
Εις τούς κόλπους τής μητρός σου
Εις τά φύλλα τυλιγμένο»
Μέ αγκάθια ώπλισμένον

Πάντα νάσαι νά 'φελας.

Ρόδον, ρόδον, μάθε, ότι,. 
Δις άν μυρισθοϋν τάάνθη, 
‘Η αγνό της των έχάθη,

Πλέον δέν μοσχοβολούν,

Μακράν διώχνε τοΰς αχρείους, 
Ποϋ ζητούν νά σέ μυρίσουν' 
Άχ ! όπόταν σ’ ατενίσουν, 

Τήν ζωήν σου απειλούν.

Ρόδον,' ρόδον μου ώραΐον, 
Ποϋι σέ χαίρεται ή φύσις, 
Μολυσμένας μην άφήσης 

χεϊρας νά σέ ψηλαφούν.

Τοΐς μαραίνονται τά φύλλα, 
Κλίνουν ολα τόν αυχένα, 
Δέν ευαρεστούν κανένα,

Κι' ολοι πλέον τά πετοΰν.

Ρόδον, ρόδον μου ώραΐον, 
Πού μαγεύεις την καρδίαν 
Καί οσμήν ώς αμβροσίαν

Εις τάς αύρας οιασκορπα;'

ΜΑΙΟΣ 1871 I ΤΕΥΧΟΣ Κί.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ!
Έκ τοϋ συγγρ. «Ή μίμησις τοϋ 'Ιησού Χριστού.» 

(Συνέχεια άπό σελ. 75).

Ill
Ή έχ τής άληθείας δι5ασκοιλία.

4. Μακάριος εκείνος, τόν όποιον αΰτή ή αλήθεια διδάσκει 
οΰχι διά ρητορικών σχημάτων ή λόγων, οΐτινες παρέρχονται, 
άλλ' αποκαλυπτομένη αυτφ εις τήν φυσικήν της κατάστασίν. 
Τό λογικόν κα’ι αι αισθήσεις ήαών ολίγον βλέπουσι καί συ- 
χνάχ’.ς μάς άπατώσιν;

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Β'. Τεύχος ΚΑ'.

Εις τί χρησιμεύουσιν αί λεπταΐ έκεϊναι συζητήσεις έπί 
κεκρυμμένων καί ασαφών πραγμάτων, διά τήν άγνοιαν τών 
οποίων δέν 6ά κατηγορηθώμεν έν τή ήμερα τής κρίσεως ;

Είνε μεγάλη μωρία νά αμελή τις τό ώφέλιμον καί άναγ- 
χαΐον, χαι νά χαταγίνηται μετά περιεργείας εις έκεΐνο τό 
όποιον φέρει βλάβην. Έχομε» οφθαλμούς καί δέν βλέπομεν.

2. Τί ενδιαφέρει ήμάε πάν ο.τιλέγουσι περί τών γενών 
και τών ειδών ;

’Εκείνος, πρός δν λαλεΐ ό αιώνιος Λόγος, εινε άπηλλαγ- 
μένος άπό πολλών δοξασιών.

Τό παν προέρχεται έκ τοΰ ενιαίου τούτου Λόγου· εξ αΰ*·  
τοΰ πηγάζει πας λόγος.
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Άνευ αύτού οδδεμία γνώσις, άνευ αύτού ούδεμία όοθη κοί- 
σ-.ς. Έκεΐνος, δστις στηρίζει τό παν είς τό εν καί μόνον τούτο 
πράγμα χαί βλέπει τά πάντα έν αϋτφ, ούδέποτε θέλει κλο- 
ν’.σθή" ή δέ χαρδία αΰτοϋ θέλει μείνει έν τή ειρήνη τοΰ θεού.

Ω αλήθεια, ήτις είσαι ό θεός, άξίωσόν με ΐνα’ώ ηνωμένος 
μετά σού έν αίωνία αγάπη.

Πολλάχις άναγινώσχων καί άκούων πολλά πράγιιατα, δο
κιμάζω μεγίστην αηδίαν" εϊς σέ μόνον ευρίσκω πάν δ,τι επι
θυμώ, πάν δ,τι θέλω.

Άς σιγησωσιν ολοί οί σοφοί*  ας σιγήσωσιν δλα τά πλά
σματα ίνώπιόνσου*  σύ μόνον λάλησόν μοι.

3. "Οσον ό άνθρωπος συγκεντρούται έν έαυτώ και άπαλ- 
ζ.αττεται τών κοσμικών πραγμάτων, τόσον τό πνεύμα αυτού 
εκτείνεται και ύψοϋται άνευ κόπου, διότι λαμβάνει έξ ύψους 
τό νοερόν φως.

Ψυχή καθαρά, απλή, σταθερά έν τώ άγαθώ, ουδέποτε εξο
κέλλει ακόμη και έν τω μέσω τών πολυπληθών αυτής ένα- 
σχολήσεων*  διότι πράττει τό πάν πρός δόξαν τοΰ θεού και 
διότι έπαναπαυομένη έν έαυτή δέν έπιθυμεΐ τίποτε.

Τί άλλο ανησυχεί καί άπαυδίζει ήμίς ή αί τρυφηλσΐ όρέ- 
ςεις τής καρδίας ημών ;

4. 0  αγαθός και όντως ευσεβής προμελετά πάν δ,τι χά- 
μνει καί δέν παρασύρεται εις τάς πράξεις του ύπό επιθυμίας 
πονηράς, αλλά καθυποβάλλει αϋτάς υπό τόν κανόνα τού ορθού 
λόγου.

*

Καί υπάρχει άγων δυσχερέστερος εκείνου, δν καταβάλλει 
τις ινα νιχήση αύτό; εαυτόν ;

Νά νιχώμεν ήμά; αύτού;, νά γινώμεθα καθ έκάστην ισχυ
ρότεροι εναντίον ήμών αύτών, νά προοδεύωμεν καθ' έκάστην 
έν βήμα είς τό καλόν, ιδού τό μόνον ήμών μέλημα.

Πασσ τελειότης έν [τώ βίφ τούτφ εί^ε άναμεμιγμένη 
μετά τίνος άτελείας, καί δ,τι βλέπωμεν εινε χεκαλυμμένον διά 
ζοοερού πέπλου-

‘ Η ταπεινή γνώσις ήμών αυτών εινε ή άσφαλεστέοα οδός, 
όπως φθάσωμεν είς τόν θεόν, παρά αί βαθεΐαι γνώσεις τής 
επιστήμης.

Τούτο δέν σημαίνει δτι πρέπει νά καταφρονώαεν τήν 
έπιστήμην πολλού γε χαί δει ! Αΰτη εινε καλή καθ’ έαυτήν 
χαί'διετάχθη υπό τού θεού*  άλλα προτιμότερος βίος άγιος 
και συνείδησ'.ς χαθαοά.

Πολλοί άνθρωποι επειδή' ένασχολοΰνται μάλλον εις τήν 
μάθησιν η εις το καλώς ζήν, συχνάκις πλανώνται καί δέν 
πορίζονται ή μικράν ώφέλειαν έχ τής έργασίας αύτών.

5. Ω ! αν ειχομεν τοσον ζήλον νά έκριζώσωμεν τά 
έλαττώματά μας χαί νά καλλιεργήσωμεν τήν αρετήν δσον 
νά ύποκινώμεν ματαίας συζητήσεις, δέν θά έβλεπέ τις τό
σα; δυστυχίας καί τόσα σκάνδαλα είς τόν λαόν, ουδέ τόσην 

-χαλάρωσιν μεταξύ τών κληρικών.

Βιβαίως έν τή ημέρα τής χρίσεω; δέν θά έρωτηθώμεν τί 

άνεγνώσαμεν,' άλλα τί έπράξαμεν' οίιε άν έλαλήσαμεν κα
λώς, άλλ’ άν έζήσαμεν καλώς-

Είπε μοι ποϋ εινε τόρα οί διδάσκαλοι καί οί διδάκτοοες 
έκεινοι, τούς όποιους έγνώρισες, χαί οΐτινίς ήκμαζον έν τή 
επιστήμη ;

"Αλλοι κατέλαβαν τώρα τάς θέσεις αύτών, καί άγνοώ άν 
συλλογίζονται διόλου αύτούς.

Ζώντες ένόμιζον δτι ήσαν κάτι*  τώρα ούδείς λαλεϊ πεοί 
αυτών-

’Ώ 1 πόσον ταχέως ή δόξα τοΰ κόσμου τούτου παρέρχεται. 
Είθε ό βίος των νά ύπήρξε σύμφωνος μέ τά; γνώσεις των ! 

Αί γνώσεις αύτών τότε μόνον θά υπήρξαν λυσιτελείς.
Ποσοι άνθρωποι λατρεύοντες μόνον τήν ματαίαν έπιστή

μην κα*.  λησμονούντες τά πρός τόν θεόν καθήχοντά των 
απόλλυνται εις τόν αιώνα καί έκμηδενίζονται έν τοΐς διαλο
γισμοί; αυτών, διότι προτιμούν νά ήνε μεγάλοι παρά ταπεινοί.

Έχεΐνος μόνος εινε μέγας, δστις θεωρεί τόν εαυτόν του 
μηόαμινον, καί διά τόν όποιον αί τιμαί τού κόσμου εινε μηδέν.

Εκείνος τφόντι εινε σοφός δστις, δπως κερδίση τόν Ίησούν 
Χρίστον, θεωρεί ώ; σκύβαλα δλα τά επίγεια.

Έκεΐνος μόνος κατέχει τήν αληθή επιστήμην, δστις ποάτ- 
τει τό θέλημα τού Όεού καί άπαρνεΐται τό ίδιχόν του.

Σκέψις.
‘Τπάρχουν δύο διδασκαλία!, άλλ' δπάρχει μία και μόνη 

αλήθεια.'— ‘Τπάρχουν δύο διδασκαλίαι, ή μέν προερχομένη 
εκ τού θεού, ούσα άναλλοίωτος ώς αύτόν, ή δέ έχ τού άν- 
θρώπου, ούσα εύμετάβλητος ώς αύτόν. 'Β ένσεσαρκωμένη σο
φία, ο θείος λόγος, διαχέει τήν πρώτην είς τάς ψυχάς τάς 
προπαρεσκευασμένας νά ύποδέχθώσιν αύτήν τό δέ φώς, δπεο 
μεταδίδει αύταϊς, εινε μέρος τού εαυτού της, δηλ. τής υπο
στατική; καί άειζώου αλήθειας. *Αν  καί χορηγείται είς 
πάντα;, δίδεται όμως μετά πλείονος αφθονίας είς τόν ταπει
νόν τή χαρδία, χαί έπειδή δέν προέρχεται έξ αυτού, χαί δύνα
ται από στιγμής εις στιγμήν νά τώ άφαιρεθή, καθό μή έξαρ- 
τωμένη ούδαμώς έχ τής διανοίας του, ήν διαφωτίζει, κατέχει 
αυτήν χωρίς νά πειράζεται ύπό ματαίας αύταρεσχείας διά 
τήν κατοχήν αυτής. 'Απεναντίας ή άνθρώπινος διδασκαλία 
κολακεύει την αλαζονείαν τού ανθρώπου, χαθότι αυτός εινε ό 
πατήρ αύτής. «Ή ιδέα αύτη μοί ανήκει, λ.έγει, είπα τούτο 
έγώ πρώτος*  ούδείς έγίνωσκέ τι περί τούτου πριν εμού* » 
πνεύμα αγέρωχου, ιδού ή γλωσσά σου.—'Αλλά μετ' οϋ πολύ 
διασιλονειχοΰσι πρός τό ισχυρόν τούτο πνεύμα πάν δ. τι ποοξε- 
νεϊ τήν χαράν αύτού*  χλευάζουσι τάς σφαλεράς αύτού ιδέας, 
τις όποιας ένόμισεν άληθεΐς, καί τάς φανταστιχάς αύτού ανα
καλύψεις" τήν έπαύριον ούδείς σκέπτεται πλέον πεοί αύτού, ό 
δέ καιρός έξαλείφει καί αύτό τό όνομα τού άφρονος, δστις ζών 
έπί τής γής έθήρευσε τήν αθανασίαν. ’Ω Ιησού, άξίωσόν »ε 
ν αποκτήσω τήν αγίαν σου αλήθειαν, ήτις είθε νά μέ προ
φύλαξη διά παντός έχ τών αποπλανήσεων τού πνεύματός μου!

Έφεοία περίβασίς.
‘Ο έχ Σμύρνης ερχόμενος είς την Έφεσον εχει εκ δεξιών 

μέν τό τοΰ Μ έ λ η τ ο ς ρεΐθρον κχί τόν λόφον Πάγον, εξ 
αριστερών δέ τούς πρόποδας τής Κορυφής, βουνού τού 
όρου; Μαστουσίας (Ταχταλί), μεθ' ην άλλο ορο; 
προ; άνατολά; τόν Όλυμπο ν, και μετά τούτον το ορος 
Δράκοντα άνατολικώτερον. ‘Ο Ολυμπο; λεγεται τουρκι
στί Νύφ δάγ, ήτοι δρος Νυμφαίου.

Διαβαίνει έπειτα τόν Άστύεντα ποταμον, εκβαλλοντα 
είς τόν’Εφέσιον κόλπον, μεταζύ Λεβέδου και Κολοφώνος 

(Γκίαούρκιοι).
Έπειτα έχων έξ αριστερών τόν θ υ ρ ί την ποταμον κσί 

τήν Π η γ α σ ί α ν λίμνην τού χωριδίου Πηγών (Καγιασι), 
φθάνε*,  είς τήν πεδιάδα τής Μητροπόλεω; (Νεοχωρίου), 
χειμένης πρός δεξιάν τής όδοϋ έν τφ μέσω περίπου τοΰ εκ 
Σμύρνης είς ’Εφεσον διαστήματος. Έκ τή; πόλεω; ταυτη; 
έξήγετο χρηστός οίνος τό πάλαι, λεγόμενος μητροπο
λίτης. Κ έ ρ X α φ ο ς λέγεται τό πρός δυσμάς τής Μητρο
πόλεως δρος.

Προχωρών έπειτα καί εχων εκ δεξιών μεν το Γ α λ, η- 
σιον δρος, έξ εύωνύμων δέ τον θυρίτην ποταμόν, χυνόμε- 
νον έμπρός εΐ; τόν Κάϋστρον, φθάνει εί; τόν ομηρικόν τούτον 
ποταμόν, μεθ’ δν εισέρχεται εις τήν πεδιάδα τής 'Εφέσου.

Γνωστή υπάρχει ή θέσις τής αρχαίας ταύτη; μεγαλοπό- 
λεω;, πρωτευούσης ποτέ έν τή Ιωνία, πατριδος τών φιλοσόφων 
‘Βοακλείτου καί Έρμοδώρου, τού Ποιητοϋ ‘Ιππώνακτος, τών 
ζωγράφων Άπελλοΰ χαί Παρρασίου χαί άλλων ένδοξων άν- 
δοών, ένοί; χαί 'Αλεξάνδρου τού ρήτορας. Τήν πόλιν ταύ- 
την, κατοιχισθεΐσαν τά πρώτον ύπό'Εφέσου τινός ξενοδόχου 
εντοπίου καί συνοικισθεΐσαν έπειτα ύπό Άνδρόχλου, υιού τοϋ 
Κόδαου, βασιλέως τών ’Αθηναίων μετά τά Τρωικά, άκμάζου- 
σαν αείποτε, υπέταξαν πρώτον οί Λυδοί χαί έπειτα οί Πέοσαι. 
Έλευθερωθεΐσαν δέ μετά τού; περσικούς πολέμους, είχεν όρ- 
μητήριον ό Λύσανδρος κατά τόν Πελοπονησιαχόν πόλεμον. 
Πολλά δέ παθούσαν κατά τού; πολέμου; τών διαδόχων τού 
μεγάλου 'Αλεξάνδρου, συνώκισεν αύτήν έκ νέου ό Λυσίμαχος.

Ή μεγάλη και μεγαλοπρεπής τό πάλαι πόλις τών Έφε- 
σίων είχε δύω λιμένας, τόν Πάνορμον έπί τής θα
λάσσης καί άλλον έσωτεριχόν κατασκευασιόν, δεχόμενον τά 
ΰδατα τού Καυστρου καί διά τινο; οχετού συγχοινωνούντα 
μετά τοΰ Πανόρμου. Άμφότεροι οί λιμένες ούτοι έξέλιπον, 
άποχερσωθέντες. ‘Ο έσωτεριχός, μέγα; καί αυτός χαί λιμνώ- 
δης λιμήν, έκειτο προς άνατολάς τόύ Πανόρμου" πρός 
άνατολάς δέ τοΰ εσωτερικού λιμένος ου μακράν έκτίσθη ό πε
ρίφημος έκεΐνος ναό; τής Άρτεμιδος ε;ω τών τειχών τής 
πόλε ως.

‘Ο ναός ούτο; είχε μήκος μέν 425. πλάτος δέ 220 πο- 
δων, χαί 117 στήλα; 6 Ο ποδών τό ύψος.

Πρός δυσμάς της 'Εφέσου ρέει ό μικρός ποταμός Κ έ γ— 

χρειος, ίκβάλλων εις τόν Πάνορμον λιμένα, πρό; ανατολάς 
δέ αύτής όΣελινούς, άλλο; μικρός ποταμός, συμβάλλων 
είς τόν Κάϋστρον. ‘Ο Σέλινου; έχ των νοτίων μερών κατερ- 
χόμενος, διέρχεται τήν πεδιάδα Πτελέαν, έλαιόφυτον ποτέ, 
καί ποιεί παρά τήν συμβολήν τού Καυστρου βάλτον τινα, 
παρ’ ώ τό πάλαι ύπήρχε ναός 'Αφροδίτης, πρό; ανατολά; 
τού ναού τή; Άρτέμιδος.

Βουνά καί λόιοοι περί τήν Εφεσον άναφέρονται ό μέν Κ ό
ριο ς πρός άρκτον καί παρά τόν ποτέ εσωτερικόν λιμένα, 
Κορησσός πρός νότον, κλείων τήν μεσημβρινήν τή; πό- 
λεώ; πλευράν, Πριών δέ έν τφ μέσω τρόπον τινά τής πό- 
λεως προσαρκτίως, Π α κ τ ύ α ς δέ κατά τήν δυσμικήν πλευ
ράν τή; πόλεω;, μεθ’ον ή πεδιάς Όρτυγία μέχρι τού 
όοους Σολμισσού του πρός τήν 'Βφεσίαν θάλασσαν. 
Τήν Όρτυγίαν πεδιάδα, συνοικισθεΐσαν ποτέ, διαρρέει ό ρη- 

θεις Κέγχρειο; ποταμό;.
Συνοικίαι τής παλαιάς ’Εφέσου άναφέρονται ή Σμύρνα, έξ 

ή; άποικισθέντε; ποτέ Έφέσιοί τινες Σμυρναΐοι, ώνόμασαν 
οΰτω καί τό πρώην Ναύλοχον, έπειτα δέ Σμύρναν, πα- 
τοίδα τού ‘Ομήρου. Άλλη συνοικία τή; ’Εφέσου πρό; νότον 
τής Σμύρνα; έπί πετρώδου; τόπου έλέγετο Τραχεία. *Η  
άνω εϊρημένη Πτελέα, πεδιάς ανατολική, καί ή Όρτυγία, πε- 
διάς δυσμική, ήσαν συγχρόνως προάστεια τής μεγαλοπό- 
λεω; ταύτης έ;ω τών τειχών.

*0 τείχισμά; τή; ’Εφέσου περιωόίζετο πρός άρκτον μεν υπο 
τού βουνού ή λόιρου Καρίου, πρός νότον ύπό τού βουνού Κορησ- 
σοϋ, ποός δυσμάς ύπό τού λόφου Πακτύου (έφ’ ού έκειτο τό α- 
στυ,ή αρχαία πόλις), περιλαμβάνων έντός τών τειχών τόν λό

φον Πριωνα.
‘Γ πέ λ α ι ο ς (ή), πηγή τις έν Έφέσω, έντό; τών τειχών, 

έκειτο ού μακράν τού έσωτερικού λιμένος πρός νότον.
Καί ή Όρτυγία πεδιάς (καί προάστειον) ήτο ποτέ κατάφυτος. 

Ού μακοάν δέ αυτήςποός τήν θάλασσαν ή πολίχνη Π ύγ ε λα
’ .,,.,·

1Η Έοεσο; συνοικίζεται νύν ύπό τινων ομογενών ηιαων περι- 
χωριτων (παρ’ οί; φημίζεται δτι σώζεται εΐσέτι τό γραφεν ύπό 
τού αποστόλου Ίωάννου τού θεολόγου Εύαγγέλιον, διατρίψαν- 
τος πολύν χρόνον έν Έφέσω) καί Σαμίων καί άλλων νησιω
τών, οΐτινε; έκτισαν χαί εκκλησίαν επί τού Πακτυου, οπού 
πιθανώς ήτο ή παλαιά πόλις καί τό άστυ καί ή άχρόπολιςτω.

Ε<Όέσίων.
Οί Σμυοναΐοι επισκέπτονται συνεχώς τήν "Εφεσον οια τοϋ 

σιδηροδρόμου. Έν αυτή καί περί αύτήν αί άνασκαφαί τών "Αγ- 
γλ.ων άνακαλύπτουσιν ένίοτε αςιοθεατα έργα αρχαία και επι- 
νραιοά; έλ,ληνικάς, περί ών αρμόζει νά φροντίζωσιν ολίγον χαι 
οί λόγιοι άνδρες τή; Σμύρνης, τής Χίου καί τής Σάμου.

Πεοί τοϋ αναγκαίου συνοικισμού και της βελτιωσεω; τοϋ 
τόπου έπί τό ύγιεινότερον καί ευπρεπέστερου ανάγκη νά 
φροντίση έμβριθώς καί έπιμελώς ό Άγιο; ’Εφέσου κατά τό» 
τίτλον αύτοϋ, συνιστών άπό τού νϋν έν αύτώ καί τό άναγκσΐον
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σχολεϊον χαί ακολούθως ποιων την πόλιν ταύτην καθέδοαν 
σταθερόν τής εκκλησιαστικής επαρχίας, άφοΰ ό τόπος συνοι- 
κισθή αρκούντως μετά τήν σύστασιν παρ’ αύτή σιδηοοδοό- 
μου. Οί αγαθοί ποιμένες των λογικών ποιμνίων, ώς οί ποι
μένες τών προβάτων, φροντίζουσιν ού υόνον περί τής ζωή; 
και τής κουράς αυτών μετά τών αναλογών ευχών, άλλα καί 
περί τοποθετήσεως καί τροφής αυτών καί υγείας καί εύεξίας 
καί μαθήσεως καί πλουτισμού κτλ.

I. Γ. Λ.

ΛΓΟΡΕΤΣΙΣ

τής ζ. Σαπφοΰς Α,εοντιάδος, γενοιχενη ίν τώ 

άναγνωστηρίω ή Σμύρνη.

(Συνέχ. από σελ. 257).

Αςιον οε παρατηρησεως, ως έν παρόοω εΐρήτθω ενταύθα, 
μεταξύ τών δύο τούτων εθνών,τού Ελληνικού δηλ. καί τοΰ Ρω

μαϊκού, εινε και τούτο, οτι ένφ το ήμέτερον προσέλαβε τήν 
επωνυμίαν του ούχί έκ τής μεγαλώνυμου λ. χ. πόλεω; τοΰ 
Περικλεούς,καί τοι λαβούσης ούχί μόνον τήν άνωτέραν πνευμα
τικήν υπεροχήν έπί τών λοιπών πόλεων τής ‘Ελλάδος, άλλ' 
επομένως καί τήν πολιτικήν πως κυριαρχίαν αυτών οΰο’ έκ 
της πολεμόφρονος Σπάρτης, καί τοι σεβαστής παρά πάσι διά 
τήν άνδριαν καί ρώμην έν τοΐς πολεμικοί; κίνδυνοι; καί τήν 
φρονησιν, ουό ες άλλης τίνος' αλλ1 έπωνομάσθη έκ τών απο
γόνων τού Ελληνος του Δευκαλίωνος α ισχυσάντων κατά τον 
θουκυδ-.όην εν τή Φθιώτιδι καί έπαγαγομένων αυτού; επ’ ώιοε- 
λειφ εις τας αλλα; πόλεις» ' το άθροισμα δμως τών έν τή πόλει 
τοΰ Ρωμύλου παντοειδών κατοίκων έπωνομάσθη ή έκ τού πρώ
του αρχηγέ του τής ποικίλης ταύτης συναθροίσεως ή μάλλον 
ες αυτής τής πόλεως, εις ήν κατωκίζετο καί συνεκεντροΰτο. 
Τούτο δεικνύει τό τε διάφορον τοΰ χαρακτήρας καί τήν φυσικήν 
σύστασιν εκατερου τών εθνών, τών επισήμων τούτων τής άρχαι- 
ότητος. Καί ιδού πως κατ’ έμέ τουλάχιστον, κύριοι, οί ήμέτε- 

ροι παναρχαιοι προγονοί, αφού ήρχίσαν νά συγκεντρώνται είς 
έθνος διά των έπί κοινφ άγαθώ σκοπώ επιχειρήσεων αυτών, 
καθ άς τήν ομοιότητα τών ηθών καί τών αισθημάτων καί τών 

Οιανοηματων και τών θρησκευτικών ιδεών έκοινοποίουν άλλή- 
λοι, δια κοινής γλωσσης και ούτως ηρχισαν σοιγκτότεοον νά 
συναπτωνται και να λαμβάνωσι τον ουσιώοη χαρακτήρα τοΰ 
έθνους, έστοχάσθησαν νά προσλάβωσι καί τό ώσαϊον αυτών 
επώνυμου, παρακινηθέντες έκ συμπάθειας πως καί ευμενούς 
τίνος διαθέσεως προ; τούς "Ελληνα; τού; απογόνου; τοΰ ποώτου 

Ελληνος, η καί έκ θρησκευτικού πρός αυτούς σεβασμού, έάν 
ως ό μέγας Αριστοτέλης άποφαίνεται (περί μετέωρων), «ή 
πρώτη χώρα ή όνομασθεΐσα Ελλά; ήτον ή πλησίον τή; Δωδώ
νης, ένθα ήν τό αρχαιότατον μαντείαν καί ή; οί κάτοικοι 
^σανΣελλοί, οί τότε μέν καλούμε-,οι Γραικοί, έπειτα δέ Έλ

πρός αιχμαλώτισαν τών λαών αυτών

ληνες. » Οπως οηποτε λοιπόν εντεύθεν ό χαρακτήρ τών ήμε
τέρων δεικνύεται πρώτον δτι ήν εΰγενέστατος, διότι ήσπά- 
σαντο κοινόν αυτοί; όνομα, δηλωτικόν τής εθνικής αυτών ενό
τητας έκ τής γλυκείας καί αγαπητής ιδέας τοΰ αγαθού, τοΰ 
πνευματώδους, τοΰ φιλάνθρωπου, τοΰ ευσεβούς, άπεο ένυπήο- 
χον φαίνεται έν τοΐς προσώποις τών απογόνων τού "Ελληνος, 
οιτινες είτε όδηγούντες μεθ’ εαυτών τούς έν τή Φθιώτιδι ομο
φύλους των, ω; έρρέθη υπό τοΰ θουκυδίδου, πρός ώφέλειάν 

των εις τάς αλλας πόλεις, ούχί δέ πρός καταστροφήν τών πό
λεων όρμώμενοι καί 

και κατακτησιν των χωρών των, είτε ώς άλλοτε κατοικούν- 
τες περί τό σεπτόν τής Δωδώνης άλσος, οαίνονται ότι ήσαν 
άνθρωποι ισχυροί μέν καί δραστήριοι, άλλ’ έχοντες ήθη μάλ
λον αγαθά καί ήμερα καί φιλάνθρωπα ή τά εναντία τούτων. 
Διά τούτο καί τον θειον "Ομηρον πσρατηροϋμεν ότι έκ πάντων 
τών ‘Ηρώων τών έκστρατευσάντων εις Τροίαν κυοίως τον Ά- 
χιλλεα τόν αρχηγόν τών έν Φθία Μυρμιδόνων, τών μόνων 
τότε καλουμ ινων ‘Ελλήνων, έποίησε τόν κατ ιδέαν τύπον τοΰ 
ηρωικού κάλλους,τή; εύγενοΰς άνδρία;, προσέτι δέ τόν οίλτατον 
της μουσικής καί τή; ποιήσεως καί τόν θαυμαστόν πράκτοοα τής 
φιλανθρωπία; και εΰσεβείας καί έν γένει τής αγαθότητας, ήν 
εοείςε πρώτον εν τή έριδι πρός τόν Αγαμέμνονα, τόν αρχηγόν 
τών έκ Πελασγικού γένους Άργείων, καί επομένως έν τή ποός 
αύτδν ικεσία τού δυσπότμου Πριάμου. Εντεύθεν καί ό "Αγγλος 
1 Ιστορικός Θερούαλλος δρθώς ονομάζει τους"Ελληνας κλάδον τής 
Πελασγικής φυλής, περιέχοντα τό κάλλίστον καί χαθαρώτατον 
αυτής αίμα καί προωρισμένον ν’ άναπτύςη τάς είς τήν ουσίαν 
τού έθνους έμπεφυκυίας εύγενεστάτας δυνάμ.εις καί ποοαγάγη 
τον βίον τοΰ έθνους είς τόν ύπατον βαθμόν, δπου ήν έιοικτόν 
νά φθάση. "Ωστε δικαίως έλεγε καί ό γεραρός Ίσοκο. έν τώ πα
νηγυρικό) τή; ώραίας του πόλεως, δτι αύτη γενομένη ου μόνον 
τό χέντρον τής φιλοκαίνου καί φιλοκάλου ’Ιωνικής ουλής, άλλα 
και ή μητρόπολίς τού ‘Ελληνισμού καί ή εστία τής φιλαν
θρωπίας καί εΰσεβείας τού έλ,ληνικού χαρακτήοος καί παντός 
δ,τι μέγα καί καλόν καί γενναΐον έχαρακττ,ρίσθη έν τοΐς Έλ- 
λησι, « τό τών ‘Ελλήνων όνομα πεποίηκε μηκέτι τού γένους, 
αλλά τής διανοίας τεκμήριου είναι. » κτλ.

’Έπειτα έκ τής κατά τόν εΐρημένον τρόπον εκλογές τοΰ 
ευηχου τούτου επώνυμου δεικνύεται τό άνεςάοτητον καί Φιλελεύ
θερον τοΰ χαρακτήρας αυτών. Διότι έλευθέρως όπως δήποτε 
ένεργούντες προσέλαβον αυτό, καταπείσθέντες μάλλον έκ τής 
ηθικής αξίας τών φερόντων αύτό, ή βιασθέντες δυναστεία καί 
σωματική ανάγκη, ω; μαρτυρεί παρακατιών ό αυτός θουκυδ. 
οτι, « καθ’ έκαστοι μέν ήδη τή ομιλία μάλλον εκαλούντο "Ελ
ληνες» ,δηλ. εις έκάστην πόλιν,είς ήν ήρχοντο οί "Ελλην. ομό
φυλοι καί ομόγλωσσοι μέ τού; κατοίκους τη;, συναναστοεφό- 
μενοι ούτοι μέ εκείνους, ήρχιζαν βαθμηδόν νά έννοώσι τήν ηθι
κήν των ας.αν, νά τού; άρέσωσι οιά τά προτερήματα, νά άοέ- 
σωσιν εις τό ευηχον καί ευφωνον Ονομά των (διότι άπ’ αρχής 
οί πρόγονοί μα; θά είχον τήν ακοήν εύγενή καί λεπτήν, ενεκα

‘τής όποιας καί δλην τήν γλώσσαν των τόσον αρμονικήν καί ευ- 
ηχον κατεσκεόασαν) καί νά τό λαμβίνωσι και να ονομαζων- 
ται χαί Ελληνες, ώς έςηγεϊ τούτο καί Γάλλος υπομνηματιστή? 
τοΰ θουκυδ., en differentes, λέγων, villes on s £tait 
donne le nom d1 hellfenes dans la conversation; on
s’ appelait soldats d hellenes, et qu’ avec le tempsce 
nom avail fini par devenir common a tons. Ουτω 
λοιπόν ή συγκρότησίς τοΰ όλου έθνους τού ‘ Ελληνικού απο
δεικνύεται γενομένη έκ λαών καί προσώπων τών καθ εκαστην 
πολιτείαν ίσων καί ελευθέρων προς σλληλους ουχί όε δουλών 
καί νόμφ πολέμων κεχτημένων και εις τάςεις Πληοειων και 
Πατρικίων διηθημένων, ώ; έν Ρώμη. ’Εντεύθεν και αςιον προ
σοχής υπάρχει, ώ; παρατηρεί ό ρηθείς διακεκριμένος σοφός 
τών καθ’ ημάς ομογενών, ό Κ. Σαρίπολος, « δτι το ονομα 
’Ελληνες μόνον ελεύθεροι πάντοτε εφερομεν, και δεν κατησχυ- 
ναμεν αύτό υπό τους Ρωμαίους, οιτινες Γραικούς καί Αχαιού, 
τούς δουλωθέντας έκάλουν,ουδέ υπό άλλους κατακτητας, οιτινε, 
Ρωα. όνομάζουσι τούς ετι τόν ζυγόν αυτών φέροντας. » Οτι Οι, 
κύριοι, τό μάλλον χαρακτήριζαν τούς αρχαίους Ελληνας, ην 
ότι ήνάπω/ μέν τήν ενότητα του όλου ομοφύλου γένους και εν
θουσιώδη είχον τόν πρός τήν κοινήν πατρίδα έρωτα, απεστρε- 
φοντα δμως πάσαν βεβιασμένην συγκέντρωσιν και ενωσιν και 
έγκαρδίως προσηλοΰντο πρός τήν ίδιαν γενέτειραν, τήν μερικήν 
πατρίδα, καί έν γένει είχον κλίσιν προς τήν ισοτιμίαν, καί 
μετά δυσκολίας ήνείχοντο πασαν ατομικήν υπεροχήν επιβάλ- 
λουσαν έαυτήν ή καί μόνον υποπτευομενην, τούτο γίνεται 
δήλον και έκ πλείστων άλλων καί μάλιστα εκ τουτου, οτι τον 
έν αΰτοΐς υπερέχοντα ούχί μόνον πλούτω καί ουναμει, άλλα 
καί ήθικοΐς προτερήμασιν, έσυνήθιζον είτε Μιλτιάδης ην 
ουτος είτε Θεμιστοκλής είτ’ Αριστείδης είτε Φωκίων είτε 
Σωκράτης αυτός, νά τόν καταδιώκωσι μέχρι φυγής, μέχρι φυ- 
λακΐσεως, μέχρις εξοστρακισμού, μέχρι θανάτου■ διατί ; δια 
νά μή κϋψωσιν ΰπ’ αΰτον καί άπολέση έκαστος τό ανεςαρ-

συστάσεως 
’Εν ω, ώς

τητον τής ατομικής ένεργείας. Άλλ.ά καί εκ τής 
τών αποικιών ό χαρακτήρ οΰτο; οιατρανουται.
γνωρίζετε, οί άποικιζόμενοι έκ τής Μητροπόλεως το πϋρ 
έύάαβανον καί εύσεβώς έν τή άποίχ'α ασβεστον αυτό διετη- 
ρουν καί τους θεούς τής Μητροπολεως· διετελουν σεβόμενοι 
καί ώρισμένας θεωρίας και αναθήματα ει; έχείνην επεμπον,
χσί τού; οΐκιστάς αΰτων ώς ήρωά; τινας έτιμων καί εν γενει
μέ τά ποοσιοιλέστατα Ονόματα μητρος και θυγατρος καί αδελ
φής ποός άλλήλους προσηγορεύοντο, έν ω ταϋτα πάντα, άμα 

δμως μητρόπολίς τις ήρχιζεν ολίγον ^αρύτερον να φερηται 
πρός τήν αποικίαν ή ή αποικία νά ένόυναμοΰται, ευθύς ε^ή-
τει νά απαλλαγή των προς την μητρόπολιν υποχρεώσεων 
« διότι ούχί έπί τφ δούλοι είναι, κατά τόν θουκυδ., αλλα έπί 
τώ όμοιοι είναι τοΐς λειποαένοις έξεπέμποντο. » ’Ες αίτιας όμως 
ταύτης τής έλευθέρας τών αποικιών ένεργείας καί οίον αϋθ- 
υπαρςίας, τό ελληνικόν πνεύαα εις αυτά; πρωιμωτερον, ω; 
γνωστόν, άνεπτύχθη, και εν αΰταΐς έγεννήθησαν οι επιση

μότατοι τών φιλοσόφων Θαλής καί Αναξίμανορος καί Άνα- 
ξιμένης καί ’Αναξαγόρας καί Ξενοφάνης και ‘Ηράκλειτος 
καί οί έξοχώτατοι ποιηταί "Ομηρο; καί Αλ.καΐος και Αριών, 
καί Τέρπανδρος καί Στησίχορος καί οσοι άλλοι. Και κατα 
τούτο διέοερον καί τώνΡωμ. αποικιών, αιτινες ως στρατι
ωτικοί σταθμοί έχρησίμευον μαλλ,ον, η αποίκιαι κατα την 
αληθή αυτών σημασίαν.

Καί τοιούτος μέν ό χαρακτήρ τών ήμετέρων προγονών καί 
έκ τοΰ τοόπου, καθ δν τό γλαφυρόν επωνύμου των έςελεςαν. 
'Οδέ τώνΡωμ. έκ τού ονόματος αυτών πάντη διάφορος ο τε 
χαοακτήο καί ή ιουσικη σύστασις αυτώνφαινεται. Αυτοί φαί
νονται παοαλαβόντες έπώνυμον ουχί κατα συνέπειαν ηθικής 
τινο; συμπάθειας καί εύμενείας πως, αλλά διότι η Ρώμη, η 
αγέρωχος έκείνη τάξις τών πατρωνών και πατρικίων και 
μετέπειτα υπάτων καί στρατηγών καί πρακτόρων καί αυτο- 
χοατόοων, τοσούτον κατίσχυσε τών συσσωρευομενων εν αυ
τοί; πληβείων καί πελατών καί πάντων τών έν αΰτοις με- 
τακοαιζομένων ίό.α λ.αων, ώστε απωλλ.υον ουτοι ουχι μονον 
τάς ιδίας αυτών γαίας καί παν ειιι εκεχτηντο, αλλα καί 
τό ίδιον αυτών επώνυιαον καί το των κυρίων αυτω > ανελ.αμ- 
βανον. Καί ούτω λοιπόν δήλον οτι το καλούμενου ουτω Ρωμ.
Έθνος συνέκιιτο τό μέν έχ δούλων καί κατακτηθέντων, τό 
δέ ές ευγενών καί κυοιων καί αριστοκρατών υπερήφανων· και 
τούτων μέν ό χαρακτήο επιβλητικός καί ο-σποτικος πάν
τοτε, τών δέ άλλων υποκείμενος, ταπεινός καί υπηρετικός. 
Έκ τούτου χαί ήν δ.ηρημένον εις τάς Ουο ταυτας πολεμιως 
πάντοτε πρός άλλήλας διακειμένας τάξεις ή μερίδας, αιτινες 
συνεβιβάσθησαν μ^ πως κατά τούς χρόνους τής οημοκρα- 
τουμένης Ρώμης, δτε καί ρό<ον ή πολ.ιτική αρετή καί τό ηρωι
κόν μ,εναλεϊον των Ρωμαίων ανεπτυχθη και εςελ,αμόε, δεν 
έβοίδυναν δμω: καί πάλιν νά περιέλθωσιν εις δεινοτάτας οια- 
μάχας καί δίχονοίας, δΓ ας οί τοσοΰτον φονικοί εκείνοι συνε- 
βησαν έαιούλιοι πόλψοι καί αί φοβ-ραί συγκρούσεις, αί κα- 
ταλήξασαι τέλος εις τήν αυτοκρατορίαν την υποστηριγμένην
μάλλον υπό τοΰ αυθάόους εκείνου καί αγέρωχου στρατού, 
ούχί δέ υπό τοΰ λαού, ούδεμίαν έχοντο; διανοητικήν ή αισθη
ματικήν διάπλασιν.

Καί ταΰτα ιιέν, κύοιοι, πεο! ταυ τί εστι έθνος, πλει- 

ονα ίσως τοΰ οέοντος' αλλα παρεςετραπην ως ειοατε εις 
τήν υπεαβολήν, ©ιλοτιμηθεϊσα [πρός έφαρμογην της περί 
αυτού θεωοία; νά συνκαίνω τά δύο επισημότατα αρχαία 
έθνη, τό Ρωμαϊκόν καί τό ήμέτερον. Εν τοιαύτη συγκρι- 

σει υπάρχει, βλέπετε, ανεξάντλητος λόγων περιουσία, αϋξα- 
νομένη ούκ ολίγον καί έκ τοΰ ζωηρού αισθήματος τής εν ημΐν 
εθνικής φιλαυτίας καί φιλοτιμία;· Παραλείπω οθεν νά εφαρ
μόσω τά περί τοΰ έθνου-. ρηθέντα καί έπί άλλυιν νεωτέρων 
εθνών. Εξετάσω δ έν τοι; έςης διά βραχύτερων τό οευτερο*
τεθέν ζήτημα, πώ: δηλ- τό έθνος συγκροτούμενου διαρκές γί
νεται έν τω κόσυω, και οτι τούτο, οηλ- η Οιαρκεια αυτού.συμ- 
ιτώνως πάντοτε ποός τόν προορισμόν ή τήν αποστολήν τοΰ έθνους 
υπάοχει. Δύο τινά, κύριοι.’απαιτούνται, ώς ή ιστορία τών
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έθνών μάς διδάσκει, ινα το έθνος, συμφώνως πάντοτε προς τδ 
είδος τής άποστολής του, διαρκές γίνεται έν τφ βίφ έπί τοΰ 
προσώπου τοΰ ήμετέρου τούτου πλανήτου. ΙΙοώτον πάντων 
απαιτείται, ώς ύπεδείχθη καί έν τοϊς είρημένοις, τδ όριο— 
γενές και όμόγλωσσον καί ομόθρησκον τών φυλών τών 
συνελθουσών εΐς τήν συγχρότησιν τής εθνικής ένότητος, καί
δεύτερον νομοθεσία άρίστη καί σοφωτάτη- Άναφοριχώς, κύριοι, 
του πρώτου παρατηρητέον δτι, χαθώ; έν τή φύσει τών σωμά
των, όσον τι υλικόν στοιχεϊον εινε ήττον ομογενές άλλου, τό
σον ουσκόλως ή ούδαμώς συνέρχεται μετ’ αύτοΰ, ϊνα συγκρο- 
τήσωσιν ή παραγάγωσιν έν δλον (και δια νά σχηματισθή 
λ. χ· ατμός ευώδης ή εύοσμος αναθυμίασες, πρέπει νά έκ- 
πεμφθώσιν έκ τοιούτων ομογενών άναθυμιατών λεγομένων σω
μάτων όμοειδή αεριώδη λεπτότατα μόρια, έκ μόσχων π. χ. 
ή ευωδών πτητικών, καί επομένως διά· νά σχηματισθή ποτα
μός, απαιτείται άναγκαίως ή συρροή εΐς τήν αυτήν κοίτην 
ρυαχίων, ες ομογενών πηγών καταρρεόντων), ομοίως καί έν τή 
άνθρωπότητι διά νά σχηματισθή έν δλον εθνικόν, ανάγκη νά 
συνέλθωοιν επί τδ αύτό ομογενή όντα λογικά, ατινα πάντοτε 
τά μέν φθειρόμενα, τά δέ γινόμενα κατά τον 
εσονται δμως τά αύτά, διότι θέλουσιν έχει τά

μέγαν Άριστ. 
αύτά ύυχικά

καί σωματικά ιδιώματα διαδοχικός τοϊς άπογόνοις μεταβιβα
ζόμενα, τδν αυτόν ηθικόν χαρακτήρα, τάς αύτάς θρησκευτι
κός πεποιθήσεις, τά αύτά ίν γένει φρονήματα καί αισθήματα 
διά τής αύτής γλώσσης έκφραζόμενα, ή;ις μάλιστα πάντων 

εινε το πρός αρμονίαν εθνικήν και ένότητα ουσιώδες συστατι
κόν όθεν καί ό ρηθείς φιλόσοφο; κάλλιστα παρομοιάζει τήν 
ταύτότητα τοΰ γένους τών κατοικούντυ'ν έν μια χώρα και 
μή άναμιχθέντων μετ’ άλλου πρός τάς κρήνας καί τού; 

ποταμούς, τούς οποίους, λέγει, συνειθίζομεν νά όνομάζωμεν 
τούς αύτούς «καίπερ αεί τοΰ μέν έπιγινομένου νάματος, τοΰ 
δέ ύπεςίοντος«·, μολονότι, λέγει, δηλ. άλλο μέν ρεΰμα τών 
υοά-ων έπιρρέει εκ τής αρχικής των πηγής, άλλο δέ ύπεξέρ- 
χεται καί ύπορρέει είτε εΐς τήν κοινήν τών ύοάτων δεξαμενήν 
έχβάλλων, τήν θάλασσαν, είτε άλλσχοΰ, κατά τόν νόμον τής 
πρός τά κατώτερα ή τά πλησιέστερα πρός τδ κέντρον τής γης 
καταφορας των υδάτων. Οσον λοιπόν τό συγκροτούμενου ή 
συγζροτηθέν έθνος οιατελεϊ αμιγές καί άκρατον αλλοφύλων 
στοιχείων, τοσοϋτον στερεώτερον γίνεται καί ζή βίον πολυ
χρόνιον. Καθόσον ή συμφόρησις διαφόρων χαρακτήρων και 
ηθών καί έςεων καί θρησκευτικών πεποιθήσεων καί γλωσ
σών, μή ούσα συνένωσις φυσική καί έναρμόνιος, καταντφ ή 
εις παντελή έςαφάνισιν των συμφορουμένων, όντων πολεμίων 
άλλήλοις καί πάντοτε ά/τιδρώντων, ή εις συγχώνευσιν τών 
μέν υπό τών οέ έπικρατησάντων, καί οΰτω παράγεται ή νέον 
τι ολως δλον έχον καινοφανείς ιδιότητας καί έξεις και φύ- 
σιν, ή φέρον χαρακτηριστικά τοΰ έπικρατήσαντος. Διότι ναι 
μέν πάσα ή άνθρωπότης άναμφισβητήτως έξ ενός καί τοΰ αύτοΰ 

γένους κατάγεται, ω; έκ τής συγγένειας τών πρωτοτύπων 
γλωσσών χαταφαί εται, κατά, τούς περί ταΰτα ασχολούμε

νους , αλλ’ όμως διαιρείται εΐς τρεις κυρίως φυλάς, τήν Μογ
γολικήν, τήν Λευκήν ΰποδιαιρουμένην είς τήν Καυχασίαν τήν 
καί Άριαν λεγομένην καί εΐς τήν Σημιτικήν, χαί τήν Αί- 
θιοπικήν’ αϊτινε; πάλιν διαχλαδίζονται κατά τδ κλίμα τών 

τόπων, εις οΰς διεσπάρησαν, καί κατά τήν δίαιταν, έν ή διη- 
τήθησαν, εΐς τούς πολλούς καί διαφόρους κλάδους, έξ ών πά
λιν παρήχθησαν τά διάφορα τόν χαρακτήρα καί τόν προορι
σμόν έθνη έπί έκάστης τών ηπείρων τής γής, τά όποια έάν 
πρός άλληλα πλησιάσωσι καί έπιμιχθώσιν άλλήλοις, ή 
δλως τά πρώτα αύτών διακριτικά γνωρίσματα άποβάλλουσι 
συγχωνευόμενα καί τά τούτων επικρατέστερα λαμβάνουσιν, 
ή εξαφανίζονται ύπδ ιών ίσχυροτέρων.

Τοιοΰτόν τι παρατηροϋμεν δτι συνέβη έκ τής μεταναστεύ- 
σεως τών έθνών κατά τδν μέσον αιώνα, έξ οΰ έσχηματίσθη- 
α-αν οί νεώτεροι λαοί τής Εύρώπης. Οί θύννοι, λ. χ., τδ ίκ 
Μογγολικής φυλής καταγόμενου άγριον εκείνο χαί νομαδικόν 
έθνος, τδ περί τά τέλη τής 4ης έκατονταετηρίδος (376) έπελ- 
θδν έκ τών ερήμων τής Κεντρικής ’Ασίας καί χατακλύσαν 
όλην τήν βορειοανατολικήν καί μεσημβρινήν Ευρώπην υπέρ 
τδν ήμισυν αιώνα, συνεμίγησαν βέβαια καί μετά τών Σλαύων 
καί των Γότθων και Γεπιδών χαί Αλλαμανών χαί Αογγο- 
βάρδων καί άλλων παρά τδν Ρήνον χαί τδν "Ιατρόν Γερμα
νικών λαών, τινάς τών όποιων καί καθυπόταξαν καί κατηφά- 
νισαν. ’Επειδή όμως ήσαν πάντη διάφοροι αύτών, τών Γερμα
νών δηλ. καί τών Σλαύων, δέν ήδυνήθησαν, συναντηθέντες 
μετ’ αύτων, νά ζήσωσιν έπί πολύ, άλλ’ έξετέλεσαν τίς οίδε 
ποίαν αποστολήν των καί έξηφανίσθησαν καί ούδέ ΐννος 

αύτών έμεινεν έπί τής Εύρωπαίκής ηπείρου. ‘Επομένως έκ 
τών Γερμανικών φύλων, έκείνων τών τόσον πολυαρίθμων, 
Βανδήλων, Σουήβων, ’Αλανών, Χάττων, Χηρούσκων, Βρουχ- 
τέρων, Καύχων, καί άλλων ατινα, ώς τά άνανεούμενα φύλλα 
τών δρυμών αύτών άχαταπαύστω; έπανήρχοντο εΐς τήν Με
σημβρινήν Ευρώπην, ώστε καί ή χώρα των έρναστήοιον τοΰ 
ανθρωπίνου γένους εύφυώ; ωνομάσθη υπό τίνος πεπαιδευμέ
νου — έκ τών τόσων, λέγω, εκείνων φύλων οί Φ’ράγχοι είσ- 
βαλόντες περί τά μέσα τοΰ 5 ου αίώνος (459) εΐς τήν Ρωμ. 
Γαλατίαν τήν σημερινήν Γαλλίαν χαί απ’εκείνων Φραγχίαν 
ή Φράντσαν όνομασθεϊσαν κοι νώς, τοσοϋτον ήλλοιώθησαν τόν 
χαρακτήρα, καί τά ηθη εκ τής μετά τών Γαλατορωμαίων των 
εις τδ Κελτικόν καί τδ Λατινικόν γένος άνηχόντων, ώστε χαί 
τοι γενόμεναι χατακιηταΐ καί τδ μέγα Φραγκικόν κράτος συ- 
στήσαντες, κατήντησαν έν τή σημερινή μάλιστα Γαλλία, τή 
προχυώάσΤ] επομένως έκ τοΰ Κράτους εκείνου, νά μή φέρωσίν 
ούδένα τύπον Γερμανικής καταγωγής, επειδή χατίσχυσεν 
έπ’ αύτών τδ Λατινικόν στοιχεϊον μετά τής γλώσσης αύτοΰ 
καί δλου τοΰ διεφθαρμένου τότε Ρωμαϊκού βίου καί επειδή δέν 
έξήλειώαν τούτον, ώς καί οί Βουργοϋνδιοι καί οί Γότθοι, άπό 
τάς καταχτηθείσας ύπ’ αύτών χώρα;, εντεύθεν δ’ ύπέστησαν 
μεγάλην τήν έπ’ αύτών επιρροήν του. Οί Άννλοσσξωνες 
δμως προσκληθεντες κατά τόν 5ον αιώνα (4 19) εΐς τήν Κελ

τικήν Βρεταννίαν, τότε ούσαν Ρωμαϊκήν επαρχίαν καί εχου- 
σαν Ρωμαϊκόν πολιτισμόν καί ήθη καί έθιμα Ρωμαϊκά, έσ- 
πευσαν αμέσως νά έξοντώσωσι ταΰτα πάντα, ώς πάντη διά
φορα των εαυτών, καί τούς μέν τών Βρετανών κατοίκων ίσως 
συγχωνεύσαντες εΐς τδ εαυτών στοιχεϊον, τούς δέ κατασφά- 
ξαντες, τούς δέ έκδιώξαντες είς έπαρχίαν τινά τής αντίπεραν 
Γαλλίας τήν άπ’ αύτών Βρετανίαν (Bretagne) όνομασθεί- 
σαν, διετηρησαν ακέραιον τδν άρχαϊον αύτών εθνικόν χαρα
κτήρα] καί τά πάτρια ήθη καί έθιμα, απερ όντα, ώς πάντων 
τότε τών βαρβάρων τοΰ βορρά τά ήθη, ανώτερα πολύ τής 
Ρωμαϊκής έκφαυλίσεως, έξαγνίσαντες έτι πλέον αύτά διά τής 
μετ’ ού πολύ παραδοχής τοΰ χριστιανισμοΰ άπετέλεσαν τδ 

ήδη μεγαλώνυμον Αγγλικόν έθνος.
Οΰτω λοιπόν δεικνύεται ότι ή σύγκρουσις ή ή προσίγγισις 

διαφορογενών στοιχείων καταλήγει ή εΐς τήν καταστροφήν 
καί έξόντωσιν τών έπελθόντων άνομοίων ή είς έπιχράτησιν 
τών ίσχυροτέρων’ ούδέ εινε λοιπόν κατάλληλον εις τήν συγ
κρότησή καί είς τήν πολυχρόνιον διατήρησιν μιας έθνικής ένό
τητος, δπερ γίνεται μόνον έκ τής ταυτότητος καί όμογενείας 

τών συνερχόμενων φυλών.
Ταύτης δέ ενεκα τής ταύτότητος καί τής άμιξίας μετ’άλ- 

λων ετερόφυλων διαρχεστάτης ζωής λαμπροτάτην άπόδειξιν 

έχομεν όμολογουμένως τδ ήμέτερον έθνος.δπερ καίτοι τοσαυτας 
συμφοράς χαί πτώσεις πολιτιχάς ύποστάν καί μονονουχί δίς χαί 
τρις φανέν δτι έξηλείφθη έκ τοϋ βίου τών έθνών, πάλιν όμως ως 
ό μυθολογούμενος φοινικόπτερος Έρωόιδς, έκ τής σποδού αυ
τού άνέζησε, χηρύττον ότι διασώζει συγκολυμβώντα έκ τών 
ναυαγίων του τά πολυτιμότατα τής ζωής του συστατικά, τον 
εθνικόν αύτοΰ χαρακτήρα, τά ήθη καί έθιμα, τήν πάτριον αυ
τού γλώσσαν καί τδ πάτριον θρήσκευμα. Διά τοΰτο. αδελφοί 
ομογενείς, μηδέποτε άνεχώμεθα διά τήν αγάπην τής ιεράς 
ζωής τού έθνους, μηδέποτε άνεχώμεθα ξένα ήθη καί έθιμα να 
παρεισφρήσωσιν έν ήρ ϊν μέ τήν θυσίαν καί τήν απώλειαν τών 
ήμετέρων πατροπαραδότων, τών σωστικών τούτων αγκυρών τής 
έθνικής ημών ΰπάρξέως I Ούτε Σλαΰοι λοιπόν, ούτε Βούλγαροι, 
ούτε Γότθοι, ούτε Αύαροι συνεμίχθησαν, κατά τδν Φαλμεράΰρον 
καί συνεχωνεύθησαν μετά τοΰ ήμετέρου έθνους’ διότι άλλως δέν 
ήθέλοαεν ζή, δέν ήθέλομεν υπάρχει, ή ήθέλομεν φέρει άλλοϊα 
ή οί πσόγονοι ήμ’ών χαρακτηριστικά, έν ώ τάρα καί ζωμεν βε
βαίως καί ύπάρχομεν, καί φέρομεν τά ούσιωδέστερα χαρα
κτηριστικά τών αρχαίων ‘Ελλήνων. Τούτων δέ άν έπιθυ- 
μήτε, κύριοι, ν’ άκούσητε τδ χυριώτατον, εινε τάδε’ ή ατομι- 
χότης χαί χατά συνέπειαν τούτου ή πρός την ελευθεραν ένέρ- 
γειαν ακάθεκτος τάσις τού πνεύματος καί ή δύσκολος μέν 
υποταγή καί συνένωσις ύπδ μίαν προσωπικήν αυθαίρετον βού- 
λησιν, εΐμή χατά πάσαν ανάγκην, συναΐσθησις δέ ζωηρά 
καί έκτίμησις μέχρις ένθουσίασμοΰ τής ιδίας ημών έθνικής 
ένότητος καί τής αποστολής αύτής, δηλ’ μέ άλλας λεξεις, 

έκαστος ήμών εινε αληθώς Έλλην, ώς οί αρχαίοι εκείνοι, 
διότι αποδίδει μεγάλην αξίαν εί; τδ άτομόν του, διότι τείνει 

νά ένεργή έλευθέρω; καί δέν συνενοΰται ευκόλως, ώστε νά 

σχηματίζη μίαν ομάδα έτεροκίνητον υπό τήν αυθαίρετον δια
ταγήν ενός προσώπου έστω καί ηθικώς ακόμη υπερέχοντας’ 
ή μάλλον άν έλθη εΐς συνένωσιν, κάμνει τοΰτο, διότι σχεδόν 

νομίζει ότι άνευ τής συνεργείας αύτοΰ δέν κατορθοΰται ο 
σκοπός τής συνενώσεως, απαράλλακτα, καθώς λέγει ό Θου
κυδίδης κατά τήν έναρξιν τοϋ Ηελοπον. πολέμου ότι « έν 
τούτω έκαστος (τών άλλων ‘Ελλήνων) κεκωλύσθαι έδόκει τά 
πράγματα, ω μήτις αύτδς παρέσται.» Ούχ ήττον όμως συ- 
ναισθανόμεθα, ότι διά τής γλώσσης χαί τής θρησκείας μετά 
πάντων τών ομοφύλων συνδεόμεθα άδιαρρήκτως χαί συναπο- 
τελοϋμεν εν δλον συμπαγές, τό προσφιλέστατου έθνος, υπέρ 
ού προθύαως ποδς πάσαν θυσίαν όρμώμεθα καί πρός μέλ
λον χάλλιστον άποτείνομεν. Τόσον δέ ό Ελλην είχε καί 
έχει πάντοτε μεγάλην ιδέαν περί εαυτού, ώστε έν σύτώ σχε
δόν νομίζει ότι ολόκληρον τδ έθνος συγκεφαλαιούται, διά 
τοΰτο καί πολλάκις έκπαλαι όμιλεϊ περί εαυτού πληθυντι- 
κώς, συνήθεια, ήν παρετήρησα φυλαττομένην καί παρά τοις 
νησιώταις «τοΰ λόγου μας, λέγουν, καλώς σάς ηυραμεν, ήΰ- 
θομεν, έφάγαμεν, άντ; τοϋ λόγου μβυ κτλ.» διότι παρ αυ- 
τοϊς ή -γλώσσα καθαρωτέρους έτήρησε τού; αρχαίους τύπους ’ 
«ήμέϊς δ’έν φάει δουλεύσομεν,» λέγει ή γραία ‘Εκάβη έν 
τώ Εύριπίδη" καί τόσα άλλα έν άλλοις άπαντώνται πληθυν
τικά αντί ενικών’ έν ώ πρός έτερον πρόσωπον δεύτερον όμι— 
λοΰντες μετεχειρίζοντο συνήθως τδν ενικόν. ’Ενίοτε δέ και 
πρός πολλά πρόσωπα αποτεινόμενοι μετεχειρίζοντο τδν ενι
κόν, ώς τδ τοΰ Δημοσθένους « Βούλεσθε, ειπέ μοι, περιιον- 
τες πυνθάνεσθαι άλλήλων κατά τήν αγοράν ;» Άλλά διά νά 
έπανέλθω εΐς τδ προκείμενον λέγω, ότι τόσον τδ Ελληνικόν 
έμεινεν άμικτον fξένου στοιχείου, ώστε δ,τι ό αφελής Λυσίας 
λέγει περί τών κατοίκων τής Αττικής δτι « ούχ ώσπερ οί πολ
λοί πανταχόθεν συνειλεγμένοι, καί ετέρους έκβαλόντες τήν 
άλλοτρίαν ώκησαν, άλλ’ αύτόχθονες όντες, τήν αύτήν έχέ- 
κτηντο μητέρα καί πατρίδα» αρμόζει διά τούς κατοίκους άπάσης 
έν γένει τής τε’Ασιατικής καί τής Εύρωπαίκής Ελλάδος διάς 

πάντδ ‘Ελληνικόν Έθνος.
(ακολουθεί).

Ο ΜΕΛΗΣ.

“Ητοι αί δι’ αύτοΰ είς Αθήνας προσρήσεις μου.

Μέλη μου, χρυσέ μου Μέλη, τά νερά σου πού κυλίεις ;

Ποιας όχθας, ποίας πόλεις καί θαλάσσας ποιάς φιλεις ;

Πού πηγαίνεις ; ποια μέρη χαί νησία ποια περνάς; 
Τοέχεις πάντα ή έκ νέου είς τά όπισθεν γυρνάς ;

Πού πηγαίνεις ταξειδεύων, ποϋ τά βήματα πατεϊς; 

Μανευαένος βύ τήν Σμύρνην άεννάω; τήν κρατείς ;



272 Ο ΜΕΝΤΩΡ.

Τί ωραίος, Μέλη, είσαι έν νυκτι εαρινή 
"Όταν λάμπη ή σελήνη χαί αστέρες φαεινοί

Τάς άκτϊνάς των σέ πέμπουν... Λάμπων ακτινοβολείς, 
Τά ‘Ομηρικά σου έτη εις έμέ αναπολεί; !

'Πέ με, φθάνεις εις τον κόλπο, τό έξώτειχος φιλεΐς ; 
Παρεχεΐ, έξω τής Σμύρνης τά νεοά σου δέν κυλίεις ;

Τήν ‘Ελλάδα 'πέμε βλέπεις, χα'ι τήν Σύρον χαιρετάς; 
Τάς Κυχλάόας αντιχρύζεις χαί τάς όχθας των αυτάς ;

Ποιος τάς χάριτάς σου έχει ! Είσαι όλος κλασικός, 
Είσαι δλος φαντασία ! Μέλη μου, ποιητικός.

Καί μεγάλων καί ποικίλων ιδεών τών υψηλών 
Σέ κηρύττουσι. πατέρα τών αρχαίων καί καλών.

Εις μεσόγειον έμβαίνεις; Άναμίγνυσαι μ’ αυτήν ; 
Βλέπεις Μέλη, τήν μητέρα τών σοφών τήν ποθητήν·.

Αφού φθάσης εις τήν Σύρον, τόν λιμένατης φιλεΐς 
Καί έκεϊθεν τά νερά σου δι’ Αθήνας δέν κυλίεις 5

Τών χαρίτων σου των τόσων έπαινέτης νά γενή, 
Τίς τολμά έάν δέν θέλττ) τολμητίας νά φανή,

Καί έπαίνους νά σέ πλέξη θέλουσα ώσάν θνητή 
Βλέπεις πάντα νά τής λείπουν κ ή γραφές ν’ αδύνατή ;

Δέν αράζεις μέ τά πλβΐα και εσύ εις Πειραιά ;
Μέλη μου, δέν σέ μαγεύει τών σοφών ή λαλιά ;

Στήσ' ολίγον τά γλυκά σου κύαατα τά απαλά 
Κυματίσου εις τάς όχθας, παίξε, Μέλη, πολ-λά-πλά.

Μ' αύτά, Μέλη, τά νερά σου ήθελα νά άναβώ 
Νοερώς εις τάς 'Αθήνας, τήν Άχρόπολιν νά διώ

Καί τήν γήν πάσης παιδείας, τήν μητέρα τών Μουσών. 
Ν άσπασθώ, αν χαΐ μακρόθεν, μέ τό φίλημα τό σόν.

Έγρεο, κλεινά·. Άθήναι, έμψυχε σύ Παρνασσέ, 
Χαΐρε, γή επαγγελίας !.. Πεπρωμένου εΐν εις Σέ,

Τής ’Ανατολής νά γείνης, ή διδάσκαλος ’Ε σ ύ I !

Ιδού φέγγουσι τριγύρω οί δικοί σου οί πυρσοί. (*)

ΣΟΦΙΑ Ουγάιηρ ΛΑΜΠ1ΣΠ Ιατρού-

(") Τήν κατά τόπους οιλοτιμίαν τών άξιων παντός επαίνου- 
γόνων άμσοτέρων των ιούλων τής ‘Ελληνικής ουλής εΐνε δί
καιον, άνυψώσας τήν φωνήν, νά έπαινέση ό τύπος. Χαίρει όν
τως η ψυχή παντός φιλομούσου καί φιλόκαλου όρώσα, οτι πα- 
ρεκτός τών Γυμνασίων, τών ‘Ελληνικών Σχολείων και τών 
Παρθεναγωγείων,άτινα εύρίσκονται μεταξύ ήμών, έσυστήθησαν 
καί συστήνονται ήδη φιλοτίμως εις διάφορα μέρη τής ’Ανατο
λής καί τάς νήσους κα'ι Σύλλογοι και ’Αναγνωστήρια, άτινα 
καί οιά ζώσης οωνής πολλαπλασιάζουσι τά φώτα καί προσπα- 
θοΰσι παντοίοις τρόποις νά διαδώσωσι τήν τοσοΰτον άνχγχαίαν 
καί λυσιτελή μάθησιν τής ‘Ελληνικής γλώσσης. Δόξα καί τιμή 
ειςίτούς ίδρυτάς καί καλοθελητάς τών τοιούτων καταστημάτων!

Χαρτοπαίγνιου περίεργος έξήγησίζ.

Έν τφ ναφ της Γκλασκόβης έν Σχωτίφ αριθμός τις στρα
τιωτών 'Αγγλων συνεξεκλησιάσθη εσπέρα τινί τής μεγάλης 
έβδομάδος. Κατά τό ειωθός καί οί στρατιώται διετάχθησαν, 
ΐνα έκαστος φέρη μεθ’ εαυτού καί τό Εύαγγέλιον, Εί; τών 
στρατιωτών έχείνων αντί τοΰ Ευαγγελίου έλαβε μεθ' εαυτού 
μίαν δέσμην τοΰ χαρτοπαιγνίου. Έν φ δ’ άπαντες οί έν τή 
έκκλησία ήνοιξαν τό εύαγγέλιον, ό πτωχός στρατιώτης ήνοιξε 
τήν δέσμην τών χαρτιών, χαί έθεώρει αύτά μετά προσοχής. 
Πάντες δέ οί συστρατιώται ήλεγχον αυτόν διά τό ατόπημα 
τούτο τό σκανδαλώδες, εως ου ό όδηγήσας έν τή έκκλησία 
τούς στρατιώτας δεκανεύς έξέβαλεν αύτόν καί τόν ώδήγήσεν 
ένώπιον τοΰ αρμοδίου αξιωματικού, χατηγορών αύτόν ότι, έν 
φ πάντες προσηύχοντο καί άνεγίνωσκον τό Εύαγγέλιον,ό στρα
τιώτης οΰτος έπαιζε τά χαρτιά. Άλλ' ό πονηρός καί άγχί- 
νους στρατιώτης άπολογηθείς είπε. «Δέν είναι αληθές δτι 
έπαιζον τά χαρτιά, άλλά δι’ αύτών άνεγίνωσκον τήν ‘Αγίαν 
Γραφήν. Διότι δάσος μοΰ ενθυμίζει, οτι εις δ θεός' τό 
δύο κα’ι τ ρ ί α τόν Γίόν καί τό Αγιον Πνεύμα’τό τ έ σ- 
σαρα τού; 4 Ευαγγελιστάς- τό π έ ν τ ε τις πέντε φρο
νίμους παρθένους τάς βαλούσας έλαιον εις τάς λυχνίας αυτών 
τό εξ δτι δ θεός έετισε τόν κόσμον εις 6 ημέρας· τό έ π τ ά 
ότι τήν 7 κατέπαυσε τών έργων αύτοΰ- τό οκτώ δτι μόνον 
8 άνθρωποι έσώθησαν άπό τόν κατακλυσμόν τοΰ Νώε" τό έ ν- 
νέα τού; 9 καθαρισθέντας υπό τοΰ Σωτηρος λεπρούς- τό 
δέκα τα; 1 Ο· ίντολά; τοΰ θεού- ή δά μ α τήν βασίλισσαν ' 
τή; Σαβά;, έλθούσαν έχ τών περάτων τής γής, ΐνα θαυμάση 
τήν σοφίαν τοΰ Σολομώντος- δ ρήγας αύτόν τόν Σολο- 
μώντα- οί βαλέδες δλου; τούς αχρείους, ών ό μεγαλεί- 
τεοτς εΐνε ό όδηγήσας με ένταύθα δεκανεύς. » Ό στρατιώτης 
δέ κατόπιν έμέτρησεν δλου; τούς άριθμούς τών χαρτιών 365 
είπών, δτι τού ένθυμίζουσι τας ημέρας τοΰ έτους- τά πεν- 
τήκοντα δύο χαρτία τάς 52 εβδομάδας τοΰ έτους- 
αί δώδεκα χαρτωσιά τού; 12 μήνας τοΰ έτους- ή 
δέ μία χαρτωσιά, φιλονεικεΐται, καί δέν λαμβάνω αύ- 
τήν ΰπ’ όψιν, εΐπεν. ‘Ο αξιωματικός επί τέλους, θαυμάσας 
τήν αγχίνοιαν τοΰ στρατιώτου τούτου, μετά χαράς άπέλυσεν 
αύτόν ατιμωρητί.

Χαρακτηριστικά τής ώραιοτητος.
Τριάκοντα τινα εΐνε τά χαρακτηριστικά τής ώραιότητο;, τά< 

εξής, άνά τρία σημειούμενα.

Τρία λευκά.—Τό δέρμα, οί δδόντες καί αι χεΐρες.
Τρία μαύρα.—Οί οφθαλμοί, τά οφρύδια και αι βλεφαρίδες..
Τρία κόκκινα.—Τά χείλη, αί παρειαί καί οί όνυχες.
Τρία μαχρά.—Τό σώμα, τά μαλλία καί αί χεΐρες.
Τρία κοντά.—Τά όδόντια, τά ώτα καί οί πόδες.
Τρία πλατέα.—Τό στήθος, τό μέτωπιν καί τό μεσόφρυον.
Τρία στενά.—Τό στόμα, η μέση και το υποκνήμιον.
Τρία χονδρά. — Ό βραχίων, ο μηρός καί ή κνήμη. 
Τρία λεπτά —Οί δάκτυλοι, τά μαλλία καί τά χεΟη. 
Τρία μικρά.—‘Η κεφαλή, τό πηγούνι καί ή μύτη.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ό Ε'.

Πατριάρχης

‘Ο αοίόιμος οΰτος άνήρ, ό 50 όλα έτη μετά τόν θάνατον 
χυτού τοσοΰτον κατ' αυτάς τήν ελληνικήν χερσόνησον άπα- 
σαν συγκινήσας, έγεννήθη έν Δημητσάνη τής 'Αρκαδία; τό 
1745 παρά πατρό; μέν Ιωάννου Άγγελοπούλου, μητρό; δέ 
Άσημήνας Παναγιωτοπούλου, Γεώργιος έν τώ Οείφ βαπτί- 
σαατι δνομασθείς.

Τό πρώτον έπαιδεύθη εν τή ιδία πατοίδι παρά τώ θείο» 
καί άναδόχφ αύτοΰ Μελετίω ίερομονάχφ καί παρ’ έτέρω διδα- 
σχάλω τής Δημητσάνης, Άθανασίω Ίερομονάχφ τώ Ρουσ- 
σοπούλφ. Κατά δέ τό 1 76 5 ήδη τήν ηλικίαν εικοσαετής, 
πόθφ τή; ίεράς παιδείας «λεγόμενος άπεδήμησεν έκ τής Δη
μητσάνης μετά τοΰ διδασκάλου του Ρουστοπούλου καί άπήλ- 
θεν εις ’Αθήνας, ένθα καί έμαθήτευσε δύο σχεδόν έτη παρά 
τώ τότε πολυιααθεΐ διοασκάλο» τών 'Αθηνών Δημητρίω τώ 

Βόοα.

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Β'. Τεύχος ΚΑ'.

Κωνσταντινουπόλεως.
Εφεξής δ' έν έτει 1767 άπέπλευσεν εις Σμύρνην, ένθα 

άυικόμενο; συνώεησε μετ’ άλλου θειου αυτού Μελετίου, εκ
κλησιάρχου ό-τος έν τώ ναω, υπηρετών αύτφ και έςακο- 
λουθών νά σπουδάζη έν τή Εύαγγελιχή Σχολή. Μετά ταύτα 
μεταβάς εις τάς Στροφάδας νήσους, διέτριψεν επ ολίγον εν τινι 
μονιδρίω χαί έχει τό μοναδικόν Ινδύεται σχήμα, Γρηγόριος 
μετονομασθείς. Έκεϊθεν χατέπλευσεν εις Πάτμον, ένθα διή- 
κουσε Δανιήλ εκείνον τόν Κεραμέα, γυμναζόμενος περί τούς 
λόγου; τή; τε θείας καί άνθρωπίνης σοφία; μετ' έπιμελείας 

ενδελεχούς.
Διανύσαντα δέ τό στάδιον τών έν τή σχολή τής Πάτμου 

σπουδασαάτων προσκαλει τόν Γρηγόριον εις Σμύρνην ό τότε 
Μητοοπολίτης Σμύρνης άοίοιμο; Προκόπιος, γινώσκων αύτόν 
έχ τή; προηγουμένη; έν Σμύρνη διατριβής καί πληροφορηθεΐς 
τών τρόπων αύτοΰ τήν χρηστότητα καί τήν κατά θεόν πολι- 
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τείαν, κοσμουμένην καί διά παιδείας αληθινής, Ούτω δένε
ται πάλιν ή Σμύρνη τόν Γρηγόριον, τόν όποιον ό Μητροπο
λίτης προχειρίζει ’Αρχιδιάκονον,

Μετά τινα δέ χρόνον, πολλής ί·, Πελ οποννήσω επίκρα- 
τούσης Ανωμαλίας ε%εκα τών κατά τό 1770 συμβεβηκότων 
πολιτικών δυστυχημάτων, μετακαλει ό Γρηγόριος εί; τήν 

Σμύρνην τού; ήδη γηραιού; αύτοϋ γονείς (ού; καί μέχρι τε
λευτής αυτών γηροτραφήσας περιέθαλψε), συν αυτοί; δέ καί 

τον αδελφόν αύτοϋ Παναγώτην καί τάς δύο άδελφάς Άνναν 
καί Έξακουστήν.

Τον Γρηγόριον μετ’ ου πολύ προβιβάσα; ό Μητροπολίτη; 
απέστειλεν εί; τήν πατρίδα του, ποθοΰντα νά ΐδη*  τό γενέ
θλιαν έδαφος καΗοΰς εκεί συγγενείς του. Έλθώ/δέ εί; Δη- 

μητσαναν και ευρών τήν σχολήν αυτής έν καλή χαταστά- 
σ-ι, ωκοδόμησεν ίδίαις δαπάναις έν αυτή δκτώ εύρύχωρα δω

μάτιά προς κατοικίαν άμισθον τών προσερχομένων έξωθεν 
άπορων μαθητών. Εντεύθεν μετέβη κατ' εντολήν τοΰ Μη
τροπολίτου Προκοπίου, οντο; έπίσης Πελοποννησίου, είς τήν 

τουτου πατρίδα, χωρίον λεγόμενον Σαμπάζικα, παρά ταίς 
Καλαμαις κείμενον, ΐνα παρευρεθή χάριν συγγενικής αγάπης 

εις τήν στέψιν ανεψιού του τίνος. Έκπληρώσα; δέ τήν έντο- 
λην τούτην τού Μητροπολίτου, έπανήλθεν είς Δημητσάναν 

και εκειθεν ει; Σμύρνην.
Το 1 784 ό Σμύρνης Προκόπιος έκλήθη εις τόν Πατριαρχι

κόν θρόνοι. Αμα δέ λαβών τα; ήνίας αυτού, προτείνει εί; 
τήν Σύνοδον τόν Γρηγόριον ποιμένα τή; Σμύρνης, τή« τΕ παι- 

οειαν και τήν αρετήν αΰτοΰ μαρτύρησα; καί τήν παρά τοΐ; κά
τοικοι; τής πολεως ταύτης μεγάλην αύτοϋ ύπόληψιν καί αγά
πην. "Οθεν καιψήφωκοι.ή τή; Αγίας Συνόδου κτρούταιή 

του Γρηγορίου έκλογή και προσκαλείται οΰτος άπό Σμύρνης 
καί χειροτονείται τού Προκοπίου διάδοχο;· Οί δέ Σμυρναΐοι, 

οτε ηχούσαν τόν Γρηγόριον άναβάντα τόν τή; Μητροπόλεω; 
θρόνον έπλήσθησαν χαράς κα'ι μετ’ ολίγον έλθόντα πανδή- 

μως προσυπήντησαν.
Η τρισχαιδεκαετής έν Σμύρνη ποιμαντορία του ούχι μόνον 

έδικαίωσε τά; ελπίδας τών Σμυρναίων, άλλ.'ά καί ύπερεβη αύ- 

τά> Τά πράγματα μαρτυροϋσι τήν αλήθειαν τών λεγομένων. 
. . Και πρώτον μέν δέν έπαυε συνεχώς κηρύττων τόν θειον 
Ζογον προ; διδασκαλίαν τής λογική; αύτοϋ ποίμνης, θλιβόμε- 
νος οέ τήν ψυχήν έξ αρχής διά τήν έν Σμύρνη και τοΐ; χω- 
ριοίς ολίγότητα των θείων ναών, ώρμησε πρός τήν τής έλλεί- 
ψεως ταύτης θεραπείαν. Πολλαί δέ καί Ανυπέρβλητοι δυσκο- 

ι.ιαξ παρεμπόδιζαν τούς Σμυρναίους εί; εκκλησιών οικοδομήν 
λλ*  ο_Γρηγόριο, ι,ηλου πλησθείς, ανεζώσατο τόν περί τού

του αγώνα. Καί πρώτον μέν δυνάμει προνομίου, διδομένου τοϊς 
Επίσκοποι; παρά τής ’Οθωμανική; εξουσία;, συ νέστησίν εί; δύο 

χωρία μικρούς ευκτήριους οίκους, τού; οποίου; έπειτα μετ’ 
έπι.ηδειότητος καί φρονίμων προπαρασκευών μετεμόρφωσεν 

ει=ε·'·ρυχωροτάτους ναού;. Κατά δέ τήν Σμύρνην μία μόνον 
^ημχε καλή καί ολόκληρος, άλλά στενόχωρος Εκκλησία,

καί άλλη τις, ή τής «Αγία; Φωτεινής, σ--σαθοωαένη κα'ι τό 

πλειστονεκ κηροπάνου έστεγασμένη, ώστε ‘οί έκκλησιαζό- 

μενοι εορέχοντο τόν χειμώνα. Ταύτην λοιπόν ό Γρηγόριος 

οια ..όνων ατρυτων καί μεσιτεία των έν Κωνσταντινουπόλει δυ
νατών ομογενών άνέκτισεν έκ βάθρων, άνεγείρας τοιαύτην οΐα 
υπάρχει τήν σήμερον.

Αξιομνημόνευτου μεταξύ άλλων καί τό έξής έονον τού άοι- 

χτηρα· Συνέβη ποτέ έν Σμύρνη έρις μεταξύ τή; κοινότητος τών 

χριστιανών, ό δέ Μητροπολίτη; προσπαθών νά συμβιβάση 
τους ερίζοντας σύρεται εί; τό ?τερον τών ένδιαφεοοαένων με
ρών, τόέχον τό άδικον. Συ,ιδών οέ μετ’ού πολύ*  τό παρά

πτωμα του, όμιλεΐ έπ’ Έκκλτσίας άπό τού Θοόνου λόγον πεσ- 
ομονοιαςκαίκαταβαίνει φ ο ρ ώ ν τ ή ν ά ρ γ ι ε ρ α i ι κ ή*ν  

στολήν, το σ χ η μ α τ α π ε ι ν ό ς, τήνκαοδίαν 
συντετριμμένος, π λ ή ρ η ς δ α κ ρ ύ ω ν ‘ τ ο ύ ς 

® α μ ο ύ ,, ομολογεί τό αμάρτημα καί 

προσπίπτει καί ζητεί παρά πάντων τήν 
σ υ γ χ ώ ρ η σ ι ν.

. Π,λλώ. χ,! άγαΛ3, π?άξεω, χα,

η πο[!Λ„„.ία ·
,ί (76 8 έπίπ,τρφχ,, Γ.οα,ίμο'. Γ'. «5 

φχων μ,., ς μεταχλη^ΐς ε·.ς Κωνσταντινούκολ'.ν, 
«·. την (πιτροπόν του το. ένόοετον ,ίοηατοιον iVo·.-
w": x,i ιί; τ·, T,ts ·

το. υ„4 Ποίγχη,ο; Τψ,λά.του J.s‘.
7S?! ’ψτοο. ί.τ^ Έλληνο-ίμπο-
F ? .ή. Χοίλχης χαόν τοΰ αγίου 'Ιωάννου.

Μμ οΰ πολΰ. 8J χ?ό,„ ,. . ,y

τίς το. .ν

, ι.ττ.μου. ψ.,ίω χ-.,.ή Χα1 άχοοάτη Συ.08.,ή
ο« το. Θ».,. ,.τό, ό ά„6 Σ Γοηνόοοο, 'ό Ε' 

• «μ·.Οί γ,Λ-Κ ά:;0. 3,.i5o./o. το. . - Μ ;
' .υ Γοηγο,,ου Χ,Ι τώ. άλλω, ■
στ.τω. το. Ηατ?„?χ1χό, .ή. Κω.<ττ«.τ·..ο..πόλ.ω; »?όζν. 

ΐμ. os ποοδω.Ε. εί; τή. όφήγ.,τ,ν οώ. Χ,τά τή. κ«τοί- 

a//dav του πραςεων, σημειοΰμεν ένταΰθα ολίγα τίνά πεο: 
του σωματικού καί τού ηθικού αύτοϋ χαοακτήοος ώ; καί 
ταυτα συμβάλλοντα είς διάγνωσιν τής άξίας αύτοϋ*.

‘Τπήρχεν ό Γρηγόριος τό άνάστημα υψηλός, ισχνός τό 
σώμα, γλυκύ, .ού, οφθαλμού;, συνάμα δέ καί μέγας κύκλο; 

περιετρεχε τήν_χόρην ήρέμα στεφάνών' τό δέ βλέμμα γοργόν 
xa. οςυ μ-.i -ής λαμπρότητα;, δθεν διε»αίνετο καί τόγοο- 
γον καί γρήγορον τής διανοίας είς τό περί τάς έκκλησίαστί- 

xa; αυτου πραςεις ενεργόν καί δραστήριο?, περί ού λένοαεν 
XXI εν τής έξής. * 1
, Τα περί τήν δίαιταν, πρέποντα εί; τήν ύύηλήν αύτού 

«ρετην. Καθάριο; «αί λιτός περί τήν ενδυμασίαν, χαί πρός 

τοιαύτην λιτότητα προέτρεπεν αύστηρώς δλους τούς χληρι-

οίμου, τό όποιον άποδεικνύει τόν εύαγγελικόν αύτοϋ
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κούς, έπιλέγων τό Ευαγγελικόν αΊδού οί τά μαλακά φα- 

ροϋντες έν τοΐ; οικοις τών βασιλέων είσί».
Περί δέ τήν τροφήν ολιγαρκής καί ασκητικός, οσάκις έγευ- 

μάτιζεν ή έδείπνεί χαθ εαυτόν. Οτε δέ ξένου; ή άλλους 

γνωστού; είστία, λαμπράν τήν τράπεζαν παρέθετε, μόλ.ις 

αυτός απογευόμενος τών ποικίλων φαγητών, ΐνα μή φανή 
νηστευτή; αυτός μεταξύ τών έστιωμένων.

Πλήρης δέ ώι τής θείας αγάπης, ύπήρχεν ακάματος καί 
ει; τόν ιερόν αγώνα τή; προσευχής. Τό εσπέρας μετά τήν κοι
νήν ανάγνωσιν του αποδείπνου ανεχώρει εις τόν μικρόν αύ
τού κοιτώνα, δπου άφιεροϋτο πολλήν ώραν εις νο-ράν μά
λιστα προσευχήν, έξω σαρκό; καί τοΰ κόσμου γενόμε>ος καί 
μόνος μόνφ θεώ προσομιλών. Επειτα κατά μικρόν άνέπαυε 
το σώμα καί πάλιν μεσονύκτιον ιξεγειρετο (κατά τόν προ
φήτην^ του έξομολογεΐσθαι τώ ό-όματι Κυρίου. Καί πάλιν 
μικρόν έπινυστσξας προέφθανε τόν δρθρον, με/.ετών καί άπαν- 
γέλλων τά λόγια τοϋ θεού, καί συνήγε τού; περί αυτόν είς 
έκπλήοωσιν τής εκκλησιαστικής ακολουθία;. Και κατ’ αύτήν 

οέ τήν ημέραν, οσάκις κατά τύχην έμενε μόνος, « ήρε τούς 
οφθαλμούς του ποός τόν κατοιχοϋντα έν *.ώ  ούοανώ.» καί 
άπλ.ώς είπεΐν τήν προσευχήν είχε καί τροφήν τής φιλόθεου 
ψυχής αύτού καί οδηγόν εί; τά πρακτέα καί σύντροφον ιι; 

τού; αγώνας τών πατριαρχικών μεριμνών.
Ατυφο; καί ταπεινός τή καρδία συγκατέβαίνε πρός παρα

μυθίαν καί τών τής έσχάττ.ς τάξεω; θλιβομένων, Ούδέ προ- 
σήλθε κανείς προ; αυτόν, δστι; παρεβλέφθη ώ; οχληρός, ή 
καί ανεχώρησεν απαρηγόρητος είτε διά λόγου είτε διά έονου, 
οσάκις υπήρχε δυνατή η έμπρακτος βοήθεια.

Πράος τφ πνεύματι καί ειρηνικό; καί υπομονητικός ερ
γάτης τής αρετής, άλλ'έν ταύτώ καί ζηλωτής καί μέχρι όξυ- 
θυμίας θερμαυργός πρός πράξεις καί περιστάσεις, οσαι τα- 

χεΐαν απήτουν οικονομίαν. ’Ανυπόκριτος καί ακέραιο; ώ; ή 
περιστερά, άλλ’ έν ταύτώ καί φρόνιμος ώ; ό οφι; (κατά τό 
Ευαγγελικόν), συγκρύπτων καί διατηρών άτρωτον τό κεφά- 

λαιον τής έν πίστει σωτηρίας καί εαυτού καί τού πλησίον. 
Αμνησίκακος καί πρόθυμος πρός συγχώρησίν καί τών ιδίων 

σφαλμάτων αύστηρός δικαστής, επιεικής δέ καί ήπιο; πρός 
τά τοΰ πλησίον. Αλλ’έν ταύτφ καί άκαμπτο; καί ανένδο
το; πρός απαιτήσει; άνομους καί άτρόυ.ητος ύπεοασπιστής 
τοϋ δικαίου.

Αργυρίου ή χρυσίου ή ιματισμού ούδενός έπεθύμει. μι
μούμενο; κατά τό δυνατόν τόν ’Απόστολον. Τούτο δέ τό 
άφιλάργυρον αΰτοΰ ύφος καί δλω; Αφιλοχρήματου είχε καί 
τινα χαρίεντα διά τήν αφέλειαν χαρακτήρα. Οΰ μόνον ουδέ
ποτε εκράτει χρήματα παρ’ έαυτώ, ούδέ βαλάντιον έβάστα- 
ζεν, άλ,λ’ ούδέ τήν έαπειρίάν είχεν εις άρίθμησιν αργυρίων. 
Καϊτοί δέ γνωρίζων τήν τιμήν των τρεχόντων νομισμάτων, 
αν κατά τύχην ήθελε νά συγκεφαλαίωση ποσότητα χρηαα- 
τικην, εσύγχιζε τήν περί τό άριθμεΐν συνήθη αύτου εξιν, 
καί συνήγε τό κεφάλαιον αείποτε λ ανθασμένο?. Ούτως ό μα

κάριος τον παρά τοΐ; πολλοϊς πολυζήτητου πλούτον περι
φρονώ? « ούτε εν λόγω είχεν, ούτε έν άριθμω. »

Των δέ συνήθως συναγομένων έκ τής Πατριαρχεία; είσο- 
οημάτων τό ταμεΐον κατεΐχεν ό πιστό; ’Αρχιδιάκονος. Αλ- 
λ’ είς τούτο σ υνέβαινε πράγμα πάντη διάφορον παο’ δ,τι ελε- 

γεν έκεΐνος ό σοφός τή; άρχαιότητο; Σιμωνίδης περί τοΰ 
ίδιου αυτού κιβωτίου. Έκεΐνος εΐπεν άστείως, δτι δύο κιβω
τού; εχων τήν μέν τών χρημάτων τήν δέ τών χαρίτων, 
ταυτην μέν ανοίγω? εύρισκε κενήν, τήν δέ τών χρημάτων 
πλήρη· ό δέ αοίδιμος Πατριάρχη; εν είχε κιβώτιον, τα αυτό 

καί τών χρημάτων τό αυτό καί τών χαρίτων' τούτων μέν 
αείποτε πλήρες, τών δέ χοημάτων συχνώς έκκε?ούμενον. Οσα 

εισοδήματα συνήγοντο κατά καιρούς, ταύτα πάντα πλήν τών 
αναγκαίων διά τροφήν τών τοϋ Πατριαρχείου δαπανημάτων, 
διεμοίραζεν είς πένητα; καί ορφανούς. Παντοίων ενδεών είδη,
καί χήοαι καί γέροντες καί χωλοί καί τυφλοί και ανάπη
ροι τό σώμα συνέτρεχαν πολλάκις είς τό Πατριαρχείου καί
έλάμβανον παρά τοΰ ’Αρχιδιακόνου τήν άνάλογον βοήθειαν.
Επειδή τό φιλόπτωχου κιβώτιον πολλάκις εΰρίσκετο γέμον 

μέν τών έκ τής ελεημοσύνης ούρανίων χαρίτων, χρημάτων 
δέ κενόν, προσελθών ποτέ ό Αρχιδιάκονος είπε πρός τόν Πα
τριάρχην τήν απορίαν. Ό δέ παροξυνθείς, «Άπελθών, δά
νεισα·. είπε, τί πεοιμένει; ; » ’Εκείνου δέ συστελλοαένου, 
κινήσσς ό Πατριάρχης τήν κεφαλήν, «Φεϋ, εΐπεν, έντρέπε-

σαι, 
θεφ.

καθώς φαί-εται, νά ζητήση; δάνειον, ΐνα 
« Ό ελεών πτωχόν δανείζει θιώ. »

δανείση; τω »

Άλλοτε δέ πάλιν, προσελθούσης χήρας πτωχής μετά τή; έν 
ώ:α γάμου κόρης καί κλ.αιούσης, δτι νυμφίος εΰρεθείς ζητεί 
προΐκα, άναστάς ό Πατριάρχης, έξήγαγε πολύτιμον ζώ.ην (έκ 

λαχουρίου), τήν όποιαν είχε στείλει πρός αυτόν έξ εϋλαβείας 
εΐ, τώι άσχόντων, καί εδωκεν αυτήν πρός θεραπείαν τής παρού- 
ση; ανάγκης. Καί πάντα δέ τά τοιαϋτα πολύτιμα δωρήματα 
ποός ένδειξιν τιμής προσφερόμενα εί; αυτόν, έγίνοντο κληρονο
μιά πτωχών1 έφρόντιζε δέ μάλιστα περί τών νέων κυρών καί 
χηρών, δσας ή πε^ία πολλάκις έκινδύνευε νά ρίψη εις τό βά- 

ραθρον τής ατιμίας.
Καί έπλή ρου μέν κατά τό δυνατόν τήν α παντί τώ αίτούν- 

τί σε δίδουυ κυοιακήν έ?τολήν, άλλά καί μετά τής προσηκυύ- 
σης διακρίσεως, άποβλέπων ούχι πρός τά πρόσωπα, αλλά καί 
πρός τάς έκαστου άνάγκας καί περιστάσεις. Απόοειςις οέ τού
του καί τό έξής ανέκδοτον. Συνίστανέ ποτέ ει; τόν Πατριάοχην 
ό δ»υτεοεύω·ι άνεάιός του συγγενή τινα πενόμενον" ό δέ οιέ- 
ταξεν ΐνα δοθώσι καί εις αυτόν δσα και εις άλλου; τοιούτου;
έδίοοντο χρήματα. ’Επειδή δέ ό ανεψιός ύπέμνησε τήν συγ
γένειαν, άλλά σύ, εΐπεν, έλησμόνησσς δτι ό πατριάρχης 
πάσης πάτριάς Χριστιανών οφείλει νά ή?ε πατήρ, μήπροτι- 
μών τόν κατά σάρκα συγγενή παρά τά άλλα πνευματικά 
αύτοϋ τέκνα, δταν έχωσι χρείαν βοήθειας. « Πάντε; τοΰ; 

πτωχούς καί τοΰ; ταπεινούς καί έλαχίστου; ώ,όμασεν ό Κύ
ριο; αδελφούς.» Άλλ’ ΐνα μή μακρύνωμεν τόν λόγον έκθέ-
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τοντες κατά μέρος παραδείγματα τού εκκλησιαστικού καί 
ήθιχοϋ αΰτοΰ χσρακτήρος, ΰποσυνάπτομεν τήν έξής ώοαίαν 
καί οιον σύντομον τόσον περιεκτικήν περιγραφήν. « Τό σε
μνόν καί αυστηρόν τού ήθους, ή λιτή δίαιτα, ή ταπεινή στολή, 
τό άφιλ.άργυρον τού τροπου, ο πρός τήν πίσ-.ιν ένθερμος ζή
λος, ή περί τήν κοσμιότητα τών έκκλησιαστιχων αδυσώπη
τος οξυδέρκεια, ή οςυτάτη περί τά έργα δραστηοιότης, τό 
ώχύθυμον καί ραγδαϊον χα'ι πρός τούς κινδύνους χαταβοο- 
νητικόν. αί άκαμποι αύτού ιδέαι καί ή ανένδοτος πεοί τά 
χαλά καί ατρόμητος πεισμονή άπεδείχνυον σεβαστόν καί Φο
βερόν τόν Γρηγόριον.»

Άλλ' άς ίδωμεν καί τινας τών έπισημοτέρων πράξεων τή- 
τριπλής αύτοΰ Πατριαρχεία;. ("Επεται συνέχεια).

ΑΓΟΡΕΥΣΙΣ

Θ. Παράσχου γενομένη έν τω Άναγνωστηρίω

«ή Σμύρνη» τή 29 ’Ιανουάριου.

Άναβα’νων τό βήμα τούτο, κύριοι, μεγίστην αισθάνομαι 
λύπην, ώς μή δυνάμενος διά τό ασθενές τών δυνάμεων μου 
ν αποδώσω τήν προσήκουσαν τιμήν εις τόν μέγαν έχοντα ποο
ορισμόν Ύμέτερον Σύλλογον έστέ όμως-, κύοιοι, βέβαιοι 
δτι καί ούτως θέλω προσπαθήσει, ώς οΐόντε, δπως φανώ 
κατά τι χρήσιμος· καθότι έκ τής παιδικής μου ηλικίας έπό- 
θησα καί ποθώ τούς τοιούτους Συλλόγους, είδώς μάλις-α 
καί τάς μεγίστας ώφελείας τάς προσγινομένας έκ τούτων εις 
τάς κοινωνίας' νϋν δ’ άρχομαι δπως είπω ολίγα; μόνον λέ
ξεις περί τών τριών ‘Ιεραρχών, ού; έοοτάζει κατ’ έτος ή τε 
Ευαγγελική Σχολή καί τό ’Εθνικόν τής ‘Ελλάδος Πανεπιστή
μιο» .

« Δράξασθε παιδείας, ΐνα μήποτ’ όρνισθή 
» Κύριος καθ’ υμών καί άπολήσθε έξ όδοϋ 
«δικαίας.» (Δαβίδ).

«’Αρχή Σοφία; φόβο; Κυρίου.»

Αί πράςεις ημών τών ανθρώπων άποβλέπουσι πάντοτε εί- 
σκοπόν τινα, ό όποιος είνε διττός, τό ιδιωτικόν συμφέ
ρον, τό βλάπτον τόν πλησίον, καί τό κοινωνικόν, τό 
χρηστόν συμφέρον. Καί τό μέν πρώτον επιτυγχάνεται διά 
τής αδικίας και διά τούτο εινε x α κ ό ν, τό δε δεύτεοον είνε 
δίκαιον χαί επομένως αγαθόν. ’Επειδή όμως ό άνθοωπος 
δενάπέβαλεν έτι τόν κακόν εγωισμόν, δπως εφαρμόσγ, τό ρη
τόν τοΰ Σωτήρος «αγάπα τόν πλησίον Σου ώς σεαυτόν » καί 
βλέπει οτιτό ίδιον εαυτού συμφέρον είνε πλησιέστεοον, εύχο- 
λωτερον και γοητευτικωτερον, δια τούτο προτιμά συνήθως νά 
απόλαυση τούτο, παρά νά πράξη εκείνο τό κοινωνικόν, τό 

7.?r‘,"5v συμφέρον, τό όποιον ή αγνοεί κατά τό μάλλον

καί ήττον ή θεωρών δύσκολου καί μακράν εαυτού αποθαρρύ
νεται.

« Την μεν κακοτητα, λέγει ο ‘Ησίοδος, καί ίλαδόν 
έστιν έλέσθαι ρηιδίως" λείη μέν οδός, μάλα δ’, έγγύθι ναίει. 
Τής δ’ αρετής ιδρώτα θεοί προπάροιθεν έθηχαν αθάνατοι- 
μακρός δε και ορθιος οΐμος έπ’ αυτήν χαί τρηχύς.»

Τας μεν δηλ - κακάς πράξεις ευκόλως δύταταί τις 
καί σωρηδόν νά τάς πράξη- διότι ή οδός τής κακίας είνε 
όμαλή, καί ή κακία κατοικεί πολύ.πλησίον ημών. "Οπως γεί- 
νωμεν όμως έ ν ά ρ ε τ ο ι, πρέπει νά ίδρώσωμεν πολύ, διότι ή 
οόός τής αρετής είνε μακρύ, ανωφερής και άνώμαλος.

Δια τούτο βλέπομεν τούς μέν κακούς πλημμυροϋντας 
εν ταις χοινωνίαις, τούς δέ αγαθούς χεκρυμμένου; ή παρου- 
σιαζομένους ενίοτε δίκην κομητών, δπως φωτίσωσι τά έθνη 
καί αποσοβήσωσι τήν άχλύν καί τόν τύοον τής κακίας, δστις 
άγει αυτά είς τό βάραθρον τής απώλειας.

Ουαί εις τάς πόλεις καί τά έθνη εκείνα, ένθα βασιλεύει 
ή κακία, οι δε αγαθοί, είνε κεκρυμμένοι έν τώ σχό- 
τει, καί οΰδείς σωτήριος κομήτης άναιοαίνεται 1

Αλλ όμως ποιον είνε τό φως {κείνο, τό όποιον άποοεύ- 
γ·ουσι μέν καί κρύπτονται οΐ κακοί, έξάγει δέ είς τό φα
νερόν τους αγαθούς ; Ποιον εινε τό μέσον, δι’ ού δυνάυιεθα νά 
ένισχύσώμεν καί νά οΰξήσωμεν τήν αρετήν, τήν δέ κα
κίαν νά καταπολεμήσωμεν μέχρις έξοντώσεως ;

« Δράςασθε παιδείας, λέγει ό προφητάναξ Δαβίδ, μήποτ’ 
οργισθή Κύριος καθ’ ύμών καί άπολήσθε έξ όδοϋ δικαίας».

‘Η παιδεία λοιπόν, ώ φιλόμουσον άκροατήοιον, ή 
π α ι δ ε ί α εινε τό μόνον παλλάδιον τού πολύπαθους ημών 
έθνους, το οποίον ενεκα αλλεπαλλήλων δυστυχών περιπε
τειών έβυθίσθη είς τό σκότος τής άμαθείας χαί δεισιδαιμονίας, 
οθεν άπορρέουσι πλεΐστα έλαττώματα. Ω πόσον πρέπει νά 
αισχυνώμεθα,δταν άναγινώσκωμεν τήν σελίδα έκείνην τής ιστο
ρίας, ένθα αναφέρεται η γνώμη τών ήμετέρων ποονόνων «πας 
μή "Ελλην βάρβαρος I» ‘Ημείς οί απόγονοι εκείνων, οί όποιοι 
{φώτισαν τήν Οικουμένη», τί δυνάμεθα νά είπωμεν περί τής 
άξιας ημών αυτών ; Δυνάμεθα νά είπωμεν μόνον, δτι έάν πρός 
ολίγον χρονον οεν ελαλούμεν καί τήν γλώσσαν αυτών, ήθελον 
διακηρύξει άπαντες καθ’ δλην τήν ΰφήλιον, ότι τό ‘Ελληνικόν 
έθνος εξέλιπεν άπό τοΰ προσώπου τής γης.

Άλλ εινε ουνατόν νά νεχρωθή ή γλωσσά, δι’ή; {κηρύ- 
χθη η άληθεια, τό ‘Ιερόν Ευαγγέλιο» καί δι*  ής άνεπτύχθη 
τό Χριστιανικόν πολίτευμα; Ούχί, ή ‘Ελληνική γλώσσα 
συνοέεται στενώτατα προς τόν Χοιστιανισμόν, « Ού πύλαι 
άοου ου χατισχύσουσιν »

Ιοου το μόνον καύχημα ήυών, ιδού ή αναφαίρετος κληοο- 
νομια, ήν ηϋδόκησεν ό θεός νά κληρονομήσωμεν άπό τών ποο
γόνων διότι δι’ αυτού θέλει μάς άνεγείρει πάλιν είς τόν ποο. 
Ορισμόν ημών, όπως καταστώαεν άξιοι άπόνονοι σοιοών ποο- 
γονών καί φωτίσωμεν καί τά λοιπά έθνη τής Ανατολής.

θεία» λοιπόν έντολήν, ώ φιλόμουσον αχ ροατήοιον, χρέος 

απαραίτητον έχει έκάστη ‘Ελληνική κοίνότης, δπως συστηση 
σχολεία, ένθα νά διδάσκηται ή Ευαγγελική γλωσσά τών ‘Ελ- 
νήνων, ή Σοφία, ή ρητορική καί ή διαλεκτική, αί όποϊαι χαθ- 
ηγιάσθησαν ώς σύμμαχοι του Χριστιανισμού.

Έπάναγκες εινε απανταχού, όπου υπάρχει Ελλην, έχει 
χαί διά Συλλόγων φιλεκπαιδευτικών νά ΰποστηρίζηται ή ‘Ελ
ληνική παιδεία.

Άλλ’ έάν τούτο πρέπη νά γείνη είς πάσαν ‘Ελληνικήν κοι
νότητα, πόσον μάλλον εϊς τήν Σμύρνην, ή όποια πρώτη χαυ- 
χάται δτι {γέννησε τόν "Ομηρον ;

« Επτά πόλεις μάρναντο περί διά ρίζαν ‘Ομήρου.
Σμύρνα, Χίος, Κολοφών. Ιθάκη, Πύλος, ’Άργος, Άθήναι».
Διά τούτου τοΰ τρόπου ή Ευαγγελική σχολή θέλει κα- 

ταστή ισχυρόν προπύργιον τοΰ Πανεπιστημίου τής ‘Ελλά
δος, προπύργιου, τό όποιον θέλει ΰπερασπίζεσθαι τόν ‘Ελ
ληνισμόν, δν μελετά νά καταπνίξη όχείμαρρος τής’Άρκτου.

Τίς δμως έστίν ή άρχή καί ή βάσις, έκτης όποιας πρέ
πει νά έμπνέηται καί έφ’ ής νά στηρίζηται πάντοτε τό πνευ
ματικόν τούτο προπύργιον ; Δέν υπάρχει ίιγιεστέρα άρχή, 
ούτε στερεωτέρα βάσις παρά ταύτην ήν έχει, τήν οποίαν έχει 
καί τό έν Άθήναις Πανεπιστήμιον, άρχήν, ήν διακήρυξαν οί 
τρεις Διδάσκαλοι τής οικουμένης Βασίλειος Γρηγόριος καί 
Χρυσόστομος. Τούτων δέ τήν εορτήν έορτάζουσι κατ’ έτος 
διά τούτο τό Πανεπιστ. καί ή Ευαγγελ. Σχολή. ‘Η αρχή 
δέ αύτη έστίν «Άρχή Σοφίας φόβος Κυρίου»’ ή βάσις αύτη 
εινε, ότι ή παιδεία πρέπει νά στηρίζηται επί τοΰ Ευαγγε
λίου. Διά τής αρχής ταύτης οί τρεΐ ούτοι θεοφόροι πατέρες 
κατεπολέμησαν τούς συγχρόνους αυτών αμαθείς διδασκάλους, 
οΐτινες ήσαν ανάξιοι νά κατέχωσι τάς έδρας τού Πλάτωνος 
καί Άναξαγόρου, χαί καταρρίψαντες τό σαθρόν αυτών καί 
άσεβές οικοδόμημα, τό όποιον τότε έμελλε νά καταστήση 
τήν Ελλάδα άλλα Σόδομα και Γόμορα, άνήγειραν νέον οι
κοδόμημα, τό όποιον παρήγαγε τόν χριστιανικόν πολιτισμόν, 
δστις μόνος φέρει τόν άνθρωπον εϊς τον αληθή προορισμόν του.

«Άρχή Σοφίας λοιπόν φόβος Κυρίου.»
’Επί τής αρχής ταύτης στηρίξαντες καί θεμελιώσαντες 

τήν πρόοδον ήαών θέλομεν έκπλύνει τόν ρύπον τών ελαττω
μάτων, άτινα έκηλίδωσαν τό πρόσωπο» τού Έλληνος μέχρι 
κινδύνου τού νά μή γνωρισθή. Δι αυτού μονού του τροπου 
θά καυχηθώμεν έν πλήρει δικαιώματι, δτι έσμέν οί άπόγονοι 
τών σοφών ‘Ελλήνων, οΐτινες προωρίσθησαν δπως φωτίσωσι 
τά έθνη τής ’Ανατολής.

Καλώς λοιπόν ποιούσα ή Εύαγγελ. Σχολή εορτάζει τήν 
εοοτήν τών Τριών ‘Ιεραρχών, ους έπικαλειται ουτω προστα- 
τας καί ποδηγέτας τής έν αυτή παιδευομενης νεοτητος. 
’Επειδή δέ τάς έορτάς τών άγιων εορτάζομε» πάντοτε έπί τώ 
σκοπώ νά έπωφεληθώμεν έκ τοΰ παραδείγματος τοΰ βίου 
αυτών, ό δέ βίος τών Τριών ‘Ιεραρχών περιεγράφη έν όμοίαις 
περιστάσεσιν ΰπό άνδρών ίκανωτέρων εμού, επιτρέόατέ μοι 
νά ποιήσω [διά τοΰ βίου των μικρά; τινας μονον παρατηρή

σεις. Ο! εορταζόμενοι ούτοι “Αγιοι έζησαν πρώτον ώ; μαθη- 
ταί, δεύτερον ώ; διδάσκαλοι τοΰ έθνους, καί τρίτον ως 1 Ιε- 
ράρχαι. Τρεις τάξεις λοιπόν ανθρώπων ώς έκ τοΰ επαγγέλ
ματος όφείλουσιν ιδίως νά μιμηθώσι τό παράδειγμα αυτών.

Καί είς μέν τούς ‘ Iεράρχας δίδοται λαμπρόν παράδειγμα 
τής αΰταπαρνήσεως χαί τοΰ ζήλου. «‘Ο ποιμήν ό καλός τίθησι 
τήν ψυχήν αυτού υπέρ τών προβάτων». Οί δέ διδάσκαλοι ανα- 
πολοΰσι σήμερον έ» τή μνήμη αύτώ» τήν γνώμην Βασιλείου 
τού Μεγάλου, δτι ή μέν έσωθεν δηλ. ή θρησκευτική παιδεία 
είνε ό καοπός, ή δέ θύραθεν παιδεία «οΐόν τινα φύλλα έστί 
τω καρπφ παρεχόμενα.»

Οί άρχοντες λοιπόν τής εκκλησίας, οί ‘Ιερείς καί οί διδά
σκαλοι ιδίως διδάσκονται σήμερον δτι ό μόνος σχοπός τών 
πράξεων αυτών αμέσως τε καί εμμέσως, πρέπει νά ήνε τό 
κοινωνικόν, τό χρηστόν συμφέρον, καί ουοέποτε το συμφέρον 
τού εγωισμού, τό βλάπτον τόν πλησίον.

Είς υμάς δέ, ω αγαπητοί μαθηταί τής Ευαγγελικής Σχολής 
εϊς υμάς αποβλέπει πρό πάντων ή έπίσημος αυτή τελετή, Έ; 
ΰμώ» θέλουσιν έξέλθει καί‘Ιερείς καί Ίεράρχαι καί Διδάσκα
λο: καί ‘Ιεροκήρυκες. Εις υμάς λοιπόν δύναται νά χρησιμεύση, 
τά μάλιστα άπας ό βίος τών περί ών ό λόγος άγιων. ‘Υμείς 
πρέπει νά μελετήσητε καί άποστηθίσητε τοΰ Μεγάλου Βα
σιλείου τήν παραίνεσιν πρός τού; νέους. Καθήκον τών νέων, 
λέγει, &ινε νά έρευνώσι τάς Γραφάς*  πρεπει δέ να διδάσκον
ται καί τήν θύραθεν παιδείαν, ομοιάζοντες εις την μαθησιν 
τήν μέλισσαν, ή όποία συλλέγει πάντοτε μετά φρονήσεως 
άπό διαοόοων άνθέων τόν κηρόν καί τό μέλι. «Οΰχ ό πολλά, 
άλλ’ό χρήσιμα είδώς σοφός». Ταύτην τήν αρχήν πρέπει νά 
ποοτάττητε εις τήν διανοητικήν υμών μόρφωσιν, διότι ταύτης 
έχει άνάγκην τό πτωχόν ημών έθνος.

‘Γμεϊς έστε τό μέλλον τής πατρίδος καί εις υμάς ατενί- 
ζουσιν οί οφθαλμοί τών πρεσβυτέρων. Παρέχουσιν είς υμάς 
τά υ,έσα ; Φροντίσατε λοιπόν νά φέρητε τόν ‘Ελληνισμόν 
εις εκείνην τήν υψηλήν περιωπήν, ήν έχομεν δίκαιον νά έλ- 

πίζωμεν. Άναδείχθητε άξιοι μαχηταί τοΰ πνευματικού προ
πυργίου τής ’Ανατολής εναντίον τών εχθρών τοΰ ‘Ελληνι
σμού, οΐτινες ζητοΰσιν άναφανδόν νά καταπατήσωσι τα δίκαια 
ημών. Μιμήθητε τό παράδειγμα τών προγόνων ύμών, οιτινες 
χύοιον μέλημα εΐχον νά γείνωσι χρήσιμοι εις την πατρίδα. 
Μή λησμονήσητε δμως και τό ρητόν τοΰ Σοφού Σολομώντος 

« Αοχή Σοιοίας φόβος Κυρίου. »
‘Γμεϊς δέ, ώ προσφιλείς ίδρυταί τοΰ θείαν εχοντο; εν

τολήν εΰγενεστάτου τούτου καθιδρύματος, έςακολουθεΐτε μέ 
τόν αύτόν ζήλον άναπτύσσοντες τόν κύκλον υμών και έστε 
βέβαιοι δτι ΰπό τόν αίθριον καί ποιητικώτατον ουρανόν της 
ύμετέρας πατρίδος, έν ή τοσαΰτα εϋγενή αισθήματα χαί ίιψη- 
λαί σοεταί άναπτύχθησαν, ουδέποτε θέλει εκλειψει η προς 
τούς εΰεργέτας ευγνωμοσύνη, χαί έν δσω υπάρχει έν τώ χό- 
σμφ ‘Ελλάς θά μένη έγκεχαραγμένον είς τάς καρδίας τών 
τέκνων βαθύτατο» εί; τήν μνήμην ύμών σέβας. Έξαχολου-
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θεϊτε δέ πρός τούτοι; τιμώντε; τού; διδασκάλους χα'ι παιδα
γωγούσες τήν Νεολαίαν εις τά θεάρεστα καθήκοντα τοϋ Σε
βασμού και τής Ευγνωμοσύνης, και θέλετε έχει ώ; αμοιβήν 
τήν αγάπην τής πατρίδος καί τήν όπάληψιν τών συμπολιτών 

σας.

ΠΕΡΙ ΒΟΓΚΟΑΙΚΠΣ ΠΟΙΠΣΕΩΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙ ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ.
(Συνέχεια άπό σελ.ίδ 2 40).

Μέρος Γ'.

Έν τφ Γ τφ καί τελευταίφ μέρει περί Βουκολικής ποιή- 
σοως και περί Θεόκριτου, πρός μικρόν τε δείγμα τών βουκο
λικών κυρίως τού θεοκρίτου ποιημάτων καί βραχεΐαν τέρψ'.ν 
τών φ.λομούοων αναγνωστών τοϋ «Μέντορος, τού άξιο- 
λ.ογωτάτου τούτου περιοδικού τού πάντας καί ιδίως τούς νέους 
ήμών Τηλεμάχους εις τήν οδόν τής εΰσεβεία; καί αρετής μετ’ 
αξιέπαινου όντως καί θεαρέστου ζήλου ποδηγετοϋντος, άντι- 
γράφομεν τό θ', ειδύλλ.ιον, μεταφράζοχτε; αυτό, ώς συνήθως, 
εις τόν πεζόν λόγον, καί μετά τινων παρατηοήσεων.

θεοκρίτου Εΐδύλλιον θ’.

Νομεύς ή Βουκόλοι. Δάφνις καί Μενάλκας.
Νομεύς.

« Βώκολιάσδεο, ΔίφνΓ τύ δ’ φδά; άρχεο πράτος'
» ’Ωδάς άρχεο πράτος, έφαψάσθω δέ Μενάλκας,
» Μόσχω; βωσίν ΰφέντες, έπί στείραισι δέ ταόρως.
» X' οι μέν αμά βόσκειντο. καί έν ούλλ.οισι πλανώντο,
» Μηδέν άτιμαγελεϋντες" έμίν δέ τΰ βωκολιάσδευ
» Έμπροθεν αλλωθεν δέ γ' ΰποκοίνοιτο Μενάλκας »

ήτοι ’Ποιυ,ήν.
« Βουκολικήν φδήν ψάλ,λε, ώ Δάφνι" σύ πρώτος, σύ ποώτος 

άρχου τής ωδής, ό δέ Μενάλκας ακολούθως μετά σέ, ύποβα- 
λ.όντες τά μέν μοσχάρια υπό τούς μαστούς τών μητέοων των 
βοών, τούς δέ σφριγώντας ταύρους παρά ταΐς νέαις καί τέως 
άτόκοις δαμάλεσιν όδηγήσαντες. Καί ταύτα μέν συνάμα νά βό- 
σκωνται, έν τοΐς λιβαδίοις περιφερόμενα, αλλά μηδαμώς τής 
κοινής αγέλης άποπλανώμενα. Καί άμοιβαίως σύ μέν πρώτος, 
ώ Δάφνι, ψάλλε μοι βουκολικήν ωδήν, καί άο’ έτέοου ό Μενάλ
κας άς άποκριθή.»

Δάφνις.
«1 Αδύ μέν ό μόσχος γαρύεται, άδύ δέ χ' ά βώς. 
»Άδύ δέ χ' ά σύριγς, χώ βωκόλος, άού δέ κήγών. 
»Έντί δέ μοι παρ’ ΰδωρ ψυχρόν στιβάς" έν δέ νένα^«'· * 
» Λεύκάν έκ δαμαλάν καλά δέρματα, τάς μοι άπάσας 
» Λίψ κόμαρον τρωγοΐσας άπό σκοπιάς έτίναξε.
’ Τώ δέ θέρευς φρύγοντος έγών τόσσον μελεδαίνω,

»ΓΟσσον έρών τι πατρός μύθων ή ματρός άκούεν.
»0υ;ω Δάφνις άεισεν έμίν- ούτω δέ Μενάλ.κας.»

ήτοι Δάφνις.
«‘Ηδεΐα μέν ή φωνή τού μοσχαριού, ήδέως δέ κ’ ή βούς μυ- 

κάται. ‘Βδύς ό ήχος τής σύριγγος, ήδύ τό τού βουκόλου φσμα, 
ήδέως καί γώ ψάλλω. Οαρά τφ δροσερό ύδατι υπάρχει μοι 
χαμαικοίτη· επ' αυτής δ’ εΐσίν έπιτεθειμένα ώραϊα δέρματα 
λευκών δαμαλώ ν, τάς όποιας ό σφοδρός άνεμος Λιψ, τρωνού- 
σας κόμαρα επί τής ακρώρειας, δλας κάτω άπετίναξε. Πεοί 
όέ τών θερινών καυμάτων τοσοΰτον έγώ Φροντίζω, δσον καί ό 
έρωτι κεκρατημένος νεανίας φροντίζει περί τών συμβουλών 
τού πατρός ή τής μητρός του.

Ταύτα μοϊ έψαλεν ό Δάφνις· ό δέ Μενάλκας ώς εξής. »

Μενάλκας.
« Αίτνα μάτερ ίμά, χήγων καλόν άντρον ένοικέω 

» Κοίλαις έν πέτρησιν" έχω δέ τοι οισ' έν όνείοφ 
» Φαίνονται, πολλάς μέν δίς, πολλάς δέ χίμαιρας’ 

« Ωνμοι προς κεφαΛα και πάο ποσί κώεα κεΐται. 
» Εν πυρί δέ δρυΐνφ χορία ζέει, έν πυρί δ' αύαι 
» Φαγοί, χειμαίνοντος" έχω δέ τοι θΰδ δσον ώοαν 
» Χείματος, ή νωδός καρύων, άμύλ.οιο παρόντος. » 

ήτοι. Μενάλικας.
‘Βμήτηρ μου εινε η Αιτνη’ έγω δέ κατοικώ εις ώραΐον 

σπήλαιον εντός κοίλου βράχου" κέκτημαι δ οσα καθ' ύπνον φαν
τάζεται τις αγαθά, τοϋτέστι πολλά πρόβατα, πολλάς δ’ αίγας, 
τών όποιων καί τά μαλακά δέρματα καλήν στρωμνήν παρέ- 
χουσι τή κεφαλή μου καί τοΐς ποσί. Τά δέ πλήρη γάλακτος 
καί μέλιτος έντερα αυτών έπί πυράς έκ δρύινων ξύλων μαγει
ρεύονται, καί εν πυρί ώσαύτως έν ώρα χειμώνος ξηοαί Φηγοί 
κσίονται. Οΰτω δ' όλιγώτερον φροντίζω περί τοΰ χειμερινού 
ψύχους, η όσον ό μή έχων οδόντας περί τών καούων, παοού- 
σης αΰτφ μάζης έξ αμύλου (πήττα; άπό ν.σεστέ).»

Νομεύς.
» Τοϊς μέν επεπλατάγησα, καί αυτίκα δώρον έοωκα,
» Δάφνιδι μέν κορύνα/, τάν μοι πατρός έτραιοεν αγρός,
» Αυτοφυά, τάν ουδ’ αν ίσως μωμάσατο τέκτων.
» Τήνφ δέ στρόμβω καλόν δστρακον, ώ κρέας αυτός
» Σιτάθην, πέτοαισιν έν Ίκαοίαισι δοκεύσας,
» Πέντε ταμών πεντ' ούσιν. Ό δ’ έγκαναχάσατο κόχ/ω.
» Βωκολικαΐ Μώσαι, μάλα χαίρετε, φαίνετε δ' φδάν,
» Τάν ποκ’ έγών τήνοισι παρών άεισα νομεύσι.
» Μηκέτ’ έπί γλώσσας άκοα; όλοιουγδόνα φύσης"
» Τέττιξ μέν τέττιγι φίλος, μύρμακι δέ μύρμαξ,
» "Ιρηκε; δ’ ΐοηξιν" έα'ιν δ’ ά Μώσα καί ώϋά.
» Τάς μοι πάς εΐη πλήος δόμος" ούτε γάρ ύπνος,
» Ουτ- έαρ έξαπίνας γλυκερώτερον, ούτε μελίσσαι;
» Άνθεα, δσσον έμίν Μώσαι φίλαι" ώ; γάρ όρώσαι
» Γαθίΰτιν, τώ; δ' ουτι ποτό δαλήσατο Κίρκα »

ήτοι Ποιμήν.
« Πρός τούτους έγώ έχειροκρότησα, καί άμέσώς δώρον 

έοωκα, εις μέν τόν Δάβνιν ποιμενικήν ράβδον, η:ις εν τφ πα
τρικό μοι άγρώ αυτοφυής έβλάστησεν, αυτής τής φύσεως έρ
γον, εις δπεο οΰδ’ό τέκτων ήθελεν ίσως εύρει έλλειψίν τίνα" 
εις δέ τόν Μενάλκαν ώραΐόν τι καί μέγα δστρακον κοχλίου, 
δπερ έγώ άπέσπασα έκ των βράχων τού Ιχαρίου πελάγους 

καί τοΰ οποίου τό κοέας εις πέντε μέρη οιαμοιρασας μετά 
πέντε φίλων, συχέφαγον. ‘Ο δέ Μενάλκας εύγνωμονών διά τό 

οστρακον έκαμεν αυτό ν’ άντήχήση ούτω πως : »
« Μοΰσαι Βουκολικά!, λίαν χαίρετε, άνακαλ.έσατε δέ μοι 

τήν φδήν, ή< έγώ άλλοτ’ ειχον ψάλει ένώπιον τών ποιμένων 
εκείνων’ ουδέποτε πλ,έον φλύκταιναν ν άναφύσης έπ4 του 
άκρου τής γλώσσης. Ό τέττιξ προσφιλής εστι τώ τέττιγι, ο 
μύρμηξ τφ μύρμηκι, καί οί ίέρακες τοΐς ίέραξιν. Άλλ’ εις εμέ 
προσφιλής έστιν ή Μούσα καί ή ωδή. Είθε πάσα ή καλύβη 

μου έξ αυτών πλήρης, έξ αυτών καί μόνων ν αντηχή. Διότι 
ούτε ό ύπνος είνε γλυκερότερος, ούτε αί άρχαί τής ανοιςεως’ 
άλλ’ ουδέ τά άνθη έχουσι τοσαΰτα θέλγητρα πρός τάς μέ
λισσας, δσα πρός εμέ έχουσιν αί προσφιλείς μοι Μούσαι. Οι 
θνητοί, τούς οποίους αύται εύαεχώς έπιβλέπουσαι ευνοούσιν, 
ουδόλως έχουσι νά «οβώνται τό γοητευτικόν ποτόν τής Κίρκης.

Παρατηρήσεις.
Τό εΐδύλλιον τούτο τού θεοκοίτου εινε §ν ες εκείνων, ών η 

μεγάλη άπλ,ότης λίαν απέχει τών καθ’ ήμά; ηθών. Τά άσματα 
τών δύο τούτων ποιμένων έκφράζουσιν ήρέμα καί αφελώ; τήν 
ατομικήν αύτών ευδαιμονίαν. Έν τώ θεοκρίτφ μόνφ απαντα- 
ται τό έπίγαρι έκεΐνο τού άτημελήτου λόγο», τό παρέχον τοις 
βουκολ,ικοΐς ποιήμασι τό μέγα κύρος τής άλ.ηθείας. Αισθάνεται 
τις ανσγινώσκων αυτά, ότι υπό τοιούτων ΐδεώ. ώρειλον φυσικφ 
τφ λόγφ νά έμπνέωνται ποιμένες τοσοΰτον άταλαιπώρως 

βιούντες και τοΐς παροϋσι στέργοντες.
Ή φράσις ε η νωδός καρύων κτλ. ν ήτο αρχαία τις παροι

μία συνήθης άναμφιβόλως τφ τότε καιρώ. Άλλως τε, αί 
παροιμία1, άρμόζουσι κυρίως πρό; τήν γλώσσαν καί τό έθνος 
ένθα καί έφευρέθησαν, μεταιρερόμεναι δέ εις έτέραν διάλεκτον 
αποστερούνται τής χάριτος αύτών. Ίταλικαί ή γαλλικοί πα- 
ροιμίαι κατά γράμμα μεταφραζόμενοι εις τήν έλ,ληνικήν, ού- 
δεμίαν έχουσιν έννοιαν, αλλά πρός τούτο οφείλομεν ν’ αντι- 
καταστήσωμεν αΰτάς δι’ άλλων ισοδυνάμων τής ήμετέρας 

γλώσσης. Ό Θεόκριτος εινε πλήρης παροιμιωδών εκφρά
σεων, ώς τά μάλιστα συντελουσών εις τήν φυσικήν άπλ.ότητα 
καί αφέλειαν, τάς δύο ταύτας κυριωτέρας αυτού ιδιότητας.

Ό στίχος «μηκετ’ έπί γλώσσας άκρας όλοφυγδόνα φύσης» 
άσχετος δλως ών ποός τήν έννοιαν τών πρό αύτοϋ ώς καί τών 
ακολούθων θεωρείται ώς παρεμβολ.ή. Όπως δήποτε οί άο- 
χαΐοι ειχον καί τήν δεισιδαίμονα τούτην πρόληψιν δτι άνε- 
φύετο δήθεν φλύκταινά τις έπί τής γλώσσης ή τής ρινός έκεί- 
νου οστις η έψεύδετο ή ήρνεΐτο παρακαταθήκην, ή διέπρατ- 

τεν έγκλημά τι τοιούτου είδους. Όθεν συνεπεία τή; οοςασίας 

ταΰτης, λέγει ό Θεόκριτος έν τφ IB*,  ειδυλλίφ του τάδε ;
» . . . έγώ δέ, σέ τόν καλών αινέων,
» Ψεύδεα ρινός ύπερθεν άοαιής οΰκ άναιούσω.» 

ήτοι « . . . έγώ οέ, σέ τόν ώραΐον έπαινών, δέν θ’ άναφύσω 
ψεύδεα (εξανθήματα, τά καί ψευδάκρια λεγόμενο) έπί τής τρυ
φερά; μου ρινός.»

ΕΜ. ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΓΛΟΣ.

Πρός τήν αξιότιμου όιεύΟυνσιν τοϋ «Μέντορος.»

Έν σελίδι 249 τοϋ κοινωφελεστάτου υμών περιοδικού σνέ- 
γνων σγόρευσιν περί τού Αποστόλου Παύλου γενομένην εν 
τφ Συλλόγφ «Ό Έλικών» ΰπό τού I. Ν. Σπεράντσα. Με- 
γάλ.ως Ομως έξεπ>άγην ΐδών, δτι είνε καθαρά άντιγραφή, 
όχι δέ καί πιστή, ώς λεχθήσεται, διατριβής έν τώ Εΰαγ- 
νελ.ικφ Κήρυκι (έτ. Ε . σελ. 326), δημοσιευομένη ώς έργον 
δήθεν τού 1. Ν. Σπεράντσα. Διά τούτο λοιπόν, οΰχ δπωί 
έλέγξω αΰτόν, άλλ’ΐνα άποστρέψω ατούς εΐωθότα; 
λυμαίνεσθαι τάς άλλοτρίας πραγματείας» 
(Διοδ. Σικ. I. V.) καί «τή τής σιγής κυνέη ΛΑΚΩ- 
ΝΙΚΩΤΕΡΟΝ τούς προειπόντας καλύπτοντας» 
(Άντιπανάκεια σελ. ιή.), παρακαλώ τήν άξιότιμον διεύθννσιν 

τού φίλου «Μέντορος» νά δημοσίευση τάς ολίγα; ταύτας 
λέξεις, αδελφικός μέν παρατηρήσεις τφ I. Ν. Σπεράντσφ καί 
ικανός ίσως ν’ άποτρέώωσι τούς τ αλ.λότρια ιδιοποιουμένους.

’Ενταύθα παραθέτομεν καί τήν έςής περικοπήν ούχ όπως 
άποδείξωμεν, δτι ή άγόρευτι; περί του ’Αποστόλου Παύλου 
είνε δ,τι ακριβές αντίγραφου έκ τού Ευαγγελικού Κήρυκος, 
(ό βουλόμενος νά πεισθή άς παραθέση «Μέντορος» σελ. 2 49 
έτος S', καί Ελαγ. Κήρυκ. έτος Ε. σελ. 326), άλλ’ ΐνα πα- 

ρατηρήσωμέν τι τφ I. Ν. Σπεράντσα.

Μέντωρ σελ. 2 30 έτ. S'.

Μόλις δ’ ίπέστρεψε πάλιν εις ’Αντιόχειαν, καί προσδιω- 

ρίσθη μετά τού Βαρνάβα ΰπό τού άγ. Πνεύματος...............
Έκτοτε έπεχείρησεν ό Παύλος ανυπερθέτως τήν πρώτην πρός 
τό κήρυγμα άποστολικήν περιοδείαν, αί δέ κυριώτεραι χώραι 
τάς οποία; κατά ταύτην περιήλθεν είνε: ή Σελεύκεια, ή Κύ
προς, ή Πέργη τής Παμφυλίας, ή Αντιόχεια τής Πισιοιας, τό 
Ίκόνιον, ή Λύστρα καί ή Δέρβη" άπό τής Π έ ρ γ η ς κατα
βαίνει εις ’Αττάλειαν, κάκεΐθεν άποπλέει εις Αντιόχειαν τή; 

Συοίας. »
Εΰαγγ. Κήρυξ σελ. 330—331, έτ. έ.

Μόλις δ’ έπέστρεψε πάλιν εις ’Αντιόχειαν καί προσδιωρί- 
σθη μετά τού Βαρνάβα ΰπό τοϋ άγ. Πνεύματος . . " . . . 
Έκτοτε λοιπόν έπεχείρησεν ό Παύλος άνυπερθέτω; τήν πρώ
την ποός τό κήρυγμα άποστολ,ικήν περιοδείαν, καί αι κυριώ- 
τεοαι χώραι, τάς οποίας κατά ταύτην περιήλθεν, είνε ή Σελεύ
κεια, ή Κύπρος, ή Πέργη τ$ς Παμφυλίας, ή ’Αντιόχεια τής



280 ο ΜΕΝΤΩΡ.
Ο ΜΕΝΤΩΡ. 281

Πισιδίας, τό Ίχόνιον, ή Αύστρα χαί ή Δέρβη- άπό της Δέρ- 
6 ης έπέστρεψε διά τής ’Αττάλειας εις 'Αντιόχειαν.

Τό άπό τής Δ έ ρ β η ς, φαίνεται ότι, ίπειδή ό Εΰαγ- 
γ;λικ. Κήρυξ παραπέμπει εις τάς Οράς. ιδ . ;25-26 «χαί 
λαλήσαντες έν Πέργττ) τον λόγον, χατέβησαν εις ’Αττά
λειαν χάκεϊθεν άπέπλευσαν εις ’Αντιόχειαν», τό έξέλαβε 
διά τυπικόν παρόραμα χαί διορθώσας αύτό δήθεν «από τής 
Πέργης», κατέστρεψε καθ' ολοκληρίαν τήν έννοιαν- πλήν άλλ’ 
έπρεπε νά παρατηρήση καί τά προηγούμενα, καθότι κατά τάς 
πράξεις αί χώραι, τάς όποιας κατά τήν πρώτην περιοδείαν ό 
Παύλος περιήλθεν, ε’ινε-[ή Αντιόχεια, ή Σελεύ
κεια (πράξ. ιγ*.  4.) ή Κ ύ π ρ ο ς και αί πόλεις αυτής Σα- 
λαμΐς καί Πάφος (αύτ. ιγ’. 4—6), ή Πέργη τής Παμ- 
φυλίας (αύτ. ιγ'. 4 3.), ή 'Αντιόχεια τής Π ι σ ι
οί α ς (αύτ. ιγ . 14.), τό ’Ικόνιου (αύτ. ιγ . 52), ή 
Δ ύ σ τ ρ α (αύτ. ιδ . 7) καί ή Δέρβη- Έύαγγελι- 
σάμενοίτετήν πόλινέκ είν η ν(Δέρβην),ύπ έστρε
ψαν εις Λύστραν Ίκόνιον καί 'Αντιό
χειαν (αύτ. ιδ . 21) κτλ., κ α ί(λ α λ ή σ α ν τ ε ς έν 
Πέργη τόν λόγον κτλ, ’Εντεύθεν λοιπόν γίνεται 
γνωστόν ότι έπέστρεύαν διά τής αύτής όοοϋ, επομένως ό I. 
Ν· Σπεράντσας Οίορθών καταστρέφει τήν έννοιαν, καθότι ό 
Ευαγγελικός Κήρυξ δ.ά τοΰ «άπότήςΔέοβης» εν
νοεί τήν διά τών αύτών πόλεων έπιστροοήν.

Προσέτι τφ παρατηροϋμεν, ότι μεγάλως σφάλλει καί χρο · 
νολογικώς, γράφων ότι ό Παύλος έχαροτομήθη κατά τό 37 
ή 39 έτος Μ. X. επ’. Νέρωνος- καθότι ό Νέοων τ.οξε τών 
Ρωμαίων από τοΰ 54 — 6 0 έτους καί ό μαρτυρικός θάνα
τος τοΰ Παύλου έλαβε χώραν κατά τό ιδ , περίπου καί τε
λευταίου έτος τής βασιλείας τού Νέρωνος, ήτοι κατά το 67 
η 6 9 μ. X- αλλά τό σφάλμα τούτο άποδίδομεν εις τόν τύ
πον ώ; καί τινα άλλα-

Σμύρνη 28 Απριλίου 4 871.

Π. Σ. Φ ω τ ι ά δ η ς.

Σ. Δ. ‘Ο Μέντωρ μετ’ άγαλλιάσεως θά βλέπη τήν οίλην 
νεολαίαν όρνώσαν εις τήν μελέτην τών έπωφελών συγγραμ
μάτων, άπο τής όποιας καραδοκεΐται ή τε διανοητική καί ή 
ήθιχή μόρφωσις. Διά τούτο καί λίαν ασμένως έδέχθη καί θά 
δέχηται έν ταΐς στήλαις αυτού τά προϊόντα τής τοιαύτης 
μελέτης, τό μέν πρός ένθάρρυνσιν τών μελετώντων, τό δέ 
καί πρός ωφέλειαν πολλών έχ τών άναγινωσκόντων. [Δέν 
ανέχεται όμως ούτε τήν επιπολαιότητα ούτε τούς διαπλη- 
κτισμούς, έφ' ώ παρακαλοΰνται οί έπιθυμοΰντες νά καταχω- 
ρίζωσι πραγματείας εις τόν Μέντορα νά μελετώσιν έμβριθώς 
καί περιεσκεμμένως τό περί οΰ προτίθενται νά γράψωσι θέυα, 
νά έχθέτωσ; δέ αύτό είς γλώσσαν όσον ενεστι χαθαοεύουσαν 
καί σαφή·

Σύντομος περιγραφή τοΰ έν Δελχή 

θρόνου τοΰ ταώ.
1Η Δελχή εινε πρωτεύουσα πόλις τής ομωνύμου επαρχίας 

τοΰ'Ινδοστάν, καί έπίσημος διά τά άνευ συγχρίσεως πολύ
τιμα καί πολυτελή αύτής κοσμήματα, έκ τών όποιων τό μό
νον, όπερ διήγειρε τήν προσοχήν άπάσης σχεδόν τής οι
κουμένης, εινε τό λεγόμενον «ό θρόνος τοΰ Ταώ,» ολόχρυ
σος καί άδαμαντοκόλλητος, φέρων φοίνικα πλήρη) φοινικο- 
βαλάνων (χουρμάδων) καί βοτρύων έξ άδαμάντων καί πολυ
τίμων λίθων.

Ταώς καθισμένος επί ενός τών τελευταίων κλάδων τοΰ 
φοίνικος έκτείνει τά πτερά του ώς διά νά καλύψη δι’ αυτών 
τόν Μονάρχην. Ή δέ ουρά του μεγαλοπρεπώς έστολισμένη 
παριστάνει διά σμαράγδων καί άλλων πολυτίμων λίθων τά 
μεγαλοπρεπή χρώματα, δι’ ών ή φύσις εύηρεστήθη νά στο
λίση τό πτηνόν.

Ψιττακός συνήθους μεγέθους, σχηματιζόμενος ές ενός μό
νου σμαράγδου, λάμπει πλησίον τοΰ Ταώ. Παρατηρεϊται τέ
λος πάντων έπΐ τής έδρας ταύτης τής Β. ματαιότητας ό πο
λύτιμο; καί μοναδικός έν τώ κόσμω λίθο; (ρουβίνι), τόν 

οποίον ό Τσμερλάνος, πρόγονος τών Μογγόλλων Αΰτοχρα- 
τόρων, εΐχεν άφαιρέσει τό 1 398 από τοΰ Πατάνου βασι- 
λέως τής Δελχής καί ό όποιος άνεκτήθη μετέπειτα.

Νυξίίς τινες προς τούς άγρυπνοΰντας.

‘Ο άνθρωπος ό κλινήρης έχει ανάγκην ανθρώπων νά έπα- 
γρυπνοΰν έπ' αυτού- χρειάζεται άνάπαυσιν καί ησυχίαν καί 
ολόκληρον τόν ατάραχου ύπνον τόν όποιον δύναται νά άπο- 
λαύση. Έάν εις ή πεοισσότεροι άνθρωποι άναγίνώσκουσι, 
λαλούσιν ή ψιθυρίζουσιν έν τφ κΟ'.τωνι, ώς τούτο πολλάχις 
συμβαίνει, ή άνάπαυσις αύτη εινε αδύνατος. Δέν πρέπει νά 
ίιπάρχη φώς εις τό δωμάτιον εΐμή άν αυτό εινε πολύ άμυδρόν, 
καί ούτω πω; τεθειμένου ώστε νά ήνε έκτος τής θέας τοΰ ασθε
νούς. Άλειμμα το κηρία ήλινέλαιον δέν πρέπει νά μεταχειρί
ζεσαι έν τώ δωματίω τοΰ ασθενούς. Ό έπανουπνών πρέ
πει νά κάθηται ήσύχως ή να κατάχηται, ή χαλλίτερον νά 
μένη εις παρακείμενον δωμάτιον εις τρόπον ώστε νάήνεέν- 
τός ακοής εάν τι χρειασθή· Είς εκτάκτους περιστάσεις, ο νο- 
σηλεύων δύναται συχνότατα νά προσέρχήται πρός τήν κλί
νην, νά νοσηλεύση τόν ασθενή, άλλα πάσα ταραχή, θόρυβος 
ή φώς πρέπει Επίτηδες καί ποοσεχτικώ; νά λείψη. Εινε 
συνήθεια νά έξυπνοΰν τούς κλινήρεις ενίοτε μήπως βυθίσθούν 
πολύ εις τόν ύπνον. Τούτο δέν ποέπε; ποτέ νά γείνη, *0  
ύπνος εινε εν έχ τών αναγκαιότερων θεραπευτικών τοΰ 
ασθενούς μέσων κα; δέν υπάρχει κίνδυνος τής άπολαύσεώς 
του κατά κόρον. Απασα·. αί ίκχενώσεις πρέπει νά μετακο- 
μ'.σθυύν έν τώ άμα, καί τό δωμάτιον νά άεοίζηται καί νά 
μένη καθαρόν διά τής περιποιήσεω; και τοΰ έξαεοισιιοΰ τε-
χνιχώς τε χα: Φυσίχώς.

' Ο Αστήρ τής ανατολής).

Ο ΜΑΪ02 TQN ΠΑΙΔΩΝ.

ΥΓΙΟΝΟΜΙΑ 
ή τ ο ι 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΤΠΡΗΣ1Ν ΤΗΣ ΤΓΕΙΑΣ

Θεωρίαι περί ιατρικής.
‘Η ιατρική εινε επιστήμη τόσον συμπεπλεγμένη, τόσον 

εκτεταμένη, ώστε απαιτεί βαθεϊαν σπουδήν καί αδιάκοπου 
φιλοπονίαν- απαιτεί ιδιαιτέραν κλίσιν καί ιδιαίτερον διοργα- 
νισμόν τών νοητικών χαί αισθητικών δυνάμεων. Δέν δύναται 
νά όνομασθή ιατρό; έκεΐνος όστις έτυχε νά γνωρίση μερικά 
ιατρικά χαί τάς δόσεις αύτών, ώς φρονοΰσί τινες- δέν δύναται 
νά στολισθή μέ τό σεβάσμιον τούτο όνομα, εΐμή μόνος όστις, 
αφού αποτείνη τά; αναγκαίος {ρωτήσεις πρός τόν ασθενή, 
δύναται νά έννοήση έχ πρώτης όψεως όποία σχέσις υπάρχει 
μεταξύ τών ιατρικών, καί τών αιτιών τής ασθένειας, καί 
επομένως νά έπιφέρη τό αρμόδιον αντιφάρμακου.

’Εντεύθεν έπεται ότι ή ιατρική δέν εΐμπορεΐ νάήνε έργου

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Β’. Τεϋχος ΚΑ'.

τών πολλών ίκεΐνος, όστις δέν εινε έξ έπαγγέλματςς ια
τρός, δέν πρέπει νά μετέρχηται τήν ιατρικήν, επειδή εινε 
υπόχρεως νά δίδη λόγον, ώς ό έξ επαγγέλματος ιατρός, εις 
κάθε στιγμήν ένώπιον τής ίεράς συνειδήσεως περί τής ζωής, 
τήν οποίαν ένεπιστεύθησαν εις τάς φροντίδας του;

‘Ο χαθείς όμως, είτε ιατρός είτε μή, δύναται νά φροντίζη 
περί τής διατηρήσεως μόνον τής υγείας καί τής ιδι - 
χής του χα1. τών άλλων, όταν γνωρίζη τά πρός τούτο αναγ
καία μέσα. θέλω εκθέσει ένταΰθα Α . τούς τρόπους, τούς; 
οποίους εΐμποροΰμεν νά μεταχειρισθώριεν οιά νά προλαμβά- 
νωμεν τάς άσθενείας, Β*.  πώς πρέπει νά τάς θεραπεύωμεν, 
όταν φανερωθώσι, Γ'. μέ ποιον τρόπον πρέπει νά μεταχει- 
ριζώμεθα τήν ιατρικήν καί τόν ιατρόν, ώστε νά μάς χρησι- 
μεΰσωσιν εις τό νά μακρύνωμεν τούς χρόνους τής ζωής μα;·

Α'. ΙΙερί τών μέσων τοΰ νά προλαμβάνωμευ 
τάς ασθένειας.

Αί άσθένειαι προέρχονται από δύο πηγάς, πρώτον άπό τήν

36



282 Ο ΜΕΝΤΩΡ. Ο ΜΕΝΤΩΡ. 283

αιτίαν, ή όποια τάς χάμνοι νά γευ/ώνται, και δεύτερον από 
τήν διάθεσιν, την οποίαν έχει τό σώμα νά κυριεύηται άπό αυ
τήν τήν αιτίαν. Όθεν δύο εΐνε οί τρόποι τοϋ νά τάς προλαια- 
βάνωμεν ό πρώτος εΐνε τό νά άπομακρύνωμεν τάς αιτίας, ό 
δε δεύτερος τό νά γυμνάζωμεν τό σώμα νά άνθίσταται χαί νά 
μή χυριεύηται από αύτάς τάς αιτίας. ’Ιδού ή βάσις δλης 
τής διαιτητικής χαί όλων τών προφυλαχτικών μεθόδων. Ό 
πρώτος τρόπος δέν εΐνε τόσον εύκολος, ίπειοή έν δσω δέν 
δυνάμεθα νά άποφύγωμεν τον κοινωνικόν βίον καί τήν έπιρ- 
ροήν τών περιστάσεων, έν μέσφ των οποίων ό κοινωνικός 
βίος μάς αναγκάζει νά εϊσέλθωμεν, θά μα; ήνε πολύ δύσ
κολου ν' άποφύγωμεν δλας τάς αιτίας τών ασθενειών εϊμ- 
πορώ μάλιστα νά ειπω δτι όσον περισσότερον άποφεύγομεν 
αύτάς τάς αιτίας, μέ τόσον περίσσοτέραν σφοδρότητα θά 
ένεργήσωσιν εΐς ήμάς, όταν ήθελαν μάς κυριεύσει’ π. χ. τό 
ψύχος δέν θά προσβαλη περισσότερον κανένα άλλον εΐμή εκεί
νον, δστις έσυνείθισε νά χρατή πάντοτε τόν εαυτόν του πολύ 
ζεστόν. ‘Ο δεύτερος τρόπος εΐνε εύχολώτερος’ δηλαδή πρέπει 
μέν νά άποφεύγωμεν τάς αιτίας των ασθενειών, από τάς οποίας 
μάς εΐνε δυνατόν νά άπομαχρυνθώμεν, πρέπει δμως συγχρό
νως νά συνειθίζωμεν τό σώμα νά άνθίσταται εΐς τάς αιτίας, τάς 
όποιος μάς εΐνε αδύνατον νά άποφύγωμεν, καινά μήν είμεθα 
ευαίσθητοι εΐς τάς ένεργείας των.

Αί αίτίαι των άσθενειων, τάς όποιας’ εινε ανάγκη νά άπο
φεύγωμεν όσον εΐνε δυναιόν, εΐνε αί ακόλουθο’. : αί ύπεοβο- 
λαι των έρωτικών ηδονών, ή προσβολή μιας iπερβολικής ζέ
στης ή ένός υπερβολικού ψύχους, ή αιφνίδιος μετάβασις άπό 
τής ζέστης ε’ς τήν ψύχραν ή άπό τής ψύχρας εΐς τήν ζέ
στην, τά ορμητικά πάθη, ή υπερβολική τεντωσις τού νοός, 
ό υπερβολικός ύπνος είτε ή άκρα έλάττωσις τού ύπνου, τό 
έμποδιον εις τάς φυσικάς εκκενώσεις καί τά δηλητήρια φάρμακα;

Συγχρόνως πρέπει νά πασχίζωμεν νά σκληρύνωμεν τό σώ
μα, άποκαθιστώντες αυτό ικανόν ώστε νά μήν αισθάνεται τάς 
ένεργείας καί τάς προσβολάς τούτων τών αιτιών. Πρός τοΰτο 
δέ εΐνε άνάγκη έν πρώτοις κάθε ημέραν νά ύπάγωμεν εΐς πε
ρίπατον μερικάς ώρας είτε πεζοί είτε έφιπποι, διά νά άναπνέ- 
ωμεν καθαρόν άέρα. Αυτή εΐνε μία άξιόλ.ογος συνήθεια, ή 
όποια συντείνει κατά πολ.λά εις τό νά μακρύνη τήν ζωήν μας, 
επειδή καθιστά τό σώμα στερεόν και ικανόν νά άνθίσταται 
εΐ; τάς διαφόρους μεταβολάς τής ατμόσφαιρας. Αυτή εΐνε ή 
μέθοδος, τήν όποιαν πρέπει κατ' έξοχή/ νά ακολουθούν όσοι 
πάσχουν άπό ρευματισμούς ή άπό τήν αρθρίτιδα νόσον. Δεύ
τερον πρέπει νά μή ένδυώμεθα μέ πολύ ζεστά φορέματα, νά 
γυμνάζωμεν το σώμα ώστε νά εόρίσκηται εΐς μίαν συνήθη 
ενέργειαν καί κίνησιν καί νά άποφεύγωμεν όσον τό δυνατόν 
τήν άδράνειαν καί ακινησίαν, άχολ.ουθοϋντες τούς κανόνας 
τής γυμναστικής' επειδή οσον περισσότερον τό σώμα μένει 
άνενέργητον, τόσον περισσότερον εΐνε υποκείμενον νά υποπί
πτεις τάς άσθενείας.

Οόχ ήττον δμως δέν πρέπει' νά ύποχρεόνωμεν τόν εαυτόν 

μας ώστε ν άκολουθώμεν πάντοτε άπαρασαλεύτως τού; νόμους 
τής υγιεινής, άλλά νά συνειθίζωμεν τό σώμα νά παραβαίνη 
ενίοτε χωρίς βλάβην του καί αυτού; τούς κανόνα;' διότι οσον 
καλός καί αν υποτεθή ο τρόπος τοΰ ζήν, τόν όποιον τις έσυνεί- 
θισεν, όταν καταντήσει νά γίνη εΐς αυτόν μία άναπόφευκτος 
συνήθεια και δεύτερα φύσις, δέν εΐμπορεϊ νά παοαβή αυτόν 
ούτε μίαν μόνην φοράν, χωρίς νά βλάψη τήν υγείαν του. 
Ενίοτε μικραί τινες παραβάσεις των νόμων τής υγιεινής εΐμ- 

ποροΰν όχι μόνον νά μή βλάψουν άλλά μάλιστα καί νά 
ήνε ωφέλιμοι διά τάς μεταβολάς, τάς όποιας προξενοΰσιν εις 
τό σώμα, καθαρίζουσι τά υγρά, ϊνοίγουσι τούς σωλήνας καί 
διασκορπίζουσι τάς έπισωρεύσεις τών υγρών. Όθεν έκεΐνα 
τά όποια δύνανται νά προξενήσουν μεγάλην βλάβην εΐς άν
θρωπον, δστις έσυνείθισε νά ζή μέ εν μόνον είδος τής ζωής, 
αύτά καταντώσιν άσήμαντα εις έκεινον, δστις έσυνείθισε νά ζή 
διαφοροτρόπως' π. χ. τό νά κοιμώμεθα ένίοτε όλιγώτερον 
παρά τήν συνήθειαν, άλλοτε τό νά τρώγωμεν ολίγον περισ
σότερον ή πράγματα δυσκολοχώνευτα, ένίοτε τό νά ζεσται- 
νώμεθα ή νά χρυολογώμεν ολίγον, τό νά χοπιάζωμεν ένίοτε 
ύπερβολιχώς, τό νά μένωμεν ολόκληρον ημέραν χωρίς νά 
γευθώμεν κ.τ.λ. δλα ταϋτα εΐνε τόσα μέσα, τά όποια συν- 
τείνουσιν εις τό νά σχληρύνωσι τό σώμα καί δίδουσι περισσο- 
τέραν έντασιν εις τήν υγείαν, σπαλάττοντες αΰτό άπό τήν 
συνήθειαν τής μονοειδοΰς ζωής, τήν οποίαν δέν δυνάμεθα ού- 
δέποτε άπαρασαλεύτως νά φυλάξωμεν.

"Αλλος τρόπος όχι όλιγώτερον ούσιώδης τοΰ νά προ- 
λαμβάνωμεν τάς άσθενείας εΐνε τό νά πασχίζωμεν νά γνωρί- 
σωμεν ποΐαι εΐνε αί άσθένειαι, εις τάς οποίας είμεθα φυσικά 
προδιατεθειμένοι νά ύποπίπτωμεν. καί επομένως νά πασχίζω
μεν ή νά έςαλείψωμεν αυτήν τήν προδιάθεσιν ή τουλάχιστον 
νά άποφεύγωμεν τάς περιστάσεις, αί όποΐαι έχουσιν έπιρροήν 
εΐς αυτήν. Εις τοΰτο συνίσταται ή ατομική διαιτητική. ‘Ο 
χαθείς άπό ήμάς έχει ιδιαιτέρους κανόνας διαίτης, τήν οποίαν 
χρεωστεΐ νά φυλάττη χαί ή οποία θεμελιοϋται εις τήν διά- 
θεσιν, τήν όποιαν έχομεν έκ φύσεως νά κυριευώμεθα ευκόλως 
άπό μίαν τοιαντην ή άλλην άσθένειαν. Άλλ’ δμως αυτή 
ή ειδική έςέτασις άνάγεται μάλλον εις τόν ιατρόν, ώστε εΐνε 
Φρόνιμον νά ζητή ό καθείς τάς συμβουλάς ενός σοφού ιατρού, 
δστις ήξεύρει νά τφ όείξη τάς άσθενείας, εΐς τάς οποίας εχει 
περίσσοτέραν διάθεσιν νά ΰποπίπτη, χαί τήν δίαιταν ή οποία 
αρμόζει εΐς τήν ύγείαν του.

Αί έργασίαι τοϋ νοός πριν τή; αρμόδιας ηλικίας χαί ο 
όνανισμός ποοςενοϋσιν άπειρα νευρικά πάθη.

"Οστις έχει τό άνάστημα πρόμηχες χαί λεπτόν, τόν λαι
μόν μακρόν, τό στήθος πλατύ, τούς ώμους έξέχοντας, χαί 
τοϋ όποιου ή αΰξησις έγινε πολύ όρμητιχη, πρέπει νά πα
σχίση νά προφυλάττεται άπό τήν φθίσιν, κατ' έξοχήν εως 
εις τό. τριαχοστόν έτος τής ήλικίας του. Όστις δ’έχει τό 
ανάστημα χοντόν ομοίως καί τόν λαιμόν, κεφαλήν μεγάλην 
βυθισμένην μεταξύ τών δύο ώμων εΐνε ύποχείμενος εί; άπο-

πληξίαν χαί πρέπει νά πασχίζη νά άποφεύγη δλας τά; αί

τιας, αί οποϊαι είμποροϋν νά τήν προξενήσωσιν.
Όστις έχει τόν στόμαχον άδύνατον εΐνε υποκείμενο; συ

χνά εΐς καρδιαλγίας καί άχωνευσίας καί εις άλλα στομα

χικά πάθη.
‘Η διάθεσις πρός τήν φθίσιν γνωρίζεται άπό τούς έςής 

χαρακτήρας. Οσοι έχουσι διάθεσιν νά ύποπέσωσιν εις τήν 
φθίσιν βραχνιάζουσι συχνά χωρίς νά έχουν καταρροήν καί 
ένίοτε χάνουν δλως διόλου τήν φωνήν' όταν όμιλώσιν, όταν 
τρέχωσιν, όταν άναβαίνωσι κανένα λόφον ή καμμίαν σκά
λαν (κλίμακα), κυριεύονται άμέσως άπό δύσπνοιαν. ΙΙάν- 
τοτε, έάν τύχη νά λάβωσι βαθεϊαν άναπνοήν, κυριεύονται 
άπό βήχα καί αισθάνονται πόνους εί; τό στήθος' τά μά
γουλά των (αί παρειαί των) ώς επί τό πλεΐστον εΐνε χρωμα
τισμένα άπό ένα κύκλον κόκκινον, ένίοτε κοκκινίζουν έξα
φνα χαί συχνά μόνον άπό τό έν μέρος. Μετά το δεϊπνον 
έχουν τά μάγουλα κόκκινα χαί θερμά χαί τάς χεϊρας καυ
στικής. Άπό καιρόν εις καιρόν αισθάνονται κεντήματα εις τό 
στήθος, τό πρωί πτύουν φλέγματα, μέσα εις τά όποια εύ- 
ρίσκονται μιχρά τινα κομμάτια παρόμοια μέ τόν τυρόν χαί 
ισομεγέθη μέ τό κεχρί, τά όποια όταν τά θραύση τις έξά- 
γουσι μίαν πολύ δυσάρεστου οσμήν. ‘Ο φόβος, ή όργή, ολί
γον κρυολόγημα, έν ένί λόγφ δλαι αί εξωτερικά! προσ- 
βολαί κα! τά πάθη προξενοΰσι πόνους εις τό στήθος χαί 
βήχα σφοδρόν’ τό παραμικρόν ελάττωμα εις τήν έγχράτειαν 
γίνεται πρόξενον καταρροής καί στηθικών πόνων, άπό τούς 
οποίους έλευθερουνται μέ δυσκολίαν.—Όστις παρατηρεί αυτά 
τά συμπτώματα εις τόν εαυτόν του, πρέπει ν' άποφεύγη τά 
θερμά ποτά, δηλονότι τήν ραχήν, τόν οίνον, τήν λίξερην, 
τά άρωματικά, τούς βίαιους κόπους, χαθώ; τό τρέξιμον χαί 
τόν χορόν. Πρέπει νά μεταχειρίζεται μέ μεγάλην μετριό
τητα τάς έρωτιχάς ήδονάς’ όταν γράφη, νά μή κλίνη τό 
σώμα του εις τά έμπροσθεν’ νά μήν άκουμβά τό στήθος του 
εις τήν τράπεζαν, έπάνω εις τήν οποίαν γράφει’ νά μ.ή 
ψάλ.λη’ νά μήν όμιλή μήτε πολύ δυνατά μήτε πολλήν 

ώοαν.
Ή διάθεσις πρός τάς αιμορροΐδας γνωρίζεται άπό τού; 

έξης χαρακτήρας. Άπό καιρόν εΐς καιρόν ό πάσχων αισθά
νεται πόνους πρός τά κάτω μέρη’ ώς έπί τό πλεΐστον ή 
κοιλία πάσχει άπό έμφράξεις’ περί τόν πρωκτόν υπάρχει συ
χνά μία ένοχλητική φαγούρα καί ίδρώς άφθονος, εις με
ρικού; αυτά τά συμπτώματα εΐνε συνηνοιμένα μέ κεφαλαλγίαν. 
— Οσο·, εΐνε ύποχείμενοι εις αυτά τά συμπτώματα πρέπει νά 
αποφεύγουν δλα τά θερμαντικά ποτά, ώς τόν καφφίν, τό 
τζάϊ χαί τήν τζιχολάταν’ νά τρέφωνται μέ χορταρικά χαί 
οπωριχά καί μέ πολύ ολίγον κρέας' νά αποφεύγουν δλα τά 
άλευρώδη χαί άνεμώδη φαγητά, νά μή μένωσιν άχίνητοι 
πολύν καιρόν' νά κάμνωσι κάθε ημέραν πολλήν σωμασκίαν.

Τά υποχονδριακά, υστερικά χαί άλλα νευρικά πάθη γνωρί
ζονται άπό τού; εξής χαρακτήρας. Οΐ υποκείμενοι εις αύτά τά 

πάθη εΐνε δσοι παρεδόθησαν εις τόν όνανισμόν δσοι έπέρασαν 
δν μέγα μέρος τής ζωής των χαθήμενοι χεκλεισμένοι χαί εις μο
ναξιάν' όσοι ένησχολήθησαν κατά πολλά εΐς τό νά άναγινώ- 
σκωσιτάς μυθιστορίας' δσοι τό πρωί αισθάνονται κούρασιν, κα
κοδιαθεσίαν ή γενικήν άδυναμίαν, τήν οποίαν διασχεδίζουσι 
πίνοντες ολίγον χαφέν ή εν ποτήριον λίξερην' δσοι έπιθυμοΰν 
τήν μοναξίαν χαί τήν σιωπήν δσοι εΐνε δειλοί καί ύποπτοι' εΐς 
δσους τα όσπρια χαί κρομύδια προξενοΰσι πόνου; εΐς τόν στό
μαχον χαί πολλούς ανέμους- — Οί τοιοϋτοι πρέπει ν’ άπο- 
φεύγωσι τήν καθεστηχυΐαν ζωήν καί χαθεχάστην νά κάμνωσι 
σωυασκίαν, δύο ή τρεις ώρας περίπατοΰντες εις καθαρόν άέοα· 
Εις του; τοιούτους ή ιππασία εΐνε δν αξιόλογου μέσον προφυ
λαχτικόν τών νευρικών παθών. Τά τριψίματα εΐς τήν κοι
λίαν εΐνε ώφελιμώτατα’ είμποροϋν νά γίνωνται χάθε πρωί 
μέσα εΐς τό χρεββάτι έως εν τέταρτον τής ώρας ή διά μόνης 
τής χειρός ή μέ όλ.ίγην φχνέλλαν. Οί υποχονδριακοί πρέπει 
νά προφυλάττωνται άπό μίαν κακήν συνήθειαν τοΰ νά λαμ- 
βάνωσι πολλά ιατρικά' προ πάντων πρέπει νά άποφεύγωσι 
τά χαθάοσια, τά όποια δέν κάμ/ouv άλλο εΐμή νά αύξά- 
νωσι τήν άδυναμίαν τών οργάνων τής χωνεύσεως. Κατ’έξο
χήν πρέπει νά έγχρατεύωνται άπό ζυμαρικά, άπό τόν τυρόν, 
άπό τά άλευρώδη, άπό τά όσπρια χαί άπό τά παχέα φαγητά.

Τά σημεία, τά όποια φανερόνουσι διάθεσιν εις τήν άπο- 
πληξίαν, εΐνε τά εξής. Σώμα χαί λαιμός κοντά, προσώπου 
κόκκινου χαί φουσκωμένου, κωδωνισμός καί βοή μέσα εις τά 
αύτία, σκοτοδινιάσεις καί ένίοτε ναυτίασι;, δταν ήνε τις 
νηστικός. — Όσοι εΐνε υποκείμενοι εί; αύτά τά συμπτώ
ματα πρέπει νά μή έπιφορτίζωσι τόν στόμαχον υπάρχουσι 
πολλά παραδείγματα άνθρώπων, οί όποιοι απίθανου άπό 
άποπληξίαν εις τήν τράπεζαν, διότι δέν έφύλαξαν αυτήν τήν 
παραγγελίαν. Τό εσπέρας πρέπει ούτε νά πολντρώγωσιν 
ούτε νά πολ.υπινωσι’ μετά τό δεϊπνον δέν πρέπει νά πλα- 
γιάζωσιν άμέσως’ νά χρατώσι τήν κεφαλήν ύψωμένην, δταν 
χοιμώνται’ νά κρατούν τούς πόδας ούτε πολύ ζεστού; ούτε 
πολύ ψυχρούς. Τήν αυτήν προφύλαξιν πρέπει νά έχωσι καί 

διά τό έπίλοιπον σώμα.
Έκ τών τοΰ Ιατρού

ΔΡΧ. ΣΑΡΔΝΤΗ.

Ότι οί μεγάλο» ποίητα? δυστυχείς.
(Έκτου Γαλλικού ύπόΓ. Φραντζή).

ΣΤ'.(*)

(*) Ίδε τό Ε . έν σελ. 130.

OV1DE.
ΟΒΙΔΙΟΣ.

‘Ο ’Οβίδιος άνεδείχθη ένδοξος διά τε τών συγγραμμάτων 
καί τών δυστυχιών αυτού. Έγεννήθη εΐς τό Σοΰλμον (Sul — 
inone), πόλιν τής Άμβρούζης (Abruzze), έζ οικογένεια; ίπ-
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ποτικής (equestre) το 13 έτος π. X. ‘Ο πατήρ αύτοΰ έπροσ- 
πάθησε παντί σθένει νά άναδείξη αύτόν διά τής σπουδής τής 
ρητορικής, ουσης τότε έν Ρώμη Sv έκ των πρωτίστων μέσων, 
δι’ού ήδύνατό τις νά τύχη καί τιμής καί πλούτου. ‘Ο ’Οβί
διος, γεννηθείς έκ φύσεως ποιητής, ΰπήκουσε μετά λύπης 
εις τούς λόγους τοΰ πατρός. Οΰτω λοιπόν μελετήσας την 

ρητορικήν παρά τοΐς ένδοξοτίροις διδάσκαλοι;, «πήλθεν έκ 
τών σχολείων, ΐνα καταλάβη διαφόρους θέσεις εις τά δικα
στήρια.

’Εντούτοις ούτε σί νουθεσίαι καί έπι πλήξεις τών γονέων, 
■ούτε αί χειροκροτήσεις, ά; παρέσχον αύτώ πολλαί ευτυχώς 
υπ’ αύτοΰ δικασθεΐσαι δίκαι, ήδυνήθησαν νά άποτρέψωσι τον 
'Οβίδιον από τής προς τήν ποίησιν φυσικής αυτού κλίσεως. 
Οί στίχοι έρρεον έκ τής γραφίδος παρά τήν θέλησιν αΰτοΰ, 
ώ; λέγει αυτός ό ίδιο;:

« Et quod tenlabam scribere versus erat. »
Καί δ,τι έδοκίμαζον νά γράψω ε£ς στίχους τό έγραφα.
Διό μετά τόν θάνατον του πατρός έγκαταλείψας δλας τάς 

υποθέσεις υπήκουσεν εις τήν φωνήν τής μεγαλοφυίας αυτού. 
Τούς πρώτους στίχους, καθώς καί δλους σχεδόν τούς άλλους, 
ύπηγόρευσεν εις αυτόν ό έρως.

ΙΙρώτον μέν λοιπόν συνέθεσε τό ποίημα τό έπιγραφόμενον 
‘Ορωίδες. Έπειτα μετέβη ακολουθών τόν Βάοωνα εις Ασίαν, 
δπου διατριβών έδράξατο τής ευκαιρίας νά τελειοποιηθή εις 
τά ελληνικά γράμματα. Μετά ταύτα έπανελθών εις Ρώμην, 
οπού ήδη έφημίύετο τό δνομα αυτού, εύρεν υποδοχήν παρά 
τώ Αυγουστφ, ούτινος τήν εύνοιαν άπελάμβανε πολύν χρό
νον μετά τού Όρατίου καί Βιργιλίου. Τήν ευτυχίαν αύτού 
ταύτην ουδεν εφαίνετο δτι έμελλε νά συνταράξει, δτε αίφνης 
μία καί ή αύτή ήμέρα άνήγγειλεν αύτώ τε καί τοΐς Ρω
μαίοι; πάσι τήν κατά τού ποιητού δυσμένειαν καί τήν εις 
τήν Τόμιν (Tonics), έπΐ τού Ευξείνου Πόντου, εξορίαν αύτού.

Εις ματην οε οι μεταγενέστεροι άπηύδησαν άνωφελώς, 
εΐκάζοντε; περί τής αιτίας τής έξορίας ταύτης. ής πρόφασις 
υπήρξε (1) τό σύγγραμμα αύτοΰ τό έπιγραφόμενον Τέχνη 
του αγαπάν1 διότι αύτός ό ποιητής μετά πείσματος 
αποκρύπτει πάντοτε τήν καθ’ αυτό αληθή αιτίαν τής έξορίας 
αύτού, καί τοι συχνά έπανερχόμενος εις τά άκατάπαυστα 
αυτού παράπονα, εις ά παρακινεί αύτόν ή μεγάλη αυτού 
δυστυχία. Ίοού δε τί επαναλαμβάνει πλειστάκις « Τό έγ
κλημά μου είνε δτι έσχον οφθαλμούς1 διά τί νά ιδω δ,τι 
δεν ώοειλον νά ιδω ;

Cur aliquid vidi, cur noxia lumina feci?
Τί αρά γε ειδεν ; άγνοοΰμεν· καί ίσως θέλομεν άννοεΐ

(<) Πώς ήτο δυνατόν νά έξορίση τόν Οβίδιον ό Αύγουςος 
οιά τήν ακολασίαν τών ποιήσεων αύτού, έν ώ αυτός ύπερη- 
γαπα καί έπροστάτευε μάλιστα τόν Όράτιον, τού όποιου τά 
συγγράμματα είνε καταμεμολυσμένα διά λέξεων τής έσχα
της ατιμότητο; ί

διά παντός. Τινές ένόμισαν, έγραψαν μάλιστα εκτοτε , δτι 
είχε καταλάβει τόν Αύγουστον έπαυτοφώρφ πράτ τοντα αι
μομιξίαν (2). Τούτο είνε άπίθανον1 διότι θά ήτο πολύ άνάρ- 
μοστον τό νά άναφέρη άκαταπαύστως πρός τόν ‘Ηγεμόνα 
τούτον πράξιν, δι’ ήν ώφειλε νά έρυθρι .

Άλλ*  έτι περισσότερον άπίθανον είνε ότι ό "Οβίδιος έσχε 
μυστικάς τινας σχέσεις μετά τής ’Ιουλίας, ήν έξύμνει, ώς λ.έ- 
γεται, υπό τό όνομα Κόριννα, καί ότι ήθέλησεν ό Αύγου
στος νά τιμωρήση αύτόν διά τούτο1 διότι αί άκολασίαι τής 
Ιουλίας ήσαν κοινόταται καί επομένως δέν ήτο δυνατόν νά 
προσαφθή έγκλημα εις τόν ’Οβίδιον διά τι κοινόν πρός τοσού - 
τους Ρωμαίους.

Τό άφιλονείκητον λοιπόν είνε δτι ό Όβίδιος είδε πράξιν 
έπονείδιστον, γινομένην εις τήν Αύτοκρατορικήν οικογένειαν 
τό δέ έπιβεβαιούν τήν γνώμην ταύτην είνε δτι μετά τόν θά
νατον τού Αϋγούστου δέν ήδυνήθη νά έπιτύχη παρά τού Τιβε- 
ρίου τό τέλος τής εξορίας αύτού, άν καί έταπεινώθη μέχρι 
τών αΐσχυντηλοτέρων ικεσιών, θεοποιών έν τέρας, δπερ έξ α- 
παντος άπεστρέφετο καί έβδελύσσετο. Επεται άρα έκ τούτου 
ότι δέν προσεβάλλετο μόνον ό Αύγουστος υπό τού μυστηρίου 
έκείνου, ου μάρτυς ακριτόμυθος ύπήρξεν ό Όβίδιος. Άλλ’ 
οπωσδήποτε καί άν έχη τό πράγμα, ή εξορία ιππότου Ρω
μαίου, διά τά ελαττώματα τών άλλων, ήνκατάχρησις τής δύ- 
νάμέως καί πράξις τής τυραννίας μισητή. Ή δέ πρόφασις τής 
έξορίας αύτού, δτι δηδαδή αί ποιήσεις αύτού ήσαν ακόλαστοι, 
ήν λίαν παράλογος.

Ό Όβίδιος συνειθισμένος ήδη εις τάς ρωμαϊκά; έπαναπαύ- 
σεις καί έξορισθεί; πεντηκοντούτης είς τάς εσχατιάς τού ρω
μαϊκού κράτους παρά τάς δχθας τής Μαύρης θαλάσσης (3) εις 
κλίμα ελεεινόν, ήθελεν είσθαι ίκανώς τετιμωρημένος, καί τό 
σοβαρώτερον αμάρτημα έάν είχε πράξει.

Άλλ’, όμως, άν συλλογισθώμεν δτι ήν αθώος, τίς δύναται 
νά μή συγκινηθή; Αύτός καταβληθείς ίχ τής έξορίας, εις 
έπακρον φθασασης τής θλίψεως αυτού, χωρίς τίνος οΐκονουιίας, 
ούδόλως αΐσχύνεται διά τήν ήν δεικνύει υπερβολικήν φιλοστορ
γίαν, ήτις φαίνεται δτι πρέπει νά συγχωρηθή εις αύτόν" δι
ότι υπάρχει εξορία, ήτις δύναται νά φανή χειοοτέοα καί αύ
τού τού θανάτου, οποία ήν καί ή τού ’Οβιδίου.

Παραλείποντες δ’ δλα τάλλα αύτοΰ δεινά, σημείοΰμενμό
νον δτιό Όβίδιος έχωρίσθη γυναικός, ήν έλάτρευε. Διό καί τό 
συγκινητικώτατον καί άσύγκριτον πάντων τών ελεγείων αύτού

(2) Minutianus Apuleius, συγγραοεΰς σχεδόν σύνχρονος 
λέγει ; Pulsurn quoque in exilium, quod Augusti 
incestum vidisset.

(3) Εις τήν Τόμιν, ώ; ά >ωτέρω είρηται, πόλιν τής κάτω 
Μοισίας έν Ευρώπη, κειμένην επί τού Εύξείνου Πόντου. Έ- 
κλήθη δ’ οΰτω άπό τοΰ τέμνω, δτε ή Μήδεια κατέτευε 
παρ αύτή τόν νέον αδελφόν αυτής Άώυοτον. Σ. Μ.

είνε έκεϊνο, έν φ λεπτο
λογεί περί τών περιστά
σεων τής αΰτοΰ άναχω- 
ρήσιως,περί τής τελευ
ταίας έν Ρώμη νυκτός καί 
περί τών τρυφερών καί 
θλιβερών αποχαιρετι
σμών τής συζύγουαΰτοΰ 

Δέν δύναται δέ τις νά 
μεμφθή αύτόν, ώς αι- 
σθανθέντα τάς δυστυχίας 
αύτού, έπειδή ήσαν φρι" 
κταί, αλλά διότι έπήνε- 
σε τήν αδικίαν, τήν αύ- 
τουογόν τών οεινών αϋ- 
τοΰ, διότι έπήνεσεν αυ
τήν μετά τοσαύτης μά
λιστα υπερβολικής κο
λακείας, ήτις ήδύνατο 
νά έρεθίση τήν άγανά- 
κτησιν τών ανθρώπων, 
καί πρός’νόμιμον ηγεμό
να καί εύεργέτην γενο- 
μένη. Διότι έν δσω μέν 
έζη ό Αυγους-ος κατεκού- 
ρασεν αύτόν διά τής ΰ- 
ποδουλώσεως και λα
τρείας αύτού1 μετά δέ 
τόν θάνατον αυτού το- 
σούτον ύψωσε τήν χα- 
μερπή ταύτην ειδωλο
λατρείαν, ώστε καί βω
μόν άνήγειρεν εις τιμήν 
αύτού, έο ού έθουσίαζε 
καθ’ έκάστην ήμέραν. 
Ταύτα δέν δύναται νά 
συγχωρήση ή δυστυχία, 
ώς οΰδένα καταναγκά- 
ξουσα νά γίνεται χα- 
μερπής.

Τέλος πάντων εις οΰδέν έβοήθησαν τά θυμιάματα αυτού 
και ή τοσαύτη ταπεινότης" διότι αί δύο αύτού θεότητες, ό Αύ
γουστος καί ό Τιβέριος, έκώφευσαν επίσης εις τά; δεήσεις αύτού 
καί ούτως άπέθανεν έν τή έξορία εις ήλικίαν εξήκοντα περί-

Ή Φωλεά τής πυραλίδος.

που έτών.
‘Ο Όβίδιος ήν εν έκ τών ευτυχέστατα γεννηθέντων πνευμά

των Οιά τήν ποίησιν. Τό ποίημα αύτού αι Μεταμορφώ
σεις είνε εν έκ τών ώραιοτέρων δώρων, τών χορηγηθέντων 
εις ήμάς παρά τής άοχαιότητος, καί τό μόνον αληθώς, οπερ 

ύπίοκειται ύπεοάνω’πάντων τών άλλων έργων αυτού. Όποια 
άξια ! όποια υπερφυής τέχνη εις τήν συμπλοκήν τού ποιήμα
τος ! Πώς ήόυνήθη ό Όβίδιος έκ τοσούτον διαφόρων ιστοριών, 
ώς έπί τό πλεΐστον ξένων, νά σχηματίση εν δλον, τοσούτον 
καλώς συνδεδεμένον, καί νά κοατήση πάντοτε εις τήν χιΐρα

αύτού τό άνεπαίσθητον
νήμα, δπερ, ουδέποτε 
κοπτόμενον, οδηγεί τον 
άναγινώσκοντα έντόςλα- 
βυοίνθου συμβεβηκότων 
θαυμάσιων; Πώς ήόυνή- 
θη νά οΐκονομήση τόσον 
καλώς τό πλήθος τούτο 
τών συμβάντων, άλλε- 
παλλήλων φυομένων ; 
Πώς κατώοθωσε νά εισ- 
αγάγη τόσα πρόσωπα, 
άλλα μέν ένεργοΰντα, 
άλλα δέ διηγούμενα ού
τως, ώστε τό ολον να 
προβαίνη αναπτυσσόμε
νου άνευ τινός διακοπής 
άνευ δυσκολίας Λ άνευ 
αταξίας άπό τού χωρι- 
σιαοΰ τών στοιχείων, 
άντικαθισταμένων υπό 

I . , , ..
του χάους, μέχρι •r·'· 
άποθεώσεως τούΑυγου-

’ στου ς πρός οε τουτοις 
οποία εύκαμψια φαντα-

1 σία; καί ύφους I Αυτή 
* λάμβάνει άλληλοδιαδό- 

χως, κατά τήν φύσιν 
τής ύποθέσεως,ολην τήν 
άπαιτουμέυην δυνσμίν 
καί διαποικίλλει ούτως 
έκοραστικώς τοσαύτας 
εκβάσεις, ών η βασι, 
give πάντοτε μ'·“ κα'·^ 
αύτή, δηλαδή άλλαγή 
Σχημάτων. Ε'- 
ταύθαπρό πάντων υ
πάρχει ή θελκτικωτέρα 
άνάγνωσις, η έκπλη- 

κτική ποικιλία χρωμάτων,αείποτε έφαρμοζομένων επί εικό
νων πάντοτε διαφόρων, τώρα μέν εύγενών καί σεμνο
πρεπών μέχρι τού υψηλού, τώρα δέ απλών μεχρις οικειο- 
τητος, άλλων μέν τρομερών, άλλων δέ θελκτικών, καί άλ
λων χαροποιών, ήδύ τι καί χσρίεν έμπ νεουοών.

Όλαι δέ αύται αί παραστάσεις είνε πλούσιαι καί ουΟεμια 
έξ αυτών Φαίνεται δτι παρέχει κόπον εις αύτόν. Άλληλοδια- 
δόχως σέ άνυψοι, σέ συγκινεΐ, σέ εκπλήττει, είτε δταν άνοίγη 

τά βασίλεια τοΰ ‘Ηλ.ίου, είτε όταν ψάλλ,η τά παράπονα τού 
έοωτος, είτε δταν τ'.μωρή τήν μανίαν της ζηλοτυπίας καί 
τήν φρίκην τού εγκλήματος.

Ό Βολταϊοος έθαύμαζε μεγάλως τό σύγγραμμα τούτο, 
άν καί αύτός, ώ; γινώσκομεν, δέν έθαύμαζεν εύκόλως. Δϊν 
δυνάυεθα βεβαίως νά συγκρίνωμεν τό ύφος τού Οο'.οίου πρός 
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τό τοΰ Βιργιλίου" άλλ' έπρεπεν ίσως νά ύπαρξη ό Βιργί- 
λιος, διά νά γίνη έπαισθητόν τό ίκ τοϋ ’Οβιδίου έλλεΐπον.

‘Ο 'Οβίδιος προιχισμ,ένος διά φαντασίας φαιδράς χαί ά- 
χριαίας έγεννήθη άναμφιβόλως διά νά'ήνε ό άοιδός μάλλον 
ηδονής παρά τής δυστυχίας. Διό τά έν τή εξορία αΰτοΰ συντε- 
θέντα ελεγεία, τά έπιγραφόμενα Αθλιοι τοΰ Πόντου 
(Tristes de Ponto) (ΐ) είνε κατώτερα έν γένει των λοι
πών αΰτοΰ ποιήσεων, ών τό τερπνόν θέλγητρου προς οΰδέν 
έξισοΰται. Τά τρία αΰτοΰ βιβλία τών ’Ερώτων, έργον 
τής νεανικής του ηλικίας όντα, χέκτηντσι όλην την φαι- 
δρότητα και τουιοερότητα τής ήλιχίας έκείνης, καθ' ήν συνέ
γραψε ταΰτα. ‘Η τέχνη τοΰ άγαπαν, αΐ ‘Πρω
ί δ ε ς, τό'Εορτολόγιον (les Fastes) (2), όλα ταΰτα 
φανερόνουσι πνεύμα ίστολισμένον καί γόνιμον, ζωηρότητα 
και πλουσίαν φαντασίαν, ήτις θέλγει καί καθηδόνει.

Δϋνατα! τις νά μεμφθή αυτόν διά τινας συχνάς επανα
λήψεις ιδεών, χαί ένίοτε δι’ ατελή φιλοκαλίαν" όμως όποιον 
πλήθος ιδεών ευφυών χαί θελκτικών λεπτομερειών [ ‘Οποία 
αλήθεια χαριέντων άπειχονισμάτων χαί συγκινήσεων ήδονί- 
χών I Πόσον αγαπά εΐλιχρινώ; την ηδονήν ! Καί αΰτα δέ 
προσέτι τά ελαττώματα αΰτοΰ έχουσί τι έχθαμβητικόν. "Ενεκα 
τούτου πάντοτε θέλει διαμένει ευάρεστος εις τοΰς άναγνώ- 
στας, περισσότερον όμως εις την φλογέράν φαντασίαν τών 
νέων παρά εις την αΰστηράν καί δύσκολου όρεξιυ τής προ- 
βεβηκυίας ήλιχίας.

«‘Ομολογώ παρρησίφ, έλεγευ ό Μοντάγνης (Montagne) 
» ότι ή γηραιά αυτή καί βεβαρυμένη ψυχή μου δέν γαργα- 
» λίζεται πλέον ούτε ύπό τοΰ Άριόστου (3) ούτε ΰπ' αΰτοΰ τοΰ

(ΐ) ‘Ο Συγγραφέας διορθόνει την ίπιγραφήν ταύτην διά 
τής προσθήκης τοΰ άρθρου Les Tristes. Σ. Μ.

(2) Τό ύπό τόν τίτλον τοΰτον σύγγραμμα τοΰ 'Οβιδίου 
σύγκειται έξ 6 βιβλίων έν έλεγειαχοΐς στίχοις, τά όποια 
είνε σχόλιον ιστορικόν καί μυθολογικόν τοΰ Καλανδαρίου 
διά τοΰ; πρώτους έξ μήνας τοΰ έτους. Ό Lemierre συνέ
θεσε ποίημα εί; 1 6 φσματα φέρον τόν αΰτόν τίτλον. 'Εν 
αΰτφ περιγράφει την καταγωγήν των έν χρήσει τελετών 
παντός τοϋ κόσμου. ‘Ο Fynes Clinton έδημοσίευσε les 
Fasti liellenici (1827).

‘Η δέ λέξις Fastes πσράγεται ίκ τοΰ λατινικού fas=o’iv8 
συγχωρημένΟν" τό δέ αντίθετον τούτου λέγεται nefastes" 
οΐον aux jours nefastes=ii; τάς αποφράδας ήμέρας. Ση
μαίνει δέ πρός τούτοις χαΐ ιστορικά ή πολιτικά υπομνήματα 
ή σύντομα χρονικά" πίνακες δέ έκ μαρμάρου άνευρεθέντες έν 
ταΐς άνασχαφαΐς τής αρχαίας αγοράς (Forum) τί,ς Ρώμης 
τό t 5i7 δειχνύουσι τήν συνέχειαν τών πολιτικών υπομνη
μάτων από τοΰ έτους 250 άπό χ. Ρ. έως τό 765. Σ. Μ.

(3) Λουδοβίκος Άριόστος, ένδοξος ποιητής 'Ιταλός, δ. χαΐ 
ως ό "Ομηρος θείος ίπονομασθείς. Σ. Μ.

» αγαθού 'Οβιδίου, τοΰ οποίου τό εύκολου καί τό εφευρετικό-'*'  
» μόλ.'.ς μέ απασχολούσε κατά ταΰτην τήν στιγμήν, ίνφάλ- 
» λοτε μ' έφερον εις έκστασιν».

‘Ο 'Οβίδιος συνέθεσε μετ' επιτυχίας μ,εγάλης χαί μίαν τρα
γωδίαν, τήν Μήδειαν, ήτις άπωλέσθη. ‘Ο Κο'ίντιλιανός, καί 
τοι μεμφόμενος τόν συγγραφέα τής τραγωδίας ταύτης, λέγων 
ότι είνε

nimium amator ingenii sui ϊ 
άγαν έραστής τής εαυτού εΰφυίας, 

ο μολογεΐ όμως ότι ή τραγωδία αύτη δείχνυει ποϋ ήδύνατο 
νά φθάση ό συγγραφεΰς αΰτής, ίάν ίγίνωσκε νά κανονίση 
τήν μεγαλοφυΐαν αΰτοΰ, αντί νά παρ,αδίδεται εις αΰτήν.

Πρέπει δέ νά συνομολογήσωμεν μετά τών μάλλον πε
φωτισμένων κριτικών ότι ό ’Οβίδιος έν ολοις αΰτοΰ τοϊς συγ- 
γράμμασι χατεχράσθη χασά τό μάλλον καί ήττον άφελείας, 
πάντοτε έπιχινδύνου, όταν δέν υπάρχη περί αΰτής δυσπιστία. 
Καί τοι δέ κατατάσσεται μεταξύ τών μεγαλειτέρων ποιητών, 
έσημείωσεν όμως τόν πρώτον βαθμόν τής παρακμής τών Λα- 
τίνωη ώς μή έχων φιλοκαλίαν ίκανώς αύστηοάν και σύν- 
θεσιν έπιμελώς έξειργασμένην,

ΤΟ ΝΑΓΑΓ1ΟΝ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΝΗΟΣ.

‘Ιστορικόν Έπεισόδειον.

‘Ερρίκος ό Πρώτος, Βασιλεύς τής ’Αγγλίας, μετέβη κατά 
το 1 120 εις Νορμανδίαν, ΰπό μεγαλοπρεπούς αΰλής συνοδευ- 
όμενος, ΐνα χαταπείση τοΰς έχει εΰγενεΐς ν’ άποδεχθώσι τόν 
υιόν του ω; διάδοχον τοΰ θρόνου του, προσέτι δέ, καίΐνα σύ
ναψη τόν μεταξύ τούτου καί τής θυγατρός τοϋ Κόμητος τής 
Άνδεγαβίας γάμον.

Εκτελέσας δέ άμφότερα ταΰτα έν θριάμβφ χαί μετά με
γάλης πομπής, προητοιμάσθη νά έπιστρέψη εις τά ίδια.

Κατά τήν αΰτήν ήμέραν άφικνεϊται παρά τφ βασιλεϊ 
πλοίαρχος τις Φίτς Στέφανος καλούμενος, καί λέγει αΰτφ :

—«Μεγαλειότατε, ό πατήρ μου υπηρέτησε τόν πατέρα 
Σου καθ’ όλου σχεδόν τόν βίου του. Ώδήγει τήν τόν χρυ- 
σοϋν παΐδα έν τή πρώρα φέρουσαν ναΰν, έν ή κατέπλευσεν ό 
πατήρ Σου, οπότε κατέκτησε τήν 'Αγγλίαν. Σέ ικετεύω λ,οι- 
πόν, παραχώρησαν καί έμοί τό αξίωμα τούτο" έχω έν τώ λι- 
μένι λαμπρόν πλοΐον ή Λευκή Ναυς καλούμενου, φέροκ 
πλήρωμα εκατόν στιβαρών χειρών. Ποίησον, παρακαλώ, τώ 
δουλω σου τήν τιμήν νά σέ μεταβίβαση εις ’Αγγλίαν. »

— ε Λυπούμαι πολύ, φίλε μου, άπεχρίνατο ό Βασιλεύς, 
διότι έχων ήδη πλοΐον, δέν δύναμαι νά ταξειδεύσω διά τοϋ 
τοϋ άνδρός, οΰ ό πατήρ ύπηοέτησε τόν πατέρα μου. Οΰχ ήτ
τον όμως ό βασιλόπαις θέλει ταξειδεύσεί μεθ' άπάσης τής συ
νοδείας του έν τή ώραίφ σου Λευκή Νηΐ, τή ΰπό εκατόν 
στιβαρών χειρών διοικούμε νη. »

Μετά παρέλευσιν ωρών τινών ό βασιλεύ; άπέπλευσεν ΰπό 

τής ιδίας αυτού συνοδείας παραχολουθούμενος έν τώ ιδιαιτέρφ 
του πλοίφ" πνέοντος δέ ούριου ανέμου, πρός τήν πρωίαν άφί- 
κοντο εις ’Αγγλίαν. Ούσης έτι νυχτός, τινές ίχ τών έν τφ 
πλοίφ έθαύμασαν άχούοντες «γριάν φωνήν έχ τής θαλάσσης 
προερχομένην.

Κατ’ίχεΐνον τόν χρόνον ό βασιλόπαις ήν άσωτο; καί ακό
λαστος νεανίας, τό δέκατου όγδοον τής ήλιχίας έτος άγων, 
καί ποσώς μή διαχείμενος φιλικώς πρός τήν ’Αγγλίαν. Είχε 
δέ διαχοινώσει ότι άναβσς ίπϊ τοϋ βασιλικού θρόνου ήθελεν 
αναγκάσει τοΰς "Αγγλους ν' άροτριώσιν ώς βόες.

Είσήλθε λοιπόν ουτος έν τή Λευκή Νηί μετά πεντή- 
κοντα καί εκατόν εύγενών, έν οΐ; καί οχτωκαίδεκα νεάνιδες. 
Ή λαμπρά αΰτη συνοδεία σΰν τοΐς όπηρέταις καί ναύταΐς 
ΰπερέβαινε τοΰς τριαχοσίους.

—« Δός τοεϊς κάδους οίνου, Φίτς Στέφανε, τοΐς πεντή- 
κοντα ρωμαλαίοις σου ναύταις» εΐπεν ό βασιλόπαις" «ό πατήρ 
μου άνεχώρησεν έντεϋθεν πρό τινων ωρών. Πόσον χρόνον νο
μίζεις ότι δυνάμεθα νά μείνωμεν καί διασκεδάσωμεν ένταΰθα, 
"να άποπλεύσαντες άφιχθώμεν σΰν τοϊς άλλοις εις ’Αγγλίαν » ;

— ‘Γψηλότατε, άπεχρίνατο ό Φιτς-Στέφανος, έάν άπο- 
πλ-ύσωμεν έντεϋθεν κατά τό μεσονύκτιον.

Τοϋτο άχούσας ό βασιλόπαις, διέταξε νά διασκεδάζωσι χαΐ 
εύωχώνταί άχρι τής ώρας εκείνης, οΐ δέ ναύται έν όλίγφ 
χρόνφ κατηνάλωσαν τοΰς τρεις κάδους. Αλλά χαί αΰτή ή 
συνοδεία τοΰ βασιλόπαιδος ήρξατο όρχουμένη έπί τού κατα
στρώματος τής Λευκής Νηός, υπό τής σελήνης φωτιζόμενου.

Τέλος άπέπλευσαν έκ τοΰ λιμένος τής Βαρφλέρης. ’Αλλά 
καί τά ιστία άνεπέτασαν οΐ ναΰται κατά διαταγήν τού Φιτς- 
Στεφάνου, χαί ταχέως έχωπηλάτρυν, καίτοι μηδενός σφρι
γώ ντος.

Οΐ δέ εΰθυμοϋντες νέοι χαί αί χαρίεσσαι νεάνιδες, περιεκαλό- 
φθησαν διά ποιχιλοχρόων μανδυών, ινα προφυλάσσωνται άπό 
τού ψύχους, χαί συνωμίλουν, έγέλων καί ήδον. Ό βασιλό
παις ένεθάρουνε τοΰς πεντήχοντα ναύτας, λέγων αΰτοΐς νά 
χωπηλατώσι ταχέως πρός τιμήν τής Λευκής Νηός.

Κοάκ ! Καί τρομερά κραυγή έξήλθε πάραυτα ίχ τριαχοσίων 
στομάτων. Αΰτη δέ ήν ή φωνή, ήν οί έν τοΐς άπομεμακρυ- 
σμένοις πλοίοις τούΒασιλέως εΐχον ακούσει. ‘Η Λευκή Ναϋς 
προσχοούσασα ύφαλόντινα, ήρξατο νά βυθίζεται. ‘Ο Φιτς- 
Στέφανος έθεσε ταχέως τόν βχσιλόπαιδα μετά τίνων άλλων 
εΰγενών έν τινι λέμβφ.—ε Άπομακρυνθήτε, έκραύγαζε, κω
πηλατείτε ταχέως προς τήν ξηράν. Αΰτη δέ δέν είνε τόσον 
μακράν χαί ή θάλασσα είνε γαληνιαία. Οί λοιποί έξ ημών 

πρέπει νά άποθάνωσιν.»
Άλλ' ίνφ άπεμακρύνΟντα, ό βασιλόπαις ήχουσεν έχ τής βυ- 

θιζομένης νηός τήν οωνήν τής αδελφής του Μαρίας, χομήσσης 
τής Πέρχης, έπιχαλουμένης βοήθειαν. Οΰδέποτε έν τφ βίφ 
του υπήρξε τοσοΰτον άναθός, όσον κατ έχείνην τήν στιγμήν.

—ΌπίσωΙ ΌπίσωΙ έκραζεν αγωνιών, αδύνατον νά τήν 

έγχαταλείψω*  άς τήν σώσωμεν, έστω χαί διά κινδύνου τής 
ιδίας ήμών ζωής.

Ένφ δέ ό βασιλόπαις έξέτεινε τάς χεϊρα; ΐνα σώση τήν 
αδελφήν του, τοσοΰτον πλήθος είσέρρευσεν έν τή λέμβφ, 
ώστε αΰτη άνετράπη" συγχρόνως δέχαίή ΛευχήΝαϋς 
έβυθίσθη.

Δύο μόνον άνδρες εμειναν πλέοντες. Αμφότεροι ΰπεστη- 
ρίζοντο έπί τίνος δοκού έχ τίνος ιστίου άποσπασθείσης, άνευ 
τής όποιας βεβαίως ήθελον βυθισθή.

‘Ο εις ήρώτησε τόν έτερον τις ήτο:
—· Είμαι εΰγενής, άπεκρίθη, χαί καλούμαι Γοδεφρεΐδος. 

‘Ο πατήρ μου ήν ό περιώνυμος Γιλβέρτης δέ Ααϊγλος. Σΰ δέ 
τις εί ;

— ’Εγώ, άπεχρίνατο ό έτερος, είμαι πτωχός κρεωπώλης 
ίν Ρουένη καί ονομάζομαι Βερόλδος. Είτα δέ εϊπόντες άμφότε- 
ροι: « θεέ, έσο ΐλεως πρός ήμάς», προσεπάθουν νά έμψυχώ- 
σωσιν άλλήλους έν τή ψυχρφ θαλάσση κατά τήν άποτρό- 
παιον έχείνην νύχτα.

'Ολίγον ύστερον έτερος τις άνήρ προσεπέλασεν αυτούς χο- 
λυμβών. Άνεγείρας δέ τήν κόμην άπό τοΰ μετώπου του, 
έφάνη ότι ήτο ό Φίτς Στέφανος.

— Πού είνε ό βασιλόπαις ; είπε.
— Άπώλετο ! Άπώλετο ! έκραύγασαν συγχρόνως. Ούτε 

αΰτός, ούτε ή άδελοήτου κόμησσα τής Πέρχης, ούτε ό προσ
φιλής άδελφιδοϋς τοϋ άνακτος, οΰϊε εις τών τριαχοσίων, εΰγε
νής ή δηιιότη;, έξαιρουμένων ήμών τών τριών, άνεφάνη 

πλέον.
— Οϊμοι 1 Οϊμοι I ανέκραξε φοβερώς μομφάσας ο Φιτς- 

Στέφανος, καί πάραυτα εβυθίσθη.
Οί ετεροι έμειναν είσέτι χρόνον τινά, οπότε ό νέος εΰγενής 

εΐπεν άσθενώς. « Άπέκαμα πλέον, τό δέ ψύχος μέ κατέ
ψυξε, δέν δύναμαι πλέον νά ύπομείνω. ‘Γγίαινε, καλέ μου 
φίλε" ό "Γψιστος νά σέ διαφυλάττη». Καί έγκαταλείψας τήν 
δοκόν, έβυθίσθη. Έξ όλου δέ τοϋ λαμπρού έκείνου πλήθους 
μόνον ό πτωχός κρεωπώλης τής Ρουένης διεσώθη, διότι τήν 
πρωίαν άλιεΐς τίνες εύρόντες αΰτόν πλέοντα — ενεκα τοϋ ότι 
έφερε σκύτινον χιτώνα — τόν εΐσήνεγκον έν τφ άκατίφ 
ΰπήρξε δέ ό υ-όνος διασωθείς, ΐνα διηγηθή τό συμβάν.

Έπί τρεις ημέρας οΰδείς έτόλμα νά διακοινώση τούτο τώ 
βασιλεύ. Τέλος άπέστειλαν αΰτφ μικρόν παΐδα πικρώς χλαι- 
οντα, όστις γονυκλινής πρό τών ποδών αυτού τφ εΐπεν οτι 
ή Λευκή Ναΰς είχε βυθισθή μεθ’ απάντων των εν αΰτή.

Ό βασιλεύς τούτο άχούσας έπεσε πρηνής ως νεκρός "λεγουσι 
δέ ότι έκτοτε οΰδέποτε έφωράθη γελών.

ύπό ΟΜΗΡΟΓ I. ΒΑΦΑοίοϋ.

Το ξύλινον σκέλος.
’Επί τίνος όρους τής ’Ελβετίας νεαρός τις ποιμήν έβοσχεν 

αίγας, παίζων τόν αΰλόν, ου ό ήχος άντήχει εϊς τάς πλησίον 
κοιλάδας. Έχει δέ στρέψας παρετήρηαε γέροντα, τοϋ οποίου 

:ων"
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αι τρίχες ή σαν λευχότεραι της χιόνος, αναβαίνοντα μετά 
πλείστου κόπου τδ όρος καί στηριζόμενον επί τί; βακτηρίας 
του, διότι ό εις των ποδών του αντικαθίστατο διά σχέλους 
ξυλίνου.

Αφού ό γέρων ανέβη, έκάθησεν επί λίθου όχι μακράν τοΰ 
μιχροΰ ποιμένας. Ουτος παρετήρει τον γέροντα μέ μεγάλην 
έχπληξιν καί ήπόρεί πώς ήδυνήθη ν’ άναβή εις τοιαύτην 
ηλικίαν καί μάλιστα χωλός. ‘Ο γέρων λαβών κατά πρώτον 
τον λόγον, λέγει πρός αυτόν. « Γίέ’μου, τί παρατηρείς τδ 
ξύλινο*  τούτο σκέλος ; αυτό μοί είνε τόσον προσφιλές καί τό
σον αγαπητόν, δσον οί δύο σώοι πόδες είς τους άλλους αν
θρώπους. » Τδ πιστεύω, πάτερ μου, τδ πιστεύω, άπεχρίθη ό 
νέος" αλλά δεν αμφιβάλλω οτι είσθε κατακουρασμένος, καί 
βτι ολίγον ψυχρόν ποτόν από τήν έδώ πλησίον άναβρύουσαν 
πηγήν θέλει σάς ζωογονήσει. ‘Ο δέ γέρων τφ είπε. Άν μοί 
φέργ,ς τούτο, θέλω σοί διηγηθή την ιστορίαν τοΰ ξυλίνου σκέ
λους μου.' ‘Ο νέος ετρεζε παρευθύς χαί τφ έφερεν ύδωρ δρο
σερότατου, τδ οποίον άμα έπιεν ό γέρων έλαβεν αναψυχήν καί 
ήρχισεν ούτως· «Σείς οί νέοι, όταν βλέπητέ τινα {χ τών πα
τέρων σας ήκρωτηριασμένον, πρέπει νά ευχαριστήτε τδν θεόν. 
"Άπαξ τού ενιαυτού, υίέ μου, επιχειρώ την άνάβασιν τού λό
φου τούτου, διά νά ένθυμώμαι την ημέραν ίκείνην, κατά τήν 
οποίαν ημείς ήγωνίσθημεν υπέρ τής έλευθερίας υμών. Καθή- 
μενος ενταύθα, τέκνον μου, αναπολώ τήν τρομεράν έχείνην μά
χην, χατ® τήν οποίαν ό ποΰς ουτος έσυντρίφθη, αλλά δυστυ
χώς αΰττ θά ήνε ή τελευταία φορά- Άπδ τής τελευταίας νί

κης έχείνης ζώμεν πλέον όχι ώς δούλοι, άλλ’ εις έλεύθερον 
αέρα, χαλλιεργούντες τας γαίας μας, και άπολαμβάνοντες τούς 
καρπούς τών κόπων μας ημείς καί όχι άλλοι.

Εις τους πρόπο δας τοΰ έδώ πλησίον όρους ευρισκόμενοι τρι
ακόσιοι απέναντι πέντε χιλιάδων πεζών καί διακοσίων Ιπ
πέων, ών αί πανοπλίαι ελαμπον, ώς ό ήλιος λάμπει μεταξύ 
των λοιπών αστέρων, έγκαταλείψαντες τδ χωρίον μας καιό- 
μενον μετά τών έν αύτφ πολυτίμων πραγμάτων μας, χωρίς 
ν’ άπελπισθώμεν βλέποντες τδ πλήθος τών πολεμίων, άπε- 

φασίσαμεν σταθερώς ή νά νικήσωμεν ή νά άποθάνωμεν· Τινές 
μάλιστα έκ τών ήμετέρων άμα εΐδον τδν Σωματάρχην μας 
ν’ άνυψόνη τήν σημαίαν του πολέμου καί νά καλή αυτούς 
προς ύπεράσπισιν τής δυστυχούς πατρίδας, άπαντες διελθόν- 
τες άπδ τδ μέσον τών έχθρών μας έφθασαν πλησίον τής 
κυματιζούσης σημαίας. “Οπισθεν ημών είχομεν λόφον τινα, 
δστις μάς ΰπερασπίζετο άπδ πάσης ένδεχομένης προσβολής 

τών εναντίων. 'Ενταύθα λοιπόν όρκισθέντες καί κράζοντες «θά
νατος ή ελευθερία « ώρμήσαμεν κατ’ εκείνων έμψυχωθέντες 
ύπδ τριάκοντα ανδρείων Ελβετών’ φονεύοντες δέ καί φονευό- 
μενοι ώς λυσσώντες λύκοι έμαχόμεθα προτιμώντες τδν θά
νατον τής δουλείας, καί καθώς βράχος τις άποκοπτόμενος πί
πτει καταστρέφων παν τδ προστυχόν, ουτω καί ημείς συσ- 
αωματωθέντες έρρίφθημεν κατά τών έχθρών. ’Εν τώ μέσω 
τής μάχης ίππεύς τις μέ έρριψε κάτω καί ό ίππος του

μοΰ εθραυσε τόν πόδα. ‘Ο προϊστάμενός μου, δστις έμάχετο 
γενναίως, μ’ έσήκωσε ν είς τούς ώμους του καί μέ μετέφερεν εις 
καλύβην μοναχού τίνος, δστις προσηύχετο υπέρ τής ήμε- 
τέρας νίκης, διά νά μέ περιποιηθή, καί αμέσως έπέστρεψεν 
είς τήν μάχην. Τέλος ή νίκη άπέβη υπέρ ημών μέ μεγίστην 
ζημίαν τών πολεμίων. Έκ δε τών ήμετέρων έπεσαν ολίγοι 
έξηπλωμένοι επί τών πτωμάτων τών πολεμίων ούτως,,ώς ό 
θεριστής κεκμηκώς, έπαναπαύιται έπί τοϋ σωρού τών αστα- 
χύων, τούς οποίους αυτός ό ίδιος πρδ μικρού έθέρισεν. Αφού 
έ ιατρός μοί αντικατέστησε τδν πόδα διά τού ξυλίνου τούτου 
σχέλους, προσεπάθησα ν’ άνεύρω τδν σωτήρά μου, αλλά 

δυστυχώς μέχρι τοΰδε δεν ήδυνήθην. * ,
Καί δέν θά δυνηθήτε ποτέ είς τούτον τδν κόσμον, είπεν ό 

νέος.
Πώς ; άπέθανεν ό σωτήρ μου ;
Ναι, άπέθανε προ δυωέτών.
Λοιπόν τδν {γνωρίσατε ’, ( *
Ητο πατήρ μου, ε’ιπεν δ νέος; καί άποθνήσκων μοι άφησε 

τάς όλίγας αύτάς αίγας, επειδή ητο πτωχός.

Πατήρ σου I είπεν δ γέρων _ τ
Ναί πατήρ μου, καί μάλιστα πρίν σας μεταφέρη, είχε 

λάβει πληγήν τινα είς τδ πρόσωπον_μέ λόγχην, ώς τουλά
χιστον μοί έδιηγεϊτο τά συμβάντα τής μάχης έχείνης. ,

Τδ ενθυμούμαι καί έγώ, άπεχρίθη δ γέρων,* ή παρειά του 
έκκοχίνιζεν δτε μέ έσήκωσε είς τούς ώμους του’ καί ανυψω- 
σας τούς.οφθαλμούς καί τάς χειρ*  είς τδν Ουρανόν είπε «Με- 
γάλωςσοί ευχαριστώ, θεέ μου, διότι μέήξίωσας νά ανταπο
δώσω τήν χάριν είς τδν υιόν τοΰ σωτήρός μου. » Αφες τας 
αίγας ταύτας νά τάς βόσκη άλλος, και κα.αβηθ. μετ εμού 

εις τήν κοιλάδα. ,
Ό γέρων ήτο πλούσιος είς κτήματα καί εις, θρέμματα’ 

μονογενής δέ θυγάτηρ ωραία καί άξιέραστος ητο ή μόνη κλη
ρονόμος του. ‘Ας ειοθασεν είς τήν οικίαν, έπαρουσίασε τδν 
νέον είς τήν θυγατέρα του καί τή είπεν. θύγατερ, ίδου ο 
υιός τοΰ σωτήρός μου· έάν ευαρεστήσαι, θα σοί δωσω αυτ ν 
σύζυγόν σου. *Β  δέ νεάνις τείνασα τήν χείρα εδέχθη τδν μετά 
τού νέου γάμον, καί ούτως δ γέρων έζησεν ακόμη τινα ε.η 

ζών εδχβρί^τως των τεχνών του*

Ωραία άπάντησ.'ς.

« Τί είνε συνείδησις ;. ήρώτησεν είς τών διδασκάλων ένδς 
Κυριάκού σχολείου τούς μικρού; μαθητάς τής ταξεως του, οι- 
τινες είχον υπάγει νά άκούσωσι τήν έξηγησιν τοΰ Εύαγγε- 

λίου. t r
Διάφοροι αποκρίσεις έδόθησαν παρα πολλών, αλλ η επο

μένη επταετούς τίνος παιδίου είνε ή καταλληλοτέρα και ω- 

ραιοτέρα.
«Συνείδησις είνε δ Χριστός, ψιθυρίζων είς τά ώτάμας.»

Έϊεννήθη |νΚέρκυρα τδ 1766. ‘Η οίκογένειά του, καταγό
μενη έκ τής έν τή Αυστριακή Ιλλυρία πόλεως Capo d Istria, 

ήτο μία τών έπισημοτέρων καί εύγενεστέρων οικογενειών της 
Κερκύρας, ό δέ πατήρ του ’Αντώνιος διεχρίνετο μεταξύ των 
άλλων πολιτών τής νήσου έπί εϋσεβιία, συνέσει καί φ*  αν
θρωπιά. Έξεπαιδεύθη έν ’Ιταλία’ έν «ε·. δέ 0 803 διωρί- 
σθη γραμματεύς τής Γερουσίας τής ‘Επτανησιακής πολι

τείας. Μετά τήν πτώσιν 
τής πολιτείας εκείνης ύπδ 
τούς Γάλλους (I 80 ν) ο Κα- 
ποδίστριας ήρνηθη νά, δε- 
χθή νέαν υπηρεσίαν καί με- 
τέβη είς Ρωσσίαν τδ 180 9, 
γινόμενος αμέσως δεχτός εις 
τήν διπλωματικήν υπηρε
σίαν, είς ήν διεκρίθη τά μέ
γιστα, φθάσας εις βαθμόν 
υπουργού, μή θελήσαςίμως 
ποτέ νά δεχθή διορισμόν 
πραγματικόν, ευχαριστού
μενος νά ενεργή πράγματι 
καί ν’ άιοίνη τήν απόλαυσιν 
τών υπουργικών τιμών εις 
τδν δνόματι υπουργόν τών 
έςωτερικών Νεσσέλροδ.

’Εκλεχθείς Κυβερνήτης 
τής Ελλάδος τήν 2 ’Απρι
λίου 1827 παρά τής Γ . 
έθν. Συνελεύσεως (ένΤροι- 
ζήνί). έγκατέλειψε τιμάς, 
δόξαν, πλούτη καί ησυχίαν, 
’να θυσιασθή υπέρ τού έ
θνους, καί την 6 Ιανουά
ριου 4 828 άπεβ.βάσθη είς 

Ναύπλιον. .
Εις όλην τήν ‘Ελλάδα 

δέν εβλεπέ τις κατ έχείνην 
τήν έποχήν είμή σωρούς ό- 
-τέων, λείψανα καί τέφραν 
οικιών, δένδρα τετμημένα, 
γήν κεχερσωμένην καί αν
θρώπους έςηγριωμένους, μή 
γνωρίζοντας μήτε νομούς 

μήτε πολιτείαν,f αλλα τε- _ , , , _
ισιωμένους καί ύπδ τοΰ μίσους τού κοινού εχθρού και υπο .ω 

ιδίων χενοοιλοτιμιών καί παθών.
Είς τοιάύτην χατάστασιν εύρεν ο Καποδιστρια; ξην Ελ

λάδα. Άλλ’ εύθύς άμα τή άποβάσει αύτου ως έ« θαύματος 
άνηγέρθησαν πόλεις, ««δομήθησαν οίκίαι, συνηλθον οι οιαι- 
τώμενοι έν όρεσιν, έν δρυμούς καί σπηλαίοι; Ελληνες εί, «οι 
νωνίαν, δενδσοουτεΐαι, καλλιέργεια καί ήμεροτης εσκεπασεν 
.’«νης δλην ^ν ‘Ελλάδα, χρήματα άφθονα και ευπορία 

«όχλοωόοουν παντού είς τδ νέον τούτο κράτος, το εμπΟριον

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ.

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τδα. Β’. Τεύχος ΚΑ.

διημιλλάτο πρός τήν άνέπτυξιν τής γεωργίας, η ισονομία, η 
πειθαρχία καί ή άσφάλεια ήσαν δ ζήλος παντός Ελληνο,. 
■Όλοι οί “Ελληνες κρεμάσαντες τά όπλα των, ελαβον το αρο- 
τρον καί έφιλοτιμούντο είς τήν ναυτιλίαν, εις τας τέχνας 
καί τά έργα. ‘Ο Καποδίστριας ήτο ό κοινός πατήρ πάντων, 
αύτδν ήγάπων, «ύτδν έτίμων, πρός αυτόν απέβλεπον, δι
καίως’ έπειδή χωρίς πόρους, χωρίς μέσα, ετρεφε μυρίους 

καί τετρακίσχιλίους στρατί 
ώτας καί διετήρει τεσσαρά
κοντα πολεμικά πλοία.

Πάντες οί Έλληνες έφι- 
λοτιμοΰντο νά κυβερνώνται 
ύπδ τοΰ ήθους τού Καποδι- 
στρίου, διότι ήγνόουν δλως 
τί είνε νόμοι’ ήσαν ευσε
βείς, φιλόπονοι, συμπαθείς, 
φιλόκαλοι, διότι καί ό Κα- 
ποδίστριας ήτο τοιοΰτος’ έ- 
θεώοουν αύτδν ώ; αποστα- 
λέντα ύπδ τής θείας Προ- 
νοίας διά νά θεραπεύση αύ- 
τούς άπδ τά δεινά τεσσάρων 
αιώνων δουλείας καί οκτώ 
{τών καταστροφής. Τδ πα
ράδοξον, ήγάπων και έσέ- 
βοντο τδν άνδρα και αυτοί 
οί αλλόφυλοι Τούρκοι.

Ευκόλως θέλει εννοήσει 
ό αναγνώστης την τηλικαϋ- 
την μεταβολήν τών ‘Ελλή
νων έκ τής άγαν άγριότη- f 
τος ποδς τδν ήμερον και πο
λιτικόν βίον, έάν ’επιστηση 
τήν προσοχήν του ολίγον 
είς τδ ήθος καί τδν τρόπον 
τού χυβερνων.ος αυτους η- 
νεμόνος.
' ‘Ο μέγα; ουτος ανήρ ή- 
τον ευσεβής τά πρός τδν 
θεόν, τιμών τήν τής πα- 
τρίδος του θρησκείαν ω; α
ληθής φιλόσοφος, υπερφρο- 
νώνχαΐ τούς τών σοφιστών 
παραλογισμούς καί τήν των

άνοήτων μωοοπίστίαν, τήν άγομένην πολλάκις υπό τού φα
νατισμού κλ τής ύποχρίσεως είς έργα αξιόμεμπτα και ανό

σια. ·Η πολιτική ίμπε.οία αύτού καί η έκτεταμενη πα-.οεια 
του ύπέταττον είς αύτδν πάντας τούς μέγα φούντας ε? 
γνέσει καί έπιστήμη, ήττωμένου- υπο της_ δι-ιας Ικα
νού, τήν δ’ εύθύτητα καί δικαιοσύνην αυτου εσεβον.ο καί 
ή,πάζοντο ολοι οί ηγεμόνες καί πολιτικοί ανδρε; της Ευ
ρώπης’ διό καί είς πάσαν περίστασιν συνεβουλευοντο .V 
γ,ώαην τού Καποδιστρίου, ώ; προνοητικού, φιλαλήθους και 
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ελευθέρου άχδρό;, τοϋ όκοίου ή ψυχή δέν ένικάτο ύχ' ού- 
όενός, όσσ έχθιψβούσι τούς μή οοθω; λαγιζοριένους, οίά εΐσι 
α'.λοδοξίσ χαί τΐ|Λϊί, πλεονεξία χαί οίησι;.

‘Η άπλουστάτη Χϊί άφ'ΐεστάτη αΰ:ού δίαιτα ήτον άπο- 
στολ'.κή’ διότι άπό τούς χοάνου; τοϋ Έπαυ.·.νώνδου ριέ/ρι 
τοϋ Καποδιστρίου δέν άπήντησα ει; τήν ίστοοίαν τής πα
τρίδας [ίου άνδρα ηγεμονικόν ζώντα μέ τόσην λιτότητα, μ’ό
σην ίσως δέν διαιτάται ούδ ό πενέστατος των ‘Ελλήνων, 
δαπανών ριόλι; έςαχοαίας δραχμάς χατ' έτος εις τήν τράπε
ζαν χαΐ περιδολήν του' εΐνε δ' αληθές ότι χατέλυεν εις οΐ- 
χίαν άνήχουσαν εις τό δημόσιον, την οποίαν φχοδόμησε μέ 
ίδιά του χρήματα.

Κατά τήν φιλοπονίαν εΐνε δύσχολον νχ εύρη τις άλλον 
πολιτικόν τοΰ αίώνος μας έφάμιλλον αυτού’ διότι ή αλ
ληλογραφία προς όλους τού; βασιλείς, προς τού; ύπουργού; 
χαί πολιτιχού; άνδρα; τής Εύρώπης, έγίνετο δι' αυτού’ Ομοίως 
εις έθνος άνευ νόμων, προχόπτον άρτι εις φως, όλα τά θε
σπίσματα, ψηφίσματα χαι έντάλματα, τ’ άφορώντα τήν πο
λιτείαν χαΐ τήν όσωτεριχήν διοίχησιν τοϋ νεοσύστατου έλ- 
ληνίχοΰ κράτους, ήσαν έργα τών χειρών του. Οί αντιπρό
σωποι των μεγάλων τ?κ Εύρώπης δυνάμεων παρίσταντο ένώ- 
πιον αυτού μέ σέβας, γνωρίζοντες τήν υπεροχήν τής ευθείας 
αυτού πολιτικής’ χαθότι μετά τον Άριστείδην καί Βασιγχτώνα 
μόνο; ό Καποδίστριας εόειξεν εΐ; όλην τήν Ευρώπην ότι 
υπάρχει χαί αληθής πολιτιχή, ήτις άποσχοπεϊ τήν ειρήνην 
χαί ασφάλειαν τοϋ ανθρώπου, χαι όχι τήν καταστροφήν καί 
τήν αθλιότητα αυτού,

Τό ήθο; αΰτοΰ ήτο σεμνόν, αξιοπρεπές χσί κόσμων’ πα
ρείχε δέ ώς αγαθός πατήρ εαυτόν τοΐς πάσιν εύπρόσιτον, κα
λούμενος παρά πάντων τών ‘Ελλήνων ό θείος Ιωάννης.

Τής πίστεω; χαί αγάπη; τών ’Ελλήνων προς αυτόν δύνα- 
ται ν’ άναφέρη τις ώς τεχμήριον τήν γελοιώδη δορυφορίαν του, 
ήτι; συνέχειτο άπό ένα γέροντα απόμαχον Κρήτα χαί τού
τον χυλλόν. Άπαν τό έθνος τών ‘Ελλήνων ήτθάνετοότι αυ
τό; ήτον ή ψυχή του, αυτό; ό ήγεμών του εις τ’ αληθή του 
συμφέροντα. 'Επειδή αυτός έβουλεύετο περί απάντων χαί 
επεστάτει εις τήν έχτέλεσιν όλων τών συμβαλλομένων εις 
τήν κοινήν ασφάλειαν χαί ευημερίαν πάντων.

’Αλλά οεϋ 1 άλάστωρ τι; δαίμων έπέφερε όμμα βάσκανον εΐ; 
τά χαλά θεμέλια, τά όποια έθετεν ό εΰγενής αύτός άνήρ τής 
τοΰ όλου ‘Ελληνικού γένους παλιγγενεσίας I Έπέπρωτο εί; 
τό ταλαίπωρου ‘Ελληνικόν έθνο; νά θΰη τοΰ; μεγάλους χαί 
αγαθού; πολίτας αΰτοΰ, διά νά εύχαριστή τόν φθόνον χα'ι 
φιλαρχίαν ασεβών τινων σοφιστών χαί μοχθηρών δημοχόπων!

‘Ο Ιωάννη; Καποδίστριας έδολοφονήθη τήν 27 Σεπτεμ
βρίου έ 831 , θύμα γενόμενος ακραιφνούς χαί μαρτυρικού πα
τριωτισμού. Καί χαθώ; μία οικογένεια άπολέσασα τόν πατέρα 
χαί χηδεμ όνα αυτής,συναπώλεσεν άμα χαί πάσαν τήν ευπορίαν 
χαί ευτυχίαν τη;, οϋτωχχίή ‘Ελλν; μετά τόν θάνατον τοϋ ευ*  
γενού; τούτου άνδρό; πιχρώ; ήσθάνθη τής όρφανείας της τά δεινά’

« Οί γάρ κακοί γνώμησι, τ αγαθόν έν χεροιν έχοντες, οΰχ 
ΐσασι, πρίν τι; έκβάλη.»

Αλλ έάν άπέθανεν ό Καποδίστριας, ή μνήμη αΰτοΰ εΐνε 
αθάνατος, ή ευθεία αΰτοΰ πολιτιχή βοά εί; τάς χαοδίας όλων 
τών πο/.ιτων "Έλληνες, εΐνε αδύνατον άλλως εΐ; υμάς νά 
φθάσητε πρός τόν ύμέτερον σκοπόν ή διά τής αρετής, τής όαο- 
νοιας, τής φιλοπονίας χαί λιτότητας. "Ελληνες, έγχαταλεί- 
ψαντε; τήν σοφιστείαν, τήν οιλ.αρχίαν, τάς κενοφιλοτιμίας, τήν 

Ο'.ησιν, στρέψατε τήν προσοχήν σας εις τήν γεωργίαν χαί φυ
τείαν, εις τήν ναυτιλ ίαν, εις τό έμπόριον, εις τά βιομηχανικά’ 
ένταΰθα υπάρχει ή άλ.ηθής έλευθερία καί εύημερία. "Αρχον
τες τών ‘Ελ.λήνων, άνευ εΰσεβείας, ιοιλοπονίας χαί λιτότητος. 
δεν θελετε αποκτήσει δόξαν Άριστείδου, Επαμινώνδου καί Φώ- 

χιωνος, ‘11 σωφροσύνη, ή ευσυνειδησία χαΐ ομόνοια εΐνε αί α
ληθείς αρχαί τού ελευθέρου έθνους χαί τά θεμέλια τής ευημε
ρίας του.

Αΰται αί φωναί, αί έξερχόμεναι έκ τοϋ τάφου τού αγαθού ί- 
χείνου άνδρό;, χαταισχύνουσΐ πάντα Ελλ.ηνα χωφεύοντα, ώς 
εθελόχακον χαί άφρονα.

( Έκ τών ‘Ελληνικών οστράκων Ν. Σαρριγιάννη).

Εν τφ γραφείο) τής ίν Άθήναις «διδόμενης εφημερίδας 
Πανδώρας πωλείται δίτομος βιογραφία τού Ίωάννου Κα- 
ποδιστρίου, συντεταγμένη γαλλ.ιστί παρά Α. Παπαδοπούλ.ου 
Βρετού.

(Έθν. ‘Ημερολ.όγιον τού έτους 1 868, σελ. 359).

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΓ ΑΠΛΟΪΚΟΙ' Ρ1ΧΑΡΔΟΓ 
Η Π ΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΓΠΡΑΠΑΣ

(Συνέχ. από σελ. 262)

Ή καρτερία ναι ή έπιμέλεια παράγουσί 
τά αύτά αποτελέσματα. Έκαστος 

μόνος πρεπεί νά θεωρή τάς 
υποθέσεις του.

’Αλλά παρά τόν πρός τήν εργασίαν έρωτα, πρέπει νά ε- 
χωμεν ακόμη τήν καρτερίαν, τήν τάξιν καί τήν επιμέλειαν’ 
τάς υποθέσει; μας πρέπει νά τάς θεωρώμεν ΐδίοις όμμασι χα'ι 
νά μή τά; άναθέτωαεν εί; τοΰ; άλλους όλω; διόλου. Καλόν πο
τέ δέν προανίνεται εΐ; δένδρον χαί εΐ; οικογένειαν, όταν συχνά 
μεταβάλλ.ωσι θέσιν τρεις μετοικήσεις εΐνε χειρότεραι μιάς πυρ- 
καιά;. Έάν μέν έπιθυμώμεν τήν αίσίαν άποπεράτωσιν τών 
ύποθέσεών μας, ημείς οί ίδιοι άς τά; έπιτηρώμεν’ έάν δέ θέ- 
λωμεν τήν νέκρωσιν αυτών, τότε ά; άναθέτωμεν αυτάς εις άλ
λους. Τό όααα τού κυρίου εΐνε πολύ μάλλον χρήσιμον ή αί 
δύο αΰτοΰ χειρες. Οστι; θέλει διά τού άροτρου νά πλουτήση, 
αί χειρες τού ίδιου πρέπει νά όδηγώσιν ουτό, λέγει ό αγα
θό; ‘Ρ’.χάρ. ‘Η έλλειψι; τής έπιμελείας καί τής έπαγρυπνή- 
σεω; βλάπτε·, πολύ πλέον, ή ή έλλειψι; τής μαθήσεω;. 0- 

ταν δέν έπιτηρώμεν τού; ίργάτας ημών, άφίνομεν εις τήν διά- 
χρισιν αυτών τό βαλάντιόν μας’ ή πρός τεύς άλλους μεγάλη 
Εμπιστοσύνη έπέφερε τόν όλεθρον πολλών ανθρώπων, διότι εί; 
τάς υποθέσεις τού κόσμου τούτου σώζεται τις οοχί διά τής εμ
πιστοσύνης, άλλά διά τής αμφιβολίας.

Πρός τόν φιλομαθή ή γνωσις, καί πρός τόν άγρυπνον ό 
πλούτος, εΐνε, ώ; ή ισχύ; προ; τήν άνδρίαν, καί ώ; ό παρά

δεισος πρός τήν αρετήν.
Έαν θέλης νά έχης πιστόν υπηρέτην, πιστότερόν σου άλ

λον δέν δύνασαι νά εύρη;.
‘Ο απλοϊκός ‘Ριχάρδ. συστήνει μεγάλην προσοχήν καί 

φροντίδα χαί εις τά μιχροτάτης αξίας αντικείμενα, διότι πολ- 
λάχις έπισυμβαίνει μέγιστον δυστύχημα έχ μικρά; άμελείας· 
διά τήν έλλειψιν λέγει τού καρφίου χάνεται τό πέταλου, διά τήν 
έλλειψιν τού πετάλου χάνεται ό ίππος, χαΐ διά τήν έλλειψιν τού 
ίππου χάνεται ό ίππεύς, διότι ό εχθρός τόν καταφθάνει καί 

τόν φονεύει.

Ή εγκράτεια καί ή οικονομία παράγουσι 
τά αύτά αποτελέσματα. Πόσον 

αγοράζεται μία κακία.
Άρχούσι ταΰτα, φίλοι μου, περί τής ίργασίας καί τή; 

προσοχής, ήν έκαστο; πρέπει νά δίδη εις τά; ιδία; αυτού υπο
θέσεις’ άλλά εις ταύτα πρέπει νά προσθέσωμεν άκόμη ολίγα 
περί τή; έγκρατεία; καί οικονομίας, όπως άσφαλίσωμεν τό έκ 
τή; Εργασίας ήαών προϊόν. ‘Ο άνθρωπος καθ’ όσον χερδαίνει, 
πρέπει χαί νά οίχονομή, άλλως άποθνήσχει στερημένο; καί τοϋ 
λεπτού,άν καί ίφ’όρου ζωής ήτον άφωσιωαένο; εις τήν εργασίαν 
αυτού’ « όσον τό μαγειρείου εΐνε παχύ, λέγει ό άγαθό; ‘Ρι
χάρδ., τόσον ή διαθήκη εΐνε ισχνή »· πολλαί περιουσία’, κατα
σπαταλιόνται άμα κερδαίνωνται, άφ’ ότου αί μέν γυναίκες ή- 
μέλησαν τό ροδάνι καί τό πλέξιμον, οί δέ άνδρες έγκατέλειψαν 
τόν πέλεκυν χαί τήν σφύραν χαί ΐδόθησαν εις ποτά’ τότε γινό- 
μεθα πλούσιοι, όταν καθ’ όσον μανθάνομεν νά χερδαίνωμεν, 
συγχρόνως μανθάνωμεν χαί νά οίχονομώμεν.

Οί ’Ισπανοί έν ταΐς Ίνδίαι; δέν έπλούτησαν, διότι αί δαπά
να1. αυτών ύπερέβαινοντάς προσόδου; των άποσκορακίσατε λοι
πόν τάς πολυδαπάνους ανοησία; σας καί θέλετε ελεεινολογεί 
εαυτού; όλιγώτερον διά τήν κακήν κατάστασιν τών καιρών, διά 
τό άχθος τών φόρων, χαί διά τά οικογενειακά βάρη’ επειδή ό 
οίνο; καί αί γυναίκες, τό χαρτοπαίγνιου χαί ή χαχή πίστις 
ελαττούσι τά πλούτη χαί αϋξάνουσι τάς άνάγχας’ στοιχίζει 
πολύ πλειότερον ή τροφή μιάς χαχίας ή ή τροφή δύω τέκνων. 
Φαντάζεσθε ίσως ότι όλίγσ πνευματώδη ποτά, φαγητά ολίγον 
ίχλεχτά, ίνδύματα περιφανή, μικραί πρός ευθυμίαν διατριβαί, 
οέν γεννώσι συνεπεία;; Ένθυμηθήτε ότι τό ολίγον έπαναλαμ- 
βανόμενον γίνεται πολύ’ « μικρά δ’.αρραγή βυθίζει τόπλοίου»· 
ή λαιμαργία γεννφ τήν επαιτείαν οί παράφρονες προσφέρονσι 
τά συμπόσια χαί οί έμφρονες τά τρώγουσιν.

ζΟ άπο τών εύώνων πραγμάτων κίνδυνος, 
ή τιμή τοϋ αργυρίου.

Συνήλθατε απαντες ένταΰθα ϊνα άγοοάσητε κοσιχήματα, 
μικροτεχνήματα, παιδοπαίγνια βαρύτιμα*  ονομάζετε αύτά 
αγαθά, πλούτον’ προσέξατε χαλώ;*  ταΰτα θέλουσίν έπιφέρει 
εί; πολλούς έξΰμών μεγάλα χαχά. Λογαριάζετε οτι θέλετε 
αγοράσει απαντα ταυτα εύώνω;, πιθανόν χαί Λθλύ χατώτερον 
τής αξία; των*  θέλουσιν εισθαι ομω; υπερτίμισ, tav δέν εχητε 
πραγματικήν ανάγκην αύτών. Ένθυμηθήτε τά γνωμικά του 
αγαθοΰ Ριχάρδου «εάν αγοράζω περιττά πράγματα, ταχέως 
θέλει; πωλήσει και τά άναγχαΐα’ σ^έρθητε χαλώ; πρίν άγο~ 

ράσητε εύωνα πράγματα»,
*0 άγαθό; Ριχάρδος στοχάζεται ότι τό φαίνδμενον κέρδος 

έκλαμβάνεται ώ; αληθές, καί καταστενοχωρουν τάς υποθέ
σεις υμών, σάς φέρει μεγαλειτέραν ζημίαν ή όφελος. Εν
θυμούμαι ότι άλλοθι που είπςν αειδο*  πολλούς ανθρώπου; 
χαταστραιοέντας έκ τών εοώνων αγορών»· είι· άστοχασία 
διά τών χρημάτων μας ν*  αγοράζωμεν τήν μεταμέλειαν, καί 
έν τοσούτφ τήν άστοχασίαν ταύτην συχνότατα τήν άνανεό- 
νετε, διότι δέν λαμβάνετε υπ’ δύιν τό Μηνολόνιον του αγαθού 
Ριχάρδου, Αί άτυχίη τών άλλων, λέγει, διδάσχουοι τόν 
φρόνιμον*  οί άφρονες δμως σπανίω; γίνονται φρόνιμοι, ΐκ 
τών ιδίων αυτών ατυχημάτων διδασκόμενοι. Γνωρίζω τίνά 
οστι; ΐνα στολίση τούς ώμους αυτού έμεινε νήστης, στέρη
σα; τήν οικογένειαν του καί αύτού του έπιουσίου άρτου. Τά 
μεταξωτά υφάσματα, αί πολυποίκιλοι έσθήτε; καί τά βα
ρύτιμα βελούδα σβύνουσι τό πυρ τοΰ μαγειρείου' δεν θ-ρα- 
πεύουσιν αληθείς άνάγκας, λάμπουσιν δμως καί ένεκα τού
του θεωρούνται ώς άνάγκαι, ίδοίι δ· ό λόγος δι δν αι τε- 
χνιταί άνάγκαι υπερτέρησαν τών φυσικών, καί οί πένητες 
κατεστάθησαν πραγματικώς πτωχοί, «πτωχού μεν γάρ βίος 
ζην μηδέν εχοντα, τοΰ δέ πένητος ζην φειδόμενον χαί τοΐς έρ- 
γοις προσέχοντα, περιγίγνεσθαι δ’ αυτω μηδέν μή μέντοι 

μηδ’ έπιλείπειν».
Πολλοί άνθρωποι ενικά τών ανοησιών τούτων χαί άλλων 

παραλόγων πράξεων γεννηθέντες έν καταστάσει κατήντησαν 
πτωχοί, καί βιάζονται νά προσέργω/ται πρός εκείνους, τού; 
οποίους πρότερον χατεφρόνουν, άλλ’ οΐτινις ένεκαρτέρουν έν 
τή έργασίφ, τή όλιγαρκεία καί τή^ οικονομία, δπερ άπο- 
δεικνύει δτι χωρικός όρθοπατών εΐνε ανώτερο; εύγενοΰς γο- 
νυπετοΰντος. Πιθανόν οτι οι πτωχεύσαντε; οΰτοι έκληρονό- 
μησαν τήν ήν εΐχον περιουσίαν, άλλά δέν έγνώρισαν πω; έθη- 
σαυρίσθη' «εΐνε ημέρα, έλεγον καθ εαυτούς, ποτέ δέν θε- 
λιι επέλθει ή νύξ*  τόσον μικροΰ λόγου δαπάνη (ελεγον) απέ
ναντι περιουσίας, οΐα ή έδικήμου. εΐνε άναξία προσοχής», 
Τά παιδία καί οί άφρονες φαντάζονται οτι είκοσιν ετη καί 
είκοσι Φράγκα εΐνε ατελεύτητα, άλλ’ όταν έξάγωμεν άπαύ- 
στω; άπό τοϋ ταμείου καί δέν είσάγωμεν, ταχέως ενρίσχομεν 

τόν πάτον.
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Καί τότε γνωρίζομεν τήν αξίαν τού ΰδατος, όταν ή πηγή 
ξησανθή' έάν άπ’ άρχής έσυμβουλεύοντο τον αγαθόν Ριχάρ
δον, ήθελον γνωρίσει άπαντα ταϋτα, και τά πραγματοποι
ήσει.· εχετε, φίλοι μου, τήν περιέργειαν νά γνωρίσητε πό
σον τιμΰνται τα χρήματα ; δοκιμάσατε νά δανεισθήτε. Ό 
ζητών δάνειον ζητεί ταπείνωσιν.

(έχ τού Γαλλικού).

‘Ο 1 Ιεροδιάκονο; Δ. Α. Μ. ΧΑΡΙΚΛΠΣ Λίσβιος. 

(ακολουθεί).

Το?ς φίλοις άναγνώσταις τοϋ Μέντορος.

Προσκληθεί; υπό τού Π. Σ. Φωτιάδου εΐ; τδ νά χατέλθω 
εις τήν δημοσιότητα, παραχαλώ τού; ιριλομούσου; άναγνώστας 
τοϋ Μέντοοο; ίνα δώσωσι μικρόν προσοχήν έπί των λεγο
μένων μοι χάριν τή; παραμορφωθείσης αλήθεια;. Επειδή δέ ο 
άρθρογράιρο; ουτος προύχάλεσενέμέ ησυχίαν άγοντα, έπικρίνων 
τήν έν τψ προτελευταίφ φύλλφ τοϋ Μέντορο; ( έν σελ. 249 ) 
συνοπτικήν βιογραφίαν τού Άποστ. Παύλου, πέποιθα ότι οΓ 
φιλόμουσοι αυτού άναγνώσται ύπ’ όψιν εχοντε; τό « Μηδενί 
δίκην δικάσης πριν άμφοϊν μύθον άκούση; ·, θελουσιν έπιστή- 
αειτήν προσοχήν αυτών έπί τοϊς λεγομένοις "να άμφοτ.ρων τά 
λεγάμενα άκούσαντες κρίνωσι.

Προτρεπόμενος υπό τών Αδελφών τού επωφελούς συλλόγου 
« ό 1 Ελικών» , ΐνα προσφέρω χάγώ τόν πνευματικόν μου οβο
λόν, άπεφάσισα, καίτοι ασθενής καί πολυάσχολος, "να προπα- 
ρασκευάσας Αναγνώσω πραγματείαν τινά. Εκ τών αναγνώσεων 
μου δέ κρίνα; συνφδουσαν ταϊς άρχαΐς τοϋ «‘Ελικώνος» σύν
τομόν τινα βιογραφίαν τού "Αποστ. Παύλου, έπεδόθην εις τήν 
μελέτην ταύτης. ’Επειδή δέ οΰτ’ έξ επαγγέλματος θεολόγος 
είμαι, ούτε άςιω νά θεωρώμαι ώ; τοιούτος, άνατρέξας κατά 
πρώτον εις τά; πηγά;, έζήτησα μετά ταϋτα και τά γνωστά μοι 
περί τού αντικειμένου τούτου βοηθήματα’ ώς τοιαύτα δέ μενε- 
χειρίσθην τήν μετά υπομνημάτων αρχαίων έκδοσιν τή; Καινής 
Διαθήκη; τού αοιδίμου Θ. Φαρμακίδου καί τήν Έχκλησιαστ. 
τού Κοντογόνου ιστορίαν, έξ ής μετέφερόν τινα έκ τών περι
οδειών του Αποστόλου. Σκοπών δέ μόνον ν’ άναγνώσω αύτήν 
έν τφ α Έλικώνι», ούχι δέ καί νά παραδώσω εις τύπον, πα- 
ρέλειψα ν’ αναφέρω πλείστα; μαρτυρίας ώ; καί τά βοηθήματα. 
Επειδή όμως παρ’ ελπίδα ή διατριβή μου αυτή τοσοϋτον ήρεσε 

καί έπεδοκιαάσθη υπό πάντων τών άκοοατών, ώστε καί οί 
παρόντες τότε συντάκται τού Μέντορο; έζήτησαν τό χειρόγρα
φον ϊνα έν ταΐ; στήλαις τοΰ περιοδικού των καταχωρήσωσι 
ταύτην, ή διατριβή έδημοσιευθη, κοσμηθεϊσα τή φροντίδι τών 
αυτών συντακτών τού Μέντορο; καί διά τή; εΐχόνος τού ’Απο
στόλου .

‘Ο επικριτής μου διίσχυρίζεται ότι ή διατριβή μου άπ’άρ- 
χή? μέχρι τέλους είνε καθαρά αντιγραφή, ούχι δέ 
καί πιστή- ότι διορθών δήθεν τά λάθη τού πάσι τοΐ;

"Ελλησι σεβαστού θεολόγου Κ. Κοντογόνου, "χ α τ α σ τ ρ έ- 
φ ω τήν έννοιαν καί τέλος ότι μεγάλως σφάλλομαι καί χ ρ ο- 
νολογικώς.

Εις τάς τρεις ταύτας κατηγορίας τού ίπικριτού μου συντόμως 
καί άπας διά παντός άπαντών λέγω' ά) ότι τότε μόνον δέν 
με συκοφαντεί ό άρθρογράφος, όταν δέν ληφθή ύπ’ όψιν ότι 
άνάγκη τήν αύτήν ύπόθεσιν, διά τής αυτής γλώσσης πραγ
ματευόμενο; τις, νά μεταχειρισθή άν ούχΙ τάς αύτάς λέξεις 
τουλάχιστον τήν αυτήν έννοιαν- άλλ’ ούτως ό άρθρογρά
φος έπικρίνων έμέ, λεληθότως γίνεται κοινός επικριτής (διότι 
πάντες ό μέν πλέον ό δέ ήττον ενέχονται εΐ; τούτο)' καί "να μή 
ύποπέση τις εί; τό τοιουτον, πρέπει νά λαμβάνη υποθέσεις έκ 
ξένων γλωσσών καί νά μεταγλωττίζω αύτάς εις τρόπον, ώστε 
νά μή καναφαίνηται, τουλάχιστον εί; τούς μή γλωσσομαθείς, 
ούδέ ίχνος εξωτερική; όμοιότητος, νά θσυμάζηται δέ αυτός διά 
τάς γνώσεις του υπό τών άλλων και νά έκλαμβάνηται ώς σοφός.

"Οτι δέ ή πραγματεία μου έξαιρουμένη; μικρά; τινός περι
κοπής, περί ή; έν Αρχή εϊπον, πόρρω άπέχει τή; καθαρά; αντι
γραφής, άρχει άπλή τις άντιπαράθεσις ταύτης πρός τόν Ευαγ
γελικόν Κήρυκα νά κατάδειξη.

β.) Καθόσον Αφορά τήν ύπό τού άρθρογράφου νομιζομέ- 
νην καταστροφήν ολοκλήρου τής έννοιας διά τής δι- 
ορθώσεως τού άπό τής Δέρβης, εϊςτόάπότής 
Π έ ρ γ η ς, λέγω ότι έν ταϊς Πράξεσι (ιδ . 23—26) λέγε
ται μόνον τούτο, « Καί λαλήσαντες έν Πέργη τόν λόγον κατέ- 
βησαν εις Αττάλειαν. Άν δέ δια τής αύτής όδοϋ έπέστρεψαν, 
τούτο δέν λέγεται ρητως έν ταΐ; Πράξεσι, και ό σεβαστός Κον- 
τογόνης έν τή νεωστί έκδοθείση ’Εκκλησιαστική ‘Ιστορία του 
(σελ. 4 3) λέγει, πρός μεγάλην έκπληξιν τού έπικριτοϋ μου, 
ούχι άπό τής Δέρβης, άλλά άπό τής Π έ ρ γη ς, ώστε ού- 
τος έλαθε κατηγο ρήσας ώς καταστροφέα τών έννοιών 
ούχί έμέ, αλλά τόν πολύν Κοντογόνην ! όποια τόλμη I 1 I

γ .) Τέλος ότι χρονολογικής δέν έσφαλλόμην, άλλ’ ήτο 
λάθος 37 η 39 αντί τοϋ όρθού 67 ή 69, ήρκει καί μικρόν 
τινα γνώσιν νά έχω τις τού καθόλου βίου τοϋ'Αποστόλου καί 
τοϋ χρόνου καθ' ον έγράφη έχάστη τών επιστολών αυτού, 
όπως έννοήση τούτο- διότι Αφού άπασαι αΐ έπιστολαί τού 
Παύλου έγράφησαν μετά τό πεντηκοστόν Σωτήριον έτος (ΐδ, 
εισαγωγήν εις τάς Γραφάς σελ. 1 59, 175 κτλ. ύπό Κ. Κον
τογόνου), ιδίως δέ ή μέν πρός ‘Εβραίους έπιστολή έγράφη τό 
6 3 (αύτόθ. σελ. 1 81), ή δέ β . ποός Τιμόθεον τό 67 (αυτόθι 
σελ. 1 77), πώς ήτό ποτέ δυνατόν ό Άπόστολ.ος ν'αποθάνη 
τριάκοντα έτη πρότερον ;

Ταύτα νομίζω ότι άρκουσιν εις άπάντησιν τού επικριτού καί 
διαφώτισιν τών Αναγνωστών. Τελευτών δέ υπομιμνήσκω τόν 
άρθρογράφον ότι δέν είνε αρετή αί άπλαΐ γνώσεις, άλλ’ αί μετά 
γνώσεως' καί κατά τό Αρχαίου άπόφθεγμα » Γράμματα μαθεΐν 
δ ε ϊ καί μαθόντα ν ο ύ ν έχειν. »

Σμύρνη τή 17 Μαϊου 1871.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΕΡΑΝΤΣΑΣ.

Άντιπανάκεια ήτοι περί τών αιτίων, ά τάς νόσους δυ- 
σιάτους ή άνιάτους ώ; έπί τό πολύ Απεργάζονται. (‘Ελλ. 
καί Αατ.) έν Β;έ«ω 1 81 0. Πραγματεία περί τή; τών‘Ελλ. 
Στοιχείων έκφωνήσεως. έν Παρισίοις 1812. ( Ελλ. καί Λατ.)

Ιϊρός τούτοι; ποιημάτιόν τι ποιηθέν προτού 1 81 0 (‘Ελλ. 

καί Γαλλ).
Μεταφράσεις.

Δανιήλ Μεσγέρου φυσιολογική άνθρωπολογία ίσως κατά 

τό 1812.
Π. Σ. ΦΩΤΙΛΔΗΣ.

Νίκανδρος Νικάνδρου Νούκως(*).

’Εξεδόθη έσχάτως έν ’Αγγλία ή δευτέρα βίβλος τών Α
ποδημιών Νικάνδρου τού Κερκυραίου, ή- 
τις μετατυπωθεϊσα μέν έκ τού τεύχους του αίδεσιμωτάτου I. 
Α. Κράμερ, πλουτισθεϊσα δέ ύπό ’Αγγλική; μεταφράσεω; ι
στορικών σημειώσεων καί γεωγραφικών πινάκων, άποτελεΐ 
κομψήν καί πλήρη έκδοσιν.

Οί τά μάλιστα φιλέλληνε; κύριοι Αμιλτον καί Άδαμς, οΐ 
έκδώσαντες ταύτην, προέταξαν πρόλογον, ένθα μετά πολλής 
κρίσεως άναφέρουσι τά αίτια τά παραχινήσαντα αύτούς νά έκ- 
δώσωσι τήν βίβλον τοΰ Νικάνδρου.

« Διότι, λέγουσιν, άδικον ήθελεν είσθαι, ένω τοιούτος θη
σαυρός ένυπάρχει έν τή ‘Ελ.ληνιχή γλώσση γεγραμμένος μέν 
μετά τοσαύτης ιστορικής Ακρίβειας, μάλιστα δέ καί διά τού 
έπαγωγοϋ έκείνου τού τοσοϋτον τοΐ; "Ελλησι συγγραφεϋσιν 
ίδιάζοντος, οί νέοι "Ελληνες νά σπουδάζωσι τήν ιστορίαν τών 
χρόνων έχείνων έν μεταφράσεσιν άλλοτρίων συγγραμμάτων, 
πλεϊστα τών όποιων πάντη Ατελεσφόρητα καί άχρηστα κα
θίστανται, ενεκεν τών Αναχρονισμών καί τής εθνικής τών συγ
γραφέων φιλαυτίας. »

Τελευτώσι δέ τό βραχύ αύτών προοίμιον, λέγοντες ότι « ή 
βίβλος τού Νικάνδρου ούχι μόνον προ; σπουδήν, άλλά καί πρός 
τέρψιν δύναται νά χρησιμεύση, ώ; έκ τών τοσούτων παραδό
ξων καί έπαγωγών Ανεκδότων, ά άν καί έν αΰιή βρίθουσιν, εΐ; 
μάτην ήθελέ τις Αναζητήσει έν τοϊς νεωτέροι; συγγραφεύσι.

"Ινα εύχρινέστερόν τις κατανυήση τήν βάσιν, έπί τής όποιας 
είνε γεγραμμένη ή βίβλος αυτή, άναφέρομεν τά τού Β. βι

βλίου Κεφάλαια.
1 . Οσα οί μοναχοί δι' αισχροκέρδειαν εΐργάζοντο:
2. Περί τής θαυματοποιού γραός.
3. Δημηγορία Ένρίκου βασιλέω; κατά τών μοναχών.
4. Περί τής τών Άγγλων αποστασίας άπό τού Ρώμης άρ- 

χιερέως. ;
5. Περί τοΰ θωμά, έπισκόπου Αονδίνης.
6. Περί τή;‘Ενοίκου πρός τόν βασιλέα Γαλλίας μάχης.
7. Περί τής έν Πικαρδία πόλεως Βολωνίας.
8. Περί τού πρεσβευτού Γηράρδου.

(*)  Ίδε καί Πανδώρας τομ. Ζ \ σ. 217 χα! τόμ. 1Β’· σ· 1 40.

‘Ο χόριο; Κ. Ν. Σάίας έν τφ προλόγφ (γ'. 2. σημ.) 
τής ύπ' αυτού Νεοελληνικής φιλολογίας λέγει ότι παρέλειψε 
τάς βιογραφίας επισήμων λογίων τού Ιθ . αίώνος, ώ; άτε- 
λεϊς οίσας, καϊ προτρέπει πρός άναπλήρωσιν τοϋ κενόύ. 
Εκ τών παραλειφθέντων είνε καί ό Άναστ. Γεωργιάδης. 
Επειδή δέ όλίγας τινάς ειδήσεις ήδυνήθην σποράδην νά συλ- 

λέξω περί τού άνδρός, καί έπειδή πολλοί μέ ήρώτησαν όποιον 
τό άναφερόμενον ύπ'εμού (έν σελ. 27 9 τού Μέντορο;) σύγ
γραμμα «Άντιπανάχεια» καί τίνος συγγραφέως, σπεύδω νά 
σκιαγραφήσω τήν βιογραφίαν τοϋ άνδρός, παρακαλών τε καί 
παραχινών τούς έχοντας ειδήσεις περί αύτοϋ νά τάς δημο- 
σιεύσωσι, καθότι ούτω καί τήν πρός τούς τοιούτους οφειλο- 
μένην έπ’ άγαθφ μνήμην, «ότι τοϊς ίδίοις πόνοι; ώφελήσαι 
ημάς έφιλοτιμήθησαν » είτε διδάξαντες είτε συγγράψαντε; 
ή άλλως πώς ώρελήσαντες, έκπληρουμεν καί τά κενά τής 
Νεοελλ. φιλολογίας βαθμηδόν θά αναπληρώνται.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ.

” Άνήρ σοφό; καί πολυμαθέστατος' έγεννήθη δ' έν Φιλιππου- 
πόλει ύπό Γεωργίου Χριστοδούλου ίερέως περί τό 1780. 
Εκδιδαχθείς έν τφ γυμνασίφ τής πατρίδος αύτοϋ τήν άρ- 
χαίαν ‘Ελληνικήν, τά έγκύκλια μαθήματα καί τήν φιλοσο
φίαν, μετέβη κατά τό 4798 εις τό τοΰ Βουκουρεστίου πρός 
τελειοποίησιν καί περαιτέρω έκτασιν τών γνώσεών του. 'Εν
ταύθα διεκπεραιώσα; τάς σπουδάς του, μετέβη εις Βιέννην 
τής Αυστρίας, ένθα τούς διαφόρου; κλάδου; τής ιατρικής έκ- 
διδαχθείς, προσήλθεν εις τήν ένδοξον ακαδημίαν τής Σαξο- 
νικής Ίένης, όπου τελειοποιηθείς έτυχε τού διδακτορικού 
διπλώματος ιατρού καί χειρούργου. Άλλ όπως τύχη τού
του, έπρεπε κατά τήν τότε καί νύν συνήθειαν νά συγγράψη 
διατριβήν τινα (these)' τοιαύτη δέ είνε ή πολυσέλιδος «'Αν
τί πανάκεια,» έν η πράγματι φαίνεται ή πολυμάθεια τού σο- 
ιοοϋ Γεωργιάδου, ώ; πολλοί τόν άπεκάλεσαν (άνάπτυξιν τού 
συγγράμματος τούτου ϊδ. Rapport sur un otivrage inti
tule Antipanacie par M, Bosquilion Doeteur etc. 
Professeur enlangue grecque etc. Medecin etc-etc.. 
traduit parson auteur en grec. Paris 1811). Συ
νάμα έξελέχθη καί μέλος τής ίν Ίένη έταιρείας τών όρυκτο- 
λόγων, έπειτα τή; έν "Αλλη τών τής φύσεως περιέργων καί 
μετά ταύτα τή; 'Ιατρικής εταιρείας τή; έν Παρισίοις μέλος 

άντεπιστέλλον.
Τά συγγράμματά του είνε εις τήν άρχαίαν 'Ελληνικήν 

μετά μεταφράσεω; σχεδόν πάντοτε τού ΐδίου εΐ; τήν Λατι
νικήν ή Γαλλικήν, τάς οποία; έγίγνωσκε κατά βάθος, καθώς 
καί τήν Γερμανικήν καί ‘Εβραϊκήν, ώς ίκ τών διαφόρων 
έβραϊστί σημειώσεων αύτοϋ συμπεραίνεται.

Συγγράμματα.
Είδύλλιον εγκωμιαστικόν εις τήν Μαρίαν Παυλώβναν με- 

γάλην ήγεμονίδα πασών τών Ρωσσιών (‘Ελλ. καί Γαλλ. έν 
Ίένη 1 806).

Λ
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9. Περί της μεγίστης νηός.
1 0. Περί τοΰ στρατηγοί θωμά (τού Πελοποννησίου).
1 I. Δημηγορία θωμά προς τού; στρατιώτας.
1 ί. Καμέρακον πόλις έπίσημος.

Ρέον δέ καί σαφές ει»ε τό ύφος τοΰ Νικάνδρου. Καί τωόντι, 
ή άνάγνωσις τών αποδημιών αποδείχνυσιν ότι ό συγγρα
φείς των άπεχτήσατο τό κομψόν καί ακριβές εκείνο ύφος, οΰχί 
ώς οί σύγχρονοί του έχ των ‘Ελλήνων εκκλησιαστικών συγγρα
φέων, άλλέκ τής μελέτης τών θουχυδιδών, ‘Ηροδότων καί 
ΰοενοφώντων.

Ές-ωσαν τά όλίνα ταύτα πρόςγνώσιν των βιβλιόφιλων μας, 
ΟΜΗΡΟΣ Γ. ΒΑΦΑΣ όίός.

βρίσκεται παρά τοΐς Sunprin, Marshall et Co. Sta
tioners court καί τοΐς έχδόταις Hamilton, Adams et Co. 
Paternoster Row.

Τιμαται σελληνίων επτά (χρυσοδεμένον).

Ό άθεος καί τδ άνθος.

Ότε Ναπολέων ό ποώτος ήτον αδτοκράτωρ τής Γαλλίας, 
διέταξε νά ριφθή εις τάς φύλακας κύριός τις όνόματι Σαρνΰ, 
διότι έθεώρει αυτόν εχθρόν τής κυβερνήσεως καί τής δυναστείας 
του. Ό Σαρνΰ ήτον άνηρ πεπαιδευμένος, άλλ’ άπιστος. ‘Ο ου
ρανός μέ τούς αναρίθμητου; αστέρας του, ό ήλιος καί ή σελήνη 
ήσαν δι αυτόν προϊόντα τής τύχης" έγραψε δ’ έπΐ των τοίχων 
τής φυλακής του « Τά πάντα συμβαίνουν; κατά τύχην.»

‘Ημέραν τινά ίν ώ περιεπάτει έν τή αυλή του δεσμωτηρίου, 
παρετήρησε τρυφερόν τι φυτόν μόλις φυόμενου πλησίον τοΰ 
τείχους. 1Η θέα του διέκοψ-ν ευχαρίστως τήν σειράν τών δια
λογισμών του. Ουδέ» άλλο πράσινον άντικείμενον έφαίνετο έν 
τή αυλή καί λοιπόν τούτο κατέστη άντικείμενον τών παοατηρή- 
σεων του. Καθ' έκάστην παοετήοει την αΰξησίν του. « Πώς 
ήλθεν εκεί ; · ήτον ή φυσική έρώτησις. Καθ' όσον ηΰξανεν, 
άλλαι ερωτήσεις άνεγεννώντο. « Πω; έτυχε νά σχηματισθώ- 
σιν αί λεπτοφυείς έκεϊναι φλέβες επί τών φύλλων του ; Τις έ
καμε τάς διαστάσεις και τά άλλα συστατικά αύτών τόσον ίντε- 
λή καθ'όλα, ώστε πας κλαδίσκος νά λαμβάνη τον οικείον αυ
τού τόπον ίπί τοΰ κορμού καί νά μή έκφύεται πλησιέστερον ή 
απώτερου τοΰ άλλου ; »

Όταν δέ τό φυτόν ήνθησε και τά άνθη του ήσαν χρώματος 
πορφυρού ροδοειδούς μετά λεπτού άργυροειδού; γύρου, ήρώτα: 
Τίς έχορήγησεν εις τό φυτόν {κείνο τά τόσον ωραία, τά τό
σον ποικίλα καί σύμμετρα άνθη ‘Π σιωπηλή θέα τού μεμο
νωμένου τούτου φυτού, τόσον θαυμασίως κατασκευασμένου, έ- 
κήρυττε καθ' έκάστην εις τόν άπιστον Σαρνΰ, λέγουσα" « Υ
πάρχει εις, δστις μέ διέπλασε τόσον θαυμασίως καί μέ διατη
ρεί έν τή ζωή. ‘Ο δέ Σαρνΰ δέν ήδύνατο ε'ιμή νά πεισθή εις 
τήν μαρτυρίαν αυτού καί νά πιστεύση εις τήν ΰπαρξιν Πανσό
φου καί Παντεπόπτου Δημιουργού.

Πρός ένδειξιν τής ευγνωμοσύνης του εις τόν μικρόν τούτον 

κήρυκα τής ύπάρξεως τοΰ θεοΰ, ό Σαρνΰ οΰ μόνον έξήλειΊεν α
πό τών τοίχων τής ειρκτής του ο,τι πρότερον είχε γράψει, άλ- 
λ.ά καί ίπότιζε και έπροφύλαττεν αυτό από τε τών ανέμων καί 
τής βροχής, καί τοσούτον ίπιμελώς τό περιεποιεΐτο, ώστε ή 
άφοσίωσί; του φβάσασα διά τής θυγατρός τού δεσμοφύλακος εις 
τά ώτα τής Ίωσηφίνης γυναικός τού Ναπολέοντος τήν {κίνησε 
νάμταρακαλέση τόν αΰτοκράτορα νά έλ.ευθερώση τόν Σαρνΰ, εί- 
πούσα, δτι άνθρωπος δστις έδείκνυε τόσην αγάπην εις έν μικρόν 
άνθος δέν ήδύνατο νά ήνε κακός.

Ό Σαρνΰ ελευθερωθείς έλαβε μεθ’ εαυτού τόν μικρόν ευεργέ
την του καί τόν έθίσεν έν τφ άνθώνί του. Ή γή εινε αληθώς 
πλήρης τής παρουσίας καί τής δόζης τού θεού I

Τί κάμ,νεί τίνά άνδρα.
Δύνασαι νά μοί είπης τί εινε έκεϊνο τό όποιον κάμνει τινά 

άνδρα ; λαμπρά φορέματα ; ώραΐον πρόσωπον ; παιδεία ; α
ξιώματα ; ’Απαιτείται κάτι τι πλειότερον παρά ταΰτα. Ποιη
τής τις ούτω πως περιέγραψε τόν α ν δ ρ α.

‘Ωραία ψυχή—έράσμιον πνεύμα, 
πλήρης άγάπης πρός τοΰ; όμοιους του, 
βοηθός τού ανθρωπίνου γένους, 
ψυχή κάλλους καί χάριτος, 
ήτις ομολογεί τόν θεόν έν έαυτή 
καί ουδέποτε συνθηκοποιεΐ μέ τήν αμαρτίαν.

Ταύτα εινε άτινα συνιστώσι τόν άνδρα καί τόν κάμνουσιν ω
φέλιμον εις τόν κόσμον τούτον. Τοιούτων άνδρών ό κόσμος έχει 
μεγάλην χρείαν. "Εκαστος άγωνιζόμενος δύναται, θεού συν- 
αιρομένου, νά κατασταθή τοιοΰτος. «Άσκητόν γαρ ή αρετή, » 
ελεγεν ό Σωκράτης.

(Ό Άστήρ τής ’Ανατολής).

’Αρχαιολογικά.
ΤΓΧΠΙ ΑΓΑΘΗ1

Η ΚΡΑΤ1ΣΤΗ ΒΟΓΛΗ ΚΑΙ Ο ΔϊΑΣΗΜΟΤΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣ 
ΓΛΓΚΙΝΝΑΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΜΗΤΕΡΑ ΑΙΑΙΑΝΟΓ 

«ΗΡΩΟΣ» ΔΙΑ ΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΣ ΑΥΤΗΣ
ΠΟΠΑΙΟΓ ΑΙΛΙΟΓ ΑΙΑΙΑΝΟΓ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΦΙΛΟΤΕΙΜΙΑΣ.
Επιγραφή εύρεΟεϊσα έπι μαρμάρου κυβικό3, έν ttj κωμο- 

πόλει Γίαγίάκιοΐ χχΐ άντιγραφει-αα παρά τού κυρ. Χρήστου 
Μαυροειδή.

Ταχύτης τοΰ βίου.
‘Ο ανθρώπινος βίος ομοιάζει πρός οδόν, ή; τό τέρμα απο

λήγει εις βάραθρο» φρικώδε;" είδοποιούμεθα περί τούτου από 
τού πρώτου βήματος. ‘Ο νόμος εντούτοις ειρηται καί ανάγκη διά 
παντός νά προχωρύμεν. Έπιθυμούμεν νά στραφωμεν εις τά 
όπίσω. ’Εμπρός όμως έμπρός I Βάρος ακατανίκητου, δύνα
μή ακατάσχετος μάς παρασύρει" ανάγκη άχατάπαυστος νά 
προχωρώμεν πρός τό βάραθρο». Μύρια κωλύματα, μυρίαι λύ- 

παι μάς ένοχλοΰσι καί μά; άνησυχοΰσι καθ’ οδόν. ’Αν καί 

πάλιν ήδυνάμεθα ν’ άποφύγωμεν τό φρικώδε^ τούτο βάρα- 
θρον ! Ούχί. οΰχί, ανάγκη νά βκδίζωμεν, ανάγκη νά σπεύ- 
δωμεν, τοιαύτη ή τών χρόνων ταχύτης. Παρηγορούμεθα εν 
τούτοις επειδή από καιρού εις καιρόν άπαντώμεν τερπνά αν
τικείμενα, ρέοντα ΰδατα, άνθη παρερχόμενα. Έπιθυμούμεν 
νά σταματήσωμεν. ’Εμπρός, έμπρός 1 Έν τούτοις βλέπομεν 
οπισθέν μας καταπίπτον πάν ο,τι διήλ.θομεν" τρομερός πά
ταγος, αναπόφευκτος καταστροφή. Παρηγορούμεθα συναπά- 
γοντες άνθη τινά άθροισθέντα καθ' οδόν, άτινα βλέπομεν μα
ραινόμενα από πρωίας μέχρι; εσπέρας, καί τινας καρπούς, οΰ; 
γευόμενοι χάνομεν. Γοητεία I Πάντοτε παρασυρόμενοι πλη
σιάζομε» εις τό φρικώδες βάραθρο». "Ηδη τό πάν αρχίζει ν’ 
αφανίζεται" οί κήποι ήττον ανθηροί, τά άνθη ήττον λαμ
πρά, τά χρώματά των ήττο» ζωηρά, οί λειμώνες ήττον τερ
πνοί, τά ΰδατα ήττον διαυγή. Τό πάν άμαυροΰται, τό πάν 
αφανίζεται" ή τού θανάτου σκιά παρουσιάζεται" αρχίζομε» 
αισθανόμενοι τήν προσέγγισιν τοΰ ολέθριου βαράθρου. Ανάγκη 
όμως νά βαδίσωμε» πρός τό χείλος, έν βήμα είσέτι.

Ήδη αί αισθήσεις μας ταράττονται υπό τής φρίκης, πα
ραφρονούμε», οί οφθαλμοί μα; σκοτοδινιώσι, ανάγκη νά βά- 
δίσωμεν. Έπιθυμούμεν νά στραφωμεν εις τά όπίσω" άλλ' 
αδύνατον" τό πάν κατέπεσε, τό πάν έξηφανίσθη. τό πάν
άπώλετο.

Περιττόν εινε νά προσθέσωμεν οτι ή όδό; αΰςη εινε ό 
βίος" τό δέ βάραθρον, ό θάνατος.

ίΟ περίπατος.
Ητο λαμπρός ό ήλιος, έαρινή ημέρα, 

Κ' είς έξοχήν έξήλθομεν ίγώ και ή μητέρα.
Τού Μέλητο; διήλθομεν δλας τάς κυπαρίσσους

Κ' εί; τοΰ Βουζά έφθάσαμεν πεζή τους παραδείσους.

θεέ μου I Πώς ή έξοχή ζωογονεί κ' ήδύνει 1 
Πόσον ή δρόσος τής αυγής τόν κόσμο» άναστήνει !

‘Π μήτηρ-φύσις χαίρουσα στολίζεται καί θάλλει"
Πόσον ήδέα καί καλά αυτής εινε τά κάλλ.η 1

Έδώ τά άνθη τρέχουσιν έκαστον νά προσφέρη 
Τά φύλλα του, τούς κάλυκας, τό είδος του νά φέρη 

Λευκόν τό μέν ή κόκκινον, τό άλλο κιτρινίζει" 
Τάλλο φαιόν ή γλαυκωπόν, τό άλλο πρασινίζει.

Φιλοτιμεΐται έκαστον όπίσω νά μή μείνη" 
’Οσμήν ήδεϊαν νέχταοος τό άλλο έχει χύνει 1

Κ’ όλα όμοϋ συνέρχονται τήν φύσιν νά στολίσουν, 
Τά μεγαλεία τού θεού, τού Πλάστου νά υμνήσουν.

Μία φωνή εκεί μακράν ήκούσθη άηδόνος" 
Παρόμοι' ώ; ό ήλιο; ό λάμπω» άνω μόνος,

Κ' ή αηδών ή εΰλαλος ζητεί τήν έρημίαν 
Καί φεύγει τήν μετά κοινών πτηνών τήν συνοδίαν.

Μέ έχστασιν τήν ηχούσα I ώς νέκταρ δέ ήδεΐα 
Μ' έφάνη ή αρμονική φωνή της ή γλυκεία.

Διό κ' όργωσα 'θέλησα νά τρέξω, νά σιμώσω" 
Πλησίον της τόν φόρον μου τοΰ θαυμασμού νά δώσω.

—Φυλάξου μ’ είπε, θύγατερ, ή μήτηρ μου δραμοϋσα·" 
Ή αηδών ίχ φύσεως μεμονωμένη ού»α, 

θέλει πεταζει πάραυτα. άμα τήν πλησιάσης"
Άλλη έξ άλλης θά γενή... 'Αμέσως θά τήν χάσης.

—Πλήν διατί, ώ μήτέρ μου, οΰτω μεμονωμένη
*Η αηδών ή εΰλαλος νά θέλη ΐνα μένη ;

Μακράν τοΰ όχλου διατί ούτως ευχαριστείται 
Νά κελαδή καί άφα»ής νά ?,ν' ευαρεστείται ;

—Στάσου μακράν καί άκουε αυτής τήν μελφδίαν"'
Μή τής ταράττης τήν γλυκειάν νοός τήν αρμονίαν.

Άλλα πτηνά μικρότερα, ίντός τής κοινωνίας 
θέλεις εύρεϊν, ώ θύγατερ, τόση; οΰχί άξια;

Μ’ επίδειξεν νά ψάλλωσιν, ή δέ βραχνή φωνή των
Τό κάλλος νά θαυμάζηται νά θέλουν κ’ ή μορφή των" 

Ή δ' αηδών ή εχουσα τήν αληθή αξίαν
Κρύπτεται εις τά βλέμματα τού κόσμου μέ δειλίαν.

Δέν έχει "χρείαν θαυμασμού" γεννήθηκε νά ψάλλη" 
Ειν’ καμωμένη νά ΰμνή τής φνσεως τά κάλλη.

Παρόμοια καί ό σοφός καθώς τό αηδόνι'
Τούς άλλους νά εόεργετή ειν’ ή χαρά του μόνη.

Νά ώφελή προώρισται..., πόρρω ή άγυρτεία....
« Έπίδειξιν δέν δέχεται ή αληθής σοφία.

’Απρίλιος <871.
Σοφία Ζ. Λαμπίση, ιατροΰι

ΜΥΘΟΣ

Φίλοστοργος πίθηκος.

"Ένας πίθηκος ήγάπα τό μικρόν του πιθηκάκι"
Τό ήγάπα τόσον, ώστε κάθε ).ίγο καί λιγάκι

Τώσφίγγε 'στήν αγκαλιά του,
Ωστε εΐχον καταντήσει μελανά τά δυό πλευρά του;

Πριν ακόμη τής ήμέρας τό λαμπρόν άνοιξη 'μμάτι, 
‘Ο καλός μας τόσην ώραν τό παιδάκι του έκράτει,

Τώσφιγγε στήν αγκαλιά του
Καί δέν τάφιν' ώς τό βράδυ μίαν στιγμήν από κοντά του. 
Μιάν ημέραν (μαύρη μέρα ποΰ ποτέ νά μ’ είχες φέζει 1)
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Βτο εύθυμος ολίγον και θελήσας νά τού παίξη, 
Τώσφιξε σ’ την αγκαλιά του..;

*Αχ'! τδ σφίςιμον εκείνο ήτο ή άποκρηά του 1.. 
τΗτο ή άποκρηά του... επειδή μέ τόσην βίαν 
Τώσφιξεν, ώστε πνιγμένον επεσε καί εΐς την κρύαν 

Έξηπλώθη αγκαλιά του...
Αί 1 γονείς, δέν θά σάς γείνη μάθτμα τδ πάθημά του ; 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε ΦΕΡΜΠΟΣ.

Χριστιανικός ύμνος.
Κ’ έπάνω σού καί περί σέ‘Γψίστου δίκη φοβερά 

’Εκτείνεται και σ' έφορά.
Την βλάσφημόν σου λαλιάν ακούει ό θεδς ημών 

Καί καταβαίνει μέ θυμόν.
Ίδέ τον ασεβή, θνητέ ! εις νέφη πύρινα πατεΐ, 

‘Η χείρ του κεραυνούς κρατεί.
Ανοίγουν άβυσσον φριχτήν τα στέρνα τοϋ ώκεανοΰ, 

Κύπτουν οί θόλοι τ’ ουρανού.
Ώ δυσιυχή των ασεβών τά πνεύματα τα ρυπαρά I 

Εΐς τούς απίστους συμφορά I
’Αντρα και τάφοι θ' άνοιχθοϋν, ό κόσμος δλος θά σεισθή, 

Όταν ή σάλπιγξ άκουσθή'
Κρουνοί πυρδς θά έγερθοϋν άπδ τά έγκατα τής γης, 

Σημεία θεϊκής οργής-
Των κολασμένων αί ψυχαί θα βασανίζωνται σκληρά 

Εΐς τοϋ Ταρτάρου τά πυρά.
Διάλυσις τότ' έντελής" τδ σύμπαν τότε θ' άφεθή 

ΈπΙ τδ σκότος τδ βαθύ, 
θά λάμπη δ' άγγελος φρικτδς τούς κολασμένους οδηγών 

Εΐς κοίτην θρήνων κ’ οΐμωγών, 
Ένω δικαίων αί ψυχαί θ’ απολαμβάνουν σταθεράν 

Τοϋ παραδείσου τήν χαράν.
(Μετάφρασις έκ των Τ, Η. Π.)

Αύσις του 7ου αινίγματος.
Γονεύς—Φονεύς.

Λύσες τού 6ου Γρίφου.
Και ζών ή και θανών ό φαύλος κολάζεται· 

Οί συνδρομηταί σας
Πέτρος Σκίτμωρ. — A. I. Μαναήλογλου-—X. Μ. Πετρό· 

πουλος,— Γ. Παπά Κ. Σπάρταλης.

Αύσις τού 7ου Γρίφου.
L’ ami I1 a misla=0 φίλος τον έβαλεν εκεί.—-Έπιτύμ- 

βιον γραφέν έπ'ι τοϋ τάφου νεκρού, όν ό φίλος του Βάκχος είχε 
προώρως στείλει εΐς τδν δδην.

Γ. παπάΚ. Σπάρταλης.

Αίνιγμα 8ον.
’Αμφιβολίαν συνεχώς 

Τδ πρώτόν μου σημαίνει, 
Και ή δειλία πάντοτε 
Μέ τούτο συντυχαίνει.

*0 πλεονέκτης αγαπά 
Τδ δεύτερον ν’ άρπάζη, 
Κ’ δλα τοϋ κόσμου τ' αγαθά 
Μ' αύτδ νά όνομάζη.

Στοιχεϊον β'.αιότατον 
Τδ δλον φανερόνει, 
Στοιχεϊον οπού κατασπφ, 
Κρημνίζει, έκριζόνει.

‘Ο συνδρομητής σας
I. Ε. Μ.

Περιεχόμενα.
1. Τδ ρόδον (ποίημα μετ’ εΐκονογρ.)—2. Μαργαριται." 

3. Έφεσία περίβασις.—4. Άγόρευσις τής κ. Σαπφούς Αε- 
οντιάδο; (συνέχεια)· — 5. Ό Μέλης (ποίημα) — 6. Χαρτο
παιγνίου περίεργος έζήγησις.—7. Χαρακτηριστικά τής ωραι
ότητας. — 8. Γρηγόοιος ό Ε . (μετ’εΐκονογρ.). — 9. Άγό- 
ρευσις θ. Παράσχου. — 10- Περί βουκολικής ποιήσεως καί 
περί Θεόκριτου (συνέχεια καί τέλος). — 14 . Έπίκρισις. —I 2 
Σύντομος περιγραφή τού έν Δελχή θρόνου τού Ταώ. — 4 3 
Νύξεις τινές πρδς τούς άγρυπνούντας. — 4 4. ‘Ο Μάιος τών 
παίδων (εικονογραφία). —· 4 5· Κανόνες προς δ'.ατήρησιν τής 
υγείας----4 6. 'Οβίδιος.— 4 7. ‘Η φωλεά τής πυραλίδος (ει
κονογραφία).— 4 8. Τδ ναυάγιον τής λευκής νηός.—4 9. Τδ 
ξύλινον σκέλος.—20. ‘Ωραία άπάντησις.—24. ’Ιωάννης Κα- 
ποδίστριας (μετ’ εΐκονογρ.)· — 22- ‘Η επιστήμη τοϋ απλοϊ
κού Ριχάρδου (συνέχ)---- 23 Άπάντησις εις έπίκρίσιν. —24.
Αναστάσιος Γεωργιάδης.—25. Νίκανδρος Νικάνδρου Νούκιίς. 
—26. Ό Αθεος καί τδ άνθος.—27 Τίνα τά χαρακτηριστικά 
τοϋ άνδρός.— 28. Ή ταχύτης τού βίου. — 2 9. ‘Ο περί
πατος (ποίημα). — 30. ’Αρχαιολογικά. — 31. Φιλό
στοργος πίθηκος. — 32. Χριστιανικός ύμνος. — 33. Αύσις 
τοΰ 7ου αινίγματος. — 34· Αύσις τοϋ 6ου Γρίφου. — 35. 
Αύσις τοϋ 7ου Γρίφου· — 36. Αίνιγμα 8ον. — 37. Γρίφος 
8ος. — 38 Περιεχόμενα.


