγώ ζητώ ;
— Δηλαδή τελείους ;
— Ναί.
— Δηλαδή γνωρίζοντας τά πρδς εαυτούς, τά πρδς τδν πλησίον

*
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καί τά προς τόν (kov τρνπλαΓ περί τών όποιων είπες, καθήκοντα 
καί έκτελούντας αυτά ;

— Ναί.
— Νά συλλογισθώ καί ακολούθως σοί δίδω άπάντησιν.
— Λοιπόν I ! μή τοσοϋτον αύθαιρέτω; καί αύθαδώς μέ δνομά- 

ζης παράξενον καί σιχαμερόν. ’Εγώ δέν είμαι παράξενος, αλλά 
μάλιστα έχω καί πολύ δίκαιον.

— Είσαι δμως σΐγχαμερος κύων καί ανυπόφορος,
— *Οχι,  βέλτιστε, ούτε ταύτα δέν είμαι*  σύό ίδιος άνεγίνω- 

σκες προχθές Saepe est etiam sub palliolo sordido sapientia. 
Έγώ, ξεύρεις, λατινικά δέν γνωρίζω. Τί σημαίνουσι ταύτα ;

— Πολλάκις καί υπό παλαιόν ράκος υπάρχει 
σ οφία.

— Λοιπόν άς μή σέ συγχίζη, παρακαλώ, τόσον ό πολύθυοος 
καί ρυπαρός τριβών μου.

— *Εργον  δέν έχεις*  περιφερου. ’Αλλά, φοβούμαι, θά σού τε
λείωσή τό λάδι, καί ακόμη θά περιφέρησαι*  θά εκαμνες ίσως καλά, 
άν έφορτόνεσο καί εν λαδικόν. "Ωρα καλή ! ! μέ τόν πίθον σου.

Έλεγεΐον
Εις τόν αοίδιμον Μητροπολίτην Σμύρνης Χρύσανθον.

"Ύπνος ήδύς ιερός τού δικαίου ό θάνατον εινε*  
Καί ό τής Σμύρνης Ποιμήν ό καλός τελευτήσας καθεύδει*  
"Οσπερ ετών βιωσάμενος ήδη έννέα δεκάδας, 
Μάλα δικαίως, καίώς εις κλητόν Ιεράρχην αρμόζει, 
Τού Κορυφαίου τήν ρήσιν έθάρρει λαλείν α Τόν αγώνα 
Τής έύσεβείας τόν μέγαν ήγώνισμ’ εδραίος τή Πίστει, 
Δικαιοσύνης λοιπόν μοί άπόκειται ήδη τό στέμμα*  » 
Τούτο ή θεία ψυχή του κληθείσ έκ Κυρίου λαμβάνει. 
Τό γηραιόν του δέ σκήνος κηδεύουσ’ ή, φίλη του Ποίμνη,

Άριπρεπώς εις εύγόνουςτής γής της παρέδωκε κόλπους. 
Προς τόν αοίδιμον Χρύσανθον κήοος τοιουτον, ω Σμύρνη, 
Τάς άρετάς του κηρύττει καί σού τό φιλόθρησκον ήθος.

Εν Σμύρνή τή 5η 7μβρίου 1 869.

Ύπό Σ. Λεοντιάδος.

’Απείθεια καί ματαιοφροσύνη.
(Ελεύθερα παραφρ. έκ τοϋ Γαλλικού.)

Η Αγλαΐα Δημοσθενίδου ήτο κόρη ωραιότατη, ηλικίας οκτώ έως 
δέκα έτών. Τήν ενθυμούμαι ακόμη. ’Ενθυμούμαι τήν ώραίαν εκεί
νην ξανθήν κόμην της, ή οποία έκυμάτιζε περί τήν ακίνητον κεφα
λήν της — τούς μεγάλους εκείνους μέλανας οφθαλμούς, οιτινες το- 
σούτον ήσαν ζωηροί, τοσούτον γοργοί καί τοσοϋτον εκφραστικοί, ώ
στε δι’ αυτών ώμίλει ταχύτερα ή διά τών χειλέων. ΙΙτον ένί λόγφ 
κοράσιον εύειδέ;, τό όποιον δτε τις πρώτην φοράν έβλεπεν, ήσθά- 
νετο εαυτόν αρκούντως διατεθειμένου νά τό αγαπήση.

Άλλ’ άρά γε τά ιδιώματα της άνταπεκρίνοντο προς τό χαρίεν 
τούτο εξωτερικόν ; Φεύ ! εάν πρέπη νά φανώ αμερόληπτος, οφείλω 
μετά μεγάλης μου λύπης νά ομολογήσω δτι ή μικρά ήρωίς μου εί
χε πολλά ελαττώματα καί δτι τό ώραίον της πρόσωπον ήτον ή αι
τία τών περισσοτέρων παρεκτροπών της.

Ιδού δτι αληθώς «έκαστον νομισματόσημον έχει τό δπισθόση- 
μόν του» ιδού, δτι συχνότατα συμβαίνει νά έπισκιάζηται πλεονέ
κτημά τι ύπό ελαττώματος, δταν τις δέν φροντίζη νά διορθώση αύτό!

Η Άγλαία δυστυχώς δέν είχε λάβει έξ απαλών ονύχων τήν δέ
ουσαν ανατροφήν, διότι ό μέν πατήρ ήτο σχεόον πάντοτε απών τής 
οικίας ένεκα τών ασχολιών του, ήδέμήτηρ, φιλάσθενος ουσα, οέν 
ήούνατο νά φροντίση περί τής θυγατρός της. Οί άλλοι δέν έσκέ- 
πζοντο είμή τίς νά θωπεύση αύτήν περισσότερον*  ό μέν διά τήν ω
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ραιότητά της, ο δέ διά τδ πνεύμα της, άλλος διά τάς άστειότητάς 
της και καθεξής. Έπρόκειτο περί τίνος άπαιτήσεως τής υ,ικοάς ’Α
γλαΐας; δλοι έσπευδον τίς πρώτος νά τήν υπηρέτηση, και τούτο 
πάντοτε μέ πολλάς κολακείας καί μέ θωπεύματα άφθονα. Ούτως δ- 
θεν εμόρφωσαν μίαν μικράν τή > μάλλον άνυπόφοοον, ήτις ήδύνατο 
νά ϋπάρξη.

Η Αγλαΐα έργον άλλο δέν εΐχεν είμή νά θαυμάζη τδν εαυτόν 
της. Πού τήν έχανες ; πού τήν εύρισκες ; προ τού καθρέπτου. Ίΐτον 
αδύνατον, περιπατώσα, ν’ άπαντήση ρυάκιον καί νά μή σταθή νά 
ιδη τδ πρόσωπόν της, διά νά θαυμάση τήν καλλονήν της. Όσον διά 
την κρίσιν της, είχε τήν μεγαλειτέραν πεποίθησιν δτι ούοείς άλλος 
έκρινε περί τών πραγμάτων δλων έν γένει τόσον ορθώς, δσον αύτη. 
Πάντες έπρεπε νά τήν άκούωσι καί νά προτιμώσι τήν γνώμην αυτής 
πάντοτε.

Τοσούτον τετυφλωμένη ητον ύπδτής ματαιοφροσύνης, ώστε ού
τε ενόει οτι καθίστατο γελοία διά τών τοιούτων τρόπων της' αν 
ο’ ενίοτε συνέπιπτέ τινες νά τήν είρωνεύωνται καί νά γελώσι μαζί 
της, αυτή ποσώς δέν ήθελε νά πιστεύση δτι ταύτα ήσαν ειρωνεία·. καί 
σκώμματα, αλλά τά έξελάμβανεν ώς αληθή θαυμασμόν τής ευφυΐας 
της καί ήρχιζε νά προσποιήται τήν μετριόφρονα, νά κιιή τήν κε
φαλήν καί νά λέγη τοιαύτα, δι’ ών κατέστρεφε πάσαν καλήν ιδέαν, 
τήν οποίαν έν έρχή έσχημάτιζέ τις περί αυτής, βλέπων τήν καλλο
νήν καί τδ πνεύμα της.

Εσπέραν τινά, ήτις, αν ένθυμούμσι καλώς, ήτον ή εσπέρα τή; 
I 4ηί ενός Σεπτεμβρίου, ό κ. Δηυοσθε/ίδης είχε προσκεκλημένους 
εις δεΐπνον πολλούς έκ τών φίλων του Απδ ομιλίας εις ομιλίαν ό 
λόγος κατήντησεν εις τήν Ελληνικήν ίατορίαν.

Η Αγλαΐα ήθελε νά έπαινήται ώς κόρη πεπαιδευμένη. Άλ- 
λ’ δμως επειδή είχε τόσην οκνηρίαν δσην καί ματαιοφροσύνην καί ε
πειδή ποτέ δέν έκοπίαζε νά μελετήση, διά τούτο προόδευε πολύ 
βραδέως είς τά μαθήματά της.

Έν τών μαθημάτων της ήτο και ή Ελληνική ιστορία, εις 'ήν 

μόλις είχε φθάσει μέχρι τού Ηρακλέους. Άλλ επειδή ποτέ δεν έ- 
πρόσεχεν είς τήν διδασκαλίαν (καί εΐχεν ανάγκην εκείνη να προσε- 
ξη ; ή ματαιοφροσύνη τη: τή έλεγεν δτι τά ήξεύρει ολα), δεν έ- 
γνώριζεν είμή λίαν άτελώς καί λίαν έπιπολαίως τδ ολίγον εκείνο, 
τδ όποιον μέ κόπον πολύν τήν είχαν κάμει νά μάθη.

Έν τούτοις αδιάφορον δι’ αυτήν, ή γλώσσα της τήν ετρωγεν. 
"Επρεπε χωρίς άλλο νά εύρη μέσον διά ν’ άναμιχθή καί αυτή εις 
τήν ομιλίαν, τήν οποίαν οί μεγάλοι έκαμναν, καί νά τούς καμη να 
θαυμάσουν τήν πολυμάθειάν της’ εολεπεν δτι ήτον ανάγκη μεγάλη 
νά όμιλήση καί ώμίλησενΐ 1 ώς θά ίδωμεν.

Είς τών συνδαιτυμόνων, έν τφ μέσφ της ομιλίας, ανέκραξε.
— Μάλιστα, κύριοι, ό 'Ηράκλειος, άν καί οί εχθροί ΐσταντο προ 

τών τειχών τής Κωνσταντινουπόλεως, αν καί τδ κράτος αυτού έπιέ- 
ζετο ύπδ λοιμού καί λιμού, έν τούτοις δέν ήθύμησεν. Αυτός, κύ
ριοι, δχι μόνον τδ στέμμα του έσωσεν, άλλά καί τδν τίμιον Σταυ
ρόν από τάς χεϊρας τών Περσών ήλευθέρωσε, τδ όποιον γεγονός 
ίσια ίσια σήμερον εορτάζει ή εκκλησία μας, όνομάζουσα αύτδ ύ- 
ψωσιν τού Σταυρού, ώς αναφέρει ό ιστορικός ημών Κ. Παπαρρηγό- 
πουλος.

— ’Έχετε δίκαιον, είπε τις άλλος. Τφ δντι Ηράκλειος 
δέν ήθελε νά ήνε τόσον πολύ χριστιανός καί δέν ανεμιγνύετο εις τάς 
μεταξύ τού κλήρου τής Συρίας καί τής Παλαιστίνης έκραγείσας έρι
δας, οί *Αοαβες  ποτέ έπί τών ημερών του δέν θά κατώρθοναν νά έ- 
πανέλθωσιν είς τάς Άσιατικάς τού κράτους επαρχίας.

— « Ειααι καθ’ ολοκληρίαν σύμφωνος μέ σάς, κύριε » άνέκρα- 
ξεν ή Αγλαΐα, ή οποία πρδ ήμισείας ώρας έναγωνίως έκαραδόκει 
τήν στιγμήν διά νά είπη καί αύτή τον λόγον της. « Τωόντι ό Η
ρακλής ήτο χριστιανός μέχρι φανατισμού καί αυτή μάλιστα η με
γάλη άπλότης του τδν έκαμε νά καταστροφή' διότι αν δέν ητοτο- 
σον απλούς, δέν θά έφόρει τον δηλητηριώδη εκείνον χιτώνα τής 
Δηίανείρας ούτε θά ύπέφερε τά δεινά έκειρα βασανιστήρια».

Σείς, άναγνώσται, οίτινες γνωρίζετε τήν ιστορίαν τού έθνους σας 

*
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καί οΐτινες ήξεύρετε πόσον μέγα χάσμ α υπάρχει μεταξύ Ήρακλέους 
καί Ηρακλείου—δτιδηλ.όμέν Ηρακλής ύπήρξεν ημίθεος καί εις 
τών Αργοναυτών, τουτέση πέρι τό έτος 126 3 π. X, ό δέ Ηρά
κλειος αύτοκράτωρ τού Βυζαντίου, βασιλεύσας από τού 614 μέχρι 
τού 641 μ. X.—σείς, λέγω, οΐτινες γνωρίζετε δτι μεταξύ τών δύο 
τούτων προσώπων υπήρξε χρονικόν διάστημα εξ δλων 1877 ετών, 
σείς δύνασθε νά συμπεράνητε τόν γέλωτα, δστις έκινδύνεύσε νά 
εκραγή έν τφ μέσω τών συνδαιτυμόνων μετά τήν παρατήρησιν ταύ
την τής ματαιόφρονος ’Αγλαΐας, ήτις έδείκνυε τοσαύτην αμάθειαν 
δσην και οίησίν.

Άλλ’ επειδή χάριν του πατρός της έκρατήθησαν, ό μικρός ουτος 
οΐηματίας ούδέν άλλο διέβλεπεν έν τή χαρά καί τή φαιδρότητι—ήτις 
έφαίνετο επί τού προσώπου αυτών ένεκα τήςτάσεως, ην είχαν νά 
έκραγώσιν είς'γέλωτας—είμή τήν εύχαρίστησιν καί τόν θαυμασμόν, 
*'ον ήσθάνοντο βλέποντες αυτήν τοσούτον μικράν καί έν τούτοις τοσού- 
τον πεπαιδευμένην.

Είς τών συνδαιτυμόνων, φίλος στενός τού πατρός της καί προς δν 
ουτος είχε κάμει νεύμα, στραφείς προς αυτήν, είπε :

— Λοιπόν, μικρά μου, εινε αληθές δτι, αν καί πολύ νέα εϊσέτι, 
έν τούτοις γνωρίζετε τόσον καλώς τήν ιστορίαν τού έθνους σας, ώστε 
νά δύνασθε νά φέρητε κρίσεις έπί τών ηγεμόνων, οΐτινες έβασίλευ- 
σαν έπ’ αυτού, καθ’ ά δεικνύουσιν αί αξιόλογοι παρατηρήσεις, άς 
προ ολίγου έκάματε ;

— Ώ ! Θεέ μου—άπήντησενή ’Αγλαΐα ύπερχαρής καί θριαμ- 
βούουσα έν τφ βάθει τής ψυχής της, αλλά καί προσποιουμένη με- 
τριοφροσύνην,Ιτήν οποίαν δμως πολύ απείχε καί νά έχη τφ οντι— 
τούτο δέν εινε ποσώς άξιον θαυμασμού, κύριε’ διότι ή ελληνική 
ιστορία εΐ/ε τόσον εύκολος, ώστε έπρεπε τις νά στεοήται παντάπασι 
πνεύματος, ϊνα μή γνωρίζη αυτήν εντελέστατα.

— Καί έπειδή πολύ απέχετε τού νά στερήσθε πνεύματος, ά- 
πήντησεν ό γέρων μέ τρόπον ολίγον πανούργον, θεωρώ λοιπόν ώς 
βεβαιότατου δτι είσθε κάτοχος τής επιστήμης ταύτης, καί έπειδή

έκτιμώ πολύ τήν κρίσιν σας, έπιτρέψατέ μοι, Άγλαίτσα μου, ν’ α
πευθύνω προς υμάς έρώτησιν περί τίνος πράγματος, τό οποίον προ 
πολλού μέ απασχολεί. Τήν έρώτησιν ταύτην άπηύθυνα προς 
πολλούς σοφούς, άλλ’ούδείς αυτώνέδυνήθη νά μ’άπαντήση. Εντού
τοις πρόκειται περί πράγματος τά μάλιστα ενδιαφέροντος καί πάσα 
ήμέρα, ήτις παρέρχεται, δεικνύει καθαρώτατα δτι δστις θά ήδύνατο 
νά δώση μίαν άπάντησιν, ή όποια νά ίκανοποιή, ουτος δικαίως θά 
ηςιζε νά λάβη τόν ώραίον τίτλον « ευεργέτης τής άνθρωπότητος. » 
Καί σείς ακόμη ίσως δέν έτυχε ποτέ νά σκεφθήτε έπ’ αυτής’ τότε 
θά σάς δώσω μίαν προθεσμίαν. Προτιμώ, άν καί ανυπόμονος, νά 
λάβω ταύτην τήν άπάντησιν ολίγον βραδύτερα καί νά τήν λάβω μάλ
λον σαφή καί μάλλον εμπεριστατωμένην, διότι.................................

Διαρκούσης δλης ταύτης τής ομιλίας, ήτις άπηγγέλλετο μέ τήν 
μεγαάειτέραν σοβαρότητα, ή’Αγλαΐα έστενοχωρείτο πολύ. Διέκοψε 
λοιπόν τόν άγορεύοντα καί, χωρίς ποσώς νά παρατηρήστε δτι δλα τά 
βλέμματα ήσαν έστραμμένα έπ’ αυτής μετά περιέργειας έμπαικτι- 
κής, άνέκραξεν.

— Έξ εναντίας, κύριε, σάς παοακαλώ νά υ.’ άπευθύνητε ως 
τάχιστα τήν έρώτησιν ταύτην, επειδή λέγετε δτι εισθε ανυπόμο
νος νά λάβητε άπάντησιν, θέλω αμέσως νά σάς άπαντήσω’ τουλά
χιστον ελπίζω νά ειμπορέσω, έπρόσθεσεν έπειτα, διότι υπόκωφοι 
τινες γέλωτες προσέβαλαν το ώτίον της καί έφοβήθη μή δέν έδειξεν 
δσην έπρεπε μετριοφροσύνην. Τά πράγματα κατήντησαν πλέον σο
βαρά’ ήρχισεν όπωσούν νά τά ύποπτεύηται.

Ένθυμείσθε βέβαια τί είπαμεν άνωτέρω, δτι δηλ. ή μικρά η
μών Αγλαΐα τά πάντα έγίνωσκε καί δτι περί έαυτής είχε τήν καλ- 
λιτέοαν ιδέαν.

— Λοιπόν, αφού έχει ούτω καί άφού έχετε δλην αυτήν τήν κα
λήν διάθεσιν—είπεν ό γέρων με τήν μεγαλειτέραν άταραξίαν—άνευ 
λοιπόν πλέον μακρού προοιμίου θά σάς άπευθύνω μίαν έρώτησιν ’

"Εχετε τήν καλοσύνην νά μοί εΐπητ-, κυρία, αυτός ό υπέρ 
τό δέον χριστιανός ‘Ηρακλής, ό οποίος έφόρεσε τόν χιτώνα τής Δηι-
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ανειρα; καί κατεστράφη καί τού οποίου τήν ιστορίαν τόσον καλώς 
γνωρίζετε—αυτός, λέγω, όμέχρι φανατισμού χριστιανό; Ίίρακλής, 
εχετε τήν εύχαρίστησιν νά μοί είπητε, ποιον μέσον θά εύοισκε κα
τάλληλον, ίνα διορθώση °εν κοράσιον τοσούτον ώραϊον ώ; σεις, άλ
λά καί μέ τοσαύτην οίησιν,ήτις εκμηδενίζει όλα τά πλεονεκτήματα, 
δι ών έπροικίσθη υπό τή; αγαθότητας τού Δημιουργού ;

Ή μικρά Άγλαία, ήτις δέν έστερείτο πνεύματος, έ'ώησε τό κτύ
πημα καί άμέσω; ησθάνθη τήν φιλαυτίαν τη; καιρίως πληγωθείσαν. 
Ηρυθρίασεν ώ; κεράσιον, έςερράγη εις όλολυγμού; καί εφυγεν άπό 

τή; τραπέζης κλαίουσα, ενώ ό πατήρ αυτή; έχειροκρότει καί έςε- 
καρδίζετο άπότόν γέλωτα, μή γνωρίζων πώ; νά ευχαρίστηση τόν 
φίλον του διά τό ώραίον μάθημα, τό όποιον εδωσεν εις τήν θυγα- 
τέοα του.

Δυστυχώς ή μικρά κόρη, τετυφλωμένη υπό τή; άνιάτου αυτής 
ματαιοφροσύνης,ήν είχαν ριζώσει έπί τή; απαλή; ψυχής της ή κο
λακεία καί τά θωπεύματα τών θεραπαινών, έλησμόνησεν ευθύ; τό 
μάθημα τούτο, καίτοιεπότισεν αυτήν τοσαύτην πικρίαν, καίτοι το
σούτον τήν έςηυτέλισεν. Ούδείς βέβαια θ’ άρνηθή ότι τό παιγνίδιον 
τούτο τού γέροντος, ό λεπτό; ούτος τοόπο;, δι’ ου κατώοθωσε νά τήν 
γελάση καί μετά ταύτα νά τήν έμπαίςη, ούδεμίαν εύχαρίστησιν έ- 
προςένησαν ει;τό κοράσιον.

Εντούτοις, πριν ή έντελώ; διορθωθή, ώρειλεν ή μικρά ήμών 
ήρω’ίς νά ύποστή ένεκα τών ελαττωμάτων τη; δυστυχήματα πολύ 
σοβαοώτεοα. k k

Τό πτωχόν παιδίον δέν έβράδυνε νά λάβη νέον μάθημα καί μά
λιστα τοσούτον αύστηοόν, ώστε ούδ’ ό 
θά τώ ηύχετο.

’Ιδού τό γεγονός :

( (1 συνέχεια εις τό προσεχές φύλλον).

χειρότερο; εχθρός του ποτέ

Άμφιδρόμια.
Ιδιωτική τών Αθηναίων εορτή, καθ’ ην τό νεογνόν βρέφος είσή- 

γετο εις τήν οικογένειαν καί έτίθετο αύτω τό όνομα. Κατ’ άλλου; έ- 
λέγετο δν ο μα 7ή?·α κα’· ετελεϊτο, ώ; μέν λέγει ό Αριστοτέλης, 
τήν έβδομην άπό τής γεννήσεως ήμέραν, ώ; δέ ό ’Αριστοφάνης, τήν 
δεκάτην.

Κατά τόν Σουιδαν τά Άμφιδρόμια έωρτάζοντο τήν πέμπτην ήμέ
ραν, δτε έκαθάριζαν τάς χείρας αί κατά τόν τοκετόν παρασταθείσαι 
γυναίκες’ ό καθαρισμός ούτος προηγείτο τής καθ αυτό εορτής. Οί 
φίλοι καί συγγενείς τών γονέων εκαλούντο εις τήν εορτήν ταύτην, 
ήτις έτελείτο εσπέρας’ ’έφεραν δέ ούτοι συνήθως δώρα, έν οις άνα- 
φέρονται καί σηπίαι καί πολύποδες. Αν μέν τό τεχθέν ήτον άρρεν, 
ή οικία έπεκοσμείτο έξωθεν μέ κλάδους ελαίας’ άν δέ θήλυ, μέ ςε- 
φάνους ές έρίου. Παρετίθετο δέ και δειπνον, έν ώ οι δαιτυμόνες διε— 
τέλουν εύθυμοι. Τό βρέφος τότε έφέρετο υπό τής τροφού πέριξ τής 
εστία; καί ούτως άφιερούτο τρόπον τινά εις τούς εφεστίους θεούς καί 
τήν οικογένειαν, καί συγχρόνως έτίθετο αύτφ τό όνομα, τών δαι- 
τυμόνων μαρτύρων γενομένων.

Η πεοί τήν έστίαν περιφορά τού βρέφους ήτο τό ουσιωδέστερου 
τής εορτής μέρος, ήτις έκ τής τελετής ταύτης ώνομάσθη Άμφι- 
δρόμια. Έτελείτο δέ συνήθως τήν έβδομην ήμέραν, είτε διότι εί
χαν τήν ιδέαν ότι πλείστα τών νεογνών άποθντ.σκουσι προ τής έ
βδομης καί δέν ήθελαν νά τελέσωσιν εις μάτην τήν εορτήν, είτε διό
τι ό άοιθμός επτά ήτο παρά τοίς αρχαίοι; μυστηριώδης καί ιερός.

>' * . «, » F f ft f t fΑν έν όικαστηριω προσηγοντο μαρτυρία»., οτι πατήρ τις εωρτασε 
τά Άμφιδρόμια, τούτο ήτον άποχρώσα άπόδειξις ότι άνεγνώρισε τό 
τέκνον ώς γνήσιον εαυτού.

Έκ τής συνήθειας τού νά έχωσιν οί Ελληνες εν μόνον όνομα κα
τέστη άνανκαία ή ύπαρξις άναριθμήτου ποικιλίας ονομάτων. Ουδέν 
δέ έθνος άπέδ-ιςε τόσην φιλοκαλίαν καί ευφυΐαν περί τήν εύρεσιν 
καί σύνθεσιν αυτών, ώ; οί αρχαίοι 'Έλληνες. Άλλ όσον πολλά
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xal αν ήταν τά ονόματα, ή ομωνυμία καί ή σύγχυσίς ήτον αναπό
φευκτος. Αναγινώσκοντες δέ τούς Ελληνα; συγγράφεις δέν είμεθα 
πάντοτε βέβαιοι άν τό αυτό όνομα, εις διάφορα χωρία τού αυτού 
συγγραφέως άπαντώμενον ή και εις διαφόρους συγγράφεις ευρισκό
μενον, εινε τού αυτού ή διαφόρων ανθρώπων. Και αυτοί οί Ελληνες, 
γινώσκοντες τούτο, έπροσπάθουν,οσάκις ήτον ανάγκη ακρίβειας, δια- 
φοροτρόπως νά σαφηνίζωσι τήν εντεύθεν προερχομένην αμφιβολίαν. 
Καί ότέ μέν προσέθεταν έν γενική πτώσει τό όνομα τού πατρός, ώς 
Αλκιβιάδης ό Κλεινίου, ότέ δέ τό όνομα τού τόπου ή τής χώρας, 

ένθα ό μνημονευόμενος έγεννήθη, ώς Θουκυδίδης ’Αθηναίος*  ενίοτε 
έσυνδύαζαν τό όνομα μέ έπίθετον, δηλωτικόν τού έπαγγέλματος ή 
τού έργου, 8 μετήρχετο ό ονομαζόμενος, ή τής σχολής, εις ην ά- 
νήκεν.

Δύο ανόητα στοιχήματα.
Τά στοιχήματα εινε πολλάκις επιβλαβή ού μόνον εις τό θυλά- 

κιον τών στοιχημάτιζα ντων, αλλά καί εις τήν ύνείαν των.
Εις στοιχηματιστής έστοιχημάτισεν δτι άλληλοδιαδόγως εντός 

τεσσάρων ωρών ηδύνατο νά καπνίστι δώδεκα σιγάρα αξίας 2 5 εκα
τοστών τού φράγκου έκαστον, υπό τον όρον τού νά πίη έν τω διαστή
ματα τούτω έν ποτήριον ζύθου. Μέχρι τού ογδόου σιγάρου τά πάντα 
έβαινον κατ’ ευχήν, όπόταν αίονης ήσθάνθη ναυτίασίν τι να * άλλ’ 
όμως ήθέλησε νά έξακολουθήση καπνίζων καί τό έννατον. "Ήδη εί
χε καταναλώσει τό ήμυσι αυτού, δτε τώ έπήλθον βίαιοι έμετοί’ Κα- 
τεσπευσυένως ποοσεκλήθη ό ιατοός, καί δι’ ένεονητικού (ραοαάκου 
κατώρθωσε νά καταπαύση τούς εμετούς, διακηρύξας δτι ποοήλθον έκ 
τού δηλητηρίου τή: νικοτιανής*  Ο πάσχων έσώθη, άλλ άπώλεσε 
τδ στοίχημα*  ώρκίσθη δέ ούδέποτε πλέον νά μή δοκίμάση τοιούτόν 
τι. — Ετερος οέ στοιχηματιστής έρρόφησεν δγδοήκοντα κύπελλα 
καφέ έν τή κωμοπόλει Ίλλιέρς, καί παρ’ ολίγον ν’ άποθάνη, αν 
δέν κατέφθανεν ό ιατρός, δστις δι’ αλατισμένου ύδατος ήδυνήθη νά 
σωση τδν κινούνεύοντα.

U—. . --- ‘

Διάφοροί γνώμαι.
Αί κακίαι, τάς οποίας πράττομεν, δέν μάς προςενούσι τοσούτον 

μίσος καί καταδρομήν, δσον τά προτερήματά μας.—*Αν  δέν ειχα- 
μεν ήμείς αυτοί έλαττώματα, δέν Οά ήσθανόμεθα τοσαύτην ήδονήν 
παρατηρούντες τά έλαττώματα τών άλλων.— Η δύναμιζ εινε ανω- 
τέοα 
ταζόμεθα πολλάκις τά πράγματα αδύνατα.—Συν 
μέθα διά τδ μνημονικόν μας, δχιδμως καί διά τήν κρίσιν μας.

— Η δύναμιζ εινε άνω- 
ής θελήσεως, άλλά διά νά άθωώσωμεν τδν εαυτόν μας, φαν- 

ήθως παραπονού-

Στατιστικά.
Γεννώνται κατ’ έτος έν Λονδίνφ νόμιμοι 75,097, νόθ

»

»
»

Ιοι 3,203.
» 9,707.
»40,360. 
» 1 ,833. 
» 3,163.

Ωστε κατά άκριβή άναλογίαν τδ Λονδινον άριθμει εις τά 1 00 
νόμιμα τέκνα 4 νόθα — οί Παρίσιοι 48 —ή Βιέννη 1 4 8 — αί Βρυ- 
ξέλλαι 94 —ή Ρώμη 2 43.

Εν Ρώμτ|, ήτις άριθμει 21 5,000 κατοίκων, διαμένουσι 2469 
—περιληπτικώς λαμβανόμενοι—Καρδινάλιοι, ’Αρχιεπίσκοποι, ’Ε
πίσκοποι καί Τερεϊς*  2736 καλόγηροι καί 24 4 7 καλογραίαι. Τδ 
δλον 7322 ιερωμένος πρόσωπα.

Έν 'Αγγλία διαπράττεται μία δολοφονία μεταξύ 4 78,800 κα
τοίκων. Εν ‘Ολλανδίφ μία μεταξύ 4 63,000. ’Εν Πρωσσία μία με
ταξύ 4 00,000. Εν Αυστρία μία μεταξύ 57,000. Έν Ισπανίφ 
μία μεταξύ 4,4 13. Εν Νεαπόλει μία μεταξύ 2,750 καί έν τή 
Παπική επικράτεια μία μεταξύ 750.

Σημ. Έπικαλούμεθα έπι τών άνωθι τήν προσοχήν και τάς σκέψδίς εκεί
νων, οϊτινες φρονουοιν οτι σήμερον περί παντός άλλου πράγματος γρεωστεΐ 
νά σκέπτηται καί νά φροντίζη δ άνθρωπος ή περί τής θρησκείας.

Παρισίοις 
Βιέννη 
Βρυξέλλαις 
Ρώμτ!

»
»
»
»

»
»
»
»

19,921, 
8,821,
3,448,
4 ,24 5,

—*

*
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Μνημονικόν τυφλού.

Υπήρχε κατά τδ 1833 είσέτι έν Στιρλίγγη, πόλη της Σκωτίας 
έν Βρεττανία, γέρων τυφλός και επαίτης, εις πάσαν την χώραν 
γνωστός ύπό τδ δνομα ό τυφλός Αλικ (Blind Alick) καί ούτινος παν- 
ταχού έξεθείαζον τδ εξαίσιου μνημονικόν. Έκ νηπιότητος ορφανός 
καί ηναγκασμένος νά ζή εκ τής επαιτείας ο Αλίκ ειχεν άναγνώσει 
πολλάκις τήν Αγίαν Γραφήν ολόκληρον, πριν άπολέση τήν δοασίν 
του" δτε δέ κατέστη τυφλός, εύρέθη γινώσκων έκ στήθους τήν Πα- 
λαιάν και Νέαν Διαθήκην από του πρώτου μέχρι τού τελευταίου στί
χου. Ή δυνατό τις νά σταυ.κτήση τόν Άλίκ εις τά; άγυίσς τής Στιρ- 
λίγγης και νά τφ προβάλη τοιουτον ή τοιουτον τι χωρίον τής Α
γίας Γραφής' ό Άλίκ τφ έλεγεν, ουδόλως συγχιζόμενος, έν τίνι 
κεφαλαίφ εύρίσκετο καί επανελάμβανεν άπροσκόπτως πάντα; τούς 
προηγουμένους καί επομένους στίχους.

1!μέραν τινά ευπατρίδης τις (gentleman), βέλων νά συγχίση 
τόν τυφλόν, τφ ανέγνωσε στίχον τινά τού Ευαγγελίου, μεταβάλ- 
λων πως τήν έννοιαν τών λέξεων, καί τον ήρώτησεν έν τίνι κεφαλα ίφ 
εύρίσκεται ό στίχος. Ο Άλίκ μετά μικρόν δισταγμόν ώρισε τδ κε
φάλαιο?, αλλά προσέθεσεν δτι ό μνημονευθείς στίχος δέν είχε κα
λώς καί διόρθωσε τδ προς ειρωνείαν μεταβληθέν χωρίο ν ύπό τού ευ
πατρίδου. Τότε ούτος παρεκάλεσε τον Άλίκ νά τφ είπη τόν έννε- 
νηκοστδν στίχον τού εξηκοστού κεφαλαίου τών Αριθμών, οιτινες 
Αριθμοί είσι τδ τέταρτον τεύχος τής Μωσαΐκής πεντατεύχου.*  Νέος 

δισταγμό;’ ό Άλίκ μεταβάλλεται τότε’ ψελλίζει λέξεις τινάς μετα
ξύ τών δδόντων αυτού καί μετά ζωηοότητος « Μέ περιπαίζετε, κύ
ριε » είπε’ « τοιούτος στίχος δέν υπάρχει εις τούς Αριθμούς. »

Ο Αλίκ ύπέστη μετά τής αυτής επιτυχίας πλήθος άλλων τοιού- 
των ερωτήσεων. Συχνότατα, άν ή ρώτα τις αυτόν περί λόγου ή δι
δασκαλίας, ήτις έγινε τήν προτεραίαν έν τφ Ναώ,έπανελάμβανεν αύ- 
τήν σχεδόν δπως ειχεν έκφωνηθή ύπό αυτού τού ίεροκήρυκος.

* Τά τεύχη τής Μωσαΐκής πεντατεύχου εϊσίν*  ή Γένεσις, ή ’'Εξοδος, τδ 
Αευ'ίτικόν, οί ’Αριθμοί καί τδ Δευτερονόμιο'/.


