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γρηγοριοϊ τογ ε'.
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

(Συνέχεια. "Ιδε σελ. 276.)

α'. πατριαρχεία.
Άμα άνελθών εις τόν Πατριαρχικόν θρόνον, έστρεψε παντού 

τό διορατικόν αΰτοΰ βλέμμα, δπως ίδη τάς παρούσας άνάγκας 
τής έμπιστευθείσης αύτφ Εκκλησίας. Καί πρώτον παρετήρη- 
σεν δτι τδ Πατριαρχεΐον υπήρχε σεσαθρωμένον (ώς έκ των 
ένόντων ΰπό τοΰ μακαοίτου 1 Ιερεμίου πρό 4 00 σχεδόν ήδη ένι- 
αυτών (τφ 1 71 6) άνοικοδομηθέν έκ τής κατά τό- 4 707 ή 1 71 0 
συμβάσης μεγάλης πυρκαϊάς). Πρώτον λοιπόν άνεζώθη αγώνα 

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Β'. Τεύχος ΚΒ'. 

τήν άνέγερσιν τοΰ Πατριαρχείου καί προβάλλει τδ βούλευμα 
είςτήν ‘Ιεράν Σύνοδον. ’Επειδή δε τινες τών αρχιερέων συνω- 
μολόγουν μέν ώς άναγκαΐον τδ πράγμα, έφοβούντο δέ τδν όγ
κον τής άπαιτουμένης δαπάνης, αΌ-θώς, (είπεν ό Πατριάρ
χης), αδελφοί, λογίζεστε τά πρδς οικοδομήν άναγκ ιϊα, διότι 
«Οστις θελει πύργον ο ΐ κ ο δ ο μ ή σ σ ι, π ρ ώτ ο ν 
καθίσας ψηφίζει τά περί τήν δαπάνην, εΐ 
έχει τά πρός άπαρτισμόν». Τούτον δέ τδν ψηφι- 
σμδν κάγώ, αδελφοί, ώς και υμείς, έσυλλογίσθην καί εύρηκα 
πόοον, δςτις ού μόνον άρκέσει, άλλά καί περισσεύει. Και ευ
θύς λαβών χάρτην κατέγραψε πρώτος αύτδς ικανήν ποσότητα 
χρημάτων, εΐτα δέ κα'ι έκαστος των παρόντων αρχιερέων*  
άπέστειλε κα'ι πρδς τούς τάς επαρχίας αύτων κστοικούντας 
ένκυκλίους έπιστολάς, δι’ών προσεκάλει εις τήν συνδρομήν κα’·
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«ρχιερβΐς καί ιερείς χαί διακόνους χα'ι μοναστήρια, χαί συν- 
•είσέφερον έκαστος προθύμως τδ κατά δύναμίν. Έχ δέ τούτου 
συνήχθη ποσότης ικανή χρημάτων χαί άνφκοδομήθη τδ Πα
τριαρχείου έκ βάθρων μετά τών πέριξ χελλίων ευρύχωρου, 
δσον ή τοποθεσία συνεχώρει, καθώς έστι τήν σήμερον. Έπε- 
ρίσσευσαν δέ καΐ χρήματα, τά όποια έχρησίμευσαν είς άλλο 
έργου κοινωφελέστατο ν.

Μετά τήν άνακαίνισιν τοΰ Πατριαρχείου δεύτερον κατόρθωμα 
τής μεγαλονοίας τοϋ Πατριάρχου ύπήρξεν ή σύστασις ‘Ελ

ληνικού τυπογραφείου έν αύτοίς τοίς Πατριαρχείοις. Άλλ’ ε
πειδή ποοέβλεπε δυσκολίαν τινά τής πρδς τοϋτο άδειας έκ 
μέρους τής εξουσίας, άνέφερεν εις αύτήν τδ απαραίτητον τής 

■άνάγκης, ϊνα συσταθή τυπογραφείου ύπδ τά ομματα τής Εκ
κλησίας, δπως έν αύτφ τυπογραφώνται τά θρησκευτικά βι
βλία τής πίστεως, και ούχί (καθώς γίνεται τήν σήμερον) είς 
διάφορα μέρη τής Εύρώπης, δπου δύνανται νά νοθευθώσι, καί 
έποαένως νά συμβώσι σκάνδαλα και ταραχα’ι εις τού; χρι
στιανούς υπηκόους τοϋ ’Οθωμανικού Κράτους (α). Πρδς δέ ταύ
την τήν δικαίαν καί συνετήν αίτησιν τοϋ Πατριάρχου έπέ- 
νευσε κα'ι ή Κυβέρνησίς’ ούτω δέ συνέστη τδ καί νύν διαμέ- 
νον καί πρδς τδ τελειότερου προαχθέν Έλληνίκδυ τυπογρα
φείου’ καί είδε πάλιυ ή βασιλεύουσα Κωνσταντινούπολή ‘Ελ
ληνικόν τυπογραφείου μετά διακοσίους περίπου ένιαυτούς, 
άφ’ οϋ τδ πρώτον συσταθέν κατεστράφη (β). Έτυπούντο δ®

(α) Βλ. ‘Ιστορ- Κουμ. Τομ. 12- σελ. 508-
(β) Πρώτος ό Πατριάρχης Κύριλλος ό Α . ό Λούκαρις, συ

νέστησεν έν Κωνσταντινουπόλει τυπογραφείου ‘Ελληυικδυ 
κατά τδ 162 4 ύπδ τήυ έπιστασίαυ μουαχού τίνος Γρηγορίου 
Κερκυραίου Μεταξά, καί έξέδιδε τ’ άναγκαΐα τής εύσεβούς δι
δασκαλίας βιβλία, άναιρών δσα κακόδοξα βιβλία διεσχόρπιζον 
άιοθόνως καί διένεμον δωρεάν οί Ιησουΐται. Ούτοι βλέποντες 
βαούν πολέμιον τδν Πατριάρχην, διαβάλλοιισιν αύτδν εις τούί 
κοατούντας ώς ΰβοιστήν τής Μωαμεθανικής θοησκείας καί επα- 
ρουσίασαν ώς άπόδειξιν Κατηχητικόν σύνταγμα τού Πατριάρ
χου Κυρίλλου, τδ όποιον έν Αονδίνω είχεν έκδόσει πρότερον 
ποδ τής Πατριαρχείας του. Τοϋτο δέ τδ βιβλίου έλεγον οί 
’Ιησουΐται, οτι τότε πρδ ολίγου έξέδωκεν ό Πατριάρχης έν τώ 
τής Κωνσταντινουπόλεως τυπογραφείφ. Παροξύνεται λοιπόν 
ή έξουσία κατά τοΰ Κυρίλλου καί πέμπει όπλίτας, οΐτινες κα- 
τηδάβισαν τδ τυπογραφείου καί μετέβαλον εις κόνιν τά στοι
χεία, μόλις διαφυγόντος τού τυπογράφου Μεταξά, ώς καί 
αύτού τού Πατριάρχου διασωθέντος εις τήν οικίαν τοΰ Πρέσ
βεως τή; Βελγικής καί μείναντος πάλιν εις τδν θρόνον μεσί- 
τεία αύτοΰ. (Βλ. εκτενέστερου έν Μαθά Καταλόγ. Πατρ. σελ. 
193). Καί μετά ταύτα δέ έφάνη τυπογραφείου έν Κωνσταν- 
τινουπόλει έπί Κυρίλλου τοΰ Ε'. πατριαρχεύοντος, δπου έξε- 
δόθη καί ή Ραντισμού στηλίτευσις τφ 1756. 
Άλλ' έκεΐνο τδ τυπογραφείου υπήρχε κυρίως τών ‘Αρμενίων 
πρδς έκδοσιν βιβλυων ‘Αρμενικών έπιστατοϋντό; τίνος Βοόζη, 

εις αύτδ βιβλία ’Εκκλησιαστικά, καί λογοκριτάς έπί τών τυ- 
πωθησομένων έπέστησεν ό Πατριάρχης. Κατεσκευάσθη δέ καί 
σφραγίς, τιθεμένη έπί τών έκδιδομένων β.βλίων, φέρουσα δι
κέφαλον άετδν καί τά άκρα στοιχεία τού ο-όματος τοϋ κατά 
καιρόν Πατριάρχου (ώς φέρει καί τήν σήμερον) καΐ γύοω τήν 
έπιγραφήν Πατριαρχικόν Τυπογραφείου καί 
τδ έτος τής Πατριαρχείας.

Μετά τάς πρώτας ταύτας πράξεις, αΐτινες άποδεικνύουσι 
το μεγαύεπήβολον τοϋ άνδρός, ήσχολήθη περί τήν ένίσχυσιν 
τής απαραβάτου διατηρήσεως καί φυλακής τής τών ίεοών κα
νόνων ακρίβειας- Καί τόμον συνέταξε Συνοδικόν καί έπιστολάς 
έξέδιδε συχνάκις καί έγκυχλίους πρδς τού; ύπό τδν Ο’κουυενικδ*  
θρόνον Αρχιερείς διατάττων τήν κανονικήν διοίκησιν τών 'Εκ
κλησιών άπηγόρευσε τδ νά χειροτονώνται Αρχιερείς μή εχον- 
τες τήν απαιτουμένην ηλικίαν καί άξιότητα’ πεοιώοισε τάς 
περιττάς καί άπολύτους χειροτονίας τών ιερέων, θεσπίσας ϊνα 
μή χειροτονώνται χωρίς νά έχωσιν Έκκλησίας καί άνευ ποοη- 
γουμένης δοκιμασίας, μηδέ νά έξέρχωνται τών ιδίων τόπων 
άνευ αιτίας δεδικαιολογημένης ύπδ τού ίδιου Άρχιερέως των 
άπηγόρευσε τούς κατά τόπους Κληρικούς νά μή άναμιγνύωνται 
εις τά κοσμικά, ώς καί τούς κοσμικούς είς τά’Εκκλησιαστικά.

Δι’ ιδιαιτέρων δέ εγκυκλίων διαταγών προέτρεψεν δλους 
τούς Αρχιερείς νά τηρώσιν άκριβώς τούς ιερούς κανόνας περί 
τδ τού γάμου μυστήριον καί νά μή δίδωσι προχείρως διαζύ
για (παρεκτδς άποδεδειγμένης αιτίας, άπαιτούσης τήν διάζευ- 
ξιν έξ άνάγκης), άλ.λά νά σπουδάζωσιν δσον δύνανται νά διαλ- 
λάττώσι τούς διαφερομένους συζύγους διά συχνών συμβουλών 
καί νά τού; νουθετώσιν, αΐροντες έκ μέσου τάς άλόγου; αιτίας 
τή; διχονοίας.

Εΐσήγαγεν επομένως αυστηρόν τάξιν εις άπαντα τά ύπδ τήν 
δικαιοδοσίαν του μοναστήρια, οζα ήσαν έκ των τότε περιστα- 
τικών είς πολλήν άνωμαλίαν καί σιγίλλια έξέδωκεν είς αύτά 
καί κατεγράφησαν κατά τήν τάξιν ε’ν τφ Κώδηκι τής ’Εκκλη
σίας. Διέταξε δέ πρδς τούτοις να δίδωσι καί τά μοναστήρια 
έτησίως έν χρηματικόν ποσόν, άνάλογον της καταστάσεως 
αύτών, εις τδ κοινόν τής Μεγάλης ’Εκκλησίας. Έφρόντιζε δέ 
μετά ζήλου καί νά άνεγείρωνται ή νά άνακαινίζωνται καί έκ- 
κλησίαι κατά τόπους, άδεια τής εξουσίας, συνεργούντων καί 
τών έν τοίς πράγμασι τότε ισχυρών ομογενών.

Καί ταύτα μέν ήσαν τά περί τδν κλήρου τής Έκκλησίας 
φροντίσματα τοϋ Γρηγορίου. Κατά δέ τδ 1798 διέσωσε τήν 
Άμβρακίαν δλην άπδ τοϋ έπικρεμασθέντος ολέθρου. Εκρά- 
τουν εί; τήν ‘Επτάνησον τότε οί Γάλλοι’ οΰτοι πεμποντες 
κήρυκας ελευθερίας είς τήν Πρέβεζαν χαί τά παράλια τής Άρ- 
της, άνηοέθιζον τών χουφοτέρων τά φρονήματα πρδς ταρα- 

είχε δέ χαί χαρακτήρας ‘Ελληνικούς, οΐτινες έσώζοντο χαί 
μέχρι τοΰ 17 88, δτε έξεδόθησαν αί έπί Σαμουήλ (τφ 1767) 
θεσπισθεΐσαι «Διατ α γα ί γάμων» (παρά Παναγιώτη 
Κυριακίδη τφ Βυζαντίφ, δίχως σημειώσεω; τόπου). 

χήν τών καθεστώτων, καί τινες έξ αύτών έφόρεσαν χαί τδ 
παράσημον τής Γαλλικής Δημοκρατίας (κοκάρδαν). Μανθάνει 
ταΰτα όγείτων Πασάς τών Ίωαννίνων Άλής χαί καταγγέλ
λει εις τήν Γ. Πύλην, παριστάνων τδ πράγμα ώς αυτόχρημα 
άποστασίαν χαί παρέχων εαυτόν άκλητον χαί πρόθυμον πρδς 
σωφρονισμόν τών άταχτούντων. ‘Η δέ ’Οθωμανική Κυβέρνη- 
σις, γνωρίζουσα τοΰ τυράννου τούτου τούς φιλ αρχικού; σκο
πούς, αύτδν μέν έκέλευσεν ήσυχάζειν, άλλον δέ Πασδν ήτοί- 
μαζε ν’ άποστείλη μετά πολυαρίθμου στρατού εις τήν Άμ- 
βρακίαν πρδς άποκατάστασιν τής ησυχίας. Τοϋτο πληροφορη- 
θείς ό Γρηγόριος παρά τών έν τοίς πράγμασιν ομογενών καί 
προτραπείς ύπ'αύτών γράφει πρδς τήν Πύλην αναφοράν, με- 
σιτεύων καί παρακαλών ϊνα διορισθή ή ’Εκκλησία πρδς κα- 
τάπαυσιν τών λεγομένων ταραχών, τάς όποιας αύτός νομίζει 
μάλλον ύποψίας. προελθούσας έκ τής τών Γάλλων γειτονείας. 
Ασμένως έπένευσεν ή Πύλη εις τήν μεσιτείαν του Πατριάρ

χου. Παρευθύ; δέ ό άοίδιμος, έκλέξας άριστον άνδρα καί έπί 
φρονήσει καί παιδεία έπίσημον, τδν ίδιον αύτοΰ Πρωτοσύγ- 
γελον, ’ίωαννίκιον τδν Βυζάντιον, άποστέλλει τοϋτον εις Άρ
ταν, έξαρχιχώς μετά τών προσηκόντων γραμμάτων τής ’Εκ
κλησίας. Κάκεϊνος, άπελθών καί τά πάντα μετά συνέσεως οΐ- 
χονομήσας, έπέστρεψε φέρων άμα μέν ίλάμι (αναφοράν) τοΰ 
Μολά (Κριτοϋ) τής Άρτης, μαρτυροϋν δτι κατ’ έκείνους τούς 
τόπους επικρατεί άκρα ήσυχία καί ούδείς φόβος ταραχής’ άμα 
δέ καί πανδήμους αναφοράς τών λαών βεβαιούντων τήν πι
στήν αύτών ύπακιήν εί; 8 ύπόκεινται Κράτος. Καί τούτο πα- 
ραστήσαντος τοΰ Πατριάρχου είς τήν Πύλην, έπληροφορήθη 
μέν αΰτη άπό τε τών γραμμάτων καί άπδ στόματος έκείν ου 
τήν αταραξίαν τοϋ τόπου, διεσκεδάσθησαν δέ αί τοϋ Άλή 
διαβολαί ώς καπνός χαί άπηλλάγη ή Άμβρακία άπδ τού 
έπικρεμασθέντος φοβερού κινδύνου τής κατ’ αύτής εκστρα
τείας τών 'Οθωμανών χαί τών έξ αύτής έπαπειλουμένων δει
νών (α).

Μετέπειτα δέ συμβαίνει τδ εξής. Παρθένιός τις διάκονος λό
γιος άνθρωπος χαί Ευρωπαϊκών γλωσσών εγκρατή;, έρχεται 
μετά συστατικών γραμμάτων είς Έλασσώνα ώ; δήθεν περιη
γητής τών ελληνικών χωρών καί παροικίσας είς τήν μητρό- 
πολιν γίνεται τοϋ Ελασσώνο; Παρθενίου. Αρχιδιάκονος, παρ φ 
καί διέμεινεν έτος έν. Έπειτα δέ άνεχώρησεν είς Κωνσταντι
νούπολή καί παραστάς εις τδν Πατριάρχην καί τήν Σύνοδον 
έδείκνυε παραίτησιν εις αύτδν τοΰ Έλασσώνος (πλαστήν), 
έσφραγισμένην καί διά τής σφραγίδος έχείνου. ’Επειδή δέ 
ήχουσεν δτι τοιαύτη προσωπική παραίτησί; κωλύεται ύπδ 
των θείων κανόνων, άνεχώρησε χαταλιπών καί τδ έγγοαοον 
τής ψευδοπαραιτήσεως. Μετά δέ μήνα περίπου παρελθών πά
λιν εις τήν Σύνοδον, έιρερεν άναφοράν τών Έλασσονιτών ποός 
τήν ’Εκκλησίαν, άναγγέλλουσαν τήν τελευτήν τοϋ γεροντος 
Άρχιερέως αύτων, συνάμα ‘δέ μετά τής άναφοράς χαί διά-

(α) Βλ. Μαθά Καταλογ. Πατρ. σελ. 2-66. 

ταγμα τής άδελφής τοϋ Σουλτάνου, τδ όποιον έκόμιζεν εις 
τών θεραπόντων τοϋ παλατιού, προστάζον τόν Πατριάρχην ϊνα 
τόν Παρθένιον χαί μή άλλον χαταστήση Έλασσώνος ’Αρχιε
ρέα. ‘Ο δέ Πατριάρχης, άποδεξάμενος τδ διάταγμα μετά τής 
προσηκούσης τιμής, καί παρακαθίσας πλησίον του τόν κομι
στήν έφιλοφρονήσατο κατά τδ προσήκον, τδν δέ Διάκονον, 
άφ' οϋ έδωκε τήν άναφοράν, προσέταξε νά έξέλθη πρός ώραν 
έκτος τοΰ οικήματος, έν φ έτυχε καθήμενος, καί πρός τον θε
ράποντα εΐπεν, δτι, «ό άνθρωπος οϋτος ύπάρχει έγκληματίας 
(έννοών τδ «‘Ο μή εισερχόμενος διά τής θύρας » κτλ.) καί 
εινε άδύνατόν κατά τδ θρήσκευμά μας νά γίνη Άρχιερεύς. 
Ταΰτα ειπών καί καλώς πληροφορήσας τόν άπεσταλμένον 
έξαπέστειλε, παρηκολούθησε δέ καί ό Διάκονος. ‘Ο δέ Πατρι
άρχης συγχρόνως άνήγγειλεν έγγράφως καί πρδς τδν Άρχι- 
σατράπην τδ συμβεβηκός, καί άμα συναθροίσας τήν Σύνοδον 
τή επαύριον χειροτονεί Έλασσώνος τδν προειρημέναν πρω- 
τοσύγγελον Ίωαννίκιον (ύποπτεύσας μή καί δεύτερον έπανα- 
ληφθή ή διαταγή). Έπιστεύθη δέ καί ή τών Έλασσονιτών 
άναφορά ώ; γνήσια καί άληθής’ άλλά μόλις παρήλθον 1 5 
ήμέραι, καί έρχεται έπιστολή τοϋ γέροντας Έλασσώνος, δι’ ής 
άπέστειλε τάς συνήθεις προσφοράς εις τήν ’Εκκλησίαν. ’Έ
μεινε λοιπόν ό άοίδιμος Ίωαννικιος Άρχιερεύς χωρίς έπισκοπής 
έπί μήνας τρεις. Τότε δέ τελευτήσαντος άληθώς τοϋ γέροντος 
Έλασσώνος, αύτός μέν απήλθεν είς τήν προφανώς θεόθεν λα- 
χούσαν αύτφ έπαρχίαν, ό δέ πλαστογράφο; εκείνος, ώ; άπέ- 
τυχεν, άφαντος εγένετο.

Βλέπων ό άοίδιμος Πατριάρχης τήν έν Κωσταντινουπόλει 
συρροήν πολλών ’Αρχιερέων, άνευ άνάγκης προσελθόντων, 
άπέπεμψεν αυτού; εις τάς ιεράς αυτών ποίμνας, ινα ποιμαίνω- 
σιν έκαστος τδν λαόν τής είς ήν έχειροτονήθησαν Έκκλησίας. 
Καί έξ αυτών δέ τών έγκριτων ’Αρχιερέων έξαπέστειλέ τινας 
εις τάς λαχούσας αύτών επαρχίας. Εντεύθεν βαρύς έφάνη 
καί τυραννικάς, δυσηρέστησε δέ πρός τινας τών πολιτικών, 
καί ίσως, καθώς τινες ένόμισαν, ώφειλεν ό άοίδιμος νά με
τριάσω οπωσδήποτε τδ λίαν αύστηρδν καί ταχυεργδν τοϋ 
ήθους, ένδίδων οικονομικώς ενίοτε πρός τά άβλαβέστερα, καί 
συμπεριλαμβάνων χαί τδν χρόνον βοηθόν πρός θεραπείαν τών 
τούτου χρηζόντων. Αλλ’ αύτός ήθελεν ύπό ζήλου νά κα- 
ταστήση τούς πάντας έν ολίγφ χρόνφ παρομοίους εαυτού, διό 
καί παρώξυνεν ούκ ολίγους. ’Απίθανε τότε καί ό σφοδρά τι
μών καί σεβόμενος καί προστατεύων αύτδν ήγεμών της Βλα
χίας Γεώργιος οΧαντζερη;, Συκοφαντεϊται λοιπόν όΓρηγό- 
ριο; είς τήν Πύλην ώ; άνθρωπος βίαιος καί άνίκανος είς δια- 
τήρησιν τής τών λαών ύποταγής (ώς έγραοε τό κατ' αύτού Βε- 
ζυρικδν διάταγμα), καί έξορίζεται είς τόν Άθωνα, πατριαρ- 
χεύσας έτος έν καί μήνας έξ.

Άλλα τί έκ τούτου πρδς τδν άδάμαντα εργάτην τής άρετής; 
μήπως ήθύμησεν ή έξέπεσεν έκ τοϋ ΰψους τής άληθοΰς με- 
γαλοφροσύνης ; Πολλοΰ γε καί δει’ χαίρων καί άγαλλόμε- 
νο; διέπλεε τά κύματα τής θαλάσσης, επομένως ευχαρίστως-
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όπου τδν ώδήγει ό δάκτυλος τοΰ Θεού- καί πάλιν έξηχολού- 
θει τήν πνευματικήν αυτού γύμνασιν ευχόμενος ύπέρ τών έπη- 
ρεαστών και άναλογιζόμενος τδν μακαρισμόν, δι ού ό Κύ
ριος έμακάρισε τους «διωκόμενους ε ν ε κ ε ν αυ
τού και τού Ευαγγελίου.»

Έλθών δέ ε’ς τδ άγιώνυμον ’Ορος, έξελέξατο πρδς κατοι
κίαν τδ μαναστήριον τών Ίβήρων, παρφκει δ’ έ/ίοτε καί 
εις Λαύραν, απολαύων πανταχού τήν φίλην έλευθερίαν τών 
ασκητικών αγώνων. Έκήρυττε δέ συνεχώς καϊ τδν θειον 
λόγον έπ’ ’Εκκλησίας, καί τάς ένίοτε προστυγχσνούσας δια
φοράς έν τισι μοναστηρίοις καθησύχαζε, τύπος γινόμενος καί 
υπογραμμός τής μοναχικής ζωής. Κηρύττουσι δέ και μέχρι 
σήμερον οί 1 Αγιορϊται και κηρύξουσι διά παντός τήν όσιότητα 
τής πολιτείας τοΰ Πατριάρχου, δι’ήν καί ώ; κοινόν πατέρα 
καί διδάσκαλον αύτδνέσέβοντο. Καί αύτοί δέ οί κατά καιοους 
έρχόμενοι προσκυνηταί έθεώρουν αύτδν ώς άγιον άνθρωπον 
■τού θεού (α). “Οτι δέ και περί τούς λόγους «μελέτα καί συνέ- 
γραψεν, αύτδς ήμίν δηλώσει έν τοίς εξής.

Διαμίνων δέ, καθώς προείπομεν, έν τφ μοναστηρίφ τών 
Ίβήρων, ούδέ τάς άλλας τοϋ “Αθωνος μονάς άνεπισκέπτους 
παρέβλεπε. Περιηγείτο δέ καί εις αύτάς άπας τού ενιαυτού 
έξφχόμενος, καί εις τάς Σκήτχς (δέκα οΰσας τδν αριθμόν). 
Καί σονεφιλοσόφει μετά τών πατέρων τήν άνωτάτω φιλοσο
φίαν, χαί συνηγωνίζετο τούς αγώνας τούς πνευματικούς, καί 
συμπροσηύχετο συνεκκλησιαζόμενος, καί συναγρυπνών, καί 
συναναμιγνύων τά γλυκερά τής κατανύξεως δάκρυα. Καί είπου 
τι κατ’ έλλειψιν τοΰ καθήκοντος γινόμενον παρετήρει, υπομί
μνησκε τήν διόρθωσιν- προσέφερε δέ χαί λογίαν (εισφοράν) 
πρδς κοινωνίαν τών πτωχοτέρων πάντα τά χρήματα δσα έπε- 
ρίσσευον άπδ τής πενιχράς αυτού διατροφής έκ τών έτησίως 
.αύτώ παρά τής Μεγάλης ’Εκκλησίας (κατά τδ σύνηθες) πεμ- 
πομένων 500 γροσίων κατά μήνα, καί έξ δσων έπεμπεν 
αύτώ ή ευγνωμοσύνη τών ύπ’ αύτού οπωσδήποτε εϋεργετη- 
θέντων κατά τήν παρελθούσαν Πατριαρχείαν.

Καί τοιαύτη μέν έγένετο ή κατά τδν “Αθωνα εξαετής τού 
Πατριάρχου Γρηγορίου εξορία μέν κατά τδ φαινόμενον, επι
δημία δέ -ραγματικώς έπίσημος καί ευφρόσυνος, καί, ώς άν 
είποις, ένδοξος μετάβασις νικηφόρου τριταγωνιστού άπδ πανη- 
γύρεως είς πανήγυριν, άπδ τών ’Ολυμπίων εις τά “Ισθμια.

(ακολουθεί).

Περίήγησίζ εες το Εύελπ: άκρωτήριον.
Μετά πλοϋν μονότονον άνευ γαληνών καί τρικυμιών διβ_ 

κρίναμεν μακρόθεν τδ άκρωτήριον τής « Καλής Ελπίδος.» 
Εκεί κάτω ή Αμερική, ένταύθα ή ’Αφρική- άλλ’ οΐα άν- 

τίθεσις, θεέ ! έν τή Βραζιλίφ θεάταί τις ϋδατα ιλαρά καί 
ιχθυώδη- ένταύθα κύματα μολυβδόχροα καί στυγνά- έν Άμε-

(α) Βλ. Ίστ. Κούμα Τόμ. ιβ’. σελ. 629. 

ρική δάση άπέραντα, αιώνια, πάντοτε χλόην- έν τή Άορική 
βλέπει τις όγκους βράχων κοίλων κατεσχισμένων ύπδ τών 
άδιαλείπτων ταραχωδών κυμάτων. Ο ύδέποτε χλόη έφάνη 
έπί τών βράχων τούτων ούτε φυτεία'.' είνε χάος λειψάνων 
κάί λάβας, τά όποια φαίνονται εις τδν οφθαλμόν ώς άπειλή- 
τικά φαντάσματα- έν τή Βραζιλία πανταχού ή ζωή, έν τφ 
άκρωτηρίφ τής Καλής 'Ελπίδος πανταχοΰ ό θάνατος. Πόσα 
πτώματα κατασυντριβέντων πλοίων κεΐνται ύπδ τάς άφώνους 
ταύτα; άκρωρείας I Πόσας κραυγάς κατέπνιξαν αύται, πόσας 
άγωνίας εΐδον, άφότου ό Βάσκος δέ Γάμας ωνοματοθέτησε τήν 
άκραν ταύτην τής ’Αφρικής « θυελλώδες άκρωτήριον »!

Μετά μίαν ώραν άπδ τής άνατολης τού ήλίου είχομεν τδν 
άνεμον ουριον καί σταθερόν. Κατεπλεύσαμεν εις τδ Τάβλ-Βέύ 
μεσημβρινήν άκραν τής ’Αφρικής καί ήγκυροβολήσαμεν έν μέ- 
σφ τοΰ λιμένος, τού οποίου ό βυθός εΐνε βραχώδης καί κα- 
χλικώδης.

Είμεθα έν τώ κέντρφ τού λιμένος τοΰ ’Ακρωτηρίου- εκεί 
πρδς τά δεξιά φαίνονται όγκοι γιγαντιαΐοι μαύρης λάβας, 
κεκομμένοι τοσοΰτον ποικίλως, ώστε ή νεκρά φύσις τού μέ
ρους τούτου τής ’Αφρικής φαίνεται μιμουμένη τήν εις τάς ερή
μους αύτής ζώσαν καί σκιρτώσαν φύσιν, Έπί της Ράχεως τοϋ 
Αέοντος κυματίζει ή κρατούσα σημαία τής Μεγάλης Βρεττα- 
νίας, έπειτα τδ έδαφος κλίνον κατά μικρόν ΐσούται αίφνης καί 
σχηματίζει τδ πλατύ όμαλδν όροπέδιον, τδ όποιον τόσον δρ- 
θώς καλούσι Τράπεζαν, έκ τοϋ ύψους τού όποιου οί άνεμοι 
εφορμώσι λυσσωδώς πρδς τδν Ωκεανόν, τδν όποιον ταράττου- 
σιν, άπωθούσι δέ καί άπελαύνουσ; τά έν αύτφ άσύνετα πλοΐα, 
ατινα τφ ένεπιστεύθησαν τήν τύχην των. «Ή τράπεζα έ- 
στρώθη», λέγουσιν οί ναυτικοί άμα νέφη στρογγύλα, φεύ
γοντας έκ τής Κεφαλής τοΰ Διαβόλου οΰσης άπέναντι τής Ρά
χεως τού Αέοντος, συγκρούουνται, διαρρήγνυνται, χωρίζον
ται κα! συνενοΰνται έπί τής κορυφής τού οροπεδίου. ‘Η τρά
πεζα έστρώθη 1 κόψε τούς κάλως (παλαμάρια) καί είς τό πέ
λαγος ! . . . » Μάταιοι άγώνες ! ‘Π θύελλα απαιτεί θύματα, 
καί δταν έκ δέκα ήγκυροβολημένων πλοίων εν μόνον δυνηθή νά 
σωθή, τούτο οφείλεται είς τήν ελευθεριότητα τοϋ ουρανού καί 
εις τδ θέλημα τής θυέλλης, ίνα φωνή τις άγγείλη μακράν 
τήν συμφοράν.

Εις τάς ύπωρείας τού όρους Τραπεζίου κεΐται ή πόλις τού 
Ακρωτηρίου ώραία, λευκή, χαρίεσσα, ώς δλαι αί νεόκτιστοι 

πόλεις, τάς οποίας έπιθυμούσι νά καταστήσωσι κομψάς. Πρδ 
τών οικιών εΐνε έκτισμένοι έξώσται, καί ύπ' αύτούς δένδρα, 
ένθα αί Κυρία', περιδιαβάζουσι καθ' έκάστην ήμέραν. Αί όδο'ι 
τής πόλεως εΐνε πλατεία-., καθαραί καί εύάεροι- πρδς τά άρι- 
στερά δέ καί άπέναντι τής αποβάθρας καί μεγαλοπρεπούς τί
νος στρατώνος κεΐται εύρεΐα καί μελαγχολική πλατεία, τής 
όποίας αί σχεδόν μέχρι τού εδάφους κεκλιμέναι πίτυες μαρ- 
τυροϋσι τήν συχνήν δίοδον τής θυέλλης.

Ή πόλις αΰτη εΐνε άποικία τών ‘Ολλανδών,άλλά τήν σή
μερον δικαιώματι. πολέμου άνήκει είς τήν Αγγλίαν. Πολλά 

φρούρια προφυλάττουσι τήν πόλιν' άλλ’ ό μάλλον έπίφοβος 
πολέμιος δέν θά προέλθη ποτέ έκ τής Εύρώπης άλλ' έκ τής
πολεμικής χώρας τών γειτόνων Κάιορων καί ετέρων άτρομή-

τρον τοΰ Ρεωμύρου ύιτδ σκιάν έδείκνυε τριάκοντα βαθμούς, 
καί ένεκα άπρονοησίας εΐχον λάβει μεθ' έαυτοϋ μόλις μίαν

των φυλών, 
αΐτινες πε- 
ρίς-οιχίζουσι 
τήν πόλιν 
καί τά κτή
ματα τών 
άγρονόμων, 
άδιαλείπτως 
προσβαλλό
μενα καί λε- 
ηλατούμεν α 
Φοβούμαιμή 
πως έν τφ 
μέλλοντι ά- 
νατείλη η
μέρα τρόμου 
καί πένθους 
τή ’Αγγλία.

Ήθέλησα 
πριν αναχω
ρήσω νά έ- 
πισκειρθώ τδ 
ύπερκείμε - 
νον άγριον 
καί άπεψη- 
λωμένον ό
ρος. , “Εφερα 
μεθ’ έαυτοϋ 
εκλεκτόν δί- 
κανονδπλον, 
δύο πιστό
λια, σπά
θην, σάκ- 
κους,σημειω 
ματάριονκαί 
τούς χρω- 
στήράς μου. 
1Η όδδς κα
θίστατο δύ
σβατος καί ό 
φλογερός ή
λιος έξήν - 

κολοκύνθην πλήρη ύδατος, τήν οποίαν ήδη εΐχον κενώ
σει, ούδείς 
δέ ψιθυρι
σμός ρύακος 
μέ εύήλπι- 
ζεν δτι θά 
τήν έπλή- 
ρουν πάλιν. 
Έν τούτοις 
άνερριχώ — 
μην πνευ- 
στιών καί 
κατάκοπος.

Σχεδόν είς 
τά δύο τρί
τα τού δρό
μου έν ώρα 
απραξίας καί 
άναπαύσεως 
θόρυβος ή- 
κούσθη πλη
σίον μου.’Η- 
κροάσθην ά- 
νησύχως,καί 
διελογίσθην 
δτι είτε έκ 
τίγρεως είτε 
έκ δραπέτου 
μαύρου προ- 
ήρχετο ό θό
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λοννά άντι- 
παρα ταχθώ 
πρδς έχθρόν, 
ένέτεινα τδν 
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πλου μουκαί 
φυλάττων θέ 
σιν αμυντι
κήν, προέ- 
βαλον τήν 
κεφαλήν ίνα 
ίδω πόθεν

ΝΙΚΌΛΑΌΣ Α’. ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ.

Έγεννήθη τφ 1 840 καί άνηγορεύθη ήγεμών τοϋ Μαυροβουνίου τή 1 4 Αΰγούστου i 860, 

διαδεχθείς τδν πρίγκηπα Δανιήλ Α . Ένυμφεύθη τή 8 Νοεμβρίου i860 μετά τής 
πριγκιπέσης Μιλήνης, θυγατρδς τοϋ γερουσιαστού Πέτρου Βούκοτιτς.

τλει τάς δυ
νάμεις μου. 
Άναβαίνων 

τδ άπόκρη- 
μνον όρος 
συχνάκις έ-
στάθμευον όπισθεν βράχων τινών διότι ολίγον μοϊ έμελλε 
νά φθάσω άργά είς τήν κορυφήν ήρκει νά δυνηθώ μόνον 
νά τδ κατορθώσω. ‘Η θερμότης ήτο άφόρητος- τδ θερμόμε-

ήρχετο ό 
κίνδυνος.
— Μακράν! 

ή θά θανα- 
τωθήτε..
Άληθώς τις

μέ είχε σκοπεύσει, άλλ’ ήτον έκ τών ανθρώπων, τούς όποι
ους έκ πρώτης όψεως κρίνει τις ότι δέν εΐνε φοβεροί, καί έκ 
τών έχθρών έκείνων οΐτινες προτιμώσι τήν φιλίαν σας.
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—Μακράν σεις! άπεκρίθην αύτφ προτείνων εν τών πι- 
στολίων μου" τί μέ Θέλετε ;

— Τίποτε.
—Τό ύπενόησα.

Καί έβαδίσαμεν ολίγον, ΐνα γνωρισθώμεν έκ τοΰ σύνεγγυς.
Ειχεν ούτος αληθώς παράδοξον οδοιπορικήν ενδυμασίαν 

συνίστατο δέ αύτη έκ μικρού έκλεκτοΰ και κομψού πίλου, έκ , 
λαιμοδέτου έπιχαρίτως δεδεμένου, έξ ενδύματος κυανού, έκ 
προστερνιδίου ανοικτότατου κίτρινου χρώματος, έκ χειροκτίων 
κίτρινων καί καθαρών, έξ άναξυρίδος κατασκευασμένης έξ έρίων 
αιγάγρου καί έκ λεπτών έμβαδίων, καί έκ μετάξινων καλ- 
τών. Έγώ έγέλων διά τήν κομψότητα τής ένδυμασίας του, 
ένφ ούτος έγέλα διά τό παράδοξον τών ίδικών μου ένδυμάτων, 
τά όποια συνίσταντο εις χονδροειδή υποδήματα, κάλτας πλε
κτός, πάνινον πλατείαν άναξυρίδα, ΰποκάμισον κυανούν, 
έσθήτα οικιακήν, μέγαν ψιάθινον πίλον καί τά όπλα' λαι
μοδέτης καί χειρόκτια εννοείται δτι έλειπον. Εις ταύτα δέ 
προσθέσατε δτι ή φωνή έκείνου ήτον ασθενής κα'ι τό πρόσω
πόν του άδύνατον κα'ι ροδόχρουν έγώ δμως ειχον φωνήν 
τραχεϊαν, καί ή όψις μου ήτο ανάλογος πρός αύτήν.

Μετά τάς πρώτας ταύτας νοεράς έρεύνας έπανέλαβα πρώ
τος τόν λόγον.

—’ Βξεύρετε δτι σχεδόν μέ έφοβίσατε;
—Ήξεύρετε δτι πολύ μέ έφοβίσατε,;
—Άνεκτήσατε τό θάρρος σας τώρα ;
—Μάλιστα1 και σείς ;
—'Εγώ ; άκόμη- είσθε φοβερός.

Και άνεκάγχασα.
—Πού υπάγετε λοιπόν τόσον κομψοενδεδυμένος ; ειπον 

αύτφ αφού έκάθησα σχεδόν έπί τών ποδώντου.
—’Ενταύθα, κύριε, δύναται τις νά ύπάγη μόνον κάτω ή 

άνω’ υπάγω άνω.
—Κα'ι έγώ έπίσης, εμπρός !
Έλαβον τόν βραχίονά του κα'ι συνεβοηθούμεθα εις τήν έ- 

πίπονον εκδρομήν.

Μοί έδιηγήθη δτι δ Πάρων, έφ’ ού ούτος κατέπλεύσεν εις. 
τό.Άχοωτήριον, έαελλε νά άναχωρήση μετ’ δλίγας ήμέρας είς 
Καλκούτταν- και ταύτα λέγων διέκοπτε τήν διήγησίν του υπό 
βαθέων στεναγμών ενεχα τών προσγενομένων εις τούς πόδας 
του έκ τών οξέων άκρων τών πετρών.

— “A 1 κύριε, εις τοιαύτας οδοιπορίας δέν φορουσι σανδά
λια τού χορού- έπρεπε νάγνωρίζητε, δτι τό Τραπέζιον όρος 
δέν έχει ούτε τάπητας μαλακούς ούτε πλάκας έστιλβωμένας. 
Έπί τίνι σκοπφ μεταβαίνετε εις Καλκούτταν ;

— Μεταβαίνω ώς φυσιοδίφης, μοί άπεκρίθη, καί άπος-έλ- 
λομαι υπό τού βασιλέως.

Έντοσούτφ προεχωρούμεν πάντοτε καί αί δυσχέρειαι έγί- 
νοντο μεγαλείτεραι- ό συνοδοιπόρος μου ειχεν άπαυδίσει καί 
μετά φωνής άσθενούς μέ καθικέτευε νά μή τόν έγκαταλείψω.

— Εμπρός ! θάρρος 1 έκραζον αύτφ- θάρρος, χαρτέρει ! 
φθάνομεν 1

— Πρό δύο ωρών μοί λέγετε τοΰτο,
— ’Εμπρός, θάρρος ! ιδού, έφθάσαμεν.
Μετά μικρόν άμφότεροι ήμεθα έπ'ι τού οροπεδίου, έγώ μέν 

πνευστιών, κατάκοπος, άλλ’ όρθιος, ό δέ συνοδοιπόρος μου 
κατακεκλιμένος έπ'ι της άκρωρείσς κα!. ημιθανής.

Ούδέν έν τφ κόσμφ μεγαλοπρεπέστερον τής έκ τής άκοας 
ταύτης άπόψεως. Πάν δ,τι ή φύσις έχει σοβαρόν, μεγαλο
πρεπές, ποιητικόν, καταπληκτικόν, κεΐται υποκάτω, πλησίον 
καί πέριξ ύμών" κατοπτεύετε τήν θάλασσαν καί τά έν αύτώ 
πλοία, τήν πόλιν μετά τών λαμπρών οικοδομών της, όρη 
τραχέα και άγρια, έρήμους άτέρμονας. Έστημεν δοθιοι έπί. 
τού ύψηλοτάτου λίθου τού οροπεδίου, καλουμένου τάιρου Σινι
κού, καί υπερήφανοι επί τή επιτυχίφ ήμών άνεκτήσαμεν τήν 
εύθυμίαν ήτις πολλάκις έπέλιπεν ήμάς έν τή έναγωνίφ οδοι
πορία.

— ’Απορώ διατί, κύριε, μοί είπεν ό νέος φίλος μου, δέν μοί 
είπετε είσέτι τό όνομά σάς.

— Σείς διατί δέν μοί είπετε τό ίδικόν σας ;
— Περιέμεινα τήν έμπιστοσύνην σας, καί δμως νοαίζω δτι 

δέν έχω ανάγκην ταύτης.

— Πώς τοΰτο ς
— Μέ φαίνεται δτι σάς είδον καί δτι σάς γνωρίζω,
— ’Αληθώς τό υπέθεσα καί έγώ άμα σάς είδον.
— Έρχεσθε έκ Παρισίων ;
— Μάλιστα, καί περιηγούμαι τήν γήν.
— ‘Ημέρας τινάς πριν τής αναχωρήσεώς σας δέν έδειπνή- 

σατε εις τήν οικίαν τού κυρίου Κουβιέ;

— ΜάλιστΛ
— Ησθε σχεδόν είς τήν οικίαν μου, διότι είνε μητρυιάς μου,
— Κύοιε Δουβωσέλ 1 ι
— Κύοιε Άραγώ 1
Καί ήσπάσθημεν αδελφικώς-
— Τόρα δτε έγνωρίσθημεν ήμπορούμεν νά συμφάγωμεν.
— Έμελλον νά σάς τό προτείνω.—Έγώ αποθνήσκω τής 

πείνης.

— Καί άν λέων ή τίγρις ήρχετο νά μάς διαταράξη ;.
— βατούς προσκαλέσωμεν.—Δέν θά δεχθώσι.
— "Ελα ανοίξατε τόν σάκκον σας.
— Φεύ ! ενα δίτυρόν μόνον μοί μένει.
— Καί είς έμέ εν μήλον,
— Άς μοιράσωμεν.
•— Έχετε τουλάχιστον ολίγον οίνον ;
— Ούτε σταγόνα. Καί σείς έχετε ύδωρ ;
— Ούτε δάκρυ.

— θά ένθυμούμαι πολλάκις τήν πρόσκλησίν σας" άλλά- 
δειπνούσι κάλλιον παρά τφ μητρυιφ μου εις τόν βοτανικόν κήτ 
πον τών Παρισίων.’,

Μετά συνομιλίαν ήμισείας ώρας ήρχίσαμεν νά καταβαίνω - 
μεν τόόρος, καί ΐνα φθάσωμεν δσον τό δυνατόν τάχιον, κα- 
τηρχόμεθα όλισθαίνοντες έπί τών χαλικίων, καί ούτω διε- 
τρέχομεν μεγάλα διαστήματα. Τά χονδροειδή υποδήματά 
μου μέ άπεχαιρέτισαν είς τάς υπώρειας τοϋ όρους καί τά ρα- 
κώδη ένδύματά μου μέ ήνάγκασαν νά αναμένω τήν νύκτα ΐνα 
εισέλθω είς τήν πόλιν. ‘Ο δέ Δουβωσέλ δέν είχε πλέον ούτε 
ένδυμα ούτε κάλτας μετάξινους ούτε σανδάλια ούτε πίλον. 
‘Ο κομψευόμενος έλαβε τό σχήμα τού Κάφρου, άλλ’ άνέβη εις 
τό όρος Τραπέζιον.

Φεΰ I ό φιλοπονώτατος ούτος φυσιοδίφης άπέθανεν έν Καλ- 
κούττη. Αί περιηγήσεις είνε αδηφάγοι.

‘Η πόλις τού ’Ακρωτηρίου παριστά τφ παρατηρητή θέαν 
καθόλου αλλόκοτου θλιβεράν καί άποτρόπαιον· Πανταχοΰ άνα- 
πνέει τις άναθυμίασίν τινα απερίγραπτου- πάσαι Οέ αί φυλαί 
τών δούλων οδς οί άποικοι μεταχειρίζονται εις τήν οικιακήν υπη
ρεσίαν, έχουσινίδιον χαρακτήρα. ‘Ο Όττεντότος, ό Κάφρος, 
ό Μοζαμβίκιος, δ Μαλγάστς, είνε εχθροί άδιάλλακτοι καί 
απειλούνται καί συγκρούονται πολλάκις. Τά ρίσματα ή μάλ
λον οί γρυλλισμοί των καταπλήττουσι τό ούς, καί οί φρενη- 
τικοί χοροί των είνε αποτρόπαιοι- τά μουσικά όργανά των κα- 
τασκευάζουσιν άπό λείψανα οστών καί άπό μαλακόστρακα.

Οί Κάφροι, οί Μαλγάσοι, οί Μοζαμβύαοι άρχει άπαξ νά 
όμονοήσωσι, καί ή πόλις τού ’Ακρωτηρίου θ’ άποτεφρωθή· 
δθεν ή Ευρωπαϊκή πολιτική σπουδάζει παντ'ι σθένει νά δια- 
τηρή τό μεταξύ τών διαφόρων τούτων φυλών μίσος.

Κατφκησα είς τήν οικίαν ώρολογοποιού τίνος καλουμένου 
Ρουβιέρ. Ούτος ειχεν αδελφόν, τού οποίου ό βίος υπήρξε πλή
ρης κινδύνων καί περιπετειών. Διά τούτο πάντες θαυμάζου- 
σιν αυτόν καί πάντες τόν χαιρετώσιν εις τάς οδούς καί τόν 
προσηκόνονται είς τάς αίθουσας, οί πλεϊστοι μάλιστα ενεκα 
εύγνωμοσύνης, διότι περιεποίησεν εις αύτούς εύεργεσίαν τινά. 
Δέν ύπάρχει πλοϊον έξοκεΐλαν έπί τής παραλίας, ούτινος ό 
Ρουβιέρ νά μή διέσωσε ναύτας τινάς ή καί άλλα λείψανα 
αύτοΰ πάντοτε μέ κίνδυνον τής ζωής του. Χωλαίνει ολίγον, 
διότι μικρά τις τίγρις ήκρωτηρίασεν ολίγον τόν μηρόν του. 
Έχει σχίσιμον έπί τής παρειάς, τό όποιον προσέγεινεν είς 
αύτόν έκ βουβάλου, τον όποιον κατώρθωσε νά δαμάση μέ κίν
δυνον τής ζωής του. ‘Ο ίδιος άπέκοψεν έκ τής αριστεράς χει- 
ρός δύο δακτύλους, διότι τόν έδάγκασε σκύλος λυσσώδης, τού 
οποίου πολλοί έγειναν θύματα.

Άναχωροϋμεν μετά τινας ήμέρας- άς χρησιμοποιήσωμεν 
αύτάς. "Υπάρχει βιβλιοθήκη είς τό ’Ακρωτήριου, καί άν εύ- 
οίσκωνται ολίγα βιβλία έν αύτή, τήν έλλειψιν ταύτην άπο- 
δοτέαν είς τούς μύς τούς βιβρώσκοντας αύτά. Δέν υπάρχει 
είς τό Άκοωτήριον Δυτική εκκλησία, άλλ’ δ ναός τών Δια- 
μαρτυρομένων είνε μέγας καί ή αρχιτεκτονική του είνε ευ
πρεπής καί ακριβής συνάμα.

Τό θέατοον είνε λίαν ευπρεπές αλλ’ άκομψου- παριστάνουσι 
δ’ έν αύτφ δράματα Γαλλικά μεταπεφρασμένα είς τό αγγλι
κόν. Τό θηριοτροφεΐον είνε άρκετά άξιόλογον, θαυμασία τί- 
γρις, γιγαντιαΐος λέων, ώοαϊος ρινόκερως καί τινες στρουθοκά
μηλοι άπαρτίζουσι τόν πλούτον αύτού.

Έκ πάντων τών φύλων τών γειτνιαζόντων εις τό Άκρωτή- 

ριον τό τών Κάφρων είνε τό ταραχωδέστατον καί τό μάλλον 
παρέχον πράγματα τώ διοικητή τής αποικίας. Ό τρόπος 
τής μάχης αύτών είνε άληθώς φρικώδης· τιθέμενοι ςπισθεν 
άγελών βουβάλων, ούς τινας ύποζυγώσαντες κρατούσιν έκ τής 
ουράς, έφορμώσι κατά τών αντιπάλων των, κα! εννοείτε τήν 
αταξίαν, ή’ν έμβάλλουσιν εις τά μάλλον συμπεπυκνωμένα τάγ
ματα. Τά όπλα των είνε βέλη μικρά άπτέρωτα, περιβεβλημένα 
σιδήρω καί δηλητηριασμένα- έκ τού σύνεγγυς μεταχειρίζον · 
ται κεφαλοθραύστην έκ ξύλου σκληρού, καί έκαστη βολή του 
φονεύει ένα εχθρόν. Ή Θήρα τής τίγριδος καί τού λέοντος γί
νεται ύπ’ αύτών λίαν περιέργως- ίστάμενοι εις τό χείλος τού 
κρημνού, θέτουσι κατά γής λείψανόν τι ζώου σεσηπότος, καί 
άμα ή βραγχώδης φωνή τής τίγριδος, ή κραυγή τής ύαίνης ή 
ό μυκηθμός τού λέοντος άκουσθή, προσκολλώνται εις τάς σκο- 
λιότητας δξυκορύφου βράχου καί χινούσι διά σχοινιού ή διά 
μακρού κάμακος είδος τι ανδρεικέλου, άφ’ ού είσιν ούτοι με- 
μακρυσμένοι μόνον τρεις ή τέσσαρας οργυιάς. Τό θηρίον έφορμφ 
έπί τού άνδοεικέλου, δπερ Φαίνεται δτι θέλει νά διαφιλονει- 
κήση τήν λείαν του, καί διολισθαίνει έπί τού κρημνού, ένθα 
ετεροι Κάφροι ένεδρεύοντες τό άποτελειοΰσιν άυ,έσως μετά τήν 
πτώσίντου.

Δέν θά σάς είπω ούδέν περί τής διαλέκτου τών Κάφρων, 
διότι ή γαλλική γλώσσα δέν δύναται νά μεταφράση τό π λ α- 
τ άγημα, τού οποίου ποιούνται χρήσιν είς έκάστην λέξιν. 
‘Ομοιάζει τούτο σχεδόν πρός τόν θόρυβον, δν τινα ποιούμεν, 
δταν θέλωμεν νά έπισπεύσο>μεν τήν πορείαν όνων. Πρόςτού- 
τοις αί χειρονομία1, των άποτελούσι μέρος τού λεξικού των, 
καί ούδέν περιεργότερον δμίλου Κάφρων διαλεγομένων ζωηρώς. 
Άλλά τό καταπάηκτικώτερον ίσως είς τά έθνη τών αγρίων 
τούτων είνε δτι καταθέλγονται έκ τής μουσικής, καί ό ήχος 
τού πλαγιαύλου φέρει αύτούς εις απερίγραπτο» έκστασιν.

Τελευταίος πάντων απολείπω τήν ξηράν, καί μεταβαίνω είς 
πλοϊον Ρωσσικόν, δπερ ήγκυροβόλησε προ μικρού. Πλοιαρχεί 
τούτου ό Κοτσεμπού υιός τού περιφήμου φιλολόγου, ό όποιος 
μετά τριετή δυσχερή πλούν έςετέλεσε πρό μικρού περί- 
πλουν γής.

(’Απόσπασμα έκ τού ωραίου συγγράμματος «Περίπλους καί 
περιήγησις τής Γής ύπό Ίακ. Άραγώ, μεταφρασθέντος είς τήν 
ήμετέραν γλώσσαν πρόδύο έτών υπό τού κ. Π. Δ. Πανταζή).

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΙΣΤΙΣ.
« Περίπατούμεν διά τής δψεως.» Καί τούτο ένόει καί ό Θεός 

δ τι όφείλομεν νά πράττωμεν είς τόν πολύμοχθον τούτον κό
σμον, Αί αισθήσεις μάς έδόθησανώςτε δΓ αύτών νά λαμβά- 
νωμεν τάς γνώσεις. Πρέπει λοιπόν νά έςασκώμεν αυτάς, νά 
μανθάνωμεν δι’ αύτών, καί νά κυβερνώμεθα ΰπ’ αύτών κατά τό 
είδος έκάστης. Άλλ’ή κοινή αίσθησις είνε μέρος τής θρη
σκείας, καί μέρος αυτής άπλούστατον. Άν τις καθ’ ύπόθεσιν 
λέγη, Έγώ π'ιστεύω δ, τι βλέπω, καί ούδέν 
τι πλέον παραδέχομαι δ,τιύπόκειταιεΐς 
τήνπεϊραντώναίσθήσεων, μηδόλως έξε- 
τάζων τά περαιτέρω- καί φρονώ δτι ούτος 
είνε ό κόσμος μου, ό μόνος κόσμος, τόν ό
ποιον γνωρίζω, ή δύναμαι νά γνωρίσω, 
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καί μετά τοϋ οποίου μόνου ευρίσκομαι 
ε ί ς σχέσιν. ‘Ο ταύτα λέγων σκέπτεται τά άδύνατα, άρ- 
νεΐται τήν ιδίαν του ανθρωπότητα, χαϊ ακρωτηριάζει έαυτόν, 
ούτως είπεΐν, άποχόπτων τά ώτά του, διά νά δεόξτρ πόσον έκ- 
τιμφ τούς οφθαλμούς του. Διότι «περιπατοϋμεν διά πίστεως, 
ούχϊ διά τής δψεως» μόνον.

‘Υπάρχει αόρατος σφαίρα, εις τήν οποίαν κινούμεθα ούτως 
άκοιβώ;, ώ; εις τδν κόσμον τούτον τών ονειροπολημάτων καϊ 
τών αισθήσεων· Όφείλομεν νά περιπατώμεν έν αύτή, θέλοντες 
καί μή θέλοντες, ή τυφλώς χαϊ άθλίως, ή διανοητικό; κα'ιεύδαι- 
μόνως.Άν αντί τών πέντε είχομεν πεντήκοντα αισθήσεις, δέν 
ήδύναντο αύται νά μάς κάμωσιν ούδέ μέρος τούτου νά νοήσω- 
μεν. Τά υψηλότερα κα'ι καλλίτερα πράγματχδέν υποβάλλονται 

είς τήν γνώσίν 
μας διά τοσοϋ- 
τον παχυλών 
αισθήσεων, τάς 
οποίας εινε πε- 
ριβεβλημένη ή 
σαρξ καί τδ 
αίμα’

Κατά τήν εύ- 
ρυτάτην χρήσιν 
τής γλώσσης 
ή πίστις δέν εί- 
νε άποκλειστι- 
κώς θρησκευτι
κή λέξις, καί 
πολύ δλιγώτε- 
ρον χριστιανι
κή , και άνήκου. 
σα γενικώς είς 
τήτ έπιστήμην. 
“Όσον μάλλον 
μελετώμεν τον 
φυσικόν κόσμον, 
τοσούτον μάλ
λον αίσθανόμε- 
θα οτι έν αύτή 
κρύπτεται ή δύ- 
ναμις τού θεού. 
Δυνάμεις απόκρυφοι, αβαρείς, καϊ καθ’δσον γιγνώσκο- 
μεν, πνευματικαί, εύρίσκονται έν τή ύλη, αΐτινες καϊ κάμνου- 
σιν αυτήν νά λαμβάνη διάφορα σχήματα καϊ νά ύφίσταται 
οιαφόρους μεταβολάς. Έξέτασον ακριβώς τήν φύσιν, ακολού
θησαν αύτήν είς άπάσας τάς άεπτομερείας της, διερεύνησον 
αυτήν οιά τού μικροσκοπίου, καϊ δέν. θέλεις πλησιάσει ούδ’έπΐ 
μικρόν εί; τήν λύσιν τοϋ μυστηρίου τής ζωής. Τδ βλέπομεν 
οτι υπέρ τήν άνθρωπίνην κατάληψιν υπάρχει δύναμις, ήτις με
ταχειρίζεται τήν ύλην καϊ δίδει δύναμιν είς αύτήν, άλλ’ δτι ή 
ανεξερεύνητος αύτη δύναμις εινε πραγματική, καϊ ουχϊ 
κατά τδ φ α ι ν ό μ ε ν ο ν, ή πίστις τδ παραδέχεται, άλλ’ ή 
επιστήμη δέν το γιγνώσκει. Καϊ έκ τούτου έναργέστατον υπάρ
χει, ο;ι καϊ είς αύτδν τδν ύλικδν κόσμον περιπατοϋμεν διά τής.

πίστεως, ώς καϊ διά τής δψεως. Πάσα βαθύτατη επιστήμη 
εινε θεραπαινϊς τής πίστεως, καϊ ούχϊ μόνον δέν άπαξιοΐ αύ
τήν, άλλά καϊ τήν θεωρεί ώς λίαν άναγκαίαν.

* Η πίστις λοιπόν έχει ουσιώδες έργον καϊ είνε τδ έλατή- 
ριον είς πάν μέρος τής ανθρώπινης ζωής. ‘Η παιδική ηλικία 
άνευ τής πίστεως ούτε χάριν έχει, ούτε έλπίδα μέλλον
τος. Τί άλλο φαιδρύνει τδ τοιούτο πρόσωπον τού παιδιού δταν 
κάθηται έπΐ τών γονάτων τού πατρός του, καϊ ένατενίζον τά 
βλέμματα πρδς αύτδν τδν άκούη λαλοϋντα περϊ τής ζωής, 
καθ’ δσον ό πατήρ ούτος τήν έγνώρισε, καϊ καθ’ δσον πρό
κειται νά διαδηλωθή αύτη είς τδ παιδίον τούτο άπδ δεκαπέντε 
ήδη ή τριάκοντα έτών. Ή πίστις τού παιδός βασιζομένη εί; 
τήν μαρτυρίαν τοϋ πατρδς τδν διαβεβαιοϊ περϊ τής πραγμα

τικότητας τών 
δσα ένεκα τής 
ηλικία; ούδέ ή
δύνατο νά ίδη, 
καϊ ήρξατο νύν 
έπΐ τών νέων 
αύτού οφθαλ
μών νά άναφαί- 
νηται ό θαυμα
σμός καϊ ή,έλ
πίς. Κατά τδ 
μέτρον δέ τής 
πίστεως του δύ- 
νασαι νά κρίνης 
ποιον μέλλον 
σοϊ υπόσχεται ό 
παΐς ούτος’ άν 
έντδς τού νέου 
στήθους του ύ- 
πάρχη έμφυτος 
ροπή είς τήν 
« δόξαν, τήν τι
μήν, καϊ τήνά- 
θανασίαν,» θέ
λεις άνακαλύ- 
ψει άμέσως τήν 
ήώ τής μελ- 
λούσης αυτού 

ήμέρας είς τήν ζωηράν λάμψ’.ν τών πιστευόντων οφθαλμών 

του.
Είς τήν έφηβον ήλικίαν ή πίστις άναδεικνύει τήν διαφοράν 

μεταξύ ένδς νέου καϊ άλλου, μεταξύ δηλαδή έκείνου οστις 
πεπλανημένον έχων τδ βλέμμα καϊ άτακτον την διαγωγήν 
άπέθανε διά τδ μέλλον καϊ ζή μόνον διά τάς προσωρινός 
ήδονάς, καϊ έκείνου δστις εινε ήδη εις τήν προκαταρκτικήν 
σχολήν, μαθών ήδη δτι ή αύταπάρνησις εινε η μερϊς τής αν
δρικής ηλικίας, καϊ μετά πάλλοντος στήθους καΐ έξωγχωμέ- 
νων μυώνων ΐσταται πρόθυμος νά ριφθή εις τδ στάδιον διά 
τδν στέφανον καϊ τδ βραβεϊον. Τί άλλο αποτελεί την κυριω- 
τέοαν διάκοισιν μεταξύ τών αρχαρίων, τών γραμματέων, τών 
μαθητών, παρά’ τδ στοιχεΐον τοΰτο τής πίστεως, δπερ συνί- 

σταται είς αποτελέσματα μή όρώμενα, άλλά προορώμενα, 
μή φαινόμενα, άλλά πραγματικά ;

Ούτω καϊ είς την άνδρικήν ήλικίαν. * Π πίστις καθιστά τδν 
ήρωα, ή άνευ αύτής τδν άφίνει νά πέση ώς κνώδαλον. ‘Η 
πίστις κάμνει τδν τίμιον άνθρωπον καϊ τδν έντιμον άνθρωπον, 
διότι τί άλλο εινε ή τιμιότης, είμή άόρατος ίδιότης τής ψυχής, 
καί τί άλλο ή τιμή είμή αίσθημα ; θές τήν τιμιότητα, τήν 
ιδιότητα τής άκεραιότητος άφ’ενός, καϊ τήν αισχροκέρδειαν, 
τδ ορατόν καϊ άμεσον κέρδος άφ’ ετέρου, θές τήν τιμήν άφ ε
νός, καϊ τήν προσωρινήν ηδονήν άφ’ ετέρου, και ό άνθρωπος 
θέλει κλίνει είς τοΰτο ή είς εκείνο, δσον ή πίστις ή ή δρασις 
κυβερνά αυτόν, ‘Υπάρχει λοιπόν ιδιαιτέρα πεοιωπή τής πί-

Ο ΕΑΕΦΑΣ.

Ό έλέφα; 
υπερτερεί ώς 
πρδς τδ μέγε
θος τοϋ σώμα
τος δλα τά γνω 
στά τετράποδα’ 
ή κεφαλή αύ · 
τοΰ εινε τερα
τώδης καΐ τά 
ώτα μικρά καϊ 
παχέα" οί ο
φθαλμοί του καί 
τοι μεγάλοι, 
φαίνονται δμως 
μικροϊπαραβαλ- 
λόμενοι πρδς το 
λοιπόν σώμα, 
καϊ εινε ζωηροί 
καϊ πνευματώ
δεις’ ή ρϊς αύ
τοΰ, τήν όποι
αν ονομάζουσι 
προβοσκίδα, ει- 
νε εϊδός τι σω- 
λήνος εύχερώς 
ς-ρεφομένου κα
θ’ δλας τάς δι
ευθύνσεις, καϊ 
τοσούτον μα- 
κροϋ ώστε φθά
νει μέχρι τοϋ ΕΑΕΦΑΣ.
έδάφους*  διά 
τού άκρου τής 
προβοσκίδος, τήν όποιαν μεταχειρίζεται ώς χεϊρα, πιάνει 
καϊ τά μικρότατα πράγματα, λύει σχοινιά έχποματίζει φιάλας 
χτλ. έν ένϊ λόγω κάμνει δ,τι ό άνθρωπος διά τής χειρός’ διά
τής προβοσκίδος λαμβάνων πολλά χόρια όμοΰ τά φέρει είς τδ

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Β'. Τεύχος ΚΒύ 

στεω; καθώς υπάρχει καϊ άλλη περιωπή’τής δψεως. Καϊ οί δύο 
τρόποι τοϋ ζήν άνήκουσιν είς τδν άνθρωπον. Ό μή βουλόμενος 
δέ νά ενεργή διά πίστεως άρνεΐται τήν άνθρωπότητά του.

Άν δέ ταϋτα ούτως έχωσι καϊ ή πίστις εϊνε ούτως άναγ- 
καία είς τδ κοινόν τοΰτο στάδιον τής ζωής, πόσον μάλλον 
άναπόφευκτος εινε θρησκευτικώς θεωρουμένη καϊ ώς άγωγή 
προετοιμάζουσα διά τδν θεόν καϊ τήν αιωνιότητα ; Νά ζή τις 
άνευ πίστεως είς τδν θεόν, είς τδν Χριστόν, είς μέλλουσαν 
ζωήν καϊ αιώνιον κρίσιν εινε ώς νά καταδικάζω αύτδς εαυ
τόν παρά τήν φύσιν φερόμενος. Τοιαύτη αμαρτία τού άνθρώπου 
εινε όμολογουμένη, καϊ προπορεύεται αύτού είς τήν κρίσιν. 
Οθεν παοάβαλε Β . Τιμοθ. έ. 25. (Άστήρ τής ’Ανατολής.) 

στόμα του ■ ό
ταν δέ θέλη νά 
πίη,μεταχειρί
ζεται ταύτην 
ώς σίφωνα. Είς 
έκάστην τών 
σιαγόνων έχει 
μόνον τέσσαρας 
όδόντας, διά 
τών όποίων 
μασσά τήν τρο
φήν του’ ή φύ
σις δ’ έδωκεν 
είς αύτδν πρδς 
ύπεράσπισίντου 
δύο άλλους ο- 
δόντας έν είδε; 
άρπάγης, οΐτι
νες έξερχόμενοι 
έκ τής άνω σια- 
γόνος, δπως 
οί χαυλιόδοντες 
τού χοίρου, έ
χουσι πολλών 
ποδών μήκος’ 
τούς όδόντας 
τούτους οί τε- 
χνΐται μετα
χειρίζονται είς 
κατασκευήν δι
αφόρων πραγ
μάτων, καλοϋν- 
τες αύτούς έ- 
λ ε φ α ν τ ό - 
στ ε ον (φιλ- 

τίσι). Εις μόνος οδούς ένίοτε ζυγίζει πλέον τών 100 λιτρών(*) ’

(*)  ‘Π λίτρα ίσοδυναμεΐ πρδς 312 δράμια’ άρα 100 λί-
τραι ίσοϋνται πρδς 78 όκάδας.
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αύξάνουσι δέ οι όδόντες τοΰ έλέφαντος προίούσης τής ήλικίας. 
Εις μέγας έλέφας έχει κρέας τετραπλάσιον καί πενταπλάσιον 
άπδ ενα βοΰν τδ μήκος αΰτών εινε τριών μέτρων καίτδ ύψος 
τεσσάρων. ‘Ο έλέφας ό άποθανών κατά τδ 1 861 έν τφ θηοι- 
οτροφείφ τών Βερσαλλιών, πόλεως τής Γαλλίας, ήτο έκ τών 
μικρόσωμων εν τούτοις ό άνατόμος, δστις τδν άνέτεμεν, έχώ- 
ρει ολόκληρος έντός τοϋ σώματός του εργαζόμενος ώς έντδς 
δωματίου- δπως δέ σχηματίση τις μικράν ιδέαν τής ισχύος 
τοϋ ζώου τούτου, άς φαντασθή δτι ταράσσει τήν γήν, δταν 
τρέχη, έκριζόνει δένδρα διά τής προβοσκίδος του, κάμνει ρήγ
μα εις τείχος, καί δύναται νά φέρη έπί τής ράχεώς του πύρ
γον πολεμικόν πλήρη πολεμιστών- μόνος του κινεί μηχα- 
νάς κα'ι μεταφέρει βάρη, τά όποια εξ ίπποι δέν ήθελον δυνηθή 
νά κινήσωσι. Μολονότι έχει κνήμας παχυτάτας κα'ι πόδας τε
ρατώδεις, τδ σύνηθες βάδισμά του έξισοϋται πρδς βάδισμα 
ανθρώπου ώκύποδος. "Οθεν δύναται νά διανύση δεκαπέντε 
μέχρις είκοσι λευγών καθ’ έκάστην, καί ύπέρ τάς τριάκοντα, 
δταν τδν βιάσωσιν. ‘Ο οδηγός αύτοϋ τόν οδηγεί πλήττων 
όπισθεν τής κεφαλής κατά τδ μάλλον δλιγόσαρκον μέρος.

Τό σύνηθες χρώμα τών ελεφάντων είνε φαιόν κλϊνον πρός 
τό μέλαν- ΰπάρχουσιν δμως καί λευκοί. Τδ τραχύ και έρρυτι- 
οωμένον δέρμα του έχει όλίγας σκληράς τρίχας σποραδικός 
απαντωμένας τήδε κακεϊσε- διά δέ τοϋ θυσάνου τών στερεών 
και στιλπνών νευριδίων, εις ά περατοΰται ή ουρά του διώκει 
τάς μυίας.

Έπειδή οί έξημερωμένοι ελέφαντες δέν γεννώσιν, εινε άγνω
στος ή διάρκεια τής ζωής αύτών- ύποθέτουσιν δμως, δτι αΰτη 
παρατείνεται μέχρις εκατόν πεντήκοντα έτών. ‘Ο θήλυς γεννά 
ίν μόνον, τδ όποιον θηλάζει ούχί διά τής προβοσκίδος, ώς τι- 
νες ένόμισαν, άλλά διά τοϋ στόματος, ώς πάντα τά λοιπά ζώα.

Τδ γένος τοϋ έλέφαντος εινε γενικώς διεσπαρμένου εις δλας 
τάς μεσημβρινός χώρας τής ’Αφρικής καί ’Ασίας- ό άγριος 
έλέφας τρέφεται μέ χόρτα, φύλλα, καρπούς, γεννήματα κα> 
βλαστούς δένδρων. Μολονότι δέ δύναται νά διέλθη πολλάς 
ήμέρας ανευ τροφής, ούχ ήττον, δταν έχη τροφάς άφθονους’ 

τρώγει κατα κόρον. ‘Η τροφή τών έλεφάντων τοϋ θηριοτρο
φείου του Βοτανικού κήπου των Παρισίων συνίσταται έκ 14 
βυτίων οαυκιων, τεσσάρων οκάδων κα'ι ήμισείας άρτου, καί 
οκτώ βυτίων ονοβρυχίδος καί άχύρου, έκτδς έκείνων τά όποια 
τοΐς ρίπτουσιν οί έπισκεπτόμενοι αύτούς. Τά ζώα ταύτα 
εχουσι πολλούς εχθρούς, οϊον τδν λέοντα, τήν τίγριν κα'. τδν 
ρινόκερων. Έάν τυχόν τούς έρεθίση τις είς μέρος ένθα δύναν
ται έλευθέρως νά περιστρέφωνται, έκεΐνος τδν όποιον ήθελον 
συλλαβει δια τής προβοσκίδος των, άφεύκτως θανατόνεται κα- 
.ακερματιζόμενος. "Οπως πληγωθή θανασίμως ό έλέφας, πρέ
πει νά κτυπηθή, μεταξύ τών οφθαλμών καί τών ώτων- διότι, 
«ϊς οίονδήποτε άλλο μέρος τοΰ σώματος καί άν κτυπηθή. τό 
δέρμα του αντέχει εις τάς σφαίρας τοϋ πυροβόλου. Άξιοση- 

με.ω.ος δε εινε ο τρόπος, δι’ ου τούς συλλαμβάνουσιν. Έν τφ 
μ-σφ τών δασών και εις μέρος κείμενον πλησίον εις τά ύπ’αύ- 

τών συχναζόμενα μέρη, έκλέγουσίν έκτασίν τινα, τήν οποία*  
περιβάλλουσι μέ στερεόν φραγμόν έκ πασσάλων- έντδς τοϋ 
φραγμού τούτου τούς άναγκάζουσι νά εΐσέλθωσι διά κραυγών, 
πυροκροτάλων, τυμπάνων κα'ι δάδων άνημμένων. ’’Αλλοτε πά
λιν ρίπτουσιν εις τούς πόδας αΰτών βρόχους έκ σχοινίων στε
ρεότατων, καί αφού τού; δέσωσιν ασφαλώς είς δένδρον χον
δρόν, φέρουσιν εξημερωμένους ελέφαντας, οΐτινες ένοχλοΰσιν 
αυτούς μέ τάς προβοσκίδας των, μέχρις οϋ ένδώσωσι νάύπά- 
γωσιν εις τόν δι’αύτούς ώρισμένον τόπον.

Οι μαύροι τής ’Αφρικής, οΐτινες θηρεύουσιν αύτούς διά τό 
κρέας των, τούς συλλαμβάνουσιν έντδι, βαθέων χανδάκων κε- 
καλυμμένων μέ κλάδους δένδρων καί ολίγον χώμα.

‘Ο έλέφας ίέξημερούται σχεδόν άμα νικηθή. Έντδς δέ δε
καπέντε ήμερων μανθάνει πάν δ,τι άπαιτεΐται νά μάθη- ων 
δέ νοήμων και εύάγωγος δέν ανέχεται νά τδν κακομεταχει- 
ρίζωνται.

Λέγουσιν δτι ό έπί Λουδοβίκου ΙΔ . άποθανών έλέφας έν τφ 
θηριοτροφείφ τών Βερσαλλιών είχε τοσαύτην νοημοσύνην, 
ώστε έγνώριζε πότε τδν περιέπαιζον. Διηγούνται δέ, δτι ζω
γράφος τις θελήσας νά τόν ζωγραφήση έχοντα άνυψωμένην 
τήν προβοσκίδα και τό στόμα άνοικτόν, δπως τόν άναγκάση νά 
λάβη τήν θέσιν ταύτην καί νά τήν τηρήση μέχρις οϋ τδν ζω
γραφήση εντελώς, διέταξε τδν ύπηρέτην του νά τοϋ ρίπτη καρ
πούς εις τδ στόμα. Έπειδή δέ ένίοτε δ ύπηρέτης, προσποιού
μενος δτι έμελλε νά τοϋ ρίψη καρπούς δέν τοϋ έρριπτεν, ό 
έλέφας ώργίσθη- και ώς έάν εΐχεν έννοήσει, δτι ή ένόχλησις 
αΰτη προήρχετο έκ τής έπιθυμίας ήν εΐχεν δ ζωγράφος νά τδν 
ζωγραφήση, άντ'ι νά πειράξη τδν ύπηρέτην, έρριψε κατά τοϋ 
κυρίου διά τής προβοσκίδος του άφθονον ΰδωρ, τδ όποιον κα- 
τηφάνίσε τδν χάρτην, έπί τοΰ όποιου είργάζετο.

* Ο έλέφας, εί καί οξύθυμος, καταπραύνεται ταχέως- έχει 
οε καί τινα γενναιοφροσύνην- άπόδειξις τούτου τδ εξής- άνθρω
πός τις άπδ πολλοϋ ήδη χρό<ου ώδήγει έλέφαντα, ό όποιος 
ύπήκουε πάντοτε είς αύτδν ένόσφ αί άπαιτήσεις του δέν ήσαν 
παράλογοι. ’Επειδή δέ ήμέραν τινα τδν έτιμώρησεν άδίκως, 
ό έλέφας παροργισθείς έκ τής άδικου ταύτης τιμωρίας έφό- 
νευσε τδν κύριόν του, δστις είχε σύζυγον κα’ι δύο τέκνα- ή 
σύζυγος τοϋ φονευθέντος έν τή απελπισία αύτής έπαρουσία- 
σεν είς τδν έλέφαντα τά τέκνα της, ώ; έάν έλεγε νά θυσιάση 
και ταύτα- ύπδ τής πράξεως ταύτης συνεκινήθη τοσούτον ό 
παρωργισμένος έλέφας, ώστε, δπως έπανορθώση κατά τδ δυ
νατόν τδν φόνον, τδν όποιον έπραξεν, έλαβεν ήρέμα διά τής 
προβοσκίδος του τδ πρεσβύτερον τών δύο τέκνων, έθηκεν αύτδ 
επί τής ράχεώς του, κα'ι έκτοτε έθεώρησεν αύτδ ώς κύριόν του, 
πειθόμενος είς τά κελεύσματα αύτοϋ άνευ τής παραμικρός άν- 
τιστάσεως.

ςΗ τίγρις.
‘Η τίγρις εινε μεγαλειτέρα καί τρομερωτέρα πάντων τών 

ΐμοιογενών ζώων. Έξισοϋται δέ καί ύπερβαίνει μάλιστα ώς 

■ποδς τδ μέγεθος τδν λέοντα, τοϋ οποίου εινε λεπτοφυεστέρα- 
ή κεφαλή αύτής εινε στρογγυλοτέρα καί αίκνήμαι μακρότεραι.

Ούσα δ’αίμοχαρεστέρα τοϋ λέοντος, φονεύει, δπως εύχα- 
ριστηθή έκ τής χύσεως τοϋ αίματος. Μεταχειρίζεται μεγαλει- 
τέραν πονηριάν δπως πλησιάση τήν λείαν της, καί μεγσλει- 

τέραν τόλμην δπως τήν καταβάλη.
‘Η τίγρις προσβάλλει τήν λείαν της έν πλήρει μεσημβρία. 

Πολλάκις δέ συνέβη ώστε, έξελθοϋσα τοϋ δάσους ν’ άρπάση 
ιππέα ’εκ τοϋ μέσου στρατιωτικού τάγματος καί νά τδν απα- 
γάγη είς αύτό, χωρίς νά δυνηθώσι νά τήν καταδιώξωσι.

Εύτυχώς τδ γένος τών τίγρεων δέν εινε πολυάριθμον- πε
ριορίζεται μόνον είς τάς θερμοτέρας χώρας τής ’Ασίας καί Α
φρικής. ‘Η θήλεια γεννά-, ώς ή λέαινα, τέσσαρα ή πέντε. 
Μετά τδν τοκετόν δ’ εινε θηριωδεστέρα τοΰ άρρενος καί φαίνε
ται λυσσώσα, δταν τή άφαιρώσι τά νεογνά της.

‘Η τίγρις είνε φύσει άδάμαστος. Ούσα αιχμάλωτος σπα- 
ράσσει άδιαστόλως τήν τε χεΐρα τοϋ τρέφοντος καί τήν τοϋ τι- 
μωροϋντος. Τδν βρυχηθμόν αύτής, δστις είνε υπόκωφος, δύ- 
ναταί τις νά παρομοιάση μέ φωνήν τής γαλής, δταν κρατή, 
τροφήν.

□άσαι αί κινήσεις αύτής εινε ζωήραί καί ισχυραί. Τδ ύπό- 
ξανθον χρώμά-της, -μέ ραβδώσεις μελανάς, άρχομένας άπδ 
τής ράχεώς καί συνενουμένας ύπδ τήν κοιλίαν, παρέχει θέαν 
εύχάριστον. Τδ τρίχωμα αυτής εινε μαλακόν καί στιλπνό ν' 
αί δέ τρίχες τής μακράς αύτής ουράς εινε πολύ βραχεία·., 
Δύναται δέ, ώς ή γαλή, νά συστέλλη καί κρύπτη τούς όνυχας 
τών ποδών της.

Αί τίγρεις, του μεγάλου γένους τών τίγρεων, έχουσιν ένί
οτε τριών περίπου μέτρων μήκος, έκτος τής ούράς. Είνε δέ τό
σον ρωμαλέοι, ώστε, δταν φονεύσωσι μέγα τι ζώον, οϊον βού
βαλον ή ίππον κτλ., άπάγουσιν αύτδ μετά μεγίστης ταχύ
τητας. (Έκ τής Ζωολογίας Άρ. Χλωρού).

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ.

Έκ τοϋ συγγρ. « Ή μίμ,ησις τοϋ Ίησοϋ χριστού »·..
(Συνέχεια άπδ σελ. 26g).

IV-
Ό άνθρωπος πρέπει νά σκέπτηται και έπειτα 

. .· νά πράττη.
4 . Δέν πρέπει νά πιστεύωμεν είς πάντα λόγον ούτε νά ύπα- 

κούωμεν εις πάσας ήμών τάς ορέξεις, άλλά νά σταθμίζωμεν 
έκαστον πράγμα κατά τήν θέλησιν τοΰ Θεού, μετά φρονήσεως 
καί μετά μεγάλης προσοχής.

Άλλοίμονον ! πιστεύομεν καί λέγομεν διά τούς άλλους εύ- 
κολώτερον τδ κακόν παρά τδ καλόν- τοσούτον είμεθα μικρό
ψυχοι !

Οί τέλειοι δμως άνθρωποι δέν πιστεύουσιν ευκόλως εις πάν 
δ,τι ακούωσι, διότι γνωρίζουσι τήν αθλιότητα τοΰ ανθρώπου, 

δστις εινε επιρρεπής είς τδ κακόν καί κοϋφος είς τούς λόγους 

του.
2. Εινε ίδιον φρονίμου άνδρδς νά σπεύδη βραδέως και να  

μήν έχη απόλυτον έμπιστοσύνην έίς τάς ιδίας αυτού αι
σθήσεις. ’Επίσης εινε ίδιον .τοΰ φρονίμου ανθρώπου νά μή 
πιστεύη άδιακρίτως πάν δ,τι οί άνθρωποι λέγουσι, καί νά μή 
άναφέρη είς τούς άλλόυς έκεΐνο τδ όποιον ήκουσεν ή έπί— 

στευσεν.

*

Συαβουλεύου τδν εύσυνείδητον καί σοφόν άνδρα καί ακο- 
λούθει μάλλον τάς οδηγίας τοΰ καλλιτέρου σου παρά τάς ιδίας 

σου σκέψεις.
Καλός βίος ού μόνον άποκαθιστα τδν άνθρωπον τοιούτον σο

φόν, οϊον θέλει αύτδν ό Θεός, άλλά καί τδν κάμνει ν’ άπο- 

κτήση μεγάλην πείραν.
"Οσον ταπεινοί καί ύποτεταγμένοι είμεθα είς τδν θεόν, τό

σον περισσοτέραν φρόνησιν κα'ι ειρήνην θά έχωμεν πάντοτε 

κα'ι πανταχοϋ.

Σκέψις.
Έπειδή δ θεός πρέπει νά ήνε ό τελικός σκοπός τών πράξεων 

καί τών επιθυμιών μας, είνε έπάναγκες νά μήν άκολουθώμεν 
είς τάς ποάξεις ήιαών τάς έσπευσμένας όρμάς τών κλίσεων τής 
σαοκδς, ήτις τά πάντα θέλει δι’ έαυτήν. Καί έπειδή ούδε'ις γνω
ρίζει τδν εαυτόν του, και επομένως δέν δύναται νά ήνε ό ίδιος 
έαυτοϋ οδηγός, ή φρόνησις άπαιτεΐ νά μή έπιταχύνωμεν ού
δεμίαν έπιχείρησιν ήμών, πριν συμβουλευθώμεν έν πνεύματι 
ύποταγής κα'ι ταπεινώσεως. Ή δικαία αΰτη δισπιστία πρδς. 
ήμάς αύτούς προλαμβάνει τάς πτώσεις καί άγνίζει τήν καρ
διάν, διότι κατά τήν ‘Ιερόν γραφήν «Όρθή βουλή θέλει σέ 
διαφυλάττει- σύνεσις θέλει σέ διατηρεί καί θέλει σέ έλευθερόνει 
άπδ τδν δοόμον τοΰ κακού, άπό άνθρωπον λαλοϋντα δόλια » 
(Παροιμιών Β’ . 11 καί 1 2).

V.
Περί τής άναγνώσεως τών ‘Ιερών Γραφών (·). '
1. Έν τή ‘Ιερά Γραφή πρέπει νά ζητώμεν τήν αλήθειαν 

καί ούχ'ι τήν εύγλωττίαν.
Όλη ή Γραφή πρέπει νά άναγινώ σκέτα·. μέ τδ αύτδ πνεύμα 

δπερ τήν ύπηγόρευσε.

(*)  Δυστυχώς παρ’ ήμϊν ή άνάγνωσις τών ‘Ιερών Γραφών 
δέν εινε τόσον συχνή δσον έπρεπε. Τά τεμάχια, άτινα άνα- 
γινώσκονται είς τήν Εκκλησίαν είς άρχαίαν γλώσσαν, δέν 
έπαοκοϋν δπως φωτίσουν τδν λαόν. Εύχής έργον θά ήτον έάν ή. 
’Εκκλησιαστική ’Αρχή ένήργει ώστε τδ εσπέρας τής Κυριακής 
νά γίνεται ερμηνεία τών‘Ιερών Γραφών. Διά τοϋ μέσου τού
του δ ήμέτερος λαός ήθελεν έξημερωθή καί ήθελον παύσε· 
τόσοι διαπληκτισμοϊ καί τόσα άτοπα πράγματα, άτινα δυσ
τυχώς συμβαίνουσιν ώς έπί τδ πλεΐστον κατά τάς Κυριάκός 
καί άλλας επισήμους ήμέρας. Μ. Σ, ,
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Πρέπει νά ζητώμεν την ωφέλειαν μάλλον ή τήν λεπτό
τητα τής γλώσσης. Πρέπει νά άναγινώσκομεν μέ τόσην εύχα- 
ρίστησιν τά ευσεβή χαΐ απλά βιβλία μέ δσην τά εμβριθή χαΐ 
τά υψηλά συγγράμματα.

Δέν πρέπει νά ήμεθα προδιατεθειμένοι χατά τοϋ συγγρα- 
φέω;, άλλ’ ό καθαρός έρως τής άληθείας άς μα; άναγκάζη 
νά τόν άναγινώσκομεν μή έξετάζοντες έάν ύπάρχή ολίγη ή 
πολλή έπιστήμη.

Έπιστήσατε τήν προσοχήν σας εις έχεΐνο τό όποιον σάς 
λέγουν, χωρίς νά έξετάσητε ποιος τ ό λ ά
γει.

2. Οι άνθρωποι παρέρχονται, πλήν ή 
άλήθεια τοϋ Κυρίου μένει εις τόν αιώνα 
(Ψαλ. 38. 7.).

‘Ο Θεός λαλεΐ πρός ήμάς χατά διαφόρους τρόπους χαΐ δι1 
άνθρώπων πάντη διαφόρων.

Έν τή άναγνώσει τή; ‘Ιεράς γραφής πολλάκις ή περιέρ
γεια ήμών μάς βλάπτει, διότι θέλομεν νά έξετάσωμεν χαΐ νά 
έννοήσωμεν πράγματά, τά όποια φύσει ϋπερβαίνουσι τάς δυ
νάμεις ήμών.

Έάν θέλετε νά ωφεληθήτε, άναγινώσχετε μέ ταπείνωσιν, 
μέ απλότητα, μέ πίστιν, καΐ μή ζητητε νά φανήτε ούδέποτε 
ευφυείς. Ζητείτε πληροφορίας, άκούετε έν σιωπή τους λό
γους τών ‘Αγίων χαΐ μή περιφρονήτε ποτέ τάς συμβουλάς 
τών πρεσβυτέρων, διότι αϋται δέν έλέχθησαν είς μάτην.

Σκέψις.
Τί περιλαμβάνει ή διάνοια ; σχεδόν τίποτε" ή πίστις διιως 

συμπεριλαμβάνει τό άπειρον ! ‘Ο πιστεύων εινε λοιπόν άνώ- 
τερος έκείνου δστις έξετάζει, ή δέ άπλότης της καρδίας εινε 
προτιμοτέρα τής επιστήμης έκείνης, ήτις μόνον τρέφει τήν 
άλαζονείαν. ‘Ηέπιθυμία τής γνώσεως άπώλεσε τόν πρώτον 
άνθρωπον, δστις ζητών τήν ΰπερβαίνουσαν τά δρια τής δι
καιοδοσίας του έπιστήμην, εϋρε τόν θάνατον. ‘Ο θεός, δστις 
μάς λαλεΐ έν τή ‘Ιερφ Γραφή, δέν ήθέλησε νά ίκανοποιήση 
τήν ματαίαν περιέργειάν μας, άλλά νά μάς φωτίση έπΐ των 
καθηκόντων μας, νά δοκιμάση τήν πίστιν μας, ν’ άγνίση και 
νά δώση τροφήν εις τήν ψυχήν μας διά τής άγάπης τών αλη
θινών καλών, άτινα πάντα έν αύτφ συμπεριλαμβάνονται. ‘Η 
ταπεινοφροσύνη τοΰ πνεύματος εΐνε λοιπόν ή άναγκαιοτέρα 
διάθεσίς δπως άναγνώση τις μέ καρπόν τά ιερά βιβλία, καΐ εΐνε 
ικανή ωφέλεια δτι ένοήσαμε,ν πόσον αύτά εΐνε ύπεράνω τής 
αδυνάτου χαΐ πεπερασμένης ήμών διανοίας.

VI.
Περί τών διεφθαρμένων κλίσεων της ψυχ ής.

1. Μόλις ό άνθρωπος άρχίση νά έπιθυμή άτάκτως πράγμά 
τι, πάραυτα γίνεται άνήσυχος καθ’ εαυτόν.

Ό υπερήφανος χαΐ ό φιλάργυρος δέν έχουσιν ουδέποτε ανά
παυση»· άλλ’ ό πτωχός καί ό ταπεινός τφ πνεύματι ζώσιν έν 
τώ πλούτφ τής ειρήνης.

‘Ο άνθρωπος, δστις δέν ένέκρωσε καθ’ ολοκληρίαν τά πά
θη του, υποπίπτει ταχέως εί; πειρασμόν καΐ δέν αντέχει εις 
τά παραμικρότερα πράγματα.

Ό άσθενής τφ πνεύματι, βεβαρυμένος ΰπό τής σαρκός καΐ 
έπιρρεπής εις τά αισθητά πρ άγματα, δοκιμάζει μέγαν κόπον 
νά άποχωρισθή καθ’ ολοκληρίαν άπό τών γήινων έπιθυμιών.

Διά τούτο όπόταν δέν δύναται νά τάς ίχανοποιήση, συχνά
κις δοκιμάζει λύπην χαΐ εΐνε διατεθειμένος εις τήν άνυπομο- 
νησίαν, όπόταν τφ άντιλέγουν.

2. Εάν δέ άπολαύση έχεΐνο δπερ έπεθύμει, πάοαυτα ό 
έλεγχος τής συνειδήσεως τόν επιβαρύνει, διότι ήχολούθησε 
τό πάθος του, δπερ δέν χρησιμεύει ουδαμώς εις τήν ειρήνην 
ήν έθήρευεν.

'Αντιτασσόμενοι είς τά πάθη εΰρίσχομεν τήν πραγματικήν 
ειρήνην τής καρδίας.

Μακράν λοιπόν ή ειρήνη έκ τής καρδίας τοΰ σαρκικού άνθρώ
που, οστις παραδίοεται είς τά έξωτερικά πράγματα· ή ει
ρήνη άνήκει μόνον είς τδν πνευματικόν χαΐ εύσεβή άνθρωπον.

Σκέψις.
Βαρύ; ζυγός έπιβαρύνει τά τέκνα τοϋ Άδάμ, τά όποια άκα- 

ταπαύστως βασανίζονται ΰπό τών έπιθυμιών τής διεφθαρμένης 
αυτών φύσεως.

’Όταν ΰποχύψωσιν, ή λύπη, ή ταραχή, ή πικρία, ό έλεγ
χος κυριεύουσι πάραυτα τήν ψυχήν αύτών. «’Αγέρωχος δια- 
τελών έν τώ μέσφ τής αισχύνης, άνήσυχος }καΐ βεβαρυμένος 
τόν έαυτόν μου, λέγει ό ιερός Αύγουστΐνος διηγούμενος τάς 
παρεκτροπάς τής νεότητός του, άπεμακρύνθην άπό σέ, ώ θεέ 
μου I έν τφ μέσφ τών τρίβων, τών έσπαρμένων άπό ματαίας 
θλίψεις.» Περισσότερον στοιχίζει είς τόν άνθρωπον νά ένδώση είς 
τάς κλίσεις του παρά νά τάς νικήση, καΐ έάν ή μάχη έναντίον 
τών παθών ήνε επίμοχθος, ειρήνη άνέκφραστος εΐνε ό καρ
πός. Ας έπικαλεσθώμεν τόν Κύριον είς βοήθειάν μας κατά τόν 
ιερόν τούτον άγώνα’ άς μή φοβηθώμεν τόν κόπον, θά ήνε σύν
τομος’ σήμερον, αυριον, χαΐ άκολούθως παντοτείνή άνάπαυσις I

ΒΛΑΙΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ.

Εις έκ τών μεγάλων καΐ έπισημοτέρων άνδρών, οιτινες 
έλάμπρυναν τόν 1Ζ’. αιώνα, εΐνε καί δ Βλαίσιος Πασχάλης, 
γεννηθείς εις Κλερμόντην τή 12 Ιουνίου 1623.

Παιδιόθεν έδειξεν είς τήν σπουδήν κλίσιν τόσον παράδοξον, 
ώστε ό πατήρ του Στέφανος Πασχάλης, ανήρ λίαν πεπαι
δευμένος, άπεφάσισε νά εγκατάλειψη τήν δημοσίαν θέσιν του, 
διά ν’ άφιερώθή έντελώς είς τήν άνατροφήν τοϋ υιού του.

Πρός τόν σκοπόν τούτον ήλθεν είς Παρισίους καΐ έπεμελήθη 
νά τόν σπουδάση κατά πρώτον τάς αρχαίας γλώσσας, τών 
όποιων ή βαθεΐα γνώσις έθεωρεΐτο τότε ώς ή βάσις τής δλης 
παιδείας. ‘Ο νέος Πασχάλης είχε θαυμασίαν φιλομάθειαν 
καΐ ήθελε νά ζητή, λόγον περί παντός δ,τι δέν ένόει. Άκού- 

σας ήμέραν τινά τήν λέξιν γεωμετρία προφερομένην ΰπό τοΰ 
πατρός του, τόν ήρώτησε τήν σημασίαν αύτής. ‘Ο Στέφανος 
Πασχάλης, γνωρίζων τήν φυσικήν περιέργειαν τοϋ υιού του κα- 
ταλληλοτάτην’είς τήν έπιστήμην ταύτην χαΐ φοβούμενος μή
πως ένασχοληθεΐς είς τά μαθηματικά παραμελήση τήν ελλη
νικήν χαΐ λατινικήν, τφ άπεκρίθη απλώς δτι γεωμετρία εΐνε ο 
τρόπος τοϋ χατασκευάζειν σχήματα κανονικά καΐ εΰρίσχειν τάς 
μεταξύ αύτών αναλογίας, καΐ άκόλούθως τφ άπηγόρευσε νά 
χαταγείνη πλειότερον ΰποσχεθεΐς δτι θά τόν διδάξη τά μαθη
ματικά, άν εύχαριστηθή έκ τής έπιμελείας του.

Ό νέος Πασχαλης ήτο τότε δωδεκαετής καΐ δέν είχε καμ
μίαν ιδέαν τών γεωμετρικών δρων έν τούτοις ό άτελής ορι
σμός, τόν όποιον τφ έδωσεν ό πατήρ του, τόν ένησχόλει 
πολύ, χαΐ χατά τάς ώρας 
τής διασκεδάσεώςτου μό
νος έντός τοϋ δωματίου 
τών παιγνιδίων" του έ
γραφε διά τοϋ άνθρακος 
γεωμετρικά σχήματα’ 
άγνοών δέ, ώς είπομεν, 
τούς έπις-ημονιχού; δ- 
ρους, έπλαττεν ίδιχού; 
του λέγων τόν κύκλον 
σχήμα στρογγύλον κτλ· 
άλλ’άπό συμπεράσματος 
είς συμπέρασμα ώθη
σε πολύ μακράν τήν 
σπουδήν τής γεωμετρίας.

'Όλα ταύτα έπρατ
τε κρυφίως. ‘Ημέραν 
τινά, ένώ ό νέος Βλαί
σιος ήτο προσηλωμένος 
είς τήν γραφήν ενός 
σχήματος, ό πατήρ είσ- 
ήλθεν έξαίφνης χαΐ έξε- 
πλάγη πολύ, χαθώ; χαΐ 
ό υιός ιδών αίφνης έπΐ 
κεφαλής τόν πατέρα του. 
‘Ο Στέφανος Πασχά
λης έρωτήσας ’τόν υιόν του παρά τίνος έδιδάχθη τήν γεω
μετρίαν, έμεινεν .έκθαμβος, μαθών δτι τό τέκνον του έμα- 
θεν αύτήν δυνάμει μόνον τής εύφυιας του. Έκτοτε βλέπων 
δτι ήτο άνωφελές νά κρύπτη άπό τόν υιόν του έπιστήμην, 
είς τήν οποίαν έδείκνυε τοσαύτην ικανότητα, τώ ένεχείρισεν 
δλα του τά βιβλία καΐ τά χρειώδη όργανα έπΐ τφ δρφ νά 
ένασχολήται είς τά μαθηματικά μόνον κατά .τάς ώρας τής 
διασκεδάσεώς του. Καΐ μολαταύτα διά τοΰ ολίγου παραχω- 
ρηθέντος καιροϋ δ Βλαίσιος Πασχάλης έκαμε προόδους τό
σο / ταχείας, ώστε δεκαεξαετής ήτο μέλος της πανεθνοϋς 
εταιρίας τών σοφών’ δεχαοχταετής έφεϋρεν άριθμητιχήν μη
χανήν άναλύουσαν πάν είδος λογαριασμού/.εις τήν οποίαν αφι
έρωσε δύο έτη έργασίας, χαΐ έκ ταύτης κατεβλήθη τόσον, ώστε

ΒΛΑΙΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ.

ή ύγεία του φύσει λεπτή καΐ αδύνατος έπαισθητώς προσεβλήθη.
Οί ιατροί τότε άπήτησαν νά άναπαυθ? χαΐ άφήκεν έπί τινα 

καιρόν τάς έπιστημονικάς έργασίας του.
Άλλ ή δραστηριότης τοϋ Πασχάλου ήτοτοιαύτη, ώστε δέν 

ήδύνατο νά άφήση τό πνεϋμά του είς άργίαν’ έφεϋρε τό χει- 
ραμάξιον καΐ τό φορτηγόν άμάξιον. ‘Ο Πασχάλης εΐνε ό άλη- 
θής έφευρετής τών δημοσίων οχημάτων, διότι έντός τών χει
ρογράφων του εΰρέθη σχέδιόν τι τών δημοσίων οχημάτων προς 
πέντε σολδία.

Κατά’ταύτην τήν εποχήν όΤοριχέλης,Φυσικός'Ιταλός, μα
θητής τοϋ Γαλλιλαίου έφεϋρε τό βαρόμετρου (1), δηλ. τό δρ- 
γανβν τό χρησιμεϋον εις τήν χαταμέτρησιν τής βαρύτητας τοϋ 
άέρος· 1Η νέα θεωρία ήτον άμφίβολος, δτε ό Πασχάλης έφεϋρεν 

άπλούστερον τρόπον, διά 
τοϋ όποιου τήν κατέστη
σε προφανή. Πρέπει δ
μως χατά πρώτον να σάς 
είπω ολίγα τινά περί 
βαρομέτρου. Τό δργανον 
αύτό σύγκειται έξ ενός 
λεπτού ύελίνου σωλήνος 
περιέχοντας υδράργυρον 
καΐχεκλεισμένου είς μίαν 
άπό τάς δύο άκρας’ ά- 
ναστρέφουσι τόν σωλήνα 
καΐ βυθίζουσι τό άνοικτόν 
μέρος, φροντίζοντες νά 
μή είσέλθη άήρ, έντός 
λεκάνης περιεχούσης ΰ- 
δράργυρον’τόρευστόν τό
τε καταβαίνει ολίγον χαΐ 
έντός σωλήνος όγδοή- 
κοντα έχατοστομέτρων 
μένειείς 'ύψος έβδομήχον- 
τα έχατοστομέτρων.Εΐνε 
πολύ βέβαιον, έλεγεν ό 
Τοριχέλης, δτι ή πίεσις 
τοΰ άέρος έπΐ τοΰ υ
δραργύρου τής λεκάνης 

έμποδίζει τό ρευστόν νά χαταβή. ‘Ο Πασχάλης άπέδειξε τούτο 
λέγων,δσοντις άναβαίνει υψηλά τόσον έλαττοΰται ή δύναμις τής 
πιέσεως τοϋ άέρος’ άναβαίνων άρα έφ ΰψηλοϋ πύργου ή έπΐ ενός 
όρους ευρίσκει όλιγώτερα στρώματα άέρος καθιστώντα αυτόν 
έλαφρότερον καΐ ή ξτοΰ ΰδραργύρου στήλη ΰψοϋται ολιγώ- 
τερον. Άνέβη έπΐ τοϋ πύργου τοϋ ‘Αγίου ’Ιακώβου, οστις 
τότε δέν έπεριτριγυρίζετο ύπό τής λαμπρά; περιοχής, τήν 
οποίαν κατέχει σήμερον, άλλ’ έστηρίζοντο έπ’ αύτού πα- 
λαιαΐ οίκίαι" άνέβη λοιπόν εί; τήν κορυφήν τοΰ πύργου κρα
τών σωλήνα πλήρη ΰδραργύρου καΐ διά τής πείρα; έπαλή-

(1) . "Ιδε περί βαρομέτρου χαΐ τήν εικόνα αύτοϋ χαΐ έν σελ. 
219 Α . τομ. Μέντ.
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θευσε τήν θεωρίαν’ ή στήλη τοΰ υδραργύρου κατέβη ολίγους 
βαθμούς. Ορος ένθύμησιν τούτου τοϋ γεγονότος έστησαν έπί 
τοϋ έπανορθωθέντος πύργου τοϋ ‘Αγίου Ιακώβου τδ άγαλμα 
τοϋ Πασγάλου. Τδ 1684, δτε ό Βλαίσιος Πασχάλης έκαμε τήν 
θετικήν άπόδειξιν, ήτον είκοσιπενταετής.

Έν τούτοις ή υγεία τοϋ νέου σοφού ήλλοιοϋτο άπδ ήμέρας 
είς ήμέραν καί άπεφάσισε νά υττάγτρεις Port-Royal, δπου μία 
άπδ τάς άδελφάς του ήτο μοναχή. ‘Η οικογένεια αϋτη έπίση- 
μος έύεκα τών μεγάλων άνδρών τούς όποιους παρήγαγε, Λαν- 
σελότου, Άρνώ, Νικολάου καί τόσων άλλων, έχρειάζετο άν
θρωπον μέ ευφυΐαν διάνα υποστήριξή διά τοϋ καλάμου του 
θρησκευτικήν πάλην διεγερθεΐσαν μεταξύ αυτών και τών ’Ιη
σουιτών. ‘ΟΠασχάλης έγραψε τότε τάς επιστολής, αϊτινες θαυ
μάζονται ώς άριστουργήματα γαλλικής πεζογραφίας έκείνης 
τής έποχής.

Έν δυστύχημα ίπελθδν εις τδν Πασχάλην τδ 1 654 κατέ- 
στρεψεν έξ ολοκλήρου τήν υγείαν του. ‘Γπήγε νά περιδια- 
βάση κατά τήν συνήθειάν του είς τήν γέφυραν τοϋ Νέλλυ έπί 
τεθρίππου οχήματος· πάραυτα οί δύο ίπποι άφηνίασαν 
και ώρμησαν είς τδν Σηκουάναν. Ευτυχώς ό κλονισμός έ- 
θραυσε τούς ρυτήρας'καί ή άμαξα έσταμάτησεν έπί τής όχθης 
τοϋ κρημνού. ‘II ταραχή έπροξένησέν είς τδν Πασχάλην μα
κράν λειποθυμίαν καί ό έγκεφαλός του τόσον έταράχθη,ώστε ή 
ένθύμησις τοϋ συμβάντος τούτου τδν έτάραττεν άδιακόπως έν 
τώ μέσω τών συνεχών άϋπνιών του. Ένόμιζε πάντοτε δτι 
βλέπει είς τά άριστερά του άβυσσον κα'ι έθετεν εν κάθισμα διά. 
ν’ άσφαλισθή. Ό Πασχάλης ήτον ευλαβέστατος’ διήλθε τά 
τελευταία έτη τής ζωή; του είς έλεημοσύνας καί προσευ- 
χάς’ διά τής διαθήκης του έκληροδότησεν είς τούς πτωχού; 
τδ πλεϊστον μέρος τής περιουσίας του. Άπέθανε τδ 1 688 είς 
ηλικίαν τριάκοντα έννέα έτών, άφήσας τάς έπιστημονικάς 
πραγματείας του, τάς έπιστολάς του καί μίαν συλλογήν σκέ
ψεων, αϊτινες εΐνε τεμάχια ενός μεγάλου συγγράμματος, τδ 
όποιον προητοίμαζεν.

(Εκ τοϋ Γαλλικού ύπό ΕΓΓΛΩΤΤΙΔΣ ΓΡΒΓΟΡΙΑΔΟΓ.)

Τό έλαίόδενδρον. 
, ,

Τό ελαιόδενδρον εινε εν έκ τών περιφημοτέρων δένδοων τής 
αρχαιότητας. Οί ποιηταί έξύμνησαν αυτό, οί ιστορικοί διέ- 
λαβον περί αυτοϋ είς τά χρονικά των τά φύλλα του πεπλεγ- 
μένα έν είδει στεφάνης, ένεχαράτ-τοντο έπί πολλών μεταλ
λίων, και οί κλάδοι του, εμβλήματα τής ειρήνης, άναφαί- 
νονται είς τά άνάγλυφα τών άρχαιοτέρων μνημείων. Ούδέ 
υπάρχει αμφιβολία δτι άνεγνωρίσθη αυτό καθ’ δλας τάς επο
χής ως τδ προνομιοϋχον δένδρον τοσούτων τιμών κα'ι μάλ
λον ειπεΐν άντικείμενον ειδικής λατρείας’ τδ άγαπητόν τοϋτο 
δένδρον οφείλει τήν εαυτού ευτυχίαν είς έκεΐνο τδ γλυκύ και 

καθαρόν έλαιον τδ άπορρέον έκ τοΰ πιεΓομένου καρπού του· καί 
τοϋ όποιου έγένετο άπδ τών άρχαιοτάτων αιώνων μεγίστη 
χρήσις.

Τδ έλαιον τούτο ήτο μάλιστα έπί πολύν καιρόν τδ μόνον 
γνωστόν παρά τοις άνθρώποις. οί όποιοι έχεον αύτδ έπί νεκρι
κών πυρών και τδ προσέφερ ον ολοκαύτωμα εις τδν Κύοιον. 
Άπεικόνιζεν αύτό χαρακτήρα τινά άγιότητος επί τοϋ μετώπου· 
τοϋ ποντίφικος καί ήλείφοντο μέ αύτδ άπ’ άρχής τής συστά- 
σεως τών μοναρχιών, ώς καί, σήμερον οί βασιλείς, καθ’ ήν 
στιγμήν έλήμβανον τδ διάδημα. Είς τήν Ρώμην οι άθληταί 
έτριβον μέ τδ έλαιον τά ισχυρά αύτών μέλη καί τήν συνήθειαν 
ταύτην έμιμοΰντο δλοι σχεδόν οί πολΐται έξεργόμενοι τών 
λουτρών. Έντεύθεν ή δαπάνη τοϋ έλαίου, ήτο τόσον σημαν
τική, ώστε οί άγορανόμοι, οί όποιοι ένεθάρρυνον δι’άνταμοι- 
βών τήν καλλιέργειαν τοϋ δένδρου τούτου, έτιμώρουν μέ αύ- 
στηροτάτας ποινάς εκείνον δστις ήθελε κόώει εν δένδοον άνευ 
προηγουμένης άδειας τής άρχής. Σήμερον τά έλαιόδενδρα προ
στατεύονται άπδ τούς ίδιους νόμους, οί όποιοι υπερασπίζονται 
πάσαν άλλην ιδιοκτησίαν κα'ι τδ μέγα κέρδος δπερ έξάγεταΐ- 
άπδ αύτά άρκεΐ πρδς έμψύχωσίν τής καλλιεογείας.

Τδ δένδρον τοϋτο έλαβεν αρχήν έν ’Ασία. Άπδ ταύτην 
τήν ήπειρον τήν τόσον πλουσίαν ώραίων καί πολυτίμων προ
ϊόντων διεκλαδώθη, έν πρώτοις, είς τήν ’Αφρικήν, έπειτα 
είς δλας τάς μεσημβρινής έπαρχίας τής Γαλλίας καί τής 
’Ιταλίας, καί τδ έλαιον, τδ όποιον ένταϋθα κατασκευάζεται, 
χαίρει είς τδ έμπόριον μεγίστην φήμην. Τοϋτο εινε άλλωςτε 
τδ μόνον καλδν τδ όποιον δύναται τις νά περιμένη άπδ τδ δέν
δρον, περί ού ομιλοΰμεν, τδ όποιον, ώς πάντες γιγνώσκουσι, 
δέν διακρίνεται ούτε διά τήν κομψότητα τοϋ: κορμούς ούτε διά 
τήν άφθονίαν καί διά τδ κάλλος τώνφύλλων. 10 κορμός ει'<ε 
χαμηλός καί ένδεδυμένος μέ τραχύν φλοιόν, δλον έγκεχα- 
ραγμένον μέ βαθείας τομάς ή ρήγματα’ οί κλάδοι του εΐνε 
συνεστραμμένοι καί ολίγον κομψοί’ τά φύλλα παρουσιάζουν 
πράσινον χλωμόν καί μελαγχολικόν ’ τά άνθη αύτού δέν έχου- 
σιν ούτε ώραιότητα ούτε οσμήν. "Οταν ήνε πράσινος, ό καο- 
πδς τής έλαίας περικλείει χυμόν πικρότατον καί δυσάρεστου’ 
άλλ’ όταν ωριμάση, δέν στερείται εύχαρίστου τινδς γεύσεως. 
Μόλα’ταϋτα έκ τούτου τοϋ καρπού άποοοέει έκεΐνο τδ έλαιον, 
τόσον καθαρόν πολύτιμον καί ωφέλιμον εις τδν άνθρωπον, [ό 
οποίος τδ συγκατατάττει ήδη μεταξύ τών άναγκαιοτέρων 
πραγμάτων τής ύπάρξεώς του!

‘Η συνήθεια τοϋ νά μεταδίδωσιν είς τδν καρπόν τοϋ έλαι- 
οδένδρου διά [αρμοδίων προπαρασκευών σχεδόν πάντοτε ά- 
πλουστάτων, αί όποΐαι έφθασαν μέ μικράν μεταβολήν, μέ- 
χρις ήμών, γεϋσιν τινά, ή όποια νά κάμη αύτδν εύάρεστον 
είς τήν γεϋσιν, άναβαίνει είς τάς πλέον άπομεμακρυσμένας 
ιστορικής έποχής. Τοιαϋται προετοιμασία! συνίστανται ποδ 
πάντων είς τδ νά κρατώσι αύτδν τδν κορμόν έπί τινα χρόνον, 
βεβυθισμένον είς ψυχρόν ύδωρ, ούδετερούμενον διά τής έγ- 
χύσεως θαλασσίου άλατος. Τινές προσθέτουσι προσέτι καί 

τινα άρωματικά φυτά. Οί άρχαΐοι έβύθιζον τάς έλαίας εις 
βραστόν ύδωρ, εις δέ τήν Ανατολήν άπ’ έναντίας σκεπάζοντας 
μέ τδ άλας, εως ού ή αλμυρά αΰτη ούσία είσχωρήση είς (τδν 
ελαιώδη χυμόν. Χωρίς τών προπαρασκευών τούτων, άδύνατον 
ήθελεν εΐσθαι ή χρήσις τοϋ καρπού τοϋ έλαιοδένδρου, εκτός 
ένδς μόνου είδους γνωστού ύπδ τδ όνομα γλυκείας έλαίας, 
καλλιεργουμένου άποκλειστικώς εις μεσημβρινήν πεδιάδα τοϋ 
πρώην βασιλείου τής Νεαπόλεως, πλησίον τής Τάραντος.

Τδ έλαιόδενδοον ριζοβολεΐ εΐε όποιανδήποτε έδαφος καί εις 
τδ χειρότερον, άρκεΐ μόνον νά μή ήνε βαλτώδε;’ άλλά τοϋτο 
άπαιτεΐ περιστάσεις είδικάς. ‘Η ταχύτατη μετάβασις άπδ 
τήν ζέστην είς τδ ψύχος ζημιόνει τήν βλάστησίν του, καί 
ή ξηρασία τδ καταστρέφει’ άπαιτεΐ λοιπόν κλίμα εύκραές. 
Κατώρθωσαν μόλα ταΰτα νά τδ καλλιεργήσωσι καί εις τάς 
άρκτικάς χώρας, άλλ’ ούδένα καρπόν παράγει ή καί έάν 
ποτέ παράγη τινά, ούτος δέν ώριμάζει ποτέ. Πρδ πάντων 
δταν ό καρπός άρχίζη νά μαυρίζη, καί ό ελάχιστος πάγο, 
δύναται νά τδν βλάψη. Ήρκεσε πολλάκις μία μόνη νύξ νά 
καταστρέψη ολοκλήρους φυτείας.

Τδ ελαιόδενδρον παρουσιάζει τδ αύτδ φαινόμενου τής πορτο- 
•καλέας, ή οποία δέν καρποφορεί ειμή κατά διετίαν, έκτος έάν 
συνάξωσι τούς καρπούς κατά τδν Νοέμβριον μήνα. Τοϋτο 
προσφέρει τδ μέσον διά τοϋ όποιου έξάγεται έλαιον έκλεκτό- 
τερον καί καθαρώτερον τδ έλαιον τής ΑΪΧ, πλησίον τής Μασ
σαλίας π. χ. οφείλει είς τήν μέθοδον ταύτην τήν μεγάλην 
αύτοΰ υπεροχήν, ή όποια τδ διακρίνει’ άλλά τδ σύστημα τούτο 
δέν εΐνε γενικόν, διότι αί ώριμαι έλαΐαι δίδουσιν υγρόν πολύ 
άφθονώτερον.

Τδ έλαιον_ τδ έκρέον δια τής απλής πιέσεως, άνευ τοϋ ζέ- 
οντος^ υδατος, εΐνε τδ καλλίτερου, τδ όποιον έν γένει διακρί- 
νεται ύπδ τδ όνομα παρθενικδν έλαιον.

‘Η καλλιέργεια τοϋ έλαιοδένδρου εΐνε έκ τών άπλουστέρων 
καί ολίγος φροντίδας άπαιτεΐ. Άρκεΐ νά τδ καθαρίζη τις άπδ 
τούς ξηρούς κλάδους καί νά κόπτη αύτδ μετά μεγίστης με- 
τριότητος καί μόνον οσον άρκεΐ πρδς διευκόλυνσιν τής κυκλο
φορίας τοϋ άέρος μεταξύ των κλάδων.

Δέν ύπάρχει είς τον κόσμον δένδρον τδ όποιον νά διαδίδε
ται μέ μεγαλειτέραν ευκολίαν, είτε διά καταβολάδων είτε δι’έμ- 
βολάδος είτε διά μεταφυτεύσεως’ καί εΐνε ίσως τδ μόνον 
δένδρον τό όποιον κατέχει είς μέγαν βαθμόν, τήν δύναμιν τής 
άναβλαστήσεως. Οταν διά αιτίαν οίανδήποτε ό κορμός καί οί 
κλάδοι αυτού φθείρωνται, έκεΐνο πάλιν άναζή έπί τών ιδίων 
ριζών, καί φαίνεται ταχέως τδ έδαφος κεκαλυμμένον μέ νέας 
παραφυάδας πλήρεις νεότητος καί δυνάμεως. 1Η φυσική αΰτη 
ίδιότης της άναβλαστήσεως έπί τών ιδίων ριζών εΐνε κοινή είς 
τινα δένδρα’ άλλά τδ έλαιόδενδρον έχει άλλην ζωήν, ή όποια 
παριστάνει αληθές θαύμα’ διότι τεμάχιον φλοιού χωθέν έντος 
τής γής, παράγει μετά τεσσαράκοντα δύο ήμέρας, νέας πα
ραφυάδας καί νέας ρίζας !

Μόνον μετά δέκα ή δώδεκα έτη νέου έλαιόδενδρον καλλιερ

γηθώ έντδς φυτωρείου αρχίζει νά καρποφορή, άλλά μετά 
τριάκοντα έττ περιμένεται άρκετδς καρπός.

Αύξάνει λοιπόν, μέ άξιοπαρατήρητον βραδύτητα, άλλά 
πρδς άνταμοιβήν οί φυσιολόγοι συμφωνοϋσι λέγοντες οτι τδ 
δένδρον τοϋτο δύναται νά ζήση πέντε ή ές αιώνας, καί δτι 
παρετηρήθησαν έλαιόδενδρά τινα έχοντα εξήκοντα ποδών ύψος 
καί πάγος δεκαοκτώ.

Τδ ξύλον τοΰ έλαιοδένδρου εΐνε σκληρόν καί συμπαγές, καί 
έπιδεικτικδν στιλπνοτάτης λειότητος. Ήδύνατο ό άνθρωπος νά 
τδ μεταχειρίζεται είς τάς ξυλουργικός τέχνας, εάν ή άποτομή 
τόσου πολυτίμου κορμού δέν ήθελεν εΐσθαι άδίκημα κατά τής 
παραγωγικής αύτού φύσεως.

Δέν ύπάρχει ίσως τόπος είς όλην τήν γήν, δπου τά έλαιό
δενδρα κατά άναλογίαν νά άφθονώσι καί θάλλωσι τόσον δσον 
είς τδν άσφαλέστατον καί ώραιότατον κόλπον τής Μιτυλήνης, 
τδν όποιον διά τοϋτο οί θαλασσοπόροι ονομάζουσι λιμένα τών 
έλαιώνων «porto oliveto».

(’Εκ τοΰ ’Ιταλικού ύπδ ΘΡ. ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΓΑΟΓ )

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ.
* Poeta nascitur non fit.»

«‘Ο Ποιητής γεννάται δέν γίνεται» λέγει ό ‘Ωράτιος, ο πε
ρίφημος λατΐνος ποιητής, ό φίλος τοΰ Αύγούστου καί τοΰ Μαι
κήνα, οΰς καί έκολάκευσεν, ώς δ ήμέτερος Πίνδαρος τούς τυ
ράννους τών Συρακουσών. Διά τών λέξεων τούτων τί δ αρα 
έννοεΐ ό λατΐνος ποιητής; Μήπως οί κανόνες τής. ποιησεως 
καί οί τής στιχουργίας δέν διδάσκονται ύπδ τής τέχνης, δέν 
αποκτώνται ύπδ τής σπουδής ; Ναί. Ούδέν τδ κωλύον όπως 
τις άποκτήση τήν έπιτηδειότητα τοϋ έκφράζειν τάς ιδέας του 
εύρύθμως καί έμμέτρως συντάσσειν αύτάς' Άλλά, καίτοι 
τούτου εϋχερώς ίσως ύπδ τής μελέτης προσλαμβανομένου, 
ούδέποτε δυνήσεταί τις άποκτήσαι τήν εύγενή καί τολμηράν, 
τήν έξοχου καί σταθερήν, μεταφορικήν έκείνην στροφήν το 
λόγου’ τήν δύναμιν, τδ ΰψος τών ιδεών, τήν ποιητικήν μα
νίαν, τήν ψυχικήν έκείνην παραφοράν, μέρη άπαντα συστα
τικά έξοχου ποιητικής διανοίας. Έν τφ φωτί τών ποιημάτων 
τοϋ ‘Ομήρου, τοϋ Βιργιλίου, τοΰ Μίλτωνος καί Σακεσπήρου, 
τοϋ Δάντου, τοϋ Τάσσου, τοϋ Ρακίνα καί Κορνηλίου, θεωρή
σατε τήν ποίησιν καί δικαιώσατε τδν'Ωράτιον λέγοντα «Poeta 
nascitur non fit».

Όφείλομεν δθεν ΐνα διαιρέσωμεν τήν ποίησιν εις δύο τά - 
ξεΐς’ τήν μέν φέρουσαν τδν τίτλον στιχουργίας, τήν δ’ έτέραν 
τδν καθαυτό τίτλον ποιήσεως. Καί ούτως ή ποίησις καί η στι
χουργία είσί δύο τέχναι πάντη διάφοροι. Ή αύτή διάστασις, 
ή μεταξύ γραμματικής καί ρητορικής, ενυπάρχει έν τή τέχνη 
τοϋ απλώς στιχουργεΐν καί τή τοϋ ποιήματα έπινοεΐν καί 
συγγράφειν.

Ό αληθώς ποιητής κίκτηται ίδιον πλεονέκτημα. Οί στίχοι,
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αί λέξεις του είσι φαντασίας συρροή, διαφέρουσα-ού μόνον κατά 
τύπον, ου μόνον κατά ρυθμόν, άλλά κατ’ ουσίαν κα'ι κατά 
φύσιν άπό παντός λόγου πεζοϋ. Αί φράσεις αύτοΰ δύναντα’· 
ΐνα ώσιν άλληγορικαί, άλλά τό θέμα τών ποιημάτων του ού
δόλως άπέχον μακράν άφ’ ήμών, ούδόλως μετεωρίζεται έπί 
νεφελών, ούδ’ έπί σκηνογραφημάτων άπωτάτων καί άνεφί- 
κτων χωρών. Ό άληθώς ποιητής δέν καταπολεμεί τάς πραγ
ματικότητας τοϋ βίου. Δέν ποιείται χρήσιν γλώσσης άλλο- 
κότου ή τερατώδους. ‘Η ποίησις αύτοΰ εινε μέν εΐδός τι ιδιαι
τέρας τέχνης μυστηριώδους, άλλ’ ούδέν έν αύτή αύτόχρημα 
μυστηριώδες ή δλως άνεξιχνίαστον. Είνε αύτός ό τρόπος δι’ οΰ 
καϊ μόνου ή άνθρωπίνη φύσις ήθελεν έκφρασθή. ’Αναγγέλλει 
ήμϊν πάν δ,τι ήδη ένυπάρχει έν ταίς καρδίαις ήμών. ‘Ομι- 
λεϊ πρός τόν κοινόν νοϋν άπάσης τής οικουμένης. Αί σκιοφω- 
τειναϊ περιγραφαί, αί πομπώδεις άπεικασίαι, αί χωρογραφι- 
καί αποχρώσεις, αί λαμπρα'ι άπόψεις, αί νοεραί καί εύάρε- 
στοι όπτασίαι, ώς έπίσης καί αί θλιβεραϊ καί ζοφερα'ί παθογρα- 
φίαι τής ποιήσεως ταύτης είσίν αύτό τό άπαύγασμα τής 
ωραίας καί ίεράς ή τής τεθλιμμένης καί σκιεράς φύσεως τής 
έν ήμϊν αύτοίς. ’Ιδού κα'ι τά εύγενέστατα αύτής προϊόντα : 
— ‘Ομήρου Ίλιάς, Βιργιλίου Αίνειάς, Σακεσπήρου Hamlet 
καί Lear. "Απασα ή οικουμένη ένόησεν αυτά. Πεπαιδευμένοι 
καί αμαθείς, ιδιώται καί πολυπράγμονες, απασα έν γένει ή 
τών άνθρώπων όμάς. Καί διατί; Διότι ό άληθής ποιητής 
καλώς έννοών τά τοϋ βίου καί συμπάσχων, άνάγει αύτά είς 
φως. Δεινές σπουδαστής τής άνθρωπίνης φύσεως, γινώσκει 
τά διάβορα αισθήματα τά έν τή καρδία διεγειρόμενα καί τά 
έν αύτή διάφορα πάθη τά έναλλάξ συνασπιζόμενα ή άλλήλοις 
συγκρουόμενα. Γινώσκει άπάσας τάς άνάγκας, τάς θλίψεις καί 
τάς εύθυμίας τής ψυχής ώς καί τούς πολυτλήμονας άγώνας, 
τάς έξοχωτέρας τάσεις, τάς. ήδυτέρας έλπίδας ή ζοφερωτέρας 
άποτυχίας αύτής. Είδήμων τούτων πάντων όμιλεϊ τήν κα
θαυτό διάλεκτον τής άνθρωπίνου διανοίας, τήν άληθή πνοήν 
τής έν ήμϊν φωνής.

’Αλλά καί τοι ή άληθής ποίησις, δργανον ούσα τών εύγε- 
νεστέρων και άβροτέρων ιδεών καί αισθημάτων, κατέχει τόν 
ύπατον βαθμόν τής καλλονής και ώριμότητος, κατά δεύτερον 
λόγον παρίσταται ήμϊν καί ό δεύτερος κλάδος τής ποιήσεως 
μάλλον τοϋ πρώτου ποικιλόμορφος, ευρύς καί ένδιαφέρων, 
δστις, συμπεριλαμβάνων ένίοτε μελωδίας άγχινουστέρας κα'ι 
έντελεστέρας καί δημοτικώτερος ούτως είπείν άναδεικνύμενος, 
άντανακλά άπ εύθείας τόν χαρακτήρα καί τό πνεϋμα τοϋ εις § 
άνήκει έθνους.

Διέλθετε τά δημοτικά άσματα τών] καθ’ ήμάς ‘Ελλήνων, 
τά θούρια τοϋ Ρήγα, τάς ιρλανδικός μελωδίας τοϋ Μούρ, καί 
τάς φδάς τοϋ Βερεγγέρου. Ποιήματα φαντασίας μυθοδραματι- 
κής, ιστορικής καί οικιακής, όπόσον φαίνονται άναπνέοντα τόν 
αέρα τών ιδίων έκαστου χωρών I Γνωστά εισί κα'ι αισθητά 
παντί "Ελληνι, Γάλλιο καί ’Ιρλανδφ. Καί ποϋ αύτά δέν ψάλ
λονται ; ’Εν τώ ύψηρεφεϊ καί σκιόεντι μεγάρω ώς καί έν τή 

πενιχρά καί ταπεινή χαλύβη τίνος τά χείλη δέν συνεστάλη- 
σαν, ή αί καρδίαι δέν συνεκινήθησαν, δτε ό ήχος αύτών, ότέ 
μέν θελκτικός και άρειμάνιος, ότέ δέ φαιδρός καί συμπαθητι
κός ένέπλησε τάς άκοάς ; Οί ποιηταί οΰτοι δεικνύουσι τοσαύτην 
στιχουργικήν ευστροφίαν, τοιαύτην τρυφερότητα έν τή λύπη 
τοιαύτην δέ καθαράν τε καί ήδεϊαν έκστασιν έν τή χαρά αύ
τών, θρηνοϋσι μετά τοσούτφ άληθώς συμπασχούσης καρδίας, 
καί μειδιώσι μετά τοσούτφ άνεπιτηδεύτου φαιδρότητος, ώστε 
έφελκύουσι σταθερώς τήν προσοχήν καί τήν συμπάθειαν τών 
άκροαζομένων τήν αρμονίαν αύτών.

Οί Ομηροι και οί Βιργίλιοι, οί Σακεσπήροι κα'ι οί Μίλτωνες, 
διαπρέπουν κυλιόμενοι, ώς ποταμοί μεγάλοι κα'ι ορμητικοί, διά 
τοϋ εδάφους τής διανοίας, συνεπάγοντες στόλους έμπόρων κα'ι 
άγρευτάς μαργαριτών έπ'ι τών κυμάτων αύτών, άλλ’ούχ ήτ- 
τον καί έπ'ι τών μικρών τούτων Βωκλουσίων πηγών προ- 
σηλοΰνται τά βλέμματα ήμών. Ούσαι καί αυται τής φύσεως 
προϊόν, καί διά ρεύματος άφθονου έκ τής διανοίας έπίσης άνα- 
βλύζουσαι, μετά θυμηδίας πολλάκις ό οδοιπόρος σταματά ΐνα 
πίη έκ τοϋ καθαρό ϋ υδατος κα'ι ρεμβάση μεταξύ τών βράχων 
καί τών δασών αύτών.

‘Η ποίησις τών γυναικών διαφέρει ούσιωδώς άπό τής τών 
άνδρών ώ; έκ τοϋ μελαγχολικοϋ καί θλιβερού ήχου τών ωδών 
αύτής. Φαίνεται δτι τήν ώραν’ίκαθ’ήν ή λύπη καταπιέζει τάς 
διανοητικός αύτών δυνάμεις έπικαλοϋνται έτέραν τινα δύναμιν 
άγνωστον τέως πρός αύτάς. Τήν δύναμιν τοϋ περιστέλλειν ή 
μάλλον καταβάλλειν τήν λύπην ταύτην διά τής λίαν εύαρέστου 
καί τερπνοτάτης μορφής τής ποιήσεως καί μουσικής. ‘Η πε
ρίφημος λεσβία Σαμπφώ, κα'ι έκ τών νεωτέρων ή γαλλ'ις 
Δεζουλιέρ καί ή άγγλίς Hemans μαρτυροϋσι περί τούτου.

Έξ δλων δέ τών χωρών ή ’Ιταλία φαίνεται γή διά τήν ποί- 
ησιν προωρισμένη. θαυμαστά φαινόμενα ένυπάρχουσιν έπ'ι τοϋ 
ίστορικοϋ εδάφους αύτής. Πας λίθος κέκτηται έν αύτή τούς 
ποιητικούς αύτοΰ συνδυασμούς, καί τό λυκαυγές, τής εσπέρας 
άπασχολεϊ μάλλον τό πνεϋμα ή τό δμμα τοϋ θεατοΰ. Επϊ 
τοϋ άέρος έκεϊ ήδέως διαπνέει, κατά πάντα τόπον καί κατά 
πάσαν διάλεκτον ή τερπνή καί ιλαρά μουσική τής ποικιλόμορ
φου ποιήσεως αύτής.—Αί φδαί τοϋ Πετράρχου, τά πορθμικά 
άσμάτα τοϋ Βωκακκίου καί αί τοϋ Τάσσου μεγαλοπρεπείς στρο- 
φαί. Άλλά καί οί ’Ιταλοί, έκ φύσεως ποιητικοί, μεγίστην 
διατηροϋσιν οικειότητα πρός τούς μεγίστους τής ποιήσεως 
μουσηγέτας αύτών. ‘Ο Δάντης καί ό Πετράρχης,δ Τάσσος καί 
ό Άρίοστος γνωστοί είσίν ού μόνον έν τοϊς άνακτόροις καί έν 
ταίς αίθούσαις τών λογιών καί πλουσίων άνδρών, αλλ’ αί χα- 
ρίεσσαι ώδα'ι αύτών φύονται ύπό τε τών γονδολιέρων τής Βενε
τίας, τών θυρωρών τής Φλωρεντίας καί τών Καρβοναρων τής 
Νεαπόλεως.

"Εκαστος ήμών θέλει βεβαίως έκφέρει μειδίαμα άπιστίαςπρός 
τούς περί τοϋ Όρφέως μύθους τών αρχαίων, τιθασσεύοντος δή
θεν τά άγρια θηρία, καϊ τοϋ Άμφίωνος, τέίχη άνεγείροντος. διά 
τών θελκτικών ήχων τής μουσικής αύτών. Άλλ’ έν τή’Ιταλία

έτι σωζομένην λατινικήν έπιγραφήν τήν υπο τοΰ ίδιου ποιη- 
τοϋ άνωθι τής θύρας έγκεχαραγμένην. ‘Η Φερράρα, ή νυν 
άσήμαντος καϊ μεμονωμένη, τά τής Λήθης υδατα ήθελε δια
πλέει, άν έν αύτή ό Άριόστος δέν έτόνιζε τας χορδας τής ποι
ητικής λύρας αύτοΰ. Ταύτό δ' εμελλε συμβήναι και τή πο- 
λει Stratfordon Avon άν δέν καθιεροϋτο δ:ά τής γεννησεως 
καϊ τοϋ έσαε’ι έκεΐσε έπιπνέοντος έξοχου πνεύματος τοϋ Σα

κεσπήρου ποιητοϋ.
ΕΜ. ΓΙΑΝΝΔΚΟΠΟΓΛΟΣ.

παρουσιάζονται καταφανή καϊ θαυμαστά τεκμήρια τοϋ ακατα- 
σχέτου κράτους τής ποιήσεως έπϊ τοϋ λαοϋ τής χωράς ταύτης. 
Έκ τών πολλών άρκούμεθα εις τό επόμενον διήγημα περϊ του 

Άοιόστου ποιητοϋ.
"Οτε ό δούξ τής Φερράρας Άλφόνσος δώρισε τόν Άριόστου 

διοικητήν τής έπαρχίας Garfagnana, οί έν αύτή καϊτά πέ- 
ριξ αύτής λυμαινόμενοι λησταϊ καί κακούργοι μέγαν σεβασμόν 
άπεδείκνυον τώ συγγράφει τοϋ «Μανιώδους Όρλάνδου » (Or
lando furioso, δστις εινε τό αριστούργημα τοϋ Άριόστου, τό 
άπαθανατίσαν τό δνομα αύτοΰ, καί διά τήν σύνθεσιν τοϋ οποίου 
λέγεται δτι έπϊ δλην δεκαετίαν είργάζετο). Καϊ ένφ ούδείς έτε
ρος άρχων, ούτε πολιτικός ούτ’ έκκλησιαστικός, ήδυνήθη ΐνα 
χαλινώση τήν άκάθεκτον θηριωδίαν αύτών, άπαντες οί φαυ- 
λόβιοι οΰτοι έξίσταντο ενώπιον τοϋ ποιητοϋ.

Ό Άριόστος κατφκει είς οχυρόν τι φρούριον, όπόθεν λίαν 
έπικίνδυνον ήτο τό έξέρχεσθαι ανευ σωματοφυλακής, καθοσον, 
ώςείρηται, απασα ή χώρα έπληροϋτο ύπ’ άνδρών καταδιω- 
κομένων, άνεστίων καϊ λωποδυτών, οιτινες, προς υπεκφυγήν 
τής τιμωρίας τοϋ νόμου, έπϊ τών βράχων κα'ι τών ορίων ύπε- 
χρύπτοντο. Πρωίαν τινά ό Άριόστος έξελθών μόνος μακράν τοϋ 
φρουρίου του και παραδεδομένος ων εις ποιητικας μελέτας καϊ 
τούς συνήθεις αύτοΰ ρεμβασμούς, ευρέθη αίφνης περικυκλω
μένος ύπό τών άγριωπών έκείνών κακούργων. Ήθελε βεβαίως 
αύθωρεϊ κακοποιηθή καϊ ίσως καϊ τήν ζωήν αύτοΰ άπολέσει’ 
άλλ’ εϊς έξ αύτών τήν μορφήν τοϋ ποιητοϋ άναγνωρίσας 
άνακράζει αμέσως’ «Παιδιά, σταθήτε 1 Εινε ό Σινιόρ Ά
ριόστος.» ‘Ο άρχιληστής εις τήν κραυγήν ταύτην, τόν 
πίλον έκ τής κεφαλής άφελών καϊ πανευλαβώς τόν αύχένα 
αύτοΰ προσκλίνας άποτείνει τώ ’ Αριόστφ τάς γενναίας ταύ- 
τας λέξεις: «’Επειδή ύμεϊς εϊσθε ό ποιητής τοϋ Μανιώδους 
Όρλάνδου, βεβαιωθήτε δτι ούδείς τών συνεταίρων έμοϋ θά 
σάς κακοποίηση, άλλ’ άπ’ έναντίας θά σάς συνοδεύσωμεν 
πρός άσφάλειαν μέχρι τοϋ φρουρίου σας.» Ουτω δε καϊ επρα- 
ξαν, ύπερε παινοϋντες καϊ έκθειάζοντες καθ οδον τον ποιητην.

Τοιοΰτοι οί ’Ιταλοί άληθεϊς τής ποιήσεως θιασώται, τοιοϋτο 
πάντοτε σέβας πρός τούς εϋνοουμένου; τοϋ Απόλλωνος καϊ τών 

Μουσών διατρέφουσι.
’Αληθώς δέ προσειπεϊν, έξ απάντων τών Ιταλών ποιητών 

ό Άοιόστος ύπήρξεν ό εύδαιμονέστερος. Καϊ ο Δάντης εκέ- 
κτητο πολιτικά προτερήματα, άλλ' ό ζήλος του ούδέποτε άν- 
τημείφθη, ένφ άπ’ έναντίας αί έκδουλεύσεις τοϋ Άριόστου δε
όντως υπό τής πατρίδος αύτοΰ έκτιμηθεϊσαι τφ έχορήγησαν 
τό ρηθέν έξοχον ύπούργημσ. Τίός κεραμέως είς βαθμόν Διοι- 
κητοϋ άνεκλήθη. Πρδς δέ τούτοις οί συμπολϊται αύτοΰ είς 
αύτόν μόνον άπονέμουσι τον στέφανον τής δόξης, χαιρετίζον— 
τες αύτόν ώς πρώτον της Ιταλίας ποιητην , καίτσι η τιμή αυτή 
ύπό τών άλλοδαπών έν γένει τφ Δάντη άπονέμεται. Μέχρι 
τής σήμερον ή μνήμη αύτοΰ καθιερωμένη διατελεϊ. Απέλ— 
θετε είς Φεράρραν,' καϊ θέλετε όδηγηθή εις έπίσκεψιν τοϋ' 
οίκο-υ του ώ; κειμήλιου ιερόν όιατηρουμένου. θέλετε '.δει τήν.

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ» Β'. Τεύχος ΚΒ...

ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ.

Εϊν’ ούρανία εύεργεσία 
Τό έν τφ κόσμφ μεταβλητόν.

Μή κυριεύση άπελπισία
Τόν δυστυχοϋντα ποτέ θνητόν.

I
Τήν ψυχήν μου πικρά θλίψις έπεβάρυνε πρό χρόνων, , 

Καθ’ ήμέραν τροφήν ειχον τής καρδίας μου τόν πόνον. 
Ή χαρά κ’ ή εύθυμία μ’ ειχον άποχαιρετήσει, 
Ή ζωή μου ώς διάττων άστήρ ήν έγγύς νά σβύση, 

"Οτι άστατος φιλία
Ψυχής φίλης ή μεγίστη είς έμέ ήν δυστυχία..

II
Τών άνθρώπων δέν ήγάπων τήν τυρβώδη κοινωνίαν, 

Άλλά σύσκιου έζήτουν καϊ σιγώσαν έρημίαν.
Έκεϊ μόνος άνεπόλουν μετά θλιψεως βαρείας 
Χρόνους ήδη έκλιπόντας, χρόνους εύτυχοϋς φιλίας..

Άλλ’ έκείνη ή φιλία 
Ήδη άστατος φανεϊσα είς έμέ ήν δυστυχία.

Ill
Καϊ πτερόεις άκουσίως τότε- διά τοϋ νοός μου·

Έφερόμην πρός έκεϊνον είς τά πέρατα τοϋ κόσμου. - '
Φεϋ ! δυσαπα-λλάκτως ειχον άπό φιλικής καρδίας,.
Καί μ’ έδίωκε τό φάσμα άναμνήσεως γλυκείας.

’Ώ ! έκείνη ή φιλία
"Αστατος άν δέν υπήρχε, δι’ εμε ην ευτυχίαν

IV
Καϊ είς μάτην πολύν χρόνον καί μέ παλλουσαν καρδίαν- 

’Επερίμενβν νά λάβω έγγραφόν του αγγελίαν. _ 
"Ηδη ώδευον μέ σπεϋδσν είς τον όλεθρόν μου βήμα, 
Δυστυχές ενός άστάτου χαρακτήρος πίπτων θϋμα.

Πλήν, τού Πλάστου φίλον νέον 
Άπσστείλαντός μοι αίφνης, δυστυχής άν είμαι πλέον.

V
Μόνος είς τούς περιπάτους τεθλιμμένος έξηρχομην, 

Χαί ώς «άντασμα τοϋ αδου είςτον κόσμον έφαινόμην.
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Βύθιοι μού άπεσπώντο στεναγμοί έκ της καρδίας 
Κι’ έψιθύριζον τά χείλη άλγεινάς μεμψιμοιρίας.

Άλλ’ άφ’ δτου φίλον νέον
Μοί άπέστειλεν ό Πλάστης, δυστυχής δέν είμαι πλέον.

VI
’Οταν έτρεχεν ό κόσμος χαίρων εις τάς πανηγύρεις, 

Είς άπόγνωσιν μ’ απωθεί ή ζωή μου ή μονήρης.
Εις τά άνθη αναγκαία εΐν’ ή δρόσος τής πρωίας, 
Και τδ νήμα τής ζωής μου κόπτεται άνευ φιλίας.

Άλλ’ άφ’ δτου φίλον νέον
Μοί άπέστειλεν δ Πλάστης, δυστυχής δέν είμαι πλέον.

VII
Φεΰ ! έγόγγυζον ; ό κόσμος πιστών φίλων εΐνε στείρος., 

Κ αί τών φίλων υποσχέσεις καθαρός υπάρχουν λήρος.
Πάς αιών αιώνα άλλον διαδέχεται καί φεύγει, 
Πλήν ολίγα έμοϋ πάντες πιστών φίλων μετρούν ζεύγη.

Άλλ’ άφ’ δτου φίλου νέον 
Μοί άπέστειλεν ό Πλάστης, δυστυχής δέν είμαι πλέον.

VIII
Ό αιών τών ημιθέων, τών ηρώων τοϋ ‘Ομήρου, 

Αρετής πηγή κα'ι δόξης κ’ ενθουσιασμού άπειρου, 
Μόνην παραδίδ’ εις μνήμην ημιθέων άνταξίαν 
Αχιλλέως κα'ι Πατρόκλου τήν άθάνατον φιλίαν.

Άλλ’ άφ’ δτου φίλον νέον 
Μοι άπέστειλεν δ Πλάστης, δέν παραπονούμαι πλέον.

IX
Κα'ι οί χρόνοι τών τυράννων τής δυστήνου Σικελίας 

Μόνον έν’ άθανατίζουν τύπον εύγενούς φιλίας.
Κ’ οί αιώνες τού Φιντίου καί τού Δάμωνος τήν μνείαν 
Θά προβάλλουν πρδς αισχύνην τών ψυχρών εις τήν φιλίαν. 

Πλήν άφ’ δτου φίλον νέον
Μοί άπέστειλεν ό Πλάστης, δέν παραπονούμαι πλέον.

X
Άλλ’ ώ φίλον ήτο, δταν πεπρωμένη στιγμή φθάση 

Νά ύψώνται μεταξύ μας, θάλασσα, βουνά κα'ι δάση1 
Όταν χρόνος πανδαμάτωρ, εχθρός πάσης διαοκείας, 
Συνομόση κ’ εναντίον τής αγνής ήμών φιλίας, 

’Εν τφ μέσω φίλων νέων
Δέν θά λησμονήσης άρα ενα φίλον σου άρχαΐον ;

XI
Τδ άέτειόν σου δμμα τότε πλέον δέν θά βλέπη 

*Οψιν φίλου προσδοκωντος, δέν θ’ άκούης ιοίλου έπη. 
Κ’ έν βραχεί εις λήθην ίσως παραδώσεις τ’ όνομά του— 
Κοινή τύχη παντδς φίλου εις τδν φίλον άοράτου.

Κα'ι ό τάλας φίλου νέου 
Έγκατάλειψιν θρηνήσει, ως έθρήνησεν άρχαίου, 

XII
Οίμοι! διατί πλανώμαι εις πέλαγη δυστυχίας, 

Διατί μαντεύω νέας τής ζωής μου τρικυμίας.
‘Ωσει Εριννΰς χθονία ή προτέρα συμφορά μου

Άπηνώς καταδιώκει πάντοτε τά βήματά μου.
Άλλ’ ή νέα μου φιλία 

Δέν θά εΐνε ώς ή πρώτη άδιάφορος καί κούα.
XIII

‘Ως η μητηρ τά παιδία, ώς ή δονις τά νοσσία 
Περιθάλπει κ- έν άνάγκη πίπτει δι’ αύτά θυσία, 
Ούτως αύτη θέλει τρέφη δι’ έμέ στοργήν μεγάλην, 
Καί δέν θά μ’ έγκαταλείψη έρημον φιλίας πάλιν.

Εις τοιαύτην δέ φιλίαν 
Έγώ πάντοτε προσφέρω καί λατρείαν καί θυσίαν.

ΚΛΕΟΜΒΡΟΤΟΣ.

ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ.

Έ, σείς, οπού σκορπίζετε τά πλούτη ’ς τδν αέρα !
Το χέρι σας τδ άπονο καί άσωτον ’ξαπλώστε

Καί οόστε είς τδν άρρωστο καί ’ς τήν πτωχή μητέρα . . .
’Ελεημοσύνη, χριστιανοί’ ελεημοσύνη δόστε !

Ποιος λέγει, ποιος, δτι αύτά που τώρα σείς πετάτε,
Εινε δικά σας ς . . Δύστυχοι ! αύτδ πού περισσεύει 

Εινε τής χήρας, τ’ ορφανού, καί μή τδ σπαταλάτε . . .
Οποίος τά πλούτη του σκορπφ, άπ’τούς φτωχούς τά κλέβει!

’Ελεημοσύνη, χριστιανοί’ άδέλφοα, έλεημοσύνη,
Λίγο ψωμί γΐά τδ φτωχό καί λίγη καλοσύνη ! ,

Συλλογισθήτε, είς αύτήν τήν ώραν γυμνωμένα
Πόσα παιδάκια κρυόνουνε, πόσα μικρά πεινούνε’ 

Πόσα δέν έχουνε γιατρό καί γιατρικό κανένα !
Άλοίμονον είς ταίς καρδιαΐς πού σήμερα γελούνε . . .

Αχ! δόστε ενα φόρεμα ’ς τδν γέροντα πού κρυόνει,
Λίγο ψωμί μ’ ένα γλυκό χαμόγελο ’ς τδ ξένο, 

°Ένα ραβδί είς τδν τυφλό πού στδ σκοτάδι λυόνει, 
Κ’ ένα παιχνίδι στδ παιδί τδ παραπονεμένο !

’Ελεημοσύνη, χριστιανοί’ άδέλφία, ελεημοσύνη’
Χαρά ’ς έκείνη τήν καρδιά πού τδ ψωμάκι δίνει !

Συλλογισθήτε είς αύτήν τήν ίδια ώρα πόσοι,
Χωρίς νά θέλουνε, κακό στδν νού τους μελετάνε . . .

Τί εύκολα πού ήμπορεΐ κανείς νά τους γλυτώση, 
Μ αύτά όποϋ τά χέρια σας έδώ κ’ έκεΐ πετάνε !

Πόσα κορίτσι’ άγγελικά τήν ώρ’ αύτή μέ τρόμο,
Γεμάτα φρίκη κ’έντροπή, ώσάν άρνίά νοίασμένα, 

Στής αμαρτίας κλαίοντας πηγαίνουνε τδ δρόμο,
Γιατί δέν έχουν τδ ψωμί τής μάνας τά καύμένα ! . . .

Έλεημοσύνη, χριστιανοί, αδέλφια, έλεημοσύνη’
Χαρίσετέ τους τήν τιμήν πριν τδ κακό νά γίνη . ,

Τά έλαφρά μεταξωτά καί τδ μαργαριτάρι,
Όπού τά πλούτη σήμερα καί ή σπατάλη δίνει, 

Δέν έχουν τόση εύμορφίά, δέν έχουν τόσηχάρι.
Δέν εΐνε εύμορφώτερα άπ’ τήν έλεημοσύνη !

Πόσοι χαρίζουν σήμερα ’ς ανθρώπους πού μισούνε
Γιά νά φαντάζουν μοναχά καί νά φανούνε μόνο ....

Καί τά φτωχά τ αδέλφια τους άφίνουν νά χαθούνε.
Αύτοί νά μή γελάσουνε είς τδν καινούργιο χρόνο. . . 

Έλεημοσύνη, χριστιανοί’ αδέλφια, έλεημοσύνη’
Πολλά χαρίζει δ Θεδς ’ς έκεϊνον όπού δίνει 1 . . .

ΑΧΙΛ. ΠΑΡΑΣΧΟΣ.

Λ.ΟΓΙΔΡΙΟ Ν
άπαγγελθέν χατά τά έγχαίνια τοϋ έν Σεβδίκιοι 

Παρθεναγωγείου
υπό τοϋ διδασκάλου Κ. Ί ω ά ν. Κωνσταντινίοου.

Ό Σωκράτης, περιφερόμενός ποτέ είς τάς ’Αθήνας, προέ- 
τρεπε καί ένα έκαστον ιδίως καί πάντας εν γένει είς τήν τής ψυ
χής έπιμέλειαν. «Ψυχής έπιμελητέον, ώ άνορες Αθηναίοι.»

Τούτο δ Σ’ προέτρεπεν είς πάντας ! τοϋτο δ Σ. συνίσττ 
είς πάντας ! τούτο ήτο τδ έργον τοϋ Σ. ή επιμελεια τής ψυ
χής ! « Ψυχής έπιμελητέον, ώ άνδρες Αθηναίοι !»

Καί πολλήν αύτφ συγγνώμην έχω’ διότι ψυχή ημελη- 
μένη, ψυχή άδίδακτος, ψυχή αμαθής καί απαίδευτος δυσ- 

κόλως δύναται’ νά καθυποτάξη τά βίαια καί άλογα πάθη, τα 
όποια εΐνε έμφυτα είς τήν φύσιν τοϋ ανθρώπου, καί να προβή 
είς έργα σπουδαία καί άξια τού προορισμού της.

Έν τοσούτφ δμολογω χάριτας ού τάς τυχούσα; πρδς τδν 
θεόν, βλέπων δτι τδ πνεύμα του τόπου πρδ πολλού ήδη ένό- 
ησεν δτι ή περί τήν ψυχήν έπιμέλεια εΐνε ή υποταγή τού χεί- 
ρονος είς τδ κρεΐττον, πρόοδος είς τδν πολιτισμόν καί βαθμόν 
διακεκριμένος είς τδν κοινωνικόν βίον.

Οτι δέ τούτο δέν εΐνε κολακεία, άπόδειξις υπάρχει τδ άρ- 
τίως παρ’ ήμΐν άνεγερθέν παρθεναγωγεΐον, έν φ τδ αντί
στοιχον τού άνδρός έκπαιδευόμενον καί διανοητικώς άναπτυσ- 
σόμε/ον, θάέγκαινίση είς ήλικίαν οψιαιτέραν νέαν άντί τής 
παλαιάς, καινήν εν τφ τόπφ ζωήν, διά τή; όποιας τδ κοινωνι
κόν σώμα άμφισκελώς και εύθυβόλως προβαϊνον, θά βαδίση 
όδδν δλως άντίθετον τής προτέρας.

Τοϋτο τδ της παρθεναγωγίας καθίδρυμα έκαστος βλέπων, 
κατανοεί τόν πόθον ύμών περί τά ιερά γράμματα, τά όποια 
κατά τόν ’Απόστολον δύνανται νά σάς σοφίσουν διότι, κατά 
τόν αύτόν ’Απόστολον, σοφία πρέπει εις Έλληνας. «Έλλη
νες σοφίαν ζητούσι.»

Καί ύμεΐς άπόγονοι ‘Ελλήνων, καί ταύτά καί δμοια εκεί— 
νοις φρονούντες, άδύνατόν, άδύνατόν ήτο νά μή άντιποιηθήτε 
παιδείας, ήτις κατά τόν Σολομώντα εΐνε κτήμα καί θησαυ
ρόςΑναφαίρετος είς τόν κεκτημένον.

Τοσαΰτα είπών περιττόν νομίζω ν’ άναπτύσσω λόγον αν- 
τλούμενον έκ τής άδυναμίας μου κα'ι πολλφ τής πραγματικής 
άξίας άπολειπόμενον, καί υποχωρώ είς παΐδα εγκωμιαστήν, 
δστις θάϊσάς έπαινέση, δέν άμφιβάλλω, κάλλιον εμού 1

Ή φύσις ε’ς μέν τά πάθη τών άλλων έθνών έθετο όρια’ τά 
δέ τών * Ελλήνων, εύλαβουμένη δήθεν, άφήκεν άπεριόριστα ! 
Μήτηο τό πάλαι έγχειρίζουσα τήν άσπίδα είς τόν υιόν της, 
έλεγεν «"Η τάν, ή έπί τάν». ‘Ο Πιττακός, κατά τήν άνα- 
φοράν τού Λαερτίου, έν τοίς μάλιστα ύπδ τών Μιτυληναίων 
τιμηθείς καί βασιλεύς ύπ’ αύτών άναγορευθείς, κατέθετο. μετά 
τριετεΐς ύπέρ τής πολιτείας άγώνας, οΐκοθεν τδ διάδημα, τδ- 
όποΐον άλλοι αίματος άνταλλάσσονται!

Τοσούτον ή φύσις ΰπεχώρει είς τά τής φιλοπατρίας, τά 
τής τιυ,ής, τά τοΰ καθήκοντος, τά τού κοινού συμφέροντος 
ύψηλά αισθήματα !

Άλλά καί ή παρούσα τών ‘Ελλήνων γενεά πράττει πολλά, 
δυνάμενα νά συγκριθώσι πρδς τήν παλαιάν τών προγόνων των 
εύκλειαν’ εν έκ τών πολλών (τοΰθ’ δπερ καί κάλλιον), αί ύπέρ 
παιδείας καί προόδου προσπάθεια', καί χρηματικαί καταβο- 
λαί καί συνεισοοραί αύτών, ποριζομένων έξ άπορων καί 
μηχανωμένων έξ άμηχάνων άπαντα τά πρδς κτήσιν παιδείας 
αρμόδια μέσα ! ‘Η φιλομάθεια, δ πρώτιστος τών ‘Ελλήνων 
χαρακτήρ, άναφλέγει πάσαν ελληνικήν καρδίαν. φύσει κατά 
Άοιστοτέλην τοΰ είδέναι ορεγομένην. Ούτος ό περί τάς γνώ
σεις καί έπιστήμας έρως τών προγόνων μας έδωκεν είς τδ 
δνομα «Έλλην » σημασίαν διάφορον τής τού έθνους καί 
τοϋ γένους, σημασίαν διανοίας έςόχου καί πνεύματος οζυτέ- 
ρου καί είς τδ νοήσαι καί είς τδ πράξαι τδ ώραϊον καί άγαθόν ! 
ούτος ό έαφυτος περί τδ μανθάνειν πόθος τών ‘Ελλήνων ανέ- 
δειξε τού; μαθητάς τής ‘Ελλάδος διδασκάλους τών άλλων έ
θνών, τά όποια καί τιμούν καί θαυμάζουν τδ φιλόσοφον καί 
σπουδαΐον τής προγονικής ήμών γλώσσης, τής όποιας τήν 
σπουδήν καί μελέτην περί πλείστου ποιούνται οί εύγενέστεοοί 
καί σοφώτεροι μεταξύ αύτών. Διά τής σπουδής αύτής άνακα- 
λύπτονται θησαυροί παντός είδους μαθήσεως καί επιστήμης ! 
θησαυροί ανεκτίμητοι I κειμήλια πνευματικά ! ’ σοφίας καί 
γνώσεως μυστήρια τοσαΰτα καί τηλικαύτα, ώστε μόνη (ϊνα 
κατά Κούμαν είπω) μόνη λέγω ή είς τδ πρωτότυπον είδος των 
τού Σωκράτους ’Απομνημονευμάτων άνάγνωσις ικανοποιεί τούς, 
πρδς κτήσιν αύτής καταβαλλομένους κόπους καί μόχθους ! 
ή φιλόσοφος αϋτη τών προγόνων γλώσσα χειραγωγεί τούς, 
άπογόνους αύτών είς έργα λαμπρά καί τής προγονικής δόξης 
άξια ! Μάρτυρα τών λόγων μου παρέχομαι τδ παρ’ ήμΐν 
άνεγερθέν παρθεναγωγίας καθίδρυμα I έργον καί κατόρθωμα 
μέγα καί πολιτικόν, είς τά θεμέλια τού οποίου έστρώθησαν 
αΐ βάσεις τής ηθικής τοϋ τόπου ζωής, ήτις εΐνε ή πηγή και 
ρίζα πάσης καλοκάγαθίας. “Οθεν καί μεγίστη οφείλεται εύ- 
γνωμοσύνη είς τού; πρωτοβούλως τδ έργον τού :ο σχεδιάσαν- 
τας καί είς πέρα; άγαγόντας ! μεγίστη οφείλεται εύγνωμο- 
σύνη είς τόν τρ'.σέβαστον πνευματικόν ήμών πατέρα καί ίε~- 
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ράρχην, οτης καί συσταίνει καί ένθαρρύνει δλα τά στρας βελ- 
τίωτ.ν καί ηθικήν πρόοδον μέσα ! δόξα καί τιμή εις τους 
προκρίτους καί δημογέροντας, διότι, συνηγοροϋντες αείποτε 
υπέρ παιδείας καί σχολείων, διέθεντο τούς κατοίκους ύπέρ αυ
τών. Ό πρδς αύτούς έπαινος άναφέρεται πρδς τδν τόπον αυ

ΚΑΣΙΜΙΡΟΣ 
Ο ΜΕΓΑΣ, 

ΒΑΣΙΛΕΓΣ 
τής

II ο λ ω ν ί α ς. ’

Κασιμίρος ό μέγας 
(I 333 —1370)ΰπήρ- 
ξεν ό τελευταίος χαΐ 
ταΰτοχρόνως ό δημοτι- 
χύτερος δλων τών βχσι 
λέων τής ενδόξου δυνα
στείας τών Πιαστών, 
βΐτινες κατεΐχον τδν 
θρόνον τής Πολωνίας, 
Έκέκτητο τδ σπανιό
τατου προτέρημα τοΰ 
δτι πάντοτε έδείχθη δί
καιος πρδς πάντας. Διά 
τών καταχτήσεων του 
προσφκειώθη τδ σέβας 
τών μεγάλων τοΰ βα
σιλείου καί ύψωσε τδν 
τόπον του εις βαθμδν 
ισχύος άγνωστου έως 
τότε.

Κατόρθωσεν ομοίως 
νά χατακτήση τήν ά- 
γάπην τοΰ λαού διά 
τώ; πατρικών μερι- 
μνών, τάς οποίας κα- 
τέβαλλεν άχαταπαύ- 
στως πρδς βελτίωσιν 
τής τύχης τών πτω
χών. Ό άκάματος ζή
λος, τδν όποιον ανέ- 
■πτυξεν εις τδ εύγενές 
τοΰτο έργον, έκαμε νά 
τώ άπονείμωσι τδ λίαν 
έντιμον επώνυμου τοΰ
Χωρικοΰ βασιλέως, ίνα δειξωσι τήυ εύγνωμοσύνηυ 
των οί δυστυχείς, τούς οποίους επεσκέπτετο προσωπικως πρδς 
άνακούφισιν τής άθλιότητος αυτών.

Ό Βασιλεύς Κασιμίρος έπροστάηευσε μετά τοΰ αύτοΰ 
ζήλου τάς τέχνας, τάςέπιστήμας καί τάς έπιχειρήσεις. οσαι 
τφ έφαίνοντο ωφέλιμοι εις τήν Πολωνίαν. ‘Π ανεξιθρησκεια του 
Δέν ύπήρξεν ήττον έπαινετή, καί προθύμως «χορήγησε παρα
χωρήσεις σημαντικάς είς τούς τότε πανταχού καταδιωκομένους 
ίσραηλίτας. Δέν είνε λοιπόν παράδοξον, άνό θάνατος τοιουτου

ΚΑΣΙΜΙΡΟΣ.

τόν, οστις τους εχλεξε πατέρας ηθικούς καί ύπερασπιστάς τοΰ 
χοινοΰ συμφέροντος, οΰτίνος ή πρόοδος μέλημα διηνεκές'εις 
παντα, οστις καί αξιως πολιτεύεται χαί το πολιτικόν αύτοΰ 
στάδιον διανύει, γενόμενος μάλλον ενδοξότερος η πλουσιότερος.

βασιλέως, συμβάς τφ 
4 370, έπροξένησεν είς 
ολας τάς. φυλάς τοΰ 
πολωνικού πληθυσμού 
βαθύ καί εγκάρδιον 
πένθος.

Ούτως εκφράζεται ό 
DlugOSZ, σύγχρονος 
ιστορικός τού βασιλέως 
Κασιμίρου.

‘Η άνάμνησις τού 
ευγενούς τούτου ήγε- 
μόνος διεσώθη εις τά 
δημώδη ασματα τών 
Πολωνών, καί έθεω- 
ρήθη σπουδαιοτάτη ή 
άνακάλυψις τών λει
ψάνων τού βασιλέως 
Κασιμίρου, ήτις έγέ- 
νιτο πρό τινων έτών έν 
τή καθεδρική τής Κρα
κοβίας. .

Εις τήν άρχσίαν ταύ- 
την οικοδομήν μεταξύ 
τών πολλών τάφων 
τών βασιλέων τής Πο
λωνίας ύπάρχει καί ό 
τού βασιλέως Κασι
μίρου, έργον μεγαλο
πρεπές τού περιφήμου 
Βαλ,εντίνου Στός, άπο- 
θανόντος τφ 4 5 4 2. Τδ 
μνημείου τούτο, δνκα- 
τεφθαρμένον, ήδημαρ- 
χίατής Κρακοβίας διέ
ταξε ν’ άνακαινίσωσι καί 
είς ταύτην τήν περίς-α- 
σιν μετατεθέντωνλίθων 
τινών, δπως δυνηθώσι 

νά είσδύσωσιν εις τδ κοίλου τής οικοδομής, παρετηρηθησαν τα 
οστά τού βασιλέως περιτυλιγμένα εις ύφασμα μεταξωτόν πυ
κνότατου καί πλησίον τδ σκήπτρου καί τδ στέμμα.

‘Ο φύλαξ τών μνημείων τής Κρακοβίας έσπευσε νά γνω
στοποιήσω τήν άναχάλυψιν ταύτην είς τούς ιερείς τής καθε
δρικής έκκλησίας, είς τήν εταιρίαν τών σοφών καί εις τήν 
έπιτροπήν τήν διορισθείσαν νά έφορεύη έπί τής άνακαινίσεως 
τού τάφου. ‘Π είδησίς ταχέως έκυκλοφόρησεν είς τδ δημόσιον 
καίύπεδέχθη παρά πάντων μετά ζωηροτάτου ενδιαφέροντος:

Άπεφασίσθη τά οστά τού βασιλέως Κασιμίρου ευλαβώς νά 
συλλεχθώσι καί νά έγκλεισθώσιν είς φέρετρου έκ μετάλλου. 
Τά έξέθαψαν μετά μεγάλης πομπής, παρόντων τών ιερέων, 
τών καθηγητών τοϋ πανεπιστημίου καί τού συλλόγου τών 
σοφών, πολλών άντιπροσώπων τής πολωνικής εύγενείας καί 
«πείρου λαού, χαί μετά ταΰτα έτελέσθη τελετή πένθιμος λίαν 
σεμνοπρεπής. Μετά τήν θρησκευτικήν ταύτην ιεροπραξίαν με
γαλοπρεπής λιτανεία περιήλθε τήν πόλιν, ή οποία είχε κο- 
σμηθή είς πολλά μέρη μέ πένθιμα παραπετάσματα χαί τάπη
τας. Πλήθος άπειρον ένέφραττε τάς οδούς χαΐ οί κάτοικοι παν- 
ταχόθεν τής Πολωνίας συνέδραμαν, ίνα άποδώσωσι σέβα; εΐ; 
ταύτην τήν ε
θνικήν δόξαν.

’Ιδού ό κα
τάλογος τώνκο- 
σμημάτων τών 
εύρεθέντων έν 
τφ τάφφ : 1 ον 
στέμμα μέ πέν
τε άνθέμια έκ 
χαλκού βαθέως 
κεχρυσωμένου, 
Χεκοσμημένον 
μέ πολυτίμους 
λίθους τής Βο
ημίας. 2ον τδ 
άνώτερον μέρος 
σκήπτρου άργυ 
ρού έπιχρύσου, 
μήκους 40 έκα- 
τος-ομέτρων, έ- 
χον εις τήν ά- 
κραν σφαίραν 
περιχοσμουμέ- 
νην ύπδκρίνων 
3ον σφαίραβα- 
σιλιχή άργυρά 
επίχρυσος έχου 
σα πρδς τά έ
πάνω σταυρόν 
4ον δύο πτερ
νιστήρες μεγί
στης διαστάσε- 
ως έκ χαλκού έπιχρύσου μέ ιμάντας καί μέ βος-ρύχους· δον 
δακτύλιος χρυσούς χεκοσμημένος μέ άμέθυς-ον 6ον δέκα κομ
βία άργυρά άνήκοντα βεβαίως είς ένδυμά τι.

At δύο γαλαί καί τδ στρουθίον.
Ό κ. Hecast είχε παραλάβει μικράν άγρίαν γαλήν, ή 

οποία τοσοΰτον έξημερώθη, ώστε χατεστάθη ό φίλος χαί ό προ
στάτης ένδ; στρουθιού κατοικίδιου Ό χ. Hecast άφινε τδ ς-ρου- 
θίον νά πετί παντοΰ δπου ήθελε. ’Ημέραν τινά γαλή άνή- 
χουσα είς γειτονικήν οικίαν ήρπασεν αύτδ καί ώρμησε νά φύγη· 
άλλ’ ή άγρία γαλή παρατηρήσασα τοΰτο, τήν αύτήν στιγμήν 
ώρμησε κατά τής ξένης καί κατώρθωσε νά άπαλλάξη τδ πτω
χόν πτηνδν έχ τών ονύχων της, τδ όποιον αιμοσταγές καί ή- 

μιτεθνηκδς έφερε πρδς τδν κύριόν της. ‘Η άγρία γαλή τοσαύτην 
έλαβε συμπάθειαν πρδς τδν πτωχόν σύντροφόν της καί τοσοΰτον 
έχάρη διότι τδν ήλευθέρωσεν ώστε είς τδ εξής διεσκέδαζε μετ 
αύτοΰ φιλικότατα.
Ο ΟΛΛΑΝΔΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ Η ΓΕΡΜΑΝΗ ΚΑΛΓΒΙΤΙΣ.

Τδ επόμενον άξιόλογον άνέκδοτον έδημοσιεύθη πρώτον εις 
Γερμανικόν τι πόνημα.

Είς μικράν τινα χωμόπολιν, πέντε μίλια άπέχουσαν τής 
Πετρουπόλεως, έ κατοικούσε πτωχή τις Γέρμανή. Μόνον αυτής 
κτήμα ήτο μικρά τις χαλύβη, καί μόνος πόρος ζωής αί επι
σκέψεις, τάς οποίας τήν έκαμαν πλοίαρχοι ύπάγοντες εις Πε- 

τρούπολιν. Μί
αν εσπέραν, ά- 

■φοΰ δειπνήσαν- 
τες είς τδν οί
κον της διάφο
ροι ‘Ολλανδοί 
πλοίαρχοι άνε- 
χώρησαν, εν- 
ρήκεν ύπδ τήν 
τράπεζαν έ- 
σφραγισμένον 
σάκχον άργυ- 
ρίου. Δέν άμ- 
φέβαλλε μέν δτι 
άφέθη άπό τΐ- 
να τών πλοι
άρχων, άλλ’ 
είχαν ίκπλεύ- 
σει, καί έπει- 
δή ό άνεμος ή
τον ούριος,δυσ. 
χόλως ήθελαν 
έπιστρέψειν.‘Η 
καλή γυνή ά- 
πέθηχε τδν σάκ
χον μέ σκοπόν 
νά τδν φυλάτ- 
τη έως νά ζη- 
τηθή. Άλλ’έ- 
πτά έτηάχέραια 
παρήλθαν χαί 
κανείς δέν τδνέ- 

ζήτησε’ μολονότι δέ πολλάχις παρεκινείτο ή πτωχή άπδ έν 
δει«ν νά μεταχειρισθή τά περιεχόμενά του,αί χαλαί της όμως 
άρχαί ύπερίσχυσαν Γχαί έμεινεν άνέγγιχτος.

Μίαν εσπέραν έστάθησαν πάλιν είς τδν οίχόν της πλοίαρ
χοί τινες διά νά δειπνήσωσι. Τρεις έξ αύτών ήσαν Άγγλοι, ό 
δέ τέταρτος ‘Ολλανδός. Έν ω συνωμιλούσαν περί διαφόρων 
ύποθέσεων, είς έξ αύτών ήρώτησε τδν ‘Ολλανδόν άν είχί 
ποτέ άρχήτερα έπισκεφθή τήν χωμόπολιν εκείνην. «Βέβαια, 
άπεκρίθη, ή χωμόπολις αυτή μού μένει άνεξάλειπτος είς τήν 
μνήμην, έπειδή έχασα έδώ επτακόσια ρούβλια.» «Κατά ποιον 
τοόπον ;» «Είς μίαν άπδ τάς ταλαίπωρους ταύτας καλύβας 
«λησμόνησα πρό τινων χρόνων σάχχον ρουβλίων.» Ητον ό 
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σάκκος έσφραγισμένος;» ήρώτησεν ή καλή γραία' «Μάλιστα, 
μάλις-α, «σφραγισμένος ήτο και μέ ταύτην τήν σφραγίδα, ήτις 
κρέμεται άπδ τοϋ ωρολογίου μου τήν άλυσσΟν.» Πάραυτα 
έγνώρισε τήν σφραγίδα ή γυνή. « Καλά λοιπόν, είπε, δι’αύ
τής ήμπορεϊ; νά άναλάβης τά χαμένα.» « Νά τά άναλάβω, 
μήτερ I "Οχι, δχι, έγήρασα καί γνωρίζω τδν κόσμον καλλί
τερα, οί άνθρωποι δέν εινε τόσον τίμιοι’ έπειτα είνε τώρα επτά 
χρόνοι, άφοΰ έχασα τδ άργύριον' μή είπης τίποτε περί αύτοϋ, 
διότι μέ κάμνει πάντοτε πολύ μελαγχολικόν.» Έν τω μεταξύ, 
έκβήκεν ή γυνή έξω, καί πάραυτα έπέστρεώε μέ τδν σάκκον. 
« Ιδού, ειπεν, ή τιμιότης δέν εινε ίσως τόσον σπανία, oaoy. 
φαντάζεσαι» καί έρριύε τδν σάκκον έπάνω εις τήν τράπεζαν.

Οί ξένοι έθαύμασαν, καί ό κύριος τού σάκκου, ώς ήτον επό- 
νον ευηρεστήθη πολλά. Έπίασε τδν σάκκον, έσχισε τήν 
σφραγίδα, έκβαλεν εν ρούβλιον (περίπου εν τάληρον) καί τδ 
έβαλεν έπΐ τής τραπέζης διά τήν ξενοδόχον, ευχαριστών συγ
χρόνως διά τδν κόπον της. Οί τρεις Άγγλοι έξεπλάγησαν καί 
ηγανάκτησαν εις τήν προσφερθεΐσαν ουτιδανήν ανταμοιβήν καί 
τόν έπέπληξαν αυστηρά. ‘Η γραία δέ ειπεν δτι δέν άπαι- 
τοϋσεν ανταμοιβήν, διότι απλώς έκαμε τδ χρέος της, καί πα- 
ρεκάλεσε τδν ‘Ολλανδόν νά έπάρη έπίσω καί τδ εν αύτοϋ ρού- 
βλιον. Άλλ’ οί Άγγλοι έπέμειναν εις τδ νά γένη τδ δίκαιον. 
‘Η γυνή, εΐπον, έφέρθη εύγενώς, καί πρέπει νά άνταμειφθή. 
Εσυμφώνησε τέλος πάντων ό ‘Ολλανδός νά δώση έκατδν ρού

βλια' έμετρήθησαν δέ και έχαρίσθησαν εις τήν γραίαν, ήτις 
«ντημείφθη ούτω πλουσιοπάροχα διά τήν τιμιότητά της.

(’ Εκ τής άποθήκης τών ωφελίμων γνώσεων)
1. I.

ΔΙΗΓΗΜΑ ΣϊΤΚΙΝΗΤΙΚΟΝ.
(έκ τοϋ Εύαγγ. Κήρυκος).

Έν τινι πολίχνη τής Γερμανίας (κατφκει πρό τινων έτών 
απλή τις καί ήσυχος οικογένεια. Ό πατήρ αύτής χρηματίσας 
έπί τινα ετη υπάλληλος παρητήθη τής υπηρεσίας. ‘Η σύζυ
γος αύτοϋ, ήτις κατήγετο έξ οικογένειας, ύψηλήν θέσιν κατε- 
χούσης, έζη έν ειρήνη καί όμονοία καί συνεμερίζετο ποοθύ- 
μων μετά τοΰ άνδρδς αυτής πάντα τά τοϋ β·’ου ευτυχήματα 
καί δυστυχήματα. ‘Ο μέγιστος θησαυρός άμφοτέρων τών συ
ζύγων ήτο μονογενές θυγάτριον, δπερ τδ δέκατον τρίτον έτος 
τής ήλικίας άγον, διέπρεπε κατά τε τήν χάριν καί τδ κάλλος 
πασών τών έν τή πολίχνη εκείνη ομηλίκων νεανίδων. Οί γο
νείς τοσούτον ήγάπων τδ άξιέραστον τοϋτο τέκνον, ώστε 
περί ουδενδς άλλου πράγματος διενοοϋντο, περί ούδενδς έφρόν- 
τιζον ή περί τής ανατροφής καί τής καλής άποκαταστάσεως 
τής εαυτών θυγατρός' διδ καί πολλούς διδασκάλους κατ’ οίκον 
προσέλαβον, οΐτινες έδίδαξαν αύτήν άπαντα τά μαθήματα, 
ατινα συντελοϋσιν εις τήν τών νεανιδων μόρφωσιν καί δια- 
κόσμησιν. ‘Β νέα, εύφυής ούσα, ταχέως έπέδωκεν είς άπαντα 
τα μαθήματα καί έν βραχεί χρόνφ κατέμαθε πλήν άλλων 

καί τδν χορόν· Έν μια ημέρα τοϋ Φεβρουάριου μηνδς συνέβη 
έν τή τέως ήσύχφ καί άκάκφ οικογένεια σκηνή τις λίαν δυσά
ρεστος. Μήτηρ καί θυγάτηρ έκάθηντο πλησίον άλλήλων έπί 
τοϋ άνακλίντρου' ό δέ πατήρ περιεφέρετο έντδς τοϋ δωματίου 
μετά βημάτων μαρτυρούντων ψυχικήν ταραχήν.

— « Διατί, άγαπητέ άνερ, είς ούδέν μέρος άφίνεις νά 
άπέλθη ή θυγάτηρ ημών» ; έκραξεν ή μήτηρ μετά παρέλευ- 
σιν άρκετοϋ χρόνου βαθείας σιωπής.

— « Χιλίας άφορμάς έχω πρδς τοϋτο », άπήντησεν ό 
πατήρ.

— « Έπεθύμουν έκ τούτων μίαν τούλάχιστον ν’ακούσω», 
ύπέλαβεν ή μήτηρ.

—« ‘Π πρώτη καί κυρία αιτία», άπεκρίθη ό πατήρ, «εινε 
δτι δέν θέλω' μέ έννοεϊς» ;

—« Άλλά δύναμαι νά σ’ έρωτήσω», έπανέλαβεν ή μή
τηρ, «οποία εινε ή αιτία τής τοιαύτης σου άπαρεσκείας » ;

—« Τούς ήμετέρους χορούς», άπήντησεν ό πατήρ, «θε
ωρώ λίαν επιβλαβείς εις τήν άωρον ηλικίαν τών παίδων. Οι 
παΐδες πρέπει νά μένωσι παΐδες έφ’ δσον χρόνον εύρίσκον- 
ται έν τώ έαρι τοϋ εαυτών βίου' έάν τις θελήση διά τής 
βίας νά διαρρήξη τάς παιδικάς κάλυκας, ήτοι έάν τις θελήση 
νά θέση τούς παϊδας είς σχέσεις άνοικείους είς αύτούς καί 
άναρμόστους, γίνεται αίτιος τοϋ προώοου αύτών μαρασμού 
καί τής προώρου καταστροφής».

—« Α, δέν πιστεύω», ειπεν ή μήτηρ, «δτι είνε οί χοροί 
τόσον έπιβλαβεϊς, δσον σύ αύτούς παριστάς' διότι άν τφ οντι. 
ήσαν τοιοΰτοι, δέν ήθελον πέμπει τόσοι καί τόσοι γονείς τά 
εαυτών τέκνα εις τοιαύτας διασκεδάσεις».

—« Έάν οί άλλοι », άπήντησεν ό πατήρ, «περιπίπτω- 
σιν είς τοιαϋτα σφάλματα καί τοιαύτας άνοησίας, έγώ ούδό
λως χρεωστω νά μιμηθώ αύτούς».

—« Αφες τήν κόρην », ύπέλαβεν ή μήτηρ, «τούλάχιστον 
κατά τδ παρόν μόνον, ‘Η ύπδ τοιαύτης ύψηλής οικογένειας 
γενομένη πρόσκλησις τής ήμετέρας θυγατρδς περιποιεϊ καί 
είς ήμάς αυτούς μεγάλην τιμήν ».

—« "Οστις μέ παρακινεί νά πράξω άνόητον πράξιν », 
άπεκρίθη ό πατήρ, «ούτος ούδεμίαν τιμήν περιποιεΐ είς έμέ».

—« ‘Η συναναστροφή», άνέκραξεν ή κόρη, «είς ήν προσ
καλούμαι, είνε, ώ πάτερ, λίαν εκλεκτή' είς αύτήν είνε προσ
κεκλημένα μόνον έύγενών οικογενειών τέκνα, Έγώ έπεθύ
μουν νά συμπαραλάβω καί τδ άξιέραστον καί σεμνοπρεπέ- 
στατον κοράσιον τοϋ ήμετέρου οικοδεσπότου' άλλ’ ή κυρία 
Χοχβέργου, ή τήν διασκέδασιν παρέχουσα, μέ απέτρεψεν, ει- 
ποϋσα δτι ανήκει εις οικογένειαν ταπεινήν»,

—« Βλέπεις, ώ γύναι », άπεκρίθη ό πατήρ, «είς ποιον 
σχολεΐον άπέρχεται τδ τέκον ήμών ; Ούαί εις ήμάς καί εις- 
αύτό, έάν προβή καί περαιτέρω ! Ποιος, τέκνον μου, σοί 
ένέπνευσε τοιαύτας άνοήτους ιδέας περί ευγενοϋς καί εκλεκτής 
συναναστροφής ; Ποιος σέ έδίδαξε νά θεωρής άγενεΐς τούς 
πτωχούς μέν, άλλά τιμιωτάτους ανθρώπους^ Εύγενής καί 

Εκλεκτός είνε πας άνθρωπος, δστις πράττει τδ άγαθδν καί 
έκτελεΐ τδ εαυτού καθήκον' τούναντίον δέ άγενής καί ποτα- 
πδςεινε πάς ό έργαζόμενος τδ πονηρόν καί παραβαίνων τά 
εις αυτόν επιβαλλόμενα χρέη. Διό καί σύ, έάν παρακούης είς 
τάς συμβουλάς τών γονέων καί διδασκάλων σου καί παραμε
λής τήν έκπλήρωσιν τών καθηκόντων σου, μάθε δτι ούδεμίαν 
τιμήν καί εύγένειαν έχεις και άν χιλιάκις έπισκεφθής τούς 
χορούς τών λεγομένων εκλεκτών συναναστροφών. ‘Η άληθής 
εύγένεια, ώ θύγατερ, δέν έγκειται είς τδ άΐμα, άλλ’ εις τδν 
νοϋν καί τήν καρδίαν. Ό φρόνιμος καί άγαθδς άνθρωπος εινε 
ευγενέστατος καί δταν κατάγηται άπδ ταπεινοτάτων καί πτωχο- 
τάτων γονέων τούναντίον δέ ό άνόητος καί διεφθαρμένος είνε 
αγενέστατος καί δταν κατάγηται άπδ γονέων έπισημοτάτων 
καί πλουσιωτάτων. Σέ συμβουλεύω λοιπόν άλλοτε νά ήσαι 
προσεκτική περί τήν άληθή τών ανθρώπων έκτίμησιν».

—« Άγαπητέ μοι σύζυγε», άνέκραξεν ή μήτηρ, «διατί 
οργίζεσαι έπί πράγματος, περί οϋ δέν πρόκειται ; 'Η ήμετέρα 
Κλάρα δέν έζήτησεν αύτή τήν πρόσκλησιν' άλλοι προσεκά- 
λεσαν αύτήν αύθορμήτως' επομένως άδίκως μέμφεσαι αύτήν. 
’Έπειτα τί σημαίνει 2ν καί αύτή μεταξύ τοσούτων άλλων 
χορεύσει ολίγον, άφοϋ δά τόσα καί τόσα έξωδεύσαμεν δπως 
μάθη χορόν».

—« ‘Β άδεια», άπεκρίθη ό πατήρ, «ήν έδωκα πρωίμως 
είς τήν θυγατέρα μου, δπως μάθη χορόν, είνε ή πρώτη άνό
ητος πράξις, είς ήν δυστυχώς ύπέπεσα έν τώ βίφ μου. Εις 
δευτέραν έπιθυμώ νά μή ύποπέσω εύκόλως».

—« Έγώ νομίζω», άπήντησεν ή μήτηρ, «δτι ή Κλάρα 
θέλει ώφεληθή έκ τής έπισκέψεως τής περί ής ό λόγος συ
ναναστροφής. ’Εκεί θέλει μάθει άπαντας τούς τρόπους τής 
συμπεριφοράς, ένφ έδώ, κατάκλειστος μένουσα, άποβαίνει λίαν 
συνεσταλμένη, καί είνε φόβος μήπως, εντεύθεν έξελθοϋσα, 
εύρεθή μή γνωρίζουσα πώς νά φέρηται πρδς τούς ανθρώπους»;

—« ‘Η συστολή αυτή καί ή αιδώς», ειπεν ό πατήο, 
«εινε τδ καλλίτερον μάθημα, δπερ πρέπει νά μάθη πάσα 
νεάνις, καί ό μεγαλείτερος θησαυρός, δν περ πρέπει οί γο
νείς νά έγκαταλείπωσιν είς τά εαυτών τέκνα. Ή συστολή 
καί ή αιδώς είνε οί άγρυπνοι φύλακες, οί φυλάσσοντες τήν 
άθωότητα κατά τών έπιβούλων έχθρών, καί τδ οχυρώτατον 
■φρούριον κατά τών πονηροτάτων προσβολών. ‘Ως πρδς τούς 
τρόπους δέ τής συμπεριφοράς άρκεΐ ή Κλάρα νά μάθη τούς 
σούς, παρατηρούσα πώς σύ φέρεσαι πρδς τούς άλλους άνθρώ- 
πους' ή υποβιβάζεις σεαυτήν ώς πρδς τήν ύπόθεσιν ταύτην καί 
θεωρείς τούς πεοί τήν συμπεριφοράν τρόπους σου αναξίους μι- 
μήσεως ; Λοιπόν», προσέθηκε μετά τινα σιωπήν, « δπως 
μάθη ή Κλάρα τρόπους τινάς συμπεριφοράς οφείλει ν’ άπέλθη 
είς επικινδύνους συναναστροφάς; Άλλοίμονον » 1

—« Οί τρόποι τής συμπεριφοράς είνε τδ πάν είς τά κορά
σια», άπήντησεν ή μήτηρ.

—« Αλήθεια» ; άπεκοίθη ό πατήρ, «έάν ή θυγάτηρ ήμών 
άπέλθη είς τδν χορόν καί έπιστρέψη οΐκαδε έχουσα τήν κεφα

λήν αύτής πεπληρωμένην τύφου καί οίήσεως' έάν έπανέλθη 
φέρουσα τδ σπέρμα τής άσωτείας καί πολυτελείας' έάν κατα- 
ληφθή ύπδ τής έπιθυμίας τοϋ νά κατασκευάση καί αύτή μ6γ<£— 
λην οικίαν, δπως δυνηθή νά παρέχη λαμπράς καί μεγάλας 
συναναστροφάς' έάν παραδοθεϊσα είς τοιαϋτα θεάματα παρα- 
μελήση πάσαν άλλην έργασίαν' έάν έν τοιαύταις συναναστρο- 
φαϊς διανυκτερεύουσα προμηθευθή άνιάτους καί θανατηφόρους 
ασθένειας' έάν, λέγω, είς ταύτας καί άλλας τοιαύτας μω- 
ράς ένασχολήσεις άφιερωθή, νομίζεις δτι προσκτάται ώραίους 
συμπεριφοράς τρόπους καί δύναται οϋτω νά προμηθευθή φρό
νιμον καί νουνεχή σύζυγον ; Ά! φιλτάτη μου γύναι, μεγά
λως άπατάσαι, έάν τοιούτον τι νομίζης ».

—«Καθώς παρατηρώ», άπήντησεν ή μήτηρ, «σύ φοβεί
σαι καί ορρωδείς διά πάσαν άθώαν καί άβλαβή πράξιν».

—« Καί σύ », άπήντησεν δ πατήρ, « καθώς βλέπω, μι- 
μουμένη τά μικρά παιδία θεωρείς' τδ δηλητήριου ώς ζάκχα- 
ριν, καί άγνοεϊς δτι δπως ύπάρχουσι φαγητά καί ποτά, ούτως 
ύπάρχουσι καί διασκεδάσεις άνάρμοστοι καί έπιβλαβεϊς εις 
τήν τρυφεράν τών νέων ηλικίαν. Φαίνεται δτι δέν ένθυμεϊσαι 
τούς άξιομνημονεύτους εκείνους λόγους τοϋ περιφήμου παιδα
γωγού Ίωάννου Παύλου, δτι οί παιδικοί χοροί είνε πρόδρο
μοι τών νεκρικών χορών. Σύ πρδ ολίγων ημερών μεγάλως 
ήγανάκτησας κατά τίνος παιδδς σιγαρίζοντος' ή πράξις αύτη 
οαίνεταί σοι δλιγώτ3ρον οίκτρά της πράξεως, εις ήν παρα
σκευάζεται ή νέα ήμών θυγάτηρ ; Άφήσατέ με, παρακαλώ, 
ήσυχον καί μή μέ ένοχλήτε πλέον διά τοιούτων προτάσεων».

Ταϋτα είπών ό πατήρ είσήλθεν είς τδ εαυτού σπουδαστή- 
ριον, νομίζων δτι κατέπεισε τήν τε γυναίκα αύτού καί θυγα
τέρα νά παραιτηθώσι τοιούτων έπιβλαβών άπαιτήσεων' καί 
δμως ήπατήθη. Μετά τινα χρόνον ή μήτηρ είσελθοϋσα είς τδ 
δωμάτιον τοΰ άνδρδς ειπεν ήσύχως πρδς αύτόν «Άκουσόν 
μου, άγαπητέ άνερ, ή κυρία Αύγούστη ΐσταται έξω καί έπιθυ- 
μεΐ ν’άπέλθη είς τδν χορόν μετά τής Κλάρας. ’Επιθυμώ 
νά σοι είπω τι ».

—« Δέν θέλω ν’ άκούσω τίποτε πλέον», άπήντησεν ό πα
τήο, διακόψας μετ’άγανακτήσεως τδν λόγον, «επιμένω στα- 
θεοώς είς τήν άπόφασιν μου».

—« Έγώ αύτή θέλω συνοδεύσει τήν Κλάραν», «ύπέλαβεν 
ή μήτηρ», καί τοσούτφ μάλλον, καθ’δσον οφείλω καί έπί— 
σκεψίν τινα είς τήν κυρίαν Χοχβέργου. Έάν έκεΐ παρατη
ρήσω άνάρμοστόν τι, ευθύς θέλω άναχωρήσει μετά τής θυγα
τρός· άλλά καί άλλως δέν θέλομεν διαμείνει πολύν χρόνον 
παρά τη είρημένη κυρία. Σέ παρακαλώ λοιπόν θερμώς, φιλ- 
τάτη κεφαλή' άφες ήμάς ν’ άπέλθωμεν».

—« Αίαν άνυπόφοροι είσθε ύμεΐς αί γυναίκες», άπήντη
σεν ό πατήο' «μόλις σχηματίση ό πατήρ σταθεράν τινα 
άπόφασιν, καί ιδού ύμεΐς εύθύς προσκολλάσθε είς αύτόν δίκην 
βδελλών, ούδέ άφίνετε αύτδν ήσυχον πριν ή διά μυρίων θω- 
πευμάτων καί άλόγων λόγων διασείσητε τήν πεποίθησιν καί 
άπό®ασιν αύτοϋ, καί ούτως ώθήσητε αύτδν είς τδ βάραθρο» 
τής άπωλείας»;
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—« Μή όργίζησαι, γλυκύτατε μοι πάτερ» ύπέλαβεν ή θυ- 
γάτηο, ριφθεΐσα εις τάς άγχάλα; καΐ θωπεύουσα αυτόν διά 
της χειρός· «άφεςμε νά υπάγω τώρα, χαΐ άλλοτε σοΐ ΰπι- 
σχνοΰμαι νά μή σε ένοχλήσω πλέον διά τοιούτων απαιτή
σεων ».

Εις τήν τοιαύτην επιμονήν χαΐ τά τοισϋτα θωπεύματα τής 
γυναικδς χαίτης θυγατρδς δέν ήδυνήθη νά έναντιωθή ό δυστυ
χής πατήρ· διό καΐ ένέδωκε τέλος είς τάς τούτων απαιτήσεις, 
ει χαΐ μέτά μεγάλης δυσαρέσκειας. ‘Π νεάνις στολισθεΐσα κα’· 
χαλλωπισθεϊσα έξήλθε μ ετά τής μητρός αυτής· μετά τινα δέ 
χρόνον έφθασαν άμφότεραι είςτήν οικίαν τοΰ Χοχβέρβου, ένθα 
έτυχον εΰμενεστάτης υποδοχής.

‘Η κυρία Χοχβέργου, καίπερ τδ τεσσαρακοστόν έτος τής 
ηλικίας άγουσα, διέπρεπε κατά τε τδ κάλλος χαΐ τήν μεγα
λοπρέπειαν. ‘Η γλυχύτης τοΰ προσώπου αύτής άπέκρυπτε 
κατά τι τήν υπερηφάνειαν, ήν ένέπνεεν είς αύτήν ά πλούτος 
καΐ ή δόξα.

‘Η Κλάρα, άναμιχθεΐσα μετά τών λοιπών νεανίδων, αΐ
τινες ένταΰθα εΐχον συνέλθει, έλαβε μέρος έν ταΐς ίμίλίαις, 
αΐτινες περί ούδέν άλλο έστρέφοντο ή. περί τδν θαυμασμόν 
χαΐ τδν έπαινον τών πολυτελών ένδυμάτων. « *Α  I », έλεγε 
νεάνις τις πρδς έτέραν, «πόσον μοι άρέσχει τδ φόρεμά σου*  
θέλω παραχαλέσει τήν μητέρα μου δπως μοι κατασκευάσω 
παρόμοιον».—« Καί έγώ», άπεκρίθη έτέρα, «ήθελον έλθει 
ένταΰθα έχουσα έτι ώασιότερον ένδυμα, άν ή ανόητος ρά- 
πτριά μου δέν έδείχνυε τοσαύτην περί τήν εργασίαν αμέλειαν».

‘Β κυρία Χοχβέργου, ήτις χατά τδ διάστημα τοΰτο συν_ 
διελέγετο έν τφ κήπφ μετά τοΰ άνδρός αυτής περί διαφόρων 
άντιχειμένων, τήν συναναστροφήν άποβλεπόντων, είσελθοΰσα 
είς τήν αίθουσαν καΐ καταλαβοΰσα τάς νεάνιδας διαλεγομέ- 
νας μετά μεγάλης ζωηρότητος περί ένδυμάτων, είπε’ «Δέν 
έχετε άλλο τι νά εϊπητε, κυρίαι, είμή περί ένδυμάτων» ;. 
Είτα δέ καθίσασα έν τώ· μέσφ αύτών άντΐ νά περιστείλη τδ 
κακόν, τρέπουσα τήν ομιλίαν εις σπουδαιότερα άντιχείμενα,. 
έμεγάλωσεν αύτδ δι’ έτι βλαβερωτέρας πράξεως. Διέταξε δη
λαδή τάς νεάνιδας νά διέλθωσιν ένώπιον αύτής δπως έπιθεω- 
ρήση αύτάς. ’Ενταύθα ή νεανική αιδώς ΰπέστη φοβερωτάτην 
καΐ έπιχινδυνωδεστάτην δοκιμασίαν. «Έλθέ. Λου'ΐζα», είπεν 
άποτεινομένη πρός τινα νεάνιδα, «δεϊξσν μοι. τδ νέον σου φό
ρεμα. Ώ πόσον εινε ώραίαν !. τδ κόψιμον αύτοϋ σέ καθιστά 
έμοίαν πρδς άγαλμα». «’Άννα», είπε πρός τινα έτέραν, 
«δεΐξόν μοι χαΐ σύ τδ φόρεμά σου- τοΰτο βεβαίως δέν εινε έκ 
μετάξης, άλλ" απλού υφάσματος». « Άλλά σύ, Έβδίγη» , 
ήρώτησεν έτέραν, «τίς σε ένέδυσε τόσον άκόμψως » ; Τοιοΰ- 
τοι ήσαν περίπου οί λόγοι,, οιτινες έξήρχοντο έκ τοΰ στόμα
τος τής κυρίας Χοχβέργου, καΐ οιτινες είσδύοντες εί; τάς. 
τρυφεράς καρδίας τών νεανίδων. ήρχιζον ν’ άπομαραίνωσι καΐ. 
έξερημώσι πάν έν αύτή ευρισκόμενον άπλοΰν καΐ εύγενές φύ
τρου. Ματαιότης, άπσρέσκεια, ψευδής αιδώς, γελοία οΐησις 
κοΐ φαντασία ήσαν οί καρποί τουώτης. έξετάσεως, πρδς ήν. 

χαΐ ή μήτηρ τής Κλάρας έδειξε τήν έαυτής άπαρέσκειαν, ε; 
χαΐ ή θυγάτηρ αύτής είχεν έλθει ένταΰθα άρκούντως χεχοσμη- 
μένη.

Μετά τήν πρώτην τοΰ ολέθριου δράματος σκηνήν, ήτις 
ένέσταξεν είς τήν τέως άθώαν καΐ άκακον καρδίαν τής Κλά
ρα; τήν πρώτην σταγόνα τοΰ ήθοφθόρου δηλητηρίου ήκολού- 
θησεν ή δευτέρα, ήτοι ό χ ο ρ δς μετά πάντων αΰτοΰ τών πα
ρακολουθημάτων. Ένταΰθα εινε άδύνατον νά παραστήση τις 
τδ μέγεθος τοΰ κινδύνου, δν ήτο έπόμενον νά ΰποστή η νεα
νική άθωότης. Πάσα ΰπόκλισις, πάσα περίπτυξες, πάσα πε
ριστροφή, ήτο νέος σκορπίος, δστις δάκνων έδηλητηρίαζε τήν 
άθώαν καρδίαν ήτο νέος δφις, δστις είσερπύζων ένέχεε τδν 
φθοροποιόν ίδν καΐ έμόλυνε δι’ αύτοϋ τδ νεανικόν αίμα’ ητο 
νέα φλόξ, ήτις κατακαίουσα έξερήμωνε τδν χλοάζοντα τής 
σωφροσύνης άγρόν. Μετά τδν χορόν παρετέθη έν τω παρα- 
χειμένφ δωματίφ τράπεζα μεστή διαφόρων εδεσμάτων καΐ 
καρυκευμάτων, έν ή έκαστος τών παρευρεθέντων νέων διά 
διαβόοων κολακευτικών περιποιήσεων καΐ χαριεντισμών εφι- 
λοτιμεΐτο νά κατακτήση περισσοτέρας τοΰ ετέρου» νεανικάς 
καρδίας. ’Ήρχισε δέ καΐ διάλογος, έν φ> έκωμφδοΰντο καΐ 
έχλευάζοντο δι’ άνοικείου τρόπου οί διδάσκαλοι’ ό μέν, διότι 
διδάσκων περιστρέφει τήν ταμβακοθήκην ό δέ, διότι μύωψ 
ών δέν βλέπει τάς έν τή διδασκαλία συμβαινούσας αταξίας’ 
ό δέ, διότι ευπειστος ών συγχωρεΐ πάντοτε τήν αμέλειαν 
τοΰ μαθητοΰ’ άλλοι δέ δι’άλλας αιτίας. ‘II μήτηρ τής Κλά
ρας, βλέπουσα δτι τοιοΰτος φθοροποιός διάλογος ήδύνατο ν α- 
φαιρέση άπδ τής καρδίας τής θυγατρδς τδ σέβας, οπερ έδι- 
δάχθη νά έχη καΐ είχε τφ δντι πρδς τούς διδασκάλους, το
σοΰτον δυσηρεστήθη, ώστε εΰροΰσα πρέφασίν τινα άπεφάσισε 
ν’ άναχωρήση μετά τής Κλάρας. Αί έπίμονοι δμως παρα
κλήσεις τών παρακαθημένων ήνάγκασαν αύτήν νά μεταβάλη 
τήν έαυτής άπόφασιν. Μετά τδ δεΐπνον τά μουσικά όργανα 
ήρχισαν πάλιν νά ήχώσι πρδς άνανέωσιν τοΰ χορού’ ό δέ 
Έδουάρδος. δ τοΰ Χοχβέργου υιός, δστις διαρκοΰντος τοΰ δεί
πνου διαφόρους έπραττεν άταξίας πρδς έξέγερσιν τοΰ γέλωτος 
τών παρόντων, τοιούτον σφοδρόν έρωτα ησθάνθη πρδς την 
Κλάραν, ώστε, άνανεωθέντος τοΰ χορού, μετ’ ούδεμιάς άλ
λης νέας ήθελε πλέον νά χορεύη ή μέτά τοϋ πεφιλημένου 
προσώπου. Τά θωπεύματα αύτού, αί· περιποιήσεις καΐ παν- 
τες οί κολακευτικοί καΐ έρωτικοΐ τρόποι δέν άφίίκαν ανεπη- 
ρέαστον τήν τέως αγνήν τής Κλάρας καρδίαν, άλλ ενεστα- 
ξαν είς αύτήν άνεπαισθήτως τδ φθοροποιόν τοΰ έρωτος Οη- 
λητήριον.

‘Ο χορός διελύθη’ ή δέ Κλάρα έπανελθοΰσα μετά τής μη- 
τρδς αυτής έπανειλημμένως εύχαρίστει τδν εαυτός πατέρα, 
έπιτρέψαντα είς αύτήν ν’ άπέλθη εις χορόν διασκεδαστικώ- 
τατον. ‘Ο δυστυχής πατήρ, άκούων τήν εαυτού θυγατέρα δι- 
ηγουμένην μετά πάθους καί συγκινήσεως τά κατά τδν χορόν, 
ούδέν άπεκρίνετο, άλλ’ έσειε τήν κεφαλήν δεινά προοιωνιζό
μενος.. Δεν. παθήλθε. πολύς χρόνος μετά τδν είρημένον χορό»

καΐ ή Κλάρα παρημέλησε τών τακτικών αυτής μαθημάτων, 
ούδ άλλο τι άπησχόλει τήν διάνοια» αύτής ή ή άνάμνησις 
τοΰ Έδουάρδου. Τήν μεταβολήν ταύτην παρατηρήσας ό δι
δάσκαλος προςεκάλεσε τήν μητέρα τής Κλάρας, πρδς ήν έλ- 
θοΰσα είπεν « Αξιότιμε Κυρία, διδάσκαλοι καΐ γονείς εινε οί 
φύλακες τής καρδίας τών παίδων τούτου ένεκα πρέπει χαΐ 
πάντοτε μέν νά βλέπωσιν άλλήλους καΐ πυνθάνωνται περί 
τής τών παίδων αγωγής, μάλιστα δέ δταν πρόκηται περί θε
ραπείας τής ηθικής αύ
τών άσθενείας.» — ‘Η 
μήτηρ ταΰτα άχούσασα 
κατελήφθη ύπδ φρίκης 
χαΐ ώχριάσασα ήρχισε 
νά κλαίη. ‘Ο δέ διδά
σκαλος έξηκολούθησε λέ- 
γων « Συγχώρησόν 
μοι, κυρία, άν γίνομαι 
αίτιος τής λύπης καΐτής 
θλίψεώς σου- πρέπει νά 
σοι εΐπω πάσαν τήν ά- 
λήθειαν, άν θέλης ν\ά- 
ποβή ωφέλιμος ή συνέν- 
τευξις ήμών. ‘Η Κλάρα 
σου άπό τινων ημερών 
άπέβη δλωςάλλοΐον παι
δίον, ή, νάείπω καλ
λίτερον, δέν εινε πλέον 
παιδίον. Κατά τδν χρό
νον τοΰ μαθήματος μό
νον τδ σώμα αύτής εινε 
παρόν, τδ δέ πνεύμα 
εΰρίσκεται άλλαχοΰ. Τδ 
πρόσωπον αύτής μαρτυ
ρεί άνθρωπον ρεμβάζον- 
τα καΐ δ^ειρευόμενον 
πρδς τδ σχολεΐον φαίνε
ται δλως άδιάφορος· τδ 
είς αύτήν έπιβαλλόμε- 
νον μάθημα ούδόλως 
μανθάνει’ έν τή διδα
σκαλία εΐνε δλως απρό
σεκτος*  άπέβαλε τήν 
πρδς τάς αθώας παιδιά ς 
επιθυμίαν τδ δέ πάν
των λυπηρότατον εινε 
δτι αί παρειαΐ αύτής ήρ- 
χισαν ήδη ν’ άποβάλ-
λωσι τδ ρόδινον χρώμα τής παιδικής άκμής. ‘Η αιτία τού
των πάντων εΐνε είς έμέ αίνιγμα».

— Τδ αίνιγμα τοΰτο, άνέκραξεν ή μήτηρ μετά φωνής δια
κεκομμένης καΐ σπαραξικάρδιου, θέλω λύσ»ι είς ύμάς έγώ. 
‘Η Κλάρα έπεσκέψατο μετ’ έμού χορόν τινα, ένθα, ώ; φαί
νεται, συνήψε σχέσεις έρωτικάς μετά τοΰ υιού τοΰ Χοχβέργου.

— Εννοείτε τδν Έδουάοδον Χοχβέργον; ήοώτησεν ό δι» 
δάσκαλος.

ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Β'. Τεύχος ΚΒ'.

— Μάλιστα, είπεν ή μήτηρ, τδν μαθητήν τοΰ γυμνασίου: 
— Τδν γνωρίζω, άπεκρίθη ό διδάσκαλος. Πρδ τριών ήμε

ρων άπεπέμφθη έκ τοΰ γυμνασίου ένεκα κακοηθείας, περί ής 
δέν επιθυμώ νά χάμω λόγον. Λυπούμαι μεγάλως, κυρία, 
άκούων δτι ή άθώα ήμών θυγάτηρ ένεπλάκη είς τά δίκτυα 
τοΰ διεφθαρμένου τούτου νέου.

— Πρδ ολίγων ήμερων, έξηκολούθησεν ή, μήτηρ κλαίουσα,. 
εΰρον έν τώ χαρτοφυλακίφ. τής Κλάρας έρωτικάς έπιστολάς, 

έν αΐ; ό Έδουάρδος πε
ριέγραφε διά ποιητικών 
έχφράσεων τήν εσπέραν 
έκείνην, καθ’ ήν τδ 
πρώτον έγνώρισεν αύ
τήν. Έν τέλει δέ γρά
φει δτι έπεθύμει νάμξ- 
έλθ^ μετά τής Κλάρας, 
είς περίπατον.

— Λυπηρόν, άπήν
τησεν ό διδάσκαλος, πο
λύ λυπηρόν εινε τδ πράγ 
μα, άλλά φυσική συν
έπεια τής άνοήτου επι
σκέψεις τοΰ χορού έχεί- 
νου.

—· Σεβαστέ διδάσκα
λε, άνέκραξεν ή μήτηρ, 
συμβούλευσόν με, βοή- 
θησόν μοι, ϊνα σώσωμεν 
τδ δυστυχές τέκνον.

— Ή γνώμη μου, 
άπεκρίθη ό διδάσκαλος, 
εινε ή εξής. Έπιτήρε? 
τήν θυγατέρα σου μετά 
μεγάλ.ης προσοχής καΐ 
αυστηρότητες · άπαγό- 
ρευσον είς αύτήν πάσαν 
άλληλογραφίαν καΐ συν- 
έντευξιν μετά νέων άν- 
δρών συμβούλευε αύτήν 
μεθ’ ήσυχίας καΐ πραό
τητας ’ διότι έάν έν τή 
τοΰ τέκνου σου διορθώσει 
μεταχειρισθής τρόπους: 
σκληρούς καΐ τυραννι
κούς, εΐνε φόβος μήπως 
διεγείρης έν τή καρδία’ 
αύτού τήν τοΰ μαρτυοίου

έπιθυμίαν καΐ καταβύθισης αύτδ είς τδ πέλαγος τής. μελαγ
χολίας καΐ απελπισίας.

— Α ! Έγώ πάντοτε, άπήντησεν ή μήτηρ', πράως καΐ 
ίλαρώς μετεχειρίσθήν τήν Κλάραν- άλλ’ σπατήρ αυτής, εύε- 
ρέθιστος ών, καταφέρεται πολλάκις είς τοιούτον θυμόν, ώστε 
κάμνει αύτήν νά τρέμη.

—- Έν τή περιπτώσει ταύτη, ΰπέλαβεν ό διδάσκαλος, ό 
θυμός ουδόλως ωφελεί; Ή'μητο’.κή δμως άγάπη εινε τοσοΰ>- 
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τον ισχυρά, ώττε δυνατή νά έ πουλώ τη καί τάς βαθυτάτας 
-πληγές. ‘Ομιλούσα μετά τής Κλάρας φανερά καί ούχϊ αί- 
νιγματωδώς θέλεις διεγείρει τήν φιλοτιμίαν αυτής ώττε νά 
σέβηται τούς λόγους σου και θεωρή αύτούς ώς χρησμούς. 
Σέ συμβουλεύω καί τούτο ακόμη*  μή διδης πλέον είς τήν 
Κλάραν τοιαύτας έργασίας, ας τινες δετμεύουσιν αυτήν παρά 
τή τραπέζη. Τό πλέκειν και τό ράπτειν έν τή περιστάσει ταύτι^ 
εινε λίαν επιβλαβή, καθ' ο τον δίδουσι καιρόν εί; τήν φαντα
σίαν, δ.τως ζωγραφήση διά τών έπαγωγοτέρων χρωμάτων τδ 
άντιαείμενον τής αγάπης αύτής*  τουναντίον δέ έπιπονώτε- 
ραί τινες έργασίαι, άπατχολούσαι άπατας, εί δυνατόν, τάς τε 
σωματικές καί τάς πνευματικά; τής κόρης δυνάμεις, συντε- 
λολσι λίαν επιτύχως είς τήν θεραπείαν τής τοιαύτης ήθικης 
άσθενείας. Πρός τόν τοιούτον σκοπόν λίαν συντελούσι καί τά 
ταξείδια,μάτι/α δ.δουσιν αφορμήν δπως τά τέως ινδάλματα της 
φανταρίας άποσοβηθώτι διά της θέας νέων τόπων καί νέων 
ανθρώπων.

— *Ισως  δυνηθώ κατόπιν, άπήντησεν ή μήτηο, νά θέσω 
εις ένέργειαν τήν τελευταίαν υμών συμβουλήν*  ήδη δέ φο
βούμαι μήπως καί ή άνάγνωσίς βλάπτη τήν Κλάραν.

— Ή άνάγνωσίς μυθιστορημάτων, άπεκρίθη ό διδάσκαλος, 
καί άλλων βιβλίων, ά/τικείμενον έχόντων τόν έοωτα, εινε 
πολύω βλαβερωτέρα τού πλέκπν καί ράπτειν, ώς ύποθάλ- 
πουσα καί έπαυξάνουσα τήν ηθικήν νόσον. Τουναντίον δέ ή 
άνάγνωσι; β.βλίων ηθικών καί καθόλου τοιούτων, έ/ οί; τδ 
μέν κακόν στιγματίζεται, τδ δέ καλόν καί αγαθόν έςαίρεται 
καί εγκωμιάζεται, εΐ/ε ώρελιμωτάτη και σωτηριωδεστάτη.

‘Π μήτηρ άκούσασα τάς συμβουλάς ταύτας καί παρακα- 
λέσασα τόν διδάσκαλον δπως συντέλεση \αί αύτός τδ κατά 
δύναμιν είς τήν τής θυγατρδς σωτηοίαν, άπήλθε περίλυπος. 
Ευθύς δέ, οικαδε έπανεΛθούσα, ήρςατο νά έοαοαόζη τάς 
συμβουλάς τού διδασκάλου καί νά μεταχειρίζηται πάντα τοό- 
πον δυνάμενον νά φέρη εις σν^αίσθησιν καί αετάνοιαν τήν 
έαυτής θυγατέρα. Άλλ’ είς μάτην ! Το δηλητήριο / τού όλε- 
θρίου έρωτος ειχεν ήδη διαδοθή είς άπάσας τάς φλέβας τής 
νεανικής καρδ.ας. Ή Κλάρα πρός πάσαις ταΐς παραίνέσεσι 
καί παρακλήσεσι τής μητρός δ.έμενε πάντοτε σιωπηλή καί 
σκυθρωπός*  ποθούσα δέ τήν μοναςίαν πολλάκις άπήρχετο 
μόνη είς τόν κήπον, έ/θα έρρέμβαζε*  καί κατ’ οίκον δέ μελε- 
τώσα διέκοπτε πολλάκις τήν τού β.βλίου άνάγνωτιν και έβυ- 
θίζετο εις άβυσσον μυστικών δια σημάτων συμβουλευομένη 
δέ ή έπιπληττομένη ύπό τώ / γο έι>ν πάντοτε έκλαιε καί έτη - 
κετο. ‘Ημέραν τινά θλιβερά τις είδη τις κατετάραςεν ατασαν 
τήν πάλιν’ ή είδησις αύ:η ήτο περί τής άπω λείας τής 
Κλάρας. Οι κάτοικοί τής πόλεως, μαθόντες οτι ή Κλάοα, 
τδ αςιέραττον τέκνον οικογένειας εντιμότατης, έγένετο άξαν
τος, κατελήφθηταν ύπό άφατου λύπης. Οί δυστυχείς γονείς, 
έμβρό/τητοι γενόμενοι έπί τή άπουσία της θυγατρός, έπεμ- 
ψαν ευθύς πανταχόσε ανθρώπους προς άνεύρεσιν αυτής*  άλ- 
λΆίς μάτην ! Ούδέν ίχνος τής νεάνιδος άνεχαλύφθη. Τέλος 

μετά δραστηρίαν έρευναν καί άναζήτησιν, διαοκέσασαν επί 
μίαν εβδομάδα, εύρέθη έπί τίνος λίμνης, κειμένης ούχϊ μα
κράν τής πολίχνης, τό πτώμα τής δυστυχούς Κλάρας. ‘Οποίαν 
λύπην ητθάνθηταν οί δυστυχείς γονείς’ όπότα δάκρυα έχυ
σαν’ όπόσον κατηράσθησαν τήν ώραν εΧεί/ην, καθ’ ή/ ή Qy- 
γάτηρ αύτών έπετκέψατο τδν ολέθριον εκείνον χορόν, ταύτα 
πάντα δύναται πά; τις νά συμπεράνη καί αίαθα/θή, ούχϊ δέ 
καί νά περιγράψη ακριβώς.

Ω γονείς, οΐτινες έχετε τέκνα, πω; φαίνεται εις ύυά; τδ 
διήγημα τούτο ; Όποιαν γνώμην έσχηματίσατε ήδη περί 
τών φραγκικών χορών; Δέν έπείσθητε εΐσέτι περί τής έπι- 
υλαβού; αύτών ιδιότητας; *Αν  εί; τού; Φράγκου;, τού; κατοι- 
κούντας έν κλίματι ψ/χροτέρφ καί έχοντας πλείονα ήμών 
ανάπτυςιν καί μόρφωσιν, ό χορός ούτος ει>ε βλαβερός καί 
Ολέθριος, εις ημάς, τού; κατοικούντα; έν κλίματι θερμοτέρφ 
και μηοεμίαν ανάπτυξιν έχοντας, άμφ-.βάλλετε πλέον οτι ού
τος ε·ρε επιβλαβέστατος καί όλεθριώτατος ; Άλλ’ίσως εΐ- 
πητε δτι τοιαύτας καταστρεπτικά; συνεχείας, οΐας έτχεν ό 
προμνηυονευθείς χορός, δέν έχουσι πάντοτε οί φραγκικοί χο
ροί. *1σως·  πλήν ούδείς δύναται ν’ άρ^ηθή δτι πάντοτε οί 
χοροί ούτοι έγκαταλείπουτι ποσότητά τινα ηθικού δηλητηοίου 
εν ται, τώ/χορευτών καρδίαις, δπερ σύ/ τφ χρόνφ δύναται 
νά έπιφέρη φρικαλέα αποτελέσματα. Ο ί φ ρ α γ κ ι κ ο ί χο- 
ροιεινε καίθέλουσινείναι και πανταχου 
μέν, μάλιστα δέ έν Έλλάδιοίτάφοιτήςά- 
θ ω ό τ η τ ρς.

Α. ΧΠΑΘΑΚΠΣ.
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τής κ. Σ. Α ε ο ν τ ι ά ο ο ς, γε /ομέν η έν τώ άναγνωστηρίφ 
Η Σ Μ Γ Ρ Ν Η.

(Συνέχ. άπδ σελίδ. 271),

Άλλ ήδη εΐπω, δ:ι δεύτερον προσόν συντελεστικδν τής 
μακροβιότητο; καί διαρκ&ία; τού έθνους ει*ε  ή άρίστη καί 
σοφωτάτη νομοθεσία. ’Ενταύθα, κύριοι, έν τή άποδειζει τού
του ανοίγεται εύρύτατον στάδιον λόγων, έγώ δμως πρέπει 
βραχύτατα β βχια καί δσον δύναμαι νά εΐπω ταύτα: δτι ή 
βρίττη νομοθεσία καί ή σοφωτάτη αληθώς κρατύνει καί έπί 
στερροτάτων βάσεων ουοδομ-ί τήν ζωήν τού έθνους πρώτον, 
διότι κατασκευάζεται συμφώνως πάνυ πρδ; τόν χαρακτήρα 
καί τά ήθη καί τά eJiua καί τάς θρησκευτικός πεποιθήσεις 
και τήν αποστολήν αυτήν τού έθνους, δπερ ό μέγας Άοιστ. 
ούτως άποφαίνεται*  α λέγεται δέ ώ; δ·ΐ τόν νομοθέτην πρδς 
δύο βλέποντα τιθέναι τού; νόμους πρός τε τήν χώραν καί τούς 
ανθρώπους έ:ι δέ καλώ, έ/ει καί πρός τού; γειτνιώντας λα
ούς*  β (Πολιτικά Β . κα·. Γ ) καί έπειτα διότι ή άρ'στη καί 
σοφωτάτη νομοθεσία εινε γνησία άνάπτυςις τών υψηλών αρ
χών του Οικυίου, τού αληθούς, καί του αγαθού, έρ’ ώ / καί

μδνον ερείδεται ή κοινωνία, καί απερ είσίν οί τρεις ιερότα
τοι θεμέλιοι τή; ζωής τής τε χοινωΛας καί παντός τού έθ/ους. 
Διά τούτο θχίον έργον παρά τοΐς άρχαίοι; τδ νομοθετείν 
ανέκαθεν έθεωρείτο καί πάντες οί άρχα.ότατοι νομ^θεται 
ώς θειοι τήν καταγωγήν, ή έκ θίών έμτνευσθέντες ένομί- 
Γοντο’ καί οίήμέτεροι "Έλληνες τήν Δήμητραν θττμοφορον, 
ήτοι νομοθέτην άπεκάλουν, καί τά θεσμοφόρια έώρταζον, 
διότι έ^οόνουν δ:ι αυτή έδίδαςε τού; ά.θρώπους τήν χρήτιν 
τών νόαων. Διά τούτο καί ό Δημοσθένη; (κατ’ Αριστογ.) 
«Εύρημα μέν καί δώρον θεού είπε τόν νόμον, δόγμα δέ αν
θρώπων ιαοουίμων. χ> Καί διά νά πληροφορηθώμεν δτι η.αρί- 
στη νομοθεσία υπάρχει άναγκαιοτάτη διά τήν διατήρησιν 
τής ζωή; τού έθνου;, διότι εί>ε συμφωνοτάτη πρός τόν χαρα
κτήρα καί τήν αποστολήν, λάβωμεν ύπ’ δύιν τά τρία μεγάλα 
τή; άρχαιότητο; έθ.ηί- τό Εβραϊκόν, τδ Ελληνικόν καί τδ 
Ρωμαϊκόν. ‘Η ά/ηθώς και πανθομούογουμένη θεόπνευστος 
Μωσαϊ<ή νομοθεσία τον πρώτου ην, ω; γνωστόν, τριπλή: 
*Ιερουργική, πολιτική, καί ηθική. Παρατηρούμεν λοιπόν οτι 
ή μέν πρώτη περιείχε τά θρησκευτικά έθιμα καί τά; ιεροτε
λεστίας τής εβραϊκής εκκλησία;, καί ήν τύπος καί χειραγω- 
γία είς τήν εύαγγελ-.κή.ν χάριν. ή δέ δεύτερα περιελάμβανε 
τάς πολιτικά; διατάζεις, καθ’ά; ώσ-ιλε νά κυδερ άται ο 
θεοκρατούμενο; εκείνο; εβραϊκός λαός. Ητα / όέ αμφότεραι κατα 

r » «% - * » ♦παντα συμιοωνοταται προ; τον χαρακτήρα και την αποστο
λήν τού ιερατικού τούτου έθνους τής Σημιτικής φυλής, οπερ 
ήν προωρισμένον καί αποστολήν είχε ταύτην, νά καλλιεργή 
τδ άληθές θρησκευτικό/ αίσθημα, νά διασώζη εν αυ:ώ τήν 
γνώσιν τού αληθούς Θεού, καί νά καταστή ο πρόδρομος τής 
καθολικής θρησκείας τού Ιησού, δστις έμελλε ν’ άναλάβη 
τδν νομικόν άνθρωπον, τόν τύπον τού ανθρώπου τής χάριτος, 
δηλ. τού Χριστιανού, έκ τού ναού τής ‘Ιερουσαλήμ, καί νά 
είσαγάγη αυτόν εί; τήν παγκόσμιον εκκλησίαν τού Χριστια
νισμού, έ .θα ή σωτηρία τής ψυχής καί ή αιώνιος μακαριότης. 
Διά τούτο δή καί οί ‘Εβραίοι, καίτοι απανταχού τής γής 
μετά ταύτα διασπαρέντες, κατά τάς β/υλάς τού ‘Γψίστου,. 
καί διατηρούμενοι ώ; έθ *ος  έμμένουσι καί οφείλουσιν εμμένειν 
είς τόν αυτόν εκείνον ίερουργικόν, έ·/μέρει δέ, καί τόν πολι
τικόν αύτών νόμον*  άλλως έπρεπε νά έκλείψωσιν, ή νά παύ- 
σωσι τού νά ή/ε καινά λέγωνται Ιουδαίοι. Τό ηθικόν δμως 
μέρος τής Μωσαϊκής νομοθεσίας υπάρχει κατεσχευασμένον καί 
τεθεσπισμένον-άνωθεν ΐνα σύμφωνη πρός τήν φύσιν καί τόν 
χαρακτήρα πάσης τής ανθρωπότητας*  διότι δέν έγεινε διά 
μόνους τού; ‘Εβραίους, άλλά διά πάντας τού; ανθρώπους παν
τός τόπου τής γής καί παντός χρόνου καί αιώνος. Διά τούτο 
αμα μάλιστα λαό; τις εισέρχεται ει; τόν Χριστιανισμόν, τόν 
ύπό τού ίερουργικού νόμου τών ‘Εβραίων προτυπωθέντα, ό- 
φεΟει ευθύ; νά ύποτάΕη έαυτόν εις τού; αγίους θεσμούς τού· 
νόμου τούτου τού ηθικού, δστις περιστρέφεται εις ταύτα τά’ 
δύο: τό « αγαπήσεις Κύοιον τόν Θεόν σου έζ όλης τής ψυχής 
σου, καί έξ δλης τής καρδίας σου, καί έξ δλης τής διανοίας. 

σου » καί τό < ού κακοποιήσεις τόν πλησίον σου » —ή, 
κάλλιον είπείν (ώ; σοφώτατα καί ευσεβέστατα λέγει ό είρη- 
μέ/ος άςιοτέβαττο; καθηγητή;), οστις εντεύθεν μέν άνα- 
τείνει τήν ψ/χήν εις τήν αγάπην τοϋ άκρου άγαθοϋ, τού Θεού, 
έκεΐθεν δέ γυμνάζει αυτήν είς τήν πρός απαν τό ανθρώπινον 
γένος άγάπην, ή:ΐς εινε ό θειότ ατος χαρακτήρ τού Χριστι · 
ανισμού’ δθεν καί πάντες ού χριστιανοί λαοί τούτον τόν θεό
πνευστο*  ηβικόν νόμον, δν ό Ιησούς έ/ ταΐς εύαγγελίκαΐς 
αυτού διδχσκαλίαις, ώ; ό ουράνιος αύτού Ιδρυτής, ©ιλανθρωπό- 
τατα αναπτύσσει·, τούτον, λέγω, καί πάντες οί χριστιανικοί 
λαοί λαμβάνουσί β-.β/ia ώ; τήν θεμελιώδη βάσιν τών νομο- 
θετημάτων αύτών, απ’ αύτού δέ πρός τήν συγκρότησιν τών 
κοινωνιών αυτών καί τήν οικοδομήν τών πολιτευμάτων αυτών 
ΟΟηγού*ται  συμφώνως πρός τόν μέγαν καί ευγενέστατον αυ
τών προορισμόν, δστις εινε εξομοίωσις τή; έν Χριστφ άνθρω- 
ποτητος πρός τήν θεότητα κατά τήν γλυκυτάτην δ’αταγήν 
τού Σωτήρος αύτού «Γινεοθε ούν άγιοι, δτι ό Πατήρ ήμών 
ό εν τοΐς ούρσνοΐς άγιό; έστι.»

Καί τοιαυτα μέν τά κατά τήν Έβρ. νομοθεσίαν, ήτις δει
κνύεται πρώτη πασών οτι εινε άρίστη καί ούτως θέσπισμα 
Θέοθεν έμπνευσθέν καί έγχαραχθέν, διότι ως μέν γραφείσα 
διά τδ ‘Εβραϊκόν έθνος, συμφωνεί πρός τόν φυσικόν χαρακτήρα 
καί τήν αποστολήν τού έθνου; τούτου, δπερ καί εΐσέτι σώζεται 
καί διατηρείται, διότι έπ εκείνης της νομοθεσίας βασίζεται*  ώς 
δέ ταχθείσα κατά τό ηθικόν μέρο; διά πάσαν τήν ανθρωπότητα, 
συμφωνεί πρό; τήν φύσιν αυτής καί τον προορισμόν αυτής, 
ή μάλλον εϊ*ε  άνάπτυςις μέν τού έν τή καρδφ παντός ανθρώ
που έγεγραμμένου φυσικού νόμου, καθ’ δν υπαγορεύεται έν 
συνειδήσει ν’ αγαπά τό αγαθόν καί ν’ άποστρέφηται τό κακόν, * 
προεισαγωγή δέ ούτως ειπείν εις τόν ηθικόν νόμον της ευαγγε
λικής χάριτος, καθ’ δν ό γλυκύτατο; Ίησοίς λέγει τοΐς προσ- 
ερχομένοις εις αύτόν*  «Πνεύμα ό θεός καί τούς προσκυνούντας 
αυτόν έν πνεύματι καί αλήθεια δεί προσκυνείνβ καί «αγαπάτε 
άλλήλους*  έν τούτφ γάρ γνώσονται οτι μαθηταί μου εστέ, εάν 
άγάπην έχητε προς άλλήλους’» ’Επειδή λοιπόν ή αγάπη 
τού άγαθοϋ ίστίν αιώνιος, διότι έκ τού αιωνίου πηγάζει, καί 
ό νόμος άρα ό διατάττων αύτήν εστί τοιοΰτος, και πασα’ 
ή άνθρωπότης ομοίως τοιαύτη έστι και πολ)φ μάλλον τά 
έν αύτή Χριστιανικά έθνη είσί καί έσονται διά παντός ζώντα- 
καί ύπάρχοντα, ά:ε έπί τού ηθικού τούτου ή μάλλον ευαγγε-· 
λαϊκού νόμου τού μόνου ζωοποιού καί σωτηριωδεστατου θεμε- 
λιούμενα. Μεταβώμεν δ’ήδη καί είς τήν έξετασιν τής νομο
θεσίας τών ήαετέρων ποογόνων, έν οι; οι σοφωτατοι μετά' 
τόν Μωύσήν διέπρεψαν νομοθέται Μίνωες καί Πυθαγοραι και Λυ
κούργο; καί Σάλωνες χαί Ζάλευκοι καί Χαρώνδαι, καί εί τινες 
άλλοι. Αί νοαοθεσίαι αυτών είσίν άληθώς άριστοι χαί διΐπε- 
τείς, ώ; ήθελον έκείνοι είπείν, διότι έχουσι λαμπροτάτην συμ
φωνίαν πρός τόν χαρακτήρα καί τάς θρησκευτικάς πεποιθή
σεις καί τήν άποστολήν έκάστης ελληνικής φυλής, δι ήχ 
ένομοθετήθησαν υπό τών σοφών νομοθετών των· ό Αυχοΰρ^
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γος μάλιστα, άτε έπισχεφθεΐς μετά της Αίγυπτου καί της Μι
κρός ’Ασίας καί τήν Συρίαν ίσως και τήν Παλαιστίνην, 
καί τά περί τοϋ Μωύσέως χαΐ τής θεόπνευστου αύτοΰ νομοθε
σίας δσον ήν δυνατόν διδαχθείς, πυθοχρήστους ώνόμασε τούς 
θεσμούς του χα'ι εαυτόν ύπό τής Πυθίας δνομασθέντα Θεόν μάλ
λον ή άνθρωπον ΰπέδέιξε. Καί διά νά μή μακρηγορώ, περιο
ρίζομαι μόνον ολίγα τινά περί τής ’Αθηναϊκής νομοθεσίας τής 
■όνομαστοτάτης πασών νά είπω*  διότι επ’ αύτής οίχοδομηθέν 
τό άπό Σόλωνος και Κλεισθένους διά Θεμιστοκλέους και Άρι- 
στείδου χα'ι Κίμωνος καί Περιχλέους ευπρεπέστατου έκεΐνο πο
λίτευμα, καί έπί μόνην πεντηκονταετηρίδα έκλάμψαν, παρή
γαγε τά αμίμητα έν^ τή τέχνη χαΐ τώ λόγω αριστουργήματα 
τά άπαθανατίσαντα τήν ελληνικήν μεγαλοφυΐαν, καί τό μεγα
λείου τής αποστολής της έκδηλώσαντα ακριβέστατα. Έάν 
λοιπόν τόν πρώτον τοΰ ’Αττικού κράτους θεμελιωτήν τόν Κέ- 
κροπα ώς κα1. τόν πρώτιστον αΰτοϋ νομοθέτην λάβωμεν, πα- 
ρατηροϋμεν δτι αυτός, καί τοι, ώς λέγεται, άποικος ές ’Αίγυ
πτου ών, διείδε κάλλιστα τόν φιλάνθρωπον καί οιλευσεβή καί 
φιλοδίκαιου χαρακτήρα τής ’Ιωνικής φυλής τών ’Αθηναίων, 
και τήν πρός τάς τέχνας έμφυτον τάσιν τοϋ πνεύματός των 
διεσκόπησε, και τόν προορισμόν αύτής ώσεΐ προεμάντευσε, καί 
ούτως ού μόνον τάς άρχάς θρησκευτικής λατρείας άρμοζούσης 
αύτοΐς κατέβαλε, καί τήν κοινωνικήν βάσιν διά τής τακτοποι- 
ήσεως τοϋ γάμου είσήγαγε, καί τάς πρώτας είρη νικάς τοϋ βίου 
ένασχολήσεις έθεμελίωσεν, άλλά και τόν Άρειον Πάγον, τό 
σεβαστότατου έκεΐνο τής εύσεβείας καί φιλανθοωπίας καί δι
καιοσύνης και έν γένει πάσης άρετής θησαυροφυλάκιον τών 
Αθηνών, συνέστησε, καί τήν πρωτεύουσαν τοϋ ‘Ελληνισμοϋ 

πόλιν είς τήν Άθηνάν τήν θεάν τής σοφίας κα1. τών τεχνών 
αφιέρωσε, δείκνύς διά τούτου μάλιστα δτι σοφία καί τέχνη ές-ΐν 
ή άποστολή τοΰ ‘Ελληνικού δλου έθνους, καί έν ταύτη ζήσει 
διά παντός και δοξσσθήσεται. Περίεργον δμως εινε, ώς έν πα- 
ρόδφ είρήσθω, δτι και ούδεμία, ώς φαίνεται, πόλις ελληνική 
ούδ’ αύτή ή Σπάρτη, είς θεόν πολεμικόν άφιερώθη, δπερ δη- 
λοΐ δτι καί αί 4 φυλαί τοϋ ελληνικού έθνους εΐχον ©υσικήν 
τάσιν πρός τά έργα τής ειρήνης τά συγκροτοϋντα τόν πο
λιτισμόν τοϋ άνθρώπου’ διά τούτο και άπό τοϋ Τοωικοΰ άκόμη 
πολέμου ό Άρης σύμμαχος τών Τρώων, καί συμπλακεΐς 
είς μάχην πληγόνεται ύπό τής εύνοούσης τούς ’Αργείους ’Α
θήνας, δηλ. τής συνετής καί έμφρονος άνδρίας, καί κυρίως τής 
προστάτιδος τοϋ ‘Ελληνισμού θεάς, ήτις, ώς λέγει ό "Ομηοος 
άναχασαμένη, δηλ, ύποχωρήσασα είς τό χτύπημα τοϋ Άοεως 
έπί τής Αιγίδος της, λίθον εϊλετο χειρΐ παχεία, κείμενον έν 
πεδίω τραχύν τε μέγαντε, τώ βάλε θοϋρον Άρεα κατ’αύ- 
χένα, λϋσε δέ γυΐα και δς πεσών έκάλυψεν επτά πλέθρα γής 
χαΐ έκονιόρτωσε τήν κόμην του- γέλασσε δέ Παλλάς ΆΟήνη·» 
χαΐ τφ δντι άρκετά γελοΐον θά ήτο νά βλέπη τις μακρύν πλα- 
τΰν κείμενον τόν αιμοχαρή Θεόν τοϋ πολέμου ύπό γυναικείας 
χειρος ! ω 1 πόσον εύκταϊον θά ήτο καί τώρα νά ©ανή μία 
Άθηνά νά τόν στρώση χαμαί έν μέσω τών άλληλοκτονουμένων 

Γερμανών καί Γάλλωνάλλως τε δντων άδελφών χριστιανώνκαΐ 
πεπολιτισμένωνί έπανέλθωμεν δέ είς τήν τών ’Αθηναίων νομο
θεσίαν. Κατόπιν τοΰ Κέκροπος καί άλλων διαδόχων του ό ή- 
ρως Θησεύς έρρύθμισε κατανοήσας μάλλον τόν χαρακτήρα τών 
’Αθηναίων καί άνέπτυξε τάς πρώτας εκείνου νομοθετικός πρά
ξεις, καί άλλας σοφάς διατάξεις έποίησε, καταβαλών καί τά 
θεμέλια, ώς λέγει, τής ’Αθηναϊκής δημοκρατίας, άφ’ ής έ- 
μελλεν ώς άπό φάρου τηλαυγούς νά λάμψη άκτινοβολών ό ελ
ληνισμός καί νά σώση τήν είς τό φοβερόν καί τρικυμιώδες πέ
λαγος τής βαρβαρότητας κλυδώνιζομένην άνθρωπότητα. *Έπΐ  
πάσι δέ δ σοφώτατος Σόλων έπιφανείς, έδοτο τοις Άθηναίοις 
τούς άρίστους τών « ών άν προσεδέξαντο νόμους,» ώς ό ίδιος 
ώμολόγησε, καί τών οποίων διά νά θαυμάση τις τώ δντι τό 
άριστον καί πρός τόν ‘Ελληνισμόν έν γένει μάλιστα προσφυ
έστατα διακείμενον πνεύμα, άρκεΐ μόνον νά ένθυμηθή δτι ό 
μέγας έκεϊνος άληθώς νομοθέτης είς τιμητικήν θέσιν άνεβίβασε 
τήν έμπορίαν. τήν ναυτιλίαν καί τάς τέχνας, ώς κάλλιστα 
μαρτυρεί καί ό Πλούταρχος, χαρακτηρίζων τό πνεύμα τής νο
μοθεσίας τοϋ Σόλωνος, δτι «έκεϊνος τής χώρας ορών τήν φύ- 
σιν τοις γεωργοϊς γλίσχρως έπαρκοΰσαν άργόν τε και σχολα- 
στήν δχλον ού δυναμένην τρέφειν, ταΐς τέχναις άξίωμα πε- 
ριέθηκε». Διότι ύπήρχε νόμος, δστις ένοχον έκήρυ ττε και τόν 
άπλώς ονειδίζοντα τήν έν τή άγορά έργασίαν άλλος νόμος έδι
δε σίτησιν έν τφ Πρυτανείφ καί προεδρείαν τφ άρίστφ τών 
τεχνιτών (πολύ σκοπιμώτερον ίσως τής γινομένης έν ταΐς έκ- 
θέσεσι τιμής) ’ άλλος ομοίως νόμος άπήλλαττε τόν υιόν τόν μή 
διδαχθέντα τέχνην τής ύποχρεώσεως τοϋ τρέφειν τόν πατέρα’ 
ομοίως δέ διά νόμου διετάσσετο ού μόνον τά τέκνα νά μανθά- 
νωσι τέχνην, άλλά καί οίκέτην άργόν νά μή τρέφωσιν έν 
οίκφ». Τοϋτο τό άριστον τής νομοθεσίας αύτού προτέρημα 
καί αί έλληνωφελέσιαται αύται διατάξεις έγένοντο ή πρώ
τιστη αιτία τής έν τοις λόγοις καί έν ταΐς τέχναις άθανάτου 
δόξης, ήτις τήν ’Ιωνικήν φυλήν τήν έκπροσωποϋσαν τόν 
‘Ελληνισμόν περιέστεύε θαυμασίως. μάλιστα κατά τάς ήμέ
ρας τοΰ κλεινοτάτου αύτής Περιχλέους, δστις και μεγαλοπρε- 
■πεστάτην εικόνα τής τοιαύτης χαΐ τοσαύτης άκμής τοϋ Ελ
ληνισμού, τής άναπτυχθείσης έκ τών άριστων έκείνων νόμων, 
χαΐ τοϋ επ αύτών οικοδου,ηθέντος πεντηκονταετούς μόνον άρί- 
στου των ’Αθηνών πολιτεύματος αφήκεν ήμϊν τό άριστούρ- 
γημα έκεΐνο τής ρητορικής του γλαφυρότητος, τόν ’Επιτάφιον 
τών πρώτων κατά τήν αργήν τοϋ Πελοποννησιακοϋ πολέμου 
πεσόντων. Καί ένόσφ λοιπόν έν ταΐς ’Αθήναις τή πρωτευ- 
ούση τοϋ 1 Ελληνισμοϋ διείπετο ό * Ελληνισμός κατά τούς άρί
στους έκείνους νόμους, και τό έξ αύτών άριστον πολίτευμα έζη 
βίον άκμάζοντα χαΐ άξιον κατά πάντα τής άποστολής αύτού' 
χαλαρωθέντος δέ τοϋ κράτους τών νόμων έκείνων χαΐ δια- 
φθαρέντος τοϋ πολιτεύματος, ήρχισε πάν τό ‘ Ελληνικόν έθνος 
μόλις νά ζή καί άπό δυστυχημάτων είς δυστυχήματα νά 
περιπίπτη.— ‘Ομοίως «άν μικρόν ρίψωμεν βλέμμα καί έπι 
τής περιπύστου Ρωμαϊκής νομοθεσίας, ήτις, ώς γνωστόν, άνε- 
πτύχθη έπειτα, έρανισθεΐσα έκ τής ’Αθηναϊκής μάλιστα, κα'ι 
τήν περίφημον Δωδεκάδελτον συνεκρότησε, παρατηροϋμεν εύ- 

θύς έξ άρχής άπό τοϋ Ρώμύλου τοϋ πρώτου αύτής οίκήτορος, 
καί προκαταρκτικού βέβαια θεσμοθέτου, τήν συμφωνίαν αύτής 
πρός τόν χαρακτήρα και τήν άποστολήν τοϋ έθνους τούτου. 
Παρατηροϋμεν δηλ. πρώτον δτι άφιέρωσε βέβαια τήν πόλιν 
του είς τόν μυθολογούμενον πατέρα του Αρην, τόν άγριον 
θεόν τοϋ πολέμου’ επομένως διέταξεν ώστε ό πόλεμος πρό 
πάντων καί ή γεωργία, ή πρώτη τών άναγκαίων τεχνών, νά 
ώσιν αί μόναι ένασχολήσεις τών συμπολιτών του, τών έλευ-

ΟΡΑΓΓΟΓΤΑΓΓΟΣ·

ΟΡΑΓΓΟΓΤΑΓΓΟΣ.

‘Ο δραγγου- 
τάγγος έχει τό 
πρόσωπον πε- 
πλατυσμένον , 
γυμνόν καί ήλι- 
οκαές· τά ώτα, 
τάς χεΐρας, ’ τδ 
στήθος και τήν 
κοιλίαν γυμνά" 
εΐδός τι κόμης 
έπί τής κεφα
λής, τρίχας μα
κράς,άλλάραι- 
άς έπί τών ώ
μων καί τής 
οσφύος’ τούς 
γλουτούς σαρ
κώδεις, και γα- 
στροκνήμια δ- 
μοια ίμέ τά τοϋ 
άνθρώπου, ένε
κα τών οποίων 
δύναται νά ΐς-α- 
ται καί όρθιος. 
Δέν έχει δέ παν- 
τάπασιν, ώς οί 
κερκοπίθηκοικαΐ 
οί πιθηκίσκοι, 
τύλους έπί τών 
γλουτών. ’Ε
πειδή δέη πτέρ
να του εΐνε ολί
γον τι ύώηλοτέρα τής τοϋ άνθρώπου, εύκολύνεται 
ρον είς τό τρέξιμον ή είς τό βάοισμα.
πεπιεσμένα, τόν λαιμόν βραχύτερον, .... , , .. ... . ..
μήν ή οί αίθίοπες, τό μέτωπον μικρότερον, τόν πώγωνα όλι— 
νώτερον δξύν, τά ώτα μεγαλείτερα καί τούς οφθαλμούς πλη- 
σιεστέρους άλλήλων.

‘Π κατασκευή τοϋ δραγγουτάγγου έχει τόσην ομοιότητα 
■πρός τήν τοϋ άνθρωπίνου γένους, ώστε αί κινήσεις αύτού όμοι
άζουσι μέ τάς τοϋ άνθρώπου.

Τά ζώα ταΰτα εύρίσκονται είς τήν Αφρικήν καί εις τά 

περισσότε- 
Έχει τά ισχία μάλλον 
τήν ρίνα μάλλον σι-

θέρων ‘Ρωμαίων, ή δέ έμπορία καί πάσαι αί τέχναι νά θεω
ρώντας ώς έργασίαι τών δούλων καί τών άπελευθέρων. Δια 
τοϋτο, ώς παρατηρεί δ Montesquieu, οί Ρωμαίοι και αφού 
άπώλεσαν, κατόπιν διαφθαέντες, πάσας τάς άλλας άρετας των, 
διετήρησαν δμως τάς πολεμικός, διότι έπ’ αύτών έστηρίζετο 
ή ύπαρξίςτων καί ή ζωή των ή έθνική, διαρκέσασα. ώς θά 
ίδωμεν κατωτέρω, άναλόγως τής άποστολής των.

(ακολουθεί).

θερμά κλίματα
τής ’Ασίας' τρέ-
φονται δέ από 
καρπούς καί δι
αφόρους σπό
ρους. Εΐνε δέ 
τόσον ισχυρά, 
ώστε μόλις έξ 
άνθρωποι ρω
μαλέοι δύνανται 
νά τά σταματή- 
σωσιν,δταν ζη- 
τώσι νά φύγω- 
σιν. Οί άγριοι 
δραγγουτάγγοι 
εΐνε επίφοβοι ε’ς 
τούς αίθίοπας· 
κατασκευάζουσι 
καλύβας, δπως 
προφυλάττων- 
ται άπό τοϋ ή
λιου καί τής 
βροχής, και κοι- 
μώνται ύπό τά 
δένδρα. Τό ανά
στημά των φθά
νει ενίοτε μέχρι 
δύο μέτρων.

‘Ο οραγγου- 
τάγγος έχει τό 
έξωτερικόν κα- 
τηφές χαΐ βάδι
σμα σοβαρόν. 
’Ων δέ φύσει ή
πιος, τόσον εύ- 

;ρός, γίνεται εύ- 
~ Οι

κόλως έξημεροϋται, ώστε, δταν συλληφθή μικξ 
πειθέστατος, χρησιμεύων ώς ύπηρέτης έντδς τών οικιών , 
δραγγουτάγγοι πολλάκις καθίζουσιν είς τήν τράπεζαν, ανο.- 
γουσι τό χειρόμακτρον, μεταχειρίζονται χοχλιάριον, περουνιον 
και μαχαίριον, βάλλουσιν είς τό ποτήριον ΰδωρ η οίνον δια να 
πίωσι, συγκρούουσι τό ποτήριον, φίρουσι φλυζανιον έπι τής 
τραπέζης, είς τό όποιον βάλλουσι ζάχαριν, χύνουσι τε., αφί- 
νουσιν αύτό νά κρυώση δπως τό πίωσι, περιπατούσε σοβαρώς 
μετά τών άνθρώπων καί τοις παρουσιάζουσΐ τον βραχίονα δια 
νά τούς προπέμψωσι. (Ζωολ. Αρ. Χλωρού).
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ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ Β .

Λουδοβίκος Β*.  βασιλεύς τήςΒϊβιρίας γεννηθείς τήν 25 
Αύγούστου I 8 ί5. διεδέχθη τή 1 I Μαρτίου 1 86 4 τδν πατέρα 
του Μχξιαιλιανόν Β . (γενν. τή 28 Νοεμβρ'ου 1311).

Κατά τάς σημερινός ανωμάλους τής Δυτ. εκκλησίας περι
στάσεις ό βασιλεύς τής Βαυαρίας έφάνη καί φαίνεται τά μά
λιστα όρθοφρονών καί μετά βασιλικής αξιοπρέπειας πρδς τάς 
παπικάς ά'οίας άνθιστάμενος.

Άτ> ή; στιγμής ©θεολόγος Δοιλίγγερος έδημοσίευσε τήν 
χεοαυνοβόλον δήλωσίνίτου πρδς τδν αρχιεπίσκοπον τού Μονά
χου, έτυχεν επανειλημμένος τοσούτων καί τοιούτων τιμών 
παρά τού β χσιλέως τής Βαυαρίας, ώστε φήμη δίεδόθη οτι 
μετ’ ολίγον θά άνατεθή είς αύτδν ή διεύθυνσις τού υπουργείου 
τής δηαοσίας ?κπαιδεύσεως. Τή μεγάλη πέμπτη χατά πρόσ- 
χλησιν τού βχσιλέως έτέλεσεν ό Δοιλίγγερος έν τή έκκλησή 
τών ανακτόρων ώς αντιπρόσωπος τής Α. Μ. τήν τελετήν 
του νιπτήρας, εί, η*  παρήσαν πολλαί χιλιάδες λαοΰ.

Ύπδ ή ιερομ. 29 ’Απριλίου ε. ε. τετρακόσιοι έπί παιδείφ 
χαΐ έπί υψηλοί, ύτουργήμασι διαπρεπείς πολίται, τδ άκρον 
άωτον τής i*  Μονά/φ κοινωνίας, συγεροτησαντες συνέδριου 
συνεζήτησαν και εψήφισαν όμοθυμαδόν αναφοράν πρδς τήν Α. 
Μ. τδν βασιλέα τής Βαυαρίας (ϊδε άριθ. 51 I τής εφημερίδας 
«Κλειώ») δ·. ή; εξαιρούνται ΐ/α τδ έπι τών εκκλησιαστικών 
χαί τής δημοσίας έκπαιδεύσεως υπουργείου Του προλάβη έκ 
παντδς τρόπου τάς δείνας συνέπειας του δόγματος, τής προ
σωπικής τού Πάπα άναμσρτησίας, απαγορεύση αύστηρώς 
τήν διδασκαλίαν του έν τοίς έκπαιδευτηρίοι;, διά δραστήριων 
δέ χαίτα/έων μέσων κανονίση νομιμως τάς μεταξύ κράτους 
καί εκκλησίας σχέσεις.

Η ΕΠΙΣΤΠΜΠ ΤΟΥ ΑΠΛΟΪΚΟΥ ΡΙΧΑΡΔΟΥ 
* 
η

Η ΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΥΠΡΑΓΙΑΣ.
(Συνέχεια άπδ σελ. 292).

Καταστρεπτικά αποτελέσματα τής κενοδοξίας, τής 
ακηδίας καί τών αφρόνων δαπανών.

*0 απλοϊκός Ριχάρδο; επίσης μα; πληροφορεί δτι ή κενο
δοξία του στολιζεσθαι εινε κατάρα. Όταν προσβληθήτε παρ’ 
αύτής, λέγ·ι, συμβουλευθήτε τήν ιδιοτροπίαν σας ταύτην. 
Προσθέτει ακόμη δτι ή<κενοδοξία εΐ*ε  έπαίτης, οστις βα γε- 
γωνυ α τή φω ή όχι δσον ή ανάγκη, άλλά άναιοέστερα καί 
τής αναίδειες*  είς τά κοσμήματα δέ, τά οποία αγοράζετε, 
θέλετε εύρεθή εις τήν άνάγκην νά προσθέσητε καί δέκα άλλα, 
ϊνα καταρτίσητε πλήρη τδν στολισμόν σας.

Επομένως ευκολώτερον εΐνε νά περιστείλωμεν τήν πρώ- 
την ταύτην επιθυμίαν ή νά εύχαριστήσωμεν τάς έπομένας. 
Επίσης και ό.πένης εΐ»ε άφρων, δταν ζητή νά πιθηκιζη τδν 

πλούσιον ομοιάζει τδν βάτραχον, δστις έφούσχωσεν ινα έξ- 
ογκωθη δσον καί ό βοΰς. Τά μεγάλα πλοία πελαμζουσι*  τά 
πλοιάρια δμως πρέπει νά παραπλέωσι τήν ξηράν. Άλλως αί 
τοιαυται κε-οδοξίαι τιμωρούνται άμέσως, έπειδή « ή κενοδο
ξία γευματίζει ματαιότητα χαί δειπνεί περιφρόνησιν ή. ώς 
άλλως λέγεται, ή κενοδοξία προγευματίζει συν τή αισχύ
νη.» Άλλως τε τί προκύπτει έκ τής κομπο'ία· είας ταύτης, 
ένεκα τής οποίας καί κοπιάζομεν καί εκτιθέμεθα είς τοσούτους 
κινδύνους ; δύναται τήν υγείαν ήμών νά προουλάςη ζ δύνα
ται τάς συμφοράς ήμών νά μετριάση ; έξ εναντίας ού μόνον 
τήν προσωπικήν ήμών αρετήν δέν προάγει, άλλά καί αντίκεί- 
με*θν  φθόνου μάς χατασταίνει καί τδν όλεθρόν μας επιταχύ
νει. Τί εΐ,ε ή χρυσαλίς ; μόλις εΐνε κάμπη ένδεδυυέ*η*  ιδού 
ή είχών τού χαλλωπιστου. Υπάρχει αφροσύνη μεγαλειτέρα 
τού νά γινώμεθα κατάχρεοι ε/εκα πραγμάτων δλως περιττών;

Κίνδυνος τών δσοι άγοράζουσι διά ταστώσεως καί διά 
δανείων ταχύτης τών λήξεων.

Είς τήν προκειμένην πώλησιν, φίλοι μου, μάς παραχω- 
ρουσιν ές μηνών πίστωσιν πιθανόν πολύ, δ:ΐ ή παραχώρη- 
σίς αύτη ή*άγκασέ  τινας ές ήμών νά παρευρεθώμεν ενταύθα, 
διότι μή πληρόνοντες τοίς μετρητοίς έλπίζομεν νά θεραπεύσω- 
μέν τήν ιδιοτροπίαν μας άδαπάνως. ’Αλλ’ οίμοι 1 σκέπτεσθε 
καλώς τδ έκ της οφειλής ταύτης άποτέλεσμα ; παραδίδετε εις 
χεϊρας άλλου τήν ελευθερίαν σας.

Μη δυνάμενοίνά πληρώση·ε τδχοέοςσας είς τήν λήξιν χαί 
νά άτενίσητε είς τδ πρόσωπον τού πιστωτού σας, θά έντρέπεθε 
καί θέλετε απολογείσθαι πρδς αυτόν εξευτελιστική τώ τρόπφ,. 
καί βαθμηδόν θέλετε άπολέσεί τήν ειλικρίνειαν σας, χαί έπί τέ
λους θέλετε καταντήσει είς ποταπά ψεύδη ίδια άτιμων άνθρώ- 
πων. ‘Ο αγαθός Ριχάρδος λέγει « Τό χρεόνεσθαι εΐ^ε τδ πρώ
τον σφάλμα, τό ψευδεσθαι τδ δεύτερον’ τό ψεύδος άναβαίνει 
έπί τών οπισθίων τής οφειλής.» Ό γεννηθείς έλεύθερος δέν 
πρέπει νά έρυθριά μήτε να φοβήται δπως όμιλήση πρδς οι- 
ονδήποτε άνθρωπον, άτε^ίζων αύτδν κατά πρόσωπον άλλά 
δυστυχώς καί γενναιοφροσύνην καί αρετήν αφαιρεί η πτωχεία 
επειδή «σάκκος κενός δυσκόλως ΐσταται δρθιος. » Εάν ή κυ
βέρνησές οι’ ένδς θεσπίσματος σάς άπηγόρευεν ϊνα έ,δύεσθε 
ώς ένδύονται οί έξοχοι άνδρες, έπί ποινή φυλαχίσεως ή δου
λείας, πώς ήθελε σάς φανή τούτο ; Δεν ήθελατε φωνάζει 
δτι έγεννήθητε έλεύθεροι, δτι εχε^β τθ δικαίωμα νά ενόύεσθε 
δπως εύχαριστησθε, δτι τοιοΰτον θέσπισμα εΐνε άσεβής επι
βουλή κατά τών προνομίων σας, καί δτι ή ούτω φερομένη κυ- 
βέρνησίς εΐνε τυραννική ; Αλλά δυστυχώ; ! υποβάλλεσθε 
έκουσίως είς τήν τυοαννίαν ταύτην, δταν χρεόνεσθε ε^εκα στο
λισμού, καί ό πιστωτής σας εχει τό δικά ωμα, έάν τό κρίνη 
εύλογον, νάσά; στερήση τήν ελευθερίαν διά τής χαθείρξεως έν 
δεσμωτηρ'ω ή διά τής δουλείας, έάν δέν ήσθε είς θέσιν νά> 
πληρώσητε. Λ

Εάν αφ’ έτέρου συλλογισθήτε δτι οφείλετε, βραχεία χαί πολύ 
σύντομοςθελει σάς φα,ή ή προθεσμία, ήτις έξ αρχής σά, έφάνη 
χρονία’ ή τεσσαρακοστή εΐνε συντομωτάτη είς το^ οφξι) Οντας 

νά πληρώσωσι τδ πάσχα*  ό δανειζόμενος καί ό χρ»ώστης εΐ.ε 
όύω δούλοι, ό μέν τού δανειστού, ό δέ τού πιστωτού*  τρέμετε 
τήν διπλήν ταύτην άλυσσον οσοι δανείζεσθε *.

Ή νεότης καί ή εύπραγία οέν εΐνε μακροχρόνιαι:
Τήν στιγμήν ταύτην νομίζετε ίσως δτι ευπορείτε καί διά 

τούτο σας εινε έπιτενραμμένον νά θεραπεύσ-ητε άτιμωοητί οίαν- 
δήποτε μικράν φαντασιώδη δρεξίν σας*  άλλά μάλλον θησαυρί
ζετε διάτδ γήρας καί διά τάς άνάγκας είς πάσαν εύκαιοίαν.διότι 
όήκιος τής πρωίας δέν διαρκεί έφ’ δλης τής ήυέρας,

Τό μέν κέρδος ει-ε άβεβαιον καί παροδ κόν, ή δέ δαπάνη 
■άφευκτος καί συνεχής. «Δαπανώμεν όλιγώτερα κτιζοντες δύο 
εστίας ή συντηρούσες τό πύρ είς μίαν» λένει ό απλοϊκός 
Ριχάρδος*  οθεν κάλλιον νά κοιμάται τις άνευ δείπνου, ή νά 
έξυπ^ήση κατάχρεως.

Κερύί,ετε πάν οτι εινε δυνατόν νά κεοοίσητε καί οίκονο- 
μείτε καλώς τά κέρδη*  ιδού τδ απόρρητον, τού μετατρέπειν 
τόν μόλυβδον είς χρυσόν, καί δταν κατάσχητε τόν φιλοσο
φικόν τούτον λίθον, τότε θέλουσι παύσει τά χατά τής χαλε- 
πότητος των καιρών καί τής δυσκόλου άποτίσεως τών οόοων 
παράπονά σας.

Ότι πρέπει νά ζητώαεν τάς ευλογίας του Θεού, δτι 
πρεπει νά συ.τρεχωμεν τούς μή λαχ όντας αύτάς, 

να προσδεχωμεθα τάς καλάς συυ.βουλάς 
τής πείρας καί τοϋ ορθού λόγου.

‘Η διδασκαλία αυ:η, φίλοι μου, εΐνε δίδασκα/ίχ του ορ
θού λόγου καί τής φρονήεως. Α/λ’ έντοσούτφ μή έμπιστεύ- 
εσθε μονον εις τήν εργασίαν, τήν εγκράτειαν καί εί; τήν οικο
νομίαν*  είνε αληθώς έξοχοι άρεταί, άλλ’ ά*ευ  τής εύλογίας 
τού ουρανού ει*ε  ανέφικτοι. Ζητ«ϊτε πάσοτε, έν ταπεινώσει 
τήν ευλογίαν ταυ την*  μή άναισθητήτε έν ταίς άνάγκαις τών 
μή Λαχόντων τήν ευλογίαν ταύτην’ συντρέχετε αύτούς*  έν- 
Ουμηθήτε οτι ο Ιωβ έν ολίγψ χρόνω έγενετο δυστυχής, 
αλλά καί εν Ολίγψ χρόνφ εδρε την εύπρα·;ϊαν αύτού. Ilplv 
χαταπαύσω το? λ^ογον προσθέτω δτι τα μαθήματα τής Σχο
λής τής πείρας στοιχίζουσι πολλά*  άλλ’ είς ταύτην καί μό
νην την σχολήν οι άφρονες δύνανται νά διοαχθώσι,άν καί σπα- 
νίως ωςεετής διαγωγής των ωφελούνται, διότι, ώς λέγει δ 
αγαθός Ρ^,χαρΟος, δυνάμεθα νά δώσωμεν καλήν συμβουλήν 
°Ζ’· °μων καλήν διαγωγήν*  έντοσοϋτφ άς μή λησμο*ώμεν  δτι 
ό μή δεχόμενος συμβουλάς ούτε συ-δρομήν χρήσιμον δϋ/α· 
ται νά απαιτήση, χαί δτι ό μή υπάκουων είς τον οσθόν λό
γον ταχέως αισθάνεται τά αποτελέσματα τής παρακοής αύτού.

Ούτως άπετελείωσεν ό γέρων τήν δτ,μηγορ αν αύτοΰ, τόν 
ηκροάαθησαν, παρεδέχθησ^ν τά λεγόμενά του, άλλ' έν τφ αχα 
επραςαν πά/τό έναντιον άκρ.βώς, ώς συμβαίνει είς τάς συνή
θεις εκκλησιαστικά; διδασκαλίας’ έπε.δη ό μέν πλειστηρια- 
σμδς ηρχυεν, άπάντες δέ έπλειστηρίασαν παραφρόνως. Εΐ- 
οον όμως δτι ό καλός χ^αθός οϋτος γέρων πεφροντισμένως 
έσπουοασε τά μηνολογια μου, καί διτρμήνευσεν άριστα πάν 
δ,τι ειπον χατά τό διάατημα τώνείχοαι χαΐ πέντε έτών. Αί 

παρ’ αύτου άπσγγελθείσαι συχναΐ χαί διάφοροι ρήσης συνε- 
κίνησαν έπί τφ ήοονικώτερον τήν κενοδοξίαν μου. άν χαί δέν 
ηγνόουν ο:ι έν άπάση ταύτη τή σοφ'φ ούτε τό δέκατον μέοος 
ανήκει εις έμέ, χαί δτι εσταχυολόγησα τήν σοιοίαν ταύτην 
έντφ ·\φ απάντων τών αιώνων και άτάντων τών εθνών, έν- 
τοσούτφ χπεφάσισα νά επωφεληθώ έκ τής ήχους ταύτης, χαί. 
έν ω σκοπόν είχον νά αγοράσω νέον φόρεμα, άπεφάσισα νά 
έπιδ.οοθώσω τό παλαιόν.

I

Φίλε άναγ^ώστα, έάν δύνασαι νά μέ μιμηθής θέύεις κερ
δίσει δ,τι χαί έγώ έκέρδισα. (u τού Γαλλικού).

Ό Ίεροο. ΔΙΟΝΓΣΙΟΣ Α. Μ. ΧΑΡ1ΚΔΠΣ,
Α έ ι ο ς.

χΩρα?ον περ:στατίκον.
Νέος τις έοραπέτευσε κατ’ αύτάς έ< τών ειρκτών τής Του

λούζης. Ητο δυνατός καί ρωμαλαίος, χαί δλην τήν νύχτα πε- 
ριπατών έμβήκε περί τά χαράγματα τής έπιούσης είς τούς 
αγρούς, καί ούτως άτέφυγε πάντα κίνδυνον χαταδιώξεως. 
Φίάσας έμπροσθεν χαλύβης έστάθη ζητών νά φάγ·^ τι χαί νά 
άναπαυθή ολίγον. ’Αλλά ποιον σπαραξικάρδιον θέααα πα
ρουσιάζεται εις τούς οφθαλμούς του ! Πάντες οί έ*  τή κα- 
λύβί| ευρισκόμενοι ήσαν εις μεγάλην αμηχανίαν. Τεσσαρα 
μικρά παιδία έκάθηντο εις τήν γωνίαν τρέμοντα, ή δέ αήτηο 
των ίχίθητο πλησίον των χλαίουσα καί τίλλουσα τά; τρίχας 
τής κεφαλής της, χαί ό πατήρ διήρχετο τό έδαφος έν αγω
νία ψυχής.

Ό δραπέτης συγκίνηθείς τά μέγιστα ήρώτησε τί συνέβη 
είς αύτούς, καί ό πατήο τής οικογένειας μετά λυγμών άπήν- 
τησε*  on μετ’ ολίγας ώοκς έμελλον νά τού; διώξωσιν άπό 
τήν καλύβην, διότι δέ / ηνΰναντο νά πληρώσωσι τδ ένοίκιόν 
των. Βλέπεις, είτε, τήν χθ>ίαν μας κατάστασιν, είμαι τφ 
δντι εί; απελπισίαν! ‘II σύζυγός μου καί τά μικρά τέκ^α 
μου δεν έχουν τί νά φίγουν, καί τρέμουν άπό τό ψύχος δι*  
έ/.λειψιν σκεπασμάτων. Εγώ δέ στερούμαι τά μέσα νά προ
μηθεύσω είς αύτά άρτον καί φορέματα.

Τότε δάκουα οίκτου καί συμπάθειας ετοευταν άπό τών » · ·» 
οφθαλμών τού δραπέτου ταύτα άκούσαντος.

«Έγώ νά σοι προμηθεύσω, εΐπεν έπί τέλους, τά μέσα 
νά έξοικονομήσ^ς καί τά δύο εις τά τέκ^α σου. Χθές τό έτπέ- 
ρας έδραπέτευσε άπδ τάς φυλακάς. Όποιος δέ συλ/άβη δρα- 
πέτην και παραδώαη αυτόν εί; τάς χείρας τής δικαιοσύνης*  
λαμβάνει άμοιβήν πεντήκοντα φράγκα. Εις πόσα άναβαίνει 
τό ένοίκιόν σου ;

« Είς τεσσαράκοντα φράγκα ! » άπεκρίθη δ πατήρ.
< Καλά,εΐτεν ό δραπέτης, πληρώνεις τοέ^ο κιόνσου, καί 

σοΰ μένουν ακόμη ά/.λα δέκα. Φέρε άμέσως ε/ σχοινίον καί 
δέσε με όπισθάγκωνα — ένώ δέ θ? σέ ακολουθήσω εί; τήν 
πόλιν, δπου εύθύ, θά μέ γνωρίσουν και σύ θά λάβτ,ς τά πεν
τήκοντα φοάγκα.»

— Ο Θεός νά ©υλάξη 1 άνεβόησεν ό πατήρ, εγώ νά πράξω 
τοιούτον χαμερπέ, έργον 1 Καλλίτερα μου τό έχω νά λιμο- 
χτονήσΟυ/ έκατοντάκις τά τέκνα μου ! !

Ό γενναίος νεανίας έπέμε*ε  χαί ρητώς εΐπεν δτι μόνος 
του ήθελεν υπάγει νά παραδοθή άν ό πατήρ οέν συγκατάνευε*
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είς τήν πρότασίν του. ‘Ο πατήρ βλέπω» τήν μεγάλην έπιμο- 
τήν τοϋ νέου συγκατένέυσεν έπί τέλους, καί παραλαβών αυ
τόν έκ τής χειρός τόν εφερεν εί; τήν πόλιν. καί τόν παρέδωσεν 
είς τό δημαρχείου.

Πάντες έξεπλήσσοντο βλέποντες, οτι ό μικρόσωμος ούτος 
άνήρ (ό πατήρ τής οικογένειας) ήτον ικανός νά συλλαβή τοι
ούτον ισχυρόν νέον, ούδ’ήδύναντο νά νοήσωσι πώς είχε τό 
πράγμα.

Τά πεντήκοντα φράγκα έπληρώθησαν αμέσως, καί ό δρα- 
πέτης έπέμφθη εις τήν φυλακήν. Άλλ’ άμα τούτου άπελ- 
θόντος, ό πατήρ έζήτησε νά συνδιαλεχθή κατ' ιδίαν μετά 
τοϋ δημάρχου, είς "δν και άνέφερε τά πάντα. Τοσούτον δ’ ό 
καλός δήμαρχος συνεκινήθη έκ τής διηγήσεως ταύτης, ώστε 
ευθέως έπρόσφερεν άλλα πεντήκοντα φράγκα εις τόν πατέρα, 
συγχρόνως δ’ άνέφερε καί εις τόν υπουργόν τής δικαιοσύνης, 
ζητών νά άπολυθή τής φυλακή; δ εύγενής ούτος νέο;. ‘Ο· 
υπουργός έξήτασεν άκριβώς τό πράγμα, καί ΐδών δτι ένεκα 
πλημμελήματος ήτο καταδικασμένος δ. νέος εις τήν φυλακήν, 
καί ήδη έξεπλήρωσε τόν ήμισυ χρόνον τής καταδίκης του άπέ.- 
λυσεν αύτόν. (Εκτου Αστέρος τής Ανατολής).

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΘΕΛΤΡΟΝ (·).

Ύπό τον τίτλον τούτον συνέλαβον πρό τίνος τήν ιδέαν τής. 
περιοδικής έκδόσεως νεοελληνικών πρωτοτύπων καί μεταφρά
σεων έκ τών εύοοκιμωτέρων δραματικών πονημάτων’ άλλά 
περιστάσεις ανεξάρτητοι τής θελήσεώς μου έκώλυσαν τότε τήν 
πραγματοποίησιν τού. σχεδίου τούτου.

Νϋν δμως υπέρ ποτέ έστιν έπαισθητή έν Έλλάδι ή άνάγκη 
τοιούτου είδους συγγραφών, ώστε ύπείκων εις τήν καθ’ άπά- 
σας σχεδόν τής ' Ελλάδος τάς χώρας τάσιν πρός τδν τής φι
λολογίας τούτον κλάδον, απεφάσισα νά άναλάβω τό προσω- 
ρινώς έγκαταλειφθέν σχέδιόν μου' τούτο δέ ινα συντελέσω καί 
έγώ εί καί άσθενώς είς έθνωφελή σκοπόν.

θεωρώ δέ περιττόν νά αποδείξω, δτι ή δραματουργία συντε
λεί θαυμασίως είς τήν μόρφωσιν τών ήθών, ένσταλάζουσα έν 
ταις καρδίαις τών λαών τήν άγάπην τής άρετής καί τήν άπο- 
στροφήν τής κακίας. ’Αλήθειαν τοιαύτην άπαντες οί νουνεχείς 
άνδρες ήδη παραδέχονται.

Τό « Νεοελληνικόν θέατρον » θέλω έγκαινιάσει διά δρά
ματος, δπερ ήρανίσθη έκ τού μυθιστορήματος τού.διάσημου 
Λέοντος Γοσλάνου, καταχωρηθέντος έν τφ «’Ιλισσω», και 
έπιγραφομένου « ή Οικογένεια τοϋ Λαμβέρτου ».

Τό « Νεοελληνικόν θέατρον » έκδοθήσεται μηνιαίως είς 
φυλλάδια έκ σελίδων 64 συγκείμενα, περιέχοντα δέ μίαν 
τούλάχιστον δραματικήν παράστασιν έκαστον φυλλάδιον 
τιμάται λεπτών 50 άμα τή παραλαβή.

Αν φυλλάδιόν τι ήθελε περιέχει άνώτερον ή κατώτερον αριθ
μόν σελίδων, πάσα διαφορά ύπολογισθήσεται εις τά επόμενα.

‘Η συνδρομή δέν εινε υποχρεωτική είμή διά 1 2 φυλλάδια.

’Αποτεινόμενος δθεν είς άπαντας τούς συμπατριώτας μου, 
επικαλούμαι τήν ευμενή αύτών ύποστήριξιν.

Έν Κέρκυρα τή 2 Μαίου 1871; Ι· ΝΑΧΑΜΟϊΆηΣ.

Λύσίς τοΰ 8ου αινίγματος.
Αν—έμός—Άνεμος.

ύπό Μ. X. ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΓ.

Λύσις τοΰ 8ου Γρίφου.
Φιλόνεικος ή αίξ.

A. 1. Μαναήλογλου. Πέτρος Σκίτμωρ..

Αίνιγμα 9ϋ>.
Είμαι κάτι, πού σάν εχιρς, 

δέν επιθυμείς νά χάσης· ,
Καί 2ν πάλιν δέν τό 

δέν επιθυμείς νά εχης·
’Εάν δμως τό κερδίσης, 

τότε πλέον δέν τό εχείς.

Γρίφος 90ζ .

Περιεχόμενα.
1. Βίος Γρηγορίου τού Ε*.  (συνέχεια).—2. Περιήγησις εις 

τό Ευελπι άκρωτήριον.—3-. Νικόλαο; Α ’. ήγεμών -ού Μαυρο
βούνιου (μετ’ είκον,),.—4. Φυσική κα'ι άναγκαία πίστις.— 5. 
‘Π’τίγρίς (μετ’ είκονογρ.). — 6·. ‘Ο έλέφας (μετ’είκον.).—7. 
Μαργαρΐται. — 8. Βλαίσιος Πασχάλης (μετ’είκον.).—9.{Το 
έλαιόδενδρον.—10. Ό ποιητής.—11. Άνάμνησΐς(ποίημ·). 
—12. ’Ελεημοσύνη (ποίημα). — 1 3.Λογίδριον είς εγκαίνια 
παρθεναγωγείου.—14. Κασιμΐρο; δ Μέγας (μετ’εικον.μ— 
1 5. Αί δύο γαλαΐ κα'ι τό στρουθίον (μετ’ είκον.). — 16. ‘Ο 
‘Ολλανδός πλοίαρχος καί ή Γερμανή καλυβίτις.—17. Διήγη
μα συγκινητικόν. — I 8. Άγόρευσις] τής κ. Σαπφοΰς Λεοντιά- 
δο; (συνέχεια).— 19. ‘Ο ούραγγουτάγγος (μετ’ <είκον.).— 
20. Λουδοβίκος Β’, βασιλεύς τής Βαυαρίας (μετ’είκον.).— 
21. ‘Η επιστήμη τού απλοϊκού Ριχάρδου (συνεχ. καί τέλος). 
—22. ‘Ωραϊον περιστατικό».—23.{Νεοελληνικόν θέατρον.— 
24. Λύσις τοΰ 8ου αινίγματος—’25. Λύσις τού 8ου γρίφου. 
—26. Αίνιγμα 9ον,—27. Γρίφος 9ος.— 28. Περιεχόμενα.

(*) ΣυνδρομηταΙ είς τό Νεοελληνικόν θ έ α τ ρ ο ν 
καταγράφονται καί έν. τώγραφείω τοϋ Μέντορος, οδός Ρόδων-, 
άρ. 58.


