
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1872.—ΤΕΥΧΟΣ Α'.

ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ.

Γηραιά Κοσμογονία, έτος νέον μας γιννάς, 
δωδεκάμηνον παιδίον, τους θνητούς γ;ά νά πλανάς. 
Άλλά φεΰ ! οί τδ παιδίον χαιρετίζοντας πολλά 
Και ές άλλως σπαταλώντες θά κερδίσωσι καλά;

Έτος 73 άπ’τήν γένναν τοΰ Χρίστον 
' Εορτάζουσι τά έθνη τά κληθέντα ΰπ' αϊτόν.
Πλήν τδ 72 θά γηράση ευτυχές,
Θά παρέλθη είρηναϊον, ή κακδν και δυστυχές , 
Και ώς τδ 71 θά γηράση μέ σφαγμούς 
Και θά άποθάνη φέρον ανθρωπίνους σπαραγμούς ;

"Π καί συ μας έγεννήθης 
Τίά χολέρας, γιά σφαγμούς;

Άπόζρισις. 
Έγώ πάντοτε γεννώμαι 
δΐέ θελήσεις άγαθάς, 
Φέρον άφθονα τά δώρα 
Τής ειρήνης, τής χαράς.

’Ερώτησές.
Νέον γέννημα τοΰ Κρόνον, 
Τί κομίζεις εις τήν γην ; 
Φέρεις έργα τής ειρήνης, 
Τής έργάνης Άθηνάς, 
Τοΰ Έρμοΰ τοΰ Έμπολαίου, 
'Η τοΰ "Αρεως σφαγάς;

Φέρεις τής παιδείας δώρα 
Και ανακαλύψεις νέας, 
’Αδελφότητα ς’ τά έθνη 
Και υγείαν ς τοδς θνητούς, 

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Γ'. Τΐΰχ. Λ'.).

Μέ γεννά πατήρ ό Κρόνος 
'Αγνόν, άκακον, φαιδρόν 
Μέ γηράσκ’ ή άνθρωπότης, 
Μέ φορτόνει μ’ ένοχάς, 
δΐέ ένδύ’ ή ιστορία, 
Και μέ χάπτ ή αδελφή μας 
Άπληστος χρονολογία.

Σΰ όμως, θνητέ μου φίλε, 
"Οστις ταΰτα έρωτάς, 
δΐάθε πάντοτε νά ’λπίζης, 
Νά πιστεύης, ν’άγαπάς- 
Μάθε νά ’λεής γενναίας, 
Νά πιστεύης ς’ τδν Θεόν, 
Νά δοζάζης τδν Πατέρα, 
Τδν τών φώτων Χορηγόν.
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Μάθε, φίλε, πώς υπάρχει 
Καϊ δευτέρα τις ζωή 
Εϊς τά άβατα τά ΰψη ! 
"A δ νους σου δεν χωρεΐ.

' Οτ έκεΐ υπάρχει δόξα
’Άσβεστος, φωτολαμπής 
Πίστευε, άν θέλης, φίλε, 
Τ' άνεκλάλητα νά ϊδής.

Δ. Α. Μ. Χαρικλής.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΑΝΑΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ.

Τδ νέον έτος ϊδου προβαίνει· 
Τ άλλο παρήλθεν ώς τά πολλά 

“Άγονον ολως άπδ καλά, 
Ή δ’ άνθρωπότης οπίσω μένει.

"Ω! οί διδάκται άν άνταλλάξοεν 
διδασκαλίαν τήν σφαλεράν 
Και μάς διδάξουν τήν καθαράν, 
Ώς φωτοδόται νύν θ’αναλάμβανε.

Τότε κι’ ό Μέντωρ χρυσοΐς μεγάλοι} 
Γράμμασι γράφων θέλει φωνεΐ: 
Χαίρετε, άνδρες, θειοι φανοί!
Άθάνατ ύμεϊς εΐσθ’ έν τοΐς άλλοις.

Ανάγκη εΐνε ό τών λογιών 
Θίασος άπας ίνα μνησθή 
Γραφής τής θείας και σοφισθη 
Κ’ ήμάς εϊσάξη εις φώς τδ θειον.

’Αδελφοί,
Βλέπετε μή τις υμάς έσται ό συλαγωγών διά της ΦΙΛΟΣΟ

ΦΙΑΣ καί ΚΕΝΗΣ ΑΠ ΑΤΗΣ, κατά την παράδοσιν τών άνθρώπων, 
κατά τά στοιχεία τοΰ κόσμου καί οΰ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ.

(Παυλ. Κολοσ. Β’. 8).

Έκτου άνωτέρω χωρίου του άποστ. Παύλου δχι μόνον οί δι- 
δάκται της άνθρωπότητος άλλά καί αυτοί οί κοινοί τών άνθώ- 
πων εινε εύκολο·/ νά κατανοήσωσιν ότι ή κατά Χριστόν διδα
σκαλία εινε ή μόνη, δι’ ής δύναται ή άνθρωπότης νά ένστερνισθή 
τάς θείας ιδιότητας, την άγαθότητα, την δικαιοσύνην, τήν εύσπλαγ- 
χνίαν κ.λ.π. συμφώνως προς τδν προορισμόν, δι' ον καί έδημιουρ- 
γήθη.

Καί άν τινες άδυνατοΰσιν άχρι τοΰ νυν νά νοήσωσιν δτι ο άν
θρωπος εινε ό μόνος βασιλεύς της γης, χάριν τοΰ οποίου τοσαΰτα 
έδημιουργήθησαν, δι’ ού καί μόνου ή θεία έκφανσις έκφαντορικώ- 
τερον καί ευχερέστερου έκτελεσθήσεται, ώς άνωθεν άπ’ αιώνων 
προδιετυτώθη—άδύνατον όμως είνε, βλέποντεςτά πάντα διά της 
προόδου εϊς τά κρείττω προβαίνοντα, νά μή κατανοώσιν δτι πρδ 
πάντων μάλιστα τδ άνθρώπινον γένος, ώς τδ ύψηλότερον καί τελε- 

σφορώτερον τοΰ παντδς δν, ώφειλε νά ποιήση τήν φύσει απαραί
τητον αύτοΰ πρόοδον. Άδύνατον, λέγι. . ε·νε οί το’.οϋτοι, έξ αύτώ'*  
τών πραγμάτων καί γεγονότων δδτ,γ: . ■ οί τεκαι διδασκόμενοι,νά 
αγνοώσιν εισέτι ότι τδ ον εκείνο i-.εγ ~:ζ τού είναι τδν κόσμον 
προητβιμάσθη προς σωτηρίαν τοΰ ανθρωπίνου γένους καί διά το- 
σούτων προφητών προεκηρύχθη, ώς καί ύπδ πάντων τών έθνών 
υπο διαφόρους τύπους έδοξάσθη, ούσα αυτή ή αύτοσοφία, έπέφανε 
πρδ 19 περίπου αιώνων έπι τοΰ ήμετέρου πλανήτου ύπδ τδ δνομα 
ιησούς Χριστός καί έπεριπάτη ’εν έπί τής γής ώς άνθρωπος καί 
ώς τύπος και υπογραμμ.δς έν τη έσχατη ταπεινώσει πρδς παρα
δειγματισμόν ήμών διεβίωσε, διά δέ της έαυτοΰ θυσίας τήν υλι
κήν αύταπάρνησιν πρδς πάντας παραδειγματικούς έδίδαξε καί τήν 
παντοδύναμον αΰτοΰ διδασκαλίαν διά -οΰ Ευαγγελίου έϊωρήσατο, 
δι ής ή ανθρώπινος πρόοδος έκ τής ύλικής καταστάσεως πρδς τήν 
πνευματικήν ψηλαφητή άποκαθίσταται έν ήμϊν διά τής ζωοποιού τοΰ 
σωματος και αίματος αΰτοΰ βρώσεως (*),  ήν έπί μόνω τω σκοπώ τού— 
τω έοωρήσατο πρδς πάσαν τήν άνθρωπότητα, διότι καί αυτά τά 
8ετή μ.αθητάρια, πληροφορούμενα διά τής άναγ/ώσεως τήν τοσούτων 

βαρβάρων έθνών έκχριστιάνισιν, τήν υψηλήν ταύτην άλήθειαν ώς 
πάγκοινο·/ καί ολως άναμφισβήτητον πιστεύουσι και κηρύττουσιν.

*) Περί τούτων άνάγνωθ·. Γεννάδιον τδν Σχολάριον, Μέντορος 
τομ. Β'. σελ. 215.

Ούδείς οθεν τών άνθρώπων πρέπει ν’ άγνοή οτι ό Σωτήρ ούτος 
τής άνθρωπότητος έλθών έπί τής γής ένα μόνον νόμον έθετο εϊς 
τήν άνθρωπότητα: τήν πρδς τδν Θεόν καί τδν πλησίον άγάπην, 
εν ή ή ίσότης, ή άδελφότης καί ή ένότης πάντων έστί, καί δι’ ής 
πάσα θεία τε καί άνθρώ πινος δικαιοσύνη πληροΰται. Όποια παντο
δυναμία τοΰ νόμου τούτου! τδ δέ πάντων θαυμαστότερον είνε οτι 
ό νόμος ούτος εις μέν τούς χριστιανιζομένους είνε νόμος, εις δέ 
τούς χριστιανισθέντας άμα μεταποιείται εϊς Καθήκον. Όποια ά- 
πλοποίησις πραγμάτων! οποία παντοδυναμία νόμου, ούχί νόμου 
άλλά καθήκοντος έν'ος έκάστου τών άνθρώπων!

’Ώ! κατά πόσον δέν ήθελον ευεργετήσει πάσαν τήν ανθρωπό
τητα οί πατέρες τών έθνών καί πρδ πάντων οί τοΰ έθνους ήμών, 
άν διά τής Γραφής ήθελον εϊσέλθει εϊς τδ καθήκον αύτών καί 
παραδειγματικώς διδάξει αύτήν εις τούς λαούς ; όποιαν έποχήν 
δέν ήθελον έγκαινιάσει κατά τδ έτος τοΰτο τδ 1872; Τδ καθ’ή
μάς γινώσκοντες οτι, άμα πεσών τις, τήν έαυτοΰ έγερσιν παντί 
σθένεί επιζητεί καί βαθμηδόν διαφόρους σταθμούς ποιεί, ά- 
χρις ου εις τδ άρχάίον αΰτοΰ σημεϊον φθάση, φρονούμε·/ δτι άμα 
τη πτώσει τών προπατόρων ήμών, τοΰ Άδάμ καί τής Εϋας, ήρ- 
ςατο ή άνθρωπότης διά διαφόρων παρά Θεοΰ εκλεκτών πνευμά
των τήν κατά τής ύλης τοΰ πνεύματος έπανάστασιν, έπιδιώκουσα 
τήν έαυτής άνέγερσιν καί δτι Α'. σταθμόν έπί τής έποχής τοΰ ’Α
βραάμ έποίησε, Β'. έπι Μωσέως καί Γ'. έπί τής έπί γής έμφανί- 
σεως τοΰ Σωτήρος, ου τήν διδασκαλίαν (ήν έπί τοσοΰτον συστήνο- 
μεν) μή άκολουθήσασα άκριβώς, οικτρώς έπαλινωδησεν.

Άλλά νΰν, δτε τά γεγονότα άφ’ έαυτών κράζουσι καί πάντες 
λαοί πρδς έν κέντρον άτενίζουσιν, έάν τής φωνής τοΰ Ευαγγελίου 
πράγματι άκούσωσιν οί άρμόϊιοι, έν ώ μόνω έστι.ν ή ένότης, καί δι- 

δάξωσιν ο'ύτω τούς άνθρώπους, κατά πόσον δέν εΐμεθα βέβαιοι 

(άφοΰ τό σχέδιον της σωτηρίας ήμών έπί τοσοΰτον ύπδ πάντων 
τών άνθρωπίνων συστημάτων μυριοτρόπως έβασανίσθη καί πάντων 
θριαμβευτικώς κατίσχυσεν) δτι μεγίστη πασών τών έποχών εποχή 
ίσεται τδ έτος τοΰτο; ώ! τη αλήθεια άναλογιζόμενος τδ τοιοΰ- 
τον καί ολως άπδ χαράν σκιρτών, τήν άπώλειαν τοΰ έμοΰ λο
γικού κινδυνεύω. Τί δέν θέλει λέγει ή ιστορία τοϊς μεταγενε- 
στέροις ; βεβαίως θέλει φωνέϊ δτι κατά τδ έτος 1872 ύπήρξαν 
άθάνατοι έν θνητοϊς διδάσκαλοι, οΐτινες πράγματι ώδήγησαν τήν 
άνθρωπότητα εις τδν προορισμόν αύτής, διαβιβάσαντες ταύτην έκ 
της ύλικότητος πρδς τήν πνευματικότητα.

Τήν περί τοΰ θέματος τούτου ιδέαν ήμών και έν αΰτω τω προ
λέγω ώς καί έν σελ. 25. 81 κα! 123 τοΰ Α'. τομ. καί εις διάφορα άλ
λα μέρη τοΰ Μέντορος βλέποντες έκφραζομένην, ήλπίζαμεν δτι ήθε
λον ρίψει οί αρμόδιοι τής έποχής ήμών έν βλέμμα έπ’ αύτών τουλάχι
στον πρδς συζήτησιν τής μεγάλης ταύ-ης αλήθειας, ήν πρδ παντδς 
άλλου καί ό Μέντωρ επιδιώκει. Άλλά μετά μεγίστης λύπης τδ 
λέγομεν ότι έλαλήθησαν εις ώτα μή άκουόντων! δι’δ κατά καθήκον 
έπί τδ σαφέστερον πρδς τδν σκοπόν τούτον έπανερχόμενοι σήμερον 
ελπίζομε·/ καί εύχόμεθα άπδ καρδίας ΐνα εύτυχέστεροι εύρεθώμεν 
πρδς τούτο κατά τδ άρξάμενον τοΰτο έτος, δπερ έπευχόμεθα υγιεινόν 
καί πανεύδαιμον πρδς πάσαν τήν άνθρωπότητα.

ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΘΕΙΑΣ.

Όταν αί φυσικά! καί ψυχικά! ιδιότητες, διαθέσεις, κράσεις καί 
κλίσεις δύο τινών υποκειμένων ώσιν δμοιαι, ή μεταξύ των άμοι— 
βαιότης αύτη συμπάθεια καλείται, καί τδ ομοιότροπο·/ τών χαρα
κτήρων και αισθημάτων κάμνει άμφότερα νά ήδύνωνται καί νά 

καταθέλγωνται έν τη οικειότητι άλλήλων.
Άλλ’ έκ τούτου δέν προέρχεται αρα, ώς έν παρόδω ε’.πεϊν, καί 

τδ πρώτιστον, καί περ ούχί τδ μόνον, έλατήριον τοΰ έρωτος; Τίς 
έρών δς ούκ ήσθάνθη διά τδ άντικείμενον τοΰ πάθους του διάπυ
ρου καί μυστηριώδη πόθον, έν τή καρδία αύτοΰ διεγειρόμενον, 
άλλόκοτον, άκατανόητον, παράδοξον και εις αύτδν άκόμη τδν 
"ίδιον; Άγνοών δέ παντάπασι τδ αίτιον, ούδόλως δύναται νά εκ- 
φράση αύτό, καθάπερ ούδ’ ή άμπελίς, άν φωνήν έναρθρον κατει- 
χεν, ουδόλως ήθελε δυνηθή νά εϊπη διατί περί έήν πτελέαν πε
ριπλέκεται, ούδ’ δ μαγνήτης ΐνατί κέκτηται τήν ιδιότητα τοΰ ελ- 

κειν τδν σίδηρον.
Οΰτω δή και δτε δύο ψυχαί συγκοινωνοΰσιν έν συμπάθεια, 

όποια και όπόση μακαριστής 1 Όπότε μυστική τις έλξις, ώσάν τις 
δύναμις πρσσελκύουσα, συναλλήλως τάς συνδέει, άι καροίαι αύ
τών τονίζονται έπί τήν ήδυτάτην τών άρμονιών. ΊΙ φύσις παρου
σιάζει τά αυτά πρδς άμφοτέρας θέλγητρα. Τδ κυανοΰν κα! καθα
ρόν χρώμα τών ουρανών, ή βαλσαμική εύωδία τών ανθών, ή τών 
φυτών θάλλουσα. μορφή, ή ποικίλη καί τερπ>>ή δψις τών έςοχών, 
ή άργυρόλευκος λάμπουσα σελήνη, ή πρδς τά θεϊα ύψωσις τοΰ 
νοός, τδ ιδανικόν κάλλος, ή τάξις, ή άγαθότης, ή άρετή — τά 
πάντα συγκινοΰσιν έξίσου άμφοτέρας. Όπόσον ήδιστον αύταις τδ 

έκφράζειν, τδ άναπτύσσειν τούς άθώουςτων λογισμούς, καί όπό
σον εύάρεστον τδ άνευρίσκειν δι’ έκαστον αίσθημα ταχεϊαν καί άμοι- 
βαίαν άνταπόδοσιν έν τη καρδία αύτών ! Ούδέ εις μέγας διαλο
γισμός, ούδεμία ώραία άντίληψις, ούδεμία χαρίεσσα έλπίς ούδ’ 
εύγενής τις πράξις ιδία έκατέρα αύτών,άλλά πάντων τούτων έν κοι- 
νω μετέχουσι. Πάσα δέ παραφωνία τής μιάς εις άρμοδίαν μετα
τρέπεται συμφωνίαν ΰπδ τής συμπάθειας τής έτέρας.

Πρδς δέ τούτοις άξιον σημειώσεως δτι αί αισθήσεις παρατεί- 
νονται σφόδρα διά τής συμπάθειας ή μάλλον δι’ έν’ος άποτελέ- 
σματος αύτής, ήτοι τοΰ, πόθου τοΰ νά εΐμεθα πάντοτε μετ’ έκεί- 
νων ούς περ άγαπώμεν. Ό νοΰς αισθάνεται έντύπι»σιν ύφ’έτέρου 
νοός δι’ αύτών μόνων τών αισθήσεων. Τής δ’ αίσθήσεως ά'ρα δυ- 
ναμένης ΰπερπηδήσαι τάς άποστάσεις, ούδεμία άπόστασις παρεμ
βάλλει φραγμόν εις τήν έπέκτασιν τής όδοΰ τής συμπάθειας. Ούτω 
λοιπόν ή φωνή τοΰ έραστοΰ μακρόθεν άκουομένη τοσαύτην προ
ξενεί συγκίνησιν, όσην καί δτε ψιθυρίζει μετά στεναγμοΰ εις τδ 
Ους τής έρωμένης, καί ή μορφή δ’ αΰτοΰ άφ’ υψηλής θεωρούμενη 
σκοπιάς διεγείρει αίσθημα ούτως ισχυρόν ώς δτε έγγύθεν αύτής 
ΐσταται. Όθεν λίαν έναργώς παρατηρούμε·/ ένταΰθα δτι δσον πορ- 
ρωτάτω ή δρασις δύναται νά εισδύση ή ή φωνή νά άκουσθή, 
τοσούτω και τά άντικείμενα έπιδρώσιν εϊς ήμάς. Αίσθανόμεθα 
τήν έπιρροήν τής σελήνης, καί τοι χιλιάδας έπ! χιλιάδων μι
λιών άπεχούσης, καί τήν τών άστέρων, καί τοι μακράν άφ’ ήμών 
εκατομμύρια έπί έκατομμυρίων μιλιών εις τδ άχανές τοΰ δια
στήματος περιπολουμένων. Ή συμπάθεια προξενεί έντασιν δια
νοητικής ένεργείας καί ίκανώς μεγεθύνει τήν δύναμιν αύτής πρδς 
τδ προσεγγίζει·/ καί τά άπώτατα άντικείμενα ένώπιον ήμών. ’Οξύ
νει δέ τάς αισθήσεις κατά τδν αύτδν τρόπον και τδν αύτδν βαθ
μόν, ώσπερ βλέπομεν αύτάς δξυνομένας ύπδ τής συνήθειας ή τής 
έοεθίσεως. Τδ ους συζύγου άνησύχως περιμενούσης άντιλαμβά- 
νεται τοΰ ήχου τών βημάτων τοΰ άνδρός της, έν ω ύπδ τών άλ
λων ούδόλως καν άκούεται. Ό άγριος ινδδς άκούει βαδίσματα 
όδοιπορούντων, έν ώ πρδς τδν λευκόν άνθρωπον τά πάντα φαίνον
ται δτι σιγώσιν. Ό έντελώς τής όράσεως άπολαύων, κλείω·/ δ’έ- 
νίοτε τά δμματα αύτοΰ πρδς δοκιμήν, δέν δύναται παντάπασι ν’ ά- 
κούση τούς λεπτούς έκείνους ήχους καί τά έλαφρά κινήματα 
άπερ δ τυφλός. ’Άπειρα δέ περί τούτων έχομε·/ παραδείγματα.

Άλλ’ ΐνα οί άνθρωποι συμπαθώσιν άλλήλοις οφείλουν νά έ- 
χωσι και κοινά τά αισθήματα. Ούδεμία συμπάθεια ένεστι μεταξύ 
δειλού και ανδρείου, καθότι ούδέν κοινόν έν τω νω άμφοτέρων αύ
τών. Καθώς λοιπόν συναρμόζονται τά μουσικά όργανα χάριν με
λωδικής αρμονίας, ούτω καί οί άνθρωποι οφείλουν να ευρεθώσι 
τής αύτής άκριβώς όμοιότητος διαθέσεων, δπως αί ψυχαί αύτών 
καθόλου συμφωνώσιν ώς πρδς τήν συμπάθειαν. Καίτοι δ’ δ χρόνος 
δύναται νά μαράνη τδ φίλτρο·/ τής άγάπης καί ή δυστυχία νά 
καταβάλη ή ή κακία ν’ άμαυρώση τάς καρδίας, ή συμπαθητική 
δμως συ-ρκίνησις έπιζή κα! προσέτι ώραιοτέρα άναδείκνυται έξ 
αύτών τών ερειπίων τής τρυφερότητες καί τής αρετής. Κα: έν τή 
έρήμω άκόμη ή συμπάθεια καταπραύνει τ’ον σκληροκάρδιον, καί 
ώς ή ράβδος τοΰ Μωΰσέως διασχίζει τδν βράχον ΐνα ρεύσωσι τά 
ύδατα τοΰ αισθήματος.
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Έν τοϊς δεσμωτηρίοις επαρχιών τινων, ένθα οί χρεωφειλέται 
ζαί οί κακούργοι όμοΰ συγκατακλείονται καί ένθα ύπδ τοΰ νόμου 
αναγκάζονται άφ’ εαυτών νά προμηθεύωνται τά πρδς τδ ζήν,παρετη- 
ρήθη ότι οί κακούργοι ουτοι καί έγκληματίαι, καί τοι μικράν μερίδα 
τροφής λαμβάνοντες, μόλις αύτοϊς έξαρκοΰσαν, πολλάκις συμμερί
ζονται αύτήν μετά τών χρεωφειλετών έκείνων,τών έγκαταλελειμ- 
μένων ύπδ τών φίλων καί συγγενών των. Ιδού λοιπόν καί συμπάθεια, 
συμπάθεια τών έν ταϊς φυλακαϊς καί δεσμωτηρίοις, ώθοΰσα τδν ήδη 
άποσκληρυνθέντα φαυλόβιον είς τδ νά συμμερισθή τδ ολίγον του σι
τηρεσίου μετά τοϋ άθώου άλλ’ άτυχους συναιχμαλώτου του.

Έν δέ τω οχλω, ένθα βεβαίως άδύνατον νά διακρίνη τις την 
ταυτότητα τών άτομικών διαθέσεων, άναφαίνεται πολλάκις αίσθη
μά τι κοινδν καί πάνδημον. Τδ δ’· αίσθημα τοΰτο εινε τδ κύριον 
καί άποκλειστικδν δπλον τοΰ ρήτορος, εύχερώς ύπ’ αύτοΰ γινω- 
σκόμενον καί χρησιμοποιούμενου. Ή κυβερνώσα καί διέπουσα τάς 
καρδίας τοΰ πλήθους καί τοΰ λαοΰ συμπάθεια, δπερ αίσθημα κοι- 
νδν καί πάνδημον καλείται, καθίσταται λίαν έναργής καί ορατή, 
φέρ’ ε’.πεϊν, παντί πολιτικό, νομικω, δημαγωγώ, ίεροκήρυκι καί 
οίωδήποτε άνδρί πρδς τδ πλήθος δημηγοροΰντι. Απαντες ουτοι 
γινώσκουσι τάς συμπάθειας τάς συγκινούσας τάς καρδίας καί τάς 
διανοίας τών άνθρώπων, και πρδ πάντων μάλιστα ό ίεροκήρυξ δστις 
άπέναντι αύτοΰ βλέπει ακροατήριου λίαν προσεκτικόν καί πειθή
νιου. Δέν άγνοεϊ ούτος δτι απαντες πιστεύομεν ή τούλάχιστον δτι 

χρεωστοΰμεν νά πιστεύωμεν είς ένα Θεόν πολυέλαιον καί πολυ- 
εύσπλαγχνον, καί δτι μετά θάνατον έσεται ήμέρα κρίσεως κα 
άνταποδόσεως καί αδης καί παράδεισος.’Ιδού τρανόν παράδειγμα:

Ό διάσημος ά'γγλος ίεροκήρυς ’Ιωάννης Wesley, 5 καί ιδρυ
τής τής αίρέσεως τών Μίθοδιστων, δστις είς τάς διδαχάς αύ
τοΰ έλάμβανε συνήθως ώς θέμα τά περί τής αιωνίου μακαριότητες 
καί τής αιωνίου κολάσεως, τοσοΰτον ίσχυρώς και έπισταμένως 
ήδύνατο έκάστοτε νάδιεγείρητδ αίσθημα τής συμπάθειας παράτοϊς 
άκροαταϊς, ώστε άπελάμβανεν αληθώς τήν φήμην καί τδν τίτλον 
δεινού έκκλησιαστικοΰ ρήτορος. Εις τούς ιερούς λόγους καί τά 
κηρύγματα αύτοΰ οί μέν έ'τρεμον, άλλοι έπιπτον χαμαί, τινές 
μεγάλας καί γοεράς άνέκραζον φωνάς, καί τινες εϊς είδος τι ά- 
γωνίας παρεδίδοντο. Άναφέρεται δέ καί τδ εξής άνέκδοτον περί 
τών φαινομένων τούτων.

Μαθών τις ές άκοής τά θαυμαστά άποτελέσματα τής ρητορικής 
του οεινοτητος, προσήλθε ποτέ όπως έςελεγξη αύτα ή τουλάχι
στον άφ’ έαυτοΰ παρατηρήση μή τις ύποκρισία και ούχί κοινή 
συμπάθεια προεκάλει τά παράδοξα ταΰτα φυσικά φαινόμενα. Προσ- 
έλαβε δέ μεθ’ έαυτοΰ ώραίαν τινά νεάνισα, ϊνα έπί τοΰ προσώπου 
αύτής ποιήσηται τάς παρατηρήσεις αύτοΰ, πεποιθώς δτι ούδέν τέ
χνασμα έμφωλεύει εις ψυχήν νεάνιδος τοσούτω ώραίας, τοσούτω ά
θώου καί νεαράς, ουδέ δόλος έν τω στόματι αύτής. Οί οφθαλ
μοί αύτής έδείκνυον καθαράν άλήθειαν καί πνεύμα άπηλλαγμένον 
πάσης προσποιήσεως. "Οτε λοιπόν ό ιερός λόγος, ό κατ’ άρχάς 
γαλήνιος καί χαμηλή τή φωνή άπαγγελλόμενος, καθίστατο βαθ
μηδόν μάλλον ζωηρός καί ένεργητικός, έρύθημα συγκινήσεως ά- 
μέσως άνέλαμψεν έπί τών παρειών τής νεάνιδος, ήτις προσκλί- 
χασα τήν κεφαλήν ένητένιζεν άσκαρδαμυκτί τδν ιεροκήρυκα. Ου

τος παρίστανε τάς ζοφεράς σκηνάς τής αιωνίου κολάσεως· λύπη δέ 
μετά δεήσεως έζωγραφεϊτο έν τοϊς βλέμμασιν εκείνης. "Οτε άπε
τείνετο πρδς τήν νεολαίαν, δάκρυον έρρευσεν έκ τών οφθαλμών αύ
τής. Δι’ έντονου εύγλωττίας προσεκάλει καί προέτρεπε τούς νέους 
καί τάς νέας ϊνα τδν βίου των άφιερώσωσι τω ούρανω· τότε τρόμος 
κατέλαβε τά χείλη και τούς μυώνας τοΰ προσώπου αύτής, ή δέ τρυ
φερά χειρ της αύτομάτως καί βιαίως συνεσφίγχθη. Τήν καταδίκην 
άνήγγειλε καί τιμωρίαν τών ούχί έν μετανοία άλλ’ έν τή αμαρτία 
άποθνησκόντων τότε οί οφθαλμοί αύτής ώς άνθρακες έμπυροι έ- 
φλογίσθησαν. καί τδ ήθος τοΰ προσώπου της ήλλοιώθη.—"Οτε 

δ’ έπί τέλους ά ίεροκήρυξ παιραίνων τδν λόγον άνεφώνησεν « Ού- 
τω, ναι ούτως άποθανοΰνται αί ψυχαί τούτων τών αμαρτωλών » 
άνίσταται σπασμωδικώς ή νεανις, οί βραχίονες της πρδς τά άνω 
έκτείνονται ώς ύπδ γαλβανικοΰ ρευστού τιναχθέντες, κραυγή ε
ξέρχεται έκ τοΰ στόματος αύτής και λειποθυμοΰσα καταπίπτει έπί 
τοΰ έδάφους τής έκκλησίας δλως άναίσθητος καί έξησθενημένη.....

Άφ’ ετέρου, καθ’δσον αφορά τήν άντιπάθειαν, τδ αίτιον τοΰ έναν- 
τίου τούτου αισθήματος έστιν δλως άφανές καί άκατάληπτον.

'Ο έν Groningen καθηγητής τής φιλοσοφίας Μαρτίνος Schookius 
ούδόλως ήδύνατο νά ύποφέρη τήν οσμήν τοΰ τυρού χωρίς νά λει- 
ποθυμήση καί ό Μοζάρ περίφημος Γερμανός μελοποιδς τοΰ πα
ρελθόντος αίώνος, ό τδν θαυμασμόν έφελκύσας άπάσης τής Εύρώ
πης, δέν ήδύνατο ν’ άκούση τδν ήχον τής σάλπιγγος. Καί ή μέν 
άντιπάθεια τοΰ Μοζάρ άποδοτέα βεβαίως τή άκοή αύτοΰ εϊθισμένη 
ούση πρδς ήχους αρμονικούς, ήδεϊς καί δμαλούς, άλλ’ ή τοΰSchoo
kius πώς νά έξηγηθή ; Καί αύτδς δ ίδιος τοσοΰτον έςεπλάγη έπί 
τή ίδια αύτοΰ άντιπ αθεΐα ταύτη, ώστε καί συνέταξε πραγματείαν 
έπιγραφομένην λατινιστί « De aversione casei » περί τής πρδς τδν 
τυρόν άντιπαθείας » καί διηγούνται μάλιστα δτι, αναγκαζόμενος 
πολλάκις είς τήν σύνταξιν αύτής ϊνα άναφέρη τήν λέξιν «τυρός», 
κατέφευγεν εις τήν ταμπακοθήκην του ώς άλεξιτήριον τής έπερ- 

χομένης λειποψυχίας του.
Κ αθ’ έκάστην βλέπομεν άντικείμενα άπερ έκ πρώτης δψεως ή 

προσδεχόμεθα ή άποστρεφόμεθα. Πώς δ’ άλλως δυνάμεθα έννοή- 
σαι τδ τοιοΰτον αίσθημα ειμή ώς δν άπστέλεσμα τοΰ άτομικοΰ διορ- 
γανισμοΰ ημών αύτών, χημικήν τινα φερ’ειπεϊν έλξιν ή άπόκρου- 
σιν έν τώ αϊματι, έν τοϊς νεύροις ή έν άλλω τινί ζωϊκω πνεύ- 
ματι τοΰ ήμετέρου σώματος ;

’Ιάκωβος ό Αος βασιλεύς τής ’Αγγλίας άπεστρέφετο τδν χοί
ρον και τήν θεωρίαν γυμνού ξίφους, και ό περίφημος άστρονόμος 
τής Δανιμαρκίας τοΰ ις'. αίώνος Τυχομβράχιος ήσθένει άμα έβλε
πε λαγωόν, ό δέ στρατιωτικός άνήρ Δούξ Δεπερνών έλειποθύμει.

Παραλείποντες πλεϊστα άλλα παραδείγματα άντιπαθείας κατά 
ζώων καί ερπετών, ού μήν άλλά καί άντιπαθείας έθνους πρδς 
έθνος, οικογένειας πρδς οικογένειαν καί άτόμου πρδς άτομον, 
ϊνα μή ύπέρ τδ δέον μηκύνωμεν τήν παρούσαν πραγματείαν, προσ- 
επιλέγομεν δτι ούκ ολίγα τούτων δύνανται ν’ άναχθώσιν εϊς τδ 
περί δεισιδαιμονίας κεφάλαιον, αρχήν λαμβανούσης έκ τής νη
πιόθεν άνατροφής καί ύπδ περιστατικών έγχαραχθέντων άνεςιτήλως 
έν τή μνήμη καί διά βίου έπενεργούντων έν τή καρδία ήμών.

Έμ. Γιαννακόπουλος.

ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ

ΓΑΑΙΑΑΙΟΣ Γαλιλαίον ύπήρξεν ό δημιουργός, ούτως εϊπεϊν, 
τής νεωτέρας Φυσικής, καταλύσας μετά τοΰ συγχρόνου του Βάκω-
νος τδ κράτος τής περιπατητικής σχολής καί άναμορφώσας τήν 
Φυσικήν έπιστήμην διά τών θαυμαστών του άνακαλύψεων.

Έγεννήθη έν Πίση τή 15 Φεβρουάριου 1564 έκ πατρδς έπι- 
σήμου κατά τε τδ γένος καί κατά τήν παιδείαν, παρά τοΰ όποιου 
καί έμυήθη τάς μαθηματικάς έπιστήμας, είς τάς οποίας καί θαυμα-
σίως έπέδωκεν. Έξ αύ
τής τής παιδικής ηλι
κίας του άνέδειξε μεγά- 
λην καί σταθεράν κλί- 
σινπρδς τήν μηχανικήν 
καί έκτακτον παρατη
ρητικόν πνεύμα. Έννε- 
ακαιδεκαετής έτι τήν 
ήλικίαν έπενόησε τήν 
τοΰ έκκρεμοΰς θεωρίαν, 
άφορμηθεις έκτων δο
νήσεων λυχνίας κρεμα- 
μένης άπδ τής δρΟφής 
ναού, βραδύτερον 8έ έ- 
φήρμοσε τοΰτο είς τήν 
καταμέτρησιν τοΰ χρό
νου καί είς κατασκευήν 
ωρολογίων. Ύστερώτε- 
ρον πάλιν, μαθών παρά 
άντλιοποιών δτι τδ ύ
δωρ δέν ύψοΰτο έν τή 
άντλία πλέον τών 32 
ποδών, κατενόησεν έκ 
τούτου το έσφαλμένον 
της τότε έπικρατούσης 
προλήψεως, δτι δήθεν 
ή φύσις άποστρέφεται τδ 
κενόν, καί διέχυσε διά 
τούτου μέγα φώς είς τήν 
Φυσικήν.—-Μετά τοΰτο 
διά πειραμάτων γενο- 
μένων άπδ τοΰ κωδω
νοστασίου τής μητροπό- 
λεως καί ένώπιον πλή
θους θεατών άπέδειξεν 
οτι τδ βάρος ούδαμώς 
έπιταχύνει τήν φοράν 

ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ.

τών πιπτόντων σωμάτων άνεκάλυψε τούς νόμους τής ταχυνομέ- 
νής κινήσεως καί άπέδειξεν δτι τδ τοπικόν διάστημα, τδ ο: 
σώμά τι πίπτον διανύει κατ’ ισα διαστήματα χρόνου, αύξάνει ώς 
οί περιττοί άριθμοί.—Είκοσι καί πέντε έτών τήν ήλικίαν ών δι- 
ωρίσθη καθηγητής τών μαθηματικών έν Πίση. Μετά δύο ή τρία 
όμως έτη ήναγκάσθη χάριν τής ήσοχίας του νά παραιτηθή τής 
καθηγεσίας, ένεκα τής διεγερθείσης κατ’ αύτοΰ καταφοράς ύπδ τών
ζηλωτών δπαδών τής παλαιάς φιλοσοφίας, τής όποιας τάς έλλεί- μόνον διά τδν λόγον δτι άντέβαινε πρδς τήν ρήσιν τής Άγ. Γρά
ψεις καί πλάνας κατεδείκνυε διά συγγραφών τε καί πειραμάτων. * φής, καθ’ ήν ό ’Ιησούς τοΰ Ναυή προσέταξε τδν ήλιον νά σταθή,
Αμέσως δμως σχεδόν διωρίσθη ύπδ τής Ένετικής Γερουσίας κα- ωσάν ή ρήσις αΰτη δέν έπεδέχετο μεταφορικήν έξήγησιν. Ή άνα-

θηγητής τών αύτών επιστημών είς τήν άκαδημίαν τής Παδούης, 
. τόσον δέ έκεϊ διεφημίσθη έν βραχεί χρόνω, ώστε άπειρον πλή

θος άνθρώπων πάσης τάξεως καί άπδ τών άνωτέρων χωρών τής
Εύρώπης συνέτρεχαν δπως άκροασθώσι τάς παραδόσεις του. Έκ 
τών άκροατών του δέ λέγεται δτι ήτο και ό μετέπειτα γενόμενος
βασιλεύς τής Σουηδίας Γουσταΰος Άδόλφος.

Εϊς τδν μέγαν τούτον σοφόν πολλοί άποδίδουσι καί τήν έφεύ- 
ρεσιν τοΰ θερμομέτρου· άλλοι δμως άρνοΰνται τοΰτο. ’Αναμφισβή
τητου έν τούτοις είνε δτι αύτδς έξέτεινε τήν χρήσιν τοΰ ύπδ Με- 
τίου έφευρεθέντος τω 1609 τηλεσκοπίου, έφαρμόσας αύτδ είς πα-

ρατήρησιν τών ούρα- 
νίων σωμάτων διά τοΰ 
μέσου δέ τούτου έκαμε 
σημαντικωτάτας έν τω 
ούρανω άνακαλύψεις. 
Άπδ τοΰ 1610 άνεκά- 
λυψε τάς έν τω δίσκω 
τοΰ ήλιου καί τής σε
λήνης σκιώδεις κηλί- 
δας, είδε τδν άριθμδν 
τών άπλανών άστέρων 
έπ’ άπειρον αύξάνοντα 
και έν μόνω τω άστε- 
ρισμω τοΰ Όρίωνος ά- 
νεκάλυψεν ύπέρ τούς 
500 νέους άστέρας·διε- 
νόησε δέ δτι καί δ Γα
λαξίας λεγόμενος κύ
κλος δυνατόν νά άπο- 
συντεθή είς πλείονας 
άστερισμούς διά τηλε
σκοπίου ίσχυροτέρου.— 
Τω 1611 άπήλθεν είς 
Ρώμην, έξετέλεσε δέ 
αύτόθι έπί παρουσία τοΰ 
καρδιναλίου Βαρδίνη καί 
άλλων άρχιερέων διά
φορα άστρονομικά πει
ράματα, παρετήρησετάς 
νεφελοειδείς λευκότη
τας καί τούς τέσσαρας 
δορυφόρους τοΰ Διός, 
τούς όποιους και ώνό- 
μασε τδ πρώτον άΰΊε · 
ραςτώΐ’ MeSixmv, πρδς 
τιμήν τοΰ ήγεμονιχοΰ 
τούτου καί φιλομούσου 

οϊκου. Άνακαλύψας δέ διά τού τηλεσκοπίου του τάς έναλλάξ φω
τεινάς καί σκιώδεις φάσεις τής Αφροδίτης καί τοΰ Άρεως, έπεί-
σθη διά της όφθαλμοφανοΰς ταύτης άποδείξεως περί τής όρθό- 
τητος τοΰ κοπερνίκειου άστρονομικοΰ συστήματος καί έκηρύχθη 
θερμότατος αύτοΰ ύπέρμάχος, παρ’ δλην τήν τών κληρικών κα
ταφοράν κατά τοΰ λελογισμένου τούτου συστήματος, τδ όποιον έν 
τή άτόπω δεισιδαιμονία των έσυκοφάντουν ώς άντιθρησκευτικόν, 
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κάλυψις αυτή τοΰ Γαλιλαίου συνέτεινε πολύ είς διάδοσιν τοΰ νέου 
αστρονομικού συστήματος, καθότι δι’ αύτής κατέστη πλέον Αναν- . 
τίρρητος ή περί τον ήλιον κίνησις τών πλανητών έκείνων καί δ 
παρά τοΰ κεντρικού τούτου άστέρος φωτισμός αύτών.

Αί ανακαλύψεις αύται καί πολλαί έτι ά'λλαι ύπερεδόξασαν 
τδν Γαλιλαίον καί κατέστησαν έξάκουστον τδ όνομά του είς πάντα 
τδν πεπολιτισμένον κόσμον.— Μετά τινων δέ μηνών έν Ρώμη δι
ατριβήν, ό ευκλεής σοφός μετέδη είς Φλωρεντίαν προσκληθείς 
ύπδ τοΰ μεγάλου δουκδς τής Τοσκάνης, Κώμου τοΰ Β'. ’Εκεί δέ 
έδημοσίευσε τω 1613 τδν «Περί τών έν τοΐς ρευστοίς κινουμέ- 
νων καί επιπλεόντων σωμάτων» λόγον του, διά τοΰ όποιου Απε- 
δείκνυε τήν περιοδικήν κίνησιν τών δορυφόρων τοΰ Διός. Μικρόν 
μετά τοΰτο έδημοσίευσε δευτέραν έκδοσιν τοΰ λόγου τούτου έν τη 
όποια συνεξέθετο καί τήν γνώμην του περί τής θέσεως, τής φύ- 
σεως καί τής κινήσεως τών έν τώ δίσκω τοΰ ήλιου παρατηρου- 
μένων κηλίδων. Ή έκ τών λαμπρών τούτων ανακαλύψεων δόξα 
καί ή μεγίστη εύνοια, διά τής οποίας έτίμα αύτδν δ προρρηθείς 
δουξ Κώμος, παρώξυναν κατ’ αύτοΰ τον φθόνον τών σοφιστών τής 
έποχής έκείνης, οιτινες, συμμάχους παραλαβόντες καί τούς έξ Α
μάθειας ή έκ παρανενοημένης εύσεβείας κινουμένους κληρικούς, 
έπετέθησαν έμπαθέστατα κατά τοΰ διασήμου Ανδρός- προ πάντων 
δέ τών άλλων λυσσωδώς κατεφέρθησαν κατ’ αύτοΰ οί δομινικανοί 
μοναχοί, διά τε συγγραφών· έν τάίς δποίαις άνθημιλλάτο δ φθό
νος πρ’ος τήν αμάθειαν, καί διά λόγων Απ’ ά'μβωνος. Τοσούτω 
δε τδ πάθος έτύφλονε τούς αγαθούς εκείνους συγγραφείς καί ρή
τορας, ώστε τώ 1614 έκήρυξαν παρρησία ώς αιρέσεις θεοστυ- 
γείς όχι μόνον τήν περί κινήσεως τής γής γνώμην τοΰ φιλοσό
φου, άλλά καί αύτάς τάς οφθαλμοφανείς καί ψηλαφητάς, ούτως 
είπειν, ανακαλύψεις τών νέων πλανητών, τάς όποιας έκαμεν. «"Οτι 
ή κατά φαντασίαν αύτη Ανακάλυψις, έλεγε πολυμαθής τις Νεα- 
πολίτης κληρικός, αντιβαίνει αντίκρυ πρδς τδ θεόπνευστου βι
βλίου τής Άποκαλύψεως τοΰ αγίου Ίωάννου τοΰ Θεολόγου, είνε 
κατάδηλον· επειδή ό αληθής Αριθμός τών αστέρων παρίσταται έν 
τω ίερω έκείνω βιβλίω διά τής έπταφώτου λυχνίας (1), τήν 
όποιαν δ Ιερός εύαγγελίστής περιγράφει» κτλ. Τοιαΰτα ήσαν τά 
πρδς ανατροπήν τών Ανακαλύψεων καί γνωμών τοΰ σοφοΰ άνδρός 
έπιχειρήματα τών έχθρών του, μέχρι τοΰ γελοίου παρεξηγούντων 
τάς θείας γραφάς πρδς έπιτυχίαν τοΰ σκοπού των.— Τώ 1615, 
έτερος δομινικανός μοναχός, έκ Φλωρεντίας, πάτερ Κατσίνης 
ονόματι, λαβών ώς προοίμιο·? τοΰ λόγου του τήν πρδς τούς ’Απο
στόλους έρώτησιν τών δύο Αγγέλων κατά τήν άνάληψιν τοΰ Κυ
ρίου, «’Άνδρες ΓαΜ.αΙοι τί εστήκατε έμβλέποντες είς τδν ού- 

ρανόν; (Viri Galilaii, quid stalls aspicientes in ceelurn?) έπετέθη 
σφοδρώς άπ’ άμβωνος έν πλήρει έκκλησία κατά τοΰ Ανδρος καί 
διά λόγου σχοινοτενούς, παρέστησεν εις τούς άκροατάς του αύ-

(1) Γνωστόν δτι οί αρχαίοι έγνώριζον 7 μόνους πλανήτας, συμ- 
περιλαμβανομένης καί τής σελήνης, τούς διά γυμνών οφθαλμών 
δρώμενους· άπδ της άνακαλύψεως τοΰ τηλεσκοπίου μέχρι τοΰ έτους 
1858 Ανεκαλύφθησαν 47 νέοι πλανήται καί δορυφόροι, καθόσον 
δέ τά οπτικά όργανα τελειοποιούνται, αύξάνει καί δ άριθμδς τών 
άνακαλυπτομένων πλανητών οί πλανήται δέ ουτοι φαίνεται δτι 
είνε παρά πολλοί, διότι κατ’ έτος Ανακαλύπτονται περί τούς 4 ή 5. 

τόν τε καί πάντας τούς περί τήν Αστρονομίαν Ασχολουμένους ώς: 
αιρετικούς καί άθέους. 'Ο Γαλιλαίος παρεπονέθη περί τούτου πρδς 
τδν γενικόν καθηγούμενον τοΰ τάγματος τών Δομινικανών, Λου
δοβίκον Μαράφην, ά'νδρα έλλόγιμον ουτος δέ τώ άπεκρίθη, « δτι 
έλυπεϊτο μέν διά τδ σκάνδαλον τδ προξενηθέν ύπδ κληρικού τοΰ 
τάγματός του, ούδέν δμως ήδύνατο νά άντιπράξη είς τάς κτη
νώδεις ανοησίας (bestialita) τάς δποίας έπραττον ή ήδύναντο νά 
πράξωσι 30 ή 40 χιλ. μοναχών, έκ τών όποιων συνέκειτο τ’ο 
τάγμα του. » Πρδς τούτοις καί ό Καρδινάλιος Βελλαρμϊνος διε- 
κήρυξε τδ σύστημα τοΰ Γαλιλαίου αιρετικόν. Ό Γαλιλαίος ά- 
πηύθυνε τότε πρδς τήν μεγάλην δούκισσαν της Τοσκάνης έπιστο- 
λήν, δι’ ής έζήτει νά απόδειξη διά πλείστων χωρίων, έκ τών συγ

γραμμάτων τών άγιων πατέρα» ληφθέντων, δτι εινε συγχωρημέ- 
νον έπί ζητημάτων, καθαρώς φυσικών καί μαθηματικών, νά ύπεκ- 
κλίνη τις τής αύθεντίας τών Θείων Γραφών. Εϊς ύπεράσπισιν αύ
τοΰ έξήλθον πολλοί φίλοι του καί λόγιοι άνδρες, μεταξύ δ’ αύ- . 
τών καί τρείς κληρικοί, ό Καστέλλης, ό Φωσκαρίνης καί ό Καμ- 
πανέλλας· ούχ ήττον δμως ήναγκάσθη νά άπέλθη είς Ρώμην δ
πως Απολογηθή ένώπιον τών έκκλησιαστικών άρχών. Ό δούξ 
Κώμος, δστις πάντοτε ηύνόει καί έπροστάτευεν αύτόν, έγραψε πρδς 
τδν παρά τώ πάπα άντιπρόσωπον αύτοΰ νά παραχωρήση είς τδν 
Γαλιλαίον τδ έν τη πόλει ταύτη Μέγαρον τών Μεδίκων έσύστησε 
δέ αύτδν θερμώς καί πρδς τδν φίλον του Καρδινάλιον Μόντε.— 
Ό τότε πάπας Παύλος δ Ε'. ύπεδέξατο τδν ά'νδρα άξίως τής 
παιδείας του μετά πάσης τιμής καί περιποιήσεως, είπε δέ είς 
αύτόν δτι ήδύνατο μέν έλευθέρως καί άκινδύνως νά δοξάζη δτι 
ή ,ή κινείται, ώφειλεν δμως νά πραγματεύηται τδ ζήτημα τοΰτο 
ώς άπλοΰν μαθηματικόν άντικείμενον. Ή άπαίτησις τοΰ πάπα, 
λαμβανομένων ύπ’ δψιν τών καιρών καί τών τότε έπικρατουσών 
ιδεών, ήτο τώ δντι λίαν μετριοπαθής και έμφρονεστάτη· δ Γαλι
λαίος δμως, μή εύχαριστηθείς έκ τούτου, ήξίου νά πείση τ’ον πά
παν καί τδ Τερ. Δικαστήριο·? νά άποφανθώσιν δτι τδ σύστημα τοΰ 
Κοπερνίκου ούδαμώς άντέβαινε πρδς τδ δφειλόμενον εϊς τάς αγίας 
Γραφάς σέβας. "Οθεν τή 5 Μαρτίου 1619 τδ Ιερόν Δικαστή
ριο·? έξέδωκεν Απόφασιν διά τής δποίας, καί περ μή άναφέρον 
δνομαστί τδν Γαλιλαίον, κατεδίκαζεν ώς άπεναντιούμενα είς τάς 
αγίας Γραφάς τό τε σύστημα τοΰ Κοπερνίκου και τά συγγράμ
ματα τών 'υπερασπιστών του. Τότε δ δούξ τής Τοσκάνης, δπως 
προλάβη καί άποτρέψη άπδ τοΰ εύνοουμένου του ένδεχόμενόν τι 
άπευκτέον, άνεκάλεσεν αύτδν τάχιστα είς Φλωρεντίαν. Άνεχώ- 
ρησεν δθεν έκ Ρώμης περί άρχάς ’Ιουνίου, άφοΰ έλαβε, ζητήσας 
παρά τοΰ Καρδιναλίου καί Καγγελαρίου Βελλαρμίνου, έγγραφον 
πιστοποιητικό·?, χρονολογίαν φέρον 26 Μαΐου 1616, διαψεΰδον τήν 
διαδοθεϊσαν φήμην, δτι δ Γαλιλαίος κατεδικάσθη νά άποκηρύξη 
τάς Αστρονομικάς γνώμας του καί νά ύποστή κανόνα μετάνοιας’ 
συγχρόνως δμως διεκηρύττετο έν τωαύτω έγγράφω δτι τώάπηγο- 
ρεύετο εις τδ εξής τδ νά ύπερασπίζηται καί έπιστηριΤη τδ κοπερ- 
νίκειον σύστημα.

Έπανελθών εϊς Φλωρεντίαν δ Γαλιλαίος έζησεν έπί τινα χρό
νον ήσύχως καί άπερισπάστως, Ασχολούμενος εις τάς μελέτας καί 
παρατηρήσεις του. Ή ήφυχία του δμως αύτη διεταράχθη πάλι»

μετ’ δλίγον, ώς έκ τών έμφανισθέντων τώ 1618 τριών κομητών 
διότι ’Ιησουίτης τις μοναχός, πάτερ Γράσσης τδ δνομα, θελήσας 
■νά γράψη περί τοΰ Αντικειμένου τούτου καί άνασκευασθείς ύπό 
τίνος τών μαθητών τοΰ Γαλιλαίου, τά έβαλε μέ τδν διδάσκαλον 

ίσιαί έπετέθη κατ’ αύτοΰ διά συγγράμματος του, Πλάστιγξ ’Αστρο
νομική έπιγραφομένου. Ό Γαλιλαίος άπήντησεν είς τάς προσβολάς 

τοΰ μοναχού διά διατριβής, ήτις θεωρείται δικαίως ώς Αριστούρ
γημα εύφραδείας καί κρίσεως, καί κατέδειξε γελοίον τδν Αντί
παλόν του· έκ τούτου δμως παρώξυνε καθ’ εαυτού τήν Απέχθειαν 
τών Ιησουιτών. Περί τδν αύτδν χρόνον συνέγραφε τδ περιφημό
τατο·? πάντων τών συγγραμμάτων του, ήτοι τούς Περί πτολεμαϊ- 
κοΰ και κοπερνίκειου συστήματος διαλόγους, έν οις εισάγει τρία

I πρόσωπα, τών όποιων τδ μέν ύπερασπίζεται τδ κοπερνίκειον, τδ 

δέ έπιστηρίζει τδ πτολεμαϊκόν, καί τδ τρίτον σταθμίζει τούς λό
γους τών δύο Αντιπάλων Αν δέ καί ούδεμίαν έκφέρει γνώμην δρι- 
στικήν καί ούτω τδ ζήτημα μένει κατ’ έπιφάνειαν προβληματικόν, 
Αδύνατον δμως είνε ώς έκ τής ύπεροχής τών έπιχειρημάτων τοΰ

I οπαδού τοΰ κοπερνίκειου συστήματος νά μή Αναγνώριση τις τούτου 
τήν ορθότητα. Περαιώσας τδ Αθάνατον τοΰτο σύγγραμμα, έν τώ

< όποίω ·ή γλαφυρότης καί ή Ακρίβεια τοΰ 'ύφους συναμιλλάται με 
τήν δύναμιν καί σαφήνειαν τών ιδεών καί συλλογισμών, δ Γαλι
λαίος μετέβη πάλιν είς Ρώμην καί κατώρθωσε νά λάβη τήν πε

ρί τυπώσεως αύτοΰ άδειαν έδημοσίευσε δέ αύτδ ύπδ τδν τίτλον 
« Διάλογος Γαλιλαίου, ένθα έν τετραημέροις συνδιαλέξεσιν 
εξετάζονται τά δύο κεφαλαιώδη Αστρονομικά συστήματα, ήτοι τ’ο 
πτολεμαϊκόν καί τδ κοπερνίκειο·? » (Dial·,go di Galileo Galilei, 
dove ne Congress! di quattro Giornate si discorre de due mas- 
simi sistemi Plolemaico e Copernicano).T0 σύγγραμμα τοΰτο ένε- 
ποίησε μεγάλην έντύπωσιν καθ’απασαν τήν Εύρώπην, μετεφρά- 
σθη δέ άμα σχεδόν τή έμφανήσει του είς τε τήν λατινικήν καί 
εις πολλάς άλλας εύρωπαϊκάς διαλέκτους. Ό συγγραφεύς διε- 
τείνετο έν αύτω δτι τδ κοπερνίκ. σύστημα δέν ά τέκειτο είς τάς 
Άγ. Γραφάς, δτι δέ άλλαος ήτο έπικίνδυνον νά άφορμάται τις άπδ 

τών χωρίων τών Αγ. Γραφών πρδς έξήγησιν τών φυσικών φαι-
' νομένων, έπειδή διά γεωμετρικών Αποδείξεων καί διά πειραμά

των δυνατόν νά έξελεγχθώσιν Ανακριβή τά περί φυσικών φαινο-
I μένων έκείνα χωρία. ’Εντεύθεν Αφορμήν λαβόντες οί εχθροί του, 

। εύρόντες δέ αύτδν ήδη καί Απροστάτευτο·?, διότι δ δούξ Κώμος ει- 
I χεν άποθάνει, έπετέθησαν σφοδρότατα κατ’ αύτοΰ. *0  τότε πά

πας Ούρβανδς Η', ύπελήπτετο τδν Γαλιλαίον διά τάς γνώσεις 
του, οί έχθροί δμως τούτου παρώξυναν κατ’ αύτοΰ τδν πάπαν, πεί- 
σαντες αύτδν δτι δήθεν ό Γαλιλαίος είσήγαγεν έν τω συγγράμ- 

Β · ματί του αύτδν τδν ίδιον ύπδ τό γελοίο·? πρόσωπο·? τοΰ Σιμπλι- 
κίου (1), προσέθετον δέ είς τοΰτο καί δτι ό συγγραφεύς έξηπά- 
τησε τήν έκκλησία? μή φυλάξας τούς δρους τής περί έκτυπώσεως 
τοΰ βιβλίου του άδείας, άλ,λά προσθέσας πολλά έναντία καί προσ- 

; βλητικά είς τήν θρησκείαν. Ό πάπας τότε διώρισεν έπιτροπήν

I (1) Τδ δνομα Simplicius ερμηνεύεται είς τήν λατινικήν, άφε- 
λης, άπλονς· έννοείται δε δτι δύταται νά έκληφθή καί έπί καλής 
καί έπί κακής σημασίας. 

δπως έξετάση τήν τε διαγωγήν καί τά Συγγράμματα τοΰ Γαλι
λαίου, δστις καί προσεκλ.ήθη νά έλ^θη είς Ρώμην δπως Απολογηθή 
πρδς τάς γενομένας κατ’ αύτοΰ έγκλήσεις. Ήλθε λοιπόν καί πά
λιν δ Γαλιλαίος είς Ρώμην τή 13 ’Ιανουάριου 1633, μετά πο),- 
λάς δέ έξετάσεις καί Ανακρίσεις ύπεχρεώθη τέλος τή 23 ’Ιου
νίου τοΰ αύτοΰ έτους δι’ άποφάσεως τοΰ 'Ιερού δικαστηρίου νά άπο
κηρύξη τά Αστρονομικά δόγματα δσα μέχρι τοΰδε έίχεν ύπερα- 
σπισθή έν τοίς συγγράμμασί του. Ό είς αύτδν έπιβληθείς τύπος 
τής έπιστημονικής έκείνης έξωμοσίας εΐχεν έπί λέξεως ούτω 
«Corde sincero et fide non fieta abjuro, maledico et delestor su
pra distos errores et hoereses»’; ’Ήτοι, ειλικρινεί καρδία καί 
άπλάστω πίστει άποκηρύττω, καταρώμαι καί Αποτροπιάζομαι τάς 
άνω είρημένας πλάνας καί αιρέσεις.» Λέγεται δέ δτι, άφοΰ απήγ
γειλε τον δρκον τούτον, μεταμεληθείς Αμέσως δτι έόωκεν ομο
λογίαν έναντίον τών φρονημάτων του, έκτύπησε διά του ποδδς τδ 
έδαφος καί μετά πείσματος έξεφώνησε τήν παροιμιώδη καταστα- 
σαν έκείνην φράσιν «Ε pur si muove» (Καί δμως κινείται), 
ή γή δηλονότι.

Μετά τήν δίκην ό έν Ρώμη πρέσβυς του Δουκδς τής Τοσκά
νης έγραφε περί τοΰ Γαλιλαίου· «Κατεδικάσθη νά μείνη έν τή φυ
λακή τοΰ 'Ιερού Δικαστηρίου δσον χρόνον ή Α. Άγιότης εύα- 
ρεστηθή νά τδν άφήση, καί τοΰτο, διότι δίίσχυρίσθησαν δτι πα- 
ρέβη τάς πρδς αύτδν δοθείσας διατάξεις πρδ 16 έτών, τοΰ νά μή 
γράψη πλέον τίποτε _περί τής ύποθέσεως ταύτης. Ή είς φυλάκι- 
σιν δμως καταδίκη του μετεβλήθη παρά τής Α. Άγιοτητος είς 
πρόσκαιρο·? καί μέχρι δευτέρας διαταγής περιορισμόν έν τω πα- 
λατίω τοΰ Μ. Δουκδς έν Ρώμη, δπου καί ώδήγησα αύτδν έγώ δ 
'ίδιος τή 27 Ιουνίου.—Επετράπη δέ προσέτι είς αύτδν τδ νά δι- 
ασκεδάζη καί είς τούς κήπους τής Ρώμης, έπί τω δρω δμως νά 
διέρχεται διά τής πόλεως έπί άμάξης ήμικλείστου. »

Άλλά καί αύτοΰ τοΰ Γαλιλαίου σώζεται έπιστολή πρδς φίλον 
του, έν ή διηγείται τά τής δίκης του· έξ αύτής παραθέτομε·? έν- 
ταΰθα τήν έπομένην περικοπήν « Μετά πεντάμηνον, λέγει, δια
τριβήν έν Ρώμη, έπειδή ό λοιμός έμάστιζε τήν Φλωρεντίαν, ώς 
φυλακήν μοι διώρισαν τδ μέγαρον τοΰ άρίστου μου φίλου. τοΰΣεβ. 
Κυρίου Πικκολομίνη, Αρχιεπισκόπου τής Σιέννης. Τόσην δέ ήσυ- 
χίαν άπήλαυσα αύτοΰ, ώστε έπανέλαβον τήν σειράν τών συνήθων 
σπουδών μ,ου καί συνέταξα αποδείξεις πολλών μηχανικών προ
βλημάτων περί τής Αντιστάσεως τών. ύγρών.... Παυσάσης περί 
άρχάς Δεκεμβρίου τής νόσου έν Φλωρεντία (1633), λαβών τήν 
άδειαν, έπανήλθον είς τήν έν Βελβεδέρω οικίαν μου, έκέϊθεν δέ 
είς Άρκέστρι, δπου καί νΰν διατρίβω, άναπνέων Αέρα καθαρόν, 
πλησίον τής φιλτάτης πατρίδος μου.

Έκ τών μαρτυριών τούτων έξάγεται δτι οί σύγχρονοι τοΰ Γα
λιλαίου, Αν ύπήρξαν άδικοι πρδς αύτόν, δέν ύστηρξαν δμως καί 
σκληροί, καθώς πρδς άλλους σοφούς άνδρας οί έκείνων σύγχρονοι

Περί τα τέλη τής ζωής του ό διάσημος ουτος σοφός Απώλεσε 
παντάπασι τήν δρασιν, 75 έτών τήν ήλικίαν ών, ούτω δέ έζησε 
τυφλός μέν, καταγινόμενος δμως άκόμη είς τά έργα του έτη 
τέσσαρα, άπέθανε δέ τή 9 ’Ιανουάριου 1642, ζήσας τά πάντα 
έτη 78 παρά ένα μήνα.

k ί
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ΜΥΘΟΣ.
Ή [χετεμψύχωσις.

Εϊκών πολιτική.

Α'.
Πίθηξ ποτέ άποβιώσας, 
Σ’ τον αδην κάτω οδηγείται, 
Τδν οβολόν του αν πληρώσας . 
Ό μύθος μας δεν διηγείται.

Έκεϊ θερμώς νά τδν άφίση 
Τδν Πλούτωνα καθικετεύει 

“Ινα καί αΐθις άναζήση, 
Ό Πλούτων δέ συγκατανεύει.

Άλλά, διά νά τδν στερήση 
Τών μέσων της κακοτροπίας, 

”θνον ιιορφήν νά τώ γαρίση 
Εσκέφθη, ώς έκ τής όποιας

Βαρύς και οκνηρός νά γίνη 
'Ο τέως ζωηρός και κοΰφος 
*Εμελλεν· οΰτω δ' έν οδύνη 
Νά τιμωρήται ό Ταρτούφος.

Ό Πίθηξ τοΰτο πλήν νοήσας, 
Αστείους μορφασμούς άρχίζει, 

Πάντα τά σχήματα ποιήσας, 
“Οσα ό πίθηξ σννειθίζει.

Γελά δ Πλούτων καί γελώσιν 
“Ολοι συνάμα έν τώ ιγδη.
Άν γέλωτες νά ένωθώσι 
Μέ οίμωγάς ποτέ συνάδει.

Έκ τούτου δέ καμφθείς ό Πλούτων 
Καί μεταμεληθείς, έγκρίνει
Νά δώσ' είς τδν άστεΐον τούτον 
Μορφήν οίαν αυτός προκρίνει.

Είς ψιττακού ώραΐον σώμα 
Ζητεί ό πίθηξ νά είσέλθη, 
Τοιουτοτρόπως είς τδ στόμα 
Επιθυμών νά έπανέλθη

Ή όμοιότης, την όποιαν
Είχε προτού πρδς τούς άνθρώπους

Ως πρός τε τήν Υποκρισίαν, 
Είς τήν μορφήν και είς τούς τρόπους- 

Β'.
Εΐπε κ’ έγένετ έν τώ άμα- 

Είς -ψιττακόν μετεποιήθη, 
Άστεΐον γεγονώς τι κράμα 
Είς τήν φωνήν καί εις τά ήθη.

Γραία τις φλύαρος καί λάλος
—Εις -ψιττακός μ’ ανθρώπου σχήμα— 
Θαυμάσασα αύτδν μεγάλος, 
Τδν αγοράζει παραχρήμα.

Οντως ό όμοιος συνήθως
Τδν όμοιόν του προσπελάζει 
Καί τώ αισχροί κατά τδ ήθος, 

’Άλλος αισχρός συναγελάζει.

Κ’ έθαύμαζεν ό είς τδν άλλον 
Σ’τήν ξυνωρίδα τήν ώραίαν, 
Ή γραΐα μέν τδν παπα-γάλον, 
Ό παπαγάλος δετήν γραΐαν.

Έν τούτοις πάντοτε ταχεία 
Έρχετ’ ή λύπη· καί σπανίως 
Φεΰ ! διαρκεΐ ή ευτυχία, 

“Ητις μάς φεύγει αιωνίως.

Οντως, ένφ έν ησυχία 
Οί ταιριαστοί μας έζων φίλοι, 
Έβαιν’ εγγύς ή δυστυχία, 
Ή ειμαρμένη, φεΰ! οργίλη.

Κ’ ένι5 ποτέ, άφθόνως πίνων, 
Ό ψιττακός μας έφλυάρει, 
Άπέθανε ραφών τδν οίνον, 

Χωρίς αναπνοήν νά πάρη.

Τίς δύναται νά περιγράψη 
Τής ψιττακίνας τήν οδύνην ;
Ήμεϊς; Θεός νά μάς φυλάξη, 
Καί.. άς φυλάξη καί έκείνην.

Ό ψιττακός σ’ τδν αδην πάλιν, 
Καί πρώην πίθηξ, οδηγείται 
Καί, ταραχήν ποιων μεγάλην, 
Τά τής ζωής του άφηγεΐται.

Πάλιν ζητεί νά άναζήση,
Τους μορφασμούς πάλιν άρχίζει, 
Κι’ ό Πλούτων νά τδν άναστήση 
Νϋν ώς ίχθΰν άποφασίζει,

’Επιθυμών τήν φλυαρίαν 
Είς σιωπήν νά μεταβάλη 
Καί κρίνων τούτο τιμωρίαν 
Λι’ ένα ψιττακόν μεγάλην.

Άλλ’ δμως τίς τών ήγεμόνων 
ζΐέν κάμνει δ,τι τώ ζητήσουν 
Οί έρποντες περί τδν θρόνον, 
Μέ κολακείας αν τδν πείσουν;

“Οθεν τδν Πλούτωνα νά πείση 
Κατώρθωσεν ό πίθηξ πάλιν 
Ανθρώπινον νά τφ χαρίση 
Μορφήν μ’ ευχέρειαν μεγάλην.

Γ·
Μέ πίθηκος υποκρισίαν
Καί φλυαρίαν παπα-γάλον 
Καλύπτων τήν ανοησίαν, 
Θέσιν άμφισβητεΐ μεγάλου

Πολιτικού ό πίθηξ ήδη, 
Τούς ήγεμόνας κολακεύων, 
Ένώ συγχρόνως τούς προδίδει, 
Τοΰ πλήθους εύνοιαν θηρεύων.

Κ’, ένώ κρυφίως τήν δουλείαν 
Θερμώς τού δήαου συμβουλεύει, 
'Υπηρετεί τήν βασιλείαν, 
’Εκείνος ΐνα βασιλεύη.

/Ιηλοΐ ό μύθος .... έννοεϊται, 

“Εκ πίθηκος καί παπα-γάλον 
δημαγωγός άποτελεΐται.
Λυτό δηλοΐ... Άλλά έξ άλλου, 
’Ιδού καί τί -υπονοείται.

X. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΑΟΥΣ.

Ή έγχώριος δημοσιογραφία, κατ’ αύτάς συχνόν ποιούμενη λό
γον περί τών γενναίων καί άνωτέρων παντός επαίνου δωρημάτων 
τοΰ ομογενούς κ. X. Νικολάου Γιαννάκογλου πρός τούς ένταΰθα 
ιερούς ναούς, παρώρμησεν ήμας ΐνα προσενέγκωμεν τοϊς φίλοις 
τοΰ Μέντορος άναγνώσταις την βιογραφίαν μετά της είκόνος αύτοΰ·

μάτι τής πόλεως ΐνα άποζημιώσωσι τόν κ. Γιαννάκογλουν δι’ ό
λα όσα ήθελον ακολουθήσει έξοδα· άλλ’ αυτός, καί τοι ύπερδα- 
πανήσας ικανά καί την αποστολήν του αϊσιώτατα διεκπεραιώσας, 
πατριωτισμού ένεκα ούδ’ οβολόν έζήτησεν, άλλ’ ούτε τάς παρά 
διαφόρων γενομένας αΰτω πρός τοΰτο προτάσεις έδέχθη.

Άνακαλυφθεισών οΰτω τών καταχρήσεων τοΰ Ούσεΐν, άνεκλήθη 
δ σατράπης έκεϊνος είς Κωνσταντινούπολή- άλλ’ ό πατήρ αύτοΰ

Άισχύν’ είς τδν λαόν έκεΐνον, 
Οστις ευκόλως οδηγείται
Άπδ τοιοΰτον Φαγοτίνον. ·
Άλλοίμονον δέ είς τδν θρόνον, 
Οστις είς συμβουλάς ενδίδει 
Τοιούτου είδους λυμεώνων, 
Ων έκαστος τδ πάν προδίδει.

Έν Γνθείω.
Ν. Θ. Ε.

t

Έγεννήθη τώ 
1796 έν Βρυ- 
ούλλο’.ς ύπό πα- 
τρός Δημητρίου 

καί μητρός Ζωή- 
τσας, άνεδέχθη δέ 
αύτόν άπδ τοΰ 
θείου βαπτίσμα- 
τος ό Γ. Ιερό
θεος, ιερομόνα
χος, διδασκα- 
λεύων έν Σμύρ
νη. Έκεϊ έσπού- 
δασε τά κοινά 
τότε λεγόμενα 
γράμματα καί 
μετά ταΰτα συ- 
νειργάζετο μετά 
τοΰ πατρός του 
μέχρι τοΰ 1821, 
δτε ένεκα τών 
δεινών μεταμφιε
στείς κατέφυγεν 
είς Σμύρνην, έν
θα άποκαταστα- 
θείς έδόθη εις τδν 
εμπορικόν βίον.

Τω 1831 κα
τά πρώτον είσήλ
θεν είς τά πο
λιτικά τής Σμύ
ρνης· τωδέ 1834, 
σατραπεύοντος 
ενταύθα τοΰ τυ
ραννικού έκείνου 
Ούσείν Βέη, τοΰ 
έπι δαρύναντος 
τούς Σμυρναίους 
διά φορολογίας 
έκ 4 έκατομ. 
γροσίων, έστάλη 
παρ’ όλων τών 
κατοίκων πλη
ρεξούσιος εις Κ)-

X. Ν1ΚΟΛ1ΟΣ Γ1ΑΝΝΑΚΟΓΑΟΓΣ.

νούπολιν, δπως μεσιτεύση πρδς τήν Αύτ. Κυδέρνησιν υπέρ έλατ- 
τώσεως τοΰ δυσβαστάκτου έκείνου φόρου, δπερ καί κατώρθωσεν 
ύποβιβάσας αύτδν άπδ 4 είς 1 μόνον έκατομ.

Ό διορισμός του ουτος είχε γίνει δι’ έγγράφου φέροντος 310
ύπογραφάς τών τά πρώτα τότε φερόντων τούρκων, χριστιανών, άρ- 
μενίων καί έβραίων, καί 30 σφραγίδας τών διαφόρων σωματείων.
Έν τώ έγγάφω τούτω ύπέσχοντο συνάμα οί ύπογράψαντες έν ονό-

(ΜΕΝΤΟΡ. Τόμ Γ. Τεύχος Α .)

ισχύ ων τότε πα
ρά τώ Σουλτάν 
Μαχμούτ ένήρ- 
γησεν ΐνα έξορι- 
σθή είς Μαγνη
σίαν ό κ. Γιαν- 
νάκογλους, άν- 
τ εκδικούμενος 
δήθεν αύτόν.

Ή εξορία του 
αΰτη διήρκεσεν 
έξ μήνας.

Έπανελθών έκ 
τής έξορίας, κα
τέγινε μετά τών 
λοιπώνπροκρίτων 
τής κοινότητος 
είς την άκριβή έ- 
ξέλεγξιντώνλοι- 
πώνύπαλλήλων, 
τήν άνακούφισιν 
τοΰ κοινού, τήν 
τακτοποίησιν τοΰ 
φορολογικού, συ
στήματος.

Κατά τδ 1838 
οί έκτής τακτό- 
ποιήσεως τών 
πραγμάτων μή 
δυνάμενοι πλέον 
νά καταχρώνται 
υπάλληλοι έσυ- 
κοφάντησαν αύ
τδν ώς έπεμδαί- 
νοντα είς τήν δι
καιοδοσίαν τών 
τελωνείων και 
κατόρθωσαν νά 
έξορισθή καί δεύ
τερον, ύπερορι- 
σθείς'εις τδ έν 
Ά μασεία χωρίον 
Τσουρούμ, ένθα 
διέμεινε μόνον

8—9 μήνας, διότι δι’ άλλεπαλλήλων άναφορών οί Σμυρναϊοι 
έξητήσαντο τήν άνάκλησιν αύτοΰ άπδ τοΰ έλέους τής Αύτ. Κυ- 

βερνήσεως, δπερ καί έπέτυχον.
Έπανακάμπτων διήλθε δια Κωνσταντινουπόλεως, ένθα πολλά

εΐπε καί διενήργησε προς τούς έκεϊ δυναμένους ύπέρ τής Σμύρνης. 
Έπανελθών δ’ έδόθη είςτήν άγοράν τών δέκατων, άπδ τής όποιας
καί έαύτδν έπλούτησε καί τήν Κυβέρνησιν ώφέλησεν ούχί ολίγον.

22.
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Κατά τώ 1860 ή Αΰτ. Κυβέρνησις, έκτιμώσα τήν τε ικανό
τητα τοΰ άνδρός καί τάς ύπέρ τής ευημερίας τών έν τώ νομώ 

τούτω υπηκόων της τάς δραστήριους αΰτοΰ προσπάθειας, εΰηρεστήθη 
ΐνα τώ άπονείμη τδ τοΰ Δ', βαθμού ά. παράσημον, εΐτα τδ τοΰ 
Ραμπιέ, εΐτα τδ Σαλισσ'ε καί μετά ταΰτα τδ γ'. Νεσάνι καί τδ 

τοΰ Κατ.ουτζη-μπασι.
Κατά δέ τδ 1870 έπαρασημοφορήθη με τδ Ρούμπε—ινσανι 

—μζτεμουέζ, άνώτερον απάντων τών άλλων.
Ή αντιπροσωπεία τών Σαμίων άνετέθη αΰτώ άπδ τοΰ 1860. 
’Εθνάρχης Σμύρνης διετέλεσεν ύπέρ τά δέκα έτη.
Ύπήρξεν άείποτε Θερμός προστάτης τών ιερών έκκλησιών τής 

πόλεως ταύτης καί Ιδίως τής τοΰ Μεγαλομ. Γεωργίου, ουτινος καί 
τδτέμπλον έκ βάθρων κατ’ αΰτάς πολυτελέστατου καί κομψότατον 
άνεγείρει. Ή δαπάνη αΰτοΰ ώρίσθη έκ τών προτέρων εις λιρ. 
1500- άλλά θά ύπερβή κίί τάς 2000, έάν άποφασίση καί νά 

κοσμήση αΰτδ διά τών άγιων εικόνων, ώς μανθάνομεν.
’Επίσης καί έν τώ κατά τά Σχοινάδικα ίερώ ναώ τοΰ ‘Αγίου 

Ίωάννου τοΰ Προδρόμου προτίθεται ΐνα κατασκευάση τοιούτον 
τέμπλον, ου τό ύλικδν ήρχισε νά καταφθάνη.

Διηυκόλυνε την άγοράν τοΰ οικοπέδου καί την έπ’ αΰτοΰ άνοι- 
κοδόμησιν τοΰ έν Τεπετζικίω ιερού ναοΰ τοΰ άγ. Κωνσταντίνου, 
έσχάτως δέ συνετέλεσεν εις τδ ν’ άρχίση ή άνέγερσις ναοΰ κα: 
κατά τδν Τσαίρλή μπαχτσίν, δπου έπαισθητή ύπήρχεν ή έλλειψις 

τοιούτου.
Οί Πατριάρχαι τιμώσιν αΰτδν πάντοτε διά τής έξαιρετικής των 

φιλίας καί μάλιστα δ Μακαριότατος Ιεροσολύμων συχνά ανα
θέτει αΰτώ διαφόρους ύποθέσειςτοΰ Θεοδέγμονος Τάφου. Τοΰτ’ αΰτδ 
ποιοϋσι καί πολλαί Μοναί τοΰ άγιωνύμου ’Όρους, ώς καί τοΰ 
Σινά καί τοΰ έν Πελοποννήσω Μεγ. Σπηλαίου.

Οί δύο Σύλλογοι, τότε’Αναγνωστήριου Σμύρνη καί δ Έλικών, 
έτίμησαν αΰτδν μέ τδν τίτλον τοΰ έπιτίμου Μέλους καί άπεκδέ- 
χονται παρ’ αΰτοΰ γενναιότητά τινα καί τήν διηνεκή προστασίαν.

Εινε δ πρώτος δστις άλλοτε συνηγόρησεν ύπέρ τής συστάσεως 
καί έν Σμύρνη Έλλ. ’Ορφανοτροφείου, «ποδείξας ώς κατάλλη
λον θέσιν πρδς άνέγερσιν τοιούτου ιδρύματος τδν εις τά προά- 
στεια κήπον του, δνπερ καί νά προσφέρη έπροθυμοποιέίτο, άλλά, 
περιστάσεων άλλων παρουσιασθεισών, εΐχεν άναβληθή τότε ή 
τοΰ ’Ορφανοτροφείου ύπόθεσις. Έλπίΐομεν έν τούτοις δτιτό Τά όρ- 
φανά έπισκέπτεσθαί ίστι θρησκεία καθαρά καί αμίαντος (Ίακ. 
Α'. 27) άναλογιζόμενος δ εΰσεβής και φιλογενής καί ελευθέ
ριος συμπολίτης ήμών δέν θέλει λείψει ΐνα έπισφραγίση τάς εϊς 
τήν πόλιν ταύτην γενναιοδωρίας αύτοϋ διά μεγάλης καί γενναι- 
οτέρας πρδς τδ άρτιγενές καί δλως άπορον τής πρώτιστης άνάγ- 
κης φιλανθρωπικόν τοΰτο καθίδρυμα εΰεργεσίας αύτού, άποκατα- 
στήσων ο'ύτω τήν μνήμην αΰτοΰ σεβαστήν εις άπάσας τάς μετα- 
γενεστέρας γενεάς καί άπαθανατίσων τδ δνομα αΰτοΰ εις αιώνα 

ςδν απαντα.
* * » $

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑΣ ΔΟΚΙΜΙΟΝ

(ύπδ Α. Καραγιάννη).

Το άξιόλογον τοΰτο σύγγραμμα, προϊόν δοκίμου καλάμου, εύ- 
ρίσκεται έτι ύπδ τά πιεστήρια. Έχομεν δ’ ύπ’ δψιν τά ήδη τυπω- 
θέντα έννέα κεφάλαια, έπιγραφόμενα ώς έςής: Α'. θεοί.—Β'. 
Δαίμονες.— Γ'. Ειμαρμένη, Μοϊραι, Τύχη, Πρόνοια.— Δ'. Φυ
σική Μαντεία.— Ε'. Τεχνική Μαντεία.— ΣΤ'. Μαγεία—Ζ', 
Καββάλα.— Η'. Παραφυάδες δαιμονολογίας.— Θ'. ’Εξιλασμός ή 

άποδιοπόμπησις.
Συγχαίροντές άπδ καρδίας τώ έλλογίμω συγγράφει τοΰ Δοκι

μίου τής δεισιδαιμονίας, μετά προθυμίας σπεύδομεν τό γε έφ’ ή
μΐν νά συστήσωμεν αΰτδ ώς βιβλιον τερπνόν συνάμα καί ώφε- 
λιμώτατον καί νά προτρέψωμεν τοΰς φιλομούσους δμογενεΐς εις 
άπόκτησιν τούτου· διότι άληθώς ή δεισιδαιμονία εΐνε ηθική τις 

άσθένεια κατέχουσα πάντας ήμάς εις μικρόν ή μέγαν βαθμόν, 
καί πάντες έχομεν άνάγκην νά θεραπευθώμεν αΰτής. Πρδς άπό- 
δειςιν δέ τών λεγομένων παραθέτομεν έκ τοΰ Η'. Κεφαλαίου τά 

έξής.
Φάσματα.

’Ακούσατε, λέγει ό Εύκρατης παρά τώ Φιλοψευδεϊ τοΰ Αου- 
κιανοΰ, πράγμα, τδ όποιον πρδ πέντε έτών εΐδον, άς δύναμαι ν’ 
άποδείξω διά πολλών μαρτύρων. Έτύγχανε μέν τδ έτος περί 
τδν τρυγητόν, έγώ δέ άφήσας τοΰς έργάτας τρυγώντας, άπήλΟον 
μόνος εϊς τδ δάσος παρά τδν άγρόν μου, μεσούσης τής ήμέρας, 
βυθισμένος εις φροντίδας καί διαλογισμούς- άφ’ ου δ’ έφθασα εϊς 
τδ συνηρεφές τοΰ δάσους, τδ μέν πρώτον ήκουσα κύνας ύλακτοΰν- 
τας—καί έγώ ένόμισα δτι Μνάσων δ υίός μου έπαιζε καί έκυνη_ 
γέτει κατά τδ σύνηθες μετά τών ήλικιωτών του—άλλά μετ’ ο
λίγον, σεισμοΰ τίνος γενομένου καί βοής οίον έκ βροντής, βλέπω 
προσερχομένην γυναίκα φοβεράν, έχουσαν ύψος 600 ποδών 1 είχε 
δέ καί δάδα έν τή άριστερα καί ξίφος έν τή δεξιά είκοσι περίπου 
πήχεων και τά μέν κάτω όφιόπους ήτο, τά δέ άνω ώμοίαζε μέ 
Γοργόνα, μάλιστα δέ κατά τδ βλέμμα καί τδ φρικώδες τοΰ 
προσώπου, καί άντί τής κόμης είχε περικειμένους βοστρυχηδδν 
τοΰς δράκοντας συσπειρωμένους περί τδν αΰχένα καί τοΰς ώμους. 
’Αλλά βλέπετε, φίλοι, πώς έφριξα καί άνετριχίασα, ένώ διηγοΰ- 
μαι ταΰτα;—καί ένώ ταΰτα έλεγεν, έδείκνυεν ό Εΰκράτης τάς 
έπί τοΰ πήχεως τής χειρός του τρίχας ορθάς ύπδ τοΰ φόβου. Καί 
οί μέν άλλοι κεχηνότες προσεΐχον άτενές εις αΰτόν, γέροντες 
άνδρες, ώς άν τοΰς εΐλκέ τις άπδ τής ρινός, ήρέμα προσκυνοΰν- 
τες ούτως άπίθανον κολοσσόν, ήμισταδιαίαν γυναίκα, γιγάντειόν 
τι μορμολύκειον.—Έγώ δέ, έξακολουθεΐ δ Λουκιανός, έσκεπτό- 
μην έν τώ μεταξύ, δποϊοί τινες οντες αΰτοί, διδάσκουσι τήν φι
λοσοφίαν εϊς τοΰς νέους, θαυμάζονται ύπδ τοΰ όχλου, άν καί μό
νον κατά τήν πολιάν των βεβαίως καί τδν πώγωνα διαφέρουσιν 
άπδ τών βρεφών.— Άλλ’ ό Δεινόμαχος, είπί μοι, ειπεν, ώ

Εύκρατες, οί κύνες τής θεάς, πόσον μεγάλοι ήσαν;—’Ελεφάν
των, άπεκρίθη έκεΐνος, τών ινδικών ύψηλότεροι, μέλανες καί 
αΰτοί καί λάσιοι, ρυπαρόν καί άκάθαρτον έχοντες τρίχωμα. Καί 
έγώ μέν ιδών έστην, άνασΐρέψας συνάμα τήν σφραγίδα πρδς τά 
έσω τοΰ δακτύλου, ήν μοι δ Άραψ έδωκεν ή δ’ ‘Εκάτη, πατά- 
ξασα τδ έδαφος μέ τδν δρακόντειον πόδα της, ήνέωξε χάσμα 
μέγιστον, ταρτάρειον δσον τδ μέγεθος, εΐτα ήφανίσθη πηδήσασα 
εις αΰτό. Έγώ δ’ ένθαρρυνθείς έκυψα έναγκαλισθείς δένδρον 
πλησίον πεφυκός, ΐνα μή σκοτοδινιάσας έμτέσω εις αΰτδ κάτά 
κεφαλής· έπειτα έβλεπον άπαντα τά έν αδου, τδν Πυριφλεγέ- 
θοντα δήλον δτι, τήν Άχερουσίαν λίμνην, τδν Κέρβερον, τοΰς 
νεκρούς, τινάς τών οποίων έγνώρισα- τόν πατέρα μου τούλάχιστον 
εΐδον άκριβώς αύτά έκεΐνα ήμφιεσμένον έτι, μέ τά δποΐα κατεθα- 
ψαμεν αΰτόν-------, τδν Σωκράτη δέν είδα σαφώς, ειμή έξ εικασί
ας· διότι ήτο φαλακρός καί προγάστωρ- τόν δέ Πλάτωνα οΰδόλως 

εγνωρισα· διότι πρέπει νομίζεο πρδς φίλονς άνδρας νά είπω 
τάληθή!... Άμα λοιπόν έγώ εΐδον άπαντα άκριβώς, καί τό χά
σμα σνιέκλειε καί τινες τών δούλων άναζητοΰντες έμέ, έν οΐς 
δ Πυρρίας ουτος, έφθασαν έκεΐ, μή παντελώς είσέτι τοΰ χάσμα
τος συγκλείσαντος. Εϊπέ, Πυρρία, άν λέγω άληθή·—Μά τόν Δί’, 
άπεκρίθη εκείνος, άληθή λέγεις- οΰ μόνον δέ άλλά καί ύλακής 
έξερχομένης έκ τοΰ χάσματος ήκουσα καί πΰρ ολίγον άπδ τής 
δαδδς μοί έφαίνετο δτι ύπέλαμπε κτλ. κτλ. (1).

Πρδς τήν άρχαίαν ταύτην διήγησιν ήδύνατο τις ν' άντιπαραβάλ- 
λη μυρίας άλλας προσφάτους, έπειδή δέν ύπάρχει πόλις άμοιρος 

φαντασμάτων. Μεγίστην δμως άναλογίαν πρδς τήν άνωτέρω έχει, 
είπερ τις καί άλλη, έκείνη, τήν όποιαν άκούει τις έν Ναυ- 
πλίω, δπου πιστεύεται κοινώς, δτι μεταξύ τής πόλεως ταύτης 
καί τής Προνοίας, έν σπηλαίω, κειμένω έντδς τοΰ κήπου τοΰ άοι- 
δίμου Καποδιστρίου, έμφωλεύει φάντασμα καταπληκτικότατο·/, 
Ντεληκλήμπαμπας καλούμενου. Ό Ντεληκλήμπαμπας λοιπόν 
οΰτος, μισάνθρωπος καθ’ ύπερβολήν, καταστρέφει τδν βίον τών έν 

μέσω σκότους βαθέος διερχομένων διά τής έπισκοπής του μέ 
τρόπον ύπερήφανον διότι σπιθαμιαίος συνήθως τδ ανάστημα καί 
άνάλογον καπνοσύριγγα κρατών εϊς τήν δεξιάν, γίνεται ύψηλότε- 
ρος τοΰ Παλαμηδίου όρους άμα τή εμφανίσει άνθρώπου, ή δέ κα- 
πνοδόχη τής σύριγγός του, ή πρώην μικρά έκείνη καί αόρατός, 
ούτως εϊπεΐν, φαίνεται έχουσα στατήρας δλους καπνού καί ύπδ 
τών έξερχομένων νεφών της καλύπτεται δλος ό Οΰρανός.

"Οτι τά φάσματα εΐνε πλάνη καί άπάτη, άποδεικνύει φιλοσο- 
φικώς ό Πιάτων (2) καί τοΰς λόγους τούτους θά λάβωμεν άφορ- 
μήν ν’ άναφέρωμεν άλλαχοΰ. Άλλ’ έκτος τών φιλοσοφικωτέρων 
ύπάρχουσι καί άλλοι πρακτικότεροι οίονεί λόγοι δυνάμενοι νά 

πεισωσι και τους απλουστερους των άνθρώπων. Τά φαντάσματα 
διαιτώνται συνήθως εις έρήμους καί άκατοικήτους τόπους, οΰδέ- 
ποτε δέ εις μέρη, δπου φοιτώσιν άνθρωποι· διότι έκεΐ μέν οΰδείς, 
ένταύθα δέ πλεΐστοι δσοι ήθελον τιμωρήσει τήν αΰθάδειαν, μεθ’ 
ής άναδέχονται νά ταράττωσι τήν ήσυχίαν τών πολιτών. Τά 

φαντάσματα νέμονται έντδς σκότους ψηλαφητού, οΰδέποτε δέ ύπδ 
“(1) Άουκ. Φιλοψ. 22 κτλ. ίδέ καί Πλ. Πολιτ. 381 Ε'.

(2) Πλάτ. Πολιτ. 381 κτλ.

τδ φώς τής σελήνης, πολλώ δέ ήττον ύπότδτοΰ ήλιου-διότι τδ 
φώς διαλύει τήν περικεχυμένην άχλΰν καί άποκαλύπτει τάς τε 
άσχημίας καί τά μαγγανεύματα τής μοχθηράς ψυχής τών δι
ότι πρέπει νά πιστεύωμεν δτι τά φαντάσματα οΰδέν άλλο εΐνε 
ή λησταί κατορθόσαντες νά έχωσι περιφρουρημένον τδ άσυλον 
αυτών όχι δι’ οπλοφόρων δαπανηρών, άλλά δι’ άπλοϋ και άνεξό— 
δου, τοΰ φόβου τών δεισιδαιμονούντων. Διό καί οί δοκιμώτεροι ά- 
ξιωματικοί τών πάλαι ποτέ ύφισταμένων σωμάτων τής όροφυλα- 
κής έκεΐ μάλιστα άνεκάλυπτον ληστρικάς συμμορίας, δπου έπι- 
στεύετο παρά τών κοινών δτι διαιτώνται φαντάσματα. Άλλ’ έν 
ω τά φαντάσματα προτιμώσι συνήθως σπήλαια άπόκεντρα καί 
σκολιά, βράχους άπροσίτους, δάση συνηρεφή καί έν γένει τό
πους δυναμένους νά έμποιώσι φόβον καί τρόμον διά τής άγριας 
καί σκυθρωπής έρημίας των, άναφαίνονται ένίοτε καί φαντάσμα
τα τολμηρότερα, συνταράσσοντα άνθρόπους κα! έν αΰταΐς ταΐς 
οϊκίαις των ένταύθα δέ κρίνω καλόν νά έκθέσω ιστορικόν γεγο
νός, δπερ όμολογοΰσι πάντες οί ύπέρ τά 50 έτη γεγονότες Τρι- 
πολιται. Μετά τήν έπανάστασιν τοΰ 1821 ό Σ.... πενθερδς τού 
έν Ναυπλίω τελωνιακοΰ έπιστάτου κ........άποβαλών τήν περιου
σίαν του καί μή άνεχόμενος τήν πτωχίαν, έμηχανεύθη τοιοΰτόν 
τι- συρράψας δέρματα λύκεια κατεσκεύασε ένδυμα άλλόκοτον 
τοΰτο δέ περιβαλόμενος καί έξαρτύσας άπδ μέν τών ποδών 
άλύσσεις, άπό δέ τοΰ ρύγχους πυροτεχνικήν δάδα, οΰ μόνον φώς 
άλλά καί σπινθήρας άναδίδουσαν, περιέτρεξε τήν πόλιν άνά μέ- 
σας νύκτας καί μετά τοΰτο άποσυρθεις οϊκαδε άπεκοιμήθη· έπει- 
δή δέ τήν έπιοΰσαν λόγος πολύς έγίνετο άνά πάσαν τήν πόλιν 
περί τεραστείου άμα καί τρομερωτάτου φαντάσματος, έπείσθη δτι 
φόβος πανικός κατέλαβε τάς ψυχάς άπάντων. Διό μετά τινας ή
μέρας τήν αΰτήν σκευήν περιτεθειμένος, άφού περιέτρεξε μέγα 
μέρος τής πόλεως, δέν έπανέκαμψεν ώς καί πρότερον εις τά ί
δια, άλλ’ έξεβίασε τήν θύραν πολλών οικιών, καί οί μέν έν 
αΰταΐς έφυγον ώς έκαστος ήδύνατο, έκεΐνος δέ ήρπασε τά άξι- 
ολογώτατα τών κειμηλίων. Τοΰτ’ αΰτδ έπετηδεύθη δίς έτι, άλλ’ 
εις τήν τετάρτην εκδρομήν ή τύχη δέν προσηνέχθη πρδς αΰτδν 
μετά τής αΰτής ώς καί πρότερον εΰμενείας· διότι τήν άνωτάτην 
βαθμίδα άναβαίνοντα έπληξε μέ ξίφος μεγαλόψυχος άνήρ καί τό 
μέν ξίφος άναχαιτιζόμενον ύπδ τοΰ δέρματος δέν έπέφερε σπου
δαία άποτελέσματα, τδ δέ φάντασμα, συνδεδεμένον καλώς, δια+ 
νυκτερεύσαν έν τή οικία έκείνη, άπεγυμνώθη τήν έπιοΰσαν κατά 
τήν άγοράν καί έξετέθη εις τήν περιφρόνησιν τών άνθρώπων.

Περαίνοντες τδν περί φαντασμάτων λόγον δφείλομεν νά προσ- 
θέσωμεν δτι ύπάρχουσι καί φαντάσματα άληθή, ώς ύπάρχουσι καί 
άληθεΐς μαγεΐαι. Οί ’Ιταλοί πιστεύουσι νύμφην τινά Μοργάνην 
καλουμένην, εις ήν οί κάτοικοι τής Νεαπόλεως καί Σικελίας 
άποδίδουσι δύναμιν τοΰ τέρπειν τοΰς κατοίκους τών χωρών εκείνων 
διά εικόνων καί ειδώλων ύπερφυσικών. Ταΰτα τοΐς πολλοΐς ήθελον 
φανή, ώς εικός, αΰτόχρημα μύθος- καί δμως, άν άντικαταστή- 
σητε τήν Μοργάνην διά τής φύσεως, μένουσι τά πάντα άλήθεια 
άναμφισβήτητος· διότι πάντες οί έπισκεφθέντες τοΰς τόπους έκείνους 
διαβεβαιοΰσιν δτι συχνάκις οΰ μακράν τής παραλίας μέγαρα, 
πλοία, κήποι, συναθροίσεις άνθρώπων καί μύρια άλλα πράγματα 
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έν τώ άέρι κατοπτριζόμενα καί συχνάκις μετακινούμενα έπμαί
νονται. Άλλ’ έκτος τών ρηθέντων μερών φαίνονται και άλλοθι 
πολλαχοΰ παραπλήσια φαινόμενα, ών καταπληκτικώτατον εινε 
έκείνο, δπερ εΐδεν δ στρατός τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος κατά 
τήν εις Αίγυπτον έκστρατείαν του· έπειδή απέραντος λίμνη ένε- 
φανίσθη αύτοϊς, ήρεμος μέν και γαληνιαία, άνταναναχλώσα δέ ύπό 
τήν επιφάνειαν αύτής πάντα τά έπί τών οχθών της αντικείμενα· 
τό δέ περιεργότερον εινε δτι δ μέν στρατός προύχώρει άδιαλεί- 
πτως πρός τήν λίμνην, αΰτη δέ είχε πάντοτε τήν αυτήν άπό τοΰ 
στρατού άπόστασιν. 'Ο σοφός Monge, δστις παρηκολούθει τόν Να- 
πολέοντα έν τή έκστρατεία έκείνη, τό μέν πρώτον ήπατήθη με
τά τών άλλων, μετ’ ολίγον δμως ένόήσεν δτι τό φαινόμενου ή
το οπτική απάτη, τήν όποιαν έξήγησε σαφώς διά τοΰ άεροκα- 
τοπτρισμον, και τήν πραγματείαν του έπεκρότησεν άναγνωσθεϊ- 
σαν ή Γαλλική ’Ακαδημία. Άλλ’ δ άεροκατοπτρισμδς εΐνε 
φαινόμενον, τό δποϊον, δσοι δέν έσπούδασαν καί τήν οπτικήν με
τά της άλλης φυσικής, αδύνατον εΐνε νά έννοήσωσιν. Διό έξή- 
γησιν μέν τοΰ φαινομένου οΰδεμίαν Οέλομεν επιχειρήσει, άρκού- 
μεθα δέ νά προσθέσωμεν δτι δ κ. Βαλλαστήν έδειξεν έν Αγ
γλία μέσα άπλούστατα πρδς τεχνικήν παραγωγήν τοΰ φαινομέ
νου, τά δέ πειράματά του έπαναλαμβάνονται κατ’ έ'τος εϊς τά 
πανεπιστήμια τής Ευρώπης (1).

Βρυόλακες.
«Κατά τινα δοξασίαν, άπδ τοΰ δεκάτου έβδομου περίπου αιώ- 

νος έπικρατήσασαν έν Ευρώπη, οί βρυόλακες εινε νεκροί, οϊ
τινες καταλιμπάνοντες νύκτωρ τούς τάφους αΰτών έξορμώσι κα- 
τα τών ζώντων καί έκμυζώσι τό αίμα αΰτών ούτοι δέ περιπί- 
πτουσιν εις μαρασμόν τδ κατ’ άρχάς, καθίστανται πτώματα έ
πειτα, τοΰ αίματός των καταναλωθέντος όλου.»

«‘Η δόξα αΰτη, άγνωστος τοϊς "Ελλησι καί ‘Ρωμαίοις καί 
τοΐς κατά τδν μέσον αιώνα ζώσι, φαίνεται καταγόμενη άπδ τών 
Σλαύων, καθόσον μάλιστα εΰρηται παρά τοϊς Δαλμάταις, Μολ- 
δοδλάχοις, Πολωνοϊς, Σιλεσίοις καί Μοραυοϊς τδ πρώτον, ειτα δέ 
παρά τοϊς Ήπειρώταις καί τοϊς νεωτέροις "Ελλησιν, οϊτινες τήν 
παρέλαδον παρά τών Δαλματών καί τών Μαυροβουνίων. Τοΰτο 
δέ εΐνε τοσούτω μάλλον αληθέστερου, καθόσον καί ή λέξις βρου- 
κόλακκας ούδέν άλλο εΐνε ή ή τροποποίησις τής Σλαυϊκής λέ
ξεως Vukorlak, δπως δνομάζουσιν έκεϊνοι τούς αιμοχαρείς τού
τους νεκρούς, εϊ καί αυτή αΰτη ή Σλαυϊκή λέξις προήλθε κατά 
παραφθοράν έκ τής λέξεως Oupire, δπερ σημαίνει τήν βδέλλαν.»

« Ή γνώμη αΰτη τοΰ κ. Μωρΰ ήθελεν ίσως είναι όρθή, δν οί 
βρυόλακες εΐχον δσας τοϊς άποδίδει ιδιότητας· άλλ’ άν παρ’ δ- 
σας ήμεϊς ήδυνήθημεν νά λάβωμεν πληροφορίας, πιστεύεται ύπδ 
τών Σλαύων, δτι οί Vukorlak έκμυζώσι τδ αίμα τών ζώντων ώς 
βδέλλαι, παρ’ ήμϊν ούδέν ά'λλο πιστεύεται περί αΰτών, είμή δτι 
άπειλοΰσι μέν ή καί δαίρουσι τούς πλησιεστάτους αΰτών συγγε- 
νεϊς, άμα δέ τοΰ ήλιου άνατείλαντος, οί μέν πόνοι καί αί άλγη- 
δόνες καταπαύουσιν έντελώς, μάτην δέ τις ήθελε ζητήσει έπί τοΰ

(1) ’ Ιδε Φυσικήν Ψύχα εις τδ Περί Άεροκατοπτρισμοΰ, 

σώματος τών παθόντων μώλωπας ή καί ίχνη άπλώς τών νύκτα 
δλην έπενεχθεισών πληγών. Τούτων ένεκα καί διότι άξιόπιστος 
άνήρ πλείω τών δέκα έτών διατρίψας έν Βελιγραδίω μέ διεδε- 
βαίου, δτι τάς αύτάς μέ ήμάς έχουσι δοξασίας περί βρυολάκων 
καί οί Σλαΰοι, νομίζω δτι δρθότερον εΐνε νά παραδεχθώμεν δτι 
έκεϊνοι μάλλον παρ’ ήμών ή ήμεϊς παρ’ έκείνων έλάβομεν τούς 
βρυόλακας- τότε δέ καί ή λέξις Vukorlak θά ήνε αΰτδς ούτος 

ό κοινός καθ’ ήμάς καλούμενος Βουρκόλακκας πολλω μάλλον ή 
παραφθορα τής μηδόλως καν συνηχούσης Σλαυϊκής λέξεως Oupire.

«Άλλ’ οΰδέ τοΰτο φαίνεται άληθές, δτι δηλ. ή περί βρυολά
κων δόξα ήτο άγνωστος τοΐς "Ελλησι· διότι οί έθελόκακοι δαί
μονες, περί ών έλαλήσαμεν άλλαχοΰ (1), κατ’ ούδέν άλλο διαφέ- 
ρουσι τών βρυουλάκων, είμή κατά τοΰτο, δτι ούτοι μέν ώρισμένων, 
άνθρώπων, έκεϊνοι δέ άορίστων άνθρώπων ψυχαί εΐνε. ’Έπειτα ό 
Παυσανίας και δ Πλούταρχος διηγούνται κατά τδν αύτόν σχεδόν 
τρόπον γεγονός ιστορικόν, οΰτως ειπεϊν, τδ δποϊον δύναται νά 
σαλεύση έκ βάθρων τήν ιδέαν τοΰ Κ. Μωρΰ. Παυσανίας δ Λακε
δαιμόνιος, δ άρχιστράτηγος τής έν Πλαταιάϊς μάχης, δτε διέ- 
τριβεν έν Βυζαντίω, έρασθείς παρθένου έλευθέρας, μετεκαλέσατο 
αΰτήν εις τήν σκηνήν του έν καιρω νυκτδς· ώνομάζετο δέ ή νεά- 
νις Κλεονίκη· εισερχομένη αΰτη έρριψεν έξ άπροσεξίας λύχνον 
καιόμενον δ δέ Παυσανίας, διότι ή συνείδησίς του τδν έτυπτεν, 
ώς προδεδωκότα τήν ‘Ελλάδα, έκταραχθείς καί φοβηθείς, μή 
συλληφθή, έγείρεται έν σπουδή καί φονεύει με άκινάκην τήν παρ
θένον. Έκτοτε ή Κλεονίκη έπεφαίνετο τω Παυσανία καθ’ύπνους 
λέγουσα·

Βαίνε δίκης άσσον· μάλα τοι κακόν άνδράσιν νβρις.
Έπειδή δέ τδ φάσμα δέν έπαυεν, ώς φαίνεται, πλεύσας εις 

τδ ‘Ηράκλειον έπί τδ ψνχοπομπεϊον άνεκαλεϊτο δι’ ίλασμών τι- 
νων καί χοών τήν κόρην έλθοΰσα δέ εις δψιν ειπεν δτι δέν θά 
παύση κακοποιούσα αύτόν παρ’ δταν έλθη εις Αακεδαίμονα· έκεϊ 
δμως έλθών δ Παυσανίας άπέθανεν ευθύς, άνεξιλεώτου μεινάσης 
τής Κλεονίκης (2). Άλλά καί δ Πλάτων λέγει κατά τήν έπι- 
κρατοΰσαν τότε γνώμην, δτι ώφθησαν πολλάκις είδωλα καί φαν
τάσματα άνθρώπων μοχθηρών καί άμετανοήτων παρενοχλοΰντα 
τούς ζώντας (3). Καί εΐνε μέν άληθές δτι οΰτ’ ένταΰθα ούδαμοϋ 
τών παρ’ "Βλλησι λεγομένων ούδέ συνώνυμος τω βρυόλακι εΰ
ρηται λέξις (4)· τδ πράγμα δμως έχει τοσην^άναλογίαν πρδς τα 
περί βρυολάκων καθ’ ήμάς μυθολογούμενα, ώστε μόνον ϊσχυρο- 
γνώμων άνήρ ήθελεν άξιώσει νά δΐίσχυρισθή σπουδαίως δτι δέν 
εΐνε εύκολος ή άπδ τοΰ φάσματος τής Κλεονίκης εις τούς βρυ
όλακας μετάστασις.

« Άλλά ταΰτα μέν έ'στωσαν δπως δήποτε· περί δέ τής γενέ- 
σεως τών βρυολάκων δύο μάλιστα ταΰτα φαίνονται συντελέ- 
σαντα, ή τε έκ ληθαργίας νεκροφάνεια καί τά έν τοις έλεσι καί

(1) Ίδε Κεφ. Β'. (2) Πλουτάρχ. Περί τών ΰπδ τοΰ θείου βρα
δέως τιμωρούμενων §. 10, Παυσανίου Λακών. 3. 17. 8. (3) Πλά
τωνος Φαίδ. σελ. 81. (4) Ό άοίδιμος Κοραής παράγει τήν λέ
ξιν παρά τδ μορμολύκη, όνομα άποδιδόμενον εις τάς Λαμίας, 
’Ίδε Σχόλια αΰτοΰ εϊς ‘Ηλιοδώρου Αϊθιοπικά ΣΤ'. 6'. 

τοϊς νεκροταφείοις φωσφορικά φαινόμενα· διότι, ώς γνωστόν, οί 
βρυόλακες έ'χουσι μορφήν περιφλεγούς άσκοΰ, μήτε ποδών μήτε 
χειρών έν αύτοϊς διακρινομένων (1).

Ή ληθαργία εΐνε νοσηρά κατάστασις, καθ’ήν ό πάσχων έχει 
άκόρεστον καί άκατανίκητον έπιθυμίαν πρδς ύπνον- κατά τ’ον μέ- 
γιστον δέ αΰτοΰ βαθμόν δ νοσηρός ούτος ύπνος δύναται νά πα- 
ραταθή έπί δλοκλήρους έβδομάδας καί επομένως νά έκληφθή ώς 
θάνατος ΰπδ άμαθών καί άπροσέκτων άνθρώπων διό καί νεκρο
φάνεια καλείται. Έν τοϊς Έπιστημονικοϊς Παραδόξοις τοΰ κ. 
Στρούμπου εΰρηται συγκινητική άφήγησις τών περιπετειών άν- 
δρ’ος εις νεκροφάνειαν περιπεσόντος, ύπ’ αΰτοΰ έκείνου γεγραμ- 
μένη, καί δύναται τις νά ϊδη έν αύτή, δτι δ παθών εΐχε συνεί- 
δησιν εαυτού, ήκουε τούς περί αΰτδν θρηνοΰντας καί κοπτομένους 
έπ! τή άπωλεία του, ήσθάνετο τδ σάβανον περικυκλούμενον περί τδ 
σώμά του, ένόει δτι άράμενοι έ'φερον αυτόν εις τ’ον τάφον, άντε- 
λαμβάνετο τέλος απάντων τών περί αΰτόν άλλ’ ούτε λέξιν νά 
έναρθρώση ήδύνατο, ούτε μέλος τοΰ σώματός του οίονδήποτε νά 
κινήση, μέχρις ού ύπερβολικδς διά τδν έπικείμενον κίνδυνον φό
βος έξυπνησε τδν οίονεί νενεκρωμένον διοργανισμδν τοΰ σώμα- 
τής του καί, άποδούς αΰτω τάς έκλιπούσας δυνάμεις, τδν ένί- 
σχυσε νά έγερθή έπί τοΰ φερέτρου, ϊνα τοϊς εϊπη, δτι ζώντες δέν 
θάπτονται οί άνθρωποι (2). Άλλά πάντες οί ά'νθρωποι δέν εΐνε 
έπίσης εύτυχεϊς. Διό πολλοί κατήλθον έκόντες άέκοντες πρόωρα εις 
τ’ον αδην τοιοΰτοι δέ εΐνε πάντες, δσων τά σώματα εΰρίσκονται 
έν τή άνακομιδή συσπειρωμένα οίονεί ή άντεστραμμένα διά τούς 
μεγάλους άγώνας, ους ΰπέστησαν άναλαβόντες τάς δυνάμεις των 
μετά τδν ένταφιασμόν, καί θελήσαντες ν’ άπαλλαγώσι δεσμών 
άδιαρρήκτων. Άλλ’ ένω ή άμάθεια συντέμνει ούτω τδν βίον ούκ 
ολίγων άνθρώπων, ή δεισιδαιμονία άποτροπιάζεται καί άποδιοπομ- 
πεϊται καί τήν ψυχήν αΰτών μετά θάνατον. Οί κοινοί άνθρωποι, 
κατά τδν κ. Αναστάσιον Γεωργίου Φιλιππουπολίτην, ιατρόν, χει- 
ροΰργονκαί μέλος άντεπιστέλλον δύο Άκαδημιών, άν νεκρός έκ- 
φερόμενος έπιδείξη σημεία ζωής, ένταφιάζουσιν αύτόν δ,τι τάχιςα 
πιστεύοντες άδιστάκτως δτι φαινόμενα παραπλήσια εΐνε τεκμήρια 
άναμφισβήτητα, δτι δ δαίμων παρέλαβε τήν ψυχήν τοΰ τεθνεώ- 
τος καί μετέβαλεν αΰτήν εις βρυόλακα. Τδ αυτό δέ τεκμηρι- 
οΰσι καί τά οστά νεκρού οίουδήποτε, άν έν τή άνακομιδή εΰρεθώ- 
σιν έ'χοντα άλλην παρά τήν προσήκουφαν καί συνήθη διάταξιν (3).

Άλλη αιτία τής περί βρυολάκων δόξης εΐνε, ώς εϊπομεν ά- 
νωτέρω, τά φωσφορικά φαινόμενα, τά πολλάκις παρατηρούμενα έν 
τοϊς νεκροταφείοις καί τοϊς έλεσιν. Α! φυσικαί έπιστήμαι μάς δι- 
δάσκουσιν, δτι τά δύο πεμπτημόρια σχεδόν τών οστών παντός

(1) Εΐνε περίεργον τδ ΰπδ Πλουτάρχου λεγόμενον, δτι δηλαδή 
θεσπέσιός τις, εϊς εΐδός τι νεκροφάνειάς διατελέσας έπί τρεϊς ήμέ
ρας, εΐδεν έκτος πολλών καί άλλων ψυχάς κάτωθεν άνερχομέ- 
νας έν εϊδει πομφολύγων φλογοειδών, εΐτα ρηγνυομένης άτρέμα 
τής πομφόλυγος έκβαίνειν τύπον έχούσας ανθρωποειδή. Πλουτ. 
Περί τών βραδέως ΰπδ τοΰ θείου τιμωρούμενων §. 22.

(2) Στρούμπου Έπιστημ. Παράδοξα Σελ. 176 κτλ.
(3) ’Ιωάν. Δανιήλ Μεσμέρου Ίατροφιλοσοφική Άνθρωπολ. με- 

ταφρασθ. ΰπδ Αναστασίου Γεωονιάδου κτλ. Σελ. 108 ΰποσημ. 

ζώου συνίστανται έκ φωσφορικής τιτάνου· και έκ ταύτης μέν πα
ράγεται φωσφορούχου ΰδρογόνον, έν ω δέ τδ πτώμα σήπεται, τοΰτο 
τδ ΰδρογόνον φλέγεται έν τω αέρι μετά φλογδς λευκής καί λίαν 
ζωηράς (1). Τινά μάλιστα τών ζώων άποβάλλουσι τ’ο φωσφοροΰ- 
χον τοΰτο ΰδρογόνον ζώντα έτι, ώς αί λαμπυρίδες καί οί Elatri 
noctilaci τής Αμερικής, οϊτινες τόσον λαμπρόν καί τόσον ζωηρόν 
φώς γεννώσιν, ώστε τούς μεταχειρίζονται έν τάϊς δδοιπορίαις, ώς 
φανούς. Άλλά τρανοτάτην άποδειξιν τής ΰπάρξεως τοΰ φωςφόρου 
έν τοϊς ζώοις δύναται τις νά λάβη, παρατηρών έν καιρω νυκτδς 
έν μέσω σκότους πολλοΰ τριχίας (σαρδέλλας,) νεωστί άλατισμέ- 
νας, δτε φαίνονται ύπ’ο φλογών πολλών κεκαλυμμέναι· τδ αύτό 
φαινόμενον παρατηροΰμεν καί εϊς τάς έσωτερικάς έπιφανείας τών 
οστρακοδέρμων, οΰ μόνον δέ άλλά καί τά σηπόμενα κρέατα. Κατά 
ταΰτα λοιπόν οί βρυόλακες ούδέν άλλο εΐνε ή όγκος φωσφορι
κού ΰδρογόνου, δστις, έξερχόμενος έκ τών σηπομένων σωμάτων, 
δταν μάλιστα ταΰτα ήνε εις μικρόν βάθος ΰπδ τήν γήν τεθαμμέ- 
να, έπιπολάζει διά τήν κουφότητα αΰτοΰ έπί τής άτμοσφαίρας, ώς 
αί άκαθαρσίαι έπί τής. θαλάσσης. Άλλ’ ώς, όπόταν διασχίζηται 
ή θάλασσα ύπδ τών πλοίων, σπεύδει μέν πρδς πλήρωσιν τοΰ σχη- 
ματιζομένου κενού τδ παρακείμενον ΰδωρ, σπεύδουσι δέ μετ’ αύ
τοΰ καί αί έπί τών ΰδάτων άκαθαρσίαι, ούτω καί, άν τις πλη
σίον φωσφορικού δγκου τυχών κινήται, διασχίζει τήν άτμοσφαΐ- 
ραν, ήτις ούδέν άλλο εΐνε ή άεροειδής θάλασσα, ότέ μέν ήρε- 
μοΰσα, ότέ δέ κλυδωνιζομένη άγρίως, ώς τά ΰδατα τών θαλασ
σών άλλά, τής άτμοσφαίρας διασχιζόμενης, σχηματίζεται κενόν, 
πρδς πλήρωσιν τοΰ όποιου σπεύδει μέν ή παρακείμενη άτμο- 
σφαϊρα, παρακολουθεί δέ καί ό έπ’ αύτής έπιπολάζων φωσφορικός 
δγκος. Τοΰτο καί μόνον άρκει, ϊνα πιστεύση δεισιδαίμων άνθρω
πος, δτι καταδιώκεται ΰπδ τών βρνόντων δηλονότι η ίξερχο- 
μένων Ικ των λάκκων, τούς όποιους ή συνήθεια βρουκόλακκας 
καλεϊ καί χυδαϊκώτερον βουρβούλακας καί καταχανάδες.

"Απαξ παραδεκτής γενομένης τής ΰπάρξεως τών βρυολάκων, 
έπεχείρησαν πολλοί νά έξηγήσωσι καί τούς λόγους, δι’ οΰς πολ
λοί τών άνθρώπων έγένοντο τοσοΰτον θεοστυγεϊς. Ό Πουκεβήλ 
έν τη κατά τήν 'Ελλάδα περιηγήσει αύτοΰ (2) διατείνεται δτι 
οί παρ’ ήμϊν βρυόλακες προήλθον έκ τών νεκρών έκείνων, ών 
τά σώματα δέν διελύθησαν, έπειδή ήσαν άφωρισμένα ύπδ τής έκ
κλησίας. Ή γνώμη αΰτη έπιμαρτυρεϊται καί ύπό τε Αέοντος τοΰ 
Άλλατίου (3) καί ΰπδ τοΰ Χριστοφόρου Αγγέλου (4), διατεινο- 
μένων δτι οί άφορισθέντες καί άμετανόητοι άποθανόντες έγίνοντο 
μετά θάνατον τνμπανϊται, οϊτινες έ'χοντες σώμα μέν άπεσκλη- 
ρυμένον, κοιλίαν δέ ηχούσαν παραπλήσια τυμπάνω, έξήρχοντο 
νύκτωρ εκ τον τάφον αΰτών καί έκακοποίουν τούς ζώντας. 
Άλλά καί μετά πάσας τάς διαβεβαιώσεις ταύτας τήν σήμερον 
ούδέν ούδαμοΰ πιστεύουσιν άλλο οί κοινοί άνθρωποι ή δτι εϊς 
βρυόλακας μεθίστανται οί διαδρασκελισθέντες κατά τδν άπδ τής 
τελευτής μέχρι ταφής χρόνον ύπό τίνος οίουδήποτε ζώου, μάλι-

(1) ’Ίδε Στοιχεία Τεχνολογ. Χημείας Λ. Δοσίου σελ. 118.
(2) Pouqueville Voyage de la Crece. 3 edit. tom. VI Σελ.

153. (3) Αέοντος Άλλατ. de quorumdem graecorum opinatio- 
nibus. (4) Χριστ. Άγγελ. Περί Καταστ. Γραικών κεφ. κθ'. 
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λίστα δέ γαλής! Διό και πάς μέν βρυόλαξ εΐνε και άλυωτος· 
πας δμως άλυωτος δέν εινε καί βρυόλαξ.

Έκ τών περί βρυολάκκων μυθολογουμένων περιεργοτάτη εΐνε 

ή δοξασία εκείνη, καθ’ ήν τά έθελόκακα ταΰτα όντα δέν δύνανται 
νά εΐσέλθωσιν εις οίκον, ένθα εύρηνται διατεθειμένα σταυροειδώς 
πατάνια (πιάτα). Τά ούτω πως λοιπόν ηΰτρεπισμένα σκεύη εινε 
άλεξίκακα φάρμακα δραστηριότερα τών άρχαίων άλεξικεραύνων, 
επειδή εκείνα μέν ύποκείμενα είς σκωρίασιν προεκάλουν ένίοτε, 
άλλά δέν έκώλυον τόν κεραυνόν, ταΰτα δέ εις οΰδεμίαν ύπόκειν- 
ται φθοράν. Άλλά καί τοΰτο λέγεται περί αΰτών, δτι δηλαδή 
έπηρεάζοντα άπάσας τάς άλλας ήμέρας, τό Σάββατον ύπνώττου- 
σιν ύπνον παντελώς άναίσθηοον. Διό καί κατά ταύτην τήν ήμέ- 
ραν έκθάπτοντες καίουσιν ή καταδικάζουσιν είς απραξίαν οί Ιε
ρείς δι’ εΰχών.

Ό Βολτάΐρος έν τή λέξει Vampire λέγει δτι δύο εκλεκτοί 
τοΰ αΰτοκράτορος Καρόλου VI έστάλησαν είς Ουγγαρίαν, ϊνα έξε- 

τάσωσι βρυόλακκα πρό έξ εβδομάδων καταλιπόντα τόν βίον. Εύ- 
ρον δέ αΰτόν έπί τοΰ κραββάτου του φαιδρόν, εΰθυμον, τοΰς οφθαλ
μούς άνεωγμένους έχοντα καί ζητοΰντα νά φάγη. *0  δήμιος δι- 
ήλασε τότε τήν καρδίαν του καί τόν έκαυσεν, ϊνα μηκέτι τρώγη. Πώς 
νά μή πιστεύση τις ήδη είς τοΰς βρυόλακκας, άφ’ ου τόσα θαυ
μάσια διηγοΰνται περί αΰτών τόσον σπουδαίοι άνθρωποι;— Άς 
πιστεύωσι, λέγομεν ήμεϊς ένταΰθα, δσον θέλουσιν οί μωρόπιστοι. 
"Οσοι δμως ήκουσαν τήν δντως άξιοσέβαστον προμήτορα τοΰ φιλ— 
τάτου μοι...,ιατρού έν Ναυπλίω, διατεινομένην δτι καί αΰτή και 
ή θυγάτηρ αΰτής έδάρησαν μέν πολλάκις καί ανηλεώς ύπό τί
νος τών γαμβρών της βρυκολακκίσαντος, αμα δέ τοΰ ήλιου άνα- 
τείλαντος ωχοντο μετ’έκείνου καί αί άλγηδόνες καί οί μώλω
πες, δσοι, λέγω, ήκουσαν τήν άλλόκοτον ταύτην διήγησιν, ώμο- 
λόγησαν δτι ένθεν μέν ή πρόληψις ένθεν δέ ή φαντασία έπελά- 
βοντο νά συνταράττωσι τόν ύπνον τών άκάκων τούτων καί άπλο- 
ίκών γυναικών διά φρικαλέων ονείρων (1).

’’Οτ: ο: μεγάλοι ποίητα'ί δυστυχείς
(έκ τοΰ Γαλλ. ύπό Γ. Φραντζή).

Γ.
KAMOENOS (LE KAMOENS).

(”Ιδε τό θ', έν σελ. 108 τοΰ παρόντος τόμου.)

Ό Κομοένος Λουδοβίκος έγεννήθη έξ οικογένειας άρχαίας 
τής ΙΙορτογαλλίας τό 1517 (2) είς τήν Κοίμβραν (Coimbre) |ή 
κατ' άλλους είς τήν Σανταρέμαν (Santarein δρθότερον ίσως San-

(1) Ό περί ου ένταΰθα βρυόλαξ έβρουκολάκκισε, διότι τό 
πτώμα αΰτοΰ πρό τής έκφοράς έδρασκέλισε γαλή· ήτο δέ είς τών 
τιμιωτάτων καί έναρετωτάτων Ναυπλιέων.

(2) Καί ή χρονολογία τής γεννήσεως αΰτοΰ αμφισβητείται. διότι 
άλλοι μέν παραδέχονται τό έτος 1524, άλλοι τό 1525 καί άλ
λοι άλλο.

tarem) Μανουήλ Κορρέας, ό φίλος καί εις τών βιογράφων αΰ
τοΰ, λέγει δτι έγεννήθη είς τήν Λισβόνναν (1). Αί τρεις λοιπόν, 
αυται πόλεις έρίζουσιν εϊσέτι πρός άλλήλας πέρί τής γεννήσεως 
τοΰ Ποιητοΰ τούτου, δπερ μετά τής δυστυχίας έχει έπισης κοινόν 
μέ τόν "Ομηρον.

Ό Vascc de Gama (2) άναχωρήσας έκ τής Λισβόννας κατά τό 
1497, εΐκοσιν έτη πρό τής γεννήσεως τοΰ Καμοένου, έπραγματο- 

ποίησε τέλος πάντων τό πολλάκις άποτυχόν σχέδιον τοΰ ν’ άνοι
ξη δδόν πρός τάς άνατολικάς ’Ινδίας διά τοΰ Ωκεανού.

Ή πολύκροτος αΰτη έπιχείρησις, θεωρουμένη τότε ώς έργον 
τολμηρόν καί άπραγματοποίητον, διότι ήν νεοφανής, έστεφανώθη διά 
τής'μεγαλειτέρας έπιτυχίας. Ή δέ Λισβόννα, ήτις συνεκινεϊτο βα- 

θέως διά τήν άναχώρησιν τοΰ άρχηγοΰ τούτου καί τών γενναίων 
αύτής τυχοδιωκτών καί έκλαιεν αΰτοΰς διά πολΰν καιρόν, ώς ήδη 
άπολεσθέντας, εΐδεν αΰτοΰς αίφνης μετ’ έκπλήξεως καί θαυμασμού 
έπανελθόντας μετά τριετεΐς αγώνας καί κινδύνους, άπάσης τής Ευ
ρώπης άντηχούσης περί τής περιφήμου ταύτης δδοιπορίας καί τής 
δόξηςτών έπιχειρησάντων αΰτήν. Άνοιχθέντος λοιπόν τοΰ σταδίου, 

τό έμπόριον τής Εΰρώπης μετά τών ’Ινδιών διά τοΰ Ωκεανού 
έστερεώθη έπί άδιασείστων βάσεων.

'Ο Πατήρ τ·ΰ Καμοένου παρακινηθείς τότε, ώς καί πλεϊστοζ 
άλλοι, είς τό νά πλεύση τάς νέας ταύτας θαλάσσας έπ’ έλπίδι 
τιμής καί πλούτου, έναυάγησε πλησίον τής Γόας (3) καί άπω- 
λέσθη μετά παντός δπερ εΐχεν.

Ούτω δή ό Καμοένος έγκατελείφθη, παϊς έτι ών, ορφανός και 
άπορος ε’ις πραγματικήν δυστυχίαν, ήτις πολλάκις κατέπνιξε τά 
φυσικά αΰτοΰ προτερήματα, ών ή έπανόρθωσις εΐνε πολΰ δύσκο
λος.

Πρώτον μέν λοιπόν προσήλθεν είς τήν αΰλήν τής Λισβόννας έπί 
βασιλείας ’Εμμανουήλ τοΰ Μεγάλου, κληρονόμου τοΰ θρόνου καί 
τών μεγάλων σκοπών τοΰ Ίωάνν, II. έπί τών ώραίων δήλον δτι 
ήμερών τής Πορτογαλλίας καί τών άξιοσημειώτων χρόνων τής 
δόξης τοΰ έθνους τούτου.

Ή ένωρίς φανερωθεΐσα ποιητική αΰτοΰ φαντασία, αί χάριτες τής 
φυσιογνωμίας αΰτοΰ καί συνομιλίας κατέπεισαν τόν βασιλέα νά 
ύποδεχθή αΰτόν είς τήν Αΰλήν.

Τό πρώτον δέ πάθος τής φλογέράς αΰτοΰ φαντασίας ύπήρξεν ό 
έρως, δ καί έμπνεύσας είς αΰτόν τοΰς πρώτους στίχους. Άλλ’ αί 
άκριτόμυθοι αΰτοΰ ελευθεριότητες προσβάλλουσαι άνθρώπους ισχυ
ρούς έγειναν πρόξενοι έξορίας. Δυστυχής λοιπόν δ Καμοένος ένεκα 
έρωτος έτράπη είς τήν διά τής δόξης παρηγοριάν, ζητήσας κατ' 
άρχάς τήν έκ τών δπλων δόξαν διό καί συγκαταριθμεΐται μετά

(1) Ή Όλιοσείσων κατά τόν Πτολμ. Α. 2. 5.
(2) Ουτος έξελέχθη ύπό τοΰ Ίωάνν. II διά τήν έπιχείρησιν 

ταύτην, ήν άνέλαβεν έπί Emmanuel le Fortune, λαβών 4 πλοία 
καί 160 άνδρας. Μετά δέ τήν έπιχείρησιν ταύτην έλησμονήθη δ 
άνήρ ουτος έπί είκοσι καί έν έτος, δτε ώνομάσθη άντιβασιλεΰς 
τών ’Ινδιών ύπό Ίωάνν. III. Σ. Μ.

(3) Πόλις τής Ίνδοστάν έπί τής πλευράς Μαλαυάρ· ή πρώτη 
πόλις, ήν κατέκτησαν οί Πορτογάλλοι. Σ. Μ.

τών ένωσάντων τάς πολεμικές άρετάς μετά τών πνευματικών 

προτερημάτων.
Μετέβη λοιπόν εις τήν ’Αφρικήν, δπου Ιιεκρίθη εις τόν πόλε

μον τόν μεταξύ Πορτογάλλων καί Μαύρων (Maures) (1) λεγο
μένων. Άλλ’ ή δυστυχία ήκολούθει αΰτόν πανταχοΰ, και ή πρό 
ολίγου άποκτηθεϊσα δόξα έμελλεν ήδη νά έκπνεύση, άπολεσθέν- 
τος τοΰ δεξιού αΰτοΰ οφθαλμού έν καιρώ ναυμαχίας τινός. Αί 
ύπηρεσίαι του παρεχώρησαν αΰτώ τήν άδειαν τής είς τήν Αΰλήν 

•επανόδου. ’Επανήλθε λοιπόν δ Καμοένος μετά δλιγωτέρας μέν 
ζωηρότητας, περισσοτέρας δμως σταθερότητος. *Η  δέ άπώλειατοΰ 
οφθαλμού αΰτοΰ, δν καί άρχάΐός τις (2) μεταφραστής δμιλεϊ περί 
τούτου, ώφειλεν άναμφιβόλως νά έλαττώση τήν εύνοιαν τών κυ
ριών καί τόν άριθμον τών άντιζήλων.

Διέτριψε δέ είς τήν Αΰλήν ολίγον μόνον χρόνον διότι κενή 
τις έπιθυμία δδοιποριών καί πλούτου, δυσαρέσκεια! τινες αΰτοΰ 
μετά τής Αΰλής, πρό πάντων δέ ή άχώριστος έκείνη περιέργεια 
άπό τής μεγάλης αΰτοΰ φαντασίας κατέπεισαν αΰτόν νά έγκατα- 
λείψη καί δεύτερον τήν πατρίδα αύτοΰ. Οΰχ ήττον δμως φαίνε
ται δτι ή ψυχή αΰτοΰ εΐχε παροξυνθή έξ άδικιών διότι άνεχώρη- 
σεν έκ τής Λισβόννας έπί σκοπώ τού νά μή έπιστρέψη πλέον μη
δέποτε. Λέγουσι μάλιστα δτι έπιβιβαζόμενος διά τάς μεγάλας 
Ινδίας έπρόφερε τάς έξής λέξεις, άς δ μέγας Σκιπίων εΐχε δια

τάξει νά θέσωσιν έπί τοΰ τάφου αΰτοΰ.

» Ingrata patria, ne ossa quidem habes»
» ’Αχάριστε πατ^ίς, ουδέ την χίνιν μον θέλεις έχει».

Ό Καμοένος έπολέμησεν εις τάς Ινδίας δείξας καί ένταΰθα 
τήν αΰτήν άνδρίαν, ήν έδειξε καί είς τήν ’Αφρικήν υπηρέτησε 
δέ προσέτι καί είς άλλην έκστρατείαν κατά τά παράλια τής Τσέδ- 
δας, περί τής οποίας όμιλεΐ έν τινι τών ποιήσεων αΰτοΰ. Ειτα 
έπανελθών είς τήν Γόαν έζησεν είρηνικώς έλίγον μόνον χρόνον. 
διότι τό άνήσυχον καί παρωξυμμένον αύτοΰ πνεύμα, δπερ μακρά 
εμπόδια καθίστων έτι άνήσυχον καί έσυρον είς έκδίκησιν, δέν 

έπέτρεψεν ε’ις αΰτόν νά σιωπήση άδικίας τινάς κατ’ αΰτοΰ γενο- 
μένας ύπ’ άνθρώπων ισχυρών καί τιμωρίας μή φοβουμένων, ώς έκ 
τής θέσεως αΰτών.

Ούτω λοιπόν δ Καμοένος παραστήσας αΰτοΰς γελοίους διά σα
τυρικών άσμάτων έξωρίσθη έκ τής Γόας ύπό τοΰ Διοικητοΰ. ΊΙ 
έξορία αΰτη έκ τόπου, δυναμένου νά θεώρηθή ώς αΰτόχρημα έξο- 
ρία σκληρά, ήν μία έκ τών ιδιαιτέρων δυστυχιών, άς τό πεπρω- 
μένον έπεφύλαττε δι’ αΰτδν. Κατεμαράνθη λοιπόν έπί τινα έτη είς 
τινα γωνίαν βαρβάρου γής έπί τών συνόρων τής Κίνας, δπου οί

(1) Έκ τοΰ Λατινικού Maurus· καί τοΰτο πάλιν έκ τοΰ ’Αρα
βικού Maghrel. Μαύροι ή Μαυρούσιοι καλούμενοι έκ τής Μαυρου- 
σίας, έπαρχίας της ’Αφρικής· παρά δέ Ρωμαίοις έκαλοΰντο ού- 
τοι καί Μαυριταννοί. Σ. Μ.

(2) Δϊίσχυρίζεται δηλαδή ούτος δτι ή άπώλεια τοΰ δεξιού αΰ
τοΰ οφθαλμού δέν παρέσχεν αΰτώ οΰδεμίαν έλάττωσιν τής έκ τοΰ 
ωραίου φύλου εΰνοίας.

Πορτογάλλοι ειχον μικρόν τι κατάστημα και ήρχιζον νά κτίζωσι 
τήν πόλιν Μάκαον (1).

Ένταΰθα έτελείωσε τό ποίημα αΰτοΰ, τό περί τής άνακαλύ- 
ψεως τών ’Ινδιών, δπερ εΐχεν άρχίσει πρό τινων έτών έν Πορ- 
τογαλλία, έπιγραφόμενον Λονσίχς (Lousiade). Ή έπιγραφή αΰτη 
μικράν τινα σχέσιν έχει πρός τήν ύπόθεσιν καί σημαίνει κυρίως 
Ποοτουγάδα (Portugade). Έπιστρέφων δέ άπό τό Μάκαον (δπου 
μάλιστα εΐχε καταλάβει μικράν τινά θέσιν) είς τήν Γόαν, δπου 
ήλπιζεν δτι έμελλε νά ύποδεχθή αΰτόν εΰνοϊκώς δ νέος τής πό- 
λεως ταύτης Διοικητής, Κωνσταντίνος Βραγάνσος (Bragance) χα- 
τελήφθη ύπό τρικυμίας δεινής είς τάς ύψηλάς παραλίας τής Καμ- 
βαιας (Cambaye), δπου βάρβαρος τύχη, καταστρέψασα τόν πα
τέρα αΰτοΰ είς τά κλίματα ταΰτα περιέμενε καί τόν υιόν διά νά 
καταστήση τελείαν τήν δυστυχίαν αΰτοΰ. Τό μέν λοιπόν πλοϊον 
κατεποντίσθη, δ δέ Καμοένος άπολέσας πάν δ,τι εΐχε, πλήν τοΰ 
ποιήματος, έσώθη, ώς λέγουσι διά μέν τής μιας χειρός κολυμ- 
6ών, διά δέ τής άλλης κρατών τό ποίημα αΰτοΰ, ώς δ Κάΐσαρ 
τά ’Απομνημονεύματα αΰτοΰ (2). Τό συμβεβηκός τοΰτο περιγρά- 
φεται συγκινητικώτατα είς τό δέκατον αΰτοΰ ασμα.

Άφιχθείς δ’ είς Γόαν, έτυχε μέν νά εΰχαριστηθή διά τήν ύπο- 
δοχήν τοΰ Κωνσταντίνου Βραγάνσου, έπλήρωσεν δμως πολΰ άκριβά 
εΰτυχεΐς τινας καί ήσύχους στιγμάς, διότι δ διάδοχος τοΰ άντι- 
βασιλέως τούτου, πιστεύσας είς συκοφαντίαν τινά κατά τοΰ Καμο
ένου, ώς καταχραστοΰ τών δημοσίων κατά τήν έν Μακάω ύπη- 
ρεσίαν του, έρριψεν αΰτόν είς τάς φυλακάς. Έν ω δέ ή άναγνω- 
ρισθεϊσα άθωότης του έμελλε νά δώση εις αΰτόν τήν έλευθερίαν, 
πάλιν έκρατήθη έκ νέου διά χρέη. Καταβληθείς δθεν έπί τινα χρό
νον σιδηροδέσμιος εις τάς φυλακάς, έξήλθε τέλος πάντων, ϊνα 
ύποστή δυστυχίαν έτι μεγαλειτέραν ίσως. Άκολουθήσας δηλ. μι
κρόν τινά διοικητήν εις τήν ’Αφρικήν, άνθρωπον άλαζόνα καί φι- 
λάργυρον, περιεφρονήθη τοσοΰτον ύπό τοΰ προστάτου αΰτοΰ τού
του, ώστε λαβών κατ’ αΰτοΰ άπέχθειαν διά τό κακότροπόν του άπε- 
φάσισε νά άναχωρήση. Άλλ’ έν ω έμελλε νά έπαναλάβη τήν πρός 
τήν Πορτογαλλίαν δδόν μετά πολλών εΰγενών νέων, παρακινούν- 
των αΰτόν νά γίνη συνοδοιπόρος, έκρατήθη αίφνης ύπό τοΰ μιση- 
τοΰ τούτου διοικητοΰ, άπαιτοΰντος παρ’ αΰτοΰ διακόσια τάλληρα 
διά τά έξοδα τοΰ διάπλου αΰτοΰ. Τοιαύτης χαμέρπειας ολίγιστα 
παραδείγματα έχομεν. Ταΰτα λοιπόν ύπεχρεώθησαν νά πληρώ- 
σωσιν είς αΰτόν οί θέλοντες νά συμπαραλάβωσι συνοδοιπόρον τόν 
Καμοένον. Επανήλθε τέλος πάντων είς τήν Λισβόνναν, φέρων άντί

(1) Έκ τοΰ Κινεζικού Ngao-men· πόλις ισχυρά τής Κίνας. Είς 
ταύτην δεικνύεται σπήλαιόν τι, όνομαζόμενον la casa, έν ω δ Κα
μοένος συνέγραψεν, ώς λέγουσι, τήν Λουσιάδα.

(2) ‘Ο Καΐσαρ έν Αλεξάνδρειά βλέπων τοΰς μέν στρατιώτας 
αΰτοΰ πνιγομένους καί φο νευομένους, τήν δ’άταξίαν άδιόρθωτον 
έσπευσε πρός έν πλοϊον διά νά προφθάση εις τά άνάκτορα. Άλλά 
φοβηθείς μή τό πλοϊον καταβυθισθή ένεκα τοΰ παρακολουθήσαν- 
τος αΰτόν πλήθους, έπήδησεν είς τήν θάλασσαν καί διέπλευσε κο- 
λυμβών διάστημα διακοσίων οργυιών, φέρων είς μέν τήν άριστεράν 
τά νΰν σωζόμενα ’Απομνημονεύματα αύτοΰ, είς δέ τοΰς δδόντας 
τόν αλυσιδωτόν αΰτοΰ θώρακα· καί ούτως έφθασεν είς τόν στόλον 
περιπλέοντα έμπροσθεν τών Βασιλείων.



176 Ο ΜΕΝΤΩΡ.
Ο ΜΕΝΤΩΡ. 177

παντδς πλούτου, τδ ποίημα αύτοΰ. Ό δέ τότε βασιλεύων Δ.Σε
βαστιανός, νέος λίαν φιλόκαλος, καθώς πάντες οί ήγεμόνες, οί 
διά την δόξαν γεννώμενοι, ύπεδέχθη αύτδν μετά μεγίστων ενδεί
ξεων ύπολήψεως, χορηγήσας πρδς τούτοις εϊς αύτδν ετήσιον σύν
ταξιν 4 ,ΟΟΟ ρεάλια (reales), έπί συμφωνία τοΰ νά μή έγκατα
λείψη τοΰ λοιπού τήν Αύλήν.

'Η συμφωνία αύτη τόσας χάριτας προσθέτουσα έπι της εύεργε- 
σίας ταύτης έφαίνετο διπλασιάζουσα τήν τιμήν. Άλλ’ ούδέ ή 
τύχη αύτη διέμεινε πιστή εϊς τδν Καμοένον διότι άπολεσθέντος 
τοΰ Δ. Σεβαστιανού ού μετά πολύν καιρδν κατά τήν όλέθρtov έκ- 
στρατείαν της ’Αφρικής, ή ταραχή καί έρήμωσις τής Πορτογαλ- 
λίας έγένετο αιτία τοΰ νά λησμονηθή ό συγγραφεύς τής Αουσιά- 
δος. Ούτω δέ, παυσαμένης τής συντάξεως αύτοΰ, ένδεέστατον γή
ρας καί οϊκτρότατος θάνατος έπέφερε τδ πέρας θυελλώδους καί 
καταδεδιωγμένου βίου. Άπέθανε λοιπόν εϊς ήλικίαν 62 έτών έντός 
τίνος ξενοδοχείου, δπερ ευρεν ώς μόνην καταφυγήν τών τελευταίων 
αύτοΰ χρόνων, μεμφόμενος τούς συμπολίτας αύτοΰ διά τήν α
χαριστίαν αύτών.

Άποθανόντος δ’ αύτοΰ, έπροθυμοποιήθησαν πάραυτα νά άπο- 
δώσωσιν αύτω τιμητικά έπιτάφια καί νά τάξωσιν αύτδν μεταξύ 
τών μεγάλων άνδρών. Έτάφη δέ πρδς τή πύλη τής έκκλησίας 
τής άγιας Άννης δπου έπί τοΰ τάφου αύτοΰ άναγινώσκεται τδ 
έξής έπιτύμβιον.

,, Ci-git Louis Camoens, Prince des poetes de son temps, 
„ il vecut pauvre et malheureux et mourut de meme. „

» Ενταύθα κειται Αουϊ-Καμοένος, ήγεμών τών συγχοόνων 
» αύτοΰ ποιητών έζησε πτωχός καί δυστυχής καί άπέθανε τοι- 

» ούτος.»
Τδ έπιτάφιον τοΰτο άνθρώπου, καλουμένου ηγεμόνες] τών ποι

ητών, οφείλει νά διδάξη τούς μεγαλοφυείς άνδρας δτι ή μεγα- 
λοφυια δέν παρέχει τύχην ούδέ βίον εύτυχή.

Αέγουσιν δτι δ Καμοένος είχε συμπεριφοράν μέν γλυκεϊαν καί 
λίαν άξιαγάπητον, ίσχύν δέ πνεύματος όμοίαν πρδς τήν εϊς τάς 
μάχας δειχθεΐσαν άνδρίαν αύτοΰ, καί δτι ύπέφερε τάς δυστυχίας, 
καθώς κατεφρόνει τούς κινδύνους.

Ήν δ’, ώς εϊπομεν, επιρρεπής μέν εϊς τδν έρωτα καί τήν ή- 
δονήν, έλευθεριώτερος δέ παρ’ δσον πρέπει τις νά ήνε, άβέβαιον 
τύχην έχων ήν δέ καί πνεύματος σατυρικού καί σκωπτικού, δπερ 
μόλις συγχωρέΐται εϊς τούς έχοντας πραγματικήν υπεροχήν. Ή 
εκστρατεία τοΰ Gama προσέφερεν άναντιρρήτως εις αύτδν ώραίαν 
ύλην πρδς ποίησιν αί δέ έκτεταμέναι χώραι της ’Ινδίας, άγνωςοι 
ουσαι έως τότε εϊς τούς Εύρωπαϊκούς λαούς, καί οί κίνδυνοι ναυ
τιλίας, ούδόλως έχούσης παράδειγμα, ώφειλον νά άνυψώσωσιν ί
κανώς τήν ψυχήν καί τήν φαντασίαν τόΰ ποιητοΰ πρδς τδ έκτε- 
ταμένον στάδιον τής έποποιΐας. Άλλ’ ύπδ τήν σχέσιν ταύτην θε
ωρούμενος ό Καμοένος άδυνατεΐ ν’ άποπλύνη τήν έπ’ αύτοΰ έπι- 
τεθειμένην κηλίδα. Δέν υπάρχει εις τδ ποίημα αύτοΰ ούτε Ενέρ
γεια, ούτε χαρακτήρες, επομένως ούτε συμφέρον. Εινε ή ιστορία 
τής Πορτογαλλίας εις επεισόδια άλλεπαλλήλως διαδεχόμενα άνευ 
τέχνης, καί, πολλάκις άνευ βάσεων ισχυρών. Δέν ύπάρχουσιν ούτε 
ίκανώς μεγάλοι κίνδυνοι, ούτε θέσεις ίκανώς σπουδαΐαι, ούτε πρό

σωπα ήρωϊκά διά νά σχηματίσωσι τδν μύθον τοΰ ποιήματος. Είνε 
έλλιπής έφευρετικής φαντασίας άλλ’ έχει ταύτην ζωγραφικωτά- 
την, δι’ ου πλεονεκτήματος πρδ πάντων εινε τις ποιητής.

Τδ δέ ύφος αύτοΰ, πλήρες δν εικόνων καί έμψυχούμενον ύπδ 
χάριτος άφελοΰς καί φυσικής εύγλωττίας, άπέχει πολύ τής Ισπα
νικής ρητορείας καί τής ’Ιταλικής έπιτηδεύσεως· αί δέ ποιητικά! 
αύτοΰ χάριτες δι’ ών τδ σύγγραμμα έλαβε ζωήν, εύρίσκονται εις 
τινα έκπλητικά μέρη τής Λουσιάδος, άτινα εινε ή έμφάνισις 
τοΰ Γίγαντος(Ι) Άδαμάστορος πλησίον τοΰ άκρωτηρίου τής Κα
λής Έλπίδος, τδ έπεισόδιον τής Ίνές (2) καί τινες έπιτυχεϊς λε

πτομέρεια!, έσπαρμέναι εις δλα τά άσματα αύτοΰ.
Τδ συμβεβηκος τοΰτο τής Ίνές, δπερ έγεινεν ύπόθεσις πολ

λών συγκινητικών τραγωδινώ, εινε άναντιρρήτως τδ ώραιότερον 
μέρος τοΰ Καμοένου.

'Ο ποιητής ούτος πίπτει καθ’ έκάστην στιγμήν εις παραλόγους 
άσυναρτησίας, αίτινες έμελλον νά φέρωσι τήν πτώσιν τοΰ ποιή
ματος αύτοΰ, άν τοΰτο δέν ύπεστηρίζετο ύπδ τής ποιήσεως, τοΰ 
ύφους καί τής φαντασίας. Αναμιγνύει συνεχώς τούς θεούς τής 
μυθολογίας μετά τών αγίων τοΰ Παραδείσου καί τών μυστηρίων 
τής καθολικής έκκλησίας. Άλλά τδ μεγαλείτερον έξ δλων τών 
έλαττωμάτων αύτσΰ εινε άναντιρρήτως ή απανταχού έπικρατοΰσαι 
μικρά σχέσις.

Ό Καμοένος ούδεμίαν άλλην τέχνην κέκτηται παρά τήν τοΰ 
διηγεΐσθαι τάς λεπτομέρειας. Άλλά μόνη ή τέχνη αύτη, ένεκα 
τής ήδονής ήν παρέχει, άναπληροι ενίοτε δλας τάς άλλας κα! 
άναδεικνύει τδ έργον αύτοΰ πλήρες μεγάλων ώραιοτήτων έπειδή 
πρδ διακοσίων ήδη έτών καθηδύνει ύπερβαλλόντως έθνος πνευ
ματώδες καί γινώσκον βεβαίως τά λάθη αύτοΰ.

ΠΕΡΙ ΑΛΗΘΟΥΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.

(Συνέχεια· ιδε Τομ. Β'. σελ. 83).

Μόνη ή άσκησις τής άρετής κάμνει τδν άνθρωπον βέλτι- 
στον καί φωτίζει τδν νοΰν καί εξευγενίζει τήν καρδίαν. "Οσω δέ 
ό άνθρωπος εΐνε περισσότερον ενάρετος, τόσω μάλλον προσηλόνεται

(1) Οί Γίγαντες ήσαν γένος άνθρώπων έξαισίου άνδρίας και 
φρικώδους μεγέθους, έχοντες άντί ποδών ούράς δρακόντων ήσαν 
δέ τέκνα τοΰ Ούρανοΰ καί τής γής. Ούτοι, θελήσαντες νά ύπερα- 
σπισθώσι τούς συγγενείς αύτών Τιτάνας έκίνησαν τδν κατά τοΰ 
Δ’.δς πόλεμον, βάλλοντες τά δ'ρη Όσαν, Πήλιον καί Οίτην, τδ Ιν 
έπί τοΰ άλλου και έφορμήσαντες κατά τοΰ Όλύμπου μετ’ άνει— 
μένων δρυών. Άλλ’ δ Ζευς μετά τών λοιπών θεών έκίκησεν αύ
τούς κατά κράτος. Τήν γιγαντομαχίαν ταύτην παρέστησεν δ Φει
δίας εις άνάγλυφα έν τω έσωτερικω τής άσπίδος τής χρυσής αύ
τοΰ Άθηνάς. Σώζεται δέ καί έν ποίημα Λατινιστί ύπδ τδ δνομα 
Γιγαντομαχία ύπό Κλαυδιανοΰ.

(2) Ines de Castro· Κυρία τής τιμής, σύζυγος τοΰ υίοΰ τοΰ Άλ- 
φόνσου IV, φΟνευθείσα διά ραδιουργίας τδ 1355. Τδ δεινόν αύ
τής τέλος έδωκεν άφορμήν εις τδ έπεισόδιον τούτο καί εις πολ- 
λάς τραγωδίας.

εις τδ άγαθοποιεΐν, άποστρέφεται τδ κακόν καί ζή εύχαριστημέ- 
νος έν έαυτώ, μή έπιβουλευόμενος τδν πλησίον του.

Τής άληθοΰς προσέτι έλευθερίας τιμαλφέστατος καρπός εΐνε 
καί ή παιδεία. Αύτη εΐνε διανοητική τροφή τοΰ λογικού άν
θρώπου. Ό άπαίδευτος ού μόνον άδιαφορεϊ περί πάντων καί εΐνε 
έρμαιον τών πονηρών, άλλά τδ χείριστον εις αύτδν εΐνε, δτι φο
βείται άπδ παν δ,τι δέν εΐνε έπίφοβον. Τόσω δέ εΐνε άναγκαι- 
οτάτη ή παιδεία πρδς άνάπτυξιν τοΰ νοδς τοΰ άνθρώπου, δσω 
εΐνε άναγκαιοτάτη ή ύλική τροφή πρδς ουντήρησιν τοΰ σώμα
τος· « ού γάρ έστι, λέγει ό σοφός Πλάτων, περί δτου θειότε- 
ρον άν εΰξαιτό τις, ή περί παιδείας έαυτοΰ καί τών αύτοΰ οι
κείων.»

'Ο άπαίδευτος άνθρωπος δέν δύναται νά σκεφθή δρθώς περί παν
τδς πράγματος· αί δέ ίδέαι αύτοΰ εΐνε συγκεχυμέναι. Έφάνησαν 
ενίοτε νόες προικισμένοι μέ έξαίρετον άγχίνοιαν καί κρίσιν, χω
ρίς ποτέ νά παιδευθώσιν άλλ’ ή άνάπτυξις τής φυσικής αύτών 
κρίσεως καί εύφυιας ήτον έργον τής μετά πεπαιδευμένων άνδρών 
συναναστροφής. Ό άγροΐκος ύπηρέτης άρχοντός τίνος, έξ άνάγκης 
συναναστρεφόμενος έν τή πόλει μετά πεπολιτισμένων άνδρών, μαν
θάνει νά όμιλή καί νά διάγη καί αύτός πολιτισμένως.

Πολλοί άνθρωποι, μή εύτυχήσαντες νά σπουδάσωτιν εις τά 
σχολεία, δμίλοΰσιν δμως μετά σπάνιάς εύγλωττίας καί έτοιμότη- 
τος· καί τοΰτο δφείλεται εϊς τήν μετά πολιτισμένων άνδρών συν
αναστροφήν αύτών. Άλλ’ δ άγροΐκος καί άγράμματος δέν γνω
ρίζει οΐκοθεν πόθεν έρχεται, ποΰ ύπάγει, τί εΐνε, τί έσεται· άλλά 
φέρεται αύτομάτως δπου ή δρμή τών έμφύτων αύτοΰ έπιθυμιών 
τδν σύρει.

Αί φύλακα! εις τά βάρβαρα καί απαίδευτα έθνη εΐνε πλήρεις 
κακούργων. 'Όπου δμως ή Χριστιανική άνατροφή καί ή παιδεία 
άκμάζουν, τά μεγάλα κακουργήματα εΐνε σπάνια. Εις τήν ’Αγγλίαν, 
’Αμερικήν καί Γερμανίαν καί αύτά τά συνήθη πλημμελήματα εΐνε 
ολίγα συγκριτικώς πρδς τάς άλλας έπικρατείας. Ή δέ δημοσίευ- 
σις τών ονομάτων, διά τών έφημερίδων, τών καταδικασθέντων διά 
πλημμέλημα καί κακούργημα ποιεΐ μεγίστην έντύπωσιν καί άπο- 
τρέπει τούς πολίτας τοΰ κακοποιεΐν.

Το ώφελιμώτερον σύστημα τής έκπαιδεύσεως εΐνε έκεΐνο, δπερ 
έχει βάσιν τδν φόβον τοΰ θεοΰ· αρχή σοφίας φόβος Κυρίου 
(Παροιμ. Γ. 10.)—τήν άγάπην τοΰ πλησίον αγαπήσεις τόν πλη
σίον σου ώς σεαυτόν (Ματθ. κβ'. 39), καί τήν ύποταγήν εϊς 
τούς νόμους: ΰποτάγητε ονν πάση ανθρώπινη κτίσει διά τόν 
Κύριον είτε βασιλεΐ, ώς ύπερύχοντι· είτε ήγεμόσιν, ώς δί αύ
τοΰ πεμπομένοις εις έκδίκησιν μεν κακοποιών, έπαινον δε 
αγαθοποιών (ά. Πέτρ. β. 13,14).

Ή συστηματική καί καλώς γινομένη έκπαίδευσις άνοίγει τούς 
νοερούς οφθαλμούς τού άνθρώπου καί παρουσιάζει εϊς αύτδν τήν 
καλλονήν τής φύσεως, ώς έν κατόπτρω. Έκ τής γοητευτικής δέ 
ταύτης θέας δ άνθρωπος άνυψοΐ τδν νοΰν αύτοΰ πρδς τδν Θεόν καί 
θαυμάζει τήν σοφίαν καί τήν άκατάληπτον εις τδν άνθρωπον παν
τοδυναμίαν το» θεοΰ, διά τής όποιας συντηρεί εϊς άξιοθαύμαστον 
άρμονίαν τά δντα.

Τί ύπάρχει θαυμαστότερον καί έξαισιώτερον τής άπεράντου έκ- 
(ΜΕΝΤΟΡ. Τόμ. Γ. Τεύχος Α .) 

τάσεως τών ούρανών καί τών άδύτων άστέρων τών κοσμούντων 
τδ στερέωμα; Τίς δύναται ποτέ νά εϊκονίση φυσικώς, καθώς είκο- 
νίζεται εϊς τούς οφθαλμούς τοΰ άνθρώπου, τήν ιλαράν ροδοδάκτυ- 
λον ήώ, τά χρυσά νέφη, τά διεσπαρμένα έπί τοΰ στερεώματος, 
καί τδν φαεινόν άστέρα τής Αφροδίτης; Τίς δύναται νά εϊκονίση 
τήν μεγαλοπρεπή άνατολήν τοΰ ήλίου καί τάς χρυσάς αύτοΰ α
χτίνας τάς έπί τοΰ ούρανοΰ βαθμηδόν έκτεινομένας καί άνεπαι- 
σβήτως καλυπτούσας τδ φώς τών άλλων άστέρων; Τίς δύναται νά 
εϊκονίση τήν θελκτικήν δύσιν τοΰ ήλίου, άφίνοντος άπειρα έπί τοΰ 
στερεώματος χρυσά καί άργυρά κυματίζοντα νέφη; Τίς δέν θαυ
μάζει τήν άργυροφεγγή σελήνην καί τδν έναστρον ούρανόν ; Τίς 
δέν έκπλήττεται εϊς τδν κρότον τών κεραυνών, τών δρμητικών 
ποταμών, τών χειμάρρων καί τών μεγάλων καταρρακτών; Τίς 
δέν θαυμάζει τάς καταιγίδας, τάς νιφάδας, τάς χαλάζας καί τάς 
βροχάς; Τί ύπάρχει καταπληκτικώτερον τών ήφαιστείων καί τών 
ρεόντων πύρινων ποταμών, ή τών άβύσσων, βράχων καί φαράγ- 
γων; Τίς δέν θαυμάζει τήν άπέραντον έκτασιν τών ώκεανών καί 
δέν τρομάζει εις τήν θέαν τών καταιγίδα»·? καί τών τρικυμιών; 
Τίς δέν ήδύνεται άκούων τδ γλυκύτατον κελάδημα τών άπειρα- 
ρίθμων πτηνών καί τδ ψιθύρισμα τών ρυακίων; Τίς δέν αισθά
νεται άναψυχήν, άναπνέων τήν δροσεράν αύραν τών ζεφύρων; Τί 
ύπάρχει τερπνότερον τών άειθαλών χλοερών πεδιάδων, άρδευο- 
μένων ύπδ ποταμών καί έστολισμένων μέ πολυάριθμα πυκνά δάση 
καί μυρία άειθαλή δένδρα; Τίς δύναται νά ζωγραφίση τήν γήν 
πεποικιλμένην μέ τά άνθη τοΰ έαρος, τούς καρπούς τοΰ θέρους 
καί τάς οπώρας τοΰ φθινοπώρου; Τίς δέν βλέπει- άγαλλόμενος τάς 
διαυγεστάτας λ,ίμνας καί τήν τερπνήν γαλήνην τής θαλάσσης άμοι— 
άζουσαν κάτοπτρον, έν ω άπεικονίζονται τά κύκλω» άντικείμενα; 
Τίς βλέπων τον πυθμένα τής θαλάσσης και τδ άπειράριθμον έν· 
αύτη πλήθος τών ιχθύων καί τών μυριάδων φυτών καί άλλων 
έντόμων καί άμφιβίων δέν έξίσταται; Τίς όρων τδ άπειράριθμον 
πλήθος τών πτηνών, τών έρπετών καί τών άλλων μικρών καί 
μεγάλων ζώων καί θηρίων δέν θαυμάζει τήν σοφίαν τοΰ Ύψί- 
στου Δημιουργού; Τίς, τέλος, έξετάζων τδν έαυτόν του καί συλ- 
λογιζόμενος περί τών ψυχικών καί σωματικών προτερημάτων, μέ 
τά όποια δ Δημιουργός έκόσμησε τδν άνθρωπον, δέν συνέρχεται 
έν έαυτω καί δέν έκφωνέϊ: Μύγας εΐ Κύριε, και θαυμαστά τά 
έργα σου και ονδεις λόγος εξαρκεσει πρός ύμνον τών θαυ
μάσιων σου;

Άλλά τίς άλλος άπολαμβάνει τής άγαθότητος τοΰ Θεοΰ, δσον 
δ άνθρωπος; Καί τί ζητεί δ θεός άλλο άπδ τδν άνθρωπον, εϊμή 
νά πράττη τδ άγαθόν καί ν’ άπέχη τοΰ κακοΰ ;■

Ό άνθρωπος κατά τδ έφήμερον διάστημα τής πρόσκαιρου ταύ
της ζωής ύπόκειται εις πολλάς ταλαιπωρίας, εϊς άσθενείας, εις 
πτωχίας, εις τρικυμίας, εις αιχμαλωσίας, εϊς σεισμούς, εϊς λοι
μούς, εις πείνας καί εις πειρασμούς ψυχικούς καί σωματικούς. 
Ποιον έχει άντιλήπτορα καί βοηθόν^ διά νά τδν σώση τών κιν
δύνων αύτών, εϊμή τδν παντοδύναμον θεόν; καί πρδς τινα άλ
λον δύναται δ άνθρωπος νά καταφύ-ρη καί νά παρακαλέση μετά 

συντετριμμένης καρδίας ύπέρ τής σωτηρίας αύτοΰ εϊμή πρδς τδ» 
θεόν;,

23-
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Ή πρδς τδν Θεδν λοιπόν ακραιφνής αγάπη τοΰ άνθρώπου εΐνε 
•τδ πρώτιστον αύτοΰ καθήκον.

Ή άληθινή δθεν έλευθερία έχει άκραδάντους βάσεις τδν φό
βον τοΰ Θεοΰ, την αγάπην τοΰ πλησίον, την υποταγήν εις τους 
νόμους, καί την άγαθοποιΐαν.

Ήδη άς έξετάσωμεν καί τάς βάσεις τής ψευδούς έλευθερίας.

(Ύπδ Ο. Κ.—ακολουθεί).

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΗΘΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ.

'Ο θάνατος, δ τόσον φρικτδς διά τδν άπιστον, εΐνε ή κορωνίς 
τών ευχών του άληθοΰς Χριστιανού· τδν επιθυμεί δ Χριστιανός, 
καθώς δ Άγιος Παύλος, ΐνα συζήση Χριστώ τώ Θεω· τδν επι
θυμεί, δπως άρχίση νά ζή άληθή ζωήν, ΐνα έλευθερωθή έκ τού 
βάρους τού σώματος, έκ τών υλικών τουτέστι δεσμών, οιτινες 
τδν κρατοϋσι δεσμευμένον έπί τής γής, δπου αί άγναί άπολαύ- 
σεις, ών άπολαύει, δέν εΐνε ή σκιά τις τής ευδαιμονίας, την 
δποίαν επιδιώκει. Εΐδέ ποτέ τις Χριστιανόν άληθή νά δίδη δμοιον 
παράδειγμα, οΐον τόσοι άπιστοι, νά έξομνύη τήν θείαν διδασκα
λίαν καί νά λυπήται διότι κατ’ άρχάς έπίστευσεν ; Ά ! δ άληθής 
Χριστιανός γνωρίζει την άξίαν τής πίστεώς του κατά ταύτην πρδ 
πάντων την .στιγμήν τοΰ θανάτου, καθ’ ήν ή παρήγορος άλή- 
θεια λάμπει είς τούς δφθαλμούς του δ’ δλης τής λάμψεως αυ
τής. Ό θάνατος εΐνε τδ τελευταϊον βέλος τοΰ φωτός, τδ δποϊον 
τδν προσβάλλει. Ή έλπίς, κινούσα την λαμπάδα της πλησίον 
τής κλίνης τοΰ θνήσκοντος, τώ δεικνύει τδν ουρανόν άνοικτόν, 
δπου ή άγάπη τδν καλεϊ. 'Ο Σταυρός, τδν δποϊον κρατεϊ μεταξύ 
τών άδυνάτων χειρών του, τδν δποϊον θλίβει έπί τών χειλέων 
καί τής καρδίας του, άνακαλεϊ σωρηδόν είς τδν νοΰν του άνα- 
μνήσεις έλεημοσύνης, τ’ον ένδυναμόνει, τδν κινεί είς οίκτον, τδν 
έμψυχόνει διά την ουράνιον πορείαν. Μία στιγμή άκόμη καί τδ 

παν τελειόνει! Μία τελευταία λειποθυμία τοΰ σώματος άναγγέλ- 
λει δτι ή στιγμή αύτη έφθασεν. ..... Ή θρησκεία τότε ύψό- 
νει τήν φωνήν της ώς τελευτάίαν άπόδειξιν τής συμπάθειας της! 
«Άναχώρησον, λέγει ή Θρησκεία, ψυχή Χριστιανική ! Έξελθε έκ 
τοΰ κόσμου τούτου έν όνόματι τοΰ παντοδυνάμου Θεοϋ, δστις σε έ
πλασαν έν όνόματι τοΰ ’Ιησού Χριστού, υίού τοΰ ζώντος Θεού, δςις 
διά ,σέ ύπέφερε τόσα βάσανα έπί τής γής· έν όνόματι τού Άγιου 
Πνεύματος, τού όποιου σύ άπήλαυσαςτών χαρίτων ! Εϊθεχωριζο- 
μένη έκ τού σώματος νά δυνηθής ΐν’ άναβής έπί τοΰ ορούς τής 
Σιών, έπί τής πόλεως τοΰ ζώντος Θεοΰ, έπί τής θείας 'Ιερου
σαλήμ ! Είθε νά συγκοινωνήσης μετά τών άναριθμήτων ’Αγγέ
λων καί τών πρωτοτόκων τής Έκκλησίας, τών δποίων τά δνό- 
ματά εί.σι γεγραμμένα έν τώ Ούρανω! Είθε δ Θεός νά διασκορ- 
πίση άπ’ έμπροσθέν σου τούς άρχοντας τοΰ σκότους, ώστε νά μή 
τολμήσωσι νά εγγίσωσι τδ πρόβατου τδ έξηγορασμέυον διά τοΰ 
αίματος τοΰ ’Ιησού Χριστού! Είθε δ Χριστός, δ άποθανών διά 
σέ, δ σταυρωθείς διά σέ, νά σέ έλευθερώση έκ τών τιμωριών καί 
τοΰ αιωνίου θανάτου! Είθε δ καλός ποιμήν ν’ αναγνώριση τδ πρό- 
βατόν του καί νά τδ είσαγάγη είς τδ ποιμνίου τών έκλεκτών του! 
Είθε νά βλέπης αιωνίως τδν Λυτρωτήν σου πρόσωπον πρδς πρό
σωπον έν τη αιώνια έκστάσει τής ευδαιμονίας! »

Εν τώ μέσω αυτών τών εΰλογιών ή ψυχή άρπασθεϊσα θραύει 
τα δεσμά της και πορεύεται, ΐνα δεχθή τήν άνταμοιβήν τής πί
στεώς της χαι τής πρδς τδν Θεδν καί τδν πλησίον άγάπης της. 
’Ενταύθα δ ά'νθρωπος οφείλει νά σιωπή τη· δ λόγος του εκπνέει 
μετά τής σκέψεώς του. Διότι τά καλά, ά δ Θεός ήτοίμασε τοϊς 

αγαπώσιν αύτόν, ούτε ,έφθαλμδς εΐδεν ούτε ούς ήκουσεν ούτε 
επι καρδίαν άνθρώπου άνέβη. Δέν όμοιάζουσι ταΰτα μέ τήν πα
λίρροιαν καί τήν ά'μπωτιν της θαλάσσης, άλλ’ εΐνε ωκεανός άπέ- 
ραντος, δστις έκχειλί^ει διά μιας έφ’ δλων τών οχθών. «Πηγή 
άνεξάντλητος ζωής καί φωτός, ώ Θεέ μου, χορτασθήσομαι έν τφ 
δφθήναί μοι τήν δόξαν 27ου».

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΔΛΛΙΟΣ.

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΤΗΣ ΒΡΑΣΙΑΙΑΣ ΕΝ ΤΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ.

'Ο Αύτοκράτωρ τής Βρασιλίας έπεσκέψατο έσχάτως καί τήν 
έν Παρισίοις σχολήν. Είσελθών έν τω Άνατομικώ άμφιθεάτρω κα
τέλαβε θέσιν ώς απλούς φοιτητής καθ’ ήν στιγμήν δ κ. Βούρτς> 
κοσμήτωρ της σχολής καί καθηγητής τής χημείας, παρέδιδε τδ 
μάθημά του. Ή έλευσις τοΰ Αΰτοκράτορος δέν εΐχε παρατηρηθή, 
άλλά μετά τδ τέλος τοΰ μαθήματος εις τών σονοδευόντων αύτδν 
τδν παρουσίασεν είς τδν κοσμήτορα, δστις καί ουτος παρουσίασεν 
αύτώ τούς έν τή παραδόσει εύρεθέντας καθηγητάς. 'Ο Αύτοκρά
τωρ μετέβη άκολούθως.είς τήν πρακτικήν λεγομένην σχολήν, συν- 
οδευόμενος ύπδ έξακοσίων περίπου μαθητών, οιτινες διετράνωσαν 
κατά τήν περίστασιν ταύτην έξαίρετον πρδς τδν Αύτοκράτορα σέβας 
ουτος έπεσκέψατο άλληλοδιαδόχως τδ τμήμα τής ανατομίας καί 
Οστεολογίας, τδ σπουδαστήριον τοΰ καθηγητοΰ Βουλπαίν καί τέλος 
τδ μουσεϊον Δουπουϊτρέν. Καθ’ δλον τδ διάστημα τής έπισκέψεως 
ταύτης οί μαθηταί δέν έπαύσαντο παρέχοντες τω Αύτοκράτορι δείγ
ματα δλως ιδιαιτέρου σεβασμού καί έγκαρδίου φιλοφροσύνης. Τήν 
προτεραίαν δ Αύτοκράτωρ εΐχεν έπισκεφθή τδ νοσοκομεϊον. Έν ώ 
δέ δ κ. Σέη καθηγητής τής κλινικής παρακολουθούμενος ύπ’ο πο
λυαρίθμων μαθητών έξήρχετο τοΰ δωματίου τών άσθενδν γυ
ναικών, δ Δον Πέτρος διερχόμενος διά τής αιθούσης τοΰ καθη
γητοΰ Πιδού έζήτει μετ’ έπιμονής νά ίδη τδν κ. Σέη.—’Ιδού, ά- 
ποκρίνεται εις τών μαθητών. 'Ο Αύτοκράτωρ δραμών πρδς τδν 
διάσημον καθηγητήν καί προσαγορεύσας αύτδν μετά πολλής φι
λοφροσύνης έζήτησε παρ’ αύτοΰ νά άκροασθή τοΰ κλινικού μαθή
ματος του έπ’ δλίγας στιγμάς.—Μεγαλειότατε, έπεφυλάξαμεν διά 
τήν ύμετέραν Μεγαλειότητα, θέσιν τινά, εΐπεν δ διάσημος καθη
γητής.—’Όχι, έπιθυμώ νά καθήσω, ώς και οί λοιποί.—Μείνετε 
ήσυχος, Μεγαλειότατε· ή θέσις, ήν σάς έπεφυλάξαμεν, εΐνε άπλοΰν 
κάθισμα·—Άλλ’ ούτε τούτο, άπήντησεν δ Αύτοκράτωρ· θέλω νά 
καθήσω δπου καί οί λοιποί μαθηταί. Ό καθηγητής ήρξατο τής 
παραδόσεως πραγματευθεις ιδιαίτερον είδος περιπνευμονίας· δ Αύ
τοκράτωρ ήκροάσατο μετά πολλής προσοχής, εύχαριστηθείς δτι 
ήκουσεν εν μάθημα τοΰ διασήμου χαθηγητοΰ.

ΛΙΛΑΚΤΩΡ ΕΡΡΙΚΟΣ ΚΟΓΡΠΟΣ.

τής φιλολογίας τοΰ κράτους, δπως δείξη δτι ή στρατιωτική δόξα 
δέν εΐνε τδ πάν καί δτι δύναται τις νάήνε τδ πρώτον τών έθνών 
έπί τών πεδίων τοΰ Άρεως, κατέχων έν τούτοις τήν δλως έσχά- 

την βαθμίδα τοΰ Παρνασσού- ώς άν εΐχεν είπεϊ πρδς τδν νέον 
’Αλέξανδρον : Δύνασθε νά κάμητε νά τρέμωσιν οί σύγχρονοί σας, 
νά περιάγητε τδν σίδηρον καί τδ πΰρ άπδ τής Λισσαβώνος μέ
χρι τής Μόσχας, άλλά δέν δύνασθε νά κάμητε ’Αθήνας ούδε
μίαν τών πόλεων τής Μακεδονίας. Τδ Παρισιού σας, τδ δποϊον κατά 

τδν ΙΖ . καί τδν ΙΗ'. 
αιώνα ήτο τδ άληθές 
κέντρον τθΰ· κόσμου, 
εΐνε ήδη πολύ υπο
δεέστερον τής ταπει
νής έκείνης Βεϊμά- 
ρης, έν ή άδουσιν οί 
άληθεϊς διάδοχοι τών 
Σοφοκλέων καί τών 
Εύριπιδών, οίποιη- 
ταί οιτινες έφερον εις 
φως τδν Φάουστ καί 
τ’ον Πδν Κάρλον.

II
Μετά, τδ 1830 ή 

τών πραγμάτων κα- 
τάστασις εΐχε-τοσοΰ- 
τον μεταβληθή υπέρ 
τής Γαλλίας, ώστε, 
δτε δ Heine έδημο- 
σίευσεν έν τή 'Ε
πιθεωρήσει των δύο 
κόσμων τά σπουδαι
ότατα έκεϊνα άρθρα, 
τά δποΐα άπήρτησαν 
βιβλίον δλόκληρΟν, δ 
Πρώσσος συγγραφεύς 
ένόμισεν δτι ήδύνατο 
νά διαβεβαιώση δτι 
τδ βιβλίον τής Κυ
ρίας Στάελ, άν κατά 
τήν έποχήν τής δη- 
μοσιεύσεώς του εΐχε 
χαρακτήρα δλως ι
δεώδη, τοΰ καιρού 
ήδη προϊόντος κατέ
στη βλως σφαλερόν 
καί δτι ή ' Λουτεκία 
(ΐνα μετάχειρισθώ- 
μεν τήν γλώσσαν τοΰ 
Heine) ήτο αί Ά- 
θήναι τής έποχής έ
κείνης, ένώ τδ μέχρι 

φανατισμού θεοσεβές (pietiste) Βερολίνου τοΰ Φ'ριδέρίζου Γου- 
λιέλμου Δ', ήδύνατο τοσούτον, δσον καί ή νεναρκωμένη τοΰ πρίγ
κηπος Μετερνίχου Βιέννη, ν’ άξιώση δτι εΐχε τήν έλαχίστην 
δμοιότητα πρδς τήν άπαράμιλλον έν τή ιστορία τής άνθρωπότη- 
τος έκείνην χώραν, τήν ένδοξον πόλιν τοΰ Περικλέους.

Άλλως τε δ Heine εΐχε καί άλλους πολλούς λόγους ΐνα μή 
σύμφωνη μέ τήν εΰγλωττον συγγραφέα τής Κορίννης. Τούς συγΤ

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ.

I
'Ως δ Βάσκος Γάμας έδειξεν είς τήν Εύρώπην τήν είς τάς 

Ινδίας δδόν, κάμψας τδ Εύελπι άχρωτήριον, ούτως ή Κυρία Στάελ 
έδήλωσεν είς τήν Γαλλίαν και είς τούς άλλους πεπολιτισμένους 
τής Λατινικής φυλής τόπους τήν διανοητικήν κίνησιν, τής όποιας 
ή Γερμανία τών Κάντιων, Γαιτών καί Σιλλέρων υπήρξε τδ θέ- 

ατρον. Κατασχεθέν 
παρά τής Κυβερυή- 
σεως τοΰ Ναπολέον-· 
τος Α'. τδ βιβλίον 
τής έπισήμου ταύτης 
γυναικός, τδ έπιγρα- 
φόμενον Περί τής 
Γερμανίας, έφημί- 
σθη έτι μάλλον έπί 
τής Παλινορθώσεως. 
Μέχρι τής ,έπανα- 
στάσεως τοΰ 1830 
δλα δσα εΐχε γράψει 
ή Κυρία Στάελ έθε- 
ωροΰντο ώς χρησμοί· 
έν τούτοις έπί τής 
βασιλείας τοΰ Λου
δοβίκου Φιλίππου έ- 
φάνη έν Πρωσσία νέ
ος συγγραφεύς, ’Ι
σραηλίτης τήν κα
ταγωγήν, Γάλλος δέ 
καί Γερμανός κατά 
τήν θαυμασίαν εύχέ- 
ρειαν μεθ’ ής μετε- 
χειρίζετο τήν γλώσ
σαν τοΰ Herder καί 
τού Voltaire, άλλά 
τοΰ όποιου δμως δλαι 
αί συμπάθειαι έκλι- 
νον υπέρ τής Γαλ- 
λίας.Ό Henri Heine, 
προωρισμένος ΐνα κα- 
ταςή δνομαστδς άπδ 
τών οχθών τού Ση
κουάνα μέχρι τών τοΰ 
Νέδα, διεμαρτυρήθη 
πρώτος έντόνως κατά 
τής δεινής ποοκατα- 
λήψεως, ήν εΐχεν έμ- 
πνεύσει τδ σύγγραμ
μα τής θυγατρδς τοΰ 
Νέκκερ.

Διά τδν συγγραφέα τού Intermezzo ή Allemagne ώς και η 
Germania τοΰ Τακίτου εΐνε μάλλον σύγγραμμα πολεμικόν ή έκ- 
τίμησις πράγματι άμερόληπτος τών ιδεών καί τών ηθών τής Γερ
μανίας. Η Κυρία Στάελ καταδιωχθεϊσα καί έξορισθεϊσα ύπδ τοΰ 
Καίσαρος τού 1θ'. αίώνος δέν θά εύρισκε μέσον καταλληλότερου 
ΐνα έκδικηθή, ή άντιπαραθέτουσα τήν γόνιμον ένεργητικότητα τής 
νεωτέρας Γερμανίας πρδς. τήν τά μάλιστα έγνωσμένην αγονίαν-
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γραφείς, ούς ή βαρόνη είχεν εξυψώσει, εκείνος πολύ άπεΐχε τοΰ 
νά θαυμάζη πάντας. Δημοκράτης καί οπαδός τοΰ Hegel, δέν εί
χεν ούτε έν τη πολίτικη ούτε έν τη φιλοσοφία τά βουλεύματα 
κεδνά και υπερβαλλόντως πρακτικά, άτινα έπικρατοϋσιν ιδίως έν 
’Ελβετία, χώρα έν η άνήκον οί γεννήτορες τής κυρίας Στάελ. 
Δύναταί τις δθεν νά είπη δτι άν ή κόρη τοΰ Νέκκερ δέν ήτον ά- 
πηλλαγμένη παντός είδους ασχολιών, δτε ήθελε ν’ άντιτάξη είς 
την αυτοκρατορίαν καί είς τον υλισμόν τοΰ πρώτου κράτους την 
περιπάθειαν ενός Jacobi καί τό φιλελεύθερον ένδς Schiller, δ 
Heine ούχ ήττον είχε τάς πρωτίστας ιδέας του. ‘Ο 'Εγελιανι
σμός είχε φθάσει είς τό άπόγειόν του σημείου καί δ Heine ήθελε 
ν’αντικαταστάση δι’αύτοΰ έν Γαλλία την πνευματικήν (spiritu— 
atiste) φιλοσοφίαν τών Royer Collard, Consin καί Jouffroy, την 
οποίαν έχαρακτήριζεν ώς τά μάλιστα περιωρισμένην καί χυδαίαν.

III
Ηοη ή διοασκαλία τοΰ Hegel, θεωρούμενη ώς έ'κφρασις πρά- 

ςεως, ουδόλως είνε όλιγώτερον άρχαία ή ή φιλοσοφία τοΰ Jacobi. 
Παν πνεύμα ανεξάρτητον καί άμερόληπτον έπιθυμεΐ πολύ μάλ
λον να έ'χη γνώσεις άκριβεϊς καί πλήρεις περί της διανοητικής 
άναπτύξεως ένός τών μεγαλειτέρων έθνών τής Εύρωπαϊκής ήπεί- 
ρου ή νά μάθη έν τών συστημάτων έκείνων, τών δποίων ή φή
μη ύπήρξε πάντοτε έφήμερος. Τοιοΰτον είνε άναμφιδόλως τό κυ- 
ριώτερον αίτιον, τό όποιον εξηγεί την έπιτυχίαν (1) τής νέας 
ιστορίας τής Γερμανικής φιλολογίας παρά τοΰ Δόκτορος 'Ερ
ρίκου Kurz (2). Αί μακραί σπουδαί τοΰ καθηγητοΰ Kurz, αί δη
μοσιεύσεις έκείναι, αί τά μάλιστα έκτιμηθείσαι παρά τών αρμο
δίων, περί τών διαφόρων φάσεων τής φιλολογικής ιστορίας τοΰ τό
που του (π. χ. ή Γερμανική Βιβλιοθήκη του) δεικνίουσιν δτι 
ύπέρ πάντα άλλον ήτον δ καταλληλότερος ίνα χορηγήση είς τον 
αναγνώστην δλας τάς πληροφορίας, δσας ουτος ήθελεν έπιθυμή- 
σει. Άλλ’ είνε εύκολώτερον είς τον Γερμανόν νά ήνε πεπαιδευμέ
νος ή αμερόληπτος. Ποσάκις δέν βλέπει τις πολλούς έξ αύτών, 
οί οποίοι πιστεύουσιν δτι άνήκουσιν είς είδός τι έκλεκτοΰ λαού τοΰ 
Θεοϋ; οιτινες δέν δμιλοΰσιν είμή μετά περιφρονήσεως ή καί με
τ’ αντιπάθειας περί τών άλλων τέκνων τοΰ Άδάμ; Δέν έπρεπέ 
τις νά δημιουργήση διά τούς τοιούτους τήν λέξιν Τεντονομανία, ώς 
ήθελεν ονομάσει Ctiativinisme τον περιωρισμένον πατριωτισμόν 
υιών τινων τής Γαλατίας;

Ό Δόκτωρ Κούρτιος, γεννηθείς έν Ηαρισίοις, συνοικειωθείς έ- 

νωρίς μετά τών γαλλικών ιδεών—δ Δόκτωρ Κούρτιος, δστις ήρ- 
χισε δημοσιεύων έν τη γλώσση τών Άβελ Ρεμουζάτου καί Στα- 
νισλάου Ίουλιανοΰ τάς σοφάς έρευνας του έπί τής αρχαίας Κίνας, 
δέν δίδει ούδεμίαν αφορμήν δπως ένθυμηθή τις τό δύστροπου πνεύ
μα τού περιφημοτάτου γαλλοφάγον. Άλλ’ ούτε δμοιάζει μέτινα 
Φαλμεράύερ, τοσοΰτον πρόθυμον είς τό νά έξυβρίζη έκείνην τήν 
Ελλάδα, τής δποίας δ μέγας Ρωμαίος Ρήτωρ διεκήρυττεν δτι 
ώφειλέ τις νά σέβηται καί αύτό τό γήρας- τοσοΰτον είσίν άπειροι

(1) Ή νέα έκδοσις, ήςτινος προηγήθησαν πολλά: άλλαι, έμ- 
φκριέχει έν τώ τελευταίω τόμω τούς συγχρόνους συγγραφείς.

(2) ”Ίδε ώ σελ. Η ' ’ 

αί έκδουλεύσεις, άς αυτή προσήνεγκεν εις τήν ανθρωπότητα άπα- 
ξάπασαν. Ό σοφός συγγραφεύς ανήκει τοσοΰτον δλίγον είς τήν 
άδικον καί κακολόγον έκείνην σχολήν, ώστε δ Ελληνικός φιλο
λογικός Σύλλογος τΰ>Ί Αθηνών, άναγνωρίζι»ν τάς φιλελληνικάς 
τάσεις, τάς όποιας πολλάκις διεδήλωσε, τω άπένειμε κατ’ αύτβ 
τό έτος τόν υψηλόν τίτλον τοΰ έπιτίμου Μέλους.

Λόρα Ίστριάς.

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ

(έκ τοΰ Γαλ. ύπό Κ. Ίωαννίδου). 
(συνέχεια καί τέλος άπό σελ. 147).

Ό κοιτών τοΰ παραδόξου τούτου έρημίτου είχε διάφορον ύφος 
καί τύπον. Οί τοίχοι ήσαν βεβαμμένοι μέ χρώμα κυανοΰν κυα
νούς τάπης έκάλυπτε τό έδαφος, κυανά παραπετάσματα έμετρί- 
αζον τό φώς, δπερ είσέδυε διά τών παραθύρων, τά δέ κυανα πα
ραπετάσματα τής κλίνης έδιδον εύάρεστον χροιάν έπί λευκοτάτου 
προσκεφαλαίου.

« Καί τώρα » μοί είπεν δ Δόκτωρ, δταν έτοποθετήθημεν είς 
τήν βιβλιοθήκην «έάν τά θέλγητρα τής κατοικίας ταύτης εί
σίν ικανά δπως πείσωσιν ύμας ίνα προτιμήσητε αύτήν τοΰ έπί τοΰ 
πλοίου θαλαμίσκου σας, ή κυανή αύτη φωλεά, τήν δποίαν τόσον 
θαυμάζετε καί τήν δποίαν έγώ έβαρύνθην πλέον, είνε δλη είς 
τήν διάθεσιν σας. Το κατ’ έμέ λίαν ευχαρίστως δύναμαι νά κα- 
τακλινθώ άλλοθι που. Έάν ή πρότασις αύτη δέν σάς άρέσκη, ρί- 
ψατε τούς οφθαλμούς εκτός καί θέλετε ίδεί δτι ύπάρχει αρκετόν 
υλικόν δπως σάς κτίσω άληθές άρκτωον άνάκτορον.»

Περατωθέντος τοΰ παιγνιδιού, δ φίλος μου μέ ώδήγησεν είς τό 
σπουδαστήριόν του, αίθουσαν εύρύχωρον καί έντελέστατα πεπλη- 
ρωμένην έχ κομψοτάτων καί καλώς διατηρουμένων αρχαίων έπί— 
πλων. Χονδρά καί βυσστνοβαφή παραπετάσματα έκάλυπτον τά πα
ράθυρα- πλούσιοί τάπης τοΰ αύτοΰ χρώματος έκάλυπτε τό δάπε- 
δον έδραι διαφόρων ειδών έχρησίμευον πρδς άνάπαυλαν τού σώ
ματος καί τοΰ πνεύματος, θήκαι (dtageres) αρχαίας κατασκευής, 
κρεμασταί ή στηριζόμεναι έπί τοΰ δρυΐνου εδάφους, καί μεγάλη 
καί στερεά καρύϊνος βιβλιοθήκη, ήσαν πλήρη βιβλίων, έκτός έκεί
νων, άτινα ήσαν τοποθετημένα έπί τίνος τραπέζης κατά μέσην αί
θουσαν. Μεταξύ τούτων τών συγγραμμάτων εύκόλως διέκρινάτινα 
τών άγγλων μας συγγραφέων, καθώς τοΰ Σακεσπήρου, τοΰ Βύ
ρωνος, τοΰ Σκώτ, Δίκενς, Κοΰπερ και Ούασιγκτώνος Τρβιγγος. 
Ό Σάμ Σλίκκατείχεν έπίσης έν αύτοίς θέσιν, πλησίον δέ ήτο καί ό 
περίφημος Λεμουέλος Γοίλλιβερ.Έκ τών έπιστημονιχών συγγραφέων 
εύρίσκοντο μεταξύ πολλών άλλων δ Βρίουστερ,Μουρχιζόν καί Λίελ. 
Ή βιβλιοθήκη αύτη περιείχε τά κυριώτερα Γαλλικά καί Γερ
μανικά συγγράμματα καί ιδίως Αγγλικά καί Δανικά.

Ό τι δέ έπηύξανε τήν χαριν του σπουδαστηρίου τούτου ήτο ή 
άτημέλεια, μεθ’ ής ήσαν έρριμμένα διάφορα δέρματα άρχτου καί 
άλώπεκος έπί τών έδρών καί τοΰ έδάφους. Ή ζωγραφική δέ άρ- 
κούντως συνέτεινε πρός διακόσμησιν τής αιθούσης, ής οί τοίχο; 
έκαλύπτοντο διά ζωγραφιών καί φωτογραφημάτων οικογενειακών, 

Τέλος έπί μικρών τραπεζών ύπήρχον τοποθετημένα διάφορα έργα 

τέχνης καί άναμνήσεις περιηγήσεων.
Έπλησίασα είς τό παράθυρον καί είδον τω δντι κάτωθεν τής 

οικίας σωρόν χιόνος, ήτις δέν είχεν είσέτι τακή ύπό τοΰ ήλιου τής 
άνοίξεως. "Ενώ δ’έθεώρουν τό άθλιον τοΰτο χωρίον, δπερ έξε- 
τείνετο πέραν έπί τοΰ ξηρού βράχου, δέν ήδυνήθην νά μή έρω- 
τήσω έμαυτόν μετ’ έκπλήξεως, δποίαι τάχα παράδοξοι περιστάσεις 
ήνάγκασαν τόν θιασώτην τούτον τής πολυτελείας ά'νδρα ν’ άπο- 
,κατασταθή είς τήν πένθιμον ταύτην έρημον μέ βιβλία παντοειδή.

Ό Δόκτωρ μέ παρετήρει προσεκτικώς, μαντεύων άναμφιβόλως 
τάς σκέψεις μου- έπειδή μέ ήρώτησεν 3ν ή άντίθεσις αύτη μοί 
ήρεσκεν. "Οπως φανώ δλως ειλικρινής, τω ώμολόγησα δτι δέν 
■ηδυνάμην νά έννοήσω πώς οικία ηύτρεπισμένη κατά τόν Παρισι- 
ανόν συρμόν ήδύνατο νά εύρεθή σχεδόν έπί τού βορείου πόλου.

» Σάς βεβαιώ, μοί είπεν δ Δόκτωρ, δτι ούδέν μέ βιάζει νά 
ζώ έδώ, ώς καί σέ. Ήλθον ενταύθα απλώς κατ’ έκλογήν, καί 
είμαι ελεύθερος ν’ άπέλθω, δπόταν θελήσω. Εινε άληθές δτι κατά 
τρία ή τέσσαρα έτη απέρχομαι άπαξ εις Κοπενάγην, ένθα διέρ
χομαι ένα χειμώνα έν οίκήματι σχεδόν δμοίω πρός τό ένταΰθα- 
άλλ' έπιθυμώ πάντοτε νά έπανέλθω. Ή άμοιβή, ήν λαμβάνω παρά 
τής Κυβερνήσεως, δέν έπαρκεί είς τόν όποιον διάγω βίον ώστε 
βλέπετε δτι δέν εινε τοΰτο τό έλατήριον δπερ μέ κρατεί έδώ. 
Άλλ’ είμαι δλως άνεξάρτητος- χαίρω άκραν ύγείαν καί ύφίστα- 
μαι περιπέτειας καί κοπώσεις ικανάς -νά εύχαριστήσωσι τάς πλέον 
άλλοκότους κλίσεις. ’Επειδή μάθετε δτι, έάν κοιμώμαι ύπό κυα
νοΰν παραπέτασμα, θεωρούμαι δμως ώς δ πλέον εΐθισμένος εϊς 
τήν σκληραγωγίαν καθ’ δλην τήν Γροιλανδίαν.

‘Η οικία αύτη εινε εύχάριστος διά δύο ή τρία έτη, άλλά διά 
βίον δλόκληρον τό πράγμα διαφέρει.

— Καί διατί;
— Έπειδή ή εύχαρίστησις, ήν παρέχουσι τά καινά συμβάντα, 

χάνεται μέ τόν καιρόν, ούδέποτε δέ μόνη ή ύγεία μάς παρέχει άλη- 
θέίς ήδονάς καί τότε μόνον έπιθυμοϋμεν αύτήν, δταν τήν άπολέ- 

σωμεν.
— Άλλά λησμονείτε τά βιβλία ταΰτα;Εινε οί άχώριστοί φί

λοι μου. Δέν τά βαρύνομαι ποτέ, καθώς καί αύτά ούδέποτε μέ 
βαρύνονται. Συνεννοούμεθα θαυμασίως- μέ δμιλοΰσιν, δπότε ε’μαι 
είς διάθεσιν ν’ άκούσω- μέ ψυχαγωγοΰσιν, δπότε έχω χρείαν ψυ
χαγωγίας, καί μέ διασκεδάζουσιν, δπότε-έχω χρείαν διασκεδάσεως. 
Α! φίλτατε κύριε, θά συμφωνήσης δτι δ τόπος ουτος εινε θαυ

μασίως κατάλληλος διά τήν μελέτην.
— Δέν έγκωμιάζετε, μοί φαίνεται, πλέον τόν τόπον. Άλλά πώς 

τα βιβλία σάς έρχονται;
— Άπαξ τοΰ έτους διά τοΰ Δανικού πλοίου, δπερ κομίζει είς 

ήμάς άρτον, σάκχαριν, καφέ, άνθρακας καί άλλα τρόφιμα, άτινα 
άνταλλάσσονται άντί τών διφθερών, τού έλαίου καί τών ιχθύων, 
δπερ οί ιθαγενείς έν τω μεταξύ προμηθεύονται.

— Μολονότι σέβομαι τά βιβλία, νομίζω δμως δτι τό πλοΐον 
δέν θά άνεχώρει δϊς άνευ έμοΰ, άν ήμην είς τήν θέσιν σας.

—"Ωστε καθ’ύμας λίαν συνετώς θάέπραττον, μεταφέρων τόν 
είκίσκον μου είς Παρισίους ή καί εις Νέαν Ύόρκην.

— Τοΰτο τουλάχιστον έγώ έσκεπτόμην, τώ είπον.
Έστω, δύναμαι νά σάς άποδείξω δτι είμαι δ συνετώτατος τών 

άνθρώπων άλλ’ άναμένετε νά ϊδητε πρώτον δλας μου τάς ίδιο- 
οκτησίας.

Θέλετε ν’ άρχίσωμεν άπό τοΰ άγροΰ μου ;
Τοΰ άγροΰ του! ’Αγρός έν Γροιλανδία 1
Ό Δόκτωρ ήγέρθη καί μέ ώδήγησεν όπισθεν τής οικίας, έν 

τιν; σηκω δγδοήκοντα περίπου τετραγωνικών ποδών.
«’Ιδού ό άγρός μου,» είπεν.

— Ποΰ λοιπόν;
— Έδώ, ένώπιον σας! Ώς βλέπετε, δέν εινε πολύ ευρύς. 

Καί μοί έδειξε τμήμα γής τριάκοντα περίπου ποδών τό μήκος 
καί τεσσάρων τό πλάτος, δπερ περιεβάλλετο ύπό σανίδων έχου- 
σών διάφορα πλαίσια. Τό πρόβλημα τών έρυθρών ραφανίδων τοΰ 

προγεύματος μοί έλύθη.
» Βλέπετε λοιπόν, ειπεν δ Δόκτωρ, δτι δέν είνε μόνον ή βι

βλιοθήκη, ήτις δύναται νά λάβη ρίζας έν τή χώρα ταύτη. Δέν 
άρχίζετε νά συμφωνήτε δλίγον; Ή γή αύτη είνε καλή καί πλού
σια λαχανία (γή μεμιγμένη μετά κοπρίας) τής Ίουτλανδίας, με- 
τακομισθέΐσα ένταΰθα έκ τής Κοπενάγης έντός πίθων.

— Αγρός μετακομισθείς ! Έτερον θαΰμα.
— ”Ηδη δέ μέλλετε νά ϊδητε τό κτηνοτροφεΐόν μου.
Καί διευθύνθημεν είς μικρόν οίκημα, εύρισκόμενον είς τήν 

άντίθετον γωνίαν τής αύλής, ένθα δ πρώτος ήχος, δστις προσ
έβαλε τό ους μου, ήτο βελάσματα αιγών καί γρυλλισμός χοί
ρων, μεμιγμένα μέ κλωγμούς ορνίθων. Τρείς αίγες, δύο χοίροι 
καί είκοσι τό δλον όρνιθες είχον μετακομισθή έκ Κοπενάγης μετά 

τοΰ άγροΰ.
Ό Δόκτωρ ήρχισε νά τοΐς δμιλή οίκείως είς τήν Δανικήν 

γλώσσαν. Πάντα άνεγνώρισαν τήν θωπευτικήν φωνήν τού κυρίου 
των καί συνεσωρεύθησαν πέριξ αύτοΰ. Παρετήρησα δτι είχε προ- 

νοήσει διά τήν εύεξίαν καί τήν άσφάλειαν τών ζώων του, θέ- 
σας έν τω μέσω τοΰ σταύλου των μεγάλην θερμάστραν, ήτις κατά 
τήν εποχήν έκείνην δέν έθερμαίνετο, άλλ’ έν καιρω χειμώνος θά 
άπέδιδε μεγάλην θερμότητα. "Ωστε δ φιλοξενών με, πλην τών 
ραφανίδων καί τοΰ έξαιρέτου νωπού βουτύρου, είχε χειριδιον άρ- 
τίπαστον, ώάκαί γάλα δανικής καταγωγής. Έτερον άντικείμε- 
νον, λίαν άξιοπαρατήρητον, ήτο τό έργαλείον πρός κάπνισμα τοΰ 
ιχθύος τοΰ Δόκτορος, τότεέν πλήρει ένεργεία. Ήτο απλώς μέ
γας κάδος, ουτινος δ είς πυθμήν είχεν άφαιρεθή καί δ έτερος 
ήτο τετρυπημένος διά πολλών οπών. Το άνευ πυθμένος μέρος 
ήτο τεθειμένου, είς άπόστασιν ένός ποδός άπό τοΰ εδάφους, έπι κύ
κλου πετρών, έν τω μέσω τοΰ όποιου άνεπτυσσετο μέγας όγκος 
καπνού, δστις έξήρχετο άνωθεν διά τών έπί τοΰ έτέρου πυθμέ
νος ύπαρχουσών οπών. ’Εντός τού απλού τούτο» εργαλείου εκρε- 
μαντο περίφημοι άττακείς, ών τό έξαίρετον κρέας ώφειλε νά 
ξηρανθή διά τής θερμότητος καί διαπερασθή διά τού αρωματι
κού καπνού τοΰ παραγομένου δια τής καύσεως φύλλων και κλά
δων τής Ανδρομέδας (Andromeda tetrigona) δπερ είνε ή μυ- 
ρίκη τής Γροιλανδίας, φυτόν μέ ώραια μικρά πορφυρά άνθη, αύ- 
ξάνον έν άφθονία είς προφυλαγμένα μέρη. Είνε δέ, έκτός τώ» 
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βρύων, τδ μόνον φυτικόν προϊόν της Βορείου Γροιλανδίας, δπερ 
εινε καύσιμον. Τδ μεταχειρίζονται επίσης οί ιθαγενείς ένίοτε ώς 
εΰφλεκτον, άφ’ου τδ άποξηράνωσιν εις τδν ήλιον. Τδ άρωμα 
τοΰ καπνού του είνε όντως ευάρεστο-?, δπερ έξηγή την γεΰσιν τοΰ 
άττακέως, τδν οποίον ή Σοφία μάς προσέφερεν είς τδ πρόγευμα. 
Ούδέν, μά τήν άλήθειαν, δύναται νά ύπερβή την ήδύτητα τοΰ 
ούτω παρασκεύασθέντος ιχθύος

Ή έπιθεώρησις τοΰ κήπου ή τοΰ άγροΰ, ώς τδν άπεκάλει άστε- 
ϊζόμενος δ Δόκτωρ, μάς άπησχόλησε κατά τδ έπίλοιπον της μετά 
μεσημβρίαν. Πάν δ,τι έ'βλεπον ήτο τόσω νέον δι’ έμέ (δ Δόκτωρ, 
τά λαχανικά του καί δ εύοσμος ιχθύς του), ώστε πέντε ήδη ώραι 
εΐχον παρέλθει, ή δέ Σοφία παρουσιασθεϊσα μάς άνήγγειλεν δτι 
τδ γεύμα εΐχεν έτοιμασθή.

Έτοποθετήθημεν έκ νέου εις τήν τράπεζαν, εις τήν όποιαν 
εϊχομεν προγευματίσει. Ή Σοφία καί πάλινμάς προσέφερεν έξαι- 
ρετον ζωμόν, ποτάμιον ίχθύν νωπδν καί καλώς παρεσκευασμένον, 
καί άγριμάΐον κρέας έγκαίρως έψημένον. "Οσον δια τούς οίνους, 
εΰρέθησαν τήν φοράν ταύτην είς ανάλογο-? θερμοκρασίαν καί δ 
καμπανίτης δέν εΐχε χρείαν θερμάνσεως. Νέαι ραφανίδες παρου- 
σιάσθησαν έπικαίρως συνοδευόμεναι ΰπδ θριδάκων, τυρού και καφέ. 
Εΐτα έπαίςαμεν και πάλιν είς τδ σφαιριστήριον και τέλος έτο
ποθετήθημεν είς τδ σπουδαστήριον τοΰ Δόκτορος ένώπιον τραπέ- 

ζης, έφ’ ής ύπήρχον δλα τά άναγκάΐα ε’ίδη διά ποτό-? θερμόν έκ 
ρακής ή ρουμίου (πούντσι) καθώς καί δέσμη σιγάρων.

‘Η συνδιάλεξις ήμών περιεστράφη άλληλοδιαδόχως είς άντι- 
κείμενα άφορώντα τδν έπί τοΰ ετέρου πολικού κύκλου κόσμον, είς 
τήν πολιτικήν καί τήν φιλολογίαν, είς τάς έπιστήμας καί τάς 
τέχνας. ‘Ο φίλος μου ήτο είς γνώσιν δλων τών συμβάντων, άλλά 
κατά 'έν έτος δπίσω, ώς τώ έκαμα τήν παρατήρησιν.

’Ά! μάθετε δτι άκολουθώ ίδιαν μέθοδον άρκετά έντεχνον. Εί
μαι-πάντοτε άκριβώς έν έτος δπίσω τοΰ έπιλοίπου κόσμου. Τδ 
Δανικόν πλοϊον μοι κομίζει τακτικώς τήν συλλογήν τών έφημε- 
ρίδων τοΰ έτους, τάς κυριωτέρας έπιθεωρήσεις καί περιοδικά, τούς 
νέους άτλαντας και δσα έζήτησα βιβλία. Πρδς τούτοις δ βιβλι
οπώλης και οί φίλοι μου; μοί πέμπουσι συλλογήν έξ'δσων νομί- 
ζουσιν δτι μοί άρέσκουσιν. "Οθεν έννοεϊτε δτι κατατρώγων ταΰτα 
πάντα άκολουθώ τακτικήν μέθοδον. "Οσον διά τά βιβλία,τά άνα- 
γινώσκω άναλόγως της ιδιοτροπίας μου, τάς δέ έφημερίδας καί 
τά λοιπά περιοδικά εγχειρίζω εις τήν Σοφίαν, ήτις τακτι- 
κώτατα θέτει έκάστην πρωίαν έπί τής τραπέζης τοΰ προγεύμα
τος δ,τι έδημοσιεύθη τδ προλαβδν έτος είς παρομοίαν ήμέραν Δέν 
εινε έντεχνον, νομίζφ; Ούτω λοιπδν καθ’ έκάστην μανθάνω ει
δήσεις και άκολουθώ το δράμα τοΰ έτους μέ τήν αύτήν ίσως εύ- 
χαρίστησιν, τήν δποίαν αισθάνονται δσοι ζώσιν έπί της σκηνής τών 
συμβάντων- έκάστη έφημερίς έγκαινίζει νέαν φάσιν τοΰ δράμα
τος. .Καί τί πειράζει δτι άί· ειδήσεις είνε ένδς έτους; είσίν ούχ 
ήττον νέαι δι’έμέ. Άλλως δ Σακεσπήρος, δ Γίββων καί άλλοι 
δέν είνε έτι μάλλον αρχαιότεροι ;■

Έμειδίασα διά τήν εΰφυά ταύτην ιδέαν- δ δέ Δόκτωρ, βλέπω-?, 
τδ δπερ έλάμβανον ένδιαφέρον είς αΰτδ τδ είδος τής τόσω νέας 
δε’.έμέ ζωής, έμακρολόγει μετ’ εΰχαριστήσεως περί τών ήδονών 

καί τών περιπετειών τής έν Γροιλανδία διαμονής του, έπειδήήτο 
εΰκολον νά παρατηρή ση τις δτι ούχ ήττον εύηρεστεΐτο είς τά έκ
τακτα πράγματα, δσον έπεθύμει καί τδ καλώς ζήν.

Αί ώραι παρήρχοντο άνεπαισθήτως, έν ω έρειδόμενοι έπί άγ- 
κώνος ένώπιον τοΰ θερμού ποτού μας έκαπνίζάμεν τά σιγάρα μας 
δμιλοΰντες περί δι αφόρων πραγμάτων. "Εν τών κυρίων χαρακτη
ρισμών τής έσπέρας ταύτης ήτο δτι, έν δσω συνδιελεγόμεθα, ή 
λάμψις τής ήμέρας δέν ήλαττοΰτο βαθμηδόν μέ τάς ώρας. Ότε 

ή βελό νη έκκρεμοΰς, ουτινος ήκούετο τδ τίκ-τάκ έπί τής θερ— 
μ άστρας, έδειξε διαδοχικώς έννέα, δέκα καί ένδεκα ώρας; ήτο 
άπόμη ήμέρα- εΐτα δτε έσήμανεν ή έπίσημος ώρα τοΰ μεσονυκτίου, 

δ ήλιος κλινών πρδς τδν βόρειον δρίζοντα, έχεε τάς λαμπράς 
άκτϊνας του έπί τής θαλάσσης προκαλών τήν μαύρην σκιάν τών 
δ ρέων έπί' τής μικράς πόλεως.

Ήτο πράγματι μεσονύκτιο »· έν τούτοις έρρίψαμεν τούς έκ δι- 
φθερών μανδύας έπί τών ώμων μας δπως διέλθωμεν τήν πόλιν- 
παρετήρησα τήν ήρεμίαν ήτις έπεκράτει πανταχοΰ- οί κύνες συσ- 
σω ρευμένοι έκοιμώντο βαθέως. Θά έλεγέ τις δτι τδ μικρόν πλοΐόν 
μου έπανεπαύετο έπί τών άγκυρών του συνειδδς δτι ή ώρα τοΰ 
μεσονυκτίου εινε ώρα έπίσημος, καί τοι ΰπδ τάς ήλιακάς άκτϊνας, 
καί δμως οΰδέποτε τδ άστρον τοΰτο έλαμψε μέ περισσοτέραν έν- 
τασ ιν, οΰδέποτε ρωπογραφία παρέστησε μεγαλοπρεπεστέραν τήν 
λάμψιν τής ήμέρας. Άλλ’ ή φύσις ήτο κεκοπιακυϊα, ή ώρα τοΰ 
ύπν ου εΐχε φθάσει: δι’ αύτήν. Πλησιάσας εις τήν θάλασσαν παρε
τήρησα-δτι καί αύτά·τά πτηνά, τά δποϊα έσυνείθιζον νά κατέρ- 
χωνται άγεληδδν έν τω ΰδατι ή νά· ΰψοΰνται περιχαρώς εις τδν 
άέρα, εΐχον άποσυρθή έπ! τής παραλίας, ένθα άπεκοιμήθησαν τάς 
κεφαλάς έχοντα ΰπδ τάς πτέρυγας. Τά μικρά άνθη καί τά κάρφη 
αύτά έφαίνοντο κύπτοντα ώς κεκοπιακότα δήθεν ΰπδ τών μακρών 
ώρών τής ήμέρας, καί, προκαλοΰντα τ’ον ήλιον νά τά άπαλλάξη 
τής ήρεμίας των, μετεϊχον τής άκινησίας τών ζώων. Ή θάλασσα 
έφαίνετο δτι συνετέλει είς τήν μεγάλην ταύτην ήρεμίαν τής φύ
σεως, διαλύουσα έντδς τών κυανών καί βαθέων ύδάτων της τά 
χρυσά νέφη τοΰ ούρανοΰ.

Ή νύξ δέ? ήτο ποσώς ψυχρά. "Οθεν έκλέξαντες τδ μάλλον 
έκτεθειμένον είς τδν ήλιον μέρος, έκαθίσαμεν έπί βράχου τής πα
ραλίας θεωροΰντες τά μικρά κύματα, άτινα έπαιζον έπί τής άμ
μου, καί τάς μεταβολάς τοΰ φωτός καθ’ δσον δ ήλιος διήρχετο 
έπί τών ύψωμάτων και τών έκ πάγου τεμαχίων, άτινα δμοια μέ 
μεγάλους μαρμάρινους μονολίθους τής Πάρου, άνέμενον, θά έλεγέ 
τις, τήν σμήλην τοΰ γλύπτου δπως μεταμορφωθώσιν είς περιχα
ρείς στήλας καί στερεά έπίστηλα—Παρθενώνας καί έπιπλέοντας 
ναούς τοΰ' Ηλίου.

Ή σκηνή ήτο ευνοϊκή πρδς τήν συνδιάλεξιν, ήτις εΐχε διακο
πή, δτε έγκατελείψαμεν τδ σπουδαστήριον. Βεβυθισμένος εις τήν 
θέαν τοΰ μεγαλοπρεπούς τούτου θεάματος εΐχον μείνει έπί τινας 
στιγμάς σιωπηλός.

Ό φίλος μου, διακόπτων τάς σκέψεις μου, μοί εΐπεν αίφνης’ 
«Ύπεσχέθην νά σάς άποδείξω δτι είμαι δ συνετώτατος τών άν- 
θρώπων. Καί ήδη, έπιτρέψατέ μοι νά σάς εϊπω έν πρώτοις δτι δέν 
άνταλλάσσω τδ θέαμα τοΰτο άντί ούδενδς έξ όσων ποτέ έχω ϊδεΐ.

Δύναται νά παραβληθή (έάν έπιτρέπεται νά παραβάλλωνται τά 
μεγάλα πράγματα πρδς τά μικρά) πρδς υπερμεγέθη λέοντα κα- 
θήμενον έπί τής λείας, τήν δποίαν δέν θέλει εϊσέτι νά καταφάγη, 
καί προσέχοντα είς τδν έλάχιστον θόρυβον, δστις συμβαίνει πέριξ 
αύτοΰ- -υπάρχει τι τρομερόν έν τη άκαταδαμάστω ταύτη φύσει. 
Ένταύθα δ άγων παρέχει τώ άνθρώπω είδος άπολαύσεως, τήν δ
ποίαν άντί ούδενδς έν τω κόσμω δέν άνταλλάσσω πρδς τδν έκτε- 
θηλυμένον βίον, τδν όποιον θά διήγον άλλαχοΰ. Θά εΐχε βεβαίως 
άλλως τδ πράγμα, άν ήμην ήναγκασμένος να κερδίζω έκεϊ τδν 
έπιούσιόν μου άρτον έπειδή ή σύντονος ένασχόλησις δέν παρέχει 

'ίκανδν καιρόν δπως παραδίδεταί τις εις συλλογισμούς. Άλλά, μή 
έχων τινά ένασχόλησιν, θά διήγον πιθανώς βίον άργδν καί, 
καθ’ δσον δύναμαι νά κρίνω, άσκοπο-?, άπαντών δλίγους κινδύ
νους, δλίγας λύπας, δλιγωτέρας άπάτας, μή στερούμενος ούδε
νδς—ούδενδς, πλήν τής ευκαιρίας τοΰ νά διακριθώ ώς άν
θρωπος ή νά διακινδυνεύσω τήν πνοήν ταύτην τής ζωής.

Απολαμβάνω τής ύπάρξεως καί μεταχειρίζομαι κατά τδ δο- 
κοΰν τδ καλλίτερον αύτής μέρος, ώς έκαστος οφείλει νά πράτ- 
τη. Έάν άγαπώ τήν πολυτέλειαν, ώς φρονείτε, ή πολυτέλεια 
α'ύτη παρέχει περισσοτέραν εύχαρίστησιν είς τήν άντι'θεσιν. Έάν 
σήμερον κοιμώμαι έν τω μέσω εύαέρων -υφασμάτων, δύναμαι 
αύριο-? νά συμπτυχθώ έν τω μέσω τών κυνών μου έπί τεμα
χίων πάγου καί νά κοιμηθώ έξαίρετα.

Έάν έχω αδυναμίαν πρδς τον Βουργόνιον οίνον καί άγαπώ 
νά τ’ον δοκιμάζω έντδς κομψών γαλλικών ποτηρίων, ήξεύρω έν 
άνάγκη νά πίω έλαιον φαλαίνης έντδς ποτηρίων έκ κασσιτέρου. 
Άγαπώ τά κομψά ένδύματα, άλλ’ έν έναντία περιπτώσει καί 
αί χονδρά! διφθέραι χρησιμεύουν άριστα είς τήν έργασίαν μου. 
Ήθέλετε γελάσει, άν έβλέπετε τούς δανούς μας έργάτας μεθ’ 
ών ένίοτε συνταξειδεύω, άνθρώπους άγνοοΰντας τδ πλεϊστον 
τδ γράφει-? καί άναγινώσκειν, πτωχούς μηχανικούς, άγροίκους 
ναύτας, ξυλοκόπους καί άντλητάς ύδατος διατελοΰντας εις έρ
γασίαν έν τη άποικία ταύτη, οίτινες διά βίου δέν έγεύθησαν Βουρ- 
γονίου οίνου καί οίτινες θά τόν έπροτίμων τής ρακής. Νομίζε
τε δτε οί άνθρωποι ο-υτοι, οίτινες τρώγουσιν έντδς τρυβλίων έκ 
κασσιτέρου, δύνανται έν οιαδήποτε περιπτώσει ν’ άποφασίσωσι νά 
τρέφωνται άπό λίπος καί έλαιον φαλαίνης; Ούδαμώς. Ούδαμώς. 
Νομίζετε δτι δύναται τις νά τούς ΰποχρεώση νά διανυκτερεύσω- 
σιν έκτος τών καλυβών των, χωρίς νά διεγείρη τοΰς ψιθυρι
σμούς των καί νά τούς άκούση έκφράζοντας τήν έπιθυμίαν τής 
οίκοι έπιστροφής των; Ούδαμώς».

Δέν ήδυνήθην νά μή έρωτήσω τδν Δόκτορα τί τ’ον παρεκίνει 
νά έκτίθεται ούτω είς αύτούς τούς κινδύνους, οίτινες έφαίνετο δτι 
τδν έτερπον.

«Τά αίτιά είσι διάφορα, μοί άπεκρίθη. ’Έκαμα πολλάς διε- 
ρευνήσεις- άνήλθον έπί τής κορυφής πολλών πάγων. Κατέγινα 
είς τήν Φυσικήν ‘Ιστορίαν, τήν Μετεωρολογίαν, τδν Μαγνητισμόν 
κλπ. "Εκαμα πολλάς φωτογραφίας καί γεωγραφικούς χάρτας 
καί άπέστειλα είς πολλά μουσεία καί συλλόγους τής Κοπε- 
νάγης μέγαν άριθμδν περιέργων πληροφοριών. Τδ δνομά μου 
δέν εΐνε άγνωστον μεταξύ τών οπαδών τής έπιστήμης. Πλήν 

τούτου, τά καθήκοντα μου μέ άναγκάζουσι νά ταξειδεύω κατά 
πάντα καιρόν καί κατά πάσαν έποχήν. Διά τής θαλάσσης μόνον 
φθάνει τις είς τά έργοστάσια αύτών τών χωρών, αΐτινες ίκανώς 
άπέχουσι τής παραλίας.

Τδν χειμώνα, ταξειδεύω έπί τού πάγου διά τοΰ Λαπωνικοΰ ο
χήματος μου- τδ δέ θέρος μεταβαίνω άπδ τόπου είς τόπον έντδς 
αύτοΰ τοΰ μικρού πλοιαρίου, χωρητικότητος πέντε τόνων, τδ ό
ποιον βλέπετε έκεϊ κάτω ήγκυροβολημένον έν τώ λιμένι. ’Ενίο
τε άναχωρώ οίκειοθελώς, σταθμεύω-? εις δσα χωρία έχουσιν ά
νάγκην ιατρικής συσκέψεως. Συχνάκις στέλλουσι πρδς ζήτησίν 
μου. Οί Γροιλανδοί δέν άποφασίζουσιν εύκολώτερον τών άλλων 
λαών ν’ άποθάνωσι καί πιστεύουσιν δτι, έάν δ Δόκτωρ Μόλκε 
μόνον τούς ιδη, σώζονται. "Οθεν, έάν γραία τις ΰποφέρη άπδ ει
λεόν (κωλικόπονον), άποστέλλει ταχέως πρδς έμέ τδν σύζυγον 
ή τδν υιόν της. Τοΰτο ένίοτε συμβαίνει τδ θέρος, καί πολλοίκις 
ή πρόσκλησις γίνεται άπδ τόπους επέκεινα τών εκατόν μιλλίων 
άπέχοντας- άλλ’ άδιάφορον δ άπεσταλμένος εισέρχεται έν τω 
πλοιαρίω του, διατρέχει κωπηλατών έπτά κόμβους τήν ώραν 
καί έρχεται πρδς ζήτησίν μου- χαίρων διά τήν περίστασιν ήτις 
παρουσιάζεται, χωρίς νά κάμω λόγον περί τών δικαιωμάτων τής 
άνθρωπότητος, διότι δσω τις δλιγώτερον δμιλέϊ περί αύτοΰ τοΰ 
άντικειμένου, τόσω περισσοτέραν άξίαν τώ Αποδίδει, στέλλω τήν 
Σοφίαν πρδς ζήτησίν τοΰ Άδάμ, ιθαγενούς προσηλύτου δστις πα
ρευθύς φθάνει, άκολουθούμενος ΰπδ τοΰ υίοΰ του Καρόλου. Πα- 
ραχρήμα δέ φέρομεν έντδς τοΰ πλοιαρίου τδ κιβώτιο-? τών φαρ
μάκων καί τήν θήκην τών χειρουργικών έργαλείων, τδ πυροβό
λο-? καί τήν καραβίναν μου, πολεμοφόδια, σκηνήν, διφθέρας τινάς, 
λύχνον καί άλλα έπιπλα στρατιωτικά, καί τέλος ζωοτροφίας τινάς 
καί άναχωροΰμεν.

Ένίοτε έγείρεται άνεμος καί μάς άναγκάζει νά καταφύγωμεν 
ε’ις τινα μικράν νήσον ή εΐνε άκρα γαλήνη καί φερόμεθα κω- 
πηλατοΰντες πρδς άλλην μεγαλειτέραν.

Είμεθα βέβαιοι δτι θά τήν εΰρωμεν πλήρη χηνών, νησσών καί 
σκολοπάκων (κοιν. ξυλόκοτα- be'casse). Ή Θήρα εΐνε άξιόλο— 
γος, δ,τι δήποτε καί άν συμβή, θύελλα, γαλήνη ή καλός καιρός. 
Άν δέ καί συχνάκις μέχρις δστέων βεβρεγμένος έκτίθεμαι είς 
κίνδυνον, άλλ’ δμως ευρίσκω μεγάλην εύχαρίστησιν είς αΰτδ τδ 
είδος τής ζωής. Ή άπουσία μου διαρκεϊ έπί μίαν ήμέραν, δύο, 
μίαν εβδομάδα ή καί ολόκληρον μήνα. Ακολούθως έπανέρχεται 
δ χειμών, δπότε δέχομαι πάλιν νέας ποοσκλήσεις.

Αί αύταί προμήθειαι τίθενται έν τω δχήματι, είς τδ δποϊον 
ζεύγνυνταιδώδεκα ωραιότατοι κύνες—-τδ ίδιον μου ύποζύγιον— 
καί δ Άδάμ μέ δδηγεϊ είς τδν προσδιωρισμένον τόπον μέ τήν 
μεγαλειτέραν ταχύτητα, μεθ’ ής δύναται νά δδεύση ή άγρια α'ύτη 
άγέλη. Συμβαίνει νά ήνε είς τήν άρχήν τοΰ χειμώνος, δπότε 
δ πάγος εΐνε εϊσέτι λεπτός. Είς τινα μέρη θραύεται ύπδ τούς 
πόδας μας- δλως δέ βεβρεγμένοι κιν δυνεύομεν. Ή τέλος φθάνομεν 
ένώπιον ρήγματος, οπερ άδυνατοΰμεν νά ύπερπηδήσωμεν καί ά- 
ναγκαζόμεθα νά καταφύγωμεν ύπδ καλύβην έκ χιόνος, άναμέ- 
νοντες, μέχρις ού οί πάγοι κατασκευάσωσι γέφυραν, έφ’ ής νά 
δ’.έλθωμεν. Ό τρόπος ουτος τοΰ ταξειδεύειν δι’ οχήματος, .είτε
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έν άρχή είτε φθίνοντος τοΰ χειμώνος, εΐνε δ έπικινδυνωδέστερος έξ 
ών γιωρίζω καί μοι έγένετο πρόξενος παραδόξων συμβάντων.

Όταν δ καιρός ήνε ζοφώδης καί ή χιών άποκρυςαλλωθή, δ 
δέ δξΰς και καθαρός άήρ έπιφέρη ταχυτέραν κυκλοφορίαν τοΰ 
αίματος εις τάς φλέβας, τότε εΐνε ή καλλίτερα στιγμή πρδς δ- 
δοιπορίαν, διότι τότε δυνάμεθα νά άκοντίσωμεν λευκήν άρκτον 
καί νά τήν συλλάβωμεν πριν ή καταφύγη έπί τοΰ έπιπλέοντος. 
πάγου, προκαλοΰσα ήμάς νά τήν καταδιώξωμεν.»

Εντούτοις δ ήλιος εΐχεν ΰψωθή άνωθεν των ύψηλοτέρων κο
ρυφών, ή δέ σκιά τών δρέων δέν έξετείνετο πλέον έπί της πό
λεως. Διηυθύνθημεν έκ νέου εϊς τήν οικίαν τοΰ Δόκτορος, δστις· 
δέν μοί έπέτρεψε νά: έπιστρέψω εϊς. τδ πλοΐον δι’ δ εισήλθον εϊς 
τδ σπουδαστή’ριον, ένθα κατεκλίνθην έπί στρωμνής άναπαυτκωτά- 
της καί δέν έβράδυνα νά παραδοθώ εϊς βαθΰν ύπνον. Δέν έξύ.πνησα· 
δέ παρά άφ’ ου ήκουσα νά κρούωσι τήν θύραν..

» Τίς εΐ;
— 'Η Σοφία.
Τί θέλει ή Σοφία;
—Τδ πρόγευμα εΐνε έτοιμον ».
Καί άληθώς ήτο έτοιμον, πλήν ήτο δύσκολον εϊς παρομοίου πρόσ- 

κλησιν νά έπανέλθω εις τδ πραγματικόν τοΰ βίου, έπειδή έβλεπον 

κατ’ δναρ δτι- έπεσχεπτόμην κάτοικόν τινα τής Σελήνης, τδν δποΐον 
πρδς μεγάλην μου έκπληξιν εύρισκον έντελώς στέργοντα τά πα
ρόντα καί καθήμενον έν τω μέσω έσβεσμένου ήφαιστείου. Άλλά 
τέλος άνοίξας τους οφθαλμούς εΐδον τά γήινα λείψανα της έσπε- 
ρινής μας διασκεδάσεως- έάν δέ είσέτι είχον άμφιβολίας τινας 
περί τοΰ πραγματικοΰ τής θέσεώς μου, αί άμφιβολίαι αυται δι- 
εσκεδάσθησαν ύπδ τής φαιδράς φωνής τοϋ Δόκτορος, δστις μ’ έ- 
χαιρέτισεν άπδ τοΰ παρακειμένου θαλάμου καί κάτωθεν τοΰ κυανοΰ 
παραπετάσματος.

» Έ, φίλυπνε1 Πώς διήλθες τήν νύκτα; »
Έν ροπή οφθαλμού ήγέρθην καί ένεδύθην εΐτα εϊσήλθον εις 

τδ έστιατόριον, έν ω άνθη καί καρποί συνεπλέκοντο έπί τών τοί
χων καί έν ώ διεδίδετο τδ άρωμα τοΰ καφέ, δν ήτοίμασεν ή: 
Σοφία, ή έρατεινή αΰτη, "Ηβη της Γροιλανδίας.

Λήξαντος τοΰ προγεύματος, έγκατέλιπον τδν Δόκτορα, προσ- 
κληθέντα εις βοή,θειαν άσθενοΰς, καί περιεπλανήθην έπί τών δπι- 
σθεν τής πόλεως βράχων, θαυμάζων τδ άλλόκοτον τής άνθρω- 
πίνης φαντασίας καί τήν έπιρροήν αυτής έπί τής θελήσεως. Έν- 
θυμήθην δτι, κατά τήν μάλλον ή ήττον ευχάριστον έκθεσιν τοΰ 
βίου, τδν οποίον δ νέος μου φίλος διήγε, ουδόλως έγένετο μνεία 
τής κυριωτέρας αιτίας, ή,τις παρεκίνησε τδν ούτω θαυμασίως διά 
τοσούτων φυσικών τε καί έπικτήτων πλεονεκτημάτων πεπροικισμέ- 
νον εκείνον άνδρα νά έκλέξη παρόμοιον στάδιον. Τίτο έξηρη- 
μένΟς τής τύχης τών λοιπών άνθρώπων ή ώφειλε καί οΰτος 
επίσης νά όμολογήση, δπως πάντες ποιοΰμεν όπόταν όμολογώμεν 
τήν άλήθειαν, δτι έκαστον τών βημάτων, ά έβάδισεν έν έποχή 
καθ’ ήν τά βήματά είσι κρίσιμα, έγένετο δπως άρέση εϊς νεάνιδά 
τινα, έπιτύχη τής συγκαταθέσεώς της, θεραπεύση πληγήν τινα ή 
άνακουφίση λύπην παρ’ αΰτής προξενηθεΐσαν ; πολΰ θά έπεθύμουν 
·<ά. εΐχα τήν άπάντησιν εις τήν έρώτησιν ταύτην, έπειδή, τότε. τδ. 

μυστήριον θά μοί άνεκαλύπτετο άριστα. Άλλά οΰδείς ύπήρχεν 
δστις νά μοί άποκριθήγδι’δ και έξεπληττόμην έπί μάλλον καί. 
μάλλον, έξακολουθών τδν μονήρη έπί τών βράχων περίπατόν μου.

Θα δυνηθώ άλλοτε [νά διηγηθώ πρδς ύμάς έκδρομήν, τήν 
οποίαν έκαμα μετά τοΰ Δόκτορος.

ΗΕΡΙ ΤΤΝΩΝ ΠΥΡΟΜΕΤΈΩΡΩΝ
(συνεχ. άπδ σελ. 156).

Πτώσις αερολίθων.

Άναφέρομεν λεπτομέρειας τινάς περί τής έμφανίσεως βολίδος: 
τινδς καί τήν πτώσιν τών έν τή μεσημβρινή Γαλλία άερολίθων.

»Χθές (14η Μαΐου τοΰ 1864), περί τήν δγδόην εσπερινήν» 
γράφει παρατηρητής τις έχ Γιρόνδη τής Καστελλόνης «έξαίσιον 
μετέωρον άνεφάνη πλησίον τής σελήνης καί διηυθύνθη πρδς άνα- 
τολάς. 'Η έμφάνισις αΰτη διήρκεσεν έπί πέντε δευτερόλεπτα πε
ρίπου, κατά τδ διάστημα τών οποίων διήνυσε τόξαν 60 μοιρών. 
Τέλος δέ διερράγη εϊς άστερας καί ήφανίσθη άπδ τών οφθαλ
μών μας.

» Ό φαινόμενος όγκος τοΰ μετεώρου βαθμηδόν ηυξησε. Καθ’ 
ήν στιγμήν εμελλε νά έξαλειφθή, ή διάμετρός του έφαίνετο ίση 
μέ τήν ήμίσειαν τής σελήνης.

»Τδ φώς είχε τδ πρώτον χρώμα κυανοΰν, ύποπράσινον άκολού
θως δέ κατέστη λευκόν καί έλαμψε τοσοΰτον ώστε οί μέν κα
λώς τοποθετημένοι ΐνα παρατηρήσωσι κατ’ εΰθεΐαν τδ μετέωρον 
ένόμισαν δτι εΐδον άντανάκλασιν ζωηράς καί παρατεταμένης 
άστραπής.

»Έν διαφόροις τόποις, άπομεμακρυσμένοις άλλήλων, ήκούσθη, 
ισχυρά έκπυρσοκρότησις μετά παρέλευσιν ίκανοΰ χρονικοΰ δια
στήματος άπδ τής δραθείσης έκρήξεως.

» Τδ διάστημα τοΰτο ήν 3 ή 4 λεπτών, δύω· δέ μόνα λεπτά 
άντιστοιχοΰσιν εις κάθετον άπόστασιν 40 χιλιομέτρων. Τών ςρω- 
μάτων τοΰ άέρος έν τω ύψει τούτω δντων λίαν άραιών, έκρηξις 
συμβαίνουσα έκεΐ, ΐνα προξενήση κρότον τηλικαύτης έντάσεως 
έπί τής έπιφανείας τής γής καί έπί τόσον σημαντικής οριζοντίου· 
έκτάσεως, παραδεκτέον δτι υπερβαίνει· κατά τήν σφοδρότητα πά
σαν τών γνωστών ήμΐν.

»Ώς έκτοΰ ύψους καί τής φαινομένης διαστάσεως τής βολίδος, 
εύρέθη δτι ή διάμετρος αΰτής δυνατόν νά ήν άπδ 400 μέχρι 500 
μέτρων καί δτι διήνυε πέντε λεύγας άνά πάν δευτερόλεπτο·/, 
ήτοι είχε τά δύω τρίτα τής ταχύτητος τής γής έν τή τροχιά, της.

Αερόλιθοι συνελέγησαν πλησίον τής Όργέλης (Orgueil, Lot- 
et-Garonne) καί εϊς διάφορα πλησιόχωρα μέρη, δ δέ Κ. Δωμ- 
6ρέ (Danbree) έξετάσας αΰτοΰς ‘ευρίσκει δτι έχουσι πολλήν 
όμοιότητα μέ τοΰς γαιώδεις ξυλίτας (είδοςλιθανθράκων). «Έν τή 
μελαίνη ταύτη μάζη, λέγει, παρατηρούνται μικροί τινες κόκκοι 
μεταλλικής οΰσίας χρώματος δρειχαλκείου ώχροΰ, τών οποίων 
τήν διά τής πλύνσεως άπομόνωσιν δέν έμποδίζει ή πυκνότης αΰ— 

τής. ’Ερευνών αΰτοΰς διάτοΰ μικροσκοπίου άνεγνώρισα κρυσταλ
λώδη σχήματα καθαρώτατα καί τοι έλαχίστης διαστάσεως. Οί 
κόκκοι οΰτοι έλκονται ϊσχυρώς ύπδ τής μαγνητικής ράβδου καί 
έχουσιν δλα τάχημικά καί φυσικά συστατικά τοΰ μαγνητικοΰ πυ
ρίτου (*),  άνακαλυφθέντος πρδ τεσσαρακονταετίας έν τώ με- 
τεωρολίθω τοΰ Ίουβίνου. Ό μετεωρόλιθος τής Όργέλης ύπά- 
γεται εϊς τδν τύπον τών άνθρακωδών μετεωρόλιθων, ών μέχρι 
τοΰδε τρεις μόνον πτώσεις περιγράφονται. "Ολα τά τεμάχια έχουσι 
τήν έπιφάνειαν τετηκυϊαν καί ύελώδη· έν τώ έσωτερικω’ δμως 
αΰτών περιέχονται οΰσίαι, αϊτινες ευκόλως έξατμίζονται. Αί δύω 
αυται περιπτώσεις, καί τοι κατά τδ φαινόμενου άντίθετοι, οΰχ ήτ

τον δμως έξηγοΰνται διά τής παραδοχής δτι ή θερμότης, ήν οί 
μετεωρόλιθοι ύπέστησαν, ήν τόσον βραχείας διάρκειας, ώστε δέν 
ήδυνήθη νά είσδύση έν τω έσωτερικω τής μάζης, ής τίνος ή οΰ

σία άλλως τε εΐνε κακός τοΰ θερμογόνου άγωγός. Έν τή προκει
μένη περιπτώσει ή θερμότης ήν οϊονεί στιγμιαία καί τοι έντάσεως 
ϊσχυράς, διότι δέν άπητεϊτο ήττων τής λευκής έρυθράς Θερμό— 
τητος τοΰ φυσητήρος διά νά παραγάγη τις έκ νέου μηχανικώς 
τδ έπίχρισμα τοΰτο τής τήξεως. Οΰ μόνον τδ έσωτερικδν τοΰ με
τεωρόλιθου εΐνε απαλόν καί εύθρυπτου, άλλά και κόνις άψηλά- 
φητος καθίσταται άμα έλθη εϊς συνάφειαν μετά τοΰ ύδατος καί 
άμα τδ"εΰδιάλυτον άλας, δπερ χρησιμεύει αΰτω ώς είδος άμμο- 

χονίας, διαλυθή.»

(*) Συυδυασμδς θείου καί σιδήρου ή χαλκοΰ.
(ΜΕΝΤΟΡ. Τόμ, Γ'. Τεΰχος Λ'.)

Περιοδικά! εμφανίσεις.
Άμα έγένετο γνωστή ή οΰράνιος τών σωμάτων τούτων πηγή, 

ύπετέθη δτι δυνατόν νά προέρχωνται ταΰτα έκ τής σελήνης, πα- 
ραγόμενα έκ τών ηφαιστείων αΰτής. Ύπελογίζετο δέ δτι, πρδς 
ύπέρβασιν τοΰ ορίου τής έλξεώς της, δύναμις διπλάσιά τής έκ- 
σφενδονιζούσης τήν σφαίραν έν τοΐς μεγίστοις ήμών τηλεβόλοις 
έπήρκει αΰτοΐς. Τότε δέ κατερχόμενα έπι τής γής ήθελον στρέ- 
φεσθαι πέριξ αΰτής καί άπαντήσειν ένιαχοΰ τήν έπιφάνειαν της. 
—-'Π έξήγησις δμως αΰτη οΰδόλως έφηρμόζετο μέ τάς νέας πα
ρατηρήσεις, περί ών θέλομεν λαλήσει καί αϊτινες συνεπήγαγον γε- 

νικωτέραν τινά ύπόθεσιν.
Πρόκειται περί τής πλημμυρίδος έκείνης τών μετεώρων, άτινα 

φωτίζουσι τδν οΰρανδν κατά διαφόρους τοΰ έτους έποχάς καί τών 
όποιων τινές έμφανίσεις αξιοσημείωτου περιοδικότητα παρουσιά- 
ζουσι. Ό Olmsted καί ό Palmer περιγράφουσι τδ άπειρον σμή
νος των διαττόντων άστέρων, δπερ παρετήρησαν έν Αμερική τήν 
νύκτα τής 12ης πρΰς τήν 13ην Νοεμβρίου τοΰ 1833. Έπιπτον 
ώς νιφάδες χιόνος, καί περί τήν έννάτην ώραν άπηριθμήθησαν έν 
ένί μόνω χώρω πλείονες τών 200 χιλιάδων. Άπήστραπτον έκ 
διαφόρων χρωμάτων, βολίδες δέ παντός μεγέθους ήσαν άναμε- 
μιγμέναι, ένώ έν τω έμβαδω τοΰ στερεώματος παρετηροΰντο έλα- 
φρά φωσφοροφόρα ’ίχνη. Τω 1799 κατά τήν αΰτήν τοΰ έτους έπο- 
χήν δ Οΰμδόλδος ειδεν έν Κουμάνη φαινόμενου έπίσης λαμπρό·/. 
Τώ 1823 καί 1832 άνεφάυη καί έυ Εΰρώπη, άκολούθως δέ 
παρετηρεΐτο τακτικώς κατ’ έτος μέχρι τοΰ 184 2, άφ’ ής δμως έπο- 
χής ή ημέρα τής έμφαυίσεώς του μετετοπίσθη, άπομακρυνθεΐσα 

μέχρι τοΰ τέλους τοΰ ’Οκτωβρίου, συυάμα δέ καί τδ φαιυόμενου- 
•έσμικρύυθη καί σχεδδυ έξέλιπε καθ’ όλοκληρίαυ.

Τδ αΰτδ δμως δέυ συμβαίυει καί περί έτέρας τιυδς χρονολο
γικής έποχής ήτις μετά μεγίστης άκριβείας διαφυλάττεται. Αΰτη 
δ’ εΐνε τής 10ης Αΰγούστου, κυρίως δ’ ειπεΐν άπδ τής 9ης μέ
χρι τής 11ης. Βάσιμοι δ’ άποδείξεις έπιβεβαιοΰσιν δτι οί Σιναι 
άστρονόμοι πρδ δέκα περίπου αιώνων παρετήρησαν βροχάς διατ- 
τόντων άστέρων, κατά τήν αΰτήν τοΰ έτους έποχήν έπί μακράν 
άλληλουχίαν έτών.— Ή δέ σωζομένη δημώδης παράδοσις τών 
πύρινων δακρύων τοΰ Αγίου Ααυρεντίου καί ή ήμέρα τής έορ- 
τής αΰτοΰ (10η Αΰγούστου) ύπεμφαίνουσι τήν περιοδικήν έπάνο- 
δον τών μετεωρικών τούτων σμηνών.—Παλαιά δέ τις έν Θεσσα
λία ωσαύτως παράδοσις, άναφερομένη έν ταΐς δρειναΐς χώραις 
αϊτινες περικυκλοΰσι τδ Πήλιον λέγει δτι ό οΰρανός ήμιανοίγε- 
ται κατά τήν νύκτα τής 6 Αΰγούστου, έορτήν τής μεταμορφώ- 
σεως, πυρσοί δέ άναφαίνονται έν τώ βάθει τοΰ άνοίγματος τού
του.—Ίδοΰ πώς ό Έρσχελος άποφαίνεται περί τούτου.

» Τδ κατ’ έμέ έπί τών αινιγματωδών τούτων φαινομένων (καθ’ 
δσον δηλ. άφορα τδ ζήτημα τής έςωτερικής ή έσωτερικής αΰ
τών άρχεγόνου αιτίας πρδς τήν ήμετέραν άτμοσφαΐραν), δέν δύ
ναμαι είμή νά παραδεχθώ τήν άνάγκην τοΰ ν’ άποδοθή· αΰτοΐς 
κοσμογονική αιτία. Άλλως οΰδαμοΰ καταφαίνεται ερμηνεία τις, 
καί τοι κατ’έλάχιστον παραδεκτέα, περί τής άπδ έτους εϊς έτος 
μονιμότητος έν τώ αΰτώ τής άκτινοβολήσεως σημείω· σχετικώς 
πρδς τά λοιπά,—ούτε τής τοσοΰτον κανονικής συμπτώσεως τής 
αΰτής τοΰ έτους ήμέρας (10ης Αΰγούστου)—έάν οΰχί διά τής 
συναντήσεως τής γής μετά δακτυλίου «έξ ύλης τινδς» περί τόν 
ήλιον φερομένου. Ή έξήγησις αύτη βεβαίως καί τοι είσέτι ελ
λιπής, οΰχ ήττον έπαρκεΐ πρδς λύσιν τών δύω μεγαλειτέρων τοΰ 
προβλήματος ορών, οϊτινες είσί καί οί σπουδαιότεροι. Όσον δέ 

περί τοΰ μεγίστου αΰτών ύψους ύπεράνω τής γής «ύπονοητέον» 
εΐδός τι άνωτέρας άτμοσφαίρας και πυρογενοΰς ούτως ειπεΐν».

«Τδ σπουδαίου σύγγραμμα το® κ. Κέτελετ (Qu£telet) έπί τής 
Φυσικής τής Σ(ραίρας δημοσιευθέν τώ 1821 διαστέλλει τά δύω 
διαφόρου φύσεως ταΰτα άτμοσφαιρικά στρώματα άποκαλών τδ μέν 
άτμοσφαΐραν κινητήν ύποκειμένην εις παντοειδείς μεταβολας, 
το δέ ατμόσφαιραν άκί'/ητοι\ έχουσαν άσθενεστατην πυκνότητα 
καί έμμένουσαν έν καταστάσει σχετικής εΰσταθείας. « Ή άνω- 
τέρα αύτη άτμοσφαΐρα, λέγει ό ’ίδιος, κατάλληλος πρδς τήν έμ- 
φλεξιν καί τήν λάμψιν τών διαττόντων άστέρων, οΰδόλως έπά- 
ναγκες νά ή τής αΰτής φύσεως καί συνθέσεως μέ τήν κατωτέραν 

άτμοσφαΐραν έν ή βιοΰμεν».
Ό ίδιος παρατηρεί ότι αΰτή τών διαττόντων άστέρων ή ύπαρ- 

ξις συνεπάγει τήν κατ’ άνάγκην παραδοχήν, δτι τδ ύψος τής άτ
μοσφαίρας εΐνε τούλάχιστον τρις ή τετράκις μειζον τοΰ νΰν ύπο- 

τιθεμένου.
Σκοτισμός τοϋ ήλιου.·

» Ό ήλιακδς δίσκος, λέγει δ Άραγώ, ένίοτε άμαυροΰται ςιγ- 
μιαίως, καί τδ φώς τοσοΰτον έξασθενεΐ, ώστε έν πλήρει μεσημ
βρία άναφαίνονται άστέρες. Ό Οΰμβόλδος δικαίως ύπενθυμίζει 

δτι φαινόμενου τοιούτου-είδους, δπερ άδύνατον νά έξηγηθή διάυ 
24.
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-τών ομιχλών ή διά τών ήφαιστειωδών τεφρών, συνέβη τώ 1647 
κατά την έποχήν της ολέθριας μάχης της Μυχλδέργης (Miihl- 
berg) καί διήρκεσεν έπί τρεις ήμέρας. 'Ο Κέπλερ ήθέλησε νά 
έρευνήση το αίτιον τούτου έν τη παρεμβολή κομητιίον νλη? 
(materia cometica), ακολούθως δέ εις μέλαν νέφος δπερ έσχη- 
ματίσθη άπδ τάς έκ τοΰ ήλιου αΐθαλοέσσας άπορροίας. Ό Χλα- 
δνή καί ό Schnurrer άπέδιδον εϊς την διάβασιν μετεωρικών μαζών 

προ τοΰ ήλιακοΰ δίσκου τά τούτων άνάλογα φαινόμενα τοΰ 1090 
καί 1208, ών δμως τδ μέν διήρκεσε μόνον τρεις ώοας τδ δέ έξ.»

»'Ο Μεσσιέρος (Messier) άναφέρει δτι τή 17η ’Ιουνίου τοΰ 
1777 περί τήν μεσημβρίαν είδε διερχόμενον άνωθεν τοΰ ήλιου έπί 
πέντε λεπτά άπειρον άριθμδν μελανών σφαιριδίων. Τά σφαιρίδια 
ταυτα δεν άποτελουν μέρος ενός των δακτυλίων τών αστεροει
δών, εϊς τών όποιων τήν παραδοχήν τής ΰπάρξεως τείνουσιν άπα- 

σαι τών κοσμικών μετεώρων αί παρατηρήσεις; Δύω έτεραι άμαυ- 
ρώσεις τοΰ ήλιου, ό κατά τάς αρχάς Φεβρουάριου τοΰ 1106 καί ό 
'ής 12 Μαΐου τοΰ 1706, κατά τήν διάρκειαν τών όποιων περί τήν 
δεκάτην πρωινήν ένύκτωσεν εϊς τόσον βαθμδν ώστε αί νυχτερίδες 
ήρχισαν νά πετώσιν, άδύνατον κατ’ άλλον τρόπον νά έξηγηθώσι.»

Μετεωρόλιθων δακτύλιοι.
Κατά τδν κ. Αεβεριέρον (U Verrier) ή βροχή τών διαττόντων 

άστέρων τοΰ Νοεμβρίου άποδίδοται εϊς τήν διάβασιν σμήνους με - 
τεωρολίθων διατρεχόντων πέριξ τοΰ ήλιου έκτενεστάτην τροχιάν 
κατ’ έναντίαν διεύθυνσιν τής κινήσεως τής γής καί -ών λοιπών 
μεγάλων σωμάτων τοΰ πλανητικοΰ ήμών συστήματος. Τδ σμήνος 
λοιπόν τοΰτο δέν ανήκει εϊς τήν αΰτήν τοΰ σχηματισμοΰ τάξιν μέ 
τά σώματα ταΰτα, άλλ’ εινε κοσμικής έποχής μεταγενεστέρας. 
Αί περιοδικοί έμφανίσεις έβεβαιώθησαν άπδ τοΰ 902 καί, έπειδή 
έκτοτε ή άπόστασις τής γής άπδ τοΰ ήλιου μετεβλήθη, συνεπέρα- 
ναν δτι τδ σμήνος εινε λίαν έκτενές. ’Εκ περισσού δέ, ώς έκ τοΰ 
άνεξαρτήτου τών μορίων τούτων, αί διάφοροι αΰτών ταχύτητες έ'τει- 
νον εϊς τήν βαθμηδόν διασκέδασιν αΰτών καθ’ δλην τοΰ δακτυ
λίου τήν παράτασιν. Έάν δέ δέν κατέχουν εϊσέτι είμή ώρισμένον 
άριθμδν μοιρών, εινε διότι ή ενέργεια τής μετατοπίσεως τοΰ σμή
νους, ουτινος τδ σχήμα ήν κατ’ άρχάς σφαιρικόν, μόλις πρό τι- 
νων αιώνων ήρξατο.

’Αστρονόμος τις "Αγγλος, άναδιφών τά τών Σινών χρονικά ένθα 
αί τών άστέρων βροχαί εϊσιν άκριβέστατα καταγεγραμμέναι, ευ- 
ρεν οτι ο υπέρτατος βαθμός τής λάμψεως τοΰ φαινομένου έπα— 
νέρχεται μετά 33 έτη περίπου, δπερ παρέχει εις τήν τροχιάν τοΰ 
σμήνους άξονα μέγαν ίσον μέ 20 άκτΐνας τής τροχιάς τής γής 
καί κλίσιν 14 μοιρών έπί τής έκλειπτικής. Διαγράφων τήν τρο
χιάν ταύτην δ κ. Αεβεριέρος, παρετήρησεν δτι κατά τά άκρα τοΰ 
άνωτέρου αΰτής μέρους συναντάται ΰπδ τής τροχιάς τοΰ Οΰρανοΰ 
και, παραδεχόμενος την υπαρξιν πληθύος σμηνών διατρεχούσης 
τάς ουρανίους έκτάσεις, φρονεί δτι αΰτη έρρίφθη εις τήν έιΖ ένερ- 
-γεία τροχιάν της διά τής έπιδράσεως τοΰ πλανήτου. Τδ συμβάν 
ώς είκδς έλαβε χώραν τω 126 έτει μετά Χριστόν.

Επειδή δέ τδ φαινόμενον σχετικώς εινε νέον, διά τοΰτο ή διά— 
•οοσις τής ύλης καθ’ δλην τής τροχιάς τήν παράτασιν δέν περι
βάλλει .είμή μικρόν τόξον. Μετά παρέλευσιν χρόνου αί άναφα-

νίσεις θά συμβαίνουσι μέν κατ’ αΰξοντα άριθμδν τών άλλεπ«λ- 
■ λήλων έτών, θέλουσιν δμως έξασθενεϊ κατά τήν έντασιν. Ή έλάτ- 

τωσις αΰτη θελει προέρχεσθαι οΰ μόνον έκ τής άναλώσεως τοΰ 
σμήνους, άλλ έκ τοΰ δτι καί ή γή παρεκτρέπεί καθ’ έκάστην 
οιάβασιν σημαντικόν μέρος αΰτών, άτινα κατόπιν παράγουν τους 
ακανόνιστους αστέρας, δι’ ών ο ουρανός άδιαλείπτως φωτίζεται.

Ανάλογός τις έξήγησις άποδοτέα καί εϊς τους περιοδικούς άςέ- 
ρας τής 10ης Αύγουστου, καί τοι τδ φαινόμενον τοΰτο φαίνεται 
πολύ αρχαιότερου· δ δακτύλιος δμως έσχε τήν εΰκαιρίαν τοΰ ν’ α- 

ποπερατωθή συγκλεισθείς.
Αι εΰφυεις θεωρίαι, άς συνοπτικώς περιγράφομεν, ίκαναί είσι 

πρδς έναργή άπόδειξιν τοΰ ζωηροΰ ενδιαφέροντος, μεθ’ ου συνε
πάγεται σήμερον τδ μυστήριον τών διαττόντων άστέρων. Μόλις 

τα πρώτα καλύμματα καταπίπτουσι καί οί μέν παρατηρηταί πολ- 
λαπλασιαζονται και συνεταιρίζονται, οί δέ σοφοί συναγείρονται, 
έπερειδομενοι έν ταϊς καρτερικαϊς αΰτών άναζητήσεσιν έπί τοΰ 
βαθέος συναισθήματος, δπερ ύπηγόρευσεν εϊς τδν Οΰμβόλδον τάς 
έπομένας σελίδας:

» Βλέπων τις αίφνης κίνησιν βραδέως ύψουμένην έν μέσω τής 
αταραξίας τής νυκτδς καί στιγμηδδν διαταράσσουσαν τήν γαλη- 
νιαίαν τοΰ άστερόεντος θόλου λάμψιν, άκολουθών διά τοΰ οφθαλ
μού τδ πίπτον μετέωρον, τδ έν τω στερεώματι φωταυγή παραβο
λήν διαγράφον, άκων άνίπταται διά τής διανοίας εϊς τάς άχα- 
νεϊς έκείνας έκτάσεις, τάς πανταχοΰ πλήρεις ΰλης, τάς παντα- 
χοΰ διά τής κινήσεως άναζωπυρουμένας. Τί δέ σημαίνει ή ύπερ- 
βάλλουσα σμικρότης τών μετεώρων τούτων έν συστήματι ένθα 
παρά τω ύπερμεγέθει ογκω τοΰ Ήλιου εΰρίφκονται καί άτομα, 
οϊα ή Δημήτηρ, οία ό πρώτος τοΰ Κρόνου δορυφόρος; Τί δέ ή 

αίφνήδιος αΰτών άφάνισις, δτε φαινόμενον ετέρου ρυθμού—ή άπό- 
σβεσις τών άστέρων έκείνων, οϊτινες παρευθΰς έλαμψαν έν τη 
Κασσιόπη, έν τω Κύκνω καί έν τώ Όφιούχω—ήνάγκασεν ήμάς 
ήδη εϊς τήν παραδοχήν δτι δυνατόν νά ΰφίστανται έν ταϊς οΰρα- 
νίοις έκτάσεσιν έτεροι άστέρες ή έκεϊνοι ους πάντοτε βλέπομεν ; 
Εγνωμεν νΰν τοΰτο· οί διάττοντες άστέρες εισί συστάσεις ΰλης, 

άληθεϊς άστεροειδεϊς, οϊτινες περιστρέφονται περί τδν Ήλιον, 
διέρχονται ώς οί κομήται τάς τροχιάς τών μεγάλων πλανητών 
καί διαλάμπουσι πλησίον τής άτμοσφαίρας ήμών ή τοΰλάχιστον 
έν τόϊς έσχάτοις αΰτής στρώμασιν,

» Άπομεμονωμένοι έπί τοΰ πλανήτου ήμών πάντων τών λοιπών 
τής δημιουργίας μερών, άτινα δέν περιβάλλονται έν τοϊς όρίοις 
τής άτμοσφαίρας ήμών, συγκοινωνοΰμεν μετά τών οΰρανίων σω
μάτων μόνον διά τοΰ μέσου, τών άκτίνων τών τοσοΰτον στενώς 
συνδεδεμένων .μετά τοΰ φωτός καί τοΰ θερμογόνου, καί διά τής 
μυστηριώδους έκείνης έλξεως, ήν αί άπομεμακρυσμέναι μάζαι 
έξασκοΰσιν έπί τής σφαίρας, έπί τών θαλασσών ήμών καί έπ’αΰ
τών μάλιστα τών στρωμάτων τοΰ άέρος, άτινα περιβάλλουσιν 
ήμας. Άλλ’ έάν οί άερόλιθοι εισί πράγματι πλανήται άστεροει- 
δεϊς, τδ μέσον τότε τής συγκοινωνίας μεταβάλλεται, καθίσταται 
δηλ. μάλλον άμεσον καί τρόπον τινά υλοποιείται. "Οντως, δέν 
πρόκειται πλέον περί τών άπομεμακρυσμένων έκείνων σωμάτων, 
ών ή έπί τής γής ένέργεια περιώρισται εϊς τήν παραγωγήν δο

νήσεων ή κυμάνσεων φωτός καί θερμογόνου, ή έτι εις τήν πα
ραγωγήν κινήσεων, συνωδά τής άμοιβαίας έλξεως· άλλά πρό
κειται περί υλικών δλως σωμάτων, άτινα έγκαταλιμπάνοντα τδ 
οΰράνιον χάος διέρχονται διά τής άτμοσφαίρας ήμών καί συγ
κρούονται μετά τής γής, ής έκτοτε συναποτελοΰν μέρος. Τοιοΰ- 
τον είνε τδ μοναδικόν κοσμικόν γεγονός, δπερ δύναται νά θέση 
τδν πλανήτην ήμών εις συνάφειαν μετά τών λοιπών τοΰ σύμπαν- 
τος μερών. Ειωθότες εις τδ αντιλαμβάνεσθαι τών έκτος τής σφαί
ρας ήμών δντων μόνον διά καταμετρήσεων, υπολογισμών, καί τής 
λογικής, έκπληττόμεθα νΰν τά μέγιστα δυνάμενοι άπτεσθαι, ζυ- 
γίζειν καί άναλύειν ταΰτα. Ο'ύτως ή έπιστήμη καθιστά έν τη ψυχή 
ήμών παίγνια τά μυστηριώδη τής φαντασίας έλατήρια καί τας 
ζωηράς τοΰ πνεύματος δυνάμεις, δτε δ άμαθής ούδέν άλλο βλέ
πει έν τοϊς φαινομένοις τούτοις είμή σπινθήρας άνάπτοντας καί 

σβεννυμένους, και έν τοϊς μελαγχρόοις έκείνοις λιθοις, τοϊς εκ 
τών έγκάτων τών νεφών μετά πατάγου καταπίπτουσιν, ουδεν 
άλλο εϊμή άτεχνον προϊόν τοΰ συσπασμοΰ τής φύσεως.»

Έν τη δψει τών θαυμάσιων τούτων τής παντοδυναμίας τοΰ 
Δημιουργού κατανοοΰμεν τήν ευτέλειαν καί σμικρότητα τοΰ ελά

χιστου γνωστού ήμϊν μέρους τοΰ σύμπαντος, έν ω οί τδν δγκον 
απέραντοι καί τήν πληθύν άναρίθμητοι κόσμοι διακορεύονται 
άβυσσον άχανή, άπαιωρούμενοι έν τώ αϊθέρι δίκην άτόμων κο- 
νιορτοΰ έν ταϊς άκτϊσι τοΰ ήλιου κινουμένων τοΰτο δυνατόν νά 
παρέξη ήμϊν συνάμα καί άτελή τινα τοΰ άπειρου ιδέαν.

(Μεταγλωττισθέν ΰπδ Κ. Γ. Λάμπρου).

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΩΝ Η ΣΜΥΡΝΗ 

Ή Σύλλογος ουτος έξσκολουθεϊ καί έφέτος τάς τε έκτάκτους 
άγορεύσεις καί τά τακτικά μαθ-ψματα, εϊς ά προσετέθησαν καί τά 
ουσιωδέστατα τής Κατηχήσεως καί τής 'Ιστορίας, έκκλησιαστι- 
κής τε καί πολιτικής, ώς καί τά τής 'Ελληνικής μυθολογίας, 
συγκριτικώς πρδς τήν ιστορίαν, καί τοΰ έμπορικού δικαίου.

Άπονέμοντες καί ήμεϊς τάς εΰχαριστήσεις ήμών πρδς τούς 
άκαμάτως καί δλως άφιλοκερδώς έργαζομένους ύπέρ τής διανο
ητικής τε καί ηθικής τής κοινωνίας άναπτύξεως, μεταφέρομεν 
έκ τών μαθημάτων τής χημείας τά άκόλουθα.

Τδ άλας, κατά τάς άναπαραστάσεις ήμών, άς πριοΰμεν μετά 
τάς άναπτύξεις τού έξοχου Χημικού μας έν τω ’Λνκγνωστηρίιρ 
Ή Σμύρνη, κ. Π. Παγκάλου, εΰρίσκεται εϊς τήν σύνθεσιν δλων 
τών σωμάτων, είνε σώμα σκληρόν καί άκαμπτον, έχον ιδιότητα 
ν’ αναλύεται εις τδ ύδωρ καί πΰρ και νά προξενή εϊς τήν γλώσ
σαν γεΰσιν δξεϊαν καί δριμειαν. Κρυσταλλοΰται εις πολυγώνους 
επιφάνειας ληγούσας εις οξύ, λαμβάνον διάφορα κανονικά καί άκα- 

νόνιστα σχήματα.
Καί τά είδη καί τά άποτελέσματα αΰτοΰ είνε διαφορετικά, ή 

διότι ένόνεται μέ άλλας ΰλας, ή διότι τά μόριά του εινε τε
τμημένα εις διάφορα σχήματα· τά δύω αΰτά ίσως αίτια συντρέ- 
χουσιν εϊς τδ νά σχηματίσωσι τά διάφορά άλατα.

Το σώμα τοΰτο ώς άρτυμα (ειπεν) ήτο γνωστόν καί έπί-τών·

άρχαιοτάτων χρόνων. Μέχρι δέ τοΰ 17ου α’.ώνος ή συνθεσιςτού
του έμεινεν άφανής. Πρώτος δ έκ Βερολίνου περιώνυμος χημικός 
Μαγγάφ, δ γεννηθείς τω 1709 έτει καί τελευτήσας τώ 1780, 
άπεδειξε δι’ εύφυών πειραμάτων δτι έκ τοΰ άλατος τούτου δύ
ναται νά παραχθή υδροχλωρικόν οξύ καί άλκάλιόν τι, λίαν διά
φορον τής ποτάσσης, δπερ νΰν καλείται σόδα.

Έπί πολύ έκαλεϊτο άλας κοινόν, άλας μαγειρικόν, θαλάσ
σιον άλας, δρυκτόν, άμμωνιακόν, νίτρον, στυπτηρία, βιτριόλον καί 

δ βόραξ.
Εσχάτως (είπεν) άνακαλυφθέντος τοΰ χλωρίου, έσχε τδ δποϊον 

φέρει τήν σήμερον ονομα χλωροΰχον σόδιον καί σύγκειται έκ 
σοδίου 40 και χλωρίου 60, ώστε 404-60 —100.

Τδ άλας τούτο είνε υπερβαλλόντως διακεχυμένον έν τή φύσει·’ 
παρίσταται δέ ύπδ δύο καταστάσεις: πρώτον, ορυκτόν έντδς τής 
γής καί, δεύτερον, διαλελυμένον έν τοϊς ύδασιν, ώς εϊς τδ θαλάσ
σιον, εις τδ λιμναΐον καί εις τδ τών άλατούχων πηγών. Τδ ορυ
κτόν άλας εΰρίσκεται ύπδ τήν -/ήν σκληρόν και λαμπρόν ώς δ κρύ
σταλλος, σχηματιζόμενον άπδ τήν ένωσιν τοΰ άλικοΰ οξέος μέτδ 
δρυκτόν, τδ νίτρον κτλ. Τά κρύσταλλα αύτοΰ εινε κανονικοί κύβοι 
έχοντες δλίγον κοίλην τήν άνω έπιφανείαν ύπάρχουσι δ’ άλα- 
τωρυχεϊα σχεδόν πανταχοΰ τής γής· πλήν τά σημαντικώτερα αυ
τών ύπάρχουσιν εϊς τήν Μεσημβρινήν Γερμανίαν, Οΰγγαρίαν, Πο
λωνίαν, ’Αφρικήν, εϊς τήν γήν τοΰ Περού κ,μί εϊς τήν τής Χιλής.

Τά έν Εύρώπη σημαντικώτερα είνε τά τής Βιελνίκης καί Βο

σνίας πλησίον τής Κρακοβίας. Ταΰτα δέ έκτείνονται μέχρι τής 
Μολδαυιας, έως εϊς τάς βορείους υπώρειας τών Καρπαθίων δρέων. 
Ταΰτα άνεκαλύφθησαν περί τά μέσ α τοΰ 13ου αιώνος έπι τής 
βασιλείας τοΰ Ε'. Βιλευλά βασιλέως τής Πολωνίας.

Τά άλατωρυχεϊα ταΰτα είνε πηγή πλούτου διά τάς χώρας 
έκείνας. Μήκος δ’ έχουσι ύπέρ τά 100 μυριόμετρα καί πλάτος 
ε'ίς τινα μέρη 20' έχουσι δέ τδ βάθος 400 μέτρων, 63 δε υπό 
τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης. Ταΰτα συγκροτοΰσι πόλιν ύπόγειον, 
έχουσαν δδοΰς πλατείας καί καλύβας διά τάς οικογένειας τών 
έργαζομένων τήν έξώρυξιν τοΰ αλατος, πλειστοι οε τών εργα
τών τούτων έκεϊ γεννώνται καί έκεϊ τελευτώσι τδν βιον. Μεγας 
άριθμδς λυχνιών φωτίζει τήν ύπόγειον ταύτην πόλιν νύκτα καί 
ήμέραν, αί δέ έπί τών άλατωδών βράχων αντανακλώμενοι ακτι 

νες τών φώτων παρέχουσι θέαμα λαμπροτατον.
Ή έξώρυξις τοΰ δρυκτοΰ άλατος ενεργειται κατά τον τρόπον; 

καθ’ δν ένεργεϊται καί ή εξαγωγή τής τιτάνου. Άποσπώμενα έκ 
τών άλατωδών βράχων τεμάχια κατά τδ μάλλον ή ήττον με
γάλα άλατος, διευθύνονται εις τάς άγοράς· δταν δέ τδ άλας 
ήνε άκάθαρτον, άναλύεται καί μετά ταΰτα μένει ήρεμον μέχρις 
οΰ κρυσταλλωθη. Πολλάκις δέ μένει ίκανή ποσότης ΰδατος έν 
ταϊς στοαϊς τοΰ άνθρακωρυχείου, μέχρις ου κορεσθή άλατος, και 
μετά ταΰτα έξάγεται τ'ο ύδωρ δι αντλιών και δι εςατμίσεως απο
χωρίζεται τδ στερεόν μέρος, δπερ εινε αλας καθαρόν.

*0 τρόπος ούτος τής έξαγωγής τοΰ άλατος (είπε) συνετί
ζεται εϊς τδ Σαλσβοΰργον, εϊς τήν Ελβετίαν κτλ.

Τδ δρυκτόν άλας είνε συνήθως χρωματισμένον, ότέ μέν κίτρι
νου, ότέ δε ύπομέλυτ/, καί άλλοτε κόκκινον, άίλοτε κυανοΰν και·: 
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άλλοτε πράσινον, ένεκα διαφόρων ούσιών μεθ’ ών ευρίσκεται εϊς 
επαφήν, οιον άργίλλου, οξειδίου τοΰ σιδήρου ή τοΰ μαγγανησίου 
ή καί ένεκα οργανικών ούσιών περιέχει δέ σχεδόν πάντΛέ μι- 

κράν ποσότητα χλωρούχου ποτασσίου.
Αί άλατώδεις λίμναι είσί πολυάριθμοι. Τβιαΰται δέ άπαν- 

τώνται εις την ’Ασιατικήν Ρωσσίαν, εις τήν Σιβηρίαν, εϊς τήν 
Ούγγαρίαν καί εις τήν ’Αφρικήν. Εις δέ της χώρας, ένθα Απαν- 

τώνται αί αλατούχοι λίμναι, καί αύτό τό έδαφος παρετήρησαν δτι 
είνε άλατοφόρον. Τά δέ δδατα τών λιμνών τούτων έχουσι χρώμα 
υπέρυθρον και έξάγουσιν οσμήν Ασφαλτώδη.

Ύπάρχουσι δέ άλατώδεις πηγαΐ εϊς δλα σχεδόν τά μέρη της 
γής. Τό έν αύτοϊς άπαντώμενον άλας εινε συνδεδεμένον πάντοτε 
μετ’ άλλων αλάτων καί κυρίως μέ τό θεϊον της τιτάνου και της 
μαγγανησίας. Τά ύδατα τών πηγών τούτων διέρχονται άναμφι- 
βόλως δι’ αλατούχων στρωμάτων της γής, άφ’ ών ικανή ποσό
της άλατος διαλύεται διά της έπιτριβής τών ύδάτων δσον δέ τό 
ύδωρ είνε άλμυρότερον, τοσοΰτον καί ή πηγή αύτοΰ, έξ ής εξά
γεται, είνε βαθυτέρα· τοιαΰται δέ πηγαΐ είνε πολυάριθμοι καί έν 

Γερμανία καί έν Γαλλία.
Διαφέρουσι τά ΰδατα της θαλάσσης ούσιωδώς (είπε) τών άλ

λων φυσικών ύδάτων, διότι έξαιρουμένης τής άλμυράς έχουσι 
και πίκραν καί ναυτιώδη γεΰσιν, πρός δέ τήν άκτήυ έχουσιν 
οσμήν δυσάρεστον, εξνε είς τήν άφήν γλοιώδη, περιέχουσιν έν 
διαλύσει άλατα ίχοντα βάρος 3—4 τοϊς 1ΟΟ· τδ δέ μαγειρικόν 
άλας, καί τοι τδ έπικρατέστερον πάντων, δέν είνε πλέον 3 
τοϊς 100.

Αί διάφοροι έπί τής γής θάλασσαι δέν έχουσιν (είπε) τήν αύ
τήν ποσότητα τοΰ άλατος· εις δέ τδν μέγαν ’Ωκεανόν καί τδ βά
ρος τοΰ 'ύδατος καί δ βαθμός τής άλμυρότητος ύπότε τδν ’Ιση
μερινόν καί ύπδ τους πόλους είνε τά αύτά, άλλά κατά τδν Κ. 
,Δαρούδω τδ βάρος τοΰ ύδατος καί δ βαθμός τής άλμυρότητος 
αύξάνουσιν έπί μάλλον καί μάλλον, καθόσον τις προχωρεί πρδς 
τδν πυθμένα.

Τδ θαλάσσιον ύδωρ δέν χρησιμεύει μήτε εϊς τήν πόσιν (πρδσέθη- 
κε) μήτε είς τάς άλλας άνάγκας τοΰ βίου, διότι πρώτον δέν δια
λύει τδν σάπωνα, είτα δέ τά λαχανικά καί τδ κρέας δέν βρά- 
ζουσιν έντδς αύτοΰ. Πολλά μέσα μετεχειρίσθησαν οι χημικοί, 
δπως καταστήσωσι τδ θαλάσσιον ύδωρ πόσιμον κτλ.—ώς έν πα- 
ραδείγματι δέ άνέφερε τδν πλοίαρχον Φρεΰσινέτην, τον Ρωχών, 
•τδν Δανόν πλοίαρχον Κοννίγας κτλ.

Τδ διά τής άποστάξεως τοΰ θαλασσίου ύδατος κατασκευαζό- 
μενον γλυκύ νερδν δέν είνε (είπε) μήτε πόσιμον μήτε υγιεινόν, 
έάν δέν είσαχθή έν αύτώ μικρά τις ποσότης άέρος δι’ έργαλείου 
καλουμένου Αεριστήριον καί έάν δέν προστεθή είς τοΰτο μικρά 
τις ποσότης άνθρακείου τής τιτάνου καί θαλασσίου άλατος.

Τδ χλωροΰχον σόδιον (είπεν) είνε σώμα στερεόν, άχρουν καί 
διαφανές, έχον γεΰσιν χαρακτηριστικήν. Ή δέ διάλυσις αύτοΰ έν 
τώ ύδατι έξαρταται έκ τοΰ βαθμοΰ τής θερμοκρασίας τοΰ ύδατος· 
100 π. χ. γραμμάρια ύδατος έν θερμοκρασία 18 διαλύει 36 

•γραμμάρια άλατος, καί έν θερμοκρασία 10 διαλύει 40 γραμ
μάρια καί 4 δέκατα. Διάλυσις δέ τις κεκορεσμένη άλατος έξατ- 

μισθεϊσα έν τή συνήθει θερμοκρασία παράγει κυβικά κρύσταλλα, 
άπερ συναπτόμενα Αποτελούν τετραγωνικάς πυραμίδας, ών αί 
πλευραί σχηματίζουσι σειράν τινά βαθμιδών.

Τά κρύσταλλα τοΰ άλατος (είπε) περικλείουσιν έντδς αύτών 
μικράν τινα ποσότητα θαλασσίου ύδατος, δπερ θερμανθέντων τών 
κρυστάλλων έκτεινόμενον θραύει τάς πλευράς αύτών καί προξε
νεί μικρόν τινα κρότον, τά δέ τεμάχια τοΰ άλατος έκτινάσσον- 
ται είς ικανήν άπόστασιν. Διάλυσις δέ τις κεκορεσμένη θαλασσίου 
άλατος ψυχρανθεϊσα μέχρι τοΰ 100 καταταλείπει κατακάθισμα 
πρισματικών κρυστάλλων ένύδρου χλωρούχου. Τά κρύσταλλα 
ταΰτα άφεθέντα είς τήν συνήθη θερμοκρασίαν διαλύονται καί πα- 
ράγουσι κρύσταλλα κυβικά άνυδρα. Τό ύδρομιγές οινόπνευμα δι
αλύει μικράν τινα ποσότητα τοΰ θαλασσίου άλατος, ή δέ διάλυ- 
σις αύτη άναφθεϊσα παράγει φλόγα κιτρίνην. Το θαλάσσιον άλας 
τήκεται έν τή έρυθροπυρώσει καί έξατμίζεται έν τή λευκοπυ- 
ρώσει.

Τδ χλωροΰχον σόδιον άποτελεϊ ή φυσικής ή τεχνικής μέρος 
τών τροφών τών πρδς χρήσιν τοΰ ανθρώπου καί τών ζώων. Οί 
δέ άγριοι λαοί οί κατοικοΰντες (είπε) μακράν τής θαλάσσης έπΐ- 
χειροΰσιν έκτεταμένας καί κοπιώδεις δδοιπορίας πρδς άπόκτησιν 
τοΰ άλατος· άν δέ καί τδ σώμα τοΰτο δέν ήνε δρος Απαραίτητος 
διά τήν ύπαρξιν τών ζώων, ή προσθήκη ίμως αύτοΰ έντδς τής 
νομής αύτών παρέχει είς τά ζώα μεγίστην εύεξίαν καί θρεπτι
κότητα.

Δ. Α. Μ. ΧΑΡΙΚΑΗΣ.

Κατ’ αύτάς έτυχε νά περιέλθη είς χέϊρας μου αύτόγραφος έπυ- 
στολή τοΰ έν μακαρία τή λήξει γενομένου Νεοφύτου Δούκα, ήτις 
έγράφη παρ’ αύτοΰ πρδς τδν έν Περγάμω άξιότιμον ιατρόν Νι
κόλαον Ράλλην ώς συνδρομητής δέ δέν λείπω τοΰ νάτήνστείλω 
πρδς υμάς ώς ουσαν αξίαν άναγνώσεως.

Έν Κυδωνίαις, Άναστ. Ν. Μωραΐτης

Νικολάω Ράλλτ) Νεόφυτος Λούκας ευ πράττει?.
Πΰφρανάς με, τέκνον Νικόλαε, έν οίς γράφεις, καί ταΰτα σπεύ- 

δων πρδς μίμησιν τής αρχαίας καί άβροτέρας έκείνης Μούσης, 
ήτις νΰν τε καί Αεί μέχρις άν ώσιν οί άνθρωποι έπί γής, ούκ 
έσθ’ δπως παύσεται κλέος αίρομένη παρά πασι τοϊς έθνεσι. Σύ 
δ’ ούν προϊών ούτως ευτυχώς τή βαθυκόλπω ταύτη θυγατρί τοΰ 
Διός, μή δκνήσης καί προσωτέρω γενόμενος, τούς ιερούς καί 
άκηράτους αύτής άρδεύεσθαι έρωτας· ούτω γάρ σοι ή τών λόγων 
άκήρατος άροθήσεται άλωή, έξ ής τά κεδνά βλαστάνει βουλεύ
ματα. Τών δ’ έμών βιβλίων άποστελεϊ σοι ο ύμδς’Ιωάννης δ Οί- 
κονομίδης, δσα πάρεστί μοι χαρίσασθαίσοι, έπέλιπεγάρ τά πολ
λά· ά δέ μοι παρασκευάζεται ήδη άπδ τοΰ τύπου, τούτων έπι- 
μνησθέντι πρδς έμέ έν καιρώ, έσται σοι πάντα· καί γάρ και.ταΰτα 
αύτά αύθόρμητα λιχνεύονται τούς τοιούτους· έρρωσο.

Τή ιδ'. Οκτωβρίου αωμβ.
Έκ τής Αίγίνης.

ΟΙ ΕΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΑΛΒΑΝΟΙ*

'Ιστορία τών ήγεμόνών Γκίκα κατά τον ΙΖ., ΙΗ. 
και 1Θ'. αιώνα

παρά Tfjg Κυρίας Λόρας Ίστριαδος.

Οί Ρωμαίοι, ισχυροί ένεκα τής δυνάμεώς των, καί οϊτινες έκρι-

ναν τούς Έλληνας 
μέ τάς αύτάς προ
λήψεις, μέ τάς ό
ποιας δ Αϊας τδν 0- 
δυσσέα, είχον φαν- 
τασθή δτι ολοι οι 
μύθοι τής ιστορίας 
ώφείλοντο είς τήν 
ένεργδν αύτών φαν
τασίαν. ’Αλλά πα- 
ρατήρησις Αμερόλη
πτος δεικνύει ότι μέ
χρι τών ημερών ή- 
μών δλοι οι λαοί ά- 
φήκαν, ώστε τά χρο
νικά των νά έμπλη- 
σθώσι μυθωδών πα
ραδόσεων. Άπδ τών 
πονημάτων τοΰ Νι- 
6ΰύρ είνε γνωστόν 
δτι ή Ρωμαϊκή ίςο- 
ρία στερείται αύθεν- 
τικότητος μέχρι τής 
έν Ρηγίλλη λίμνη 
μάχης. Έπί τών ο
χθών τοΰ Δουνάβε- 
ως, ένθα τδ όνομα 
τών Ρωμαίων διε- 
σώθη, δέν έφρόντι- 
σαν δυστυχώς πολύ 
περί τής ιστορικής 
Αλήθειας. Ό μέγας 

I λογοθέτης Radu de 
Grecanni (Ραδού δέ 
Γρεκκάνι) κατέστη 
ένομαστδς διά τήν 
συγγραφήν ογκώδους 
τόμου περί τής γε
νεαλογίας τοΰ πρίγ- 
κηπος τής Βλαχίας 
Κωνσταντίνου Βραν- 
κοβάνου· άλλ’ ό τό
μος ουτος, καθ’ ά 
παρά πάντων όμο- 

! λογεΐται σήμερον,
δέν εινε είμή συλλογή τολμηροτάτων ψευδολογιών *Η  αλλόκο
τος ομιλία, ήν ίερεύς τις τοΰ Βουκουρεστιου, δ Π. Αανκ (Ρ. Lank), 

I έποιήσατο έπί τής ιστορίας τοΰ Γκικα προς τδν κ. Στανισλαον 

ί Βελαγκέρον, τδν συγγραφέα τής Κερούτσας, δεικνύει δτι έν 
I Ρουμανία «τολμώσι περί τήν ίστ.ρίαν» Ινα καθ’ Όράτιον εϊπω-

,μεν, πολύ μάλλον ή έν ούδενί άλλω Ελληνικό τόπω.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ γ’. ΓΚΙΚΑΣ ΠΡΙΓΚΠΨ ΤΗΣ ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑΣ.

Ή εισαγωγή μεθόδου όντως επιστημονικής είς τάς ίστορικάς 

έρεύνας*  Απέστειλεν είς κόρακας σήμερον τάς έπινοήσεις τής φαν
τασίας καί τάς έμπαθεϊς μεροληπτικάς έφευρέσεις, τας όποιας άν- 
τικατέστησεν ή πραγματικότης. Πεπεισμένη περί τής υπεροχής 
τής μεθόδου ταύτης ή Κυρία Δόρα Ίστριάς ήρςατο έν τοϊς 
Εύρωπαϊκδϊς άρχείοις τάς έρεύνας έκείνας, αϊτινες έπήνεγκαν 

Αποτελέσματα όντως ανέλπιστα.
Μέχρι τοΰδε ήδυ- 

νήθη νά έπανορθώση 
έν τή Ευρωπα ϊκή 
Επιθεωρήσει (Βί- 
vista Europea) τήν 
ιστορίαν τοΰ Γεωρ
γίου Α'., τοΰ Γρη— 
γορίου A'. (ΙΖ'. αι
ών)—τοΰ Γρηγορίου 
Β'. τοΰ άδελφοΰ του 
’Αλεξάνδρου, μεγά
λου διερμηνέως καί 
μεγάλου λογοθέτου 
—τοΰ Ματθαίου Β'., 
τοΰ Καρόλου Α'. καί 
τοΰ ’Αλεξάνδρου ΣΤ’ 
(ΙΗ'. αιών). 'ΠΛη 
άφίκετο είς τδ βα- 
σίλειον τοΰ Γρηγο
ρίου Γ'., ήγεμόνος 
τής Βλαχίας, άνδρδς 
ούχ ήττον σοφοΰ δ
σον καί δραστήριου, 
περί ου έσχάτως καί 
δ Μέντωρ έγραφεν 
δτι έπροστάτευεν Εύ- 
γένιον τδν Βούλγα- 
ρην, τδ σέμνωμα τής 
έλληνικής σοφίας(Ι). 
Τδ τέλος τοΰ Γρη
γορίου υπήρξε τρα
γικόν, δ δέ Σουλτάν 
Άπτούλ—Χαμίδ έ- 
καρατόμησεν αύτδν 
τω 1777, διότι ά- 
πεποιεϊτο νά παρα- 
δώση έπαρχίαν τινά 
τής Μολδαβίας, τήν 
Βουκοβίναν, «ς τδν 
Αύστριακδν οίκον. 
Έπί τής βάσεως τής 
είκόνος αύτοΰ, εύρι- 
σκομένης έν Παρι- 
σίοις, υπάρχει ή ε
ξής επιγραφή:

ΔΩΚΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΕΡΩΝ 
ΦΙΛΑΔΕΑΦΟΣ ΓΟΥΝΕ ΔΕ ΣΥ ΓΚΙΚΑΔΩΝ ΚΟΙΡΑΝΕ 

ΚΑΓΓΕ ΝΟΑ.
ΊΙ έπιγραφή αύτη αίνίττεται τάς σπουδαίας έρευνας, άς ό Γρη- 

(1). Ίδε σελ. 97. 
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γόριος έποιήσατο, δτε ήτο μέγας διερμηνεύς τής Υψηλής Πύ
λης, έν τή τοΰ Σεραΐου βιβλιοθήκη, μέχρι τότε κεκλεισμένη εις 
τους χριστιανούς, ένθα άνεκάλυψεν άξιόλογα σχόλια ελληνικά 

έπί της *Λγ.  Γραφής.
'Ο Γρηγόριος Γ'. έσχεν άδελφδν τδν Δημήτριον, Βοεβόδαν Grand- 

liano) τής Βλαχίας, τοΰ όποιου οί υίοΐ Γρηγόριος Δ'. (1822) καί 
Αλέξανδρος Γ. (1834 καί 1856), έχυβέρνησαν έν τοϊς καθ’ ή
μάς χρόνοις τήν ρηθεϊσαν ηγεμονίαν. Η Κυρία Δόρα Ίστριάς 
θάσυγγράψη, βεβαίως τήν ιστορίαν τών δύω τούτων θείων αύτής 
ώςκαί τήν του έξαδέλφου, τοΰ τελευταίου ήγεμόνος τής Μολ
δαβίας, Γρηγορίου ’Αλεξάνδρου Α'., ΐνα ούτω περατώση πόνημα 
δπερ άναγκαίως έδέησεν ϊν’ άπαιτήση ενιαυτών δλων έργασίαν καί 

έρεύνας πολυετείς.

Θ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ.

«Τον Ευεργέτην άγανάϊς άμοιβαϊς έποιχομένους τίνεσθαι.» 
(Πίνδ.).

’Επειδή βασιλείς τινες καί μάλιστα οί τής Συρίας έσχον τήν 
ώς ανωτέρω προσωνυμίαν, θέλομεν ένταΰθα περιγράφει σαφέστε- 
ρον τά περί τοΰ έπιθέτου τούτου.

..........Ό Πλούταρχος Αγανακτεί τρόπον τινά κατά τών βα
σιλέων έκείνων, οΐτινες έπωνομάσθησαν Θεοί ή παιδες Θεών; 
(ώς π. χ. Άντίοχος ό Β'. βασιλεύς τής Συρίας δ έπικαλούμενος 
Θεός) λέγων δτι οί λαοί ασμένως μάλλον έτίμων τούς θέλοντας 
ΐνα προσαγορεύωνται καί διακηρύττωνται Φιλάδελφοι ή Φιλομή- 

τορες ή Εύερηέται ή Θεοφιλείς.
« Δΐο καί τών βασιλέων τούς μή Θεούς μηδέ παϊδας θεών 

»άναγορεύεσθαι θέλοντας, άλλά Φιλαδέλφους ή Φιλομήτορας 
» ή Ευεργέτης ή θεοφιλείς, ούκ ήχθοντο ταϊς καλαϊς μέν, άν
ω θρωπικαϊς δέ ταύταις προσηγορίαις τιμώντες.» (Πλούταρχ. Περ'1 

του εαυτόν έπαινεϊν άνεπιφθόνως. XII,).
Τδ έπίθετον λοιπόν Εύεργέτης κατά τήν κυρίαν τής λέξεως 

σημασίαν προσεδόθη ύπδ τών αρχαίων τοϊς ήγεμόσιν αύτών διά 
μέγα τι ευεργέτημα, δπερ ούτοι έδωρήσαντο τοϊς άνθρώποις ή τοϊς. 

Θεοϊς.
Οί Άριμασποί, έθνος Σκυθικόν, ένεκεν τής φιλοφροσύνης μεθ 

ής ύπεδέχθησαν, ώς μυθολογείται, τούς ’Αργοναύτας, προσεκλή- 
θησαν ύπ’ αυτών Ενεργέται.

Τά Χρονικά τής Πάρου (τά κοινώς γνωστά ύπδ τδ δνομα Μάρ
μαρα τοΰ ’Λρουνδέλ, καθότι δ Αγγλος ούτος Κόμης άνακαλύ- 
ψας αύτά έν τή νήσω Πάρω τά μετήνεγκεν εις ’Αγγλίαν τδ 
1627; Τά πολύτιμα ταΰτα ύπομνήματα έμπεριέχουσι τά κυριώ- 
τερχ συμβάντα τής Ελληνικής Ιστορίας άπδ τοΰ 1582 μέχρ1 
τοΰ 264, π. X.) άναφέρουσι περί ένός τίνος Διονυσίου, Εύεργέ- 
του. τών Θεών τής πατρίδος του, καί τίνος Κλεινοδήμου, Εύερ

γέτου.. τοΰ, Ναού καί τών κατοίκων τής Δήλου.
Οί, Πόρσαι. προσωνόμαζον, Όροσάγγας_ τούς εύεργέτας του βα- 

σιλέως αύτών, καταγράφοντας τά εύεργετήματά των έν τοϊς δη- 
μοσίοις ύπομνήμασι. Διόπερ καί δ Ίώσηπος έν τή ’Ιουδαϊκή αύ
τοΰ ’Αρχαιολογία λέγει δτι δ Βασιλεύς Άρταξέρξης διέταξε νά 
προσονομάζωσι τδν Μαρδοχαϊον Εύεργέτην καί Σωτήρα πρδς 
μνήμην τής τών εύνούχων Βαγαθώου καί Θεοδέστου συνωμοσίας 
τής ύπ’ αύτοΰ άνακαλυφθείσης.

«αύτοΰ (τοΰ Μαρδοχαίοιΐ) τδ δνομα τοϊς τά ύπομνήματα συγ- 
λ γραφομένοις έκέλευσε σημειώσασθαι.» καί,

«τδν Εύεργέτην μου και Σωτήρα Μαρδοχαϊον καί τήν κοί- 
»νωνδν ήμϊν τοΰ τε βίου καί τής άρχής Έσθήρα.» (Ίωσηπ· 
Φλαό. Άρχαιολ. Βιβλ. ΙΑ', σελ. 35 και 47.).

Παρά τοϊς "Ελλησιν έκαλοΰντο συνήθως Σωτήρες καί Εύεργέ- 
ται οί άποδίδοντες άξίαν τινα λόγου έκδούλευσιν πρδς τδ δημό
σιον ή πρδς τούς ίδιώτας. "Οθεν έν τοϊς άρχαίοις χρόνοις, ώς ι
στορεί δ.Διόδωρος, τά βασίλεια δέν άπενέμοντο τοϊς υίοϊς ή συγ- 
γενέσι τών βασιλέων,.άλλά τοϊς εύδοκιμοΰσιν έπί άρετή και εύερ- 
γετήμασι παρά τοϊς λαοϊς. Διόπερ καί τοσοΰτοι βασιλείς κατε- 
τάχθησαν έν τοΐς θεοϊς καί έλατρεύοντο ύπδ τών μεταγενεστέ
ρων. Διότι διά τών εύεργεσιών κυρίως καί τών μεγαλοδωριών 
φαίνονται οί άνθρωποι ώς μετέχοντες τής θείας φύσεως:

«’Άλλους δ’ έκ τούτων έπιγείους γενέσθαι φασίν, ύπάρξαντας 
» μέν θνητούς, διά δέ σύνεσιν καί κοινήν άνθρώπων εύεργεσίαν 
» τετυχηκότας τής Αθανασίας· ών ένίους καί βασιλείς γεγονέναι 
» κατά τήν Αίγυπτον .... "Ηλιόν τε καί Κρόνον και Ρέαν, έτι 
» δέ καί Δία, τδν ύπό τινων Άμμωνα προσαγορευόμενον πρδς δέ 
» τούτοις "Ηραν καί "Ηφαιστον, έτι δ’ * Εστίαν χαί τελευταϊον Έρ- 
» μην. Καί πρώτον μέν "Ηλιον βασιλεΰσαι τών καθ’ Αίγυπτον, 
» δμώνυμον δντα τω κατ’ ούρανδν άστρω .... Μετά δέ ταΰτα 
» τόν Κρόνον ά'ρξαι, καί γήμαντα τήν άδελφήν Ρέαν γεννήσαι 
» κατα μέν τινας τών μυθολόγων Όσιριν καί "Ισιν, κατά δέ τούς 
» πλείστους Δία τε καί "Ηραν, ους δι αρετήν βασιλεΰσαι. τού 
» σύμπαντος κόσμου.» (Διοδ. Σικελ. Βιβλ. Α'. 13).

Καί πάλιν δ αύτ’ος έν Βιβλίω Δ'. 1.
« Μέγισται γάρ καί πλεϊσται συνετελέσθησαν πράξεις ύπδ τών 

» ήρώων τε και ήμιθέων, πολλών άλλων άνδρών άγαθών, ών 
» διά. τάς κοινάς εύεργεσίας οί μεταγενέστεροι τούς μέν ίσοθέοις, 
» τούς δ’ ήρωικαϊς θυσίαις έτιμησαν.» κτλ.

’Εννοείται ήδη οϊκοθεν διατί οί βασιλείς περιπαθώς έθήρευον 
τδ έπίθετον τοΰτο τοΰ Εύεργέτου καί ούδόλως θαυμαστόν δτι οί 
"Ελληνες, φύσει πρδς τήν κολακείαν ή τήν σάτυραν κλίνοντες, ά- 
ναλόγως τοΰ άγαθοΰ ή τοΰ κακοΰ τοΰ προσγινομένου αύτοϊς εΐχον 
τήν συνήθειαν τοΰ άποδιδόναι τδν τίτλον τοΰτον τσϊς βασιλεΰσιν 
αύτών.

Ό Δημοσθένης λέγει δτι οί "Ελληνες έξάπατηθέντες ύπδ τής 
φαινομενικής ούτως είπεϊν άρετήςκαί αγάπης τοΰ Φιλίππου τοΰ 
Μακεδόνος ένόμιζον καί ώνόμαζον αύτδν φίλον, Ευεργέτην καί 
Σωτήρα.

«’Επειδή γάρ έξηπάτησθε μεν ύμεϊς ύπδ τοΰ Φιλίππου . ... 
» έξηπάτηντο δέ οί ταλαίπωροι Φωκεϊς, τί έγένετο; Οί μέν κα
ώ τάπτυστοι Θετταλοί καί Αναίσθητοι Θηβαίοι, φίλον, Εύεργέτην 

ω σωτήρα τδν Φίλιπποί ήγοΰντο.» (Περί τοΰ Στεφάνου, σελ. 240).

Ό ’Αντίγονος βασιλεύς τής Μακεδονίας δ έπικληθείς Δώσων, 
ώς τά πάντα ύποσχόμενος καί ούδέν δίδούς, προσωνομάσθη τή 
συναινέσει άπάντων τών Ελλήνων Εύεργέτης· καί δικαίω τώ 
λόγω, καθότι, νικήσας τ’ον Κλεομίνην βασιλέα τής Σπάρτης 
και κυριεύσας έξ εφόδου τήν πόλιν, έφάνη λίαν έπιεικής καί έπέ- 
τρεψε τοϊς κατοίκοις νά ζώσιν έλευθέρως κατά τούς νόμους αύ
τών, διδ καί μετά ταΰτα προσωνομάσθη καί Σωτήρ, ώς αναφέρει 
δ Πολύβιος καί δ Σουΐδας.

Πρδ τοΰ ’Αντιγόνου τούτου οί ’Αθηναίοι παραδεξάμενοί έν τή 
πόλει των Δημήτριον τδν Πολιορκητήν, έλθόντα, ώς έλεγεν, δπως 
έλευθερώση τάς ’Αθήνας, προσηγορεύθη ύπ’ αύτών Σωτήρ και 
Εύεργέτης.

Οί Σαμαρϊται προσένειμαν τούς αύτούς τίτλους Άντιόχω τω Έπι- 
φανεϊ, φοβούμενοι μήπως ουτος, ύποδουλώσας ήδη τήν Ίουδαίαν, 
στρέψη τά δπλα καί κατ’ αύτών. Πρδς δέ τούτοις καί τω ποταμώ 
Νείλω άπέδιδον τδ πάλαι, ώς αναφέρει δ ^.ύτοκράτωρ Ίουλιανός, 
τδν τίτλον Σωτήρος καί Εύεργέτου τής πατρίδος, διά τήν ύπδ τής 
κατ’ έτος πλημμύρας αύτοΰ χορηγουμένην τή γή τής Αίγυπτου 
εύφορίαν. Καί δταν προσέτι δ "Οσιρις έγεννήθη, ήκούσθη, λέγει δ 
Πλούταρχος, φωνή έκ τοΰ ίεροΰ τοΰ Διός, διακηρύττουσα δτι δ 
Μέγας καί Εύεργέτης βασιλεύς "Οσιρις έγεννήθη.

«Έκ τοΰ ίεροΰ τοΰ Διός, φωνήν άκοΰσαι, διακελευομένην άνει- 
»πεϊν μετά βοής, δτι μέγας βασιλεύς Εύεργέτης "Οσιρις γέ- 
γονε.» (Περί τοΰ "Ισιδ. και Όσιρ, 12).

Εις τρόπον ώστε δ έπαινος ουτος τοΰ Εύεργέτου κολακευτικός 
ών προς τήν τών ηγεμόνων φιλοδοξίαν κατέστη έπώνυμον πολ- 
λοϊς άποδιδόμενον πρδς διάκρισιν ετέρων, τδ αύτό δνομα κύριον 
έχόντων. Οί βασιλείς τής Αίγύπτου έφερον σχεδόν άπαντες τδ 
δνομα Πτολεμαίος, άλλ’ δ τρίτος αύτών, ΐνα διακρίνηται άπ’ο τοΰ 
πατρδς καί τοΰ προπάτορός του, προσέλαβε καί τδ τοΰ Εύερ
γέτου. Αίτια τούτου εΐνε, ΰ,έγει δ Άγ. 'Ιερώνυμος, δτι δ βα
σιλεύς ουτος έκστρατεύσας κατά τής Συρίας καί τής Βαβυλώνος 
:μετήγαγεν εις Αίγυπτον πρδς τοϊς άλλοις λαφύροις καί τά ιερά 
άγγεϊα καί τά τών θεών είδωλα, άπερ δ Καμβύσης ειχεν άφαρ- 
πάσει έξ Αίγύπτου καί φέρει εϊς τήν Περσίαν. Κατά μίμησιν δ’ 
αύτοΰ, δ έγγονός του, έβδομος τής Αίγύπτου βασιλεύς, χλευαστι- 
κώς Φύσκων έπικαλούμενος ήτοι προγάστωρ (κοιλαράς), δ κά
κιστος άπάντων τών Αιγυπτίων βασιλέων γενόμενος καί μάλλον 
προσεμφερής ζώω ή άνθρώπω, ήβουλήθη μ’ δλον τοΰτο νά έπο- 
νομασθή Εύεργέτης Βος· άλλ’ οί Άλεξανδρέΐς άπ’ έναντίας τδν 
έκάλουν Κακεργέτην διά τήν σκληρότητά του.

Οί βασιλείς τής Συρίας πρδ πάντων ύπερηγάπησαν τδ έπώ
νυμον τοΰτο, ώς βλέπομεν έν τοϊς μεταλλοσήμοις αύτών π. χ. 
’Αλέξανδρος Εύπάτωρ Εύεργέτης, Δημήτριος Φιλομήτωρ Εύερ

γέτης, Φίλιππος Εύεργέτης, Φιλάδελφος καί Άντίοχος Εύεργέ
της. Ό Μιθριδάτης βασιλεύς τοΰ Πόντου πατήρ τοΰ Μεγάλου 
Μιθριδάτοι» δ έπικαλούμενος Εύπάτωρ καλείται ώσαύτως καί 
Ευεργέτης παρά Στράβωνι καί Άππιανω καί έν τοϊς μεταλλο- 
σήμοις καί ταϊς έπιγραφάϊς. Οί βασιλείς τών Πάρθων ήκολού- 
θησαν τδ παράδειγμα αύτών, ώς μαρτυρεί τδ μεταλλόσημον τοΰ 
Άρσάκου, έφ’ ου άναγινώσκο,μεν— Βασιλεύς τών βασιλέων, δί

καιος, εύεργέτης καί φιλέλλην. "Οτε β’ οί Ρωμαίοι κύριοι τής 
Ελλάδος έγένοντο, οί Έλληνες άπέδωκαν τοϊς Αύτοκράτορσι 
τούς αύτούς τούτους τίτλους. "Οθεν Φίλων δ ’Ιουδαίος κατά μί- 
μησιν αύτών ονομάζει τδν Αύτοκράτορα Αύγουστον Σωτήρα καί 
Εύεργέτην, ώς έπίσης'καί τδν Καλλίγουλον. Καί οί Ρωμαίοι προ
σέτι τδν Βεσπεσιανδν έπανελθόντα έκ τής Ίουδαίας καί τδν Μέ- 
γαν Κωνσταντίνον μετά τήν κατά τοΰ τυράννου Μαξεντίου νίκην 
αύτοΰ.

Καί τ’ο μεταλλόσημον δέ ή νομισματόσημον τοΰ Πυλαιμένους, 
δπερ λεπτομερέστατα άφηγεϊται και έξηγεϊται δ γ άλλος Αρχαι
ολόγος, έξού καί ήρανίσθημεν, φέρει τδν τίτλον τοΰ Εύεργέτου.

Ό "Ομηρος δ κορυφαίος τών ποιητών Αναφέρει περί έ δς Πυ
λαιμένους αρχηγού τών Παφλαγόνων έν τω Τρωϊκω πολέμω ώς 
έξής:

« Παφλαγόνων δ’ηγείτο Πυλαιμένεος λάσιον κήρ » 
(Όμηρ. Ίλ. Β'. 851.) 

ήτοι « ’Αρχηγός δέ τών Παφλαγόνων ήτο δ Ατρόμητος Πυ- 

λαιμένης. »
Τδ δνομα τοΰτο ήτο κοινόν τοϊς βασιλεΰσι τών Παφλαγόνων, 

Απδ τοΰ πρώτου τούτου ‘Ομηρικού Πυλαιμένους μέχρι τοΰ τε
λευταίου. Ώς παρά τοϊς Καππαδόκαις τδ τοΰ Άριαράθου, παρά 
τοϊς Αίγυπτίοις τδ τοΰ Πτολεμαίου, παρά τοϊς Πάρθοις τδ τοΰ 
Άρσάκου, παρά τοΐς Όρσοηνοϊς τδ τοΰ Άβγάρου, παρά τοϊς 
Ποντικοϊς τδ τοΰ Μιθριδάτου, παρά τοϊς άρχαίοις Άλβανοϊς τού 
έπί τής ’Ιταλίας Αατίου τδ τοΰ Συλβίου καί τέλος παρά τοϊς Ρω- 
μαίοις τδ τοΰ Καίσαρος καί Αύγούστου. Άλλ’ έπί τδ προκείμενον.

Εΐνε δύσκολον νά συμπεράνη τις δι’ όποιον μέγα εύεργέτημα 
έπωνομάσθη Εύεργέτης δ περί ού τδ μεταλλόσημον Πυλαιμέ- 
νης. "Ισως ώς πρδς τοΰτο ήκολούθησε τδ παράδειγμα τών βασι
λέων Μιθριδάτου, Πτολεμαίου τοΰ Βου καί Αλεξάνδρου Βάλα, 
οΐτινες έζων έν τή εποχή καθ’ ήν οί Ρωμαίοι έμάχοντο κατά τοΰ 
Άριστονίκου καί έβοήθησεν ώσαύτως αύτούς κατά τοΰ βασιλέως 
τούτου, καθόσον μάλιστα υπήρξε και Πυλαιμένης τις έπικαλούμε- 
μενος Φιλορωμαίος, ώς καί οί άστυγείτονες αύτοΰ ’Αριοβαρζά- 
νης καί Άριαράθης βασιλείς τής Καππαδοκίας, κατά τήν μαρτυ
ρίαν τοΰ Κικέρωνος καί τών μεταλλοσήμων έκλήθησαν καί ούτοι 
φίλοι τών Ρωμαίων, Φιλορωμαίοι.

Τδ μεταλλόσημον τοΰτο φέρει έκ τοΰ έμπροσθοτύπου 'μέρους 
τήν έπιγραφήν ταύτην έν Κεφαλαίοις: « Βασιλέως Πυλαιμένους 
Εύεργέτου» καί έν τω μέσω τδ άνάγλυφον τοΰ κηρυκείου τοΰ 
Έρμοΰ. Τοΰτο δ’ ήτο, κατά τδν Σχολιαστήν τοΰ Θουκυδίδου -καί 
τον Σουίδαν ράβδος τις ήν έφερον άνά χεϊρας οί κήρυκες, έχουσα 
εκατέρωθεν δύο οφεις περιπλεγμένους καί Αντιπροσώπους άλλ·ή- 
λοις κειμένους, ώς ή τών ήμετέρων ’Αρχιερέων λαλουμένη ττα- 
τερίτσα. Άλλά παρά τοϊς Άρχαίοις ήτο σύμβολον ειρήνης καί 
ομονοίας και κοινής τών λαών εύημερίας, διόπερ καί δ "Ομη
ρος ονομάζει αύτήν «’Όλβου καί πλούτου περικαλλέα ράβδον.»

Δυνάμεθα οθεν νά είκοτολο'ρήσωμεν δτι τδ κηρύκειον τοΰ Πυ
λαιμένους καί ά τίτλος Εύεργέτης ύποδεικνύουσι τήν ειρήνην καί 
εύδαι,μονίαν τοΰ λαοΰ τοΰ βασιλέως τούτου.

ΕΜΜ. ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΓΑΟΕ.



192: Ο ΜΕΝΤΩΡ.'

ΛΥΣΕΙΣ.

Τβΰ 4ου λογογρίφου.
« Ή φιλία δέν έγεννήθη διά τάς διεφθαρμένα; καρδίας».

Ύπδ τών κυρίων Θ. Α Βέρα. Σ. Γαβρίλη. Λ. Μόζερ, Στυ
λιανού Ν. Κρεσπή, Άλ. Παπαδάκη, Ιωσήφ Οίκονομίδου, Γ. Κ. 
Υ., Δ. Β., Κωνς. Θ. Καβαληνέα, A. I. Χατζοπούλου (έκ Σμύρ
νης), Ν. Α. Μπόνη (έκ Σύμης), Άνας. Ν. Μωραΐτου (έκ Κυ
δωνιών), Ίωάννου Δ. Μανώλη Θ. X. Μοσκοπούλου, Πέτρου Πα- 
λαιολόγου (έκ Κωνσταντινουπόλεως), I. Γ. Άστεριάδου (έκ Θεσ
σαλονίκης), I. Ν. Ίωαννίδου, Άλκιβιάδου Αγγελόγλου (έκ Πα- 
γώνδα Σάμου), Ν. Θ. Ε. (έκ Γυθείου), Νικηφόρου Ίερομ. Συ- 
μαίου (έκ Μενεμένης), I. Σακελλαρίδου, Γ. Σταυρινίδου (έκ Νε- 
οκαρλοβασίου Σάμου), I. X. Κυριάκού (έξ ’Αθηνών) καί Άλ- 
κιβιάδου II. Καζάζη (έκ Μολόβου της Λέσβου).

Τοΰ έν σελ. 160 προβλήματος.
«Ή γυνή ήτο 30 έτών, δτε έγέννησε τδν εβδομηκοντούτη υιόν 

της, 100 δέ οτε έώρταζεν 25ην φοράν τά γενέθλιά της, διότι 
είχε γεννηθή 29ην Φεβρουάριου μηνδς βισέκτου έτους.»

Ύπδ τών κυρίων Λ. Μόζερ, Στυλιανού Ν. Κρεσπή, ’Αθα
νασίου. Π. X. Προκοπίου (έκ Σμύρνης), Νικολ. Γ. Μαστορίδου, 
Ν. Λ. Μπόνη (έκ Σύμης), Άνας. Ν. Μωραΐτου (έκ Κυδωνιών), 
J. Ν. Ίωαννίδου, Άλκ. Αγγελόγλου (έκ Παγ. Σάμου), Ν. θ. Ε. 
(έκ Γυθειου) καί Γ. Σταυρινίδου (έκ Νεοκαρλ. Σ.).

Τοΰ 5ου αινίγματος.
«Άδάμ.—’Ανατολή, Δύσις, "Αρκτος, Μεσημβρία.»

Ύπδ τών κυρίων Θ. Α. Βέρα, Λ. Μόζερ, Ίορδ. ’Αλεξίου, Σ. 
Ν. Κρισπη, Άλ. Παπαδάκη, Πηνελόπης Γιαννάκογλου, Γ. Κ. 
Υ., Δ. Β., ΆΟ. II. X. Προκοπίου (έκ Σμύρνης), Άναστ. Ν. Μω
ραΐτου (έκ Κυδωνιών), I. Δ. Μανώλη, Θ. X. Μοσκοπούλου, Πέ
τρου Παλαιολόγου (έκ Κωνσταντινουπ.), I. Γ. Άστεριάδου (έκ 
Θεσσαλονίκης), I. Ν. Ίωαννίδου, Άλκ. ’Αγγελόγλου (έκ Παγ. Σ.) 
Νικηφόρου Ίερομ. Συμαίου (έκ Μενεμένης), I. Σακελλαριάδου, 
Γ. Σταυρινίδου (έκ Νεοκαρλ. Σ.) και I. X. Κυριάκού (έξ Αθηνών).

Άλλη
Βροτών πρώτον μέ έπλασε 

Χειρ παντοδυναμίας 
Άδάμ δε μέ ώνόμασεν 

Όνομ’ ευδαιμονίας.
Ιωσ. Οικονομίδης.

Άλλη
Πρδς σύστασίν μου μόνον έν οτοιχεΐον έχρειάσθη, 

Ό χούς, έξ ου ολόκληρον τδ σώμά σου έπλάσθη.
Έν τούτοις όντως τέσσαρα τοΰ άλφαβήτου μέρη 

Τδ όνομά σου οΐδασιν οί πάντες δτι φέρει.
Και δστις εινε ικανός νά άποκεφαλίση

Άνατολάς τεκαί Δυσμάς, ’Άρκτον καί Μεσημβρίαν,. 
Τάς κεφαλάς δέ έν σειρά καλώς τοποθετήση,

Χωρίς καν αίμα νά χυθή, χωρίς αργοπορίαν 
Ευρίσκει τ’ όνομά σου, 
Λύων τδ αίνιγμά σου.

Ν. Θ. Ε. έν Γυθείω.
Αλ λ η.

Έν τώ 6ω αίνίγματι κρύπτεται ό προπάτωρ ήμών Άδάμ, αί- 
σχυνόμενος διά τήν γύμνωσίν του. Τδ πρώτον του στοιχεϊον παρέχει 
ώς αρχικόν εις τήν Ανατολήν, τό δεύτερον εϊς τήν Δψιν, τδ 
τρίτον είς τήν Άρκτον καί τδ τελευταϊον εις τήν Μεσημβρίαν.

A. I. Χατζ όπουλος..

Του 6ου αινίγματος.
« Χήρα—Ήρα.»

Ύπδ τών κυρίων Α. Μόζερ, Σ. Ν. Κρισπη, Γ. Κ. Υ., Δ. Β., 
Άθ. Π. X. Προκοπίου (έκ Σμύρνης), I. Δ. Μανώλη, Θ. X. Μο
σκοπούλου, Π. Παλαιολόγου (έκ Κωνστ]πόλεως), LX. Ν. Ίωαν
νίδου, Άλκ. Αγγελόγλου (έκ Παγ. Σ.), Νικηφ. Ίερομ. Συμαίου, 
(έκ Μενεμένης), Ί. Σακελλαρίδου, Γ. Σταυρινίδου (έκ Νεοκαρλ. Σ.) 
καί I. X. Κυριάκού (έξ ’Αθηνών).

Άλλη.
Βοήθειας άν θελήσης νά μοΰ δώσης, φίλε, χεϊρα, 
Δυστυχής καί τεθλιμμένη δέν θά μείνω πλέον χήρα. 
Τρισευδαίμων θέλω ζήσει ώς λευκώλενος ή Ήρα.

Θ. Γ. Θ. (Σάμιος).
Άλλη.

Ποια τήν λύπην είς χαράν δέν θέλει μεταβάλει 
Άπηλπισμένη χήρα,

Άν μάθη πώς έν μόνον χ άρκεΐ νά άποβάλη,
• Διά νά γένη Ήρα;

Ν. Θ. Ε. έν Γυθείω.
Άλλη.

Μένει δυστυχής ’ς τδν κόσμον ή ταλαίπωρος ή χήρα, 
"Οταν στερηθή τ’ άνδρός της κι’ δταν τήν φθονήσ’ ή "Ηρα.

Τοΰ 6ου γρίφου.
«Στέφανος δόξης στεφανόνει τδ γήρας τών έν δικαιοσύνη τδν 

βίον διανυσάντων».
Ύπδ τών κυρίων θ. Α. Βέρα, δστις έλαβε καί τδ δραμα ό 

Βεϊ.ισάςιος, Σ. Γ., Ίορδάνου Αλεξίου, A. I. Χριστοφίδου, Σ. Ν. 
Κρεσπη, Άλεξ. Παπαδάκη, Πηνελόπης Γιαννάκογλου, Ιωσήφ 
Οίκονομίδου, Γ. Κ. Υ., Δ. Β., Κωνστ. Θ. Καβαληνέα, A. I. Χα
τζοπούλου. Βασιλικής Κυριάκού Ίωαννίδου (έκ Σμύρνης), Ν. Γ. 
Μαστορίδου, Ν. Α. Μπόνη (έκ Σύμης), Άνας. Ν. Μωραΐτου 
(έκ Κυδωνιών), Θ. X. Μοσκοπούλου, Π. Παλαιολόγου, Κ. II. 
Λάμπρου (έκ Κωνσταντινούπολή, I. Γ. Άστεριάδου (έκ Θεσσα
λονίκης). I. Ν. Ίωαννίδου, Άλκ. Αγγελόγλου (έκ Παγ. Σ.), Ν. 
Θ. Ε. (έκ Γυθείου), Γ. Σταυρινίδου (έκ Ν. Καρλοβασίου Σάμου) 
καί I. X. Κυριάκού (έξ Αθηνών).

Αογογρϊφος 5ος
Ζη μυΐα; νερού μαλλ’ όνοι! Κέρδ’, ώ!!! Σ’, ές χρόν’.

Αογογρϊφος 6 ος.
I ν

Έμ’ 1 ΚΕή-:λ61γ1ο·|· —
Τ ασ

Κλε'ις Α'.
Ηυςυπχη τειξχξς 

7η λβψ7η χξζ 7ξζ Εηακξζ
Ρο7ξζς ξυ συηγψ7ηυ

7ξ ζγ7τβξς ρονξζγας
Τβχξζ ξυ ξληιξυ

7ξ ξνος χξζ ζλοβμτ
Αξυ7υδ ηςεβξδ, ξλξ7τ

Α ξυ σοβτδ 7οδ σηνηγγοδ 
Ογης θυδηξυιξυ

Π. Η. II. 
7υ# 7ξζ7ξ;


