
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1871.—ΤΕΥΧΟΣ ΚΗ'.

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΪΛΓΑΡΗΣ

(Συνέχεια από σελ. 51 καί τέλος).

Και ταϋτα μέν εϊσι τά σπάνια ή δλως αδημοσίευτα πονήματα 
τοϋ μεγάλου Ευγενίου, έκ δέ των λοιπών έδημοσιεύθησαν τά έςής:

Λ'. Ή Λογική τυπωθεΐσα έν Λειψία κατά τό 1766, σύγγραμ
μα πολλών επαίνων άξιον διά την εισαγωγήν της νέας φιλοσοφίας 
εϊς τήν 'Ελλάδα, ήτις συνετέλεσε τά μέγιστα εις τήν έκπαίδευ- 
σιν τών τότε σπουδαζόντων νέων καί κατέστησε πολλούς διδασκά
λους έραστάς τών ορθών δογμάτων τής αληθούς φιλοσοφίας.

Β'. Μαθηματικόν Σεγνέρου μεταφρασθέν καί τυπωθέν έν Λειψία 
κατάτό 1767, βιβλίον ίκανώς ωφέλιμο·; δΓ εκείνους τούς χρόνους, 
δτε έπεκράτει σπάνις τοιούτων βιβλίων εις τούς "Ελληνας.

Γ'. Μετάφρασις του περί τών έν ταις Έκκλη,σίαις της Πολω
νίας διχονοιών δοκιμίου, πλουτισμένη μέ πολλάς καί πολυμαθείς 
σημειώσεις τοϋ μεταφραστοΰ, και Σχεδίασμα περί άνεξιθρησκείας, 
έκδοθέντα άμφότερα εις ένα τόμον κατάτό 1768 χωρίς όνομα τό- 
που καί προσώπου διά τον έπικρατοϋντα^φόβον έκ τής Δυτικής Εκ
κλησίας. Το σύγγραμμα τούτο δεικνύει τρανότατα τον θερμόν πρ’ος 
τήν ευσέβεια·; ζήλον τοϋ εκδότου, συγκερασμένον μετά τών ορ
θών δογμάτων τής αληθούς φιλοσοφίας. ’Ιδού τί γράφει καί περί 
αυτού ό Πάριος: «Δείκνυσι τρίτον τον υπέρ εΰσεβείας ζήλον του 
καί τό ύπ’ αυτού μέν συντεθέν, άνωνύμως δ’ έκδοθέν περί άνε- 
ξιθρησκείας Σχεδίασμα εναντίον τής άθέου Βολταιρικής αδιαφο
ρίας, άςιον κατά αλήθειαν διά νά τό έχουν έγκόλπιον τόσον οί

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Γ. Τεύχ. ΚΗ.).

κοσμικοί όσον καί οί έκκλησιαστικοί άρχοντες, καί προ τούτου ό 
προσεκτικός έλεγχος τών κατά τής ευαγούς ημών πίστεως σο
φισμάτων τοϋ άθεωτάτου Βολταίρ, τά όποια ένέσπειρεν εις έκεί- 
νην τήν ιστορικήν έςήγησιν τών περί τής Πολωνίας διχονοιών, 
καί ή τών λοιπών δεισιδαιμονιών άνακάλυψις, έκ τών όποιων γί
νεται πασίδηλος ή φροντίς καί ό πόθος τής καρδίας του διά τήν 
ωφέλειαν τοϋ γένους του.»

Δ'. ’Άλλο βιβλίον εις δύω τόμους κατά τό 1768 έτος δημο- 
σιευθέν, φέρον έπιγραφήν τοιαύτην «’Ιωσήφ Βρυεννίου τοϋ μονα
χού τά εόρεθέντα, άςιώσει τοϋ ύψηλοτάτου καί εύσεβεστάτου 
πρώην ηγεμόνες Μολδοβλαχίας κυρίου κυρίου Γρηγορίου Άλε - 
ξάνδρου Γκίκα Βοεβόδα, δι’ έπιμελείας Ευγενίου διακόνου τοϋ 
Βουλγάρεως, ήδη τό πρώτον τόποις έκδοθέντα, έν Λειψία τής 
Σαςωνίας έτει 1768.»

Ε'. Κατά τό 1784 έξέδωκε καί άλλο τοϋ Βρυεννίου φέρον 
έπιγραφήν «’Ιωσήφ μοναχού τά παραλειπόμενα, έφ’ οις καί τού σο- 
φωτάτου αρχιεπισκόπου Νοβογοροδίας Θεοφάνους τοϋ Προκόπο- 
6ιτζ· ιστορία περί τής διαφοράς τής περί τής έκπορεΰσεως τοϋ' 
αγίου πνεύματος έκ τής Λατίνων φωνής έςελληνισθεΐσα, καί έτι 
τοϋ σοφωτάτου αρχιεπισκόπου πρώην Σλαβηνίου καί Χερσώνο| 

κυρίου Ευγενίου τού Βουλγάρεως άνάκρισις περί Νικηφόρου τοϋ 
Βλεμμίδου κλ., έν Λειψία τής Σαςωνίας έτει 1784.

ΣΤ'. Ή περιβόητος μετάφρασις τοϋ Βιργιλίου τυπωθεΐσα έν 
Πετρουπόλει κατά τό 1791. Εις τό σύγγραμμα τούτο δέν ήςεύρει 
τις τί μάλλον άςιον νομίσει θαυμασμού, τήν άτρυτον φιλοπσ- 
νίαν, δε’ ής έςεπεραίωσε τό μέγα έκεϊνο έργον, τήν λαμπρά·; έν- 
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-δειξιν της εγκράτειας τών δύω γλωσσών, έν ή φαίνεται μετοχε- 
τεύων τά κάλλη της ποιήσεως τοΰ ύμνωδοΰ τής Αύσονίας εις 

-την Ελληνικήν γλώσσαν μέ 'Ομηρικήν κομψότητα, ή τδν άκέ- 
νωτον τής φιλολογίας πλούτον, τδν έμφαινόμενον εις τά πολυμα
θέστατα σχόλια.

Ζ’. Ή επίσης αξιέπαινος μετάφρασις τού Άδαμ Ζοιρνικαβίου, 
-τυπωθεϊσα έν Πετρουπόλει κατά τδ 1797. Τδ σύγγραμμα τούτο, 
ώς άνασπών πρόρριζα τά ζιζάνια τής κακοδοξίας τών Δυτικών, 
άνέλαβε μετά μεγάλων πόνων και ιδρώτων νά δημοσίευση εις 
τήν 'Ελληνικήν γλώσσαν ό αοίδιμος Εΰγένιος, πλουτίσας αΰτδ καί 
μέ πολλάς σημειώσεις, δείγματα προφανή τής μεγάλης περί τήν 
εκκλησιαστικήν φιλολογίαν πολυμαθείας αΰτοΰ· άλλά τδ έξης 
απόσπασμα τής πρδς τήν Αΰτοκρατόρισσαν Αϊκατερίναν άφιερω- 
τικής έπιστολής δεικνύει τρανώτατα τήν εΰσέβειαν και τδν πα
τριωτισμόν τού μεγάλου Εΰγενίου. «Βέβαια (λέγει) ή τών Γραι
κών έκκλησία καί τών λοιπών άλλων τών αΰτη δμοδόξων, έν 
ω καί πόρρωθεν εΰχαρίστως άκούουσι τής είτε θυγατρδς είτε καί 
άδελφής έκκλησίας, τής Ρωσσικής ταύτης, τήν εΰκληρίαν καί 
τήν έπαύξησιν, έπειδή δέν εΰτυχεϊ καί έκείνη νά μελωδή άπα- 
ρενοχλήτως καί άνεπηρεάστως τήν ωδήν Κυρίου έπί γης, τής ποτέ 
μέν ιδίας, νΰν δέ (φεΰ) άλλοτρίας, δέν εΐνε τρόπος νά μή σχε- 
τλιάζη καί νά μήν ολοφύρεται, συναισθανόμενη έκ παραθέσεως 
βαρυτέραν τήν έαυτής αθλιότητα- ούτε εΐνε παράλογον, έάν, 
βλέπουσα τήν εΰτεκνίαν τής άδελφής Φενάνας, κατηφιά και σκυ- 
■θρωπάζη ή "Αννα ή άγονος, καί άν δδυναται περιπαθώς κατα- 
•δυσωποΰσα τδν Έλκανά τδν αύτής κύριον. Δός μοι τέκνα.

'Η συμφορά ώδε διά τάς τοΰ καιρού περιστάσεις καθίσταται 
άθεράπευτος- καί ή "Αννα, έως ού ό Θεδς συγχωρέΐ, έχει νά μένη 
κατώδυνος. ’Αλλά........ Γαληνότατη κυρία- μήτι έάν λαλήσω;
Οί Κωνσταντίνοι, οί Θεοδόσιο', καί οί Ίουστινιανοί κλ. κλ.,ων άξι- 
αγάστως τδν φιλόχριστον ζήλον έν ψυχή τρέφεις, έκεϊ όπου δέν 
έ'φθασε νά έκτείνωσιν εις τους πιστούς τδν βραχίονα τής αΰτοϊς 
δοθείσης κοσμικής δυνάμεως, έπεμελοΰντο νά ένεργώσιν ύπέρ τών 
πιστών κατά άλλους διαφόρους τρόπους, .καί μεταξύ τών άλλων 
άνελάμβανον τήν φροντίδα εις τδ νά πληθύνωνται διά χειρδς 
μήπω εύρεθέντος τότε τοΰ τύπον τά άντίγραφα τών αγίων γρα
φών καί τών άλλων βιβλίων, καί ο'ύτω νά διαδίδωνται, ώς δπλα 
άμυντήρια, εις τούς έ'ξω τής έπικρατείας αΰτών τήν εΰσέβειαν 

άσπαζομένους».
Η'. Κατά τδ 1799 έξεδόθη έν Πετρουπόλει βιβλίο·/ φέρονέπι- 

γραφήν «Τελετουργία Ιερά», συνταχθέν Ρωσσιστί παρά τοΰ 'Ιε
ράρχου Γαβριήλ, Μητροπολίτου Νοβογοροδίας, και μεταφρασθέν 
εις τήν 'Ελληνικήν γλώσσαν ύπδ Ε. Α. τοΰ Β.

θ'. Κατά τδ 1801 έξεδόθη έν Βιέννη ή Φιλόθεος Αδολεσχία, 
σύγγραμμα γέμον βαθειών θεωριών έπί τινων ρητών τής Αγίας 
Γραφής, συντελούντων εις ηθικήν διαμόρφωσιν τοΰ ευσεβούς χρι

στιανού.
Γ. Κατά τδ 1804 έξεδόθη έν Πετρουπόλει ή περί Εΰθανα- 

σίας διατριβή, βιβλίον μικρόν μέν, άλλά γέμον υψηλών καί 

άξιολογωτάτων παρατηρήσεων.
ΙΑ'. Κατά τδ αΰτδ έτος έξεδόθη τδ Σπαρτίον Εΰτριτον, βιβλίο·/ 

περιέχον τρία συγγράμματα, μεταφρασθέντα ύπδ τού αοιδίμου 
Εΰγενίου, ών τδ πρώτον συνεγράφη ύπδ Σωάμου Ίωνυνσίου Μι
λόρδου καί μέλους τού παρ’ Άγγλοις Παρλαμέντου, τδ δεύ
τερον ΰπδ τοΰ Γαλλο-Βέλγου Δεαυσόβρου τοΰ έκ τής τών Ρεφορ- 
μάτων φατρίας, καί τδ τρίτον ύπδ Αΰγουστίνου Καλμέτου τοΰ έκ 
τοΰ τάγματος τών Βενεδικτίνων.

IB . Έξεδόθη κατά τδ αΰτδ έτος σύγγραμμα φιλολογικόν τοΰ 
ιοίου εν Μόσχα Λί καθ’ "Ομηρον αρχαιότητες, αΐς προσετέθη 
καί ή Κερκυραϊκή ’Αρχαιολογία- άφιεροΰται δέ τή Έπτανήσω 
’Ελληνική ’Επικράτεια.

LT'. Κατά τδ 1805 έξεδόθη έν Ένετία τρίτομον βιβλίον φέ- 
ρον έπιγραφήν Στοιχεία Μεταφυσικής σύγγραμμα τοΰ Εΰγενίου 
χρήσιμον διά τά σχολεία.

ΙΔ'. Κατά τδ αΰτδ έτος έξεδόθη έν Βιέννη καί άλλο σύγ

γραμμα του ίδιου, ού ή επιγραφή Περί Συστήματος τον Παντός, 
έ·ι ω εκτίθενται εις Ελληνικήν γλώσσαν τά παλαιά και νέα 
περί τού παντός σ,υστήματα.

ΙΕ'. Έτι κατά τδ αΰτδ έτος έν Βιέννη έξεδόθη άλλο σύγ
γραμμα τού ίδιου Τα Άρέσχοντα τοΐς Φιλοσόφοις έπιγραφό
μενον καί περιέχον συνοπτικήν έκθεσιν τών παλαιών καί νεω- 
τέρων φιλοσοφικών συστημάτων.

Ις'. Έτι έξεδόθη έν Βιέννη κατά τ’ο αΰτδ έτος ή μετάφρασις 

τής Γεωμετρίας τού Α.. Τακορετίου, ήτις νομίζω, ότι έχρησίμευ- 
σεν εις παράδοσιν τών παρ’ αΰτω σπουδαζόντων τήν Γεωμετρίαν,

ΙΖ'. Έτι κατά τδ αΰτδ έτος έξεδόθη έν Λειψία ή Έκατον- 
ταετηρίς, σύγγραμμα τοΰ ίδιου, περιγράφον τά κατά τήν πρώτην 
εκατονταετηρίδα τού χριστιανισμού συμβάντα.

ΙΙΓ. Έτι κατά τδ αΰτδ έτος έξεδόθη έν Μόσχα Μετάφρασις 
τής εις τήν Φιλοσοφίαν εισαγωγής Γραβενζάνδου.

1Θ'. Κατά δέ τδ 1806 έτος έξεδόθη έν Βιέννη Μετάφρασις τής 
Μεταφυσικής Γενουηνσίου γενομένη παρ’ αΰτοΰ.

Κ'. Κατ’ αύτούς τούς χρόνους έξεδόθη καί ή έκ τής Λατινι
κής μετάφρασις τοΰ Κεκραγαρίου τοΰ ίεροΰ Αΰγουστίνου, ήτις μετε- 
τυπώθη έν Μόσχα κατά τδ 1824.

ΚΑ'. Κατά δέ τδ 1821 έξεδόθη άλλο σύγγραμμα μικρόν έπι- 
γεγραμμένον «Κατάλογος γενεαλογικός τών Σουλτάνων τών Ότ- 
μάνιδων, εις ένα τόμον μετά τής ιστορίας τοΰ Σκεντέρπεη.

Κατά δέ τδ 1829 έξέδωκεν ό τότε επίσκοπος ’Αττικής Νεόφυ
τος τήν ’Ορθόδοξον όμολογίαν, σύγγραμμα θεολογικδν τοΰ αοιδίμου 
Εΰγενίου, έν ω συντόμως περιλαμβάνονται πάντα τά δόγματα τής 
ορθοδόξου ήμών πίστεως. Τδ σύγγραμμα τοΰτο άναφέρεται καί 
παρά τοΰ ’Αθανασίου τοΰ Παρίου, έν τή απαριθμήσει τινών έκ- 
κλησιαστικών συγγραμμάτων, άτινα είσί τά εξής: Α'. ή έν εϊδει 
έπιστολής πρδς τούς Σέρβους γενομένη διδαχή (α). Β'. ή ιερά 
έκθεσις τών μετά τδ σχίσμα άγιων τής αγίας ήμών άνατολι» 
κής έκκλησίας καί πολλών υπερφυσικών θαυμάτων, ήν άπέ- 
στειλε πρδς τδν Γάλλον Πέτρον Κλέρκ, τδν ’Ιησουίτην, ώς

(α) Ή έπιστολή αΰτη έτυπώθη έν Κωνσταντινουπόλει παρά τού 
σοφού καί εΰσεβ οΰς έναρέτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κυτ 
ρίου Γρηγορίου.

ανωτέρω εν τή άρχή τοΰ καταλόγου έξετέθη αΰτάϊς λέξεσι 
τοΰ ’Αθανασίου τοΰ Παρίου- 'εύρε δέ τδ βιβλίον τοΰτο ό επίσκο

πος ’Αττικής έν τή αΰτή μονή τοΰ Εΰαγγελισμοΰ διατηρούμε
νου, έν ή εύρέθησαν, καί αί προμνημονευθεϊσαι σημειώσεις ’Αθανα
σίου τοΰ Παρίου, άφ’ ών ήρανίσθην πολλά εις τδν βίον τοΰ αει
μνήστου Εΰγενίου άναφερόμενα.

Έκτδς τών μνημονευθέντων συγγραμμάτων ύπάρχουσι προσέτι 
καί διάφοροι έπιστολαί, α'ι μέν δεδημοσιευμέναι διά τού· τύπου, αί 
δέ εϊσέτι αδημοσίευτοι. Έκ τών δημοσιευθεισών εϊσιν αί έν Πε- 
τρουπόλει έκδοθέΐσαι παρά τοΰ Γ. Κρομμύδη, μία εις τά προλε- 

γόμενα τής παχυτάτης Γραμματικής Νεοφύτου τοΰ Καυσοκαλυ- 
βίτου, καί άλλη γραφέΐσα κατά τοΰ Α. Βαλάνου, ήν άντέκρουσεν 
ό Κοσμάς Βαλάνος εις μικρόν βιβλίον έπιγεγραμμένον Ήντι- 
πελάργησις.

Υπάρχει καί μικρόν τι φυλλάδιο·/, δι’ ού άπαντα εις διατριβήν 

τινά έπιγεγραμμένην Τά -χαλλικινήματα, δι’ έπιστολής πρός τινα 
Παγκράτιο·/. Τδ βιβλιάριον έκείνο συνταχθέν, φαίνεται, ύπδ ’Αθα
νασίου Ψαλίδα καί άνωνύμως δημοσιευθέν, περιείχε πολλάςκα
τηγορίας κατά τής Λογικής τοΰ Εΰγενίου καί τών άλλων βιβλίων 
αΰτοΰ καί τελευταίο·/ καθήπτετο καί τής ηθικής αΰτοΰ διαγωγής, 
πρδς ά απολογείται ό Εΰγένιος δεινώς ένταΰτω καί γλαφυρώς, 
άλλ’ άντικαθάπτεται δηκτικώς δι’ εΰφυών σαρκασμών καί εύστο
χων προσβολών τοόκατηγορήσαντος- έγραψε μετά ταΰτα περί τοΰ 
αΰτοΰ Αντικειμένου καί δ Α. Πάριος, ώς έξάγεται έκ τών σημει
ώσεων αΰτοΰ, άλλ’ άγνοώ, έάν έδημοσιεύθη τι διά τοΰ· τύπου ή οΰ.

Έξέδωκε προσέτι τοΰ Μακαρίου Θεοδωρήτου έπισκόπου Κύρου 
τά σωζόμενα, εις χρήσιν τών φιλομαθών Ελλήνων ελληνιστί 
έκδοθέντα, κτλ. ύπδ Εΰγενίου· Διακόνου τοΰ Βουλγάρεως καί 
Ρ. ρ. ρ. (α), ύφ’ ού καί ή, τοΰ πατρός Βιογραφία συγγραφεΤσα 
προσετέθη, έν Χάλλη τή Μαγδεβουργική έν τώ Τυπογρα- 
φείω τοΰ ’Ορφανοτροφείου, 1768— 70 — 71 —-1772 — 75,. 
τόμοι 5 εις δ'. Ό πρώτος τόμος άφιερώθη παρά τοΰ έκδοτου 
εις τδν Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Σαμουήλ- ό δεύτε
ρος εις τδν ’Αλεξάνδρειάς Κυπριανόν' ό τρίτος εϊς τδν ’Αντιό
χειας Δανιήλ- ό τέταρτος εις τδν 'Ιεροσολύμων Σωφρόνιον. Έν 
τώ τέλει τοΰ-πέμπτου τόμου εύρίσκονται έκλογαί τινες έκ τών τοΰ 
Φωτίδυ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως πρδς άπαρτισμδν τοΰ 
τεύχους ύπδ Εέΰγενίου.

Ταΰτα ε’ισί τά μέχρι τοΰδε έκδεδομένα συγράμματα τΐΰ άοιδί- 
μου Εΰγενίου, ών τά μέν συνέγραψεν ίεροδιάκονος έτι ών καί 
σχολαρχών έν Ίωαννίνοις, έν τή κατά τδν "Αθωνα ακαδημία, καί 
έν τή κατά τήν Κωνσταντινούπολιν πατριαρχική σχολή; τά δέ 
μεταβάς εις Ρωσσίαν τ'ο πρώτον, καί τά λοιπά παραιτηθείς τής 
’Αρχιεπισκοπής καί ήσυχάζων εϊς Πετρούπολιν, ώς φαίνεται έκ 
τών παρά τοΰ Γ. Κρομμύδη έκδοθεισών έπιστολών. Τά· πλεΐστα 
δ’ έξ αΰτών έτυπώθησαν φιλοτιμώ δαπάνη τών γενναίων Ζωσι- 
μάδων καί διενεμήθησαν δωρεάν εϊς δλους-τούς Έλληνας, ώς καί 
πολλά τών συγγραμμάτων τοΰ άοιδίμου θεοτόκη, έξ ών έθερα-

(α) Τάτρία Ρ.ρ.ρ. νομίζω σημαίνουν τδν μικρόν έκκλησιάστι- 
κδν τίτλον τοΰ-Ρεφερενδαρίου, δν άπέδωκεν εις αΰτδν ό Πατριάρ
χη ς.Σαμουήλ.

πεύθη ή κατ’έκείνην τήν έποχήν έπικρατοΰσα μεγάλη, ίλλειψις 
τών βιβλίων.

Καί τοιοΰτος ών, όμως έλαβε διαφόρους αντικρούσεις, προερ- 
χομένας τάς μέν έκ τής παρακολουθούσης εϊς τήν δόξαν τών 
μεγάλων άνδρών άντιζηλίας, τάς δέ έκ τής άχωρίστου εις τήν 
εισαγωγήν τών καινοτομιών δυσαρέσκειας. Νοΰς λαμπρότατος καί- 
κρίσις δρθοτάτη μετ’ άπεράντου μνήμης, έκαμνε λαμπρόν παν 
ο,τι έξήρχετο έκ τής δάιμονίου- κεφαλής αΰτοΰ καί κατήστραπτε 
τούς όφθαλμιώντας εϊς τάς ύψηλάς θεωρίας τών φιλοσοφικών κα ί 
φιλολογικών ζητημάτων δτε. έφιλοσόφει, έφαίνετο ’Αριστοτέλης 
δμιλών τάς άνεπτυγμένας άρχάς τοΰ Νεύτωνος, ή Καρτέσιος 
Πλατωνίζων κατά τήν έννοιαν καί τήν φωνήν έάν έρρητόρευεν, 
ήκουεςτδν Δημοσθένη·/ έξηγοΰντα τήν ύπερφυή καί οΰράνιον ηθι
κήν τοΰ ίεροΰ Εΰαγγελίου, τά δέ πολυμαθέστατα αΰτοΰ Σχόλια 
εϊς διάφορα συγγράμματα άποδεικνύουσιν, δτι ήν άναντιρρήτως <f 
Πλούταρχος τών καθ’ ήμάς χρόνων. Τά πλεονεκτήματα ταΰτα 
άναφαινόμενα βαθμηδόν διήγειρον τήν πρδς αΰτδν τών κατ’έκεί
νους τούς χρόνους λογιών άνδρών άντιζηλίαν, καί έπειδή ό άνήρ 
οΰκ. ήν γλνχύθνμος ονδ’ άγα'ΐόερρων^ άντέκρουε νεανικότερο·/ τάς 
κατ’ αΰτοΰ προσβολάς, έξ ού προήλθεν ή κατ’ αΰτοΰ πολλών αν
τιζήλων τής δόξης αΰτοΰ-άγανάκτησις. Προσεβλήθη κατά πρώτον 
άπδ τούς σπουδαστάς τής σχολής τοΰ Βαλάνου; ώς εισάγω·/ νέα 
δόγματα φιλοσοφίας άντιβαίνοντα εϊς τήν έκκλησία·/, μ’ δλον οτι 
συνέγραφε καί- παρέδιδε τήν Σχολαστικήν Θεολογίαν έπειτα ύπδ 
τοΰ Α. Ψαλίδα, δτε εις τών μαθητών αΰτοΰ κεκαλυμμένον έχων 
τδ όνομα διά τοΰ στοιχείου Δ. καθήψατο πικρώς τοΰ Εΰγενίου, 
ώς σημειοΐ όΆ. Πάριος, άλλ'άντέκρουσε τοΰτο καί αΰτδς ό Πά
ριος καί δ 'ίδιος Εΰγένιος, ώς άνωτέρω διεξοδικός άνέφερον.· 
Καθήψατο δέ ά Εΰγένιος τοΰ Βαλάνου σφοδρότερον, δτε νομίσας □ 
διδάσκαλος ούτος, δτι έΈυσε τ'ο περίφημο·/ πρόβλημα Πύω ευ
θειών δοθεισών δύω μέσας άναλόγονς εύρεϊν, έγραψεν εϊς δι
αφόρους ’Ακαδημίας τήν λύσιν τοΰ προβλήματος καί διά τών μα
θητών Ν. Ζερζούλη καί Γεωργίου έδημοσίευσεν αΰτήν διά τύπου 
εϊς Ένετίαν τώ 1757. Τδ βιβλίον τοΰτο λαβών δ Εΰγένιος, άνή- 
ρεσε τήν λύσιν δι’ έπιστολής μέ πλειοτέραν τοΰ δέοντος πικρίαν 
καί αΰστηρότητα, δι’δ λυπηθείς, δ υίδς αΰτοΰ Κοσμάς έξέδωκεν,· 
ώς προέίπον, τήν κατ’ αΰτ'ον ονομασθεΐσαν Άντιπελάργησιν. 'Γ- 
ποφαίνεται έτι ή δυσαρέσκεια καί άπ'ο τήν εξής περικοπήν έπι
στολής τοΰ Κοσμά-Βαλάνου-πρδς τ'ον Γ. Κρομμύδην, σταλείσης. 
κατά τ'ο 1801, ’Ιουλίου 27 «............... έλαοον . ... . τα
υ τεύχη τοΰ Ζοιρνικαβίου...............συναριθμήσας καί αΰτά τοΐς*
υβιβλίοις, άπερ έπεμψαν, ή τό γε οϊκειότερον ειπεϊν, οίς τήν 
» βιβλιοθήκην τοΰ κοινού σχολείου κατεκόσμησαν καί έπλούτι- 
» σαν οί τοΰ μακαρίτου καί αειμνήστου Ζωσιμά κοινωφελέστατοι 
» βλαστοί- εϊ καί όψέποτε, καί τδ δή λεγόμενον κατόπιν εορτής, 
» ήκεν ό Ζοιρνιακάβιος, δτε τδ κακόν αΰτδ ύφ’ έαυτοΰ κατη/ά- 
» λωται, δτε/ή έπηρμένη οφρύς καταβέδληται, δτε τδ ψεύδος κα- 
» τηλέγχθη, δτε ή.γοητεία έφωράθη καί δ άγέρωχος καί ύψη- 
» λόφρων Πάπας, ό θέμενος τδν θρόνον αύτοΰ ύπεράνω τών νε- 
» φελών καί δμοιος είναι βουλόμενος τω ύψίστω, παππάς ών, οΰδέ 
» ώς.παππάς. ένομίσθη. Έδει δέ ταΰτα εις φως προελθεί?, έντοϊς. 
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» χρόνοις τών αοιδίμων εκείνων διδασκάλων, Βησσαρίωνος φημί, 
■» Γεωργίου, Μεθοδίου, Μακαρίου καί τοΰ έμοΰ Μπαλάνου, τών 
■» ζεόντων τω πνεύματι καί προθύμως άθλούντων υπέρ της εύ- 
» σεβείας και έντόνως μαχομένων υπέρ πίστεως και πατρίδος 
·» καί τάς τών Λατίνων καινοτομίας στηλιτευόντων ε! γάρ είχον 
■» τά δπλα ταΰτα, απερ δ σοφός ούτος έκ τών όπλοθηκών τοΰ 
» πνεύματος συνελέξατο, εύχερέστερον 3ν κατέστρεφον τδν παπ- 
» πικδν στρατόν καί καιριωτέρας Sv τάς πληγάς τοϊς λατινόφρο- 
» σιν έναπέθεντο, άλλ' έ'μπης ού περιττά καί νΰν τά τεύχη, ουδέ 
» άσύμφορα· γνώσονται γάρ καί αί έσόμεναι γενεαί, τίνες οί σχι- 
» σματικοί, τίνες οί καινοτομοΰντες, τίνες οί παραλλάκται της 
» αλήθειας, τίνες οί κιβδηλεύοντες τά τοΰ πνεύματος, οί Γραικοί, 
» ώς έθος αύτοϊς καλεϊν τους Έλληνας, ή Λατίνοι; Καί ό μέν 
» άξιάγαστος Ζοιρνικάβιος τοΰ τε ζήλου καί τής φιλοπονίας κα[ 
» τής πολυμαθείας καί τής φιλαλήθειας εύ οιδ’ . δτι ύπδ πόλ
η λών θαυμασθήσεται· χάρις δέ καί τω σοφωτάτω και περιφανε- 
» στάτω έν διδασκάλοις κυρίω Εΰγενίω, τώ μεταφράσαντι τά έκεί- 
» νου συγγράμματα, χαριζομένω τοϊς μή έπαιουσι την τών Αα- 
» τίνων φωνήν, καί πρδς τδ φώς τής έπιγνώσεως τους έσκοτι- 
» σμένους καθοδηγοΰντι, εϊ καί ...» ’Απέκτησε μεγάλας άν- 
τικρούσεις καί εις την ’Ακαδημίαν τοΰ Άθωνος καί τήν Πατρι
αρχικήν σχολήν τής Κωνσταντινουπόλεως, ώς προείπομεν, άλλά 
δέν έφάνη κάνέν σύγγραμμα εναντίον έκ τών έπεισε αντιζήλων 
αύτοΰ. Ίώσηπος δμως ό Μοισιόδαξ έγραψε κατ’ αύτοΰ, έλέγξαν- 
τος πλαγίως την σύνταξιν φιλοσοφικών βιβλίων εϊς τήν καθομι
λουμένην γλώσσαν διά τής έν τή Λογική αύτοΰ φράσεως (α) 
Έκσυρικτέον άρα τά χυδαϊστί φιλοσοφεΐν έπαγγελλόμενα βι- 
βλιδάρια, είχε δέ έκδεδομένα ήδη ό Μοισιόδαξ ’Αριθμητικήν, νο
μίζω, καί Γεωγραφίαν εϊς τήν καθομιλουμένην γλώσσαν. Άλλά 
μ’ δλα ταΰτα ό φθόνος καί ή αντιζηλία ύπεχώρησαν καί ή δόξα 
τοΰ άνδρδς έξεχύθη εις δλα τά μέρη δπου ήσαν Έλληνες· τά 
συγγράμματα αύτοΰ καί πρδ πάντων ή Λογική, διαδοθέντα πρώ
τον χειρόγραφα καί τυπωμένα μετά ταΰτα, έξύπνισαν τδν νοΰν 
τής οργώσης εις μαθήματα νεολαίας καί, παραδιδόμενα άπδ τούς 
μαθητάς αύτοΰ διασπαρέντας εις δλην τήν Ελλάδα καί κυριω- 
τέρως εις Θεσσαλίαν, Μακεδονίαν καί Ήπειρον, ένήργησαν τδ 
θαυμασιώτερον άποτέλεσμα εϊς τήν μεταρρύθμισιν τής σπουδής τής 
φιλοσοφίας, ώστε θεωρείται ώς παλιγγενεσία τής σοφίας εις τήν 
Ελλάδα έκείνη ή έποχή.

Ε’ίπομεν δτι τά πρώτα συγγράμματα συνεγράφησαν παρ’ αύτοΰ 
έ'τι διατρίβοντος εϊς ’Ιωάννινα, Άθωνα καί Κωνσταντινοόπολιν, 
ώς φαίνεται έκ τών εϊς ταΰτα έπιγραφών, άλλά τά γενναιότερα 
καί τά πλείονα τών εκκλησιαστικών έγραψε μετά τήν εις Ρωσ- 
σίαν άποκατάστασίν του· έκεϊ λέγεται μάλιστα, δτι ή μετάφρασις 
τοΰ Βιργιλίου, έν ώ έξέπληξε τούς φιλολόγους, δυσηρέστησε τούς 
εκκλησιαστικούς, εϊπόντας, δτι δέν αρμόζει εις εκκλησιαστικόν τδ 
δαπανάν τδν καιρόν εις εξωτερικά μάλλον ή έκκλησιαστικέ συγ
γράμματα, έξ ού προαχθείς ό Εύγένιος έδημοσίευσε τήν έπίσης ογ
κώδη καί πολύπονον μετάφρκσιν τοΰ Ζοιρνικαβίου.

(α) Προδιατρ, Πρώτ. Σελ. 48.

Ε’ίπομεν έτι δτι κατά τδ 1775 έχειροτονήθη άρχιερεύς Σλα- 
βηνίου καί Χερσώνος καί διέτριβεν εις τήν επαρχίαν ταύτην έκ 
δέ τών έκδοθεισών ύπδ τοΰ Γ. Κρομμύδη επιστολών φαίνεται, 
δτι διέτριβεν εϊς Χερσώνα μέχρι τοΰ 1786, άλλ’ άπδ τδ 1790—92 
—97 καί μέχρι τοΰ 1806 φαίνεται διατριβών εϊς Πετρούπολιν 
κατά δέ τήν δεκάτην Ιουνίου τοΰ 1806 άπέθανεν εις αύτήν τήν 
πόλιν, άφείς τήν έπισυναπτομένην διαθήκην, έξ ής φαίνεται, δτι 
μετά τήν έκδοσιν τοσούτων συγγραμμάτων, πάντοτε έπιμελώς ζη- 
τουμένων, έν ω άπήλαυε μεγάλης εύνοιας παρά τή βασιλίσση Αι
κατερίνη, καί άφοΰ διήρκεσε τοσαΰτα έτη εϊς τήν ’Επισκοπήν, ά
φησε πολύ μετρίαν κατάστασιν καί ταύτην διέθεσεν ώς εύσε- 
βής καί φιλόκαλος.

ΛΙΛΘIIΚΗ.
Ί*  Εις τδ δνομα τον Παιρδς καί τοΰ Τίοΰ καί τον άγιον 

Πνεύματος, τδ ΰπερενλογημένον και υπερένδοξον, έν έ'τει Σω- 
τηρίω αωέ. (1805) μηνδς ’.Απριλίου ήμέρφ 18 έπί τής θεο- 
φρονρήτου Βασιλείας τον πανενσεβεστάτου καί φιλοχριστόν 
αυτοκράτορος πασών τών Ρωσσιών Αλεξάνδρου ά.

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ό ποτέ χρηματίσας άρχιεπίσκοπος Σλαδηνίου καί 
Χερσώνος, ζών τε έτι καί τδν νοΰν καί φρένας ύγιώς έχων διατί— 
θημι τήν διαθήκην ταύτην, ίδια χειρί γραφών αύτήν καί καθυπο- 
γράφων, δπως αν ή έπί παντός δικαστηρίου κυρία τε καί άπαρά- 
τρεπτος κατά τά έν αύτη διοριζόμενα, ώς έφεξής:

Α'. Τά παρ’ έμοί σωζόμενα δύο πολύτιμα λιθοκόλλητα ιερά 
εγκόλπια, τά τήν πάνσεπτου εικόνα τής Θεομήτορος παρασταί- 
νοντα, ών τδ μέν παρά τής άοιδίμου αύτοκρατορίσσης Αικατερί
νης Β'., τδ δέ παρά τοΰ εύσεβεστάτου αύτής άπογόνου τοΰ αύτο- 
κράτορος ’Αλεξάνδρου τοΰ Α'. πανευσπλάγχνως μοι έπεχορηγή- 
θησαν, προστεθέντος τούτοις καί τοΰ έγκολπίου σταυρού τοΰ έκ 
σμαραγδίνων λιθαρίων κεκοσμημένου, δν ώς δώρον ποτέ έλαβον 
παρά τοΰ πανεκλάμπρου αύθέντου Μολδοβλαχίας ’Αλεξάνδρου Ί- 
ωαννίδου τού Μαυροκορδάτου τοΰ Λακών προηγεμονεύσαντος· και 
τά τρία ταΰτα κειμήλια όμοΰ τά άφιερόνω εις προικισμδν τή νε
οσύστατα» πολιταρχία τής ’Ιωνικής Έπτανήσου ηγεμονίας νά τά 
μεταχειρισθή έπί συνδρομή και συστάσει τής άνοιχθείσης [έν αύτή 
άκαδημίας, καθώς Sv άριστα οϊκονομήσωσι καί διατάξωσιν [οί έν 
αύτή έπιστατοΰντες καί έπιτροπεύοντες.

Β'. Έκ τών δέκα χιλιάδων ρουμδλίων, ατινα άπόκειταί μοι εϊς 
τδν έν Πετρουπόλει βασιλικόν μ.πάκον, διορίζω νά δοθώσιν εις τδ 
έν τω άγιωνύμω δρει τοΰ Άθωνος σχολεϊον, τδ κατά τδ Βατοπέ- 
διον έστηριγμένον, 1000 ρούμδλια· ομοίως δέ εις τδ σχολεϊον τδ έν 
τή νήσω Πάτμω έτερα ρούμβλια 1000’ ών όμοΰ άθροισμα γίνον
ται ρούμβλια 2,000.

Γ'. Διορίζω εϊς τδν έν Κερκύρα περίβλεπτον ναόν τοΰ άγιου 
και θαυματουργού Σπυρίδωνος 1000 ρούμβλια· έξ ών διά τής πι
στής οικονομίας τών έν αύτή κατά καιρόν έπιτροπευόντων νά λαμ- 
βάνη κατ’ ένιαυτδν ρούμδλια 50 ή 60 εις τις όποιοσοΰν ιεροδιδά
σκαλος εκκλησιαστής, διά νά κηρύττη έπ’ άμβωνος έν δυσί τεταγ- 
μέναις τοΰ έτους μίαν εύαγγελικήν κατηχητικήν καί ήθικήν όμι- 

λίαν, πρδς ώφέλειαν πνευματικήν ιών πιστών ιών εις τήν άκρό- 
ασιν συναθροιζόμενων. Άπαραλλάκτως δέ θέλω νά δοθώσι καί 
εϊς τήν έν Ζακύνθω εκκλησίαν τήν έπιλεγομένην Φανερωμένην 
έν τή άμμω έπί τω αύτω εύαγγελικω έργω, πρδς τδ αύτδ τών πι
στών πνευματικόν όφελος· γίνονται καί αύτά όμοΰ ρούμδλια άμα 
2,000.

Δ'. Διορίζω νά δοθώσιν εις τδν έν Ίεροσολύμοις Ζωοδόχον ά
γιον Τάφον καί εις τδ Σινά ’Όρος καί εϊς τήν έν Πολτάβα τής 
Ρωσσίας Σ. Μονήν τής ύψώσεως τοΰ τίμιου Σταυρού καί εϊς τήν 
έν Ταΰγανρδκ ομοίως τών Γραικών καί έκείνην, έν έκάστω 
τών εΐρημένων τόπων άνά ρούμδλια 100.

Ε'. Εις τδν έντιμότατον κύριον Λαυρέντιον Παραμυθιώτην, τδν 
νΰν έν Βενετία διάγοντα, ώς εϊς θειον ήμών έξ άγχιστείας, 
άφίνω ρούμβλια 1000.

ΣΤ'. Εις τούς τρεϊς αύταδέλφους Βαλσάμου, υιούς τοΰ ποτέ 
Σπυρίδωνος Βαλσάμου τού χρηματίσαντος ραγκιωνάτου τών Κορυ_ Ι φών Γενεράλ Κουερίνου· ομοίως δέκαί εϊς τδν έκείνου πρωτεξάδελ- 
φον υίδν τοΰ Γ. Βαλσάμου τοΰ ιατρού Δημήτριον Βάλσαμον, τδν 
νύν έν τω ρωσσικω στόλω τής μαύρης θαλάσσης δφφικιάλον καί 
καβαλιέρον,ιάφίνω 500 ρούμβλια εις ένα έκαστον έξ αυτών.

Ζ'. Εϊς τδν πιστόν οίκονόμον τού δσπητίου μου (έάν έως τέ
λους τοιοΰτος φανή) κύρ Θεοδόσιον Γιενέγνον τδν έν τή Πετρουπο
λική άκαδημία τών τεχνών άναγεγραμμένον περιδέξιον ζωγρά
φον, παρεκτδς τών άλλων βοηθημάτων, ών παρ’ έμοΰ έλαβεν, 
άφίνω ρούμβλια 500.

Η'. Έάν τά ανωτέρω καταγραφέντα καί διορισθέντα δκτακισχί- 
λια ρούμβλια άφαιρεθώσιν άπδ τών έν τω βασιλικό μπάκω ά- 
ποκειμένων μοι δεκάκις χιλίων, τά υπόλοιπα δισχίλια ρούμβλια 
διορίζω νά μερισθώσιν εις μέρη δύω, καί έξ αύτών τά μέν 1000 νά 
διανεμηθώσιν εϊς ένδεεϊς καί πτωχούς, τά δέ άλλα 1000 νά έξο- 
δευθώσιν εις τήν κηδείαν μου καί εις τδν ενταφιασμόν μου.

Θ'. Τά διάφορα άργυρα ή τυχόν καί χρυσά σκεύη τε καί κειμή
λια (δείγματα τής έμής άφροσύνης καί ματαιότητος) θέλω νά 
πωληθώσιν άπαντα, καί τά έξ αύτών ουναχθησόμενα χρήματα νά 
διαμερισθώσι και αύτά εϊς βοήθειαν πτωχών τε και ένδεών προ
σώπων, έν άνάγκαις καί στενοχωρίαις ευρισκομένων, κατ’ άναλο- 

γίαν τής χρείας των.
Γ. Ή λοιπή, ήτις άν εύρεθή παρ’ έμοί πραγματική συσκευή κα; 

περιουσία, ή πρδς οικιακήν διακόσμησιν καί πρδς άνάπαυσιν καί 
περιβολήν καί ιματισμόν καί ενδυμασίαν βαρυτέραν ή λεπτοτέραν 
ή πρός τινας άλλας χρήσεις συμβάλλουσα, έπιθυμώ νά διαδοθή 
πάσα ή ρηθεΐσα συσκευή εϊς τούς τής ίεράς ταύτης Λαύρας τοΰ ά- 

, γιου Αλεξάνδρου Νεύσκου έπονομαζομένης Μοναστάς, αγαπητούς 
μου πατέρας καί συναδελφούς, άνωτέρουςτε καί κατωτέρους, γινό
μενης τε τής διανομής άναλόγως πρδς τήν έκάστου τάξιν τε καί 
κατάστασιν, κατά τήν σύνεσιν καί κρίσιν έκείνου ή έκείνων, τούς 
οποίους ό προστάτης καί κηδεμών τής σεβασμιωτάτης Μονής ταύ
της ευδοκήσει νά διορίση διαμεριστάς τών τοιούτων καί διανομέας.

ΙΑ'. Τά νύν έμοί ολίγα βιβλία έν όποιαδήποτε διαλέκτω, άπο- 
τεθήτωσαν εις τήν ένταΰθα βιβλιοθήκην τής Νευσιακής άκαδημίας, 
πλήν άν τύχη τι δανεισθέν μοι παρά τισι καί μή φθάσαν άποδο- 

θήναι, τδ όποιον εύλόγως πρέπει νά άποστραφή εις τδν δανείσαντα. 
"Οσα δέ χειρόγραφα ή φιλοπονήματα έμά ή μεταφράσματα ή ση
μειώματα, θέλω νά παραδοθώσιν εις τδν έν Μόσχα διατρίόοντα 
Ζώην Ζωσιμάν, διδούς αύτω έξουσίαν σύν τοϊς αύταδέλφοις αύτοΰ, 
νά τά μεταχειρισθώσικαί οικονομήσουν ώς θέλουσιν, έκ πείρας ών 
πεπληροφορημένος, δτι προθυμότατα καταγίνονται εις δ τι αφόρα τήν 
τών δμογενών αύτών έπίδοσιν.

IB'. Έπιθυμώ διά νά γραφθώσιν έπί τής πλακδς τοΰ τύμβου μου 
τά έφεξής έξ στιχίδια ταΰτα :

Ης δθεν; έκ γί)ς· νΰν δ' αί εις γην ώδ’ έπανήλθον.
Είτα έπα'ΐαστρέιμας λήιμομαι ήν έλιπον.
Καί δή, ου βροτός, άλλ’ εξής εσομ’ άμβροτος αίέν.
Ευτε Θεδς καλέσει, γής έπανειρόμενος.
Πεύ^εαι, δς γενίμην; σαντφ τί τόδ' αρα μελήσει;
Ώς σύτε τοΐος εσή, τοντί μέλη μ’ έχέαεν.

Έπί πασιν έξελεξάμην ώς έμοΰ έπίτροπβν καί προστάτην τδν 
πανιερώτατον έν ίεράρχαις Κύριον Αμβρόσιον τδν μητροπολίτην 
Νοβογοροδίαςκαί Πετρουπόλεως καί Συνοδίας Πρόεδρον, τδν ξενο- 
δοχήσαντά με καί αδελφικώς περιποιησάμενον διά τετραετίας ήδη έν 
τή βασιλική ταύτη Νευσιακή Λαύρα, έλπίζω ι καί έπιθαρρών, δτι 
ώσαύτως έπιμεληθήσεται και ύπέρ τής εύτελοΰς έκπληρώσεως τής 
παρούσης μου διαθετικής διατάξεως.

Προσέτι προστρέχω εις σύμπασαν τήν άγιωτάτην διοικήτριαν 
ρωσσικήν σύνοδον, έπικαλούμενος ίκετικώς καί τήν έξ αύτής έπι- 
δοκιμασίαν τε καί άντίληψιν κατά τδν σκοπόν μου, 'ίνα καθώς προσ- 
εδέχθη με [ζώντα καί ήξίωσέ με τής αύτής εύνοιας καί χάριτ·ς, 
ούτως έμοΰ καί τελευτήσαντος, μή άποστρέψη τδ πρόσωπον αύ
τής άπδ τοΰ παιδδς αύτής, μηδ’ έν τω μεταστήνα; τής ψυχής μου 
άπδ τοΰ άθλιου σκηνώματος τής μακράς μου παροικίας ταύτης έγ- 
καταλίπη με, άλλ’, έφοδιάσασά με διά τών εύπροσδέκτων καί 
θεοπειθών αύτής εύχών, έπιβεβαιωσάτω καί τούς έν τή παρούση 
μου διαθήκη δρους τε καί σκοπούς, ϊνα ή τελευταία μου βουλή 
καί γνώμη τύχη τής πληρεστάτης έκβάσεως.

Αύτη ή έμή κυρία καί καθολική θέλησις ένώπιον Θεοΰ καί 
άνθρώπων, ένώπιον παντός κριτηρίου καθεστώτος έπί τής γης· ού
τως έγώ βούλομαι, ούτως εύδοκώ καί εύαρεστοΰμαι, καθώς αύ- 
τοκινήτως νΰν καί ϊδιοχείρως ώδε γράφω καί καθυπογράφω, προσ- 
επικυρών τά γεγραμμένα καί διά έπιτυπώσεως τής σφραγίδος μου.

ΓΤπογραφή.)
Ό πρώην χρηματίσας Αρχιεπίσκοπος Σλαβηνίου καί Χερσώνος, 

δ ταπεινός καί αμαρτωλός ύπέρ πάντα άνθρωπον, ΕΥΓΕΝΙΟΣ, ό 
έκ προγόνων έπονομασθεις ΒΟΥΛΓ ΑΡΙΣ.

Έκτος τοΰ έν τή διαθήκη περιεχομένου έπιταφίου εύρέθη εϊς 
τάς σημειώσεις τοΰ Παρίου και τδ εξής:

Πένθιμον είμα, θύγατρες! μελαμβαερές ονκίτι φάρος.
Αγλαόν, ουδέ γ’ έγών, οϋδ’ νμες Άδριάδες.
'Ελλάς έγ’ άφωνέουσα· δυσάμ.μορος, αίιά παθοΐσα.
'Ελπίδα τάν πολλάν φεΰ! άποβαλλομένα.
Ννξ στυγερά με κάλυψεν, ίώ νασοι! Σχερία πενθεί.
Ευγενίου λαμπρών δυόμενων φαέων.



102- 0 ΜΕΝΤΩΡ:

'Αλλά xal· ό φίλος τοΰ αοιδίμου Ευγενίου Κρομμύδης ούκ 
αφυώς έστιχούργησε τά έξης στιχίδια .··

Ευγένιος θάνεν, αί! φάν χθες τινες· ώς όλιγώρως.
Τοίους γάρ θνήσκειν ούκ έπέοικε λέγειν.
Ούκ έθαν Ευγένιος, λέγ’, ΐαύει δ’ ιερόν ΰαϊ>ον,.
Χείλια συν ρά μύσας, βλύζ’ & πρΙν αμβρο^ίην.
Εύγενίοιο νέκυν κεϋΟΐι τάφος· Ευγένιον δ’ οΰ·
Ονπερ αί εύγενέες ρήσιες αθάνατοι.

Ταΰτα- περί τοΰ βίου τοΰ μεγάλου, τούτου άνδρδς καί τοΰ· θα
νάτου και τών συγγραμμάτων, δι’ ών έπλούτισε τδ γένος ήμών, 
άφείς ολόκληρον οπλοθήκην πνευματικήν εις τους ευσεβείς πρ'ος 
το'υς κακοδοξοΰντας τών χριστιανών καί γενόμενος άρχηγ'ος. καί 
τελειοποίησής της διδασκαλίας τών ορθών φιλοσοφικών μαθημά
των καί της μετά κρίσεως βαθείας φιλολογίας.

Σ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ.

ΠΕΡΙ ΤΙΝΩΝ ΠΥΡΟΜΕΤΕΩΡΩΝ.

Βόλιζες και διάττοντες αστέρες.
Πολλάκις άναφαίνονται έπί τοΰ ουρανίου θόλου. φωταυγεΐς: 

αύλακες διαφόρου, διευθύνσεως, έκτάσεως καί χρωμάτων, αΐτινες. 
έν ταχύτητι διαγράφουσι μεταξύ τών διαφόρων αστερισμών ότέ. 
μέν σημεία διαλάμποντα άνευ έπαισθητής τίνος διαμέτρου, ότέ 
δέ σφαίρας πυρός διαφόρων μεγεθών, αςτινας έμφαίνουσιν ύπό το 
δνομα βολίδων καί αΐτινες ένίοτε έν τώ τέρματι της πορείας 
των διαιρούνται είς τεμάχια, προξενούσα ’, ίσχυράν έκρηξιν καί 
σχηματίζου.σαι μικρόν τι νέφος, μάλιστα καθ’ ήν στιγμήν άφανί- 
ζονται.

Διάττοντες αστέρες εΐνε μικρά φωτεινά σώματα, όμοια μέ 
άστρα, τά όποια σχη ματιζόμενα αίφνης τήν νύκτα, όταν ήνε 
αίθρια, κινούνται συνήθως πρός τά κάτω καί σβύνουσι χωρίς ν’ 
άφήσωσιν ίχνος είς τήν ατμόσφαιραν. Παρατηρούνται δ’ έν μια 
νυκτί πολλάκις πολλά ολίγοι, πολλάκις δέ πάλιν πάμπολλοι· 
Κατά το 1833 παρετηρήθησαν εις τήν βορείαν ’Αμερικήν έν δι- 
αστήματι 9 ωρών περίπου 240,000.

Παραπλήσια δέ τούτων φαινόμενα καί έν πλήρει ήμερα πα
ρετηρήθησαν· σπανιότατα δμως. Κατά μέσον όρον έν καιρω νυ- 
κτ'ος υπολογίζονται δέκα διάττοντες αστέρες άνά πάσαν ώραν.’Α
κριβέστερα! δμως καί συνεχείς παρατηρήσεις απέδειξαν ότι είνε 
διάφορος δ αριθμός αύτών κατά., τάς διαφόρους τοΰ έτους έπο- 
χάς· δηλαδή άναλογοΰσι τόν μέν Φεβρουάριον 4 άνά πάσαν 
ώραν, τδν ’Ιούλιον 12, τδν Αύγουστον 100 καί τδν ’Οκτώβριον 
53. Δεκαπλασίως δμως πλειότεροι άναφαίνονται τήν 10 Αΰγού- 
στου καί τήν 11 Νοεμβρίου· πρδ πάντων δέ άπδ της 9 Αυγού— 
στου μέχρι της 15 τοΰ ίδιου άναφαίνονται πλείονες ή καθ’ δλον 
τδ λοιπόν τοΰ έτους διάστημα. Καί τδν μέν Νοέμβριον κύριον 
της άναχωρήσεως αΰτών σημειον εΐνε δ άστήρ γ. τοΰ Δέοντος, 
τδν δ’ Αύγουστον ά Άλγκδλ (Algool) τοΰ Περσέως.

Κατ’ έποχάς τινας διατρέχουσι τδν άτμοσφαιρικδν περίβολον 

σμηνηδόν, ένίοτε δέ κατά τάς έμφανίσεις ταύτας καί απειράριθ
μοι βολίδες άναμίγνυνται.

Αί περί τοΰ αιτίου τών φαινομένων τούτων είκασίαι εισί διά
φοροι. Ό Κέπλερ (Kepler) νομίζει δτι προκύπτουσιν έκ τών γήι
νων αναθυμιάσεων, ν.α.1 ή]γνώμη αΰτη έλαχίστας ύποστάσα τροπο
ποιήσεις μετεδόθη μέχρις. ήμών. Οί πλεϊστοι δμως τών σοφών 
παρεδέξαντο άλλην τινά έξήγησιν άποδίδουσι δηλαδή δλα τά με
τέωρα ταΰτα είς τάς ύπό τδ δνομα αερολίθων ή αστεροειδών γνω- 
στάς δρυκτάς μάζας, αΐτινες καταπίπτουσαι έπί τοΰ έδάφουςπαρέ^ 
χουσιν έναργη ίχνη ζωηράς καύσεως. Αυται δέ θεωρούνται έχου- 
σαι ιδίαν τροχιάν, δι’ δ καί περιοδικός άναφαίνονται δίκην κο
μητών καί ένίοτε, παρεκτρεπόμεναι τής τροχιάς των ταύτης, 
καταπίπτουσιν έπί της γης. Καθ’ ήν δέ στιγμήν εισέρχονται έν 
τω άτμοσφαιρικώ χώρω, έκ της μεγίστης αΰτών ταχύτητος φλο
γίζονται, τοΰθ’ δπερ παρέχει καί τδ φαινόμενον τών διιγττόντων 
αστέρων. Καί παρά τοϊς άρχαίοις δέ τοιουτότροπός τις έξήγησις 
έδίδετο, ώς μαρτυρεί τδ ακόλουθον έδάφιον τοΰ Πλουτάρχου έν 
βίω Λυσάνδρου. « Έστι δέ τις πιθανωτέρα δόξα ταύτης, εΐρηκό— 
«■των ένίων. ώς οί διάττοντες άστέρες οΰ ρΰσις είσίν οΰδ’ έπινέ- 
» μησις αιθέριου πυρός έν άέρι κατασβεννυμένου περί τήν έξαψιν 
» αΰτήν, ούδέ άέρος είς τήν άνω χώραν πλήθει λυθέντος έκπρη— 
ν σις καί άνάφλεξις, ρΐψις δέ καί πτώσις οΰρανίων σωμάτων οίον 
» ένδόσει τινι τόνου καί παρατρόπου κινήσεως έκπαλών φερομέ- 
»νων οΰ πρδς τδν οίκούμενον τόπον της γης, άλλά τών πλεί- 
» ςων έκτος εις τήν μεγάλην Οάλατταν έκπιπτόντων διό καί λαν- 
» θάνουσι. Τώ δ’ ’Αναξαγόρα μαρτυρεί καί Δαύμαχος δτι πρδ 
» τοΰ πεσεΐν τδν λίθον έφ’ ημέρας έβδομήκοντα πέντε συνεχώς 
«κατά τδν οΰρανδν έωράτο πύρινον σώμα παμμέγεθες, ώσπερ 
«•νέφος φλογοειδές, οΰ σχολάζον, άλλά πολύπλοκους καί κεκλα- 
« σμένας φοράς φερόμενον ώστε ύπό σάλου καί· πλάνης άπορρη- 
» γνύμενα πυροειδή σπάσματα φέρεσθαι πολλαχοΰ καί άστράπτειν, 
» ώσπερ οί διάττοντες άστέρες.. Έπεί δέ ένταύθα της γης έσβυσε 
καί παυσάμενοι φόβου καί θάμβους οί επιχώριοι· συνήλθον, ώφθη 
πυρός μέν ούδέν έργον οΰδ’ ίχνος τοσοΰτο, λίθος δέ κείμενος, 
άλλως μέν μέγας ούθέν δέ μέρος, ώς είπεϊν, έκείνης τής πυρο- 
ειδοΰς περιοχής έχων.»

Διογένης δέ δ ’Απολλώνιος άναφέρει δτι αερόλιθός τις. δλως 
διάπυρος κατέπεσε πλησίον τών Λίγος Ποταμών, ουτινος ή πτώ
σις μεγάλως κατέπληξε τούς κατοίκους τής Θράκης. Ό άερόλι- 
θος δ’ οΰτος κατά τήν διασωθεϊσαν περιγραφήν ήν διπλάσιος τώ 
μεγέθει όνου άλέτου (μυλοπέτρας) καί άπετέλει πλήρες φορτίον 
άμάξης. Είς τά πλησιόχωρα δέ τής Ρώμης έπί τής βασιλείας 
Τουλλίου Όστιλίου/ζΤιιΙΙιιε Hostilius 672—640 π. X.) κατέπεσε 
βροχή τοιούτων λίθων. Έν Γαλατία δέ ή Κυβέλη έλατρεύετο 
ύπό σχήμα λίθου ούρανόθεν πεπτωκότος. Έν Έμέσση δέ τής Συ
ρίας παραπλήσιος τις λίθος άφιερώθη είς τήν λατρείαν τοΰ Ή
λιου. Οί δύω οΰτοι μετεωρόλιθοι μετηνέχθησαν βραδύτερου είς. 
Ρώμην.

Βροχή λίθων.
Κατά τήν 18 εκατονταετηρίδα οί σοφοί οΰδεμίαν έδιδον εΐ-· 

σέτι πίστιν περί τών έξ. ούρανοΰ πιπτόντων λίθων. Μόλις, δέ:

Ο ΜΕΝΤΩΡ.

•τώ 1794 έ'τει φυσιοδίφης τις γερμανδς δνόματι Χλάδνης (Chin— 
dui) προσεπάθησε νά κατάδειξη τήν άλήθειαν τής ερμηνείας, ή- 
τις μέχρι τοΰδε άπεσκορακίζετο μεταξύ τών δημωδών δεισιδαι
μονιών- ’Ολίγον μετά ταΰτα τη 26 ’Απριλίου τοΰ 1803, βροχή 
λίθων καταπεσούσα έν Λαίγλη (Laigle) τής Νορμανδίας, πάσαν 
άμφιβολίαν διεσκέδασε. Πρακτικόν τοΰ συμβάντος τούτου κα- 
τηρτίσθη καί ό διευθυντής τής ’Ακαδημίας δστις έπεσκέψατο τό 
μέρος συνέταξεν έκθεσιν, ής δ γεωλόγος Ούμβόλδος (Humbolds) 
παρέχει τήν έξης έπιτομήν έν τη συγγραφή του «Κόσμος».

« Κατά τήν πρώτην μετά μεσημβρίαν ώραν, ούδενός νέφους 
» έπισκοτίζοντος τόν ουράνιον θόλον, παρετηρήθη έν Aleneon, 
« Tralaise καί Caen μεγίστη βολίς κινουμένη έκ τοΰ νοτειοανατο- 
ί> λικοΰ σημείου τοΰ δρίζοντος πρός τό βορειοδυτικόν. Μετά τι- 
» νας στιγμάς ήκούσθη έν Ααίγλη έπί πέντε έως 'έξ λεπτά έ'κρη- 
» ξις προερχομένη έκ μικρού τίνος μέλανος νέφους άκινήτου σχε- 
» δόν, ήν ήκολούθησαν τρεις ή τέσσαρες εκπυρσοκροτήσεις, καί 
» κρότος δν ήδύνατό τις νά έκλάβη προερχόμενο·? άπδ έκκε- 
» νώσεως πυροβόλων, μεθ’ οΰ άνεμιγνύετο συνεχής τις ήχος ά- 
» πείρων τυμπάνων. Έκαστη έκπυρσοκρότησις άπέσπα έκ τοΰ μέ- 

<» λανος τούτου νέφους μέρος τών άπαρτιζόντων αΰτδ άτμών 
» ούδέν φωτεινόν φαινόμενου παρετηρήθη ένταύθα. Πλείονες τών 
« δισχιλίων μετεωρόλιθων τούτων, ών δ μείζων είλκε βάρος δέ- 
» κα έπτά λιτρών, κατέπεσεν έπί έλλειψοειδοΰς περιφερείας βο- 
« ρειοανατολικήν διεύθυνσιν έχούσης καί μήκος ένδεκα περίπου 
» χιλιομέτρων. Οί λίθοι οΰτοι έκάπνιζον καί έκαιον χωρίς νά 
» ώσι πεφλογισμένοι, βεβαιοΰται δέ δτι ήσαν εΰθρα-υςότεροι ήμέ- 
ι» ρας τινάς μόνον μετά τήν πτώσιν των ή βραδύτερον».

Τότε πλέον έβεβαιώθησαν αί δημώδεις παραδόσεις, συνελέγη- 
σαν τάτών άρχαίων παρατηρήσεων υπομνήματα καί νεώτερα έ- 
ζητήθησαν δ δέ "Αγγλος χημικός Χαουάρδος (Howoard) κα- 
τήρτισε χρονολογικόν πίνακα τών άπδ τών άπωτάτων χρόνων 
έξ ούρανοΰ καταπεσόντων λίθων. Τοΰ καταλόγου τούτου συμπλη- 
ρωθέντος ύπό τοΰ Χλάδνη παραθέτομεν τάς άξιοσημειοτέρας 

πτώσεις.
Πρό Χριστού. 'Ο έν Κρήτη καταπεσών κεραυνόλιθος καί ώς 

σύμβολου τής Κυβέλης θεωρηθείς. — Αιφνίδιος βροχή λίθων 
μ'^μονευομένη ύπό τοΰ Ίωσίου και ήτις κατεστρεψε τούς εχ
θρούς τών Εβραίων.— Ή οΰρανοπέτις, ήτοι ή ίερά άσπίς 
(Ancile) ή έπί τής βασιλείας Νουμά τοΰ Πομπηλίου ;(Nnma 
jPompilius) περί τήν 8ην εκατονταετηρίδα) καταπεσούσα καί ήτις 
μεθ’ ένδεκα όμοιων άνέκειτο εν τώ ναώ τοΰ "Αρεως. (*)  — Ο έν 
Καάβα τής Μέκκας μέχρι σήμερον διατηρούμενος μέλας λίθος 
—'Ο σκληρός καί λαμπρός λίθος δι’ οΰ έκοσμήθη ή σπάθη το- 

··> Αντάρ. (* ** *)

ί*) Ίδε Πλουτ. Νουμάν 13.
(**) Περιώνυμος άραψ ποιητής -καί πολεμιστής, συνάμα δέ και 

συγγραφεύς. Συνήψε πολλάς μάχας κατά τών εχθρών τής φυλής 
του μέχρις ου έφονεύθη τώ 615. 'Ο Άντάρ εΐνε δ ήρως τής 
’Αραβικής έποποιόας, δ «’Άμαθις τής ’Ανατολής.» Τά άνδραγαθή- 
ματά του ψαΐ.λόμενα έν ταϊς άγυιάίς περιεγράφησαν έν τώ υπό 
τδν τίτλον Μιθυστόρημα ιΐΑιτάου γνωστώ συγγράμματι, δπερ

εΐνε ή Ίλιάς τής ’Αραβίας· έν τούτω παρατηρεί τις περιεργοτάτας 
παραδόσεις τών ήθών καί έθίμων τής νομαδικής τών ’Αράβων 
φυλής, καί τούς έπισημοτέρους αΰτής άρχηγέτας.

(ίδ. Λεξικόν ιστορίας καί Γεωγραφίας Τ. Α'.)
(*)Εΐδος πυροτεχνουργήματος, γαλλιστί chandelle romaine.
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Μετά Χριστόν. Πτώσις λίθου έχοντος βάρος διακοσίων έξή- 
κοντα λιτρών έν Ένσισχέμη (Ensisheim) τής ’Αλσατίας. 'Ο υπερ
μεγέθης οΰτος λίθος διετηρήθη έπί μακρδν έν τώ ίερώ θυσια- 
στηρίω τής έκκλησίας τοΰ χωρίου.—Λίθος χρώματος μέλανος 
μεταλλοειδούς, δγκου καί σχήματος ανθρώπινης κεφαλής, βάρους 
πεντήκοντα τεσσάρων λιτρών, καταπεσών έπί του έν Προβηγκία 
ορούς Βαιζών (Vaisons). — Λίθος πεσών έπί τίνος άλιευτικοΰ 
πλοίου πλησίον τής Copenshag. —Πτώσις λίθου έν Λαρίσση 
τής Μακεδονίας· οΰτος έχων θειώδη οσμήν καί δμοιάζων άφρόν 
σιδήρου ειλκε βάρος έβδομήκοντα δύω λιτρών.—Μεγάλη βροχή 
τοιούτων λίθων έν Βαρβοτα (Barbotan) πλησίον τής Ροκεφόρτης. 
Τούτων τινές εΐλκον βάρος είκοσι πέντε μέχρι τριάκοντα λιτρών, 
εΐς δέ διατρυπήσας καλύβην τινά έφόνευσεν ένα ποιμένα και ένα 
μόσχον.—Βροχή λίθων έν Κουτρω (Cutro) τής Καλαυρίας, ένω 
συνάμα έπιπτε καί έρυθρά τις κόνις.—Μάζα: τινές καταπεσούσα: 
έν τή Βαλτική συνεπεία τοΰ μεγάλου μετεώρου τής Γοθεμβούρ- 
γης.—Έν Αούκα δύω λεύγας μακράν τής Chartres έφάνη τή 
13η Σεπτεμβρίου τοΰ 1768 κατά τήν τετάρτην εσπερινήν ώραν, 
νέφος σκοτεινόν προξενήσαν έκρήξεις μεθ’ άς ήκούσθη συριγμδς 
προερχόμενος έκ τής πτώσεως μελανός τίνος λίθου. Ό λίθος οΰ
τος δστις κατά τδ ήμισυ έβυθίσθη έν τώ έδάφει είλκε βάρος έπτά 
λιτρών καί ήμισείας, τοσοΰτον δ’ εκαιεν ώστε ήδυνάτει τις νά τδν 
έγγίση.—-'Ο έν Άγγέρση (Angers) πεσών λίθος τή 9η ’Ιουνίου 
τοΰ 1822 άπεδόθη εις ώράΐόν τινα διάττοντα άστέρα παρατηρη- 
θέντα έν Poitiers. Ό Ούμβόλδος άναφέρει δτι δ άστήρ οΰτος πα- 
ρεϊχεν ενέργειαν ρωμαϊκής λαμπάδος (*)  έν πυροτεχνήματι, καί 
άφήκεν αύλακα εΰθύγραμμον, τής δποίας ή άπαστράπτουσα λαμ- 
πρότης διετηρήθη έπί τινας στιγμάς.—Τώ 1828 κατέπεσεν έν 
Γαλλία άξιοθαύμαστός τις άερόλιθός δστις άπαρτίζει νΰν τδν πλού
τον τοΰ Μουσείου τής Φυσικής 'Ιστορίας, (Muse’um de Γ Histoire 
Naturelle).—Πρό τινων δ’ έτών έν Δουράγκω τοΰ Μεξικού παμ- 
μεγέθης τοιοΰτος λίθος κατέπεσεν, δστις ζυγισθείς εύρέθη έλκων 
βάρος 37,000 λιτρών.

(έκ τοΰ Γαλλ. ύπδ Κ. Α.) (άκολουθεΐ).

ΙΩΑΝΝΗΣ δ Θεολόγος καί εΰαγγελιστής καί έπιστήθιος φί
λος τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ, ήτο υίος άλιέως τινδς|έκ Παλαιστίνης, ονδ- 
μάτι Ζεβεδαίου, καί Σαλώμης, άδελφδς δέ τοΰ ’Ιακώβου Κατ’ άρ~ 
χάς έπηγγέλθη τήν τέχνην τοΰ πατρός του, εΐτα δέ φαίνεται δτι 
έγένετο μαθητής τοΰ Προδρόμου καί εικάζεται δτι ήτο δ εις τών 
δύο μαθητών, τούς όποιους αΰτδς δ Προδρομος έστειλε προς τον 
Ίησοΰν Χριστόν, έπειδή έν τώ εΰαγγελίω το» (Α'. 35—42) φα- 
νερόνει τδ δνομα μονον τοΰ ένδς μαθητοΰ, δστις ήτο δ Άνδρέας,
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τδ δέ τοΰ έτέρου όνομα παρασιωπά, προδήλως έκ ταπεινοφροσύ
νης. Έκ πρώτης δέ δμιλίας τόσον άφωσιώθη εις τον νέον διδάσκα
λόν του, ώστε δ'χι μόνον αυτός, άφήσας τάς προτέρας ασχολίας 
του, τον ήκολούθησεν, άλλα καί αυτήν τήν μητέρα του Σαλώμη*?  
έπεισε να άφιερώση εις τον 
θειον διδάσκαλον τήν τε υπη
ρεσίαν καί την μικράν της 
περιουσίαν. Μετά την σταύ- 
ρωσιν του Κυρίου παρέλαβε 
τήν Θεοτόκον εις τον οϊκον 
αύτοΰ καί έπαξίως τήν πε- 
ριεποιήθη ώς άλλην μητέρα 
του, κατ’ αυτήν τήν άπδ τού 
σταυρού παραγγελίαν τού Κυ
ρίου. Διαδοθέντος δέ τού θείου 
σπέρματος τοΰ χριστιανισμού 
καί εις Σαμάρειαν, δ ’Ιωάννης 
μετά τοΰ σχετικωτάτου συ- 
ναποστόλου του Πέτρου ά- 
πήλθεν εις τήν πόλιν εκεί
νην διά νά στερεώση έν Κυ- 
ρίω τήν έκεΐ συστασαν έκ- 
κλησίαν. Φαίνεται δέ ότι καί 
άλλας τοιαύτας δδοιπορίας 
έπεχείρησε· καί τούτο τδ έ- 
ξάγομεν έκ της πρδς Γαλά- 
τας έπιστολής τού ’Αποστό
λου Παύλου (Α'. 18), δστις 
λέγει ότι τρία έτη μετά τήν 
επιστροφήν του άνελθών εις 
'Ιεροσόλυμα, οΰδένα άλλον 
τών αποστόλων εΐδεν ε’ιμή 
Πέτρον καί 'Ιάκωβον τον α
δελφόν τού Κυρίου. Ό αυτός 
θειος άπόστολος άναφέρει (έν 
τη πρδς Γαλ. Β. 9), ότι κατά 
τήν μετά 14 έτη δευτέραν 
του άνάβασιν εις Ιεροσόλυμα 
ευρεν ήδη αυτόθι καί τόν Ί
ωάννην μετά τοΰ Πέτρου καί 
’Ιακώβου, καί συνεκοινώνη- 
σεν αύτοϊς. Κατά μαρτυρίας 
πολλών έκκλησιαστικ. ιστο
ρικών, οίον Ειρηναίου, Κλή- 
μεντος Άλεξανδρέως, Ώρι- 
γένους καί Ευσεβίου, καί άλ
λων, ό ’Ιωάννης φαίνεται ότι 
ειχεν άποκατασταθή (ίσως άπδ 
τοΰ 60 μ. X.) εις τήν Μι- 
κράν ’Ασίαν, καί ιδίως εις τήν 
Έφεσον. Περί της έν τη νήσω· 
Πάτμω έξορίας του όιά τόν 
λόγον τον Θεόν καί 8ιά την 
μαρτυρίαν ’Ιησού Χριστού 
λαλεϊ β ίδιος έν τη Άποκα- 
λυψει του A. 9.—Κλήμης ό ’Αλες, αναφέρει ανέκδοτόν τι ίκανώς 
χαρακτηριζον τον θειον τούτον ’Απόστολον. Κατ’ αυτό, ό "Αγ. ’Ιω
άννης, κατηχήσας εϊς τον χριστιανισμόν νέον τινά λίαν συμπαθη
τικήν μορφήν έχοντα και πολλάς. ελπίδας παρέχοντα, έσύστησε

Ιωάννης ό Ευαγγελιστής.

στενώς τον νεόφυτον τούτον εις τινα έπίσκοπον διά νά τόν προ- 
φυλάττη άπδ κακάς συναναστροφάς*  άλλα κατά δυστυχίαν ό νέος 
μετ’ ολίγον έξώκειλεν εϊς τήν κακίαν και έπί τέλους κατήντησε 
νά γίνη ληστάρχης. Τούτο μαθών ό ’Ιωάννης καί πληροφορηθείς 

πού ό δυστυχής έκεΐνος νέος, 
εσταθμευε, προσήλθεν άμέ— 
σως αυτόθι· συλληφθείς δέ ύπδ· 
τών φρουρουντων ληστών, ώς 
τδ εϊχε προϊδεϊ, έφέρθη εις 
τόν άρχηγόν. Ό δυστυχής 
ουτος ώς είδε τδν σεβαστόν 
διδάσκαλόν του εις τήν θέσιν 
εκείνην, κατ’ άρχάς μέν έ- 
μεινεν ώς κεραυνόπληκτος, 
ειτα δέ έτράπη εις φυγήν μή 
υπομένω*?  τήν θέαν του. Ό 
άγιος έτρεξε κατόπιν αυτού, 
τδν ένηγκαλίσθη πατρικώς, 
τδν έσυμβούλευσε, συνέκλαυ- 
σεν έκ της συγκινήσεως μετ’ 
εκείνου μετανοοΰντος, καί τδν 
έπανέφερεν εις τήν οδόν της 
άρετης, άπδ τής όποιας καί 
ουδέποτε πλέον επετράπη. Τό
σον ό θείος άνήρ έγνώριζε 
τήν ανθρώπινον καρδίαν.

Κατά τδν Τερτυλλιανδν 
καί Ιερώνυμον, ό θείος ου
τος ’Απόστολος έφέρθη εϊς 
Ρώμην έπί Δομιτιανοΰ καί 
έρρίφθη εις λέβητα ζέοντος 
ελαίου, έσώθη όμως διά θαύ
ματος και έξήλθεν έκεϊθεν 
άβλαβής. Έπί Νέρβα φαί
νεται ότι έπανήλθεν άπδ τήν 
έςορίαν καί έπί Τραίνου, εϊς 
έσχατον γήρας φθάσας, με- 
τέστη προς Κύριον. Ό ίδιος 
ιερός ευαγγελιστής άναφέρει' 
έν τέλει τού Ευαγγελίου του. 
ότι μικρόν πρδ τής Αναλήψεως 
τοΰ Κυρίου, δ Πέτρος άκο- 
λουθών τδν Χριστόν, έπιςρα- 
φείς δέ καί ϊδών έπακολου- 
θοΰντα καί τδν Ίωάννην, ή- 
ρώτησε τδν Ίησουν Κύριε, ου
τος δέ τί; Καί ό ’Ιησούς 
άπεκρίθη εις αυτόν έάν έ- 
γώ θέλω αυτόν νά μένη 
έως νά έλθω, τί πρός σέ; 
Συ άκολούθει μοι*  καί ότι 
έντεΰθεν έξήλθεν ό λόγος εϊς 
τούς Αδελφούς, ότι ό μαθη
τής έκεΐνος δεν Αποθνήσκει. 
Ό ’Ιησούς όμως δέν εΐπεν 

εις αύτδν ότι δεν αποθνήσκει*  άλλ' έάν αυτόν θέλω μένειν έως 
έρχομαι, τί πρός σέ; — Τοϋτο οί θεολόγοι άποδίδουσιν εις τήν 
ταπεινοφροσύνην τοΰ θείου Αποστόλου, καί Ανέκαθεν ή Εκκλη
σία πιστεύει, ότι ό έπιστήθιος μαθητής τοΰ Κυρίου μετετέθη έν

ίώ'ματι εις άδηλον μέρος, ένθα θέλει μένει μέχρι τής δευτέρας 

τοΰ Κυρίου παρουσίας.
Πάντες οί άρχαίοι χριστιανοί συμφωνοΰσιν ότι δ θείος ούτος 

άπόστολος έγραψε τδ εύαγγέλιόν του έν Έφέσω*  εις έπιβεβαί- 
ωσιν δέ τής γνώμης ταύτης συντείνουσι καί έσωτερικαί τινες έν- 
δείξεις, καί τοιαΰται είνε ότι ό ιερός συγγραφευς έξηγεϊ εις τους 
άναγνώστας του τά έθιμα καί τάς προλήψεις τών Εβραίων (ώς 
έν κεφ. β'. 6 καί δ'. 9), ενιαχού δέ περιγράφει καί θέσεις τής 
Παλαιστίνης,1 ώς έν 2 κτλ., ένω αν έγραφε*?  έν Ίεροσολύμοις 
καί άπετείνετο πρδς τους Εβραίους, βεβαίως*  αί έςηγήσεις αύται 
θάήσαν περιτταί.—-Επίσης πάντες συμφώνωςδέχονται ότι έγρα
ψε*?  ελληνιστί, καί διά τδν λόγον ότι άπετείνετο πρός -εθνικούς, 
παρ’ οΐς έπεκράτει τότε ή ελληνική γλώσσα, ήτις άλλως ούτε 
εϊς τούς Εβραίους ήτο κατ’ έκείνην τή> εποχήν άγνωστος, καί 

διότι έγραψεν έν έλληνική πόλει, τη Έφέσω, ώς σαφώς μαρτυ
ρεί δ Ειρηναίος (κατά Αίρετ. γ. 1), καί διότι διατρίψας. έν ελ
ληνικούς τόποις έμαθε καλώς τήν ελληνικήν. Ό Γρότιος καί τινες 
άλλοι τών νεωτέρων κριτικών διατείνονται- ότι έγραψε τό ευαγ
γέλιό·? του εϊς τήν συροχαλδάίκήν ή άραμάικήν γλώσσαν. Εις 
άπόδειξιν δέ τούτου έπάγουσιν, ότι έν τω εΰαγγελίω του άπαν- 
τώνται πολλοί άραμαϊκοί ιδιωτισμοί. Ό λόγος όμως ούτος πολ

λοί απέχει τοΰ νά δύναται νά άπαρτίση άπόδειςιν διότι παρό
μοιοι ιδιωτισμοί καί· εκφράσεις άπαντώνται καί εις άλλα συγ
γράμματα τής νέας διαθήκης, άναμφισβητήτως εις τήν ελληνι
κήν γραφέντα. Οί ξενισμοί ούτοι προέρχονται έκ τοΰ τρόπου 
τοΰ συλλογίζεσθαι τών ιερών συγγραφέων άλλως τε καί ούδε- 
μίαν άλλην θετικήν ένδειξιν έχουσιν οί ειρημένοι κριτικοί υπέρ 
τής γνώμης των. — Περί δέ τοΰ.- χρόνου καθ’ ον έγράφη τδ 
εύαγγέλιόν τούτο, ούδέν Ακριβώς γνωρίζομεν πολλοί φρονούσιν 
ότι έγράφη προς τδ τέλος τού πρώτου ■ α’.ώνος*  εύλογώτερον όμως 
εινε ότι έγράφη πρδ τής έπί Τίτου καταστροφής τής Ιερου

σαλήμ (έν έτει 70 ά. X.), ώς εξάγεται’ έκ τοΰ έδαφ. 2 τοΰ έ. κεφ. 
τοΰ αυτού Ευαγγελίου, ένθα λέγεται*  « "Εστι δέ έν τοϊς Ίεροσο- 
λύμοις, έπί τη Προβατική*  (πύλη), κολυμβήθρα ή έπιλεγόμένη 
έβραϊστί Βηθεσθά, κτλ».

Έκτος τοΰ ευαγγελίου τούτου έπ’ δνόματι τοΰ ίεροΰ Εύαγγε- 
λιστού φέρονται καί τρεις έπιστολαί, καθολικαί έπιγραφόμεναι, 
καί ή Άποκάλυψις. Περί τής γνησιότητος τής πρώτης έπιστολής 
πάντες οί άρχαίοι συμφωνοΰσιν, εις τούτο δέ προσμαρτυρεί καί ή 
ταύτότης τοΰ τε 'ύφους καί τών ιδεών. Τών δύο άλλ,ων επιστο
λών -— αϊτινες, άν καί έπιγράφονται καθολικαί, άποτείνονται 
όμως ιδιαιτέρως εις ίδιώτας, ή μέν δευτέρα πρός Κυρίαν τίνά 
(άδηλον άν τδ όνομα τούτο εινε κύριον ή έπίθετον τιμητι
κόν), ή δέ τρίτη πρδς χριστιανόν τινα δνόματι Γάϊον — 
τήν γνησιότητα προσβάλλουσιν δ ’Ωριγένης, δ Ευσέβιος καί 
άλλοι τών παλαιών ή άμφιβολία δέ αϋτη προήλθεν έκ 
τοΰ ότι αί έπιστολαί αυται, άποταθεϊσαι εις ίδιώτας, έμειναν 
διά πολλοΰ άδημοσίευτοι*  άλλως όμως ούδέν παρέχουσιν έναν- 
τίον ούτε πρδς τδ πνεύμα, ούτε πρός τδ 'ύφος τοΰ άγ. Ίωάν- 
νου.—Τέλος περί τής γνησιότητος τής Άποκαλύψεως, πολλαί 
αμφισβητήσεις ήγέρθησαν έκπαλαι*  ά).λοι άπέδοσαν τδ βιβλίον 

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Γ. Τεύχος ΚΠ'.),

τούτο εϊς τδν αιρετικόν Κήρινθον, άλλοι εϊς Ίωάννην τινά, ό
χι όμως τδν Εύαγγελιστήν. Άλλα μετά πολλάς συζητήσεις 
ή Εκκλησία, Ανατολική τε καί Δυτική, παρεδέχθη αύτήν διά 
πλειονοψηφίας καί τήν κατέγραψε*?,  ώς καί τάς τρεις έπιστολάς 
τού αύτού ιερού συγγραφέως, εις τά κανονικά βιβλία.— Οί δια- 
μαρτυρόμενοι άρνοΰνται τήν γνησιότητά της μέχρι σήμερον, ο
μοίως δέ καί τινες τών νεωτέρων κριτικών, έπάγοντες ώς Απο
δείξεις κατ’ αύτής τήν τραχύτητα τοΰ λεκτικού, τδ ήμελημέ- 
νον καί άγαν έβραίζον τοΰ ύφους, καί έπί· πασι τδ ότι δ συγ- 
γραφεΰς πολλάκις έπαναλαμβάνει τδ όνομά του, ένω δ τοΰ τετάρ
του Εύαγγελίόυ, λέγουσι, πάντοτε πεφροντισμένως πδ παρασιω
πά έκ ταπεινοφροσύνης.—Εϊς τήν έξή'ρησιν· του υψηλοτάτου τού
του καί μυστηριώδους προφητικού βιβλίου πολλοί έκπαλαι κα- 
τέγιναν πάντες όμως μέχρι τοΰδε" πρέπει νά δμολογήσωμεν ότι 
εις μάτην έκοπίασαν. (1).

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΑΑΙΑΣ ΥΠΟ ΦΙΑΟΑΟΓΙΚΗΝ ΕΠΟΨΙΝ.

Ή έλαια καί ή άμπελος εϊσίν έν τη Αγία Γραφή άντικείμενα 
συγκρίσεων καί παραβολών 'ύφους μέτριου καί τερπνού,- ένίοτε δέ 
καί μετά μεγαληγορίας περιγραφομένων. Ή έλαια ήτο τοϊς χρό- 
νοις έκείνοις χρησιμ.ωτάτη, καθόσον οί άρχαίοι, τήν χρήσιν τοΰ 
βουτύρου μόνον πρδς σύνθεσιν άλοιφών καί ιαματικών φαρμάκων 
γινώσκοντες, τδ έλαιον πρδ πάντων μετεχειρίζοντο.

"Οτε. τά ύδατα· τοΰ κατακλυσμού εϊχον πλέον άπορρεύσει, δ 
Νώε ένόήσεν ότι ήδύνατο νά έγκαταλίπη τήν κιβωτόν, άμα είδε 
τήν παρ’ αύτοΰ άποσταλείσαν περιστεράν έπιστρέφουσαν καί εις 
τδ -ράμφος αύτής κλάδο*?  ελαίας κρατούσαν.

Ό Άβιμέλεχ, υιός τοΰ Γεδεών, άπέκτει*?ε  μετά τδν θάνατον 
τοΰ πατρός. του, τους έβδομ.ήκοντα άδελφούς του, άπελείφθη δέ 
μόνος δ Ίωάθαμ, διότι έκρύβη. Οί Σικιμΐται άνηγόρευσαν βα
σιλέα τδν Άβιμέλεχ, δ δέ Ίωάθαμ συναθροίσας έπί. τούτω τδ 
πλήθος εΐπεν αύτοϊς τδν εξής άπόλογον. «Τά δένδρα ήθέλησάν 
ποτέ νά έκλέξωσι βασιλέα καί είπαν πρώτο*?  εϊς τήν ελαίαν 
νά βασιλεύση έπ’ αύτών ταύτης δέ άποποιηθείσης καί εϊπούσης: 
« άφέϊσα τήν ποιότητά μου, ήν έν έμοί έδοξασεν δ θεός καί άν
θρωποι, πορευθώ άρχει*?  τών ξύλων;», άπετάθησαν άλληλοδιά- 
δόχως πρδς*  τήν συκήν, τήν άμπελον καί άλλα- δένδρα, άτινα ε
πίσης ούκ ήβουλήθησαν έπί τέλους δέ προσέφερον τήν βασι
λείαν πρδς τήν βάτον ήτις καί έδέχθη.» Ό Ίωάθαμ διά τής 
παραβολής ταύτης ήθέλησε- νά προείπη τοϊς Σικιμίταις τδν ά- 
φανισμδν αύτών (Βιβλ. Κριτών. Κεφ. Θ.).

Λίυκάς δ Εύαγγελίστής ύπο τών εθνικών βάσανισθεις εϊς ε

λαίαν έκρεμάσθη.
Οί Αιγύπτιοι έδόξαζον ότι δ Ερμής έδωρήσατο αύτοϊς τήν 

ελαίαν.

(1) Ή άπέναντι εΐκών τού άγ. Ίωάννου έλήφθη άπδ άγάλμα- 
τος, ευρισκομένου έν τη εις Κοπεγχά·ρην Εκκλησία τής Πα^- 
ναγίας.

14.
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Έν Τροιζήνι ύπήρχεν άγαλμα Έρμου, πρός δν ό Ηρακλής 
είχεν Αφιερώσει τό ρόπαλόν του έξ ελαίας ξύλου πεποιημένον. 
Λέγεται δ' δτι τό ρόπαλον τοΰτο ριζωθέν, Ανέφυσε καί κλάδους- 
τό δέ θαΰμ.α έπεδείκνυτο έπί πολύν χρόνον τοϊς μεταγενεστέροις.

Ό Άρισταϊος, υιός τοΰ ’Απόλλωνος καί τής νύμφης Κυρήνης 
καί πατήρ τοΰ Άκταίονος, κατετάχθη μετά θάνατον έν τω χορώ τών 
θεών και έλατρεύετο ιδίως ύπό τών ποιμένων ώς διδάςας τοϊς 
Ανθρώποις τήν τέχνην τοΰ άνατρέφειν τάς μέλισσας, τοΰ πυτιά- 
ζειν τό γάλα και πρό πάντων τοΰ καλλιεργεΐν τάς ελαίας.

Οί κλάδοι έξ ών έγίνοντο τά ράντιστρα τών καθαρτηρίων ύ- 
δάτων (eaux lustrales) ήσαν συνήθως οί τής έλαίας καί ένίοτε 
τής δάφνης. Άλλ’ εις τάς τελετάς τοΰ Βάκχου ήσαν μάλιστα έκ 
συκής, έλάτης ή δρυός.

Έν τοϊς Όλυμπιακοΐς άγώσι, τοϊς ύπό τοΰ Ήρακλέους συστη- 
θέϊσι, τό πρός τούς νικήτας προσφερόμενον βραβεϊον ήτο στέφανος 
έλαίας.

Νέαι παρθένοι έκ τών Ύπερβορείων λαών, εις τήν νήσον Δή- 
λον έλθοΰσαι, άπέθανον έκεΐ. Έπί δέ τοΰ μνημείου, τοΰ πρός τι
μήν αύτών άνεγερθέντος έν τώ ναω τής Άρτέμιδος, δένδρον έλαίας 
άπροσδοκήτως Ανεβλάστησε.

Έν τή Όδυσσεία ή Καλυψώ, έπιτρέψασα τώ Όδυσσεϊ ίνα 
άπέλθη εις τήν πατρίδα του, τώ προσφέρει, διά νά κόψη δένδρα 
καί έξ αύτών ναυπηγήση τό πλοϊον τής άναχωρήσεώς του, μέγαν 
πέλεκυν χαλκούν, οΰτινος τό έλάϊιον στειλειόν, ήτοι ή έκ ξύλου 
έλαια? λαβή, ήτο στιλπνόν και περικαλλές καί έντέχνως πεποι-

αίώκε μέν οί πέλεκυν μέγαν, άρμενου έν παλάμησιν, 
Χάλκεον, άμφοτέρωθεν ά·/.αγμένον· αύτάρ έν αύτφ 
Στειλειδν περικαλλές έλάΐνον, ευ έναρηρός.

(Όδυσσ. Ε. 234—236.)
Έν τη Ίλιάδι, ό Άτρείδης Μενέλαος, φονεύσας τόν Πείσαν- 

δοον καί συλήσας τά αϊματι βεβαμμένα δπλα άπό τοΰ σώματός 
του, τά δίδει τοϊς φίλοις αύτοΰ. Μεταξύ δ’ αύτών διεκρίνετο καί 
μία άξίνη, ωραία, εΰσίδηρος, μέ στειλειόν έξ έλαίας, μακράν καί 

καλώς έξεσμένον.
Άτρείδης δέ έρυσσάμενος, ξίφος άργνρόηλον,
Αλτ’ έπί ΙΙεισάνδρω· ό δ’ νπ άσπίδος είλετο καλήν
Άξίνην έΰγαλκον, ελαύνω άμφιπελέκκω
Μακρφ έϋξέστφ ..............
'Si? είπών, τά μέν έντε' άπδ γροδς αίματόεντα
Ινλήσας, έτάροισι δίδον Μενέλαος άμύμων.

(Ίλιαδ. Ν. 610—641).
Ό "Ομηρος Αναφέρει δτι παρά ταϊς άκταϊς τής ’Ιθάκης, έπί 

τής κορυφής τοΰ λιμένος αύτής υπήρχε μία έλαια μακρά φύλλα 
έχουσα, πλησίον δ’ αύτής τ’ο ιερόν άντρον τών Νυμφών.

“ Αυτάρ έπί κρατδς λιμένος τανύφυλλος έλαια, 
“Άγγόθι δ’ αυτή? άντρον έπήρατον ήεροειδές 
“Ίρόν Νυμφάων, αί νηϊάδες -/.αλέονται.,.

(Όδυσσ. Ν. 102—104)
Ό χλωρός κορμός μιας έλαίας ήτο τό ρόπαλον τοΰ Κύκλωπες 

Πολυφήμου. Έκ τούτου δ’ ό Όδυσσεύς άποκόψας μακρόν τι τε- 

μάχιον καί άποξύσας καλώς καί πυρακτώσας αύτό έξώρυξε δι’αύ
τοΰ τόν οφθαλμόν τοΰ Κύκλωπες κειμωμένου.

“Κύκλωπα? γάρ εκειτο μέγα ρόπαλον παρά σηκφ, 
“Χλωρόν, έλαίνεον· τδ μέν έκταμεν, οφρα φοροίη 
“ Αύανθέν...................
« Τοΰ μέν όσον δργυιαν έγώ') άπέκοφα παραστάς,
«Καί παρέθηγ ίτάροισιν άποξΰναι δ’ έκέλευσα.„ κτλ.

(Όδυσσ: I. 319—400.)
Έν τώ αΰτω ποιήματι ή Πηνελόπη διστάζουσα ν’ Αναγνώριση 

τόν σύζυγον αύτής Όουσσέα μετά τοσούτων έτών Απουσίαν, τώ 
προβάλλει έρωτήσεις περί τής νυμφικής αύτών κλίνης, ής ή μυ
στική κατασκευή έγινώσκετο ύπ’ αύτής, ύπό τής πιστής δούλης 
Άκτορίδος καί τοΰ Όδυσσέως μόνον, θύτες δ’ άπαντα πρός αύ
τήν οΰτω πως:

“Ί Si γύναι, ή μάλα τοΰτο έπος θνμαλγές εειπε?· 

“τις δέ μοι άλλοσε βήκε λίγος; γαλεπδν δέ κεν εΐη, 
“ καί μάλ’ έπισταμένφ, δτε μή θεδς αύτδς έπελθών 
“ ρηϊδίως έθέλων θείη άλλη ένί γύρη ·
“ άνόρών δ’ ον κέν τις ζωδς βροτός, ουδέ μάλ’ ηβών 
“ ρεΐα μετο γλίσσειεν έπει μέγα σήμα τέτνκται
“ έν λέγει άσκητω· τδ δ’ έγώ κάμον, οΰδέ τις άλλος. 
“θάμνος έφυ τανύφυλλος έλαιης έρκεος έντός, 
“ άκμηνός, θαλέθων πάγετος δ’ ήν, ήϋτε κίων.
“ τώ δ’ έγώ άμφιβαλών θάλαμον δέμον, δφρ’ έτέλεσσα 
“ πνκνήσιν λιθάδεσσι, και εν καθύπερθεν έρειβα- 
“κολλητάς δ’ έπέθηκα θύρας, πνκινώς άραρνίας.
“ και τότ’ έπειτ’ άπέκοήια κόμην ταννφύλλον έλαιης.
“ κορμδν δ" έκ ρίζης προταμών, άμφέξεσα χαλκφ 
“ εδ και έπισταμένως, και έπι στάθμην ίθυνα, 

Ερμΐι’ άσκησα?· τέτρηνα δέ πάντα τερέτρω.
“ έκ δέ τον άργόμενος λέγος έξεον, οφρ’ έτέλεσσα
“ δαιδάλλων χρνσφ τε και άργύρω ήδ’ έλέφαντι· 
“ έκ δ’ έτάννσσα ιμάντα βοός, φοινίκι φαεινόν.
“ Οντω τοι τόδε σήμα πιφαύσκομαι· ουδέ τι ο·.δα 
“ ε 'ί μοι έτ’ εμπεδόν έστι, γύναι, λέγος, ιμτι? ήδη 

άνδρών άλλοσε θήκε, ταμών δπο πυθμέν’ έλαιης.,, 
(Όδυσσ. Ψ. 183—204.) 

ήτοι «ώ γύναι, βεβαίως ό λόγος ουτος έλύπησε τήν καρδίαν μου. 
Τίς έθηκε τήν κλίνην μου άλλαχοΰ ; Τοΰτο ήθελεν εϊσθαι δύσ- 
κολον καί εις τόν εΐδημονέσνατον άνδρα, έκτος μόνον άν αυτός ό 
θεός θέλων, έπελθών, εύκόλως θέση αύτήν εις άλ.λο μέρος- άλλ’ 
ούδείς έκ τών άνθρώπων, είτε νέος είτε γέρων, ήθελεν εύκόλως 
μετατοπίσει, έπειδή μέγα σημεϊον ένυπάρχει έντή έντέχνως κα- 
τασκευασθείση ταύτη κλίνη, ήν έγώ έποίησα καί ούδείς άλλος 
οΰτω πως: Ύπήρχεν έντός τής αύλής μου μικρόν δένδρον έλαίας 
μακροφύλλου έν ακμή τοΰ θάλλειν οΰσης καί μιας στήλης πάχος 
έχούσης. Περιλαβών αύτήν ώς κέντρον έκτισα τόν νυμφικόν μου θά
λαμον, διά πυκνών λίθων οΐκοδομήσας αύτόν καί μέ στέγην ώ- 
ραίαν σκεπάσας. Έπέθηκα δέ καί θύρας στερεάς, καλώς προσηρ- 
μοσμένας. Έπειτα δ’ άπέκοψα τούς κλάδους τής μακροφύλλου 
έλαίας. Τόν κορμόν δέ πλησίον τής ρίζας πέρα πέρα κόψας 

περιέξεσα αύτόν καλώς καί έπισταμένως διά τοΰ σιδήρου καί, έπί· 
τής τεκτονικής στάθμης ίσάσας, κατεσκεύασα αύτόν ύποστήριγμα 
καί πόδα τής κλίνης μου, σχήμα προσώπου Έρμοΰ έχοντα. Πάντα 
δέ ταΰτα διά τοΰ τρυπάνου έτέτρηνα- και οΰτω καθεξής έπεξερ- 
γασάμενος τήν κλίνην έντελώς αύτήν κατεσκεύασα, περικοσμήσας 
αύτήν διά χρυσού, άργύρου και έλέφαντος, κοιί περιζώσας διά λαμ
πρού δέρματος βοός πορφυρού. ’Ιδού λοιπόν τό σημχϊον δπερ σοί 
γνωστοποιώ. Άλλ’ άροώ, ώ γύναι, άν ή κλίνη αύτη διαμένει 
εΐσέτι έν τή στερεά αύτής βάσει, ή άν τις άλλος μετετόπισεν 
αύτήν άλλοσε, ύποκόψας τόν πρός τήν ρίζαν τής έλαίας κορμόν.»

Έν τή Ίλιάδι’δ "Ομηρος συγκρίνει τόν Εΰφορβον, πίπτοντα ύπό 
τού σιδηρού άκοντίου τοΰ Μενελάου, μέ ώραίαν έλαίαν. Ό Πυθα
γόρας τοσοΰτον έθαύμασε τήν ποιητικήν ταύτην περιγραφήν πτώ
σεως έλαίας, άπεικονιζούσης τον θάνατον τοΰ Εύφόρβου, ώστε 
συγγράψας ωδήν έπί τών δμηρικών τούτων στίχων, έψαλλεν αύ
τήν μετ’ οργάνου μουσικού. ’Ίσως δέ καί έκ τοΰ ένθουσιασμοΰ του 
πρός τό χωρίον τοΰτο τοΰ ποιητοΰ καί πρός ύποστήριξιν τής περί 
μετεμψυχώσεως δοξασίας αύτοΰ,. διϊσχυρίζετο λέγων οτι έζησε. 
καί άλλοτε ύπό τό όνομα τοΰ Εύφόρβου. Τ'ο μνησθέν δέ χωρίον 
έχει οΰτω:

« Οϊον δέ τρέφει ερνος ά·/ήρ έριθηλές έλαέης
« Χώρφ έν οίοπώλω, δθ' άλι: άναβέβρυγεν ύδωρ,
« Καλόν, τηλεθάον, τδ δέ τε πνοαϊ δονέουσι

«. Παν-οίων άνεμων, καί τε βρύει ανθεί λενκώ-
«Έλθών δ' έξαπίνης άνεμος, σΰν λαί)Μπι πολλή·
« Βόθρου τ' έξέστρεφε και έξετάννσσ3 έπί γαίη.
« Τοΐον Πάνθον νίδν Έϋμελίην Εΰφορβον
«'άτρείδης Μενέλαος, έπει κτάνε, τεύχε' έσύλα.ν

(Ίλιαδ: Ρ. 53—59.)
ήτοι « Καθώς δέ φυτόν Αειθαλές έλαίας Ανατρέφει άνήρ έν τόπω 
έρήμω καί έν δ πρόβατα περιστρέφονται, ένθα ικανώς άναβλύζει 
καί άναρρεϊ ΰδωρ, δένδρον ευειδές, πολυθαλες, πνοαϊ δέ παντοίων 
ανέμων διασέίουσιν αύτό, βρίθον άνθους λευκού- έπελθών δ' έξαί- 
φνης άνεμος σύν καταιγίδι καί σφοδρά συστροφή, έκ βάθους άπέ- 
σπασε καί κατά γής έξέτεινε καί έξήπλωσεν οΰτω καί τόν υιόν 
τοΰ Πάνθου τόν πολεμικόν καί άνδρεϊον Εΰφορβον ό Άτρείδης 
Μενέλαος άποκτείνας, τά δπλα αύτοΰ άφηρεϊτο.»

Έν ~ϊύ'"Ιωνι, τραγωδία τοΰ Εύριπίδου, ό ”Ιων, έπί παρουσία 
τής μητρός του Κρεούσης, μή γ.νώσκω·? αύτήν, λαμβάνει έκ τών 
χειρών τής Πυθίας τό άγγεϊον, ένθα έξετέθη ύπό τής μητρός αύ
τοΰ, καί θέλει νά προσφέρη αύτό τώ Άπόλλωνι. Ή Κρέουσα ΐδοΰσα 
αύτό, Αναγνωρίζει τόν υιόν της, άλλ’ ό Ίων τήν έρωτα νά έξείπη 
τα έμπεριεχόμενα. Ή δέ Κρέουσα άποκρίνεται οΰτω πως: «καν 
μή φράσω γε, κατθανεϊν ύφίσταμαι »· έπειτα δ’ εν πρός 1ν Αναφέ
ρει αυτά, συνιστάμενα εις περιδέραια, υφάσματα, καί έπί τέλους- 
λέγει τό τρίτον καί κυριώτερον σημεϊον:

« στέφανον έλαίας άμφέθηκά σοι τότε,
« ήν πρώτ' ‘Αβάνα: σκόπελον είσηνέγκατο^
« δς, εΐπερ έστιν, ονποτ εκλείπει χλόην.
« θάλλει δ’ έ/.αίας έξ άκηράτον γεγώς.

(Εΰριπ : Ίων 1415—1436.') 

ήτοι κ Και στέφανον έλαίας ένέθηκά σοι τότε έν αύτώ, τήν οποίαν 
κατά πρώτην φοράν ή Άθηνα έν τώ έαυτής σκοπέλω έκαμε νά 
βλαστήση, δστις κλάδος τοΰ στεφάνου, έάν εισέτι ένυπάρχη έν 
αύτώ, ούδόλως άπόλλυσι τό χλοερόν χρώμα αύτοΰ, διότι έκόπη 
έκ τής Αθανάτου έκείνης έλαίας.»

Περαίνοντες τό περί Έλαίας Αον Μέρος, προσεπιφέοομεν καί 
τό έξής χωρίον τοΰ Άριστοφάνους, ένθα καταφαίνεται δτι τό έν 
Άθήναις ίπποδρόμιον περιωρίζετο ύπό σειράς έλαιών, άς ούδό
λως έπετρέπετο εϊς τούς ιππείς 'ίνα ύπερελάσωσιν.

« σν δή τί, φέρε, πρός ταΰτα λέξεις; μόνον δπως
« μή σ' ό θνμδς άρπάσας
« έκτος οί'σει τών έλαών.

(Άριστοφ. Βάτραγ. 993.)
ήτοι. «Έλ’άς ίδωμεν λοιπόν τί έχεις ν’ Απάντησης εις αυτά; 
Πρόσεχε μόνον μή δ θυμός άρπάσας σέ παρασύρη έκτος τών 
έλαιών.

ΕΜ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΣ.

ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. 
(Έκ τοΰ Άστ. τής Ανατολής) 

(Ίδε σελ. 54).

Αί πρώται ιστοοιαι τοΰ κόσμου—υί πρώτοι ίστοοικοί
—πρώτοι δημοτικοί διδάσκαλοι ή άπαγγελεϊς.
Πριν άναλάβώμεν τό έργον δπερ έπεχειρίσαμεν ήδη, άς έξε- 

τάσωμεν ποια βιβλία μετεχειρίσθημεν ώς οδηγούς ΐνα διευθύ- 
νωσι τήν πορείαν μας. Καί περί μέν τής δημιουργίας καί τής ιστο
ρίας τοΰ κόσμου, κατά τά πρώτα τρισχίλια πεντακόσια έτη τής 
ύπάρξεώς του, ή μόνη πιστή διήγησις τήν οποίαν έ'χομεν είνε ή 
δοθεϊσα ύπ’ αΰτοΰ τοΰ Θεοΰ καί έν ταϊς Ίεράϊς Γραφαίς περιλαμ- 
βανομένη. Ή ιστορία αΰπη πρός όφελος τοΰ λαού τοΰ Θεοΰ γε- 
γραμμένη είνε σχεδόν Αποκλειστικώς ιστορία τής ’Εκκλησίας, άλ
λ’ έπειδή εΐνε έν τώ κόσμω καί πάντοτε ήτον εϊς πάΰ.ην μετ’ αύ
τοΰ, άπάντώμεν έν τη ιστορία ταύτη διηγήσεις προσώπων καί έ
θνών, έκτος τής έκκλησίας ύπαρξάντων.

Καί ναι μέν αί διηγήσεις αυται είνε δλίγαι καί πολύ άπέχου- 
σαι άπ’ άλλήλων, άλλά καί μετά ένδομύχου χαράς γιγνώσκομεν 
δτι είνε αληθείς, ένώ αί πλεϊσται τών μεταγενεστέρων ιστοριών 
γεγραμμέναι ύπό άνθρώπου εινε Αμφίβολοι, πολλαί δέ καί ψευδείς- 
οΰδέ διστάζομεν δτι τοσοΰτον έκ τής Αρχαίας ιστορίας τοΰ κόσμου 
μάς άπεκαλύφθη δσον άπέβλεπε πρός όφελος ήμών. Μετά τοσαύ- 
της τωόντι ύπερβολής ό Αρχαίος κόσμος παρεδόθη εις τήν αμαρ
τίαν, ώστε δυνάμεθ σχεδόν νά είπωμεν δτι δσον δλιγωτέρας γνώ
σεις έχομεν περί αΰτοΰ, τοσοΰτον τό καλλίτερον δι’ ήμάς.

Κατά τάς έναργεστάτας πληροφορίας είκοσι πέντε αιώνας ό κό
σμος έμεινεν άνευ γραπτής ιστορίας. Μωσής, ό πρώτος ιστοριο
γράφος, έγραψε σχεδόν κατά τό 1500 π. X. Καί άπό τής έπο- 
χής ταύτης μέχρι τών 445 π. X. οί θεόπνευστοι συγγραφείς τής: 
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’Βίβλου εινε οί μόνοι ιστορικοί. Οΰδ’ ήτο χρεία γραπτής ιστορίας, 
δτε οί άνθρωποι έζων χίλια σχεδόν έτη· άλλ' άπητεϊτο μόνον τρία ή 
τέσσαρα άτομα νά μεταφέρωσι τήν ιστορίαν, διά προφορικών λόχων, 
άπδ τοΰ Άδάμ μέχρι τοΰ Μωΰσέως. Ό τρόπος ουτος τοΰ διδά- 
σκειν, άπδ πατρδςείς υιόν,συχνάκις άναφέρεται έν τή 'Αγία Γραφή.

“Ένθυμήθητι τάς άρχαίας ήμέρας, 
Συλλογίσθητι τά έτη πολλών -γενεών 
Έρώτησο'ΐ τον πατέρα σου, και αυτός θέλει σέ αναγγείλει, 
Τους πρεσβυτέρους σου, και αυτοί θέλ.ουσι σοι ειπεϊ.,,

(Δευτ. λβ'. 7.)
“ /Ιιηγήθητε προς τά τέκνα σας περί τούτου,
Και τά τέκνα σας πρός τά τέκνα αΰτών,
Και τά τέκια αυτών πρός άλλην γενεάν.,, (Ίωήλ. ά. 3,)
Ή ιστορία τής Παλαιάς Διαθήκης τελειόνει μέ τά βιβλία τοΰ 

’’Έσδρα καί τοΰ Νεεμία. Τδ τελευταίου τών βιβλίων τής Παλαιάς 
Διαθήκης έγράφη τω 445 π. X. Τδ αΰτδ έτος, λέγεται, δτι. έδη- 
μοσιεύθη ή πρώτη γνησία ιστορία, συγγραφεΐσα ύφ’ ένδς τών ιστο
ρικών τοΰ κόσμου, ήτοι τοΰ 'Ηροδότου.

'Ο έξ ’Αλικαρνασσού Ηρόδοτος εινε όχι μόνον ό πρώτος, άλλά 
καί ό άρχηγδς τών εθνικών ιστορικών. Ή ιστορία αύτοΰ διαιρείται 
είς εννέα βιβλία, φέροντα τά ονόματα τών εννέα Μουσών. Συνέ
θεσε δ’ αυτήν δτε περιηγείτο τδν τότε πεπόλιτισμένον κόσμον καί 
τοι δέ περιλαμβάνει πολύ παραδόξους καί άπιστεύτους ιστορίας 
συνειλεγμένας έκ τοΰ μέσου αΰτών τών εθνών ατινα περιηγήθη, 
κατέχει οΰχ ήττον ύψηλήν θέσιν μεταξύ τών πεπαιδευμένων, ούχί 
μόνον διά τάς ίστορικάς γνώσεις τάς οποίας παρέχει, άλλά καί 
διά τδ ώραΐον αύτοΰ ύφος, τήν γοητευτικήν ποικιλίαν και τήν 
εύγενή αφέλειαν.

Οί πρώτοι εθνικοί ποιηταί καί ιστορικοί ήσαν καί οί πρώτοι 
διδάσκαλοι ή μάλλον έπαγγελεϊς, και περιερχόμενοι έδίδασκον 
ή άπήγγελλον τά ποιήματά των. 'Ο 'Ηρόδοτος άνέγνωσε τήν ι
στορίαν του, κυρίως τά διαλαμβάνοντα μέρη τούς μεταξύ Ευ
ρώπης καί ’Ασίας πολέμους, ένώπιον πλήθους λαού συνηγμένου 
έν Άθήναις κατά τήν εορτήν τής εφόρου αΰτών θεάς. Ένώ δ’ 
ό Ηρόδοτος άνεγίνωσκε τήν ιστορίαν του, παρετήρησε νέον τινά 
δεικνύοντα μεγάλη·/ συγκίνησιν έκπλαγείς διότι είδεν αύτδν το- 
σοΰτον δργώντα εις τήν μάθησιν, συνεβούλευσε τδν πατέρα τοΰ 
νέου νά έπιδώση τδν υιόν του είς τήν σπουδήν τών γραμμάτων. 
Ό νέος ούτος ήτον ό Θουκυδίδης, δστις καί κατέστη δεύτερος 
τών έθνικών ιστορικών. ‘Η ιστορία του περιλαμβάνει μέν βρα- 
χυτάτην περίοδον μόνον, άλλά τοσαύτη έν αυτή αναφαίνεται βα- 
θύνοια, τοσαύτη γνώσις τών άνθρώπων και τών πολιτειών, το
σαύτη μεγαλοπρεπής ευγλωττία, καί τοσούτον εύγενές ύφος, ώς- 
τε καί ώς ιστορικός και ώς ρήτωρ ό Θουκυδίδης κατέχει λαμ- 
προτάτην θέσιν μτταξύ τών περιφανέστερων άνδοών.

'Ο Ηρόδοτος παρέστησε τούς θεούς ώς τοσούτον ζηλοτυποΰν- 
τας τήν ευτυχίαν τοΰ άνθρώπου, ώςτε άν έδείκνυον εύνοιαν πρός 
τινα θνητόν, τοΰτο έπραττον μόνον ΐνα καταστήσωσι τήν πτώσιν 
αύτοΰ οίκτροτέραν. 'Ο Θουκυδίδης, ώς πολλοί τήν σήμερον, οΐ- 
•τινες ήθελον τδ θεωρήσει καταισχύνην των νά δνομάζωνται 
εθνικοί, οεν επέτρεπεν οι θεοί να εμφιλοχωρώσι καί νά άναμιγνύ— 

ωνται είς τάς ύπο θέσεις τών ανθρώπων, είτε έπί καλώ είτε έπ· 
κακώ, θεωρών τήντε ευτυχίαν καί τήν δυστυχίαν τοΰ άνθρώπου 
ώς έξαρτωμένας άπδ τοΰ ίδιου έαυτοΰ του..

Καλόν δέ νΰν νά έξετάσωμεν τήν μεταξύ τών θεόπνευστων 
ιστορικών καί τών άνθρωπίνων ιστορικών διαφοράν, ώς πρδς τον 
σκοπόν, δν έκαστος εΐχεν ύπ’δψιν. 'Ο λόγος τοΰ Θεού λέγει, «"Ολη 
ή Γραφή εινε θεόπνευστος καί ωφέλιμος πρδς διδασκαλίαν, πρδς 
έλεγχον, πρδς έπανόρθωσιν, πρδς έκπαίδευσιν τήν μετά δικαιοσύ
νης· διά νά ήνε τέλειος ό άνθρωπος τοΰ Θεού, ήτοιμασμένος είς 
πάν εργον άγαθόν.» (*)

(*) Β’. Τιμ. γ'. 16,17. (**) Ήρ. Κλειώ.
(1) Ίδε τδ Η', έν σελ. 81 τούπαρόντ. τόμ.
(2) Brunet-Latini- συγγραφεύς ’Ιταλός γεννηθείς έν Φλωρεν

τία τδ 1220, καί άποθ. το 1294· ούτος άνήκεν είς την εύγενή 
οικογένειαν τών Γέλφων (Γέλφοι καί Γιβελΐνοι ήσαν δύο φατρίαι 
πολέμιαι πρδς άλλήλας· περί τούτων γίνεται λόγος ευθύς επομέ
νως). Καταδιωχθείς δέ ύπδ τών Γιβελίνων κατέφυγεν εις Παρισίτ

'Ο 'Ηρόδοτος, ό πρώτος τών ιστορικών τοΰ κόσμου, λέγει 
«"Ηροδότου 'Αλικαρνησσέως ιστορίας άπόδεξις ήδε· ώς μήτε τά 
γενόμενα έξ άνθρώπων τω χρόνω έςίτηλα γένηται,μήτε έργα με
γάλα τε καί θαυμαστά, τά μέν Έλλη®, τά δέ βαρβάροισι άπο- 
δεχθέντα, άκλεά γένηται.» (**)

Ούτω δέ διδασκόμεθα δτι ή μέν άνθρωπίνη ιστορία δοξάζει τδν 
άνθρωπον, ή δέ θεία ιστορία διορθόνει καί διδάσκει τδν άνθρωπον 
καί δοξάζει τδν θεόν. "Ας προσπαθήσωμεν λοιπόν νά φέρωμεν 
τά άντικείμενα τών συγγραφέων είς τδν νουν ημών, καθόσον άρυ - 
όμεθα αύτά έκ τών ιστορικών των, ώστε παν δ,τι συνάγομε·/ νά 
μάς ώφελήση καί νά δώση δόξαν είς Εκείνον, είς τδν όποιον 
οφείλεται.

Ότι οί μεγαλοί ποίηταί δυστυχείς
(Έκ τοΰ Γαλ. ύπδ Γ. Φραντζή.)

Θ'.(1).
ΔΑΝΤΗΣ.

Δέν δυνάμεθα άλλως νά καταστήσωμεν γνωστότερα τήν μεγα- 
λοφυΐαν καί τάς δυστυχίας τοΰ μεγάλου τούτου άνδρός, παρά 
άναλύοντες ενταύθα τδν βίον αυτού, τδν ύπδ τοΰ περιφήμου Ρι- 
βαρδλ (Rivarol) έκδοθέντα έν τή άρχή τής αύτοΰ μεταφράσεως 
τοΰ "Αδου. Άντιγράφομεν λοιπόν έξ αύτοΰ χωρία τινά άλλα μέν 
ολόκληρα, άλλα δ’ έν συνόψει, ΐνα μή άποπλανηθώμεν τής συν
τόμου οδού, ήν έχαράξαμεν έν τω συγγράμματι τούτω.

Δέν ύπάρχει σχεδόν έν τή φιλολογία σπουδαιότερον όνομα άπδ 
τδ τοΰ Δάντου. 'Ο εφευρετικός αύτού νοΰς, ή χάρις τών λεπτομε- 
ρειών, τδ μεγαλεϊον, αί παράδοξοι συλλήψεις άποδεικνύουσιν αυ
τόν άξιο·/, δέν λέγω τής πρώτης ή τής δευτέρας θέσεως μεταξύ 
'Ομήρου καί Μίλτωνος, τοΰ Τάσσου και Βιργιλίου, άλλά θέσεώς 
τίνος ιδιαιτέρας.

"Ο Δάντης Άλιγγιέρης (;) (Alighieri) έγεννήθη έν Φλωρεντ 
τία τδ 1265 έξ οικογένειας άρχαίας καί έπισήμου. Άποθανόντος 
δέ τού πατρδς αύτού πρόωρα, μετέβη είς τδ σχολείο·/ τοΰ Rrn- 
net-Latini. (2), ένδς έκ τών σοφωτέρων τοΰ τότε καιρού, έξ ου 

άνεχώρησε μετ’ού πολύ, καταλιπών τάς γλυκείας αύτοΰ μελέτας 
ΐνα συμμετάσχη’τών συμβάντων τοΰ αίώνος αύτοΰ.

"Ολη ή ’Ιταλία ήν τότε τεταραγμένη, καί έκ τών μεγαλειτέ- 
ρων αύτής πόλεων άλλαι μέν έκηρύχθησαν αύτοχειροτονήτως 
δημοκρατούμεναι, άλλα’. δέ πάλιν ήκολούθουν τήν τύχην μικρών 
τινων τυράννων. Δύο δέ προ πάντων φατρίαι κατερήμουν τήν ώ
ραίαν ταύτην χώραν, ή τών Γιβελίνων (Gibelins), ένεργούσα ύπέρ 
τών αύτοκρατό- 
ρων, καί ή τών 
Γέλφων, (Guel- 
fes), ύπερασπι- 

..ζομένη τάς άξι- 
ώσεις τών Πα
πών. Αί δύο αΰ- 
ται φατρίαι έμί— 

•σουν πεισματω- 
δώς άλλήλας καί 
έπί αιώνας έπλή- 

,ρουν αιμάτων τήν 
•.δυστυχή’Ιταλίαν.

Έπί Δάντου 
ή δημοκρατία 
τής Φλωρεντίας 
ήν όλόκληρος 
μετά] τής μερίδος 
τών Γέλφων. Έ
άν δέ ύπήρχον καί 
τινες Γιβελΐνοι 
μεταξύ τών κα
τοίκων, οΰτοι έ- 
μενον κεκρυμμέ- 
νοι· άλλαχού 8- 
μωςέδέσποζονκαί 
έμάχοντοπολλά- 
κις. Ό Δάντης, 
ουτινος οί πρό
γονοι ύπήρξαν 
Γέλφοι, εύρέθη 
είς τήν αίματη- 
ροτάτην έν Καμ- 
παλδίνω μάχην, 
ήν συνεκρότησαν 
οί Φλωρεντιανοί 
μετά τών Γιβε
λίνων τοΰ Άρ- 
ρητίου (Arezzo) 
(1). Έτι δέ, ώς 
μανθάνομεν έκ 
τής ιστορίας, συν- 
ετέλεσε διά τής 
άνδρίας αύτοΰ είς 
τήν έν Καπρόνη 
νίκην, ήν έκέρδησαν 
κρατικών της Πίζας.

ους, όπου διατρίψας 24 έτη συνέθεσε καί έξέδωκε διάφορα συγ
γράμματα. Σ. Μ.

(1) Are'zzo, έκ τοΰ άρχαίου λατινικού Arretium· πόλις επί
σημος τής παλαιάς Έτρουρίας, περίφημος διά τδν έξαίρετον 
Αύτής οίνον καί πατρίς τοΰ Πετράρχου καί άλλων. Σ. Μ.

ΔΑΝΤΗΣ.

Κατά δέ τήν έπελθούσαν μετά τοσαύτας τρικυμίας δλιγοχρό- 
νιον γαλήνην, παρεδόθη είς τήν πρδς τά γράμματα κλίσιν αυτού 
καί τά θέλγητρα έρωτος άτυχούς.

Ή Βεάτριξ (1), ήν ήγάπησεν, έμεινεν άθάνατος, ώς ή Ααύρα 
(2) Άξιοπαρατήρητον εινε ίσως τδ πεπρωμένου τών δύο τού
των γυναικών, αΐτινες άμφότεραι άπέθανον κατά τδ άνθος τής 
ήλικίας αυτών καί έξυμνήθησαν ύπδ τών μεγίστων ποιητών τοΰ 

αίώνος αύτών.
Ό Δάντης έ- 

νυμφεύθητδ1291 
Μή ών δέ εύτυ- 
Ζή?!* 5™ τή? 
ζύγου αύτοΰ, ή- 
ναγκάσθη νά έγ- 
καταλείψη ταύ
την, παρηγορώ·/ 
τάς ήμέρας τής 
ζωής αύτοΰ διά 
τής ιχνογραφίας, 
τής μουσικής καί 
τήςποιήσεως,με- 
χρίς ού άνέλαβεν 
υπηρεσίαν δημό
σιον, τδ 1300 έ
τος, έποχήν τών 
δυστυχιών αύτοΰ.

Κατά δέ τδ 
τριακοστδν πέμ
πτου έτος τής ή
λικίας αύτοΰ ώ- 
νομάσθη πρώτος 
(Prieur) τής δη
μοκρατίας, άξί- 
ωμα προερχόμε
νου έκ τοΰ πα
λαιού τών άρχαί- 
ων Δεκάνδρων. 
Τοιοΰτοιδέ πρώ
τοι ήσαν μόνον 
οκτώ τδν άριθμόν· 
οί άρχοντες οΰτοι 
καίτοι βίαιοι έ- 
ξουσιασταί, δέν 
έκράτουν διά χει- 
ρδς ίσχυρας τδ 
πηδάλιο·/ τής έ- 
πικρατείας· διότι 
έκτος τών διχο
νοίων τοΰ 'Ιερα
τείου καί τοΰ 
Κράτους, ή δη
μοκρατία έτρεφε·/ 

είσέτι έχθρας έμφυλίους. Οί Μαύροι καί οί λευκοί, μερίδες γεν-

(1) Beatrix Portinari- έκ Φλωρεντίας γεννηθ. τδ 1266 καί 
άποθ. τδ 1290.

(2) Laure· περίφημος γυνή διά τήν ώραιότητα αύτής γενν. τδ 
1307. Ταύτην ιδών ό σύγχρονος αύτής ποιητής Πετράρχης δύο 
έτη μετά τόν γάμον αύτής καί συλλαβών σφοδρότατον έρωτα χωρίς 
έλπίδων, ϋμνησεν αύτήν είς τάς ποιήσεις αύτοΰ. Σ. Μ. 
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νηθεΐσαι έκ τής έχθρας δύο οικογενειών τής κατά τήν περιφέρειαν 
τής Φλωρεντίας θύτης πόλεως Πιστωρίας (I), έτάραττον τότε και 
τήν Φλωρεντίαν αυτήν, καί ώς έκ τούτου συνέβαινον καθ’έκάστην 
ατιμώσεις καί σκληρότητες νέαι· τά δέ πράγματα κατήντησαν 
εϊς τοιούτον βαθμόν, ώστε ό Δάντης προς σωτηρίαν τής Δημο
κρατίας κατέπεισε τούς συνάρχοντας αύτοϋ νά έξορίσωσι τούς 
αρχηγούς τών δύο τούτω»/ καμμάτων· δπερ καί έγένετο.

Μετά δέ ταύτα, ειρήνης διαρκούς έλπιζομένης, ό Δάντης άπήλθε 
πρέσδυς εις Ρώμην, οτε οί Μαύροι, ώφελούμεναι έκ τής απουσίας 
του, άνέδειξαν αρχηγόν αυτών τον Charles de Valois, αδελφόν τοΰ 
Philippe—le Bel, καί βοηθούμενοι κρυφίως ύπό τοΰ Βονιφατίου Η', 
είσέδαλον εις τήν πόλιν. Τότε πάραυτα τά πάντα μετεβλήθησαν. 
Οί Λευκοί, εχθροί τής πατρίδες κηρυχθέντες, κατεδιώχθησα·/· ό δέ 
Δάντης, δστις ένομίζετο δτι ηύνόει αυτούς, ήκουσε συγχρόνως τήν 
εξορίαν αύτού καί τήν απώλειαν δλων αύτού τών κτημάτων.

Ό Δάντης ύπό της δυστυχίας ταύτης κατεχόμενος προσήλθεν 
εις τούς Γιβελίνους, καί έπειδή τότε ήλθε·/ ό Henri de Luxem
bourg διά νά στεφθή εις τήν Ρώμην καί ή μερίς αΰτη εΐχεν 
άναλάβει τάς δυνάμεις αύτής, έν δέ τη ’Ιταλία έτεκταίνετο με
γάλη έπανάστασις, δ Δάντης συνέλαβε τό σχέδιο·/ τοΰ νά άνοι·- 
χθώσιν αί πύλαι τής Φλωρεντίας διά τών οπλών.

Τοιουτοτρόπως δ Δάντης, ένοχος καί δλιγώτερον εύτυχής ή δ 
Κοριολάνος (2), έτρεχεν έκ τού στρατού τών δυσηρεστημένων εϊς 
τά τοΰ αύτοκράτορος στρατόπεδα, κάμνων δοκιμασίας ματαίας καί 
•υποφέρω·/ δλους τούς έξευτελισμούς τών αύτοκρατορικών. Άλλ’ 
ούδέ εις τάς παρακλήσεις εύρεν άσφαλές καταφύγιου, ώς φαίνε
ται έν τινι προς τόν λαόν τής Φλωρεντίας έπιστολή αύτού, άρ- 
χομένη έκ τών εξής λέξεων

“Popule mee, quid feci tibi?„ 
« Συμπολΐται μου, τί έπραξα ύμΐν ;»■

Όθεν άπολέσας πάσαν έλπίδα περί έπιστροφής, παρεδόθη εϊς 
περιηγήσεις- καί διατρέξας τήν Γερμανίαν άφίχθη εϊς Παρισίους, 
δπου, καθώς είπον καί περί τοΰ Τ άσσου, βεβαιοϋσιν δτι είργά— 
ζετο έπί τών ποιημάτων αύτού.

Μετά δέ ταύτα ήναγκασμένος νά έπικαλεσθή τήν προστασίαν 
τών ’Ιταλών ηγεμόνων, έζησεν εϊς διαφόρους Αύλάς κα! άπέ- 
θανε τό 1321 εϊς ήλικίαν 56· έτών παρά τω Gui de Pdlcnte, ή- 
γεμόνι τής Ραβέννης.·

Ό Δάντης πολεμιστής σπονδοφόρος (ne'gocialeur) καί ποιη
τής ών έσχεν άναμφιβόλως τινας εύτυχίας καί τινας ώραίας 
στιγμάς, άλλ’ ώς διαγαγών τό ήμισυ τοΰ βίου αύτοϋ έγκατα- 
λελειμμένος εις εξορίαν καί ένδειαν, συγκατατάσσενα: πρεπόντως 
εϊς τόν αριθμόν τών μεγάλων άνδρών, οϊτινες ύπήρξαν δυστυ
χείς. Ούτω δέ έκφράζεται καί αύτός δ ίδιος, ελεεινολογώ·/ τήν 
απώλειαν τών κτημάτων καί της άνεξαρτησίας αύτού.

» Πανταχού, δπου δμιλεΐται ή γλώσσα αΰτη τής Τοσκάνης, μέ 
» εΐδον περιπλανώμενον καί έπαιτοΰντα. Έφαγον τόν άρτον τών 
» άλλων καί έδοκίμασα τήν πικρίαν αύτού. Ώς πλοΐον άνευ πη- 
» δαλίου καί ιστίου ώθούμενος ύπό τοΰ πεπαγωμένου Φυσήματος 
»τής δυστυχίας άπό παραλίας εις παραλίαν. Παρετήρουν τούς 
»λαούς περιμένοντάς με κατά τήν διάβασίν μου μετά τίνος περι- 
» εργείας καί έν τούτοις βλέποντάς με άλλον, ή όποιον ήθελον 
»τολμήσει νά μέ νομίσωσιν έγώ δέ έδείκνυον εϊς αύτούς τάς 
»πληγάς τής τύχης, αϊτινες άτιμάζουσι τούς δεχόμενους αύτάς».

Παρά τήν βαθεΐαν εύαισθησίαν καί το ΰψιστον άγέ ρωχον εϊχεν 
δ Δάντης καί τήν φιλοδοξίαν έκείνην τών δημοκρατιών, πολύ διά
φορον ουσαν τής τών μοναρχιών. Ότε δηλαδή ή Σύγκλητος, μή 
έκτελοΰσα τήν επιθυμίαν αύτού, τόν έψήφ'.σε πρέσδυν τής Ρώ
μης, δ ποιητής κατανοών τότε τήν κρίσιμο·? περίστασιν, καθ’ ήν 
άφινε τήν δημοκρατίαν, καί τόν κίνδυνον ένταυτω τοΰ νά έμπι- 
στευθή τήν άποστολήν ταύτην εις έτερον, έξεφράσθη λέγω·?.

« S’ io νο, chi sta ? e s’ io slo, chi va ? »
»’Εάν έγώ άπέλθω, τίς θά μείνη; καί έάν έγώ μείνω, τίς θά 

άπέλθη;»
Καί τοι ■ δέ κατοικών παρά τώ Πρίγκηπι τής Ραβέννης, 

δέν έσιώπησεν έν τω Λΐδτι αύτού τό χαλεπόν και άπαίσιον συμ- 
βεβηκός τής θυγατρός τοϋ ήγεμόνος τούτου. Καί δτε δέ, μετά 
τήν έξορίαν αύτού, κατέφυγε παρά τω Can de Γ Escale, διετή- 
ρησε καί έν τη αυλή ταύτη τρόπους δημοκρατικούς.

Γεννηθείς δέ προικισμένος μετά φλογέρας και βαθείας μεγα- 
λοφυίας, κατά τούς δυστυχεστέρους χρόνους, εϊς χώραν θέατρον ου- 
σαν αιματηρών διχονοιών καί βίας σκανδαλώδους, διοικήσας δέ 
τήν πατρίδα έν καιρω τρικυμιών, εΐτα δέ έξορισθείς ύπ’ άχαρί- 
στων συμπολιτών και άναγκασθεΐς μετά ταύτα νά ζητή καταφύ
γιου, ώς έπαίτης προσερχόμενος εϊς μικρούς τινας ήγεμό- 
νας, ύπέστη βεβαίως πολλάς δυστυχίας τοΰ αίώνος αύτού, αμα 
δέ καί τάς ιδιαιτέρας συμφοράς, αϊτινες έπροξένησαν βαθείας εν
τυπώσεις εϊς τήν πεπληγωμένην αύτού ψυχήν καί έρριψαν αύτόν 
εις μελαγχολικάς καί φρικαλέας σκέψεις.

Τω δντι εϊς τήν έξορίαν αύτού συνέλαβε τήν ιδέαν τοΰ ποιή
ματος ό Ήιδης, τό Καθαρτήριον και δ Παράδεισος, περιλαμ

βάνω·/ ούτως εις τό σχέδιο·? τούτο τάς τρεΐς βασιλείας τής μελ- 
λούσης ζωής καί έπισύρων τήν προσοχήν αίώνος, καθ’ δν οί άν
θρωποι δέν έλάλουν περί άλλου τίνος είμή περί τής τελευταίας 
κρίσεως, περί τού τέλους τοΰ κόσμου τούτου καί περί τής έ- 
λεύσεως ένός άλλου.

Δέν δύναται τις νά φαντασθή τήν τεράστιον αϊσθησιν, ήν έ- 
προξένησε τό έθνικόν τούτο ποίημα έπί πάσης τής ’Ιταλίας. Πλή
ρες δν αύθαδείας κατά των Παπών, γέμον αινιγμών ώς. ποός 

τά πρόσφατα συμβάντα καί τάς ταραττούσας τότε τά πνεύματα 
άπορίας, γεγραμμένον δέ μάλιστα εϊς γλώσσαν έν τοΐς σπαργάνοις 
αύτής εύρισ/.ομένην καί ήδη λαμβάνουσαν διά τών χειρών τοΰ Δάντη 
άγέρωχον 'ύφος, δπερ ούτε προ αύτού εΐχεν ούτε'μετ’ αύτόν έσχε, 
τοιούτον αποτέλεσμα παρήγαγεν, ώστε, καί τοι τ'ο δεινόν αύτού 
καί πρωτότυπον ύφος έμεινεν όλως σχεδόν άκατανόητον, άπολέ- 
σαν τήν κλείδα τών αινιγμών, δέν άπώλεσεν δμως τήν μεγάλην 
αύτού δόξαν, έπεκτανθεΐσαν άκμαίως εϊς πεντακοσίων έτών διά
στημα, όμοίαν οΰσαν προς τούς ισχυρούς έκείνους κλονισμούς, 
ών δ σεισμός διαδίδεται εϊς άπειρους άποστάσεις.

Νομίζομεν δέ δτι αρκούντως ώμιλήσαμεν περί τού Δάντου, 
δπως καταστήσωμεν γνωστόν αύτόν τούτον καί τάς δυστυχίας 
αύτού. Έσιωπήσαμεν δμως πλεΐστα έγκώμια έξυφαινόμενα ύπό 
τού Μεταφραστού (1) διά τό ποίημα αύτού, τό έπιγραφόμενον 

δπερ εινε τό σπουδαιότερο·/ έκ τών έργο·/ αύτού. Δέν συμ
φωνούμε·/ δέ παντάπασι μετ’ αύτού ώς προς τό σφοδρόν καί άλλό- 
κοτον τοΰτο έργο·/, έξ ού έκρήγνυται μέν άναμφιβόλως φαντασία 
καίουσα καί εύφυια σοβαρά, δι’ ών γεννώνται εικόνες ζωηρότατα», 
καί ασύγκριτοι, εϊς ούδεμίαν γλώσσαν άπαντώμεναι, άλλ’ δπερ 
δμως ύπάρχει άπογεγυμνωμένον τοΰ ένδιαφέροντος ύπ’ αύτής μά
λιστα τής ύποθέσεως. Ή φαντασία έκπληττομένη σύρεται μετά 
φρίκης έντός τών πολλαπλασιαζομένων κύκλων τοΰ αιωνίου βα
ράθρου, δπου άκαταπαύστως κουράζεται βλέπουσα τιμωρίας καί 
άκούουσα διηγήσεις έγκλημάτω·», δπου τίποτε δέν δύναται νά 
άναπαύση τήν δρασιν, καί δπου μετά τήν φρίκην έπέρχεται ή άη- 
δία. Ό Δάντης φαίνεται κατώτερος πάντων τών ποιητών ώς προς 
τήν τέχνην τών άντιθέσεων, διότι καθ’ έκάστην στιγμήν περι
πίπτει εις δυσαρέστους άσυναρτησίας· αί δέ εικόνες αύτού ουσαι 
■τοσοΰτο μεγάλαι καί ύψηλαί, εινε ώς έπί τό πλέϊστον τερατώ
δεις. Άλλ’ ή μεγαλοφυ'ία αύτού έξαγοράζει δλας ταύτας τάς έλ- 
λείψεις. Διό καί ήμεΐς συγκατατιθέμεθα λέγοντες δτι, έάν άρ- 
μόζη ιδιαιτέρα τις θέσις εις τό ποίημα τοΰ Δάντη, ούδείς δύνα
ται νά άρνηθή εις τήν δυστυχή ταύτην μεγαλοφυΐαν θέσιν τινά 
μεταξύ τών μεγάλων άνδρών.

ΠΕΡΙ ΛΥΠΗΣ.

Ή λύπη, έξ όλων τών παθών, ε’νε ή μάλλον βλαβερά εϊς τήν 
υγείαν τοΰ άνθρώπου. Όταν ή λύπη ριζωθή βαθέως έν τη ψυχή, 
έχει συνέπειας λίαν δυσαρέστους και τά άποτελέσματα αύτής ού- 
δόλως άναστέλλονται. Ή δργή καί δ φόβος εινε πάθη δρμητικά, 
τά δποΐα σπανίως διαρκοϋσιν άλλ.’ ή λ.ύπη μεταβάλλεται συνήθως 
εις μελαγχολίαν διαρκή, ήτις ύποσκάπτει τάς δυνάμεις τής ψυ
χής καί καταστρέφει τήν κρασιν. Πρέπει λοιπόν δι’ δλων τών δυ
νατών μέσων νά προσπαθώμρν ν' άπομακρύνωμεν ταύτην τήν με
λαγχολία·/.

Δυνατόν κατ’ άρχάς νά θριαμβεύση τις κατά τής λύπης, άλ
λ.’ δταν αΰτη λάβη έπιρροήν τινα έπί τοΰ πνεύματος τοϋ άνθρώ
που, τότε ματαίως τις ώς έπί τό πλ.εΐστον προσπαθεί νά τήν άποτ

(1) Τοϋ Rivarol δηλονότι. 

μακρύνη. Εινε άδύνατον μέν ν’ άποφύγωμεν δλας τάς συμφοράς, 
αϊτινες πολιορκοΰσι τήν ζωήν, άλλά πρέπει νά δεικνύωμεν με
γαλοπρέπειαν ψυχής, καί νά τάς ύποφέρωμεν μετά καρτερίας, καί 
ούχί νά καταφεύγωμεν εις τήν λ.ύπην. Πολλοί κυριευθέντες ύπό 
τής λύπης, άποβάλλουσι πεισματωδώς πάσαν παρηγοριάν, έως 
δτου ή ψυχή των βεβαρημένη ύπό τής μελαγχολίας καταβλ.ηθή 
ύπό τό βάρος αύτής. Ή διαγωγή αΰτη, ήτις καταστρέφει τήν 
ύγείαν, εινε προς τούτοις έναντία εις τήν θρησκείαν, εις τόν ορθόν 
λ.όγον καί εις τήν κοινήν γνώμην.

Ή μεταβολ.ή τών ιδεών εΐνε τόσον άναγκαία εις τήν ύγείαν, 
δσον ή άσκησις. Όταν τό πνεύμα τοΰ άνθρώπου προσηλοϋται πο
λύ·/ χρόνον έπί ενός άντικειμένου και μάλιστα δυσαρέστου, τότε 
δλαι αί λειτουργία! τοΰ σώματος ταράσσονται. Έν ώ έκεΐνοι, οϊ
τινες έλευθεροϋνται έκ τής λύπης, καί καλήν δρεξιν έχουσι καί 
τάς χωνεύσεις κάμνουσι τακτικάς. Έκτος τής άθυμίας τοϋ πνεύμα
τος, ή χαλάρωσις τών νεύρων, οί έσωτερικοί άνεμοι καί ή σηψ ις 
τών χυμών (διότι δ χυλός δέν δύναται νά άνανεωθή), ιδού τά άπο
τελέσματα τής μή τακτικής χωνεύσεως τών τροφών, τής προερ- 
χομένης έκ τής λύπης. Τοιουτοτρόπως αί καλλίτερα», κράσεις γί
νονται θΰμα της λύπης, καί δή καί αίτιοι τής δυστυχίας τών οι
κογενειών των.

Ή ποικιλία τών σκηνών, αϊτινες παρουσιάζονται προ τών αί- 
σθήσεών μας, συντείνει άναμφιβόλως εις τό νά μάς έμποδίζη, ΐνα 
έχωμεν τόν νοΰν μας προσηλωμένον έπί τοϋ αύτού άντικειμένου. 
Ή φύσις μάς παρουσιάζει πάντοτε τοιαύτας ποικιλίας, οϊον δένδρα, 
αγρούς, τερπνάς έξοχάς, ποταμούς, διαφόρους τοποθεσίας, τάς 
όποιας έπιδιώκων δ άνθρωπος δύναται νά διασκεδάση τήν λύπην 
του. Τό νά στρέφωμεν συχνάκις τήν προσοχήν μας έπί νέων άν- 
τικειμένων καί νά έξετάζωμεν αύτά συγχρόνως, καί, δταν άρχίζω- 
μεν νά άηδιάζωμεν, νά μεταβάλλ.ωμεν σκηνήν, ιδού καί έτερον 
μέσον δι’ ου δυνάμεθα νά προμηθευώμεθα σειράν νέων ιδεών, έως 
δτου αί έντυπωθεΐσαι δυσάρεστοι εις τόν νοΰν μας έξαλ.ειφθώσι.

Προσέτι ταξειδεύων τις, ένασχολ.ούμενος εις τήν σπουδήν τών 
τεχνών καί επιστημών ή άναγινώσκων συγγράμματα σπουδαία 
ή καλλίτερο·/ γράφω·/ περί άφηρημένων ύποθέσεων. δύναται άσφα- 
λέστερον ν’ άποδιώξη τήν λύπην καί τήν άνίαν, αϊτινες πληροϋσι 
τήν ψυχήν του. Καί ή ένασχόλησις εις έμπορικάς ύποθέσεις δύνα
ται έπίσης ν’ άποδιώξη τήν λύπην. Τινές, κατεχόμενοι ύπό τής 
λύπης, παραδίδονται εις τό πίνει·/ ποτά πνευματώδη· άλλά τό ια
τρικόν είνε χειρότερον τοΰ πάθους !!! Εΐνε σπάνιον μέχρι τέ
λους νά μή καταστρέψωσι τήν περιουσίαν των, τόν χαρακτήρά 

των καί τήν κράσίν των.
(έκ τού Γαλλικού).

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ. ΜΑΛΛ1ΟΣ

Ό βοας.
Ό οΦ’.ς ουτος, τοϋ όποιου τό' μήκος φθάνε», πολλάκις μέ- 

χρις επτά μέτρων, εΐνε δ μέγιστος και ισχυρότατος τών οφεων*  
εΐνε ώραΐος, γενναίος κα'ι πολυμήχανος· μή ών δέ δηλητηριώδης

(1) Pistoie= Pistoria=ntoT<opia· πόλις τής Τυρρηνικής χώρας 
έν Ίτταλία· ένταύθα κατεστράφη ή φατρία τών συνωμοτών τοΰ 
Κατιλίνα ύπό τοΰ Πετρηΐου τό 690 άπό κτίσ. Ρώμης, δηλαδή 
τό 63. π. χ. Σ. Μ.

(2) Εϊς έκ τών αρχαίων επισήμων στρατηγών καί πατρικίων 
τής Ρώμης. Ουτος έτιμήθη μεγάλως ύπό τών Ρωμαίων διά τήν 
γενναιότητα αύτού. Άλλά μετά ταύτα καταδικασθείς ύπό τδν 
ιδίων εϊς θάνατον, έφυγεν έλθών προς τούς άσπονδους έχθρούς 
της Ρώμης, τούς Ούόλσκους, ύφ’ ών διορισθείς στρατηγός έπέπε- 
σεν άπροσδοκήτως κατά τών τειχών τής Ρώμης, ήν έμελλε νά 
καταστρέψη, έάν τά δάκρυα τής μητρός αύτού Βητουρίας και άλ
λων γυναικών καί παίδων, δέν συνεκίνουν αύτόν εϊς συμπάθειαν.
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μάχεται γενναίως άντιτάσσων την βίαν τή βία, καί νικά μόνον 
διά της ισχύος του.

Τό τερατώδες τοΰτο ζώον εύρίσκεται εϊς τάς καυστικάς ερή
μους της ’Αφρικής- ή κεφαλή αΰτοΰ πολύ όρθώς παραβάλλεται 
πρός τήν τών κυνηγετικών κυνών ή ουρά αΰτοΰ εΐνε βραχυτάτη 
άναλόγως τοΰ σώματός του, άλλά σκληρότατη καί ισχυρότατη · έπί
τής άνωέπιφανείας τοΰ σώματός του ΰπάρχουσι μεγάλαικαί ώραΐαι 
ωοειδείς κηλίδες, έχουσαι έπί τό πολΰ δύο ή τριών δακτύλων 
μήκος, πέριξ τών όποιων ύπάρχουσιν ίτεραι μικρότεραι κηλίδες 
διαφόρων σχημάτων πάσα-, δέ είσι συμμετρικά! καί αί πλεΐσται 
έχουσι περιφέρειαν ύπομέλαιναν, ήτις τάς καθιστά λίαν ευδιάκρι
τους· αί ώραΐαι αύται κηλίδες έχουσι χρώματα ποικιλότατα καί 
ζωηρότατα. Εΐνε δε το χρώμα τών μέν ωοειδών κτλίδων ώςέπίτό 
πλεΐστον υπόξανθο-; χρυσίζον καί ένίοτε ερυθρόν ή μέλαν μέ περι
φέρεια-; λευκήν τών δέ λοιπών καστανόν, μάλλον ή ήττον ζωηρόν, 
μέ στίγματα μελανά ή κόκκινα. Τό κάτω μέρος τοΰ σώματός του 
εινε τεφρόχρουν κιτρινωπόν μέ μελανάς-κηλίδας. Φρίττει τις άναγι- 
νώσκων έν ταϊς περιγραφαΐς τών
περιηγητών, πώς τό τερατώδες 
τοΰτο θηρίο-; έρπει διά μέσου τών. 
υψηλών χόρτων καί φρύγανων, ώς 
μακρά δοκός ταχέως κινουμένη- 
μακρόθεν βλέπει τις έκ τής κινή- 
σεως τών κατά τήν διάβασίν του. 
κλινόντων φυτών τόν αύλακα, δν. 
σχηματίζουσιν οί διάφοροι τοΰ σώ
ματος αΰτοΰ κυματισμοί. Αί άγέ- 
λαι τών γαζελλών καί τών λοιπών 
ζώων;μέ τά όποια τρέφεται, φεύ— 
γουσιν άμα τόν ιδωσν τό μόνον 
προφυλαχτικόν μέσον άπό τών θα
νατηφόρων αΰτοΰ οδόντων, έν μέσω 
τών έκτεταμένων εκείνων έρήμων, 
εΐνε νά βάλη τις πΰρ εϊς τάύπό 
τοΰ καυστικού ήλιου ήμίκαυστα 
χόρτα- διότι μέ τά συνήθη δπλα 
δέν εΐνε δυνατόν νά φονευθή ό βόας, 
καί μάλιστα δταν πεινά. "Επειδή 
δέ κολυμβά μετάτοσαύτης εΰκο- 
λίας, ώστε δύναται νά διέλθήκαί- 
Οαλάσσιον πορθμόν, καί άναβαί- 
νει ταχύτατα μέχρι τών ύψηλο- 

'0 Βόας.

δένδρων, δέν δύναται τις νά σωθή, δταν
εϊς ποταμόν ή άναβαίνων

τάτων κορυφών τών
καταδιώκηται ύπ’ αυτού, ριπτόμενος
εϊς δένδρο-; υψηλόν. "Οταν έ βόας παρατηρήση, δτι ζώον τι μέλ
λει νά τόν προσβάλη, πίπτω-; κατ’ αΰτοΰ δέν τό δάκνει διά τών 
οδόντων, άλλά τό περιβάλλει διά τοσούτων σπειρών καί τό σφίγ
γει μετά τοσαύτης ισχύος, ώστε τό κάμνει νάέκπνεύση πάραυτα. 
Έάν δέ τό ούτως έκπνεΰσαν ζώον ήνε τοσοΰτον μέγα, ώστε δέν 
δύναται νά τό καταπίη, μολονότι τό χάσμα τοΰ στόματος αΰτοΰ 
εΐνε μέγα καί εΰκόλως έκτείνεται, εξακολουθεί νά τό σφίγγη διά 
τών σπειρών του- διά νά τό συνθλάση δ’ εΰχερέστερον, τό φέρει 
κυλιόμενος μετ’ αΰτοΰ, πλησίον χονδρού τίνος δένδρου, τοΰ όποιου 
τόν κορμόν εγκλείει έντός τών σπειρών του, καί τοποθετεί αΰτό 
μεταξύ τοΰ δένδρου καί τοΰ σώματός του, καί περιβάλλει άμφό- 
τ?ρα διά τών ισχυρών σπειρών του, μεταχειριζόμενος τόν κορμόν 

τοΰ δένδρου ώς μοχλόν- άφοΰ δέ τοιουτοτρόπως καταστήση τό θήραμά 
μαλακόν, τό καταπίνει. Πολλάκις μόνον τό ήμισυ καταπίνει, τοΰ 
έτέρου ήμίσεος μένοντος εκτός, μεχρισβΰ χώνευση τό πρώτον.

Εΐνε λίαν περίεργος ή εφεξής ζωηρά περιγραφή ταΰτοειδοΰς; 
δφεως, έκ τής νήσου Βορνέου, δεκαέξ ποδ. τό μήκος καί περι- 
τοΰς δεκαοκτώ δακτ. τήν -περιφέρειαν, δστις έταξείδευσεν έπί τίνος- 

αγγλικού βασιλικού πλοίου.
«Ό δφις ουτος,» λέγει μάρτυς αΰτόπτης « έπί τής ξήράς ευ

ρισκόμενος, έγευμάτιζεν άπό μίαν αΐγα άπαξ τοΰ μηνος ή κατά 
τρεις έβδομάδας, μέ νήσσα; άπό καιρόν εϊς καιρόν, ή όρνιθα,, 
ώς έπιφορήματα. Τά ζώα, όσα μετ’ αΰτοΰ έστάλθησαν εϊς τό 
πλόΐόν διά νά τόν χρησιμεύσωσιν εις τό διάστημα τοΰ ταξειδίουφ 
συνίσταντο άπό έξ κοινάς αίγας, αΐτινες έλογίζοντο αρκετή τροφή

διά πέντε ή έξ μήνας.
»Έν άρχή έτι τοΰ ταξειδίου παρεστησεν εις ημάς την ροφητι- 

κήν αΰτοΰ ικανότητα, δημοσίας έπί τοΰ τής πρύμνης καταστρώ
ματος, δπου τό, κλωβίον αΰτοΰ έστεκε. Τήν Ούρα-; ανοιςαντες, 

ε’ισωθήσαμεν μίαν τών αιγών καί 
άφήκαμεν αΰτήν μόνην εις τό κλω
βών μετά τοΰ δφεως. Το δύστηνον 
ζώον, ώς νά ήσθάνθη έκ φυσικής 
έρμης τόν φρικτόν κίνδυνον τής θέ- 
σεώς του, ήρχισεν εΰθΰς νά κραυ- 
γάζη μέ τόν πλέον θλιβερόν τρό— 

κτυπών συγχρόνως μέτήνκε
φαλήν αΰτοΰ έπί τοΰ δφεως, πρός 
ύπεράσπισιν.

«'Ο δέ βόας, δστις κατά πρώ
τον έφάνη ώς μόλις θεωρήσας τό 
ταλαίπωρο-; ζώον, ήρχισε μετ’ ο
λίγον νά σαλεύη μικρόν τι, καί, 
την κεφαλήν στρεψας προς το μέ
ρος τής αΐγός, προσήλωσε-; έπί 
τέλους δυσμενή καί θανάσιμο-; ό- 
φθαλμόν έπί τοΰ τρέμοντος θύμα
τος, τοΰ όποιου όλονέν ηΰξανεν ή 
άγωνία καί ή φρίκη- διότι, καί 
πριν ό δφις τό συλλαβή, έκλονέΐτΟ 
κατά πάν μέλος, έξηκολούθει δ
μως έτι τήν άνίσχυρον προσβολήν, 
κερατίζον κατά τοΰ έχθροΰ, δστις 
ήτον ήδη αρκετά εμψυχωμένος, 

τήν ευωχίαν. Πρώτον δέ πάντων εξηκόν-καί προητοιμάζετο εϊ<
τισε τήν δικρανοειδή γλώσσάν του καί συγχρόνως ανύψωσε-; δλί·
γον τήν μικράν κεφαλήν του- έπειτα έξαίφνης τήν αίγα συλλαβών 
άπό τόν έμπρόσθιον πόδα μέ τούς δδόντας αύτοΰ καί κάτω αΰτήν 
ρίψας, τήν περιετύλιξεν έν άκαρεΐ εις τάς φρικώδεις σπείρας του. 
Τόσον ταχεία τωόντι καί τόσον στιγμιαία έγεινεν ή πράξ-.ς, ώςε 
ήτον άδύνατον ν’ άκολουθή ό οφθαλμός τήν συστροφήν τοΰ μακρυ- 
σμένου σώματός του, Περιετύλιξε δέ τάς σπείρας όχι μέ τακτικόν 
έλικοειδή τρόπον, άλλα μάλλον δμο-.α δεσμού, εν μέρος τοΰ σώ
ματος εϊς τό ά'λλο έπιθέτων, ώς διά νά προσθέση βάρος εϊς τήν 
μυώδη κατάθλιψιν, καί οϋτω δραστικώτερον νά κατασυντρίψη τό 
ελεεινόν θύμα. Καθ’ δλον τόν χρόνον τούτον έξηκολούθει νά κράτη 
μέ τούς οδέντας (μολονότι έφαίνετο περιττή ή προφύλαξις αΰτη) 
τό μέρος έκεΐνο τοΰ ζώου, τό όποιον είχε πρώτον συλλάβει. 

Έπειτα βραδέως καί προσεκτικώς έξετυλίχθη, έωσοΰ, τής αΐγός 
πεσούσης νέκρας άπό τό τερατώδες έναγκάλισμα, ήρχισε νά ετοι
μάζεται πρός καταρρόφησιν αύτής. Το στόμα Οέσας κατέμπροσθεν 
τοΰ νεκρού ζώου, ήλειφεν αΰτό μέ σίελον έπειτα λαβών τό ρόγ
χος αΰτοΰ εις το στόμα (τό όποιον έφαίνετο καί τωόντι πάντοτε 
φαίνεται ώς πρόσφατος πληγής, κατερρόφησεν αΰτό, έωσοΰ τά κέ
ρατα έσυγχώρουν. Τά έξογκώματα δέ ταΰτα έπέφερον μικράν τινα 
δυσκολίαν, οχι τόσον διά τήν έκτασιν όσον διά τας αΐχμάς των 
μ’ δλον τούτο καί αΰτά μετ’ ολίγον έγιναν άφαντα, αλλα έξωτερι- 
κώς μόνον, διότι σαφέστατα διεκρίνοντο προβαίνοντα κατά τό έσω 
μέρος, πάσαν στιγμήν άπειλοΰντα νά προκύψωσι διά τοΰ δέρμα
τος. Το θύμα εΐχε τώρα καταβή έως εις τούς ώμους- ή:ο δ’ 
εκπληκτικόν θέαμα νά πβρατηρή τις τήν μεγίστη-; ένέργειαν τών 
τοΰ δφεως μυώνων, τόσον παρά φύσιν έντεταμένω;, ώστε ή έκτα- 
σις αΰτη ήθελε-; έξ ολοκλήρου άδυνατίσει τούς μΰς παντός άλ
λου ζώου, μή προικισμένου, ώς αΰτός, μέ ιδιαιτέρας δυνάμεις συγ
χρόνου έκτάσεως καί ένεργείας ‘Οπότε ή κεφαλή καί ό τράχηλος 
δέν έφαίνοντο είμή ώς δέρμα δφεως, παραγεμισμένο-; σχεδόν μέ- 
χρις έκρήξεως, ήτο πρόδηλος άκόμη ή ένέργεια τών μυώνων καί 
άμείωτος ή ροφητική του δύναμις- ήτο δ’ αΰτη κατ’ αλήθειαν ά- 
ποτέλεσμα τής συσταλτικής τών μυώνων ισχύος, βοηθουμένης 
άπό δύο σειράς ισχυρών αγκιστρωτών οδόντων.

»Είς διάστημα δύο ώρών καί είκοσι λεπτών κατερρόφησεν έξ 
όλοκλήρου τήν αίγα- εις τό τέλος δέ τής πράξεως ταύτ ης ή δγ- 
κωσις περιωρίζετο εις τό μέσον μέρος τοΰ σώματος ή τόν στό
μαχον, τά δέ άνώτερα μέρη, τοσαύτην λαβόντα διάτασιν, εΐχον έ- 
πανέλθει εϊς τό φυσικόν αΰτών μέγεθος. Επομένως, συστραφείς 
πάλιν, έκειτο ήσύχως εις τήν συνήθη αύτοΰ ναρκωμένη-; κατά- 
στασιν τρεις ή τέσσαρας έβδομάδας, οπότε, τοΰ τελευταίου γεύ
ματος διόλου χωνευθέντος καί διαλυθέντος, τόν έπαρουσιάσαμεν 
άλλην αΐγα, τήν οποίαν έφόνευσε καί κατέφαγε μετ’ ίσης εΰκο- 
λίας. Φαίνεται δέ δτι σχεδόν πάν τό όποιον καταπίνει μετατρέ
πεται εις τροφήν διότι μικρά ποσότης τιτανώδους ύλης (καί αΰτή 
ίΰδέ τό δεκατημόριον ’ίσως τών οστών τής αΐγός) μέ τινας τρίχας 

ένίοτε συνιστώ-; τήν κόπρο-; αΰτοΰ.»
Έξ^ άλλου ζωολογικού πονήματος συνάγομε-; τά έπόμενα-— 

«Ό φύλαξ τών έν τώ Πύργω τοΰ Λονδίνου ευρισκομένων ζώων» 
λέγει ό συγγραφεύς «μ’ έμήνυσεν δτι εις τών βοών συσφιγκτή
ρων εϊχεν άλλάξει προ μικρού τό δέρμα του καί, έπειδή έϊςτοι- 
αύτην έποχήν δλοι κοινώς οί δφεις εΐνε δραστηριώτεροι, μέ προ- 
σεκάλεσε νά -υπάγω πρός έπίσκεψιν. Υπήγα λοιπόν μετά τινων 
φίλων μου εις τόν Πύργον, δπου εύρήκαμεν κλωβίον εΰρύχωρον, 
τό έδαφος τοΰ όποιου συνίστατο άπό κασσιτέρινόν θήκην, με κόκ
κινων ύφασμα έσκεπασμένην καί πλήρη θερμού ύδατος, ώστε νά 
παράγεται ή κατάλληλος θερμοκρασία. Αΰτοΰ δέ ό δφις, μετά 
χάριτος τήν κεφαλήν άνυψών εϊς τήν στέγην και τά λοιπά μέρη 
τσΰ κλωβίου, πλήρης ζωής και τήν γλώσσαν αύτοΰ σείω-;, έξέ- 
ταζε τήν έκτασιν τής φυλακής του.

«Μέγας τις λαγωός εϊσήχθη εϊς τό κλωβίον. Ό δφις έν ροπή 
•φθαλμοΰ καταβάς έπλαγίασεν ώς ξύλο-; ακίνητος, μηδέν δεικνύω ν 
σημεϊον ζωής είμή τήν λάμψιν τοΰ μικρού οφθαλμού του. 'Ο

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Γ. Τεύχος ΚΗ'.).

λαγωός ποσώς αΰτ’ον δέν έστοχάσθη, άλλ’ ήρχισε νά περιέρχε
ται τό κλωβίον. Ό δέ δφις έξαίφνης, άλλά σχεδόν άνεπαισθή- 
τως, έστρεψε τήν κεφαλήν, τά τοΰ λαγωοΰ άκολουθών κινήματα. 
Τέλος, μηδόλως αισθανόμενος ούτος τήν έπικίνδυνον αύτοΰ θέσιν, 
έπλησίασεν εις τήν ένεδρεύουσαν κεφαλήν. Ό δφις ώς άστραπή 
κατ’ αΰτοΰ ώρμησε. Μόλις ήκούσθη ένας κτύπος, μία κραυγή, καί 
τό θύμα περιεκλείσθη εις τάς σπείρας τοΰ δράκοντος. Τοΰτο σχε
δόν έγινε ταχύτερο-; παρ’ δσον ό οφθαλμός έπρόφθανε ν’ άκολουθή. 
Τήν μίαν στιγμήν ήτον [άκίνητος ό δφις- τήν άλλην ήτο σωρός 
διπλών περί τό θήραμά του. Εΐχε πιάσει τό ζωΐδιον άπό τ’ον 
λαιμόν καθ’ αΰτό υποκάτω τοΰ ώτίου καί κατέθλιβεν αΰτό μά
λιστα περί τόν θώρακα. Οί οπίσθιοι πόδες ήσαν έτι έλεύθεροι 
καί μ’ αύτούς έκαμε-; άπηλπισμένον άγώνα δ λαγωός- άλλ’ ό 
δφις μέ πολλή-; έπιδεξιότητα εΰθύς καί τά οπίσθια περιετύλιξεν. 
Εϊς οκτώ δέ λεπτά ήτο διόλου νεκρόν τό τετράποδο-;. Τότε βαθ
μηδόν καί προσεκτικώς έξετυλίχθη δ δφις καί, παρατηρήσας οτι 
δέν έκινεΐτο πλέον τό θΰμά του, άφήκεν αΰτό καί έστάθη άπέ- 
ναντι τοΰ έμπροσθίου μέρους τοΰ λαγωοΰ. Κοινώς οί βόαι άρ- 
χίζουν άπό τήν κεφαλήν άλλ’ ουτος ήρχισεν άπό τούς έμπροσ- 
θίους πόδας- διό καί περισσοτέραν δυσκολίαν έδοκίμασεν έπί τέ
λους δμως κατεβρόχθισεν ολόκληρον τόν άθλιον λαγωόν »

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΙ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

Κεφάλα-.ον Β'. (1)

Καταγωγή τών κατοίκω-υ αύτήζ.

Τά δνόματα τών διαφόρων τόπων, παραγόμενα έκ τής ονομα
σίας είτε τών έν αΰτοΐς άποκατασταθέντων λαών είτε τών όδη- 
γούντων αύτούς άρχηγών, μάς διδάσκουσιν ένίοτε όπόθεν κατή- 
γοντο οί πρώτοι αΰτών κάτοικοι καί τίς ύπήρξεν ό θεμελιωτής 
αΰτών.

Αί ονομασία-, δμως, ύπό τάς όποιας έγένετο διαδόχικώς γνω
στή ή νήσος Κέρκυρα, απασαι σχεδόν έκ τής μυθολογίας ή έκ 
τοΰ σχηματισμού τής παραλίας τής νήσου ληφθεισαι, οΰδέν πρός 
ταΰτα φώς έπιχέουσιν. Οί άρχαΐοι συγγραφείς οΰδόλως τό ζήτημα 
λύουσιν οί δέ θελήσαντες νά γνωμοδοτήσωσί περί τούτου τοσοΰ- 
τόν πρός άλλήλους διαφωνοΰσιν, ώστε δ άναγνώστης εις τήν αΰ
τήν πάντοτε μένει άβεβαιότητα.

Άν δώσωμεν πίστιν εις Διόδωρον τόν Σικελιώτην (βιβλ. 
Ε'.), ό Φαίαξ, δ υιός τοΰ Ποσειδώνος καί τής Κερκύρας, πρώ
τος άποκατέστη εις τήν νήσον Κέρκυραν, τής όποίας'οί κάτοικοι 
διά τοΰτο ώνομάσθησαν Φαίακες. Οί άρχαΐοι συγγραφείς τηροΰ- 
σιν άκρα-; σιωπήν έπί τών κατορθωμάτων τοΰ ήγεμόνος τούτου.

Ό Άνδρέας Μάρμορας ισχυρίζεται ότι ό Φαίαξ κατέσττ- 
σεν εΰτυχεΐς τούς νησιώτας διά τής συνετής καί δικαίας αΰτοΰ-

(1)Ίδε τό Α'. έν σελ. 63 τοΰ ά-,ά χεϊρας τόμου.
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κυβερνήσεως, τής όποιας ή καλή φήμη εϊλκυσεν έν τή νήσω πλή
θος ξένων κατοίκων έκ τών πλησιοχώρων μερών. Καί τοι στη
ρίζεται έπί τής μαρτυρίας τοΰ Ευσταθίου, εΐνε δμως βέβαιον δτι 
ούτε ό συγγραφεύς οΰτος δτε άλλος τις τών αρχαίων αναφέρει τι 
περί τής διάρκειας είτε περί τής ισχύος τής βασιλείας τοΰ Φαί- 
ακος, καθώς ούτε περί τών αρετών, τάς όποιας τω αποδίδει ό 
Μάρμορας. ’Επί τής βασιλείας τούτου έπισης αναφέρει ό Κερκυ- 
ραίος ιστορικός δτι άφίχθη δ Ίάσων είς Κέρκυραν.

«Ό Ίάσων επανερχόμενος, λέγει, έκ τής Κολχίδος μετά τής 
Μήδειας, τής θυγατρός τοΰ Αΐήτου, φέρων τό χρυσοΰν δέρας, ά
φίχθη είς τήν νήσον τών Φαιάκων. Ό Αίήτης έπεμψε πρέσβεις 
είς τδν Φαίακα ϊνα μαθόντες πληροφορήσωσιν αυτόν περί τής ύπό 
τοΰ Ίάσονος γενομένης αρπαγής τής θυγατρός του· οΰτος δέ είχε 
συστρατιώτας ένα αδελφόν τοΰ Φαίακος δνόματι Ναυσίθοον καί τδν 
υιόν τούτου Ρηξήνορα, ών ό μέν ήτο πηδαλιούχος τής ’Αργούς, 
ό δέ πρωρεύς. '() Φαίαξ υποδεχθείς τδν Ίασονα παρεκάλεσεν 
αΰτδν νά άποδώση είς τδν Α’.ήτην τήν Μήδειαν, άν ήτο εϊσέτι 
παρθένος· άλλά τοΰ Ίάσονος προβλέψαντος δπως ματαιώση τδν 
δρον τούτον, ό βασιλεύς τών Φαιάκων προσδιώρισεν έν πλήρει 

’δικαιώματι τήν Μήδειαν ώς σύζυγόν του. Ό γάμος έτελέσθη 
λοιπόν μεγαλοπρεπώς, ή δέ Μήδεια ευγνωμονούσα πρδς τούς 
θεούς προσέφερε θυσίαν είς τδν ναόν τοΰ Απόλλωνος. Δύο βω
μοί άνηγέρθησαν, ών δ μέν άφιερώθη εις τάς Νύμφας, ό δέ εις 
τάς Νηρηιδας. ‘Ο Ίάσων βασιλικώς φιλοξενηθείς ύ πδ τοΰ Φαί
ακος ήκολούθησε τήν πορείαν του, οί δέ πρέσβεις τοΰ Αΐήτου φο
βούμενοι τήν οργήν του, δέν έτόλμησαν νά έπιστρέψωσιν δπως 
δώσωσι λόγον τής αποστολής των. 'Ο Φαίαξ δμως τοϊς παρε- 
χώρησε γήπεδον, ένθα έκτισαν πόλιν.»

'Ο Μάρμορας αναφέρει είς μαρτυρίαν τής διηγήσεώς του τδν 
Πλούταρχον. 'Ο συγγραφεύς ούτος δμιλεϊ μέν περί τοΰ Φαίακος 
(έν βίω Θησέως), άλλ’ απλώς ώς ενός τών αργοναυτών τών έλ- 
θόντων μετά τοΰ Ναυσιθόου έκ Σαλαμΐνος καί κυδερνώντων τδ 
πλοΐον ’Αργώ.

Έκ τών πολλών συγγραφέων, οίτινες έπραγματεύθησαν περί τής 
εκστρατείας τών ’Αργοναυτών, ό ’Απολλώνιος ένδιατρίβων περί 
τάς λεπτομέρειας, αΐτινες οΰδεμίαν άφίνουσιν άμφιδολίαν, λέγει 
δτι οΰχί ό Φαίαξ, άλλ’ ό ’Αλκίνοος έβασίλευεν έν Κερκύρα, 
καθ’ον χρόνον εΐχεν άφιχθή έν αΰτη δ Ίάσων. 'Ο Παυσανίας ανα
φέρει παλαιά ποιήματα τών Ελλήνων καλούμενα Ναυπάκτια, 
έν οίς λέγεται δτι ό Ίάσων μετά τον θάνατον τοΰ Πελίου έγ- 
ματέλειψε τήν Κολχίδα δπως άποκατασταθή εις Κέρκυραν, καί 
δτι ένταύθα άπώλεσε τδν πρεσδύτερον αΰτοΰ υιόν Μέρμερον κα- 
τασπαραχθέντα ΰπδ λεαίνης, ενώ έθήρευεν είς τι μέρος τής άπέ- 
ναντι ’Ηπείρου. Άλλ’ είς τα ποιήματα ταΰτα οΰδείς λόγος γί
νεται δτι δ Φαίαξ ήτο τότε έπί τοΰ θρόνου.

Οί συγγράφεις διχογνωμονοΰσιν ώς πρδς τήν καταγωγήν τών 
πρώτων κατοίκων τής νήσου Κερζύρας. Βλέπομεν είς τδν “Ομη
ρον (Όδυσ. Ζ) δτι ό Ναυσίθοος, δ υίδς τοΰ Ποσειδώνος καί τής 
Περιβοίας, θυγατρός τοΰ Εΰρυμέδοντος, ώδήγησεν είς τήν νήσον 
Χχερίαν άποικίαν τινά τών τήν έκτεταμένην ' Γπέρειαν κατοικούν- 
των Φαιάκων, ήτις έδωσεν εις τούς κατοίκους αΰτής νόμους, 

έκτισε πόλιν καί άνήγειρε ναούς είς τιμήν τών θεών. Ό Πλού
ταρχος περιγράφω-? τήν ειρήνην καί τήν ησυχίαν, ών άπέλαυον 
οί νησιώται μακράν τοΰ θορύβου, τών στάσεων καί τών άνατρο- 
πών, είς άς οΰχί σπανίως τά μεγάλα κράτη ΰπόκεινται, καί, στη- 
ριζόμενος έπί τής μαρτυρίας τοΰ 'Ομήρου, άναφέρει τήν τοσοΰτον 
ήπιαν κυβέρνησιν του Ναυσιθόου, αρχηγού αποικίας, ήν ούτος 
ώδήγησεν είς τήν νήσον Σχερίαν.

Άλλοι συγγραφείς, οΰδόλως παραδεχόμενοι τήν μετανάστευ- 
σιν ταύτην, ποιοΰσιν έκ τών Φαιάκων λαόν αΰτόχθονα.

'Ο Κόνων λέγει δτι άπέναντι τών παραλίων τής Ηπείρου, 
εις τδ Ίόνιον πέλαγος, έζειτο νήσος τις, καλούμενη Σχερία καί 
κατοιζουμένη ΰπδ τών Φαιάκων, λαοΰ αυτόχθονος, λαβόντος τήν 
ονομασίαν έκ τοΰ Φαίακος, ένδς τών βασιλέων αΰτής· Τήν αΰτήν 
προσέτι φέρει γνώμην καί ’Απολλώνιος ό Ρόδιος, καλών ώσαύ- 
τως τούς Φαίακας λαόν αΰτόχθονα.

‘Ο τής Κερζύρας υίδς Φαίαξ δέν είνε ό μόνος, τοΰ όποιου τήν 
μνήμην οί άρχάΐοι παρέδωκαν είς ήμας· πολλοί άλλοι υπήρξαν 
κατά τούς μεταγενεστέρους χρόνους. 'Ο δέ Πλούταρχος ποιείται 
μνείαν τινδς Φαίακος, γνωστού γενομένου έκ τών διενέξεων αΰτοΰ 
μετά τοΰ Άλκιβιάδου. Ό ’Αριστοφάνης εισάγει είς τήν σκηνήν 
Φαίαζά τινα, δστις διά τής εΰγλωττίας του ζατώρθωσε ν’ άπαλ- 
λαχθή τής θανατικής ποινής, είς τήν όποιαν οί δικασταί τδν εΐ- 

χον καταδικάσει, ό δέ Θουκυδίδης επίσης άναφέρει τινά Φαίακα, 
τ’ον όηοΐον οί ’Αθηναίοι έπεμψαν πρέσβυν μετά δύο άλλων είς 
Ιταλίαν καί Σικελίαν. Οί περίφημοι οχετοί τοΰ Άζράγαντος κατά 
τ’ον Διόδωρόν εΐσιν έργον φαίακος τίνος έξ ου καί τδ δνομα 

έλαβον,
Ό Σαμουήλ Βοχάρδος παράγει τήν λέξιν Φαίαξ έκ τοΰ’Αρα

βικού φάϊκ (phaich), δπερ σημαίνει τήν -υπεροχήν είς πλούτη και 
εις άρετάς. Ή έπωνυμία αΰτη ήδύνατο νά έφαρμοσθή είς τούς 
άρχαίους Κερζυραίους, οίτινες διεκρίνοντο διά τήν ήπιότητα τών 
ηθών των, διά τήν βιομηχανίαν των καί διά τά πλούτη τά έξ αΰ

τής προερχόμενα.
Κατά τδν "Ομηρον, ’Αλκίνοος 5 υίδς τοΰ Ναυσιθόου έβασίλευεν 

έν Κερκύρα, καθ’ δν χρόνον ό Όδυσσεύς έρρίφθη ΰπδ τρικυμίας 

είς τά παράλια τής νήσου.
Ναυσικά ή θυγάτηρ τοΰ ’Αλκινόου, περιδιαβάζουσά ποτέ μετά 

τινων τών θεραπαινών αΰτής κατά τήν παραλίαν, εΐδεν αίφνης 
έξελθόντα τών κυμάτων άνθρωπον γυμνόν δστις, πλησιάζων πρδς 
αΰτήν μετά φόβου, έπεκαλεΐτο τήν εΰσπλαγχίαν της. Κατ’ άρ- 
χά; ή ήγεμονίς κυριευθεϊσα ύπό φόβου ήθέλησε νά δπισθοδρομήση, 
άλλά πάραυτα συνελθοΰσα καί τήν ζαρδίαν της συμβουλευθεΐσα, 
έκάλυψεδιά μέρουςτών ένδυμάτων της τδν Όδυσσέα, δνέπαρου- 
σίασε πρδς τον πατέρα αΰτής. 'Ο ’Αλκίνοος έκπλαγείς διά τδ 
συμβάν τοΰτο, ούχ ήττον ηΰχαριστήθη τά μάλιστα διότι ήξιώθη 
νά φιλοξενήση τ’ον περίφημου βασιλέα τής Ιθάκης. 'Ο Όδυσσεύς 
τώ έδιηγήθη λεπτομερώς τήν περιβόητου πολιορκίαν τής Τρωά
δες, τά ταξείδια καί τάς περιπέτειας του. Ή ευγλωττία του καί 
τδ συμπαθές τοΰ προσώπου του ε'ίλκυσαν τήν εύνοιαν του βασι- 
λέως τών Φαιάκων καί έγέννησαν ένταΰτώ ζωηρόν πάθος έν τή 
καρδία τής Ναυσικάς. Ό σύζυγος τής πιστής Πηνελόπης, άπο- 

φεύγων τά θέλγητρα τής ήγεμονίδος, έπετάχυνε τήν είς τήν πα
τρίδα επάνοδόν του. Ό ’Αλκίνοος τώ έχορήγησε πάσαν πρδς 
τοΰτο συνδρομήν καί δ Όδυσσεύς μετ’ ολίγον εΰρίσκετο είς τάς 
άγκάλας τής ώραίας συζύγου’του, τήν όποιαν ε’ις μάτην τοσοΰτοι η
γεμόνες έπί τοσοΰτον καιρόν ειχον άποπειραθή νά έξαπατήσωσιν.

Μετ’ οΰ πολύ, δ Αινείας, σωθείς έκ τίνος τρομεράς τρικυμίας 
σύμβασης παρά τάς Στροφάδας νήσους, καί τεταραγμένος εϊσέτι 
έκ τών προρρήσεων τής άρπυίας Κελαινοΰς, άναγνωρίζει τάς άπη- 
ωρημένας κορυφάς τής νήσου τών Φαιάκων.

Ή άπδ τής Κορίνθου εις Κέρκυφαν μετάβασις τοΰ Έραλλεί- 
δου Χεοσιζράτους εΐνε ή έποχή άφ’ ής άρχεται ή θετιζωτέρα 
και λεπτομερεστέρα ιστορία τών κατοίκων τής νήσου ταύτης. Κατά 
δέ τάς διηγήσεις τών ποιητών, δ Χερσικράτης ώδήγησεν έν 
αΰτη άποικίαν Κορινθίων. Ό Πήγασος ήτο τδ διακριτικόν σημειον 
τών Κορινθίων εΰρισκόμενος λοιπόν έπί τών νομισμάτων τών 
Κερκυραίων δεικνύει κατά τδν Έζεκιήλ Σπανέμιον (Ezechiel 
Spanhemius) τήν καταγωγήν ή τήν κατάκτησιν τών τελευταίων 
τούτων ΰπδ τών πρώτων.

Άπδ τής εκστρατείας τοΰ Χερσικράτους άρχεται, ούτως εί- 
πεϊν, ή ιστορία τοΰ Κερκυραίκοΰ λαοΰ. Έξ δλων τών άρχαίων 
συγγραφέων δ Θουκυδίδης, τδν όποιον καί παρελάβομεν ώς οδη
γόν, μάς δίδει τάς περισσοτέρας λεπτομέρειας έπί τών χρονι
κών τών νησιωτών τούτων. Άφοΰ οί Βακχιάδαι έξώσθησαν τής 
Κορίνθου ένεκα τοΰ φόνου τοΰ Άζταίωνος, δ ’Αργίας καί δ Χερ- 
σικράτης, ΰποχωροΰντες είς τήν μερίδα τών Ήρακλειδών, άνε- 
χώρησαν έπί κεφαλής άποικίας τινός, ινα νόαν πατρίδα ζητήσωσιν. 
'Ο ’Αργίας μετέβη είς Σικελίαν, όπου ίδρυσε τάς Συρακούσας 
καί, καταστήσας αΰτάς κραταιάς, έπέβαλε νόμους είς τούς ’Α
φρικανούς καί μόνος άντέσχε κατά τής Ρωμαϊκής δυνάμεως.

Ό δέ Χερσικράτης άποζατασταθείς εις τήν Φαιακίαν, καί τοι 
διαμείνας έν τη έξοχή εΐλκυσε τήν αγάπην καί ΰπόληψιν τών νη
σιωτών διά τδ φιλήσυχον τής διαγωγής καί διά τάς άρετάς του· 
άφοΰ δέ ή βασιλική οικογένεια τών Φαιάκων έξέλιπεν, άπα 
τες δμόθυμαδδν ανύψωσαν έπί τοΰ θρόνου τδν Χερσικράτην. Ό 
νέος μονάρχης ήρχισε τήν βασιλείαν του ίδρύων τήν Χρυσόπολιν, 
οια τδ μεγαλοπρεπές τής όποιας ούτε δαπάνης ούτε κόπου έ- 
φείσθη. Ή πόλις αΰτη εΐχε περιφέρειαν σχεδόν μιας λεύγης· τά 
τείχη της ήσαν στερεώς έκτισμένα, αί δδοί εΰθεϊαι, οί ναοί καί 
τά δημόσια κτίρια, έκ μαρμάρου, κεζοσμημένα διά λαμπρών ζω
γραφιών τδ πάν ένέπνεε μεγαλέϊον καί πολυτέλειαν. Πήγαί, δι’ 
άγαλμάτων έστολισμέναι, παρεϊχον είς τούς κατοίκους ύδωρ δι
αυγέστατου, οπερ μετωχευτεύετο έντδς τής πόλεως διά ΰδραγω- 
γείου. Ό λιμήν ήτο πάντοτε πλήρης ελληνικών πλοίων μετά 
δέ ταΰτα έπροσπέλαζον εις αΰτδν κα! τά τών Ρωμαίων, οίτινες 
έμπορικάς συνήψαν σχέσεις μετά τών κατοίκων τής νήσου.

ΊΙ είσοδος τοΰ λιμένες τούτου, έσχηματισμένη ΰπδ δύο ΰψηλών 
κορυφών, ήτο κεκλεισμένη διά μεγάλης σιδηράς άλύσσου καί ΰ- 
περασπίζετο διά δύο πύργων. Ούτος δέ εΐνε ό ΰπδ Δίωνος τοΰ 
Κασσίου καλούμενος Γλνκυς λιαή».

Απαντώμεν έπισης εις τον α.ενοφώντα πομπώδη περιγραφήν τής 
Χρυσοπόλεως. Συγγραφείς τινες άποδίδουσιν εις μέν τούς πρέ

σβεις τοΰ Αΐήτου τήν δόξαν τής ίδρύσεως τής Χρυσοπόλεως, εί§ 

δέ τδν Χερσικράτην τήν άξίαν 'οτι έπηνώρθωσε και έκαλλώπισεν 
αΰτήν. (Ακολουθεί).

Ο ΕΑΑΗΝΙΚΟΣ ΚΑΠΡΟΣ.

Τά εξής δύο εΰχαρίστως έχομεν ν’ άναγγείλωμεν πρδς τούς 
ήμετέρους άναγνώστας πρδς έπαινον τοΰ ελληνικού Κλήρου.

Ό Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως έπεμψε πρδς τ’ον μέγαν 
Ραββΐνον νεάνιδα έβραίαν, ή όποια ΰπδ έρωτος πρδς έλληνα νεα
νίαν ήθέλησε νά έναγκαλισθη τον χριςτανισμόν. Ό Ραββϊνος, άφοΰ' 
έπείσθη περί τής σταθεράς άποφάσεως τής νέας, έπανέπεμψεν αΰτήν 
πρδς τδν Πατριάρχην, ό όποιος διατελεϊ εϊσέτι κατηχών καί δοκι
μάζω-; αΰτήν.— Τοΰτο τδ πρώτον τδ δέ δεύτερον δτι,

Ίεροκήρυξ έλλην δι’ ένδς λόγου του έφείλκυσεν έν Ζακύνθω 
τοσοΰτον τδ σέβας τών έν τη πόλει ταύτη Ισραηλιτών, ώστε ού- 
τοι προσεκάλεσαν αΰτδν νά κηρύξη καί έν τή συναγ'ωγή τδν 
λόγον τοΰ Θεοΰ. Εις τήν πρόσκλησιν ταύτην άπήντησεν δ σεβάσμιος' 
ίεροκήρυξ δι’ έπιστολής, έν ή διαλάμπουσιν είς ύψιστον βαθμόν 
τά αισθήματα τής άληθοΰς άδελφικής αγάπης.

Ίδοΰ ή περί ής ό λόγος έπιστολή.
'Αξιότιμοι κύριοι!

Μετά μεγάλης συγκινήσεως άνέγ/ων τήν άπδ 30 ΐουλίου 
πρδς έμέ άξιότιμον έπιστολήν σας, διά τής όποιας μέ προσζαλεΐτε 
νά κηρύξω τδν λόγον τοΰ Θεοΰ καί ενώπιον τής ίσραηλιτικής 
κοινότητες. Διαδεβαιώ ΰμάς δτ., ώς έκ τής έν τή εσπερία Ευρώπη 
μετά πολλών πεπαιδευμένων Ισραηλιτών άναστροφής μου, πρδς 
δέ καί τής άπδ πολλών ήδη ετών έμβριθεστέρας σπουδής τοΰ χρι
στιανισμού, έδιδάχθην, ώς ένθερμος ζηλωτής τών άρχών τοΰ 
Εΰαγγελίου, νά τρέφω μέγαν σεβασμόν πρδς τδ έθνος τών Ιου
δαίων. Όθεν πολύ έπεθύμησα νά ϊδω καθ’ ολοκληρίαν έκλειπού- 
σας τάς κατά καιρούς ανήθικους έκείνας δεισιδαιμονίας μεταξύ 
Ιουδαίων καί Χριστιανών έν Ζακύνθω καί άλλαχοΰ, προϊόν άπο- 
φράδων παρελθουσών εποχών, αΐτινες έπέφερον ένίοτε λίαν δυσά
ρεστα άποτελέσματα.

Οί Χριστιανοί πιστεύουσιν, δτι ό Ιεχωβά, όΘεδς τών Ιουδαίων, 
εΐνε ό ά’μεσος πατήρ τοΰ Μασσιάχ, τοΰ Θεοΰ τών Χριστιανών. 
Άλλ’ έάν ό Ιεχωβά έν τή Παλαιά Διαθήκη άποφαίνηται «Α
κούε Ισραήλ, Κύριος ό Θεός ΰμών Κύριος είς έστι. Αγαπήσεις 
Κύριον τδν Θεόν σου έξ όλης τής καρδίας σου καί έξ όλης τής 
ψυχής σου κα! έξ δλης τής δυνάμεώς σου. Καί ούκ έκδιζάταϊ 
σου ή χειρ, καί οΰ μηνιεΐς τοΐς υίοϊς τοΰ λαοΰ σου, καί άγαπή- 
σεις τδν πλησίον σου ώς σεαυτόν. Έγώ είμι Κύριος» (Δευτεοονόμ. 
Κεφ. ΣΤ". 5 καί Αευιτ. ζεφ. 1Θ". 18)—καί ό Μασσιάχ έπισης, 
ό Θεός τών Χριστιανών, ό υίδς δ μονογενής καί άγαπητδςτοΰ Θεοΰ 
τών Ιουδαίων, έν τή Νέα Διαθήκη θεοπρεπώς δογματίζει» Άπ’ 
έμαυτοΰ ποιώ ούδέν, άλλά καθώς έδίδαξέ με ό πατήρ μου ταΰτα 
λαλώ. ’Αγαπήσεις Κύριον τον θεόν σου έν δλη τή ψυχή σου καί 
έν δλη τή διανοία σου. Αύτη έστί πρώτη καί μεγάλη έντολή. Δευ
τέρα δέ όμοια αΰτή. Αγαπήσεις τδν πλησίον σου ώς σεαυτόνζ 



116 Ο ΜΕΝΤΩΡ. Ο ΜΕΝΤΩΡ. 117

’Em ταύταις τάίς δυσίν έντολάίς δλος δ νόμος καί οί προφήται 
κρέμανται » (Ίωάν. κεφ. ΣΤ'. 28 και Ματθ. κεφ. ΚΒ'. 37 — 
40). Ποια άλλα έθνη λοιπόν, αξιότιμοι κύριοι, έχουσι στενοτέ- 
ραν θρησκευτικήν συγγένειαν ή τά έθνη τά χριστιανικά και τδ 
έθνος τών ’Ιουδαίων; Ποιοι άλλοι δύνανται, έχοντες έξ ένδς και 
τοΰ αύτοΰ μαντείου τον αύτδν χρησμόν της αγάπης, νά πραγματο- 
ποιήσωσι την πρδς τδν Θεόν καί τδν πλησίον αγάπην, ή αύτοί 
οί αληθείς Χριστιανοί καί οί αληθείς Ιουδαίοι; Άλλά, καθά έκ 
τοΰ κοινοΰ της πατρίδος μου Ζακύνθου καθεκάστην έμπνέομαι καί 
καθά ή έπιστολή υμών μαρτυρεί, πολλά έσχάτως πρδς έπίτευξιν 
τού θεάρεστου τούτου σκοπού έγένοντο βήματα.

Τέλος, αξιότιμοι κύριοι, είμί πρόθυμος, άναδεχόμενος μετά 
σεβασμού την αΐτησίν σας, νά κηρύξω τδν θείον λόγον καί ένώ
πιον τής ίσραηλιτικής κοινότητρς, έάν μή τι κώλυμα άλλαχόθεν 
παρεμβληθή.

Δέξασθε την πρδς ύμάς καί δι’ ύμών πρδς άπασαν την ΐσραη- 
λιτικήν κοινότητα διαβεβαίωσιν της ειλικρινούς ύπολήψεώς μου, 

Ό κήρυξ τοΰ λόγου τού Θεού 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΑΤΑΣ.

(’Εκ τού ίταλιστί παρ’ ’Ισραηλιτών γραφομένου καί έν Κερκύρα 
έκδιδομένου περιοδικού « La famiglia Israelitica—ή Ίσραηλιτική 
ρίκογένεια».)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ.

Ή Παλαιστίνη έλαβε τδ δνομα τούτο άπδ τούς παλαιούς κα.- 
τοικους αύτής, τούς Φιλισταίους. Εις την Άγ, Γραφήν λέγεται 
γή Φιλισταιείμ, άλλ’ ύπδ τών Ελλήνων καί τών Ρωμαίων τδ 
δνομα τούτο τροποποιηθέν άπετέλεσε τδ «Παλαιστίνη.»

Ή Παλαιστίνη εινε μέρος τής Συρίας, εις τά παράλια δ’ αύ
τής ήσαν οί Φοίνικες.

Τδ πάλαι ή Παλαιστίνη έλέγετο γή Χαναάν μετά τήν εισβο
λήν δέ τών ’Ισραηλιτών ώνομάσθη γή ’Ισραήλ καί, έπειδή με
ταξύ δλων τών φυλών τού ’Ισραήλ έδέσποζεν ή τοΰ ’Ιούδα, έκλήθη 
καί γή ’Ιούδα ή Ίουδαία- έλαβε μάλιστα τδ δνομα αύτδ μετά 
τήν καταστροφήν τοΰ βασιλείου τοΰ ’Ισραήλ. Ό άπόστολος Παύ
λος εις μίαν τών επιστολών του ονομάζει αύτήν γήν τής έπαγ
γελίας, είς δέ τών προφητών άποκαλεί αύτήν γήν αγίαν καί τδ 
δνομα αύτ’ο έπεκράτησε παρά τοίς Εύρωπαίοις μάλιστα, οί όποιοι 
καλοΰσιν αύτήν Terra Santa.

Ή γή τής έπαγγελίας περιελάμβανεν ιδίως μόνον τήν εν
τεύθεν τοΰ Ίορδάνου χώραν. Άλλ’ ό Μωύσής, νικήσας τούς δύο 
βασιλείς τούς πέραν τού Ίορδάνου, τδν Σιών βασιλέα τών Άμορ- 
ραίων καί τδν "Ωγ βασιλέα τής Βασσάν, διένειμε τήν χώραν 
αύτήν εις δύο φυλάς καί ήμίσειαν, αιτινες έζήτησαν νά μένωσιν 
έκεϊ, διότι είχον παμπληθή ποίμνια. ’Εντεύθεν δέ άποκατεστάθη- 
σαν αί εννέα καί ή ήμίσεια. Εις τήν διανομήν τής χώρας δέν έ
λαβε μέρος ή φυλή τού Λευι, διότι ήτον έπιτετραμμένη τήν ύπη-· 

ρέσιαν τοΰ ναού- άντί δέ τοΰ ’Ιωσήφ έλαβον μέρος είς τής χώρας 
τήν διανομήν οί δύο υίοΐ αύτοΰ, οί ύπδ τοΰ ’Ιακώβ υίοθετηθέντες. 
Είς τούς Λευΐτας, έν οίς καί οί ιερείς, έδόθησαν πόλεις τινές. 
Έν άρχή ή Παλαιστίνη διηρέθη κατα φυλάς- έπειτα δμως έλαβε 
μεγαλειτέραν έκτασιν και τδ κράτος τών ’Ισραηλιτών έξηπλώθη 
ύπερδαλλόντως έπί Δαβίδ καί Σολομώντος.

Μετά τδν θάνατον τού Σολομώντος ή χώρα διηρέθη εις δύο βα
σίλεια- το τού ’Ισραήλ, τδ όποιον έμπεριείχε τάς δέκα φυλάς, καί 
τδ τοΰ Ιούδα, τδ όποιον περιελάμβανε τάς άλλας δύο- έπεκράτει 
δέ τδ τοΰ ’Ιούδα, διότι είχε κρατήσει τήν πρωτεύουσαν Ιερουσα
λήμ καί διότι είχε τδν ναόν, τδ κοινόν προσκύνημα δλων τών 
’Ιουδαίων. Μετά ταΰτα δμως, μετά τήν πτώσιν δηλ. καί τών δύω 
τούτων βασιλείων, ή χώρα διενεμήθη είς τέσσαρα μέρη, ών τά 
τρία, τά εντεύθεν τοΰ Ίορδάνου, είνε ή Γαλιλαίο, ή Σαμάρεια καί 
ή Ίουδαία- τδ δέ τέταρτον, τδ πέραν τοΰ Ίορδάνου, είνε ή 
Περαία.

Ή Παλαιστίνη εκτείνεται άπδ τής 31ης μέχρι τής 33ης μοί
ρας τοΰ βορείου πλάτους καί τής 30ης μέχρι τής 35ης μοίρας 
τοΰ άνατολικοΰ μήκους- περιλαμβάνει δέ ύπέρ τάς χιλίας τρια- 
κοσίας τετραγωνικός λεύγας. ’Εντεύθεν δήλον γίνεται, δτι ή έπι- 
σημότης τής Παλ. δέν συνίστατο εις τήν έκτασίν της, διότι ή 
χώρα εινε πάντη μικρά- μνείαν τούτου ποιείται καί δ άγιος Ιε
ρώνυμος, λέγων δτι φοβείται μήπως παραδώση είς τούς παρανό
μους εθνικούς τήν γήν τήν έπηγγελμένην, δηλ. τήν γήν τής 
έπαγγελίας, ήτις ένεκα τής σμικρότητός της δέν δύναται νά πα

ραβληθώ πρδς άλλας*  χώρας εύρείας καί μεγάλος. Ό Μωϋσής 
περιγράφει τήν Παλαιστίνην έν τω Δευτερονομίω., Κ. 11. έδάφ. 
10 καί 11- δτι δέ ή Παλαιστίνη είνε χώρα ορεινή μαρτυρεϊται 
ύπδ πολλών χωρίων τής Άγ. Γραφής, έν οίς γίνεται λόγος περί 
άναβάσεως καί καταβάσεως.

Πρδς βορράν τής χώρας ύπάρχει τδ δρος Λίβανος, τοΰ όποιου 
τδ δνομα έλληνιστί σημαίνει Λενκ'ον "Ορος. Οί Άραβες ποιηταί 
λέγουσιν δτι τδ δρος αύτδ φέρει έπί κεφαλής του τδν χειμώνα, 
έπί τδν ώμων του τ’ο έαρ, έν τοίς κόλποις του τδ φθινόπωρου, 
παρά δέ τούς πρόποδάς του δτι κοιμάται τδ θέρος. Έν ά'Αλοις 
λόγοις εις τδ 'δρος αύτδ κατά τά διάφορα ύψη εύρίσκει τις τάς 
διαφόρους τοΰ ένιαυτοϋ ώρας. Ό Λίβανος, δ διαχωρίζων τήν 
γήν Χαναάν άπδ τής Φοινίκης, συνίσταται έκ δύο σειρών όρέων, 
έκ τού Λιβάνου καί έκ τού Άντιλιβάνου- άλλ’ είς τήν ' Αγ. Γρα
φήν καί αί δύω σειραί αύτής Sv μόνον έχουσιν δνομα- π. χ. εις τδ 
ασμα τών ασμάτων Κεφ. 7ω § 5ω γίνεται λόγος περί τοΰ Λι
βάνου, άλλά τδ μέρος αύτδ τοΰ Λιβάνου βεβαίως εινε δ Άντι- 
λίβανος. Αί δύο τοΰ Λιβάνου σειραί, ήτοι ό κυρίως Λίβανος και 
δ Άντιλίβανος, περιλαμδάνουσι μεγάλην τινά και εύρείαν κοι
λάδα, κοίλην ύπδ τών έθνικών καλουμένην, ύπδ δέ τής Άγ. 
Γραφής κοιλάδα τοΰ Λιβάνου.

Είς τήν γήν τοΰ ’Ισραήλ εισέρχονται οί μεσημβρινοί κλάδοι 
τοΰ Λιβάνου, έξ ών εις, δ πρδς Άνατολ. τών πηγών τοΰ Ίορδά
νου ύπάρχων, ονομάζεται Έρμών, δ όποιος κατά τινα έπίσημον 
περιηγητήν τής Παλαιστίνης είνε ή ύψηλοτέρα κορυφή τοΰ Λι
βάνου- έπειδή δέ είνε πάντοτε χιονοσκέπαστος, ονομάζεται ύπδ 

τών Αράβων δρος χιόνος. Εντεύθεν τοΰ Ίορδάνου άλλος τις τοΰ 
Λιβάνου κλάδος έκτείνεταιΝ. Δυτικώς- δ κλάδος ούτός ονομάζεται 
δρος τοΰ Νεφθαλείμ (Ιησούς τού Ναυή, Κεφ. 20 § 7). Ίστάμενός 
τις πρδς Δυσμ. τοΰ Ίορδάνου καί έρχόμενος άπδ βορρά άπαντά 
Νοτιο-Δυτικ. τδ δρος Κάρμηλον, δπερ εισδύει εϊς τήν θάλασσαν 
-καί άποτελεϊ Sv άκρωτήριον κάτωθεν τής Πτολεμαΐδος- τδ ύψος 
τοΰ Καρμήλου είνε περί τάς 350 δργ. Τδ όνομά του σημαίνει 
ίτϋρ, φώς. Ό Κάρμηλος τω δντι είνε κατάφυτος, διό καί πολ- 
λάκις γίνεται λόγος είς τήν'Αγ. Γραφήν περί Καρμήλου πρδςάντί- 
θεσιν τής έρήμου. Τδ δρος αύτδ έχει πλήθος σπηλαίων καί δει— 
κνύουσι μέχρι τής σήμερον 
τδ ύπδ τοΰ προφήτου Ήλιου 
κατοικηθέν κατά δέ τήν 
παράδοσιν ύπήρχεν αύτοΰ καί 
μονή έπ’ όνόματι τοΰ προ
φήτου Ήλιού, κτισθείσα ύπό 
τίνος Καρμηλίτου κατά τδ 
1180, άλλά καταστραφεί- 
σα κατά τδ 1799, άφ’ ού 
τήν είχον μετασχηματίσει οί 
Γάλλοι είς νοσοκομείου τών 
ύπδ πανώλους πασχόντων.

Νοτιο-Άνατ. τοΰ Καρ
μήλου είς άπόστασιν 6—7 
λευγών ύπάρχει τδ δρος 
θαβώρ, δπερ ύπδ τών Ελ
λήνων ονομάζεται Ίταβή- 
ριον δρος. Κατά τινα νέοχ 
περιηγητήν τδ ύψος αύτοΰ 
είνε 1747 ποδών. Τδ Θα
βώρ είνε δρος κωνοειδές 
καί μεμονωμένονεΐς τήν κο
ρυφήν του ύπάρχει μικρόν 
οροπέδιον, έχον σχήμα ώοΰ 
καί περιφέρειαν ή μισείας 
λεύγης, αί πλευραί δ’ αύ
τοΰ βρίθουσι θάμνων τδ δ
ρος τοΰτο εινε περίφημου είς 
τήν Παλαιόν καίΝέαν Δια
θήκην, διότι δ μεν Βαράκ 
κατά διαταγήν τής Δεβόρ— 
ρας έπολέμησεν έπ’ αύτοΰ 
τδν Σισάραν, κατά δέ τ’ον 
"Αγιον Ιερώνυμον έπ’ αύτ·ΰ 
μετεμορφώθη ό Κύριος ή
μών Ιησούς Χριστός. (1) 

Δ. Α. Μ. Χαρικλής. 
(άκολουθεί).

Λάμπρος ΦωτιΜης.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ.

Έγεννήθη έν Ίωαννίνοις περί τδ 1750 καί έδιδάχθη έν τη 
πατρίδι τά έγκύκλια, καταρτισθείς ύστερον ύπδ Νεοφύτου Καυσο-

(1) Περί τού όρους Θαβώρ άνάγνωθι καί τομ. Α'. σελ. 773
•κΰ Μέντορος.

καλυβίτου. Πεπροικισμένος υπδ τής φύσεως μέ όξύνοιαν, μνήμην 
καί φιλοπονίαν, έπεδόθη είς τήν μελέτην είς δέ τά πλεονεκτή
ματα ταΰτα ιδίως δφείλεται ή εύρυμάθεια τοΰ άνδρός. Τω 1792 
προσκληθείς είς Βουκουρέστιον άνέλαδε τήν σχολαρχίαν τής έκεϊοε 
αύθεντικής Σχολής καί, έπί 13 έτη μετά μεγάλης φήμης ίιδά- 
ξας, άφηρπάσθη ύπδ τοΰ θανάτου πρδς μεγίστην ζημίαν τών γραμ
μάτων, μόλις τδ πεντηκοστόν πέμπτου άγων έτος τής ήλικίας 

(1805).
Διάφοροι έπλεξαν άντάξιον τοΰ πολυθρυλλήτου τούτου διδα

σκάλου τδν στέφανον. Είς τών μαθητών του έν άκρα μετριοφροσύνη 
λέγει τάδε περί τοΰ κλει
νού Λάμπρου. «Ήτον άν- 
» θρωπος μέ πολλήν εύ- 
» φυίαν, είς άκρου φιλό- 
» πονος, φιλομαθής καί φι- 
» λότιμος. Ειχεν ιδέας ίκα- 
» νάς μαθηματικής καί φυ- 
» σικής και τής τότε φι- 
» λοσοφίας- έξείχεν δμως 
» είς τήν μάθησιν τών'Ελ- 
» ληνικών καί παράξενου 
» είνε δτι έστάθη σχεδόν 
» αύτοδίδακτος- χωρίς ύπερ- 
» βολήν άπδ δλους τούς 
» προγενεστέρους του καί 
» συγχρόνους έκαταλάμβα- 
» νε καί παρέδιδε καλλί- 
» τερον τά Ελληνικά- δέν 
» περιωρίζετο δέ είς μό- 
» νον τδ γυμνόν καί ξηρόν 
» λεκτικόν μέρος, άλλ’ ή- 
» κουε καί τδ πραγματικόν. 
» Είς αύτδ έλάμβανε βοή
ν» θειαν τήν ιστορίαν, άρχαι- 
» ολογίαν τών παλαιών, 
» προσέτι τάς ξένος έκδό- 
» σεις τών 'Ελλήνων συγ- 
» γραφέων, ξένας γλώσσας 
» καί μάλιστα τήν λατινι- 
» κήν, εϊς τήν όποιαν, κα- 
» θώς δ ίδιος ώμολόγησε, 
» έχρεώστει τδ μεγαλείτε- 
» ρον μέρος τής παιδείας.. 
» ώς τόσον άν είς έκείνους 
» τούς καιρούς ύπήρχε φι- 
» λολόγος, αύτδς ήτο βέ- 
» 6αια· κανέν σύγγραμμα 
» τών παλαιών δέν τ’ον έ- 
» λάνθανε » (1).

"Ετερος δέ τά εξής: « άράμενος κλέος έπί σοφία, οιον ούδείς 
» πρδ αύτοΰ ή τών κατ’ αύτόν, καί μάλιστα τη ποιήσει τά πρώτα 
» φέρων, ώστε καί τών Ποιητών τοίς πάλαι αντεξετάζεσθαι, ειμή 
» τολμηρόν, ξυνέθετο ποιήματα παντοΐα, Ανακρεόντεια, λέγω, 
» Ήμιάμβεια, Ήρωελεγεία, Ήρωϊκά,Σαπφικά, Πινδαρικά, Τροχα- 
»ίκά, Έπίμικτα, Ίαμβεΐα, Πτερύγια, Βωμούς, Πελέκεις, Ώά?

(1) Λόγιος Ερμής, 1819, σελ. 486.
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»Σύριγγας, καί ώς έπος είπεϊν πάντα ποιήσεως είδη, της ποιη- 
» τιχής ιδέας καί στομβότητος ού κατόπιν απολειπόμενος. Μεθ- 
» ηρμήνευσε δέ τών δέκα ρητόρων τά σωζόμενα, τον Ηενοφώντα 
» άπ’ αρχής εις τέλος, 'Ηροδότου τάς Μούσας, Θουκυδίδου ξυγ- 
»γράφάς πέντε, Γρηγορίου λόγους καί Δίωνος τοΰ Χρυσοστόμου, 
»Πλουτάρχου τά πλείω καί τοΰ ευτράπελου Λουκιανού και τάς 
» τοΰ Συνεσίου έπιστολάς καί άλλα πολλά, απερ έπί τοΰ παρόν- 
»τος καταλέγειν, μήτιγε περιττόν. Πρόσθες δέ καί κριτικός 
»αυτού περί ταΰτα θεωρίας. Παρέφρασε δε Πίνδαρον καί τών 
» πεζών πολλούς. Ήρύσαντο δ’ έξ αύτοΰ ώς έκ πηγής πολυχεύ- 
» μονος τής αυτού σοφίας πολλοί μονονού καί τόν τών εκατόν ά- 
» ριθμδν ΰπερβάλλοντες, ούδενδς τών καθ’ ημάς σοφών 'ύστεροι, 
»ών τά συγγράμματα μάρτυρες· ούτος τοϊς προληπτικοϊς και 
» περί τόν πολύν τάραχον τών κανόνων τής Γραμματικής έπτο- 
» ημένοις πρώτος άντιταχθείς καί ώς άλλος Σόλων τούς περί 
» Γραμματικήν καί Ποιητικήν άντεισαγαγων νόμους τήν τέως 
» κεχερσωμένην καί υλομανήσασαν ύπό τής πολυκανόνου κατά- 
» ρας Ελλάδα φωνήν ές τό άρχαΐον έπανήγαγεν, άροτριώσας τό 
» λυπρόγαιον, καί γόνιμα καταόαλών τά σπέρματα» (1).

‘Ο Φωτιάδης όταν έπροτάθη ύπό Καταρτζή ή περί όμιλου— 
μένης γλώσσης συζήτησις, έδείχθη θιασώτης τού αρχαΐζοντας ύ
φους. Μετά δέ τήν δημοσίευσιν τών περί γλώσσης στοχασμών 
τού Κοραή έκλινε πρός τά ύπό τοΰ σοφού Χίου γνωματευθέντα, 
ειπών, ώς λέγεται, περί τού Κοραή « αύτός μόνος έγνώρισεν εϊς 
» ποιαν γλώσσαν πρέπει νά γράφωμεν καί νά λαλώμεν » (1). 
Διδάσκων ό κλεινός Λάμπρος άπεδείχθη πατήρ τών μαθητευομέ- 
νων, έξ ίσου αγαπών όλους, επιδοκιμάζω·» τούς έπιμελεστέρους 
καί διεγείρω·/ τήν φιλοτιμίαν τών φιλόπονων. Όλιγαρκώς ζών 
έχορήγει εις τούς ένδεεϊς τά πρός διατροφήν, ϊδίαις δαπάναις 
εις Εύρώπην άποστείλας πολλούς. Τοιούτος γενόμενος ύπό πάν
των έσέβετο καί ήγαπάτο ζών, Οανών δέ προεπέμθη εις τδν τά
φον μέ τά δάκρυα άπαρηγορήτων μαθητών καί φίλων.

Ούδέν τών άνω μνημονευόμενων συγγραμμάτων αύτοΰ έξεδόθη 
έκτος ένδς έπιγράμματος εϊς τάς έπιστολάς Συνεσίου τοΰ Κυρη- 
ναίου (1792), τεσσάρων έπιτυμδίων καί ένδς πτερυγίου, κατά τδ 
Σιμμίου τοΰ Ροδίου, εϊς Νεόφυτον Καυσοκαλυβίτην, καί μιας έ
πιστολής πρδς Κοσμαν τδν Μπαλάνον, καί ένδς έπιγράμματος 
εϊς Ύψηλάντην.

Κατά συμβουλήν, οδηγίαν καί διόρθωσιν τούτου έγράφησαν αί 
γραμματικαί τοΰ Κομμητά καί τού Νεοφύτου Δούκα.

ΤΑ ΠΥΡΕΙΑ.

Ούδόλως έφαντάζετο ό τών πυρείων έφευρετής ότι εντός τινων 
ετών τδ θειωμένον ξυλάριον αύτοΰ, καθιστάμενο·/ απαραίτητον εϊς 
τδν βίον τοΰ ανθρώπου, θά έλάμβανε διαστάσεις τοσούτω γιγαν- 
τιαίας καί ότι έν τών μεγαλειτέρων τοΰ κόσμου έθνών Οά έκέ--

(J) Λόγιος'Ερμής, 1811.—(2) Λόγιος'Ερμής, 1819. 

δ αίνε μυθώδη ποσά έκ μόνου τοΰ τοϊς πυρείοις έπιβληθέντος φόρου.

Πρδ ολίγων εισέτι έτών όπως άνάψωσι πΰρ μετεχειρίζοντο 
τρία τινά· tv τεμάχιον χάλυβος, ένα χάλικακαί τεμάχιον ΰσκας.

Έθετον έπί τής τοΰ χάλικος άκρας τήν ΰσκαν, έπλητταν αύτήν 
διά τοΰ χάλυβος, καί έκ τών έξερχομένων ούτω σπινθήρων ήνα- 
πτεν ή ϋσκα καί παρήγετο πΰρ.

Τούτο ήτο άπλοΰν, αλλά διήρκει πολύ.
Ούχ ήττον δ τρόπος ούτος τοΰ άνάπτειν πΰρ διήρκεσεν έπί 

πολύ και εισέτι μεταχειρίζονται αύτδν οί χωρικοί καί οί κυνηγοί.
Τω 1806 έφεδρον τά φωσφορικά πυρεϊα, ειτα δ’ έπήλθον τά’ 

χημικά, έκ μικρού ξύλου. Πρδς κατασκευήν αύτών έφευρέθησαν 
μηχαναί ί'να κόπτωσι τά ξύλα. Έν ,πρώτοις αί μηχαναί έκοπτον 
4—5000 πυρεϊα άνά πάσαν ωρχτ έπειδή όμως τούτο δέν ήρκει, 
έφευρέθησαν νέαι, κόπτουσαι 60,000 καθ’ έκάστην ώραν. Τούν- 
τεΰθεν ή τών πυρείων μεγίστη εύθηνία.

Ή τών πυρείων κατανάλωσις εινε άνυπολόγ.στος, άριθμου- 
μένη κατά διλιόνια. Ή κατανάλωσις αϋτη περισταλήσεται συνεπεία 
τοΰ φόρου, δνπροτίθεται ΐνα έπιβάλη νΰν ή Γαλλία εϊς τά πυ
ρεϊα ; ’Ίδωμεν ! (Έκ τοΰ Νεολόγου).

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΩΟΥ ΟΡΝΙΘΟΣ.

A. Κίλυφος.
Πριν ή θεωρήσωμεν τήν σύνθε ;ιν τοΰ κυρίως ώοΰ, θέλομεν έξε- 

ικάλυμμα ή τδ κέλυφος, ή φυσική
καί χημική σύστασις 

θαυμαστή. ‘Ο λευκός καί εΰθραυι 
στάμενος έξ ύλης ορυκτής. δέν

ίλιστα ένδιαφέρουσά καί 

δς ή κέλυφος, ό συνι- 
κύριον καί πυκνόν πε- 

^.ΜΑνμμκ του ωου, όπως φαίνεται, έπειδή εϊς δλα αύτοΰ τά 
μέρη εινε πλήρης μικρών οπών. Αί όπαί αύται εινε τ; 
κραί ώστε μέ γυμνούς δφθαλμούς δέν φαίνονται, άλλ’ 
μικροσκόπιον καθαρώς διακρίνονται. Τδ κέλυφος ύπό τδ 
σκόπιον φαίνεται ώς κόσκινον ή μάλλον ομοιάζει μέ εϊδό; 
τατρυπημένου χαρτιού. Διά τών οπών τούτων ή έξάτμι 
έν αύτώ ύγρών γίνεται άκαταπαύστως, δθεν καί πολύ έκ 

υπο το 
μικρο- 

: τι κα- 
σις τών

Χθ ήν γεννηθή με- 
χάνεται. Ή έξ- 

!ς ήνε θερμός*  οι’ ο

χρι τής καταναλώσεώς του 
άτμισις αύτη γίνεται μεγαλι 
καί εινε πολδ δυσκολώτερον νάπρομηθευθώμεν ώκ καλά έν καιρό» 
θέρους ή ένκαιρω χειμώνος. Έάν διά τίνος μέσου έμποδίσωμεν 
τήν έξάτμισιν, τδ ώδν έπί πολύν χρόνον διατηρείται εις καλήν καί 
ύγ.ά κατάστασιν. Εάν άλείψωμεν το κέλυφος μέ βερνίκιον ή 

> εις τήν τών ώών διατή- 
ίαν μεταχειριζόμεθα όπως 
νε διαλυτή εις ύδωρ μήτε

ύλη, 
άτμισιν, 

νά ύπόκηται εις μετατόπισιν

όμω:

αυτου τα μέρ- 
αλλά αρκετά

Έσωθεν τοΰ κελύφους καθ’ δλα 
λημένη μεμβράνα τις πολύ λεπτή, 
τήν άμβλεϊαν αύτοΰ άκραν άποσπωμίνη, σχηματίζει είδος μικρού 
σάκκου, πεπληρωμένου άέρος. Εις πρόσφατα ώά ό σάκκος ούτος 
νε ποΰώ μικρός, άλλα μεγεθύνεται καθ' όσον τδ ώδν μένε·...

Ο ΜΕΝΤΩΡ.

Όταν θραύσωμεν ύόν, ή μεμβράνα αϋτη μένει έπί τοΰ κελύφους, 
έπί τοΰ όποιου εινε κεκολλημένη, καί ένεκα τούτου έκλαμόάνεται 
ώς μέρος αύτοΰ, ένώ πραγματικώς δέν εινε.

Τδ κυρίως κέλυφος συνίσταται ώς έπί τδ πλεϊστον έκ γηίνων 
ούσιών έξ 100 αύτοΰ μερών τά 97 εινε ανθρακικόν άλας ή άν- 
θρακίας τιτάνου (Carbonate de chaux), τά δύο ουσία·, ζωικαί καί 
το έπίλοιπον 1 φωσφορικόν άλας ή φωσφορίας τιτάνου (phosphate 
de chaux) καί μαγνησίας. Τό ανθρακικόν άλας ή άνθρακίας τής 
τιτάνου (ασβέστου) εινε ή αύτή ούσία, έξ ής καί τά μαρμαροφόρα 
άσβεστοφόρα καί κρητιδοφόρα τής γής μας στρώματα συνίστανται. 
Εινε οξείδιον τιτάνου ήνωμένον μέ ανθρακικόν οξύ, τδ όποιον απο
τελεί σκληράν άδιάλυτον ορυκτήν ούσίαν, ήτις δέν φαίνεται δτι εινε 
μέρους τής τροφής τών πτηνών. Πόθεν λοιπόν ή ορνις προμηθεύε
ται τήν ύλην ταύτην, όπως περιβάλλη τδ ώόν τήςμέ τδ έξ αύτής 
κέλυφος; Έάν κλείσωμεν εϊς τι δωμάτιον πτηνά καί τρέφωμεν 
αύτά μόνον μέ σπόρους καθαρούς άπδ άμμου κόνιν, χώμα καί τά 
τοιαΰτα, έπί τινα καιρόν θέλουσι γεννά ώά έχοντα έντελές κέ
λυφος έκ τών αύτών τιτανωδών συνιστάμενον στοιχείων. Ό πε
ρίφημος χημικός Βωκελϊνος έκλεισεν όρνιθά τινα έπί δέκα ημέρας 
καί έτρεφεν αύτήν άποκλειστικώς μέ καθαρόν βρώμην. Έφαγεν 
7,474 κόκκους βάρους. Κατά τδ διάστημα τούτο τέσσαρα ώά 
έγεννήθησαν, τά κελύφη τών όποιων έζύγιζον 409 περίπου κόκ
κους· έκ τούτων οί 376 ήταν άνθρακίας τιτάνου, 17 1)2 φωσφο
ρίας τιτάνου καί 10 ίςος ή κόλλα. Άλλ’ έν τή βρώμη υπάρχει 
παρά πολύ ολίγος άνθρακίας τιτάνου· πόθεν λοιπόν οί 409 κόκ
κοι τής βραχώδους ύλης έλήφθησαν ; Ή άπάντησις εϊς τήν έρώ- 
τησιν ταύτην εισάγει εϊς τινα τών μάλλον περιέργων καί θαυ
μαστών φαινομένων έν τη χημική τών ζώων καί διαφωτίζει πολ
λάς λειτουργίας οργανικής ζωής, αϊτινες εις κοινήν διάνοιαν φαί
νονται εϊς ύψιστον βαθμόν παράδοξα και περίπλοκα. Το σώμα τοΰ 

πτηνού, ώς και τδ τού άνθρώπου, ούδέν έτερον εινε ή χημικόν 
έργαστήριον, άρκετδν νά μεταποιή σκληρός καί στερεός ούσίας 
εϊς έτέρας δλως άνομοίους· εις τήν βρώμην έμπεριέχεται φωσφο
ρίας τιτάνου και μεγάλη ποσότης σιλίγνιος- ό δέ στόμαχος καί 
τά παρ’ αύτώ όργανα τοΰ πτηνού έχουσι τήν δύναμιν νά άνα- 
λύωσιν ή χωρίζωσι τά μέρη τού φωσφορία καί νά ένώνωσι τδ δ- 
ξείδιον τής τιτάνου μετά τής σιλίγνιος, έκ τής όποιας ένώσεως ή 
συνθέσεως άποτελείται σιλιγνίας τιτάνορ». Ή νέα αϋτη ουσία άνα- 
λύεται πάλιν, ή όέ βάσις αύτής ένουμένη μετά άνθρακικου οξέος 
μεταποιείται εϊς άνθρακίαν τιτάνου. Τδ άνθρακικδν δξύ λαμβάνε- 
ται πιθανώς έκ τής άτμοσφαίρας· ή ’ίσως μάλλον άμέσως έκ τού 
αίματος. Αί χημικαί αύται μεταμορφώσεις σκληρών άνοργάνων 
σωμάτων πόσον εινε θαυμάσια·, καί μάλιστα άμα σκεφθώμεν ότι 
έκτελοΰνται έντ'ος λεπτών οργάνων άδυνάτου πτηνού ύπό τήν έπε- 
νέργειαν τής έν τώ ζώω θερμότητας καί τών ζωικών δυνάμεων! 
Παρουσιάζουσι σειράν άναλύσεων καί συνθέσεων, τάς όποιας εινε 
δυσκολώτατον νά μιμηθή τις έν τώ χημείω. Έν τω προμνημονευ- 
θέντι παραδείγματι ή πειράματι ή ποσότης τών γεωδών ούσιών 
ήτο μεγαλειτέρα εις τά ώά, παρ’ οση έμπεριείχετο εϊς τήν ύπό 
τής όρνιθος άναλυθεϊσαν τροφήν. Τούτο φαίνεται παράδοξον, καί 
μόνον όταν ύποθέσωμεν δτι τά πτηνά, ώς καί τά ζώα, έχουσι τήν
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δύναμιν έν καιρώ άνάγκης νά λαμβάνωσιν έκ τοΰ ίδιου σώματος 
τήν πρδς έκτέλεσιν άπαραιτητου λετουργίας ύλην έξηγεϊται.

Τδ κέλυφος κοινού ώοΰ όρνιθος ζυγίζει 106 περίπου κόκκους 
καί τούτο εινε τδ άνόργανον αύτοΰ μέρος. Έάν δέ όρνις τις γεννά 
100 ώά τδ έτος, παράγει 22 περίπου ούγκίας σχεδόν καθαρού 
άνθρακίου τιτάνου κατά τδ χρονικόν τούτο διάστημα, ποσότητα ικα
νήν νά προμηθεύση τόσην κρητίδα ή κιμ.ωλίαν (τεπεσίρι), οση έξαρ- 
κεΐ μετρίως μεταχειριζομένη έπί δώδεκα μήνας !

Έάν γεωργός τις έχη 100 όρνιθας, αύται παράγουσιν έν δια- 
στήματι ένδς έτους 137 περίπου λίτρας κιμωλίας έντδς τών κελυ- 
φών καί δμως ούτε μία λίτρα ή ίσως ούτε μία ούγκία ύλης 
τοιαύτης άπαντάται καθ’ δλην τήν περιφέρειαν έντδς τής όποιας 
βόσκονται. Ή ύλη αϋτη έμπεριέχεται έντδς τής τροφής τήν όποιαν 
αυται τρώγουσι, καί τής άμμου τών λιθαρίων, τού πηλού κλπ. 
τά όποια τά πτηνά άδιακόπως έκ τής γής καταπίνουσι. Τδ έν
στικτον οδηγεί αύτά εις τήν λήψιν τών μή θρεπτικών καί οχλη
ρών φαινομένων τούτων ούσιών, αί όποϊαι καταπίνονται μετά τής 
αύτής προθυμίας καί εύκολίας όπως καί τά γεννήματα ή έν
τομα. Έάν αί όρνιθες περιορισθώσιν έντδς μερών μικρών, εινε 
φανερόν ότι ό παράγων ώά μηχανισμός δέν δύναται νά ένεργή 
έπίν πολύν χρόνον, έκτος άν αί πρδς σχηματισμόν τών κελυφων 
χρειαζόμεναι ϋλαι χορηγούνται άφθόνως.

(Έκ τοΰ Άς. τής Ανατολής).

Ο ΤΑΡΤΑΡ02

Διά τοΰ ονόματος τούτου ώνόμαζον οί παλαιοί τδν κάτω κό
σμον έν γένει, όστις έκειτο εϊς τδ κέντρον τής γής έχων ϊδιον 
ήλιον καί ϊδιον ούρανόν κατ’άλλους δέ, ώνόμαζον τήν χαλκίνην 
φυλακήν τών Τιτάνων, ήτις ήτο τρις σκοτεινοτέρα τής νυκτδς καί 

έκειτο εϊς τά πέρατα τής γής.
Ό Τάρταρος διηρεϊτο εις δύο μέρη: εϊς τδν ιδίως Τάρταρον, 

οπού έφέροντο αί ψυχαί τών άσεόών, τών πονηρών ώς ό Σίσυφος, 
τών φονέων ώς ό Ίξίων καί αί Δαναΐδες, καί άλλων τοισύτων 
κακούργων—καί εις τά Ήλύσια πεδία, όπου ήρχοντο μετά θά
νατον αϊ ψυχαί τών ευσεβών, τών χυσάντων τδ αιμα αύτών υπέρ 
πατρίδος, τών άγνών ιερέων, τών έναρέτων ποιητών, τών έφευρε- 
τών τών τεχνών, καί τέλος αί ψυχαί έκείνων, οϊτινες διά τάς ένα- 
ρέτους αύτών πράξεις κατέλιπον μνήμην αθάνατον.

Ή εϊς τδν Τάρταρον είσοδος διά διαφόρων μερών έγίνετο· οιον, 
διά σπηλαίου κειμένου πλησίον τής λίμνης Άόρνου(Ι), κατάφυτου 
άπ'ο θάμνους— διά τίνος έν τω Ταινάρω, άκρωτηρίω τής Λακω
νικής, κειμένου σπηλαίου, δι’ ού κατέβη ή ψυχή, κατά παραγγε
λίαν τής ’Αφροδίτης, εϊς τήν Περσεφόνην, διά νά λάβη τήν Πυ
ξίδα—διά τής Άχερουσίας λίμνης—διά τοΰ έν ’Αττική Κολω- 
νού καί διά διαφόρων άλλων μερών κατά δέ τδν Όμηρον ει- 
χεν είσοδον καί προαύλιον εϊς τά απώτατα τοΰ ’Ωκεανού, οπού 
ό ήλιος ούδεμίαν έρριπτεν άκτϊνα.

(1) Λίμνη τις έν Καμπανία, άναδίδουσα δηλητηριώδεις ανα
θυμιάσεις, αϊτινες έθανάτοναν τά υπερπετώμενα αύτήν όρνεα (όθεν 
ή έτυμολ. [ά, όρν.ς] τού ονόματος της), Laco d'Avcrno.
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*0 καταχθόνιος ουτος τόπος διεβρίχετο ύπδ τεσσάρων ποτα
μών : τής Στυγός, τά ύδατα τής οποίας έθεωροΰντο δηλητηριώδη 
και εϊς τά όποια ώμνυον οί θεοί τδν ίερώτερον αύτών δρκον, τδν 
όποιον ώφειλον νά κρατώσιν αυστηρότατα, επειδή δ επίορκος έξω- 
ρίζετο τοΰ Όλυμπου έπ'ι §ν έτος καί μόλις μετά τδ διάστημα 
τοΰτο καί μετά αΰστηράς δοκιμασίας έγίνετο πάλιν δεκτός —τοΰ 
Άχέρωντος, τοΰ όποιου τά ΰδατα δ Ζευς κατέστησε πικρά ώς 
χολήν, διότι έδροϊίσθησαν δι’ αύτών οί Γίγαντες· εις αύτδν δ γέ
ρων Χάρων έπόρθμευε διά τοΰ σεσαθρωμένου αύτοΰ σκαφιδιού, 
λαμβάνων ώς πορθμεία ένα οβολόν, τιθέμενου εις τδ στόμα τοΰ 
Ίάποθανόντος ύπδ τών συγγενών αύτοΰ— τοΰ Κωκυτοΰ, δστις ύπδ 
μεν τών ποιητών λέγεται δτι έγεννήθη έκ τών δακρύων τών τε- 
θνεώτων, ύπό δέ τοΰ μύθου πλάττεται υιός τής Στυγός και τοΰ 
Φλεγέθοντος—καί τοΰ Φλεγέθοντος ή Πυριφλεγέθοντος, δστις ήτο 
ποταμός πυρώδης, καίων κατά φλόγας κυανάς, διά τδ όποιον έλαβε 
και τδ όνομα τοΰτο ΙΊυριφλίγέθωι.

Παρά την όχθην τών ποταμών τούτων καί εντός σπηλαίου κα- 
τώκει ό Κέρβερος, κατ’άλλους μέν τρικέφαλος, κατ’ άλλους δέ 

πεντηκοντακέφαλος κύων, υί'ος τοΰ Τυφώνος καί τής Έχίδνης. 
Έργον τούτου ήτο τ'ο νά φυλάττη την είσοδον, κολακεύων μέν τούς 
εισερχομένους, κατασπαράττων δέ ανηλεώς τούς έξερχομένους. 
Άλληγορεϊται δ Κέρβερος εις φοβερόν δράκοντα διατρίβοντα έν 
σπηλαίω τινί τοΰ Ταινάρου, όπόθεν, ώς άνωτέρω έλέχθη, ένόμι- 
ζον οί αρχαίοι δτι ήτο ή εις Τάρταρον είσοδος.

Διάφοροι ποιναι έπεβάλλοντο εϊς τούς έν Ταρτάρω· οΐον αί Δα
ναΐδες ήσαν καταδικασμέναι, διά τδν φόνον τών έαυτών συζύγων, 
νά άντλώσιν ύδωρ εις τετρημένον πίθον—ό Σίσυφος, διά την ά- 
πάνθρωπον αύτοΰ συνήθειαν νά βασανίζη τους οδοιπόρους, ήτο 
καταδικασμένος νά.κυλίη παμμεγέθη λίθον έπί ύψηλοΰ όρους—■ 
ό Ιςιων, δια τδν φόνον τοΰ πενθεροΰ του Ήσιο/έως, ήτο καταδικα
σμένος νά περιστρέφηται αιωνίως έπί τίνος τροχοΰ —ό Τάνταλος 
κατεδικάσθη να μη δύναται νά πίη ύδωρ, έν ω έκειτο έντός λί
μνης μέχρι τοΰ γενείου, διά τήν άπάτην, ήν έπεχείρησε νά κάμη 
εις τους θεούς, και άλλοι έπασχον άλλα άναλόγως τών έγκλη— 
μάτων αύτών.

Μακράν τοΰ τόπου τούτου καί εις τδ δυτικόν πέρας τής γής ή
σαν τά Ήλύσια πεδία, τόπος κατάφυτος, εϊς τδν όποιον διά παν
τός εδασίλευε τερπνότατου έαρ. Εις αύτά διέτριβον αί ψυχαί τών 
δικαίων καί έναρέτων άνδρών, άπολαμβάνουσαι πάσαν ηδονήν κα| 
μακαριότητα καί ζώσαι γ,ατά τδν αύτδν τρόπον, καθ’ δν καί έπί 
γής έζων. Τινές συγχέουν πρ'ος τά Ήλύσια πεδία καί τάς νήσους 
τών Μακάρων, τών όποιων έβασίλευεν ό Κρόνος, έχων ύπδ τδ 
σκήπτρόν του τδν χρυσοΰν αιώνα. Ούδεμία δέ ψυχή έτόλμα νά 
άπέλθη ούτε εις τ'ον Τάρταρον ούτε εις τά Ήλύσια πεδία, έάν 
πρώτον άμα άποβάσα τοΰ πλοιαρίου τοΰ Χάρωνος δέν παρουσιά- 
ζετο εϊς τούς τρεις ύπάρχους καί δικαστάς τοΰ Πλούτωνος, Μίνωα, 
Ραδάμανθυν και Αιακόν, δτε, κριθεΐσα ύπ’ αύτών, έλάμδανε τήν 
άνήκουσαν αμοιβήν τών ών έπί γής είργάσατο.

Σ. Ε ύ. Στεφάνου
[(μαθητής τής γ'. τάξ. τοΰ Γυμνασίου ’Αθηνών)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Τδν χαρακτήρα τοΰ Σωτήρος Ίησοΰ Χριστού περιγράφουσα. 

’Εστάλη Λατινιστί παρά Πιλάτου Αεντούλου, διοικητοΰ Βωμαίων 
έν Ίουδαία· εύρέθη δέ μεταξύ τών χειρογράφων τοΰ Βατικανού, 
έν Ρώμη.

Ένταΰθα, έν τή Ίουδαία, εύρίσκεται ήδη τις άνθρωπος μεγά
λων αρετών κάτοχος καί ονομάζει εαυτόν Ίησοΰν Χριστόν. Οί 
μέν άλλοι ξένοι νομίζουσιν αύτδν προφήτην, οί δέ οπαδοί αύτοΰ 
τιμώσιν ώς υιόν τοΰ ’Αθανάτου βεοΰ. ’Εγείρει νεκρούς, θεραπεύει 
πάσας τάς ασθένειας διά λόγου μόνον καί διά τής έπιθέσεως τών 
χειρών, εΐνε μέγας τ'ο σώμα καί εύσχημος, τδ πρόσωπόν έχει 
ιλαρόν καί σεμνοπρεπές, τήν δέ κόμην καταβαίνουσαν μέχρι τών 
ώμων εϊς πλοκάμους ελικοειδεϊς καί έπί τοΰ μετώπου διηρημέ- 
νην, τδ δέ χρώμα αύτής τοιοΰτον, όποϊον δύσκολον νά περιγραφή· 
τδ .μέτωπόν του εΐνε μακρδν καί όμαλόν, αί παρειαί χαριτόρυθμοι· 
ή ρίς καί τδ στόμα σύμμετρα, τά γένεια δασέα καί διηρημένα, 
τδ χρώμα τής κόμης έχοντα καί μάκρος ενός δακτύλου, τάόμ- 
ματα ζωηρότατα, έλέγχει κοσμίως καί προτρέπει ίλαρώς. Οί λό
γοι του πλήρεις χαρίτων και τά έργα αϊδέειμα. Ποτέ δέν τ'ον 
εΐδέ τις γελώντα, πολλάκις δέ κλαίοντα. Ή μετριότης καί ή 
σύνεσις αύτοΰ έξαίρετοι καί τέλος εΐνε άνθρωπος, δστις διά τής 
εντελούς αύτοΰ ώραιότητος καί τών θείων τελειοτήτων ύπερβαίνετ 
πάντα άνθρωπον.

Ή αντιγραφή έγένετο έκ τής Βιβλιοθήκης τής έν Βιέννη Βα
σιλικής (1).

Συνέντευςίς τών ‘’Ηγεμόνων τής Βρχσίλίας
μετά

τής Κυρίας Δώρας Ίστριάδος.

Οί λόγιοι ήγεμόνες ούδόλως έσπάνιζον κατά τ'ον ΙΗ'. αιώνα. 
Αικατερίνη ή Β'. ήτο ίσως τδ μάλλον πεπαιδευμένο·? άτομον τοΰ 
εύρέος κράτους αύτής. Φριδερϊκος ό Β'. κατελογίσθη έν τοϊς συγ- 
γραφεΰσιν. Ό μέγας δούξ τής Τοσκάνης Λεοπόλδος Α'. έπρο- 
στάτευε μετά ζήλου τά γράμματα καί ό Φίλιππος δούξ τής Αύ- 
ρηλίας, δ άντιβασιλεύσας έν Γαλλία έπί τής άνηλικιότητος Λου
δοβίκου τοΰ ΙΕ’., έκαλλιέργει έπιτυχώς τήν χημείαν.

Κατά τάς ημέρας ήμών πολλοΰ γε καί δει νά έχωσιν ούτως 
τά πράγματα καί, άν ό ΙΣΓ. αιών καί δ ΙΖ'. ώνομάσθησαν αι
ώνες Λέοντος τοΰ Γ. καί Λουδοβίκου τοΰ ΙΔ'., τά μάλιστά τις 
θά έδυσκολεύετο νά δώση τδ όνομα Εύρωπαίου τινός μονάρχου εις 
τον αιώνα τών τηλεβόλων τού Krupp καί τών πυροβόλων τοΰ 
Chassepot.

(1). Η έπιστολή αύτη έπεδόθη ήμϊν έν Κωνσταντινουπόλει 
παρά τίνος, διαβεδαιώσαντος ήμάς δτι είχε λάβει αύτήν παρά φί
λου του, δστις ύπήρξεν ό άμεσος ταύτης άντιγραφεύς.

Δ Α. Μ.Χ·

Έν ’Αμερική δμως φαίνεται ότι οί άνθρωποι σκέπτονται πολύ 
διαφόρως ώς πρδς τάς ιδιότητας, αίτινες όφείλουσι νά κοσμώσι τδν 
ήγεμόνσ. Τω όντι ό Δον Πέτρος Β'. τής Άρκαντάλας, δστις κυ
βερνά τήν μεγαλειτέραν τών επικρατειών τής Ν. ’Αμερικής, τήν 
απέραντο·? αυτοκρατορίαν τής Βραζιλίας, έδειξε κατά τήν περιή- 
γησιν, ήν έσχάτως έκαμε·? έν τη Δύσει, ότι έπροτίμα πάντοτε πολύ 
πλειότερον τήν έπιστήμην καί τά γράμματα, ή τάς άνθρωπο- 
κτόνους έφευρέσεις, έφ’ αίς οί τής Εύρώπης ήγεμόνες τοσοΰτον 

σεμνύνονται.
Μόλις λ. χ. άφ·.— 

χθείς εις Φλωρεντίαν 
δ αύτοκράτωρ, χωρίς 
ποσώς νά φροντίση 
περί τής νέας όμοιο- 
μόρφου ενδυμασίας 
(uniforme), ήτις άρ- 
τίως έδόθη εϊς τδν 
ιταλικόν στρατόν, μή
τε περί του πυροβό
λου, τ'ο όποιον προτι
μά ή τής ’Ιταλίας 
κυβέρνησις, ήθέλησεν 
αύτός τε καί ή αύτο- 
κράτειρα νά λάβωσι 
συνέντευξιν μετά τής 
συγγραφέως, ήτις έν- 
ταύτω έσπούδασε τήν 
’Ανατολήν καί τήν 
Δύσιν καί τής όποιας 
τά συγγράμματα, ώς 
βεβαιοΰσίν αί άμερι- 
κανικαί εφημερίδες, 
άναγινώσκονται έν τε 
τη Νέα Ύόρκη καί 
έν τη Βοστώνι, έν τε 
τώ Ρίω Ίανεΐρω καί 
έν τη Βασιγκτώνι.

Ό Δον Πέτρος Β'. 
ούχί μόνον γινώσκει 
άριστα τήν 'Ελληνι
κήν, εύχερέστατα με
ταφράζω·? τά έλλη- 
νικά κείμενα, άλλ’ 
άσχολεϊται μέ τρόπον 
δλως ίδιάζοντα περί 
τοΰ καλλίτερου τής 
προφοράς τής γλώσ- 
σης ταύτης συστήμα
τος. Πεπεισμένος δέ 
δτι ή γλώσσα ήμών 
προώρισται ΐνα κα- 
τασταθή καί αύθις ή 
παγκόσμιος γλώσσα τοΰ σΟφοΰ κόσμου, πιστεύει οτι εινε καιρός 
ήδη ν’ άποσκορακισθή ή πλημμελής προφορά ή παρά τοΰ Ερά
σμου είσαχθεϊσα εις τά σχολεία τής Δύσίως. Η ριζική αυτή με- 
ταρρύθμισις τω φαίνεται τοσούτω μάλλον κατεπειγουσα, ώστε 
έλεγε μειδιών δτι ένεκα τής περί τήν έρασμικήν προφοράν έξεως 
εΐνε δύσκολον άκόμη καί εϊς έκείνους, οΐτινες ώς αύτός τήν θε- 
ωροΰσι χειριστήν, νά τήν άποσκορακίσωσιν έντελώς.

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Γ. Τεΰχ. ΚΗ'.).

Ό Δ'ον Πέτρος Β'. τής Άρκαντάλας, αύτοκράτωρ 
τή, Βραζιλία,.

*Αν περιστάσεις ανεξάρτητοι τής θελήσεώς του (ήγεμών το
σοΰτον εύσυνειδήτως συνταγματικός, ώς ό Δον Πέτρος Β'., οφεί
λει νά σκέπτηται περί πλείστων όσων πραγμάτων) δέν τω επί

τρεψαν νά έπισκεφθή τήν Ελλάδα, έννοει εν τουτοις το μεγα 
ενδιαφέρον <οΰ ταξεϊδίίυ τούτου και εμακάρισε ΐην συγγραφέα 
τών εις Ρούμιλη*  χηι Μωρίαν ιχδοομώ^ ήτις ήδυνήθη νά τδ 
κάμη καί νά τδ διήγηθη· Ή ν··>?!·Χ Δώρα Ίστριάς τώ πα- 
ρετήρησεν ότι άν καί διά πολλούς λόγους λυπεΐται καιρίως διότι 
μονάρχης τοσοΰτον λόγιος και τοσοΰτον φιλελεύθερος δεν ηου— 

νήθη νά ΐδή τάς ’Α
θήνας, τήν Σπάρτην 
‘καί άλλας πόλεις, αί 
όποια! κατέχουσί το
σοΰτον έπίσημον Οέσιν 
< -Λ t » t ’ * *εν τη ιστορία, η ΞΛΛη- 
νιζή φιλολογία έν τού
το ις εινε τοσοΰτον α
νεξάρτητος της γ/ώ- 
σεως τών τόπων ηαι 5 
/αραζτηρ αύτής εινε 
τοσοΰτον παγ/.όσμιος, 
ώστε ούδέν ταξείδιον 
απαιτείται δπως τις 
αύτήν ζαλώς έννοήση. 
‘Ο Όμηρος, προσ- 
έθεσεν ή κ. Δώρα Ί- 
στρίάς^ έΐνε ποιητής 
ό όποιος έκφράζει αι
σθήματα τοσοΰτον κα
τά βάθος ανθρώπινα, 
ώστε εΐνε καταληπτός 
έντελώς πανταχοΰ. Ό 
αύτοκράτωρ άπήντη- 
σεν οτι το προνόμιον 
■ίοΰτο φαίνεται τώ όντι 
μοναδικόν, διότι τον 
Δάντην,τ’ον όποϊον έ- 
παξίως θαυμάζει, εν
νοεί πολύ κάλλιον ά
φ’ ότου είδε τούς τό
πους, οΐτινες εΐχον χο 
ρηγήσει εις τδν συνά
μα καί ΰψηλδν καί 
σκοτεινόν συγγραφέα 
τής θείας κωμωδίας 
αδιάλειπτους ύπαινιγ- 
μί5’

Ή αύτοκράτειρα έ- 
φάνη ιδιαζόντως έν- 
διαφερομένη ύπέρ τοΰ 
συγγράμματος, τδ ο
ποίον ή κυρία Δώρα

Ίστριάς έδημοσίευσε διάτάς έν τη ’Ανατολή γυναίκας, καί ύπέρ τών 
δραματικών συμβάντων τών προγόνων αύτής. Ή κόρη αύτη τών 
Βουρβόνων, άκούουσατδντρα^'ΐκ'ον θάνατον τών Γκίκα Αλεξάνδρου 
καί Γρηγορίου, ήδύνατο νά εϊπη ότι αί αιμοχαρείς τάσεις τών δεσποτών 
δέν εΐνε ήττον έπίφοβοι ή αί παραφοραί τών όχλων καί δτι, προ- 
κειμένου περί καταστροφών άνηκούστων, ή ’Ανατολή ούδόλως υ
πολείπεται τής Δύσεως.
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Ό χαθρέπτης είς δν πρέπει νά άποβλέπη πας ό 
φέρων το ιερόν δνομα « Ίερεύς ».

Ό Ίερεύς ό καλός, καθδ κληρικός, 3 έστιν ουτινος κλήρος καί 
μερίς εΐνε ό θεός, δπως γίνη άξιος οΰπερ φέρει Ιερού ονόματος, 
φρονεί τά ουράνια, φρονεί τά αιώνια καί ουδέποτε τά επίγεια καί 
φθαρτά. 'Ως φρονών δετά τοΰ θεοΰ, εΐνε καί ένθερμος φίλος τής 

προσευχής. Εις τήν προσευχήν, τήν άνύψωσιν τοΰ πνεύματος και τής 
διανοίας είς τον θεόν, καί τήν μετά τοΰ θεοΰ διηνεκή όμιλίαν ύφί- 
σταται άπας δ εσωτερικός αύτοΰ βίος. Δέν άναγινώσκει τούς 
ψαλμούς καί τάς εύχάς απλώς, άλλ’ αισθάνεται δ,τι δ ποιητής 
του ψαλμοΰ ήσθάνετο-τό πνεύμα τοΰ ψαλμοΰ πνέει καί ενεργεί έν αύ- 
τώ·ούδέποτε τά μέν χείλη αύτοΰ λαλοΰσιν, ή δέ καρδία μένει άλα
λος, διότι γινώσκει κάλλιστα, δτι δ κρότος τών χειλέων χωρίς τής 
λαλιάς τής καρδίας ούδέν ωφελεί καί δτι κυρίως μόνον ή πρδς 
θεόν πάλλουσα καί έν θεω ζώσα καί κινουμένη καρδία εΐνε ή αλη
θώς καί γνησίως προσευχομένη.Ίνα δ’ άποβή δραςικώτερος είς τήν 
τών αδελφών αύτοΰ σωτηρίαν καί διά τής γνώσεως καί μαθήσεως, 
αγαπά ώς προσφιλέστατον αΰτω έργον τήν μελέτην, ούδεμιάς κατα
φρονεί άνθρωπίνης έπιςήμης, άφ’ής δύναται νά φωτισθή· μανθάνει δσα 
μέλλει νά διδάξη, άπανθίζων αύτά έκ τών Ιερών Γραφών· «γινώσκει 
ά άναγινώσκει » καί δίδει νά έννοήσωσιν εύχερώς καί οί άλλοι· 
παιδεύεται ΐνα παιδεύση άλλους έν παιδεία καί νουθεσία Κυρίου, 
καί ή θεία Γραφή εΐνε τδ έγχειρίδιον αύτοΰ. ’Εν τω βίω [αύτοΰ 

κυριεύει δ έμψυχος νόμος, ή άγάπη. Επειδή δέ φρονεί τά ούρά- 
νια, ούδέν έχει φρόνημα υπέρ τών έπιγείων αγαθών. Γνωρίζει κα
λώς δτι ή ίερωσύνη δέν εΐνε στρατεία έν ή υπηρετεί τις άντί μί- 
σθοΰ, δτι δ Ιερατικός βίος δέν εΐνε έπάγγελμα καπήλου, έν ω 
σπουδάζει τις νά κερδήση καί νά πλουτήση. ‘Ο ίερεύς δ καλός 
δέν προεχειρίσθη ινα ιερουργή χάριν τοΰ «μαμωνά»· δέν βλέπε; 
είς τάς χείρας άλλ’ είς τάς χρείας τών προσερχομένων αύτώ· 
δέν καταφρονεί τοΰ λαοΰ, άλλ’ όδηγεί αύτδν καί διδάσκει- έπικο- 
δομεϊ τήν jou πλησίον άγάπην· δέν καταθλίβει τούς πτωχούς, 
άλλ’ άνακουφίζει αύτούς· δέν κολακεύει τούς πλουσίους· δέν λεη
λατεί τήν έκκλησίαν, άλλ' έπισκευάζει αύτήν δ ζήλος τοΰ οί
κου τοΰ θεοΰ κατατρώγει αύτδν πάσας τάς ήμέρας τής ζωής του· 
δέν έκκενοϊ τά βαλάντια, άλλ’ άναψύχει καί άναπαύει τά πνεύματα· 
άείποτε εύλαβής τοΰ θυσιαστηρίου λειτουργός, παρίσταται μετά 
συγκινήσεως καί κλονισμού ψυχής ένώπιον τοΰ μεγάλου καί ά- 
καταλήπτου μυστηρίου, «πάσαν τήν βιωτικήν άποθέμενος μέριμναν» 
καί έστώς μετά φόβου καί τρόμου έν πνεύματι ζώσης πίστεως καί 
κατανύξεως καί διακρινόμενος διά τών αγίων χαρακτηριστικών τής 
εύσεβείας καί καθαριότητος. ’Ιδού τδ λαμπρόν κάτοπτρον, εις δ 
πρέπει νά άτενίζη πας δ φέρων τδ ιερόν δνομα « λειτουργός τοΰ 
Ύψίστου». Ιδού δ κανών, καθ’ δν δει πολιτεύεσθαι πάντας, καί 
ή σπάρτος (σχοινίον), προς ήν τόν λίθον τής πνευματικής αύτών ά- 
γωγής δει ά γ ε ι ν.

Δ. Α, Μ. Χαρικλής.

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΝ.

Helas · il cst passe peut-dtre sans retour 
L'heureux temps oil mon cceur voyait avec tristesse 

la fuite des beaux jours.
Charles Didier.

I.
Ήν φθινοπώρου σκυθρωπή καί σύνοφρυς ήμέρα· 
τόν πένθιμου μανδύαν της ένδύετο ή φύσις, 
μελαγχολίας δ’ έστεφον νεφέλαι τόν αιθέρα· 
τήν καλλονήν τής φύσεως κατέβαλλεν ή δύσις....

Τούς θησαυρούς τοΰ έαρος, τήν χλόην καί τά άνθη, 
σ’τούς ζοφερούς κευθμώνας της ή γή τά εΐχε κρύψει· 
δ Φοίβος δέ τήν στέρησιν αύτών ώς νά ήσθάνθη, 
άκτίνας έρριπτεν ώχράς έπί τής γής έν θλίψει.
Είς δένδρον δ’ υποκείμενος ψυχορραγούν κ’ έκπνεου 
τήν φύσιν έγώ έβλεπον μέ λυπηρόν τό βλέμμα· 
τδ δάσος δ’, δπερ ήκμαζε καί τόσον ήν ώραΐον, 

έφόρει τήν ώχρότητα ώσπερ θανάτου στέμμα.

Ένθεν τά φύλλα έπιπτον ωχρά καί μαραμμένα 
καί πίπτοντα έξέπεμπον θροΰν θλιβερόν ώς θρήνον, 
ένθεν τά δένδρα ισταντο, γυμνά καί τεθλιμμένα, 
ώς νά έπένθουν γοερώς τδν θάνατον εκείνων.

Σ’τά δάση δ’ έκυρίευε σιγή βαθεία μόνον 
μόνον δ’ έτάραττεν αύτήν δ άνεμος συρίζων 
ήκούοντο δ’ άντί τερπνών ασμάτων άηδόνων 
δ τών πιπτόντων φύλλων θροΰς κι’ δ ρύαξ κελαρύζων,

Έτι ήκούοντο πτηνών αί οίμωγαί κ’ θρήνοι- 
μετέβαινον είς έτερον κλίμα αί χελιδόνες, 
είς φωλεάς κατέφευγον οί τέττιγες, οί σπίνοι, 
κορυδαλοί κ’ αί άοιδοί τοΰ πλάστου άηδόνες.

Τοΰ Φθινοπώρου δ ψυχρός άήρ σφοδρώς συρίζων 
άφήρει πάν τδ λείψανον τοΰ έαρος καί θέρους, 
πάν λείψανον τών καλλονών τής φύσεως, κομίζων 
ώχρότητά τε μαρασμόν, ψύχος τ’ έξ άλλου μέρους,

II.
Έκεϊθεν τότε έγερθεΐς έκίνησα ρεμβάζων, 
πρός δρΰν τινα δ’, έαρινόν έταϊρον, διηυθύνθην, 
ύφ’ ήν παϊς ών μοί ήρεσκε νά κάθημ’ ήσυχάζων, 
^οσάκις, ώ! ύπδ αύτήν τδ έαρ κατεκλίνθην.

Ποσάκις μέ τά φύλλα της μ’έκάλυψεν έκείνη, 
εις τάς άγκάλας ύπ’ αύτήν δτ’ ήμην τοΰ Μορφέως, 
έφ’ ής ήδέως ψάλλοντες οί τέττιγες, οί σπίνοι, 
γλυκά μέ ένανούριζαν (ώ! τί καιρός ώραίος.)

Ποσάκις νέος έτι ών, δτε τά φύλλα θάλλουν, 
ύπδ τήν δρΰν καθήμενος ήδέως έτερπόμην 
κ’ έθαύμαζον πώς τόν αύλον έντέχνως βοσκοί ψάλλουν' 
όπόσην δέ ήδύτητα ώ 1 τότε ήσθανέμην.

Ποσάκις νέος έτι ών (ώ έφετή νεότηςί), 
μετά βοσκών συνέψαλλον κ’ έχόρευον έπίσης- 
παρήλθον δμως ώς σκιαί—τά πάντα ματαιότης I 
καί μόνον τί έπέζησαν; ολίγα; αναμνήσεις.

Παρήλθον άνεπιστρεπτεί οίεύτυχεϊς μου χρόνοι, 

καθ’ οΰς τό έαρ μέ φαιδρόν προσέμενον τδ δμμα' 
τό έαρ ήτον ή χαρά καί ή έλπίς μου μόνη, 

πλήν τώρα τίς μου ή έλπίς; τδ σήπον πάντας χώμα,

Ύπδ τήν δρΰν έκάθησα, τδν παλαιόν μου φίλον, 
τήν δρΰν τήν φέρουσαν σ’τδν νοΰν τοσαύτας άναμνήσεις.

έσκέφθην.... καί παρέβαλον τδν άνθρωπον μέ φύλλον 
τά ψύχη καί τόν άνεμον μέ θλίψεις καί συγχύσεις.

Τδ γήρας μέ φθινόπωρου—άμφότερα μαραίνουν 
τδ μέν τά φύλλα τής ζωής, τοΰ δένδρου δέ τό άλλο· 
καθώς δ’ οί κλάδοι μένουσιν, ο'ύτω κ’ οί φίλοι μένουν 
θά μαρανθώσι δέ κι’ αυτοί άπαξ· δέν άμφιδάλλω.

Έν Κωνσταντινουπόλει ’Οκτώβριος 1871.
0/

ΑΠΟΜΝΉΜΟΜΕΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ.
(Έκτοΰ Γαλλικού ύπδ Κ." Ίωαννίδου). ‘

Ιατρός τις in Γροιλατΰίφ.
Ή άλλόκοτος ιδιοτροπία μου μέ εΐχεν όδηγήσει μέχρι τής Γροι

λανδίας- τυχαίως εύρέθην έν τινι λιμενίσκω αύτής κειμένω βο- 
ρειότερον τοΰ βορείου πολικού κύκλου. ’Από τοΰ καταστρώματος 
τοΰ πλοίου ημών διεκρίναμεν έπί τής παραλίας οικήσεις τινάς, άν- 
θρώπινά τινα ϊντα και καπνοδόχας, αί όποια; έκάπνιζον.

Τοσούτον καιρόν εϊχομεν παλαίσει κατά τών πάγων καί τών 
τρικυμιών τών πολικών θαλασσών, ώστε ή άφιξις ήμών είς τόν 
λιμενίσκον έκεΐνον ήτον άληθής τώ δντι άναψυχή. Το έκεϊ κό
μισαν ήμάς πλοϊον άπήλαυε τής γαλήνης τών φιλοξενούντων αύ- 
τδ ύϊάτων, ήσύχως έπί τών άγγυρών του αναπαυόμενου. Το κατ’ 

έμέ ούδέν άλλο άνέμενον νά εΰρω έν τή γή ταύτη είμή τήν 
ακαθαρσίαν καί τήν βαρβαρότητα, διότι, ρίψας έν βλέμμα έπί 
τών φαλακρών έκείνων βράχων, δέν εΐδον είμή καλύβας προχεί- 
Ρως έκ ξύλων, πηλού καί άχύρων κατεσκευασμένας, καταγώγια 
άλιέων καί θηρευτών, οί οποίοι ώς έκ τής ένδυμασίας αύτών έ- 
φαίνοντο χριστιανοί, άλλά μόλις εΐχον μορφήν άνθρωπίνην το- 
σοΰτονήσαν άθλιοι καί έλεεινοί. Έν τούτοις ήμην περίεργος νά 
ϊδω πώς οί πτωχοί ουτο: άνθρωποι ήδύναντο νά ζωσιν έν έκείνη τή 
εξορία.

Μόλις προσορμισθείς έμεινα έκπληκτος, ίδών άνθρωπον δλως 
διάφορον τή ν άλλων καί καθ’ δλα δμοιον μέ έμέ, δστις εΐχεν έκ- 
ύέξει ώς κρτοικίαντου τήν άγρίαν έκείνην φύσιν, περιφρονών τδν 

κόσμον καί ζών άσμενέστατα μακράν τής τύρβης αύτοΰ καί τής 
ματαιότητος.

Ό άνθρωπος ούτος, άμα μαθών τήν άφιξίν μας, έσπευσεν ά- 
μέσως έπί τοΰ πλοίου ΐνα ύποδεχθή ήμάς μετά τής μεγαλειτέ- 
Ρα? ΖαΡ“ί αβροφροσύνης. Έφόρει βίλάϋαν έκ κυανού έριού- 
χου καί φέρουσαν κομβία χρυσά, κεντήματα ώραϊα καί έπωμίδας 
μεγάλας. Παράσημόν τι, τδ οποίον έκόσμει τό στήθος του, έδεί- 
κνυεν δτι εΐχε κερδήσει τήν εύνοιαν τοΰ βασιλέως του. Έπί τής 
κεφαλής έφερε κασχετο*  λε·ρυωτδν (μέ γαλόνια), έκ κιανοΰ έριού- 
χου. Μανδύας έκ δέρματος φώκης έχων ύπερραμμένην θερμήν καί 
ώραίων σισύρων άλώπεκος άργυροειδοΰς έκειτο έπί τών ώμων τού
το πρόσωπον του έντελώς έξωρισμένον έξέφραζε τό άρρενωπδν αύ
τοΰ, ένώ οί κυανοί οφθαλμοί του έδείκνυον γλυκύτητα σχεδόν γυ- 
ναικείαν. Τέλος ή ξανθή κόμη του συναπετέλει τδ σύνολον χα
ρακτηριστικών καταγωγής δλως σκανδιναβικής.

'Ο άνθρωπος, τοΰ όποιου ό άναγνώστης βλέπει άνωθι τήν πε
ριγραφήν, μόλις διαβάς τήν στενήν θύραν τοΰ θαλαμίσκου μου, 
έκλινε χαριέστατα ένώπιον μου' έγώ δ’ έγερθεΐς άμέσως, έκλινα 
έπίσης, εύχαριστών αύτδν διά τήν φιλοφρόνησίν του ταύτην. Ήρώ- 
τησα τόν άξιωματικόν, ό όποιος μέ συνώδευε πάντοτε είς τάς πε
ριηγήσεις μου, διά τίνος γλώσσης άραγε ώφειλέ τις νά όμιλήεη, 
έκεΐνον τόν κύριον άλλά δέν εΐχον είσέτι τελειώσει τόν λόγον 
μου καί δ φίλος ήμών άπήντησιν άγγλιστί,

« Έρχομαι ΐνα παρακαλέσω ύμάς δπως τιμήσητε τήν πτωχήν 
κατοικίαν μου, έν ή δύνασθε νά εΰρητε λιτήν φιλοξενίαν, θά μέ 
ύποχρεώσητε λοιπόν, έάν εύαρεστηθήτε νά μέ συνοδεύσητε.»

Ή εύχαρίστησις ύπήρξεν άμοιβαία· ώστε μετά τινα λεπτά διηυ- 
θυνόμεθα πρός τήν παραλίαν. 'Όσον δε ή συνδιάλεξις ήμών προ- 
έβαινε, τοσούτον ηυξανεν ό θαυμασμός μου διά τδν άνδρα εκεί
νον, ό όποιος πρός τή εύγενεϊ συμπεριφορά συνήνονε και διανο
ητικήν άνάπτυξιν ούχί τήν τυχοΰσαν.

Ό νέος ούτος φίλος ήτο ό ιατρός Μόλκε.
Περίεργον! πώς εΐνε δυνατόν τοιοΰτος άνθρωτπς νά εύρίσκη- 

ται είς τοιαΰτα μέρη; έλεγσν κατ’ έμαυτόν. Τδ κατ’ έμέ, πάντοτε 
έφρόνουν δτι ήθελε μέ ύποδεχθή ή θηρευτής τις άγριος μέ δι- 
φθέρας κεκαλυμμένος ή Έσκιμώός τις μέ χαλκόχρουν πρόσωπον 
ή εύλαβής τις ιεραπόστολος· άλλ’ έν τούτοις παρ’ έλπίδα συνήν- 
τησα εύπατρίδην καθ’ δλην τήν σημασίαν τής λέξεως.

Δέν ήδυνήθην νά μή τώ άπευθύνω τήν εξής έρώτησιν.
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— Πιστεύω, δόκτωρ, δ« δέν εΐνε πολύς καιρός άφ’δτου δια
μένετε ένταύθα και επομένως δτι δέν ήρχίσατε ακόμη νά άηδι- 
άζητε τοΰς μεγαλοπρεπείς τούτους βράχους.

—’Ενδεκα έτη εΐνε, άπεκρίθη δ δόκτωρ, άφ' δτου διαμένω εις 
τά έρημα ταΰτα ορη, και μολαταύτα οΰδεμίαν ανίαν αισθάνομαι, 
άλλά, τδ εναντίον, τέρψιν καί εΰχαρίστησιν.

Ένδεκα έτη έν Γροιλανδία! εΐπον κατ’ έμαυτόν τοΰτο τή άλη- 

θεία εΐνε άπίστευτον.
Ή θέα τής παραλίας ήτο όντως μεγαλοπρεπής καί μεθ’ όλης 

τής άφορίας της ειχέ τι γοητευτικόν. 'Όπισθεν ήμών ύψοΰτο με
γαλοπρεπής σειρά χιονοσκεπών δρέων, τών όποιων αί πλευραί έ- 
καλύπτοντο ύπδ πάγων. Ενώπιον μας έξετείνετο ή μικρά πόλις 
εκτισμένη έτι τής κορυφής γιγαντιαίου βράχου, έν τω μυχώ στε
νού ορμίσκου, δστις ήτο ήρεμος ώς Ελβετική λίμνη έντινι κοιλάδι 

τών ’Άλπεων.
Άλλά καί εις τάπέριξ εϊσέτι τής πόλεως, πλήντινω? μερών 

ένθα υπήρχε χόρτος καί πρασιά, ή ορασιφ δέν άπήντα ή τον ψυ
χρόν βράχον διακεκομμένον εις δαθείαφ ραγάδας.

Πώς ό άνθρωπος συνέλαό? τήν ιδέαν νά καταφυγή είφ τόπον 

τοσούτον άγριον ;
Ό σύντροφός μου έμάντευσε τ'ο τί έσκεπτόμην διότι, δεικνύω'? 

με διά τής χειρος τήν παραλίαν, μοί είπε μέ ύροςχαρίεν;
« Ά! εννοώ· θεωρείς τα θαύματα τής ανθρώπινης βιομηχα

νίας, πόλιν (χτισμένης ini τοϋ βράχου. Εΐτα, σιωπήσας έπί πί
νας στιγμάς, προσέθεσε» επιτρέψατε μοι νά σάς περιγράψω 
τά κυριώτερα χαρακτηριστικά τοϋ νέου τούτου θαύματος. Έκεΐ 
κάτω πρδς τά δεξιά, ύπο τήν μαύρη·? καί κωνοειδή έκείνην στέ
γην, κατοικεί ό βασιλικός μάγειρος, δστις, πρδ πολλού άφιχθειφ 
ένταύθα έκ Δανίας, ένυμρεύθη νέαν ιθαγενή καί ήδη ευδαιμονεί 
έν τώ μέσω πολυμελούς οικογένειας, έν ή τέσσαρα κοράσια ό- 
πωσούν χαλκόχροα, άλλ' άρκούντως πεπροικισμένα ύπο τής φύ- 
σεως. Ή δέ μέ άσφαλτον έπίχριστος έκείνη οικοδομή είνε ή οι
κία τού διοικητοΰ, έφ’ ής βλέπετε κυματίζουσαν τήν Δανικήν 
ςημαίαν καί ήτις μόνη κέκτηται διπλήν σειράν παραθύρων.

’Ολίγον τι ύψηλότερον κεΐται ό οϊκίσκος μου, έπίχριστος έπί- 
σης μέ άσφαλτον προς μικρά? προφύλαξιν εναντίον των μεταβο
λών τού κλίματος. ’Ολίγον δέ προς τά κάτω πλησίον τής παρα
λίας κεΐται ή ώς αποθήκη καί επίνειου χρησιμεύουσα ευρύχωρος 
έκείνη οικοδομή, έν ή ό διοικητής συναθροίζει παντός είδους εμ
πορεύματα, άτινα άνταλλάσσει μέ τοΰς ιθαγενείς. ΓΙλησίον αΰτής 
εύρίσκονται τα εργοστάσια ένθα οί πιθοποιο: κατασκευάζουσι τους 
§·.’ έλαιο·? πίθους και όπου γίνονται καί ά/,λαι παρόμοια’, έργασίαι. 
,Ολίγον περαιτέρω ύπάρχει ταπεινή οικοδομή, έν ή αποθηκεύε

ται το έλαιον. Εκείνο δε το άνωθεν τής άποθήκης έπί τοϋ βρά
χου κτίριον χρησιμεύει ώς κατοικία εϊς πέντε ή έξ ύπαλλήλους, 
οϊτινες μή λαδόντες ιθαγενείς συζύγους διασκεδάζουν. θηρεύοντες 

καί άλιεύοντες. Έκεΐ δέ πλησίον ύπάρχουσι καί δύο έτεραι οΐ- 
κίαΐ έξωτερικοΰ ήττον επιδεικτικού, οϊκούμεναι ύπδ τού ξυλουρ- 
γού καί τοΰ σιδηρουργού, οϊτινες μιμηθέντες τδ γενναίον παρά
δειγμα τού μαγείρου έχουσιν ήδη υίοΰς καί θυγατέρας, μάλλον ή 
ήττον μελάγχρους, πρδς παραμυθίαν τοΰ γήρατος των. ’Εντεύθεν 

ίσως διακρίνεις διεσπαρμένα; τήδε κακείσε περί τάς είκοσι περί
που καλύβας κεκαλυμμένας ύπ'ο βρύων. Έν αΰταϊς καταλύου- 
σιν ιθαγενείς θηρευτά·· άλλ’ έν τή εποχή ταύτη εϊσίν άκατοίκητοι, 
διότι μή έχουσαι στέγην δέν προφυλάττουσιν άπδ τάς βροχάς.—"0- 
Οεν οί κατοικοΰντες αΰτάς άναγκάζονται νά τάς έγκαταλείπωσιν, 
δτε ή χιών άρχίζει νά διαλύεται, καταφεύγοντες εϊς σκηνάς άπδ 
δέρματα φώκης, ών τινες διακρίνονται έστημέναι μεταξύ τών 
βράχων. Άλλ’ άς άρκεσθώμεν εϊς ταΰτα, διότι έφθάσαμεν».

Έπλησιάσαμεν εις τήν άκρα·? στενής γεφύρας, άθλίως κατε- 
σκευασμένης, έπί τής όποιας άναόάς δ Δόκτωρ έβάδιζεν ήρεμα, φο
βούμενος μή καταρρίψη αΰτήν. Έγώ δέ τδν ήκολούθησα καί ούτω 
διηυθύνθημεν εϊς τδν οΐκό? του. Πάντες οί κάτοικοι έσπευσαν εϊς 
προυπάντησίν μας, άνδρες, γυναίκες, παιδία καί κύνες· άλλ ο[ 
τελευταίοι ούτοι έξέβαλλον ύλακάς τρομεράς καί άγριας, παρα- 
δόξως πως έν αρμονία πρδς τήν Οέσιν τής χώρας καί παρό
μοιας πρδς πένθιμο·? νυκτερινήν συμφωνίαν άγέλης λύκων. Τά 
τέκνα άπ' έναντίας έσίγων καί συνεσφίγγοντο πλησίον τών μη
τέρων των, ώς πράττουσιν δλα τά παιδία έν παρομοίαις περιστά- 
σεσιν. Αί γυναίκες έκαμάρονον, έγέλων καί έφλυάρουν, ώς άνή- 
κει εις το έν άγρια καταστάσει ώραίον φύλο·?, έν’ ω οί άνδρες. οί- 
τινες έκάπνιζον μέ μικράς πηλίνας πίπας, έθιμον δπερ έλαβον 
άπδ τοΰ πολιτισμού, μάς παρετήρουν μέ ύφος εΰηθες, χαρακτη- 
ρίζον ιδίως τοΰς βαρβάρους. Οί πλείστοι έφορον έσθήτα; άπδ δέρμα 
φώκης, τινας δέ ρυπαρούς ύπενδύτας καί άλλας άλλοκότους 
εΰρωπαϊκάς στολάς. Γυναϊκές τινες έφερον τά τέκνα έπί τών ώμων 
των έντ'ος σάκκου άπδ δέρμα φώκης.

Πάντες σχεδόν ήσαν άσκεπείς τήν κεφαλήν, άλλ’ έκαστον τών 
χαλκοχρόων καί άγενείων εκείνων προσώπων εστέφετο ύπδ άτη- 
μελήτου μέν, πυκνής δμως καί έβενώδους κόμης. Παρετήρησα 
έπί τών βράχων πλήθος άμφιγενών νεανίδων, αϊτινες πλήν τοΰ 
άπλοϋ χιτώνος, δστις έκάλυπτε τδ σώμά των, έφερον κοσμήματα, 
άτινα, άν καί κατά τδν συρμόν τών Έσκιμώων, έμαρτύρουν άρκε- 
τήν φιλοκαλίαν.

Άλλ’ έάν ή δρασις έτέρπετο, ή όσφρησις δυστυχώς ύπέφερε 
πολύ, έπειδή άπδ τήν άποθήκην καί τάς καλύβας τών ’ιθαγενών 
ή, άληθώς είπ-ίν, πανταχόθεν σχεδόν έξήρχετο ή ναυτιώδης όσμή 
τοΰ έλαίου καί τοΰ δ'.αλυομένου ιχθύος, συνήθης εϊς τάς πόλεις, έν 
αίς καταγίνονται εις τήν άλιείαν. &Γ δ καί ή εις οίκον άφιςίς 

μας οΰκ ολίγον μ’ έχαροποίησε.
Δέν σοί άρέσκει ή Γροιλανδική αΰτη οσμή; μοί ειπεν ό φίλος 

μου. Κατ’ εΰτυχίαν δέν φθάνει έως εδώ, διότι άλλως πρδς άπο- 
φυγήν θά κατέφευγον εις πλέον μεμακρυσμένον οίκημα.

Ταΰτα λέγων, ήνέωςε τήν θϋραν καί μέ ώδήγησεν έντ'ος τετρα
γώνου αιθούσης, ένθα άπηλλάγημεν τών διφθερών μας, πριν εί- 
σέλθωμεν έντ’ος θαλαμίσκου, οό τά έπιπλα συνέκειντο έκ μιας 
τραπέζης, ενός παλαιού θρανίου έκ ξύλου έλάτης, μιας μόνης κα- 
θήκλας μιάς σκευοθήκης ύελίνης περιεχούσης άμφορείς, 6αυ- 
κάλεις καί φιάλας μέ λατινικάς έπιγραφάς. Πάντα ταύτα έξέδι- 
δον τήν δυσάρεστο·? οσμήν τών φαρμάκων.

Διέρχομαι πάντοτε έντεύθεν, δταν έπιστρέψω άπδ τήν πόλιν, μοί 
είπε·/ ό δόκτωο. Ή οσμή αΰτη έπιοέρει εις τά δσφρα-ντικά νεΰμη 

μεγάλην άλλοιωσιν.
Έχετε πολλούς άσθενεϊς δόκτωρ; ήρώτησα.

(άκολουθεί).

ΒΤΒΜΟΓΡ ΛΦΙΑΙ
ΕΙΔΥΛΛΙΑ

μετά προλόγου περί βουκολικής ποιήσεως, φιλοπονηθέντα 
ύπδ Μ. Γ ρ t μ ά ν η· έκδίδονται ύπδ Γ. Άρχοντο- 

πούλου, έν Μιτυλήνη.

• Ό συγγραφεΰς, προοιμιαζόμενος έν τώ προλόγω έκ τοΰ όρι- 
σμοΰ τής εποποιίας καί τραγωδίας, προβαίνει εις τδν χαρακτηρι
σμόν τοΰ ειδυλλίου. ’Αφού δέ ώς έν παρέργω όμιλήση περί τής 
πρώτης έκλογής (1) τοΰ Βιργιλίου, πλέκει τον πανηγυρικόν τοΰ Θε
όκριτου, άρυόμενος τάς κρίσεις αύτοϋ έκ τών άπαραμίλλων έργων 
τοΰ ποιητοϋ τούτου. Επομένως μέμνηται τής γνώμης έξοχων τι- 
νών άνδρών πραγματευθέντων περί ειδυλλίου καί βουκολικών 
ποιητών, έξ ών αναφέρει τινά χωρία, έκφράζων κατόπιν κρίσεις 
έπ’ αΰτών, αϊτινες, τ’ο καθ’ήμάς, εϊσίν δρθαί. Έν τούτοις καταφαί
νονται αί άρχαί, άς άσπάζεται ό συγγραφεύς· εΐνε δέ αυται- ή άφέ- 
λεια, ή εΰθύτης καί ή άλήθεια, άς, παρά τάς άλλας κοινωνικάς 
άρετάς, νομίζει δτι εΐνε έκ τών ών οΰκ άνευ εις πάντα άγαθδν 
πολίτην. Έπειδή δέ αί τελευταία', αυται άρεταί άπαντώνται ώς 
έπί τδ πολΰ παρά τοΐς άγρόταις, έκ τούτου ή τάσις αΰτοΰ πρδς 
τον έρημικδν βίον τών άγροτών καί ή συμπάθεια αΰτοΰ πρδς τά 
άφελή τέκνα τής φύσεως· άλλά συγχρόνως περί πολλού ποιείται 
τήν κοινωνίαν έκείνην, έν ή συμβαδίζουσιν αί σεμναί άδελφαί. 
αί πολιούχοι τών κοινωνιών, δηλ. ή άρετή καί ή έπιστήμη· τδν 
δέ δόλον, τήν ραδιουργίαν, τήν κιβδηλίαν τών ήθών,· νομίζει αί
σχη τής κοινωνίας, σκώληκα τοΰ έκπολιτισμοΰ καί στοιχεία, 
άτινα θάττον ή βράδιον θέλουσι συντελέσει εις τήν άποσύνθεσιν 
αυτής.

Αί ποιήσεις αΰτοΰ τέσσαρα άντικείμενα έχουσι μάλιστα, δηλ. 
τδν έρωτα, τήν έργασίαν, τήν λιτότητα, τήν άφέλειαν καί ευθύ
τητα.

"Ερως.
Ό έν τοίς είδυλλίοις έρως δέν είνε δ έρως ό φρενομανής, δ 

θεοποιώ·? τδ έρώμενον πρόσωπον, δ άπολήγων εις καταστροφήν 
τραγικήν. Δέν ένόμισε καλόν ν’ άναρριπίση τδ φύσει τοΰτο εΰφλό- 
γιστον αιτθημα. Ό συγγραφεΰς έγκαταλιπών τήν πεπατημένην 
οδόν, έταμε νέαν ήττον έπίπονον καί ήττον δλισθηράν, ένθα άπαν- 
τάται μέτρια ή λαϊλαψ τών παθών, ένθα δέν ύπάρχουσι·? οί μό
χθοι άτελεύτητοι, άλλά μετά βραχύ·? τινα σάλον ό άνθρωπος άνα- 
λαμδάνει τήν ψυχικήν έκείνην γλυκυθυμίαν, ήτις παρασκευάζετα 
έκ τής αρμονίας τών ψυχικών δυνάμεων διότι, άν έξετάσωμεν

(1) Γνωστόν ότι δ Βιργίλιος έγραψε δέκα ειδύλλια, τά όποια 
ονομάζονται μέ τήν ελληνικήν λέξιν ε’κήοφαί ieglogae). Τής 
πρώτης έκλογής ή έπιγραφή εΐνε Meliboeus, Tityrus. 

ψυχολογικώς τοΰς έν άγροίς διαιτωμένους θέλομεν εύρει ότι, καί- 
τοι ύπερισχυούσης τής φαντασίας έπί τής κρίσεως, ή προσοχή αΰτή ς 
έκμυζάται, ούτως είπείν, ύπδ τής υλικής μερίδος τοΰ άνθρώπου, 
διά τδν λόγον δτι αί μέν σωματικαί δυνάμεις ένεργοΰσι παρ’ αΰ
τής έν πάση τη δραστηριότητι αΰτών, αί δέ ψυχικαί άσθενέστε- 
ρον. ’Εξαιρέσεις ύπάρχουσι βεβαίως καί παρά τοΐς άγρόταις· διότι 
πολλοί έξ αΰτών λαχόντες εΰαισθήτου τοΰ νευρικού αύτών συστή
ματος, πολλάκις καθίστανται έρμαιον τοΰ έν τη ψυχή αυτών έπι- 
κρατοΰντος σάλου.

’Εργασία.
Ό συγγραφεΰς δέν έδημιούργησε πρόσωπα ζώντα 'έν τω κόσμο» 

δπως μόνον έρώσι καί αδωσιν, δπως μόνον έσθίωσι καί πίνωσι, 
τρεφόμενοι έκ τών προϊόντων τής γής, άτινα ήσαν άφθονα καί 
άδέσποτα έν τή νηπιότητι τής κοινωνίας. Τά πρόσωπά του, 
καίτοι ιδεώδη, εΐνε τοΰ παρόντος αίώνος. οίκοΰσι οΰχί λίαν μα
κράν ' τών πόλεων καί έχουσιν δπως δήποτε συγκοινωνίν μετά 
τών άστών άπολαύουσι δέ τών πρδς τδ ζήν διά τής έργασίας 
καί τοΰ ίδρώτος τοΰ προσώπου των πιστεύοντες δέ εϊς τήν μέλ- 
λουσαν ζωήν καί μικρά·? ή μηδεμίαν έχοντες κτήσιν έν τούτω 
τώ κόσμω, δέχονται έν ψυχική γαλήνη τδν θάνατον έθισθέντες 
δέ έν τή λιτότητι άρκοΰνται εις τήν κατάστασιν, εϊς ήν έθεσεν αΰ- 
τοΰς ή Θεία Πρόνοια, οΰδέ ζηλοΰσι πολΰ τδν βίον τών άστών, οΰς 
δέν νομίζουσι λίαν εΰδαίμονας, άτε δή πολλών έξ αΰτών κατα- 
τρυχομένων ύπδ μεριμνών πρδς κτήσιν δόξης καί πλούτου υπερ
βολικού, άτινα παρ’ αΰτοΐς δέν εΐνε έκ τών άπολύτως άναγκαίων. 
Ημείς δέ θεωρούμε·? τδ πράγμα ύπ’ άλλοίαν έποψιν. Φρονούμε·? 
δηλ. δτι ό πλούτος δ κατά πολΰ ύπερβαίνων τάς χρείας τοΰ άνθρώ
που, ί πλούτος δ θησαυριζόμενος δπως μόνον μεταβιβασθή εις 
τοΰς κληρονόμους, δ πλούτος τοΰ δποίου δέν γίνεται χρήσις πρδς 
έργα άγαθοποιά καί πρδς άνακούφισιν τών δυστυχούντων, δέν εΐνε 
οΰτε λίαν ωφέλιμος τοίς έχουσιν αΰτόν, ούτε συμβάλλει πρδς 
κλέους καί εΰημερίας άπόλαυσιν.

Λ. ι τ ό τ η ς.
Έάν ήνε άληθές δτι δ εϊς δλιγωτέρας χρείας ύποκείμενος εΐνε 

τών άλλων εΰδαιμονέστερος, οί άγρόται, οί λιτοί περί τήν ένδυ- 
μασίαν, οί τρεφόμενοι δι’ εΰτελών σιτίων, οί πέττοντες ταύτα ευ
κόλως και έξ | αΰτών ύγείαν καί εΰρωστίαν άρυόμενοι, δέον νά 
ήνε παρ’ ήμΐν ζηλωτοί. Δέν λέγω νά τρώγωμεν κρίθινον άρτον· 
οΰτε νά ένδυώμεθα τρίχας καμήλων άλλ’ ή πληθΰς καί ή ποι
κιλία τών βρωμάτων εΐνεάναγκαία εϊς τήν ζωήν; Τίςήθελε μα
καρίσει τδν Λούκουλον, δστις μετά ένδοξον στρατιωτικόν στάδιο» 
έγένετο δούλος τής γαστρός ; τίς δέν ήθελεν άποτροπιασθή τοΰς 
κοιλιοδούλους έκείνους Ρωμαίους, οϊτινες ήνοιγον τάς φλέβας αύτών^ 
διότι κατασωτεύσαντες τδν πλούτον έν εΰωχίαιςκαί άσωτίαδέν ήδύ- 
ναντο πλέον νά πορίζωνται τά'ήδιστα και πολυδαπανώτατα τώνβρω- 
μάτων, καί οϊτινες έςήμουν αύτά δπως φάγωσιν άμέσως άλλα ς 
Τί τ'ο όφελος έκ τής συνεχούς μεταβολής τού συρμού άφοΰ άπεπει- 
ράθημεν τοϋ ιματισμού απάντων σχεδόν τών εθνών; Άς λάβω- 
μεν ύπ' δψιν δτι δ ζών άνθρωπος δέν πρόκειται ν’ άποκατασταθή 
τ'ο άσώματον καί ιδεώδες καλλιτεχνικόν έργον, δπερ κοσμεί μό
νον τάς πινακοθήκας, τους ναούς, τάς αίθουσας τών άνακτόρων, τα
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χνικού; όρους καί πρδς τά σημερινά δνόματα αύτών. Το έν τω- 
προκειμένω πονήματι έπιλήψιμον είνε τά παροράματα, άτινα είνε 

πλείονα τοΰ ώρισμένου μέτρου' άλλ’ εύτυχώς έκ τούτου δεν σκοτί
ζεται ή έννοια. Έν τώ Β'. εϊδυλλίω εύρηται σπουδαίον αμάρ
τημα δδύνων άντϊ δδννων ίσως ήθελε να γράψη ωδινων. Καί 
έν τάίς σημειώσεσιν δ συγγραφεύς όμιλών περί του στικτού σκο- 
λύμου, λέγει δτι τά φύλλα των έχουσι κηλίδας νπομιλαίνας, ο- 
περ νομίζω ότι είνε παραδρομή αύτοΰ· ώφειλε νά ειπη λενχάς.

Μουσεία, τδ μή δεόμενον οδτε τροφή; ούτε ενδυμάτων ουδέ πιε- 

ζόμενον ύπδ τών άπειρων κοινωνικών άπαιτήσεων.

Άοέλεια και εύθύτης.
Έάν δ Δημιουργός έποίει τδν άνθρωπον δπως ζή μένος έπί τής 

γής, όπως εχη τά πάντα χάριν έαυτοΰ, τδ δημιούργημα τούτο δεν 
ήθελεν είναι βεβαίως δ γνωστός ήμίν άνθρωπος· ήθελεν είναι έτε
ρόν τι δν, δηλ. θηρίον. Ταΰτα, ώς γνωστόν, ούδέν μεταδίδουσι τοϊς 
όμοιοι; αύτών, οΰδεμίαν άρωγήν χορηγοΰσιν αύτοϊς κινδυνεύουσι, 
προσπαθοΰσι δέ νά διατηρήσωσι Χαί σώσωσι μόνον έαυτά. Ή δέ 
συμπάθεια αύτών περιορίζεται μόνον εις την διατροφήν τών τέ
κνων, νά δποια περιθάλπουσιν οι γονείς μέχρις δτου γίνωσιν ικανά 
νά ζήσωσι διά τών ιδίων δυνάμεων. Άλλά παρά τώ άνθρώπω 
δέν συμβαίνει τδ αύτδ· έξ αρχής τής γενέσεως αύτοΰ παρετη- 
ρήθη συμπάθεια πρδς τούς δμοίους του. ’Αφού άπας υπήρξε καί 
ύπάρχει τδ πράγμα, σημεϊον δτι τδ αίσθημα τούτο είνε έμφυτον 
ήμίν πρός τινα σκοπόν άναγκαίον καί ώφέλιμον δηλ. τήν συντή- 
ρησιν τών ατόμων δι’ άλλήλων, καθά ασθενέστερων τών άλλων 
ζώων Τά αποτελέσματα τής πολυτίμου ταύτης ίδιότητος βλέπο- 
μεν έν τή διασώσει τών άσθενούντων, τών πεινώντων διά τής 
βοήθειας τών άλλων καί μάλιστα έν τή ιδρύσει τής κοινωνίας. 
Ή αφέλεια, ή εύθύτης, ή ειλικρίνεια, ή τιμιότης πραγματοποι- 
οΰσι τήν διατήρησιν τοΰ ανθρώπου, συνδέουσαι αύτους δι’ αδια- 
σπάστων δεσμών, αύξάνουσαι τήν άγάπην καί συντελούσαι τά μέ
γιστα εις τήν εύημερίαν αύτών. Η δέ κιβδηλια τών ηθών, ή απι
στία, δ φθόνος καθιστώσι τά κοινωνικά βέλη έχθρά πρδς άλληλα, 
άπαλλοτριοΰσιν ήμάς τής εύνοιας τών όμοιων ματ ούδείς δέ άπαξ 
έξαναπατηθείς χορηγεί συνδρομήν είς τδν έξαπατήσαντα, δυσκό- 
λως δέ καί εις τούς άλλους. Μή ύπαρχούσης άμοιδαίας συνδρο
μής, ή κοινωνία χωρεί πρδς μοιραίαν τινά άποσύνθεσιν. Πόσον 
δλέθριαι είσίν αί κακίαι αύται καί πόσον πολύτιμοι αί αντίθετοι 

άρεταί;
’ Αφού διελάβομεν περί τοΰ ηθικού μέρους τοΰ ποιήματος, έρχόμεθα 

καί είς τδ τεχνικόν. Ή οικονομία τών ειδυλλίων είνε φυσική, δ δέ 
αναγνώστης προχωρεί άπροσκόπτως· ούδέν δέ συμβάν, ούδεμία πε
ριπέτεια γίνεται έξ απροόπτου· έν τώ θ', μόνον εϊδυλλίω παρα
τηρείται χάσμα τι, λαμβάνοντος τοΰ ’Αλκαίου τήν Άκταίαν άνευ 
ποοπαρασκευής τοΰ άναγνώστου, δπερ στερείται πιθανότητος. Καθ’ 
ημάς τά άριστα μέρη τοΰ ποιήματος εινε αί μικραί στροφαί τοΰ 
Γ'. καί ΙΑ', ειδυλλίου, έν οίς δ ποιητής δι’ εύρέσεως καί πλοκή; 
εύφυοΰς καί δι’ ύφους αφελούς έφθασεν εΐ; παθητικήν μελωδίαν 

ένάμιλλον έξοχων λυρικών ποιημάτων, Περί δέ τής στιχουργίας, 
αύτη εινε εύρυθμος, ρέουσα γλαφυρά καί αρμονική. Ό δέ ποιητής 
καλώς ποιων άπέφυγε νά ληκυθίση τδ ύφος αύτοΰ διά πυκνών καί 
βεβιασμένων μεταφορών, διά στιλδουσών εικόνων καί δι’ άλλων 

κοσμημάτων προσθέτων, τά όποια τινές μετεχειρισθησαν κατα κό
ρον πρδς άναπλήρωσιν τοΰ διακένου τών έννοιών προετίμησε δέ 
τήν φράσιν εκείνην, έστω καί πεζήν, ήτις ητο κατάλληλος και 

φυσική, καί ήν ένόμισεν δτι αναμένει δ αναγνώστης.
Το δημόσιον βεβαίως θέλει γνωρίσει χάριν εις τδν συγγραφέα 

διά τήν άντιπαράθεσιν τών έν τοίς είδυλλίοις φυτών πρδς τούς τε

ΧΑΡΙΚΑΗΣ
εικόνες άρχαίων ελληνικών ήθών καί έθίμων 

ύπδ
Γονλιβ,μον ’Λδόλφον Βίχχερ.

Ύπδ τδν τίτλον τούτον μετεφράσθη έκ τοΰ Γερμανικού ύπδ? 
Άριστομένους Σταυρίδου, Δ. Φ. καί έξεδόθη δαπάναις καί πρδς 
δφελος τοΰ έν Κυδωνίαις ’Αναγνωστηρίου «αί Κυδωνίαι» σύγ
γραμμα συγκείμενον έκ δώδεκα κεφαλαίων, σκηνών έπιγραφο- 

μένων.
Ή πρώτη σκηνή, φέρουσα έπιγραφήν « οί Φίλοι» διδάσκει εις 

τδν άναγνώστην τις ό Χαρικλής ούτος, δστις έπανερχόμενος έκ 
Σικελίας εϊς ’Αθήνας άνευρι'σκει τδν άρχάίον φίλον του Κτησι- 
φώντα, παρ’ ού μανθάνει τάς περιπετείας τοΰ βίου του καί τήν 

απώλειαν τής μικράς του περιουσίας.
*Η δευτέρα έπιγράφεται «ό Σωτάδης.» Ό Σωτάδης ουτος πα

ριστάνει πρόσωπον προαγωγοΰ έν Κορίνθω, εις τήν οικίαν τοΰ ό
ποιου έν άγνοια του κατέλυσεν δ Χαρικλής καί άπδ τής πλεκτά- 
νης τοΰ&τοίου μόλις άπήλλαξεν αύτδν ό φίλος του Κτησιφών.

Ή τρίτη σκηνή «δ πατρικός οίκος.» Έν τή σκηνή ταύτη ό 
Χαρικλής φθάνει είς ’Αθήνας, ένθα εύρίσκει Φορίωνα τδν τραπε
ζίτην τοΰ πατρδς αύτοΰ, παρά τοΰ όποιου παραλαμβάνει τδ εις αυ- 
τδν παρακατατεθειμένον τής πατρικής του περιουσίας μέρος·

Ή τετάρτη «οί Τραπεζίται.» Αύτόθι ό Χαρικλής συναντά τδν 
έτερον τοΰ πατρδς αύτοΰ τραπεζίτην Αύχωνα, παρά τοΰ όποιου 
αϊτών τδ έπίλοιπον μέρος τής πατρικής κληρονομιάς ευρίσκει αύ
τδν στρεψοδικοΰντα· άλλ’ ή απροσδόκητος παρουσία τοΰ άγαθοΰ 
καί τίμιου Φορίωνος περιστέλει τά; φιλοκερδει; τασει; τοΰ Λυκω- 

νος καί έξασφαλίζει τ δν Χαρικλέα.
Πέμπτη «Νεανικά έθιμα.»
Έκτη «Τδ συμπόσων.»
‘Εβδόμη «Το ναυάγιον.» Ό Χαρικλής μεταβ αίνων εις Άνδρον 

'να παραλάβη άλλο μέρος τής πατρικής περιουσίας ναυαγεί 
καί σώζεται είς τά παράλια τής Εύβοιας παρά τήν Αιδηψόν, 

ένθα υπάρχουν λουτρά θερμά. ’Εκεί βλέπει Κλεοβουλην τινα, την 

οποίαν έπί τέλους καί ένυμφεύθη.
Όγδοη «Ό άσθενής.»
Έννάτη «Ή διαθήκη.»
Δεκάτη « Τά Διονύσια.»
Ένδεκάτη «Ό Δακτύλιος». Ό δακτύλιος ούτος, κειμήλιον διά:

τδν Χαρικλέα είχεν άπολεσθή· θορύβου δέ πολλοΰ γενομένου καί 
έπί τέλους εύρεθείς συνετέλεσεν εις τήν άνεύρεστν τοΰ γνησίου 
πατρός του.

Δωδεκάτη «δ Γάμος.»
‘Η έκδοσις τοΰ άνωθι συγγράμματος είνε άποκλειστική ιδιοκτη

σία τοΰ αναγνωστηρίου «αί Κυδωνίαι.»

ΙΑ REVUE DORIENT
JOURNAL HEBUOMABAIRE

Litterature. —Sciences.—Arts.—Voyages.—Histoire.
—Philosophi·.—

Direction: m. m. f. leandre cave —e. m. rossi.
Ύπδ τούς άνωθι τίτλους ήρξατο ένταΰθα άπδ τής 20 τοΰ μη- 

νδς Δεκεμβρίου, 1ης τοΰ νέου έτους κατά τδ νέον ήμερολόγιον, 
έκδιδόμενον γαλλιστί Περιοδικόν σύγγραμμα, ού ή συνδρομή 1 λίρ. 
•θ. διά τούς έν Σμύρνη καί 30 φρ. διά τδ έξωτερικόν.

Περιεχόμενα τοΰ δημοσιευθέντος 1 άρ. τοΰ περιοδικού τούτου 
ε£σί: Le but de la Direction —Les derniires paroles d’une agoni- 
•ante.—Biographie re vac par Chamil lui-meme. — L’homme pri- 
mltif.—Les tetnoignages.—Causerie scientiiique.—Le Talisman. 
Saatorin.—Vue du Liban.

ΠΟΙΚΙΑ A 
έξ άναγνώσεως.

ΠεζΙεςγον αποτέλεσμα χιοαννον. — Τώ 716 αί άστραπαί 
καί αί βρονταί έξηκολούθουν έπί δύο κατά συνέχειαν ήμέρας, δ 
δέ κεραυνός, πεσών πλησίον τοΰ Τουρωνίου (Tours) έν Γαλλία παρά 
■τήν μονήν τοΰ Νοερμοτιέν, συνέτριψε τάς πλίνθους τών στεγών, 
έτρύπησε τάς θύρας είς τρόπον ώστε ώμοίαζον με κόσκινα, άνέ- 
λυσε δύο κώδωνα; καί κατεκρήμνισε τρίτον διακόσια βήματα ώς 
έγγιστα μακράν τοΰ κωδωνοστασίου. Ευρον τά πουλιά τών ορνίθων 
πνιγμένα καί είκοσι δύο ίππους φονευθέντας. Ό κεραυνός κα- 
τέδη είς τά ύπόγεια τής μονής, ήνοιξε πολλούς πίθους οίνου 
και επανήλθεν εκείθεν εις τδ έστιατόριον, όπου έγευμάτιζον οί 
καλόγηροι, εκατόν πεντήκοντα τ’ον άριθμόν, είς δύο τραπέζας. 
Περιήλθε τήν αίθουσαν, συνέτριψε τάς ύέλους καί άνέτρεψε τάς 
έκατον πεντήκοντα έκ κασσιτέρου παροψίδας τών συνεστιωμένων, 
χωρίς να βλαψη οιόλου αύτούς. Μόνον άντί οίνου τούς έκαμε 
νά πίωσιν ύδωρ έκείνην τήν ήμέραν.

ΙΙεοι τον καφέ.—Κατά τά 1450 δ Μουσταφάς Δάδεν, περιη
γούμενος την Περσίαν, παρετήρησε πρώτος τήν χρήσιν τοΰ καφέ 
και τήν εισήγαγε μετά τήν έπιστροφήν του είς τήν πόλιν τής γεν- 
νήσεώς του. Τριάκοντα έτη έπειτα είσήχθη είς τήν Μέκκαν, έ- 
κεΐθεν δέ είςτδ Βαγδάτιον κατά τά 1510, εϊς τδ Καιρόν κατά τά 
1530, είς τδ Χαλέπιον κατά τά 1565 καί είς τήν Κωνσταν- 

"ΐνούπολιν κατά τά 1554.

’Αγνοείται ή έποχή τής εισαγωγής του εί; τήν Εύρώπην άλ
λ’είνε βέβαιον ότι τδν μετεχειρίζοντο είς τήν Ένετίαν κατά τδ 1715, 
είς τούς Παρισίους κατά τδ 656 καί είς τδ Λονδινον κατά τδ 
1652. 01 ‘Ολλανδοί τδν εισήγαγον είς τήν Βαταβίαν κατάτδ 1669 
καί είς τήν άπένα«τι τής Μαδαγάσκαρο; νήσον Βουρβώνα κατά 
τδ 1717. Οί Γάλλοι έπεμψαν καφέν είς τήν Μαρτινίκην κατά τδ. 
1717. Οί Άγγλοι τδν έφερον είς τήν Ίαμαϊκήν κατά τδ 1728

Ή καλλιέργεια αύτοΰ έξηπλώθη έπομένως είς τά παρά τών 
Εύρωπαίων κατεχόμενα μέρη τών ’Ινδιών.

Εύρέθη καφές αύτοφυής είς τήν Άίτην, είς τήν Άβυσσινίαν, 
εί; τήν Μοζαμβικήν καί εις τά δάση Δορέπου περί τά βάθη τής 
Γουϊάνης.

Εις τήν Ύεμένην τδ φυτδν τοΰ καφέ φθάνει μέχρι τοΰ ύψους 
18 ποδών άλλ’ είς τήν Εύρώπην ύψοΰται σπανίω; ύπεράνωτώνΙΟ

Η ετήσιος κατανάλωσις τοΰ καφέ έπί τής σφαίρας ήμών ύπο 
λογίζεται, έν άριθμιρ στρογγύλω, είς 6 έκατομ. κανταρίων, ών ή 
Εύρώπη μόνη φαίνεται καταναλίσκουσα τά 4 καί ήμισυ.__ Συγ-
κριτικώ; δέ ή μικρά ’Ελβετία άπορροφά τδ πλειότερον τής ποσό
τητας ταύτης, καταναλίσκουσα 300 χιλ. καντάρια, ήτοι 12 λί
τρα; έπί έκάστου κατοίκου.

Ή ‘Ολλανδία, καίτοι έχουσα 2 καί ήμισυ έκατομ κατοίκων, 
καταναλίσκει τόσον καφέν, όσον καί όλόκληρος δ πληθυσμός τής 
Γαλλίας. Τδ Βέλγιον καί ή ‘Ολλανδία καταναλίσκουσι 10 λίτρα; 
ώς έγγιστα κατά κεφαλήν, και οί άλλοι τόποι 1 λίτραν.

Ή ’Αγγλία καταναλίσκει κατ’ έτος 300 χιλ. κανταρίων. Είς 
πολλά δέ άλλα μέρη τή; Ευρώπης, ή κατανάλωσις αύτη ηύξήθη 

εις τρόπον παράδοξον άπό τινων έτών.
Αφ έτερον δε βεβαιοΰται ότι οί μεγάλοι άμπελόφυτοι τόποι 

ώς ‘Ισπανία, ή Πορτογαλλία, ή Ιταλία, ή 'Ελλάς κλπ. κατα- 
ναλίσκουσιν όλίγον καφέν.

Μόνη ή Βρασιλία εινε ό καταλληλότερος διά τήν καλλιέργειαν 
τοΰ καφέ τόπος.

^εΐπνον άντι γεύματος.—Φυλάργυρός τις όδοιπορών άφικνεί- 

ται την μεσημβρίαν κεκμηκώς καί λιμώττων είς ξενοδοχείον.— 
Πόσον έχει τδ γεύμα; έρωτα.—Τρεις δραχμάς, άποκρίνεται ό 
ξενοδοχος.—Και τδ δείπνον πόσον έχει;—Μίαν δραχμήν.—Φέρε 
μου λοιπόν νά δειπνήσω.

Καρφίδις. Μία καρφίτσα μεταβαίνει είς χείρας 14έργατών, 
δυναμένων νά κατασκευάσωσιν 100 χιλ. καθ’ ήμέραν. Είνε δέ εύ- 
θηνότατον τδ προϊόν τής βιομηχανίας, διότι 12 χιλ. έχουσιν α
ξίαν 4 φράγκα, ήτοι έκαστη καρφίτσα άξίζει μόλις 4 δεκαχιλιοστά 

τοΰ εκατοστού τοΰ ένδς φράγκου.
’Επιστήμων χνων.—Ό περίφημος μετεωρολόγος τής αντίκρυ 

τής Νέας Ύόρκης πόλεως Βρούκλων είχε σκΰλον, τδν όποιον είχε 
διδάξει νά τ’ον έξυπνα καθ’έκάστην ώραν τής νυκτός, εύθύς άφοΰ 
ήκουε τδ ώρολόγιον σημαίνον, διά νά καταγράφη τάς σημειώ
σεις τοΰ βαρομέτρου καί θερμομέτρου.

Τδ δνομα τον θεόν.—Παρετηρήθη 5τ·. έν ταίς πλείσταις τών 
γλωσσών τδ όνομα τοΰ θεού συνίσταται έκ τεσσάρων στοιχείων. 
Ούτως έν μέν τή Ελληνική θεός, έν τή Αατινική Deus, έν τή 
Γαλλική Dieu, έν τή Γερμανική Gott, έν τή Σκανδιναυϊκή Odin,



1 Ο ΜΕΝΤΩΡ.

έν τή Σουηδική Godd, έν τή 'Εβραϊκή Άδόν, έν τή Περσική Σύρα, 

έν τή Ταρταρική Ίδζα, έν τή ‘Ισπανική Άδδί, έν τή Αιγυπτιακή 
Ζέντ, έν τή ’Ιαπωνική Ζαίν, έν τή Περουβιανή Αίαν, έν τή Βλα- 
χική Ζένο, έν τή ’Αραβική Άλλά.

Γ. Κ. Ύ π ε ρ ί δ η ς.

Λύσεις.
τοΰ 3ου αινίγματος — Λίνιγμα.

υπό τών κ.κ. Κ. Γ. Λάμπρου (έκ Κωνσταντινουπόλεως) κα: 
Ν.Α. Μπόνη (έκ Σύμης).

τοΰ 3ου γρίφου

Περιττοί αί περιποιήσεις μεταξύ φίλων.

ύπδ τών κ. κ. Κ. Γ. Λάμπρου (έκ Κων]πόλεως) καί 

Ν. Α. Μπόνη (έκ Σύμης).

τοΰ 4ου γρίφου

Ήργ'ος μή ϊσθι μηδ' άν καί άν ευτυχή ς.

ΰπδ τοΰ κ. Γ. Κ. Ύπερίδου (έκ Σμύρνης) 

ή ,
’.Αργος μή ίσθι μηδ" άν πόρων είτυχη ς

ΰπδ τοΰ κ. Κ. Γ. Λάμπρου (έκ Κων]πόλεως).

Αο^ογρϊφος 3ος.
Ειμ’ ήλος, κ’ ιτέαν, τί; Κρήτης Κρήτης.

Α. Ν. Μ.

Πρόβλημα.
Τίς δ τετραψήφιος άριθμός, ου τά δύω πρώτα ψηφία άποτε- 

λοΰσιν Αριθμόν ίσον μέ τδ άθροισμα τών τεσσάρων καί μέ τδ τέ
ταρτον τοΰ άριθμοΰ τοΰ άπαρτιζομένου παρά τών δύο τελευταίων, 

της διαφοράς τοΰ παρά τών δύο πρώτων άπδ τοΰ παρά τών δύο 
δευτέρων οϋσης 54;

Αίνιγμα 4ον.

Τδ όνομά μου σύγκειται ές ένδεκα στοιχείων ούτως, ώστε 
τοΰ 1, 2, 5, 6 και 4 άποτελεΐται έδώδιμονέκ
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9, 8, 2, 6 καί 11 »
1, 2, 8 καί 11 »
9, 1, 3, 6 καί 11 »
3, 7 καί 8 »
2, 3 καί 11 »
2, 10, 7,10 καί 4 »
3 καί 1 »
1, 2, 3,11, 5, 10 καί 11
1, 4, 3 καί 1 »
7, 8, 9,10 καί 11 »
9, 1, 2, 3 καί 1 »
6, 2, 10 καί 4 »
9, 8, 5, 8 καί 2 »
8, 2, καί 1 »
5, 2, 3 καί 1 »
3, 11, 5, 10 καί 11 »
5, 2, 10, 3 καί 1 »

μέλος τοΰ σώματος 
θεός τοΰ Όλύμπου 
μην 
όρος της Κρήτης 
μέρος της κεφαλής 
νήσος τοΰ Αιγαίου 
άνθη εύοσμα 
επίθετου υπερθετικόν 
ήπειρος

τδ καλύπτον τά έντερα πάχος 
» θηλ. κύρ. όνομα 

σειρά άλλεπαλλήλων βουνών 
» μέλος οικογένειας 
» θεά τοΰ Όλυμπου 
» άριθμός.
» μέρος πλοίου. 
» άρχαία χώρα.

Γ. Κ. Γ.

Γρίφος 5ος.

εύγε I! !

ΰπδ Κ. Γ. Λάμπρον.


