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Τό 'Ελληνικόν έθνος οϋϋίποτι βσται μίγα, 
έάν μη χαιά Χριστόν άναγεννηθγ.

ΤΟΜΟΣ Δ.— ΤΕΥΧΟΣ Μ.
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Α{ σύνδρομα: προπληρώνονται έτήσιαι.

Τιμή έτησία τοΰ ΜΕΝΤΟΡΟΣ άνευ τοΰ Πυθαγόρα μετζίτια άργ. 2, μετά δέ του Πυθαγόρα 2 1)2. 
(έν τρ ίξωτεριχφ μετά μεν τον Πνθμγόρα μετζίτια άργ. 3, άνευ δ' αντοϋ λιρ. όθ. 1/2).

Κατευθυντέον.
Έν Σμύρνη,—πρός την Διεύθυνσιν τοΰ Μέντορος, δδός Μετζιτιέ, άριθ. 7.

Ή γενική έπιστασία άνετέΟη τώ Ίεροδιακόνω κ. Δ. Α. Μ. Χαρηιλεΐ, ένί τών συντακτών τοΰ Μέντορος.

Πάσα έπιστολή πρέπει νά ήνε άπηλλαγμενη ταγνδρ. τελών.

Έπιστατοΰσιν.
Έν Βαϊντηρίω οί κύριοι X. Ζαννής ’Αναγνώστης καί Πα- 

ρασκευδς' Ιεροί ιάκονος.
Έν Όδεμησίφδ ιεροδιάκονος κύριος Μελέτιος Θεοχαρίδης.
Έν Θήροις δ ιεροψάλτης κύριος ’Αρτέμιος Π. Σταυρίδης.
Έν ' Λϊδινίφ δ κύριος Μιχ. Π. Κωνσταντίνου.
Έν Νασλίεο δ κύριος X. Μιχαήλ Σερεμές.
Έν Νέρ. Έφέσφά κύριος Δημήτριος Μ. Γκρα'τσου.

Εν Βρνούλοις ό κύριος Ήλίας Εΰκ) ειδής ελληνοδιδάσκαλος·
Έν 'Λξαρίερ ό κύριος Χρυσόστομος X. Ίωάννου.
Έν Φιλαδελφείρ δ κύριος Γρηγόριος Γ. Κράλογλβυς.
Έν Κασαμπρ. ό κύριος Έμμ. Ζαμπός
Έν Μαγνησΐρ δ κύριος I. X. Δαπόντες.
Έν Γιόρδεσινί αιδέσιμ. Πρωτοπαπάς κ.Δημήτρ.’ΑΟανασιάδης.
Έν Τσομπανισίρ ό κύριος Γεώργιος Βλασιάδης.
Έν Μελεμένη δ κύριος Σταμάτιος Βρεττός.
Έν Κνδωνίαις δ κύριος Κωνσταντίνος Δ. Άποστολίδης.
Έν Περγάμφ ό κύριος Ν. I. Ράλλης.
Εν Αδραμυττίιρ δ κύριος ’Αριστοτέλης ΆΟανασιάδης.
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Έν Κερασοΰντι οι κύριοι ’Αδελφοί Κ. Κωνσταντινίδαι.
Έν Τραπεζονντι δ κύριος Θ. Σπαθάρος. ’Ιατρός.
Έν Βραΐλρ δ κύριος Κωνσταντίνος Δημητριάδης.
Έν Κωνσταντινονπόλει δ κύριος Τιμολέων Γ. ΙΙάππης, καί 

ή επιστασία τοΰ Νεολόγου κύρ. Σκαρίμβας και Βασι'/.ικόπουλος 
Έν Θεσσαλονίκη ό κύριος Στέφανος Χρήστου Θάν ο ς.
Έν Βώλφ δ κύριος Ήλίας Μαμουτζης.
Εν ΆΟήναις ό κύριος Στέφανος Εΰστ. Στεφάνου.

Έν Γυθείω ό κύριος Ν. Θ. Έξαρχάκος
Έν '•Ηραχλείω Κρήτης δ κύριος Ν. Δ. Κονταξάκης.
Έν "Λνδρω δ κύριος ’Ιωάννης Π. Καΐρης.
Έν Μιτνλήνηή Διεύθ. τοΰ τυπογρ. ή Λέσβος Γ.’Αρχοντόπουλος 
Έν Χίφ ό κύριος Θεόδωρος Κιτροέφ.
Έν Χάμω οί κ. κ. Στ. Φωτιάδης και Ίάκωβ. Γ. Σακελλαρίδης 
Εν Σύμη δ κύριος Μιχαήλ Γρηγορόπουλος Διδάσκαλος.
Έν Κερχύρρ ό κύριος Ίωσ. Ναχαμούλης.
Έν Έύαννίνοις α Κύριος C^sar Jullien.
Έν Κύπρω δ κύριος Φ. Γεωργίου.

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΥΘΥΜΕΙ.
Ίο προς δφελος τοΰ Έλλ. ’Ορφανοτροφείου Σμύρνης παρά τοΰ φιλογενοΰς κυρίου Φωκίωνος Α. Βουτσινά έμμέτρως μετά- 

φρασΰέν τοΰ μεγάλου τών Γάλλων ποιητοΰ Βίκτωρος Οΰγώ δράμα, περί ου έν σελ. 13—15 τοΰ άνά χέΐρας τόμου έγράφομεν, 
έςήλΟεν ήοη τών πιεστηρίων κομψόν καί μετά τυπογραφικής καλλονής οΰ της τυχούσης. Άνα-γγέλλοντες οθεν τήν έκίοειν αυ
τού τω Δημοσίιο, έπικαλούμεθα καί αύθις τήν υπέρ τών δρφανών άληθώς Χριστιανικήν του συμπάθειαν.

■μητών δέν λαμβάνει τό φύλλον του παρακαλεΐται εΰθΰς νά τ'ο ζητή, διότι άλ.λως μάς ζημιόνει
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ΚΟΣΜΟΥΜΕΝΟ» ΔΙ ΩΡΑΙΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

Τό Ελληνικόν έθνος ονόίποτε γενήσεται μέγα, 
εάν μη κανά Χριστόν άναγεννηθή.

ΤΟΜΟΣ Α.— ΤΕΥΧΟΣ ΑΖ.

ΕΝ ΕϊΟΤΝΒ»
* ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. ΔΑΜΙΑΝΟΥ.



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1872. = ΤΕΥΧΟΣ ΛΖ.

Ποοσιριλΰί ’ Λναγνώσται:

’Άσμενοι προσαγορεύομεν ‘Υμάς έπι τή ένάρξει καί τοΰ Λ’, 
τόμου τοΰ Μέντορος. ‘Η συντήρησις καί ή έπί τά κρείττω μά
λιστα προαγωγή τοΰ περιοδικού τούτου πείθει έκαστον, νομίζο- 
μεν, δτι αί υγιείς άρχαί, άς μόνη ή θεόσδοτος τοΰ ’Ιησού θρη
σκεία διδάσκει καί άς ν' άναμοχλεύη κυρίως ό Μέντωρ προτίθε- 
ται, ήρχισαν νά γίνωνται άσπαστα! ύπό πλειόνων όσημέραι ομο
γενών, ένώ, δτε προ έννέα έτών έγράφομεν τήν «Ευσέβειαν,» 
χλευασμοί πολλαχόθεν κατά της Συντάξεώς της έςετοςεύοντο, ή 
μεταβολή τοΰ ονόματος της έφημερίδος. εκείνης παρά πολλών 
έζητεϊτο, παπαδίστικη έφημερίς ώνομάζετο, καί επομένως άνα- 
ξία ούχί συνδρομής άλλ’ ουδέ άναγνώσεως παρά πλείστων έθεω- 
ρεΐτο- διατί δλα ταΰτα; διότι ήτο έφημερίς θρησκευτική, διότι 
δεν εμπεριείχε μυθιστορήματα, διότι άνετύπονε πράγματα σχω- 
ριασμένα ! ! Πόθεν δ’ έπήγαζον αί μομοαί αυται, ή άποστροφή 
αΰτη; Άπό της πρός τήν ήμετέραν θρησκείαν ψυχρότητος, ώς μή 
ώοελεν.

Άλλά σήμερον, φίλοι, οΰχ ούτως έχει τ'ο πράγμα. ‘Ως παν- 
σθενής ή δεξιά τοΰ Ύψίστου! Έν μια οεκαετηρίδι μόλις τά 
φρονήματα πολ'υ μετεβλήθησαν. Έκαστος σκέπτεται περί της 
άθλιας ζαταστάσεως, έν ή ηθικώς εΰρισκόμεθα, κα: πάντες σχε-

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Λ'. Τενχ. ΛΖ' 

δόν, ώς αίτιον ταύτης τήν πρ'ος τήν χριστιανικήν θρησκείαν ψυ
χρότητα όρθώς ά»ευρίσκοντες, παντ'ι σθένει Αγωνίζονται ΐνα τό 
αίτιον τοΰτο έντελώς άποσκορακίσωσιν. Είθε! Είθε! διότι τότε 
μόνον άληθώς θά δοξασθή τ'ο δνομα τοΰ ‘Υψίστου έπι τής γης, 
τότε μόνον ό άνθρωπος θά γίνη άληθώς ευδαίμων.

Εις τρία, κρίμασιν οίς οϊδε Κύριος, διαιρεθείς τμήματα ό Χρι
στιανισμός, τρεις καί πληγάς ύπέστη καίριας.Ή ’Ορθοδοξία, δλως 
τήν εφαρμογήν άποπτύσασα καί είς μόνην τήν θεωρίαν προσκολ- 
ληθεΐσα, κατέστη τύπος άπλοΰς τοΰ Χριστιανισμού καί της ουσίας 
σκιά μόνον άσθενεστάτη, παρασάγγας δλους άπέχουσα τού σκο
πού, δν ή θεόσδοτος αΰτη θρησκεία έπιδιώκει· ό Καθολικισμός, 
κα· θεία πάντα καί Ανθρώπινα οΐκ*ρότατα  μυκτήρισα;, κατέστη 
όντως τ'ο βδέλυγμα τής έρημώσεως, τό παρά τού στόματος τής 
αλήθειας προφητευθέν ό Προτεσταντισμός, δλως τής θεωρίας 
απομακρυνθεί; καί μόνην τήν πράξιν έπιδιώξας, εις τοσαύταςύπέ- 
πεσε κακοδοξίας καί πλάνας καί στρεβλάς τής Γραφής εξηγή
σεις, ώστε εις πολλάς ΰποδιήρίθη αιρέσεις, τών μέν οΰτω τών δέ 
άλλως δογματιζόντων καί πλεΐον όσημέραι άπ’ άλλήλων άοι- 
σταμένων.

Άλλά οΰτω; έπρεπε νά βαδίζωσιν αιωνίως τά πράγματα; 
Έπρεπε λοιπόν ό Χριστιανισμός, τό θειον τοΰτο έργον, είκοσι 
μόνον τό πολύ νά ζήση αιώνας καί μετά ταΰτα ν’ άποθάνη θά-



Ο ΜΕΝΤΩΡ. Ο ΜΕΝΤΩΡ.

·>ατζ·) ετ.ζ'ΐείδιζτζ·ι ; Άπαγε! Τά θεία έργα δέν άποθνήσκουσι, 
δεν καταστρέφονται, Ό,τι συμβαίνει εις τά άτιμα συμβαίνει και 
είς τά έθνη· δ,τι δέ συμβαίνει είς τά έθνη συμβαίνει καί είς 
δλην την ανθρωπότητα, ήτις ενώπιον τοΰ Πλάστου (έν οφθαλμοί; 
τοΰ όποιου χίλια έτη ώς ήμέρα ή εχθές ήτις διήλθε) άπαξάπασα 
ουδέ μόριο·, αλεύρου πληρέστατου απαρτίζει. Καί τά άτομα λοι
πόν καί τά έθνη και ή άνθρωπότης άπασα, ότέ μέν νοσοΰσιν, δτε 
δέ ύγιαίνουσιν. ‘Ο χριστιανικός κόσμος ένόσησεν, άλλ’ ήλθεν δ 
καιρός, καθ’ δν ήρχισε ν’ άναλαμβάνη, μετ’ οΰ πολύ δέ θα εύ- 
ρεθή εις τήν έντελώς ύγιά του κατάστασιν. ‘Ο Προτεσταντισμός 
ήρχισεν άριστα νά έννοή τήν πλάνην του και νά έπιζητή τήν εις 
τους κόλπους της Ορθοδοξίας επάνοδόν του, μόνην χριστιανικήν 
έκκλησίαν κηρύττων τήν έκκλησίαν τών επτά της οικουμένης 
συνόδων ό Καθολικισμός; ό περιγελώ; τοΰ κόσμου γενόμενος, 
μόλις αντιπροσωπεύεται διά τών παλαιών λεγομένων καθολικών, 
οί όποιοι τήν μετά τής ’Ορθοδοξίας συνένωσίν των δμοίως έπιζη- 
τοΰσιν ή δέ ’Ορθοδοξία καλώς γνοΰσα δτι ή πίστις άνευ τών 
έογων εϊνε δλως νεκρά και δτι οΰ πάς δ λέγων «Κύριε, Κύριε» 
έστιν δ άληθή; Χριστιανός, άλλ’ δ ποιών τό θέλημα τοΰ Θεοΰ, 
ήρχισε νά κραυγάζη : Τάς άπαλάς τών τέκνων καρδίας διά 
τών ,θείων τής χριστιανικής διδασκαλίας άρχών μετ' επιμέ
λειας και γονείς καί ιερείς καί διδάσκαλοι καί παιδαγωγοί Ας 
διαπλάττωσι· διότι μόνον όταν ή γνώσις τον Χριστιανισμόν 
πληθννθή καί απανταχού τής γής βασιλεύση και πάντες ΧΡΙ- 
ΣΤΙΛΝΙΚΩΣ TON ΒΙΟΝ ΊΙΛΠΙΣΙ, τότε θέλει φθάσε 
ή ευδαίμων εκείνη εποχή, τήν οποίαν μετά θεόπνευστου ποι- 
ήσεως προείπεν ό προφήτης ‘Ησαΐας- τότε ναί, '*  λύκος μετ'άρ
τος συμβοσκηθήσεται, καί πάρδαλις συναναπαύσεται ίρίφω, 
καί μοσχάριον καί ταύρος καί λέων βζσκηθήσονται, καί παι
διού μικρόν εξει αυτούς................καί λέων και βοΰς φάγηται
άχυρα, καί ον μή κακοποιήσωσιν ότι ένεπλήσθη ή σύμπασα 
τοΰ γώναι τόν Κύριον !„

Ταΰτα ώς έκ μέρους τής ελληνικής τούλάχιστον ’Ορθοδοξίας 
διακηρύττει σήμερον δ πολύς Λέων Μελάς, τό άριστον τοΰτο 
τοΰ έλληνισμοΰ θρέμμα, δ μόνος τοΰ έλληνικοΰ έθνους παιδα
γωγός, δ συγγραφεύς τοΰ ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΥ καί τοΰ ΧΡΙΣΤΟΦΟ
ΡΟΥ, τών δύο έξαιρέτων παιδαγωγικών συγγραμμάτων, δι’ ών 
μόνων, καλώς διδασκφμένων, δύναται δ παϊς καί Χριστιανός αλη
θής καί "Ελλην γνήσιος ν’ άποβή.

Μετά λύπης ήκούσαμεν παρά πολλών καί λογίων καί Κλη
ρικών ν’ άγνοώσιν δλως τήν δπαρξιν τοΰ άξιολόγου τούτου συγ
γράμματος, τουτέστι τοΰ Χριστοφόρου, έν ω μεταξύ άλλων 
άναγινώσκονται και τά επόμενα:

κ Διά τής θείας διδασκαλίας τοΰ Ίησοΰ σπόροι σωτηριώδεις 
έσπάρησαν έπί τής γής, οΐτινες δταν προσηκόντως καί μετά ζή
λου παρά πάντων καλλιεργηθώσι, καί τά αειθαλή των άνθη 
απανταχού βλαστήσωσιν, ή άνθρωπότης θέλει επανελθεί βε
βαίως είς τόν έπίγειον έκεΐνο·, Παράδεισον, είς ον έπί τής γής 
προωρίσθη ! »

«Διά τή; Χριστιανική; διδασκαλίας το φώς διαδέχεται τό 
σκότος, ή άγάπη τό μίσος, ή άρετή τήν κακίαν, ή ευεργεσία ιό 

έγκλημα, ή δικαιοσύνη τήν αδικίαν, ή ελπίς τήν απελπισίαν, ή 
σωτηρία τήν απώλειαν !»

« Δι’ αύτής οί χαρακτήρες θαυμασίως διαπλάττονται, ή κα
κία είς τήν γένεσίν της καταστρέφεται καί ή διαγωγή ήμών έξα-> 
γιαζομένη, τήν θείαν καταγωγήν τή; αθανάτου Ψυχής άριδήλω; 
έμφαί-,ει!»

« Διά τής Χριστιανική; διδασκαλία; οί κοινωνικοί δεσμοί συ- 
σφίγγονται· οί νόμοι έμπεδοΰνται· δ έγωϊσμός, ή βία καί ό δό
λος αποσκορακίζονται- δ φθόνος και αί διχόνοιαι καταπαύουσιν· 
ή εγκράτεια καί ή λιτότης ένισχύονται- ή φιλοπονία προάγετα·.· 
ή δικαιοσύνη καί ή άγάπη βασιλεύουσιν δ δούλος άπελευθεροΰ- 
ται- ή γυνή άναγεννάται· τά δεινά τής ανθρωπότητας κατα- 
παύουσι καί αί κοινωνία·, τελειοποιούνται καϊ εΰδαιμονοΰσι! »

«Έπ! δέκα επτά ήδη αιώνας έξακολουθεϊ ζώσα έπί τής γής 
ή πνευματική βασιλεία του Ίησοΰ! καί δμως βασιλική αύτοΰ 
κοιτις ύπήρξεν ή φάτνη τής Βηθλεέμ—σκήπτρόν του δ κάλα
μος, δι’ ού τήν κεφαλήν αύτοΰ έτυψαν — πορφύρα του ή κόκκινη 
χλαμύς, ήν πρός έμπαιγμόν τώ περιέθηκαν — στέμμα του δ έξ 
άκανθών στέφανος, δν έπί τήν κεφαλήν αύτοΰ έπέθηκαν—θρόνο; 
του δέ, ενώπιον τοΰ οποίου πάντες οί έπίγειοι θρόνοι άμαυροΰνται 
καί έκλείπουσιν, δ σταυρός τής ατιμίας! Άλλά διά τή; άπειρου 
άγάπης του, διά τών θείων του έργων, διά τών μεγάλων και 
σωτηρίων αληθειών, άς άπεκάλυψε, κατέκτησε καί δλονέν τήν 
ανθρωπότητα κατακτά, καί έπ’ αύτής αιώνιος θέλει εΐσθαι ή βα
σιλεία του!»

Τί λέγουσιν οί όσοι έτόλμησαν ή τολμώσιν ίσως ακόμη νά 
μυκτηρίζωσι τήν θείαν τοΰ γλυκυτάτου Υίοΰ τής Παρθένου θρη
σκείαν, δταν άκούωσ·. τον σοφόν Μελά-, ταΰτα διακηρύττοντα ; "Ω ! 
έν δπόσω βαθυτάτω σκότει διαπορεύονται οί τήν θεότητα τοΰ 
Ίησοΰ μή πιστεύοντες! Όπόσον τυφλοί τά τ’ ώτα τόν τε νοΰν 
τά τ’ ομματά είσι τά δυστυχή ταΰτα πλάσματα! — Αύτοίς μέν 
ϊλεω; γένοιτο δ Θεάνθρωπος, ημείς δέ τήν Χριστιανικήν διδα
σκαλίαν ώς οδηγόν αλάνθαστου τής έπιγείου ήμών διαγωγή; 
έγκαρδίως ά; άσπαζώμεθα καί τά; σωτηρίου; άρχάς τοΰ Χριστι
ανισμού άόκνως καί μετά ζήλου ά; δαδίδωμεν.

Διαλύοντα τήν άχλύν πάσης έπί τής άληθείας τοΰ Χριστιανισμού 
άμφιβολίας συγγράμματά είσι μέν πάμπολλα, τό έφ’ήμίν δμως 
συνιστώμεν ώς άξιολογώτατα διά τόν σκοπόν τοΰτον ά.) τό τρίτομον 
σύγγραμμα τοΰ Αύγούστρυ Νικολάου, τό παρά Π. Βράΐλα έξελ- 
ληνισθέν καί φιλοσοφικά! μελέται περί τοΰ Χριστιανισμού έπι- 
γραφόμενον καί β'.)τόν Χριστόφοφον τοΰ Μελά

‘Ο Χριστόφορο; ούτο; εινε μία έκτεταμένη ωραιότατη παρα
βολή, διά τή; όποιας δ γνήσιο; Χριστιανός Μελάς διδάσκει 
ξποΐος πρέπει νά μορφωθή ό άνθρωπος διά νά ήνε γνήσιο; Χρι
στιανός και δποίος πρέπει νά ήνε δ ίερεύς διά νά δύναται άνερυ- 
θριάστω; ν’ άποκαλήτα*.  ίερεύς τοΰ Χριστού

‘Ο άνθρωπο; έν τω αξιολογώ τούτω συγγράμματ·. πα- 
ριστάται δι’ ένό; λίαν καταλλήλως Πέτρου όνομασθέντος, 
δστις υποτίθεται τοσοΰτον κατά τήν νεαράν ήλικίαν του έχθρός 
τοΰ Χριστιανισμού αδιάλλακτο;, ώστε καί ν’ άλλαξοπιστήση 
εϊχεν αποφασίσει- ό δέ ίερεύς είκονίζεται διά τίνος Χθιςοφόρου, 

ώς τώ όντι τόν Χριστόν έν έαυτώ φέρων. ‘Ο ίερεύς ούτος τόν 

Πέτρον κατώρθωσεν άπό αντίχριστου νά μεταμορφώση εϊς οπαδόν 
και μαθητην τοΰ Χριστού έπιστήθιον. ‘Ο Πέτρο; πολλάκις άνα- 
μνησθείς τή; προτέρας απιστία; του έχυσε δάκρυα ούχί όλι
γώτερον πικρά έκείνων, τά όποια καί δ συνώνυμό; του Άπόσολος 
είχε χύσει έπ! τήάναμνήσει τή; τριττή; του άρνήσεως.

‘Π συνάντησι; τοΰ Πέτρου τούτου μετά τοΰ ίερέως Χριστοφόρου 
έγένετο έν τή νήσω Πάτμω, ή; οί κάτοικοι έπειδή προπαροξυτό- 
νως προφέρουσι τό δνομα Χριστοφόρος, δια τοΰτο ή λέξις αυτή 
έν τώ συγγράμματι Χριστόφορος καί ούχ: Χριστφόρος άνα- 

γινώσκεται.
‘Ο Πέτρος ούτο; υποτίθεται άσωτο; υιό; Κωνσταντινουπολίτου 

τινός, δστις τοσοΰτον ειχεν άπελπισθή διά τήν αϊσχράν καϊ άδι- 
όρθωτον διαγωγήν του, ώστε κατηφής κοί μελαγχολικός τόν 
είχε παραδώσει είς πλοίαρχον άποπλέοντα δ:’ ’Αλεξάνδρειαν 
ϊνα διά τοΰ πατριάρχου ’Αλεξανδρείας τόν κλείση είς τό μονα- 
στήριον τοΰ όρους Σινά. Έν άρχή τοΰ διάπλου ό άνεμο; ύπήρ
ξεν ούριος, πάντες οί έπ’ αύτοΰ εύθυμότατοι και δ Πέτρος, σχετι- 
σθείς μετά ’Οθωμανού συνεπιβάτου του, αποφασίζει, ϊνα έκδικηθή 
δήθεν τόν πατέρα του, ν’ άποδράση έκ τών χειρών τοΰ πλοιάρ
χου έν Αλεξάνδρειά και είς τούς κόλπους τοΰ ’Ισλαμισμού άμέ

σως νά καταφύγη.
’Αλλά τήν εσπέραν τή; τετάρτη; ήμέρα; πυκνά καί ζοφερά 

νέφη τον λαμπρόν ήλιον τοΰ Αιγαίου σκοτίζουσι, σκότος καί 
μελαγχοΰάα τόν πρώην φαιδρόν καί διαυγή δρίζοντα καταλαμ- 
βάνουσι, τό ήμερον καί γαλανόν πέλαγος άρχίζει βαθμηδόν 
ν’ άμαυροΰτα·., ν’ άναβράζη και έξηγριωμένα κύματα ν’ άνυψοϊ, 
τόδέ πλοΐον νά κλυδωνίζηται- φόβος καί τρόμος κυριεύει πάν
τας· δ δέ πλοίαρχος κάτωχρος διατάττει νά καταβιβάσωσι καί νά 
δέσωσι τά ιστία. Άλλ’ ένω ή διαταγή του αΰτη έξετελεΐτο, ή 
καταιγίς κορυφοΰται, τά ιστία διαρρηγνύονται, τό πηδάλιον συν
τρίβεται, δ δέ ιστό; τή; πρώρα; όρμητικώ; καταπίπτει καί τό 
πλοΐον τέλος αύτανδρον καταποντίζεται, δ δέ Πέτρο; μόνο; δια
σώζεται έπ! ένό; σκοπέλου, έπί τοΰ όποιου άναισθησία πληρε- 
στάτη ’καταλαμβάνει τήν δπαρξίν του. Έν τοιαύτη καταστάσει 
όντα ανακαλύπτει αύτόν διά τηλεσκοπίου δ Χριστόφορος άπό τοΰ πα
ραθύρου τή; οικίας αύτοΰ καί δ'.άτής λέμβου του, τήν δποίαν έπί- 
τηδες ειχεν ϊνα δι’ αύτή; διασώζη τού; περί τήν Πάτμον ναυα- 

. γοΰντας, τρέχει μέ κίνδυνον τής ζωή; του, τόν μεταφέρει εί;
τήν οικίαν αύτοΰ καί τόν άποθέτει έπί κλίνης θερμή; έντό; κοι- 
τωνίσκου, φωτιζομένου άμυδρώς ύπό κανδύλας, άνηρτημένη; ένώ
πιον εικονοστασίου.

Ό Πέτρο; συνελθών έξυπνα, καί κατ’ άρχά; μέν άπορεί μή 
ε’.δώ; ποΰ εΰρίσκεται, άλλ’ έπειτα σχετίζεται μέ τόν Χριστόφορον, 
τόν δποΐον έπί τέλους τισούτον άγαπά καί σέβεται, ώστε κατη- 
χήται παρ’ αύτοΰ τόν Χριστιανισμόν, γίνεται νέος έξαίρετος καί 
τό έντρύφημα τοΰ πατρός του- νυμφευθε'ι; δέ τήν θυγατέρα τοΰ 
ίερέως, έζησε βίον Χριστιανικώτατον καί έπομένω; άρεστόν καί 
τω Θεω καί τοϊς ένθρώποις.

Το σύγ ,'ρσμμα τοΰτο τοΰ κ. Μελά, έκ 14 τυπογραφ. φύλλων 
συγκείμενο·,, είνε γεγραμμίνον τοσοΰτον έπιτυχώς. ώστε αν ή Κυ-

βέρνησι; ή ‘Ελληνική καί ή ’Εκκλησία ή ’Ορθόδοξος δέν τώ έξε- 

δήλωσαν τήν ευαρέσκειάν των διά τοΰ έπισημοτέρου τρόπου, λαμ- 
βάνομεν τήν τόλμην νά είπωμεν δτι οΰσιωδέστατον καθήκον αύ
τών παρημέλησαν. Άποροΰμεν δέ διατί δέν ενηργήθησαν δθεν έδει 
τά δέοντα ϊνα τό σΰ·ργραμμα τοΰτο τυπωθή εις μυριάδας άντιτύ- 
πων καί διανέμηται δωρεά·, πάσιν άνεξαιρέτω; πλουσίοις τε και 
πτωχοίς, άνδράσι καί γυναιξί, μικροϊς καί μεγάλοις. ‘Εκαστη λέ
ξις τοΰ συγγράμματος τούτου έστι και είς λίθο; τά μάλιστα έποι- 

κοδομητικός.
Συνιστώντε; τέλος τόν Χριστόφορον ώ; τό μόνον έ·ριόλπιον εί; 

πάντας τού; φίλους συνδρομητάς, καταστρέφομεν τόν λόγον διά τών 
έφεξής, δι’ ών τελειόνει καί τό περί ού ό λόγος βιβλίον.

ν.'Ετοιμάσατε τήν οδόν Κυρίου. Ευθείας ποιείτε τάς τρίβους 
αύτοΰ εϊπεν ή Παλαιά καί έπανέλαβεν ή Νέα Διαθήκη. Τήν θείαν 
ταύτην παραγγελίαν άκολουθών κατά τήν συμβουλήν τού άγαθοΰ 
πατρός μου (λέγει ό Πέτρος), έγραφον τό άνά χεΐρας χειρόγρα
φον, πεποιθώς δτι, άνευ αρετής καί χρηστώ·/ ήήών ούτε διά τής 
δυνάμεως ούτε διά τοΰ πλούτου ούτε διά τών ελευθέρων θεσμών 
καί νόμων ούτε διά τή; διανοητικής μόνον άναπτύξεως, όσον 
καί άν αΰτη ιςροβή εϊς τόν κολοφώνά της, δύναται ποτέ ν’ άπο- 
κτηθή καί σνντηρηθή ή έλευθερία, ή εύνομία, ή άσφάλεια 
καί δ πολιτισμός. Τήν όδόν Κυρίου πάντες λοιπόν ά; βάδισω- 
μεν καί Χριστιανοί αληθείς έν τώ πρακτικω βίφ άς άνα- 
δειχθώμεν, δπως ή θλιβερά κατάστασις τοΰ πολυπαθοΰ; ήμών 
Έθνους ταχέως μεταβληθή.— Τήν μεταβολήν ταύτην έγκαρδίως 
ευχόμενος, σά; άσπάζεται άύβλφικώτατα, δμογενείς φίλτατοι, ο 

ύμέτερο; Πέτρος.»

Ο ΜΕΤΑΜΕΛΗΘΕΙΣ ΚΑΚΟΥΡΓΟΣ.

Νΰν, οπότε πλεϊσται δσαι προσπάθεια·, ύπό τών ότρηρών έν 
τε τω παλαιω καί νεωτέρω κόσμω θεραπόντων τής θέμιδος κατα
βάλλονται πρός έξόντωσιν τής κεφαλική; ποινής καί πρός Οε- 
μελιωσιν τή; μεταμελεία; καί μεταγνώσεως διά τών ιερών τοΰ 
Ευαγγελίου νουθεσιών, φρονούμε-, ότι ούκ έσεται δλως άπο σκο
πού νά μεταφέρωμεν εί; τά; στήλα; τοΰ περισπούδαστου ήμϊν 
Μέντορος τήν έπομένην άφήγησιν γεραροΰ μοναχού ίερέως, πρό; 
έναργή κατάδειξιν ότι δέν πρέπει πάντοτε διά τής άκρ’οτηριάσεω; 
τοΰ μέλους τή; κοινωνία; νά προσδοκάται ή βελτίωσι; τών αν

θρώπων.
Διετάχθη, λέγει ούτος, πρό τεσσαράκοντα έτών ϊνα προδιαθέση 

ε·; τόνθάνατον ληστή, τινα. Τόν έκλεισαν μετάτοΰ καταδίκου εις 
τι μικρόν παρ::; •.λήσιον- και ένω προσεπάθει νά τήν διεγείρη εί; 
μετάνοιαν,παρετήρησεν δτι ούτο; έρρέμβαζε καί μόλις τόν ήκουεν.

— «Αγαπητέ μου φίλε, τώ είπε, σκέπτεσαι δτι μετά τινα; 
ώρα; όφείΰ.ει; νά παρρησιασθή; ένώπιο, τοΰ Θεοΰ; καί τωόντι, 
τί; δύναται νά σέ άποσπάση έκ σκέψεως τοσούτω ένδιαφερού- 

σης σε;»
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— "Εχετε δίκαιον, πάτερ μου, τώ ειπεν ό κατάδικος, άλλά 
δέν δύναμαι έπίσης νά εκβάλω τής διανοίας μου ότι άπόκειται 
εις ύμάς μόνον νά μοί σώσητε την ζωήν, και τοιαύτη σκέψις 
εΐνε ικανή «ά μέ βυθίση εις ρεμβασμούς.

— Τί δύναμαι νά πράξω δπως σοί σώσω τήν ζωήν; άπήν

τησεν ό ίερεύς. Καί άν τοΰτο ήτον εΐς τήν εξουσίαν μου, ήδυνά- 
μην νά τολμήσω νά τ'ο πράξω, καί νά σοί παρέξω οΰτως ευκαι
ρίαν δπως έπαυξήσης τά πλημμελήματα σου;

— Έάν τοΰτο ήνε τδ μόνον κωλύον σας, τώ άπεκρίθη ό κα
τάδικος, δύνασθε νά βασισθήτε εΐς τδν λόγον μου· είδον τήν κα
ταδίκην έκ τοΰ σύνεγγυς ΐνα μή εκτεθώ έκ νέου.

Ό ίερεύς λίαν συγκαταβατικός ίσως καί λίαν ευαίσθητος συνε- 
κινήθη έκ τών λόγων τούτων καί τδ ζήτημα πλέον ήν νά μάθη 
πώς έπρεπε νά γίνη ή έπιχείρησις. Τδ παρεκκλήσιον, έν ω εύρί- 
σκοντο, έφωτίζετο μόνον δι’ ένδς παραθύρου, τ'ο όποιον ήτο πλησίον 
τής στέγης εις ύψος δεκαπέντε ποδών.

— Ούδέν άλλο έχετε νά πράξητε, ειπεν ό εγκληματίας, ή νά . 
θέσητε τδ κάθισμά σας έπί τοΰ θρανίου τούτου, δπερ δυνάμεθα νά 
μετακομίσωμεν είς τήν βάσιν τοΰ τοίχου· θά άναβήτε έπί τοΰ κα
θίσματος καί έγώ έπί τών ώμων σας, ένθεν θέλω δυνηθή νά 
φθάσω τήν στέγην.

‘Ο ίερεύς συγκατένευσε λίαν χαριέντως εΐς τό τέχνασμα τοΰτο 
καί έκάθισεν ήσΰχως έπί τοΰ καθίσματος του, άφοΰ έπανέθεσε τδ 
Ορανίον είς τήν θέσιν του.

Μετά παρέλευσιν τριών ωρών ό δήμιος, δστις ήτο άνυπόμονος, 
έκρουσετήν θύραν καί ήρώτησε τ'ον ιερέα τίάπέγεινεν ό κατάδικος. 
«Έξήλθε διά τοΰ ποραθύρου τούτου» άπεκρίθη ψυχρός ό ίερεύς.

‘Ο δήμιος, δστις έζημιοΰτο εΐς ταύτην τήν περίστασιν, άφοΰ 
ήρώτησεν αύτδν άν τ'ον περιέπαιξεν, έδραμε νά είδοποιήση τούς 
δικαστάς. Ουτοι μετέβησαν πάραυτα εις τδ παρεκκλήσιον, δπου 
ό άνθρωπός μας, καθήμενος καί δεικνύων αύτοΐς τ'ο παράθυρου, 
τούς έβεβαίωσεν δτι ό κατάδικος έδραπέτευσεν έκείθεν καί οτ> 
έπί τέλους έάν ήτο εγκληματίας, τ'ο όποιον ήγνόει, δέν ήτον έκεϊ 
διά νά τόν φυλάττη.

Οί δικασταί δέν ήδυνήθησαν νά διατηρήσωσι τήν σοβαρότητα 
των άπέναντι τής άπαθείας τοΰ ευήθους τούτου άνθρώπου καί, βε- 
βαιωθέντες περί τής άποδράσεως τοΰ φυλακισμένου, άπεσύρθησαν.

Μετά εϊκοσιν έτη ό ίερεύς ούτος, διερχόμενος διά τών Άρδε- 
νών, άπεπλανήθη περί τήν δύσιν τοΰ ήλιου. Άγρια τις φυσιογνω
μία έξετάσασα αΰτ'ον λίαν προσεκτικώς, τ'ον ήρώτησε ποΰ διηυθύ- 
νετο, καί τήν έβεβαίωσεν δτι ή οδός, ήν έσκόπει ν’ άκολουθήση 
ήτο λίαν έπικίνδυνος. Προσέθηκε δ’ δτι, άν ήθελε νά τδν άκο
λουθήση, έδύνατο να τ'ον δδηγήση είς έπαυλίν τινα,ήτις δέν άπεΐχε 
πολύ καί ένθα έδύνατο νά διέλθη ασφαλώς τήν νύκτα. Ό ίερεύς 
εύρέθη λίαν τεθορυβημένος· ή περιέργεια μεθ’ ής ό άνθρωπος ού
τος τον είχε παρατηρήσει τφ παρέσχεν ύπονοίας.

Σκεπτόμενος δμως δτι, άν ούτος διενοεϊτο κακοποιέ σχέδια, 
τώ ήθελεν έΐσθαι άδύνατον νά ύπεκφύγη τών χειρών του, τ'ον ακο
λουθεί τρεμων. Άλλ’ ό φόβος του δέν διήρκεσεν έπί πολύ· διέ- 
κρινε τήν έπαυλιν, περί ής ό χωρικός τώ ώμίλησε· ούτος δέ, δστις 
ήτοό οικοδεσπότης, ειπεν, εισερχόμενος, πρδς την σύζυγόν του νά 

σοάξη 'έν καπώνιον μετά τών καλλίτερων ορνίθων τής έπαύλεως 
καί νά φιλοφρονήση καλώς τ'ον ξένον του.

Ένω παρεσκευάζετο τ'ο δεΐπνον,ό χωρικός εϊσήλθεν άκολουθού- 
μενος ύπδ οκτώ τέκνων, εΐς α εΐπε, «Τέκνα μου, ευχαριστήσατε 
τδν άγαθόν τούτον ιερέα· άνευ αύτοΰ δέν Οά υπήρχατε έν τώ κό
σμω, ούτε έγώ πλειότερον μοί έσωσε τήν ζωήν.» ‘Ο ίερεύς άνε- 
μνήσθη τότε τών χαρακτηριστικών τοΰ άνθρώπου τούτου καί άνε- 
γνώρισε τδν ληστήν, ουτινος διηυκόλυνέ ποτέ τήν δραπέτευσιν.

ΠεριεβλήΠη πασών τών φιλοφρονήσεων καί ενδείξεων τής εύ- 
γνωμοσύνης δλοκλήρυυ τής οικογένειας καί δτε έμεινε μόνος μετά 
τοΰ άνθρώπου τούτου, τδν ήρώτησε διά τίνος μέσου ηύρίσκετο τό
σον καλά άποκατεστημένος. «Έφύλαξα τδν πρδς ύμάς λόγον μου, 
τω ειπεν ό ληστής, καί, αποφασισμένος νά ζήσω τιμίως, ήλθον 
ζητών ελεημοσύνην μέχρι τοΰ τόπου τούτου, δστις εΐνε δ γενέ

θλιές μου.
Εΐσήλθον εΐς τήν ύπηρεσίαν τοΰ κυρίου τής έπαύλεως ταύτης 

καί κερδίσας τήν εύνοιαν τοΰ κυρίου μου διά τής πίστεως καί 
άφοσιώσεως μου, κατόρθωσα νά λάβω παρ’ αύτοΰ πρδς αμοιβήν 
ώς σύζυγον τήν μονογενή θυγατέρα του.

«Ό Θεός ηύλόγησε τάς προσπάθειας, άς έκαμαν ΐνα άποκατα- 
στώ άγαθδς άνήρ- ωκονόμησα μικρόν τι· δύνασθε νά εχητε είς 
τήν διάθεσίν σας έμέ καί πάν δ,τι μοί άνήκει, καί θέλω άποθάνει 
εύχαριστημένος τώρα, δτε σάς είδον καί δτε δύναμαι νά σάς άπο- 
δείξω τήν ευγνωμοσύνην μου». ‘Ο ίερεύς τώ ειπεν δτι ήτο λίαν 
ικανοποιημένος διά τή ' ύπηρεσίαν ήν τώ άπέδωκε, καθότι έκαμε 
τοσούτω καλήν χρήσιν τής ζωής ήν τω έδωρήσατο. Δέν ήθέλησε 
νά δεχθή ούδέν έξ όσων τώ προσεφέρθησαν, άλλά δέν ήδυνήθη 
ποτέ καί νά άποποιηθή είς τόν χωρικόν, τδ νά μείνη ήμέρας τι- 
νάς παρ’αΰτω, ένθα έφιλοξενεϊτο ώςπρίγκηψ. Άκολούθως ό άγα- 
Οδς ούτος άνθρωπος τ'ον ύπεχρέωσε νά μεταχειρισθή τουλάχιστον 
ένα τών ίππων του διά νά τελειώση τήν οδοιπορίαν του, καί δέν 
ήθέλησε ποσώς νά άποχωρισθή αΰτοΰ, παρ’ άφοΰ έξήλθε τών επι
κινδύνων οδών, αΐτινες εΐσί πολυάριθμοι εϊς τά μέρη ταΰτα.

Έν Κωνς)πόλει 2 Αΰγούστου 1872.
II. Γ. Λάμπρος.

Ο ΜΙΔΧΑΤ·

‘Ο Μιδχάτ διαφημίζεται έναμίλλως ώς δεύτερος Ρεσσίτ, ώς 
ό μόνος άνήρ, δστις δύναται νά παρασκευάση τή πατρίδι αΰτοΰ 
εΰδαιμονέστερον μέλλον.

‘Ο νέος Μέγας Βεζίρης εΐνε άναντιρρήτως εΐς τών έξοχω- 
τάτων πολιτικών της Τουρκίας, άνήρ πεπαιδευμένος, άπηλλαγμέ- 
νος προλήψεων, έμπειρος καί δραστήριος. Γινώσκων άριστα πολ
λάς εΰρωπαϊκάς γλώσσας ό Μιδχάτ ένδιατρίβει κυρίως περί τήν 
πολιτικήν αΰτών φιλολογίαν καί διέρχεται πολλάκις ώρας δλας 
έν τή βιβλιοθήκη του σχεδιάζων μέτρα πρδς μεταφύτευσιν του 
δυτικοΰ πολιτισμού είς τήν Ανατολήν. Και δμως ό αΰτδς άνθρω
πος έχει ένίοτε άγριας έξάψεις ζήλου, άναμιμνησκούσας τούς 
προκατόχους αΰτοΰ έκείνους, οϊτινες κατέστησαν τοσοΰτον τρομε-

ρδν τδ τουρκικόν δνομα. Έν Ευρώπη έγένετο τ'ο όνομά του γνω
στόν τό πρώτον, οτε άνέλαβενά έφαρμόση αύτοπροσώπως έν Βουλ
γαρία τ'ο ύπ’ αύτοΰ σχεδιασθέν σύστημα τών Βιλαετίων. Τότε ό 
Μιδχάτ παρέστη ήμϊν ώς συνετός μεταρρυθμιστής, ζητών νά συν- 
διαλλα’ξη, καθ’ δσον εΐνε τοΰτο δυνατόν έν Τουρκία, τά διάφορα 
θρησκευτικός καί φυλετικός άντίπαλα στοιχεία διά της συμμε

τοχής αύτόν είς 
τήν δημοτικήν 
επαρχιακήν διοί- 
κησιν. Ή άπό- 
πειρα Βουλγά
ρων τινων τυχο
διωκτών νά διορ- 
γανίσωσιν ύπ’αύ
τά τά δμματα 
τοΰ Μιδχάτ καί 
τή άρωγή των έν 
Ρωμουνία ταρα- 
ξιών στασιαστι
κά κινήματα ά- 
πεπνίγη ταχέως 
έν αΐματι· ταύτο- 
χρόνως δέ μετά 
της πρώτης ατα
ξίας ήγγέλθη καί 
ό στιφηδόν απαγ
χονισμός τών ή- 
γέτών. Βραδύτε
ρου, δτε αί περί 
τήν διαχάραξιν 
τών συνόρων δι
αφωνία·, μετά τής 
Περσίας προεκά- 
λεσαν έξέγερσιν 
τών αυτόθι νο
μαδικών φυλών, 
ό Μιδχάτ άπε- 
στάλη εϊς Βαγ- 
δατιον πρ'ος άπο- 
κατάστασιν της 
ήσυχίας· ό δέ 
Σουλτάνος άμεί- 
βων αύτδν έπί 
ταϊς αΰτόθι έπι - 
τυχίαις, τ'ον έκά- 
λεσε βραδύτερου 
εΐς Κωνσταντι- 
νούπολιν καί έ- 
νεπιστεύθη αύτω 
διάφορα ύψηλά 
αξιώματα, έν οίς 
έζήτησενά έφαρ
μόση τά μεταρ-
ρυθμιστικά αύτοΰ σχέδια. Οί Νεοτοΰρκοι έθεώρουν αΰτ'ον έπί πολύ 
ώς δμόφρονα, καί τοι οΰδέποτε ήσπάσθη άναφανδδν τάς άρχάς τοΰ 
κόμματος, δπερ έσχημάτισεν δ Μουσταφά Φαζύλ πατσάς, δπως 
κορέση τήν άτομικήν αύτοΰ φιλοδοξίαν. Οί φίλοι καί οπαδοί τοΰ 
Μιδχάτ τήν άποτυχίαν πολλών, κατά θεωρίαν αρίστων, σχεδίων 
αΰτοΰ άποδίδουσιν είς ραδιουργίας τών εχθρών του· έκεϊνοι δέ, 
άπ’εναντίας, κατηγοροΰσιν αΰτ'ον ώ; άνδρα χρηστόν, άλλ' άδιόρ- 

Οωτον ίδεολογον.

ΜΙΔΧΑΤΠΑΣΣΑΣ 

ό νέος Βεζύρης.

Ώς Μέγας Βεζίρης έχει νΰν ό Μιφχάτ ευκαιρίαν νά δικαι- 
ώση μέν τούς φίλους του, ν’ άποστομώση δέ τούς έχθρούς του, 
καθ’ δσον τοΰτο εΐνε άνθρωπίνως δυνατόν έν Τουρκία.

Καί ό « Εωθινός Ταχυδρόμος,» έφημερις της Βιέννης, επαι
νεί τ'ον Μιδχάτ ώς άνδρα ίκαν'ον καί ρέκτην, εΰρωπαϊκώς ήγμέ- 
νον καί διακριθέντα έν Βουλγαρία έπί διοικτ.τικώ ζήλω καί 

τόλμη περί τήν 
καταστολήν τών 
πανσλαβιστικών 
σκευωριών.

‘Ο δέ Αγγλι
κός «Χρόνος» ι
δού τί έγραφε 
περί τοΰ άνδρός. 
ΤοΰΜιδχάτέξυ- 
μνειται ήόξύνοια, 
ή τιμιότης, ή ευ
ψυχία καί ή ά- 
κάματος φίλο— 
πονία. Άνομο- 
λογοΰντες καί ή
μεϊς τήν ικανό
τητά του ένθυ- 
μούμεθα οτι αύ
τδς άπεδείχθη είς 
τών άρίστιυν ε
παρχιακών κυ- 
βερνητώνέν Τουρ 
κία, Έν Βαγδάτ 
ένεκαίνισε τήν 
τάξιν καί κατέ
βαλε τάς πρώτας 
βάσεις τής ήμε- 
ρώσεως· έάν τόν 
μιμηθώσιν οί δι
άδοχοί του, ή 
χώρα έκείνη, ή 
ύπ'ο τοΰ θεοΰ εΰ- 
λογημένη καί ύ
πδ τής άξαχρει- 
ωθείσης άνθρω
πότητος κατηρα- 
μένη, θά άποδο- 
θή είς τ'ον πο- 
λιτίσμδνπρ'οςχα- 
ράν τών εύριο- 
παίκών έθνών. 
Ό Μιδχάτ έχει 
άρίσταςπροθέσεις 
καί ικανότητα, 
έφ’ αις ήδύνατο 
νά διαπρέψη ό- 
πουδήποθι.Έρω-

τώμενοι δμως έάν ή υπουργική μεταβολή εΐνε προάγγ-λος αλη
θούς τίνος μεταβολής έν τή διαχειρίσει τοΰ κράτους, άνάγκη να 
άναμνήσωμεν τούς άναγνώστας δτι πολΰ.άκις αί αΰ.α' έλπισες 
πσσεκυψκν ές άριστων έπίσης αφορμών, άλλ’έματαιώ'1 ~αν. Ού- 
δαμώς άμφιβάλλο[αεν δτι καλώς έπίσταται δ Μιδχάτ τ' χρή- 

ζει ή Τουρκία.
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νισεν έπί τοΰ προσώπου τοΰ πεφοβισμένου γονέως του, καί έκτοτε 
οΰτε πατήρ οΰτε άδελφή εΐδον αΰτδν πλέον είς τήν ζωήν ταύτην.

Πολλά*  ήμέρα*.  έκτοτε παρήλθον, δτε πρωίαν τινά έγερθείς 
έκ τοΰ ύπνου εύρέθη κατάμονος έν τώ πενιχρώ δωματίω του

Έκεΐνο τ'ο όποιον πρδ καιρού είχε φοβηθή δέν ήδυνήθη νά τ'ο 
οιαφύγη. Ή θυγάτηρ του βαρυνθεΐσα άπδ τά συνεχή ραπίσματα 
καί άπδ τάς έτι συνεχεστέρας βαναυσολογίας, έδραπέτευσεν. 
"Ολην τήν ήμέραν έκείνην καί τήν έπιοΰσαν ό άθλιος μέθυσος 
περιέτρεχε τάς όδοΰς ένατενίζων είς τ'ο πρόσωπον δλων τών δια
βατών, δσους άπήντα μή τυχόν άνεύρη τήν θυγατέρα του, άλ- 
λ’οΰτε φωνή οΰτε άκρόασις. Τοιουτοτρόπως διέτρεξεν άπάσας τάς 
όδοΰς σχεδόν, «ως δτου βαρυνθείς έτρυξε τοΰς δδόντας του καί 
τήν κατηράσθη. Έκτοτε άπδ θύρας εΐς θύραν μεταβαίνων έζήτει 
έλεημοσύνην, καί δ.τι άπέσπα άπδ τήν εΰπιστίαν καί εΰσπλαγ- 
χνίαν τών άνθρώπων κατά τήν διάρκειαν δλης τής ήμέρας τδ 
έπινεν είς τδ οίνοπωλεϊον κατά τήν διάρκειαν δλης τής νυκτός, 
άχρις δτου κατήντησε νά χάση καί τδ μικρόν δωμάτιον, δπερ 
κατείχε, καί φερόμενος έδώ καί έκεΐ έχοιματο ότέ μέν ύπ'ο 
τήν στέγην φυλακής τίνος, ότέ δέ ύπ'ο θόλους κα! κερα- 
μοποιεΐα, έως ού τέλος έφθασεν εΐς τδν έσχατον τής πενία- 
βαθμόν· καί δμως οΰτε τότε δέν έπαυσε νά μεθύη.

Τέλος τρικυμιώδη τινα νύκτα έπεσεν είς τό κατώφλιον θύρας 
τινός· ένεκα τής μεγάλης παραλυσίας τώ έπήλθε πρόωρος μαρα
σμός, δστις τ'ον είχε διαπεράσει μέχρι τών κοκκάλων. Αί πα- 
ρειαί του κατήντησαν ισχνότατα*.  καί κατάχλωμο*.·  σί δοθαλμοί 
του, τών οποίων ή δρασις είχε πλέον θαμβωθή, τόσον έβάθυναν 
ώστε έφαίνοντο ώς δύο τρύπα*,  άρκετά βαθεΐα*.·  οί πόδε- του 
έτρεμον ύπ'ο τ'ο βάρος τοΰ σώματός του καί ψυχρόν ρίγος διέ- 
τρεχεν είς δλα τά μέλη του.

Αί πρδ πολλού λησμονηθεΐσαι σκηναί τής άσώτου ζωής 
ήρχοντο ήδη εις τ'ον νοΰν του ταχέως καί άθρόαι ή μία 
κατόπιν της άλλης· ενθυμείτο δτι είχε πρότερον οίκον εΰρύν, 
ένθυμεϊτο τοΰς κατοικοΰντας έν αΰτω καί συνωθουμένους τριγύρω 
του καί ολίγον κατ’ δλίγον τω έφάνη δτι τά τέκνα του σηκω- 
θέντα έκ τοΰ τάφου ήλθον καί τ'ον περιεκύκλωσαν. Τόσον δέ κα- 
Οαραί τω έφαίνοντο αί μορφαί των, ώστε ένόμιζεν δτι ήδύνατο 
νά τάς ψηλαφήση. Βλέμματα πρδ πολλού λησμονηθέντα προση- 
λώθησαν έπ’ αΰτοΰ καί πάλιν. Έν γένει ένόμιζεν δτι εύρίσκετο 
είς τ'ο μέσον τής κολάσεως ύπδ μυριάδων περιστοιχούμενος δαι
μόνων. Άλλά πάντα ταΰτα έν μιά στιγμή άπωλέσθησαν. Ή 
βροχή κατέπιπτε ραγδαία έπ’ αΰτοΰ, τδ δέ ψύχος καί ή πείνα 
ήρχισαν νά τ'ον μαστίζωσιν έκ νέου. Υπήγε καί έστρυμώθη εϊς 
έν πρόστεγου μιας θύρας ένθα έπροσπάθησε νά κοιμηθή.

Άλλ’ ό ύπνος εΐχε πετάξει άπδ τοΰς άμβλεϊς καί θολερούς 
οφθαλμούς του. Αί γνωσταί εΐς αΰτδν κραυγαϊ τής ευθυμίας με- 
θύσων άντήχουν άθρόαι δίκην κωδώνων είς τά βεβαρυμένα ώτα 
του, τ'ο ποτήριον πλήρες ήτο έπί τών χειλέων του και ή τράπεζα 
άπ'ο έκλεκτά φαγητά ένώπιόν του.

Καί δμως, άν καί τόσον ζωηρά ή φαντασία του τά παρίστανεν, 
ώστε δέν έμενε πλέον, είμ.ή τήν χεΐρά του νά έκτείνη καί νά 
τά λάβη, έν τούτοις έγνώριζεν, δτι κεΐται μόνος είς τήν έρη-

ΠΕΡΙ ΜΕΘΗΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 
(Συνέχεια άπδ σελ. 367 Γ'. Τόμου).

— Καλή ’σπέρα, Μαστρο-Γιάννη! θά πιής μια στην ύγειά μας 
βέβαια, ειπεν ό εις έξ αΰτών, προσφέρω^ ποτήριον πλήρες οινο

πνεύματος.
— Κι’άλλη μ^ά για μένα, λέγει ό δεύτερος, πληρών τά έκ- 

κενωθέντα ποτήρια. Τρις τοΰτο έπανελήφθη, καί ό δυστυχής Μα- 
στρο-Γιάννης δέν ήξευρε ποΰ εύρίσκεται.... τ'ο όποιον ήθελαν κα*.  
αΰτοί. Και έκεΐνος έσυλλογίσθη μέν τά πεινώντα τέζνα του καί 
τήν ασθενή κόρην του, άλλά τί πρός τδν μέθυσον ή ζωή ένδς 

ανθρώπου;
— Βροχερή νύκτα απόψε, ζΰρ Γόρδεν, ειπεν δ εις έξ εκείνων 

τών άνθρώπων είς τδ αΰτίον τοΰ μεθύσου.
— Κ’ ή καλλίτερη δ«ά τοΰς κρυμμένους φίλους μας, επα

ναλαμβάνει ό άλλος.
— Ά άλήθεια! νά σοΰ ’πώ, έπανέλαβεν ό πρώτος· προ πολ- 

λοΰ ζητούσαμε τδν Άνδρέα, καί τόρα ήρχόμεθα νά τοΰ ’πούμε, 
δτι τά πάντα είνε (έτοιμα διά τήν άναχώ'ρησί του καί δτι, άμα 
στραφούν τά νερά,εΰθΰς δίχως άλλο θά ζάμωμε πανιά. Τδ διαβα- 
τήριο του τδ βγάλαμε καί τδ καλλίτερο ’σέ ξένο δνομα.

— Ένα ποτήρι άκόμη έδώ, φωνάζει ό δεύτερος. Ά! ζωή!!!- 
Άλλά.........μετά πέντε λεπτά ό ταλαίπωρος καί άθλιος πατήρ
παρέδιδέ τ’ον υιόν του θύμα είς τάς χεΐρας τών δημίων.... διά 

τρία ποτήρια οίνου!!!
Ώ τής άθλιότητος! ώ τής αναισθησίας! καί τί άλλο χειρό

τερον ;
Πρδ πολλού οί δύο αδελφοί περιέμενον τδν πατέρα των. Αί

φνης άκούονται άτακτοι βηματισμοί έπί τής κλίμακος· ή νέα άνοί- 
γει τήν θύραν διά νά φέξη είς τδν πατέρα της νά άναβή, άλλά 
βλέπουσα αΰτδν μεθυσμένου, ρίπτει τήν λυχνίαν κατά γής 
και αρχίζει νά έκπέμπη τρομεράς κραυγάς πίπτουσα συγ
χρόνως καί αΰτή άναίσθητος έπί τοΰ έδάφους.... ή δυστυχής., 
φεΰ! είχε παρατηρήσει σκιάν άνθρώπου έπί του πατώματος.

Καλά τήν καταφέραμε, ειπεν ό είς ές αΰτών εις τδν σύντρο
φόν του·—άς έχωμε πάλι χάρι ’στο γέροντα, ειπεν ό άλλος. 
Άφησε, κορίτσι, τά κλάμματα—δέν χρειάζονται πλέον φωναί— 
έλα, θωμά, γρήγορα.... Ούτως έλάλουν σιδηροδεσμοΰντες τ'ον 
νέον, δστις άποχαιρετίσας τήν άδελφήν του και ύψώσας τάς χεΐ
ρας πρδς τδν μέ μεθυστικήν αναισθησίαν τά συμβαίνοντα παρα- 
τηροΰντα πατέρα του,

κ Άκουσον μου, πάτερ» είπε μέ τόνον φωνής, δστις έκαμε τ'ον 
μέθυσον νά άνατριχιάση. «Τδ αίμα τοΰ άδελφοΰ μου καί τδ 
«ίδικόν μου νά ήνε έπί της. κεφαλής σου. Ζών δέ ή νεκρός οΰδέ- 
»ποτε θέλω σέ συγχωρήσει, διότι οΰδέποτε έλαβες φροντίδα περί 
«έμοΰ, οΰδέποτε ήκουσα γλυζΰν λόγον έξερχόμενον έκ τοΰ στό- 
«ματός σου. 'Ομιλώ ώς άνθρωπος μή ύπαρχων-πλέον έν τή ζωή 

■ «καί σέ ειδοποιώ, άστοργε πάτερ καί δήμιε σύζυγε, δτι σΰ μίαν 
«ήμέραν θά ΐστασαι ένώπιόν τοΰ Πλάστου σου τοιουτοτρόπως κα 
τά παιδιά σου γύρω σου ζητοΰντα δικαιοσύνην.» ;

Μετά ταΰτα σηκώσας τάς σιδηροδέσμιους χεΐρας του, ένητέ- 

μωθείσαν όδόν, άκροαζόμενος τοΰ έπί τών λίθων κρότου τής 

βροΖη?-
Σηκόνει τήν κεφαλήν του καί παρατηρεί τήν μακράν καί πλη

κτικήν όδόν. Ενθυμείται δτι άνθρωποι έρημοι καί άνέστιοι ώς 
αΰτός, καταδικασμένοι νά περιπλανώντας πολλάκις κατήντησαν 
αΰτόχειρες ένεκα τής άπομονώσεώς των. Ενθυμείται πρ'ος τού- 
τοις, δτι πρδ πολλών έτών άνέστιός τις δυστυχής εύρέθη είς 
άπόκεντρον γωνίαν άκονίζων σκωριασμένην μάχαιραν διά νά τήν 
ώθήση είς τδ στήθος του, προτιμών τ'ον θάνατον παρά τήν άτε- 
λεύτητον καί μαρτυρικήν ζωήν τού νά πλανάτα*.  αιωνίως ένθεν 
κάκεΐθεν. Πάραυτα άποφασίζει, έγείρεται, τά μέλη του άναλαμβά- 
νουσι νέας δυνάμεις, τρέχει ταχέως, και παίρνει τήν άναπνοήν 
του είς τά? δχθας τοΰ ποταμού. Έκεΐ καταβαίνει ήσύχως τήν 
λιθίνην κλίμακα τήν φέρουσαν άπ'ο τήν γέφυραν τοΰ Watterloo 
είς τήν έπιφάνειαν τοΰ ύδατος.

Έτο παλίρροια κατ’ έκείνην τήν ώραν, τά δέ ύδατα έπάφλα- 
ζον παρά τοΰς πόδας τής γεφύφας. ‘Η βροχή είχε παύσει καί τά 
πάντα πρ'ος στιγμήν γαλήνην έδείκνυον. ’Αποσύρεται τότε ολίγα 
βήματα .... τρέχει .... άλλ’ αίφνης ισταται!!! . . νέα άπό- 
φασις . . αί κατάραι τοΰ υιού, ώς καί τ'ο φάσμα του καί τ'ο τής 
συζύγου του καί τοΰ έτέρου υιού του, ζωηρά παριστάνοντο ένώ
πιόν του!! . . Νέον θάρρος .... καί πίπτει, φεΰ ! άπελπιστι- 
κώς έντ'ος τοΰ ποταμού, δπου καταβυθίζεται είς τά ύδατα... Άλ- 
λ’ οΰτε πέντε δευτερόλεπτα δέν παρέρχονται καί ίδοΰ αΰτδς πάλιν 
έπί τής έπιφανείας τοΰ ύδατος· άλλ’ όποια μεγάλη μεταβολή. 
Ζωή!! . . Ζωή!! καί δ,τι είδος ζωής θέλει άς εΐνε· πτωχείαν, 
κακουχίας, τά πάντα έπροτίμα άπέναντι τοΰ θανάτου . .. δλίγον 
άκόμη .... μία παλάμη, μία σπιθαμή — καί έσώζετο . . . άλλά 
φεΰ! τ'ο ρεύμα τδν έφερεν έμπρ'ος κάτωθι τοΰ σκοτεινού θόλου 
τής γεφύρας, όπόθεν έπί μίαν στιγμήν μόνον ήδυνήθη νά ϊδη τά 
έπι τών οχθών τοΰ ποταμού κτίρια καί τά έπί τής έπιφανείας 
τοΰ ύδατος άντανακλώμενα φώτα τής γεφύρας καί τά ταχέως 
διερχόμενα σύννεφα, άλλ’ έβυθίσθη έτι άπας καί δέν άνεφάνη 
πλέον.

Μετά μίαν έβδομάδα τ'ο πτώμά του εύρέθη έρριμμένον εϊς τήν 
ξηράν μιλιά τινα κάτω τοΰ ποταμού έξωγκωμένον καί δύσμορφον. 
Χωρίς δε νά άναγνωρισθή ύπό τίνος καί θρηνηθή, τδ έφεραν εΐς 
τ'ον τάφον δπου πρδ πολλού μετεβλήθη εϊς χοΰν. (1)

Τοιαύτη ή έξευτελιστική καί κινδυνώδης ένταΰτώ κατάστασις εις 
ήν καταντώσιν οί ποιοΰντες κατμχρησιν τοΰ οίνου. ,'Ο μέθυσος δ μή 
δυνάμενος νά κατανικήση τήν ολεθρίαν ταύτην νόσον, διότι τώ 
δντι νόσος εΐνε ή μέθη, έπισύρει καθ’ εαυτού τήν άποστροφήν 
και περιφρόνησιν τής κοινωνίας· καθιστάμενος δέ κατώτερος καί 
αΰτοΰ τοΰ άλογου ζώου, παρασκευάζει είς έαυτόν ζωήν άθλίαν 
και πλήρη πολυάριθμων άσθενειών. Ίνα δέ λάβωμεν μικράν 
νυςιν τών δυστυχημάτων τών έκ τής μέθης προερχομένων, λέγω 
δτι έν ’Αγγλία υπολογίζονται κατά τινα στατιστικήν είς 50,000 
οι κατ έτος έκ μέθης άποθνήσκοντες· δτι τ'ο ήμισυ τοΰ άριθ

(I) Τδ διήγημα τοΰτο έλήφθη έκ τίνος τής τοΰ Δίκενς μετα- 
φράσεως συντομευθέν.

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Δ’. Τ£ΰχ AZ’.) 

τών φρενοβλαβών, τά 2)3 τών πενήτων καί τά 3)4 τών έγκλη- 
ματιών τοΰ τόπου έκείνου έκ τής μέθης προέρχονται. Άλλ’ έν 
Ελλάδι ή έν Άθήναις τουλάχιστον, δπου γνωρίζομεν άκριβώς 
όπόσα τά θύματα ταΰτα άναβαίνουσιν, άναλόγως, πιστεύω, δεκα
πλάσια θά άνέφερε στατιστική τις περί τούτου, άν έγίνετο· άλλά 
σπάνια*,  περί τούτων αί στατιστικά! έν Έλλάδι. Ωραιότατα λοι
πόν ό έν πασι σοφώτατος παροιμιαστής περιγράφει τήν κατά- 
στασιν τοΰ μεθύσου έν τώ κγ’. κεφ. 29—35 λέγων «Είς 
τινα εΐνε οΰαί; είς τίνα στεναγμοί; είς τίνα έριδες; είς τίνα 
ματαιολογίαι; είς τίνα κτυπήματα άνευ αιτίας; είς τίνα φλόγω- 
σις οφθαλμών; Οΰχί είς τοΰς έγχρονίζοντας έν τώ ο’ίνω; οΰχί 
εις τδν άνιχνεύοντα οινοποσίαν ;» Άλλ’ ίσως τινές θεωροΰν- 
τες τ'ο μέγεθος τοΰ σκοπού τοΰ ήμετέρου συλλόγου—διότι τώ 
δντι μέγας ό σκοπός και τ'ο έργον τοΰ συλλόγου τούτου καί έτ ι 
μεγαλειτέρα ή δύναμις, ήν πρέπει νά άντιτάξη οΰτος έναν- 
τίον τών 180 περίπου οινοπωλείων τών Αθηνών, άτινα ό- 
σημέραι αΰςάνουσι—τινές λοιπόν, λέγω, βλέποντες τ'ο μέγεθος 
τοΰ ιερού σκοπού τοΰ συλλόγου τούτου, άποθαρρύνονται, λέγον- 
τες: άρά γε θά δυνηθή ό άρτισύστατος ουτος καί άφανής σύλ
λογος νά άνθέξη έναντίον τοιούτου έχθροΰ; όποιος μέγιστος καί 
άνισος ό άγών ! πρ'ος τίνα έχει νΰν ν’ άντιπαλαίση ό σύλλογος 
οΰτος; πρ'ος έχθρδν δεκάκις μείζονα, πρ'ος διακόσια περίπου 
οινοπωλεία- καί δμως, κύριοι, πιστεύομεν δτι ό μικρός καί 
άφανής σύλλογος θά δυνηθή νά άνθέξη, διότι άγιος καί ίεο'ος 
ό σκοπός του καί ώς τοιοΰτος εΰλογέΐται παρά τοΰ Κυρίου.

Ή άκρασία εΐνε νόσος ένταΰτώ καί έγκλημα· πρέπει νά άπο- 
φεύγετα: παρά παντός έχοντος σώας τάς φρένας· έάν νόσος τις 
κολλητική, οΐα ή νΰν δστρακιά, έμπέση, δ μή γένοιτο, εις πό
λιν τινά ή χώραν δριμεϊα, δέν θά νομίσωμεν άνόητον τ'ον μή 
προφυλαττόμενον άπδ ταύτην, δταν βλέπωμεν τοΰς άλλους τρέ- 
χοντας άνω καί κάτω πρ'ος σωτηρίαν; άλλ’ ήδη ή νόσος έντδς 
τών σπλάγχνων τής ήμετέρας πατρίδος ύπάρχει. Άντί νόσου δμως 
άνδραγάθημα θεωρείται τ'ο νά μεθύση τις, τ'ο νά καταντήση άπ'ο 
λογικόν όν ώς ό χοίρος νά κυλιέται είς τήν λάσπην, δίχως νά 
συλλογίζεται ό άθλιος οΰτος, δτι, μετ’ οΰ πολΰ συνειθίσας είς τδ 
ολέθριον τοΰτο ποτδν καί μή δυνάμενος νά τ'ο άποφύγη, χάνει 
άπάσας τάς τε διανοητικός καί σωματικός αυτού δυνάμεις καί 
καταστρέφεται εις τ'ο {βάραθρον τής άσωτίας καί τής άκρασίας· 
μετ’ οΰ πολΰ δέ καθίσταται άνίκανος είς παντ'ος είδους έργασίαν.

Άλλά, θά είπη τις, έγώ δέν είμαι άκρατής· μόνον πΐντήκοντα 
δράμια πίνω διά τήν ορεξιν. Καί μήπως οί μέθυσοι εΐνε ιδι
αιτέρα φυλή, ίδιον τής οποίας τδ μεθύειν;— δχι βέβαια- πιντή- 
κοντα δράμια έπινεν έκαστος έξ αΰτών, άλλά τά πεντήκοντα 
έγιναν μία καί κατόπιν δύο οκάδες, μέχρις οΰ κατήντησαν νά μή 
δύνανται νά άνακύψωσιν έκ τής μέθης.

Ούδεμία λοιπόν άλλη θεραπεία τής άκρασίας, κύριοι, ή ή 
παΰσις τοΰ πίνειν. ‘Η φύσις πρέπει νά άπαλλαχθή τοΰ παρά φύ
σιν πολεμίου,τοΰ έπ’ αΰτής ένεργοΰντος καί νά άφεθή είς ήσυχίαν.

Άλλα μήπως έχεις (ορισμένους καιρούς και ώρας καί ήμέ
ρας καί τόπους, δπου έχεις κατά νοΰν νά εΰχαριστής ταύτην σου 
τήν ορεξιν, πίνων μεθυστικά ποτά; Μένεις πολλάκις διά νά 

2.
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λάβης κατ'. τι έκ τοΰ καπηλειού, όταν δδοίπορής, καί πάντοτε 
οσάκις φθάνης είς το χωρίο·? ή εις την πόλιν; ‘Η συχνότης 
αΰτη τοΰ πΐνειν θέλει έμφυτεύσει έν σοί, πριν το αϊσθανθής, τά 
σπέρματα τής φρικώδους ταύτης νόσου, ήτις θέλει σβ καταθλίβει 

αιωνίως.
’Έχεις φίλους ή συντρόφους, τών οποίων ή παρουσία, όταν 

τούς άπαντήσης, διεγείρει έν σοι την επιθυμίαν τοΰ πίνει·?; 
Ένθυμοΰ, οτι καί σύ καί έκεϊνος βαδίζετε οδόν, έν ή δέν 
υπάρχει ούτε ασφάλεια ούτε έλπίς, παρ’ έάν έπιστρέψητε 

άμέσως.
’Αγαπά τις έξ υμών νά δράττεται της παραμικροτάτης ευκαι

ρίας καί περιστάσεως μεταξύ τών συντρόφων του, διά νά προτείνη 
φίλινμα-, «Οϊμοι, άνθρωπε τοΰ θεοΰ, θάνατος έν τω λέβητι (Β’. 
Βασιλ. γ’. 40).

Έπειδή δέ καί ό καπνός απαγορεύεται ύπό τοΰ ήμετέρου συλ
λόγου, διά τοΰτο δύο μόνον λέξεις θά προσθέσω καί περί τούτου, 

μή θεωρών αυτό σπουδάΐον.
Ούτος, δν φυτόν έγχώριον τοΰ Μεξικού, εύρέθη, ώς κοινώς πι

στεύεται, ύπό τών Ισπανών είς τήν νήσον Ταμβάκον, έξ ής τό 
δνομα δι’ού καλείται καθ’άπασαν τήν έσπερίαν Ευρώπην. Τω 1518 
ό Κορτές έπεμψε σπόρους τοΰ φυτού τούτου εις Κάρολον τόν Ε'., 
τώ δέ 1560 ό Νικότ (εξ οΰ τό δνομα νικοτιανή), πρέσβυς 
τής Γαλλίας έν ’Αμερική, είσήγαγεν αυτό είς τήν Γαλλίαν, έν ή 
έτέθη εις χρήσιν ύπό Φραγκίσκου τοΰ έκ Λορραίνης καί ύπό Αι
κατερίνης τών Μεδίκων. Οί κατά πρώτον καπνίσαντες τήν νι- 
κοτιανήν έχλευάσθησαν ή καί κατεδιώχθησαν. Ούτως δ βασιλεύς 
τής ’Αγγλίας, ’Ιάκωβος δ Αος, άπηγόρευσε τω 1604 τήν χρή
σιν τού καπνού εντός τοΰ βασιλείου του· δ Πάπας Οΰρβανός δ Α’. 
άνεθεμάτισε τούς καπνίζοντας έν ταϊς έκκλησίαις. Μουράτης δ Δ’, 
άπηγόρευσε τήν χρήσιν τής νικοτιανής έπί ποινή άποτομής τών 
χειλέων καί τής ρινός· άλλά, μ’δλας τάς αΰστηράς άπαγορεύ- 
σεις, ή χρήσις τού φυτού τούτου κατέστη παγκόσμιος. Δέν 
θεωρώ δέ ή άνοήτους, ώς καί άλλος τις προεϊπε, τούς άναρ- 
ροφώντας τούτον καί ποιούντας τήν ρίνα αύτών καπνοδόχον, 
διότι τ'ο τοιοΰτον δύναται νά έπιφέρη δυσάρεστα φαινόμενα.

Έκ τούτων λοιπόν δύναται τις νά συμπεράνη ευκόλως τόν σκο
πόν τού συλλόγου τούτου καί τίς ή έκ τούτου ώφέλεια, διότι άπο- 
τρέπεε τούς είς αύτόν προσκεκολλημένους ώς καί τούς έξω, διά 
συμβουλών, τής χρήσεως καί τών δύο τούτων ολέθριων, τής τε 
μέθης καί τοϋ καπνού.

’Αλλά, κύριοι, είς τήν τοΰ Βάκχου καί τοΰ καπνού λατρείαν 
προσετέθη ήδη καί τρίτη, ή τής ’Αφροδίτης, είς τά ωδικά καφφε- 
νεϊα (1), άτινα όσημέραι, ώς κολλητική τις ασθένεια, αύξάνουσι. 
Συμβουλεύω λοιπόν ύμας καί ταύτα νά άποφεύγετε, ώς δλεθριώ- 
τατα καί αισχρότατα καί μάλιστα εις τήν νεολαίαν.

"Ας έγχαραχθή λοιπόν εις τήν καρδίαν παντός άνθρώπου δτι 
ή χρήσις τών καυστικών ποτών καθ’ οίονδήποτε σχήμα καί καθ’ 
οίονδήποτε βαθμόν εΐνε άκρασία καί ώς τοιαύτη πρέπει νά άπο- 
φεύγεται.

ΠΕΡΙ ΔΟΞΗΣ.

Πολλοί τον πλούτον έμίσηταν, την ΰοξαν όέ ούδιίς.

Ούδείς ούδέποτε ύπήρξεν έν τώ κόσμω περιφρονών τήν δόξαν. 
Ό διάπυρος αύτής πόθος, διηνεκώς έν τή διανοία ήμών ένυπάρ- 
χων, ούδαμώς άναχαιτίζεται ύπό τών διαφόρων άναγκών καί πα
θών τοΰ ήμετέρου βίου. Οΰδείς άμεριμνει ϊνα κατασταθή άξιος 
αύτής τε καί τής κοινής ύπέρ αύτού έπιδοκιμασίας. Ή κατά τό 
φαινόμενου περιφρόνησις τής δόξης καί ή προτίμησις τών άλλων 
άγαθών καί δωρημάτων τής τύχης προέρχεται άπλώς ύπό τής 
ήμετέρας άδυναμίας τοΰ νά φανώμέν ποτέ ένδοξοι. Νά μεταβαί- 
νωμεν βαθμηδόν, εις ήλικίαν προχωροΰντες, άπό δυνάμεως είς 
δύναμιν, άπό αρχής είς άρχήν, άπό μαθήσεως είς μάθησιν, ιδού 
δπερ άπαντες έπιποθούμεν. ‘Υπάρχει τι θαυμαστώς εύάρεστον, 
πρός τούτο προτρέπον τήν καρδίαν τών άνθρώπων. ‘Υπάρχει 
έν ήμϊν αύτοϊς γενική τις επιθυμία τού νά καθιερώσωμεν καί 
διαιωνίσωμεν τάς άρετάς καί τά ονόματα ήμών έν τοϊς δελ- 
τίοις τής άθανάτου μνήμης. ’Ανεγέρσεις άνδριάντων, εκτυπώσεις 
μεταλλοσήμων, μαυσωλείων οικοδομά! και λαμπρών οβελίσκων, 
θριαμβευτικών άώίδων άνυψώσεις, έπενοήθησαν ύπό τών μεγά
λων άνδρών πρός διαιωνισμόν καί άπαθανατισμόν τής ιδίας αυ
τών δόξης.

Τό σφοδρόν πάθος τής δόξης έστί τό πρώτιστον ή μάλλον 
είπειν τό μόνον έλατήριον τό ώθοΰν τούς άνθρώπους πρός τό συλ
λαμβάνει μεγάλας ιδέας καί έκτελεϊν ήρωϊκάς πράξεις, διεγει- 
ρούσας θαυμασμόν απάντων τών αιώνων καί άπασών τών γε
νεών. Ύπ’ αύτοΰ οί άνθρωποι περιπλέουσιν άπεράντουςώκεανούς, 
ίσοπεδόνουσιν δρη, πληροΰσι κοιλάδας και βράχους διορύττουσιν. 
Ύπ’ αύτοΰ αί πυραμίδες τής Μέμφιδος άνηγέρθησαν, ή τοϋ Μοί- 
ριδος λίμνη άνεσκάφη καί έστήθη τής Ρόδου δ κολοσσός. ‘Υπ’ 
αύτοΰ οί άρχαϊοι Ρωμαίοι κτίσαντες τήν ά'ιδιον αύτών πόλιν, 
προσηύξησαν αύτήν είς περιφέρειαν πεντήκοντα μιλίων μέχρι τής 
έποχής τοϋ Άδριανοΰ. Είς τήν δόξαν οφείλεται ή έφεύρεσις τών 
τεχνών καί τά θαύματα τών έπιστημών. ‘Υπ’ αύτής ό άστρονό- 
μος τοποθετεί τό άστεροσκοπεϊόν του έπι τών χιονοβλήτων άκρω- 
ρειών καί ό βοτανικός άναρριχάται έπί τών δυσβάτων ορέωνπρός 
άναζήτησιν φυτών. ‘Οπόσον προθύμως ύπό τήν κραταιάν τοΰ πά
θους τούτου έπιρροήν άπαντες οί ρήτορες καί ίποιηταί, άπαντες 
οί μεγαλοφυείς καί σοφοί άνδρες έπασκοΰσι τάς διανοίας αυτών. 
Θεωρήσατε τόν Δημοσθένην δημηγοροΰντα άπέναντι τών προσ- 
κλυζόντων κυμάτων τής πολυφλοίσβου θαλάσσης, ϊνα συνεθισθή 
πρός τάς τοϋ δήμου καταβοάς. Θεωρήσατε τούς μαθητιώντας 
Πυθαγοριστάς είς τριετή σιωπήν καθυποβαλλομένους δπως προσ- 
λάβωσι τήν έξιν τής μελέτης καί τών ορθών συλλογισμών. ‘Υπό 
τήν ισχυρά·? καί άκατάσχετον τής δόξης έπενέργειαν τούς πόνους 
ύπομένομεν, τούς κινδύνους περιφρονοΰμεν καί ένθουσιωδώς όρ- 
μώμεν πρός τόν θάνατον.

Έκ τών άνδρών έκείνων, είς τών οποίων τήν καρδίαν σταθερώς 
έπικρατεϊ ή τής δόξης ιδέα καί τής άθανασίας ή έλπίς, δυνά
μεθα καί όφείλομεν νά περιμένωμεν μεγάλα κατορθώματα.Προση- 

λόνοντες οΰτοι, οΰς καί δικαίω τώ λόγω άποκαλοΰμεν ήρωας, 
τήν προσοχήν των πρός τό άντικείμενον άποκλειστικώς τών έπι- 
θνμιών των, καί ύπό διαφόρους έπόψεις καί μορφάς δλως άγνώ- 
στους τοϊς άλλοις άνθρώποις θεωροΰντες αυτό, συλλαμβάνουσι, 
σχεδιάζουσι κα: έκτελοΰσι τάς δυσχερεστέρας καί ένδοξοτέρας 
πράξεις, αΐτινες, πριν ή επιτυχία έπιστέψη τούς άγώνας καί τάς 
προσπάθειας αύτών καί διαδηλώση τό δυνατόν τής έκτελέσεώς 
των, έφαίνοντο είς τόν λαόν γελοίαι, μυθώδεις, χιμαιρικά! κα1 
ακατόρθωτοι.

(1) (Caffes chantants).

Εις τούς’μεγάλους λοιπόν άνδρας τά πάντα δυνατά. — "Οτε δ 
Ταμερλάνος ή Τεμίρης τό 1402 μ. X. έστησε τάς πολιορκητι- 
κάς του μηχανάς άπέναννι τών οχυρωμάτων τής πόλεως ήμών 
Σμύρνης καί ήνάγκασε τούς ςρατούς τών πολεμίων ν’άποχωρήσωσι 
μέ μεγίστην αύτών φθοράν, δέν ήγνόει τό δυσχερές τής έπιχειρή- 
σεως καί δτι προσέβαλλε φρούριον είς δ αί χριστιανικά! Δυνά
μεις ήδύναντο βεβαίως άπό ώρας είς ώραν νά πέμψωσι ταχέως 
έπικουρίαν καί πολεμεφόδια. Τό πάθος δμως τής δόξης ώθοΰν 
αΰτόν πρός τό έργον τω ύπηγόρευσε συγχρόνως καί τόν τρόπον 
τής έκτελέσεώς. Πληροϊ τόν λιμένα διά προχωμάτων, κωλύει 
τήν εισροήν τών ύδάτων καί αναστέλλει πάσαν βοήθειαν άπό 
μέρους τών Εΰρωπαϊκών στόλων, ή δέ θριαμβευτική αύτοΰ ση
μαία, άναπετασθεϊσα έπι τών κατεδαφισθέντων καί κατακτηθέν- 
των τειχών τής πόλεως, έδήλωσεν είς τούς έκπλαγέντας λαούς 
δτι ούδέν άδύνατον είς τούς μεγάλους άνδρας.

"Οτε ό Αυκοΰργος συν έλαβε τήν ιδέαν τοΰ νά καταστήση τήν 
Αακεδαίμονα δημοκρατίαν ήρώων, έδήλωσε καί οΰτος έπίσης τό 
αύτό. Πρό τοΰ νομοθέιου τούτου στάσεις και έμφύλιοι έριδες ήσαν 
αί φυσικαί συνέπειαι προγενεστέρων έπιδρομών καί κατακτήσεων 
διαφθειρουσών τά ήθη τών πολιτών. Άλλ’ ό νομοθέτης ήθέλησεν 
ώστε ή κυβέρνησις τής Σπάρτης καί τά έθιμα τοΰ λαοΰ ν’ άνα- 
μορφωθώσιν ούχί βαθμηδόν, άνεπαισθήτως καί βραδέως, άλλ’ δ
σον οΐόν τε ταχέως καί διά μιάς. Τό τοιοΰτον έφαίνετο βεβαίως 
τοϊς πάσι δυσκατόρθωτον. Άλλ’ δ μέγας οΰτος άνήρ δραξάμενος 
τής πρώτης στιγμής καθ’ ήν ό λαός έκλινε πρός τήν άρετήν, έν 
μέσω τής έπικρατούσης έν Σπάρτη γενικής καί διηνεκούς άτα- 
ξίας, ένέσπειρεν εις τούς συμπο λίτας του τά αύτά ένάρετα αι
σθήματα άτινα έφλεγον τήν καρδίαν του, άνακηρύξας τάς 
δήθεν μετά τοΰ θεού ’Απόλλωνος συνεντεύξεις του, ώς άνα- 
φέρει καί δ ‘Ηρόδοτος (Βιβλ, Α. 65) «Οί μέν δή τινες πρός 
τούτοισι λέγουσι καί φράσαι αΰτώ τήν Πνθίαν τόν νΰν κατεστε- 
ώτα κόσμον Σπαρτιήτησι . . . ώς γάρ έπετρόπεθσε τάχιστα, με
τέστησε τά νόμιμα πάντα, καί έφύλαξε ταΰτα μή παραβαίνειν.» 
Έγίνωσκεν δτι ό άναβρασμός τών ανθρωπίνων παθών ομοιάζει 
τάς έκρήξεις μεγάλων ήφαιστείων, ύφ’ ών πολλάκις παρεκτρέ
πονται αί συνήθεις ροαί τών ποταμών, τοΰθ’ δπερ είς μάτην διά 
τής τέχνης ήθελε κατορθωθή. ‘Ο Αυκοΰργος λοιπόν έπέτυχε. Τό 
σχέδιόν του ύπήρξεν ίσως τό τολμηρότατο·? καί δυσχερέστατο·? 
απάντων, κατορθωτόν δμως παρά άνδρί ώθουμένω ύπό ισχυρών 
παθών καί ίκανώ καί τοϊς άλλοις αΰτά μεταδοΰναι.

Έκ τών εϊρημένων προσέτι καταδείκνυται καί ή μεταξύ νουνε
χούς και μεγαλοφυούς διαφορά. ‘Ο νουνεχής εισάγει νέαν μέθο

δον εις πράξιν, ής έφαρμο'ρή έγένετο έπί πολλούς αιώνας. Ό 
μεγαλοφυής ποιείται χρήσιν τών παθών, τών οποίων έκ πείρας 
γινώσκει τήν ισχύ·?, καί σχηματίζει ίδιον τρόπον έκτελέσεώς πρά
ξεων ηρωικών. Οί νουνεχείς βαδίζουσι τήν τετριμμένη·? δδόν,οί με
γαλοφυείς έγκαταλείπουσιν αΰτήν. Ό νουνεχής σπείρει παλαιόν 
σπόρον διά νέον άμητόν, δ μεγαλοφυής έφευρίσκει νέον έλατήριον 
πρός κίνησιν παλαιού κόσμου. Πρός τόν νουνεχή τό βιβλίο·? τών 
μελλόντων άπόκειται κεκλεισμένον, άλλ’ ώς πρός τόν μεγαλοφυή 
τό οξυδερκές δμμα του πάθους αύτοΰ εισδύει είς τήν ζοφώδη άβυσ
σον αΰτών.

Άν δμως αί ιδέαι καί αί πράξεις άνδρός τίνος δέν προέρχων- 
ται έκ τοΰ πάθους τής δόξης, άλλ’ έκ τοΰ τής φιλαργυρίας ή τοΰ 
έρωτος, τότε έν γένει δλίγην άξίαν άποδίδει είς αΰτά τό δημό
σιον. Οΰχί διότι αί ιδέαι κα! αί πράξεις αΰται δέν άπαιτοΰσιν ώς 
έπί τό πλεϊστον μεγάλην περίνοιαν κα! πληθύν συνδυασμών, άλλά 
διότι είσί μικρού λόγου άξιαι ή κα! έπιβλαβεΐς πρός τήν κοινω
νίαν. Οί τοιοΰτοι οΰδόλως άξιοΰνται δπως λογίζωνται ένδοξοι κα! 
επιφανείς.'

"Οθεν διά νά ήνε τις μέγας καί ήρως ένταΰτω. οφείλει ν’ ά- 
ναδέχηται έπιχείρησιν πράξεων έναρέτων. Αί δυσχερείς κα! έπι- 
ζήμιοι δέν θεωρούνται έπίσης μεγάλα·, καί ήρωικαί. Τοΰτο δέ γί
νεται καταφανές έξ αΰτής τής 'ιστορίας. Άς θεωρήσωμεν μετά 
προσοχής οίονδήποτε μέγαν άνδρα χαίροντα ύπερβαλλόντως τήν 
ύπόληψιν τοΰ λαοΰ καί θά εΰρωμεν δτι ή δόξα αΰτοΰ καί τό με
γαλείο·? δέν προσελήφθησαν άναλόγως τής σωματικής του δυνά
μεως ή τής γενναιότητος, άλλ’ ώς έκ τής άξιολογότητος κα! τής 
δημοσίας αΰτών ώφελείας. Είς Ρωμαίος έν τοϊς άρχαίοις χρόνοις 
άντέστη μαχόμενος έναντίον τριών. ‘Η πράξις αΰτη άναμφιβόλως 
ήτο γενναία, άλλά πλεϊστοι απλοί στρατιώται δύνανται νά έκτε- 
λέσωσι τοιαύτην. Πλεϊστοι κατώρθωσαν μάλιστα νά φονεύσωσιν 
έξ ή καί έπτά συνάμα δυνατούς αντιπάλους, κα! δμως ή ιστορία 
οΰδέποτε άνέφερε τό κατόρθωμα. Άλλ’ ή σωτηρία ολοκλήρου κρά
τους, δπερ μετά ταΰτα ήδυνήθη νά κατακτήση τόν κόσμον, οφεί
λεται είς τήν καλήν έκβασιν τής είρημένης μάχης. Ό άνήρ έκεϊ
νος έγένετο ήρως. Ναι, ό ‘Οράτιος, δ νικητής τών τριών Κουρι- 
ατίων εΐνε ήρως. Προσηρτήσατο τον θαυμασμόν τών συμπολιτών 
του, κα! τό δνομα αΰτοΰ έξυμνούμενον έν τή ιστορία μετεδόθη 
κα! είς τάς μεταγενεστέρας έποχάς. Δύο τινές πνίγονται οικεία 
βουλήσει, ή Σαπφώ καί ό Κούρτιος· ή μέν ϊνα σβέση τάς δδυ- 
νηράς φλόγας τοΰ έρωτος, δ δέ ϊνα λυτρώση τήν Ρώμην. Ή 
Σαπφώ ήτο έρωτόληπτος,ό Κούρτιος ήτο ήρως. "Οταν τά έθνη άνή- 
γειραν άνδριάντας είς τούς πρώτους έφευρετάς διαφόρων μυστη
ρίων, δέν έτίμων βεβαίως αΰτοΰς διά τήν μεγαλοφυΐαν των, αι
τίαν ούσαν τής έφευρέσεως, άλλά διά τήν έξ αΰτής πρός τό έθνος 
προκύψασαν πρακτικήν ώφέλειαν.

Έκ τούτων δυνάμεθα νά συναγάγωμεν δτι δ πράττω·? πράξεις 
άνωφελεϊς τή τε πατρίδι καί τοϊς δμοίοις αύτοΰ εΐνε μικρός άνήρ. 
Άλλ’ δ έμπνεόμενος άληθώς ύπό τής δόξης κα! τής άρετής δύ
ναται νά κατάσχη τήν πρώτη·? θέσιν έν τή πατρίδι αύτοΰ καί νά 
πράξη τό άγαθόν. Ίδετε τόν Κρομουέλλον. Καί τοι διά ραδιουρ
γιών κατέσχε τον θρόνον τής Αγγλίας, τ’ο προσκτηθέν μεγα- 
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λεΐον, ή λάμψις τοΰ στέμματος, ό τρόπος δι’ ού έκυβέρνησε τον 
λαόν καί ή νέα δύναμις δι’ ής περιέλαβε την ’Αγγλίαν, έξαλεί- 
ψαντα τάς προτέρας αύτοΰ δολοπλοκίας κα; τά εγκλήματα, έξηυ- 
γένισαν αύτόν. Κατατάσσεται δθεν ό Λόρδος ούτος προστάτης έν 
τη πρώτη βαθμίδι τών μεγάλων άνδρών.

Ίσως ήθελε τις νομίσει έν τούτοις, δτι άπαντ ες οί μεγάλοι και 
ένδοξοι άνδρες, πρδς οΰς οφείλομεν τά έπωφελέστερα καί λαμπρά 
κατορθώματα καί τήν βελτίωσιν τών τεχνών καί έπιστημών, πα- 
ρίστανται ήμϊν ώς τύπος καί υπογραμμός τοΰ 'ύψους είς δ δύνα
ται νά φθάση ή ανθρώπινη φύσις, ΐνα μεταδώσωσι καί πρδς ήμάς 
μικρόν τινα μερίδα τοΰ ουρανίου έκείνου πυρός, δι’ ού ζωοποιοϋσι 
τδν ηθικόν κόσμον. ’Αλλά δυστυχώς, ακαταλόγιστοι άδυναμίαι 
άναφαινόμεναι ένίοτε παρά τοΐς μεγάλοις τούτοις,τοΐς ένδόξοις καί 
σοφοϊς άνδράσιν, έμδάλλουσιν ήμας είς μεγίστην απορίαν. Τις 
ήθελε ποτέ νομίσει δτι αί ακόλουθοι ψυχικά: άδυναμίαι περιεγρά- 
φησαν ύπδ της γραφίδος της άληθείας και οΰχ; μάλλον ύπδ φθό
νου καί κακοβουλίας; Τις ήδύνατο ποτέ νά στοχασθή δτι ο Λώ- 
κιος ήγάπα περιπαθώς τούς μύθους; δτι δ Νεύτων έδιδε τυφλήν 
πίστιν εις τούς λήρους τής άστρολογίας; "Οτι ό Δόκτω ρ Κλάρκ 
ένεκαυχατο πλειότερον είς τήν σωματικήν αύτοΰ εύκινησίαν ή εϊς 
τήν έπιστήμην του; Καί δτι ό Πώπ ήτο τρυφηλδς και έπικούρειος 
καί πολλάκις δι’δλης της ήμέρας έκειτο έπί της κλίνης, μεχρι- 
σοΰ δ υπηρέτης άνήγγελλεν αύτω τήν ώραν ταΰ γεύματος ; Κα’( 
δμως ταΰτα είσίν άληθή. Δυνάμεθα έτι νά παρατείνωμεν τήν πε
ριγραφήν τών τοιούτων άνθρωπίνων άδυναμιών καί διά πλείστων 
άλλων παραδειγμάτων, άλλ' άρκούμεθα είς μόνα τά έξης. ‘Η βα
σίλισσα ’ Ελισάβετ ήτο φιλάρεσκος. ‘Ο Βάκων ήγάπα τήν δωροδο
κίαν. Ο Λούθηρος ήτο τοσοΰτον άργιλος ώστε πολλάκις έγρον- 
θοκόπησε τδν Μελάγχθωνα. ‘Ο Μελάγχθων έπίστευε τούς δνει- 
ροκρίτας. ‘Ο Ρισσελιεύς καί δ Μαζαρϊνος ήσαν τοσοΰτον δεισιδαί- 
μονες ώστε έπλήρονον σύνταξιν είς τδν άστρολόγον Μορέν διά νά 
τούς υπηρέτη διά της έπιστήμης του. ‘Ο Τάκιτος είχε πολλάς 
προλήψεις καί δ Σαικσπηρος έπίστευε τού ς γόητας.

Ύπδ δ έτέραν έποψιν τοΰ πράγματος θεωρούμενου, πολλοί σο
φοί, μεγάλοι καί άξιοσέβαστοι άνδρες,· οί τήν δόξαν πρότερον πε- 
ριδεβλημένοι, περιήλθον είς τήν άνάγκην τοΰ ν’ άναξιοπαθώσιν 
ύπδ τήν κατάθλιψιν τών άνθρωπίνων συμφορών, νά ζήσωσιν έν 
ταλαιπωρία καί ν’ άποθάνωσιν έν ένδεια καί πενιχρότητι, ένώ 
εύήθεις τινές σύγχρονοι αύτών θνητοί σκώληκες καί βλάκες τής 
κοινωνίας έπιαίνοντο ύπδ τοΰ μυελοΰ τής εύπαθείας και τών ευτυ
χημάτων.

Εμ. Γ ιαν να κ ό πουλρς,

ΕΛΑ. ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ.

Τδ φιλανθρωπικόν τοΰτο τής πόλεως ήμών ίδρυμα, ούτινος 
την υποστήριξιν κα! περίθαλψιν ούδείς άμφιδάλλει δτι πάντες 
οφείλομεν κα: ώς Χριστιανοί καί ώς άνθρωποι είλικρινώς νά έπι- 

θυμώμεν, βαίνει λίαν ήρέμα καθ’ δσον άφορά τούς πόρους αύτοΰ, 
ών έν τούτοις έχει άπόλυτον τήν άνάγκην.

‘Η άξ’.έπαινος αύτοΰ ’Εφορία ούδόλως άποφεύγει ΐνα πάντα 
κινή λίθον, έντδς τοΰ κύκλου τής τιμιότητος πάντοτε ένερ— 
γοΰσα, δπως δύναται ούχί μόνον νά καλύπτη τά πρδς άξιο— 
πρεπή διατήρησίν του γινόμενα έξοδα, άλλά καί νά περισσεύη 
εί δυνατόν άπδ καιρού είς καιρόν ποσά τινα έστω καί γλίσχρα, 
δι’ ών ποτέ ’ίσως κατορθωθή ν’ άνεγ ερθή ιδία τοΰ ορφανοτροφείου 
οικοδομή.

Κατά τδν μήνα τοΰτον πρόκειται, ώς καί δ έγχώριος τύπος 
έδηλοποίησε, νά γίνη ύπέρ αύτοΰ έκκύβευσις λαχείου, άφ’ ής 
δμως μικρά σχετικώς ή τω ίδρύματι τούτω προσγενησομένη 
ωφέλεια.

Ό δμογενής καί γνωστός τω έμπορικω κόσμω άξιότιμος κ.Φωκίων 
Βουτσινάς, δπαδδς ούχ ήττον τοΰ λογίου δσον καί τοΰ έμπολαίου 
‘Ερμοΰ, εύηρεστήθη ΐνα καί άλλως συνδραμη τδ ‘Ελλ. ’Ορφανο
τροφείου τής Σμύρνης. Μεταφράσας δηλαδή έν γλώσση κα- 
θαρευούση καί έμμέτρως έν τών τοΰ έξαιρέτου τής Γαλλίας άοι- 
δοΰ Βίκτωρος Ούγώ άριστουργημάτων, ού δ τίτλος «Le Ro! 
s’ amuse» “ό βασιλεύς ευθυμεί,., προσφέρει εύγενώς πάνυ τ° 
πόνημά του αύτδ είς τδ ’Ορφανοτροφείου· ή δ’ ’Εφορία, άναγγέλ- 
λουσα τήυ έκδοσίυ του, έπικαλεϊται τήυ συυδρομήυ τών φιλορφάνων.

Ότι ούδείς τώυ φίλωυ τοΰ Μέυτορος άυαγ υωστώυ δέν θά 
λείψη άσμενέστατα νά συνδράμη τδ περί ού δ λόγος βιβλίον, 
ούδόλως άμφιβάλλομεν, άριστα πεπεισμένοι περί τών εύγενών 
καί Χριστιανικωτάτων αύτών αισθημάτων. Διά τούτο προλαμβάνο
με·/ σήμερον ΐνα εί'πωμεν χάριν αύτών ολίγα τινά περί τοΰ Γάλ
λου συγγραφέως .πρώτον καί περί τοΰ συγγράμματος αύτοΰ Le 
Roi s’ amuse δεύτερον.

ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΩ.

Τοΰ Βίχτορος Ούγώ ή βιογραφία εΐνε ή βιογραφία τής νεωτέ
ρας Γαλλικής ποιήσεως, προ πάντων τής δραματικής. Γεννηθείς 
συγχρόνως σχεδόν μετά τοΰ αίώνος τδν όποιον έλάμπρυνεν, ήλθεν 
εικοσαετής περίπου τήν ήλικίαν εις Παρισίους, δπου τότε, καί μέ
χρι τοΰ 1845 σχεδόν, ώς ρείθρα εις μέγαν ποταμόν χυνόμενα, 
διευθύνοντο οί άνθηροί καί έξοχοι νόες, δσοι ήσαν προωρισμένοι νά 
ποτίσωσι τδν ιδέας καί γνώσεις διψώντα κόσμον. ‘Η εποχή έκείνη 
ήτον έποχή άκμής φιλολογικής, νοεράς, ηθικής, τήν δποίαν καί 
νΰν έτι οί γνησιώτεροι τών Γάλλων πατριωτών στενάζοντες μνη
μονεύουν ιν..

‘Ο Β. Ούγώ συνέστησεν ιδίαν έν Παρισίοις δραματικήν σχο
λήν καί άνέπλασεν, ούτως είπεϊν, τήν Γαλλικήν γλώσσαν. Έπέ- 
δωκε πρό πάντων εις τδ δραματικόν, δπου, μετά τδν Σακεσπή- 
ρον, εΐνε άπαράμιλλος, καί ήκολούθησε τδ ύφος τοΰ Βιργιλίου, 
τδν όποιον, δπως καί δ ίδιος ομολογεί, πολλαχοΰ άντιγράφε: 
σχεδόν. Σύγχρονος τοΰ Λαμαρτίνου (1), εΐνε, ούτως είπεϊν, ό 

άντίθετος αύτοΰ πόλος.—Βίκτωρ Ούγώ καί Λαμαρτΐνος, δυάς 
αστέρων οιτινες συγχρόνως έφώτισαν τδ αύτδ στερέωμα,είσίν οί 
δύο βραχίονες τής Γαλ. Μούσης τοΰΐθ'.αίώνος. Πλήνδποία μεταξύ 
τών δύο διάστασις! ‘Ο Λαμαρτΐνος, ή αρμονία, ή ήδύτης,— δ 
Ούγώ, ή έκφρασις, ή ζωή- δ μέν μεθύσκει, δ δέ έξυπνα· δ πρώ
τος άφελής, φυσικώτατος, δ έτερος παραδοξολόγος, τερατολόγος 
πολλάκις καίμεστδς ιδεών πρωτοτύπων καί άντιφατικών προς 
άλλήλας.'Τοΰτο, 
ή τερατολογία, 
εΐνε ή βάσις τής 
φιλολογικής ά- 
ξίας του.

‘Ως πολιτικός 
δ Ούγώ έσχεν 
δ,τι πα, δ άπε- 
κδυόμενος είς τής 
πολιτικής τδ πέ
λαγος, τάς εύ- 
δίας ήμέρας καί 
τάςτρικυμίαςτου. 
Άλλ’ έμεινεν ά- 
είποτε άνήρςαθε- 
ρών άρχών, δπερ 
ές'ιν αρετή σπά
νιά δι’έναΓ αλάτην 
‘Ως πρδς τοΰτο, έ- 
φάνη άνώτεροςτοΰ 
Λαμαρτίνου, έ
π ι δοκιμάζοντας 
πολλάκις σήμε
ρον δ,τι άπεδο- 
κίμαζε χθές,καί 
τ’ άνάπαλ’.ν. Δη
μοκράτης, πλήν 
ούχί τοσοΰτον ά
πό λυτός δσον τι- 
νές τδν παρέςη- 
σαν, διότι πολ
λαχοΰ έστιγμά- 
τισε τών τοιού
των δημοκρατών 
τάς άσχημίας,καί 
(δπερ ιδίως άξι
ου σημειώσεως) 
προεΐπέ που τάς 
μεταγενεστέρας 

παρά τής Κοινό
τητας διαπραγεί- 
σαςκαταστροφάς· 
δημοκράτης ύ
πέρ πάντα άλ
λον πιστός εϊς 
τάς άρχάς του, 
κατέδειξε τά αΐ- 

Βίκτωρ Ούγώ.

σχη τοΰ πεπτωκότος συστήματος καί έμαστίγωσε τδν Ναπολέ- 
οντα Γ'., δσον ούδείς άλλος. Έξορισθείς ώς ήν έπόμενον, έζησε 
μακράν τής Γαλλίας έφ’ δσον έδάρυνεν δ Βοναπαρτικδς ζυγός 
τήν πατρίδα του. Καίτοι δέ τω προσεφέρθη άμνηστεία, τδ σύνη- 
θες τοΰτο τών ήγεμόνων δέλεαρ, δέν έπανήλθεν είμή δτε εΐδεν 
αύτήν άπηλλαγμένην τοΰ δυνάστου της, πιστώς τηρήσας καί ώς 
πρδς τοΰτο δ,τι εϊς έξορίαν άπερχόμενος δημοσία έκήρυττε —

Τάς πολιτικός άρχάς του στέφει καί άλλη έξοχος αρετή, σπά
νιά δυστυχώς μεταξύ τοΰ φιλολογικού κόσμου τής χώρας έκει- 
νης, — φιλελληνισμός διάπυρος. Ήγάπησε πάντοτε τήν ‘Ελ
λάδα, δσον ξένοι ολίγοι τήν ήγάπησαν, ή δέ Μούσα αΰτη, ή 
προθύμως πάντοτεύπηρετήσασα παν δτι εύγενέςπλήν πάσχον και 
διψών μέλλοντος καλλιτέρου, έξακοκολουθεΐ και νΰν ακόμη νά 
στέλλη ένίοτε μακρόθεν γλυκείς τινας φθόγγους εις τήν γην τής 

ιδέας τουτέςτ τής 
ποιήσεως.
Πλήν τοΰ ποι- 

ητοΰ, δ Β. Ού
γώ εΐνε καί μυ- 
θιστοριογράφ ο ς· 
άλλά πρδς τδν 
ποιητήν μετρώ- 
μενος δ μυθι- 
στοριογράφος εΐ
νε άναντιρρήτως 
υποδεέςερος. Καί 
ώς τοιοΰτος μο
λαταύτα σχετι
κώς έπέδωκε δι
ότι δταν τώνδαι- 
μονίων αύτών 
άνδρών ή χειρ 
λάβη τδν κάλα
μον, πεζώς ήέμ- 
μέτρως, πάντοτε 
μίαν έξοχον ι
δέαν θέλει έκ- 
φράσει. — ‘Η 
Notre Dame de 
Paris καί οί Mi- 
se'rables εΐνε 
άριστα τών μυ
θιστορικών έρ - 
γων του. Ποθή
σεις δέ καί δρ“- 
ματικάέργαέγρ“- 
ψε πολλά,— τά 
Orientates με
ταξύ τών πρώ- 
τωνκαί τά Feuil- 
les d'Automne 
θεωρούνται τά 
καλλίτερα-έκτών 
δραματικών δέ 
πφιημάτων τά 
Hemani , Ma
rion Delorme, 
Ruy Blas καί le 
Roi s’ amuse— 
περί του δποίου 
ένταΰθα ιδίως 

πρόκειται.
Σκοπός τοΰ ποιητοΰ έν τω δράματι Le Roi s’ amuse εΐνε νά 

κατάδειξη τά αίσχη τής αύλής τοΰ Φραγκίσκου Πρώτου, κατά 
τδ πρώτον ήμισυ τοΰ ΙΖ'. αίώνος βασιλεύσαντος τής Γαλ
λίας. Νέος, μή στερημένος τινών άρετών, διότι και ευφυής ήτο 
καί τά γράμματα κάπως ύπερασπίζετο, q Φραγκίσκος Α'. ήτο 
ήγεμών είς άκρον φιλήδονος κα! θιασώτης τού Βάκχου έν μέρει

(1) Ού τήν βιογραφίαν κα! τήν εικόνα ϊδε σελ. 38 Γ’. τομ. 
τοΰ Μέντορος.
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‘0 ποιητης παρεισάγει τινά Τριπουλέ, γελωτοποιόν τοΰ βασι- 
λέως, πρόσωπον ιστορικόν, δπερ υπήρξε τωόντι γελωτοποιός, άν
θρωπον δύσμορφου, κυφόν, ώς τρελλόν θεωρούμενου, και δμως 
εύφυέστατον καί μέ ιδέας άπό κύκλου έξω τοΰ κοινοΰ άρυομένας. 
Ο Τριπουλέ ουτος, τύπος αληθής, (δπως άλλως τε εϊς πάν έρ

γου τοΰ ποιητού θά εύρη τις ένα τοιούτου —τόν Quasimodo εϊς 
τήν Notre-Dame de Paris, τόν Javert εϊς τούς Miserabies, τόν 
Don Ce'sar εϊς τόν Ruy Blas καϊ καθεξής),—αρχών δλως δημο
κρατικών και αντιθέτων πρός τάς τοΰ άνακτος, τόν όποιον ύπη- 
ρέτει, εινε τό κύριον τοΰ δράματος πρόσωπον. Διήλθομεν τό 
έργου αυτό δλόκληρον, μεταπεφρασμένον, και άνεύρομεν πολλα- 
χοΰ σκηνάς δραματικάς άμιμήτου καλλονής και χάριτος. Έν 
γένει δέ, υπό τό παραδοξολόγον πολλάκις, ιδέας ύψηλάς καϊ 
υγιείς συγχρόνως. Τή άδεια τοΰ μεταφραστοΰ και ώς δείγ
ματα, άσθενή μολαταύτα, τής άςίας τοΰ έργου, μεταφέρομεν έν

ταΰθα ά.) μονόλογον, έν ω δ Τριπουλέ παριστα την θέσιν του, ώς 
γελωτοποιού τοΰ βασιλέως, άνθρώπου υποχρεωμένου, άνεξαοτή- 
τως τής ψυχικής καταστάσεως εϊς τήν όποιαν εύρίσκεται, νά 
γέλα δπως ευχάριστή τόν ηγεμόνα του, μάλλον δέ δπως έκπλη- 
ροϊ τό χρέος του. "Ινα ό άναγνώστης άντιληφθή δπωσοΰν τοΰ μέ

ρους τούτου τοΰ δράματος, σημειωτέου,δτι προηγήθη σκηνή κατά 
τήν όποιαν δ Τριπουλέ, δπως ευχαρίστηση τόν βασιλέα, έμυ- 
κτήρισε γέροντα πολιόν, τόν Σαίν Βαλλιέ, έλθόντα νά έπιτη- 
μήση τόν Φραγκίσκον Α'. διά πράξιν άξιόμεμπτον, διά τοΰτο δέ 
κατηράσθη ύπό τοΰ γέροντος. Ύπό την έντύπωσιν τής άοάς 
ταύτης. ήτις εινε καί τοΰ δράματος ή βάσις, και πρό τής θύρας, 
δπου ύπήγαινε νά ϊδη τήν θυγατέρα του Λευκήν, δ Τριπουλέ λέγει:

ΛΙέ κατηράσθη .. . ένώ δέ μ ώμίλει τεθλιμμένος 
καί, δούλε, μου έφώναζε, έσο κατηραμένος ! 
έγέλων την όδύνην τον. Τέρας, τούς θρόνους λεΐχον ! 
Έγέλων, πλήν τδν Τάρταρον εντός μου όλον εΐχον.

Κάθηται έπί τοΰ έϊωλίου πλησίον της εκ λίθου τραπέζης. 
Κατηραμένος !
Βαθέως δεμβάζων και την χεϊρα φόρων έπί τοΰ μετώπου. 

Κόσμε, γή, μ' έκάματε άχρεΐον !
Κακόν, σκληρόν, ουτιδανόν, έν άνανδρον θηοίον ! 
Ώ λύσσα! γελωτοποιός ! στρεβλώς σχηματισμένος ! 
Άύτ' ή ιδέα πάντοτε ! έξυπνος, κοιμισμένος.
Όναρ, τδν κόσμον διελθών, νά καταλήγη; μόνος 

είς τοΰτο : γελωτοποιός απλούς τοΰ ηγεμόνας!
Μή βέλων, μή δυνάμενος, τρελλδς έκ τής όδιίκης, 
είμή νά κάμνης νά γελούν! ω μέγεθος αισχύνης! 
*Ο,τι λοιπόν και οί στρατοί, ένω περικυκλοΰσι 

άθρόοι ράκος, 'ποΰ αυτοί σημαίαν των καλοΰσι- 
τδ τελευταΐον ποΰ κι αύτδς ό επαιτών κατέχει· 
έν φυλακή ό δέσμιος, Τύνιδός δούλος έχει- 
δ,τι ’ς τδν κόσμον χαίρεται πας δστις αναπνέει, 
τουτέστι, τδ νά μή γελά, αν θέλη δέ, νά κλαίη, 
να μή τδ έχω, ώ θεέ!—Λύσθυμος, τεθλιμμένος, 
έντδς δύσμορφου σώματος, ώς τέρας, τυλιγμένος, 

άηδιάζων έμαυτόν, ν,ακόσχτ,μο'ΐ, πυγμαίου, 
ζηλεύων πάσαν καλλονήν, πάντ’ άνθρωπον άκμαΐον 
έν μέσω όλβου στίλβοντας εμπρός μου και δπίσω, 
τήν λύπην μου αυξάνοντας, έάν ποτέ ζητήσω, 
μόνος καί άγριος σκιάν, ύφ' ήν πικρώς νά κλαύσω, 
ή τήν ψυχή') μου, κλαίουσαν, πρδς ώραν άναπαύσω· 
έμβαίνει αίφνης εύθυμος έκεΐνος δστις άρχει, 
πανίσχυρος, έρώμενος, άγάλλων δτ' υπάρχει· 
τάφον μή ένθυμούμενος έκ μέθης ευτυχίας, 
νέος, ωραίος, υγιής, μονάρχης τής Γαλλίας, 
μ’ ώθεΐ χασμώμενος, ένώ ή λθα νά ησυχάσω, 
καί λέγει: έλα Τριπουλέ, άνάγκη νά γελάσω !
—Πτωχέ τρελλέ τοΰ άνακτος ! Σύ, πλάσμα τοΰ ύψίςου! 
Τδ πάθος δπερ νήχεται 'ς τδ βάθος τής ψυχής του, 
θυμόν, υπερηφάνειαν, μίσος, χολήν, κακίαν, 
φθόνον, — τδ στήθος άπαντα πληρ οΰντα, —μοχθηρίαν 
τήν αίωνίαν συλλογήν σχεδίου άπανθρώπου, 
δαίμονας κατατρώγοντας τά σπλάγχνα τοΰ άνθρώπου, 
μ' έν νεύμα τοΰ αύθέντου του έντός του κοπανίζει, 
πρδς πάντα δέ βουλόμενον, τδν γέλωτα κομίζει !
—Χαμέρπεια !—Περιπατεΐ;—"Ορθιος;—Καθισμένος; 
Τδν σύρει ή κλωστή, πρδς ήν υπάρχει δεδεμένος. 
Κόσμου περίτριμμα άπλοϋν ! ή τδ πολύ, καμμία 
ήγεμονίς, άπλή γυνή, ώραία, έρασμία, 
ημίγυμνος, ’ποΰ ήθελε κι’ αύτδς έπιθυμήσει, 
ώς σκύλον είς τήν κλίνην της νά παίξη θά άφίση! 
Κ' έκεΐνος δμως, εύγενεΐς καί σκώπται κύριοί μου, 
πώς σάς μισεί άπδ ψυχής, αιώνιοι εχθροί μου ! 
Πώς κάμνει νά πληρόνετε άδράς τάς άτιμώσεις!
Πώς σάς δροσίζει δι' αύτάς μέ γλώσσαν μαύρης γλώσ- 

(<”!?·
Εΐνε ό δαίμων τοΰ κακού, καί Μέντωρ βασιλέων. 
Άι τύχαι σας δέν έχουσι πολλήν αξίαν πλέον. 
Άμα δέ άπαξ δυνηθή ’ς τούς όνυχας ν' άρπάση 
έν θάλλον πλάσμα, τδ μαδά ώσότου τδ χορτάση !
—“Λ! τδν έκάματε κακόν !—Θεέ ! ζωή εΐν αΰτη ; 
'Στδν βίον, νέκταρ ευτυχών, σταγών χολής τοσαύτη! 
Άν δέ βλαστήση ένστικτον καλόν,—νά μή βλάστηση ! 
Πνεΰμ' ά'ίθηρδν ή ταραχή κωδώνων νά ζαλίση! 
Καί, δαίμων, νά διέρχεται, κακού, τάς έορτάς σας.
—τήν ειρωνείαν σας αύτήν,—είς δέ τά μέγαρά σας, 
τών εύτυχούντων θέλγητρα κρημνίζων έξ ανίας, 
τήν εύτυχίαν του ν’ άντλή είς άλλων δυστυχίας! 
Καί κατά πάντων καί ένώ τόν βίον διανύει, 
νά φέρη πάντοτ' έν αύτω, είς πάν ν' άναμιγνύη, 
νά κρύπτη, νά διατηρή ύπδ τήν ειρωνείαν, 
άρχαΐον μίσος έκχειλονν είς μελανήν καρδίαν !
’Λ ! δυστυχή !

’Εγείρεται τοΰ εδωλίου.

'Αλλά έδώ, δέν έχω άλλην μοίραν ; 
Λεν είμαι άλλος άνθρωπος, 'περνών αύτήν τήν θύραν;

Τδν κόσμον δθεν έρχομαι, καιρός νά λησμονήσω, 
μήτε οφείλω έςωθεν έδώ τι νά κομίσω.

ί'.') έτερον τών άξιολογωτέρων χωρίων, ένθα δ ίδιος Τρι- 
πουλέ, συμβουλεύων την κόρην του νά μή έξέρχηται τής 
οικίας ύπό τρόμου, μή πάθη τό ήθικόν μέρος αυτής, τή λαλεΐ 
γλώσσαν φίλτρου τοιαύτην όποιαν πατήρ ίσως δέν έλάλησε πρός 
θυγατέρα.

‘Ο Τριπουλέ, σφιγγών την Λευκήν είς τας άγκάλας του, λέγει. 
..............Ποιος άλλως τε με έγγυατ' άνίσως;.... 
"ii ! σ' αγαπώ δι όλον μου τδ πρδς τδν κόσμοι μίσος ! 
Κάθησ' έδώ πλησίον μου.—'Εδώ ’στα γόνατά μου. 
Τώρα είπέ μου: μ άγαπή,ς;—Άφοΰ είσαι σιμά μου, 
Άφοΰ τήν χεϊρα σου κρατεί ή χειρ ή ίδική μου, 
τί άλλο νά ’μιλήσωμεν καλλίτερου, παιδί μου;
Λευκή, πλήν σοϋ έν γή χαρά δέν μ’ έμεινεν έτέρα! 
"Αλλοι 'στον κόσμον έχουσι πατέρα ή μητέρα, 
ή άδελφόν ή σύζυγον ή φίλους ή οικείους, 

προπάτορας, προμήτορας, τέκνα, δεσμούς μυρίους· 
έγώ δέν έχω παρά σέ.—Σέ μόνην!—"Άλλοι πλούτον 
έγώ σέ μόνον πλούτον μου 'στδν κόσμον έχω τούτον. 
"Άλλοι πιστεύουν εις Θεόν, Έγώ είς τήν ψυχήν σου. 
"Άλί.οι καυχώντ' εϊς καλλονήν έγώ, τήν καλλονήν σου 
άρκοΰσαν έχω καλλονήν. Άλλ είς χαράν, υγείαν, 
ζωήν, Υπερηφάνειαν, άγάπης φλόγα θείαν 
σύ, όλα ταΰτα δι' έμέ.—Σύ, μήτηρ, σύζυγός μου, 
συ, άδελφή, θυγάτηρ μου, σύ, νόμος μου, θεός αου! 
Σύ, πλούτος, οικογένεια, πατρίς μου, ευτυχία· 
σύ, πόλις μου, σύ, σύμπαν μου, σύ, μόνη μου θρησκεία! 
Σύ αιωνίως!—Μόνη, σύ!—Πλήν σοΰ, έν τή ζωή μου, 
δπου τό βλέμμα μου στραφή, πληγόνετ ή ψυχή μου. 
—"Αν σ’ έχανα!...."Π! εΐν' άπλή, άφόρητος ιδέα!

—Γέλασ’ ολίγον νά ίδώ !—ϋ, μειδιιγς ώραΐα! 
' Ολόκληρος ή μήτηρ σου ! ώραία, ναι, έπίσης, 
φέρεις και σύ ’στο μέτωπον, ώς ινα τδ σφογγίσης, 
συχνά τήν χεΐρα- προς άγνήν καρδίαν, άθωότης. 
πρέπει μετώπου κ' οφθαλμών ούράνιος γλαυκότης. 
Μ' άγγέλων φλόγας δι έμέ άστράπτεις !—Τήν ψυχήν σου 
ή ίδική μου διορφ ύπδ τήν καΠονήν σου.
Καί μέ κλειστούς τούς οφθαλμούς, σέ βλέπω δλην πάλιν ! 
’Στήν γήν άκτΐνα έκτδς σοϋ, Λευκή, δεν έχω άλλην. 
Κάποτε λέγω μάλιστα : τυφλός νά έγεννώμην !
Τυφλός: ένα ήλιου φώς άλλου μή έγευόμην !

Ίδο» δύο, πλήν τό έπαναλαμδάνομεν, άσθενή δείγματα της 
αξίας τοΰ έργου. Πλεϊστα άλλα έπίσης συγκινητικά χωρία ποι- 
κίλλουσιν αυτό· άλλά πρέπει νά το άναγνώση τις δλόκληρον —τοΰτο 
δέ συνιστώμεν στενώς τοϊς άναγνώσταις τοΰ Μέντορος—δπως λάβη 
ακριβή ιδέαν τής άξίας του.

ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΤΗΣ ΒΑΒΥαΩΝΟΣ.

Ή νέα έπιστήμη έφευρεν άπό δρθάς παρατηρήσεις καί άπό 
ύπολογισμους σχεδόν θετικούς τό ακρίδες μέρος, ένθα εύρίσκετο 
ή περίφημος πόλις Βαβυλών, πλήρης έρειπίων σήμερον, άν καί 
παρέστησε τόσον μέγα πρόσωπον εϊς τόν άρχαΐον κόσμον. Έπί 
τοΰ νοτίου μέρους τής άρχαίας πόλεως εύρίσκεται μία πόλις έκ 
δέκα πέντε χιλια'δων ψυχών, ή Χίλλα ή Χιλλάχ, οϊκοδομηθεϊσα 
ύπό τών ’Αράβων Καλιφών. Οί ’Ιουδαίοι σχηματί£ουσι τό τρίτον 
τούτου τοΰ πληθυσμοΰ. Οΰτοι οί ’Ιουδαίοι, 'ύστερον άπό δλας τάς 
παραδόσεις, εΐνε οί κυρίως απόγονοί τών ύπό τοΰ Ναβουχοδονό- 
σορος έκεΐ έξορισθέντων καί έπειδή, έναντίον τοΰ χρόνου, τίποτε 
δέν μεταβάλλεται εϊς τήν άκίνητον άνατολήν, εΐνε δυνατόν νά 
άνεύρη τις μεταξύ’αύτών τόν τόπον σχεδόν τών συγχρόνων τοΰ 
Δανιήλ καί τοΰ Ίερεμίου. Τά μνημεία τοΰ Έσδρα καί τοΰ 

'Ιερεμίου άποτελοΰσαν είς τήν Χαλδαίαν αγίαν τινά γήν δι’αύτούς.
Ή Χίλλα εΰρηται έπί τής δεξιάς όχθης τοΰ Εύφράτου μέ μίαν 

μεγάλην έπί πλοίων στηριζομένην γέφυραν καί έως 7000 κα
τοίκους· δσον δέ διά τήν άρχαίαν Βαβυλώνα λέγουσιν δτι εΐχε 
περίμετρον 12 περίπου μιλ. γεωγραφικών καί δτι λογίζεται ώς 
ή μεγίστη σχεδόν τών πόλεων τοΰ παλαιού κόσμου. Έκ τών έρει
πίων αύτής ώς άξιοθέατον μάλιστα άναφέρεται ύπό πολλών πε
ριηγητών δ είσέτι σωζόμενος Βαβυλώνιος πύργος, ύπό τών έγχω- 
ρίων Βιρς-Νεμρόδ λεγόμενος, δμοιος μέ μεγάλην πυραμίδα, τής 
δποίας ή περί τήν βάσιν περίμετρος εΰρηται 2286 ποδών, τό δέ 
ύψος περί τούς 200 πόδας.

ύπό Γ. I. Δημητρίου.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑ-..

‘Η κυδέρνησις έξέδωκε διάταγμα έπιτρέπον εϊς τούς ίερεϊς νά 
έσθίωσιν οίανδήποτε ορέγονται τροφήν, νά νυμφεύωνται καί νά 
ένδΰωνται κατά τό δοκοΰν αύτοϊς.

‘Η βιβλιοθήκη τοΰ πρώην Ταϊκούν ήνεωχθη εϊς τήν διάθεσιν 
τοΰ κοινού, περιέχουσα 100 χιλιάδων τόμων

Φαίνεται δτι έν πολλοϊς ή ’Ιαπωνία θέλει προπορε θή άΰ.λων 
τινών χωρών κατά τόν πολιτισμόν δστις μεγάλως θέλει προο
δεύσει άναντιρρήτως, άν πειθαναγκασθώσιν οί κληρικοί δλων τών 
θρησκειών νά λάβωσι σύζυγον καί νά μεταλάβωσι τών οδυνών καί 
τών τέρψεων τοΰ κοινωνικού βίου.

‘II πληθύς τών βιβλίων τών πρώην τής ’Ιαπωνίας αύτοκρα- 
τόρων δεικνύει δτι οί ήγεμόνες τής μεμακρυσμένης έκείνης χώρας 
εΐνε τούλάχιστον φιλομαθέστεροι ηγεμόνων ^τινών τής Εύρώπης.

(έκ τοΰ θεατού).
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Η ΕΚ ΣΜΥΡΝΗΣ
είς τό Καΰστρινόν καί τ'ο Μαιάνδρων πεδίου έκδρομή. 

(συνέχεια άπό σελ. 371 Γ'. τόμου).

‘Λϊδίνιον ή Γκιονζελ Χισάρ.

Άπό τής πόλεως ταύτης ώνομάσθη κατά τήν νέαν διοικητικήν 
διαίρεσιν της Τουρκίας μέγας νομός ή τοπαρχία (βιλαέτ) αυτής, 
έπεχτεινόμενος άπό τής περί τήν Σμύρνην παραλίας μέχρι τών 
μεθορίων τής Καππαδοκίας, ού δ νομάρχης έδρεύει έν Σμύρνη.

"Ινα φθάση τις εις τά έρείπια τών άρχαίων Τράλλεων, ανέρ
χεται διά τών τουρκικών συνοικιών ικανήν άνωφέρειαν καί φθάνει 
εϊς αυτά, κείμενα έπι τοΰ τραπεζοειδούς όροπεδίου, δπερ υπάρχει 
κατάφυτον έξ έλαιών καί δι’ ού καταβαίνει ποταμίου δίκην τό 
άφθονου ύδωρ τών άρχαίων Τράλλεων ΐνα θεραπεύη τάς πολυ- 
ειδεις χρείας τών σημερινών κατοίκων τοΰ Άΐδινίου

Μεταξύ τών έλαιοδένδρων άνευρίσκει τις πρώτον τά έρείπια 
ένός εΰρυτάτου θεάτρου, συνιστάμενα άπό τρεις άλλεπαλλήλους 
μεγάλας άψίδας, τηρούσας είσέτι υπό τό θόλωμα τό κονίαμα καί 

έπ’ αύτοΰ έν μέρει τήν βαφήν έν τω μέσω τοΰ θεάτρου βλέπει 

τις κιονόκρανα ρυθμού κορινθιακού καί πρός τό δυτικόν μέρος άνά- 
γλυφα δλως συντετριμμένα.

"Απας δ ευρύτατος χώρος τών περιωνύμων Τράλλεων εινε 
πλήρης άπό συντρίμματα στηλών καί λοιπών θαυμάσιων έργων. 
Έν τω χώρω τούτω ή έν τη νεκροπόλει ταύτη άνορύσσονται άπό 
καιρόν εϊς καιρόν σαρκοφάγοι, στήλαι, άνδριάντες βάθρα στήλης 
ή κιονόκρανα πλατύφυλλα καί μέ κληματίδας ή μέ πρόσωπον καί 
κεφαλάς ζώων κεκοσμημένα, πάντα καλλιτεχνικά έργα θαυμά
σια, τά δποία δμως ένεκα τής απειροκαλίας τών έκεΐ ξένων οί- 
κτρώς καταστρέφονται καί άπ’ αύτών κατασκευάζονται πράγματα 
μηδαμινά,ώς λ. χ. ΐγδία,έν οΐς κοπανίζεται ή τό βαλανίδιον τών βυρ
σοδεψών ή δ καφές τών καφεψών πολλάκις καί το κορασάνιον !!!

Δι’ άνασκαφών άνευρέθη τό έδαφος σχεδόν μεγάλης τινός οι
κοδομής, ήν τινα πρό πολλοΰ έθεώρουν ώς ναόν τής Παναγίας καί 
κατά πάσαν διακαινήσιμον έβδομάδα έτέλουν πανήγυριν πολυάν- 
θρωπον. Τήν καλήν ταύτην συνήθειαν, δι’ ής καί μόνης έλάμβα- 
νον άφορμήν ν’ άνέρχωνται οί δμογενείς κάτοικοι τοΰ Άΐδινίου 
καί νά διδάσκωνται τό άρχαϊον μεγαλεϊον τοΰ έθνους μας καί 
τής πατρίδος των, κατέπαυσεν ή έκκλησιαστική άρχή διά λόγους 
δμως ούχί ίκανώς και λογικώς δεδικαιολογημένους. ‘Η μεγάλη 
αΰτη οικοδομή (κατ’ έμέ) ήτο πράγματι δ ναός τής Θεοτόκου, 
έξ ού μάλιστα καί δ χώρος έχεϊνος άπας τών έρειπίων ονομάζεται 

Παναγία, καί ούχί, ώς ειπον τινές κακόβουλοι ΐνα ψυχράνωσι τό 
αίσθημα τής θρησκείας, λουτρόν, τεκμαιρόμενοι τοΰτο άπό τά πολ
λά (λέγουσιν) υδροφόρα δοχεία, άπερ εύρίσκονται έκτισμένα εις 
τούς τοίχους, ώς νά μή συνειθίζεται τοΰτο καί μέχρις ήμών, ν’ 
άνατίθενται δηλ. τοιαΰτα είς τούς ναούς καί ιδίως εϊς τάς άχη- 
βάδας τοΰ ιερού βήματος, δπως άντηχώσι. Πάν, δ τι ειπον περί 
τής θέσεως ταύτης εις τούς έχέφρονας δμογενείς τοΰ Άΐδινίου, έ
πεθύμουν νά πραγματοποιηθώ, δπως δυνηθώσι νά έχωσι τά εκπαι
δευτικά αύιών ιδρύματα καί τό νεαρόντων νοσοκομείου καί διαρ- 
κεστέραν τήν ζωήν καί άνετωτέραν.

Τοΰ ναού τούτου τά έρείπια εϊσι μεγάλης έκτάσεως καί είς δύω 
μέρη άνεΰρον Μωσαϊκά άπαράλλακτα πρός έκεϊνα, άπερ ειχον 
άνεύρει παρά τήν παραθαλασσίαν τόν παρελθόντα Νοέμβριον είς 
μίαν τών νήσων τών Κλαζομενών (*)  ("Αγιον Ίωάννην), δτε τάς 
μονήρεις καί δυσαρέστους ήμέρας τής καθάρσεως έκεΐ διηρχόμην, 
έκ Κωνς)πόλεως προσερχόμενος, καί έπί τών έπίσης έκεΐ σημαν
τικών έρειπίων καί υπογείων τό τρισένδοξον παρελθόν τοΰ ‘Ελ
ληνισμού άνεγίνωσκον.

Εϊς διάστημα ώρας έκεϊθεν, μ’ ειπον οι συνοδεύοντές με φι
λόξενοι καί εύγενεϊς ξεναγοί μου, δτι εϊς βάσιν τοΰ βουνού υπάρ
χει σπήλαιον, έξ ού έξέρχεται τό μικρόν έκείνο ποτάμιον, δπερ 
ποτίζει άφθόνως τήν πόλιν τοΰ Άΐδινίου, στρέφει τούς άλευρο- 
μύλους καί άρδεύει τούς κήπους του.

Αί Τράλλεις αύται έκαλοΰντο πρότερον Άνθεια, καί έκ τών 
Τράλλεων τούτων τής Λυδίας ήτο δ περιώνυμος μαθηματικός 
καί άρχιτέκτων Ανθέμιος δ άκμάσας έπί ’Ιουστινιανού τώ 550 
π. X. Ό άνήρ ουτος συνειργάσθη μετά ’Ισιδώρου τοΰ Μιλησίου καί 
τοΰ ’Ιγνατίου είς τήν οικοδομήν τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει ναού 
τής Αγίας Σοφίας, θέσας τάς βάσεις αύτοΰ· έγνώρισε τήν δύνα- 
μιν τοΰ άτμοΰ, άλλά δέν έσκέφθη’πώς νά χρησιμοποιήση αύτήν 
έφεΰρε μέσα πρός άπομίμησιν σεισμών, βροντών κτλ. Σώζεται αύ
τοΰ μόνον άπόσπασμα περί τών καυστικών κατόπτρων τοΰ Άρ- 
χιμήδους. Τινές φρονοΰσιν δτι πρώτος δ ’Ανθέμιος έπενόησε τήν 
πυρίτιδα· άλλ’ ή δόξα αΰτη είνε άβέβαιος.

Σπεύδοντες τήν έκ τών έρειπίων τών Τράλλεων κατάβασίν μας, 
διήλθομεν έμπροσθεν εύρυτά^ου κήπου καί οικοδομής δλως άρ- 
ρύθμου καί άτημελίτου, είς ήν παραμένει πρό χρόνων ικανών εύ- 
γενής τις Γάλλος κεκλεισμένος και μονάζων έκεΐ μετά τής πα- 
σχούσης καί δμως σοφής (ώς μ’ ειπον) καί συγγραφέως κυρίας 
του. 'Ο Γάλλος, δν δέν εύτόχησα νά ϊδω, λέγεται δτι υπήρξε σε- 
νός φίλος τοΰ βασιλέως τής Γαλλίας Φιλίππου, δτι είσέτι δια
τηρεί καί έν τη έξορία τούς τίτλους του καί δτι διαχειρίζεται τήν 
ούσίαν αύτοΰ καί τής συζύγου του συγγενής των τις, δστις τοίς 
έμβάζει τό εισόδημα καί τούς τόκους των.

Μ’ ειπον δτι έπεθύμει πολύ νά κτισθή μικρόν έκκλησίδιον είς 
τά μεγάλα έκεϊνα έρείπια καί δτι ύπέσχετο νά δωρίση τό κτήμα 
αύτοΰ ύπέρ τών ήμετέρων καταστημάτων ά'λλα ήδη άμφιβάλλω 
άν θά πραγματοποιήση ταύτην του τήν ύπόσχεσιν, άφ’ ού καί Πα
τέρες καί Άδελφαί τοΰ έλέους έν Άϊδινίω έγκατέστησαν κα: ά- 
φ’ού πρός αύτάς καί μάνας ή μελαγχολική εύγενής πολύ άρέσκεται.

Προχωρησάσης τής ώρας, έσπεύσαμεν διά τής κατωφέρειας 
(Ίουν. 29 ώρα 7η εσπερινή) έκείνης, ήτις φέρει πρός τό φημι
ζόμενο ν Μπουν apt, δπερ εινε ικανή τις έξοχική έκτασις, έχουσα 
πλατάνους, πτελέας καί διαρρεομένη διά τοΰ άσθενοΰς μέν κατά 
τό θέρος Εΰδωνος, ορμητικού δέ καί πολυρρευμάτου κατά τόν χει
μώνα. Είς τήν σκηνογραφικήν ταύτην θέσιν εύρίσκονται 3—4 
καφφενεϊα, έν έπί αθροίσματος πετρών προσωρινόν μαγειρείον κα: 
πάσα άλλη έξοχης περιποίησις.

Παρά τάς Ανατολικός εισόδους τοΰ Άΐδινίου είς άπόστασιν

(*)  Νήσοι τών Κλαζομενών είσΐν αί λεγόμεναι σήμερον Ίγκλεζονήσια.

ενός τετάρτου σχεδόν ύπάρχουσι θερμά ιαματικά ΰδατα ρέοντα 
άσκόπως καί άχρήστως. Νέος τις άπεφάσισεν έφέτος νά τά χρησι
μοποίηση καί έσχημάτισε ξύλινόν τι παράπηγμα, έντός τοΰ οποίου 
έθηκε σ/.άφην εύρείαν πρός χρήσιν τών λουτρευομένων, οΐτινες 
είσιν ούκ ολίγοι. Μικρά τις καλαισθησία τής έκεΐ Δημαρχίας 
καί προνόησις κυβερνητική ήδύναντο νά οίκοδομήσωσι δεξαμενήν 
τινα εύρύχωρον και θολοσκέπαστόν, δπως άπολαμβάνωσιν οί προσ- 
ερχόμενοι πρός αύτά πάσχοντες έντελεστέραν τήν θεραπείαν καί 

άναπαυτικώτερον έκεΐ διαμένωσι.
Τό Άϊδίνιον εινε ή καθέδρα τοΰ εύπαιδεύτου καί γεραροΰ έπι- 

σκόπου Άγ. ‘Ηλιουπόλεως· έχει ναούς δύω: τόν τής Μητροπό- 
λεως καί τόν τοΰ Νοσοκομείου νεόδμητου καί περικαλλέστατον 
έπ’ όνόματι τοΰΆ. Χαραλάμπους. Τόώραίον καί κομψόν τοΰ υψι
τενούς κα:θολοσκεπάστουτούτου ναού άσχημίζουσι δυστυχώς! (καί 
έδώ) χεϊρες άδέξιαι άδεξίου καί άτέχνου ζωγράφου καί άποροΰμεν 
πώς οί φίλοι ομογενείς τής Ανατολής δέν έμιμήθησαν τούς έν 
Νασλίω ν’ άναθέτωσι τά Άγιογραφικά έργα τών έκκλησιών των 
εις τόν έξαίρετον καί εύμαθέστατον ‘Αγιογράφον I. Εύς. τόν Αέ- 
σβιον, ένα τών άριστων μαθητών τοΰ Αθηναϊκού Πολυτεχνείου τόν 
πρό ΙΟετίας πολλούς ιερούς ναούς ζωγραφήσαντα. Τό μικρόν Νο
σοκομείου τής ομογενούς ταύτης κοινότητος περιποιεϊ πολλήν τήν 
τιμήν είς τούς φιλανθρώπους κατοίκους τοΰ Άΐδινίου καί παρέ
χει ούχί μικρόν τήν άνακούφισιν είς τό τής Σμύρνης, ώς μή 
«φίνου τούς πολλούς τών άσθενών δλως άπροστατεύτους καί βι- 

«ζομένους νά κατέρχωνται είς έκεΐνο.
"Οπισθεν τοΰ νεοδμήτου τούτου ιερού Ιδρύματος ύπάρχει τό 

εύάερον καί ίκανώς εύρύ Παρθένα γωγεϊον, δπερ φοιτάται άπό 
70—80 μαθήτριας καί εϊς ο διδάσκει μία μόνη διδάσκαλος μετά 
τής βοηθού της. Ίουλ.2, 1872, έγίνοντο αί έξετάσεις τοΰ Παρθε
ναγωγείου τούτου, είς άς προσεκλήθημεν νά παρευρεθώμεν. Συνο
δευθείς άπό κυρίους τινάς προσήλθον, παρέμεινα μέχρι τής εσπέ
ρας, έδευτέρωσα τήν αΰριον καί δέν ήδυνήθην παρά νά ομολογήσω 
χάριτας εϊς τε τήν εύμέθοδον καί άοκνου διδάσκαλον, εις τε τήν 
φροντίζουσαν έφορίαν τής έκεΐ φιλογραμμάτου Αδελφότητος καί 
είς τήν μεριμνώσαν καί προαγομένην Κοινότητα τοΰ Άΐδινίου, 
ήτις προνοεϊ νά άνευρίσκη τούς δυναμένους νά τήν ώφελήσωσιν.

Αί μαθήτρια: τής πρώτης τάξεως έξετάσθησαν είς τό ιερόν 
μάθημα τής Κατηχήσεως, τής Ιερός Ιστορίας, είς τά 'Ελληνικά, 
είς τήν Έλληνικήν Ιστορίαν, Γεωγραφ., Άριθ. κτλ.

Τήν Δευτέραν καί Τρίτην έξετάσθησαν αί άλλαι τάξεις εύστό- 
χως είς άπαντα καί οί παρευρεθέντες έμειναν εύχαριστημένοι 
λίαν. "Ελληνες δντες καί ήμεΐς καί κατά βάθος συγκινηθέντες 
έκ τών εύστόχων άποκρίσεων καί έκ τής έφαρμοστικής καταγνώ- 
σεως τών κανόνων τής γραμματικής, δέν δυνάμεθα παρά νά συγ- 
χαρώμεν τό ’Εθνικόν Παρθεναγωγείου τής αγίας Φωτεινής, δπερ 
μορφόνει τούς τοιούτους εργατικούς καί εύμεθόδους πνευματικούς 
γεωργούς καί αποστέλλει αύτούς είς τό έσωτερικόν ΐνα καλλιερ- 
γώσι πνευματικώς καί έλληνικώς τάς εύγεωργήτους καί εύφυε- 

στάτας ψυχάς τής ομογενούς κορασιακής νεολαίας.
Έν Άϊδινίω Σύλλογος έκ φιλογενών πατριωτών συνιστάμενος 

έποπτεύει καί συντηρεί τά τρία Σχολεία: τό ελληνικόν, τό άλλη-

ίλΙΕΝΊΌΡΟΣ Τόμ. Δ'. Τεύχος ΛΖ'.).

λοδιδακτικόν καί τό Παρθεναγωγείου διά γενναίων συνεισφορών. 
Τό έθνωφελές καί άγαςόν παράδειγμα τών έν Άϊδινίω ομογενών 
εύχόμεθα νά έμιμώντο άπασαι αί εύποροΰσαι ομογενείς Κοινότητες 
τής Ανατολής, αί είς τά « έφ’ ά μή δεϊ » μικροφιλοτίμως δαπα- 
νώμεναι ΐνα ώσιν δλίγισται καί όπισθοδρομημέναι είς τά « έφ’ ά 
δεϊ », ώς μή συναισθανόμενα: τόν προορισμόν αύτών καί τό ύπό 
τής θρησκείας καί τοΰ έθνισμοΰ επιβαλλόμενου αύταίς καθήκον.

Έν Άϊδινίω γίνεται (ώς καί είς τάς άλλας Κοινότητας τής 
’Ανατολής) κατά πάσαν Κυριακήν ή άγορά ( παζάρ), ής άγοράς 

τό άτοπον συναισθανθέντες οί άξιότιμοι ομογενείς κατέβαλον άλ
λοτε πολλάς ματαιωθείσας προσπάθειας ύπέρ τής μεταθέσεως αύ
τοΰ· τάς αύτάς δέ καί έντονωτέρας καταβάλλουσι καί ήδη τη 
προστασία καί όμοθύμω συνεργεία τοΰ ένδοξ. Διοικητοΰ τοΰ Άϊ- 
δινίου δι’ έπίτηδες είς Κων)λιν άπεσταλμένου, δπως μετατεθή τό 
προσβάλλον τήν άγίαν Κυριακήν παζάρ εις άλλην τινά ημέραν 

τής έβδομάδος.
ΣονΙχάν—Χισάρ.

Ή μικρά αΰτη κωμόπολις άπαντάται τέσσαρας ώρας έσωτερι- 
κώτερον τού- Άΐδινίου. Έχει νεωτέρας έποχής φρούριον καί κεϊται 
εϊς τήν κατωφέρειαν βουνού· δλίγον τι πρός Άνατολάς αύτής έκ- 
τείνονται τά ολίγον σημαντικά έρείπια τής παλαιός πόλεως Νίσ- 
σης, εις τής όποιας τήν θέσιν δέν ανευρίσκει τις είμή τά έρείπια 
ένός θεάτρου, ένός αμφιθεάτρου καί μιας γεφύρας έπί μικρού τινός 
ρύακος. Κάτωθεν τοΰ Σουλτάν-Χισάρ παρά θερινόν τι καφφενεΐον 
ύπάρχει κρήνη ξηρά, είς ήν ύπάρχει έκτισμένος δλος άνδριάς, 
κεφαλής στερημένος· έσωθεν δέ φραγμού τίνος είς ήμικρήμνιςον 
οίκημα ύπάρχουσι στήθος και συντρίμματα άλλου τινός έπίσης 

ώραίου καί καλλιμαρμάρου σώματος.
Το μεταξύ Σουλτάν-Χισάρ καί Νασλίου διάστημα είνε δλως 

κατάφυτον άπό έλαίας, συκάς. αμπελώνας καί άπό άλλα διάφορα 
δένδρα καρποφόρα- τά δρη καί οί βουνοί εισι πλήρεις άπό βάλα- 
νιδέας, αΐτινες άπαντώνται καί εϊς πολλά μέρη τής πεδιάδος, είς 
ήν εύδοκιμεϊ τό σήσαμον, τό κανάβι, ό βάμβαξ καί άπαντες οί 
άλλοι δημητριακοί καρποί, βόσκουσι πρόβατα, ποίμνια, καί τρέ
φονται άγέλαι δλάι κερασφόρων ζώων καί ιπποφορβείων.

(άκολουθεί).
Διον. Α. Μ. Χαρικλής.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΠΕΡΟΥΒΙΑΝ.
Τέσσαρις άνθρωποι πολιορκηθΐηεζ ύπό δύο τίγρεων.

Τρεις μηχανικοί Άγγλοι καλούμενοι Λή, Δάβιδσων καί Ού- 
αϊτ ειχον μεταβή εϊς Περουβίαν, πεμφθέντες ύπό έταιρίας Αγ
γλικής, ΐνα διευθύνωσιν έκεΐ μεγάλην τινά έκμετάλλευσιν. Ένω 
κατεγίνοντο είς τάς προπαρασκευαστικάς έργασίας, άπεφάσισαν 
νά κάμωσιν έκδρομάς τινας είς τά πέριξ· ειχον δέ μεθ’ εαυτών 
τόν υπηρέτην των Ούΐλιαμ καί δύο ’Ινδούς δδηγούς. Ημέραν τινά 
συνέβη αύτοϊς τό έξής περίεργον συμβάν, τό όποιον έν περιλή- 

ψει διηγούμεθα, δπως τό ήκούσαμεν παρ’ ένός έξ αύτών.
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Οί έκδρομεΐς μας, άπειλούμενοι ύπ'ο μιας τών τρικυμιών εκεί
νων τών τοσοΰτον επικινδύνων μεταςύ τών Όρεγωνείων όρέων και 
τής θαλάσσης, χατέφυγον εις σπήλαιόν τι, διά νά έξασφαλισθώσιν 
άπδ την δρμήν τών στοιχείων. Άφοΰ δέ ταΰτα σχεδόν καθησύ
χασαν. οί οδηγοί έξήλθον δπως ϊδωσιν άν υπήρχε τρόπος νά έ- 
παναλάβωσι την πρδς τά μεταλλεία όδόν. Τδ σπήλαιόν, έν ω εΐχον 
ζητήσει καταφύγιο·;, ήτο τόσον σκοτεινόν, ώστε δλίγον μακράν 
τής εισόδου μόλις ήδύναντο νά διακρίνωσιν άλλήλους. 'Ενώ δέ 
συνδιελέγοντο περί τής δυσκόλου θέσεώς των, κραυγαί καί γογ
γυσμοί θρηνώδεις έξερχόμενοι τοΰ βάθους τοΰ σπηλαίου προσείλ- 
κυσαν πάραυτα τήν προσοχήν των. Ηχούσαν τάς απαίσιας ταύτας 
κραυγής μεθ’ υπερβολικού τρόμου. ‘Ο Ούάϊτ, ό νεότερος τών 
τριών, πεσών πρηνής έσύρθη μετά τοΰ υπηρέτου Ούίλιαμ κατά τδ 
βάθος τοΰ σπηλαίου, δπως έννοήση τήν αιτίαν τοΰ θορύβου τού
του. Μόλις εΐχον κάμει βήματά τινα, έξέβαλον κραυγήν έκπλή - 
ξεως καί παρευθύς. άνεφάνησαν φέροντες έκαστος ύπδ μάλης 
ζώον κατάστικτον έχον μέγεθος μικρας γαλής, τάς σιαγόνας ώπλι- 
σμένας μέ στερεούς οδόντας, μέ μάκρους όνυχας καί οφθαλμούς 
ύπογλα·ύκ:υς· γλώσσα δέ ερυθρά ώς τδ αίμα έκρέματο έξω τοΰ 

στόματός των.
"Αμα δ Λή καί ό Δάβιδσων παρετήρησαν τά ζώα ταΰτα, έκρα

ξαν: "Γψιστε θεέ! Εΐμεθα έντδς σπηλαίου τίγρεως!
Καί πρδς έπακρο·; τοΰ τρόμου αΰτών οί οδηγοί έπανήλθον δρο- 

μαίως προφέροντες λόγους συγκεχυμένους, έν οις διεκρίνοντο 
αί λέξεις: τίγρις! τίγρις!

Παρελθούσης δπωσιΰν τής υπερβολικής έκπλήξεως καί τοΰ 
τρόμου, οί οδοιπόροι μας ήρπασαν τά δπλα και προσεπάθουν έν
δοθεν νά κλείσωσι τδ στόμα τοΰ σπηλαίου διά τίνος ύπερμεγέθους 
δλοτρόχου λίθου, δστις ευτυχώς εύρέθη έκεϊ πλησίον.

Ή αϊσθησις τοΰ προσεγγίζοντας κινδύνου ηΰξησε τήν δραστη- 
ριότητά των, διότι ήρχιζον ν’ άκούωσι διακεκριμένως τούς βρυ
χηθμούς τοΰ τέρατος και ήσαν χαμένοι, άν τοΰτο έφθανεν είς τήν 
είσοδον τοΰ σπηλαίου, πριν δυνηθώσι νά κλείσωσιν αυτήν.

Πριν άποτελειώσωσι τδ έργον των, εΐδον τδ τέρας νάπροσέρχη- 

ται σκιρτώ·;.
Κατά τήν τρομερά·; ταύτην στιγμήν έδιπλασίασαν τάς προσπά

θειας των, καί ο μέγας λίθος παρενετέθη μεταξύ αΰτών και τοΰ 
έπερχομένου έχθροΰ.

’Εντούτοις έμεινενείς τδ ύψος τής εισόδου τοΰ σπηλαίου κενόν 
τι διάστημα, διά τοΰ όποιου ήδύναντο νά βλέπωσι τήν κεφαλήν 
τής τίγρεως καί τά μανιώδη βλέμματά της,τά όποια έξεσφενδόνιζε 
πρδς αύτούς. Καί αΰτά τα βάθη τοΰ σπηλαίου έκλονίζοντο ύπδ 
τών βρυχηθμών της, πρδς οΰςτά μικρά άνταπεκρίνοντο διά γογ
γυσμών οξέων καί άπετελεϊτο ούτως είπεϊν συνομιλία τωόντ1 
καταχθόνιος.

Τό τρομερόν ζώον έδοκίμασε κατά πρώτον νά άνασηκώση τδν 
λίθον μέ τούς γαμψούς όνυχάς του καί ακολούθως νά άνατρέψη 
αύτδν διά τής κεφαλής τον άλλά τδ πρδς τοΰτο ανεπαρκές τών 
δυνάμεών του έπηύξησε τήν λύσσαν του. Αί κραυγαί του κατέ
στησαν διαπεραστικώτεραι κ,αί οί διάπυροι οφθαλμοί του έφαί- 
νοντο φωτίζοντες τάς πυκνάς σκιάς τοΰ σπηλαίου.

Τόσον συγκινητικός καί μεγαλοπρεπής εΐνε ό θυμός δ προσκα
λούμενος ύπδ τής μητρικής στοργής.

— Πρέπει νά πυροδολήσητε κατ’ αύτοΰ, εΐπεν ό Δάβιδσων, δ 
μόνος δστις δέν εΐχεν δπλον σκοπεύσατε τούς οφθαλμούς τον ή 
σφαίρα θά διέλθη τδν μυελόν καί ό θάνατος θά έπέλθη βέβαιος 
καί ταχύς.

£Ο Λή έλαβε τδ δίκανον πυροβόλου του και δ Ούάϊτ τά πιςό- 
λιά του

Ό πρώτος έτοποθέτησε τον σωλήνα τοΰ όπλου του ολίγον τι 
μακράν τής τίγρεως, δ δεύτερος έκαμε τδ αΰτό. Κατά τήν διατα
γήν τοΰ Δάβιδσων άμφότεροι έπίεσαν τά σκανδάλια, άλλ’ άνωφε- 
λώς. Τδ σαρκοβόρου θηρίου έυόησευ άναμφιβόλως έκ τοΰ θορύβου 
οτι ή προσβολή δ ιηυθύνετο κατ' αύτοΰ, διότι έκαμεν ευ άλμα δπως 
δρμ.ήση πλαγίως· βλέπου δμως, δτι δέυ έπληγώθη, έπαυέλαβε 
τήν πρώτην θέσιν του μετά διπλάσιάς μανίας. Νέα καψύλια άντι- 
κατέστησαν εύθύς τά μηδέν άποτέλεσμα προξενήσαντα, πλήν καί 
ταΰτα ούδόλως ωφέλησαν, άν καί έφαίνοντο καλής ποιότητας’ 
δθεν ένόησαν δτι εΐχον μεταχειρισθή πυρίτιδα ληφθεϊσαν έξ ύγράς 
θήκης.

Έτέρα τις θήκη εΐχε τεθή έπί τοΰ έδάφους μετά τινων φορε
μάτων. Ό Δάβιδσων υπήγε πρδς άναζήτησιν αύτής, άλλά τίεΐδε; 
τά μικρά τής τίγρεως ήρχισαν νά παίζωσι μέ αύτήν καί άφαιρέ- 
σαντα τδ πώμα δεά τών ονύχων διεσκόρπισαν τδ έμπεριεχόμένον 
έπί τοΰ ύγροΰ έδάφους. Έματαιώθη λοιπόν καί αύτη ή έλπίς 
ήτις έφαίνετο ή μόνη είς τούς δυστυχείς πολιορκουμένους.

— Σταθήτε, έκραξεν δ υπηρέτης Ούίλλιαμ- μοί έπέρχεται ιδέα, 

ήτις ίσως μας σώση.
Έξέβαλεν έκ τοΰ θυλακίου του τεμάχιο·; σχοινιού καί, χωρίς 

νά εΐπη άλλο τι, διηυθύνθη πρδς τδ βάθος τοΰ σπηλαίου.
’Ολίγον μετά ταΰτα ήκούσθη συριγμδς πεπνιγμένος, οστις πρδ 

πάντων έφάνη ένεργήσας έπί τής τίγρεως· έκ τοΰ λάρυγγός της 
έξήλθον κατά συνέχειαν τρομεροί ώρυγμοί και κατέστη άγριω- 

τέρα καί όργιλωτέρα παρά ποτέ.
Έπί μίαν στιγμήν άπεμακρύνθη. Οί δέ δύο οδηγοί Ίνδοι ώφε- 

ληθέντες έκ τής εύκαιρίας ταύτης, έτόξευσαν βέλη κατ’ αύτής 
έκ τής κορυφής τοΰ δένδρου δπου ήσαν κεκρυμμενοι. Πολλά βέλη 
ώλίσθησαν έπί τοΰ δέρματός της, άλλ’ έν έπλήγωσεν αύτήν πλη
σίον τοΰ οφθαλμού καί έμεινε προσηλωμένο·; έντδς τής πληγής.

Τότε έν τω παροξυσμό τής μανίας τδ θηρίον ώρμησε προς 
τδ δένδρον, ήρπασεν αύτδ διά τών δνύχων του καί έφάνη προσ
παθούν νά τδ άνατρέψη. Έν τω μεσω δε τής αγωνίας του τ'ο 
βέλος έπεσε καί ή τίγρις έλθοΰσα έτοποθετήθη πάλιν εϊς τήν 

είσοδον τοΰ σπηλαίου.
Τί εΐχε κάμει αρα ό Ούίλλιαμ; εΐχε πνίξει τά μικρά τής 

τίγρεως καί, χωρίς νά γνωστοποιήση τ'ον σκοπόν του είς τούς 
συντρόφους του, έρριψεν αύτά πρδς τήν μητέρα άπδ τής άνωθεν 

τοΰ δλοτρόχου θυρίδος.
Τδ ζώον άμα ίδδν τά μικρά του ήρχισε νά έρευνα αύτά μετά 

προσοχής καϊ σιωπηλώς, έπειτα τά άνεκίνησεν εύλαβώς. Άμα 
δέ ένόησεν ότι ήσαν νεκρά, έξέβαλε κραυγήν απελπισίας τοι
αύτην, τής όποιας εΐνε αδύνατον νά συλλάβη τις ιδέαν.

Ένώ συνέβαινον ταΰτα, ή καταιγίς εΐχεν έντελώς παυσει- τά 
πτηνά εΐχον έπαναρχίσει τά άσματά των καί δ ήλιος ήκτινο- 

βόλει μέ δλην του τήν λάμψιν.
Οί αιχμάλωτοι έβλεπον διά τής θυρίδος τοΰ άντρου των τήν 

εύδίαν διαδεχθεΐσαν τήν σύγκρουσιν τών ςοιχείων ή δέ ύπάρ- 
χουσα άντίθεσις μεταξύ τοΰ λαμπρού τούτου θεάματος καί τής θέ
σεώς των καθίστα ταύτην έτι τρομερωτέραν.

Εύρίσκοντο έντδς τάφου, έκ τοΰ όποιου ούδέν έφαίνετο δυνάμε- 
νον νά έξαγάγη αυτούς, διότι ή είσοδός του έφυλάττετο ύπ'ο τέ
ρατος φοβερωτέρου τοΰ μυθολογούμενου Κερβέρου, δπερ εΐχε κα- 
τακλινθή έκεϊ πλησίον τών μικρών του, λεΐχον καί θεωρούν αύτά 
μετά τρυφερότητος καί γογγύζον ύποκώφως. Μακράν ήκούσθη 
αΐφνηδίως μακρύς βρυχηθμός ώσεί πρόσκλησις. ‘Η τίγρις άπε
κρίθη πρδς τούτον διά κραυγής σχεδόν όμοιας καί οί ’Ινδοί 
έκραξαν: «‘Ο άρρην ! δ άρρην φθάνει !»

Μετά τινας στιγμάς τίγρις ίσχυρωτέρα τής πρώτης συνήν- 
τησεν αύτήν πρδ τής εισόδου τοΰ σπηλαίου· άμφότεραι άντήλλα- 
ξαν πρδς άλλήλας θωπείας, ώς είδος τι μυστηριώδους γλώσσης. 
Ήτο τωόντι ό πατήρ τών μικρών, τών όποιων τά πτώματα έκειντο 

χαμαί, διότι μόλις έξετάσας αύτά, παρέσχεν δλα τά σημεία ζω- 
ηροτάτης λύπης καί έξέβαλε κραυγάς θρηνώδεις, μέ τάς δποίας 
ή θήλεια άνέμιξε τάς ίδικάς της. ’Απαίσιος γογγυσμός διεδέχθη 
ταυτας, και ό νεηλυς ορμησας προς τδ σπήλαιόν εΐσήγαγε κατά 
τ'ο ήμισύ τήν κεφαλήν του είς τήν θυρίδα καί έθεώρησε παντα- 
χοΰ δπως ϊδη τούς φονεϊς τών μικρών του. Ίδών δέ τούς έν 
αύτώ εύρισκομένους, κατέβαλε·; άνηκούστους προσπάθειας δπως 
άνατρέψας τδν λίθον είσέλθη έντδς τοΰ σπηλαίου, καί ήθελεν 
ίσως τ'ο κατορθώσει, άν οί τέσσαρες άνδρες συνηνωμένοι δέν τδν 
ύπεστήριζον.

Δάβιδσων, δ πρεσβύτερος τών άλλων, δ όποιος μέχρι τοΰδε 
εΐχε δείξει τήν μεγαλειτέραν άταραξίαν, έχασε τέλος πάντων τήν 

γενναιότητά του.
— Φίλοι μου, εΐπεν, άς μήν άπατώμεθα πλέον έχάθημεν... 

Τά τέρατα ταΰτα σκοπεύουσι νά μείνωσιν έδώ διαρκώς, Κύριος 
οΐδεν έπί πόσον καιρόν, καί θά ϊδητε δτι θά μεταλλαχθώσι.

— Καί λοιπόν! ήρώτησεν δ νέος Ούάϊτ, τί θά κάμωμεν τότε ;
— Τι θά κάμωμεν ; θά ίδωμεν τί εΐνε καλλίτερο·;, ή νά άπο- 

Οανωμεν εοώ ύπ'ο τής πείνης, ή νά άφήσωμεν νά είσέλθωσιν αί 
ούο τίγρεις και νά δώσωσιν ούτω "σάλος είς τά δεινά μ.ας.

Άλλά καθ’ ήν στιγμήν άκριβώς έπροφέροντο οί λόγοι οΰτοι, 

οποία υπήρ,εν ή έκπληξις τών τεσσάρων τούτων δυστυχών, δτε 
ειοον τα ούο ζώα άφοΰ συνενοήθησαν έπί τινα δευτερόλεπτα νά 
απομακρυνθώσι ταχέως και νά γίνωσιν άφαντα έντδς τής λόχ
μης του οασους, έκβάλλοντα γογγυσμόν, δ όποιος μετ’ δλίγον 
Ci·; ήκουετο πλέον. Ο: δύο Ινδοί έφάνησαν τότε είς τήν είσοδον 
τοΰ σπηλαίου.

Φύγετε, ειπον ουτοι, μή χάνετε ούτε μίαν στιγμήν τά θη
ρία ύπήγον νά ζητήσωσιν άλλην είσοδον είς τδ αντίθετον μέρος 

.ου ορούς, την οποίαν αναμφιοοΛως γνωρίζουσ: καί μετ’ ολίγον 
θα .ά ϊίητε νά ορμήσωσι καθ ύμών όπισθεν. Οί αιχμάλωτοι 
CiV επροσμενον δεύτερα·; συμβουλήν άνέτρεψαν τδν λίθον δστις 

έκλειε τήν είσοδον τοΰ σπηλαίου, τό όποιον εΐχον νομίσει δτι έπέ- 
πρωτο νά γείνη τάφος των, καί άμα έξήλθον έφρόντισαν νά Οέσωσι 
πάλιν αύτδν πρδ τής εισόδου, ΐνα τούς προφυλάξη έν περιπτώσει 
καθ’ ήν αί είκασίαι τών δδηγών των ήθελον πραγματοποιηθή.

Μετ’ ολίγον ήκουσαν πάλιν τούς βρυχηθμούς τών τίγρεων, 
άλλ’ ολίγον μακράν. Άκολουθοΰντες τά ίχνη τών δύο ’Ινδών, 
είσήλθον εις άτραπδν, τήν όποιαν ή θύελλα εΐχεν έπιστρώσει μέ 
κλάδους καί λίθους κρημνισθέντας· τοΰτο καθίστα τήν πορείαν των 
δυσκολωτάτην. Έπί έν τέταρτον τής ώρας έβάδιζον ούτω, δτε δ 
είς τών οδηγών σταματήσας ήκροάσθη.

-—· Ακολουθοΰσι τά ίχνη μας, εΐπε μετά φωνής σχεδόν έκ- 
λειπούσης ύπδ τοΰ τρόμου· δέν πρέπει νά άμφιβάλωμεν περί 
τούτου.

— Καί πόσον μακράν άρά γε δύνανται νά ήνε; ήρώτησεν δ 
Ούάϊτ.

— Δέν εΐνε μακράν, άλλ’ ιδού ίσως έν μέσον σωτηρίας. Καί 
έδειξε καλαμίνην γέφυραν ένόνουσαν τάς δύο όχθας χειμάρρου, 
άπδ τοΰ όποιου δργυιαί τινες μόνον τούς άπεχώριζον.

Αί τοιαΰται γέφυραι, αΐτινες είς έκαστον βήμα ταλαντεύονται 
εΐνε διαβαταί σχεδόν μόνον ύπδ τών ιθαγενών, άλλ’ είς τούς Εύ- 
ρωπαίους εΐνε λίαν έπικίνδυνοι.

‘Ο χείμαρρος έρρεε παταγωδώς έν τω μέσω δύο οχθών απο
τόμων καί βραχωδών καί ήτο βαθέως περικεχωσμένος- ή άβυσ
σος παρεΐχέ τι τρομακτικόν. Έν τούτοις δ Λή, δ Ούάϊτ καί δ 
Ούίλλιαμ, διήλθον άβλαβώς τήν γέφυρα·;· άλλ’ δ Δάβιδσων ήτον 
άκόμη είς τ'ο μέσον, προσπαθώ·; νά φυλάξη τήν ισορροπίαν του, 
δτε αί δύο τίγρεις έφάνησαν έξερχόμεναι έκ τοΰ γειτονιχοΰ 
δάσους.

Άμα παρετήρησαν τούς δδοιπόρους έπήδησαν πρδς αύτούς έκ- 
βάλλουσαι τρομερούς ώρυγμούς.

‘Ο Δάβιδσων τήν στιγμήν ταύτην έφθανεν είς τήν άπέναντι 
όχθην τοΰ χειμάρρου, ένώ οί σύντροφοί του άνέβαινον τούς βρά
χους τούς ύψωμένους πρδ αύτών.

Τά άγρια ζώα έπλησίαζον τήν καλαμίνην γέφυραν.
‘Ο Δάβιδσων μετά σπανίας έτοιμότητος πνεύματος εϊλκυσε τήν 

μάχαιραν καί ήρχισε νά κόπτη τούς δεσμούς τούς συνδέοντας τήν 
γέφυραν μετά τής όχθης, έπί τής δποίας ηύρίσχετο.

Τ'ο μέσον τοΰτο επέτυχε·;· ενόμισε δέ δτι παρενέβαλε·; ανυπέρ
βλητον πρόσκομμα είς τήν κατ’ αύτών καταδίωξιν τών εχ
θρών των.

Άλλά τί εΐδον ; ή θήλεια τίγρις άφοΰ κατεμέτρησε τήν άβυσ
σον διά τοΰ βλέμματος, ώρμησεν ινα ύπερπηδήση αύτήν.

‘Οποίον πνεύμα έκδικήσεως έπρεπε νά έμπνέη αύτήν κατά 
τών φονέων τών μικρών της !

Έψεύσθη δμως τών έλπίδων της, διότι έκυλίσθη εις τδν χεί
μαρρον καί κατεσπαράχθη ύπδ τών αιχμών τών βράχων τών 
έίτ:αρρ.ένων έν τψ μεσω αυτού.

Αδύνατον εΐνε νά δώσωμεν ιδέαν τών κραυγών, τάς δποίας 
έξέβαλε κατά τήν κρισιμωτάτην έκείνην στιγμήν. Αί κραυγαί αΰ- 
ται παρώξυναν άναμφιβόλως τ'ον άρρενα, διότι, άν καί υπήρξε μάρ- 
τυς αύτόπτης τής πρδ μικρού καταστροφής, κατώρθωσε μετά μέγι-
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στον αγώνα νά φθάση εΐς την αντίθετον όχθην, την όποιαν μόλις 
έψαυσε μέ τοΰς εμπρόσθιους όνυχας του. Αίωρούμενος τοιουτοτρό
πως έπί τής αβύσσου κατέβαλε γιγαντιαίας προσπάθειας, όπως 
έξέλθη αυτής.

Οί οδηγοί ανήγγειλαν αρκούντως διά τοΰ τρόμου τον όποιον 
έδείκνυον, ότι έθεώρουν ώς άπολεσθεΐσαν πάσαν ελπίδα.

£0 ατρόμητος Δάβιδσων εΐχε μείνει έμπροσθεν τοΰ τέρατος καί 
πορευθείς κατ’ ευθείαν πρός αΰτό έβύθισε τήν κυνηγετικήν μάχαι- 
ράν του έντός τοΰ στήθους.

Τό θηρίον αΐσθανθέν έαυτό σκληρώς πληγωθέν, συνήνωσεν ά
πάσας τάς δυνάμεις του, έστηρίχθη έπί βράχου διά τών οπισθίων 
ποδών καί κατώρθωσε νά έμπήξη τους όνυχας του έντός τοΰ 
σκέλους τοΰ αντιπάλου του. Ένόμισαν έπί μίαν στιγμήν ότι ουτος 
έμελλε νά πέση έντός τοΰ χειμάρρου, άλλ’ ήρπασε κορμόν δέν
δρου μέ τήν άριστεράν χεΐρα καί έξηκολούθησε νά παίζη τήν 
μάχαιραν.

"Ολα ταΰτα συνέβησαν έν άκαρεΐ- οί φίλοι του καί οί οδηγοί 
μόλις έλαβον καιρόν νά τόν πλησιάσωσιν δ Οΰάϊτ κατέφερε διά 
τής προσωμίδος (κοντακίου) τοΰ πυροβόλου κτύπημα τόσον δυνα
τόν έπί τής κεφαλής τής τίγρεως, ώστε ήνάγκασεν αυτήν νά 
παραιτήση τήν όχθην καί νά κυλισθή έντός τής αβύσσου.

Κραυγή άπελευθερώσεως διέφυγεν όλων τά στήθη. Άλλ’ ό 
δυστυχής νέος, δστις προ μικρού έπεράτωσε τό συγκινητικόν τούτο 
δράμα, δέν ύπελόγισε τήν δύναμιν τοΰ κτυπήματος τον έκλινε 
πολύ έμπρός, οί πόδες του ώλίσθησαν, καί μή εύρίσκων ν’ άρ- 
πάση τι διά τών χειρών του έκυλίσθη έντός τοΰ χειμάρρου, δπου 
έγεινεν άφανής άπό τά όμματα τών συντρόφων του ωχρών καί ά- 
φώνων έκ τοΰ τρόμου.

Ούτοι έθεώρησαν άλλήλους έπί τινα καιρόν χωρίς οΰδείς νά 
έχη τήν δύναμιν νά όμιλήση.

Έν τω μεταξύ οί δύο ’Ινδοί κατέβησαν εΐς τό ρεΐθρον τοΰ χει
μάρρου ό Δάβιδσων καί δ Λή άπετόλμησαν τότε νά ρίψωσιν έντός 
αΰτοΰ τά βλέμματά των.

Οί οδηγοί τοΐς έδειξαν τό σώμα τοΰ νέου Οΰαίτ ριφθέν έπι τής 
όχθης πλησίον τών σωμάτων τών δύο τίγρεων, καί ή λέξις θά
νατος προφερθεϊσα ύπό τών ’Ινδών άνέβη πενθίμως μέχρις 
αΰτών.

Έκ τού Γαλλικού
ύπό ΕΥΓΛΩΤΤΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ,

Η ΜΙΚΡΑΣΙΑ

έκ τής Revue d’ Orient ύπό Δ. Ζαχαρίου.

Όρη καί κειτρικόκ οροπέδιον.—' .Ακρωτήρια—Ποταμοί.

Τό εσωτερικόν τής Μ'.κρασίας, ώς καί τής μεγάλης Ασίας, 
κατέχεται ύπό μεγάλου τινός οροπεδίου, κεκαλυμμένου ύπό λι
μνών καί στεππών. Βαθμηδόν κλίνον έκ δυσμών πρός άνατολάς 

τό κεντρικόν τούτο οροπέδιον ταπεινοΰται πρός τάς τρεις θαλάσ- 

σας, ποικίλον κατά τήν κλίσιν, ούσαν ώς έπί τό πολύ απότομον" 
αίφνης εΐς μέρη τινά τοσοΰτον ύψοΰται ώστε σχηματίζει σειράς 
μεγάλων δρέων, οίά ή τοΰ Ταύρου.

’Οροπέδιον λοιπόν κεντρικόν περικυκλωμένον ύπό δρέων, άτινα 
τό χωρίζουσιν άπό τά παράλια τοΰ Εΰξείνου Πόντου, τοΰ Αιγαίου 
καί τής Μεσογείου, άποτελέϊ τήν Μικρασίαν χώραν έν μέν τω 
έσωτερικω τραχεϊαν καί άγρίαν, έν δέ τοΐς παραλίοις καρποφόρου 
καί άνθηράν.

Μετά τήν σειράν τοΰ Ταύρου—δστις σχηματίζει τήν νότειον κα
τωφέρειαν τής Χερσονήσου καί ούτινος αί ύψηλότεραι κορυφαί, 
κεκαλυμμέναι πάντοτε ύπό χιόνος, φθάνουσι μέχρι 2500 έως 
3000 μέτρων—τά κυριώτερα δρη, άτινα δύνανται νά θεωρηθώσιν 
ώς διακλαδώσεις τής σειράς ταύτης, εΐνε πρ’ος μέν νότον τδ 
Άμανδν δρος (δπερ, άρχόμενον άπδ τής Κιλικίας έκεΐθεν τοΰ 
Ίσσικού κόλπου, μόνον δύο άφίνει στενάς διόδους πρδς τήν Συρίαν: 
τάς Συριακάς καί Άμανίδας πύλας- έκτείνεται πρός βορράν μέ- 
χρις Εΰφράτου καί ένούται μέ τδν Άντίταυρον), πρδς βορράν δέ 
ό Αντίταυρος, ύψηλότερος, δστις έκτείνεται μέχρι τού δρους 
Καβωτοΰ έπί τών μεθορίων τής ’Αρμενίας, καί ό Παρυάδρης, 
δστις ανήκει είς τά Καυκάσια, δρη κρημνώδη καί γυμνά κεκα- 
λυμμένα ύπδ χιόνος καί κατ’ αΰτοΰς έτι τους θερινούς μήνας.

Έκ τών δρέων τών ήττον υψηλών ή τών μεμονωμένων άξιο— 
σημείωτα εΐνε ή Ίδα έν τή Τρωική χώρα" οί δύο ’Όλυμποι, εΐς 
έν Βιθυνία παρά τήν Προύσσαν καί έτερος έν τή χώρα τών 
Γαλατών, οΰ μακράν τής Άγκύρας- ή Μεσογίς, ό Τμώλος, 
δ Σίπυλος καί ό Μίμας έν Λυδία- ό Αάτμος καί ό Φοϊνιξ έν 
Καρία- τά Δαίδαλα, ό Κράγος και ό Κλίμαξ έν Αυκία- ό Σαρ- 
δημισδς έν Πισιδία, δ Δίνδυμος καί ό Κάδμος έν Φρυγία- ό ”0λ- 
γασσις, όΆδορκυς καί τά Μέγαβα έν Γαλατία- ό Αργανθόνιος έν 
Βιθυνία- ό Κύτορος έν Παφλαγονία- έν Πόντω ό Τέχνης καί τέ
λος έν Καππαδοκία τδ Άργάίον όρος, ό γίγας τής Μικρασίας, 
έσβεσμένον ήφαίστιον,ου ή κορυφή άνέρχεται ύπέρ τάς 4000 μέ
τρων ύπέρ τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης. Πλήθος άλλων έσβεσμέ- 
νων ήφαιστίων, άλλά μικρότερων κέϊνται κύκλω τού κεντρικού 
οροπεδίου, τδ όποιον άλλοτε περιεκυκλούτο ύπδ ζώνης πυρός.

Γενικώς ή Χερσόνησος διασχίζεται και πρδς βορράν καί πρδς 
νότον ύπ’ο πολλών σειρών δρέων ο-^των ποΰ μέν χαμηλών πού δέ 
ύψηλών, άλλά πάντοτε έξ άνατολών πρδς δυσμάς διευθυνομένων, 
έκ τοΰ όποιου έπεται δτι ή χώρα κατεχομένη άπασα ύπδ σειρών 
δρέων καί κοιλάδων καί ύψηλοΰ τίνος οροπεδίου, έξ ού πολλοί 
ποταμοί ρέουσι πρδς τήν θάλασσαν, παρέχει δψιν ποικιλοτάτην 
άλλά πολιτικώς άκατάλληλον, ένεκα έλλείψεως ένότητος, δπως 
άναπτυχθή έπ’ αΰτής μέγα τι έθνος. ’Ενταύθα οί άνθρωποι οΰδέ
ποτε κατίσχυσαν τής φύσεως, καθότι πάντοτε ή Μικρασία ύπήρχε 
διηρημένη είς πληθυν μικρών άντιζήλων κρατών, ών οΰδέν κα
τώρθωσε νά χρησιμεύση ώς πυρήν, άπ’ο τδν όποιον νά σχηματισθή 
έθνος δυνάμενον νά άντικρούση τους κατακτητάς ή τούλάχιστον νά 
έπιζήση μετά τήν κατάκτησιν. Έν άλλοις λόγοις ή Μικρασία εΐνε 
χώρα, ής οί κάτοικοι οΰδέποτε υπήρξαν εις λαός- διά τοΰτο καί 
οΰδέν πλέον άνεδείχθη ή γεωγραφικόν τι δνομα.

Εις τά παράλια τής Μ'.κρασίας εύρίσκονται πολλά άκρωτήρια, 
ών τά ονόματα, ώς έπί τδ πλεϊστον, εΐνε συνδεδεμένα μετά με
γάλων ιστορικών γεγονότων. Τά κυριώτερα εΐνε

Κατά τδν Εΰξεινον: τ’ο ‘Ιερόν δρος ή ‘Ιερόν άκρωτήριον, τδ 
Ίασόνιον καί τδ ‘Ηράκλειον έν Πόντω- ό Συρίας ή ή Λεπτή ά
κρα, τδ Ζεφύριον καί ή Κάραμβις έν Παφλαγονία.·—Κατά τήν 
Προποντίδα: δ ’Ακρίτας έπίσης έν Βιθυνία.—Κατά τδν 'Ελλή
σποντον : ή Άβαρνος, ή Δαρδανίς ή τδ Δαρδάνιον καί τδ Ροίτειον 
έν Μυσία.—Κατά τ’ο Αΐγαΐον πέλαγος: τδ Σίγειον, τδ Λέκτον 
(Μπαμπά) καί ή Κάνη έπίσης έν Μυσία- ή Μέλαινα άκρα (Κα- 
ρά-μπουρούν), τδΆργεννον, ή Κώρυκος, ή Μυόννησος καί ή Μυ- 
κάλη ή τδ Τρωγίλιον έν Λυδία- τδ Ποσείδιον καί τδ Τριόπιον έν 
Καρία.—Κατά τήν Μεσόγειον: τδ Κυνδς σήμα έπίσης έν Καρία- 
τδ ‘Ιερόν καί ή Χελιδόνια άκρα έν Αυκία- τ’ο Άνεμούριον τδ 
Σαρπηδόνιον χώμα καί τδ Ζεφύριον ή Κώρυκος έν Κιλικία.

‘Η μεγάλη έκτασις τών παραλίων τής Μικρασίας, καί οί κόλ
ποι αΰτής, ών πολλοί, ώς δ τής Ίασσοΰ, έμπεριέχουσι πολλούς 
λιμένας καί όρμους παρέχοντας άσφάλειαν είς στόλους δλο- 
κλήρους, εΐχον καταστήσει αΰτήν έν τοΐς άρχαίοις χρόνοις χώ
ραν τά μάλιστα ναυτικήν.

‘ΟΆλυς εΐνε δ μέγιστος τής Χερσονήσου ποταμός, πηγάζων 
άπδ τά ύψηλά δρη τοΰ Γεμί μεταξύ Σεβαστείας καί Έρζερουμίου 
καί κατ’ σρχάς διευθυνόμενος πρδς τδ δυτικόν νοτειοδυτικόν τοΰ 
όρίζοντος σημεΐον. Διατρέξας τήν διεύθυνσιν ταύτην σχεδόν μέχρ< 
Καισαρείας στρέφεται πρδς τδ βορειοδυτικόν άκολούθως πρδς 
τδ βόρειον καί τέλος πρδς τδ βορειοανατολικόν μέχρι τοΰ Εΰξεί
νου Πόντου, οπού καί χύνεται διά δύο στομίων, δχι πολύ άπε- 
χόντων άλλήλων, διατρέχων ούτω διά τοΰ πλείστου τής πορείας 
του χώρας ύψηλάς άνηκούσας ποτέ είς τήν Καππαδοκίαν. Εΐς τδν 
Εΰξεινον χύνεται προσέτι δ Θερμώδων, δστις διασχίζει τήν άλ
λοτε χώραν τών ’Αμαζόνων- δ Ίρις, δ Παρθένιος, δστις έχρησί- 
μευεν ώς δριον μεταξύ Παφλαγονίας καί Βιθυνίας- δ Σαγγάριος 
ρστις πηγάζει εις τά ύψώματα τής Φρυγίας, δπου ρέων καμπυ- 
λωδώς περιζώνει τήν άρχαίαν Πεσσινοΰντα. Άφοΰ δεχθή τά 
ύδατα πολλών άλλων ποταμών ό Σαγγάριος λαμβάνει τήν πρδς 
δυσμάς διεύθυνσιν άπαντών δμως τά ύψώματα τοΰ Όλύμπου θρέ
φεται άποτόμως πρδς τ’ο βορειοανατολ. κοςί άκολούθως πρδς βορ
ράν καί χύνεται εΐς τδν Εΰξεινον Πόντον.

Οί είς τήν Προποντίδα χυνόμενοι ποταμοί εΐνε μέν τών προ- 
μνημονευθένιων μικρότεροι άλλά τά δνόματά των φέρουσι κλα
σικός άναμνήσεις. Τοιοΰτοι δέ εΐνε δ Ρύνδακος καί δ Μάκιστος, 
οϊτινες, άφοΰ ποτίσωσι τάς κοιλάδας τής Μυσίας καί Βιθυνίας, 
ένούμενοι χύνονται είς τήν θάλασσαν δ Αϊσηπος, τδν δποϊον άνα- 
φέρει δ 'Όμηρος καί δ Γρανικδς φέρων άχώριστον άπδ τδ τού με
γάλου Αλεξάνδρου δνομα.

Εΐς τδ Αΐγαΐον χύνονται δ Σιμόεις καί δ Σκάμανδρος ύπ’ο τοΰ 
Ποιητοΰ άπαθανατισθέντες- ό Κάϊκος δ Έρμος δ Κάύστρος καί δ 
Μαίανδρος. Τά ρεύματα τών ποταμών τούτων μή όντα τόσον δρ- 
μητικά δσον τά τών περισσοτέρων έκ τών προμνημονευθέντων 
σχηματίζουσι κατά τάς έκβολάς αΰτών προσχώσεις, αϊτινες άδι- 
ακόπως αΰξάνουσιν ‘Η ύπ’ο τοΰ Σιμόεντος καταβιβαζομένη ιλύς 

εινε άξιοσημείωτος έν Τρωάδι, άλλ’ ή ύπδ τοΰ "Ερμου έν τώ 
κόλπω τής Σμύρνης ώς καί αί τοΰ Καύστρου ύπέρ τήν άρχαίαν 
Έφεσον καί προπάντων αί κατά τάς έκβολάς τού Μαιάνδρου 

προχώσεις είσί πολύ μεγαλείτεραι.
Έντός τής κυρίως Μεσογείου χύνονται ό Ξάνθος ποταμός δι- 

ασχίζων τήν Λυκίαν δ Καταρράκτης, δ Κέστρος, δ Εΰρυμέδων 
καί δ Μέλας, αί κυριώτεραι τής Παμφυλίας άρτηρίαι-άκολούθως δ 
Καλύκαδνος καί άνατολικώτερον δ Κύδνος ή ποταμός τής Ταρσού.

Τδ πρδς τδν Εΰφράτην τής Μικρασίας μέρος διασχίζεται ύπδ 
όλιγίστων ποταμών άξιοσημειώτων, έκτδς άν δυνάμεθα νά δω- 
σωμεν τοΰτο τδ δνομα είς τδ Κιουμέρ-Σοΰ, τ’ο όποιον χύνεται έν
τδς τοΰ Εΰφράτου δλίγον άνωτέρω τοΰ Κεμάλ καί είς τδ Τοκμά 
Σοΰ, τδ όποιον έπίσης έντδς τοϋ αΰτοΰ ποταμού χύνεται δχι μα
κράν τού Μαλατιέ.

Εΐνε άξιοπαρατήρητον οτι έκτδς τοΰ Εΰφράτου, δστις δεικνύει 
τδ δριον τής Μικρασίας, οΰδείς ποταμός άξιος λόγου ρέει πρδς 
άνατολάς, ένω έκ τών ύψωμάτων τού κεντρικού οροπεδίου καί 
τών περικυκλούντων αΰτδ δρέων πολλοί ποταμοί λαμβάνοντες άρ- 
χήν κατέρχονται καί πρδς δυσμάς καί πρδς βορράν και πρδς 
νότον διευθυνόμενοι είς τάς τρεις θαλάσσας. Τούτο δύναται 
νά καταστήση εΰκρινεστέραν τήν περί τής Χερσονήσου ιδέ
αν, καθότι άποδεικνύει δύο τινά- πρώτον δτι τδ έδαφος άπδ 
τά παράλια τοΰ Εΰξείνου καί τής Μεσογείου καθ’ δσον τις 
προχωρεί πρδς τδ έσωτερικδν ύψοΰται, ένεκα τοΰ όποιου καί οί 
ποταμοί ρέουσι καί πρδς βορράν καί πρδς νότον, καί δεύτερον δτι 
έκ τών παραλίων τοΰ Αιγαίου μέχρι τοΰ Εΰφράτου, τουτέστιν έκ 
δυσμών πρδς άνατολάς καθ’ δλον τδ μήκος τής χώρας, τδ έδα
φος άκολουθεϊ βαθμιαίαν τινα ύψωσιν καί δτι καί αΰτδ τδ κεν
τρικόν οροπέδιον εΐνε κεκλιμένον κατά τδν αΰτδν τρόπον.

Ούτω κεκλιμένη πρδς τήν Εΰρώπην, τής όποιας τά ύδατα 
άπδ τριών μερών τήν περιβάλλουσ'.ν, ή Μικρασία, στρέφει ούτως 
ειπεΐν τά νώτα πρδς τήν Ασιατικήν "Ηπειρον, ώς εί ήρνεΐτο ν’ ά- 
ποτελή αΰτής μέρος. "Ωστε έάν Οεωρήται ώς παράρτημα τής 
δύσεως, ώς φυσικόν συμπλήρωμα κράτους γειτονικού, τοΰ τής 
Κωνσταντινουπόλεως, τούτο δέν γίνεται άνευ λογου. Εΐνε δέ καί 
τόσον άληθές ώστε, μολονότι πολλάκις κατεκτήθη ύπδ Ασιανών, 
οΰδέπ οτε διέμεινεν έπί πολύ ύπ'ο τήν κυριαρχίαν αΰτών, άν ή κυ
ριαρχία αύτη, ώς ή έπί τέσσαρας ήδη αιώνας τώ-.- Τούρκων, δέν 

έξετείνετο καί έπί τής ‘Ελλάδος.

Β'. Κλίμα, φύσις τοΰ ΐδάφονς χαί προϊόντα.

Έκ τής άνωμαλίας τοΰ έδάφους τής Μικρασίας εύκόλως εν
νοεί έκαστος καί τήν διαφοράν τοΰ κλίματος ή μάλλον τών κλι
μάτων αΰτής, έπειδή έκαστον διαμέρισμα έχει καί τ'ο ίδιον αύτού 
κλίμα, πολλάκις δέ ώρών τινων δρομος αρκεί όπως μεταβή ο ό- 
δφιπόρος έκ θερμού είς ψυχρόν τόπον καί τ’ άνάπαλιν, ώς τοΰτο 
συμβαίνει είς τόν περώντα τ'ο μεταξύ τών παγωμένων πεδιάδων 
τής Καππαδοκίας καί τών διακεκαυμένων μερών τής παραλίας 

τής γειτνιαζοΰσης τήν Συρίαν, διάστημα.
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Είς τ'ο ύΦηλότατον και επομένως ψυχρότατον μέρος της Χερ
σονήσου, οΰ μακράν τής παραλίας τοΰ Εΰξείνου, οί χειμώνες διαρ- 
κοϋσιν οκτώ μήνας, ή δέ χιών διακόπτει πάσαν συγκοινωνίαν έπί 
μακρδν τοΰ έτους διάστημα. Καί δμως άρκεϊ δπως κατέλθη τις 
είς τά παράλια ινα εύρη εις τά περίχωρα τής Τραπεζοΰντος 
θερμοκρασίαν κατάλληλον προς καλλιέργειαν τής αμπέλου καί 
τής έλαίας.

Οΰδείς άγνοεϊ δσα οί αρχαίοι εϊπον περί τής μαγευτικής γλυ- 
κύτητος τοΰ ούρανοΰ τής ’Ιωνίας, τοΰ έπιγείου τούτου παραδείσου, 
δπου τά ψύχη τοΰ χειμώνος εινε άγνωστα καί δπου ή τοΰ θέρους 
θερμότης συγκιρνάται ΰπδ δροσερού ζέφυρου. Οί νότιοι άνεμοι, οί 
πνέοντες κατά τοΰς τρεις τελευταίους τοΰ έτους μήνας, φέρουσιν 
άφθονους βροχάς, αί όποΐαι, άναζωογονοΰσαι τα φυτά, διατηρού
σαν είδος άνοίξεως μέχρι τέλους Δεκεμβρίου. Έν Σμύρνη κατά 
τά δριμύτερα ψύχη τ'ο έκατοβάθμιον θερμόμετρου δεικνύει 10 
βαθμούς ύπέρ το μηδενικόν, συμβαίνει δέ ένίοτε καί έν μηνί Ία- 
νουαρίω νά άνέλθη μέχρι τών 26. Άπδ τάς πρώτας τοΰ φευρου- 
αρίου ήμέρας αί άμυγδαλάϊαι άνθοΰ;ι, τά δέ ρόδα διαχύνου σι τήν 

εΰωδίαν των.
Άλλά μόλις μεταβή τις άπο τάς άνω τοΰ "Ερμου καί τοΰ 

Μαιάνδρου κοιλάδας εις τάς πρώτας πεδιάδας τοΰ φρυγίου οροπε
δίου, το κλίμα άμέσως μεταβάλλεται. Καθόσον προχωρεί τις 
πρ'ος άνατολάς, τά θέρη καθίστανται Βραχύτερα καί ή θερμοκρασία 
ψυχρότερα. 'Έν μόνον παράδειγμα άρχει δπως κατάδειξη την δια
φοράν τών ωρών είς τά δύο τής Χερσονήσου άκρα ύπδ τ'ο αΰτ'ο 
πλάτος. Έν ’Ιωνία τά σπαρτά θερίζονται τ’ον Μάϊον, είς δέ τάς 
μάλλον θερμάς τοΰ Εΰφράτου κοιλάδας τοΰτο γίνεται κατά τον 
’Ιούλιον.

Τδ τής Μικρασίας έδαφος, πρδ πάντων κατά τά βόρεια αΰτής 
μέρη, εΐνε καθ’ ύπερβολήν πλούσιον είς ορυκτά. ’Αρχαία μεταλ
λεία άργύρου, σήμερον έγκαταλελειμμένα, άλλά τά όποια άνα- 
φέρει ό "Ομηρος, άνεγνωρίσθησαν έπί τής παραλίας τοΰ Εΰξείνου 
πρδς άνατολάς τοΰ Άλυος, καί οΰ μακράν τής Τιρηπόλεως. Σή
μερον εϊσέτι, ύπδ την διοίκησιν τών Οθωμανών, τά περίφημα με
ταλλεία τοΰ Γκιομμοΰς-Χανέ, πρδς νότον τής Τραπεζοΰντος, πα- 
ρέχουσι μεγάλας ποσότητας άργύρου, χρυσού καί μολύβδου. Τδ 
άλας, τδ όποιον ή φύσις άφειδώς έπί τής χώρας έθεσεν, έξάγεται 
μετά πολλής τής προθυμίας. Άλλ' ή Χερσόνησος κλείει είς τά 
σπλάγχνα της άπειρα εϊσέτι μεταλλικά πλούτη, τά όποια αί χεϊ- 
ρες τών κατοίκων άγνοοΰσι νά έκμεταλλεύωνται. ‘Ολόκληρος, λό
γου χάριν, ή σειρά τοΰ Ταύρου ένα μόνον, ούτως είπεΐν, άποτε- 
λεΐ όγκον μαρμάρου, άλλοτε έξαγομένου ύπδ τών Ρωμαίων διά 
τών πλουσίων λατομείων τής Συννάδας. Τό κινάβαρι τής Παφλα- 
γονίας, ή στηπτηρία τών έσωτερικών έπαρχιών δέν παρημελοΰντο 
ύπδ τών άρχαίων.

"Αλλη πηγή πλούτου, καί αΰτη .εΐνε ή μεγίστη ν.ασών, εΐνε ή 
θαυμαστή εΰφορία τοΰ έδάφους, τδ όποιον, διά νά παράξη, μόλις 
απαιτεί τήν βοήθειαν τοΰ άροτρου. ’Εξαιρούμενων τών υψηλότε
ρων πεδιάδων τοΰ κεντρικού οροπεδίου, αΐτινες συνίστανται άπδ 
γαίας ξηράς ή άποτελοΰσι βοσκάς παμμεγέθεις, δλα τά λοιπά 
μέρη περιέχουσι πολλάς καλλιεργησίμους γαίας- δάση δέ πυκνά 

καλύπτουσι τάς πλευράς τών μάλλον ύψηλών ορέων καί αΰτών 
εϊσέτι τών τοΰ κεντρικού οροπεδίου. Ώς πρδς τάς κοιλάδας, αΐ
τινες κάθ’ δλας τάς διευθύνσεις παρεντίθενται μεταξύ τών δασών 
καί τών θαλασσών, 'αυται εΐνε τόσοι κήποι τοΰς όποιους οί άρ- 
χαΐοι δέν παρημέλουν, δπως τοΰτο σήμερον γίνεται.

Οΰδεμία έπί τής γής χώρα εΐνε τόσον εύφορος δσον τά καλ
λιεργούμενα τής Βιθυνίας καί ’Ιωνίας μέρη, δσον άί πρδς νότον 
πεδιάδες, αί μεταξύ τοΰ Ταύρου καί τοΰ πελάγους τής Κύπρου 
κείμεναι, ή καί αΰτή ή ζώνη ή ύπδ τών ύδάτων τοΰ Εΰξείνου βρέ
χόμενη. Αί όπωσοΰν ύψηλαί τής Φρυγίας πεδιάδες, αί μεταξύ 
τών ωραίων κοιλάδων τοΰ Αρχιπελάγους καί τών ψυχρών τής 
Καππαδοκίας μερών κείμεναι, εΐνε έπίσης πλουσίως πεπροικισμέ- 
ναι. ‘Η πέριξ τοΰ Κοτιαειου χώρα, ουσα έκ τών ώραιοτάτων τής 
Χερσονήσου, παράγει άφθόνως σΐτον, κριθάς, οπώρας καί λαχα
νικά- τήν πορτοκαλέαν, έλαιαν καί συκήν, ή ψυχρότης τοΰ κλί
ματος δέν έπιτρέπει, άλλ’ ή σταφυλή, οί πέπονες καί αί λοιπαί 
τών εΰκράτων ζωνών όπώραι γίνονται εξαίρετοι. ‘Η Μικοασία 
ώς γνωστόν εΐνε ή κατ’ έξοχήν τών οπωρών χώρα. Αί νήσοι καί 
τά παράλια τής ’Ιωνίας παράγουσι συλλήβδην τάς χρυσάς καί 
εΰώδεις οπώρας τών θερμών κλιμάτων- τάς δέ τών εΰκράτων 
μετά τής αΰτής άφθονίας τά εσωτερικά καί δλη ή βόρειος ζώνη. 
Εις οΰδεμίαν χώραν ή άμπελος παράγει τόσον καλάς σταφυλάς. 
“Οθεν πάντα τά παράλια τής Χερσονήσου τά εφάμιλλα τώνΣμυρ- 
ναϊκών εΐνε κεκαλυμμένα άπδ άμπελώνας. Έν ταΐς όχθαις τοΰ 
Πόντου ώς καί έν ’Ιωνία τδ κλίμα περιτυλισσόμενον εις τά δέν
δρα σχηματίζει ύπέρ τήν κεφαλήν τοΰ περιηγητοΰ θελκτικάς 
σκιάδας ένθυμιζοόσας τήν ’Ιταλίαν καί τινας τών νοτίων τής 
Γαλλίας έπαρχιών.

Τδ όπιον, τδ τόσον άπδ τούς Ασιανούς περιζήτητου, καλλι
εργείται καθ’ δλας τάς παρά τδ Αΐγάΐον κοιλάδας. Άν δέ καί 
δέν έκτιμαται δσον τδ τής Περσίας ή ’Ινδικής, οΰχ ήττον οί έμ
ποροι ζητοΰσιν αΰτό, ή δέ Κυβέρνησις έχει έξ αΰτοΰ όχι μικρά 
εισοδήματα. Η Βιθυνία εΐνε δνομαστή διά τάς συκαμίνους της, ή 
δέ Προΰσσα εΐνε κέντρον τών άριστων τεχνουργείων τής μετάξης. 
‘II έλαια, ήτις έν ταϊς κοιλάσι ταΐς παρά τδ Αιγαίου εΐνε 
ούτως είπεΐν έν τή πατρίδι της, αΰξει έπίσης καί παρά τήν Προ
ποντίδα ώς καί εις τινα μέρη τοΰ Εΰξείνου άπδ Σινώπης μέχρι 
Τραπεζοΰντος- εις τάς κοιλάδας τής Κιλικίας εύρέθη άγρια. 
"Οπως εις τάς ήμέρας τοΰ Βιργιλίου ο'ύτω καί σήμερον ό κρόκος 
(ζαφορά) εΰωδιάζει παρά τούς πρόποδας τοΰ Τμώλου. (1). Βάμ
βαξ φύεται εις τά περίχωρα τής Σμύρνης, άπαντάται δέ καί παρά 
τήν Τρωάδα. Τέλος καί ό φοΐνιξ άλλοτε έν ’Ιωνία έκαλλιεργεϊτο, 
ώς τδ μαρτυρεί ό Παυσανίας. (2). Εις τινα μέρη, άλλά σπάνια, 
τής νοτίου παραλίας φαίνονται εϊσέτι φοίνικες.

Δυστυχώς οί κάτοικοι δέν ήξεΰρουσι νά έπωφελώνται τών δώ
ρων τής φύσεως καί, δσον τδ έδαφος τής Μικρασίας εΐνε εύφο
ρον, κατά τοσοΰτον ή γεωργία παραμελεϊται. Οί ’Οθωμανό: καί 1 2 * 

(1) Nonne vides, croceos ut Tinolus odores India mitti- 
tebur. Βιργ. Γεωργ. I, 56.

(2) Φοίνικες παρέχονται καρπόν τοΰ έν ’Ιωνία τών φοινίκων
καρπού πεπανώτερον Παυσ. Βοιωτ. XIX, 5.

ώς έκ νομάδων καταγόμενοι καί ώς κατακτηταί τρέφουσιν εΐδόςτι 
περιφρονήσεως πρδς τήν γεωργίαν. Καθόσον άφορά τούς "Ελλη
νας χωρικούς, ών αί γαϊαι εύρίσκονται εις ήττον χειροτέραν ή α
τών ’Οθωμανών κατάστασιν, ό τίτλος αΰτών ραγιά καί τά τούτου 
παρεπόμενα έβίασαν αΰτοΰς μέχρι τοΰ δε νά μή έξέλθωσι τοΰ κύ

κλου τοΰ άπολύτως άναγκαίου.
Τά άκόλουθα έρανιζόμενα έκ τής Correspondence d’ Orient 

τών Κ. Κ. Miehaud καί Poujoulat, παρέχουσιν ιδέαν τής κατα- 
στάσεως τής γεωργίας έν Μικρασία. Πρόκειται περί τουρκικής 
τίνος έπαύλεως, κείμενης παρά τδν Ελλήσποντον, έν χώρα εΰ- 
φόρω κατά παράθεσιν πρδς τδ έσωτερικόν.

« Τδ τσιφλίκιον ή ή τουρκική έπαυλις γενικώς παριστα θέαμα 
οϊκτρόν, άν δέ καί εΐνε κατοικημένον ποιεί έντύπωσιν γής έρή- 
μου. Έν αΰτώ βλέπει τις μόνον κύριόν τινα διατάττοντα καί δού
λους ύπακούοντας σιωπηλώς. Τδ κυρίως έλλεΐπον άπδ τάς έπαύ- 
λεις ταύτας τής Ανατολής εΐνε ή γυνή ήτις νά έπαγρυπνή τήν 
περιποίησιν τοΰ πτηνοτροφείου καί τοΰ σταύλου, ή γυνή, ή άλλα
χοΰ ουσα ώςή πρόνοια τοΰ οίκου καί ή ποιοΰσα νά βασιλεύη περί 
αΰτήν τάξις, καθαριότης, οικονομία. Ή γεωργία καί ή άγροτική 
ζωή άπαιτοΰσι φροντίδας καί έργασίας οΰσας φυσικήν τών γυναι
κών μερίδα- αί δέ φροντίδες αυται καί άγροτικαί έργασίαι δέν 
συμβιβάζονται πάντοτε μετά τής μονήρους καί περιορισμένης τών 
χαρεμίων ζωής. Αί δθωμανίδες άποσυρόμεναι είς γωνίαν τινά τής 
έπαύλεως περί ούδενδς φροντίζουσι, κάθηνται δέ ώς φυλακισμένα’, 
ή ώς ξέναι, ή παρουσία τών όποιων οΰδόλως συμβάλλει εις τήν 
μετά δραστηριότητος έκτέλεσιν τών γεωργικών έργων Οί ιδιό
κτητα1. βιάζονται νά πέμπωσιν είς τάς έπαύλεις των γυναίκας μι- 
σθωτάς ‘Ελληνίδας, αί όποΐαι ώς μισθωταί δέν δύνανται νά 
έχωσι τ'ο ένδιαφέρον, τδ όποιον πάσα οικοδέσποινα έχει. "Ο,τι 
εΐδον έν τή έπαύλει Βέργασι ένίσχυσε τήν γνώμην, τήν δποίαν 
άλλοτε εΐχον σχηματίσει, δτι δηλαδή ή θρησκεία τών Οθωμανών 
δέν εΐνε ενθαρρυντική τής γεωργίας.

« Άφ’ ότου εύρισκόμεθα είς Ασίαν, άνά πάν βήμα καταλαμ- 
βανόμεθα ύπδ θαυμασμού θεωροΰντες οσα ή φύσις πρδς εΰτυχίαν 
τής χώρας έποίησε καί ο’ικτείρομεν οσα έξ άλλου ή άμάθεια καί 
ή άνικανότης διαπράττουσιν δπως έκμηδενίσωσι τά δώρα τοΰ 
ούρανοΰ. Τδ Τσιφλίκιον, τδ όποιον μάς ύπεδέχθη έμπερικλείει 
πολλήν έκτασιν γαιών- οί άγροί καί τά έξαρτήματά του, μετρίως 
καλλιεργούμενα, ήδύναντο νά διαθρέψωσι πόλιν ολόκληρον άλλά 
τ'ο πλεϊστον τών γαιών εΐνε χέρσος, τδ δέ λοιπόν παρήμελημέ- 
νον ή κακώς γεωργημένον. Λαός δραστήριος καί έξυπνος λείπει 
άπό τήν εύφορον ταύτην γήν. Οί Τούρκοι περιφρονοΰσι πάν είδος 
έργασίας καί μάλιστα τήν γεωργικήν. Έν τούτοις έκ τών λαών 
τών κατοικουντων τήν χώραν εύρίσκονται δύο πρ'ος οδς αί γεωρ
γικά5. έργασίαι καί τά ήθη τά άγρωτικά εΐνε μάλλον ξένα ή πρ'ος 
τοΰς Μουσουλμάνους. Πιστεύω δτι οΰδέ είς καν ’Ισραηλίτης ^ε- 
τεχειρίσθη σκαπάνην ή ώδήγησεν άροτρον, άφ’ οτου ό λαός τοΰ 
’Ισραήλ έχασε τάς πλούσιας κοιλάδας τοΰ Έφραίμ καί τοΰ Σα
ρών τάς ευφόρους πεδιάδας. Έξ άλλου οί Αρμένιοι, οίτινες 
καταγίνονται είς πάν είδος έργου έντδς τών πόλεων, εΰδόλως 
αναμιγνύονται είς έργα γεωργικά- ώστε ύπδ μόνον τών ‘Ελλή

νων ή γή μετακινούμενη καθίσταται καρποφόρος. Πάσα ή χώρα ή 
παρά τδν ‘Ελλήσποντον κυρίως καλλιεργείται ύπδ μόνον Ελ
λήνων.

Οθεν έκ τών τεσσάρων πεπολιτισμένων έθνών, τών κατοι- 
κούντων τήν Μικρασίαν, έν καί μόνον καλλιεργεί τήν γήν, τδ 
ελληνικόν.

Ή Μικρασία άν καί έχη έκτασιν όσην καί ή Γαλλία μόλις 
κατοικεϊται ύπδ οκτώ έκατομμυρίων ψυχών. Λέγομεν μόλις κα
θότι έν Τουρκία πίνακες στατιστικοί, τοΰλάχιστον ώς πρ'ος τ'ο πα
ρόν, εΐνε άδύνατον νά ύπάρςωσιν. Έν τούτοις κατά τάς μάλλον 
πιθανάς ίκασίας, ό άριθμός τών οχτώ έκατομμυρίων δυνατόν νά 
γίνη παραδεκτός, άν καί δέν ήνε ούτε τ'ο τέταρτον τών κατοί
κων, τοΰς οποίους δύναται νά δ’.αθρέψη ή κατά τοΰς άρχαίους 
χρόνους διέτρεφε.

Έν ταϊς εΰρωπαϊκαϊς έπαρχίαις οί Τούρκοι εΐνε δλιγαριθ- 
μότεροι τών χριστιανών ένταΰθα άπ’έναντίας οί "Ελληνες, Αρ
μένιοι καί ’Ιουδαίοι μόλις άπαρτίζουσιν όμοΰ τρία έκατομμύρια- 
οί δέ Μουσουλμάνοι μόνοι συμπληροΰσι τά έπίλοιπα πέντε. Έν 
τω άριθμω τούτω δμως έμπεριέχονται καί οί νομάδες Τουρκο- 
μάνοι καί Κούρδοι, ώς έκ τοΰ όποιου έλαττοΰται ό άριθμός τών 
κυρίως Τούρκων, οίτινες ίσως δέν ύπερβαίνουσι τά τέσσαρα έκα
τομμύρια.»

Έν τοϊς μετέπειτα θέλομεν έπανέλθει έπί τοΰ θέματος τού
του. Εκτεινόμενοι έτι μάλλον έν τή εισαγωγή ταύτη ήθέλομσν 
ύπερβή τήν τάξιν τήν χρονολογικήν. "Οθεν ήδη δτε ό αναγνώ
στης έφερε τ'ο βλέμμα έπί τής γεωγραφίας τής Ασιατικής χερ
σονήσου μεταβώμεν εις τήν έξιστόρησιν τών γεγονότων ών ύπήρξε 
θέατρον.

(άκολουθεϊ).

ΠΡΟΣΦΑΤΟΝ ΔΡΑΜΑ.

Τό Αονδίνον εΐνε παρά πάσαν άλλην Εΰρωπαϊκήν πρωτεύου
σαν ή πόλις τοΰ μεγάλου πλούτου καί τής έσχάτης άθλιότητος

Καί μυθιστοριογράφοι καί ποιτταί καί άλλοι δημοσιογράφοι 
πολλάκις έξεικόνισαυ ποιαν άντίθεσιν παρουσιάζουν τά δύο άκρα 
ταΰτα έν τή μεγαλουπόλει έκείνη. ‘Ο περί τούτου άμφιβάλλων, 
άς άναγνώση τ'ο άκόλουθον. δπερ άποσπώμεν έκ τών τελευταίων 
αγγλικών έφημερίδων. Νεαρά γυνή, κοσμίως ένδεδυμένη, έρρί-. 
φθη τήν τελευταίαν πέμπτην (5 76ρίου) έκ τοΰ ύψους τής γέ- 
φύρας Βατερλώ είς τδν Τάμεσιν, μ’ δλας δέ τάς προσπάθειας 
γενναίων τινων άτόμων, δραμόντων όπως την σώσωσιν, ήτο νεκρά, 
δτε τήν έξήγαγον τοΰ ΰδατος. Ό άστυνομικδς ύπάλληλος, ό έπι- 
φορτισθείς τήν αΰτοψίαν τοΰ σώματος, εύρεν έπ’ αΰτής τήν άκό
λουθον ιδιόχειρον σημείωσιν:
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Λονδινον, 3 76ρίου 1872. 3 High S. Shadwell.
« Το κακούργημα δπερ μετ’ ολίγον πράττω και δι’ δπερ θέλω 

τιμωρηθή έν τή αίω/ιότητι, ελαφρύνεται έκ τοϋ μεγέθους της 
δυστυχίας μου. Μόνη έν Λονδίνω, μή έχουσα ένα οβολόν, ένα 
φίλον δστις νά μέ βοηθήση διά τών συμβουλών του ή νά μοϊ 
παρέξη χείρα βοήθειας, άπέκαμα άνωφελώς ζητούσα έργασίαν 
τινα όποιανδήποτε- μ’ ελλείπουν τά πάντα, έχω τάς κνήμας κα
ταβεβλημένος έπίσης δπως την κάρδιαν. Προτιμώ τ'ον θάνατον 
ή νά ϊδω καί άλλην 
ήμέραν οΰτω άνα- 
τέλλουσαν. Εύρίσκο- 
μαι έν ’Αγγλία πρδ 
ές εβδομάδων. Ά- 
νεχώρησα έξ ’Αμε
ρικής, ώς παιδαγω
γός, μετά τίνος Κυ
ρίας άπδ τδ Wick 
της Σκωτίας, άπε- 
πέμφθην μόλις φθά- 
σασα, ήρνήθησαν δέ 
νά μέ πληρώσωσι 
και τ'ον ναύλον, δ
πως έπανέλθω είς 
την πατρίδα μου. 
’Έμεινα μέ 3 1]2 
λίρας, προϊόν τοΰ 
μισθού μου.

»’Λφοΰ έπλήρωσα 
τδν μέχρι Λονδίνου 
ναΰλόν μου, μοί έ
μεινα'? 5 σελήνια. 
Τινάκάμω; έπώλη- 
σα τ'ο ώρολόγιόν μου. 
’Αλλά τ'ο ευτελές 
ποσόν, δπερ έλαβον 
έξ αύτοΰ, έξηντλή- 
θη τάχιστα.

’Έπρεπε νά πλη
ρώσω το ένοικον τοϋ 
δωματίου μου καϊ 
άλλα μικρά έξοδα, 
άνωφελώς τρέχουσα 
πρδς εϋρεσιν θέσεως. 
"Ηδη, δέν μοί μένει 
πλέον τίποτε. ‘Εκα
στη ημέρα χειροτε
ρεύει τήν θέσιν μου. 
Νά μήν έχω ένα φί
λον ! Νά μήν έχω 
πλέον μίαν έλπίδα,έν 
σολδίον! — Ύψιστε Θεέ! Συγχώρησον πτωχήν άμαρτωλήν, 
εϊς ούδέν πλέον έλπίζουσαν. Γινώσκεις πόσον έπάλαισα κατά 
τόϋ πειρασμού τούτου, άλλ’ ή ειμαρμένη μέ κατέβαλε. Δέν δύ
ναμαι νά καταφύγω εις τήν όδδν τής ηθικής άπωλείας· ή τα
λαίπωρος μήτηρ μου μέ βλέπει έκ τού ΰψους τών ούρανών. Ά
νευ πατρός, άνευ μητρός, άνευ φίλου, άνευ μιας χριστιανικής 
καρδίας, ήτις νά μ’ έννοή ! *Εχω  πλήρη τά λογικά μου, πρδ 
καιρού βλέπω το τέλος αύτό. Παρακαλώ δλους και τόν θεόν, 

II ΜΑΓΙΣΣΑ ΚΙΡΚΗ.

ενώπιον τοΰ οποίου μετ’ δλίγον θά παρουσιασθώ, νά μέ συγχω- 
ρήσωσι. Χαΐρε κόσμε τόσον ώράΐε καί δμως τόσον σκληρέ !

Alice—Blanche Oswald,.,
Τ. Γ. Είμαι εικοσαετής.»

ΚΙΡΚΠ.

Περίφημος μάγισσα, θυγάτηρ, κατ’ άλλους μέν, τοΰ ‘Ηλιου 
καϊ τής Ώκεανίδος 
Περσειδος, κατ’ άλ
λους δέ, τοΰ ‘Γπερί- 
ωνος καϊ τής Άστε- 
ρόπης. Κατά τήν μυ
θολογίαν διέμενεν έν 
κοιλάδι νήσου κείμε
νης παρά τά δυτικά 
παράλια ού μακράν 
τοΰ άκρωτηρίου τοΰ 
καλουμένου νΰν Κιρ- 
κέλλου όρους (monte 
Circello)· ή οικία της 
ήτο έκτισμένη έκ τι
μαλφών λίθων έ- 
φρουρείτο δέύπ'ο λε
όντων καϊ λύκων ε
ξημερωμένων αύτή 
δέ |ή Κίρκη κατεγί- 
νετο ύφαίνουσα καϊ 
τήν έργασίαν της συ- 
νώδευε δι’ ασμάτων, 
υπηρετείτο δέ ύπδ 
Όρεάδων καϊ Να
ι άδων.

"Οτε ό περιπλα- 
νώμενος Όδυσσευς 
προσεπέλασε καί εις 
τήν νήσον της, έςειλε 
τον Εύρύλοχον μετά 
τινων ναυτών νά κα- 
τασκοπεύσωσι τδν ά
γνωστον τούτον είς 
αυτούς τόπον. Οί ά- 
πεσταλμένοι ουτοι 
ήλθον είς τήν οι
κίαν τής Κίρκης, έ- 
φιλοξενήθησαν παρ' 
αύτής λίαν φιλοφρό- 
νως, έφαγον καί έπι- 
ον μετά ταΰτα δμως 
ή τόσον εύγενής καϊ 

περιποιητική αύτή κυρία τούς ήγγισε μέ τήν μαγικήν ράβδον 
της καϊ άμέσως τούς μετεμόρφωσεν εϊς χοίρους. Μόνος ο Εύ- 
ρύλοχος διέφυγε τήν μεταμόρφωσίν ταύτην καϊ ειδοποίησε τον 

Όδυσσέα περί τών γενομένων.
Ό ήρως άπεβιβάσθη είς τήν ξηράν διά νά ελευθερώση τούς 

έταίρους του, καθ' όδδν άπήντησε τ'ον Έρμήν, έδιδάχθη παρ’ 
αύτοΰ τίνι τρδτω νά διαφύγη τήν γοητείαν καί έλαβε παρ' αύτοΰ 
χόρτο·? τι καλούμενο? ιι&λν, προφυλακτικ'ον κατά τής μαγείας 

έφωδιασμένος δέ διά τού πολυτίμου τούτου φυλακτηρίου ήλθεν 
εις τδ μέγαρον τής Κίρκης, έπέπεσε κατ’ αύτής ξιφήρης καϊ 
τήν ήνάγκασε νά όμοση δτι δέν ήθελε πράξη κακόν τι είς αύ
τδν καί δτι ήθελε τοΰ άπελευθερώσει τούς συντρόφους. ‘Η μά
γισσα, ίδοΰσα τήν άσυνήθη ταύτην άντίστασιν, έθαύμασε τήν άν- 
δρίαν τοϋ ξένου, συνάμα δέ θελχθεΐσα έκ τής άρρενωπής καλλο
νής καί τής εύγλωττίας τοΰ ήρωος ήράσθη αύτοΰ, τ'ον έκράτησε

ΤΙΣΙΑΝΟΣ.

Ό Τελασσώνης,δς- 
τις εί καί ήτο ζωγρά
φος άδόκιμος έγραψεν 
δμως καλλίστην περί 
γραφικής πραγματεί
αν καί χρησιμωτάτην 
εϊς πάντα εραστήν τής 
ώραίας ταύτης τέχνης, 
εκφέρει τήν άκόλου- 
θον εύφυά και δικαίαν 
παρατήρησιν «Σημει
ωτέο·?, λέγει, δτι εις 
δλας τάς άνθρωπίνους 
γνώσεις ή πρόοδος 
μέχρι τινδς σημείου 
εινε λίαν βραδεία,άλ
λ’ άπδ τοΰ σημείου έ
κείνου μέχρι τοΰ ύπερ- 
τάτου αύτών ΰψους ή 
διάβασις εινε άείποτε 
λίαν ορμητική.» Καί 
άληθώς. άπδ τοΰ Ί- 
ωάννου Βελλίνη μέ
χρι τοΰ μαθητοΰ του 
Γεωργιώνη όπόση υ
πάρχει άπειρος άπό- 
στασις! Άλλ’ ό Τε- 
λασσώνης έδύνατο νά 
προσθέση δτι, δταν ή 
κοινωνία γεννήση έ- 
πινόημά τι, πάραυτα 
γεννώνται και οί καλ- 
λιεργήσοντες αύτδάν- 
δρες, οΐτινες έχουσιν 
ένστικτα προτερήματα 
τόσω ειδικά, ώστε φαί
νεται δτι έγεννήθη- 
σαν έπί τούτω. Βεβαίως τούτο εινε άξιοθαύμαστον ή μάλλον εινε 
σοβαρόν άντικείμενον τής ήμετέρας παρατηρήσεως, έκτος άν πι- 
στεύσωμεν, ώς αί γυναίκες, δτι άεννάως ή θεία πρόνοια άναμι- 
γνύεται είς τάς ύποθέσεις μας.

Μόλις δ Γεωργιώνης ειχεν άνακαλύψει τά θαυμάσια τοΰ 
χρωματισμού του, καί παρ’ αύτδν έμορφοΰτο έτερός τις άνήρ κα- 
τεχων, ούτως είπεϊν, τάς αύτάς άρετάς έκείνου, δστις έμελλε νά 
ζήση ικανόν χρόνον δπως φέρη είς αίσιον πέρας δ, τι έκεΐνος εί- 

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Δ’. Τεύχος ΑΖ’.).

Ο ΤΙΣΙΑΝΟΣ 

εΐς ήλικίαν έτών 99,

παρ’ έαυτή έτος ολόκληρον καί έξ αύτοΰ έτεκε δύο υιούς, τδν 
Άδριον ή “Αγριον καί τ'ον Λατίνον. Έπί τέλους δέ μή δυνη- 

θεΐσα κατ’ ούδένα τρόπον νά τ'ον πείση νά μείνη διά παντός 
παρ’ αύτη, τδν έσυμβούλευσεν δτι, διά νά δυνηθή νά έπανέλθη 
αισίως είς τήν πατρίδα του, έπρεπε πρώτον νά καταβή είς τ'ον 
αδην καί νά λάβη τάς δεούσας όδηγίας παρά τοΰ μάντεως Τει- 
ρεσίου.

χε μόνον άρχίσει. Ό 
περί ού δ λόγος άνήρ 
έγεννήθη κατά τ'ο1447 
έτος είς μίαν τών πε- 
ριφανεστέρων πόλεων 
τής έπαρχίας τοΰ Κα- 
βώρτήν Πιέβην,κειμέ- 
νην είς τά μεθόρια τής 
Φριούλης, καί έξάρ- 
τημα ούσαν τής Γα- 
ληνοτάτης ένετικής 
Δημοκρατίας. Έκ τής 
οικογένειας τοΰ άν- 
δρδς τούτου διέπρεψαν 
πλείστοι, άπδ τοΰ 1- 
200 έτους, ώς σύν- 
δικοι, συμβολαιογρά
φοι, διοικηταΐ καί νο- 
μολόγοι άξιοθαυμά- 
στου άκεραιότητος· έν 
τή έπαρχία έκείνη ή 
οικογένεια αΰτη έθεω- 
ρεϊτο προσέτι δτι έ- 
πρόσθεσεν είς τ'ο ή- 
μερολόγιον τδν άγιον 
Τισιανδν, καί είς αύ
τήν δτι έδόθη ύπδ τής 
μοίρας νά άναδείξη 
είς τδν κόσμον τ'ον 
Τισιανδν Βεκέλλιον, 
μίαν τών ώραιοτέρων 
τής γραφικής μεγα- 
λονοιών ώραιοτέρα 
ταύτης εύγένεια δέν 
υπάρχει έν τή ιστορία.

Ώς πάντων τών με
γάλων καλλιτεχνών, 
οΰτω καί τοΰ Τισια- 
νοΰ ή κλίσις άνεκαλύ- 
φθη άπδ νεαρωτάτης 

αύτοΰ ήλικίας. Εινε δέ γνωστόν δτι, δεκαετής ών, έγραψεν έπί 
μιας στήλης μίαν κεφαλήν παρθένου, εϊς ήν, δΓ έλλειψιν χρω
μάτων, μετεχειρίσθη τδν ζωμόν διαφόρων άνθέων. Ίδόντες τοΰτο 
οί γονείς αύτοΰ τ'ον έπεμψαν είς Βενετίαν παρά τινι θείω του, 
Άντωνίω καλουμένω· ουτος παρέδωκεν αύτδν τώ Γεντίλω Βελλί
νη, ουτινος ήτο έτι σοφωτέρα ή παράδοσις. Ενταύθα έμεινε 
πλείστον χρόνον έργαζόμενος κατά τ'ον περιωρισμένον τού Ίωάννου 
τρόπον, καί άντιγράφων δουλικώς τήν φΰσιν. Έπί τών ζωγρα-

4. 
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φημάτων αύτοΰ έδύνατό τις ν’ άπαριθμήση κα: αύτάς τάς τρίχας 
τών χειρών, άλλά μετ’ ού πολύ έμφανισθέντος τοΰ Γεωργιώνη, 
ένόησεν άπασαν την άξίαν της έφευρέσως τοΰ άρχαίου του συμ- 
μαθητοΰ κα'ι προσήλθεν δπως τεθή ύπ'ο τήν διεΰθυνσιν εκείνου. 

Είχε δέ τόσω ζωηράν νοημοσύνην καί τοσοΰτον γεγυμνασμένην 
τήν γραφίδα, ώστε] έντδς μηνών τινων πολλά! γραφαΐ, έργον ίδι
ον αύτοΰ, έθεωρήθησαν ώς έργα τοΰ νέου διδασκάλου. Ό Γεωρ_ 
γιώνης τότε παρέλαβεν αύτδν συμβοηθδν εϊς την γραφήν τήν πα- 
ριστάνουσαν τήν άγοράν τών Γερμανών, έν ή δ μαθητής έπί 
τοσοΰτον διεκρίθη, ώστε δμοφώνως οί συγγραφείς όμολογοΰσιν ό
τι ύπερέβη τδν Βαρβαρέλλην. Σήμερον καθίσταται άδύνατον νά 
κρίνωμεν περί της διαφοράς- τρεις αιώνες, διαβάντες άπδ τών είς 
τάς προσβολές της άτμοσφαίρας έκτεθειμένων έκείνων τοιχογρα
φιών, κατέστρεψαν αύτάς. 'Οπωσδήποτε όμως τδ έργον έκεϊνο 
άρκούντως μαρτυρεί περί αύτοΰ. Μετά ταΰτα προσεκάλεσαν αύτδν 
άπδ Παδούης εις Βενετίαν, δπου εΐχον άνάγκην γραφών τινων. 
Μετά δύο έτη, δτε έπανήλθεν εις Βενετίαν καί ή ύπόληψίς του 
εΐχεν ήδη στερεωθή, έπεφορτίσθη παρά της Γερδυσίας νά φέρη 
είς πέρας τήν αίθουσαν τοΰ βουλευτηρίου, ήν δ ’Ιωάννης Βελλί- 
νης δέν ήδυνήθη νά άποπερατώση. Έπανέθιξε πρδς τούτοις τήν 
μεγάλην έκείνην γραφήν, έν ή παρίσταται δ αύτοκράτωρ Φριδε- 
ρϊκος Βαρβαρδσσης προσπίπτων είς τούς πόδας τοΰ ’Αλεξάνδρου 
Πάπα Γ'. καί ζητών έντιμον παρ’ αύτοΰ συγχώρησιν. Έν ταϊς 
γραφάϊς ταύταις άνήλθεν δ Τισιανδς είς μέγα ύψος- μή υπάρχον- 
τος δέ τοΰ Γεωργιώνη έν τη ζωή, έδωκαν εις αύτδν, ώς πρδς 
τδν έξοχώτερον της πόλεως καλλιτέχνην, τδ άξίωμα της Sensa- 
ria, δπερ ήτο φόρος τις είσπραττόμενος έκ τών πρδς διαμετακό
μισή εΐσαγομένων έμπορευμάτων, καί άποτελών χρονικήν πρόσ
οδον τριακοσίων μέχρι τετρακοσίων περίπου σκούδων.

Κατ’ έκείνην τήν έποχήν τοιαΰτα άξιώματα έδίδοντο είς τούς 
ν,αλλιτέχνας άντί συντάξεως. Είς δμοίαν κατηγορίαν υπάγεται 
καί τδ έν Ρώμη καλούμενον υπούργημα τοΰ μολύβδου, συνι- 
στάμενον εις τδ σφραγίζει-, διά μολυβδίνης σφραγίδος ένια τών 
τοΰ Πάπα διαταγμάτων. Τήν θέσιν ταύτην έζήτει καί δ Βελλί- 
νης, ώς μανθάνομεν έκ τών άπομνημονευμάτων του, έπί Παύλου 
Γ', ώς ανταμοιβήν τών μή πληρωθέντων έργων του. Τδ ύπούρ- 
γημα της Sensaria έν Βενετία ήτο είδος διπλώματος Ζωγράφου 
της Γερουσίας, συνεπάγοντας τήν ΰποχρέωσιν τοΰ ζωγραφεϊν είς 
έκάστην έκλογήν τήν εικόνα τοΰ νέου Δόγη. Ή πρδς τούς τί
τλους μανία εινε άρχαία ώς ή κοινωνία αύτή, έπομένως καί 
αύτή ή ίκανότης, ήτις είνε τδ ήττον άντιληπτδν έκ τών έγκοσμίων, 
μετεσχηματίσθη είς θετικόν άξίωμα- δθεν είς τάς καλώς ώργα- 
νισμένας μοναρχίας έχομεν πρώτον ζωγράφον τοΰ Βασιλέως, ώς 
καί πρώτον θαλαμηπόλον, δστις δμως έξοφλεϊ τδ χρέος του ζών 
μέχρι τέλους άντικείμενον γέλωτος, άν δέν άποβή έπίσης καί 
πρώτος ζωγράφος τοΰ έθνους.

Εΐνε άδύνατον έ; τη παρούση πραγματεία νά γράψωμεν ώς 
έδει τά περί Τισιανοΰ. Έννενήκοντα έτη άδιαλείπτου έργασίας, 
πολυκρότου βίου ύψηλοτάτων κοινωνικών σχέσεων καί άπειρου 
φήμης, άπαιτοΰσιν έκτεταμένην διήγησιν, άλλ’ ημείς θέλομεν 
άφηγηθή τά περί τοΰ καλλιτέχνου τούτου έν συντομία.

Τοΰ Τισιανοΰ τδ στάδιον έμελλε νά ήνε μακρδν στάδιον δό- 
ξης καί εύδαιμονίας, καί αί περιστάσεις παρουσιάσθησαν άείποτε 
εύνοϊκαί πρδς τήν μεγαλοφυίαν αύτοΰ. Κατά τδ 1512, δτε δηλα
δή δ Γεωργιώνης άπέθνησκε, δ δέ Σεβαστιανός, δ έπικληθείς 
μετά ταΰτα Πιόμπος, μετέβαινεν εις Ρώμην, έμεινεν εϊς τάς 
χείρας αύτοΰ τδ σκήπτρον τοΰ ‘Ενετικοΰ έργαστηρίου, δπερ έβά- 
στασε μετά μετριότητος καί άνευ άλαζονείας, ούδέ έφάνη κατ’ άρ
χάς δ πολυτελής άνήρ δν ήμείς γινώσκομεν. Έν αύτη τή άκ- 
μή τή? ήλικίας του διήγε βίον άπλούστατον καί κατεγίνετο ά- 
όκνως έργαζόμενος. Πράος,]σοβαρδς καί συνετός ών, άπέκτησεν έν 
σιγή β'ότως είπείν, δόξαν, ρώμην καί υγείαν, ώς νά προέβλεπεν 
δτι τδ στάδιον του έμελλε νά ήνε μακρδν, καί δτι περί τδ τέ
λος τοΰ βίου του έμελλε νά ύποφέρη τά άποτελέσματα τών μάλ
λον έκνευριζουσών ήδονών. Κατ’ άρχάς κατεγίνετο πρδ πάντων 
δ Τισιανδς είς δμοιογραφίας, καί τάς δποίας έξετέλει κατά τδν ώ- 
ραΐον τύπον δν έδωσεν δ Γεωργιώνης- κατείχε δέ κυρίως σπα- 
νίαν ικανότητα τοΰ νά δίδη ύψηλότατον χαρακτήρα εις τά πρό
σωπά του, χωρίς έκ τούτου νά ζημιόνηται. Είς τδ είδος τοΰτο δ 
Τισιανδς ούδένα έχει έφάμιλλον έν αύτω έπησχδλει άπάσας τάς 
δυνάμεις της νοημοσύνης αύτοΰ, καί δυνάμεθα νά είπωμεν δτι 

έχρηματισεν δ κατ’ έξοχήν δμοιογράφος.
Το 1514 παρεκάλεσεν αύτδν νά μεταβή εις Φερράραν δ 

Δούξ Άλφόνσος, δστις ήθελε νά έξακολουθήση τάς έπικοσμήσεις 
τοΰ άνακτόρου του- καί κατά πρώτον έπεραίωσε τήν Βακχείαν τοΰ 
Ίωάννου Βελλίνη- εΐτα τδν θρίαμβον τον Βάκχον καί τδν θρΐ-> 
αμβον τον έρωτος, πίνακας οιτινες θεωροΰνται ώς τά ώραιδ- 
τερα τής γραφίδος του έργα. Ό Άλφόνσος, δστις εΐχεν ήδη με
θ’ έαυτοΰ τδν Άριόστον, έπεθύμει νά τηρήση πλησίον του και τδν 
Τισιανδν, άλλά μολονότι έδειξε πρδς αύτδν πλείστην φιλοφρο
σύνην καί πολλάς τώ έκαμε προσφοράς, ύπεχρεώθη έπί τέλους 
νά τδν άφήση ν’ άναχωρήση. Έπιστρέψας είς Βενετίαν δ Τισια- 
νδς άπέρριψεν έπίσης καί τάς παρακλήσεις τοΰ Πάππα, θέλοντας 
νά τδν φέρη είς Ρώμην, καί τάς έντονους προτροπάς τοΰ Φραγ
κίσκου Α'., ώς δμοίως καί δλας σχεδόν τών ήγεμδνων τής Εύ- 
ρώπης. Οί Βενετοί καλλιτέχναι εΐνε δλιγώτερον τών λοιπών 
νομάδες, διδ βλέπομεν αύτούς σπανίως καταλείποντας τήν πα
τρίδα των, ήτις έχει τοιαύτας καλλονάς, ώστε άείποτε έπανέρ- 
χονται είς αύτήν, ούδέ δύνανται νά ζήσωσιν έπί πολύν χρόνον 
μακράν αύτής. Καί δ Τισιανδς άρα προύτίμα τήν έν τή προσφιλεί 
του Βενετία διατριβήν πασών τών λοιπών βασιλικών προτάσεων, 
καί μόνον άνά παν έτος μετέβαινεν είς τδ Καδώρ, δπου προσε- 
κάλουν αύτδν δ έρως τών συγγενών του καί ή άνάγκη τοΰ νά 
άναζωπυρώση τδ πνεύμα του, θεώμενος τάς ώραίας τής έξοχης 
εικόνας. Κατά τδ 1524 είργάσθη έν τών μεγάλων τής τέχνης 

έργων, τδ μαρτ ν ρι ον τ ο ν άγιον Πε τρ ου, και μέχρι της 
έποχής έκείνης διετήρει, καθ’ έξιν μάλλον ή φιλαργυρίας ένεκα, 
τά άπλοϊκά ήθη καί τήν λιτότητα τών προγόνων του, δτε περί τδ 
1527, δ μετά τδν θάνατον τοΰ Ίωάννου Μεδίκου άποσυρθείς έν 
Βενετία Άρετίνος καί δ γλύπτης Σανσοβΐνος, μετά τών δποίων 

συνέδεσε μεγάλην φιλία-?, μετέδωκαν αύτω την προς την πο
λυτέλειαν καί τάς άνηθίκους ήδονάς κλίσιν, ό Τισιανδς ήρχισε 

να συνευθυμή μετά τών φίλων του έκείνων, καί περί τδ πεντηκο
στόν τής ήλικίας του έτος είσηλθεν είς άσωτον δλως βίον, βίον 
άγενών έρώτων καί γαςριμαργίας, δν ή Ιστορία εΐχεν άφιερώσει 
διά μόνον τδν Άρετίνον. Άλλ' άς μή έπιμείνωμεν πολύ είς τήν 
άτιμάζουσαν τδν Τισιανδν ταύτην φιλίαν, καί άς παρακολουθή- 
σωμεν αύτδν έν Βολωνία, δπου δ Κάρολος Ε'. καί δ Κλήμης Ζ'. 
είχον μεταβή πρδς συνομολόγησιν τής ειρήνης. Έν τή πόλει 
ταύτη πρώτην ήδη φοράν έγραψεν δ Τισιανδς τήν εικόνα τοΰ αύ- 
τοκράτορος, δστις έπιθυμών νά λησμονηθώσιν αί θηριωδίαι τών 
αύτοκρατορικών στρατιωτών καί ή λεηλασία τής Ρώμης, ’ έδειξε 
πλείστην φιλοφροσύνην καί άκραν γενναιότητα. ζΟ μέγας ζω
γράφος έπανήλθεν δθεν εϊς Βενετίαν φέρων πλούσια δώρα, άλλά 
μετά μεγίστης του λύπης ευρε τδν Παρδενώνην, δστις, βοηθού— 
μένος ύπδ πολλών εύγενών, εΐχεν άναδειχθή έξαπιναίως «αί 
είργάζετο πίνακά τινα έν τή έκκλησία τοΰ ‘Αγίου Ίωάννου τοΰ 
Ριάλτου. Ό Τισιανδς, εί καί μεγαλοφυής, ύπέπιπτεν δμως είς 
τδ κοινόν τοΰ φθόνου έλάττωμα- ήτο δέ τοσούτω φρικωδώς ζηλό
τυπος, ώστε μολονότι ήτο άνήρ πράου καί μειλιχείου χαρακτή- 
ρος, ήτο ίκανδς νά έπιβουλευθή καί αύτήν τήν υπαρξιν τών άντι- 
ζήλων αύτοΰ. "Οτε λοιπόν δ Τισιανδς ένόησεν δτι έπρδβαλλον 
αύτω ώς άνταγωνιστήν τδν Παρδενώνην, τοσοΰτον κατεπτόησεν 
αύτόν, ώστε δ Παρδενώνης, δπως έξακολουθήση τήν τοιχογρα
φίαν του, ήναγκάσθη νάφέρη άείποτε τήν σπάθην είς τήν πλευράν 
καί τήν άσπίδα έπί τοΰ ικριώματος. Τά ήθη τής έποχής έκείνης, 
ώς ήδη γινώσκομεν, δικαιολογοΰσιν ίκανώς ταύτην τήν πολεμικήν 
ετοιμασίαν,άλλ’ δ πτωχός ζωγράφος δέν ήδυνήθη τρία έτη βρα- 
δύτερον νά σωθή άπδ τών χειρών έτέρου τίνος φθονεροΰ δηλητη- 
ριάσαντος αύτόν.

Τω 1532, δτε συνηντήθησαν δ πάπας καί ό αύτοκράτωρ έκ 
νέου είς Βολωνίαν, προσεκαλέσθη έκεϊ πάλιν καί δ Τισιανδς, ΐνα 
γράψη και δεύτερον τήν εικόνα Καρόλου τού Ε'. Ό αύτοκρά
τωρ ουτος ήγάπησε πλειστον τδν Τισιανδν, ώπλισεν αύτδν ίδίαις 
χερσιν ιππότην τοΰ χρυσοΰ πτερνιστήρος, ώνόμασεν αύτδν υπασπι
στήν αύτοΰ καί έκτδς χιλίων σκούδων, άτινα τώ έδιδε δι’ έκά
στην εικόνα, άποπέμπων αύτδν τώ έχορήγησε σύνταξιν διακοσίων 
έτι σκούδων, πληρωτέων παρά τής βουλής Μεδιολάνων. Βραδύ- 

τερον δέ τώ άπένειμε δίπλωμα Παλατίνου κόμητος, έπισυνάψας 
ε’ις αύτδ καί άπάσας τάς εις τήν άξίαν ταύτην παρεπομένας προ
νομίας, δικαιοδοσίας καί άλλα παρόμοια πλεονεκτήματα, καί δι- 
ακηρύξας τούς άπογδνους το» κληρονόμους τών δικαιωμάτων του. 
Αι υψηλαι τοΰ Τισιανοΰ ίδέαι, ή ελκυστική συνομιλία του, ή με
γάλη καί έλευθέρα καλλιτεχνική συμπεριφορά του, κατεγοήτευον 
τούς πάντας.' Ο Δούξ τής Μαντούης, Φριδερϊκος Γονζάγος, δστις 
προς τιμήν Κάρολου τοΰ Ε. είχε μεταβή τότε είς Βολωνίαν, κα- 
θικέτευσεν αύτδν ΐνα έλθη εις τήν αυλήν του, δπου, έκτδς τών 
εικόνων τοΰ δουκδς καί τοΰ καρδηναλίου άδελφοΰ του, έγραψε προ
σέτι δ Βεκελλιος τούς δώδεκα Καίσαρας έντδς δώδεκα μεγάλων 
μεταλλίων, ών ή καλλονή διέμεινεν έσαεί περίφημος- μετά ταΰτα 
έπανήλθεν είς την πατρίδα του, άθετήσας ύπόσχεσίν τινα, ήν εΐχε 
δώσει πρδς τδν Πάπαν τοΰ νά μεταβή είς Ρώμην. ‘Ο Τισιανδς 
ούδέποτε κατέλιπε τήν Βενετίαν, είμή μετά μεγίστης του δυσα

ρέσκειας- έπανήρχετο δθεν άμα ήδύνατο, ώς ήγεμών τις έπανέρ- 
χεται είς τδ παρ’ αύτοΰ προτιμώμενον μέγαρον. Άληθώς δέ 
διήγεν έν τή πόλει έκείνη βίον ένδοξον, τόσω μεστόν ήδονών καί 

τιμών, ώστε και ό ψυχρότερος έγκέφαλος, άναπολών αύτόν, κιν
δυνεύει νά περιπλανηθή εις φαντασιώδη όνειρα. ‘Η μεγαλοφυΐα 
αύτοΰ ήτο εΐδδς τι βασιλείας άνεγνωρισμένης, ήτις ε'ίλκυε πρδς 
αύτδν τδν γενικόν σεβασμόν, πας τις δέ καταλαμβάνεται ύπδ 
σκοτοδίνης, πληροφορούμενος λόγου χάριν τήν ένδειξιν τιμής, 
ήν έλαβε τω 1445 παρά τής γαληνοτάτης ένετικής κυβερνήσεως. 
‘Ο άδάμαστος μεταξύ Φραγκίσκου τοΰ Α'. καί Καρόλου τοΰ Ε'. 
άνταγωνισμδς εΐχεν άναγκάσει τήν έν μέσω τών δύω τρομερών 
έκείνων φιλοδοξιών έκτεθειμένην ένετικήν κυβέρνησιν, νά έτοιμά- 
ζηται κατά πάσης ένδεχομένης έπιθέσεως. Έπηύξησεν δθεν τδν 
στόλον της, ώς έπίσης καί τδν στρατόν της, καί έπλήρου παλεμε- 
φοδίων τούς λιμένας της- άλλ’ έπειδή τδ ταμεΐον δέν έπήρκει είς 
τοσαΰτα άναλώματα, έπέβαλεν έκτακτον φόρον είς πάντας τούς 
κατοίκους τής πόλεως, ίξαιρέσει μόνον τοΰ Τισιανοΰ, διά την 
μεγάλην αύτοΰ νπεροχήν, τοΰ Τισιανοΰ, τοΰ οντος ίσου κατά τά 
πλούτη πρδς πάντας τούς μάλλον πλουσίους!

‘Ο Τισιανδς, έν τώ έβδομηκοστω τής ήλικίας του έτει, έπε
ραίωσε τδν ώραΐον τής κατακλινομένης Αφροδίτης πίνακα, δν ά
παντες γινώσκουσιν έκ τής χαλκογραφίας, και τρία μετά ταΰτα 
έτη ή έβδομηκονταέτις γραφίς του έμελλε νά φέρη είς τδν κό
σμον τήν άκάνθινον στέηιιν τοΰ Μουσείου, τδ τής έπιστήμη ς καί 
ένεργείας τοΰτο άριστούργημα.' Αείποτε δέ ών πλήρης σωματικής 
τε καί διανοητικής ισχύος καί εύρωστίας, άπεφάσισε νά τελέση 
τήν πρδς τδν Παύλον Γ'. δοθεϊσαν ύπόσχεσίν του καί νά μεταβή 
είς 'Ρώμην · άνεχώρησεν δθεν συνοδευόμενος ύπδ τοΰ υίοΰ του 
‘Ορατίου, τοΰ άνεψιοΰ του Μάρκου, καί ύπδ πολυαρίθμου συνο- 
δίας ύπηρετών, ήτις συνήθως παρηκολούθει αύτδν είς τάς έκδρο- 
μάς του. Ό Πάπας προσδιώρισεν αύτω οίκημα έν τώ Βελβεδερίω 
μεγάρω, καί διέταξεν ειδικούς άνδρας νά έπιδείξωσιν αύτω παν 
δ,τι σπάνιον ηύρίσκετο έν τή μητροπόλει τοΰ χριστιανικού κόσμου. 
Ή θέσις, ήν διά τής μεγαλοφυίας καί τοΰ άποκτηθέντος πλούτου 
του κατέΐχεν δ άνήρ ουτος έν τή τάξει τών μεγαλειτέρων ήγε- 
μόνων, εΐνε άξια προσοχής, έν έποχή μάλιστα καθ’ ήν οί μικροί 
άνθρωποι έζων περιφρονημένοι, οί δέ μεγάλοι έφέροντο λίαν δπε- 
ροπτικώς!

Τώ 1547 καί 1550 έτει δίς έτι δ Τισιανδς μετέβη εις Ά- 
βεσβοΰργον, δπου προσεκάλει αύτδν δ φίλος του Κάρολος Πέμ
πτος- μετά ταΰτα άποκατεστάθη δριστικώς έν Βενετία, ένθα έζη— 
σεν άείποτε μετά ζήλου έργαζόμενος, διάγων σχεδόν βασιλικώς, 
καί σεβαζόμενος παρά πάντων μ’ δλας τάς μετά τοΰ Άρετίνου 
παρεκτροπάς του.

Ό Τισιανδς εΐχε προορισθή νά ζήση πολύν χρόνον έν πλήρει 
άκμή τών νοητικών αύτοΰ δυνάμεων δ άνήρ ούτος διετέλεσεν 
άείποτε ένδοξος καί ευδαίμων, ήτο δέ πλεϊστον έγωϊστής καί 
πράος συνάμα, καί ήτο προσκεκολλημένος, πρδ παντός άλλου 
είς τδν χρωματισμόν, ούδ’ έλάμβανε ποτέ τδν κόπον τοΰ νά έ- 
πινοή τάς συνθέσεις του, άλλά μετά πλείστης μάλιστα εύκολίας 
έδανείζετο αύτάς παρά τών δμοτέχνων του- ούδόλως έφθειρεν ή 
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θέρμη τής ιδέας τ'ο σώμα τοΰ άνδρδς τού του.Άλλάτά πάντα τελευ- 
τώσιν έν τω κόσμω· τούτω· έπομένως καί ό Τισιανός αύτός, ει καί 
αγέρωχος έφερε τά 99 έτη του, έμελλεν έπίσης νά τελευτήση, 
μόνη δμως ή πανώλης ήρπασεν αΰτδν τω 1576, ώς ό χρόνος καί 
ό θάνατος νά μή έτόλμων νά έγγίσωσι τδν εΰδαίμονα τούτον 
άνδρα, μόνη δέ ή μάλλον αμείλικτος καί αΰτοΰ τοΰ θανάτου 
πανώλη έδύνατο νά άναλάβη τδ έργον τοΰ νά φονεύση τδν μέγαν 
έζεϊνον γέροντα.

Τδ πλεονέκτημα τοΰ Τισιανοΰ συνίστατο εις τδ νά μεταγραφή 
ακριβέστατα την φύσιν, προσθέτων έπί πλέον καί τάς γραφιζάς 
έκείνας άρετάς, δσας προσφάτως ειχον άλλοι επινοήσει· τοιοΰτον 
ήν τδ έργον, δπερ ό ζωγράφος ούτος έξετέλεσεν έν τη τέχνη, έρ
γον έκλεκτικδν μέν, άλλά θαυμαστόν κατασταθέν ύπ’ αΰτοΰ διά 
την περιωπή·? είς ήν άνύψωσεν αΰτό. Τδν καλλιτέχνην τούτον δ
φείλομεν νά παραδεχθώμεν ώς όμοιογράφον μάλλον ή ώς ιστο
ριογράφον, διότι αί συνθέσεις αΰτοΰ ούδέν άλλο εινε είμή άθροί- 
σματα μεγαλοπρεπών όμοιογραφιών, αΐτινες δέν έχουσι τδ έπα- 
γωγδν καί τήν καταθέλγουσαν δψιν τών συνθέσεων τών είς τήν 
άληθή άρετήν τής δημιουργίας άφοσιωμένων καλλιτεχνών, οΐον 
τοΰ Βερωναίου, Τιντορέτου, ’Αννίβα Καράκκη, Ραφαήλου, Ρου- 
βινσίου, καί άλλων τινών εϊς τοΰ Τισιανοΰ τάς συνθέσεις έπιφαί- 
νεται, δυνάμεθα νά είπωμεν, ή άτομιζή ζωή οΰχί δμως καί ή 
γενική. Έκ τούτου, τά έργα του, άν άφαιρέσωμεν άπ’αΰτών τδν 
χρωματισμόν, εΐνε μέτριας άξίας έργα. ’ Αλλ’ ένταΰθα δέν προ- 
τιθέμεθα νά γίνωμεν έπικριταί τού Βεκελλίου· ίσως τά προτερή
ματα του δέν άνήκουσιν εϊς τήν άνωτάτην τάξιν, άλλά δέν εΐνε 
καί δλιγώτερον πολύτιμα ούτε δλιγώτερον σπάνια έκείνων, είς τά 
όποια ήμεΐς άπονέμομεν ιδιαιτέραν τιμήν. Τά υπεροχήν άφορώντα 
ζητήματα μένουσι πολλάκις άλυτα, καί μας εΐνε άδύνατον, λό
γου χάριν, ν’ άποφανθώμεν μεταξύ τής φύσεως τοΰ Τισιανοΰ, φύ
σεως μεγαλοπρεπούς μέν άλλ’ ωρισμένης, καί τής τοΰ Ρουβην- 
σίου, έπίσης μεγαλοπρεπούς ίδανικοποιημένης δμως. Νομίζομε·? 
δθεν δτι τδ νά έννοήση τις άμφοτέρας τάς φύσεις ταύτας, νά τάς 
παραδεχθή, καί νά τΐ< Οαυμάζη έπίσης, εΐνε δείγμα ΐσχυράς, καλ
λιτεχνικής, καί τελείας νοημοσύνης.

ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.

(Έκ τοΰ Άστ. τής ’Ανατολής). 
(’Ίδε σελ. 235 Γ. Τόμου).

‘Η Βίβλος λαλοΰσα περί τής δημιουργίας λέγει, «ΤΟ 
ΠΝΕΥΜΑ τοΰ θεοΰ έφέρετο έπί τής έπιφανείας τών ύδάτων.» 
(1). «Διά τοΰ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ αΰτοΰ έζόσμησε τούς οΰρανούς.»

(1) Γεν ά. 2.

(2). Καί πάλιν «ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ τοΰ Θεοΰ μέ έκαμε. (3). Λα- 
λεΐ πρδς τούτοις είς πολλά μέρη περί τοΰ Κυρίου Ίησοΰ Χρι
στού ώς Δημιουργού, ώστε νά «τιμώσι πάντες τδν Υιόν, καθώς 
τιμώσι τδν Πατέρα.» (4). Ρητώς δέ λέγει- «‘Ο Λόγος ήτο Θεός. 
Πάντα δι’ αΰτοΰ έγειναν, καί χωρίς αΰτοΰ δέν έγεινεν 
οΰδέ έν τδ όποιον έγεινεν. ’ Ο λόγος έγεινε σάρς, καί κατώκησε 
μεταξύ ήμών. ’Ητον έν τω κόσμω, καί δ κόσμος έγεινε δι’ αΰ
τοΰ· καί ό κόσμος δέν έγνώρισεν αΰτόν.» (5). « Εΐς Κύριος Ίη
σοΰς Χριστός, δ ι’ ού τά πάντα, καί ήμεΐς δι’ αΰτοΰ.» (6). 
«Έπειδή δι’ αΰτοΰ έκτίσθησ αν τά πάντα, τά έν 
τοΐς οΰρανοΐς καί τά έπί τής γής, τά ορατά καί τά αόρατα, είτε 
Θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε άρχαί, είτε έξουσίαι, τά πάντα δ ι’ 
αΰτοΰ καί δ ι’ αΰτ'ον έκτίσθησαν καί αΰτδς εΐνε 
πρδ πάντων, καί τά πάντα συντηρούνται δι' αύ
τοΰ.» (7).

Ό Δημιουργός άπεκάλυψεν έαυτδν άμέσως εις τ'ον άνθρωπον 
μετά τήν δημιουργίαν του, γνωστοποιώ·? εϊς αΰτ'ον τήν Οέλησίν 
του καί δεικνύων εϊς αΰτδν τήν όδ'ον τής ειρήνης καί τής εΰτυ- 
χίας (8). Έκτοτε δ’ ό Κύριος, ώς πατήρ πρ'ος τά τέκνα του, 
έσχε συγκοινωνίαν μετά τοΰ έκλεκτοΰ λαού του, προστατεύων δέ, 
διδάσκων και οδηγών αύτούς είς τήν δόξαν, οΰχί μόνον άνέδειξεν 
έμφαντικώς τήν παρουσίαν του, άλλ’ έπανειλημμένως έφάνη είς 
αύτούς, άλλοτε μέν έν όράμασιν (1), άλλοτε δέ κατ’ δναρ (2), 
άλλοτε δέ διαδηλών τήν παρουσίαν του διά πυρός (3), διά φωνής 
άκουομένης (4) ή διά σημείου, ώς εΐς τήν καιομένην βάτον είς 
τδν Μωύσήν (5), είς τάς βροντάς καί άστραπάς έπί τοΰ όρους 
Σινά (6), καί τήν νεφέλην έπί τής σκηνής καί τοΰ ναού (7). 
Πρ'ος τούτους έφάνη ώς άνθρωπος, ώς είς τ'ον ’Αβραάμ συνδια- 
λεγόμενος έλευθέρως μετ’ αΰτοΰ, ύποσχόμενος εΰλογίας είς αΰ
τ'ον καί γνωστοποιών είς αΰτ'ον τούς στοχασμούς του (8). Έζησε 
καί άπέθανεν ώς άνθρωπος έπί τής γής έν τω προσώπω τοΰ 
Κυρίου Ίησοΰ Χριστού, ό όποιος ήτο « Θεδς δστις έφανερώθη έν 
σαρκί καί έφάνη εϊς άγγελους, δστις έκαμε τούς αιώνας κΖι 
δστις, ών άπαύγασμα τής δόξςς τοΰ Θεοΰ καί χαρακτήρ τής 
ύποστάσεως αύτοΰ, άφοΰ δι’ έαυτοΰ έκαμε καθαρισμόν τών άμαρ- 
τιών ήμών, έκάθισεν έν δεξιά τής μεγαλωσύνης έν ύψηλοΐς.» 
(9). Έκεϊ δέ, άν εϊμεθα λαός του, θέλομεν ίδεϊ αΰτδν δπως εΐνε 
καί θέλομεν ε’σθαι όμοιοι μέ αΰτόν (10).

Άπασαι αύται αί διαδηλώσεις τοΰ θεοΰ έγένοντο διά τοΰ 
Κυρίου Ίησοΰ Χριστού, τοΰ Μεσίτου μεταξύ θεοΰ καί άνθρώπου. 
Ούτος ήτο μετά τών τέκνων τοΰ Ισραήλ είς τήν έρημον (11). 
«Οΰδείς ποτέ είδε τ'ον θεόν ό μονογενής Υιός, ό ών είς τ'ον 
κόλπον τοΰ Πατρός, έκεϊνος έφανέρωσεν αΰτόν.» (12). « "Οστις 
εΐδεν έμέ, είδε τδν Πατέρα.» (13).

Καί δτε άνέδη δ Κύριος Ίησοΰς Χριστός εϊς τδν οΰρανδν ϊνα 
καθέξη τδν θρόνον του, ώς Άρχων χαί Σωτήρ, ό θεός διεδή- 
λωσεν έαυτδν εΐς τ’ο τρίτον πρόσωπο·? τής 'Αγίας Τριάδος τδ 
Άγιον Πνεΰμα. Κατά τήν δοθεϊσαν ύπόσχεσιν (14), κατέβη τήν 
ήμέραν τής Πεντηκοστής (15). Έκτοτε δ’ή έκκλησία έλαβε τήν 
κοινωνίαν τοΰ ‘Αγίου Πνεύματος.» (Ιθ)· Πας δ’ δ δεχθείς αΰτο 
έγεινε τέκνο·? τοΰ Θεοΰ, διότι «έγεννήθη έκ Πνεύματος.» (17). 
Καί, ώς θέλομεν ίδεϊ παρακατιόντες, νΰν αΰτοπροσώπως παρί- 
σταται οικοδομών τήν ’Εκκλησίαν έκείνην, ήτις άποτελεΐ τήν ίσο- 

ριαν τοΰ κόσμου.

ΚΕΦ. Ε'.

ΔΙΑΤΙ ΕΚΤΙΣΘΗ Ο ΚΟΣΜΟΣ.

Οΰδέποτε ήθέλομεν γνωρίσει έν τή ζωή ταύτη διατί ό κόσμος 
έγεινεν, άν ό θεός δέν μάς τδ άπεκάλυπτεν. Είς πάντας τούς 
τόπους οί άνθρωποι, οπού ή άποκάλυψις αύτη δέν έστάλη, όμοι- 
άζουσι χοίρους σκαλίζοντας διά βαλάνους. Άν οί χοίροι ήδύ- 
ναντο νά λαλήσωσι, καί ήμεΐς ήθέλαμεν τούς έρωτήσει διατί έ- 
γειναν αί βάλανοι; ήθελον άπαντήσει άμέσως, Διά τούς χοίρους 
διά νά τούς τρώγωσιν. Άν δέ πάλιν ήθέλομεν τούς έρωτήσει 
διατί οί χοίροι έγειναν; ήθελον άποκρ’.θή, Διά νά τρώγωσι τάς 
βαλάνους. Ούτως έκαστος τών άνθρώπων λέγει, Ό κόσμος έγει- 
νε δι’ έμέ, καί έγώ έγεινα διά νά μεταχειρίζωμαι τδν κόσμον, 
καί ούτοι νά τέρπωμαι. Άλλ’ δμως ό θεδς, ό Δημιουργός του 
άντιτείνει είς ταΰτα. Ένω ό άνθρωπος λέγει, « ψυχή, έχεις πολ
λά άγαθά έναποταμιευμένα δι’ έτη πολλά· άναπαύου, φάγε, πίε, 
εΰφραίνου,» ό θεός λέγει είς αΰτόν « Άφρων, ταύτην τήν νύ
κτα τήν ψυχήν σου άπαιτοΰσιν άπδ σοΰ· δσα δέ ήτοίμασας, τίνος 
θέλουσιν εΐσθαι;» (1)

Στρέφομε·? λοιπόν άπδ τδν άνθρωπον καί έρωτώμεν τδν θεόν, 
οιατί δ κοσμος έκτίσθη, καί διατί μέ άπασαν αύτοΰ τήν κακίαν 
διαρκεΐ άκόμη; Άκούομεν δέ έξ οΰρανοΰ τήν φωνήν έκείνων οϊ
τινες βαλλουσι τους στεφάνους των ένώπιον τού θρόνου λέγοντες, 
« Αξιος είσαι, Κύριε, νά λάβης τήν δόξαν καί τήν τιμήν καί 
τήν δύναμιν διότι σύ έκτισας τά πάντα, κα! δ-.ά τδ θέλημά σου 
ύπάρχουσι, καί έκτίσθησαν.» (2) Άκούομεν ’τήν παραίνεσιν τών 
έπί γής οίκούντων, «Είτε λοιπόν, τρώγετε, είτε πίνετε, είτε 
πράττετέ τι, δλα πράττετε είς δόξαν θεοΰ.» (3) ' Ο θεός μας 
λέγει δτι άποκαλύπτει έαυτδν έν τε τή δημιουργία καί έν τή ι

στορία, « Επειδή τά άόρατα αΰτοΰ βλέπονται φανερά άπδ κτί
σεως κόσμου, νοούμενα διά τών ποιημάτων αΰτοΰ, ή τε άΐδιος 
αΰτοΰ δύναμις καί ή θειότης.» (4) Έπρόκε-.το δέ πρ'ος τούτοις 
νά δείξη τήν σοφίαν καί δύναμιν αύτοΰ καί είς άλλους κόσμους, 
οιοτι Οιά τοΰ Εΰαγγελίου έννοοΰμεν «τ'ο μυστήριον τ'ο άποκεκρυμ- 
μένον έξ αιώνων έν τω θεώ, δστις έκτισε τά πάντα διά τοΰ Ί

α · “λ 26 β'· 2 * 4· - (16) ’Ιωάν· ’-δ' Π Ρωμ.

(2) Ίώβ χστ’. 13.—(3) Ίώβ λγ’. 4.—(4) ’Ιωάν. έ. 23.— (5)Ίωάν. ά. 1.
3,10. 14.—(6) Α’. ΚορΛή. 6—(7)Κολ. ά. 16-18.—(8) Γεν. β’. <6—18.

(4) Γέν. μ στ'. 2 Ίεζεχ. 1. (2) Γέν. χ’. 3 λά. 24. Α’. Βασ. γ’. 5. (3) 
Αευϊτ. θ’. 24. ι 2.—Α’. Βοσ. ιη’. 38 — (4) Έξ. ιθ’· 19. Α’. Βασ. ιθ'. 
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ησοΰ Χριστού- διά νά γνωρισθή τώρα διά τής εκκλησί
ας είς τάς έπουρανίους άρχάς καί έξουσίας ή πολυ
ποίκιλος σοφία τοΰ θεοΰ.» (5).

Η ιστορία τοΰ κόσμου λοιπόν δέν εΐνε άλλο είμή ή έκπλήρω- 
σις τών σκοπών τοΰ θεοΰ· είς δ καί οί κακοί ένίοτε συμπράτ- 
τουσιν ώς όργανα. Τοΰτο δέ καταφαίνεται είς διαφόρους περιπτώ
σεις, ώς δταν έπετράπη νά πωληθή ό Ιωσήφ είς δουλείαν ύπδ 
τών άδελφών του, καί δτε άπεστάλη δ Άσσύριος βασσιλεύς νά 
παιδεύση τούς Ιουδαίους. (6) Ή ςαύρωσις δέ τοΰ Κυρίου ή
μών ήτο πρδς τούτοις άξιοθαύμαστον τούτου δείγμα. «Τούτον 
λαβόντες παραδεδομένον κατά τήν ώρισμένην βουλήν καί πρό- 
γνωσιν τοΰ θεοΰ, διά χειρών άνόμων σταυρώσαντες έθανατώ- 
σατε. » (7).

Πρδ παντός λοιπόν άλλου ώς έφοδιον τής οδοιπορίας ήμών 
διά τής ιστορίας τοΰ κόσμου έχομεν χρείαν τής άποκαλύψεως, 
τήν όποιαν ό θεδς έκαμεν είς ήμάς διά τε τδν έαυτδν του καί 
διά τούς σκοπούς του· δφείλομεν δέ νά φέρωμεν μεθ’ ήμών τας 
υποσχέσεις του, τάς άπειλάς του καί τάς προφητείας του, αϊτι- 
νες μάς άποκαλύπτουσιν έν τω λόγω αΰτοΰ, καί έπειδή ή πολυ
ποίκιλος σοφία του πρέπει νά γνωρισθή διά τής έκκλησίας, 
δφείλομεν νά ρίπτωμεν προσεκτικόν βλέμμα εΐς τάς προόδους τής 
έκκλησίας καί φροντίζωμεν νά μή άποχωρίζωμεν δ, τι ό θεδς 
συνήνωσεν έμού — τήν ιστορίαν τοΰ κόσμου καί τήν έλευσιν τής 
βασιλείας τοΰ Κυρίου Ίησοΰ Χριστού διά τής έκκλησίας του.

ΚΕΦΛαΑΙΟΝ γ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ—ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.

Ή Ιστορία τής Βίβλου άρχεται άποκαλύπτουσα μεγάλα τινά 

γεγονότα καί μεγάλας άληθείας, αΐτινες ώς μεγάλοι θεμελιώ
δεις λίθοι καθυποβάλλονται καί συνδέονται μετά θαυμάσιων γε
γονότων, άτινα άνευ βοήθειας τ'ο λογικόν τοΰ άνθρώπου οΰδέποτε 
ήδύνατο νά άνεύρη. καί άτινα διά τής πίστεως μόνον δυνάμεθα 
νά παραδεχθώμεν, δι’ ής καί γίνονται απλά καί σαφή, « Διά 
πίστεως έννοοΰμεν δτι οί αιώνες έκτ ίσθησαν μέ τδν λόγον τού 
θεοΰ, ώστε τά βλεπόμενα δέν έγειναν έκ προΰπαρχόντων » (8).

Τό δόγμα δτι δλα τά πράγματα έποιήθησαν ύφ ένδς Αιωνί
ου θεοΰ ύπάρχει μόνον είς τήν Βίβλον, οΰδ’ εΰρίσκεται άλλαχού. 
Τοΰτο θέτει τ'ον θεόν ώς τ'ον μόνον Παντοδύναμον Δημιουργόν, 
είς ύψος άπειράκις άνώτερον παντός άλλου δντος· μάς δεικνύει 
δτι δλως διόλου έξαρτώμεθα παρ’ αΰτοΰ, δτι εϊμεθα προσδιωρι- 
σμένοι νά ζώμεν πρ'ος δόξαν αΰτοΰ, καί δτι δφείλομεν νά ζητώ- 
μεν τήν εύνοιάν του. Άς μελετήσωμεν μετά προσοχής τινά έκ 
τών μεγάλων θεμελιωδών γεγονότων καί άληθειών τών έν τοΐς 
πρώτοις κεφαλαίοις τής Βίβλου εύρισκομένων, άτινα καταδεικνύ- 
ουσι τή? αιτίαν πάντων τών έγκλημάτων, τών πολέμων καί πά- 
σης τής έπιπολαζούσης είς τ'ον κόσμον δυστυχίας άφ’ δτου ουτος 
έκτίσθη, καί πρδς τούτοις τήν πηγήν πάσης εΰτυχίας, άν καί έ- 
λαχίστη, τήν όποιαν δ κόσμος άπήλαυσεν άχρι τοΰδε. Ταΰτα 
πρ'ος τούτοις μάς δεικνύουσι τήν Γένεσιν, ή τήν άρχήν τής γε-

(5—Έφεσ. Γ'. 9.—(6)Ήϊ. ί. 7.—(7) Π?άξ. 6,. 23—(8). Έβρ. 3.
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νέας τοΰ άνθρώπου, των νόμων, της κυβερνήσεως καί της θρη

σκείας.
Οΰτω δέ σαφώς άποδεικνυομένης της δημιουργίας τοΰ κό

σμου, βλέπομεν ήδη δτι υπάρχει διαφορά γνωμών μεταξύ τών 
πεπαιδευμένων ώς προς τον ακριβή χρόνον, κατά τόν όποιον αΰ
τη έγένετο. Τοΰτο δέ δυνάμεθα μόνον νά εύκρινήσωμεν συνα'- 
πτοντες δμοΰ τά έτη της ζωής τών πατριαρχών ώς άναφέ- 
ρονται έν τή 'Ιερά Γραφή. Τό 'Εβραϊκόν άρχέτυπον διαφέρει κατά 
τόν άριθμόν τών έτών άπό τής ελληνικής μεταφράσεως ή τοΰ 
κειμένου τών Έβδομήκοντα, δταν λαλή περί τής γεννήσεως ή 
τοΰ θανάτου πατριαρχών τινων άπό τής δημιουργίας μέχρι τών 
χρόνων τοΰ ’Ιακώβ Τό κείμενον τών 'Εβδομήκοντα, όπερ έγένε
το 280 περίπου έτη πρό Χρίστου, ήτον έν μεγάλη χρήσει κατά 
τους χρόνους τοΰ Σωτήρος ήμών, καί την γλώσσαν αύτοΰ πολ
λάκις, άν ούχί πάντοτε, άνέφερε καί ουτος καί οί ’Απόστολοι. 
Πάντοτε δέ τό κείμενον τών Έβδομήκοντα ήτον έν μεγίστη ύ- 
πολήψει, δθεν καί οί άκολουθοΰντες τάς διδομένας έν αύτω χρο
νολογίας δίδουσιν είς τόν κόσμον ήλικίαν 5 500 περίπου έτών 
πρό τής έλεύσεως τοΰ Κυρίου Ίησοΰ Χριστού. Οί νεώτεροι γενι
κώς παρ εδέχθησαν κατά τούς έκ τοΰ 'Εβραϊκού ύπό τοΰ σοφού 
Αύσχέρου γενομένους υπολογισμούς κατά τήν δεκάτην έβδόμην 
εκατονταετηρίδα, δτι ό κόσμος έκτίσθη 4004 έτη πρό τής Χρι
στιανικής έποχής.

Εις την περί δημιουργίας άφήγησιν άναφέρεται σαφέστατα, δτι 
«είς έξ ήμέρας δ Θεός έδημιούργησε τούς ούρανούς καί τήν 
γήν,» ούχί είς άπεριορίστους έποχάς ή περιόδους καιρού, άλλ’ ά- 
πλώς ήμέρας, πρωίαν δηλαδή καί έσπέραν. Διά σοφούς δέ λό
γους δ Δημιουργός μετεχειρίσθη τόν χρόνον τοΰτον, ούδ’ άναφέ
ρεται δτι δλα τά πράγματα έγένοντο έν μια στιγμή, δπερ εύκο- 
λώτατα ήδύνατο νά πράξη. Τό μέγα τοΰτο άντικείμενον μας άνα- 
πολεΐ ή τέταρτη έντολή καί πάν έπανερχόμενον σάββατον. ’Ας 
μή λησμονώμεν δέ τούτο, « άποστρεφόμενοι τάς βεβήλους μα- 
ταιολογίας καί τάς άντιλογίας τής ψευδωνύμου γνώσεως·» Ό- 
φείλομεν δέ πρός τούτοις νά ένθυμώμεθα δτι πάν δημιουργηθέν 
πράγμα ήτον άμέσως πλήρες έν έαυτώ· δένδρα, ζώα καί άν
θρωπος ειχον άπαν τό μέγεθος αύτών καί τήν έντέλειαν. Έ
καστος τούτων πρός τούτοις είχε τήν άξιοθαύμαστον τελειότητα 
νά διαιωνίζη τό είδος του. (1)

Τδ 'ιερόν υπόμνημα περιγράφον τήν πρόοδον τής δημιουργίας 
άναφέρει πάλιν καί πάλιν, « 'Ο Θεός εΤδεν δτι ήτο καλνό. » 
«Ό θεός έίδεν δλον έκεϊνοτό όποιον έκαμε·καί ιδού ήτο καλόν 
λίαν. » (2) Ούδόλως δέ θαυμαστόν δτι, βλέποντες τοιοΰτον έρ
γον, « οί υίοί τού Θεού ήλάλαζον έκ τής χαράς·» (3 ) 

( άκολουθεϊ.)

(1) Α’. Τιμ. στ'. 20- (2) Γεν. α. 10,12,18,21, 25-31.— (3) Ίω6 
λη'. 7.

Τ' ΟΡΦΑΝΟΝ
ΤΟΙΣ ΙΛΡΤΤΑΙΣ ΚΑΙ ΤΠΟΣΤΗΡΙΚΤΛΙΣ

ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ.

Και μ’ «ρριψε» έν φίλημα δολόφρονος καρδίας 
έπί τον κόσμον όρφανόν. 
Είχες έν όνειρον τερπνόν,

Ώ νύξ, ήτις μ’ έγέννησες, αλλά δεν έμειδίας

Τδ μητρικόν μειδίαμα. Πρωία, ‘ς τό πλευράν μον 
έφερα στίγμα τρομερόν 
καί τών άτιμων ήμερων

κρινόσημον είς τό λενκόν άκόμη μέτωπόν μον I

Ω χείλη τής χολάσεως, μ' έν φίλημα οπότε 
μιχράν μητέρα, κ όρφανήν 
έθυσιάζατε άγνήν

Είς τόν βωμόν τον "Ερωτος, τής πίστεωζ προδόται! 
"Ώ χείλη, άτινα πνοήν διατηρεϊτ’ ακόμα, 

έν φ παρθένου στεναγμός 
νά γίνη έπρεπε σεισμός

Καί τών οργίων τό βαρύ νά σας πλακώση χώμα!

7Ω χείλη, άτινα ποτέ τους όρκους τής απάτης 
έψιθυρίσατε θερμώς, 
δολοφονοΰντα ΐταμώς

Τήν νπαρξιν τήν άσθενή 'ς τά πρώτα φσματά της!

1Ω χείλη άποτρόπαια, πατρός αγνώστου χείλη, 
πριν τον θανάτου ή σφραγίς 
ωχρά σάς κλείση έπί γής,

'Σ τό σκότος όπου κρύπτεσθε Φωστήρ πριν άνατείλη,

Άποκριθήτ είς τήν φωνήν πον τώρα κλαυθμυρίζει 
κ' είπήτε είς τό όρφανόν, 
ότ έχει δνομα τερπνόν

ό κόσμος, όστις φεύγοντας Πατέρας σάς γνωρίζει.

Ανοίξατε τήν πατρικήν εις τ' όρφανόν άγκάλην 
κ είπήτε είς τήν άτυχή, 
Είς ής τά σπλάγχνα αντηχεί

ό θρήνος τής όδύνης τον άτίμωσιν μεγάλην:

« Ό δήμιός σου τήν ζωήν, ώ θύμα, σοί χαρίζει.
Είσαι ή μήτηρ τ όρφανόν·

ή σύζυγος λοιπόν γενον
Εκείνου, όστις έντρομος τά ΰψη άτενίζει. »

Είπήτε... άλλ’, ώχροβαρεϊς προδόται, σιωπάτε, 
τό βήμα στρέφοντες άλλον- 
'Σ τήν άχρην τού αίγιαλοΰ.

μ' αίματωμένα σπάργανα έν νήπιον κοιμάται!.

Κοιμάται χ' ίσως τής μητρός γλυκεία όπτασία 
προσμειδιμ τό όρφανόν, 
πλήν έξυπνη: 'ς τόν κεραυνόν 

χ’ άντί μητρός τριγύρω τον μνχάται τρικυμία.

Ανοίγει τάς άγκάλας του μέ βλέφαρον θρηνώδες, 
ζητεί νά ψαύση τό κενόν 
κ’ ευρίσκει τόν Ωκεανόν

Έχτείνοντα τό κύμα του όργίλον καί αφρώδες.

Ζητούν τά χείλη του μαστόν λευκόν κ ευώδους κόλπου, 
πλήν χάλαζα, χιών τά κλεϊ, 
’Σ τους ουρανούς άντιλαλεΐ

Βαρύγδουπος ό κεραυνός άντ άσματος εύμόλπου.

Κ’ είς τήν βοήν τής λαίλαπας βροντών ήκούσθη κρότος, 
ήκούσθη γέλως Σατανά: 
«άφήσατε τά όρφανά

Είς τον χειμώνας τήν πνοήν, είς τής νυκτός τό σκότος!

Άφήσατε τό όνειδος αύτό τής κοινωνίας 
είς τών κυμάτων τόν άφρόν 
κ' άποκηρύξατε έχθρόν

Τόν άθλιον αυτόν υιόν τής τόσης άτιμίας! »

Τό ήκονσεν ό θάνατος κ' ιδού μέ πλησιάζει- 
Εΐμ' ό πατήρ τών ορφανών, 
Τό άσυλον τών όδυνών,

Μοί λέγει, κ' εις τούς κόλπους μου τό πάν καθησυχάζει.

Έλθέ καί σύ, άφον στοργή μητρός δέν σ' αναμένει, 
ούδ' ίνα φίλημα γλυκύ, 
άφοϋ καρδία πατρική

παλμούς δέν έχει διά σέ κ’ εΐν' άγνωστος καί ξένη.

’Σ τό μέτωπόν μου τό πικρόν ήσθάνθην φίλημά του, 
μένουν αί χεΐρες μου ψυχραί, 
βάφουν αί παρειαί ώχραί

Κ' οί οφθαλμοί μου κλείονται 'ς τά μαύρα όνειρά του.

*Ω! κ' έάν ήτο όνειρον τοΰ ορφανού νηπίου, 
μοί ήτο προτιμότερον τού άληθοΰς μας βίου !

Αέν ήθελαν τάς ήδονάς άλλ’ ούτε τάς πικρίας 
τής έφημέρου μας αύτής γηίνης κατοικίας. 
Είθε ποτέ τό όμμα μον μή ήθελεν ανοίξει 
τόν κόσμον τών άπατηλών ονείρων νά μοί δείξη! 
Είθε ποτέ μή ήθελον τής γής τό χώμα ψαύσει, 
Κ' είς τάς άγκάλας τού Πατρός τών όλων αναπαύσει 
ψυχήν παρθένον στεναγμών καί πνεύμα πονηριάς, 
άνευ έλπίδων άμοιβής καί φόβων τιμωρίας. 
ΆΤλ’ όχι! εΐδον υψηλά περίβολον ώραϊον 
κ έν μέσω μύρτων καί δαφνών περιπατοΰντα νέον 
ή κόμη του άπήστραπτε 'ς τούς ώμους λελυμένη 
καί ή άγια τον πλευρά είς αίματα βαμμένη, 
Τής λόγχης έτι έφερε τό ζωηφόρον τραύμα- 
Ητο τό βλέμμα του ζωή, τό βάδισμά του θαύμα. 

Αευκοχιτόνων δέ χορός τριγύρω του παιδιών 
Έσκίρτα είς τό βλέμμα του άπό χαράν μεθύων 
Κ" εκείνος τότε μειδιών είς τό μειδίαμά των 
μ' άνθούσας μύρτους έστεφε τ' αθώα μέτωπά των. 
Κ’ έγώ, κ' έγώ κ ρινόσημον καί στίγμα άτιμίας 
’ς τδ μετωπόν μου έφερα γηίνης κοινωνίας, 
καί μή τολμών ν' άναμιχθώ <5 ξένος παϊς μ' εκείνους 
μακράν ίστάμην κ ήρχισα τούς όδυρμούς καί θρήνους. 
Όποιον βλέμμα καί φωνή καί φίλημα κ' άγκάλη ! 
Μέ είδε καί μ' ώμίλησε, θερμώς μέ περιβάλλει, 
χωρίς αύτός τό όνειδος νά αίσχυνθή τοΰ κόσμου, 
Κ' ήσθάνθην τόν Παράδεισον καί τόν Θεόν έντόςμου!

—Είμαι, τφ λέγω, όρφανόν κ' έξόριστον ! μή ψαύης 
τό μέτωπον τής συμφοράς, τό όνειδος μή λάβης! 
Μή θίγης, μή τό μέτωπον αύτό τής άτιμίας, 
διότι τό κρινόσημον φιλεϊς τής άμαρτίας.

—'Εκείνος όμως μέ στοργήν ’ς τά στήθη του μέ θλίβει 
καί τής ζωής τό φίλημα μετά χαράς αοί δίδει.
Τό μέτωπόν μου έλαμψε κ' ή τρομερά κηλίς του 
δραπέτις ευθύς έγεινε 'ς τό μύρον τής πνοής του. 
"Τπαγε, λέγει, κ' ορφανός και ξένος είνε μόνον 
ό άπιστων 'ς τόν εύσπλαγχνον Πατέρα τών αιώνων. 
" Τπαγε τέκ^ον, ύπαγε κ' έχεις μητέρα όλην 
Τής Σμύρνης τήν φιλάνθρωπον τών ορθοδόξων πόλιν !

Καί μ' έφερεν έν φίλημα εύσπλαγχνικής καρδίας 
έπί τοΰ κόσμου μέ γονείς, 
μέ φίλους καί μέ συγγενείς.

"Ώ Νύξ, ήτις μ έγέννησας, άδίκως έφρικίας.

Εύρον μειδίαμα μητρός, Πρωία, ’ςτό πλευράν μου, 
δέν ειχον στίγμα τρομερόν 
καί τών άτιμων ήμερών 

κρινόσημον είς τό λευκόν άκόμη μέτωπόν μου.
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~Ω Παραδείσου λογισμέ και χειρ φιλανθρωπίας, 
ήτις άθώον κ’ όρφαναν 
μ' έπαρουσίασες αγνόν

καί τέκνον έκ τών τέκνων σον έν μέσοι κοινωνίας.

"Ω χείλη, άτινα φωνήν άφήκατε γλυκεΐαν 
κ' άνύψωσ’ εις τδν ουρανόν 
τάς χείράς του τδ δρφανόν, 

διότι ενρε μητρικήν στοργήν καί προστασίαν.

ΎΩ εΰγενής καί αγαθή ελληνική καρδία, 
ήτις ήσθάνθης τδν παλμδν 
είς τί)ς αγάπης τδν βωμόν, 

όπόταν μία ΰπαρξις σέ είδε κ' έμειδία 

αυγήν τινα χειμερινήν γοργώς νά διαβαίνης, 
κ'έστάθης κ' εΐπας: «ορφανόν, 
Εΐσ' έγκαταλειφθέν πτηνόν, 

τήν κεφαλήν σου πτέρυγας δέν έχεις νά θερμαίνης.

Λάβε τά στήθη φωλεάν, τάς χείράς μου ώς κλώνους· 
ζήσον κ' άπόκτησον πτερά.·» 
"Ασματα θά ’χης ιερά

ευγνωμοσύνης, βέβαια, ’ς τοΰ "Εαρος τους χρόνους, 

έάν ποτέ τάς πτέρυγας είς τδ κενόν έκτείνω 
και ύψωθώ 'ςτδν ουρανόν, 
είς τδν Θεδν τών ορφανών, 

ήν προσευχήν μου ύπέρ .Σοϋ τήν πρώτην θ' απευθύνω.

Και αν είς τδ κελάδημα, ’ς τούς ήχους τής φωνής μου 
ύπάρξη ήχος μουσικής, 
ώς άγγελος θά κατοικής, 

μοσχολιβάνου σύννεφα θερμά τής προσευχής μου.

Τδ δένδρον μου θά ήσαι συ κ' έκεΐθεν τ ίίσματά μου 
τήν άνοιξιν θά κελαδοϋν 
χ’ όλοι θά στρέφουν νά ίδοΰν 

’Εκείνον, πού άπέμαξε τά πρώτα δάκρυά μου.

Και δταν πάγοι καί χιών τά όρη θά καλύπτουν 
και θά άστράπτ' ό ούρανδς 
καί θά βροντά ό κεραυνός

και τρέμοντες οί κλώνοι σου τά φύλλα των θά ρίπτουν,

μέ στεναγμούς θέ νά πετώ, 
τήν άστραπήν νά ερωτώ, 

"Αν βλέπει τής Άνοίξιως έρχόμενον τδν χρόνον.

Κ’ όταν ό χρόνος τής ζωής, ό φίλος τοϋ θανάτου 
ρίψη τούς κλώνους κατά γής

καί σοί στερήση τής αυγής
τήν δρόσον είς τδ άπονον καί μέγα κτύπημά του,

καί μείνης σπιθαμής κορμός, ξηρός καί κουφωμένος
μέ ρίζας είς τήν γήν νεκράς 
συνεσταλμένας καί ώχράς, 

πικρά άνάμνησις, έφ ής θ' άναπαυθή <5 ξένος,

όςτις διέβη άλλοτε βραδέως τήν όδόν σου 
καί ύπδ φύλλωμα πυκνόν 
εύρήκεν άσυλον τερπνόν

κ' άπηυδισμένος στήριγμα τδν ευτραφή κορμόν σου,

ίσως χωρίς τά χείλη του ν’ άνοιξη τεθλιμμένος
καί νά είπή «ποτέ κορμόν 
εΐχε το ξύλον τδ γυμνόν, 

ένθα καί δρόσον και σκιάν έζήτησεν ό ξένος,»

έγώ καί μόνον "Αγγελος θά ήμαι τής οδύνης, 

τδν θάνατόν σου νά θρηνώ, 
πτηνόν τοΰ τάφου θά γενώ,

νά ψάλλω τήν άνάμνησιν θερμής ευγνωμοσύνης.

Καί ξύων μέ τδ ράμφος μου τδ λείψανον τοΰ ξύλου, 
θά δείξω όνομα γλυκύ 
είς δμμα ένθα κατοικεί

καρδιοφύλακτος είκών τοΰ συγγενούς ή φίλου.
Έν Β*  Σμύρνης τήν 2αν Σεπτεμβρίου 1872.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Δ. ΣΕΙΖΑΝΗΣ.

AY2EIS.

Τοΰ διά της Β'. ζλειδός αινίγματος 

Νόμος.

Τοΰ έν τέλει τοΰ Γ'. τόμου προβλήματος

Τά 4 ά’νισα μέρη, είς ά διεΐλεν δ σιδηρουργός τό 40 δκ. βά
ρους τεμάχιον σιδήρου, είσί 1. 3. 9. 27.

Άμφότεραι αί άνωθι λύσεις έγένοντο παρά τοΰ ένταΰθα κυ
ρίου Α. Κουζουλά.

Τοΰ 11 λογογρίφου

Ή χρηστότης είνε ίππος, έφ’ ου έπιθέτουσιν ένίοτε δυσβάστα- 
ζτον «ορτίον. ύπό τοΰ ένταΰθαζ. Κ. Α. Ζησίμου.

Τοΰ 12 αινίγματος 
πνεΰμα —■ νεΰμα

Τοΰ 12 γρίφου
Μή λάλει πολλά (=Μήλα λ’ ύπό λα'.)


