
Ι0ΓΛ10Σ 1872.—ΤΕΓΧΟΣ ΛΕ'.
ΠΕΡΙ ΕΡΩΤΟΣ.

«*Εγνων  τζν έρωτα' βαρύς θεός.» (Θιόκριτ.').

Ιπδ την ώς ανωτέρω επιγραφήν πραγματευόμεθα περί του 

έρωτος είδικώτερον, τουτέστι περί τής έπιδράσεως αύτού έν έκεί- 

ναις ταϊς πολιτείαις, ένθα, άμφότερα τά γένη ελευθέριος συγκοι- 

νωνούντα, ή γυνή θεωρείται ίση καί έφάμιλλος τω άνδρί. Τής 
Ζρήσεως οθεν τών δυνάμεων αύτής οΰσης ενταύθα έλευθέρας, ΐνα 

χεροίση τις αύτήν, έρωτα πρώτον οφείλει νά διεγείρη είς αύτήν. 
Η καρδία της έν τοιαύτη κοινωνική καταστάσει δύναται νά έςο- 

μοιωθή πρδς φρούριον οχυρόν, οπερ λίαν συνετώς καί περιεσκεμ- 

μενως οφείλει νά πολιορκηθή. ’Απαιτείται λοιπόν μεγίστη καί 
εμοριθής ή μελέτη τών κανόνων τής τακτικής ή καί μόνη καθι- 

στώσα ήμάς ικανούς πρδς την επιτυχή καί τελεσφόρον άλωσιν 
αύτού. ζΗ δέ προσέγγισις έσεται βραδεία καί μετά προσοχής ή 

λαχεία καί μ.εθ’ ορμής κατά τάς περιστάσεις.
’Εν τή περιόδω ταύτη τής διαμάχης, ήνπερ έρωτικήν θερα

πείαν (κόρτε) άποκαλούσιν, δ έρως έξασκεϊ τήν άξιολογωτέρ.αν 

επιρροήν έπί τε τή καρδία καί τή ψυχή. Ώς ή μυθολογούμενη 

μαγική ράβδος, ΐσταται αίωρούμενος έπί τού χαρακτήρος ήμών, 
καί ιδού έν άκαρεί ούτος άρδην ήλλοιώθη. Μία δ’ έκ τών μάλ
λον άςιοσημειώτων έπιδράσεων αύτού παρά τοϊς νέοις εινε ή 

Ισχυροποίησις τής κενοδοξίας καί ή έξασθένησις τής αλαζονείας- 
ΪΛοψήφιος γινόμενος διά τήν καλήν περί αύτού ιδέαν άςιερά- 

^ου τίνος κυρίας, ό νέος οφείλει νά προσηλυτισθή ύπδ τής κε- 
κοδοςίας, ινα άρέση αύτη. Είς τήν αδυναμίαν δέ ταύτην ό έρως

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Γ. Τεύχ. ΛΕ'.).

προσαναγκάζει καί τήν σκληροτέραν καρδίαν νά ύποκύψη καί τήν 

άκαμπτοτέραν διάνοιαν νά καθυποβληθή, Καί ό έραστής οφείλει 
νά καταστήση εαυτόν εύάρεστον έν πάση περιπτώσει ού μόνον 

πρδς έκείνην, τήν άγάπην τής δποίας έπί πλεϊον έπιποθεϊ, άλλά 

συγχρόνως καί νά προσπαθήση ινα κερδίση τήν ύπόληψιν καί τδν 
έπαινον ένδς έκαστου, καθόσον έκ τής κοινής γνώμης ή γυνή 

κανονίζει τήν ιδίαν αυτής περί αύτού. Ούτω λοιπόν δ έρών κα

θίσταται κοινωνικός, εύθυμος, λάλος καί προσεκτικός καί είς τάς 

έλαχίστας κομψότητας τής συναναστροφής. Τήν φιλαρέσκειαν δέ 

ταύτην ούδόλως άνευρίσκομεν έν ταϊς χώραις έκείναις, έν αΐς αί 
άσιατικαί θρησκεϊαι έπικρατούν. Έν αύταϊς ή γυνή κατακλείεται, 

αγοράζεται, δ έρως καί αί θωπεϊαι αύτού είσίν άγνωστα, ό δέ 
άνήρ εινε άλαζών, ακοινώνητος, κατηφής καί σιωπηλός, έν ω παν 

τουναντίον παρουσιάζει δ χαρακτήρ τού άνδρός έκεϊ, ©που αί γυ

ναίκες κέκτηνται έλευθερίαν καί επιρροήν. Θεωρήσατε, ώς έν πα- 

ραδείγματι, τήν ώραίαν Γαλλίαν, ένθα ταϊς γυναιξί φιλοφρόνως 

δέδοται ή μόνη δεσπόζουσα αρχή έπί τών κοινωνικών αρετών, 

.©πόσον λάλος, χαρίεις, εύθυμος, κοινωνικός καί εύγενικδς εΐνε 

δ Γάλλος! Όπόσον εύαίσθητος καί προσεκτικός ή μάλλον προ
νοητικός πρδς άπάσας τάς φαντασιοτροπίας καί έπιθυμίας τών 

γυναικών. Δύναται τις είπεϊν οτι δ Γάλλος έρα καθ' δλον αυτού 
τόν βίον ούχί μιας μόνης γυναικός, άλλ’ άπαντος συλλήβδην τού 

ωραίου φύλου.
Εϊδομεν ούτω τά λαμπρά έπί τού ανδρικού χαρακτήρος απο

τελέσματα τού έρωτος. ’Ας θεωρήσωμεν ήδη καί τά έπί τού χα

ρακτήρος τής γυναικός. Ώς πρδς αύτήν τά αύτά τού έρωτος 

αγαθά Αποτελέσματα δυστυχώς δέν άναδείκνυντα» πάντοτε. Έν41-
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τή περιόδω, καθ' ήνήγυνή εισέρχεται έν τώ κοινωνικό βίω, εινε 
πεπροικισμένη σχεδόν πάν νότε μέ ζωηρόν φαντασίαν καί διάπυρα 
αισθήματα, μέ έλπίδας κενάς καί διηνεκή φαιδρότητα. ’Απαιτεί 
έρωτα κατακτήσεως, έρωτα τροπαιοΰχον έν ταΐς μάχαις τοΰ τέ
κνου τής ’Αφροδίτης. Καταγοητεύται ύπό τών άνευφημιών και 
κολακειών τοΰ κόσμου, απολαύει δέ πλειοτέρας φήμης καί πλει- 
οτέρας κοσμικής δόξης κατά τήν έποχήν ταύτην τοΰ βίου αύτής 
ή άλλοτε ποτέ. Πολλάκις κατασιγάζει τά αισθήματα και κατα
στέλλει τάς ψυχικάς αύτής παθήσεις, δπως έτι μάλλον παρα- 
τείνη τήν περίοδον ταύτην τής δόξης αύτής καί ύπολήψεως. Οΰ
δέν τοσοΰτον καταθέλγει τήν κενοδοξίαν, οΰδ’ εΰαρεστεΐ τήν φαν
τασίαν αΰτής, δσον τδ βλέπειν άπάσας τάς καρδίας δεσμευομέ- 
νας ύπδ τών θελγήτρων της κα! άποδιδούσας πρδς τάς χάριτας 
και καλλονάς αύτής φόρον λατρείας καί θαυμασμού. Ή ήδίστη 
δ’ αΰτη άφοσίωσις έγχαράττει έν τή καρδία αΰτής πόθον άνευφη
μιών καί έπιδείξεων. Ή λύπη τής άποτυχίας, ήν καθ’ έκάστην 

θεωρεί έπιβάλλουσα πρδς τοΰς ατυχείς έραστάς αύτής έξασθενεΐ 
τά αισθήματα, άπαμδλύνει τάς συμπάθειας καί άποτραχύνει τήν 
καρδίαν της. Οΰδείς πόνος, ούδεμία αγωνία μεγαλειτέρα έκείνης, 
ήν ό άποτυχών εραστής συναισθάνεται έν τή οδυνηρά στιγμή τής 
αποπομπής του. Τοιαύτας δέ σκηνάς λίαν συνεχώς καθορώσα ή 
γυνή, άπόλλυσιν έπί τέλους τάς γενναίας συμπάθειας τής φύσεως 
αύτής. ’Αληθώς δέ προσειπεΐν, μανθάνει θηριωδώς νά έπιχαίρη 
εις θύματα άνθρόπινα καί ανθρωπίνους ταλαιπωρίας. Καθίσταται 
δε χρόνου προϊόντος ώς ο ιστορούμενος έκεΐνος άνήρ, δστις ά- 
κουσίως τδ πρώτον ώδηγήθη εις τδ άμφιθέατρον, ΐνα θεωρήση 
τοΰς φόνους καί τάς σφαγάς τών μονομαχούντων, άλλ’ εις τδ μετά 
ταΰτα τοσαύτην ήδονήν ήσθάνετο έπί τω θεάματι, ώστε άσμέ- 
νως πάντοτε προσήρχετο εις αΰτό.

Ποια δ’ ή φύσις τοΰ πάθους τούτου, τοΰ έρωτος, τοΰ τοσούτω 
μέν έξαίροντος τδν χαρακτήρα τοΰ άνδρός, τοσούτω δέ πάλιν 
πολλάκις καταβιβάζοντος τδν τής γυναικόςΕΐνε τδ άωτον, τ'ο 
καί έξαίσιον πάθος τής ψυχής. Πρδς διατροφήν κα! άνάπτυξιν 
αΰτοΰ άπασαι αί δυνάμεις τοΰ νοδς συγκεντροΰνται έν αΰτω, ά
παντα τά πάθη τής καρδίας, δλαι αί διαθέσεις, αί συγκινήσεις, 
άπας ό ηθικός τε καί νοερδς μηχανισμός τής φύσεως ήμών. Ε
νώπιον αΰτοΰ πάσα άλλη έπιθυμία ύποχωρεϊ, πάσα φιλοδοξία, 
συμφέρον, πατριωτισμός. Εΐνε τδ πνεύμα, δπερ άρκεϊ μόνον νά 
τεθή εις κίνησιν έπί τοΰ χάους τής ήμετέρας ύπάρξεως, ΐνα 
προσελκύση εϊς έαυτδ άπαντα τά στοιχεία αΰτής. ’Εν τή καρδία 
εισδύον, κάμνει νά ύποθάλπωμεν δνειρα τερπνά και μετά γλυκύ
τατης θυμηδίας καί έκλιπαροΰντος βλέμματος νά ένατενίζωμεν 
τήν χαρίεσσαν μορφήν τής λατρείας ήμών. Εΐνε ή ε’ικών τοΰ 
μυθολογουμένου ιχθύος τοΰ πρδς πάν άντικείμενον τάς ώραίας 
αΰτοΰ χροιάς μεταδίδοντος. Έν τώ μέσω τής μεγαλοπρεπείας 
τών ποιημάτων τής φύσεως ώς άόρατόν τι πνεύμα περιστρέφε
ται έν ταΐς καρδίαις ήμών. Έγγίζει, ώς διά μαγικής χειρδς τά 
ελατήρια τής ήθικής εΰαισθησίας καί έν τώ άμα διεγείρει άπά
σας τάς τρυφεράς συγκινήσεις τής ψυχής. Συμπαρομαρτεΐ μεθ’ 
ήμών οπουδήποτε προβαίνομεν. Καθίστησι τδ έρώμενον άντικεί- 
,μενον συμμέτοχον άπασών τών προθέσεων, απάντων τών ήμετέ- 

ρων φιλοδοξών σχεδίων. Έπιχέει λαμπράς καί άκτινοδόλου- 
μαρμαρυγάς, μετατρέπει τάς διαθέσεις, άλλοιόνει τάς φιλίας, 
καί καταστρέφει κα! αύτάς τά; κλίσεις και δοξασίας ήμών.

“Οτε δ’ ό έρως ουτος καταλήγει εις συνοικέσιον, τότε παράγει 
τήν έξοχωτέραν καί τελειοτέραν τών εΰδαιμονιών, καί έπ! άμοι— 
βαιότητι στοργής έπερειδόμενος δύναται νά συναρμολογήσω) δύο 
δντα έτερογενή. Καθημερόνει τήν αγριότητα τής τίγρεως, σω
φρονίζει τδν ληστήν, τδν έξ έπαγγέλματος παίκτην, τδν κακοΰρ- 
γον, τδν άνήθικον καί άναστέλλει τδ παράτολμου και ριψοκίνδυ
νο·? στάδιον τοΰ θηριώδους πειρατοΰ. Άλλ’ δτε ό έρως ούτός 
έστιν άτυχής, έπιφέρει τήν βαρυτέραν τών πληγών, ήν δύναται ή 
ανθρώπινος φύσις νά ύποστή. Τότε δή τότε ίστάμεθα αίφνιδίως 
έν μέσω σταδίω. Αί λαμπραί, αί προσφιλείς έπόψεις, άςπερ έβλέ- 
πομεν άντανακλωμένας έν τφ κατόπτρω τής έλπίδος, δλως α
φανίζονται έκ τής όράσεως τοΰ νοός. Ό ήλιος τής κοινωνικής 
ήμών ύπάρξεως άμαυροΰται, σκοτίζεται, έκλείπει έκ τοΰ στερε
ώματος. Περιπλανώμεθα άφροντιστοΰντες εις τά περιστοιχοΰντα 
ήμάς. Τδ πάν ζοφώδες έν ήμΐν. ‘Ο λαμπρός ήλιος, ή χαρίεσσα 
σελήνη, οί περί αΰτήν άστέρες οΰδόλως πλέον κέκτηνται τά οΰρά- 
νια έκεΐνα πνεύματα τά άλλοτε πληροϋντα εΰδαιμονίας τάςκαρ- 
δίας ήμών. Φίλοι καί συγγενείς άπώλεσαν τδ γόητρον τδ δυνάμε 
νον ΐνα καταβολή καί άποκρούση τήν θλίψιν. Ή φιλοδοξία σιγά, 
μηδενίζεται καί ή πρδς τάς τιμάς άπόβλεψις άποναρκοΰται. *0-  
πόσον δέ διαφέρουν τά δεινά άποτελέσματα τοΰ άποτυχόντος έρω
τος, άναλόγως τής διαφοράς τών άνθρωπίνων κράσεων! Ό μέν 
θέλει ζή, ώσανεί ό βίος ήν άχθος δι’ αΰτόν. Άποφεύγων τά 
βλέμματα τών άνθρώπων, θέλει διάγει μονήρη βίον έν τω οϊκω 
κατακλειόμενος· έτερος δ’ άπ’ έναντίας θέλει διατρέχει στάδιον 
μέγα καί εκπληκτικόν. Συνταράττων τοΰς χυδαίους καί εις άπο- 
ρίαν έμδαλλων τοΰς σοφούς θέλει διαλάμπει έφ’ δλου τοΰ βίου 
ώς φαεινόν τι μετέωρον. Σήμερον θέλει ήλεκτρίζει διά συγκι- 
νούσης εΰγλωττίας φιληκόους όμηγύρεις, τοΰς λόγους αΰτοΰ άτε- 
νώς προσδεχομένας. Αϋριον θέλει καταθέλγει, έφελκύει διά τής 
φαντασίας και τής ζωηρότητος τής θαυμαστής διανοίας του καί 
καθηδύνει τάς συναναστροφάς. 'Ως άλλος Όρφεΰς κατατήκει τάς 
σιδηράς καρδίας καί κάμνει τοΰς άνθρώπους νά συγχωρώσι τά 
άδικήματα αΰτοΰ. Ούτω δέ θέλει διχτελεΐ ένόσω άρέσκετε αΰτω, 
ή κολακεύετε αΰτόν. Μή περιυδρίσητε δ’ αΰτδν οΰδ’ έπ’ έλαχί- 
στοις, διότι τότε τ'ο λογικόν αΰτοΰ διά μιάς παραμορφοΰται. Ό 
πονηρός δαίμων εισδύει έν αΰτω καί τά βέλη τής συκοφαντίας 

του διατρυπώσιν έξίσου φίλους καί έχθρούς. Διαπλέει θαλάσσας, 
οδοιπορεί ήπείρους ώς ιππότης πλανώμενος. Ό κόσμος θαυμά
ζει αΰτόν. Ό μέν αποδίδει τήν αιτίαν εις φυσικήν τινα ιδιο
τροπίαν, ό δέ εΐς ασθένειαν σωματικήν, τρίτος τις θέλει σάς ειπει 
δτι ήτο φιλόδοξος, καί δτι άπαντα τά σχέδια αΰτοΰ περί μεγά- 
λείων καί πολιτικού προβιβασμού εΐχον ναυαγήσει. Άλλ’ ή άλη- 
θής αιτία προέρχεται έκ τής διαταράξεως τών ψυχικών του δια
θέσεων, έκ τής ανατροπής τής διανοητικής του ισορροπίας, κατα 
συνέπειαν τής άποτυχίας τοΰ έρωτά, του. Άπασαι δ’ αυται αί πε
ρίοδοι ".ών νοσηματικών φαινομένων τοΰ νοός του αί τδν κόσμον 
έκπλήττουσαι άποδοτέαι αληθώς εΐς τήν έπιβουλήν καί τήν κα-

■λίαν, εΐς τήν προδοσίαν τής γυναικός εκείνης, εις ήν ό παθών 

έοεδαψίλευσε πάσαν κλίσιν, πάσαν αγάπην, πάν αίσθημα τής ψυ
χής αύτοϋ και ήτις διά παντός άπεχώρισεν αΰτδν τής οικίας 
του, τήί εΰδαιμονίας του. Ίδοΰτ'ο μυστήριον, δι’ ου ή δλέτις συνέ- 
τριψε τά αισθήματα τής καρδίας του, αισθήματα σταθερώτερα, κα

ί θαρώτερα τών δσα άπενεμήθησάν ποτέ τή άνθρωπίνη καρδία, καί 

τάς διαθέσεις τής ψυχής εις δφεις έριννύων μετέτρεψε, τδν δέ 
κήπον τής Έδέμ εις χώρον βασάνων μετέβαλε.

Ύπάρχουσι, βεβαίως πλεΐστοι άποτυχόντες έρασταί, οϊτινες 
βυθιζόμενοι εΐς τδ θέατρον καί τάς άπασχολήσεις τοΰ ένεργοΰ 
βίου, σχηματίζουν νέους συνδυασμούς φιλίας και σχέσεων καί τα
χέως λησμονοΰσι πάσαν προλαβοΰσαν άγάπην χωρίς οΰδ’ ίχνος 
οΰδ’ άποτέλεσμα αΰτής διαρκώς νά έπιμείνη έπί τοΰ χαρακτήρος. 
Άλλά τοΰτο οΰδέποτε συμβαίνει εΐς άνθρώπους διαπύρου κρά- 
οεως και ιδίως εϊς οΰς ό έρως συνεβάδιζε μετά συρροής περι- 

Βκατικώ?, άτινα παρήγαγον ισχυρά·? και εις έαυτήν τά πάντα έ- 

τζβπωσαν άγάπην. “Οτε λοιπόν πάσα έλπίς έξερριζώθη τέλεον 
εκ τής καρδίας αΰτών, ουοέν έτερον έν αΰτη διαμένει, εϊμή υ
πόνοια, μισανθρωπία, φαντασιοτρόπίαι καί παραλογισμοί, έπα- 
κόλουθα οδυνηρά αναπόδραστα αΰτοΐς. “Οσον «φιλόσοφος καί λε- 

■ λανθασμένη ήθελε φαίνεσθαι πρός αΰτοΰς ή διαγωγή αΰτη, οΰδό
λως δύνανται νά προφυλαχθώσι κατά τών συνεπειών τούτων. Οΰ- 

Η δεν ενυπάρχει οπερ να καταπραυνη και καθησυχάση τήν δ ίάνοιαν 

l· αΰτών. Και ούτω πρός άπαν τό άνθρώπινον καί μάλιστα πρός 
| άπαν τ'ο θήλυ γένος προσάπτουσιν ουτοι τάς κακίας, άς εϊς έν 

μόνον άτομον εΐχον ίδεΐ.
ί Αλλά τό τοΰ άποτυχόντος έρωτος έπί τής γυναικός άποτέλε- 

Β*!* 8 ε·7ϊ ετι δεινότερου, καθότι ο έρως τής γυναικός εΐνε διαπυ— 
I ίώτφος, μάλλον άφοσ-.ωμένος, τρυφερώτερος καί σταθερότερος ή

° τοΰ άνδρός. Ουτός έστιν ή σπουδαία έπασχόλησις τοΰ βίου αΰ- 
i'O άνήρ πολυτιμότερος τη γυναικί ολοκλήρου έθνους. “Οτε

q έρά, άποστέλλει άπάσας τάς συμπάθειας της εις έρωτικάς 
ιπετειας, έπιβιβάζει τήν ψυχήν της πρ'ος άγάπης έμπορείαν, 
ί καί μόνη συγκεντροΰται ό κόσμος άπας δι’ αΰτήν. Ή φι- 
οξία της αγωνία διά τό κράτος τής καρδίας, έν ή καί μόνη 
Λαργυρία της έπιζητεΐ κεκρυμμένους θησαυρούς. “Οτε λοιπόν 

τα πάντα άπώλοντο καί έναυάγησαν, συναπώλετο κα! άπασα ή 
■ις. αΰτής. Το ονειρον τής βαθείας καί άπεράντου μακαριότη- 
έξηφανίσθη διά παντός. Αΰτη εΐχεν άπορρίψει τάς γήινους 

νάς, τά διάφορα κοινωνικά πάθη ύπέρ μόνου τοΰ έρωτος. Σι- 
ϊα καί συνεσταλμένη ώνειροπώλι

;εΰδαιμονίαν, ής ήθελεν άπολαύει μετά τοΰ άνδρός τής έκλο- 
; Χα'ι τοΰ έρωτος αύτής. Άπατηθεϊσα λοιπόν, δπόσον βαρεΐαν, 

Ότάτην συμφορά·; ή προδοσία αΰτοΰ προξενεί εΐς τήν λίαν εΰ- 
Κν καρδίαν της!

Αλλ’ δμως πρ'ος καιρόν προσποιείται έπίπλαστόν τινα φαι- 

ϊρθτα καί άδιαφορίαν είς λογισμός δμως, μία λέξις, έν 
Γίλεμμα άναπολοΰν είς τήν μνήμην τ'ον έραστήν αΰτής, ή απλή 
Ι’’Εϊγγελία τοΰ ονόματος αΰτοΰ τήν κάμνει νά έξίσταται, νά τρέμη 

J παγόνη άπό κεφαλής μέχρι ποδών. Ό σκώληξ εμφωλεύει έν 
|F5 *αρδία  αΰτής. . . .

τήν εΰδαιμονίαν, καί μόνην

“Αλλως τε αί γυναίκες άγαπώμεναι, έξασκοΰν πλειοτέραν ε
πιρροήν έπί τοΰ χαρακτήρος τών άνδρών παρ’ δτε άπαντες οί ποι- 
ηταί καί οί φιλόσοφοι τοΰ κόσμου. Μεγάλην ή γυνή κέκτηται 
τήν δύναμιν τοΰ διαμορφόνειν τάς άπαλάς διανοίας τών νέων. Αί 
έλάχισται αΰτής λέξεις έναποταμιεύονται. ’Ιδέα τις, άρχή τις 
ύπ’ αΰτής βεβαιουμένη, εΐ καί σφαλερά, έναποθέτει έντύπωσιν 
βαθεΐαν, έστι δ’ δτε καί άνεξίτηλον έν ταΐς καρδίαις τών θαυμα
στών αΰτής, καί ούτως ή μόρφωσες τοΰ χαρακτήρος τών άνδρών 
ίδιάν έστιν έργον αΰτής. Πάσα λέξις έκ τοΰ στόματος αΰτής οΰ
δέποτε λησμονεΐται καί μετά σεβασμού άναφέρεται· πίτσα πράξις 
εύρίσκει δσον οιόν τε τούς μιμητάς αΰτής.—‘Οπόσον λοιπόν προ
σεκτική δφείλει νά ήνε ή γυνή περί τήν έκτέλεσιν πράξεων ά- 
γαθόσητος καί άρετης, έμπεπιστευμένη ύπ'ο τής φύσεως ουσα τήν 
διαχείρησιν τών τρυφερωτέρων τοΰ άνθρώπου αισθημάτων καί τήν 
βελτίωσίν τών ήθώνΐ Έμμ. Γιαννακόπο υλ ος.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΣ

τών γυναικών καί τών άπελευΟέρων έν ’Αμερική.
(Συνέχεια άπό σελ. 319).

“Ο,τι ήδυνήθην νά παρατηρήσω έν τη σχολή τοΰ Όβερλίνον 
έπεβεβαίωσεν έντελώς τήν γ/ώμην τήν γεννηθεΐσαν έν έμοϊ, δτε 
έπεσκέφθην τά σχολεία τής μεσημβρίας. Έν τη έπισήμω ταύτη 
σχολή έγένοντο δεκτά και πολλά τέκνα τών Μαύρων, τά όποια 
άκολουθοΰοιν ώς έπί τό πλειστον μόνον τά μαθήματα τά χρή
σιμα είς τ'ον πρακτικόν βίον. Είς τάς σπουδάς των δεικνύουσι 
μέγαν ζήλον καί έπιμέλειαν έν τή άνωτέρα κλάσει ύπήρχον 14 
μαθήτριαι τής μαύρης φυλής κατ’ οΰδέν φαινόμενα! κατώτεροι 
τών συμμαθητριών των τής λευκής φυλής. Κατά τό 1868 δ βαθ
μός τοΰ προλύτου τών τεχνών Α—Β εΐχε δοθή είς 15 μαθη
τάς καί 10 μαθητρίας. Ό διευθυντής έν τή πρ'ος τοΰς σπουδαστάς 
προσλαλιά του ύπεστήριξεν, δτι οί παΐδες τών μαύρων ύπερτέρουν 
πάντας τοΰς συμμαθητάς των ώς πρός τήν φιλομάθειαν καί τήν 
πρός τήν φιλολογίαν κλίσιν των. Ή γ/ώμη τών καθηγητών τοΰ 
Όδερλίνου εΐνε δτι ούδεμία διαφορά υπάρχει ώς πρ'ος τ'ο πνεύμα 
έν τοΐς τέκνοις τών δύο φυλών. “Εν itvt ελληνική κλάσει, ένθα 
εύρίσκοντο 27 μαθηται καί ήτις διηυθύνετο ύπ'ο νέας είκοσιπεν- 
ταετοΰς, θυγατρός ένδς τών καθηγητών τής σχολής, μία μαθή
τρια μαύρη μετέφρασε μετά πολλής ακρίβειας έν κεφαλαιον τοΰ 
πρώτου βιβλίου τοΰ θουκυδίδου. Ή μαύρη φυλή άποτελεΐ σχεδόν 
τ'ο πέμπτον τών κατοίκων τοΰ Όβερλίνου. Ή μικρά αΰτη πόλις 
εΐνε ίσως μία έξ έκείνων τών πόλεων, δπου αί προλήψεις έπί μα
κράν χρόνον έπικρατήσασαι κατά τών μαύρων άφησαν τά δλιγώ- 
τεραΐχνη. Τών καθηγητών τις μέ έβεβαίωσεν δτι οί μαύροι εΐνε οί 
ειρηνικότεροι τών πολιτών, οί κανονικότεροι καί οί φιλομαθέστεροι.

Τήν σήμερον δέν γίνεται πλέον καμμία διάκρισις μεταξύ λευ
κών καί μαύρων είς πάσαν ύπόθεσιν καί κοινωνικήν σχέσιν, οΰδέν 
δέ παράπονον οΰδέποτε έπήγασεν έκ τούτου. Δέν θεωρείται πλέον 
άτοπον τό νά παρακάθηταί τις πλησίον μαύρου εΐς τό δημοτικόν 
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συμβούλιον ή είς τήν έπί τής έκπαιδεύσεως επιτροπήν, καθώς καί 
εις άγοραίαν άμαξαν ή είς τήν τράπεζαν ξενοδοχείου. Τινές έξ 
αΰτών μόλις χθές έξελθόντες έκ τής δουλείας καταβάλλουσι με
γίστους άγώνας, δπως διορθώσωσι τά έλαττώματα τά αχώριστα 
έκ τής πρώτης αυτών δουλικής καταστάσεως. Έν ένί λόγω, προ
σέθετε·/ δ καθηγητής, δν μάς έπροτείνετο νά άνταλλάξωμεν τοΰς 
νέους τούτους συμπολίτας μέ ισαρίθμους ξένους, δέν θά έδιστά- 
ζομεν νά άποκρούσωμεν παρομοίαν πρότασιν, διότι βεβαίως ήθέ- 
λομεν ζημιωθή.

Τά αισθήματα όμως ταΰτα δέν συμμερίζονται άκόμη πάντες έν 
γένει οί κάτοικοι τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, άλλ’ έκάστη ήμέρα 
έξασθενεϊ τήν αποστροφήν καί αντιπάθειαν, αΐτινες άπετέλουν 
μεταξύ αΰτών καί τών μαύρων φραγμόν άνυπέρβλητον. ’Ήδη προ- 
τιμώνται αυτοί τών άποίκων Ιρλανδών, οίτινες κατέστησαν ή μά- 
στιξ τών μεγάλων πόλεων. Έξ αΰτών οί άνήκοντες είς τάς έν- 
δεεστέρας οικογένειας χρησιμεύουσιν ώς ύπηρέται καί θεωρούνται 
ώς οί καλλίτεροι. Είς τά εργοστάσια επαινείται ή χρηστότης καί 
ό ζήλος αΰτών δσοι δέ αΰτών εΰνοήθησαν ύπό τών περιστά
σεων κα: δύνανται νά διευθύνωσι γεωργικά; έργασίας ή βιομη
χανικά καταστήματα, μετέρχονται συχνάκις ταΰτα μετά πολλής 
ίκανότητος καί ευφυΐας. ’Αρχαίος τις δούλος ονομαζόμενος Μον- 
τγομερή καλλιεργεί τήν στιγμήν ταύτην φυτείαν άνήκουσαν είς 
τόν Ιωσήφ Δάβις, αδελφόν τοΰ περιφήμου αντάρτου τής Μεσημ
βρίας. Έννοήσας ουτος ότι μόνος ό συνεταιρισμός ήδύνατο νά τω 
χορηγήση τά μέσα τοΰ νά παλεύση έπιτυχώς κατά τών λευκών, 
προσεκάλεσε πλησίον του έκατόν μαύρους καί έφήρμωσεν είς τήν 
καλλιέργειαν τής φυτείας του τό σύστημα τής αμοιβαίας συμ- 
πράξεως. Συμβούλιου έκλεγόμενον ύπό τών συνεταίρων διευθύνει 
τήν καλλιέργειαν, καί ταμεϊον συνδρομής προσδιωρίσθη διά τοΰς 
ασθενείς καί τούς γέροντας. 'Η ιατρική καί ή νομική άπαριθμού- 
σιν έπίσης μ-εταξύ τών νέων απελεύθερων άνδρας διακεκριμέ
νους, ή δέ έκ τών σχολείων πηγάζουσα ώφέλεια εινε άπειρος. 
Καθ’ έκάστην κτίζονται νέα, καί οί κτηματίαι τής Μεσημβρίας, 
οίτινες εΐδον μετ’ οργής τήν ιδρυσιν αΰτών, καί οίτινες άντέ- 
ταξαν ζωηροτάτην άντίστασιν, άρχίζουσι ήδη νά έκτιμώσι τάς 
έξ αΰτών ώφελείας, έννοήσαντες δτι άντί άνδραπόδων άμαθών, 
βάναυσων καί άσπονδων έχθρών εινε προτιμότερο·/ νά ύπηρετών- 
ται ύπό άνθρώπων άνεπτυγμένων καί πεπαιδευμένων συμπολιτών, 
κατά τών όποιων εντούτοις μέχρι τοΰδε μετεχειρίζοντο μέτρα βί
αια άπάδοντα πρός τήν φιλανθρωπίαν, τήν δικαιοσύνην καί τήν 
θρησκείαν.

Ούτως έκτελεϊται έν ταίς ' Ηνωμένα1 1 2 3.; Πολιτείαις διττή οΰσι- 
ωδεστάτη μεταρρύθμισις, ήτις ένθεν μέν άνυψόνει κα! ένισχύει 
τήν θέσιν τής γυναικό; έν τή οικογένεια, ένθεν δέ άπελευθερόνει 
τόν δοΰλον έν τή κοινωνία. Πάντες δ’ εννόησαν δτι δέν άρκεϊ νά 
άναγνωρίσωμεν καί νά προκηρύξωμεν τήν ισότητα τών δικαιω
μάτων, τήν κατάργησίν τών προνομίων καί τήν παραδοχήν πάν
των εις πάντα τά έπαγγέλματα, άλλ’ δτι, δπως μή τοιαΰτα εΰερ- 
γετήματα άποβώσιν έπικίνδυνα ή άγονα είς τούς δεχομένους αύτά, 
εινε άνάγκη νά φωτίσωμεν τήν διάνοιαν πριν χειραφετήσωμεν αΰ
τήν, καί νά όπλίσωμεν μέ άπόφασιν καί μέ θάρρος έκείνου:, τούς 

(1) ‘Η σπουδαιοτάτη α'ύτη πραγματεία ή συνδέουσα τόν Β'. και 

Γ'. τόμον τοΰ Μέντορος μετεφράσθη έκ τοΰ γνωστοτάτου περιο
δικού Revue des deux mondes (τόμος 33, τεύχος βρν.)

(1) Ίδέ Athenes anciens et nouvelles par De la Quillitiere’ 
pag 232.

(2) Ίδέ Βίων Παραλλήλων τόμον ά. σελ. 380.
(3) Ίδέ Δημητρίου Γαλανού ’Αθηναίου Ινδικών μεταφρ. Πρό- 

δρομ. κτλ. Σπουδή κ,αί έπιμελεία Γ. Κ. Τυπαλδου. Βιογραφικά 
τινα σελ. ιδ'.

όποιους προσκαλούμεν νά άποδεχθώσι τό βάρος τής ευθύνης σών 
ιδίων πράξεών των. Δι’ εΰρεία; καί εντελούς έκπαιδεύσεως αί 
Ήνωμέναι Πολιτείαι κατέστησαν τάς γυναίκας ίκανάς νά έχωσ· 
μεγάλην έπιρροήν είς πάν δ,τι σπουδάϊον καί κοινωφελές- διά 
τών αΰτών δέ μέσων παρασκευάζουσι καί διά τούς άπελευθέρους 
θέσιν μεταξύ τών πολιτών χώρας έλευθέρας.

Άν κατεπείγουσαι άνάγκαι προώρως έπέσπευσαν τά δύο ταΰτα 
άντικείμενα, έντούτοις τά προκύψαντα άποτελέσματα άγουσιν ή
μάς εις τό νά έκτιμήσωμεν τήν δραστικήν δύναμιν τής αιτίας, 
ήτις παρήγαγεν αΰτά. ‘Η άνωτέρα έκπαίδευσις διδομένη είς τάς 
γυναίκας οΰχί μόνον άπαλλάττει αΰτάς τής ροπής έκείνης προ; 
τήν κουφότητα καί ματαιοφροσύνην, ήτις παρετηρήθη πανταχοΰ 
παρά ταϊς γυναιξί, άλλά μάλιστα ή πλούσια άνάπτυξις τών δια
νοητικών αΰτών δυνάμεων παρέχει αΰταίς τό δικαίωμα τοΰ έπ- 
εμβαίνειν έν τή κυβερνήσει τών οικογενειών των, έν τή άνατροφή 
τών υίών καί τών θυγατέρων των καί μάλιστα μέ τρόπον πλά
γιον έν τή καθόλου διοργανώσει τής κοινωνίας, ένθα οί άνδρες δι
δάσκονται ύπ’ αΰτών τό μειλίχιον τών ήθών, τήν εΰγένειαν τών 
τρόπων καί τήν καλήν συμπεριφοράν, τά όποία εινε δύσκολο·/ 
νά άποκτήση τις έν τώ μέσω τών βιομηχανικών καί κερδοσκο
πικών ένασχολήσεων καί έν τή καθημερινή διαπάλη τών ύλικών 
συμφερόντων. Άφ’ έτέρου τά σχολεία, έν οΐς οί άπελεύθεροι έκ- 
παιδεύονται έπιστημονικώς καί φιλολογικό/;, έπήνεγκον ήδη παρ’ 
αΰτοίς μεταρρύθμισιν ήτις θά άποβή έπί μάλλον καί μάλλον 
έπαισθητή. Τελευτώντες ά; έπιτραπή ήμϊν νά παρουσιάσωμεν τό 
ύπό τών 'Ηνωμένων Πολιτειών δοθέν παράδειγμα ώς ένθάρρυ.- 
σιν πρός τήν φάλαγγα έκείνην τών γενναίων πνευμάτων τών θε
ωρούνται·/ τήν έπί μάλλον και έπί μάλλον γενικήν διάδοσιν τών 
φώτων ώς τήν οΰσιώδη συνθήκην τής πολιτικής καί κοινωνικής 
προόδου (1).

ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ
ύπό A. Ν. ΓΟΓΔα ιατρού κτλ. I

Έν σελίδι 286 τοΰ παρόντος τόμου τοΰ Μέντορος όμιλήσαν- 
τες περί τοΰ συγγράμματος τούτου, εϊπομεν δτι εΐνε άνάγνωσμα 
έσθλόν καί παντι "Ελληνι χοησιμώτατον, άπειράκι; προτιμότε
ρο·/ τών καλλιτέρων καί ήθικωτέρων μυθιστορημάτων. ‘Ως τοιοΰ- 
τον δέ συνιστώντες αΰτό καί πάλιν καί προτρέποντες τούς φίλους 
όμογενεϊς είς άπόκτησιν τούτου, μεταφέρομεν έξ αΰτοΰ ώς δείγμ*  

τόν βίον Δημητρίου του Γαλανού.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ

Παράδοξον ίσως θά φανή εις τινας τό νά καταλέξωμεν εν τω 
άνά χεϊρας τόμω τώ περιέχοντι τους βίους τών βαθύπλουτων, έξ

*>ν οί πλεϊστοι ήσαν εκατομμυριούχοι, καί τόν βίον Δημητρίου 
•πΰ Γαλανού, δστις άποθνήσκων δγδοήκοντα μόνον χιλιάδ. δραχ
μών χρηματικήν περιουσίαν κατέλιπεν. Άλλά πλούτος καθ’ 
ήμάς δέν εΐνε μόνον τά χρήματα, άλλά καί πάν τό παράγον 
πλεονεκτήματα ύλικά ή ήθικά. Τά τελευταία ταΰτα μάλιστα εί- 
ϊί προτιμότερα τών πρώτων, άν οΰχί και δι’ άλλους τινά; λόγους, 
τουλάχιστον δμως διότι είσίν άναφαίρετά τε καί πολλάκις έπιζη- 
λότερα τών ύλικών.
. Έάν δ ορισμός ουτος 
τού πλούτου ήνε άλη- 
θής, ολίγοι, φρονούμεν, 
έκληροδότησαν τή πα- 
τρίδι πλούτον τοσοΰτον 

Ηίαφαίρετον καί αιώνι
ον, δσον ό Γαλανός διά 
τών Ινδικών αύτού Με-

L1 ταφράσεων, τών περιε- 
χουσών πάσαν σχεδόν 
την τών Ινδών σοφίαν 
καί Θεολατρείαν. Γνω
στόν δέ εΐνε δτι άμ- 

’ φότερα ταΰτα πρώτον 
διά τών ελληνικών με
ταφράσεων τού Γαλανοΰ

Ρ έγένοντο γνωστά εις τε 
τον άρχάϊον καί είς τόν 
νέον κόσμον. Πλούτος

I λοιπόν, δι’ ού έπλού- 
τισε τάς γνώσεις αύ
τοΰ σόμπας ό κόσμος, 
εΐνε καθ’ ήμάς, άν οΰχί 

' υπέρτερος, τοΰλάχιστον 
δμως έφάμιλλος τού

I συνήθους πλούτου.
Έγεννήθη δέ ό Γαλα- 

νός έν Άθήναις τώ 
1760 ύπό πατρός μέν 
Παντολέοντος Γαλανοΰ, 
ένός τών ευπατριδών 
έπί τής έποχής αΰτοΰ, 
μητρος δέ Διαμάντως, 
καί ήτο δευτερότοκος 
μέν κατά τήν σειράν, 
άλλά πράγματι πρεσ- 
βύτερος τών αδελφών 

ί αυτού, διότι ό πρωτό
τοκος εΐχεν άποβιώσει 
έν νηπιακή ήλικία- εΐχε 
δέ και έτερον άδελφόν 
έπιζήσαντα καί καθ’ έν 

' καλούμενον έσχεν έπίσης καί μίαν μόνην άδελφήν Καρυιάν δ- 
I νομαζομένην, συζευχθεισαν τόν Γεώργιον Μενδιάτην Άθηναϊον,

εξ οΰ έσχεν υιόν Παναγήν.
I Τά μέν πρώτα γράμματα έδιδάχθη έν Άθήναις δ Γαλανός 

ί ύπό Ίωάννην Μπενιζέλον, ένα τών καλών διδασκάλων τής έπο- 
I Ζΰί έκείνης, εΰφήμως μνημονευόμενον οΰ μόνον ύπό πολλών 
■ τών μέχρι πρό σμικροΰ έπιζησάντων μαθητών αΰτοΰ, άλλά καί 
Γ ύπό τινων περιηγητών « ώδηγήθημεν είς τό σχολεϊον. λέγει δ 

Λημήτοιος Γαλανός.

μόνον έτος μεταγενέστερον, Φιλάρετον

«Γκουϊλλετιέρος, ό δέ γιανίτσαρος παρεκάλεσε τόν διδάσκαλον 
«Μπενιζέλον νά μή διακόψη τήν διδασκαλίαν, ϊνα ίδωμεν τήν 
«μέθοδον, ήν εύρον εύφυεστάτην διαφέρει δέ πολύ τών παρ’ 
«ήμϊν έπειδή κατ’ αυτήν δ διδάσκαλος δύναται νά διδάξη διά 
«μιας πάσαν τήν κλάσιν, άνευ συγχόσεω; καί ούτως, ώστε έκα- 
«στο; μαθητής δύναται νά προσέχη καί είς τό ύπό τών συμμα
θητών αΰτοΰ άναγινωσκόμενον (1).

Παρά τω Μπενιζέλω τούτω έμαθήτευσε καί Νεόφυτος δ Τα- 
λαντίου, ώσπερ καί άλ- 
λαχοΰ εϊπομεν τοΰτο (2).

Πεπροικισμένος δ’ ών 
ύπό . τής φύσεως διά 
πολλών πλονεκτημάτων 
δ Γαλανός, έν βραχεί 
διαστήματι χρόνου οΰ 
μόνον πάντας τούς συν- 
ηλικιώτας αύτοΰ ύπε- 
ρέβη, προβιβαζόμενός 
άπό τάξεως είς τάξιν, 
άλλά ταχέως έξήντλη- 
σε καί πάσαν τήν σο
φίαν τοΰ διδασκάλου 
του. Μόλις δωδεκαε
τής ών έγνώριζεν ήδη 
κατά τόν βιογράφον αΰ
τοΰ Γ. Κ Τυπάλδον, 
έξ ου καί ήμεϊς άρυ- 
όμεθα τά πλεϊστα, τήν 
‘Ελληνικήν γραμματι
κήν καί τούς συγγρά
φεις, πράγμα σπανιώ- 
τατον κατά τήν έποχήν 
έκείνην » (2).

Άλλάτά μέν γράμ
ματα, βσα έδιδάχθη πα
ρά τώ Μπενιζέλω ό 
Γαλανός, ηΰξησαν πλει- 
ότερον τήν έπιθυμιαν 
του είς τήν έκμάθησιν 
καί άλλων φημιζομένου 
δέ τότε τοΰ έν Μεσο- 
λογγίω Παναγιώτου Πα 
λαμά περί τήν διδα
σκαλίαν τών γραμμα
τικών, δεκατετραετής 
ών άπήλθεν έκεϊσε- έξ- 
αντλήσας δέ καί τοΰ 
διδασκάλου τούτου τήν 
σοφίαν καί μή δυνηθείς 

ϊνα κατασβέση τήν άσδεστον αύτοΰ τής μαθήσεως δίψαν, μετέβη 
βραδύτερον καί είς Πάτμον, ένθα έδίδασκε μετά πολλής ύπολή- 
ψεως καί επιτυχίας τήν Ελληνικήν γλώσσαν καί φιλολογίαν ό
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Δανιήλ, ό χρήμα ιίσας, ώςεΐπομεν, διδάσκαλος χαίτου Βάμβα (1).
Έν μέν τη νήσω έκείνη διέτριψεν έξαετίαν δλην δ Γαλανές, 

σπουδάζων- άμα δέ ώς γενόμενος εγκρατής άπάσης της έλληνι- 
κής μαθήσεως, άπήλθεν είς Κωνσταντινούπολην, προσκληθείς 
παρά τοΰ θείου αύτοΰ Γρηγορίου τοΰ Καισαρείας, τοΰ καί πρωτό
θρονου της έν Κωνσταντινουπόλει ίεράς συνόδου δντος. Περιττόν 
ίσως δέν εινε νά έπαναλάβωμεν ενταύθα δσα καί άλλαχοΰ είπο- 
μεν, δτι δηλαδή ό ιεράρχης ουτος ήτο, φαίνεται, συγγενής, καί 
Νεοφύτου τοΰΤαλαντίου (2), ήτο δέ κατά Παρανίκαν καί τοσοΰτον 
φιλόμουσος, ώστε «άναρρηθείς άπό Σβορνίκου Μητροπολίτης 
«Καισαρείας (τώ 1 793—1 7 97), Ελληνικήν σχολήν πρώτος 
έν Καισαρεία φαίνεται συστήσας » (3).

Ό ιεράρχης ουτος, άμα ίδών έκ τοΰ πλησίον τάς άρετάς τοΰ 
προσφιλούς αύτοΰ ανεψιού, έθαύμασεν είς τοσοΰτον τήν τε παι
δείαν, τήν χρηστοήθειαν καί τήν μετριοφροσύνην, ώστε προέτεινεν 
αύτω νά γείνη κληρικός, άλλ’ ουτος άντέτεινεν, εϊπών δτι έπε- 
θύμει ν’ αύξήση καί τελειοποιήση πλειότερον τάς ιδίας αύτοΰ 
γνώσεις.

Κατά τήν έποχήν έκείνην ήκμαζεν, ώς γνωστόν, τό Άγγλι- 
κόν έμπόριον έν ταΐς Ίνδίαις· γνωστόν δέ έπίσης εινε δτι ένθα 
τοΰ κόσμου έμπόριον και μάλιστα άκμάζον, έκεΐ εινε σχεδόν αδύ
νατον νά μή έγκατασταθώσι καί 'Ελληνες. Τότε δ’ εύτυχώς ήκ
μαζεν έν ταΐς Ίνδίαις ώς έμπορος καί δ έξ Άδριανουπόλεως 
Έλλην Κωνσταντίνος Πανταζής- έγγαμος δ’ ών καί έχων τέκνα 
καί κατ’ ούδένα τρόπον συγκατατιθέμενος νά μή έξελληνίση 
ταύτα και δι’ 'Ελληνικής παιδείας, έγραψεν εις τόν έν Κωνσταν- 
τινουπόλει ανταποκριτήν αύτοΰ Μανδράτζογλουν νά τω προμη- 
θεύοη ικανόν τινα "Ελληνα διδάσκαλον, ΐν’ άναδεχθή τήν έν τω 
οΐκω έκπαίδευσιν τών τέκνων καί συγγενών αύτοΰ. Ό μέν Μαν- 
δράτζογλους, φίλος ών τοΰ Καισσαρείας καί φοιτών συχνάκις παρ’ 
αύτω, είχε γνωρίσει πρότερον τον Γαλανόν τοσοΰτον δέ ήτο κα
ταγοητευμένος έκ τε τής παιδείας καί τής χρκστότητος τών ήθών 
καί ιδίως έκ τής μετριοφροσύνης τοΰ άνδρός, ώστε άμα λαβών 
τήν έντολήν τοΰ άνταποκριτοΰ του Πανταζή, εις εκείνον πρώτον 
άπετάθη, παρακινών καί παρακαλών μάλιστα αύτόν νά άναδεχθή 
τό έργον, δ δέ Γαλανός έλπίζων έκ τούτου αύξησιν ού μόνον 
χρηματικής περιουσίας άλλ’ ιδίως γνώσεων καί μαθήσεως, έ- 
δέχθη εύχαρίστως τήν πρότασιν.

Καί πρώτον πάντων άπέστειλεν είς τούς γονείς και συγγενείς 
αύτοΰ δ, τι ήδύνατο νά διαθέση ύπέρ αύτών τότε καί έξητήσατο 
εύσεβάστως τήν εύχήν των, έπειτα δέ έτοιμασθε'ις άπέπλευσε περί 
τά τέλη τοΰ 1786. Δέν έχομεν δέ άνάγκην νά εΐπωμεν δτι κατά 
τήν έποχήν έκείνην τά τοιαΰτα μακρυνά ταξείδια ήσαν χρονιώτα- 
τα. Άν ήδη διά τοΰ άτμοΰ άπαιτοΰνται έβδομάδες πολλοί ή 
καί μήνες δλόκληροι, μέχρις ου άφιχθή τις έκ Κωνσταντινουπό
λεως είς τάς Ινδίας, άς ύπολογίση έκαστος τόν χρόνον, δστις 
παρήλθε μέχρις ου φθάαη είς τόν πρός δν δρον δ Γαλανός καί 

μέχρις ου έπιληφθή τοΰ έργου του. Άλλ’ δσω μεγάλη ήτο ή ά- 
πόστασις, ή διαχωρίζουσα αύτόν άπό τής γής τής γεννήσεώς του 
μέχρις έκείνης τής νέας αύτοΰ άποκαταστάσεως, δσω πλειότερον 
άπεμακρύνετο τής πατρίδος, τών γεννητόρων καί συγγενών του, 
τόσω πλειότερον ηΰξανε καί ή ύπέρ αύτών άφοσίωσίς του, τόσω 
άκραιφνέστερον άπέπνεεν ύπέρ τής πατρίδος αίσθημα καί τόσω 
πλειότερον ηΰξανεν ή στοργή αύτοΰ ύπέρ τε τών γονέων και συγ
γενών. Τοΰτο τωόντι έχουσιν οί Έλληνες μέγιστον προτέρημα· 
ένθα τής ύφηλίου καί άν εύρεθώσιν, ούδέποτε έπιλανθάνονται τής 
ίδιας αύτών πατρίδος. Εύημεροΰντες μέν, πράττουσιν ύπέρ αύτής 
δ,τι δύνανται- ώς πρωτίστην δέ τών εύχών έχουσι το «καλήν 
πατρίδα»· δυσπραγοΰντες δέ πρώτην έπίκλησιν έχουσι τό 
άχ ! μάνα μου, άχ Παναγία μου! και διά μέν τής πρώτης ση- 
μαίνουσι τήν τε πατρίδα καί τούς γεννήτορας, διά δέ τής δευτέ- 
ρας έπικαλούνται περιληπτικώς πάσαν τήν θείαν άντίληψιν. Άν 
δέ ποτέ δυσφημισθώσιν έν τη άλλοδαπή, ή πρώτιστη τών φρον
τίδων των εινε ν’ άποκρύψωσιν έπιμελώς τό δνομα τής εαυτών 
πατρίδος. Οί μέν λέγουσι τότε δτι εινε έγχώριοι· άλλοι δέ, δτι 
κατάγονται έκ τής Ανατολής· « Ούδεΐς δέ συνήθως (έλεγεν ήμΐν 
»πρό δλίγων ήμερών άξιόπιστός τις μάρτυς, ό έν Νέα Ύόρκη 
»τής ’Αμερικής εγκατεστημένος Μπότασις) συγκατατίθεται νά 

«προφέρη έπί τοιούτων περιστάσεων τό δνομα τής 'Ελλάδος, φο- 
»βούμενος μή προσαφθή καί ταύτη κηλι'ς τις έκ τής δυσφημίας, 
«ήν αί κακαί του πράξεις προύκάλεσαν, καί τούτου ένεκα, προ- 
» σέθηκε, καί τοι τών έν τή άλλοδαπή Ελλήνων έκ τών ζωηρο- 
» τέρων δντων έν τε ταΐς διενέξεσι καί έν ταΐς διαμάχαις, καί μή 
» πάντων πάντη άμέμπτως πολιτευομένων, ούδέποτε δμως ή λίαν 
»σπανίως έφημερίς ’Αμερικανική έδημοσίευσε πράξιν άξιόμεμ- 
πτον ή άτιμωτικήν, άναγομένην είς Έλληνα » .

Ύπό τοιούτων εύγενών ύπέρ τε τής πατρίδος καί τών γονέων 
καί συγγενών αύτοΰ αισθημάτων έμφορούμενος καί Δημήτριος ό 
Γαλανός, άμα έγκατασταθείς έν ταΐς Ίνδίαις, πρώτιστον αύτοΰ 
καθήκον έθεώρησε νά γράψη, ώς αύτός ουτος λέγει, πρός τούς 
γονείς του, καί άπό Μπάστραν καί Αιβόρνον καί άπό Μοναστήρι 
τοΰ δρους Σινά διαφόρους έπιστολάς- λυπηρόν δτι αΰται δέν δι- 
εσώθησαν, εύτυχώς δμως διέσωσεν ήμΐν έτέραν μεταγενεστέραν, 
τυπωθεισαν μάλιστα, τοΰ Γαλανού έπιστολήν ό Γ. Κ. Τυπάλδος, 
σωζομένην άχρι τούδε καί έν πρωτοτύπω ίδιογράφω παρά τω 
άνεψιώ τοΰ Γαλανού Παντελή, υίώ μέν τοΰ μικροτέρου αύτοΰ ά- 
δελφοΰ Φιλαρέτου, ύπαλλήλω δέ σήμερον δντι έν τή δημοσία βι
βλιοθήκη. Τήν έπιστολήν ταύτην ώς άποπνέουσαν έν έκάστη φρά- 
σει καί έν έκάστη σχεδόν λέξει τά άκραιφνέστερα ύπέρ πατρίδος 
αισθήματα καί τήν τρυφερωτέραν ύπέρ τών γεννητόρων καί συγ
γενών στοργήν δημοσιεύομεν ένταΰθα κατά γράμμα, άντιγράφο- 
μεν δ’ αύτήν, εύκολίας χάριν, έκ τοΰ έντυπου.

«Παμφίλτατέ μοι πάτερ καί γλυκυτάτη μοι μήτερ, υίϊκώς 
προσκυνώ τήν ήμετέραν κορυφήν, εύλαβώς κατασπαζόμενος τάς 
άγιας ήμών δεξιάς καί τούς τίμιους πόδας.

« Πρός οΰς καί δηλοποιώ, δτι ύγιαίνω διά τών άγιων ύμών 
εύχών. Άλλα λυπούμαι έσχάτως, έπειδή ούτε πέρυσι γράμματά 
σας έλαβον, άλλ’ ουτ’ έφέτος, μέ δλον όποΰ έγώ έξ άπαντος 

ήλπιζον καν έφέτος, δτι θέλω λάβει γράμματά σας όμοΰ μέ τά 
γράμματα τοΰ τζελεμπή Θεοδωράκη· καί είς τοΰτο άληθινά μέ 
αδικείτε πολλά, καί μέ βάλλετε πρός τούτοι; καί είς διαφόρους 
s-σχασμούς γεμάτους ύποψίας. Άλλ’ έγώ τή τιμιότητί σου, πά-

I τερ, συγχωρώ, έπειδή τυχόν βαρύνεσαι πλέον νά γραφής· Άγ- 
χαλά είς τοΰτο δύναται νά ένεργήση καί άλλος, δταν μόνον θε- 
λήση καί προστάξη ή τιμιότης της. Μέ κακοφαίνεται δμως πε-

, ρισσότερον, έπειδή καί δ γαμβρός μου κύρ Γεωργάκης, μέ δλον 
σκού εινε νέος καί δυνατός εις το νά γράφη, βαρύνεται δμως καί 

ή τιμιότης του, ή, έάν δέν βαρύνεται, δέν θέλει- έπειδή, κα
θώς φαίνεται, δέν άγαπά νά μας ήξεύρη, ή ίσως στοχάζεται δτι 
δέν έλπίζει πλέον νά μάς ίδή, έπειδή έχάσαμεν αύτόν τόν κό
σμον, καί δέν ήμποροΰμεν νά τον εδρωμεν άλλην μίαν φοράν· 
Καί δτι έ'χει οΰτω τό πράγμα, καθώς έγώ λέγω, γίνεται φανερόν 
έκ τούτου- διότι τί έμπόδιον ήτον, ή ποιος μεγάλος κόπος ήκο- 
λοΰθει, έάν έγραφες, γαμβρέ μου, καί ή τιμιότης σου έν γράμμα

1
 μικρόν, δταν ύτήγες δ ίδιος εις Κωνσταντινούπολιν καί συνανε- 
στράφης καί συνωικίλησες μέ τόν γραμματικόν τοΰ τζελεμπή 
θεοδωράκη; Δέν κάμνετε καλά, δχι- μέ άδικεϊτε πολλά- κοντά 
teo5 εινε άπαίσιον καί κατηγορημένον πράγμα άπό μέν ξένους 
νά λαμβάνω γράμματα, άπο δέ γονείς ή συγγενείς δχι. Μέ δλον 
τοΰτο έγώ σάς εύχαριστώ καί άγαπώ, καί θέλω νά σάς γνωρίζω 
ώς γονείς καί συγγενείς, είς καιρόν όποΰ ή αύθεντία σας δέν θέ
λετε νά ήξεύρετε, άπό τί μαλλί εινε ή σκούφια μας. Τό κατευό
διό·/ μου ένταΰθα είς Βεγγαλίαν καί τήν κατάστασίν μου, είμαι 
βέβαιος, δτι τά έμάθετε καταλεπτώς άπό τά γράμματα όποΰ πέ- 
ρισυ έστειλα άπό Μπάσραν καί άπό Αιβόρνον καί άπό Μονα- 
στήριον τοΰ δρους Σινά- άλλά καί ήδη δέν λείπω νά σημειώσω 
διά πληροφορίαν καί ήσυχίαν σας, δτι χάριτι θεία εύρίσκομαι 
έν ύγεία καί ήσυχία, καί έλπίζω είς Θεόν, δτι έντός ολίγου θέ
λετε μέ άπολαύσει, καθώς ποτέ είς τόν νοΰν σας δέν έβάλετε. 
Τοΰτο μόνον παρακαλεΐτε, τό νά ύγιαίνω έγώ καί ό εύγενέ- 
στατος κύρ Παναγιωτάκης. Λοιπόν περί έμοΰ μήν έχετε ποσώς 
χαμμίαν έννοιαν, μηδέ λυπεϊσθε παντελώς, μάλιστα πρέπει νά 
χαίρετε ύπερβαλλόντως, δοξάζοντες τόν Θεόν, έπειδή έτυχε νά 
ώρεθώ έδώ κατά τούτους τούς δυστυχείς καιρούς, όποΰ τρέχουσιν

| αύτόθι. Μή νομίζετε, ότι ήμεΐς οί χαϊμένοι είς τούτον τόν βαθύ- 
τατον καί μακρυνόν τόπον δέν μανθάνομεν τά αύτοΰ άκολου- 
θοΰντα- άς ήστε βέβαιοι δτι, ούδέ τό παραμικρόν πράγμα .δέν μάς 
λανθάνει άπό γράμματα καί άπό ειδήσεις, όπου έρχονται έδώ 

«θ’ έκάστην, καί άπό Ίγγλητέραν, καίάπό κάθε άλλο μέρος τής 
I Εύρώπης. Τώρα δμως προσμένομεν ήμερα τή ήμέρα διά '/ά μά- 

θωμεν τό τβλευταιον συμβάν, καί τήν άληθή κατάστασίν τών 
ί, αύτόθι πραγμάτων. Ε'ίθε ουν δ άγιος θεός νά σάς διαφυλάττη 

Γ αβλαβείς άπό τάς έπηρεϊας τών πονηρών. Πέρυσιν έγραψα τω Β τζελεμπή θεοδωράκη διά νά σάς στείλη εκατόν γρόσια- δμοίως 
< ΐράφω καί έφέτος, διά νά σάς στείλη άλλα έκατόν. Ένεχείρησα

*αί τω θείω ήμών δεσπότη, άγίω Καισαρείας, άλλα 100, δταν 
ήθελα άναχωρήσω άπό Κωνσταντινούπολιν, άλά δέν μοί έσημειώ- 

®ατε, άν τά έλάβετε. »
»Συγχωρήσατέ μοι δπρυ δέν σάς στέλλω άπό τά πράγματα 

τής ’Ινδίας διά τάς άνωμαλίας τών καιρών καί άκαταστασίας 
τών δρόμων. Μετέπειτα δμως, δταν τά πράγματα τοΰ κόσμου σας 
λάβωσιν καλήν κατάστασίν, καί έλθη ή ειρήνη, θέλω τότε κάμει 
τό χρέος μου. Άλλά, παρακαλώ, καί σάς δρκίζω είς τόν Θεόν 
διά νά μοί γράψητε καταλεπτώς περί τε τής ύγείας σας καί 
καταστάσεώς σας, ομοίως καί τών συγγενών μας δλων.»

» Τήν κυρίαν μου μάμμην προσκυνώ ταπεινώς, καί τήν παρα
καλώ νά μέ εΰχηται, έως ου πάλιν νά έλθω νά τήν άπολαύσω- 
τόν δέ τιμιώτατον θεΐόν μου κύρ Άργυρόν, καί τήν κυρίαν Μαλ- 
τοΰν, δμοΰ .μετά τών τέκνων των, άσπάζομαι ήδέως, δμοίως καί 
τήν κυρίαν Μασσοΰν μέ τά τέκνα της, καί άπαντας τούς γεί
τονας καί φίλους κατ’ δνομα. Έξαιρέτως δέ τόν περιπόθητόν μοι 
αύτάδελφον κύρ Φιλάρετον, καί κυρίαν Καρυιάν, καί γαμβρόν 
μου κύρ Γεωργάκην, δμοΰ μέ τόν άνεψιόν μου Παναγιωτάκην, 
καί εΐτινα άλλον μέχρι τούδε έγεννήθη πασιχαρώς άσπάζομαι 
καί γλυκοφιλώ. Άσπάζομαι καί τόν άγαπητόν μοι κύρ Νικόλα
ον Χρυσοχόον, δμοίως καί τόν τιμιώτατον κύρ Ανδρικόν μ’ δλον 
του τό άρχοντικόν, καί τούς λοιπούς ήμών συγγενείς καί συμπε
θέρους. Το παρόν γράμμα στέλλω είς Αιβόρνον κάκεΐθεν σύν 
Θεώ θέλετε το λάβει. Μετά ταύτα πάλιν γράφω καί άπό τήν 
Μπάσραν διπλά γράμματα. Υγιαίνετε, ύγιαίνετε, ύγιαίνετε, κά- 
μοΰ έπευχόμενοι, περιπόθητοι μοι γονείς καί έρασμιώτατοι.

5 Δεκεμβρίου 1789, άπό Καλκούτας Βεγγαλίας.
Ό προσφιλέστατος ήμΐν υίός 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο ΓΑΛΑΝΟΣ.»

» Τον εύλαβέστατον Νονόν μου κύριον Άνθιμον υίοπρεπώς προ
σκυνώ, ωσαύτως καί τόν πανοσιώτατον άγιον πνευματικόν κύρ 
Συμεών, καί κύρ Μακάριον Γεωργιλάν, καί τούς άγιους διδασκά
λους. » (1) (άκολουθεΐ).

Η ΕΟΡΤΗ

τοΰ έν Σριύρνη 'Ελληνικού Λυκείου.

Τήν 25 τοΰ π. Ιουνίου τό Αύκειον τοΰτο συνωδά πρός τόν 
Κανονισμόν αύτοΰ έτέλεσε τήν εορτήν του έν μέσω πολλοΰ καί 

έκλεκτοΰ κόσμου, τήν όποιαν έτίμησεν δ τε έκλαμπρότατος Πρό
ξενος τής 'Ελλάδος κύριος Σ. Τριανταφύλλης καί δ έντιμότατος 

καί φιλόμουσος συμπολίτης ήμών X. Νικολής Γιαννάκογλους. 
Ή εορτή ήρξατο δι’ ύμνου θρησκευτικού, τόν όποιον οί μαθηταί 
τής φωνητικής μουσικής έψαλλαν, τού μουσικοδιδασκάλου τής 
Σχολής κυρίου Ούεσπεσιανού Καπογρόσου συνοδευοντος εις τό 
Κλειδοκύμβαλου. Ακολούθως παρεστάθη ύπό τών μαθητών τόεις 
τρεις πράξεις διαιρούμενον ήθικώτατον πρωτότυπον δράμα τοΰ κ. 
Γ. Άριστείδου τό έπιγραφόμενον Ό θρίαμβος τής φιλομαθείας 
(2)· έν δέ τοΐς διαλείμμασιν οί μαθηταί τής φω-/ητικής μουσικής 

(1) Ίδέ Βίων Παραλλήλων τόμ. ά. σελ. 290.
(2) Ίδέ αύτόθι σελ. 380.
(3) Ίδέ Ματθαίου Παρανίκα σχεδίασμα, σελ. 118.

(1) Ίδέ Δημητρίου Γαλανού Αθηναίου Ινδικών μεταφρ. Πρόδμ. 
κτλ Σπουδή και έπιμελεία Γ. Κ. Τυπάλδου. Σελ. 10.

(2) ‘Ολόκληρον τό δράμα τοΰτο κατεχωρίσθη έν τω Β'. τόμω 
τοΰ Μέντορος σ. 29 καί έφεξής.
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ήδον διάφορα ωραία άσματα προτρεπτικά εις τήν παιδείαν. Μετά 
τ'ο τέλος τοΰ δράματος έτεροι τών μαθητών απήγγειλαν έπιτυ- 
χώς ποιήματα και Γαλλιστί έκλεκτά τινα τεμάχια. Ταΰτα ,διε- 
δέχθη ή κωμωδία ό άπατηθέίς άπατείον καί την κωμωδίαν λό
γος εκφωνηθείς ύπδ τής Διευθύνσεως, μεθ’ δ έγένετο ή διανομή 
τών ενδεικτικών καί ή βράβευσ,ις τών επιμελών καί χρηστών 
μαθητών. Τήν εορτήν ταύτην διαρκέσασαν από της 4—7 ώρας 
μ. μ. έτίμησαν έκτος τών μητέρων καί πολλαί άλλαι φιλόμου- 
σο< κυρίαι.

ΛΟΓΟΣ
εκφωνηθείς κατά τήν εορτήν τοϋ Έλλ. Λυκείου 

ύπο τής Διευθύνσεως

’Αξιότιμοι Κύριοι και Κυρίαι!

Ίερώτατον καθήκον έκπληρών, σπεύδω πρώτον όπως έκ μέ
ρους έμοΰ καί τοΰ αΰταδέλφου Παναγιώτου, διά λόγους οικογε
νειακούς άναχωρήσαντος από τίνος εις Μιτυλήνην, καθυποβάλω 
‘Γμΐν τδν φέρον τής ήμετέρας ευγνωμοσύνης διά τήν ήν περιε- 
ποιήσατε μεγίστην τιμήν εϊς τ'ο έκπαιδευτήριον τοΰτο, κοσμήσαν- 
τες τήν εορτήν αύτοΰ διά τής αξιότιμου Ύμών παρουσίας, καί 
δεύτερον δπως ευχαριστήσω ύμϊν διά τήν υπομονήν, μεθ' ής ή- 

κροάσθητε τά ψελλίσματα τών μαθητών τοΰ Λυκείου τούτου.
Τά παρασταθέντα, φίλοι Κύριοι, ήσαν έν δράμα καί μία κω

μωδία. Τδ δράμα, έργον πρωτότυπον δεδοκιμασμένου δμογενοΰς 
καλάμου, αρκούντως γνωστού εϊς τ'ον φιλολογικόν κόσμον καί δι’ 
έτέρας συγγραφάς, εινε ήθικώτατον καί διδακτικώτατον είς τήν 
έν τοΐς σχολείοις φοιτώσαν νεολαίαν. Φιλοχάρης τις, τέως καλός 
καί επιμελής μαθητής, αίφνης λαμβάνει τήν άπόφασιν νά ρίψη μα
κράν τά βιβλία καί νά άποχαιρετήση διά παντός και σχολεϊον καί 
διδασκάλους. Τήν σατανικήνταύτην ιδέαν κοινοποιεί καί είς τδν 
φίλον και συμμαθητήν του Πατροκλήν, τ'ον όποιον προσπαθεί νά 
πείση ομοίως εις τοΰτο. Άλλ' δ φρόνιμος καί συνετός Πατρο- 
κλής ού μόνον αύτδς δέν δελεάζεται ύπδ τών σοφισμάτων τοΰ 
Φιλοχάρόυς, άλλ’ αποφασίζει μετά γενναιότητες νά καταπολε- 
μήση τδ καταχθόνιον σχέδιον τοΰ συμμαθητοΰ του, καί είς τοΰτο 
εόρίσκει προθύμους συμπράκτορας καί τούς λοιπούς τών μαθη
τών, οΐτινες τή προτάσει τοΰ άγαθοΰ Εΰθύφρονος συνομνύουσιν 
απαντες κατά τοΰ φυγοπόνου καί ραθύμου Φιλοχάρους συνωμο
σίαν σωτήριον καί αδελφικήν, νά έπαναφέρωσι δηλ. είς τήν εύ- 
θείαν όδδν τδν άποπλανηθέντα καί πεπτωκότα συμμαθητήν των. 
Συνδέονται λοιπόν δι’ δρκου ιερού άπαντες, πρώτον ούδείς νά 
μιμηθή τ'ον Φιλοχάρη ο'υδέ νά δώση προσοχήν είς τούς λόγους 
του και δεύτερον άπαντες νά διακόψωσι πάσαν σχέσιν μετ’ αύτοΰ 
καί νά άποφεύγωσιν αύτδν ώς ήθικ'ον μίασμα, μέχρις οΰ δείξη 
μεταμέλειαν καί αίτήση συγγνώμην έπί τω έαυτοΰ πλημμελή- 
ματι. "Η ώραία αΰτη καί συνετή άπόφασις διατυπωθεϊσα είς ψή
φισμα καί άναστηλωθεϊσα έν περιόπτω τόπω τής σχολής δέν 
έβράδυνε νά φέρη τδ ποθούμενον αποτέλεσμα, διότι δ άθλιος Φι- 
λοχάρης βαρέως φέρει τήν άπομάκρυνσιν και έσχάτην πρ'ος αύ

τδν περιφρόνησιντών συμμαθητών του· καί νομίζει εαυτόν Παρίαν 
τής τάξεώς του· ή συνείδησις τ'ον τύπτει καί ή έξημμένη φαντα
σία τώ παριστα τάς Έριννΰς τοΰ αδου καταδιωκούσας αυτόν. Έν 
τοιαύτη ήθική καταπτώσει ευρισκόμενος ρίπτει τυχαίως τά βλέμ
ματά του έπί τοΰ ψηφίσματος, άναγινώσκει αύτδ και ή απελπι
σία του κορυφοΰται, ψυχικόν άλγος τ'ον κυριεύει καί σχεδόν κα
ταντά είς παραφροσύνην. Άλλ’ ιδού προσέρχεται δ φίλος καί 
συμμαθητής του Εύθύφρων. ‘Ο Φιλοχάρης ευθύς σπεύδει πρ'ος 
αύτδν μέ ανοικτάς άγκάλας καί παρακαλεϊ νά τδν σώση ευρισκό
μενον σχεδόν είς τ'ο χεϊλος τοΰ ήθικοΰ βαράθρου· έκλιπαρεϊ αύ- 
"t'ov νά μή μένη άφωνος ενώπιον του, διότι προτιμά μυριάκις τ'ον 
θάνατον τής άπαισίου σιωπής τών συμμαθητών του, ομολογεί τδ 
αμάρτημά του καί υπόσχεται ειλικρινή μετάνοιαν δι’ δσα έμελέ- 
τησε νά πράξη- δ Εύθύφρων εις τδ άκουσμα τοΰτο σκιρτά ύπδ τής 
χαράς, έναγκαλίζεται τ'ον φίλον του καί ύπισχνεϊται νά τδν συν- 
διαλλάξη τάχιστα μεθ’ δλων τών συμμαθητών του. Ταΰτα λέ- 
γοντος αύτοΰ, προσέρχονται καί οι λοιποί μαθηταί, οΐτινες μα- 
θόντες παρά τοΰ Εύθύφρονος τήν είς τήν εύθεϊαν δδ'ον έπάνοδον 
τοΰ Φιλοχάρους, περιπαθώς σφίγγουσι τήν χεΐρα αύτοΰ και αδελ
φικώς τ'ον άσπάζονται, δμολογοΰντες, δτι είς τ'ο έξής θά τρέφωσι 
πρ'ος αύτδν διπλάσιάν αγάπην. Τοιαύτη, φίλοι Κύριοι, έν συντόμω 
ή ύπόθεσις τοΰ παρασταθέντος δράματος. ’Ήδη δέ άς έπιστήσω- 
μεν ολίγον τήν προσοχήν μας έπί τών έξής λόγων τοΰ μεταμε- 
ληθέντος Φιλοχάρους: «"Εως πότε, αδελφοί, τ'ο σκότος τής ά- 
μαθείας θά καλύπτη τ'ον δρίζοντα τής φίληςήμών πατρίδος; "Εως 
πότε ήμεϊς θά μένωμεν δπίσω τών άλλων; Ποτέ αρα γε ή πρω
τοβάθμιος έκπαίδευσις θά άποβή τελεσφόρος άληθώς τω τλήμονι 

ήμετέρω έθνει;»
Εις τάς σπουδαίας ταύτας έρωτήσεις έπιτραπήτω ήμϊν ν’ ά- 

παντήσωμεν έν δλίγοις, δτι ούδέποτε θά δυνηθώμεν νά καυχη- 
θώμεν, δτι έξεπαιδεύσαμεν άληθώς τά ήμέτερα τέκνα, πριν ή 
έκπαιδεύσωμεν αύτά έν παιδείρ. και νουθεσία Κυρίου, κατά τον 
Απόστολον ούδέποτε θά καυχηθώμεν, δτι έσχομεν τέκνα πεπαι
δευμένα, πριν ή ηθικώς μορφώσωμεν τήν καρδίαν αύτών. Έως 
πότε λοιπόν θά χωλαίνωμεν έπ’ άμφοτέραις ταΐς ίγνύαις ή- 
μών ; έως πότε θά θέλωμεν νά κτίζωμεν τήν οικίαν ήμών έπι 
τής άμμου ; έως πότε γονείς καί διδάσκαλοι θά διακείμεθα ψυ
χροί πρ'ος τήν θεόσδοτον θρησκείαν τοΰ Ίησοΰ,καί τήν ψυχρότητα 
ταύτην θά μεταδίδωμεν καί είς τάς άπαλάς ψυχάς τών τέκνων 
μας-, έως πότε ήμεϊς αυτοί, Κύριοι, θά χωλαίνωμεν κατά τ'ο 
ήθικ'ον μέρος καί τήν χώλανσιν ταύτην θά μεταδίδωμεν καί εις 
τά ήμέτερα τέκνα; δλοι πταίομεν είς τοΰτο γονείς, διδάσκαλοι, 
κληρικοί, λαϊκοί, σύμπασα έν γένει ή κοινωνία, ήτις αναπνέει 
τδν μιασματικόν άέρα τής διαφθοράς, τής πολυτελείας, τοΰ ψεύ
δους και τής άπατης. Καί έπειτα μάς κακοφαίνεται, διότι τά τέ
κνα ήμών δέν εινε άγγελοι· θέλομεν τά τέκνα μας νά έχωσι τάς 
άρετάς, τάς όποιας ήμεϊς οτερούμεθα· θέλομεν νά μή ψεύδονται 
καί πρ'ος τοΰτο καθ’ έκάστην γονείς καί διδάσκαλοι έκσφενδονί- 
ζομεν φιλιππικούς κατά τοΰ ψεύδους και τής άπατης· καί έν τού- 
τοις τίς έξ ήμών, Κύριοι, μετά παρρησίας δύναται νά ειπη, δτι 
καθ’ έκάστην δέν ψεύδεται τουλάχιστον άπαξ τής ήμέρας; τίς έξ 

1 ήρ,ών δύναται νά καυχηθή, δτι είς τ'ο έμπόρϊόν του δέν δολιεύεται Β -57 αγοραστήν και δέν έμπορεύεται τήν άγνοιαν αύτοΰ; πώς θέ- Β λομεν λοιπόν νά μορφώσωμεν τούς παϊδας ήμών, άφοΰ άλλα λέ-
./ομεν καί άλλα πράττομεν; "Ωστε, φίλοι Κύριοι, ποιούμενος ήδη 

ΓI λόνον περί τοΰ πρδ καιρού άπασχολοΰντος τούς λογίους ήμών θέ
ματος τής ήμέρας, έγώ κάν άποφαίνΟμαι, δτι δέν πταίουσιν ούτε Β ίχολεϊα ούτε διδάσκαλοι, ούτε σύστημα έκπαιδεύσεως οΰτε...οΰτε...
άλλ’ ή αιτία όλου τοΰ κακοΰ έγκειται εις τήν περικυκλοΰσαν ήμάς 
χαί τά τέκνα ήμων διαφθοράν, προελθοΰσαν έκ τής θρησκευτικής 
χαί ηθικής χαλαρώσεως, ήτις κάμνει νά ναυαγώσιν άπασαι αί εύ- 
γενεϊς προσπάθειαι καί γενναίοι άγώνες γονέων και διδασκά
λων. Άν θέλωμεν, Κύριοι, ά/.ηθή πρόοδον καί ούχί ψευδοπρό- 
οδον, άν θέλωμεν άληθή εθνικήν άναγέννησιν, πρέπει νά κτίσω- 
μ-ν τό κοινωνικόν κτίριόν μας έπί τήν διπλήν πέτραν τής ηθικής 
χαί θρησκευτικής μορφώσεως καί ούχί έπί τήν άμμον τής 
ψευδοπαιδείας καί τής διαφθοράς, άλλέως θά πέσωμεν, και 
ή πτώσις ήμών έσται μεγάλη και άνεπανόρθωτος. Ό παλαιός 
Σάμιος φιλόσοφος, δ κλεινός Πυθαγόρας δέν ανέπτυσσε τά ύψηλά Β μαθήματα τής φιλοσοφίας του είς τούς τυχόντας και δέν έρρι- 

I πτε κατά τδ Εύαγγέλιόν τούς μαργαρίτας αύτοΰ είς τούς χοίρους, 

άλλ’ έπί πενταετίαν δλην έδοκίμαζε καί έκατήχει εις τήν ηθι
κήν τους μαθητάς του. καί μετά ταΰτα είσήγε μόνους τούς άξιους 
αύτών εις τά άδυτα τής έπιστήμης· διά τούτο δέ οί Πυθαγόρειοι I ϊιεκρίθησαν ούχί μόνον έπί σοφία άλλά καί έπί ποικίλαις άρεταΐς.
«Καθάπερ γάρ, λέγει δ μαθητής αύτοΰ Λύσις, οί βαφείς προεκ- 
ι> καθάραντες έστυψαν τά βάψιμα τών ιματιων, δπως ανέκπλυ- 
» τον τάν βαφάν άναπίωντι και μηδέ πόκα γενησομένην έξίταλον, 

I » τ'ον αύτδν τρόπον κα'ι δ δαιμόνιος άνήρ προπαρεσκεύαζε τάς

» ψυχάς τών τάς φιλοσοφίας έρασθέντων, δπως μή διαψευσθή περί 
, » τινα τών έλπιζομένων έσεϊσθαι καλών τε κάγαθών». Κατά τδν

Πυθαγόραν λοιπόν τότε και μόνον τότε τελεσφορεί ή παιδεία καί ή 
■“σοφία, δταν προηγηθή αύτών ή άπόπλυνσις δλων τών ηθικών σπί- 
Ε λων (λεκέδων) τών έγκεκολαμμένων έν τοϊς στήθεσι τών ήμε- 
ί τέρων παίδων. Τήν Πυθαγόρειον ταύτην μέθοδον έκ συμφώνουγο- 

νεϊς καί διδάσκαλοι οφείλομεν νά ένστερνισθώμεν, έκριζοΰντες I πρώτον τάς ήθικάς άκάνθας τών έν τοϊς στήθεσι τών παίδων έμ- 
I φωλευόντων παθών, προεκκαθάραντες δέ ούτω τάς ψυχάς αύτών νά 
Βρίπτωμεν έν αύταϊς τά άγαθά σπέρματα τής παιδείας, τήν δποίαν 

πρέπει νά χειραγωγή ή θρησκευτική διδασκαλία και ή θεοσέβεια, 
διότι 'Ύρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Τότε δέ άς ώμεν ’ βέβαιοι, 
οί μέν διδάσκαλοι, δτι θά ’ίδωμεν έν τοϊς σχολείοις ήμών βασι- 

R λεύουσαν τήν χρηστοήθειαν, τήν άμιλλαν καί τήν άκηθή πρόοδον. 
[ οί δέ γονεϊς έν ταΐς οΐκίαις αύτών έπικρατοΰσαν τήν εύπείθειαν 
L παί τδ εύάγωγον μεταξύ τών τέκνων των. ‘Η δέ φίλη Πατρίς τότε 
F μόνον δύναται νά έλπίση, δτι θά ’ίδη μίαν ήμέραν τά τέκνα αύ- 
6. τής τιμώντα διά τής χριστιανικής καί άξιοπρεποΰς συμπεριφοράς 

των καί ‘Ελλάδα και‘Ελληνισμόν, δπου άντύχωσι. Άς εύχηθώ- 
■ μεν δέ άπδ καρδίας, Κύριοι, ή λαμπρά αύτη ήμέρα νά μή βρα- 
F δύνη ν’ άνατείλη έπ’ άγαθω τής πολυπαθοΰς καί ποθεινότατης Ι ήμών ‘Ελλάδος ! Γένοιτο !!

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Γ'. Τεΰχ. ΛΕ'.).

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΕΘΝΉΚΟΤΟΣ.
(Έκ τής Revue (Γ Orient ύπδ Κ. Ίωαννίδου).

_ ’ι’
—■ Ούτω, κύριε Άρνόλδε, κατά τούς όποιους μοί παρουσιάζετε 

άριθμούς, ή περιουσία, τήν δποίαν δ άνάδοχός μου μοι κατέλιπεν, 
υπερβαίνει τ'ο έκατομ.μύριον;

— "Εν έκατομ.μύριον διακόσια1, πεντήκοντα χιλιάδες φράγκων, 
κύριε Γουστάβε. ’Ιδού ή πρόσθεσις.

—-’Ελπίζω, κύριε Άρνόλδε, δτι θά εύαρεστηθήτε νά παρέχητε 
καί πρδς έμέ τάς άγαθάς έκδουλεύσεις, τάς όποιας παρείχετε είς 
τ'ον μακαρίτην θεϊόν μου. Μόλις είμαι είκοσιπέντε έτών δηλ. 
πολύ νέος κατέχω άξιόλογον περιουσίαν. Θά προσπαθήσω νά μή 
κάμω κακήν χρήσιν ταύτης. Έχαίρετε τήν εμπιστοσύνην καί τήν 
φιλίαν τοΰ θείου μου, κύριε Άρνόλδε- θέλετε ή φιλία αύτη ν’ ά- 
ποτελέση μέρος τής κληρονομιάς μου;

—Ά! κύριε Γουστάβε, ιδού λόγοι οΐτινες μοί περιποιοΰσι τι
μήν καί μέ καθιστώσιν εύτυχή.

— Ή φιλία μας, κύριε Άρνόλδε, θά σάς έπιβα'λλή σπουδαϊον 
καθήκον, νά έπαγρυπνήτε ολίγον έπ' έμοΰ καί νά μέ νουθετήτε.

— Έχετε εύγενή καρδίαν! άνέκραξεν δ συμβολαιογράφος.
Ά! δ έξαίρετος θεϊός σας, δ άνάδοχός σας θά ήτο λίαν ευτυ

χής, άν ήδύνατο νά σάς ήκουεν ούτως όμιλοΰντα. Σάς ήγάπα πολύ 
ώς υιόν του.

— Δέν είμαι τω δντι υιός του; Υίδς τοΰ άδελφοΰ του, μείνας 
ορφανός εις ήλικίαν πέντε έτών άνετράφην ύπ’ αύτοΰ. Κατόπιν δέ 
μέ υίοθέτησεν.

— Νομίζω, κύριε Γουστάβε, (άς μείνη δέ ό λόγος μεταξύ ήμών) 
δτι ή άποστροφή, τήν οποίαν δ θεϊός σας έδειξε πάντοτε πρδς τδν 
γάμον, είχε μόνην αιτίαν τήν μεγάλην πρδς ύμάς φιλοστοργίαν 
του. Άπεποιήθη λαμπράς προτάσεις. Έγώ αύτδς ήθέλησα πολ
λάκις νά τον νυμφεύσω, άλ.λά πάντοτε ήρνήθη. Τέλος ώνόμασεν 
εαυτόν ύπέργηρΟν. Δι’ αύτοΰ τοΰ μέσου έδήλωσε τήν σταθεράν 
άπόφασιν του, δθεν και έγώ έπαυσα νά έπανέρχωμαι έπ’ αύτοΰ τοΰ 
άντικειμένου. Ήδη θέλετε νά δμιλήσωμεν περί ύμών, περί τοΰ 
μέλλοντος σας ; Λαμβάνω τήν τόλμην νά σάς έρωτήσω, έπειδή 
μοί τό έπετρέψατε ήδη άποκα/^σαντές με φίλον σας. "Ιδωμεν, τί 
μελετάτε νά κάμητε;

— Τδ άγ·;οώ εισέτι.
— Έν τούτοις θέλετε μίαν συμβουλήν; Νυμφευθήτε.
— Καθώς βλέπω, φίλτατε κύριε, επιθυμείτε νά κληρονομήσω 

καί τάς συμβουλάς σας έπ’ αύτοΰ τοΰ άντικειμένου.
— Μά τήν άλήθειαν! έπανέλαβεν δ συμβολαιογράφος γελών, 

δμολογώ τήν άδυναμίαν μου, άγαπώ νά κάμνω συνοικέσιχ Καί 
τδ ύστερον είμαι καλορρίζικος.

—Έστω· θά δμιλήσωμεν περί τούτου μετά τινα έτη. Έχετε, 
κύριε Άρνόλδε, παρα-ργελίας τινάς νά μοί δώσητε διά Παρισίους;

— Ούδεμίαν. Πότε αναχωρείτε;— Αύριον.
— Σάς έπεύχομαι καλόν ταξείδιον.
— Μέ άφίνετε;
— Μάλιστα, όπως ετοιμάσω δυο προικοσύμφωνα.
— "Ω! τότε έννοώ τήν σπουδήν σας. Καί έτεινε τήν χεΐρα είς 

τόν συμβολαιογράφον.

42.
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— Μέ χλευάζετε, φίλτατε Γουστάδε· έστω! ή σειρά σας θά 
έλθη. 'Ο Κύριος Άρνόλδος άπήλθο μετά την άπειλήν ταύτην.

Ήδη, είπε καθ’ εαυτόν δ νέος εκατομμυριούχος μείνας μόνος, 
άς τοκτοποιήσω τέλος δλα αΰτά τά παλαιόχαρτα.

Ό Γουστάδος ήνέωξεν §ν μετά τό άλλο τά συρτάρια ύπερ- 
μεγέθους δρυΐνου γραφείου καί έξήγαγε σωρόν χαρτιών, ατινα 
μετ’ επιστασίας έξήτασε.

Εις την τελευταίαν υποδιαίρεσιν τοΰ γραφείου εύρε πράξεις, 
συναλλαγματικές καί άλλα σπουδαία έγγραφα· προσέτι, εις τό 
βάθος επιστολήν έσφραγισμένην δι’ ερυθρού κηροΰ καί φέρουσαν 
ταύτην την επιγραφήν: «Τή δεσποσύνη Μελανία Ρογήρου, νέα 
δδός Άγιου Ευσταθίου ά,οιθ. 33, εις Παρισίους.

— Αναγνωρίζω έντελώς τόν γραφικόν χαρακτήρα τοΰ θείου 
μου, είπε καθ’ εαυτόν ό Γουστάδος· άλλά πώς ή έπιστολή αΰτη 
δέν άπεστάλη κατά τήν επιγραφήν της, κα! άπό πότε εΰρίσκεται 
έν τφ συρταρίω τούτω; ό χάρτης τοΰ περικαλύμματος εινε ολί
γον κίτρινος, δπερ εμφαίνει χρονολογίαν μάλλον ή ήττον άρχαίαν.

Έστω! έπειδή αϋριον αναχωρώ διά Παρισίους, θά έπανορθώσω 
τήν ακούσιον λήθην του, καί θά έγχειοίσω τήν έπιστολήν ταύτην 
ό ίδιος εις τήν δεσποσύνην Μελανιάν Ρογήρου.

θά τή έξηγήσω πώς ή τύχη μοι τήν άνεκάλυψεν.
Ταΰτα λέγων έθεσε τήν έπιστολήν έν τω χαρτοφυλακίω του.
'Ο Γουστάδος Βουρέλ άφίκετο εις Παρισίους τήν 3 ’Ιουνίου.
Ή τακτοποίησις υποθεσεών τινων μετ’ αρχαίων ανταποκριτών 

τοΰ θείου του εΐχε καταστήσει ά αγκαίον τό ταξείδιον τοΰτο.
’Αμέσως τήν επαύριον τή; άφίξεώς του έλαβε διαφόρους προσ

κλήσεις γεύματος δΓ ολόκληρον εβδομάδα.
Μετά τήν διεκπεραίωσιν τών ύπσθέσεών του δ Γουστάβος έν- 

θυμήθη τήν έπιστολήν, τήν όποιαν έθεσεν έν τώ χαρτοφυλακίω του.
Πρωίαν τινά λοιπόν διηυθύνθη εις τήν νέαν οδόν τοΰ Αγίου 

Ευσταθίου καί εϊσήλθεν έν τή ύπ’ άριθμδν 33 οικία.
— Δεσποσύνη Μελανία Ρογήρου, ήρώτησεν τήν θυρωρόν.
— Μελανία Ρογήρου ; έπανέλαβε μετά βραγχώδους φωνής, 

άγνοώ, το όνομα τοΰτο.
— Έν τούτοις ένταΰθα υπάρχει ό άριθ. 33;
— Μάλιστα, τί έπαγγέλεται ή δεσποσύνη σας;

—’Απολύτως άγνοώ.Έχω νά τή εγχειρίσω τήν έπιστολήν ταύτην.
— Σάς τό ειπον ήδη, ή δεσποσύνη αΰτη δέν κατοικεί ένταΰθα.
—Ήλλαξεν ίσως οίκημα;
— Κατοικώ εις τήν οικίαν ταύτην πρό δεκαπέντε έτών καί δέν 

ενθυμούμαι νά κατωκησεν έδώ καμμία δεσποσύνη Μελανία Ρογή
ρου. Ίδετε εις τον Άριθ. 43. Ίσως έκεΐ τήν εΰρητε.

Ταΰτα ειποΰσα έστρεψε τά νώτα.
— Μά τήν αλήθειαν, είπε καθ’ έαυτ’ον δ νέος, τόσω τό χει

ρότερον διά τήν δεσποσύνην Μελανίαν Ρογήρου! Νομίζω δτι 
έπραξα δ,τι ώφειλον πρός καθησύχασιν τής συνειδήσεως μου.

Έπέστρεψεν αΐκαδε, έθεσε τήν έπιστολήν έν τινι συρταρίω τής 
σκευοθήκης του καί οΰτε καν έσκέφθη πλέον περί αυτής.

Μετά παρέλευσιν δεκαπέντε ήμερων, ό Γουστάβος είχεν απο
κτήσει ήδη δλόκληρον δωδεκάδα φίλων, πάντων νέων όμηλίκων 
του καί έκ καλών οικογενειών.

Κυριακήν τινα δύο τών φίλων του τόν προσεκάλεσαν νά τοΰ- 
συνοδεύση μέχρι τής Κομπιένης, ένθα πλούσιος έμπορος απόμα
χος ήδη τοΰ έμπορίου, εΐχε προσκαλέσει αύτούς χάριν τής εορτής του.

Δύο λέμβοι φέρουσαι λευκά καί κυανά Ιστία καί φιλαρέσκως 
ταλαντευόμενα: έπί τοΰ Όάσου (Oise), έτέθησαν εις τήν διάθεσιν 
τών ταςειδ’.ωτών.

Εις τήν λέμβον, έν ή εϋρίσκετο ό Γουστάβος Βουρέλ, υπήρχε 
νέος ευειδής καί τούς τρόπους λίαν εύγενής. ’Ήτο ή πρώτη φο
ράν, καθ’ ήν ό Γουστάβος τόν άπήντα. Ώνομάζετο Άνατόλιος 
Δουβουχέτης- ήτο περίπου εΐκοσιέξ έτών.

Ουτος υιός συμβολαιογράφου έν Παρισίοις διήγε βίον πολυδά- 
πανον, δ δέ πατήρ του ές αδυναμίας πρός αύτόν παρέβλεπεν.

Έν τούτοις, πρό τίνος καιρού, ό πατήρ ήρχισε νά παρατηρή 
καλλίτερον τήν διαγωγήν τοΰ κληρονόμου του. 'Ο καλός ουτος 
άνθρωπος έμπρώτοις έμεινελίαν έκπεπληγμένος· ειτα προσκαλέσας 
τόν υιόν του τόν έπέπληξεν αύστηρά καθ’ δσον τούλάχιστον τώ 
έπέτρεπεν ή φιλοστοργία του.

Τέλος διεκήρυςεν εις τον Άνατόλιον δτι, δπως θέση τέρμα 
εις τάς άσωτίας του, είχεν άποφασίσει νά τόν νυμφεύση. Έπρό- 
φερε μάλιστα τό δνομα ωραίας κόρης· δ Άνατόλιος έξέβαλε κραυ
γήν έπήδησεν εις τόν τράχηλον τοΰ πατρός του καί τ’ον 
ένηγκαλίσθη λέγων δτι ακριβώς ταύτην άγαπά!

’Ιδού πώς ό Άνατόλιος Δουβουχέτης ύπεχρεώθη νά νυμφευθή. 
Ο: φίλοι του βλέποντες δτι έπλησίαζε νά τοϊς διαφύγη, τόν έπε- 
φόρτισαν χλευασμών άλλ’ αύτός άντέσχε καλώς έναντίον τής 
χαλάζης ταύτης τών σκωμμάτων. Ή ράπα πράγματι τήν μνηστήν 
του, δσον ήδύνατο νά τήν άγαπήση, δηλ. πλειότερον παντός άλ
λου έν τώ κόσμω μεθ’ εαυτόν.

— Ε’.πέ λοιπόν, Άνατόλιε, τώ ήρώτησεν εις τών συντρόφων 
του, έν ω ή λέμβος ώλίσθαινε μεταξύ τών δύο οχθών τοΰ ποτα
μού, ή έποχή τοΰ γάμου σου δέν έπροσδιορίσθη εϊσέτι;

— Ούχί εϊσέτι, άπεκρίθη.
— Τότε, υπάρχει άκόμη έλπίς.
— θεώρει τό πράγμα ώς τετελεσμένο·?.
— Ούτω λέγεις, άλλ’ ένδομύχως δέν σκέπτεσαι νά νυμφευθής. 

όμολόγησον τοΰτο.
— Άπατάσαι.
— Τό κατ’ έμέ, έπανέλαβεν έτερος, δέν ευρίσκω τόν Δουβου- 

χέτην τοσω δυστυχή. . . . Λέγουσιν δτι ή δεσποσύνη Μελανία 
Ρογήρου εΐνε θελκτικότατη καί τελεία νεάνις.

— Μαντεύομεν τήν έκπληξιν τού Γουστάβου Βουρέλ, άκού- 
σαντος τό δνομα τής μνηστής τοΰ κ. Άνατολίου. Άρά γε προς 
τήν νέαν ταύτην ή έπιστολή τοΰ θείου του άπηυθύνετο; Δέν 
ήξευρε τί νά ύποθέση.

Μετ’ ολίγον αί δύο λέμβοι έπανήλθον εϊς τό άφ’ ου άνεχώρη- 
σαν σημεϊον.

ι0 Γουστάβος Βουρέλ, ύπό έμφύτου συνέσεως κινούμενος, δέν 
άνέφερε διόλου περί τής έπιστολής της εύρεθείσης μεταξύ τών 
έγγραφων τοΰ θείου του. Άλλά τό έσπέρας, πριν έγκαταλείψη τήν 
Κομπιένην, έμαθεν έπιδεξίως τήν κατοικίαν τής κυρίας Ρογήρου.

Εύθύς τήν επαύριον ό Γουστάδος Βουρέλ ήθέλησε νά φέρη τήν 
έπιστολήν τοΰ θείου του.

*Οθεν άφήρεσε τό περικάλυμμα, καί χωρίς ν’ άναγνώση, χω- 
μάλιστα νά παρατηρήση τό αντικατέστησε δΓ ετέρου, έφ’ ού 

^ραψεν. «Τή δεσποσύνη Μελανία Ρογήρου όοος Λαφονταίν, άριθ. 
8 εις Anteuil.. ’Έθεσε τήν έπιστολήν έν τώ θυλακίω του και 
■ςήλθί. Έν τή αύλή μάλιστα τοΰ ξενοδοχείου εύρεν όχημα μι- 

5θωτόν, έπί τοΰ οποίου καί άνέβη.
Μετά παρέλευσιν τριών τετάρτων τό δχημα έστάθη εις Auteui!· 

. Ό Γουστάβος Βουρέλ ήτο ένώπιον τής οικίας τής Κ«ί Ρ”ίή- 
ρυ, ήτις έφαίνετο έκ τής οδού διά μέσου τών σιδηρών κιγκ^ίδων 

πΰ δρυφράκτου.
Νέα ύπηρέτις έπαρουσιάσθη μειδιώσα καί χαρίεσσα ώς κάλυξ 

ρόϊου.
.. — Τί αγαπά δ κύριος; ήρώτησεν αΰτη.
I —Έδώ κατοικεί ή Κυρία Ρογήρου;

— Ή κυρία εΐνε άποΰσα· άνεχώρησε τήν πρωίαν ταύτην λίαν 
ενωρίς διά Παρισίους και δέν θά έπανέλθη πριν τοΰ μεσονυκτίου.

—Καί ή δεσποσύνη Μελανία;
■ —Ή δεσποσύνη συνοδεύει τήν μητέρα της.

| —Ατυχία! έψιθύρισεν δ νέος.

Και έπανέλαβε μεγαλοφώνως.
— Δέν έχω άπολύτως ούδέν νά εϊπω εις τήν κυρίαν Ρογήρου· 

πρόκειται άπλώς περί έπιστολή:, ήτις απευθύνεται πρός τήν δε
σποσύνην. ’Ιδού αΰτη· εύαρεστέϊσθε νά έγχειρίσητε αύτήν είς τήν 
δεσποσύνην Μελανίαν;

Μάλιστα, κύριε, τό έσπέρας, άμα ή δεσποσύνη έπανέλθη.
‘Ο Γουστάβος έπέβη τοΰ σχήματός του καί έπανήλθεν εϊς Πα

ρισίους λίαν κακοδιάθετος. Άν τις τόν ήρώτα τό διατί, δέν θά 
ήξευρε βεβαίως τί ν' άποκριθή.

Είς τήν μίαν ώραν τής πρωίας ή κυρία Ρογήρου καί ή θυγάτηρ 
της έπανήλθον καί έδέησε νά έξυπνήσωσι τήν ύπηρέτιδα Λουΐζαν, 

ήτις είχεν άποκοιμηθή άναμένουσα αύτάς.
Βλέπουσα αύτήν τεταραγμένην, τρίβουσαν τούς οφθαλμούς καί 

άπαντώσαν άστόχως είς τάς έρωτήσεις της, ή κυρία Ρογήρου τήν 
εΰσπλαγχνίσθη καί τήν άπέστειλε νά κοιμηθή.

Ή Λουΐζα δέν άνέμενε δεύτερον διαταγήν έσπευσε νά έπα
νέλθη είς τήν κλίνην της, λησμονήσασα δλοτελώ; τήν έπιστολήν, 
ήτις τη ένεχειρίσθη διά τήν νέαν της κυρίαν. Αλλ’ άφ’ ού έκοι- 
μήθη έπί πέντε ή έξ ώρας, τό πρώτον πράγμα, δπερ έπανήλθεν 
εις τήν μνήμην τής Αουΐζης έξεγερθείσης ήτο ή παραγγελία, δΓ 

ης έπεφορτίοθη.
'Παρευθυς έγερθεΐσα, ήνέωξεν ήρέμα τήν θύραν τής δεσποσύ

νης Ρογήρου καί εϊσήλθεν έν τώ κοιτώνι αύτής. Ή Μελανία 
ήτο εϊσέτι έπί τής κλίνης· άλλά πρό τινων στιγμών δέν έκοιματο 
ttXiov. Ή Λουΐζα έπλησίασεν είς τήν κλίνην λεγουσα.

— Δεσποσύνη, ή έπιστολή αΰτη άπευθύνεται πρός ύμάς.
•—Πρός έμέ; ειπεν ή νέα μετ’ έκπλής ως.
— Βλέπετε δτι πρός ύμάς απευθύνεται.
—Εΐνε άληθές.. Άλλά δέν συνειθίζω... Πόθεν στέλλεται;

ι —Δέν γνωρίζω. Νέος τις, ώ! ώράΐος τις νέος λίαν καλοενδε- 
δυμένος τήν έκόμισε χθές περί τήν μεσημβρίαν. Δέν ένθυμήθην 
»ά σάς τήν έγχειρίσω άμα έπανήλθετε έκ Παρισίων.

— Νέος, λέγεις, τόν δποϊον δέν γνωρίζεις!
—Χθές κατά πρώτον τόν είδον.
— Εΐνε λίαν παράδοξον, έπανέλαβεν ή δεσποσύνη Ρογήρου» 

δμιλοΰσα καθ’ έαυτήν. Έπιστολή πρός έμέ κομισθεϊσα ύπό αγνώ
στου! Παρετήρει τήν έπιστολήν μετά περιεργείας πλήρους δυσπι
στίας. Ήτο συγκεκινημένη καί αί παρειαί της έγειναν έρυθραί.

— Δύναμαι νά τήν άναγνώσω, ήρώτησεν έαυτήν ;
— Βεβαίως κυρία.
— Στέλλεται ίσως άπό τινα δυστυχή.
Καί μέ χεϊρα δειλήν ή νέα κόρη έ'θραυσε τήν σφραγίδα καί 

έξήγαγε τή« έπιστολήν έκ τοΰ περικαλύμματος. Άλλά μόλις 
ήρχισε νά άναγίνώσκη καί έκυριεύθη ύπό παραδόξου ταραχής, τό 
δέ πρόσωπόν της φρικωδώς ώχρίασεν.

— Λουΐζα, εΐπε τέλος ή δεσποσύνη Ρογήρου μετά φωνής δια
κεκομμένης, άνέφερας, εϊς τήν μητέρα μου περί τής έπιστολής 

ταύτης καί περί τοΰ κομιστοΰ αύτής;
— Οΰχί, δεσποσύνη.
— Τόσω τ’ο καλλίτερον! Μή τή άναφέρης τίποτε μέχρι νεω- 

τέρας διαταγής, έπειδή έπιφυλάττομαι νά τή γνωστοποιήσω τοΰτο 
ή ιδία.

Ή Λουΐζα άπεσύρθη.
Ή δεσποσύνη Ρογήρου άνέγνωσεν έκ δευτέρου τήν έπιστολήν. 

’Ιδού δέ τό περιεχόμενον αύτής.
ζ/νσποσύιη,

«Τί μανθάνω; Μελλετε νά νυμφευθήτε τόν έξάδελφόν σας! 
Έθυσιάσθην έγώ, δστις έναπέθεσα είς ύμάς δλην τήν εύδαιμο- 
νίαν τή; ζωής μου. Ά! ή πληγή αΰτη δΓ έμέ εΐνε θανάσιμος! .. 
Τό αισθάνομαι, ή ΰπσρξίς μου διά παντός έθραύσθη. Τό παν άπώ- 
λετο μέ τό ώραιον δνειρον, δπερ ώνειρεύθην. Διατί νά τρέφωμαι 
τοσοΰτον καιρόν ύπό έλπίδων απατηλών; Τό βλέπετε, δέν σάς 
καταρώμαι, άν και μεγάλω; μέ ήδικήσατε, διότι δέν κατεστρέ- 
ψστε εύθύς τήν πλάνην μου. Σάς έπεύχομαι πάσαν χαράν καί 
εύδαιμονίαν, τάς οποίας έπεθύμουν ν’άπολαύσητε διά παντός. Άλλά 
προαίσθημά τι μοί λέγει δτι ο έςάδελφός σας δέν θά δυνηθή νά 
σάς παρέςη δλην τήν εύδαιμονίαν. ής εΐσθε αξία. Ίσως ή ζωηρά 
πρός ύμάς άφοσίωσίς μου μοί δεικνύει τό μέλλον ύπό χρώματα 
τόσω ζοφερά. Προσπαθήσατε νά λησμονήσητε τήν θλιβεράν μου 

πρόρρησιν.
”Ω! είθε νά άπατώμαι!
Χαίρετε, δεσποσύνη. Έάν ποτέ, έντώ μέλλοντι μέ ένθυμηθήτε. 

ίσως εί'πετε: Κατεφρόνησα ειλικρινή καί άφοσιωμένην καρδίαν.
Γουστάβος Βουρέλ.

Εννοεί τις τό αποτέλεσμα δπερ παρήγαγεν έπί τής νέας ή άνά- 

γνωσις τής παραδόξου ταύτης έπιστολής.
Έμεινεν έμβρόντητος. Άτακτοι σκέψεις συνεκρούοντο έν τή, 

κεφαλή της ώς σμήνος μελισσών έν τή κυψέλη. Ήρεύνα τάς ανα
μνήσεις της ή ώραία κόρη μετά τή; μεγαλειτέρας εύπιστια; τοΰ 
κόσμου. Άλλά μάτην έζήτει, δέν ήδύνατο κατ’ οΰδένα τρόπον νά 
έξηγήση τήν άπηλπισμένην έπιστολήν, ήτις έτρεμε μεταξύ τών 

δακτύλων της.
— Γουστάβος Βουρέλ! εΐπε καθ έαυτήν. Ουδέποτε ήκουσα to
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δνομα τοΰτο. Νομίζω δτι δέν άπήντησα κάν άπαξ τδν κομιστήν 
τής παρούσης. Άλλ’ εκείνος μέ γνωρίζει, επειδή μοί γράφει τήν 
άναίσθητον ταύτην επιστολήν! Μή είμαι τδ άντικείμενον άπατης 
καί αϊσχράς κακίας; ”Ω! θά τδ μάθω· θά έχω τήν λύσιν τοΰ αι
νίγματος τούτου! (άκολουθεϊ).

Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ 
εαισκήπτων επι βραχιο

λιού χνρίας.

Ανέκαθεν ό κεραυνός έ- 
θεωρήθη ώς δπλον τής θείας 
οργής. Διά τοΰτο και οί πα
λαιοί "Ελληνες παρίστανον 
τδν Δία κρατούντα κεραυ
νόν εϊς την δεξιάν, δι’ ού 
κατεκεραύνονε τους ασεβείς 
καί τολμητίας, ο'ίους ανα
φέρει ή'Ελληνική μυθολο
γία τδν Φαέθοντα, τδν Κ α- 
πανέα καί αύτδν τδν ’Α
σκληπιόν, διότι θνητός ών 
έσωζε διά τής ιατρικής τέ
χνης τούς ασθενείς έκ τοΰ 
θανάτου καί έτέλει θαύματα. 
Όθεν καί τιρπι/.ίραυνυς 
ύπδ τών ποιητών έκαλεϊτο 
ό Ζευς και άστιροπητής. 
‘Η παρούσα είκών παριστά
νει έπ’ ακριβές γυναίκα ϋ- 
πανδρον, ήτις, καθ’ ήν στιγ
μήν λάμπουσα έκ χρυσοΰ 
καί άδαμάντων έμελέτα νά 
προδώση τήν συζυγικήν πί
στιν, έβλήθη είς τήν χεϊρα 
ύπδ κεραυνού, άλλ’ευτυχώς 
αύτή μέν έμεινεν άβλαβης, 
τδ δέ χρυσοΰν αύτής βρα- 
χιόνιον έτάκη ύπδ τοΰ κε
ραυνού, ώς εί άνήγγελλεν 
αύτή ό ούρανός, δτι τοιαύτη 
ποινή τήν περιμένει, άν μή 
αΐτήση παρά τοΰ θεοΰ συγ
γνώμήν τοΰ αμαρτήματος, 
δπερ διενοήθη νά πράξη, 
και άν μή μετενόει άπδ 
καρδίας διά τοΰτο.

Ό Κιραχνος ώτισκήντω» ϊπι βραχιολιού κνρίας.

11 ΝΕΟΤΠΣ ΤΟΪ ΦΛΩΡΙΑΝ.

Ό διάσημος φιλολόγος .1. Florian ένωρίς έδειξεν ιδιάζουσαν 
κλίσιν πρ’ος τήν σπουδήν καί έπομένως έκαμε ταχείας προόδους. 
Περίπατων είς τούς άγρούς, είσήλθε ήμέραν τινά είς τήν καλύ
βην ένός δυστυχούς έργάτου, δν ευρεν έν έσχάτη ένδεια. ’Εξέ
βαλε τδ βαλάντιόν του, έδωκε τό εμπεριεχόμενου είς τον δυ

στυχή άνθρωπον, και τώ ύπεσχέθη δτι θά έπανέλθη. Διετήρη^ 
τήν ύπόσχεσίν του καί έκόμιζε πρδς αύτδν καθ’ έκάστην τά όποϊα 
έλάμβανε χρήματα διά τάς μικράς του διασκεδάσεις. Ό πατήρ 
του δέν έβράδυνεν δπως παρατηρήση δτι τά χρήματά του έξω- 
δεύοντο ταχύτερα. Ήθέλησεν δθεν ινα βεβαιωθή ποΰ τά έξώδευ-
καί άπεφάσισε νά τδν άκολουθήση. Τδ παιδίον άναχωρεΐ κατά τήν
συνήθειάν του καί άπέρχεται κατ’ εύθεΐαν είς τήν καλύβην. Ό π«_

τήρ τδ ακολουθεί, πλησιά
ζει καί τδ βλέπει δτι βάλλει 
είς τήν χεΐρα τοΰ εργάτου 

τήν μικρά·/ ποσότητα, ήν 
προ ολίγου έλαβε παρ’αύτοΰ 
διά τήν εβδομάδα του. Μή 
δυνάμενος ν' άναχαιτίση τήν 
χαράν, ήν τώ έπροξένει ή 
φιλάνθρωπος αΰτη πραξις, 
φανεροΰται καί σφίγγει είς 
τάς άγκάλας τόν προσφιλή 
υιόν του, καταβρέχων αύ
τόν μέ δάκρυα χαράς. Οΰτ<·ι 
διήλθε τήν νεότητα του ό 
Φλωριάν εύεργετών καί 
καλλιεργών τδ πνεΰμά του, 
έπιμόνως καταγινόμενος είς 
τλν σπουδήν τής φιλολογίας. 
Τήν 14 Μαΐου 1788διωρί- 
σθη μέλος τής Γαλλικής 
’Ακαδημίας. Καταχωρούμε·/ 
ένταΰθα μίαν παράγραφοντοΰ 
λόγου τής ύποδοχής αύτοΰ.

«Έάν ό έρως τής εργα
σίας καθιστά τόν άνθρω
πον εύτυχή καθ’ δλας τις 
ηλικίας, είνε κατ’ έξο- 
χήν ωφέλιμος έντή νεότητι. 
Όταν τά ορμητικά πάθη 
μάχωνται διηνεκώς έναν- 
τίον ένδς λογικού άσθενοΰς 
— δταν ή καρδία, άνευύ- 
περασπίσεως καί άπροφύ- 
λακτος, ΐνα εΐπω ούτω, 
πανταχόθεν άποβαίνη άφ 
εαυτής εύόλισθος εις πά
σαν άπάτην—δταν ή ψυχή 
άπληστος συγκινήσεων νέ
ων τρέχη πρδς παν δ,τι 
δύναται νά τήν δελεάση, 
είνε τότε άνάγκη νά ε- 
παυξάνωμ.εν έκείνην τήν ά- 
νήσυχον γοργότητα, διευθύ-

νοντες αύτήν πρδς ένα σκοπόν έπωφελή, καί ούτω ν’ άπαλλάτ- 
τωμεν τήν ζωήν άπδ τής άνίας, κατόπιν τής όποιας βαδίζουσι
συνεχώς α; κακίαι.»

(Έκ τού Γαλλικού ύπό Ε. Περσζιανη).

ΛΟΓΟΣ
εκφωνηθείς έν τω Άναγνωστηρίω «Ή Σμύρνη » 

ύπ'ο Α. Κουρνιάκτη τήν 26 Μαρτ. 1872.

t Περί των καλλονών τον λόγου έν τή ‘IspS Γραφή.

Φιλύμουσοι Κύριοι!

Είνε όμολογούμενον δτι δσω συχνότερα τά τής εύαγγελικής 
ι διδασκαλίας υψηλά διδάγματα εϊς τάς άκοάς τών πιστών άντη- 

χΚσιν, δ δέ λόγος τοΰ Θεού ύπδ πάντων έρευναται, τοσούτω βα
θύτερου καί ζωηρότερου εϊς τάς ψυχάς τών άνθρώπων έγχαράτ- 
πνται τά παραγγέλματα τής χριστιανικής ήμών πίστεως. Δυστυ
χές όμως ή έπιπολάζουσα παρ’ ήμϊν αδιαφορία ώς πρδς τήν με
λέτην τών'Ιερών Γραφών δεινάς έπήνεγκε συνέπειας παράτωλαω, 
καταδικάσασα αύτδν ή νά διατελή ύπδ τδ κράτος τής δεισιδαιμο
νίας ή νά φαίνηται πάντη ψυχρός καί άδιάφορος είς τά θρησκευ
τικά αύτοΰ καθήκοντα. Καί πόθεν τοΰτο ; πδϊα τά αίτια τής εγ
κληματικής ταύτης άνωμαλίας; διατί ό ήμέτερος λαός έξηχρει- 
ώθη τοσοΰτον, ώστε νά μή αισθάνεται πλέον ούτε τδ ύψος ούτε τό 
κάλλος τής χριστιανικής αύτοΰ πίστεως; Πικρά ή άλήθεια, άλλ’ 
εντούτοις δφείλομεν νά όμολογ'ήσωμεν, δτι ή άνώμαλος καί κα- 
χεκτική αΰτη κατάστασις τοΰ ορθοδόξου πληρώματος προέρχεται 
έν μέρει καί έκ τής άκηδίας τής Εκκλησιαστικής άρχής, ήτις τδν 
τύπον μόνον έπιδιώκουσα καί άδιαφοροΰσα κατά τά άλλαέγκατα- 
λείπει τήν θρησκευτικήν άγωγήν τών πνευματικών αύτής τέκνων 
εις χεϊρας άνθρώπων άπαιδεύτων καί άνικάνων νά χειραγωγή- 
σωσιν αύτά προσηκόντως καί νά έγκαταστήσωσιν είς τδ ποιμνίου 
την αληθή σημασίαν τής άγιας ήμών ’Εκκλησίας. Μακράυ λοι
πόν πάσης χριστιανικής διδασκαλίας καί περιοριζόμενος μόνον είς 
περικοπάς τινας τοΰ Εύαγγελίου, ψαλλομένας έν τή ’Εκκλησία 
είς άρχάΐαν γλώσσαν, ό λαός άδυνατεϊ φυσικώ τω λόγω νά έννο- 
ήση τδ ύψος καί τδ βάθος τών Ιερών Γραφών καί ώς έκ τούτου 
ατελείς γνώσεις περί τών θρησκευτικών αύτοΰ πραγμάτων κατέχει.

Μελετώντες έμβριθώς τάς Ίεράς Γραφάς θέλομεν εύρεϊ έν 
I βύταϊς ού μόνον θησαυρόν άνεξάντλητον ήθικών παραγγελμά

των, άλλά καί ύπδ φιλογογικήν έποψιν καλλονάς, άς δυσκόλως 
άπαντά τις εις τούς άρχαίους καί νεωτέρους συγγραφείς. Προτι- 
θέμενος σήμ.ερον νά λαλήσω περί τών καλλονών τούτων, θέλω 
^ανισθή πλεϊστα τοΰ λόγου μου έκ τοΰ παραλληλισμού, δν ποι- 

i είται ό Σατωβριάνδος μεταξύ ‘Ομήρου καί τών Ιερών Γραφών, 
και θέλω λαλήσει έν συντόμ.ω καί δσον αί άσθενεϊς μου δυνάμεις 
περί τοιούτου ύψηλοΰ άντικειμένου έπιτρέπουσι ά.) Περί τοΰ ίςο- 

I ρικοΰ χαρακτήρας τών 'Ιερών Γραφών, β'.) Περί τής ‘Ιεράς Ποι- 
I ήσεως καί γ'.) Περί τοΰ Εύαγγελικοΰ 'ύφους.

Εντεύθεν όρμώμενος καί πεποιθώς εϊς τήν σύμφυτου εύμένειαν 
των ακροατών μου, Οαρραλέως προβαίνω είς τήν υπόθεσιν τοΰ 

κλό·/ου μου.
Λίαν παράδοξον φαίνεται ήμϊν τδ σύγγραμμα εκείνο, δπερ άρ- 

αεται έκ τής Γενέσεως καί τελευτά είς τήν Άποκάλυψιν, δπερ 

προοιμιάζεται διά τοΰ εύκρινεστέρου ύφους καί καταλήγει διάτοΰ 
μεταφορικωτέρου τρόπου. Τδ παν, δύναται τις νά εϊπη, εινε μέγα 
καί άφελές παρά τω Μωϋσή, ώς αύτή· ή δημιουργία τοΰ κόσμου 
χαί τών πρωτογενών άνθρώπων, τούς όποιους μάς παριστα· έπίσηξ 
τδ παν είνε τρομερόν καί ύπερφυσικ’ον παρά τώ τελευταίω προ
φήτη, ώς αί διεφθαρμένα1, έκέϊναι κοινωνίαι καί ή συντέλεια τοΰ 

κόσμου, ήν εξιστορεί μετά τοσαύτης δυνάμεως.
Τά μάλλον άλλότρια εϊς τά ήμέτερα ήθη συγγράμματα, τ^ 

παρά τοΐς άπίστοις λαοϊς ιερά βιβλία, τδ Ζενδαβέστα τών Περ- 
σών, αί. Βέδαι τών Βραχμάνων, τδ Κοράνιον τών Τούρκων, τό 
"Εδδα τών Σκανδιναυών, τά άξιώματα τοΰ Κομφυκίου, τά σαν
σκριτικά βιβλία, δέν προξενοΰσιν ήμϊν ούδένα θαυμασμόν. Εύρί- 
σκομεν δηλαδή έν αύτοϊς τήν συνήθη άλυσον τών άνθρωπίνων 
ιδεών καί ύπάρχει σχέσις τις μεταξύ αύτών ώς πρ’ος τδ ήθος καί 
τήν διάνοιαν. Μόνη ή Ιερά Γραφή ούδέν δμοιον τοϊς άλλοις έχει, 
ούσα μνημείου άποκεχωρισμέυου τών άλλων. ’Εξηγήσατε αύ
τήν είς τδν Ινδόν, τδν Κάφρον, τδν άγριον τής ’Αμερικής· πάν- 
Τες εξίσου θέλουσι θαυμάσει αύτήν. Πράγμα τωόντι παράδοξον ι 
Είκοσι συγγραφείς, ζήσαντες είς έποχάς λίαν άπομεμακρυσμένας, 
είργάσθησαν έπί τών 'Ιερών Γραφών, καί μολονότι έκαστος έξ 
αύτών μετεχειρίσθη ιδιαίτερον λεκτικόν, τδ άμίμητον αύτών ύφος 
δέν άπαντάται είς κανέν σύγγραμμα Ή δέ νέα Διαθήκη, τοσοΰτον 
διάφορος τής παλαιάς ώς πρδς τ’ο ήθος, ούχ ήττον συμμετέχει αύ
τής ώς πρ’ος τήν καινοφανή ταύτην πρωτοτυπίαν.

Άλλά τοΰτο δέν είνε τδ μόνον παράδοξον, δπερ οί άνθρωποι 
έκ συμφώνου εύρίσκουσιν έν τή 'Ιερά Γραφή. Οί μή παραδεχόμε
νοι τήν γνησιότητα καί άξιοπιστίαν τής Βίβλου πιστεύουσιν δμως 
εναντίον τής θελήσεώς των είς κάτι. Μονοθεϊσταί καί άθεοι, με
γάλοι καί μικροί ύπδ άγνώστου τινδς δυνάμεως παρασυρόμενοι, 
δέν παύουσι νά έξετάζωσιν τδ σύγγραμμα τοΰτο, δπερ οί μέν θαυ- 
μάζουσιν, οί δέ άπορρίπτουσιν. Είς ο'.ανδήποτε κοινωνικήν θέσιν 
καί άν εύρεθώμεν, εύρίσκομεν έν τή ‘Ιερά Γραφή έδάφιόντι έφαρ- 
μαζόμενον έπί τής ιδίας ήμών καταστάσεως και δυσκόλως δύνα- 
ταί τις νά μάς πείση δτι έγένετο πρόνοια περί δλων τών εφικτών 
συμβάντων είς βιβλίον. γεγραμμένον ύπ’ο τής χειρδς τοΰ άνθρώ
που. Είνε λοιπόν άναντίρρητον ότι εύρίσκομεν είς τήν ‘Ιεράν 
Γραφήν:

Τήν άρχήν τοΰ κόσμου καί τήν συντέλειαν αύτοΰ.
Τήν βάσιν τών άνθρωπίνων γνώσεων.
Τά πολιτικά παραγγέλματα άπδ τής πατρικής έξουσίας μέχρι 

τοΰ άπολύτου δεσποτισμοΰ· άπδ τής ποιμενικής ζωής μέχρι τών 
διεφθαρμένων αιώνων.

Τά ηθικά παραγγέλματα έφαρμοζόμενα εϊς τήν εύτυχίαν καί 
εις τήν δυστυχίαν, είς τάς ύψηλοτέρας τάξεις τοΰ βίου καθώς καί 
εϊς τάς ταπεινοτέρας.

Τέλος πάντας τούς χαρακτήρας τοΰ λόγου, χαρακτήρας ο'ίτι- 
νες, άποτελοΰντες έν μοναδικόν σώμα, έξ εκατόν διαφορετικών τε
μαχίων συγκείμενον, δέν παρέχουσιν έντούτοις τήν έλαχίστην 
ομοιότητα μετά τοΰ λεκτικοΰ τών άνθρώπων.

Μεταξύ τών θείων τούτων χαρακτήρων όφείλομεν προ πάντων 
νά διακρίνωμεν τούς εξής;
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Α'. Το ιστορικόν ύφος, δπερ απαντώμεν εις τήν Γένεσιν, τδ 
Δευτερο/όμιον, τους Κριτάς, τά Χρονικά, τον Ίώβ κτλ.

Β'. Τήν ίεραν ποίησιν, οΐαν άπαντώμεν αύτήν είς τούς ψαλμούς, 
τούς προφήτας, τάς παροιμίας καί έν γένει εϊς δλα τά ήθικά 
βιβλία.

Γ'. Το Εύαγγελικδν ύφος.
Ό πρώτος τώ/ τριών τούτων χαρακτήρων πότε μέν μιμείται 

μετ’ ανέκφραστου γοητείας τήν άφήγησιν τής εποποιίας ώς είς τά 
συμβάντα τοΰ Ιωσήφ, πότε δέ τούς κλυδωνισμούς τών κυμάτων 
ώς μετά τήν διάβασιν τής Έρυθρίς θαλάσσης: Ένταΰθα θρηνω
δεί τά ελεγεία τοΰ Ίώβ· έκεϊ ψάλλει μετά τής Ρούθ παθητικά 
ποιμενικά άσματα. Ό λαός ούτος, τά ίχνη τοΰ όποιου καταλεί- 
πουσι φαινομενικά σημεία και υπέρ τοΰ όποιου ό ήλιος σταματά, 
ό βράχος χύ/ει άφθονο·/ ύδωρ, ό ούρανδς έπιδαψιλεύει αύτώ τδ 
μάννα, δέν ήδύνατο να έχη βεβαίως τά συνήθη απομνημονεύματα. 

Οί καθιερωμένοι τύποι μεταβάλλονται ώς πρδς αύτόν. Αί πολί
τικα: αύτοΰ ά/ατρ.παϊ πότε μεν έςιστοροΰνται διά τής σάλπιγγες, 
πότε δέ δια τής λίρας καί τοΰ αύλοΰ. Το ύφος τής ιστορίας αύ
τοΰ εΐνε αύτο καθ’ εαυτό ενδελεχές θαΰμα, δπερ μαρτυρεί περί τής 
αλήθειας τών θαυμάτων, τών όποιων διαιωνίζει τήν μ,ήμην.

Άπ άρχής μέχρι τέλους τής Ίεράς Γραφής εκπλήττεται τις 
άναγινώσκων τά έξαίσια γεγονότα, άτινα διαλαμβάνει. Ούδέν δύ
ναται να παραβ/,ηθή προς τή/ είσήγησι/ τής Γενέσεως. Ή άπ/,ό- 
της τοΰ λεκτικού, παραβαλλόμενη μέ το μεγαλείο·/ τώ/ γεγονό
των, φαίνεται ήμΐν τδ τελευταίο/ κατόρθωμα τής μεγαλοφυΐας.

«Ένάρχή έποίησεν ό Θεός τδν ούρα/ον καί τήν γήν. Ή οε γή 
ήν αόρατος καί ακατασκεύαστος, καί σκότος επάνω τής αβύσσου· 
καί πνεύμα Θεού έπεφέρετο επάνω τού ύδατος. Καί εΐπεν ό Θεός 
γενηθήτω φώς, καί έγε/ετο φώς. Και εΐδεν ό Θεός τδ φώς, ότι 
καλόν και διεχώρισεν ό Θεός ανά μέσον τοΰ φωτός, καί άνά μέ
σον τοΰ σκέτους. Καί έκαλεσεν δ Θεός τδ φώς ήμέραν, καί τδ 
σκότος έκάλεσε νύκτα. Καί έγένετο εσπέρα, καί έγέ/ετο πρωί, 
ήμερα μία. »

Το ύφος τούτο εινε τοσοΰτον υψηλόν, ώστε αποβαίνει αδύνατον 
ήμΐν ν’ αποδείξωμεν τό κάλλος και το μεγαλείο·/ αύτού. ΙΙεριο- 
ριζομεθα μονον νά παρατηρήσωμεν ότι ό θεός, βλέπω/ τό φώς και 
ώς άνθρωπος άρεσκόμε/ος εϊς τδ έργο/ του και έπιδοκιμάζων 
αύτό, εΐνε μία έκ τώ/ πράξεων εκείνων, αΐτινες δέν ά/ήκουσιν εις 
τήν τάςι/ τών Ανθρωπίνων πραγμάτων, ό δέ ήμέτερος νους αδυ
νατεί φυσικώ τώ λογω νά το έννοήση.

‘Ο "Ομηρος και ό Πλάτων, οιτινες λαλοΰσι περί τών Θεών 
μετά τοσαυτης μεγαλοπ.επείας, δέν έχουσι τήν έλαχίστην ομοι
ότητα μέ τή /καταπληκτικήν ταύτην άφεκειαν. Εΐνε αύτος δ Θεός, 
όστις καταβιβαζεται να δμιλήση τήν γλώσσαν τών ανθρώπων, όπως 
ένν.ήσουν καί θαυμάσουν τα ύπερφυσικά έργα καί τήν παντοδυνα
μίαν αύτού.

«Ούδείς τών ιστορικών, λέγει δ Αύγουστος Νικόλαος (*)  έν 
ταΐς φιλοσοφικάϊς αύτοΰ μελέταις περί χριστιανισμού, έγραψε το- 

(*) "Ορα μετάφρασε·/ Κ. Βραΐλα Άρμένη καί Α. Μαυρομμάτη 
σελ. 203. Τομ Α'.

σοΰτον σοόαρώς καί έπισήμως, ώς δ Μωϋσής. Δέν εΐνε ποιητή:, 
ώς δ Όμηρος καί ό ‘Ησίοδος, γράφων ύπδ τήν έμπνευσιν τής 
φαντασίας του καί προτιθέμενος νά καθηδύνη τά πνεύματα καί ν' 
άπολαύη έπίγειον άθανασίαν. Δέν εΐνε ιστορικός, ώς δ ‘Ηρόδοτο- 
καί δ Θουκυδίδης, συγγράφω·/ ρητορικόν λόγον, ινα συναγωνισθή 
καί λάβη τά κατά τούς δημοσίους αγώνας έπονεμόμενα βραβεία- 
δέν εΐνε τέλος πάντων κολακευτικός χρονογράφος ή έπικριτής τών 
συγχρόνων του, διανέμων τήν δόξαν ή τήν Ατιμίαν κατ’ Αρέσκειαν 
τών κομμάτων καί περιοριζόμενος είς τδν κύκλον ιδέας τίνος ή 
έθνικότητος, ώς ή πληθύς τών Ιστορικών, άλλ’ εΐνε άρχιερεύς 
καί πατριάρχης γράφων ύπδ τά βμματα δλοκλήρου λαοΰ, καί, ού
τως είπεϊν, τοΰ άνθρωπίνου γένους, έξιστορών δημόσια συμβάντα, 
ών δ κόσμος είχε χρηματίσει τδ θέατρο·/, καί προσδιορίζων διά 
τής γραφής, δ,τι ή γή άπασα διηγείτο. Παρ’ αύτώ ούτε πρόλογος 
ύπάρχει, ούτε προοίμιον, ούτε προφύλαξις, ούτε προπαρασκευή· 
ούδεμία φροντίς δπως γίνη αρεστός ή πιστευτός· ή διήγησις καί 
μόνη ή διήγησις· πιθανά ή Απίθανα, φυσικά ή θαυμάσια, άφελή ή 
δυσνόητα, πάντα έξέρχονται τοΰ καλάμου αύτοΰ μέ αύστηράν 
απλότητα, ώς άν έγραφε μόνον, καί έτερος τά γραφόμενα γινώ- 
σκων ύπηγόρευεν αύτώ. Εΐνε δέ λίαν προφανές, δτι γράφει έν 
μέσω τής κοινής πεποιθήσεως, δτι τά παρ’ αύτοΰ ιστορούμενα 
εΐνε αύθυποστήρικτα και δτι αί εντυπώσεις έκπλήξεως, άμφιβο- 
λίας ή Απιστίας, άς ένίοτε λαμβάνομεν άναγινώσκοντες αύτόν, 
ποσώς δέν ήγείροντο παρά τοΐς συγχρόνοις αύτοΰ, άλλως ήθελε 
τδ συναισθανθή πρδ πάντων αύτός. Βλέπομεν, συναισθανόμεθα, ότι 
βασίζεται έπί τής κοινής γνώμης τών συγχρόνων του, καί ούτως 
ειπεΐν, έπί τής φωνής τοΰ λαοΰ, έπί τής φωνής τοΰ Θεοΰ. Ή 
έντύπωσις αύτη ταράττει καί Αφοπλίζει καί αύτήν τήν θρασυτάτην 
απιστίαν. ‘Ο άποβάλλων τήν διήγησιν τοΰ Μωΰσέως δέν προσ
βάλλει μόνον αύτόν, άλλ’ ολόκληρον λαόν, δλόκληρον κόσμον, 
δστις τήν ύπηγόρευσεν εις αύτόν, καί παρ’ αύτοΰ τήν έδέχθη έν 
μέσω μνημείων καί είσέτι ζωηρών παραδόσεων εγγυημένων αυ
τήν, και έν μέσω περιστάσεων καταλληλοτάτων νά τδν έλέγξω- 
σ·.ν, έάν έψεύδετο».

‘Οπόταν λοιπόν διαλογισθώμεν δτι δ Μωϋσής εΐνε δ άρχαιό- 
τερος τών ιστορικών, αί δέ Αφηγήσεις αύτοΰ άμικτοι παντός μύ
θου, δπόταν θεωρήσωμεν αύτόν ώς τον έλευθερωτήν καί νομο- 
θέτην μεγάλου λαοΰ καί ώς τδν δεινότερο·/ τών συγγραφέων, δπό
ταν βλέπομεν αύτόν έπιπλέοντα έντδς τοΰ λίκνου έπί τών ύδάτων 
τοΰ Νείλου, Ακολούθως κεκρυμμένον έπί πολλά έτη είς τήν έρη
μον και έπανερχόμενον δπως διάσχιση τήν έρυθράν θάλασσαν καί 
συνομιλήση μετά τοΰ Θεοΰ έν τώ μέσω τών βροντών καί τής νε
φέλης, ώ! τότε δ μεγαλείτερος θαυμασμός κυριεύει τόν νοΰν καί 
τήν φαντασίαν μας. "Οταν δέ συλλογισθώμεν στκριζομενοι έπί τής 
χριστιανικής μαρτυρίας, δτι ή ιστορία του Ισραήλητικοΰ λαοΰ 
εινε ού μόνον ή πραγματική ιστορία τών άρχαιοτάτων χρόνων, 
άλλ’ άκόμη ή εϊκών τών νεωτέρων, δτι έκαστη πράξις εΐνε διττή 
καί περιλαμβάνει έν αύτη ίστζρικήν τινα αλήθειαν καί μυστή
ριόν τι: οτι δ ‘Εβραϊκός λαός εΐνε συμβολική περίληψις τοΰ άν
θρωπίνου γένους, απεικονίζω·/ εις τάσυμβάντα αύτοΰ πάν δ,τι ήκο- 
λουθησε καί μέλλει ν’ άκολουθήση είς τδν κόσμον- δτι πρέπει να 

έχλάίωμεν τήν ‘Ιερουσαλήμ ώς άλλην τινά πόλιν, τήν Σιών ώς 
<λλο όρος, τήν γήν τής έπαγγελίας ώς άλλην τινά γήν, καί τήν 
κλήσιν τοΰ 'Αβραάμ ώς άλλην τινά κλήσιν όταν διαλογισθώμεν, 
Ετι έν τή ιστορία ταύτη δ ηβικός άνθρωπος καλύπτεται ύπό τοΰ 
φνσιχοδ άνθρώπου, δτι ή πτώσις τοΰ Άδάμ, τό αίμα τοΰ Άβελ, 
ή κεκαλυμμένη γυμνότης τού Νώε, καί ή κατάρα τοΰ πατρδς 
τούτου έπί έν’ος τών τέκνων αύτοΰ έτι καί σήμερον διαδηλοΰνται 
εϊς τόν οδυνηρόν τοκετόν τής γυναικός, εις τήν Αθλιότητα καί 

τήν αλαζονείαν τοΰ άνθρώπου, εϊς τούς ρύακας τών αιμάτων τούς 
καταπλημμυρίζοντας άπό τής άδελφοκτονίας τοΰ Κάϊν τήν ήμε- 
τέραν γήν, είς τάς κατηραμέ/ας φυλάς τοΰ Χάμ, αΐτινες κάτοι
κοι μίαν τών ωραιότερων χωρών τή; ύφηλίου (δηλ. οί μαύροι)· 
τέλος δταν βλέπομεν τόν προαγγελθέντα είς τδν Δαβίδ Μεσσίαν 
ερχόμενον έν τή προσδιωρισμένη έποχή, δπως έπαναφέρη τήν ά
ληθή θρηκείαν καί τήν άληθή ηθικήν, δπως ένώση τούς λαούς 
καί Αντικαταστήση διά τής θυσίας τοΰ έσωτερικοΰ άνθοώπου τά 
αιματοσταγή δλοκαυτώματα, ώ! τότε έλλείπουσιν ήμΐν ικανοί λό
γοι δι’ ών νά έκφράσωμεν τόν θαυμασμόν μας, καί μετά τοΰ προ- 
φητάνακτος δμοθύμως θέλομε·/ αναφωνήσει.

‘Θ de Θεός β.ισιλιΰς ήιιών πρό αιώνων.
Παρά τώ Ίώβ πρό πάντων τδ ιστορικόν ύφος τής ‘Ιεράς Γρα

φής λαμβάνει, ώς έρρέθη, τδ έλεγειακόν ήθος. Ούδείς συγγραφεύς, 
μή έξαιρουμένου καί αύτοΰ τοΰ ‘Ιερεμίου, δστις μόνος δύναται νά 
έξισώση τούς θρήνους πρδς τάς δδύνας, ώ; λέγει δ Βοσουέτος, 
παρέτεινε τήν θλίψιν τή: ψυχής τοσοΰτον, δσον έπραςεν δ πατρι
άρχης τής ’Αραβίας. Εΐνε άληθές δτι αί παρά τής φύσεως τής 
Αύσίτιδος ληφθεΐσαι εικόνες, αί καυστικαί άμμοι τής έρήμου, δ 
φιλέρημος φοίνιξ, τδ άγονον όρος άρμόζουσι διαφερόντως είς τήν 

. έχφρασιν καί είς τδ αίσθημα ταλαιπωρούμενης καρδίας, πλήν 
I υπάρχει έν τή μελαγχολία τοΰ Ίώβ ύπερφυσικόν τι. Ό άτομι- 

κος άνθρωπος, δσον δυστυχής καί άν ήνε, δέν δύναται ν’ άρυσθή 
έκ τής καρδίας του τοιούτους στεναγμούς. ‘Ο ’’ώβ εΐνε ή εϊκών 
τής πασχούσης άνθρωπότητος, δ δέ θεόπνευστος συγγραφεύς ευ- 
ρεν ίκανάς οΐμωγας δπως παραστήση τήν πληθύν τών κακών ά
τινα καταμαστίζουσι τό Ανθρώπινον γένος. Έκτος δέ τούτου, έ- 
πειδή έν τή ‘Ιερά Γραφή το πάν έχει τελικόν σκοπόν μετά τής 
νέάς διαθήκης, δύναται τις νά πιστεύση, δτι τά έλεγεΐα τοΰ Ίωβ 

I έπροπαρασκευάσθησαν έπίσης διά τά; πένθιμους ήμέρας τής έκ

κλησίας τοΰ Χριστού, δ δέ θεός διά τώ/ προφητών αύτςΰ συνέ- 
ταττε πρό δύο χιλιάδων έτών έπιτάφια άσματα Αντάξια τών χρι
στιανών ηρώων, πριν οί ιεροί ουτοι μάρτυρες κατακτήσωσι τήν 
αιώνιον ζωήν.

«Άπόλοιτο ή ήμέρα, έν ή έγεννήθην έν αύτή, και ή νύξ έν ή 
εΐπον, ιδού άρσεν.

«‘ΗΉμέρα έκείνη ειη σκότος, καί μή Αναζητήσαι αυτήν δ 
Κύριος άνωθεν, μηδέ έλθοι είς αύτήν φέγγος· έκλαβοι δέ αύτήν 

'·“ Τ<όφος.ι> (Ιώβ. κεφ. γ'. 3. 4. 5.). Παράδοξος τρόπος νά θλίβε
ται τις έπί ταΐς δυσπραγίαις του βίου! Μόνον ή ‘Ιερά γραφή 
καλεϊ ουτω. Καί παρακατιών λέγει.

«‘Ινατί γάρ δέδοται τοϊς έν πικρία φώς, ζωή δέ ταΐς έν όδύ- 
ναι; ψυχαϊς;» (Ίώβ κεφ. γ’. έδ. 20).

Ούδέποτε βεβαίως έκ τών έγκάτων του άνθρώπου έξήλθεν δ- 

δυνηρότερος Αναστεναγμός.
« Βροτός γάρ γεννητδς γυναικός δλιγδβιος καί πλήρης δργής· 

ή ώσπερ άνθος άνθήσαν έξέπεσε· άπέδρα δέ ώσπερ σκιά, καί ού 
μή στή. (Ίώβ κεφ. ιδ'. έδ. 1. 2).

‘Η περιττολογία αυτή γεννητόδ γυναικός εΐνε έκπληκτική. Έν 
ταΐς άσθενείαις τής γυναικός βλέπει τις δλα; τάς ταλαιπωρίας 
τοΰ ά-θρώπου, τό δέ μάλλον έπιτετηδευμένον'ύφος δέν θά ήδύνατο 
νά παραστήση μετά τοσαύτης δυνάμεως τήν ματαιότητα τής 
ζωής ή δσον αί δλίγαι αυται λέξεις όλιγόβιος και πλήρης όργης.

(Ακολουθεί).

ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ
πατρδς πρδς τήν είς ούρανούς Αποδημούσαν θυγατέρα.

Ώ θύγατερ καλλιπάρθενε Άθηνά μου, ώ θύγατερ τής θυγα- 
τρός Σιών, ώ νύμφη τοΰ νυμφίου Χριστοΰ· ώ άθώα περιστερά 
τοΰ λειμώνος τή; ζώσης έκκλησίας αύτοΰ, ώ ψύλλον τής καρ
δίας μου, διατί τοσοΰτον προώρως τδ γήινο·/ σκήνδς σου κατα- 
λιποΰσα καί τήν πνευματικήν χλαμύδα περιβαλομένη άπέπτης 
άπδ τά; άγκάλας τή; δλολυζούσης οικογένειας σου; διατί σύ ή 
τοσοΰτον άγαπώσακαί άνταγαπωμένη ύπότών συγγενών σου ήνέ- 
χθης νά τοΐς ποτίση; μέχρι σταγόνος το πικρότατου τοΰ Αποχω
ρισμού δηλητήοιον; Πάντες μοί μέμφο/ται, κόρη, διότι σεώδήγησα 
είς τήν σωτήριον δδόν, ής τδ ασφαλές κατανοήσασα ταχέως πρδς 
αύτήν έ'σπευσας. Άλλ’ δμω; εί καί έκ τών έντεΰθεν άπήλθες καί 
πρδς Κύριον άπεδήμησας, εΐνε ποτέ δυνατόν νά μακρυνθήςκαι άπ’ 
έμούτού πατρό; σου; εί καί τά σπλάγχνα τής πεφιλημένης μη- 
τρος καί πάσης τή; οικογένεια; κατεσπάραξας καί είς μέγαν 
κοπετόν και θρήνον ένέβαλες αύτήν, πιστεύεις δτι καί δ πατήρ 
σου, έχων ύπ’ δψιν τήν ένεστώσαν εύδαιμονίαν σου, έκλονίσθη 
ποσώς διά ταΰτα; Άλλά τότε πρός τ! αί καθημερινά’, διδασκα- 
λίαι πρδς σέ καί τούς Αδελφούς σου, δτι ό θάνατός έστιν ή ζωή 
κοί ή τελειοποίησις τοΰ άνθρώπου; Ιδού σήμερον άπδ πρωίας 
τήν έκ τών έντεΰθεν πρός τον θρόνον τοΰ Πλάστου έν μόνω δευ- 
τερολέπτω Αστραπηδόν διή/υσας. "Ηδη βεβαίως κατενόησας, δτι 
διά μό/ης τής τού Θεού πρός τον άνθρωπον διδασκαλίας, ήν καί 
μόνην τοσοΰτον συνεχώς ύπ’ έμού έδιδάχθης, ήτο δυνατόν -νά 
φθάσης Ασφαλώς είς τόν προορισμόν σου· έξ αύτή; τής είς τήν 
πνευματικότητα μεταστάσεώς σου δέν κατενόησας ήδη τήν αλή
θειαν τών λόγων μου αύτή άφ’ έαυτής; Τί έλεγον συνεχώς πρδς 
πάσαν τήν οικογένειαν,· «δστις άκούει τήν διδασκαλίαν τοΰ υίού 
τοΰ Θεοΰ καί πράττει τδ θέλημα αύτοΰ, μόνος έκεΐνος δύναται 
νά ό/ομασθή άνθρωπο;· μόνος έκεΐνος κατανοεί το «γνώθι σαυ- 
τόν.» Έκεΐνος πράττω·/ τδ καθήκον του, ένοΰται έντεΰθεν μέ του 
θεόν καί ούδέποτε γεύσεται θανάτου, ώς αυτός δ Σωτήρ εΐπεν 
« δ άκούων μου τδν λόγον καί πιστεύω·/ σω πέμψαντί με έχει 
ζωήν αιώνιον καί είς κρίσιν ούκ έρχεται, άλλά μεταβέβηκεν έκ 
τοΰ θανάτου είς τήν ζωήν.»

Ούτε γλωσσά τις τών έθνών, οΰτε διδασκαλία τις τών άνθρώ-
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πων, σάς έλεγε·?, ήδυνήθη νά ικανοποίηση ανέκαθεν την ανθρω
πότητα ούτε θέλουσί ποτέ δυνηθή ταΰτα νά ίκανοποιήσωσιν αΰ
τήν. Είς μάτην, πρδ μικρού σάς έλεγον, οί σοφοί των άνθρώπων 
ζητοΰσιν έκ νέου την θεραπείαν αΰτής διά μόνης τής γλώσσης.

Έν ω δέ έγώ ταΰτα ένώπιόν πολλών ύπεστήριζον, ύμεϊς συνεςέλ- 
λεσθε πάσα'., ώ θύγατερ, μή ύπ’ εκείνων καταγελώμαι. Ήδη όμως 
είμαι βέβαιος δτι κατενόησας την άγαθήν τοΰ πατρός σου διάθε- 
σιν, δστις ει κ,αί έκ πολλών ματαίων σας καθυστέρει, έφρόντισεν 
όμως νά σάς άνοιξη την θύραν τήν άγουσαν πρδς τδν Πλάστην.

Γινώσκω, ώ τέκνον, ότι ή άσυνήθηςσοι συνεχής έργασία έγένετο 
πρόξενος τής άσθενείας σου καί τοΰτο σπαράσσει τήν καρδίαν 
μου· έπί μίαν δλην εβδομάδα σπουδαίως πάσχουσα έσιώπας δι’ 
οικονομίαν τοΰ ίατροΰ, ώς πολλάκις άνευ τούτου θεραπευόμεθα. 
Οΰ μόνον δέ νΰν άλλά πάντοτε ένέκρινας τάς τοιαύτας οικονο
μίας, λέγουσα «Τί ποιητέον, άφ’ ου ό Θεδς ηΰδόχησεν, ώστε 
πάντες νά περιμένωμεν άπδ τάς δύο χεΐρας τοΰ πατρός τά πάντα; 
άλλ’ δμως μ’ δλην τήν γενναίαν καρτερίαν σου έπέπρωτο, ’Αθήνα 
μ.ου, νά καταπέσης· ή δ’ εΰρωστία σου, κόρη, άντί νά σέ βοηθήση, 
αΰτη πρδ πάντων συνέτείνε νά σέ φέρη τοσοΰτον προώρως εις 
τδν τάφον. Καθ’ δλον σχεδδν τδ διάστημα τής έπταημέρου άσθε
νείας σου δέν έπαυσες κράζουσα «καλέ μου πάτερ, πάσχω!» 
Τήν τρίτην ήμέραν τής άσθενείας σου έπεκαλέσθημεν τδν θειον 
?ατρόν, δπως μεταλάβης τοΰ σωτηρίου σώματος καί αίματος πρδς 
θεραπείαν σου. ’Ώ ! μετά πόσης εΰλαβείας δέν έξετέλεσας τδ 
υψηλόν τοΰτο καθήκον έξομολογηθεΐσα καί μεταλαβοΰσα τής ά
φ θάρτου ζωής ; ‘Οποία πίστις δέν διεκρίνετο εις τά πρδς τήν ά
για·? κοινωνίαν στραφέντα βλέμματά σου; Δέν έκραξες τήν ςιγ- 
μήν έκείνην στραφεϊσα πρδς τήν αΰταδέλφην σου, ίδοΰ Χαρίκλειά 
μου, ίδοΰ φώς; έκείνη νομίσασα δ,τι έφοβήθης, δπως σέ ένθαρρύνη, 
σοί άπήντησεν « Άχ Άθηνά, οΰδέν έπεθύμησα έν τω κόσμω τούτω 
περισσότερον ή νά έβλεπον καί έγώ αΰτήν τήν λάμψιν, αΰτδ τδ 
φώς- ώ πόσον σέ ζηλεύω διά τοΰτο! Σΰ δέ τη άπεκρίθης « Μή 
σέ μέλει, Χαρίκλειά μου, καί θά ΐδης καί σΰ αΰτήν τήν χάριν, 
αΰτδ τδ φώς.» Τδ φώς έκεϊνο, καλόν μου τέκνον, οΰδέν άλλο 
ήτο ή τδ υπερούσιον φώς τής τρισηλίου Θεότητος τδ είς μόνον 
τόν έκ τής φθοράς άποχωριζόμενον γινόμενον δρατόν. Πώς ήδυ- 
νάμην άκούων ταΰτα νά μή εννοήσω δτι ή πρδς τά άνω πρόσ
κλησής σου ύπδ τοΰ Πλάστου άπεφασίσθη; Καί δμως οΰδόλως 
ήλαττώθη ό άπαράμιλλος ζήλος, δστις άπ’ άρχής τής άσθενείας 
σου κατεβάλλετο ίδια ύπδ τών άγαπητών σου ’ Αριστοτέλους καί 
Χαρικλείας, ώς καί ύπδ πάντων έν γένει τών περιστοιχούντων σε. 
Σΰ μόνη συνεχώς ώμολόγεις τοΰτο λέγουσα «Άριστότελες, Χα- 
ρίκλεια, μέ έδροσίσατε, μέ εΰχαριστήσατε, σάς εΰχαριστώ.» Έγώ 
δέ μόλις ήξιούμην ένίοτε νά βρέχω μέ ψυχρόν ύδωρ τήν πυρι
φλεγή γλώσσαν σου καί έπί μίαν μόνην στιγμήν ήξιώθην κατά 
τήν έπιθυμίαν σου νά σέ κρατήσω εϊς τάς άγκάλας μου.

Συγχρόνως δέ όποια διηνεκής έπίμονος καί άπαράμιλλος προ
σπάθεια δέν κατεβάλλετο ύπδ τοΰ ίατροΰ και κατά πόσον ούτος δέν 
ήτο πεπεισμένος περί τής θεραπείας σου; κατά ποιαν στιγμήν έ- 
ρωτώμενος δέν μάς διαβεβαίου περ: τούτου άχρι τής 8ης καί τε
λευταίας ήμέρας σου; ‘Οπόσαι δέ καί ή τής μητρδς καί τών λοι

πών αδελφών θερμαΐ δεήσεις δέν άνεπέμφθησαν πρδς τδν Πλά
στην ; τίνος άγιου χάριν δέν έπεκαλέσθημεν ύπέρ τής θερα
πείας σου; πόσα θερμά δάκρυα δέν έρρευσαν κρουνηδδν ύπέρ τής 
ύγείας σου; (άκολουθεϊ). R

Ο ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΤΪΡΕΝΝΟΣ ΚΑΙ 01 ΑΗΣΤΑΙ.

‘Ο στρατάρχης Turenne περίπατων έφ άμάξης νύκτα τινά είς 
τάς έ'ξω τών Παρισίων δενδροφυτείας, περιέπεσεν εϊς χεΐρας λη
στών, οϊτινες άναχαιτίσαντες τήν αμαξά·? του προχωρούσαν, έζή- 
τησαν νά τωάφαιρέσωσι δακτυλίδι®·? τι οΰχί τόσον μεγάλης άξί- 
ας. Άλλ’ ό στρατάρχης, μή θέλω·? νά στερηθή τούτου, τοΐς ύ- 
πεσχέθη έπί τω λόγω τής τιμής του εκατόν χρυσά λουδοβίκια, 
ά·? μή άπεστέρουν αΰτδν τοΰ δι’ αΰτδν κειμηλίου τούτου. Οί κα
κούργοι, άρκεσθέντες είς ταΰτα, άφησαν αΰτδν έλέυθερον. Τήν 
επαύριον είς έξ αΰτών συνοδευόμενος ύπδ τής συμμορίας του έ- 
τόλμησε νά έπισκεφθή τδν στρατάρχην κατ’ οίκον έν πλήρει με
σημβρία, ΐνα τω ύπενθυμίση τήν έκτέλεσιν τοΰ λόγου τής τιμής 
του. 'Ο Τυρέννος άμέσως έξεπλήρωσε τήν ύπόσχεσιν τής χθές 
καί έπέτρεψεν αΰτω ν’ άπέλθη άνενόχλητος· βλέπω·? δέ τοΰτ 
περί αΰτδν έκπλήττομένους έπί τούτω, τοΐς διηγήθη τδ συμβάν, 
προσθέσας ότι «ό λόγος τον τιμίοο άνθρωπον πρέπει πάντοτε 
νά ήνε ιερός και άπαράβατος, άκόμη και εΐς κακούργους διδό
μενος. (Έκ τοΰ Γαλλικού ύπδ Σ. Φ.).

Ναφθαλίνη πρός προφύλαξή τών φορεμάτων 
έκ τών σκωρων.

Δ’.ά τής ξηράς άποστάξεως λιθανθράκων και άλ/,ων ρητινω
δών ξύλων άπολαμβάνεται οΰσία τις κρυσταλλική, καλουμένη 
ναφθαλίνη (Naphtalinum). Ή οΰσία αΰτη είνε προϊόν τοΰ εμπο
ρίου καί δέν έχει πλέον τήν σήμερον μεγάλη·? άξίαν. Ή οΰσία 
αΰτη έκθ-.ιάζεται ώς μέσον άριστον και προφυλακτικδν τών φο
ρεμάτων καί έν γένει τών μάλλινων αντικειμένων άπδ τήν προσ
βολήν τών έντόμων καί σκωλήκων δεικνύουσα πολΰ άνωτέραν καί 
διατηρητικωτέραν δύναμιν τής καφουράς καί άλλων μέσων. 'Η 
οΰσία αΰτη έντυλίσσεται είς χάρτας, οϊτινες έγκρύπτονται μεταξύ 
τών προφυλαλχθησομένων φορεμάτων καί μάλλινων άντικειμένων. 
Ή ναφθαλίνη έσυστήθη έπ’ ίσης πρδς διατήρησιν τών έμβαλσα- 
μωμένων ζώων διά τά φυσιολογικά μουσεία, πρδς διατήρησιν αύ
τών άπδ τά δερματοφάγα έντομα. Ξ. Α.

Ο ΜΕΛΗΣ.
Νέον περιοδικόν άνέτειλεν εΐς τδν δημοσιογραφικόν τής Σμύρ

νης όρίζοντα ύπδ τδ γλυκείας άναμνήσεις φέρον όνομα « Ο Με
λής». Τοΰ Μέλητος έξεδόθησαν ήδη δύο τυπογραφικά φύλλα, 
ών τδ μέν πρώτον περιέχει ύλην ιδίαν, τδ δέ δεύτερον είνε αν
τιγραφή έκ τής πρδ έτώ? έκδιδομένης ’Αποθήκης των ωφελί
μων γνώσεων.

Ό Μέντωρ γηθοσΰνως χαιρετίζει καί τον νέοντοΰτον συνάδελ
φον καί άπδ καρδίας έπεύχεται αΰτω πάν έφετον καί θυμήρες, 
πεποιθώς, δτι δ Μέλης θά έπιδιώξη τδν αΰτδν ιερόν σκοπόν, δν- 
περ και αΰτός επιδιώκει.

ΠΤΗΝΑ.

Τά πτηνά εΐνε ζώα σπονδυλωτά ώοτόκα, θερμόαιμα· τδσώ- 
αΰτών καλύπτεται ύπδ πτερών, έχουσι διπλήν καί έντελή κυ- 

Μρρίαν, καί άναπνέουσιν διά πνευμόνων Πρέπει δέ νά προ- 

ίθέσωμεν, δτι ή άναπνοή τών πτηνών είνε εναέριος και διπλή
3ηλ. δέν έκτελέίται μόνον έντ'ος 
τώ» πνευμόνων, καθώς ή τών μα- 

Ε ηοοόρων καί ερπετών, άλλά καί 
είςτδ βάθος τών διαφόρων μερών 
πΰ σώματος καί ή παρουσία ση
μαντικής ποσότητος άέρος έν τω 
σώματι αΰτών τά καθιστά έλαφρό- 
τατα. Τά πρόσθια αΰτών σκέλη με- 
ββληθέντα είς πτέρυγας, χρησι- 
μεύουσιν εϊς τδ νά τά ύποστηρίζω- 
w είς τ'ον άέρα· τά δέ οπίσθια 
άτολήγουσιν είς 4 διακεκριμένους 
δακτύλους, οϊτινες είς άλλα μέν 
εΐνε κεχωρισμένοι, είς άλλα δέ 
ήνωμένοι ή έν μέρει ή καθ’ δλον 
αύτών τδ μήκος διά μεμβράνης, 
καθώς είς τά υδρόβια. ‘Ο ταρσός 
καί τδ μετατάρσιο·? άποτελοΰσιν 
’·/ μόνον δστοΰν.

Τά πτερά τά καλύπτοντα άπαν 
τδ σώμα τών πτηνών είνε πολΰ 
άνάλογα πρδς τάς τρίχας τών μα- 

Ε στοφόρων, άλλ’ δμως πολλαπλό- 
τερα κατά τήν κατασκευήν. Δια- 
κρίνομεν είς αΰτά κεράτινο·? τινα 

ι1' σωλήνα, κατέχοντα τδ κατώτερον 
μέρος καί διατρημμένον όντα είς 
τδ άκρον, έπειτα κουλόν τινα ύπέρ 
τόν σωλήνα καί τέλος γένεια έκ- 

L φυόμενα έκατέρωθεν τοΰ καυλοΰ, 
τά όποια πάλιν εΐνε έφωδιασμένα 
μέ μικρότερα γένεια, άτινα καί 
αΰτά φαίνονται ενίοτε είς τά χείλη 
των θυσανωμένα.

‘Η κεφαλή τών πτηνών ουσα έν 
γένει μικρά, άπολήγει είς ράμφος 
συγκείμενον έκ δύο σιαγόνων. Οί 

I σπόνδυλοι τοΰ τραχήλου, πολυα- 
Β ριθμότεροι δντες είς τά πτηνά ή είς 

τά θηλαστικά, καί λίαν εΰκίνητοι 
κατά τάς άρθρώσεις, έπιτρέπουσι 

I τήν πρδς τά δπίσω στροφήν τής 
Χσφαλής. Τοΰναντίον δέ οί δσφυ- 
«κοί σπόνδυλοι, αί πλευραί καί τδ 

Γ στέρνο·? είνε στερεώς ένηρμοσμέ- 
νο| ΐνα παρέχωσι στερεώτερον ση- 
μεϊ:ν ύποστηρίξεως είς τους κι-

Ό Μήνονρος.

νοΰντας τάς πτέρυγας ισχυρούς μυώνας. Τ'ο στέρνο·? φέρει έπί 
τής έμπροσθίας έπιφανείας του μακράν καί εΰθυτενή έξοχή·?, καί 
έπαυξάνει τήν έπιφάνειαν, έξ ής εκφύονται, καί έν ή στηρίζο·?- 

ται οί άναγκαϊοι είς τήν πτήσιν μυώνες.
; Ή κυκλοφορία τών πτηνών γίνεται ώς είς τά θηλαστικά, είνε 

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Γ'. Τεΰχ. ΛΕ.).

δηλαδή διπλή καί πλήρης. Τά σφαιρίδια τού αίματος τών πτη
νών είνε έλλειπτικώτερα καί πολυαριθμότερα ή τά τών άλλων 
σπονδυλωτών. Ο: πνεύμονες αΰτών προσφυόμενοι είς τάς πλευράς 
καί τήν σπονδυλικήν στήλην, φέρουσιν δπάς, δι’ ών ό άήρ εισέρ
χεται είς άερίους κοιλότητας, κειμένας είς διάφορα μέρη τοΰ 
σώματος, καί συγκοινωνούσες πρδς άλλήλας.

Έπί πολΰν χρόνον έπιστεύετο, 
δτι τά πτηνά στερούνται τοΰ δια
φράγματος. ‘Ο κ. Σαππέΰ ϊμως 
έδειξε·? δτι έχουσι δύο στοιχειώ
δη, έξ ών τ'ο μέν καλύπτει τήν 
κάτω πρόσοψιν τών πνευμόνων, τ'ο 
δέ άέριόν τινα κοιλότητα, κείμε
νη·? άμέσως ύπδ τδ άναπνευστικδν 
όργανο·?.

Εΐνε γνωστόν δτι τά πτηνά έ
χουσι δύο λάρυγγας. Οί ήχοι πα
ράγονται έν τω κάτω λάρυγγι· ό 
δέ άνω είνε πρόσθετον μόνον δρ- 
γανον, χρησιμεΰον απλώς πρ'ος 
τελειοποίησιν τής φωνής.

Αί τροφαί τών πτηνών είνε διά
φοροι κατά τά διάφορα αΰτών εί
δη. Τά μέν είνε κοκκοφάγαήκαρ- 
ποφάγα, τάδέ έντομοφάγαή σαρ
κοφάγο, άλλα δέ ίχθυοφάγα. Τ'ο 
σχήμα τοΰ ράμφους ποικίλλει ά- 
ναγκαίως κατά τήν φύσιν τών τρο
φών αΰτών.

‘Ο*  πεπτικός σωλήν τών πτηνών 
παρουσιάζει πολλάς τροποποιήσεις. 
Είς τά κοκκοφάγα καί καρποφάγα 
δ οισοφάγος φέρει πρ'ος τδ κάτω 
μέρος αύτού δύο θυλάκους, έν οίς 
συναθροίζονται αί τροφαί, πριν 
εϊσέλθωσιν είς τόν στόμαχον. Ό 
μείζων θύλακος καλείται πρόλο
βος, ό δέ έλάσσων έκκρίνει τ'ο γα
στρικόν ύγρόν. Ό στόμαχος είνε έν 
γένει σαρκώδης καί ισχυρός, ιδίως 
δέ δ τών κοκκοφάγων, δστις έχει 
τοιχώματα μυϊκά ισχυρότατα καί 
μεμβράνην έσωτερικήν σκληροτά- 
την. Είς τά άρπακτικά ό στόμα
χος είνε λεπτός καί μεμβρανώδης. 
Τά έντερα, άτινα είνε έξακολού- 
θησις τοΰ στομάχου, βραχύτερα 
οντα ή τά τών θηλαστικών, άπο- 
λήγουσιν είς κοιλότητα, δπου ά- 
ποπερατοΰνται έπίσης καί οί έκ- 
κριτικοί αγωγοί τοΰ σπέρματος καί 
τών ούρων.

‘Ο έγκέφαλος τών πτηνών είνε έλάχιστος. ‘Η έπιφάνεια τών 
δύο ήμισφαιρίων είνε κάθετος, ή δέ παρεγκεφαλίς οΰδέποτε κα
λύπτεται ύπ'ο τών λοβών. Αί αισθήσεις τής αφής, τής γεύσεως 
καί τής άκοής είνε δλίγον άνεπτυγμέναι. Τ'ο οΰς στερείται τοΰ 
εξωτερικού πτερυγώματος. Ή γλώσσα ουσα ξηρά, σκληρά καί 

43.
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κερατοειδής, φαίνεται μάλλον προωρισμένη είς τήν σύλληψιν και 
κατάποσιν τών τροφών ή είς τήν γεΰσιν αυτών. Τά άρπακτικά 
τών πτηνών έχουσι τήν δσφρησιν λεπτοτάτην. Εις πάντα δέ τά 
πτηνά ή τά μάλιστα ανεπτυγμένη αΐσθησις εινε ή δρασις. 'Ο 
οφθαλμός ά-,αλόγως εινε μεγαλείτερος ή είς τά θηλαστικά. Προ
στατεύεται δέ ύπδ τρίτου βλεφάρου λεπτού και διαφανούς.

Ή θερμοκρασία τών πτηνών εινε πάντοτε άνωτέρα κατά 3—6 
βαθμούς της τών θηλαστικών. Τοΰτο δέ προέρχεται έκ της μεγα- 
λειτέρας δραστηριότητες της κυκλοφορίας και τής αναπνοής, έτι 
δέ έκ τών πτερών, άτινα άνθίστανται είς τήν διασκέδασιν της 
θερμότητος. Κοινός χαρακτήρτών πτηνών είνε δτι ώοτοκοϋσι- τί- 
κτουσι δέ τά διάφορα είδη αυτών και διάφορον αριθμόν ώών.

Καθ’ ώρισμένας τού έτους' έποχάς τά πτηνά έκτοπίζουσιν άπό 
βορρά πρός νότον και πάλιν έπα-,έρχονται είς ώρισμενον χρόνον. 
Σκοπός δέ της έκτοπίσεως φαίνεται δτι είνε ή συντήρησις τών 
ζώντων και διαιώνισις τοΰ είδους των.

CO Μηνουροζ (le m0nure) (l).

Τό πτηνόν τούτο ανήκει είς τήν τάξιν τών στρουθοιιδΰν 
κατά τόν περίφημον Κυβιέρον, κατ’ άλλους δέ εις τά άλικτορο- 
eiSfj. Έχει τό ράμφος ευθύ και εύρύτερον πρός τήν βάσιν, πόδας 
ισχυρούς, πτέρυγας μικράς και κοίλας, ουράν δέ μέ πτερά μα- 
κρότατα καί ποικιλόμορφα. Τό γένος τοΰτο τών πτηνών περιέχει 
εν καί μόνον είδος μήνουρον τό λνρόπτιρον (oiseau-lyre) έ- 
χοντα ανάστημα, φασιανού καί πτέρωμα ύπόφαιον. Τά δύο έξωτε- 
ρικά πτερά της ουράς του σχηματίζουσιν αληθή περίμετρον λύ
ρας, τά δέ έσω τάς χορδάς αυτής, δθεν καί έλαβε τό δνομα. Τό 
περίεργον τούτο πτηνόν έχει πατρίδα τήν Νέαν 'Ολλανδίαν.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ
(Συνέχεια άπό σελ. 327).

Έν Καλκούτα ό Γαλανός, δέν έχομεν ανάγκην νά ε'ίπωμεν, 
δτι ήξιώθη πολλής τιμής καί περιποιήσεως παρά τοΰ άληθώς φι- 
λομούσου ΙΙανταζή, τοΰ έμπιστευθέντος αύτω έπι γενναία αμοιβή 
σύμπασαν τήν έκπαίδευσιν καί ιδίως τήν ελληνικήν ανατροφήν 
τών τε τέκνων καί τινων συγγενών. ‘Ο Γαλανός τότε μόλις έγ- 
κατασταθείς καί τακτοποιήσας τά περί τήν διδασκαλίαν, έπελή- 
φθη δραστηρίως καί τών περί τήν εαυτού έκμάθησιν. Καί πρώτον 
μέν έδιδάχθη τήν ’Αγγλικήν, άμα δ’ έγκρατής γενόμενος αύ
τής, κατήρξατο νά διδάσκηται καί σπουδάζη καί τήν Σανσκριτι
κήν, άκολούθως καί τήν Περσικήν, καί ούτως έν τω διαστήματι 
ές δλων ενιαυτών, καθ’ οΰς έμεινε διδάσκων έν τω οικω τού 
Πανταζή, πρώτον μέν κατόρθωσε νά μεταδώση είς τά τέκνα 
καί τούς συγγενείς αύτοΰ πάσαν τήν εαυτού έλληνικήν παιδείαν, 
~(1) Ίδε σελ. 337. ’ 

έπειτα δ’ έν τώ αύτω χρονικώ διαστήματι κατόρθωσε νά γείνη 
καί αύτός ουτος κάτοχος ού μόνον τών μνημονευθεισών γλωσ
σών, άλλά καί πασών τών λοιπών ’Ασιατικών.

Φρο-,ίμως δέ πολιτευόμενος καί ούδέν άνευ πραγματικής ά- 
νάγκης δαπανών, καί τήν ίδιαν αύτού περιουσίαν έπί τό έπικερδέ- 
στερον παρά τοΐς έκεΐ έμπόροις έπασχολών, έν τώ διαστήματι 
τούτω συνέλεξε τοσαύτην, ώστε δι’ αύτής, έντόκως καί έπικερδώς 
πάντοτε άπησχολημένης οΰσης, διείδε-, δτι δύναται νά ζήση τοΰ 
λοιπού άνέτως καί άνευ τής διά μισθών προσεπαυξήσεως. Κατα- 
θείς λοιπόν τήν άχρις έκείνης τής έποχής κτηθεΐσαν περιουσίαν 
του έντόκως είς ασφαλή έμπορικά καταστήματα, άπήλθεν εις τήν 
ίεράν πόλιν τών ’Ινδιών, τήν λεγομένην Κασσήν (Μπεναρές)· τά 
μετά ταύτα αναδημοσιεύομε-, κατά γράμμα άπό τών τοΰ Τυ- 
πάλδου.

«Ένταΰθα έγκαταλιπών πάσαν άλλην βιωτικήν φροντίδα, ένε- 
δύθη τήν σεμνήν τών Βραχμάνων στολήν, καί τά τούτων έθιμα 
λαβών, και τους θειοτέρους καί σοφωτέρους τών σοφών τούτων 
συναναστρεφόμενος, έν διαστήματι 40 περίπου έτών ού μόνον 
πάσαν τήν ’Ινδικήν φιλολογίαν έμαθεν, άλλά καί τήν ύψηλοτέ- 
ραν θεοσοφίαν παρά τών δοκιμωτέρων έμυήθη· καί είς τό άκρον 
τής άρετής καί σοφίας αύτών τοσοΰτον εύδοκίμησεν, ώστε έθ=ω- 
ρεΐτο παρά τε τών άποίκων ’Άγγλων καί λοιπών Εύρωπαίων 
καί παρά τών σεμνοτέρων Βραχμάνων καί λοιπών Ινδών ώς 
άνήρ θειος καί σοφότατος.»

«Είς τό διάστημα τούτο τών 40 περίπου έτών ό άοίδιμος 
Δημήτριος Γαλανός δ ’Αθηναίος άνέλαβε τό κολοσσιάΐον τώ δντι 
έργον, ήγουν τήν έκ τής Βραχμανικής είς την ‘Ελληνικήν διά
λεκτον μετάφρασιν τών σοφωτέρων ’Ινδικών συγγραμμάτων, τον 
κατάλογον τών οποίων έκδίδομεν πρός γνώσιν τών φιλομούσων 
‘Ελλήνων καί τών καταγινομένων εις τήν ’Ινδικήν φιλολογίαν 
Εύρωπαίων.»

«Είς τήν μακράν ταύτην τών χρόνων περίοδον δ Γαλανός δι- 
ατηρών, ώς έρρέθη, πάντοτε τήν αυτήν Έλληνικήν ψυχήν, συνε
χώς έγραφε πρός τούς συγγενείς- άλλ’ δ πατήρ καί ή μήτηρ 
αύτού εΐχον ήδη τελευτήσει- άπέθανε πρός τούτοις δ αδελφός του 
Φιλάρετος καί ή άδελφή του Καρυιά καί δ γαμβρός αύτού Γε
ώργιος- έζων δέ μόνον οί δύο αύτού άνεψιοί, δ Παναγής υιός τής 
άδελφής αύτού, καί δ Παντολέων, υίός τοΰ άδελφοΰ αύτοΰ Φι
λαρέτου, πρός τούς όποιους συνεχώς γράφων παρεκίνει, ΐνα ύπά- 
γωσιν είς ’Ινδίαν πρός συνέντευξιν αύτοΰ. Έξ αύτών δ Παναγής, 
ών πρεσβύτερος, πρώτος ύπήγεν εις άντάμωσιν τοΰ θείου του είς 
Κασσήν καί λαβών ικανήν παρ’ αύτού χρημάτων ποσότητα, έπέ- 
στρεψεν εις ’Αθήνας.»

«Άλλ’ ήδη δ γηραιός Γαλανός, πλησιάζω-, είς τό εβδομηκο
στόν έτος τής ήλικίας του, καί έπιθυμών νά ΐδη καί, ώς οΐον τε, 
νά έκπαιδεύση τόν συνώνυμον τού πατρός αύτού Παντολέοντα, τώ 
έγραψε, παρακινών αύτόν νά έλθη εις ’Ινδίαν, καί υποσχόμενος 
δτι μετά δύο ή τρία έτη θέλουσιν δμοΰ έπιστρέψει είς τήν φίλην 
αυτών πατρίδα, τάς Αθήνας, τής όποιας ή άπελευθέρωσις είχε 
διεγείρει μετ’ ένθουσιασμοΰ τάς χρηστδτέρας ελπίδας είς τή'! 
καρδίαν του, ώς φαίνεται έκ τής έξής αύτοΰ επιστολής ;

’-Αγαπητέ' μου Παντολέων ύγΐα,νβ καί ενφρόνιι!
«Ούκ οίδα, τί γράψω σοι! Έγώ μέν πολλά πρός σέ, σύ δέ 

ουδέ ψιλόν ασπασμόν έγραψας πρός έμέ. Άρα τής άμελείας 
sou τούτο θώμεν, ή τής πρός ήμάς καταφρονήσεως ; "Ακούε δέ 
ία·, α λέγω σοι τελευταίο-,. Εί μέν εύφρων υπάρχεις και μεγα- 
λόφρων. έλθέ πρός έμέ- εί δέ άφρων καί μικρόφρων και μι- 
κροπρεπής ή δουλοπρεπής, μένε αύτού καί έσο βάρβαρος καί χυ- 
δσΐος έλαιοπώλης ή οίνοπώλης, καί όρυζοπώλης ή δσπριοπώ-
λης. ’Επειδή έχεις τό δνομα τοΰ έμού πατρός, τοΰ καλού κάγα- 
θοΰ εκείνου άνδρός, καί νοΰν οξύ-,, ώς ήκουσα, διά τούτο άγαπώ 
ΐνα έλθης πρός έμέ. Έγώ έγραψα πρός τούς πατέρας τοΰ Σι- 
ναίου δρους περί τών έφοδίων σου, δταν έλθης. Αάβε καί δσα 
έχεις βιβλία καί λεξικά καί τήν γραμματικήν. Άν δμως σύ μή 
έλθης, άλλος έρχεται καί γίνεται κληρονόμος παιδείας καί πε
ριουσίας. ‘Ο μέν ’Ισοκράτης γνωμοδοτεΐ, « Μή κατόκνει μακράν 
όδον πορεύεσθαι πρός τούς διδάσκειν τι χρήσιμον έπαγγελλομέ- 
νους.» Οί δέ σοφοί τών ’Ινδών λέγουσιν, «δτι δ φρόνιμος άνθρω
πος άφίησι καί οικίαν καί οικείους καί φίλους καί ξενιτεύει καί 
«ικοπαθεΐ διά ζήτησιν καί εΰρεσιν μαθήσεως ή χρημάτων.» Σύ 
δέ, καί βλέπω-, πρόχειρα δντα σοι ταύτα τάγαθά, ού θέλεις δρά— 
ξασθαι αύτών μετ’ ολίγου πόνου, άλλ’ άμελεΐς καί ραθυμεΐς, 
και καθεύδεις ώς ύπό μανδραγόραν. Άνάνηψον, άνθρωπε, καί 
γνώθι σαυτόν έσο Προμ.ηθεύς, άλλά μή Έπιμηθεύς.

ί «Έγώ λέγω σοι μεθ’ δρκου καί πληροφορώ καί βεβαιώ σε, 

δτι μετά δύω ή τρία έτη, άφ’ ου έλθης, άναχωροΰμεν έ-,τεΰθεν 
καί έρχόμεθα είς τήν πατρίδα. Τότε δή τότε ζηλωτός έση καί 
μακαριστός, δακτυλοδεικτούμενος και έπαινούμενος.

« Καί λύπην άκρα-, έλαβον, καί δάκρυα θερμά έχυσα διά τον 
θάνατον τοΰ πατρός σου καί άδελφοΰ μου Φιλαρέτου. Άλλά τί 
ποιήσωμεν; ή τί ε’ίπωμεν; «'Ως τω Κυρίω έδοξεν, οΰτω καί 
έγένετο.» Άκουσον δέ καί τά έξής ένός σοφού Βραχμανος:

«Ή μέν σύναξις τέλος έχει τήν διασκόρπισιν ή δέ σύζευ- 
ξ'.ς τέλος έχει τή-, διάζευξιν ή δέ ά-,ύψωσις τέλος έχει τήν κα- 

τάπτωσιν ή δέ ζωή τέλος έχει τόν θάνατον.»
Ούκ έγραψάς μοι, πόσα έλάβετε, δτε ό Παναγής έπέστρεψεν 

έξ ’Ινδίας. ’Αγάπα αύτόν ώς αδελφόν, επειδή καί αύτός σέ άγα
πά. Αύτός πολλούς επαίνους περί σοΰ έγραψέ μοι, δτε ήλθε-, είς 
Καλκούταν, δτι οξύνοιαν έχεις, καί δτι μανθάνεις μαθήματα ‘Ελ
ληνικά, καί κλίσιν έχεις εις μάθησιν· και ύπόσχεσιν έδωκέ μοι 
μεθ’ δρκου, δτι έλεύσεται πάλιν είς ’Ινδίαν μετά σοΰ.

I « Μανθάνει δ ’Αθανάσιος ‘Ελληνικά, ή ούχί; δστις μανθάνει 
καί παιδεύεται, εκείνον έγώ άγαπώ. — Χαιρέτισόν μοι τήν κυ
ρίαν μητέρα σου καί πάντας τούς συγγενείς καί γνωστούς. — 
Πάλιν ύγΐαινε καί πάλιν άφρόνει, άγαπητέ μοι Παντολέων».

Δεκεμβρ. 1829 έξ ’Ινδίας.
«"Ολος τής σής άγάπης

Δ. Ο. ΓΑΛΑΝΌΣ.»
« Πέμπω διά χειρός τών Πατέρων έκατόν τάλληρα- δτε δέ 

έλθωσιν είς χεϊράς σας, ποιήσατε δύω μερίδια, καί τό μέν λάβε 

βυ, τό δέή θεία σου ή καί άδελφή μου Καρυιά.»
«‘Ο κ. Παντολέων Γαλανός άποφασίσας τέλος πάντων, άνεχώ- 

ρησεν είς τήν ’Ινδίαν, καί φθάσας είς Καλκούταν έγραψε-, είς 
Κασσήν, αναγγέλλω-, είς τόν θεΐόντου τήν έλευσιν αύτοΰ κα’’ πα- 
ρακινών, ΐνα άμφότεροι έπιστρέψωσι τήν τάχιστη-, είς τήν Ελ
λάδα.»

« Χαράν μεγάλην ήσθάνθη δ γηραιός Γαλανός, μαθών τού ά- 
νεψιοΰ του τήν ά'φιξι», τον όποιον διέταξεν, ΐνα διαμείνη είς 
Καλκούταν, σπουδάζων τήν Έλληνικήν παρά τινι έλλογίμω άν- 
δρί καλουμένω Άνανία καί συγχρόνως τή-, Αγγλικήν, (τοΰτο 
συνέβη τω 1832) έωσοΰ αί περιστάσεις τής Ελλάδος συγχωρή- 
σωσιν είς αύτόν νά άφήση τήν ίεράν πόλιν Κασσήν, ώστε δια
βαίνω-, άπό Καλκούταν, νά συμπαραλάβη τόν άνεψιόν, και άμ- 
φότεροι νά έπιστρέψωσι-, εις ’Αθήνας, δπερ γίνεται δήλον έκ τής 
έξής έπιστολής·»

Φίλτατέ μοι Παντολέων ΰγϊαιη καί γα,ΐρΐ!
«Έχάρην μαθών άπό τοΰ γράμματός σου, δπερ έπεμψάς μοι 

άπό τής δδοΰ, δτι κατευθύνεις τά διαβήματά σου πρός έμέ· 
πλέον δ’ έχάρην, δτι μανθάνεις τά τής γραμματικής παρά τοΰ 
έλλογίμου άνδρός κυρίου Άνανίου, ώς σύ αύτός σημειοΐς, καί 
δτι χαρακτήρα έχεις ελληνικόν καί πνεύμα έχεις είς μάθησιν, 
ώς έκεΐνος δ σεβάσμιος ά-,ήρ μαρτυρεί. Εύγε! « έάν ής φιλομα
θής, έση καί πολυμαθής.» Καί, «καλόν δέ καί γέροντι μανθά
νει-, σφόδρα.»

»Σύδέ νεανικήν έχεις ήλικίαν, ή φέρει πάντα πόνον, καί νοΰν 
έχεις στερεόν καί δεξιόν είς μάθησιν.»

» Γράψον μοι απλώς καί άνυποστόλως, δποία-, γνώμην έχεις. 
Έγώ ού κρίνω δρθόν ά-,αχωρήσαι εύθέως είς πατρίδα κατά τό 
παρόν, (ώς σύ αύτός θέλεις, σημειών έν τω πρός έμέ σου γράμ- 
ματι) ένω τά τής'Ελλάδος άνώμαλά είσι καί άστατα. Άφοΰ γάρ 
άνεχώρησας έκεΐθεν, πολλαί στάσεις καί μεταβολαί έγένοντο, ώς 
άκριβέστερον μαθήση παρά τοΰ πολυμαθούς φίλου μου κυρίου 
Κωνσταντίνου Πανταζή, δς μανθάνει παρά τώ-, έφημερίδων πάντα 
τά πανταχοΰ γινόμενα. Ά-,άγνωθι καί τό πρός έκεινον τό-, άκρι- 
βέστατόν μοι φίλον γράμμα μου είς πλείονα νύξιν καί εΐδησιν· 
πάλιν ύγΐαινε, καί πάλιν χάΐρε.»

'Οκτωβρίου 1 1832, άπό Φανερασίου.
Όλος τής άγάπης.

Δ. Ο. ΓΑΛΑΝΟΣ.
«Άπόδος έξ έμοΰ τω άγίω καί σεβασμίω άνδρί κυρίω Άνα- 

νία τήν προσήκουσα-, πρόσρησιν μετά πολλής τής εύχαριστίας.»
« Λαβών άδεια-, παρά τοΰ φίλου κυρίου Κωνστ. Πανταζή, ύ

παγε εις τό-, οικον τοΰ ετέρου φίλου μοι κυρίου Μανωλάκη ’Αθα
νασίου πρός χαιρετισμόν, καί φίλησο-, τήν δεξιάν αύτοΰ χεΐρα, ώς 
έθος έστι-, έντη ήμετέρα πατρίδι τοΐς νεωτέροις ποιεί-, οΰτω πρός 
τούς πρεσβυτέρους, είς σημεϊον εύλαβείας.»

«"Οσο-, σέβας δεικνύεις πρός έμέ, τοσοΰτον καί έτι πλεΐον 
δείκνυε καί πρός τόν άιφιβέστατόν μοι φιλ.ον Κωνστ. Πανταζή·,, 
αύτός γάρ έστιν άλλος έγώ.»

'Λγαπτιτέ μοι ά,-εψιέ, ύχιαικε, καί χαΐρι!
« Χθές γράμμα σου έλαβον, καί έχάρην διά τ’ο κατευόδιόν σου 

καί διά τήν υγείαν σου. Ούκ έγραψάς μοι λεπτομερώς περί τε 
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τής πατρικής σου οικίας, περ! τών συγγενών, κα: περί της πα
τρίδος. Γράψον μοι τοίνυν, πώς έχε: κατά τ'ο παρόν ή πατρίς η
μών- νΰν ευτυχεί οτε ελεύθερα έστίν, ή πρότερον ηΰτύχει, δτε ήν 
ύπδ ζυγόν κα: ΰπδ δουλείαν; Γράψον μοι, πώς ονομάζονται οί 
πρώτο: καί άρχοντες τών ’Αθηνών γράψον μοι, πώς έχει ό οίκος 
τοΰ πατρίς σου, κα! πόσους αδελφούς ή άδελφάς έχεις, καί τί τδ 
δνομα της μητρός σου, καί τίνος έστι θυγάτηρ.»

«Γράψον μοι, πώς έχει δ οίκος τής άδελφής μου Καρυιάς, και 
έκ ποιας αρρώστιας άπέθανεν δ Παναγής, γράψον μοι, άν έχης 
εΐδησιν, έδωκεν δ Ηαναγής χίλια τριακόσια ρούπια τής Καλκού- 
τας τή φιλομούσω ‘Εταιρεία, ή ούχί; έδωκε καί τώ πατρί σου 
πεντακόσια ρούπια, ή οΰχί; Γράψον μοι έδωκέ σοι γράμμα πρδς 
έμέ δ άγιος Ταλαντίου, ή οΰχί; κα: τίς έστιν αΰτός, ανεψιός έςι 
τοΰ πνευματικού Συμεών κα! συγγενής ήμών, ή έτερός τις; κα! 
που κατοικεί, έν Άθήναις, ή έν Ταλαντίω; Ταΰτα κα! άλλα 
τοιαΰτα σημείωσον πρδς έμή ν ειδησιν, μηδαμώς αμελών έκ γάρ 
τούτου οΰχί μόνον είδησις έμο! γίνεται τών ών οΰκ οίδα, άλλά 
κα! σο! αΰτω γύμνασις είς τδ γράφειν. Γράψον γράμμα πρδς τήν 
μητέρα σου, δηλοποιών, δτι ήλθες εις ’Ινδίαν αισίως καί ύγιώς, 
καί δτι στέλλω πρδς αΰτήν έφέτος έκατδν τάλληρα διά τών πα
τέρων τοΰ Σιναίου δρους. Αΰτδ δέ τδ γράμμα δδς τω φίλω κα! 
καλοκάγάθω άνδρί Κωνστ. Πανταζή- δ δέ έξαποστέλλει αΰτδ έν 
καιρω μετά τών έμών πρδς τους Πατέρας.

«Όσα γράμματα άπδ πατρίδος έχεις πρδς έμέ, έγχείρισον 
ταΰτα τω Κυρίω Κωνστ. Πανταζή, εϊς τδ έξαποστείλαι πρδς έμέ 
έν τάχει.

« Χαίρω έπειδή δ άριστος τών φίλων μου κα! κριτικός άνήρ 
Κωνστ. Πανταζής γράφει μοι, δτι άγαθδς υπάρχεις κα! ήσυχος 
και δτι μέλλεις μετ’ ολίγον άναβήναι μεθ’ ετέρου φίλου, τοΰ κυ
ρίου Πέτρου. Και αΰτδς άγαθός έστιν άνήρ, φιλαλήθης καί εί- 
δήμων, δν κα! παρακάλει κα! έκλιπάρει, εις τδ μανθάνειν άγγλι- 
κά. Τί άλλο γράψω σοι και συμβουλεύσω σοι; άρκεί τοσαΰτα 
πρδς σήν νύξιν.

«Άπόδος παρ’ έμοΰ τήν προσήκουσαν πρδσρησιν τω τε κυρίω 
Άνανία καί τώ κυρίω Βενιαμίν.»

» Πάλιν ύγίαινε κα! πάλιν χαίρε.»

1832 Δεκεμβρ. 14 Benares.

δλος τής σής άγάπης.
Δ. Ο. ΓΑΛΑΝΟΣ.

«Άσπασαί μοι ήδέως τδν κυρ Πέτρον, τδν κυρ ’Αθανάσιον, καί 
τδν κυρ Κωνσταντίνον, τους συμπλεύσαντάς σοι. ’Αγαθοί άνδρες 
καί οί τρεϊς.»

«Κατά δυστυχία;; μόλις παρήλθεν έν έτος άφ’ δτου δ κ. Παν
τολέων διέτριβεν εις Καλκούταν, δτε δ θείος αΰτοΰ Δημήτριος δ 
Γαλανός, εβδομηκοντούτης ήδη τήν ήλικίαν, ήσθένησε βαρέως. 
Όθεν, άφ’ ένδς μέν ειδοποίησε τδν άνεψιόν του, ϊνα έλθη τήν 
ταχίστην εϊς Κασσήν άφ’ έτέρουδέ, αισθανόμενος τάς δυνάμεις 
του έκλειπούσας, προητοιμάσθη, και συνθέσας δ ίδιος τήν έξής 
διαθήκην, έπικυρώσας αΰτήν, καί τά περί αΰτδν καλώς διατάξας, 
άπήλθεν εις τάς αιωνίους μονάς τή 3η Μαΐου τοΰ 1833 έτους, 
τώ 72 έτει τής ήλικίας του.

’Λληδ'ες άντίγραγον τής διαθήκης το» μακαρίτου 

Λ. Γαλανόν.
Εϊς τδ δνομα του Θεοΰ άμήν. ’Εγώ Δημήτριος δ Γαλανδς έκ 

Βεναρές εις τήν έπαρχίαν Άλλαχάβαδ, πολίτης, έχων σώας κ»; 
ένεργητικάς τάς φρένας καί τήν μνήμην μου, κάμνω καί διακη
ρύττω, δτι αΰτη είνε ή τελευταία μου θέλησις καί διαθήκη. Ή 
ιδιοκτησία μου συνίσταται άπδ δμολογίας, χρήματα, πράγματα καί 
λοιπά ώς έξής-

1) Δεκατρείς χιλιάδες ρούπια (σίκκα τής Καλκούτας) ποσότης 

τριών υποσχετικών δμολογιών τοΰ κεφαλαιώδους χρέους τής έν
τιμου ήνωμένης συντροφιάς τών άνατολικώ·  ’Ινδιών, αί δποϊαι 
ένδείςεις ευρίσκονται είς τάς χεϊρας τοΰ άποδεδεγμένου έπιτρό- 
που μου Κωνσταντίνου Πανταζή έκ Καλκούτας, εΰγενοΰς.

*

2) ‘Η ποσότης τοΰ μέρους μου άπδ τάς δμολογίας τοΰ έμπο- 

ρικοΰ καταστήματος τών κυρίων Πάρμερ κα! συντροφιάς.
3) ‘Η ποσότης τοΰ μέρους μου άπδ τάς πιστώσεις τοΰ κατα

στήματος τών κυρίων Μανκιτδσχ κα! συντροφιάς.
4) Ενδεκα χιλιάδες ρούπια (σίκκα Καλκούτας) ομοΰ μέ τδν 

άνάλογον τόκον αΰτών περιουσίαν μου εϊς χεϊρας τών πρακτόρων 
και τραπεζιτών μου, κυρίων Φέργουσων κα! συντροφίας. Δια- 
ταττω ώστε, άφοΰ πρώτον έντελώς πληρωθώσι κα! ικανοποιη- 
θώσιν δλα μου τά χρέη, χα ρίσματα, επιτάφια έξοδα κα! βάρη 
τής έκτελέσεως ταύτης μου τής διαθ ήκης, και μετά τήν πληρω
μήν αΰτών καί παντός μέρους αΰτών δίδω κα! χαρίζω εις τδν ά- 
νεψιον μου Παντολέοντα Γαλανδν τδ ήμισυ τής προειρημένης πε
ριουσίας μου, τδδέ άλλο ήμισυ είς τήνκυριωτέραν άκαδημίαντών 
’Αθηνών δίδω πρδς τούτοις κα! χαρίζω είς τήν κυριωτέραν άκα- 
δημίαν τών ’Αθηνών δλα μου τά Σανσκριτικά βιβλία, χειρογράφους 
μεταφράσεις και τδ λεξικδν τοΰ Μινινσκίου είς τρεϊς τόμους. Πρδς 
τούτοις δίδω και χαρίζω πρδς τδν Σοΰρ Ράμ Πουεδίτον μου την 
ποσότητα διακοσίων ρουπίων, είς τδν Μουραδαούν, υπηρέτην μου, 
τριάντα ρούπια, Ναβάγεν υπηρέτην μου, τριάντα ρούπια. Εις Βού- 
ξεν ομοίως υπηρέτην μου είκοσι ρούπια. Πρδς τούτοις έπιθυμώ 
άπδ τά δκτακόσια ρούπια τά νΰν είς χεϊρας τοΰ Μούνσλυ Σα- 
τουλ Σιγγ τετρακόσια νά πληρωθώσιν είς κανέν υποκείμενον ή 
ύποκείμενα, μέ νόμιμον έξουσίαν νά λάβωσιν αΰτά ώς άμοιβήν 
γής είς τήν αΰλήν τής έκκλησίας διά τδν τάφον μου- ή δέ άλλη 

ποσότης τών τετρακοσίων ρουπίων έπιθυμώ νά δοθή πρδς τδν κύ
ριον Ζάν Βές, διά νά άνεγέίρη μνημεϊον έπ: τοΰ τάφου μου. Καί 
δλον τδ υπόλοιπον καί λείψανον τών πραγμάτων μου, χρεωστου- 
μένων και πραγματικών χρημάτων, έπίπλων καί άλλης μου κα
ταστάσεως όποιασδήποτε κα! δπουδήποτε καί πραγματικώς καί 
προσωπικώς δίδω καί χαρίζω αΰτήν κα! παν μέρος καί τμήμα 
αΰτής είς τδν άνεψιόν μου Παντολέοντα Γαλανόν, τους έπιτρό- 
πους του και φροντιστάς του, καί είς τάς ύπογραφάς του καί διά 
τής παρούσης μου ονομάζω, άποκαθιστώ καί διορίζω τδν Κωνστ. 
Πανταζήν έκ Καλκούτας εΰγενή κα! τον Ζάν Βές έκ Βενάρες καί 
τδν κυρ Λούκιον Βιλλιάμ Ρικάμ πεΰ όμοίως έκ Βενάρες, έκτελε- 
στάς τής παρούσης μου διαθήκης, καί διά ταύτης άνακαλώ καί 
μηδενίζω πάσαν προτέραν καί άλλ ας μου διαθήκας πρδ ταύτης 
γενομένας, και διακηρύττω, δτι αΰτη εινε ή τελευταία μου θέλη- 
σις καί διαθήκη, είς μαρτύριον τής όποιας έγώ ό είρημένος δια

θέτης ?6αλα τήν υπογραφήν κα'ι σφραγίδα μου εις ταύτην τήν 
τελευταίαν θέλησιν καί διαθήκην μου, τήν 29 εικοστήν έννάτην 
ήμέραν τοΰ ’Απριλίου, τοΰ έτους τοΰ Κυρίου ήμών χιλιοστού 
Επτακοσιοστού τριακοστοΰ τρίτου.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΝΌΣ.
, (Τ. Σ.)

I Ύπογραφέν, σφραγισθέν, δημοσιευθέν καί διακηρυχθέν παρά 
τοΰ εϊρημένου Δημητρίου Γαλανού ώς ή τελευταία του θέλησις 
χα! διαθήκη ένώπιον ήμών, οϊτινες κατ’ αίτησίν του καί έπ! πα
ρουσία του υπεγράψαμεν τά ονόματά μας ώς μάρτυρες τής ύπο- 

θέσεως.
Ίωα. Βαϊλλιέ, I. Δαβιδσών, Ρ. Στεβάρτ.

I Άληθές άντίγραφον, έπιμελώς παραβληθέν, τήν 28 ήμέραν 
τοΰ Μαΐου 1833 άπδ έμέ, μέ τδ είς τά άρχεϊα τής ΰπερτάτης 
δικαστικής αΰλής τοΰ Φόρτ. Βιλλιάμ έν Βεγγαλία ευρισκόμενον 
«ρωτόπυπον.

Β. Ε. Σμάουλτ (άρχειοφύλαξ).
Μετεφράσθη παράτοΰ Γ. Ψύλλα τήν 25 Φεβρ. 1839 έν Άθήναις.

Έν τούτοις δ άνεψιός του Παντολέων, μαθών τήν άσθένειαν 
τοΰ θείου του, έδραμεν είς Κασσήν άλλ’ ό άοίδιμος Δ. Γαλανδς 

Βελεύτησε ηρ'ο είκοσι ήμερών τής άφίξεώς του, καί έτάφη είς 

τό άγγλικδν κοινοταφέϊον τής Κασσής (Benares)· έπί δέ τοΰ μνη

μείου αΰτοΰ έτέθη ή έξής ’Αγγλική έπιγραφή.

SACRED
TO THE MEMORY 

OF 
DEMETRIUS GALANOS 

AN ATHENIAN WHO DIED AT BENARES 
IN THE EAST INDIES ON THE 3ed OF MAY 

1833 
AGED 72 VEARES.

Βραχμάν δέτις σοφός, φίλος καί διδάσκαλος τοΰ άοιδίμουΓα- 
| λανοΰ, καλούμενος Μονσής Σιτελσήν, φιλοφρόνως ύποδεχθείς τδν 

άνεψιόν αΰτοΰ, καί μετ’ αΰτοΰ πικρώς κλαύσας τήν θάνατον τοΰ 
Γαλανού, έπέγραψεν Ίνδοστανιστί έπιτύμβιον, έχον τήν έξής έν- 

I νοιαν.
Βαβαί έκατοντάκις! Ότ’ δ Δημήτριος Γαλανδς

I
 Άπήλθεν έκ τοΰ Κόσμου τούτου είς τάς αιωνίους μονάς, 

Μετά κλαυθμού καί δδυρμοΰ τδ οϊμοι! είπον έξω φρενών- 
Άπήλθε φεΰ! δ Πλάτων τοΰ Αίώνος.

Ό δέ κ. Παντολέων Γαλανδς άνήγειρεν είς τήν έν Καλ- 
I κούτη άνατολικήν εκκλησίαν στήλην, είς ήν έπέγραψε πρδς μνή- 
I μην τοΰ θείου αύτοΰ τήν άκόλουθον έπιγραφήν, συνταχθεϊσαν ΰπδ 
I τοΰ έκ Σερρών πρωτοσυγγέλου Σιναΐτου, Κυρίου Άνανίου.

Ό έξ 'Ελλάδος Γαλανδς Αθηναίος 
Τέθνηκε Δημήτριος έν γή ’Ινδίας !

!
 Μουσών δ' ών φίλος δ άνήρ καί παιδείας 

Λαμπρός κατέστη τή φήμη καί τη κλήσει. 
Λιπών δέ τόν δε τδν πολύμοχθον βίον 
Άπήλθεν είς άλυπον καί άίδιον βίον. 
"Ιστησι τοίνυν εΰγνωμοσύνης χάριν

Ό άδελφιδοΰς αΰτοΰ τό δε Κενοταφεϊον, 
Ό Παντολέων είς άΐδιον μνήμην.

«Ή χρηματική κατάστασις τοΰ άοιδίμου Δημητρίου Γαλανού 
συνίστατο είς δγδοήκοντα περίπου χιλιάδας δραχμών. Έξ αΰτών 
άφαιρέσας τους πρδς τοΰς ύπηρέτας αΰτοΰ μισθούς, άμοιβάς, τά 
περί κηδείας κτλ. διήρεσε τήν λοιπήν είς δύο ίσα μέρη- καί τδ 
μέν άφησεν είς τδν άγαθόν άνεψιόν του Παντολέοντα Γαλανόν, 
παρά τοΰ όποιου έλάβομεν τάς πλειοτέρας περί τοΰ βίου καί άπο- 
βιώσεως αΰτοΰ πληροφορίας, καί οΰχ’ ήττον παρά τοΰ συγγενούς 
αΰτοΰ, τοΰ ιεράρχου Αττικής κ. Νεοφύτου. Τάς δέ λοιπάς ήτοι 
36,000 δραχμών άφιέρωσεν είς τήν Ακαδημίαν τής πατρίδος 
του, αΐτινες έδαπανήθησαν είς τήν άνέγερσιν τοΰ έν Άθήναις Πα
νεπιστημίου. Εις τδ αΰτδ κατάστημα άφησε καί άπαντα τά πο
λύτιμα αΰτοΰ χειρόγραφα, τών όποιων έπεται δ κατάλογος.»

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

τών διασωθέντων χειρογράφων, 

τοΰ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΑΛΑΝΟΥ.

ά.) 'Ινδικών μεταφράσεων Πρόδρομος, περιέχων Βατριχάρη 
βασιλέως ηθολογίας, γνωμολογίας καί άλληγορίας- τοΰ αΰτοΰ 
ύποθήκας ή περί ματαιότητος τών τοΰ κόσμου, συλλογήν πολι
τικών, οικονομικών καί ήθικών έκ διαφόρων ποιητών, ^ανακέα, 
Σύνοψιν γνωμικών καίήθικών καί Ζαγαννάθα Πανδιταράτσα, άλ- 

ληγορικά παραδείγματα και δμοιώματα.
Έκδοθέντα μέν φιλομούσω δαπάνη Ίωάννου Δούμα, σπουδή 

δέ καί έπιμελεία Γ. Κ. Τυπάλδου, έφορου τής δημοσίας τοΰ πα
νεπιστημίου βιβλιοθήκης, καί Γ. Άποστολίδου Κοσμητού καί βι- 
δλιοφύλακος έν Άθήναις 1845.

Άπαν τδ σύγγραμμα περιέχει σελίδας 155 είς όγδοον,
β'.) Βαλαβαράτα ή συντομή τής Μαχαβαράτας, ποιηθεϊσα 

ύπδ τοΰ Αμάρα ή Άμαρασάνδρα μαθητοΰ τοΰ σοφοΰ Ζηναδάτα 
και μεταγλωττισθεϊσα άπδ τοΰ Βραχμανικοΰ παρά Δημητρίου 
Γαλανού Αθηναίου- νΰν δέ τδ πρώτον έκδοθεϊσα φιλομούσω μέν 
δαπάνη Ίωάννου Δούμα, σπουδή κτλ. ώσπερ τδ πρώτον, έν Ά

θήναις 1847.
Τδ σύγγραμμα τοΰτο περιέχει 867 σελ. είς όγδοον.
γ'.) Γιτά ή θεσπέσιον μέλος, μεταφρασθεϊσα έκ τοΰ Βραχμα- 

νικοΰ παρά Δημητρίου Γαλανού Αθηναίου- νΰν τδ πρώτον ‘Ελ
ληνιστί έκδοθεϊσα καί μετά προλεγομένων καί παρατηρήσεων αΰ- 
ξηθεϊσα, δαπάνη μέν καί διορθώσει Γεωργίου Κ. Τυπάλδου έφο
ρου τής δημοσίας καί Πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης, έπιστασία 
δέ καί διορθώσει Γ. Άποσιολίδου Κοσμητού καί Βιβλιοφύλακος, 
έν Άθήναις 1848.

Τδ σύγγραμμα περιέχει προλεγομένων μέν δγδοήκοντα δύο, 
κειμένου δέ έκατδν είκοσι έξ σελίδας εις όγδοον.

δ'.) Ραγγοό Βάνσα ή γενεαλογία τοΰΡαγγοΰ, μεταφρασθεϊσα 
έκ τοΰ Βραχμανικοΰ. σελ. ώσπερ έν τω Γιτά, έν Αθήναις 1850.

Τδ σύγγραμμα τοΰτο περιέχει προλεγομένων μέν έννενήκοντα 
πέντε, κειμένου δέ διακοσίας έβδομήκοντα πέντε σελίδας.

έ.) Χιτοπαδάσοα ή Πάντσα Τάντια (Πεντάτευχος) συγ- 
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γραφεϊσα ύπδ του σοφοΰ Βισνουσαρμάνου καί Ψιττακού μυθολο- 

γίαι νυκτερινά!, μεταφρασθέντα έκ τοϋ Βραχμανικοϋ παρά Δημ. 
Γαλανοΰ κτλ. ώσπερ έν τοϊς δύο προηγουμένοις 1851.

Περιέχει δέ τδ μέν Χιτοποδα'σσα πεντήκοντα τεσσάρων σελί
δων προλεγόμενα και κείμενον εκατόν πεντήκοντα σελίδας· 
έτερον έπιγραφόμενον στεφανίτης και ιχνηλάτης σελίδας έ- 
κατδν ένδεκα· και τρίτον έπιγραφόμενον Ψιττακός σελίδας έβδο
μήκοντα έπτά εις όγδοον έν Άθήναις 1851.

ς'.) 'ίτιχασασκ/ιοντσαΐα τουτέστιν ’Αρχαιολογίας συλλογή ή 
περί διαλόγων τε καί μύθων φιλοσοφικών, νομίμων τε και έθί— 
μων ’Ινδικών, συλλεχθέντων κατ’ έκλογήν έκ της Μαχαβαρά- 
τας, συγγραφείσης ύπδ τοϋ φιλοσόφου Βεκάσα.

Μεταφρασθεϊσα έκ τοΰ Βραχμανικοϋ παρά Δημητρίου Γαλανοΰ 
κτλ. ώσπερ τά προειρημένα τρία, έν Άθήναις 1851.
Τδ σύγγραμμα τοΰτο περιέχει προλεγομένων μέν σελίδας έκατδν 
τριάκοντα έξ, κειμένου δέ διακοσίας δγδοήκοντα πέντε εις 8ον.

ζ'.) Λουργά, μεταφρασθεϊσα έκ τοΰ Βραχμανικοϋ παρά Δημ. 
Γαλανοΰ κτλ. ώσπερ έν τοϊς προειρημένος, έν Άθήναις 1853.

Τδ συγγραμμάτιον τοΰτο περιέχει προλεγομένων μέν σελίδας 
τριάκοντα έννέα, κειμένου δέ έξήκοντα έπτά.

ΠΕΡΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ.

(Συνέχ. άπδ σελ. 260).

Άνασκευάσας διά βραχέων τάς ένστάσεις έκείνων, οίτινες γνω- 
ματεύουσιν, δτι πρέπει νά έκπαιδεύωμεν τούς παϊδας τοΰ λαοΰ έν 
γένει διά τής άρχαίας έλληνικής γλώσσης, μεταβαίνω εις τδ 6'. 
τδ περί έκπαιδεύσεως τών κορασίων. Περί τούτων έλεγον δτι εΐνε 
ώσαύτως άνάγκη άπόλυτος ν’ άντικατασταθή ή άρχαία διά της 
νεωτέρας έλληνικής, ϊνα μή μάτην κατατρίβηται δ πολύτιμος 
χρόνος αύτών εις έκμάθησιν γλώσσης, ήτις ολίγον ή παντάπασι 
μέλλει νά χρησιμεύση είς τδν βίον αΰτών. Τινές δμως τών παρ' 
ήμϊν λογιών έν τω βορβόρω τής στασιμότητες έπιθυμοΰντες, φαί
νεται, νά κυλινδώνται, ού μόνον τήν ιδέαν ταύτην δλαις δυνάμεσι 
καταπολέμησαν, άλλά και έμέ τδν τολμήσαντα νά προφέρω ταύ
την βλάσφημον και δπισθοδρομητικδν άπεκάλεσαν. ’Εντεύθεν έπι- 
τρέπεταί μοι, νομίζω, νά έρωτήσω τούτους, πρδς τί άράγε θά 
χρησιμεύσωσιν εις τδν βίον τών κορασίων τοΰ λαοΰ οί δυσνόητοι 
και σχεδόν άκατάληπτοι κανόνες εϊτε τοΰ τεχνολογικού, είτε τοΰ 
ετυμολογικού τής γραμματικής τοΰ Γενναδίου λ. χ. ή τοΰ Βερ- 
ναρδάκη ή άλλου τινός ; πρδς τί θά χρησιμεύσωσιν εις τδν βίου 
αύτών οί φιλοσοφικοί ορισμοί τών χρόνων, τών εγκλίσεων, 
τών διαθέσεων καί τών λοιπών; Πρδς τί θά χρησιμεύσωσιν 

αύτοϊς οί Δημοσθένεις, οί Πλάτωνες, οί θουκυδίδαι, οί Σο- 
φοκλεϊς, οί Πίνδαροι κτλ. κτλ.; Έν ώ ή πεϊρα άρκούντως ήδη 
άπέδειξε και καθ’ έκάστην άποδεικνύει δτι, έξερχομένων τούτων 
τής σχολής, ολίγος μόνον χρόνος αρκεί, δπως άπαλείψη άπδ 
τής μνήμης αύτών πάν δ,τι έκεϊ έμαθον καί μηδέν άλλο άπο- 
λείψη, ή καπνόν μόνον σκοτίζοντα τάς χεφαλάς αύτών, ονόματα 
κενά πραγματικής ώφελείας κα! ούδέν πλέον; Άλλ’ έρχονται 

άλλοι διατεινόμενοι δτι δήθεν διά τοΰ ήθικοΰ πλούτου του έν τοϊς 
συγγράμμασι καί τοϊς ποιήμασι τών άρχαίων ένυπολανθάνοντος 
μορφόνονται ηθικώς τά κοράσια. Τδ σαθρόν τής ιδέας ταύτης 
άπέδειξα και άλλαχοΰ· διδ θεωρώ πάντη περιττόν νά έπαναλάβω 
και ένταΰθα τά αύτά, τοΰτο μόνον παρατηρώ·?, δτι ό ηθικός ούτος 
πλοΰτος θά έπλούτιζε καί θά έφώτιζε περισσότερον καί άποτε- 
λεσματικώτερον τά κοράσια, άν τά άρχαία συγγράμματα και ποι
ήματα παρεφράζοντο είς τήν καθ’ ήμας γλώσσαν, καί άν αί δι
δάσκαλοι έπεχείρουν νά μορφόνωσι καί διαπλάττωσιν ήθικώς δι’ 
αύτών καί διά τών εύαγγελικών άρχών τά ύπδ τήν διδασκαλίαν 
αύτών ύπαγόμενα κοράσια, καί άν μή έζήτουν νά φθάσωσιν είς 
τδν πρδς δν δρον διά τής μακράς και χαλεπής όδοΰ τής άρχαίας 
έλληνικής, τήν δποίαν δ'χι μόνον αύταί άγνοοΰσιν, άλλά καί 
άκατάλληλοι εινε νά διδάσκωσιν, ώς τοΰτο μακρά πεϊρα άπέδειξε 
τουλάχιστον έμοί.

"ϊνα ώφεληθώσιν αί μαθήτριαι ώφέλειαν πραγματικήν έκ τής 
έλληνικής γλώσσης, άνάγκη νά δαπανήσωσι πολλά έτη τής ή
λικίας αύτών διδασκόμεναι αύτήν άνάγκη νά διατρίψωσιν έν 
τοϊς σχολείοις τούλάχιστον μέχρι τοΰ εικοστού έτους τής ήλικίας 
αύτών, ϊνα τελειώσωσι τά Γυμνασιακά καλούμενα μαθήματα. 
Αλλά τούτου γενομένου, πότε άράγε θά μάθωσι τήν οικιακήν 

οικονομίαν; πότε τά κοράσια τοΰ λαοΰ θά προπαρασκευάσωσι τήν 
προίκα αύτών; Ή πόσαι άράγε έξ αύτών θά ουνηθώσι νά άν?· 
τεπεξέλθωσι νικηφόρως κατά τοΰ πειρασμοΰ τής νεότητος, δστις 
άντιστρατευόμενος κατά πάσης ηθικής καί διανοητικής άναπτύ- 
ξεως έν ταύτη τη ήλικία παρακωλύει καί παραλύει πάσαν πρδς 
ταΰταπρόοδον; "Η πόσαι έν τή νΰν ήθική καταστάσει τής κοινω
νίας ήμών θά δυνηθώσι νά παραλλάξωσιν άσφαλώς τούς ηθικούς 
σκοπέλους, οίτινες πολύ συχνά άπαντώνται έν ταϊς όδοϊς, άς αύται 
καθ’ έκάστην πολλάκις τής ήμέρας διέρχονται ; Άς μή άπα- 
τώμεθα, φίλε· μεθ’ δσα καί άν λέγωσιν ήμϊν οί τάναντία φρο- 
νοΰντες, ήμεϊς δέν θά παύσωμεν δοξάζοντες, δτι ό προορισμός τής 
γυναικδς εΐνε ή οικία. ’Εντεύθεν καί ό περιορισμός αύτών δέον 
νά γίνηται έν καιρω εύθέτω, πριν έτι ή άθωότης άπολέση τήν 
έαυτής αγνότητα, καί ή αιδώς τδ έαυτής έρύθημα. Οί πρόγονβ 
ήμών καλώς ποιοΰντες έφρόντιζον περί τής παιδεύσεως τών θυ
γατέρων αύτών κατ’ οικον. Τούτους λοιπόν άς μιμώμεθα καί ή
μεϊς, δσοι έπιθυμοΰμεν καί δυνάμεθα νά δώσωμεν ταϊς θυγατρά- 
σιν ήμών άνωτέρα·? παιδείαν, τοϊς δέ μή δυναμένοις νά πράττωσι 
τούτο έστω άπαράβατον δριον τδ δέκατον τρίτον ή τδ πολύ τδ 
δέκατον τέταρτον έτος τής ήλικίας τών θυγατέρων αύτών, μέχρι 
τοΰ όποιου δέον ν’ άποστέλλωσιν αύτάς εις δημόσια σχολεία. 
Συγχρόνως δμως καί τά σχολεία δέον νά διοργανισθώσι καί 
μεταρρυθμισθώσιν ούτως, ώστε νά προσφέρωσιν αύταϊς μέχρι ταύ
της τής ήλικίας τήν άρκοΰσαν πνευματικήν τροφήν, διδασκομένης 
τής γλώσσης αύτών ύπδ πάσαν αύτής έποψιν κατά τε ύλην καί 
είδος, μετ’ αύτής δέ κα! τά λοιπά είς τδν βίον αναγκαία μαθή
ματα, περί ών καί έγώ άλλαχοΰ εϊπον, καί άνδρες ειδικοί περί 
ταΰτα πέποιθα δτι δσονούπω θά κανονίσωσι. Διά νά μή παρεξη- 
γηθή δμως καί ένταΰθα, ώς τούτο έγεινε καί άλλαχοΰ, ή ειλι
κρινής πρόθεσις τών λόγων μου ύπδ τών φιλοψόγων έκείνων, οϊ-

τινεζ είς “ϊ«θύις προαιρέσεις τών άλλων άμβλυωποΰν-
I ιες, είς δε τδ φιλόψογε·? και έγωϊστικδν τής έαυτών φύσεως μό- 
■ «ν ύπακούοντες, παντοιοις τρόποις προσεπάθησαν καί προσπα- 
Β ευκαιρίας διδομένης ν’ άποδίδωσι τοϊς ύπ’ έμοΰ λεγο- 
I μένοις σημασίαν δπισθοδρομητικήν, αριστοκρατικήν καί τά δμοια, 

ΐτως δέν θά ήτο περιττόν νά προσθέσω ένταύθα δ,τι καί άλλα
χοΰ εϊπον, δτι έν τω μεγάλω Παρθεναγωγείω τής πόλεως ήμών

Ε
ξίον νά ύπάρχη καί τάξις τις άνωτέρα, δπως έν ταύτη έκπαι- 

ίείωνται είς άνώτερα μαθήματα έκεϊναι τών μαθητριών, δσαι έν 
τω διαστήματι τής έαυτών μαθητείας εις τά κατώτερα μαθήματα 
έδειξαν δτι έ'χουσι φύσιν καί κλίσιν είς τδ διδασκαλικόν έπάγ- 
γίλμα. Άλλά κατά τοΰ παρά τοϊς άρχαίοις Έλλησι περιορι
σμού τής γυναικδς έρχονται τινες άντιλέγοντες, διαρρηγνύοντες 
τά έαυτών ίμάτια, άποκαλοΰντες τδν τοιοΰτον περιορισμόν βαρβα-

,1 ρισμδν ’Ασιανόν, έξομοιοΰντες κατά συνέπειαν τούς άρχαίους Έλ
ληνας ώς πρδς τοΰτο τοϊς Άσιανοϊς βαρβάρους, καί παντοιοτρό- 

τως ύπερασπίζοντες τήν έλευθερίαν τής γυναικός, τδν χριστια
νισμόν καί τδν νεώτερον πολιτισμόν ώς έπιχείρημα φέροντες κατά 
τής δόξης τών άρχαίων, άγγελον ούράνιον άποκαλοΰντες τήν γυ
ναίκα καί οί μέν άποδίδοντες αύτη τά ίσα τω άνδρί, οί δέ καί 
τί πλέον. Το κατ’ έμέ ούδέν μέλει μοι, άν οί τήν γυναίκα άγ- 
γελοποιοΰντες θελήσωσι νά ονομάσωσιν αύτήν καί έπίγειον Θεόν

I παρατηρώ μόνον δτι τά έπιχειρήματα αύτών κατά τοΰ παρά τοϊς 

άρχαίοις περιορισμού τής γυναικδς είνε τοσοΰτον σαθρά, ώστε 
καταπίπτουσιν άφ’ έαυτών διότι δ μέν χριστιανισμός άφήρεσε 
μέν άπδ τής γυναικδς τδν δουλικόν πέπλον καί τήν άνδρα- 
πσδώδη κατάστασιν, είς ήν δ Ασιανός δεσποτισμδς κατεδίκαζεν 
αΰτήν, καθυπέταξεν δμως αύτήν τω ίδίω άνδρί, οΰδεμίαν ούδα- 
μοΰ έλευθερίαν άπόλυτον άποδούς αύτη, ούδέ τδ αύτοσυντήρητον 
κα! αύτοδιοίκητον άφείς αύτη, δπερ άριδήλως μαρτυρεί δτι ούδ' δ 
χριστιανισμός αύτδς εξίσωσε τήν γυναίκα τω άνδρί, ούδ’ άπέδω- 
κεν αύτη έργα έκτδς τοΰ στενοΰ κύκλου τής οικίας. ‘Ο δέ νεώ- 
τερος πολιτισμός ύπδ τήν άπόλυτον έλευθερίαν (διότι ύπάρχει 
καί άπόλυτος έλευθερία, ώς ύπάρχει και άπόλυτος δεσποτισμδς) 
καί ύπδ άπολύτων φιλοσοφικών άρχών έμφορούμενος, κατέστησε·? 
ένιαχοΰ τήν γυναίκα ΐσην τω άνδρί, δούς αύτη έδρας έπιστημο- 
νικάς, κοινοβουλευτικάς καί άγνοώ ποιας άλλας- θάττον δμως 

p ή βράδιον θ’ άποδειχθή δτι δ προορισμός αύτής εϊνε άλλος τις 
παρά τάς έδρας ταύτας, καί ή άκρατος έλευθερία θά πςριορισθή 
έντδς τών φυσικών δρίων, έν οις έκαστον τών φύλων έκλήθη ύπδ 
τής φύσεως ϊνα έργάζηται. Ένταΰθα δέν δύναμαι νά παραλείψω 

■ περίστασίν τινα αξίαν παρατηρήσεως, καθ’ ήν οί τάναντία ήμϊν 
φρονοΰντες, έν ώ άφ’ ένδς δμολογοΰσι τούς ήμετέρους προγόνους 

!ως τούς σοφωτέρους καί νοημονεστέρους τών άπ’ αίώνος μέχρι 
τοΰ νΰν άκμασάντων άνδρών τοϋ παλαιού καί νέου κόσμου, ισχυ
ρίζονται άφ’ έτέρου, δτι περί τά δικαιώματα τής γυναικδς ήστό- 

Ιχησαν έπί τοσοΰτον, ώστε περιώρισαν αύτήν έντδς στενού κύκλου 
ένεργείας, έναντίον δήθεν τοΰ προορισμού αύτής· τοΰτο κατ’ έμέ 
«νε άθλια τις άντίφασις, ήν μόνον απερίσκεπτοι καί στενοκέ- 
φαλοί τινες δύνανται νά προφέρωσιν έκ τοΰ στόματος αύτών, καί 
μάλιστα έν δημοσίαις έδραις. Καί εινε μέν άληθές δτι φιλόσοφοί 

τινες αρχαίοι καί νεώτεροι ύπδ τδ κράτος φιλοσοφικών θεωριών 
άπέδωκαν τη γυναικί ισότητα τω άνδρί, άλλ' ύπδ πρακτικήν έπο- 
ψιν μόνον έν τή ήθική έκπαιδεύσει έφηρμόσθη δ νόμος ούτος, έν 
δέ τή διανοητική άπεδόθη αύτή τδ φύσει άνήκον εϊτε ώς πρδς 
τάς διανοητικάς εϊτε ώς πρδς τάς σωματ'.κάς αυτής δυνάμεις, 
καί ούδέν πλέον άλλως τε οί συγγραφείς, καί μάλιστα οί άρ- 
χαϊοι, παίδευσιν λέγοντες κυρίως εννοοΰσι τήν ήθικήν, τήν άνα
τροφήν, είς ήν όμολογουμένως ή γυνή δέον νά μετέχη τά ϊσα τω 
άνδρί, ϊσως δε καίτι πλέον αύτοΰ.

Τδ γ'. άντικείμενον, δπερ ύπολείπεταί μοι νά έξετάσω εινε τδ 
περί ηθικής καθόλου μέν, μάλιστα δέ τών κορασίων. Τδ άντι- 
κείμενον τοΰτο δν τδ σπουδαιότερον πάντων θέλω έξετάσει ύπδ 
θεωρητικήν καί πρακτικήν έποψιν, δπως κατά τδ ένδν ποιήσω κα
ταφανείς τάς ήμετέρας ήθικάς έλλείψεις, καί καταδείξω τά μέσα, 
δι’ ών έντε τή οικία καί έν τή σχολή δύναται νά βελτιωθή ή 
ήθική τοΰ γένους ήμών κατάστασις. Έν τοϊς χρόνοις τής σιδη
ράς δουλείας, δτε δ βαρύς ζυγός τής τυραννίας έδέσμευε καί κα- 
τέθλιβε τδν τράχηλον τών πατέρων ήμών, ή ήθική κατάστασις 
τοΰ έθνους ήμών ήτο όμολογουμένως πολλω καλλιτέρα τής σή
μερον. Δέν εινε έργον τοΰ παρόντος καιρού νά έξετάσω, άν ή 
κατάστασις έκείνη ήτο άπόρροια μακράς σειράς αιώνων, διηκού- 
σης άπδ τών άρχαιοτάτων χρόνων τών ήμετέρων προγόνων μέχρι 
τής έποχής έκείνης, ή άν ήτο γέννημα τών τελευταίων αιώνων 
τοΰτο μόνον μοί φαίνεται άναγκαϊον νά γνωρισωμεν έν τω πα- 
ρόντι, δτι κατά τήν έποχήν έκείνην οί μέν παϊδες έσέβοντο κα! 
έτίμων καθ’ ύπερβολήν μάλιστα τούν γονεϊς των καί τούς μεγα- 
λειτέρους άδελφούς των, καί έπείθοντο αύτοϊς άνευ άντιλογίας τί
νος ή άντιρρήσεως, έπείθοντο άπολύτως πρδς τούς διδασκάλους 
αύτών καί έσέβοντο άνυποκρίτως τούς ιερείς καί τούς πρεσβυτέ- 
ρους. Οί δέ γονεϊς έθεώρουν ώς αμάρτημα μέγα τδ νά μή πα- 
ρευρεθώσιν αύτοί καί νά μή δδηγήσωσι μεθ’ έαυτών είς τδν ναόν 
τοΰ Θεοΰ τούς παϊδας αύτών μικρούς τε και μεγάλους τήν Κυρι
ακήν ή άλλην τινά εορτήν. Τδ δτι τοιαύτη τις ήτο ή ήθική κατά- 
στασις τοΰ γένους ήμών πρδ πεντηκονταετίας καί επέκεινα, μαρ- 
τυροΰσιν οί πρδ τής άναγεννήσεως τής Ελλάδος ύπάρξαντες, παρ’ 
ών καί ήμεϊς ήκούσαμεν ταΰτα καί έδιδάχθημεν. ’Άς μή εϊπη 
δέ τις δτι ή τοιαύτη κατάστασις προήρχετο έκ τής δουλείας, ή 
τής άπολυταρχίας, τής δποίας ό φόβος ή τδ δέος εξαναγκάζει 
ένίοτε τήν τάξιν καί ύπαγορεύει τήν έκτέλεσιν τοΰ καθήκοντος. 
Τούτου άπόδειξις έναργεστάτη εϊνε αί νήσοι τοΰ Αιγαίου Πελά- 
γους καί άλλοι τόποι, έν όις διά τήν αύτοδιοίκησιν, ής άπήλαυον, 
ούδέ εις τοΰρκος ύπήρχεν ούδ’ έφαίνετό ποτέ. 'Οσάκις δέ τις 
ήρχετο έκεϊ εϊτε παροδικώς, εϊτε διά πολιτικήν τινα ύπόθεσιν, 
συνέρρεον στιφηδδν τά πλήθη, ϊνα ϊδωσι και θαυμάσωσιν αύτόν, 
διότι μόνον έξ άκοής έγίνωσκον τούς τούρκους. Απεναντίας ή ή
θική έκείνη κατάστασις ήτο άπόρροια έθνικής καί θρησκευτικής 
άγωγής, καθ’ ήν οί άρχόμενοι ώφειλον νά πείθωνται είς τούς 
άρχοντάς των, οί λαϊκοί ώφειλον νά σέβωνται καί νά τιμώσι τούς 
κληρικούς, τούς όποιους έθεώρουν ώς τούς διδασκάλους καί δδηγούς 
αύτών εις τήν θεοσέβειαν καί είς τήν άρετήν οί παϊδες διεπλάτ- 
τοντο ήθικώς ύπό τε τοΰ παραδείγματος τών γονέων καί τών έ-
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αυτών διδασκάλων, τών όποιων ή διδασκαλία ήτοπαντάπασι θρη
σκευτική καί ηθική- διότι τά μόνα βιβλία έν οϊς έξεπαιδεύοντο 
έν μέν τοϊς γραμματοδιδασκαλείοις ήτο ή φυλλάδα, ή όκτώη- 
χος, τό ψαλτήριον και δ Άπόστολος, βιβλία δηλ. θρησκευτικά, 
ατινα ολίγον μέν ένόουν ίσως καί αυτοί οί διδάσκαλοι, πολύ δέ 
όλιγώτερον οι μαθηταί, εΐχον όμως την συναίσθησιν καί οί μέν 
και οί δέ, δτι ταΰτα πάντα ήσαν βιβλία θρησκευτικά καί ήθικά, 
άποτελοΰντα τόν κρίκον της διδασκαλίας τών έαυτών καθηκόν
των. Έν δέ τοϊς ‘Ελληνικοϊς σχολείοις ήσαν ιεροί λόγοι Ίω- 
άννου τοϋ Χρυσοστόμου, Γρηγορίου τοΰ θοολόγου, Γρηγορίου του 
Ναζηανζινοΰ, Βασιλείου τοΰ Μεγάλου καί άλλων Πατέρων τής 
Έκκλησίας καί ή ιδίως καλούμενη Ηθική. Έκ δέ τών ‘Ελλή
νων συγγραφέων οί μΰθοι τοΰ Αισώπου, δ Χρυσολωράς, δ πρός 
Δημονίκον τοΰ Ίσοκράτους, δ περί παίδων ’Αγωγής τοΰ Πλου
τάρχου καί άλλοι, ών αδυνατώ ήδη ν’ άπομνημονεύσω τά δνό- 
ματα, τά πάντα δμως ήσαν τοιαΰτα, οια προτρέποντα πρός τήν 
αρετήν. ’Ήδη δ αρχαιότερος έκεΐνος τής διδασκαλίας τρόπος πα
ραβαλλόμενος πρός τόν μετά ταΰτα νεώτερον υπερτερεί μέν πολ- 
λω πλεϊον τούτου κατά τά ήθικά άποτελέσματα, υστερεί δέ κατά 
την διανοητικήν άνάπτυξιν. "Αν τώρα προΰτείνετο αίρεσις μεταξύ 
τών δύο, δυσκόλως τις θά έπροτίμα τόν μέν, καί θά κατεφρόνει 
τόν δέ. 'Ο νεώτερος πολιτισμός, ή μάλλον ή νεωτέρα αΰτη φά- 
σις τής έθνικής ήμών ύπάρξεως άπήλαυσε μέν τών αγαθών τής 
έλευθερίας, άπώλεσεν δμως τό αυστηρόν τής ηθικής διαπλάσεως. 
Καί τότε μέν έθνικός χαρακτήρ ήτο ή ύπακοή τών παίδων, ώς 
προεϊπον, πρός τούς γονείς καί πρός τούς διδασκάλους, τό σέβας 
πρδς τούς πρεσβυτέρους καί ή αιδώς πρδς τούς Απρεπείς λό
γους καί πρδς τάς κακάς πράξεις, νΰν δέ τουναντίον χαρακτήρ 
έθνικός κατέστη ή άπείθεια τών παίδων πρδς τούς γονείς, ή πε- 
ριφρόνησις τών διδασκάλων καί τών πρεσβυτέρων, ή αναίδεια είς 
τούς λόγους καϊ ή αναισχυντία εϊς τάς πράξεις, ή ασέβεια καί ή 
περιφρόνησις τών ιερών και τής θρησκείας καί οΰτω καθεξής. 
Τότε μέν έδιδάσκοντο οί παϊδες έν τοϊς σχολείοις τά .γράμματα 
έν ίεροις βιβλίοις έν τή αρχαία ελληνική γλώσση συντεταγμέ
νος, ατινα ήττον μέν συνετέλουν διά τδ αμέθοδου τής διδασκα
λίας είς τήν διανοητικήν άνάπτυξιν, πλείω δέ εις θρησκευτικήν 
ήθικοποίησιν νΰν δέ αναπτύσσονται μέν διανοητικώς έν τοϊς σχο
λείοις διά τήν πληθύν τών διαφόρων μαθημάτων, ατινα διδά
σκονται έν τή μητρική αύτών γλώσση, δπισθοδρομοΰσι δέ ηθικώς, 
διότι παρηγκωνίσθη ή θρησκευτική διδασκαλία, μικρού μόνον μέ
ρους καταλειφθέντος, δπερ έν τή πληθύϊ τών άλλων μαθημάτων 
άποπνιγόμενον ούδένα καρπόν φέρει. Ή αχαλίνωτος λοιπόν και 
ακόλαστος έλευθερία, μεθ’ ής ή νεωτέρα γενεά άνατρέφεται άπδ 
τεσσαρακονταετίας ήδη έν τω οϊκω, καί τδ έπικρατούν σύστημα 
τής διδασκαλίας έν τοϊς σχολείοις έχαλάρωσαν καί παρέφθει- 
ραν τήν ήθικήν καί θρησκευτικήν άγωγήν τοιουτοτρόπως, ώστε 
άπολύτως άποδαίνει άδύνατον νά έλπίσωμεν μεταβολήν τινα έπί 
τδ κρεϊττον, άν μή ένεργηθή ριζική τις μεταβολή καί μεταρρύθ- 
μισις τούλάχιστον έν τοϊς κατά τήν Σχολήν, άν μή παραδεχθή 
ώς βάσις μέν τής διδασκαλίας έν γένει ή γλώσσα ήμών, ώς βά- 
σις δέ τής ηθικής διαπλάσεως ή θρησκεία. Επαναλαμβάνω καί 

ένταύθα δ,τι έλεγον καί άλλαχοΰ, δτι ούδέ κατά τήν λοιπήν παι
δείαν δύναται νά προκόψη εύχερώς καί σκοπίμως τδ ήμέτερον 
έθνος, άν μή άπλοποιήσωμεν τά έργα τών ήμετέρων προγόνων, 
καί διδάσκωμεν ταΰτα τούς παϊδας καί τάς θυγατέρας τού λαοΰ, 
άν μή άποχωρίσωμεν τήν νεωτέραν άπδ τής άρχαίας γλώσσης, 
καί έκείνην μέν διδάσκωμεν και δι’ εκείνης έκπαιδεύωμεν τα 
τέκνα τοΰ λαοΰ τά προωρισμένα είς βιωτικά έπαγγέλματα, ταύ
την δέ διδάσκωμεν τούς παϊδας καί τάς θυγατέρας τούς προω- 
ρισμένους είς άνωτέραν παιδείαν καί εϊς τδ διδασκαλικόν επάγ
γελμα- ούδέ κατά τήν ήθικήν, άν μή συντόνως καί μετά ζήλου 
έγκολπωθώμεν τήν θρησκευτικήν διδασκαλίαν, καί άν μή έπε- 
κτείνωμεν αύτήν έν τοϊς προκαταρκτικοϊς σχολείοις. Έπί πασι 
τούτοις έκακίσθην ώς άριστοκράτης, ώς άποκλείων τά τέκνα τοΰ 
λαοΰ άπδ τής σπουδής τής Ελληνικής γλώσσης, ώς γενόμενος 
Εύαγγελικώτατος μόνον άπδ δεκαετίας, ώς όπισθοδρομητικός, 
ώς, ώς, ώς . . . . καί τί δέν έκακίσθην 1 Άλλά τί ήμϊν μέλει 
τούτων; Μή γάρ καί ό ’Ιησούς ό Αρχηγός τής θρησκείας τών 
πατέρων ήμών δέν έκακίσθη ύπδ τών παρανόμων ’Ιουδαίων διά 
τήν ίεράν καί θείαν αύτοΰ διδασκαλίαν, καί διά τάς σωτηριώδεις 
καί εθνωφελείς αύτοΰ νουθεσίας; μή καί τοΰτον δέν ώνόμασαν 
οί Αναιδείς συκοφάνται αύτοΰ ψεύστην καί πλάνον καί τοσαΰτα 
ά'λλα; Ή μή γάρ αί έθνωφελεϊς καί σωτηριώδεις νουθεσίαι καί 
αί πρδς τήν πατρίδα πολύτιμοι ύπηρεσίαι πολλών Αρχαίων καί 
νεωτέρων δέν παρεξηγήθησαν καί δέν έκακίσθησαν; Άλλά τίς ή 
χρεία πλειοτέρων, άφοΰ τά πράγματα αύτά Απέδειξαν Αρκούντως, 
καί διατελούσιν άποδεικνύοντα, τίς δ τά ψεύδη λέγων, καί τίς ό 
τήν άλήθειαν; τίς δ άναισχύντως συκοφαντών και τίς δ τά χρη
στά συμβουλεύω·/; τίς δ τήν στασιμότα συνιστώ*  καί τίς δ τήν 
έθνικήν πρόοδον παντί σθένει έπιδιώκων ; ’ίσως δέ καί νΰν έτι 
κακισθώ ύπό τινων ώς ταύτά πάντοτε διδάσκων, πάντοτε ήθικήν, 
πάντοτε θρησκείαν, πάντοτε Εύαγγέλια, πάντοτε νεωτέραν ελλη
νικήν, πάντοτε μεταρρυθμίσεις. Γινώσκετε, κύριοι, πότε θά παύσω 
λέγων τά αύτά, καί πάλιν τά αύτά; δταν ϊδω τήν πατρίδα συνε- 
τιζομένην, δταν ϊδω τάς εύχάς τού έ'θνους πραγματοποιημένα;, 
δταν ϊδω ή μάθω τήν σύστασιν αρμοδίου επιτροπής, μετά, τών 
άλλαχόθι έπιτροπών έπί τω αύτώ άντικειμένω συνεννοουμένης. 
Τότε, άλλά μόνον τότε θά παύσω τά αύτά και σήμερον λέγων.. 
Τίς πρδς Θεού ή άπδ τεσσαρακονταετίας ώφέλεια τών Παρθενα
γωγείων ύπδ ήθικήν έποψιν; έγώ ούδεμίαν άλλην πρόοδον 
θεωρώ, ή τήν διαφθοράν εϊς τδ Ανώτατο·/ αύτής σημεϊον, 
θεωρώ ά’ρρενα καί θήλεα έν τώ βορβόρω τών ιΚ^ιόδων καί 

τών άγυιών κυλιόμενα, τήν Αναίδειαν καί τήν άναισχυντίαν, 
τήν ΰβριν καί τήν άκολασίαν έν τοϊς δφθαλμοϊς φέροντα. 
Άλλά καί ύπδ διανοητικήν έποψιν τίς ή έκ τών σχολείων 
ώφέλεια, εις ά άμύθητα δσα χρήματα δαπανώνται; ΙΙλήν τής 
άναγνώσεως καί τής γραφής καί τούτων άθλιων ούδέν άλλο κέρ
δος θεωρώ περιγιγνόμενον έκ τών τρανών ελληνικών, Ατινα το
σαΰτα έτη τάς θυγατέρας τού λαού διδασκάλισσαι διδάσκουσι. Πό- 
σαι καί έξ αύτών έτι τών ονομαζόμενων διδασκαλισσών έμαθον 
τούλάχιστον νά γράφωσιν δρθώς; Πόσαι έμαθον νά συντάττωσι 
τδ πολύ πέντε γραμμάς άσολοίκους; Μίαν μόνην άληθή καϊ

I «αγμ®ιικήν πρόοδον έγώ βλέπω καί είλικρινώς δμολογώ τήν 
έν τοϊς χειροτεχνήμασιν, έξ ών τά ομογενή κοράσια ούκ δλίγην 
υλικήν ωφέλειαν καρποΰνται, καί διά ταΰτα μόνα δύναται τις νά 
εϊπη δτι δικαίως δαπανώνται τά δημόσια χρήματα. Καί διά τί; 
διότι ταΰτα μόνα αί μέν διδασκάλισσαι φύσει διδάσκουσίν έπιτυ- 
χώς, αί δέ μαθήτριαι φύσει μανθάνουσιν εύχερώς.

Έκ τής συγκρίσεως τής Αρχαιότερα; πρδς τήν νεωτέραν δι- I ϊασκαλίαν, τής έπί τών πατέρων ήμών πρδς τήν έπί τών τέκνων 
■ ήμών, έκ τής συγκρίσεως τών διδασκόμενων τότε καί νΰν μαθη

μάτων έν τοϊς σχολείοις, έκ τής συγκρίσεως τής τότε καί νΰν 
διδακτικής μεθόδου καί έκ τής συγκρίσεως τών Αποτελεσμάτων 

I αύτής δυνάμεθα ήδη νά έξαγάγωμεν συμπεράσματα γενικά καί 
I σωτήρια, δυνάμενα νά χρησιμεύσωσι τοΐς μέλλουσι νά έπιχειρή- 

ίωσι τήν μεταρρύθμισιν τοΰ διδακτικού συστήματος. Ή διδασκα
λία τότε μέν ήτο αύστηρά, νευρώδης, σταθερά καί έπίμοχθος, νΰν 
δέ έκλελυμένη, χαλαρά, έπιπόλαιος καί άνετος- τότε άπέβλεπε 
τουλάχιστον τδ γράμμα, νΰν δέ ούτε τδ γράμμα οΰτε τδ πνεύμα' 
τότε άπεστηθίζοντο καί έξεμανθάνοντο έντελέστατα οί κανόνες 
τής γλώσσης μετά σταθερού άποτελέσματος, νΰν δέ έπιπολαίως 
χχϊ μετά άσημάντου ώφελείας- τότε τά διδασκόμενα μαθήματα 
ήσαν ιεροί λόγοι έποικοδομοΰντες τούς μαθητάς έν τή γλώσση άμα 
καί έν τή θρησκεία, νΰν δέ έξωτερικοί ρητορικοί τε καί φιλοσο
φικοί, μικράν ή ούδεμίαν έθνικήν ή ήθικήν έπενέργειαν έξασκοΰν- 
τες έπί τής ψυχής τών μαθητών διότι διδάσκονται άνευ έθνικοΰ καί 
θρησκευτικού ένδιαφέροντος, πολλάκις μάλιστα διά τοΰτο βλάβην 
Αντί ώφελείας προξενοΰντες. Τότε έλατήριον τής διδασκαλίας ήτο 
ή έξέγερσις τοΰ έθνικοΰ καί τοΰ θρησκευτικού αισθήματος, διότι 

ν τοιαύτη·/ τινά Αποστολήν εΐχον οί απανταχού έσπαρμένοι διδά— 
|Ι οκαλοι, νΰν δέ τδ μόνον έλατήριον τής διδασκαλίας εινε τδ ύ- 
[ λικδν συμφέρον. Μή νομίση δέ τις, δτι ταΰτα λέγων εξαιρώ έγώ Ε έμαυτδν τοΰ κανόνος τούτου· ό τολμήσας νά κάμη τοιαύτην τινά 
ί έξαίρεσιν θά ήμάρτανε τήν μεγαλειτέραν τών αμαρτιών καί θά 

έξηλέγχετο ό άναιδέστερος τών έγωϊστών- διότι ή ιδιοτέλεια, ής 
αποτέλεσμα είνε ή διαστροφή τής έθνικής καί τής θρησκευτικής 

Κ βυνειδήσεως, κατέστη, ώς μή ώφειλε, νόσος ένδημική, καταβι- 
[ ίρώσκουσα καί καταναλίσκουσα τά σπλάγχνα <αί τήν καρδίαν 
I απάντων έν γένει τών λειτουργών τών πολιτικών, θρησκευτικών, 

καί ήθικών, άλλαις λέξεσι κατέστη δόγμα έθνικόν. Τούτων λοι
πόν ούτως έχόντων, πρέπει άράγε νά. άπελπιζώμεθα ; ’Όχι βέ- 

Ιβαια. Δέν πρέπει ούτε νά άποθαρρυνώμεθα- διότι πέποιθα άδι- 
οτάκτως, δτι ή κατάστασις αυτή έσεται παροδική, ώς εϊνε παρο
δική ή έμφάνισις κομήτου τινός, δστις καταπλήττει καί καταφο- 
θίζει τούς κατοίκους τής γής. Τοιαύτη τις είνε κατά τινας άπα- 
ραδάτους νόμους τής φυσεως ή κατάστασις τών έθνών, δταν με- 
ταβαίνωσιν άπδ μιας είς άλλην φάσιν πολιτικήν, ήν παρακολου
θούσα ή τε θρησκευτική καί ή ηθική. Άς μή άποθαρρυνώμεθα 
λοιπόν διότι ό Έλλην ούδ’ έν αύτή έτι τή σιδηρά δουλεία αύτοΰ 
άπώλεσε τήν έθνικήν καί τήν θρησκευτικήν αύτοΰ συνείδησιν, 

κολλώ δέ μάλλον νΰν, δτε διέρρηξε τάς σιδηράς άλύσεις τής 
δουλείας· αφήνιασε μέν ώς ίππος, δτε διαρρήξη τούς κατέχοντας 
αύτδν χαλινούς, θά άνανήψη δμως, ώς είπεϊν, έκ τής μέθης τής

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Γ'. Τεύχ. ΛΕ 

χαράς καί θά ένστερνισθή μετά πόθου καί περισσοτέρας δυνά- 
μεως τδ έθνικόν, τδ θρησκευτικόν καί τδ ήθικδν συμφέρον, θά 
συνδυάση τό παρελθόν μέ τδ παρόν, θά έρευνήση καί θά άνεύρη 
τάς άρετάς καί τάς έλλείψεις καί τοΰ μέν καί τοΰ δέ, καί θά πα- 
ρασκευάση τδ μέλλον λαμπρόν καί συνάδον πρδς τάς εύχάς καί 
τάς άνάγκας τού έ'θνους καί πρδς τάς άπαιτήσεις τής έποχής, έν 
ή ζώμεν. Τήν στιγμήν ταύτην έγώ θεωρώ έγγίζουσαν, ένατενί- 
ζων μετά χαράς είς τούς σεβαστούς μάλιστα συλλόγους τών ’Α
θηνών, τής Κωνσταντινουπόλεως, τής Σμύρνης καί τών άπαν- 
ταχοΰ τοΰ Ελληνισμού συνεσταμενων καί δσημέραι συσταινομέ- 
νων, έν οίς μετά θερμοτάτου ζήλου καί μεγίστου έθνικοΰ ένδιαφέ
ροντος έπιλαμβάνονται καί συζητοΰνται τά ζωτικώτερα καί σπου
δαιότερα άντικείμενα, έν οις πρωτεύει εύλόγως τδ περί παιδεύ- 
σεως, ουτινος τήν λύσιν έναγωνίως τδ έθνος άναμένει.

Τινές τών λογίων ίσχυρίσθησαν, δτι τδ περί μεταρρυθμίσεως 
ζήτημα, περί ου τοσοΰτος λόγος έγένετο, προέλαβε τδ περί μορ- 
φώσεως καταλλήλων διδασκάλων καί συντάξεως καταλλήλων 
βιβλίων καί μάλιστα Γραμματικής. Έγώ δέ τούναντίον φρονώ, 
δτι, μολονότι κατά τήν τάξιν τοΰτο φαίνεται ύστερον, κατά τήν 
φύσιν δμως εινε πρότερον τοΰτο δι’ ένδς καί μόνου παραδείγμα
τος δύναται νά άποδειχθή καί γείνη καταληπτό*  τοϊς πάσιν. ‘Γ- 
ποθέσωμεν έργολάβον προτ ιθέμενον νά έργολαβήση σιδηρόδρομόν 
τινα λ. χ. Τί άρα θά έπραττεν ουτος κατά πρώτον; θά έπαρου- 
σίαζεν είς τήν κυβέρνησιν, μεθ’ ής μέλλει νά διαπραγματευθή, 
τδ σχέδιον καί τούς ορούς πρώτον, εΐτα δέ θά έκαμνε την πρό- 
τασιν, ή τουναντίον θά έκαμνε πρώτον τήν πρότασιν, ταύτης δέ 
παραδεκτής γενομένης, θά έπαρουσιάζετο τδ σχέδιον καί θά συνε- 
φωνοΰντο οί δροι; Έν τη έρωτήσει ταύτη πιστεύω, δτι άπαντες 
θά παοαδεχθώσι τδ δεύτερον άναντιρρήτως. Τούτ’ αύτδ συμβαίνει 
λοιπόν καί έν τω περί μεταρρυθμίσεως τής διδασκαλίας ζητήματι. 
άν καί ή ιδέα τής μεταρρυθμίσεως ένεκυμόνει έν τη κεφαλή 
πολλών λογίων καί κατ’ αρχήν ουτοι ήσπάζοντο αύτήν, ούχ 
ήττον δμως ούδέ κατ’ ιδίαν έκαστος έτόλμα νά έπιχειρήση τούτο 
ούδέ κατά τήν ιδέαν καί κρίσιν ένδς έκαστου έδύνατο νά γείνη 
ή μεταρρύθμισις. Εντεύθεν έπεται δτι ήτο άνάγκη πάσα νά κοι- 
νοποιηθή ή ιδέα, νά έπαναληφθή δίς καί τρις καί πολλάκις, 
νά συζητ-ηθή ούτως ή άλλως, νά ώριμάση έν τη κεφαλή τών λο
γίων, καί παραδεκτής γενομένης, νά γείνγ] υπδ τών αρμοδίων ή 
προπαρασκευή εϊτε διδασκάλων, είτε βιβλίων, είτε γραμματικής. 
Εύτυχώς έν ω ή ιδέα συνεζητεϊτο ένταΰθα, ήλθεν έν καιρω εύ- 
θέτω ή έπί τού περί γλώσσης διαγωνίσματος κρίσις τής επιτρο
πής τής συστηθείσης, ώς προεϊπον, ύπδ τού έν Άθήναις πρός 
διάδοσιν τών έλλην. γραμμάτων Συλλόγου, ήτις, εί καί μηδέν 
άλλο, κατέδειξεν δμως δτι ήσπάζετο τήν περί μεταρρυθμίσεως 
τής διδασκαλίας ιδέαν. Εύχαρίστως δέ έμάθομεν, δτι καί ό έν 
Κωνσταντινουπόλει Φιλολογ. Σύλλογος συνέστησεν έπιτροπήν, 
ήτις τήν ώραν ταύτην δραστηρίως εργάζεται έπί τού άντικειμένου 
τούτου. Ευχής έργον εϊνε δπως και τδ ήμέτερον Αναγνωστήριο·/, 
δπερ καί ήκροάσθη άπδ τής έαυτοΰ έδρας, και άνέγνω έν ταις 
έφημερίσι καί έν τοϊς περιοδικοϊς τάς επί τοΰ σπουδαίου τούτου 
αντικειμένου ιδέας, συστήση ιδίαν έπιτροπήν, ή συνεννοηθή μετά 
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τών πρδς τοΰτο αρμοδίων ’Αρχών πρδς σύστασιν τοιαύτης, ΐνα 
έ'λθη είς άμεσον συνάφειαν μετά τών άλλαχόθι επιτροπών, ζαί 
άνακοινόνωσιν άλλήλαις τάς περί τοΰ σπουδαίου τούτου αντικει
μένου σκέψεις των. Τήν σύστασιν τοιαύτης επιτροπής έγώ έθεώ- 
ρησα καί θεωρώ τοσούτω μάλλον άναγκαιαν, δσω δέν εΐνε δί
καιον ή μεγαλόπολις Σμύρνη ή τοσουτρυς σπουδαίους άνδρας έν 
τοϊς έαοτής κόλποις έγκλείουσα νά μείνη ύποδεεστέρα τών άλ
λων καί οίονεί παθητική έν τώ περί παιδείας ζητήματι, άνα- 
λογιζομένη δτι αύτή μάλιστα έν μέν τή αρχαιότατη έποχή έγέν- 
νησε καί έξέθρεψε πλήν πολλών άλλων έκεΐνον τδν θεϊον "Ο
μηρον τδν πρωτοστάτην τών ελληνικών γραμμάτων, έν δέ τή 
νεωτέρα τδν αείμνηστον Κοραήν τδν αναμορφωτήν τής ήμετέρας 
γλώσσης.

I. 1ΣΙΓΟΝΗΣ.

Περί τών καλλονών του λόγου έν τή ‘Ιερά Γραφή.
(Συνέχεια άπδ σελ. 335).

II.
Ούτε δ χρόνος, Κύριοι, ούτε τά στενά όρια τής παρούσης πραγ

ματείας έπιτρέπουσιν ήμΐν νά διατρίψωμεν ιδιαιτέρως έπί τών 
καλλονών τής ίεράς ποιήσεως. Ένεκα τούτου θέλομεν περιορι- 
σθή ένταΰθα είς τήν άνάλυσιν δύο ή τριών ψαλμών τοΰ Δαυίδ, 
άρχόμενοι άπδ τοΰ ογδόου ψαλμοΰ. Μολονότι ό ψαλμδς ουτος δέν 
εΐνε έκ τών πρώτων προϊόντων αύτοΰ, ούχ’ ήττον δμως έν αύτώ 
κατοπτρίζονται τά αισθήματα τής νεαράς αύτοΰ ήλικίας. "Οσω δέ 
τά νεανικά ταΰτα αισθήματα άναπτύσσονται καί έπικυροΰνται ύπδ 
τής καθ’ ήμέραν πείρας, τοσούτω μάλλον άποβαίνουσιν ύψηλά 
νοήματα διά τών είκονικωτέρων λέξεων έκπεφρασμένα. ‘Η έπί— 
νοια έν τώ μικρώ τούτω ποιήματι εΐνε έξαισία, εΐνε ή βάσις πά- 
σης εύσεβείας καθώς πάσης ποιήσεως καί φιλοσοφίας — «‘Οπό
ταν θεωρώ τούς ούρανούς έργα τών δακτύλων σου, τήν σελήνην 
καί τους αστέρας, τά όποια συ έθεμελίωσας. Τί εΐνε δ άνθρωπος 
ώστε νά τδν ένΟυμήσαι, ή ό υίδς τοΰ άνθρώπου ώστε νά τδν έπι- 
σκέπτεσαι;»

Ή παρά τοΰ ψαλμωδοΰ έξεταζομένη ένταΰθα έποψις άποβαίνει 
ανεξήγητος, άν μή ύποθέση τις, δτι ό Δαυίδ κατείχε πλήρη ιδέαν 
τοΰ μεγαλείου τών ούρανίων σωμάτων. Άν δμως εΐδεν απλώς 
έπί τοΰ μελανοΰ πέπλου τής νυκτδς άριθμόν τινα φαεινών άστέ- 
ρων, πόθεν όρμώμενος ήθέλησε νά σμικρύνη τδν υίδν τοΰ αν
θρώπου ή τήν γήν, τήν οποίαν ήδη έγίνωσκε καί έθαύμαζε; 
Πλήν ό Δαυίδ διά τής πίστεως καί τής φαντασίας άποκατέ- 
στησε τδν οφθαλμόν αύτοΰ ούτως είπεϊν τηλεσκόπιου. Άμυδρά 
λάμψις τοΰ άληθοΰς άστερόεντος συστήματος ήλθεν ώς άποκάλυ- 
ψίς τις έν τή διανοία αύτοΰ, συλλογιζόμενος δέ τήν μεγαλοπρέ
πειαν, την τάξιν, την ωραιότητα και τήν λάμψιν τών ούρανίων 
σωμάτων έξεφώνησε «Τί εΐνε ά άνθρωπος·» ιδού τδ πρώτον 
αύτοΰ αίσθημα· άλλά τδ αίσθημα τοΰτο διαδέχεται πάραυτα ή 
ίδϊά τής εξαιρετικής θέσεως τοΰ άνθρώπου σχετικώς πρδς τόν 

έπίγειον τούτον κόσμον «ήλάττωσας αύτδν βραχύ τι παρ’ αγ
γέλους, δόςη καί τιμή έστεφάνωσας αύτδν καί κατέστησας (αύ
τδν) κύριον έπί τά έργα τών χειρών σου. Πάντα ύπέταξας υπο
κάτω τών ποδών αύτοΰ, πρόβατα καί βόας άπάσας, έτι δέ καί τά 
κτήνη τοΰ πεδίου, τά πετεινά τοΰ ούρανοΰ καί τούς ίχθύας τής 
θαλάσσης, τά διαπορευόμενα τρίδους θαλασσών. Κύριε ό Κύριος 
ήμών, ώς θαυμαστόν τ’ο όνομά σου έν πάση τή γή.» ’Εντούτοις 
δέν επετράπη είς τδν Δαυίδ νά προιδη τδν καιρόν έκεΐνον, καθ’ 
δν ή ισχυρά χειρ τοΰ άνθρώπου έμελλε νά άποσύρη τδ παρα
πέτασμα τοΰ ουρανίου θόλου, ν’ άνακαλύψη δηλαδή τούς νόμους 
αύτοΰ, καί νά στήση τήν θριαμβευτικήν αύτοΰ σημαίαν έπί τών 
άπωτάτων μερών τής ύφηλίου.

Ώς άντάξιον παραβολής τοΰ 8ou ψαλμοΰ παραθέτομεν νΰν τδν 
138 ψαλμόν. Ένταΰθα ό ποιητής καταβιβάζει τδ βλέμμα του 
έκ τής λάμψεως τών ούρανίων σωμάτων εϊς τήν παράδοξον κα
τασκευήν τοΰ σώματος αύτοΰ καί σταματά έντρομος έπί τής σα- 
θράς καί άκροσφαλοΰς ύπάρξεώς του. Άνωθεν αύτοΰ ΐσταται τό 
πνεΰμα τής άληθείας, ένώπιον τοΰ οποίου δέν δύναται νά κρυφθή, 
καί είς τδν ούρανον άν άναβή, καί είς τά έσχατα τής θαλάσσης 
άν κατασκηνώση. Ύπδ τούς πόδας αύτοΰ έκτείνεται ώς μαύρη 
λίμνη ή άνεξερεύνητος καί άκατανόητος άβυσσος τής ύπάρξεώς 
του. Μεταξύ τών δύο τούτων μυστηρίων δ νοΰς του, δ θαυμασμός 
του καί αύτδ τδ λογικόν του ταλαντεύονται, ώς μικρόν τι σκά
φος, μεταξύ θαλάσσης καί ούρανοΰ. Άλλ\δ ποιητής άναλαμβάνων 
πάραυτα τήν ψυχικήν αύτοΰ γαλήνην, ρίπτεται μεθ’ υίϊκής στορ
γής καί προθύμως εϊς τάς άγκάλας τοΰ πατρικού τούτου πνεύ
ματος καί έν τή καρδία αύτοΰ ψιθυρίζει: Θέλω σε ύμνεϊ, διότι 
φοβερώς χαι θαυμασίως έπλάσθην, θαυμάσια εΐνε τά έργα 
σου χαι ή ψυχή μου κάλλιστα τδ γινώσκει.

Δέν πρέπει νά παρασιωπήσωμεν ώσαύτως τ’ον 103 ψαλμόν, δν 
δ κλεινός Ούμβόλδος άπεκάλεσε πιστήν εικόνα δλοκλήρου τοΰ 
κόσμου (1). Μένομεν, λέγει, έκστατικοί βλέποντες έντδς τών ςε- 
νών ορίων τοΰ ποιήματος τούτου τδ σύμπαν καί τούς ούρανούς, 
ούς δ ποιητής παρέστησε μετά τοσαύτης μεγαλοφυΐας καί ζωηρό- 
τητος. Αί στροφαί τοΰ γλαφυρού αύτοΰ καλάμου εΐνε μέν ολίγαι 
καί σύντομοι, άλλά περιληπτικά: καί ύψιπετεϊς. Όπόταν περιγράφη 
τδν Θεόν, τδν παριστάνει περιβεβλημένον μέ ίμάτιον φωτός και 
περιπατοΰντα έπί πτερύγων άνέμων, τούς δέ άνεμους καί τάς ά- 
ςραπάς ώς άγγέλους καί λειτουργούς αύτοΰ.

Ότέ μέν παρουσιάζει τά ύδατα ώς καλύπτοντα τήν έπιφάνειαν 
τής γής, ότέ δέ περιορίζει αύτά έντδς δρίου, ό οΰ παρελεΰσονιαι 
οΰδε επιστρέψουσι καλύψαι τήν γην τάς πηγάς τών ύδάτων δι- 
ερχομένας άναμέσον τών όρέων καί άρδευούσας τά δένδρα, έπί τών 
όποιων κελαδοΰσι τά πετεινά του ούρανοΰ, τον χόρτον διά τά κτή
νη, τδν σϊτον, τήν έλαίαν καί τήν άμπελον, αΐτινες ιλαρύνουσι τδ 
πρόσωπον τοΰ άνθρώπου καί εύφραίνουσι τήν καρδίαν αύτοΰ. Έκ 
τών πηγών τοΰ άγροΰ ό ποιητής μεταβαίνει είς τάς κέδρους τοΰ 
λιβάνου καί είς τά ύψηλά όρη, ένθα καταφεύγουσιν αί έ'λαφοι καί 
οί λαγωοί. Έντεΰθεν διά τής φαντασίας του εισδύει είς τά άδυτα

(1) George gilfillan the bords of the Bible·

χτς νυκτδς καί άκροάται τούς σκύμνους ώρυομένους και ζητοΰν- 
-j; παρά τοΰ Θεοΰ τήν βρώσιν αύτών. Ένώ δέ παρατηρεί τάς 
σκιάς τής νυκτδς ύποχωρούσας είς τήν παρουσίαν τοΰ πρωινού 
ήλιου, τδν δέ άνθρωπον πορευόμενον ήσύχως είς τδ έργον αυτού, 
πλήρη? ένθουσιασμοΰ αναφωνεί: Ώς έμεγαλύνθη τά έργα σου, 
Κύριε, πάντα εν σοφίιγ. έποιήσας, έπληρώθη ή γη της κτί- 
υεώς σου. Ρίπτων δέ μετά ταΰτα έν βλέμμα έπί τοΰ ’Ωκεανού 
Μί έπί τών πλοίων, άτινα διατρέχουσιν αύτόν, δ ποιητής θαυ
μάζει τδ άναρίθμητον πλήθος τών ερπετών τών ευρισκομένων 
ύπό τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης καί προσδοκώντων τήν τροφήν 
ώτών παρά τοΰ Θεοΰ, δστις θέλει πληρώσει τά πάντα χρηστότη- 
τος, έάν άνοιξη τήν δεξιάν του, ένω θάνατος καί ταραχή θέλει 

I κέλθει, έάν άποστρέψη τδ πρόσωπον του. Τελειόνει δέ τήν λαμ-
πράν ταύτην περιγραφήν, προσδοκών έντελέστερον κόσμον, έξ οΰ 

I ίέλουσιν έκλείψει οί αμαρτωλοί καί οί άνομοι καί ένθα οί δίκαιοι

ίέλουσιν εύλογεϊ διά παντός τδ όνομα τοΰ Κυρίου.
Τοσαΰτα έγράφησαν περί τής ίεράς γραφής, τοοοΰτοι έσχολία- 

I σαν αύτήν, ώστε τδ μόνον μέσον, κύριοι, δπως αίσθανθώμεν τάς 
■ χαλλονάς αύτής, εΐνε νά άντιπαραβάλλωμεν μέρη τινά πρδς τά 

ποιήματα τοΰ ‘Ομήρου. Τά ποιήματα ταΰτα, καθιερωθέντα ύπδ 
1 τών αιώνων, έλαβον εΐδός τι κύρους, δπερ δικαιολογεί τδν πα- 
f ραλληλισμδν τούτον καί άποβάλλει πάσαν ιδέαν βεβηλώσεως.’ Ως 

έκ τούτου θέλομεν έξετάσει ύπδ φιλολογικήν έπι,ψιν τήν ύπερο- 
χήν τής Ίεράς Γραφής έπί τών δμηρικών ποιημάτων, τάς άνα- 
λογίας καί τάς διαφοράς, αΐτινες ύπάρχουσι μεταξύ αύτών. Άκο- 

■ λούθως δέ θέλομεν άντιπαραβάλει τδν ισχνόν χαρακτήρα, τήν 
! αρχαιότητα τών ηθών, τήν άφήγησιν, τήν έξιστόρησιν, τάς πα- 
Β ραβολάς κ»ί τδν ύψηλ'ον χαρακτήρα.

Καί έν πρώτοις εΐνε λίαν παράδοξον νά βλέπη τις άντιμαχο- 
μένας τάς δύο άρχαιοτέρας γλώσσας, τάς γλώσσας έκείνας, έν αΐς 

r δ Μωϋσής καί δ Λυκούργος έγραψαν τούς νόμους αύτών, δ δέ 
Πίνδαρος καί δ Δαυίδ τούς ύμνους των. Ή εβραϊκή γλώσσα σύν- 

I τομος, δραστήρια, σχεδόν άνευ κλίσεως ρημάτων, έκφράζουσα διά 

. μόνης τής προσθήκης ένδς γράμματος διαφόρους άποχρώσεις τής 
αύτής έννοιας, παριστά τήν διαΰ.εκτον έν’ος λαοΰ, δστις δι’ άξιο- 
οημειώτου συνδυασμού ένόνει μέ τήν άρχέγονον άπλότητα τήν βα- 

I θείαν γνώσιν τών άνθρωπίνων πραγμάτων.
Ή έλληνική παριστάνει μέ τάς πολύπλοκους αύτής συζυγίας, 

I μέ τάς κλίσεις καί μέ τήν σχοινοτενή αύτής εύγλώττιαν έθνος 

ναι μέν κοινωνικόν, χαρίεν, εύφυές, πλήν μιμητικό·?, άφειδές λό- 
• γων καί κενόδοξον. Ούτως ΐνα σχηματίσωμεν ρήμά τι έν τη έβρα- 

ϊκή γλώσση, άρκεΐ νά γνωρίζωμεν τά τρία θεματικά γράμματα 
I τά σχηματίζοντα εις τδν ενικόν άριθμδν τδ τρίτον πρόσωπον τοΰ 
I παρωχημένου, ένώ ό σχηματισμός τών έλ. ρημάτων εΐνε μάλλον 

■ περιπεπλεγμένος, δηλαδή χρεωστεϊνά γνωρίζη τις τ'ο χαραχτηρι- 
I στικόν, τδν άναδιττί.ασιασμόν, τη·ι κατά).ηξιν, την χρ~νιχην και 

t συλλαβικήν αΰξησιν καί την παρΛήγουσαν προσώπων τινων.

Αί δύο αυται γλώσσα: ή εβραϊκή κα: ή έλληνική, ή μέν το- 
ι σοΰτον άπλή καί βραχεία, ήδέ τοσοΰτον σύνθετος καί σχοινοτενής, 
• φαίνονται οίονεί φέρουσαι τήν έκτύπωσιν τοΰ πνεύματος καί τών 
I ηθών τών λαών, οιτινες έσχημάτισαν αύτάς· ή μέν πρώτη απει

κόνιζε: τήν σύντομον γΐ.ώσσαν τοΰ πατριάρχου, δστις μόνος του 
πορεύεται πρδς έπίσκεψιν τοΰ γείτονος αύτοΰ έν τω ύπδ τδν φοί
νικα φρέατι, ή δέ δευτέρα άναμιμνήσκει ήμΐν τήν έκτενή εύγλωτ- 
τίαν τοΰ Πελασγού παρουσιαζομένου είς τήν θύραν τοΰ φ’λοξενοΰν- 
τος αύτόν.

Καί έν μέν τη Ιερά Γραφή δ ισχνός χαρακτήρ εΐνε βραχύς 
καί σοβαρός, παρά δέ τω Όμήρω εκτενής καί φαιδρός. Ή πρώτη 
εΐνε άποφθεγματική καί έπανέρχεται είς τάς αύτάς έκφράσεις, 
δπως έκδηλώση νέα πράγματα· ή δευτέρα έκτείνεται είς λόγους, 
έπαναλαμβάνουσα συχνάκις έν τη ιδία φράσει έκεϊνο δπερ ήδη 
έρρέθη. Ή μέν άφέλειατής Ίεράς Γραφής ομοιάζει άρχαϊον πρεσ
βύτην, δστις πλήρης τών ά'/θρωπίνω·? καί θείων έπιστημών έκφω- 
νεϊ άπδ τά άδυτα τοΰ ναού τούς χρησμούς τής σοφίας· ή δέ άφέ- 
λειατοΰ ποιητοΰ τής ’Ιωνίας δμοιάζει γέροντα δδοιπόρον διηγού
μενου παρά τή εστία τοΰ φιλοξενοΰντος αύτδν πάντα δσα είδε καί 
έπαθε έν τω θυελλώδει αύτοΰ βίω.

0: υίοί τών ποιμένων τής ’Ανατολής βόσκουσι τά ποίμνια, ώς 
έπίσης οί υίοί τών βασιλέων τοΰ ’Ιλίου· δταν δμως δ Πάρις έπι- 
στρέφη εί; τήν Τρωάδα, διαμένει εις τά άνάκτορα τοΰ πατρός του 
έν τω μέσω τών ήδονών καί τών δούλων. Αϊτή τράπεζα, μία 
σκηνή, άγροδίαιτοι ύπηρέται, ιδού πάν δ,τι περιμένουσι τά τέκνα 
τοΰ ’Ιακώβ έν τή οικία τοΰ πατρός των.

Παρά τω Όμήρω δταν ξένος τις παρουσιάζεται εις τήν θύραν 
ήγεμόνος τινός, αί γυναίκες καί ένίοτε ή κόρη τοΰ βασιλέως δια- 
κονοΰσιν αύτόν. Άφοΰ δέ τω προσφέρωσιν έντδς άργυράς ή, χρυ
σής λεκάνης τδ καθαρτήριον ύδωρ καί τδν περιβάλωσι διά πορ
φυρού χιτώνος, δδηγοΰσιν αύτδν είς τδ έστιατόριον, δπου δοΰλοι 
κιρνώσι τδν οίνον καί τδ ύδωρ, προσφέροντες αύτώ τά δώρα τής 
Δήμητρος. Είς τδν αυτόν καιρόν δ οικοδεσπότης τω παραθέτει τήν 
μεγαλειτέραν μερίδα τοΰ θύματος, δταν δέ ή εύωχία τεΐ.ειώση, δ 
δέ ξένος διη·ρηθή τά συμβάντα τής ζωής του, ή οικογένεια έκ- 
λαμβάνουσα αύτδν ώς θεδν μετημφιεσμένον ή δυστυχή τινα εύνο- 
ούμ-νον ύπδ τοΰ Διός. τω προσφέρει πριν τής άπεΜύσεώς του τά 
πλουσιώτερα δώρα.

Ύπδ τήν σχ-η-ζήν τοΰ ’Αβραάμ ή δεξίωσις έγίνετο κατ’άλλον 
τρόπον. Ό πατριάρχης έξερχόμενος εις προϋ.τάντησιν τοΰ ξένου, 
τ'ον χαιρετά και άκολούθως προσφέρει τήν δέουσαν λατρείαν είς 
τδν Θεόν. Τά τέκνα τοΰ οικοδεσπότου δδηγοΰσι τάς καμήλους, αι 
δέ κόραι ποτί^ουσιν αύτάς. Άφοΰ δέ νίψουν τούς πόδας τοΰ δδοι- 
πόρου καί τώ προσφέρωσι τδ δεΐπνόν τής φιλοξενίας, ουτος δύ
ναται κατά τ'ο δοκοΰν νά μείνη ή νά έξακολουθήση τδν δρόμον 
του. Ούδείς ένοχλεϊ αύτδν δΓ έρωτήσεων, ούδεις τδν άναγκάζει νά 
διηγηθή τά συμβάντα τοΰ βίου του, είς δέ τήν ά'/αχώρησίυ του δ 
οικοδεσπότης επισυνάπτει σχέσεις ιαετ' αύτοΰ έγείρω·/ τδν λίθον 
τής μαρτυρίας. Ό λίθος ούτος ώφειλε νά μαρπυρήση είς τάς έπερ- 
χομένας γενεάς, ότι δύο άνθρωποι τών άρχαίων ήμερών συναπην- 
τήθησαν είς τδ στάδιον τής ζωής καί ότι, άφοΰ συνήψαν άδελφικάς 
σχέσεις, άπεχωρί-θησαν διά παντός.

‘Η τοΰ 'Ομήρου άφήγησις κατακερματίζ εται ύπδ παρεκβ άσεων, 
ύπ'ο αγορεύσεων, ύπ'ο περιγραφών σκευών, ένδυμάτων, όπλων καί 
σκήπτρων. Τά κύρια ονόματα εΐνε βεβαρυμένα έξ έπιθέτων. οί. δς 
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ήρωες πότε μέν χαρακτηρίζονται ώς ημίθεοι πότε δέ ώς θεοί. 
Ή άφήγησις έν τή Βίβλω εΐνε ταχεία, άνευ παρεκβάσεων, άνευ 

αγορεύσεων, πολλαχοΰ πλήρης αποφθεγμάτων, τά δέ πρόσωπα 
άπροκαλύπτως ονομάζονται. Τά ουσιαστικά άκαταπαύστως επα
νέρχονται καί σπανίως άντικαθιστώνται ύπό τής αντωνυμίας, 
άπλότης ήτις εμφαίνει κοινωνίαν πλησιεστέραν τής φυσικής κα- 
ταστάσεως ή δσον ή παρά τοΰ ‘Ομήρου απεικονισμένη κοινωνία.

Τά ώραιότερα χωρία καί αί μάλλον άξιοθαύμαστοι έννοιαι τοΰ 
‘Ομήρου άπαντώνται σχεδόν αυτολεξεί και άναμφισβητήτως ανώ
τερα! εις τήν ‘Ιεράν Γραφήν.

Ούτω λ. χ. εις τό συμπόσιον, τό όποιον ό ’Αλκίνοος προσφέ
ρει πρός τιμήν τοΰ Όδυσσέως, ό Δημόδοκος ψάλλων τόν τρωικόν 
πόλεμον καί τάς περιπετείας τών ‘Ελλήνων λέγει:

«Αύτάρ Όδυσσεύς 
πορφύρεον μέγα φάρος έλών χερσί στιβαρήσιν 
κάκ κεφαλής ειρυσσε, κάλυψε δέ καλά πρόσωπα· 
αΐδετο γάρ Φαίηκας ύπ’ δφρύσι δάκρυα λείβων. 
ήτοι δτε λήξειεν άείδων θεϊος άοιδός, 
δάκρυ’ δμορξάμενος κεφαλής άπο φάρος έλεσκεν 
καί δέπας άμφικύπελλον έλών σπείσασκε θεοΐσιν. 
αύτάρ δτ’ άψ άρχοντο καί ότρύνειαν άείδειν, 
Φαιήκων οί άριστοι, έπεί τέρποντ’ έπέεσσιν, 
άψ Όδυσσεύς κατά κράτα καλυψάμενος γοάασκεν 
’Ένθ’άλλους μέν πάντας έλάνθανε δάκρυα λείβων, 
’Αλκίνοος δέ μεν οΐος έπεφράσατ’ ήδ’ ένόησεν, 

ήμενος άγχ’ αύτοΰ, βαρύ δέ στενάχοντος άκουσεν 
αΐψα δέ Φαιήκεσσι φιληρέτμοισι μετηύδα.»

(Όδυσ. Βιβλ. θ', στ. 83).
’Ιδού δέ πώς ή ‘Ιερά Γραφή άφηγεϊται τήν έπιστροφήν τών 

αδελφών τοϋ ’Ιωσήφ έν Αίγύπτω καί τήν ταραχήν, ήν ήσθάνθη 
ούτος βλέπων τόν δμομήτριον αύτοΰ άδελφόν Βενιαμίν.

«Είσήλθε δέ Ιωσήφ είς τήν οικίαν καί προσήνεγκον αύτω τά 
δώρα, ά εΐχον έν ταϊς χερσίν αύτών, εϊς τόν οίκον, καί προσεκύ- 
νησαν αύτω έπί πρόσωπον έπί τήν γήν. Ήρώτησε δέ αύτούς, πώς 
έχετε; Καί εΐπεν αύτοϊς- ει υγιαίνει δ πατήρ ύμών ό πρεσβύτε- 
ρος, δν είπατε; έτι ζή; Οί δέ είπαν υγιαίνει ό παϊς σου δ πα
τήρ ήμών, έτι ζή. Καί είπεν εύλογητός δ άνθρωπος έκεϊνος τω 
θεώ. Και κύψαντες προσεκύνησαν. Άναβλέψας δέ τοϊς δφθαλμοϊς 
αύτοΰ ’Ιωσήφ, είδε Βενιαμίν τόν άδελφόν αύτοΰ τόν δμομήτριον 
και εΐπεν αύτοϊς· ούτός έστιν δ άδελφός ύμών δ νεώτερος, δν εί
πατε πρός με άγαγεΐν; Καί ειπεν δ θεός έλεήσαι σε, τέκνον. 
Έταράχθη δέ ’Ιωσήφ· συνεστρέφετο γαρ τά έντερα αύτοΰ έπί τώ 
άδελφω αύτοΰ καί έζήτει κλαΰσαι. Είσελθών δέ εις τό ταμεΐον, 
έ'κλαυσεν έκεϊ. Καί νιψάμενος τό πρόσωπον αύτοΰ, έξελθών ένε- 
κρατεύσατο, καί είπε· παράθετε άρτους.>>

(Γενεσ. Κεφ. μγ'. έδ. 26).
’Ιδού παραπλήσια! καλλοναί, άλλά πόσον τό παθητικόν μέ

ρος διαφέρει! ό ’Ιωσήφ κλαίων ένώπιον τών άχαρίστων αύτοΰ 
άδελφών, δ τρόπος δι’ ού ζητεϊ πληροφορίας περί τοΰ πατρός του, 
ή άξιολάτρευτος έκείνη αφέλεια, ή μετά πικρίας καί γλυκύτητος 
μεμιγμένη έκείνη χαρά, είνε απαράμιλλοι καλλοναί, δ δέ άνα- 

γινώσκων τό χωρίον τοΰτο τής Ίερας Γραφής δέν δύναταΓεΐμή ·ΰ 
κλαύση μετά τοΰ ’Ιωσήφ.

Αί τοΰ ‘Ομήρου έξιστορήσεις είτε είς τόν τρυφερόν ή τρομε
ρόν χαρακτήρα άνήκουσαι, είτε είς τόν ύψηλ’ον ή ισχυρόν, εΐνε 
πάντοτε διεξοδικαί, ένώ παρά τή 'Ιερά Γραφή δέν βλέπει τις 
καθ’ δλα αύτής τά μέρη είμή έν μόνον ήθος, πλήν τό ήθος τοΰτο 
εΐνε έκπληκτικόν καί θέτει τό άντικείμενον ύπό τούς οφθαλμούς 
μας.

Αί δμηρικαί παραβολαί παρατείνονται ύπό έκτακτων συμβάν
των, καί εινε ούτως είπεϊν μικραί εικόνες άνηρτημέναι είς τόν 
περίβολον οικοδομήματος τίνος, δπως δώσωσι άναψυχήν είς τόν 
θεατήν καί μετριάσωσιν ούτω τό μεγαλεϊον τών διαστάσεων τής 
δροφής.

Αί βιβλικαί παραβολαί έκφράζονται γενικώς διά τινων λέξεων. 
Είνε ωρυόμενος τις λέων, χείμαρρος, θύελλα, πυρκαϊά ήτις κα
ταστρέφει καί έρημόνει τά πάντα. Μολαταύτα άπαντώμεν καί έν 
τή 'Ιερά Γραφή λεπτομερείς τινάς παραβολάς, άλλά τότε προ
σωποποιεί τό άντικείμενον λαμβάνουσα ύφος άσιατικόν.

Τέλος δ ύψηλός χαρακτήρ τοΰ λόγου παρά τω Όμήρω προ
κύπτει έκ τοΰ συνόλου τών μερών καί άπολήγει εις τι σημεϊον 
αύτοΰ, ένώ παρά τή Ιερά Γραφή εΐνε ώς έπί τό πλεϊστον απροσ
δόκητος, καί έπισκήπτων ώς αστραπή μάς καθιστά έμβροντήτους, 
καθώς είς τήν έκρηξιν τοΰ κεραυνού. Προσέτι δέ δ ύψηλός χαρα
κτήρ σύγκειται παρά τώ Όμήρω έκ τού μεγαλείου τών λέξεων ,αι- 
τινες διάκεινται άρμονικώς πρός τό ύψος τής έννοιας- άπεναντίας 
έν τή Βίβλω πολλάκις δ ύψηλός χαρακτήρ προέρχεται έκ τής 
άντιθέσεως, ήτις ύπάρχει μεταξύ τοΰ ύψους τής έννοιας καί τής 
ταπεινής λέξεως ήτις έκφράζει αύτήν. ’Εντεύθεν προκύπτει συγ- 
κίνησίς τις καί απίστευτος σύνθλιψις τής καρδίας, καθότι δπόταν 
τό ύπό τής έννοιας άναπτερούμενον πνεύμα ύψούται είς τάς ύψη- 
λοτέρας σφαίρας, άντί ή έκφρασις νά τό ένισχύση, αίφνης τό έκ- 
σφενδονίζει έκ τοΰ ούρανοΰ είς τήν γήν, κατακρημνίζουσα αύτό έκ 
τών κόλπων τού θεοΰ είς τόν βόρβορον τής σφαίρας ταύτης. ‘Ο 
ύψηλός ουτος χαρακτήρ δ σφοδρότερος πάντων άρμόζει ένδιαφε- 
ρόντως είς τό άπειρον καί τρομερόν Όν τό έπιλαμβανδμενον συν
άμα τών τε μικρών και μεγάλων πραγμάτων.
Ό μάντις θεοκλύμενος εϊς τό συμπόσιον τής Πηνελόπης προαι
σθανόμενος, δτι κακόν τι έπίκειται έπί τής κεφαλής τών μνη
στήρων λέγει αύτοϊς « Α! δειλοί, τί τρομερόν δυστύχημα σάς 
έπαπειλεϊ! μέ μαύρον σκότος εΐνε περικεκαλυμμέναι αί κεφαλαί 
και τά πρόσωπά σας καί υποκάτω τά γόνατά σας· στεναγμός 3 
έκ τοΰ στήθους σας έξέλαμψε καί αί παρειαί σας εΐνε δακρύβρε
χτοι· μέ αιμα είνε ραντισμένοι οί τοίχοι καί αί λαμπραι όροφαί, 
τόπρόθυρον δέ καί ή αύλή είνε πλήρη σκιών, αΐτινες μετά σπου
δής καταβαίνουσιν εις τόν ζοφερόν Τάρταρον. Ό ήλιος έχάθη άπό 
τόν ούρανόν καί σκότος άπαίσιον διεδέχθη αύτόν» (*).  Όσον φο
βερός καί δν ήνε δ ύψηλός ούτος χαρακτήρ, έντούτοις φαίνεται 
ήμϊν ύποδεέστερος τής δράσεως, ήν άπαντώμεν εις τόν ’Ιώβ. «Έν

(») Οδυσ. βιβ. XX. ς. 351—357.

μέσω τών στοχασμών διά τά δράματα τής νυκτός, δτε βα- 

θόςνπνος πίπτει έπάνω είς τούς άνθρώπους.
«Φρίκη μέ συνέλαβε καί τρόμος, καί έκλόνισεν δλα τά οστά μου.
«Διότι πνεύμα έπέρασεν άπ’ έμπροσθεν μου, αί δέ τρίχες τοΰ 

Κματός μου άνεσηκώθησαν. Έστάθην, άλλ’ έγώ δέν ήδυνήθην 
νά διακρίνω τήν μορφήν του. Σχήμα έφάνη έμπροσθεν τών δφθαλ-

μων μου καί ήκουσα λεπτόν φύ- 
οημα καί φωνήν λέγουσαν. Ό 
θνητός άνθρωπος θέλει είναι άρα 
δικαιότερος παρά τόν θεόν ; θέ
λει είναι καθαρώτερος παρά τόν 
ποιητήν αύτοΰ; (*).

1 Ένταΰθα βλέπομεν δλιγώτερον 
I1 σκότος, δλιγωτέρας σκιάς ή είς 

τόν’Ομηρον πλήν ή άγνωστος έ
κείνη μορφή καί το λεπτόν έκείνο 
φύσημα προξενοΰσιν ήμϊν περισ- 

I σοτέραν φρίκην! καί περισσότερον 
I τρόμον. (Άκολουθεϊ).

Γ -------------------------------------

Περίεργος εϊδησις.

Ή εϊς Ρίον Ίανέϊρον'τής Βρα- 
I οιλίας έκδιδομένη έφημερίς «Κα
ί (ολικόν βήμα» έδημοσίευσεν εϊ- 

δησίν τινα έκ τής πόλεως Ρά- 
σκα-Κουρού λίαν περίεργον. Είς 
τήν πόλιν ταύτην ζή γραϊά τις 

' έχουσα ήλικίαν 121 έτών καί 
Ιί διατηρούμενη είς καλήν σωματι

κήν καί διανοητικήν κατάστασιν, 
I' ύπανδρευθεϊσα δίς. Έκ τοΰ πρώ

του γάμου άπέκτησε ΙΟ τέκνα άρ- 
ρενα καί θήλεα, έκ δέ τοΰ δευ- 

[ τέρου μόνον μίαν θυγατέρα. Έκ 
| τών 11 τούτων τέκνων ζώσι σή

μερον 117 έ'γγονοι αύτής, οιτινες 
έχουσιν ήδη 400 τέκνα, δισεγγό- 
νους δηλ. τής γραίας. Οί δισέγ
γονοι ούτοι έχουσι 300 τέκνα, 
καί τά τελευταία (έκτη γενεά) έ- 

I χουσιν 80 άπογόνους. ‘Η οίκο- 
■ γένεια λοιπόν τής άξιοσεδάστου 
R ταύτης γυναικός σύγκειται έξ908 
■ προσώπων έπειδή δέ μεταξύ αύ- 
Γ τών 135 γυναίκες εύρίσκονται είς 
I κατάστασιν έγκυμοσύνης, οί άπό- 
I γονοι τής γραίας τάχιστα θά φθά- 
I σωσι τόν άριθμόν 1043. Κατά 
| τήν ήμέραν τών γενεθλίων τής 
\ μάμμης των συναθροίζονται άπαν-

Το Παραδείσιοι πτηνόν.

τες οί άπόγονοί της καί συνεορτάζουσι.

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΝ ΠΤΗΝΟΝ.

, Τό παραδείσιον πτηνόν έχει πτέρωμα κεκοσμημένον διά λαμ
πρών χρωμάτων. Αί πτέρυγές του εΐνε μικραί, άλλά τ’ο σώμά 

I (*)  Ίώδ κεφ. 4 έδ. 13, 14, 15, 16, 17.

του καλύπτεται άπό μακρά πτερά σχηματίζονταλοφιάς (panaches). 
Τά πτηνά ταΰτα κατοικοΰσι τήν Νέαν Γουινέαν, τάς Μολού-

κας ή κιναμωμοφόρους νήσους καί τάς νήσους τής Σδνδας καί 
ταξειδεύουσιν άγεληδόν. ‘Οσάκις δ’ έγείρεται σφοδρός άνεμος, 
τά πτερά των συμπλέκονται και τότε εύκόλως συλλαμβάνονται. 
Έν τή πτήσει παρακολουθούσι πιστώς τόν βαθιλεα αύτών. Έάν 

δέ κυνηγός τις κατορθώση νά φο- 
νεύση τούτον, φονεύει εύκόλως 
και τήν άγέλην δλόκληρον, ή ο
ποία μετά τόν θάνατον τοΰ βα- 
σιλέως της μένει άκίνητος.

Έπειδή οί ’Ινδοί έκ τών πτη
νών τούτων ξηραθέντων, άφοΰ 
κόψωσι τούς πόδας αύτών, κα- 
τασκευάζουσι ριπίδας καί λόφους, 
δι’ ών κοσμοΰσι τάς περικεφαλαί
ας των, έντός τών ζωολογικών 
μουσείων εύρίσκονται πολλά τοι- 
αΰτα πτηνά άνευ ποδών.

ΕΠΙΣΤΟΑΗ ΤΕΘΝΗΚΟΤΟΣ. 
(Συνέχ. άπό σελ. 332).

Είς τό πρόγευμα ή δεσποσύνη 
Ρογήρου δέν ήδυνήθη νά κρύψη 
τήν ταραχήν της άπό τό οξυδερ
κές δμμα τής μητρός της, ήτις 
τήν ήρώτησε μετά πολλής φιλο
στοργίας· άλλ’ ή νεάνις, μη, θέ- 
λουσα νά φανερώση ούδέν είσέτι 
εϊς τήν μητέρα της, ύπεξέφυγε 
τάς έρωτήσεις της διά μικρού ψεύ
δους, είποΰσα δτι ήτο δλίγον α
διάθετος.

'Η κυρία Ρογήρου τήν υποχρέ
ωσε νά άναπαυθή καί νά μείνη 
έν τώ δωματίω της, δπερ έπε- 
θύμει καί ή Μελανία- διότι είχεν 
άνάγκην νά μείνη μονή, δπωςπα- 
ραδοθή είς τάς μυρίας σκέψεις 
τάς πολιορκούσας αύτήν. Ή άφε- 
λής αύτη κόρη, ής δ βίος μέχρι 
τής ήμέρας έκείνης δέν ήτο ή τέρ- 
ψις και συνεχής γέλως, άπώ- 
λεσεν, ώς έκ μαγείας, τήν γαλή
νην τής καρδίας της. Τό άγνω
στον άπεκαλύπτετο αύτή, καί νέος 
κόσμος ήρχισε νά τή παρουσιάζε
ται. Ήθελε νά ύπερασπίση έαυτήν 
κατά τής ένδομύχου ταύτης ταρα
χής, άλλ’ άδύνατον! Ώστε έν ω

παρεδέχετο τήν ταραχήν ταύτην ώς κακόν τι, έντούτοις έτέρπετο 
έν αύτή.

Περί τήν τετάρτην ώραν μετά μεσημβρίαν ό Ανατόλιος Δου- 
βοχέτης ήλθε πρός έπίσκεψιν τής θείας του.

Ή κυρία Ρογήρου πρό μικρού είχεν έξέλθει μόνη πρός έπί- 
σκεψιν μιάς φίλης της. Ή ύπηρέτις ειδοποίησε τήν Μελανίαν 
περί τής έλεύσεως τοΰ έξαδέλφου της.
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Αύτη τόν περιέμενεν άνυπομόνως καίτόν ύπεδέχθη είς τήν αί
θουσαν μετά προθυμίας, τήν οποίαν ά Άνατόλιος κακώς μεθηρ- 
μήνευσε δι’ έαυτόν.

Προσεπάθησε δθεν νά άρχίση αισθηματικήν συνδιάλεξιν, άλλ’ 
ή νεάνις τον διέκοψε μέ ύφος ειρωνικόν.

—Ήξεύρω, φίλτατε έξάδελφε, τώ είπεν. αυτή, δτι έμάθατε νά 
λέγητε άξιόλογα πράγματα- άλλ’ επειδή άδυνατώ νά άκολουθήσω 
τό νήμα τών φιλοφρονήσεών σας, άς κάλλιον έμοΰ γινώσκετε, 
φυλάξατε ταυτας, σάς παρακαλώ, δι’ άλλην περίστασιν.

— Μήπως σάς έλύπησα κατά τι, ωραία μου έξαδέλφη;
— Κατ’ ούδέν. Διατί μέ έρωτάτε τοΰτο;
-—-’Επειδή ή έπίσκεψίς μου φαίνεται δτι δέν σάς είνε λίαν 

ευάρεστος σήμερον.
— Άπατασθε, έξάδελφέ μου, άπενανιίας χαίρω πολύ διότι σάς 

βλέπω.
— Τύχη άγαθή 1 ιδού τουλάχιστον μία καλή λέξις.
— Διεσκεδάσατε καλώς τήν κυριακήν είς Κομπιένην;
— "Α! εντελώς. "Αν μάλιστα ήσθε καί ύμεΐς έκεΐ, ή εύχαρί- 

στησίς μου θά ήτο πλήρης.
— Εισθε άδιόρθωτος, έξάδελφέ μου- έπαναπίπτετε άζαταπαύ- 

στως εις τό κακόν σας έλάττωμα, τήν κολακείαν.
— Εΐνε και δλίγον ίδικόν σας σφάλμα, έξαδέλφη μου.
—■’’Εχετε πολλούς φίλους;
—Πλείστους· δέν ήξεύρω μάλιστα τόν άριθμόν αύτών.
— Τοΰτο έννοεΐται, έπειδή εισθε λίαν γνωστός. Είπατέ μοι, 

έξάδελφέ μου, μεταξύ τών άναριθμήτων φίλων σας -υπάρχει τις 
ίσως Ονομαζόμενος Γουστάβος Βουρέλ;

— Γουστάβος Βουρέλ! Τον γνωρίζω άξιόλογα- τήν κυριακήν 
ήμεθα δμοΰ είς Κομπιένην.

— Ά ! είπεν ή Μελανία προδίδουσα τήν χαράν, ήν ήσθάνετο, 
είνε έκ Παρισίων ;

— Ούχί, είνε Μασσαλιώτης δστις πρό μιζροΰ έκληρονόμησε 
δύο περίπου εκατομμύρια.

Έπιθυμών νά ΐδη τούς Παρισίους καί νά γνωρίση δλίγον τόν 
κόσμο» ήλθεν ένταΰθα. δπου θά διατρίψη έπί ολίγους μόνον μή
νας- εινε παροδικόν πτηνόν. Άλλως είνε χαρίεις νέος, εί καί 
δλίγον μελαγχολικός. Πρός δέ. εινε εύειδής, κομψός τούς τρό
πους, εύφυής, πεπαιδευμένος, πνευματώδης μάλιστα, δπερ δέν 
είνε μέγα προτέρημα, άλλ’ ούτε καί έλάττωμα- τέλος εινε εύγε- 
νής κατά πάντα, §ν μόνον έλάττωμα έχει, δτι είνε δλίγον άγριος.

— Ά! είνε δλίγον............ άγριος.
—Επαρχιώτης, ήδη έννοεϊτε.
— Και εισθε λοιπόν φίλος του;
— Μάλιστα- καί πολύ στενός φίλος του. Άλλά, έξαδέλφη 

μου, γνο-ρίζετε λοιπόν τόν κύριον Βουρέλ ;
-— Ούχί, έχω μόνον ακούσει νά δμιλώσι περί αύτοΰ μετά 

πολλών έπαίνων, καί είμαι περίεργος νά μάθω, έάν ήνε άξιος 

αύτών.
— Ούδέν τούτου εύκολώτερον, άπεκρίθη άπερισκέπτως δ κ. 

Άνατόλιος. Θά τόν παρουσιάσω είς τήν κυρίαν μητέρα σας ώς 
ένα χορευτήν έπί πλέον, δπως έμψυχόν») τάς μικράς εσπερίδας μας.

— Εύχαρίστως. Καί τώ οντι διατί πρός τοΰτο δέν μάς φέ
ρετε ένίοτε τινάς τών φίλων σας ;

— Θέλω τό πράξει, άν τοΰτο σάς εύχαριστεΐ.—’Ιδού ή μή- 
τηρ μου έρχεται- δύνασθε νά τη ζητήσητε τήν άδειαν, δπως όδη- 
γήσητέ τινας τών φίλων σας.

— Μαντεύω τήν ιδέαν σας, έξαδέλφη μου ... . νομίζετε δτι 
μετεχειρίσθην ύπερβολάς ώς πρός τόν άριθμόν τών φίλων μου 
και θέλετε νά μέ συλλάβητε ψευδόμενον.

— Πιθανόν, έξάδελφέ μου.
— Έ καλώς! δσον καί άν ήσθε δύσπιστος, θά ίδήτε δτι άλη- 

θεύω.— Τήν στιγμήν ταύτην ή κυρία Ρογήρου είσήλθεν είς τήν 
αίθουσαν. "Εν βλέμμα τής Μελανίας ύπενθύμισεν είς τόν Άνα- ■ 
.ολιον, τι έπεθυμει παρ αύτοΰ. Μετά συνοιαλεςιν λεπτών τινων 
ό νέος μετά πολλοΰ κόπου έζήτησε παρά τής θείας του τήν ά
δειαν νά δδηγήση είς Auteuil τινάς τών στενών φίλων του καί 
δνομαστι τόν κ. Γουστάβον Βουρέλ.

Ή κυρία Ρογήρου άνεσκίρτησεν άκούσασα τό δνομα τοΰτο 
ώχρίασεν δλίγον, έταράχθη καί τέλος άπεκρίθη μετά συγκινήσεως.

— Καλώς νά έλθη ό νέος ουτος.
Τήν δεκάτην ώραν τής πρωίας, έν ω ό Γουστάβος Βουρέλ ή- 

τοιμάζετο νά έξέλθη, δύο έλαφροί κτύποι ήζούσθησαν έπί τής 
θύρας. Ήνέωξε καί έξεπλάγη τά μέγιστα άναγνωρίσας τόν Ά- 
νατόλιον Δουβουχέτην.

—Μέλλετε νά έξέλθητε; έχετε κατεπείγουσαν ύπόθεσιν ίσως · 
ήρώτησεν ό τελευταίος.

—Έξ^ΡΧόμην τώ δντι διασκεδάσεως χάριν, άλλ’ ούδέν μέ κα- 
λεϊ έκτος. Καθίσατε, κύριε, καί είπατέ μοι, σάς παρακαλώ, είς 
τί χρεωστώ τήν τιμήν τής έπισκέψεώς σας.

— Θεέ μου, είνε ολόκληρος ιστορία. ’Εν πρώτοι ς, έξηκολού- 
Οησεν δ Άνατόλιος, έπεθύμουν νά μάθω, άν διεθέσατε τάς μετά 
μεσημβρίαν ώρας σας;

- Ούχι άκόμη. Ηρχισα νά βαρύνωμαι τάς προσκλήσεις, δέν 
έξουσιάζω πλέον έμαυτόν. "Οθεν άπεφάσισα κατά τό υπόλοιπον 
τής έν Παρισίοις διαμονής μου νά φυλάττω δι’ έμαυτόν τούλά- 
χιστον τρεις ημέρας τής έβδομάδος, τάς οποίας νά διαθέτω κατ’ 
αρέσκειαν.

— Έπράξατε λίαν φρονίμως- άλλ’ δσον διά σήμερον ή άπό- 
φασίς σας άντίζειτα*.  είς τήν έλευσίν μου, έπειδή ήρχόμην άκριβώς 
νά σάς παρακαλέσω νά δεχθήτε νέαν πρόσκλησιν. ‘Ο Γουστάβος 
Βουρέλ έκαμε κίνησιν, ήτις δέν διέφυγε τόν Άνατόλιον.

— Έκπλήττεσθε άναμφιβόλως, έπανέλαβεν δ Άνατόλιος, δςις 
έλυπήθη σφόδρα, διότι έφάνη λίαν μεγάλαυχος πρός τήν έξαδέλ- 
φην του καί πρός αύτήν τήν θείαν του. ‘Ομολογώ, προσέθηκε·?, 
ότι ή έκπληξίς σας είνε φυσική.

— Καί πόθεν ή πρός έμέ αύτη πρόσκλησις; ήρώτησεν δ Γου
στάβος.

— Άπό μέρους δύο θελκτικωτάτων κυριών, τής θείας μου καί 
τής έξαδέλφης μου, τής κυρίας καί δεσποσύνης Ρογήρου. Άκού- 
σας τό δνομα τής κ. Ρογήρου δ Γουστάβος έταράχθη.

— Ή-πρόσκλησις αύτη είνε άναμφιβόλως άποτέλεσμα τής 
επιστολής, είπε καθ’ εαυτόν- άλλά πώς αί κυρίαι αυτά*.  ήδυνή- 

θησαν νά τήν άποδώσωσιν εις έμέ, ουτινος ήγνόουν και αύτήν 
τήν ύπαρξιν;

— Δέν άποκρίνεσθε, φίλτατε κύριε Βουρέλ- θά έχω άρά γε 

τήν άτυχίαν του νά λάβω άρνητικήν άπάντησιν;
— Σύγγνωτέ μοι, άγαπητέ κύριε Δουβουχέτα! άλλά δέν βλέ

πω ύπ’ο τίνα τίτλον δύναμαι νά σάς συνοδεύσω εις τήν οίκογέ- 
νειάν σας.

— Σάς ζητώ συγγνώμην, άν έτόλμησα νά σάς άποκαλέσω 
φίλον μου.

—Σάς συγχωρώ έξ όλης καρδίας- έπεθύμουν μόνοννά έννΟήσώ.
— Δέν έννοεΐτε; ειπεν δ κύριος Δουβουχέτης πρός τόν Γου

στάβον Βουρέλ .... Καί έν τούτοις ούδέν άπλούστερον τούτου. 
Αί κυρίαι αυται, αιτινες ζώσι μεμονωμένα*.,  μοί έξεφράσθησαν 
βτι έπιθυμοΰσι νά έμψυχώσωσιν δλίγον τήν μόνωσίν των, καί μέ 
παρεκάλεσαν νά ταΐς παρουσιάσω έπί τούτω μερικούς φίλους 
μου. Έτόλμησα να κατατάξω καί υμάς μεταξύ έκείνων, πρός 
οΰς έχω τό δικαίωμα νά άπονέμω τόν τίτλον τοΰ φίλου. Καθαρά 
ματαιότης έκ μέρους μου, προσέθηκε χαριέντως δ Άνατόλιος- 
έντούτοις μόλις έπρόφερα τό δνομα υμών, καί άσμενέστατα πα- 
ρεδέχθησαν τήν πρότασίν μου. ‘Ως φαίνεται, αί κυρίαι αυται ήκου- 
σαννά δμιλώσι περί υμών μετά πλείστων έπαίνων.

— Ά! είπεν δ Γουστάβος, δστις ήκουε μετά μεγάλης προ

σοχής-
— Έγώ αύτός, έξηκολούθησεν δ Άνατόλιος, είπον περί υμών 

πάν δτι καλόν φρονώ.
— Σάς εύχαριστώ διά τήν καλοσύνην σας.
— Εϊπον τήν αλήθειαν. Δέν συνειθίζω άλλως νά σπαταλώ 

τούς έπαίνους μου- έν συντόμω ύπεσχέθην νά σάς οδηγήσω προς 
αύτάς. Θά δυνηθώ άράγε νά τηρήσω τήν ύπόσχεσίν μου;

— Μάλιστα, άγαπητέ κύριε Άνατόλιε. Παραδέχομαι τήν 
πρόσκλησιν σας μόνον καί μόνον διά νά σάς εύχαριστήσω.

— Πότε ; — Καί σήμερον άν άγαπάτε.
Άν άγαπώ! . . . βεβαίως . . . είς τήν μίαν ώραν μετά με

σημβρίαν θά έλθω νά σάς συνοδεύσω, θά ήσθε ένταΰθα ;

— Έχετε υποθέσεις μέχρι τής μιας;
— Ούδέποτε έχω υποθέσεις.
___ Τότε έλθετε νά συμπρογευματίσωμεν είς τό άγγλικ’ον κα- 

φενειον, καί τοιουτοτρόπως δέν θά λάβωμεν άνάγκην νά άναζη- 

τηθώμεν.
— Έχετε δίκαιον εύχαρίστως δέχομαι.
Οί δύο νέοι έξήλθον μετά τάς λέξεις ταΰτας καί διηυθύνθησαν 

πρός τάς δενδροστοιχίας.
Κατά τάς δύο μετά μεσημβρίαν άφίχθησαν είς Auteuil, παρά 

τή κυρία Ρογήρου. ΊΙ Αουΐζα τούς είσήγαγεν είς τήν αίθουσαν 

καί άμέσως έδραμε νά. ειδοποιήση τάς κυρίας της.
‘Η κυρία Ρογήρου καίήΜελανία έπεριδιάβαζον είς τόν μικρόν 

των κήπον.
‘Ο κύριος Άνατόλιος ήλθεν, είπεν ή Λουιζα εις τήν κυρίαν 

Ρογήρου, συνοδευόμενος ύφ’ ενός φίλου του.
Προσέθηκε δέ ήρέμα είς τύ ούς τής Μελανίας-
— Είνε δ νέος, δστις έκόμισε τήν επιστολήν. (Ακολουθεί).

’Ασμάτων δί’ έςετάσεις.

Δεΰτε, παίδες ήμεΐς τών γραμμάτων, 
ή κοινή τών Ελλήνων έλπίς, 

μελωδήσωμεν φθόγγους ασμάτων 
ήλθ’ ή ώρα ημέρας σεπτής.

Δεΰτε, τέκνα μητρός σελασφόρου, 

νεαρα τών μουσών γενεά, 
προχωρώμεν ιδού, λαμπροφόρου 

εορτής ή αύγή μειδιά.

Τής Ελλάδος προβαίνει σκιρτώσα 
δαφνηφόρος ή θεία σκιά, 

θλίβε*,  πέριξ ήμάς κάί, γελώσα, 
τέκνα! κράζει, έλπίς μου! βοα.

Μύρτους, δάφνας αύτή έτόιμάζει 
καί τό μέλλον ήμών εύλογέΐ, 

ούρανόθεν ήμάς αγιάζει 
καί πληροΰτ’ άρωμάτων ή γήι

Χορός αύθις μουσών άόράτώς 
έν τώ μέσω μυρίων φανών 

θειον τώρα κατέρχεται κράτος, 
τόν εύρύν διατρέχ’ ούρανόν.

Τοΰ Ήλιου ταχύς διαβαίνει 
τόν πολύφωτον μέγαν πυρσόν, 

πρός τήν γήν προχωρεί, καταβαίνει 
καί τόν θειον δρά Παρνασόν.

Τής Ελλάδος πατει τά έδάφη 
κ’ ή τοΰ σκότους έκλείπει σιγή, 

τών προγόνων σκιρτώσιν οί τάφοι 
καί ή πέριξ ταράττεται γή.

Καιρός δθεν- τόν νουν τήν λαρδίαν 
πρός ΐήν μΐάν καί μόνήν ’Αρχήν 

άνατείνωμεν πάντες καί μίαν 
συνωδήσωμεν ταύτην εύχήν.

Ώ πηγή άκενώτου σοφίας 
καί τών πάντων σοφέ πλαστουργέ, 

μή τό πνεύμα τής σής άληθείας 
άφ’ ήμών άντανέλης, Θεέ!

‘ϊπό Γ. Αύγουστίδου.
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Συγκινητικόν γεγονός.

Άπεβίωσεν έσχάτως έν Πράγα νεάνις τις, ήτις προ ίκανοΰ χρό
νοι» έκέκτητο ώράίον κανάριον, δπερ έδείκνυε πρδς την κυρίαν του 
ζωηροτάτην συμπάθειαν. Όλίγας ώρας πρδ τοΰ θανάτου τής νέας 
ο\ συγγενείς αΰτής παρετήρησαν δτι τδ πτηνδν εΰρίσκετο έν με
γάλη ταραχή· μετά τδν θάνατον δ’ αΰτής έξήλθε τοΰ κλωβίου, 
δπερ συνήθως έμενεν ανοικτόν, καί έπετάσθη έπί τής κλίνης παρά 
την κεφαλήν τής άποθανούσης· καί τοι δέ διωχθέν πολλάκις έκεΐ- 
θεν, έπανήρχετο καί πάλιν άποποιούμενον πάσαν τροφήν. Έπί 
τέλους την τρίτην ήμέραν, καθ’ήν έ'μελλε νά γείνη ή έκφοράτής 
νέας, ευρον τδ μικρδν πτηνδν ά'πνουν παρ’ αΰτη. "Οθεν διά την 
τοσαύτην του άφοσίωσιν οί συγγενείς τής νέας έπέτρεψαν νά τεθή 
έντδς τοΰ αΰτοΰ κιβωτίου καί νά ένταφιασθή μετά τής προσφιλούς 
αΰτω κυρίας.

ΔΥΣΕΙΣ

! Τοΰ έν σελ. 288 καί 320 προβλήματος οΰδείς έτι άπέστει- 
λεν ήμϊν την λύσιν. Όθεν άναμένοντες αΰτήν, καθιστώμεν προ- 
σεκτικωτέρους τους ήμετέρους άναγνώστας.

Τοΰ 9ου λογογρίφου.
«Ή καθαριότης εΐνε φύλαξ τής ύγείας καί τοΰ σώματος στολή »
Ύπδ τών κυρίων Γ. Κ. Ύπερίδου καί Γ. Αυτζεροπούλου (έκ 

Σμύρνης),!. Δ. Μανώλη, Ν. Άναστασιάδου καί Α. Τσουμβανέλη 
(έκ Κωνσ)πόλεως), Γ. Χριστοπούλου καί Γ. Έλευθεριάδου (έκ 
Σάμου).

Τοϋ 4ου αινίγματος.
«Ψαρά, Άραψ, Ψάρ, άρά.»

r Ύπδ τών κυρίων Γ. Κ. Ύπερίδου (έκ Σμύρνης), Γ. Χριστο- 
πούλου, Γ. Έλευθεριάδου καί Μιχ. I. Πρωτόπαπα (έκ Σάμου), 
Δ. Κούτζη (έκ Μαγνησίας) καί I. Δ. Μανώλη (έκ Κων)πόλεως).

Τοϋ 10ου γρίφου.

« Πάντα έπί γής φθείρονται.»
Ύπδ τών κυρίων Γ. Έλευθεριάδου, Μιχ. I. Πρωτόπαπα καί 

Γ. Χριστοπούλου (έκ Σάμου) I. Δ. Μανώλη, Ν. 'Αναστασιάδου,

Α. Τσουμβανέλη Γ. Δημητρίου (έκ Κων)πόλεως, καί Γ. Κ. Ύ
περίδου (έκ Σμύρνης).

Πρόβλημα.

Κρατών τις εις τάς χείράς του κόκκους σίτου, ειπεν άν βάλω 
32 κόκκους εις την δεξιάν μου χεϊρα, δ άριθμδς δλων τών έν 
αΰτη κόκκων θά ήνε ό ήμισυς τοΰ έν τή άριστερα. Άν τους βάλω 
δμως εις τήν άριστεράν, τότε δ αριθμός τών έν αΰτή κόκκων θά 
εύρεθή τριπλάσιος τοΰ ά'λλου. Πόσους κόκκους έκράτει είς έκά
στην χεϊρα ,-

Γ. Κ. Γ.

Λογογρΐφος 10ος.
Άραι- τί δέκα; ν I θά νύ τι σοΰ κα πωλείται.

Κ. Αυτζερόπουλος.

Κλείς Β'. (α)

50β ντ24θμκφ 424θμτφ 4η624φ υ4φηζ596 
7τ2 1τφντ2 μ4ζη24οβοβ 7τ9φ υ4φηζ5ηφ ψδφν59β 
5οβ αβκ2 14η λ4247τ2 5ηφ 7τ9φ λ2κ7τ9φ μ4θηαβ 
7κ2 9~4θ3η2 7τ9 φ9νπ427τφ 5οβ ψη4η62ηαβ 
Ζ4τ9φ 14η πτζη759ν474 λ4 π2η3β 5ηφ 7τ 4ην4 
52 ντ2τ2 52 4πτ 7κφ οκφ 42 4πτφ7θ5εβ υζ5νν4 
14η φ9νπ4φ4 7τ9 φ9νπα27τφ κ 743ηφ λ4 51ζ5ηεκ 
φ7ηονκ2 4πτ 74φ μ5ηθ4φ ντ9 7τ φ1κπ7θτ2 542 ζδηεκ.

I. Δ. Μ ανώλη ς.

Αίνιγμά 11ον.

Πέριξ έμοΰ θλίψις πολλή, μακράν μου ή φαιδρότης, 
καί πάς έμέ παρατηρών φωνάζει.... ματαιότης ! 
Μ’ άπέκοψας την κεφαλήν; άλλοίωσις όποια ! 
αντί πίκρας καί θλιβερά; καθίσταμαι γλυκεία. 
Καί άν ώς δώρον φυσικόν μ’ απέκτησε νεάνις, 
βλέπων αΰτήν, καί λογικόν καί τάς αισθήσεις χάνεις.

Σ. Σ.

(α) Τω λύσοντι την κλείδα δωρεΐται έκάστω το δσον οΰπω 
έκδιδόμενον δράμα «Μενέλαος καί Δωροθέα» παρά τοΰ ίδιου.

Γρίφος 11ος.


