
ΜΑΡΤΙΟΣ 1872.—ΤΕΓΧΟΣ ΛΑ'
ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ.

Τδ οί'δέν καινόν νπδ τδν ήλιον τοΰ σοφοΰ Σολομώντος δτι ορ- 
θώς έρρέθη πλεΐστοι κατά διαφόρους καιρούς καί διαφόρους πε
ριστάσεις συνωμολόγησαν. Όθεν τά καινά ύπάρχουσι σχετικώς 
πρδς τους άνθρώπους, ών άλλοι μέν ουδόλως περί πολλών ήκου- 
σαν, άλλοι, δέ άκούσαντες, έπειτα διά την πρόοδον τοΰ καιρού 
έλησμόνησαν. Διά ταΰτα κρίνομεν καλδν νά μεταφέρωμεν εις τάς 
σελίδας τοΰ Μέντορος δτι άπαντώμεν και διδακτικόν και τερπνόν 
εις διάφορα συγγράμματα ούχί ώς καινόν, άλλ’ώςτι τδ όποιον 
’ίσως πολλοί τών άναγνωστών τοΰ περιοδικού τούτου, καί τοι γινώ- 
σκοντες, ούχ ήττον δέν θά δυσαρεστηθώσι καί αυθις νά άναγνώσωσι.

Τοιαΰτάτινα λ. χ. εισί τά δσα δ κ. Τίμολέων Ε. Δρακούλης· 
έν άρχή της Ζωολογίας του λέγει καί τά δποΐα λίαν ευφραδώς δι- 
δάσκουσι τίς δ σκοπός καί τίς ή ωφέλεια τοΰ τερπνοτάτου έκείνου 
μαθήματος, δπερ Φυσική ’Ιστορία ονομάζεται. Περί τής Φυσικής 
Ιστορίας έγραψε καί άλλοτε δ Μέντωρ (ϊδε Τομ. Α'. σελ. 259), 
άλλά δέν δκνεΐ καί πάλιν νά έπανέλθη, διότι αΰτη εΐνε έν έξ έκεί- 
νων τών μαθημάτων, τά δποΐα θαυμασίως προσπελάζουσιτδν άν
θρωπον πρδς τδν Πλάστην του.

Ύπδ τδ όνομα τής Φυσικής 'Ιστορίας, λέγει δ κ. Δρακού
λης, έννοοΰσι την επιστήμην, ήτις ένασχολεΐται

ά.) Περί την κατασκευήν τών έπί τής έπιφανείας τής γής διε
σπαρμένων ή πρδς άπαρτισμδν τής μάζης αύτής συνηνωμένων 
σωμάτων,

6.'.) Περί τά φαινόμενα, ών τά σώματα ταΰτα είσίν έδρα, 
(ΜΕΝΤΟΡ. Τόμ Γ'. Τεΰχος ΛΑ'.)

γ'.) Περί τούς πρδς διάκρισιν αύτών αρμοδίους χαρακτήρας καί 
δ'.) Περί τδν δρόμον τής ένεργείας αύτών έν τω συνόλω τής 

δημιουργίας.
Τδ στάδιόν της, καθώς βλέπομεν, εινε άπειρον καί ή σπου- 

δαιότης της δέν εΐνε τής έκτάσεώς της κατωτέρα.
Τδ τόσον μέγα και αρμονικόν τής φύσεως θέαμα, δεικνύον πό

σον τδ πραγματικόν ώραΐον τής Δημιουργίας εΐνε ϋπεράνω τοΰ 
ίδάνικοΰ ωραίου τών ανθρωπίνων έφευρέσεων, ύψόνει ταύτοχρόνως 
τήν ψυχήν καί δδηγεΐ άδιαλείπτως τδ πνεύμα εις υψηλούς καί 
ΰγιεΐς στοχασμούς. Ή γνώσις ήμών αύτών καί τών περικυκλούν- 
των ήμας άντικειμένων δέν έγινε διά νά ίκανοποιή μόνον τήν 
άνάγκην έκείνην τής μαθήσεως, ήτις άναπτύσσεται πάντοτε κα
θ’ όσον δ νοΰς έκτείνεται·— άπ’ έναντίας εΐνε αΰτη αναγκαία τις 
βάσις άλλων σπουδών, εΐνε κατ’ έξοχήν άρμοδία νά δίδη εις τάς 
κρίσεις τήν ορθότητα έκείνην, άνευ τής όποιας τά λαμπρότερα 
προτερήματα χάνουσι τήν άξίαν των καί είς τδν δρόμον τοΰ βίου 
πλανώσι συχνότερα παρ’ ότι άγουσιν εις σκοπόν τινα ωφέλιμον. 
Διά νά έννοήσωμεν πόση εΐνε ή πραγματική σπουδαιότης τών φυ
σικών έπιστημών, άρκεΐ

ά.) Νά στοχασθώμεν τά εις τούς κόλπους τής γής έγκεκλει— 
σμένα πλούτη καί τάς υπηρεσίας, τάς όποιας ή Γεωλογία-καί ή 
’Ορυκτολογία προσφέρουσι καθ’ έκάστην εις τήν βιομηχανίαν.

β'.) Νά ’ίδωμεν τά τόσον ποικίλα κοί ώραία φυτά,.άτινα πλη— 
ροΰσι τάς άνάγκας μας μετά τοσαύτης άφθονίας...

γ'.) Νά συλλογισθώμεν ότι ή Φυσική 'Ιστορία εΐνε. ή οφεί— 
λουσα νά χρησιμεύη ώς δδηγδς εις. τήν. Γεωργικήν,.

25...
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δ'.) Ν’ άπαριθμήσωμεν τά ζώα εκείνα, άτινα μάς δίδουσι τδ 

έριον, τήν μέταξαν καί τδ μέλι καί παρέχουσιν ήμϊν τήν δύνα- 
μιν, τής δποίας στερούμεθα, ή άτινα, μακράν τοΰ νά ήνε είς 
ήμας ώφέλιμα ώς τά προειρημένα, καταστρέφουσι τάς συγκομι
δές ήμών.

έ.) Νά ένθυμηθώμεν τήν μακράν σειράν τών άσθενειών, άπδ 
τάς όποιας πάσχει ένίοτε ή μηχανή τοΰ άνθρώπου, καί νά πει- 
σθώμεν δτι ή ιατρική ένεργεϊ εις τδ σκότος, δσάκις δέν στηρί
ζεται έπί της έπιστημονικής σπουδής τής φύσεως τοΰ άνθρώπου.

Ή Φυσική 'Ιστορία πρέπει ν’ άποτελή έν έκ τών στοιχείων 
παντδς έλευθερίου συστήματος άνατροφής· άλλ’έπειδή έπιστήμη 
τόσον έκτεταμένη καί δυσερεύνητος άπαιτέΐ χρόνον, τδν όποιον 
αί άλλαι κλασικαί μελέταί δέν έπιτρέπουσιν, ένεκα δέ τούτου 
πάντες νά ήνε φυσιολόγοι δέν δύνανται, τά μάλιστα άπαισθητή 
καθίστατο πάντοτε ή ελλειψις περιοδικού συγγράμματος άποκλει- 
στικώς περί τήν επιστήμην ταύτην άσχολουμένου, δπερ έκ δια
λειμμάτων και τακτικώς νά χορηγή καί τοϊς Έλλησι τροφήν τοι- 
αύτην διανοητικήν, άφοΰ δλα τά άλλα πεπολιτισμένα έθνη βρί- 

!θουσι τοιούτων άναγνωσμάτων.
Σήμερον ή έλλειψις αΰτη κατά μέγα μέρος άνεπληρώθη χά

ρις είς τδν Τακτικόν καθηγητήν τής Βοτανικής έν τω Έθνικω 
Πανεπιστημίω καί Έφορον τοΰ βοτανικού κήπου καί τοΰ δημο
σίου δενδροκομείου κύριον Θεόδωρον Π. Όρφανίδην, δ όποιος άπδ 
τοΰ ’Ιανουάριου τοΰ ένεστώτος έτους ήρξατο έκδίδων κατά μήνα 
περιοδικόν, ου ό τίτλος

Τοΰ άξιολόγου τούτου περιοδικού άναγνόντες τδ Α'. φυλλάδιόν, 
συγχαίρομεν άπδ μέσης ψυχής τοϊς δμογενέσιν ήμών έπί τή τοι- 
ούτου καί τερπνού καί ώφελίμου άναγνώσματος"άποκτήσει καί έκ- 
φράζομεν δημοσία τήν πρδς τδν κ. Όρφανίδην έπί τούτω ήμετέ- 
ραν ευγνωμοσύνην, άναγγέλλοντες δτι συνδρομηταί καταγράφον
ται καί είς τδ γραφεϊον τοΰ Μέντορος. (1)

» Εί δέ κεν έργάζη, τάχα σε ζηλώσει άεργδς πλουτεΰντα· 
πλούτη & άρετη και κάδος όπηδεΐη (Ήσιοδ.Έργα καί ήμέρα» 
βιβλ. Α'. στ. 310—311) εινε ή ώραιοτάτη άφετηρία, άφ’ ής 
τά Γεωπονικά ηρξαντο τών έργασιών αύτών.

Περιεχόμενα τοΰ Α'. φυλλαδίου εισί 1 Πρόλογος, έν ω με
ταξύ άλλων καί τδ τά μάλιστα δυσάρεστου δτι μόλις τδ ήμισυ 
τών κατοίκων τής Ελλάδος έργάζεται, τδ δέ περισσότερον το» 
ήμίσεος μέρους τρώγει.—2 Όποΐίς τις πρέπει νά ηνε ό γεω
πόνος. Ένταΰθα έν άλλοις καί τδ δτι δ γεωπόνος διά νά γίνη 
κάπως καλλίτερος δφείλει καί νά έξοδεύη τδν καιρόν του είς άνά- 
γνωσιν ωφελίμων βιβλίων καί ούχί ύβριστικών καί κομματικών 
εφημερίδων.— 3. Στοιγΰα Βοτανικής άναγκαϊα είς κάθε άνθρω
πον.— 4. Φυσικά*  καί Χημικοί γνώσεις άναγκαϊαι είς τδνγεω-

(1) Συνδρομή έτησία διά τούς έν Τουρκία δραχ. 18.

πόνον.— 5. Δενδροκομία. Νέον είδος σταφυλής.— 6. Ανθοκο
μία, καλλιέργεια τής Ιαπωνικής Καμελλίας.—7. διάφορα. Ει
σαγωγή σιτηρών καί ζώων έν Γαλλία. Κατάργησις τοΰ εισαγω
γικού τέλους διαφόρων τροφίμων έν Βελγίω. Περί τοΰ έν Γαλλία 
λοιμοΰ τών βοών.

Έκ τών περιεχομένων τούτων έν τοϊς Γιωπονικοίς μεταφέ- 
ρομεν τδ

NEON ΕΙΔΟΣ ΣΤΑΦΥΛΗΣ.

Πρδ τετραετίας έλαβον παρά τοΰ 'φίλου μου κυρίου Ίωάννου 
Νικολαΐδου τοΰ Κρητδς καλάθιον σταφυλών λευκών καί ώραιοτά- 
•των ήπλωσα τήν χεΐρά μου, διά νά λάβω τινά έξ αύτών, καί 
έξεπλάγην ίδών δτι τδ καλάθιον δέν περιεϊχεν εϊμή μίαν καί 
μόνην σταφυλήν ζυγίσας αύτήν ευρον δτι είχε βάρος περί τάς 
δύω καί ήμίσειαν δκάδας. Μετέβην λοιπδν μετ’ δλίγον είς τδν 
δικόν του διά νά ϊδω«δ κλίμα, έξ ού έκόπη ή σταφυλή αΰτη, 
καί είδον δτι πρδς πολλάς άλλας σταφυλάς, όμοιας μέ τήν πρδς 
έμέ σταλεϊσαν, έφερε καί τινας έτι μεγαλητέρας.

Το είδος τοΰτο τής σταφυλής πιστεύω δτι εΐνε άγνωστον έν Έλ- 
λάδι, καί έγώ ούδαμοΰ άπήντησα αυτό. 'Ως τοιοΰτον δέ νομίζω 
καλόν νά τδ καταστήσω είς τούς συνδρομητάς μου γνωστόν καί 
νά τδ περιγράψω, παραθέτων καί τήν εικόνα μιας τών μικρο- 
τέρων διακλαδώσεών της.

Ό κύριος Νικολαιδης έφερε τήν σταφυλήν ταύτην έξ’Ιταλίας, 
λαβών αύτήν πρδ δώδεκα έτών έκ τοΰ παρά τήν Φλωρεντίαν 
κτήματος τοΰ κυρίου Σαλβαγνιόλη (Salvagnioli), διασήμου άν- 
δρδς διά τε τήν κοινωνικήν θέσιν του, τδν πλούτον καί τάς περί 
τήν άγρονομίαν πολλάς γνώσεις του· έν ’Ιταλία ή σταφυλή αΰτη 
καλείται Uva Regina, ήτοι Βασιλίς τών σταφυλών (βασιλοστά- 
φυλον)· έφυτεύθη δέ παρά τοΰ κυρίου Νικολαΐδου παρά τινα τοί
χον τής εύρείας αύλής τοΰ οίκου του, κειμένου όπισθεν τών άνα- 
κτόρων είς τάς δχθας τοΰ Ίλισσοΰ.

Καί τδ μέν κλήμα διαφοράν ούσιώδη πρδς τά λοιπά τής Ελ
λάδος κλήματα δέν έχει καθόσον άφορα τά φύλλα, τδν κορμόν 
και τους κλάδους· διακρίνεται δμως διά τήν πολυκαρπίαν του, τδ 
μέγεθος τών σταφυλών, τήν ποιότητα αύτών καί τδ σχήμα τών 
ραγών.

Αί σταφυλαί δλαι, ώς γνωστόν, διαιρούνται παρά τών Ευρω
παίων άμπελουργών εις δύο κατηγορίας· Α'. Είς σταφυλάςτής 
τραπέζης ή φαγώσιμους, ώς κοινώς λέγομεν (raisins de table ) 
καί Β'. ειςσταφυλάς τοϋ οίνον (raisins pour vins, rai«ins pour 
I office.) 'Η περί ής δ λόγος σταφυλή υπάγεται είς τάς σταφυ
λάς τής τραπέζης καί έχει τά ακόλουθα χαρακτηριστικά.

Είνε κατά τδ μέγεθος καί τδ βάρος μεγαλειτέρα τής Σνρικής 
(τής κοινώς λεγομένης Σνρίκι) καί ζυγίζει κατά μέσον δρον 
άπδ μίαν καί ήμίσειαν μέχρι τριών δκάδων έχει χρώμα λευ- 
κοκίτρινον, δταν καλώς ώριμάση, καί ράγας μεγάλας περί τά τρία 
και τέσσαρα έκατοστά τοΰ γαλλικού μέτρου, έχούσας διάμετρον 
πρδς τδ άνω μέρος δύο περίπου έκατοστών, πρδς τδ κάτω δέ 
στενωτέρας καί τεινούσας είς τδ κωνικόν σχήμα. Αί ράγεςτής 

σταφυλής ταύτης έχουσι χυμόν άφθονον, σάρκα μήτε υδατώδη μήτε 
σκληράν, γεΰσιν δέ γλυκυτάτην, καί ίσως εινε αί γλυκύτεραι πα
σών τών σταφυλών ή έπιδερμίς των είνε λεπτή καί τρυφερά, τα 
έν αΰταϊς σπέρματα τόν άριθμδν δύο, ένίοτε δι’ έξάμβλωσιν καί 
έν μόνον, χωρίς νά ήνε ούτε μεγάλα ούτε σκληρά. Μεταξύ δε 
τών ραγών τής δλης σταφυλής άπαντώνται καί τινες υπόκυρτοι 
ώς έκεϊναι τοΰ άετοννγίον.

Καθ’ ήμάς ή σταφυλή αΰτη συγγενεύει μέ τδ ραζακί τής 
Σμύρνης καί’τδ άετονύγιον, έχουσα τοΰ μέν πρώτου τδ χρώμα, 
τήν γλυκύτητα καί τήν πυκνότητα της σαρκός, τοΰ δέ δευτέρου 
τήν τρυφερά·; έπιδερμίδα καί ένίοτε τδ σχήμα τών ραγών. Είνε 

δέ ή άρίστη τών σταφυλών.
Το βασιλοστάηνλον δέν πρέπει, διά τδ μέγεθος τών σταφυλών 

του, νά καλλιεργηθώ εϊμή είς άναδενδράδας (κληματαριαϊς). Έά>

καλλιεργηθώ ώς άμπελος, πολλαί τών μεγάλων αΰτοΰ σταφυλών 
ήθελον έγγίσει είς τήν γήν καί ήθελον κατά μέρος βλαφθή.

'Ωριμάζει δέ ή σταφυλή αΰτη κατά μήνα Αύγουστον, . καί δια
τηρείται έπί τοΰ κλήματος μέχρι τέλους τοΰ ’Οκτωβρίου άβλα- 

βής καί άναλλοίωτος.
Τοΰ είδους τούτου γίνεται· έφέτος πολλαπλασιασμός έν τω δη- 

μοσίω δενδροκομείο), τδ δέ προσεχές έτος δύναται δ βουλόμενος 
νά λάβη έν κλήμα διά κεντράδια. Είς ίδιοκτήτας δέ γνωστούς μοι 
καί έφέτος δύναμαι νά δώσω· κεντράδια, έάν μέχρι τοΰ τέλους 
Φεβρουάριου μοί ζητηθώσι· παρ’ αύτών.. Παρεκάλεσα δέ καί τδν 
κύριον Νικολαιδην νά συντέλεση είς τήν διάδοσιν τοΰ καλού τού
του είδους καί οΰδόλως άμφιδάλλω ότι, δπως φιλοτιμως τδ μετέ— 
δωκεν είς έμέ, θέλει εΰχαρΐστως τδ μεταδώσει καί πρδς πάντα, 
άλλον, δστις ήθελε τδ ζητήσει.

ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΦΙΑΑΓΠΑΣ.

'Η φιλαυτία, δηλ. τδ νά άγαπί τις έαυτόν, είνε δ φυσικός χα- 
ρακτήρ δλων τών αισθητών δντων. Αΰτη έστιν ή άληθής προςά- 
τις καί σωτηρία τής ύπάρξεώς μας. Μέ τήν φιλαυτίαν τρόπον 
τινά ή φύσις έζύμωσε τήν ψυχήν τοΰ άνθρώπου· δ άνθρωπος ή
θελε παύσει τοΰ νά ζή άμα λείψη τδ φυσικόν τοΰτο αίσθημα άπδ 
τήν ψυχήν του. Πας τις λοιπόν χρεωστεϊ νά άγαπα έαυτόν άλλ’ 
αρά γε μόνον έαυτόν; πλησίον τής πρδς έαυτόν άγάπης δ θεός: 
ένεχάραξεν είς τήν καρδίαν του καί τήν πρδς τδν πλησίον άγά- 
πην. «’Αγαπήσεις τδν πλησίον σου ώς σεαυτόν.» Μέ τοΰτο άπο- 
δεικνύει τά δρια τής φυσικής φιλαυτίας κατά πόσον πρέπει νά έκ- 
τείνωνται, διά νά ήνε έπαινετή. Είς τούς οφθαλμούς τής Θείας. 
Προνοίας αί δύο αυται πλάστιγγες, έξ ίσου άναγκαϊαι διά τήν ευ
τυχίαν μας, χρεωστοΰσι νά φυλάττωσι μεταξύ των ϊσην καί δικαίαν 
ισορροπίαν. Διάνάφυλαχθή δέ ή ύγεία τής ψυχής, πρέπει ή ένέρ- 
γεια τής μιας νά βοηθή καί νά διορθόνη τήν ένέργειαν τής άλ
λης. Είς τήν στιγμήν δέ, καθ’ ήν ή άγάπη ήμών αΰτών άποκτήση 
υπεροχήν άλέθριον έπάνω είς δλα τ’ άλλα αίσθήματά μας, γίνε
ται ένοχος· αΰξηθεϊσα θεωρείται ώς πάθος μισητόν, τδ όποιον οι 
παλαιοί μας πρόγονοι καί διδάσκαλοι τής ήθικής ώνόμασαν Αΰ- 
τοφιλαυτίαν, οί δέ νεώτεροι έγωίσμόν. παράξαντες καί συνθέσαν- 
τες τήν λέξιν άπδ τήν έλληνικήν άντωνυμίαν έγώ. Φέρε δή έν δ- 
λίγοις έξηγήσωμεν τά αίτια τής αΰτοφιλαυτίας καί άποδειξωμεν 
τάς δυσμορφίας καί τά κινδυνώδη της άποτελέσματα.

Είς τήν άνατροφήν τοΰ άνθρώπου όφείλομεν πάντοτε νά ζητώ— 
μεν τάς πρώτας άρχάς καί τά πρώτα αίτια τών άρετών καί τών 
κακιών του. Έξερχόμενος άπδ τάς χεϊρας τής φύσεως, έξ ίσου 
δύναται νά δεχθή δλας τάς εντυπώσεις. Κατά τά παραδείγματα, 
τά όποια βλέπει έκ παιδικής ήλικίας, θέλει γίνει ικανός τών υ- 
ψηλοτέρων άρετών, ή θέλει τραφή εις τούς κόλπους τών άχρειε- 
στέρων παθών. Έάν ήμεθα προσκολλημένοι μόνον είς τδ μερικόν 
μας συμφέρον, μέρος τής κατηγορίας άνήκει είς τούς γονεϊς μας· 
είς τήν μαλακήν άνατροφήν, τήν δποίαν μας έδωκαν, έρριψαν τα 
θεμέλια τών ταπεινών αισθημάτων μας. Άνατρέφοντες οί γονεϊς 
τά τέκνα των μ’ δλα τά άρέσκοντα τυφλής φιλοςοργίας, άδιακο- 
πως θέλουσι φροντίζει περί αΰτών οί γονεϊς μέ τδ παράδειγμά 
των τά διδάσκουσι νά θεοποιώσι τάς ήδονάς, νά έκπληρώσι τά 
θελήματά των καί νά εΰχαριστώσιν δλας τας φαντασίας των, ό
σον άλογοι καί άν ήθελον εΐσθαι. Τί γεννάται έκ τούτου ; συν
ετισμένα νά φαίνωνται τδ μόνον ύποκείμενον τών πατρικών καί 
μητρικών φροντίδων, καυχώνται καί φαντάζονται παρά τήν άξίαν 
των έκτελοΰντες δι’ αΰτά πάσαν θυσίαν^ έπιφερουσι με τοΰτο την 
έκνηρίαν, τήν άμέλειαν καί έπομένως τήν δυστυχίαν των λα- 
τρεύουσι τά τέκνα των, έπειτα άποροΰσι πώς δήθεν λαμβάνουσι 
τήν συνήθειαν νά όψηλοφρονώσιν υπέρ δλον τδν κόσμον. Τά δι- 
δάσκουσι μέ τδ παράδειγμά των νά θεωρώσιν εαυτούς ώς κέντρον 
δλων τών περί αύτούς υποκειμένων, καί θέλουσι δυνηθή νά πι- 
στεύσωσιν, δτι κεντώνται τω δντι πρδς εΰτυχίαν καί άγάπην τοΰ 
πλησίον των κατά τήν ευαγγελικήν έντολήν; τά έδίδαξάν ποτέ 
έ-ριαίρως νά νικώσι τάς ορέξεις των; ένεφύτευσάνποτέ, είς τάς
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•ψυχάς των καρποφόρα σπέρματα, έκ τών όποιων βλαστάνουσιν οί 
ωραίοι καρποί τοΰ κοινού συμφέροντος; έσυνείθισαν νά έκριζόνω- 
σιν από τάς ψυχάς των τάς άκάνθας, άπδ τάς όποιας φυτρόνου- 
σιν δλα τά έκνεΰρίζοντα τήν ψυχήν πάθη; Ό φόβος τής λύπης, 
δ φόβος τής έλαχίστης άηδίας, ό φόβος ό ανύπαρκτος καί γεν- 
νώμενος άπδ τήν φαντασίαν, έπαναφέρει φρίκην καί δειλίαν είς 
τήν ψυχήν των· ή δειλή των καρδία δέν θέλει συγχωρέσει ουδέ 
ποτέ ν’ άφήσωσι τήν οκνηρίαν καί νά ταράξωσι τήν ήσυχίαν των. 
Οί γονείς διά τών διδασκαλιών καί παραδειγμάτων των δφεί- 
λουσι νά ϊατρεύωσι τά πάθη ταΰτα τής ψυχής των, νά προφυλάτ- 
τωσι τήν υγείαν των μέ τά ιατρικά τών διδασκαλιών τής ηθι
κής καί τοΰ Ευαγγελίου, διδάσκοντες αύτά τήν φιλανθρωπίαν, τήν 
ευεργεσίαν, τάς θυσίας εις δλον τδ άνθρώπινον γένος, καθ’ δλα 
τά ιερά καθήκοντα τής θρησκείας καί τής άνθρωπότητος.

Ή καθαρά καί υψηλή αΰτη ηθική, ήτις έχει τήν καθέδραν της 
είς τήν συνήδεισιν, Απαιτούσα ύπέρτατον σέβας διά τούς θείους 
νόμους, είνε τδ μόνον μέσον τδ όποιον πρέπει νά κανονίζη τάς 
πράξεις μας· ή ήθική αΰτη, ή παρουσιάζουσα τάς διδασκαλίας της 
ώς τόσους χρησμούς τοΰ αιωνίου λογικού, ώς εκθέσεις τής θε- 
λήσεως τοΰ ύπερτάτου δντος, ή προστάτις τής τάξεως καί τής 
ισότητες, εινε άρά γε τοΰ αίώνός μας καί τής ανατροφής μας; εινε 
σύμφωνος μέ εκείνην τήν οποίαν διδασκόμεθα έκ τών συγγραμ
μάτων τών μεγάλων καί έναρέτων Ανδρών, καί Απ' αύτδ προσέτι 
τδ Εύαγγέλιόν; Αί ώφέλειαι, άς ή αρετή μάς προξενεί, εινε ή 
μόνη αρχή τών ΰποχρεώσεών μας· αύτδ τδ συμφέρον μας χρε- 
ωστεϊ νά μάς κατασταίνη δικαίους, φιλανθρώπους, περιποιητικούς 
καί συμπαθητικούς. Δέν δυνάμεθα ν’ Αρνηθώμεν δτι ή αρετή εινε 
ώφέλιμος είς τδν πράττονται αύτήν είνε βέβαιον, δτι ψυχή εύ- 
αίσθητος, έξεύρουσα νά συμμερίζεται τάς λύπας καί τάς ήδονάς 
τών άλλων, έτο.ιμάζει εϊς τάς δυστυχίας της φίλους καί συμβο- 
ηθούς. Άναμφιβόλως φυλάττων τις τάς άρετάς τής πολιτικής κοι
νωνίας, Ασφαλίζει είς έαυτδν ευτυχίαν είς τήν άνατροφήν μας άς 
ζητώμεν τήν αξίαν τοΰ μέσου τούτου. Εϊς τδ θεμέλιον τοΰτο οφεί
λομε·? νά οίκοδομώμεν καθέν οικοδόμημα τών καθηκόντων μας, 
έάν θέλωμεν νά μή θεμελιοΰται έκ παιδικής ηλικίας είς τήν ψυ
χήν μας ή αύτοφιλαυτία.

Έάν παρατηρήσωμεν τδν κόσμον, θά ίδωμεν, δτι ή εύτυχία 
οδηγεί πολύ είς τήν αύτοφιλαυτίαν είς όσους ή τύχη έχάρισε 
τ’ αγαθά της, καί δσων ή ζωή ύπήρξεν δλη σειρά Αλληλένδε- 
τος ήδονών, σπανίως φροντίζουσι διά τούς αδελφούς των περι- 
κυκλωμένοι έκ νεότητος έξ δλων τών Αγαθών, δέν ήσθάνθησάν 
ποτέ τά κέντρα τής ανάγκης, άλλ’ έγνώρισαν μόνον τοΰ κόσμου 
τάς ευχαριστήσεις. “Απαντα τά φθοροποιά πάθη αύξάνουσι, τρέ- 
φορσι καί ένδυναμόνουσι τήν αύτοφιλαυτίαν άπαντά είσι θυγατέ
ρες πού ίδιου συμφέροντος, οΰσαι πάντοτε έτοιμαι νά τώ θυσι- 
άζωσι τδ γενικδν συμφέρον· ή φιλαργυρία, ήτις, κωφή είς τούς 
στεναγμούς τής δυστυχίας, έπισύρει τήν Αχορταγιάν, τήν αδικίαν 
καί τήν απιστίαν· ή φιλοδοξία, ήτις καταπατεί τά ίερώτατα δί
καια, ολίγον γινώσκει τ’ άληθή καλά καί έπαινεϊ τδ πάν, δταν 
τήν ,έ.δηγή είς τδν σκοπόν της· ή υπερηφάνεια, προτιμά έαυ- 
τήν πρδ πάντων· ,τί δέ νά είπωμεν περί τής ματαιότητες, εις ήν 

καταγίνονται δσοι ζητοΰσι νά θαυμασθώσι; περί τοΰ φθόνου, δοτΚ 
κατατρώγει τδν φθονερόν ώς ό ίδς τδν σίδηρον; περί τής ζήλειας, 
χαιρεκακίας, δόλου καί άλλων τόσων φθοροποιών παθών; άπαν
τά είσι πάθη μισητά καί μάστιγες τοΰ ανθρωπίνου γένους· ταΰτα 
τδ έν μετά τδ άλλο τυφλόνουσι τήν ψυχήν, τήν έμποδίζουιιν 
άπδ τήν όδδν τοΰ κοινού καλού, άπδ τά αισθήματα τής εύσπλαγ- 
χνίας καί άγαθοεργίας καί άπδ τήν εύθεϊαν όδδν τής δικαιοσύνης.

Υπάρχει λέγομεν άλλο τι δυσμορφότερον, μισητότερον, παρά 
άνθρωπον μή γινώσκοντα ούδόλως τά κοινά πάθη, αλλά ζητοΰντα 

νά εύχαριστήση μόνον τά πάθη του; αίσθανόμεθα, δτι έγεννήθη- 
μεν διά νά άγαπώμεν τούς όμοιους μας· τω δντι δέν είνε άλλο τι 
εύχαριστότερον, παρά νά ήνέ τις τδ υποκείμενον άγαθοεργίας 
τών άλλων άνευ άνταμοιβής· έάν ή κοινωνία διαμένη μόνον μέ 
άμοιβαίας έκδουλευσεις, έάν άπαντες ώς μέλη της οφείλωμεν νάτή 
γινώμεθα ωφέλιμοι, τί θά είπωμεν περί ανθρώπου, δστις, φροντί
ζω·/ μόνον δι’ έαυτόν, Αδιαφορεί περί τών λοιπών; “Οταν τις έχη 
προτερήματα καί δυνάμεις ψυχικάς, δι’ έλλειψιν δέ άγαθοεργιών 
μαραινομένας· δταν γυμνάζη τήν ψυχήν του κατά τής φιλανθρωπίας 
καί τήν στερεόν»; έναντίον εϊς τάς φωνάς τής χαράς καί τής λύ
πης· δταν εις τδ μέσον τής κοινωνίας ύψόνη τείχος χωρισμού με
ταξύ τών άδελφών του καί εαυτού, τότε υβρίζει τήν φύσιν, προσ
κρούει είς τήν γενικήν Αγάπην, παραβαίνει τούς πρώτους νόμους 
τού γενικού δικαίου, ή συνείδησις τον καταδικάζει, ή πατρίς τδν 
άρνείται ώς τέκνον της καί ή θρησκεία τδν άποδιώκει έκ τών 
θυσιαστηρίων της.

Ούδείς δύναται ν’ άγαπά τδν Θεόν, έάν δέν Αγαπά τούς άν- 
θρώπους· άνευ άγαθοεργίας, Αδύνατόν έστι νά ύπάρξη άληθής εύ- 
σέβεια. Τδ ύπέρτατον Όν, τδ όποίον λατρεύομεν, είνε Θεός Αγά
πης, δστις κατά τά σχέδια τής άγάπης του έναγκαλίζεται πάσαν 
πνοήν καί κτίσιν θέλει δέ, τδ πάν ν’Αφορά πρδς εύτυχίαν τών 
αισθητών δντων. Πώς λοιπόν άνθρωπος αύτοφίλαυτος (έγωϊστής) 
δύναται νά εϊπη δτι άγαπά τδν Θεόν, τοΰ όποιου σπανίως μι
μείται τά σύμβολα τής Δημιουργίας ; πώς θά τολμά νά τδν δνο- 
μάζη, μέ τδ γλυκύ πράγμα καί όνομα, πατέρα του, λόγων «Πά- 
τερ ήμών δ έν τοίς ούρανοϊς κτλ.·» έν δσω, άρνούμενος τούς Αδελ
φούς του, λύει τήν μετ’ άλλήλοον αρμονίαν καί διακόπτει τούς 
δεσμούς τήό Αδελφικής ένώσεως καί άγάπης; Θά έπαναλέγη προ- 
σευχάς· θά μετανίζη μέχρις έδάφους έμπροσθέν του· έξεύρομεν 
δέ, δτι αί πράξεις τής λατρείας δέν θεωρούνται άλλοθεν, είμή 
έκ τών αισθημάτων, ύφ’ ών γεννώνται, καί τών άποτελεσμάτων 
άτινα παράγουσιν. “Ο,τι κατασταίνει τούς Ανθρώπους φιλανθρωπο- 
τέρους, συμπαθητικωτέρους, άφιλοκερδεστέρους, έμπεριέχει δλας τάς 
διδασκαλίας τής θρησκείας. Είνε δέ βέβαιον, δτι δστις έδημι- 
ούργησε μέ μόνον τδν λόγον τδ πάν έκ τοΰ μηδενδς καί διά 
τοΰ δημιουργικού αύτοΰ πνεύματος έμψυχόνει απασαν τήν Απει
ρίαν τής φύσεως, τδ αύτόνομον καί αμετάβλητον "Ον δέν έχει 
χρείαν δι’έαυτδ τών θυσιών καί προσφορών μας, άλλά Απαιτεί 
έπ’.μόνως νά έκτελώμεν δλας τάς κοινωνικάς Αρετάς· καί ή 
θρησκεία ούδεμίαν άλλην λατρεία·; άπαιτεί, είμή τήν τών άγα
θοεργιών· διδάσκει, δτι καθαρά καί άμωμος θρησκεία είνε έμπρο- 

θεν εις τδν Θεόν καί’ πατέρα ήμών ή πρδς τδν πλησίον άγά-

in;· αΰτη έστίν ή μόνη άπόδειξις τής ευγνωμοσύνης καί τής ά
γάπης, τήν όποιαν χρεωστοΰμεν πρδς τδν Θεόν. Ή ζωή δλη τοΰ 
έν σπηλαίω καί έν φάτνη γεννηθέντος θείου διδασκάλου ήμών, 
ή ζωή έκείνη, ήτις υπήρξεν δ θρίαμβος τής φιλανθρωπίας, θέλει 
εΐσθαι πάντοτε ή υψηλή διδασκαλία τής πρδς τδν πλησίσν άγά
πης καί ή αιώνιος καταδίκη τής αύτοφιλαυτίας.

Ο ΕΜΜΑΝΗΣ ΣΟΦΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΩΝ ΝΕΥΜΑΤΩΝ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ.

Πρό τινων έτών περιώνυμός τις γλωσσομαθής εύρίσκετο έν 
Λονδίνω. Έπιθομών δέ νά συνομιλήση έν ταΐς σοφαίς γλώσσαις 
μετά τινων έκ τών μάλα φημιζόμενων Αγγλων καθηγητών, έπέ- 
τυχε σόστασιν πρδς τδν πρώτιστον έν τω Όξονείω πανεπι- 
στημείω τοιοΰτον, δστις, γνωρίζων τήν ήμέραν καί τδ μέσον τής 
άφίξεως τοΰ γλωσσομαθούς καί θέλων νά τδν έκπλήξη, έτοπο- 
θέτησεν ικανούς έκ τών σπουδαστών ένδεδυμένους ώς χωρικούς 
εις διαφόρους Αποστάσεις έκατέρωθεν τής πρδς τήν πόλιν άγού- 

σης όδοΰ, όδηγήσας αύτούς νά τω άπαντήσωσι λατινιστί, ελλη
νιστί, έβραϊστί, γερμανιστι, γαλλιστί ή ϊταλιστί, όπότε ήθελε τούς 
έρωτήσει, ή νά τω άποτείνωσιν ουτοι έρωτήσεις είς ταύτας τάς 
γλώσσας έν περιπτώσει καθ’ ήν έκεΐνος δέν ήθελε τοϊς άπευθύνει 
τδν λόγον.

Κατά τήν προσέγγισιν άνεγνωρίσθη ύπό τίνος τών σπουδαστών 
τούτων, δστις τδν ήρώτησε γαλλιστί όποια ώρα ήν ; Τδν άπην- 
τησεν έφάνη δμως λίαν έκπεπληγμένος άκούσας χωρικόν νά όμιλή 
ξένην γλώσσαν ένόμισε δέ δτι πιθανόν νά ήν άτομον άνωτέρας 
τινδς τάξεως, περιπεσδν είς κακοδαιμονίαν. Έξηκολούθησε τήν 
πορείαν τον- άλλά, τής περιεργείας του διεγερθείσης, ήρώτησε 
τδν έπόμενον χωρικόν,δν πρώτον συνήντησε, πόσον άπεϊχε τής ’Οξ
φόρδης. Κρίνατε περί τής έκπλήξεώς του, δτε έλαβε λατινιστί 
λαμπράν άπάντησιν. "Οσον έπλησίαζε πρδς τήν πόλιν, τοσοΰτον 
δ θαυμασμός του ηΰξανεν έκ τών εις διαφόρους άρχαίας καί νε- 
ωτέρας γλώσσας έρωταποκρίσεών του.

Άφιχθείς είς τήν οικίαν τοΰ καθηγητοΰ εΐπεν αύτώ δτι ήδη 
έσχεν ίκανάς άποδείξεις περί τών έξοχων γνώσεων τών μελών τοΰ 
πανεπιστημίου, ών ή έπιρροη εςετάθη μέχρις αυτών τών χωρικών 
τής οδού.

—’Αλλά, προσέθηκεν ουτος, έχετέ τινα, δστις νά έννοή έν- 
τελώς τήν γλώσσαν τών νευμάτων είς τρόπον ώστε άμέσως νά 
καθίσταται νοητός;

— Θέλω σάς παρουσιάσει πρός τινα, άπήντησεν ό καθηγητής 
μετά στιγμιαίαν σκέψιν, έάν εύαρεστήσθε νά συγγευματίσωμεν.

Ή πρόσκλησις έγένετο δεκτή, δ δέ καθηγητής ζητήσας άδειαν 
λεπτών τινων υπήγε νά συμβουλευθή ένα τών συναδέλφων του 
περί τοΰ πρακτέου.

—Άς ένδύσωμεν, εΐπεν ουτος, ώς σπουδαστήν τδν μονόφθαλ- 
μον Γεώργιον τδν μανιώδη καί σέ βεβαιώ δτι θά διασκεδάσωμεν 
•Αρκετά καλά μέ τδν δόκτορα τούτον.

— Ααμπρά ιδέα, εΐπεν δ έτερος.

Ό Γεώργιος συτος, δστις δέον νά γίνη γνωστός, ήν σκαιός 
τις, δστις είχεν ένα μόνον οφθαλμόν καί έξετέλει μικράς τινας 

υπηρεσίας έν τή σχολή.
Μετά τδ γεύμα δ καθηγητής έζήτησε τδν Γεώργιον καί εί- 

πεν αύτώ δτικύριός τις, άκούσας πολλά περί τής φήμης του, έπε- 
θύμει νά τδν ιδη καί δτι ώφειλε νά τδν ένταμώση κατά τήν δε- 
κάτην ώραν τής έπιούσης είς ώρισμένον τι μέρος· άλλ’ δτι δ κύ
ριος ουτος ήν εις άκρον κωφός καί συνεπώς μόνον διά νευμά
των έμελλε νά συνομιλήση μετ’ αύτοΰ.

Πολύ καλά, άπήντησεν δ Γεώργιος, γαυριών διά τήν φήμην 

ήν έκτήσατο, θέλω εΐσθαι έκεϊ.
Ό καθηγητής λοιπόν έπέστρεψε καί άνήγγειλεν είς τδν συν

δαιτυμόνα του, δτι ευρε τδν τήν γλώσσαν τών νευμάτων έννοοΰντα 
καί δτι ήθελε τδν περιμένει εύχαρίστως κατά τήν δεκάτην ώραν 

τής έπιούσης.
—Εινε άτύχημα, εΐπεν δ κύριος ούτος, διότι διέταξα τδ όχημά 

μου νά έλθη εις ζήτησίν μου κατά τήν αύτήν ώραν, άλλά δέν 
βλάπτει· άς περιμείνη δ αμαξηλάτης.

’Ολίγον τι πρδ τής δεκάτης ό γλωσσομαθής ευρε τδν Γεώργιον 
κατάτά συμπεφωνημένα. Άμφότεροι ούτοι έμειναν σιωπηλοί έπί 
τινας στιγμάς· άκολούθωςδ κύριος ΰψωσεν ένα δάκτυλον. Ό Γε
ώργιος προσέβλεψεν άσκαρδαμυκτεί πρδς αύτδν καί ύψωσε δύω. 
Ό κύριος έμειδίασε καί ύψωσε τρεις. Μετά τοΰτο δ Γεώργιος, 
λίαν ζωηρώς ύψωσε, σταθερώς δμως, τδν συγκεκλεισμένον αύτοΰ 
γρόνθον. ‘Ο ξένος τότε ίδών τδ ώρολόγιόν του καί παρατηρήσας 
δτι ήτον άργά, έσπευσε πρδς τδ όχημά του, δπερ περιέμενεν αύ
τδν είς τήν θύραν τοΰ καθηγητοΰ, τδν οποίον άρια ίδών εΐπεν δτι 
δ φίλος του ΰπερέβη πάσας τάς προσδοκίας του.

— Περιέμενον ν’ άρχίση έκεΐνος, εΐπεν ουτος, άλλά βλέπων 
δτι δέν ήρχιζεν, ύψωσα ένα δάκτυλον, έμφαίνων δτι δέν υπάρχει 
είμή εις μόνος Θεός· ούτος άμέσως μέ ένόησε καί ύψωσε δύω, 
καταδεικνύων μοι, δτι ύπάρχουσι δύω, Πατήρ δηλαδή καί Υιός· 
τώ άπήντησα, ύψόνων τρεϊς, Πατήρδηλ. Υιός καί Άγιον Πνεύμα. 
Ούτος συνέκλεισε τδν γρόνθον του, ώς αν έτόλμα τις νά ύπονο- 
ήση δτι, καίτοι όντες τρεϊς, δέν είνε συνηνωμένοι είς έν. Παρα
τηρήσας δέ δτι ήτον άργά, έξήλθον καί σάς παρακαλώ νά έκ- 
φράσητε είς τδν φίλον σας τήν μεγάλην μου πρδς αύτδν ύπόλη- 
ψιν διά τδ πλεονέκτημά του.

'Ο γλωσσομαθής ακολούθως άνεχώρησε. Μόλις δμως έξήλθεν, 

έφθασεν β Γεώργιος έν μανία κραυγάζων
— Πού εινε β αύθάδης έκεΐνος, τδν δποϊον μοί έστείλατε διά 

νά μέ έμπαίξη;
— Τί συμβαίνει, Γεώργιε ; εΐπεν ό καθηγητής·
— Τί συμβαίνει! άπήντησεν β Γεώργιος, ακούσατε. Είσήλθεν 

εϊς τδ δωμάτιον, έκάθησε καί άφοΰ μέ είδε καλώς κατά πρόσω- 
πον, ΰψωσεν ένα δάκτυλον, έννοών δτι δέν έχω είμή ένα μόνον 
οφθαλμόν. Τοΰτο δέν μοί ήρεσε πολύ· άλλ’ έν τούτοις ύψωσα 
δύω, έννοών δτι έκεΐνος είχε δύω οφθαλμούς· μεθ’ δ μοί έδειξε 
τρεϊς δακτύλους, λέγων μοι τρόπον τινά, Μεταξύ ή/ιών τών 
δύω τζΰς μόνον όφθαλ'^οί υπάρχουν. Τότε άμέσως έγώ χωρίς 
νά χάσω καιρόν σηκόνω τδν γρόνθον μου καί, άν δέν διέφευγεκ, 
ήθελα πδν τιμο>ρήσει αρκούντως διά τήν αύθάδειάν του.
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Τ’ο άνέκδοτον τοΰτο διεδόθη ώς πράγματι λαβδν χώραν έν τώ 
Όξονείω Πανεπιστημίω.

Κ. Γ. Λάμπρος.

ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΜΟΝΑ.

(Έκ τον Γαλλικού νπο Λ. Ν. Λ.)

Εις τδ χωριον Φονλύ, (Fonly) έζη πρδ δλίγων έτών πτωχός 
τις χωρικδς Γουλιέλμος Μονά καλούμενος.

Καθ’ έκάστην νύκτα άρκτος τις ήρχετο καί έκλεπτε τά Απι
διά του, διότι εις τά ζώα ταΰτα πάντα άρέσκουν*  έν τούτοις κατά 
προτιμησιν διευθύνετο εις άπιδέαν τινά φορτωμένην άπδ εΐδός τι 
ώραίων άπιδίων. Τίς ήθελεν ύποπτευθή, ότι ζώον, ο’ία ή άρκτος, 
έχει τάς δρέξεις του ανθρώπου, καί δτι ήθελεν έκλέξει δικαίως 
τά κάλλιστα άπίδια τοΰ κήπου, άτινα καί δ χωρικδς τοΰ Φονλύ 
δυστυχώς προετίμα πάντων τών άλλων καρπών; Κατ’ άρχάς 
ένόμισεν δτι παιδία ήρχοντο καί έκαμνον έφοδον κατά τοΰ κή
που του· δθεν έλαβε τδ πυροόόλον του, τδ έπλήρωσε μέ βώλους 
άλατος τοΰ μαγειρείου, καί έτοποθετήθη εις ίνεδραν. Περί τήν 
ένδεκάτην ώραν βρυχηθμός άντήχησεν εις τδ δρος «Ά 1 λέγει, 
άρκτος υπάρχει εις τά πέριξ» Μετά δέκα λεπτά δεύτερος βρυ
χηθμός ήκούσθη, άλλά τοσοΰτον ισχυρός, άλλά τοσοΰτον πλησίον,. 
ώστε δ Γουλιέλμος ένόησεν δτι δέν τώ έμεινε πλέον καιρός νά; 
φθάση εις την οικίαν του, καί έπεσεν ύπτιος κατά γης, μόνην 
έλπίδα έχων δτι ή άρκτος ήρχετο διά τά άπίδια καί οΰχί δΓ αΰτόν..

(*) Ό άνεμος δηλ. είχε τοιαύτην διεύθυνσιν, ώστε ή άρκτος 
δέν ήδύνατο νά οσφρανθή τδν έκ τοΰ μέρους τού Γουλιέλμου έρ- 

^ζόμενον άέρα. Σ. Μ.

Πραγματικώς σχεδόν παρευθΰς τδ ζώον έφάνη εϊς την γω
νίαν τοΰ κήπου, προχωρούν κατ’ εΰθεϊαν πρδς την ζητουμένην 
άπιδέαν, διήλθε δέκα βήματα μακράν τού Γουλιέλμου, άνέβη έ-· 
λαφρώς εϊς τδ δένδρον, τού όποιου οι κλώνοι έτριζονύπδ τδ βά
ρος τού σώματός της, καί ήρχισε νά κάμνη τοσαύτην φθοράν’ 
ώστε ήτο φανερόν δτι δύω τοιαύται επισκέψεις καθίστων την τρί- 
την περιττήν. "Οταν έχόρτασεν ή άρκτος, κατέβη βραδέως, ώς νά 
έλυπεΐτο άφίνουσα τδ δένδρον, διήλθε καί πάλιν πρδ τού ήμετέ- 
ρου θηρευτού, ου τίνος τδ πυροβόλου, πεπληρωμένον άπδ άλας δέν 
τώ ήτο πολΰ χρήσιμον, καί άπεσύρθη ήσύχως εϊς τδ δρος. "Απαν 
τοΰτο διήρκεσε μίαν σχεδόν ώραν, καθ’ ήν δ χρόνος έφάνη πολΰ. 
μακρότερος εϊς τδν άνθρωπον, παρά εϊς τήν άρκτον.

Έν τούτοις ό άνθρωπος ήτο άνδρεΐος, καί εΐχεν εϊπεΐ καθ’ έαυ- 
τόν,. βλέπων τήν άρκτον άπερχομένην « καλά, πήγαινε, άλλά 
πάλιν. θά ένταμωθώμεν.»

Τήν έπαύριον γείτων του τις, δστις ήλθε νά τδν έπισκεφθή,, 
τδνευρε προσπαθούντα νά κόψη εις τεμάχια τοΰς δδόντας δικέλ-- 
λης τινός.,

Τί κάμνεις αΰτοΰ ; τώ > λέγει..
---- Διασκεδάζω, άπεκρίθη ό Γουλιέλμος..
Ό γείτων έλαβε τά τεμάχια τού σιδήρου, τά έστρεψε πολλά-- 

κις: εϊς τήν χεΐρά του, ώς άνθρωπος έμπειρος, καί σκεφθε'ις ολίγον..
«Στάσου,. Γουλιέλμε, τώ λέγει,.έάν ήσαι ειλικρινής, θά δ-- 

μμλογήσης, δτι. τά; μικρά; ταΰτα σίδηρα.εΐνε διά νά . τρυπήςωσι. 
δέρμα;σκληρότερου, τού τοΰ. αιγάγρουj> >

—Ίσως, άπεκρίθη δ Γουλιέλμος.
— Γνωρίζεις δτι είμαι καλό παιδάκι, έπανέλαβεν δ Φρανσοά 

(ούτως ώνομάζετο δ γείτων). Έλοιπόν! Έάν θέλης, άς ήνε καί· 
διά τοΰς δύω μας ή άρκτος· οί δύω άξιζουν περισσότερον τοΰ ένός.

—Κατά τάς περιστάσεις, εΐπεν δ Γουλιέλμος, καί έξηκολού- 
θησε νά κόπτη τδ τρίτον τεμάχιον.

— « Στάσου, έξηκολούθησεν δ Φρανσοά, θά σοι άφήσω τδ δέρ
μα καί θά μοιρασθώμεν τδ βραβεϊον μόνον εϊς τδ κρέας.

— Προτιμώ τδ δλον, λέγει δ Γουλιέλμος.
—’Αλλά δέν δύνασαι νά μέ έμποδίσης νά ζητήσω τά ίχνη 

της άρκτου εϊς τδ δρος καί, έάν τήνεύρω, θά παραμονεύσω εϊς 
τ'ον δρόμον της..

— Είσαι έλεύθερος. Καί δ Γουλιέλμος, δστις είχε τελειώσει 
τδ κόψιμον τών τριών τεμαχίων, ήρχισε συρίζων νά μετρά.πλή
ρωμα πυρίτιδος διπλάσιον τοΰ συνήθως εις καραβίναν τιθεμένου.

— Φαίνεται δτι θά λάβης τδ πολεμικόν σου πυροβόλον, ειπεν 
δ Φρανσοά.

— ’Ολίγον! τρία τεμάχια σιδήρου εΐνε βεβαιότερα μολυβδίνης, 
σφαίρας.

— Τοΰτο φθείρει τδ δέρμα..
—Άλλα φονεύει έν τώ άμα.
— Και πότε σκοπεύεις νά κάμηςτδ κυνήγιόν σου;;
— Θά σοί τδ ειπω αΰριον.
—Διά τελευταίαν φοράν δέν συγκατατίθεσαι;
—Όχι.
— Σέ ειδοποιώ δτι υπάγω νά ζητήσω τά ίχνη της.
—Εΰχαρίστως.
— Καί δι’ άμφοτέρους λέγεις;·
— Έκαστος δι’ έαυτόν.
— Ύγίαινε, Γουλιέλμε !
— Καλήν έπιτυχίαν, γείτων !'
Καί δ Φρανσοά άναχωρών, ειδεν δτι δ Γουλιέλμος έπλή

ρωσε διά τού διπλάσιου πληρώματος της πυρίτιδος τδ πολεμικόν · 
του πυροβόλον, έρριψεν έντδς αΰτοΰ τά τρία τεμάχια τοΰ σιδήρου 
καί τδ έθεσεν εϊς γωνίαν τινα τού έργαστηρίου. Τδ έσπέρας διερ- 
χόμενος πρδ τής οικίας, παρετήρησε τδν Γουλιέλμον καθήμενον 
έπί τοΰ πρδ τής οικίας θρανίου καί ήσύχως καπνίζοντα. Έπλησί- 
ασε καί πάλιν πρδς αΰτόν, καί

«Στάσου, τώ λέγει, δέν είμαι μνησίκακος. Ευρον τά ίχνη τοΰ 
θηρίου καί δέν έχω πλέον άνάγκην σοΰ· δμως έρχομαι νά σοί 
προτείνω άπαξ άκόμη νά ήνε διά τοΰς δύο μας.

—Έκαστος , δι’ έαυτόν, ειπεν δ Γουλιέλμος.
Ό γείτων δέν ήδυνήθη νά εϊπη τίποτε δι’ δσα.ό Γουλιέλμος 

κατά τήν έσπέραν έπραξεν.
Κατά τήν δεκάτην καί ήμίσειαν ώραν ή σύζυγός του τ'ον εΐ- 

δεν δτι έλαβε: τδ πυροβόλον του, έτύλιξεν ύπδ τδν βραχίονά του 
σάκκον άπδ λευκόφαιον ■ ύφασμα καί έξήλθε^. Δέν έτόλμησε νά 
τδν έρωτήση πού έπήγαινε, διότι δ Γουλιέλμος δέν ήτον άπδ τοΰς 
δίδοντας λογαριασμούς εϊς γυναίκα.

Ό Φρανσοά τδ καθ’ εαυτόν εΐχεν άληθώς άνακαλύψει τά ίχνη" 
τής άρκτου· τήν εΐχεν άκολουθήσει μέχρι τής στιγμήςκαθ’ ήνεισ- 

ήλθεν εις τδν κήπδν τοΰ Γουλιέλμου καί, έπειδή δέν έδικαιοΰτο 
νά ένεδρεύση έπί τής ιδιοκτησίας τοΰ γείτονός του, έτοποθετήθη 
έντδς τοΰ δάσους τών έλατών, κειμένου μεταξύ τοΰ δρους καί 

τοΰ κήπου τοΰ Γουλιέλμου.
Έπειδή ή νύξ ήτον άρκετά φωτεινή, τδν εΐδεν έξελθόντα έκ 

τής δπισθίας θύρας. Ό Γουλιέλμος έπροχώρησε μέχρι βράχου 
τίνος λευκοφαίου, δστις είχε κυλίσει έκ τού δρους έως εϊς τδ 
μέσον τοΰ άγροΰ του καί δστις άπεΐχεν είκοσι σχεδόν βήματα 

άπδ τήν άπιδέαν έστάθη, παρετήρησε πέριξ μήπως τις παρεφύ- 
λαττεν, έξετύλιξε τδν σάκκον, είσήλθεν έντδς άφήσας νά έξέρχων- 
ται μόνον ή κεφαλή καί αί χεϊρες του καί, στηριζόμενος εις τδν 
βράχον, ώμοιώθη παρευθύς τοσοΰτον πρδς τδν λίθον διά τήν δ- 
μοιότητα τοΰ.βράχου καί τήν άκινησίαν του, ώστε οΰδέ δ γεί
των του, έκεΐ εύρισκέμενος, δέν ήδύνατο νά τδν διακρίνη. "Εν τέ
ταρτον τής ώρας διήλθεν ούτω περιμένων τήν άρκτον τέλος έκ- 

' τεταμένος βρυχηθμός άνήγγειλε τήν άφιξίν της, μετά πέντε λε
πτά δ Φρανσοά τήν παρετήρησε.

Άλλ’ είτε άπδ πανουργίαν, είτε διότι άνεκάλυψε τδν δεύτε
ρον θηρευτήν, δέν ήκολούθησε τδν συνήθη δρόμον της, αλλ έξ 
έναντίας είχε διαγράψει περιφέρειαν καί, άντί νά φθάση εις τά 
άριστερά τοΰ Γουλιέλμου καθώς τήν προτεραίαν έκαμε, τώρα 
διήλθεν έκ δεξιών, έκτδς τής διευθύνσεως τοΰ όπλου τοΰ Φραν
σοά, άλλά ;μόλις δέκα .βήματα ;μακράν τοΰ άκρου τοΰ πυροβόλου 

τού Γουλιέλμου.
Ό Γουλιέλμος δέν έσάλευσεν ήδύνατό τις νά πιστεύση ότι δέν 

έβλεπε διόλου τδ άγριον ζώον, τδ όποιον ήλθε διά νά παραμο- 
νεύση καί τδ δποϊον έφαίνετο δτι τδν κατεφρόνει διερχόμενον 
τόσον πλησίον του. Ή άρκτος,ήτις εΐχε τδν άνεμον οΰχί εΰνοϊκόν(*),  
έφάνη δτι ήγνόει τήν παρουσίαν τοΰ εχθρού της καί ήκολούθη- 
σεν ήσύχως τδν δρόμον της πρδς τ'ο δένδρον. Άλλά καθ’ ήν ςιγ- 
μήν, στηριζομένη εϊς τούς δπισθίους πόδας της, ένηγκαλίσθη τδν 

κορμόν διά τών εμπρόσθιων, παρουσιάζουσα τδ στήθος της, τδ δ
ποϊον δέν ύπερασπίζοντο πλέον οι στιβαροί ώμοι της, ταχεία ά- 
στραπή φωτός έλαμψεν εΰθύς κατα τ'ον βράχον καί ολόκληρος 
ή πεδιάς άντήχησεν έκ τής έκπυρσοχροτήσεως τού μέ διπλάσιον 
πλήρωμα πεπληρωμένου πυροβόλου καί έκ τού βρυχηθμού τοΰ 
ζώου θανασίμως πληγωθέντος.

Δέν θά ύπήρξεν ίσως άνθρωπος καθ’ δλον τδ χωριον, δστις νά 
μή ήκουσε τήν έκπυρσοκρότησιν τοΰ πυροβόλου τοΰ Γουλιέλμου 
καί τδν βρυχηθμόν τής άρκτου.

Ή άρκτος φεύγει διελθοΰσα καί πάλιν δέκα βήματα μακράν 
τοΰ Γουλιέλμου, χωρίς νά τδν παρατηρήοη, έπειδή εΐχε βάλει 
έντ'ος τού σάκκου τάς χεϊρας καί τήν κεφαλήν του, καί ώμοιώθη 
πάλιν μέ τ'ον βράχον.

Ό γείτων έθεώρει τήν σκηνήν ταύτην, στηριζόμενος εϊς τά γό
νατα καί τήν άριστεράν του χεΐρα, σφιγγών δέ τήν καραβίναν του 
διά τής δεξιάς ,χειρδς καί κρατών τήν άναπνοήν του· ήτο δειλός 

θηρευτής, καί μοι εΐχεν δμολογήσει δτι κατά τήν στιγμήν έκεί
νην προετίμα νά ήνε εις τήν κλίνην του παρά εϊς τήν ένεδραν.

Χειρότερος κατέστη, δταν εΐδεν δτι ή πληγωμένη άρκτος έ
καμε μέγαν κύκλον καί έζήτησε νά έπαναλάβη τά χθεσινά ίχνη 
της, άτινα τήν ώδήγουν κατ’ εΰθεΐαν πρδς αΰτόν. Έκαμε τδ ση- 
μεΐον τοΰ σταυρού, διότι εΐνε εΰσεβεΐς οί θηρευταί μας, συνέστησε 

τήν ψυχήν του πρδς τδν Θεόν καί έβεβαιώθη άν ή καραβίνα του 
ήτον ώπλισμένη. Ή άρκτος μόλις άπεΐχεν άπ’ αΰτοΰ πεντήκοντα 
βήματα, βρυχωμένη άπδ τούς πόνους, σταματούσα διά νά κυ- 
λισθή καί ξύση τδ πλευράν της εϊς τδ μέρος τής πληγής καίέ- 
παναλαμβάνουσα τήν πορείαν της.

Έπλησίαζε πάντοτε· άπεΐχε μόλις τριάκοντα βήματα· δύο 
δευτερόλεπτα άκόμη καί ήρχετο νά προσκρούση εις τδ στόμιον 
τής καραβίνας τοΰ γείτονος, δταν αίφνης έστάθη, άνέπνευσε τα- 
ραχωδώς τ'ον έκ τοΰ χωρίου έρχόμενον άέρα, έξέβαλε τρομερόν 
βρυχηθμόν καί εϊσήλθε πάλιν εΐς τδν κήπον.

«Φυλάξου Γουλιέλμε! φυλάξου!» έκραύγασεν δ Φρανσοά, 
δστις δραμών πρδς καταδίωξιν τής άρκτου καί, τδ παν λησμο- 
νών, μόνον περί τοΰ φίλου του έσκέπτετο· διότι ένόησε καλώς 
δτι, άν δ Γουλιέλμος δέν έλαβε καιρόν νά πληρώση έκ νέου τδ 
πυροβόλον του, ήτο χαμένος. Ή άρκτος τόν εΐχεν άνακαλύψει· 
μόλις έκαμε δέκα βήματα, καί ήκουσε κραυγήν ήτο κραυγή άν- 
θρωπίνη, ήτο κραυγή φρίκης καί άγωνίας συγχρόνως- κραυγή, 
εις ήν δ κραυγάζων άνθρωπος, συνήθροισεν δλας τάς δυνάμεις 
τοΰ στήθους του, δλας τάς πρδς τδν Θεόν προσευχάς του, δλας τάς 
παρά τών άνθρώπων αιτήσεις βοηθείας. Τρέξατε!!!...

Τίποτε πλέον, οΰδ’ άπλοΰν παράπονονδέν διεδέχθη τήν κραυγήν 
τοΰ Γουλιέλμου.

Ό Φρανσοά δέν έτρεχεν, έπέτα· τδ κατωφερές τής γής έτά— 
:χυνε τήν πορείαν του. Βαθμηδόν καί καθ’ δσον έπλησίαζε διέ- 
κρινε καθαρώτερα τδ τερατώδες ζώον, τδ δποϊον έκινεϊτο εϊς τήν 
σκιάν, καταπατούν τδ σώμα τοΰ Γουλιέλμου καί διαμελίζον αΰτό. 
Ό Φρανσοά άπεΐχε τέσσαρα βήματα άπ’ αΰτών, καί ή άρκτος 
ήτο τοσοΰτον λυσσασμένη κατά τής λείας της, ώστε έφάνη δτι δέν 
τδν παρετήρησε. Δέν έτόλμα νά πυροβολήση, φοβούμενος μήπως 
φονεύση τδν Γουλιέλμον, άν δέν εΐχεν άποθάνει· διότι τοσοΰτον 
έτρεμεν, ώστε δέν ήτο βέβαιος περί τής βολής του. Έλαβε λί- 
■θον καί τ'ον έρριψε κατά τής άρκτου.

Τδ ζώον διηυθύνθη μανιωδώς κατά τοΰ νέου έχθροΰ του· ήσαν 
-τοσοΰτον πλησίον δ εΐς τοΰ άλλου, ώστε ή άρκτος έστηρίχθη εϊς 
τούς οπισθίους πόδας της διά νά τδν πνίξη· δ Φρανσοά τήν ή
σθάνθη ωθούσαν διά τοΰ στήθους της τ'ο στόμιον τής καραβίνας 
του· μηχανικώς πως έστήριξε τδν δάκτυλόν του εϊς τήν σκανδά
λην καί έπυροβόλησε.

Ή άρκτος έπεσεν ύπτια, ή σφαίρα εΐχε διαπεράσει τ'ο στήθος 
καί έθραυσε τήν σπονδυλικήν της στήλην.

Ό Φρανσοά τήν άφησεν οΰρλιάζουσαν καί συρομένην μέ τούς 
έμπροσθίους πόδας καί έδραμε πρδς τδν Γουλιέλμον δέν ήτο 
πλέον άνθρωπος! δέν ήτο πλέον οΰδέ πτώμα I άλλ’ οστά κάί 
σάρκες πληγωμένοι, ή δέ κεφαλή ήτον δλόκληρος σχεδόν κα- 
ταφαγωμένη.
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Τότε άφ’ ού ένόησεν έκ της κινήσεως τών φώτων, άτινα -δι- 
ήρχοντο όπισθεν τών παραθύρων, δτι πολλοί τοΰ χωρίου κάτοικοι 
ειχον έξυπνήσει, έφώναξεν έπανειλημμένως, φανερώνων τδ μέρος 
ένθα ήτο. .Χωρικοί τινες έδραμον ένοπλοι, διότι ειχον άκούσει τάς 
κραυγάς και τους πυροβολισμούς. Εΰθ'υς απαν τδ χωρίον έφθασεν 
εις τδν κήπον τοΰ Γουλιέλμου.

Ή σύζυγός του ήλθε μετά τών άλλων τρομερά ύπήρξεν ή 
σκηνή τότε· άπαντες οί έκεϊ δντες έκλαιον ώς παιδία.

Συνέλεξαν δι’ αυτήν καθ’ δλην τήν πεδιάδα τοΰ Ροδανοΰ ελεη
μοσύνην, ήτις άνέβη εϊς 700 δραχμάς. Ό Φρανσοά τή παρεχώ- 
ρησε τδ βραβεϊον καί έπώλησε πρδς δφελός της τδ δέρμα καί τδ 
κρέας τής άρκτου. Τέλος έκαστος προσεπάθησε νά τήν βοηθήση 
καί νά τήν συνδράμη...

Ά λ. Δ ο υ μας.

Πλοϊον πρωτοφανές.

Πλοϊον δλως πρωτοφανές κατεσκευάσθη έσχάτως έν τοϊς ναυ- 
πηγείοις τήςΤουλώνος, εινε δέ τοΰτο δλόκληρον έργοστάσιον καί 
ναυπηγεϊον πλωτδν, τόνων 2,000, κατασκευασθέν διά λογαριασμόν 
τής Αυστριακής κυβερνήσεως. Τδ πλοϊον τοΰτο φέρει προωθιστι- 
κήν μηχανήν τριακοσίων ίππων δυνάμεως· υπάρχει δ’ έντδς αΰτοΰ 
παν δ,τι άναγκάϊόν πρδς έξοπλισμ'ον καί έπισκευήν πλοίου. Χυ- 
τήριον, σιδηρουργείου, πΰργοι, μηχαναί ροκανιστικαί, έξισαστικαί, 
διατρητικαί εύρίσκονται έντδς αύτοΰ κινούμεναι διά μηχανών μι
κρών ανεξαρτήτων άπ’ άλλήλων. Τδ πλοϊον τοΰτο θεωρείται ώς 
άριστούργημα τής ναυπηγικής· διότι, έκτος τής ώφελείας αύτοΰ ώς 
πλωτοΰ τεχνουργείου, κέκτηται καί μεγίστην ταχυπλοΐαν δυνάμε- 
νον νά πλεύση έντδς βραχυτάτου άναλόγως χρόνου πανταχοΰ ένθα 
ή συνδρομή του ήθελεν εϊσθαι κατεπείγουσα καί Αναπόφευκτος.

Ότί ο: μεγάλοι πο'ητα! δυστυχείς.
(’Εκ τοΰ Γαλ. ύπδ Γ. Φραντζή).

ΙΑ'.
ΤΑΣΣΟΣ.

(”Ιδε τδ I. έν σελ. 174 τοΰ παρόντος τόμου).

Τίς άγνοεϊ τάς δυστυχίας τοΰ ένδόξου τούτου άνδρός, τήν δό
ξάν τής’Ιταλίας καί τδν θαυμασμόν τοΰ κόσμου ; Μετά τδν Ό
μηρον' αύτδς εινε άναντιρρήτως δ ένδοξότατος παρουσιαζόμενος. 
Εύγλωττοι γραφίδες πρδς άλλήλας άμιλώμμεναι έπήνεσαν τά 
συγγράμματα αύτοΰ καί συνέκλαυσαν οϊκτείρουσαι τάς δυστυχίας 
αύτοΰ..

Ό Τάσσος έγεννήθη εις τό Σύρρεντον τδ 1544 Μαρτίου 11 
έκ> γονέων Βερνάρδου Τάσσου κα'ι Πορτίας Ροσσί. Ή καταγωγή 
«ώτοΰ.ήν έκ τών ένδοξοτέρων τής ’Ιταλίας οικογενειών και ισχυ
ρότατων. γενομένων· δια, πολύν- χρόνον.. Η προμήτωρ αύτοΰ ώρ— 

μάτο έξ οικογένειας τών Πατρικίων τής Βενετίας (1). Εινε δέ 
γνωστόν δτι εύγενής τής Βενετίας έχει συνήθως τήν ύπερο- 
ψίαν νά μή υπανδρεύεται ποτέ άνδρα γένους μέτριου. Άλλ’ δλον 
τδ παρελθόν τοΰτο μεγαλεϊον έχρησίμευσεν ίσως είςτδνά κατα- 
στήση τδν Τάσσον έτι δυστυχέστερον.

Ό πατήρ αύτοΰ γεννηθείς κατά τήν παρακμήν τής οικογένειας 
ταύτης προσήλθεν εις τδν πρίγκηπα τοΰ Σαλέρνου, τδν άπογυ- 
μνωθέντα τής ηγεμονίας ύπδ Καρόλου τοΰ Η'. Καί αύτδς δέ ήν 
έπίσης ποιητής, καί διά τοΰτο δέν εινε παράδοξον δτι κατέστη 
πτωχός καί δυστυχής έχων τδ προτέρημα τοΰτο καί τήν κακήν 
τύχην τοΰ νά ήνε δοΰλος τίνος ήγεμόνος.

Ό Τάσσος κατ’ άρχάς άνετράφη εϊς τήν Νεάπολιν. Το δέ ποι
ητικόν αύτοΰ πνεΰμα,. ό μόνος αύτοΰ πλούτος, δν παρά τοΰ πατρός 
έλαβεν, έφανερώθη έκ παιδικής ήλικίας· διότι έπταετής ών έστι- 
χούργει· δ Βερνάρδος, δ πατήρ αύτοΰ, έξορισθείς έκ τής Νεαπό- 
λεως μετά τών οπαδών τοΰ Πρίγκηπος τοΰ Σαλέρνου καί γινώ- 
σκων διά σκληράς έμπειρίας τδν κίνδυνον τής ποιήσεως καί τοΰ 
νά ήνε τις πλησίον τών μεγάλων, ήθέλησε νά άπομακρύνη τδν 
υίδν αύτοΰ έκ τών δύο τούτων ειδών τής δουλείας. Διά τοΰτο άπέ- 
στείλεν αύτόν. εϊς τδ Παταύϊον (2) ϊνα σπουδάση Νομικά.

Ό Τάσσος έχων πνεΰμα άντιληπτικ'ον εύδοκίμησεν εϊς πάντα, 
προοδεύσας προσέτι εϊς τε τήν φιλοσοφίαν καί φιλολογίαν· παρ α- 
συρόμενος δμως πάντοτε ύπδ τής άκαταμαχήτου ώθήσεως τής 
πρδς τήν ποίησιν μεγαλοφυΐας αύτοΰ, έν ώ κατεγίνετο ε’ις τάς 
μελέτας ταύτας ούδόλως οΰσας τής κλίσεως αύτοΰ, συνέθεσεν εις 
ηλικίαν δεκαεπτά έτών τδ ποίημα, τδ έπιγραφόμενον Renaud, 
δπερ έγένετο ώς πρόδρομος τοΰ έτέρου, καλουμένου 'Ιερουσα
λήμ. Ή δ’άποκτηθεϊσα ύπόληψις έκ τοΰ πρώτου τούτου έργου, 
κατέπεισεν αύτόν νά παραδοθή δλοσχερώς εϊς τήν ποίησιν έπειτα, 
δ’ εϊσήχθη εις τήν ’Ακαδημίαν τών Aetherei τοΰ Παταυΐου ύπ'ο 
τδ δνομα Μεταμελόμενος (Pentito), θέλων νάφανερώση διά τού
του δτι μετενόει διά τδν χρόνον, δν ένόμισεν δτι άπώλεσε, δια
τριβών έν τω σχολείω τής Νομικής, δπου ή φυσική αύτοΰ κλί- 
σις δέν είχε παντάπασι προσκαλέσει αύτόν.

"Ηρχισε δε τήν Ιερουσαλήμ αύτοΰ είςήλικίαν είκοσιδύο έτών, 
καθ’ δν χρόνον ήρχισε νά άναφαίνεται καί ή Λουσιας τοΰ Κα- 

μοένου. Τδν Πορτογάλλον τοΰτον ποιητήν ένόει κάλλιστα ό Τάσ
σος, διότι καί άνεγίνωσκεν αύτόν καί ζηλότυπος αύτοΰ ήν πρδς 
δέ τούτοις διετέθη ύπ’ αύτοΰ ούτως, ώς δ Θεμιστοκλής ύπδ τών 
τροπαίων τοΰ Μαραθώνος. Διό καί έλεγεν δτι έφοβεϊτο πολύ τδν 
Καμοένον ώς τδν μόνον αύτοΰ άνταγωνίστήν εϊς δλην τήν Εύ- 
ρώπην. Άλλ’ ό φόβος ούτος ειλικρινής ών, ήν λίαν παράλογος, 

διότι τοσοΰτον ό Τάσσος ύπήρχεν άνώτερος τοΰ Καμοένου, δσον 
δ Πορτογάλλος ούτος ήν άνώτερος τών συμπατριωτών αύτοΰ.

Διά νά άποπληρώση δέ τδ πεπρωμένον, έξ ού δ πατήρ έφρόν— 
τισε νά άπαλλάξη αύτόν, ήλθεν ύπδ τήν προστασίαν τοΰ Δουκ'ος.

(1). Son aieule etaitaune Cornano.
(2) Patavium, ή και Παταύϊον παρ’ ελλησι καλουμένη, έπί— 

σημος πόλις τής άνω’Ιταλίας, κτισθεϊσα ύπδ. τοΰ έκ Τροίας Άν— 
τίνωρος,. Νΰν καλείται Πάδουα.. 

τής Φερράρας (Ferrare) (1), νομίσας δτι, συνοικών καί συντρώ- 
γων παρά τινι ήγεμόνι καί στιχουργών ύπέρ αύτοΰ, είχε βεβαίαν 
τήν άποκατάστασιν. Είκοσιεπταετής δ5 ών ήκολούθησε τδν Καρ
δινάλιον d’ Este εις τήν αύλήν τής Γαλλίας, δπου ύπεδέχθη 
αύτόν, κατά τούς ’Ιταλούς ιστορικούς, Κάρολος δ Θ', και άπέ- 
νειμεν αύτω τάς άνηκούσας εις τήν μεγαλοφυΐαν του ενδείξεις· 
"Επειτα δ’έπανήλθεν εϊς τήν Φερράραν πλήρης τιμών καί ά- 

γαθών. Άλ
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Ασματά
’·’« τοΰ ποιήματος του ειχον ήδη δημοσιευθή ύπό τδ δνομα

Ο ΤΑΣΣΟΣ.

(1) Έκ τού άρχαίου. λατινικού Forium alieni- ΌΔούξ ούτος 
«νήκεν εις άρχαίαν καί ένδοξον οικογένειαν τής ’Ιταλίας· έβα- 
οίλευσεν έπί πολλών πόλεων, άποκτήσας μεγάλην ύπόληψιν διά 
τήν πρδς τούς σοφούς καί τεχνίτας προστασίαν αύτοΰ-

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ Γ’. Τεύχος ΛΑ'.)

Godefroy (1), δτε έξέδωκεν αύτδ πλήρες, δρθότερον τίτλον φέ- 
ρον ή Έλευθερωθεΐσα Ιερουσαλήμ. Τά δέ πρώτα αύτοΰ άσματα 
μεταφρασθέντα εις τήν Λατινικήν, Γαλλικήν, ’Ισπανικήν, Αρα
βικήν καί εϊς άλλας διαλέκτους δλιγώτερον γνωστάς, ειχον ήδη 
διασπαρή καθ’ δλην τήν Εύρώπην, άντηχοΰσαν έκ τοΰ ονόματος 
τοΰ συγγραφέως καί άναμένουσαν αύτά λίαν άνυπομόνως.

Ή περί τά ποιήματα τοΰ Τάσσου προθυμία τών άνθρώπων ήν

τοσοΰτον με
γίστη, ώστε 
δένάφινονείς 
τδν ποιητήν, 
ούδέ τδν έ- 
λ ά χ ι σ τ ο ν 
χρόνον, ϊνα 
διορθώση αύ
τά ή νά έχη 
τδ δλον διότι 
αί παρακλή
σεις τών φί
λων, αί προ- 
σταγαΐ τών 
προστατών- 
αύτοΰ, άφή-' 
ρουν άπ’ αύ
τοΰ καί τάς- 
μετά τάχους 
κεχαραγμέ- 
νας άντιγρα- 
φάς· δτε δέ 
δλόκληρον έ
φάνη τδ ποί
ημα,δ ένθου- 
σιασμδς τών· 
άν θρώπων 
ηΰξησε καθ 
ύπερβολήν. 

Μία δέ μό
νη Ακαδη
μία, ή τής 
Κ ρο ύ σ κ ας, 
δέν παρεδέ- 
χθη τήν γε
νικήν ταύτην 
χειροκρότη - 
σιν.

Τδ ποίη
μα δ3 αύτοΰ 
έξεδόθη οκ- 
τάκις έν δι- 
αστήματι 
πέντε έτών. 
Έπειδή δέ έ- 
θεωρεΐτο ά

νώτερος τοΰ τε 'Ομήρου καί Βιργιλίοί», δ-θρίαμβος αυτού υπήρ
ξε» ώς ούδέποτε πληρέστατος. Άλλ’ έπλήρωσεν άκριβα τας επι
τυχίας αύτοΰ ταύτας, λέγων καί αύτδς επομένως τ'ο τής άρχαι-

(1) Μεταξύ πολλών, οϊτινες φέρουσι τδ δνομα τοΰτο, εΐνε καί 5 
Δούξ τής Αορραίνης, πρώτος βασιλεύς Χριστιανός τής Ιερουσαλήμ.

26.
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ότητρς έζησα ίκανώς ευτυχής και ένδοξος· διότι δ επίλοιπος 
αύτίΰ βιος δέν εινε ά’λλο τι παρά σειρά συμφορών δεινότατων. Πε- 
ριληφθείς δηλαδή οκταετής έ'τι ών έν τή εξορία τοΰ πατρδς 
αύτοΰ καί μάλιστα έν τη θανατική άποφάσει, ά’πατρις, άπορος, 
άνευ οικογένειας, καταδιωκόμενος ύπδ τών έχθρών τής μεγα- 
λοφυιας αύτοΰ, έλεεινολογούμενος μέν, άλλ’ δλιγωρούμενος ύπδ 
τών ύπ’ αύτοΰ φίλων καλούμενων, ύπέστη τήν έξορίαν, τάς φύ
λακας, τήν έσχάτην ένδειαν καί τήν πείναν αύτήν. ’Επειδή δ'είς 
τοσαύτας συμφοράς προσετίθετο καί ή έκ τής συκοφαντίας άνυπό- 
φορος δυστυχία, προσβάλλουσα αύτδν καί καταδυναστεύουσα, ήναγ- 
κάσθη νά φύγηέκτής Φερράρας, δπου ό προστάτης αύτοΰ, δ τοσοΰ
τον ύπ’αύτοΰ δοξασθείς (1), τδν είχε ρίψει εις τάς φυλακάς. Ούτω 
λοιπόν καταδιωκόμενος καθ’ έκάστην ύπδ τοΰ φόβου, μήπως, κρα
τηθείς, παραδοθή εις έκεϊνον, δν δέν ήδύνατο πλέον νά νομίζη 
άλλον παρά ώς τύραννον αύτοΰ, μή έχων δέ ποΰ νά καταφύγη ώς 
εις άσυλον παρά είς τδ Σύρρεντον, δπου περιέμενεν αύτδν άπό- 
φασις θανάτου, περιεπλανήθη εις σκολιάς δδούς καί έφθασεν εις 
τήν Βήλητραν (Vele'try), δπου μεταλλάξας τά ίμάτια αύτοΰ μετά 
ποιμένων έφθασεν έπί τέλους είς τήν Καιήτην (2) (Gaete) κατα
βεβλημένος καί άπηυδηκώς· μή δυνάμενος δε πλέον νά προ- 
χωρήση μακρύτερα, έπιβιβάζεται, άποφεύγει τήν Νεάπολιν καί 
φθάνει εις τδ Σύρρεντον πεζός, κεκαλυμμένος άπδ ράκη τής έσχά- 
της ένδείας. Ένταΰθα κατέφυγε πλησίον άδελφής τίνος, ήν έϊ- 
χεν είσέτι, παρασχούσης αύτω, ώς φαίνεται, άσυλον καί παρηγο
ριάν έμένε δ’ ένταΰθα κεκρυμμένος έπί τινα χρόνον, δοκιμάζων 
ήδη κατά πρώτον έν εύτελεϊ άσύλω τοιαύτην άνάπαυσιν, οϊαν 
ούδέποτε έδοκίμασε, παρά τοϊς Μεγάλοις ών. Έν ω διέμενεν 
ήσυχα καί σκοπόν είχε νά μή άπέλθη έκεΐθεν, αίφνης έπιστολή 
τις τής Αεονόρας d'Est ληφθεϊσα προσπαθεί νά άποσπάση αύ
τδν έκ τής ήδυπαθείας τής καταφυγής αύτοΰ ταύτης. Ό Τάσσος 
συγκατετέθη. (S').

'Ο Άλφόνσος ύπεδέχθη τότε αύτδν μεθ’ ύποκριτικής χαράς 
καί άγαθότητος, ήτις δέν έβράδυνε νά έξελεγχθή ώς τοιαύτη. 
Διότι άφ’ ού ή ζηλοτυπία τών κολάκων αύτοΰ έξεμάνη κατά 
τοΰ Τάσσου, ούτινος ή μελαγχολία έθεωρεϊτο ύπ’ αύτών παρα

φροσύνη, πλαττόντων και φανταζομένων πράξεις αύτοΰ, άς διη
γούντο δπως βεβαιώσωσι τήν συκοφαντίαν, ό Άλφόνσος πιστεύ- 
σας εις τούς μοχθηρούς τών κολάκων αύτοΰ λόγους έθεώρει καί 
αύτδς παράφρονα άνθρωπον, δστις είχεν έχλέξει αύτδν ώς 
συμμέτοχον τής άθανασίας αύτοΰ. Ό προσβλητικός ούτος τρόπος

(1) Ό πρ’ος τήν άδελφήν τοΰ Δουκδς έρως τοΰ Τάσσου ύπήρ- 
ξεν ή πρόφασις τής βίας ταύτης· θέλομεν δ’ ίδεϊ μετό[ ταΰτα άν 
αύτη ήν βάσιμος.

(2) Πόλις καί άκρωτήριον τής ’Ιταλίας έπί τών συνόρων τοΰ 
Λατίου καί τής Καμπανίας, ήν λέγουσιν δτι έκάλεσεν ούτως ό 
Αινείας άπδ τοΰ ονόματος τής τροφού αύτοΰ Καιήτης.

(3) Ή έπιστολή αύτη τής άδελφήςτοΰ Δουκδς άποδεικνύει ίσως 
δτι δέν ήτο ή κυρία αιτία τής καταδιώξεως ό πρδς τήν ήγεμονίδα 
ταύτην έρως τοΰ Τάσσου· διότι πώς αύτη ήθελε τολμήσει νά πα- 
ρακινήση τδν Τάσσον ΐνα έπανέλθη είς τήν αύλήν τοΰ άδελφοΰ αύ- 
•τής; ’Απεναντίας διά τήν δόξαν αύτής καί τήν άσφάλειαν τοΰ έρα- 
.στοΰ αύτής δέν κατ,έβαλε πάσαν προσπάθειαν, ΐνα άπομακρύνη αύτόν; 

ήρκει βεβαίως διά νά καταταράξη τδ λογικόν τοΰ Τάσσου. "Οθεν 
μή δυνάμενος πλέον νά ύποφέρη τήν άτιμίαν ταύτην, δι’ ής έκά- 
λυπτον αύτόν, άνεχώρησε καί αυθις έκ τής Φεράρρας. Εύτυχής 
δέ ήθελε λογισθή, άν είχε τήν έπιμονήν νά μή έπιστρέψη πλέον 
μηδέποτε εις αύτήν !

Περιπλανώμενος λοιπόν είς διαφόρους πόλεις τής ’Ιταλίας, 
συνήντα πανταχοΰ τήν περί τής παραφροσύνης αύτοΰ φήμην, έπι- 
μελώς διασπαρεΐσαν ύπδ τής έπαράτου μοχθηρίας» Καί οί μέν κά

τοικοι τών πόλεων ύπεδέχοντο αύτδν μετά συγκινήσεως καί οί
κτου, αύτδς δέ πολλάκις κατηράτο τήν δόξαν αύτοΰ.

Τέλος πάντων ή δυστυχία του έπανέφερεν αύτδν είς τήν 
Φερράραν, δπου ό Δούξ μή φανταζόμενος άλλα τινά μέσα πρδς 
δικαιολόγησιν τών προτέρων αύτοΰ καταδιώξεων παρά νέαν κα- 
ταδίωξιν έφυλάκισεν αύτδν καί δεύτερον. 'Η άπελπισία ήλλοίωσε 
τδν ρωμαλέο·/ τοΰ Τάσσου διοργανισμδν καί έρριψεν αύτδν είς 
πολυχρονίους νόσους, άφαιρούσας άπ’αύτοΰ ένίοτε καί τήν χρήσιν 
τοΰ λογικού. Ούτω δή ό θρίαμβος, ούτως είπεΐν, τών κατηγο- 
ρούντων αύτδν ώς παράφρονα ύπήρξε πληρέστατος.

Ποια ήδη καρδία δέν καταθλίβεται όρώσα τοσαΰτα δυστυχή
ματα μετά τοσαύτης δόξης! Κατησχυμμένος, άπηλπισμένος, 
βορά πολυειδών καί σφοδροτάτων θλίψεων, έγραψε πανταχοΰ, 
δπως τύχη τής έλευθερίας αύτοΰ. Έγραψε πρδς τδν Πάπαν, πρδς 
τδν Δούκα καί τήν Δούκισσαν τής Μανδούας, πρδς τούς Δούκας 
τοΰ Όρβίνου καί Σαβοΐας, πρδς άλλας πολλάς δυνάμεις. Τδ είς 
τδ Βέργομον (Bergame(l)) μάλιστα πεμφθέν ύπόμνημα αύτοΰ, έν 
πλήρει συνεδριάσει άναγνωσθέν, τοσοΰτον συνεκίνησε τάς καρδίας 
δλων τών άκροατών, ώστε πάντων οί οφθαλμοί έχυσαν δάκρυα. 
Έ/εθαρρύνθη μάλιστα νά άναφέρη τά παράπονα αύτοΰ καί πρδς 
αύτδν τδν Αύτοκράτορα. Ροδόλφον, ώς πρδς άρχοντα καί άνώ- 
τατον κριτήν τοΰ κατ’ αύτοΰ διωγμού, άλλ’ ούδέν κατώρθωσεν. 
"Ο,τι λοιπόν δέν ήδυνήθη νά έπιτύχη διά τοσούτων παρακλήσεων, 
τήν έπί τοσοΰτο δηλονότι ποθουμένην αύτοΰ έλευθερίαν, ής ή 
άπώλεια έφαίνετο κατηγοροΰσα τήν ’Ιταλίαν ολόκληρον, τοΰτο 
κατώρθωσεν ή τύχη ή μάλλον ή ιδιοτροπία τοΰ Άλφόνσου (2).

Άλλά καί αύτή ή ποιητική αύτοΰ δόξα φαντασιώδης παρη
γοριά πραγματικών δυστυχιών προσεβλήθη πανταχόθε·/· διότι τδ 
πλήθος τών έχθρών ήλάττωσεν έπί τινα χρόνον τήν ύπόληψιν αύ
τοΰ, θεωρηθέντος ώς άσήμου σχεδόν ποιητοΰ. Άλλ’ έπί τέλους 
μετά εϊκοσιν έτη, άπαυδήσαντος τοΰ φθόνου, κατενίκησε τά πάντα 
ή άξια αύτοΰ καί, δτε ήδη τδ πνεύμα του άπαυδήσαν έκ τών 
πολλών πολυχρονίων δυστυχιών είχε καταντήσει δλως άναίσθη- 
τον, προσέφερον αύτω τιμάς καί πλούτους.

Μετά ταΰτα προσεκλήθη είς τήν Ρώμην ύπδ τοΰ Πάπα Κλή- 
μεντος VII, άποφασίσαντος μετά τοΰ συλλόγου τών Καρδιναλίων 
νά άπονείμη αύτω τήν δάφνην καί τάς τιμάς τοΰ θριάμβου. Ή 
τελετή αύτη ήν τότε έν ’Ιταλία σπουδαιοτάτη καί έντιμοτάτη.

Δύο λοιπόν Καρδινάλιοι καί πλεϊστοι Ίεράρχαι μετά καί άλ-

(1) Bergomunr Πόλις τής άνω ’Ιταλίας πέραν τοΰ Πάδου, κτι- 
σθεϊσα ύπδ τών Γάλλων, δτε ούτοι είσέβαλον είς τήν ’Ιταλίαν.

(2) Έώρταζον τότε είς τήν Φερράραν τδν γάμον τοΰ Καίσαρος 
d’ Este· "Οτε δ Δούξ τής Μαντούας ώφεληθείς έκ τής περιστά- 
σεως ταύτης έζήτησε τήν έλευθερίαν τοΰ Τάσσου καί έλαβεν αύτήν. 

λων πολλών πάσης τάξεως, ύποδεξάμενοι τδν Τάσσον είς άπό- 
στασ'.ν μιλίου έκ τής Ρώμης, ώδήγησαν αύτδν πρδς τδν Πάπαν 
παρ’ ού ήκουσε ταΰτα: ’Επιθυμώ νά τιμήσητε τον έκ δάφνης 

στέφανον, δστις έτίμησε μέχρι σήμερον πάντας τοίς φέρον
τας αϊτόν. Τότε οί δύο Καρδινάλιοι, Άλδοβραδϊνοι, ανεψιοί τοΰ 
Πάπα, άγαπώντες καί θαυμάζοντες τόν Τάσσον, άνέλαβον τήν 
περί τής πομπής τής στέψεως φροντίδα.

Άλλ’ ένω πάσαι αί προπαρασκευαΐ έγίνοντο έπί τοΰ Καπιτω
λίου, δπου έμελλε νά έκτελεσθή ή στέψις τοΰ ποιητοΰ, ό Τάσσος 
έπεσεν άσθενήσας βαρέως καί, ώς ή τύχη είχεν έπιθυμήσει νά 
άπατήση αύτδν καί κατά τήν τελευταία·/ ταύτην στιγμήν, άπέ- 
θανε τήν παραμονήν τής πομπής είς ήλικίαν έτών πεντήκοντα 
καί ένός.

Ό Τάσσος κατά τούς βιογράφους αύτοΰ είχε θέλγητρα πολλά, 
χαρακτήρα γλυκύν, πρόσωπον χαρίεν, πλείστας χάριτας εϊς τήν 
συνομιλίαν αύτοΰ καί πολύ μεγαλεΐ ον έν τη ψυχή. Πρδς δέ τού- 
τοις είχε καί άλλο προτέρημα, δπερ άλλοι μέν δέν άποδίδουσιν 
εϊς τούς ποιητάς, ήμεϊς δέ άπεναντίας άπηντήσαμεν πάντοτε είς 
τούς κεκτημένους μεγάλα προτερήματα, δηλονότι άνδρίαν πα
ράδοξον.

Ή ήγεμονίς d’ Este, ής, ώς λέγουσι, τοσοΰτον άφρόνως έρω- 
ΐόληπτος κατέστη (1), δέν έβλεπε τδν έρωτα αύτοΰ μετ’ άδιαφο- 
ρίας. 'Ο Τάσσος ένεπιστεύθη άνοήτως τδ μυστικόν αύτοΰ εϊς τινα 
φίλον, δστις έπρόδωκεν αύτόν ό ποιητής έζήτησε τότε λόγον τής 
άδικίας ταύτης· ό δέ άτιμος αύτοΰ άντίπαλος, λίαν άνανδρος ών, 
ένωθεΐς μετά τριών αύτοΰ άδελφών, έπίσης άχρείων, ώρμησε με
τ’ αύτών κατά τοΰ ποιητοΰ, δστις μετά μεγάλης γενναιότητας 
ύποστάς τήν άνισον ταύτην μάχην, έπλήγωσε δύο έκ τών αντι
πάλων αύτοΰ καί ούτως έδωκε καιρόν είς τούς πρδς βοήθειαν 
αύτοΰ έρχομένους. Αύτη είνε ή απαίσιος διένεξις, ή προκαλέ- 
σασα δλα τά δεινά τοΰ Τάσσου, δοΰσα εις τδν Δούκα νά έννοήση 
έρωτα, ύφ’ ού ήν αδύνατον νά μή θεωρή εαυτόν προσβεβλημένον.

Ό Συγγραφεύς τών Παρατηρήσεων έπι τής ’Ιταλίας ά·>α- 
φέρει ιδιαίτερόν τι συμβεβηκός, δπερ άποδεικνύει δτι ένίοτε ανα
μιγνύονται μετά τής θλίψεως, τής δηλητηριαζούσης τήν ζωήν τών 
ένδοξων άνδρών, ζωηραί τινες καί απρόοπτοι παρηγορίαι.

Κατά τούς χρόνους δηλονότι τοΰ Τάσσου τά περί τήν Γαΰγέτ- 
την (Gayette) δρη ήσαν αί φωλεαί πολυπληθών ληστών έκ λει- 
ποτακτών σχηματισθεισαι. Οί λησταί ούτοι έπί μακρδν χρόνον κατά 
τδν ιτ'. αιώνα άπήτουν φιλονεικοΰντες τδ βασίλειο·/ τής Νεαπό- 
λεως- έζων δέ έκ λεηλασίας καί συνεκρότουν ,εϊδός τι Δημοκρα
τίας, δλίγον άνησύχου, ήν μάλιστα, λέγουσιν, ήνείχοντο βλέπον- 
τες οί άντιβασιλεις τής ’Ισπανίας. Έν δσω λοιπόν ούτοι κατεΐχον 
τήν θέσιν ταύτην, οί δδοιπόροι μόνον μετά συνοδίας εύόπλου καί 
πολυαρίθμου ήδύναντο νά ριψοκινδυνεύσωσιν έκεΐθεν διαβαίνοντες.. 
Μία έκ τών συνοδιών, μεθ’ ής ήν καί ό Τάσσος, διαβαίνουσα έκεΐ
θεν προσεβλήθη ύπ’ αύτών. Εις δέ έκ τών κακούργων τούτων ά-

(1) Έν τούτοις πρέπει νά παραδεχθώμεν δτι ήκούσθησαν κατά 
καιρούς φήμαι, αΐτινες παρόργισαν τδν Δοΰκα καί έγένοντο ή κυ
ρία αίτια τής καταδιώξεως τοΰ Τάσσου. 

κούσας έπί τοΰ πεδίου τής μάχης τδ δνομα τοΰ συγγραφέως τής 
’Ιερουσαλήμ, έρριψε χαμαί τά δπλα αύτοΰ καί τρέξας συνέλαβε 
τδν Τάσσον καί ώδήγησεν αύτδν εις τδν άρχηγδν τοΰ πλήθους· έ- 
κεΐνος δέ ύποδεχθείς αύτδν μετά σεβασμού καί άξιοπρεπείας ά- 
πέδωκε τά πράγματα αύτοΰ μετά προσθήκης δώρου τινός, καί προ- 
πορευόμενος φρουράς ώδήγησε τδν ποιητήν έκτος παντός κιν
δύνου. Ούτω λοιπόν άνθρωποι χυδαίοι έφάνησαν δικαιότεροι έκ- 
τιμηταί τής άξίας τοΰ Τάσσου, παρ’ δσον αιών, καυχώμενος δτι 
είνε φωτισμένος· τδν δέ φόρον τοΰ σεβασμοΰ καί τοΰ θαυμασμοΰ 
δν ήρνήθησαν είς αύτδν πολλοί τών συγχρόνων, αύτδς έλαβε 
παρά πληθύος κακούργων.

Άλλ'οί μεταγενέστεροι ύπερασπίσθησαν κάλλιστα τδν ποιητήν, 
διότι δ χρόνος, δ ύποσκάπτων τήν ύπόληψιν τοσούτων έργων, έξη- 
σφάλισε τήν τοΰ Τάσσου. Ή Έλευθερωθεϊσα 'Ιερουσαλήμ ψάλ
λεται σήμερον (1) είς πολλά μέρη τής ’Ιταλίας, ώς τδ πάλαι είς 
τήν Ελλάδα τά ποιήματα τοΰ 'Ομήρου, ούσα τδ ώραιότερον μνη- 
μεΐον τής έπικής ποιήσεως μετά τήν Ίλιάδα καί Αίνειάδα.

Τήν μεγάλην ταύτην ύπόθεσιν τής Έλευθερωθείσης 'Ιερουσα
λήμ διεπραγματεύθη άξίως, ένθέτων έν αύτή τοσοΰτο συμφέρον 
δσον και μεγαλέΐον. Τδ ποίημα διεξάγεται δλον σχεδόν καλώς καί 
έντέχνως συνδεδεμένον έπιφέρει τά συμβάντα έπιδεξίως, διανέ
μει σοφώς τά φώτα καί τας σκιάς· μεταφέρει τδν αναγνώστην έκ 
τών φόβων τοΰ πολέμου είς τάς τέρψεις τοΰ έρωτος καί είς τήν 
παράστασίν τών ήδυπαθειών έπανάγει αύτδν πάλιν εϊς τάς μά- 
χας· έρεθίζει βαθμηδόν τήν εύαισθησίαν καί ο'ύτω άπδ βιβλίου είς 
βιβλίον φαίνεται ύψηλότερος εαυτού. Τδ ύφος αύτοΰ είνε σχεδόν 
πανταχοΰ λαμπρόν καί γλαφυρόν. 'Οσάκις δέ ή ύπόθεσις απαιτεί 
μεγαλείο·/, βλέπει τις μετ’ έκπλήξεως πώς ή άπαλότης τής ’Ιτα
λικής γλώσσης, νέον χαρακτήρα λαμβάνουσα έκ τών χειρών αύ
τοΰ μεταβάλλεται είς μεγαλειότητα καί δύναμιν. Φαίνεται μά
λιστα δτι έναγωνίζεται πρδς τδν "Ομηρον (2), ούτινος ήκολούθησε 
τάϊχνη ώς πρδς τήν τέχνην τοΰ συναρμόζειν τά χρώματα καί 
διανέμει·/ πρός τε τάς άρετάς καί τάς κακίας τούς προσήκοντας 
χαρακτήρας, δι’ ών μάλιστα αύται διακρίνονται. Ποΰ δυνάμεθα 
νά εΰρωμεν χαρακτήρας ποικιλωτέρους, ισχυρότερο·/ συγκεκρα- 
τημένους παρά εις τήν έλευθερωθεϊσα·/ Ιερουσαλήμ ;

Το αριστούργημα δμως τοΰτο έχει έλαττώματα- ό άναγνώ- 
στης ύποφέρει δυσφόρως γοητεύματα, άτινα φαίνονται δτι άνήκου- 
σιν εϊς τήν μαγευτικήν δύναμιν τών Νηρηίδων (3)· άνάμιγμα ί-

(1) . Κατ’ άρχάς δηλαδή τοΰ παρόντος αίώνος, οτε συνεγράφη 
καί τδ παρόν. Σ. Μ.

(2) . ' Ο Βολταϊρος, έξ ού ήρανίσθημεν ταΰτα, λέγει δτι ύπερ- 
βαίνει τδν "Ομηρον. Άλλ’ ήικεϊς τολμώμεν νά μή συμμεριζώ- 
μεθα τήν γνώμην αύτοΰ. Ούδείς είσέτι έξισώθη προς τον Ο
μηρον ώς πρ’ος τάς παραστάσεις καί τούς χαρακτήρας, δι’ ο πι
στεύομε·/ άδύνατον δτι ύπερέβη αύτόν.

(3) . Αί Νηρηίδες ήσαν δαιμόνια έν γυναικείω σχήματι φαινό
μενα· ήσαν δέ κατά τδν άριθμδν πεντήκοντα· τά δέ ονόματα αύ
τών διαφόρως άναφέρονται παρ’ Όμήρ. Ήσιοδ. κλ. Παριστάνοντο 
δέ συνήθως ώς κόραι ίλαραί καί πλήρεις θελγήτρων. Αί ώραιότε- 
ραι έξ αυτών ήσαν ή Αμφιτρίτη, -fU'/ή τοΰ Ποσειδώνος, καί ή ,Θέ- 
τις, μήτηρ τοΰ Άχιλλέως. Σ. Μ.
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δεών εθνικών τε και χριστιανικών- λογοπαίγνια καί τινας παιδα
ριώδεις ιδέας, τάς όποιας, ώς φαίνεται, άπήτει ό τότε αιών. Άλλ’ 
αί έλαφραί αυται κηλίδες εξαφανίζονται ένώπιον της λαμπρότη- 
τος. δι’ ής λάμπει τδ θαυμαστόν τούτο τοΰ πνεύματος προϊόν, 
δπερ ίσως έσεται άσύγκριτον. 'Ο Άμίντας (ΑιηϊιιΙβ)αύτού ύπήρ- 
ξεν εις τήν ’Ιταλίαν τδ υπόδειγμα της ποιμενικής ποιήσεως- 
διότι έχων πνεύμα επιδεκτικόν τών πάντων ένησχολήθη είς όλα 
σχεδόν τά είδη της ποιήσεως. Άλλα τά έργα ταΰτα, άτινα ή- 
δύναντο νά δοξάσωσιν άλλον τινά ποιητήν, δέν πρέπει νά λαμ- 
βάνωνται ύπ’ όψιν, προκειμένου περί του συγγραφέως της Έλευ- 
θερωθείσης ‘Ιερουσαλήμ.

ΠΡΟΦΓ ΑΑΚΤΙΚΑΙ 
κατά τής Ασιατικής χολέρας όοηγίαι.

Έκ τών μέχρι τοΰδε παρατηρήσεων καί πειραμάτων διαφόρων 
επισήμων ιατρών έβεβαιώθη ά) δτι τδ ειδικόν τής χολέρας αί
τιον εΐνε στοιχειό-; τι αγνώστου φύσεως καί δηλητήριου, καλού
μενου χολερικόν μίασμα, β) "Οτι το χολερικόν μίασμα αναπτυσ
σόμενου αυτομάτως έν τάΐς Άνατολικαϊς Ίνδίαις, ένυπάρχει εις 
τάς'ύλας τών αφοδεύσεων (κόπρανα) τών χολεριώντων. Επομέ
νως έξ αύτών μόνον καί έκ τών ύπ’ αύτών μεμολυσμένων δ.α- 
φόρων πραγμάτων καί ’όχι έκ τών ιδίων χολεριώντων άπ’ ευ
θείας μεταδίδεται τδ μίασμα. Άλλά διά νά μεταδοθή έκ τών 
υλών τούτων τδ χολερικόν μίασμα, άνάγκη ν’ άρχίση πρότερον ή 
σηψις αύτών νά παρέλθωσι δηλ. 24 τούλάχιστον ωραι μετά την 
άφόδευσιν. γ'.) 'Ότι ή έκ τών ύλών τούτων μετάδοσις τοΰ μιά
σματος καί τής χολέρας γίνεται διά τοΰ μολυσμοΰ τοΰ πέριξ αύ
τών ατμοσφαιρικού άέρος ή μάλιστα άπ’ εύθείας έξ αύτών, ύπδ τών 
δυσωδών αύτών αναθυμιάσεων καί συχνότερον διά της άναμίξεως 
τών αναθυμιάσεων τούτων μετά τών ποσίμων ύδάτων. Άλλά διά 
νά συμβή ή μετάδοσις αύτη, άνάγκη προσέτι ή έπί τών ύγιών 
ατόμων έπιδρασις τών ειρημένω; αναθυμιάσεων νά ΰπάρξη έπί 
ώρας τινάς συνεχής καί διαρκής, δ'.) ’Ότι τδ χολερικόν μία
σμα δέν εΐνε κατ’ εύτυχίαν τόσον έλαφρόν καί πτητικόν, όσον τά 
λοιπά μιάσματα. 'Επομένως δέν δύναται νά μένη έπί πολύν χρό
νον μήτε νά έξαπλωθή είς μεγάλας διαστάσεις είς τήν ατμό
σφαιραν καί διά τούτο δέν μεταδίδεται άπδ τόπων είς τόπους ή 
χολέρα διά τών ανέμων, άλλά διά τής μεταβάσεως προσβεβλη
μένων μόνον ύπ’ αύτής άνθρώπων είς ύγιεϊς τόπους, είς τούς ό
ποιους όμως κ,αί ένδς μόνου άνθρώπου άπλή χολερική διάρροια 
αρκεί δυστυχώς νά γίνη νέα εστία έπιδημικής χολέρας. έ)Ότι 
τδ χολερικόν μίασμα, διά νά έπενεργήση έπιτυχώς καί νά άνα- 
πτυχθή άτομικώς ή έπιδημικώς ή χολέρα, έχει μεγίστην ανάγ
κην τής συνδρομής βοηθών τινών, άνευ τών όποιων δέν δύναται 
νά λάβη μεγάλην ϊσχυν καί έκτασιν άλλά μένει περιωρισμένη 
καί δλως αδύνατος- οί δέ βοηθοί ουτοι καλούνται βοηθητικά τής 
χολέρας αίτια- ταΰτα δέ, συγκεφαλαιούμενα έν περιλήψει, είσίν 
ή υγρασία, αί άκαθαρσίαι, ή ψύξις έν γένει, αί παντός είδους 

καταχρήσεις, τά θλιβερά ψυχικά πάθη καί ή μεγάλη τοΰ σώ
ματος άτονία.

Έκ τών άνωτέρω τούτων έπιστημονικών άρχών έξάγονται οί 
έξής κατά τής χολέρας προφυλακτικοί κανόνες, τούς όποιους όσοι 

τηρήσωσιν εύλαβώς, άς ώσι βέβαιοι, δτι δέν θά πάθωσιν ύπ’ αύ
τής. Διά δέ τδ εύληπτου αύτών έκθέτω αύτούς έν εϊδει άφο— 
ρισμών είς τάς έπομένας δύο τάξεις.

Άμα λοιπόν εις τινα χώραν ή πόλιν ένσκύψη ή χολέρα, οί 
μέν δειλοί καί οί έξ άλλων νοσημάτων λίαν έξησθενημένοι αύ
τής κάτοικοι οφείλουσιν άμέσως ν’ άπέλθωσιν είς τά πέριξ ώρας 
τινάς μεμακρυσμένα ορεινά καί ύγιή χωρία- οί δέ έμμείναντες 

χρεωστοΰσι ν’ άποφεύγωσι διαρκώς τά έξής.
1) Τήν συσσώρευσιν καί συνοίκησιν πολλών άτόμων καί μά

λιστα άσθενών έντδς στενών οικιών καί δωματίων.
2) Τάς ύγράς, χαμηλάς καί μή καλώς άεριζομένας κατοι

κίας.
3) Τήν ψύξιν έν γένει τοΰ σώματος και μάλιστα τής κοιλίας 

καί τών ποδών καί ιδίως κατά τήν νύκτα καί τήν πρωίαν.
4) Τήν κακήν ποιότητα τοΰ άρτου, όλων τών εδωδίμων και 

τών ποτών.
5) Τήν πολυφαγίαν καί πολυποσίαν καί μάλιστα τήν κραιπάλην.
6) Τούς αλμυρούς, ταριχευτούς και μή προσφάτους ιχθύς καί 

τά δύσπεπτα θαλασσινά, οίον τά οστρακόδερμα έν γένει- καί τά 
μαλάκια, ώς τά ©στρείδια, μήδια, άστακούς, σηπίας, πολύποδας 
καί τά τοιαΰτα.

7) Τά ταριχευτά, παχέα μή πρόσφατα καί παλαιά κρέατα.
8) Τά φυσώδη φαγητά- οίον τά όσπρια έν γένει καί τά λαχα

νικά- ώς κοάμούς, έρεδίνθους, φασιόλους, πράσα, λάχανα, χόρτα, 
κολοκύνθους, πέπονας, σικύους κ,τ.τ.

9) Τούς γλυκείς έν γένει, όξεινούς καί άώρους καρπούς- οίον 
σταφυλάς, πορτογάλια, λεμόνια, δαμάσκηνα, σύκα, μήλα, κερά
σια, βύσσινα κ.τ.τ.

10) Τά εύκοίλια έν γένει φορητά καί ποτά- οΐον τά γλυκέα, 
τά δξεινά, τά ψυχρά, τδ μέλι, τά ζαχαρωτά καί ζυμαρικά, τάς 
λεμονάδας κ.τ.τ.

11) Τά καθάρσια καί τά έμετικά, ώς άμέσως προκαλοΰντα τήν 
χολέραν.

12) Τά θλιβερά ψυχικά πάθη, οίον τάς λύπας, τήν στενοχώ
ριαν, τήν μελαγχολίαν, τδν θυμόν καί μάλιστα τδν φόβον καί τήν 
απελπισίαν, τών όποιων τά δύο τελευταία μάλιστα άμέσως προ- 
καλοΰσι τήν χολέραν.

13) Τούς σωματικούς καί νοερούς ύπερβολικούς κόπους, τάς 
αγρυπνίας, τάς περί τά αφροδίσια καταχρήσεις καί τάς αφαιμά
ξεις, ώς έξασθενοΰντα τδ σώμα.

14) Τάς δυσώδεις αναθυμιάσεις τών άναγκαίων, τών άμαρών 
(οχετών), των χολερικών αφοδεύσεων καί παντός βορόορώδους 
τόπου.

15) Τάς πρωϊνάς, έσπερινάς καί νυκτερινάς γήινους καί άτ- 
μοσφαιρικάς αναθυμιάσεις, καί

16) Τήν έπί πολλήν ώραν διατήρησιν τών άφοδεύσεων τών 
χολεριώντων έντδς τοΰ δωματίου αύτών.

Συνάμα δέ χρεωστοΰσιν ουτοι νά κάμνωσι τά έπόμενα.
1) Νά άραιωθώσιν, όσον οίον τε περισσότερον, νά τηρώσιν ά- 

κραν καθαριότητα, νάκατοικώσιν εις ύψηλά καί ευάερα οικήματα 
καί νά προσπαθώσι νά ώσιν, όσον τδ δυνατόν, πάντοτε εύθυμότεροι.

2) Νά φορώσι νυχθημερόν μάλλινους περικνημίδας (κάλτσας) 
καί έριοΰχον περί τήν κοιλίαν κατά σάρκα πλατείαν ζώνην (έκ 

φλανέλλας).
3) Νά τρώγωσιν δλιγώτερον ποσδν τοΰ συνήθους καί τούτο εις 

τρέϊς ή τέσσαρας φοράς τήν ήμέραν, όπως γίνηται εύκολώτερον 
ή χώνευσις- ή δέ συνήθης τροφή έ'στω κρέας καλόν βραστόν, 
σπανίως οπτόν (ψητόν) καί ζωμί έξ δρίζης καί άνευ πάντοτε 

λίπους.
4) Νά πίνωσιν έπίσης όλιγώτερα ποτά τοΰ συνήθους- τδ δέ 

ύδωρ νά ήνε μεμιγμένον μετ’ ολίγου καλού καί παλαιού μαύρου 
(καί όχι λευκού) οίνου ή μετ’ ολίγης ρακής. 'Όσοι δέ άδυνα- 
τοΰσι νά κάμνωσι χρήσιν καί τοΰ ολίγου οίνου καί τής ρακής, 
άς πίνωσι μάλλον άντί καθαρού ύδατος αφέψημα κριθής (κριθα- 
ρόνερον) καί έκ διαλειμμάτων πολλάκις τοΰ νυχθημέρου έγχυμα 
θέας (τσάι), κοφφέας (καφφές), ήδοόσμου (μέντας), μελισσοχόρ- 
του καί έλελισφάκου μετ’ όλίγου πάντοτε σακχάρου.

5) Νά μεταχειρίζωνται ώς οπώρας μόνον άπια (αχλάδια) 

και κυδώνια καί ταΰτα έψημένα.
6) Νά είσέρχωνται είς τάς κατοικίας αύτών κατά τήν δύσιν 

τούλάχιστον τού ήλιου καί νά έξέρχωνται μετά τήν ανατολήν 

αύτοΰ.
7) Νά χύνωσι συνεχώς εις τά αναγκαία καί τούς βορδορώδεις 

τόπους χλωροΰχον ή καυστικήν τίτανον. Εις δέ τά κοπροδοχεϊα 
τών χολεριώντων διάλυμα θείίκοΰ σιδήρου είς αναλογίαν 1 πρδς 

8 μέρη ύδατος. καί
8) Τέλος άμα τυχόν προσβληθή τις, έστω καί έξ άπλής δι

άρροιας, νά ζητή άμέσως τήν ιατρικήν συνδρομήν, καθότι παρε- 
τηρήθη ότι καί άπλή μόνη διάρροια έν καιρω χολέρας, παραμε- 
ληθεϊσα, μεταβάλλεται είς αληθή χολέραν.

Σμύρνη τήν 4 8βρίου 1871.
Γ. Ν. ΚΑΡΑΒΑΣ ιατρός.

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΏΟΥ ΟΡΝΙΘΟΣ.ι 

(Συνέχεια και τέλος άπδ σελ. 119).

Β'. Το κυρίως ώόν.
Ύπδ τδ κέλυφος καί τήν μεμβράναν έρχεται τδ κυρίως ώδν 

άποτελούμενον έκ βλεννώδους καί άχρωμάτου ύγροΰ καλούμενου 
λευκώματος καί κίτρινης σφαιροειδούς ύλης όνομαζομένης κρό
κου. Τδ λεύκωμα συνίσταται έκ δύο μερών, έκαστον τών όποιων 
έμπερικλείεται εις χωριστήν μεμβράναν. Τδ άνω, τδ άμέσως 
μετά τδ κέλυφος, εΐνε άραιδν ύδατώδες σώμα, ένω τδ κάτω τδ 
περιβάλλον τδν κρόκον εΐνε βαρύ καί πυκνόν. ’Ολίγοι όμως έκ 
τών θραυόντων ώά διακρίνουσι τά δύο ταΰτα λευκώματα ή γι- 
νώσκοοσι περί τής ύπάρξεώς των. Έκαστον τών δύο τούτων με

ρών έκτελεϊ ιδίαν λειτουργίαν κατά τδ κλώσσημα- καί τοΰ ένδς 
ή ένέργεια κατά τήν μυστηριώδη μεταμόρφωσιν εΐνε τόσον απα
ραίτητος όσον καί ή τοΰ άλλου. Ώά ριπτόμενα έντδς βράζοντος 
ύδατος άπδ διαλυτά γίνονται πολύ ταχέως αδιάλυτα, ή, έν άλ- 
λοις λόγοις, καί τά δύο λευκώματα καί ό κρόκος πήζουσιν. Ού- 
δαμοΰ άντίθεσις άπαντάται τόσον μεγάλη δσον μεταξύ βρασμέ
νου καί μή βρασμένου ώοΰ. ’Όχι μόνον φυσικώς μεταβάλλεται 
όταν βρασθή, άλλά καί άλλάζει κατά τάς χημιχάς ιδιότητας καί 
ούδείς χημικός δύναται νά εΐπη είς τί ή αλλαγή αύτη συνίσταται.

Ή διά τής θερμότητες σκλήρυνσις τοΰ λευκώματος τοΰ ώοΰ ή 
τδ ψήσιμον αύτοΰ απαιτεί δύο λέξεις πρδς σαφήνειαν. "Οσον με
γάλη καί άν ήνε ή φυσική καί χημική διαφορά μεταξύ καλώς 
έψημένου ώοΰ καί τοΰ άψήτου, δέν εΐνε ήττον άξιοσημείωτος 
καί δ βαθμός τής χωνεύσεώς του, τδν όποιον ψηνόμενον άποκτα. 
Άψητον διέρχεται απλώς άπδ τδ χωνευτήριο-/ είς τά θρεπτικά καί 
τά τής κυκλοφορίας όργανα, εύκολώτατα άφομοιούμενον καί ά
μέσως χρησιμοποιούμενο-? πρδς θρέψιν καί [ύποστήριξιν τών του 
σώματος λειτουργιών. Σκληρώς έψημένον τδ ώδν έπί πολύν χρό
νον άνθίσταται είς τά γαστρικά ύγρά καί καθίσταται άκατάλ- 
ληλον είς στομάχους αδυνάτους καί δυσπεπτικούς. Τδ ολίγον έψη
μένον ώδν (μελάτον) εΐνε τδ μάλλον κατάλληλον πρδς τροφήν, 
τδ δέ πολύ σκληρόν εΐνε άρκετδν νά διαταράξη τήν χώνευσιν 
και τοΰ ύγιεστάτου άνθρώπου, ή δέ θρεπτικότης αύτοΰ εΐνε μικρά.

Ό κρόκος περιέχει ύδωρ καί λεύκωμα, άλλά μετ’ αύτών εΐνε 
μεμιγμέναι πολλαί όρυκται καί άλλαι ούσίαι, αΐτινες καθιστώσι 
τήν σύστασιν αύτοΰ πολύ περίπλοκου. Τδ λαμπρόν κίτρινον χρώ- 
μά του χρεωστεϊται είς πάχος τι ή έλαιον, τδ όποιον αντανακλά 
τάς κιτρίνας άκτινας τοΰ φωτός καί κρατεί τδ θεϊον καί φώσ
φορον, τά όποια εΰρίσκονται είς μεγάλην ποσότητα έντδς τοΰ 
ώοΰ. Έάν ό κρόκος έξαχθή χαΐ ξηρανθή, τδ δέ έν αύτω κίτρινον 
έλαιον χωρισθή, εύρίσκεται ότι άποτελεϊ τά δύο τρίτα τοΰ όλου. 
Τδ όλον βάρος τοΰ κρόκου έν τή φυσική αύτοΰ καταστάσέι εΐνε 

300 κόκκων, τά τρία πέμπτα τών όποιων εΐνε ύδωρ.
Ό κρόκος καί τδ λεύκωμα τοΰ έκκολαπτομένου ώοΰ μένουσιν α

πρόσβλητα καθ’ολον τδ διάστημα τοΰ καιρού, κατά τδ οποίον ή όρνις 
έπ’ αύτών κάθηται, ώς άν ήσαν νεογέννητα- ή έξάτμισις τών υ
γρών αύτών εΐνε έλαχίστη ένω τά άφινόμενα ταχέως καταςρέ- 

φονται.
Πας δ τρώγων τρία ή τέσσαρα ώά καταναλίσκει τδν αύτδν 

αριθμόν έμβρύων όρνιθίων. Όλα τά υλικά τά συνιστώντα τά 
σκέλη, τά κόκκαλα, τά πτερά κτλ. τών νεογεννήτων όρνιθίων έμ- 
περιέχονται έν τω ώω, διότι ούδέν τούτων λαμβάνεται έκ τών 
έξωθεν. Τδ μικρόν πλάσμα, τδ όποιον διά τοΰ ράμφους του θραύει 
τήν τιτανώδη φυλακήν του καί έξέρχεται, έχει τίτανον καί φώσ
φορον εις τά οστά του, θεϊον εις τά πτερά του, σίδηρον, ποτάσ- 
σαν, σόδαν καί μαγγανήσιον εις τδ αΐμά του, καί πάντα τά ορυ
κτά ταΰτα συστατικά έμπεριέχονται είς τδ ώόν, τδ όποιον όταν 
ώς τροφή τρώγηται εισέρχονται είς τδν στόμαχον. Τά πολύτιμα 
ταΰτα άλατα έμπεριέχονται εις τδν κρόκον, καί διά τοΰτο δ κρό
κος εΐνε πολύ χρήσιμος εις τινας ασθένειας. Άνθρωπος τοΰ ό
ποιου τά νεύρα εΐνε αδύνατα καί τδ αίμα έλλιπές, δύναται μετ 
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ώφελείας νά τρώγη κρόκους. Αί σιδηρούχοι φωσφορούχοι συν
θέσεις εύρίσκονται έν τω κρόκω εις'τοιαύτην κατάστ ασιν, ώστε 
ταχέως άφομοιοΰνται· άν δέ καί ήνε όμοιοπαθητικαί ώς πρός 
την [ποσότητα, δμως έξασκοΰσι μεγάλην επιρροήν έπί τοΰ συστή
ματος. Οί κρόκοι τών ώών έμπεριέχοντες όλίγον λεύκωμα δέν 
προσβάλλονται τόσον πολύ άπό την ζέστην δσον τά λευκά αυτών, 
σκληροβρασμένους δέ κρόκους δύνανται καί οί άρρωστοι νά τρώ- 
γώσιν άνευ κινδύνου. Ή σύστασις προσφάτου νωπού ώοΰ, έκτος 
τοΰ κελύφους, δύναται οΰτω νά παρασταθή·

ύδωρ...................
λεύκωμα . . . . 
πάχος ή έλαιον 
άλατα...............

• μέρη 74
. » 14 
. » 10,50 
. » 1,50

» 1000

'Ολόκληρον τό ώόν ζυγίζει συνήθως 1000 κόκκους, τούτων τό 
δέκατον περίπου ζυγίζει τό κέλυφος. Αί ΰλαι αί μεταμορφού- 
μεναι εις όρνίθιον, έκτός τοΰ ΰδατος, εινε τό τέταρτον μόνον 
τοΰ ύγροΰ μέρους, δηλαδή 200 κόκκοι περίπου. Τοΰτο φαίνεται 
μικρά αρχή έπι της όποιας τελειοΰται το ορνιθιον.

Άν καί ή άνάπτυξις τοΰ έμβρϋου παντός πλάσματος πεπροι- 
κισμένου μέ τήν μυστηριώδη αρχήν της ζωής εΤνέ τι θαυμα
στόν, ύπάρχουσιν δμως περιστατικά εις τό ώον τά όποια καθι- 
στώσιν αυτό 'έτι θαυμαστότερον. Βλέπομεν σώμά τι λευκόν συνι- 
στάμενον έκ τιτανώδους περικαλύμματος, έντός τοΰ όποίου εύ
ρίσκονται υγρά τινα, πρό πάντων ύδωρ καί λεύκωμα, άνευ ση
μείου ζωής. Και πραγματικώςούδεμία ζωή ύπάρχει έν αύτω, 
είνε δγκος νέκρας άψύχου ύλης, καί δσα καί άν λέγωμεν περί 
τοΰ στοιχείου τής ζωής τοΰ έγκεκλεισμένου έν τω διοργανισμω 
τοΰ ώοΰ, εΐμεθα δλως άνίκανοι νά τό γνωρίσωμεν καί νά συλλά- 
βωμεν ιδέαν περί τής φύσεώς του. Ούδεμία ένδειξις ύπάρξεως 
στοιχείου ζωής εις κανέν αύτοΰ μέρος παρατηρεϊται. Τό ώόν 
έγκαταλειπόμενον σήπεται ώς πάσα άλλη οργανική ύλη · άλλ’ 
άν άπλώς μεταφέρωμεν αύτό εις θέσιν δπου βαθμός τις θερμό
τητας μένει πάντοτε ό αύτός, μετ’ δλίγας έβδομάδας τό λεύκωμα 
τό ύδωρ, τό έλαιον καί τά ορυκτά άλατα μεταμορφοΰνται εις 
μικρόν όρνίθιον, τό όποιον θραύει μέ τό μικρόν του ράμφος τό 
κέλυφος, άνοίγει δίοδον καί μετά δέκα λεπτά τρέχει άνω καί 
κάτω. ’Ενταύθα ή άνάπτυξις τής ζωής γίνεται άνευ τής βοήθειας 
τής μητρός· καί ποιον θαύμα! 'Ο χημικός δύναται νά συνάψη 
εις εν σώμα καί νά θέση εις μέρος θερμόν άκριβώς τάς αύτάς 
ούσίας· δύναται νά ζυγίση μετά προσοχής τό ύδωρ, τό λεύκωμα 
τάς φωσφορικές συνθέσεις, τό θειον, τόν σίδηρον, τήν σόδαν κτλ· 
καί νά σχηματίση μίγμα δμοιον μέ ώόν, άλλ’ έκ τούτου κα- 
ταλαμβάνομεν πόσον ολίγον γινώσκομεν περί τής ζωής, πόσον 
σκοτεινή δι’ ήμάς είνε ή σφαίρα άφ’ ής τό στοιχείου τής ζωής 
άρχεται, καί όθεν αί ζωικαί δυνάμεις πηγάζουσιν. Οί άκαμπτοι 
τής επιστήμης θεραπευταί έφερα ν τάς έρευνας αύτών μέχρι τής 
γραμμής τής χωριζούσης τό άψυχον τοΰ έμψύχου· ούδέποτε δμως 
ήδυνήθησαν νά είσδύσωσι πρός τό μέρος τής γραμμής ένθα ή 
ζ(μή κεϊται. "Οσον μεγάλη χαί άν ήνε ή περιέργειά μας, δσον 

πολλαί αί γνώσεις μας, ούδέ ή έλαχίστη πιθανότης υπάρχει δτϊ- 
θέλομεν ποτέ δυνηθ^ νά γνωρίσωμέν τι περί τής άρχής χαί φύ
σεως τής ζωής !

(Έκ τοΰ Άστέρος τής ’Ανατολής).

ΑΝΑΑΕΚΤΑ.

Η νεότης είν’ δ καιρός διά τήν σπουδήν, διότι έρχονται μετά 
ταΰτα πλεισται μέριμναι καί ένασχολήσεις, αίπερ έξ άνάγκης 
έμποδίζουσιν αύτήν.

’Ενίοτε άπαντώμεν ζηλωτάς τόσον ευσεβείς, ώστε άποδιώκουν 
έςω τής καρδίας των και τήν άγάπην και τήν φιλίαν άλλ’ ή 
τοιαύτη εύσέβεια δέν έρχεται ούρανόθεν.

Μή κολακεύεσαι δτι έχεις τήν εις Χριστόν πίστιν, άν δέν έχης 
και τήν πρός τόν άδελφόν σόυ άγάπην.

Η άσφαλεστέρα μέθοδος τοΰ νά πλανάταίτις είνε τόνάφαν- 
τάζηται τόν έαυτόν του σοφώτερον καί φρονιμότερου τών άλλων 
(ίνα μή προσθέσωμεν καί άναμάρτητον).

'Η ύπερηφανία δέν θέλει νά χρεώστη, ή δέ φιλαυτία νά πλη- 
ρόνη.

'Η σοφία καί ή φρόνησις είνε πρός τόν νοΰν, δ τιτό καλόν καί 
σεμνόν πρός τό σώμα.

"Οστις δέν ευρίσκει εύχαρίστησιν εϊς τόν έαυτόν του καί εις τήν 
οϊκογένειάν του, ματαίως τήν ζητεί άλλαχοΰ.

Ή μεγαλειτέρα σοφία συνίσταται εις τό νά συναισθανώμεθα δσον 
ένεστι περισσότερον τήν ιδίαν ήμών δλιγόνοιαν καί άμάθειαν.

Ούδέποτε άς μή άφίνωμεν δι’ αΰριον έκεινο δπερ δυνάμεθα νά 
έκτελέσωμεν σήμερον, διότι ή άργοπορία είν’ ό κλέπτης τοΰ καιρού.

Πάμπολλοι μέν οδύρονται διά τήν κακήν των μνήμην, ολίγοι 
δέ παραπονοΰνται διά τήν κακήν των κρίσιν, γλώσσαν ή [καρδίαν.

Ό ένάρετος δοκιμάζει περισσοτέραν εύδαιμονίαν εϊς τόσυγχω- 
ρεϊν παρά εύχαρίστησιν εϊς τό έχδικέϊσθαι.

Άς μή λέγωμεν ποτέ πράμγα, τό όποιον δύναται νά βλάψη 
τό αγνόν ώτίον, διότι ή αισχρολογία άποκαλύπτει δχι μόνον κα
κίαν, άλλά καί έλλειψιν τοΰ δρθοΰ λόγου.

Ή έχιδνα είπέ ποτέ εϊς τήν βδέλλαν ώ! πόσον ή τύχη ήμών 
διαφέρει· σέ μέν οί άνθρωπι ζητοΰσιν, έμέ δέ φεύγουσι καί, άν 
ουνηθώσι, μέ θανατόνουσιν. "Οταν δέ τις άνθρωπος σέ πιάση, άντί" 
νά φοβηθή τήν πληγήν σου, σέ δίδει έκ τοΰ αίματός του μεγά
λην και καλήν ζωοτροφίαν. Και δμως άμφότεραι πληγόνομεν 
έξ’ ίσου.» Η πολιτισσα τής λίμνης άπεκρίθη. « Όχι άγαπητή μου 
ή έδική σου πληγή προξενεί πολύ κακόν ή δέ έδικήμου ωφε
λεί. Έ£ εμού πολλοί άσθενεις λαμβάνουσι τήν ίασιν έχ σοΰ δμως 
πας άνθρωπος υγιής λαμβάνει σκληρότατου θάνατον. Ή διαφορά 
δθεν μεταξύ ήμών εΐνε μεγίστη. Έγώ μέν υπάρχω φάρμακον ια- 
τήριον, σύ δέ υπάρχεις φάρμακον δηλητήρον.» Ή άλληγορία αύτη 
εύκόλως έρμηνεύεται. ’Έχιδνα είνε ή συκοφαντία.· δ συκοφάντης 
ολίγον διαφέρει τοΰ φονέως· οί νόμοι τών ελευθέρων έθνών τόν ■ 
παιδεύουσιν αύστηρώς. Βδέλλα είνε ή δίκαια κατάκρισις· αυτή , 

■ώφελεϊ τό άνθρώπινον γένος· καί διά τοΰτο τά σοφά έθνη τήν 
σέβονται ώς θεάν. Έχιδνα λέγομεν είνε ή πολυτέλεια, ή δια
φθορά, ή σπατάλη καί έκφαύλισις τών Χριστιανικών ήθών δ 
άπιστών άς προσέλθη εϊς τό Νοσοκομέΐον μας ίνα ίδη τούς καρ
πούς καί τά άποτελέσματα τής διαφθοράς· βδέλλα είνε ή κατα 
Χριστόν αύστηρά ηθική, ήτις θεραπεύει άπάσας τάς κακοχύμους 
καί μιασματικάς διαφθοράς τής ψυχής καί τοΰ σώματος.

Δ. Α. Μ. Χαρικλής.

Η ΕΚΠΑΤΔΕΥΣΙΣ
τών γυναικών και τών άπελενθόρων Εν ’Λμεοική 

(συνέχεια άπό σελ. 109 τομ. Β'.).

—ΟοΟ—

II
Ή τοιαύτη θεωρία τής γυναικείας άνατροφής παρουσιάζει φυ- 

σικώς έτερον πρόβλημα, άν πρέπει δηλ. νά φοιτώσι μαθηταί άμ- 
φοτέρων τών φύλων εις τά αύτά έκπαιδευτήρια. 'Η κοινή έκπαί- 
δευσίς άρρένων συνάμα καί κορασίων τήν σήμερον γενικώς θεω
ρείται έν ’Αμερική ώς παρέχουσα πολύ πλειότερα πλεονεκτήματα 
ή άτοπα. Ή έπίσκεψίς μου εις Όβερλίνον δπως σπουδάσω έκεΐ 
έκ τοΰ πλησίον ζήτημα, τό όποϊον δέν θά έτόλμα τις ούτε νά 
προτείνη έν Γαλλία, καί τά γεγονότα, τών όποιων υπήρξα μάρτυς, 
μοι έπιτρέπουσι νά έκθέσω άρχετά έκτενώς τούς λόγους έπί τών 
όποιων βασίζονται άνδρες λίαν άξιοσέβαστοι, άποδεικνύοντες τό 
έξοχον τής τοιαύτης έκπαιδεύσεως ύπό ’Αμερικανικήν όψιν.

Ή Όβερλίνειος σχολή οφείλει τήν γέννησίν της εις τόν εύ- 
σεβή ζήλον [τοΰ αιδεσίμου Ίωάννου Σιφέρδου (John Shipherd), 
βοηθού ενός άρχαίου ιεραποστόλου παρά τοϊς Ίροκεσίοις τοΰ Μισ- 
σισίπη, καί τοΰ αιδεσίμου σοφού ιεροκήρυκας Καρόλου Φέννεϋ. 
Ούτοι συνεδέθησαν δπως έργασθώσιν ύπέρ τής μετερρυθμισμένης 
έκκλησίας διά τής άνεγέρσεως σχολής πρός κοινήν έκπαίδευσιν. 
"Ητε σχολή και τό χωρίον, δπου οί άνδρες ούτοι έγκαθιδρύθησαν 
έλαβον παρ’ αύτών τό δνομα τοΰ Όβερλίνου, δνομα σεβασμίου τί
νος Γάλλου ποιμένας.

'Η άρχή υπήρξε πολύ μέτρια. Καλύβαι τινές, έν πρεσβυτέ
ριου, μία αίθουσα ξύλινη περιεκτική. 30 μαθητών, τοιαύτη ύπήρ- 
ξε κατά τό 1833 ή άρχή χωρίου, άπαριθμοΰντος ήδη 5000 κα
τοίκων σχεδόν, καί σχολής έχούσης προίκα νύν 800,000 φράγ
κων, επτά εύρυχώρους οικοδομάς, 20 καθηγητάς καί 1134 μα- 
θητάς έξέκατέρων τών φύλων. Ή σχολή διαιρείται εϊς έξ τμή
ματα: τό Θεολογικόν, δπερ άριθμεί 11 σπουδαστάς· τό φιλο
λογικόν, τοΰ όποιου ή σειρά τών μαθημάτων είνε τετραετής καί 
περιέχει 117 μαθητάς έξ ών 9 μαθήτρια1.· τό φιλολογικόν τμήμα, 
ιδία διά τάς μαθήτριας, έχει έπίσης σειράν τετραετή [καί άπα- 
ριθμεί 190 μαθητάς· τά Επιστημονικά, τών δποίών ή σειρά είνε 
τριετής καί τά όποια έχουσι 34 μαθητάς· τό προπαιδευτικόν,δ πε
ριέχει 484 μαθητάς, καί τέλος τό προπαιδευτικόν ιδίως διά τά 
κοράσια, δ περιέχει 294 μαθητάς.

Οί μαθηταί τών άνωτέρων κλάσεων ύποχρεοΰνται νά βοηθώσι 

τούς τών κατωτέρων καί νά διευθύνωσι τάς έργασίας των. Ή τοι
αύτη έπαγρύπνησις συντελεί πρός διατήρησιν τής τάξεως καί τής 
πειθαρχίας. Κατά τά δύο τελευταία έτη ούδέ εις μαθητής έδειξε τοι- 
αύτην διαγωγήν, ώστε νά άποβληθή τοΰ καταστήματος. Ό πα
τριωτισμός τών μαθητών χατά τόν τελευταίου πόλεμον υπήρξε 
θαυμάσιος. Τρεϊς ήμέρας μετά τήν ύπό τοΰ προέδρου Λίγκολνος 
γενομένην πρόσκλησιν 75 χιλ. άνδρών τό χωρίον Όβερλίνον εί- 
χεν ήδη σχηματίσει τρεϊς λόχους καί υπογράψει ποσόν 50,000 
φράγκων 41 μαθηταί τής φιλοσοφίας καί τής θεολογίας κατε- 
τάχθησαν εϊς τόν στρατόν, έλαβον μέρος εις πολλάς μάχας καί 
διεκρίθησαν ούχ ήττον διά τών θρησκευτικών αισθημάτων ή διά 
τής γενναιότητός των. Πολλοί έξ αύτών έφονεύθησαν ή έπληγώ- 
θησαν. Τά συστηθέντα τότε συντάγματα ήρίθμησαν 850 άρχαί- 
ους μαθητάς τοΰ Όβερλίνου. Κατά δέ τό 1861 έπί 166 μαθητών 
τής σχολής 100 κατετάχθησαν ώς έθελονταί εις τόν στρατόν.

Τά κτίρια τά άνήκοντα εϊς τήν σχολήν έχουσιν άξίαν σχεδόν 
500,000 φράγκων. Τό μεγαλείτερον καί τό ώραιότερον είνε τό 
Ladies-hall περιέχον ιδιαίτερα δωμάτια πρός κατοικίαν 100 μα
θητριών και έν έστιατόριον διά 200 άτομα. Τό ξενοδοχεϊον 
Tappan-hall, κατασκευασθέν τό 1835—1836 χάρις εις τήν έλευ- 
θεριότητα τοΰ ’Αρθούρου Ταππάνου, έχει χωρητικότητα διά 100 
μαθητάς τροφίμους· εύρίσκει δέ τις έν αύτω καί άναγνωστήριον 
καί δωμάτια παραδόσεων. Τό Tappan hall, κατέχον τό κέντρον 
τής σχολής ώφειλε νά ή ή κυριωτέρα οικοδομή αύτοΰ- άλλ’ ή 
κατασκευή έγεινε διά δαπάνης μικράς καί δέν εινε δσον πρέπει 
στερεά, άλλά πρόκειται ήδη νά άνακτισθή συμφώνως πρός τάς πα
ρούσας άνάγκας. Τό παρεκκλήσιον έκτός τής αιθούσης τής άφιε- 
ρωμένης εϊς τάς θρησκευτικάς ιεροπραξίας, έκτός τών αιθουσών 
διά τάς θεολογικάς συνεδριάσεις, έχει καί μεγάλην αίθουσαν ύπο- 
δοχής εις τό άνώτερον πάτωμα. Τέσσαρες βιβλιοθήκαι περιέ- 
χουσαι σχεδόν 10,000 τόμους ύπάρχουσιν εις τήν διάθεσιν τών 
μαθητών. Τό προπαιδευτικόν τμήμα προπαιδεύει τούς μαθητάς 
διά τήν άνωτέραν έκπαίδευσιν καί άριθμεί τούς περισσοτέρου^ 
αύτών. Έκ τοΰ τμήματος τούτου έξέρχονται οί περισσότεροι παι
δαγωγοί τών Ηνωμένων Πολιτειών. Εις τήν σχολήν είνε προ- 
σηρτημένον καί παράρτη μα τών τεχνών καί τής γεωργίας, κα
θώς καί έν πρότυπον διά τούς παιδαγωγούς. Συνέρχονται οί τε
λευταίοι ούτοι έπί έξ έβδομάδας κατ’ έτος, β&πως λάβωσι μαθή
ματα καί συμβουλάς περί τοΰ οργανισμού καί τής διδασκαλίας 
τών παιδαγωγείων. Ή σχολή τοΰ Όβερλίνου περιλαμβάνει έτι 
έν σχολεϊον χειμερινόν καί έν γυμνάσιον μουσικόν, (conserva
toire) διευθυνόμενον ύπό ενός καθηγητοΰ τοΰ μουσικού γυμνασίου 
τής Αειψίας.

Έπί τριάκοντα έτη 15,000 μαθηταί έξήλθον άπό τό άξιόλο- 
γον τοΰτο καθίδρυμα· Ό,τι δέ διακρίνει αύτό ιδιαίτατα εινε ή 
φοίτησις έν τή αύτη σχολή, έν ταϊς αύταϊς κλάσεσι, έν τοϊς πλει- 
οτέροιςέπιστημονικοϊς καί φιλολογικοϊς γυμνάσμασι, μαθητών καί 
μ,αθητριών ήλικίας 15—18 έτών, διδασκομένων τά αύτά μαθή
ματα. Κατά τά πρώτα έτη τό μικρόν χωρίον Όβερλίνον, έστε- 
ρημένον κατοίκων, δέν έδύνατο νά χορηγήση εϊς τούς μαθητάς 
.τό πλεονέκτημα τοΰ νά ώσι τρόφιμοι έν σϊκογενείαις κατοι-



209’0 ΜΕΝΤΩΡ.
208: Ο ΜΕΝΤΩΡ.

κούσαις συνήθως εις τήν γειτονίαν τών σχολών. Τό νέου κατά
στημα έδέησε λοιπόν νά εϊσάξη τό σύστημα τών κοιτώνων, και 
ιδιαίτερα·, κεχωρισμέναι οικοδομά! έδέχθησαν τούς οϊκοτρόφους 
τών δύο φύλων. Εις τήν οδσαν προωρισμένην διά τάς μαθητρίας 
έσύστησαν συσσίτια, εις ά και οί μαθηται έγένοντο δεκτοί, δυ- 
νάμενοι νά παρακάθηνται εις τάς αύτάς τράπεζας, εις άς και αί 
συσπουδάστριαί των. Σήμερον δ αριθμός τών οικιών τοΰ χωρίου, 
ηΰξησε και πολλοί μαθηται γίνονται τρόφιμοι- οικογενειών ιδι
ωτικών. Και δμως ή σχολή τών μαθητριών έχει άκόμη εκατόν 
δωμάτια, καί 220 άτομα παρακάθηνται εϊς τά συσσίτια. Ύπάρ- 
χουσιν οικογένεια! μή δεχόμεναι τροφίμους είμή μαθητρίας· 
άλλαι δέ παραδέχονται καί έξ άμφοτέρων τών φύλων. Ή σχολή 
έχει ένα διευθυντήν διά τούς μαθητάς καί μίαν διευθύντριαν διά 
τάς μαθητρίας, τάς οποίας έπαγρυπνοΰσιν αύστηρώς καί πολλά! 
κυρίαν, ουσαι σχεδόν πάσαι χήραι άρχαίων καθηγητών. 'Ως πρός 
τήν τάξιν, τήν πειθαρχίαν, τήν κανονικότητα τών μαθημάτων 
έπαναπαύονται έν γένει εις τήν δρθοφροσύνην και εϊς τήν σύνε- 
σιν τών μαθητών. Οί μαθηται δύνανται νά ώσι παραδεκτοί εις τό 
οίκημα τών μαθητριών καθ’ ώρας ώρισμένας, άπό της ώρας τοΰ 
τε'ΐου. π. χ. μέχρι τής 7ης ή 8ης εσπερινής ώρας. 'Ομοίως καί 
αυται δύνανται νά παρευρίσκωνται εις τάς άναγνώσεις ή συνδια
λέξεις τάς γενομένας τό εσπέρας έν ταΐς αίθούσαις τής σχολής. 
Οί μαθηται καί τών δύο φύλων δύνανται νά συμπεριπατώσι πε
ζοί ή έφιπποι, άρκεΐ μόνον νά μή έξέρχωνται τών δρίων τοΰ 
χωρίου εκτός εϊς έορτασίμους τινάς ήμέρας. Μεταβαίνοντες έκ 
μιας αιθούσης εϊς άλλην βαδίζουσιν όμοΰ κατά συστήματα (par 
groupes) έλευθέρως και χωρίς νά καθυποβάλλωνται εϊς άλλην 
πειθαρχίαν παρά εις έκείνην,ίτήν όποιαν άπαιτεϊ ή έξις τής τά- 
ξεως καί τής κοσμιότητος, ήτις καθίσταται, αΰτοΐς. δευτέρα φύσις.

Τοιούτον σύστημα έκπαιδεύσεως, καί τοι υποκείμενον εϊς: αν
τιρρήσεις τινάς, δέν στερείται έν ’Αμερική άπολογητών ποιούν- 
των τοΰτο μετ’ ενδομύχου πεποιθήσεοος. 'Άλλως τε δέν φαίνεται 
διόλου ξένον εις τούς κατοίκους χώρας, ένθα τά πλεΐστα σχο
λεία τής κατωτέρας, μέσης καί άνωτέρας παιδείας εινε μι
κτά. ’Εν Νέα Ύόρκη τοΰτο θεωρείται ώς κανών άλλ’ έν τούτοις 
άπαντώνται καί πολλαι έξαιρέσεις., Έν Βαλτιμόρη αί κλάσεις 
τών δύο φύλων είνε χωρισταί· εϊς τήν Neu-Havens (Νέος λι- 
μήν) καί εϊς τήν Chicago δλαι εινε μικταί. Έν ΒΟστόνη τό 
1867 έπί 20 γραμματοδιδασκαλείωυ επτά ήσαν μόνον διά τά 
άρρενα, έπτά διά τά θήλεα καί έξ ήσαν μικτά. Τινες γονείς δέν 
θέλουσι νά. στέλλωσι τάς θυγατέρας των εϊς τά προπαιδευτικά. 
σχολεία δχι διότι έρχονται εις συνάφειαν μετά τών άρρένων, 
άλλά διότι σχετίζονται μέ παιδία τών κατωτέρων κοινωνικών τά
ξεων δέν δυσκολεύονται δμως νά τάς στέλλωσιν εις τά γραμ- 
ματοδιδασκαλεΐα (grammarschools), δπου, καθώς νομίζουσι, τό 
άτοπον τοΰτο είνε πολύ μικρότερου.. ’Άλλοι τουναντίον φρονοΰσιν, 
οτΐ: οΰδέν άτοπον υπάρχει τά παιδία καί τών δύο φύλων νά φοι- 
φώσιν. ό^αοΰ εϊς τά προπαιδευτικά σχολεία, δηλαδή μέχρι τής 
ηλικίας 12—-13 έτών· βλέπουσι δέ κίνδυνόν τινα, δταν ταΰτα 
ήλικιωθώσι· κατά πέντε ή εξ έτη περιπλέον καί εϊσέλθωσιν εις 
τό γραμματοδιδασκαλεϊον. (grammar-school). Ό κ. Hager, διευ

θυντής τής άνωτέρας σχολής έν τή Δ. Ροξβούργη (West-Box— 
burg) πλησίον τής Βοστόνης, ομολογεί δτι, δταν τά παιδία άμ
φοτέρων τών φύλων φοιτώσιν, εις τά αυτά σχολεία, υπάρχει πολύ 
ολιγωτέρα έλξις μεταξύ αύτών, ή δταν έκπαιδεύωνται εϊς σχο
λεία χωριστά. Έν έκείνοις εΐνε οί μέν πρός τούς δέ ώς άδελ- 
φοί πρός άδελφάς. Εις Νέαν Ύόρκην τά τρία σχολεία, προπαι- 
δευτικόν, παιδευτικόν καί άνώτερον, συχνάκις συνενοΰνται εις τήν 
αύτήν οικοδομήν άλλά αί κλάσεις, τά δωμάτια τής άνέσεως (re-- 
cre'ation) και αί είσοδοι εινε ιδιαίτερα. Εϊς τό πρώτον πάτωμα π. χ- 
ύπάρχει σχολεΐον προπαιδευτικόν μικτόν, εις τό δεύτερον υπάρχει 
άνώτέρον σχολεΐον διά τά άρρενα κα! γραμματοδιδασκαλεϊον διά 
τά κοράσια καί εις τό τελευταίου πάτωμα υπάρχει έτερον διά τά 
άρρενα. Εϊς τά μικτά σχολεία τά άρρενα κάθηνται άπό τό εν μέ
ρος κα! τά θήλεα άπό τό άλλο. Τά κοράσια άπολύονται πριν 
τών άρρένων. Εϊς το δευτερεΰον σχολείου τής Bigelew-south- 
Boston, σχολεΐον πολύ καλώς διευθυνόμενον, τά δυο φύλα συμ- 
φοιτώσι καί προσέτι εις τάς κλάσεις τά θρανία εΐνε άναμίξ. Εϊς 
τάς άνωτέρας κλάσεις δ άριθμός τών κορασίων ύπερβαίνει ώς 
έπι τό πλεΐστον τόν τών άρρένων. Εις τήν Πρόνοιαν δπου δλα 
τά σχολεία εΐνε μικτά, δ άριθμός τών κορασίων εΐνε διπλάσιος 
τοΰ τών άρρένων. Εΐς τήν Σπριγγφιέλδην τής Μασαχουσέτης. 
κατά τό 1862 85 κοράσια άνελόγουν πρός 45 άρρενα..

Οί διευθυνταί τής Όβερλινείου σχολής, πρδς δικαιολογίαν τής 
έντή αΰτή σχολή συμφοιτήσεως τών δύο φύλων καί τής συμμετο
χής τών αύτών μαθημάτων προβάλλουσι πείραν ύπερτριακονταετή, 
καθ’ ήν ούδεμία κατάχρησι ς έλαβε χώραν. Άλλως τε προέρχεται 
μεγάλη οικονομία χρημάτων καί πόρων έκ τής συμφοιτήσεωςταύ
της. "Ολα τά μέσα τής έκπαιδεύσεως τά άφορώντα τδ ύλικδν τών 
κλάσεων και τά έργαλεΐα τών έργοχείρων, προσέτι δέ καί δ ά- 
ριθμδς τών καθηγητών έκλεγομένων μεταξύ τών μάλιστα διακε
κριμένων άνδρών, ταΰτα πάντα ώφειλον νά ώσι διπλάσια, άν 
τά σχολεία ήσαν κεχωρισμένα. 'Ο τοιαΰτος άρα διοργανισμδς 
τής σχολής παρέχει τήν τελειοτέραν έκπαίδευσιν εϊς πολύ πλει- 
οτέρους μαθητάς μέ δαπάνην δσον οΐόν τε μικράν. Τδ σύστημα 
τοΰτο εΐνε ούχ ήττον λίαν ωφέλιμον εϊς τάς οικογένειας. Συχνό
τατα άδελφοί καί άδελφαι έρχονται εις Όβερλίνον, διά νά σπου- 
δασωσι, τδ όποιον και διά τούς μέν καί διά τάς δέ παράγει τά 
καλλίτερα άποτελέσματα. Έκάτεροί εϊσίν ευτυχείς,, άμοιβαίως ά- 
πολαύοντες τής παρουσίας φιλτάτου άδελφοΰ. 'Η άδελφή έχει 
έν τώ άδελφω στήριγμα φυσικόν. Ή επιθυμία τοΰ προσεγγίσαι 
δσον οΐόν τε τά μέλη τής αύτής οικογένειας παρεκίνησε πολ- 
λαχοΰ τούς κατοίκους πλησίον τοΰ παρθεναγωγείου νά ίδρύσωσι 
καί σχολήν τών άρρένων. Άμοιβαίως ωφελούνται έκ τής γει- 
τνιάσεως ταύτης· είνε όμως άληθές, δτι άπαιτεΐται περισσοτέρα 
έπαγρύπνησις, δταν φοιτώσιν εϊς σχολεία γειτονικά, άλλά κεχω- 
ρισμένα, παρά δταν φοιτώσιν εις τά αύτά. Έτέρα σπουδαία πα- 
ρατήρησις: διεγείρεται μεταξύ μαθητών καί μαθητριών συσπου- 
δαζόντων άμιλλα καί ζήλος πρδς τδ καλόν,.πλεονέκτημα, δπερ 
στερούνται τά σχολεία, .έν οΐς τά δύο φύλα εΐνε κεχωρισμένα καί έν 
οις ταΰτα διεγείρονται μόνον διά μέσου βραδειών καί αμοιβών, άτινα 
δέν δύνανται νά φέρωσττδ.προσδοκώμενον άποτέλεσμα είμή έπί δλί- 

έπιστήμας. Εις τήν παράδοσιν τών ποικίλων τούτων μαθημάτων 
περιστοιχούμενος ύπδ μαθητών τε και μαθητριών, ούδεμιαν δι
αφοράν πάρε τήρησα μεταξύ αΰτών. Έν ίση μοίρα βλέπει τις 
μεταξύ αύτών τήν έπιμέλειαν καί την ευφυΐαν ή τάνάπαλιν. Ε ? 
τούτοις δέν δίίσχυρίζομαι δτι άπολύτως ούδεμία διάφορά υπάρχει 
μεταξύ τοΰ πνεύματος τών άνδρών καί τών γυναικών φρονώ μά
λιστα δτι ή φύσις έδωκεν ιδιαιτέρας κλίσεις καί δεξιότητας εις 
έκαστον φΰλον δίίσχυρίζομαι μόνον δτι δσάκις μαθηται κπι μα- 
θήτοιαι προσηλώσωσι τδ πνεΰμά των εϊς τά αύτά μαθήματα, έξ 
ίσου προοδεύουσι, καί έκάτεροί άναπτύσσουσι τήν αΰτήν ευφυΐαν 

πρδς κατάληψιν καί πρδς έκφρασιν τοΰ άληθοΰς. Εσχάτως εις 
τ'ο πανεπιστήμιου τής Μιχιγάνης παρευρέθην εϊς παράδοσιν του 
ελληνικού μαθήματος. Ό Θουκυδίδης ήτον δ συγγραφεΰς τής η
μέρας· ή δέ θυγάτηρ τοΰ καθηγητοΰ τών ελληνικών ~ ανέπτυσσε 
τδ μάθημα μετά τοσαύτης υπεροχής και ευφυΐας, ές ής θά έςε- 
πληττόμην, άν δέν είχον παρατηρήσει πολλάκις τδ αυτό πραγμα 
εϊς έτερα έκπαιδευτήρια.»—Ώς πρδς δέ τούς φοβούμενους δΐΐ 
τά κοράσια ένεκα τοΰ λεπτού σωματικού διοργανισμοΰ των τά άπο
τελέσματα έργασίας σοβαράς, οΐαν άπαιτοΰσιν, άνώτεραι σπουδαί, 
θά παρατηρήσωμεν δ τι αί άσθένειαι καί οί θάνατοι εις τας μαθή
τριας δέν εΐνε πλειότερσι τών εϊς τούς μαθητάς, καί ή πρδ 34 έ
τών ύπάρξασα άναλογία εΐνε 1 θάνατος πρδς 9 1]2 διά τούς 

μαθητάς καί 1 πρδς 12 διά τάς μαθήτρια ς.
Άς έξακολουθήσωμεν τήν σειράν τών άντιρρήσεων. Άφοΰτά 

δύο φύλα δέν δφείλουσι νά έκπληρώσωσιν έν τω κόσμω τά αύτά 
καθήκοντα, άρα δέν εΐνε πρέπον νά δίδήται αΰτοΐς έκπαίδευσις^ διά
φορος καί έκάτερον αύτών ν’ άκολουθή σειράν σπουδής μάλλον 
ίδιάζουσαν εΐς τδν μέλλοντα προορισμόν του; Ναι, άναμφιβόλως, 
3ν τά έκπαιδευτήρια προετίθεντο τήν κατ’ έπάγγελμα έκπαίδευ- 
σιν καιτήνπροπαρασκευήν πρδς τδ δείνα ή δεϊνα στάδιον-αλλ η 
φιλολογική καί έπιστημονική διδασκαλία ή έντοΐς σχολείοις και 

γυμνασίοις γινόμενη περιλαμβάνει σπουδάς γενικάς,προπαρασκευα- 
ζουσα καί προαλείφουσα τούς μαθητάς εϊς οίονδήποτε έπάγγελμα, 
δπεο τδ μέλλον τοΐς έπιφυλάττει. Αύτη δέν περιέχει οΰδέν στοι
χείου μή κατάλληλον νά κοσμήση τδ πνεύμα, νά ύψώση τ'ον νουν 
καίνάμορφώση τήν καρδίαν. Έκ δέ τής κοινής ταύτης έκπαιδεύ- 
σεως οί μαθηται έκατέρου φύλλουδύνανται ν’άντλήσωσι τα άρμο- 
ζοντα αΰτοΐς καί νά μεταχε ιρισθώσιν έπωφελώς τας οποίας θ ά- 
ποκτήσωσι γνώσεις. Καθήμενοι εϊς τήν αύτήν τράπεζαν και μετέ- 

τροφής μαθηται καί μαθήτρια·, διατηρούσα ουχ 
ήττον τήν ιδιοσυγκρασίαν αύτων, ύποκειμένην εις διαφόρους νόμους.

Άλλά καί ή πνευματική τροφή εΐνε καθώς ή σωματική· πα
ράγει έπι τών δύο φύλων διάφορα άποτελέσματα, και έκάτερον 
αΰτών έπωφελεΐται τούτων κατ’ ϊδιάζοντα τρόπον συμφώνως πρδς 
τάς άνάγκαςτου. Μάταιου δέ θά ήτο νά έφαρμόσωμεν τήν αυτήν 
έκπαίδευσιν άπαραλλάκτως εις άμφότερα τά φΰλα,^ διότι οΰδέ
ποτε αύτη θά άναδείξη τήν γυναίκα άνδρα, άλλ’ ούτε τον ανδρα 

γυναίκα.
"Ετερος κίνδυνος: δέν ύπάρχει φόβος, μη διά της συμφοιτή

σω-ταύτης (καθ’ ήν τ'ο έν φΰλον οφείλει κατ’ άνά-?κην νά έξα- 
σκή’έπί τοΰ έτέρου μεγάλην έπιρροήν) ίδωμεν άλλοιου>νον κα'ς:

γων μαθητών. Ή άμιλλα αύτη καί δ άφιλοκερδής έρως τής ερ
γασίας, άποτέλεσμα τής αμοιβαίας επιρροής τών δύο φύλων, φέ- 
ρουσιν εΐς τδ έπίλοιπον τοΰ βίου άξιολόγους συνέπειας, διότι συ
νετισμένοι νά έκπληρώσι το καθήκον χάριν αΰτοΰ και μόνου τοΰ 

καθήκοντος καί δχι έπ’έλπίδι διακρίσεων καί τιμών, φερουσι με
θ’ έαυτών έν τω κόσμω τάς ιδιότητας, εις άς οφείλονται αι εςο- 

χοι καί λαμπραί αΰτών έπιτυχίαι.
Ή κοινή τών δύο φύλων έκπαίδευσις παρέχει προσέτι και άλλα 

πλεονεκτήματα άξιολογώτερα. Οί μαθηται μετά τήν άποπεράτω- 

utv τών σπουδών των δέν θά δυσκολευθώσιν επι πολύ, όπως απο- 
κτήσωσι τήν καλήν συμπεριφοράν και τούς εΰγενεϊς και άστυ- 
κούς έκείνους τρόπους, τούς όποιους πας νέος καλώς ανατεθραμ- 
μένος οφείλει νά έχη έν τω κόσμω. ‘Η κοινωνική ευγένεια, η ε
ξαίρετος συμπεριφορά, ή ευστάθεια τοΰ ήθους άπεκτήθησαν ήδη άνευ 

κόπου έν τοΐς σχολείοις. Τά δύο φΰλα, συσπουδάζοντα και συ- 
σχετιζόμενα άπαύστως, άποφεύγουσι τάς κοινάς κα! άλογους εκεί
νος μελαγχολίας, τάς όποιας παρατηρούμε·? πρδ πάντων εϊς τάς 
οικίας, έν αΐς δυσπιστία υπερβολική άπομακρύνει μετ’ αΰστηρό- 
τητος τδ θήλυ άπδ τδ άρρεν. Ό νΰν διευθυντής τής Όβερλι- 
νείου σχολής, δ σεβάσμιος ’Ιάκωβος Φαίρσχιλδ μοί έξέθεσε λίαν 
ζωηρώς, πόσον ή φοίτησις μαθητών καί μαθητριών συντελεί εΐς 
τήν διατήρησιν τής ευταξίας καί τής πειθαρχίας. Μαθηται καί 

μαθήτριαι σέβονται άμοιβαίως άλλήλους, και άκόπως υποκύπτου- 
σιν εΐς τδν- κανονισμόν τοΰ καταστήματος. Αν αταςιαι τινες πα
ρατηρούνται ιδίως μεταξύ τών νεηλυΰων, δύναται τις να ειπη, ότι 
ούδεμία πόλις τοΰ κράτους κέκτηται δδους τόσον ήσύχους και τό
σον άθορύβους, δσον τδ’Οβερλΐνον. Έπι διακοσίων ή τριακοσίων 
μαθητριών τών άνωτέρων κλασεων κατα μέσον όρον μόλις μια 
άποπομπή παρετηρήθη κατα πάσαν πενταετίαν. Αι καταχρήσεις 
ώς πρδς τήν ξένην ιδιοκτησίαν, συνήθως τόσον κοιναι μεταξύ τών

I μαθητών, έκλείπουσιν δπου τδ γυναικείου στοιχείου συμμετέχει 

τής έκπαιδεύσεως τών άνδρών. Ο κ. Φαίρσχιλδ εις τας παρα
τηρήσεις ταύτας έπισυνήπτε λεπτομέρειας, τας όποιας πολλοί 

■ τών ήμετέρων σπουδαστών οΰδέποτε θά έπίστευον. Η άπαγόρευ- 
σις τοΰ καπνίζειν π. χ. πανταχού ο ιοριζομενη καί πανταχού μεθ 

ΐ δλην τήν αΰστηράν έπαγρύπνησιν παραβιαζομένη, ύπερακριβώς 

φυλάττεται εις τδ Όβερλίνον χάρις εις την παρουσίαν .ών μα
θητριών, ώς πρδς τάς δποίας οΰδείς μαθητής έπιθυμεΐ νά φανή

I σκαιδς καί άγροΐκος. ’ 1
Ιδού τινες τών άντιρρήσεων, τας οποίας εγείρει τδ σύστημα 

τής έκπαιδεύσεως τδ διέπον την Οβερλινειον σχολήν, και αι 
I πρδς ταύτας απαντήσεις. Δύναται τις αρά γε να είπη μετά βε

βαιότητας, δτι τδ πνεύμα τών κορασίων εΐνε επιδεκτικόν διδα
σκαλίας τοσοΰτον ποικίλης και τοσοΰτον ευρειας, οια ή την ο— 

ί ποιαν διδάσκονται έν τή περί ής ο λόγος σχολή ; Δεν δύναμαι 
νά πράξω κάλλιον ή νά έπικαλεσθώ καί ένταύθα τήν πείραν 

ί τοΰ κ. Φαίρσχιλδ. « Έδίδαξα, μοι έλεγε, κατά τά οκτώ πρώτα 

, έτη τής διαμονής μου έν τή σχολή τοΰ Όδερλίνου τήν Έλλη- 
I νικήν, τήν Λατινικήν καί τήν Εβραϊκήν. Εδιδαξα τδ εννατον 

έτος τά καθαρά μαθηματικά καί τά έφηρμοσμένα, καί τέλος 
πάντων κατά τά τρία τελευταία έτη τάς ήθικάς καί φιλοσοφικάς

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ Γ. Τεύχος ΛΑ'.)
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οίονεί νοθευόμενον τον διακριτικόν χαρακτήρα έκατέρου αύτών; 
Μή ίδωμεν τά μέν κοράσια νά λαμβάνωσι τό απότομον τών τρό
πων, την ραθυμίαν καί την άπάθειαν τών παίδων, τούτους δέ νά 
καθίστανται μαλθακοί, θηλυδρίαι καί κουφοί; ‘Η πείρα άποδει- 
κνύει τό έναντίον. ’Ένθεν μέν ή παρουσία τών κορασίων εμπνέει 
είς τούς παϊδας αισθήματα γενναία καί πνεύμα ίπποτικόν. Έν
θεν δέ τά κοράσια ταχέως ήθελον άποβάλει τήν λεπτότητα τών 
τρόπων (del icalesse), την χάριν καί τήν κομψότητα, καίτοι έμ
φυτα αύτοϊς, μακράν της παρουσίας εκείνων, τών όποιων ή θεωρία 
συντελεί συχνότατα είς την άνάπτυξιν τών αρίστων τάσεων της 
φύσεως αύτών. Έν τή απομονώσει καί έν έξαιρετικάϊς περιστά- 
σεσι μορφούνται αί άνδρογυνάϊκες καί αί αμαζόνες· έν δέ τή συμ- 
βιώσει γεννώνται καί έκδηλούνται αί κοινωνικά: άρεταί.

Πλήν δλαι αυται αί σκέψεις εξαφανίζονται ένώπιον τής σο- 
βαρωτάτης πασών, δηλ. τής τών ηθών. Πώς νά φαντασθώμεν οτι 
δέν ύπάρχει κίνδυνος έπίφοβος διά τά κοράσια έν ταϊς καθημε- 
ρινάΐς αύτών σχέσεσι μετά τών παίδων, ών συμμερίζονται τάς 
σπουδάς; Διατελοΰντες συνταξιώται καί συχνάκις δμώροφοι, πώς 
καί οί μέν καί οί δέ θά ήδύναντο νά άποφύγωσι τήν ίσχυράν έ- 
κείνην έλξιν, ή όποια έν ταϊς νεανικαϊς ψυχαις χρησιμεύει ώς 
άφετηρία είς τό μάλλον άκαταμάχητον τών ανθρωπίνων παθών; 
Καί ένταύθα προσέτι ή πεϊρα άπαντα τολμηρώς είς τήν θεω
ρίαν: «Έχετε άδικον ! » Ή έλξις α'ύτη εινε πολύ μάλλον άνα- 
πόφευκτος, όταν τά κοράσια καί οί παϊδες ζώσι μακράν άλλή- 
λων έ'καστος έν κόσμω ίδιαιτέρω, καί δέν γνωρίζωσι παρ’ δ,τι δι- 
δάσκουσιν αύτοϊς τά όνειρα τής φαντασίας των περί άλλήλων, ένώ 
δταν συνειθίσωσι νά βλέπωσιν άλλήλους έκ τής τρυφεράς ήλι
κίας, νά βιώσι πλησίον άλλήλων, καθώς τά τέκνα έν τή πα
τρική οικία, ούδαμώς παραδίδονται είς τά ρωμαντικά έκεϊνα 
αισθήματα τά πολύ εύκολώτερον άναπτυσσόμενα παρ’ έκείνοις, 
οίτινες δέν έχουσιν ένώπιόν των τδ θέαμα τής πραγματικής ζωής. 
Διατηρούσι τά δρια τής εύπρεπείας καί τού σεβασμού, καί τδ 
προκύπτον πρδ πάντων έκ τής όμοζωΐας ταύτης εινε τά άδελ- 
φικά αισθήματα καί ή άμοιβαία έκτίμησις. Εινε ποτέ δυνατόν 
νά εϊπωμεν, δτι διευθυνταί, διευθύντρια’, και καθηγηταί έπιτρέπου- 
σιν εις εαυτούς νά κοιμώνται ύπδ μανδραγόραν καί νά παοαμε- 
λώσι πάσας τάς προφυλάξεις, άς άπαιτεϊ ή φρόνησις; ’Όχι ά- 
ναμφιβόλως· άλλ’ υπάρχει καί μέσος τις δρος μεταξύ τής άπε- 
ριορίστου έλευθερίας καί τού άπολύτου περιορισμού. Τδ παρά
δειγμα σχολείων τινών δύναται νά χρησιμεύση πρδς λύσιν ζη
τήματος τοσούτον διαφιλονεικηθέντος. Ύπήρχον πρδ πολλών έτών 
πρδς άνατολάς τών 'Ηνωμένων Πολιτειών εκπαιδευτήρια δεχό
μενα μαθητάς και τών δύο φύλων άλλ' εΐχον φροντίσει νά κρα- 
τώσιν αύτούς έντελώς κεχωρισμένους. Παρετηρήθη δμως δτι δ 
χωρισμός ούτος έπέφερε πολλά άτοπα, μέχρις ου οϊ τοίχοι έκρη- 
μνίσθησαν, οί μαθηταί ήνώθησαν καί ούτω τά άτοπα έξηφανί- 
σθησαν.

Έφύλαξα τελευταίαν την ίσχυροτάτην άντίρρησιν, την δποίαν 
συνήθως φέρουσι κατά τών μικτών σχολείων,—τδν κίνδυνον τού 
να βλέπωμεν υποσχέσεις άρραβώνων άνταλλασσομένας μεταξύ 
τών μαθητών ?ΐς ήλικίαν, καθ’ ήν φαίνονται πολλά ολίγον ώρι

μοι, δπως διαθέσωσιν ολόκληρον την ζωήν των άλλά τούτο, ώς 
φαίνεται, ούδαμώς τρομάζει τούς γονεϊς. Οί μαθηταί συμβιούντες 
έπί πολλά έτη εύρίσκουσι μυρίας' ευκαιρίας τού νά έκτιμήσωσιν 
άλλήλους καί ν’ άναγνωρίσωσι τά προτερήματα καί τά έλαττώ- 
ματα τών νέων συμμαθητών των. "Οθεν εινε άρκούντως φυσικόν, 
συναντώμενοι βραδύτερον έν τω κόσμω δσοι ήσθάνθησαν πρδς 
άλλήλους συμπάθειάν τινα, νά ένθυμώνται τούτο καί νά ζητώσιν 
δπως ένώσωσι τήν τύχην των. Τδ ζήτημα εινε νά μάθωμεν, άν 
αί τοιαύται προτάσεις εΐνε εύνοϊκαί, δπως έξασφαλίσωσιν ένωσιν 
εύτυχή καί εύάρμοστον. "Οταν δμως μάθωμεν, πόσον ολίγον οί γο
νεϊς έν ’Αμερική έπεμβαίνουσιν είς τά συνοικέσια τών τέκνων των, 
άφίνοντες ταύτα έντελώς έλεύθερα εις την έκλογήν των, τότε θά 
έννοήσωμεν, διατί δέν τυρβάζουσι περί πράγματος, τδ όποιον άλ
λως τε πανταχού γίνεται κατά τδν αύτδν τρόπον, δπως καί έν τω 
χωρίω τού Όβερλίνου. Τέλος πάντων, λέγουσιν οί διευθυνταί τών 
μεγάλων μικτών εκπαιδευτηρίων, τά συνοικέσια τά λαμβάνοντα 
χώραν μεταξύ μαθητών και μαθητριών έν τοϊς τοιούτοις σχο- 
λείοις δέν εΐνε πολυαριθμότερα τών γενομένων μεταξύ νέων βι- 
ούντων μακράν άλλήλων.

Δυνάμεθα δθεν νά κατανοήσωμεν, πώς ή καθ’ ήμέραν επιμι
ξία καί συναναστροφή μαθητών καί μαθητριών ούχί μόνον έν τω 
σχολειω, άλλά και έν τω κόσμω, δέν παρουσιάζει ούδένα κίνδυ
νον εις χώραν, δπου αί σχέσεις αυται τίθενται ύπδ τήν προστασίαν 
τών δημοσίων ηθών καί τών νόμων. Παντού, δπου δεσπόζει τδ 
πνεύμα τής δυναστείας, τδ αίσθημα, ύφ’ ού έμπνέονται οί νομοθέ- 
ται, εΐνε ή δυσπιστία. Εντεύθεν ή ύπερβολή τών προφυλάξεων 
κατά τών καταχρήσεων θεωρουμένων άναποφεύκτων, έντεύθεν ε
κείνη ή λεπτολόγος έπαγρύπνησις, είς ήν ύποβάλλονται δλαι αί 
πράξεις τού βίου. Παρά τοϊς έλευθέροις δμως λαοϊς ή άφορμή 
παντός νόμου πηγάζει άπδ τδ έναντίον αίσθημα- ένταύθα ούδείς 
ύποθέτει τδ κακόν, καί ούδείς ζητεϊ νά προφύλαξη αύτού την κοι
νωνίαν διά μέτρων προληπτικών, άλλ’ άρκούνται νά τιμωρήσωσιν 
αύτό, δταν γίνη. Δυνάμει τών άρχών τούτων, αί παρθένοι τής ’Α
μερικής άπολαύουσιν ένωρίς τής μεγίστης έλευθερίας. Δέν θλίβουσι 

• τας ψυχάς των έγχέοντες έν αύτάΐς την δυσπιστίαν καί τδν φόβον καί 
έθίζοντες αύτάς νά θεωρώσι τούς νέους ώς έχθρούς πάντοτε δια
τεθειμένους νά καταχρασθώσι τήν άσθένειάν των δέν τάς άναγ- 
κάζουσι νά προσποιώνται καί νά καταπνίγωσιν έν τή καρδία αύ
τών τά άθωότερα αισθήματα. Αύξάνουσιν έν τοϊς κόλποις έντε- 
λοΰς άσφαλείας, και δταν ή πρόοδος τής ήλικίας και τού λογι
κού δώση είς αύτάς νά έννοήσωσι τήν άνάγκην τής αίδοΰς και τής 
συστολής, αισθάνονται έαυτάς άρκετά άνδρείας ώστε νά ύπερα- 
σπισθώσιν έαυτάς έν άνάγκη. Δύναται τις νά βασισθή έπί τής συνέ- 
σεώς των αύταί ήξεύρουσιν οτι δφείλουσι νά προβλέπωσι τάς 
συνέπειας τών διαβημάτων των, τών λόγων και τών πράξεών 
των, και δτι ή εύθύνη πίπτει δλόκληρος έπ’αύτών. Δέν άγνοούσι 
πρδ πάντων, καί τοΰτο είνε τδ σπουδαιότερου, δτι ή κοινωνία 
περιβάλλει αύτάς μέ τήν προστασίαν της, και δτι πάσα προσβολή 
γινομένη είς τήν άξιοπρέπειαν ή είς τήν τιμήν των θά τιμωρηθή 
αύστηρώς. Ή κοινή γνώμη δέν ύπερασπίζεται τδν διαφθορέα κατά 
τής άποπλανηθςίσης ηρρης, καί ό νόμος έν τή περιστάσει ταύτη 

δικαίως τιμωρεί τδν ά'νδρα ώς τδν άληθή ένοχον. Έπί τής συμφω
νίας ταύτης τής κοινής γνώμης καί τοΰ νόμου θεμελιούται ή ασφά

λεια τών οικογενειών.
’Εννοείται δτι διά νά έκτιμήσωμεν σύστημα τόσον άντίθετον 

πρδς τάς ιδέας καί πρδς τά έθιμά μας, εινε άνάγκη νά λάβωμεν 
ύπ δψιν ούσιώδεις διαφοράς ύπαρχούσας έν τή ήμετέρα κο ινω- 
νία καί έντή τής ’Αμερικής. Οί νόμοι μας, τά ήθη μας, αί προ
λήψεις μας, αποτέλεσμα τών άθλιων παραδόσεων τής πρδς τδ 

ώράΐον φύλου κομψότητος τών τρόπων (galanteriei, παριστανου- 
σιν ώς έπικίνδυνον τήν ελευθερίαν, μεθ’ ής άνατρέφονται αι νεάνι
ζες ούχί μόνον έν ’Αμερική καί έν ’Αγγλία, άλλά προσέτι έν 
Γερμανία καί έν 'Ελβετία. "Οσον διά τάς ήμετέρας ή άρίστη ά- 
νατροφή έθεωρήθη σχεδόν πάντοτε ή τού μοναστηριού, δθεν αύται 
έξέρχονται μόνον δπως νυμφευθώσι καί δπως έκπληρώσωσι καθή
κοντα, είς τάόποϊα εΐνε πολύ ολίγον παρεσκευασμέναι. Έγκλει- 
σις άπόλυτος καί άνεξαρτησία άπεριόρισοος εΐνε δύο ύπερδολαί, 

τάς δποίας πρέπει νά άποφεύγωμεν αί δέ φιλόστοργοι μητερες, 
αΐτινες συναισθάνονται σήμερον τήν άνάγκην τού νά χορηγήσωσιν 
είς τάς θυγατέρας των έκπαίδευσιν εύρυτεραν και μάλλον έκτε- 
ταμένην, ήξεύρουσι νά συνδυάσωσι τήν έλευθερίαν μετά τής έπα- 

γρυπνήσεως. (άκολουθεΐ).

ΜΙΧΑΗΛΑΓΓΕΛΟΣ
(Συνέχεια άπό σελ. 151 και τέλος}.

’Αντικείμενου τοιούτου έρωτος έχρημάτισεν ή εύγενεστέρα πα
σών τών γυναικών, ή σοβαρά καί ώραία Βικτωρία Κολώνη, ή καί 
Μαρκησία Πεσκϊέρη έπικαλουμένη. Έλκουσα τδ γένος άπδ έπι- 
φανεστάτου οϊκου τής Νεαπόλεως, έμνηστεύθη τετραετής έτι ούσα 
τδν όμήλικσν αύτή Φραγκίσκον Βερνάρδον Δαβαλώ, μετά τοΰ 
όποιου συνήλθεν εις γάμον καθ’ δν καιρόν διέτρεχον άμφότεροι 
τδ δέκατον έβδομον έτος τής ήλικίας των. Ή ώραία αΰτη Βικτω
ρία παραδοθεϊσα εις τήν ποίησιν, κατέστη μία τών μεγάλων τής 
’Ιταλίας γυναικών, ό δέ άνήρ αύτής Μαρκήσιος Πεσκιέρης ένηγ- 
καλίσθη τδ στρατιωτικόν στάδιον, εις δ διέπρεψε ύπερβάς πάν
τας τούς άνδρειοτέρους άξιωματικούς Καρόλου τοΰ πέμπτου. Ό 
ώράϊος Πεσκιέρης καί ή ώραία Βικτωρία, άμφότεροι ένδοξοι καί 
αγαθοί, πρδς δέ άνταγαπώμενοι έξίσου, ύπήρ£αν τδ εύγενέστερον 
έπί γής ανδρόγυνου. Άλλ’δ θάνατος δέν λησμονεί έπι πολύ τούς 
εϋτυχεϊς, διδ εις τήν έν Παυια συγκροτηθεΐσιχν μάχην έπληγώθη 
θανασίμως δ Πεσκιέρης. Τά μικρά ιταλικά κράτη, τρομάξαντα 
τότε τήν ίσχύν Καρόλου τού πέμπτου, προσέφερον είς τδν Πεσκιέ- 
ρην τδ βασίλειον τής Νεαπόλεως, άλλ’ ή μεγαλόψυχος αύτοΰ γυ
νή θέλουσα υά του άποτρέψη, τω έγραφε- « Μή δεχθής, άλλά 
μέμυησο της σής άρετής, ήτίς σέ άποκαθιστα άνώτερου πάντων 
τών ηγεμόνων.» Καί πραγματικώς δ Πεσκιέρης δέν έδέχθη τήν 
προσφοράν, άλλ’ άπέθανε μετ’ ού πολύ έκ τών πληγών του. ’Απα
ρηγόρητος τότε ή Βικτωρία άπεσύρθη είς Νεάπολιν, είτα είς 
Ίσχίαν καί τέλος έν τινι μοναστηρίω εις Βιτερβην, άρνουμένη 
άεννάως νά συνέλθη είς νέου γάμον και άπορριψασα οϋτω τους 
μεγαλειτερους τής Ιτα/.ιας ηγεμόνας, τους ζητήσαντας αυ
τήν. Κατ’ έκείνην τήν έποχήν, δτε δεν ητο βεβαίως νέα, συνε- 

σχετίσθη μετά τού έπισης γηραιού Μιχαηλαγγέλου, καί δμως 
άμφότεροι έν τοιαύτη ήλικία κατελήφθησαν ύπδ αύστηροτάτου έ
ρωτος, ύπδ έρωτος άναφερομένου εις τε τήν τέχνην καί τδν Θεόν 
Ό Μιχαηλάγγγελος έλάτρευσεν άείποτε τήν ποίησιν καί άεί- 
ποτε άνεγίνωσκε τήν θει'αν κωμωδίαν τού Δάντου· μή δυνάμενος 
δθεν νά σχεδιάζη, ένησχολεϊτο είς τήν στιχουργίαν καί άπέστελ- 
λεν είς τήν ύπ’ αύτοΰ λατρευομένην κυρίαν άσμάτια καί άγάλ
ματα, ήτις ύπήντα είς αύτδν διά γλυκυτάτων ωδών. 'Οποία α
ληθώς καλλιτεχνική άνταπόκρισις! Ή κυρία Βικτωρία συνεχώς 
έγκατέλειπε τήν Βιτέρβην καί ήρχετο εις τήν Ρώμην ϊνα ϊδη τδν 
Μιχαηλάγγελον καί συνδιαλεχθή μετ’ αύτού έπί τινας στιγμάς, 
άναμφιβόλως δέ τοιαύτη συνδιάλεξις, γινομένη μεταξύ τών δύο 
έκείνων φύσεων, θά ήτο μέγα τι καί ώραϊον! Άλλ’ ήμέραν τινά 
ή Βικτωρία δέν έφαίνετο, καί τότε δ Μιχαηλάγγελος έμαθεν δτι 
έηινδύνευε ν’ άποθάνη. Άνεχώρησεν δθεν άμέσως, άλλ’ έφθασε 
πολύ άργά, διότι ή Βικτωρία δέν ύπήρχε πλέον ζώσα. Έπλησί- 
ασε τότε είς τήν κλίνην, έφ’ ής εκείνη άνεπαύετο, και γονυπε- 

τήσας έλαβε τήν κρεμαμένην χεϊρά της καί ήσπάσθη αύτήν κατά 
πρώτον δέ τήν φοράν ταύτην τά χείλη του ήγγιζον τήν Βικτω
ρίαν, καί ώς έλεγε μετά ταΰτα, ούδέ τότε έτόλμησε ν’ άσπασθή 
τδ μέτωπον ή τδ προσώπου αύτής. ‘Ο πολιδς Μιχαηλάγγελος έν 
τοιαύτη θέσει άσπαζόμενος τήν χείρα τής νέκρας ταύτης γυναικδς,. 
τής Βικτωρίας Κολώνης, εΐνε ή ώραιοτέρα γραφή ήν δύναται τις 

ποτέ νά ϊδη!
'Η αύστηρά ηθική, μεθ’ ής δ Βουοναρόττης διήνυσεν απαντα 

αυτού τδν βίον, εΐνε έτι μάλλον άξιοσημείωτος, [καθ’ δσον είς 
ούδένα άλλον δ έρως τού καλού rp ισχυρότερος καί γενικώτε- 
ρος ώς είς αύτόν. Πόσω άρα τδ ώράΐον τής γυναικδς προσώπου 
δέν έπρεπε νά συγκινή έκεϊνον, δστις έλογίζετο εύτυχής, δτε ύ
πήντα ώραϊον τινά ίππον ή κύνα ή φυτόν, δτε έβλεπεν ώραϊόν τι 
χωρίου ή δρος ή ώραϊόν τι δάσος ! Φίλος ένθουσιώδηςτής μορ
φής, ώς δ Έλλην καί Ρωμαίος, ώς απαντες οί άπολαύοντες τδν 
ήλιον καί κατέχοντες τδ αίσθημα τής τέχνης λαοί, κατελαμβά- 
νετο ύπδ θαυμασμού, δτε ύπήντα νέου τινά εργάτην, είς τού όποιου· 
τ’ο σώμα παρετήρει αρμονικήν τινα άναλογίαν. 'Ο τοιούτος δέν 
ήτο δι’ αύτδν ούτε άνήρ ούτε γυνή· ήτον απλώς ώράϊος! Τίς δμως 
ήθελε πιστεύσει δτι έκ τούτου έλαβον άφορμήν μοχθηροί τινες, έξ 
ών είς καί δ Άρετϊνος, νά έπαναλάβωσι καί κατά τού Μιχαηλαγ
γέλου τήν άτιμου συκοφαντίαν, ήν κατά τού ΣωκράτΟυς άλλοτε 
διέδωσαν! . . . Ειςτοιαύτας χαμερπεϊς συκοφαντίας ούδεμίαν άλ
λην άπάντησιν οφείλει τις νά δώση, εϊμή νά έμπτύση είς τδπρο
σώπου τών συκοφαντών, άν ύπήρχον ουτοι είς τήν ζωήν.

'Ως καί άνωτέρω εϊπομεν, καταληφθείς ύπδ τού γήρατος δ Μι
χαηλάγγελος ( διότι ήν έξηκονταπενταέτης) καί μή δυνάμενος 
νά ζωγραφή, άφιερώθη δλοσχερώς είς τήν άρχιτεκτονικήν, οίκο- 
δομήσας τότε τδ Καπιτώλιον καί τδν έξαίσιον ναόν της πανα
γίας τών Αγγέλων. Άπανταχόθεν ήρχοντο δπως συμβουλευθώσιν 
αύτδν περί μελετωμένων ναών καί μνημείων, καί πλεϊστοι είρ- 
γάζοντο έπί τών διαγραμμάτων ά έδιδεν αύτοϊς δ Βουοναρόττης. 
Άλλά τέλος τδ τέκνου τών γηρατειών του, τδ έργον τών τελευ
ταίων αύτού δεκαεπτά έτών, ήν ή έκκλησία τού Άγιου Πέτρου,, 
ή οίκοδόμησις τής δποίας άνετέθη είς αύτόν, ώς άκολούθως.
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'Κατά τδ έτος 1559, άποθανόντος τοΰ έπιχειρησαμένου τήν 
■οικοδομήν τής έκκλησίας ’Αντωνίου Σανγάλλου, άπεφάσισεν δ 
Πάπας ν’ άναθέση τήν ιδρυσιν αύτής εις τδν Βουοναρόττη-/. Ό 
Μιχαηλάγγελος άπεποιήθη κατ’ άρχάς, ώς εΐχε προηγουμένως 
άποποιηθή νά ζωγραφίση τήν δημιουργίαν καί τήν δευτέραν 
Παρουσίαν, προφασιζόμενος δτι ήν γλύπτης μόνον, ούχί δέ και 
άρχιτέκτων άλλ’ δ Πάπας διέταξεν άμετακλήτως, δ δέ Μιχα
ηλάγγελος ήναγκάσθη καί πάλιν νά πλάση νέον αριστοτέχνημα. 
Έπορεύθη δθεν είς τήν έκκλησίαν διά νά ΐδη τδ ύπδ τοΰ Σαν
γάλλου κατασκευασθέν ξύλινο-/ υπόδειγμα, δπου περιέμενον αύτδν 
πάντες οί τοΰ Σανγάλλου δπαδοί· ουτοι ΐδόντες αύτόν, ήρχισαν 
νά τω λέγωσι μετά τίνος ειρωνικού μειδιάματος, δτι ευρών δή
θεν .τετελεσμένο-/ τδ υπόδειγμα δέν θά ύπήντα πολλάς περί τήν 
έκτέλεσιν δυσχερείας- προσέθετον δέ δτι τδ υπόδειγμα έκεΐνο ήτο 
λειμών παρέχω-/ άφθονο-/ τροφήν. « Τω δντι, άπήντησεν δ Μι
χαηλάγγελος, εινε καλή τροφή διά τά ζώα καί τάς άγέλας! » 
Εΐτα, άποφανθείς μετά παρρησίας δτι τδ διάγραμμα έκεΐνο ήτο 
πλήρες ελαττωμάτων, ύπεσχέθη δτι θέλει κτίσει τήν έκκλησίαν 
κατά τύπον άπείρως ώραιότερον, χωρίς νά έξοδεύση πλέον τών 
30 χιλ. ταλλήρων, καί συνάμα κατά πεντήκοντα έτη ταχύτερο-/· 
,προσέθηκε δέ δτι τδ πολυσύνθετον έκεΐνο διάγραμμα ήν άτιμου άν- 
δρδς επινόημα, σκοποΰντος νά τρέφη διά τών χρημάτων ,τοϋ Πάπα 
άπαντας τούς οπαδούς του· επειδή δέ ή Αύτοΰ άγιότης άπδ τής 
σήμερον παρεδέχθη τδν Μιχαηλάγγελον ώς άρχιτέκτονα, ουτος 
θεωρεί ’ίδιον αύτοΰ καθήκον νά μή δώση έργασίαν είς ούδένα έκ 
τών μέχρι τής στιγμής εκείνης έργασθέντων. Άπέλυσεν δθεν ά
παντας, καί δπως μεταρρύθμιση πρώτον εαυτόν, άπεφάνθη δτι ού- 
δεμίαν αντιμισθίαν θέλει δεχθή διά τήν έργασίαν του, καί άπήτησε 
μάλιστα νά καταχωρισθή δ όρος ουτος έντδς τρΰ συμβολαίου του.

’Αλλ’ είς ούδένα συγχωρεΐται έν τω κόσμω τούτω νά διάγη 
τιμίως άτιμωρητί! Τδ κατ’ αύτοΰ μίσος τών μαθητών τοΰ Σαν
γάλλου καί τής έπιτροπής ήνάγχασαν τδν Μιχαηλάγγελον νάπλη- 
ρώση άκριβά τήν ύπερβολικήν αύτοΰ τιμιότητα καί παρρησίαν, ή 
δέ οικοδομή τοΰ Αγίου Πέτρου κατέστη μάλλον βάσανος ή τιμή 
των τελευταίων του ήμερών. Άμα νέος τις Πάπας έδημιουργεΐτο 
(δπερ συνεχώς συνέβαινεν), οί εχθροί τοΰ μεγάλου έκείνου άν- 
δρδς ήρχιζον άμέσως νά θορυβώσι περί αύτδν συκοφαντοΰντες τδν 
Βουοναρόττη-/, δπως άρπάσωσιν άπ’ αύτοΰ, εί δυνατόν, τδ άτελές 
εισέτι έργον τσυ· οί τοιοΰτοι ήρνοΰντο νά τω χορηγώσι τά άναγ- 
καϊα χρήματα, καί έπέβαλλον αύτώ συμβοηθούς, οΰς έκεΐνος ά- 
πεστρέφετο· καί πότε μέν έλεγον είς τδν Πάπαν δτι δ θόλος δέν 
είνε ίκανώς στερεός, άλλοτε δέ δτι τά παρεκκλήσια ήσαν πολύ 
μικρά, ή τέλος δτι τδ φώς δέν διενέμετο έντέχνως. Θορυβηθείς 
δθεν έκ τών συκοφαντιών τούτων έκάλεσεν δ Πάππας τδν Μιχα
ηλάγγελον καί τώ είπε τά αδόμενα. — « Έπεθύμουν ν’ άκούσω 
έγω αύτδς τούς .διαδίδοντας τά τοιαΰτα, άπήντησεν δ Βουοναρό- 
της·—Έγώ είμαι εις έξ έκείνων, άνέκραξεν ό έκεΐσε παρευρεθείς 
καρδινάλιος Μάρκελλος.—Πανιερώτατε, είπε τότε πρδς αύτδν δ 
Μιχαηλάγγελος, άνωθεν τών παραθύρων έκείνων, άτινα κατά τήν 
•ιδέαν σας δέν παρέχουσιν ίκανδν φώς, θά γίνωσι τρία έτερα έν τώ 

θόλω.— Αλλά τοΰτο δέν μάς τδ είπατε πώποτε.—Ούτε είμαι, 
ούτε θέλω νά ήμαι ύπόχρεως νά λέγω είς κάνένα, ούδ’ είς ύμας 
αυτους τι μέλλω ή τί οφείλω νά πράξω. Σεις έχετε χρέος νά 
μάς στέλλητε χρήματα έμποδίζοντες τούς κλέπτας ν’ άρπάζωσιν 
αύτά. Καθ’ δσον δ’ άφορά τδ τής έκκλησίας διάγραμμα, τοΰτο εί
νε ήμέτερον έργον.» Εΐτα στραφείς πρδς τδν Πάπαν, « Πάτερ ά
γιε, εΐπεν, ε'ίδετε όποιαν άνταμοιβήν λαμβάνω έργαζόμενος δι’ ύ- 
μάς· άν αί κακουχίαι άς ύποφέρω δέν συντελέσωσιν ύπέρ τής ψυ
χικής μου σωτηρίας, άπώλεσα ματαίως τδν καιρόν μου καί τήν 
εργασίαν μου.» ‘Ο Πάπας, δστις ύπερηγάπα αύτόν, έθεσε τότε 
τήν χεϊρά του έπί τών ώμων τοΰ Μιχαηλαγγέλου καί, θωπεύων 
αύτδν τώ είπε. « Βουοναρόττη! μή άμφιβάλλετε, δτι έργάζεσθε 
δι’ άπαντα τδν χρόνον καί διά τήν αιωνιότητα.»

Αί μικροραδιουργίαι αύται κατεπίκραναν τάς τελευταίας τοΰ 
Μιχαηλαγγέλου ήμέρας, δθεν δ τόσω σκωπτικδς έν τη νεότητι 
κατέστη ήδη σοβαρός καί σκυθρωπός, ώς αύτδς δ θάνατος· εις έ- 
κάστην ιδέαν του εύρίσκεται ή λέςις θάνατος, καί μεγίστη δειλία 
κατεκυρίευσε τήν ψυχήν του περί τδ τέρμα τοΰ βίου του· δ πυ
κνός τοΰ γήρατος μανδύας έρρίφθη ήδη έπ’ αύτοΰ, καί έφεξής ού- 
δέποτε έξέφερε τήν κεφαλήν άπδ τοΰ σαβάνου του έκείνου, είμή 
μόνον δπως συνδιαλεχθή περί Θεοΰ καί περί ποιήσεως. {0 Βά- 
ζαρης, διαμένω-/ τότε έ ν Φλωρεντία, άνήγγειλεν αύτώ δτι είς τών 
άνεψιώντου είχε·/ άποκτήσει τέκνο-/, καί επομένως τώ έδιδε νά 
έννοήση ότι τδ όνομα τοΰ Βουοναρόττη δέν έξέλιπε. «Φίλατέμβχ 
Βάζαρη, άπήντησε πρδς αύτδν δ Μιχαηλάγγελος, εύχαριστοΰμαί 
πολύ βλέπω-/ ότι ένθυμεΐσθε εισέτι τδν πτωχόν γέροντα, καί μαν
θάνω-/ δτι ήσπάσθητε τδ βρέφος έκεΐνο, έν ώ άναγεννάται, ώς λέ
γετε, τδ όνομα τοΰ Βουοναρόττη· δυσηρεστήθην δμως πολύ διά τήν 
πομπώδη εορτήν τής βαπτίσεώς του· δ άνθρωπος ούδέποτε πρέπει 
νά χαίρεται, ένω δ κόσμος όλος θρηνεί. Μοί φαίνεται δέ δτι δ ά- 
νεψιός μου Λεονάρδος, άντί νά έορτάση μετά τοσαύτης πομπής τήν 
γέννησιν ένδς βρέφους, θά έκαμνε καλλίτερα άν έφύλαττε τήν χα
ράν του διά τήν ημέραν, καθ’ήν άποθνήσκει δ έναρέτως ζήσας έν 
τώ κόσμω τούτω. ’Ακολούθως δ έπισυμβάς θάνατος υπηρέτου τί
νος, Ούρβίνου καλουμένου, δστις διετέλει παρ’ αύτώ ύπηρέτης άπδ 
τοΰ 1530 έτους, κατέβαλε-/ εντελώς αύτόν. Καί τοι γέρων ζ ένο- 
σήλευεν δμως τδν ύπηρέτην του τούτον δ Βουοναρόττης καθ’ ά
παντα τδν χρόνον τής άσθενείας του, καί ήγρύπνει άπάσας τάς 
νύκτας παρά τήν κλίνην τοΰ άσθενοΰς· γράφων δέ περί τούτου πρδς 
τδν Γεώργιον Βάζαρην έξέφραζεν ούτω πως τήν άγωνίαν του. 
« Μετά πολλοΰ χοπου κατορθώνω νά γράψω, φίλτατε Γεώργιε, 
καί δμως θέλω γράψει χάριν σοΰ· γνωρίζεις δτι άπέθ»νεν ο δυ
στυχής Ούρβινος μου· δ θάνατός του ήν δι’ έμέ μεγίστη ποινή 
καί μέγα συνάμα μάθημα, διότι παρ’ αύτοΰ έδιδάχθην ν’ άποθά- 
νω. Διετήρησα αύτδν είς τήν οικίαν μου είκοσι εξ δλόκληρα έτη, 
καί καθ’ άπαντα τδν χρόνον τούτον ευρον αύτδν άληθή φίλον· σή
μερον δέ, δτε καταστήσας αύτδν πλούσιον ήλπιζον νά τδν έχω στή
ριγμα είς τδ γήράς μου, άνηρπάγη άπ’ έμοΰ, καί μόνον είς τδν πα
ράδεισον έλπίζω νά τον έπανίδω.'Ο δυστυχής! άποθνήσκων έλυπεϊτο 
μάλλον διότι μ' έγκατέλειπεν είς τδν προδότην τούτον κόσμον, ή δι

ότι έφοβεΐτο τδν θάνατον, καί ούδέν παράδοξον λέγω άν ειπω, δτι 
τδ κάλλιστον μέρος έμοΰ άπέπτη μετ’ έκείνου, έναπέμεινον δε εις 
έμέ μόναι αί δυστυχία1.,καί ήδη συνιστώ ύμΐν νά μ’ ένθυμεΐσθε ένιοτε.

Συνεχώς, έν τή μελαγχολική άπελπισία του, μή ύποφέρων τήν 
έν Ρώμη διαμονήν, κατέφευγε μετά τίνος ύπηρέτου είς τά του 
Σπολέτου όρη, δπου διέμενεν έπί τινας ήμέρας έπισκεπτόμενος 
τά μάλλον έρημα χωρία καί τούςγηραιούςκοινοβιάτας. «Διέτριψα, 
έλεγε, λίαν εύχαρίστως ήμισυ-/ μήνα είς τά περίχωρα τής Ρώμης 
ϊιατρέχων τά έρημητήρια· έπανερχόμενος δέ εϊς τήν πόλιν έφερον 
μόνον τδ ήμισυ έμαυτοΰ, διότι μόνον έντδς τών δασών άπολαμβάνει 
τις άληθή ζωήν.» Καί μολαταύτα, έπειγόμενος δπως περατώση τήν 
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Η ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΣΙΒΥΑΑΑ.

άλλ’ ό Μιχαηλάγγελος άπήντα· «Μάρτυς μου έστω ό Θεός, ότι 
άκουσίως έμοΰ καί διά τής βίας σχεδόν μοί έπεφόρτισεν ό Πά
πας Παΰλος Γ'. πρδ δέκα έτών, καί έτι πλέον, τήν οικοδομήν 
τοΰ Άγιου Πέτρου έν Ρώμη. Άν έγίνωσκον δέ δτι έμελλε τοΰτο 
νά διαρκέση τοσοΰτον χρόνον, βεβαίως ήθελον άποποιηθή ν άνα- 
λάβω τοιοΰτο φορτίο-/· άλλ’ δτε ύπερενικήθησαν αί μεγαλείτεραι 
τών δυσχερείων, άν έγκαταλείψω ημιτελές τδ έργον μου, θέλω ά- 
πολέσει αίσχρώς τήν αμοιβήν τών δσων ύπέφερα δι’ άγάπην 
Θεοΰ πόνων, ή δέ έπιχείρησις αΰτη θέλει καταστραφή διά παντός. 
Γινώσκετε κάλλιστα, δτι θά μοί ήτο λίαν εύχάριστον τδ νά τα- 
φώσι τά γηραιά δστά μου παρά τά οστά τών πάτερων μου, αλλ’ 
ήδη μοί είνε τοΰτο άδύνατον άλλως τε, άγων σήμερον τδ ογδοη
κοστόν πρώτον έτος τής ήλικίας μου, είμαι ίκανώς γέρων, καί πρέπει 
•νά ησυχάσω ολίγον, δπως συλλογίζομαι μόνον τά τοΰ θανάτου κΆι

περί Θεού-μοί άποβαίνει άδύνατον νά έργασθώ πλέον οια τδν έν
δοξον Δούκα, καί μόνον είμαι ικανός νά στιχουργώ· ίσως με εϊ- 
πης μωρόν,διότι έν τοιαύτη ηλικία γράφω ασμάτια, άλλ άφοΰ λέ- 
γουσιν δτι κατήντησα παλίμπαις, θέλω να πράττω τά τών παίδων.»

Δυστυχή Μιχαηλάγγελε! ’Έλαβες είς άπέχθειαν καί αύτήν 
σου τήν μεγαλοφυΐαν ώς άργότερον δέ δ άπαντα τδν κύκλον τών 
άνθρωπίνων γνώσεων διατρέξας Πασχάλης, ούτω καί σύ, γηραιέ 
Βουοναρόττη, άμα έφθασας είς τδ τέρμα τοΰ καλλιτεχνικού κόσμου, 
ρίψας τδν χρωστήρα καί τδ γλύφανό-/ σου έκαθέσθης ακίνητος καί 
σιωπηλός πρδ τών θυρών τής αίωνιότητος, περιμένων ν’ άνοι- 
χθώσιν αυται δπως έμφανισθή ό Θεός σου !

Τωόντιό θεός 
Μιχαηλαγγέλου. ένεφανίσθη, διότι

κατά τήν 17ην 
Φεβρουάριου τού 
1563 περί τήν 
εικοστήν τρίτη-/ 
ώραν, (κατά τδν 
'Ιταλικόν ύπολο- 
γισμδν) ό Μιχα
ηλάγγελος Βου
οναρόττης παρέ- 
δωκε τδ πνεύμα.

Ό Μιχαη
λάγγελος είχε 
μέτριονάνάςημα, 
εύρεΐς τούς ώ- 
:μους, καί τδ λοι
πόν σώμα άνά- 
λογον μέ τού
τους- ήτο δέ φύ- 
σεως νευρικής, 
έστεώδους καί 
στιβαράς,ώς αύ
τά τά έργα του. 
Εί καί είς τήν 
νηπιότητά του 
ήτο νοσηρός καί 
ασθενής, άνδρω- 
θείς κατέστη εύ-

Η ΔΕΑΦΙΚΗ ΣΙΒΥΑΑΑ. ρωστος· άλλ’ έν
τω γήρατι ύπέ-

πεσεν εις τήν άλγεινοτέραν τών ασθενειών, τήν λιθίασιν. Είχε 
ζωηράν τήν δψιν, εύρύ καί ύψηλδν τδ μέτωπο-/, τήν ρΐνα πεπιε- 
σμένην κατά τι, τά χείλη λεπτά, έξ ων τδπροεξέχον άνω χεί
λος ισχυρότερο-/, τά βλέφαρα γυμνά σχεδόν βλεφαρίδων, μικρούς 
δέ καί φαιούς οφθαλμούς πεπληρωμένους κυανών καί κίτρινων 
στιγμάτων ή κόμη του ήτο μελανή ώς έπίσης καί ό πώγων, ος- 
τις διχή διαιρούμενος ήν άραιδς καί μακρύς τέσσαρας είτε πέντε 
δακτύλους. "Ενεκα τοΰ γήρατος έφερεν είς τούς πόδας κατάσαρκα 
σανδάλια έκ δέρματος κυνδς έπί ολοκλήρους μήνας κατά συνέ
χειαν, δταν δέ ήναγκάζετο νά τ’ άλλάξη, έκβάλλων αύτά μετά 
τοΰ δέρματος τοΰ κυνδς έξέφερε συνάμα καί τήν έπιδερμίδα του.

'Ο άνήο ουτος διήγεν άείποτε σκληρόν καί αυστηρόν έρημίτου 
βίον έζη δέ διά μόνην τήν τέχνην, ήτις ήν δι’ αύτδν είδος τι ίερω- 
σύνης· ούδ’ έγνώρισε ποτέ ούδ’ ήγάπησε τήν πολυτέλειαν, καί συν
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εχώς ό ίδιος έλεγεν Έτι, ει καί ήν πλούσιος, έζη όμως ώς πένης· 
έτρωγεν έλίγον καί τούτο οΰχί πρδς άπόλαυσιν ήδονής· έργαζόμε- 
νος δέ έξηρκεϊτο δι’ άπασαν τήν ήμέραν εις Sv τεμάχιον άρτου καί 
εις ολίγας σταγόνας οίνου. Έκοιματο μόλις τρεϊς ή τέσσαρας 
ώρας, και όπως μη κοπιαζη νά ενδυεται, δτε περί τδ μεσονύκτιον 
ιδέα τις έπερχομένη έξύπνα αυτόν (διότι καθ’ άπάσας τάς νυκτάς 
είργάζετο), έκοιματο ένδεδυμένος ώς έπι τδ πλεϊστον. "Οπως εύ- 

ρισκηται πάντοτε έτοιμος εις έργασίαν, κατεσκεύασεν είδός τι χάρ
τινης περικεφαλαίας, έφ’ ής έθετεν άναμμένον κηρίον καί ούτω δέν 
ήτον ήναγκασμένος νά βαστάζη αύτό, καί πρδς τούτοις, τδ φώς 
έπνπτεν άμέσως έπί τού χάρτου. Πολλάκις ϊδών αύτδν ό Βάζα- 
ρης φέροντα τοιαύτην περικεφαλαίαν, καί παρατηρήσας δτι άντί 
κηρού έ'καιε λαμπάδας κατεσκευασμένας έξ αίγείου πάχους, έπεμ- 
ψεν αύτω δώρον τεσσαράκοντα λίτρας κηρίων. Ό κομίσας αυτά 
υπηρέτης εφθασεν εγκαίρως, δηλαδή περί τήν δευτέραν νυκτερινήν 
ώραν άλλ’ δ Μιχαηλάγγελος έπρέσβευεν ώς άρχήν τδ νά μή 
δέχηται ούδέν ύφ’ οίουδήποτε, λέγων δτι δύναται μέν τις ν’ άποδώ- 
ση τδ δάνειον, ουδέποτε δμως δύναται ν’ άπαλλαχθή καί της πρδς 
τδν δανειστήν του ύποχρεώσεως· ένεκα τούτου ήρνεΐτο νά δεχθή τήν 
προσφοράν ταύτην τού Βάζαρη. « Κύριέ μου, είπε τότε πρδς αύτδν 
ό υπηρέτης, αί χειρές μου άπέκαμαν δπως φέρω μέχρις έδώ τά 
κηρία ταΰτα· μοί εινε άδύνατον νά τά μεταφέρω πάλιν δπίσω· άν 
οεν τα δέχεσθε, θά τά φυτεύσω εις τδν πρδ της οικίας σας περι- 
κεχυμένον πηλόν καί ειτα θά τά άνάψω δλα.—Άφες τα λοιπόν, 
άφες τα, έπανελαβε γελών ό Μιχαηλάγγελος- δέν έχω άνάγκην 
φωταψίας.»

Ό Μιχαηλάγγελος καί έν αυτή τή παιδική ήλικία ήτον οιος 
καί μετά ταΰτα, τέλειος δηλαδή Μιχαηλάγγελος. ’Έκτοτε υπήρξε 
φίλος της εργασίας καί της έρημίας, καί νέος έτι ευρισκε πλείστην 
όσην ήδονήν νά έγκλείηται μόνος μετά τών πινάκων και τών μαρ
μάρων του καί νά μελετά, νά άναγινώσκη ή νά ζωγραφή. 01 
ευφυείς ά'νδρες, δπως άναλαμβάνωσι δυνάμεις, έχουσιν άνάγκην 
της επαφής τών άλλων, άλλ’ οί μεγαλόνοες ώς δ Μιχαηλάγγε
λος, οϊτινες δμοιοι κατά τούτο μέ τδν Θεδν ύπάρχουσι διότι ύπάρ
χουσι, φέρουσιν έν έαυτοϊς ζώντα καί αυτοσυντήρητο·/ πυρήνα. Καί 
δμως άπας ό βίος τού Μιχαηλαγγέλου ήν άένναος πρδς τήν τέχνην 
πάλη, διότι άεννάως έπεδιώρθωνε τά εργάτου. Ό Βάζαρης διη
γείται, δτι εϊς πλεϊστα τών διαγραμμάτων του, άτινα είδε μετά, 
τδν θάνατόν του, εύρε τήν αΰτήν ιδέαν άπειράκις τροποποιουμέ- 
νην καί μετασχηματιζομένην, άλλ’δ μέγας έκεϊνος άνήρ έκρυ
πτε·? εις πάντας τάς επιπόνους εργασίας του. Περί τούτου δ αυ
τός Βάζαρης διηγείται, δτι ήμέραν τινά κατά τήν νυκτερινήν· 
ώραν, άποσταλείς έκ μέρους ’Ιουλίου τού Γ'. πρδς τδν Μιχα
ηλάγγελον, ευρεν αύτδν εργαζόμενον εϊς τι άγαλμα τής ελεη
μοσύνης· έννοήσας ό καλλιτέχνης τδν βηματισμόν τοΰ Βαζάρεως, 
έλαβε μεθ’ εαυτού λύχνον καί έπορεύθη δπως άνοιξη τήν παρό- 
διον θύραν.. Τότε εϊσελθών δ Βάζαρης, διεκοίνωσεν εις αΰτδν τδ. 
αίτιον τοΰ ερχομού τον ένω δέ συνωμιλεϊ μετ’ αΰτοΰ, παρετήρει 
συγχρόνως εν τών σκελών τοΰ αγάλματος, εϊς τήν διόρθωσιν τοΰ· 
όποιου κατεγίνετο δ Μιχαηλάγγελος· ταΰτα έννοήσας δ Βουο- 
ναρόττης άφησε τον λύχνον νά πέση άπδ τάς χεϊράς του, καί. ω

φεληθείς έκ τοΰ σκοτους έφερε τδν Βάζαρην έξω τοΰ σπουδαστη
ρίου του και είπε πρδς αΰτόν « Κατήντησα τόσω πολύ γέρων· 
ώστε φαντάζομαι κάποτε ότι δ θάνατος μέ σύρει άπδ τών ένδυ- 
μάτων άπαιτών νά τδν άκολουθήσω. Ναι, φίλε Βάζαρη, θά έλθη 
βεβαίως ήμέρα, καθ’ ήν δ βίος μου θέλει καταπέσει καί σβεσθή 
ώς δ λύχνος ούτος.» Ένω έλεγε ταΰτα έφθασαν μέχρι τής θύ— 
ρας, και ούτως άπέλυσε τδν ξένον του.

Κατέχων νοΰν ίκανώς ισχυρόν, δέν ευχαριστείτο νά λαμβάνη. 
επιπόλαιους γνώσεις, άλλ’ έσπούδαζε νά μανθάνη κατά βάθος 
πάσαν επιστήμην ήν έπεχείριζεν. Έγίνωσκε τήν άνατομίαν ώς 
χειρουργός και ητον άριστος κτίστης ώς ήτο καί μέγιστος τοΰ· 
αιώνός του άρχιτεκτων. "Αλλως τε, ώς δ Σέκσπηρ, δστις μόνον 
τδν Πλούταρχον άνεγίνωσκε καί τινα ιταλικά διηγήματα, ούτω- 
και δ Μιχαηλάγγελος ούδέν έδιδάχθη έκ τών άλλοτρίων έργων, 
μόνος δέ διδάσκαλος αύτοΰ έχρημάτισεν ή φύσις. Ό Μιχαηλάγ
γελος μονον άντικείμενον άξιον νά παρασταθή διά τής τέχνης 
έθεώρει τδν άνθρωπον, καί έν τω·άνθρώπω δύο τινά, τούς μυ
ώνας και τά πάθη, τήν ψυχήν δηλονότι καί τδ σώμα. Δι’ αΰτδν 
ο’υδεμίαν ειχον άξίαν τά ένδύματα, τά χωρία, τδ έμβαδδν καί ή 
προοπτική*  δια τοΰτο απαντα τά πρόσωπα τών πινάκων του εισ 
γυμνά, αί δέ ζωγραφίαι του δμοιάζουσι γλυφάς μάλλον. Μολον
ότι ετρεφε τοσοΰτον πρδς τήν φύσιν έρωτα, άπηχθάνετο δμως πα— 
ραδόξως πως τάς δμοιογραφίας· προκειμένου δέ λόγου περί γλυ-ι, 

πτικής και περί μεθόδου τής έπί μαρμάρου έργασίας, σώζεται τι 
λόγιον αύτοΰ πλήρες χάριτος· έλεγε δηλαδή δτι τδ άγαλμα 
υπάρχει έν τω δγκω, ώς ή έντδς τοΰ υδατος λουομένη γυνή· 
δέον δθεν ν’ άφαιρεθή πάν τδ περιβάλλον τδ σώμα καί νά έξέρ- 
χωνται κατά μικρόν έλεύθερα τά άνω μέρη αΰτοΰ μ έχρις οΰ άπαν 
τδ σώμα μείνη έντελώς έλεύθερον ή γυμνόν.

*0 Μιχαηλάγγελος ήμ λίαν μετριόφρων, οΰχί δμως παραβαλ
λόμενος πρδς τούς λοιπούς τών άνθρώπων, διότι τοιαύτην με
τριοφροσύνην δέν πιστεύω νά είχε παντάπασιν, οΰδέ δύναται ποτέ 
Μολιερος·τις είτε Σέκσπηρ νά θεωρή έαυτδν ίσον μέ τδν περι- 
στοιχοΰντα αΰτδν όχλον άλλ’ ήν μετριόφρων παραβαλλόμενος, 
πρδς εαυτόν, δτε, καταμετρώ·? τήν ένύπάρχουσαν άπειρον άπόστα- 
σιν μεταξύ τών έργων του καί τών έν τή διανοία του υπαρχόν
των τύπων, ουδόλως έκόμπαζεν έπί τών άριστουργημάτων του. 
Καί άληθώς εϊς τούτο άπελπίζονται άπαντες οί μεγαλόνοες άν- 
δρες. Έ· ω ήμεϊς προσπίπτομεν γονυκλινείς ένώπιον τών άριστουρ
γημάτων των καί βλέπομεν αΰτά άκτινοδολοΰντα ώς τοΰ Θεοΰ τ’ο- 
πρόσωπον, έκεϊνοι βλέπουσιν αυτά σκοτεινά· τοΰτο δέ συμβαίνει,, 
διότι άναμέσον τής ιδέας τοΰ μεγαλοφυούς άνδρδς καί τού έξ αΰ
τής γεννωμένου έργου ύπαρχε: τοσαύτη διαφορά δση ύπάρχει ά
ναμέσον τοΰ ήλιου καί τής σελήνης, είτε άναμέσον τοΰ φωτεινού 
πυρήνος καί τής άντανακλάσεως. Τοιοΰτό τι- συνέβαινεν άείποτε 
καί εις τδν Μιχαηλάγγελον. 'Ως ό Δον ’Ιωάννης, δστις καταλη
φθείς ύπδ σφοδροτάτου πρδς την τελείαν καλλονήν έρωτικοΰ πά
θους, διέτρεχεν έξαλλος τήν γην διώκων τήν ύπ’ αΰτοΰ δνειροπο- 
ληθεισαν γυναίκα, έλάτρευε δέ άείποτε τήν τελευταίαν πιστεύων 
δτι αυτή ήν ή ζητούμενη, ούτω καί δ Μιχαηλάγγελος, ταραττό- 
μενος άεννάως ύπδ τής ιδέας τής έν τή τέχνη τελειότητας, έπεδί- 

«κεν αΰτήν άσθμαϊνων καί ένόμιζεν δτι εϊς έκαστον δγκον μαρ
μάρου άνεύρισκεν αΰτήν. Ποσάκις δέν έφαντάζετο δτι βλέπει αΰ
τήν ένώπιόν του, καί τότε άρπάζων άμέσως τδν λίθον έκλείετο 
μετ’αΰτοΰ· χατατέμνων δ’ αΰτδν, εις έκαστον τοΰ λίθου θρύμμα έ- 
φαντάζετο δτι ύπδ τήν γλυφίδα του έμελλε νά έξέλθη τδ οΰράνιον 
πλάσμα· εϊτα άποκαμών έκ τής έργασίας καί τών πολυχρονίων 
αΰτοΰ πόνων, είσήρχετο πρωίαν τινά έντδς τού σπουδαστηρίου του, 
περετήρει μετά προσοχής τδ έργον του, καί τότε καθήμενος ά- 
πέναντι αΰτοΰ καί δακρύων έλεγεν. «’Όχι. οχι 1 εϊσέτι δέν, εύ- 

ρον αΰτήν.»
Ούτω δυνάμεθα νά έξηγήσωμεν τήν πληθΰν τών έργων, τά 

όποια παρέλειψεν ό Μιχαηλάγγελος ήμιτελή, καί τήν επιθυμίαν 
αΰτοΰ τοΰ νά έπιχειρή άεννάως νέας έργασίας, ώς έπίσης κα: 
τήν άηδίαν, ήν έν τή άνδρική μάλιστα ήλικία ήσθάνετο άμα έ- 
φθανεν εϊς τδ ήμισυ τής έργασίας του. Μόλις ήρχισέ ποτέ ώ- 
ραιότατον τοΰ Χριστού άγαλμα καί παρετήρησεν αΰτδ διά μιας, 
ειτα κατεσύντριψεν αΰτδ δια τοΰ πελεκεως· εις δε τους έρωτών- 
τας αΰτδν τήν αιτίαν έλεγε «Μ’ έβίασαν παραπολΰ νά τδ τελει

ώσω· άλλως τε είχε καί μικράν τινα κηλίδα τδ μάρμαρον.»
'Ένεκα τής τραχύτητος καί τής ειλικρίνειας του, πρδς δέ καί 

διά τδν άπλοΰν βίον δν έζη, κατηγορήθη ύπδ πολλών ώς φιλάρ
γυρος, καί φυσικω τώ λόγω, δταν δέν εύρίσκωμεν εις τινα έλατ- 
τώματα, κινούμεθα νά θεωρήσωμεν ώς τοιαΰτα τάς αρετας άς 
κατέχει. Καί δμως δ φιλάργυρος ουτος έχάριζεν εϊς τούς φίλους 
του άριστοτεχνήματα έχοντα αξίαν μειζονα τών εκατόν χιλιάδων 
φράγκων, διένειμεν εις τους άπορους τδ ήμισυ τοΰ κέρδους του 
καί ύπάνδρευσε πλειοτέρας τών δέκα νεανιδων, προικισας αΰτας 

έξ ιδίων του*  δ φιλάργυρος, λέγω, ούτος ερωτήσας ποτέ τον γη
ραιόν ύπηρέτην του, τί θά γένη, άν αΰτδς άποθανη, και άπαντή— 
σαντος έκείνου οτι θέλει δουλεύσει έτερον κύριον, ειπεν άμέσως 
πρδς αΰτόν « Πτωχέ μο», έπιθτμώ νά θεραπεύσω τήν πενίαν 
σον » καί πάραυτα έδωκεν αΰτω δύω χιλιάδας ταλλήρων, δπερ 

ήν δώρον τη άληθεία βασιλικόν.
Άλλ’ δχι! ό Μιχαηλάγγελος δέν ήτο φιλάργυρος- ήτο μόνον 

λιτός, ώς ήτο καί σώφρων, διότι έθεώρει τδ σώμα ώς μη ύπαρ
χον διηγούνται μάλιστα ότι οΰδέποτε έξήλθεν άπδ τών χειλέων 
του λέξις όπωσοΰν άσεμνος, και δτι όμιλοΰντος αΰτοΰ οι πλήρεις 
αρετής καί εΰγενών αισθημάτων λόγοι του κατεσιγαζον πάν αισ
χρόν πάθος έμφωλεΰον τυχόν έν τη καρδία τών άκροωμ-ένων αΰτόν 

νέων.
Οί λόγοι του δμως δέν ώμοίαζον διά τοΰτο καί διδαχήν άπε- 

ναντίας τδ πνεΰμάτου έρρεπε μάλλον πρδς τδ δηκτικόν και σκω- 
πτικδν ύφος, δπερ είνε ίδιον εις τούς μονήρη βίον οιάγοντας. Ο 
Βενβενοΰτος Κελλίνης άναφέρει δτι παϊς έτι ών συνεσπούδαζε μετά 
τοΰ Μιχαηλαγγέλου έν τω παρεκκλησίω τοΰ Καρμίνου τω έζω- 
γραφημένω ύπδ τοΰ Μασσακίου, καί προσθέτει δτι δ Μιχαηλάγγε
λος έσκωπτε συνεχώς τούς συσπουδαστάς του· διηγούνται δμως και 
άλλοι πλεϊστα καί δηκτικώτατα αΰτοΰ λόγια βαθυτάτην έχοντα 
τήν έννοιαν. Λαλών ποτέ περί τών θυρών τής έν Φλωρεντία εκ
κλησίας τοΰ Άγιου Ίωάννου, έλεγεν οτι, ένεκα τής καλλονής 
των, ήσαν άξιαι νά χρησιμεύσωσιν ώς θύραι τού Παραδείσου· άλ

λοτε δέ, δείξας αυτώ ζωγράφος τις πίνακα έν ω τά πάντα ήσαν 
άντιγεγραμμένα έξ άλλων, «πολύ καλά» είπε πρδς αΰτδν δ 
Μιχαηλάγγελος· «άλλ’ άγνοώ τί άρα θέλει συμδή εϊς τδν πί- 
νακά σου τούτον κατά τήν ήμέραν τής κρίσεως, δτε άπαντα τά 
μέλη θά ζητήσωσι νά ένωθώσι μετά τών σωμάτων των διότι 
ένταΰθα παρατηρώ κεφαλήν άνήκουσαν εις τδν Δαβίδ τοΰ Σιμα- 
βύου, σκέλος ληφθέν άπδ τοΰ’Ιωσίατοΰ Γυώττου, και άπορώ, μά 
τήν άλήθειαν, τί θά έναπομείνη έπί τέλους, ώς ίδικόν σου έρ
γον.» Έπισκεφθείς ποτέ αΰτδν γλύπτης τις μετά τοΰ τέκνου 
του, τδν έζήτησε τήν κρίσιν του έπί τίνος άγάλματος, δπερ έ
φερε καί έδείκνυεν εις αΰτόν. Ό Μιχαηλάγγελος παρετήρησεν 
ίκανώς τδ άγαλμα, ειτα στραφείς πρδς τδ εΰειδέστατον τέκνον 
τοΰ γλύπτου έκείνου καί άσπασθεις αΰτδ «Μικρέ μου φίλε, τω 
ειπεν, δ πατήρ σου κατασκευάζει καλλίτερου τά σάρκινα άγάλ- 

ματα ή τά λίθινα.»
Άπαντες οί κατά τήν έποχήν έκείνην ένδοξοι ά’νδρες έπεζή- 

τουν τήν φιλίαν τοΰ Μιχαηλαγγέλου, ένεκα τής μεγαλοφυΐας 
αΰτοΰ τοΰ πρωτοτύπου χαρακτήρος του, πρδς δέ τού ζωηροΰ καί 
δριμέος πνεύματός του. Ό καρδινάλιος Παύλος, ό καρδινάλιος 
Ριδόλφης, δ καρδινάλιος Σαντακρόκκης, δ μετονομασθείς άκο
λούθως Πάπας Μάρκελλος, δ πανιερώτατος Βέμβος, καί πάντες 
οί έν τή ρωμαϊκή αΰλή έπίσκοποι έθεώρουν ιδίαν δόξαν νά ύ- 
ποδεχθώσιν αΰτδν έν τή οικία των άπαντες οί ήγεμόνες τής ’Ιτα
λίας, δ βασιλεύς Φραγκίσκος δ Ά., οί άρχοντες τής Βενετίας 
καί αΰτδς δ Σουλτάνος ήριζον περί αΰτοΰ, δ δέ Μέγας Δούξ 
τής Τοσκάνης προσηγόρευεν αΰτδν φίλον τον. Διεβίωσεν ώς οι
κείος μετά τεσσάρων παπών, καί έν τω υπέρ τοΰ μεγάλου άν
δρδς ένθουσιασμω του δ Ιούλιος Γ'. έλεγεν, δτι έχυνεν έκ τοΰ 
ίδιου του αίματος καί άφήρει έκ τών έτών του, δπως δώση αύτά 
εις τδν Μηχαηλάγγελον καί διατηρήση έπί τής γής τοιαύτην 
μεγαλοφυΐαν. Τδ κατ’ έμέ, δέν πιστεύω δτι ήθελε πράξει τοΰτο, 
διότι τοιαύτη χριστιανική αρετή ήτο πολύ μεγάλη καί δι’ αΰτδν 
τδν πάπαν, πλήν δι’ήμάς άρκει δτι τδ έλεγε. Καί δμως αί φιλίαι 
τών μεγάλων οΰδέποτε κατέστησαν άλαζόνα τδν μέγαν Βουο- 
ναρόττην, άλλ’ έμεινεν ουτος άείποτε φίλος τών συγχρόνων αΰ
τοΰ καλλιτεχνών, ει και ήτο πολύ υπέρτερος αΰτών απδδειξις 
δέ τής άληθείας τών λόγων μας εινε ή μεγαλοπρεπής πομπή, 
δι’ ής έκήδευσαν έν Φλωρεντία τδν νεκρόν του καί ήν παρηκο- 
λούθησαν άπασα ή πόλις καί ή Ακαδημία.

Ζών έτι δ Μιχαηλάγγελος είχεν έκφράσει τήν εΰχήν δπως 
μεταφερθή τδ λείψανον αΰτοΰ έν τή πατρίδι του Φλωρεντία, άφ’ 
ής είχεν άπομακρυνθή πλεϊστον χρόνον ένεκα τοΰ νοσηροΰ αΰ
τής άέρος· δθεν δ άνεψιδς αΰτοΰ Λεονάροος Βουοναρόττης, άμα 
έμαθε τδν θάνατόν του, μετέβη εις Ρώμην καί, εγκρύψας τδ 
πτώμα τοΰ μεγάλου άνδρδς έντδς δέματος έμπορευμάτων, εςέ- 
φερεν αΰτδ κρύφα άπ’ο τής πόλεως. II ιδιόρρυθμος αΰτη σορος 
εφθασεν εις Φλωρεντίαν τδ σάββατον τής ένδεκάτης μαρτίου, 
καί έτέθη παρά τδ μέγκ θυσιαστήριον έντδς τοΰ παρεκκλησίου 
τής Άναλήψεως. Έπειδή οΰδεμία είχε γίνει πρδς τήν κηδείαν 
του πςοπαρασκευή, άπέκρυψαν έπιμελώς τήν άφιξιν τοΰ περικλε
ούς νεκρού, καί τήν επαύριον, ήτις ήν ή κυριαχή τής δευτέρας
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έβδομάδος τή; τεσσαρακοστής άπαντες οί ζωγράφοι, γλύπται καί 
αρχιτέκτονες συνήχθησαν κρυφίως έν τή έκκλησία τοΰ άγιου Πέ
τρου, δπου είχε κατατεθή ό Μιχαηλλάγγελος, καί περί τδ με
σονύκτιον, ταχθέντες άπαντες περί τδν νεκρόν, έλαβον τδ φέ
ρετρο·? μετ’ ενθουσιασμού, καί έλογίζετο ευτυχής δστις κατόρ
θωσε νά φέρη διά τινα χρόνον έπί τών ώμων του τδ λείψανον 
τοΰ μεγαλειτέρου άνδρός τών δσων έγέννησεν ή ’Ιταλία. Ή συν- 
άθροισις αύτη καί ή ώρα καθ’ ήν έγένετο, τά καιόμενα φώτα 
καί δ θόρυβος εί'λκυσαν πλείστους περιέργους έξωθεν της έκ- 
κλησίας, καί μολονότι έπροσπάθουν νά κρύψω» τήν μεταφοράν 
τοΰ λειψάνου, ή φήμη δτι έφθασε τδ σώμα τοΰ Μιχαηλαγγέλου, 
δτι άπετέθη προσωρινώς έν τή έκκλησία τοΰ Αγίου Πέτρου, καί 
δτι θέλει μεταφερθή εις τήν έκκλησίαν τοΰ Τίμιου Σταυροΰ, διε- 
δόθη άπδ στόματος εις στόμα έν άκαρεΐ. Πάραυτα τότε απασα 
ή πόλις έξυπνίσθη καί πλήθος λαοΰ έν μια στιγμή έπλήρωσε 
τήν έκκλησία·?· είς δέ τάς παρακειμένας δδους συνωθεΐτο το
σοΰτον πλήθος, ώστε τδ λείψανον μετεφέρετο εις τήν έκκλησίαν 
λίαν βραδέως καί μετά μεγίστης δυσκολίας. Φθάσαντες έκεϊ, 
μετά τήν συνήθη θρησκευτικήν τελετήν, έθεσαν τδ λείψανον είς τδ 
ίεροφυλακεΐον εΐτα δ πρόεδρος τή, τελετής διέταξε ν’ άνοιχθή 

ή νεκροφόρας κάλπη, δπως ϊδη νεκρόν κάν έκεϊνον, τδν όποιον 
δέν ήδυνήθη νά θαυμάση ζώντα· άπαντες τότε οί παριστάμενοι 
περιέμενον νά εύρωσιν είς άποσύνθεσιν καί σεσηπδς τδ λείψανό·? 
του, διότι δ Μιχαηλάγγελος είχεν άποθάνει προ είκοσιπέντε ή
μερων, καί είκοσιδύο ήδη εΰρίσκετο έντδς τής κάλπης έκείνης· 
άλλά λίαν έξεπλήχθησαν εύρόντες τδ σώμα έκεϊνο σώον καθ’ 
άπαντα αύτοΰ τά μέρη καί άνευ ούδεμιάς άλλοιώσεως, ώστε ώ- 
μοίαζε μάλλον άνθρωπον ήδέως κοιμώμενον. Ούτω λοιπόν έξε- 
τέθη έν τινι παρεκκλησίω, ένθα συνέρρεον άπαντες δπως ϊδωσιν 
αύτόν,. καί έκεΐ μετ’ ού πολύ τδ σώμά του έκαλύφθη ύπδ στρο
φών γεγραμμένων λατινιστί καί άλλων ασμάτων είς τήν καθο
μιλουμένην ιταλικήν γλώσσαν. ’Ακολούθως έξελέχθη τετραμελής 
έπιτροπή, μέλη τής δποίας ήσαν δτε Βαζαρης, δ ’Ονόλης Βρον- 
τίνης, δ Βενβενοΰτος Καλλίνης καί δ ’Αμανάτης, δπως ορίση 
τήν ήμέραν καί διατάξη τάς είς τδν άποθανόντα μέγαν άνθρω
πον άποδοθησομένας έπικηδείους τιμάς. Ή κηδεία τοΰ νεκρού έ- 
κείνου έτελέσθη ώς έπομένως.

Τήν 14 τοΰ ’Ιουλίου, είς τδ μέσον τής έκκλησίας τοΰ ‘Αγίου 
Λαυρέντιου έστήθη τετράγωνον ικρίωμα, έχων είκοσιοκτώ πή- 
χεων ύψος, μήκος ένδεκα καί πλάτος έννέα· έπί κορυφής τοΰ ι
κριώματος τούτου έτέθη τδ άγαλμα τής Φήμης. Ή κρηπίς, έφ’ 
ής έμελλε νά τεθή τδ φέρετρο·?, είχε δύο πηχών ύψος καί τέσ- 
σαρα μέτωπα, ώς τ’ο ιδίως μνημείο·?· τά δύο τών μετώπων τού
των έστρέφοντο πρδς τάς δύο παραπλεύρους θύρας, ών ή μια έ
φερε πρδς τά κελλία τών μοναχών, ή δέ έτέρα πρδς τήν δδδν, 
τδ τρίτον μέτωπον έστρέφετο πρδς τήν θύραν τής εισόδου καί τδ 
τέταρτον πρδς τδ θυσιαστήριον. Είς τδ αντιμέτωπο·? τής μεγά
λης θύρας μέρος έζωγραφήθησαν κεκλιμένοι δύο ώράϊοι ποταμοί, 
δ.Άρνος καί ό Τιβερις· καί δ μέν πρώτος έβάσταζε πλήρες άν- 
θέων καί καρπών ’ Αμάλθειάς κέρας, δ δέ δεύτερος παρίστατο 
τείνω·? τήν χεΐρα καί λαμβάνω·? μέρος έκ τών καρπών καί άν- 

θέων έκείνων τοΰτο κατά τινα συγγραφέα τής εποχής έκείνης 
έσήμαινεν ότι ή Ρώμη, ώς έκ τής πολυχρονίου έν αύτή διατρι
βής τοΰ Μιχαηλαγγέλου, έπλουτίσθη άπδ τών θησαυρών τής 
Φλωρεντίας. ’Επί τοΰ βάθρου τούτου ύψοΰτο κύβος, έχων πέντε πή- 
χέων καί ήμίσεος μέγεθος. Είς έκαστον τών μετώπων τοΰ κύβου 
τούτου υπήρχε καί μία γραφή. Έπί τοΰ άνω τών δύο ποταμών 
μετώπου παρίστατο δ μεγαλοπρεπής Λαυρέντιος Μέδικος υποδε
χόμενος τδν Μιχαηλάγγελον καί παρατηρώ·? τά έργα του· εις 
τήν δευτέραν γραφήν, τήν άντιμέτωπον τής παροδίου θύρας, πα
ρίστατο δ πάπας Κλήμης άναθέτων τώ Μιχαηλαγγέλω τήν τοΰ 
Αγίου Λαυρέντιου βιβλιοθήκην είς δέ τδ πρδς τδ μέγα θυσια

στήριον στρεφόμενο·? μέτωπον έτέθη λατινική τις έπιγραφή, συν- 
τεθεΐσα ύπδ τοΰ λογίου Βεσόρη καί βασταζομένη ύπδ δύο μι
κρών αγγέλων, οιτινες δακρύοντες έσδέννυον έκαστος λαμπάδα 
τινά. Τέλος, εις τήν τετάρτην γραφήν, παρίστατο δ Μιχαηλάγ
γελος έν τή πολιορκία τής Φλωρεντίας δχυρόνων τδν γήλοφον 
τοΰ 'Αγίου Μηνιάτου· άπασαι δέ αί ανωτέρω γραφαί έξετελέσθη- 
σαν ύπδ τών άριστων τής εποχής έκείνης καλλιτεχνών. Προσέτι, 
δ σχηματίζων τήν βάσιν τοΰ ικριώματος κύβος ούτος έφερεν έφ’ 
έκάστης τών γωνιών του άνά ένα έξέχοντα στηλοδάτην, καί 
έφ’ έκάστου στηλοβάτου άγαλμα μεγαλείτερον τοΰ φυσικοΰ α

ναστήματος, δπερ έν παραδόξω καί τεχνικωτάτω σχήματι κατ- 
επάτει έτερον ίσον κατά τδ μέγεθος. Τδ πρώτον έξ αύτών, δ
περ ύστατο δεξιά τοΰ είς τδ θυσιαστήριον προσερχομένου, παρί- 
στανε τήν Μεγαλοφυίαν, ήτις ύπδ μορφήν ζωηρού και εύστρο
φου νέου έχοντος πτερά εις τούς κροτάφους, είχεν ύπδ τούς πό
δας της τήν ’Αμάθειαν. Έπί τοΰ δευτέρου στηλοβάτου ύστατο ή 

χριστιανική Εύσέβεια κατασπαράττουσα τήν Κακίαν παραλλήλως 
δέ μέ ταύτην ϊστατο ή ’Αθήνα, ήτοι ή τέχνη, έχουσα βάθρον τδν 
Φθόνον, καί τέλος τδ τέταρτον άγαλμα έξεικόνιζε τήν Σπουδήν 
κατέχουσαν αιχμάλωτον τήν ’Οκνηρίαν. Τά τέσσαρα ταΰτα ά- 
γάλματα έπιχρισθέντα διά λευκής τίνος καί στιλπνής αλοιφής 
έφαίνοντο ώς άν ήσαν μαρμάρινα. Άνω τοΰ έπιπέδου τούτου ύ
ψοΰτο έτέρα στεφάνη, ήτις ήτο το περιχείλωμα τρίτου τίνος κύ
βου. Είς έκαστον μέτωπον τοΰ κύβου τούτου ήτο μία έτι γραφή, 
έν τή πρώτη τών όποιων έξεικονίξετο ό Μιχαηλάγγελος ένώ

πιον τοΰ Πίου δ', βαστάζω·? τδ πρότυπον τοΰ θόλου τοΰ Άγιου 
Πέτρου· είς τήν δευτέραν παρίστατο δ αύτδς ζωγράφων τήν δευ
τέραν παρουσίαν είς δέ τήν τρίτη·? έφαίνετο ή Γλυπτική ώς γυνή 
συνδιαλεγομένη μετ’ αύτοΰ, καί εις τήν τετάρτην, τέλος, άπεικο- 
νίζετο δ Βουοναρόττης γράφων τάς ποιήσεις αύτοΰ. Προσέτι είς 
έκάστου μετώπου γωνίαν έτέθησαν, ώς καί είς τδ κατώτερον σύ
στημα τέσσαρα έτι αγάλματα παριστώντα τήν Γλυπτικήν, τήν 
Ποίησιν, τήν ’Αρχιτεκτονικήν καί τήν Γραφικήν. Έκ τής άνω
τέρω περιγραφής έννοεΐ δ άναγνώστης δτι το ικρίωμα τοΰτο συν- 
έκειτο έκ τριών αλλεπαλλήλων συστημάτων, έπί τοΰ τελευταίου 
τών δποίων άνυψοΰτο πυραμίς έχουσα έννέα πήχεων 'ύψος. Έπ1 
τών πλευρών τής πυραμίδας ταύτης ήτο έζωγραφημένη ή είκών 
τοΰ Μιχαηλαγγέλου, καί έπί κορυφής αύτής έτέθη σφαίρα, ήτις 
περιέκλειε δήθεν τήν κόνιν του. Έπί τής σφαίρας ταύτης ί'ςατο 
άνεφγμένας έχουσα ,τάς πτέρυγας και είς τρεϊς συνάμα σάλ

πιγγας έμφυσώσα ή Φήμη. Έπί τέλους απασα ή έκκλησία έ- 
καλύπτετο διά μελανών πέπλων, έπί δέ τών πένθιμων τούτων
ύφασμάτων ύπήρχον πλεΐσται έπιγραφαΐ καί ζωγραφίαι. Έπ’ αύ
τών παρίσταντο αί εικόνες τής Φήμης καί τού Μίσους· έπίσης 
έφαίνοντο δένδρα έκριζούμενα ύπδ θυέλλης και αί εικόνες τοΰ 
θανάτου καί τής αίωνιότητος· τρεϊς δέ συμπλεκόμενοι κύκλοι
άπετέλουν, ούτως είπεΐν, το οικόσημο·? τοΰ Μιχαηλαγγέλου και 
έδήλουν δτι ή Γλυπτική, ή Ζωγραφική καί ή ’Αρχιτεκτονική εινε 
τρεϊς άδελφαί. Μόνον έπί τοΰ ιερού άμβωνας ύπήρχον γρΛφαί, 
ώς κοσμηθέντος ύπδ τοΰ Δινατέλλου δι’ δρειχαλκίνων κοσμη
μάτων. Ούτω λοιπόν έντδς τή; κατακόσμου καί καταπλημμυ- 
ρουμένη; ύπό φωτός έκκλησίας είσήλθον οί άκαδημαίκοί, οί ύ
πατοι καί άπαντες οι τε ζωγράφοι, αρχιτέκτονες καί γλύπται τής 
Φλωρεντίας, προ τών δποίων έπορεύετο δ τοποτηρητής τοΰ βα- 
σιλέως, συνοδευόυενος ύπδ τοΰ ταγματάρχου τών τοξοτών τής 
τοΰ Μεγάλου Δουκδς φρουράς. Άπαντες ούτοι μετά πλείστων εύ- 
γενών έλαβον θέσιν μεταξύ τοΰ μεγάλου θυσιαστηρίου καί τοΰ 
νεκρικού φερέτρου, ή δέ έκκλησία έβριθεν ύπδ τού συσσωρευθέν- 
το; αύτής άπειρου λαοΰ. Εϊτα ήρχισεν ή επίσημος λειτουργία 
μετά μουσικής καί άπάσης τής έκκλησιαστικής πομπής, ή; τε
λεσθείση; άνέβη έπί τοΰ άμβωνο; δ διάσημος Βάρκης καί έξε- 
φώνησε τον έπικήδειον τοΰ Μιχαηλαγγέλου, ώ; βραδύτερο·? ό Βοσ- 
σουετος καί δ Φλεσιέρος άπήγγελλον τού; έπικηδείους τών Γάλ
λων βασιλέων. ’Ακολούθως, πάντων τούτων γενομένων, μετέφε- 
ρον τδν νεκρόν εί; τήν Έκκλησίαν τοΰ Τιμίου Σταυροΰ.

Πρδς διακόσμησιν τής τελετής ταύτης έζωγραφήθηοαν τεσ
σαράκοντα περίπου πίνακες καί κατεσκευάσθησαν άλλα τόσα α
γάλματα· έςετελέσθησαν δέ πάντα ταΰτα έν διμήνω διαστήματι 
ύπδ τών μεγαλειτέρων καλλιτεχνών τή; γής καί έχρησίμευσαν 

έπί μίαν μονήν ήμέραν.
Πριν ή δώσωμεν τέλος εί; τήν βιογραφίαν τοΰ Μιχαηλαγ

γέλου, οφείλομε? νά εϊπωμεν δλίγα τινά καί περί τών ποιήσεων 
αύτοΰ. Ή μετάφρασι; ένίων έκ τών στίχων του θέλει συμπλη
ρώσει τήν μεγάλη·? ταύτην εικόνα, δ δέ άναγνώστης δύναται νά 
κατανοήση κάλλιο·? τήν τραχεϊαν τού ισχυρού εκείνου νοδς αύσττ— 
ρότητα έκ τινων στίχων τοΰ ίδιου ή έκ πολλών ήμετέρων σελί
δων καί έξ αύτής τής άναλύσεως τών συγγραμμάτων του, διότι 
έκ τοΰ ποιητοΰ έξηγεϊται δ γλύπτης. 4

Ένταΰθα παραθέτομεν έν εις τδν Δάντην άσμά του, δίτερ χα
ρακτηρίζει άριστα τδ πρδς τήν μεγαλοφυίαν πάθος και τήν είς 
τά; τιμάς πικράν περιφρόνησίν του.SOPIU DANTE

Dal mondo scese ai ciechi abissi, e poi 
Che Γ uno el allro inferno vide, a Dio- 
Scorto dal gran pensier vivo salio, 
E ne die in terra vero lume a noi.

Stella d’ alto valor coi raggi suoi 
Gli occ-jlti eterni a noi ciechi scoprio 
E n ebbe il premio al fin, che Ί mondo rio· 
Dona sovente a piii pregiati eroi.

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Γ'. Τεΰχ. ΛΑ.)

Di Dante mal fur 1’opre conosciute, 
Ε Γ bel desio da quel popolo ingrato 
Che solo a giusli manca di salute.

Purfuss’io tai 1 ch’a simil sorte nato, 
Perl’aspro esilio suo con ma virtute 
Darei del mondo il piii felice state.

Είς τον Δάντην.
Καταβάς άπδ τής γής είς τάς σκοτεινάς άβύσσους καί ίδών άμ- 

φοτέρα; τάς κολάσεις, άνέβη μετά ταΰτα διά τοΰ υψηλού νοός του 
μέχρι τοΰ Θεού, και μετέδωκεν είς ήμάς τού; ζώντας έπί τής 
γή; τδ φώς τ’ο αληθινόν.

*0 πολύτιμος ούτος άστήρ άπεκάλυψε διά των άκτίνων του είς 
τού; τυφλούς ήμάς τά προαιώνια μυστήρια και έλαβεν έπί τέ
λους ώς βραβείο·? δ,τι δ άδικος κόσμος δίδει συνεχώς είς τούς 

μεγαλειτέρους τών ήρώων.
Τά έργα τοΰ Δάντου καί οί ώραϊοι αύτοΰ πόθοι κακώς έξετι- 

μήθησαν ύπδ τοΰ άχαρίστου έκείνου λαοΰ, δστις μόνον τούς δι

καίου; δέν έσεβάσθη.
Καί δμω; είθε νά ήμην ώ; αύτδς! ’□ διά νά γεννηθώ εύ- 

τυχής ώς έκεϊνος, διά να λάβω τήν σκληράν έξορίαν του καί 
συνάμα τήν άρετήν του, ήθελα δώσει τδ εύδαιμονέστερον τής γής 
βασίλειον. (Έκ τοΰ Γαλλ. ύπδ Γ. Ε. Μ.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ. 
(Δϊν'έχεια άπό σελ. 117).

Μεταξύ τοΰ όρους Θαβώρ καί τοΰ ορούς Νεφθαλείμ υπάρχει 
λόφος τι; έπιμήκης, δύο έχων προ; τά άκρα έξοχά;. Ο λό

φο; ούτο; ονομάζεται ύπδ τών χριστιανών δρος τών μακαρισμών. 
(Ματθ. Ε'. 1—12, Μαρκ. Γ'. 13, Λουκ. ΣΤ'. 20). Προ; νότον 
τοΰ ορού; θαβώρ μετά τήν πεδιάδα Ίεσράελ άρχεται σειρά τις 
δρέων, ήτι; έκτείνεται πρ’ος μεσημβρίαν μέχρι τής έρήμου. Τδ 
βόρειον μέρος τή; σειράς ταύτης ονομάζεται έν τή Γραφή ορός 
τοΰ Έφραίμ, τδ δέ νότιον δρος τοΰ ’Ιούδα. Τά δύω αύτά όρη 
δέν εινε κεχωρισμένα διά φυσικού τίνος δρίου καί άπολήγουσι 
πρδς δυσμάς εϊς τινα πεδιάδα έκτεινομένην μέχρι τής θαλάσ
σης· πρδς άνατ. δέ τά όρη ταΰτα εινε τδ δριον τής πεδιάδος 
τοΰ Ίορδάνου καί τής Νεκρά; θαλάσσης. Κατά τδν Ίώσηποντδ 
δρος τοΰ Έφρα’ιμ είχε πλήθος πηγών, ήτο κατάφυτο·? άπ’ο άμ- 
π-λώνας καί άπδ διάφορα δένδρα καρποφόρα. Είς τδ δρος Έ
φραίμ εύρίσκεται ή κορυφή Γεβάλ καί ή κορυφή Γαριζίν, ή μέν 
πρδς βορρά·? τής πεδιάδος, ήτις περιλαμβάνει τήν πόλιν Συχέμ (α) 
καί είνε άπότομος καί γυμνή, ή δέ πρδς μεσημβρ. καί είνε κα

τάφυτος καί πλήρης κήπων. Είς τά δύο αύτά όρη οί Ίσραηλϊ- 
ται μετά τήν κατάκτησιν τής γής ’Ισραήλ παρετάχθησαν, αί μέν ■ 
έςφυλαί εις τ’ο Γαριζίν, αί δέ έξεις τ’ο Γεβάλ·καί αί μέν πα- 
ραταχθεϊσαι είς τδ Γεβάλ έπρόφερον τάς κατάρας, τοΰ νόμου, αί. 
δέ είς τδ Γαριζίν τάς εύλογίας.

(α) Συχέμ—μέθυσοι καί έπομένως Συχέμ—πόλις μεθύσων,.
28.
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Έξετέλεσε δέ τοΰτο ό Ίησοΰς τοΰ Ναυή κατά διαταγήν τοΰ 
Μωϋσέως (Δευτερονομ. ΚΖ'. 11—14 κτλ. Ίησοΰς τοΰ Ναυή Η'. 
30—35).

Οί Σαμαρΐται έπί τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου ωκοδόμησαν έπί τοΰ 
όρους Γαριζΐν ναόν, έξήλειψαν δέ άπδ τοΰ κειμένου τοΰ Δεύτερον, 
τδ όνομα όρος Γεβάλ καί άντικατέστησαν τδ όρος Γαριζΐν, διά νά 
δείξωσιν ότι ωκοδομήθη τδ πάλαι θυσιαστήριον. Οί έπιζώντες 

Σαμαρΐται προσευχόμενοι στρέφονται καί μέχρι τής σήμερον πρδς 
τδ όρος Γαριζΐν. Βορ-άνατολ. τδ όρος Έφραίμ απολήγει εις τδ ό
ρος Γελβουέ, περίφημον γενόμενον διά τήν μάχην τήν μεταξύ 
’Ισραηλιτών καί Φιλισταίων, είς ήν έπεσεν δ Σαουλ (Βασιλ. Α'. 
31—Βασιλ. Β'. 1 έκδοσις Α'. Γραφής ύπδ τής Ίεράς Συνοδ. 
τής 'Ελλάδος). Βορ. δυτικώς τοΰ όρους Έφραίμ ένούται μετά 

τοΰ Καρμήλου.
Τδ όρος τοΰ ’Ιούδα έκτείνεται μέχρι τών μεσημβρ. ορίων τής 

Παλαιστίνης ή γής Φιλισταιΐμ. Πρδ τής εισβολής τών Ι
σραηλιτών τδ όρος αΰτδ έκαλεΐτο όρος τών Άμορραίων (α). Τδ 
όρος ’Ιούδα πρδς άνατολάς απολήγει είς τήν Νεκράν θάλασσαν. 
Έπί τοΰ όρους τοΰ ’Ιούδα ύπάρχουσιν αί περίφημοι άκραι τής 
'Ιερουσαλήμ, τδ όρος Σιών, τδ όρος Άμορία ή κατ’ άλλους 
Μόριά (Γένεσις ΚΒ'. 2), τό όρος τών 'Ελαίων, έπί τοΰ όποιου 
ύπάρχουσι σήμερον πολλά δλίγαι έλαΐαι, άντ αύτών δέ άλλα 
δένδρα καρποφόρα διάφορα. Βορ. άνατολικ. τής'Ιερουσαλήμ δέν 
άπαντά τις παρά όρη γυμνά καί πετρώδη, ών το έπισημότε- 
ρον τ'ο τής τεσσαρακοστής, έφ’ ού ένήστευσεν ό Κύριος ήμών ή
μέρας 40 καί έπειράχθη ύπδ τοΰ διαβόλου.

Τά Μ. Α. τής'Ιερουσαλήμ εΐνε έπίσης γυμνά καί άγονα· περί 
οέ τήν Βηθλεέμ ύπάρχουσι λόφοι τινές έχοντες έλαίας και άλλα 
δένδρα. Είς τά περίχωρα αυτά ύπάρχει τδ όρος Κάρμιλος, δπερ 
διαφέρει τοΰ άλλου Καρμίλου, περί ού γίνεται λόγος έν τή Γραφή 
(Βασ. Α'. 15 έδ. 12— ΚΕ'. έδάφ. 5). Είς τδ πέραν τοΰ Ίορ
δάνου μέρος ύπάρχουσι τα όρη Βασάν καί Γαλαάδ. Τά όρη ταΰτα 
έκτείνονται πρδς Μεσημβρ. πέραν τοΰ ποταμοΰ Ίαβώκ· έτι δέ 
μεσημβρινώτερον ύπάρχει τδ όρος Άβαρήμ. Τδ ύψηλότερον τοΰ 
όρους αύτοΰ μέρος πιθανώς νά ήνε τδ όρος Ναβάθ ή ή κορυφή 
Φασγάδ, έφ’ ής άνίβη ό Μωυσής ΐνα ϊδη τήν γήν τής έπαγ- 
γελίας (Δεύτερον. ΛΔ'. 1). Εις όλα τά προαναφερθέντα όρη 
ύπάρχει πλήθος σπηλαίων, άπερ πιθανώς έκατοικοΰντο τδ πάλαι 
ύπδ τών άγριων τοΰ τόπου κατοίκων, μετά δέ ταΰτα έχρησίμευ- 
σαν ώς τόποι καταφυγής είς τούς έρημίτας.

‘Η έπισημοτέρα πεδιάς τής Παλαιστίνης εΐνε ή τοΰ Ίορδάνου. 
Είς τήν Γραφήν ονομάζεται 'Αραβα δηλ. ή πεδιάς (Δευτερ. Γ'. 17 
καί Δ'. 4.—Ίησοΰς τοΰ Ναυή IB'. 3). Ή πεδιάς αΰτη έκτείνε
ται μεταξύ τών δύω σειρών τών όρέων τών ένθεν καί ένθεν τοΰ 
Ίορδάνου, άπδ τής Τιβεριάδος λίμνης μέχρι τής Νεκρός θαλάσ
σης, πλησίον τής οποίας ή πεδιάς αύτη έχει πλάτος δύο περίπου 
λευγών ήτοι πέντε μιλιών. Αυτό τδ μέρος τής πεδιάδος ονομάζε
σαι έν τή Άγ. Γραφή πεδιάς τής Ιεριχώ. Ιδού δέ πώς περι-

(α) Είς τδ όρος Άμορραίων λέγεται δτι δ ’Αβραάμ προσήλ- 
ιθεν ΐνα θύοη τδν ’Ισαάκ 

γράφει τις έκ τών νέων περιηγητών ταύτην τήν πεδιάδα: «ή 
κοιλάς ή περιλαμβανομένη μεταξύ τών δύο σειρών τών όρέων 
ομοιάζει πυθμένα θαλάσσης, έξ ού άπεχώρησαν άπδ πολλοΰ τά 
ύδατα· εκτάσεις άλατώδεις, ύλαι άπεξηραμέναι, άμμος σαλευό- 

μενος ή κεχωρισμένος, ώς άπδ ροής ύδάτων — αύτη εΐνε ή πε- 
διάς τοΰ Ίορδάνου· έδώ καί έκεϊ αΰξάνουσι μικροί τινες θάμνοι 
μετά πολλής δυσκολίας, διότι ή ύποτρέφουσα αύτούς γη εΐνε 
στερημένη ζωτικών δυνάμεων. Τά φύλλα τών θάμνων αύτών 
εΐνε κεκαλυμμένα ύπδ άλατος, δ δέ φλοιός των έχει τήν γεΰσιν 
καί τήν ουσίαν τοΰ καπνοΰ. Άντί κωμών φαίνονται έπ’ αύτής 
πύργων έρείπια. Διά μέσου κοιλάδος ρέει δ ’Ιορδάνης αχρωμά
τιστος· φέρεται δέ μετά πολλής βραδύτητας, ήτις τδν καταπίνει. 
Δέν δύναται' τις νά διακρίνη τδν πυθμένα αύτοΰ άπδ τής άμμου 
παρά διά τών χόρτων, τών φυομένων είς τάς όχθας του, έν αΐς 
ένεδρεύει όΆραψ ΐνα ληστεύση τ’ον διαβάτην ή τ’ον προσκυνη
τήν. Έν τή Άγ. Γραφή άναφέρονται καί άλλαι πεδιάδες, έν αίς 
έπίσημος εΐνε ή Ίεσράελ (Βασ. Β'. Κεφ. Γ. έδάφ. 1. 7. 11). ΊΙ 
πεδιάς αύτη κεϊται πρδς μεσημβρ. τοΰ θαβώρ καί έχει 8 λευ

γών μήκος και 4 πλάτος· δέν εΐνε δέ καθ’ αύτδ πεδιάς, διότι 
πολλάς έχει ανωμαλίας. Εΐνε έπίσημος ή πεδιάς αΰτη είς τήν 
ιστορίαν, διότι έν ταύτη έπολέμησεν δ Γεδεώντούς Μαδιανίτας,· 
δ Σαούλ τούς Φιλισταίους, δ βασιλεύς Άχαάβ τούς Συρίους 
εις αύτήν έπεσεν δ βασιλεύς Ίωσίας προσβληθείς ύπδ τών τοξο
τών τοΰ Φαραώ. Έπίσημος προσέτι εΐνε ή πεδιάς Σάρων διά 
τάς βοσκός της· έκειτο δέ πιθανώς μεταξύ Ίόππης και Αύδδης, 
καθ’ άλέγει δ άγιος 'Ιερώνυμος. Πλησίον τής 'Ιερουσαλήμ ύπάρ- 
χει ή κοιλάς τών γιγάντων ή τιτάνων (Βασ. Β'. κεφ. 5 έδαφ. 
18—22)· ή κοιλάς αύτη λέγετεται καί κοιλάς Ίωσαφάτ ήνάπη.

Έννόμ. Είς τήν κοιλάδα τοΰ Ένν'ομ έτελοΰντο τά άπάνθρωπα 
μυστήρια τοΰ Μολόχ, είς ά προσεφέροντο ύπ'ο τών Φοινίκων αν
θρώπινα σφάγια πρδς λατρείαν τοΰ Κρόνου. Έκ τής κοιλάδος ταύ
της Ένν'ομ ή Γεννδμ λέγεται νά έσχηματίσθη έν τήΝέα Διαθήκη 
τ'ο όνομα γέεννα, δι' ού χαρακτηρίζεται δ τάρταρος. Πρδς άνα
τολάς τής Νεκρός θαλάσσης ύπάρχει ή πεδιάς Μωάβ, είς ήν έστρα- 
τοπέδευσαν οί Ίσραηλϊται, πριν διαβώσι τ'ον Ίορδάνην. Αί έν τή 
Γραφή καλούμεναι έρημοι δέν εΐνε πάντοτε έρημοι· διότι τινές 
αύτών έχουσι βοσκός. Πρδς βορρόν τής Παλαιστίνης ύπάρχει ή 
έρημος τής πόλεως Βηθσάιδά (Αουκάς Θ’. 9), εις ήν άνεχώρη- 
σεν δ Κύριος μετά τ’ον θάνατον Ίωάννου τοΰ Προδρόμου. Πρδς 
μεσημβρίαν ύπάρχουν έρημοι πολλαί, έπισημοτέρα τών όποιων 
εΐνε ή έρημος τοΰ Ιούδα,-περιλαμβάνουσα έξ πόλεις. Ή έρημος 
αύτη έκειτο πλησίον τής πόλεως Θεκουέ, πατρίδος τοΰ προ
φήτου Άμώς. Βορ. άνατολ. τής Ιερουσαλήμ ύπάρχει ή έρημος 
τής Ιεριχώ, καί νοτ. άνατολ. αί έρημοι Γάδ καί Ζίφ.

Ή Παλαιστίνη δέν έχει δάση έξαιρουμένης τής Βηθανίας, 
ήτις έχει πλήθος δρυών. Εντούτοις έν τή Άγ. Γραφή γίνεται πολ
λάκις λόγος περί δασών υπαρχόντων έντεΰθεν τοΰ ποταμοΰ Χε- 
6ρών (Έν Βασ. Β’. Κ. 18 §. 6 άναφέρεται τδ δάσος τοΰ Έ- 
φράίμ). Ή Μεσόγειος θάλασσα είς τήν Άγ. Γραφήν δνομάζεται 
κατ’ έξαίρεσιν θάλασσα ή θάλασσα ή μεγάλη ή έσχάτη θά
λασσα (Ίωήλ Κεφ. Β’. έδάφ. 20—ψαλμδς ρδ\έδαφ. 25).

Ό έπισημότερος κόλπος τών πόλεων τής Παλαιστίνης εΐνε δ 
τής Πτολεμαίδος ή ό της Ίόππης, ής τίνος δ λιμήν τήν κατα- 
εταίνει λόγου άξίαν. Αί κέδροι τοΰ Λιβάνου έπέμποντο εις Ι
ερουσαλήμ έν σχεδίαις (σάλια) διά τή ς Ίόππης (Παρλ. χρονι
κών κεφ. 6'. έδαφ. 8—16). Πρδς δυσμάς του Ίορδάνου ύπάρχουν 
μικροί καί άσήμαντοι ποταμοί· πρό τον δ ποταμός Βήλος, περί 
ού ούδεΐς λόγος γίνεται είς τήν Γραφήν. 'Ο ποταμός αύτδς εΐνε 
όνομαστδς, διότι παρά τάς όχθας αύτοΰ άνεκαλύφθη δ ύελος παρά 
τών Φοινίκων. Πρδς τδ νοτ. άν. τούτου ύπάρχει δ ποταμός ή δ 
χείμαρρος Κισών. Ό χείμαρρος ούτος πηγάζει ολίγον άποτέρω 
τοΰ όρους Θαβώρ, διαρρέει τήν πεδιάδα Ίσράελ, διαβαίνει πλη
σίον τοΰ Καρμήλου πρδς βορρόν καί χύνεται πλησίον τοΰ κόλ
που τής Πτολεμαίδος- κατέστη δέ έπίσημος, διότι παρά τάς όχθας 
αύτοΰ δ Βαράκ κατ’ έντολήν τής Δεβόρρας κατέστρεψε τ’ον Σισά- 
ραν. Είς τδ γεγονός τοΰτο ή Δεβόρρα συνέταξεν ωδήν, έν ή γί
νεται λόγος περί τοΰ χειμάρρου Κισών (Κριτ. Γ. 14, 15, 16). 

Ό χείμαρρος Βοσδρ έκβάλλει είς τήν θάλασσαν τής Γάζης- 
άναφέρεται δέ έν τή Γραφή διά τήν κατά τών Άμαληκιτών έκ- 
στρατείαν τοΰ Δαβίδ (Βασ. Α'. κεφ. Α'. 9, 21, 30).

Τδ μεσημβρινόν μέρος τής Παλαιστίνης διορίζει ό χείμαρρος 
Αίγύπτου- πρδς δυσμάς δέ τοΰ Ίορδάνου εΐνε δ περίφημος μικρός 
χείμαρρος τών Κέδρων. Ό χείμαρρος ούτος πηγάζει άπδ τής 

κοιλάδος τής χωριζούσης τήν Ιερουσαλήμ άπδ τοΰ όρους τών 
έλαιών καί έκβάλλει είς τήν Νεκράν θάλασσαν, ρέων πρδςμεσημ. 
καί διερχόμενος πλησίον τής Μονής τοΰ Αγίου Σάββα.

Ό μέγας τής Παλαιστίνης ποταμός, ή μόνη ροή τών ύδάτων 
είς ήν δύναται ν’ άποδοθή, τδ όνομα ποταμός, εΐνε δ Ιορδάνης. 
Ό ποταμός ούτος σχηματίζεται έκ τής συμβολής τριών ρυάκων, δ 
πρώτος τών όποιων πηγάζει παρά τούς πρόποδας τοΰ όρους τών έ- 
λαιών, δ δέ τρίτος, δ έπισημότερος έξέρχεται άπό τίνος σπηλαίου τής 
πόλεως Πανεάδος, ήτις έλέγετο καί Καισάρεια Φιλίππου. Άφ’ ού 

οί ρύακες ούτοι άποτελέσωσι τδν Ίορδάνην, χύνονται έν πρώτοις 
εις τινα λίμνην, τήν καλουμένην έν τή Γραφή ύδωρ Μερώμ (Ιησού 
Ναυή ιά.5—7). Παρά τήν λίμνην αύτήν δ Ίησοΰς τοΰ Ναυή κατέ
στρεψε τδν Ίαβί βασιλέα Άσώρ καί άλλους βασιλείς Χαναναίους 

(Ι.Ν.ΙΆ. 10—13).
Ή λίμνη αύτη έχει 2 1)2 λευγών μήκος καί πλάτος 1. Τά 

ΰδατα αύτής εΐνε. βορβορώδη καί δυσαρέστους άναδίδουσιν άνα- 
θυμιάσεις· εντούτοις τρέφει πολλούς ιχθύς. Κατά τδ θέρος σχε
δόν αποξηραίνεται καί άπδ τού πυθμένας της φύονται άγρια χόρτα 
εις ά καταφεύγουσιν οι κάπροι καί οί δφεις· μόνον αί άνατολικαί 
αύτής όχθαι κατοικοΰνται. Ό Ιορδάνης, άπδ τοΰ ύδατος Μερώμ 
έξερχόμενος καί διευθυνόμενος πρδς μεσημβρ., διατρέχει τήν άλ
λοτε άνθοΰσαν πεδιάδα τής Γαλιλαίος. Μακράν τοΰ ύδατος Με
ρώμ 1 1)2 λεύγαν ύπάρχει ή γέφυρα των υιών τοΰ Ιακώβ. ’Ο
νομάζεται ούτως ή γέφυρα αύτη, διότι ή δημώδης παράδοσις λέ
γει δτι είς αύτδ τ’ο μέρος διέβη δ Ιακώβ τδν Ίορδάνην, έπι- 
στρέφων έκ τής Μεσοποταμίας. Διά τής γεφύρας αύτής χύνεται δ 
Ιορδάνης είς τήν λίμνην Τιβεριάδα, τήν καλουμένην έβραϊστί 
Χεννερέθ (I. Ν. IB'. 3. Ίωάν. Ευαγγελιστής KA'. 1). Ώνομά- 
<ίη οΰτω.άπό τίνος πόλεως τής φυλής Νεφθαλείμ, κειμένης παρά.·. 

τάς όχθας τής λίμνης. Πρδς δυσμάς ή λίμνη αύτη δνομάζεται 
Γεννησαρέτ, τδ δποϊον όνομα φέρει, δσάκις γίνεται λόγος περί 
αύτής είς τήν Νέαν Διαθήκην (Μαρκ. Ε'. 1.) ’Ονομάζεται προσέτι 
καί θάλασσα τής Γαλιλαίος (Ματθ. Δ'. 18). Τά ύδατα δ’ αύτής 
εΐνε διαυγή καί γλυκερά, καί πολλούς τρέφει ίχθύας. Τά περί
χωρα τής λίμνης εΐνε δ ωραιότερος τής Παλαιστίνης τόπος. Άλ
λοτε περί τήν λίμνην ταύτην ύπήρχον αί πόλεις Τιβεριάς, Βηθ- 
σαιδά, Καπερναούμ καί άλλαι. Σήμερον δέν άπαντα τις είς τά 
πέριξ αύτής ούδέν άλλο ή έρείπια μόνον. Τό μέγεθος τής λίμνης 
Τιβεριάδος κατά τδν Ίώσηπον εΐνε 140 σταδίων, δηλ. 6 περί
που λευγών. Άπδ τής Τιβεριάδος έξερχόμενος δ Ιορδάνης καί 
πρδς νότον διευθυνόμενος, διαρρέει τήν πεδιάδα καί χύνεται είς. 
τήν Νεκράν θάλασσαν. Άπδ τής έκ τής Τιβεριάδος έξόδου αύτοΰ 
μέχρι τών έκβολών του είς τήν Νεκράν θάλασσαν ύπάρχει άπό- 
στασις ικανή, κατά τινας λευγών 5 περίπου. Κατά τινας ρήσεις 
τής ‘Αγίας Γραφής φαίνεται ότι δ Ιορδάνης έπλημμύρει τω 
καιρω έκείνω (I. Ν. Δ'. 7—22). 'Η έξοδος τού Ίορδάνουάπδ 
τής Τιβεριάδος εΐνε άξια παραβολής πρδς τήν πτώσιν αύτοΰ είς 
τήν Νεκράν θάλασσαν. ‘II άντίθεσις εΐνε παράδοξος, διότι ένω 
παρά τήν Τιβεριάδα βασιλεύει ή ζωή καί τό κάλλος, παράτήν 
Νεκράν θάλασσαν τά πάντα είσί νεκρά καί άγονα, καί δύναται 
τις είπεϊν ότι ή Νεκρά θάλασσα εΐνε δ τάφος τοΰ Ίορδάνου. 'Η 
Νεκρά θάλασσα ονομάζεται έν τή ‘Αγ. Γρ αφή καί θάλασσα ά- 
λών ή θάλασσα Άραβα δηλ. θάλασσα τοΰ πεδίου (I. Ν. IB'. 3). 
Προφήται τινές ώς δ Ίωήλ λ. χ., δ Ιεζεκιήλ, δ Ζαχαρίας, τήν 
όνομάζουσιν άνατολικήν θάλασσαν ή πρώτην. (Ίωήλ Β’. 2). Οί 
"Ελληνες, καί Ρωμαίοι καλοΰσιν αύτήν Λίμνην άσφαλτίτιδα, 
οί δέ Άραβες Toulot. Ώνομάσθη Νεκρά θάλασσα πρδ πολλοΰ· τ'ο 
όνομα αύτδ άπαντάται είς τά συγγράμματα τοΰ Εύσεβίου καί τοΰ 
Άγ. Ιερωνύμου. Ή Άσφαλτίτις λίμνη δέν περιέχει ούδέν τ'ο 
ζωής μετέχον, ούδ’ έκ τών φυτών, καί αιτία τούτου εΐνε ή άλμη 
τών ύδάτων της· διό ού μόνον τά έντδς αύτής άλλά καί τά πέ
ριξ αύτής είσίν έρημα καί στερημένα πόσης ζωής καί βλαστή- 
σεως, διότι ούχί μόνον ή περί τήν Λίμνην γή, άλλά καί αυ
τός δ άήρ πολεμεϊ πάσαν βλάστησιν καί προέρχεται έντεΰθεν 
ή νεκρά δψις τών πέριξ. Ζήτημα ύπάρχει ποΰ έκδάλλουσιν ή τί 
γίνονται τής Νεκρός θαλάσσης τά ύδατα. Κατά τούς μέν ή Νε
κρά θάλασσα συγκοινωνεί μετά τής Μεσογείου θαλάσσης, κατ’ 
άλλους δέ τά ύδατα αύτής, καί τά έκ τοΰ Ιορδάνου προερχόμενα 

έξατμίζονται.
Ή Νεκρά θάλασσα έχει μήκος 17 λευγών καί πλάτος 5· εις 

τ'ον τόπον ή τ'ον χώρον αύτής ύπήρχεν άλλοτε φάραγξ ή κοι- 
λάς τις, αλυκή καλουμένη, έν ή ύπήρχον φρέατα άσφάλτου (Γεν. 

ΙΔ'. 10. 11).
ΊΙ Νεκρά θάλασσα έσχηματίσθη έκ τής καταστροφής τών τεσ

σάρων πόλεων, τών Σοδόμων δηλ. τών Γομορρών, Άδαμά, Σε— 
βωείμ καί Σηγώρ (Γεν. ΙΔ.'. 2), τής καταστροφής τών δποίων· 
μέχριςήμών σώζονται δείγματα. Συχνάκις άναβαίνει άπδ τήν Νε
κράν θάλασσαν καπνός καί δσμή θειώδης.

Πέραν τοΰ Ίορδάνου ύπάρχουσι δύω χείμαρροι,, περί ών γίνε
ται μνεία έν τή Άγ. Γραφή· δ χείμαρρος Ίαβόκ, οστις χίνεται·.
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ε·ς τόν Ίορδάνην,καί'ό χείμαρρος Άρνών(Ι. Ν.ΙΒ'. 1. 2), δς χύ
νεται εϊς την Νέκραν θάλασσαν ό χείμαρρος ουτος άπετέλει άλ
λοτε τδ μεσημβρινόν δριον τής ’Ανατολικής Παλαιστίνης.

(ακολουθεί) 
Δ. Α. Μ. Χαρικλής.

ΛΟΓΟΣ
’Εκφωνηθείς κατά τήν κρτην τζν εις τά Σχοινάδικα Σχα 

λείαν τη β1. κνριακη των νηστειών ύπδ Μ. Γρηγαριάδον.

Σεβασμιώτατε Ίεράρχα, έντιμέτατοι Έφοοοι 
και λοι.τή φιλόμουσος δαήγυρις.

Έάν χρέος παντός υπηκόου εινε τό νά πληρώνη τον δίκαιον 
φόρον εις τους νομίμους καί αγαθούς αύτοΰ ήγεμόνας, χρέος τό 
όποϊον δχι μόνον δ ορθός λόγος υπαγορεύει, άλλά και αύτό 
τό ιερόν Εύαγγέλιον μας επιβάλλει, «Άπόδοτε τά Καίσαρος Καί- 
σαρι,» πόσον άνώτερον άράγε εινε τό τοιοΰτον χρέος ήμών απέ
ναντι τοΰ βασιλέως τών όλων καί δημιουργού καί πλάστου ήμών 
θεοΰ ; Εινε τόσον μέγα, αγαπητοί, ώστε δ άνθρωπος ού μόνον κατά 
την πολιτισμένην άλλά καί κατά την βάρβαρον καί άγρίαν άκόμη 
αύτοΰ κατάστασιν δέν έδυνήθη νά παραβλέψη· εινε τοσοΰτον βα- 
Οεια ή συναίσθησις τοΰ καθήκοντος τούτου, ώστε καταντά ανεξά
λειπτος· εινε τοσοΰτον ισχυρά, ώστε καταντά ανάγκη και άνάγκη 
απόλυτος δ·.’ έκαστον λογικόν πλάσμα, έ'στω καί σπέρματα μόνον 
λογικότητός τίνος έν έαυτώ φέρον.—Καί δ μέν πρός τούς αγαθούς 
ήγεμόνας δφειλόμενος φόρος δέν εινε βεβαίως μόνον τά άργύρια, τά 
όποια ύπό τών ύπηκδων πληρόνονται πρός αύτούς- ύπάρχει καί έ
τερον είδος φόρου, δστις εινε καί δ πολυτιμότερος καί δ μάλλον 
περιζήτητος· εΐνε δ φόρος τής άφοσιώσεως, τής άγάπης καί τής 
υποταγής. Ό δέ πρός τόν Βασιλέα τών βασιλέων δφειλόμενος φό
ρος, όποιος τις αράγέ έστ.ν, άγαπητοί; ’Αγάπη έξ δλης τής ψυ- 
Ζή?, τή? καρδίας καί έξ δλης τής διάνοιας ήμών, έπειδή αύτός έ
στιν δ πλάστης καί δημιουργός τών ανθρώπων τελεία υποταγή 
εις τον θειον αύτοΰ Νόμον, διότι αύτός έστιν δ βασιλεύς καί κυ- 

.β~ρνήτης ολου του κοσμου*  λατομία λογική και κατ επιγνωσιν, δι
ότι αύτός έστιν δ θησαυρός καί χορηγός όλων τών αγαθών. Ούτος, 
αδελφοί, εινε δ τριπλούς φόρος τον δποΐον δλα μέν ανεξαιρέτως τά 
λογικά πλάσματα, ιδίως δέ ήμεΐς οί ορθόδοξοι Χριστιανοί, χρεω- 
στοΰμεν νά προσφέρωμεν πρός τόν πλάστην καί δημιουρόν ήμών 
Θεόν δηλ. άγάπη, ύπακοή καί λατρεία.

II δέ πρός τόν Θεόν λατρεία δέν συνίσταται μόνον εις τό νά 
.κτιζωμεν ναούς μεγαλοπρεπείς πρός δοξολογίαν τού παναγίου αύ
τού ονόματος, μηδέ εις τό να καταστολίζωμεν αύτούς μέ άφθο
νου χρυσόν καί άργυρον δχι αγαπητοί· διότι τί εΐνε ό μεγαλοπρεπέ
στερος ναός, τον οποίον χειρες ανθρώπου δύνανταί ποτέ νά οίκοδο- 
μήσωσι, συγκρινομ,ενος πρός τον άπειρον δόλον τοΰ ούρανοΰ, δστις 
έστιν δ θρόνος τής μεγαλειότητες τού Θεού; τί ήθελε·? εΐσθαι δέ 
στολισμός συγκείμενος έστω καί άπό δλον τόν έπί γής χρυσόν 
.καί άργυρον κα: δλους τούς πολυτίμους λίθους, συγκρινόμενος 
τπρόςτα .άπειρα πλήθη των άστέρων, τά όποια ώς άλλοι άδάμαντες 

κατακοσμούσι το στερέωμα; Βεβαίως πενιχρά καί άσημος καλύβη 
συγκρινομενη πρός τό ακατάληπτου μεγαλείου τού Θεού.—Υπάρ
χει, αΟελφοι, καί άλλος ναός, εις τόν στολισμόν τού οποίου πολύ 
περισσότερον ευαρεστείται δ Θεός· ναός αχειροποίητος, ναός τόν ό
ποιον αυτός ο Θεός με τας ίδιας αύτοΰ χεϊρας έκτισε καί έντός 
τού οποίου έθεσε τήν εικόνα αύτού· ό ναός ούτος εΐνε ή καρδία τοΰ 
χριστιανού· εινε δ άνθρωπος· εΐνε τό λογικόν έκεΐνο πλάσμα τό 
οποίον έςαιρετως άπό δλα τά άλλα έτίμησε καί έδόξασε, πλάσας 
αυτό κατ’εικόνα ιδίαν καί δμοίωσιν και προικίσας μέ τήν άθάνα- 
τον ψυχήν. « I μεις έστέναός Θεοΰ ζώντος·» διδάσκει ήμάς δ Από
στολος, « Πνεύμα δ Θεός καί τούς προσκυνούντας αύτόν έν πνεύ- 
ματι κα: άληθεία δε: προσκυνεϊν» μάς παραγγέλλει αύτός δ μονο
γενής υιός καί Αόγος τοΰ Θεού. Τι ωφελεί λοιπόν νά οίκοδομώ- 
μεν ναούς μεγαλοπρεπείς, τήν δέ καρδίαν ήμών ν’ άφίνωμεν άκαλ- 
λιεργητον; Τι ωφελεί τούς μέν ναούς νά καταφωτίζωμεν μέ πλή
θος κανοηλών κα: πολυέλαιων, την δε ψυχήν καί τό πνεύμα ή
μών ν’ άφίνωμεν κατεσκοτισμένα άπό τήν άμάθειαν καί τήν δει
σιδαιμονίαν; Οχι, αγαπητοί· ας μη άπατώμεθα· διότι μετοιαύτας 
Θυσίας δέν εύαρεστεϊται δ Θεός. Τότε μόνον δ Θεός ευαρεστεί
ται από τούς ναούς κα: άπό τούς στολισμούς τών ναών, ^δταν προ
ηγουμένως φροντίζωμεν νά φωτίζωμεν τόν νοΰν ήμών καί προσ- 
παθώμεν νά φθάσωμεν εις τόν προορισμόν μας, δστις έστιν ή τε
λειοποίησή ήμών αυτών- «Γίνεσθε ούν τέλειοι, διότι καί δ Πατήρ 
ήμών τέλειός έστι.» Ποιον δέ άλλο μέσον εΐνε τόκαταλληλότερον 
πρός τήν ήμετέραν τελειοποίησιν παρά ή σπουδή καί μελέτη τών 
άγιων Γραφών καί τοΰ ίεροΰ Ευαγγελίου, τό δποΐον εΐνε ή άέν- 
ναος πηγή τήςτε έπιγείου ευδαιμονίας καί τής αιωνίου ζωής ; Άλ
λά, άγαπητοί μου άδελφοί, τί ώφελεϊ τό νά κληρονομήση τις παρά 
τοΰ πατρός αύτού Ακαταμέτρητο·? θησαυρόν, δ όποιος δμως νά 
ήνε κεκλεισμένος εις στερεά κιβώτια, τών όποιων τά κλειδιά νά 
μή έχη, ώστε νά δύναται ν’ άνοιξη αύτά καί νά δυνηθή νά με- 
ταχειρισθή τόν πατρικόν πλούτον; δ τοιούτος μοί φαίνεται πολύ 
δυστυχέστερος άπό εκείνον, δστις διόλου δέν έλαβε τήν τοιαύτην 
ευτυχίαν καί διά τί δχι; τίς εΐνε δυστυχέστερος; δστις πεινά δι
ότι δέν έχει τί νά φάγη, ή δστις κινδυνεύει ν’ άποθάνη τής πεί- 
νης, δχι διότι δέν έχει τινά φάγη, άλλά διότι δέν έχει τό κλει
δών τοΰ μαγειρείου του, ένω έντός αύτοΰ ύπάρχουσι πολλά καί 

ποικίλα φαγητά; — Καί δ μέν Ανεκτίμητος θησαυρός, άγαπητοί, 
καί ή πατρογονική μας κληρονομιά εΐνε οί λόγοι τού Θεού, τά δέ 
κιβώτια εΐνε τά ιερά μας βιβλία, αί δέ πολύτιμοι κλείδες, διά 
τών οποίων δυνάμεθα ν’ άνοίξωμεν τά κιβώτια καί νά έμπορες- 
Οώμεν τον πατρικόν ήμών πλούτον, εΐνε τά ιερά γράμματα, τό 
ουράνιον τοΰτο δώρο·? τού Θεοΰ, τό όποιον μόνον εις τόν άνθρω
πον κατ’ έςαίρεσιν έδόθη. Διά τών γραμμάτων λοιπόν δχι μόνον 
την καρδίαν ήμών καλλιεργούμε·?, άλλά καί τήν διάν οιαν ήμών 
φωτίζομεν, διδασκόμενοι δι’ αύτών ποιον έστί τό θέλημα τοΰ Κυ
ρίου. Ωστε ές όσων εϊπομεν γίνεται δλοφάνερον, άγαπητοί, δτι τά 
γράμματα εΐνε κατά πολλά χρήσιμα διά τήν λατρείαν τοΰ Θεού- 
διότι τί άλλο εΐνε ή λατρεία τοΰ Θεοΰ παρά νά πράττωμεν τό 
άγιον αύτοΰ θέλημα καί νά ψάλλωμεν ήμέρας καί νυκτός ύμνους 
.καί δοξολογίας εις τό ΰπερύμνητον και αϊνετόν αΰτοΰ δνομα ς 

τάλλά χωρίς τά γράμματα ποΰ ήθέλαμεν γνωρίζει ποϊον εΐνε τό 

’θέλημα τοΰ θεοΰ, διά νά πράττωμεν αύτό ; ή νά συνθέτωμεν 
-τούς ύμνους καί τάς δοξολογίας ήμών πρός τόν "Υψιστον ; Διά 
τοΰτο καί δ προφητάναξ Δαυ’ίδ παραγγέλλει ήμάς, ή διά νά 
εΐπω δρθότερον αύτός δ θεός μέ τό στόμα τοΰ προφήτου Δαυίδ 
μάς προστάζει λέγών «Δράξασθε παιδείας, μήποτε δργισθή Κύριος 
καί άπολεϊσθε έξ οδού δικαίας.» Τήν ιδίαν προσταγήν μάς προσ
τάζει ό Θεός καί μέ τό στόμα τού άποστόλου Παύλου λέγων. 
«Οί γονείς τά τέκνα υμών ανατρέφετε έν παιδεία καί νουθεσία Κυ

ρίου·» δηλ. μανθάνετε οί γονεϊς τά τέκνα σας γράμματα, διά νά

-γνωρίσωσι ποϊον εΐνε τό θέλημα τοΰ Κυρίου.
Άφοΰ λοιπόν, άγαπητοί, τά γράμματα εΐνε τόσον καλά και 

ωφέλιμα καί διά τον πλούσιον καί διά τόν πτωχόν, και διά τον 
νέον καί διά τόν γέροντα, και διά τόν άνδρα καί διά τήν γυναίκα, 
καί έν γένει διά πάσης τάξεως καί ηλικίας άνθρωπον, καί άφοΰ 
δ ίδιος Θεός μάς παραγγέλλει τήν σπουδήν αύτών, είνε πλέον 
άνάγκη έγώ νά προσθέσω δτι έκαστου χριστιανού Αληθινού κα’· 
■ορθοδόξου χρέος Ιερόν εΐνε τό νά ΰποστηρίζη και βοηθή καί τό 
νά συνδράμη μέ δλας του τάς δυνάμεις τά σχολεία ; Κα'( 
ποΰ αλλού δύναται τις νά έξοδεύση καλλίτερου τά χρήματά του, 
παρά βοηθών τάς έκκλησίας και τά σχολεία; Τά χρήματα τά 
όποια έξοδεύονται διά τήν διατήρησιν καί ευπρέπειαν τών εκ
κλησιών καί τών σχολείων, άδελφοί, εΐνε ή Θυσία τού δικαίου 
Ά6ελ, ή όποια ώς θυμίαμα εΰοσμον άναδαινει έως εις τόν θρό
νον τής μεγαλειότητες τού Θεού· εΐνε τό πολύτιμον μύρον με το 
όποϊον ή Μαρία ήλειψε τούς πόδας τοΰ ’Ιησού. Καλότυχοι λοι
πόν και τρις καλότυχοι οί κτήτορες τών εκκλησιών και τών σχο
λείων καλότυχοι δέ καί δσοι διατηροΰσι καί συνδ ράμωσιν αύτά 
διότι οί τοιούτοι όχι μόνον τόν έπαινον και τήν αγάπην καί τό 
σέβας τών συγχρόνων καί μεταγενεστέρων άπολσμβάνουσιν, οχ 

:μόνον τήν εύγνωμοσύνην τών έπερχομένων γενεών περιμένου- 
σιν, άλλ’ οί τοιούτοι έμπορευθέντες καθώς δ πιστός δούλος τού 

I Εύαγγελίου τό παρά τού Θεού έμπιστευθέν εις αύτούς τάλαντου, 

θά άκούσωσι κατά τήν ήμέραν τής μισθαποδοσίας παρά τού Σω- 
τηρος Χριστού, Ευ δούλε άγαθέ καί πιστέ, έπί ολίγα εΐ πιστός, 
έπί πολλών σέ καταστήσω· εϊσελθε εις τήν χαράν τού Κυρίου σου.

’Ιδού, άδελφοί, διακόσια καί έπέκεινα άκακα καί άθώα παιδία, 
μεταξύ τών όποιων τά πλεϊστα πτωχά καί ορφανά, τών όποιων 
οί γονεϊς μόλις δύνανταί νά προμηθεύωσιν εις αύτά τον έπιούσιον 
άρτον καί νά καλύψωσι τήν γϋμνωσίν των, περιμένουσι νά ι- 
δωσι τήν χριστιανικήν Σας άγάπην. 'Ο Κύριος ήμών ’Ιησούς 
Χριστός δι’ αυτών κράζει πρός 'Υμάς «Έφ’ δσον ποιήσητε ένι 

I τούτων τών Αδελφών μου τών έλαχίστων έμοί έποιήσατε.» II 
I χριστιανοσύνη ούδέν άλλο εΐνε, άδελφοί, εϊμή άγάπη- μέ ποϊον 
[ δέ άλλον τρόπον καταλληλότερο·? και μάλλον θεάρεστο·? δύναται 

τις ν’ άποδείςη τήν πρός τόν θεόν καί τόν πλησίον αύτού άγά
πην, παρά βοηθών καί συντρέχων άπορα και ορφανά παιδια εις 
τό νά σπουδάσωσι τά ιερά γράμματα, ώστε δΓ αύτών ν’ άναδει- 
,χθώσι καί τοΰ Χριστού στρατιώται γενναίοι καί τής πατρίδος 
■τέκνα ευπειθή καί φιλόστοργα); Πόσοι αρά γε μεταξύ αύτών δέν 

f εινε προορισμένοι κα: τήν έκκλησίαν τού Χριστού νά κοσμήσωσι 

καί τήν πατρίδα άςίως νά έξυπηρετήσωσι καί τό έθνος νά τιμή- 
σωσιν, έάν διά τής ύμετέρας συνδρομής δυνηθώσι νά έκπαιδευ- 
θώσι, καί οί όποιοι άνευ ταύτης κινδυνεύουσι νά μείνοσι σπόροι 
άτελεσφόρητοι; Ποιαν άπολογίαν θά δώσωμεν δι’ αύτά έν ήμερα 
κρίσεος; Έδίψησα, θά εΐπη πρός 'Υμάς ό Κύριος, καί ούκ έπο- 
τίσατέ με· έδίψησα διδασκαλίαν, έδίψησα λόγον θεοΰ καί οΰκ 
έποτίσατέ με· διότι δ,τι οΰκ έποιήσατε ένί τούτων τών άδελφών 
μου τών έλαχίστων, ούδέ έμοί έποιήσατε. Άλλά τί λέγω; συγ- 
χωρήσατέ με, άδελφοί. Βεβαίως τοιαύτη άφιλόπατρις καί άντιχρι- 
στιανική ύπόθεσις ούδέποτε δύναται νά ύποτεθή, προκειμένου περί 
Σμυρναίων. Καί ποια άλλη κοινότης δύναται νά έπιδείξη τοσού- 
τους περικαλλείς ναούς ή τοσαϋτα φιλεκπαιδευτικά καί φιλαν
θρωπικά καταστήματα, τήν πρός τόν Θεόν και τόν πλησίον άγά
πην υμών διαπρυσίως άνακηρύττοντα ; ’Ή τάχα δέν ε’ίμεθα καί 
ήμεϊς άπόγονοι τών παλαιών έκείνων Ελλήνων, οί όποιοι με 
τήν σοφίαν των έκαμαν νά τούς θαυμάζη καί νά τούς τιμά όλος ό 
κόσμος; ή δέν ε’ίμεθα καί ήμεϊς τέκνα γνήσια τής άνατολικής ορ
θοδόξου Έκκλησίας, ή όποια άνέδειξε τόσους καί τόσους σοφούς 
ίεράρχας καί τής ορθοδοξίας διδασκάλους, οΐτινες καί αΰτοί, ώς 
αληθείς τού Ιησού Χριστού άπόστολοι, κατελάμπρυναν τήν Αγίαν 
αΰτοΰ Εκκλησία·? μέ τό κήρυγμα τοΰ θείου λόγου καί έστερέω- 
σαν τήν πίστιν; Ναι, άγαπητοί άδελφοί- δύο κυρίως εΐνε τα χα^ 
οακτηριστικά, τά όποια κάμνουν τόν Έλληνα νά διακρίνεται καί 
ξεχωριζη άπό δλα τά άλλα έθνη· ή μεγάλη αύτού πρός τήν πα
τρίδα άγάπη, χάριν τής όποιας τά πάντα προθύμως θυσιάζει, καί 
ή πρός τόν Θεόν άσάλευτος αΰτοΰ πίστις, διά τήν όποιαν καί τό 
αίμα αύτού μετά χαράς χύνει. Δεύτε λοιπόν, άγαπητοί, άς ά- 
ποδείςωμεν και άς βεβαιώσωμεν καί ήμεϊς τώρα διά τών έργων 
δτι καί τω δντι εΐμεθα "Ελληνες καί χριστιανοί ορθόδοξοι, προσ- 
φέροντες μέ τήν έλευθεριότητα έκείνην, ή όποια χαρακτηρίζει καί 
τιμά τόν Έλληνα, τόν οβολόν μας διά τήν διατήρησιν τοΰ ίεροΰ 
τούτου καταστήματος, έχοντες κατά νοΰν τότοΰ άποστόλου «'Θ 
σπείρω·? φειδομένως, φειδομένως καί θερίσει, καί δ σπείρω·? έν 
εΰλογίαις, έν εΰλογίαις και θερήσει·» καί τό άρχαϊον έκεΐνο καί 
σοφόν λόγιον «'Ο εΰεργεσίαν σπειρών ευγνωμοσύνην συγκομίσει.»

Σεϊς δέ, άγαπητοί μου μαθηταί, μή λησμονήτε δτι χρέος 'ιε
ρόν έχετε, κάθε πρωί και εσπέρας προσευχόμενοι, νά δέεσθε πρός 
τόν "Υψιστον καί ύπέρ τών 'ιδρυτών καί ευεργετών τοΰ Σχολείου 
Σας· διότι καί ουτοι, ώς άλλο: φιλόστοργοι γονεϊς, φροντίζουσι 
διά τήν ευτυχίαν σας. Ύψόνοντες δέ χεϊρας ίχέτιδας πρός τ’ον 
πατέρα τών φώτων, λέγετε πρός αύτόν «Τόν σεβασμιώτατον 
ίεοάοχην μας Κ. Κ. Μελέτιον φύλαττε, Κύριε, εις πολλά 
έτη ! Τους ίδρυτάς, έφορους καί εΰεργέτας τοΰ Σχολείου μας εΰ- 
τυχεϊς καί εΰδαίμονας διατήρησον 1 ήμάς δέ φώτισον δπωςκατα- 
σταθώμεν άνδρες τίμιοι καί ένάρετοι καί τής άγιας σου Έκκλησίας 
στύλοι άρραγεϊς καί άκράδαντοι. Αμήν.

Ώ ρ ί ω ν .

Άν κατά άνέφελόν ΐίνα τοΰ Φεβρουάριου έσπέραν, δντες έ- 
στοαμμένοι πρός νότον, ύψώσωμεν τά .βλέμματα εις τόν θόλ«·
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τβΰ ούρανοΰ, εΐνε άδύνατον νά μή θαυμάσωμεν τδν ύπέρ τήν 
«φαλήν ήμών κόσμον Φώς ζωηρόν ύπδ πολλών και μεγάλων 
άοτέρων, είς τδ μέρος έκεΐνο έκχυνόμενον καταθέλγει μέν τήν 
όρασιν, άνυψοϊ δέ. τδν νουν. Καί ναι μέν οί είς τδν Ταύρον καί 
εις άλλους άστερισμούς άνήκοντες διαφόρων μεγεθών άστέρες 
πολΰ βεβαίως συντείνουσιν είς τήν θαυμαστήν ταύτην τών εκτά

σεων διακόσμησιν, άλλά τδ τετράπλευρου έκεΐνο, τδ έχον έν τω 
μεσω αΰτοΰ τοΰς τρεις ισομεγέθεις λαμπρούς και ίσον άπ’ άλ- 
/.ήλων άπ=χοντας άστερας, εινε τδ έλκυστικώτατον πάντων. Τό
τετράπλευρου, 

έκεΐνο, μετά, 
τών έντδς καί 
περί αΰτδ ά- 
στέρων, ονο
μάζεται δ τοΰ. 
Ώρίωνος ά- 
στερισμός,

"Ενεκα της 
~ε?’· τόνήλι- 
ον περιστρο- 

τής γής ό 
“ίερισμδς οάτ· 
"ος, ώς καί 
πάντες οί λοι
ποί (μόνοντών 
περί τδν πό
λον έξαιρου- 
μένων), καθό
σον προχωρεί 
το έτος φαίνε
ται προχωρών 
πρδς δυσμάς 
καί κατά τον 
Απρίλιον δ
λως διόλου ΰ- 
πδ τών ηλια
κών άκτίνων 
καλύπτεται,:- 
πως μετά τι- 
να χρόνον άρ- 
χίση νά άνα- 
τέλλη το πρωί 
πάλιν, βαβί- 
ζων πάντοτε 
προς δυσμάς 
έωσοΰ περί 
τδν Νοέμβρι
ον καί Δεκέμ- ‘0 αστερισμός τοΰ, Ώρίωνος

βριον φαίνεται καθ' δλην τήν νύκτα.
Οι ήμέτεροι αρχαίοι συγγραφείς καί· έγίνωσκον και πολλάκις 

εποιήσαντο. χρήσιν τοΰ ονόματος τοΰ αστερισμού τούτου. Ό Ό

μηρος περιγράφων τήν άσπίδα, τήν όποιαν ό Ήφαιστος διά τόν. 
Αχιλλέα κατεσκεύασ», λέγει δτι μέρος τών. έά’ αύτής κόσμημά-. 
των παρί,.ων τά οΰρανια σώματα..κατ’Αστερισμούς, έ5 ών ανα
φέρει

Πληιαδας θ’ ‘Ιαδϊς τε τό τε σθένος Ώρίωνος 
Αρκτον θ', ήν καί άμαξαν έπίκλησιν καλέουσιν.

Ή τ’ αύτοΰ στρέφεται και τ’ Ώρίωνα δδκεύει, 
Οίή δ’ άμμορος έστι λοετρών Ώκεανοΐο.

(Ίλιάδ Σ. 486-Ά89).
Εκτδς του Ομήρου, ό Ησίοδος, είς τδ ποίημα αύτοΰ τδ έπ>- 

γραφόμενον «Έργα καί Ήμέρα ι» καί πολλοί άλλοι συγγραφείς 
τον αναφέρουσιν. Οί μυθολόγοι διηγούνται δτι δ Ώρίων ήτο ισχυ
ρός τις κυνηγός, υίδς τοΰ Ποσειδώνος, δστις έγεννήθη έν τώ 
δέρματι ταυρου τίνος καί εΐχε τδ άνάστημα τοσον μεγαλείτερον 

του των κοινών ανθρώπων ώστε καί παίζων ήδύνατο νά ταράττη 

τήν ησυχίαν 
τών θαλασ
σών εΐχε 
προτέρημα δ« 
ρηθέν αΰτώ 
παρά τοΰ πα
τρός του νά 
περιπατά; έπί 
τών κυμάτων, 
παί ήτο έρα- 
ατής τής Με- 
ρόπης, μιας 
τών Πλειά
δων, ήν κα! 
εϊσέτι φαίνε
ται διώκων 
άν καί εκείνη 
δέν τδν ορέ
γεται. Τινές 
έπιπροσθέτου- 
σιν δτι ήράσθη 
xxl της Άρ
τέμιδος, άλλ’ 
ή παρθένος 
θεά, δργισθεϊ- 
σα διά τήν 
αυθάδειαν αΰ
τοΰ, έπεμψε 
τδν σκορπιδν. 
δστις καί τδν 
έ θ αν ά τωσε. 
Πλήν έκάστη 
τών φράσεων 
τούτων, άν καί 
φέρη τό σχή
μα τοΰ μύθου, 
κρύπτει δμως 
καί μίαν αλή
θειαν- διότι

και δ τοΰ ■ Σκορπίου άστερισμδς ανατέλλει περί τήν ώραν καθ’ήν 
ουει ό τοΰ Ώρίωνος, καί τάς Πλειάδας φαίνεται ουτος διώκων χω
ρίς νά δύναται ποτέ νά τάς φθάση, δυούσας καί άνατελλούσας 

πάντοτε πρααΰτοΰ. καί τήν εποχήν, καθ’ ήν τ'ο πλεΐστον τής νυ- 
χτος ύπερο τδν ορίζοντα φαίνεται, ούσαν εποχήν χειμώνες, τρικυ
μία! ταράττουσι τάς θαλάσσας καί πλησιέστατα τοΰ αστερισμού τοΰ 
Ταύρου εύρίοκεται. Δέν εΐνε δέ καί διόλου άπίθανον ’τι οί Χαλ- 
«αιοι,. οίτινες πολλούς αιώνας πριν ή ή τής Ελλάδος λαμπάς ά-

χατεγίνοντο καί έγίνωσκον τάς κινήσεις τών. ουρανίων·

Κκαάτων, έδωκαν είς τόν λαμπρότατου τούτον άστερισμόν τδ 

όνομα τοΰ ίδρυτοΰ τής αυτοκρατορίας αΰτών Νεβρώδ, δστις, ώς 
έκ τής Γενέσεως μανθάνομεν, «ήν γίγας κυνηγός » καί έγένετο 
αρχή τής βασιλείας αΰτών Βαβυλών καί Όρέχ καί Άρχάδ καί 
Χαλάνη, έν τη γη Σεναάρ.» (Γεν. ί. 9, 10). τό όποιον φαίνεται 
ένισχυόμενον καί ύπό τής βίβλου τοΰ ’Ιώβ, τοΰ άρχαιοτάτου 
τούτου γραπτού μνημείου, έν ωδις (έν κεφ. θ'. 9 καί λη . 31) το 
όνομα τοΰ αστερισμού τούτου άναφέρεται- καθότι ή εβραϊκή λέξις 
(1) κεσίλ, τήν δποίαν καί οί θ', και πάντες οί αρχαίοι μεταφρα· 
στα! μεταφέρουσιν έν τούτοις διά τής λέξεως «Ώρίων,» άπαν- 
τώσα έν ταϊς Παροιμίαις (2) μεταφράζεται τρελλός, αΰθάδης, α
βρών κ.τλ. έπίθετα κοινώς διδόμενα ύπό τών ‘Εβραίων είς τόν 
πρώτον έκεϊνον μετά τδν κατακλυσμόν τής είδωλολατρείας Ιδρυ
τήν. Τήν φήμην τού γίγαντος τούτου κυνηγού, τού άπαστερωθέν- 
τος, έφερε βεβαίως καί εις τήν ‘Ελλάδα ή έκ τής ’Ανατολής 
παράδοσις, έξ ής έγεννήθη δ τοΰ Ώρίωνος μύθος.

‘Ο κατά τόν δεύτερον μετά Χριστόν αιώνα άκμάσας Πτολε
μαίος δ Κλαύδιος σημειδϊ έν τω καταλόγω αΰτοΰ τάς θέσεις 
τριάκοντα καί οκτώ άστέρων άνηχόντων εις τον άστερισμόν τούτον. 
Είς τούτους οί νεώτεροι προσέθηκαν ακόμη πολλούς- σήμερον δ- 
•μως, διά τής βοηθείας τών τηλεσκοπίων, οί τό σύμπλεγμα τούτο 
άποτελούντες άριθμούνται κατά χιλιάδας. Άλλ’ έκ πάντων αΰ
τών οί τά μάλιστα άξιοσημείωτοι εΐνε οκτώ- ήτοι-

1) Οί τό τετράπλευρου άποτελοΰυτες τέσσαρες, έξ ών οί ύψη— 
λότερον ή βορειότερον κείμενοι δύο, σημειούμενοι μέ τά γράμ
ματα α καί γ, προσδιορίζουσι τοΰς ώμους τού συμβολικού Ώρί
ωνος (δ μέν άνατολικώτερος α τδν δεξιόν ώμον, δ δέ δυτικώ- 
τερος γ τόν αριστερόν)· καί οί χαμηλότερου ή νοτειότερον κείμε
νοι έτεροι δύο, δ μέν άνατολικώτερος κ τδ γόνυ τό δεξιόν, δ δέ 
ϊυτικώτερος β τδν πόδα τδν άριστερόν.

2) Οί έν τω μέσω τοΰ τετραπλεύρου τρεις ισομεγέθεις καί 

ίσον άπ’ άλλήλων άπέχοντες οί σημειούμενοι μέ τά γράμματα 
9 ε καί ζ, (δ δ δυτικώτερος, ε δ μεσαίος, ζ δ άνατολικώτερος) 
οίτινες καί ζώνη τού Ώρίωνος λέγονται. Καί

3) ‘Ο κάτωθι τής ζώνης φαινόμενος δστις εινε καί δ θαύμα 
Ίώτερος πάντων.

’Εκ τούτων οί δύο, ήτοι α καί β εΐνε άστέρες πρώτου μεγέθους 
οί /, ί, ε, ζ καί κ εΐνε μικρότερου μεγέθους- ό δέ κάτωθι τής’ 
ζώνης άν καί φαίνηται πολύ μικρότερος’,εΐνε τετραπλούς καί εύρ( 
«,εται είς τδ κέντρον περιφήμου νεφελότητος.Περί τής νεφελότητος 
ταύτης μεταφέρομεν έκ τού συγγράμματος τοΰΚ. Edwin Dunkin, 
(Midnight Sky pag 181) τά εξής- «Όταν ή θαυμάσιος α'ύτη 
νεφελότ-ςς θεωρήται διά τηλεσκοπίου, φαίνεται ώς κεφαλή ιχθύος 
με τήν δποίαν βεβαίως δμοιάζει. Ό ’Ιωάννης Έρσχελος παρα- 
τηρών αΰτήν δι’ άντανακλαστικοΰ τηλεσκοπίου είκοσι ποδών μή- 
Χος έχοντος έν Slough δέν ήδύνατο νά τήν παρομοιάση καλλί
τερου ή μέ πηγνυόμενον ύγρδν ή επιφάνειαν έχουσαν έπ’ αΰτής 
ερίου τεμάχια, ή μέ χαρακωμένον οΰρανόν. (tnacherel Sky).

(1). — (2). Παρ. ά. 32 ί. 1, 8 κτλ.

Τώ έφαίνετο προσέτι δτι δ χρωματισμός τοΰ ήλιακοΰ δίσκου κά
πως ώμοίαζε πρδς τδν τής μεγάλης ταύτης νεφελότητος, άν κα! 
ή διάχυσις ήτο άνωμαλωτέρα και τά διάμεσα σκοτεινότερα. Τά 
έριοειδή τεμάχια άντί στρογγύλων ήσαν ώς μικραί τολύπαι. Έν 
τούτοις οΰδέν ίχνος παρετηρεΐτο, δτι συνίσταται έξ άστέρων καθ
ότι ή οψις αΰτής ήτο δλως διόλου διάφορος τών εις άστέρας ά- 
ναλυομένων νεφελοτήτων .... Έξ άναλύσεων τοϋ «ωτός εξά
γεται μετά πολλής τής πιθανό ιητος δτι υδρογόνου καί νιτρογό- 
υου μετά τρίτης τιυδς καί εϊσέτι άγυώστου οΰσίας εύρίσκουται έν 
τη νεφελότητι ταύτη.»

'Αν έξετεινόμεθα είς τά καθέκαστα άπδ τά έξαγόμενα έκ τών 
παρατηρήσεων τών επιστημόνων, οΰ μόνον τόν λογονήθέλομεν μη
κύνει πέραν ίσως τοϋ δέοντος άλλά καί πάντοτε εις τδ αΰτδ ή- 
θέλομεν καταντήσει συμπέρασμα, δτι δηλαδή, καθόσον οί άτρυτοι 
κόποι τών δλιγίστων έκείνων άνδρών οίτινες άφιέρωσαν εαυτούς 
είς τήν έπιστήμην διά νέων ανταμείβονται άνακαλύψεων, κατά 
τοσοΰτον τά εις τδν άνθρωπον δεικνυόμενα θαυμάσια πολλαπλα- 
σιάζονται καί κατά τοσοΰτον ή σμικρότης αΰτοΰ γίνεται κατα
φανής. Καί δμως είς τούς πλείστους έξ ήμών, οίτινες οΰ μόνον 
τήν φύσιν οΰδέποτε αυτοί ήρωτήσαμεν άλλ’ οΰτε καν τούς κόπους 
τών καταγινομένων γινώσκομεν, πολλάκις παρατηρείται τδ έναν
τίον ! Φαίνεται λοιπόν δτι δ κακός ήμών δαίμων κατέπεισε τούς 
πλείστους έξ ήμών δτι σύμπασα ή άρετή, σύμπασα ή εΰδαιμο- 
νία ήμών έντδς τής φιλαυτίας έκάστου έμφωλεύει- δι’ δ καί κο- 
λακεύοντες αΰτήν πολύ συχνά άκουόμεθα λέγοντες δτι άνήλθομεν 
είς τούς οΰρανούς, κατεμετρήσαμεν τάς έκτάσεις, έγείναμεν κύ
ριοι τοΰ παντός, εί'μεθα θεοί! Άλλά πρδς Θεοΰ τινες; . . . . 
Ήμεϊς οίτινες άν ποτέ άτενίσωμεν τδν οΰρανόν άνεζίζομεν ώς ή 
άλεχτορίς δταν καταπίνη τδ ύδωρ, ή οί ολίγοι έκεϊνοι οίτινες 
άμα ήκουον τδ δνομα τοΰ Θεοΰ άπεκαλύπτοντο και έρρίπτοντο 
έπί τών γονάτων ; Δ. Ζ.

Τά πρώτιστα δόγματα τής Προόδου.

1. ’^λήΘεια. Μέ τήν άλήθειαν παρίσταται δ άνθρωπος είκών 
Θεοΰ έπί τής γης, με τήν άλήθειαν έλκει πρδς έαυτόν τήν έμπι- 
στοσύνην τών όμοιων του- μέ τήν αλήθειαν απολαμβάνει τδ σέ
βας τών πεπαιδευμένων μέ τήν άλήθειαν άφίνει ένδοξον κλη
ρονομιάν είς τά τέκνα του- μέ τήν άλήθειαν χαίρει ύπόληψιν 
άγαθοΰ συζύγου, καλοΰ πατρός καί πιστού φίλου- μέ τήν άλή- 
θειαν άποκτα χαρακτήρα άπερί-ρραπτον τίμιου πολίτου- μέ τήν 
άλήθειαν βελτιόνει δ άνθρωπος τά ήθη, συντρέχει εις τήν τε
λειοποίησή τής κοινωνίας, εις ήν ανήκει, καί πλησιάζει τδν μέ
γαν Σωκράτην

2. ’^4ζίτή. Διά τής άρετής έξομοιοΰται δ άνθρωπος μέ τδν 
Θεόν, γίνεται πρωτότυπον τής Ηθικής καί εξάγει τούς όμοιους 
του άπδ τήν πλάνην τής δεισιδαιμονίας. Ό ενάρετος άνασύρει 
άπδ τδν βόρβορον τών αμαρτημάτων τήν άνθρώπινον φυλήν, τήν 
φέρει είς τήν ήμερον ζωήν καί τήν βιάζει ν’ άφήση τούς ςρα- 
,βούς δρόμους καί νά έμβη είς τήν εΰθεΐαν οδόν τοΰ κοινωνικοί
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βίου, ήτις εΐνε ή άγάπη τοΰ πλησίον καί ή πολυπλασίασις δλων 
τών επιγείων άγαθών. Ό ενάρετος γίνεται άκαταμάχητος εϊς 
την έξιστόρισιν τής άληθείας, παρρησιαζεται θαρραλέως ενώπιον 
τοΰ Πιλάτου καί τιμάται μέ τό έπώνυμον τοΰ Χρυσοστόμου εΐς 
τήν ύφήλιον.

3. Ύικαιοσυ’ΐ’η. Ποτέ άς μην έλπίση ειρηνικήν ζωήν εις τοΰ- 

τον τόν κόσμον, δστις δέν καθυποδάλη έαυτόν εις τοΰς κανόνας 
τής Δικαιοσύνης. Φίλοι, συγγενείς, ομότεχνοι, εχθροί, ώς καί 
αυτά τά άλογα ζώα, δλοι καταβοοΰν εναντίον τοΰ άδικου άν
θρώπου ! καί ή συνείδησις αΰτή τοΰ ίδιου έπαναστατεΐ πολλάκις 
εναντίον καί τόν κατασταίνει δυστυχή, ώς καί εις τάς στιγμάς 
τοΰ ύπνου! τό έθνος του μισεί τόν άδικον καί ό γραφικός κά
λαμος χύνει κατά τής κεφαλής του τής Πίσσας τάς φλογώδεις 
ΰλας. Το έπίθετον τοΰ Άριστείδου άποκτά μόνος τής Δικαιοσύ
νης δ φίλος καί έλκει τής άνθρωπότητος τήν ευγνωμοσύνην εις 
αιώνας τών αιώνων.

4. Παιδεία. (1) Τής Παιδείας τό πνεΰμα άποβλέπει εις τό 
νά έξέλθη ό άνθρωπος άπό τήν χαμαλικήν τάξιν, δπου άλλεπάλ- 
ληλοι συμφοραί τόν έθεσαν και νά άναβη εϊς τάξιν υψηλήν καί ε
λεύθερον, δπου τόν περιμένει νέα ζωή πλήρης εΰδάιμονίας.

δ. Βιομηχανία. Ή Βιομηχανία παύει τάς έταναστάσεις, σδύ- 
νει τάς στάσεις, εξολοθρεύει τήν πενίαν καί ευτυχεί τά Κράτη 
εκείνα δσα φιλικώτατα ήθελον τήν έναγκαλισθή· τουναντίον δέ 
δυστυχεί καί εις φρικωδεστέραν πενίαν κατασταίνει τά Κράτη α- 
τινα δέν ήθελον τήν άγαπήσει (2).

Τσομπανησίφ, 18 Μάρτιον 1877.

(Έκ τής Προόδου Π. Σ.) Γ. ΒΑΑΣΙΑΔΗΣ.

(1) Χάριν τής Παιδείας δ εΰεργετικώτατος καί φιλόλαος ή
μών Άναξ Σουλτάν Άδδούλ Άζιζ εΰμενεΐ διαθέσει ηΰδόκησε καί 
συστήνονται καθ’ δλην τήν Κραταιάν Αΰτοΰ ’Επικράτειαν Φιλ. 
Σύλλογοι καί διάφορα μικρά καί μεγάλα έκπαιδευτήρια, πρός έκ- 
παίδευσιν τών λαών Του. ,

Τοιούτω λοιπόν Αΰτοκράτορι μέγιστος φόρος ευγνωμοσύνης ο
φείλεται. ‘ Σ.Γ.Β.

(2) ΊΙ Βιομηχανία καί προ πάντων ό πρώτος καί μέγιστος 
αΰτής κλάδος ή Γεωργία, χρειά,εται κυρίως ά.) πολυχειρίαν, ή
τοι νά έργάζωνται ομοΰ πολλοί άνθρωποι, καθότι αγαθοί οι δυο
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Άπό τών πιεστηρίων τοΰ άρτισυστάτου έν τη πόλει ήμών τυ
πογραφείου. Άγαμέμνονος Ρηγοπούλου έξήλθε κατ' αΰτάς σύγ
γραμμα καθαρώς τετυπωμένον, ου ό τίτλος Ανακαλύψεις καί ε
φεύρεις, μετάφρασις ελεύθερα καί κατ’ εκλογήν έκ τοΰ Γαλ
λικού μετά τινων προσθηκών ύπό τών άδελφών Ν. καί Α. Στε®. 
Κάσδαγλη.

. Τό σύγγραμμα τοΰτο συνιστώμεν τοΐς άναγνώσταις ήμών καί 
ιδίως τοΐς διδασκάλοις, ώς βιβλιον δι’ άνάγνωσιν λίαν κατάλ
ληλον, καθ’ δσον μάλιστα οί φιλογενεις έκδόται φιλοπονήσαντες 
αΰτό ώς άναγνωσματάριον τών μικρών μαθητών καί ιδία δαπάνη 
έκδόντες, τό διανέμουσι δωρεάν εις δμογενή σχολεία.

ΑΡΣΕΙΣ.
Τοϋ 5ου λογογρίφου

«Ζημίαν αίροΰ μάλλον ή κέρδος αισχρόν.»
Ύπό τών κυρίων Σ. Α. Φοντριέ καί A. I. Χριστοφίδου (έκ 

Σμύρνης), Ν. Κ. Άναστασίάδου καί Ιω. Δ. Μανώλη (έκ Κ)λεως)..
Τοΰ θου λογογράφου.

« Αί μυστικά! -συνδιαλέξεις γεννώσιν ύπονοίας.»

Τής Α'. κλειδός (1).

Αΐνίγμα 7ον.
Τά πρώτά μου τοΰ Βάκχου 

Ζητούν οί Θιασώται,
Τό ύστερον ζηλοΰσιν 

Έρμου οί οπαδοί.
Τό δλον μου ύπήρξε

Κοιτ'ις άνδρός, οπότε
Κ’ οί Θήρες τής θαλάσσης 

Ήσαν φιλαοιδοί.
Τί τοΰτο ; Γ. A. Α.

ύπέρ τόν ένα· καί, δπου πτύσουν|πολλοίγίνεται ποτάμιον. 6’.)Άνά μί
αν Τράπεζαν (Banque) τουλάχιστον εϊς έκαστον δήμον ή οποία νά: 
παρέχη τοίς Γεωργοΐς χρήματα μέ ελαφρούς τόκους (οΰχί καθώς 
οί Τοκογλύφοι μας 25 καί 50 τοΐς Ευχής έργον ήτο, άν ή 
Αΰτοκρατορική Κυδερνησις έλάμδανε πρόνοιαν περί τοΰ κλά
δου τούτου, καί έπραττε παν δ,τι δύναται νά συντέλεση εις πήν 
προαγωγήν αΰτοΰ. Σ. Γ. Β.

(3) Έν τω 7ω στίχω τής Κλειδός ή λέξις ηςεδξδ ώφειλεν εί
ναι ηςιδξδ, έν δέ τώ 9ω ή θυδηξυιξυ—θυνηξυιξυ.
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