
ΜΑΪΟΣ 1872.—ΤΕΥΧΟΣ ΛΓ'.
ΤΟ ΕΑΡ.

.... Voici le temps de respirer les roses 
et d’ouvrir bruyamment les vitres longtemps closes;

le temps d'admirer en revant.
Tout ce que la nature a de beautds divines, 
qni flottent sur les monts, les bois, et les ravines 

avec 1’onde l ombre et le vent.
Victor Hugo (voix interieures).

Ίδον τδ έαρ έφθασε και πάλιν 
πληρούν την γήν ελπίδων και χαράς, 
ένέδυσε δ' αύτήν μ’ έσθήτα*  άλλην 
λαμπράν άντι τής πρότερον έαχράς.

3 Ιδον αί μέχρι τοϋδε κεκμηκυϊαι 
άναπτεοοΰντ" ελπίδες τών βροτων, 
ελπίδες δέ χρυσόπτερνι κ' ήδεΐαι 
πληροΰσι τάς καρδίας νυν αύτών.

Τδ γήρας νΰν καθίστησι νεότης, 
τήν πριν μελαγχολίαν ή χαρά, 
τήν πριν γυμνότητα ή ώραιύτης, 
τδν μαρασμόν ζωή δέ ανθηρά.

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Γ’. Τεύχος ΛΓ·.)

Ίδον καί πάλιν έφθασεν ή ώρα/ 
καθ' ήν είς κήπους τρέχω ανθηρούς, 
δπως κάγώ τοΰ έαρος τά δώρα 
και τούς τής γής θαυμάσω θησαυρούς,-

' II γή μέ· χλόην σκέπεται πρασίνην, 
εϊς οίς και αίγας δίδουσα τροφήν 
καί μαλακήν εϊς τους ποιμένας κκίνην 
καϊ εϊς τά ζώα τέρψιν τ.αϊ τροφήι.

Τά δένδρα τήν στολήν των ανακτώνται,, 
σκιάν παρέχοντα τοϊς γεωργοϊς, 
δπως ήρεμα ίπ αύτήν κοιμώνται, 
οπότε παύσουν τής σκάφης τής γής.

Τα πρόβατα έδώ κ’ έκεϊ πηδώσι, 
αί αίγες βαίνουσιν εδώ κ’ έκεϊ, 
οί σπϊιοι καϊ οί τέττιγες πετώσι 
καϊ κελαδοΰν κελάδημα γλυκύ.

Ή γρυσαϊΧις δ’ ή κούφη ίπταμένηι1 
μέ τά χρυσά της κ’ ελαφρά πτερά, 
έξ άνθους ώ! εϊς άνθος μεταβαίνει, 
τδ δάκνει, τδ θωπεύει ύ’ έν χαρά.
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‘Η αηδών, ή ίγοιδός τοΰ Πλάστου, 
έκ τής ιτέας ψάλλουσα ύμνεΐ 
τά θαυμαστά Του έργα τάς βουλάς Του 
θελκτικωτάτη χαί τερπνή φωνή.

Τά πάντα χαίρουσιν ό Φοίβος όλος, 
σύρματα, χαίρων, ρίπτει αργυρά.
Γελόεις παίζει τ' ούρανοΰ ό βόλος 
με τής θαλάσσης τά γλαυχά νερά.

Τήν νύκτα δ’ έν γαλήνη ή Σελήνη, 
οπότε αύρα πνέει δροσερά, 
ώχρόξανθον ώραΐον φως έκχύνει 
εις τά γλαυκά τον ρύακος νερά.

’Ιδού τό έαρ έφθασε καί πάλιν, 
τήν γήν στόλιζαν διά τών φυτών 
μορφήν λαμβάνει δέ ή φύσις άλλην, 

τόν θαυμασμόν κινούσαν τών βροτών,

Ροδοδακτύλον και τηλανγεστάτης 
ήούς ήν ώρα, καθ’ ήν έγερθείς 
εις δάσος ηρεμίας βαθυτάτης 
τερπνότατου άφίχθην πορευθείς.

Εις λόφον δ’ άναβάς κ'ύπό πτελέαν 
καθήσας κ' επί γλόης χλοεράς, 
έθαύμαζον μαγικωτάτην θέαν 
κ έκ τής πολλής έσκίρτων μου χαράς.

ιΩς δ' έκ θεάτρου άχανοΰς εώρων 
τήν φύσιν, τήν έξαίσιον σκηνήν, 
τον έαρος τό άπλετου τών δώρων 
καί τήν λαμπράν τής γής μας καλλονήν.

ιίίς έτερος Ααβίδ δε ΰφιφώνως 
έψαλλαν «.Πλάστα, μαρτυρεί τραν&ς 
Οτι ό Πάνσοφος νούς σύ εΐ μόνος 
ίΗ γή, ό ήλιος, ό ουρανός !!

Θ. Μ.
Κωνς]πολις Μάρτιος 1872.

II 5ΕΝΙΤΕΪΜΕΝΗ.

μοΐρά μου ’ς τή ξενιτειά μου έγραφε νά μένω 
καί τους γονείς μου νά ποθώ, 
πλήν νά τους ’δω νά μή ’μπορώ, 
τό δύστυχο, τό ξένο !

Πουλάκια που ’ς τόν ουρανό καθημερνώς πετάτε, 
έσάς, μικρά μου, έρωτώ, 
μια χάρι μόνη σάς ζητώ’ 
μή φεύγετε, στεκάτε.

Μήν ΐδατε, μικράκια μου, πετώντα ’ς τόν άέρα 

τόν πάππα μου καμμιά φορά, 
τ αδέλφια μου τά τρυφερά 
ή τήν γλυκειά μητέρα;

Είπέτε μου, τί έγειναν; άκόμη μ’ αγαπούνε ;

ή αδελφή μου μέ ζητίγ ; 
τ' αδέλφια μου τ’ άγαπητά, 
είπέτε, μέ ποθούνε;

.Αλλά μέ βλέπουν τά πουλιά καί μέ λυπούνται μονο, 

σάν νά γνωρίζουν τής πικράς 
καί λυπημένης μου καρδιάς 
τάς θλίψεις καί τόν πόνο.

Μέ βλέπουνε καί φεύγουνε, παρηγοριά δέν δίνουν, 
άλλά 'ς τήν λύπη τή σκληρά 
και εις τήν πρώτη συμφορά 
νά εΰρίσκωμαι μ άφίνουν.

Σμύρνη 1872. Ν. I. Π.

ΠΕΡΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ.

Αξιότιμοι κ. κ. Συντάκται τού «Μέντορος.»

Ά~ό τίνος χρόνου Αναγινώσκονται έν τω ύφ’ υμών έχδιδομένω 
άςιολογω Περιοδικό Μέντορι άρθρα τινά μετά ζήλου πολλοΰ 
κα: εθνικού ενδιαφέροντος τδ περί Παιδείας ζήτημα διαπραγμα- 
τευόμενα. Καίτοι άγνοών, άν ΰμεΐς ή άλλος τις εινε ό συντά
κτης τών περί ων είρηται άρθρων, οΰχ ήττον όμως οφείλω, καί 
ώς πολίτης καί ώς διδάσκαλος την ηθικήν καί διανοητικήν πρό
οδον τοϋ έθνους ήμών περί πλείονος ποιούμενος, νά ομολογήσω 
χάριτας τω συντάκτη τών περί ών ό λόγος άρθρων, καί δή καί νά 
προτρέψω αΰτδν νά μή άπαυδήση αναπτύσσω*  καί λεαίνων το θέ
μα τοΰτο δλαις δυνάμεσι, καί τοσούτω μάλλον, δσω τοΰτο κατέ
στη έπ’ έσχατων μάλιστα τδ σπουδαιότερου καί ζωτικώτερον ζή
τημα τοϋ καθ’ ήμας τύπου, καίτοι τινες παραγνωρίσαντες τά της 
δημοσιογραφίας καθήκοντα, διέστρεψαν τάς δλως ειλικρινείς καί 
φιλοπροόδους προθέσεις τών περί παιδείας γραψάντων και, της τα
κτικής καί κανονικής τροχιάς τής συζητήσεως έξελθόντες, παρε- 
ξετράπησαν έν τη έπικρίσει αΰτών εις ανοικείους τοΐς λογίοις πίτ 
κράς αντεγκλήσεις. Ταύτας ύπερηφάνως ύπερορώντες, καί ένα μό
νον και κύριον σκοπδν έχοντες ένώπιόν αΰτών οί ειλικρινείς καί 
άνυποκρίτως τήν εθνικήν πρόοδον καί μάλιστα τής άναξιοπαθού- 
σης νεότητος έπιδιώκοντες, άς μή οπισθοχωρήσωσιν άπέναντι τών 
προσκομμάτων, δι’ ών προσπαθοΰσι τινές παντί σθένει ν’ άποτρέ · 
ψωσιν αΰτοΰς τής οδοϋ, ήν έπί τοΰ προκειμένου «χάραξαν. Διδ έ*  

*ιτρέψατέ μοι, παρακαλώ, νά κάμω παρατηρήσεις τινάς έφ’ δσων 
ό συντάκτης τών έν λόγω άρθρων έγραψε, καί έπιρρώσω αΰτά, 
άναπτύσσων, όση μοι δύναμις, τδ θέμα, υπέρ ου τοσαΰτα έγρά-

—Έν τώ λβ'. τεύχει τοΰ Μέντορος άναγινώσκεται συνετή 
καί Αμερόληπτος έπίκρισις τών ΰπ’ έμοΰ καίτινων άλλων περί 
μεταρρυθμίσεως τής διδασκαλίας έν τή έφημερίδι τής Άμαλθείας 
δημοσιευθέντων, έν ή δ συντάκτης τής έν λόγω έπικρίσεως δί
καιοι με προτείνοντα τήν έλάττωσιν τών μαθημάτων εΐς τά α
πολύτως αναγκαία πρδς διδασκαλίαν τών κορασίων φαίνεται δ
μως, δτι δ ταΰτα γράφων άπαξ μόνον άναγνοΰς δσα έγραψα, έ- 
λησμόνησε ταΰτα, ικανού χρόνου παρεμπεσόντος, καί διά τοΰτο 
περιώρισεν αΰτά εϊς τήν έλάττωσιν μόνον τών έν τοΐς Σχολείοις 
διδασκομένων μαθημάτων. Εντεύθεν Αναγκάζομαι νά ανανεώσω 
ταΰτα καί ενταύθα, καί συνεξετάσω μετά τοΰ κ. τούτου 'έν πρδς 
έν, καί τοΰτο, ΐνα μή ΰπάρξη ή τοΰ σπουδαίου τούτου αντικειμέ
νου συζήτησις οίονεί παροδική καί άνευ τινδς αποτελέσματος.. 
Άνακεφαλαιών λοιπόν τά άλλαχόθι είρημένα εις τρία τινά, λέ
γω ά.) δτι αναγκαία ή άντικατάστασις τής άρχαίας ελληνικής 
διά τής νεωτέρας εΐς τινας τών τάξεων τών έλλην. Σχολείων, 
ή ή κατάργησις τής ’Αλληλοδιδακτικής Μεθόδου, ή Αντικατά
στασή αΰτής διά τής Συνδιδακτικής καί ή ένταύθα έπέκτασις τής 
διδασκαλίας, δπως έν τοΐς Σχολείοις τούτοις τοΐς Δημοτικοΐς δι- 
δάσκηται ή έθνική ήμών γλώσσα, ώς έχει τανΰν, καί δχι ώς εί
χε πρδ δύο καί έπέκεινα χιλιοετηρίδων. β') Ή κατάργησις τής 
^Αρχαίας ελληνικής έν τοΐς Παρθεναγωγείοις καί ή άντικατάςα- 
σις αΰτής διά τής Νεωτέρας, τής ’Αρχαίας διδασκόμενης μετά 
τήν διδασκαλίαν τής νεωτέρας εΐς ώρισμένους τινάς Συγγράφεις 
μόνον εϊς μίαν ή τδ πολΰ δύο τάξεις, δι’ έκείνας μάλιστα τάς 
μαθητρίας, αϊτινες καί φύσιν καί θέλησιν έχουσιν, ΐνα προορισθώ- 
σιν εις τδ διδασκαλικόν κυρίως έπάγγελμα. γ') Ή έπΐτδήθικώ- 
τερον μεταρρύθμισις τής διδασκαλίας- έπειδή, δπως τανΰν αΰτη 
έχει, εΐνε αδύνατος ή ποθητή ηθική έκπαίδευσις τών παιδων ή
μών, άρρένων τε καί θηλέων. Ταΰτα ώς έγγιστα έγραψα έν κε- 
φαλαίω. ’Ήδη δέ θέλω έξετάσει έκαστον τούτων μάλλον Ανεπτυγ- 
μένως τούλάχιστον διά τοΰς άναγνώστας τοΰ Μέντορος, ών τινες 
ίσως δέν άνέγνωσαν τήν ’Αμάλθειαν, δι’ ής αί διατριβαί έκεΐναι 
έκοινοποιήθησαν. Και ά) περί τής τακτικής καί κανονικής διδα
σκαλίας τής νεωτέρας έλλην. γλώσσης. Τό δτι ό χωρισμός τής 
Νεωτέρας άπδ τής ’Αρχαίας ελληνικής εΐνε άνα'ρκαιότατος διά 
τοΰς παϊδας καί διά τάς θυγατέρας τοΰ λαού, τοΰς μή προωρισμέ- 
νους δ·.’ άνωτέραν παιδείαν, τοΰτο οΰ μόνον έγώ πρδ δεκαετίας 
ήδη στεντόρεια τή φωνή άνεκήρυξα, οΰ μόνον τδ σπουδαιότατου· 
Περιοδικόν φιλολογικόν σύγγραμμα ό Φιλίστωρ άσμενέστατα ά- 
πεδέχθη καί ώμολόγησεν, οΰ μόνον μετά δεκαετίαν ή επιτροπή ή 
ΐκ τών τά πρώτα φερόντων έν τω φιλολογικω κύκλω τής ‘Ελλά
δος λογίων, ή παρά τοΰ έν Άθήναις Συλλόγου τοΰ πρδς διάδο- 
σιν τών ελληνικών γραμμάτων συστηθεΐσα, ΐνα κρίνη τδ ΰπ’ αΰτοΰ 
περί τής έλλην. γλώσσης τεθέν διαγώνισμα, πληρέστατα ένέκρι- 
νεν, οΰ μόνον πολλοί τών Απανταχού λογίων Ελλήνων τε καί μή, 
διδασκάλων τε καί μή συνομολογοΰσιν, άλλά καί ή φύσις αΰτή 
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ται κατά τοΰ έπικρατοΰντος συστήματος τής διδασκαλίας, τήν σπα
τάλην τοΰ χρόνου καί τών έαυτοΰ χρημάτων άποδιοπομπούμενος 
καί μή άνεχόμενος. Και δμως ΰπάρχουσιν έτι πολλοί οί τάναντία 
φρονοΰντες, τήν άκαιρίαν προτείνοντες καί δύο τινάς λόγους άν- 
τιτάσσοντες ήμΐν ύπέρ τοΰ έπικρατοΰντος συστήματος τής διδασκα
λίας, ά) τήν μεγάλην δυσχέρειαν, ήν διορώσιν έν τή μεταρρυθ
μίσει, καί β') δτι τοσοΰτο πλήθος σοφών καί λογίων διά τοΰ έπι-· 
κρατοΰντος συστήματος έξεπαιδεύθησαν. Καί δσον μέν αφορά εΐς 
τήν δυσχέρειαν τοΰ έργου, οΰδ’ έγώ, οΰδ’ άλλος τις, νομίζω, τών 
ευ φρονούντων καί ολίγα μόνον έτη διδαξάντων, θά δυνηθή ν’άρ- 
νηθή ταύτην. άν σπουδαίως έγκύψη εΐς τήν μελέτην αΰτοΰ. Οΰδε- 
νδς τήν προσοχήν θά διαφύγωσιν οι σκόπελοι, πρδς οΰς μέλλει 
νά προσκόψη ό έπιχειρήσων τήν περί ής δ λόγος μεταρρύθμισιν. 

Τδ πράγμα ίσως φαίνεται άπλούστατον μόνον εΐς τδν έπιπολαίως 
θεωροΰντα αΰτό, οΰχί δμως καί εις τδν μετά σπουδαιότητος σκε- 
πτόμενον τήν έφαρμογήν του. Άλλ’ άράγε εΐνε λόγος άποχρών ή1 
δυσχέρεια τοΰ έργου; εΐνε δίκαιον ν’ άποδειλιώμεν καί ν’ άποτρε- 
πώμεθα τής έφαρμογής διά τήν δυσκολίαν αΰτοΰ; Όποΐόν τι των1 
καλών Αποκτάται πρδς Θεού άνευ πόνου πολλού καί χωρίς με
γάλων δυσχερείων; Οΰδέ εΐνε δυνατόν νάπιστεύση τις, δτι έ μέλ - 
λων νά έπιχειρήση τήν μεταρρύθμισιν τής διδασκαλίας θά δυ
νηθή νά παραστήση κατά πρώτον εΐς τδ έθνος έργον τέλειον καί 
άνδρώδες. Τοΰτο προδήλως άντίκειται εις τοΰς νόμους τής φύσε
ως· τδ τέλειον, άν ΰπάρχη τι τών άνθρωπίνω·/ τέλειον, Αποκτά
ται διά χρόνου μακροΰ, Αφοΰ πολλάς φάσεις καί πολΰν δρόμον 
διατρέξη. Διά ταΰτα δέ δέν νομίζω δίκαιον οΰδέ συμφέρον νά ό- 
πισθοχωρήσωμεν οΰδέ άποδειλιάσαντες νά μείνωμεν άναυδοι Α
πέναντι τοΰ τρομερού τούτου φάσματος- διότι άν ήμεΐς σιγήσωμεν, 
δ λαός θά κραυγάση, αί έπερχόμεναι γενεαί θά καταρώνται ήμας- 
τοΰς προγενεστέρους εκείνων, ή άδικία τών παιδων τοΰ λαού θά 
τύπτη ήμών τδ συνειδός- άν ήμεΐς σιγήσωμεν, οί λίθοι αΰτοί κε- 
κράξονται.

"Οσον δ’ άφορα εΐς τ’ο β'., δτι δηλ. τοσοΰτο πλήθος σοφών καί 
λογίων διά τού έπικρατοΰντος συστήματος τής διδασκαλίας έξε- 
παιδεύθησαν, οΰδ’ έγώ, οΰδ’ άλλος τις, νομίζω, δύναται ν’ άρ- 
νηθή τήν αλήθειαν τούτου. Πρέπει δμως άφ’ έτέρου να δμολογή- 
σωμεν δτι μία έκ τών πρωτίστων αιτιών, δι’ άς τδ ήμέτερον έ
θνος όλ'.κώς, οπισθοδρομεί καί δυστυχεί, εΐνε καί τδ έπικρατοΰν σύ
στημα τής διδασκαλίας, δι’ ής τοσοΰτον πλήθος σοφών καί λο
γίων έξεπαιδεύθησαν. Κατατρίδοντες τδ πλεΐστον τόΰ πολυτίμου 
βίου αΰτών έν τοΐς Σχολείοις πλούσιοι καί πένητες, οιτε έν τέλει 
καί οί έκ τοΰ χύδην λαοΰ, ΐνα τήν προγονικήν γλώσσαν έκμά- 
θωσιν, άπέλειπον όπισθεν αΰτών τον πολύτιμον χρόνον τής μαθή- 
σεως βιοποριστικού τίνος επαγγέλματος ή έργου, μόνον δέ κατα- 
ούγιον τής πείνης καί τής παντελούς Απογυμνώσεως αΰτών ειχον 
ένώπιόν των τά γράμματα, έξ ου προέκυψαν τά σμήνη τών διδα
σκάλων καί δασκαλαρίων, τών ιατρών καί τών Αγυρτών, τών δι
κηγόρων καί τών δικηγορίσκων. Έπήλθεν αρά -ρέ ποτέ εις τδν 
νοΰν ήμών νά έξετάσωμεν διά τί οί Εΰρωπάΐοι εΰτυχοΰσι; διότι 
δέν έχουσιν ένώπιόν των πλήν άλλων καί τά ήμέτερα προσκόμ
ματα, τά περίτρανα Ελληνικά- διότι διδάσκονται έν δλίγοις έτεσιΐ 
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την ζώσαν γλώσσαν αύτών, μετ’ αύτής δέ καί τά άναγκαϊα είς 
τδν βίον μαθήματα· ούτω δέ προπαρεσκευασμένοι, εισέρχονται 
;προίμως εϊς τά προορισμένα ένί έκάστω βιοποριστικά έργα, πριν 
έτι ώριμάσωσι τήν ηλικίαν καί καταλάβη αύτούς ή οκνηρία καί 
ή κατ’ ανάγκην άπασώτευσις τού βίου είς ακερδή καί ανεπαρκή 
.επαγγέλματα, έξ ού ή πείνα καί ή άπογύμνωσις.

(ακολουθεί).

II ΜΥΡΤΟΣ, ΤΟ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΝ, ΤΟ ΚΡΙΝΟΝ 

ΚΑΙ ΤΟ ΙΟΝ.

Ή ΛΓύρτος.

Ή μύρτος ήτο τώ έ'ρωτι αφιερωμένη, τής εύωδίας άναμφιβό- 
λ®ς ένεκεν και τής τρυφερότητας τοΰ φυλλώματος, τής καλλο
νής τών ανθών και τοΰ έπιμήκους σχήματος τών κλάδων αύτής, 
έξ ών εύκόλως πλάττονται έπικοσμήματα φυλλάδων καί στεφά
νων. Άλλ’ ίσως καί διότι τδ δένδρου τοΰτο φύσει αύξάνει είς 
μέρη καυματηρά καί αμμώδη, ώσανέί άπομακρύνον έκεΐθεν καί 
άπελαΰνον πάντα τά άλλα φυτά καί μόνον αύτδ θέλον βασιλεύει» 
έπί του έδάφους έαυτοΰ. ’Εναργής αΰτη καί θαυμαστή είκών τής 
τ»ραννίας τοΰ θεοΰ εκείνου, ούπερ τδ σύμβολου ή μύρτος!

Παρά τοίς άρχαίοις οί έκ μυρσίνης στέφανοι έκάλοΰντο ναν- 
κρατΐται. Ή καταγωγή τοΰ ονόματος τούτου μυθολογείται ουτω 
πώς: Ό Ήρόστρατος, έμπορος ναυκρατίτης, έταξείδευέ ποτέ διά 
θαλάσσης συνεπιφέρων καί έν άγαλμάτιον τής ’Αφροδίτης. Τοΰ 
πλοίου έν τω πελάγει "δια πλέοντος, δεινοτάτη συνέβη τρικυμία- 
έπεκαλέσθησαν τήν αρωγήν τοΰ αγάλματος· ή θεά έκαμεν α
μέσως ν’ άναβλαστήση έντός τε καί πέριξ τοΰ πλοίου άπειρος 
πληθύς μύρτων, οί δέ ναΰται πλέςάντες ές αύτών στεφάνους, 
εύωδώθησαν ευτυχώς είς Ναύκρατιν τής Αίγυπτου. Ό Ήρόστρα- 
τος αφιέρωσε τότε τό τε άγαλμάτιον καί τάς μύρτους έν τω 
έκεϊσε ναω τής Αφροδίτης καί, δεϊπνον μεγαλοπρεπές παρασκευά- 
σας, στεφάνους έκ μύρτου τοϊς συνδαιτυμόσι διένειμεν. Άπδ τής 
έποχής δ’ έκείνης οί τοιουτότροποι στέφανοι νανκρατΐται έκλή- 

,'θησαν. Άλλως τε κατά τήν μυθολογίαν ή Ναύκρατις μεγάλως 
τδ πάλαι έσεμνύνετο έπί τή κατοχή θαυματουργού τίνος είκόνος 
τής Αφροδίτης.

'Ο Ήα,υσανίας διηγείται, δτι ή Αφροδίτη είχεν έν Τήμνω (τά 
νΰν Μενεμένη) τής Μικρας Ασίας άγαλμα έκ θαλεράς καί χλο- 
ανθοΰς μυρσίνης πεποιημένον, δπερ ό Πέλοψ, προδυσωπούμενος 
τήν θεάν ταύτην καί τδν γάμον τής Ιπποδάμειας έξαιτούμενος, 
άνέθηκεν αυτή:

« ,, . διαβάντι δέ Έρμον ποταμόν Αφροδίτης άγαλμα έν 
» Τήμνω πεποιημένον έκ μυρσίνης τεθηλυίας· άναθεϊναι δέ Πέ- 
» λοπα αύτδ παρειλήφαμεν μνήμη προϊλασκόμενόν τε τήν θεόν και 
»γενέσθαι οί τδν γάμον τής 'Ιπποδάμειας αίτούμενον.» (Παυ- 
σαν. Βιβλ. Ε’. 13).

'Ο αύτδς πρδς τούτοις αναφέρει δτι παρά Τροιζηνίοις υπήρχε 
,.μρρσίνη έχουσα άπαντα αυτής τά φύλλα τετρυπημένα· δτι άπ' άρ- 

χής δέν ήτο τοιαύτη, άλλ’ ή Φαίδρα έξ έρωτιχής αγωνίας κχ, 
άπελπισίας τής προς τδν 'Ιππόλυτον, τήν διετρύπησεν ουτω διά 
τής .περόνης τών μαλλιών της.

« Καί Φαίδρα. . ,εΐδεν 'Ιππόλυτον . . . μυρσίνη δέ έστι Τροι- 
» ζηνίοις τά φύλλα διά πάσης έχουσα τετρυπημένα· φΰναι δέ οΰκ 
» ες αρχής αυτήν λέγουσιν άλλά τδ εργον γεγενήσθαι τής ές 
» τδν έρωτα άσης καί τής περόνης ήν έπί ταϊς θριξίν είχεν ή 
Φαίδρα.» (Βιβλ. Α'. 22).

Οί Ρωμαίοι άνήγειραν ναόν τω Ρωμύλω ύπδ τδ δνομα Κουϊ- 
ρίνου θεού τών Σαβίνων, δστις καί άνωκοδομήθη έπί τής ύπα- 
τείας τοΰ Λουκίου Παπιρίου Κοΰρσορ, τδ 306 π. X. Τότε δ’ έ- 
φά-ζη εν Ρώμη καί τδ πρώτον ηλιακόν ώρολόγιον ή σκιωρολό- 
γιον. Προ τοΰ ναοΰ τούτου ύπήρχον δύο μύρτοι, ών ή μέν έκα- 
λεϊτο δημοτική, ή δ’ έτέρα ή τών πατρικίων ήτοι ευγενική- άμ- 
φότεραι δ’ αυται διά τής σχετικής αυτών α'υξήσεως ή χαυνότη- 
τος υπετίθεντο ώς έξαγγέλλουσαι δήθεν τήν ύπεροχήν τής μιας 
ή τής άλλης μερίδος τών πολιτών, διηρημένων, ώς γνωστόν, είς 
δημότας καί εύπατρίδας.

Νεώτερός τις γάλλος ποιητής άποτείνει τούς ώραίους τούτους 
στίχους πρδς μύρτον, έφ’ ής ήσαν έγκεχαραγμένα δύο ονόματα:

Ne parle plus d’ Eleonore;
liejette ces chiffres menteurs ;
Le temps a desuni les coeurs, 
Que ton ecorce unit encore.

ήτοι: « Περί τής Ελεονόρας μή άναφέρης πλέον
Τά ψευδή δ’ δνόματα ταύτ’ άπόρριψον 
Τας καρδίας ο χρόνος διεχώρισε, 
Ας ό σδς φλοιό- άκόμη συνενόνει.»

Τό Ήλιατρόπιον.

Τδ φυτον τδ κοινώς ήλιοτρόπι&ν, λατινιστί δέ «Corona Solis » 
είνε τδ υπό τοΰ περικλεούς φυσιογράφου τής Σουηδίας Λινναίου 
καλούμενου «Ήλιάνθεμον.» Τδ άνθος τοΰτο κλίνει πάντοτε πρδς 
τδν "Ηλιον, δπερ φαινόμενου, ή μυθολογία αποδίδει είς τδ πρδς 
τδν θεόν τοΰ φωτός έσαεί διατηρούμενου αίσθημα τής εις ήλιο- 
τρόπιον μεταμορφωθείσης Νύμφης Κλυτίας.

‘Η Κλυτία, θυγάτηρ τού 'Ωκεανού καί τής Τηθύος, ήτο ή έ- 
ρωμένη τοΰ ’Απόλλωνος, δστις όμως μετ’ ού πολύ έγκαταλεί- 
ψας αύτήν, ήγάπησε τήν άδελφήν της Αευκοθόην. 'Η Κλυτία, 
μεγάλως περιαλγήσασα καί άποσχομένη τροφής έτελεύτησεν, έ- 
χουσα άκατάπαυστα τούς οφθαλμούς έστραμμένους πρδς τδν 'Ή
λιον, μεχρισοΰ ό Απόλλων μετεμόρφωσεν αύτήν είς τδ ηλιοτρό
πιου καλούμενου άνθος.

Μία τών ωραιότερων αρχαίων προτομών παριστά τήν Κλυτίαν 
καθ’ ήν στιγμήν γίνεται ή μεταμόρφωσές αυτή. Τδ στήθος αύτής 
περικυκλοΰται ήδη ύπδ τών πετάλων τοΰ άνθους, είς δ μέλλει 
νά ταφή. Ή δ’ έπί τοΰ προσώπου της έκδηλουμένη άλλοίωσις είνε 
θαυμασία. Τδ άριστούργημα τοΰτο τής γλυπτικής έσώζετο έν 
Λονδίνω ικέχρι τοΰ 1791 έν τώ μουσείω τοΰ κ. Towshend.

‘Ο φυσιολόγος Bomare λέγει δτι τδ φυτον τοΰτο κατάγεται ές 
Αμερικής· τοΰθ’ δπερ ούκ έχεται άληθείας, καθότι οί αρχαίος 
ώς προείπομεν. μυθολογοΰσι τά περί αύτοΰ.

•‘Ο Ιησουίτης συγγραφεύς Pere Bouhours άναφέρει τδ έξης 
σύμβολον «Ηλιοτρόπιου μετά τών δε τών λέξεων: Il suit les 
monvements du Soleil.» ήτοι « άκολουθεϊ τάς κινήσεις του Ή
λιου,» σύμβολον παρεμφερές πρδς τδ τοΰ βασιλέως τής Γαλλίας 
Λουδοβίκου ΙΑ'., οστις, ώς γνωστόν, έ'σχε τδν ήλιον διά σχήμα 

τοΰ συμβόλου του.
Οί αρχαίοι παρίστανσν πρδς τούτοις προσωποποιημένον καί τδ 

τοΰ άνθρώπου φυσικόν αυθόρμητον ύπδ τήν μορφήν νέου, δστις 
έφαίνετο νά τρέχη, έχων 
—ι προσώπου κ_καλυμμ.- 
νονκαί κρατών άνθος ήλι-

Τό κοινοί·.

Ή μυθολογία λέγει δτι 
τδ κρίνον έγεννήθη έκ τοΰ 
γάλακτος τής "Ηρας. Ήτο 
δ’ αφιερωμένου τη θεά 
τούτη ώς τδ σύμβολου τής 
καθαρότητος. Άλλ’ δμως 
καί ή Άφροδίτηή προσα- 
■γορευομένη Ούρανία, ώς 
έμπ/έουσα έρωτα δλως 
καθαρόν καί σαρκικών η
δονών άπηλλαγμένον, πα
ρίστατο έν μεσω ουρανού, 
τδ ήμισυ τής κεφαλής έ- 
χουσα κεκρυμμένον έντός 
νεφελών, διά τής μιας 
τών χειρών κρατοΰσα κρί
νον καί διά τής έτέρας 
διαβήτην καί σφαίραν.

Τδ δνομα Σουσάνη ση
μαίνει έβράιστί κρίνον.

Ό βασιλεύς τής Γαλ
λίας Λουδοβίκος Θ'., ό καί 
άγιος Λουδοβίκος έπονο- 
.-μαζόμενος, εσχε διά σύμ
βολον 'έν λευκάνθεμου 
(Marguerite, έξ ού καί τδ 
θηλυκόν δνομα «Μαργα
ρίτα ») καί κρίνα, πρδς 
δήλωσιν τοΰ τε ονόματος 
τής βασιλίσσης συζύγου 
του καί τών έθνοσημάτων 
τής Γαλλίας. ’Έφερε λοι
πόν δακτύλιον παριστώντα 
εν σμάλτω άναγεγλυμμέ- 
νην στεφάνην 

! λευκάνθεμων.

κεχαραγμένος 
λέξεων:

« Hors cet anneau -pourrions-nous trouver amour ? >

. ήτοι « Έκτος τού δακτυλίου τούτου θά ήδυνάμεθα νά εΰρωμεν 
•«έρωτα · »

Καί άληθώς ό δακτύλιος ούτος προσέφερεν αύτω τήν εικόνα ή, 

κρίνων καί 

Έπι δέ τή: 
σταυρός έκ σαπφι

σφενδόνης τοΰ δακτυλίου ήτο έγ- 
λίθου μετά τώνδε τών

μάλλον είπεϊν, τδ έμβλημα τοΰ δτι έκέκτητο προσφιλέστερου έν 
τω κόσμω*  τήν θρησκείαν, τήν Γαλλίαν καί τήν σύζυγον αύτοΰ.

Τό "Ιον.

Κατά τήν μυθολογίαν ή ’Ία θυγάτηρ τοΰ Άτλαντος, άποφεύ- 
γουσα τήν καταδίωςιν τοΰ Απόλλωνος μετεβλήθη εις ’Ίον (με
νεξέ).

Οί αρχαίοι έγίνωσκον 
καί τά άναγράμματα: ή
τοι τδν μετατοπισμδν τών 
γραμμάτων πρδς σύνθε- 
σιν νέας λέξεως καί 
άπόδοσιν άλλης έννοιας. 
Μεταξύ δ’ αύτών φημί
ζεται τδ άνάγραμμα τής 
λέξεως ιι’^4ρσινόη,το δ
περ έστι καί τδ κύριον 
δνομα βασιλισσών τινών 
έν Λίγύπτω. Μετατιθε- 
.μένων λοιπόν τών γραμ
μάτων, τδ ’Αρσινόη γί
νεται «’Ηρας ίον.-Λ Άλ
λά πρδ παντός άλλου, 
ώς έν παρόδω ειπεϊν, ά- 

άςιοθαύμαστον, δικαίω τω 
λόγω, τδ λατινικόν άνά
γραμμα τοΰ έρωτήματος 
τοΰ Πιλάτου πρδς τδν Ί- 
ησούν Χριστόν Quid est 
veritas?(Ti έςινάλήθεια;) 
ούτινος δ τών ψηφίων με- 
,τατοπισμδς αποτελεί τήν 
έξης άπάντησιν «est vir 
qui adest» (είνε ό ανηρ 
οςπάρεστι).

ζ0 Bapin έν τω περί 
Κήπων ποιήματι αύτοΰ 
λέγει δτι ή ’Ία, ήνπερ 
καλεϊ Ίάνθην, ήτο μία 
τών νυμφών τής Άρτέ- 
■μιδος, της όποιας ήράσθη 
•ό ’Απόλλων ή δέ θεα 
ίνα θεραπεύση αύτδν τού 
πάθους, διέχυσεν έπί τού 

προσώπου τής Νύμφης ίό- 
•χρωμα.Μετ’ού πολύ’δέ καί 
.•αύτή ή Νύμφη εις ίου με- 
τεμορφώθη. Καί έπειδή,

Η μύρτο?, τό ηλιοτρόπιον, τό κρίνον και τό ίον. ζώσα, διέφυγε τήν
καταδίωξιν τοΰ έραστοΰ νης, τδ άνθος διετήρησε την παρθενικην 

αιδώ καί κρύπτετει ύπδ τδ φύλλωμα αύτοΰ.
‘Ο ποιητής Desmarets άποτείνει τούς έπομένους στίχους ώς 

μέρους ίου είς ώραίαν τινά γαλλίδα· 
Franche d’ambition je me cache sons 1’herbe, 
Modeste en ma couleur, modeste en mon sejour ;
Mais si sur votre front je puis me voir un jour, 
La plus humble des fleurs sera la plus su.perbex.

άπδ
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ήτοι: Φιλοδοξίας άπηλλαγμένον, ύπδ τδ φύλλο·? κρύπτομαι, 
Πρίς τε τδ χρώμα ταπεινόν καί την διαμονήν μου· 
Άλλ’ άν έπι τοΰ μετώπου σου τύχη ποτέ νά εύρεθώ, 
Τότ’ έγώ τδ ταπεινότατου λαμπρότατου θά γείνω.

Έν τοϊς ρωμαϊκοϊς άγώσι τοϊς πρδς τιμήν της θεάς Χλωρίδος 
τελουμένοις τδ βραβεϊον ήτο ϊον χρυσοΰν.

‘Ο Διόδωρος δ Σικελιώτης αναφέρει κυρίως περί τών ιών τά 
·

«Τά δέ ϊα, καί τών άλλων ανθών τά παρεχόμενα την εύω- 
» δίαν, παραδόξως δι’ δλου τοΰ ένιαυτοΰ παραμένειν θά/.λοντα 
» καί την δλην πρόσοψιν άνθηράν καί έπιτερπή παρεχόμενα. » 
(Βιδλ. Ε'. Κεφ. 3.)

‘Ο διάσημος βοτανικός της Πενσιλβανίας ’Ιωάννης Βερτράμ 
ένησχολεϊτο έπί πολύν χρόνον εις τήν γεωργικήν. ‘Ημέραν τινά 
καλλιεργών τδν άγρόν του, παρετήρησεν ϊον, τδ άνέλαβεν εϊς χεϊ
ρας καί, έξετάσας αύτό λεπτομερώς, δέν έπαυσεν έκτοτε τοΰ νά 
διαλογίζηται περί αύτοΰ. Τδ είδος δέ τοΰτο τής μονομανίας τώ έ- 
νέπνευσεν έπί τέλους τήν έπιθυμίαν τοΰ νά γνωρίση τά φυτά, καί 
ούτω, προϊόντος τοΰ χρόνου, κατέστη εις τών σοφωτέρων βοτα
νικών.

Ή περίφημος Κυρία Σεβηγνία έν ταΐς έπιστολαϊς αύτής έπο- 
νομάζει πάντοτε τήν Κυρίαν Δελλαβαλλιέρην τδ ταπεινόν της 
ΐον. Άξιόλογον τωόντι έπώνυμον διά τάς κυρίας.

Διηγούνται περί τής περιφήμου ηθοποιού, δεσποσύνης Κλαιρδη 
(Mlle. Clairon), πρδς ήν άπαντες οί ποιηταί τής Γαλλίας τοΰ πα
ρελθόντος αιώνος, σύγχρονοι αύτής, και πρδ πάντων ό Βολταϊρος 
άπένειμαν φόρον σεβασμού καί επαίνων, δτι ήγάπα έμπαθώς τδ 
ϊον, καί δτι φίλος τις καλλιεργών δι’ αύτήν τδ άνθος τοΰτο, τή 
προσέφερε καθ’ έκάστην ώραν τοΰ ένιαυτοΰ, ήτοι τετράκις τοΰ έ
τους, μίαν ανθοδέσμην ϊων, τούθ’ δπερ έξηκολούθησε ποιών έπί 
τριάκοντα έτη. ‘Η δεσποσύνη Κλαιρόν, δπως ούδέν άπολέση έκτου 
δώρου τής φιλίας καί σταθερότητος τοΰ ούτω δή καθισταμένου λίαν 
πολυτίμου πρδς αύτήν, τδ άπεφύλλιζε καθ’ έκάστην έσπέραν και 
έκχυμα έκ τών φύλλων ποιούσα τδ άπερρόφα δίκην τειου.

Έτέρα τις γαλλίς αξιέραστος καί ευφυής, άλλά χαρακτήρος 
ταπεινού καί συνεσταλμένου, έσχε τ’ο ϊον διά σύμβολου μετά τών- 
δε τών λέξεων: «Il faut me chercher » Πρέπει νά μέ ζητήσης.

Οί μυθολόγοι άναφέρουσιν δτι, δτε ή Περσεφόνη ήρπάγη ύπδ 
τοΰ Πλούτωνος, κατεγίνετο εις τδ νά συλλέγη ναρκίσσους καί ϊα.

Λέγεται πρδς τούτοις δτι πλεϊστοι λίθοι άποπνέουσιν οσμήν ϊου.
Έμ. Γιαννακόπουλος.

ΜΑΡΙΑ ΘΗΡΕΣΙΑ.

(συνέχεια· άπδ σελ. 63 Β'. τόμου).

Δέν πρέπει νά παρασιωπήσωμεν—διότι έν ή ή Θηρεσία εύρί- 
σκετο καταστάσει· τοΰτο ήτον άληθές πλεονέκτημα—δτι χατ’έκεί- 
νην τήν έποχήν τής ζωής της δλίγαι γυναίκες ήδύναντο νά ύπερ- 
βώσιν αυτήν κατά τήν χάριν τδ ανάστημά της ήτο υψηλόν, άλ- 

λ’εις άκρον κομψόν τδ βάδισμά της καί μεγαλοπρεπές καί χαριέ- 
στατον τά χαρακτηριστικά της ήσαν κανονικά· οί οφθαλμοί της 
γλαυκοί, πλήρεις λάμψεως καί έκφραστικώτατοι. Είχε τά χείλη 
ολως αύστριακά, τδ στόμα της δμως καί τδ μειδίαμά της ήσαν 
Οελκτικώτατα, ή δ’ έπιδερμίς της λεπτοτάτη καί διαφεγγής· ή ώ_ 
ραία αύτής καί μακρά κόμη έκυμάτιζε χαριέστατα έπί τών ώμων· 
της, πρδς έπίμετρον δέ τών θελγήτρων της ή φωνή της ήτο λιγυρά 
καί γλυκεία. Αί θρησκευτικά! πεποιθήσεις της ή ή άγάπη, ήν το

σοΰτον νέα ειχεν αϊσθανθή πρδς τδν σύζυγόν της, ή μάλλον ή α
ξιοπρέπεια τής κοινωνικής τάξεώς της, ίσως δλα ταύτα συνάμα 
τήν εΐχον προφυλάξει άπδ πάσαν φιλαρέσκειαν. Δέν ήγνόει τά 

μέσα τοΰ άρέσκειν, μετεχειρίζετο δμως αύτά δχι ώς γυνή, άλλά 
ώς βασίλισσα· δχι διά νά έμπνέη έρωτα, άλλά διά νά έπαναφέ- 
ρη ύπδ τδ σκήπτρόν της τούς άποστατοΰντας ύπηκόους της. Οί 
περιποιητικοί τρόποι της, τούς όποιους μετά τοσούτου θαυμασμού 
άναφέρουσιν οί ιστορικοί, κατέστησαν τού καιρού-προϊόντος μάλλον 
κομψοί καί μάλλον έπιτετηδευμένοι· άλλά- δτε εϊσήλθεν εις τδ ει
κοστόν τέταρτον έτος τής ήλικίας της,, οί τρόποι ουτοι πλέον ή
σαν τδ άποτέλεσμα αισθημάτων εύγενών, χαρίτων φυσικών καί τής 
φαιδρότητος, ήν παρεϊχεν αύτη ή ιδιοσυγκρασία της.

Οί περιστοιχήσαντες τήν Μαρίαν Θηρεσίαν κίνδυνοι κατά τήν 
εϊς τδν θρόνον άνάβασίν της ήσαν τοιούτοι, ώστε θά έκλόνιζον καί 
τδ μάλλον ατρόμητου πνεύμα- καθότι δέν περιεκυκλοΰτο μόνον ύπδ 
εχθρών εξωτερικών, άλλ’ ήπειλεϊτο καί ύπδ εσωτερικών συνωμο-· 
σιών ήτο δέ ά'νευ στρατοΰ, άνευ χρημάτων καί πράγματι άνευ υ
πουργείου, διότι ούδέποτε ύπήρξεν άθροισμαάπαιδεύτων καί άνι- 
κάνων, άποτελούντων τήν κυβέρνησιν κράτους τινός, ώς'οί άποτε- 
λοΰντες κατ’ έκείνην τήν έποχήν τήν κυβέρνησιν τού ανακτοβου
λίου τής Βιέννης. Δέν συνεφώνουν εϊμή κατά έν μόνον πράγμα- 
κατά τήν δυσπιστίαν πρδς τδν δούκα τής Λωρραίνης, ον έθεώρουν 
ώς ξένον καί δστις ήναγχάσθη νά θεωρή έαυτόν ώς άπλούν τι 
μηδενικόν.

‘Η Μαρία θηρεσία ήρχισε τήν βασιλείαν διά παρεκτροπής 
συγγνωστέας εϊς τήν ηλικίαν της.ΙΔιετήρησε δηλ. τδν έξ απορρή
των τού πατρος της υπουργόν Βάρτενσταί'ν δπως διευθύνη τάς ύ- 
ποθεσεις αύτής, ένώ ό άνθρωπος ούτος δέν ειχεν ούτε τά προτε
ρήματα ούτε τά άπαιτούμενα μέσα, διά νά έξαρκέση εις τάς τρο- 
μερας άπαιτησεις τής Θεσεως. ‘Η νεαρά βασίλισσα ειχεν άρκούν
τως ύγιά τήν κρίσιν ΐνα εισδύση εϊς τούς χαρακτήρας τού Sinzen- 
dorf καί τού Staremberg, καί δυσηρεστήθη μεγάλως ϊδοΰσα τούς- 
αγώνας, τους οποίους οι κύριοι ουτοι κατεβαλλον όπως, ώφελη- 
θέντες από τής νεανικής απειρίας της καί τής άδυναμίας τοΰ φύ
λου της, άρπάσωσι πάσαν τήν έξουσίαν. ‘Η Θηρεσία έπεθύμει μέν 
να λαμβάνη μαθήματα παρ’ εκείνων, ους άνεγνώριζ’εν ίκανωτέ- 
ρους της, άλλά δέν ήνείχετο δμως καί νά έξασκώσιν έπ’ αύτής 
ούοέ τήν ελαχίστην επιρροήν. ‘Ο Bartenstein, έννοήσας τήν αδυνα
μίαν της ταύτην, κατώρθωσε διά προσπεποιημένης ύποταγής καί 
ύπερεκθειάζων τά προτερήματα της νά κερδήση τήν έμπιστοσύνην 
τής ήγεμονίδος, ήτις ήπατήθη έκλαβοϋσα τούς περί τούς τύπους, 
καθ ους διεξήγοντο αι ύποθέσεις τοΰ κράτους, γνώσεις αύτοΰ ώς 
πολιτικήν ικανότητά1·του καί τήν οϊησίν του ώς εύφυίαν ή στω 

μυλία του καί ή εις τδ γράφειν εύχέρειά του συνετέλεσαν έπίσης 
εις τδ νά θαμβώσωσι τδ πνεύμα γυναικός, ήτις καί νέα ήτο τήν 
ίλικίαν χαί άπειρος. Ούδείς άγνοεϊ δτι ό Bartenstein ήτο άνθρω
πος κοΰφος καί έπιπόλαιος, άλλ’ δμως έκέκτητο δύο καλά ιδιώ
ματα : ήτο εϊλιχρινώς άφωσιωμένος εις τά συμφέροντα τοΰ Αυ
στριακού οίκου καί ύπουργδς χαρακτήρος άκεραιοτάτου.

Ή Μαρία θηρεσία εύρε πάντοτε έν τώ συζύγω αύτής φίλον 
πιστόν, τού όποιου τδ φίλτρου καί τήν συμπάθειαν ειχεν έν τη 
πολιτική άρχή ώς μόνην παρηγοριάν της, άλλά δυστυχώς δ σύ
ζυγος ουτος ούτε νά τήν προστατεύση ήτο ικανός, ούτε έν τώ συμ- 
ίουλίω βοήθειαν νά τη χορηγήση. Ό Φραγκίσκος είχε ψυχήν 
άγγέλου, άλλά δέν ήτο πεπαιδευμένος· ήγάπα τήν Θηρεσίαν, άλ
λά δέν εΐχεν ούδεμίαν γνώσιν τοΰ δ ιοικεϊν. "Οσην αγάπην καί άν 
εϊχε πρδς αύτδν ή γυνή του, ειχεν δμως έτι πλειοτέραν πρδς τήν 
έξουσίαν, διότι ήσθάνετο δτι ό σύζυγός της ήτο άνίκανος νά κάμη 
χρή-ιν αύτής. "Αν ό Φραγκίσκος ήτο άνθρωπος άξιος ή φιλόδο
ξος. θά έξήσκει εύκόλως έπί τοΰ πνεύματος τής Μαρίας Θηρεσίας 
τήν απεριόριστον έκείνην έπιρροήν, ήν πας έ'μφρων άνήρ δύναται 
νά έξασκή έπί ’συζύγου τρυφερώς άγαπώσης· άλλά ή άνωτέρα 
κοινωνική τάξις, εις ήν άνήκεν ή γυνή του, τδν έταπείνονε καί 
•ώ άνώτερον πνεύμα της τώ έπέβαλλε σεβασμόν ούδέποτε ούδ'επ: 
έλάχιοτον έπειράθη νά έςέλθη τής παθητικής ταύτης χαταστά- 

• σεώς.
'Ο πρώτος πόλεμος, τδν όποϊον ή Μαρία Θηρεσία εΰρέθη ή- 

ναγκασμένη νά κάμη, ήτο πόλεμος άμυντικδς καί ούδέποτε εϊλ- 
κυσε τδ ξίφος διά λόγους δικαιοτέρους. 'Ο μάλλον έπίφοβοςέχ- 
θρός της ήτον ό βασιλεύς τής Πρωσσίας Φριδερϊκος Β ., βοηθού— 
μένος ύπδ τής Γαλλίας καί Βαυαρίας. Μέ τδ μέρος τής νεάνιδος 

Εβασιλίσσης ήσαν ή ’Αγγλία καί ή 'Ολλανδία. Άνείκαστος ύπήρ
ξεν ό ένθουσιασμός, τδν όποϊον ή δύσκολος Οέσις της είχε διε
γείρει μεταξύ τών Άγγλων αδιακρίτως εϊς πάσας τάς τάςεις. 
Ή βασίλισσα τής Ούγγαρίας ήτο ή ώραιοτέρα τών γυναικών και 
ή είκών της τού λαοΰ τδ τεχνόσημον. Τό κοινοδούλιον έψήφισεν 
ύπέρ αύτής χρηματικήν βοήθειαν άξιόλογον, αί δέ κυρίαι τής 
Αγγλίας, έχουσαι έπί κεφαλής τήν γηραιάν δούκισσαν τοΰ Marl- 
boroug,ύπέγραψαν διά ποσότητα 100,000 λ.στ. (2,250,000 φραγ- 
γων), τά όποια έσπευσαν νάτη προσφέρωσιν. Ή Μαρία Θηρεσία, 
ήν τοσοΰτον έλευθερίως εΐχον βοηθήσει δ τε βασιλεύς καί. τδ κοι- 
νοβούλιον, είτε διότι δέν εύρε σύνοδον πρδς τήν άςιοπρέπειάν της 
το νά δεχθή ιδιαίτερα δώρα είτε δι’ άλλους λόγους, άπεποιήθη 
τήν συνδρομήν, ήτις τη εΐχε προσενεχθή.

Ο περί τής διαδοχής τοΰ Αύστριακοΰ οίκου πόλεμος διήρκεσε 
Έρί τά δκτώ έτη. Αί μάχαι καί αί πολιορκίαι, αί νίκαι καί αί 
ήτται καί τά λοιπά, δσα έλαβον χώραν κατά τδ διάστημα τούτο, 
άναφέρονται λεπτομερώς εις τάς ιστορίας τής Γαλλίας, τής’Αγ- 

| I γλίας καί τής Γερμανίας. Ήμεϊς δφείλομεν νά διεςέλθωμεν τήν 

έπιρρσήν, τήν όποιαν δ χαρακτήρ τής Μαρίας θηρεσίας έξήσκη- 
βεν έπί τούτων τών γεγονότων, και τήν έπίδρασιν αύτών έπί τής 

τών. αισθημάτων και τοΰ χαρακτήρος τής γυναικός.
Ή θέσις τής Μαρίας θηρεσίας έν άρχή τοΰ πολέμου έφάνη 

Ε. Απελπιστική (1)· ό Φριδερϊκος κατείχε τήν Σιλεσίαν και κατά 

τήν πρώτην μεγάλην μάχην, ήν συνήψαν οί Αύστριακοί καί οί 
Πρώσσοι (τήν μάχην τοΰ Molwitz), οί 'πρώτοι ήττήθησαν έν- 
τελέστατα. Έν τούτοις ή βασίλισσα άπεποιήθη νά παραχωρήση 
τήν Σιλεσίαν, άπέναντι τής οποίας θά ήδύνατο νά άγοράση τήν 
φιλίαν τοΰ Φριδερίκου. Άγανακτήσασα διά τήν απιστίαν . καί τήν 
άδικον εισβολήν του, άπεποιήθη μεθ' ύπεροψίας πάσαν διαπραγ- 
μάτευσιν έν δσω θά έμενεν έστω καί μία μόνη μεραρχία έν Σι- 
λεσία καί έκώφευσε πρδς δλας τάς προσπάθειας, τάς όποιας κα- 
τέβαλον διά νάτούς συμβιβάσωσιν. Ένισχύθη δ’ έν τώ μέσω τών 
άγωνιών της εϊς τάς άποφάσεις αύτής έκ τής αίσιας γεννήσεως 
τοΰ πρωτοτόκου υιού της, τοΰ άρχιδουκδς ’Ιωσήφ. Ή μητρική ςορ- 
γή, ένουμένη τότε μετά τής οικογενειακής ύπερηφανίας καί τής 
βασιλικής έπάρσεως, τήν έπεισεν δτι τδ ν’ άπαλλοτριώση έκου- 
σίως μέρος τής κληρονομιάς της θά ήτο ούχί μόνον έξευτελισμδς 
άλλά καί έγκλημα. Άπηυθύνθη πρδς δλας τάς δυνάμεις, αίτινες 
εΐχον έγγυηθή τήν «Πραγματικήν καθιέρωσιν » καί αίτινες ώς 
έκ τούτου ώφειλον [νά νομίζωσιν εαυτάς ύποχρέους νά τήν ύπο- 
στηρίξωσι, καί κατά πρώτον εϊς τήν Γαλλίαν. Μεταχειριζόμεθα 
τούς ίδιους της λόγους: «’Έγραψα, λέγει, πρδς τδν καρδινάλιον 
de Fleury- στενοχωρουμένη ύπδ σκληράς άνάγκης, κατέβην τή; 
βασιλικής μου άξίας καί τώ έγραψα, μεταχειρισθεϊσα λέξεις, αί 
όποϊαι θά έκίνουν εις οίκτον καί τούς λίθους αύτούς! » Άλλ’ ό 
γέρων καρδινάλιος έφάνη αύτόχρημα βράχος. Ή ήλικία καί ή 
έξις τδν έμόρφωσαν πολιτικόν τοιοΰτον ώστε περί ούδενδς άλλου 
έμελεν αύτώ ή περί τών συμφερόντων τής κυβερνήσεώς του· ή- 
πάτησε τήν βασίλισσαν διά κενών ύποσχέσεων καί διπλωματικών 
προθεσμιών, μέχρις ού τά πάντα εΐχον έτοιμασθή, δτε τά γαλλι
κά στρατεύματα έφάνησαν έπί τοΰ Ρήνου και ήνώθησαν μετά τών 
τοΰ έκλέκτορος τής Βαυαρίας. Προέβησαν συνάμα μέχρις ολίγων 
λευγών άπδ τής Βιέννης. Ό έκλέκτωρ άνεκηρύχθη δούξ τής 

Αύστρίας, είσβαλών δέ εις τήν Βοημίαν, έπολιόρκησε τήν Πράγαν.
Ή νεαρά βασίλισσα μόλις άναλαβοΰσα άπδ τοΰ τοκετού της 

καί άπειλουμένη έν τή πρωτευούση αύτής έβλεπε μετ’ άγωνίας 
δτι ούδείς παρίστατο αύτη ούτε βοηθός ούτε σύμβολος. Οί σύμ
μαχοί της δέν εΐχον εισέτι στείλει τάς ύποσχεθείσας βοήθειας, 
οί ειλικρινέστεροι φίλοι της βίχον άπελπισθή βλέποντες τάς το- 
σαύτας της συμφοράς, οί υπουργοί της τά μάλιστα τεθορυβημένοι 
δέν ήςευρον τί νά κάμωσι. Έν κρίσει τοσοΰτον φρικώδει, τδ θάρρος 
γυναικός εύγενοΰς καί γενναίας έσωσε καί τήν πρωτεύουσαν καί 
τδ βασίλειον της. Ή Μαρία Θηρεσία άπεφάσισε νά ριφθή ίίς τούς 

βραχίονας τών Ούγγρων υπηκόων αύτής.
Τίς άγνοεϊ τήν μέλλουσαν ν' άκολουθήση σκηνήν, τήν σκηνήν 

έκείνην, ήτις τοσάκις περιεγράφη καί τοσάκις έξιστορήθη ; Έν 
τούτοις τδ καθ’ ήμάς φρονοΰμεν δτι δέν εΐνε εύκολσν νά έπανέρ- 
χηταί τις συχνά έπ’ αύτής. "Οταν κατά πρώτον άναγινώσκωμεν 
περί αύτής έν τη ιστορία, έκπληττόμεθα καί σχεδόν άποφαινό-

(1) Τώ 1841, ουσα έτοιμόγενος,έγραφε πρδς τήν πενθεράν της: 
«Δέν ήςεύρω άν θά μοι μείνη μία μόνη πόλις έν ή νά δυνηθώ 
έν άσφαλεία νά γεννήσω τδ τέκνον μου».
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μέθα ότι τοΰτο πράγματι δέν πρέπει νά έλαβε χώραν έχει δλα 
τά χρώματα και δλην την ζωηρότητα τοΰ μυθιστορήματος. Ή 
ποιησις ούδέποτε έπενόησέ τι ούτε κατά τδ ήμισυ τοσοΰτον ενδια
φέρον, άλλ ουδέ τοσοΰτον εντελώς κατέχον την φαντασίαν.

Οι Ούγγροι εΐχον τυραννηθή, καταπιεσθή καί περιυβρισθη παρά 
τών προκατόχων τής Μαρίας Θηρεσίας· άλλ’ έν Αρχή της βασι
λείας της ειχεν αποδοκιμάσει -αάς πράξεις ταύτας τών προγόνων 
της και έκουσίως ειχεν όρκισθή δτι καθ’ ολοκληρίαν θά διατή
ρηση τά προνόμια αυτών και θα σεβασθή δλα τά δίκαιά των. Τδ 
διάβημα τοΰτο έγένετο άφ ένδς μέν λόγω πολιτικής, άφ’έτέρου 
δέ διότι φύσει ητο καλοκάγαθος ή βασίλισσα. Λοιπόν σχεδόν είχε 
κερδήσει την Αγάπην τών Ούγγρων ή Μαρία Θηρεσία, δτε ήλθεν 
είς Πρεσβοΰργον κατά ’Ιούνιον τοΰ 1741. Τήν 13ην έστέφθη βα
σίλισσα τής Ουγγαρίας μετά πασών τών εθνικών τελετών, αϊτι
νες ήσαν δλως ίδιάζο υσαι είς τήν περίστασιν ταύτην. Τδ σιδηροΰν 

στέμμα τοΰ άγ. Στεφάνου έτέθη έπ! τής κεφαλής της· ή ρακώ- 
δης (κουρελλιασμένη) άλλά ιερά έσθής αύτοΰ έρρίφθη έπί τών 
ίματίων της, ατινα έβριθον λίθων πολυτελών, καί δ άκινάκης 
τοΰ αγίου προσηρτήθη περί τήν δσφ'υν αύτής. Ούτως έστολισμένη 
ίππευσεν έπί κέλλητος (ίππου μεγαλοσώμου καί ωραίου, ύπερη- 
φάνου), μετέβη είς Mont Royal (1), καί, κατά τήν άρχαίαν συνή
θειαν, έλκύσασα τήν σπάθην της, προύκάλεσε τά τέσσαρα μέρη τοΰ 
κόσμου, « μέ τρόπον, δστις έδείκνυεν δτι δέν ειχεν άνάγκην τού
του τοΰ δπλου ϊνα κατακτήση δλους, δσοι τήν έίλεπον » (2). Τδ 
στέμμα τοΰ άγ. Στεφάνου, τδ όποιον ούδέποτε είχε τεθή έπί κε
φαλής τοσοΰτον μικρας καί τοσοΰτον χαριέσσης, έδέησεν ϊνα λάβη 
έσωθεν έπιθέματα δπως άποβή εΰχρηστον ήτο δέ καί τοσοΰτον 
βαρύ, ώστε τδ βάρος του προστιθέμενον εις τδν υπερβολικόν καύ
σωνα τοΰ ’Ιουνίου έστενοχώρει τήν βασίλισσαν, ήτις, καθίσασα έν 
τη μεγάλη αιθούση τοΰ φρουρίου ϊνα γευματίση, έξέφρασε τήν έ- 
πιθυμίαν τοΰ νά άφαιρέση τδ στέμμα. Άμα δ’ αύτοΰ άφαιρεθέν- 
τος, ή κόμη της έπεσεν εϊς πλείστους βοστρύχους έπί τοΰ τρα
χήλου και τών ώμων της· ή δέ φυσική αυτής κολλονή ηΰξησε 
τοσοΰτον ένεκα τής θερμότητος καί τής συγκινήσεως, ώστε οί 
παρ’ αύτη εύγενεϊς μόλις έκρατήθησαν τοΰ νά δηλώσωσι τδν εν
θουσιασμόν των διά χειροκροτήσεων.

(ακολουθεί).

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ ΤΑΣ20Υ.
I.

ΤΟ ΣΟΡΡΕΝΤΟΝ.

Έν τινι ταπεινή οικία ύπδ τδν ώραϊον ουρανόν τοΰ Σορρέντου,.· 
τοΰ όποιου η θέα μόνον αρκεί νά έπαναφέρη τήν χαράν έν τή καρ- 
δία και τδ μειδίαμα έπί τών χειλέων, γυνή τις νέα εισέτι, άνα-

(1) Λόφον βασιλικόν. Ην δε ούτος ύψωμα πλησίον τοΰ Πρεσ- 
βόόργου, ούτω, δνομασθέν, διότι είχε καθιερωθή είς τήν τελετήν 
ταύτην.

(2) Επίσημα;έπιστολαί τοΰ κ. Robinson

στήματος λεπτού καί ώραιότητος αξιοθέατου, έκάθητο τεθλιμμένη· 
καί σύννους, στηρίζουσα τήν χεΐρα έπί τοΰ παραθύρου καί προση- 
λοΰσα τδ βλέμμα έπί τής έξοχής. Καί δμως δέν έπισύρουσι τάς 
σκέψεις αύτής ούτε αί έν τοΐς κήποις άνθοστεφεΐς καί πλήρεις- 
καρπού πορτοκαλλέαι, ούτε οί πλούσιοι άμπελώνες, ούτε αί ροδο- 
δάφναι, ούτε αί άνθοδέσμαι τών πρίνων. Οί λαμπροενδεδυμένο- 
χωρικοί, διερχόμενοι τήν πεδιάδα ψάλλοντες τά εύθομα άσματά 
των, δέν έφελκύουσι τά βλέμματά της ούτε- προσβάλλόυσι τά 
ώτά της. Είςτίνας λοιπόν σκέψεις είνε βεβυθισμένη ή ωραία Κορ- 
νηλτα, ή εύγενής θυγάτηρ τοΰ Βερνάρδου Τάσσου, ή άδελφή τοΰ 
ποιητοΰ τής άπίλτνβερωβείσης Ίιρονσαλήμ; Επιθυμείτε νά 
γνωρίσητε; Συλλογίζεται τδν πρδ μικρού άπαθανατίσαντα τδ ο-· 
νομα τοΰ Τάσσου, τδν ένδοξον και άτυχή Αδελφόν αύτής, τδνποτέ 
άγαπηθέντα, πανηγυρισθέντα, τιμηθέντα έν τή αύλή τής Φερρά- 
ρας, τώρα δέ ύποκύψάντα είς τήν δυσμένειαν, τήν περιφρόνησιν 
καί τήν άγενή καταδρομήν. Πώς! Ανήρ θαυμασίας μεγαλοφυιας 
έγκλειστος έν τω φρενοκομείο»! Πόσον μέλλει νά ύποφέρη ή έρώσα 
αύτη διάπυρος καί μεγαλόφρων καρδία! Ή Κορνηλία τδ γνωρίζει 
καί υποφέρει έπίσης. Πρδ εννέα ήδη ετών έξαιτεΐται ματαίως τήν 
άδειαν ϊνα Ιδη αύτόν. Αί παραμυθίαι, τάς όποιας προσπαθεί νά τώ 
έπιδαψιλεύση, δέν δύνανται νά φθάσωσι μέχρις αύτοΰ, καί ούδέ
ποτε έχάρη έπί τή παραλαβή Αδελφικής έπιστολής.

— ’Ιδού λοιπόν, είπε καθ’ έαυτήν, ή Ανταμοιβή ή άπονεμη- 
θεισα εις τήν μεγαλοφυΐαν! υπαρξις ποτισθείσα μέ πικρίας καί 
δοξαζομένη άφοΰ έγκλεισθή διά παντός έντδς τοΰ φερέτρου. Καί 

εν τούτοις τοσοΰτοι άνθρωποι, οΐτινες παρά τοΰ ουρανού δέν ήξιώ- 
θησαν τοΰ υψηλού τούτου δώρου, Απέρχονται έκ τής ζωής εύθύ- 
μως· Ακούω αύτούς συνομιλοΰντας καϊ γελώντας ένω διαβαίνου- I 
σιν ύπδ τδ παράθυρόν μου. Άλλ’ ιδού ποιμήν τις κεκυφώς προ- 
βαινων μόνος θεωρεί τήν γήν, δέν αδει- Αναμφιβόλως είνε τεθλιμ
μένος ώς έγώ, τά ένδύματά του εινε κεκαλυμμένα ύπδ κονιορτοΰ, 
φαίνεται Απηυδισμένος, Αλλ’ ίν καϊ δυστυχής ών, εινε τούλάχι- 
στον έλεύθερσς!

Έν κτύπημα έπί τής θύρας έκαμε τήν Κορνηλίαν ν’ Ανασκιρ- 
τήση. Ο εις την εξοχήν διαβαίνω-/ ποιμήν έξήγαγεν έκ τοΰ έ- 
πενδύτου αύτοΰ έπιστολήν, τήν όποιαν ένεχείρισε πρδς τήν Κορ
νηλίαν.

—Ό Αδελφός σας έκ τοΰ βάθους τής φυλακής του μέ έπε- 
φόρτισε νά σας κομίσω τήν έπιστολήν ταύτην, είπε μέ φωνήν συγ- 
κεκινημένην.

—Επιστολή παρ’ αύτοΰ. 'Οποία χαρά.
Καί ή Κορνηλία ήρπασε τήν έπιστολήν μέ τρέμουσαν χεΐρα 

καί διέτρεχεν αύτήν, ένω τά δάκρυα ήρχισαν νά βρέχωσι τά βλέ
φαρά της.

—Ό Αδελφός μου! Ό δυστυχής Αδελφός μου! Πρέπει νά τδν 
ϊδω. Πτωχός, έστερημένος πάντων, καθειργμένος, προδέδομένος. 
Ά ! πόσον Αναξιοπαθεϊ! θά πορευθώ πρδς τδν δούκα -Άλψόνσον, 
ϊνα κράξω πρδς αύτόν: δικαιοσύνη! δικαιοσύνη ! <:■ ·~έ ι ]

Είς τούς λόγους τούτους τδ μελαγχολικόν πρόσωπον τοϊηοι- 
μενος Ακτινοβολεί, πλησιάζει προς τήν νέαν καί, Αρπάζω-»! τάς-· 
χείράς της. * . -τ.-ΐε-ό'Ι

_”β ! Μέ αγαπάς Ακόμη! Αδελφή μου. Είμαι έγώ ό 'ίδιος, 
.·, ένδυμα τοΰτο είνε [μεταμφίεσις. Δέν μέ Αναγνωρίζεις; έλθέ 

,ά σέ έναγκαλισθώ.
_Ό Τορκουάτος! είνε άδύνατον! καί έν τούτοις, είσαι σύ! 

Μάλιστα, σύ, πολυαγάπητέ μοι Αδελφέ! 'Οποία απροσδόκητος 
επιτυχία ! Σοι Απεδόθη τέλος ή έλευθερία !

__Άς μήν όμιλώμεν πλέον περί αύτής, Κορνηλία. Πάντες μέ 
έμίσησαν, πάντες μέ έγκατέλειψαν. 'Η'Ελεονώρα έπίσης! άς λη- 
σμονήσωμεν τούς πονηρούς. Τούς διέφυγον, άφησα διά παντός 
J δουκάτο-/ τής Φερράρας καί τάς φυλακάς τής Νεαπόλεως. ' Η 

| λύπη ήθελε μέ καταστήσει τρελλόν, έπρεπε νά αναχωρήσω. ”Η- 

μην μόνος είς τδν κόσμον καί δέν ειχον ούδένα νά με έννοήση 
χαί νά μέ Αγαπήση. Ένεδύθην τά ένδύματα ταΰτα, σοι έκόμισα ό 
ίδιος τήν έπιστολήν ταύτην, διότι ήθελον νά ιδω άν είσαι εύαί- 
αθητος είς τά δεινά μου. Ένόμιζον δτι καί σύ μέ Αλησμόνησες 
μετά τοιαύτη ν μακράν Απουσίαν, άλλά βλέπω δτι πάντοτε μέ Α
γαπάς. Συγχώρησόν με, Κορνηλία, είμαι τόσον δυστυχής!
p'—Τέλος πάντων μεταβαίνεις είς τήν εύτυχίαν, θά μείνης 
μετ’ έμοΰ, θά ήσαι έλεύθερος, θά βλέπης τδν ούρανόν, τήν φύ- 
σιν, τά φαιδρά πρόσωπα, διά τής άγάπης μου θά λησμονήσης 
πάντα τδ δεινά σου.

I —Ναί, Κορνηλία, ή εύτυχία ύπάρχει ενταύθα είς τήν πα

τρικήν εστίαν, πολύ άργά ένόησα τοΰτο· έγκατέλειψα ταύτην προ- 
τιμήσας τόπον κολακείας, ψεύδους, Αδικίας, ταραχής καί άνησυ- 
χίας, κατέλιπον τήν εύδαιμονίαν παρά σοι καί έν τή οικογένεια 
μου· άπδ σήμερον μέλλω νά Αρχίσω νά ζώ μετά σοΰ ώς άλλοτε 
έν τή οικία ταύτη, έν ή ήμην τόσον εύτυχής!—Έπί μικρόν ή έν- 
τελής αύτη μεταβολή, ή ήσυχος καί γλυκεία ζωή καί ή ελευ
θερία έςήσκησαν έπί τοΰ άσθενοΰς πνεύματος τοΰ ποιητοΰ έπιρ- 
ροήν σωτήριον. Έφαίνετο ώς άναγεννώμενος είς τήν ζωήν καί Α
ναλαμβάνω·» τήν έκ τοσούτων Ασχολιών καί δυστυχιών κλονισθεΐ- 
σαν υγείαν του, καί ένετρύφα ώς έν τή παιδική ήλικία τδν καθα
ρόν αέρα, τά πτηνά καί τά άνθη. Τδ δέ ύπδ τών γειτόνων πρδς 
αύτδν σύμμικτον άγάπης και θαυμασμού σέβας έφαίνετο έκπλη- 
ροΰν πάσας τάς εύχάς του. Ή Κορνηλία έχαιρεν έπί τή μεταβολή 
ταύτη καί πρδς ώραν έτόλμησε νά έλπίση έντελή θεραπείαν. ’Αλ
λά πάραυτα φεΰ! παρετήρησεν δτι αί ελπίδες της έματαιώθησα». 

ΙΌ Ατυχής, έβαρύνθη τήν ησυχίαν καί τήν άνάπαυσιν τήν οποίαν 

τόσον ειχεν έπιθυμήσει· ή εύτυχία τω κατέστη έπαχθής· έίς μά- 
την έπροσπάθει νά κρύψη άπδ τήν Αδελφήν του τήν ά’κραν αύτοΰ 

L μελαγχολίαν άπο ήμέρας είς ήμέραν έγίνετο σκυθρωπότερος καί 

σιωπηλότερος, καί ή εύθυμία τών Αγαθών χωρικών τδν ήνώχλει. 
Ανήσυχος καί Ασθενής άπέφευγε τήν κοινωνίαν τών όμοιων του 

*»ί άδιακόπως τδν έβλεπον μόνον περιπλανώμενον είς τήν έξο- 
Χήν· ή μεγαλοφυία τώ καθίστα άφόρητον τήν ήσυχον καί μονό
τονου Αγροτικήν ςωήν. ‘Ωμοίαζε πρδς τδ πτηνδν τών ύψηλών καί 
αποκρήμνων Ακτών, περικλεισθέν έντδς στενού κλωβού και άπο- 
θνήσκον έκ τοΰ πόθου τών τρικυμιών καί τού σάλου τών κυμάτων 
"ίΰ ’Ωκεανού.

ΤέΧος πάντων ήμέραν τινά αί παραφοραΐ της θλίψεως έγειναν 
«βοδρότεραι, καί τήν έπαύριον ή Κορνηλία ευρεν έπϊ της τρα- 

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Γ'. Τεύχος ΛΓ .) 

πέζης της έπιστολήν άσφράγιστον. «Συγχώρησόν τδν άτυχή Α
δελφόν σου· ή δυστυχία μέ καταδιώκει, τδ αισθάνομαι, προσηλοΰ- 
ται έπ’ έμοΰ καί τήν συμπαρασύρω ύπδ τήν φιλόξενον στέγην, 
ήτις μοι προσφέρεται άσυλον. Είσαι γενναία και δέν φοβείσαι νά 
ύποδεχθής τδν όποιον ή τύχη κατηράσθη· άλλ’ έγώ δέν ήθέλησα 
νά έφελκύσω έπί σοΰ τήν αύτήν άράν.'Τγίαινε διά παντός, σπεύδω 
κατόπιν τής τύχης μου· παρακάλεσον τδν Θεόν ϊνα συντέμη τήν 
άθλίαν ζωήν μου. Φέρω γλυκυτάτην ένθύμησιν τής άγάπης σου, 
ήτις ένίοτε θά μέ παρηγορή, άν τά δεινά μου έπιδέχωνται παρη
γοριάν. 'Ο Θεός νά σέ εύλογήση, άδελφή μου. Ύγίαινε.»

Ό Τάσσος άνεχώρησε καί ό τελευταίος ουτος Αποχαιρετισμός 
κατεσπάραξε τήν καρδίαν τής Κορνηλίας. 'Ο δυστυχής! ποιος 
λοιπόν θά λάβη οίκτον δι’ αύτόν; Τις θά Αγαπήση αύτόν, ένω 
έχει τοσαύτην άνάγκην άγάπης ; τις θά έννοήση τήν έξαίρετον 
ταύτην φύσιν, τήν ποιητικήν ταύτην ψυχήν; τήν ένθουσιώδη καί 
εύαίσθητον, πλήρη αρχαϊκής εύθύτητος, τήν δποίαν τδ ψεύδος, ή 
Αδικία καί ή βία κατέστησαν άδικον καί φιλύποπτου! Πού θά 
ύπάγη; Είς τήν αύλήν τής Φερράρας; νά έμπέση εϊς τάς χεϊρας 
τών καταδιωκτών του......... Ή Κορνηλία έφριξε πρδς ταύτην τήν
ιδέαν.

— ’Όχι, ε’πε, θά τδν έμποδίσω νά τρέξη καί πάλιν κατόπιν 
τής δυστυχίας.

II.
Η ΡΩΜΗ.

Αί προπαρασκευαί τοΰ ταξειδίου έγειναν ταχέως, καί μετά τι- 
νας ώρας ή εύγενής Κορνηλία έγκατέλειπε τήν διαμονήν της, 
όπως πορευθή μόνη πρδς άναζήτησιν τοΰ άδελφοΰ της. 'Οδοιπο
ρούσα έπί πολύν καιρόν, ήρώτα εις δλα τά ξενοδοχεία, άν ειδον 
τόν μέγαν ποιητήν καί πανταχόθεν έλάμβανεν Αποφατικήν άπάν- 
τησιν. Τέλος είσήλθεν είς τήν Φεράρραν καί έπληροφορήθη δτι ό 
Τάσσος έγεινεν άφαντος άπδ τής θλιβερας ήμέρας, έν ή κατά δι
αταγήν τοΰ Δουκ’ος Άλφόνσου έξήλθεν αύτής, δπως άχθη είς τδ 
έν Νεαπόλει φρενοκομεϊον. ‘Η Κορνηλία διέτρεξε τάς έπισημοτέ- 
ρας πόλεις τής ’Ιταλίας άλλά πάντοτε είς μάτην. Έφθασεν είς 
τάς πύλας της Ρώμης ώραίαν τινά έαρινήν πρωίαν τοΰ έτους 
1595. ‘Ο ουρανός ήτο καθαρώτερος, ό άήρ εύωδέστερος παρά τδ 
σύνηθες. Τά πτηνά έκελάδουν τήν έπάνοδον τών τερπνών ημε
ρών καί ή πόλις αύτη ειχεν έορτάσιμόν τι. Αί στεναί καί σκο- 
τειναί όδοί έκοσμούντο διά φυλλωμάτων καί λευκών παραπετα
σμάτων. ‘Η όδδς τού Καπιτωλείου ήτον άνθόστρωτος, τάπητες 
λαμπροί έξηπλούντο έπί τών κλιμάκων, οί έξώσται έκαλύπτοντο 
ύπδ κεφαλών περιέργων, οί άνδρες εΐχον έγείρει άψίδας θριαμ- 
βευτικάς καί αί νεάνιδες έγέλων καί συνωμίλουν.

Τέλος πάντων ζωηρότης παράδοξος, πυρετώδης Ανυπομονη
σία έπεκράτουν πανταχού, καί ή Κορνηλία δέν ήδύνατο νά ά- 
νακαλύψη τήν αιτίαν χαράς, τής όποιας αύτη δέν ήτο μέτοχος.

— Τί συμβαίνει λοιπόν σήμερον; ήρώτησε γραϊάν τινα άσχο- 
λουμένην νά ύποκρύψη ύπδ άνθη τεχνηέντως διατεθειμένα τήν ύπδ 
τοΰ χρόνου προξενηθεϊσαν φθοράν είς τήν σκοτεινήν διαμονήν τών 

πατέρων της.
— Τί συμβαίνει; Εΐσθε λοιπόν ξένη, άν τδ άγνοήτε· εινε ή- 

34.
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μέρα ένδοξο; κχ: λχμπρχ 8ιχ τγ» Ίτχλίχ» χαί τδν ποιητήν της, 
δ όποιος βραβεύετχι διά τοΰ μεγίστου βραβείου τοΰ άπονεμομέ- 
νου εις τήν μεγαλοφυΐαν, δηλ. διά τοΰ άθανάτου στέμματος, τδ 
όποιον ούδείς είχεν απολαύσει προ τοΰ Πετράρχου και τδ δποϊον 
οΰδείς άπήλχυσε μετ’ αΰτδν έπί διακόσια έτη.

— Τίς δ ευτυχής ουτος ποιητή; ;
— ‘Ο Τορκουχτος Τάσσος, ή τιμή του «ιώνό; μας (1).
— ‘Ο ΤορκουχτοςI είνε εϊς τήν Ρώμην! καί ή τιμή αΰτη 

είνε δι' αΰτόν!

Ναι! καί μάλιστα έπρόκειτο νά λάδη ταχύτερου τδ έ/δοςον 
τοΰτο βραβείου, άλλά περι-μείναμεν νά έλθη τδ έαρ, δπως κα
ταστήση τήν έορτήν λαμπροτέραν και ένδυναμώση τήν υγείαν 
τοϋ θριαμβευτοΰ· μέλλετε νά ϊδητε αΰτδν πάρχυτα εποχούμενου 
έπί μεγαλοπρεπούς οχήματος, έλαυνομένου ύπδ εξ λευκών ίππων. 
Τδ πλήθος ήδη πολιορκεί τήν θύραν τού μοναστηριού τού‘Αγίου 
Όνουφρίου· έάν θέλης νά ίδης αΰτδν έςερχόμενον, σπεΰσον.

‘Η Κορνηλία βαθέως συγκινηθεϊσα καί έκπλαγεϊσα διά τήν 
ύπερβάλλουσαν ευτυχίαν της, ήκολούθησε τήν παρά τής γραίας 
Ρωμαίας δειχθεϊσαν εις αυτήν οδόν ή ακοή της Οελχθεϊσα ακούει 
ώς ούράνίον μουσικήν τάς μυριάκις έπαναλαμβανομένας κραυ- 
γάς· « τιμή εις τδν ποιητήν! δόξα εις τήν ’Ιταλίαν ! ζήτω έπί 
μήκιστον δ άοιδός τής ‘Ιερουσαλήμ! »

‘Η πομπή προβαίνει βραδέως και τδ πλήθος μετά σεβασμού 
ύποχωρεϊ διά νά μήν ένοχλή τήν διάβασιν αυτής. Οί τέσσαρες 

πρώτοι άρχοντες τής πόλεως φέρουσιν έπί προσκεφαλαίου ές έρυ- 
θροΰ όλοσηρικού στέμμα χρυσουν κεκοσμημένον έκ φύλλων δά
φνης καί καρπών έλαίας. ‘Ο άκρος ποντίφηξ, Κλήμης Η'., σο
βαρός καί σύννους ακολουθεί ένδεδυμένος τήν ποντιφικήν στολήν 
καί τήν Τιάραν έπί τής κεφαλής έχων. Μετ’ αΰτδν έρχονται οί καρ
δινάλιοι, οί έπίσκοτοι, οί υπουργοί, οί πρίγκιπες καί δλοι οί επι
φανείς άνδρες τής Ρώμης, λαμπροενδεδυμένοι καί έν έπισημό- 
τητι, καί θά έλεγε τις δτι καθ’ ήν στιγμήν άπένεμον εις τδν 
άνδρα τήν ύψίστην άνθρωπίνην άνταμοιβήν, τήν αθανασίαν, ώνει- 
ροπόλουν τδν λόγον τής ‘Αγίας Γραφής « Ματαιότης ματαιο
τήτων τά πάντα ματαιότης.»

‘Η θύρα τού μαναστηρίου άνοίγεται, ή πομπή εισέρχεται καί 
πληροί τους εύρεϊς διαδρόμους τοΰ άγιου Όνουφρίου· άπαντες οί 
κληρικοί φοροΰντες ποδήρεις πένθιμους καί κρατούντες λαμπάδα 
ιστανται ενώπιον τοΰ Πάπα.

—"Ω "Αγιε Πάτερ, ω Ρωμαίοι, εΐνε πολύ αργά. ’Εκείνος, τδν 
δποϊον ζητείτε, μέλλει νά άπέλθη έκ τού κόσμου τούτου· άφαιρέ- 
σατε τδ στέμμα τοΰτο καί πάσαν τήν θλιβεράν ταύτην έπιδεικτι- 
κήν εορτήν δέν πρέπει νά προετοιμάσητε όχημα θριαμβευτικόν, 
άλλά πένθιμον.

Ό θεός είνε μέγας, καί άνεξιχνίαστοι αί δδοί αύτοΰ- άπεκρίθη 
δ Κλήμης Η’, άς ύποταχθώμεν εις τδ θέλημα αύτοΰ. Έπειδή 
έστερήθην τής τιμής νά δδηγήσω τδν ένδοξον ποιητήν εις τδ 
Καπιτώλειον, έπιθυμώ νά τώ άποδώσω τούλάχιστον τήν τελευ
ταίαν τιμήν. ·

(1). Ίδε τήν βιογρ. καί τήν’είκον. τούτου έν σελ. 200—204

'Π πομπή προβαίνει διά μέσου ('-ή ων καί κοπετών μέχρι τοΰ 
βάθους τοΰ διαδρόμου. Ό Πάππ^ς ματα παρά τήν νεκρικήν 
χλίνην, θεωρεί έπί δλίγας στίγμα; τδ μάλλον ύπδ τών δεινών 
παρά ύπδ τής έργασίας ισχνανθέν εύγε ·ές πρόσωπον· καί τδ μέ- 
τωπον έπί τού οποίου ή μεγάλο φυΐα ένεχάραξε τήν θείαν της 
σφραγίδα καί τδ δποϊον ήδη ή ΐδέχ άπεχχιρέτισεν.

— Ώ ποιητά χριστιανέ, ώ Τορκουάτε! Ή ’Ιταλία σοί προη- 
τοίμασε τδ ένδοςότερον τών γηίνων στεμμάτων, άλλ’ δ Κύριος 
σοί έπεφύλαξεν έτερον άξιον τών δυστυχιών και τής πίστεώς 
σου- θά ήτο γλυκύ δι’ έσέ νά ϊδης τήν ήμέραν τής δικαιοσύνης 
καί τής δόξης· άλλ’ δ Θεδς δέν σοί τδ έπέτρεψεν άς ήνε εύλο- 

γημένον τδ άγιον αΰτοΰ δνομα' διατί δέν δυνάμεθα διά τών δα
κρύων νά έπεκτείνωμεν έπί τινας στιγμάς τήν ζωήν σου! άλλ’ ή 
λύπη τοΰ άνθρώπου είνε ματαία καθώς καί ή χαρά του. Φέρε 
μετά σοΰ τούλάχιστον έν τω τάφω τήν άπόδειξιν τής ευγνω
μοσύνης καί τοΰ θαυμασμού τών συμπολιτών σου. Στέφω τήν ά- 
θάνατον μεγαλοφυΐαν σου. Δέχθητι τδ διάδημα τοΰτο, τδ δποϊον 
έπρεπε μέν νά κοσμήση τδ μέτωπόν σου, άλλά θά συνοδεύσητδ 
φέρετρου σου.

Ή σιωπή διαδέχεται τούς λόγους τούτους.
Αϊφνιδίως γυνή τις δρμα εις τδν πένθιμον θάλαμον, πριν λά- 

βωσι καιρδν νά έμποδίσωσιν αύτήν, προχωρεί πρδς τήν κλίνην 
τού ποιητοΰ, τδν έναγκαλίζεται καί καταβρέχουσα τδ πρόσωπόν 
του διά τών δακρύων της λέγει.

— ’Αδελφέ μου, δφείλεις νά ζήσης ϊνα ϊδης τήν ήμέραν ταύ

την, ήτις καθιεροϊ τήν άθανασίαν σου έπί τής γής, δφείλεις νά 
ζήσης δι’ έμέ τήν άδελφήν σου ! δέν μέ άκούεις; Τορκουάτε!

Καί ό ψυχορραγών ύψόνει βραδέως τά βεβαρημένα βλέφαρά 
του· άκτίς ζωής φωτίζει διά τελευταίαν φοράν τδ βλέμμα του, 
βλέπει τδ πρδ τών ποδών στέμμα του, βλέπει τήν Κορνηλίαν 
μειδίαμα εύτυχίας φαιδρύνει τά άχροα χείλη του καί οί δφθαλ- 
μοί του κλείονται διά παντός.

Φωναί μεμακρυσμέναι έπανελάμβανον ώς έν χορώ: Δόξα και 
τιμή εις τδν έστεμμένον ποιητήν. Ζήτω έπί μήκιστον δ Τορκου- 
άτος Τάσσος !

Έκ τοΰ Γαλλικού
ύπο ΕΥΓΛΩΤΤΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ.

ΙΣΤΟΡΙΑ

THE ΕΡΡΙΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΔΜΟΝΔΟΥ
ή

ΤΩΝ ΕΝΑΡΕΤΩΝ ΟΡΦΑΝΩΝ.

Εις τήν πόλιν Κομπιέγνην κατά τδ 1789 έζη τίμιός τις άμα- 
ξοπηγός, δστις έργαζόμενος ύπερμέτρως έζη έν εύπορία τήν σύ
ζυγον μετά τών έννέα τέκνων του- τδν άμαξοπηγδν τούτον, καλού- 
μενον Φαρίνην, εις τήν άκμήν τής ήλικίας του προσέβαλε νόσος 
θανατηφόρος διαρκέσασα πλέον τών έξ μηνών. Ή σύζυγός του έγ- 
κυμονοΰσα τδ δέκατου τέκνον της, καί τεθλιμμένη διότι έβλεπε 
τδν σύζυγόν της πάσχοντα, έπετήρει αύτδν άγρυπνοΰσα κατά πά-.

αΰτών θέλω μείνει άγαμος, καί θέλω είσθαι πατήρ των. Κα έγώ 
δέ, ή μήτηρ αύτών, ειπεν ή Έρριέττα.

Έμψυχωθεισα άπδ τους λόγους τούτους καί ύποστηριχθεϊσα ύπδ 

τής ήγουμένης, άνεγείρεται καί κάθηται· έκτείνει τήν χεϊρα της 
επι τών εννέα τέκνων της, άτινα περιέχεον δάκρυα, καί λέγει 
« Ερριέττα, Έδμόνδε, δ ούρανδς θέλει σάς εύλογήσει καί έν όνό- 
ματι αύτοΰ έγώ . ..» μετά τδν λόγον τούτον έκλείπουσιν αί ψυ- 
χικαί της δυνάμεις κα! έκπνέει! . . . Τή συνδρομή τών φίλων καί 
τών γειτόνων ή κηδεία της δένέγένετο πενιχρά. Τά άψυχα λεί
ψανα τής φιλοστόργου ταύτης μητρδς συνώδευον τά τέκνα της- 
καί ή συνοδεία αΰτη ή διεγείρουσα πάν αίσθημα συμπάθειας έ- 
φείλκυσε τήν προσοχήν παντός τού λαού τοΰ χωρίου έκείνου.

Έπήλθε δέ καί ή άπαραίτητος άνάγκη τοΰ νά άφήσωσι τά 
ορφανά ταΰτα καί τδν οίκον τοΰ πατρός των. Ξυλαποθήκη εύρεϊα, 
ώραϊον έργαστήριον, καλά δωμάτια, έπεισαν άμαξοπηγδν έτερον 
νά άναδεχθή τ'ο έπίλοιπον τής μισθώσεως. Εις τά ένδότερα,άνωθεν 
άρχαίου σταύλου, ήσαν δύο δωμάτια [αέ Sv σπουδαστή;ιον φατνωτά 
άπαντα, εϊς ά εϊσήρχοντο διά κλίμακος έσωθεν. Ό άμαξοπηγος 
οϊκτω κινούμενος άφήκε τδν μικρόν έκεϊνον οικίσκον εις τά πτω
χά ορφανά. Εξαιρέσει στρωμάτων τινών, δθονίων χονδρών καί άλ
λων σκευών άναγκαιοτάτων διά τήν οικιακήν χρήσιν, δλα τά άλλα 
κινητά έπωλήθησαν, έξ ών ή Έρριέτα έπορίσθη τεσσαράκοντα πέντε 

φράγκα (1).
Ή πρ’ος τήν καθαριότητα έξις γίνεται μετά καιρόν ή πρώτη 

τού βίου ά·νάγκη· πρδς ταύτην δέ ή καλή μήτηρ κ. Φαρίνη ένωρίς 

είχε συνοικειώσει τά τέκνα της.
Ή Έρριέττα καί ό Έδμόνδος δέν έστεργον νά ήνε ρυπαρά ή 

οικία των. ‘Ο Έδμόνδος ήγόρασεν δλίγον ψιμμύθιον, τδ ήτοίμασε 
κατά τήν τέχνην τοΰ χρωματοποιοΰ, έδανείσθη χρωστήρα καί ή- 
λειψε τά δωμάτια. Ή Έρριέτα μέ τάς άδελφάς της καθιδρύθη 
εις τδ μεγαλείτερον τμήμα τής οικίας, δπου ήτο καί πυρεστία, 
καί έθεσε τά δύο νεώτερα παιδία εις τδ δεύτερον.·Ο Έδμόνδος δι- 
ετήρησε τΟ σπουδαστήριον ήτο δωμάτων φωτεινόν, φωτιζόμενου 
διά φεγγίτου- έφερεν έκεϊ τά βιβλία καί τά τετράδια τής παρα- 
δόσεώς του. Εϊς τδ καταφύγιου έκεϊνο, έπιθυμών νά έξέλθη τής 
θλιβεράς θέσεώς του καί νά βοηθήση τήν οΐκογένειάν του, ήκο
λούθησε τάς σπουδάςτου μετά ζήλου ύπερμέτρου. Τήν χειρουρ
γών ήθέλησε νά σπουδάση καί μετέλθη· δ δέ χειροΰργος, δστις 
έθεράπευε τούς γονεϊς του κατά τήν διάρκειαν τής άσθενείας 
των, ηύηρεστήθη καί ύπεσχέθη νά χορηγήση αύτω τά αναγκαία 

βιβλία.
’Ιδού λοιπόν ένοικισθέντα τά δρφανά, άλλά ή συνοικία αΰτη 

παρενέφερε μάλλον μέ φωλεάν μικρών πτηνών, άτινα έστερήθη- 
σαν συνάμα καί τών ύπερασπιστριών πτερύγων τής μητρός κα: 
τής παρά τοΰ πατρός φερομένης τροφής· πώς νά ζήσωσιν ;

Εις την πόλιν εύρίσκοντο τόσα όντα πάσχοντα, ώστε εϊς τάς 
άνάγκας πολυαρίθμου οικογένειας ανεπαρκή καθίσταντο και τά 
μέσα τών εις άγοθοεργίας άσχολουμένων άδελφών,‘0 αγαθός έφτ,-

σας τάς νύκτας, δέν ήδύνατο δμως νά διευθύνη καί τά τού έρ- 
γαστηρίου· οί έργάται έτέθησαν εϊς άταξίαν, ήλαττώθη ή έργοδο- 

σία, και τέλος έξέλιπε πάσα.
Ή σύζυγος άπδ τής άσθενείας τοΰ άρχηγοΰ τής οικογένειας 

ήναγκάσθη ν’ άνταλλάξη δΓ άργυρίου τήν διά τήν άμαξοπηγίαν 
έν τω έργαστηρίω χρήσιμον ύλην. Έπώλησεν έν χρυσούν καί έν 
άργυροΰν ώρολόγιον και τέλος τά καλλίτερα δθόνια τής οικίας. 
Άν καί ή τιμή τοΰ άρτου τότε μεγάλη δέν ήτο, μ’ δλα ταΰτα 
διά νά τραφώσι δέκα πρόσωπα άπητοΰντο δαπάναι μεγάλαι· ,πολύ 
δέ μεγαλητέρα ήτο ή τών φαρμάκων διά τδν άσθενή. "Εγινε λοι
πόν άνάγκη νά έκποιήσωσι καί τάς κλίνας τών τέκνων, ώστε τά 
δυστυχή ταΰτα, άποθανόντος τοΰ πατρός των, έκοιμώντο έπί τοΰ 

άχύρου.
Ό τοκετός τής άτυχούς χήρας έγεινεν δλίγον μετά τδν θάνα

τον τοΰ άνδρός της· άλλ’, άπηυδισμένη άπδ τδν κόπον καί άπδ 
τήν λύπην τήν ύπέρμετρον, άπέθανε μετά τινας ήμέρας καί αύτή, 

άφ' ού έφερεν εις τήν ζωήν ωραιότατου θυγάτριον. Δέκα τέκνα 
ά'νευ πατρός καί μητρός!. . . . τί μέλλει νά γίνη ή οικογένεια 
αΰτη; — Μή πτοού, θύγατερ, δι’ αύτήν ! ή θρησκεία, ή φιλοπο- 
νία, αί άρεταί είνε τά ύποστηρίγματά της, καί τά διεγείροντα 
τήν συμπάθειαν ορφανά δέν θέλομεν ίδεϊ έγκαταλελειμμένα ή 
αίτούντα τδν άρτον καί οικειοποιούμενα τάς κακίας τοΰ έπαίτου.

Βλέπουσα δτι νά πληρώνη θηλάστριαν ήτο έκ τών αδυνάτων, 
μή ύποπτευομένη δέ καί τδ τέλος αύτής έγγύς ή πτωχή χήρα 
ήθελε μόνη νά θηλάση τδ πρδ μικρού τεχθέν θυγάτριον εύτυ- 
χώς δμως νέα τις γείτων, μέλλουσα ν’ άπογαλακτίση τδν υιόν 
της, άπ’ο εύσπλαγχνίαν άπεφάσισεν άντί τής άπογαλακτίσεως τοΰ 
υίοΰ της ν’ άναδεχβή τήν Οήλασιν τού δυστυχούς θυγατρίου, εις 
τδ δποϊον τδ γάλα τής λυπημένης μητρδς βεβαίως δέν θά έδιδε 
τροφήν τοσοΰτον υγιεινήν καί ήθελεν έπισπεύσει τδ τέλος του.Ήεύ- 
ποιια αΰτη άνεκούφισεν δπωσοΰν τά δεινά τής έκπνεούσης μητρός.

Τέλος ήλθεν ή τελευταία τοΰ βίου της ώρα! . . τδ λογικόν 
της δέν διεταράχθη . . . άλλ’ ή καρδία της κατεσπαράττετο ο
σάκις άπέβλεπεν εις τήν οικογένειαν, ήν έγκατέλειπε παντός έ- 
στερημένην. Ή ιδία είχε στερηθή πρδ καιρού τους γονεϊς της καί 
ό σύζυγός της, γεννημένος εις μίαν έκ τών άπωτέρων έπαρχιών, 
δέν είχεν ούδενα, δστις ήθελεν ένδιαφέρεσθαι διά τήν τύχην τών 

τέκνων της.
Ό αιδέσιμος έφημέρως τής χήρας Φαρίνη καθώς .καί ή ή- 

[ γουμένη τών εις άγαθοεργίας άσχολουμένων άδελφών, ήτις άνέ- 
θρεψε τάς δύο πρωτοτόκους θυγατέρας της, μετά τών πλησίον κυ
ριών δέν τήν άφινον μόνην, αί δέ παρηγορίαι τής θρησκείας 
καί τής φιλίας έγλύκαναν τάς τελευταίας στιγμάς της.

Άείποτε άναστενάΓουσα έλεγεν: άνευ συγγενών καί άρτου τί 
θά γείνετε έπί τής γής; προσφιλέστατα μου τέκνα; τους λόγους 
τούτους έπανέλαβε τελευταϊον, άλλά μέ φωνήν τόσον ισχνήν καί 
αδύνατον, ώστε ανήγγειλε τήν τελευταίαν τής ζωής της στιγμήν. 

| · · ., δτε ή Έρριέτα συνα^ροίσασα άπαντα τά τέκνα τά έθεσε γο- 
νυπετώς περί τήν κλίνην τής έκπνεούσης μητρός των .... καί 
δ Έδμόνδος έκραξε μέ τόνον άπδ καρδίας άνερχόμενον κα’ι ήνω- 

I μένον μέ λυγμούς: ύπέρ αύτών, μήτερ, θέλω έργάζεσθαι. ύπέρ ίΐ) Το φράγκου ισοδύναμε1, μέ 1 δρ. και 11 λεπ.
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μέριος έσημείωσεν εις τά βιβλία τοΰ ελέους τής έκκλησίας, ΐνα 
λαμβάνωσιν έννενήκοντα έξ λίτρας ά'ρτου κατά μήνα- ή ήγουμένη 
τοϊς-έδιδεν οκτώ λίτρας κρέατος καθ’ εβδομάδα, κοτύλην γάλα
κτος καθ’ έκάστην, μόδιον αλεύρου καί φιάλην έλαίου προς φω
τισμόν κατά μήνα. Μεγάλα*.  μέν αί βοήθειαι αυται ήσαν, άλλά 
κατώτεραι τών άναγκών εννέα τέκνων, άτινα ήθελον ένδεκα λί
τρας ά'ρτου καδ’ έκάστην καί τριακοσίας τριάκοντα επομένως 
κατά μήνα, έν ω έλάμβανον μόλις έννενήκοντα έξ.

Ή Έρριέτα εΐχεν ήλικίαν 16 έτών, δ Έδμόνδος 14, δ ’Ερ
ρίκος 13, δ Κάρολος 12, ή Ιουλία έπίσης 12, ή Άδελαις 10, 
δ Άμεδαϊος 8, δ Λέων 6, ή Σοφία 4, ή δέ ’Αλεξανδρινή άρ- 

τιγέννητος, χάρις εις την περί αυτής μέριμναν τής καλής γεί— 
τονος, άνήγγειλεν δτι έμελλε νά ζήση.

Ή Έρριέτα ουδέποτε αργή, είργάζετο πολύ έπιτηδείως διά 
τής ραφ.ίδος· ή ’Ιουλία, οπαδός αύτής, άνεφέρετο ώς μία άπό τάς 
καλλιτέρας κεντήτριας τής πόλεως. Έγειρόμεναι την πρωίαν περί 
την πέμπτην ώραν καί έργαζόμεναι μέχρι τής ένδεκάτης περίπου 
τής εσπέρας έκέρδι^ον 33 φράγκα κατά μήνα· ή Άδελαις έπι- 
τηδειοτάτη είς τόν στρόφαλον έγνεθεν ωραιότατου λινόν, τό δ
ποϊον έφερε κατά μήνα περί τά 10 φράγκα όφελος- ή δλη δέ 
πρόσοδος τών έννέα δρφανών άπετέλει κατά μήνα περί τά 45 
φράγκα.

Έκ τών άναγκαιουσών κατά τ’ο διάστημα έκεϊνο τριακοσίων 
τριάκοντα λίτρων έάν άφαιρεθώσιν αί 96 λίτρα*.,  αί παρά τοΰ έ
φημερίου χορηγούμεναι, ύπελείπετο ποσόν πληρωτέου λιτρώυ 234. 
Ό μελανόχρους άρτος, μέ τόν δποϊον ηύχαριστοΰντο, έτιμάτο 
τότε δύο σολδία ή λίτρα καί άπητοϋντο δι’ αύτόν φιορίνια 38. 
Έμενον λοιπόν φράγκα περίπου 20, άτινα έχρησίμευον διά την 
αγοράν γαιομήλων, άλατος, σάπωνος, ραφίδων καί νημάτων.

Τά λοιπά παιδία άφ’ου έξηγείροντο έκ τοΰ ύπνου, ήτοιμάζοντο 
ύπό τής άδελφής των καί, άφ’ ού προεγευμάτιζον ολίγον μελανό- 
χρουν άρτον μετά ολίγου νωποΰ τυροΰ, ύπήγαινον είς τό πλησίον 
σχολείου τών καλογραιών και έκεϊ έμενον μέχρι τής έσπέοας 
σπουδάζοντα τά στοιχειώδη γράμματα.

Ποτέ δέν έφάνησαν τά ορφανά ταΰτα οϋτε εις τούς περιπά
τους παίζοντα την σφαίραν οϋτε ίστάμενα καδ’ δδόν καί χάσκον- 
τα, άλλά διηυθύνοντο κατ’ εϋδεϊαν είς τό σχολείου καί άπό τοΰ 
σχολείου είς τήν οικίαν, χωρίς νάστρέφωσι τά βλέμματά των, 
χωρίς νά λαλήσωσιν εις τινα, καί πρώτα εύρίσκοντο αείποτε είς 
τάς δέσεις των.

Γνωρίζοντες τήν άνάγκην τών σπουδών, πρώτοι κατέστησαν 
εις τάς τάξεις των δ Κάρολος, δ Άμεδαϊος καί δ Λέων, καί έν 
δλίγω χρόνω, μόλις είς ενός μηνός διάστημα, έμαθον τάς άναγ- 
καιοτέρας πράξεις τής άριδμητικής· άφ’ ετέρου δέ τά μικρά κορά
σια, ή Άδελαις καί ή Σοφία, έφημίζοντο διά τήν καλήν διαγωγήν 
καί τάς προόδους των.

Έκάστην πρωίαν μετά τήν είς το σχολείου άναχώρησιν τών 
νεωτέρων παιδιών, ή Έρριέτα, δ Έδμόνδος, δ Ερρίκος καί ή ’Ι
ουλία συμπροσηύχοντο- μετά ταΰτα έπρογεύοντο καί χωρίς νά 
χάση στιγμήν δ Έδμόνδος συνεκλείετο μετά τοΰ Ερρίκου είς τό 
σπουδαστήριόν του καί έδίδασκεν αυτόν τήν άριθμητικήν καί τήν 

ορθογραφίαν· πρός δέ κατεγίνετο εις τήν τελειοποίησίν του καί ώ*  
πρός τήν γραφήν. Ό άνάδοχος αύτοΰ, ών έκ τών πλουσιωτέρων 
τής Κομπιέγνης άρωματοποιών, ύπεσχέδη νά τόν προσλάβη, εύθύς 
άμα ήθελε κατασταθή ικανός νά χρησιμεύη εις τό έργαστήριόν 
του. Πρός έπίσπευσιν δθεν τής στιγμής έκείνης δ Έδουάρδος 
άνελάμβανε τόν κόπον νά διδάσκη μόνος τόν άδελφόν του· μετά 
δέ ταΰτα ήσχολεϊτο 5—6 ώρας άδιακόπως είς τά τής χειρουρ- 
γίας καί τής ιατρικής.

Παρετηρήσατε δτι ή φιλοπονία φυγαδεύει τήν τρομεράν καί 
επονείδιστου δυστυχίαν άλλ’ αί πρώται αυται εύπραγίαι δέν ά- 
πηύδισαν κατ’ οΰδένα τρόπον τόν ζήλον τής Έρριέτης. Μετά 6 
μήνας διά τών άπειρων οικονομιών έπρομήδευσε πέδιλα εις τούς 
νεωτέρους άδελφούς και τάς μικράς άδελφάς της.

Πόσην χαράν έδοκίμασεν, δτε, τήν πρώτην Κυριακήν εισερχο
μένων τών προσφιλών τούτων τέκνων είς τήν έκκλησίαν διά νά 
καταλάβωσι τάς δέσεις των, δέν ήκούετο πλέον δ άηδής κρότος 
τών ξυλίνων ύποδημάτων. Αί πρός τόν Κύριον εύχαριστήσεις της 
τήν ήμέραν έκείνην έγένοντο ένθερμότεραι ή ποτέ άλλοτε· ή δέ 
ψυχή της έγνώρισε τής καθαράς χαράς τάς στιγμάς έκείνας, αΐ
τινες αιωνίως άνανεοΰνται έπί τής γής καί τάς δποίας καρδία*.  
ένάρετοι δοκιμάζουσι μόνον.

Κυριευμένη άπό τά αίσδήματα ταΰτα ή Έρριέτα έκλείσθη, ό
ταν έπανήλθεν οϊκαδε, εις τό σπουδαστήριο» μόνη- γονυ
κλινής δέ καί άποτείνουσα τόν λόγον πρός τούς γονεϊς της, ώς 
πρός ζώντας, έκραξε «γενναίε πάτερ, φιλόστοργε μήτερ, έπί τής 
γής δέν εΐσδε πλέον μεθ’ ήμών, καί δμως τά τέκνα σας ένδύονται 
τόσον καλώς καί τρέφονται, ώς διά τής φιλοπονίας καί τής ύμε- 
τέρας οικονομίας. Εύφραίνεσθε άνωδεν, έκ τών ουρανών, δπου αί 
περιλαμπείς ψυχαί ύμών είσι βεβαίως τοποθετημένα! .... εύ
φραίνεσθε, γονεϊς . . . τά παρ’ ήμών γιγνόμενα έργα ύμών είσ ιν ! 
ή ευσέβεια καί τό καλόν παράδειγμά σας έμόρφωσαν ήμάς, δ δέ 
Θεός ηύλόγησε τάς ύστάτας δεήσεις σας καί τούς όρκους ήμών.»

Μέ τήν καρδίαν πλήρη τής παθητικής έκείνης καί ζωηράς εύ- 
σεβείας, μετέβη παρευθύς είς τήν ήγουμένην, φίλην τής μητρός 
της, εις ήν άποτεινομένη εΐπεν.

Ό Κύριος, άδελφή μου, άντήμειψε τόν ζήλον μου· ή πολυά
ριθμος οίκογένειά μου ήδη εΐνε προμηθευμ ένη μ όλα τά άναγ- 
κάΐα· έν τή ευγνωμοσύνη μου ήλθον παρ’ ήμϊν νά διαπραγμα- 
τευθώ έτέραν τινά ύποχρέωσιν. Μετ' ού πολύ τρέχω τό 18ον έτος 
τής ήλικίας μου· είς δώδεκα έτη τά τέκνα μου θέλουσιν άνατρα- 
φή, δέν θά έχωσι χρείαν έμοΰ, καί τότε θέλω άφιερώσει τό έπί- 
λοιπον τής ζωής μου είς τήν έκτέλεσιν τοΰ εύσεβοΰς έργου τοΰ 
τάγματός σας. Ή άγαθή ήγουμένη άποδεξαμένη τόν όρκον τής 
άξιοτίμου Έρριέτης, ήσπάσθη αύτήν, βέβαια ότι θέλει είναι πιστή 
είς αύτόν.

Δύο έτη άφ’ ού άπέθανον οί γονεϊς τών ορφανών τούτων, δ χο- 
ρηγήσας τά βιβλία είς τόν Έδμόνδον χειροΰργος, τόσον έθαύ- 
μασε τάς προόδους αύτοΰ, ώστε, ώφεληθείς άπό τήν εις Κομπιέ- 
γνην διαμονήν τής Αύλής, παρουσίασε τόν έξαίσιον τοΰτον νέον είς 
τόν πρώτον χειροΰργον τοΰ βασιλέως.

Ευχαριστηθείς έκεϊνος διά τήν εύκολίαν, μεθ’ ής δ Έδμόνδος 

^μετέφραζε τούς Λατίνους συγγραφείς καίάπορήσας διά τάς έκ τών 

(^γραμμάτων έξαντληθείσας παρ’ αύτοΰ γνώσεις τής χειρουρ- 
γίας, τω ύπεσχέθη τήν βοήθειαν του, έν ω τω προεϊπε συγχρό
νως τήν άγαθήν έκβασιν τοΰ έπαγγέλματος, δπερ έξελέξατο.'Ο 

νέος μέν άλλ’ ισχυρός ουτος προστάτης είς τά προτερήματα του 
ώφειλε τήν ήν εΐχε θέσιν έτρεφε κατά συνέπειαν αισθήματα εύ- 
«ιΐας ύπέρ τών δυστυχών καί φιλόπονων οντων, τά δποϊα τω 
ένέπνεον αί άναμνήσεις τής άτυχοΰς νεότητάς του.

Είς τόν Έδμόνδον ή Α. Μ. έδωκε διαταγήν, δυνάμει τής δ
ποίας νά γίνη δεκτός ώς δόκιμος είς τό νοσοκομεϊον τών Παρι- 
σίων καί νά έχη έξ αύτοΰ τήν τροφήν του. Προσέτι δ άγαθός ου
τος χειροΰργος ώμίλησε πρός τήν Α. Μ, τόν βασιλέα, περί τών 
προτερημάτων καί τής καλής διαγωγής τοΰ δρφανοΰ τούτου, δί δ 
έλαβε παρ’ αύτοΰ δώρημα 600 φράγκα πρός έξαγοράν μιάς δρ- 
γανοθήκης καί τών χρησίμων είς τό έπάγγελμά του βιβλίων. 
Μετά τήν άναχώρησιν τοΰ Έδμόνδου είς Παρισίους δ άνάδοχος 
τοΰ Ερρίκου θεωρήσας ότι, άρκούντως έδιδάχθη δ βαπτιστικός του 
προσέλαβεν αύτόν είς τόν έμπορικόν οΐκόν του. Οί νεώτεροι έξη- 
κολούθησαν είς τό σχολεϊον καί μετά εξ χρόνους δ Έδμόνδος έ
λαβε τόν βαθμόν έπιατροΰ, έπέτυχε δέ καί τήν θέσιν, ήν άφήκε 
χηρεύουσαν, τοΰ δοκίμου, διά τόν άδελφόν του Κάρολον.

Άφ' ου κατά τρεις ήλαττώθη δ άριδμός τών τρεφομένων παρά 
τής Έρριέτης, ή πρόσοδος τής έργασίας της ήτο μάλλον έπαρκε- 

- στέρα· κατωκησεν είς άλλην εύρυτέραν οικίαν, άπεζημίωσε μετά 
γενναιότητας τήν καλήν γείτονα, ήτις άνεδέχθη τήν θήλασιν τής 
μικράς αύτής άδελφής ’Αλεξανδρινής, καί άνέλαβεν αύτήν, είς 
τήν όποιαν εΐχεν άγάπην ίδιάζουσαν.

Ή ’Ιουλία έτελειοποιήθη τοσοΰτον είς τό χρυσοκέντημα, ώστε 
όθονοπώλις τις έκ τών πλησίον τών Παρισίων, έλθοΰσα είςΚομ- 

Γ | πιέγνην, διά νά ϊδη τούς συγγενείς της, έζήτησε μετ’ έπιμονής 
άπό τήν Έρριέταν τήν άδελφήν της ’Ιουλίαν. 'Ο μισθός τόν δ- 

I ποιον προσέφερεν ήτο πολύ καλός, άλλ’ ή ιδέα τοΰ χωρισμοΰ 
εΐχε πιέσει άμφοτέρας σχεδόν νά άποποιηθώσι τήν θέσιν ταύτην, 
δτε καί συμβουλαί καί παρακλήσεις φίλων έπεισαν αύτάς νά τήν 

I δεχθώσι.

Τά περί τών τέκνων τούτων μέ ένδιέφερον πολύ καί έχαιρον, 
I οσάκις συμβάντα εύτυχή άντήμειβον τάς σπάνιάς άρετάς των 

άλλ’ αί συμβάσαι τό 1792 δυστυχία*,  είς τήν Γαλλίαν μέ έκαμαν 
νά άφήσω τούς Παρισίους .... καί ’είς διάστημα 13 'έτών ού- 
δένα άπήντησα, άφ’ ου ήδυνάμηννά μάθω τι περί τής οικογένειας 

■ έκείνης, είμή δτε δ χειροΰργος τής Κομπιέγνης, δ προστάτης τοΰ
Έδμόνδου, έλαβε τήν ευκαιρίαν νά έλθη νά μέ ϊδη.

Μετά σπουδής τόν ήρώτησα νά μάθω περί τών δρφανών τοΰ 
πτωχού Φορίνη, τά δποΐα άλλοτε αύτός τοσοΰτον εύηργέτησε.

Βεβαίως δέν ήμπορώ νά λείψω, μοί εΐπεν, άπό τό νά σάς γνω- 
f στοποιήσω τήν καλήν τύχην τών έναρέτων έκείνων δρφανών. 'Ο 

Έδμόνδος έσπούδασε σύν τηχειρουργία καί τήν ιατρικήν, εις τήν 
πράξιν δέ εύδοκίμησεν είς Παρισίους, όπου εΐχεν ώφελείας με- 
γάλας- μετά 8 δέ μήνας, έξηκολούθησεν δ άγαθός γέρων νά μοί 

I λέγη, ένύμφευσε τήν άδελφήν του Σοφίαν μέ νέον τινά ιατρόν τοΰ 

Μοντπελλιέρου άποκατατταθέντα είς Παρισίους καί μεγάλην χαί- 

ροντα ύπόληψιν Μέ προσεκάλεσε νά παρευρεδώ είς τούς γάμους, 
και άκριβεστέραν ιδέαν τής ένεστώσης δέσεως τής οικογένειας 
ταύτης δέν ήμπορώ νά σάς δώσω ή περιγράφων πιστώς τήν πα
θητικήν καί συνάμα ηθικήν εικόνα, τής δποίας μάρτυς έγινα τήν 
ιδίαν ήμέραν τοΰ γάμου τής Σοφίας.

Πιστός δ Έδμόνδος είς τήν ύπόσχεσίν του έμεινεν άγαμος καί 
προτάσεις πολύ πλούσιας άπεποιήθη. 'Η Έρριέτα έπίσης άκρι- 
βώς έξεπλήρωσε τό*»  όρκον της έναγκαλισθεϊσα τόν μοναστικόν 
βίον έν έτει 1800. Μετά τήν σύστασιν τών ταγμάτων τοΰ άγ. Βι
κεντίου, αί άρεταί καί τά προτερήματά της τήν άνύψωσαν είς τόν 
βαθμόν τής ήγουμένης ένός τών μεγάλων πτωχοκομείων μας.

Τήν ήμέραν τοΰ γάμου ώράΐαι άμαξα*,  ώδήγησαν τήν συνοδείαν 
άπασαν είς τήν ένορίαν τοΰ Έδμόνδου, όπου ή θρησκευτική τε
λετή έγένετο. Έλθόντες είς τόν οΐκόν του, ε'ύρομεν μεγαλοπρε

πές γεΰμα· μεταξύ δέ τοΰ πλήθους έκείνου δέν έγνώρισα είμή 
τήν ‘Ηγουμένην καί τ’ον άδελφόν της Έδμόνδον, όστις δέν έπαυσε 
νά μέ φιλοφρονή καί νά μοί δεικνύη τήν ζωηροτάτην ευγνωμοσύ
νην του· καθήμενος πλησίον τής Έρριέτης είς τήν τράπεζαν, τήν 
ήρώτων περί πάντων τών παρακαθημένων.

‘Η πρός τό άνω μέρος τής τραπέζης εΐνε, μοί εΐπεν, ή άδελ
φή μου ’Ιουλία. 'Ο υιός τής 'Οθονοπώλιδος, είς τό έμπορικόν κα
τάστημα τής δποίας ήτο ή κόρη, προύτίμησεν αύτήν άφ’ όλας, είς 
άς έδύνατο νά έχη αξιώσεις· συνεμερίσθη δέ τής ιδέας του εύτυ- 
χώς καί ή μήτηρ του, ήτις συγκατετέθη είς τήν ένωσιν ταύτην, 
καί ή άδελφή μου ήδη άρχει είς τό έμπορικόν κατάστημα.

(έπεται συνέχεια καί τέλος.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ 
(Συνέχ. άπό σελ. 220.)

Πηγαί
Εις τήν Παλαιστίνην ύπάρχουσι καί πολλαι θερμαί πηγαί. 

'Ο Ίώσηπος καί δ Πλίνιος άναφέρουσι θερμά τινα ύδατα ΝΑ. τής 
Νεκράς θαλάσσης, είς ά έδιδον τό όνομα Καλλιρόη· πιθανώς δέ 
τά ύδατα ταΰτα νά ήσαν έκεϊνα, άπερ έν τη Γραφή καλούνται ύ
δατα Σαλείμ (Ίωάν. Γ'. 23 ). Περί τήν πόλιν Τιβεριάδα ύπάρ
χουσι θερμαί πηγαί χρήσιμοι ούχί μόνον πρ'ος κάθαρσιν άλλά καί 
ποός ϊασιν ρευματισμών κτλ.

Διαίρεσις τής Παλαιστίνης.
Ή Παλαιστίνη φυσικώς διαιρείται εϊς δύο μέρη, ών τό μέν 

πρός Άνατολ. τό δέ πρός δυσμ. τοΰ Ίορδάνου. Πρό τής είςβο- 
λής τών Εβραίων έν Παλαιστίνη διηρεϊτο είς μικράς τινάς έ- 
πιχρατείας, αΐπερ ώνομάζοντο έκ τών ιδίων αύτών κατοίκων, έ- 
φερον δηλ. τά ονόματα τών λαών τών έν αύτάϊς οίκούντων.

Οί Έβραϊοι διήρεσαν τήν χώραν είς 12 μέρη, κατά τάς 12 
φυλάς τοΰ’Ισραήλ. Έπί τοΰ υίοΰ τοΰ Σολομώντος Ροβοάμ ή χώρα 
διηρέθη εις δύο βασίλεια, τό τοΰ ’Ισραήλ καί τό τοΰ ’Ιούδα. Τό 
βασίλειον τοΰ ’Ισραήλ περιείχε τάς 10 φυλάς καί τό τοΰ ’Ιούδα 
-άς 2. Άπό τής αιχμαλωσίας Βαβυλώνας (Ιερεμίας ΚΖ', 20), 
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μέχρι τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου δέν εΐνε ίκανώς γνωστόν πώςδιηρεΐτο 

ή χώρα αΰτη.
Άπό τής έποχήςτώ ; Μχκαββαίων μέχρι τής καταστροφής τής 

‘Ιερουσαλήμ ύπό τοΰ Τίτου, ή Παλαιστίνη διηρεΐτο εϊς 4 νομούς, 
την Γαλιλαίαν, τήν Σαμάρειαν, τήν 'Ιουδαίον και τήν Περαίαν. 
Ή διαίρεσες αύτη εΐνε ή φυσικωτέρα- διό καί έπεκράτησε. Ταύτης 

τής ύποδιαιρέσεως γίνεται χρήσις εϊς τους συγγραφείς τούς Έλ
ληνας, τούς Ρωμαίους, τούς πατέρα; τή; εκκλησίας, και εϊς τήν 
Νέαν Διαθήκην, καί περί τής διαιρέσεως αύτής ποιήσομεν έφε
ξής τόν λόγον.

Ή Γαλιλαίο.

Τό όνομα Γαλιλαίο εΐνε εβραϊκόν καί σημαίνει έβραϊστι τόν 
νομόν. (I. Ν. Β'. 7. Γεν. ΚΑ’. 32). Γαλιλαίο δέ έλέγετο κατ’ 
έκείνους τούς καιρούς τό βόρειον τής Παλαιστίνης μέρος καί έ- 
ξαιρέτως τό μέρος έκεΐνο, δπερ έξουσίαζεν ή φυλή τοΰ Νεφθα- 
λείμ (I. Ν: Κ'. 7. και ΚΑ'. 5—6.). Ό βασιλεύς Σολομών πα- 
ρεχώρησεν εϊς τόν βασιλέα τής Τύρου Χειράμ 20 πόλεις τής 
Γαλιλαίος καί έν αύταϊς κατωκησαν οί Φοίνικες (Βασιλ. ά. θ'. 
11, 12, 13), μετά ταΰτα δέ προσήλθον καί έγκατέστησαν εις 
νήν Γαλιλαίαν καί πολΰΛί άλλοι ξένοι και δι’ αΰτό ό νομός ου
τος έλέγετο Γαλιλαίο έθνών, δ έστι νομός τών έθνών (Ησ. Θ'. 
1. Μακαβ. ΣΤ'. 15), μέ τήν διαφοράν δτι ή Γαλιλαίο τής Νέας 
Διαθήκης εΐνε μάλλον έκτεταμένη τής Γαλιλαίος τής Παλαιά, 
Διαθ. Πρός βορ. ή Γαλιλαίο περιωρίζετο ύπό τοΰ Άντιλιβάνου, 
καί τής χώρας τών Τυριών, πρός άνατ. δ’ αύτής ήτο ό ’Ιορδάνης 
καί αί δύω Λίμναι: το ύδωρ Μερώμ καί ή Τιβεριάς. Πρός δυσμ. 
περιωρίζετο ύπό τή; χώρας τών Φοινίκων τής έκτεινομένης πρός 
τά παράλια άπό Τύρου μέχρι τοΰ Καρμήλου, καί πρός νότον έξε- 

τείνετο άπό τοΰ Καρμήλου μέχρι τοΰ Ίορδάνου δλίγον άνωθεν 
τής ποτέ Σκυθουπόλεως.

Τά ορη τής Γαλιλαίος σχηματίζουσι πλησίον τοΰ Καρμήλου 
τήν φάραγγα, ήν τινα διατρέχει ό χείμαρρος Κησών, καί δι’ ής 
έκοινώνουν οί κάτοικοι τής Γαλιλαίος μετά τών παραλίων πό
λεων. Αί συχνοί τών Γαλιλαίων σχέσεις μετά τών άλλοφύλων 
έπηρέασαν τά ήθη αύτών καί τόν χαρακτήρα καί δέν ήσαν τόσον 
προσηλωμένοι εϊς τό πάτριον θρήσκευμα, δσον οί τά μεσημβρινά 
τής Παλαιστίνης κατοικούν τες ’Ιουδαίοι· δέν άπεστρέφοντο δέ οί 
Γαλιλαΐοι, ώς οί άλλοι 'Εβραίοι, τά ήθη καί έ'θιμα τών έθνικών.

Εις την Γαλιλαίαν μετά τήν έπιστροφήν μάλιστα έκ τής αιχ
μαλωσίας συνέρρευσε πλήθος ξένων και ένεπατρίσθη εϊς τάς πό
λεις της, διό καί ή γλώσσα αύτή τών Γαλιλαίων διεστράφη.

Δι’ αύτό τοΰτο οί άμιγεΐς 'Εδραίοι άπεστρέφοντο καί κατεφρό- 
νουν τούς Γαλιλαίου;, οΰς περ διέκρινον καί έκ τής λαλιάς των. 
(Ματθ. ΚΣΤ'. 73. Λουκ. ΚΒ'. 59. Μαρκ. 1Δ'. 71.) «και γάρ ή 
λαλιά σου δήλόν σε ποιεί.» Ή Γαλιλαία ήτο μικρότερα τής Ι
ουδαίος, μεγαλειτέρα τής Σαμαρείας, καί έξετείνετο από βορράν 
πρός μεσημβρ. είκοσι λεύγας- τό δέ πλάτος αύτής άπ’ ανατολών 
πρός δυσμ. ήτο 9—11 λευγών.

Οί κάτοικοι τής Γαλιλαίας ήσαν πολυάριθμοι, έπειδή δ τόπος 
ήτο λίαν εύφορος· πρ’ος τοΐς άλλοις δέ πλεονεκτήμασιν αύτών 

ήσαν καί φιλοπόλεμοι. Διηρεΐτο εϊς άνω καί εϊς κάτω Γαλιλαίαν 
άνω Γαλ. ήτον ή δρεινή, καί κάτω ή πεδινή.

Πόλεις τής Γαλιλαίας.

Δάν. Έκλήθη ούτως ή πόλις αύτη άπό τής φυλής τοΰ Δάν. 
ήτις κατέ/.τησεν αύτήν (Κριταί ΙΗ'.). Πρό τής κατακτήσεως έλέ
γετο Αάίς καί Ααϊσά. Περί τής πόλεως ταύτης γίνεται λόγος 
καί εις τήν πεντάτευχον (Γεν. 1Δ'. 14, Δευτερ. ΑΔ'. 1) Τό δνομα 
τοΰτο φέρει πάντοτε εις τήν Α. Γραφήν καί ιδίως έν τή πεντατεύχω, 
εί καί δέν έγνώρισεν αύτήν δ Μωΰσής- διό είκάζουσιν δτι ό Μωϋ- 
σής ούδέποτε έγνώρισεν αύτήν ύπό τό δνομα Δάν, καί δτι έν τή 
πεντατεύχω έφερε τό άρχαϊον αΰτής δνομα Ααϊσά, δπερ έξή- 
λειψαν οί αντιγράφεις καί παρενέβαλον άντ’ αύτοϋ το νέον Δάν.

Εις τήν πόλιν Δάν δ βασιλεύς τοΰ ’Ισραήλ Ίεροβοάμ έστη
σε τήν μίαν τών χρυσών δαμάλεων, άς περ κατεσκεύασεν ΐνα 
προσκυνώσιν αύτάς ώς θεούς οί Ίσραηλϊται (Βασ. ά IB'. 28, 29 
30).

Ή πόλις Δάν άναφέρεται εϊς τήν Γραφήν ώς τό έσχατον δριον 
τής Παλαιστίνης πρός βορράν διό συχνάκις ή άπό βορρά πρός 
νότον έκτασις τής Παλαιστίνης λέγεται άπό Δάν έως Βηρ-σαβεέ 
(Βασιλ. α. Δ. 25). Η πόλις αύτη κατά τόν Ευσέβιον έκειτο 
τέσσαρα ρωμαϊκά μιλιά πρός δυσμάς τής Παναιάδος, μέχρι δέ 

τής έποχής τοΰ άγιου Ιερωνύμου ύπήρχεν έπί τής ιδίας θέσεως 
κώμη φέρουσα τό αύτό δνομα.

Κέδες. Πόλις Λευίτική καί μία τών φυγαδευτηρίων ή τής 
καταφυγής (I. Ν. Κ'. 2) έπί τοΰ δρους Νεφθαλεί, έπειδή κατά 
τόν Μωσαϊκόν νόμον είχον παραχωρηθή εις τούς Αευιτας πόλεό 
48, ών αί 6 έλέγοντο τής καταφυγής, διότι εϊς αύτάς κατέφευ- 
γον οί άκουσίως φονεύοντες κα1. εύρισκον άσυλο·; (Άριθμ. ΛΕ'. 
11, 12, 13. I. Ν. Κ'. 2—4). Ή Κεδές έκειτο πλησίον τής Πα
ναιάδος παρά τά δρια τής Τύρου, κατά δέ τόν άγ. Ιερώνυμον ά- 
πεϊχε τής Τύρου 20 μίλια.

Χερενέθ. Ή πόλις αύτη έδωκε τό δνομά της εις τήν 
λίμνην Γενησαρέτ- έκειτο δέ παρά τάς εις τήν λίμνην ταύτην έκ- 
βολάς τσΰ Ίορδάνου.

Καπερναο ύμ, δ έστιν ή κώμη τοΰ Ναούμ. Αύτη δέν άνα
φέρεται ποσώς εΐς τήν Παλ. Διαθ. εις τήν Νέαν δμως εΐνε δνο- 
μαστή, διότι δ Κύριος ήμών διέτριβεν εις αύτήν, συχνάκις δέ καί 
έδ.δασκεν εις τήν συναγωγήν αύτής και έθαυματούργει συνεχέ
στερο·; έν αύτή· άπεΐχε δέ τής λίμνης Γενησ. λεύγας 2. (Μαρκ. 
Α'. 21. Ματθ. Δ. 13. Λουκ. Δ'. 31).

Βηθσαϊδά δηλ. τόπος άλιείας. Ή πόλις αύτη έκειτο έπί 
λίμνης, ύπό τήν Καπερναούμ. Εΐς αύτήν έγεννήθησαν οί πρώτοι 
τών μαθητών τοΰ Λυτρωτοΰ Άνδρέας καί Πέτρος. (’Ιωάν. Α'. 45 
Λουκ. ΚΔ'. 27).

Χοραζίν. Πιθανώς καί ή πόλις αύτη νά έκειτο παρά τήν 
Βηθσαϊδα', διότι μετ' αύτή, άναφέρεται παρά τοΰ Λουκ I'. 13.

Τ ι 6 ε ρ ιά ς. Ή πόλις αύτη έκειτο παρά τάς δχθας τής λί
μνης Γεννησαρέτ, άπεΐχε τής Καπερναούμ 4 λεύγας καί ήτο 
μία έκ τών έπισημοτάτων πόλεων τής Γαλιλαίας· έχτίσθη δέ ύπό 
‘Ηρώδου τοΰ ’Αντιπάτρου, εις δν έχρησίμευσε καί ώς πρωτεύουσα.

Τό δνομα Τιβεριάς έδόθη εϊς αύτήν ύπ’ αΰτοΰ τοΰ Ήρώδου πρός 
τιμήν τοΰ Τιβερίου Καίσαρος (Λουκ. Γ'. 1). ‘Η Τιβεριάς κεΐται 
εις στενήν τινά πεδιάδα, κύκλω τής όποιας ύψοΰνται δρη. Ό τό
πος εΐνε λίαν θερμός και νοσηρός- διό, ΐνα συνοικίση αύτήν ό 1 Η
ρώδης ήθροισε πρός κατοικισμόν της πλήθος πτωχών ’Ιουδαίων 
και έθνικών καί παρεχώρησεν εΐς τούς νέους κατοίκους της πολλά 
και έξαιρετικά προνόμια, άλλ’ οί πιστοί εις τά δόγματα αύτών 
’Ιουδαίοι έδυσκολεύοντο νά συνοικισθώσιν έν αΰτή θεωροΰντες αύ
τήν ώς άνίερον καί άποτρόπαιον, διότι πρός οικοδομήν αΰτής ή- 
ναγκάσθησαν οί οίκοδομοΰντες νά καταστρέψωσι πολλούς άρχαί- 
ους τάφους. Ή πόλις αΰτη σήμερον ύπάγεται εΐς τόν διοικητήν 

τής Πτολεμαιδος.
Ό πληθυσμός αύτής σήμερον μόλις εΐνε 4,000, έξ ών πολλά 

όλίγοι εϊσίν οί χριστιανοί- ό χριστιανικός αΰτής ναός εΐνε άφιερω- 
μένος εις τό δνομα τοΰ άγιου Πέτρου καί κατά παράδοσιν πιςεύε- 
ται δτι εΐνε ωκοδομημένος εις τόν τόπον, εϊς δν δ κορυφαίος τών 
'Αποστόλων έρριψε τό δίκτυσν.

0 ί σβ η . Ή πόλις αύτη κεΐται Β.Α. τοΰ Θαβώρ. Οί κάτοικοι 
αύτής συνεποσοΰντο εις 7,000 άλλ’ ύπό τοΰ έν αΰτή συμβάντος 
πρώτου καί δευτέρου σεισμού ήλαττώθησαν. Τό πάλαι ύπό τών 
‘Εβραίων έθεωρεΐτο ώς πόλις άγια Μνεία αΰτής γίνεται έν τω 
βιβλίω τοΰ Τωβίτ Α'. 2.

Διο κα τσάρ ε ια . ‘Η πόλις αύτη ύπήρξεν ή παλαιά τής 
Γαλιλαίας πρωτεύουσα. Μετά τήν καταστροφήν τής ‘Ιερουσαλήμ 
εις αύτήν κατέφυγον τά συνέδρια τών ’Ιουδαίων. Μνεία αύτής 
εϊς τήν Α. Γραφήν δέν γίνεται. Λέγεται δμως δτι αύτη ύπήρξεν 
ή πατρίς τών γεννητόρων τής Θεοτόκου. Εϊς τήν θέσιν τής πό
λεως ταύτης ύπάρχει σήμερον κώμη άριθμοΰσα 600 κατοίκους 

καί δνομαζομένη Σεφορί,
Ή πόλις αύτη άρχαιότερον ώνομάζετο Σέφορις· άλλ’ ‘Ηρώδης 

ό Άντίπας, κολακεύων τούς Ρωμαίους, ώνόμασεν αυτήν Διοκαι- 
σάρειαν. Τώ 353 οί Ρωμαίοι, εναντίον τών όποιων εΐχεν έ£ανα- 
στή, έλεηλάτησαν αύτήν. Έπαναστάσα δέ καί έπί τών Σταυρο
φόρων κατεστράφη παρά τοΰ Σαλαδίνου μετά τήν μάχην τής Τι- 
βεριάδος.

Κανά. ‘Η πόλις αύτιη κεΐται 2 λεύγας Ν. Α. τής Διο- 
χαισάρειας καί εΐνε δνομαστή εΐς τήν Νέαν Διαθήκην, διότι έν 
αύτή έτελέσθη τό πρώτον θαύμα (’Ιωάν, Δ’. 46). Εις τόν τόπον 
αΰτής ύπάρχει σήμερον άθλια κώμη -κατωκημένη ύπό χριστια
νών, έξ ών οί περισσότεροι είσί τοΰ δυτικού δόγματος.

Οί κάτοικοι αύτής δεικνύουσιν εϊς τούς ξένους τόν οίκον, εις δν 
ό Κύριος μετέβαλε τό ύδωρ εϊς οίνον. Ή μήτηρ τοΰ Μ. Κων
σταντίνου ' Αγ. 'Ελένη ωκοδόμησεν εις αύτήν τήν πόλιν ναόν με
γαλοπρεπή, οότινος είσέτι φαίνονται ίχνη τινα’.

Ναζαρέτ· πρός μεσημβρίαν τής πόλεως Κανά καί περίφημος 
εις τήν ιστορίαν τοΰ Χριστιανισμού. Σήμερον ή πόλις αύτη δνο- 
μάζεται Νάζαα. Τό πάλαι ήτον δλως άσημος καί διά τοΰτο οΰτε 
εις τήν Παλαιάν Γραφήν οΰτε εΐς τόν Ίώσηπον άναφέρεται· δι’ 
«ύτό δέ τοΰτο έρωτα καί δ Ναθαναήλ «έκ Ναζαρέτ δύναται τι 
αγαθόν είναι;» ( Ιωάν. Α'.47). Έν τούτοις έκ τής μικράς ταύτης 
πόλεως έσχημάτισαν τό δνομα τής κοινότητός των οί πρώτοι χρι

στιανοί- ώνομάσθησαν δηλ. Ναζωραίοι. Κατά τ'ον εΰαγγελ. Ματθ. 
κεφ. Β'., έδ. 3, οί προφήται προεϊπον δτι δ Κύριος έμελλε νά ο- 
νομασθή Ναζωραίος, περί ου γίνεται μνεία έν τή Γραφή· εΐνε 
άλληγορική ερμηνεία εβραϊκού τινός δνόματσς, περιεχομένου εις 
τό ΙΑ', κεφ. τοΰ Ήσαίου έδαφ. 15 καί εινε «ή ράβδος.» Τό δ
νομα Ναζωραίος ήτον δλως καταφρονημένον οί οπαδοί δμως τοΰ 
χριστιανισμού δέν έδίστασαν νά τό φέοωσι μέχρι τής αύτοκρατο
ρίας τοΰ Κλαυδίου Καίσαρος, δτε οίΝαζωραίοι έκλήθησαν χριστι
ανοί. Κατά τήν παράδοσιν ή Α. Ελένη άνήγειρεν εϊς τήν Ναζα
ρέτ τόν ναόν τοΰ Εύαγγελισμοΰ. Έπί τών σταυροφόρων εις τήν 
Ναζαρέτ ύπήρχεν έπισκοπή, μετά ταΰτα δμως, έπί τής Τουρκο
κρατίας δηλ., κατεστράφη παντελώς· άλλ’ δ ναός τοΰ εύαγγελι- 
σμοΰ έπεσκευάσθη καί πάλιν ύπό τίνος μοναχικού τάγματος. Ή 
Ναζαρέτ κατοικεΐται ήδη ύπό τριών χιλιάδων περίπου, και τά έ- 
πισημότερα κτίρια αύτής είσί τό μοναστήριον τών φραγκισκάνων, 
καί δ ναός τοΰ Εύαγγελισμοΰ. Ύποκάτωθεν τών χορών τοΰ ναοΰ 
αΰτοΰ ύπάρχει ύπόγειον, εις δ καταβαίνει τις διά 17 βαθμιδών. 
Κατά τήν παράδοσιν τό ύπόγειον αύτό εΐνε δ τόπος, εΐς δν ή παρ
θένος έδέχθη τόν άσπασμόν τοΰ άγγέλου. Έν τω ύπογείω δέ 
τούτω ύπάρχουσι δύω στήλαι έκ λίθου γρανίτου, έξ ών ή μία εΐνε 
τεθλασμένη· οί δυτικοί χριστ. πιστεύουσιν δτι ή οικία τής Θεοτό
κου ή άλλοτε εΐς τόν αύτόν τόπον ύπάρχουσα, άνηρπάγη ύπό τών 
άγγέλων περί τό έτος 1291, καί μετεφέρθη εϊς τό Λορέττον τής 
’Ιταλίας. Ό ναός ουτος τής Ναζαρέτ εΐνε δ θαμασιώτερος ναός 
έν Συρία μετά τόν ναόν τοΰ άγ. καί ζωοδόχου Τάφου. Εις τήν 
Ναζαρέτ δεικνύουσιν είσέτι τήν κατοικίαν τοΰ’Ιωσήφ καί τό φρέαρ 
τής Παρθένου. Πρός τό δυτικόν μέρος τής πόλεως δεικνύουσι ναόν 
τινα ωκοδομημένον (ώς λέγουσιν) εις τ'ον τόπον, εις δν ύπήρχεν 
ή Συναγωγή, έν ή έκήρυξεν δ Σωτήρ τοΰ άνθρωπίνου γένους. 
Πρός τό μέρος δέ τής πόλεως, τό έ στραμμένο·; πρός τήν πεδιάδα 
Ίεσράελ, δεικνύουσιν δρος, έξ ου οί Ναζωραίοι άπεπειράθησαν νά 
κρημνίσωσι τόν Κύριον τής δόξης. (Λουκ. Δ'. 29. — Ίωάν. Η'. 
59 καί Γ. 39).

Δ. Α. Μ. Χαρ ικλής.

Ο ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ.

Σιδηρουργός τις, δταν εξέβαλλε τόν σίδηρον έκ τοΰ πυρός, συ- 
νείθιζε ν’ άνακράζη πρός Τόν υιόν του. « Τρέχα ’Ιωάννη, τρέχα! 
Τώρα ή μηδέποτε!» Διά τοΰ τρόπου τούτου έδίδαξε τόν υίδν του 
νά κτυπα τόν σίδηρον δταν ήτο πεπυρακτωμένος, γνωρίζων κα
λώς δτι, άντόνάφινε νά ψυχρανθή,δέν θά ήδύνατο να κάμη πέταλον.

Τώρα ή διάθεσις τών νέων κάπως δμοιαζει τόν πεπυρακτωμέ- 
νον σίδηρον—δυναμένη εύκόλως νά μεταπλασθή εΐς κατάλληλον 
μορφήν καί είδος διά τής παιδείας- δ χαρακτήρ δέ τάνάπαλιν τών 
ήλικιωμένων άνδρών δμοιάζει τόν ψυχρόν σίδηρον, ούχί εύκόλως 
ματαπλαττόμενον καί, τή άληθεία, έάν δλως δΓ δλου παραμεληθή 
εΐνε άδύνατον νά μεταπλασθή έπί τό βέλτιον. Έπιθυμοΰμεν νά 
ίδωμεν τούς νέους χαρακτήρος έπιμονητικού. Άλλως πως όποια ή 
άνάγκη τοΰ άρχίζειν καί μή τελειόνειν τι; Α Τ. Α,
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Τό Σίκαγο και αί οχθαι τής λίμνης Μιχιγάνης κατά τό 1820.

Ο ΑΓ. ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ Κ· ΠΑΐΣΙΟΣ.

Τδ Cicago Magazine, άμερικανικδν περιοδικόν μετ’ εικονογραφιών, έδημοσίευσε πρό τίνος καιρού την βιογραφίαν καί την εικονο
γραφίαν τής περιωνύμου συγγραφέως κυρίας Δέρας Ίςριάδος. Μολονότι δέ ή «βασιλίς τών λειμώνων,» ώς άποκαλειται τδ Σίκαγο, 
είνε μία τών εμπορικών μητροπόλεων του κόσμου, άρτίως καταστραφεϊσα ύπδ τρομερωτάτης καί άνηκούστου σχεδδν πυρκαϊάς, ούχ ήτ
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άγελάς τής κ. Ο. Leary, ήτις άμελγομένη ελάκτισε τήν πλήρη πετρελαίου λυχνίαν καίεπρο- 
ξένησε τήν φριχτήν πυρκαϊάν, τήν καταστρέψασαν εσχάτως τήν πάλιν Σίκαγο.

ίίδωσιν ίδέ-
ζν της κατα- 
πληκτικής 
τωόντι άνα- 
πτύξεως τών 
Ηνωμένων 
πολιτειώνΤο 
Σίκαγο, συν- 
οικισθέν μό-

Δύο έτη περίπου καί δύο μ.ήνας μετά τδν εις τδ ύπατον τής 
Άρ/ιερωσύνης αξίωμα προβιβασμόν τοΰ πριν μέν ’Αρχιμανδρίτου 
τής Α. Σ. τοΰ Μητροπολίτου ήμών νΰν δέ Άγιου Μυρέων Κ. 
Κυρίλλου, περί ού ό Μέντωρ έγραφεν έν σελ. 414 τοΰ Α'. τό
μου, ή Σμύρνη ήξιώθη ΐνα παραστή θεατής καί πάλιν τής σεμνής 
καί τά μάλιστα συγκινητικής ταύτης ιεροτελεστίας και ιδη προ- 
αγόμενον είς 'Αρχιερέα τον τέως Δευτερεύοντα κ. Παΐσιον,· δστις 
ώς Ίεροδιάκονος έπί πολλά έτη ευλαβέστατα είχεν υπηρετήσει 
τον “Γψιστον έν τώ καθεδρικω ναω τής πόλεως ταύτης, τω έν 
ονόματι τής ισαποστόλου Άγ. Φωτεινής τιμωμένω.

Ό κ. Παΐσιος, χειροτονηθείς Ίερευς τή 2 Απριλίου, προύχει- 
ρίσθη είς Επίσκοπον τής άγιωτάτης ’Επισκοπής Μοσχονησίων 
τή 9η τοΰ αύτοΰ μηνός, Κυριακή τών Βαΐων, έν μέσω τής γε- 
γικής τών συμπολιτών αύτοΰ χαράς καί έπιδοκιμασίας, ίερουρ- 
γούντων τοΰ Σεβασμιωτάτου Άγιου Σμύρνης καί τών Θεοφιλε- 
στάτων ’Επισκόπων Ρύμνης Παναρέτου καί Μυρέων Κυρίλλου.

Ό θεοφιλέστατος Άγιος Μοσχονησίων τήν στιγμήν τής είς 
’Αρχιερέα προχειρίσεώς του απήγγειλε λογίδριον έξαίρετον, δ
περ ή « Πρόοδος » έν τω ύπ’ άρ. 90 φύλλω αύτής έδημοσίευσε 
καί πρδς δ δ Σχολάρχης τής καθ’ ήμάς Εύαγγ. Σχολής κ. Γ. 
Βοντζίδης άντεφώνησε τά επόμενα, τά όποϊα λίαν ευχαρίστως δη
μοσιεύομε?, έχοντα ώς ακολούθως:

έποχήςήμών 
περίτά τέλη 
τοΰ 1871 ή- 
ρίθμει 298, 
983 κατοί
κους! ‘Η αΰ- 
ξησις ένδς 
γίγαντος,ο’ία 
περιγράφεται 
μετά φαντα
σίας λίαν εύ- 
τραπέλουδπδ 
τοΰ Ραδελαί 
έντω Γαρ- 
γ α ν τ ο ύ α, 
εινε ή μόνη 
σύγκρισις ή 
δυναμένη νά 
παραστή ση

τήν γόνιμον καί ίσχυράν ταύτην ζωτικότητα. «Παρ’ ήμίν, εΐπέτις Αμερικανός μεοά τοΰ ποιητικού οίστρου άληθοΰς αγγλοσάξονος, α'· 
πόλεις αϋξάνουσιν ώς ή χλόη τών λειμώνων ή βλαςάνουσα κατά τάς θερμάς θερινάς νύκτας.» Έν τούτοις κατά τήν αυτήν έποχήν 
ή γηραιά καί υπεροπτική ήμών Ευρώπη έξαντλεϊται είς τήν συζήτησιν βυζαντινών ζητκμάτων, απδ τών οποίων φαντάζεται άφελώς. δτι 
έξαρτάται τδ μέλλον τοΰ ανθρωπίνου γένους. (Έκ τοΰ ’Ιταλικού περιοδ. «Εΰρωπ. Έπιθεώρησις»)

« Θεοφιλέστατε !
Έπρεπε βέβαια κατά καθήκον, έπειδή υπήρξα ποτέ διδάσκα

λός σου, αύθόρμητος νά προσέλθω καί ν’ αντιφωνήσω εϊς τήν 
προσφώνησίν σου· άλλ’ οί καλοί κάγαθοί συμπολίταί σου οί πο- 
λυειδώς και πολυτρόπως έκδηλώσαντες τήν πρός σε αγάπην των, 
καί ιδίως ή νέα γενεά, μέ προέλαβον καί ανέθεσαν είς έμέ ΐνα έν 
ονόματι αύτών απαντήσω είς τήν προσφώνησίν σου.

Πτωχόν καί αφανές παιδίον πρό τινων ενιαυτών έν τή πόλει 
ταύτη γεννηθέν, μόλις τήν έφηβικήν ήλικίαν παραλλάττον έφλέ- 
γετο καί διεκαίετο ύπδ θείου πρδς τήν έκκλησίαν ζήλου· ύπηρέ- 
τει αύτόκλητον έν τω ναω, δλον προθυμία καί ζήλος, δλον πό
θος καί αγάπη πρδς τά εκκλησιαστικά γράμματα και πρδς τδ ιε
ρόν τοΰ ίεροΰ μύστου επάγγελμα· τδ παιδίον τοΰτο έκαλεϊτο Θε
όδωρος. Το παιδίον ηΰξανε καί έκραταιοΰτο καί ήν,δ^ίζετο έν 
τω πόθω καί τή αγάπη πρδς τά ίερά καί τήν έκκλησίαν, άλλά 
συγχρόνως καί περί τά γράμματα κατεγίνετο διανΰσαν τάς τής 
Ευαγγελικής Σχολής τάξεις μέχρι Γυμνασίου· καί το παιδίον 

τοΰτο τήν έφηβικήν ήλικίαν παραλλάττον δέν ήρκεϊτο τώρα υπη
ρέτης τών διακόνων τοΰ ναοΰ νά ήνε, άλλ’ αύτδς διάκονος έπόθει 
γενέσθαι· ικέτευσεν, έξελιπάρησεν, έκλαυσεν έως ού έπιτύχη τοΰ 
ποθουμένου, καί επέτυχε- καί ιδού δ Θεόδωρος ίεροδιάκονος. Ό 
ίεροδιάκονος ούτος Παΐσιος ήδη έκαλεϊτο. Μετά μείζονος ή ποό- 
τερον ζήλου είσήλθεν δ ίεροδιάκονος Παΐσιος εϊς τδ νέον αύτοΰ 
στάδιον, τδ όποιον τόσον έπόθει· ήγρΰπνει, έτρεχε προθύμως εις 
τδν ναόν, είς τδ έπιτροπικδν καί δπου έκάλει αύτδν τδ καθήκον

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Γ'. Τεΰχ. ΑΓ'.)

του. Πανταχοΰ έπιμελής, πανταχοΰ εύλαβής καί πανταχοΰ φιλό
καλος· προσεχτικός καί εύληπτος περί τήν ά/άγνωσιν μελωδικό; 
καί καλλίφωνος ώς αηδών είς τάς ψαλμωδίας καί τήν έπ’ άμ
βωνες άνσγνωσιν τοΰ ίεροΰ Εύαγγελίου· εντεύθεν πανταχοΰ πο
θητός, πανταχοΰ περιζήτητος καί δημοφιλής. Ό διάκονος ου
τος παρακολουθώ? τούς κατά καιρόν Αρχιερείς είς έξετάσεις καί 
έπισκέψεις Σχολείων καί άκούων διδασκάλους εξετάζοντας καί 
μαθητάς έξεταζομένους καί είσδύων ήδη είς νέα μυστήρια, τά 
μυστήρια τής παιδείας, ήρχισε νά φλέγηται ύπδ νέου πόθου, ύπο 
έρωτος, τοΰ πρ’ος τήν παιδείαν έρωτος· έπεθύμει ν’ άνανεώση τάς 
παιδικάς του σπουδάς καί δή τελειοποιήση εαυτόν. Καί 8ή άνήρ 
ήδη τέλειος τήν ήλικίαν, τριάκοντα περίπου χειμώνας τοΰ βίου 
αύτοΰ άριθμών, άποφασίζει εύγενή άπόφχσιν, ούδόλως έντρεπόμε- 
νος καί έν αύτή τή άκμή τής ήλικίας του νά έλθη και συγκα- 
θίση μετά τών παίδων είς τά ξηρά τοΰ μαθητου θρανία τής 
Εύαγγελικής Σχολής, ΐνα άκούση καί πάλιν μαθήματα, ΐνα διδα- 
χθή κάλλιον τήν γλώσσαν τών προγόνων του ό νέος Λευίτης, 
ΐνα άκροασθή τής διδασκαλίας τής κατηχήσεως· ήν δλος ώτα, 
δλος άκρόασις είς τήν διδασκαλίαν τοΰ διδάσκοντος· ούδείς λό
γος τοΰ διδάσκοντος έμενεν άκαρπος έν τή καρδία τοΰ φιλομα
θούς τούτου καλογήρου· και δ σπόρος έπιπτεν ούχί κατά πετρών 
άλλ’ έν γή άγαθή, καί ιδού μετά έν έτος ό Παΐσιος γίνεται νέος 
άνθρωπος· άλλαι τάσεις, άλλοι πόθοι· πόσον σωτήριος ή αΰρα 
τών γραμμάτων, δταν πνεύση είς γήν άγαθήν ! τοσοΰτον κατε- 
θέλχθη ύπδ τών γραμμάτων, ώστε άπεφάσισεν έκ τοΰ υστερήμα
τος του καί διδάσκαλον ιδιαίτερον κατ’ οίκον νά έχη ΐνα έξακο- 
λουθήση τήν σπουδήν τής Ελληνικής. Τηλικαύτη ή φιλομάθεια 
αύτοΰ! Άπδ τοΰδε άρχεται νέα περίοδος τοΰ βίου τοΰ Πάισίου! 
Αί έμφυτοι αύτω άρεταί άναζωπυρηθεϊσαι ύπδ τοΰ ζωπύρου τών 
γραμμάτων ήρχισαν ν’ άναδίδωσιν άγλαούς καρπούς. Γνωρίζεις, 
Παΐσιε, διατί σέ ήγάπησε τοσοΰτον ό νΰν έπαξίως άρχιερατεύων 
Σεβασμιώτατος "Αγιος Σμύρνης Μελέτιος καί ό έλλόγιμος Επί
σκοπος Μυρέων Κύριλλος; Σέ ήγάπησεν ό Σμύρνης δι αύτδ 
τοΰτο, δι’ δπερ σέ ήγάπησε καί ό άοίδιμος προκάτοχος αύτοΰ 
Χρύσανθος, τού όποιου τούς οφθαλμούς σύ έκλεισας έν τω θα- 
νάτω αύτοΰ ώς άλλος φιλόστοργος υίός- σέ ήγάπησεν δ Μυρέων 
δι’ αύτδ τοΰτο, δι’ δπερ σέ ήγάπησε καί ή νΰν έν ’Αλεξάνδρειά 
δεξιά χειρ τοΰ Πατριάρχου ’Αλεξανδρείας, ό Άγιος Εανθουπό- 
λεως. Σέ ήγάπησαν, διότι διεϊδον έν σοί διά τοΰ διορατικού αύ
τών οφθαλμού τάς άρετάς τάς δποίας διεϊδον καί οί προκάτοχοο 
αύτών· σέ ήγάπησαν, διότι γινώσκουσι και ουτοι νά έκτιμώσι τους 
εύγενεϊς χαρακτήρας, ώς έγίνωσκον και οί προκάτοχοι. Τις άρ- 
χιερατική λειτουργία έγίνετο άνευ σοΰ, Παΐσιε ; ή λαμπρά τών 
Αρχιερεών παρουσία έστόλιζε σέ, Παΐσιε, καί σύ έστόλιζες τήν 
’Αρχιερατικήν λειτουργίαν· ύπερηφανεύοντο, ένεκαυχώντο έπί σο'ι 
οι άςιοι ουτοι Αρχιερείς περιστοιχιζόμενοι ύπδ σοΰ διακονοΰν- 
τος αύτοϊς. Άλλά καί έν τή μητροπόλει τί έγίνετο άνευ σοΰ, 
Παΐσιε; πάντοτε σέ εϋρισκον πρόθυμον οί ’Αρχιερείς είς παν δ.το 
καλόν ήδύνασο νά συντέλεσης, έχων πολυχρόνιον πείραν τοΰ τό
που τούτου καί τών συμπατριωτών σου. Γνωρίζεις διά τί σέ ήγά- 
π-ησαν πάντες οί κατά καιρούς έφοροι τοΰ ίεροΰ τούτου ναοΰ; διότι 
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σε έβλεπον πάντοτε πρόθυμον εις την έκτέλεσιν του ιερού καθή
κοντος σου, προς πάντας προσήνιον, προς πάντας γλυκύν καί ευ
προσήγορον. «Γέγονας τοΐς πάσιτά πάντα, ΐνα τούς πάντας κερ- 
θήσης.» ‘Υπήρξεν ένταϋθα έποχή, καί ή εποχή αύτη δεν απέχει 
πολύ άφ’ ημών. ‘Υπήρξεν έποχή μαύρη και σκοτεινή, έποχή 
πένθους και θλίψεως, κλαυθμών καί οδυρμών, θρήνων καί κοπε
τών, έποχή, καθ’ ήν ή Ραχήλ Σμύρνη κλαίουσα τά τέκνα αυτής 
ούκ ήθελε παρακληθηναι δτι ούκ εϊσίν έποχή, καθ’ ήν πλείο- 
νας νεκρούς άπήντα τις καθ’ όδ'ον ή ζώντας, έποχή τέλος, καθ’ 
ήν τούς πάντας έφυγάδευεν εντεύθεν ή λαορθόρος τής χολέρας 
έπιδημία, καί όμως σύ μόνος, Παίσιε, μετ’ δλίγων άλλων ιερών 
προσώπων διέμεινας ένταΰθα, μετά τοσαύτης αύταπαρνήσεως ώς 
στύλος άκλόνητος, καί μέ κίνδυνον της ζωής σου έπετέλεσας το 
καθήκον σου. Έν τοιούτοις καιροΐς αναφαίνεται μάλλον ή αρετή 
του άνδρός, καί έν τοιαύτη απαίσια έποχή άνεδείχθης σύ, Παίσιε, 
γενναίος, φιλάνθρωπος, ού μόνον φύλα; άγρυπνος του ναούτούτου 
γενόμενος καί περί τής κηδείας καί ταφής των δυστυχών εκεί
νων θυμάτων έπιμελούμενος, άλλα καί έξω έν ταΐς έρήμοις δδοΐς 
καί άγυιαις τής ύπό τής νόσου μαστιζομένης πόλεως περιτρέχων 
και νοσηλεύων τούς πάσχοντας, καί έν γένει σπεύδων, δπου ή 
φωνή τής πασχούσης άνθρωπότητος σέ έκάλει, καί μετ’ εύαγγε- 
λικής όντως αύταπαρνήσεως έπιτελών το ιερόν καθήκον τής 
προς τον πλησίον άγαπης. Τότε δή τότε ή εφορία μάλλον εςε— 
τίμησε τήν αρετήν σου καί έκ των ένόντων σέ άντήμειψε. Τότε 
ο αοίδιμος καί γεραρός Σμύρνης Χρύσανθος σέ προύβίβασεν εις 
Λεντερεύοντα. Γινώσκεις διά τί οί συμπολΐταί σου σέ άγαπώσι 
καί πάντες ώς ήλεκτρισθέντες συνεκινήθησαν έπί τω άκούσματι 
τής εις ’Επίσκοπον χειροτονίας σου καί τηλικαύτα δείγματα πραγ
ματικά τής αγάπης των σοί έδωκαν; Σέ ήγάπησαν δι’ δλα τά 
προειρημένα καί διά τά εξής προσέτι. Τις κατάλογος συνδρομών 
υπέρ των πασχόντων δμογενών ήνοίγετο, καί δ Παίσιος δέν ένε- 
γράφετο συνδρομητής, προθύμως καί αύτεπαγγέλτως συνεισφέρω? 
καί αυτός έκ τού ισχνού βαλαντίου του καί υπέρ δύναμιν πολ- 
λάκις; Τίς συνδρομή προς έκδοσιν βιβλίου τίνος έγίνετο ή προς 
ΐδρυσιν καί ύποστήριξιν φιλανθρωπικού καθιδρύματος, καί δ Παΐ
σιος δέν ήτο έκ των πρώτων συνδρομητών; Πού έγίνοντο εξετά
σεις Σχολείων, καί δ Παΐσιος δέν παρευρίσκετο ένθαρρύνων δι
δάσκοντας και διδασκομένους; Τίς ένδεής μαθητής έλάμβανεν 
ανάγκην βιβλίων καί συνδρομής, καί ό Παΐσιος δέν συνέτρεχεν 
αύτω; Τίς έξετέλεσε κάλλιον τό συγγενικόν αυτού καθήκον ή δ 
Παΐσιος; ’Αλλά μήπως ταύτα δέν εινε γνωστά τοΐς πάσι καί εινε 
άνάγκη νά τά εΐπω εγώ; Τά λέγω ούχί διά νά σέ έγκωμιάσω, 
ούχί διά νά σέ θυμιάσω, άπαγε! διότι ούδεμίαν υπερβολήν ποι
ούμαι λέγων ταύτα- λέγω πάσαν γυμνήν τήν αλήθειαν. Τά λέγω 
διά νά κεντήσω τήν φιλοτιμίαν σου προς μείζονα τούτων έργα- 
άκούεις; προς μείζονα τούτων έργα έν τώ νέω σταδίω σου. Τά 
λέγω διά νά δείξω δτι οί συμπολΐταί σου Σμυρναΐοι εινε μέν κα
λοί καί αγαθοί καί λίαν έπιεικεΐς καί συγκαταβατικοί προς τά 
αμαρτήματα των άμαρτανόντων, δέν εινε όμως και κούφοι, ώστε 
νά μή διακρίνωσι τήν άρετήν καί νά μή τιμώσιν αυτήν έπαξίως. 
Τά λέγω διά νά δείξω εις τούς λοιπούς θεράποντος και ΰπηρέ- 

τας τής πατρίδος δτι δστις θέλει νά τιμηθή καί άγαπηθή ύπό 
τής πατρίδος πρέπει διά τών έργων καί ούχί διά τών λόγων νά 
δείξη δτι εινε άξιος τιμής καί άγάπης. Δέν έχει τό ’έθνος ή
μών τόσην ανάγκην δεινών θεολόγων καί ρητόρων πολυφθόγ- 
γων, δσην έχει ανάγκην κληρικών έναρέτων, έστω καί τάς στοι
χειώδεις μόνον εγκυκλίους γνώσεις έχόντων κληρικών ευαγγε
λικών καί πρακτικών ανθρώπων, διδασκόντων τούς άπλουστέρους 
νουθετούντων τούς νουθεσίας ανάγκην έχοντας, συντρεχόντων εις 
τάς άνάγκας τών πτωχών καί δυστυχών, παρηγορούντων τούς 
παρηγοριάς δεομένους, έν ένί λόγω κληρικών εργοις καί ούχί 
λόγοις έπιδεικνυμένων τήν αυτών άρετήν. ’Έργων διψή δ ‘Ελ
ληνισμός, λόγων δέ κεκόρεσται- πολλοί οί έν λόγοις δεινοί, ολί
γοι δέ οί έν εργοις- πολλά λέγονται μετά θορύβου καί πατάγου, 
καί λέγονται μόνον ΐνα λέγωνται, άλλ’ ολίγα έκτελοΰνται- διά 
τούτο δπου δν ’ίδωμεν έργα, έστωσαν καί μικρά ταύτα, φαίνονται 
ήμΐν μεγάλα, ώς ήθελε φανή εις τόν δδοιπορούντα έν αυχμηρά 
καί άνύδρω τινί πεδιάδι τό μικρόν καί θολωμένου ρυάκιον μέγας 
καί καθαρός ποταμός, ή έν έρήμω τινί οίον τή Ζαχάρα μικρά τις 
ίασις- παράδεισος φαίνεται ή δασις έν τή έρήμω- μεγάλα καί 
ούράνια φαίνονται ήμΐν τά μικρά έργα έν τή έρημία ταύτη τών 
έργων. Λυπεΐσαι σι-, Παίσιε, καί κλαίων αποχαιρετάς ήμάς, 
αλλά μή ήμεΐς χαίρομεν άποχωριζόμενοί σοϋ ; Χαίρομεν, ναί, 
διά τόν προβιβασμόν σου έκεΐ δπου σοί έπρεπεν αλλά λυπούμεθα 
δτι χάνομεν ένα καλόν κληρικόν, ένα πρακτικόν άνθρωπον έννοή- 
σαντα καλώς τήν άποστολήν του. Ύπαγε λοιπόν έκεΐσε, δπου 
σέ καλεΐ τό νέον ιερόν χρέος σου. Ε’υτυχεΐς οί Μοσχονήσιοι, ά- 
πολαύοντες τοιούτου άρχιερέως- τώρα δύνανται νά είπωσι- «Τοι- 
ούτος ήμΐν έπρεπεν Άρχιερεύς.» Ύπαγε, καί αί εύχαί μετά τών 
δακρύων καί τά δάκρυα μετά τών εύχών πάντων τών συμπολι
τών σου θά σέ συνοδεύσωσιν έκεΐσε απερχόμενον. Έλπίζομεν δτι 
δέν θέλεις λησμονήσει τήν γεννήσασαν καί έκθρέψασάν σε Σμύρ
νην, ώς και τά τέκνα αύτής ούδέποτε θά σε λησμονήσωσιν. Έλ
πίζομεν δτι δέν θέλεις λησμονήσει τήν άναπτύξασαν τόν νουν 
σου καί μορφώσασαν τό ήθος σου πνευματικήν μητέρα Εύαγγε- 
λικήν Σχολήν, ώς και τά άλλα αγαθοεργά τής πόλεως καθι- 
δρύματα. Έλπίζομεν δτι θά άκούωμεν νέους έκεΐ θριάμβους σου, 
καί θά άγαλλώμεθα καί ήμεΐς καί θά έγκαυχώμεθα δτι Σμυρναΐος 
άνήρ δ Μοσχονησίων Παΐσιος πέφυκεν.

’Αλλά, Παίσιε, άν τό μέχρι τούδε πέλαγος τού βίου σου κατώρ- 
θωσαςνά διαπλεύσης δσον ένεστιν άπροσκόπτως καί ασφαλώς, κα- 
τώρθωσας, διότι τό πέλαγος τούτο ήτο άνευ ύφαλων καί σκοπέ
λων- ήτο θάλασσα ήρεμος και γαλήνιαία, θάλασσα άνευ τρικυμίας. 
’Από τούδε δμως έχεις νά διαπλεύσης πέλαγος μετά ύφαλων καί 
σκοπέλων, θάλασσαν ταραττομένην ύπό παντοίων ανέμων. ’Έ
χεις λοιπόν ανάγκην μεγίστης προσοχής μή τό σκάφος σου προ- 
σκόψη εις τινα ύφαλον ή σκόπελον, μή συντριβή, μή ναυαγήοη’ 
μέχρι τούδε ήσο ύπό άρχήν, ήδη σύ θά άρχεις- γινώσκεις πόσον 
δύσκολου εινε τό άρχειυ; πολλοί άρχόμευοι μέυ εύδοκιμοΰσιν, άρ
χοντες δέ υαυαγοΰσι- τό άρχειυ είυε ή λυδία λίθος τού χαρακτή- 
ρος τού άνθρώπου- «’Αρχή άυδρα δείκυυσιυ.» Ύφαλοι καί σκο- 
πΐλοι τού υέου σταδίου φομ είυε πολλοί- άλλ’ οί κιυδυυωδέστεροι 

ώτών εινε ή πλεονεξία καί -υπερηφάνεια. Πρόσεχε, προς Θεού, 
| μή προσκόψης εις τινα έκ τούτων τών σκοπέλων ή πλεονεξία 

φέρει τήν αδικίαν, καί ή αδικία εινε ή μεγίστη τών κακιών, ώς 
ή δικαιοσύνη ή μεγίστη τών άρετών «έν δέ δικαιοσύνη συλλή
βδην πάσ' αρετή-» ή ύπερηφάνεια φέρει τήν ασέβειαν, διότι ώθεΐ 
τόν έχοντα αύτήν εις τήν καταφρόνησιν δχι μόνον τού πλησίον 
αλλά καί τού Θεού αύτοΰ- καί άν ή εύσέβεια ήνε ήγεμών πασών 
τών άρετών, ή άσέβεια εινε ήγεμών πασών τών κακιών. "Οσον 
υψηλότερα εινε ή περιωπή εις τήν όποιαν άναβαίνεις, τόσον πλει- 
ότερος φόβος ύπάρχει μή καταπέσης. Μή σε φυσιώσωσιν οί έπαι
νοι ήμών πολλοί οί έπαινέται καί φίλοι σου σήμερον, άλλ’ οί 
αύτοί ούτοι καί πλεΐστοι άλλοι κατήγοροι καί εχθροί σου έσον- 
ται αύριον, αν, 3 μή γένοιτο! παρεκτραπής τής εύθείας. Μή κα
ταισχύνης τήν ψήφον τού γέροντός σου καί τήν εκλογήν τής Με
γάλης Εκκλησίας. ’Αρκούσιν αύτη τά πικρά ποτήρια, τά δποία 
έπιε καί πίνει καθ’ έκάστην. Σύ μάλιστα πρέπει νά προστεθής ώς 
νέος στύλος τής κλονιζομένης εκκλησίας.

Πάρελθε τοίνυν προ τού ιερού βήματος καί γόνυ κλίνας δέξαι 
τάς εύχάς τού σεβασμιωτάτου πατρός σου, τών θεοφιλέστατων ε
πισκόπων καί τών συλλειτουργούντων αύτοΐς ιερέων, καί ένισχυ- 
όμενος ύπό τής θείας χάριτος, ή δποία κατά τήν φοβεράν 
ώραν κατελεύσεται έπί σέ, διάνυσον τό νέον στάδιόν σου άμέμ- 
πτως καί άνεπιλήπτως.»

Ό Θεοφιλέστατος "Αγιος Μοσχονησίων άπέρχεται δσον οΰπω 
εις τήν επαρχίαν του, ής τό ποίμνιον άνυπομόνως άναμένει τόν 
Ποιμένα αύτού.

Τό έφ’ ήμΐν συγχαίροντες τή Σεβ. ήμών Μητρί, τη Μεγάλη 
τού Χριστού ’Εκκλησία, διά τήν έξαίρετον έκλογήν Της, πεποί- 
ποίθαμεν δτι ούδόλως ψευσθήσεται τών έλπίδων Αύτής. Έπιφω- 
νοϋντες δέ άπό καρδίας τή Α. Θεοφιλία τό Και εις άνώτερα !, 
ικετεύομεν τόν Μέγαν τού Ουρανού Άρχιθύτην δπως άναδείξη 
τόν νέον Αύτού 'Ιεροφάντορα άξιώτατον τής έν ή έκλήθη ίεράς 
κλήσεως, ής τά καθήκοντα δσον ύψηλά τοσούτον καί σωτήρια τοΐς 
έφ’ ών πρόκειται νά έξασκηθώσιν. Ε'ίθε δ τών πάντων Θεός, έξ 
ού παν δώρημα τέλειον, έπιδαψιλεύοι αύτω άνωθεν τάς ίεράς 
ευλογίας Του προς ένίσχυσιν τού δυσβαστάκτου φορτίου του.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΙΩΝΩΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ.

Ό έν Σμύρνη ιατρός κ. Μ. Π. Κοσσονής, άνασώσας λίθον έν- 
έπίγραφον έκ τού προ μηνών κατεδαφιζομένου φρουρίου τής Σμύρ- 
υης τού έπικαλουμένου τού άγ. Πέτρου ή κοινώς Κρομμυδοκά- 
στρου, έκόμισεν αύτόν πρό δλίγων ήμερων εις ’Αθήνας καί έδω- 
ρήσατο εις τ’ο Μουσείου τής άρχαιολογικής εταιρίας, τό έν τω 
δαρβακείω. ’Ιδού τά έπ’ αύτού γράμματα-

Έδοξεν Ίώνων τώι κοινώι τών τρε[ιςκαί
δέκα πόλεων έπειδή Ίππόστρατος Ίππ[οδή
μου Μιλ(ή)σιος φίλος ών τού βασιλέω[ς Λυσι
μάχου και στρατηγός έπί τώμ πόλε[ων

5. τών Ίάδων κατασταθεΐς οίκείως κ[αί φι-

λανθρώπως καί ίδίαι έκάστηι τώμ π[όλεων 
καί κοινήι πάσι χρώμενος διατελεϊ, άγα[θήι τύ- 
χηι, δεδόχθαι τώι κοινώι, έπαινέσαι Ίππό[στρα- 
τον 'Ιπποδήμου Μιλ,ήσιον άρετής ένεκ[α καί 

10. εύνοιας, ής έχων διατελεΐ προς τό κοιν[όν τών
Ίώνων, καί είναι αύτόν άτελή πάντων έ[ν ταΐς 
πόλεσι ταΐς τών Ίώνων ταύτα δέ ύπάρ[χειν 
Ίπποστράτωι αύτώι καί έγγόνοις στήσα[ι δέ αύ
τοΰ καί εικόνα χαλκήν έφ’ ίππου έμ Πανιω[νίωι, 

15. έλέσθαι δέ πόλεις δύο ήδη, αΐτινες έπ[ιμελή-
σονται, δπως δν ή εϊκών ή Ίπποστράτο[υ στα- 
θήι κατά τάχος, ΐνα καί οί λοιποί πάντες είδώ- 
σιν, δτι Ίωνες τούς καλούς και άγαθού[ς 
άνδρας καί χρείαμ παρεχομένους ταΐ[ς πόλε-

20 σι τιμώσι δωρεαΐς ταΐς προσηκούσαις- άνενεγ- 
κεΐν δέ έκάστους τώμ βουλευτών τά εγνωσμέ
να Ίωσι εις τάς ιδίας πόλεις, δπως ύπά[ρχηι έν 
τοΐς δημοσίοις άναγεγραμμένα τά έ[γνωσ- 
μένα ύπό Ίώνων τό δέ δόγμα τό δε [άνα-

25 γράψα]ι εις τό βάθρον τής είκόνος τής [χαλκής

'Ο λίθος, έφ’ ού τά γράμματα, εινε ύπομέλας, σχήματος τε
τραγώνου, ύψους Ο, 40, πλάτο υς τού αύτοΰ, πάχους Ο, 14- δέν 
σώζει τό άρχικόν του μέγεθος, διότι άπεκόπη πρόπαλαι προς τά 
δεξιά τω δρώντι, ήτοι κατά τό τέλος τών στίχων, ώσαύτως δέ και 
τό κάτω του μέρος άπεκόπη, δθεν καί τινες στίχοι, δύο ή τρεις, 
οί τελευταίοι, έξέλαπον, μόλις δ’ έν τω τόπω τω μετά τόν 25 
στίχον ύπολ.είπονται λείψανα δύο ή τριών γραμμάτων καί τού
των άδήλων. Διέκρινα δέ έν τή γλυφή τινών γραμμάτων χρώμα 
έρυθρόν σωζόμενον, δπερ θά εΐχον έκπαλαι πάντα, ΐνα εύκολώ- 
τερον άναγινώσκωνται άπό τής σκοτεινής τού λάθου έπιφανείας.

Τό ψήφισμα δτι δέν στερείται σπουδαιότητος, εινε φανερόν, 
διότι εινε δχι νεώτερον τού πρό Χριστού έτους 281, καθ’ δ ά- 
πέθανεν δ δεύτερος οικιστής τής πόλεως Σμύρνης, βασιλεύς Λυ
σίμαχος, δν συνεπλήρωσα κατά τό εικός έν στιχ. 3, καί διότι βέ
βαιοί, δτι ή Σμύρνη έτέλει τότε εις τό κοινόν τών 13 ιωνικών 
πόλεων, ων τόπος συνόδου ήτο τό Πανιώνιον τό προς βορράν τού 
ορούς Μυκάλης. Έκεΐ άν ποτέ γίνωσιν άνασκαφαί, ίσως εύρεθή 
καί τό βάθρον τού Ίπποστράτου έχον έπιγεγραμμένον τό εις τι
μήν του ψήφισμα, ώς λέγει δ 25 στίχος, τό δέ παρόν ήμών κεί
μενον εινε πιθανώτατα τό έπί στήλ,ης τίνος έν αύτή τή Σμύρνη 
σταθείσης, ώς θά έστήθησαν καί έν έκάστη τών άλλ^ων 12 πό
λεων. ’Αν δ Ίππόστρατος δ παρά Διοδώρω 19.46 δύναται νά 
ήνε δ αύτός τω Μιλ.ησίω τούτω, άς ϊδωσιν άλλοι. ‘Η έν στίχω 
23 λέξις δημόσια σημαίνει τά άρχεΐα, ώς καί έξ άλλων ιωνι
κών επιγραφών τούτο γινώσκεται.— Εύχόμεθα καί άλλοι τής 
μικράς ’Ασίας κάτοικοι νά φιλοτιμώντας ώς δ κ. Κοσσονής, νά 
άνασώζωσι τοιαΰτα μνημεία, διαφωτίζοντα τήν τών προγόνων ή
μών ιστορίαν. Έν Άθήναις τή 13 ’Απριλίου 1872.

(Έκ τής «Κρήτης»). ΣΤΕΦ. Α. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ.
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ΤΑ ΑΕΡΟΣΤΑΤΑ.

Οι άΦλφοί Μογι οίγιε'ροι άναχΆύπτουσι τά διά πυράς α
ερόστατα.— Οί αδελφοί Στέφανο: κιί Ίωσήο Μογκολφιέροί 
χαρτοποιοί έν τή μικρά πόλει τή; Άννοναιή; έν Βιβαραισίω 
εινε οι έφευρεται τώ’ διά πυρός αεροστάτων. τά οποία διά 
τούτο καλούνται συχνάκις μογχολη ιέραι. Παρατηροΰντες οτι 
τί/ άερόστατον εΐδικώς ελαφρότερου τοϋ άτμοσφα-.ρικοΰ άέρος 
πρέπει νά άνυψοϋται εις τήν ατμόσφαιραν, διά τήν διαφοράν τή; 
πυκνότητας τοΰ αερίου ώς πρδς τόν περί αυτό αέρα, οί αδελ
φοί Μογκολφιέροί κατεσκεύασαν τεχνικώ; έλαφρότατον αέριον 
δι’ άπλουστάτου μέσου, τουτέστι θερμαίνοντες όγκον άέρος πε- 
ριεχόμενονέντδς σικκου στερεού χαρτιού. Άφ’ ού προητοιμάσθη- 
σαν ϊ·.’ αρμοδίων δοκιμών, έκαμαν τους συμπολίτας των μάοτυ- 
ρας τοϋ αποτελέσματος τών πειραμάτων των.

Τήν 4 ίου,ίου 1783 άπειρον πλήθος συνεδλίδετο έπί μιας 
τών πλατειών τής μικρά; πόλεως Άννοναιή;. Ή άεροστατική 
μηχανή, κατασκευασμένη έκ χονδρού πανιού ένδεδυμένου μέ χαρ- 
τίον, έφερεν εις τδ κατώτερον αυτή: μέρος πύραυνον (μαγκάλι), 
έφ’ οΰ έκαίετο άχυρον καί μαλλία πρδς παραγωγήν τής έςογκώ- 

σεω; τοϋ σοαιρωματος διά τοΰ θερμού άέρος. Αί έπευφημ,ίσεις 
τ·>ν θεατών εχαιρετιοαν τήν μηχανήν, ήτις ύψώθη έντδς δέκα 
λεπτών είς πεντακοσίων μέτρων ύψος.

Τά μέλη τή; συνελεϋσεως τοΰ Βιβαραισίου, παρευρισκόμενα είς 
τούτο τδ πείραμα, διηύθυναν τήν άκριβογραφίαν τής ωραίας ταύ
της εργασίας εις τήν ’Ακαδημίαν τών έπιστημών τών Παρισίων, 
τιςη προσεκάλεσεν άμέσως τον Στέφανον Μογκολφιέρον εις τήν 

πρωτεύουσαν, και άπεφάσισε νά έπαναληφθή τδ πείραμα δι’ έξό- 

δων της.
'Ο Φυσικός Κάρολος.—Άλλ’ όλοι οί Παρίσιοι ήσαν ανυπό

μονοι νά χαρώσι τδ νέον τούτο θέαμα. Ήνοίχθη δημοσία συν
δρομή ήτις έφερε 1ΟΟΟΟ φράγκων έντδς ολίγων ημερών. ' Ο Κά
ρολος, καθηγητή; τή; Φυσικής μεγάλης φήμης, έπεφορτίσθη τδνά 
έπιστατήση εις τήν κατασκευήν τή; σφαίρας, ήτις έξετελέσθη εις 
τά εργοστάσια τών αδελφών Ροβέρτων, έργατών έργαλείων Φυ
σική;

Ούδείς έν Παρισίοις έγνώριζεν εϊσέτι τήν φύσιν τοΰ άερίου, τδ 
όποιον μετεχειρίσθησαν έν ’Αννοναιή οί άδελφοϊ Μογκολφιέροί' 
έγνώριζον μόνον, κατά τήν σταλεΐσαν αναφοράν ύπδ τής σννελεύ- 
σεως τοΰ Βιβαραισίου, ότι τδ αέριον τοΰτο ήτο « κατά τδ ήμισυ 
έλαφρότερον τοϋ κοινού άέρος.» Χωρίς νά χρονοτριβήση είς τδ νά 
ζητήση ποιον ήτο τοΰτο τδ αέριον καί χωρίς νά γνωρίζη ότι ό 
θερμό; άήρ ήτο τδ μέσον δι’ ού ανύψωσαν τδ άερόστατον οί α
δελφοί Μογκολφιέροί, ό Κάρολος άπεφάσισε νά γεμίση τήν σφαί
ραν του έξ ύδρογόνου, σώματος μή γνωρισθέντος εϊμή πρδ ολίγου 
είς τά χημικά έργαστήρια καί τδ όποιον εΐνε δεκάκις και τετρά
κις εΐδικώς έλαφρότερον τοϋ άέρος.

Τήν 27 Αύγούστου 1783 ή σφαίρα αΰτη πλήρης ύδρογόνου, 
άφεθεϊσα έν τώ μέσω τοΰ κήπου τών Τουιλεριών ύπδ τοϋ Καρό
λου καί τοϋ Ρορέρτου, έφθασεν εις όλιγώτερον δύο λεπτών είς χι- 
λίων μέτρων ύψος. Αί άνευφημίαι καί αί φωναί τοϋ ένθουσιασμοϋ 
τών τριακοσίων χιλιάδων θεατών τοϋ ωραίου τούτου πειράματος 
Ιχαιρέτισαν τήν άνύψωσιν τοϋ πρώτου αεροστάτου δι’ υδρογόνου.

Ό δίογαολγιέρος έ» Παρισίοις. — Άπαντών είς τήν έκφρα-

σθεΐσαν επιθυμίαν ύπδ τής ’Ακαδημίας τών έπιστημών ό Στέ
φανος Μογκολφιέρος έπήγεν άμέσως είς τήν πρωτεύουσαν. Τήν 
19 Σεπτεμβρίου 1783 έπανέλαβε τδ πείραμα τοϋ διά πυρός άε- 

ώς έγεινεν έν Άννοναιή. Έκλείσθησαν έντδς κλωβίου 
κρεμαμτνου έκ τοΰ κατωτέρου μέρους τοϋ αεροστάτου,

κριός, πετεινός καί νήσσα. Οί πρώτοι ούτοι άεροναΰται έκαμαν 
ευτυχές ταξείδιον καί άφ’ ού ύψώθησαν είς μέγα ύψος κατέβησαν 

έπί τής γής άβλαβεΐς.
Πρώτον διά πυρός άερόστατον ζίρην άεροναΰτας.—Ή

πιτυχία τών ωραίων τούτων πειραμάτων ένεθάρρυνε τ’ον Μογ
κολφιέρον είς τδ νά κατασκευάση άερόστατον δυνάμενον νά φέρη 
ανθρώπους. Διέθεσε λοιπόν περί τδ κατώτερον μέρος τοϋ στομίου 
τής σφαίρας κυκλικόν έξώστην έκ λυγαριάς κεκαλιμμένον μέ 
πανίον, σχηματίζοντα είδος δρυφράκτου εις ύψος άνθρώπου καί 
προωρισμένου νά δώση θέσιν είς ανθρώπους. Νέος τις Φυσικός, ό 
Πιλάτρος δέ Ροζιέρος, καί αξιωματικός τις Γάλλος, ό Μαρκέσιος 
δ’ Άρλά'νδου, έτόλμησαν νά ριψοκινδυνεύσωσιν έπί τοΰ έπισφα- 

λοΰς έκείνου πλοιαρίου.
Τήν 21 Οκτωβρίου 1783 μετά μάκρους δισταγμούς έκ μέρους 

τοΰ Μογκολφιέρου καί τοϋ Λουδοβίκου ις'., οίτινες έφοβοΰντο περί 
τής τύχης τών ανδρείων άεροναυτών, ό Πιλάτρος δέ Ροζιέρος καί 
ό Μαρκέσιος δ’ Άρλάνδος έρρίφθησαν είς τδν αέρα φερόμενοι 
ύπδ διά πυρός άεροστάτου κατασκευασθέντος ύπδ τοΰ Στεφάνου
Μογκολφιέρου. Άνεχώρησαν έκ τοΰ
μενού εις τδ δάσος τής Βουλόνης.

φρουρίου δε λα Μουέτ κει- 
Τδ εναέριον αύτών ταςείδιον 

ύπήρξεν ευτυχέστατο·’. Τους ύπεδέχθησαν μετά τήν κάθοδον αΰ
τών ώς άληθεΐς θριαμβευτάς.

Πρώτη άνάβασις άεροστάτου υδρογόνου φέροντος επιβά
της.— Τ’ο λαμπρόν πείραμα τοΰ Πιλάτρου δέ Ροζιέρου καί τοΰ
Μαρκεσίου δ’ Άρλάνδου έπανελήφθη μετ’ οΰ πολύ μέ σφαίραν 
ύδρογόνου άερίου, δπερ παρείχε περισσοτέραν άσφάλειαν παρ’ δ - 
σην σφαίρα διά πυρός πρός άεροπορίαν. Τό πείραμα τοΰτο έγεινε 
τήν Ιην Δεκεμβρίου 1783. Ό Κάρολος και ό Ροβέρτος άνεχώ
ρησαν έκ τοϋ κήπου τών Τουιλεριών, καί κατέβησαν μετά δύω 
ώρας έννέα λεύγας μακράν τών Παρισίων εις τδ λειβάδιον τοΰ

Νεσλίου.
Το προαναφερθέν πείραμα άφήκεν έποχήν εις τήν ιστορίαν τής 

άεροναυτικής τέχνης, έπειδή κατά τήν περίστασιν ταύτην ό Φυ
σικός Κάρολος έδημιούργησεν δλα τά μέσα τά τεθέντα 'εις ένε'ρ- 
γειαν έπειτα εις τάς άεροπορίας, ήγουν τήν βαλβίδα πρδς κατά- 
βασιν τοΰ άεροστάτου, διδομένης διεξόδου είς τδ αέριον, τ’ο πλοι
αρίου τδ δεχόμενου τ’ον άεροναύτην, τδ έρμα πρδς μετρίασιν τής 
ταχύτητος τής καταβάσεως, τδ ές έλαστικοΰ κόμμεος χρίσμα τό 
έφηρμοσμένον έπι τής μετάξινης σφαίρας πρδς παρεμπόδισιν τής 
•υπεκφυγής του άερίου ύδρογόνου, τήν χρήσιν τοΰ βαρομέτρου τοΰ 
δεικνύοντος διά τών μεταβολών τοΰ ύψους τής στήλης τοΰ υδραρ
γύρου, έάν τδ άεροποροϋν πλήρωμα άναβαίνη ή καταβαίνη εις 
τήν άτμοσφάΐραν, και πρδς καταμέτρησιν έν άνάγκη τοΰ ύψους 
εί; τδ όποιον το άερόστατον εύρίσκεται.

Τδ άέριον, τδ όποιον ό Φυσικός Κάρολος μετεχειρίζετο ϊνα πλή
ρωσή τήν σφαίραν του,έσχηματίζετο έντδς πολλών βουτσίων περι- 

εχόντων θείίκόν οξύ, σίδηρον καί ύδωρ· τά βουτσία ταΰτα ειχον σω
λήνα μετάλλινου φέροντα τδ άέριον είς μεγαλείτερον βουτσίον ήμι- 
πλήρες ύδατος δπως άπογυμνωθή έκ τών ξένων άερίων, τών δια
λυτών έν τω ύδατι- έξερχόμενον έκ τού μεγάλου τούτου βουτσιού 
τό ύδρογόνου άέριον διηυθύνετο διά σωλήνος έλαστικοΰ κόμμεος 
έντδς τής μετάξινης σφαίρας.

Ό Βλαγχάρδος διαβαίνει δι’ άεροστάτου τδν πορθμόν τοΰ 
Καλαί.—Ό Βλαγκάρδος Γάλλος άεροναύτης, άφ’ ού έξετέλεσε 
πολλάς λαμπρά; άεροπορίας, συνέλαβε σκοπόν άπισεύτου τόλμης είς 
έποχήν καθ’ ήν ή άεροστατική έπιστήμη ήτο εϊσέτι πλήρης δισταγ
μών καί άβεβαιοτήτων. Προεκήρυξεν δτι μέ πρώτον οΰριον άνεμον 
έμελλε νά διαβή δι’ άεροστάτου έκ Δούβρης είς Καλαί ύπερ- 
βαίνων τόν πορθμόν, δστις χωρίζει τήν Άγ·ρλιαν απο τής Γαλλίας.

Τήν 7 ’Ιανουάριου 1785 δ Βλαγκάρδος ύψώθη τω δντι μετά 
τίνος 'Ιρλανδού, τοΰ δόκτορος Γεφρισίου, έντδς άεροστάτου δι’ ύ
δρογόνου άφεθέντος έκ τής παραλίας τής Δούβρης. Ένω ήσαν 
ύπεράνω τής θαλάσσης καί σχεδόν είς τό τρίτον τής άεροπορίας 
των, τ’ο άερόστατον ήρχισε νά καταβαίνη· έρριψαν το έρμα των 
καί το άερόστατον άνυψώθη καί διηυθυνθη προς την Γαλλίαν. Ενω 
έβλεπον ήδη τά παράλια τής Γαλλίας, ή σφαίρα ήτις απέοαλλεν 

άέριον ήρχισε πάλιν νά καταβαίνη ταχέως. Ρίπτουσιν εις την 
θάλασσαν τάς ζωοτροφίας των, τας έξαρτήσεις των καί αΰτατων 
τά φορέματα. Άλλά τό άερόστατον έξηκολούθει νά καταβαίνη. 
Τέλος άφ’ οΰ πλέον παρά μίαν φοράν έκινδύνευσαν νά πέσωσιν 
εις τήν θάλασσαν, έφθασαν είς τό παράλιον και απεβησαν εις τάς 
πύλας τής Καλαί, δπου έγεινε λαμπρά ύποδοχή είς τοΰς άερο- 
ναύτας. Ό Βλαγκάρδος έλαβε παρά τοΰ δημάρχου έπιστολάς δι 
ών τω έδίδετο ό τίτλος τοΰ πολίτου τής Καλαί. και το άεροστα- 
τον αΰτοΰ παρακατετέθη πρδς άνάμνησιν τούτου τοΰ συμβάντος 

εις τήν πρώτην έκκλησίαν τής πόλεως.
Θάνατος τοΰ Πιλάτρου δε Ροζιί. — ‘Ο Πιλάτρ δέ Ροζιέ, 

δστις άνέπτυξε προτερήματα μεγάλα καί ζήλον ύπέρ τών προό
δων τής άεροναυτικής, έχάθη ολίγον έπειτα τήν 5 ίουνίου 1785, 

θέλων νά μιμηθή τήν τολμηράν άποπειραν τοΰ Βλαγκαρδου. Είχε 
φαντασθή νά συνδυάση είς μοναδικόν τι σύστημα τά δύο μέσα τά 
όποια έως τότε μετεχειρίσθησαν ήγουν τήν μογγολφιέραν καί τδ 
δι’ ύδρογόνου άερόστατον. Έσκόπευε να διαβή ούτω την Μάγχην 
καί νά φθάση είς τήν Αγγλίαν άναχωρών εκ τής παραλίας τής 
Βουλόνης. Άλλ’ δλίγας στιγμάς μετά τήν άναχώρησιν καί 

προτού μάλιστα φθάση ύπεράνω τοΰ ’Ωκεανού, τα ύφασμα τής 
τοΰ ύδρογόνου σφαίρας έσχίσθη, ένω ό άεροναύτης κατεβίβαζε την 
βαλβίδα, καί τό άερόστατον κενωθέν τοΰ άέρος έπεσεν έπί τής 
μογγολφιέρας καί διά τοϋ βάρους αύτοΰ έρριψε τό σκεύασμα κατά 
γής. ‘Ο Πίλατρ δέ Ροζιέ, δστις άπέθανεν είς τήν περίστασιν ταύ
την, συνωδεύετο ύπό τίνος Φυσικοΰ τής Βουλωνης καλούμενου 
Ρομονοΰ, δστις μετέσχε τής θλιβεράς τύχης έκείνου.

Τά αερόστατα ίν ΐρήσει εις τους πολέμους τής δημοχρα- 
Τί-ας._Αί άεροστατικαί σφαίρα-., κρατούμενοι διά σχοινιών έκτής 
γης είς άρμόδιον ύψος έν τη άτμοσφαίρα, ήδύναντο νά παρέ- 
ξωσι θέσεις κατασκοπεύσεως τών δυνάμεων καί τών κινήσεων τοΰ 
έχθροϋ. Έσκέφθησαν κατά τδ 1794 νά θέσωσι τδ μέσον τοΰτο



278 0 ΜΕΝΤΩΡ. Ό ΜΕΝΤΩΡ. 279

εις χρήσιν τών Γαλλικών στρατευμάτων, και έδημιουργήθησαν 
έπί τούτου λόχοι τινές άεροστατών. Νέος τις φυσικός καλούμε
νος Κουτέλλος έλαβε τήν διοίζησιν τοΰ πρώτου λόχου τών αερό
στατών. Τό άερόστατον του λοχαγού Κουτέλλου προσέφερεν αλη
θείς υπηρεσίας εϊς τήν μάχην της Φλεροΰς. Μετεχειρίσθησαν 
προσέτι άερόστατα εις τινας έκστρατείας. Άλλά τό στρατιωτικόν 
στάδιον τών αεροστάτων δέν διήρκεσεν έπί πολύ. ‘Ο πρώτος ύ
πατος Βονοπάρτης, δστις δεν έδιδε πι'στιν εϊς τήν χρήσιν τών Α
εροστάτων εϊς τά στρατεύματα, διέλυσε τους δύο λόχους τών α
ερόστατών καί έκλεισε τά σχολεία τά συσταθέντα είς τούς κή
πους τοΰ φρουρίου τής Μουδώνος πρός διδασκαλίαν, ύπό τήν δι- 
εύθυνσιν τοΰ Κουτέλλου, τών στρατιωτικών εφαρμογών τών Αε
ροστάτων.

Άεροπορίαι επιχειρισθείσαι δπίρ τών επιστημών.—Μόλις 
κατά τό 1803, εικοσιν έτη μετά τήν άνακάλυψιν τών αεροστά
των, ήρχισαν νά μεταχειρίζωνται τά αερόστατα ώς μέσα έπιστη- 
μονικής παρατηρήσεως. Ή πρώτη άνάβασις ή έπιχειρισθείσαπρός 
επιστημονικόν σκοπόν έξετελέσθη έν Άμβούργη τήν 18 ’Ιουλίου 
1803 ύπό φυσικοΰ τίνος, καλουμένου Ροβερτσώνος, βοηθουμένου 
ύπό τοΰ συμπολίτου του Χοέστου. Φθάσαντες εϊς μέγα ύψος έκα
μαν διαφόρους φυσικάς παρατηρήσεις.

Έν Γαλλία οί Κύριοι Βιότος καί Γεϋ-Αουσάχος έξετέλεσαν 
κατά τδ 1804 ώραιοτάτην άνάβασιν, ήτις έγεινεν αιτία πολλών 
άξιολογωτάτων παρατηρήσεων διά τήν έπιστήμην. Εϊς δευτέραν 
άνάβασιν ό κ. Γεϋ-Αουσάκος άνεχώρησε μόνος καί ύψώθη μέχρι 
70,16 μέτρων ύπέρ τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης. Εϊς τάς ύ- 
ψηλάς ταύτας χώρας τδ βαρόμετρον είχε καταβή έκ τοΰ ύ-1/ους 
τών Ομ. 76, δπερ έσημείονεν έπί τής γής, είς ύψος Ομ, 32. Τδ 
θερμόμετρον, δπερ έδείκνυε 37 βαθμούς έπί τής γής, έσημείωνεν 
έπί τοΰ αεροστάτου φθάσαντος είς τδ ύψος τοΰτο 6 βαθμούς ύπδ 
τδ μηδενικόν. Εις τάς ύψηλάς ταύτας χώρας ή ξηρότης ήτο ά
κρα- περγαμηνή τις έρυτιδοΰτο ώς έμπροσθεν τοΰ πυρός, ή άνα- 
πνοή καί ή κυκλοφορία τοΰ αίματος τοΰ παρατηρητοΰ έπεταχύνετο 
διά τήν μεγάλην Αραιότητα τοΰ Αέρος.

Κατά τδ 1850 οί κύριοι Βαρράλος καί Βίξιος έξετέλεσαν έ- 
πιστημονιζήν Ανάβασιν ήτις έδωκεν ολίγα έπωφελή έξαγόμενα.

Μέχρι τοϋδε έξήγαγον ολίγα; έκ τών ώφελειών, τάς οποίας δύ
νανται νά παρέξωσι τά άερόστατα πρδς τήν έπιστημονικήν σπου
δήν τής Ατμόσφαιρας.

Θεωρία τής άννψώσεως τών αεροστάτων.— “Οταν σώμά τι 
βυθίζεται έντδς τοΰ Αέρος, ύπόκειται είς τήν ένέργειαν δύο Αντι
κειμένων δυνάμεων, τής μέν τής βαρύτητος ήτις τείνει είς τδ νά 
τδ καταδιβάση, τής δέ τής αντώσεω; τοΰ Αέρος κατ’ έναντίαν 
διεύθυνσιν, ήτις τείνει νά τδ άνυψώση- ή άντωσις αύτη έκ τών 
κάτω πρδς τά ά'νω ίσοΰται μέ τδ βάρος αύτδ τοϋ έκτοπιζομένου 
άέρος ύπδ τοΰ σώματος. Έάν λοιπόν τδ έντδς τοΰ Αέρος βεβυθι- 
σμένον σώμα βαρή όλιγώτερον τοΰ έκτοπιζομένου άέρος, ή άντω- 
σις τοϋ άέρος ύπερισχύει τοΰ βάρους τοΰ σώματος καί τδ σώμα 
λαμβάνει κίνησιν άνυψώσεως- ‘Η Αεροστατική μηχανή τών Α
δελφών Μογγολφιέρων έπληροΰτο θερμοΰ άέρος. Άλλ’ έπειδή δ 
θ-ρμος αηρ βαρει ολιγώτερον τοΰ ψυχρού άέρος, διότι δέν εινε 

ειμή ήραιωμένος Αήρ, δστις ύπδ τδν αύτδν όγκον περιέχει δλιγω- 
τέραν ύλην, συνέβαινεν ώστε ό θερμός Αήρ τής σφαίρας ηύξημέ- 
νος κατά τδ βάρος τοΰ σκευάσματος νά βαρύνη όλιγώτερον τοΰ ύπδ 
τδν αύτδν δ'γκον έξωτερικοΰ άέρος- λοιπόν τδ άερόστατον έπρεπε 
νά ύψωθή. Άλλ’ η πυκνότης τού άέρος έλαττοΰται δσον τις ύψη- 
λότερα αναβαίνει- το σκεύασμα λοιπόν πρέπειίνά σταματήση καί νά 
μείνη είς ισορροπίαν, δταν άπαντήση στρώμα άέρος τοιαύτης πυ
κνότητος ώστε ό έκτοπιζόμενος Αήρ νά ίσοΰται μέ τδ βάρος τοΰ 
αεροστάτου.

‘Η δοθεισα έξήγησις τής άνυψώσεως τών Μογγολφιέρων δίδει 
έξ Ανάγκης λόγον τής άνυψώσεως τών Αεροστάτων τών διά τοΰ 
ύδρογόνου Αερίου. Σφαίρα πλήρης ύδρογόνου έκτοπίζει ίσον δγ- 

κον ατμοσφαιρικού άέρος- άλλ’ έπειδή τδ ύδρογόνον είνε είδικώς 
πολύ έλαφροτερον τού άέρος, ώθείται έξ ανάγκης έκ τών κάτω 
πρδς τα άνω με δύναμιν ίσην μέ τήν διαφοράν τού βάρους τοΰ 

αερος προς το τοΰ Αέριου. II σφαίρα λοιπόν πρέπει νά ύψωθή 
εις την Ατμόσφαιραν μέχρις ου απαντήση στρώματα πυκνότητος 
Ακριβώς ίσης μέ τήν ιδίαν αύτής πυκνότητα- καί άφ’ ου φθάση 
έκεί πρέπει νά μείνη είς ισορροπίαν. "Οπως τδ άερόστατον κα
ταβή πάλιν, πρέπει νά άντικατασταθή έξ Ανάγκης μέρος τού Α
ερίου ύδρογόνου τοΰ πληροΰντος τήν σφαίραν ύπό Ατμοσφαιρικού 
Αέρος, καί δέν δύναται νά φθάση έπί τής γης είμή δταν έκφύγη 
τδ ύδρογόνον καί άντικατασταθή ύπδ τοΰ Ατμοσφαιρικού άέρος.

Εκτελεστεαι εργασίαι πρδς αεροστατικήν άνάβασιν. — Είς 
το πλεϊστον τών Αεροστατικών Αναβάσεων τών έκτελουμένων έν 
τάίς μεγαλαις πολεσιν ευχαριστούνται να πληρώσι τήν σφαίραν 
με Αέριον φωτισμού ήγουν δισανθρακούχου ύδρογόνου προερχόμε
νου έκ τής άποσυνθέσεως το» γαιάνθρακος, δστις εινε σχεδόν δίς 
ειδικώς έλαφρότερος τοΰ άέρος. Αρκεί νά τεθή έντδς τοΰ στο
μίου τής σφαίρας Αγωγός σωλήν δεχόμενος έκ τοΰ έργοστασίοο 
τδ πρδς φωτισμόν Αέριον. Άλλ’ ή μικρά διαφορά ή ΰπάρχουσα 
μεταξύ τής πυκνότητος τοΰ αερος καί τής τοΰ πρδς φωτισμόν Α

έριου αναγκάζει είς τήν χρήσιν σφαιρών μεγάλου όγκου, προ- 
κειμενου λόγου περί υψώσεως άνθρώπων ή ολίγον βαοέων Αν
τικειμένων.

Αι διαστάσεις τών σφαιρών δύνανται ν’ άναχθώσι μεγάλως, έάν 
πληροΰνται μέ καθαρόν υδρογονον, τοΰ όποιου ή πυκνότης είνε 
δεκάκις και τετράκις κατώτερα τής τού Ατμοσφαιρικού άέρος (1).

Πραπαρασκευάζεται εύκολώτατατα το καθαρόν ύδρογόνον Αέ
ριον, Αντενεργούντο» έπί τμημάτων σιδήρου ή ζίγκου τού ύδα
τος και τού θειικού οξέος. Τίθενται αί ούσίαι αύται έντδς βουτσίων 
συγκοινωνουντων οι Αγωγών σωλήνων μέ κεντρικόν βουσίον ά- 
πύθμενον και βυθισμένον έντδς σκάφης ύδατος. Ένω τδ ύδρογό
νον παράγεται διά τής άντενεργείας τοΰ ύδατος καί τού θείίκοΰ 
οξέος έπί τού ζίγκου ή τοΰ σιδήρου, σχηματίζεται ένταύτώ καί 
Αέριον θειώδες οξύ- τδ μή Αναπνευστικόν τοΰτο καί ερεθιστικόν Α
έριον προέρχεται έκ τής καύσεως τοΰ θείου καί τοΰ άέρος καί

(1) Τής πυκνότητος τοΰ άέρος λαμβανομένης ώς μονάδος, ή 
πυκνότης ή ή ειδική βαρύτης τοΰ ύδρογόνου άερ ίου καθαρού είνε 
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^αράγεται πρδς τούτοις, όταν καίηται θειαφοκήριον. Τδ ύδρογόνον 
Αέριον ούτω μεμολυσμένον ύπδ θειώδους οξέος άπελευθεροΰται τοΰ 
βλαβερού τούτου γινομένου, διαβάΐνον τήν πλήρη ύδατος σκάφην, 
τουτέστι τδ κεντρικόν βουτσίον, καί πλυνόμενον έκεί έντελώς- τδ 
θειώδες έξύ μένει διαλελυμένον είς τδ ύδωρ- τδ Αέριον ούτω 
καθαρισμένου φθάνει είς τό άερόστατον διά μακροΰ πάνινου σω- 
λήνος, στερεωμένου έκ τού ένδς άκρου εις τδ κεντρικόν βουτσίον 

καί έκ τού ετέρου είς τδ στόμιον τού Αεροστάτου.
Δέν πληρούται ποτέ .τδ άερόστατον ειμή κατά τδ ήμισυ- ή τά 

τρία τέταρτα τής χωρητικότητες αύτοΰ. Τω οντι καθόσον υψοΰ- 
ται τδ άερόστατον εισδύει είς στρώματα άέρος έπι μάλλον Αραι
ότερα, τά οποία τδ θλίβουσι βαθμηδόν όλιγώτερον έπομενως τδ 
εσωτερικόν Αέριον, έκτεινόμενον άναλόγως πρός τήν έλάττωσιν 
τής θλίψεως, Θέλει έξογκώσει προοδευτικώς τήν σφαίραν ούτως, 
ώστε έάν αύτη ήτο καθ’ ολοκληρίαν πεπληρωμενη κατα τήν 
στιγμήν τής άναχωρήσεως, ή έκτασις τοΰ Αερίου δεν ήθελε λει- 

ψει τοΰ νά διαρρήξη τδ περιτύλιγμα.
Είνε σχεδόν Ανωφελές νά άναδείξωμεν τήν άπειρον ύπεροχήν 

τών έξ ύδρογόνου Αέριου Αεροστάτων επι τών δια πυρος*  εις τα 
τελευταία ταΰτα, ή μεγάλη ποσοτης τοΰ καυσίμου την οποίαν 
έπρεπε νά μεταφέρη τις, ή Ασθενής διαφορά ή ύπάρχουσα μεταξύ 
τή; πυκνότητος τοΰ θερμοΰ άέρος πρός τήν τού ψυχρού, ή Ανάγκη 
τού νά τρέφηται, νά έπαγρυπνήται άκαταπαύστως τδ πυρ έντδς 
τού προκειμένου καλάθου είς τό κατώτερον μέρος τοΰ Αεροστά
του ήσαν προσκόμματα καί κίνδυνοι Ανυπέρβλητοι. Ο'ύτω δεν με
ταχειρίζονται ποτέ τόν θερμόν Αέρα είμή πρός άνύψωσιν άερο- 
τάτων προωρισμένων ν’ άπολεσθώσιν, ήγουν μογγολφιέρων. Πρδς 
άνύψωσιν Αεροστάτων περιεχόντων άεροναύτας δέν πρέπει ποτέ 
νά γίνεται χρήσι; ειμη του αέριου τοΰ φωτισμού ή τοΰ καθαρού 

ύδρογόνου άέρος.
Τό πλοιάριον, ή δικλίς, τδ έρμα.— Το πλοιαρίου, εντός του 

όποιου τίθεται ό Αεροναύτης, κρέμαται κάτωθεν τής σφαίρας καί 
κρατείται διά σχοινιού περικαλυπτοντος όλην τήν σφαίραν. Η δι- 
κλίς, ή έπινοηθεϊσα ύπδ τοΰ φυσικού Κάρολου, προσαρμόζεται εις 
το άνώτερον μέρος τής σφαίρας, καί δ Αεροναύτης δύναται νά 
τήν διαχειρίζηται κατά βούλησιν διά μακροΰ σχοινιού “Οταν ά- 
νοίγη τήν δικλίδα, μέρος τού Αερίου έκφεύγει, καί, έπειδή τδ 
Αέριον τούτο Αντικαθίσταται ύπό ίσου όγκου άέρος, τό βάρος τοΰ 
σκευάσματος αύξάνει καί τδ άερόστατον δύναται ούτω να καταοή 

; βραδέως καί βαθμηδόν. Άλλ' έάν τό άερόστατον καταβαίνον δι- 

ευθύνηται πρδς οικοδόμημά τι, εις δάσος, εις ποταμόν, και υ- 
πάρχη κίνδυνός τις δια τον αεροναύτην και δια την διατηρησιν 
τού σκευάσματος του, πως να αποφυγή τον κίνδυνον ι Το μέσον 
είνε άπλούστατον καί έδείχθη πρδς τούτοις ύπδ τοΰ Καρόλου. 
Άναχωρών δ Αεροναύτης φροντίζει νά θέση έντδς τής λέμβου 

I σάκκους πλήρεις άμμου- είς τήν περί ής δ λόγος περίστασιν έκ- 

κενόνει ένα τών σάκκων, καί τό άερόστατον έλαφρυνόμενον άνυ- 
ψοΰται καί δύναται νά φέρη τόν Αεροναύτην είς εύνοϊκώτερον μέ
ρος πρδς άπόβασιν. ’Εννοείται προσέτι δτι διά τοΰ αύτοΰ μέσου 
εινε δυνατόν νά μετριασθή ή βραδυνθή ή κατάτττωσίς τοΰ Αερο

στάτου.

Τδ άλεξίπτωτον.— Καλείται Αλεξίπτωτου σκεύασμα έπιυοη- 
θέυ πρδς περισσοτέραυ έξασφάλισιυ τής Αεροστατικής καταβάσεως. 
Έάυ δι’ οίαυδήποτε αίτίαυ τδ Αερόστατου δέυ παρέχη πλέον τάς 
συνθήκας τής άπαιτουμένης Ασφαλείας, ό Αεροναύτης, τιθέμενος είς 
τδ πλοιάριον τοΰ Αλεξιπτώτου, δύναται ν’ άφεθή είς τδν Αέρα καί 
νά φθάση έπί τής γής άκινδύνως. Σημειοΰμεν δμως δτι τδ σκεύα
σμα τοΰτο δέν έχρησίμευσεν έως τώρα ώς μέσον σωτηρίας είς 
Αεροπορίαν δέν έχρησίμευσεν είμή εις τούς έξ έπαγγέλματος ά
εροναύτας πρδς εκπληξιν τοΰ κοινού διά τοΰ καταπληκτικού θεά
ματος ανθρώπου ριπτομένου θαρραλέως είς τδ διάστημα έκ τών 
ύψηλοτέρων μερών της Ατμόσφαιρας.

Τδ άλεξίπτωτον είνε είδος μεγάλου σκιαδιού πέντε μέτρων ά- 
κτίνος έσχηματισμένου έκ τριάκοντα εξ Ατράκτων ταφετα έρρα— 
μένων έμοΰ καί συνηνωμένων κατά τήν κορυφήν είς ξύλινον κύκλον. 
Τέσσαρα σχοινία Αναχωροΰντα έκ τοΰ κύκλου τούτου κρατοΰσι τδ 
πλοιάριον τδ προσδιωρισμένον νά παραλάβη τδν Αεροναύτην. Είς 
τήν κορυφήν τοΰ σκευάσματος σχηματίζεται δτιή έπιτρέπουσα τήν 
έξοδον είς τδν πεπιεσμένον Αέρα.

Τδ άλεξίπτωτον μετριάζει τήν ταχύτητα τής καταβα'σεως διά 
της εκτεταμένης έπιφανείας τήν δποίαν παρουσιάζει είς τήν Αν

τίστασιν τοΰ άέρος.
Τδ έν χρήσει σήμερον άλεξίππωτον είνε τδ αύτδ σκεύασμα, τδ 

οποίον ό ’Ιάκωβος Γαρνερΐνος, Γάλλος Αεροναύτης, έτόλμησε νά 
μεταχειρισθή πρώτος. Τή 22 ’Οκτωβρίου 1797 ένώπιον πλήθους 
έκπεπληγμένου είς τδ θάρρος αύτοΰ, ό ’Ιάκωβος Γαρνερΐνος έρ
ρίφθη, προστατευόμενος ύπδ τοΰ Αλεξιπτώτου, έξ ύψους χιλίων 
μέτρων. Τδ θέαμα τοΰτο έπεδαψιλεύθη άκολούθως είς τά άπλη
στα δμματα τών θεατών ύπδ τής Ανεψιάς αύτου Έλίζας. Γαρνε- 
ρίνου, ύπδ τής κυρίας Βλανκάρδου, καί έπί τών ήμερών μας ύπδ 
τού Γοδάρδου καί Ποατβίνου.

ζ/ιεύθννσις τών αεροστάτων.— Ζητείται συχνότατα άν είνε 
δυνατόν νά διευθυνθώσι κατά θέλησιν τά επιπλέοντα είς τόν Αέρα 
άερόστατα. Αί βαθεΐαι σπουδαί, τάς οποίας έπί τών ήμερών μας 
έκαμαν οί Φυσικοί καί οί Γεωμέτραι, Απέδειξαν δτι είνε σχεδόν 
άδύνατον νά έπιτύχωμεν τήν διεύθυνσιν τών Αεροστάτων, έπειδή 
δέν έχομεν σήμερον ούδέν σκεύασμα ικανόν νά πολεμήση τήν με- 
γίστην δύναμιν τών Ανέμων καί τών ρευμάτων τής Ατμόσφαιρας, 
καί ένταυτω ίκανώς έλαφρδν ώστε νά άνυψωθή εϊς τά ύψη τών 
Αέρων μετά τοΰ Αεροστάτου. (ΈκτώνΈπιστ. Ανακαλύψεων).

ΟΛΙΓΑ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ.

Κατά τδ 1812 Ναπλέων ό Α'., πριν ή άναχωρήση είς τήν 
κατά τής Ρωσσίας έκστρατείαν αύτοΰ, προσκαλέσας τδν τότε ύ- 
πουργόν τών έξωτερικών, τούς άξιομνημονεύτους τούτους άπηύ- 
θυνε πρδς αύτδν λόγους. «‘Οπόταν, κύριε ύπουργέ, μακράν θά 
εύρίσκωμαι τοΰ γαλλικού έοάφους, μη λησμονήσητε οτι δφείλετε 
νά φροντίζητε πρό πάντων περί της κοινής ησυχίας, ήτις δέν έ- 
πιτυγχάνεται είμή διά της Αφθονίας τών γεωργικών ήμών προϊ
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όντων.» Ανεκτίμητος τη άλήθεια ή παρά τοΰ διασήμου τούτου 
άνδρ'ος δοθεϊσα παραγγελία, καθ’ δσον εμπερικλείει την ευτυχία·? 
ολοκλήρου έθνους. Απερχόμενος τοΰ κράτους αύτοΰ, ώς μόνην καί 
άληθή πηγήν παντ'ος πλούτου καί άγαθοΰ, ώς ελατήριο·? της κοι
νής ήσυχίας τήν γεωργίαν έθεώρησε καί εις αυτήν μόνην έπέ- 
στησε τήν προσοχήν αύτοΰ. "Ισως είς τον έπιπολαίως τήν κοινω
νίαν έξετάζοντα μικρού λόγου αξία ή τοιαύτη φαίνεται παραγ
γελία, άλλ’ είς τδν μετ’ επιστασίας τήν ιστορίαν τών έθνών με- 
λετήσαντα καθαρωτάτη καί πλήρης μεγάλων συνεπειών άναδει- 
κνύεται ή έκ τής έφαρμογής τών λόγων τούτων προκύπτουσα ώ- 
φέλεια. Τίς ποτέ δύναται νά άρνηθή δτι τήν ανθήραν κατάστα- 
σιν τής γεωργίας δέν παρηκολούθησαν ισχύς καί πλούτη; Είς 
ποιόν ποτέ κράτος άκμαίον έν τή γεωργία εϊδομεν τήν βιομηχα
νίαν έκλείπουσαν; τ'ο έμπόριον μαραινόμενου, τήν πενίαν έξα- 
πλουμένην καί τήν λύπην είς τάς ψυχάς έμφωλεύουσαν; Άπδ 
τάς άρχάς τής άνθρωπότητος μέχρι τής ένεςώσης έποχής ή γε
ωργία έφείλκυσε τήν προσοχήν τών νοημονεστέρων άνδρών, τών 
όποιων πλεϊστα δσα πρδς μαρτυρίαν διεσώθησαν άποφθέγματα· δ 
Σολομών λέγει «Έπιμελοΰ τών έν τω πεδίω χλωρών και κε- 
ρεΐς πόαν καί σύναγε χόρτον δρεινόν, ΐνα έχης πρόβατα εις Ιμα
τισμόν τίμα πεδίου, ϊναώσιν άρνες,» (Κεφ. κζ'. 23, 24). Ό Βιρ- 
γίλιος μακαρίζω·? τούς κατοίκους τών άγρών ούχί μόνον εύτυ- 
χέΐς καί εύδαίμονας θεωρεί αύτούς άλλά καί ζωήν άναπαυτικωτέ- 
ραν παντ'ος άλλου διάγοντας.'Ο Κικέρων λέγει «Ή γεωργία δι
δάσκει τήν οικονομίαν, τήν έργασίαν, τήν δικαιοσύνην.» Ό ιδρυ
τής τής άγρονομικής έπιστήμης Sully « τδ πάν άκμάζει, λέγει, 
είς κράτος ένθα άκμάζει ή γεωργία.» Πάντες τέλος οί κατά δι
αφόρους έποχάς έξοχοι νόες πολλά σοφά περί γεωργίας συνέγρα
ψαν παραγγέλματα, άτινα παραλείπω, έκ προοιμίου γινώσκων δτι 
ό άναγνώστης ούδεμίαν έχει βεβαίως αμφιβολίαν περί τής έπιση- 
μότητος τής έπιστήμης ταύτης, τής οποίας ή αρχή ταύτίζεται 
μετά τής τοΰ άνθρώπου δημιουργίας, ώς έξ αύτών τών λόγων τής 
ίεράς Γραφής καταφαίνεται « Καί έθετο Κύριος ό Θεός τ'ον άν
θρωπον δν έπλασεν έν τω παραδείσω τής τρυφής έργάζεσθαι αύ
τδν καί φυλάσσει·?.» (Γεν. Κεφ. Β’. 15).

Άναλόγως τής άρχαιότητος αύτής ή έπιστήμη αΰτη έπρεπε 
νά εύρίσκηται, ούτως είπεϊν, είς τ'ον κολοφώνα της καί τ'ο κλει
στόν νά άπαρτίζη μέρος τών ανθρωπίνων γνώσεων άλλ’ άρά γε 
έχει ούτως; Ή σημερινή αύτής κατάστασις άρκεΐ ΐνα απόδειξη 
ήμΐν δτι ούχί μόνον εις τά άμαθή ή ήμιφώτιστα κράτη παρημε- 
λήθη όλοτελώς άλλά και είς αύτά άκόμη τά πεφωτισμένα πρδ 
μικρού ήρχισε νά άναπτύσσηται καί ώς ούσιώδης νά θεωρήται έ
πιστήμη· τδν δέ λόγον, δι’ δ? ή γεωργία δέν έποιήσατο τάς δε- 
σύσας προόδους, είς αύτήν τήν κοινωνικήν παντός έθνους εύρίσκο- 
μεν κατάστασιν οί πόλεμοι, αί έσωτερικαί διχόνοιαι, ή τρυφη- 
λότηο, ή ένδεια καί πρδ πάντων ή άμάθεια άνυπέρβλητα καθί
στανται διά τούς γεωκτήμονας προσκόμματα, οιτινες άποθαρροΰν- 
τες είτε εκποιούνται τά κτήματα αύτών, εϊτε ούδεμίαν περί αύ
τών λαμβάνουσι φροντίδα. Άλλ’ ή τοιαύτη τών πραγμάτων κα- 
τάστασις δέν ήδύνατο βεβαίως νά διαρκέση έπ’ άπειρον καί, ώς 
είς πάσαν έπιστήμην ούτω και έν τή γεωργία, άνεφάνησαν άνδρες 

μ,εγαλεπήβολοι, οιτινες ώθησαν αύτήν έπί τά πρόσω είτε διά τοΰ 
παραδείγματος εϊτε διά τών συγγραμμάτων αύτών, έσύστησαν γε
ωργικός τραπέζας, άγρονομικάς σχολάς, εκθέσεις γεωργικός καί 
αθλα διάτούςείς αύτάς άριστεύοντας,εταιρίας γεωργοφίλους πρδς 
έπιχείρησιν μεγάλων έργων καί πρδς έμψύχωσιν και δδηγίαν τών 
βοήθειας δεομένων άγροτών. Ό ΠΓ. αιών ό καί αιών τών συγγρα
φέων τής γεωργικής οικονομίας καλούμενος νέαν ήνέωξε τη γε
ωργική όδόν κατά δέ τά τελευταία αύτού βλέπομεν πρδ πάντων 
έν τή έσπερία Ευρώπη άνδρας έπί σοφία, διαπρέποντας σπουδαίως 
έπί τής έπιστήμης ταύτης άσχολουμένους· φυσιολόγοι, χημικοί, 
ζωολόγοι, οικονομολόγοι, νομοθέται καί παντός κλάδου πεπαι
δευμένοι συντρέχουσι καί συνεργάζονται υπέρ τής προόδου καί 
άναπτύξεώς της, θεωρούντες αύτήν ούχί ώς βάναυσο·? καί χυδαϊόν 
τι έργο·? άλλ’ ώς έπιστήμην ποικίλων χρήζουσαν γνώσεων κατά 
τοσοΰτον δέ ταύτην έσεβάσθησαν, ώστε συμπάρεδρον κατέστησαν 
αύτήν έν τοϊς πανεπιστημίοις και έν ταϊς άκαδημίαις μετά τών 
άλλων έπιστημών. Έκτοτε ήρξαντο τά μεγάλα τής γεωργίας νά 
άναφαίνωνται κατορθώματα, άποξηράνσεις λιμνών καί ελωδών 
τόπων έπιζημίων εις τε τήν ύγείαν καί τ'ον κοινόν πλούτον, κα- 
τασκευαί όδών, έκτεταμέναι φυτεϊαι, κατασκευαΐ τεχνητών λει
μώνων, μηχανουργείων, μηχανών, ισοπεδώσεις όρέων, ών απο
τέλεσμα υπήρξε·? ή βελτίωσις καί αύξησις τών έπιτοπίων προϊόν
των και τοΰ δημοσίου πλούτου. "Εκτοτε ήρξαντο τά έθνη νά ά- 
μιλλώνται πρδς άλληλα ποιον νά άναδειχθή άνώτερον και έντε- 
λέστερον είς γεωργικόν τι άντικείμενον. Ούτω π. χ. ή Αγγλία 
καυχάται οτι ύπερέβη πάντα άλλον τόπον είς τήν κτηνοτροφίαν 
καί τήν κατασκευήν τών γεωργικών μηχανών, ή Γαλλία είς τήν 
οινοποιίαν, ή 'Ολλανδία είς τήν τυροποιίαν καί καθ’ έξής. Διά 
τοΰ ζήλου δέ τούτου και πρδ πάντων διά τής κοινής συνδρομής 
«τά πρότερον φωλεαί θηρίων καί κλεπτών, ληστών καί φονέων 
ύπάρχοντα δάση κατεστάθησαν πηγαί σημαντικού πλούτου, ψυχή 
τοΰ εμπορίου καί τών τεχνών τά πρώην άσκεπή και ανωφελή όρη 
καί βουνά διασχίζονται διά τοΰ άροτρου καί παριστώσι χαρίεντας 
λόφους καί εύφορους άγροτικάς κατακτήσεις.» Άλλά διατί και 
παρ’ ήμΐν ή γεωργία δέν προώδευσεν, ένώ πολλάς είς τήν χώραν 
ήμών ή φύσις έπεδαψίλευσεν άρετάς; Διατί ή τοσοΰτον διά τήν 
ευκαρπίαν τών γαιών αύτής φημιζομένη οθωμανική αυτοκρατορία 
δέν μιμείται καί ώς πρδς τήν γεωργίαν τά σωτήρια τής πεφωτι
σμένης Ευρώπης παραδείγματα: "Εχομεν σχολάς ιατρικής, ναυ
τικής, ούδέν όμως παραδειγματικόν άγροκήπιον ένθα νά σπουδά- 
ζωσι νέοι δυνάμενοι να έφαρμόσωσι τούς κανόνας τής έλλογου 
πρακτικής και θεωρητικής γεωργίας καί συντελέσωσι πρδς έξά- 
πλωσιν και πρόοδον αύτής. Καταγινόμεθα νά καλλωπίσομε? τάς 
συνοικίας ήμών καί νέα νά έπινοήσωμεν διασκεδάσεως μέσα, ο
λίγον όμως φροντίζομε·? άν απέραντοι πεδιάδες κεινται άκαλλιέρ- 
γητοι, άν οί λόφοι καί τά βουνά εΐνε κατάγυμνα, άν τά έλη ε
παυξάνουν και ά·? τά πάντα εΐνε έγκαταλελειμμένα είς τήν φύσιν 
άνευ γεωργικής περιθάλψεως. 'Οποίος τωόντι άπόλλυται πλούτος 
πρδς ζημίαν τής χώρας! Πολλαπλασιάζομε? τούς σιδηροδρόμους 
και διευκολύνομε? τά τής συγκοινωνίας μέσα· δέν έπρεπε·? άράγε 
νά διοάξωμεν καί είς τούς χωρικούς ήμών τδν τρόπον δι’ ού δύ- 

νανται νά αύξήσωσι τά προϊόντα αύτών καί έπωφεληθώσιν έκ τών 
τοιούτων μεταρρυθμίσεων ; Έκ τής άλλοδαπής ποριζόμεθα τά 
πλεϊστα τών χρησίμων τω κοινωνικό βίω πραγμάτων, διατί αρά 
γε δέν ποριζόμεθα ταΰτα έκ τής ιδίας ήμών γής; Μήπως στε- 
ρούμεθα μέσων ή μήπως δέν εΐμεθα ικανοί νά έννοήσωμεν τούς 
κανόνας τής έπιστήμης έφαρμόζοντες αύτούς κατά τδ ένδν είς τδ 
ήμέτερον κλήμα καί είς τήν ήμετέραν κατάστασιν καί άνάγκη·?; ·

Παρήλθεν ό καιρός καθ’ δν ή γεωργία είς τάς όλίγας περί 
οποράς καί συγκομιδής περιεστρέφετο γνώσεις. 'Ο πληθυσμός όση- 
μέραι αύξάνει· αί άνάγκαι ήμών πλεονάζουσι· δέον λοιπόν καί νέ
ους νά έπινοήσωμεν τρόπους καλλιέργειας. Έάν παλαιών τινων 
συγγραφέων διερευνήσωμεν συγγράμματα, έμβριθώς καί σπουδαίως 
βλέπομεν αύτούς περί γεωργίας πραγματευομένους καί όδόν ούχί 
εΰκαταφρόνητον τοϊς γεωργοϊς διαχαράττοντας· πολλώ μάλλον 
τοιαύτη φροντίς έπρεπε νά καταβάλληται καί τοιαύται σκέψεις νά 
γίνωνται κατά τούς ένεστώτας χρόνους, καθ’ ο'ύς ή γή ώς έργο— 
στάσιόν τι θεωρείται, έξ ού χρεωστεϊ ό κατά καιρούς έπιστάτης 
νά άπολαύση δσον ένεστι μεγαλειτέρας προσόδους. Τά κεφάλαια 
καθίστανται σπανιώτερα παρά τώ γεωργικό κόσμω, οί έργάται 
ούχί μόνον είσίν άπαιτητικώτεροι άλλά καί ολίγοι τδν άριθμόν, αί 
γαϊαι ύπερτιμώνται· περιστάσεις αΐτινες άναγκάζουσι τούς γεωρ
γούς νά καταγίνωνται ούχί ώς τδ πάλαι είς τήν παραγωγήν μό
νον τών καρπών άλλ’ είς τήν έπαύξησιν καί βελτίωσιν αύτών 
άφ’ ένδς καί άφ’ έτέρου είς τήν έλάττωσιν τών πρός καλλιέρ
γειαν αύτών άπαιτουμένων έξόδων. 'Ο είς τοιοΰτον δμως άπο- 
βλέπων σκοπόν δέον νά καθοδηγήται ύπδ τών κανόνων τής έπι- 

I στήμης, δι’ ών καί μόνων δύναται νά έμπιστευθή είς γεωργικάς 
έπιχειρήσεις τά κεφάλαια αύτοΰ· άλλως άντί κέρδους δύναται νά 
περιπέση εις ζημίας, ’ίσως δέ καί είς έντελή καταστροφήν. Τοΰτο 
συμβαίνει θάττον ή βράδιον είς όλους τούς άμαθεϊς γεωργούς ή 

■ μάλλον είς τούς τήν έπιστήμην μυκτηρίζοντας γεωκτήμονας. 
II Άρκεϊ δέ πλησιόχωρά τινα τής Κωνσταντινουπόλεως νά περι- 

έλθωμεν μέρη διά νά πεισθώμεν περί τής οίκτράς τών γεωργών 
ήμών θέσεως· ούτοι μεταχειρίζονται είς τάς έργασίας αύτών έρ- 

I γαλεϊα προκατακλυσμιαία, άδίκως Ουσιάζοντες τδν καιρόν καί τάς 

τώ·? ζώων δυνάμεις, καί ούδεμίαν καταβάλλουσι πρδς καλλιτέρευ- 
σιν αΰτών φροντίδα- τά ποίμνια δλως άπεριποίητα καί αύτής τής 
τροφής στερούνται πολλάκις, Θύματα γινόμενα τών άσθενειών 
καί τών διαφόρων κακουχιών αί γάϊαι ούδέποτε κοπρίζονται, 

I διότι κατά τήν ιδέαν τών χωρικών έπιζήμιος θεωρείται ή τοιαύτη 
I συνήθεια, ώς μή συνάδουσα πρδς τά άρχαϊα και τετριμμένα αύτών 

έθιμα. Ένϊ λόγω βρίθει παραλογιών ή παρ’ ήμΐν καλλιέργεια καί 
ούδέν αξιομίμητου εύρίσκομεν έν αΰτη παράδειγμα. «'Ητής Τουρ- 

■[ κίας γεωργική, λέγει διάσημος τις άγρονόμος, εΰρηται έν παχυ- 
τάτη άδρανεία καί περιωρισμένη είς τά φυσικά καί ολιγάριθμα 
Προϊόντα αύτής ».

Καιρός λοιπόν δπως φροντίσωμεν περί τής έξαναστάσεώς της· 
καιρός δπως σκεφθώμεν περί τών μέσω·?, τά όποϊαδύνανται νά τήν 
ζωογονήσωσι καί τήν καταστήσωσιν άκμαίαν καί έπίζηλον και

ρό? τέλος νά ένασχοληθώμεν σπουδαίως περί αύτής, διότι έκτδς 
ιών ύλικών καί πλεϊσται ήθικαι θά προκύψωσι βελτιώσεις. « Δέν 

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμος Γ'. Τεύχος ΑΓ.) 

έξέρχεται ιαόνον σϊτος έκ τής καλλιεργουμένης γής άλλ’ ολόκλη
ρος πολιτισμός,» λέγει δ διάσημος Λαμαρτϊνος.

Τά μεγάλα δμως κατορθώματα δέν εΐνε έργο·? ένδς μόνου ά- 
τόμου· ή συνένωσις κατορθοί τά πάντα· δι’ αύτής δύναται καί ή 
γεωργική νά βελτιωθή καί νά προοδεύση. 'Ο συνεταιρισμός έπι- 
φέρει άποτελέσματα, τά όποϊα καί δ μεγαλείτερος πολλάκις κτη
ματίας άδυνατεϊ νά έπιτύχη. Ή σύστασις λοιπόν γεωργικών τρα
πεζών χορηγουσών είς τούς άπόρους γεωργούς τάς άναγκαίας 
χρηματικός βοήθειας, δ σχηματισμός έταιριών πρδς κατασκευήν 
οδών καί διόδων, άποξήρανσιν έλωδών τόπων καί έπιχείρησιν πολυ- 
δαπάνων γεωργικών βελτιώσεων, ή σύστασις γεωργικών συναγω
νισμών καί έκθέσεων, ή σύνθεσις γεωργικών συγγραμμάτων, δύ- 
νανται νά συντελέσωσι·? είς τήν έξάπλωσιν καί άναμόρφωσιν τής 
γεωργίας. Μή λησμονήσωμεν δμως δτι ή σύστασις παραδειγμα
τικών άγροκηπίων εΐνε ώσαύτως συντελεστικωτάπη καθ’ δσον τδ 
καλόν παράδειγμα ευρίσκει πανταχοΰ μιμητός καί πρδ πάντων 
μεταξύ τών χωρικών, οιτινες δέν πείθονται άν μή δφθαλμοφα- 
νώς ϊδωσι τά σωτήρια τής έπιστήμης παραδείγματα.

Ταΰτα συντόμως έξεθέσαμεν δπως άποδείξωμεν κατά τδ έφι- 
κτδν ήμΐν δτι καθήκον ένδς έκάστου εΐνε ή περί τής γεωργίας- 
μέριμνα, έξ ής καί μόνης έξαρτάται δτε ατομικός καί έθνικδς 
τής χώρας πλούτος. Α. Μ Α Κ Α Σ

άρχάϊος τελειοδίδακτος μαθητής τής γεωργικής 
σχολής τοΰ Grignon.

(Έκ τοΰ Νεολόγου.)

ΠΕΡΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ.

Κύριο'. Σνντάχται τον αΜίντορΟί.»
Άνα-γνούς τά έν σελ. 258—260, ενδίδω εις τήν προτροπήν 

καί έξαιτούμενος τήν ύπομονήν τών όσοι άπαρέσκονται περί τήν 
τοιαύτην ύλην, σάς παρακαλώ νά δημοσιεύσητε τά επόμενα, διότι 
τδ πλήρωμα τοΰ χρόνου ήλθεν, αφού μεταξύ πλείστων τοσούτων 
καί αΰτδς ό πολύς Γλάδστων περί οΰδενδς άλλου σκέπτεται, 
περί οΰδενδς άΰνλου όμιλεϊ είμή περί τοΰ δτι ή Θρησκεία εΐνε ή μόνη 
βάσις τής άνωτέρας έκπαιδεύσεως. Οί πάντες βεβαίως άνέγνωσα ν 
τ'ο τήν πρώτη·? κατέχον θέσιν έν τω τελευταίω τίτλω τοΰ 568 άρ. 
τής Κλειοΰς έφεξής τηλεγράφημα:

^ίονδινον 4]16 Μαιου.— Έν τω χθές είς Kings College συγ- 
κροτηθέντι συνεδρίω, ό Γλάδστων έξεφώνησε λόγον περί τής θρη
σκείας, άς βάσεως τής άνωτέρας έκπαιδεύσεως· έξήρε τούς 
κινδύνους τών σκεπτικών έπιστημών κτλ.»

Μόνοι οί ώς τά ψυχρά αγάλματα πρδς τήν αλήθειαν διδά
σκαλοι τοΰ έθνους ήμών άγνοοΰσιν δτι δι’ ένδς έπί τών έκκλη- 
σιαστικών ήμών βιβλίων έταστικοΰ βλέμματος ή φρικώδης καί 
άτιμος κατανόθευσις αύτών ανακαλύπτεται. "Ιδετε τ'ον άρχαϊον 
ιστορικόν Ευσέβιον πρ'οςέαυτδν άντιφάσκοντα, καί τοσούτους άλ
λους· ϊδετε τήν 29 ’Ιουνίου έν τοϊς μηναίοις, δπουό Πέτρος ώς 
πρώτος έπίσκοπος Ρώμης άναφέρεται· ϊδετε δλας τάς έπιτομάς 

36. 
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τής έκκλησ. ιστορίας καί θέλετε άναγνώσειν έν αύταϊς Πέτρος 
πρώτος έηίσκοπος Ρώμης μ. X. 45. Περί τούτων, γινώσκου- 

τες τ'ον σκοπόν ύφ’ ού μετ’ απαραδειγμάτιστου ζήλου ο τε ’Ισίδω

ρος καί οί προγενέστεροι καί οί μεταγενέστεροι αυτου μέχρι πρδ 

τεσσαρακονταετίας είργάσθησαν, ουδόλως έκπληττόμεθα, καθότι 
ώς έστερημένου τότε του έθνους ήμών τυπογραφιών, πάντα τά 

έν.κλ. βιβλ. έν αυτή τή έχθρική καρδία τής ορθοδόξου έκκλη

σίας, έν Βενετία, έξετυπούντο.

Άλλ’ οτε πρδ πολλού ήδη τδ φώς τού:ο τής τυπογραφίας, τδ 

κοινόν τούτο τής άνθρωπότητος φωτιστικόν αγαθόν, δι’ ού άπαν τδ 

γένος ήμών διαφωτίζεται, υπάρχει εις χεϊρας ήμών, εΐνε δίκαιον 

κρατούν.ες αυτό νατό μεταχειριζώμεθα άντί φωτισμού εις μυριο- 

τρόπους πυρκαϊάς έναντίον ήμών αύτών ;
Ιδού, πάν οτι οί ξένοι έν Ευρώπη συνεδριάζοντας σήμερον ώς 

ψεύδος άποδεικνύουσι καί άποπτύουσι, τούτο πατέρες τινές τής 

’Εκκλησίας φεύ! έκ νέου εις βίβλους έκτυπούσι πρδς δίδαξιν τών 

τέκνων ήμών. Άνάγνωτε έν τώ μόνω εις τήν ήμετέραν γλώσσαν 

έγκυκλοπαιδειακω λεξικώ την λέξιν Πάππας, άΊί,χ/ωτζ καί τδν 

χρονολογικόν πίνακα τών παππών τής Ρώμης έν τή έν Σμύρνη 

έκδεδομένη έκκλ. Ιστορία· σημειώσατε δέ οτι τά βιβλία ταύτα 

έξεδόθησαν άπδ κληρικούς τής ήμετέρας έκκλησίας. Άλλά πρ'ος 
θεού, πρδς τί αί σύνοδοι τού έθνους ήμών; πρδς τί αί θεολογικαί 

σχολαί, βί καθηγηταί, οί θεολόγοι και πάντες οί διδάσκαλοι 

ύφίστανται; Διατί νά καθεύδωσι πάντες; πρδς τί μόνον εις λόγους 
περιορίζονται, λέγοντες: Κύριε. Κύριε έπίβλεψον κτλ., διά δέ 

τών έργων αύτών τρανώς άποδεικνύουσιν δτι όχι μόνον άγρ'ον ή- 

γόρασαν, άλλ' έντρυφώντες έν στωϊκή άπαθεία διά τού παραδείγ

ματος αύτών τήν καταστροφήν εις ήν εΰρίσκεται τδ έθνος ήμών 

ώς πρδς τήν διδασκαλίαν σήμερον διαιωνίζουσι; διατί μόνον ό ’Ι
ούδας νά γρήγορή ; Εΐνε δίκαιον έν τω αίώνι τούτω νά έκτυ- 

πούνται παρά τών πεπαιδευμένων τού έθνους ήμών σπουδαιότατα 
βιβλία, έν οίς μεταξύ τοσούτων ωφελίμων διδαγμάτων νά άνα- 

φέρεται «δύο εϊσιν αί οδοί: ή τής φιλοσοφία; καί ή τής άπατης,» 

καί τίνα οδόν ύποδεικνύουσιν ήμϊν ώς απάτην ή τήν τού Χριστού 
διδασκαλίαν, τήν πίστιν ; βαβαί τοϊς τοιούτοις σοφοϊς τού έθνους 

ήμών! βαβαί τώ λαώ τω άπεκδεχομένω τήν διδασκαλίαν αύτών 
κατά τά στοιχεία τού κόσμου καί ού κατά Χριστόν! Άλλά δέν 

πρέπει νά έννοώσιν οί τοιούτοι, δτι δ ’Ιησούς ώς έκραζεν εις τούς 
Ιουδαίους διά τήν απιστίαν αύτών: «έως πότεέσομαι μεθ’ υμών; 
έως πότε άνέξομαι υμών;» ούτω καί νύν διά τής ζώσης καί ζω

οποιού φωνής τού Εύαγγελίου κράζει πρ'ος αύτούς τά αύτά ταύτα; 
Πρδς τί έθεσεν έν αύτω τδ « Ζητείτε καί εύρήσετε, κρούετε καί 

άνοιγήσεται ύμϊν;» δέν πρέπει νά νοώμεν πάντες δτι ταύτα ση- 

μαίνουσι σπουδάσατε με ΐνα εύρητε τήν έν έμοί ύπάρχουσαν ζω

οποιόν τροφήν κρούσατε τήν θύραν υ.ου, ήτις προσωρινώς πρδς 
εξαγνισμόν ύμών έκλείσθη, καί θέλει σάς άνοιχθή, δπως είσελ- 
θόντες έν τή Έδέμ τής ένότητος τρυφήσητε έκτων έξ αύτής πα- 

ραγομένων άγαθών, ά άπ’ αιώνων ήτοίμασα δι’ ήμάς; Τίνες άλ- 
λοι, παρακαλώ, έπρεπε νά διερμηνεύσωσιν εις τδν λαόν καί πρδ ς 

πάντα τά έθνη τήν μόνην ταύτην άλήθειαν, τήν μόνην ταύτην 
έδδν τής ανθρωπίνου σωτηρίας, άν ουτοι οί έκ τού ίδρώτος τού 

άείποτε πεινώντος καί γυμνητεύοντος λαού συντηρούμενοι, πλου- 

τούντες καί ώς πατέρες τού έθνους καί διδάσκαλοι τιμώμενοι, 
δχι; αί κοινωνία».; άλλά πότε ποτέ έδίδαςαν ούτοι εις αύτάς τήν 

Γραφήν, έν ή ή άλήθεια αύτη κεϊται; δείξατε μας ένα μόνον έκ 

τών τοσούτων κοινωνιών, άν δύνασθε, δστις κατά τήν 12)τή η
λικίαν αύτού τήν σχολήν άποχαιρετίσας (δτε πάσαι αί ταπειναί 

κοινωνία», τού έθνους ήμών άποχαιρετώσιν αύτήν), νά γινώσκη τί 

έν τή έκκλησία άπαγγέλλεται, ή νά δύναται νά έφαρμόση εις τά 

έργα αύτού καν μικρόν έξ όσων διά τής γραμματικής έμαθεν*  άν 

άληθώς ούτοι ήσαν πατέρες τού έθνους ήμών, δέν έπρεπεν άναμ- 

φισβητήτως, καταρρίπτοντες ριζηδόν το επάρατον σύστημα τής δι

δασκαλίας αύτών, νά δώσωσι τήν άναγκαίαν τού Εύαγγελίου τρο

φήν εις τά τέκνα ήμών καί νά πλάσωσι κατά Χριστόν κοινωνίας; 

πρδς τί, προκειμένου περί έκπαιδεύσεως, άλληλομαχούσι περί 
λεπτότητος καί καλλονής γλώσσης, περί ύψους ιδεών, ών το στά- 

διον ούδείς κλείει πρ'ος τούς δυναμένους, τήν δέ κυρίως άληθή 

διδασκαλίαν ώς δφιν άποφεύγουσιν; άν ήσαν αληθείς πατέρες καί 

διδάσκαλοι τής άληθείας, προκειμένου μάλιστα νύν περί ένότη

τος τής ’Εκκλησίας, δέν έπρεπε νά κράξωσι πρ'ος τά έθνη, ώς οί 

μόνοι έμπροσθεν πάντων τών έθνών αρμόδιοι, Ιδού, ά^έλφο/, 

γνωστόν έγένετο έν όλω τω κόσμω ότι ή άλήθεια ή έκ τον 
Ουρανόν καταβάσα ε'.νε ή αλήθεια, ή ζωή και τό φως, κη- 

ρυττομένη διά τής ζώσης κα\ ζωοποιοϋ γραφής το» Ei’«y- 

γελίον; τούτου μηδαμώς χείρ άμυήτων ψαυέτω, άλλ’ εύαγγελιζό- 

μενοι διά τών άπ’ αιώνων πραγματικών άποδείξεων τήν έν αύτω 

άποδεικνυομένην άλήθειαν έν ρώσει προσέλθετε πάντες ΐνα άπδ 

κοινού προσφέρωμεν τήν λατρείαν ήμων πρδς τδν Θεόν έν πνεύ- 

ματι καί άληθεία· αύτη έστι κοινόν τής άνθρωπότητος άγαθόν, 
δπερ ό κοινός πάντων Πατήρ ήμών δ ούράνιος πρδς πάντας έδω- 

ρήσατο· εΐνε ή κληρονομιά έκάστου τών άνθρώπων*  δθεν οί πρ'ος 
αύτήν ποοσεοχόμενοι άς ώσι βέβαιοι δτι θέλουσιν ευρίσκει έν τή 

καθολική ταύτη καί κοινή τού άνθρωπίνου γένους έκκλησία τήν 

κληρονομιάν αύτών, ήν οί πατέρες αύτών ή κακώς διδαχθέντες 

ούχ έώρων, ή χεϊρες ληστρικά» άφήρπασαν αύτήν άπδ τών χει

ρών αύτών. Γνώτε δτι ταύτα προγινώσκων δ θεδς λέγει διά τού 
Σωλομώντος « Κ αί τοϊς ένδεέσι φρενών ειπεν: έλθετε, φάγετε 

τον έμδν άρτον καί πίετε τ'ον έμδν οίνον, δν κεκέρακα ύμϊν, ήτοι 

δν οί πατέρες ύμών, δντες τέκνα μου, έπιοτ άπολείπετε άφρο- 
σύνην,» δι’ής έμακρύνθητε άπ’ έμού, «καί ζήσεσθε.» Τούτο 
αύτό καί διά τού εύαγγελίου πρδς ύμάς λέγει «ζητείτε καί 

εύρήσετε» δπερ άπωλέσατε άγαθόν· κρούετε καί άνοιγήσεται 
ύμϊν ή θύρα μου, ήτις σάς έκλείσθη ύπδ κακούργων· « αιτείτε καί 

δοθήσεται ήμϊν » ή ζωοποιός τροφή, ής πρδ χιλιετηρίδος στε- 

ρεϊσθε. Ούδείς άς μήν έπαισχυνθή μακρυνό μένος τών -γηίνων πα
τρώων αύτού δογμάτων, ώς δντων πάντων ανθρωπίνων, πάντων 
έσφαλμένων. Καί ΐνα βεβαιωθή έκαστος περί τής καθαράς ταύ

της άληθείας — δπως πρώτον μέ τήν εαυτού συνείδησιν συμφω- 
νήση καί ειτα χαίρων, σκιρτών καί άγαλλόμένος δικαιωματικώς 
προσέλθη νά μεθέξη τού δικαιώματος αύτού έκ τού κοινού τούτου 

άγαθού τής ένότητος—άς άτενίση εις τήν ιστορίαν καί άς έρω- 
τήση αύτδς εαυτόν πού εΐνε τά άπειρα τών άνθρώπων συστήματα 

τοσούτων αιώνων; πού αί άπειροι νομοθεσία», αύτών; πού τά εί

δωλα τών έθνών; πού οί θεοί αύτών; πάντα ώς νόθα καί ψευδή 

κατέπεσον καί ώς πομφόλυγες διερρά'ρησαν. Ταύτα πάντα οί 

αρμόδιοι τού έθνους ήμών ώφειλον νά φωνάξωσι πρός τούς λαούς 

έκείνους, προς τά έθνη έκεϊνα, πρ'ος τά άτομα έκεϊνα (άτινα, ώς 

βλέπομεν, πρ'ος τήν ένωσιν τής άνθρωπότητος σφριγώσιν), ΐναώς 

περιούσιος τού Θεού λαός διακριθώσιν, δπις τήν εντολήν ταύτην τού 

θεού άπ’ αιώνων λαβών παρ’ αύτού οφείλει νά έκτελέση. ,

ί
’Αλλά διατί ούτοι πάντες παρά τδ καθήκον τούτο αύτων ούδέν 

έπραξαν, ούδέν ειπον, άλλ’ ώς έπί ρόδων καθεύδουσι πάντες ; 

αύτούς έρωτήσατε. Τήν ραθυμίαν αύτών ταύτην προγινώσκων ό 

θεός, ιδού πρδ 3 χιλ. έτών διά τού προφήτου, ώς νά λαλή σή-
I μερον, τί, έλέγχων αύτούς, λέγει· «Πάντα τά έθνη συνήχθησαν» 

δέν βλέπετε; τί ραθυμεϊτε ; «Δει ύψωθήναι τδν υιόν τοΰ Θεού» 

ίΐπε « καγώ. άν υψωθώ, πάντας έλκύσω πρδς έμαυτόν.» Ύψώθη 

έπί τού σταυρού; μάλιστα. ΕΟαυσεν ύπο τάς σημαίας αυτού το- 

σαύτα έθνη, εις 400 εκατομμύρια άνθρώπων άριθμούμενα; μάλι

στα. Μή άμφιβάλλετε λοιπόν δτι πρός πλήρωσιν τού « Πάντας 

έλκύσω» σαφώς προλέγει διά τού « καί σνντχθήσονταιν τήν τα- 
χεϊαν εις τήν κοινήν έκκλησίαν αύτού προσέλευσιν πάντων. Πάν

τες αισθανόμεθα δτι ό άνέσπερος ούτος τής αγίας καί άτελευ- 

τήτου τού άνθρωπίνου γένους ήμέρας ήλιος, βαίνων ήρέμα θέλει 
φωτίσει τά πέρατα τής οικουμένης, ώς όντως δ Πατήρ αύτού ύ- 

πεσχεθη αύτό πρδς αύτδν διά τού Δαβίδ, είπόντος «Αϊτησον παρ' 
έμού καί δώσω σοι έθνη τήν κληρονομιάν σου καί τήν κατάσχε- 

σίν σου τά πέρατα τής γής», καί ώς ό υίδς ούτος άληθώς ήτήσατο 

τούτο παρά τού πατρός αύτού έν τή τελευταία καί θερμοτάτη προ
σευχή αύτού έν τω κήπω τού έλαιώνος, είπών, « Πάτερ, θέλω ΐνα 

πάντες ους δέδωκάς μοι καί πάντες οί δι’ αύτών εις έμέ πι-
I στεύσοντες ώσιν έν, καθώς καί ήμεϊς έν έσμέν*  θέλω ΐνα ώσιν δ

που ήμεϊς· άγάπησον αύτούς ώς καί έμέ ήγάπησας· άγίασον αύ
τούς έν τή άληθεία σου, ό λόγος ό σδς άλήθειά έστιν »· άλλά διά 
τήςλέξεως «καί συναχθήσονται» δέν εΐνε ορθόν νά έννοήσωμεν δτι 

οχι ώς μέχρι τούδε βραδέως καί ήρέμα συναχθήσονται τά έθνη— 
Βιότι ή βραδύτης αύτη πρ'ος πλήρωσιν άνωτέρου σκοπού, τής δο- 

Χίμασίας τού χριστιανισμού, έτέθη άχρις ού διά τής πτώσεως τών 
σφόορα διωκτών αύτού τρανώς ή άλήθεια άποδειχθή πρδς πάσαν 

άνθρωπότητα, ώς τούτο ήδη δια γεγονότων τής ήμέ^ς μαρ- 

τυρεϊται— άλλά δτι, γνόντα τήν άλήθειαν, θά σπεύσωσι νά συνα- 
Ζθώσι πρ'ος αυτήν; ’Ιδού δτι περί τούτου καί ό προφήτης (ψαλμ. 
ρθ.) μάς διαβεβαιοϊ λέγων: ειπεν ό Κύριος τώ Κυρίω μου κά- 
θ^υ έκ δεξιών μου έως άν θώ τούς έχθρούς σου ύποπόδιον τών 

ποσών σου. Είπε (λέγει ό Δαβίδ) ό πατήρ πρ'ος τ'ον υίόν: Κάθου 
έως αν ©ϊ έχθροί τής καθαράς διδασκαλίας σου καταπέσωσι καί 

ρΟταπατηθώσιν ύπ'ο τούς πόδας Σού τής αύτοαληθείας καί τών 

*ρος σέ άφομοιωθέντων λαών μου. Τίς άγνοεϊ δτιό άσεβής κατέ- 
*εσε; καί δτι τδ εως έπληρώθη; ’Οποια», άλήθεια», άδελφοί, δέν 
άνακαλύπτυνται διά τοσούτων γεγονότων ύπ’ δψιν ήμών καί πά- 

τής άνθρωπότητος; Όποιος τρόμος δέν πρέπει νά καταλάβη 
Ράντας τούς ύποκριτάς, τούς μυστικούς χλευαστάς, τούς δυσει- 

ύ'·ς τούτους έχθρούς τής τού Χριστού διδασκαλίας; Άνάγκη εΐνε 
Δελφοί, νά θεωρήσωμεν πάσαν την άνθρωπότητα ώς μίαν ΚΆ

ΜΙΝΟΝ πρδ αιώνων καιομένην καί άρτίως ταχέως έκκαεϊσαν, ή- 

τις, ώς θερμοτάτη έκ τών παθημάτων πρ'ος τήν ένότητα άποκατα- 

στάσα, ένδς μόνου σπινθήρος δεϊται ΐνα, ώς ή άπ’ άνατολών μέχρι 
δυσμών άστραπή, άμα καταλαμπρυνθή πάσα· τούτο ό ίδιος ’Ιη
σούς Χριστός καθαρώς είπε λέγων: ούτως έσται ή παρουσία τού 

υιού τού Θεού, δταν έλθη έν τή δόξη αύτού πάσαν κρϊναι τήν γήν. 
Ούδ’ εΐνε θαυμαστόν νά νοήσωμεν δτι ό φημιζόμενος τού έτους 

τούτου κομήτης εΐνε ή άπείρως άνωτέρα τών γήινων διδασκαλιών 

δύναμις τής τού Χριστού διδασκαλίας, ήτις θέλει έπιπέσει άμα 

έπί τούήμετέρου πλανήτου όπως κατακαύση έν άκαρεϊ πάσαν φθο- 
ροποιάν άνθρώπινον διδασκαλίαν καί ούτω διά της κατά Χριστόν 

διδασκαλίας άπολούνται βαθμηδόν καί έκλείψουσιν άπ'ο τής γής 

πάντες οί αμαρτωλοί καί άνομοι ώστε μή ύπάρχειν αύτούς. Περί 

τούτου λαλών ό ’Ιησούς πρ'ος τήν Σαμαρείτιδα ποτέούτω προέλε- 

γεν· « άμήν άμήν λέγω σοι δτι έρχεται ώρα, δτε ούτε έν τώ δρει 

τούτω ούτε έν ‘Ιερουσαλήμ προσκυνήσετε τώ πατρί*  άλλ’ έρχεται 

ώρα, καί νύν έστίν, δτε οί αληθινοί προσκύνησα» προσκυνήσουσι 

τώ πατρί έν πνεύματι καί άληθεία»· πού; βεβαίως έπί πάσαν τήν 

οικουμένην. Ταύτα καί πρδς τούς άποστόλους αύτού προεϊπεν 

ούτως*  άμήν άμήν λέγω ύμϊν δτι έρχεται ώρα ΐνα πάς όάποκτεί- 
νας ύμάς (ήτοι άπας ό κόσμος καί απανταχού) δόξη λατρείαν 

προσφέρειν τω Θεώ. Πρ'ος τούτο άπ'ο Αβραάμ τόν περιούσιον 

λαόν αύτού, τδν ’Ιουδαϊκόν, έξελέξατο, δστις ώς φανός τής άν

θρωπότητος έπί τοσούτους αιώνας έχρησίμευσεν έν τώ μέσω τών 

έθνών διά τής Γραφής*  πρ'ος τούτο έτερον λαόν, τδν ελληνικόν, 
διά τής άνθρωπίνου έπιστήμης προητοίμασεν εϊς νέον περιούσιον 

ΐνα δι' αύτοΰ ώς έπιστήμονος, ώς πνευματικωτέρου, ώς καταλ- 
ληλοτέρου οργάνου, καί κατά τά στοιχεία τού κόσμου έπιστημονι- 

κώς κηρυχθή ή έπί γής άποκάλυψις αύτού έν δλω τώ κόσμω 

πρ'ος σχηματισμόν τής έξ έθνών καθολικής έκκλησίας καί έν 

χρόνω άρμοδίω, δτε ή άνθρωπότης πρ'ος-φωτισμόν ώριμάση, ώςτά 

νύν έχει, ριφθή δια τής διδασκαλίας αύτού δ πυριφλεγής Θειος 

σπινθήρ τού φωτός τής θείας διδασκαλίας έν πάσιν άνθρώποις, 
ώστε άμα τΛ'/τχ τά πλήθη τής άνθρωπότητος, ώς τά έντομα, 

πρ'ος τήν ύπερουσιον λαμπηδόνα τής ένότητος, τής άδελφότητος 
καί τής ίσότητος, τής διά μόνου τού Εύαγγελίου διδασκόμενης, 

μέ πίστιν, έλπίδα καί άγάπην προσέλθωσιν, ΐνα συμπροσκυνή- 

σωσ». τ'ον Θεόν έν πνεύματι καί άληθεία. Ούδόλως πρέπει ν’ 
άμφιβάλλωμεν δτι έπέστη δ χρ^ος, καθ’ δν οί ’Ιουδαίοι ο- 
ψονται εις όν έξεκέντησαν. Τούτο ό Ώσηέ σαφώς προεϊπεν· 

«Οί Ίουδαϊοι άπολέσουσι τ'ον Βασιλέα αύτών, τά ιερά καί τ'ο ίε- 
ρατεϊον αύτών έν δέ ταϊς έσχάταις ήμέραις έπιστρέψουσι καί έκ- 

ζητήσουσι Χιλώ τόν θεόν αύτών καί Ζΐαθίδ τ'ον Βασιλέα αύτών 

καί προσκυνήσουσιν εις όν έλόγχευσαν. Πολύ δέ περισσότερον οί 

πιστεύοντες τ'ον I. X. ώς έκ πνεύματος γεννηθέντα, ώς φθονη- 
θέντα άλλ’ ού παθόντα καί ώς κριτήν πάσης τής άνθρωπότητος. 
Τοσοΰτον περί δσών λαλώ πρ'ος ύμάς ειμί βέβαιος, ώστε δύναμαι 

νά διαβεβαιώσω τούς πάντας, δτι παρ’ αύτοϊς πρό πολλού εϊθισται 
έν Δαμασκώ, ΐνα έν τη έπετείω εορτή αύτώ / καθ' ήν πιστεύεται 
οτι φανήσεται ό τού κόσμου κριτής, έτοιμάζουσι λαμπρώς τόν ά- 
ξιολογώτερον αύτών ίππον εϊς τήν θύραν τού ναού αύτών, δπως 

έλθών δ κριτής καθίση έπ’ αύτού. (Ακολουθεί).
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ΣΤΣΤΑΣΙΣ 

της Κώμης

ΤΖΟΠΑΝΗΣΙΑΪ

‘II Κώμη αΰτη κεΐται μεταξύ Μαγνησίας καί Κασαβά παρά τη 
γραμμή τοΰ Σιδηροδρόμου έπι ωραίας καί αρκετά εκτεταμένης 
πεδιάδος, κατά πάντα επιτηδείου προς γεωργίαν. Πρώτος αΰτής 
κτίτωρ λέγεται δτι ήτο 'Οθωμανός τις Ίσα Τζομπάν, έξ ου 
έλαβε καί το δνομα «Τζομπανησά,» τοΰ όποιου ή έπαυλις 
έτι καί νϋν σώζεται. Μετά τούτον ό έκ τοΰ οίκου τών Καρά Ό- 
σμάν Χατζή Ίπ, έξουσιάσας τ'ον τόπον, έκτισε·/ ωδε καί αΰτός 
Τζιφλίκιον φυλάξας το ίδιον δνομα, ήτοι Τζομπανησά Τζιφλίκ· 
έπειδή δέ ό τόπος ήτο έρημος καί άκατοίκητος, τών θώων καί 
τών λύκων διαιτητήριον, ούτος διά νά ήμερώση καί νά καλλιερ- 
γήση αΰτόν, καταπείσας έφερε·/ ανθρώπους έξ άλλων μερών, καί 
έπειδή δεν έπήνεγκε βίαν (ώς ήτο τότε έθος παρ’ Όθωμανοϊς), 
άλλά τούς παρώρμησε μέ τήν μεγαλητέραν ήμερότητα καί γεν
ναιοδωρίαν, διά τοΰτο καίήδυνήθη εις δλίγον διάστημα καιρού έκ 
τών μετοίκων τούτων νά συνοικίση το μέρος· δθεν μετά δέκα 
έτη ή συνοικία συνέκειτο έκ τριάκοντα περίπου οικογενειών. Ά- 
ποθανόντος δέ τοΰ ρηθέντος Χατζή Ίπ, διεδέξατο αΰτδν ό υιός 
του Σαδίκ Βέης, δστις έχων τά αΰτά καί πλείονα τοΰ πατρός του 
αισθήματα, ών πράος καί αγαθής καρδίας, πλεΐστα καλά τώ 
τόπω προσέφερε· πρώτη αΰτοΰ κοινωφελής πράξις, άμα άνέλαβε 
τήν προστασίαν, ύπήρξεν ή άπεξεργασία τοΰ άπδ δύω ώρας μα
κράν πρδς τήν κώμην φέροντος υδραγωγού, τοΰ άρχισθέντος μέν 
κατ’ άρχάς παρά τού πατρός του, παραλειφθέντος δέ άτελοΰς διά 
τδν μεταξύ θάνατον αΰτού. Άφ’ οΰ δ' έφερε τδ νερδν εϊς τήν κώ
μην, έχάρισεν εϊς τινας γαίας οϊτινες έφύτευσαν περιβόλια έπί τώ 
δρω νά πληρόνη τι έκαστον τών περιβολίων τούτων εΐς αΰτδν διά 
τδ νερόν, καί έφύτευσεν ελαιώνα περιέχοντα ύπέρ τάς δύω χιλιά
δας έλαιόδενδρα. ’Ενώ λοιπόν δ τόπος ήτο έρημος καί δλοτελώς 
άδενδρος, ώς έρρέθη, δ ερχόμενος σήμερον διά τού σιδηροδρόμου 
βλέπει τήν κώμην καί τά πέριξ αΰτής κατάφυτα ύπδ διαφόρων 
καρποφόρων δένδρων καί αμπέλων.

Ή κώμη αΰτη έσυστήθη μόλις πρδ ένδς αίώνος καί κατοικεϊται 
νυν ύπδ χιλίων σχεδδν ψυχών, απάντων χριστιανών λαλούντων 
τήν ελληνικήν γλώσσαν μέ τινας τουρκικά; παραφθοράς, άλλά 
καταβάλλεται προσπάθεια καί, προϊόντος τού χρόνου, θά έξαλεί- 
ψωσι καί ταύτας οί φίλοι Τζομπανησάϊοι. Πρδ πέντε έτών, κατά 
προτροπήν τοΰ Άγιου Ρύμνης κυρίου Παναρέτου, ή κώμη διατηρεί 
σχολεΐον αλληλοδιδακτικόν μετά καί συνδιδακτικοΰ, έν ω διδά
σκονται ύπέρ τούς τεσσαράκοντα μαθητάς, ύπδ τήν έποπτείαν καί 
έφορείαν τών κ. κ. Χρ. Καράβα, Κ. Φωτίου, Γ. Άκριβοπούλου 
καί Άθ. Σωτηροπούλου, εΐς.τούς οποίους μεγίστη δφείλεται ευ
γνωμοσύνη διά τήν άοκνον αΰτών πρ’ος τά Γράμματα έπιμέλειαν 
παρά τώ σχολείω εινε καί ή εκκλησία τιμωμένη έν δνόματι τοΰ 
αγίου μεγαλομάρτυρας Γεωργίου.

Έν τη κώμη ύπάρχουσι πέντε παντοπωλεία, τρία οινοπωλεία, 
τρεις φούρνοι καί οκτώ καφφενεϊα, άλλ’ είθε τά τελευταία νά 

έλειπον, καθότι εΐς γεωργικά μέρη τά τοιαΰτα καταστήματα, διά 
νά εΐπω καλλίτερο·/ άεργοστάσια, οΰδέν άλλο εΐνε ή διαφθορά 

καί ζημία.
Εις άπόστασιν ήμισείας ώρας έκ τής κώμης πρδς τδ δυτικόν 

μέρος, παρά τη ύπωρεία τοΰ δρους Μαγνησίας, ύπάρχει ΰδωρ με- 
ταλικδν θερμόν ώφέλιμον εϊς τινας άσθενείας κατά τήν σύστασιν 
ιατρών τινων, λ ο υ τ ζ ά κ ι λεγόμενον. Οΰ μακράν τούτου έπί 
τής αΰτής ύπωρείαςεΐς τήν θέσιν Άκ Βουνάρ ύπάρχει καί ή Νι
όβη έγκεχαραγμένη έπί βράχου άποτόμου και ύψηλοΰ εις άνά- 
στημα γιγαντιαΐον αΰτη εινε ή Νιόβη, περί ής ή ’Αμάλθεια 
προ καιρού έγραφε·/. Εΐς τδ ανατολικόν τής κώμης σώζονται 
ίχνη τινά παλαιάς πολίχνης, δπου εύρέθησαν οκτώ πίθοι πα- 
λαιάς κατασκευής κενοί· έντεύθεν δλίγον, έπί τής θέσεως Άσμά- 
κια ύπάρχει προσκύνησμα εϊς τιμήν τοΰ άγιου Ίωάννου (αΰγού
στου 29), εΐς τδ δποϊον κατ’ έτος συνέρχονται πολλοί προσκυνη- 
ταί έκ διαφόρων μερών καί πρδ πάντων έκ Κασαβά καί Μαγνη
σίας μέ τδν σιδηρόδρομον. Τού προσκυνήσματος τούτου τδ εισό
δημα εΰχόμεθα νά χρησιμεύση εΐς σύστασιν Παρθεναγωγείου έν 
τή ήμετέρα κώμη, τού οποίου τήν άνάγκην δέν άμφιβάλλω δτι 
άπαννες οί φίλοι Τζομπανησάϊοι αισθάνονται, καθόσον μάλιστα 
βλέπουσιν εΐς τάς έφημερίδας όπόση περί Παρθεναγωγείων άπαν- 
ταχού καταβάλλεται προσπάθεια!, πού μέν πρδς σύστασιν, πού δέ 
πρδς τά βελτίω μεταρρύθμισιν αΰτών.

Εΐς τδ βόρειον μέρος τής κώμης ρέει δ ποταμός τού Νυμφαίου, 
έν ώ συλλαμβάνονται πάμπολλοι ιχθύες· έντεύθεν δλίγον βορειό
τερο·/ ρέει καί ό Έρμος. Ό αήρ τής Τζομπανησίας εινε καθα
ρός, οΰτε άγριος τ'ον χειμώνα καί δριμύς εΐς ύπερβολήν, άλλ’ 
οΰτε καυσώδης καί πνιγώδης κατά τ'ο θέρος. Ό τόπος εΐνε έπι- 
τήδειος διά τήν άμπελον καί τήν έλαια·/, άλλά δυστυχώς ή φυ
τεία φαίνεται νυν παρημελημένη καί μόνον εις τήν γεωργίαν κα
ταγίνονται οί κάτοικοι, άλλ’ οΰχί καί εις αΰτήν μέ τήν άπαιτου- 
μένην έπιμέλειαν καί έργασίαν, καθόσον μάλιστα, ώς εϊπομεν, ή 
γή αΰτών εΐνε λίαν εύφορος καί, έργασθεϊσα καλώς, παράγει ά- 
φθόνως δημητριακούς καρπούς, βάμβακα, έρυθρόδανον καί τά 
λοιπά. Ή Τζομπανησιά εΐνε δγδοος σταθμός τοΰ έκ Σμύρνης διά 
Κασαμπά Σιδηροδρόμου. Άπδ τδν σταθμόν τούτον στέλλονται μέ 
τδν σιδηρόδρομον εις Σμύρνην ή εις άλλον σταθμόν τά γενή- 
ματα καί άλλα έμπορεύσιμα τών έξής χωρίων: Χατζηλάρ, Χα- 
μουζάμπελ, Τζαούσογλου, Κόλδερε, Παπασλίου, Χαρμανταλίου, 

καί Καρογλανιάς.
Τζομπανησία τη 7 Μαΐου 1872. Γ. Βλασιάδης.

ΕΥΑΓΓΕΛΗϋ ΖΑΠΠΑ5.

Ό Εΰαγγέλης Ζάππας έγεννήθη τώ 1800ώ έτει ένΑαμπόδω, 
χώμη τής επαρχίας τής ’Ηπείρου Τεπελανίου, κειμένη οΰ μακράν 

τών Ίωαννίνων. Πά’.διοθεν ήγάπησε τδν στρατιωτικόν βίον κα’·

τά όπλα, καί διέπρεψεν έπί τόλμη καί άνδρία πρώτον μέν έν τώ 
I κρατώ τοΰ Άλή Πασά, πολεμοΰντος μετά τών Σουλιωτών πρδς 

τήν Τουρκίαν, ύστερον δέ ώς ύπασπιστής τοΰ Μάρκου Βότσαρη, 
δν ύπηρέτησε πιστώς καί γενναίως μέχρι τής μάχης τής Σπλάν- 
τσης. Συμμετέσχε δέ πρωταγωνιστών πασών τών περιπετειών τού 
άγώνος μέχρι τοΰ 1831ου έτους, δτε άπήλθεν εις Βουκουρέστιον, 
δπου πάντες οί παρεπιδημοΰντες δμογενεΐς καί οί άρχοντες καί οί 

|[ήγούμενοι τών έλληνικών μοναστηρίων υπεδέχθησαν αΰτδν εΰνοϊ-

κώτατα, και δπου διά 
τών φυσικών αΰτού πλε 
ονεκτημάτων καί τής 
άοκνου φιλεργίας, βο- 
ηθούμενος δε καί ύπ'ο 
τοΰ έναρέτου καί φι- 
λοπάτριδος αύτού έξ- 
ίϊέλφου, τοΰ Κων
σταντίνου Ζάππα, ά- 
πέκτησε μεγάλην πε
ριουσίαν. Καίτοι δέ 
παιδείας άμοιρος, ήτο 
θερμός αΰτής ζηλω
τής, καί ήτο λίαν φι- 
λόπατρις, καί μακράν 
ζών τής πατρίδος.

| Έν τη έφημερίδι 
τώ Ήλίω άναγνούς 
ποτέ άρθρο·/ ποιητι- 
κώτερον μάλλον ή 
πρακτικώτερον τοΰ κ. 
Παναγιώτου Σούτσου 
περί τής έκ νέου έγ- 
καταστάσεως τών άρ- 
χαίων ’Ολυμπιακών 
άγώνων εΐς τήν άνα- 
γεννηθεισαν ‘Ελλάδα, 
έθέλχθη ούτως ύπ'ο 
τής ιδέας ταύτης ώςε 
έγραψε περί τάς άρ
χάς τοΰ 1856οΰ έ
τους άπόρρητον πρδς 
τδν βασιλέα Όθωνα 
έπιστολήν, δι’ ής προ
σέφερε πάσαν σχεδδν 
αΰτοΰ τήν περιουσίαν 
εΐς πραγματοποίησιν 
τής ιδέας ταύτης. Προσ 
διώριζε δέ ΐνα τελώνται 
άνά πάσαν τριετίαν οί 
αγώνες ουτοι,καί αί με

I γάλαι αΰτοΰ πρόσοδοι
‘ έμελλονΐνα δαψιλεύωνται εΐς άμοιβήν τών νικητών εΐς τδν δρόμον, 

τήν πάλην, τδ άλμα, τήν σκοποβολήν καί άλλας άθλητικάς ασκήσεις.
Υπουργός τών εξωτερικών ήτο τότε ό κ. Αλέξανδρος Ρ. 

γ Ραγκαβής, δι’ οΰ διεβιβάσθη ή αναφορά, καί εΐς ον ό βασιλεύς 
ί άνέθηκεν ΐνα συνεννόησή μετά τοΰ Ζάππα δπως ορθότερο·/ ένέ- 
I κρινεν. Ό άκάματος δέ καί ό φιλόκαλος Ραγκαβής έγραψε τότε 
I πρδς τδν Ζάππα·/, έγκρίνων μέν πληρέστατα καί έπαινών τήν έπι- 

βολήν,άλλά παρατηρώ·/ αΰτώ συγχρόνως δτι τά έθνη σήμερον δέν

ΕΥΑΓΓΕΑΗΣ ΖΑΠΠΑΣ.

διακρίνονται καί δέν διαπρέπουσι διά τής σωματικής μάλιστα 

ρώμης καί τών άθλητικών έπιδείξεων, άλλά διά τών νοητικών 
καί ηθικών καί βιομηχανικών άρετών προΰτεινε δ’ αΰτώ άνάλο- 
γον μεταρρύθμισιν τής ιδέας αΰτοΰ καί ύπέβαλεν αΰτώ νέο·/ σχέ- 

διον, οΰτινος αί βάσεις ήσαν αί άκόλουθοι·
Α’. Οί προκείμενοι άγώνες, δνομαζόμενοι ’Ολύμπια, νά τε- 

λώνται κατά τετραετίαν, ώστε αί νέαι αυται βιομηχανικαί 'Ο
λυμπιάδες νά ώσιν έκ τεσσάρων έτών έκαστη, ώς αί παλαιαί.

Β'. Εις τούς αγώ
νας τούτους νά δικά- 
ζωνται καί βραβεύων- 
ται αί παντός είδους 
διανοητικαί βιομηχα
νικοί καί ύλικαί πρό
οδοι τής ‘Ελλάδος.

Γ'. Πρδς τούτο κα
τά τετραετίαν νά γί- 
νηται έν Άθήναις εΐς 
έπίτηδες έπί τούτω οί- 
κοδομηθησόμενον κα
τάστημα γενική έκ- 
θεσις δλων τών παν
τοειδών έλληνικών 
προϊόντων.

Δ'. Ή έκθεσις αΰ
τη νά διαρκή ένα μή
να. Καί τήν μέν πρώ
την έβδομάδα νά δι- 
κάζωνται καί βρα- 
βεύωνται τά έργα τής 
βιομηχανίας, τήνδευ- 
τέραν τά τής γεωρ
γίας, τήν δέ τρίτη*/  
τά τής κτηνοτροφίας, 
καί τήν τετάρτην τά 
τής καλλιτεχνίας.

Ε ’. Κατά δέ τάς 
μεταξύ τών έβδομά- 
δων τέσσαρας κυρια- 
κάς νά γίνωνται ά- 
γώνες σύμφωνοι πρ’ος 
τήν άρχικήν4 ιδέαν τού 
Ζάππα, καί άποτεταγ - 
μένοι πρδς τοΐς ίλ- 
λοις εις ψυχαγωγίαν 
κα: διάχυσιν τοΰ εΐς 
τήν έκθεσιν συρρέον- 
τος λαού. Κατά μέν 
τήν πρώτην κυριακήν 
νά τελώνται άθλητι- 

κοί άγώνες έν τώ Παναθηναϊκώ σταδίω έπί τούτω έπισκευασθέντ ι, 
ο’ον δρόμος, πάλη, άκόντιον κ.τ.λ.· τήν δέ δευτέραν ιπποδρόμιο·/, 
τήν δέ τρίτην φιλολογικοί διαγωνισμοί, καί παράστασίς τίνος έν 
διαγωνισμώ προκριθέντος δράματος. Ώρίζετο δέ καί τίνες τών 
άγώνων τούτων ήμείβοντο διά χρημάτων, τινες δέ δι’ άπλοϋ στε

φάνου.
ΣΤ. Κατά δέ τδ άπδ ’Ολυμπίων εϊς ’Ολύμπια τετραετές δι

άστημα τδ κατάστημα τών έκθέσεων έμελλεν ίνα μεταβάλλητα
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εις σχολείον βιομηχανίας, άποτέταγμένον εις τελειοποίησιν τών 
εγχωρίων βιομηχανιών, δσων ή σπουδαιότης άπεδεικνύετο διά 
τών εκθέσεων. Ο'ύτω φέρ’ είπεΐν έν Λεβαδεία και αλλαχού τής 
Ελλάδος κατασκευάζονται τάπητες, έν Σίφνω ψάθινα σκιάδια 
κ,τ.λ. Μετά τό τέλος της έκθέσεως τινές έκ τών αρίστων και 
μάλλον διακριθέντων βιομηχάνων τών ειδών τούτων έμελλον νά 
καλώνται εις ’Αθήνας, καί, προσκαλουμένου έκ Γαλλίας ή άλ- 
λαχόθεν έμπειρου ταπητοποιού ή άρίστου ψιαθοπλόκου, ύπ’ αύ- 
τους έν έλαχίστω χρόνω καί δαπάνη του Ζαππαίου Καταστήμα
τος νά διδάσκω ται δ,τι ήγνόουν έ'τι τής ιδίας αυτών τέχνης- 
τελειοποιούμενοι δέ, νά διαδίδωσι βαθμηδόν τάς τελειοτέρας με
θόδους τοΐς όμοτέχνοις αυτών.

Τάς πρακτικάς καί ώφελιμωτάτας ταύτας ιδέας του κ. Ραγ- 
καβή προθυμότατα παρεδέξατο ό φιλογενέστατος Ζάππας καί 
άνέθηκε τω κ. Ραγκαβή νά σκεφθή περί οικοδομής τοΰ αναγ
καίου καταστήματος. Ό κ. Ραγκαβής προ παντός άλλου ήθέλη- 
σεν ΐνα εύρη οίκόπεδον περί τό Στάδιον, ου ή νέα διασκευή έ- 
μελλεν ΐνα έμπεριληφθή εις τό σχέδιον. Μή ευρών δέ αυτό δσον 
εύωνον έπεθύμει, έζήτησε καί έλαχε δωρεάν παρά τής κυδερνή- 
σεως τό οίκόπεδον, δοθέν εις άναγνώρισιν καί εις άντίδωρον τοΰ 
γενναίου πατριώτου. ’Απευθυνθείς δέ δ κ. Ραγκαδής προς τόν 
Γάλλον αρχιτέκτονα, τόν κ. Boulanger, διετύπωσεν αύτω τήν ι
δέαν αύτοΰ περί τής οικοδομής τοΰ καταστήματος, καταλλήλου 
μέν εις έκθεσιν, δυναμένου δέ κατά τόν μεταξύ τών έκθέσεων 
χρόνον νά μεταδάλληται εις σχολείον τελειοποιήσεως τής έγ- 
χωρίου βιομηχανίας, καί δεκτικόν βαθμιαίας άναπτύξεως, άνα- 
λόγως τών έθνικών προόδων. ‘Ο δέ έμπειρος καί φιλόκαλος 
άρχιτέκτων διέγραψε σχέδιον, εις δ άξιο·/ παρατηρήσεως εινε 
δτι έδωκε κατ’ είσήγησιν τοΰ κυρίου Ραγκαβή αύτόν έκεϊνον 
τόν τύπον, καθ’ δν ύπετυπώθη πολλά μετά ταύτα έτη τό κα
τάστημα τής έκθέσεως τών Παρισίων. Συμπεριλαδών δέ κα·; 
τήν διασκευήν τοΰ σταδίου διά τούς αγώνας καί τήν έκ νέου οι
κοδομήν τής προς τό στάδιον άγοΰσης γεφύρας τοΰ Ίλισσοΰ, ύπε- 
λογίσατο τήν δλην δαπάνην εις δραχμάς 1,200,000. Ό δέ δω
ρητής, ουτινος ή έλευθεριότης ούδόλως ύπελείπετο τοΰ πατριω- 
τισμοΰ, δέν έπτοήθη προς τήν ποσότητα ταύτην, άλλ’ έγραψε προς 
τόν κ. Ραγκαβή·/, έπιδοκιμάζων τήν έκτέλεσιν, καί ήθελεν ΐνα 
καταστήση- αύτόν έκτελεστήν τών σχεδίων αύτοΰ. Ουτος δέ, μή 
άποδεξάμενος τοΰτο, προύκαλέσατο έκδοσιν διατάγματος, άναθέ- 
τοντος ταύτην εις τήν έπί τών δημοσίων έργων έπιτροπήν προσ
θήκη καί τινων άλλων μελών ύπό τήν προεδρίαν τοΰ κατά και
ρόν ύπουργοΰ τών έσωτερικών.

Δυστυχώς μετ' ού πολύ δ Εύαγγέλης Ζάππας άσθενήσας δει- 
νώς, άπεβίωσεν, άφείς αθάνατον μνήμην. Άφήκεν δμως καί έξά- 
δελφον άξιον αύτοΰ, άνδρα γενναΐον καί φιλότιμο·/, τόν Κωνσταν
τίνον Ζαππαν, δστις δραστηρίως συνετελεσεν ΐν’ απαλλαγή ή 
περιουσία στρεψοδίκων κατ’ αύτής έγερθεισών άπαιτήσεων, καί 
διατεθη κατά τήν θέλησιν τοΰ μακαρίτου έξαδέλφου, καταλιπόντος 
διά διαθήκης τό πλεΐστον μέρος τοΰ πλούτου αύτοΰ ύπέρ τών ’Ο
λυμπίων κατά τά προεκτεθέντα, μέρος δέ τι καί εις τά σχολεία 

τής ιδιαιτέρας αύτοΰ πατρίδος, τής ’Ηπείρου, καί εις άλλα αγα
θοεργά καταστήματα.

Τά πρώτα ’Ολύμπια έτελέσθησαν άτελώς, ώς ήτον έπόμενον, 
κατά τό 1859. Δυστυχώς αί περιπέτεια! τής Ελλάδος, προσέτι 
δέ και αί τής απαλλαγής τής περιουσίας έκ τών κινδύνων, ούς 
διέτρεξεν, άνέδαλοντήν έπανάληψιν αύτών μέχρι τοΰ έτους 1871, 
δτε πάλιν έπανηγυρίσθησαν ύπό τήν δραστήρια·/ διεύθυνσιν τοΰ 
άντιπροεΑρεύοντος κυρίου Χριστίδου.

’Επειδή δέ ούδείς ύπάρχει λόγος ΐνα τοΰ λοιποΰ μή γίνωνται 
τακτικώς αί έκθέσεις, νομίζομεν δτι ούχί άπό τής προκαταρκτι
κής εκείνης τοΰ 1859, αλλ απο ταύτης έπρεπε νά άρχίσωσι 
λογιζόμεναι αί βιομηχανικά! ’Ολυμπιάδες τής άναγεννηθείσης 
Ελλάδος, και ούτω κληθή Πρώτη Ολυμπιάσ ή άπό τοΰ 
1871—1874 έτους.

Αυπούμεθα δέ μεγάλως βλέποντες δτι τοΰ σπουδαιότατου τών 
άρθρων τοΰ κανονισμού καί τής διαθήκης τοΰ αοιδίμου Ζάππα, 
τοΰ σεσημειωμένου ύπ’ άριθμόν 6, άμελεΐ-αι μέχρι τούδε ή έκτέ- 
λεσις, καί εύχόμεθα ταχέως ΐν’ έκτελεσθή καί αύτό καί προσέτι 

«ΡΧ'Ίθ ή μόνιμος οικοδομή, ήτις έκτελεσθήσεται εις τήν λαμπρά·/ 
θεσιν τήν μεταξύ τοΰ βασιλικού κήπου και τοΰ ναού τοΰ 'Ολυμπίου 
Διός, κατά τό ύπό τών κ. κ. Ραγκαδή καί Βουλανζέ διαγραφέν 
σχέδιον, ώς διαλαμβάνει ή διαθήκη.

(Έκ τής Έθν. Έπ'.θεωρήσεως).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.

ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ
ΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΔΙΑΠΡΕΨΑΝΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 
υπο A. Ν. ΓΟΥΛΑ ιατρού χτλ.

Τοΰ άξιολογωτάτου τούτου συγγράμματος έξεδόθησαν μέχρι 
τοΰοε οι πέντε τόμοι. Σπευδομεν δε και ήμεΐς νά συστήσωμεν 
αύτό εις τούς ομογενείς ώς ανάγνωσμα έσθλόν και παντί Έλ- 
ΰ.ηνι χρησιμωτατον, απειρακις προτιμότερε·/ τών καλλιτέρων καί 
ήθικωτέρων μυθιστορημάτων, προς άπόκτησιν τών οποίων πολλοί 
τών ήμετέρων πολλάκις καταδαπανώνται. Οί βίοι τοΰ άξιοτίμου 
κ. Γούοα έμπεριέχουσιν έν μεγίστη δόσει τό τερπνόν μετά τοΰ ώ- 
φελιμου και υπερτεροΰσι τών μυθιστορημάτων, διότι τοΰτο μέν 
οιηγ.ύν,αι αλήθειας, τοΰτο δε κινοΰσι λίαν τό ένδιαφέρον, καθ'ο 
βιογραφούντες άντρας δμογενεϊς, τών οποίων τό ίνδαλμα έξ απα
λών ονύχων ένετυπώθη έν τη καρδία έκάστου ήμών. Ό έλλόγι- 

μο, και επιστήμων συγγραφεύς, αληθής τω δντι μιμητής τοΰ 
φιλοσόφου τής Χαιρωνείας, ώς αγαθή καί φιλόπονος μέλισσα, 
δζν εφεισθη κοπών, δεν εφεισθη δαπανών, δπως συνάξη παντα- 
χόθεν τήν κατάλληλον ύλην καί αποθησαύριση αυτήν έν τώ ώ- 

ραιω τουτω συγγράμματι. "Οθεν άνερυθριάστως προτρέπομεν τούς 
ημετερους νά πορισθώσι τό σύγγραμμα τοΰτο, δπως καταστή

κατά τήν έκφρασιν τής ” Τέρας Συνόδου τής 'Ελλάδος ή ψυχα

γωγία των οικογενειών και το τ,οινδν ανάγνωσμα τών τον γε- 
νονς εκπαιδευτηρίων.

Οί βουλόμενοι νά πορισθώσι τό περί ου ό λόγος σύγγραμμα, 
ϊύνανται ν’ άποτείνωνται καί προς τήν Διεύθυνσιν τοΰ Μέντορος, 
ήτις ευχαρίστως άναδέχεται τήν προμήθειαν τούτου.

ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟΝ
ΣυντεΟέν ύπό Ν. ΚΟΝΤΟΠΟΓΑΟΥ 

ΤΙεριίχον και τά γνωστότερα τών κυρίων ονομάτων, και 

τάς συνήθεις ξενικάς λέξεις.

Τύποις Β. Τ α τ ι κ ι ά ν ο υ , έν Σμύρνη.

'Ο γνωστός παρ’ ήμΐν έπί φιλοπονία αξιότιμος Ν. Κοντόπου- 
λος, καί τοι πολλάκις άχρι τούδε έγευθη τάς πικρίας, εις άς 

συνήθως ύπόκεινται οί ομογενείς λόγιοι, προκειμένης τής αμοι
βής τών άτρύτων αύτών κόπων ώς συγγραφέων ή μεταφραστών, 
δέν έδίστασε νά έπιληφθή καί τής συντάξεως τοΰ άγγελλομένου 
λεξικού, εις τήν έκ τής δημοσιεύσεως αύτοΰ προσδοκωμένην ηθι

κήν ώφέλειαν άπόβλέπων.
Τό νέον τοΰτο προϊόν τής φιλοπονίας τοΰ κ. Κοντοπούλου δέν 

εινε βεβαίως τελειότατόν τι εις τό εΐδός του, διότι οϋτε ό προο
ρισμός αύτοΰ εινε τοιοΰτος, αλλ’ ούτε ή προθεσις τοΰ συγγραφεως 

I ύπεμφαίνεται τοιαύτη έν τω προλογω του*  ούχ ηττον όμως ανα- 
I πληροί σπουδαία·/ παρ’ ήμΐν έλλειψιν, καθόσον, ώς μή ώφειλε, 

Ε στερούμεθα εισέτι καταλλήλων τοιούτων πονημάτων.
’Εξ δσων ήδυνήθημεν έκ τοΰ προχείρου νά παρατηρήσωμεν, τό 

I, νέον λεξικόν έχει τό έπόμενον πλεονέκτημα: ά.) έν τω σώματι 

αύτω τοΰ πονήματος κατατάσσεται κατ’ αλφαβητικήν τάξιν ικα
νός αριθμός κυρίων ονομάτων, μή ύπαρχόντων έν τοΐς άχρι τοΰδε 
έν χρήσει παρομοίοις λεξικοΐς καί β’.-) έντε τω σώματι καί ιδίως 
ίν ιδιαιτέρω συμπληρώματι, προσηρτημένω αύτω, μέγας αριθμός 

t λέξεων τής καθομιλουμένης γλώσσης, απλών ή συνθέτων, ού- 
■ «αστικών, έπιθέτων καί λοιπών, έν αΐς καί πολλά! ξενικαί, ών 

ή έντελής άποφυγή αποβαίνει άδύνατος δυστυχώς έν τη παρούση
I μεταβατική περιόδω τής καθομιλουμένης. ι

Εύχόμεθα δπως έπί τοΰ προκειμένου τούλάχιστον έκτιμηθώσ: 
I δεόντως παρά τοΰ κοινού οί κόποι τοΰ κ. Κοντοπούλου.

Η ΗΧΩ THS ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Άστήρ φαεινός άνέτειλεν άπό τής τηλεκλείτου τών Αθηνών 
πόλεως, δςις διατρέχει ήδη τόν τρίτον τής εαυτού έμφανίσεως μήνα. 
'Ο άστήρ ούτος είνε έφημερίς εκκλησιαστική, φέρουσα τόν τίτλον 
«ή ’Ηχώ τής ’Ορθοδοξίας,» ώς άπηχοΰσα τάς τής ορθοδόξου 
’Ανατολικής έκκλ.ησίας ιδέας, και έκδιδομένη άπαξ τοΰ μηνός, 

κατ’ έγγραφον αΐτησιν τής Λ. Σ. τοΰ Μητροπολίτου ’Αθηνών, 
παρά τοΰ καθηγητοΰ τοΰ έκκλησιαστικοΰ καί ρωμαϊκού δικαίου έν 

τω έθνικω πανεπιστημίω κυρίου Κ. Φρεαρίτου.
Τής έφημερίδος ταύτης άναγνόντες τούς τρεις έκδοθεντας ήοη 

αριθμούς, τοσαύτην ήσθάνθημεν άγαλλίασιν, ώστε συγχαιροντες 
άπό καρδίας τοΐς όμογενέσιν ήμών έπί τή αποκτήσει τοιούτου ά- 
ναγνώσματος, θερμώς παρακαλούμεν τούς λογιους ημών ιδίως ινα 
ού μ.όνον συνδράμ.ωσι τήν ’Ηχώ τής ορθοΟοξιας αλλα και μετ 

έπιστασίας αύτήν άναγινώσκωσι.
Τής Ήχοΰς τής ’Ορθοδοξίας ό σκοπός έστι διττός- ά) ΐνα έν 

πνεύματι αγάπης καί στοργής μητρικής διαφωτίζη τά παρεκτρε- 
πόμενα τέκνα τής έκκλησίας καί β’.) ινα διαφωτίζη ιδίως τόν 
χριστιανικόν τής εσπερίας Εύρώπης κόσμον δτι ή γεραρά έκείνη 
’Ανατολική εκκλησία τών περιωνύμων Φωτίων καί άλλων μεγα- 
λωνύμων αύτής άνδρών ζή, άκμαιον εχουσα το αίσθημα τής κα
ταγωγής της, τής δόξης της καί τοΰ πνευματικού μεγάλου προ
ορισμού της μηδέν! προιοΰσα τα έπι τής ορθοδοξίας άπαραγρα- 

πτα δικαιώματά της.
Δέν εΐχομεν λοιπόν άδικον, δτε έλέγομεν (ΐδε τομ. Β'. σελ. 

343) δτι ό Έλλην αδικεί καί άδικεϊ μεγάλως μή φροντίζω·/ ν’ 
άναγεννηθή, διότι άπό τής αναγεννησεως τοΰ ελληνικού έθνους 
άναμένει τήν πραγματικήν άναγέννησιν της πάσα ή ανθρωπό- 
^ης. ’Ιδού δτι τά αυτά φρονούσα καί η της Ελλαοος εκκλησία σή
μερον ιδρύει φύλλον, ουτινος σκοπός ή άναγέννησις τοΰ τε Έλληνος 

και τοΰ Εύρωπαίου.
Σήμερον, λέγει ό κ. Φρεαρίτης, πάντες, οί μή άθεραπεύτως 

πεπωρωμένοι τόν νοΰν καί τήν καρδίαν αύτών, τήν άνατολ. όρθόδ. έκ- 
κλησίαν ώς πιστόν θεματοφύλακα τών γνήσιων τοΰΧριςοΰ διδασκα
λιών άσμένως κηρύττουσι, τήν μετ’ αύτής πνευματικήν σχέσιν και 
συγκοινωνίαν ώς εύεργέτημα θεωρουντες. Και όντως υπό μόνης τής 
γνήσιας ταύτης Άνατ. όρθοδ. έκκλησίας διδασκόμενα!, δύνανται αί 
σοφαΐ τής εσπερίας Εύρώπης θεωρούμενα! κοινωνίαι νά λύσωσι 

τό μέγιστον καί τό σοβαρώτερον ζήτημα τής ημέρας, το τινι 
τρόπω δηλ. ή άνθρωπότης δύναται νά εύδαιμονήση. "Οτι δέ με
γάλη·/ έχει τήν έπιρροήν έπι πασης τής ανθρωποτητος το ελλ. 
έθνος, ιδού τί έκφωνεϊ σήμερον νεώτατος τις Βέλγος ιστορικός 
(ΐδε Ήχοΰς της ’Ορθοδοξίας σελ. 8): «Μετά βίον ένδοξον πλήν 
πολυώδυνο·/ κάι πολυκύμαντον έτών 1181 δ έπι αιώνας ύπάρ- 

ξας ακαταμάχητος προμάχων και τό προπύργιο·/ τής Ευρωπαϊκής 
έλευθερίας έπεσεν νηό τήν μισάδελφον προδοσίαν τής δνσεως. 
Έπεσε·/ ή εύγενής και μεγάλη πόλις τοΰ Ελληνισμόν^ ή έμπε- 
ρικλείουσα εις τούς κόλπους αύτής τόν πυρήνα τοΰ πολιτισμού 
τής νεωτέρας Εύρώπης, έπεσεν ή άκρόπολις τής φιλοσοφίας και 
τών γραμμάτων τό άσυλον. Εθνος προνομιούχο·/ έν τη οικογέ
νεια τής άνθρωπότητος, λαμπάς φωτεινοτάτη τοΰ άρχαίου χόσμου 
έξεπολίτισε τήν Ρώμην, προπαρεσκεύασε τόν χριστιανισμόν καί 
έσυστηματοποίησε τά δόγματά του. Χύσωμεν εν δάκρυ συμπάθειας 
έπί τού λαμπρού τούτου ήδη σβεννυμένου έθνους. Πάντες όφείλο- 
μεν αύτω ευγνωμοσύνην μέχρι τών έρειπίων του. ‘Υπέκυψε μέν 
τέλος ύπό τούς πολεμίους τού χριστιανισμού, πλήν άφού πρώτον 
άνεχαίτισε καί έκράτησεν αυτούς έπι οκτώ ολοκλήρους αιώνας
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και έσωσε τήν Ευρώπην διά της βραδείας αύτοΰ καί ήρωϊκής ά- 
γωνίας· θνήσκον δέ έκληροδότησεν ήμϊν την άθάνατον γλώσσαν 
του καί τά αριστουργήματα της διανοίας του, τά άναζωπυρήσαντα 
τδν πολιτισμόν.»

Τά δλίγα δμως ταΰτα ούδέν λέγουσιν ώς πρδς τά ίσα δ γλα
φυρός τοΰ κ. Φρεαρίτου κάλαμος εκθέτει έν τη έξαιρέτω πραγ
ματεία του, ής ή έπιγραφή «Ή ’Ανατολική ορθόδοξος έκκλησία. 
Φΰσις, χαρακτήρ καί προορισμός αύτής» και ής τίνος τήν άνά- 
γνωσιν θερμότατα συνιστώμεν τοϊς φίλοις τοΰ Μέντορος άναγνώ- 
σταις.

Συνδρομηταί «τής Ήχους τής ’Ορθοδοξίας» καταγράφονται 
και έν τώ γραφείω τοΰ «Μέντορος» ώς καί τοΰ περισπουδάστου 
περιοδικού « Γεωπονικά,» περί ου έν σελ. 194 διελάδομεν.

ΑΤ2Ε12.

Τοΰ έν σελ. 256 προβλήματος. — Οί άνδρες ήσαν 15 καί αί 
γυναίκες 5, διότι 15X1G (ή 15-j-l)=240 καί [(5X10)—-2JX5 
=240.— Ύπδ τών κυρίων ’Ανωνύμου καί 'Ιωσήφ Οϊκονομίδου 
(έκ Σμύρνης).

Τοϋ 7ου λογογριφου.

Τδ κάλλος ή χρόνος άνήλωσεν ή νόσος έμάρανε.
Ύπδ τών κυρίων Μιχαήλ Έμμαν. Ζωγράφου, Κ. X. Α. μέλους 
τοΰ Συλλόγου ό «Έλλικών,» Έμμ. Α. Φοντριέρ, Ήλία Βασι
λείου, ’Ανωνύμου καί ’Ιωσήφ Οϊκονομίδου (έκ Σμύρνης), Νικηφό
ρου Ίερομ. (έκ Μενεμένης), Γ. Ε. (έκ Αιμένος Βαθέος Σάμου) 
καί Γ. Βλασιάδου (έκ Τσομπανησίας).

Τοϋ 8ου αινίγματος.

Σπόγγος.
Ύπδ τών κυρίων ’Ανωνύμου καί ’Ιωσήφ Οϊκονομίδου (έκ Σμύρ
νης), Νικηφόρου Ίερομονάχου (έκ Μενεμένης) καί Γ. Βλασιάδου 
(έκ Τζομπανησίας).

Τοϋ 8ου γρίφου.

Μισεί τά κακά. Ένδυσον γυμνόν, πεινών δέ φαγή άπδ σών άρτων. 
Ύπδ τοΰ κ. Μιχαήλ Έμμ. Ζωγράφου.

Πρόβλημα.

Παντοπώλης τις έχων 512 δκάδας σιδήρου, διεμοίρασεν αύτδν 
εϊς 9 άνισα μέρη και δι’ αύτών έζύγιζεν άπδ τής 1ης έκ. μέχρι 
τών 512 διά μιας. Τίνα τά μέρη ταΰτα;

Γ. Κ. ϊ:

Λογογρϊφος 8ος.

Είμιτε Θεά σαΐτας Άθηνάς ’ς τέ λεχώ Σύ. Τδετε Θεά σά οΐμοι! 
τέθηρ’ ευ Σά ίδέ ’Ών ώσεί δέ Εϋα; ΡΕΣΤ, ον άπδ ΤΡ. έχεις 
καν θήλυ ώς (δεΐ καί άρχω ’ς). (α).

Μ. Γρη γ ορ όπουλος.

Αίνιγμα 9ον.

Έκ τών κόλπων τοΰ Ύψίστου καθ’ έ/,άστην άπορρέω, 
Τής ύπάρξεως τήν χα'ριν εϊς τά πάντα διαχέω.
Οί θνητοί πρόξενον μ.όνοι μέ θαρρούν λυπών μυρίων
Κ’ δταν μ’ έχουν, στεναγμάτων είσι πλήρεις καί δακρύων.

“Οταν δέ άποφασίσω 
Νά τούς άποχαιρετίσω, 

Μετά θρήνων, μετά γόων προσπαθοΰν νά μέ κρατήσουν, 
Καί παράπονον ομνύουν πώς ποτέ των δέν θ' άφήσουν.

Πλήν είς μάτην!
Μόλις μένω, κι’ αύτοϊ πίπτουν εις τήν πρώτην των άπάτην.

I. Χριστοφίδης.

(α) Τώ πρώτω πέμψοντι τήν λύσιν είς έμμετρον λόγον δωρεΐ- 
ται παρά τοΰ συντάκτου τοΰ λογογριφου τούτου δι’ έν έτος ό Πυ
θαγόρας άμα τή ένάρξει αύτοΰ.

(β) Τώ λύσαντι πρώτω δωρεϊται παρά τοΰ συντάκτου τοΰ γρί

φου ή κωμωδία «ό Ταρτούφος.»

t


