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ΤΟ ΑΩΡΟΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ.
Χίλια' δλα και οκτακόσια έβδομήκοντα δύο έτη παρήλθον άφ’ής 

ήμέρας ό ούχί καταλύσαι αλλά πληρώσαι τδν νόμον τού Σινά 
έλθών κατά τήν σήμερον ήμέραν περιετμήθη παραΊωσήφ τοΰΜνή- 
στορος, ώς μέν λέγει’Εφραίμ ό' Σύρος, έν ω τρόπω εΐώθεσαν περι- 
τέμνειν οί ’Ιουδαίοι, ώς δέ λέγει δ Έπιφάνειος, έν τω σπηλαίω.

Άπδ της μυστηριώδους έκείνης'ήμέρας ήρξατο ή τών χριστι
νών έποχή—άν καί χρονολογούμεν άπδ της γ'εννήσεως τού Χρι
στού καί ούτω σημειούμεν έν τοΐς ύπομνήμασιν—έποχή, ριζικήν έ- 
πενεγκούσα μεταβολήν εις τήν άνθρωπότητα, άπδ βάθρων τήν 
ύφήλιον σείσασα καί τδ τρόπαιον της άρετής κατά της κακίας 
Οριαμβευτικώτατα έπί τού Γολγοθά στήσασα! Ή έπιφάνεια της 
γής έν άκαρεϊ ήλλοιώθη καί ό .αρχών τού σκότους έντρομος καί 
αγωνιών έδραμεν εις τΟ'υς κευθμώνας τών βασιλείων του, ΐνα αιω
νίως έκεΐ θρηνή τήν άνεπανόρθωτον ήττάν του. Οί οφθαλμοί άπε- 
καλύφθησαν καί το άνέσπεραν φώς άπδ περάτων έως περάτων τήν 
οικουμένην διηύγασεν ή πλάνη άπεπτη καί ή άλήθεια ελαμύεν. 
Άλλά.

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Γ'. Τεύχ. Κθ'.),

’Άνθρωπε! όποια διά σέ τεράστια δ’.επράχθησαν και διαπράτ-' 
τονται. ’Ολίγον άν άνανήώης καί ολίγον άν συναισθανθής τήν α
ξίαν σου, δπόσον άραγε θά μεταβάλης τδν τρόπον τού ζήν!........
Όπόσον δίκαιον είχε τή άληθεία ό ’Ιησούς τριάκοντα τρία έτη 
μετά τήν ώς σήμερον ήμέραν, άνήρ ήδη, ν’ αγωνία έν τω κήπω 
τής Γεθσημανή, διορών τήν άσύγγνωστον τής ,πλείστης μερίδος 
τής άνθρωπότητος μυωπίαν,, τήν άκατονόμαστον τής καρδίας αυ
τής πώρωσιν, τδ άληθώς αύτής σκληροτράχηλον.

Ό Θεάνθρωπος διά πολλών και πολυειδεστάτων μέσων καί 
λόγοις καί έργοις διεδήλωσεν αυτού τήν θεότητα, ήτις άλλως τε 
καί δι’ άπ’ αοράτου φωνής έμαρτυρήθη καί παρ’ άνθρώπων ώμο- 
λογήθη· διατί; ΐνα ό άνθρωπος, άναλογιζόμενος οτι Θεός ήν ό 
έν φάτνη γεννηθείς, μή έπί τά πολυτελή ρέπη— ένθυμούμενος 
οτι Θεός ήν ό τους πόδας πλύνας τών εαυτού μαθητών, μή ύπδ 
τού δαίμονος τής υπερηφάνειας, τής αλαζονείας, τής πρδς τούς 
όμοιους του περιφρονήσεων, κυριεύηται—συλλογιζόμενος οτι Θεός 
ήν ό έντειλάμενος το Οπως θέλετε ινα ποιώσιν νμΐν οί άν-· 
θρωποι, ποιείτε και νμεΐς αΐ-τοΐς όμοιώς, μή λησμονή τήν υ-' 
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ψίστην ταύτην εντολήν έν πασι καί τοΐς λόγοις αύτοΰ καί τοϊς 
έργοις, έν πάση στιγμή, έν ποίση μετά τών όμοιων αύτω άνθρώ
πων αναστροφή, έν παντί αύτοΰ λογισμό.

Άλλ’ ί άνθρωπος, καί τοι ή στεντόρεια τοΰ Χριστιανισμού σάλ- 
πιγξ στεντορειως άπδ τοΰ ύψηλοΰ Γολγοθά, όπως είς άπασαν τήν 
ύφήλιον άκουσθή, διεσάλπισβν, δ άνθρωπος δυστυχώς ευθύς διη- 
,ρέθη είς δύο: είς τδν Χριστιανόν, δστις έλάχιστος έν άρχή βαθ
μηδόν όμως ηϋξανεν ήμέρα τή ήμέρα, καί είς τδν Χριστιανομά- 
χον, δστις παντί σθένει προσεπάθει νά καταβάλη τήν νέαν θρη
σκείαν καί πάντα έκίνει λίθον δπως λησμονηθή καί αυτό ακόμη 

τοΰ Χριστού τδ δνομα.
Πρδς στιγμήν άς παραχωρήσωμεν τδν κάλαμον είς τδν πολύν 

ήμέτερον Βράϊλαν, ού σύντομον βιογραφίαν μετά της εικονογρα
φίας αύτοΰ ε'ίδομεν έν σελ 81. ’Ιδού τί λέγει ό άληθώς σοφδς 

ούτος ομογενής.
«Ο Χριστιανισμός, άφ’ δύ ήρξατο διά τών ιερών άποστόλων 

νά κηρύττεται πανταχοΰ τής οικουμένης, δέν έπαυσε πολεμούμε- 
νος παντί σθένει ύπδ τών δσοι τά φαύλα πράσσοντες, έμίσανν 
τό φώς τδ έξ αύτοΰ διαχεόμενον, καί έσπούδαζον νά έμποδίσωσι 
τήν διάδοσιν αύτοΰ, ί'να μη έλεγχβη αυτών τά έργα. Καί οί μέν 
κοατοΰντες διά θωπειών και δι’ άπειλών καί διά φυλακίσεων καί 
δΓ έξοριών καί διά βασάνων καί διά θανάτων πολυτρόπων έδία- 
ζον τούς κήρυκας καί όμολογητάς τής εις Χριστόν πίστεως νά 
τήν άονηθώσιν οί δέ σοφοί τών έθνικών έχλεύαζον καί διέβαλ- 
λον αύτήν, ώς έξ άτοπων καί παραλόγων δογμάτων συνισταμέ- 
νην. Ούδέν δμως ΐσχυσαν οί χριστιανομάχοι παντός είδους έίς 
τδ νά έξαλείψωσιν, ώς έφαντάζοντο, τδν Χριστιανισμόν μάλλον 
δέ οί διωγμοί συνετέλεσαν είς τδ νά έξαπλωθή έπί πλέον καί νά 
διαλάμψη τηλαυγέστερον ή θεία και άνίκητος αύτοΰ δύναμις. Καί 
πρδς μέν τούς τυράννους γενναίως άντέστησαν οί πολύαθλοι της 
εύσεβείας μάρτυρες άνώτεροι δειχθέντες τών βασάνων καί τοΰ 
θανάτου καί διά τής καρτερίας αύτών καταισχύναντες τούς διώ— 
κτας και στηρίξαντες τούς πιστούς· πρδς δέ τούς φιλοσόφους άν- 
τιπαρετάχθησαν οί ιεροί τής έκκλησίας διδάσκαλοι, άνασκευάζον- 
τες καί ώς ιστόν άράχνης διαλύοντες τά έκείνων έπιχειρήματα και 
δεικνύοντες οτι τά χριστιανικά δόγματα εινε μέν ύπέρ λόγον ούχί 

δέ παρά λόγον.
«Άλλά και μετά τήνπαΰσιν τών εξωτερικών διωγμών, καί άφοΰ 

τδπλειστον μέρος τής οικουμένης ή σπάσθη τήν χριστιανικήν θρη
σκείαν, δέν έλειψε τδ πνεύμα τής πλάνης νά διεγείρη πολέμους 
κατ’ αύτής καί άπδ τών άπιστων καί άπό τινων υιών τής άπωλείας, 
οιτινες έγεννήθησαν καί άνετράφησαν είς τούς κόλπους αύτής. 
Πολλά καί δεινά κατά καιρούς ύπέφερεν ή έκκλησία έκ τών αί- 
ρεσιαρχών, οιτινες, ύπδ διαφόρων παθών κινούμενοι, έπροσπάθη- 
σαν νά νοθεύσωσι τδ άδολον τής χριστιανικής διδασκαλίας, άλλοι- 
οΰντες αύτήν πολυειδώς κατά τήν ιδίαν άρέσκειαν. Άλλοι δέ πά
λιν, φιλόσοφοι λεγόμενοι, κακώς μεταχειριζόμενοι τδν λόγον, δν 
έδωκεν ό Θεός είς τδν άνθρωπον, ΐνα οδηγή αύτδν είς τδ άληθές 
καί τδ άγαθόν, ού μόνον έπεχείρησαν, ώς οί έθνικοί, τάς ύπδ 
Θεοΰ άποκαλυφθείας άληθείας πρδς σωτηρίαν τοΰ άνθρώπου ν' 
άποδείξωσιν άντιμαχομένας πρδς τδν ορθόν λόγον, άλλά καί περί 

αύτών τών ιστορικών τοΰ χριστιανισμού βάσεων, άς οί παλαιοί 
χριστιανομάχοι οϋτε ήμφισβήτησαν, οϋτε ήδύναντο ν’ άμφισβη- 
τήσωσιν, έπειδή πολύ πρόσφατα ήσαν τότε τά γεγονότα καί παρά 
πάντων δμολογούμενα, έτόλμησαν οΰτοι νά έγείρωσιν άμφιβο- 
λίας. Πλήν καί τάς αιρέσεις κατέδαλεν ή έκκλησία διά τών 
συνόδων, ή πείσασα τούς αιρετικούς νά έπιστρέψωοι πρδς τήν 
ορθόδοξον πίστιν, έξ ής άπεσκίρτησαν, ή άποκόψασα τής κοινω
νίας αύτής ώς μέλη σεσηπότα τούς άπειθήσαντας είς τήν ψήφον 
αύτής καί έμμείναντας είς τήν πλάνην. Τάς δέ τών άσεδών 
βλασφημίας άνδρες Χριστιανοί καί ζηλωταί άνέτρεψαν, διά πολ
λών καί άναντιρρήτων αποδείξεων (1) άποδείξαντες, οτι ίιάτής 
ορθής χρήσεως τον λογικού δύναται ό άνθρωπος νά γνωρίση δτι 
ό χριστιανισμός ούδέν έχει παράλογον ή μυθώδες, άλλ’ άπ’ έναν
τίας εΐνε ή μόνη άληθινή θρησκεία»

Ταΰτα ό μελισταγής τοΰ σοφού Βραΐλα κάλαμος, τά όποια 
άντί παντός άλλου δώρου διά τήν πρωτοχρονιάν προσφέρομεν 
τοϊς φίλοις άναγνώσταις.

Άλλά τδ πλεϊστον τής καθ' ήμάς χριστιανικής νεολαίας πώς 
διάκειται περί τά πρδς τήν θρησκείαν καθήκοντά της ; ψυχρότατα· 
διατί; διότι οΰτω διάκεινται πρδς αύτήν καί οί πλεΐστοι τών 
διδασκάλων της, δυστυχώς! Διατί; διότι έν τή σοφίφ αύτών εύ- 
ρίσκουσι τδν χριστιανισμόν μωρίαν καί έπινόημα τών πανούρ
γων προς χαλιναγώγησιν μόνον τοΰ άμαθοΰς δχλου. Άλλοίμονον!
.. Άλλά μή σάς μέλει· ή νεολαία δέν άναμένει άπδ μόνων 

τών διδασκάλων της τδ παράδειγμα τοΰτο. Τήν πρδς τήν Οεόσ- 
δοτον τοΰ γλυκυτάτου ’Ιησού θρησκείαν περιφρόνησιν καί ψυχρό
τητα βλέπει είς άπάσας τών πεπαιδευμένων τάς τάξεις. ’Ύπαγε 
εις τδ θέατρον, άν θέλης νά ιδης πάντας τούς άπδ πασών τών 
τοΰ πανεπιστημίου σχολών έξελθόντας- ύπαγε καί είς τάς έκ
κλησίας, άν θέλης νά ιδης πάντα τά περιτρίμματα τής κοινωνίας, 
ώς οί έπί σοφία κομψευόμενοι όνομάζουσι τούς χριστιανούς.

« Χριστιανοί δέν εΐνε οί τρέχοντες είς τάς έκκλησίας» άνα- 
κράζουσιν οί κύριοι οΰτοι «μή φροντίζοντας δέ ποσώς νά κάμνωσι 
τά όσα έντέλλεται ό Χριστός! » Έχουσι δίκαιον καί ημείς δέν 
λέγομεν τδ έναντίον. Άλλ’ έπειδή τοΰτο εινε άλήθεια, διά τοΰτο 
πρέπει νά περιφρονώμεν τήν έκκλησίαν ; τήν φιλόστοργον ήμών 
μητέρα, δι’ ής και είσερχόμεθα είς τδν κόσμον τούτον καί άπ’ αυ
τού άπερχόμεθα ; Άλλά.................ά; ρίψωμεν τήν γραφίδα, ΐνα
μή έπί άκαιρολογία κατακριθώμεν, καί άς παραχωρήσωμεν τδν 
λόγο·*  εις ττγΓίι^ννταγματι/.ην τών Παρισίων,» ήτις, περί τοΰ παρά 
τή Γαλλική κυβερνήσει άντιπροσώπου τής Αύστροουγγρικής μο
ναρχίας πρίγκηπος Μετερνίχου τδν λόγον ποιούμενη, διδάσκει 
ήμάς τά ακόλουθα.

«Ή παραίτησις τοΰ πρίγκηπος Μετερνίχου άπδ τής έν Πα- 
ρισίοις θέσεώς του ώς πρεσβευτοΰ τής Αυστροουγγαρίας εινε, ού
τως είπέϊν, είς τήν ήμερησίαν διαταγήν. Ούδενδς άλλου άνδρ'ος 
ή άπουσία ήδύνατο νά καταλίπη τοιοΰτον κενόν έν τή άνωτέρα

(1) . Πλείστας τών άποδείξεων τούτων άναγινώσκει τις καί εν 
τω άξιολόγω συγγράμματι «Φιλοσοφικά! Μελέται περί Χριστι
ανισμού ύπδ Αύγούστου Νικολάου εις τόμους τρεις έκδ. 2α, έν 
Κερκύρα 1864.»

Γαλλική κοινωνία· ό·δέ μικρός έξ άνδρών έξοχων καί άριστο- 
κρατικών καλλιτεχνών κύκλος, έν μέσω τοΰ οποίου άπό τινων χει
μώνων ήρέσκετο ό πρίγκηψ νά διέρχηται τάς ώρας τής άνέσεώς 
του, θέλει πενθήσει έπί τή αναχωρήσει αύτοΰ. Εί μή ό κ. Μέ- 
τερνιχ συνεβουλεύετο ή τάΐδια αύτοΰ αισθήματα, ήθελενήδη παραι- 
τηθή άπδ τής 5 7βρίου παρελθόντος έτους· «ένέργησον διπλω
ματικά καθήκοντα, έλεγεν ένΤούρ, μετ'άνθρώπων μή έννοούντω7 
άλ.ληνλέξιν είμή τδ «Μπούμ!». Ύπείκων δμως εις τάς προτρο- 
πάς τοΰ κόμητος Βάϊστ καί είς τάς παρακλήσεις τών φίϋ.ων 
του, άπεφάσισε νά διαμείνη έν τή θέσει τσυ, άλλά πάντοτ 
ύπ'ο [δρον. ’Ελεύθερος δέ ήδη ώς έκ τής παραιτήσεως το® 
κόμητος Βάϊστ, έπανέλαβεν έπιμόνως τήν περί παραιτήσεώυ 

του πρότασιν. « Συμμορφοΰμαι πρδς τ'ον δημοκρατικόν συρμό’ 
τής έποχής, έλεγεν έσχάτως πρός τινα τών φίλων του, θ^ 
γείνω οινοπώλης ». 'Ο κ. Μετερνίχ κατείχε τήν Θέσιν πρεσβευτο- 
έν Παρισίοις άπδ τοΰ Δεκεμβρίου τοΰ 1859, διαδεξάμενος τδ.Λ 
Βαρών-Οϋβνερ. Έγεννήθη τήν 7 Ιανουάριου 1829 έκ πατρδς το- 
διασήμου πρίγκηπος και μεγάλου καγκελαρίου Μετερνίχου, έκ 
μητρός δέ τής βαρονέσης Άντουανέτας Δελεϊκάν, δευτέρας συ
ζύγου τοΰ πατρός του. Πρέπει νά πλησιάση τις πολύ τ'ον πρίγ 
κηπα Μετερνίχον δπως κατανοήση τά έξοχα αύτοΰ προτερήματ_ 
καί τ'ο ύφος’τοΰ π'/εύματος καί τήν ευγένειαν τής καρδίας, άτινα 
ύποκρύπτονται ύπ'ο τήν κατ’ έπιφάνειαν νυσταλέαν αύτήν φύσινα 
τήν άείποτε έχ ουσαν τήν γαλήνιον καί προσηνή έκείνην αβρότητα, 
τήν ίδιάζουσαν είς τήν εΰγενεστάτην άριστοκρατίαν. ,

» Καλλιτέχνης έκ τών δοκίμων, συνέθετο πολλά έξιόλογα μου
σικά έργα- έν τοσούτω κατά τινα παράδοξον δλο>ς άντίθεσιν φαί
νεται έπιρρεπέστατος πρδς τήν Θεολογίαν, ένδιατρίβων μετά πολ
λής ήδονής εις τά άπρόσιτα ύψη τής δεινοτάτης ταύτης τών έ- 
πιστημών ούτως όπόταν μή ένασχολήται περί τήν πολιτικήν ή 
περί άλλας κοινωνικάς σχέσεις, έπιδίδοται περί τήν έρευναν θρη
σκευτικών ζητημάτων ώστε ύπ'ο τήν δογματικήν έποψιν δυνατόν 
είπεϊν δτι κατέστη άληθώς έχκλησιαστικ'ος πατήρ. Τίς ήδύνατο 
νά ύποπτευθή δτι 5 διπλωμάτης τών μεγαλοπρεπών εορτών τής 
Κομπιένης ή είς τών εύφυεστέρων άνδρών τών άριστοκρατικών 
Παρισινών αιθουσών ήδύνατο νά έχη τοσαύτην κλίσιν είς θεολο- 
γικάς σπουδάς; 'Ο βίος παντός άνθρώπου εΐνε μεστός τοιούτω7 
άντιφάσεων, ομοιάζει δέ πρδς τδν ναόν τοΰ διπροσώπου Ίανοΰ· 
Δυστυχώς τδ πλήθος δέν βλέπει είμή τήν μίαν μόνον οψιν · έν- 
τεΰθεν δέ αί περί τών άνθρώπων σφαλεραί' κρίσεις. Ή πρδς τδ 
προσωπικόν τής πρεσβείας συμπεριφορά τοΰ πρέσβεως ήτο έκ τών 
λαμπροτάτων έν τω δ’-πλωματικω κόσμω. Προσεκαλοΰντο καθ’ έ- 
κάστην εις τήν τράπεζαν τάς,δ’ έσπέρας καθ’ άςό Πρίγκηψκαί ή 
Πριγκηπέσα δέν έδείπνουν οίκοι, δπερ άλλως σπανίως συνέβαινε, 
χρηματική δωρεά ήτον βεβαία πρδς τούς ύπαλλήλους τούτους.

TO NEON ETOC
ι.

Ανατέλλει ή ήμέρα πρώτης ’Ιανουάριου· 
ό βορράς λυσσών βρυχάται διά βρυχηθμού άγριου, 
ή χιών δ’ άδιαλείπτως έκ τοΰ ύψους καταβαίνει 
καίτδ πάν κατακαλύπτει καί τδ πάν καταλευκαίνει 

καί ένδύεται ή φύσις τήν ψυχράν λευκήν χιόνα, 
ώς έτήσιον στολήν της ώς τον νυμφικόν χιτώνα· 
πάντα δέ άνεξαιρέτως τά πτηνά τε καί τά ζώα 
κατακρύπτονται ήσύχως έν ταΐς φωλεαΐς άθρόα, 
δ τε μύρμηξ πλήρη έχων τά ταμεία κόκκων σίτου 
τρώγει πίνει καί καθεύδει άφροντις έν τή οπή του 
καί έν γένει καταφεύγει έν δπαϊς πάσα ή φύσις 
καί τά άψυχα καί ζώντα πάντα κρύπτονται έπίσης.

II.
Ανατέλλει ή ήμέρα πρώτης Ίανουαρίου, 
ή φαιδρά αύτή ήμέρα τοΰ Άγιου Βασιλείου- 
τδ τοΰ νέου έτους άσμα παντού παΐδες τραγωδοΰσι, 
έξωθεν τής θύρας κ’ ένδον μουσικαί άντιλαλοΰσι· 
παντού κρότος τών τυμπάνων, τών σαλπί·)·γων και ασμάτων 
μίγνυται μετά τοΰ κρότου άνθρωπίνων πατημάτων. 
Ανατέλλει ή ήμέρα τοΰ Αγίου Βασιλείου, 
"Ετους πρώτη καί ήμέρα εύφροσύνης παγκοσμίου· 
τδ δέ παλαιόν μας έτος καταντήσαν γηραλέον, 
ώσπερ οί προπάτορές του, παραδίδει πνεύμα πλέον 
κ’ εις τδν θρόνον άντί τούτου άναβαίνει έτος νέον 
έστεμμένην έχον κάραν, πλήρες χάριτος κϊ ώραΐον

III.
Ανατέλλει ή ήμέρα πρώτης Ίανουαρίου, 
πανηγύρεως ήμέρα κ’ εορτής ένιαυσίου· 
τδ δέ γηραλέον έτος έκτοτε τοΰ βίου λήγει 
καί όδδν έλπίδω·> νέων χρυσωτέρων μάς άνοίγει 
νέον έτος, δπερ σχίζον τάς έκτάσεις τών αιθέρων 
έπί τών χρυσών πτερύγων άφικνεΐται αύτάς φέρον 
καί πρεσβύτας δέ καί βρέφη καταθέλγ’ ή άφιξίς του 
και άγγέλλεται μέ ήχους μουσικών ή έλευσίς ίτου. 
Τάς οδούς δέ κατακλύζουν παιδιμούσια καί δώρα, 
βασιλόπηται, πλακούντες κί δσα απαιτεί ή ώρα. 
"Εφθασε τδ νέον έτος· νέοι, γέροντες, χαρήτε 
καί εις μίαν πάντες, πάσαι, τράπεζαν συνευφρανθήτε

IV.
Ανατέλλει ή ήμέρα πρώτης Ίανουαρίου, 
έτους πρώτη καί ήμέρα τοΰ Αγίου Βασιλείου· 
ή ήμέρα τής σπατάλης, ή πανήγυρις τών δώρων, 
ή τών πληρωμών ’ήμέρα, τών τοΰ νέου έτους φόρων. 
Σήμερον οί ύττηρέται οί πριν κατηφεϊς γελώσι 
καί μετά σπουδής μεγάλης βλέπεις νά σ’ ύπηρετώσι 
καί μετά σπουδής τοσαύτης σοί άνοίγουσι τήν θύραν, 
ώστε θέλεις καί δέν θέλεις τω άνοίγεις σύ τήν πήραν. 
Σήμερον εις οίκους τρέχουν οί ύπάλληλοι έμπορων 
και τοΐς εύχονται ύγείαν κ’ ευτυχίαν χάριν δώρων. 
Ένί λόγω άντί λόγων σήμερον δίδονται δώρα 
καί ύπηρετών καί παίδων είν’ήμέρα ή Πανδώρα.

V.
Ανατέλλει ή ήμέρα πρώτης Ίανουαρίου, 
τδ δέ γηραλέον έτος λήγει έκτοτε τοΰ βίου. 
'Ως ό ρύαξ τής κοιλάδος ρέει, ρέουσιν οί χρόνοι· 
ό δέ πανδαμάτωρ χρόνος ένα ένα τούς σαρόνει. 
Έληξε, καθώς καί τ’ άλλα, καί το νέον άπαξ δύσει· 
αν και μέ^πομπάς γεννάται, πλήν τδ τέρμα του έγγίσει· 
Έληξε—καί τί δέν λήγει; έδυσε—καί τί δέν δύει; 
τί δέ πέπλος τοΰ θανάτου και τής λήθης δέν έγκλείει. 
"Ω! τδ πάν ύπδ τά δύο θέλει κύψει τδν αυχένα· 
ώ ! τδ πάν αυτά δουλώσουν έκτος μόνον Ένα Ένα !! 
"Εληξε κΓ έμοΰ εν έτος έληξ’ έκ τών τής ζωής μας 
καί έγγύτεροι συνάμα είμεθα τής τελευτής μας.
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VI.
Ανατέλλει ή ήμέρα πρώτης ’Ιανουάριου 
"Ετους πρώτη καί ήμερα τοΰ 'Αγίου Βασιλείου. 
"Αλλοι μέν φιλοδωρούσι κ’ εναλλάξ φιλοδωρούνται, 
άλλοι δε τριών ανθράκων όπως θερμανθούν στερούνται, 
Εις τους οίκους άλλων τρέχουν μέ φαιδρότητα οί φίλοι, 
ή της εορτής ήμερα πριν ακόμη άνατείλη, 
κ’ εύχονται «τό νέον έτος νά διέλθουν έν υγεία 
εΰφροσύνως άνευ πόνων έν μεγάλη ευτυχία» 
καί είς άλλων άνευ κρότου έπισκέπτονται κ’ ήσύχως 
δύο φίλοι—πλήν τί φίλοι; ή τε πείνα κα! τό ψύχος. 
"Αλλοι κάθηντ’ έν τραπέζαις κα! άπλήστως ευωχούνται, 
άλλοι δέ αυτού τού άρτου τού ξηρού αποστερούνται.

VII.
’Ανατέλλει ή ήμέρα πρώτης ’Ιανουάριου, 
σεις δέ, οι έπί τού φρούδου ευτυχείτε τούτου βίου, 
έκ τών δώρων σας εκείνων άπερ δίδετε κατ’ έτος 
δώσετε δ’ άναμφιβόλως, ώς τό σύνηθες, κ’ έφέτος 
τά ήμίση ή τό τρίτον δώσατε τοϊς άδελφοΐς σας 
καί άς λείψωσι τά δώρα τά πολλά καί οί χοροί σας. 
Δώσατε· έλεύσεθ*  ήμαρ καθ’ δ πάντες μετοικούμε» 
κ είς τό» ουρανόν συγχρόνως άπαντες άναχωροΰμεν 
καί είς ον 0’ άνταμειφθήτε άπειροπλασίως, φίλοι. 
Δώσατε ϊνα προσφέρουν μετά σεβασμού τά χείλη 
όλων τών πτωχών το όντως δοξασμένον δνομά σας, 
έν μιά φωνή δέ πάντες νά κηρύττουν τά καλά σας.

(1) "Ιδε τό Α’. μέρος σελ. 105.

VIII
’Ανατέλλει ή ήμέρα πρώτης ’Ιανουάριου, 
Συ δ’ δ έφορων τά πάντα έκ τού θρόνου τ’ ουρανίου 
ώ! εΰδόκησον τό έτος δπως ή ώ! τρισευδαϊμον, 
άπό τάς σφαγάς καί θρήνους νά άπέχη τών πολέμων 
νά άπέχη άπό θλίψεις κα! άπό επιδημίας 
και τά ρείθρα νά έκχέη πανταχόσε τής υγείας. 
"Ω! εΰδόκησον τά δύό παρελθόντα νά παρέλθουν 
συν τοϊς έπ’ αΰτών συμβάσι, ά ποτέ μή έπανέλθουν. 
Πανταχοΰ δ’, έπικρατούσης τής ύγείας καί ειρήνης 
καί άποσκορακισθείσης άσθενείας καί οδύνης, 
νά δοξάζηται, ώ πλάστα, τ’ δνομά σου παρά όλων 
άπό τού ενός μας πόλου έως είς τόν άλλον πόλον.

Κωνσταντινούπολή, Δεκέυ,δριος 1871.
Θ. Μ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΑΙΑΣ ΠΙΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗΝ ΕΠΟΨΙΝ.

Μέρος Β'. (1).
’Εν Ρώμη τή άϊδίω ταύτη πόλει, τή καί 'Ελληνικούς τε θεούς 

προσλαβούση, δ πίλος τών φλαμεντών, ήτοι ιερέων τού Διός, τού 
Άρεως καί τοΰ Ρωμύλου, έκαλεϊτο «πίλος λευκός» (albogale- 
rus). Οί 'ιερείς έφόρουν αΰτόν πάντοτε, έκτος μόνον δτε έσχό" 
λάζον κατ’ οικον. 'Ο πίλος δ’ οΰτος ήτο κατεσκευασμένος έκ τού 
δέρματος λευκού ίερείου, καί εΐχεν έπι κορυφής κλάδον έλαίας.

Οί άρχαϊοι Ρωμαίοι, πρός καθιέρωσιν ναού τίνος, περιεκύκλουν 
πρώτον αΰτόν μέ στεφάνους διαφόρων άνθέων, μετέπειτα δ’ αί 
ίέρειαι Έστιάδες είσήρχοντο έν αΰτώ κρατούσα’. εις χεϊρας κλά
δους έλαίας.

Έν Σπάρτη οί πολεμισταί, οί άξιοι της πατρίδος άναδειχθέν- 

τες, ώς κάλλιστα περιεπόμενοι δι’ ιδιαιτέρως τινών τελετών, πε» 
ριεστέφοντο καί μέ κλάδους έλαίας καί άλλων δένδρων.

'Ο Θησεύς, πριν ή άπέλθη διά τήν Κρήτην, ένθα έμελλε νά 
άπαλλάξη τήν πατρίδα του άπό τόν αισχρόν έκεϊνον φόρον νεανία 
σκων καί παρθένων, τούς όποιους άνά πάσαν ένναετίαν έ’πεμπον 
οί ’Αθηναίοι πρός τόν Μίνωα, ϊνα σπαραχθώσιν ύπό τοΰ Μινω- 
ταύρου τοϋ έν τω έκεϊ Αάδυρίνθω ένδιαιτωμένου, «παραλαβών 
τά διά κλήρου λαχόντα τέκνα έκ τοϋ πρυτανείου κα! είσελθών 
είς τό Δελφίνιον, ναόν ούτω καλούμενος, προσέφερεν υπέρ αΰτών 
τω ’Απόλλων, τήν ίκετηρίαν. Λύτη δ’ ήτο κλάδος άπό τής ίεράς 
έλαίας, διά λευκών ταινιών κατεστεμμένος. Έκεϊθεν δέ προσευ
χηθείς έπέδη τοΰ πλοίου του, τή έκτη μηνός Μουνυχιώνος, καθ’ 
ήν ήμέραν έτι και σήμερον πέμπουσι τάς κόρας είς Δελφίνιον 
διά νά έξιλεώσωσι τόν Θεόν διά δώρων καί Θυσιών.»—

« Γενομένου δέ τοΰ κλήρου, παραλαβών τούς λαχόντας δ ΘηΓ 
«σεύς έκ τοϋ πρυτανείου και παρελθών είς Δελφίνιον έθηκεν 
« υπέρ αΰτών τω ’Απόλλων, τήν ίκετηρίαν. Ήν δέ κλάδος άπό 
«τής ίεράς έλαίας έρίω λευκώ κατεστεμμένος. Εΰξάμενος δέ 
« κατέβαινεν έκτη μηνός έπί θάλασσαν ίσταμένου Μουνυχιώνος, 
« ή καί νϋν έτι τάς κόρας πέμπουσιν ίλασομένας είς Δελφίνιον. » 
(ΐίλουταρχ. Θησεύς XV 1.11).

Ή ρηθεϊσα δ’ έλαια έκαλεϊτο «ιερά», διότι ένομίζετο δτι ή 
1 Αθήνα έκαμεν αΰτήν νά βλάστηση, δτε διημφισβήτει πρός τόν 
Ποσειδώνα περί τοΰ δικαιώματος αύτής τοΰ νά έπονομάση τάς 
’Αθήνας διά τοΰ ονόματος της.

Ό Παυσανίας άφηγεϊται τά περί τοΰ ίεροΰ τούτου δένδρου οϋτω 
πως. «Περί δέ τής έλαίας ούδέν έχουσιν άλλο είπεϊν ή τή 
» θεω μαρτύριον γενέσθαι τοΰτο είς τόν άγώνα τόν έπί τή χώρα. 
» Λέγουσι δέ καί τάδε, κατακαυθήναι μέν τήν έλαίαν ήνίκα δ 

» Μήδος τήν πόλιν ένέπρη σεν Άθηναίοις, κατακαυθεισαν δέ αΰ- 
» θημερόν δσον τε έπί δύο βλαστήσαι πήχεις. » (Παυσαν. Βιβλ. 
Ι.Κεφ. XXVII.).

ήτοι «Περί δέ τής έλαίας ταύτης ούδέν άλλο έχουσι νά εϊ- 
πωσιν εϊμή οτι τοΰτο έγένετο ώς μαρτυρία τοΰ μετά τοϋ Πο- 
σειδώνος άγώνος τής ’Αθήνας έπί τή ονομασία τής χώρας τών 
’Αθηνών. Λέγουσι δέ καί τάδε, δτι ή έλαια αΰτη κατεκαύθη μέν 
δπότε ό Μήδος κατέκαυσε τήν πόλιν τών ’Αθηναίων, άλλ' δτι 
κατακαυθεϊσα αΰθημερόν άνεδλάστησεν έπι δύο περίπου πήχεις.»

Ό'Ηρόδοτος διηγείται τό έπόμενον περί έλαίας ιστορικόν:
« Έπιδαυρίοισι ή γή καρπόν οΰδένα άνεδίδου. Περί ταύτης ών 

»τής συμφορής οί Έπιδαύριοι έχρέωντο έν Δελφοϊσι- ή δέ Πυ- 
» θίη σφέας έκέλευε Δαμίης τε καί Αΰξησίης άγάλματα ίδρύσα- 
» σθαι, καί σφι ίδρυσαμένοισι άμεινον συνοίσεσθαι. Έπειρώτεον ών 
» οί Έπιδαύριοι κότερα χαλκού ποιέωνται τά άγάλματα ή λίθου- 
»ή δέ Πυθίη οΰδέτερα τούτων έα, άλλά ξύλου ήμέρης έλαίης- 
» Έδέοντο ών οί Έπιδαύριοι ’Αθηναίων έλαίην σφι δούναι ταμέ- 
» σθαι, ίροτάτας δή κείνας νομίζοντες είναι. Λέγεται δέ καί ώς 
» έλαϊαι ήσαν άλλοθι γής οΰδαμοΰ κατ’ έκεϊνον τόν χρόνον ή Άθή- 
» νησί- Οί δέ έπί τοϊς δε δώσειν έφασαν έπ’ ω άπάξουσι έ'τεος έκά- 
» στου τή Άθηναίη τή πολιάδι ίρά καί τώ Έρεχθει. Καταινέ- 
» σαντες δ’ έπί τούτοισι οί Έπιδαύριοι τών τε έδέοντο ετυχον, κμΐ 

m άγάλματα έκ τών έλχιέων τουτέων ποιησάμενοι ίδρύσαντο- καί 
» ήτε γη σφι έφερε, και Άθηναίοισι έπετέλεον τά συνέθεντο.»

('Ηρόδ: Τερψιχ. 82.) 
ήτοι « Είς εποχήν καθ' ήν ή γη τών Έπιδαυρίων οΰδένα έφερε 
καρπόν, οί Έπιδαύριοι ήρώτησαν τό έν Δελφοϊς μαντεϊον περί τής 
συμφοράς ταύτης. 'II δέ Πυθία διέταξεν αΰτοΰς ν’ άνεγείρωσιν 
άγάλματα τής Δαμίας καί τής Αΰξησίας, καί δτι τό ϊδιόν των 
συμφέρον άπαιτεϊ νά πράξωσιν ούτω. Οί Έπιδαύριοι πάλιν έπη- 
ρώτων πώς νά κατασκευάσωσι τά άγάλματα, έκ χαλκού ή λίθου- 
Ή Πυθία οΰδέτερον τούτων τοϊς έπέτρεπεν, άλλά μόνον έκ ξύλου 
καλλιεργημένης έλαίας. Τήν άπάντησιν ταύτην λαδόντες οί Έπι- 
δαύριοι έζήτουν τήν άδειαν παρά τών ’Αθηναίων όπως κόψωσιν 
έλαίας τινάς έκ τοΰ έδάφους τών ’Αθηνών, θεωροΰντες έκείνας 
μόνας τάς έλαίας ίεράς. (Λέγεται δ’ ότι κατ’ έκεϊνον τόν χρόνον, 
οδδαμοΰ άλλοθι ύπήρχον έλαϊαι, εϊμή έν Άθήναις.) Οί δ’Άθη- 
ναϊοι τοϊς έπέτρεψαν νά κόψωσιν έπί ρητή συμφωνία ότι καθ’ έ
καστον έτος ήθελον προσφέρει οί Έπιδαύριοι θυσίαν τή προστά- 
τιδι τής πόλεώς των ’Αθήνα καί τώ Έρεχθεϊ. Συναινέσαντες πρός 
ταΰτα οί Έπιδαύριοι έτυχον τού ποθουμένου, καί έκ τών έλαιών 
τούτων ποιησάμενοι άγάλματα άνήγειραν αΰτά. "Εκτοτε δ’ ή γη 
αΰτών έκαρποφόρει, καί αΰτοι δ’ έξετέλουν πρός τοΰς ’Αθηναίους 
τά συμφωνηθέντα.»

Αί είρημέναι θεότητες Δαμία καί Αΰξησία είσίν αί αΰταί θεαί 
Δημήτηρ και Περσεφόνη, τών όποιων ή μυστηριώδης λατρεία εΐ- 
χεν έπεκτανθή έφ’ απασαν τήν 'Ελλάδα, και μάλιστα άπό’τής 

άφίξεως τών έκεϊσε Αιγυπτιακών άποικιών. Έθεωροΰντο δέπρό
ξενοι1 εΰφορίας καί εΰκαρπίας.

Ό αΰτός'Ηρόδοτος διηγείται καί τάδε:
'Ωρμημένω δέ Ξέρξη στρατηλατέειν μετά ταύτα, τρίτη όψις έν 

» τω ύπνω έγένετο, τήν οί μάγοι έκριναν άκούσαντες φέρειν τε 
» έπί πάσαν γην, δουλεύσειν τε οί πάντας άνθρώπους- ή δέ δψις 
» ήν ήδε- έδόκεε δ Ξέρξης έστεφανώσθαι έλαίης θάλλω, άπό δέ 
» τής έλαίης τοΰς κλάδους γήν πάσαν έπισχεϊν, μετά δέ άφα- 
» νισθήναι περί τή κεφαλή κείμενον τόν στέφανον.» (Ήροδ. Πο- 
λύμν. 19).

ήτοι «Ότε δ Μέρξης ήτοιμάζετο ώς τάχιστα νά έκστρατεύση 
κατά τής Ελλάδος, είδε καθ’ύπνον τρίτον δνειρον, δπερ άκού

σαντες οί μάγοι άπεφάνθησαν ότι τούτο άπέβλεπεν άπασαν τήν 
οικουμένην, και ότι πάντες οι άνθρωποι έμελλον νά γείνωσιν υπή
κοοι τοΰ Ξέρςου. Ή δέ δψις ήτο τοιάδε. Ό Ξέρξης κοιμώμενος 
εΐδεν δτι ήτο έστεφανωμένος μέ θαλλόν έλαίας, καί δτι άπό τού 
μεγάλου τούτου κλάδου κλαδίσκοι έλαίας έπεκτείνοντο έφ’ άπα
σαν τήν γήν, άλλ’ δτι μετά ταύτα δ περί τήν κεφαλήν κείμενος 
ουτος στέφανος έγένετο άφαντος.» (Ένταύθα σημειωτέον έν πα- 
ρόδω, ή δτι οί μάγοι άπεσιώπησαν τήν έξήγησιν τής λέξεως «άφα- 
νισθήναι» ή, τό καί πιθανώτερον, δ Ξέρξης διηγήθη τό δνειρόν 
του μετά τήν άποτυχίαν τής έκστρατείας του.)

’Αλλά μεθ’ δλας τάς προετοιμασίας τού Ξέρξου, οί ’Αθηναίοι 
οΰδόλως άπεδειλίασαν, καίτοι οί πρώτοι χρησμοί τών Δελφών ήσαν 
πρός αΰτοΰς λίαν άπειλητικοί. «Τούτο δ’ένόμιζον μεγάλην συμ
φοράν, (καθόσον τό πάλαι αί εΰμενεϊς ή δυσμενείς χρησμοδοσία. 

ήδύναντο νά έπενεργήσωσι σφόδρα έπί τοΰ πνεύματος τών μαχο- 
μένων). Άλλ’ έν τή δεινή ταύτη άμηχανία αύτών, δ Τίμων, δ 
υίδς τοΰ Άνδροβούλου, εις τών μάλλον διακεκριμένων πολιτών 
τών Δελφών, συνεβούλευσεν αΰτοΰς νά λάβωσιν είς χεϊρας κλά
δους έλαίας καί νά προσέλθωσι καί δεύτερον ώς ίκέται είς τόν 
ναόν. Οί Αθηναίοι τότε, τή συμβουλή ταύτη έπόμενοι, έδεήθη 
σαν τοΰ Θεοΰ οϋτω πως: »

« Καταξίωσον, ώ Άναξ Άπόλλον, ϊνα, πρός τιμήν τών ίκε- 
τηρίων τούτων κλάδων, οϋς φέρομέν σοι κρατούντες, παράσχης 
ήμϊν χρησμόν εΰνοϊκώτερον τή πατρίδι, άλλως δ’ οΰκ έξερχόμεθα 

τοΰ ίεροΰ σου, άλλ’ ένταύθα μέχρι θανάτου διαμενοΰμεν.»
«Ταύτα άκούσαντες οί τών Αθηναίων θεοπρόποι συμφορή τή 

» μεγίστη έχρέωντο. Προβάλλουσι δέ σφέας αΰτοΰς ύπό τοΰ κακο- 
» τού κεχρησμένου Τίμων δ Άνδροδούλου, τών Δελφών άνήρ δό- 
»κιμος δμοία τω μάλιστα, συνεβούλευέ σφι ίκετηρίας λαβοΰσι 
» δεύτερα αύτις έλθόντας χράσθαι τω χρηστηρίω ώς ίκέτας. 
» Πειθομένοισι δέ ταΰτα τοΐσι ΆΟηναίοισι καί λέγουσι- "Ωναξ, 
» χρήσον ήμϊν άμεινόν τι περί τής πατρίδος, αιδεσθείς τάς ίκε- 
» τηρία, τάς δε τάς τοι ήκομεν φέροντες. ή οΰτοι άπιμεν έκ τού 
» άδύτου, άλλ’ αΰτοΰ τήδε ^ενέομεν έστ’ άν καί τελευτήσωμεν. 
(Έρόδ. Πολύμν. 141). ’

Κατά συνέπειαν δέ τούτων ή πρόμαντις έχρησμοδότησεν αΰτοίς 
ήπιώτερα, άπερ άντιγράψαντες οί άπεσταλμένοι καί παραλαβόντες 
έπανήλθον είς 'Αθήνας.

Έν τώ αΰτώ ίστορικω άναγινώσκομεν καί τάδε:
«Ήκρν δέ σφι αΰτόμολοι άνδρες άπ’ Άρκαδίης ολίγοι τι- 

» νές, βίου τε δεόμενοι καί ένεργοί βουλόμενοι είναι- άγοντες δέ 
» τούτοις ές δψιν τοΰ βασιλέος, έπυνθάνοντο οί Πέρσαι περί τών 
«Ελλήνων τά ποιέοιεν εις δέ τις πρό πάντων ήν δ είρωτέων 
» αΰτοΰς ταΰτα- οί δέ σφί έλεγον ώς ’Ολύμπια άγοιεν καί θεω- 
» ρέοιεν άγώνα γυμνικόν καί ιππικόν δ δέ έπείρετο δ,τ', τό άε- 
» θλον είή σφι κείμενον, περί ότευ άγωνίζοντατ οί δ’ είπον τής 
» έλαίης τόν διδόμενον στέφανον. Ένθαΰτα εϊπας γνώμην γενναι- 
» οτάτην Τριτανταίχμης δ Άρταδάνου δειλίην ώφλε πρός βασι- 
» λέος. Πυνθανόμενος γάρ τό άεθλον έόν στέφανον, άλλ’ οΰ χρή- 
» ματα, ούτε ήνέσχετο σιγών ειπέ τε ές πάντας τάδε. Παπαι, 
» Μαρδόνιε, κοίους έπ’ άνδρας ήγαγες μαχησομένους ήμέας, οϊ 
οΰ περί χρημάτων τόν άγώνα ποιεΰνται, άλλά περί αρετής!» 
(Ήροδ. Οΰραν. 26).
ήτοι «Έν τή κατά τής Ελλάδος πορεία τοΰ Ξέρξου προσήλ- 
θον ολίγοι τινές πτωχοί πρόσφυγες άπ’ Αρκαδίας, ζητούντες πό
ρον ζωής διά τής έργασίας τών χειρών των. "Οτε δέ τοΰς έπα- 
ρουσίασαν ένώπιον τού βασιλέως, εις έκ τών Περσών άπό μέρους 
τών άλλων τοΰς ήρώτησε τί έκαμνον τήν στιγμήν έκείνην οί Έλ
ληνες. Εορτάζουν, άπήντησαν ο! πρόσφυγες τά ’Ολύμπια καί θεω
ρούν τοΰς γυμνικοΰς καί ιππικούς άγώνας. Καί τί είνε τό βρα
δέων τών άγώνων τούτων; Ήρώτησεν δ Πέρσης. Έκεϊνοι δ’ εί- 
πον, στέφανος έλαίας. Τότε δ Τριτανταίχμης, δ υιός τού Άρτα
δάνου, έκφράσας γνώμην εΰγενεστάτην, κατηγορήθη ώς δειλός 
παρά τω βασιλεύ Διότι άκούσας ουτος ότι τό άθλον ήτο απλούς στέ
φανος έλαίας καί οΰχί χρήματα, δέν ήδυνήθη νά σιωπήση, ά/»λ’
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έξεφώνησε προς όλους τάδε: Βαβαί! Μαρδόνιε· όποιων άνδρών 
έναντίον έφερες ήμάς νά πολεμήσωμεν, άνδρών αγωνισμένων 
οΰχί περί χρημάτων, άλλά περί άνδρίας! »

Ό φιλόσοφος ’Επιμενίδης προσκληθείς ύπό τοΰ Σόλωνος εις 
’Αθήνας, ΐνα καθαρίση αΰτάς άπό τοΰ Κυλωνείου άγους, ου μόνον 
διεσκέδασε τους δεισιδαιμονικούς τών ’Αθηναίων φόβους και τά 
διάφορα φάσματα, άτινα κατειχον τότε τήν πόλιν, άλλά και έβοήθησε 
τόν Σόλωνα εϊς τήν ορθήν της νομοθεσίας του σύνταξιν. "Οτε 
λοιπόν ήτοιμάζετο ν’ άναχωρήση, οι ’Αθηναίοι, πρός τεκμήριον της 
ευγνωμοσύνης των, προσέφερον αύτώ χρήματα πολλά κα’ι μεγάλας 
τιμάς· άλλ’ ό ’Επιμενίδης 
ούδέν άλλο αϊτησάμενος, 
άλλά μόνον ένα κλάδον άπό 
τής ίεράς έλαίας, λα
βών αυτόν έπανέκαμψεν 
εϊς τήν πατρίδα του Κρήτην.

«Επιμενίδης μέν ουν μά
λιστα θαυμασθείς, καί χρή
ματα διδόντων πολλά κα: 
τιμάς μεγάλας τών ’Αθη
ναίων, ούδέν ή θαλλόν άπό 
τής ίεράς έλαίας αίτησά- 
μενος καί λαβών άπήλθεν.» 
(Πλουταρχ. Σόλων XII.)

"Οτε ό Μιλτιάδης διά 
βραβεΐον τών άνδραγαθη- 
μάτων αύτοΰ καί έκδουλεύ- 
σεων πρός τήν πατρίδα έ- 
ζήτησε στέφανον έλαίας μό
νον, ό δημοκόλαξ Σωχάρης 
άντέστη εις τήν αίτησίν του 
καί, ούκ εύγνωμόνως προς 
αύτόν φερέμενος, έξεφώνησε 
ταύτας τάς λέξεις: «"Οταν 
γάρ μόνος άγωνισάμενος, 
ώ Μιλτιάδη, νικήσης τούς 
βαρβάρου?, τότε καί τιμα- 
σθαι μόνος άξιου.» (Πλουτ. 
Κίμων. ylll.). Άπάντησις 
άδικωτάτη, καί το: τότε ά- 
ρέσασα τώ δήμω καθ’ ό
σον ό στρατηγός, καί πολ- 
λω μάλλον δ. στρατάρχης, 
ώς συνενών μετά τής στρα
τιωτικής εύτολμίας τήν ι
κανότητα και τήν περί- 
νοιαν, άτινα συνεπιφέρουν 
τήν νίκην έν τάΐς μάχαις, 
άξιοΰται αύτοδικαίως καί 
'·0!αιτέρας άνταμοιβής.

Η έλαια είνε έξ όλων τών 
χαιότερον καλλιεργηθέν. Έπί ι 
η δη έλαιον έκ 
πολυπληθείς ρίζα- τοΰ δένδρου 
γής έπι πολλούς αιώνας.

Κορνήλιος Κ.

ρίζα:

καρπίμων δένδρων τό μάλλον άρ- 
:ών χρόνων τοΰ ’Ιακώβ, έξήγαγον 

-ϋ καρπού αύτής. Παρετηρήθη δ’ ότι καί αί 
τούτου διατηρούνται εντός τή1»

Έμ. Γ^αννακόπουλος.

0 ΚΟΡΝΗΑΙΟΣ Κ. ΦΕΑΤΩΝ.

Εις τών διασημοτέρων λογιών καί 'Ελληνιστών τοΰ νέου κό
σμου ο καθηγητής Κορνήλιος Κ. Φέλτων έγεννήθη εις Οΰέστ 
Νισύβερυι την 6 Νοεμβρίου 1807, έτελεύτησε δέ περ: τά τέλη 
τοΰΦεβρουαρίουτοΰ 18G2 εϊς Κέστερ τής έν Βορείω ’Αμερική Πεν- 
σμλβ«νίας, οπού άπό της Κανταβριγίας μετέβη, όπως έν τώ κλί- 
ματι έκεινω ζητήση την ανακτησιν της κλονισθείσης υγείας του. 
Έτελεύτησε δέ προώρως, εξαντληθείς ύπό τών κόπων, ους δ 

έρως τών γραμμάτων τώ 
ενέπνεε καθ’ ήν στιγμήν 
μάλιστα νέα έργα του έ- 
μελλον νά λαμπρύνωσιν έ
πί μάλλον την φήμην, ήν 
δικαίως έχαιρε. Τόν Κ. 
Φέλτωνα κατά πρώτον έ- 
γνωρίσαμεν έν Άθήναις 
έν έτει 1853 καί μετ’ αύ
τοΰ πολλάκις περιωδεύσα- 
μεν τά πεδία τών Μαρα
θωνομάχων, τάς αθανάτους 
Θερμοπύλας καί τήν γην 
εκείνην, έν τή οποία τό ά
ψυχον μάρμαρο·? έλαβε 
πνοήν ύπό τήν σμίλην τοΰ 
Φειδίου καί ή σανίς έζω-
οποιήθη υπό τής γραφίδος 
τοΰ Άπελλοΰ.

Ό Κορνήλιος Κ. Φέλ
των έξεπαιδεύθη έν τώ πα- 
νεπιστημίω τής Κανταβρι
γίας καί άπεφοίτησε πριν 
ή. συμπληρώση τό εικοστόν 
έτος τής ήλικίας του. Φοι
τητής ών συνέταττε περιο
δικόν σύγγραμμα φιλολο
γικόν «Havard Begister» 
έπικαλούμενον, όπου θη
σαυρίζονται πολλά περί τής 
καταστάσεως, ιστορίας, πο
λιτείας, τέχνης καί λογι
ών τοΰ Αμερικανικού έ
θνους. Κατά τό 1827 δι- 
ωρίσθη καθηγητής εϊς εν 
τών άνωτέρων εκπαιδευτη
ρίων τής Νέας Ύόρκης,μετά 
δύω έτν ύφηγητής τής λα
τινικής έν τώ Πανεπιστή

μιο» τής Κανταβριγίας, ειτα τής Ελληνικής, καί κατά τό 1832’ 
καθηγητής τής Ελληνικής φιλογογίας.

Ό Φέλτων κατά τό 1833 έξέδοτο τά ποιήματα τοΰ 'Ομή
ρου μετά φιλολογικών καί κριτικών σχολίων καί χαλκογραφιών 
τοΰ Φλάξμαν πολλάς δέ έκδόσεις κατά καιρούς έποιήσατο τοΰ 
πολυτίμου τούτου βιβλίου μετ’ επιδιορθώσεων καί προσθηκών. Τό 
1840 μετέφρασε καί έξέδωκε τό περί «Γερμανικής Φιλολο
γίας» τρίτομον σύγγραμμα τοΰ σοφού Γερμανού Menzel, κα 

f

Φέλτων.

.«’Ανθολογίαν» έκ τών περιφημοτέρων πεζών συγγραφέων καί 
ποιητών τής Ελλάδος, μετ’ ’Αγγλικών σχολίων καί λεξικού. 
Έξέδωκε τό 1841 « Τάς Νεφέλας » τοΰ κωμικού ’Αριστοφάνους 
μετά προλεγομένων καί σχολίων, αιπερ μετετυπώθησαν και έν ’Αγ
γλία. Μετά δύω έτη δ Φέλτων, βοηθούμενος ύπό τών καθηγη
τών Σήερ καί Έδουαρδς, μετέφρασε καί έξέδωκε « Συλλογήν τών 
έν τη Γερμανική γλώσση άνθηροτέρων γραμματολογικών καί 
κλασικών πραγματειών »· άκλούθως συνειργάσθη μετά τοΰ πε- 
ριφήμου ποιητοΰ καί φίλου του Αόγκεφλω πρός έκδοσιν τοΰ έ
ξοχου συγγράμματος « Περί Ποιητών καί Ποιήσεως έν ’Αμερι
κή», δπερ έδημοσιεύθη τό 1845. Κατά τό 1847 έξέδωκε τόν 
Πανηγυρικόν τοΰ Ίσοκράτους καί τόν Άγαμέμνονα τοΰ Αισχύ
λου, μετά προλεγομένων καί ’Αγγλικών σχολίων δευτέραν έκ- 
δοσιν τοΰ πρώτου έποιήσατο τό 1854, τοΰ δέ τελευταίου τό 
1859. Τό 1849 μετέφρασεν έκ τοΰ Γαλλικού τό άξιόλογον καί 
πολυσέλιδου σύγγραμμα τοΰ Γάλλου Guyot, «Ή Γή καί ό άν
θρωπος»· ειτα έξέδωκε «Τάς Όρνιθας» τοΰ ’Αριστοφάνους, 

■μετά προλεγομένων και ’Αγγλικών σχολίων, αιπερ μετετυπώθησαν 
καί έν ’Αγγλία. Τό 1852 έξέδωκε πολύτιμον συλλογήν έκ τών 
συγγραμμάτων τοΰ προκατόχου του Καθηγητοΰ Popkin μετά συν
τόμου βιογραφίας, καί Συλλογήν έκ τών Ελλήνων Ιστοριογρά
φων κατά χρονολογικήν τάξιν.»

Έκτος τών ρηθεισών πολιτίμων έκδόσεων τών άρχαίων συγ
γραφέων, άς δ Ελληνιστής Φέλτων έπεχείρησε καί τάς όποιας 
ού μικρόν έςετίμησαν οί νεότεροι φιλολόγοι διά τά έν αύταΐς ύπ’ 
αύτοΰ προστεθέντα σχόλια, συνέγραψεν «Εγχειρίδιο·? περί τών 
Ελληνικών καί Ρωμαϊκών μέτρων,» τήν «Βιογραφίαν τοΰ στρα
τηγού Eaton», «Περί Πνευματισμού» καί «Συλλογήν εϊς πεζόν 
καί έμμετρον λόγον έκ τών νεωτέρων Ελλήνων συγγραφέων.» 
Πρός τούτοις δέ άρθρα πολλά καί πραγματεία: καταχωρισθεισα: 
εϊς εφημερίδας καί περιοδικά μαρτυροΰσιν, ότι ή άρχαια καί ή νέα 
Ελλάς ήτο τό κύριον αύτοΰ μέλημα καί τό αντικείμενο·? τών 
σπουδών του. Συντάκτης ών εϊς τήν Νέαν ’Αμερικανικήν Εγκυ
κλοπαίδειαν, κατεχώρισε πολλάς πραγματείας πλείστου λόγου 
άξίας. Ή περί ’Αττικής, ή περί Δημοσθένους, ή περί Εύριπίδου 
καί ή περί ’Αθηνών είνε προϊόντα τοΰ εύφυοΰς και άνεξαντλήτου 
καλάμου του. Εϊς τήν τελευταία·? ταύτην άσχολούμενος έγραψε·? 
ήμϊν τόν ’Ιανουάριον τοΰ 1858 τά εξής: — «Έτελείωσα καί άνέ- 
γνωσα τά δοκίμια τής περί ’Αθηνών πραγματείας μου, ήν έγραψα 
διά τήν νέαν Εγκυκλοπαίδειαν. Τοΰτο μοί έδωκεν άφορμήν νά 
σοι έρωτήσω, άν είνε δυνατόν νά λάβωμεν γεγονότα κα! έγγραφα 
δπως έτοιμάσωμεν συντόμους βιογραφίας τινών τών περιφημοτέ- 
ρων άνδρών τής Ελληνικής έπαναστάσεως. Έν ούδεμια ’Εγκυ
κλοπαίδεια μέχρι τοΰ νΰν έγραψαν επί τοΰ άντικειμένου τούτου, 
καί νομίζω ότι ήθελε·? είσθαι λίαν έπιθυμητόν ήμεϊς πρώτοι τοΰτο 
νά πράξωμεν. Σκοπεύω νά γράψω άπ’ εύθείας εϊς ’Αθήνας, ΐνα 
προμηθευθώ πάν τό δυνάμενον νά πλουτίση ήν έχω άνά χεΐρας 
πολύτιμον ύλην. "Ο,τι δέ σύ έχεις ή ήμπορεϊς νά λάβης έπί τής 
ιστορίας τής Έπτανήσου, ή εϊτι άλλο πράγμα φιλολογικού χα
ρακτήρες έχεις, κα: τά άφορώντα,τήν έκπαίδευσιν, περιγραφάς 
ηθών, εθίμων, καταστάσεως κοινωνικής, είνε άπαντα μεγάλης 

άξίας. "Ολα σου τά φυλλάδια, έφημερίδες, έγγραφα παντοίου εί
δους, θέλουσι χρησιμεύσει νά διαφωτίσωσι έν μέρος τής Ιστο
ρίας, άγνωστον μέχρι τοΰδε εϊς τόν λοιπόν κόσμον.»

Τριακονταετίαν δλόκληρον δ καθηγητής Φέλτων έδίδαξε τήν 
Ελληνικήν φιλολογίαν εις τό έν Κανταβριγία τής ’Αμερικής 
πανεπιστήμιου, θαυμαζόμενος ύπό τών έν ’Αμερική και έν ’Αγ
γλία φιλολόγων. Δύναται δέ νά όνομασθή δ άναμορφωτής τοΰ πρός 
τάς νέας γλώσσας άκαδημαϊκοΰ πνεύματος, δ Βάϊρων τών γραμ- 
ματολόγων. Ό θαυμασμός του διά τήν Ελληνικήν γλώσσαν ήτο 
τοσοΰτον μέγας, ώστε έγένετο δ αρχηγός νέας διά τήν Ελληνι
κήν φιλολογίαν άναμορφώσεως Τό παρά τοΰ Εράσμου έγερθέν 
μεσότειχον έρράγη ύπό τοΰ Φέλτώνος, καί διά τοΰ ρήγματος Άμε- 

•ρικανοί καί Εύρωπάΐοι ήδυνήθησαν νά έλθωσιν εϊς επαφήν μετά 
τοΰ Ελληνικού πνεύματος. Οί ’Αμερικανοί φιλολόγοι έπί κεφα
λής έχοντες τόν Φέλτωνα, είνε οί τολμήσαντες τό πρώτον νά 
έπαναστατήσωσι κατά τοΰ Έρασμείου προσκόμματος. Ή έπανά- 
στασις δέ αΰτη μεγάλως έπενήργησε πρός τόν σκοπόν, διότι συ
νέδεσε στενώτερον τούς ’Αμερικανούς μετά τών Ελλήνων, ’Ηχού
σαμε·? αύτόν πολλάκις άπό τής έδρας έξ ενός ένθουσιώντα ύπέρ 
τής Ελλάδος καί έξ άλλου παραινοΰντα καί προτρέποντα τούς 
μέν θέλοντας νά σπουδάσωσι τάς τέχνας νά μεταβαίνωσιν εις 
’Ιταλίαν, τούς δέ τήν φιλολογίαν εϊς Ελλάδα. Αί συμβου- 
λαί του δέν έρρίφθησαν εϊς άγονον γήν διότι σήμερον βλέπο

με·? τούς μέν καλλιτέχνας ’Αμερικανούς πορευομένους εϊς ’Ιτα
λίαν, τούς δέ έραστάς τών γραμμάτων εϊς ’Αθήνας. Τοΰτο δέ 
είνε άξιο·? θαυμασμού καί πολλή·? έχε*,  τήν δμοιότητα πρός τήν 
έποχήν τής βασιλείας τής Ελισάβετ έπί τών Άγγλογερμανών 
Ό Μίλτων καί οί σύγχρονοι αύτοΰ λόγιοι ήδύναντο νά δμιλώσι?· 
έλληνιστί μετά τών Ελλήνων, καί άμφιβάλλομεν άν ή ’Αγγλία 
ήθελε φθάσει τό φιλοσοφικόν αύτής μεγαλεΐον, εϊ δ Έρασμος 
ήγειρε τό σύστημά του μίαν έκατονταετηρίδα πρότερον. Ύπό τό 
νέον, άλλά κατώτερον τοΰτο σύστημα, οί "Αγγλοι δέν ήδυ
νήθησαν νά άναδείξωσιν ένα νέον Σακεσπήρον. Αί δυσκολίαι, τάς 
όποιας δ Έρασμος παρενέβαλεν εϊς τήν προφοράν τής ’Ελλη
νικής γλώσσης, τοσοΰτον κατεβάρυναν καί άπεθάρρυναν τούς Άγ
γλους, ώστε οί πλέιστοι τούτων κατασπαταλώντες τόν πολύτιμον 
αύτών χρόνον εϊς τήν μελέτην τών νεκρών γλωσσών, άπώλεσαν 
τόν τρόπον τοΰ έκφράζεσθαι, τόν διακρίνοντα τούς "Αγγλους τής 
Έλισαβετείου έποχής. Ό Φέλτων τά προσκόμματα ταΰτα μελε- 
τήσας, ήγωνίσθη νά εξάλειψη αύτά· καί πραγματικός έπέτυχε. 
Τούτου ένεκα τήν σήμερον βλέπομεν εις δλα σχεδόν τά ’Αμερι
κανικά πανεπιστήμια, ού μόνον νά προφέρωσι τήν άρχαίαν γλώσ
σαν ώς οί σημερινοί "Ελληνες, άλλά νά σπουδάζωσι καί τήν νε- 
ωτέραν Ελληνικήν. Τούς τοσούτους άγώνας τοΰ Φέλτώνος, καί τοι 
προώρως ύπό τοΰ θανάτου διακοπέντας, ήμεΐς άσπαζόμεθα- διότι 
θεωοοΰμεν αύτούς οιωνόν άριστον τούς θεωρούμε·? ώς τήν ήώ νέας 
’Αμερικανικής φιλολογίας άνωτέρας ίσως τής έπί τοΰ Σακεσπή- 

ρου ’Αγγλικής.
"Οτε κατά τό 1858 μία τών έπισημοτέρων εταιριών τής ’Α

μερικής, σκοπόν έ'χουσα τήν μετάφρασιν τών 'Ιερών Γραφών εϊς 
ήν ’Αγγλικήν, έ’πεμψεν εις ’Αθήνας ένα έκ τών άνωτέρων αύ- 
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τής μεταφραστών, δπως σπουδάση τήν Νεοελληνικήν, τινές τών 
πεπαιδευμένων ’Αμερικανών, τών όποιων δ θαυμασμός περιωρί- 
ζετο εις τήν άρχαίαν δόξαν της 'Ελλάδος, προεξάρχοντος αυ
τών τοΰ συντάκτου « της Εφημερίδες τοΰ ’Εμπορίου,» δι’ εκτε
νών άρθρων άποδοκιμάσαντος την σπατάλην ταύτην, ώς έλεγον, 
διϊσχυρίσθησαν ένταύτω δτι «Ή Νεοελληνική διαφέρει τής αρ
χαίας ίσον ή Πορτογαλλική τής ‘Ισπανικής, καί δτι ή γλώσσα 
τής Νέας Διαθήκης εινε γλώσοα νεκρά, ή δέ σπουδή τής Νεο
ελληνικής πάντη άχρηστος και ανωφελής εις τόν μεταφραστήν.»

Πρός ανασκευήν τών άνω λεχθέντων ήμεϊς έγράψαμεν πλέΐστα 
δσα άρθρα έν ταΐς έφημερίσι τής Νέας Ύόρκης «ΤάΧρονικά» 
και «'Η Έφημερις τοΰ ’Εμπορίου » (1). Πρός τούτοις δέ καί δ 
σεβάσμιος Φρεδερΐκος Thiersch, δ μάλλον διακεκριμένος τών Γερ
μανών 'Ελληνιστών καί Πρόεδρος τής Βαυαρικής ’Ακαδημίας 
τών τεχνών και επιστημών, έγραψεν υπέρ τής Νεοελληνικής, ώς 
καί δ έν τω πανεπιστημίω τής ’Οξφόρδης καθηγητής Bowen, δ 

έν τώ πανεπιστημίω τοΰ ’Εδιμβούργου καθηγητής Blaclcie, δ κύ
ριος Murray καί πολλοί άλλοι* * άλλά τό άρθρου, δπερ δ καθη- 
γητής Φέλτων έδημοσίευσεν έν τή έφημερίδι « δ Ταχυδρόμος », 
εινε ό ώραιότερος στέφανος, τόν όποιον χειρ ξένη ήδύνατό ποτέ 
νά πλέξη ύπέρ τής πρωτοτόκου θυγατρός τής αρχαίας γλώσσης 
τών ‘Ελλήνων, τής Νεοελληνικής. Αυπούμεθα δτι ούτε δ χρό
νος ούτε δ τόπος έπιτρέπει ήμϊν νά προσφέρωμεν τήν μετάφρα- 
σιν ολοκλήρου τοΰ άρθρου τοΰ κ. Φέλτωνος*  χάριν δμως τών 
φιλομούσων αναγνωστών τοΰ Μέντορος παραθέτομεν τήν εξής 
περικοπήν: —« Άλλ’ εινε περιττόν,» λέγει δ Φέλτων, «νάφέ- 
ρωμεν έτι πλείονας μαρτυρίας πρός άπόδειξιν τής ανάγκης τής 
σπουδής τής Νεοελληνικής. 'Η νεωτέρα Ελληνική γλώσσα εινε 
ή γλώσα τής ’Ανατολικής Έκκλλησίας*  ή λαλουμένη καί γρα- 
φομένη γλώσσα έν τή ’Ανατολή, ή γλώσσα τής βιομηχανίας καί 
τοΰ έμπορίου τοΰ ώραιοτέρου μέρους ολοκλήρου τοΰ κόσμου*  ή 
γλώσσα τής άναγεννηθείσης 'Ελλάδος*  ή γλώσσα έν ή πλεϊσται 
δσαι δμιλίαι απαγγέλλονται έτησίως έν τώ πανεπιστημίω ενώ
πιον επτακοσίων φοιτητών εινε ή γλώσσα έν ή δ σεβάσμιος Μ·.- 
σαήλ καί δ εύγλωττος Μητροφάνης κηρύττουσιν ένώπιον πολιπλη- 
θών ακροατηρίων έν ταΐς μητροπόλεσιν αύτών ή γλώσσα έν ή 
δ Βάμβας, δ Τρικούπης καί δ Άργυρόπουλος έγραψαν καί έξε- 
φώνησαν τούς άξιομνημονεύτους έπικηδείους λόγους των έπί τών 
ένδόξως τεθνεώτων ή γλώσσα τών αθανάτων έκείνων 'Ομήρων 
τών δρέων τής Ελλάδος, τών κλεπτών ποιητών ή γλώσσα τοΰ 
άφελοΰς καί κομψού Χριστοπούλου, τοΰ δημοτικωτάτου Σολω- 
μοΰ, ουτινος δ τελευταϊον συμβάς θάνατος έκάλυψε διά μελανού 
πέπλου τό μειδιών στερέωμα τών Ίονίων νήσων ή γλώσσα τού 
πατριωτικού Ρήγα, δστις πρώτος ύ πεκίνησε τήν έπανάστασιν καί 
έπεσε θύμα ύπέρ τής έλευθερίας τής πατρίδες του, και τού πε
παιδευμένου Ραγκαβή, καθηγητού τοΰ πανεπιστημίου καί υπουρ
γού τών έξωτερικών, τοσοΰτον άξιου έν τή διπλωματία δσον 
καί έν τή παιδεία*  ή γλώσσα έν ή δ μακαρίτης Μανούσος έθελγε 
τάς καρδίας πολυαρίθμων φοιτητών, δτε διά τής εύφραδούς αύ
τοΰ εύγλωττίας διηγείτο τά ένδοξα κατορθώματα των προπατόρων 
του*  εινε ή γλώσσα έν ή δ Τρικούπης, δ φίλος τού Βύρωνος, δ 
τοσοΰτον έπαξίως άντιπροσωπεύων τό έθνος του έν ’Αγγλία, έγρα
ψεν έσχάτως τήν έκ τεσσάρων τόμων λαμπράν καί κλασικήν 
'Ιστορίαν τής Ελληνικής έπαναστάσεως*  καί τέλος ή γλώσσα 
ένός νέου ποιητοΰ, τού άνατέλλοντος αστέρος τών Ίονίων νήσων, 
προωρισμένου νά χύση νέαν λάμψιν έπί τών κλασικών έκείνων 
άκ,τών, τού περικλεούς καί άθανάτου Βαλαωοίτον! »

(1) 'Ο έν Παρισίόις σοφός ’Αμερικανός R- Welsh εις τινα 
επιστολήν του δημοσιευθεΐσαν έν τή «Έφημερίδι τοΰ ’Εμπορίου,» 
ύπό χρονιάν 18 ’Οκτωβρίου 1858, έγραξε τά εξής:—« Εις τινα 
τών γαλλικών εκκλησιαστικών εκπαιδευτηρίων τραγωδίαι τινες 
τών αρχαίων τραγικών 'Ελλήνων παρεστάθησαν έσχάτως τοσοΰτον 
έπιτυχώς δσον καί αί κωμωδίαι τοΰ Τερεντίου έν τή σχολή τοΰ 
Ούέσμινστερ. Μετάφρασές τις εις έμμετρον λόγον, δπωσούν έλευ- 
θέρα καί περιφραστική, τοΰ «Βασιλέως Οϊδίποδος» ύπό Σοφοκλέ- 
ους, παρασταθεϊσα πρό ολίγου έν τώ Theatre Franqais και έφελ- 
κύσασα πολυπληθές καί ένθουσιώδες ακροατήριου, έχειροκρο- 
τήθη ύπ’ αύτοΰ. Πρό ημερών Γάλλοι ίερεϊς έγραψαν έπιστολάς 
πρός ύποστήριξιν τών 'Ελλήνων καί Ρωμαίων κλασικών.

*Εχων ύπ’ οψιν πάντα ταύτα. δύνασαι νά φαντασθής δτι αί 
περί "Ελληνικής γλώσσης συζητήσεις έν τή «Έφημερίδι τοΰ 
Εμπορίου » έπέσυρον τήν προσοχήν μου. Έκ νεαράς ηλικίας 
©σπούδασα τήν άρχαίαν ’Ελληνικήν καί περί τά 1808 ήκροά- 
σθην μαθήματα τής Νεοελληνικής. Έπειδή ώς έντιμος έφημερι- 
δογράφος πρεσβεύεις τήν αρχήν δτι έκαστος δύναται έλευθέρως 
νά έκφράση τάς πεποιθήσεις του, ένεκα τούτου θέλεις με συγχω
ρήσει έάν, συμμεριζόμενος τάς ιδέας τοΰ κυρίου Κ. . . έτόλμησα 
νά καθυποβάλω έπί τοΰ θέματος αύτοΰ τάς έπομένας ερωτή
σεις εις τόν κύρ. Hase, τόν περίφημου καθηγητήν της Νεοελ
ληνικής έν τω έκπαιδευτηρίω τών ’Ανατολικών γλωσσών, φύλακα 
τών Ελληνικών /.αί Λατινικών χειρογράφων τής Αύτοκρατορικής 
Βιβλιοθήκης, μέλος τοΰ ’Ινστιτούτου τής Γαλλίας καί πλείστων 
άλλων άκαδημιών τής Εύρώπης καί τάς όποιας έπισυνάπτω ήδη 
μετά τών έν αύταϊς αναγόμενων απαντήσεων.

Α’. Διαφέρει ή αρχαία Ελληνική τής νεωτέρας; "Οχι. Β'. 
Εινε ούσιώδώς μία καί ή αύτή γλώσσα; Ναι, ύπάρχει δμως 
διαφορά ώς πρός τούς αναλυτικούς τύπους αντί τών αρχαίων 
συνθετικών, καί διά τάς διαφόρους ξένας λέξεις, αϊτινες άναγκαστι— 
κώς εΐσήχθησαν έν τή νεοελληνική. Γ'. Δύναται ή άρχαία Ελ
ληνική νά δνομασθή γλώσσα ζώσα ; Ναι, μέ τόν άνω εΐρημέ- 
νον περιορισμόν. Δ'. Ή γνώσις τής νεοελληνικής εινε έν έκ τών 
ών ούκ άνευ εϊς τόν μεταφραστήν τής Νέας Διαθήκης; Ναι, 
μάλιστα ή γλώσσα αυτή εινε απολύτως αναγκαία. 'Π Νέα Δια
θήκη εινε τό άρχαιότερον βιβλίον δ έγράφη έν τή νεοελληνική, 
διότι κατά πρώτον έν αύτή είσήχθη ή νέα φρασεολογία τής νεο
ελληνικής. Ε'. Οί σημερινοί "Ελληνες έννοούσι τήν άρχαίαν; 
Ναί, τούλάχιστσν ύπό γενικήν έποψιν, έάν ούχί λεπτομερώς.

'Ο θάνατος τού Φέλτωνος εινε μεγάλη άπώλεια δι’ δλην τήν 
’Αμερικήν, ιδίως δέ διά τό άρχάϊον καί δεδοκιμασμένον «ανεπι- 
στήμιον, τό όποιον ουτος έκόσμει. Εινε απώλεια διά τήν Ελ
λάδα, ήν ώς άλλην πατρίδα του ήγάπα καί ύπέρ τής οποίας 
πολλά έμόχθησε, πολλά έγραψε καί πολλά ώμίλησε*  καθ’ ήν 
έποχήν μάλιστα διάσημοι συγγράφεις, δυσμενώς κατά τής σημε
ρινής Ελλάδος διακέίμενοι, έξετόξευον πίκρας καί άδικους κατ’ αύ
τής μομφάς. Δίς αύτός έπισκεφθεις τήν ‘Ελλάδα μέ άκμάιον έν- 
θουσιασμόν, έγραψε πρό τής» άναχωρήσεώς του τω 1854 πρός 
τόν φίλον του φιλέλληνα Χάου τά εξής! — « Δέν δύναμαι νά σοί·: 

περιγράψω τήν άπειρον εύχαρίστησιν, ήν έδοκίμασα κατά τούς 
τρεις μήνας, καθ’ οΰς διέμεινα ενταύθα, καί, άν αντικείμενα άγα- 
πητά δέν μέ ε'ίλκυον πρός τήν πατρίδα μου, ήθελον λυπηθή πολύ 
ν’ άφήσω τάς λαμπρά; σκηνάς, τά ζωγραφικώτατα όρη, τάς ωραίας 
κοιλάδας, ,τά θαυμάσια μνημεία παρελθούσης δόξης καί τήν φι- 
λόξενον καί προσφιλή ταύτην κοινωνίαν.» Ότε δέ δ λόρδος Κάρ- 
λαϊλ έδημοσίευσε τό γνωστόν περί Τουρκίας καί Ελλάδος ήμε- 
ρολόγιόν του, δ Φέλτων έσπευσεν έν νέα έκδόσει παρ’ αύτοΰ γε- 
νομένη έν ’Αμερική ν’ αντίκρουση τόν εύγενή λόρδον διά τάς αδί
κους περί τών σημερινών Ελλήνων κρίσεις του. Έν δέ τοϊς προ- 
λεγομένοις τής Ελληνικής Ίστρρίας τού Σμίθ λέγει πρός τοϊς 
άλλοις καί τά εξής άξια σημειώσεως. «Ή σπουδή τής Ελλη
νικής φιλολογίας εινε δι’ δλον τόν πεφωτισμένον κόσμον έν τών 
ΐσχυροτέρων μέσων πρός τήν διανοητικήν άνάπλασιν τού ανθρώ
που. Τά πολιτικά καθιδρύματα τών άρχαίων Ελλήνων εινε άξια 
μεγάλης μελέτης παρ’ άπασι τοϊς έλευθέροις λαοϊς. Ή μελέτη 
αΰτη καθίσταται πρό πάντων άναγκαιοτέρα δι’ ήμάς τούς ’Αμερικα
νούς. Τήν δέ ελληνικήν φιλολογίαν δφείλουσι πάντες νά σπουδάζωσιν, 
ιδίως δ’ δ δημοκρατικός τής Αμερικής λαός. Μόναι δέ, πλήν μό- 
ναι αί συνταγματικαί κυβερνήσεις, ώς αί τής ’Αγγλίας καί τών 
'Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής, δύνανται νά έκτιμήσωσζ 
τό πνεύμα δπερ οί ιστορικοί, οί ρήτορες καί οί ποιηταί τής αρ
χαίας Ελλάδος έμπνίουσιν... Οί αγώνες τών νεωτέρων Ελλήνων 
ύπέρ άνακτήσεως της άνεξαρτησίας αύτών έτυχον τής συμπάθειας 
και βοήθειας τών Αμερικανών, ένώ τά Χριστιανικά έθνη τής 
Εύρώπης κατέτρεχον τό ώς αύτά Χριστιανικόν έθνος, δπερ γεν- 
ναίως έπάλαιεν ύπέρ τής ιδίας άνεξαρτησίας.»

'Ο ύπέρ τής 'Ελλάδος άκραιφνής αύτοΰ έρως διαφαίνεται κα 
εις πολλά άλλα μέρη τής περί ής δ λόγος Ελληνικής Ιστο
ρίας τοΰ Σμίθ, ήν διά προλεγομένων καί προσθηκών έπλούτισε 
καί έξηκολούθησε μέχρι τών ήμερών μας, καί έτι εϊς διαφόρους 
δημοσίας παραδόσεις του, έν αίς προσεπάθησε πάντοτε νά παρα- 
στήση τήν Ελλάδα ύπό ευνοϊκήν έποψιν. «Ή πτώσις καί ή 
άνάστασις τής Ελλάδος » ύπήρξε μία τών ώραιοτέρων τών όσων 
ποτέ ύπέρ τής Ελλάδος άπήγγειλε παραδόσεων.

Ό ζήλος τού άνδρός καί ή έπφμία του μάλιστα νά έμψυ- 
χώση παν δ,τι έτεινεν ύπέρ τής Ελληνικής φιλολογίας ύπερέ- 
δαινε παν δριον. Μετά τόν θάνατον τού περικλεούς ημών ποι- 
ητοΰ Σολωμοΰ, έπεχείρησα νά μεταφράσω άγγλιστί τόν γνωστόν 
εις τήν έλευθερίαν διθύραμβόν του, ίνα δώ σω εις τούς Άμερικα 
νούς ιδέαν τινά τού ύψηλού τούτου ποιήματος*  άλλά συναισθανόμενος 
τάς άνεπαρκεϊς δυνάμεις μου καί μή τολμών νά δημοσιεύσω αύ- 
τόν πριν ή άκούσω τήν γνώμην τού κ. Φέλτωνος, έπεμψα πρός 
αύτόν τήν μετάφρασίν μου, ήν συνώδευσα μέ τάς άκολούθους λέ
ξεις : «Σάς παρακαλώ νά διεξέλθητε τήν έσώκλειστον μετάφρα- 
σιν καί ώς διδάσκαλος και φίλος μου νά μοί είπητε αν αύτή εινε 
άξια δημοσιεύσεως.» 'Ο κύρ. Φέλτων μοί έπεμψε τήν εξής 

άπάντησιν:
(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Γ. Τεΰχ. Κθ'.).

Έν Κανταβριγία, ’Οκτωβρίου 10, 1857.

Φίλτατέ μοι:

Άνέγνωσα μετά μεγάλης προσοχής καί έπιστασίας τήν παρά 
σοΰ γενομένην μετάφρασίν τής ωδής τοΰ διακεκριμένου συμπα
τριώτου σου Σολωμοΰ. Ό τελευταϊον συμβάς θάνατος αύτοΰ ά- 
νεκάλεσεν εις τήν μνήμην ημών τά πρώτα αύτοΰ ποιητικά έρ
γα, δι’ ών ένεθάρρυνε τήν Ελλάδα εις τόν ύπέρ έλευθερίας καί 
έθνικότητος άγώνα. Χαίρω πολύ δτι σκοπεύεις νά δημοσιεύσης 
διά νέας έκδόσεως τό περίφημο*'  τούτο ποίημα, δπερ πάντοτε θέ
λει κατέχει ύψηλήν θέσιν εις τήν φιλολογίαν τής νέας Ελλάδος.

Τό άντικείμενον τού ποιήματος εινε θούριον, καί μολονότι δ 
ποιητής ήτο πολύ νέος, δτε έγραψεν αύτό, ή εύφράδεια, ή γρα
φική δύναμις, ή δεινότης περί τήν περιγραφήν, άποδεικνύουσιν 
ύψιστον ποιητικόν νούν έν τή έξασκήσει τών καλλιτέρων αύτοΰ 
δυνάμεων καί άντάξιον τού θέματος, δπερ έπραγματεόθη. Είμαι 
βέβαιος δτι τό μικρόν σου βιβλιάριου θέλει γίνει εύπρόσδεκτον 
παρά πάντων τών λογιών, πρός τούς όποιους τό όνομα τής Ελ
λάδος εινε προσφιλές καί τών δποίων δ θαυμασμός δέν περιο
ρίζεται εις τήν άρχαίαν αύτής δόξαν, ώς επίσης θέλει έίσθαι 
εύπρόσδεκτον καί ωφέλιμον πρός πάντας τούς έπιθυμούντας νά 
σπουδάσωσι τήν ζώσαν γλώσσαν τού τόπου εκείνου. Ύπό τοιαύ- 
την έποψιν τό ποίημα έσεται σπουδαιότερου τών τελευταίων ελ
ληνικών φιλολογικών έργων. Τό ύφος του εινε δημοτικώτερον 
ή τό τών καθηγητών τών ’Αθηνών, καί αληθέστερου καί φαει
νότερου άντανακλά τάς ιδέας καί τά αισθήματα τού λαού. Κα
θόσον δέ άφορα τήν μετάφρασίν εινε λίαν έπιτυχής αύτη.»

Τοιοΰτός τις ύπήρξεν ώς πρός τά· φιλολογικά έργα καί τά 
ύπέρ τής Ελλάδος άκραιφνή καί φιλελεύθερα αισθήματα δ κ. 
Φέλτων, τόν όποιον ού μόνον οί συμπολϊται αύτοΰ καί ή κυ- 
βέονησις τών 'Ηνωμένων πολιτειών πολυτρόπως κατά καιρούς έ- 
τίμησαν άλλά καί ή ’Ακαδημαϊκή σύγκλητος τού έν Κανταβρι
γία πανεπιστημίου, άναγνωρίζουσα τήν ικανότητα αύτοΰ και τήν 
ώθησιν, ήν έδωκεν εις τήν ελληνικήν φιλολογίαν, *διώρισεν  αύ
τόν τω 1859 Πρότανιν. Κατά δέ τά άλλα άνήρ άγαθός, άρι- 
στος οικογενειάρχης, φίλος πολύτιμος, άκόρεστος πρός τήν μά- 
θησιν, αεί έπησχολεϊτο εις διανοητικάς έργασίας, καί τό πνεΰ- 
μά του δέν άνεπαύετο*  οί δέ γνωρίσαντές αύτόν δύνανται νά δ- 
μολογήσωσιν, δτι δ θάνατός του άφίνει διά τήν φιλολογίαν κεν δν 
μέγα, δπερ δυσκόλως θέλει πληρωθή. Ή σπουδή ήν ή μόνη αύ
τοΰ άσχολία καί διασκέδασις*  τήν δέ ίσχυράν αύτοΰ ιδιοσυγκρα
σίαν κατεβαλεν δ πολυκάματος ουτος βίος, δν διήγαγεν. ’Από 
πρωίας μέχρι βαθείας νυκτός εΰρισκέ τις αύτόν έν μέσω βιβλίων 

ή μέ τον κάλαμον εϊς τήν χεϊρα.
Εις τοσαύτα δείγματα γενικής λύπης καί συμπάθειας, ατινα 

δ θάνατος τοΰ Φέλτωνος έπροξένησεν, άς έπιτραπή καί εις ή
μάς, έκπληρούντες ιερόν καθήκον, νά προσφέρωμεν, αν καί μα- 
κρόθεν, τόν τελευταϊον άσπασμόν εϊς τήν μνήμην σοφού διδα
σκάλου καί φίλου, ουτινος ή φιλία καί άγάπη θέλουσι μείνει 
διά παντός έγκεχαραγμέναι εϊς τήν εύγνώμονα ημών καρδίαν.

Γ. Δ. Κ.
18.·
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

Κεφάλαιον Γ'. (1)

Πρ<ότη έκδρομή τών Κερκυραίων.
‘Ο Χερσικράτης μετά την εσωτερικήν ευταξίαν καί καλλωπι

σμόν της πόλεως προέθετο νά αύξηση την ίσχΰν τών νησιωτών. 
Κατ’ άρχάς διηύθυνε τά δπλα κατά τών Λεβυρνών, εχθρών α
σπόνδων τών Κερκυραίων,ο?τινες έξελθόντες νικηταίήνάγκασαντούς 
πρώτους ή νά έγκαταλείψωσι τήν πόλιν των ή νά ύποκύψωσιν εις 
τδν ζυγόν μέρος δθεν έξ αύτών έγκατέλιπον τήν πατρίδα των, 
άλλοι δέ ΰπεταχθησαν εις νόμους, ύπδ τών νικητών έπιβληθέντας.

Ή πρώτη αύτη νίκη τών Κερκυραίων διήγειρεν εϊς αύτούς τήν 
φιλοδοξίαν καί τήν επιθυμίαν, συχνάκις πολύ δλεθρίαν, τοΰ νά 
αύξηθώσιν. Έπεμψαν ώς έκ τούτου αποικίαν είς Έπίδαμνον, ή- 
τίς μετά ταΰτα έκλήθη, κατά τδν Στράβωνα, Δυρράχιον. Ό Θου
κυδίδης αποδίδει εϊς τούς Κερκυραίους τήν σύστασιν της αποι
κίας ταύτης, ύπδ τήν οδηγίαν δμως Φαλίου τοΰ Κορινθίου, δστις 
ώδήγησε μετ’ αύτοΰ Κορινθίους τε καί Δωριείς. Οί Έπιδάμνιοι άνε- 
γνώριζον μητρόπολίν των τήν Κόρινθον, καίτοι οί Κερκυραϊοι τά 
έναντία δϊϊσχυρίζοντο.

Οί Κερκυραϊοι έκτισαν ακολούθως τήν ’Απολλωνίαν, άλλά, 
κατά τδν Στράβωνα, μετά τών Κορινθίων. Ό Θουκυδίδης δέν α
ναγνωρίζει είμή τους τελευταίους ώς ίδρυτάς της ’Απολλωνίας. 
Ό Πλίνιος αναφέρει επίσης τούς Κορινθίους. Ό Διόδωρος, τήν 
γνώμην ταύτην συμμεριζόμενος, δίδει τδ δνομα της Κορίνθου εις 
τήν ’Απολλωνίαν. Ό Παυσανίας άποδίδει τήν εκδρομήν ταύτην 
εϊς τε τούς Κορινθίους καί τούς Κερκυραίους.

Έάν δμως οί συγγραφείς διχογνωμονώσιν ώς πρδς τήν ίδρυσιν 
της Έπιδάμνου καί της ’Απολλωνίας ύπδ τών Κορινθίων ή Κερ
κυραίων, τά άρχαϊα μνημεία μαρτυροΰσι τουλάχιστον ύπέρ τών 
τελευταίων. Έπί τών πλείστων νομισμάτων είτε παρασήμων της 
Έπιδάμνου καί ’Απολλωνίας βλέπει τις μικρόν τι άλώνιον μέ 
διαφόρους καρπούς ή θηλάζουσάν τινα άγελάδα, ιδιαίτερα εμβλή

ματα τών Κερκυραίων. Εις τινα νομίσματα της ’Απολλωνίας βλέ
πει τις ώσαύτως μίαν τριήρη, σύμβολον παραδεχθέν άπδ τών Κερ
κυραίων, οίτινες διεκρίνοντο εϊς τήν τέχνην της θαλασσοπορίας 
και οί οποίοι, κατά τδν Παυσανίαν, είχον κατασταθή επίφοβοι 
καθ’ άπασαν τήν Ελλάδα. Τά στρατεύματά των έθεωροΰντο ώς τά 
εκλεκτότερα καί τδ ναυτικόν των ήτο πολυάριθμον καί έκ τών 
μάλλον γεγυμνασμένων.

Έκ τών δύο άποικιών ή ’Απολλωνία ύψώθη είς τον άνώτατον 
βαθμόν της εύτυχίας· ύστερον δμως ύπέκυψεν είς τδ βάρος έπιχει- 
ρήσεων άνωτέρων τών δυνάμεών της. Οί κάτοικοι αύτής διασπα- 
ρέντες, οί μέν κατέφυγον είς Χαονίαν, οί δέ είς Ήπειρον, όπου 
έκτισαν τδν Αύλώνα.

Κεφάλαιον Δ'.

Πρώτος πόλεμος τών Κερκυραίων κατά τών 
Κορινθίων.

Οί Κορίνθιοι έχρημάτισαν δ πρώτος λαός της ‘Ελλάδος, κατά 
ποΰ όποιου οί Κερκυραϊοι έδοκίμασαν τά δπλα των, ώς κατωτέρω 

θέλομεν ίδεϊ, καίτοι ούδεμία υπήρχε πρδς τοΰτο άποχρώσα αιτία 
Μετά τδν θάνατον τοΰ Χερσικράτους, δ Άλχημεύς έξελέχθη βα
σιλεύς τής Κερκύρας, τούτον δέ διεδέχθη Αυκόφρων δ Κορινθίας, δ- 
στις μετέβη είς Κέρκυραν, διωχθείς έκ τής πατρίδος του ύπδ τοΰ 
κατέχοντος τότε τδν θρόνον αύτής Περιάνδρου. Ή αιτία τής έξ- 
ορίας ταύτης πολλά δλίγον συμβιβάζεται πρδς τ’ον χαρακτήρα τδν 
όποιον πρέπει νά ύποθέση τις είς ένα τών έπτά σοφών τής ‘Ελλά
δος, τουτέστιν δτι δ Περίανδρος προτροπή μιας τών παλλακίδων 
του έφόνευσε διά λακτισμάτων τήν σύζυγόν του έγκυον ούσαν κα; 
δτι τά δάκρυα, άτινα δ Αυκόφρων δέν ήδυνήθη νά κρατήση, έ- 
πέσυραν τήν δργήν τοΰ Περιάνδρου. ‘Ο Αυκόφρων ένεκα τών ά- 
ρετών του έγένετο ήγεμών τών Κερκυραίων, δ δέ Περίανδρος, 
προβεδηκώς τήν ήλικίαν καί μισούμενος ύπδ τών Κορινθίων, συν- 
διηλλάχθη μετά το» Λυκόφρονος καί συνεφώνησαν ν’ άνταλλά- 
ξωσιτά σκήπτράτων. ‘Ο Περίανδρος ήλπιζεν άπομακρυνόμενος τής 
Κορίνθου νά διέλθη τάς τελευταίας τοΰ βίου του ήμέρας ήττον 
πικράς καί νά εύρη είς Κέρκυραν τάς άνέσεις έκείνας, τάς όποιας 
ένεκα τοΰ χαρακτήρός του δέν ήδύνατο ν’ άπολαύση είς Κόρινθον. 
Οί νησιώται δμως άνακαλύψαντες τήν συνωμοσίαν, άντήμειψαν διά 
σκληρού θανάτου τδν Αυκόφρονα, δ δέ Περίανδρος μαθών τδ τρα
γικόν τέλος τοΰ ήγεμόνος τούτου δέν ήδυνήθη νά καταστείλη τήν 
οργήν του. Συνέλαβεν δθεν 300 νέους έκ τών πρώτων οικογε
νειών τής Κερκύρας, οίτινες έ'ζων είς τήν αύλήν του, καί τούς 
έπεμψεν είς Σάρδεις, δπου ό σκληρότερος και άτιμότερος άκρω- 
τηριασμδς τούς περιέμενε. Τοιαύτη ήτο ή έκδίκησις, ήν ό τύραν
νος προέθετο νά έκτελέση κατά τών Κερκυραίων. Τά πλοία ά
τινα έφερον τούς δυστυχείς τούτους, ήναγκάσθησαν νά προσορ- 
μισθώσιν είς Σάμον ΐνα έκεί έπισκευασθώσιν.

Οί νέοι Κερκυραϊοι συνοδευόμενοι ύπδ τής φρουράς άπεβιβά- 
σθησαν είς τήν γήν οί δέ Σάμιοι μαθόντες τδ άποτρόπαιον σχέ
διο» τοΰ Περιάνδρου έχορήγησαν είς αύτούς τά μέσα νά καταφύ- 
γωσιν είς τδν ναόν τής Ήρας. Εις μάτην οΐ δορυφόροι τοΰ τυ
ράννου ήγωνίζοντο νά βιάσωσι τδ ίερ’ον τοΰτο άσυλον δπως άπο- 
σπάσωσι τά θύματά των καθότι οί Σάμιοι λαβόντες τά δπλα ήνάγ- 
κα»αν τούς Κορινθίους νά τραπώσιν είς φυγήν καί νά έπιβιβα- 
σθώσι μετά σπουδής εις τά πλοΐά των. Ώφεληθέντες δέ τής πέ- 
ριστάσεως ταύτης οί Σάμιοι έσπευσαν ν’ άποστείλωσιν έν πλήρει 
ασφαλεία τούς νέους Κερκυραίους είς τήν πατρίδα των. ‘Ο Περί
ανδρος μαθών παρά τών δορυφόρων του τήν προσβολήν, ήν ουτοι 
ύπέστησαν ύπδ τών Σαμίων, ώμοσε τήν καταστροφήν τούτων καί 
παρασκεύασε τρομερόν στόλον. ‘Η καταστροφή τής Σάμου ήτο λοι
πόν άφευκτος, άν οί Κερκυραϊοι ύπδ τοΰ αισθήματος τής ευγνωμο
σύνης ωθούμενοι δέν έκινοΰντο είς βοήθειάν των. Καί πραγματι- 
κώς δ στόλος των έξελθών τοΰ λιμίνος, άπήντησε μετ’ ού πολύ 
τδν τών Κορινθίων.

‘Η μάχη συνεκροτήθη καί οί’Κερκυραϊοι, μολονότι δλιγώτεροι 
τδν αριθμόν, ένίκησαν τούς Κορινθίους ένεκα τής θαλασσίου έπι- 
τηδειότητός των. ‘Ο έχθρικδς στόλος άπεσύρθη έν άταξία μετά 
σημαντικήν ζημίαν. ‘Η ήττα έφερε τδν Περίανδρον εϊς τήν ύστάτην 
απελπισίαν, καί ούτως έτελεύτησεν άξίως τής ώμότητός του. ‘Ο 
θάνατος αύτοΰ θέσας τέρμα είς τδ σχίσμα τδ μεταξύ Κορινθίων 

καί Κερκυραίων έπανέφερε τήν ειρήνην μεταξύ τών δύο τούτων 

λαών.
Κεφάλαιον Ε.

Οί Κερκυραϊοι άσπάζονται τό δημοκρακτικόν πολί
τευμα. Συμβάν έκτακτον.

Οί Κερκυραϊοι, αφού έσωσαν τήν'Σάμον, άλλο τι δέ» διενοοΰντο 
ή τήν άπόλαυσιν απολύτου ειρήνης. ‘Η προδοσία τοΰ Λυκόφρο
νος καί αί ταραχαί, αϊτινες ήκολούθησαν μετά τδν θάνατόν του,, 
τούς έκαμαν ν’ άποφασίσωσιν, ώστε ό ήδη σχολάζων θρόνος 
νά μή άναπληρωθή διά νέας έκλογής καί, κατά μίμησιν τών 
'Αθηναίων, ένηγκαλίσθησαν το δημοκρατικόν πολίτευμα. ’Ολί
γον ύστερον τής πολιτικής ταύτης μεταλλαγής ήκολούθησεν είς 
τήν νέαν δημοκρατίαν συμβάν τι δπερ έτάραξε τούς πολίτας. Βο
σκός τις συνείθιζε νά βόσκη ποίμνιον ταύρων πολύ πλησίον τής 
παραλίας. Άπό τίνος καιρού έν έξ αύτών τών ζώων έτρεχε κα
θ’ εσπέραν πρδς τήν όχθην σφόδρα μυκώμενον, ό δέ βοσκός πε
ριέργεια κινούμενος ΐνα. μάθη τήν αιτίαν, ήκολούθησε τδν ταύρον 
καί άνεκάλυψε πλήθος ύπερμεγέθων θύννων. Μαθόντες οί χωρι
κοί τδ γεγονός τοΰτο έτρεξαν είς τήν παραλίαν καί έκοπίασαν 
έπί πολύ δπως συλλάβωσι τινάς τών ιχθύων τούτων. ‘Η ε’ίδησις 
διεδόθη καθ’ δλην τήν νήσον καί οί νησιώται, τεταραγμένοι διά 
τδ παράδοξον τοΰτο συμβάν, έπεμψαν άμέσως νά συμβουλευθώσι 
τδ μαντεϊον τών Δελφών, τδ όποιον άπήντησεν δτι έπρεπε νά θυ- 
σιάσωσιν ένα ταύρον είς τδν Ποσειδώνα καί δτνή αλιεία ήθε
λεν εΐσθαι άφθονος. Έκτελεσθείσης τής άποφάσεως τοΰ Μαντείου, 
ή.~ αλιεία άπέβη πλουσιοπάροχος· οί δέ Κερκυραϊοι εύγνωμονοΰν- 
τες άφιέρωσαν είς τδν ’Απόλλωνα χάλκινον ταύρον καί έτερον είς 
τδν Όλύμπιον Δία. Συμβάν τι δέ μάλλον άξιου προσοχής ολί
γον έλειψε ν’ άκυρώση τήν πρ’ος τδν Δία γενομένην προσφοράν.

Τέκνον τι παϊζον ήμέραν τινά έπληξε τήν κεφαλήν του έναν- 
τίον τοΰ άγάλματος καί αίφνης άπεβίωσεν. Οί Ήλεϊοι έκίνησαν 
δίκην κατά τοΰ ταύρου καί κατεδίκασαν αύτδν νά έξωσθή τοΰ ναού. 
Κατ’ εύτυχίαν δμως, τοΰ ’Απόλλωνος άναλαβόντος τήν ύπερά- 
σπισίν του καί τής άθωότητός του άποδειχθείσης, έπισήμως άπε- 
λύθη. Ή μνήμη τής άνακαλύψεως τής αλιείας τών θύννων καθι- 
ερώθη διά πολλών νομισμάτων γνωστών ύπδ διάφορα έμβλήματα.

Κεφάλαιον ΣΤ'.

Γενική συμμαχία τών Ελλήνων κατά τοΰ Ξέρξου. 
Ό Θεμιστοκλής καταφεύγει είς Κέρκυράν.

Ό Ηρόδοτος κατατάσσει είς τδ έτος 480 τήν έποχήν τής πε- 
ριφήμου έκείνης συμμαχίας τών Ελλήνων, ήτις άνεχαίτισε τδν 
χείμαρρον τοΰ Εέρξου. Οί Κερκυραϊοι, ώς εικάζεται, μετέ- 
σχον τής συμμαχίας ταύτης και ώπλισαν εξήκοντα πλοία καλώς 
παρεσκευασμένα, άτινα δμως δέν άπέστειλαν είτε φοβούμενοι τήν 
ίσχύν τοΰ ήγεμόνος Πέρσου, είτε διότι ήλπιζον νά ώφεληθώσιν 

■ έκ τής καταστροφής τής Ελλάδος καί αύξήσωσι τά πλούτη καί 
τήν δύναμίν των διά τής εύνοιας τοΰ Ξέρξου, ήτις ήθελε παρέξει 

(είς τήν θαλασσοπλοΐαν καί τδ έμπόριόν των κέρδη ούχί μικρά. 
Ώς έκ τούτου λοιπόν άπεφάσισαν νά μείνωσιν ουδέτεροι. Έν 
»»4τοις ό στόλος των έξέπλευσεν, άλλ’ έμεινε μεταξύ τής Πύ
λου, καί.τοΰ Ταινάοον. άπέναντι τοΰ Μεσ. κόλπου καί υπήρξε θεατής 

απλούς τής καταστροφής τών Περσών καί τής δόξης τών Έλλή-· 

νων. Ή άπραξία δμως αύτη διήγειρε τήν δυσμένειαν τών Πελο- 
πονησίων. Εϊς τδν αύτδν καιρόν ό Θεμιστοκλής άφοΰ έσωσε τήν' 
πατρίδα του έκ τών έχθρών της, άφοΰ έπη νώρθωσε τά τείχη τών 
’Αθηνών καί έκαλλώπισεν αύτάς διά μεγαλοπ ρεπών κτιρίων, άφοΰ 
μάλιστα άποκατέστησε τήν εύταξίαν διάμνέων κανονισμών καί θε
σπισμάτων, δ Θεμιστοκλής, λέγω, ύπήρξε τδ θύμα τής αδικίας 
καί τής άγνωμοσύνης τών σ υμπολιτών του. Έξορισθείς έκ τών 
’Αθηνών, κατ’ άρχάς κατέφυγεν είς "Αργος- άλλά νέαι ύπόνοιαι 
δτι δήθεν είχε συνομόσει μετά τοΰ Παυσανίου κατά τής Ελ
λάδος τδν ήνάγκασαν ν’ άποσυρθή έκεϊθεν. Ή Κέρκυρα τω προσ- 
έφερεν άσυλον έν τή δυστυχία του, δ δέ μέγας ούτος άνήρ ύπε- 
δέχθη ύπδ τών κατοίκων τής νήσον μετά ζήλου ύπαγορευθέν- 
τος παρά τής ευγνωμοσύνης· καθότι έρίσαντές ποτέ μετά τών 
Κορινθίων ώς πρδς τήν κατάκτησιν τής Αευκάδος, τδν Θεμιστο- 
κλέα εΐχον έκλέξει διαιτητήν ούτος δέ άπεφάνθη ύπέρ αύτών, κα- 
ταδικάσας τούς Κορινθίους νά πληρώσωσιν είς τούς Κερκυραίους 
20 τάλαντα.

Ή ύποδοχή ή γενομένη παρά τών Κερκυραίων είς τδν Θεμι- 
στοκλέα δέν ήγειρεν ούδόλως τήν άγανάκτησιν τών 'Αθηναίων, 
ίσως διότι σώφρων πολιτική τοϊς ΰπηγόρευε νά' πράξωσι τούτο· 
μάλιστα ήσπάσθησαν τδ κόμμα τούτων, συνδραμόντες αύτούς και 
διά τών δπλων, όπόταν οί Πελοποννήσιοι συνεμάχησαν δπως τούς 
καταστρέψωσιν. (άκολουθεϊ).

Η ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.

Οίκογένειά τις συγκειμένη έκ πατρός, μητρδς καί δύο υιών, 
κατωκει εϊς τινα άκατοίκητον νήσον τοΰ ’Ωκεανού, ένθα έρρί- 
φθησαν ύπδ τρικυμίας. Χόρτα καί ρίζαι έχρησίμευον πρδς τροφήν 
αύτών, εϊς ρύαξ τούς έπότιζε καί έν σπήλαιον τοϊς παρεϊχε κα- 
ταφύγιον τά παιδία ήγνόουν πώς εΐχον φθάσει είς τήν νήσον 
καί πλέον δέν ένθυμοΰντο τήν ήπειρον ό άρτος, τδ γάλα καί 
τδ κρέας ήσαν άγνωστα είς αύτά. Ήμέραν τινά μικρά τις λέμ
βος μέ τέσσαρας μαύρους προσεγγίσασα πρδς τήν νήσον έπα- 
νήγαγε τήν ζωηροτέραν χαράν εϊς τούς δύο συζύγους, καθότι 
ήλπισαν νά θέσουν τέλος είς τάς δυστυχίας των ,άλλ’ έπειδή ή 
λέμβος ήτο πολύ μικρά, ώστε νά μεταφέρη δλους είς τήν ή
πειρον, ό πατήρ ήθέλησε κατ’ άρχάς νά δοκιμάση μόνος τδν διά- 
πλουν τοΰ Ωκεανού. Ή σύζυγος καί τά τέκνα έκλαιον δτι τδν 
ειδον έντδς τής μικράς λέμβου, κατεσκευασμένης άπδ λεπτά ξύλα’ 
άλλ’ αϋτδς τοϊς έλεγε «Μή κλαίετε· ή άλλη όχθη εινε καλλίτερα, 
δπου θά φθάσητε δλοι έντδς ολίγου». ’Επέστρεψαν οι μαύροι με 
τήν λέμβον καί, δτε ή μήτηρ είσήλθε, τά παιδία έκλαιον πικρό
τερου· άλλ’ αυτή είπε, μή κλαίετε, άγαπητά μου τέκνα, θά ίδήτε 
ένα· καλλίτερον τόπον. Έπί τέλους ήλθε τδ σκάφος, διά νά 
μεταβιβάση καί τά παιδία, τά όποια, δν καί έκλαιον καί έτρε- 
μον κατ’ άρχάς είς τήν θέαν τών μαύρων καί τών κυμάτων 
τοΰ 'Ωκεανού, έπλησίασαν έπί τέλους εϊς τήν ξηράν πλήρη χαράς. 
Οί γονεϊς έπορεύθησαν είς τήν όχθην, έξέτειναν τούς βραχίονάς 
των καί πάρ.αυτα ώδήγησαν τούς υιούς των είς τήν σκιάν πρασί- 

(1) Ίδε τδ Β'. έν σελ. 113.
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vtw φοινίκων και τούς έκάθισαν έπί τών μαλακών χόρτων και 
άνθέων τοϊς έδωκανδέ γάλα, μέλι, καί δπώρας ήδείας. "Ω πόσον 
μάταιος ήτον δ φόβος μας, έλεγον τά παιδία· αντί νά τρέμωμεν, 
έπρεπε νά εύφραινώμεθα, δτε οί μαύροι ήλθον εϊς την νήσον διά 
νά μάς μεταφέρωσιν εις καλλίτερο·? τόπον! ’Ακριβά μου τέκνα, 
είπε τότε δ πατήρ, ή μετάβασίς μας άπδ εκείνης τής ερήμου νή
σου εις ταύτην την τερπνήν ξηρά·? οφείλει νά έχη δι’ ήμάς υ
ψηλήν έννοιαν. ’Ακόμη έχομεν έν άλλο ταξείδιον νά κάμωμεν 
ακολούθως δέθά προσορμισθώμεν εις καλλιτέραν κατοικίαν. Ή γή 
τήν δποίαν κατοικούμε·? παρομοιάζει νήσον, ή δέ καλλίτερα κα
τοικία εΐνε δ ουρανός· δ διάπλους έπί τής κυματιζομένης θα
λάσσης εΐνε ή ζωή· ή προσόρμισις εις τήν εύφορον γήν εΐνε δ 
θάνατος· ή λέμβος μέ τούς μαύρους μάς άναμιμνήσκει τ'ο φέρε
τρο·?, δπου μίαν ημέραν θά τεθή τ'ο σώμα μας. "Οθεν δταν ή 
ώρα τής άναχωρήσεως σημάνη δι’ έσάς, διά τήν μητέρα σας κα{ 

δι’ έμέ, μή φοδεϊσθε· δ θάνατος δέν εΐνε είμή αληθής μετάβασίς 
εις μίαν άλλην καλλίτερα·? πατρίδα, ένθα υπάρχει διηνεκής χλόη, 
αί δέ καταιγίδες καί οί παγετοί ουδόλως διαταράττουσι τήν γα

λήνην αυτής.
I. X. Κ.

Περί τής μεταόοτικότητος τής Ευλογίας καί 
τής κατ’ αύτής προφυλαχτικής δυνάικεως 

τής δαμαλίνης.

Το νόσημα τής Εύλίγίας έντελώς, φαίνεται, άγνωστον εϊς τούς 
Ελληνας καί [Ρωμαίους ιατρούς· αναφαίνεται εις άπαντα τά μέρη 

τής γήινου σφαίρας μετά τής αύτής σχεδόν βαρύτητος καί συχνό- 
τητος. Έγνώσθη κατά πρώτον έν έτει 522 περίπου. Ό δέ Κωνστ 
δ ’Αφρικανός πρώτος ποιεϊ λόγον περί αυτής ύπό τό δνομα Va - 
riola. Κατ’άλλους δέ πρώτος ποιεί λόγον δ "Ελλη·? Ιστοριογρά
φος Προκόπιος δ Καισαρεύς έν Βιβλ. Β'. Κεφαλ. ΚΒ'. οΰτω 
«Τισί φλυκταίναις μελαίναις, δσον φακού μέγεθος, έξήνθει τό 
σώμα». Περιεγράφη δέ δπως ουν άκριβώς περί τάς άρχάς τον 
16ου. αιώνος μετά Χριστόν υπό διάφορα ονόματα οΐον Lues cum 
vesicis, pusulae ή pustulae, morbus dysentericus eum pustulis, 
Coralis· ύπό δέ τοΰ Ραζή κατόπιν ύπό τό δνομα Εύφλογία (Eu- 
phlogia). "Οσον δ’ αφόρα τήν γνώμην τινών συγγραφέων, δτι ή 
Ευλογία ήτον κοινή εις τήν Κίναν καί τάς Ινδίας πολύ πρό τοϋ 
Χριστιανισμού, ούδέν περιστατικό·? άποδεικνύει τήν άκρίδειαν ταύ
της. Άπ’ αρχής δέ τής έμφανίσεως αύτής έπιδημικώς, δηλ. άπό 
τοΰ 1518 μέχρι τής άνακαλύψεως τοΰ έμβολισμοΰ διά τής δα- 
μαλίνας, πανταχοΰ, δπου διήρχετο, τοσοΰτον-ανηλεώς πάσης ήλι— 
κίας, φύλου καί φυλής άτομα έθέριζεν, ώστε φόβος- καί τρόμος 
κατελάμβανε πάντας καί έπί τή απλή μόνη ακοή τοΰ ονόματος 
αυτής.

"Εκτοτε δέ διά μυρίων παρατηρήσεων κα! πειραμάτων διαφό
ρων ιατρών άπεδείχθη.

1) "Οτι ή Εύλογία δέν άναπτύσσεται, ώς τινες έσφαλμένως 
φρονοΰσιν, έκ τών ελών καί άλλων τοιούτων περιστατικών, άλλά, 
γεννηθεϊσα άπας έξ άγνωστων αιτίων, διατηρείται καί μεταδίδε
ται ούχί διά τοΰ άέρος, άλλά διά τοΰ μολυσμοΰ ύπό τοΰ ΐοΰ 
(virus) αύτής άπό άτόμου εϊς άτομο·? καί άπό τόπου εϊς τόπον  
ό δέ ύπ’ αύτοΰ μολυσμός συμβαίνει ού μόνον διά τής άμεσου έπί 
τοΰ ΐοΰ ή τών μ-μολυσμένων ύλών καί τοΰ σώματος τών εύ
λογιώντων, άλλά καί διά τής έμμέσου επαφής τών μεμολυσμέ- 
νων ύπό τών εύλογιώντων πραγμάτων έν γένει· οΐον ένδυμάτων, 
έπίπλων, εντόμων καί μάλιστα τών μυιών.

*

2) Ότι εϊς τινας έποχάς διάφοροι άγνωστοι περιστάσεις έ- 
πεκτείνΟυσι τήν πρός τήν εύλογίαν έπιδεκτικότητα ή προδιάθεσιν 
τών ατόμων εϊς μεγάλας χώρας και έμφανιζεταί αυτή καθ’ ά- 
πάσας τάς ώρας τοΰ ένιαυτοΰ εϊς έπιδημίας, αίτινες διαφέρουσι 
κατά τήν διάρκειαν καί τόν χαρακτήρα· ώστε κατά μέν τήν δι
άρκειαν παρατείνονται καί έπί μήνας πολλούς συνήθως· κατά δέ 
τήν δύναμιν άλλοτε μέν εισίν ήπιαι ή καλοήθεις (varioloides), 
άλλοτε δέ κακοήθεις καί φονικώταται. Ούχί δέ σπανίως αί έπι- 
δημίαι αυται ύφίστανται μεγάλας ύφέσεις ή καί διακοπάς έπί τινα 
-μάλλον ή ήττον πολύ·? χρόνον καί έπιτείνονται ή άναφαίνονται 
πάλιν εϊς τάς αύτάς χώρας ή πόλεις.

3) "Οτι ή μεγαλειτέρα μεταδοτική ένεργητικότης τοΰ ΐοΰ τής 
εύλογίας παρατηρεϊται καθ’ ήν έποχήν τό υγρόν τών φλυκται
νίδων αύτής άρχίζει νά μεταβάληται άπό διαφανούς εϊς θολερόν.

4) "Οτι β ιός τής Εύλογίας εύρίσκεται έντός τών φλυκτ αινίδων 
καί τών έκκρίσεων τών εύλογιώντων. Επομένως τό νόσημα με
ταδίδεται ού μόνον έκ τοΰ πύου τών φλυκταινίδων, άλλά καί έξ 
δλων τών έκ τοΰ σώματος τών εύλογιώντων έξερχομένων ύλών 
οΐον πτυέλων, ιδρώτων κλπ.

5) "Οτι β ιός αύτής εΐνε λίαν διαρκής καί δέν καταστρέφε
ται διά τής άποξηράνσεως, άλλά τούναντίον μάλιστα έπικολλα 
έπί τών διαφόρων έπίπλων καί πραγμάτων έν γένει, τών ύπαρ- 
χόντων έντός τής ατμόσφαιρας τών 'δωματίων τών εύλογιών
των. Άν δέ έμποδισθή έντελώς ή έπ’ αύτοΰ έπίδρασις τοΰ άέ
ρος, τότε ή μεταδοτική ένέργεια αύτοΰ διατηρείται έπί πολλά 
έτη. Διά τον λόγον τούτον ή Εύλογία εις πολλάς μεγάλας πό
λεις καί μάλιστα νοσώδεις, ώς έν Σμύρνη, φαίνεται ούτως ε’.πεϊν 
ένδημική.

6) "Οτι ή άτομική έπιδεκτικότης ή προδιάθεσις πρός τήν Εύ
λογίαν διαφέρει μεγάλως κατά τά διάφορα άτομα καθότι, ένω 
υπάρχουσιν άνθρωποι ολως απρόσβλητοι ύπό τής Εύλογίας οί δποϊοι 
δύνανται άτιμωρητί νά έκτίθενται εϊς τό μόλυσμα ταύτης, εϊς 
άλλους πάλιν ή έπιδεκτικότης αύτη εΐνε τοσοΰτον μικρά, ώστε 
έκτιθέμενοι ύπό τήν έπήρειαν τοΰ μολύσματος πάσχουσι τό έλα- 
φρότερον είδος τής εύλογίας (varioloide). Εις άλλους τέλος ή 
προδιάθεσις αυτή εΐνε τοσοΰτον μεγάλη, ώστε ού μόνον, άμα έκ- 
τεθέντες ύπό τήν έπίδρασιν τοΰ μολύσματος, άμέσως προσ
βάλλονται ύπό τής Εύλογίας, άλλά καί πάσχουσι τό βαρύτερου 
αύτής είδος.

(*). Τ'ο φλυκταινώδες έξάνθημα, δπερ αύτομάτως γεννάται 
εϊς τάς θηλάς τών μαστών τών δαμαλών καί δπερ έν ’Αγγλία 
καλείται Cow-pox, πρέπει κυρίως νά δνομασθή γραμματικών 
«Εύλογία τών Δαμαλών» ή «δαμαλίνη εύλογία» ή άπλώς «δα- 
μαλίνη» (vaccina) και βίος αύτής.«ιός τής δαμαλίνης (vaccin)· 
ό δέ δι’ αύτοΰ έμβολισμ'ος (τδν όποϊον δ «νακαλύψας αύτδν 
ιατρός Jenner έδημοσίευσεν έν πρώτοις κατά τό 1798) «δαμα- 
λινισμ'ος (vaccination) » καί ή έπιτυχής έπανάληψις τοΰ έμ- 
βολισμοΰ «άναδαμαλινισμδς (re'vaccination)» τ'ο δέ δι' αύτοΰ έμ- 
βολίζειν «δαμαλινίζειν» καί «άναδαμαλίζειν» καί ούχί ώς έσφαλ
μένως ονομάζεται δ μέν ιός καί τ'ο φλυκταινώδες τοΰτο έξάνθημα 
«δαμαλίς ή δαμαλϊτιςή δαμαλεία,»δ δέδι’αύτοΰ έμβολισμ'ος «δα
μαλισμός καί άναδαμαλισμ'ος», τδ δέ έμβολιζειν «δαμαλίζειν καί 
άναδαμαλίζειν» διότι ή λέξις «δαμαλίς» εΐνε αύτό τδ υποκο
ριστικόν τής δαμάλης μεταθέσει μόνον τοΰ τόνου· τ'ο δέ δαμαλί
ζειν δηλοϊ τδ δαμάζει·? τούς άγριους βόας- ή δέ κατάληξιςια 
έκφράζει τήν άφηρημένην έννοιαν ή δέ ινη σημαίνει τ'ο ύπδ τής 
ρίζης δηλούμενον δ δέ ί'ος τών μολυσματικών νόσων έν γένει 
δέον νά δνομάζηται «μόλυσμα» καί δχι, ώς τινες ποιοΰσι, νά συγ- 
χίζηται μετά τοΰ όρου « μίασμα,» καθότι τά μέν μιάσματα είσι 
νοσηρά! άναθυμιάσεις έν γένει, άφ’ έαυτών πτητικά! άναπτυσσό- 
μεναι έκ τής σήψεως ή άποσυνθέσεως οργανικών ούσιών καί με
ταδιδόμενα’. διά τοΰ άτμοσφαιρικοΰ άέρος· τά δέ μολύσματα εισίν 
υλαι βαρεϊαι, μή άφ’ εαυτών πτητικά! και μεταδιδόμενοι ούχί διά τοΰ 
άέρος, άλλά διά τοΰ μολυσμοΰ, ήτοι διά τής άμέσου καί έμμέσου 
έπαφής αύτών. Ταΰτα έν περιλήψει έπιφυλασσόμενος άλλοτε έν 
έκτάσει περί αύτών.

7) Ότι ή πρός τήν Εύλογίαν έπιδεκτικότης ή προδιάθεσις, 
εκτός τών εϊρημένων έξαιρέσεων φαίνεται, μάλλον ή ήττον προ
φανώς, δτι εις άπαντα τά άτομα, ύγιή ή άρρωστα, πάσης ήλι- 
■κίας καί γένους, μηδ’ αύτοΰ τοΰ έμβρύου έξαιρουμένου, σβέν- 
νυνται ούτως εϊπεϊν μετά μίαν μόνην προσβολήν τής Εύλογίας 

ίέφ  βλον τόν έπίλοιπον βίον.*
8) "Οτι ή προδιάθεσις αύτη σβέννυται συνήθως έξ ίσου και 

διά τοΰ έπιτυχοΰς έμβολισμοΰ της δαμαλίνης Εύλογίας (ήτοι 
τοΰ ΐοΰ των φλυκταινίδων τής Εύλογίας τών δαμαλών ()  Και 
παρά μέν τοϊς πλείστοις άνθρώποις ή άπόσβεσις αύτη τής προς 
Εύλογίαν προδιαθέσεως διαρκεϊ έφ’ ολον τον επίλοιπο·? αύτών 
βίον παρ’ άλλοις δέ ή άπόσβεσις αϋτη ή ή κατά τής Εύλογίας 
προφυλακτική ίδιότης τής δαμαλίνης παύει εϊς τό τέλος 7 έως 10 
έτών καί έπανέρχεται πάλιν ή πρός εύλογίαν προδιάθεσις, άλλ’ 

-εις τοιοΰτον βαθμόν, ώστε τά έκτιθέμενα εις τδ μόλυσμα τής Εύ
λογίας άτομα σπανίως πάσχουσι τδ βαρύτερον αύτής είδος, άλ- 

;λά συνήθως τδ έλαφρότερον (varioloide).

*

9) Ότι ή προφυλακτική θεραπεία τής Εύλογίας άπαιτεϊ κυ
ρίως τ'ον εμβολισμόν τής δαμαλίνης (τδν δαμαλισμόν καί άνα- 
δαμαλισμόν). ’Εναντίον δέ τών κατ’ αύτοΰ άντιρρήσεων λαλεϊ 
ή στατιστική, δι’ ής άποδεικνύεται, δτι κατά τούς παρελθόντας 
αιώνας προ τής άνακαλύψεως τής δαμαλίνης τδ έν δέκατο·? τής 
άνθρωπότητος άπέθνησκεν έκ τής Εύλογίας- έν δέ τη Εύρώπη 
ιδίως άνά 400 χιλιάδες άνθρώπων άπέθνησκσν έξ αύτής κατ’ 
έτος· μετά δέ τήν εισαγωγήν τοΰ εμβολισμού τής δαμαλίνης ή 
μέν γενική θνησιμότης τής άνθρωπότητος έγένετο μικρότερα, ή 
δέ έκ τής Εύλογίας ιδίως έφθασεν εις τδν έλάχιστον αύτής άριθμόν

10) Ότι δ εμβολισμός τής δαμαλίνης (δ δαμαλινισμός) κα
τά τήν έπώασιν τής Εύλογίας άδυνατεϊ ν’άποκρούση τήν Εύλογίαν, 
ώς ένυπάρχουσαν ήδη ύποκεκρυμμένην έν τω οργανισμό κα! άμοι- 
βαίως ή έπώασις τής Εύλογίας δέν έμποδίζει τήν πρδς τήν δαμα- 
λίνην προδιάθεσιν ώστε άντί ν’ άποφεύγωσιν ®ί άνθρωποι τ'ον έμ- 
βολισμδν τής δαμαλίνης, όταν εύρίσκεται εις τήν έπώασιν τής Εύ
λογίας, προτιμότερον χάριν μεγαλειτέρας άσφαλείας νά έμβολί- 
ζωνται καί νά άναδαμαλινίζωνται πάντες οί έ'χοντες τοιαύτη·? ά
νάγκην (οσοιδηλ. ύπερέβησαν τά 7 τουλάχιστον έ'τη άπδ τοΰ πρώ
του έπιτυχοΰς δαμαλινισμοΰ καί μάλιστα οί έντελώς άνεμβόλιστοι), 
εύθύς άμα πληροφορηθώσι περί τής προσεγγίσεως τής Εύλογίας εις 
τδν τόπον τής διανομής αύτών.

11) "Οτι δ έμβολισμ'ος τών παίδων διά τής δαμαλίνης (δ 8α- 
μαλινισμός) άνάγκη νά ένεργήται τακτικώς κατά τ'ο δεύτερον και 
τρίτον έτος τής ίωής αύτών (δηλ. μετά τήν οδοντοφυΐαν). ’Εν 
καιρω δέ ύπαρχούσηςή έπικειμένης έπιδημίας τής Εύλογίας δέον 
νά γίνηται τοΰτο καί κατά τ'ο πρώτον έτος τής γεννήσεως αύτών,

12) ’Ότι δ ιός τής δαμαλίνης, διά νά προφυλάττη άπδ τής Εύ
λογίας, πρέπει νά ήνε γνήσιος καί δχι νόθος. Καί τά μέν σημεϊα 
τής γνησίου δαμαλίνης είσι τά έξής- τήν τρίτην ήμέραν μετά τ'ον 
δαμαλινισμ'ον άναφαίνεται εις τήν έντομήν τοΰ έμβολισμοΰ ’ έρυ- 
θρδν πρήσμα, τδ όποϊον τήν τετάρτην, έως τήν έκτην ήμέραν με
ταβάλλεται εις φλυκτίδα, ή δέ φλυκτίς αύτη τήν δγδόην ήμέραν 
γίνεται μέχρι φακής μεγάλη, εις δέ τδ κέντρον δμφαλοειδώς κοί
λη, διηρημένη εις διάφραγμα καί πλήρης δρρώδους ύποκιτρίνου ή 
μαργαριταροειδοΰς ύγροΰ, τήν δέ έκτην ήμέραν άναπτύσσεται πέ
ριξ τής φλυκταινίδος μία άλως (κύκλος) πλατεία καί έρυθρά, τ'ο 
περιεχόμενον ύγρδν γίνεται πυοειδές, καί έκτοτε άρχίζει βαθμη
δόν ή άποξήρανσις τής φλυκταινίδος, ήτις μένει σχεδόν πάντοτε, 
χωρίς νά διαρραγη αύτομάτως· περί τά τέλη δέ τής τρίτης έβδο- 
μάδος ή καί βραδύτερον πίπτει ή έσχάρα καί άφίνει ούλήν άρκετά 
βαθεϊαν, στρογγύλην, πεπιεσμένη·? καί πρδς τήν βάσιν καί τά 
πλάγια στικτήν. Τά δέ σημε'ία τής νόθου δαμαλίνης είσι τά έξής. 
τήν πρώτη·? ή τήν δευτέραν ήμέραν τοΰ έμβολισμοΰ παρουσιάζεται 
εις τήν έντομήν έρυθρά σκληρία μετά κνησμονής- τήν δέ δευτέραν 
έως τήν πέμπτη·? ήμέραν. αναπτύσσεται έξάνθημα άτάκτου σχή
ματος, φέρον άκμήν (κορυφήν δξεϊαν), περιέχον ύγρδν ύποκίτρινον, 
δπερ άποξηραινόμενον γίνεται κομμιοειδές. — Σημειωτέο·? δέ, 
δτι άγύρται τινές, διά νά έξαπατώσι τούς γονείς τών έμβολιζο- 
μένων παίδων, έπιθέτουσιν έπί τής έ ?τομής τοΰ έμβολισμοΰ έρε- 
θιστικ'ον ύγρδν ή δριμέος τίνος φυτοΰ φύλλο·?, δι’ ών έρεθε- 
ζομένης τής έντομής, φαίνεται δ έμβολισμ'ος ώς έπιτυχών.

13) "Οτι τ'ο έξ ου λαμβάνεται τ'ο πΰον τής δαμαλίνης άτομο·? 
(έν έλλείψει πύου έξ αύτής τής δαμάλης, ήτοι τοΰ Cow pox), 
πρέπει νά ήνε ύγιές κα! είρωστον και ούχί ά'ρρωστον ή άδύνατον 

■ καί πρό πάντων νά μή πάσχη μεταδοτικόντι νόσημα· τ'ο δέπΰον 
πρέπει νά λαμβάνηται έξ αύτοΰ τήν 4ην έως τήν 8ην ήμέραν 
τής έξανθήσεως τής φλυκταινίδος, ένόσω εΐνε διαυγές καί άρκετά 
γλίσχρον, ή δέ φλυκταινίς δσον οΐοντε άνέπαφος. Κατά δέ τ'ον 
έμβολισμ'ον (πλήν τών έπιδημιών τής Εύλογίας) πρέπει ν’ ά- 
ποφεύγωμεν τά μεγάλα ψύχη καί τήν μεγάλην -θερμότητα. ’Εκτός
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δέ τών δύο τούτων έξαιρέσεων δ δαμαλινισμδς δέον νά ένεργήται 
πατά πάσας τάς ώρας τοϋ ένιαυτοΰ.

14) Εΐνε μέν άληθές, δτι δ έμβολισμδς τοϋ ίοϋ τής Ευλο
γίας γέννα συνήθως τ'ο ήπιώτερον ή καλοήθες είδος τοϋ νοσή
ματος τούτου· δυστυχώς δμως ύπάρχουσι και πλεΐστα παραδείγ
ματα τής κακοήθους αύτής πορείας. "Ωστε δέν εΐνε φρόνιμον νά 
μεταχειριζώμεθα τούτον ώς προφυλακτικ'ον κατ’ αύτής μέσον, α
φού έχομεν ύπδ την διάθεσιν ήμών τδν ιόν τής δαμαλίνης.

15) "Οτι έκτδς τού δαμαλινισμού καί τού άναδαμαλινισμού 
δφείλομεν πάντοτε νά τηρώμεν έν χρήσει και τά λοιπά προφυλα
χτικά ύγειονομικά μέτρα καί πρδ πάντων την άπομόνωσιν τών 
εύλογιώντων, δσον δύσκολος και άν ήνε διά τε τούς αρρώστους 
καί τούς οικείους αύτών.

16) "Οτι ή άνεμευλογία (varicelle) διαφέρει κατά τήν φύσιν 
τής Εύλογίας, καί διά τούτο δ έμβολισμδς τοΰ ιού τής πρώτης 
δέν προφυλάττει κατά τής δευτέρας.

Έσφαλμένως άράτινες θεωρούσιν άμφότερα τά νοσήματα ταΰτα 
της αύτής φύσεως. Ζήτημα δέ άλυτον μέχρι τοΰδε, νομίζω, εΐνε, 
άν δ ϊδς τής δαμαλίνης Εύλογίας δύναται νά μεταδοθή διά τοΰ 
εμβολισμού καί εις άτομα, τά όποια δπως δήποτε προσεβλή- 
θησαν ύπδ τής Εύλογίας, καί άν έκ τών φλυκτίδων αύτών δύναται 
ή δαμαλίνη νά μεταδοθή και εις άλλα άτομα. Δύο δέ κατ’ αύτάς 
πειράματα, γενόμενα παρ’ έμοΰ, λύουσι, φρονώ, έναργώς τδ ζή
τημα τούτο καταφατικώς. ’Ιδού δέ καί τά πειράματα ταΰτα.

Κατά τδν Νοέμβριον τρέχοντος έτους έμβολίζω διά τοΰ ιού 
τής δαμαλίνης γυναίκα ύγιή, αιματώδους κράσεως, 35 περίπου, 
έτών, ήτις, κατά την νηπιώδη αύτής ήλικίαν έμβολισθεισα έπι- 
τυχώς ύπδ τής δαμαλίνης καί κατά τδ 15 έτος τής ζωής αύτής 
ύπδ τού ιού τής εύλογίας, έπαθε τδ ήπιον αύτής είδος μετά 
σποραδικών φλυκταινίδων καθ’ δλον τδ σώμα, χωρίς νά φέρη 
ούλάς αύτών καί δμως ή ύπ’ έμοΰ έμβολισθεισα δαμαλίνη Εύ- 
λογία έπέτυχε πάλιν εϊς αύτήν άριστα. — Τήν δγδόην δέ 
ήμέραν έμβολίζω έκ τοΰ ιού τής φλυκτίδος τής δαμαλίνης τής. 
ε’ιρημένης γυναικδς τέσσαρα άτομα, έξ ων τά μέν δύο ήσαν άπαξ 
τούλάχιστον ύπδ τής δαμαλίνης έπιτυχώς έμβολισμένα, τδ δέ. 
τρίτον, γυνή 35 περίπου έτών, ύγιής καί λεμφικής κράσεως, 
ήτις, προσβληθεϊσα κατά τήν παιδικήν αύτής ήλικίάν διά μο- 
λυσμοΰ ύπδ βαρείας Εύλογίας, διασώζει έτι καί νΰν άνεξιτήλους 
ούλάς τών φλυκταινίδων αύτής· τδ δέ τέταρτον, κοράσιον 11 περί
που έτών, δπερ κατά τήν νηπιακήν αύτού ήλικίαν ήτον έπιτυ
χώς έμβολισμένον. Καί εϊς μέν τά δύο πρώτα άτομα άπέτυχεν 
έντελώς δ εμβολισμός, εις δέ τά δύο τελευταία έπέτυχε λίαν 
καλώς.

Έκ των ειρημένων δύο πειραμάτων έξάγονται τά έξής συμ
περάσματα.

ά) "Οτι δ ιδς τής δαμαλίνης καί δ τής Εύλογίας εϊσίν αλη
θώς διαφόρου φύσεως.

β') "Οτι ένώ δ έμβολισμδς τής δαμαλίνης σβέννει έπί 7 έως 
10 τούλάχιστον έτη τήν πρδς τήν Εύλογίαν προδιάθεσιν, δ ιδς 
τής Εύλογίας δέν έχει, τήν ιδιότητα ταύτην κατά τής δαμαλίνης 
καί.

γ·) "Οτι δυνατόν, φαίνεται, άτομά τινα νά προσίληθώσι δίς 
τούλάχιστον ύπδ τής Εύλογίας, ώς τοΰτο δυστυχώς άπεδείχθη: 

καί εις τδν τύφον.
Έν Σμύρνη τήν 6 Δεκεμβρίου 1871.

ύπό ΓΕΩΡΓ. Ν. ΚΑΡΑΒΑ. Ιατροί.

Η ΔΟΡΑ ΙΣΤΡΙΑΣ

και ή «’Ανατολή τής Βιέννης.»

Έντη έν Βιέννη έκδιδομένη «Osten» της 17 λήξαντος Δεκεμ
βρίου μηνδς άναγινώσκομον τάδε περί τής συνεντεύξεω; τοΰ Δον 
Πέτρου τής Άλκαντάρας καί τής Δόνας Τερέζας μετά τής πριγ— 
κηπίσσης Δόρας Ίστριάδος.

«Καθά έκ Φλωρεντίας έπιστέλλουσιν ήμΐν, ή διάσημος συγ- 
γραφεύς Πριγκήπισσα Δόρα Ίστριάς συγκαταλέγεται μεταξύ τών 
διακεκριμένων προσώπων, τά όποια δ αύτοκράτωρ και ή αύτο- 
κράτειρα τής Βρασιλίας έδέχθησαν κατά τήν έν τη πόλει εκείνη; 
διαμονήν των.

Οί άναγνώσται ήμών γινώσχουσιν ήδη, δτι ή Πριγκήπισσα 
Δόρα Ίστριάς άνήκει εις τήν οικογένειαν Γκίκα, εΐνε έξαδέλφη 
τού άλλοτε προέδρου τοΰ έν Βώμανία Συμβουλίου Δήμητρίου^ 
Γκίκα καί τού ποτέ Ήγεμόνος τής Σάμου Ίωάννου Γκίκα, κα- 
τασχόντος έπίσης τήν θέσιν ταύτην. Ή πριγκήπισσα εΐνε έκ τών 
εύφυεστέρων γυναικών τής έποχής, καθόσον ού μόνον πολυάριθμα 
συγγράμματα εις γλώσσαν γαλλικήν συνέγραψεν, άλλά χρήται ε
πίσης τώ δημοσιογραφικό) καλάμω μετά τοσαύτης έπιδεξιότητος, 
ώστε πλέον ή άπαξ έδέησεν ΐνα οί άρρενες συνάδελφοί της ζη- 
λώσωσιν αύτήν. Πληροφορούμεθα δέ δτι τδ είρημένον αύτοκρα- 
τορικ'ον ζεύγος περιεποιήθη αύτήν μετά ιδιαζούσης διακρίσεως.»

Ή μανσενίλλα (le mancenillier).

Άν καί αί συκοφαντία!, δι’ών οί ποιηταί ήδίκησαντδ προσόμοιον 
τη ήμετέρα μηλέα τούτο δένδρον τής ’Αμερικής,δέν διεσκεδάσθη- 
σαν έντελώς ύπδ τών Φυσιογράφων, έν τούτοις μετά θάρρους δύ- 
ναταί τις σήμερον ν’ άρνηθή τδν ύπδ τής σκιάς του προξενούμε- 
νον δήθεν κίνδυνον. Τδ δένδρον τούτο, δπερ

τδν θάνατον άντίτιμον τής ηδονής παρέχει 
δέν φονεύει οΰτε δηλητηριάζει εύτυχώς, το'υς άφρονας τούς, 
ζητούντας δρόσον καί άναψυχήν εις τούς τόπους τούς σκιαζο- 
μένους ύπδ αύτού. Τδ δνομα Mancenillier εΐνε δλως Ισπανικόν.· 
Manzana εις καθαρεύουσαν καστιλλικήν διάλεκτον σημαίνει τδ μή
λου- manzanilla δέ εΐνε τδ υποκοριστικόν αύτού. Φυσικώς τδ δνομα. 

μετεδόθη καί εις τούς τδν άγιον Δομίγκον καί τήν Μαρτινίκαν 
κατοικοΰντας Γάλλους, πλησιοχώρους τών ‘Ισπανών γείτονας. 
Τδ τοΰ Καρόλου d' Orbigny λεξικόν περιγράφει το Mancenillier 
ώς έξής: « Δένδρον έχον πολλήν τήν άναλογίαν ώς πρδς τδ 
μέγεθος καί τδ σχήμα μέ τήν ήμετέραν άπιδέαν αύξάνει εις τά 
παράλια τών Άντιλλών νήσων καί τής νοτίου ’Αμερικής· τδ δέ 
ύψος αύτού δέν ύπερβαίνει κατά τήν τοΰ Τουσάκ περιγραφήν τά 5 
ή 7 μέτρα. Ό κορμός αύτού έχων διάμετρον μόλις τριών ή 
τεσσάρων δεκαμέτρων καλύπτεται άπδ παχύν καί ύπόφαιον φλοιόν, 
έκ τοΰ δποίου έξέρχεται εϊς τδ έλάχιστον κέντημα γαλακτώδης 
χυμός, έν άφθονία πανταχού 
τού δένδρου ύπάρχων. Τά 
φύλλα εϊσίν αντίστοιχα, μι- 
σχώδη, ώοειδή, δδοντωτά 
εϊς τάς άκρας, λεία, στιλπνά 
καί φλεβώδη. Ό καρπός έχει 
δμοιότητα κατά τδ χρώμα 
καί τήν μορφήν πρδς μήλον 
έρυθρομηλέας. Άναδίδει δέ 
ιδίαν εύωδίαν, ήν περιηγηταί 
τινες παρωμοίασαν μέ τήν τού 
κίτρου.»

Όλίγιστοι έν τούτοις οί 
άπατώμενοι άπδ τήν εύάρεστον 
καί θελκτικήν δψιν τού καρ
πού του, τοΰ πλημμυροΰντος 
τούς τόπους, ένθα τδ Mance
nillier αύξάνει. Ή άποτρό- 
παιος φήμη τοΰ δένδρου χρη
σιμεύει ώς προφυλακτικδν 
κατά τών δηλητηριωδώναύτοΰ 
άποτελεσμάτων, άν καίδυνά- 
μεθα νά βεβαιώσωμεν δτιτδ 
μικρόν αύτδ μήλον τδ μέ άπα- 
τηλά κεκοσμημένον χρώματα 
δέν εΐνε τοσούτον δηλητη
ριώδες ώστε έν νά προξενη 
θάνατον εις τδν άφ-··ώ>«ςγευ- 
θέντα. Εΐνε ώσαύτως λίαν 
άμφίβολον δτι οί άγριοι τών 
νήσων έφαρμάκευσον άλλοτε 
τά βέλη αύτών έμβάπτοντές 
τα εις τδν γαλακτώδη χυμόν 
τδν έκ τοΰ φλοιού έξερχό
μενον. Είχον δυστυχώς βό
τανα άλλα, δι’ ων πολύ βε
βαιότερο·) καθίστανον θανατη
φόρους τάς έκ τών βελών των πληγάς. ‘Ωσαύτως πρέπει νά καταριθ- 
μήσωμεν μεταξύ τών άβασίμων παραδόσεων καί τβ ίστορούμενον 
περί τής θανατηφόρου έπηρείας τής του Mancenillier άτμοσφαίρας. 
Ό Βοτανικός Jacquin διέμεινεν ύπ’ αύτήν έπί τρεις δλοκλήρους 
ώρας και δ συγγραφεΰς τής Χλωρί3οςτών’α4ηιλλών Τουσάκ ή- 
σύχως έκοιμήθη πλέον τής μιας ώρας εις τήν σκιάν αύτού, εις 
ήν έξετέθη άνευ ούδεμιας δυσαρέστου συνέπειας. Ό κ. Ricord- 
Mndiana ώθήσας περαιτέρω τά πειράματα αύτοϋ, ούδέν ήσθάνθη 
βλάβης πρόξενον. Ύποθέτουσιν δμως, άπέναντι τής δριστικής δια- 
βεβαιώσεως άνθρώπων τοσούτον άξιοπίστων, δτι καταστάσεις τινές 

Κλάδος τής μανσενίλλας.

τής άτμοσφαίρας δύνανται, έν μέρει τούλάχιστον, νά πραγματοποιή
σιμοι τδ ύπδ τής φήμης εις τήν σκιάν τοΰ δένδρου άποδιδόμενον.

Πλήν πόθεν λοιπόν ή παράδοσις ή άποδίδουσα ιδιότητας το- 
σοΰτον άποτροπαίους εις τδ δηλητηριώδες δήθεν τούτο δένδρον 
τών άμερικανικών] χωρών; Προέρχεται, κατά πάσαν πιθανότητα, 
έκ τών αύτοχθόνων Ινδών ή τούλάχιστον έκ τών συλλεξάντων 
τάς παραδόσεις των. Όταν τδ δένδρον κόπτεται ή οί κλάδοι αύ- 
τοΰ απλώς, δ γαλακτώδης χυμός, δ τδν κορμόν περιρρέων καί 
εις έκαστον κτύπημα άναπηδών, άρκεΐ δπως καλύψη άπδ άφρώ- 
δεις φλύκταινας τδ κατάγυμνον σώμα τοΰ Ινδού καί νά φέρη 

κινδυνώδη έπακόλουθα. Έλ
κη κακοήθη έγεννήθησαν ού
τως, άπαιτήσαντα χρόνον ούκ 
ολίγον δπως ιατρευθώσι.

^3 Πιθανόν δέ Ινδός πολεμιστής
S νά έκοιμήθη κάθιδρος ύπδ

Jsf_  τήν σκιάν καί νά έπαθεν, ώς
τοΰτο συνέβη εϊς Εύρωπάϊόν 
τινα. Το βέβαιον εΐνε δτι οί 
πατά τδν ΙΖ'. αιώνα περιη- 
γούμενοι τάς ’Αντίλλας ούδέ 
πρδς στιγμήν έδυσπίστουν διά 
τάς τρομεράς ιδιότητα, τοΰ 
δένδρου καί μετέδωσαν έφ’ δ
σον έδυνήθησαν τήν πεποί- 
θησίν των καί εϊς τούς Εύ- 
ρωπαίους. Ό άφελής συγ- 
γραφεύς Ρ. du Tertre , δν δ 
Σατωβριάν άποκαλεΐ Bernar- 
din de Saint-Pierre τής έπο
χής του, συνήθως τόσον κα
λός παρατηρητής, ευαρεστεί
ται εις τήν διήγησιν τών ύπερ
βολικών έκθέσεων, άς άπό 
τούς άγαπητούς του Ινδούς 
ήκουσε. θέλων νά έπιστήση 
τήν προσοχήν τοΰ άπειρου 
περιηγητού και νά προφυ- 
λάξη αύτόν άπδ τήν θελκτι
κήν θέαν τοΰ δένδρου, άνα- 
φωνεϊ : «Τά μήλα ταύτα, τά 
πανόμοια μέ τά τοΰ παρα
δείσου, πραγματικώς θανάτου 
καί κολάσεώς εϊσι καρποί.» 
Έκ τούτου δέ δρμώμενος 
βέβαιοί δτι ή έλαχίστη στα. 
γών τού γαλακτώδους χυμ05 

τοΰ δένδρου, πίπτουσα ' έπί πληγής, έπιφέρει άνευ άργοπορίας 
τήν γάγγραιναν.

Ταΰτα έκρίναμεν καλόν Τνα μεταφράσαντες έκ τοΰ Γαλλικού 
προσενέγκωμεν τοΐς φίλοις τοΰ Μέντορος άναγνώσταις μετά τής 
ε’ικόνος ενός τών κλάδων τοΰ δένδρου τούτου, διότι, άν ζητήση 
τις εϊς τδ γαλλικόν λεξικόν τήν λέξιν mancenillier, άναγινώσκει 
δτι εΐνε δένδρον τής ’Αμερικής, μηλέα προσόμοιον, άποστάζον 
πανταχόθεν χυμόν γαλακτώδη, καυστικότατο? και φαρμακερά?, 
Ιν ω οι ’Moi βρέχουν τά βέλη αΰτ&ν. Άλλά έκ τών δσα ό 
Γάλλος, άφ’ οί μετεφράσαμεν, λέγει, ταΰτα φαίνονται δλως ανυ
πόστατα.
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Τήν λέξιν mancenillier μετάφράζουσι διά τής ελληνικής λέ - 
ξεως ίππο μανής, ήτις σχηματίζει είδος χόρτου,. τδ όποιον τρώ- 
γοντες έλύσσαζόν οί ίπποι.

Τοιοΰτον χόρτον εΐνε ή κυνοκράμβη, ήτις και άπόκυνον καί 
κυνόμορδν καί κολχικδν (κοιν. σκυλοβότανον καί κουρουνοβότα- 
νον, γαλλιστί tue-chien) όνομάζεται. Δ. Β.

ΤΟ ΠΡΟΑΝΑΚΡΟΥΣΜΑ, 

ήτοι

Το κάτοπτρου τής διδακτικής πορείας τοϋ έθνους 
ήμών καί τά πλεονεκτήματα αύτοΰ.

Προηγουμένως έν σελ. 341 τοϋ Β'. τόμου τοϋ Μέντορος ΰπδ*  
τδν τίτλον τό όλέθριον αίτιον ώς καί έν σελ. 88. τοϋ Τ', τόμου 
αΰτοΰ ΰπδ τδν τίτλον τό αίτιον τον όλιθρίον αίτιον εϊπομεν 
όχι ολίγα περί τής διδακτικής πορείας τοϋ έθνους ήμών, χωρίς 
ποσώς νά κάμωμεν διάκρισίν τινα μεταξύ τών διδασκάλων. Άλλά 
γινώσκοντες δτι οΰδείς κανών υπάρχει άνευ έξαιρέσεως, πιστεύο- 
μεν δτι πολλοί τών διδασκάλων τήν ιδέαν μέν ήμών συμμερί
ζονται άλλά άλλοι ΰπδ άνωτέρων οδηγούμενοι, ώς έφορειών, Διευ
θυντών καί λοιπών, άλλοι ίδιωτικώς διδάσκοντες καί φοβού
μενοι μή περί τήν διδασκαλίαν αΰτών ώς καινοτομήσαντες χλευα- 
σθώσιν ή ΰπδ τών άντιφρονούντων τά έργα αΰτών καταγελασθώσι, 
δέν τολμώσιν όχι μόνον πρδς τήν ΰπδ τής συνειδήσεως αΰ
τών έπιβαλλομένην θείαν διδασκαλίαν νά έπανέλθωσιν, άλλ’ οΰδέ 
καν λόγον περί ταύτης νά ποιήσωσι. Δι’ ο ή πρωτοβουλία ανα
μένεται πρδ πάντων άπδ τής Ίεράς Συνόδου τής Κων]λεως καί 
τής Ελλάδος καί κατά δεύτερον λόγον άπδ τής Εΰαγγελικής 
Σχολής τής Σμύρνης καί τών λοιπών μεγαλουπόλεων, πρδς τοΰς 
αρμοδίους τών δποίων καί ήμεϊς άπευθυνόμεθα, γράφοντες ταΰτα.

Άλλ δμως και οι μεθ’ ήμών ομοφρονοΰντες διδάσκαλοι οΰ- 
δόλως τής τοιαύτης έθνικής μομφής άπαλλάττονται, έάν δσον 
τάχιστα τήν περί τούτου γνώμην αΰτών δέν δημόσιε ύσωσι (μιμού
μενοι τδν άγαθδν συμπολίτην ήμών καί διδάσκαλον κ. Ίσιγόνην, 
ος δημοσίως δια τής Αμάλθειάς εςεθετο τήν περί τούτου ορθήν 
δόξαν αΰτοΰ), ϊνα όχι μόνον τής έθνικής μομφής άπαλλαγώσιν 

ώς άκουσίως αΰτών ούτω διδάσκοντες, άλλά καί τήν περί τοΰ 
τρόπου τής νέας διδακτικής πορείας γνώμην αΰτών έκθέσωσιν, 
δπως έκ τών διαφόρων ή καταλληλότερα έπικρατήση. Άλλά το- 
σαϋτα κατά τής διδακτικής ήμών πορείας λαλήσαντες καί πρδς 
την ανατροπήν αυτής επί τοσοΰτον επιμενοντες, δίκαιον είνε ϊνα 
έκείνης μέν τάς ολέθριους έλλείψεις διά πραγμάτων άποδείξωμεν, 
ταύτης δέ τήν άπόλυτον άνάγκην αισθητήν καταστήσωμεν.

Πάντες γινωσκομεν οτι οι 95 τοϊς εκατόν εκ τών μαθητών τοΰ 
έθνους ήμών είοίν έκ τής μεσαίας καί κατωτάτης τάξεως ώςπρδς 
τον πλούτον*  οΰτοι δ επταετείς οντες εν ταις σχολάϊς εϊσάγοντάι 
καί τρία δλα έτη διανύουσι σπουδάζοντες τήν άνάγνωσιν, τήν 
γραφήν καί έν μέρει τήν άριθμητικήν. Μετά ταΰτα είς τδ ξηρόν 

τής γραμματικής μάθημα προβιβάζοντας τδ όποιον άλλα τρία*  
δλα έτη έξακολουθοΰσιν έπαναλαμβάνοντες τήν έφαρμογήν αΰτοΰ*  
έπί κειμένων δλως διαφόρων τής Ίεράς Γραφής ποιοΰντες, είς δέ 
τήν Κατήχησιν ώς έν παρέργω άσχολοΰνται, άχρις ου τά στοι
χειώδη λεγόμενα μαθήματα μετά πολλοϋ κόπου άναλόγως τής 
οικογενειακής άγωγής, τής νεανικής ήλικίας, -τής μή έπιτηρή- 
σεως παρά τε τών διδασκάλων καί τών γονέων αΰτών, έτι και 
τής φυσικής τινών νωθρότητος μηχανικώς και οΰδέποτε κατά βά
θος σπουδάσωσιν.

Έν τω έξαετεϊ δθεν τούτω διαστήματι δλως έπιπολαίως τάς 
περί Κατηχήσεως γνώσεις άποκτώντες καί δλως τά τής Ίεράς 
Γραφής στερούμενοι, ώς οΰδέποτε περί Θεοΰ, περί προσευχής, περί 
έγκρατείας, περί τής πρδς τδν πλησίον άγάπης, ώς καί περί τοΰ 
προορισμοΰ αΰτών σπουδαίως διδαχθέντες, ώς οΰδέ έκ τής πρδς 
ταΰτα διαγωγής καί συμπεριφοράς τών διδασκάλων αΰτών παρά
δειγμα τοιοΰτον λαβόντες, ταύτας, έκ τής σχολής έξερχόμενοι 
καί είςβιωτικά έργα διδόμενοι, δλως λησμονοΰσι και μόνον ολίγον 
να γράφωσι καί τάς άριθμητικάς αΰτών έργασίας νά τελώσι δύ
νανται, καί ταύτας δλως άτελώς, δπως θά ήτο δυνατόν νά ένερ- 
γώνται αΰταί άπδ μαθητήν έπί μόνην τριετίαν ΰπδ άπλουστάτου 
γραματοδιδασκάλου ή έλαχίστου παιδαγωγού τήν άνάγνωσιν, τήν 
γραφήν καί τήν άριθμητικήν άνευ γραμματικής διϊαχθέντα μέχρι 
μόνης τής δεκαετούς αΰτών ήλικίας ! Τί δέ τδ καθήκον αΰτώνπρδς 
τδν Θεόν, τί πρδς τδν πλησίον, τί πρδ πάντων σημαίνουσι τά 
δσα έν τή ’Εκκλησία άναγινώσκονται καί ψάλλονται οΰδέ χρν 
περί πάντων τούτων έννοοΰσιν.

Καί ϊνα κατανοήσωσιν οί διδάσκαλοι ήμών κατά πόσον άδικοΰσι 
τδ έθνος, έξ ου δι’ άκαταλογίστων θυσιών συντηρούνται, άς μας 
δείξωσιν, άν δύνανται, ένα μόνον άνθρωπον, δστις, μετά τήν 
έξαετή μαθητείαν τήν σχολήν άποχαιρετίσας, δύναται νά πράττη 
τι γραμματικώς δι’δσων διά τής γραμματικής έμαθε.

Οί τής άνωτέρας λεγόμενοι παιδείας νοοΰσιν αΰτά, άλλά δηλη- 
τηριασθέντες ΰπ’ αΰτής τήν τε Γραφήν καί τάς άκολουθίαςχλευά- 
ζουσιν οί τοιοΰτοι, τήν άνωτέρα*?  ταύτην λεγομένην παιδείαν μή 
δπως έδει άποκτήσαντες, σπανίως άλλοι πρδς τδ θεαθήναι, άλλοι 
δέ πρδς τέρψιν μάλλον έκκλησιαζόμενοι, δλον τδν βίον αΰτών 
έν τώ κρύπτω έν άσωτία διαβιοΰντες, έν τω γήρατι αΰτών ώς 
δλως άγνοοΰντες πού νά καταφύγωσιν, ένα μόνον σταυρόν ώς τά 
βρέφη ποιοΰντες ΰπδ βαρεϊαν εΰθύνην άποθνήσκουσιν.

Άλλ’ έάν οί μαθηταί οΰτοι έν τή πρώτη τριετία τά μαθήματα τής 
γραφής καί τής άναγνώσεως διά τής Κατηχήσεως καί τής Γραφής 
κατά τήν νέαν μέθοδον καί οΰχί ώς τδ πάλαι έλάμβανον,έν δέ τή δεύ
τερα τριετία έπί τών κειμένων τής Γραφής γραμματικώς τήν μητρι
κήν αΰτών γλώσσαν έσπούδαζον και δσον ένεστι κατενόουν αΰτήν, 
ειτα δ’ έκ τής Σχολής έξερχόμενοι, καίτοι εις έργα διδόμενοι, έκ 
τών καθ’ έκάστην εορτήν έν τή Έκκλησία.άπαγγελλομένι»ν ένεστερ- 
νίζοντο ήρέμα τά είς αΰτοΰς έν τή Σχολή διδαχθέντα καί διά 
τής ήλικίας πρδς τδ ύψος τής τοΰ Θεοΰ σοφίας έχώρουν καί συμ- 
φώνως πρδς τάς θείας διδασκαλίας άφ’έαυτών ήθικοποιοΰντο καί 
διεδίουν, πρδς δέ καθ’ έκάστην Κυριακήν έκ νέου ήκροώντο αΰτών 
ΰπδ τών Πρεσβυτέρων διά καταλληλοτάτου τίνος καί ομοιομόρφου^ 

τρόπου, δστις εΐνε ανάγκη νά έξευρεθή καί συζητηθείς έπιδοκιμα- 
σθή ΰπδ τών αρμοδίων τοΰ έθνους, δι’ ών ήθοποιητικών μέσων 
άνεπαισθήτως θά έδιδάσκοντο τα πλήθη τήν άΑηθή διδασκαλίαν, 
τήν πρδς τδν προορισμόν τοΰ άνθρώπου άγουσαν, άν, λέγω; δλα 
ταΰτα έγίνοντο, κατά πόσον ή άνθρωπότης δεν ήθελεν εΐσθαι 
οΰράνιος μάλλον ή γήινος; κατά πόσον ή Σχολή ήμών δέν ήθελε 
φέρει έπαξίως τδ δνομα Ευαγγελική Σχολή;

Ίδοΰ παν δ τι καθ’ ήμάς θεωροΰμεν ώς ωφέλιμον καί άναγκαϊον 
νάγίνη καί δπερ φρονοΰμεν δτι σύμπαν τδ έθνος θέλει παραδεχθή 

ώς τδ μόνον σωτήριον μέσον.
Προδαίνοντες δθεν λέγομεν δτι οΰδόλως εΐνε δίκαιον, ώς τινες 

δίίσχυρίζονται, νά έμποδισθή ή καθ’ έκάστην Κυριακήν διδασκα
λία τών Πρεσβυτέρων λόγω μή ή Γραφή καί τά δόγματα διά τής 
κακής δήθεν τούτων διδάξεως νοθευθώσιν άπ’ έναντία; μάλιστα 
μεγίστη άνάγκη έστιν ϊνα ή τοιαύτη διδασκαλία έπεκταθή δπου 
έπί τής γής είσίν ορθόδοξοι. Οί τά έναντία διϊσχυριζόμενοι έαυ- 
τοΰς άνοήτως άτιμάζουσιν ώς άναξίως άναξίους χειροτονήσαντας. 
Άλλ’ ΰποτεθείσθω καί δτι τινές τών Πρεσβυτέρων εΐνε άναρμόδιοι*  
μή, έξεταζόμενοι δέν διακρίνονται δπως έμποδισθώσιν;· άκόμη καί οί 
αρμόδιοι δέν θέλουσιν εΐσθαι ΰπδ έποπτείαν; ή μήτι τδ δλον άκρο- 
ατήριον θά στερήται δλως άνδρών καλώς τήν Γραφήν νοούντων;

Τδ δτι δέ ή λεγομένη άνωτέρα τών άνθρώπων παιδεία καί 
ΰψηλή φιλοσοφία, ή πρδς τήν έπιστήμην άγουσα, εΐνε άδύνατον 
πρδ τής δεκατριετοΰς ήλικίας νά κατανοηθή, οΰδείς, ώς φρονοΰ
μεν, ν’ άρνηθή δύναται. "Οθεν έπειδή οΰδόλως ζημιοΰνταιοί διά τάς 
έπιστήμας προαλειφόμενοι, άν τά πρώτα έτη τής διδασκαλίας αΰ
τών ώς άνωτέρω έξεθέσαμεν διανύσωσι, καί έπειδή μάλλον έκ τής 
κατανοήσεως τής Γραφής ήθικοποιοΰνται, μετά δέ τήν καταλλη- 
λοτάτην δεκατριετή ήλικίαν έχουσι πάντοτε ήνεωγμένον τδ στάδιο*?  
ίνα πρδς τάς έπιστήμας προβώσι καί σοφισθώσι, διά τοΰτο δέον 
έστιν δπωςέκβιασθή τδ έν ένεργεία σύστημα τής διδασκαλίας. Τότε, 
διά τής Γραφής τω Θεω άφομοιούμενοι οίυίοί ήμών, και ώς φίλο— 
λόγοι καί ώς έπιστήμονες τρισευδαίμονα τδν βίον διανύσουσι καί 
πλήρεις έλπίδος μετ’ άφάτου άγαλλιάσεως πρδς τδν Πλάστην 
άπελεύσονται.

Ταΰτα καθόσον άφορά τοΰς μαθητάς μέχρι τοΰ τρισκαιδεκάτου 
έτους τάς ήλικίας των. Πολλοί δέ τών γονέων έπιθυμοΰντες ϊνα 
μορφώσωσι τά τέκνα αΰτών, καί τοι μετά πολλοΰ κόπου έν τού- 
τοις συντηροΰσ’.ν αΰτά καί είς τδ γυμνάσιο*?,  διά τήν ά^ιοπεράτω- 
σιν τοΰ όποιου άπαιτοΰνται τέσσαρα έτη. Άλλ’ ένώ κατά τήν ήλι
κίαν ταύτην πρδ πάντων έχει άνάγκην ό άνθρωπος τής θρησκευ
τικής άναπτύξεως, ήτις μόνη ρυθμίζει τά ήθη καί μορφόνει τήν 
καρδίαν, οί καλοί ήμών καθηγηταί μέ παντός μέν άλλου είδους 
γνώσεις φροντίζουσι νά παραγεμίσωσι τών μαθητών των τήν κε
φαλήν, περί τής άνάγκης δμως τής θρησκευτικής αΰτών μορφώ- 
σεως πάντη άμεριμνοΰσιν, ώς πράγμα πάντη άνάξιον λόγου αΰ
τήν θεωροΰντες. Έκ τούτου τί συμβαίνει; νά έξέρχωνται οί νέοι 
τφν γυμνασίων, είτε ήμιδίδακτοι εϊτε τελειοδίδακτοι, πεφυσιωμέ
νοι, οίηματίαι καί ψυχρότατοι είς τήν θρησκείαν, τήν οποίαν μό
νον νά μυκτηρίζωσιν έμαθον άπδ τής μεγαλειτέρας μερίδος τών 
διδασκάλων αΰτών. Τοιοΰτοι δέ οντες, καταφρονοΰσι' τοΰς γονείς 

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Γ. Τείχ. Κθ'.).

αΰτών, άπδ τοΰς όποιους θεωροΰσιν έαυτοΰς καί νοήμονεστέρους' 
καί σοφωτέρους καί άνωτέρους, δέν ΰπακούουσιν είς αΰτοΰς, περί 
οΰδενσς άλλου σκέπτονται ή μόνον περί τοΰ πώς νά ένδυθώσιν 
δσον ένεστι κομψότερον, περί τοΰ πώς νά διασκεδάσωσιν δσον ένε- 
στι κάλλιον καί περί τοΰ τίς περισσοτέρας νεανίδων καρδίας νά 
κερδήση! Εντεύθεν αί δυστυχίαι τών οικογενειών, εντεύθεν αί άθλί- 
ότητες, έντεΰθεν τά κακά πάντα, τ ά όποια έξ όλοκλήρου θά προ- 
ελάμβανε μία δλως διάφορος διδασκαλία έκείνης, ή όποια σή
μερον γίνεται έν τοϊς καθ’ ήμάς γυμνασίοις, τών όποιων οί μα- 
θηταί δύνανται ίσως νά έπιλύωσι προβλήματα τριγωνομετρίας καί 
άλγέβρας πολΰ δύσκολα, νά σάς μεταφράζωσιν 'Ομήρους καί Πιν- 
δάρους, νά σάς έξηγώσιν ά-^γλικά, γαλλικά, λατινικά καί 
άλλα, δέν θά δυνηθώσιν δμως ούτε γρυ ν’ άπαντή σωσιν έάν θε- 
λήσητε νά έρωτήσητε αΰτοΰς καί περί τοΰ έλαχίστου τών τήν θρη
σκείαν αΰτών άφορώντων, ή το πολΰ Ισως θά φανώσι γνωρίζον- 
τες έπιπολαίως τινά, τά όποια κάλλιον θά ήτον έπισης νά μήν 
έγνώριζον, διότι τά έμαθον τόσον κακώς ώστε μάλλον πρδς βλά
βην αΰτών τείνουσιν ή πρδς ώφέλειαν, μάλλον πρδς καταστρο
φήν ή πρδς έποικοδόμησιν.

Άλλά τί νά εϊπωμεν διά τήν τών θυγατέρων ήμών έκπαίδευ- 
σιν; ώ' ένταύθα πλέον ίλ^γγιά τις. Μήτι νομίζεις, άναγνώστα, 
δτι θέλομεν τινα νά προσβάλωμεν; άπαγε! Τδ σύστημα είνε δλέ- 
θριον. Τό σύστημα δέον νά μεταβληθή ριζηδόν.

Αί κόραι έχουσιν άνάγκην νά μάθωσιν δσον ένεστι καλώς 
Α'. τήν νεοελληνικήν, τήν όποιαν μέ τήν μικράν γραμματικήν τοΰ 
Σακελλαρίου καί μέ κείμενον τών τοσούτων ήθικών έν τή νεοελ
ληνική γεγραμμένων βιβλίων άριστα δύνανται νά σπουδάσωσιν, 
άποπερατοΰσαι τάς σπουδάς αΰτών έπί τοΰ ίεροΰ κειμένου τής. 
Καινώς Διαθήκης.

Βον. νάγράφωσιν εΰαναγνώστως.
Γον. τήν πρακτικήν άριθμητικήν. 
Δον. τήν ελληνικήν ιστορίαν και 
Εον. τήν γεωγραφίαν.
Ταΰτα είσί, τά όποια ώς άνθρωπος οφείλει νά γινώσκη ή κόρη. 

'Ως γυνή δέ εΐνε άνάγκη νά έκμάθη τήν οικιακήν οικονομίαν, 
ήτοι τήν ραπτικήν, τήν μαγειρικήν καί έν γένει δ,τι άφορά τήν 
καλήν διεύθυνσιν τοΰ οϊκου. Άλλ’ ώς μήτηρ καί μάλιστα χριστι- 
ανή μήτηρ, εΐνε άπόλυτος άνάγκη έξ απαλών ονύχων νά γίνη 
στενή φίλη τοΰ Ιησού, άνάγκη νά ένστερνισθή τήν θρησκείαν τοΰ 
Ιησού, άνάγκη νά έκμάθη το Έκτρίφετε τα τέκνα νμών έν ηαι- 
βείΐ} και νονθεσίο: Κύριον, ανάγη ϊνα, άπαλλαγεϊσα πασών τών 
προλήψεων καί δεισιδαιμονιών άσκηθή είς τήν μελέτην τοΰ νό
μου τοΰ Κυρίου, έχουσα πάντοτε έν μνήμη τδ δτι ό προορισμός 
αΰτής οΰδείς άλλος ή τδ νά μορφώση πολίτας χρηστούς καί μη
τέρας άξίας νά φέρωσι τδν τίτλον χριστιανική μήτηρ χριστια
νών Έλληνοπαίδων.

Άλλως άνευ τών γνώσεων τούτων δλως άδύνατον είνε ν’ ά- 
ποκατασταθώσιν αυται καλαί μητέρες ή ένάρετοι σύζυγοι. Τήν 
άλήθειαν ταύτην όχι μόνον οί 18 αιώνες κηρύττουσιν άλλά καί 
1018 ΰπδ τοιαύτην διδασκαλίαν άν παρέλθωσιν, είς τδ αΰτδ ση-· 
μεΐον θέλομεν εΰρίσκεσθαι πάντοτε.

19.·
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Μετά χαρά ς ήμών άφάτου βλέποντες δτι δέν είμεθα μόνοι οί 
ταΰτα φρονοΰντες, εύελπιστοΰμεν δτι τ'ο έτος 1872 θέλει ευτυ
χήσει ϊνα έγχαραχθή έν τη ιστορία χρυσοϊς γράμμασιν ώς ές κό
ρακας άποστεϊλαν τδ μέχρι τοΰδε καταστρεπτικώτατον σύστημα 
τής διδασκαλίας και άντ’ αύτοΰ είσαγαγδν την έπί τοΰ φόβου τοΰ 
Κυρίου, τής άκραδάντου ταύτης βάσεως, στηριζομένην σοφίαν.

ΑΡΧΗ S04IAS φοβος ΚΥΡΙΟΥ.

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΠΙΙΡΙΗΓΗΣΕΩΝ 

(εκ τοΰ Γαλλικοΰ ύπδ Κ. Ίωαννίδου).

’Ιατρός έν Γροιλανδία

(συνεχ. άπδ σελ. 125).

’Όχι τόσον πολλούς έδώ· άλλ’ ένίοτε μεταβαίνω εκατόν περί
που μιλιά μακράν έντεΰθεν πρδς έπίσκεψιν τών πτωχών Γροι- 
λανδών, έπειδή ή πελατεία μου έκτείνεται άρκετά μακράν. Πρδς 
3έ είμαι καί άνευ άνταγωνιστοΰ. ’Ήδη άγωμεν τδ πρόγευμα εΐνε 
έτοιμον έν τω [πλησίον θαλάμω καί ή Σοφία άνυπομόνως μας 
περιμένει. —Ήκουσα καλώς; Μία κυρία !

Ή αίθουσα, είς ήν μέ ώδήγησεν, ήτο κάλλιστα ηύτρεπισμένη- 
έπί τών τοίχων έφαίνοντο εικονογραφία!,αΐτινες παρίστανον άνθη, 
καρπούς καί ζώα.

Έν τω μέσω ύψοΰτο στρογγύλη τράπεζα κεκοσμημένη διά λευ- 
κοτάτης οθόνης, έφ’ ής ύπήρχον ικανά τρυβλία.

Ταΰτα πάντα ήσαν άξιόλογα- άλλά τίς ήτο ή Σοφία; ό δό
κτωρ έ'κρουσεν άργυροΰν κωδωνίσκον καί πάραυτα, άκτινοβόλος 
ώς ώραία πρωία τής άνοίξεως ή Σοφία είσήλθεν είς τήν αί
θουσαν.

Παράδοξος έμφάνισις!
«Ή κλειδουχός μου·» εΐπεν ό δόκτωρ. « Όμίλησον πρδς τδν 

’Αμερικανόν, Σοφία.»
Καί άνευ τοΰ έλαχίστου δισταγμού ή Σοφία έπροχώρησε καί 

μέ έχαιρέτισεν άγγλιστί, τείνουσά μοι άπαλήν καί λεπτοφυή 
χεϊρα κεκαλυμμένην κατά τδ ήμισυ ύπδ τών χειριδών της.

«Χαίρω διότι σάς βλέπω, εΐπεν άφ’ ής στιγμής άπεβιβάσθητε 
τοΰ πλοίου, σάς έθεώροον άκαταπαύστως άπδ τοΰ παραθύρου».

-—Καί τώρα, Σοφία, εΐπεν δ δόκτωρ, τί θά μάς δώσης νά 
προγευματίσωμεν;

— ”Ω ! σχεδόν τίποτε, δόκτωρ, άπεκρίθη- άλλ’ έλπίζω ότι δ 
’Αμερικανός θά λάβη τήν καλοσύνην νά περιμείνη μέχρι τοΰ 
γεύματος, τδ δποϊον θά συνίσταται άπδ ποτάμειον ϊχθύν καί άγρι- 
μάΐον κρέας.

—"Ο, τι εύρεθή λοιπόν, έπανέλαβεν δ δόκτωρ· άδιάφορον, Σο
φία, δώσε μας δ,τι έχεις.

'Η Σοφία έξήλθεν άμέσως.

«Εΐνε καλή καί έξαίρετος κόρη,» εΐπεν δ δόκτωρ, όταν ή 
θύρα έκλείσθη- «μέ περιποιείται έξαίρετα».

Παράδοξος Σοφία 1 ή μελάγχρους ώραία μορφή της, τδ κομ
ψόν άνάστημά της, ή μέλαινα ταινιόδετος κόμ.η της, καί ή εγ
χώριος στολή, ήν έφερε, τήν καθίστων άξιέραστον. Μελάγχρους 
κόρη έκ Δανού πατρδς και μητρδς ιθαγενούς- άπ’ έκείνου μέν έ- 
κληρονόμησε τούς Σαξονικούς χαρακτήρας καί τούς κυανούς οφθαλ
μούς, άπδ ταύτης δέ τήν εΰχροιαν καί τήν έβενώδη κόμην.

Έάν ή χαρίεσσα οικονόμος τοΰ δόκτορος μοΰ έφείλκυσε τήν 
προσοχήν, ούχ ή ττον εξεπλάγην δτε εΐδον τά φαγητά, άτινα πα
ρακατέθεσε·? ένώπιον μας. Τεταριχευμένοι άττακεϊς(*)  έξαιρέτου 
γεύσεως, άλλάντες (λουκάνικα) καπνιστοί, γλώσσα ταράνδου 
(renne) είς λεπτά τεμάχια, καί Δανικδς άρτος δλως πρόσφατος 

—ητο τδ δ,τι εύρέθη δπε ρ δ φιλοξενών με προσέφερεν είς τδν 
συνδαιτυμόνα του καί δπερ ήρδεύθη μέ τδ έμπεριεχόμενον πολλών 
φιαλών, έπί τών όποιων διάφοροι ύπήρχον έπιγραφαί.

(*) Άττακεύς ή άντακαϊος—δψάρι κητώδες τών μεγάλων πο
ταμών, ίσως ή μουρούνα ή τδ μερούνι.

«’Ά! ιδού, εΐπεν δ δόκτωρ· ή Σοφία έπιθυμεϊ νά μάς άπο- 
ζημιώση διά τήν λιτότητα τοΰ γεύματος.

’Ιδού έξαίρετος οίνος τής Βορδιγάλλης, δύναμαι νά σάς τδν 
συστήσω. Άλλά........ ευλογημένη Σοφία, δέν τδν έθέρμανες καλά·
Ά ! φίλτατε κύριε, δοκιμάζετε τάς πικρίας τοΰ έν Γροιλανδία βίου· 
εΐνε πολύ δύσκολον νάέχη τις οίνον είς άνάλογον θερμοκρασίαν»

Οίνον είς άνάλογον θερμοκρασίαν! καί τοΰτο λοιπόν εΐνε τδ 
δυσάρεστο·? τοΰ έν Γροιλανδία βίου; Τή άληθεία, εΐπον κατ’έ- 
μαυτόν, ύπάρχουσιν ίσως χειρότερα1, δυσχέρειαι ταύτης.

«Έδώ» εΐπεν δ δόκτωρ, λαμβάνω·? άλλην φιάλην «ύπάρχει 
οίνος τής Johannisberg, τδν δποϊον σάς συστήνω ώς έξαίρετον, άλλά 
δέν άγαπώ πολύ αύτούς τούς οίνους τοΰ Ρήνου· δμοιάζουσι μέ 
ώραίαν άλλ’ άψυχον γυναίκα. Δέν έξάπτουσι ποσώς τήν φαντα
σίαν. Έχετε κάτι καλλίτερου πλησίον σας· έπειδή ή οικονόμος 
μου έβράδυνε νά μάς έπαναφέρη οίνον τής Βορδιγάλλης, θ’ ά- 
ναγκασθώ νά πιω είς ύγείαν σας έξ αύτοΰ τοΰ δυνατού οίνου τής 
Μαδέρης. Ήξεύρετε, κύριε—έξηκολούθησεν δ δόκτωρ, όστις ύπε- 
ρευχαριστεϊτο ίχων πλησίον του τινά μεθ’ ου ήδύνατο νά έκτεί
νεται είς διαφόρους συνδιαλέξεις—ήξεύρετε ότι έφύλαξα τούτον 
τδν οίνον πρδ δέκα έτών; ό καλός γέρων πατήρ μου μοί τδν 
εΐχε στείλει ώς δώρο·? άξιον διά τήν τράπεζαν ένδς οίνογνώστου- 
ό οίνος ουτος εΐνε προϊόν κλήματος άρχαιοτέρου πολλών ήγε- 
μονικών οίκων- είπατέ μοι τήν γνώμην σας.»

Καί πληρώσας δύο ποτήρια μέχρι στεφάνης, έπιεν εις ύγείαν 
μου. ’Ακολούθως έπανελθόντος τοΰ Βορδ’.γαλλικού οίνου, τήν 
φοράν ταύτην εις άνάλογον θερμοκρασίαν, δ δόκτωρ έπλήρωσεν 
άλλα ποτήρια, τά δποϊα μετά τής αύτής προθυμίας [έκενώσαμεν.

Άφ’ ου ή πείνα καί ή δίψα κατευνάσθησαν, δ δόκτωρ προσέθηκε. 
«Τόρα έπιθυμεϊς βεβαίως νά καταπίης κάτι χλοερόν καί νωπόν 
δέν έγεύθης ίσως ούδέν τών προϊόντων τής κοιινής ήμών μη
τρός, τής γής, άφ’ ότου έγκατέλιπες τήν πατρίδα σου.»

Έκρουσεν έπειτα τδ·' άργυροΰν κωδωνίσκον του, καί ή Σοφίμ 
είσήλθεν ήσύχως εις τήν αίθουσαν.

«Σοφία δέν έχεις τι περίεργον διά τδν Αμερικανόν;» ή Σο

φία ύπεμειδίασε νοημόνως.
«Μάλιστα» εΐπε καί άπεσύρθη.
Μετά τινας δέ στιγμάς έπανήλθε φέρουσα μικράν άργυράν πα- 

ροψίδα, έν ή ύψοΰτο μικρά χλοερά πυραμίς, συγκείμενη έκ 
μικρών έρυθρών σφαιρών, αΐτινες ούδέν άλλο ήσαν ή ραφανίδες, 

ραφανίδες δρεκτικώτατα..
«Ραφανίδες εις τήν Γροιλανδίαν! » άνέκραξα.
Μάλιστα καί τάς συνέλεξα άπδ τδν ίδιον μου άγρόν, τδν δποϊον 

έντδς ολίγου θά έπισκεφθήτε.
'Ο δόκτωρ έχαίρετο έπί τή έκπλήξει μου καί ή Σοφία έφαί

νετο ύπερευχαριστημένη. Δέν άνέμενα πρόσκλησιν δπως ριφθώ 
κατά τής πυραμίδος τών ραφανίδων, αΐτινες έν ροπή οφθαλμού 

έξηφανίσθησαν.
Ή εύάρεστος γεΰσίς των έφαίνετο συγκοινωνούσα μέ τδ αίμα 

και κυκλοφορούσα τήν ζωήν μέχρι τών άκρων τοΰ σώματος· ούδέ 
ποτέ, έν δσω ζώ, θά λησμονήσω τάς ραφανίδας της Γροιλαν

δίας.
«Βλέπετε δτι εΐχον δίκαιον» άνέκραξεν δ φίλος μου. Καί 

ήδη, άποταθεϊς πρδς τήν Σοφίαν, «φέρε μας, εΐπε, τδ έπίλοι- 

πον. »
Τδ έπίλοιπον τοΰτο συνέκειτο έξ ώραίων νωπών θριδάκων (μα- 

ρουλίων), ένδς τεμαχίου τυρού τής Stillon, έξαιρέτου καφέ έντδς 
κυαθίου έκ πορσελάνης (porcelaine) καί τέλος σιγάρων άρίστης 
ποιότητος· έν δσω δέ μετέβαινον άπδ Sv εις άλλο άντικεί- 
μενον, ήρχιζον νά πιστεύω δτι δ πολικός ούτος κύκλος ήτο μυ
θώδης, δτι δ περίπλους μου μεταξύ τών πάγων ήτο δναρ καί οτι 
ή Γροιλανδία ήτο κακώς τεταγμένη έπί τοΰ γεωγραφικού χάρ
του. Άλλ’ δμως δέν εΐχον χρείαν τούτων πάντων δπως πεισθώ 
δτι δ δόκτωρ Μόλκε ήτο δ αίνιγματωδέστερος τών άνθρώπων.

Νέα έκπληξις διεδέχθη τδ πολυτελές τοΰτο δεϊπνον. Ό φί
λος μου μοί έπρότεινε σφαιρομαχίαν.

«Άλλά πριν άρχίσωμεν» εΐπεν, «άς δοκιμάσωμεν αύτδν τδν 
Βουργόνιον οίνον. Ά! οί έρυθροί ούτοι οίνοι είσίν οί μόνοι άλη- 
θώς_ άξιόλογοι· Συνενοΰσι πάσας τάς άρίστας ποιότητας καί άρετάς 

τοΰ βότρυος.
Όθεν πίνων τις τούτους τούς οίνους άφομοιοϊ ούτως είπεϊν εαυ

τόν κατά τήν ψυχήν καί τά αισθήματα πρδς τούς κατοίκους τής 
χώρας, ήτις παράγει αύτούς. » 4

— Καί άν άκόμη τούς πίνη τις έν Γροιλανδία;
— Μάλιστα καί έν Γροιλανδία άκόμη. Τά γεωγραφικά δρια 

δύναντα: νά περιορίσωσι τά σώματά μας, άλλ’ή φύσις εΐνε απέ
ραντος έρημος, έν ή τδ πνεύμα πλανάται έλευθέρως. Έάν εύ- 
ρίσκωμαι έδώ περικυκλωμένος ύπ’ο άγριων βράχων, έάν ζώ έν τω 
μέσω βαθείας έρήμου, άλλ’ δμως, ώς εΐπεν εις τών χαριεστέρων 
σας ποιητών,

Fancy, like the finger of a clock,,
Runs the great circuit et is still at home, ήτοι

* « Ή φαντασία, ώς δ γνώμων τοΰ ώρολογίου, διατρέχει τδν εύ-· 
ρδν κύκλον μή άπομακρυνομένη τής έστίας. »

Καί άληθώς είπεϊν νομίζω δτι έν τή μονώσει ταύτη άπολαμ- 

6άνω έπίσης τών τέρψεων τοΰ βίου ώ; καί οί ζώντες εις τάς μ«- 
γάλας πόλεις· διότι έν ω αισθάνομαι όλους τούς παλμούς τοΰ 
κόσμου, είμαι μακράν τών μερίμνων του. Έάν ή ηδονή εΐνε δλι- 
γωτέρα, ή πικρία εΐνε ήττον πικρά. Καί. ... Άλλ’άς άρχίσω

μεν τήν σφαιρομαχίαν μας. »
Καί δ φίλος μου μέ ώδήγησεν είς τήν αίθουσαν τού σφαιρι

στηρίου, ένθα έπί πρασίνου καί λείου τάπητος ήρχίσαμεν βάλλον- 
τες τάς σφαίρας, παϊκται λίαν άν ίσου δυνάμεως, οίμοι! έπειδή 
δ άντίπαλός μου εΐχε τδ μονοπώλιον τών δικρουσιών (carainbo- 
lages), καί δέν μοί παρεχώρει κατά χάριν παρά τυχαίας τινάς 

βολάς άπδ καιρού είς καιρόν.
«Ά! φίλτατε κύριε, έχετε άκόμη πολλά νά μάθητε» καί είς 

τήν φιλοφρόνησιν τήν όποιαν τω έκαμα άπεκρίθη: «Ό τόπος 
ούτος παρέχει περισσότερα μέσα άφ’ δσα φαντάζεσθε. Ή Σοφία 

εΐνε άντίπαλός μου· κερδίζει τρία καί κερδίζω δύο.

Παράδοξος Σοφία!
Περαιωθέντος τοΰ παιγνιδιού, δ φίλος μου μέ ώδήγησεν είς 

τδ σπουδαστήριόν του, αίθουσαν εύρύχωρον καί έντελέστατα πε- 
πληρωμένην έκ κομψοτάτων καί καλώς διατηρουμένων άρχαίων 
έπίπλων. Χονδρά καί βυσινοβαφή παραπετάσματα έκάλυπτον τά 
παράθυρα- πλούσιος τάπης τοΰ αύτοΰ χρώματος έκάλυπτε τδ δά- 
πεδον έδραι’ διαφόρων ειδών έχρησίμευον πρδς άνάπαυλαν τοΰ 
σώματος καί τοΰ πνεύματος, θήκαι άρχαίας κατασκευής, κρε- 
μασταί ή στηριζόμεναι.,έπ: τοΰ δρύινου έδάφους καί μεγάλη καί 
στερεά καρυΐνος βιβλιοθήκη, ήσαν πλήρεις βιβλίων, έκτδς έκεί- 
νων, άτινα ήσαν τοποθετημένα έπί τίνος τραπέζης κατά μέσην 
αίθουσαν. Μεταξύ τούτων τών συγγραμμάτων εύκόλως διέκρινα 
τινά τών άγ-ρλων μας συγγραφέων, καθώς τοΰ Σακεσπήρου, τοΰ 
Βύρωνος, τοΰ Σκώτ, Δίκενς, Κοΰπερ καί Ούασιγκτώνος ’Ίρβιγγος. 
Ό Σάμ Σλίκ κατεϊχεν έπίσης θέσιν, πλησίον δέ καί δ περίφη
μος Αεμουέλος Γδίλλιβερ. Έκ τών επιστημονικών δέ συ-ffpa- 
φέων εύρίσκοντο μεταξύ πολλών άλλων δ Βρίουστερ, Μουρχιζών 
καί Αίελ. Ή βιβλιοθήκη αύτη περιείχε τά κυριώτερα Γαλλικά 
και Γερμανικά συγγράμματα καί ιδίως Αγγλικά καί Δανικά.

"Ο,τι δέ έπηύξανε τήν χάριν τοΰ σπουδαστηρίου τούτου ήτο ή 
άτημέλεια μεθ’ ής ήσαν έρριμένα διάφορα δέρματα άρκτου καί 
άλώπεκος έπί τών εδρών καί τοΰ έδάφους. Ή ζωγραφική δ£ 
άρκούντως συνέτεινε πρδς διακόσμησιν τής αιθούσης, ής οί τοί

χοι έκαλύπτοντο διά ζωγραφιών καί φωτογραφημάτων οικογε
νειακών. Τέλος έπί μικρών τραπεζών ύπήρχον τοποθετημένα δι - 

άφορα έργα τέχνης καί άναμνήσεις περιηγήσεων.
Ό δόκτωρ μέ ώδήγησεν έπειτα εις μικρόν γειτονικόν θάλαμον, 

ένθα εύρίσκοντο μία τράπεζα, μία καθήκλα καί μέγας άριθμδς 

βιβλίων καί χαρτιών διεσπαρμένων τήδε κακεϊσε.
Έπί τοΰ τοίχου ύπήρχον άνηρτημέναι δύο περίπου δωδεκάδες 

καπνοσυρίγγυιν διαφόρων ειδών, ώς καί ώραία συλλογή πυρο
βόλων καί καραβινών καί πάσα ή άποσκευή τελείου θηρευτού 
(sportsman). Ήτο δέ προφανές δτι ή Σοφία άπεκλείετο τοΰ δω

ματίου τούτου.
(άκολουθεϊ).·
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ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ

(συνέχεια άπδ σελ. 54).

Λαβών την έπιστολήν ταύτην ό παράφορος ’Ιούλιος Β'., δ 
τρελλδς εκείνος ανδρείος και ατελής Αανσκενές, ό ’Ιούλιος Β'. 
λέγω, δστις τοσοΰτον ήγάπα τήν μάχαιραν, ώστε ένόμιζεν ύπερ- 
τάτην δι’ έαυτδν ευδαιμονίαν, δν δυνηθή ποτέ, φέρων αντί τιάρας 
περικεφαλαίαν, νά πολεμήση κατά τών Γάλλων, κατελήφθη ύπδ 
άπεριγράπτου οργής. Δεν έδύνατο νά ύποφέρη δτι έτόλμησε θνη- 
τδς εϊς τδν κόσμον νά τδν παρακούση. Διδ έπεμψε, μίαν κατόπιν 
της άλλης, τρεϊς άποστολικάς έπιστολάς εις Φλωρεντίαν, άπαι- 
τών τήν παράδοσιν τοΰ Μιχαηλαγγέλου, άλλως ήπείλει νά τι- 
μωρήση τήν πόλιν δι’ άφορισμοϋ και διά πολέμου· ήπείλει τέ
λος διά τών επιστολών εκείνων πάσαν πνευματικήν και κοσμικήν 
έκδίκησιν έν περιπτώσει άρνήσεως.

Εϊ καί ήν φίλος τοΰ Μιχαηλαγγέλου δ Πέτρος Σωδερίνης, προ - 
σεκάλεσεν όμως αΰτδν καί τω είπε « Έφέρθης πρδς τδν Πάπαν, 
ώς οΰδ’ αΰτδς δ βασιλεύς τής Γαλλίας έτόλμα νά φερθή· μήέπι- 
μένης εϊς τδ νά έρεθίζης αυτόν, διότι δέν δυνάμεθα νά κηρύ— 
ξωμεν ήμεϊς πόλεμον χάριν σοΰ· ύπαγε λοιπόν εϊς 'Ρώμην και 
συμφιλιώθητι μετά τοΰ Πάπα. » Άλλ’ ό Μιχαηλάγγελος άπήν
τησεν, δτι προτιμά μάλλον ν'άπέλθη εϊς Κωνσταντινούπολιν, οπού 
διά τών μοναχών τοΰ αγίου Φραγκίσκου προσεκάλει αΰτδν δ Σουλ
τάνος ύποσχεΟείς αΰτω πλούσιον ανταμοιβήν, κα'ι προσέθηκε μά
λιστα ότι μετ’ οΰ πολύ θέλει αναχωρήσει. Πεισθείς τότε δ Σω
δερίνης, ότι δ Μιχαηλάγγελος ήτο ικανός νά φέρη εϊς πέρας τήν 
άπόφασίν του ταύτην, ειπεν αΰτω «’Αφού λοιπόν δέν καταπείθε
σαι, άκουσον επάνελθε εϊς τήν Ρώμην ώς πρέσβυς τής Φλω
ρεντίας· δ τίτλος ούτος θέλει σέ επαναφέρει εις τήν άνήχουσαν 
εϊς σέ τάξιν, και συνάμα θέλει σέ προφυλάττει άπδ τής τοΰ 
Πάπα οργής.» Τήν πρότασιν ταύτην τοΰ Σωδερίνη έδέχθη τότε δ 
Μιχαηλάγγελος.

’Εν τούτοις μεταβάς εϊς Βονωνίαν δ Ιούλιος Β'. δπως τιμω- 
ρήση άποστασίαν τινά έκραγεΐσαν έν τή πόλει έκείνη, έπορεύθη 
έκεϊ καί δ Μιχαηλάγγελος, καί μετά τινας ήμέρας έπαρουσιά- 
σθη εϊς τήν αΰτοΰ αγιότητα, καθ' ήν στιγμήν έγευμάτιζεν εις τδ 
λεγόμενον μέγαρον τών Δεκαέξ. Άμα εϊδεν ό Πάπας αΰτδν, συ- 
νωφρυώθη καί τω ειπεν «Αντί νά έλθητε σεϊς πρδς ήμάς, έπεριμεί- 

νατε νά έλθωμεν ήμεϊς πρδς σάς·» (διότι ή Βονωνία εινε πλησιε- 
στέρα εις τήν Φλωρεντίαν ή εις τήν Ρώμην.) Ό Μιχαηλάγγε
λος κλίνας τότε τδ γόνυ, έζήτησε μεγαλοφώνως συγχώρησιν, καί 
δικαιολογών τήν άναχώρησίν του, ειπεν δτι αΰτη προήλθεν οΰχί 
έξ αχαριστίας, άλλά διότι δέν ήδυνήθη νά ύπομείνη τήν γενομέ- 
νην πρδς αΰτδν ύβριν. Ο Πάπας έμεινεν έπί τινας στιγμάς σιω
πηλός, έχων κεκλιμένην τήν κεφαλήν καί τεταραγμένην τήν δψιν, 
δτε αίφνης, πανιερώτατός τις σταλείς παρά τοΰ Σωδερίνη δπως 
δικαιολογήση τδν Μιχαηλάγγελον, έλαβε τδν λόγον καί ειπεν 
«Ή άγιότης σας άς παραβλέψη τδ σφάλμα του τοΰτο, διότι προ
ήλθεν έξ άμαθίας μάλλον· άπαντες οί ζωγράφοι ούτοι εύρισκό- 
}*ενοι  έκτος τοΰ σπουδαστηρίου των, εινε αμαθέστατοι. » Εϊς τους 

λόγους τούτου όργισθείς δ ’Ιούλιος Β'. άπήντησεν δλως παράφο
ρος «Καί πώς λοιπόν I Σΰ τολμάς νά τόν ύβρίζης, ένφ έγώ δέν 
λέγω τίποτε πρδς αΰτόν! Σΰ είσαι άθλιος καί άμαθής, οΰχί δέ 
ούτος. Φύγε τδ γρηγορώτερον άπ’ έδώ, φύγε! » κα! τότε άμέσως 
εϊς έν νεύμα τής άγιότητός του οί ύπηρέται άπεδίωξαν τδν πα- 
νιερώτατον μετά ραβδισμών.

Εκκενώσας ούτω τήν οργήν του άπασαν κατά τοΰ έπισκόπου 
• Ιούλιος Β. έλαβεν άπδ τής χειρδς τ'ον Μιχαηλάγγελον καί 
είπε πρδς αΰτόν « Πριν άναχωρήσω έκ Βονωνίας θέλω νά μοί κα- 

τασκευάσης δρειχαλκίνην τήν εικόνα μου, δπως τεθή έπί τοΰ με
τώπου τής έκκλησίας τοΰ Αγίου Πετρωνίου.» Ό καλλιτέχνης 
έδέχθη, καί μετά τινας ήμέρας τώ έφερε τδ έκ πηλοΰ πρότυπον. 
Ό φυσικού μεγέθους έκεϊνος άνδριάς παρίστατο όρθιος καί έφαί
νετο εΰλογών διά τής δεξιάς, ή άριστερά δμως δέν έδάσταζε τί
ποτε· διά τοΰτο δ Μιχαηλάγγελος· ήρώτησε τδν Πάπαν, άν ήρέ- 
σκετο νά θέση έπ’ αΰτής βιβλίον τι. « Βιβλίον; όχι, οχι I άπήντη
σεν δ Ποντίφιξ· θέλω καλλίτερον νά βαστάζη σπάθην δέν είμαι 
ποσώς φιλαναγνώστης·» γογγύζων δέ διά τήν μάχιμον κα'ι ρω- 
μαλαίαν τής δεξιάς χειρδς κίνησιν, είπε μειδιών πρδς τ'ον Μιχα
ηλάγγελον «Είπέ μοι, παρακαλώ, εΰλογίαν δίδει άρα ή κατά- 
ραν ό άνδριάς σου ούτος;—Πάτερ άγιε, άπήντησεν ό καλλιτέχνης, 
άπειλεϊ δτι θέλει τιμωρήσει τ'ον λαόν τής Βονωνίας,άν εϊς τ'ο μέλ
λον δέν γενή συνετός! » Ό λαός δμως έκεϊνος οΰδόλως έγεινε 
συνετός, διότι κατέρριψε μετά τινα χρόνον τδν άνδριάντα καί έ- 
χυσεν έξ αΰτοΰ πυροβολον, δπερ έκάλεσεν Ιουλίαν, ό δέ Πάπας 
νεκρός ών τότε δέν έλαβε τήν εΰχαρίστησιν νά τδν τιμωρήση.

Ό θάνατός του δμως δέν έπήλθε τόσω ταχύς, ώστε νά μή ΰ- 
πηρετηθή καί πάλιν ύπ'ο τοΰ προσφιλούς του Μιχαηλαγγέλου. Ό 
Βραμάντης είχε ραδιουργήσει μετά τοσαύτης έπιτηδειότητος, ώστε 
δ ’Ιούλιος Β’. οΰδέ λέξιν ήθελε ν’ άκούση περί τάφου· δ δέ Βρα
μάντης, δστις, κινούμενος έκ ζηλοτυπίας καί φόβου, ήθελε διά παν
τός μέσου ν’ άποσπάση τής γλυπτικής τδν Μιχαηλάγγελον, εύρε 
τρόπον ϊνα καταστρέψη αΰτ'ον ύπ'ο τ'ο πρόσχημα δτι τ'ον ύπηρετεϊ. 
Συνεβούλευσεν δθεν τ'ον Πάπαν ν’ άναθέση τώ Βουοναρόττη τάς 
εϊς τ'ον θόλον τοΰ Σιξτινείου παρεκκλησίου γραφάς, έλπίζων ού
τως, δτι δ άπειρος τής ζωγραφικής Μιχαηλάγγελος έμελλε νά ήτ- 
τηθή ύπδ τοΰ Ραφαήλου, εις δν είχεν άνατεθή έτερόν τι μέρος τοΰ 
Βατικανού. Ό Ραφαήλ έγίνωσκε τάς μηχανορραφίας ταύτας καί 
ωφελείτο χωρίς ν’ άναμιγνύηται εις αΰτάς. Προσεκάλεσε λοιπόν τδν 
Βουοναρόττην δ Πάπας καί διέταξεν αΰτ'ον να ζωγραφίση τδν ρη- 
θέντα θόλον, άλλ’ δ Μιχαηλάγγελος ήρνήθη είπών, δτι ή ζωγρα
φική δέν ήτο τέχνη οικεία εις αΰτόν προσέθηκε δέ δτι ό θόλος έ
κεϊνος άπητει πλείςην έργασίαν, εις ήν θά έπετύγχανε κάλλιον αύτοΰ 
δ Ραφαήλ. Άλλ’ δ ’Ιούλιος Β'. ειπεν, εγώ ουτω θίλω ! εϊς δν δ 
Μιχαηλάγγελος άπήντησεν, είπών, κ’ έφώ άέΖω δοκιμάσει.

Άμέσως δθεν έπεχείρησε τ'ο έργον, άλλ’ έπειδή οΰδέποτε άλ
λοτε ειργάσθη έπί ύγροΰ κονιάματος, προσεκάλεσεν έκ Φλωρεν
τίας ζωγράφους τινάς φίλους του, μεθ' ών νά συνεργασθή. Έκ τών 
ζωγράφων έκείνων ήν καί ό Γρανάκης, ό Βογιαρδίνης, δ Άγγελος 
Δουΐνης καί δ Αριστοτέλης, θέλων νά ϊδη τίνι τρόπω έργάζον- 
ται ούτοι, διέταξεν αΰτοΰς νά έργασθώσιν εϊς τινα δοκίμια, άλλο;

■κατανοήσας πάραυτα κατά πόσον τδ έργον των άπεϊχε τών ιδεών 
του, κατέρριψεν ήμέραν τινά άπαν τδ κονίαμα, έφ’ ου είχον άρχίσει

δέν έπεραιώθη εις τδ διάστημα τής νυκτδς, πολλάκις δ’ έφώναζε 
πρδς αΰτόν « Πότε λοιπόν θά τελειώσητε; —"Οταν δυνηθώ,

Ο Μωϋσή; (ϊδε σελ. 150).

άπεκρίνατο ό Μιχαηλάγγελος.—θέλεις νά σέ ρίψω λοιπόν άπ'ο 
τδ ικρίωμα :—Δέν θά μέ ρίψης, είπε καθ’ έαυτδν δ Βουοναρόττης, 

καί άμα άνεχώρησεν δ Πον
τίφιξ, κατέρριψε τδ ικρίωμα 
καί άπεκάλυψεν ούτως ά
παντα τδν θόλον. Κατ’ ε
κείνην τήν ήμέραν ήτον ή 
εορτή τών άγιων Πάντων, ό 
θαυμασμός δέ του κοινού δέν 
είχεν δρια, εϊ καί ύπήρχον 
εϊσέτι μέρη τινά τοΰ έργου 
ήμιτελή καί άπητεϊτο εϊσέτι 
νά θίξη που τήν γραφήν 
διά κυανού καί χρυσού. Ό 
IIάπας μετάτ'ον πρώτον τού
τον ενθουσιασμόν του ήθελε 
νά γίνωσιν αί έλαφραί έ- 
κεϊναι προσθήκαι, άλλ’ δ 
καλλιτέχνης συλλογιζόμε- 
νος τάς δυσχερείας τοΰ νά 
στηθή έκ νέου τδ ικρίωμα, 
άπεφάνθη δτι αί ελλείψεις 
έκεϊναι δέν ήσαν πολύ άναγ- 
καϊαι.— Ύπάρχουσιν δμως 
μέρη, ειπεν δ ’Ιούλιος Β’., 
τά δποϊα είνε άνάγκη νά 
καλυφθώσι διά χρυσίου. Έ
γώ δέν βλέπω νά ένδύων- 
ται χρυσά οί άνθρωποι, ά
πήντησεν δ Μιχαηλάγγε- 
λος.—θά ήνε δμως ούτω 
πτωχός δ πίναξ. — Άλλά 
καί οί έν τω πίνακι Ιστορού
μενοι ήσαν έπίσης πτωχοί, 
έπανέλαβεν δ καλλιτέχνης. 
Ούτω λοιπόν ή άπαίτησις 
αύτη τού Πάπα διήλθεν έν 
άστεϊσμοϊς, δ δέ Μιχαηλ
άγγελος, δ είκοσι περίπου 
μήνας ένασχοληθεϊς εις τ'ο 
έργον τοΰτο, έλαβε τρεις 
χιλιάδας ταλλήρων άμοι- 
βήν.

Άποθανών δ ’Ιούλιος Β'. 
είχε διατάξει τούς κληρο
νόμους του ν' άναθέσωσι τήν 
άποπεράτωσιν τού τάφου του 
εις τδν Βουαναρόττην έπει- 
δή δέ ή ιστορία τοΰ τάφου 
τούτου έγεινεν άφορμή στυ
γερών κατά τοΰ ήμετέρου 
καλλιτέχνου κατηγοριών, δ- 

φείλομεν νά διασκεδάσωμεν τάς τοιαύτας συκοφαντίας. Είπόν τινες 
οτι δ Μιχαηλάγγελος διά τήν έργασίαν τοΰ τάφου έκείνου είχε λά
βει δεκαέξ χιλιάδας ταλλήρων, καί δτι έξοδεύσας τά χρήματα ταΰ
τα, ήρνήθη άκολούθως νά παραδώση τδ έπιχειρισθέν έργον. Τδ γε
γονός τοΰτο είνε καθ’ δλοκληρίαν ψευδές. Ό Βουανορόττης έλαβε

έκεϊνοι νά ζωγραφίζωσι, κα! έγκλεισθεϊς έντδς τοΰ παρεκκλησσίου 

έκείνου δέν ήθέλησε ν’ άνοιξη τοΰ λοιπού εϊς οΰδένα, οΰδ’ ε 

καλλιτέχναςέκείνους,οΰδ’είς 
αΰτ'ον τδνΐΐάπαν.Φοβούμενος 
δε μή καθ’ δδδν συναντήση 
τινά,δστις ζητήση παρ’ αΰτοΰ 
νά ϊδη τήν έργασίαν του, οΰδέ 
καν ήθέλησε νά έπιστρέψη 
εις τήν οικίαν του. Ούτω 
συνταφείς μετά τής ιδέας 
του,μή έχων ένα κάν μαθητήν 
δστις νά τώ προπαρασκευάζη 
τά χρώματα, ήρχισε τήν 
μεγάλην έκείνην σύνθεσιν 
τής δημιουργίας τοϋ κόσμου, 
καί τότε δ κόσμος έξήλθεν 
άπ'ο τάς χεϊρας τοΰ Μιχα
ηλαγγέλου έπίσης σχεδόν 
μέγας, ώς έξήλθε καί άπ'ο 
τάς χεϊρας τοΰ ίδιου θεοΰ. 
Ή μυστικότης μεθ’ής είρ- 
γάζετο έδιπλασίαζε τήν 
περιέργειαν τοΰ κοινού έπί 
τοΰ έργου έκείνου, τδ δποϊον 
έκρύπτετο ώς τ'ο θυσιαστή
ριον τών Αιγυπτίων ιερέων. 
Απανταχού έν Ρώμη έγί- 
νετο λόγος περί τής γραφής 
ταύτης τοΰ Μιχαηλα-ργέλου, 
δ δέ Πάπας άνυπομόνως πε
ριέμενε τήν στιγμήν, καθ’ήν 
θά έδύνατο, άνοίγων τ'ο πα- 
ρεκκλήσιόν του εις άπαντα 
τδν Ρωμαϊον λαόν,νάψάλλη 
έντδς έπισήμως τήν λειτουρ
γίαν καί ν’ άκούση τήν φω
νήν του άντηχοΰσαν ύπ'ο τ'ον 
ύπδ τοΰ Μιχαηλαγγέλου έ- 
■ζωγραφημένον θειον έκέϊνον 
θόλον. Τδ ήμισυ τοΰ έργου 
είχε μόλις περατωθή, δτε 
μή δυνηθείς έπί πλέον νά 
περιμένη, διέταξεν άκουσίως 
τοΰ Βουοναρόττη ν’ άποκα- 
λυφθή τδ περαιωθέν τοΰ έρ
γου μέρος. Ή έπιτυχία ήν 
άπειρος τότε, καί μολονότι 
δ φθονερός Βραμάντης με- 
τεχειρίσθη πάν μέσον δπως 
άνατεθή τδ έτερον ήμισυ τοΰ 
θόλου εϊς τδν χρωστήρα τοΰ 
‘Ραφαήλου, δ ’Ιούλιος Β'.
δέν κατεπείσθη, καί ούτως δ Μιχαηλάγγελος έξηκολούθησε 

τήν έργασίαν του, άλλ’ ή άνυπομονησία καί δ άνήσυχος χα- 
ρακτήρ τοΰ ’Ιουλίου δέν άφησαν αΰτδν νά έπεξεργασθη, ώς έπε- 
θύμει, τ'ο δεύτερον τοΰτο μέρος. Καθ’ έκάστην έπορεύετο ούτος 
πρδς τδν ζωγράφον, και καθ’ έκάστην ήπόρει διατί ή γραφή
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μονον χίλια τάλληρα, τά όποια μετεχειρίσθη πρδς έξόρυξιν τών 
αναγκαίων έκ Καρράρας μαρμάρων άν δέ παρήτησε μετά ταΰτα 
το έργον, έ-ραξε τούτο άδεια των αντιπροσώπων τοΰ Ιουλίου Β'. 
Αποθανοντος του Πάπα έκείνου, δ διάδοχος αύτοΰ Λέων Γ. ό Μη

δικός υποχρέωσε τδν Μιχαηλάγγελον νά έργασθή βίς βι_ 
βλιοθήκην της Φλωρεντίας, άναλαβών αύτδς νά καταπείση τούς 
κληρονόμους του προκατόχου του δπως συγκατανεύσω σιν νςτ-jx- 
Με^τά τδν θάνατον Λέοντος τοΰ Γ. Κλήμης δ Ζ., θέλων έκ 2 

λοοοςιας να οώση ένασχόλησιν εϊς την τοΰ Βουοναρόττη μογαλο- 
φυιαν, προσεκάλεσε τδν κληρονόμον τοΰ’Ιουλίου τδν Δούκα Ούρόΐ- 
νον, καικατέπεισεν αύτδν νά συνυπογράψη μετά τοΰ καλλιτέχνου 
συμοολαιον, δι’ ου έχορηγεΐτο εις τδν Μιχαηλάγγελον ή άδεια νά 
κατασκευάση ™ τάφον εκείνον έχοντα έν μόνον πρόσωπον και 
ουχι τεσσαρα. Άλλά καί ή συμφωνία αΰτη έ'μεινεν άνεκτέλεστος 
ουχΐ βεβαίως έκ δυστροπίας τοΰ Μιχαηλαγγέλου, διότι μετά ταΰτα,' 
δτε ό διαδεχθείς τον Κλήμεντα Παΰλος ό Γ. ήθέλησε ν’ άναθέση 
τω Βουοναρόττη έτερόν τι έργον, ουτος άπεποιήθη εΐπών δτι ώ- 
φειλε πρδ πάντων νά έκπληρώση τούς δρους τοΰ συμβολαίου του· 
αλλ δ Παΰλος Γ'. άπαντήσας τότε εις τάς προφάσεις τοΰ Μι- 
χαηλα-π-ελου εΐπεν αύτώ. « Πρδ τριάκοντα ετών επιθυμώ νά έρ- 
γασθη και δι’ εμέ δ Μιχαηλάγγελος, και σήμερον δτε είμαι Πά
πας δέν θά δυνηθώ νά τδ κατορθώσω; Πού είνε τδ συμβόλαιόν 
«υ; δοςμοι νάτδ ξεσχίσω.» Προσεκλήθη δθεν έκ νέου ό Δούξ 
θυρβινος, και διά νέας μετ’ αύτοΰ συμφωνίας παρέδωκεν δ Μι- 
χαηλά'Π-ελος τά τρία αγάλματα τά οποία είχε τελειώσει, και 
ούτως έ'μεινεν άπηλλαγμένος άπδ πάσης πρδς τδν δοΰκα ύποχρέ- 

ωσεως. Έν έκ τών αγαλμάτων τούτων εινε δ περίφημος Μωΰσής· 
αλλ’ όποιος άρα ήν δ άνθρωπος ούτος, τας υποθέσεις τοΰ οποίου 
διεξήγαγον τρεις Ρωμαίοι Ποντίφικες !

Κατά την εποχήν ταύτην κατεσκεύασεν έν Φλωρεντία τά δύο 
της Νυκτδς καί της Αυγής ώραϊα έκεϊνα άγάλματα. Έπί" έκείνου 
της Νυκτδς αγνώστου χειρ έγραψε τδ επόμενον τετράστιχον.

«La notte che tu vedi in si dolci atti 
Dorinire, fii da un Angelo scolpita 
In questo sasso, e perche donne, ha vita, 

destala se no’ Γ credi, e parleratti».

«Τήν νύκτα βλέπεις ταύτην γλυκά πόσω κοιμάται; 
Αγγέλου χειρ εϊς τούτον την έγλυψε τδν λίθον.
Πλην δμως αν υπνωττη, λαλεί καί άκροάται, 
Έξυπνα την νά Ιδης δν τδ νομίζης μύθον».

Ό Μιχαηλάγγελος τότε, ώς έκ μέρους της Νυκτδς, άπήν- 
τησεν ούτω πως.

Grato nf e il sonno, e pin 1’ esser di sasso 
Mentre che il danno e la vergogna dura 
Non veder, non sentir m’ e gran venture 
Pero non mi destar, deh! parla basso.» 
«Ό ύπνος μοί άρέσκει- νά ήμαι λίθος χαίρω, 
’Ενόσω βασιλεύουν τδ αίσχος κι’ ή κακία· 
Τυφλή, κωφή νά μένω μέ εινε ευτυχία, 
Πλήν, φεΰ! μή μ’ έξυπνίσης, σιγά, δέν υποφέρω!» 

(Έν. τούτω τω χρόνω, έπ! Παύλου τοΰ Γ'., άπετέλεσεν 

δ Μιχαηλάγγελος τήν Λυτίραν Παρουσίαν, τήν Οείαν εκείνην 

και ισορροπον τής ζ/^ονρχΖας γραφήν. ’Ενθυμούμαι κάλλιστχ 
οτι ήτο Παρασκευή ημέρα, δτε εΐδον τδ αριστούργημα τούτο- εί- 
χομεν επισκεφθή τδν Άγιον Πέτρον, δτε δ δδηγδς μάς ήοώτη- 
σεν άν θελομεν νά ύπάγωμεν εϊς τδ Σεξτίνειον παρεκχλήσιον.. 

όπως ιοωμεν την Λευτίραν Παρουσίαν.
Εάέχθημεντήν πρδτασιν καθ’δσον άνέίαινον, ησθανόμην έ- 

μαυτον κατεχόμενον ύπδ παραδόξου αισθήματος περιέργειας άμα 
καισυννοιας. Εισήλθομεν τέλος έντδς του ναού, άλλ’ δτε έφθασα 
απέναντι τής τοιχογραφίας εκείνης, ούδέν ήδυνήθην έξ αύτής 
να * .ακρίνω κατ άρχάς, διότι δ χρόνος έπί τοσοΰτον ήλλοίωσε 

τα χρώματα καί συγκατέμιξε τάς γραμμάς, ώστε άπας δ πίναξ 
φαίνεται μέλας ώστις νεκρδς τής ζ/,τέρας Παρουσίας. Άλάμετ’ 
ου πολύ τά σχήματα ήρχισαν κατά μικρόν νά διαγράφωνται έ- 
νωπιόν μου, τδ πρώτον δέ άντικείμενον, δ εΐδον, ήν άνθρωπός 

τις παριστανόμενος εϊς τδν αιθέρα, ου ή συνεπτυγμένη θέσις ήν πα
ραπλήσια καθεζομένου άνθρώπου. Έπί τοΰ δεξιού γόνατος έ- 
στήριζεν ούτος τδν δεξιόν άγκώνα, διά δέ της χειρ’ος έκάλυπτε 
το ήμισυ τού προσώπου του· ώς έκ τούτου έφαίνετο μόνον δ εις 
των οφθαλμών του, άλλά τρομερός και λίαν ήνεωγμένος, ώστε μοί 
ενέπνευσε τρόμον. Έκαστος δέ βλέπων αύτόν πείθεται δτι ουτος 
μετ’ όλίγον θέλει δικασθή καί καταδικασθή ύπδ τοΰ Θεού. Μέ- 

χρις ου παρατηρήσω αύτδν, ή γενική τοΰ πίνακος διάταξις διεγρά- 
φη ένώπιόν μου. Εις τδ άνω μέρος τής τοιχογραφίας ταύτης, δρ- 
θιος, αναμεσον τοΰ πίνακος καί τοΰ κόσμου, πατών έπί νεφελών 

και περιστοιχισμένος ύπδ άγγέλων, άγιων καί μαρτύρων, πα- 
ρισταται εϊς τούς ούρανούς τρομεράν έ'χων τήν δψιν δ ’Ιησούς 
Χριστός· διάτήςχειρδς ή» εκτείνει διακρίνει τούς δικαίους άπδ τών 
αμαρτωλών, καί άποπέμπει τούς τελευταίους εϊς τδ αιώνιον πύο. 
Ανωθεν αυτού παρίστανται οί έν τή άποκαλύψει άναφερόμενοι 
πτα άγγελοι, κράζοντες διά τών σαλπίγγων άπδ τών τεσσάρων 

μερών τοΰ κόσμου τούς νεκρούς εϊς δίκην δύο έκ τών άγγέλων 
τούτων βαστάζουσι βίβλον ήνεωγμένην, έν ή περιγράφεται δ βιος 
εκάστου, και εις ήν δύναται έκαστος ν’ άναγνώση τά Ιδια άμαρί 
τηματα. Εϊς τδ κάτω μέρος άριστερδθεν ύπάρχει' ή κόλασις,καί 
δε,ιοθεν ή γή άνοίγουσα τούς τάφους της καί άποδίδουσα τούς 
νεκρούς της. Εις τδν ήχον τής σάλπιγγος τά μνήματα διασχίζον
ται καί έςερχονται ές αύτών άπαντα τά άνθρώπινα γένη εις πα
ράδοξον δλως κατάστασιν. Τινές έκ τών νεκρών τούτων μόνον τά 

οστά των ηΆυνήθησαν νά συνενώσωσιν, ώς άναφέρει ό προφήτης 
Ιεζεκιήλ, έτεροι δέ μόνον κατά τδ ήμισυ ένεδύθησαν σάρκα· καί 

άλλοι μέν εινε γυμνοί, έτεροι δέ σύροντες σάβανον προσπαθοΰσι νά 
περιτυλιχθώσιν αύτδ δπωσδήποτε. "Οτε εΐδον τδ μέρος τούτο τοΰ 
πίνακος, τα δάκρυα έρρευσαν άκουσίως άπδ τών οφθαλμών μου· 

τοσαύτη θλίψις καί άφέλε-.α ένυπάρχει εις τούς άνισταμένους ε
κείνους νεκρούς. Ίδέ πώς δρθούται ουτος καί έξυπνων -έκπληκτος 
ανοίγει οφθαλμούς άνευ βολβών καί στόμα άνευ οδόντων 1 Σύ δέ 
δυστυχή νεκρέ, ουτινος ή κεφαλή μόνη προβαίνει άπδ τής γής ώς 

φυτόν τι βλαστάνον, τδ δέ σώμα μένει εισέτι τεθαμμένον ύπ’ αύ
τήν, ώ πόσον ωχρός είσαι, καί δπόσην θλίψιν έμποιεϊ ή ώχρότης 
σου αΰτη! Εισέτι δέν έξύπνισες εντελώς, καί μολονότι οί δφθαλ-

φιοί σου είνε κεκλεισμένοι, ή ζωή δμως ήρχισε ν’ άναφαίνηται 
εϊς τδ έξαιρόμενον άνω χείλος, συνάμα δέ μετά τής ζωής καί ή 
τιμωρία! Καί άληθώς, έπί τοΰ μετώπου τοΰ «νθρώπου έκείνου 
φαίνεται έγκεχαραγμένη αόριστός τις καί μεμακρυσμένη άνάμνη- 
σις τών αμαρτημάτων του· ύποβαστάζει δέ τήν κεφαλήν ώς άν
θρωπος ήμικοιμώμονος, καί φαίνεται ώς ν’ άπορή καί νά λέγη 
δι’ άσθενοΰς φωνής « Τίς μέ κράζει;» ’Ολίγον ύψηλότερον νεάνις 
τις τρέχει νά δικασθή· "Ω ίδέ πόσω εινε βεβαία δτι άπήλαυσε 
τόν παράδεισον I Άλλ’ έτι ύψηλότερον, όποιον μαγινδν θέαμα πα- 
ρίσταται είς τούς ούρανούς! Τρεις μικροί παίδες φερόμενοι έπί νε
φελών, ώς νεοσσοί έντδς τών φωλεών των, προσκλίνουσι τδ σώμα 
είς τά έκτος καί τείνουσι τάς χεϊρας μειδιώντες πρός τινα έγειρό- 
μενον νεκρόν ! Μή άρα είνε ούτος ό πατήρ των;

'Ως ειπομεν άνωτέρω, άριστερά εινε ή κόλασις, άλλά κόλα- 
σις όμοια τής τοΰ Δάντου, κράμα δηλονότι παράδοξον χριστια
νισμού καί πολυθεϊσμοΰ. ’Ενταύθα βλέπει τις τδν Χάρωνα μετά 
τοΰ Σατανά· ό πρώτος έντδς τοΰ πεπληρωμένου ψυχών πορθ
μείου του διαπλέει τόν Αχέροντα, φθάνων δέ είς τήν όχθην 
δέρει διά τής κώπης τάς βραδυνοόσας είς τήν άποβίόασιν ψυχάς· 
παρ’ αύτδν παρίστανται πρίγκηπες καί έπίσκοποι, πρ'ος δέ καί 
τις άγνωστος ήμΐν πανιερώτατος, δστις έχει γράψει ποτέ κατά 
τίνος τού Μιχαηλαγγέλου γραφής. Κατά τούς πλήρεις πίστεως 
έκείνους χρόνους ή έκδίκησις ήτον εύκολωτάτη, διότι, άν δ .έ
χων έχθρόν τινα ήτο ζωγράφος ε’ίτε ποιητής, κατεσκεύαζεν ά- 
μέσως μίαν οίανδήποτε κόλασιν καί έθετεν έντδς τοΰ λέδητος 
τδν έχθρόν του. ’Άνω τής κολάσεως ταύτης ϊπτανται άγγελοι ό- 
μοΰ καί διάβολοι· και οί μέν άγγελοι παραλαμβάνοντες τάς 
τών δικαίων ψυχάς φέρουσιν αύτάς εις τούς ούρανούς, οί δέ διά
βολοι παραλαμβάνουσι τάς τών αμαρτωλών· καί τούς μέν ά- 
λαζόνας άρπάζουσιν άπδ τών τριχών, τούς δέ άσελγέΐς άπδ τών 
αιδοίων λίαν δμως πλεονέκται δντες, προσπαθοΰσι ν’ άρπάσωσι 
καίτινας μή δικασθέντας εισέτι· έν άλλαις λέξεσιν, δ Σατανάς μη- 
χανάται δπως κλέψη τδν θεόν.

Τοιαΰτα εϊνέ τινα τών χαρακτηριστικών τοΰ μεγίστου έκείνου ά- 
ριστοτεχνήματος, δπερ εινε, κατά τήν γνώμην τών ζωγράφων, δ 
δυσχερέστερος τών πινάκων, καθ’ δσον άφορα τήν παράστασιν τοΰ 
άνθρωπίνου σώματος. Βραδύτερον Πάπας τις, ωθούμενος ύπδ θρη
σκευτικών ένδοιασμών, έμελέτησε νά ένδύση άπαντα τά γυμνά ε
κείνα σώματα, άλλ’ άρά γε ήδύνατο νά εύρη καί τά κατάλληλα 
πρδς τούτο ενδύματα;

Κατά τδ 1546 έτος δ Μιχαηλάγγελος είχεν ήδη φθάσει εϊς 
γήρας εϋρωστον μέν, διότι διήλθε μετ’ έγκρατείας τήν νεότητά 
του, άλλ’ εϊς γήρας άείποτε. "Απαντα τδν βίον αύτοΰ διήνυσεν δ 
Βουοναρόττης έν εύσεβεια, ώς πάντες οί μεγάλοι τής έποχής εκεί
νης άνδρες, άναγινώσκων άεννάως τάς γραφάς, τήν τε Παλαιάν καί 
Νέαν Διαθήκην, ώς επίσης και τά συγγράμματα τοΰ Σαδοναρόλ- 
λα, δν είχεν ακούσει νέος έτι ών κηρύττοντα, καί ου τίνος ή αρ
μονική φωνή έκελάδει εισέτι εις τά ώτά του. Ή προχωρούσα ή- 
λικία είχε τρέψει πρός τόν θεόν έτι μάλλον τήν διάνοιαν του, άλλά 
και έτερόν τι αίσθημα ... δ έρως συνετέλεσεν εϊς τούτο. Τήν 
λεξιν ταύτην γράφω ένταΰθα μετά δισταγμού, διότι αΰτη διεγείρει 

εις ή[·<·άς, τούς ζώντας έν τφ δεκάτω έννάτω αϊώνι, ιδέας, διά τάς 
όποιας ό γηραιός Βουοναρόττης ήθελεν άναμφιβόλως έρυθριάσει- 
διό έπεθύμουν, εί δυνατόν, νά έπινοήσω λέξιν ιδίαν έξηγοΰσαν τδ 
αίσθημα έκεΐνο, δπερ οί ’Ιταλοί άπδ τοΰ Πετράρχη καί Δάντου ένε- 
φύσησαν ώς ψυχήν είς τά συγγράμματά των. ‘Ο έρως αύτών ήν 
ο τού Πλάτωνος έρως, δ έρως τοΰ Αγίου Αυγουστίνου καί τοΰ 
ποιητοΰ Λουκρητίου, ή δ νόμος τής τάξεως καί τής αρμονίαςέν’ 
τω κόσμω, δι’ ου οί άστέρες στρέφονται δ εις περί τόν έτερον, συμ- 
μιγνύονται οί σπόροι τών άνθέων κα'ι τών δένδρων, προσπελά- 
ζουσι τά ζώα ά'λληλα, έλκεται ή θάλασσα πρ'ος τήν παραλίαν 
.και καταλείβονται οί ρύακες εις..τάς πεδιάδας των είνε τέλος τδ 
καθαρώτερον καί τδ μάλλον αίθέριον τής άνθρωπίνης καρδίας μέ
ρος, το άνυψοΰν τδν άνθρωπον, έν άλλαις λέξεσι, πρδς τδν Θεόν, 
καί άναγκάζον αύτδν ν’ άγαπα τ'ο αγαθόν, τδ καλόν και τδ δυςυ- 
χές! "Εκαστος έννοέι ρτι τδ εύρύ και πνευματικόν τούτο αίσθημα 
καταπνίγεται καί κηλιδοΰται έκφερόμενον διά τής περιωρισμένης 
καί χυδαίας λέξεως τοΰ ίρωτος. Οί μεγαλοφυείς ’Ιταλοί έπ! το
σοΰτον ήγνισαν τδ τοιοΰτον αίσθημά των, ώστε καί δτε άνέφερον 
αύτδ πρός τι ύποκείμενον είτε έξέχεον αύτδ έπί γυναικός τίνος, 
άείποτε έν τω α’.σθήματι έθεώρουν. τήν ιδέαν μόνην μάρτυρες τών 
λόγων μου έστωσαν ή τε Βεατρίκη τοΰ Δάντου, ήν έξέλαδον ώς 
τήν θεολογίαν, καί ή Δάφνη τοΰ Πετράρχη, ήν ύπέθεσαν δτι ήν 
ή φιλοσοφία. Τδ κατ’ έμέ, είμαι ίκανώς πεπεισμένος δτι ή τε Βεα
τρίκη καί ή Δάφνη έχρη μάτισαν άμφότεραι γυναίκες, άλλ’ δμως 
τήν άπάτην ταύτην τών μεταγενεστέρων θεωρώ εύγενή πρδς τούς 
άνδρας έκείνους έπαινον. Τώ δντι! ό έρως έκεΐνος τοΰ όποιου τήν 
περιγραφήν άναγινώσκοντες έκλαμδάνομεν αύτδν ώς τινα άρετήν 
είτε έπιστήμην, είνε θείος έρως, καί τοιοΰτος ήν ό έρως τοΰ Μι
χαηλαγγέλου, πΰρ δηλαδή καθαρίζον τήν καρδίαν του, καί πτέ
ρυγες μεταρσιοΰσαι αύτδν πρδς τδν Θεόν. « Τά θέλγητρα ώραίου 
προσώπου, συνείθιζε νά λέγη, μέ ώθοΰσι ν’ άναβώ είς τδν ουρα
νόν, και έντδς δύο ώραίων οφθαλμών άνευρίσκω τήν φωτεινήν έ- 
κείνεν άκτΐνα, ήτις μέ φέρει πρδς τδν Πλάστην μου. »

(άκολουθεί.)

ΑΡΜΟΝΙΑΙ "Η Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ.
(συνέχ. καί τέλος άπδ σελ. 43).

Έάν φέρ’ είπεΐν τά συμφέροντα άτόμου τίνος άντιμάχωνται 
πρδς τά συμφέροντα άλλου άτόμου, ώφειλον οί περί ων ςΐπομεν 
μεταρρυθμισταί, συνδυασθέντες, νά έπιδάλωσιν εις τάς κοινωνίας 
πολιτεύματα, δπως συμβιβάσωσι τά άντιμαχόμενα ταύτα συμφέ
ροντα. Είνε δμως έναργέστατον δτι εις περίστασιν τοιαύτην ούτε 
δ ορθός λόγος ούτε τδ αίσθημα πείθονται, επομένως δτι ή δήθεν 
αΰτη αρμονία είνε δλως βραχυχρόνιος.

Τελική λοιπόν λέξις τών παρελθόντων, παρόντων καί μελ
λόντων τούτων μεταρρυθμιστών είνε δ καταναγκασμός· άλλ’ δσον 
καί άν περιχρυσοΰσι τδ καταπότιον, δέν θέλουσι δυνηθή νά άφαι- 
ρέσωσι τήν πικράν καί άπεχθή αύτοΰ γεΰσιν. Δύνανται νά έπι- 
καλεσθώσι τήν ώφέλειαν τοΰ σκοπού, άλλά θέλουσι λάβει άπάν-
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τησιν: οί φονεις,είνε ο\ ’Ιησουίται· τδ τέλος 0h δικαιο
λογεί τά μέσα, ό δέ σκοπός αυτών δέν θέλει έπιτύχει, διότι 
οί άνθρωποι έπί τέλους είτε διά τής βίας, είτε διά τής πα

νουργίας ύπεκφεύγουσι πάντοτε τδν καταναγκασμόν. Τά βε
βιασμένα, ώς πολέμια τή φύσει, δέν διαρκοΰσιν άλλά και αν 
καθ' ΰπόθεσιν άπαντα τά ατομικά συμφέροντα άντιμά/ωνται, 
πάλιν ό καταναγκασμός είνε δύσκολος. Τί ήθελε συμβή έάν 
νέος μεταρρυθμιστής παρουσιάζετε κρατών εις χείρας αύτοΰ καλ
λίτερου σχέδιον; έπρεπε νά διαμείνωσιν είς τά χείρονα ή νά 
άνεχθώσιν όπως πάσαν πρωίαν μεταβάλλωσι κανονισμούς, δπως 
άλλάζωσιν υποκάμισου; Άλλ’ άφ’ έτέρου εινε δυνατόν νά ύπάρξη 
ανθρώπινη δύναμις ικανή δπως καταβάλη ανταγωνισμόν, δστις 
εινε ή ουσία αυτή τών ανθρωπίνων δυνάμεων; χεϊρες άνθρώπων 
βέβαια θέλουσιν ένεργεϊ τον καταναγκασμόν άλλά δέν εύρίσκονται 
καί άνθρωποι έξ άλλου χοδς πλασμένοι άπηλλαγμένοι πλάνης, 
παθών, έπιθυμίας τών άλλοτρίων; Ήδυνάμεθα νά φέρωμεν μυ- 
ρίας άντιρρήσεις εναντίον τοΰ άπεχθοΰς δόγματος τοΰ καταναγκα
σμού.

Έξ έναντίας τδ τής ίσότητος δόγμα, δπερ ούδέν ά'λλο έστ’ιν ή 
ή έλευθερία, δέν επιδέχεται ούδεμίαν άντίρρησιν καί εινε τδ μό
νον θεραπευτικόν φάρμακου. 'Η έλευθερία είνε ιδέα απλή, ή δέ 
άπλότης εινε ή λυδία λίθος τής άληθείας· ιδέα διαλλακτική, 
έπειδή επαναπαύεται έπί τής αρμονίας τών βιομηχανιών καί τών 
κοινωνικών τάξεων, άναλόγως τής άγωγής καί τής τύχης τών 
εθνών καί άκόμη τών θρησκευτικών δοξασιών αύτών. ’Ιδέα υψηλή 
άνερχομένη μέχρι τοΰ θεού τοΰ διατάξαντος καί διακοσμήσαν- 
τος τδ παν—ιδέα πρακτική, διότι τί ά'λλο πρακτικότερου παρά 
τδ νά μένωσιν οί άνθρωποι ελεύθεροι νά έργάζωνται, νά άνταλ- 
λάττωσι, νά μανθάνωσι, νά συνεταιρίζονται, νά δρώοι καί νά άν- 
τιδρώσιν άμοιβαίως, οί μέν έπί τών δέ, ά'νευ ούδενδς κωλύμα
τος ; Αί σκέψεις αυται νομίζομεν πρέπει νά μάς έμπνεύσωσι τήν 
πρδς τούς φυσικούς νόμους προτίμησιν, οιτινες πρδς θεραπείαν 
τών κακών, ένεκα τών όποιων στενάζομεν, έν μόνον φάρμακου 
μάς προτείνουσι, τήν έλευθερίαν, τής όποιας άπαντες φέρομεν έν 
τή καρδία ήμών τδν θειον έρωτα, ώς καί το μίσος κατά τοΰ κα
ταναγκασμού.

Άλλ’ οίμοι! τά κακά έκεϊνα, τών όποιων δέν άρνούμεθα τήν 
ύπαρξιν, έχουσι τόσην έκτασιν, δσην εϊς αύτά άποδίδουσι. Καί 
δμως έν τή κοινωνία πολλάκις δέν υπερισχύει τδ καλόν, άν καί 
έπεσωρεύσαμεν έπ’ αύτής τοσαύτας άτελείας; Τδ κακόν μάς προσ
βάλλει ζωηρότερα ή τδ καλόν άλλά δέν είνε τοΰτο λόγος ισχυ
ρός δπως κλείσωμεν τούς δφθαλμούς ήμών έπί τοΰ καλού. Καί 
λοιπόν πριν σπουδάσωμεν έν λεπτομέρεια τήν κοινωνίαν, δπως 
γνωρίσωμεν τά πρδς ήμάς αύτής εύεργετήματα, δίδομεν γενικήν 
ιδέαν αύτής. Απαιτείται δμως σύντονος προσοχή έπί ένδς φαινο
μένου, μετά τοΰ όποιου ή έξις τόσον μάς συνοικείωσεν, ώστε ποτέ 
δέν ύπελογήσαμεν τά οποία αύτδ εμπερικλείει έξαίσια καί θαυ
μάσια.

Ό κοινωνικός μηχανισμός δύναται νά φανή καθαρότερου, έάν 
δ άναγνώστης στρέψη τά βλέμματά του έπί τοΰ ίδιου έαυτοΰ 
ατόμου. 'Γποθέσωμεν αύτδν άπλοΰν σπουδαστήν. Πώς ζή; βεβαι

ότατα ή κοινωνία παραδίδει εϊς τήν διάθεσιν αύτοΰ τροφές, ένδν- 
ματα, κατοικίαν, διασκεδάσεις, βιβλία, έτερα τής σπουδής μέσα, 
πολυάριθμα τέλος πράγματα, τών όποιων ίνα έξηγή σωμεν τήν 
παραγωγήν έπιλείψει ήμίν δ χρόνος. Πόσος ά'ρα χρόνος άπαιτεί- 
ται δπως άποπερατωθή ή παραγωγή αύτών; Καί άντί απάντων 
τών πραγμάτων τούτων, άτινα άπήτησαν τοσαύτην έργασίαν, ιδρώ
τας, μόχθους, συνέργειας σωματικάς καί νοητικάς, μεταφοράς, 
έφευρέσεις, συναλλαγές, τίνες είνε αί ύπηρεσίαι άς δ σπουδα
στής ουτος προσφέρει τή κοινωνία; ούδεμία. Προπαρασκευάζετα 
μόνον δπως κατασταθή χρήσιμος έν τω μέλλοντι. Πώς λοιπόν 
τά έκατομμύρια ταΰτα τών άνθρώπων, άφ’ ού κατέτριψαν τδν 
καιρόν αύτών εϊς έργασίαν ώρισμένην, θετικήν και παραγωγι
κήν, παρεχώρησαν αύτω άπαντας τούς καρπούς τών τοσούτων 
αγώνων αύτών; ό λόγος τοΰ φαινομένου τούτου είνε πρόχειρος. 
Ο λόγος είνε δτι δ πατήρ τοΰ σπουδαστοΰ τούτου ήτο δικηγό

ρος, ιατρός ή έμπορος, καί ώς τοιοΰτος προσέφερεν υπηρεσίας είς τυ- 
χοΰσαν τινά κοινωνίαν, δι’ άς άπήλαυσεν δ υιός δικαιώματα, τά 
όποια δ πατήρ ένεκα τών ύπηρεσιών του ήδύνατο νά άπαιτήση 
έν χρόνω, έν τόπω καί εις συμφέροντα αύτω είδη. Παράδοξον 
δέ- έάν άναλογισθώμεν τήν πορείαν τών λαβόντων χώραν άπειρων 
διαπραγματεύσεων, μέχρις ού τύχωμεν τδ άποτέλεσμα τοΰτο, θέ- 
λομεν εύρει δτι δ κόπος απάντων τών μεσαζόντων έπληρώθη, 
δτι τά δικαιώματα ταΰτα μετήλλαξαν πρόσωπα, μετεδιβάσθησαν 
άπδ χειρδς είς χεϊρα δτέ μέν κατά μυριάδας, δτέ δέ άθρόα, μέ- 
χρις ού διά τής καταναλώσεως παρά τοΰ σπουδαστοΰ τούτου τά 
πάντα άντιμετρηθώσι· δέν είνε τδ φαινόμενου τούτο παρά πολύ πα
ράδοξον ;

Τυφλώττουσιν οί άρνούμενοι δτι ή κοινωνία παρουσιάζουσα συν
δυασμόν τοσοΰτον περιπεπλεγμένον δέν ύπόκειται είς μηχανισμόν 
έξαισίως πολυμήχανου, είς δν μικρόν μόνον μέρος λαμβάνουσιν 
οί πολιτικοί ποινικοί νόμοι. Ό μηχανισμός ούτος εινε το άντικεί- 
μενον τής πολιτικής οικονομίας. Άλλ’ άκόμη ά'ξιον παρατηρή- 
σεως είνε καί τοΰτο δτι έκ τοΰ άναλογίστου άριθμοΰ τών συναλ
λαγών, ών τδ τέλος ήτον ή συντήρησις τής ζωής τοΰ σπουδαστοΰ 
έν μια μόνη ήμέρα, έκείναι α'ίτινες έγένοντο απ’εύθείας παρά τοΰ 
παραγωγού εινε ίσως τδ έκατομμυριοστημόριον. Τά πολυάριθμα 
πράγματα, δσα σήμερον άπολαμβάνει δ σπουδαστής, είνε έργα άν
θρώπων, οί πλείστοι τών όποιων προ καιρού έγένοντο άφανεΐς άπδ 
προσώπου τής γής· καί μ’ δλον τοΰτο έλαβον τήν όποιαν προσε- 
δόκων πρέπουσαν άμοιβήν, σήμερον δέ καί άλλοι άπολαμβάνουν 
τδν καρπόν τών κόπων έκείνων, οΰς ή κοινωνία ούτε έγνώρισεν 
ούτε θέλει γνωρίσει.

Φυλλοστρόφησον πέντε ή ξξ κώδηκας τοΰ δικαίου, τήν πολύ
φυλλον συλλογήν τών νόμων, τών ψηφισμάτων καί τών διδαγ
μάτων, ΐνα άποκαλύψης έν αύτοίς τήν έντολήν, δυνάμει τής όποιας 
άπετελέσθησαν αί άνυπολόγιστοι συναλλαγαί, δί ών κατωρθώθη ή 
θεραπεία τών άναγκών ένδς μόνου λεπτουργού. Μόνη ή προσώ- 
θησις τής άτομικής πρωτοβουλίας έξετέλεσεν άπαντα ταΰτα, 
καί μάλιστα μετά έντελεστάτης άκριβείας καί κανονικότητος. ' Η 
αρμονία αύτη μάς άποδεικνύει λοιπόν δτι τά φαινόμενα τής κοι
νωνικής ζωής κυβερνώντας παρά φυσικών νόμων, οιτινες ένερ- 

έξ έναντίας είδοποιοΰμεν αύτούς ΐνα προλαμ-βάνωσι τάς κακου
χίας, αϊτινες πολλάκις μάς σύρουσιν ·ίς τδ κακόν. Παντάπασι 
λοιπόν δέν θέλουσι μάς ταράξει αί φωνασκίαι, έάν έκφωνήσω- 
μεν τ ήν άλήθ ειαν δτι τδ πρώτιστον έλατήριον τοΰ άνθρώπου, έπο
μένως τής κοι νωνικής μηχανής, είνε τδ προσωπικόνσυμφέρον.Τολμώ 
μάλιστα ν’ άπο δώσω είς τδν Θεόν τήν έπίνοιαν τοΰ ισχυρού τού
του κινητηρίου.'Ο Θεός έντή θεία αύτοΰπρονοία έχάρισεν είςτδν άν- 
θρω πον τδ έλατήριον τοΰτο, διότι ά’νευ τοΰ κεντοΰντος αύτδν προ
σωπικού συμφέροντος ήθελεν ολως διόλου παραδοθή, άνευ έλέγ- 

χου τής συνειδήσεως και άπαθΰς, είς τήν οκνηρίαν, καί, ίνα έγ- 
καρτερή είς αιωνίαν ένεργητι κότητα, έπρεπεν δ Θεός νά δημι- 
ουργήση δι’αύτδν άνάγκας καί παντός είδους έπιθυμίας, τδ προ
φανές συμφέρον, καί είς τινας μάλιστα περιστάσεις τήν άπόλυτον 
άνάγκην, ήτις προσωθεϊ ήμάς πρδς τήν θεραπείαν τών χρειών 
ήμών. Τοΰτο έννοοΰμεν, δταν λέγωμεν τάς λέξεις προσωπι
κόν συμφέρον, και, ώς παρατηρείτε, έχει δλως άλλοίαν ση
μασίαν ή ή λέξις φιλαυτία (έγωϊσμός). Άρκεΐ έντοσούτω νά άπα- 
ριθμήσωμεν τάς άνάγκας ήμών, δπως καταδείξωμεν ποΰ κεΐται 
τδ πρώτιστον έλατήριον τής ένεργητικότητος ήμών.

Κρίνομεν περιττόν νά δώσωμεν ονοματολογίαν μεθοδικήν 
τών άναγκών ήμών. Άρκεΐ νά σημειώσωμεν μόνον τάς έχούσας 
πραγματικήν άξίαν, ήτοι τάς άκολούθους : τροφήν, ένδυμασίαν, 
κατοικίαν, συντήρησιν καί άνάκτησιν τής υγείας, χίνησιν άπδ 
τόπου είς τόπον, άσφάλειαν, μάθησιν, ψυχαγωγίαν, αίσθησιν τοΰ 
καλού- είς ταύτας πρέπει νά προσθέσωμεν δσας τά πάθη ήμών 
προκαλοΰσιν. Ή θεία πρόνοια δμως, ή δικαίως ένσταλάξασα έν 
ήμίν τδ έλατήριον τοΰτο, δέν περιώρισε τάς άνάγκας ήμών" 
προσέθηκε μάλιστα είς αύτάς έλαστικότητα, έχουσαν άόριστον 
δύναμιν, καί μάς κατέστησεν ούτως είπεΐν δντα ακόρεστα έν τω 
κόσμω τούτω, τής όποιας άπλ.ηστίας καθ’ έκάστην γινόμεθα 

θεαταί.
Ήμερόβιός τις χειρώναξ δνειρώττει ώς τδ έπακρου τής εύ- 

δαιμονίας αύτοΰ μετρίαν τινά πρόσοδον άρκοΰσαν αύτω, δπως δι- 
άγη άκόπως βίου άμέριμνον. ’Αποκτά τήν πρόσοδον ταύτην, καί είς 
μικρόν διάστημα χρόνου θεωρεί εαυτόν πανευτυχή καί έντρυφά 
είς τάς ήδύτητας τής νωχελείας· πλ.ήν μετ’ δλίγον βλέπομεν αύτδν 
άναισθητοΰντα ένεκα τής έξεως έπί τών όποιων άπολαμβάνει άγα- 
θών καί πόθω φερόμ-νον έπί τι κρεϊττον ευρίσκει δτι τδ καρύϊνον 
επίπλου είνε πολύ ταπεινόν, ότι τδ γεύμα αύτοΰ δέον ίνα κα- 
ταρτισθή διά τινων αδρότερων έδεσμάτων κτλ. άρχεται έκ νέου 
δπως άναβαίνη πάντοτε έως ού φθάση τδ εύλογημένον εκατομμύ
ριου, πλήν τότε γίνεται δοξομα έστερος καί συντονώτερος.

Έν ω τινές έργάζονται δπως ύψωθώσιν, έτεροι πάντα λίθον κι- 
νοΰσιν δπως μή έκπέσωσιν. Έζησαν μεταξύ εύΰπο/.ήπτων άνθρώ- 
πων, άπέκτηοβίν τινας έξεις καί φαντάζονται άνιαρδντδ μέλλο·., 
έάν έκπέσωσι, καί τοι τοΰτο δέν είνε ζήτημα εύπορίας τόσον, 
δσον ζήτημα φιλαυτίας καί άξιοπρεπείας, καί εις πολ.λούς μά
λιστα πολλάκις ή φαντασιώδης αύτη ταπείνωσις φέρει τήν αυ
τοχειρίαν. Τοΰτο βεβαίως είνε έξαίρεσις, πλήν άπαντες σπουδά- 
ζουσι καί μηχανώνται δπως έμμείνωσιν εϊς ήν εύρέθησαν τάςιν. 

Προσέξωμεν δμως, δπως μή καταδικάσωμεν τούς ούτω φερομέ_ 
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γοΰσιν άνεξαρτήτως τών γραπτών οί δέ γραπτοί ούτοι νόμοι κα- 
νονίζουσι μόνον τήν ένέργειαν τών φυσικών. Δοξάσωμεν λοιπόν τον 
δψιστον θεόν δτι άνεδείχθη νομοθέτης ήμών· διότι κατά τήν ατέ
λειαν τών παρ’ήμών νομοθετημένων νόμων, τών όποιων ή ένέρ- 
γεια είνε τοσοΰτον περιωρισμένη, λαμπρόν τή άληθεία έργου ήθέ- 
λομεν πράξει, άν έπρόκειτο ήμείς νά ύπαγορεύσωμεν τούς θε
μελιώδεις νόμους τής κοινωνίας. Ύπάρχουσι μ’ δλον τούτο άν
θρωποι αρκετά τετυφωμένοι ζητοΰντες ΐνα άναδεχθώσι τοσοΰτον 
σημαντικήν εύθύνην καί άναδειχθώσι δήθεν εύεργέται τής άνβρωπό- 
τητος, πατέρες τών έθνών καί προσέτι άλλοι, ολίγοι μεν άληθώς, 
άλλ’ οιτινες άκολουθοΰσι τυφλώς τά δόγματα έκείνων.

“Ηδη, δπως έξερευνήσωμεν τά θαυμάσια άποτελέσματα τά 
πρεκύπτοντα έξ όσων έξεθέσαμεν, είνε άνάγκη νά σπουδάσωμεν 
τήν κοινωνίαν έν λεπτομέρεια. Τοΰτο δέ θέλομεν πράξει, έξετά- 
ζοντες τδν άνθρωπον ώς μέλος τής κοινωνίας.

Άν μάς έδίδετο νά σπουδάσωμεν άκριβώς μηχανήν τινα, πριν 
ή έξετάσωμεν ϊν πρδς έν τά μέρη αύτής, πρώτον έργου ήμών ήθε
λεν είσθαι δπως πληροφορηθώμεν τινα άποτελέσματα καί τινα δι
ακονίαν παράγει· δεύτερον τίς ή δύναμις ή κινούσα αύτήν,διότι άπαντα 
τά μέρη αύτής πρέπει νά ήνε ούτω πως συνηρμοσμένα, ώστε νά 
άποδειχθή ωφέλιμος καί ή δύναμις αύτη καί ή έπιτυχία τών άπο- 
τελεσμάτων αύτής. 'Ωσαύτως δταν πρόκηται νά σπουδάσωμεν τήν 
κοινωνίαν, πρέπει κατά πρώτον νά γνωρίσωμεν τίνες αί άνάγκαι, 
τάς όποιας αύτη είνε προωρισμένη νά θεραπεύη, καί τίνες αί είς 
τήν διάθεσιν τοΰ άνθρώπου δυνάμεις, δστις είνε τδ κίνητρου 
τής μηχανής ταύτης. "Οταν λύσωμεν τά δύω ταΰτα ζητή
ματα, τότε δυνάμεθα νά διερευνήσωμεν λεπτομερώς τήν μη
χανήν ταύτην καί νά γνωρίσωμεν άν δ σκοπός αυτής κατορ- 

θοΰται.
Πρέπει δμως πρότερον νά έννοήσωμεν καλώς, δτι αντικείμε

νου τής σπουδής ήμών δέν είνε καθ’ δλας αύτοΰ τάς φάσεις δ 
άνθρωπος, διότι έν τώ βίω αύτοΰ ύπάρχουσι δύω διακεκριμένα 
μέρη, τδ τών αισθημάτων καί το τών συμφερόντων τδ μέν πρώ
τον υπάγεται τή δικαιοδοσία τής υψηλής έπιστήμης, τής καλου- 
μένης ηθικής, τδ δέ δεύτερον τή δικαιοδοσία τής πολιτικής οι
κονομίας. Αί δύω αυται έπιστήμαι έπιδιώκουσι μέν δύω διαφό
ρους σκοπούς, ούχί δμως άντικειμένΟυς· έξεναντίας υποστηρίζον
ται άμοιβαίως καί συντρέχουσι πρδς τήν εύδαιμονίαν τοΰ άν- 
θρωπίνου γένους, άσχολούμεναι ή μέν περί τήν ήθικήν αύτοΰ βελ- 
τίωσιν, ή δέ περί τδ υλικόν είναι αύτοΰ. Ή παρατήρησις αύτη 
πρδς άπάντησιν έκείνων, οιτινες έκφαυλίζουσι τήν πολιτικήν οικονο
μίαν, παριστώντες αύτήν ώς έξευτελίζουσαν τήν νοημοσύνην, ώς 
διαφθείρουσαν τήν καρδίαν, διότι δμιλεϊ είς τούς ανθρώπους μό
νον περί τών ύλικών αύτών συμφερόντων. Αύτοί οί ίδιοι ήθε- 
λον μεμφθή αύτήν, άν άνεμιγνύετο εις τά τής θρησκείας καί ήθι
κής, ώς παρεκτρεπομένην άπδ τοΰ καθήκοντος αύτής. Καί κατά 
τήν φοράν ταύτην ήθελον έχει δίκαιον. Άλλ’ άς γνωρίσωσιν δτι 
έκαστος κλάδος τών άνθρωπίνων γνώσεων έχει τδν διακεκρι
μένου αύτοΰ χαρακτήρα. Πρδ πάντων δέ πρέπει νά γνωρίσωσιν 
δτι, δεικνύοντες τοϊς άνθρώποις το πορίζεσθαι τά πρδς τδ καλώς 
ζήν χρήσιμα, ού μόνον δέν κατασταίνομεν αύτούς άτιμους, άλλ’
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νους, δ’.ότι πρώτον ύπακούουσιν εις τδ έλατήριον δπερ ή θεία πρό
νοια ένεφύτευσεν εις αύτούς, δεύτερον εργάζονται δι’ άλλους, 
έν ω εργάζονται δι’εαυτούς- έπιδιώκοντες τήν ιδίαν αύτών ευη
μερίαν, συντελοΰσι πρδς τήν ευημερίαν τών όμοιων αύτών καί 
συντρεχουσιν εις τήν άνάπτυξιν τοΰ γενικού πλούτου.

Χάριτας τώ όντι πρέπει νά χρεωστώμεν .εις τήν άπαυστον αυ
τήν δραστηριότητα απάντων τών μελών της κοινωνίας, τήν προ
ξενούσαν τήν πρόοδον αύτής- διά τής δραστηριότητας ταύτης έκα
στος αιών γίνεται υπέρτερος, ώς πρδς τά πλούτη καί τά φώτα, 
τών προηγηθέντων. Οί ηθογράφοι δικαίως άναμφιβόλως προστρέ- 
χουσιν έν παρομοίαις περιστάσεσιν εις χαλην'ον μάλλον ή εϊς 
μύωπα, διότι τδ πάθος τοΰτο τοΰ εύ είναι γεννά πολλάς πολλάκις 
αξιόμεμπτους πράξεις, άλλά ή δλοσχερής καταδίκη τοΰ πάθους 
τούτου, ώς συνήθως γίνεται, εινε φανερά άντίπραξις κατά τής 
θελήσεως τοΰ Θεοΰ. Άπόδειξις τούτου εΐνε τά θλιβερά αποτελέ
σματα τών συντόνων αύτών αγώνων, δι’ ών κατώρθωσαν, εις 
έθνος τι, τδ ισπανικόν φερ’ ε’.πεϊν, νά παραλύσωσι τδ μέγα τοΰτο 
έλατήριον τής άνθρωπίνης ένεργητικότητος. Τό υποδεές τής αι- 
θιοπικής φυλής δέν εινε τάχα συνέπεια τής έμφύτου έπιρρεπείας 
αύτών πρδς τήν άμεριμνησίαν καί οκνηρίαν; Έπειδή ή θεία πρό
νοια παοεσχεν ήμϊν έπιθυμίας καί άνάγκας απεριορίστους, άρα 
έχορή'ρησεν ήμϊν καί τά μέσα τοΰ θεραπεύειν αύτάς. Δύω δέ εΐνε 
τά πρδς τδν σκοπόν τούτον μέσα, φύσις και έργασία, ήτοι τά 
δώρα, άπερ δ Θεός έθεσεν εϊς τήν διάθεσιν ήμών, και ή χρήσής 
τών δυνάμεων ήμών δπως καταστήσωμεν αύτά εύπόριστα.

Ή φύσις δύο πράγματα θέτει εϊς τήν διάθεσιν ήμών, ύλας καί 
δυνάμεις. 'Ύλας, ήτοι πάντα δσα συγκροτοΰσι τά τρία βασίλεια: τδ 
βασίλειον τών ζώων, τδ βασίλειον τών φυτών, καί τδ τών ορυ
κτών δυνάμεις οιον τήν βαρύτητα, τδν ήλεκτρισμόν, τήν έλαστι- 
κότητα, τδ φώς, τήν υγρασίαν, τούς τής ισορροπίας νόμους, τάς 
ζωϊκάς καί φυτικάς δυνάμεις κτλ. Χορηγεί δέ άπαντα ταΰτα δω
ρεάν τοϊς άνθρώποις, καί ούτοι πάλιν τά μεταδίδουσι δωρεάν διά 
τής μεταξύ αύτών άνταλλαγής, καί ιδού πώς- εις τδ άλεσμα φερ*  
ε’.πεϊν ενός σάκκου σίτου περιλαμβάνεται ή έργασία τοΰ άνθρώ
που τοΰ κατασκευάσαντος τον μύλον, ή έργασία τοΰ υπηρετούν- 
τος έν τω έργοστασίω τούτω καί ή συνδρομή τής φύσεως, ήτις 
έχορήγησε δωρεάν τήν κινητικήν δύναμιν, τδν άνεμον δ μισθός 
ό άπαιτούμενος παρά τοΰ μυλωθρού περιλαμβάνει τήν διακονίαν 
τών βραχιόνων αύτού καί τοΰ μύλου, ούχί δέ καί τήν δωρεάν χο- 
ρηγηθεϊσαν αύτώ κινητικήν δύναμιν παρά τοΰ άνεμου. Όθεν 
έπειδή αί υλαι καί αί φυσικά: δυνάμεις λαμβάνουσι πολύ ή ολί
γον μέρος εις άπαντα τά έκ τών χειρών ήμών έξερχόμενα προ
ϊόντα, έννοοϋμεν κάλλιστα τήν σπουδαιότατα τής διακρίσεως ταύ
της, τήν οποίαν πρέπει καλώς νά έντυπώσωμεν εις τήν μνή
μην ήμών, έπειδή αύτη εΐνε ή κλείς άπασών τώθ οικονομικών 
αρμονιών.

Πρώτος δ Bastiat άπέδειξε καί άπεχάλυψε πάσαν τήν σπου- 
δαιότητα τής διακρίσεως ταύτης- οί πρδ αύτοΰ Οικονομολόγοι δέν 
παρεγνώρισαν βεβαίως αύτήν, άλλ’ούδέν εΐπον περί τής δωρεάν 
μεταβιβάσεως τών δώρων τής φύσεως διά τής άνταλλαγής. Έχετε 

ίσως τινάς αμφιβολίας- άλλά περί τούτων πιθανόν άλλοτε νά γίνη έκ- 
τενέστερος λόγος. Έπί τού παρόντος καθυποβάλλω εϊς τήν παρατή- 
ρησιν σας, δτι ήμών αί προσπάθεια: άπασαι, αί άνακαλύψεις ήμών, 
κυρίως άντικείμενον έχουσι τήν βαθμιαίαν άντικατάστασιν τών 
φυσικών δραστηριοτήτων, αντί τών βραχιόνων, διότι δι’ έκείνων πα- 
ράγομεν προϊόντα εύωνότερα, δπερ δέν ήθελεν έχει χώραν, έαν 
ό παραγωγός έπρεπε νά πληρώνη τήν έργασίαν τής φύσεως διά 
τής ιδίας αύτοΰ έργασίας- άλλ’ έπανέλθωμεν εις τδ προκείμενον.

'Ο άνθρωπος δέν έχει τήν δύναμιν τοΰ δημιουργεϊν τάς ύλας 
καί τάς δυνάμεις- μό-'ον έργον αύτοΰ εΐνε ΐνα τάς τροπολογη, 
τάς συνδυάζη, τάς μεταθέτη δι'ίδιον αύτοΰ λογαριασμόν ή πρδς 
όφελος άλλου- καί ή ενέργεια αύτοΰ αύτη συνιστά τήν έργασίαν, 
ή δέ λέξις αύτη δέν σημαίνει άπλώς τήν σχεδόν αποκλειστικήν 
μυωνικήν ένέργειαν τοΰ άνθρώπου έπί τών πραγμάτων, άλλά τήν 
εφαρμογήν—-πρός Θεραπείαν τών άναγκών αύτοΰ—άπασών τών φυ
σικών, διανοητικών κα! ηθικών του δυνάμεων.

Ή συνεργία τών ηθικών δυνάμεων εϊς τήν παραγωγήν δέν 
εΐνε τόσον καταφανής, δσον ή τών δύω άλλων άλλ’ ούχ ήττον 
εΐνε πραγματική. Ή φρόνησις, ή τάξις, ή ένεργητικότης, τδ προ
νοητικόν, δέν εΐνε συνθήκαι αναπόφευκτοι πρδς τδν σχηματισμόν 
τοΰ κεφαλαίου, δπερ εΐνε τά νεύρα τής έργασίας.

Πρδς τούτοις, έπειδή αί άνάγκαι κα! αί έπιθυμίαι τοΰ άνθρώ
που μεταβάλλονται έπ’ άπειρον, άπδ άτόμου εϊς άτομον, κατά 
τήν προσωπικήν έκάστου ικανότητα, έπεται δτι μεταβάλλονται 
διά τάς αύτάς αιτίας και αί δυνάμεις αύτοΰ, αί δεξιότητες καί 
τά εις τήν διάθεσιν αύτοΰ ευρισκόμενα μέσα. ’Επίσης έκ τών με
ταβολών αύτών γεννάται καί ή άνισότης τών καταστάσεων έξ 
απάντων τούτων προκύπτει δτι ή οικονομική έπιστήμη δέν έχει, 
ώς αί λεγόμεναι μαθηματικά: έπιστήμαι, έν μέτρον, έν τι ώρι— 
σμένον, δπως άναφέρη πρδς αυτό τά πάντα. "Εν μέτρον λέγω 
χρήσιμον πρδς καταμέτρησιν τής έκτάσεως τών έπιθυμιών ήμών 
καί τών αγώνων ήμών, ο'ύς πρέπει νά καταβάλλωμεν πρδς θε
ραπείαν τών έπιθυμιών τούτων.

’Επειδή ό τελευταίος δρος τής οικονομικής τροπής, ό τελικός 
σκοπός, πρδς δν τείνομεν, εΐνε ή θεραπεία τών άναγκών ήμών, διά 
τοΰτο φέρομεν έν δλίγοις τδν λόγον καί έπ’ αυτής. Αύτη ένεκα 
τοΰ τελικού αύτής σκοπού δύναται νά θεωρηθή ώς ή λυδία λίθος 
τής προόδου τών κοινωνιών, έπειδή ή ευδαιμονία τής άνθρωπό
τητος έχει μέτρον τδ σύνολον τών θεραπειών, δσας δύναται νά 
πορισθή, καί τήν εύκολίαν δι’ ής δύναται νά τάς άπολαύση. Όταν 
πρόκηται περί άτόμου, ούδεμία δυσκολία -υπάρχει δπως γνωρι- 
σωμεν δτι τδ ευ είναι αύτοΰ εΐνε τοσοΰτον τελειότερον, δσον αί 
άπολαύσεις αύτοΰ εΐνε πολυαριθμότεραι καί δι’ δλιγωτέρων άγώ- 
νων κ,εκτημέναι.

Έάν τδ άτομον τοΰτο εϊργάζετο άνευ τινδς άπολαύσεως κα! 
πρδς μόνην εύχαρίστησιν τοΰ έργάζεσθαι, πολλοί βέβαια ήθελον 
μάλλον τδν έμπαίζει ή τδν μιμηθή. Άλλ’ έάν δέν έχη μέν τήν άφρο- 
σύνην νά εργάζεται άκάρπως, έχει δμως πολύ μεγαλειτέραν άφρο— 
σύνην νά κατασπαταλά τδν καιρόν αύτοΰ, τδν μισθόν αύτοΰ, τά 
χρήματα αύτοΰ πρδς τδ θεραπεύειν ορέξεις κενάς, εύτελεΐς, μα- 

ταίας, μηδενδς λόγου άξίας, πρδς τδ ζητεϊν τδ περιττόν άντ'ι τοΰ 
αναγκαίου, πρδς τδ άγοράζειν ώραϊα ένδύματα, έκαστος ήθελε τδν 
έλειινολογήσει, έκαστος ήθελε τδν οικτείρει- ταΰτα, καθ’ δσον 

αφορά τδ άτομον.
Καθ’ δσον δμως άφορά τήν κοινωνίαν, κλίνουσ: νά θεωρώσι τά 

πράγματα κατά τρόπον πάντη διάφορον κρίνουσι τήν άξίαν παν
τός οικονομικού μέτρου μάλλον έκ τής έργασίας τήν όποιαν προ- 
καλεΐ διά τοΰ ώφελίμου άποτελέσματος, τδ όποιον τδ οικονομικόν 
τοΰτο μέτρον δύναται νά παράσχη. Τδ ουσιώδες, λέγουσιν, εΐνε 
δπως παράσχωμεν έργον τοϊς έργάταις. Μέγα βεβαίως καλόν 
τούτο- άλλ’ έάν έκ τής έργασίας, εις ήν άσχολεϊς αύτούς, ούδέν 
όφελος προκύπτη, ή μάλλον έάν μισθοδοτης αύτούς δπως παρά- 
ξωσι τά περιττά—δταν ή κοινωνία στερήται τών άναγκαίων, δπως 
θεραπεύση ματαίας ιδιοτροπίας τής πολυτελείας ή τής κενοδοξίας 
—δταν πρόκτται νά έκτελεσθώσι τόσα παραγωγικά έργα, σύμφημι, 
δτι θέλεις πλουτίσει τινά έπιτηδεύματα πρδς βλάβην άλλων ώφε- 
λιμωτέρων- άλλά τί έκ τούτων κερδίζει ή κοινωνία; ματαίαν 
χρονοτριβήν, διασπάθησιν ώοελίμων έργασιών, κεφάλαια κατ’ ά
νεμου. Πώς! ο τι πρδ ολίγου ήτον ψεκτόν, προκειμένου λόγου περί 

τοΰ άτόμου, τδ παραδέχεσθε, προκειμένου λόγου περί τής κοινω
νίας. ;— Καί δέν βλέπετε δτι ή κοινωνία εΐνε Sv άτομον περι
ληπτικόν, ώς εΐνε καί τδ άτομον μία κοινωνία συνοπτική, καί 
δτι αί αύταί άρχαί, οί αύτοί κανόνες έφαρμόζονται εις τ'ο δλον 
καί εϊς τδ μέρος; Παν δ τι καταστρέφει τά άτομα, λαμβανόμενα 
κατ’ ιδίαν, τ'ο αύτό καταστρέφει αύτά, λαμβανόμενα συλλήβδην.

Δ Α. Μ. Χαρικλής, Αέσβιος.

ΕΡΡΙΚΟΣ Ο Δος ΚΑΙ Ο ΧΩΡΙΚΟΣ.

(έκ τοΰ Ίταλ. ύπδ Π. Άλφ.).

Ήμέραν τινά ένώ Έρρϊκος ό Δος ήτον εϊς τδ κυνήγιον, άπο- 
μακρυνθείς τής άκολουθίας του, άπήντησε χωρικόν καθήμενον παρά 
τήν ρίζαν δένδρου τινός. «Τί κάμνεις αύτοΰ;» τ'ον έρωτά ό ήγε- 
μών.— Κάθημαι κύριε διά νά ί’δωτδν βασιλέα, δταν θά περάση. 
— Καλά! έάν Οέλης ν’ άναίής έπί τών οπισθίων τοΰ ίππου μου, 
τώ εΐπεν ό μονάρχης φιλοφρόνως, θά σέ οδηγήσω εις τι μέρος 

οπού εύκόλως θά ϊδης τ'ον βασιλέα.»
— «Τωόντι δέν εΐνε άσχημος συλλογισμός.»—Ό χωρικός 

άνέβη καί, ένώ διευθύνοντο πρδς τ'ο μέρος δπου ήτον ή ακολου
θία τοΰ βασιλέως, έρωτά τ'ον ιππέα πώς ήδύνατο νά γνωρίση τ'ον 
ηγεμόνα. «Δέν θά χάμης άλλο παρά νά παρατήρησης έκεϊνον, όσις 
θά έχη τ'ον πίλον έπί τής κεφαλής του, ένώ οί άλλοι θά τάς έχουν 

γυμνάς.»—«Εύχαριστώ, κύριε, δέν εΐνε δύσκολον.»
Οΰτω σ-υνομιλοΰντες έφθασαν τήν Αύλήν, δλοι δέ οί άρχοντες 

έχαιρέτισαν τ'ον βασιλέα! «Αϊ! λέγει εϊς τ'ον χωρικόν, ήξεύρεις 
τώρα τίς εΐνε ό βασιλεύς;—-Μά, άποκρίνεται ό άγροϊκος, ή-έγ-β» 
είμαι ή σεις- διότι ήμεϊς οί δύο μόνοι έχομεν τ'ον πίλον έπί τής 

κεφαλής. »

ΠΕΡΙ ΤΙΝΩΝ ΠΪΡΟΜΕΤΕΩΡΩΝ 

(συνέχεια άπδ σελ. 103).

’Έκτακ.τον μετέωρον.

Ό Έρσχελος (J. Herschel) άναφέρει τήν έπομένην περιγρα
φήν έκτάκτου τινδς μετεωρολογικού φαινομένου παρατηρηρηθέντος 
έν Hunvorth- ή περιγραφή δέ αύτη έδημοσιεύθη υπό τίνος κατοί
κου τής ρηθείσης πόλεως, δστις μετά τοΰ άδελφοΰ του ύπήρξεν αύ- 

τόπτης τοΰ μετεώρου τούτου.
«Ό άδελφός μου καί έγώ έπανακάμπτοντες ο’καδε περί τήν 

» έννάτην εσπερινήν ώραν εύρέθημεν έπί τής έσχατιάς τοΰ χω- 
» ρίου, δτε έμέλλομεν νά διέλθωμεν κοιλάδα αρκούντως εύρεϊαν. 
» Ό ούρανδς καίτοι καθαρός καί έναστρος ήν δμως σκοτεινός. 
» Παρετηροδμεν ένα τών λαμπροτέρων άστερισμών, δτε, καθ’ ήν 
» στιγ-μήν μάλιστα εϊχομεν τούς οφθαλμούς προσηλωμένους, με- 
» γαλοπρεπής έμφάνισις εΐλκυσε τά βλέμματά μας. Κραυγή θαυ- 
» μασμοΰ καί έκπλήξεως άμφοτέρους ήμας διέφυγεν. Ήν σφαίρα 
» πυρός, διαστάσεως υπερδιπλάσιας τής πλησιφαοΰς σελήνης κατά 
» τήν άνατολήν της- χρώμα δ’ έχουσα αίματοπόρφυρον, έξετόξευεν 
» άκτϊνας σπινθηροβόλους καί βαθέώς έγκεχαραγμένας, οίας πα- 
» ριστώσι τάς άκτϊνας τοΰ ήλίου αί παλαιαί εικόνες. Ούδόλως 
» ώμοίαζε κομήτου ούράν, άλλά μάλλον στήλην στερεάν, εύρυτά- 
» την, δλως συμπαγή καί καθαρώς έσχηματισμένην, έπί τοΰ σκο- 
» τεινοΰ κυανού τοΰ ούρανοΰ. Και κατά πρώτον μέν έφαίνετο εύ- 
» θύγραμμος, άλλ’ ύψουμένη πρδς τδν ούραν'ον έκυρτοΰτο έν εϊδει 
» τόξου μετά σπινθηροβολισμών μεγάλης έντάσεως, οΐτινες δμως 
» δέν έξεϊχον τής ώρισμένης γραμμής. Καί ή μέν διεύθυνσις αύ- 
» τής ήν βορειανατολική, ή δ’ έκτασις τόσον μεγάλη, ώστε ένώ 
» ή κεφαλή ήρξκτο νά καλύπτηται ύπδ τ'ον νοτειοδυτικ'ον ορίζοντα, 
» ή ούρά ήν ε’.σέτι δρατή κατά τ'ο βορειανατολικδν σημεϊον, έν 

» δ'λη αύτής τή λαμπρότητι.
« "Οτε ή πύρινος αύτη σφαίρα εύρίσκετο εϊς τ'ο ζενίθ(*)  ήμών, έ- 

» φάνη σταματήσασα στιγμιαϊως- τόσον δέ ταχείας δονήσεις έπα- 
» σχεν, ώστε έφοβήθην μή καταπέση έφ’ ήμάς. ’Ακολούθως δμως 
» παρετήρησα ότι τοΰτο ήν έξελιγμός, καθότι έστρέφετο ταχέως 
» περί τ'ον άξονα αύτής, δ’.ερχομένη έκ τού ζωηροτάτου χρώ- 
» ματος τής έρυθράς πυρακτώσεως εις τδ βαθύ έρυθρόν, άλλά 
» τήν αύτήν πάντοτε παρέχουσα έποψιν. 'Επίσης δέ λαμπρά έ- 
» φαίνετο καί όπισθεν τών δένδρων ποδς τ'ο κατέναντι μέρος τοΰ 

» χωρίου».
« ΊΙ σφαίρα αυτή κατά τήν άνωθεν ήμών διάόασίν της μάς 

» έφάνη κατά τι μικροτέρα, παρ’ οση εφαινετο κατα την πρώτην 
» αύτής έν τώ όρίζοντι έμφάνισιν, το οποίον βεβαίως προήρχετο εκ 
» τής μεγίστης αύτής ύψώσεως, καθώς καί εις τ'ον ήλιον καί τήν 
» σελήνην συμβαίνει νά φαίνω/ται μικρότεροι έν τώ μεσημβρινό 

» των ή κατά τήν άνατολήν αύτών ».
Ούδείς μέν κρότος ήκούσθη κατά τ'ο διάστημα της διαβάσεώς 

» της- ή άκατανόητος δμως ταχύτης, μεθ' ής ή ύπερμεγέθης αύτη

(*)  Τδ έν τώ ούρανώ χατακόρυφον οημειον.
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(**) Ή καμπυλόγραμμος, ήν σώμά τι άκολουθεϊ, ριπτόμενον κα
τά τινα διεΰθυνσιν.

» σφαίρα διήρχετο τόν ουράνιον βόλον, καθίστα τ'ο μετεωρολογικόν 
» τοΰτο φαινόμενου οντω; άξιοθαύμαστον και μοναδικόν. Βλέ- 
» πων τις έξελυσσομένην όπεράνω αύτοϋ μεγαλοπρεπή αύλακα φω- 
» τός, ήτις έν ε’ίοει χρυσού τόξου έκάλυπτε πλειότερον τοΰ ή- 
« μίσεος σκοτεινού βόλου του ουρανού, άκω» έοαντάζετο όποιον 
» θαυμάσιο·/ θέαμα θέλει παρέχει εις τούς κατοίκους τού Κρόνου 
« ό περιβάλλω·/ αύτόν δακτύλιος. Ή ούρα άπολήγουσα εύρύνετο 
» αρκούντως καί έφαίνετο διαφανεστέρα καί ήττον συμπαγής, έ- 
» παρρησίαζεν όμως πάντοτε τά περιγράμματα λίαν ευδιάκριτα, 
» τό δ’ άκρο·/ αύτής ήν κυκλοτερές ».

Τα/ύτης και έαοανίσεις βολίόων.
Ή πορεία τών βολίδων υπολογίζεται νΰν μεθ’ ικανής ακρίβειας 

ώς καταδεικνύει ή· έξής περιγραφή τοΰ κυρ. Heiss διευθυντοΰ τοϋ 
έν Munster αστεροσκοπείου· ή άναφερομένη περίφημος βολ'ις έ
γένετο ορατή κατά τήν 14ην Μαρτίου τοΰ 1863 έν 'Ολλανδία, 
Βελγίω, Γερμανία, ’ 4γγλία καί Γαλλία.

« Περί τήν έβδόμην εσπερινήν ώραν τό μετέωρον άνεφάνη 
» εις τόν όρίζοντα ώς διάττων τις άστήρ, βαθμηδόν όμως έλα- 
» δεν όγκον, δυνάμενον νά παραβληθή μέ τό τεταρτημόριο·/ τής 
» Σελήνης, και χροιάν ήτις ήμαύρου σχεδόν τό φώς τών μέχρι 
» τοΰδε ορατών αστέρων.—’Αφού έφώτισε τόν όρίζοντα διάζωη- 
» ράς λάμψεως, εις ήν οί διάφοροι παρατηρηται άποδίδουσιν δ- 
» λα τα χρώματα τοΰ ήλιακοΰ φάσματος, άπό τού έρυθροΰ μέχρι 
» τοΰ ίοειδοΰς (*),  ή βολ'ις ήφανίσθη μετ’ έκπυρσοκροτήσεως· εϊς 
» πλεΐστα δέ μέρη έφάνησαν σπινθήρες καί φωτεινα'ι σειραί. Ή 
» διάρκεια τοΰ φαινομένου ήν περίπου πέντε δευτερολέπτων· ή 
» παραβολή (**)  διευθυνομένη άπό βορρά προς νότον είχε κλίσιν 
» 22 μοιρών έπί τοϋ όρίζοντος, τό δέ μήκος τής τροχιάς άπό τοΰ 
» σημείου τής έμπρήσεως μέχρι τοΰ τής έκρήξεως, έν άποστάσει 
» είκοσι·/ έξ χιλιάδων μέτρων άνω τοϋ έδάφους, ήν 285 χίλιο
ι» μέτρων δπερ παρέχει ταχύτητα 63 χιλιομέτρων άνά πάν δευτε- 
» ρόλεπτον.' Η πραγματική διάμετρος τής πυριφλεγούς ταύτης σφαί- 
» ρας εόρέθη δτι είχε μήκος 420 μέτρων ώφειλε δέ γενικώς νά ήνε 
» φύσεως αερώδους έλάχιστον στερεόν πυρήνα έμπερικλείουσα.»

Ή μεγάλη αΰτη ταχύτης, μείζων τής τής ήμετέρας σφαίρας έν τή 
τροχιά αύτής, μετά τής άντιστάσεως τοΰ άέρος παρέχει τά ύπό 
τών βολίδων παρρησιαζόμενα φαινόμενα. ’Ιδού πώς δ Έρσχελος 
έν τή άστοόαομιή: του άποφαίνεται.

« Ή θερμότης ήν οί μετεωρόλιθοι έχουσιν δτε καταπίπτουσιν έπί 
» τοϋ έδάφους, τά πυρογενή φαινόμενα άτινα συνέπονται, ή έκρηξις 
» αύτών δτε εισδύουσιν έν τοΐς πυκνοτέροις σώμασι τής άτμοσφαίρας, 
» πάντα ταύτα εύκόλως διά τών φυσικών νόμων έξηγοΰνται, διά της 
» συνθλίψεως δηλ., ήν ό άήρ πάσχει συνεπεία τής άκαταμετρήτου

(*)  Τά διάτοΰ τοι,ωνικοΰ πρίσματος,ήτοι τάδ'.ά τής άναλύσεως 
τής ήλιακής άκτϊνος, έμφατ/όμενα χρώματα είσί τά έςής κατά 
σειράν επτά, ερυθρόν, χρυσοιιδες, ώ/ρόν (ή ξανθόν), πράσινον 
(ή χλωρόν), χυανοΰν, πορφυροίν χαι ίοειδές.

»> ταχύτητος τής μεταδιβάσεώς των, καί έκ τών υφισταμένων σχέ- 
» σεων μεταξύ τού λίαν ήραιωμένου άέρος και τοΰ θερμογόνου»·

Ή έκρηξις άποδίδοται εις τήν ύπό στερεάς μάζης προξενουμέ- 
νην θλίψιν. Δι’όπολογισμών καταφαίνεται ότι εις ύψος 18 χιλιομέ
τρων, ένθα ή πυκνότης του άέρος εινε δεκάκι ς έλάσσων τής έπί τής 
γήινης επιφάνειας, ταχύτης 40 χιλιομέτρων παρέχει πίεσιν 675 

ατμοσφαιρών εις ή /ό μέν σίδηρος δύναται νά άνθέξη ό δέ λίθος κα- 
ταθραύεται.Ό υπολογισμός ουτος έβεβαιώθη ύπό τής πείρας- οί δε α
ερόλιθοι άποκλειςικώς σχεδόν έκ σιδήρου συγκείμενοι άφικνουνται ά- 
κέραιοι,ένω οί ήττονα ςερεότητα έχοντες καταπίπτουσιν εϊς τεμάχια.

Τή 14 ’Οκτωβρίου τοΰ 1863 κατά τήν τρίτη·/ πρωινήν ώραν 
ό κύρ. Σμίτ (J Smith), διευθυντής τοΰ άστεροσκοπερου ’Αθηνών 
κατώρθωσε ν’άκολουθήση διά του τηλεσκοπείου, λίανί άξιοσημείω- 
τόν τινα βολίδα. Τό μετέωρον τούτο άνεφάνη ώς διάττων άστήρ» 
βραδυποροΰν μεταξύ τών αστερισμών τοΰ Λαγωοΰ και της Περι
στεράς. «Ή βολις ύπερέβη τόν Σείριον κατά τήν λαμπρότητα, έ- 

χουσα χρώμα φωτεινού ώχροΰ. Διήλθε τόν ΊΙριδανόν πρός δυσμάς, 
διαχέουσα λάμψιν τοσούτον έκτακτον ώστε πάντες οί αστέρες έξη- 
λείφθησαν ή πόλις δέ, ή πεδιάς καί ή θάλασσα ήσαν πυριφλε
γείς. Ή Άκρόπολις καί δ Παρθενών έξέπεμπον χρώματα σκο
τεινού φαιού ύποπρασίνου, έπι τοϋ χρυσίζοντος πρασινοχρόου έμ- 
βαδοΰ τοΰ ούρανού». Κατά τήν στιγμήν ταύτην ό κος Σμίτπλη- 
σιάσας τόν οφθαλμόν εϊς τό τηλεσκόπειον ήδυνήθη νά παρατή
ρηση το μετέωρον έπί ικανά δευτερόλεπτα καί νά βεόαιώση τά 
περί τοϋ περιέργου τούτου φαινομένου. «Δέν έδλεπέ τις.πλέον 
έν μόνον φωτεινόν σώμα, άλλά δύω άπαστραπτούσας βολίδα? 
χρώματος ώχροΰ ύποπρασίνου, έν σχήματι δύω έπιμεμηκημένων 
σταγόν ων ή μείζων προηγείτο καί έκάστη τούτων άφινεν ίχνος 
έρυθρόν μέ καλώς ώρισμένας δχθας. Τά δύω ταΰτα σώματα ήκο- 
λουθοϋντο πρός τούτοις ύπό άλ/,ων φωτεινών σωμάτων, μικρότε

ρων μεν τω μεγέθει, όμοιων δμως κατά τήν δψιν καί διεσπαρμένων 
άτάκτως δίκην σπινθήρων, έν τή ούρα τών βολίδων. Καθ’ ήν δέ 
στιγμήν έξηλείφθη, έφάνη δ'.αιρεθέν τό μετέωρον τούτο εϊς τέσ
σαρα ή πέντε τεμάχια χρώματος σκοτεινού έρυθροΰ.

θύσεις δέ κρότος οΰτε κατά τήν άφάνισιν αύτού οΰτε μετ’ αύ
τήν ήκούσθη». (έκ τοΰ Γαλλ. ύπό Κ. Α.) (άκολουθεϊ).

Ο ΙΑΤΡΟ*  ΙΕΝΝΕΡΟ*

Εύγνωμόνως δφείλομεν νά στοχαζώμεθα, δτι καί τών βαρυτέ»- 
ρων δεινών, εις δσα ή άνθρωπότης ύπόκειται, υπάρχει έλπίς θε
ραπείας. Νόσων ποτέ ανιάτων βαθμηδόν άνεκαλύφθησαν τά κα
τάλληλα ιατρικά- καί τινων, ύφ’ ών τήν σήμερον μυριάδες πέμ- 
πονται κατ’ έτος πρόωρα εϊς τόν τάφον, δυνάμεθα νά έλπίζωμεν 
τήν μετρίασιν ή καί τήν παντελή παΰσιν έκ τής προόδου τών έπι- 
στημών. ’Εν ώ ή Εύλογία άπώλλυε τήν άνθρωπότητα άνά χι
λιάδας, ύπήρχον τά μέσα τοΰ νά κατασταθή άβλαβής· ένδεχό- 

μενον δέ νά έχη οΰτω καί ώς πρός άύ.λα δεινά, τών όποιων δέν 
βλέπομεν πρός τό παρόν μέσον τι θεραπείας.

Τόν μέγιστον κατά τής άσθενείας θρίαμβον χρεωστοΰμεν εϊς 
ιατρόν ειδήμονα μέν, άλλ’ ούχί έκ τών έπισήμων, δστις κατώκει 

έν ήσυχία εϊς τήν κώμην τής γενέσεώς του Βέρκλειαν, 113 μι

λιά άπέχουσαν τοΰ Λονδίνου. Ό Έδουάρδος Ίέννερος, δστις πρώ
τος μετεχειρίσθη τό βούπυον εϊς άπάντησιν τών φθοροποιών απο
τελεσμάτων τής Εύλογίας, κατήγετο από παλαιάν, άξιοσέόαστον 
καί πλουσίαν οικογένειαν τής ’Αγγλίας. Νεώτατος ακόμη, έδειξε 
μεγίστιν κλίσιν πρός τήν Φυσικήν 'Ιστορίαν έν ω δ’έμαθήτευε παρά 
τινι χειρούργω εις κώμην πλησίον τής πόλεως Βρίστολ, ήκουσε
μιά τών ημερών παρά νεάνιδος χωρικής, ήτις ενησχολειτο εις

Έδουάρδος Ίίννερος, ό άναχαλϋνρας τόν Βουπυεμβολισμόν, 
γεννηθείς Μάίον 1749, άποθανων Φεβρουάριον 1823.

ϊαλακτοπωλεϊον ώς 
“μέλγουσα, τήν πα- 
Ρατήρησιν δτι δέν έ- 
φοβεϊτο τάς καθολι- 
κας εύλογίας, διότι 
εΤχεν έκβάλει τάς ά- 
γελαδινάς. Ό λόγος 
ουτος έκαμε βαθειαν 
εντύπωσιν εις τό πνεύ
μα τοϋ Ίεννέρου, καί 
ήτο μία τών σύνεγ
γυς αιτιών, αϊτινες 
παρεκίνησαν αύτόν να 
σπουδάση τήν φύσιν 
της είρημένης νόσου. 
Εις τό εικοστόν πρώ
τον έτος τής ηλικίας 
του έπεσκέφθη τό 
Λονδϊνον καί συγ- 
κατωκησε δύο έτη 
;χετά τίνος τών έπι
σήμων ϊατροδιδασκά- 
λων, δστις καί διέ- 
μεινε στενός φίλος 
του διά βίου. Έν τω 
διαστήματι δέ τούτω 
προσεφέρθησαν εις 
αύτον τρεις αξιόλο
γοι θέσεις—μία, νά 
συνοδεύση τήν Δευ

τέραν έκστρατείαν τοΰ 
μεγάλου θαλασσοπό
ρου Κούκ ώ ς φυσιο
δίφης· άλλη, νά ύ- 

ε’·ς τάς ’Ινδίας 
και νά λάβη έκεΐ ύ- 
"ίύρ-^ημα έπιζερδέ- 
στατον καί τρίτη, νά 
συστήση έν Λονδίνω 
σχολεϊοντής Φυσικής 
Ιστορίας, συμπερι- 
λαμβανομένης ζαί
τής ιατρικής. Άλλ’ ούδετέραν τούτων έδέχθη, προτιμήσας νά με- 
τέρχηται τ'ο έπάγγελμά του έν ήσυχία εϊς τήν πάτριον κώμην 
του καί ν’ άπολαύη τά τερπνά τής αγροτικής ζωής μάλλον ή 
ν’ άγωνίζηται υπέρ τοΰ πλούτου ή τής φήμης έν δραστηριωτέρα 
θέσει. Πιθανόν δέ καί δτι κατεγινετο ήδη εις τόν βουπυεμβολι- 
σμόν, καί δτι άσαφής τις έλπίς τής μελλούσης άνακαλύψεωςέκα- 
μεν αύτόν νά μείνη δπου ήθελε δυνηθή νά έπεξεργασθή τάς ιδέας

Εις τό διάστημα τών ολίγων ώρών, καθ’ άς έσχόλαζεν άπό τά 
δραστήρια ιατρικά του καθήκοντα, έχαίρετο τήν συναναστροφήν 
τών φίλων του, τήν μουσικήν καί τά έκδιδόμενα νέα φιλολογικά 
πονήματα· ή δέ Φυσική 'Ιστορία καί ή Γεωλογία έποίκιλλον καί 
έλάφρυνον τά καθημερινά χρέη του. Διατριβή, έν ή περιέγραφε 
τάς έξεις τοΰ κόκκυγος έκ πολυετούς παρατηρήσεως, ήξίωσαν 
αύτόν τής τιμής τοΰ νά έκλεχθή εταίρος τής Βασιλικής Έται- 
ρείας. Συνεισέφερε δέ πολλάκις άρθρα πολύτιμα καί εις τάς δύο

ϊατρικάς εταιρείας, 
τών οποίων ήτο μέ
λος· εϊς τάς συνε
λεύσεις μιάς τών έ- 
ταιρειών τούτων λέ
γεται δτι πολλάκις ά- 
νέφερε τήν ύπόθεσιν 
τής βορείου Εύλογίας 
καί τόσον ήγάπα νά 
έκτείνηται περί αύ
τής, ώστε οί συνά
δελφοί του, άστεϊζό- 
μενοι, ένομοθέτησαν 
κανείς νά μή συγχω- 
ρήται εϊς τό έξής νά 
λαλή πλέον περί τοϋ 
αντικειμένου τούτου 
—δλίγον προβλέ- 
ποντες πόση ωφέλεια 
εϊς τήν άνθρωπότη
τα καί πόση άγαλ- 
λίασις καί δόξα εις 
τόν Ίέννερον έμελ- 
λον νάπροκύψωσιν έκ. 
τής συνεχούς αύτοϋ 
μελέτης περί τοΰ κα
τ’ αύτού ς άσημάντου 
φαινομένου.

Ειπομεν ήδη έκ 
ποιας περιστάσεως έ- 
λαβεν άφορμήν δ Ί
έννερος νά σκεφθή 
πρώτον περί τής βο
ρείου Εύλογίας. Τ'ο 
εξάνθημα τούτο γεν- 
νάται έπί τής θηλής 
τοΰ ζώου, δθεν κολ- 
λώσιν αύτό οί άμέλ- 
γοντες. “Ομοιαι δε 
φυσαλίδες έγείρονται 
εις μέρη τοΰ σώμα
τος, καί μέτριος πυ-

ρετός άκολουθεϊ, άλλά μετ’δλίγας ήμέρας παρέρχονται τά συμπτώ
ματα ταύτα καί διά τής μικρά; ταύτης αταξίας τοΰ γενικού συστή
ματος ή Εύλογία καθίσταται άβλαβής· τ'ο προφυλακτικόν τοΰτο έν- 
νοοΰσαν οί άναφερθέντες λόγοι τής χωρικής. 'Ητο δέ δχι άγνωστον 
εις τούς ιατρούς· άλλάνά είσάξωσι τ'ο πύον ήσθενημένου ζώου διά 
τεχνητών μέσων εις τ'ο ανθρώπινον σώμα ήτο νεωτερισμός, δυσκ.ό- 
λως χωρών εις τήν κεφαλήν αύτών, καί κατά συνέπειαν ή πρότα- 
σις τοΰ Ίεννέρου πολλάκις διήγειρε χλευασμόν καί περιφρόνησιν .
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Την 14ην Μαΐου 1796, ήμβόλισε πρώτον παΐδάτινα εις τδν 
βραχίονα άπδ εξανθήματα έπί τής χειρδς νεάνιδος, ήτις είχε κολ- 
λήσειν αύτά έκ μιας τών αγελάδων τοΰ κυρίου της. Μετ’ ού πολύ 
έφάνησαν τά συμπτώματα τής νόσου, άλλά τόσον έλαφρά και αί
σια, δσον ήτο δυνατόν νά έπιθυμήση τις. Τήν Ιην ’Ιουλίου ό παΐς 
ένωφθαλμίσθη μέ τάς καθολικάς Εύλογίας· άλλά τδ πΰον, τό 
άλλοτε τόσον συνεχώς θανατηφόρον, ήτον ό πρώτος θρίαμβος τοΰ 
Ίεννέρου. "Ηρχισεν έπειτα σειράν ταύτοειδών πειραμάτων, καί τόν 
ϊούνιον τοΰ 1798 έξέδωσε τό πρώτον αύτοΰ «υπόμνημα περί τών Αι
τιών καί ’Αποτελεσμάτων τών Εύλογιών τής Δαμάλεως» γεγραμ- 
μένον μετά πολλής μετριοφροσύνης καί φιλοκαλίας. ' Ενα τών ιδίων 
αύτοΰ υιών εΐχεν ήδη βουπυεμβολίσει. Προώδευε δέ τόσον τα
χέως ή καινή αΰτη μέθοδος, δσον συνήθως οί τοιοΰτοι νεωτερι
σμοί. Τό θέρος τοΰ 1799 ύπεγράφη δήλωσις ύπό 73έκτώνέξο- 
χωτέρων ιατρών τοΰ Λονδίνου, πρός μαρτυρίαν τής άσφαλείας και 
δραστηριότητας της. ’Εν έτει 1802 διωρίσθη παρά τής Κυίερνή- 
σεως έπιτροπή, νά έρευνήση τήν άξίαν τοΰ Βουπυεμβολισμοΰ, 
καί κατά σύστασιν αύτής έψήφισεν ή βουλή δώρον εις τόν Ίέν- 
νερον άπό 10,000 Αίτρας Στερλίνας. Εις τοΰτο προσέθηκε δεύ
τερον, έν έτει 1807, άπό 20,000 Αίτρας Στερλίνας, έξηκολούθει 
δέ δ φιλάνθρωπος ιατρός νά κατοική έν Βερκλεία άπολαύων τό 
σέβας και τήν εύγνωμοσύνην παντός πεπολιτισμένου λαοΰ, μέχρις 
ου έτελεύτησε τόν βίον έν έτει 1823.

Η ΟΜΙΧΛΗ
ή ή παιδική μου ήλικία.

«Ού πάν το λάμπαν έστί και χρυσίου».
'Τψηλά έπί τοΰ όρους, θερινήν τινα πρωίαν, 

Χρυσαϋν νέφος μοι έφάνη χάνον λάμψιν έξαισίαν, 
έχον λαμπερά') τήν όψιν, κάλλος γοητευτικόν.

Μ’ ένεθάρρνν' ή νεότης, μ’ ώθησεν ή φαντασία· 
Τίναι ν άναβώ τό όρος;—Μισή ώρα ή και μία.

ώ, άν έφθανα τό νέφος!! Πώς θά ήτο θελκτικόν!

Είς τοΰ φίλου μου τόν οίκον έδραμον μέ ευθυμίαν 
Και τόν έλαβον συνάμα νά τόν έχω συνοδίαν

Καί κρατούμενοι κ οί δύω ’φθάσαμεν είς τό βουνόν.

' II οδός, ήτις τό πρώτον μας έφαίνετο ευθεία,
"Εγεμεν άπό άκάνθας, ήν τά μάλιστα τραχεία, 

κ έβριθεν έξ αποτόμων λίθων, βράχων καί κρημνών.

Λιφνης μεταξύ τών βράχων! δύω παΐδες άφειμένοι 
Έν τώ μέσω τών τριβόλων ! έμφοβοι και τρομασμένοι,

Κεκμηκότες ποΰ νά 'πίγουν πρός καιρόν ν άναπαυθοΰν;

Έάν στρέφουν ς’ τά όπίσω, ήτον όνειδος κ’ αισχύνη· 
Έάν δ' αύθις προχωρήσουν, ήτο πόνος καί οδύνη·

'Εμπρός, έκραξαν κ’ οί δύω, καί πρόςτί νά φοβηθούν;

Τό πρζτέρημα τοΰτ’ έχει πάσα Έλληνας καρδία- 
Είς τοιαύτας περιστάσεις, βαΐνε, κράζει, μή δειλία.. .

Μετά πόνων δ’ ούκ ολίγων, ’φθάσαμεν τήν κορυφήν.

Πλήν είς πόσην, φαντασθήτε, ήλθομεν τήν άθυμίαν 
Καί κατήφειαν καί θλίφιν καί φρικτήν μελαγχολίαν, 

Αντί νέφους χρυσωμένου ν’ άπολαύσωμεν άφήν.

Πυκνοτάτην μιαν δμίχλην είς τά πέριξ κεχυμένην 
Ηύραμεν έκεϊ έπάνω πανταχόσε ’ξαπλωμένην, 

'ποΰ έμπόδιζε τά κάτω ϊνα βλέπωμεν καλώς.

Λεν έφαίνοντο <5έ πλέον οΰτ’ αί χλοεραί κοιλάδες 
ούτε αί τερπναί έκεϊναι καί ευώδεις πεδιάδες·

Πάντα ήσαν καλυμμένα ώς μέ πέπλ’ άπατηλώς...

Κατεβήκαμεν τοϋ όρους έμπλεοι μελαγχολίας ...
Κ’ έκτοτε είς τής καρδίας πλέον τάς έπ'.ρρεπείας

Κωφοί φράσσομεν τά ώτα, παρακούοντες αΰτήν.

Ουτ οί στίχοι αποβλέπουν είς τήν γενεάν τήν νέαν, 
Τήν άφίνουσαν τήν πρώτην τήν Ελλάδα, τήν άρχαίαν.

Καί τοΰ φραγκισμοΰ (*)  διαβαίνουν όδόν νόθου καί πλαςήν.

(*) "Ιδε καί τομ. Β'. σελ. 328.

(*)  Ό φρ αγκισμδς εΐνεηθική τις ασθένεια, χείρων τήςχο- 
λέρας και τών εύλογιών, ήτις. άπας είσελθοΰσα έν τινι τόπω ή 
χώρα ή οίκω, καταστρέφει ηθικώς καί ύλικώς τούς πολίτας, πρό
ξενος τής γενικής καχεξίας καί δυσμοιρίας γινόμενη. Αΰτη δ’έστιν 
ή ρίζα πάντων τών δεινών, οσα έπέρχονται τή άνθρωπότητι. Είνε δέ 
ούτος πιθηκώδης καί ξενική άπομίμησις,μετ’άπωλείας τής ήμετέρας 
άπλότητος, άγνότητος, τών ηθών ήμών και τοΰ ελληνισμού. Δια
φέρει δέ τοΰ λεγομένου Εύρωπαίσμοΰ, διότι ό Εύρωπαϊσμ'ος 
τείνει εις τήν έξ Εύρώπης μετακένωσιν παντός καλού, άποβλέπον- 
τος πρδς έπαύξησιν καί προαγωγήν τής βιομηχανίας καί τοϋ έμ
πορίου, τών τεχνών τε καί τών έπιστημών.

Άφότου, κύριοί μου, ό κηπουρός άφήκε τήν απλότητα τών η
θών αύτοΰ καί έδέχθη έντδς τοϋ οίκου αύτοΰ τόν φραγκισμόν τού
τον, ήτοι τήν φραγκικήν επιπολαιότητα τήν καί κοινώς μόδαν 
λεγομένην, αί σωματικαί αύτοΰ δυνάμεις έξέλειψαν, αί άποθήκαι 
αύτοΰ έμειναν κεναί, αί ασθένεια’. τόν επισκέπτονται συνεχέστερου 
καί άδυνατεΐ νά φέρη τήν μίαν ά'κραν μέ τήν άλλην, κατά τό δή 
λεγόμενον. Άφότου ό τεχνίτης είσήξε τόν φραγκισμόν είς τόν οί
κον αότοΰ, ούτε ή τέχνη αύτοΰ δύναται νά τόν θρέψη καί τά κε
φάλαια αύτοΰ βαθμηδόν άπορροφώνται καί μένει ένδεής. Άφότου 
τά σχολεία ήμών ήρχισαν νά προβαίνωσιν άλλα φράγκα, ή 
έξ αύτών έξερχομένη νεολαία περιφρονεϊ παν τό σεμνόν καί θειον, 
ό νόμιμος γάμος είς ούδέν λογίζεται παρ’ αύτής, ή κακοήθεια έξ- 
έτεινε τούς πλοκάμους αΰτής καί γενική καχεξία καί δυσμοιρία 
κετέλαβε τά πάντα.—Άλλά περί τούτων γράψω ήμϊν άλλοτε έν 
έκτάσει.—"Ηδη δέ παρακαλώ_ύμας νά ύψώσητε πρώτοι ύμεϊς διά 
τοΰ Μέντορος φωνήν καί νά έπιστήσητε τήν προσοχήν τοΰ δημο
σίου περί τής λαοφθόρου καί μιασματικής ταύτης ηθικής νόσου, ή- 
τις, άφοΰ έμίανε σχεδόν τήν μεγαλούπολιν Σμύρνην, ήρχισε νά 
είσέρχηται λαθραίως καί εις τάς πέριξ τής Ανατολής πόλεις, 
τάς όποιας έντδς ολίγου θά πλημμυρήση πάσας, άν οί προύχοντες 
καί οί κατά τόπους σύλλογοι δέν Οέσωσιν όρια φραγμού είς αύτήν, 
πριν ή καταστρέψη πάνταο.

Ν. Ν.

ΤΕΧΝΗΤΑΙ ΒΡΟΧΑΙ.

Πολύς γίνεται λόγος έν ’Αμερική περί τίνος έφευρεοε- ς τοΰ 
κ. Έδουάρδου Πόδερ, μηχανικού έν Σικάγω. Ό κ. Πόγερ ζητεί 
παρά τοΰ συνεδρίου τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τά άναγκαια βοη
θήματα δπως προδή είς πειράματα τής μεθόδου αύτοΰ πρός τε
χνητήν παραγωγήν τής βροχής. Πρός τοΰτο ζητεί διακόσια τη
λεβόλα, τριάκοντα χιλιάδας λίτρας πυρίτιδος, πρός δέ μίαν ήλε- 
κτρικήν κανονιοστοιχίαν καί ά/.λας τινάς μηχανάς, δ1/ ών νά ήνε 
δυνατόν δπως πάντα τά τηλεβόλα έκρηγνύωνται ταύτοχρόνως.

Πρός ύποστήριξιν τής θεωρίας αύτοΰ, δι’ής προσπαθεί νά από

δειξη δτι ή βροχή δύναται νά έπιτευχθή διά τών τηλεβόλων, κα
ταριθμεί έν μακρώ καταλέγω πάσας τάς μάχας, (έν αίς συμπερι- 

λαμβάνονται αί κατά τόν έμφύλιον τής Αμερικής πόλεμον γενό- 
μεναι διάφοροι σπουδαϊαι συμπλοκαί), ών έκάστην, ώς διαβεβαιοΐ ό 
κ. Πόβερ, παρηκολούθησεν άφθονωτάτη βροχή. Άναφέρων δέ πρός 
τούτοις καί τόν μεξικανικόν πόλεμον, ώς και τούς τόσους εύρωπαϊ- 
κούς πολέμους, ών τάς μάχας διεδέξαντο ραγδαίοι ύετοί, συμπε
ραίνει δτι τό ζήτημα άν ισχυροί κανονοβολισμοί δύνανται νά προ- 
καλέσωσιν ύετούς, έχει τοιαύτην έπιστημονικήν σπουδαιότητα, ώστε 
ή κυβέρνησις οφείλει άδιστάκτως νά παράσχη τά μέσα τών άναγ- 
καίων πρός λύσιν τοΰ ζητήματος τούτου πειραμάτων.

Ό πληθυσμός τής 'Ελλάδος.

Κατά τήν τελευταίαν άπογραφήν τών κατοίκων τοΰ 1870 δ 
πληθυσμός τοΰ ελληνικού βασιλείου άνέρχεται εις 1,457,894 
κατοίκους, έξ ών 754,176 ήσαν άρρενες και 703,716 θήλεις. 
'Ο πληθυσμός’αύτός παραβαλλόμενος πρός τόν πρό δεκαετίας πα
ρουσιάζει αύξησιν 132,515 ψυχών, ήτοι αύξησιν έτησίαν 13,241 
ή 1 έπί 100 άτόμων. Ή Πελοπόννησος, έχει 618,881 κατοί
κους, ή Στερεά 356,865, ή ’Επτάνησος 229,515, αί Κυκλάδες 
νήσοι 123,299, ή Εύβοια καί λοιπαί νήσοι 108,565.

Έκ τών 13 νομών τόν μεγαλείτερον πληθυσμόν έχει ό τής 
Άχαίας καί "Ηλιδος 149,561· τ’ον δέ κατώτερον ό νομός τής 

Ζακύνθου, έχων 44,587 ψυχάς.
Έκ τών 51 έπαρχιών τόν μεγαλείτερον πληθυσμόν έχει ή έ- 

παρχία’Αττικής (76,919)καί τόν μικρότερον ή τών Παξών (3,582).
Έκ τών 351 δήμων δ δήμος Αθηναίων έχει τόν άνώτερον 

πληθυσμόν (48,107), τόν δέ κατώτερον δ δήμος Μινώας τής 
Ναυπλίας (317). 'Ο δλικός άριθμός τών έν Έλλάδι οικογενειών 
άνέρχεται είς 327,809 κατοικούσας 312,516 οικοδομάς. "Οθεν 
έκαστη οικογένεια άπΟτελεϊται έξ άτόμων 4,38.

'Ο πληθυσμός αύτός διαιρείται είς έγγάμους 474,148, είς 
844,647 άγάμους καί είς 10,719 έν χηρεία.

Αί Άθήναι έχουν πληθυσμόν 44,510· ή Λαμία 4,873· τό Με- 
σολόγγιον 5,714· ή Χαλκΐς 6,447· τό Ναύπλιον 3,958· αί Κα- 
λάμαι 6,327· ή Σπάρτη 2,699· ή Τρίπολις 7,020· αί Πάτραι 
19,641· ή Έρμούπολις 20,276· ή Κέρκυρα 15,452· τό Άργο- 
στόλιον 8,106· ή Ζάκυνθος 17,516

Σίβυλλα ή ’Ερυθραία περιλαμβάνει το δνομα ’Ιησούς 
έν τή άκροστιχ^ίδι τών παρόντων περί 

Κρίσεως στίχων.

' Ιδρώσει δέ χθών, κρίσεως σημειον οτ έσται.
Ηξει δ’ ούρανόθεν βασιλεύς αίώσιν ό μέλλων 

Σάρκα παρών πάσαν κρΐναι και κόσμον καί άπαντα. 
"Οφονται δέ Θεόν μέροπες πιστοί άπιστοι, 
"Τφιστον μετά τών άγιων, έπί τέρμα χρόνοιο, 
Σαρκόφορος, φυχάς δ’ άνδρών έπί βήματος κρίνει.

Σίβυλλα ή Κυμ^ία περιλαμβάνει ένταύθα 

τον αριθμόν τοΰ ονόματος Ίησοΰς.

ζ/ή τότε καί μεγάλοιο Θεοΰ παϊς ό./θρώποισι 
"Ηξει σαρκοφόρος, θνητοΐς όμοιούμενος έν γή. 
Τέσσαρα φωνήεντα φέρει, τά δ’ άφωνα δύ’αύτώ, 
Πισσών αγγέλων, αριθμού δ', όλων έςονομήνω· 
'Οκτώ γάρ μονάδας, τοσσάς δεκάδας έιί τούτους, 
Ήδ’ εκατοντάδας οκτώ, άπιστοτέροις άνθρώποις, 
Ουνομα δηλώσει, συ δ’ ένί φρεσί σήσι νόησου.
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Χρησμός τοΰ ’Απόλλωνος δοθείς έν Δελφοις 

περί τοΰ Ίησοΰ Χριστού.

«Είς με βιάζεται ούράνιον φώς, καί δ παθών Θεός έστι, καί 
ού θεότης έπαθεν αύτή· άμφω γάρ βροτόσωμος καί άβροτος αύτός 
Θεός, ήδη καί άνήρ πάντα φέρων παρά Πατρός έχων τε τής Μη- 
τρός άπαντα· Πατρός μέν έχων ζώων άλκει, Μητρός δέ θνητής 
σταυρόν, τάφον, ΰβριν άνοήτου καί άπό βλεφάρων ποτεχευά τά 
δάκρυα θερμά, δ πέντε χιλιάδας έκ πέντε πυρών κορέσας· τό γάρ 
θίλειν άβροτος άλκει- Χριστός δ έμός Θεός έστιν έν ξύλω δς 
τανυθείς θάνεν δς έκ ταφής είς πολλών ολκών.»

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ (*).

'Ο ύπέρ τοΰ έλληνισμοΰ γενναίως καί αφιλοκερδώς εργαζόμε
νος κ. I. Ναχαμούλης (Κερκυράΐος, ’Ισραηλίτης τό θρήσκευμα) 
έδημοσίευσεν ύπό τήν άνωθι έπιγραφήν σειράν 7—8 φυλλαδίων, 
περιεχόντων άνά έν δράμα ε’ίτε πρωτότυπον είτε μεθηρμηνευμέ- 
νον εις τήν ελληνικήν έκ τών δοκιμωτέρων πηγών, τό τελευ- 
τάΐον φυλλάδιον περιέχει τόν Φιλάργυρου τοΰ Μολιέρου. Έκα
στον τών φυλλαδίων τούτων συγκείμενον έκ Σελίδων 64, τιμά- 
ται λεπτών 50. Τό έργον τοΰ φιλομούσου κ. Ναχαμούλη είνε 
άξιον ύποστηρίξεως, καθ’ δσον μάλιστα δι’ αύτοΰ γίνονται πρώ
τον ήδη γνωστά είς τούς Έλληνας πολλά τών αριστουργημάτων 
τής γαλλικής καί ιταλικής δραματουργίας.
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Λύσεις.

Τοΰ 3ου λογογρίφου.
« Ή Μήλος κέίται αντίκρυ τής Κρήτης ».

Ύπδ τών κυρίων Θ.Α Βέρα,’Αλεξάνδρου Παπαδάκη,Μιχαήλ Γ. 
Καλλιγέρη, ένδς μέλους τοΰ Έλικωνος (έκ Σμύρνης), Γ. Βλα- 
σιάδου (έκ Τσομπανησιάς), Μιχ. I. Βαφειάδου (έκ Μαγνησίας), 
Ίωάννου Δ. Μανώλη καί Θεοδώρου Μοσκοπούλου (έκ Κ)πόλεως).

Τοΰ έν σελ. 128 προβλήματος.
1872 (*).

(*) Ό 1872 διαιρείται διά 20 άρ. τών έξής: 2. 3. 4. 6. 8· 
9. 12. 18. 24. 36. 52. 78 104. 156. 208. 234. 312. 468· 
624 936.

Ύπδ τής κυρίας ’Αγλαΐας Βέρα καί τών κυρίων Άλ. Παπαδάκη 
(έκ Σμύρνης), Μιχ. I. Βαφειάδου (έκ Μαγνησίας), Νικηφόρου 
Ίερομονάχου Συμαίου (έφημερίου Μενεμένης), I. Δ. Μανώλη 
Πέτρου Παλαιολόγου καί Μ. Κ,οντοσκαληνοΰ (έκ Κ)πόλεως).

Τοΰ 4ου αινίγματος.
Αριστόδημος. "Αρτος.— Μηρός.— "Αρης.— Μάϊος.— Ίδη. 

—-Ρίς.—■ Ρόδος.— Ία.— Άριστος.— ’Ασία.— Δημός.— Μαρία. 
—-"Ορος.—-Μήτηρ.—"Ηρα.— Τρία.—- Ιστός.— Τροία.

Ύπδ τών κ. κ. Θ.Α. Βέρα, Άλ. Παπαδάκη, Μιχ. Γ. Καλλιγέρη, 
ένδς μέλους τοΰ Έλικωνος καί Κίμωνος I. Παλαιολόγου (έκ 
Σμύρνης), Θεοδ. Κυριακίδου I. Δ. Μανώλη καί Θεοδώρου Μο
σκοπούλου (έκ Κωνσταντινουπόλεως), Γ. Βλασιάδου (έκ Τσομ- 
πανησιάς), Κωνς. Παρασκευα Ίατροΰ, καί Μιχ. I. Βαφειάδου (έκ 
Μαγνησίας), Άλκιδιάδου Άγγελόγλου καί I. Ν. Ίωαννίδου (έκ 
Παγόντα Σάμου), Νικηφόρου Ίερομονάχου Συμαίου (έφημερίου 
Μενεμένης), Άνδρ. Φ. Μομφεράτου (έκ Κερκύρας). ΑουκαΠα- 
ϊσίου (έκ Κύπρου) καί Σ. Γ. Άστεριάδου (έκ Θεσσαλονίκης).

Τοΰ 5ου γρίφου.
«Μίσος δέν έμφιλοχωρεί είς εύγενή καρδίαν.»

Ύπδ I. Ν. Ίωαννίδου, Άλκιβιάδου Άγγελόγλου (έκ Παγόντα 
Σάμου), καί Πέτρου Παλαιολόγου (έκ Κ)πόλεως).

Αογογριφος 4 ος.

Ύφη λεία δεναί γένη θεϊ’ Δία τ’άς Δι’ευ θ’ άρμενα ς’κάρ Δίας.·

Πρόβλημα.

Γυνή έορτάζουσα 25ην φοράν τά γενέθλιά της καί έρωτηθεϊσα 
πόσων έτών ήτο δ υιός της, άπεκρίθη εβδομηκοντούτης. Πόσων 
ετών ήτο ή γυνή δτε έγέννησε τδν ήδη έβδομηκοντούτη υιόν της

Γ. Κ. Υ.

Αίνιγμα δον.

Πρδς σύστασίν μου τέσσαρα απλά στοιχεία έχω, 
"Εκαστον δέ στοιχεϊόν μου ώς άρχικδν παρέχω 
Σ’ τά τέσσαρα καί πρώτιστα τής οικουμένης μέρη.
Καί πας θνήτ’ ώς στοιχειά του τά ίδικά μου φέρει.

Κ. Π. Υ.

Αίνιγμα 6ον.

Δυστυχής μένω ς’ τδν κόσμον αιωνίως τεθλιμμένη. 
Άλλ’ ά'ν τις μέ λυπηθή 
Κ’ ή κεφαλή μ’ άφαιρεθή,

Εις τδν Όλυμπον θά τρέξω. Ό θεδς μέ περιμένει.

θ. Α. Βέρας.

Τώ πρώτω πέμψοντι τήν λύσιν δωρεϊται τδ δράμα ό « Βελισάριος». Ύπδ I. Δ. Μανώλη.


