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Ό μην "Ιούνιος.
‘Ο ’Ιούνιος ήτο ό τέταρτός μην καί είς τό άργαιον Λατινικόν μη- 

νολόγιον καίει; τό τού Ρωμύλου*  είχε δε είκοσιές μόνον ήμέρας εις 
τό πρώτον, άλλα ταάκοντα εις τό δεύτεοον. ‘Ο Νουμάς τού αφή- 
ρεσε μίαν ημέραν, τήν οποίαν τω άπέδωκεν ό Ιούλιος Καισαρ,
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έπικυρώσας συγχρόνως και τήν θέσιν αύτού, τή'οποίαν διετηρησε 
μέχρι τής σήμερον. Τ’ δνομα του παράγετχι πιθανώς άπδ τήν λέςιν 
Juno (Ηρα).

Οί παλαιοί έζωγράφουν τδν μήνα τούτον ώς νεανίσκον, φορούντα 
χλαμύδα πρασινόχροον, εχοντα στέφανον έπι κεφαλής, καλάθιον 
οπωρών κρεμάμενον είς τδν βραχίονα, και αετδν εις τήν αριστεραν 
χειρα. Μέ τήν δεξιάν έκράτει τδ σημείου τού Καρκίνον, εις τδ ό
ποιον έμβ αίνων ό ήλιος τήν 1 0)22, κάμνει τδ θερινόν ήλιοστά- 
σιον. Τώ οντι δέ της σφαίρας αυτής, ή οποία τότε φαίνεται μέ' 
στάσιμος, αλλά κατ’ αλήθειαν αρχίζει νά οπισθοδρομώ, εινε τύ
πος άρμοδιώτατος ό τήν κίνησιν αλλόκοτος Καρκίνος.

Άνδρία καί φ'λία.
(Έκ τού Γαλλικού).

Δύο ναύται, ό εις ’Ισπανός και ό ετερος Γάλλος, εκρατούντο εις 
τά δεσμά, είς τδ Άλγέριον. ‘Ο πρώτος έκαλείτο Αντώνιος ο όε ε
τερος Ρογέρος. ‘Η τύχη ήθέλησε νά εύρίσκωνται εις τήν αυτήν ερ
γασίαν’ δντες δέ ηνωμένοι διά τών άδιαρρήκτων δεσμών τής αλη
θούς Φιλίας, ήτις εινε ή παρηγορία τών δυστυχών, απήλαυσαν δλην 
αυτής τήν γλυκύτητα. Διεκοίνωσεν ό είς εις τδν άλλον τάς θλί
ψεις του και τάς λύπας του*  ώμίλουν όμού περί τών οικογενειών 
των, περί τής πατρίδος των, περί τής χαράς τήν όποιαν ήθελον 
σίσθανθή, άν ποτέ ήλευθερούντο’ εκλαιον τέλος ο είς επί τού στή- 
θους’τού άλλου καί μόνη ή παρηγορία τού δτι εύρίσκοντο όμού και 
συνωμίλουν τούς ήρκει είς τδ νά φέρωσι τάς «λύσεις των μετά 
περισσοτέρας άνδρίας, και τούς κόπους είς τούς όποιους ήσαν κατα
δικασμένοι.

Είργάζοντο είς τήν κατασκευήν δρόμου, δστις διέβαινε διά μέσου 
τών δρέων. Ό Ισπανός ήμέραν τινά σταματά και ρίπτει διαρκές 
βλέμμα έπι τής θαλάσσης. «Φίλε μου, λέγει εις τον Ρογερον μετά 
βαθέος αναστεναγμού, δλαι μου αί εύχαί, δλαι μου αί έπιΓυμίαι 
ύπάρχουσι πέραν τής έκτεταμένης ταύτης θαλάσσης’ είθε νά ήδυνά- 
μην νά τήν υπερπηδήσω μετά σού. Νομίζω πάντοτε δτι βλέπω τή ' 

γυναίκα μου καί τά τέκνα μου, τά όποια μοί έκτείνουν τάς χείοας 
απδ τής παραλίας τού Γιβραλτάρ ή κλαίουν διά τδν θάνατόν μου. » 
Έκάστοτε δτε έπέστρεφεν είς τδορος περιέφερε τήν μελαγχολικήν 
ορασίν του έπί τού απείρου τούτου διαστήματος, τδ όποιον τδν έχώ- 
ριζεν απο τήν πατοίόα του.

‘Ημέραν τινά έναγκαλίζεται μετά παραφοράς τδν σύντροφόν του 
καί τφ λεγει: Βλέπω, φίλε μου,εν πλοίον παρατήρησαν, δέν τδ 
βλεπεις και συίως εγώ ; Δέν θά άράξτ, εδώ’ διότι αποφεύγουν τά 
μέρη τής Βαρβαρίας. Άλλ’ αύριον, έάν θέλτρς, Ρογέρε, δλα τά δεινά 
μας τελειώνουν*  θα είμεθα ελεύθεροι. Ναί, αυριον τδ πλοίον τούτο 
θά διέλθη περίπου δύο λεύγας μακράν άπδ τήν παραλίαν καί τότε 
απδ τδ ύψος τούτων τών βράχων κρημνιζόμεθα είς τήν θάλασσαν καί 
ήφθάνομεν τδ πλοίον ή χανόμεθα’ ό θάνατος εινε προτιμότερος τής 
σκληράς δουλείας.—Έάν δύνασαι νά σωθής, εΐπεν ό Ρογέρος, θά 
υποφέρω μετά περισσοτέρας καρτερίας τήν δυστυχή τύχην μου*  δέν 
αγνοείς, ’Αντώνιε, πότου μέ είσαι αγαπητός’ ή φιλία ήτις μέ συν
δέει μετά σού δέν θάτελειώσ^ ή μετά τής ζω/,ς μου. Μίαν μόνην χά- 
ριν σού ζητώ, φίλε μου’ ύπαγε νά εύρης τόν πατέρα μου.......Έάν
ή έκ τής απώλειας μου λύπη του καί τό γήρας του δέν τον έφεραν εις 
τον τάφον, ειπέτου.......Νά υπάγω νά εύρω τδν πατέρα σου, αγα
πητέ μου Ρογέρε 1 καί τί μέλλεις νά κάμης ; θά δυνηθώ νά ήμαι ευ
τυχής καί νά ζήσω μίαν μόνην στιγμήν, έάν σέ άφήσω είς τά δεσμά; 
—Άλλ’ Αντώνιε, δέν ήξεύρω νά κολυμβώ, ώς γνωρίζεις.—Γνω
ρίζω νά σ’ αγαπώ, άπεκρίθη ό ‘Ισπανός, χύνων κρουνούς δακούων 
καί σφιγγών τδν Ρογέρον μετά ζέσεως είς τδ στήθος του. ‘Ημέραι 
μου εινε αί ημέραι σου*  θά σωθώμεν καί οί δύο’ ή φιλία θά μοί δώσ$ 
δυνάμεις, θά κρατήσαι δεδεμένος έκ τής ζώνης μου.-Εινε ανωφελές, 
’Αντώνιε,νά σκέπτεσαι διά τούτο’ δέν δύναμαι νά έκτεθώ,διά νά άπο- 
θάνη ό φίλος μου*  ή ή ζώνη θά μέ διαφυγή ή θά σέ παρασύρω μετ 
εμού’ δέν θέλω νά ήμαι ή αιτία τού ν’ άποθάντ;;· ή ιδέα μόνη μοί 
προξενεί φρίκην. Λοιπδν, Ρογέρε... ’Αλλά διατί νά έχης τοιούτους 
φόβους ; σοί τδ εΐπον,ή φιλία θά υποστήριξή τήν άνδρίαν μου καί τδ 
θάρρος μου. Σέ άγαπώ πολύ’παύσον τού νά πολεμής τδ σχέδιόν μου’ 
το απεφασισα.Παρατηρώδτι οί άχρείοι ούτοι,οΐτινες μάς φυλάττουν,



— 629 —_________  — 628 —

μας κατασκοπεύουν’ υπάρχουν δέ καί σύντροφοί μας τίνές, οί όποιοι 
δέν θά φοβηθούν νά μάς προδώσουν. Ύγίαινε*  ακούω τδν κώδωνα 
δστις μάς προσκαλεϊ*  ύγίαινε, αγαπητέ μου Ρογέρε. Τήν έπαύριον 
ήσαν χαί πάλιν κλεισμένοι ό χαθεί; εις τήν φυλακήν του*  ό Αντώ
νιος έσκέπτετο τδ σχέδιον του χαί τδ εύρισχε κατορθωτόν. Ε νόμιζε ν 
δτι ύπερεπήδησεν ήδη τήν Μεσόγειον και δτι ήτο ελεύθερος μεταξύ 
τών συμπατριωτών του,δτι ήτο είς τάς άγκάλας τής γυναικός του κα^ 
τών τέκνων του. Εις τδν Ρογέρον όμως παρουσίαζε το είκών δλως 
διάφορος. ’Έβλεπεν αυτός τδν δυστυχή φίλον του θύμα τής 
γενναιότητάς του, παραφερθέντα μετ’αυτού είς τδν βυθόν τής θα
λάσσης και πνιγόμενον μόνον και μόνον διά νά σώση τδν φίλον του· 
Οχι, έλεγε καθ’ έαυτδν ό ατυχής Γάλλος, δέν θά τφ προξενήσω 

τδν θάνατον ώς ανταμοιβήν τής μοναδικής ταύτης γενναιότητας, τήν 
οποίαν μοι ώμολόγη/ε. θά έλευθερώθή*  ό δυστυχής πατήρ μου θά 
μάθη τουλάχιστον οτι ζώ άκόμη καί δτι τδν άγαπώ. ’Αλλοίμονο ν ! 
εμελλον νά ήμαιτδ υποστήριγμα τού γήρατος του. και νά τδν παρη
γορώ*  τφ ήμην' αναγκαίος*  ίσως τήν στιγμήν ταύτην έκπνέει, και 
δέν έχε*/  τδν υιόν του διά νά τδν έναγκαλισθή. Ας έλευθερωθή ο 
Αντώνιος’ άς ήνε ευτυχής*  θ’ άποθάνω τότε μέ δλιγωτέραν θλίύΐν

Τήν επαύριον δέν ήλθον κατά τήν προσδιωρισμένην ώραν νά εκ
βάλλουν τούς αιχμαλώτους άπδ τάς φύλακας των. Ό Ίσπανός εύ- 
ρίσκετο είς μεγάλην ανησυχίαν και άνυπομονησίαν, ό δέ Γάλλοι 
δέν ήξευρε αν έπρεπε νά χαίρη ή νά λυπήται. Τέλος τούς έπανέτε- 
ρον είς τάς έργασίας τών*  άλλά δέν ήδύναντο νά ομιλήσουν, έπειδή 
ό φύλα; των ήτο παρών. ‘Ο ’Αντώνιος ηυχαριστείτο νά βλέπη τδν 
Ρογέρον και ν’ άναστενάζη. Κάποτε τώ έδείκνυε μέ τούς οφθαλ
μούς τήν θάλασσαν και μόλις έκράτει τάς κινήσεις, αί όποίαι ήσαν 
έτοιμα; νά τδν διαφύγουν. Τδ εσπέρας φθάνει καί εύρίσκονται 
μόνοι. «Ας ώφεληθώμεν άπδ τδν καιρόν, είπεν ο Αντώνιος απευ
θυνόμενος πρδς τδν ‘Ρογέρον, έλθέ. »—Οχι, φ·λε μου, δέν δύνα
μαι ν’ άποφασίσω νά εκθέσω τήν ζωήν σου*  ύγίαινε, ύγίαινε. ’Αν
τώνιε σ’ έναγκαλίζομαι διά τελευταίαν φοράν*  σώθητι, σ’ έξορ- 
κίζω*  μή χάνης καιρόν, ένθυμού πάντοτε τήν τρυφεράν φιλίαν 
μας*  σέ παρακαλώ μόνον ν’ ανάγγειλες είς τδν πατέρα μου δ, τι

σοι ειπον*  θά ήνε τόρα πολύ γέρων*  ύπαγε νά τδν παρηγορήσης · 
έάν έχτ4 χρείαν τινός............ φίλε μου ! . . .

Μετά τούς λόγους τούτους δ Ρογέρος έπεσεν είς τάς άγκάλας 
τοΰ φίλου του κλαίων.

« Κλαίεις; Ρογέρε, δέν εινε χρεία δακρύων, άλλά θάρρους. Μίαν 
στιγμήν έάν άργοπορήσωμεν, είμεθα χαμένοι*  ίσως δέν θά έπα- 
νεύρωμεν ποτέ τοιαύτήν ευκαιρίαν*  ή άκολούθησόν με ή θά συντρίύω 
τήν κεφαλήν μου έπί τούτων τών βράχων.

‘Ο Γάλλος πίπτει είς τούς πόδας τού‘Ισπανού καί τώ κάμνει 
ενστάσεις διά νά τω απόδειξη άκατόρθωτον τής πράξεως καί 
ότι πρέπει νά σωθη μόνος αυτός. ‘Ο Αντώνιος τδν παπατηρεί τρυ- 
φερώς, τδν έναγκαλίζεται, ΐσταται έπί τίνος βράχου και ρίπτεται 
μετ’ αύτού είς τήν θάλασσαν. Κατ’ άρχάς καταβυθίζονται, άλλ’ 
έπειτα άναβαίνουσιν έπι τής έπιφανείας τών κυμάτων. Ό Αντώνιος 
κόλυμβα δλαις δυνάμεσι, κρατών τδ.» Ρογέρον δστις φαίνεται δτι 
αντιστέκεται είς τάς προσπάθειας τού φίλου του καί δτι φοβείται 
μήπως τδν παρασύρη είς τήν βΰθισίν του.

Οί άνθρωποι, οΐτινες ήσαν έπί τού πλοίου, έμενον έκπληκτοι διά 
θέαμα, τδ όποιον δέν ήδύναντο νά οιακοίνωσιν*  ένόμιζο^ δτι θαλάσ
σιον τέρας έπλησίαζε τδ πλοίον. Νέον αντικείμενου απασχολεί 
τήν περιέργειαν των. Βλέπουν λέμβον τινά ήτις έβιάζετο ν’ άνα- 
χωρήση άπδ τήν παραλίαν καί νά καταδιώς η εκείνο τδ οποίον 
ειχον έκλάβει διά θαλάσσιον τέρας. Ησαν στρατιώται προωρι- 
σμένοι πρδς φύλαξιν τών αιχμαλώτων καί οΐτινες έπροσπάθουν νά 
φθάσωσι τον ’Αντώνιον καί τδν Ρογέρον. Εκείνος βλέπων αυτούς 
έρχομένους ρίπτει τούς οφθαλμούς του έπί τού Ρογέρου δστις ήρ- 
χισε νά έςασθενη χαί ν' άποσπάται απδ τάς αγκάλας τού φί)ου του 
’Αντωνίου, λεγων «Μάς καταδιώκουν*  σώθητι σύ καί έγώ άς άπο
θάνω. » Μόλις είπε τούς λόγους τούτους καί έρρίφθη είς τδν βυθόν 
τής θαλάσσης*  άλλ’ ήδη νέον αίσθημα φιλίας έμψυχώνει τδν ‘Ι
σπανόν. Βυθίζεται καί αύτδς ει; τήν θάλασσαν καί αρπάζει τόν Γάλ
λον εις τήν στιγμήν δπου έχάνετο.

‘II λέμβος μή γνωρίζουσα ποιον δρόμον νά τραπή, έστάθη*  ένφ 
άλλη λέμβος άναχωρήσασα έκ τού πλο’ου ύπήγαίνε νά πληροφο- 
ρηθή περ· τού φαινομένου εκείνου. Τά κύματα αρχίζουν νά έρεθί- 
ζωνται πάλιν καί τέλος διακρίνουν δύο ανθρώπους, έκ τών οποίων 
ο εις, δστις έκράτει τδν άλλον είς τάς άγκάλας του, έπροσπάθει
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δλαις δυνάμεσι να κολ»υμβά πρδς την λέμβον. Οί κωπηλάται δι
πλασιάζουν τάς δυνάμεις των, διάνα ελθωσιν ένωρίτερον πρδς βοή
θειαν των. Ό Αντώνιος πλησιάζει ήδη ν’ άφήση τδν Ρογέρον, 
Στε άκούει δτι τδν καλούν έκ τής λέμβου*  συσφίγγει τδν φίλον του, 
αναλαμβάνει νέα; δυνάμεις και κρατείται μέ ασθενή χείρα έκτης 
πλευρά; τής λέμβου.Οί κωπηλάται τούς κρατούν μέλλοντας και πά
λιν νά πέσωσιν. Αι δυνάμεις τού Αντωνίου έςηντλήθησαν. Μό
λις δέ ήδυνήθη νά έναρθρώσιρ τούτους τούς λόγους «Δώσατε βοή
θειαν είς τδν φίλον μου, αποθνήσκω», και δλη ή φρίκη τού θα
νάτου διεχύθηέπί τού προσώπου του. ‘Ο Ρογέρος, δ, ις ήτο λειποθυ- 
μημένος, ανοίγει τούς οφθαλμούς του, υψώνειτήν κεφαλήν του και 
βλέπει παρά τήν πλευράν του τδν ’Αντώνιο / έξηπλωμέ'ον καί μή 
δίδοντα ούδέν σημεϊον ζωής*  ρίπτεται έπί του σώματός του, τδν 
καταβρέχει μέ τά δάκρυά του καί εκβάλλει μυρίας κραυγάς. «Φίλε 
μου, εύεργέτα μου, έγώ είμαι ό δολοφόνος σου, αγαπητέ μου φίλε, 
δέν μέ ακούεις πλέον: αύτη λοιπδν εινε ή ανταμοιβή διότι μέ 
εσωσας; ας σπεύσουν νά μού άφαιρέσουν τήν ζωήν’ δέν δύναμαι 
νά τήν υποφέρω’ έχασα τδν φίλον μου. »

‘Ο Ρογέρος αρπάζει ξίφος τι διά νά φονευθή, άλλ’ οί έν τή λέμβφ 
τδν ήμπόδισαν’ διηγείται ακολούθως είς τούτους τδ συμβάν καί 
έπαναπίπτει έπι τού ωχρού σώματος τού φίλου του καί τδν κατα- 
φιλεί. «Μήμ’ εμποδίζετε, είπε, ν’ άποθάνω*  ναί, φίλε μου, έρ
χομαι νά σέ ακολουθήσω’ λάβετε οίκτον δι εμέ, δι’ δνομα τού 
Θεού, άφετε με ν' αποθάνω.

Ό θύσανός φαίνεται δτι συνεκινήθη άπδ τήν θλίψιν τού Ρογερου*  
‘Ο ’Αντώνιος άφίνει βαθύν αναστεναγμόν, ό Ρογέρος εκβάλλει κραυ
γήν χαράς, δλοι συναθροίζονται περί αύτδν διά νά οώσωσι βοη- 
θειανείς τδν ‘Ισπανόν. Τέλος ύψόνει τούς θνήσκοντας οφθαλμούς του, 
οΐτινες φαίνονται δτι ζητούν τδν Ρογέρον*  μόλις δέ τδν παρετηρησε 
καί έφώναξε «ΙΙδυνήθην νά σώσω τδν αγαπητόν μου Ρογέρον ’ »

‘Η λέμβος φθάνει είς τδ πλοίον, καί πάντες οί έν αύτω αισθά
νονται σέβας πρδς τούς όύο τούτους ανορας Απαντες φιλονει- 
κούν τίς νά τούς ©ανή κατά τι χρήσιμος. ‘Ο Ρογέρος φθάνει εις τήν 
Γαλλίαν καί τρέχει είς τάς άγκάλας τού πατρός του, δστις ένόμι- 
ζεν δτι έςέπνεεν άπδ τήν υπερβολήν τής χαράς του. ‘Ο δέ Ισπα
νός Ιετρεςε πρδς τήν γυναίκα καί τά τέκνα του. Έν τούτοις, αν καί 
μακράν, διετήρησαν μέχρι θανάτου άκμαΐον τδ αίσθημα τής φιλίας.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

Ό μέχρι 24ηί ’Απριλίου ’Αρχιεπίσκοπος Κερκύρας

Πένθιμος άνέτειλεν έν Κέρκυρα ή ήμερα τής 21 Άποιλ. Κατά 
τηνωρ. 5ην π. μ. μετά πολυώδυνου νόσον άπεδήμησεν είς Κύοιον 
ο Μητροπολίτης Αθανάσιος.*Αςιος  οιάδοχος τών Αοσενίων,τών Γε
ωργιών και τών Βασιλειών,οΐτινες διά τής παιδείας καί διά τού Οοησ- 
κευτιχου και πατριωτικού αυτών ζήλου τδν αρχιεπισκοπικόν τούτον 
θρονον της Ορθοδοξίας έλάμπρυναν, καταλείπει τήν μνήμην άκήρα-
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τον διά τάς χοσμούσας αύτδν άρετάς, έν αΐς ή ελεημοσύνη καί ή α
γάπη της θρησκείας, της πατρίδας καί τής παιδείας πρωτεύουσαν, 
άξιάγαστον και άξιομίμητον υπόδειγμα διά τών έργων παρέχουσαι 
δλον τδν βίον αύτού. Άλλ’ ό Μητροπολίτη; ’Αθανάσιος έξοχον μά
λιστα κατέχει θέσιν έν τή έκκλ.ητιαστική καί έθνική ιστορία, διότι 
διά τών αισθημάτων και διά τών έργων έξεπροσώπησε πιστώς τδ 
πνεύμα και τήν παράδοσιν τής ορθοδόξου ’Ανατολικής ’Εκκλησίας, 
ήτις κατά τήν ύπέρ τής κοινωνίας μητρικήν αύτής μέριμναν έγένετο 
αείποτε σωτήριος σκέπη ύφ’ ην έν δεινοτάτοις κινδύνοις περιεσώθη 
και διετηρήθη ή ζωή τού ελληνικού έθνους καί έτυχεν αρωγής τελε
σφόρου ή κοινωνική καί διανοητική αύτού πρόοδος. Εις τδ γνήσιον 
τούτο χριστιανικόν πνεύμα, είς τήν ευεργετικήν ταύτην εντολήν τής 
εκκλησίας ώς πιστός ταύτης λειτουργός άφιερώθη διανοίφ και καρδία 
ό κλευδς ’Αθανάσιος. Τφ όντι προσεγγίζοντας τού ύπδ τής Θείας 
Προνοίας προωρισμένου χρόνου καθ’ ην έμελλε τά πληρωθή η ιδία 
τής εθνικής άποκαταστάσεωςτής Έπτανήσου, ό γνήσιος τής Κέρκυ
ρα ςκής εκκλησίας ποιμήν όλοψύχως ήσπάσθη έργφ καί λόγω τδ έκ 
τών σπλάγχνων τής ελληνικής ταύτης κοινωνίας έξεγερθέν φρόνημα 
ύπέρ τής μετά τής Ελλάδος έ>ώσεως. Ούτως άπδ τών δοκιμασιών 
τού 1 85ί, καί ώ; άρχιερεύς καί ώ; φιλάνθρωπος καί ώς ελλην,πα- 
ρέστη προεξάρχων κατά πάσαν έκ μέρους τής φιλογενούς κοινωνίας 
ταύτης ένέργειαν, οϊος άνεδείχθη καί άτομικώς πράττων καί προε- 
δρεύων παντοίων πρδς εθνωφελείς σκοπούς επιτροπών καί μάλιστα 
τών ύπέρ τών ποοσχύγων Κρητών’ ούδέ έλαττούταιή άςία τοσούτων 
πατριωτικών ύπηοεσιών,άν δυστυχώς πο/.λαί τών ελπίδων έμαται- 
ώθησαν. ‘Ο φιλόπατρις ‘Ιεράρχης Κέρκυρας, ως μετά σκιρτώσης καρ
διάς έδοξολόνησε τδν Ύψιστον δοτήρα τών αγαθών διά τήν θαυ- 
μασίως άποτελεσθεισαν ενωσιν, έθρήνησε βιβαίως Ιν τη καροία αυ
τού οτε είδε, καί διά τά έκ τού παρελθόντος κληροδοτηθέντα κακά 
καί δ.α σύγχρονα πολιτικά λάθη έν οΐς καί ή παραμέλησίς τής τών 
προγενεστέοων κακών θεραπείας, διακινούνεύουσαν τήν καοπο^οοίαν 
τού άναβλαστήσαντος δένδρου τής εθνικής ήμών ζω.,ς καί υπό τινων 
δ.ά τά ατομικά παθήματα αοημονούντων παραγνωριζομένην τήν 
αγαθήν φύσιν τού δένδρου. Ύπδ άλγους δέ βαρυτάτου κατεβλήθη ό 

τού εθνικού μεγαλείου διάπυρος ζηλωτής δτε είδε καί τά έπισυμ- 
βάντα γενικότερα εθνικά δυστυχήματα. Έν μέσω δέ τών δεινουμένων 
σωματικών πόνων, ανίατον είς τήν εθνικήν αύτού φιλοτιμίαν τραύμα 
έμελλε τέλος νά καταφέρη τδ άκουσμα τής στυγερωτάτης λη
στείας, δι’ ήν πρδς τούς ξένους δυσπιστίας καί δυσφημίας έναγές 
αντικείμενου παρίσταται τής Ελλάδος τδ όνομα. Ούτως οίκτρώς ά- 
μαυρουμένων τών ενδόξων αναμνήσεων τού παρελθόντος καί σκοτί
ζομε νων τών ελπίδων τού μέλλοντος, έκλείσθησαν έν τω προσκαίρφ 
καί οδυνηρώ βίφ οί οφθαλμοί τΛ αοιδίμου τούτου ποιμένος, 
ϊνα άνοιχθώσιν είς τήν αψευδή ζωήν έν τή αίωνίφ μακαριότητι. Έκ 
ταύτης δετής γης, έπι ταϊς δεδοκιμασμέναις αύτού άρεταΐς σεμνυ- 
νομένης, ύψούται συγκεκινημένη φωνή ανακράζουσα, α ιωνία σου ή 
μνήμη, φερώνυμε ’Αθανάσιε I

Ν. Τ. Β.

Ό Έλκων.
Ύπδ τδν τίτλον τούτον έσυστήθη πρό τινων μηνών ένταύθα σύλ

λογος. Οίίδρυταί τού συλλόγου αύτού είσινόντως επαίνων άξιοι,διότι 
τδ πεοίπυστον Γνώθι σαυτδν ύπ’ όύιν λαβόντες καί εαυτούς εςετα- 
σαντες δέν έτυφλώθησαν ύπδ τής οίήσεώς άλλά καλώς γνόντες δτι 
έχουσίν ανάγκην άναπτύξεως, άπεοάσίσαν ϊνα συνέρχωνται έ^ί τδ 
αύτδ δπως άμοιβαίως άναπτύσσωνται διανοητικός τε καί ηθ ι κ ώ ς. 
Άλλά τίς άρα δέν έχει τήν τοιαύτην χρείαν, καί μάλιστα τών νέων, 
οΐτινες ευρισκόμενοι έν τή κρισίμφ έκείνη ηλικία τού Ηρακλέους. εν 
η εκ παιοων εις ηοην ορμωντες, οηΛουσιν είτε την Οι αρετής οοον 
τρεψονται έπί τόν βίον είτε τήν διά κακίας ; Εύχόμεθα δπως οί τδν 
σύλλογον τούτον άπαρτίζοντες καί άπαρτίσουτες νέοι άποβώσι τή 

τή; Σμύρνης προσελκύοντες 
οΐτινες ίσως μή σκεφθέντες 

αύτη ή ή/ικία, καταδαπα 
ός πλέον ν: άγια- 

δ θέλημα 
ης. Μα- 

ήκακοήθεια, .

άληθεία πρότυπα ηθικής εν τή κοινωνία 
διά τού παραδείγματος *ων  καί άλλους, > ι I ’

f ' ’ - ’ ί ρ < Υτοσούτον ωριμο»ς περί του τι αξίζει 
νώσ.ν αύτήν, οί τάλανες, έφ’ ά μή δει. Εΐνε κα
σθή τδ όνομα τού θεού. Εΐνε καιρός πλέον νά γίνεται 
τού ουρανίου Πατοδς ως εν ούοανώ καί έπί τή 
κράν απδ τής ελληνική; νεολαίας, άρρενος καί θη/είας



635 —
___  — 634 -

η αργολο^ία, αί άσεμνοι καί άκαιροι συνδιαλέξεις, αί άνοστοι τρυ
φερότητες. Ό I 9°c αιών εινε αιών τής προόδου. ’'Ας προοδεύσωμεν 
οθεν καί ας αποτεινάξωμεν δν.σθεν και μακρότατα ήμών τάς φαύ- 
λαςεςεις, αΐτινες σήμερον εινε τρομερός ά^αχρονισμός. *Ας  έπιδιώ*  
κωμεν τήν αμοιβαίαν άνάπτυξιν διανοητικήν τε και ηθική ν.

Εύέλπιδες δτι δέν θά μάς λείπωσιν άφορμαί επαίνων πρδς τους 
απαρτίζοντας τδν περί ού ό λόγος σύλλογον νέους, καταχωρίζομεν 
τήν κάτωθι πραγματείαν, τήν οποίαν μέλος αύτού άπέστειλεν είς 
ήμάς. ·

‘Η πραγματεία αποτείνεται πρός αύτά τού συλλόγου τά μέλη καί 
εχει ώς ακολούθως.

Περ: διανοητικής καί ηθικής άναπτύςεως.
« Γνώθι σαυτόν.«

Έν πρωτοις πρέπει νά σάς ομολογήσω δτι ή έν τφ πρώτφ τού 
ημετέρου κανονισμού άρθρφ άπαντωμένη φράσις «σκοπός ε ινε ή 
αμοιβαία τώ/ μελών διανοητική άμα καί ήθ^κή άνάπτυξις » ώς 
άγγελος χαράς δ ήλθε τήν ψυχήν μου. "Αγιος, είπαν κατ’ έμαυ- 
τόν, ό σκοπός καί μόνον ύπδ ατόμων συναισθανοαένων έαυτά συλ- 
λαμβανόμενος, καθότι διά μόνης τής διανοητικής καί ιδίως τής η
θικής αναπτύςεως αναδεικνύεται ανώτερος πάντων τών έπί γής 
χτισμάτων ό άνθρωπος, έ ω άλλως καταντά άν ούχί χείρων, τουλά
χιστον δμοιος πρδς τά φθειρόμενα κτήνη. Έκτδς τούτου καί ή νεαρά 
ήλικία πάντων τών με/.ών τού συλλόγου χρηστάς έν έμοί έγέννη- 
σεν ελπίδας. Πέποιθα δέ δτι καί πάς άνθρωπος φρόνιμος, άναγνούς 
τάς έν αργή τού ήμετέρου κανονισμού λέςε ς ταύτας «διανοτική άμα 
και ηθική άνάπτυξις » καί λαβών ύπ’ δύιν δτι άπδ στόματος νη
πίων εξέρχονται αύται, εύμενώς πάνυ θέλει διατεθή πρδς ήμάς 
γίνώσκων δτι, άν είλικρινώς έκηρύχθησαν, ύπδ τού « Γνώθι σαυ- 
τδν » μόνον ύπηγορεύΟησαν.

Διανοητική λοιπόν άμα καί ηθική άνάπτυξις . . . σημαία λαμ
πρά, έμβλημα εχουσα τήν ταπεινοφροσύνην . . . τήν σημαίαν 
ταύτην τήν λαμπράν μετ’ άγαλλιάσεως θεωρών επεθύμησα ΐ/α 

πεοί αύτής λαλήσω. Καί ιδού*  ή επιθυμία μου αύτη μέ παρέσυ- 
ρεν. Λέγο) δέ μέπαρέσυρε, διότι νέος άπειρος καί, έν ειλι
κρίνεια, αγράμματος είμαι*  δηλαδή ανίκανος ΐνα ομιλήσω περί 
θέματος τοσούτον σπουδαίου. Πιστεύων δμως δτι καί άπδ τού άλ
λου τά σφάλματα δυνατόν νά ώφεληθώσιν οί φρόνιμοι, τολμώ νά 
προβώ, άλλά παρακαλών ύμά; θερμώς νά μή φανήτε επιεικείς είς 
τά λάθη μου, νά μή κρύψητε αύτά άπ’ έμού, άλλ’ έλευθέρως νά 
μοί τά ύποδείξητε, δπως καί έγώ, ίδών έμαυτδν καθαρώτερα, τραπώ 
πρδς βελτίωσίν μου.

Προκειμένου περί τής διανοητικής ήμών καί ηθικής άναπτύξεως, 
πολλά ήδύναντο νά λεχθώσιν, άλλ' ό καιρός δέν μάς συγχωρεΐ*  
δθεν, δπως καί πρακτική τις έκ τούτου προκύψη ωφέλεια, καλόν 
ένόμισα νά έρευνηθή έν συντόμφ ά.) τί ονομάζομεν διάνοιαν καί τί 
διανοητικήν άνάπτυξιν τί λέγομε» ήθος καί τί τούτου άνάπτυξιν*  
καί β .) τίνα τά παρακωλύοντα ταύτην τήν άνάπτυξιν εμπόδια, εί 
τυχόν ύπάρχουσι, καί τίς ή αρχή τής ύπερνικήσεως αύτών.

Καί πρώτον. Διάνοιαν ονομάζομεν τδν φωτεινόν εκείνο» 
σπινθήοα, τδν οποίον πάντες ήμεΐς, ερχόμενοι είς τδν κόσμον, 
μεθ’ εαυτών φέρομεν λαβόντες παρά τού παναγάθου ήμών Δημι
ουργού1 σπινθήρα, δστις έδόθη ήμίν, ΐνα δίκην λύχνου φωτίζη 
ήυάς, δπώς, διερχόμενοι διά τού πρόσκαιρου τούτου βίου, καταν- 
τήσωμεν είς τδν προορισμόν μας. *Αν  δέ καί αί ύπδ τού σπινθήρος 
τούτου έκτελούιαεναι έργασίαι εινε πολλαί καί διάφοροι—διότι οι’ 
αύτού καί νοούμεν καί γινώσκομεν καί σκεπτόμεθα, καί τάς αίτιας 
ζητούμεν % καί τά αποτελέσματα προβλέπομεν, καί τάς ουσίας αυ- 
τάς πειρώμεθα νά συλλάβωμεν*  άναλύομεν, συνθετομεν, πλάττο- 
μεν, έφευρίσκομεν, καί τόσα άλλα—ούδεις, πιστεύω, θέλει κα
κίσει ήαά; θεωρούντας αύτδν ώς μίαν άλ^ ά πολυποίχιλον ούναμιν 
καί ονομάζοντας αύτδν οφθαλμόν τής ψυχής. Ναι, ό φωτεινός ού
τος καί άνεκτίμητος σπινθήρ, τδ έν ήμίν θειότατον τούτο, εινε ο 
τής ήμετέρας ψυχής οφθαλμός*  διότι, χάρις αύτφ, έκ τών ορατών 
όρωντες τά άόρατα καθορώμεν (1 )*  χάρις αύτφ, τδ καλόν απο τού

(I) Ρωμ. ά.
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κακού, τδ αληθές άπό τού μή αληθούς, τδ δίκαιον άπδ τού άδικου, 
καί έν έ/ί λόγφ τό θειον άπδ τού μή θείου διακρίνομεν*  δι’ 
αύτού τδ υψηλόν, τδώραιον, τδ·έναρμόνιον, εκτυλισσόμενα ενώπιον 
ήμών, φέρουσιν ήμάς ε’ς συνάφειαν πρδς κόσμον αυλόν, κοσμον 
πνευματικόν άπειράκις θελκτίκώτερον τού υλικού τούτου κοσμου. 
Φαντασθήτε πρδς στιγμήν τήν απερίγραπτου άθλιότητα, είς ήν 
ήθέλομεν πέσει, ά/ ό φωτεινός ούτος σπινθήρ άφτ,ρείτο άφ’ ήμώ/, 
και θά ιδητε πόσην ευγνωμοσύνην όφείλομεν πρδς τδν πανάγα- 
Οον δοτήρα δώρου τοιούτου. Καί δμως, τδ τιμαλφέστατον τούτο 
δώρον, τδ άνεκτίμητον τούτο χάρισμα, ύπδ τών περισσοτέρων πα
ραμελείται ! Παραμελούμενον δέ ούχι μόνον πίπτει εις ατροφίαν, 
ούχι μόνον δ-σμεύει τδν άνθρωπον εντός τής σφαίρας τής υλικής, 
άλλά και γίνεται πολλών κακών πρόξενον*  διότι επισκιαζόμενο'/ 
ύπδ ψευδών ιδεών, άμαυρούμενον ύπδ εσφαλμένων αρχών άγει τον 
άνθοωπον είς τδ βλέπειν τά όντα άλλα παρ’ οτι πραγματικώς εινε. 
Πολλάκις, τδ αληθές παριστών ώς ψευδές και τδ ψευδές ως αλη
θές, τδ άδικον ώς δίκαιον και τδ δίκαιον ώς άδικον, το κακόν ως 
καλόν καί τδ καλόν ώς κακόν, σπρώχνει τδν άνθρωπον εις αδική
ματα, έριδας, σφαγάς, καί, έν ένΐ λόγω, εις τδ σκοτεινόν και απο
τρόπαιο/χάος, έν ω διατελούσα ή δύστηνος άνθρωπότης τοσαύτα 
και τοιαύτα πάσχει δεινά. Δέγοντες λοιπόν « διανοητικήν άνά- 
πτυξιν » έννοούμεν τήν μή παραμέλησ.ν τού έν ήμϊν θείου και φω
τεινού τούτου σπινθήρας, διά νά μή πέσωμεν και ήμείς ή μάλλο ν 
&ά νά έςέλθωμεν τού σκοτεινού τούτου και άποτροπαίου χάους.

Άλλα δέν αρκεί ή διανοητική μόνον άνάπτυςις. "Οπως έλευθε- 
ρωθώμεν έκ τού φοβερού νάους, δέν αρκεί νά εχωμεν γνώσεις αλη
θείς, νά γνωρίζωμεν τδ καλόν ή κακόν, τδ άληθές ή ψευόές, τδ δί
καιον ή τδ άδικον, καί έπειτα νά πράττωμεν αδιακρίτως αυτά ή 
και επίτηδες τά κακά ένίοτε. ’Απαιτείται προσέτι νά αγαπήσω- 
μεν τά πρώτα καί νά αποστραφώμεν τά δεύτερα. Και ιοου ή καρ
δία’ επειδή τδ αγαπάν ή ρισεΐν, τδ κλίνειν ή αποστρέφεσθαι 
δέν έςαρτάται έκ τής διανοίας άλλ’ έκ τής καρδίας. ‘Η καρδία δυως 
ήμω/καίάγ.ή άν ύποτεθή οτι γενυάται (τδ όποιον δυστυχώς δέν 
φαίνεται), παρά πολύ δυσκολεύεται, ή μαλλί*  ν ούδεμίαν προβάλ-
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λεται αντίστασιν όπως διατηρήσ^ τήν αθωότητα της’ διότι ύπό 
μεν τών κακών παραδειγμάτων ευκόλως πάνυ παρασύρεται, τά 
καλα όε μετά δυσκολίας ακολουθεί*  δι*  δ καί ανάγκη άγώνος τινδς 
όπως όυνηθή νά ύπερνικήση τήν δυσκολίαν. Άν λοιπόν, συμοά- 
σκοντες τούτοις, παραδεχθώμεν καί τού γηραιού καί πολυπείοου 
Πλουτάρχου τήν γνώμην δτι «τάς ήθ«.κάς άρετάς έθικας αν τις λέγη, 
ούκ άν πλημμε/εϊν δόξειεν» (I), επεται δτι τδ ήθος σχεδόν συνώ
νυμον τού έθους, τής συνήθειας καταντά’ δθεν καί ήθη χρηστά ή 
καλά καί ήθη κακά. Εκ τούτου καί ή παρομοίωσές τών νέων καο- 
όιων πρδς κηρόν μαλακόν, οστις κατά βούλησιν διαπλάττετσι. 
Πρέπει δμως νά όμολογήσωμεν δτι ή μαλακότης τούτου τού κη
ρού δέν εΐνε είς πάντας ή αύτή, άλλ’ είς τούς μέν απαιτεί πλεί- 
ονα, εις τούς δέ ελασσόνα κόπον δπως διαπλασθή. ‘Οπωσδήποτε 
δμως καί άν έχη τούτο, ήμείς λέγοντες ήθος έννοούμεν τήν ποδς 
τά καλά τής καρδίας διεύθυνσιν, τήν έ'ςιν, τήν συνήθειαν τού πράτ
τει'/τδ καλόν έξ αγάπης καί αποστρέφεσθαι καί μισεί / τδ κακόν*  
ά ν ά π τ υ ς ι ν δέ ή θ ι κ ή ν τήν άπόκτησιν καί αύςησιν τής εςεως 
τού πράττειν τδ καλόν ές αγάπης καί τού αποστρέφεσθαι τό]κακόν. 
Λοιπόν, τή/ μή παραμέλησιν τού έν ήμϊν θείου καί φωτεινού σπιν- 
θήρος, άμα δέ καί τήν άπόκτησιν καί αύςησιν τής αγάπης του ποάτ- 
τειν διαρκώς τδ καλόν καί αποφεύγει'/ διαρκώς τδ κακόν άπε©ασίσα- 
μεννά έπιδιώςωμεν. Αγία πραγματικώς ή άπόφασί; καί μακαρίους 
ύποσχομένη ήμάς καταστήσαι, άν, άρχίσαντες είλικρινώς, έμμεί- 
νωμεν μέχρι τέλους.

Όπως λοιπδν τθάσωμεν εις τόν άγιον ήμών σκοπόν τούτον καί 
κατασταθώμεν εύτυχείς, μή φεισθώμεν κόπων, έστω καί τών με
γίστων, αφού μάλιστα επ’ ούδεμία εύλογοφανεί προφάσει δυνά- 
μεθα νά άποφύγωμεν αύτούς. Παρατηρήσατε’ προκειμένου περί 
τών άποβλεπόντων τά σώματα ήμών, τών όποιων τέλος εινε ή είς 
τά έξ ών συνετέθησαν διάλυσις, δέν όκνούμεν νά ά/αλάβωμεν πάντα 
κόπον διότι καί άπό πρωίας μέχρις εσπέρας έργαζόμεθα καί Οδοι
πορίας επιχειρούμε'/, καί, είς σκάφη εύθραυστα τήν ζωήν ήμών 
εμπιστευόμενοι, τοίς κύμασι παραδιδόμεθα, καί μυρίους άλλους

(I) Περί παίδων άγωγής 3.
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μόχθους και κινδύνους ύπομένομεν και ταύτα αγονως πολλακις. 
Προχειμένου δέ περί τών άποβλεποντων ουχι τα ημέτερα, άλλ 
ημάς αύτούς, ούχί τά σώματα ήμων αλλα τους κυρίους τών σω
μάτων, των όποιων το τέλος ε ινε απειρακις ανωτερον; να δειλιασω 
μεν κόπου:· μή γένοίτο! καί μαλιστα όταν τα εκ τής παραμελησεως 
κακά ήνετοσουζον τρομερά και αθεράπευτα. Διότι, παραμελουμε- 
νης αέν τής καρδίας, συνήθεια του πραττειν αδισκρίτω, το κακόν, 
φιλαυτία τυφλή,πάθη άγρια,ώς τόσοι φαρμακεροί οφεις είσχωρούν- 
τες και εμφωλεύοντες εν αυτη,ριζουνταικατα μικρόν,και παραγουσιν 
επιθυμίας βλαβεράς,έκοικήσεις αγενείς, θυμους, ακολάστους ορμας, 
και τόσα άλλα, τά όποια δεν δύνανται ευκόλως η και διόλου πλέον 
νά έκριζωθώσι και επομένως καθιστώσιν αιωνίως δυστυχή τόν άνθρω
πον*  παραμελουμένης δέ τήςδιανοίας,ιδεαι ως επι τδπλείστον στρε
βλά! δίκην άκανθόν έν αυτή φυόμεναι συν τφ χρόνω πήγνυνται καί

I παράγουσι τάς προλήψεις, έξ ών αρχαΐ σαθραί, έπί τών όποιων 
| βασιζόαεναι αί σκέψεις, σαθραί αναγκαίως και αυται και σ.ρεβλαι 

γίνονται. Πρδς δέ ή οίησις, τδ πυκνόν τούτο και σκοτεινόν νέφος, 
έαποδίζον την ψυχήν άπδ τού νάβλεπη εαυτην, πληροί αυτήν φα
νατισμού, δστις και τήν άποτυφλοι τέλος. Καθώς δε οί τού σώ
ματος οφθαλμοί, άσθενεις δντες ‘ δέν δύνανται, νά ύποφερωσι τήν 
παρουσίαν τού φωτός, ούζω και ό τής ψυχής οφθαλμός, έν τοιαύτη 
διατελών καταστάσει, δέν υποφέρει την παρουσίαν τού πνευματικού 
φωτός, τού τής άληθείας’ δθεν, παν τδ μή σύμφωνον πρδς τάς προ
λήψεις, παν τδ μή άπορρέον έξ ομοίων αρχών, παν το προσβαλ- 
λον τήν οιησιν ή έγγίζον τον φανατισμόν, αν και εινε το αληθές, 
τδ πραγματικόν συμφέρον, μετά πεποιθησεως όμως ως βλαβερόν 
καί κακόν μανιωδώς κατατρέχεται4 πας δ ο τολμών να παρουσίαση 
φώς τοιοϋτον άξιος αγχόνης καί λαιμητόμου καλείται*  δι ο και 
πολλοί « έτυμπανίσθησαν* ετεροι δε εμκαιγμών και μαστιγών πεί
ραν έλαβον, ετιδέ δεσμών καί φυλακής*  , έλιθάσθησαν, έπρίσθη- 
σαν, έπειράσθησαν, ένφόνφ μαχαιρας απεθανον περιήλθον εν μη- 
λωταις, έν αίγείοις δέρμασιν, υστερούμενοι, θλιβομενοι, κακουχου- 
μενοι, (ών ούκ ήν άξιος ό κόσμος)’ εν ερημιαις πλανωμενοι και ορεσι 
καί σπηλαίοις καί ταίς δπαΐς τής γής(1). Ταύτα δέ διότι υπεδείκνυον 
είς τδν τυφλήν έχοντα τήν διάνοιαν καί πεπωρωμένην τήν καρδίαν

I (1) Έβρ. ιά. 36 — 40.

άνθρωπον τδ αληθές αύτού συμφέρον. Ιδού πού καταντά ό κατ’ ει
κόνα Θεού, δηλ. μέ θέλησίν ελεύθεραν, διάνοιαν φωτεινήν, καρδίαν 
διψωσαν αγάπης , και συνείδησιν άοέκαστον, πλασθείς άνθρωπος 
παραμελων εαυτόν! τέρας φοβερον, θηρίον άγριον, ποιητής καί 
κληρονόμος τής ιδίας αύτού διαφθοράς 1 έκ τής οποίας οί σκληρυν- 
θέντες ούδεμίαν έλπίδα σωτηρίας εχουσι. Τοιούτου δθεν δντος τού 
κινδύνου, τίνες κόποι ή μόχθοι δυνατόν νά μάς άποδειλιάσωσι ; 
και δρη, νομίζω, άν έπρόκειτο νά καταστραφώσιν, ούδ’ επί μίαν 
στιγμήν νά όπισθοδρομήσωμεν έπρεπεν. Άλλ’ δρη νά κατα- 
στρέψωμεν δέν πρόκειται. Πρόκειται μόνον γνώσεις όρθάς τών πραγ
μάτων ν’ άποκτήσωμεν, τήν έν ήμιν δύναμιν τού διακρίνειν νά γυ- 
μνάσωμεν, καί τήν αγάπην τού πράττειν τά καλά καί άποφεύγειν 
τά κακά ν’ άναπτύξωμεν. Κρατούντες δθεν τόν τής άποφάσεως 
πέλεκυν, προβώμεν θαρραλέοι*  άνατρέψωμεν πάντδ προστυγχά- 
νον έμπόοιον, και ό τής νίκης στέφανος, λαμπρός και ένδοξος ένα 
έκαστον ημών περιμένει.

Αλλα, ήθελε τις ίσως ερωτησει, τίνα τά προστυγχάνοντα εμ
πόδια ; ενταύθα ομολογώ απορία τις τείνει νά μου κλείση τό στόμα. 
Αν ειπω την οιησιν, το απατηλόν έκεινο πρίσμα, τδ παρι- 

στων ημάς εις ημάς αυτους πολύ ανώτερους παρ’ δσον πράγματι— 
κως ειμεθα, καικλειον ούτως ενώπιον πάσης προόδου τήν θύοαν, 
φοβούμαι μήπως φανώ ολίγον υπερβολικός· επειδή, τίς νομίζων 
εαυτόν φρόνιμον προσπαθεί νά γίνν) τοιοϋτος ; τίς θεωρών εαυτόν 
διά γνώαεων κεκοσαημένον ζητεί νά μάθτ) ποτέ τίποτε ; τίς ύ- 
πολαμβάνων εαυτόν ηθικόν τείνει νά ήθικοποιηθή ; ”Αν δέ πάλιν πα
ραλείψω αυτήν, τότε πώς θάδυνηθώνά έςηγήσω τήν είς πάντα 
έκαστον τοσούτον σφαλεράν περί εαυτού άπαντωμένην ιδέαν · άν 
λοιπόν δέν υπάρχει εις βαθμόν μέγαν, δέν επεται δτι καί λείπει 
δλως διόλου. ’Ακολούθως έρχεται ήφιλαυτία, ό ύπουλος ού- 
το; εχθρός, ό τάς πληγάς ημών, τάς ταχεϊαν τήν θεραπείαν άπαι- 
τούσας, μετά σπουδής κρυπτών καί ώς κακόβουλου προσβολήν πά
σαν ειλικρινή αυτών άποκάλυψιν είς ημάς παριστών, δστις καί 
ούτος τείνει νά κλείση πάσης βελτιώσεως θύραν. Τόν έχθρόν τού
τον δέν δυνάμεθα νά παραλείψωμεν διότι τότε πόθεν ή τόση 
Ουσαρεσκεια, ην έκαστος ήμών αισθάνεται άκούων πάσαν άλή-
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< θειαν άποβ?.έπουσαν τάς ιδίας ελλείψεις ; Έκτος τούτων τά πάθη 
(καί τίς δεν έχει πάθη ;) εινε σπουδαία εμπόδια. ’Ακούσωμεν 
περί τούτου ενα τών μεγίστων διδασκάλων της υψίστης διανοη
τικής καί ηθικής άναπτύξεως, ενα των κηρύκων τού τελείου νόμου, 
τού τής ελευθερίας. «Έξεύρω, λέγει, οτι δέν κατοικεί έν έμο'ι (τού- 
τέστιν έν τή σαρκί μου) αγαθόν έπειδή τό θέλειν πάρεσιιν εις ερ έ, 
τό πράττειν δμως τό καλόν δέν ευρίσκω’ διότι δέν πράττω το αγαθόν 
τό όποιον θέλω, αλλά τό κακόν τό όποιον δέν θέλω τούτο πράττω... 
ευρίσκω λοιπόν τόν νόμον τούτον, δτι, ένώ έγώ θέλω νά πράττω 
τό καλόν πάρεστιν είς έμέ τό κακόν . . . Ταλαίπωρος άνθρωπος 
εγώ! τίς θέλει μέ ελευθερώσει άπό τού σώματος του θανάτου τού
του ;» (I). Ευτυχή: δθεν ό κκτορθώσας νά έλευθερωθή έκ τών ά
κανθων τούτων και τοιβόλων, τών παοαλυόντων πάσαν οιανοητικην 
και ηθικήν άνάπτυςιν*  νέα καθίσταται κτίσις καί βαδίζει πρός τόν 
προορισμόν αυτού βήαασι γίγαντιαίοις. Αλλά καί ό πεισθείς περί 
τής ύπάρξεω; εμποδίων τοιούτων έν έαυτφ έπέφερενήδη, διά τής 
πεποιθήσεώ; του ταύτης, τό πρώτον κατ’ αυτών καί αποτελεσμα
τικόν κτύπημα, έβάδισεν ήδη τό πρώτον και μέγα πρός την εφι
κτήν τελειότητα βήμα. ’Ανάγκη λοιπόν ποώτη νά πείσθή έκαστος 
δτι ώς μή τέλειος, ουδέ έλεύθερος εμποδίων τοιούτων εινε. Ρίψω- 
μεν οθεν εφ ήμών αυτών έταστικον βλέμμα έκαστο;, γνωρίσωμεν 
εύκρινώς τάς έν ήμϊν άκάνθας καί τριβόλους, καί ιδού ήνοίξαμεν τήν 
πρός τήν εύτυχίαν ήμών άγουσαν, έοείςαμεν δέ καί πρός άπαντας 
δτι ουχί ώς χαλκοί ήχούντες ή κύμβαλα άλαλλάζον*α  προφέρο- 
μεν τά^ λέξεις διανοητική άμα καί ηθική άναπτυξις, άλλ’ ώς πραγ- 
ματικώς καί ειλίκρινώς άποφασίσα/τες νά έπιδιώξωμεν αυτήν. ‘Ο 
προκείμενος ουτος αγών φαίνεται μέν μέγας άλλα καί ή απόφασίς 
δέν εΐ,ε δύναμις μικρά. Έκτος τούτου και αυτός ό θεός έσται 
μεθ’ ήμών διότι εινε άποόεδείγμένον οτι « Κύριος υπερηφάνοις 
μέν αντιτάσσεται, ταπεινούς δέ (δηλαδή έπί τού; αναγνωρίζοντας 
τάς ελλείψεις αυτών) δίδωσι χάριν καί χάριν ήτις συνίσταται εις 
τήν πλήρωσιν τού διακαεστάτου ήμών πόθου, τού πόθου του κινούν- 
τος πάντας τούς λοιπούς, τού πόθου τής ευτυχίας. Καταστρέφων 
δθεν τόν λόγον, εύχομαι ώστε ούχί μόνον πάντες ήμεΐς νά έμμεί- 
νωμεν είν τόν άγιον ήμών τούτον σκοπόν, αλλά καί πλείστοι άλλοι 
νά άκολουΟήσωσι ταχέως τό ήμέτερον παράδειγμα.

j (I) Ρωμ. ζ'. 18 — 2 4.

Ό Δούξ καί ό Ίερεύς του.
Κατά τόν Μέσον αιώνα, δταν οί Λόρδοι καί οί ‘Ιππόται ήσαν είς 

διηνεκείς πολέμους μεταξύ των, εΧς τούτων άπεφάσισε νά έκδικηθή 
τον γείτονα του, διότι τόν έπείραξε κατά τι,

Συνέβη δέ κατ’ αυτήν έκείνην τήν νύκτα, καθ’ ήν έμελλε νά έκ- 
τελέση τήν άπόφασίν του, ν’άκούση, δτι ό γείτων του έαελλε νά 
διέλθη πλησίον τού φρουρίου του συνοδευόμενος ύπό ολίγων μόνον 
ανδρων. Π το καλή ευκαιρία νά τόν έκδικηθή καί άπεφάσισε νά μή 
τήν χάση. ’Ομίλησε δέ περί τούτου είς τον ιερέα του, δστις ποοσε- 
πάθησε νά τόν άποτρέψη, άλλά δέν ήδυνήθη.

‘Ο αγαθός ίερεύς ίδών δτι οί λόγοι του ούδεμίαν έκαμνον έντύ- 
πωσιν εις τόν άγριον Δούκα, «Κύριέ μου, — τφ εΐπεν — αφού δέν 
καταπείθεσαι νά παραιτήσης τόν αμαρτωλόν τούτον σκοπόν, έλθέ 
τουλάχιστον μετ’ έμού είς τήν ’Εκκλησίαν ϊνα προσευχηθώμεν πριν 
χινήσης.

Ό Δούξ συγκατετέθη καί άφού είσήλθον, άμφότεροι έγονάτισαν 
νά προσευχηθούν.

« Παρακαλώ—εΐπεν ό ίερεύς — νά έπαναλαμβάνης μετ’έμέ 
κατά λέξιν τό « Πάτερ ήμών. »

— Θά τό κάμω—άπεκρίθη ό Δούξ.
Ούτως ό ίερεύς προηγείτο καί ό Δούξ ήκολούθει, εως ού έφθασαν 

είς τό, «Καί συγχώρησαν εις ήμάς τά αμαρτήματα ήμών, δπως καί 
ήμεΐς συγχωρούμεν εκείνους, οί όποιοι μάς έπταισαν. »

Ενταύθα ό Δούξ έσταμάτησε.
—Καί διατί, Κύριέ μου, σιωπάτε ;—ήρώτησεν ό άγαθός ίερεύς. 

Παρακαλώ, εξακολουθήσατε, έάν τολμάτε νά είπητε «Καί συγχώ
ρησαν είς ήμάς τάς αμαρτίας ήμών, ώς καί ήμεΐς συγχωρούμεν έκεί- 
νους, οί όποιοι μάς έπταισαν. »

—Δέν δύναμαι.—ειπενο Δούς.
—Λοιπόν ό Θεός δέν δύναται νά συγχωρήση σέ, διότι ό ίδιος έ

δωκε τήν προσευχήν ταύτην. Λοιπόν είτε πρέπει νά παραιτήσης τήν 
έκδίκησίν σου, ή νά παύσης από-τού νά λέγης τήν προσευχήν ταύ
την * επειδή τό νά ζητής άπό τόν Θεόν νά συγχωρήση σέ, καθώς καί 
σύ συγχωρείς άλλους, εινε τό αυτό ώς νά τόν παρακαλής νά κάμη

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Α'. Τεύχ Γ. ’ 4ΐ"“
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έκδίκησιν επ', σέ δι’ δλας τάς αμαρτίας σου. Τώρα λοιπδν ύπαγε, κύ
ριέ μου, καί απάντησε τδ θύμά σου. ‘Ο θεδς θά σέ άπαντήσ^ εις 
τήν μεγάλην ήμέραν τής Κρίσεως.»

— ‘U σιδηρά θέλησις τοΰ Δουκδς έκάμφθη άπδ τούς λόγους τού
τους, καί στραφείς πρδς τδν ιερέα, « θά τελειώσω — είπε — την 
προσευχήν μου*  « Θεέ μου, Πάτερ μου, συγχώρησαν με, καθώς και 
έγώ έπιθυμώ νά συγχωρήσω εκείνον, δστις μέ έσφαλε—και μή με 
φέρης είς πειρασμόν, άλλ’ ελευθέρωσαν με άπδ τοΰ πονηρού. »

—’Αμήν —ειπεν ό ‘Ιερεύς-—
—’Αμήν — έπανέλαβεν δ Δούξ, δστις ήδη εΐχεν έννοήσει πρα- 

κτικώς τδ « Πάτερ ήμών.»

Ότί ο? μεγάλο: ποιητα: δυστυχείς

Α'. ΟΜΗΡΟΣ.

Περί τοΰ μεγάλου τούτου άνδρδς μόνον αβέβαιοι τινες παραδόσεις 
ύπάρχουσι (4). Πάντες δμως συμφωνούσιν εις ταΰτα, οτι εινε ο αρ
χαιότερος (2) τών ποιητών, δτι ύπήρξε δυστυχέστατος, καί δτι 
διήγαγε βίον πολυχρόνιον έν έξευτελισμω και αθλιότητι.

Έκμασε δέ πιθανώς τέσσαρας αιώνας περίπου μετά τήν άλωσιν 
τής Τροίας*  περί τά 900 π. X. Ό τόπος τής γεννήσεως αύτοΰ άγνο- 
είται. Πάντες δέ γινώσκουσι τήν περίφημον έριδα τών επτά πόλεων, ι 
τών καυχωμένων δτι ήξιώθησαν νά όώσωσιν εις αυτόν τδ φως.

(Ί) Ό υπάρχων βίος τοΰ ‘Ομήρου ύευδώς αποδίδεται εις τδν 

‘Ηρόδοτον.
(2) Δι’ ήμάς τουλάχιστον εινε ό αρχαιότερος. Αί δ ύπδ τδ Ο

νομα τοΰ Όρφέως ύπάρχουσαι ποιήσεις θεωρούνται υποβολιμαιαι, 
άποδιδόμεναι είς τινα Ονομάκριτον καλούμενων, ζώντα επί Πεισι- 
στοάτου*  τδ δέ πόνημα, τά καθ’ Ή ρω και Λέανδρον, άποδιδό- 
μενον είς τδν Μουσαίον, είνε ’Αλεξανδρινού τίνος γραμματικού*  τδ 
ύιρος αύτοΰ άναγγέλλει τούς χρόνους τού Γραικορρωμαϊκού Κράτους.

«Smyrna (1), Rhodos, Colophon, Salamis, Chios, Argos, 
Athenae Orbis de patria cerlat, Homere, tua.o

‘Η κοινοτέρα δμως γνώμη είνε δτι περιεπλανάτο πολύν καιρδν 
εις τάς πόλεις ταύτας, άπαγγέλλων τά ποιήματα αύτού, καί έξαι- 
τουμενος τήν συμπάθειαν τών συμπατριωτών, μή δυνάμενος νά διε
γείρω τδν θαυμασμόν αύτών. Ό Όμηρος, άσημος, τυφλδς και ε
παίτης (διότι τοιούτον παριστάνουσιν αύτδν) ε ινε τδ μόνον ίσως συγ- 
κινητικώτατον καί έλεεινότατόν θέαμα, δπερ παρουσιάζεται είς τήν 
φαντασίαν τού ανθρώπου.

Οί Ελληνες μή δυνάμενοι προσδιορίσωσι τδν γενέθλιον αύτοΰ 
τόπον, έφάνησαν προτιμώντες τούς ύπδ τής Σμύρνης κα» Χίου ποο- 
τεινομένους τίτλους. Κάτοικοι τινές δηλονότι τής Χίου ονομαζόμενοι 
Ο μ η ρ ί ό α ι, διϊσχυρίζοντο δτι κατήγοντο έξ αύτού, καί μάλιστα 

κατώρθωσαν νά πείσωσι περί τούτου τούς Έλληνας, έπί μακράν 
γενεαλογίαν παρουσιαζόμενοι είς τά συμπόσια διά ) αμπροτάτων 
ιματιων ένδεδυμένοι και φέροντες έπί κεφαλής χρυσοΰν στέφανον, 
καυχώμενοι διά τήν καταγωγήν αύτών, και ^δοντες μάλιστα υ,ετά 
πολλής χάριτος μέρη τινά τών ποιήσεων τοΰ Όμηρου, ών έγίνω- 
σκον νά έκφράσωσιν δλην τήν δύναμιν καί ωραιότητα.

Εις δέ τήν Σμύρνην έδείκνυον μετά θρησκευτικού σεβασμού σπή- 
λαιόντι, έν ωδιϊσχυρίζοντο δτι συνέθεσε τάςποιήσεις αύτού.’Εν αύτή 
ρέει ρυαξ καλούμενος ύπδ τών αρχαίων κατοίκων Μέλης, παοά τάς 
δχθας τού οποίου, ύπδ δένδρον δάφνης, ώς αύτοί έλεγον, έτεκεν αύ
τδν ή μήτηρ αύτοΰ Κριθηις (Crith^is). Αύτη δ’ήν άγαμος· καί 
έπειδή ήγνόουν τδν πατέρα τοΰ ‘Ομήρου, δέν έβράδυνον νά είπωσιν 
δτι θεός τις εΐχεν έξαπατήσει τήν Κριθηίδα ταύτην. Τφ δντι ποτέ

(4) Σμύρνη, Ρόδος, Κολοφών, Σαλαμίς, Χίος, ’Άργος, Άθήναι, 
ολόκληρος ή οικουμένη έρίζουσι περί τής πατρίδας σου, αθάνατε 
Όμηρε !—Τούτφ προσθετέον και τδ « Επτά πόλεις έριδμαίνουσι 
διά δόξαν Ομήρου: Σμύρνη, Χίος, Κολοφών, Πύλος, Άργος, Ίος, 
Αθήναι», ένθα άντί τής Ρόδου καί Σαλαμίνας ύπάρχουσιν ή Πύλος 

και ή Ίος.
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δέν υπήρξε μύθος πιθανότερος τούτου, διότι ποτέ θνητός δέν «πλη
σίασε περισσότερον είς τήν θεότητα, δσον ό Ομηρος.

Συρράπτοντες ένταύθα παν δ,τιέλέχθη περί τοΰ δια παντός ενδό
ξου τούτου άνδρός, εύρίσκομεν δτι Φήμιός τις ή Προναπίδης (Pile— 
miuSOU Pronapide) διδάσκων έν Σμύρνη τήν φιλολογίαν καί τήν 
μουσικήν, θελχθείς έκτης ώραιότητος τής Κριθηίδος ταύτης, ένυμ- 
φεύθη αύτήν παριδών τό ελάττωμα καί υιοθέτησε τόν υιόν αύτής.

Ό "Ομηρος λοιπόν άνατραφεις δι*  αύτού έκληρονόμησε τήν κα- 
τάστασίν αύτού μετά τού επαγγέλματος. Αλλ’ ή μεγαλοφυια αύ:η, 
μελετώσα ήδη τήν Ιλιάδα, δέν έδύνατο βεβαίως νά μένη πολύν και
ρόν έντός Σχολής, ώς αιχμάλωτος. Πλοίαρχός τις ιδιοκτήτης έλθών 
είς Σμύρνην χάριν έμπορίουειδε τδν 'Όμηρον, καί,καταθελχθείς ύπδ 
τής συνομιλίας αύτού, έπρότεΐνεν είς αύτδν νά συνταξειδεύσωσιν όμού 
είς διάφορα μέρη. Ο ποιητής παρεδέχθη τήν πρότασιν τού πλοιάρ
χου μετά μεγάλης προθυμίας. Ούτω διέτρεξε πάσαν τήν Ελλάδα, 
τήν μικράν’Ασίαν, τήν Μεσόγειον Θάλασσαν μετά τών νήσων αύ
τής, τήν Αίγυπτον, δπου έσχετίσθη πολύ μετά τών Αιγυπτίων ‘Ιε
ρέων, τών μόνων τότε σοφών, καί άλλους πολλούς τόπους*  έβλεπε 
δέ πανταχού ώς ζωγράφος καί παρετήρει ώς ηθικολόγος.

Έξαντλήσας δ’ δλην αύτού τήν κατάστασιν είς τάς περιηγήσεις 
άφίχθη τέλος είς τήν Κύμην πτωχότατος , έχων δμως τήν Ίλιάδα. 
Ταύτην άνέγνωσεν εκεί ενώπιον τού λαού, έκπληττομένου, Θαυμά
ζοντας καί δι’ απείρων άνευφημιών μέχρις ουρανών άνυψούντος τδ 
τού ποιητού δνομα. Ό 'Όμηρος τότε έν τή εύγενεί αύτού ύπερηφα- 
νία, συλλογιζόμενος δτι θυσιάσας τά πάντα ύπέρ τής εαυτού δόξης 
είργάσθη επίσης καί διά τήν τής Ελλάδος, εύρε κατάλληλον τήν 
στιγμήν εκείνην, έν ή ό λαός εύρίσκετο ενθουσιασμένος, νά ζητήση 
τήν δι’ έξόδων τού κοινού διατροφήν αύτού,επειδή δέ ή αίτησις αύτού 
άπερρίφθη άναξίως, άνεχώρησε πάραυτα διευθυνόμενος πρδς τήν 
Φώκαιαν (ΐ),προφέρων κατά τής άχαρίστου έκείνης πόλεως τήν εξής

(1) ‘Η βορειοτέρα τών 12 Ιωνικών πόλεων τής μικράς’Ασίας 
άρκτικώς τού Έρμου. Αύτη είχε δύο λιμένας, τδν Ναύσταθμον καί 
τά Λάμπτερα. Περί δέ τδ 539. π. X. μή ύπο^έοοντες οί κάτοι- 

χατάραν «Είθε νά μή γεννηθή ποτέ είς τήν Κύμην ηοιητής, διά νά 
μείνη άδοξος.» Μετά δέ ταύτα περιεπλανήθη είς διαφόρους τόπους, 
έν οΐς φαίνεται δτι δέν έτυχεν υποδοχής εύνοϊκωτέρας, άλλ’ έδοκί- 
μασε μάλιστα τήν έσχάτην ένδειαν (1). Ένφ δέούτος ειχεν άπο- 
λέσει δλον τδν πλούτον αύτού.ανάξιοί τινες άνταγωνισται ή θέλησαν 
νά ύποκλέψωσι καί τήν αύτού δόξαν, τολμήσαντες νά οίκειοποιηθώσι 
τούς άθανάτους αύτού στίχους. Τέλος βεβαρυμένος υπό τής ηλικίας 
καί τών δεινών ήσθένησε διατριβών είς τινα τών σποράδων νήσων 
καί άπέΘανεν εκεί, έ^ώητοιμάζετο νά έπανέλθη είς ’Αθήνας.

Λέγουσιν δτι έψαλε τδν πόλεμον τών θηβών, δτι συνέθεσε καί 
άλλα πολλά, άποδεικνύοντα αύτδν ίσον πρδς τούς πρώτους ποιητάς 
τής έποχής αύτού. Άλλ’ ή Ίλιάς καί ’Οδύσσεια άναβιβάζουσιν αύ
τδν ύπεράνω πάντων τών ποιητών, τών τε πρδ αύτού καί τών μετ’ 
αυτόν.

Είμαι Σκύθης—έλεγεν ό Άνάχαρσις—ή αρμονία τών στίχων τού 
Ομήρου, ή ένθουσιάζουσα αύτη τούς "Ελληνας δύναμις, έκφ-ύγει 

συχνάκις τά λίαν άνατέργαστα όργανά μου*  άλλ’ ήδη έξιστάμενος, 
δέν είμαι πλέον κύριος τής έκπλήςεώς μου βλέπων τήν αγέρωχου 
ταύτην μεγαλοφυίαν έποπτεύουσαν, ούτως ειπείν, έξ ύψους τδ πάν 
καί ρίπτουσαν πί»νταχόθεν τά διάπυρα αύτής βλέμματα, ύποδεχο- 
μένην δέ τήν λάμψιν καί τά χρώματα τών είς τήν δψιν αυτής ακτι- 
νοβολούντων αντικειμένων, παρευρισκομένην είς τδ συμβούλιον τών 
θεών καί καταμετρούσαν τά βάθη τής άνΟρωπίνης καρδιας*  ούτω 
δέ πλουσιωτάτη ούσα έκτών έαυτής ανακαλύψεων, μεθύουσα δέ από 
τάς ώραιότητας τής φύσεως, καί μή δυναμένη πλέον νά ύποφέρη τήν 

χοι τδν περσικόν ζυγόν κατέλιπον τήν εαυτών πατρίδα καί α «.ήλθαν 
είς τήν νήσον Κύρνον καί έκείθεν είς Μασσαλίαν, δπου έσύστησαν 
έπίσηαον αποικίαν.

(1) Έν τούτοις ό Κρεώφιλος, πολίτης τής Σάμου, έκτήσατο τήν 
ευγνωμοσύνην τής Ελλάδος, περιποιηθείς αύτδν δυστυχούντα. 
Προσθέτουσι μάλιστα δτι αύτδς διετήρησε τάς ποιήσεις αύτού, τών 
μεταγενεστέρων χάριν. Τοιαύτη ευεργεσία ήν άξια βεβαίως νά συμ- 
παραληφθή μετά τής άθανασίας τού ποιητού.
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φλόγα, ύφ’ ής καταναλίσκεται, εκχέει αύτήν μετά μεγίστης αφθο
νίας επί τών εικόνων και εκφράσεων αύτής, συμπλέκει τδν ουρανόν 
μετά τής γης και τών παθών, έκπλήττει ήμάς διά τών λαμπρών 
τούτων χαρακτήρων, των άνηκόντων είς έξοχα προτερήματα, παρα
σύρει ημάς διά των αισθηματικών τούτων και έξαλλων ιδεών, αϊτι- 
νες εινε τδ αληθές υψηλόν, και άφίνει πάντοτε είς τήν ψυχήν ήμών 
βαθείσν έντύπωσιν, ήτις φαίνεται αυξανόμενη και μεγαλυνομένη, 
Οιοτι το διακρίνον κατ’ έξοχήν τδν Όμηρον εινε δτι έμψυχόνει τδ 
παν καί μεταδίδει άκαταπαύστως συγκινήσεις, ύφ’ ών αύτδ; συγκι- 
νειταΓ εινε δτι καθυποτάττει τά πάντα είς τδ κύριο/ πάθος, παρα- 
κολουθών αύτδ είς τάς όρμάς, είς τάς παρεκτροπάς καί είς τά ελατ
τώματα αυτου, ύψόνων αύτδ μέχρι τών νεφών και πάλιν καταβιβά- 
ζων αυτδ έν καιρφ δέοντι διά της δυνάμεως τού αισθήματος και της 
αρετής, καθώς ό άνεμος ωθεί πρδς τδν βυθόν της αβύσσου τήν φλόγα 
της Αιτνης*  εινε δτι συνέλαβε μεγάλους χαρακτήρας, δτι διέκρινε 
την Ουναμιν, τήν ανδρίαν καί τούς άλλους χαρακτήρας τών προσώ
πων, ουχί διά περιγραφών ψυχρών και κενοδόξων, άλλά διά ταχείας 
και ισχυράς γραφίδος καί δι ύποθέσεων νέων καί τυχαίως σχεδόν 
διεσπαρμένων είς τά συγγράμματα αυτού. ’Αναβαίνω ήδη μετά τού 
Ομήρου είς τούς ουρανούς (λέγει πρδς τούτοις ό Άνάχαρσις) * εύθύς 

αναγνωρίζω τήν Αφροδίτην διά τής ζώνης έκείνης, έξ ής έξέρχεται 
άκαταπαύστως τδ πύρ τού έρωτος, αί ανυπόμονοι ήδοναί, αί ελκυ
στικά! χάριτες καί τά άνέκφραστα θέλγητρα τού ύφους καί τών οφ
θαλμών. ’Αναγνωρίζω τήν Παλλάδα, καί τήν μανίαν αυτής διά τής 
αιγίδος έκείνης, έξ ής κρέμανται ό τρόμος, ή διχόνοια, ή βία καί ή 
καταπληκτική κεφαλή της τρομερά; Γοργόνος (1)’ ό Ζεύς καί ό Πο-

(1) Αί Γόργονες ησαν τρεις άδελφαί θυγατέρες τού Φόρκυος καί 
τής Κήτους, Εύρυαλή, Σθενώ καί Μέδουσα*  Π άριστά νοντο δέ ύπδ 
των άρχαίων ώς φοβερά καταπληκτικά τέρατα, εχουσαι έπί της κε
φαλής αυτών άντι τριχών δφεις. Τούτων αί κεφαλαί εΐχον τήν ού- 
ναμιν νά άπολιθόνωσι πάντας τούς βλέποντας αυτάς*  Γνωστότερα 
δέ καί έπισημοτέρα έξ αύτών ύπηρχεν ή Μέδουσα, ήν έφόνευσεν ό 
Περσεύς διά συνέργειας της Άθηνάς Σ. Μ.

σειδών εινε οί ισχυρότεροι Θεοί’ καί είς μέν τδν Ποσειδώνα χρειάζε
ται τοίαινα διά νά σεία| τήν γην, είς δέ τδν Δία ριπή οφθαλμού διά 
νάκλονίζητδν Όλυμπον. Καταβαίνω τώρα είς τήν γην (λέγει πρδς 
τούτοις): ’Ενταύθα οί τρομερότεροι τών Ελλήνων εινε ό Άχιλ- 
λεύς, ό Αίας καί ό Διομήδης. Καί ό μέν Διομήδης αποσύρεται βλέ— 
πων τδν στρατόν της Τροίας*  ό δέ Αίας άποσύρεται μέν άλλ αφ ού 
πολλάκις προσέβαλεν αύτόν. Παρουσιάζεται τέλος ό Άχιλλεύς, *αί  
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ευθύς ό Τρωικός στρατός γίνεται άφαντος. 'Όσοι δύνανται νά άντεί- 
πωσι κατά τών ωραιοτήτων τού Όμηρου, πρώτον πρέπει υά μελε- 
τησωσι καλώς τα ελαττώματα αυτού" διότι πρδς τί νά κούώωαεν 
αυτά ; Αυτός πολλάκις αναπαύεται και μάλιστα νυστάζει ένίοτε. 
"Αλλ’ ή μέν άνάπαυσις αύτού ομοιάζει πρός τήν τού αετού, οστις 
δ’.ατρέξας είς τδν αέρα τά εύρέα κράτη αύτού κατέρχεται έπί τίνος 
ορούς καταβεβλημένος και άπηυδηκώς*  δ δέ νυσταγμός αύτού ομοιά
ζει προς τδν τού Διός, οστις, κατ’αύτδν τόν Όμηρον, εγείρεται 
έχτινάσσων τούς κεραυνούς.

Παρίσι.

Παρίσιοι, ή αρχαία Lutelia τών Ρωμαίων, κειμένη είς τάς 
δχθας τού Σηκουάνα ποταμού οστις τήν χωρίζει είς δύο άνισα μέρη, 
εΐνε ή πρωτεύουσα τής Γαλλίας. ‘11 πόλις αύτη εχει 34, 398, 
800 τετραγωνικών μέτρων επιφάνειαν και εΐνε περιτειχισμένη μέ 
επάλξεις και οχυρώματα. Ό πληθυσμός αύτής υπερβαίνει τδ 
εκατομμύριου * εΐνε δέ ή έδρα τευ Αύτοκρα.τορικού οίκου, τών ‘Υ
πουργείων, τής Βουλής, τού Άρείου Πάγου, τού Συμβουλίου τού 
Κράτους, ένδς ’Αρχιεπίσκοπείου, τών Πανεπιστημείων καί έν γένει 
δλων τών κεντρικών διοικήσεων. Οί Παρίσιοι διηρούντο μέχρι τού 
1860 είς δώδεκα τμήματα" ένεκεν δμως τής έκτάσεως αύτών 
σήμερον διαιρούνται είς είκοσιν. Έντδς τής πόλεως υπάρχουν 6 0 
πλατεΐ'αι, 1 4 00 ρΰμαι, 32 δίοδοι, 56 διαφράγματα, 4 0 πύ· 
λαι, 24 γέφυραι, 35 προκυμαία*.,  6 οψοπωλεία, 38 άγοοαί, 
50 έκκλησίαι, 1 συναγωγή, 90 κρήναι, 2 0 νοσοκομεία, 6 σταθ
μοί σιδηροδρόμων καί ή διώρυς τού αγίου Μαρτίνου. Αί πολυαν- 
Θρωπότεραι συνοικία*.  εΐνε ή τού Σαίντ-Μαρσώ καί ‘Αγίου ’Αντω
νίου έν τώ άστει — αί συνοικίαι Montmartre, Saint-Denis, 
Palais Royal, la Bourse εΐνε αί μάλλον έμπορικαί" είς δέ τάς 
συνοικία; τού Αγίου Γερμανού, τής Μαγδαληνής, ChauSSee (Γ 
Ant in, διαμένει ώς έπί τδ πλείστον ή αριστοκρατική τάξις.

‘Η πόλις τών ΙΙαρισίων κοσμείται διά πολλών δημοσίων περι
πάτων, οί κυριώτεροι τών οποίων εΐνε ή πλατεία τής Όμονοίας,
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έν τω μέσφ τής οποίας εύρίσκεται ό μονόλιθος οβελίσκος τού Λου- 
ξδρ—ή πλατεία Vendome, ένθα ύπάρχει ή πρδς άνάμνησιν τού 
Ναπολέοντος άνεγερθεΐσα χάλκινη στήλη—ή πλατεία τού Καρον- 
ζέλ χρησιμεύουσα ώς είσοδος είς τά Κεραμεικά ανάκτορα—η εκτε
ταμένη πλατεία τού Άρεως—Τά Ήλύσια πεδία καί τά Boule
vards (δενδρόστοιχοι περίπατοι πέριξ τής πόλεως}. Μεταξύ τών 
’Εκκλησιών διαπρίπουν ή τής Θεοτόκου, τού ‘Αγίου Σουπλικίου, 
τού Άγιου Εύσταθίου, τού Αγίου Ρόκου, τού Άγιου Στεφάνου, 
τής Μαγδαληνής, και ή τού Αγίου Γερμανού' πλησίον δέ ττς 
πόλεως υπάρχουν πέντε μεγάλα νεκροταφεία, ών τά επισημότερα 
εΐνε τδ τού Pete Lachaise καί τού Παρνασσού. Πρός δέ τδ με
σημβρινόν μέρος τής πόλεως βλέπει τις απέραντους κρύπτας, ένθα 
σώζονται τά οστά τών εις διαφόρους επαναστάσεις φονευθέντων.

Άπειρα εΐνε τά έκπαιδευτικά καταστήματα ατινα κοσμούσι τήν 
πόλιν τών Παρισίων. Παρεκτός τής Σορβόνης, τού Πανεπιστημείου 
τού δικαίου καί τής ’Ιατρικής σχολής διά τήν άνωτέραν έκπαίδευσιν, 
υπάρχει τό Γαλλικόν Γυμνάσιον (College de Trance), τδ Μου- 
σείον τής ουσικής ιστορίας, τδ Πολυτεχνείου, τδ Διδασκαλείον 
(Ecole Normal), αί σχολαί τής φαρμακοποιίας, τής αστρονομίας, 
τής μηχανικής, τού εμπορίου, τών ωραίων τεχνών, τής μουσικής, 
τών ανατολικών γλωσσών, τής γεωγραφίας και τής χειροτεχνικής 
βιομηχανίας, τά Λύκεια Λουδοβίκου τού Μεγάλου—Ναπολέοντος 
Α .—’Ενρίκου Δ .—Καρόλου τού Μεγάλου και Ρολϋου.

Αί άξιολογώτεροι βιβλιοθήκαι εΐνε ή τής Αγίας Γενοβέφας, τού 
Μαζαρίνου, τού Μουσείου τής φυσικής ιστορίας καί πρδ πάντων ή 
Αύτοκρ.β.βλιοθήκη(άλλοτε Ρισελιού) έμπεριέχουσα 600,000 εντύ
πων τόμ. 500,000 βιβλιογραφιών, 60,000 χειρογράφων, 6 00 
000 χαλκογραφιών καί 4 00,000 νομισμάτων καί άυαγλυφολίθων. 
Μεταξύ τών μουσείωνκαί άλλων δημοσίων καταγημάτων διαπρέπουν 
αί συλλογαί της ζωολογίας, ορυκτολογίας καί γεωλογίας — τδ Α
στεροσκοπείου — τδ Μουσείου τού Λουξεμβούργου—τδ Μουσείου 
τού Λούβοου —τδ Μουσείου τού πυροβολικού—ο Ναύσταθμος—ή 
αποθήκη τού πολέμου — ή γενική αποθήκη τών γεωγραφικών π - 
νάκων καί ναυτικών σχεδίων—ή αποθήκη τών τεχνών, έμπεριε- 
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χουσα μικροσκοπικώς δλα τά εργαλεία, μηχανάς καί τύπους τών 
τεχνικών έργων τδ ταμείον ανατομίας εν τή ιατρική σχολή— 
το μουσείον τού Κ)ουνύ, έμπεριέχον τάς μεσαιωνικάς αρχαιότη
τας—τδ παλάτιον της Δικαιοσύνη;—τδ Γαλλικόν θέατρον—το ώ- 
οείον— τδ Ιταλικόν μελόδραμα — τδ θέατρον τών ποικιλιών—τδ 
ιπποορόμιον και πλείστα άλλα φιλανθρωπικά καί Θεολογικά κα
ταστήματα.

Έν τή πόλει τών ΙΙαρισίων υπάρχουν ωσαύτως διάφοροι σύλ
λογοι φιλομαθών. Τήν πρώτην θέσιν κατέχει τδ Ί ν στ ι τού
τον Οΐήρημένον είς πέντε κλάδους*  ήγουν τήν Γαλλικήν ακαδη
μίαν, τήν ακαδημίαν τών επιστημών, τήν ακαδημίαν τών έπιγρα- 
φών και τών γραμμάτων, τήν ακαδημίαν τών ωραίων τεχνών και 
την ακαδημίαν τών ηθικών έπιστημών. Κατά δεύτερον λόγον δια- 
κρίνονται οι σύλλογοι τού Διναίου, τής γεωλογίας, τής γεωργίας, 
τής ιατρικής, τής γεωγραφίας, τήςγαλλικής βιομηχανία; καί τών 
ανατολικών γλωσσών. Δημοσιεύονται δέ 300 εφημερίδες πολί
τικα*.,  φιλολογικαί καί επιστημονικά*..

kll πόλις τών ΙΙαρισίων ούσα ή διαμονή τών μεγάλων κεφαλαι
ούχων αποκατέστη τδ κέντρον δλων τών χρηματικών έργασιων τής 
Γαλλίας. Μολονότι ό χαρακτήρ τώνκατοίκων τής πόλεως ταύτης δέν 
συμβιβάζεται μέ τάς τολμηράς επιχειρήσεις τών Άγγλων καί’Αμε- 
ρικανών, ούχ’ήττον δμως ή βιομηχανική αύτής άνάπτυζις προο
δεύει καί δύναται ν’ άντιπαραταχθή μετά τών άλλων πολιτισμένων 
έθνών. Είς Παρισιού; κατασκευάζονται υφάσματα παντοίου είδους, 
πολυτελή κοσμουργήματα, πορτζελάναι, ζωγραφισμένα χαρτία, 
παντοία είδη ύαλίνων έργων, διάφορα σειρήτια, τάπητας, *εχνητά  
άνθη, χυμικά προϊόντα, φυσικά, μαθηματικά καί αστρονομικά ερ
γαλεία, ωρολόγια, είκονογραφίαι, λιθογραφία»., μουσικά εργαλεία 
καί άλλα είδη πολυτελείας καί συρμού. Μόνον ή κατασκευή τών 
γυναικείων σαλλίων, ώ; πρδς τδ όποιον οί Γάλλοι απέκτησαν εί- 
οικότητα τινά, αποτελεί σημαντικόν κλάδον τής γαλλικής βιομη
χανίας. ‘Γπολογίζουν 18 εκατομμύρια φράγκων τήν εισαγωγήν 
τού προϊόντος τούτου. Έν καλόν σάλιου άςίζει ενίοτε 4 0,000 

έπίπλων καί έκ τών χρυσοϊκών έργων οί Πα-φράγκων. Έκ τών

ρίσιοι εισπράττουν 7 εκατομμύρια, ή δέ χειροτεχνική εξαγωγή 

μόνον τής πόλεως τών Παρισίων φθάνει μέχρι 60 εκατομμυρίων 
φράγκων, ποσόν δπερ ύπερβαίνει τδν προϋπολογισμόν διαφόρων 

άλλων βασιλείων.

Ο' μ,ουσ ικοί τής πόλεως Βρέμης.
(Έκ τού Γερμανικού ύπδ Γ. Β.)

Άνθρωπός τι; εΐχεν ενα δνον, δστις ύπηρέτησεν ήδη αύτδν επι 
πολλά ετη πιστώς, άλλά τού όποιου αί δυνάμεις τώρα έξησθένη- 
σαν, ώστε βαθμηδόν έγίνετο άνεπιτηδειότερος είς εργασίαν. Τότε ό 
κύριός του ήθελε νά τδν στέρησή τής τροφής του*  άλλ ό ονος έν- 
νοήσας οτι δέν έπνεε καλός άνεμος δι’ αύτόν, εσπευσε καιελαβε 
τήν είς Βρέμην οδόν. Έ>εί έσυλλογίζετυ δτι δύναται νά γείνή 
μουσικός τής πόλεως. — Οτε έπροχώρησε διάστημά τι, εύρε καθ’ 
όδδν ενα σκύλον τού κυνηγίον πλαγιασμένον*  ούτος ήσθμαινεν 
(έλάφαζεν) ώς έάν έτρεξε καί έκουράσθη*  διά τί ασθμαίνεις (λαφά- 
ζεις) τόσον ; εΐπεν ό όνος.— ”Αχ, εΐπεν ό σκύλος, έπειδή έγή- 
ρασα καί καθ’ ήμέραν γίνομαι βαρύτερος καί είς τδ κυνήγιον δεν εί
μαι πλέον ικανός, ό κύριός μου θέλει νά μέ φονεύση*  διά τούτοέγώ 
έφυγον*  άλλά πού πρέπει τώρα νά εύρω τδ ψωμί μου ;—« Βςεύ- 
ρεις τίποτε;» εΐπεν ο ονος, εγω υπάγω εις την ϋρεμην, ινα γίνω 
εκεί μουσικός*  έλα μαζή μου καί προσκολλήσου είς τήν μουσικήν. 
‘Ο σκύλος ηύχαριστήθη, καί έπροχώρησαν οί δύο περαιτέρω. Δέν 
έπέρασε πολύ καί εΐδον είς ίδν δρόμον ενα γάτον, δστις εΐχεν εν 
πρόσωπον ώς τριών ήμερών βροχερόν καιρόν.—«Διά τί είσαι σκυ
θρωπός;*  εΐπεν όδνος. — «Ποιος ήμπορεί νά ήνε φαιδρός (χαρούμε
νος), δταν κίνδυνεύή νά χάση τήν ζωήν του;» άπεκρίθη ο γάτο;.Ε
πειδή ήδη έγήρασα καί οί δδόντες μου εΐνε αμβλείς ώστε μέ πε- 
ρισσοτέραν μου εύχαρίστησιν κάθημαι όπισθεν τής θερμάστρας καί 
ρογχαλίζω παρά νά κυνηγώ ποντικούς, διά τούτο ό κύριός μου θέ

λει νά μέ πνίξή*  άλλά τώρα μία καλλίτερα συμβουλή μοί εινε πο
λύτιμος’ τί ποέπει νά πράζωέδώ; »—«Έλα μετ’ εμού εις τήν Βρε- 
μην ! σύ γνωρίζεις τήν μουσίτήν τής νυκτός*  δύνασαι λοιπδν νά 
γίνή; εκεί μουσικός. » ‘Ο γάτος εύχαριστήθη καί ήλθε μαζή των.
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"Επειτα ήλθαν οί τρεις φυγάδες πλησίον μιας αυλής*  έκεί έκάθητο 
επί τής θύρας ο πετεινός τής οικίας και έκραζε μέ δλα του τά δυ/ατά. 
— «Διά τί κράζεις τόσον δυνατά, είπενό ονος, τί έχεις;»— «Έγώ 
εχω προφητεύσει καλόν άέρα, είπεν ό πετεινός, και έχω φυλάξει 
πάντοτε τόσον πιστώς τήν οικίαν, καί τήν ήμέραν προμηνύσει’ 
αλλ επειδή αυριον Κυριακήν Θά έλθουν τινές προσκεκλημένοι είς τδ 
γεύμα, ή οικοκυρά δέν μέ εύσπλαγχνίσθη διόλου, άλλ’ είπεν είς 
τήν μαγείρισσαν οτι θελει αυριον νά με (ράγτ) είς τδν ζωμόν (σού
παν), και δια τούτο πρέπει σήμερον τό βράδυ νά κόβουν τήν κε
φαλήν μου’ ί',ού διά τί φωνάζω τώρα τόσον δυνατά. » «’Έ σύ, κοκ- 
κινοκεφαλε ! εΐπεν ό ονος, ευαρεστήσου νά έλθης μαζή μας όγλί- 
γωρα εις την Βρέμην*  καλλίτερον πράγμα βέβαια θά εύρτ^ς παντού 
παρα τον θάνατον. Σύ έχεις καλήν φωνήν, και εάν ήμείς κάμω- 
μεν ομού μίαν μουσικήν συμφωνίαν, Θά έχωμεν μίαν τέχνην.» 
‘Ο πετεινός παρεόέχθη τήν συμβουλήν, καί έπροχώρησαν καί οί 
τεσσαρες ομού ογλίγωρα. Άλλ’ ούτοι δέν ήδύναντο νά φθάσωσιν 
εντός μιας ήμέρας είς τήν πόλιν Βρέμην καί ήλΟον τδ βράδυ είς έν 
δάσος, δπου ήθελαν νά διανυκτεοεύσουν. Ό ονος και ό σκύλος 
επλαγίασαν υποκάτω ένδς δένδρου, ό γάτος καί ό πετεινός άνέβη- 
σαν επάνω’ αλλ’ ό πετεινός επέταξε μέχρι της κορυφής τού δένδρου, 
εις το ασφαλέστατου δι1 αύτδν μέρος. Πριν κοιμηθή, παρετήρησε 
τον εαυτόν του οτι ήτο κυρτωμένος ύπεράνω δλων τών άλλων" τότε 
τω έφάνη οτι eιδε μακράν ένα σπινθήρα (άσπίθα) νά λάμπη, και 
είπε προς τούς συντρόφους του δτι πρέπει βεβαίως δχι μακοάν νά 
υπαρχη οικία τις, οιοτι έφαίνετο έν φως. ‘Ο ονος ταύτα ακούσας 
είπε’ «Λοιπόν πρέπει νά σηκωθώμεν καί νά ύπάγωμεν έκεί’ διότι 
εοώ τδ καταγώγιου μας (γΐατάκι) είνε κακόν» καί ό σκύλος είπε’ 
«ναι, ολίγα κόκκαλα καί ολίγον κρέας Θά άναπαύσωσιν έκεί τήν 
πεινάν μου. » "ίίδη άνεχώρησαν πρδς τήν χώραν, δπου ήτο τδ φως" 
είδαν μετ ολίγον νά φαίνεται τδ φώς λαμπρότερου, καί ήτο πάν
τοτε μεγάλειτερον. έως δτου ενώπιον μιας λαμπρώς φωτισμένης 
ληστρικής οικίας έφθασαν. ‘Ο ονος, ώς υψηλότερος έσκνψεν είς 
τδ παράθυρον καί έβλεπεν έντδς τής οικίας. « Τί βλέπεις, φαιόθριξ 
(*Ζ ζ^2α?θτ?’’Χ£) ’ ° ε^πεν ό πετεινός.— Τί βλέπω\ άπεκρίθη ό ο- 

νος' «μίαν τράπεζαν έστρωμένην μέ ωραία φαγητα καί ποτά’ 
λ^σταί κάθηνται είς αυτήν καί τρώγουν καί πίνουν καλά.» « Καί 
τί μάς ωφελεί τούτο ! » είπεν ό πετεινός.—Ναί, ναι, αχ, ναει- 
μεθα ήμείς είς τήν θέσιν των I είπεν ο ονος. —Τότε έσκεπτοντο οι 
τεσσαρες, τί έπρεπε νά κάμωσι διά νά όιωξωσι τους ληστας. Τέ
λος εύρον έν μέσον’ ό ονος μέ τούς εμπρόσθιους του πόόας έσταθή 
έμπροσθεν τού παραθύρου, ό σκύλος έπί τής ράχεωςτού ονου, ο γά
τος έπί τού σκύλου έπήδησε, καί τέλος έπέταςεν ο πετεινός επάνω 
καί έκάθισεν έπι τής κεφαλής τού γάτου. Άφ ού έγινε τούτο, 
ήρχισαν συγχρόνως, άφ’ ού έόόθη τδ σημείον, να εκτελώσι την 
μουσικήν των*  ό ονος ώγκάνιζεν, ό σκύλος έγαύγιζεν, ό γάτος έμ^α- 
ούριζε καί ό πετε.νδς έκραζεν’ έπειτα έμβήκαν ουτοι δια τού 
παραθύρου είς τδ δωμάτιόν, δπου πηδώντες τδν κυκλικόν χορόν έ
πιπταν κάτω. Οί λοστοί ένεκα τού φοβερού θορύβου έφυγον πρδς 
τάδοη, καί δέν ήδύναντο νά υποθέσουν είμή δτι φάντασμά τι εμ- 
βήκεν έκεί, καί έτοεξαν μέ μέγιστον φόβον εις τδ δάσος. ’Ήδη 
έκάθησαν οί τέσσαρες σύντροφοι είς τήν τράπεζαν, ελαβον με με- 
γάλην λαιμαργίαν δ,τι λείψανον είχε μείνίρ καί εφαγον, αφ ου 
τέσσαρας εβδομάδας έπείνων.

Άο’ ού οί τέσσαρες μουσικοί έχόρτασαν, έσβυσαν τδ φώς καί 
έζήτησαν μίαν θέσιν διά ύπνον, δ καθείς κατά τήν φύσιν του καί 
τήν έξιν του. ‘Ο ονος κατεκλίνθη (έπλάγτ,ασεν) έπί τής κόπρου, 
ό σκύλος όπισθεν τής Θύρας, ό γάτος έπί τής «σχάρας εις τήν ζε
στήν στάκτην (άχηλίάν) καί ό πετεινός έκάθισεν έπί τού ξύλου 
του ορνιθοτροφείου’ και έπειδή ήσαν κουρασμένοι απο τήν μακραν 
των οδοιπορίαν, έκοιμήθησαν ευθύς. Οτε έπλησίαζον τά μεσάνυκτα 
καί οί λησταί μακρόθεν έβλεπον, δτι κανέν φώς πλέον είς τήν οι
κίαν δέν ύπήρχεν, άλλά τδ παν ήσυχον έφαίνετο, είπεν ό*  αρ
χηγός: «Εμείς δέν πρέπει νά φοβηθώμεν» καί διέταξεν ένα έκ 
τών ληστών νά υπάγει έκεί καί νά ερευνήστε τήν οικίαν. Ό άπε- 
σταλμένσς εύρε τδ παν ήσυχον, ήλθεν είς τδ μαγειρείου, ήθελεν 
έν φώς νά άνάψϊ| καί έλαβεν έν φωσφορίδιον (σπίρτον)*  επειδή δε 
τούς πυρώδεις (φεγγερούς ωσάν φωτ}ά) οφθαλμούς τι 
καίον κάρβουνον έξέλαβεν, έπλησίασεν τδ φωσφορίδιον 3ΐ<

ού γάτου ως 
? % αυτους
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διά νά τδ άνάψη. Άλλ’ ό γάτος δέ? έγνώριζεν αστεϊσμούς (χω
ρατά)’ ώρμησεν ε<.ς το πρόσωπόν του, ένέπτυσε καί έτσουγγράνι- 
σεν αυτόν. Τότε έτρόμαξεν αυτός παρά πολύ, έτοεξεν έξω όπι
σθεν της θύρας*  άλλ’ ό σκύλος, δστις έκεΐ έκοιμάτο, ώρμησε κατ’ 
αυτού καί τδ^ έδάγχασεν εις τδ σκέλος, καί δτε διευθύνετο «ξώ τής 
αύλής πρδς τήν κόπρον, τώ έδωκεν ό όνος εν κτύπημα μέ τούς οπι
σθίους πόδας’ άλλ’ ό πετεινός, δστις άπδ τήν ταραχήν έξύπνησε 
κα'ι ήτο άγρυπνος, έκραξεν άνωθεν τού δρνιθοξύλου : « κικερίκι ! » 
Τότε έτρεξεν ό ληστής, δσον ήδύνατο τάχιστα πρδς τδν αρχηγόν 
και είπε: « Αχ, εις τήν οικίαν κάθηται μία τρομερά οαρμακεύτρια, 
ή οποία μέ ένέπτυσε και μέ τούς μάκρους δακτύλους έξεσχισε τδ 
πρόσωπόν μου, και πρδ τής θύρας στέκεται άνθρωπός τις μέ εν μα
χαιριό ν, δστις μέ έκέντησεν είς τδ σκέλος’ καί έπι τής αύλής κοι
μάται εν μαύρον τέρας τδ όποιον μέ έχει κτυπήσει μέ εν ξύλινον 
ρόπαλον*  και άνω έπι τής στέγης κάθηται ό δικαστής, δστις κρά
ζει : φέρετε μοι τδν κακούργον έδώ I » Διά τούτο έτρεξα νά έλθω 
ταχέως έδώ. »

Ε’ς τδ εξής δέν έπλησίασαν πλέον οί λ^σταΐ είς τήν οικίαν. Οί 
τέσσαρες μουσικοί τής Βρέμης άποκατεστάθησαν τόσον καλά είς τήν 
οικίαν εκείνην, ώστε δέν ήθελον πλέον νά έξέλθωσι, διότι έκεΐ και 
τροφάς εύρον,και κίνδυνον τής ζωής των κανένα πλέον δέν διέτρεχον.

Ό μυροπώλης Πέρσης.
«Αι δέ γ’ ελπίδες βόσκουσι τούς κενούς βροχών.»

Ανθηρός τις νεανίας, τής Περσίας μυροπώλης
Τής μικράς ’Ασίας δλας διερχόμενος τάς πόλεις, 

Τάς εύώδεις του φιάλας είς τδν κόσμον έπωλουσεν.

‘Π Περσία φέρει σάλια καί μυρφδικά καλά, 
Ατινα κ’ είς ξένους τόπους δίδουν χρήματα πολλά.

Καί ό νεανίσκος ούτος εύειδής ών είς τήν δύιν
Εις τδ είδος τούτο εΐχεν αξιόλογα προκόψειν

Άνω κάτω μέ τδν κόσμον έπαιζε καί έγελοϋσεν.

Εΐχ’ οξύνοιαν μεγάλην, τρόπον είς τήν ομιλίαν, 
συμπεριφοράν ώραίαν, υψηλήν τήν φαντασίαν, 

‘Ως νά είχε τήν Ευρώπην ώς μητέρα του γνωρίσει.

Πού Ευρώπη, πού Περσία, μολοντούτο εύγενή 
Φήμην έλαβον τά μύρα καί τοϊς πασι προφανή.

Και ό Πέρσης νεανίας, είς διάστημα ολίγον, 
"Ελπιζε νά άπολαύση, έργαστή.ιον άνοίγων.

"Ελπιζε νά γείνη Κροΐσος και μεγάλως νά πλουτήσ·^;

Φαντασία, φαντασία, ώ θεά ή άπατώσα, 
Φαντασία, πλέον παυσε, μέ τούς νέους σου γελώσα’

Πόσον τυραννεΐς δέν βλέπεις οπαδούς σου τούς ωραίους!

Και δ Πέρσης είς τδν νούν του χρήματα αναπολεί’ 
Δι’ αύτά κ’ ένφ κοιμάται κ’ έγειρόμενος λαλεΐ.

’Ελαια έχει μιάν στάμναν’ πώς νά κάμη νά πλουτήστ, ; 
Άν τά έλαιά του ταύτα λειανικώς δλα πωλήση,

Θά κεοδίση. Έωουσκώθη μέ διαλογισμούς μάταιους.

Μελετών δ’ ούτω, τήν στάμνον μτβαλεν ένώπιόν του, 
Κ’ ήρχισε πάλιν νά κάμνη δλον τδν συλλογισμόν του :

’Άν τήν στάμνον μου πωλήσω λειανικώς και είς φιάλας

(Άλλα βόσκονται οί βόες, άλλα βόσκετ’ ό ζευγάς, 
Καί ό δαίμων ανατρέπει τών ανθρώπων τάς βουλάς).

Χρήματα πολλά θά κάμω και μ’ αύτά είς τήν Περσίαν 
’Επιστρέφω καί συστήνω μιάν μεγάλην εταιρίαν, 

Είς έμπορικάς έμβαίνω υποθέσεις καί μεγάλας.

Μεγαλέμπορος θά γείνω είς καιρού ολίγον χρόνον, 
θέ νά δίδω, θέ νά παίρνω και χωρίς μεγάλων πόνων, 

Εις τδν κολοφώ’ν έπάνω μ^άν ήμέραν θέ νά φθάσω,
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(«Μέ τους λόγους κτίζω ττόλε'.ς καί κονάκια λαμπρά» 
Χωρικός εχθές τό βράδυ έτραγώδει λιγυρά),

Βαθμηδόν θά γείνω πρώτος κα'ι μεγάλως θά πλουτήσω, 
’Αγροκήπια ωραία και παλάτια θά κτίσω.

Μέ τά πέρατα τοΰ κόσμου άυταπόκρισιν θά πίάσω.

Τπηρέτας και άμαξας ή αύλή μου θά γεμίση’
Καί ό κόσμος τώνομά μου τό μεγάλον θάτιμήση’ 

Νάτος! δλοι θέ νά λέγουν, καί έγώ δέ καμαρόνων, 

(Τό μέν πνεύμα προθυμεΐται, τά αιθέρια ζητεί, 
Τό δέ σώμα νά τό φθάση τρέχει, πλήν αδυνατεί . . .)

Τί χαρά ! είς τόσα πλούτη θέ νά ήμαι καθισμένος, 
’Άξιος γαμβρός είς δλας τάς Κυρίας φημισμένος.

Τώνομά μου θέ νά ήνε έν Περσίφ έν και μόνον.

Από δλας θέλω στέρξει ϊνα πάρω τήν πλουσίαν, 
Σοβαρώς θά έπιβάλλω έπ’ αΰτής τήν έξουσίαν,

Καί σκληρώς νά μ’ύπακούη θέλω νά τήν συνειθίσω.

(Τήν Κυπάρισσον τήν βλέπεις, δταν κλίνη κεφαλήν;
Τών πλουσίων νεανίδων ομοιάζει τήν φυλήν).

θέλω δέ απ’ ένα πρώτον τήν υπακοήν νά έχη'
Είς τάς προσταγάς μ’ αμέσως, ώς αιχμάλωτος νά τρέχη . . 

Είδέ μή καί απειθήση, κάτω μίαν θά τήν κρημνίσω . . .

Ούτω λέγων καί τήν στάμνον μέ τόν πόδα του κτυπήσας, 
Τήν έσύντριψεν αμέσως μέ αυτήν κάτω κρημνίσας,

Τάς ωραίας του έλπίδας, τά μεγάλα σχέδιά του.

(Τήν ελπίδα ή Πανδώρα είς κιβώτιον κρατεί, 
Καί τυφλή ή τύχη τρέχει έπί σφαίρας καί πατεΐ.)

Καί ό Πέρσης είς μίαν ώρτ.ν είδε νά άπολεσθώσι(ν) 
"Ολαι αί χρυσαΐ έλπίδες κι’ απ' εμπρός του νά χαθώσι !

Νεολαία ! ώφελήσου απ' αυτό τό μάθημά του!

Ιούνιος, 1870.— ΣΟΦΙΑ Ουγάτηρ ΑΑΜΠ1ΣΗ.

Ό άνθρωπος
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. Άθηνα, πώς σάς έφάνη ό λόγος τοΰ κυρίου Κα- 

ρολίδου ; είδατε τόν άρ. Γ592 τής Άμαλθείας;
ΑΘΗΝΑ. Ναί, Δημόσθενες, τόν άνέγνωσα καί μοί έφάνη έξαίρε- 

τος. Εινε γραμμένος εΐς'τήν άρχαίαν ελληνικήν καί δυσκολεύεται 
τις ολίγον ευθύς νά τόν έννοήση’ άλλ’ έν τούτοις τό θέμα του, σάς 
βεβαιώ, εινε εξαίρετο/.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ. "Ετσι έ; μήμέλωλάνης.
ΔΗΜ. Μάλιστα, κύριε’ ή Αθηνά έχει δίκαιον.
ΑΝΤ.*Ωχ!  αδελφέ’ μέ τάς έφημερίδας σου πάλιν και μέ τούς 

λόγους σου. Δέν άφίνεις νά ’ποΰαε τίποτε νά γελάσωμε ; σήμερον 
εινε εορτή.

Αθ. “Ισα ίσα, φίλτατε, σήμερον, δπου εινε εορτή καί δέν έχο
μεν ασχολίας, πρέπει νά σπουδαιολογήσωμεν ολίγον. Τάς καθη
μερινός δλας έργαζόμεθα διά τάς άνάγκας τού σώματος’ εάν καί τάς 
έορτάς έξοδεύωμεν είς αστεία καί γέλωτας, διά τήν ψυχήν λοιπόν 
πότε θά συλλογισθώμεν;

ΑΝΤ. Σείς οί δύο αδελφοί πολύ ομοιάζετε. ’Αγαπάτε νά φιλο- 
σοφήτε πάντοτε. Εμένα πάλιν μ’ αρέσει ή διασκέδασις. Σ’ τά στενά 
διόλου δέν έρχομαι, Στενοχωρούμαι.

ΔΗΜ. Διότι, φίλε ’Αντώνιε, δέν ήθελήσατε ποτέ νά συνηθίσητε 
τδ είδος τούτο τού φαγητού’ αλλά συγχωρήσατέ μοι νά σάς εΐπω 
δτι εΰρίσκεσθε είς τήν αυτήν θέσιν, είς ήν άλλοτε ε ιχεν εύρεθή ό μα
καρίτης Μπερτόδολος, ό όποιος ήθελε πάντοτε νά τρώγη φασούλια, 
καί άν ποτέ έτρωγε κρέας, ό διοργανισμός του δλος έγίνετο άνω 
κάτω’ ήσθένει ό δυστυχής.

ΑΝΤ. Σάς ευχαριστώ, κύριε Δημόσθενες ! Δέν έπερίμενα ποτέ 
τοιαύτην άπό σάς φιλοφρόνησιν. Λοιπόν, ώς βλέπω, έγώ μαζί σας 
δέν θά τά ψήσω. Φροντίσατε ν’ άρραβωνίσητε τήν αδελφήν σας μέ 
κανέναν άλλον,ό όποιος νάείμπορή νά χωνεύη τοιαύτας προσβολάς’ 
έγώ δέν είμπορώ’ adieu ............... adieu διά παντός Άθηνά.

Αθ. Καλέ Δημόσθενες, τί έκάματε τώρα ; “Εφυγε καί έφυγε δά

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Α'. Τεΰχ. Γ. 42
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καταθυμωμένος !........................ Είμαι της ιδέας δτι τά δσα είπε τά
είπε μέ τά σωστά του . .. ; . . Ευλογημένε, δέν έποεπε νά .

Amr tf , * ·\ r . . ... *,. ΔΗΜ. Μένετε ήσυχος, αδελφή μου’ έγώ πάλιν θά τά διορθώσω. 
Ας έπανέλθωμεν τώρα εις τδ προκείμενον.. Κατά τί σάς ηύχαρίστη- 

σεν ό λόγος τοϋ κυρίου Καρολίδου :
ΑΘ. Εκείνο, τδ όποιον πρδ πάντων μέ ηύχαρίστησεν, εινε δτι 

έν αύτφ είδα συνηνωμένους τούς τής θύραθιν φιλοσοφίας Άοιστοτέ- 
λην καΐ Πλάτωνα μετά τών τής έσωθεν Πέτρου καΐ Παύλου. Αύτδ 
μοι έπροξένησε τήν μεγαλειτέραν χαράν, διότι σήμερον, αδελφέ, 
εινε τρομερόν πράγμα ή αντιπάθεια, τήν οποίαν οί λόγιοι μας έχου- 
σιν εις τά θρησκευτικά.

ΔΠΜ. Κατά τούτο έχετε δίκαιον άλλά τδ θέμα κυρίως τοϋ λό
γου έπροσέξατε ποιον εινε;

ΑΘ. Νομίζω δτι εινε δ άνθρωπος.
τ ΔΗΜ. Ναί, αδελφή μου. Είδατε όποιον τω δντι δημιούργημα 

ε ινε ο άνθρωπος ; . . . . Ποσον έν τούτοις ό άνθρωπος παρεγνώρισεν 
έαυτον I Ποσον το τελειότατου καΐ_θεοειδέστατον τούτο πλάσμα α
δικεί έαυτό !..................Είδατε τδν Αντώνιόν μας ; δότε τφ άπδ
πρωίας μέχρις εσπέρας νά εργάζηται ώς Ειλως έν τφ γραφείφ του 
πότε μέ τά κατάστιχά του, πότε μέ τάς λίρας του, πότε μέ τάς επι
στολές του, πότε μέ τά εμπορεύματα καΐ τού; αχθοφόρους του, καΐ 
πάρετε τήν ψυχήν του. Έξήλθεν έκείνης τής ειρκτής, ήν ονομάζει 
γραφείου του ; τότε θέλει νά διασκεδάση" νά άστειευθή, νά γελάση, 
νά έλθη νά περάση ολίγα; στιγμάς μετά τής μνηστής του, ‘νά πε- 

ριπατήση, νά ύπάγη είς τήν λέσχην ν’άδολεσχήση καΐ καθεξής. 
"Αμα θελήσητε δμως νά τώ άνοίξητε ομιλίαν έξω τοϋ κύκλου τής 
ύλης, ώ ! τδν έχάσατε. Ευθύς τδν πίλον καΐ δρόμο !

ΑΘ. Και μήπως εν τφ Άντωνίφ, Δημόσθενες, συγκεντροϋται 
ό άνθρωπος ; "Ολοι οί άνθρωποί είσιν ώς δ ’Αντώνιος 1

ΔΗΜ, Δέν σάς λέγω τδ εναντίον άλλά δυστυχώς.................Μο
λαταύτα άς έξακολουθήσωμεν. Ό πάντων εύνενέστατος καΐ κατά 
λόγον αύτοτελής άνθρωπος !

ΑΘ. Ναί-διατί ονομάζει αύτοτελή τδν άνθρωπον ; Τί σημαίνει 
ή λέξις ;

1
ΔΗΜ. ‘Π φιλοσοφία παραδέχεται δύο ειδών αιτίας, έάν ένθυμώ- 
μαι καλώς : αίτιας αύτοτελεϊς καΐ αιτίας συναιτίους Ό Θεδς είνε | 

αιτία αυτοτελής1 οί δύοβόες, οί κινούντες τδ άροτρου, είσίν αιτιαι 
συναίτιοι. ‘Π λέξις δθεν αύτοτελής σημαίνει αύθύπαρκτος, αυτεξού
σιος, ελεύθερος. ‘Ο άνθρωπος εινε ελεύθερος καΐ μολαταύτα δεσπό
ζει ύπδ τοσούτων παθών 1 Δυστυχή άνθρωπε, πόσον παρεγνώ- 

οισες σεαυτόν I !
ΑΘ. Ενθυμούμαι, Δημόσθενες, δτι ο κ. Καρολιδης οιαιρεΐ τα 

δντα είς δύο μεγάλα; τάςεις : εις τήν άνόργανον φύσιν και τήν ένόρ- | 

γανον.
ΔΠΜ. Μάλιστα. Τήν ο’ ενόργανον πάλιν εις τά φυτά καΐ τά | 

ζώα, ών τιμιώτατον'δ άνθ ρωπος, κεκ οσμ η μ ένο ς τφ δώρω 
τοϋ νού καΐ τής έν τώ πράσσειν έλευθερίας 

ε ί ς έ κ λ ο γ ή ν.
ΑΘ. Ναί’ όνοαάζεί αύτδν «το κάλλιστον της φύσεως προϊόν, »
ΔΠΜ Και δικαίως, διότι μόνος δ άνθρωπος ώνομάσθη « μικρός 

κόσμος» ώς συγκεφαλαιών έν έαυτω τήν φύσιν πάσαν. Μόνος αυτός | 
προώρισται ΐνα δεσπόζω διά τού λογικού του επί δλων των έπι γης ι 
χτισμάτων καΐ μόνος τών άλλων πάντων έχει αϊσθησίν αγαθού καΐ I
κακού, δικαίου καΐ αδίκου, καλού καΐ αισχρού, αληθούς καΐ ψευδούς. !
Μόνος’δ άνθρωπος συνέστησε κοινωνίας1 διεκόσμησε πόλεις1 έπενόη- I 

σε τέχνας1 έδημιούργησεν έπιστήμας1 μετεχειρισθη γλώσσαν, ήτις ] 

εινε τδ θαυμασιώτατον τών οργάνων, οσα εφεύρε .
ΑΘ. Τω όντι ή γλώσσα είνε τδ θαυμασιώτατον δργάνον. ‘Υ

ποθέσατε δτι ό άνθρωπος ειχεν δλαδσα τδν διαστέλλουσι τών άλλων 
ζώων, δέν ειχεν δμως τήν’γλώσσαν1 ώ! τίχόλασις, Δημόσθε- 
νές μου, δέν θά ήξεορα τΐ φρονείς1 δέν θά ήδυνάμην ποτέ τίποτε νά 
μάθω παρ’ ούδενός. * Πώς θά ήδυνάμην νά σ’ έρωτήσω ; πώς θά | 

ήδύνασο νά μ’ άποκριθής ,1
ΔΠΜ. Ό άνθρωπος θά έμενε πάντοτε μέ γνώσεις τά μάλιστα I 

πεοιωοισυένας.
ΚΑΤΗΓΚΩ. "Ωχΐ αδελφέ1 καλλίτερα νά έλειπεν ή γλωσσά, διότι 

τότε θά ελειπαν καί σχολεία και βιβλία και διδασκαλίαι καί δλα 
αύτά τά μωρολογήματα ! Πόσον θυμόνω, όταν συλλογιζωμαι ο.» ।
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αϋριον πάλιν θά υπάγω εις τδ σχολείο ν' τίς βαρύνεται πάλιν ν’ 
άκούη. Και έπειτα, αδελφέ, δέν είνε μία' ή μία έξέρχεται, ή άλλη 
εισέρχεται- ή μία τελειόνει, ή άλλη φθάνει. Καμμίά φορά μαλλό- 
νουν ή μία άπ’ έξω κτυπά τήν θύραν, ή άλλη άπδ μέσα φωνάζει 
«δέν έτελείωσα 111»

ΟΛΟΙ. ,Χάχ ! άχ ! ά !
ΚαΤ. Σάς βεβαιώ’ ενίοτε μούρχεταί νά ταϊς φάγω άπδ τδ 

κακό μου. Πότε θά μεγαλώσω νά’βγω άπδ τδ σχολειό, νά γλυ
τώσω δι’ όνομα θεοϋ άπό τούτο τδ βάσανο.

Αθ. Μή λυπήσαι, αδελφή μου. Πλησιάζεις πλέον. Είσαι δέκα 
πέντε, καί τριάντα, σαράντα πέντε. Σαράντα πέντε ετών δέν θά 
ήσαι πλέον μεγάλη ;

ΚΑΤ. Έπρόχοψα ! ή δουλειά μου πάει γαϊτάνι;
ΔΠΜ. ’Αθηνά, αύτδ τδ έπεισόδιον είμπορεϊ νά μάς βραδυάση. 

Άς άφίσωμεν τήν Κατήγκω μέ τάς ιδέας της. ‘Ο άνθρωπος έπα- 
ξίως ώνομάσθη άνθος τής δημιουργίας, διότι, έκτδς τών δσα ειπο- 
υ.εν, αύτδς μόνος έλάτρευσε τδν δημιουργόν κα’ι μόνος αύτδς είνε 
επιδεκτικός τελειοποιήσεως' μόνος αύτδς τέλος φαίνεται τφ δντι εί
κών τοϋ θεοϋ. Μόνος έδημιουργήθη τοιοϋτος, ώστε νά βλέπη τδν 
ούρανδν καί νά ύψόνη τούς οφθαλμούς του πρδ; τούς άστέρας.

Αθ. Ναί, είς αύτδ τδ μέρος τοϋ λόγου του άναφέρει ό κ. Καρολί- 
δης τδν άπόστολον Παύλον, δστις έν τή πρδς Ρωμαίους επιστολή 
του λέγει δτι ό άνθρωπος, θεωρών τά χτίσματα, καθορά τήν άΐδιον 
τοϋ θεού δύναμιν καί οΰτω καθίσταται άναπολόγητος έπί πάσαν 
άσέβειαν.

ΔΗΜ. Μάλιστα. Άλλ’ένθυμεΐσθε τί λέγει παρακατιόν ;
Αθ. Τί;
ΔΗΜ. Λέγει δτι ό άνθρωπος διά τοϋ νοδς θεωρεί, χαί δτι επο

μένως ό νοϋς εινε δστις δύναται χά καταστήση τδν άνθρωπον εύσεβή.
Αθ· Βέβαια, χαί διά τούτο δσον μάλλον άνεπτυγμένος ό νοϋς, 

τόσον χαί εύσεβέστερος ό άνθρωπος.
ΚΑΤ. Όλον τδ εναντίον μάλιστα. "Οσον περισσότερα γράμματα 

μανθάνουν οί άνθρωποι, τόσον άσεβέστεροι γίνονται. "Ωστε καλλί
τερα νά έλειπαν τά σχολεία. Αυριον πάλιν ξημερόνει Δευτέρα’ τί 
δυστυχία 1

Αθ. Μοί φαίνεται,Δημόσθενες,δτιέχει δίκαιον τώρα ή Κατήγκω.
ΔΗΜ. Δέν έχει δίκαιον, Αθηνά· διότι δσοι έμαθαν πολλά γράμ

ματα δέν σημαίνει ότι άνέπτυξαν και τδν νοϋν των. ’Άλλο νά 
μάθης πολλάς γλώσσας χα’ι έν γένει δλα τ’ άποτελούντα τήν λεγο- 
μένην ψευδό παιδείαν, καί άλλο νάσπουδάσης τδ θειότατον έκείνο 
μάθημα, τδ όποιον ώνόμασαν φιλοσοφίαν. Μόνη ή φιλοσοφία εινε 
ήτις άναπτύσσει τδν νοΰν. ‘Ο φιλόσοφος Πλάτων λέγει (θεαίτ. 
176<Πολιτ. 10,610) δτι σκοπός, δι’ δν ζή ό άνθρωπος, εινε 
νά έξομοιωθή δσον τδ δυνατόν περισσότερον πρδς τδν θεόν. Τοϋτο 
δ επιτυγχάνεται διά τής φιλοσοφίας· διότι, δι’ αύτής τελειότεροι 
γινόμενοι, «καί τδ θειον σαφέστερον νοοΰμεν, χαί συνφδά τή θεία 
βουλήσει πράττομεν, και ομοιότεροι πως αύτφ κατά τδ δυνατόν 
γιγνόμεθα, καί τής φύσεως αύτού κοινωνοϋμεν. »

ΚΑΤ. Κάμποσο ’ληνικά τάκοψε !
Αθ. Σιώπα, διότι πλησιάζεις νά κατασταθής ανυπόφορος και 

φοβούμαι μή άναγκασθής νά μάς δείξης τή ράχι καθώς καί ό . . .
ΚΑΤ. Κύρ Άντώνης ;
Αθ. Σιωπή, παρακαλώ.
ΔΗΜ. Κοινωνοΰντες δέ τής φύσεως τοϋ θεοϋ, εύδαίμονες καί 

μακάριοι τοϋ αεί χρόνου γιγνόμεθα, τών θείων (ή δυνατόν) άπο- 
λαύοντες τελειοτήτων.

ΚΑΤ. Ένύσταξα μέ τά ’ληνικά σας· καλή νύκτα.
ΔΗΜ. ’Επειδή δμως έν τφ παρόντι βίφ εινε άδύνατον νά έπι- 

τύχη έντελώς τοϋτο ό άνθρωπος, άρα υπάρχει άλλος βίος διάφο
ρος τοΰ παρόντος, «ένω τάχα τοϋ έφετοϋ τευξόμεθα, κρείττονος 
καί θειοτέρας μεταλαβόντες φύσεως».

Αθ. Μοί φαίνεται δτι καί ή φύσις τοιαϋτά τινα μάς διδάσκει.
ΔΗΜ. Βέβαια. Διότι ή γή, καθώς λέγουσι, μέχρι σήμερον ήλ- 

λαξε πολλάς μορφάς, μεταβαίνουσα πάντοτε άπδ κατωτέρας είς 
ανωτέραν άρα και αυτή, τήν οποίαν έχει σήμερον, θά μετά- _ 
βληθή. Είς τοϋτο συμφωνεί καί ή ‘Αγία Γραφή, ήτις μάς υπό
σχεται πολιτείαν καινήν έν γή καινή, ένθα έμφανώς τδ θειον 
οψόμεθα.»

Αθ. Φίλτατέ μοι Δημόσθενες I είς τδ τέλος τοΰ λόγου του τφ
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οντι ό κ. Καρολίδης μέ κατεγοήτευσεν*  εΐνε τ^ άληθείφ καί χρι
στιανός και φιλόσοφος. ’Ενθυμείσθε; ’Αφού στείλιρ είς κόρακας 
τούς πρεσβεύοντας δζι αυτόματος και μηχανική ενέργεια τής κα
λούμενης ύλης κινεί και τήν φύσιν σύμπασαν και αύτούς, ομο
λογεί οτι παραδέχεται έν έλπίσιν άγαθαίς άνάστασιν νεκρών και 
ζωήν τού μέλλοντος αίωνος, άτοπον άποκηρύττων τδ σύστημα τών 
ύευδοδοξούντων δτι 6 άνθρωπος μετά θάνατον μηδενίζεται. Σάς βε- 
βαιώ, άδελφέ μου, δτι λίαν ευχαρίστως θ’ άντήλαττα μέ τοιουτον 
νέον τδν ύλιστήν ’Αντώνιον, εις τδν όποιον ή κακή μου τύχη μέ 
w ι ε?ίΦ·

ΔΗΜ. Έχετε δίκαιον, άδελφή μου, νά παραπονήσθε*  άλλ’ άν 
πρέπει νά παραπονήσθε κατά μιας τύχης, τήν οποίαν νά όνομά- 
ζητε κακήν, τούτο δέν εννοώ.

ΑΘ. Αυτδ εινε'μία συνήθεια τής γλώσσης, Δημόσθενες. Δηλαδή 
παραπονούμαι κατ’ έμαυτής, ή οποία φαίνεται δέν έ^ρόντισα νά 
εκπληρώσω δσον έπρεπε τά καθήκοντα μου καί πρδς τιμωοίαν αου 
μ’ απέστειλεν ό θεδς ενα ’Αντώνιον, ό οποίος νά μέ βασανίζτ, μέ 
τάς άνοήιους ιδέας του.

ΔΗΜ. ’Εκείνος Σάς άφισε τδ τελευταίου adieu, λοιπδν και σείς 
λησμονήσατέ τον.

ΑΘ. Τούτο εινε αδύνατον*  τδν ήρραβωνίσθην άπας, έτελείωσεν. 
Έπειτα ό εύλογημένος έχει και λίρας πολλάς, μέ τάς όποιας εγώ 
ελπίζω νά κατορθώσω πλείστα δσα καλά ! Πρδ πάντων έκεινο , 
περί τού οποίου οέν δύναμαι ούτε στιγμήν νά μή συλλογίζωμαι,εΐνε 
τδ ορφανοτροφείου, φίλτατε άδελφέ, τδ όποιον δέν έπρεπε . . . 
δέν έπρεπε νά λείπη άπδ τήν πατρίδα μας !

ΔΗΜ. Και οέν έχομεν ορφανοτροφείου ;
ΑΘ. Ουδόλως μάλιστα. Ορφανοτροφείου ποτέ δέν θά έχωμεν, άν 

πρώτον δέν άποκτήσωμεν τήν πρδς τούτο άπαιτουμένην οικοδομήν, 
και εκφράζω τδ παράπονου μου κατά τής ’Εφορίας, ήτις ούδεμίαν έ- 
δωκε προσοχήν εις τού Μέντορος τδ εύγενές έκεινο παιγνιδιού. *Ω  ! 
μετά πόσης ανυπομονησίας άναμένω εισέτι τδν είσπράκτορα νά μοί 
παρουσιάσω τήν άπόδειξιν, περί τής οποίας έν τέλει τής διατριβή*  
εκείνης γίνεται λόγος ! !
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ΔΗΜ. Τδ πιστεύω, άφού μάλιστα υπάρχει και ή ιδέα τού κέρδους, 
και κέρδους 50 λιρών απέναντι ήμισείας.

ΑΘ. Τδ κατ’ έμέ, φίλτατε, έάν κερδήσω, τδ κέρδος θά δοθή πάλιν 
έκεί οπού πρέπει*  δέν θά είσέλθω είς τδ ταμείον μου. "Ωστε ούδεμία 
τοιαύτη ελπίς μέ κάμνει νά επιθυμώ τδ πράγμα, άλλ’ απλώς διότι 
βλέπω δτι δι’ αύτού εξαίρετα οί φιλόρφανοι διασκεδάζοντες θά ήδύ- 
ναντο ν’ ανεγείρωσίν ορφανοτροφείου χωρίς νά έπιβαρυνθώσι και 
χωρίς ποσώς νά τοίς γίνω έπαισθητόν.

ΔΗΜ. Χαίρω πολύ, άδελφή μου, διά τά φιλά^θρωπά σου αισθή
ματα*  άλλά μή άπελπίζεσαι. Πιθανδν ή σεβαστή ’Εφορία νά σκέ
πτεται έπ’ αύτού.

ΑΘ. Αμποτε.

Περε έγέρσεως έκ τής κλίνης καί 
κατακλώεως.

4Ο υπερβολικός ύπνος συνειθίζει τδν άνθρωπον εί; τδν τρυφη- 
λδν και φιλήδονου βίον και έκθέτει αύτδν είς δλους τούς κινδύνους, 
οιτινες άπ’αύτού δύνανται νά προκύ δουν. Έξαλλου ό άνθρωπος, 
είς όποιαν κατάστασιν και άν εύρεθή, πρέπει νά ένθυμήται δτι εγεν- 
νήθη διά τήν έργασίαν και δτι άμα ό ήλιος άνατείλ^ χρεώστει νά 
παραδίδεται είς αύτήν. ‘Επτάώραι άναπαύσεως έπαρκούν πρδς ανα- 
ψυχήν τού σώματος, έκτδς έάν διαρκούσης τής ήμέρας είργάσθημεν 
περισσότερον τού δέοντος. Καθήκον λοιπδν έχομεν νά έγειρώμεθα 
έκ τής κλίνης περί τδνδρθρον και είς τούτο πρέπει νά συνειθίζω- 
μ εν τά τέκνα ήμών έκ τής νεαράς ήλικίας, έκτδς έάν κωλύωνται 
ύπδ άσθενείας τινός.

Τδ πρώτον πράγμα, οπερ όφ-ίλομεν νά κάμνο^μεν άμαέξυπνήσω- 
μεν, εΐ?ε νά προσφέρωμεν τήν καρδίαν μας εί; τδν θεδν και νά πα- 
ρακαλώμεν αύτδν ένδομύχως μετά πίστεω; και εύλαβείας. ’Ακολού
θως πρέπει νά έξερχώμεθα έκ τής κλίνης μετά τής δεούσης κοσμιό
τητας και νά μή καταγινώμεθα εις ξένας υποθέσεις και είς περιττάς 
συνομιλίας.

Μόλις τά τέκνα έγερθούν και ένδυθούν οφείλουν νά απομνημονεύ-
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ωσι τάς έν χρήσει προσευχάς των. Ούδεμία πρόφασις δύναται ν’ α
παλλάξω τδν Χριστιανόν τοϋ ιερού τούτου καθήκοντος. Εΐνε απρεπές 
νά έπιτρέπωμεν εις τά τέχνα ήμων νά προσεύχονται καθ’ δν καιρόν 
ένδύωνται. ‘Ο Θεδς δέν απαιτεί τήν κίνησιν τών χειλέων άλλά καρ
δίαν καθαράν, κα'ι ή στάσις τοϋ Χριστιανού καθ’ ήν ώραν προσεύχε
ται πρέπει νά έμφαίνη τήν υψηλήν ιδέαν, ήν έχει περί τής απεριο
ρίστου αύτοϋ μεγαλειότητας.

Όφείλομεν ωσαύτως νά συνειθίζωμεν τά τέκνα ήμών νά χαιρε
τούν πριν πλαγιάσουν τούς γονείς αύτών και διδασκάλους, πρδς 
τούς δποίους χρεωστοϋν τήν ϋπαρξιν καί τήν ηθικήν αύτών άνά- 
πλαην.

Εινε εγκληματική έλλειψις νά πλαγιάζω τίς χωρίς νά προσφέρη 
τήν λατρείαν του είς τδν Θεδν καί χωρίς νά εύχαριστή αύτδν διά τά 
δώρα, άτινα δαψιλώς μάς χορηγεί.

Περί ένδυμασίας
Ένδυόμενοι, πρέπει νά ένθυμώμεθα δτι ή αμαρτία έχάραξενέπί 

τών σωμάτων ήμών τήν δυσμορφίαν της' ώς έκ τούτου, και διά 
νά ύπακούωμεν είς τδν Θειον νόμον δςτις ρητώς μάς τδ προστάζει, 
πρέπει νά καλύπτωμεν αύτά μετά χοσμιότητος και εύαχημοσύνης,.

'Όσοι κάμνουν χρήσιν άλλων χειρών διά νά ένδυθοΰν αποκαλύ
πτουν μωράν άλαζονείαν ή έπονείδιστον μαλθακότητα.

Μόλις τά τέκνα δύνανται έλευθέρως νά κάμνουν χρήσιν τών χειρών 
των πρέπει νά συνειθίζωμεν αύτά νά ένδύωνται μόνα των. ‘Η ασθέ
νεια μόνον δύναται νά τά άπαλλάξη τοΰ καθήκοντος τούτου.

Όταν δέν δεχώμεθα έπισκέψεις, δυνάμεθα νά φορέσωμέν είς τήν 
οικίαν τήν μάλλον εϋχρηστον ενδυμασίαν’ άρχει μόνον νά μήν ήνε 
απρεπής.

Δέν πρέπει νά έξερχώμεθα τής οικίας άκαλλώπιστοι, έκτδς έάν 
σπουδαία ύπόθεσίς μάς άναγκάση νά πράξωμεν τούτο.

Οποία καί αν ήνε ήθερμότηςτής ήμέρας, εΐνε απρεπές νά πα- 
ρουσιασθώμεν έμπροσθεν τών άλλων μέ τά στήθη, τδν τράχηλον, 
και τούς βραχίονας, γυμνούς.

Εΐνε έναντίον τής καλής ανατροφής νά ένδυώμεθα ή νά έκδυώ- 
μεθα ένώπιον ξένου τινός, δπόταν δυνάμεθα νά πράξωμεν τοϋΐο εις 
ιδιαίτερον μέρος. ‘Η αλλόκοτος αΰτη έλευθεροτροπία προσβάλλει τά 
καλά ήθη. .

Πρέπει ν’ άποφεύγωμεν τήν υπερβολήν είς τδν στολισμόν, υπερ
βολήν, ήτις αντιβαίνει εις τήν χριστιανικήν ταπεινοφροσύνην και 
ήτις δύναται νά μάς φέρει είς τήν παντελή καταστροφήν μας.

‘Η άτημέλεια τής στολής, συντροφευμένη ώς έπι τδ πλεΐστον ύπδ 
τής ρυπαρότητας,εΐνε έπίσης έλλειψις μεγάλη κα'ι εΐνε σπάνιον ω-ε 
ή’έξωτερική αταξία νά μήν προέρχεται έκ τής ψυχικής ήμών άταξίας.’ 
Ποέπει λοιπδν νά προφυλάττωμεν τά φορέματά μας άπδ τάς κηλί- 
δας καί τήν άκαθαρσίαν.

* Η ιδιοτροπία εις τδν καλλωπισμόν εΐνε γελοία καί δύναται 'νά 
θεωρηθή ώς παραφροσύνη.

Δέν πρέπει ν’ άκολουθώμεν δλους τούς συρμούς, διότι πολλοί 
έξ αύτών εΐνε άλλόκοτοι καί φανταστικοί.

‘Ο συρμός καί ή πολυτέλεια ού μόνον ’ εξευτελίζουν τδν άνθρω
πον, άλλά κατασταίνουν αύτδν πένητα καί δυστυχή’ τδ μόνον 
μέσον διά νά μήν ύποπέση τις είς τήν πολυτέλειαν καιείς τδν συρμόν 
εΐνε ν’ ακόλουθή τούς κανόνας τής ταπεινοφροσύνης, ήτις πρέπει νά 
ήνε δ άπαράβαστος κανών παντός γνησίου Χριστιανού. ‘Ως έκ 
τούτου πρέπει ν’άπορρίπτωμεν έκ τών φορεμάτων μας πάν ο,τι 
εμφαίνει άλαζονείαν ή ματαιότητα.

‘Ο άνθρωπος δστις στηρίζει τήν δόξαν του καί τήν εύτυχίαν του 
είς λαμπρά φορέματα καί πολυδάπανα στολίδια έξουδενούται και 
καταντά έπί τέλους κτηνώδης.

Εΐνε ίδιον τών γυναικών νά ένασχολώνται εις ματαίους και πε
ριττούς καλλωπισμούς’ διά τούτο και ό άπόστολος Παύλος κατα
φέρεται έναντίον τής έπονειδίστου ταύτης άδυναμίας καί συμβου
λεύει τάς γυναίκας νά ήνε ταπειναί είς τήν ένδυμασίαν των καί νά 
θεωρούν τήν παρθενίαν ώς τδ πολυτιμότερον πράγμα « τάς γυναΐ- 
» κας έν καταστολή κοσμίφ μετά αίδοΰς καί σωφροσύνης κοσμεΐν 
» έαυτάς, μή έν πλέγμασιν, ή χρυσφ ή μαργάριταις, ή ίματισμφ 
πολυτελεϊ, άλλ’ (δ πρέπει γυναιξίν έπαγγελλομένας Θεοσέβειαν) 
δι’ έργων άγαθών ».
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Ν αλλάζη τις συχνά άσπρόρρουχα ού μόνον είνε ωφέλιμον είς 
την υγείαν, αλλά συνάδει μέ τήν κοσμιότητα και τά καλά ήθη.

Πρεπει δταν χαιρετώμεν νά έκβάλωμεν τδ κάλυμμά μας διά τής 
δεξιάς χειρδς και νά τδ καταιβάζωμεν μέχρι τού πλευρού*  καθήμε- 
νοι δέ νά το κρατώμεν έπί τών γονάτων, η νά τδ θέτωμεν είς μέ
ρος έπι τούτου προσδιωρισμένον.

Οταν απαντώμεν γνώριμόν τινα πρέπει νά τδν χαιρετώμεν είς 
αποστασίν πέντε ή έξ βημάτων*  ή στενωτέρα φιλία δέν άπαλλάτ- 
τει ούδένα του καθήκοντος τούτου.

Εις τράπεζαν ή είς ξένην οικίαν πρέπει νά μένωμεν πάντοτε 
ασκεπείς.

Οταν ανώτερος κατά τήν ηλικίαν ή τδ επάγγελμα μάς όμιλή, 
πρεπει ναμένωμε/ ένώπιόν του ασκεπείς, έκτδς έάν ό ίδιος μάς 
υποχρεώση νά καλυφθώμεν.

Εινε ασυγχώρητος αμέλεια νά φορή τις περικνημίδας τρυπημέ- 
νας, η να αφίνη αύτάς νά πίπτουν έπι της πτέονης.

Οταν έξερχώμεθα, πρέπει νά έχωμεν τά υποδήματα καθαρά, νά 
προσεχωμεν ώστε τδ έμπροσθεν μέρος τού ύποκαμίσου νά μή μένη 
ανοικτόν, νά φορώμεν πάντοτε λαιμοδέτην, καί νά μή λησμονώμεν 
νά λαμβάνωμεν μαζύ μας εν μανδήλιον.

Κατασκευή τοΰ άψίνθ/του οίνου.

‘Ιπο τδ όνομα οίνος τής άψινθίας ή βερμούτ μεταφέρονται έξ Ευ
ρώπη; ρευστά οινώδη έχοντα εύάρεστον πικρίζουσαν καί ενίοτε συγ
χρόνως αρωματικήν γεύσιν και ταύτα έν τοϊς πλείστοις μέρεσΐ τής 
Ευρώπης πίνονται ώς τονωτικά, δυναμωτικά διά τδν στόμαχον καί 
τα έντόσθια καί ώς προκαλούντα πλειοτέραν ορεξιν. Τοιαύτα ρευστά 
δύνανται νά κατασκευασθώσιν, έάν ένθέσωμεν έντδς καλού γλυκέος 
οίνου μερικούς κλόνους προσφάτου πόας τής άψίνθίας καί έάν άφε- 
θώσι μεχρισού^ ό οίνος προσλάβη πικρίζουσαν γεύσιν καθότι άλλως 
έκ τής πικρίας δέν πίνονται. ‘Ο προς κατασκευήν τοιούτου αψινθίου 
οίνου κατάλληλος οίνος είνε τδ καλούμενου β ί ν ο Σ ά ν τ ο τής 
Θήρας και Τήνου. Έάν έκτδς τής άύινθίας έγκρεμασθή και σακ-
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κίδιον μοσχοκαρύων, κανέλλας καί τινων καρυοφύλλων, γίνεται ο 
οίνος πικρίζων και αρωματικός, τά μέγιστα παρά τοίς πλείστοις η- 
γαπημένος ώς ορεκτικόν καί στομαχικόν J

Έάν προσθέσης μεγαλήτερον ποσδν άψινθίας θά πικριζη τοσον 
ώ ε δέν θά πίνεται. Τδ φυτδν τούτο ονομάζεται άψίνθιον έκ τού στε
ρητικού α καί πίνθος (εύχαρίστησίς) ώστε πίνεται άνευ εύχαρι· 
στήσεως ενεκα τής πικρίας αύτού*  ή πιθανωτέρα ετυμολογία του 
είνε έκ τού στερητικού α καί πίνειν — άπίνθιον, καθότι ένεκα 
τής πικοίας τού φυτού δέν πίνεται. Σημειωτέου δτι και τδ ονο- 
μα Βερμούτ είνε γερμανικόν ονομα τού φυτού καί σημαίνει έπισης 
άψηφιά ώστε οίνος τής άψινθίας καί βερμούτ είνε κατ' ουσίαν το 
ίδιον. Κατά τδν έκτεθίντα τρόπον δύναται έκαστος νά κατασκευάστε 
ταύτα τά ρευστά πρδς οικιακήν χρήσιν.

Τροφίμα είς συμπεπυκνωμένην κατάστασίν.

Είς μίαν τών τελευταίων παγκοσμίων εκθέσεων υπήρξε και καφές 
είς ξηράν κατάστασίν, έν είδει τετραγώνων κομματίων ως υπάρ
χει ήΣοκκολάτα. Πρδς κατασκευήν αύτού τού νέου προϊόντος, 
ό καφές άποβράζεται έντδς παππινικού λέβητας, τά αποβράσματα 
έξατμίζονται προσθήκη ολίγου ποσού κόμμεος τραγακάνθης ή και 
αραβικού καί ζαχάρέως μεχρισού λάβη τήν σύστασιν πηκτής*  ακο
λούθως έγχύνεται είς τούς τύπους καί αποξηραίνεται. Ό βουλόμενος 
κατασκευάσαι καφέν διαλύει τεμάχιον τού ξηρού τούτου καφέ,— 
δυναμένου κληθήναι εκχύλισμα τού καφέ — εις ζεστόν 
ύδωρ και ό καφές παραχρήμα είνε έτοιμος. Έάν ό περιηγητής έχη 
μχθ' έαυτου και το συμπεπυκνωμενον γαλα, καθώς κατασκευάζε
ται τήν σήαεοον έν Ελβετία καί είς τινα άλλην πόλιν τής Βαυαρίας 
και τδ όποιον είνε τήν σήμερον προίον τού εμπορίου, ουναται να 
κατασκευάζη παντού τόν καφέ του μετά γάλακτος.



— 668 —

Πληθυσμός τοΰ Ούρανίου Κράτους.
Τδ μέγα Σινικόν κράτος διαιρείται διοικητικώς είς 1 8 επαρχίας, 

βορείους, κεντρικά; καί δυτικάς· ιδού δέ τά ονόματα έκάστης μέ τδν 
πληθυσμόν των.
Βόρειαι έπαρχίαι —- Chi— Le 28 έκατομ. κατοίκων.

9 » Shan—Tuny 29 9

)) 9 Shan—Se 1 4 » 9

» » Shen—Se 40 9

ΚεντρικαΙ » Kan —Su 4 5 9 9

η » Kiany—Su 38 9 9

» » Ho—nan 23 9 9

Κεντρικά! έπαρχίαι. έκατομ. κατοίκων.
9 » Gan—way 34 9 9

9 » Hu—Pe 27 9 9

9 » Sze—Chuen 21 9 9

)) » Hu—nan 48 9 9

)) » Kueu Chou 5 9 9

9 » Oni— Kiany 26 9 9

9 » Fu—Keen 45 9 9
ΔιΛ’.καΙ » Kiany—Se 23 9 9

» » Kunay—Tuny 49 9 9

» » Kuany—Se 7 9 9

9 9 Vun—nan 5 9 9

’Ήτοι τδ δλον 357 εκατομμύρια,κατά τήν στατιστικήν ήτις έλή- 
φθη τό 4 81 2’ ίσως τώρα εινε 400 έκατομύρια. Ή λέξις Tung ση
μαίνει ’Ανατολήν, ή λέξις Se Δύσιν, ή δέ He "Αρκτον, καί ή Nan 
μεσημβρίανή δέ λέξις King αυλήν, δθεν τδ δνομα Re King σημαί
νει ή αρκτική αυλή, Nan-King ή μεσημβρινή αυλή· διότι ci βασι
λείς των ήλλαζον τάς καθέδρας των είς διαφόρους έποχάς. ‘Ο νύν 
βασιλεύων εινε δ Χιέν-Φάκγγ « ή τελεία-εΰδαιμονία.»

% 
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Πληθυσμός τής ’Αλγερίας.

Κατά τήν έπίσημον έκθεσιν, ήτις εσχάτως έδημοσιεύθη έν τφ 
«Μηνύτορι της Αλγερίας», ό πληθυσμός της ’Αλγερίας έχει ώς εξής: 
Ευρωπαίοι, έν οίς δέν συμπεριλαμβάνοντι ι τά γαλλικά στρατεύ
ματα, 21 9,000 ψυχαί' ιθαγενείς, 2,686,024.

Τφ 1 8 6 4, ό πληθυσμός τών εύρωπαίων κατοίκων συνεποσοϋτο 
είς 1 92,746 ψυχάς, ήτοι έν διαστήματι εξ έτώνηΰξησε κατά 26 
254· ή δέ αΰξησις αύτη οφείλεται κυρίως είς τδ δτι γεννώνται 
πλείονες τών δσοι άποθνήσκουσι. Τουναντίον, τφ 4 864 οί ιθαγε
νείς συνεποσοϋντο είς 2,760,948, ήτοι έκτοτε ήλαττώθησανκατά 
74,924' ή δέ έλάττωσις αΰτη άφορφ κυρίως τούς ’Αραβας.

Τά έν ’Αγγλία συνοικέσια.

Φαίνεται παράξενος είς ήμάς τούς έν τή ’Ανατολή κατοικοΰντας 
ό τοόπος καθ’βν γίνονται τά συνοικέσια έν ’Αγγλία. Ένφ εις τά μέρη 
μας αί νέαι στερούνται πάσης έλευθέρας συναναστροφής καί μόνοι οί 
γονείς αύτών φροντίζουσι διά τδν μέλλοντα σύζυγόν των, έκεί απ 
έναντίαςή νέα μετά τδ 4 6ον έτος τής ήλικίας της άφίνεται έλευθέρα 
νά φροντίση ή ιδία καί έπιτύχη τδν σύζυγόν της' πρδς τοΰτο δέ δί
δουν χορούς καί συναναστροφάς, δπου προσκαλούνται δσοι οί κλη
τοί. Δέν θεωρείται διόλου απρεπές άν ή θυγάτηρ τινός ύπάγη μόνη 
ή μετά τίνος τών υποψηφίων είς τδ θέατρον, αρκεί δ κύριος ουτος νά 
έκφράση δημοσίως ή καί ιδιαιτέρως εις τήν νέαν δτι σκοπεύει νά 
τήν νυμφευθή.—Συμβαίνουν πολλάκις κα'ι, δυσάρεστα κα'ι μεγάλαι 
δίκαΓ δ δέ άγγλικδς νόμος υπερασπίζεται πολύ τάς κυρίας καί κατα
δικάζει είς μεγάλα πρόστιμα έκεΐνον δστις άθετήση τδν λόγον του' 
μέ άλλας λέξεις ήτιμή μιας νέας πωλείται καί α

γοράζεται, άφοϋ μόνη ποινή εινε ή χρηματική.
Ί πάρχουν πρός τούτοις και γραφεία υπανδρείας (Matrimoms 

officei) είς τά δποϊα δ βουλόμενος δίδει μίαν περιγραφήν τίνος εί- 
§ουςασύζυγον θέλει, οί διευθύνοντες δέ ειδοποιούν διά τής εφήμερι-
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δος’ ώς π. χ. ιδού μία ειδοποίησίς ή οποία υπάρχει σήμερον εις μίαν 
τών εφημερίδων. «Γραφείου τής υπανδρείας.» Κύριός τις 39 ετών, 
εισόδημα Α. 200, ζητεί νά νυμφευθή νέαν τιμίαν, ηλικίας 35 ετών 
και μέ ολίγα χρηματάκια. » Γίνονται δέ πολλάκις πολλά επιτυχή 
συνοικίσια διά τών μέσων τούτων, άλλά και πολλά παρατράγωοα.

41 κιμωλία γή θεωρούμενη δ:ά τοϋ 
μικροσκοπίου.

Το μικροσκοπίαν, ώς πάντες γνωρίζουσιν, εινε οργάνου χρησί
μευαν είς τδ νά αύξάνη μεγάλως τά πολύ μικρά και αόρατα εις 
τδν γυμνδν οφθαλμόν αντικείμενα. ‘Η παρατιθέμενη εικων παριστά
νει ελάχιστου τεμάχιον κιμωλίας γής (τεπεσίρι), έπι τής οποία; 
διά τού μικροσκοπίου φαίνονται ύπέρ τά διακόσια μικροσκοπικά κογ- 
χία, ήτοι μικρόταται άχηβάδαι, έντδς τών οποίων εζων ποτέ ζωύ
φια προκατακλυσμαία

Τή αλήθεια εινε μεγίστης περιεργείας άξιος ό αόρατος κόσμος, 

τόν όποιον διά τών μικροσκοπίων βλέπομεν, καθώς και εκείνος, 
τού όποιου τήν ύπαρξιν διδάσκουσιν είς ημάς τά τηλεσκόπια.

Άμφοτέρων τούτων τών πολυτίμων τής όράσεως οπλών οί πρώ
τοι έφευρεται είσίν άξιοι βαθυτάτης εύγνωμοσύνης έκ μέρους άπά- 
σης τής ανθρωπότητας, διότι άμφότερά είσι κήρυκες διαπρύσιοι 
τής παντοδυναμίας τοϋ απείρου καί ακατάληπτου εκείνου Νοός, 
ό όποιος έδημιούργήσε τδ σύμπαν.

Διά τών τηλεσκοπίων ό γήινος άνθρωπος μεταβαίνων είς τά ου
ράνια και άνακαλύπτων τούς απείρους και ύπερμεγέθείς εκείνους 
κόσμους, ών ή αρμονία καί τάξις διασαλπίζει τήν πανσοφίαν τής 
θείας μεγαλειότητας, άναβοά άκων τδ « Μέγας ει, Κύριε, καί θαυ
μαστά τά έργα Σου! » πάντα έν σοφία έποίησας. Διά δέ τών 
μικροσκοπίων πλεΐσται τών επιστημών γιγαντιαίως προώδευ- 
σαν. ‘Ο ίατρδς λ. χ. διά τοϋ μικροσκοπίου δύναται νά νάμη 
διάγνωσιν διαφόρων νόσων διά μόνης τής παρατηρήσεως τών ζωύ- 
κών υγρών του αίματος, τού γάλακτος, τού ούρους, τού σιάλου 
κτλ. ‘Ο χημικδς ούχ! σπανίως προστρέχει είς τήν συνδρομήν 
τού μικροσκοπίου. ’Αλλά καί ό πρακτικός βίος ούχι όλιγώτερον ώ- 
φελήθη παρά τοϋ θαυμάσιου τούτου οργάνου. Χρησιμεύει π.χ. είς 
τδ νά άποδεικνύη τάς πολυαρίθμους νοθεύσεις, είς τάς όποιας ύ- 
πόκεινται τά νήματα, ή μέταξα, τδεριον, κτλ. και αί θρεπτικαι 
ούσίαι, οιαι τδ άμυλον και τά άλευρα*  χρησιμεύει τέλος πρδς κα- 
ταμέτρησιν τών λεπτοτάτων σωμάτων. Ήδυνήθησαν ούτω νά 
γνωρίσωσιν δτι τά σφαιρίδια τού αίματος εχουσι διάμετρον ϊσην 
μέ 1)125 τού ύποχιλιομέτρου.

Τδ μικροσκοπίου θέλγει τούς οφθαλμούς, εκπλήττει τδ πνεύμα, 
άφαρπάζει τήν φαντασίαν ενώπιον τών θαυμάτων τού οργανισμού 
και τής υφής, τά όποια μάς αποκαλύπτει είς τούς κόλπους τών ορ
γανικών σωμάτων. Ελάχιστου τεμάχιον χόρτου, ό οφθαλμός ό 
πλέον δυσδιάκριτος εντόμου, καθυποβαλλόμενα είς τήν ενέργειαν 
τουτου του οργάνου, μάς αποκα)ύπτουσιν δλως νέον κόσμον, έν τφ 
οποίω φαίνεται ή ένεργητικότης και ή ζωή. Ρανις ύδατος ρύακος 
φέροντος ελάχιστα φυτά ή οργανική ούσία είς άποσύνθεσιν ευρισκο- 
μένη παρουσιάζουσι, διά τοϋ μικροσκοπίου παρατηρούμενα»., μυ
ριάδας ζώντων ζώων, έχόντων έκαστον τέλειου οργανισμόν καί 
έκπληρούν-ων τά φυσιολογικά αυτών έργα ώς τά μεγάλα είδη τών 
ζώων, τά όποια γνωρίζομεν.

I
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Διάφορα.

Ημέρα και ώ ρ α ι. Οι αρχαίοι έγίνωσκον τήν ήμετέραν 
διαίρεσιν της ημέρας εις ώρας*  οί Αιγύπτιοι διήρουν τήν ήμέραν 
εις μέρη δώδεκα*  οί Ελληνες άπεδέχθησαν ταύτην τήν διαίρεσιν, 
αλλ’ αντί ν αριθμώσι τάς ώρας, ώς ημείς, άπό μενονυκτίου είς 
μεσονύκτιον, ήρχιζον αύτάς άπό τής άνατολής μέχρι τής βδύσεως 
του ήλιου.

Έ λ α ι ο ν. 4H τού ελαίου εύρεσίς άνατρέχει είς απώτατην 
αρχαιότητα. Από τού Μωύσέως ήδη ή χρήσις αυτού ήν γενική και 
πάγκοινος.

Ελεφάντινον δστούν. Οί 'Έλληνες έγίνωσκον τήν 
επεργασίαν αυτού καί τήν προσαρμογήν είς έδρας και άλλα έπιπλα 
καί εργαλεία ώς κοσμήματος.

Όμματούάλια. Τήν επίνοιαν αυτών δφείλομεν είς τόν 
εκ Φλωρεντίας Σαλβίνον, περί τό I 3ΐ 7.

Μανδύαι. Τό άρχαιότατον τούτο ίμάτιον ήτο έν μεγάλη 
χρησει παρα τοίς Έλλησιν. Οί δέ Ρωμαίοι άπεδέχθησαν αυτό έπι 
των αύτοκρατόρων.

Πλαγγόνες (κούκλαι). Ησαν γνωσταί παρά τοίς ®Έλ- 
λησι*  παρά δέ τοίς Γάλλοις όδοντοϊατρός τις ’Ιωάννης Βροχέ, ζή- 
σας τόν ιγ . αιώνα, νομίζεται ό εφευρέτης τών πλαγγόνων. Βαθύ- 
τερον όμως έρευνήσας, ίσως ήθελεν εύρει τις τά άθύρματα ταύτα 
σύγχρονα τοίςκούφοις καί άδυνάτοις χαρακτήρσίν. ΓΌθεν ή άρχή 
αυτών είνε πολλφ άρχαιοτέρα*  άνατρέχει είς τήν σύστασιν τών 
πρωτοτύπων κοινωνιών,

Μαροκίνον. Ούτως ονομάζονται τράγων ή αιγών δέρματα, 
τά οποία, έξεργασθέντα, χρωματίζονται διαφόρως’ ή λέξις άπό 
του Μαρόκου, πόλεως έν Βαρβαρία, δπου έφευρέθη ή εξεργασία 
τού Μαροκινού.

Τό νεκροταφείον τής έν Σμύρνη όρθοόόςου 

κο'νότητος.

Τέλος πάντων μία τών πρωτίστων αναγκών τή; πόλεως ημών ε- 
θεοαπεύθη και πριν άπέλθωμεν είς τάς αιωνίους μονάς γνωριζομεν 
πού θά έγκαταλείψωμεν τόν προσφιλέστατον ημιν σύντροφον, το 
σώαα. Γνωοίζομεν δτι ένκαταλείΦθέν άφ’ημών και άποσυντιθέμε- 
νον είς τά ές ών είχε συντεθή δέν θέλει δηλητηριάζει διά τής άπ 
αύτού έκπεμπομένης άποφοράς τούς έν τή πόλει οίκουντας, αλλ δτι 
θά άναπαύηται έν παραδεισφ σκιερώ και δενδροφύτφ, άναμένον τήν 
επίσημον φωνήν τού Πλάστου του, δπως και αύθις συνενωθέν μετά 
τής έαυτού ψυχής παρουσιασθή ενώπιον τού άδεκάστου Κριτού τήν 
ήαέοαν έκείνη ν τήν μεγάλην καί επιφανή, τήν ήμέραν τής κρίσεως. 
«’Αμήν άμήν λέγω ύμΐν, δτι έρχεται ώρα και νύν έστιν, δτε οί νε
κροί άκούσονται τής φωνής τού υιού τού θεού καί οί άκούσαντες ζη- 
σονται (Ίωαν. V. 25)» άναβοα ό’Ιησούς διά τού Εύαγγελιστού. 
«Πιστεύω είς ενα θεόν ........ καί είς ενα Κύριον Ίησούν 
Χριστόν τόν............... και πάλιν έρχόμενον κρΐναι ζώντας και νε
κρούς » λέγομεν καθ’ έκάστην, ώς χριστιανοί προσευχόμενοι.

θ’ άποκτήσωσι λοιπόν και πάλιν τό άγαπητόν αυτών σώμα, 
άλλά θ’ άποκτήσωσιν αυτό άφθαρτον καί άθάνατον, δεδοξασμένον, 
ισχυρόν καί πνευματικόν, δσοι φυλάξωσι τήν πίστιν άμώμητον και 
ποιήσωσι τά άγαθά.

Τήν 7ην τού μηνός ’Ιουνίου, ήμέραν Κυριακήν, άπό τής έκτης 
εσπερινής ώρας, οί έν Σμύρνή ορθόδοξοι διηυθύνοντο καθ’ομίλους, 
είτε πεζή είτε εποχούμενοι, πρός τό μέρος τού Νεκροταφείου. Περί 
δέ τήν εκτην καί ήμίσειαν πλήθος άπειρον είχε συρρεύσει εις τό 
μέρος εκείνο, δτε, έν τφ μέσφ τών απειροπληθών φιλοθεαμόνων 
διεκρίθησαν ή Α. Μ. ό Πρώην ’Αλεξάνδρειάς Κ. Καλλίνικος, 
δστις κατά συγκυρίαν διήρχετο έντεύθεν έπανακάμπτων ες 4 Ιεροσο
λύμων, ή Α. Σεβ. ό Μητροπολίτης Σμύρνης Κ. Μελέτιος και η Α. 
θεοφιλία ό ’Επίσκοπος Μυρέων Κ. Κύριλλος, συνοδευόμενοι υπο τού 
υποδεεστέρου Κλήρου καί τής χορείας τών άρχιψαλτών τής πόλεως

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Α'. Τεύχ. Γ. 43
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ήμών. Μέλη τινά της δωδεκαμελοΰς επιτροπής καί ή επί τών έργα*  
σιώντοΰ Νεκροταφείου έφορία παρισταντο*  οί ψάλται έψαλον τδν ύ
μνον της ΰπεραγίας Θεοτόκου, ή δέ Α. Μακαριότης, ό ποώην Αλε
ξάνδρειάς, τή παρακλήσει τοΰ Σ. Μητροπολίτου Σμύρνης, φέρων 
τήν μικράν ιερατικήν στολήν, έποιήσατο Ευλογητόν. Ψαλλομένης 
δέ τής έπί τούτφ ίεράς ακολουθίας, ό άρχιτέκτων Κ. Ξ. Λάτρης 
συμπαριστάμενος, διηυθέτει τά τής καταθέσεως τοΰ θεμελίου, δν- 
πιρ εν τφ μέσφ τών ύμνων και τής συγκινήσεως τών περιεστώ- 
των ίθηκαν έν τώ οίκείφ τόπφ. Με:ά τδ τέλος τής τελετής 
έ ίεροκήρυξ Σμύρνης Κ. Δωρόθεος έξεφώνησε κατάλληλον λογί- 
δριον, μεθ’ δ ό μέν 'Άγιος Μυρέων έρράντισε διά τοΰ ύδατος τοΰ ψα- 
λέ,τος αγιασμού τδν περιεστώτα λαόν, οί δέ ψάλται έψαλον τδν ύ
μνον τής A. Α. Μεγαλειότητας τοΰ Σουλτάνου, τοΰ πλήθους ζητω
κραυγάζοντας επανειλημμένος.

Τή διαταγή και έπιμελεία τοΰ αρχιτέκτονας κ. S. Λάτρη είχε 
κατασκευασθή έν τφ θεμελίφ λίθφ κοίλωμά τι, ένθα έτέθη μολύ- 
βδινον κιβώτιον ερμητικώς κεκλεισμένον, έντδς τοΰ όποίουέβλήθη- 
σαν τά έςής: Ψήφισμα τής ένταύθα Γρ. κοινότητας, σχετικδν τοΰ 
άνεγειρομένου Νεκροταφείου, έπί μεμβράνης γεγραμμένον, τδ σχε- 
διαγράφημα τοΰ Νεκροταφείου και τοΰ Ναού αυτού έπι λινού υ
φάσματος φερενικείφ περικεχρισμένου, και άνά εν φύλλον δλων 
τών ένταύθα έκδιδομένων έφημερίδων πρδς κατάδειζιν τής παρούσης 
εποχής εις μεταγενεστέρους χρόνους.

Τδ μέτρον τούτο τοΰ Κ. Λάτρη, γενόμενφν κατ’ άπομίμησιν τών 
έντή εσπερία Ευρώπη κατοικούντων λαών, έχει μεγάλην τήν ση
μασίαν ύπδ ιστορικήν έποψιν, διότι χρησιμεύει ώς βοήθημα καί 
τεκμήριου ούχί τυχαϊον τοίς έπιγιγνομένοις.

Τέλος πάντων ή έκτασίς του Γρ. Νεκροταφείου, αί διακοσμού
σα». ήδη αύτδ δενδροστοιχίαι καί ή γνωστή φιλοκαλία τοΰ αρχιτέ
κτονας Κ. Λάτρη παρέχουσιν ήμιν τδ ένδόσιμον ινα πιστεύωμεν, ό
τι μετ’ ού πολύ θέλομεν ίσως έχε», ενταύθα αναπαυτήριου επίγειον 
πεδίου παραπλήσιου τοΰ Ήλυσίου ώς πρδς τήν καλλονήν, άλ
λά.......... Τδ λαμπρόν τούτο ενδιαίτημα, τδ κοινόν τούτο τοίς βοο-
τοϊς έντευκτήριον άπόλλυσι παν θέλγητρου έν τή ασθενεί ήμών δια-

νοί? και παρίσταται ήμϊν ψυχρότατο*  και λίαν φοβερόν οσάκις άνα- 
λογισθώμεν, οτι όςιείλομεν κατ’ανάγκην, ϊνα συναντήσωμεν αυτό 
ώς σήμα σταδιοδρομίας,ώς σταθμόν μεταβατικότητος κατά τήν μα- 
ταίαν, τήν άσημο*  μέν,πλήν ίπίμοχθον τών γηγενών οδοιπορίαν !!Ι 
Ώ ! εινε φορητόν, διότι εινε άναποφευκτον....... !

Τών παρατιθεμένων εικόνων ή μέν άνωθι παριστμ το σχεδιαγρα 
φημα τοϋ *Ναοϋ  τοϋ Νεκροταφείου, ή δέ όπισθεν τό εμβαδόν αύτοϋ.
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Τίϊκή στοργή.
(Έκ τοΰ Γερμανικού ύπδ Γ. Β.)

Πρώσσός τις αξιωματικός, δστις ητο πολύ πλούσιος και έξ εύγε- 
νους οίκογενείας, έχρημάτισε πολύν καιρδν ώς συλλογεύς ςρατύά εις 
τήν Ούλμην. Τέλος διετάχθη να έπιστρέψ^ είς το τάγμα του, καί 
ευθύς ήτοιμάζετο πρδς οδοιπορίαν.

Περί τήν εσπέραν τής παραμονής τής άναχωρήσεώς του άνηγ- 
γέλθη παρ’ αύτφ νέος τις, ΐνα έγγραφή ώς στρατιώτης. Πτο εύ- 
φυής, έφαίνετο εύπαίδευτος και καλός’ άλλ’ αμα παρουσιασθείς έμ
προσθεν τοΰ αξιωματικού, έτρεμε σύσσωμος. 'Ο αξιωματικός άπέ- 
δωκε τούτο είς τήν νεανικήν δειλίαν, και ήρώτησε, τί φοβείται’ «φο
βούμαι μήπως δέν με δεχθήτε» άπεκρίθη ό νέος, και έν ω έλεγε 
τούτο, έρρευσε δάκρυ έπί τών παρειών του. « Όχι δά, μοι εισθε 
παρά πολύ δεκτός μάλιστα. Διά τί νά φοβήσθε ;

« Επειδή τδ π ροτίμιο ν (καπάρον) τδ όποιον πρέπει νά ζητήσω, 
θέλει σάς φανή βεβαίως πολύ. »

« Και πόσα ζητείτε ; »
« Δεινή άνάγκη μέ αναγκάζει εκατόν τάλληρα νά ζητήσω, και 

θά είμαι ό δυστυχέστερος τών ανθρώπων, έάν άρνηθήτε νά μοι δώ- 
σητε τόσα πολλά. »

« Εκατόν τάλληρα εινε τφ δντι πολλά’ άλλά σύ μοι άρέσκεις’ 
πιστεύω δτι θέλεις έκτελεΐ τδ καθήκον σου, και έγώ δέν θέλω νά 
διαπραγματεύωμαι μετά σού. Εδώ εινε τδ άργύριον’ αύριον άναχω- 
ρούμεν άπ έδώ. »

Ήρίθμησε τά εκατόν τάλληρα*  ό νέος ήτο παράφορος ύπδ χαράς 
παρεκάλεσε μετά ταύτα τδν άξιωματκδν νά τφ δώσ7| τήν άδειαν νά 
ύπάγη μίαν άκόμη φοράν είς τήν οικίαν του, ΐνα έκπληρώση ιερόν τι 
χρέος*  μετά τινα λεπτά ύπεσχέθη νά ή/ε πάλιν έκει. Ό αξιωματι
κός έδωκε πίστιν εις τδ λαμπρδν αύτού πρόσωπον και άφήκεν αύτόν 
νά ύπάγη. Άλλ’ επειδή εις τδν τρόπον τού νέου παρετήρησέ τι ιδι
αίτερον, τδν ήκολούθησε κρυοίως μακρόθεν, ΐνα πληροφορηθή πού 
έμελλε νά ύπάγη. Είδεν αύτδν. κατ’ εύθεΐαν είς τδ δεσμωτήριον νά 

θπου εκρουσε και είσήλθεν. Ό άξιωματικδς είσήλθεν ομοίως
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καί παρετήρησε παν, δ,τι συνέβη και τί είχε παρακινήσει τδν ^έον 
νά εγγραφή ώς στρατιώτης.

Ό πατήρ τοΰ νέου έκάθητο είς τδ δεσμωτήριον έν^κα χρέους έξ 
εκατόν ταλλήρων, τδ οποίον αύτδς δένήδύνατό νά πλήρωσή.‘Ο Γιος 
διά τούτο ειχεν άπογραφή ώς στρατιώτης, ίνα έλευθερώση αύτδν με 
τδ προτίμιον (καπάρον). 'Άμα έλθών εί; τδ δεσμωτήριον, συνωμί- 
λησε μετά τοΰ επιστάτου και κατέθετο είς αύτδν τά εκατόν τάλλτοα. 
Επειτα έσπευσεν είς τδν πατέρα του, έπεσεν είς τδν τράχηλόν του 

καί άνήγγειλεν είς αύτδν τήν ελευθερίαν του.
‘Ο αξιωματικός ήκολούθησεν αύτδν καί είδε τδν σεβάσμιον γέ

ροντα, οστις έθλιβε τδν υιόν του είς τήν καρδίαν του καί μέ τά δά
κρυα τδν έβρεχε, χωρίς νά είπη λέξιν. Δέν ήδύνατο νά δεχθή ή 
ψυχή του ώστε εις τόσον καλδς υίδς νά πωλήση τήν έλευθερίαν του’ 
όια τούτο έπροχώρησε και εΐπεν είς τδν γέροντα.

« Εσο ήσυχος ! εγώ δέν θέλω νά σέ στερήσω δνα τόσον καλόν 
υιόν αφες με νά λάβω μέρος είς τδ εύγενές αύτοΰ έργον, εινε ελεύ
θερος. Δέν μετανοώ διά τδ ποσδν τδ όποιον αύτδς τόσον καλώς με- 
τεχειρίσθη. w

Ό πατήρ καί ό υίδς έπεσον είς τούς πόδας αύτοΰ. Ό υίδς όμως 
παρεκάλεσε τδν αξιωματικόν νά παραύάβη αύτδν μεθ’έαυτοΰ, και 
εΐπεν δτι δέν θέλει νά ζημιώση ενα τόσον καλόν κύριον άλλ’ ό με
γαλόψυχος άνήρ έπιμείνας είς τδ νά μένη ό υίδς παρά τφ πατρι αύ
τοΰ, συνώδευσε και τούς δύο άπδ τοΰ δεσμωτηρίου είς τήν οικίαν 
των και άνεχώρησεν άπδ τής Ουλμης εύχαριστημένος, επειδή συν- 
ησθάνετο δτι κατέστησεν εύτυχείς δύο άνθρώπους.

Περί φωταγωγικών έντόμων.
(’Εκ τοΰ Γαλλικού ύπδ A. Κ*)

ΕιΟη τινά εντόμων έχουσιν, ώς γνωστόν, τήν παράδοξον άν^ξή- 
γητον ιδιότητα τοΰ νά δίδωσι φώς έν τη σκοτί^. Τά είδη τών έν
τόμων ταΰτα εΐνε άπειρα. Υπάρχουν είς τήν θάλασσαν ιχθύες 
φωταγωγικοί, καθώς είς τήν ατμόσφαιραν ζωύφια φωταγωγικά. 
Οί Ινδοί προσκολλοΰυ τά έντομα ταΰτα έπι τής κεφαλής ή έπι τοΰ 
στήθους αυτών, καί δια τοΰ τρόπου τούτου φωτίζουν τάς κατοικίας 

1

των. Πυγολαμπίδες τίνές έπαρκοΰν δπως φωτίσουν δωμάτιόν τι η 
τεχνουργείον, ή δέ κυρία Μεριάν έσύνθεσε τά λαμπρά αύτής σχέδια 
τών χρυσαλλίδων τοΰ Σουρινάμ ύπδ τδ φώς τών έντόμων τούτων.

Ίίκουσα νέον τινά ’Ινδόν, οστις εΐχε περιηγηθή τας παρα την 
έκβολήν τοΰ Γάγγου ποταμού παρακ-ιμένας νήσους, νά διηγήται 
τεράστια περί τών ζωυφίων τούτων. ’Επλεομεν, ΛέγεΧ^, θερινήν 
τινά νύκτα παρά τάς δχθας τοΰ ποταμού, ή δε λέμβος ημών οδη- 
γουμέντϊ ύπδ τεσσάρων κωπηλατών έσχιζε έλαφρώς τά άφρίζοντα 
υδατα. Ούδέποτε καθαρώτερος ούρανδς ειχεν άναφανή εις τάς έρη
μους πεδιάδας*  δ αήρ ήτον αρωματισμένος έκτης ευωδίας τών ρο
δέων, αϊτινες έν είδε», στεφάνων παρετείνοντο περί τήν όχθην τοΰ 
ποταμού*  τδ παν ήτο ήρεμον, τδ παν σιωπηλόν. Ενώ ο περιη
γητής έκθαμβος παρεδίδετο είς τάς συγκινήσεις αύτοΰ, οί δέ ναύται 
διεύθυνον τήν λέμβον του πρδς τήν όχθην, αίφνης βλέπει τά οένδρα 
ατινα τδν περικυκλοΰσι χρωματιζομενα ύπδ κυανόλευκου φωτός 
καί οίονεί πληρούμενα έκ κρυστάλλων και έκ διαφανών οπωρών. Οι 
κρύσταλλοι ούτοι έλάμβανον όλους τούς χρωματισμούς τού ούρανίου 
τόξου*  ποτέμέν ήσαν κυανοί, ποτέ δέ ροδινοί’ ένιοτε εσούνοντο καί 
όλόκληοος ή νήσος έπανήρχετο εις τδ σκοτος. Μετ ολίγον όμως 
πληθύς σπινθήοων ύώουτο πανταχοθεν και έολεπέ τις αυτους να 
άναβρύουν έκ τών δένδρων, νά πίπτουν εις χρυσήν βροχήν, να 
άνοεθοΰνται είς δράγματα κυανά, ή νά έκτυλίσσωνται εις τήν ατ
μόσφαιραν έν είδει άνθοδέσμης λαμπρού πυροτεχνήματος. ‘Ο η- 
μέτερος περιηγητής ακίνητος είς τήν θέαν τοσούτων θαυμάσιων, 
ένόμιζε τδν εαυτόν του μετακομισθέντα είς τόπον μυθώδη κάί εφο- 
βείτο νά προσέγγιση τήν μαγευτικήν ταύτην άκτήν, έπισκεφθεΐσαν 
μόνον ύπδ τών ηρώων τοΰ Τάσου ένθα αι ηοοναί του έρωτος έπε- 
αεοον τήν λήθην τών θελγήτρων τής πατρίδος. Πλήν οί κωπηλά- 
ται διεσκέδασαν μετ’ ού πολύ τήν αύταπάτην ταύτην, λέγοντες ότι 
τά φαινόμενα ταύτα άνενεοΰντο καθ’ έκάστην νύκτα είς τήν αύτήν 
έποχήν καί ότι προήρχοντο ύπδ πτερωτών έντόμων, ατινα ή φύσις 
εύηρεστήθη νά περιβαλη διά φωτός.

Ού μόνον τά φωταγωγικά ζωύφια παρέχουσι τδ θέαμα τούτο εις 
τά θερμά κλίματα, άλλά πολλάκις βλέπομεν έκ τοΰ βάθους τών 
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έλατών αϊτινες π-ρικυκλόνουν τήν κορυφήν τών ’Άλπεων, νά έγεί- 
ρωνται φωσφορικά νέφη, άτινα διασχίζο,τα τήν ατμόσφαιραν πολ
λαπλασιάζοντας. ώς οί σπινθήρες πυρκαϊάς. Οί σπινθήρες ούτοι κα· 
λύπτουσι τήν χιόνα καί φωτίζουν τας παγωμένας κορυφάς τού ο
ρούς, εις τροπον ωττε θά ένομι^ετις αυτάς ουράνιον τόςον, οί α
σταθείς χυματίσμοί τού όποιου χάνονται είς τδ έπάπειοον.

‘Ο φωσφορισμός τής θαλάσσης ύπήρξε διά τούς ©υσιοσκόπους 
αντικείμενου βαθείας μελέτης. Ποτέ μέν ή Επιφάνεια τού ωκεανού 
απαστράπτει καθ ολην αυτού την εκτασιν ώς αργυρά οθόνη ήλεκ- 
τρι^ομένη εν τή σκιά, ποτέ οε τα κύματα παριστώσι τδ θέαυ,α ©λε- 
γομένης πεδιάδας έκ θείου καί ές ασφάλτου. Ό Βερναρδινος Σαίν- 
Πιέρ περιέγραψε τά αναρίθμητα εκείνα άστρα, άτινα φαίνονται ώς 
νά αναύυουν εκ του βαθβυς τωνυΟάτων’ φυσιοδίφαι τινές διεπραγ- 
ματεύθησαν μ.ετα θαυμασμού περί τών ©λεγομένων εκείνων όγκων, 
οΐτινες κυλίονται ύπδ τών κυμάτων ώς ύπερμεγέθεις εουθραί σφαί- 
ραι. ‘Ο Κοκ, ο Λαβιλαροιέρ και ό Βάνκ πάρετήρησαν φωτείνάς πυ
ραμίδας, λαμπρούς πυροστροβίλους, φλόγας ύψουμένας ώ; μετέωρα 
έκ τών κυμάτων καί συγχεομένας έν τφ όρίζοντι μετά τής ύπαυγείας 
τού ουρανού. Τά φαινόμενα ταύτα άπεδόθησαν διαδοχικούς είς τδν 
άσφαλτον, τδ φώσφορον, τδν ηλεκτρισμόν’πλήν ή αρχή αύτών εινε 
παραδοξοτέρα*  προέρχονται δηλαδή έξ οργανικών δντων, αί πο
λυπληθείς πατριαί τών όποιων πληρούν τάς αβύσσους δλων τών θα
λασσών, άπδ τών πόλων μέχρι τού ισημερινού.

Ό Πέρων (*)  ύπήρξεν ό πρώτος δστις λεπτομερώς περιέγραψε 
τήν ποικιλίαν, τάς έςεις, τδ άλλόκοτον σχήμα καί τδν χρωματι
σμόν τών εντόμων τούτων. Ποτέ μέν λαμβάνει τά χρώματα τής 
ποιήσεως, όπως παραστήση τά ίστιοειδή εκείνα ζωύφια άτινα εφο
διασμένα ώς τά μονόξυλα μέ διαφανές ιστίου κινούνται εις τήν επι
φάνειαν τής θαλάσση:, ένθα βυθίζουν απείρους κυανάς κώπας· 
ποτέ οέ εκπλήττει τήν φαντασίαν ήμών δεικνύων τά διαφανή εκείνα 
ως τδν κρύσταλλον βεροειδή, τά όποια διαλύοντα τδ ©ώς καί κι- 
νούντα ταςκροσσωτάς αύτών μεμβράνας ομοιάζουν μέ πρίσματα,

(*)  Πλους είς Αυστραλίαν Σελ. 43, 44 καί 1 46. 

ένθα ό 'Ήλιος αντανακλάται μεθ’ δλης αύτού τής μαρμαρυγής. 
Είς τήν κατάστασίν ταύτην εμφανίζονται ώς νά ήσαν κεκαλυμμένα 
ύπδ μυρίων κυματοειδών ιρίδων, αϊτινες διασταυρούνται καί πολ- 
λαπλασιάζονΐαι είς πάσαν αύτών χίνησιν. Πλησίον αυτών τά 
φυσιφόρα αναπτύσσουν έπί τών κυμάτων τούς έκ ρουβινίων καί 
όπαλλίων πυροςροβίλους αυτών ύποβας-αζομένους ύπδ άερίων σφαι
ριδίων, ενώ οί ένυδροπλεύσται άπλόνουν τά διαφανή αυτών μέλη 
όμοιάζοντα τά φύλλα τού κισσού. Είς τάς ήσύχους δονήσεις τών 
κυανών καί ροδίνών αύτών στελεχών θά έξελάμβανί τις αυτούς 
ώς στέφανον άνθέων, δστις αναπτύσσεται είς τήν πνοήν τών ζεφύ- 
οων. Έάν δμως λεία τις ύποπέση είς τήν παγίδα ταύτην, πά- 
ραυτα τδ φυτδν έμψυχούται, τήν περιτυλισσει, τήν συλλαμβάνει, 
καί αναρίθμητοι γλώσσαι όρμού^ έκ τών τρυφερών τούτων φύλλων, 
άτιναχρησιμεύουν είς τδ νά τούς προστατεύσουν.Τοιουτοτρόπως ζώ
σιν οί γλαύκοι, τά πυρόσωμα, καί άλλα φωταγωγικά ζωύφια, τδ δέ 
περίεργον εινε δτι δλα τά είδη ταύτα κεκοσμημένα τήν ήμέραν ύπδ 
τών ζωηροτέρων χρωμάτων αναφλέγονται είς τήν επάνοδον τής 
νυκτδςκαί ή θάλασσα τεταραγμένη δέν προσφέρει άλλο τι, ειμή τδ 
θέααα έκτεταμένης πυρκαϊάς. Διαρκουσών δέ τών τερπνών νυ
κτών τού θέρους, όπόταν τά πλοία ολισθαίνουν ησύχως έπι τών 
©ώτεινών κυμάτων, ό ναύκληρος έντρομος παρατηρεί τάς φλόγας, 
αϊτινες άναβρύουν πέριξ αύτού καί αί όποϊαι έπεκτείνονται ώς ε
κείνοι τού $δου είς τά κενά καί απέραντα διαστήματα.

'Αρχαίος τις περιηγητής περιέγραψεν εικόνα τοσούτον θελκτικήν 
περί τών αποτελεσμάτων τών φωσφορικώt τούτων λάμψεων, ώστε 
δέν δυνάαεθα είμή νά σκιαγραφήσωμεν αύτήν. Διηγήται δτι ειδεν 
είς τά παράλια ττ,ς Γουινέας μαύρους λαούς οΐτινες πλανώνται άδια- 
κόπως είς τάς οχθας τής θαλάσση:. Περί λύχνων άφάς αί νεάνιδες 
συναθροίζονται καί απέρχονται πρδς αλιείαν. Βλέπει τις αύτάς είς 
τδ φώς τής σελήνης νά καλυμβώσι, σχίζουσαι δέ όρμητικώς τά κύ
ματα νά διαγράφωσι μάκρους αύλακας φωτός. Έπί κεφαλής φέρου- 
σι καλάθια ψιαθόπλεκτα κομψώς περιπεπλεγμένα,καί είς τάς χείρας 
αύτών καλάμιον χρησιμεύον ν’ αποσπά τά όστρακόοερμα και να 
συλλαμβάνη τούς ιχθύς. Είς τήν επιστροφήν, αί μεν στιλβουσαι εκ 
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τών φωσφόρων τής θαλάσσης, προχωρούσι πρδς τούς συζύγους των 
χαΐ φέρουσιν ύπερμεγέθεις αστακούς καί φοβερούς ρινοβάτους, άλλαι 
δε χύνουσιν έπί τής χλόης τά εαυτών κάνιστρα πλήρη δστρακοδέρ- 
[αων και λάμποντα εκ μυρίων λάμψεων. Πολλάκις τραγφδούσαι, 
σχηματίζουν χορούς πέριξ τών αγροτικών αύτών καλυβών, αί δέ 
φλόγες, αΐτινες τάς περικυκλόνουν, είνε ό μόνος στολισμός και ή 
μόνη αύτών ένδυμασία.

Ουτω ή φύσις άνάπτει έν -ώ μέσφ του νερού πυρ, τδ όποιον τά 
υδατα δέν δύνανται νά σβύσουν : Τδ φωσφορικόν τούτο πυρ διαλάμ
πει π/.ην οέν θερμαίνει, εκτείνεται αλλά δέν καταστρέφει, φθείρε
ται οε ανευ έλλείψεως τροφής. Αύτη χορηγεί τήν ζωήν εις τδ φώς, 
καθώς την χορηγεί είς τήν αργιλλον, ή δέ άφειδία αυτής είνε με
γίστη, καθότι κοσμεί διά τών λαμπρότερων ακτινών τά εντελή σώ
ματα ποταπών εντόμων. Τά έντομα ταύτα έςερχόμενα έκ τών χει- 
ρών της δέν έγκατελείφθησαν απεναντίας φαίνεται οτι ή φύσις έξ- 
ηντλησε δι αυτά δλους τούς συνδυασμούς θείας διανοίας. Ούτω λ.χ. 
αι φηπίαι όπως σωθούν έκ τών καταδιωγμών τών έχθρών των βυ
θίζονται εις τά κύματα μαύρης μελάνης, τήν όποιαν εκχέουν πέριξ 
αυτών, ενώ αί μέοουσαι διά στιγμιαίας συγχωνεύσεως διαλύονται, 
καθώς τδ κύμα δπερ τάς περικυκλόνει, είς διαφανές ρευστόν, μόλις 

οε γεινουν αόρατοι, ενεργούν, κινούνται, προσβάλλουν τήν λείαν 
των και αιφνιδίως αναφαίνονται ώς τόσοι πεπυρωμένοι άνθρακες , οΐ
τινες εκουσίως ανάπτουν ή σβύνονται. Μολονότι τδ των μυώνων αύ
τών σύστημα εινε άγνωστον, ή δέ έδρα τής αναπνοής των δέν άνε- 
καλύφθη είσέτι, έκτελούν έν τούτοις ταχείς ελιγμούς και προσβάλ
λουν ιχθεις, ο έλαχιστος τών οποίων ευκόλως θά έοόνευεν αύτάς ά
νευ τής διαφωνίας και ρευστότητος ταύτης.

Ενώπιον τών φαινομένων τούτων πρέπει νά όμολογήσωμεν τήν 
ημετέραν αμάθειαν, ή νά σχηματίσωμεν σύστημα τι δπερ ισοδύνα
με ι με την έςομολόγησιν τής άγνοιας ήμών, αλλά τδ οποίον δύνα
ται πολλάκις νά μάς όδηγήση είς τήν άλήθειαν. 4 Η φύσις έκαμε 

το^ όπως στολίση τά ποιήματα αυτής’ διένειμεν αύτδ 
είς τδν ουρανόν, είς τήν γήν και είς τά υδατα, καί είνε παντού άνε - 
ξάντλητος πηγή γονιμότητος καί άφθονίας. Προ πάντων τδ άνέ- 

θεσεν είς τάς χεϊρας τού άνθρωπον, δστις μόνος δύναται νά τδδια- 
τηρήση καί νά τδ διαδώση. Τό στοιχεϊον τούτο τδν κατέστησε βα
σιλέα τήν γής καί κάτοικον δλων τών μερών. Τδ πύρ χρησιμεύει 
εις τάς ήδονάς καί είς τάς άνάγκας αύτού. Αύτδ περιχρυσώνει τά 
σπαρτά καί προπαρασκευάζει τήν τροφήν μας’ άνηρτημένον δε εις 
τούς θολούς τών δωματίων μας φωτίζει τάς έσπερινάς ήμών συνα- 
ναστροοάς. Πλήν ό άνθρωπος άπηυδισμένος έκ τοιούτων ευεργε
σιών, ήθέλησε νά διαδηλώση τήν μεγαλοφυιαν*  αύτού διά τής 
καταστροφής καί νά γείνη, ώς ό Ζευς του μύθου, κύριος τού κε
ραυνού πρδς ζημίαν τών όμοιων του. Τδ πύρ έξήλθε μετά τής ζωής 
έκ τών χειρών τού πανσόφου Δημιουργού, νύν δε έκτινασσεται 
άπδ τάς ίδικάς μας φέρον τδν θάνατον καί τήν καταστροφήν. 4 Η 
αρχή τής τρομεράς ήμών εξουσίας συνίσταται είς ολίγον νίτρον 
μεμιγμένον μετά άνθράκων. Ή έποχή τής ανακαλυψεως ταυτης 
έπέχει σημαντικήν θέσιν είς τά χροΜκά τής επιστήμης καί τής 
ιστορίας. ‘Γπήρξεν ωφέλιμος είς τδ άνθρώπινον γένος, δπερ άπήλ- 

λαςεν έκ τών καταχρήσεων τής υλικής βίας. Εφο;ευσε τον φεου
δαλισμόν καί μετεβίβασε βαθμηδόν τήν ίσχύν είς τήν διάνοιαν’ 
δυστυχώς δμως έξωστράκισεν έκ τής γής τάς άρχαίας άρετάς καί 
τδ ίπποτικόν θάρρος, δπερ είχε πληρώσει τήν γήν ήρώων τε καί 

ημιθέων.

Νεκροταφεία ή κοιμητήρια

Οί Γάλλοι τά νεκροταφεία καλούσΐ C i Ill C t i 6 Γ β S εκ τής η- 
μετέρας λέξεως κοιμητήριον, ήτις καί χριστιανιχώτέρα και 
είκονικωτέοα είνε. Λέγει δέ που καί ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος’ 
«Διά τούτο καί ... . κοιμητήριον ώνόμασται, ϊνα μάθης δτι οί 
τετελευτηκότες καί ένταύθα κείμενοι ού τεθνήκασιν, άλλά κοιμών- 

ται καί καθεύδουσι.»
* Η χρήσις τών κοιμητηρίων δέν είνε άρχαιοτάτη. Παρά τοίς 

άρχαίοις Ελλησιν οί νεκροί έθάπτοντο συνήθως εκτός τής πόλεως, 
διότι έπίστευον, δτι ό έντδς τής πόλεως ενταφιασμός έμίαινε τους 
ζώντας. Οί έν Άθήναις γαιοκτήμονες ένεταφιάζοντο συνήθως εις τα
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κτήματα αυτών, καί διά τούτο άπαντώμεν τάφους έν αγροί; · Συ
χνότατα όμως οί τάφο*,  ίδρύοντο παρά ταΐς οδοί; καί πλησίον τών 
πυλώνων τής πόλεως’ π. χ. ό τάφος τού θουκυδίδου ήτο πλησίον 
τών Μελιτίδων πυλών. Οί έν πολεμώ πίπτοντες έκηοευοντο έν Ά- 
θήναι; δημοσία».; δαπάνα*.;  είς τδν έξω Κεραμε’.κδν παρά τή όδφ τή 
φερούστ, είς Ά>αδημίαν. Οί τάφο», ώνομάζοντο καί θήκαι, μνήματα, 
μνημεία, σήματα, καί έθεωρούντο ώς ιδιωτική ιδιοκτησία, άνήκουσα 
άποχλε*.στ».κώς  είς τού; οίκους τών ένταφισζομένων. ΙΙαρά τοίς ‘Ρω
μαίο·.; ομοίως οί τάφοι ίδρύοντο άλλοτε είς τάς έξοχά; ή παρά ταίς 
όδοίς, καί άλλοτε είς κήπον άνήκοντα είς τδν άποθανόντα ή άγο- 
ρασθέντα διά τούτο. Οί πρώτοι χριστιανοί έθαπτόν τούς νεκρούς 
εις τάς κατακόμβας’ κατά δέ τδν τρίτον αιώνα καθιερώθησαν πρδς 
τοΰτο γήπεδα χωριστά κείμενα πλησίον τών εκκλησιών. Βραδύτε- 
ρον έχορηγήθη είς τινας τδ προνόμιον τού νά θάπτωνται έντδς τής 
εκκλησίας. Άλλά τούτο τδ έθιμον γενικευθέν μετά ταύτα, πρδ 
ενός αίώνος έξέλιπεν είς τούς Παρισιού; καί είς τά^ λοιπά; πόλεις 
τής Γαλλίας, διάλογους υγείας.

Κατά τούς γαλλικούς νόμους δθεν οί νεκροί πρέπει νά θάπτων
ται μόνον είς τά νεκροταφεία, έκτδς τών εκκλησιαστικών αξιωμα
τικών, οϊτινες θάπτονται είς τά υπόγεια τών εκκλησιών, καί τών ιδι
ωτών, δσοι άδεία τής κυβερνήσεως θάπτονται εις τά κτήματά των.

Τδ I 5 άρθρον τού ψηφίσματος τής 23 τού μηνδς prairial (χλο- 
ηφόρο;} έτος 1 2ον δεν έπιτρέπει άλλην ύποδιαίρεσιν έν τοίς νεκοο- 
ταφείοι; ειμή τήν απαιτουμένην υπδ τή; διαφοράς τών θρησκειών. 
Αί επιτόπιο: αρχαί δύνανται, λαμβάνουσαι ύπ* δύιν τά έθιμα τού 
τόπου καί τάς διαθέσει; τών κατοίκων, νά άφιερώσωσιν ιδιαίτε
ρον μέρος τού κοινού νεκροταφείου πρδς ταφήν τών μή άνηκόντων 
τή καθολική θρησκεία καί τών αβάπτιστων παιδιών, τού αποχω
ρισμού τούτου ούκ έχοντος κατά βάθος ούδέν τδ υβριστικόν καί προσ- 
βλητικδν δι’ εκείνους, τούς οποίου; αποβλέπει. Άλλά τδ μέτρον 
τούτο δέν δύναται νά έκτανθή είς άλλην τάξιν προσώπων, οίον 
εις τούς αυτοκτόνου; καί είς τού; μονομάχου;.

Τά νεκροταφεία δέν πρέπει νά ίδρύωνται έν τφ περιβόλφ τών 
πόλεων καί κωμοπόλεων. Οταν πρόκηται κοινότης τις ή νά ίδρύση 

νεκροταφείον ή νά μεταφέρω αλλαχού τδ ύπαρχον, προηγούνται 
αύστηραί έξετάσεις, καθ’ άς οί γείτονες κτηματίαι τού προσδιο- 
ρισθέντο; γηπέδου δύνανται νά παρουσιάσωσί τάς παρατηρήσεις των 
καί νά άπευθύνωσι τάς αξιώσεις των είς τδ δημοτικόν συμβούλων, 
τδ όποιον οφείλε», νά γνωμοδότησή, καί εις τδν νομάρχην, ό όποιος 
προσδιορίζει τήν θέσιν τού νέου νεκροταφείου, δπερ δέν δύναται νά 
ίδρυθή είμή είς άπόστασιν 35—40 μέτρων τουλάχιστον άπδ τού 
περιβόλου τών πόλεων καί κωμοπόλεων. ’Άν ή άπόστασις αύτη δέν 
φυλαχθή, οί ενδιαφερόμενοι μδ'.οκτήτσ». δύνανται νά άναφερθώσιν 
εις τδ συμβούλων τής επικράτειας κατά τής άποφάσεως τού νομάρ
χου. ’Απαγορεύεται ή άνέγερσις οικοδομής καί ή δρυξις φρέατος 
τουλάχιστον εις άπόστασιν 4 00 μέτρων άπδ τού νέου νεκροταφείου, 
καί άπαιτείται άδεια διά νά αύξηθώσιν ή νά έπισκευασθώσι τά 
κτίρια τά ύπάρχοντα είς τήν ζώνην ταύτην· τά ύπαρχο ντα φρέατα 
δύνανται νά χωσθώσι μετά έξίτασιν καί άπόφανσιν τών πραγματο- 
γνωμόνων κατ’ αίτησιν τής τοπικής άστυνομίας καί άπόφανσιν 
τού νομάρχου. Οί διάφορο», ούτοι περιορισμοί, έπιβαλλόμενοι είς 
τούς ιδιόκτητα; χάριντής κοινής υγείας, δέν συνοδεύονται ύπ’ ού- 
δεμιάς άποζημιώσεω; ύεέρ έκείνων, οϊτινες ύφίστανται τούτους.

Τά νεκροταφεία εινε ιδιοκτησία τών κοινοτήτων. Οταν νεκρο- 
ταφείον τι έγκαταλειφθή μένει κεκλεισμένον, καί ούδεί; δύναται 
ούδεμίαν χρήσιν αύτού νά κάμτι έπί πέντε έτη μετά παρέλευσιν 
τών οποίων τδ γηπεδον δύναται νά έκμισθωθή ύπδ τή; δημοτική; 
αρχής*  άλλ1 ό έκμισθωτή; δύναται μόνον νά σπείρα καί νά φυ- 
τεύσ^ έν αύτφ’ τφ απαγορεύεται δέ πάσα άνασκαφή ή θεμελίωσίς 
νέων κτηρίων μέχρι νεωτέρας διαταγής.

Οί νεκροθάπται υπάγονται ύπδ τήν άμεσον έπαγρύπνησιν τή; 

δημοτικής άρχή;·

Σιβηρίας καταρράκταί.
Η Σιβηρία έχει σχήμα μεγάλου οροπεδίου, τδ οποίον άρχόμενον 

άπδ τών συνόρων τής Κίνα; καταβαίνει πρδς τδν παγετώδη ωκεανόν’ 
διδ πάντες οί ποταμοί αυτής έκβάλλουσιν είς τήν θάλασσαν πρδς 
άοκτον. Καί έν γένει μέν τδ ρεύμα κυλιέται αργόν επειδή δμως 
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κατά τινα μέρη ή κλίσις του έοάφους είνε μεγάλη και απότομος, τά 
ύδατα ταράσσονται, ή ταχύ:ης τού ρεύματος αυξάνει, τά κύματα 
άνυψούνται και ή βοή αυτών διαδίδεται πολύ μακράν.

"Οταν διαπλέων τις έπι λέμβου ενα τών ποταμών τούτων φθάση 
εις μέρος δπου σχηματίζεται καταρράκτης, καταλαμβάνεται υπό α
νησυχίας βλέπων μάλιστα τάς προετοιμασίας τών κωπηλατών. Καί 
δταν τής λέμβου πλησιαζούσης είς τόν καταρράκτην ή ταραχή τού 
ύδατος γίνεται τρομερωτέρα και άφρίζουσι τά κύματα, ή ανησυχία 
τού οδοιπόρου κορυφούται. Τότε ό πηδαλιουχών κυβερνήτης ανα
κράζει στεντωρείφ τή φωνή*  « ΚαΟήσατε ! » Ενφ δέ οί κωπηλάται 
σύρουσιν εντός τής λέμβου τάς κώπας, τό πρόσταγμα τούτο αντη
χεί' « Προσευχηθήτε ! » Τούτο άκούοντες κλίνουσι πάντες γόνυ εν
ώπιον εικόνος, ό δέ ναυαγωγός άναγινώσκει μεγαλοφώνως τήν προ
σευχήν. Μετ’ αύτήν οί έρέται άναλαμβάνουσι τάς κώπας και δοθέν— 
τος τού προστάγματος' « Μέ δλην σας τήν δύναμιν ! » κωπηλατούσιν 
άνενδότως. ’Αγωνία ακατανίκητος κυριεύει τούς πάντα; καθόσον 
πλησιάζουσιν είς τόν καταρράκτην. ‘Ο ναυαγωγός κάθηται είς τήν 
πρώραν κρατών λευκόν μανδύλιον συνεστραμμένον ως σχοινίον,δι’ού 
μεταδίδει τά προστάγματα, διότι ή φωνή δέν ακούεται μεταξύ τής 
τόσης βοής.Τέσσαρες ναύται διαχειρίζονται τούς οίακας προσέχοντες 
είςτά προστάγματα' έάν δέ ή διάβασις καταστή πλέον έπικίνδυνος, 
δύο ετεροι συντελούσι διά κώπης είς τήν κυβέρνησιν τού πλοιαρίου, 
ου τίνος ή πρώρα ανάγκη πάσα νά παρακολουθή άκριβώς τήν διεύ- 
θυνσιν τού ρεύματος, διότι άλλως καταποντίζεται.

Τον Ιούνιον κατέβαιναν τόν Ίενισσένην μεγάλης μέν λέμβου έ- 
πιβαίνων, άθλίας δμως κατασκευής' διό και ή ανησυχία μου ήτο 
διπλάσιά. "Οτε μετά γαλήνιον διάπλουν ήμερών τινων ήσθάνθ^μεν 
τό πρώτον κύμα, αί κώπαι άπεσύρθησαν και τό σκάφος ήρχισε νά 
κυμαίνεται. ‘Η ταχύτης τού ρεύματος ηύξανεν άδιακόπως, και τών 
κυμάτων ό πάταγος κατέστη φοβερός' Φρίκη κατέλαβε πάντας. Άλ
λ’ έπι τέλους διέβημεν. τά ύδατα δέν έβόϊζον πλέον, καί ό ναυα
γωγός καταβάς άπό τής πρώρας έσφόγγισε τό μέτωπον αυτού κα*  
είπε περιχαρής’ σΣάς συγχαίρω. » Και πάντες άνέκραξαν’ «Ευλο
γητός ό θεός ! » Έπευφημίαι δέ διεδέχθησαν πάραυτα τήν έπικρα- 
τήσασαν βαθεϊαν σιωπήν.

‘Η χαρά τών ναυτών ήτο φυσικωτάτη' διότι ή κατάβασις υπό τήν 
άψίδα ούτως είπεϊν εκείνην, μεταξύ δύο καθέτων βράχων,είς τό στε
νόν τών οποίων βαραθρούται τό ύδωρ και σέ παρασύρει ταχύτερον 
καί ίππου άφηνιωντος, εινε βεβαίως ό μέγιστος των κινδύνων’ Έάν 
δμως ή λέμβος δέν εινε ήναγκασμένη νά διαβή μεταξύ πολλών υφά
λων, τό δέ μέρος εινε βαθύ, ή διάβασις δέν Θεωρείται πολλά κιν
δυνώδης .

Τήν δ’ επιούσαν, ένφ έπλησιάζομεν είς Παδούν, ήτοι τόν τρομε
ρότερο? τών καταρρακτών, πολιόθριξ τις γέρων, τό έπάγγελμα ναυ
αγωγός, ήλθεν είς τήν λέμβον, και προέτρεψεν ημάς νά περιμείνω- 
μεν ευκραέστερον άνεμον και καιρόν πλέον ήσυχον ΐνα επιχειρήσω- 
μεν τήν κατάβασιν, τόσω μάλλον δύσκολον, δσφ έπρεπε νά διαβώ- 
μεν μεταξύ δύο βράχων κειμένων ούχι μακράν άπ’ άλλήλων. Έρ- 
ρίψαμεν λοιπόν τήν άγκυραν. Έγώ δέ άποβάς είς μικράν νήσον χλο- 
ερωτάτην, έστησα τήν σκηνήν μου. ‘Η φύσις ήτο λαμπρά, καί τήν 
βαθεϊαν σιωπήν διέκοπτον δφεις πολύστικτοι, οΐτινες φοβηθέντες τήν 
παρουσίαν μου έφευγον ερποντες μεταξύ τών ξηρών φύλλων τού πα
ρελθόντος φθινοπώρου. Μεταξύ τής ηρεμίας και έρημίας εκείνης δ 
νούς μου μέ άνενθύμισε τήν πατρίδα μου, καί τούς προσφιλείς μοι 
οικείους. ‘Η καρδίαμου κατεθλίβη διά τόν χωρισμόν’ τήν λύπην 
δμως αυτής έμετρίαζονή μεγαλοπρέπεια και ή γαλήνη τής φύσεως, 
ήτις αναγκάζει ήμάς νά εύχαριστώμεν τόν θεόν διά τάς ευεργεσίας 
αύτού.

Έπανελθώ; δέ τό εσπέρας είς τό πλοΐον έμαθον δτι ό κυβερνήτης 
και ό ναυαγωγός άπεφάσισαν νά διαβώμεν τόν καταρράκτην' έγώ δέ 
καταβάς είς τόν κοιτωνίσκον μου διευθέτησα τά έργαλεϊά μου, και 
άπέθεσα είς μέν τό θυλάκιόν μου βαλάντιον πλήρες χρυσού, είς δέ 
τήν ζώνην έγχειρίδιον, δπως μοι χρησιμεύσωσιν έν περιπτώσει 
ναυαγίου.

‘Β άγκυρα άνειλκύσθη και έκινήθη τό σκάφος. ‘Ο πολιόθριξ ναυ
αγωγός ίστάμενος άκίνητος παρά τήν πρώραν και κρατούμενος άπό 
σχοινιού ΐνα μή πέσσι ειχεν είς τήν δεξιάν χειρόμακτρον δπως με- 
ταδίδη διά σημείων τά προστάγματα. ’Αλιεύς δέ τις χρησιμευων 
αύτώ άντι βοηθού, ποτέ μέν άνερριχάτο είς υψηλόν μέρος ΐ^α κατα- 
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σκοπεύση τά πιο ημών, ποτέ δέ συνέτρεχε τον πηδαλιούχον τό δέ 
πλήρωμα προσηύχετο.

Σιωπηλοί προσεκτικοί, τόν νοΰν έχοντε; άκουσίως εις τήν τύχην 
εκείνων, οΐτινες εύρον έκεί καΐ θάνατον καί μνήμα κατά τήν αυτήν 
ώραν τοΰ έτους, έφερόμεθα πρός τόν καταρράκτην. Έπλέομεν ήδη 
μεταξύ τοϋ άφροΰ, καί τό σκάφος έβυθίζετο καί άνυψοΰτο αλληλο
διάδοχος. Τήν ώραν εκείνην αί τελευταΐαι ακτίνες τοΰ ήλιου έχρύ- 
σιζον τάς κορυφάς τών δένδρων, καί συγχρόνως άνέβαινεν είς τόν ορί
ζοντα ή σελήνη.

Μετά μικρόν ή τρόπις τοΰ πλοίου προσετρίβη εις τούς χάλικσς 
τοΰ χειμάρρου, καί αίφνης, μεταξύ τής τόσης ταχύτητος, έμείνα- 
μεν ακίνητοι. ‘Οτρόμος πάντων υπήρξε μέγας’ τά κύματα όρμώντα 
συνωθοϋντο αλλεπάλληλα εις τό σκάφος, τό όποιον ακίνητον έκώ- 
λυε τήν διάβασιν αύτών. Έντοσούτω ό κυβερνήτης ανέκραξε’ «Κω
πηλατείτε, κωπηλατείτε μέ δλην -ας τήν δύναμιν ! » Αί κωπαι έ- 
μάστιζον τά ύδατα, ένώ τό ρεΰμα ύπεβοήθει ήμάς. Άλλ ιδού καί 
πάλιν έστάθημεν . Διά νέων μόχθων καί νέων αγώνων κατωρθώσαμεν 
επί τέλους νά περάσωμεν τά στενά’ ή ταχύτης τοΰ σκάφους ήτο α
περίγραπτος. Δυστυχώς δμως έρις έπεσε μεταξύ τοΰ κατά τήν πρώ
ραν ναυαγού καί τοΰ περί τήν πρύμναν άλιέως κατά τήν κρίσιμον 
εκείνην ώραν’ ό μέν ήθελε νά στραφώμεν πρός δεξιάν, ό δέ ποός 
αριστερήν. Έπί τέλους ό έτερος αύτών ύπερίσχυσε, καί μετ' ολίγον 
διήλθομεν μεταξύ δύο μαύρων καί τρομερών σκοπέλων, δτε παρήλθε 
καί ό κίνδυνος. ‘Ο πολιόθριξ ναυαγωγός κατέβη άπό τής πρώρας, 
άπέμαξε τά δάκρυα αύτοΰ,καί τό κάτωχρον αύτοΰ πρόσωπον άνέλαβε 
τό πρώτον έρύθημα. ‘Η φράσις «Εύλογητός ό θεός 1» έξήλθεν άπό 
τών χειλέων παντός τοΰ πληρώματος, καί πάντες συνέχαιραν άλ- 
λήλοις. ’Εγώ δέ έδωκα πρός αύτούς ποτήριον ρακίου, δέκα δέ ρού
βλια πρός τούς δύο ναυαγωγούς καί πέντε πρός τούς ναύτας.

Μετά ταϋτα διαβάντες τδν διεξοδικώτερον μέν, άλλ’ ήττον έπι- 
κίνδυνον τών καταρρακτών, τόν τοϋΣέλο Κέσεμι, έπεσκέφθημεν τήν 
ομώνυμο/ πόλιν.

Πρός τήν Σύνταξιν τοϋ Περιοδικού ό Μέντωρ.

Έκ τών πολλών διατριβών τοΰ Μέντορος, τάς όποιας ευχαρίστως 
άνέγνων, μία ήτο καί ή περί συνεταιρισμού, ήτις, διά τάς έκ τής η 
πραγματοποιήσεως τής ιδέας ταύτης πολλάς καΐ ποικίλας προσδο- Λ 
κωμένας πρακτικά; ώφελείας εις τό έθνος ήμών, μέ κατιγοήτευ- 8 
σεν. Είμαι δέ πλέον ή βέβαιος δτι ή περί συνεταιρισμού έθνωφελε- 
στάτη αύτη ιδέα, συχνά καί υπό διαφόρους επόψεις έκτιθεμίνη, δέν 
δύναται ή νά φέρη τό ποθούμενον αποτέλεσμα. Συγχωρήσατί μοι 
δέ νά εκφέρω καΐ έγώ ιδέαν τίνά περί συνεταιρισμού, τήν όποιαν, έ- 
άν θεωρήτε κατά τι ωφέλιμον, δύνασθε νά καταχωρίσητι |ν τφ m- 
ρισπουδάστφ Μέντορι.

Τό άπό τίνος ίδρυθέν εθνικόν ήμών Όρφανοτροφείον κατέστι τό 
άγλάϊσμα τής Σμυρναικής Κοινωνίας’ διά νά κατασταθή δμως καί 
πραγματικώ; τοιοΰτον, όποιον αί άνάγκαι τής κοινωνίας ήμών ά- 
παιτούσι, καί νά άποφέρη τούς παρά πάντων προσδοκωμένους καρ
πούς, χρεία πόρων καί πόρων μεγάλων. Καί ούδεις βεβαίως αμφι
βάλλει δτι ό πρός τά καλά έξιδιασμένος ζήλος τών Σμυρναίων προ
ϊόντος τοΰ χρόνου θά χορηγήση τούς άναλόγους πόρους, πάντοτε ρ 
δυως διά τής φλεβοτομίας τοΰ βαλαντίου ίνός έκάστου φιλάνθρω
που πολίτου. ’Εγώ δέ νομίζω δτι διά συνεταιρισμού τίνος μεταξύ η 
τών έμπορων πρώτης καΐ δευτέρας τάξεως καΐ ίν γένει παντός καΐ 
μετρίως εύποροΰντος Σμυρναίου δύναται νά χορηγηθή είς τό αρτι
σύστατου ήμών Όρφανοτροφείον πόρος ούκ εύκαταφρόνητος καΐ τό 
ούτιωοίστερον χωρίς νά έπιβαρυνθή τό πολυειδώς καί συχνά επιβα
ρυνόμενου βαλάντιον τών Σμυρν,ίων. 'Εξηγούμαι.

Παυτοΰ, δπου καΐ άν στρέψη τις, παρατηρεί σήματα διαφόρων 
ασφαλιστικών εταιριών επί οικιών καΐ διαφόρων άλλων οικοδομών. 
'Ως δέ έκ τών επιγραφών ή τών ονομασιών αύτών δύυαταί τις νά 
συμπεράνη, σχεδόν άπασαι είσί διωργαν.σμέναι υπό κεφαλαιούχων 
Εύοωπαίων' επειδή δέ Εύρωπαΐοι διακινδυνεύουσΐ τά κεφάλαιά των, 
Ευρωπαίοι άπολαμβάνουσι καί τά εκ τής ταιαύτης έπιχειρήσεως 
κέρδη. Διαιί δμως, ένφ κατά τήν παροιμίαν διψφ ή αυλή μας, νά 
χύ,ωμεν τό νερόν έςω; δέν υπάρχει άρά γε τρόπος ώστε τά κέρδη

—------- ------ ---------- ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. Δ. Τενχ. Γ. Η
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5ιά μετοχών π. χ. πεντακίσχιλίων πρδς 1 0 λ. τ. 
. θά έχωμεν 50 χιλ. λιρών κεφάλαιον, διά τοϋ ό-

αύτά νά όρισθώσι πρδς δφελος τοϋ ’Ορφανοτροφείου · εγώ τουλάχι
στον νομίζω δτι εινε δυνατδν και εύκολο/. Έάν συστηθή ασφαλι
στική εταιρεία ί 
έκαστη μετοχή
ποιου δυνάμεθα νά άσφαλίζωμεν δχι μόνον διαφόρους οικοδομάς άλ
λά καί πλοία και ειτι άλλο. Τδ χρηματικόν δμως τοϋτο κεφάλαιον 
πόθεν θ·λει προμηθευθή ; ‘Γπδ τών κατοίκων τής Σμύρνης διαφό
ρων τάξεων καί επαγγελμάτων*  ούχί δμως εις πραγματικά χρή
ματα άλλ’ είς χρεωστικά γραμμάτια άτοκα 'μπόνα), τά όποια θέ
λουσι κατατεθή εις τδ ταμείου τής εταιρίας άντί πραγματικών χρη
μάτων. Έάν ύποθέσωμεν δτι ή εταιρία έξησφάλισεν οικοδομάς καί 
άλ/.α 50 χιλ. λιρών, πρδς 1 0)θ, θέλει έχει κέρδος 50 0 λιρ. κατ’ 
έτος. Άλλά τδ κέρδος αύτδ εινε βέβαιον και ολόκληρον πρδς όφε
λος τού ’Ορφανοτροφείου ; *θχ^ ’ ές αύτοϋ θά άφαιρεθώσιν έξοδά 
τινα*  ο Ιον μισθός τού διευθύνοντος τήν εταιρίαν και ειτι τοιούτο. 
Προσέτι δέ τδ κέρδος εξαρτάται καί έκ τού ποσού τών δυστυχημάτων 
τά όποια ήθελον συμβή είς τά άσφαλισθέντα κτίρια ή πλοία*  πι- 
στεύομεν δμως δτι ποτέ δέν ήθελον συμβή τόσα δτστυχήματα, 
ώστε ν’ άπορροφηθή ολόκληρον τδ κέρδος. Πιθανόν έν τού
τοι; ν’ άπορροφηθή x α I νά παρουσιασθήκαι 
έλλειμμα, δύναται ν’ άντικρούση τις. Ενδεχόμενον καί 
τούτο Έν τοιαύτη περιπτώσει οί μέτοχοι ύποχρεούνται νά κα- 
ταβάλωσιν έκαστος τδ αναλογούν αύτφ μέρος τού ελλείμματος 
κατά τδ ποσδν τών μετοχών τάς οποίας εχει*  τούτο δμως προσω- 
ρινώς μέχρις ού τά κέρδη καλύψωσι το έλλειμμα, οπότε ό διευθύ- 
νων τήν εταιρεία/ θέλει έπιστρέφει εις έκαστον μέτοχον ολόκλη
ρον ή τδ αναλογούν είς έκάστην μετοχήν κέρδος μέχρις ού άπο- 
πληρωθή τδ καταβληθέν υφ’ έκάστου μετόχου ποσόν*  π. χ. ή ε
ταιρία ύπέστη ζημίας άνωτέρας τών κερδών κατά 4 000 λ.; θέλει 
αναλογήσει μία λίρα άνά 5 μετοχάς, δ έστί εν μετζίτιαν άνά έκά
στην μετοχήν. Είς τοιαύτην περίστασιν έκαστος τών με τόχων θά 
καταβάλη υπέρ τού ’Ορφανοτροφείου τόσα μετζήτια δσας μετοχάς 
έχει*  δχι δμως διά παντδς άλλά μέχρις ού τδ έλλειμμα τούτο κα
λυφθώ ύπδ τών κερδών. ’Επειδή δμως ώς έπί τδ πλείστον ή έ-
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ταιρία θά εξασφαλίζω κατά τού πυρός, ανάγκη αντλιών, πελέκεων, 
καί άλλων πυροσβεστικών οργάνων. Τοιαύτα έχουσι πολλά αί έκ- 
κλησίαι και τδ νοσοκομείου*  δύ.αται δέ ή εταιρία νά προμ ηθ^υθω, 
άν κριθή αναγκαίου, δι’ εκούσιας τινδς συνδρομής έφ άπαξ γενη- 
σομένης. Άλλά θά έχωμεν ανάγκην καί πυροσβεστών. Είμεθα 
βέβαιοι δτι τδ άνθος τών νέων θά φίλο τιμηθώ νά συστήσω λόχον 
πυροσβεστών δστις θά διακρίνεται μεταξύ δλων τών άλλων πυρο
σβεστών και δστις θά παρέχω τά καλλίτερα ίχέγγυα τή ίταιρίφ. 
Τοιαύτης δέ διά συνεταιρισμού ασφαλιστικής εταιρείας σύστασης 
και άνατεθείσης τής διευθύνεως είς συμβούλιου έξ άνδρών διακρινο- 
μένων διά τήν ικανότητα και τδν ζήλον αύτών, ούδεμία αμφιβο
λία δτι έκαστος θά φιλοτιμηθή νά προτιμήσω τήν έν λόγφ εταιρείαν 
ώς καί πολλοί μή άσφαλίσαντες άχρι τοϋδε τάς οικίας καί άλλας 
οικοδομάς, χάριν τού φιλανθρώπου σκοπού, δν έ πιδιώκει ή ίται- 
ρεία, θέλουν σπεύσει νά άσφαλίσωσιν αύτάς. Διά νά χαίρω δέ τά 
πιστά ή έταιρεία, ώστε τά γραμμάτια νά θεωρώνται ώς πραγματικά 
χρήματα, — επειδή άπδ τούς έγγραφησομένο υ; πιθανόν τινες νά 
περιέλθωσιν εις πτωχείαν,ώστε νά μή δύνανται ν’ άποτίσωσι τδ πο
σδν δπερ τυχόν θέλει επιβαρύνει τάς άναλογούσας αύτοίς μετοχάς— 
εινε άφευκτου ώστε*  νά ήνε δλα τά μέ λη τής εταιρείας αλληλέγγυα. 
Τοιουτοτρόπως τά μέν ιδανικά κεφάλαια τής έται ρείας θά θεωοώνται 
ώς πραγματικά, ή δέ εταιρεία θά άποφέρω κέρδος μικρόν ίσως κατ’ 
άρχάς άλλά προϊόντος τού χρόνου μέγα ύπέρ τού ’Ορφανοτροφείου 
άνευ πραγματικής ζημίας τών μετόχων. ‘Ο δέ πατήρ τών ορφα
νών θέλει εύλογεϊ τάέργα τών συντελούν των πρδς περίθαλψιν καί 
άνακούφισιν τών δυστυχών πλασμάτων. Δίδοντες ουτω νύξιν τής 
τοιαύτης εταιρείας, άφίνομεν είς άλλους ίκανωτέρους και είδικωτέ- 
ρους περί τά το.αύτα νά διασαφηνίσωσι καί έκθέσωσι κάλλιον εμού 
τόν καταλληλότερου τρόπον τής ταχυτέρας καί άσφαλεστέρας έπι- 
τυχίας τού τοιούτου συνεταιρισμού.

Έπευχόμενος δέ τά βέλτιστα τφ άξιολόγφ υμών περιοδιχφ, πα
ρακαλώ δπως δέξησθε τήν έκφρασιν τής πρδς υμάς έξαιρέτου ύπο- 
λή ψεώς μου.

Εϊς τών συνδρομητών Σαςί
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ζΗ άργιλος.

4 Η άονιλος (κοινώς άσπρόχωμα, έκ τού άργδ;=λευκος) εινε γή 
παχεϊα, απαλή καί ευήλατος, έκτης οποίας κατασκευάζονται αγ
γεία παντοειδή, καί αποτελεί εν έκ τών πρώτων στοιχείων τή; γε- 

ωργησίμου γής.
Αί αργιλώδεις γαϊαι, δηλ. είς τάς δποίας υπάρχει 60 τοίς <00 

άργιλος, συνίστώσι τάς ύπδ τών γεωργών καλουμένας ο υν α τ ά ς 
γ α ί α ς. ‘Η άργιλος διακρί'εται έκ τών έςής : εΐ/ε ξηρά, άπορρο- 
«α εύκό)ως τήν υγρασίαν, προσκολλάται δυνατά είς τήν γλώσσαν 
δταν δέ π·ριέ/η άρκετα μεγάλην ποσότητα νερού, γίνεται κολλώ
δης και νλίσχρα. και τότε δυ/άμεθα νά τήν ζυμώσωμεν και νά τή 
δώσωυιν παντοειδή σχήματα. *Αμα  χόρτασή νερόν, δέν επιδέ
χεται π)έον άλ'Ο. καί αύτη ή ίδιότης τής αργίλου κάμνει ενίοτε 
καθ*  ύπεοδο’ήν ύγράς μερικές γαίας. Στίοάς αργίλου πολύ πλη
σίον τής επιφάνειας τού εδάφους σχηματίζει δγκους ύδατος στάσι
μου, διότι τό ύδωρ μή δυνάμενον πλέον νά είσχωρήσ^ εις τδ έδα
φος. μένει ά/ωθεν τού αργιλώδους στρώματος εως ού έξατμισθή. 
Η άογιλος καταληφθεϊσα ύπδ παγετού, δταν ήνε πλήρης ίδατος, 

ρήγνυται (σκάζει)’ ύπδ δέ τής θερμότατος μετά τήν έξάτμισιν τού 
ύδατος καθίσταται μάλλον ή ήττον σκληρά, άποβά)λει μέρος τού 
ογκου της καί ρήγνυται έπίσης.

‘Η άονιλος είνε πολύτιμος βελτίωσες τώ# αμμωδών γαιών, 
αΐτινες δέν εχουσι στερεότητα’ συχνότατα αί γαίαι αύται στη
ρίζονται έπι στιβάδων αργίλου, δυναμένων νά γιωογηθώσιν ευκό
λως. Είς τήν αρχήν τοΰ χειμώνος μετσφέρεται ή άργιλος εις τούς 
άνοούςχαι διασκορπίζεται τήν άνοιξίν. ‘Η δόσις δύναται νά πσικίλλη 
άπδ <—4 κυβικά μέτρα άνά διακόσια μέτρα κατά τήν πυκνότητα 
τής αργίλου καί κατά τήν μάλλον ή ήττον έλαφράν φύσιν τού έδά- 
φους*  ‘II άργιλος καείσα καί μεταποιηθεισα εις κόνιν εινε ομοίως 
βελτίωσις διά τάς έλαφράς γαίας.

‘H κιμωλία (γή) δνομασθεΐσα άπδ τήν μικράν νήσον Κίμωλον, 
δπου κατά πρώτον εύρέθη, ε/ει χρώμα λευκόφαιου (ψαρδν), είνε 
κατάλληλος είς γραφήν καί είς καθάρισμα, καί υπάγεται είς τδ 
είδος τής αργίλου. Εινε στυπτική και οιαλυτική.

Μάθημα ανατροφής,
Φίλος τις τού πρυτάνεως Swift ζΐ) επεμψεν αυτφ ημέραν τινά 

σύακα (είδος ιχθύος) διά παιδός, δ;, καί τοι πολλάκις έξετέλεσε 
παρομοίας άποστολάς, ουδέποτε είχε λάβει παρά τού πρυτάνεως τδ 
έλάχιστον άντιμίσθιον της υπηρεσίας του. Είσελθών λοιπδν έν τφ 
θαλάμψ καί ευρών τδν πρύτανιν καθήμενον έπί τού ανακλίντρου του 
πλησιάζει αυτφ καί τφ λέγει :

— «‘Ο Αύθέντης μου σάς στέλλει τδ δώρον τούτο.»
Ταΰτα άκούσας ό πρύτανις άνηγέρθη και νεύω/ τώ παιδί νά κα- | 

θίση επί τού ανακλίντρου,
— « Λάβε,» τφ λέγει, α τήνθέσιν μου ΐ/α σοί διδάξω πώς πρέ

πει νά φέρησαι τού λοιπού ότότχν κομίζης δώρα πρός τινα. »
‘Ο μέν παϊς κατέλαβε τήν ύπδ τού Swift ύποδειχθείσαν θέσιν, 

ο δέ τελευταίος ουτος άναλαβών τδν πϊλόν του εξήλθε τού θαλάμου. η 
ΕΙτα μετ’ ολίγον έπανελθών άπεκαλύψατο καί έδαφιαίαν ποιήσας 
ύπόκλισιν προσεϊπεν αυτφ :

— « Κύριέ, ο αύθέντης μου προσφέρει ύμϊν τά σεβάσματά του 
καί εύχεται ευεξίαν καί ευημερίαν παρακαλεϊ δέ υμάς όπως δεχθή- 
τε τδ άσημα τον τούτο δώρον, τεκμήριου τής .;ρδς ύμάς βαθύτατης 
ύπολήψ-ώς του.»

— «’Αλήθεια ; » άπήντησεν δ παϊς « είπέ τφ δτιτδν ευχαριστώ 
πολύ’ διό λάβε αύτδ τδ τάληρον διά τδν κόπον σου. »

Ούτω δέ ό πρύτανις έμπεσών έν τή ίδίφ εαυτού παγίδι καί γελά- 
σας άπδ καρδίας έδωρήσατο τω παιδί δύο τάληρα διά τήν άγχίνοι- 
άν του.

Έ τού’Αγγλικού. ΒΑΦΑΣ ΟΜΗΡΟΣ.

(C Ό συγγραφεύς της περιφήμου’σατύρας « Τά ταξιίδιχ τού 
Γύλ) ιβερ » έπονομαζομένης.
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Φυσιογνωμία

ιϊτε ίξωτερικά σημεία τών ηθικών παθών και 
τών διανοητικών δυνάμεων.

Τά πάθη εχουσι και έξωτερικούς χαρακτήρας, δπως μή απα- 
τώμεθα ύπδ τών ανθρώπων, άλλ’ άποφεύγωμεν παν λάθος. Κυρίως 
δέ τδ πρόσωπόν κατά τούτο χρησιμεύει ώς αυτόχρημα κάτοπτρου 
τής ψυχής. ’Εκεί τφ δντι βλέπομεν πάσας σχεδδν τάς έσωτερικας 
κινήσεις, άν τύχωμεν όπωσούν οξυδερκείς.

II ρ ό σ ω π ο ν. Διαφέρει κατά τδ γένος. Τάδμματα π. χ. τής 
γυναικδς άπέχουσιν άπ’ άλλήλων πλέον ή τα τού ανδρός*  το πρό- 
σωπον αύτής έστι στενώτερον, οί χαρακτήρες φαίνονται μάλλον 
ευκίνητοι, ώς αί παίζουσαι έπι τού ύδατος τού ήλιου ακτίνες*  η 
παρισιανή μάλιστα διά τών βλεμμάτων και τού μειδιάματος πα- 
ριστφ, ή μάλλον προσποιείται πάντα τά πάθη, καί ευκόλως 
ευρίσκει τις δάκρυα, δπου λείπει παντελώς η λύπη. Δια τούτο ο 
άνήρ προδίδεται εύκολώτερον έκ τής φυσιογνωμίας. Άλλ οσαι 
γυναίκες εχουσιν ανδρικούς χαρακτήρας, εχουσι καί κλίσεις αρρέ- 
νων*  δθεν κατααρονούσι τήν δειλίαν και τήν αιδώ τού γένους αύ
τών. ’Ενίοτε δμως καί ό άνήρ εχει θηλυπρεπή δψιν (πώγωνα ά- 
τριχον, φωνήν άδύνατον καί όξειαν, χροιάν ροδοειδή, ήθος ερω- 

τότροπον).
Ώχρδν πρόσωπόν άναγγέλλει φθονερδν άνθρωπον, καθώς τδ υ- 

ποκίτοινον, μελανόστικτον και πελιδνόν χρώμα φαρμακερά φυτά. 
Φαιδοότης δε δψεως έξ εναντίας μαρτυρεί ειλικρίνειαν καί άγαθό- 
τητα, άν καί ένίοτε ύπδ τοιούτο πρόσχτμα κρύπτονται δόλια φρο
νήματα, ώς δφεις, ή εχιδνα ύποκάτω τών άνθέων !

Ό έρως προδίδεται ευκολότατα έκ τού προσώπου*  δθεν οί έρα- 
σταί μόλις μεταχειρίζονται λέξεις, δπως συνεννοηθώσιν. ‘Η χαρά 
λαμπρύνει τδ πρόσωπόν καί τους οφθαλμούς διαστέλλεί δε τους 
μύς. ’Εξ εναντίας ή λύπη καλύπτει μέν ώς δι’ άχλύος εκείνους,' 

συστέλλει δέ τούτους.

Ωοειδες πρόσωπόν, παρειαί κοΐλαι, χρώμα αίθδν ή ωχρόν ση- 
μαίνόυσίν άγχίνοιαν, φιλομάθειαν, δραστηριότητα (Βονοπάρτης, 
Βολταιρος).

Μεγα πρόσωπόν, μικρδν κρανίον, σημειον χειρωνακτων ή βά
ναυσων ανθρώπων καί νωθρών πλουσίων.

Μ έ τ ω π ο ν. Τδ μέτωπον κυρίως δεικνύει τήν έκτασίν τών 
διανοητικών δυνάμεων, διότι αύται άναλογούσι πρδς τδ ύώος καί 
πλάτος αυτού. ’Επειδή δέ τδ μέτωπον λείπει παντελώς έκ τών 
ζωων, συμπεραίνομεν δτι ολίγον εχουσι τδν νούν*  άναφαίνεται δε 
μόνον απδ των πιθήκων καί βαθμηδόν έπειτα άπό τινων αγρίων r 
οιον των Χοττεντότων, είς τούς Αιθίοπας.

Τδ ύψηλόν σημαίνει άγχίνοιαν, κρίσιν, σκέψιν, τδ πλατύ καί 
προς τά άκρα έξέχον φαντασίαν έξοχον (Σεκσπήρος, Βολταιρος, 
Βάίρων, Χούγος, ‘Ρουβένσος).

Εξέχονκατά μέσον, άκραν φιλομάθειαν (Κικέρων,Κάντιος,Γκάλ)
Στενόν καί πλατυνόμενον περί τούς κροτάφους ώς άνεστραμμένη 

πυραμίς, πανουργίαν, δολιότητα.
Έξέχον μόνον περί τάς οφρύς, σκεπτικόν ήθος, ειρωνείαν.
’Όρθιον μέχρι τών τριχών, άλλ ούχι καί λίαν πλατύ, είλικοί- 

νειαν, σταθερότητα. (Δαφαϋέτης, Πέτρος ό Μέγας).
Στενόν καί κλίνον είς τά δπίσώ. μοχθηρίαν, σκληρότητα.
‘Ομαλόν καί άρρυτίδωτον. επιπολαιότητα καί αφροντισιάν.
Ρυτιδωτον πανταχού, οκνηρίαν.
Έχον διασταυρουμένας άντι παραλλήλων ρυτίδας, ιδιοτροπίαν 

ή ©οενοβλάβειαν.
Τδ μέτωπον τών γυναικών ούτε τό πλάτος ούτε τδ ύψος τού τών 

άνδρών έχει*  δθεν σπανίως διέπρεψαν κατά τά έργα τής εύτυιας, 
τούς λόγους καί τάς έπιστήμας (εξαιρούνται ή’Ασπασία, ή Κό
ριννα, ή Σαπφώ, ή Στάελ κτλ.)· έλλείπουσαι δμως κατά τούτο,ύ- 
περτερούσι κατά πολλά άλλα προτερήματα τής καοδίας

Όριζόντιαι ’καί παράλληλοι ρυτίδες πλησιέστεραι πρδς τάς ο
φρύς η προς την ρίζιν τής ρινδς σημαίνουσι σκέψιν ίάν τύχωσι 
κάθετοι εως αυτής, φιλεκδικίαν έάν δε εύρίσκωνται κατά τδ |ύψι·χτον 
μέρος του προσώπου, υπεροψίαν καί έπαοσιν.
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κότητα.
Πλησιόχωροι καί συνεγγιζόμεναι οφρύες άναγγέλλουσι σκέψιν.
'Ισόπεδοι, δίίστάμεναι καί πολύ ύψηλότεραι τών οφθαλμών δλι- 

γόνοιαν.
Πυκναι ή δασείαι, άνδρίαν, δραστηριότητα,τραχύτητα.
Ανώμαλοι και ευκίνητοι, ζωηρότητα, εύαισθησίαν.
Συνεσταλμένοι μέν κατήφειαν, ύψωμέναι δέ χαράν.
’Οφθαλμοί. Στρογγυλοί καί μικροί οξύνοιαν, ή σκεπτικόν 

ήθος. Μικροί, κοίλοι, ύπόκρισίν.
Άμυγδαλοειδώς έσχισμένοι, ήμερότητα, εύαισθησίαν, προσποί- 

ησιν.
‘Η χαμήλωσις αυτών σημαίνει αιδώ, ή ύψωσις δέ είτε ανα

στροφή εις τά άνω,επαρσιν.
Έξέχοντες, φιλολογικήν μνήμην.
Κυανοί, δειλίαν, ήμερότητα, αγχίνοιαν.
Μελάνες, ζωηρότητα.
’Ερυθροί, αδυναμίαν.
Ζωηροί και λαμπροί εξοχον νουν, ορμήν πάθους.
’Αεικίνητοι, ιδιοτροπίαν ή ταραχήν νοός.
‘Γγροί, έρωτα, επιθυμίας.
Βλέμμα. Τολμηρόν, αύθαδες, δειλόν, εμφαίνει άναίσχυν- 

τον. Κόσμιον, άγριον, σκληρόν ή ήπιον, δυσμενές και εκδι
κητικόν δεικνύει δ/.ον τού ανθρώπου τδν χαρακτήρα πολλάκις.

‘U άνδρία ζωογονεί, ή επιθυμία λαμπρύνει ώς στιλπναδάμας, 
ή οργή φλογίζει, ή λύπη σβέννει, ό τρόμος κρατεί ακίνητον τδν 
οφθαλμόν.

Τά βλέφαρα έκφράζουσιν απειλήν, ύπόσχεσιν, συγκατάθεσιν, 
ευχήν, άφοσίωσιν κτλ.

Βλέφαρα. Παχέα και ημίκλειστα σημαίνουσι νωθρότητα.
Λίαν συνεσταλμένα ώστε νά φαίνεται τό λευκόν, ιδιοτροπίαν, αλ

λόκοτο ν ήθος.
Ρ ί ν. -Αναπτύσσεται περί τδ ιγ . ή ι?. έτος, καθώς περί τδ 

δ*,  τδ στήθος, άλλοιουμένης καί τής φωνής κατά πρώτον. Μένει 

ώς ακίνητός τις θεατής έν μέσφ σκηνής, δπου κινούνται διάφορα 
πάθη*  δεικνύει δμως ούχ ήττον ώς πρόγραμμα τού χαρακτήρας 
τήν φύσιν τού πνεύματος, τδ είδος τής κράσεως καί τάς εμφύτους 
κλίσεις.

Μεγάλη καί άνωμάλως πως ευθεία ή γρυπή, αποτελούσα τδ 
4)2 τού προσώπου καθ' ύψος, τδ 4)2 δέ τού δλου τής κεφαλής, χα
ρακτηρίζει έξοχους ώς έπί τδ πολύ ά/δρας, χολώδους κράσεως. 
(Ούέλλιγκτων, Κύρος, Κωνσταντί ος ό Μέγας, Μακιαβέλλης, Λου
δοβίκος ΙΑ’., Κατιλίνας, Σχίλερος, Κυβ’.έρος).

*Άν δμως μή εύρης μικρόν τι κοίλωμα πρδς τήν ρίζαν (εκτός δταν 
τύχη γρυπή), μηδέν έλπιζε γενναίον. Οί Πέρσαι έτίμων πο/»ύ τους 
γρυπόρρινας, ώς τοιούτου ύπάρξαντο; καί τού Κύρου.

Μεγάλη, άποχωριζομένη πλατέος και έξέχοντος μετώπου διά 
μικρού κοιλώματος, δηλοί φιλαρχίαν καί επιμονήν*  άλλ ούτε πε- 
ρίσκεψιν προλαμβάνουσαν τά εμπόδια, ούτε σύνεσιν διαλύουσαν 
αυτά {Ναπολέων).

Ισόπεδος ώς πρδς τά ομματα σημαίνει αδυναμίαν νοοΜ αστα- 
θειαν, έλλειψίν κρίσεως.

Συνεχόμενη μετά τού μετώπου άνευ κοιλώματος, ιδιοτροπίαν 
καί κενοδοξίαν*  ενίοτε δέ καί κακίαν καί χαμέρπειαν πρός χπόκτη- 
σιν δυνάμεως.

Μετρίσ, λεπτή, έπιμήκης, εύαισθησίαν, φαντασίαν, ενθουσια
σμόν, οξύνοιαν, πανουργίαν, (νευρικής κράσεως).

Βραχεία συνεσταλμένη, παχεία περί τά πτερύγια, φλέγμα τι <ήν 
κοάην, δλίγην σταθερότητα, δλιγωτέραν δέ κρίσιν.

Σιαή. δηλ. έχουσα κοίλην την j-ίζαν, τήν δέ άκραν άνεστραμ- 
μένην, ίσχυρογνωμοσύνην, ζηλοτυπίαν.

Βλέπουσα πρδ; τδ στόμα, ταπεινός καί ναιώδεις κλίσεις.
Βραχεία καί ευθέως στρογγυλή ή ολίγον κυρτή πρδς τά άνω καί 

οφρύες πυκναι δηλούσι θυμοειδή χαρακτ ρα (Βχϊτων).
’Ανάσιμος ώ; ή τού Σωκράτους. ήδυπάθειαν, φιληδονίαν.
Τδ ξέφραγμα των ψυκτήρων (ό κίων) εκτεινόμενο ν πρός τό στόμα 

δηλοί φιλαυτίαν, ήδυπάθειαν.
Αί παράλληλοι πτυχαί τών πτερυγίων σημαίνουσιν υποχονδρίαν, 

ίσχυρογνωμοσύνην, κακίαν.
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Χείλη. Τδ άνώτερον χείλος παχύ σημαίνει δειλίαν, νωθρό- 
τη τα.

Τδ κατώτερον μετριως μεν έξέχον, περιφρόνησήν, υπεροψίαν, 
λίαν ύέ, αδυναμίαν, άφοοντιστίαν.

Γέλως συχνός δηλοί βλακείαν, βαναυσότητα
Ελλειψις μειδιάματος, αναισθησίαν, καχίαν, ή άκραν διαφθοράν, 

η δε συνέχεια αύτού φιλαρέσκειαν, απάτην, δολιότητα.
Στόμα. Ο μοχθηρός άνθρωπος έχει πολλάκις τό στόμα χαχο- 

σχημάτιστον καί σπασμώδες, τά δ’δμματα η βλέμματα ρεμβώδη 
η περιπλανώμενα.

Π ω γ ω ν. Εςέχων τού στόματος δηλοι ενέργειαν δυνάμεως.
Οςυς καί προκυπτων, λεπτόνοιαν, ευφυΐαν, δολιότητα
Ομοιότης προς ζώα. Άετοειδής κεφαλή διά τήν 

γρυπότητα τής ρινός, τά ζωηρά δμματα, τόν είς τά οπίσω έστραμ- 
μένον πώγωνα δηλοι τόλμην, ενέργειαν. (Βερναρδώτος πρώην βα
σιλεύς Σουηδίας).

Άλλωπεκοειδής, οξύ πρόσωπόν (Βόλτα ίρος, Λαμενναΐος, Λαβα- 
τέρος) αγχίνοιαν.

‘Ιπποειδής, ή τα υρο ειδής, τετράγωνος δηλ. και ογκώ
δης, ρωμαλαιότητα.

^Τιγροειδής, η α ι λ ο υ ρο ει δ ή ς. μικρά, στρογγυλή, ώς 
διά ρόγχους είς τά έμπροσθεν κυρτουμένη, υπερβολικόν πλάτος τού 

κρανίου έπανω τών ωτων, δηλοί κλισίν είς φόνον. (Ροβεσπιέρος.)

ΔΙΗΓΗΜΑΤΙΑ
(Έκ τοΰ ’Ιταλικού ύπδ Α. Λ.)

CH έγχράτεία
‘Ο μικρός ’Αναστάσιος ύπήγε μίαν ήμέραν <ίς τον οικον ίνός 

συμμαθητου του διά νά τόν συμπαραλάβη μαζή του είς τό σχολεΐον. 
Οταν εμβήκεν εις τό δωμάτιον του, τίποτε άλλο δέν ηύοεν ειμή 

μόνον εν κάνιστρον πλήρες άπ-.δίων. Τι ωραία απίδια, έφώναξ·*  
χαΐ νά φάγω £ν ποιος μέ βλέπει ; Τί ; ποιος μέ βλέπει! ; Καί δέν 
εινε ό θεός παρών ; Και έκβήκεν άπό τό δωμάτιον. Τήν στιγμήν

_____________________ r— 699 — _________

| δέ ταύτην γέρων τις ευρισκόμενος είς τό άλλο δωμάτιον, ηκουσε 

τούς λόγους τού παιδιού. Έχβήκε λοιπον εμπρός του και με φαι
δρόν πρόσωπόν, Εύγε, τέκνον μου, τόν ειπεν, είσαι αςιος έπαίνου 
διότι ένίχησες τό πειρασμόν τής λαιμαργίας Αύτδ το χανιστρον ε ινε 
ίδικόν σου. Ιδού σέ τό χαρίζω, καί άλλο δεν σέ παρακινώ παρα 
νά ένθυμήσαι πάντοτε δτι ό θεός εινε παρών καί βλέπει ολας σου 

τάς πράξεις.

ςΗ όκνηρ:α.
Κυρά Ελένη 1 νΕπεσε τό άλφαβητάριδν μου καί δωσί μέ το, 

ελεγεν δ μικρός Γεώργιος είς τήν ογδοηκονταετή θεράπαινάν των. 
Τί ζητείς Γεώργιε ; τόν ήρώτησεν ή μήτηρ του*  Μου έπεσε τδ 
άλφαβητάριόν μου και λέγω είς τήν κυράν Ελένην νά μέ τό δώση. 
Καί δέν σκύπτεις μόνος σου νά τό πάρης παρά να προσταζης 
τήν γραίαν νά σέ τδ δώση ; Μάθε μάλιστα απδ τούτο, παιδίον 
μου, δτι εινε Ιντροπή νά διορίζωμεν είς άλλους οσα έμπορούμεν 
νά κάμνωμεν μόνοι μας. Οί λόγοι δέ ούτοι έκαμαν ζωη ράν έντύπω- 
σιν είς τήν καρδίαν τού Γεωργίου, και εκτοτε επαυσε να ένοχλή 

τούς άλλους.

tH εΐλίκρίνεία.
*0 Άργύριος καί ή ’Ασπασία έμελλαν νά ύπάγωσι μέ τό> πα

τέρα τωνεΐς τό περιβόλων. Ό Άργύριος άπό τήν χαράν του ήρχισε 
νά πηδφ· ές απροσεξίας του δμως έσπρωξεν Σν φαρφουρίον τό όποιον 
ήτον επάνω είς τήν τράπεζαν και τό κατεθρουβαλλίασεν. Π Α
σπασία έλυπήθη καί έτρεξεν ευθύς νά συνάξη τά κομμάτια. Τήν 
στιγμήν δέ ταύτην έμβαίνει καί ό πατήρ των είς τό δωμάτιον καί 
βλέπων αυτήν καταγινομένην νά μαζεύη τά θρούβαλλα. Εύγέ σου, 
προκομμένη μου, τή·/ ειπεν, έξεύρείς πόσα τό έχω αγορασμένου 
αύτό τό φαρφουρίον καί σύ υπήγες νά μού τό σπάσης ; Σήμερον 
λοιπόν νά καθήσης έδώ καί να μήν ελθης μαζή μας εις τό περιβό
λων. Καί ή μέν Ασπασία ήκουε μεθ- υπομονής τάς έπιπλή,εις 

Ιτοΰ πατρός της, άλλ’ ό Άργύριος διακοψας τήν σιωπήν, "Οχι,είπε, 
τδ φαρφουρίον έγώ τό έσπασα και διά τούτο έγώ πρέπει νά μήν υ
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πάγω είς τδ περιβόλων ’Ελάτε είς τάς άγχάλας μου, τέκνα μου, εΐ
πεν δ πατήρ των μετά χαράς, χαί οί δύο σας πρέπει νά έλθητε είς 
τδ περιβόλων, διότι καί οί δύω σα; εΐσθε καλά παιδία, συ μέν, ’Α
σπασία, έπειδή ύπέμεινες νά έπιπληχθής χά?ιν τού αδελφού 
σου, σύ δέ, Άργύριε διότι ώμολόγησες τδ σφάλμα σου χαί δέν ήθέ- 
λησες να τδ εις τήν άδεφήν σου, καθώς συνήθως κάμνουν τά 
χαχά παιδία. Εύχομαι δέ νά άγαπάσθε πάντοτε τοιουτοτρόπως ά- 
ναμεταξύ σας.

ςΗ φιλοστοργία
‘Ο ’Ανδρόνικος κυττάζων μίαν ήμέραν εικονογραφίαν τινα ήρώ- 

τησε τδν πατέρα του Ποιος εινε, πάτερ μου, αύ:δς ό ώπλισμένος 
νέος ο όποιος σηκόνει έκείνον τδν γέροντα είς τούς ώμους; εινε, υιέ 
μου, ό Αινείας χαί φέρει είς τούς ώμους του τδν πατέρα του τδν 
’Αγχίσην διά νά τδν γλυτώσ^ άπδ τάς φλόγας τού πυρδς είς τάς 
οποίας οί Ελληνες παρέδωκαν τήν Τρωάδα τήν πατρίδα του. Τί 
φιλόστοργος υιός ήτον, εΐπεν ό ’Ανδρόνικος, και πόσον ορέγομαι νά 
τδν μιμηθώ χαί έγώ ! Ναί, πάτερ μου, σέ υπόσχομαι δταν γηρά- 
σης καί σύ, χαθώ; ό Άγχίσης, καί χάσης πλέον τάς φυσικά; σου 
δυνάμεις, έγώ νά σέ σηκόνω είς τούς ώμους μου. Εύγε, αγαπητόν 
μου τέχνον I Κύτταξε δ- μόνον νά φυλάττης πάντοτε τά ίδια αισ
θήματα, καί τούτο θέλει εισθαι πλέον εύάρεστον είς εμέ παοά άν 
πραγματιχώς μέ έσήχυνες είς τούς ώμους σου. Καί έφίλησε τδν 
’Ανδρόνικον είς τδ μέτωπον.

ςΗ γενναίοτης
‘Ο Κωνσταντίνος καί δ Δημήτριος ήσαν συμμαθηταί καί ήγα- 

πώντο τρυφερώς αναμεταξύ των. Άλλ ό μέν Κωνσταντίνος ήτον 
έχ φύσεως προικισμένος μέ καλόν πνεύμα, ό δέ Δημήτριος δλον τδ 
εναντίον· δ ά τούτο καί έκ-ί/ος μέν έτιμάτο είς τδ σχολείου καί 
έλάμβχνε τα πρώτα βραβεία. ό δέ πτωχός Δημήτριος έμελαγχό- 
λε·. διότι δέν ήμ πάρει νά τό/ φθάση. Ό Κωνσταντίνος παρατηρών 
τήν μελαγχολίαν τού φΐ)ου του ελαβε τοσαύτην συμπάθειαν, ώστε 
απεφασισε »ά θυσιάση τήν ιδίαν του φιλοτιμίαν διά νά χαροποιήση 
εκείνον. Έπίτ/,όΐς λοιπόν μιαν εβδομάδα έςηκολούθησε νά κάμνη 

πολλά σφάλματα είς τά μσθήματά του, ώστε δ Δημήτριος πρδς 
μεγάλην του χαράν ελαβε τδ πρώτον βραβείου. Ό δέ διδάσκαλος 
χαλέσας χατ’ ιδίαν τδν Κωνσταντίνον, τδν έβίασε νά τδν δμολογήση 
τίνος δνεκα κατ’ εκείνην τήν εβδομάδα ύπέπεσεν είς τόσα λάθη. ‘Ο 
δ’ ειλικρινής παίς έςωμολογήθη τδ πράγμα, παρακαλών τδν διδά
σκαλον νά τδ φυλάττη μυστικόν. Ό διδάσκαλος θαυμάσας τήν γεν
ναιότητα τού Κωνσταντίιουτδν ύπεσχέθη νά πράςη κατά τήν επι
θυμίαν του.

ζΗ οικονομία.
Πατήρ τις είχε δύο υιούς Ευστάθιον καί Νικόλαον, καί βλέπων β· 

τι δσα τούς εδιδε τά έξώδιαζον δπου έλάχαινε, τούς ίκέλεσ· μίαν 
ήμέραν εμπρός του καί εΐπεν. Αγαπητά μου τέκνα! Έπαρατήρησα 
δτι τά ολίγα χρήματα τά όποια σάς δίδω τά έξοδιάζετε είς τά γλυ
κίσματα καί τάς οπώρας, xai διά τούτο θέλω νά σάς προτείνω τδ 
ακόλουθον*  Αυτά τά χρήματα νά κάμητε δ, τι αγαπάτε, ή /ά μέ :ά 
δίδητε νά σάς τά φυλάττω έγώ ή νά τά κρύπτητε είς τδ λεπτοφυ- 
λάκιον (κούμαρά/). Πώς σάς φαίνεται αυ.ή ή γνώμη μου ; Έγώ 
σέ τά δίδω νά τά φυλάττης σύ, πάτερ μου, *ΐπεν  ό Ευστάθιος, καί 
έγώ θέλω νά τά βάλλω εις τδ λεπτοφυλάκιον, εΐπεν δ Νικόλαος. 
*Εγεΐνε δέ κατά τήν θέλησιν καί τών δύο. Άλλ’ ό μέν Ευστάθιος 
επειδή ό πατήρ του έφύλαττε τά χρήματά του, δέν ήμπόρει νά τά 

J έγγίση, όδέ Νικόλαος μή δυνάμενος νά κράτη τήν λαιμαργίαν του, 
επήγαινε συχνά καί έλάμβα/εν δσα ήθελευ άπδ τδ λεπτοφυλάκιον, 

Η Είς τδ τέλος δέ τού χοόνου ό Ευστάθιος εχων αρκετά χρήματα ήγό- 
ρασε διάφορα βιβλία καί άλλα τινά πράγματα της άρεσκείας του, ό 
δέ Νικόλαος · οποίος ειχεν εςοδιάσει τά χρήματά του διά τήν λαι
μαργίαν έμεινεν ώσάν αποσβολωμένος.

ζΗ αλαζονεία.
Κατά τινα ήμέραν της άνοίξεως ή Κλεοπάτρα φέρουσα ωραίου 

τριαντάφυλλου έπί τού στήθους, επήγαινε μέ τήν μητέρα της είς τδν 
περίπατον. Τί εύμορφία 1 είπε κυρία τις βλέπουσα πρδς τήν Κλεο
πάτραν. 4 Η νέα άκούσασα τούς λόγους τούτους ήρχισε νά ξηροκα- 
μαρόνφ, άλλ’ή κυρία παρατηρήσασα τούτο, έπρόσθεσχ τόσον άψα 
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ώστε νά άκουτθή άπδ τήν Κλεοπάτραν, Τί ανόητον εινε αύτδ τδ κο
ράσια ν νά θχρρή δτι διά εκείνην έγώ είπα δτι εινε ώραία, ένφ έγώ 
τδ είπα διά τδ τριαντάφυλλον. ‘Η Κλεοπάτρα έκοκκίνισεν άκούσα- 
σα αυτούς τούς λόγους*  ή δέ μήτηρ της, Βλέπεις, αγαπητόν τέ- 
χνον, τήν ειπεν, οί πολλάκις οί άνθρωποι δέν μάς έπαινοϋν διά τδν 
ίαυτόν μας άλλά διά τά πλούτη μας, διά τά φορέματά μας ή δι’άλ- 
λα έξωτερικά πράγματα; Ώφελήθη δέ μεγάλως άπδ αύτδ τδ μάθη
μα ή Κλεοπάτρα, καί είς τδ εξής έγινε μετριόφρων.

‘Ή άκράτεία
Ό μιχρδς Ευτύχιος διέβαινε κατά τινα ήμέραν τού καλοκαι

ριού άπδ τούς άγρούς. Τδ πρόσωπον του ήτο φλογισμένου άπδ τήν 
ύπερβολικήν ζέστη ν . και ό δυστυχής παϊς άπέθνησκεν άπδ τήν 
μεγάλην του δίψαν. Τελευταϊον δέ φθάσας εις τινα πηγήν καθαρω- 
τάτου ύδατος, έπεσε κατά πρόσωπον και έπιε μέ άχορταγίαν δσον 
ήδύνατο. Μετ’ ολίγον δμως έπιστρέψας είς τδν οίκον ίων έκυριεύθη 
άπδ σκληρόν πόνον είς τήν κοιλίαν, και έπεσεν εις τήν κλίνην. 
Α! Ποιος τδ ηλπιζεν, ελεγεν, αύτή ή καθαρά πηγή νά ήτο φαρμα- 

χευμένη; *Οχι  τέκνον μου, ή πηγή δέ/ ήτο φαρμακευμένη. άλλ’ ή
το ή ιδική σου άπροστοχασί/ ή οποία σέ έπροξένησε τήν αρρώστιαν. 
Τδ πάθημα δέ τούτο έγινε μάθημα είς τδν Ευτύχιον, καί είς τδ εξής 
πλέον δχι μόνον δέν έπινε νερδν δταν ήτον ίδρωμένος ή κουρασμένος, 
άλλά καί κατά τά άλλα έγινεν εγκρατέστατος.

CH φιλανθρωπία
’Εβραίος I ’Εβραίος I ελεγεν ό μικρός Ευθύμιος, Πώς δέν τούς α

γαπώ τούς ’Εβραίους! Καί διατί; τδν ήρώτησεν δ πατήρ του. Διό λ 
εινε’ Εβραίοι καί δέν εινε χριστιανοί. Πλήν εινε καί αυτοί άν
θρωποι, έχουν καί αυτοί, ψυχήν καθώς καί ημείς καί ό Θεδς δ όποι
ος μάς έπλασεν ολους διαχύνει ανεξαιρέτως καί είς αυτούς τάς ευερ
γεσίας του καθώς καί είς ήμάς. Κύτταξε τό λαμπρόν φώς τοϋ Ηλί- 
ου τδ όποιον μάς φωτίζει, κύτταξε’τδν άέρα ό όποιος μάς ζωογονεί, 
τδ νερδν τδ όποιον σβύνει τήν φλόγα τής καρδίας μας, δλα αύτά δέν 
εινε δώρα τοϋ ‘Γψίστου τά οποί έξίσου διανέμει καί εις χριστιανούς 
καί είς άλλοπίστους; Ό Εύθύμιος αισθανόμενος τήν δύναμιν τών λό
γων τού πατρός του, κατέπαυσε τδ πρδς τούς αλλογενείς μίσόςτου.

CH τψΛοτης
‘Ο Παύλος έστάλθη μίαν ήμέραν άπδ τδν πατέρα του διά νά άγορά- 

στ) σταφύλια. *0  μεταπράτης κατ’ έκείνην τήν στιγμήν πολλούς 
άγοραστάς έχων, έκ τής βίας του έκαμε λάθος, καί αλλάζω ν τδ φλω- 
ρίον τοϋ Παύλου, τδν έδωκε παραπάνω άπδ τήν αξίαν του. Ό κακός 
Παύλος τδ έπαρατήρησε, πλήν δέν είπε τίποτε, άλλ’ άφού έδωκε 
τά λοιπά χρήματα εις τόν πατέρα του, αύτός έκράτησε τά παρεπά- 
νω καί έτρεξε καί ήγόρασε ζαχαρωτά, άπδ τά όποια έπρόσφερε καί 
είς τά άλλα παιδία. *Εν  δμως άπδ αύτά άφού ήκουσε μέ ποιον τρό
πον ό Παύλος ηύρε τά χρήματα καί ήγόρασε τά ζαχαρωτά δέν ήθέ— 
λησεν αύτός διόλου να λάβη τίποτε, άλλ’ έτρεξε μετά σπουδής και 
έδιηγήθη τδ πράγμα είς τήν μητέρα του. Καί τί έπείραζεν έσέ νά 
λάβης άπδ τά ζαχαρωτά; Τότε, μήτέρ μου,ήθελα εισθαι συνένοχος 
μέ εκείνον καί κλέπτης, Καί αν ήσο σύ είς τδν τόπον τού Παύλου τί 
έθελες κάμειν; Εύθύς ήθελα τρέξει νά δώσώ δπίσω τά παρεπάνω, δι
ότι αλλέως δεν ήθελα έχει κάμμίαν ήσυχίαν καί άνάπαυσιν τής συ- 
νειδήσεως.

ζΗ φίλομάθεία

Ό Ευλάμπιος ήτον υιός πλουσίου τίνος καί συχνά κατέβαινεν 
εις τδ έργαστήριον τού χαλκέως τδ όποιον ή-.ον αντίκρυ τού οικου 
των καί τδν έβλεπεν δταν έδούλευε. Θέλεις, κύριε Εύλάμπιε, νά 
μάθτρς νά ,κάμτ,ς καρφίδια τών υποδημάτων ; τδν είπε μίαν ήμέραν 
ό χαλκεύς διά γέλοιον. Νά ίδής πόσον θά εύαρεστηθής! ‘Ο παίς 
έδέχθη μετά χαράς τήν πρότασιν ταύτην καί είς ολίγον καιρόν κα- 
τεστάθη ικανός νά κάμ^ εν άξιόλογον καρφίδιον. Μετά τινας δέ 
χρόνους ήκολούθησε πόλεμος είς τήν πατρίδα του έξ αιτίας τοϋ ο
ποίου έχασεν δλα τά πράγματά του καί έβιάσθη νά καταφύγιρ είς 
άλλον τόπον. Έκεί δ-έ κατά τύχην εύρίσκοντο πολλοί υποδηματο
ποιοί οΐτινες κατεσκεύαζον τά υποδήματα τού στρατεύματος καί 
συχνάκις ήρχοντο είς έλλειψιν καρφιδίων. Ό Εύλάμπιος εις δεινήν 
θέσιν ευρισκόμενος τότε, ένθυμήθη δτι ήτον ικανός νά κάμν^ καρ- 
φίδια. Τδ έπρ^τείνε λοιπόν είς τούς υποδηματοποιούς, και ούτως 
εύρήκεν έργον ώστε νά π-ερφ μέ μεγάλην άνεσιν τήν ζωήν του. ’Εν
θυμούμενος δέ τούς πρώ τους χρόνους τής παιδικής του ήλικίας, 
έλεγε συχνάκις καθ’ εαυτόν*  Πόσον ευτυχή εινε τά τέκνα τών 
πλουσίων τά όποια είς τήν μικράν των ήλικίαν συνειθίζουν νά 
έργάζωνται !
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Λύσις τοϋ 10 ασίγματος.

Χορός—όρος.
Αίνιγμα 11 ον

Ψυχήν στερούμαι και ψυχας πολυαρίθμους έχω.
Μ’ ευρίσκεις εις τήν θάλασσαν πλήν πρόσεξον δέν τρέχω. 
’Επάνω μου περιπατεΐς, άν μ' άποκεφαλίσης.
Αν δέ καί δίχως τράχηλον συγχρόνως μέ άφίστς, 

Μ' ευρίσκεις τότε, φίλε μου, ς’ το τοΰ έπαίτου στόμα, 
Σοι είπα δσα έπρεπε’ δέν μ*  έλυσες ακόμα ;

Περιεχόμενα
*0 μήν Ιούνιος.—2. Άνδρία και φιλία. — 3. ’Αθανάσιος δ 

μέχρι 2 4 Απριλίου 'Αρχιεπίσκοπος Κέρκυρας (μετ' εικονογραφίας. 
—4. ‘Ο Έλικών.—5. Περί διανοητικής καί ηθικής άναπτύ- 
ξεως.—6· ‘Ο δοΰς καί ό ίερεύς του.—7. "Ομηρος (μετ’ εικονο
γραφίας)— 8. Παρίσιοί.— 9. Οί μουσικοί τής πόλεως Βρέμης. 
—1 Ο . ‘Ο μυοοπώλης Πέρσης. — 1 1. ‘Ο άνθρωπος. — I 2. Πε ρί 
εγέρσεως έκ τής κλίνη; καί κατακλ.ίσεως.— 1 3. Περί έ-διμασιας. 
— I 4. Κατασκευή τοϋ άψινθίτου οίνου.—15. Τρόφιμα εις συμ- 
πεπυκνωμένην κατάστατιν.—I 6 Πληθυσμό: τοΰ ουρανίου Κρά
τους.—17. Πληθυσμός τής’Αλγερία;.—18. Τά έν Άγγλίφ συν
οικέσια.— I 9. Ή κιμωλ.ία γή θεωρούμενη διά τοΰ μικροσκοπίου 
(μετ' εικονογραφίας) —20. Διάφορα. —21. Τό νεκροταφείου 
τής έν Σμύρνη δρθοδ'.ςου κοινότητος (μετ' εικονογραφία;).-22. 
Υίική στοργή.—23. Περί φωταγωγικών έντόμων.—24. Νεκρο- 
τατεΐαή κοιμητήρια—25. Σιβηρίας καταρράκται.—26. Έπι- 
στολιμαία διατριβή περί τοΰ ορφανοτροφείου.—27. “Αργιλος· — 
28 Μάθημα ανατροφής.—29. Φυσιογνωμία—30. ‘Π εγκράτεια. 
——31.‘Π οκνηρία.—32. Ή ειλικρίνεια.— 33.Ή φιλοστοργία. 
—34. ‘Η γενναιότης.—35. *Η  οικονομία.—36‘Π αλαζονεία.— 
37. Ή ακράτεια.—38. *Π  φιλανθρωπία.—39.Ή τιμιότης—40. 
Ή φιλομάθεια. —41. Λύσις τοΰ 1 Ο αινίγματος’—42. Αίνιγμα 
11 ον.— 43’ Περιεχόμενα.


