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II ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΡΟΟΔΟΣχαί τά έν Ευρώπη τυφλοδιδασχαλεΐα.
Πολλάκις τινές, περιδεείς πρό των αιματηρών σκηνών τής 

ανθρωποσφαγής, τής έν τή μεσημβρία του πολιτισμού χώραν 
λαμβανούσης, και τών κοινωνικών ασχημιών, αΐτινες όσημέραι 
αναπτύσσονται ζπαρά τρις μάλλον πεπολιτισμένοις λαοΐς, έρωτώ- 
σιν έν άθυμία ^υπάρχει άραγε αληθής πραγματική πρόοδος ή εΐνε 
αύτη ποικιλία φασΙΟνφτάς όποιας'διατρέχει ή άνθρωττότης ύπο τήν 
επήρειαν τών πολιτικών περιστάσεων; άληθώς ή διακεκριμένη καί 
άσχετος αύτη προς τάς λοιπάς έπι τού πλανήτου τούτου υπάρξεις 
διατρέχει άπ’αρχής τής έμφανίσεώς της τήν όδόν τής τελειοποιή- 
σεως,ή τά φαινόμενα ταΰτα εϊσιν απλώς προσπάθεια», αιώνων τινών, 
ιναανεύρωσι τδν ύπότά έρείπια τοΰ χρόνου διακοπέντα μϊτον αιώ
νων προγενεστέρων ; έρώτησις αύτη δέοννά όμολογήσωμεν οτι 
φαίνεται βασιζομένη έπι τής ιστορίας, δι’ ής άναπολοΰμεν τον 
άρχαιον Ελληνικόν πολιτισμόν, δστις φέρει έν πολλοϊς τύπον 
χαθαρωτέρου μεγαλείου ή δ σύγχρονος Ευρωπαϊκός καί τόν όποιον 
-ΐχε διαδεχθή γενική δπισθοδρόμησις.

Εινε άληθές δτι καί αύτά τά έξόχως πεπολιτισμένα έθνη δέν 
κατώρθωσαν εισετι ν' άντικαταστήσωσι διά μέσων άξιων τού πο

λιτισμού, έφ’ ώ έγκαυχώνται, τά βάρβαρα έκεϊνα και κατα- ? 
στρεπτικά δι’ ών εμφανίζονται έπί τοΰ πεδίου τώ/ μαχών ( 
μηδόλως διαφέροντα τήν θηριωδίαν καί τό αιμοδιψές άπό τών ? 
Αφρικανικών φυλών, ΐνα διαλύσωσι διαφοράς ελάχιστου λόγου > 
πολλάκις άξίας· ούχ ήττον δμως ή φωνή τής συνειδήσεως καί ή < 
άκριβολογία τής οικονομολογικής έπιστήμης, διερχόμεναι τά ·, 
πεδία ταύτα, ένθα αί φρ·.κώδε»ς τής πολεμικής τέχνης θεωρία». \ 
εύρίσκουσι τήν εφαρμογήν έπί τής άνθρωπίνης σαρκός καί διά < 
παντοειδούς έρημώσεως, περιστρέφουσιν έν αγωνία τό δμμα ώσεί \ 
έκζητούσαι τά μέσα τής άπολυτρώσεως έκ τού τερατώδους S 
δφεως, δστις άποδεκατίζει τήν άνθρωπότητα, συναισθανόμεναι > 
κατά πόσον οί άγριοι ούτοι θρίαμβοι εϊσιν άπευκταϊοι καί πολ- S 
λάκις ήκιστα διαρκείς. )

Έν τούτοις είς καί μόνος δάκτυλος αναφαίνεται ώσεί μέλλων S 
νά χειραγώγηση τήν άνθρωπότητα έν τή σκοτεινή καί άκανθώ- 
δει αύτής πορεία, καί εϊς τήν έρώτησιν αύτής τήν άπευθυνομέ- $ 
νην ύπό μυριάδων στομάτων χηρών καί ορφανών, ύπό χιλιάδων ) 
σωμάτων περιστρεφόμενων αλγεινών έν τή κλίνη τής άζρωτη- ) 
ριάσεως, ό δάκτυλος ούτος άποχρίνεται δεικνύων έν τω άπεράντω ) 
καί άχανεϊ ούρανω τής διανοητικής άναπτύξεως τόν άστερι- 
σμόν τής ήθικοποιήσεως ζαί νγιονς μορη,ώσεως μέ τήν έπιγρα- ? 
φήν α έν τούτω νίκα!» <

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ τομ. Ε'. τεΰζ Ν\'. 5.
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> Ούτω λοιπόν ύπδ τ'ο φως τής έκπαιδεύσεως και τής ήθικοποι- 
ήσεως έκαστη γενεά ούχί άποκλειστικώς δι’ έαυτήν άλλά καί 

( δια τάς έπομένας έργα'ζεται καί διά συστήματος, ούτως είπεΐν, 
* σκέψεως καί ένεργείας αλληλοδιαδόχου ή άνθρωπότης βαίνει εις 

Ιτήν πρόοδον εινε δέ αδίκως απελπιστικόν ό πρδς τοΰτο δισταγ
μός μας, καί δτε ακόμη προσκόμματα, παρεμβαλλόμενα ύπ’ αύτής 
τής άνθρωπίνης φύσεως, διαταράττουσι τήν σταθεράν, τήν άένναον 
αύτής πορείαν.

Προώρισται έπομένως έπί πολύ είσέτι καί αύταί αί μάλλον 
) πεπολιτισμέναι κοινωνίαι άφ’ ένδς μέν νά καταγίνονται καί 
Ιμεριμνώσι περί τής έαυτών εύδαιμονίας διά τών έργων τής ει

ρήνης, άφ’ ετέρου δέ νά προσφέρωσιν έαυτάς θύματα καταχθο
νίου αλληλοσφαγής, έν τώ μέσω δε των εύγενών αισθημάτων 
καί τών υψηλών επινοήσεων σκηναί κτηνωδίας άποτρόπαιοι νά 
διαταράττωσι τάς συνειδήσεις ήμών.

Άς έ'χωμεν δθεν ύπ’ δψιν πάντοτε, δτι έν τω κόσμω τούτω, 

ουτινος τδ κράτος διαμφισβητεΐται ύπδ τής ύλης, δέν δυνάμεθα 
? ν’ άποφύγωμ-ν τήν σύγκρουσιν ταύτην έξ ολοκλήρου, πολλω δέ 
? μάλλον έν τη παρούση άτελεϊ αύτοΰ κχταστάσει· έπομένως, μή 
< δυνάμενοι νά δημιουργήσωμεν κόσμον τελειότερου τάς εύγενεϊς 
< ήμών ονειροπολήσεις προσεγγίζοντα, χωρίς ν’ άποθαρρυνώμεθα 
< διά τοΰτο, καθήκον έχομεν μετά τοΰ άληθοΰς ήμών συμφέροντος 
< συνταύτιζόμενον νά έπιδιώκωμεν τδ έφικτδν τής τελειότητας· τοΰτο 
< δ’ έστιν αύτόχρημα ή σχετική πρόοδος, ή άένναος πρδς τήν τε- 
ι λειότητα προσέγγισις τής άτελείας ήμών.

‘Ως πρδς τδν βίον τής καθόλου άνθρωπότητος οί αιώνες δέν 
$ λογίζονται ή ώς έτη καί τά έτη ώς στιγμαί αύτής. Δέν έπιθυ- 
s μοΰμεν ήδη νά προσδιορίσωμεν τήν έποχήν, καθ’ ήν έκ του χά- 

ους παρήχθη τδ φώς, ούδέ τήν έποχήν καθ’ ήν ό Άδάμ έξυ- 
πνήσας ευρε τήν πλευράν αύτοΰ μετεσχηματισμένην είς τήν 
γλυκεΐαν άλλ’ εϋαπάτητον έκείνην τής έξορίας του σύντροφον 
τα τοιαΰτα διαφεύγουσι τήν αρμοδιότητα ήμών άνατρεχόντων 

$ άπλώς εϊς τήν ιστορικήν τοΰ άνθρώπου έποχήν καί εϊς τήν προ
ς ιστορικήν αύτοΰ δσον έξεστιν είσδυόντων.
) Φύσις άγρια, διάνοια σκοτεινή, συνείδησις πεπωρωμένη· άδελ- 
ς φοκτονιαι, υποδουλώσεις και τυφλή τις ύπακοή λαοΰ ολοκλήρου 
\ πρδς άτομόν τι μάλλον τών λοιπών θηριώδες, ισχυρόν καί σπα
ς νίως ύπδ εύρυτέρας διανοίας πεπροικισμένον!

’Ιδού ή πρώτη τοΰ άνθρώπου κατάστασις καί αί πρώται σελί- 
ΰ δες τής ιστορίας του. Εκτοτε προώδευσε- προώδευσεν άδιακό- 
S πως και εβελτιώθη· έπί τέλους άνυψώθη καί άνυψώθη είς ση- 
ς μεΐον ούκ εύκαταφρόνητον.

Οί άγώνές του ύπήρξαν εύγενέστεροι, τά διανοήματά του τολ- 
ς μηροτερα, ή καρδία του μάλλον έξηυγενισμένη καί πολλάκις 
$ μεστή φιλανθρωπίας.

Απέκτησε τέλος ιστορίαν κα! φιλολογίαν ύπήρξε ποιητής 

< και τεχνίτης· ό νοΰς του άνυψώθη πρδς έν "Ον ούχί άγριώτε- 
< ρον αύτοΰ, άλλ’ εύγενέστερον ούχί μόνον ισχυρότερο·/ άλλά 
f. τελειότερον. Εγκαταλείψας τά είδωλα προσεκύνησε τδν θεόν, 
■ άφήκε τδ δάσος καί άνήγειρε καλύβην, έκαλλιέργησε τήν γήν 

καί έδάμασε τήν Θήραν του, άντήλλαξε τά προϊόντα τής τέχνης 
ή τής φύσεως καί διέπλευσε τούς ωκεανούς, άποκατέςη άγχίνους 

έμπορος.
Έφ’ δσον προώδευε, συνησθάνετο τάς άτελείας καί τάς έλ- 

λείψεις του, καί ταύτας συναισθανόμενος προώδευεν.
Έν δσω λοιπόν καί τάς ήμετέρας συναισθανόμεθα, είνε άδύ- 

νατον νά μή προοδεύωμεν καί νά μή τελειοποιώμεθα. ‘Ο αιών 
ήμών έστίν αιών τής άναγνωρίσεως μεγάλων δικαιωμάτων καί 
μεγάλων άληθειών. Ούτω μεταξύ τών άλλων άνακαλύπτομεν 
απανταχού ένδόμυχον, ενιαχού δέ καί διεκδηλουμένην τήν επι
θυμίαν τής άνθρωπότητος ν’ άντιπροσωπευθή ή θέλησις αύτής 
καί ένεργηθώσι τά μεγάλα συμφέροντα της μάλλον πιστώς καί 
άρμοδιώτερον ή δι’ άντιπροσωπείας έπιβαλλούσης πολλάκις αύτή 
τάς άτομικάς έκείνης συγκινήσεις καί διά φιλοδοξίας έγωιστικής 
παρωθούσης αυτήν εϊς άγονον ώς έπ! τδ πολύ ροήν αιμάτων.

Άν παραδεχθώμεν, δτι άληθώς δικαιούται ή άνθρωπότης τδ 
■ύψηλότερον τοΰτο τών δικαιωμάτων της νά έμπιστευθή είς χεϊ
ρας άρμοδιωτέρας, καταστρέφουσα ούτω τήν σιδηράν πέδην τοΰ 
διαδοχικού προνομίου καί άφίνουσα αύτ’ο ελεύθερον έν τώ βρί- 
ζοντι τής ίκανότητος, τής άρετής καί τής μεγαλοφυίας, δφείλο
μεν νά παραδεχθώμεν εξίσου δτι τά φώτα τοΰ ήμετέρου αΐώνος 
διεθέρμαναν τδν σπόρον, δντινα πάλαι ποτέ έρριψε κοινωνία 
άναδειχθεϊσα ύπδ πάσας τοΰ πολιτισμού τάς έπόψεις· τδ δέ 
πνεΰμά ήμών διατρέχον τάς έκτάσεις τοΰ μέλλοντος δύναται νά 
έπαναπαυθή είς έποχήν, καθ’ ήν ή άνθρωπίνη καρδία θά αισθά
νεται δλιγωτέραν συγκίνησιν εϊς τδν ήχον τοΰ πολεμικού έγερτη- 
ρίου, ή δέ άνθρωπότης φροντίζουσα και σπεύδουσα ύπέρ τών έν 
ειρήνη συμφερόντων της θέλει έγκαταλείπει αύτά, δπως λάβη 
τδ άδελφοκτόνον δπλον, μόνον όπόταν ήθελε συναισθανθή δτι ή 
στιγμή αύτη είνε εθνική καί άναπόφευκτος άνάγκη.

Δέν διστάζομεν δθεν, ούτω τούλάχιστον ήμεΐς φρονοΰντες, νά 
έπαναλάβωμεν δτι ή έκ τής παρακμής τών διαπρεψάντων εθνών 
καί τής έμφανίσεως νέων, άκμαίων μέν άλλά μή πεπολιτισμένων, 
έπισκίασις τοΰ πολιτισμού υπήρξεν εφήμερος, ή δέ πρόοδος, ύπδ 
οίανδήποτε εθνικότητα καί αν άντεπροσωπεύθη, άνευρε τήν έδδν 
αύτής και έξηκολούθησε τδ έργον της· πιστεύομεν δέ δτι αύτη 
κατέχει ήδη έδραΐον καί άκλόνητον θρόνον μή δυνάμενον νά πα- 
ρασαλευθή δπως έπί τών άρχαιοτέρων έποχών ύπδ ούδεμιας 
ορμής ή οποιοσδήποτε βίας.

‘Υπάρχει δθεν άληθής κα! άκαταμάχητος πρόοδος έν τώ διε- 
θνεϊ βίω, πολέμιος δέ τών συνυπαρχόντων έλαττωμάτων καί 
συμπλήρωσής τών έλλείψεων μόνη καί πανίσχυρος ύπάρχει ή 
παιδίΐα.

’Εκπαιδευόμενοι δμως καί έκπολιτιζόμενοι, διατρέχομεν δύο 
κινδύνους, είς οΰς δέον πολύ νά προσέξωμεν ήμεΐς οί Έλληνες· 
πρώτον τδν τής έπιπολαιότητος καί ήμιμαθείας, ειτα τδν τοΰ 
ψευδοπολιτισμοΰ καί τής τών ηθών χαλαρώσεως.

Πολλαί τώ/ έν τή ’Ανατολή καί έν ‘Ελλάδι ήμιανεπτυγμί- 
νων ήμών κοινωνιών ένέπεσον κατά τδ μάλλον καί ήττον είς 
τοΰτο τδ βάραθρον ή ηθική διαφθορά, ή διανοητική σύγχυσις, ή 

πολυτελής έπίδειξις καί ή πρδς τά έθνικά συμφέροντα ακηδία 

χ,αταλυμαίνονται αύτάς.
Κτί βλέπει τις τούτοι ενεκα νέους αμαθείς και ασεδεϊς προς 

τδ θεϊον, έν πολυτελεία έπιδεικνυμένους ιματισμού άλλά πτω- 
χούς τη άληθεϊ άναπτύξει καί πτωχοτέρους τή εύγενεία τής καρ- 
δ''α-. Ή είκών αύτη πιστώς μεταφέρεται καί άλανθάστως άπδ τοΰ 
άτόμου εϊς τήν οικογένειαν καί άπδ τής οικογένειας είς τήν κοι
νωνίαν είς τδ έθνος δέν λέγομεν, διότι εύτυχώς άοικώτατον 

ήθελεν εΐσθαι.
Βεβαίως τοιαύτη τις ούκ έστιν ή πρόοδος, ούδέ τοιαύτη ύπδ τών 

πεπολιτισμένων έθνών έννοεΐται. Εκεί μεν τα τής παιδείας κα1 
άγωγής προηγήθησαν τών τού βίου επιοορπίων, παρ ήμιν δε 
τ’ άνα'παλιν συμβαίνει. Ένώ δέ τοσούτων άλλων εύπορούμεν 
καί τών επουσιωδών βριδομεν, τά μάλλον ούσιώδη έλλείπουσιν 
ή κακώς παρ’ ήμιν έχουσι, κυρίως Οε τα τής έκπαιδεύσεως, ως 

τοΰτο άπό τίνος δμολογεϊται καί λέγεται.
Συνομιλοΰντες πρό τίνος μετά συμμαθητοΰ ποτέ τήςέν Σμύρνη 

Ευαγγελικής Σχολής, έν Γερμανία δέ έφ’ ίκανδν σπουδάσαντος 
τήν ιατρικήν, δστις άναμφιβόλως διακεκριμένην έμελλε νά 
καθέξη θέσιν μεταξύ τών ήμετέρων έπιστημόνων, άν άωρος θά
νατος δέν τδν άφήρπαζε, τού άτυχους Α. Πατριώτη, περιήλθομεν 
είς πολλά τής έκεΐ έκπαιδεύσεως. ού μόνον τής τών πανεπιστη
μιακών κύκλων άλλά καί τής δημοτικής, ής γνωστόν μεγά

λην καί κατεπείγουσαν έχομεν χρείαν.
Μεταξύ δσων ό πολύκλαυστος ούτος φίλος μοί άνέφερεν έφείλ- 

κυσε κυρίως τδν θαυμασμόν μου ή περίεργος αύτοΰ διήγησις περί 
τών « διδασκαλείων τών έκ γενετής τυφλών,» άτινα έπεσκέφθη. 
Τής διηγήσεως ταύτης έπιχειροΰμεν άφήγησιν χάριν τών ομο
γενών έκείνων, οΐτινες άναγνωρίζουσι τά έπισφαλή ήμών πρδς 
τδν ψευδοπολιτισμδν βήματα καί τήν πρδς τά βλαβερά ή επου
σιώδη άκάθεκτον ήμών ροπήν, καθ’ δν καιρόν δλίγον φροντίζον- 
τες περί τοΰ έπιουσίου άρτου τής διανοητικής καί ήθικής ήμών 
διαπλάσεως, καμμύομεν τούς οφθαλμούς πρδς πάν καλόν καί 
ωφέλιμον τοΰ συγχρόνου πολιτισμού, δρέγομεν δέ χεϊρα άπλη- 
στον πρδς τά σαπρά καί όζοντα αύτοΰ κελύφη. 

Κατά τδν ’Απρίλιον τοΰ 18G9 δ κ. Α. Πατριώτης έπεσκέφθη 
τ’ο έν Δρέσδη Τυφλοδιδασκαλεΐον τών άρρένων.

Τά δωμάτια τοΰ φιλανθρωπικού τούτου καταστήματος φωτί
ζονται ύπδ άμυδροΰ τής ήμέρας φωτός, εισερχομένου διά πλα
γίων θυρίδων έκ κυανής ύέλου.

Έν τοΐς δωματίοις τούτοις άπαντά τις μετά συγκινήσεως τ’ ά- 
τυΧή τήί άνθρωπότητος πλάσματα σιωπηλά και ήρεμα, καταγινό- 
μενα είς τά μαθήματα αύτών. Ό τρόπος, δι’ ού διδάσκονται τήν 
άνάγνωσιν καί γραφήν είνε δλως ίδιος.

Τδ άλφάβητον αύτών άπαρτίζεται έκ στιγμών έξεχουσών έπί 
ναστοχάρτου μέτριας παχύτητος καί διατετυπωμένων συνθηματι- 
κώς έπι τριών παραλλήλων γραμμών, παρομοίων πρδς τάς γραμ-

μάς, δι’ ών γράφεται ή Εύρωπ. μουσική. Έπ’ αύτών θέτο /τες τ’ον < 
\χανδν δάκτυλον, άναγινώσκουσι διά τής άφής μετ’ εύχερείας καί ' 

ταχύτητος άνθρώπου βλέποντος και καλώς άναγινώσκοντος.
"Οταν πρόκηται νά γράψωσι καθ’ ύπαγόρευσιν, προσφέρεται ? 

αύτοϊς ό κατάλληλος χάρτης, έφ’ ού θέτοντες είδος κανόνος έκ ? 
τριών παραλλήλων λεπτού σύρματος, άπεχουσών ήμισυν άπ’ άλ- 
λήλων δάκτυλον, διατυπούσι τδ ύπαγορευόμενον δι’ άμβλείας βε- < 
λόνης έχούσης περιφέρειαν ΐ'σην φακή μετ’ άκριβείας, ήτις εύκό- ( 
λως εννοείται πόσον καθίσταται δυσχερής, τής χειρδς διατρεχού- ί 

σης έν τή ταχύτητι τδν κίνδυνον νά διατυπώση τήν στιγμήν έπί > 
τής β'. άντί τής α'. ή έπί τής γ’. άντί τής β'. γραμμής. Καί S 
όμως οί άφιερώσαντες τήν ζωήν αύτών είς τήν διδασκαλίαν τών s 
άτυχών τούτων δντων δέν περιώρισαν τήν έπιμονήν των είς απλήν \ 
άνάγνωσιν καί τυχαίαν γραφήν, άλλά προέβησαν μέχρις έντε- s 
λοΰς ορθογραφίας, τών τονιζομένων γραμμάτων διακρινομένων S 
δι’ άλλοίας κατατάξεως τών στιγμών. S

Πολλά βιβλία καί όλόκλτρος ή Άγ. Γραφή εισίν έκτετυπω- S 
μένα τοιουτοτρόπως πρδς χρήσιν των, αί δέ ψυχαί αύτών μορ- S 
φούμεναι, ώς είκός, έπί τδ θρησκευτικώτερον, εύρίσκουσι γλυκεΐαν ί 
άναψυχήν· άκτις δέ έλπίδος καί παρηγοριάς διαφωτίζει τδ σκό- < 
τος, δπερ τάς περικαλύπτει άπδ τής γεννήσεώς των μέχρι τοΰ < 

’τάφου των. \
Ήρώτησα τδν φίλον μου, άν τδ γενναιότατο·; τοΰτο τών φιλάν- S 

θρωπικών αισθημάτων, τδ διά τοσοΰτον εύγενοϋς κα! ευφυούς S 
έπινοήσεως εύεργετοΰν πλείστους όμοιους μας, καταδεδικασμένους S 
άλλως ύπδ τής τύχης είς τδ διπλοϋν τής διανοίας καί τής όρά- S 
σεως σκότος, περιώριζε τά εύεργετήματά του μέχρι τοΰ κύκλου s 
τών δυστυχών αύτών ή άν καί τυφλός παΐς μαθητεύσας έν τώ $ 
τυφλοδιδασκαλείω ήδύνατο νά συνεννοηθή έγγράφως μετά τών ) 
γονέων του. >

Καί τοι μή δυνηθείς νά λα'βη άκριβή γνώσιν μηχανισμού, πο- > 
λυπλοκωτέρου νΰν, έν διαστήματι δλιγοώρου έπισκέψεως, μοί / 
άπεκρίθη όμως δτι ύπήρχε τρόπος, δι’ ου οίαδήποτε έπιστολή τών c 
τυφλών τούτων παίδων, ύποβαλλομένη παρά τών ίδιων εϊς μη- < 
χανισμόν τινα έν χρήσει παρά τοϊς πλείστοις τών έν Γερμανία ί 

τυφλοδιδασκαλείων, μετεβαλλεν έπί τού συνήθους χάρτου τάς ςτγ- 
μάς αύτής εις τ’ο ήμέτερον άλφαβητικδν σύστημα· έπομένως ήδύ- \ 
νατό ν’ άναγνωσθή καί ύπό οίουδήποτε άλλου. Μοί έπέδειξε δέ \ 
καί τοιαύτην τινά έπιστολήν είς κεφαλαία γράμματα.

Μετά τά πρώτα καί έπιπονώτερα ταΰτα βήματα ούδόλως πα- S 
ράδοξον άν οί έκ γενετής τυφλοί έν Γερμανία ύπάρχουσι καί < 
κάλλιστοι χειρώνακτες, έργάται λεπτοτάτων έργων, μουσικοί < 
τελειοποιούμενοι δι’ εντύπων μουσικών διαγραμμάτων, ένί λόγω ? 
χεϊρες δεξιαί έφελκύουσαι τόν θαυμασμόν καί προσποριζόμεναι ί 
τά πρός τό ζην άνέτως καί έντίμως, άντί νά καθίστανται τ’ο βά- < 
ρος τών συμπολιτών των, ή οχληρό της καί άσχημία πρό τής < 
εισόδου τών ναών, τών οίκων καί έργαστηρίων, ώς τοΰτο συμ- < 
βαίνει παρ’ ήμΐν έξαντλ,ούν καί τήν ύπομονήν τοΰ άνεκτικωτέρου- <

Παιδίον δεκατετραετές καί έκ γενετής τυφλόν ύπεβλ,ήθη έπί · 
γεωγρ. χάρτου άναλόγου τής προαναφερθείσης τών βιβλίων κα- < 
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> τασκευής εις έξέτασιν παρά τοΰ κ. Πατριώτη. Έπιτυχόντος νά 
5 κατάδειξη σταθερώς καί ακριβώς διαφόρους πόλεις τών Εΰοω- 
Ιπαϊκών κρατών, ό διδάσκαλος παρεκάλεσε νά έρωτηθή και περί 

πόλεώς τίνος τοΰ ‘Ελληνικού ή Τουρκικού κράτους· επομένως 
ήρωτήθη περί της Προύσης.

‘Η χειρ τοΰ τυφλού παιδιού κατηυθύνθη έν άκαρεί έπί τής ζη- 
τηθείσης εκείνης πόλεως.

Αγνοώ, είπα πρδς τδν φίλον μου, δπδταν έτελείωσε τήν διή- 
γησίν του, άν παϊς τών ήμετέρων σχολείων ήθελέ ποτέ κατα- 

I δείξει μετά τοσαύτης εΰχερείας πόλιν τών Γερμανικών κρατών. 
Άφ’ ου δέ τοιοΰτοι οί τυφλοί, προσέθεσα, δέν απορώ τίνι τρόπφ 
οί βλέποντες διατρέχουσι τάς τάξεις τών έγκυκλοπαιδιακών μα
θημάτων νεαροί καί ουδόλως άπηυδηκότες, άναβαίνουσι δέ γε- 
γοητευμένοι τάς κλίμακας τών πανεπιστημίων.

’Εκ τής περί τών τυφλοδιδασκαλείων ταότης διηγήσεως δφεί- 
λομεν νά μή παραλείψωμεν καί τήν περί τοΰ έν τή φιλελληνι- 
κωτάτη πόλει τής Μασσαλίας

*> Institut des jeunes avengles.

Ή έπιγραφή αύτη ειχεν επισύρει τήν περιέργειαν τοΰ αΰτοΰ, 
ί ολίγον προηγουμένως απερχομένου εις Γερμανίαν διά τής πόλεως 

/ ταυτης μετά τινων ομογενών συνοδοιπόρων του. Δέν έδίστασαν 
? δθεν νά κρούσωσι τήν θύραν τοΰ καταστήματος τών τυφλών κο- 
? ρασίων, άπομεμονωμένου έπί λοφίσκου ολίγον μακράν τής πό- 
Ιλεως.

‘Η πρώτη πρδς αυτούς άπάντησις δπήρξεν άρνητική, άλλ’ δ 
Ελληνικός εγωισμός τήν φοράν ταύτην ήχησεν εις φιλελληνικά 
ώτα.

— Είμεθα "Ελληνες, κυρία, άπήντησαν πρδς τήν προσελθοΰ- 
σαν διευθύντριαν καί έπιθυμοΰμεν νά λάβωμεν έκ τοΰ πλησίον 
γνώσιν εκπαιδευτηρίου, ούτινος στερούμεθα έν τή πατρίδι μας.

— Ό κανονισμός τδ απαγορεύει· άπήντησεν αύτη, συγκινηθεϊσα 
; εις τήν προσωνυμίαν τοΰ ’Ελληνας- πλήν χάριν υμών θά παραβώ 
<> τάς διατάξεις του. Οί δέ περίεργοί μας ώδηγήθησαν έν τοΐς δω- 

ματιο’.ς τών έκ γενετής τυφλών κορασίων.
Τό αΰτό σύστημα γραφής καί άναγνώσεως, δπερ καί έν Γερ- 

( μανία, ΰπήρχεν έν χρήσει· ή αΰτή εΰχέρεια καί άκρίβεια καθ’όλα. 
ι Έν τελεί ή διευθύντρια παρεκάλεσε τούς ξένους νά έκλέξωσι μίαν 
< τών μαθητευομένων, πρδς ήν νά ΰπαγορεύσωσ: κατά βούλησιν 

τούτων άποποιηθίντων, αύτη ΰπηγόρ-υσε:
“ Nous souhaitons que la Grece puisse tin jonr renaitre de 

/ ses cendres et son avenir repondre a son passe'!,,
Αφού τδ τυφλόν κορ άσιον έγραψε ταχέως τδ ΰπαγορευθέν, δ 

Ζ’ρτης προσεφέρθη εις έτερον . προσκληθέν έξ άλλου δωματίου, 
< δπερ άναστρέψαν αυτόν καί θέσαν τδν δάκτυλον έπί τών διατυ- 
S πωθέντων άνέγνωσε διά φωνής εΰήχου καί εΰκρινοΰς τά έπ’ αΰτοΰ 
\ έχοντα Ελληνιστί ούτως :

« Εΰχόμεθα ημέραν τινά ή Ελλάς ν’ άναγεννηθή έκ της τέ- 
> φραζ της καί τό μέλλον αΰτής ν’ άνταποκριΟή εις τδ παρελθόν 
< της. »

Άκουων ταΰτα έδάκρυσα, μοί είπεν δ κ. Πατριώτης, καί λέ- 
γων τοΰτο σχεδόν έδάκρυεν έκ νέου.

Ναι, προσφιλείς ομογενείς, ή άνάμνησις αύτη έχει δΓ έμέ λό
γους ιδιαιτέρας πικρίας κα: δακρύων, οφείλομε? δμ.ως νά δακρύ- 
σωμεν πάντες εις τήν εΰχήν ταύτην τήν άπευθυνομένην ήμϊν άπδ 
καρδιών, ων οι οφθαλμοί γεννηθέντες έν τω σκότει άδυνατοΰσι 
ν’ άτενίσωσι πρδς ήμας τούς νεωτέρους Έλληνας, άλλά τών 
όποιων όμως η διαφωτισθεϊσα διάνοια δύναται ν’ άνατρέξη εις 
τδ παρελθόν ήμών τδ πλήρες δόξης κα! φιλοτιμίας.

Άλλά τί άρά γε ήθελ'ον εϊπει αν έγνώριζον δτι πολλάκις διά 
τής ολιγωρίας ήμών καταδικάζομε? εις τδ σκότος τά όντα έκεϊνα, 
ατινα έγεννήθησαν εις τδ φώς καί τών όποιων τά δμματα δια- 
λάμπουσιν έξ εΰφυΐας καί πνεύματος, ένω συνωθοΰνται έν βλασφη- 

μιαις εις τας τριόδους τών πόλεων ήμών καί διατρέχουσιν έν 
άσχημοσύναις τάς παραλίας αύτών;

Τί αράγε ήθελον εϊπει, άν πυτε έμάνθανον δτι ήθέλομεν έγ- 
καταλειψει τδ ασυλον, δπερ χθες μόλις έπεστεγάσαμεν υπέρ τών 
ΰπδ τής κακοηθειας και έξαχρειώσεως ή τής άτυχίας έγκαταλε- 
λειμμένων υπάρξεων, τών ορφανών έκείνων, ατινα, οΰτε τυφλά οΰτε 
κωφάλαλα, διά τής έκπαιδεύσεως καί κοινής μερίμνης έ'σονται 
αΰριον μέλη ένεργά κα! χοήσιμα τών κοινωνιών ήμών, ή δτι δ 
υπέρ τών νεοσυστάτων εσπερινών σχολείων τοΰ λαού ζήλος ή
θελέ ποτέ ψυχρανθή, ένώ τήν μεγίστην περιποιοΰσι τιμήν τω τε 
Φιλεκπαιδευτικό» Συλλέγω τω αναλαβοντι τήν πρωτοβουλίαν τής 
συστάσεως αύτών καθώς καί άπάση τή ‘Ελληνική έν Σμύρνη 
κοινότητι, ητις υποστηρίζει και μετά περισσοτέρας, πιστεύομεν, 
γενναιοδωρίας θά υποστήριξή αΰτά έν τω μέλλοντι;

’Αληθώς κατ’ αΰτάς άναπτερούμεθα ΰπδ άρκοΰντος μέν ζήλου 
έν τφ παρόντι, ΰπδ έλπίδων δέ κα! έτι πλειοτέρου έν τω μέλ- 
λοντι- άλλως μεγάλη καί ή εΰθΰνη καί τδ όνειδος, διότι ώσεί όν
τως «έ'χομεν άναγεννηθή έκ τής τέφρας ήμών» περιενδύθημεν 
πορφύραν καί βύσσον καί διαιωνίζοντες τάς έφημέρους μεταμφιέ- 
σεις τών ξινών, ών τοσαύτα ΖΛΛα·εισετι στερούμεθα χαΐ μεΟ’ ών 
ύπδ ούδεμίαν συνταύτιζόμεθα έποψιν, Ιπιδιώχομεν πασαν ήΒυπά- 
θειαν και επιδειςιν πολυτελή, φερομενοι τυφλοί χα’ι ώτα και νουν 

και ομματα ωσει αγνοοΰντες άν έκ τής τέφρας ήμών ν’ άναγεν- 
νηθώμεν πρόκειται ή μέλλομεν νά καταπέσωμεν έν αΰτή.

Μ. Δ. Σ.

λΓυχρά, άγονος καί δυσειδής εινε ή καρδία τοΰ νέου, οσάκις 
ΰπδ τοΰ θρησκευτικού αισθήματος δέν θερμαίνηται. Νέος μή σε- ό 
βόμενος τήν θρησκείαν, εις τούς κόλπους τής οποίας έγεννήθη, > 
νέος, δστις πρδς έπίδειςιν δήθεν νοδς ισχυρού καί άνωτέρων φώ- J 
των περιφρονητικώς περί τών θείων δμιλεΐ, παρουσιάζει δυστυ- 
χώς τδ απεχθέστερου Θέαμα ένώπιον παντός έχέφρονος. Λοιπόν, > 
φίλτατοι νέοι, ή διδασκαλία τοΰ Θεανθρώπου έστω δ άδιάσπα— 2 
στος οδηγός τοΰ βίου σας. '>

ΛΕΩΝ ΜΕΛΑΣ. £

ΠΕΡΙ ΟΝΕΙΡΩΝ.

I.

Πόθιν ί'χουσι την άρχην των τά δνε'.ρζ.

Ούτε οί άρχαϊοι οΰτε οί νεώτεροι συγγραφείς, οί διαπραγμα- 
τευθέντες τδ περί δνείρων ζήτημα, κατέληξαν εις όριστικόν τι 
ώς πρδς δτι άφορά τήν πηγήν τών ονείρων και τήν σχέσιν αΰ- 
τών μετά τών φαινομένων τής ζωής ήμών. Πάν δ τι άκριβώς 
περί αύτών γνωρίζομεν συνίσταται εις τά εξής, δτι δηλ: τδ 
όνειρο? εινε συγκεχυμένη ένέργεια τών διανοητικών δυνάμεων, 
λαμβάνουσα χώραν πριν παραδοθώμεν έντελώς εις τδν ύπνον 
ή δταν πλησιάζη ή άφύπνησις. Εινε λίαν άμφίβολον άν τά 
όνειρα διαρκοΰσιν έφ’ όσον διατελοΰμεν βαρέως ύπνώττοντες' οΰ- 
δαμώς δέ θά έβλέπομεν τοιαΰτα, άν δ νοΰς ήμών διετέλει έν 
ειρήνη καί τδ σώμα έν έντελεϊ ΰγιεϊ καταστάσει, καθόσον μά
λιστα κατά τδ μάλλον καί ήττον έπηρεάζονται ΰπδ τών σωμα
τικών παθήσεων τοΰ ΰπνώττοντος, καί τοι άλλως δύνανται νά 
προέ) θωσιν έκ τών διανοητικών τάσεων, τών σκοπών καί τοΰ χα- 
ρακτήρος αΰτοΰ.

‘Η μεγάλη διαφορά ή ΰπάρχουσα μεταξύ τών κατά τήν έγρή- 
γορσιν καί τών κατά τδν ύπνον διαλογισμών ήμών συνίσταται εις 
τδ δτι έν μέν τή πρώ*η  περιπτώσει αί διανοητικά! ήμών δυνάμεις 
εΰρίσκονται ΰπδ τδν έλεγχον τοΰ λογικού, τής κρίσεως ήμών 
και θελήσεως, ένώ έν τή δευτέρα ταΰτα πάντα καθ’ δλοκληρίαν 
φαίνονται άπουσιάζοντα ή καθεύδοντα, ή ίδέ φαντασία ϊπταται 
άχαλίνωτος, παραδιδομίνη εις τήν άπεριόριστον άκολασίαν, εις 
παντοειδή παράδοξα καί παράλογα ινδάλματα, ή άποκαθίστα- 
ται δούλη ταπεινή, θύμα τών φρικωδεστέρων έντυπώσεων, τής 
άθλιότητος καί τοΰ φόβου, δστις δέν εινε ή μυστηριώδης συνέ

πεια τής άσθενοΰς ή διατεταραγμένης λειτουργίας. ‘Η δυσπε
ψία ή άλλο τι παρόμοιον νομίζεται ώς ή άμεσος αιτία τοΰ 
πλείστου τών ονείρων, καί ή ιδέα αύτη φαίνεται ή πιθανωτέρα, 
έπικρατήσασα άφ’ δτου άνεφάνη ή ιατρική έπιστήμη.

Πάντες έσχομεν πείραν τών δνείρων καί γνωρίζομεν, δτι ώς 
έπ: τδ πλεϊστον καί κατά μέσον όρον αί όνειροπολήάεις ήμών 
συνιστανται εις τήν εΰάρεστον ή δυσάρεστον άναπαραγωγήν τών 
διαλογισμών καί πράξεων τών έπασχολησασών ήμας κατά τήν 
έγρήγορσιν ταΰτοχρόνως δμως συγχέονται παραδόξως καί άλό- 

γως πως μετ άλλων τινών διαλογισμών καί πράξεων παρακο- 
Λουθουμενων συχνάκις ΰπδ γελοιωδεστάτων συνδυασμών χωρίς 
νά συγκινήσωσιν ή μάς έκπλήξωσι. Χρόνος, χώρος, ύλη, πρό

σωπα, πράγματα, τά πάντα συγχέονται.
Π. χ. δύνασαι ν’ άπαντήσης φίλον σου τινά πρό τίνος εισό

δου, δστις άντί φίλου τυ /χάνει έχθρός, δστις άντί τοΰ γνωστού 

σου Ίωάννου εινε ταύρος καί αντί ν' σ’ ΰποδεχθή άνθίσταται 
κατά τήν είσοδον. Έν τούτοις ταΰτα δέν σοί φαίνονται παράδοξα 
ή τοΰλάχιστον δσον έπρεπε παράδοξα· τ'ο είναι ’Ιωάννης κ«ί ταύ

ρος συγχρόνως έν τοΐς δνείροις εινε συνηθέστατον. ‘Ωσαύτως δύ
νασαι νά εΰρεθής ταΰτοχρόνως εις δύο θέσεις, δπερ εινε λίαν 
κοινόν τοϊς δνειρευομένοις· δυνατόν ώσαύτως νά τύχης ταΰτο
χρόνως νέος καί γέρων, παϊς καί άνήρ, ζήσας όλόκληρα έ'τη έν 
διαστήματι ολίγων λεπτών. Δύνασαι ν’ άπαντήσης σουλτάναν, 
δστις βυθίζει τήν κεφαλήν έντδς κάδου 'ύδατος, συνδιαλέγε
ται ταχύτερον έμμέτρως ή πεζώς, πορεύεται εις τδ θέατρον κρα
τών έδώδιμα. καί δστις ίππεύων ζητεϊ νά σταματήση τούς ίππους, 
άκούων μουσικήν τινα συμφωνίαν καί λέγων αΰτοίς δτι θά εΰ- 
χαριστηθώσι, διότι τδ κυανοΰν χρώμα εϊνε τδ γενικόν καί δτι δ 
Μοζάρτος κατά τήν στιγμήν έκείνην κατήλθεν εις Glouceste- 
rehire όπως ένοικιάση οικίαν διά τδν Έπαμινώνδαν.

‘Ο Addisson άναφέρει έν τω « Θεατή » έπιστολάς τινας τών 
άνταποκριτών του, αϊτινες περιγράφουσι τά έξής: «Κύριός τις 
άποστείλας διά θαλάσσης φορτίον, εις δ συνίστατο άπασα αΰτοΰ ή
περιουσία ώνειρεύθη τήν αΰτήν νύκτα δτι έπέβαινε πλοίου καί δτι ί 
αίφνης έγένετο δ πλουσιώτερος τών έν Ίνδίαις έμπορων, καί δτι ς 
διαμείνας έκεϊ έπί έν ή δύο έτη έρρίφθη ΰπδ τοΰ δρμητικοϋ άνέ- $ 
μου, τοΰ άπειλοΰντος ν’ άνοιξη τήν θυρίδα τοΰ κοιτώνός του, έν 
τή γενεθλίω αΰτοΰ γή . .. Περί τήν έκτην τής πρωίας έστράφη , 
έξ άριστερών, ϊνα έπιχειρισθή νέον ταξείδιον, άλλά πριν ή έπι- / 
βιβασθή κατηγορήθη έπί κλοπή ένδς ίππου, συνελήφθη και δι- > 
κασθείς κατεδικάσθη· καθ’ ήν ώραν δ έμελλε να έκτελεσθή ή 
ποινή αΰτοΰ, άνθρωπός τις εισελθών ταχέως έν τω Θαλάμω του > 

άνέβαλε τήν έκτέλεσιν αΰτής, διακόψας τδ οχληρόν τοΰτο ο- 2 

νειρον.
Μεταξύ τών άνταποκριτών τοΰ Θεατού ΰπήρχδν τινες ε’ιθι- ? 

σμένοι νά έντρυφώσιν εις όνειρα ήδονικα και παρεπονοΰντο δια < 
τήν διακοπήν και απώλειαν τής χαράς αυτών έκ τών πρωινών < 
κραυγών τών δδεμπόρων, ΰφ’ ών άφυπνίζοντο. Ούτω π. χ. s 
μονάρχαι έξεθρονίζοντο έκ τοΰ κρότου τών χειραμαξών s 

βαθύπλουτοι έξεδιώκοντο έκ τών έπαυλεων των υπδ μηόα- > 
μινών άνθρώπων- μελλόνυμφοι έν τή στιγμή τοΰ γάμου των > 
μετά ώραίων καί πλουσίων νέων έμποδίσθησαν ύπδ Θορυβώδους 
τίνος χαλκέως- νέος τις διπλωμάτης κατακτήσας άπασαν τήν > 
Εΰρώπην καί στεφθείς κύριος τοΰ σύμπαντος έν Κ)πόλει έκρη- 
μνίσθη έκ τοΰ αύτοκρατορικοΰ του θρόνου περί τήν έβδόμην ώραν < 
τής πρωίας ΰπό τίνος καμινοκαθαριστοΰ. Έν τούτοις άν αί φωναί 

καί οί θόρυβοι τών ταρασσόντων τά ωραία και Θελκτικά ταΰτα ν 
όνειρα ήνώχλουν τινας τών άνταποκριτών τοΰ Θεατού, οΰχ ήτ- > 
τον εΰηργέτουν άλλους δοκιμάζοντας δλως τά έναντία· ή κραυγή , 
π. χ. τοΰ φύλακος ήλευθέρου τινά έκ τής κακίας τών παντοδυ
νάμων αΰτοΰ έχθρών δ κρότος τοϋ καρφωτού τών πέδιλων έσω- 
ζεν άλλον έκ τών οδυνών άρθρίτιδος συνοδευομένης ΰπδ κυνάγ
χης, καί ή τρομώδης κραυγή εΰτελούς τίνος γυναικδς έσωζεν 
άλλον έκ τών ονύχων οχληρού άνθρώπου διαταράττοντος αΰτον 

δι’ δλης τής νυκτός. ?
Κοινόν τοϊς όνειρευομένοις έστί τδ 'ίπτασθαι ή μάλλον διέρ- 

χεσθαι διά τοΰ άέρος έξ απλής βουλήσεως, καίτοι στερούνται s 
πτερύγων· δ κ. Leigh Hunt έν τω «Indicator» αΰτοΰ άναφέρει δτι 
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έν δνείρω εισήλθεν εις μίαν τών ιπταμένων οικιών, άς έίχον 
άπαιωρήσει πρός κοινήν χρήσιν. ‘Η ξενοδόχος μας ύπεδέχθη, 
λέγει, εύγενώς, είτα έδειξε·? ήαΐν εύρύχωρον θάλαμον ούχ'ι ώς 
ύπεθέτομεν στρογγύλον, άλλ’ έπιμήκη κατά τδν συρμόν. — Μή
πως, κύριε, μάς ήρώτησεν, επιθυμείτε νά δοκιμάσητε τδν θά
λαμον ; Τότε είσήλθομεν ήσύχως και έξετελέσαμεν κομψάς 
τινας περιστροφάς, άνυψούμενοι ότέ μέν ώς κορυδαλοί, ότέ δέ 
κάμπτοντες τάς γωνίας ώς χελιδόνες. «Όντως πετώμεν ώράΐα 
καί κομψότατα, εΐπομε·? πρδς άλλήλους.» Έτερος δνειροπόλος 
έπιβεβαιοϊ δτι ΐπταται εις μέτριον άπδ τής γης ύψος ύπεράνω 
τών θελκτικωτέρων ιδανικών χωρογραφιών, τών φαντασιωδών 
έκείνων σκηνών, άς ό Κλαϋδιος καί ό Τούρνερος έζωγράφησαν, 
καί δτι τελειόνει τάς αιθέριους αύτοΰ έκδρομάς διά θαυμασίας 

καί ταχυτάτης ποιήσεως έν μέσω σκοτεινής καί βραχώδους έρη- 
μίας, άφ’ ής αίφνης άναδαίνει εις μεγάλην συνάθροισιν ευλο
γημένων θνητών καθημένων κατ’ άπεράντους γραμμάς καί άκρο- 
ωμένων μετ’ άκτινοβολοΰντος προσώπου τήν θελξικάρδιο·? μου
σικήν τών άγγέλων.

Ούχ ήττον παράδοξόν έστι καί τδ δνειρον τοΰ Thomas Hood, 
δπερ ώνειρεύθη δλίγον πρδ τοΰ γάμου του. «Ώνειρεύθην, λέγει, 
δτι εύρισκόμην έν τή νυκτερινή άμάξη τή διευθυνομένη εις 
Βόρνεον συνεφώνησα μετά τής συζύγου μου ‘Ονωρίας νά δι- 
έλθωμεν τδν «μήνα τον μέλιτος» εις παραλίαν τινά θέσιν, έν ή 
έξέλεξα οικίαν μέ ώραίαν έπαυλιν καί εξώστην πρδς τήν θάλασ
σαν· ό θόρυβος τοΰ ώκεανοΰ άντήχει άκαταπαύστως καί ή Θά
λασσα έξετείνετο έπί τής ώραίας καί θελκτικής παραλίας. Ευ
πρεπές καί γηραλέον σώμα ένδεδυμένον έφθαρμένας δοράς σα
μουριού άνέλαβε τήν έξυπηρέτησιν τών έπιθυμιών μας καί τήν 
έκτέλεσιν αυτών έπί μέτρια άμοιβή. ‘Η υπηρέτρια αΰτη μέχρι 
τοΰδε μ’ ηύχαρίστει καί τά πράγματα προοιωνίζοντο έξαίρετα- 
πλήν φεΰ! τήν στιγμήν, καθ’ ήν τά πάντα ήσαν έτοιμα καί ή ευ
τυχία έγγύς, ή άσυνάρτητος φαντασία έπήλθεν ώς ανεμοστρό
βιλος συγχέουσα τά πάντα και νυμφεύουσά με μετά της γη- 
ραιας τοΰ οίκου γυναικός!»

Ή άνάμνησις αΰτη τοΰ κ. Hood είνε εικών άκριβής καί κα
τάλληλος τής τάξεως έκεινης τών δνείρων, καθ’ ά φανταζόμεθα 
πραγματικήν τινα σκηνήν καί γνωστήν ήμϊν άνευ ούδεμιάς άλ- 
λοιώσεως μέχρι τινός, δτε ή άσυνάρτητος φαντασία επέρχε
ται δίδουσα αύτή τέλος άλλόκοτον καί παράδοξον.

Ό έξοχος θεολόγος κ. Baxter άναφέρει μοναδικά παραδείγ

ματα πλοκής ένίων τών ονείρων αύτοΰ- «Συχνάκις, λέγει, ταράσ
σομαι ύπδ ονείρων φρικωδεστάτων, όπόταν μάλιστα κείμαι έξ αρι
στερών ευτυχώς δμως άπέκτησα έξιν τινά, δι’ής όπόταν άποβώ- 
σιν ανυπόφορα, συλλογίζομαι καθ’ ύπνον ποΰ εύρίσκομαι, καί άν 
είμί έξυπνος ή υπνώττω· τοιουτοτρόπως ευκόλως άνακαλύπτω τήν 
άλήθειαν, ήτις μέ άνακουφίζει- ή περιέργειά μου επομένως μέ κα
θιστά προσεκτικόν εις τά παίγνια ταΰτα τής φαντασίας καί πα
ρακολουθώ αυτήν μετά τής αδιαφορίας, μεθ' ήςέν τω θεάτρω ό 
θεατής προσέχει εις τήν θεατρικήν παράστασιν άλλ’ ών έγώ ό 
μόνος ηθοποιός έν τή σκηνή ταύτη, βασανίζομαι άδιακόπως ύπδ 

τής πραγματικότητες τής παραστάσεως, ώστε όταν αΰτη άποίή 
άνυπόφορος, καταβάλλω·? δύναμίν τινα καί προσπάθειαν, δύναμαι 
νά καταβιβάσω τήν αυλαίαν καί νά έξυπνήσω.» Ό αύτδς κ. Bax
ter άλλαχοΰ λέγει τά έξής .·

« Έσχον έν δνείρω διττήν τινα ταυτότητα· ώνειρεύθην δηλ. δτι 
συνδιελεγόμην μετά τίνος, ένω συγχρόνως έζήτουν νά μάθω τδ 
άντικείμενον τής συνδιαλέξεως, δπερ μοί έφαίνετο δτι άπεκρύπτετο 
άπ’ έμοΰ μετά σπουδής· άλλοτε ώνειρεύθην δτι περιεπλανώμην 
έπί είκοσι κατά συνέχειαν έτη.»

Παρετηρήθη πρδς τούτοις δτι έν εύρυτέρω κοιτώνι δ κύκλος 
τών δνείρων τυγχάνει ευρύτερος. Έν εύρυτέρω χώρω ίπτάμεθα 
θριαμβευτικώς ύπεράνω μεγάλων πεδιάδων ή περιφερόμεθα έπί 
τερπνών λόφων και λειμώνων άνθοστολίστων έν περιπτώσει λυ
πηρών δνείρων βυθιζόμεθα άπελπιστικώς έν τοΐς άπεριορίστοις 
λαβυρίνθοις δασών. Τουναντίον έν στενοτέρω χώρω άπολαμβάνο- 
μεν ήδονικωτάτης τέρψεως έπί τής χλόης ή φλυαροΰμεν πέριξ τής 
έστίας- δνειρα δέ θλιβερά δνειρευόμενοι συχνάκις εύρισκόμεθα έπί 
πετρώδους καί άκροσφαλοΰς δδοΰ, εις τήν όποιαν έξολισθαίνομεν 
άδιακόπως καταβάλλοντες πάσαν προσπάθειαν όπως άφιχθώμεν 
έπί τής κορυφής όρους, έλπίζοντες βτι θά μας ύποδεχθή τις έν τή 
κορυφή, δπερ δμως σπανίως έκπληροΰται.

Άναμφισβητήτως ή ένέργειά τής διανοίας τυγχάνει εις έξαιρε- 
τικάς .περιστάσεις μεγαλειτέρα καθ’ ύπνον καί βεβαιοΰται δτι 
πολλά προβλήματα έλύθησαν καθ’ ύπνον ό κ. Cabanis αναφέρει δτι 
ό Φραγκλϊνος πολλάκις είπεν αύτω, δτι κατά τούς δνείρους του 
έπασχολεΐται εις πολλάς έργασίας καί υποθέσεις ιδίας.

Ό κ. Condillac λέγει δτι, ένω συνέταττε τδ σύγγραμμά του 
“Cours d’ Etudes,, συχνάκις ήναγκάζετο ν’ άφήση κεφάλαιόν τι 
άτελές καί νά κατακλινθή, έξυπνών δ’ εύρισκεν αύτδ ένίοτε διεκ- 
περαιωμένον έν τω νω αύτοΰ· κατά τδν αυτόν τρόπον καί δ Con
dorset έγκατέλειπε τούς περίπλοκους αύτοΰ άριθμητικούς υπολο
γισμούς άτελεϊς, κοιμώμενος δ’έβλεπεν έκτεθειμένα τ’ αποτελέ
σματα αύτών.

Ό Λαφονταϊνος καί ό Βολταίρος συνέταξαν καθ’ ύπνον στί
χους, ούς μετά τήν έγρήγορσιν ήδύναντο νά έπαναλάβωσιν ό διδ. 
Johnson λέγει δτι έν δνείρω έσχε φιλονεικίαν μετά τίνος περί 
σπουδαίου άντικειμένου, πολύ δ’ έταράσσετο φανταζόμενος δτι ό 
άνταγωνιστής αύτοΰ τδν ένίκησεν. Ό Coleridge κατ’ δναρ συνέ
ταξε τό άγριον άλλ’ώραϊον αύτοΰ ποίημα «Kubla Khan», οΰτι- 

νος τήν έμπνευσιν έλαβε·? έκ τίνος χωρίου τοΰ ποιήματος «Tur- 
chas's Pilgrimage,» δπερ είχε·? άναγνώσει πριν ή κατακλινθή· 
έξυπνήσας ένθυμεϊτο εύκρινώς 200—-300 στίχους, ούς ήρξατο 
γράφω·?· δυστυχώς πριν ή φθάση εις τδ τέταρτον τής έργασίας 
διεκόπη προσκληθείς έξωθεν, όπως παρευρεθή εις άναγκαίαν ύπό- 
θεσιν έπασχολήσασαν αυτόν έπί μίαν ώραν, έπιστρέψας δέν έν- 
θυμεΐτο πλέον ούδέ·?. Έτέρα μαρτυρία άποδεικνύουσα δτι τδ δια
νοητικόν κέκτηται ένίοτε πλείστην ίσχύν καθ’ ύπνον, ε’ίνε ή τοΰ 
Σιρ Thomas Brownes, δστις διεκήρυττεν δτι, άν ήτο δυνατόν, θά 
έπροτίμα νά σπουδάζη κατά τούς δνείρους του, προσθέτει δέ δτι 
άν καθ’ ύπνον ή μνήμη του ήτο πιστή, δσον ισχυρόν τό λογικόν 
του, δέν θά ύπήρχε καταλληλοτέρα ώρα πρδς μελέτην.

Μέχρι τοΰδε έξητάσαμεν τάς εΰαρέστους τών δνείρων πηγάς· 
ύπάρχουσιν δμως έτεραι πλήρεις φρίκης καί μυστηρίων καί πό
νων ηθικών, περί ών οφείλομε·? έπίσης νά διαλάβωμεν. Ένίοτε 
καθ’ ύπνον ύποφέρομεν πλειότερον ή δσον ή γλώσσα δύναται νά 
έκφράση- ύπάρχουσι δέ πολλοί άνθρωποι, οΐτινες ένεκεν άσθενείας, 
δυστυχίας, κακοηθείας ή ένοχής τίνος ύπόκεινται εις θλιβερότατα 
όνειρα, έπομένως ό ύπνος αύτών άντί άναπαύσεως καί παρηγοριάς 
καθίσταται σταθερού καί άδιακόπου τρόμου άντικείμενον. Λίαν πά- 
σχομεν είτε περιπλανώμενοι εις φρικαλέους τόπους πεπληρωμέ- 
νουςκαί κατεχομένους ύπό τερατωδών μορφών, είτε βασανιζόμενοι 
ύπό δολοφόνων και μή δυνάμενοι μηδ’ έλπίζοντες νά διαφύγωμεν, 
είτε έργαζόμενοι άγω-ιιωδώς πρός έπιτυχίαν άδυνάτου τινός καί 
άκατορθώτου, είτε κείμενοι ύπτιοι έν μέσω πτωμάτων, έγγίζοντες 
τάς ψυχράς αύτών και δζούσας σάρκας ή περιπατοΰντες μετ’ αύ
τών έντός τών τάφων καί εισερχόμενοι έν φρικαλέα σιγή εις τήν 
δστεοθήκην τοΰ κοιμητηρίου, ένθα διά τών οπών τών γυμνών 
οφθαλμών παρατηροΰμεν έντός τοΰ κρανίου τών τεθνεώτων. Μετά 
τοιαύτην θέαν έξυπνοΰντες εύρισκόμεθα έν άληθεϊ έκστάσει. Ό 
Coleridge έν τω ώραίω αύτοΰ ποιήματι «Pains of Sleeps» άνα- 
φέρει συγκινητικήν εικόνα τών όσα κατά τά φρικτά αύτοΰ όνειρα 
ύπέφερεν.

’Επίσης έκπληκτική μαρτυρία βίνε καί ή τοΰ De Quincy, ώς 
πρδς τά όνειρα, άτινα έπαυξάνει ή κατάχρησις τοΰ δπίου. ’Ιδού 
ή περιγραφή ένδς έξ αύτών :

«Τό όνειρο·? ήρξατο έν ήχω μουσικής καί έξηκολούθησε μέ 
τας προπαρασκευάς καί διακοπάς αύτής, ήν ήκουσα παιανίζουσαν 
ώραΐον marche ώς κατά τήν στέψιν τοΰ Άνθιμου· εΐτα δέ προσ- 
εκτήσατο ρυθμόν βημάτων χιλιάδων στρατιωτών κ.λ. Ή πρωία 
μοι έφαίνετο δτι προηγγέλλετο ώς ή ήμέρα τής κρίσεως καί τοΰ 
τέλους πάσης έλπίδος διά τήν ανθρωπότητα, ένω εΐργαζόμην εις 

απώτατο·? μέρος γής· εις μέρος τι, άλλ’ άγνοώ ποιον διά τίνος 
τροπου,άΛλ’ άγνοώ δι' οποίου· διά μέσων τινών, άλλ’ όποιων άγνοώ. 
Ελαοε χώραν μάχη τις, συνέβαινεν άγών τις, έξετυλίσσετό τι 

ένώπιον μου ώς μέγα δράμα, ήκούετο ώς τεμάχιο·? μουσικής- δι’ 
δλα ταΰτα τά ακατανόητα, τά συγκεχυμένα ήσθανόμην μεγίστην 

συγκινησιν· τό ένδιαφέρον μου ύπήρχε τοσοΰτον ώστε δέν ήδυνά
μην να κρατήσω έμαυτοΰ· περιέργεια μεγίστη ώς πρδς τήν θέσιν, 
την αιτίαν, τήν φύσιν καί πιθανήν αύτών λύσιν μέ κατείχε·?, όντα 
κεντρον πάσης κινήσεως- εϊχον τήν δύναμιν νά κρίνω περί αύτών 
και δμως δέν τό κατώρθουν, διότι βάρος είκοσι Άτλάντων μέ κα- 
τεπιεζε και διέμενα άκίνητος βαθύτερον πάσης καταβυθιζομένης 
βολίδος. Μετ’ ολίγον τδ πάθος μου τοΰτο έξηφανίσθη, άπέπτη, 
άλλ ήθη μεγα τι κέρδος διεκινδύνευεν άφορμή ισχυροτέρα πά
σης άλλης, δι’ ήν ποτέ ή σπάθη έπολέμησεν ή ή σάλπιγξ ήχη- 

ϊ-ν, υπήρχε·? εν τω μέσω. Τότε έςαίφνης φωναί κινδύνου ήκού- 
σθησαν, άνθρωποι έδραμον άνω καί κάτω, τρόμος κατεϊχεν άνα- 
ριθμήτους φυγαδας· ύπήρχε σκότος καί φώς, θύελλα καί άνθρώ- 
πινα πρόσωπα καί τέλος τό παν έφαίνετο μέλλον ν’ άπολε- 
σθή. Μορφαί γυναικεϊαι καί σκιαί ποοσώπων άξιζόντων δι’ έμέ 
τόν κόσμον ολόκληρο-? έσταμάτησαν έπί μίαν στιγμήν ένώπιον 

μου καί μοί άπηύθυνον διά τώνχειρών έγκάρδιον άποχαιρετισμόν, $ 

αιώνιον χαΐρε, συνοδευόμενον ύπδ στεναγμών όμοιων πρός έκει- > 
νους, ούς έκπέμπουσι τά σπήλαια τής κολάσεως καί ούς ή αίμο- 
μίκτρια μήτηρ άφίνει προφέρουσα τδ μισητόν όνομα τοΰ θανάτου. 
Λίώνιον χαΐρε! καί πάλιν καί πάλιν άντήχει αιώνιον χαΐρε ! S 
έξύπνησα έν άγωνίφ, κραυγάζων δεν θά κοιμηθώ πλέον!

Άλλαχοΰ ό κ. De Quincy περιγράφει ώς έξής τήν ύπ’ αύτοΰ { 
προσαγορευθεϊσαν «.τυραννίαν ττ,ν ανθρωπίνου προσώπου.» Τδ > 
άνθρώπινον πρόσωπον, λέγει, παρουσιάζετο εις τά όνειρά μου ? 
καθ’ -υπερβολήν, άλλ’ ούχί τόσον δεσποτικως ούτε μέ τήν βασανι- ί 
στικήν έκεινην ισχύ·?, δι’ής ήδη μέ τυραννεΐ. ’Ίσως αιτία τούτου < 
είνε ό έν Αονδίνω βίος μου. . . . άλλ' έστω, ύπείκω εις τδ πε- 
πρωμένον 1 Καί κατά πρώτον τδ άνθρώπινον πρόσωπον ήρξατο < 
νά φαίνεται έπί τών άγριων κυμάτων τοΰ ώκεανοΰ- ή θάλασσα ύ 
έφαίνετο έστρωμένη ύπδ άναριθμήτων προσώπων, έστραμμένων ? 
πρός τδν ούρανόν βλέπω πρόσωπα ώργισμένα, ίκετεύοντα, άπηλ- ? 
πισμένα, θαλασσομαχοΰντα κατά χιλιάδας καί μυριάδας, κατά ? 
γενεάς καί αιώνας, ή ταραχή μου ήτο άκατονόμαστος, άπερίγρα- > 
πτος, ο νοΰς μου έταράσσετο καί έκυμαίνετο ώς ή θάλασσα.» έ

Περίφημος τις μουσικός, άσχολούμενος μετ’ ένθουσιασμόΰ έπί \ 

έκλεκτών τινων ωδών τοΰ Sebastian Bach, είδε καθ’ ύπνον 'ότ· > 
έμελλε νά παίξη τας μουσικάς έκείνας συνθέσεις εις έπήκοον με- 5 
γάλ,ης συναθροίσεως- ήρξατο τοΰ έ'ργου του, ά/.λά μετά φρίκης > 
εΐδεν εύθύς δτι τά pedal δέν έκινοΰντο- προσεπάθησεν, έκοπίασεν > 
άλλ' εις μάτην ή στενοχώρια καί ή θλίψις του ύπήρξεν ύπερδο- ? 
λική, έξυπνήσας δ’ είχε τούς μηρούς καί τούς· βραχίονας καταπε- < 
πονημένους, τδ δέ σώμα του ήτο κεκυρτωμένον ώσεί άν πραγμα- < 
τικώς είχε καταβάλει τάς προσπάθειας έκείνας· καί δέν είχε μέν < 
μεταχειρισθή τά μέλη τοΰ σώματος αύτοΰ, άλλ’ είχε καταβάλεζ < 
μεγίστην νευρικήν δύναμιν ώσεί έργασθείς ύπδ τήν έντελ,ή βούλη- < 
σιν τής συνειδήσεως. <

Θηρευτής τις παρεπονεΐτο, ότι ύπέφερε δεινά άκατονόμαστα s 
έν τοΐς δνείροις αύτοΰ, άναρριχώμενος έπί βράχων άποκρήμνων 
καί έπί άκροσφαλών κατωφερειών. Πολλάκις καθ’ ύπνον διώκω·? 
τήν άγραν του μόλις προφθάνει αύτήν εις άπόστασιν βολής· τότε £ 
άπτεται τής σκανδάλης, άλλ’ αύτη δέν ένεργεϊ· ή άγρα ΐσταται S 
άπέναντί του, έμπαίζουσα αύτδν διά φρικώδους μορφασμού κ’έξυ- > 
πνα βεβυθισμένος εις ίδοώτα. >

Είνε άξιοπαρατήρητον δτι ή φύσις τών ονείρων ήμών κατά > 
μέγα μέρος συνταύτίζεται μέ τήν φύσιν καί τδν ηθικόν ήμών χα- > 
ρακτήρα. Συγγραφείς τινες διατείνονται ότι ό αύτδς δνειρευόμενος ? 
ότέ μέν τυγχάνει καθ’ ύπνον άνδρεϊος ώς λέων, ότέ δέ άνανδρος· S 
ότέ μέν χαμερπής, ότέ άγιος κλ. άλλά ταΰτα δέν έχονται άλη- > 
θείας· ή ηθική άτομικότης δέν ύφίσταται ούδεμίαν άλλοίωσιν έν ? 
τοΐς δνείροις. Ό άνανδρος ούδέποτε ονειρεύεται εαυτόν άνδρεϊον, ? 
ό φιλάργυρος δέν καταλαμβάνεται υπό γενναιοδώρων συγκινήσεων , 
έν τή χώρα τών σκιών, ούδέ ό έλευθέριος καί φιλόξενος άποκα- ι 
θίσταται άγροϊκος. ‘Ωσαύτως κατά τούς δνείρους ούδέποτε χάνο- ·’ 
μεν τήν προσωπικήν ήμών ταύτότητα· δέν δύναται τις νά δνει- $ 
ρευθή ότι είνε άλλος τις, δύναται δμως νά ήνε δ αύτδς δ ύο, δέκα >
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κα! είκοσιν άνθρωπέ, πολλασιαζόμενος άζατανοήτως πως. Έζ 
τών παρατηρήσεων τούτων καί πολλών εισέτι άλλων εξάγεται, 
8τι και ημείς αυτοί λαμβάνομεν μέρος ώς πρδς ο τι αφορά την 
ύλην, έξ ής τά όνειρα ήμών γεννώνται, άλλά μέχρι τίνος βαθμού 
συμμετέχομε? της δημιουργίας τών ονείρων ήμών Ο’ άποδείξωμεν 
ίσως εις τό μετά ταΰτα.

ΤΑ ΚΑΤΑ ΠΕΤΡΟΝ ΚΑΙ ΧΑΡΙΚΑΕΙΑΝ.
> (συνέχεια άπό σελ. 24 καί τέλος).

Η'.

’Εννοείται ότι καί ή Χαρίκλεια καί ό Γιρώ ούτε καν τδ όνομα 
Ιτοΰ άδβά de ΓΕρέβ έγνώριζον ούτε κάν υποψίαν ε’χον ότι έγέ- 

νετο άνακάλυψις νέας επιστήμης διδασζούσης τδ λέγειν εις τους 
κωφαλάλους. Ό ιππότης θά έμάνθανε βεβαίως αυτήν, ή καί ή 
σύζυγός του άν έζη· άλλ’ ή έξοχή του ήτο μακράν τών ΙΙαρισί- 
ων. έφημερίδας δέν έλάμβανεν, ή καί άν έλάμβανε δέν τάς άνε- 

Ιγίνωσκεν· άρα ή άπόστασις, ή αμέλεια και ό θάνατος φέρουσι τδ 

αυτό άποτέλεσμα.
'Ότε ή Χαρίζλεια επανήλθε? εϊς την οικίαν, κατά νοΰν ειχεν 

έν τι μόνον καί διά νοημάτων καί χειρονομιών εΐπεν εις τον 
θειον της ότι ήθελε πλάκα καί κονδΰλιον. Ό Γιρώ δέν έδίστασε 

? νά τήν εύχαριστήση, άν καί ήτο προχωρημένη ή ώρα τής νυζτδς 
? καί έμελλον νά δειπνήσωσιν δθεν μεταβάς εϊς τδ γραφείόν του, 
) έφερε θριαμβεύων εϊς την ανεψιάν του μικρόν μαύρην σανίδα καί 

> τεμάχιον κονδυλίου, πολύτιμα λείψανα τής άρχαίας αύτοΰ τέχνης.
Ή Χαρίκλεια λαβοΰσα αυτά, έβαλε τήν σανίδα εις τά γό- 

( νατά της καί, δώσασα τδ κονδύλων εϊς αυτόν, έζήτει νά όδηγήση 
ύ τήν χείρά της, μέ άπληστα βλέμματα παρακολουθούσα καί τά 

< έλάχιστα κινήματά του.
Ό γέρων Γιρώ ένόησεν ότι έζήτει κάτι τι ή άνεψιά του· άλλά 

< τί; Μήπως ήθελε νά μάθη τδ όνομα τής μητρός της ή τδ έδι- 
ζ κόν της ή τδ τοΰ θείου της; Διά νά έννοήση τί ήθελεν, έκτύ- 
\ πησε μέ τήν άκραν τού δακτύλου του τήν καρδίαν τής νέας· αΰ- 
$ τη δέ ένευσεν αμέσως, καί έκεϊνος ύποθέσας ότι έμάντευσεν 
f έγραψε μέ μεγάλα στοιχεία τδ όνομα τής Χαρικλείας. Μετά 
■ί ταύτα έκάθησεν εϊς τήν τράπεζαν χωρίς μάλιστα νά περιμείνη 

< τήν άνεψιάν του.
'II Χαρίκλεια δέν άπεσύρετο ποτέ εις τδν κοιτώνά της πριν ό 

ί θείος της εύκαιρώση όλόκληραν τήν φιάλην. "Οθεν άφού έτελεί- 
< ωσε τδ δέίπνον, τον άπεχαιρέτισε καί ήλθεν εις τδ δωμάτιό? 
< της, κρατούσα τήν σανίδα. Καθήσασα δέ ήρχισε ν’ αντιγραφή μέ 
< άπειρον υπομονήν καί επιμέλειαν τήν λέξιν, τήν όποιαν είχε γρά

ψει ό θεϊός της· έπαναλαβούσα δέ πολλάκις τήν αυτήν έργα-
'■ οίαν, κατώρθωσεν έπί τέλους νά ζωγραφίση τά στοιχεία. ’Αφού δέ 
1 μετρήσασα έν πρδς έν αυτά έβεβαιώθη ότι δέν παρέλιπε κανέν, 

έστράφη περί τήν τράπεζαν πάλλουσα τήν καρδίαν από εύχαρί- 
στησιν ώς άν είχε νικήση μεγάλην νίκην ή λέξις Χαρίκλεια, 
τήν οποίαν είχε γράψει,τή έφαίνετο θαυμασία, καί κατά τήν ιδέαν 
της θά ήρμήνευε τά ώραιότερα πράγματα τού κόσμου. Εϊς αυτήν 
καί μόνην έσυγκέντρονε πλήθος ιδεών γλυκύτατων, μυστηριω
δών, Οελκτικωτάτων. Δέν ύπέθετεν ότι ήτο τδ όνομά της.

Ήτο τότε ’Ιούλιος καί τής νυκτ’ος δ άήρ έπνεε καθαρός καί 
δροσερός. ‘II Χαρίκλεια ήνοιξε τό παράθυρον. καί μέ κόμην λυ
τήν, μέ βραχίονας συνεσταυρωμένους, μέ οφθαλμούς λαμπρούς, 
έρριψε τά βλέμματα εϊς στενήν αυλήν παρακείμενης οικίας, όπου 
εύρίσκοντο συσσωρευμέναι πολλά! δημόσια! άμαξαι. Εις τήν ύ- 
γράν, ψυχράν καί νοσώδη αυτήν αυλήν ούτε άζτΐς ήλιου είχε 

πέσει ποτέ, διότι τό ύψος τής οικίας έμπόδιζεν αυτήν.
Ή Χαρίκλεια ήτοιμάζετο νά κλείση τό παράθυρον, ότε ένόμι- 

σεν ότι μεταξύ τοΰ σκότους τής αυλής είδε σκιάν ανθρώπου βρα
δέως περιπα·οΰντος· ή νέα έφοβήθη χωρίς νά έννοή διατί, διότι 
δ θείος της δέν ήτο μακράν· οί ρογχασμοί του ήζούοντο καί εϊς 
τον κοιτώνα της, άλλ’έκτδς τούτου τί έζήτει κλέπτης εις τήν αυλήν 
έκείνην;

Καί όμως ό άνθρωπος έπεριπάτει- ή Χαρίκλεια τ’ον έβλεπε? 
όπισθεν μιας άμάξης άτενίζοντα τό παράθυρον της. Μετά μικρόν 
ήσθάνθη άναγεννώμενον τό θάρρος της, καί λαβοΰσα λύχνον, 
έπρότεινεν αυτόν έκτος τοΰ παραθύρου καί έφώτισε τήν αυλήν. 
Ίδών ό μαρκίων Μωβρύ, ό κωφάλαλας τοΰ θεάτρου, ότι άνεζα- 
λύφθη, έγονυπέτησε καί σηζώσας τάς χείρας μετά βαθυτάτου 
σεβασμού έβλεπε τήν Χαρίζλειαν.

'Ικανήν ώραν έμειναν εϊς τήν θέσ’.ν έκείνην, ή μέν Χαρίκλεια 
κρατούσα εϊς τό παράθυρον τον λύχνον, ό δέ μαρκίων γονυπετής. 
Έάν ό Ρωμαίος καί ή Ίουλιέττα, οΐτινες άπαξ μόνον συνηντή- 
Οησαν εις χορόν προσωπιδοφόρων, έδωζαν πρδς άλλήλους ύποσχέ- 
σεις, τάς όποιας καί έτήρησαν άζριβώς, φαντάσθητε όποια ήσαν 
τά νεύματα καί τά βλέμματα δύο όντων, άτινα δέν έδύναντο νά 
έκφράσωσι τά αυτά πράγματα είμή μόνον κατά νοΰν.

Γελοίον βεβαίως εΐνε τό νά προσπαθή τις ν’ άναβή εϊς τήν 
κορυφήν άμάξης· γελοιωδέστερο·; δέ ό άνθρωπος αυτός φορών 
κάλτσας μεταξωτός καί ένδυμα πολυτελές νά ζητή νά πηδήση 
από τήν άμαξαν εις παράθυρον άλλ’ όταν τις αγαπά, τό γελοίον 
εΐνε άραγε τοιοΰτον;

"Οταν ό μαρκίων Μωβρύ άνέβη εις τό δωμάτ’.ον τής Χαρι
ζλείας, έχαιρέτισεν αυτήν μέ ευγένειαν όποιαν άπαντώμεν εϊς 
τό Κεραμεικόν. "Αν ήδύνατο νά όμιλήση, θά τή διηγείτο ίσως 
πώς έλαθε τήν προσοχήν τοΰ παιδαγωγού του καί ήλθε νά δια- 
νυκτερεύση ύπό τό παράθυρον της, πώς τήν παρηζολούθησεν 
έξελθούσαν άπό το θέατρον, πώς εν βλέμμα της μετέβαλεν ολό
κληρον τον βίον του, πώς τέλος πάντων μόνην αυτήν ήγάτα εϊς 
τον κόσμον καί μόνην ευτυχίαν έθεώρει το νά προσφέρη αυτή 
τήν χεϊρα καί τήν περιουσίαν του· όλα ταΰτα ήσαν γεγραμμένα 
εϊς τά χείλη του, άλλ' ό άντιχαιρετισμός τής Χαριζλείας έξή- 
γησεν αύτώ ότι ή διήγησίς του θά ήτον όλως περιττή, καί ότι 
ήδιαφόρει νά μάθη πώς ήλθεν έζεί άφού άπαξ ήλθε.

ί 'Ο δέ Κ. δέ Μωβρύ, άν και έδείχθη τολμηρός ή μάλλον αύ- 

? θάδης, είσχωρήσας κατ’ αυτόν τον τρόπον προς έκείνην, τήν όποιαν 

S ήγάπησεν, έλθών όμως έφέρθη μέ μεγίστην σεμνότητα καί εύ- 
s πρέπειαν. Άφού έχαιρέτισε τήν Χαρίζλειαν, ήπόρει πώς νά έρω- 
s τήση αυτήν, άν συγκατετίθετο νά γείνη σύζυγός του· αυτή δέ 
S δέν ένόει τί έσήμαινον τά νεύματά του. Ίδών έπί τής τραπέζης 
S τήν σανίδα, έφ’ ής ήτο γεγραμμένον τό όνομά της, έλαβε τό κο?- 
> δόλιον καί έγραψε πλησίον Πέτρος. >

> — Τί σημαίνουν αύτά ; άνέκραξέ τις βαρεία φωνή· τί εΐνε
> αύταί αί νυκτερινά! συνεντεύξεις; άπό πού ήλθες έδώ, κύριε ; και 
> τί ήλθες νά κάμης;
> 'Ο έρωτήσας ταΰτα ήτον ό γέρων Γιρώ, όστις ήλθεν έχων ήθος 
? μαινομένου.
ί Ώράίον πράγμα! έξηκολούθησε. Μή θαρρής ότι έκοιμώμην 
J και ότι δέν ήκουσα τά πατήματά σου; Τί άνθρωπος είσαι και 
[ έκαντζάρωσες τήν νύκτα άπό τό παράθυρον; Τί σκοπόν έχεις ; 
j Νά σπάσης καμμίαν άμαξαν, νά χαλάσης άλλα πράγματα, νά 

άτιμάσης τιμίους άνθρώπους . . .
Πλήν καί αυτός δέν μέ άκούει, άνεφώνησε μετ’ ολίγον δ δέ 

μαρκίων λαβών μολυβδοκόνδυλου καί χαρτίον έγραψε ταΰτα· 
’Αγαπώ τήν κ. Χαρίζλειαν καί θέλω νά τήν νυμφευθώ· έχω 
εξήντα χιλιάδας φράγκα εισόδημα, θέλετε νά μέ τήν δώσητε;

Ό δέ Γιρώ άναγνούς ταΰτα, είπε—Φαίνεται ότι μόνον οί βωβοί 
τελειόνουν τάς υποθέσεις των τόσον γρήγορα. Πλήν, κύριε, 
έπρόσθεσε μετά μικρόν, δέν είμαι πατήρ, άλλά θείος της. Πρέ
πει νά ζητήσωμεν τήν άδειαν τοΰ πατρός.

θ'.
Άλλά δέν ήτον εύκολος ή συγκατάθεσις τοΰ πατρός· όχι ό:'· 

δέν έπεθύμει νά καταστήση τήν θυγατέρα του όσον τό δυνατόν 
όλιγώτερρν δυστυχή, άλλά διότι έβλεπε δυσκολίαν σχεδόν άνυ- 
πέρβλητον. Έπρόκειτο νά συζευχθώσι δύο πάσχοντες τήν αυτήν 
τρομερόν άσθένειαν· ώστε πιθανώτατον ήτο καί τέκνα νά έλθωσι 
δυστυχή εις τον κόσμον.

Ό ιππότης ζών πάντοτε εις τήν έξοχήν, έπέρα τόν βίον 
του μ'.λαγχολικός καί μεμονωμένος· ή 'Ιουλία ειχεν ένταφιασθή, 
και τόν τάφον της έσκέπαζαν ίτέαι. ’Ενταύθα έρχόμενος καθ’ έ- 
κάστην ό ιππότης έ μενε πολλάς ώρας καί έτρεφε τήν λύπην του 
άναπολών τά παρελθόντα. 1

’Ενταύθα ήλθε μίαν τών ήμερων καί ό Γιρώ. Τήν έπιοΰσαν 
τής ήμέρας, καθ’ ήν ειχεν εύρεϊ τόν Πέτρον εϊς τόν θάλαμον τής 
ανεψιάς του, παραλαβών αυτήν ήλθεν εις τήν έξοχήν του καί, 
αφεις αυτήν έκει, μετέβη εις τοΰ ιππότου. Ό Πέτρος ειδοποιηθείς 
περί τού ταξειδίου τούτου, ύπεσχέθη νά μείνη πιστός και νά μή 
καραβή τόν λόγον του. ’Ορφανός ών προ πολλού καί κύριος τής 

περιουσίας του μόνον χρέος έχων ν’ άκούη και τοΰ κηδεμένος του 
τήν γνώμην, δέν έφοβεΐτο κανέν εμπόδιου- δ δέ Γιρώ έπεθύμει 
μεν νά ένώση τούς δύο νέους, άλλά δέν συγκατετίθετο νά έπι-

ιατρός καί
ίολαι

ιρότασιν, έμεινεν έκθαμβος. "Οτε

έμαθε καί τά τοΰ θεάτρου καί τόν τρόπον τής προτάσεως, εΐπεν 
ότι άδύνατος εΐνε τοιαύτη μυθιστορία· άλλά, πεισθεΐς έπί τέλους 
οτι έσπουδαιολόγει δ Γιρώ, άπεκρίθη:

— θέλεις λοιπόν νά ένώσωμεν δύο δυστυχή όντα; Δέν άρκεϊ 
ότι έχομεν εις την οϊκογένειάν μας τήν ταλαίπωρον νέαν, τής όποιας 
είμαι πατήρ, άλλά θέλεις νά διπλασιάσωμεν τήν δυστυχίαν μας; 
Είμαι λοιπόν καταδικασμένος να ζήσω περικυκλωμένος άπό άν
θρώπους άξιου; καταφρονήσεως καί οίκτου ; πρέπει νά περάσω τήν 
ζωήν μου μέ βωβούί, νά γηράσω μέ βωβούς και νά μέ θάψουν 
βωβοί; Κα! τό όνομά μου, διά τό όποιον, δ θεός τό ήξεύρει, δέν 
ύπερηφανεύομαι, το όποιον όμως εΐνε τοΰ πατρός μου, πρέπει νά 
τό άσήσω εϊς δυστυχείς, οί όποιοι νά μή ήξεύρουννάτό προφέρουν;

— Νά τό προφέρουν βεβαίως όχι, άπεκρίθη δ Γιρώ· άλλά νά 
τό υπογράψουν μάλιστα.

—Τί λέγεις; άνέκραξεν δ ιππότης· είσαι τρελλός·
—Καθόλου δέν είμαι τρελλός, άπεκρίθη δ Γιρώ· δ νέος Μαρ

κίων γράφει άξιόλογα καί μέ πολλήν ταχύτητα- σέ τό βεβαιόνω 
έγώ, ό όποιος έχω εϊς τό θυλάκιόν μου τήν έγγραφον πρότασίν του.

Είπε καί έδειξε? εϊς τόν ιππότην τό χαρτίον, έφ' ου είχε γρά
ψει ό μαρκίων Μωβρύ τήν λακωνικήν μέν άλλά καθαρόν πρότα
σίν του.

— Παράδοξον! άνεφώνησεν ό ιππότης· άπό πότε οί βωβοί 
γράφουν; τί παραμύθια μέ λέγεις;

— Άπό πότε γράφουν και πώς μανθάνουν δέν ήξεύρω. ά- 
πεκρίθη ό Γιρώ· ήξεύρω μόνον, ότι τήν έπήγα εϊς θέατρον, διά 
νά διασκέδαση, καί ότι ε’ίδομεν τόν νέον αύτόν γράφο?τα μέ άκραν 
ευκολίαν εϊς πλάκα. Καί έγώ ένόμιζα, ότι οί βωβό: γεννώνται 
βωβοί, διά νά μή λέγουν τίποτε· άλλά φαίνεται, ότι σήμερον έγει- 
νεν άνακάλυψις, διά μέσου τής όποιας δμιλοΰν καί γίνονται κα
ταληπτοί. Μέ είπεν, ότι ένας άββάς, τοΰ δποίου έλησμόνησα τό 
όνομα, έφεΰρε τήν μέθοδον αυτήν. Τό κατ’ έμέ ήξευρεις ότι τάς 
πλάκας συνείθισα νά τάς βάλλω εις τά κτίριά μου· οί Παρισιανο! 
όμως εΐνε πονηροί.

— Καί εΐνε σπουδαία όσα μέ λέγεις;
— Σπουδαιότατα, Μαρκίων αυτός εΐνε πλούσιος καί εύμορφος 

καί εΰγενής· σέ το έγγυώμαι. ’Εάν δέν ύπανδρεύσης τήν Χαρί- j 
κλειαν τί θά τήν κάμης; Να! μέν δέν όμιλεϊ, άλλά μήπως αυτή i 
πταίει; Τί νά γείνη λοιπόν; Δέν πρέπει νά μείνη άνύπανδρος διά 
παντός. Ιδού ένας άνθρωπος, δ όποιος τήν άγαπά· έάν τω τήν ’> 
δώσης, δέν θά τήν βαρυνθή ποτέ διά τό φυσικόν της έλάττωμα, > 
διότι κα! αυτός έχει τό ίδιον. 'Εννοούνται μεταξύ τω/ χωρίς νά > 
έχουν άνάγκην νά φωνάξουν. ‘Ο Μαρκίων ήξεύρει. καί νά δια- I 
βάση καί νά γράφη, ή Χαρίκλεια θά μάθη και αυτή. Άν σέ > 
έπρότει·- ’ ' 
ματος ;
6όν. Βθ------, -..
της, δέν έπαρηγορήθης ποτέ·
δρευθή άνθρωπος τέλειος όπως ημείς καί νά μή τήν βαρυνθή 

’Ενόσω ώμίλει δ Γιρώ, δ ιππότης έστρεφε τό βλέμμα προς ■
τάφον τής συζύγου του καί έφαίνετο ότι τήν έσυίΛβουλεύε-σ

ϊχες δίκαιον νά γελάσης· άλλά σέ προτείνω βω- 
ι δεκαέξ ολοκλήρους χρόνους, 5? καί είσαι πατήρ 

:ώς λοιπόν θέλεις Ά »!<·· —
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— Νά ήμπορή νά σκέπτετ αι ή κόρη μου ! είπε μετά μακράν 
σιωπήν εΐνε δυνατόν ; τδ? συγχωρεϊ δ θεός;

Έν τώ μεταξύ τούτω ήλθεν ό έφημέριος τοΰ χωρίου.
— "Αγιε έφημέριε, ειπεν 5 ιππότης, έπειδή λαμβάνετε ένίοτε 

έφημερίδας, θά έχητε ειδήσεις- ήκούσατε τίποτε δι' ένα ιερέα, δ 
όποιος δίδει αγωγήν εϊς τούς βωβούς;

Δυστυχώς δ έφημέριος ήτον άνθρωπος άπλοΰς καϊ άμαθής καί 

είχε τάς προλήψεις τής έποχής έκείνης.
—Δέν ήξεύρω, άπεκρίθη, ποιον ένονεϊτε, έκτδς μόνον άν θέ- 

λητε νά όμιλήσητε διά τδν άββά de 1’Epee.
—Ναι, ναί, άνέκραξεν δ Γιρώ- αύτδ τδ δνομα μέ είπαν.
—Δέν ήμπορώ ν’ άποκριθώ άκριβώς διότι καί έγώ δέν είμαι 

πεπεισμένος- άλλά κατά τάς πληροφορίας, τάς δποίας έχω, νο
μίζω δτι δ αίδεσψ ώτατος αύτδς de 1'Epee, δ όποιος φαίνεται 
καλδς καί σεβάσμιος άνθρωπος, δέν έπέτυχε.

—Τί έννοεϊτε ; ειπεν δ Γιρώ.
—’Εννοώ δτι πολλάκις καί οί καλλίτεροι σκοποί άποτυγχά- 

νουν. Εΐνε άναμφίβολον, καθόσον έμαθα, δτι πολλαί προσπάθειαι 
κατεβλήθησαν νομίζω δμως δτι τδ νά διαβάζουν οί βωβοί εΐνε 

παραμύθι.
—Πώς εΐνε παραμύθι, άνέκραξεν δ Γιρώ, άφοΰ τδ είδα μέ 

τά μάτια μου!
—Δέν έναντιοΰμαί, άπεκρίθη δ έφημέριος- άνθρωποι δμως σο

φοί καί διακεκριμένοι καί μάλιστα καθηγηταί τοΰ πανεπιστη 
μίου μέ έβεβαίωσαν δτι τδ πράγμα εΐνε άδύνατον.

—"Ο τι βλέπω δέν εΐνε άδύνατον, ύπέλαδεν δ άγαθδς Γιρώ· 
έταξείδευσα έκατδν μίλια διά νά έλθω νά δείξω είς τδν ιππότην 
τοΰτο τδ έγγραφον. Τδ πράγμα εΐνε καθαρόν δσον καί δ ήλιος.

Καί έδειξε τήν σημείωσιν τοΰ Πέτρου είς τδν έφημέριον ου
τος δέ άπορήσας καί προσβληθείς συγχρόνως παρετήρησε τδ έγ
γραφον, τδ άνέγνωσε πολλάκις καί τδ άπέδωκεν άγνοών τί νά 

εΐπη.
Ό δέ ιππότης έπεριπάτει σιωπηλός, καί οί δισταγμοί του άντί 

νά μετριασθώσιν ηΰξανον.
— Έάν δ Γιρώ, έλεγε καθ’ εαυτόν, έχη δίκαιον, έγώ δέ δέν 

συγκατανεύω, θά πράξω σχεδόν κακούργημα. ’Ιδού παρουσιάζεται 
χειρ ζητούσα νά καθοδηγήση είς τά σκότη, είς τά δποΐα πλανά- 
ται, τήν νέαν τήν δποίαν έγώ έφερα είς τδν κόσμον ναί μεν η 
χείρ αΰτη δέν θά τήν έβγάλη άπδ τά σκότη, άλλά τουλάχιστον 
θά τήν βοηθήση είς τδ νά νομίζη δτι εΐνε ευτυχής. Διατί νά 

τήν έμποδίσω ; τί θά έλεγεν αι έζη ή μάνα της ;
Καί στρέψας πάλιν τδ βλέμμα πρδς τδν τάφον τής γυναικός 

του, έλαβε τδν βραχίονα τοΰ Γιρώ καί ειπεν αύτω.·

— Κάμε δ τι θέλεις.
— Δόξα σοι δ Θεός! άνεφώνησεν δ Γιρώ- υπάγω νά σέ τήν 

φέρω, εΐνε εϊς τήν εξοχήν μου.
— Όχι! ποτέ! άνέκραξεν δ πατήρ. ’Επιθυμώ νά ήνε ευτυ

χής, άλλά νά τήν έξαναϊδώ . . . ποτέ !
Ό Πέτρος καί ή Χαρίκλεια συνήλθα-; είς γάμον είς Παρισί- 

6Μς· μόνοι δέ μάρτυρες ήσαν δ θειος καί δ παιδαγωγός. "Οτε δέ 

δ ίερεύς ήρώτησε κατά τήν τάξιν τον Πέτρον δποΐα ήτον ή θέλη- 
σίς του, αυτός, διδαχθείς πρδ τής τελετήο, ένευσε τήν κεφαλήν· 
ή δέ Χαρίκλεια, μιμουμένη τδ παράδειγμα τοΰ συζύγου της, 
ένευσε καί αύτή τήν έδικήν της.

Μετά τήν τελετήν άνέβησαν εις λαμπρόν όχημα, τδ δποϊον ή 
Χαρίκλεια παρετήρει μέ παιδικήν περιέργειαν ούχ ήττον δέ έμει- 
νεν έκστατική καί δτε ήλθεν είς τήν οικίαν τοΰ άνδρός της.
Τά δωμάτια, οί ίπποι, οί ύπηρέταί, δλα τή έφαίνοντο θαυμάσια.

Γ.
Ή Χαρίκλεια έγένετο μήτηρ. Μίαν δέ τών ημερών δ πατήρ 

της, ένω έπεριπάτει κατά τήν συνήθειαν μελαγχολικός είς τδν 
κήπον του, έλαβεν έπιστολήν, γεγραμμένην άπδ χεΐρα άγνωστον 
εϊς αύτόν. Ήτο δέ τής θυγατρός του καί περιείχε ταΰτα.

« Πάτερ μου! δμιλώ όχι μέ τδ στόμα άλλά μέ τήν χεϊρά 
μου- τά ταλαίπωρα χείλη μου εΐνε πάντοτε κλειστά, καί δμως 
έμαθα νά δμιλώ. Ό διδάσκαλός μου μ’ έδίδαξε νά σέ γράψω. 
Έδυσκολεύθην πολύ έως νά μάθω. Πρώτον έδιδάχθην πώς νά 
δμιλώ μέ τά δάκτυλα, καί έπειτα πώς νά γράφω.

» Έχω ώραιότατον παιδίον, διά τδ δποϊον δέν έτολμοΰσα νά 
σέ γράψω, φοβουμένη μήπως γίνη ώς τούς γονεϊς του. ’Αλλά δέν 
κατώρθωσα νά άναβάλω περιπλέον τήν εύχαρίστησιν τοΰ νά σέ 
γράψω, άν καί δ σύζυγός μου καί έγώ εϊμεθα άνήσυχοι μή δυνά- 
μενοι νά άκούσωμεν. Ναί μέν ή τροφός ακούει, άλλά φοβούμεθα 
μή άπατάται. Διά τοΰτο περιμένομεν άνυπομόνως νά ίδωμεν νά 
κινήση τά χείλη του. Ήρωτήσαμεν τούς ιατρούς άν εΐνε δυνατόν 
νά δμιλή παιδίον δύο άλαλων, και μάς άπεκρίθησαν καταφατι- 
κώς- άλλά δέν τδ πιστεύω άκόμη.

» Φαντασθήτε μέ ποιον φόβον βλέπομεν πρδ πολλοΰ τδ τα
λαίπωρου τοΰτο παιδίον, καί πώς εϊμεθα άνήσυχοι, δταν τδ βλέ— 
πωμεν μέν οτι άνοίγει τά χείλη του, δέν ήξεύρομεν δμως καί άν 
έκβάλλει φωνήν. Βεβαιωθήτε δτι συλλογίζομαι άδιακόπως τήν 
μητέρα μου, ή δποΐα θά ήτον άνήσυχος δι’ έμέ δσον καί έγώ διά 
τδ τέκνον μου.

» Έάν μέ αγαπάτε, πάτερ μου, έλπίζω δτι θά έλθητε νά μέ 
ϊδητε- καί θά χαρή καί θά σάς ήνε εύγνώμων ή εύσεβάστως 
ΰπογραφομένη κόρη σας

Χαρίκλεια.
Μετά τήν άνάγνωσιν τής έπιστολής ταύτης δ ιππότης έμεινεν 

έκστατικός- τώ δντι, έλεγε καθ’ έαυτδν, τής Χαρικλείας εΐνε 
τοΰτο τδ γράμμα! Πρέπει νά άκούσω τήν πρόσκλησίν της καί νά 
υπάγω νά ανανεώσω τήν πληγήν μου ;

— Πρέπει νά ύπάγης, άπεκρίθη δ Γιρώ, δτε έζήτησε τήν γνώ
μην του δ ιππότης. Θέλεις νά έγκαταλείψης τδ α’μά σου; Δέν 
σέ άρκεΐ δ έλεγχος τής συνειδήσεως δτι άφήκες τήν γυναΐκά σου 
είς τδν χορόν καί έφυγες; Έρχομαι καϊ έγώ μαζή σου, άν καί 
λυπούμαι δτι δέν έπροσκάλεσε καί έμέ, δ δποϊος τήν ήνοιξα πάν
τοτε τήν θύραν μου χωρίς νά τήν κρούση.

Ή Χαρίκλεια καί δ Πέτρος έκάθηντο εϊς ώραϊον καί κατά- 
κοσμον δωμάτιον. δτε εϊσήλθον δ πατήρ καί δ θεΐός της. Είς 
τράπεζαν ήσαν ζωγραφίαι, διδλία καί άλλα σχέδια. Καί δ μέν

ΚΥΘΗΡΑ ή Τ2ΙΗΡΙΓ0Ν.

σύζυγος άνεγίνωσκεν, έκείνη δέ έκέντει καί τδ παιδίον έπαιζεν 
έπί τοΰ τάπητος.

*0 μαρκίων ίδών αύτούς έσηκώθη, ή δέ Χαρίκλεια έτρεξε 
προς τδν πατέρα της, δστις ήσπάσθη αύτήν περιπαθώς καί δα
κρύων, άλλ’ δτε εΐδε τδ παιδίον ένόμισεν δτι καί αύτδ εΐνε κω
φάλαλον καί άνέφριξε.

■— Καί άλλος βωβός ! άνέκραξεν.
Ή Χαρίκλεια δέν ήκουσε μέν άλλ’ έμάντευσε τδν πατέρα της· 

καί, άνασηκώσασα τδν υιόν της, έβαλε τδν δάκτυλόν της είς τά 
μικρά του χείλ,η καί έτριψεν αύτά παρακινούσα αύτδ νά δμιλήση- 
τδ δέ παιδίον, άνοιξαν τδ στόμα, έπρόφερε τάς λέξεις ταύτας, 
τάς οποίας εΐχε μάθει:

— Καλ’ ημέρα, παπά!
— Βλέπεις; ειπεν δ Γιρώ- ή Θεία Πρόνοια εΐνε τω δντι ά- 

γαθή καί κήδεται περί πάντων.
( Έκ τοΰ ΙΓ'. τόμου τής Πανδώρας.)

Ή άνατολικωτάτη τών Ίονίων νήσων, καλουμένη τδ πάλα1 
Πορφνροϋσα, κατά δέ τδν Πλίνιον Πορφνρίς. ‘Ο Αριστοτέλης 
λέγει δτι τδ δνομα αύτδ άπεδόθη είς τά Κύθηρα ένεκεν τής 
θαυμασίας πορφύρας βαφής, ήτις έξήγετο έκ τινων κογχυλών, 
πέριξ τών Κυθήρων ευρισκομένων. Κύθηρα δέ ώνομάσθη άκο
λούθως άπδ Κυθήρου υίοΰ τοΰ Φοίνικος. Απέχει 15 χιλιόμε

τρα τοΰ ακρωτηρίου Μαλέα, μεσημβρινοανατολικώς δέ 9 μίλια 
μακράν κεϊται ή νήσος Κρήτη.

(1) Σκάνδεια εκαλείτο τδ πάλαι εΐς τών λιμένων τής νήσον νΰν κα
λούμενος Αΰλέμονας (ίσως κατά διαστροφήν τοΰ εύλ(μενος).

‘Η νήσος αΰτη ή έγείρουσα τάς πλέον ένδιαφερούσας αναμνή
σεις τής ‘Ελληνικής μυθολογίας, ώς ουσά ποτέ ή διατριβή τής 
Αφροδίτης και τών Χαρίτων, καί διασώζουσα πολλά άσημα έρεί- 
πεια δεικνύοντα εϊς τδν άρχαιοδίφην τήν θέσιν Οπου ποτέ ίσταντο 
ίεροί ναοί, πλήρεις μεγαλοπρεπείας πρδς λατρείαν τής θεάς τών 
Ερώτων, έχει σχήμα έπίμηκες, περικυκλοΰται δέ ύπδ γυμνών 
βράχων και σκοπέλων, οϊτινες καθιστώσι δυσχερή τδν προσορ- 

μίσμόν τών πλοίων. Έν τώ έσωτερικώ διατέμνεται ύπδ πετρω
δών κορυφών, μεταξύ τών όποιων βαθεϊς άλλά στεναί κοιλάδες 
περικλείονται, αϊτινές εΐσι καρποφόροι καί λίαν έπιμελώς κέ- 
καλλιεργημέναι- ποτίζονται δέ καί ύπδ άφθόνως ρεόντων ύδάτων.

‘Η παντελής έλλειψις ιδιαιτέρας ιστορίας τής νήσου κατέχει 
ήμάς είς άγνοιαν τινες οί πρώτοι κάτοικοι αύτής καί πότε κα- 
τώκησαν αύτήν οί Φοίνικες. Καί δτι μέν ή νήσος αΰτη κατωκεϊτο 

κατά τούς προϊστορικούς χρόνους, τοΰτο εικάζεται έκ τοΰ επο
μένου χωρίου τής -Ομήρου Ιλιάδος.

«Τήν ρά ποτ’ έξ Έλεώνος Άμύντορος Όρμενίδαο 
έςέλετ’ Αύτόλυκος, πυκινδν δόμον άντιτορησας. 
Σκάνδειαν (1) δ’ άρα δώκε Κυθηρίω Άμφιδάμαντι- 
Άμφιδάμας δέ Μόλω δώκε ξεινήϊον είναι κτλ.

(‘Ομ. Ίλ. Κ. 266—269).
"Οτι δέ οί Φοίνικες κατωκησάν ποτέ αύτήν καί τήν λατρείαν 

τής ’Αφροδίτης αύτοί είσήγαγον, μαρτυρίας παρέχουσιν ήμϊν δ τε 
‘Ηρόδοτος, λέγων

“Χαί το έν Χυδήροισι Φοίνικες ιίοι οί Ιδρνσάμινοι ίχ 
ταύτης τής Ζυρίης έόντες.,, (Ήρόδ. βιβλ. ά, κεφ. 105). 
καί δ Παυσανίας, δστις πρδς τοϊς άλλοις λέγει δτι δ έν Κυθή- 
ροις ναός τής ’Αφροδίτης ήν δ άρχαιότερος έν ‘Ελλάδι και δ 
ίερώτατος πάντων, τδ δ’ άγαλμα αύτής δτι ήτο ώπλισμένον. ‘Ο 
δέ'Ησίοδος λέγει δτι πρώτον μέν έλατρεύετο ή ’Αφροδίτη είς 
Κύθηρα, ειτα δ’ έφθασεν ή λατρεία αύτής εΐς Κύπρον. Πότε δμως 
έγένοντο αί τών Φοινίκων αυται άποικίαι, είς ποιαν κατάσταοιν 
ευρον τήν νήσον καί μέχρι τίνος διήρκεσεν ή έξουσία αύτών ταΰτα 
εϊσιν άδηλα ήμϊν.

‘Η θέσις, έν ή δ τής ’Αφροδίτης ναδς έκειτο, άκριβώς δέν 
προσδιωρίσθη, διότι δυστυχώς ή νήσος δέν έξητάσθη εϊσέτι άρ- 
χαιολογικώς- ώς δμως οί κάτοικοι μαρτυροΰσι καί διάφοροι συγ
γράφεις άναφέρουσιν, ουτος θά έκειτο έν τή θέσει τή καλουμένη 
σήμερον Παλαιόκαστρον, κάτωθεν τοΰ δποίου υπάρχει κοιλάς 
καλουμένη Ιίαλαιόπολις, έν ή έκειτο ή άρχαία πόλις τών Κυ
θήρων. Τά ύπδ τών κατοίκων δέ λεγόμενα περί τής δέσεως 
τοΰ ναοΰ τής ’Αφροδίτης έπιβεβαιοΰσι και αί καθ’ έκάστην εύ- 
ρισκόμεναι άρχαιότητες, ήγουν νομίσματα, τάφοι, μικρά μετάλ
λινα άγάλματα, τεμάχια μαρμάρων, μικρά πήλινα άγγεϊα, έν 
μάλιστα τών οποίων κατέχει σήμερον λαμπράν θέσιν έν τω μου- 
σείω τοΰ Λονδίνου, καί πληθύς τεμαχίων άγγείων, άτινα έν Κυ- 
θήροις καλοΰσι βήσαλα, δι’ ών κατασκευάζουσι τους κλιβάνους 
αύτών μεταβάλλοντες αύτά εις κόνιν, καί δι’ ών περιαλείφουσι τά 

δοχεία τοΰ ΰδατος.
Περί τών έπί τής ιστορικής έποχής κατοίκων δ Θουκυδί

δης (Ζ. 57) αναφέρει δτι ήσαν Δωρ-.εϊς, άποικοι τών Λακεδαι
μονίων, οΰς κατά τδ 433 π. X. έκστρατεύσαντες οί ’Αθηναίοι 
υπέταξαν. Άλλά μετά τήν καταστροφήν τών Αθηναίων καί 
τοΰ Νικίου έν Σικελία ή μετά τήν άλωσιν τών Αθηνών ύπδ 
Λυσάνδρου έπανήλθε πάλιν ή νήσος είς τήν έξουσίαν τών Λακε
δαιμονίων, διαμείνασα μέχρι τών διαδόχων τοΰ μεγάλου Αλε
ξάνδρου, μεθ’ οΰς λέγεται δτι ή νήσος έξουσιάζετο ύπδ τών 
Ρωμαίων αύτοκρατόρων, βεβαίως ύπδ τών μετά Τιβέριον και ούχί 
μετά τήν τελείαν πτώσιν τής ‘Ελλάδος, καί μετ’ αύτούς ύπδ 
τών τής Κωνσταντινουπόλεως, παθοΰσα όμως έν τώ μεταξύ παν
τελή έρήμωσιν καί διαφόρους άλλας περιπέτειας βλως άγνώ- 
στους ήμϊν, δτε έξουσίασαν αύτήν οί Ενετοί.

Τά Κύθηρα έξουσιαζόμενα ύπδ τών Ενετών τω 1715 έκυ-

s

5
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' ριεύθησαν ύπό τών ’Οθωμανών, τό δέ 1719 δυνάμει τών συνθη
κών τής τότε σύμβασης ειρήνης μεταξύ Ενετών και Τούρκων 
άπεδοθησαν πάλιν παρ’ αυτών είς τήν Ένετίαν, έπειτα δέ κατά 

τό 1797, καταλυθείσης ύπό τών Γάλλων τής Ένετικής άριστο-
1 κρατίας, ύπετάχθη ή νήσος αΰτη μετά τών λοιπών Ίονίων νή

σων είς αυτούς. Άλλά κατά τό 1798 ήνωμένοι στόλοι Ρώσσων 
τε καί Τούρκων έλθόντες είς τήν νήσον έξουσίασαν αυτήν, ήτις 
τό επόμενον έτος 1799 ήνώθη μέ τά; λοιπά; Ίονίους καί συνε- 
στήθη ή Ίόνιος πολιτεία ύπό τήν προστασίαν Ρωσσίας και Τουρ
κίας. Καί κατά μέν τό 1800 συνέβη μικρά τις έπανάστασις έν 
τή νήσω, καθ’ ήν έφονεύθησάν τινες τών προυχόντων και ής αι- 

; τιον ήτο τό μίσος, δπερ πάντοτε καί μέχρι σήμερον ύφίστατο με
ταξύ χωρικών καί άρχόντων κατεστάλη δμως ύπό στρατού ςχ- 
λέντος έκ τών λοιπών Ίονίων νήσων. Κατά δέ τό 1807, παραι- 
τηθέντος τοΰ αύτοκράτορος τής Ρωσσίας τής διοικήσεως τών 
Ίονίων νήσων, έγένετο άπόλυτος δεσπότης αυτών ό αύτοκράτωρ

’ Ναπολέων μέχρι τοΰ 1809, δτε στόλος Αγγλικός μετά στοα- 
’ τευμάτων έξωσαν τούς Γάλλους έκ τών Ίονίων νήσων πλήν τής 

Κερκύρας, ήτις έμεινεν ύπό τήν διοίκησιν τών Γάλλων μέχρι 
τής έξορίας τοΰ Ναπολέοντος, δτε συνυπετάχθη και αΰτη μετά 
τών λοιπών. Τώ δέ 1814 συνέλευσις έκ τών πρέσβεων τών με
γάλων δυνάμεων άπεφάσισεν δπως ή Επτάνησος μείνη ύπό τήν

. προστασίαν τής Μεγάλης Βρεττανίας, ήτις έξ έκείνου τοΰ χρό
νου κατέλαβε τά φρούρια αύτής δι’ ’Αγγλικών στρατευμάτων και 
έξαπέστειλε διοικητήν ’Άγγλον. Διέμεινε δέ οΰτω μέχρι τοΰ 
1864, δτε παρεχωρήθη είς τόν Γεώργιον Α.' βασιλέα τών Έλ-

> λήνων καί άπήρτισε μέρος τοΰ βασιλείου τής 'Ελλάδος.
Τά Κύθηρα ύπελογίσθησαν έχοντα κατοίκους 28 χιλιάδας, 

άλλ’ ένεκα τοΰ στενού χώρου τής νήοου πολλοί άναγκάζονται νά 
ζητήσωσι πόρον ζωής έν ξένη γη, μάλιστα δέ ή Σμύρνη ύπήρξεν 
άνέκαθεν τό καταφύγιου των Κυθηριων, δι ο η νήσος μόλις υπο
λογίζει κατοίκους έν αΰτη διαμένοντας 14—16 χιλιάδ. Άπαρ- 

ί τίζει δέ ιδίαν έπαρχίαν, δίδει τρις βουλευτάς, διαιρείται εις δύο 
5 δήμους καί έχει δύο ειρηνοδικεία.

Πολλοί είπον τήν νήσον μέρος άποκοπέν έκ τής Πελοπονή- 
J. σου, άλλοι δέ πάλιν γέννημα ήφαιστείου έκρήξεως, άλλά τό 

ζήτημα τοΰτο μένει είσέτι άλυτου, άν καί δ έπισκεφθϊίς τήν νή- 
j σου καθηγητής τής φυσικής ιστορίας Σπαλαντζάνης θεωρεί αύ- 
’ τήν ώς έξ ήφαιστείου προελθοΰσαν. Καίτοι δμως σεβόμενος τ’ον 
. ρηθέντα σοφόν καθηγητήν, δέν παραδέχομαι τήν γνώμην αύτοΰ, 

διότι τό ορυκτολογικώς άποδεικνύμενον ισόχρονον τοΰ έδάφους 
ί τής νήσου καί τής άπέναντι στερεας, τά ισόχρονα άπολιθώματα 
< τά εύρισκόμενα έν τε τή νήσω καί έν τή στερεά, τέλος καί αύτή 
S ή κατασκευή τών δρέων πείθουσιν ήμάς περί τοΰ εναντίου. Τό 

ζήτημα δμως τοΰτο, λέγω, θά μείνη άλυτου μέχρις ού ή νήσος 

$ έπιστημονικώς έξετασθή.
Έν τή νήσω ταύτη ύπάρχουσιν άπολιθώματα οστέων, ιχθύων, 

> οστράκων, ξύλων κλ. μάλιστα δέ είς τινα παραθαλάσσια μέρη 
ί πληθύς έξ αύτών ύπάρχει. Πλήν τούτων ή νήσος έχει διάφορα 

( άντρα, έν οις ύπάρχουσι σταλακτίται, έξ ών δύο είσί τά πρω-

S

τεύοντα καί όντως άξιοθαύμαστα, τό τοΰ Καλάμου καί τό τοΰ 
Μηλοποτάμου, μάλιστα δέ τό τελευταίου, δπερ, εϊς διάφορα με
γάλα σπήλαια διαιρούμενου, κοσμείται ύπό διαφόρων σταλακτιτών 
παντός σχήματος καί έν ω υπάρχει καί έκκλησίδιον τή αγία 
Σοφία άφιερωμένον. Ή άνευ ειδικού όδηγοΰ περιήγησις τοΰ 
άντρου τούτου, ού τό άκρον δέν εύρέθη είσέτι, καθίσταται άδύ-
νατος.

Έκτος τούτων ύπάρχουσιν έν τη νήσω μεταλλεία ώς έπί τό 
πολύ πυρίτου (ένθείου σιδήρου) καί μεταλλικά ύδατα, μεταξύ 
τών όποιων πρωτεύει το της Σιδηρολίμνης (1). Τό ύδωρ τοΰτο, 
δύο ώρα.ς άπέχον άπό τής πρωτευούσης τοΰ δήμου Ποταμίων, 
ρέει άφθόνως έκ τίνος οπής παρά τούς πρόποδας λόφου τίνος 
κείμενης, άφίνον κατά τήν διάβασιν αύτοΰ πολλήν σκωρίαν, ήτις 
πολλήν έκτασιν τόπου άπό τής πηγής χρωματίζει. Τά ύδατα

(1) Γο ώφελιμώτατον τοΰτο σιδηροΰχον ΰδωρ ανέλυσα πε'ρυσιν, εργα
ζόμενος ώς μαθητευόμενος έν τω χημείω τοΰ πανεπιστημείου, ή δε εκ- 
θεσις της άυαλύσεως, τυπωθεϊσα έν τω φαρμακευτικό» δελτία», έχει ως 
έξης ;

Έπιχειρήσας έν τώ χημείω τοΰ πανεπιστημείου τήν άνάλυσιν τοΰ 
μεταλλικοΰ ΰδατος τών Κυθήρων, ήδυνήΟην μόνον ώς έκ τοΰ μικρό ΰ 
ποσοΰ τοΰ ΰδατος νά προβώ είς τον ποσωτικδν προσδιορισμόν τοΰ σι
δήρου καί τών έν αύτώ οργανικών καί ανόργανων ουσιών. Ή σειρά 
δέ τής έργασίας έν συνάψει έχει ώς έξης·

’Έλαβον κάψαν έκ λευκο-χρόου βάρους 53, 384 γρ· έν αύτή δέ θέ- 
σα; 300 κυδ. έκατστ. μεταλλικοΰ ΰδατος έξήτμισα μέχρι ξηροΰ. Ζυγί- 
σας ακολούθως τήν κάψαν μετά τοΰ ξηροΰ υπολείμματος, ευρον αύτήν 
53, 511' ώστε, άφαιρεΟέντος τοΰ βάρους της κάψας, εύρέθη ότι το με
ταλλικόν ΰδωρ περιέχει είς 300 κ. ε. Ο, 127 στερεας ουσίας· 

53, 541—53, 384—0, 127.
θερμάνας διά γυμνοΰ πυράς τήν κάψαν μέχρις ου τό ύπόλειμμα λευ

κόν κατέστη καί ζυγίσας έκ νέου, προσδιώρισα ώς έκ τής διαφοράς τό 
βάρος τών πτητικών καί οργανικών ούσιών ώς έξης*

Βάρος κάψας μετά διακαέντος ύπολείμματος 53, 47' ώστε 53, 511— 
53,47^0, 041 διαφορά βάρους καί Ο, 127—ΟήΟΙΙεετΟ, 86 τό βάρος 
τών οργανικών καί πτητικών ούσιών.

Τό έν τή κάψη υπόλειμμα παραλαβών δι’ υδροχλωρικού οξέος καί 
ολίγου ΰδατος έζεσα πρός μεταβολήν τοΰ οξειδίου τοΰ σιδήρου είς 
υπερχλωριοΰχον σίδηρον. Διήθησα τότε' εις τά έκ της διηθήσεως δέ υγρά 
προσθέσας αμμωνίαν κατεδύθισα τόν σίδηρον, τόν όποιον συλλέξας έπι- 
μελώς έντός ΐθμοΰ καί άποπλύνας άπεξήρανα έν πυριατηρίω καί έζύ- 

γισα

5 ταΰτα πολλοί έπισκεφθέντες καί δοκιμάσαντες έπήνεσαν, πολ
ύ λοϊ δ' άσθενεις τήν ύγείαν αύτών διά τών ύδάτων τούτων άνέ- 
' λαβον. ‘Ο τόπος ουτος παρέχει είς τόν έπισκεπτόμενον αύτόν 
S ού μόνον ώφέλειαν έκ τής έξετάσεως καί χρήσεως τών ύδάτων, 
S άλλά και τέρψιν ένταύτώ έκ τής ωραίας αύτών θέσεως, έπειδή 
> κατάφυτος είνε έκ λεμονεών, πορτοκαλεών καί διαφόρων άλλων 
> καρποφόρων δένδρων, μεγαλοπρεπεστέραν δέ καθιστά αύτήν β 
> κρότος τών πανταχόθεν κατερχομένων ύδάτων καί ή ταραχή τών 
> ύπ’ αύτών κινουμένων υδρόμυλων.
> Τά ύδατα ταΰτα κοινώς ύπό τών κατοίκων σιδηρόνερα καλοΰν- 
< ται ώς έκ τής λίαν σιδηριζούσης αύτών γεύσεως, τήν ωφέλειαν 
< δ’ αύτών ουτοι διηγούνται δτι άνεγνώρισαν πρό πολλοΰ. Νέα τις, 
J ώχρα καί άσθενής ουσα καί υπό τών γονέων αύτής φθισική νο- 
s μισθεΐσα, έπέμφθη είς τό μέρος έκεΐνο, δπου εύρισκετο τό ποί- 
ί μνιον αύτών, δπως, έκεΐ άποθανοΰσα, μή μολύυη τινά τής λοιπής 
S οικογένειας. Άλλά μετ’ ολίγον καιρόν καί μετά μεγίστης αύ- 
1 re
< τών έκπλήξεως βλέπουσι τήν ύπό χλωρώσεως πασχουσαν νεα- 
? νιδα ύγιεστάτην καί εύρωστον έρωτηθεΐσα δέ περί τοΰ αίτιου 
< τής τοιαύτης άναρρώσεως, είπεν δτι, πίνουσα έκ τοΰ ΰδατος έκεί- 
) νου, ήσθάνετο τήν δρεξιν καί τάς δυνάμεις αύτής αύξανομένας.

? Μεσημβρινοανατολικώς μεταξύ Κυθήρων καί Κρήτης κεΐνται 
< τά ’Αντικύθηρα ή Αίγιλία (κοινώς Τσιριγότον), μικρά νήσος κα
ί τοικουμένη ώς έπί τό πολύ ύπό ποιμένων καί τινων γεωργών.
> Σμύρνη τήν 20 Αύγούστου 1873.

Στέφ. Στάης φαρμακοποιός.

Ο ΙΠΠΟΤΗΣ LOUIS-CHRYSOSTOME FERRUCCI
Επίτιμον μέλος τον .Σνλλόγον τών 'Λθηνών.

Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ. $

βάρος -χωνευτηρίου σιδήρου καί τέφρας διϋλιστηρος 
βάρος χωνευτηρίου

βάρος σιδήρου καί τέφρας 
βάρος τέφρας
βάρος οξειδίου τοΰ σιδήρου (fe2 ο3) 

Μετατρεπόμενον δέ το δξείδιον τοΰ σιδήρου 
00666 τοΰ γραμμαρίου.

Το άναλυθέν λοιπόν μεταλλικόν ΰδωρ 
1000 κ. ε. τά έξης· 

ΰποξείδιον σιδήρου (fe ο) 
ήτοι μεταλλικοΰ σιδήρου (fe) 

στερεας ουσίας 
Έκ τούτων οργανικαί εΐσι 
ανόργανοι δέ

11-48 
11—47

0, 01 
Ο, 002
Ο, 008 

εις ΰποξείδιον δίδει Ο,

τών Κυθήρων περιεΐχεν είςΟ, 0Ο, 0 ο, ο, ο,
222.172423287135

Πολλάκις μέχρι τοΰδε οί "Ελληνες διετράνωσαν δτι διαφέρουσι 
κατά πολύ τών έθνών έκείνων, άτινα παρέχουσιν άφορμάς ώστε 
ή άχαριστία των πρός άλλα έθνη ν’ άποκαθίσταται παροιμιώδης. 
Μία τών άποδείξεων τούτων έστί' καί ή έκλογή τοΰ ιππότου 
Louis-Chrysostome Ferrncci, Λουδοβίκου Χρυσοστόμου Φερου- 
κίου ως μέλους τοΰ έν Άθήναις Συλλόγου. ‘Η τιμή αΰτη έξοχος 
καθ έαυτήν έχει περισσοτέραν έτι σημασίαν, καθόσον μέχρι 
τοΰοε εις εύαρίθμους ξένους άπενεμήθη· ούχ ήττον δμως εινε 
άξια τοΰ διακεκριμένου συγγραφέως τής « La scala de la vita » 

και τοΰ ποιητοΰ δστις έν τοΐς ώραίοις αύτοΰ ποιήμασι έψαλε 
τ ανδραγαθήματα τών ηρώων τής ‘Ελλάδος, έν γένει δ’ είπεϊν 

; πλείστας «σας

Συγγραφεύς λίαν εύνοϊκώς διακείμενος τοΐς Άγγλοις, ό κ. ? 
Taine, έδημοσίευσεν έν τώ «Χρόνω» έργον, ιδιαιτέρως μετά ταΰτα ' 
τυπωθεν ύπό τόν τίτλον Σημειώσεις περί τής ’Αγγλίας» y l·) ω ι 
ύπάρχουσι παντοειδείς πληροφορία', περί τοΰ Ήν. Βασιλείου. Έκ < 
τοΰ βιβλίου τούτου τοΰ καθηγητοΰ τής έν Παρισίοις σχολής τών < 
ώραίων τεχνών άποδεικνύεται δτι οί Άγγλοι δέν κατώρθωσαν < 
είσέτι ν’ άπαλ.,αγώσι τής ληστείας, ήτις, έδρεύουσα έν αύτώ τώ < 
κέντρω τοΰ Λονδίνου μ’ δλας τάς προφυλάξεις καί τά κυβερνη- ( 
τικά μέτρα, περιφρονεϊ χάρις εις τήν ίσχύν τοΰ διοργανισμοΰ αύ- ? 
τής πάσας τάς προσπάθειας Άςυνομίας δραστήριας και εύτολμου. < 
Ούδείς έλ,ησμόνησε τ’ άπαίσια τών πνιγέων κατορθώματα. <

‘Η ύπό τόν τίτλον ν.’Απόστολος τών Κλεπτών» (Edward < 
Wright) πραγματεία, ήν έφέτος έδημοσίευσεν ή Βρεττ. Έπιθεώ- ι 
ρησις, παρέχει πολλάς περιέργους δσον και αύθεντικάς πληροφο- < 
ρίας περί τών διαφόρων τάξεων τών κλεπτών, οίτινες δυστυχώς < 
εύρίσκουσιν έν τή συνενοχή τοΰ άχαλινώτου δχλου, τοΰ σνρφετοϋ V 
έκείνου δστις τόσον έπιτυχώς περιγράφεται έν τισι τών μυθιστο- ? 
ριών τοΰ Δίκενς, τοσαύτην συμπάθειαν, ώστε ό θρίαμβος τής δι- ( 
καιοσύνης ν’ άποβαίνη κατ’ αύτών λίαν δύσκολος. (

Ό κ. Maxime du Camp έν τω συγγράμματι αύτοΰ « οί Παρί- ? 
σιοι, τά όργανά των, αί λειτουργία! των καί δ βίος αύτών κατά ? 
τό τελευταϊον ημισυ τοϋ XIX αΐώνος» έποιήσατο τάς αύτάς < 
παρατηρήσεις ώς πρός τήν θέσιν πόλεως, ήτις τοσαΰτα πρόκειται < 
νά ύποφέρη έκ τοΰ πλεονασμού τής πλέον διεφθαρμένης τάξεως ί 
τοΰ πληθυσμού της. (

' Ως πρός τούς Άγγλο-Σάξωνας τών Ήνωμ. Πολιτειών οί έ- ( 

πίφοβοι αύτών Ku-Kluks πλησιάζουσι κατά τήν θηριωδίαν έτι 
μάλλον τούς τής μεσημβρ. Ευρώπης ή οί κλέπται τοΰ Λονδίνου. ) 
Αί πληροφορίαι τοΰ προέδρου Όδ. Γράντ έπί τοΰ θλιβερού τού- ) 
του άντικειμένου χαρακτηρίζονται διά τοσαύτης παρρησίας, ώστε <’ 
περιττόν νά τάς έπιβεβαιώση τις. )

Έν συνόΰ.ω ό άμερόληπτος παρατηρητής τεκμαίρεται πανταχό- ) 
θεν ύπό ποικίλα σχήματα τάς άπαισίας κλίσεις, αϊτινες άποκατέ- ( 
στησαν μέχρι τοΰδε άδύνατον πασαν σπουδαίαν πρόοδον τής άν- ( 
θρωπότητος. Ό Ναπολέων τό ένόει κάλλιστα, όπόταν έγραφε ( 
πρός τόν ’Ιωσήφ Βασιλέα τής Νεαπόλεως.·. « Οί λαοί δέν διαφέ- 
ρουσι τοσοΰτον άπ’άλλήλων δσον κοινώς πιστεύεται.»

Δώρα Ίστριάς.

( τοσαύτην έπεδείξατο ύπέρ αύτής συμπάθειαν είς
περιστάσεις.TP-

’Ακαδημαϊκή έκλογή.

Οί προληπτικοί, οίτινες άποκλείουσι τάς γυναίκας τοΰ παρα
δείσου τής παιδείας καί τοΰ διανοητικού βίου, όσημέραι άπο- 
χωροϋσιν έκ τοΰ πεδίου τής μάχης. Ούτως έν τή πάλαι Μεγάλη 
ίΕλλάδι είς Σάν-Σεβέρον (San Severn) ή κυρία Δώρα Ίστριάς 
έπωνομάσθη ’Τψηλή Προστάτρια (Alta protetrice) τοΰ Ateneo 
garganico τών γραμμάτων, τών έπιστημών καί τεχνών.
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Η ΕΠΕΤΕΙ02
ΤΟΓ ΕΝ ΣΜΥΡΝΗι ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ο Μ II Ρ Ο Γ

ΕΟΡΤΗ.

’Αληθώς ή τής 7ηί τοΰ μηνδς τούτου Κυριακή ύπήρξεν ήμερα 
χαρμόσυνος διά τδν εκλεκτόν κόσμον τής Σμύρνης. Τήν ήμέ
ραν ταύτην, καθδ πρώτην τοΰ μηνδς 8βρίου Κυριακήν, έτελέσθη 
συνφδά τω Κανονισμώ αύτοΰ ή έορτή τοΰ έν Σμύρνη Φιλεκπαι
δευτικού Συλλόγου ‘Ομήρου μεθ’ άπάσης τής δεούσης μεγαλο- 
πρεπείας καί λαμπρότητας. Τό οίκημα, έν ω ό Σύλλογος, έωθεν 
μυρτοστόλιστον άνέμενε τήν χορείαν τών φιλοπροόδων καί φι- 

λομούσων εορταστών, ήτις έν τω Καθεδρικό ναω ηκροατο τής 
θείας μυσταγωγίας, τελουμένης παρά τοΰ Σεβασμιωτάτου Μη
τροπολίτου Σμύρνης ύπέρ υγείας τών ζώντων καί άναπαύσεως 
τών ψυχών τών κεκοιμημένων έκ τών μελών τοΰ Συλλόγου.

Έν τω ναω ύπέρ τήν ώραν ώμίλησεν δ ίεροκήρυξ καί αρχι
διάκονος τής Α. Σ. κύριος Π. Δανιηλίδης λόγον, τδν όποιον 
πράγματι λυπούμεθα διότι τά στενά τοΰ φύλλου ήμών 8ρια δέν 
έπιτρέπουσι νά καταχωρίσωμεν, λόγον πληρέστατον φιλογενείας 
καί Χριστιανισμού, δι’ ου έξέθεσε τδ τί μέχρι τοΰδε κατώρθω- 
σεν δ Φιλεκπ. Σύλλογος καί τδ τί οφείλει νά κατορθώση. Κα
τόρθωσε ά.) νά συναγάγη άπδ τών οδών περί τά εκατόν πάμ- 
πτωχα καί έγκαταλελειμμένα παιδία, είς ά χορηγεί τροφήν νοε- 
ράν, καί β'? νά ίδρύση σχολεία τοΰ λαοΰ, έν οις τοσοΰτοι τής 

’ έργατικής τάςεως πολϊται, τής τε ανδρικής και τής παιδική*,  

* ήλικίας. συνερχόμενοι ούχί μόνον άρύονται γνώσεις τής θρη- 
> σκείας καί τής προγονικής ιστορίας, άφ’ ων καί άναπτύσσονται 
> καί μορφοΰνται, άλλά καί μανθάνουσι ν’ άναγινώσκωσι, νά γρά- 
> φωσι, ν’ άριθμώσιν, ά μαθήματα, άπολύτως άναγκαΐα έκάστω άν- 
) θρώπω, ένεκ’ άνεξαρτήτων τής θελήσεως αύτών περιστάσεων δέν 
'· ηύτύχησαν νά ήξεύρωσιν. ’Οφείλει δέ νά έπιδιώξη ό Σύλλογος τδ 
·; νά καταστή τηλικοΰτος, ώστε τά ευεργετήματα του ταΰτα νά μή 
( περιορίζωνται μόνον έν τω στενώ τής Σμύρνης όρίζοντι, άλλά νά 
? έπεκτείνωνται καί είς άπασαν τήν ’Ανατολήν, ής δικαίως καί 

? δοθώς όμφαλδς ή πόλις αΰτη άποκαλεϊται.
·’ Τήν 10 1)2 ώραν άπολυθείσης τής έκκλησίας, ή Α. Σ. μετά 

τοΰ περί Αύτήν ίεροΰ Κλήρου, πολλών έκ τών ένταύθα έπισημο- 
< τήτων καί ιδίως τής A. Ε. τοΰ Έλληνος Προξένου κυρίου Τρι
ς ανταφύλλη μετά τής συνοδείας του, τών μελών τοΰ Συλλόγου, 
< τοΰ θιάσου τών ένταύθα καθηγητών καί διδασκάλων, τής Διευ- 
S Ουντρίας τοΰ Μεγ. Έθν. Παρθεναγωγείου καί πολλών άλλων 
< άξιοτίμων πολιτών, μεταβάσα εις τδ κατάστημα τοΰ Συλλόγου, 
Ιέψαλεν έκτενή ύπέρ τής προόδου αύτοΰ, μεθ’ δ δ Γυμνασιάρχης 

τής Εύαγγ. Σχολής κ. Εανθόπουλος ώμίλησε περί τής Ίλιάδος 
έν γένει καί ιδίως περί τοΰ χαρακτήρος τοϋ ήρωος αύτής Άχιλ- 
λέως, άνάλυσιν σύντομον μέν άλλά και περιεκτικήν καί έξαίρετον 
ποιησάμενος τοΰ ‘Ομηρικού τούτου έπους, μετά διδακτικωτάτων 

S τινών παρεκβάσεων.
Τδν κ. Εανθόπουλον έκθύμως χειροκροτηθέντα διεδέχθη ό 

άσκληπιάδης κύριος Α. Καλλιγας, δστις άπήγγειλεν έμμέτρως 
προσλαλιάν πρδς τδν παλαίτατον τής Σμύρνης υιόν, μονονουχί 
τά δάκρυα τών άκροατών προκαλέσασαν καί ζωηρώς δίς χειρο- 

κροτηθεΐσαν.
‘Η έορτή διήρκεσεν άκριβώς μέχρι τής μεσημβρίας, καθ’ ήν 

τδ άκροατήριον πληρέστατον ευφροσύνης καί συγκινήσεως διελύθη.

ο®® και eim&a,
ΛΥΡΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Μ. Δ. 2.

•Ώ λύρα, αν ποτέ κανείς τά άνθη σου ζητήση 
κ’ έν μέσω τόσων φύλλων σου κανέν δέν άπαντήση, 
ας σχίση την καρδίαν μου... είς κύπελλον δακρύων 
βλαστάνει τών αληθινών ερώτων μου τδ ϊον........,·

ΑΣΜΑ 1.

Ο ΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ.

Μ’ άνθη καί φύλλα στέφονται τών δένδρων μας οί κλώνοι, 
ένόσω Έαρος πνοή τήν φύσιν βαλσαμόνει.
Τό δένδρον τής καρδίας μας στολίζει παρομοίως 
μ’ά'νθη καί φύλλα εΰχροα ό νεαρός μας βίος. 
Ώ λύρα τών νεανικών έλπίδων καί ονείρων, 
άνθέων άς σκορπίσωσι τά άσματά σου μΰρον, 
διότι καθώς πίπτουσι τά άνθη έκ τών κλώνων 
κ’ έπί τών δένδρων μένουσιν ωχρά τά φύλλα μόνον, 
δμοίως καί τά έτη σου ιδού φυλλορροοϋσι, 
καθώς εκείνα και αύτά ολίγον διαρκοΰσι.
"Ανθη! τδ ύπερήφανον νά στέψω μέτωπον της 
μή ρεύσωσι τά δάκρυα τών θείων δφθαλμών της ! 
Πρώτην Αύτήν ήγάπησα, δτε μικρόν παιδίον 
τών έθνικών μας ήνοιξα έρώτων τδ βιβλίον 
καί, κλινών ώς έπί βωμού καί θυσιαστηρίου, 
ήκουσα ήχους θελκτικούς καί γλώσσαν μυστηρίου. 
Ώ1 έκτοτε δ έρως της τά στήθη μου φλογίζει 
ή δέ πτωχή καρδία μου βαρυαλγεϊ κ’ έλπίζει.
Άνθη! πλήν βλέπω, λύρα μου, καί φύλλα σέ στολίζουν 
ματαίως φλογέράν χορδήν οι δάκτυλοι έγγίζουν 
είσίν οί ήχοι σου νωθροί, χαλαρωμένης λύρας, 
ώς είς δεσμώτου άσθενοΰς βεβαρυμένας χεΐρας.
Ώ λύρα, άν ποτέ κανείς τά άνθη σου ζητήση 
κ' έν μέσω τόσων φύλλων σου κανέν δέν άπαντήση, 
άς σχίση τήν καρδίαν μου.... εις κύπελλον δακρύων 
βλαστάνει τών άληθινών έρώτων μου τδ ΐον.

ΕΚ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 
άνίτειλατ διά τής δυνάμεως τον πολνευ σπλάγχνου το φώς, 

ή θρησκεία, ή επιστήμη και ή παιδεία.

ΠΕΡΙ ΑΑΧΩΡΗΣ.

? Ααχώρη, ή καθέδρα τοΰ ήττηθέντος παρά τοΰ μεγάλου Άλε- 
I’ ξάνδρου τδ 327 π. X. περιφήμου Πώρου καί πρωτεύουσα τής 

κατά τδ 1849 συγχωνευθείσης Πεντοποταμίας εϊς τδ Ίνδοβρετ- 
τανικδν βασίλειον καί όλων τών έως τότε έξαρτωμένων πόλεων 
τών Σεΐκων (α), κεϊται έπί καλής πεδιάδος 70 μίλ. βορειοδυτι- 
κώςτής Δελχή και 1)4 μιλ. άπδ τής άριστεράς όχθης τοΰ Ραβή, 
έχουσα τείχη ισχυρά μετά βαθείας τα’φρου και προμαχόνων, ο'ίτι- 
νες σχηματίζουσι γραμμήν 1 1)2 μιλίου- περιβάλλεται δέύπδ με
γαλοπρεπών κήπων καί παραδείσων καί αριθμεί 95,000 κατοίκους, 

S οΐτινες έργάζονται βάμβακα, έριοϋφάσματα, όπλα καλά καί έμ- 
S πορεύονται. Στρατιωτικώς εινε σπουδαία διά τήν άσφαλή 
< στρατηγικήν θέσιν της. Καίτοι δ’ έκπεσοΰσα τής άρχαίας λαμπρό
ς τητος, ήν ειχεν ώς πρωτεύουσα τών μεγάλων Μογγόλων, καί 
< κατέχουσα ήδη μόνον τήν δυτικήν γωνίαν τής ποτέ έχούσης 2 
? μίλια μήκος και 1—2 εκατομμύρια κατοίκων, εϊνε εισέτι μία 
? τών σημαντικωτΐρων πόλεων τοΰ Ίνδοστάν. Έπί τής βορειοδυτι- 
> κής γωνίας ϊσταται έπίσης ή άκρόπολις, ήτις περιέχει μεγάλας 
> άποθήκας καί έργοστάσια πολεμικά. ‘Η Ααχώρη έξέχει τών άλ- 
) λων πόλεων τής ’Ασίας διά τήν καλλιέργειαν τών γαιών καί 
> έχει οδούς στενωπάς άλλ’ έπιμήκεις καί εύθείας, λιθόκτιστους 
S οικίας, έπισκεπτομένας άγοράς, πολλούς ξενώνας κερβανίων, 
> πολυπληθή παλάτια, Μαυσωλεία, ναούς Τουρκικούς καί Ίνδι- 
< κους, αγίους τάφους, προσκυνητήρια καί πολλά άλλα μεγάλο
ι πρεπή κτίρια αρχαίου χρόνου. Μεταξύ τών τελευταίων προσο- 
S Ζήί άξιον εϊνε ιδίως τδ παρά του Άουρέν Τζάΰβ κτισθέν α'υ- 

τοκρατορικδν τζαμίον έχον 4 μιναρέδες καί ωκοδομημένον άπδ 
< έρυθρούς ψαμοειδεΐς τετραγώνους λίθους. Τό κύριον δέ αύτοΰ 

< κτίριον μετεποιήθη είς πυριταποθήκην ύπδ τής κυβερνήσεως τών 
< Σεΐκων. Τό Σιάχ Δουρά ή τδ Μαυσωλεϊον τοΰ αύτοκράτορος 
< Δζεχαγκιρ έπί τής δεξιάς όχθης τοΰ Ραβή κείμενον, τετράγωνον 
I κτίριον, έχει 70 ποδ. ΰψος καί είς τάς 4 γωνίας μιναρέδες ωκο- 
> δομημένους έναλλάξ έκ μαρμάρου καί έρυθροΰ γρανίτου λίθου 
? Χαι Χρησιμεύει μέχρι τοΰδε ώς στρατών. Τό άρχαϊον μεγαλοπρε- 
5 πες παλάτιον τών μεγάλων Μογγόλων, κατόπιν δέ ή έδρα τοΰ 
S Ρενδ-σίτ-Σίγγ, Σαμούμ- Βαρδή καλουμένου, πρδς δ πλατεία μαρ
ς μάρινος στοά άγει. Είς τάς περιφημοτέρας ευφυείς ιχνογραφίας 
< ανήκει δ κήπος τοΰ Δζεχαγκίρ, καλούμενος Σιαλιμάρ, δςτις σύγ- 
< κεϊται εκ τριών έξωστών ύψουμένων άλλεπαλλήλως καί διαπε- 
? ραται υπδ ύδραγωγείου έρχομένου μακρόθεν, έξ οΰ άναπηδώσι 
? 450 πηγαΐ. Ή πόλις έχει διάφορα σχολεία τής κυβερνήσεως 
> πρδς μόρφωσιν τοΰ λαοΰ καί τής άνωτέρας τάξεως, ιδίως δέ άκα- 
S δημίαν μέ 550 μαθητάς.

Ί L* ’ “(ίΧ°ι ή Σϊγξ χαί Χάϊξ εϊνε θρησκευτική εταιρία εϊ; τήν βόρειον 
Ινδίαν, εν τή Σανσκριτική γλώσση Sikocha. Σίκσια σημαίνει μάθη- 

\ τής η νεανίας, θεμελιωτής ταύτης ητον δ Νανάκ, Ίνδος έκ της φυλής 
> τών Ρασβούτων, γεννηθείς τδ 1409 εϊς Ταλβανδϊ -/ωρίω άνατολικώς 
< τής Ααχώρης.

Ή Ααχώρη ήτο μέχρι τοΰ 1008 πρωτεύουσα τής αρχαίας ? 
αυτόχθονος Ίνδοφυλής, άκολούθως τών πρώτων Μωαμεθανών > 
κατακτητών τής Ινδίας, τών Γασνεδίδων (Ghas-newiden), κα- ' 
τόπιν τών Γκουρίδων (Ghuriden)· έκυριεύθη δέ καί έλαφυραγω- < 
γήθη τδ 1225 ύπδ τοΰ Κοβαρισμιέρ Δζελαλεδίν Μανκβερνή < 
(Choswaresmier-Dschelaleddin-Mank-berni), ώς καί τδ 1241 ί 
άπδ τούς Μογγόλους έπί τής κυριαρχίας τοΰ Τουρμή Xtptv Χάν ? 
(Turme Khirin Khan). Τδ 1525 κατελήφθη ύπδ τοΰ σουλτάνου ? 
Βαβούρ· έκτοτε δ’άνήκεν εις τδ βασίλειον τών μεγάλων Μογγό- > 
λων καί συνημιλλάτο μετά τής πόλεως Δελχή. Κατά τδν 17 S 
—18 αιώνα ήτο μία τών μεγαλοπρεπεστέρων πρωτευουσών πό- S 
λέων αύτών έπί ταύτης τής έποχής έγένοντο οί μεγαλοπρεπείς $ 
κήποι- οί χειρώνακτες καί τεχνΐται τής Ααχώρης ήσαν οί περί - ) 
φημότατοι- διό καί είς τάς έκεϊ πανηγύρεις συνέρρεον οί έμποροι J> 
δλων τών έθνών. Άλλα μετά τήν πτώσιν τής αυτοκρατορίας ή S 
μεγαλοπρεπής αΰτη πόλις κατηρημώθη καί μόλις διετηρεϊτο ς 
άκόμη όπωσοΰν καλώς ώς πρωτεύουσα τών Σεΐκων, είς ών τάς <J 
χεΐρας περιήλθε κατά τδ 1764. Τδ δέ 1846 κατελήφθη ή πό- < 

ή άκρόπολις καί μέρος τοΰ αύτοκρατορικοΰ παλατιού ύπδ τοΰ /
Βρεττανικοΰ στρατοΰ, ένθα εϊς τάς 9 Μαρτίου ύπεγράφη συνθήκη 
μεταξύ τοΰ Μαχαραδσιά Δελίδ Σίγχ (Dhulib-Singh) καί τής ) 
Βρετταν.κής άρχής. Έν δέ τω ιελευταίω πολέμω τής Πεντοπο- > 
ταμίας προεκηρύχθη άμέσως τή 29 Μαρτίου 1849 ή κατάργη- '! 
σις τής δυναστείας Σίγχ καί ή συγχώνευσις τής Ααχώρης ώς \ 
και δλης τής Πεντοποταμίας είς τδ Ίνδοβρεττανικδν βασίλειον. <

Ό Ιωάννης Μαρτίνος Χόνιγγ Βέργερ έκ Τρανσυλβανίας, δια- < 
μείνας έκεΐ έπι πολλά έτη μέχρι τής Ίνδοβρετταν, κατοχής ώς ? 
ιατρός τών ΑΑ ΜΜ. Ρένδ-σίτ-Σίγγ, Καρέκ Σίγγ, Ρανή Τσεντκούρ ? 
Σίρ-Σίγγ καί Δελίβ Σίγγ, άφηγεΐται περί τής χώρας έκείνης πολλά ) 
καί περίεργα ύπδ φυσικοϊστορικήν καί ιατρικήν έποψιν. Έκ τού- 
των άποσπώμεν τά έξής- ά. σύντομον περιγραφήν τών ιδιαιτέρων ? 
έθίμων τών κατοίκων τής άνατολικής ’Ινδίας, τήν έτυμολο- > 
γίαν τής λέξεως Σίγγ (Sing) καί τινας εικόνας αύτών. Σίγγσημ· > 
γενναΐον πολεμιστήν ή ήρωα, ήσαν δέ έν γένει πολεμικόν έθνος > 
οί Σείκοι ή Κάλτσαι. Οί Σεΐκοι είσίν άνακαινισταί ’Ινδοί. Κυρίως > 
πατρίς αύτών εϊνε ή Πεντοπόταμος χώρα (Πενδσιάβ) (α)· έν $ 
τούτοις έξηπλώθησαν δυτικώς τοΰ Ίνδοΰ πρδς Πεσαβέρ, βορείως { 
εις τδ όρος πρδς Κασεμίρ κτλ., άνατολικώς έντεΰθεν τοΰ ποταμού 
Σετλεδίκ πρδς Ίνδοστάν. ‘Η θρησκευτική αύτών βίβλος καλείται <, 
Γρανδσαχέβ καί εϊνεγεγραμμένη μέϊδια στοιχεία τοΰ έθνους τούτου. < 
μέ τδ καλούμενου Γουρμακί άλφάβητον. Άλλως έχουσι μετά τών ί 
’Ινδών τινα κοινά- οΰτω π. χ. τήν πυράν τών νεκρών, τήν λα
τρείαν τοΰ γένους τών βοών διδ καί ώς αμάρτημα έθεώρουν τήν ) 
παρά τών Άγγλων σφαγήν τών αγίων τούτων ζώων παρ’ αύτοϊς. ζ 
Οί Σείκοι καί άλλαι φυλαί τοΰ Ίνδοΰ είσί κρεωφάγοι καί μάλι- ( 
στα τρώγουσι τδ παρ’ Όθωμανοϊς καί Ίουδαίοις άπηγορευμένον ? 
χοίρινον κρέας- άπαγορεύεται μόνον ό καπνός αύτοϊς- φέρουσι δέ '> 
μακράν κόμην, ήν έπιμελώς περιποιούνται άλείφοντες συνεχώς < 
μετά πηκτού γάλακτος- άκολούθως πλύνοντες καί κτενίζοντες αύ- ? 
τήν περιτυλίσσουσιν έπί τής κορυφής τής κεφαλής των έπ’ αύτής S 
δέ δένουσι τήν δελάρ (είδος τιάρας, σαρίκι), ήτις σύγκειται έκ ) 
μακρών καί στενών λινών τεμαχίων, ών τά άκρα είσί λεπτά καί

(α) Ό ’Ινδός ποταμός, ό Πενδινάδ ή Πενδσωύ, ό Ήσύδοιος τανΰν 
Σετλεδίκ, ό Σελϊμ καί ό Βογάχ.
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? χρυσοκέντητα· σχημάτιζε', δέ ό τή; κεφαλής στολισμός αυτών 
> μετά τής περιτετυλιγμένης κόμης είδος περικεφαλαίας· οί εύπο- 
S ροΰκτες έπιδένουσι καί χρωματιστόν μετάξινο·? μανδύλιον μέ χρυ- 
ι σοκέντητα έπίσης άκρα, ώς βλέπομεν είς τάς έπομένας τέσσαρας 
? εικόνας. Τουναντίον οί ’Ινδοί φέρουσι κόμην μικροτέραν καί προ- 
) εξέχουσαν τοΰ απλού δεσίματος τής κεφαλής των, ώς φα/ήσεται 
) είς πίνακα 4ον ή είκών τοΰ Ραδσιά Δινανάτ. Έκτος τούτου γνω- 
< ρίζονται προσέτι οί ’Ινδοί καί αί διάφοροι αυτών φυλαί άπό τά 
> ποικίλα σημεία, άτινα ποιοΰσι διά λευκού καί ερυθρού χρώματος 
\ έπι*  τοΰ μετώπου, μεσοφρόου και άλλων μερών τού σώματος,

■ Π I Ν 

δπως είς πίνακα 3 καί 4 διακρίνονται καλώς έπί τού μεσοφρόου 
τού Μαχαοάδζα Γκουλά 6 Σίγγ, Ράδζα Τέψα Σίγγ καί Ράδζα Δι- 
νανάτ. ‘Ο χρωματισμός γίνεται άνά πάσαν πρωίαν μετά τό λου
τρό·? έν καιρώ τής προσευχής.

Αί εικόνες α-ται είσιν αντίτυπα πιστά καλών τεχνιτών ’Ινδών 
ό δέ έπ' κεφαλής ακτινοειδής στέφανος, δντινα φέρουσι, σημαίνει 
παρά τοϊς ’Ινδοί; τήν βασιλικήν αξίαν. Καταχωρίζομε·? δέ τά; ει
κόνας ταύτας ού μόνον δια τό περίεργον, άλλά καί διότι θέλει 
γίνει ιστορικός λόγος περί τούτων πρός κατάληψιν δέ εύκολω- 
τέραν τάς διαιρούμε·? εις τους άκολούθους πίνακας.

A3 1.

Ο Μ ΑΥΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ.
Έκ του Γαλλικού υπό Μ. Γ. Παλαιιάρη. 

(Συνέχ. άπό σελ. 298 τοΰ Δ’. τόμ)

ΚΕΦΑΑΑ1ΟΝ ΙΑ'.

Ή εις τόν πρωινόν περίπατον κακή 
συνάντησις.

Κατά τήν αύτήν πρωίαν τής 1ης Μαΐου ή ησυχία τοΰ χωρίου 
Βουονκονδέντου έταράχθη ύπό συμβάντος, δπερ φαίνεται κατά 
πρώτον μηδεμίαν έχον σχέσιν πρός τήν ιστορίαν ταύτην. ’Αλ
λ’ έν τοσούτω, έπειδή τό συμβάν τοΰτο έςήσκησεν έπί τής μελ- 
λούσης πορείας της μεγάλην έπιρροήν, δφείλομεν νά διηγηθώ- 
μεν αύτό ένταΰθα.

‘Ο Δόν Βλάσιος, δν οί κάτοικοι τοΰ Βουονκονδέντου ώνόμα-

κατα

ζον «ό κύριος Δήμαρχο;,» ήτον ό πρώτος άρχων τη; κοινότητες. 
Οί δήμαρχοι έξετέλουν τότε καθήκοντα Αστυνόμων καί δικαστών, 
δπερ έδιδεν αύτοϊς έξουσίαν άρκετά εύρεϊαν μή έξερχομένην δμως 
τών ορίων τοΰ χωρίου τή; ή κωμοπόλεως. Εντεύθεν προήλβεν ή 
κατά τόν ις'. αιώνα, έποχήν ταραχών καί πολέμων, διοικητική 
χαλάρωσις καί τό άνίσχυρον τών νόμων ένώπιον τή; βία; τοΰ 
αυθαιρέτου- μάλιστα δέ εις τήν έπαρχίαν τής Σιέννης, κατακτη- 
Θεϊσαν ύπό τών Φλωρεντινών, οί τού; νόμου; άντιπροσωπεύοντες 
ούδαμώς ένόουν τήν άποστολήν αύτών. Ό δόν Βλάσιος ώμοί- 
αζε κατά τι αυτούς.

Δέν λέγομεν ότι ό δόν Βλάσιος ήτο κακός άνθρωπος- πολλοΰ 
ϊ· ούδείς ποτέ παρεπονήθη κατά τής διοικήσεώς του ή 

τιμιότητός του- άλλ’ ήτον άνθρωπος ασθενούς χαρα- 
'χων μέν μικροί·? τινα ευφυΐαν καί άσθενή

άλλά στερούμενο; δραστηριότητες καί ένεργείας, 
άναγκαϊαι μάλιστα κχ ά τήν έπ χήν έκείνην.

γενναιότητα.

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ το’Λ. Ε'. τεΰχ. Ν'.)
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’Άλλως τε τό εξωτερικόν αΰτοΰ άνταπεκρίνετο πρός τόν χαρα- 
κτήρά του. Ήτο πεντηκοντούτης, άρκετά μικρόσωμος, χονδρός, 
πολύσαρκος, μέ χεϊρας παχείας, μέ όλοστρογγύλους παρειάς καί 
μέ μακράν κόμην, ήτιο τόν έδείκνυε νεώτερον παρ’ δ τι ήτο*  τό 
χείλος του ήτο παχύ καί καθειμένον, δπερ σημειον αγαθό - 
τητος άμα και αδυναμίας· οί δέ οφθαλμοί του έστεροΰντο ζωη
ρότητας.

Όσοι τόν έγνώριζον έλεγον « tlvt άγαθός άνθρωπος·» δσοι 
δέ τον έί/.επον, « οντος φαίνεται νά vjve καλός άνθρωπος.·»

Τήν πρωίαν τής 1ης Μαίου 1572 έ δον Βλάσιος έξήλθεν εις 
περίπατον, δπως άναπνεύση τήν πρωινήν αύραν. Τήν νύκτα είχεν 
υποφέρει άπό αϋπνίαν, προελθοΰσαν ίσως ΰπό τής καταιγίδας, 
ίσως και ΰπό άφθονου γεύματος, ήσθάνετο δέ τήν ανάγκην ν’ ά- 
ναλαβη τήν εΰδιαθεσίαν του διά τοΰ πρωινού περιπάτου.

Δια νά φαίνηται δέ αξιοπρεπής δ δ'ον Βλάσιος, πολύ σπανίως 
έξήρχετο μή φέρων μεθ' εαυτού βιδλίον τι, έντ'ος τοΰ όποιου δμως 
σπανίως έρριπτε τά βλέμματα. Είχε λοιπόν Ιν καί τήν 
ήμέραν έκείνην, άλλά ποιον τό όνομα αΰτοΰ δέν ήδυνήθην νά 
μάθω· άλλως τε τοΰτο ολίγον μάς ένδιαφέρει.

Έδάδιζε λοιπόν κρατών τό βιδλίον κλειστόν καί ά/ακαλών 
εις τήν μνήμην του λογαριασμούς τινας τής παρελθούσης. Όλως 
δέ άφηρημενος ήκολούθει τήν ατραπόν, είς ήν ειχεν είσέλθει, 
άγουσαν αυτόν πρός τά όρη δι’ έδάφους ανωμάλου, έρήμου καί 
διακοπτόμενου ΰπό βράχων.

"Οτε έξελθών τών σκέψεών του δ δ'ον Βλάσιος παρετήρησεν 
δτι ήτον ■ έν τώ μέσω τών βράχων, ήθέλησε ν’ άλλάξη διεύθυν- 
σιν. Εΰρίσκετο δέ τότε δύο μέλια μακράν τοΰ χωρίου, περίπου 
ήμίσειαν λεύγαν.

Καί τίς ποτέ δέν έπεθύμησε νά ίδη τά άψυχα αντικείμενα τής φύ- 
σεως; ‘Η φύσις έχει τήν ζωήν, τήν φυσιογνωμίαν, τήν γλώσσαν 
αύτής, τά πάντα δέ εΰρίσκουσιν έν αΰτή τήν φωνήν καί τόν τόνον 
αύτής. ‘Ο λειμών προσκαλεΐ είς άνάπαυσιν τ'ο δάσος σέ κράζει 
καί σέ υποβάλλει είς μελέτην οί βράχοι γυμνοί, τραχείς, άγο
νοι καί καυστικοί, μετά τών άνωμαλιών των, αΐτινες φαίνονται 
ώς κρύπται, καί μετά τών άπορρώγων αύτών πλευρών ώς τοίχων 
ειρκτής, σοί λέγουσι «πρόσεξον.»

Άν καί δ δον Βλάσιος δέν είχεν οΰδεμίαν έμφυτον κλίσιν 
πρός τήν ποίησιν, ένόει δμως τάς ΰπ'ο τής φύσεως χορηγουμέ- 
νας ταύτας έντυπώσεις καί, δτε παρετήρησε τό μέρος ένθα εΰ
ρίσκετο, ή μόνη ιδέα, ήτις τώ ήλθεν είς τ'ον νοΰν, ήτο ν’ άποσυρ- 
θή. Δέν παρεκίνει αΰτ'ον είς τοΰτο προφανής τις κίνδυνος, διότι 
ήσαν μέν τά πέριξ έρημα καθώς και ή άτραπός, άλλ’ οΰδέν επί
φοβο·/ πρόσωπο·/ διεκρίνετο μακρόθεν άλλως τε διά νά προσ- 
6άλη τις τ'ον δ'ον Βλάσιον, ώφειλεν έλάχιστα νά σέβηται τούς 
νόμους, οΰστινας ούτος άντεπροσώπευε· τοΰτο δμως ήτον απί
θανο·/. Μόνον ή θέα δλων αύτών τών εις τά άκρα τής άτραποΰ 
βράχων, δρθίων ή καί κρημνισμένων τών μέν έπί τών δέ· ή θέα 
ξυλίνων σταυρών, άναμιμνησκόντων αρχαία έγκΰήματα· ή θεά τοΰ 
χρώματος τών βράχων υπομέλανος ή λευκόφαιου άλλά άμυδροΰ 
καί μελαγχολικοΰ, έφ’ ών όλίγαι πλάκες βρύων άπεξηραμένων

κα- μεμαραμέναι τινές έρεϊκαι άπέλειπον πένθιμους κηλίδας· τά 
άλλόκοτα σχήματα πυγμαίων τινών δρυών, πεφυτευμένων έν 
μίσω τοΰ δάσους, ταΰτα πάντα παρήγον άπαισίαν έντύπωσιν προ- 
τρέπουσαν εις τήν άποχώρησιν. Ό δόν Βλάσιος ένέκρινε τήν 
γνώμην ταύτην καί ευθύς έστράφη δπίσω ΐνα έπανέλθη εις τερ
πνότερους τοπους.

Άλλα μόλις είχε κάμει πεντήκοντα βήματα, δτε αίφνης 
ωχρός, τρέμων, άφωνος έστάθη.

Τήν στιγμήν, καθ’ ήν προσήγγιζεν υπερμεγέθη βράχον προ- 
έχοντα έπί τής ατραπού και άναγκάζοντα αΰτ'ον νά έκκλίνη, 
δύο άνθρωποι, τούς όποιους έως τότε έκρυπτε·/ δ βράχος, έφάνη- 
σαν έπ'ι τής όδοΰ ενώπιον τοΰ δυστυχούς διαβάτου.

Ουτοι εΰρέθησαν τόσον πλησίον αύτοΰ, ώστε οΰτε κάν έσκέφθη 
νά φύγη. Άλλως τε, φεύγω·/, θά άπεμακρΰνετο έτι μάλλον τών 
οικουμενών τόπων, καθόσον οί δύο άγνωστοι ήσαν μεταξύ τοΰ 
χωρίου καί τοΰ δημάρχου.

’Αληθώς ε’.πείν καί γενναιότερος τούτου θά έχανε το θάρ
ρος του.

Κόμη μακρά, συνεχόμενη διά κεφαλόδεσμου, μύσταξ εις οξύ 
λήγω·/, μακρά σπάθη καί έγχειρίδιον ςερεώς κατεσκευασμένον,προσ- 
κεκολλημένα έπί τοΰ ζωστήρας, δύο μεγάλα πιστόλια κρεμάμενα 
έκ τοΰ αύτοΰ ζωστήρος μεταξύ τής σπάθης καί τοΰ έγχειριδίου, καί έν 
κέρατον πλήρες πυρίτιδας, πίπτον έπί τοΰ στήθους καί κρατού
μενον υπ’ άλύσου, ταΰτα πάντα καθίστων αύτούς συνοδοιπόρους 
δχι ευχάριστους. Ή έκφρασις τοΰ προσώπου των άλλως τε άντα- 
πεκρίνετο καλώς προς τό σύνολον τοΰ οπλισμού των.

Ό δον Βλάσιος δέν ήδύνατο ν' άπατηθή περί τοϋ χαρακτήρας 
αυτών*  ειχεν άπέναντι αΰτοΰ δύο ληστάς.

Δέν ήδύνατο έπίσης ν’ άμφιβάλλη περί τοΰ ανθρώπου, όν ουτοι 
έπερίμενον αυτός μόνος ήτο έν τή άτραπω.

Δέν ήδύνατο περιπλέον ν’ άπατηθή ώς πρός τούς σκοπούς αυ
τών ό τόπος καί δ τρόπος τής έμφανίσεώς των έδείκνυον τούτο 
αρκούντως. Άλλ’ αυτοί οί ίδιοι έπεφορτίσθησαν νά έξαλείψωσι 
τάς άμφιβολίας του, άν ήτο δυνατόν νά ύπήρχον τοιαΰται.

’Ενώ δ είς τω έφρασσε τήν διάβασιν, δ έτερος πλησιάσας αυ
τόν έθεσε τήν στιβαράν χεΐρά του έπί τοΰ ώμου του.

Ό δύστηνος ένόμισεν ότι έμελλον νά τόν σφάξωσιν.
θάρρος, αΰθέντα, τώ είπεν δ είς τών δύο τούτων άνθρώπων, 

θάρρος, μή φοβήσθε. Δέν είμεθα φονεΐς, καθώς δ τρόμος υμών 
φαίνεται νά τό ύποθέτη, καί δέν θέλομε·/ ε’.μή τό καλόν τής ΰμε- 
τερας αυθεντίας.

— Τότε, έψέλλισεν ό δον Βλάσιος, δστις ήσθάνετο τήν ανάγ
κην νά δείξη δσον τό δυνατόν μεγαλειτέραν γενναιότητα, τότε ...

— Τότε, οφείλετε νά έννοήσητε πόσον θά έθλίβοντο καλοί 
άνθρωποι ώς ημείς, προξενοΰντες ΰμίν δυσαρέσκειαν τινα. Τοΰτο 
δμως έξαρτάται άπό υμάς.

— Δέν σάς έννοώ, έτόλμησε νά εϊπη δ δον Βλάσιος, θεωρών 
μέ βλέμμα δειλόν τόν έτερον, δστις δέν ειχεν άκόμη ομιλήσει.

— Τοΰτο άποδεικνύει δτι δέν έξεφράσθημεν σαφώς ή δτι ή 
ευγενία σας θέλει νά περιπαίξη δυστυχείς ανθρώπους ώς ήμας.

Άς συνεννοηθώμεν καλώς. Σάς παρακαλοΰμεν νά μάς δώσητε τι, 
τό βαλάντιό·/ σας, παραδείγματος χάριν, πρός ένθύμισιν ...

Ό δόν Βλάσιος έδίστασεν δλίγας στιγμές- έρριψε τά βλέμ
ματά του πέριξ αΰτοΰ, διά νά ϊδη, άν διέδαινέ τις. άλλ’ δσον 
μακοάν καί ά·/ ήδυνήθη νά ϊδη, οΰδέν άλλο, διέκρινεν ή έρημίαν.

Συγχρό/ως δ δεύτερος ληστής έθώπευε τρυφερώς τήν λαβήν 
τής σπάθης του μειδιώ·/ μειδίαμα, τ'ο όποιον δ δ'ον Βλάσιος ευρεν 
άποτρόπαιον.

— Ελπίζομε·/ δτι θά φανήτε λογικός· είμεθα βιαστικοί καί 
έχομεν νά κα'μωμεν πολύ·/ δρόμο·/· δέν θά θελήσητε νά μάς άρ- 
γοπορήσητε, έννοοΰντες καλώς πόσον δ καιρός εινε πολύτιμος. 
Καί τά θωπεύματα, ατινα ό ληστής έπεδαψίλευεν εις τήν σπάθην 
του, ηΰςανον βαθμηδόν.

Ό δόν Βλάσιος ήσθάνθη εαυτόν καταβεβλημένο·/· δέν έδίστα- 
ζε πλέον περί τοΰ σκοπού τών κακούργων· έβλεπε·/ δτι οί ήδυλό- 
γοι ουτοι κλέπται έμελλον νά κατασταθώσι μειλίχιοι φονεΐς καί, 
έπειδή δσον φιλάργυρος καί 3/ ήτο δέν έπεθύμει νά γίνη θύμα 
αυτών, έτεινε πρός αΰτεύς τό βαλάντιό·/ του.

Τήν προτεραίαν είχε κερδήσει άρκετήν ποσότητα χρημάτων, τά 
δποϊα δέν είχεν άποταμιεύσει άκόμη· τ'ο βαλάντιόν του λοιπόν 
ήτον άρκετά αδρόν.

Ό κρατών τον δόν Βλάσιον έκ τοΰ περιλαίμιου ληστής έλαδε 

τά χρήματα, τά έρριψε·/ είς τόν κόλπον αΰτοΰ καί, άφίνιον τότε 
τόν ταλαίπωρον άνθρωπον μένοντα άκίνητον, τώ είπε μετά γλυ
κείας φωνής.

— Η εΰγενία σας δύναται νά έχη πεποίθησιν είς τήν εΰγνω- 
μοσύνην ήμών άν δέ κατά τι ήδυνάμεθα νά σάς φανώμεν χρή
σιμοι, σάς παρακαλοΰμεν νά πιστεΰσητε δτι είμεθα όλως εις τήν 
διάθεσίν σας.

— Έπί πάσιν, έςηκολούθησεν δ σύντροφος αύτοΰ, ή σχέσις 
ήμών υπήρξε τόσον φιλική, ώστε μετά νέας εΰχαριστήσεως θά 
λάδωμεν τήν τιμήν νά συναπαντηθώμεν καί άλλοτε μετά τής 
ήμετέρας αυθεντίας.

Μετά τούς αχρείους αύτούς χλευασμούς, οίτινες ώς πρός τήν 
θέσιν τοΰ θύματος ήσαν σκληρά ΰδρις, οί δύο λησταί διήλθον δ 
μεν δεςιόθεν, δ δέ αριστερόθεν τοΰ δόν Βλασίου, άφίνοντες έλεύ- 
θερον ενώπιον αΰτοΰ τόν δρόμον τοΰ χωρίου καί έγένοντο άφαν
τοι όπισθεν τών βράχων, σχεδόν δπως είχον έξέλθει έξ αύτών.

‘Ο δον Βλάσιος έμεινε κατ’ άρχάς ακίνητος, μόλις τολμών 
να σαλεύση φοβούμενος μή έπανίδη αύτούς- δτε δμως μετά τι- 
νας στιγμάς έβεβαιώθη δτι εΐχον πλέον άπομακρυνθή, έσυλλο- 
γισθη δτι τά χρήματά του εΐχον ά/αχωρήσει μετ’ αυτών τοΰ δέ 
φοβου του καταπραΰνθέντος, οργή μετ’ άγανακτήσεως καί έντοοπής 
ήϊ:?θη εν αΰτώ- ή μόνη δέ σκέψις αύτοΰ ΰπήρξε νά έκδικηθή, 

να τιμωρήση τούς ληστάς καί, ΐνα πράξη τοΰτο δσον οίόν τι τά- 
χιον, ελαβε τήν διεΰθυνσιν τοΰ χωρίου τρέχων δλαις δυνάμεσιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IB'.

Σχότη και λάμψεις.
Ο ‘Ιάκινθος μετά τήν άνακάλυψιν ΐοΰ ιχνογραφήματος τοΰ 

:οΰ εινε : έπανέλαβεν ό νέ;

άγνώστου έσπευσε νά ΰπάγη είς τήν οικίαν τής θηρεσίας, δπου 
ευρε τήν Ραφαήλλαν μόνην μετά τής μητρός της.

— Καί ποΰ εινε ή Νίνα ; ήρώτησεν, άμα διέδη τήν θύραν.
— Βραδύνει ολίγον νά έπιστρέψη, άπεκρίθη ή Θηρεσία- έντ'ος 

ολίγου δμως θά έπανέλθη. Άλλά τί έχεις, τέκνον μου, έπρόσ- 
θεσεν έκπλαγεϊσα ΰπό τής ταραχής αΰτοΰ, είσαι λίαν τεταραγ- 
μένος .... Τί τρέχει λοιπόν:

— Έξήλθε προ πολλής ώρα: 
μ.ή προσέξας είς τάς ερωτήσεις

—Δέν ήξεύρω· υπήγε νά συνάξη άνθη, δι ών νά κατασκευάση 
άνθοδέσμας, άπεκρίθη ή Θηρεσία.

Τί συμβαίνει, ‘Υάκινθε; ήρώτησεν ή Ραφαήλλα- μήπως έμα
θες νεώτερόν τι άπό τά τής παρελθούσης νυκτός;

— Όχι, ή μάλλον ναί· ειδον ένα άγνωστον έχοντα τρόπους 
άΐ,λοκότους.

— Ένδεδυμένον ώς προσκυνητήν ;
— Ναί· πώς τό ήξεύρεις ;
— Ήλθεν έδώ.
— Ά ! τόν είδατε 1 Καί ή μικρά τόν είδε ;
■—· Όχι, αΰτή είχεν έξέλθει- άλλά πρός τί ή έρώτησις αύτη ;
—■ Διότι τήν γνωρίζει, τήν ζητεί ίσως· δέν ήξεύρω. . .
— Τήν γνωρίζει! Σοί τό είπεν ;
— Όχι, άλλ’ έχω άποδείξεις.
Τότε δ ‘Υάκινθος έδιηγήθη εις τάς δύο γυναίκας τήν έπίσκε- 

ψιν τοΰ Φαβίου, τήν προσοχήν μεθ’ ής ούτος είχε θεωρήσει τ'ο 
άνάγλυφόν του, καί τέλος τήν δποίαν είχε κάμει άνακάλυψιν 
τοΰ γ/ ιο ίραφήματος τοϋ άγνώστου.

Κάποτε συμβαίνει φράσις τις, φανείσα ήμϊν άδιάφορος καθ’ ήν 
στιγμήν έλαλήθη, νά μεταδάλληται βραδύτερο·/ είς φωτεινήν 
άκτϊνα, δτε τό πνεύμα ήμών επανερχόμενο·/ ζητεί ν' άνακαλύψη 
τόν μίτον τών συμβάντων. Αί περί τής Νίνας έρωτήσεις τοΰ άγνω
στου προσέβαλλον ήδη τ'ον ‘Υάκινθον, έκθέτοντα αΰτάς λίαν 
ζωηρώς.

‘D Θηρεσία τόν ήκροάζετο έν σιωπή. Καί αΰτή έπίσης ολί
γη·/ είχεν έπιστήτει προσοχήν εις τούς λόγους τοΰ προσκυνητοΰ- 

λεγεν έφώτιζεν ένώπιον τών δφθαλ- 
ιινόνκαί άκατάληπτον είς αΰτήν αύτη 
αβϊου εις τ'ον ‘Υάκινθον άποτανθείσας 

γενομένας είς αΰτήν έν

s
ι

νου

τάς σν/ηρμολόγει, έποίει 
τή έπροξένει φρίκην. Ήτο 
έπεθύμει νά λάβη πληρο- 

:άς έλαβε·/ έπιτηδείως. Άλλά τίς 
δεσμός ήδύνατο νά συνδέη αΰτόν

Νίνας και ποιος άράγε ήτον δ σκο-

ά/,Λ.’ ο τι ήδη ο Υάκινθος 
μών της παν τ'ο τέως σκοτ 
παρέβαλλε τάς ΰπό τοΰ (ί 
έρωτήσεις προς τάς υπό 
καιρώ τής έπισχέψεώς τοι

Έσυγκρινεν αΰτάς πρός άλλήλας, 
έξ αΰ-ών έν δλον, καί τό δλον τούτο 
πλέον φανερόν είς αΰτήν δτι δ 
φορίας περί τής Νίνας καί δτι 
ήτον δ άνθρωπος ουτος; ποιο 
μέ τήν ΰπαρξιν τής μικράς 
πός τών διαδημάτων του;

Τέλος έφθασε καί ή σειρά τής Ραφαήλλας νά όμιλήση· αύτη
είπεν δ τι είχε συμβή τήν προτεραίαν κατά τ'ον περίπατον δτι 
ή Νίνα ένόμισεν δτι διέκρι/ε μακρόθεν τ'ον μέλανα έκεϊ/ον άν
θρωπον, καί τόν τρόμον αύτής.
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■αΰτα καί δέν— θεέ μου! άνέκραξεν ή Θηρεσία, ήξευρι 

μοί τά είχες ε’.πέΐ !
— Δέν ήθελον νά σέ φοβίσω, μήτερ, άνευ αιτίας, καθότι καί 

έγώ αύτή δέν έδωκα πολλήν πίστιν εις αυτά· πρδς τούτοι; τδ 
είχα είπεΐ τήν νύκτα ταύτην εί; τδν ‘Υάκινθον.

— Προφανώς, έψιθύριζεν ή ταλαίπωρος μήτηρ, δ άνθρωπος 
ούτο; έποφθαλμιά έπί τής μικρά;· πρέπει νά έπαγρυπνώμεν 
έπ’ αύτή;· άλλά τί; ήξεύρει ποΰ εύρίσκεται τήν ώραν ταύτην !

Βαθεϊα σιγή έπεκράτησεν έπί τινα; στιγμάς, ώσει έκάστη τών 
τριών τούτων άνησύχων καρδιών έφοβεΐτο μή διά τής άνησυχία; 
αυτής έπαυξήση τήν τών δύο άλλων. Μετά τήν πρώτην ταραχήν 
έπήλθον αί έπιπλήξεις.

— Απερίσκεπτε, έλεγεν ή θηρεσία πρδ; τήν θυγατέρα της· 
ιδού τδ άποτέλεσμα τοΰ νά μή έμπιστεύησαι εΐ; τήν μητέρα σου! 
Άν μοί έλεγες ταΰτα χθές τδ εσπέρας, ήθελον άπαγορεύσει εΐ; 
τήν Νίναν νά έξέλθη ή θά τήν ήκολούθουν. Ίσως τή συνέβη 
δυστυχία τις· άν έγνώριζον έγώ, θά έκρολα'μβανον τά πάντα! 
Άλλά δέν μοί είπον τίποτε· μοΰ τά έκρυπτον ....

— Συγχώρησόν μοι, μήτερ, ένόμισα δτι έπραξα καλώς, έλε
γεν ή Ραφαήλλα· άλλά διατί νά άποθαρρύνησθε; είνε άκόμη 

καιρός. ■
— Ναί! άνέκραξεν δ Υάκινθος, δστις πρδ ολίγου έφαίνετο 

ούδέν έννοών ή άκούων δρθιος παρά τήν τράπεζαν πλησίον τής 
Ραφαήλλα; παρετήρει τδ έδαφος ώς εί ώφειλε ν’ άναγνώση 
έπ’ αύτοΰ τή» έξήγησιν τοΰ μυστηρίου, καί έσειεν άπροσέκτως πε
ριστερά; τινας, τάς όποιας έλαβεν έκ τής τραπέζης καί αίτινες, 
δεδεμέναι έκ τών ποδών, ήσαν άναμφιβόλω; προωρισμέναι νά 
άχθώσιν εϊς τήν άγοράν.

Ή έπιφώνησις τοΰ νέου άνεκάλεσε τήν θηρεσίαν έκ τών άνω- 
φελών λόγων εϊς τήν πράξιν, εϊς τήν άναγκαίαν ένέργειαν.

— Τί! ήρώτησεν αΰτη, τί άνεκάλυψες;
— Ναι, έπανέλαβεν δ Υάκινθος· δ προσκυνητής, τδν όποιον 

είδατε, δ μαΰρος άνθρωπος δ ύπδ τής Νίνας δφθείς, δ καλλιτέ
χνης Φάβιο; καί δ άγνωστος πρέπει νά ήνε εί; τών γυφτών 
έκείνων, οΐτινε; άπαξ ήδη άφήρπασαν τδ παιδίον έμαθεν δτι 
αύτδ εύρίσκετο ένταύθα καί έπανήλθεν ίνα τδ άρπάση έκ νέου . . .

Άλλά τί νά πράξωμεν; δμίλησον, άνέκραξαν αί δύο γυναίκες.
—- ’Ιδού· έάν ήνε άκόμη καιρός, σείς μέν ύπάγετε, ζητήσατε 

τήν Νίναν καί έπαναφέρετε αύτήν πριν ή τήν άπαντήση δ Φά- 
6ιος· έγώ δέ σπεύδω νά ειδοποιήσω τδν δήμαρχον.

— Ναί, είπεν ή Θηρεσία- άλλ’ έάν τδ παιδίον έπανέλθη έν
ταΰθα, ένω τδ ζητοΰμεν, άν τδ ευρεν ήδη δ Φάβιος καί μάς 
έπαπειλεϊ .... προτιμότερου είνε νά ύπάγη; πρδ; άναζήτησιν 
τής Νίνας- ή Ραφαήλλα θά ύπάγη μετά σοΰ νά έρωτήση εϊς τάς 
οικίας τοΰ χωρίου, διότι ίσως τδ κοράσιον έστάθη νά παίξη μετά 
τίνος άλλου, έγώ δέ θά μείνω ένταΰθα προσμένουσα τήν έπιστρο- 
φήν του· διότι θά έπαναφέρητε άναμφιβόλως τήν Νίναν μου· δ 
θεδς δέν ήθελε μοί τήν δώση όπως στερηθώ αύτήν οΰτω. 
Προσφιλή; μοι δυστυχή; Νίνα! . . . . Άλλ’ ιδεύ αΰτη, ιδού τήν 
άκούω........... Νίνα, σύ είσαι ;

Καί ή ταλαίπωρο; θηρεσία άκούσασα φωνήν παιδιού έξω εις 
τήν δδόν, έτρεξεν εί; τήν θύραν· άλλ’ άντί τή; Νίνα; είδε δια- 

βαϊνον άλλο τι μικρόν κοράσιον, τήν μικράν Άννουνζιάτην, ήτις 
έτρεχεν αδουσα. Ή θηρεσία έστηρίχθη έπί τοΰ κατωφλιού· διέ- 
τρεξε δι’ ένδς βλέμματος δλην τήν δδόν, αλλά τδ τέκνον τη; δέν 

έφαίνετο. Ή τάλαινα γυνή έμεινεν άφωνος.
Ή Άννουνζιάτη άπεμακρύνετο, ή δέ Ραφαήλλα, τρέξασα ωσαύ

τως εις τήν θύραν, τήν έκραξε.
— Δέν είδε; τήν ’Ιωάνναν ; τή είπεν.
— Ναι· έσυνάζομεν δμοΰ τριαντάφυλλα.
— Καί τήν άφησες ; που είνε τώρα;
— Είνε εις τήν οικίαν τής Χίτης· τήν άφησα έκει.

— Είνε πολύς καιρός ;
— Σχεδόν μία ώρα, νομίζω.
Καί τδ παιδίον άνεχώρησε.
— Εις τήν οικίαν τής Χίτης, άνέκραξεν ή μήτηρ· τδ ήκού- 

σατε; ή θηγάτηρ μου είνε μετά τής Χίτης. Άς σπεύσωμεν πρδς 
αυτήν, ώ ! τώρα πλέον δέν θά άπομακρυνθή άπδ εμε· το εύλογη- 

μένον πόσον φόβον μάς έπροξένησε !
Μή περιμείνασα δέ τήν άπάντησιν ή δυστυχής γυνή, τόσον 

τεταραγμένη πρδ μικρού, τόσον ήσυχος τώρα, έτρεξεν δσον ήδύ- 

νατο τάχιον διευθυνομένη εις τήν οικίαν τής Χίτης.
Μία φράσις, μία λέξις ήρκεσαν πρδς κατευνασμόν τών φόβων 

της. Οί τής Άνουνζιάτης λόγοι υπήρξαν δι’ αυτήν ή άκτι; τοΰ 
ήλιου ή διασχίζουσα τά νέφη. Ή καρδία αυτής, έν η μυριαι σκέ
ψεις συνεκρούοντο ανήσυχοι καί ταραχώδεις ώς τα κύματα, έβλε- 

πεν έν μια στιγμή πίπτουσαν δλην αυτήν την ταραχήν και την 

γαλήνην έπανερχομένην.
Άλλ' εϊς τήν θάλασσαν ή αιφνίδιος έν μέσω τρικυμίας γα

λήνη προαγγέλλει κίνδυνον μειζονα· οι άνεμοι κοπαζουσιν επί 

τινας στιγμάς*  δ ναύτης ένθαρρύνεται βλέπων τα κύματα κατα— 
πραυνόμενα*  άλλά τδ πρώτον φύσημα έπανελθόν καθιστα αυτά 

άπειλητικώτερα καί τήν θάλασσαν μανιωδεστέραν.
Ή Θηρεσία έτρεχεν εις τήν οικίαν τής Χιτης· ή Ραφαήλλα 

καί ό Υάκινθος τήν ήκολούθουν μή συμμεριζόμενοι τήν πεποί- 
θησίν της, άλλ’ έχοντε; άμυδράν τινα έλπίδα. ’Έν τοσούτω δσον 
βαθεΐαι καί άν ώσιν ή άπόγνωσις καί ή άθυμία, άναθάλλει πάντοτε 
έπί τοΰ χείλους τοΰ βαράθρου αυτών κλάδος τι; έλπιδος, εφ ου 

θέλει τις νά προσκολληθή.
Άλλ’ ένταΰθα οϊμοι! δ κλάδος ουτος έμελλε νά θραυσθή έν 

ταΐ; χερσί τών δύσμοιρων γυναικών.
Ή μικρά Χίτη έπαιζεν εϊς τδν δρόμον ένώπιον τής οικία;· ήτο 

μόνη.
— Ποΰ είνε ή Νίνα; ήρώτησαν συγχρόνως ή θηρεσία καί ή 

θυγάτηρ της.
— Ή Νίνα; δέν ήξεύρω. Ήλθε πρδ μιας ώρας, άλλ’ έπειτα 

άνεχώρησε διά νά συνάξη άνθη,
— Διατί δέν υπήγες μαζή της; Ποιαν διεύθυνσιν έλαβε;

— Πρδς τδν ποταμόν, έκεΐ πρδ; τού; βράχους.
Τοΰτο μόνον ήδυνήθησαν νά μάθωσι, καί ή πληροφορία αΰτη 

ή τόσον άόριστο; καί άβέβαιος ήτο νέα άπειλή- ή πρδς τδν πο
ταμόν διεύθυνσι; ήτον δ δρόμος, δν ώφειλε ν’ άκολουθήση δ 
άγνωστος.

Τότε ή θηρεσία μέ βήμα βραδύ καί μέ καρδίαν συντετριμμέ
νη» έπανέλαβε τδν δρόμον τής οικία; της. Ή δυστυχής γυνή λύ
πην καί συμπάθειαν έπροξένει εις τούς διαδάτας.

— Μήτερ, τή λέγει ή Ραφαήλλα, έπειδή ήξέύρομεν ποΰ νά 

ζητήσωμεν τήν μικράν ....
Έσιώπησε στιγμήν τινα- δέν έτόλμησε νά είπη «ποΰ νά εΰ- 

ρωμεν τήν μικράν ».
— ’Επειδή ήξεύρομεν ποΰ νά ζητήσωμεν τήν μικράν, άφησί 

με νά υπάγω μετά τοΰ Υακίνθου· ή μάλλον, άς ύπάγη αύτός, 
έγώ δέ θά προσμένω αύτήν μετά σοΰ, μήτερ, εις τήν οικίαν μας· 
δέν θέλω νά σέ έγκαταλείψω.

— Ή Θηρεσία έκαμε νεΰμα καταφατικόν δεν ώμίλησε διά 
νά μή κλαύση. Τέλος έφθασε μετά της θυγατρός της έντός έλί- 
γου εις τήν οικίαν των, ήτις έφαίνετο τώρα λίαν έρημος· κατά 
τδ διάστημα αύτδ δ νέος έτρεχε πρδς τήν διεύθυνσιν, ήν πιθανώς 
είχε λάβει ή Νίνα.

(άκολουθεΐ.)

ΔΙΑΦΟΡΟΙ
ΓΝΩΜΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ.

(Συνέχεια άπδ σελ. 265 Δ', τόμου).

101. Υίδς, μή έχων τέχνην ίνα θρέψη τήν μητέρα αύτοΰ, 
εινε κορμδ^ξηρδ; μέχρι ρίζης.-- (Μένανδρος).

102. Ή θεότης σέ έπροίκισε μέ όπλα δπως άντέχης καί 

χατα τών δυσαρεστοτέρων σοι συμβαινόντων. Σοί έδωκε τδ με- 
γαλεΐον τής ψυχής, τήν δύναμιν, τήν δπομονήν καί τήν καρτε

ρίαν. Ποίησον δθεν χρήσιν αύτών, ή, άν παραπονήσαι, δμολόγη- 
σον δτι δέν ήξεύρεις νά μεταχειρισθής τά δπλα, δι’ ών σέ ώπλισεν 
Εκείνη. (Έπίκτητ.).

103. Άν ήμην κύκνος ή άηδών, ήθελον πράξει τά τοΰ κύ

κνου ή τής άηδόνος. Είμαι άνθρωπος, έπροικίσθην διά τοΰ λο
γικού, τί πρέπει νά πράξω; Νά αινώ τδν Πλάστην χαί ύμνώ 
τα έργα αύτοΰ, δπερ θέλω πράξει καθ’ δλον μου τδν βίον καί 
έςορκίζω τούς άνθρώπους άπαντα; δπως ένώσωσι τήν φωνήν 
των πρδς τδν ύμνον τούτον. (ό αύτός).

104. ‘Ο νόμος, λαμβανόμενος καλώς ύπ’ ϊψιν, δέν είνε άλλο 
ή νόμος. Ό_νόμος μή λαμβανόμενος ύπ δψιν είνε δ νόμος καί 
ό δήμιος. (Μένανδρος).

105. ’Ολίγα; ημέρα; προ τής γεννήσεώ; σου ένησχολούντο 
εις τήν κοιτίδα σου. ’Ολίγα έτη πρδ τή; ώρας τοΰ θανάτου σου 
προετοιμάσου διά τδν τάφον. (Πυθαγόρας).

106. Εςωσον τούς πόθους, τούς φόβου; σου, καί δέν θά 
ύπάρχη πλέον τύραννος διά σέ. (’Επίκτητος).

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

τής αΰτοχεφάλου 'υ/ρχίίΛίσκοπής Κύπρον χαί τινις βιογρα- 
φιχαί σημειώσεις τών 'Αρχιεπισκόπων αντής.

(Συνέχεια άπδ σελ. 326 Δ', τόμ.).

Ό αρχιεπίσκοπος Φιλόθεο; ού μόνον ώς έθνάρχης τών Χρι— > 
στιανών τής νήσου έξεπλήρωσεν άξίως τήν άποστολήν του, άλλά > 
καί ώς ιεράρχης τής πατρίδος του έν τώ έκκλησιασττζω αύτοΰ ? 
σταδίω τά μάλιστα ηύδοκίμησε. Κάτοχος ώντής ‘Ελληνικής παι- < 
δείας τής έποχής του καί εις άκρον φιλόμουσος καί φιλόκαλος ? 
«έστόλισε τήν άρχιεπισκοπήν μετά σχολών 'Ελληνικής καί μου- ( 
σικής διδασκάλων (αΥ φιλόπτωχος, άφιλάργυρος τδν τρόπον, γεν- < 
ναϊος τήν ψυχήν, έσέμνυνε τήν άρχιεπισκοπήν καί τδ άρχιεπι- < 
σκοπικδν δνομα ΰψωσεν εις ού τήν τυχοΰσαν μεγαλοπρέπειαν, ώς ί 
ούδείς άλλος τών πρδ αύτοΰ- καί τή εϊδήσει τών έκκλησιαστικών ί 
τάξεων τήν ’Εκκλησίαν τής Κύπρου καί τδ ίερατείον εύπρέ- <! 
πισε.» (β). <

Τω 1759 παραιτηθέντος τοΰ Φιλοθέου ένεκα τοΰ γήρατος καί > 

τών κατατρυχουσών αύτ’ον άσθενειών καί μετ’ δλίγον άποθα- ξ 
νόντος διεδέξατο αύτδν δ τής άρχιεπισκοπή; άρχιμανδρίτης ? 
Παΐσιος. Ήδη άπδ τοΰ 1754 συνεπεία προσκλαύσεως τοΰ άρχι- ? 

επισκόπου Φιλοθέου δ έτήσιος φόρος τών Χριστιανών τής νήσου ? 
είχεν έν μέρει έλαττωθή- ένεκα δέ τής μετά δύο έτη συμβάση; < 

ανομβρίας καί τοΰ έπακολουθήσαντος λιμοΰ καί λοιμοΰ έλαττω- ς 
θέντος πολύ τοΰ άριθμοΰ τών κατοίκων, επειδή οί ύπολειφθέντες, ? 

ολίγιςοι όντες, δέν ήδύναντο νά πληρώσωσιν δλόκληρα τά άπαιτού- $ 
μένα ποσά (γ), δ άρχιεπίσκοπος Παΐσιος μετά τών λοιπών άρχι- ί 

ερέων καί τών προκρίτων έγκρίσει καί τοΰ ήγεμόνος άπεφάσισαν S 
νά ειδοποιήσωσιν εϊς τήν Κυβέρνησιν τήν τοσαύτην φθοράν τών > 
κατοίκων καί νά ζητήσωσιν έλεος καί συγκατάβασιν διά τούς ύπο- > 
λειφθέντας πτωχούς. Έπί τούτω έστάλη εϊς Κωνσταντινούπολή ? 
(1760) δ μητροπολίτης Κιτίου Μακάριος καί δ διδάσκαλος 
Έφραίμ· άλλά πριν ή ένεργήσωσιν άγαθόν τι, κακόβουλοι' τινες ? 
Κύπριοι έξαγοράσαντες διά χρημάτων ύπάλληλόν τινα τής Κυ- ? 
βερνήσεως ισχυρόν, διά μέσου αύτοΰ διέβαλον εϊς τήν κυβέρνησιν ? 
τδν άρχιεπίσκοπον (δ)· αύτή δέ άνευ άναβολής διέταξε νά έξορι- c 
σθή, δπερ μαθών δ Παΐσιος κατέφυγεν εϊς Βηρυτόν ύπδ τήν προ- < 
στασίαν τοΰ προεστώτος τοΰ όρους Λιβάνου. (

Διέτριβε τότε έν Κωνσταντινουπόλει διδάσκων έν οίκοι; εύγε- < 
νών δ έκ Κύπρου Ίεροδιάκονος Κυπριανός (ε)· ουτος πεισθείς ύπδ $ 
τών έναντίων τή προτροπή καί τοΰ πατριάρχου Κωνσταντινουπό- <

(α) Έπ’ αύτοΰ ήν διδάσκων έν Κύπρω καί ό πολλάκις μνημονευτείς 
ιεροδιδάσκαλος Έφραίμ ό ’Αθηναίος. — (β) Ίστορ. Κύπρου σελ. 315.

(γ) Κατά τδν Ιστοριογράφον Κυπριανόν εκ τών μεινάντων οί ίκανοΐ 
νά πληρόνωσι φόρον συνεποσοΰντο μόνον είς 7500’ τδ δέ άπαιτούμενρν 
ποσόν ήν 10,060 χαρατζοχάρτια.

(δ) "Ορα Άθανασ. Κ. ‘Ι'ψηλάντου έκκλησ. και πολιτ. σελ. 385.
(ε) Ό έν έτει 1766 προχειρισθείς Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς, περί οΰ 

όρα Κ. Σάθα Νεοελλην. φιλολ. σελ. 512. 
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ί λεως, βιαζομένου ύπ'ο τής Πύλης, έδέχθη οίκονομικώς τήν άρ- 

( χιεπισκοπήν άνευ χειροτονίας. Έλθών δε εις Κύπρον υπ'ο χρεών 
!’ και δανείων βεβαρημένος, ηνάγκασεν οΰ μονον μοναστήρια και έκ

κλησίας πρ'ος άπόσβεσιν τών χρεών του άλλά καί πολλούς τών 
εύπορούντων ιδιωτών καί έβοηθήθη άρκούντως. Αλλ’ ένεκα τής 
παραβιάσεως ταύτης έρεθίσας έτι μάλλον τούς διά τήν άδικον

ί εξορίαν τοϋ Παισίου δυσηρεστημένους κατοίκους ήναγκάσθη έπί 
ί τέλους νά παραιτηθή μετά έννεάμηνον τοΰ θρόνου Κυβέρνησιν. 
S Έν τούτοις οί αρχιερείς άνεφέρθησαν έπανειλημμένως προσκλαιό- 
S μενοι είς τήν υψηλήν ΙΙύλην ύπερ τών δυστυχούντων ζΛτοΓχων, 
S άλλά δέν εισηκούσθησαν, διότι ή Κυβέρνησις τότε ήσχολεϊτο είς 

' πολεμικός παρασκευάς διά τδν μελετώμενον κατά τής Ρωσσίας 

) πόλεμον.

Ι
Τώ 1764 έλθών είς Κύπρον διοικητής Όσμάνης τις, βεβυθι- 
σμένος είς υπέρογκα χρέη διά τάς άδράς ποσότητας, τάς όποιας 
προσέφερεν έν Κωνσταντινουπόλει πρδς άπόχτησιν τής θέσεως 
ταύτης, έγένετο παραίτιος τραγικών σκηνών, τάς όποιας ό ιστο

ριογράφος Κυπριανός αύτόπτης καί μέτοχος αύτών περιγράφει ού
τως «Ό Τζήλ Όσμάνης, άφ’ ου άνέγνωσε τδ ζάπτι φερμάνι του, 
παρελθουσών τινων ημερών μετά τούς χαιρετισμούς, έπροβαλε 

> διά τοΰ Δραγομάνου τότε χατζή ’Ιωσήφ τω άρχιεπισκόπω και 
ι’ τοΐς λοιποϊς, πώς επειδή έπεφορτίσθη μέ πολλά πουγγία τδ μα- 

) νσοΰπι, έκαμνε λογαριασμόν πώς, αν δέν ελάμβανεν άποκάθε ρα- 
( γιάν κατά τήν ποσότητα τών άνωθεν χαρτιών (10,066 χαρατζο- 
? χάρτια) άπδ 47 γρόσια, δέν έδύνατο νά άπαντήση τά χρέη του. 
\ Οί αρχιερείς απόρησαν εϊς τδ ζήτημα καί άπεκρίθησαν δτι κα
ί' θώς έπέοασαν μέ τούς παρελθόντας Μουχασίλιδζς ήλπιζον νά 

1 περάσουν καί μέ αΰτόν, άλλά τ'ο νά ζήτα τοιαύτην ποσότητα άπδ 
< τ'ον ράγιάν, άπό τ'ο πρ'ο ολίγου θανατικόν ολιγοστεύσαντα και 
< φεύγοντα, ήτο πράγμα άδύνατον. Πολλάκις ώμιλησαν περί τού- 
‘, του καί έδεήθησαν, άλλ’ αΰτδς άκαμπτος άρχισε νά φοβερίζη πώς 
; ήθελεν ενοχλήσει μοναστήρια, νά πιάση άβανίαις καί νά παίρνη 
ί τζερεμέδες διά πεϊσμά των. Είς αΰτα σκοτισθέντες οί αρχιερείς 
( καί βλεποντες πώς μέ τάς πα ακλήσεις ούδέν κχτορθόνουσιν, έ- 
' στειλαν κρυφίως εις τήν πόλιν άνθρώπους μέ άναφοράς εις τήν 

'■ Πόρταν, ζητοΰντες έλεος και φανερόνοντες τήν. άμείλικτον απο- 
φασιν τοΰ Τζήλη. Οί απεσταλμένοι, άγκαλά καί νά άργησαν, έ- 

? προχώρησαν όμως δια τοΰ Σι/.ικταραγα εις τον Βεζύρην κα: 
ι έλαβον ισχυρόν φερμάνι, προστασσον τόν ρηθέντα νά μήν ήθελε 
/ παρέδη τδ διωρισμένον είς τδ μχχτοΰ φερμάνι·/ τοΰ τόπου, άλ

λως ήθελε παιδευθή. Άλλ’ έν τω μεταξύ έπειδή οι άπεσταλ- 

μένοι άργησαν, καί ό Τζήλης δέν ησύχαζε ζητών υποσχέσεις κα: 
$ ύπογραφάς διά τά ζητούμενα, καί νά διασκορπισθοΰσιν είς τδν 
< Ράγιάν, δ κυρ ΙΙαίσιος μετά τών αρχιερεών συμβουλευθεντες 
ι έπήραν διά νυκτδς τ'ον δρόμον διά νά φύγουσιν, άλλά διατί ο Κι- 
< τιέων δέν έφύλαξε μυστικήν τήν φυγήν των, έπιάσθησαν τήν αύ-

γήν είς τ'ο Λιοπέτριν είς τδν ποταμόν λεγόμενον ύπδ τών άν

θρώπων τοΰ ήγεμόνος, καί έφέρθησαν ε
τήν ’Αρχιεπισκοπήν έπρόσταξεν ό Τζήλης νά ήνε περιορισμένοι 
δλοι οί άρχιερεϊς νύκτα καί ήμέραν, φοβούμενος πάλιν νά μήν

Λευκωσίαν, οπού ε

ήθελαν φύγη τής νήσου καί νά τ'ον κατηγορήσουν είς τήν Πόρτα'/ < 
ώς άρπαγα.» <

«Έφάνη λοιπόν περί τδ μέσον τοΰ Οκτωβρίου τω αΰτω έτει $ 
βεζύρ τζουχατάρης μετά τοΰ άνω είρημένου βασιλικού ορισμού, \ 
και ό Τζήλης έφαρμακεύθη άπδ τήν λύπην του. Έδιωρίσθη δμως ν 
ή εικοστή πέμπτη τού δβρίου νά άναγνωσθή ό όρισμός· μέ δλον s 

τούτο όχι μέ παρρησίαν έπί ντιβανίου, άλλ’ είς οΐκόν τινα τού S 
σαραγιού σκεπτικώς, παρόντων μόνον τών ούλαμάδων τών αγά- S 
δων, τών έπισκόπων, καί ολίγων Ρωμαίων καί Τούρκων, καθ’ήν $ 
ήμέραν κατά τήν παλαιάν συνήθειαν τοΰ τόπου γίνεται συνά- > 
θροισις έκ πάσης τής νήσου τοΰ λαού έξωθεν τής Λευκωσίας καί ? 
κοινώς πανηγύρι τοΰ αγίου Δημητρίου λεγόμενον, δπου οί χω· < 
ριανοί άγοράζουσι καί πωλούσι διά τήν χρείαν τής γεωργίας καί ? 
τού χειμώνος καί συμβιβάζονται μετά τών χρεωφειλετών αΰτών, ? 
και άλλας χρείας των βλέπουσι. Συναχθέντων λοιπόν είς άκρό- I 
ασιν τοΰ ορισμού τών προειρημένων κα'ι άναγνωσθέντος, δ ήγε- < 
μών ειτα ήρχισεν έλεγκτικώς νά έρωτά τδν άρχιεπίσκοπον, τί < 
βλάβην έπροξένησε τοΰ ραγιά καί τόν έγκάλεσαν είς τήν Πόρταν, c 
δ δέ άπεκρίθη, μή γένοιτο! ήμεΐς έπροσκλαύθημεν, είπών, ζη- ) 
πούντες , έλεος διά τδν πτωχόν ράγιάν, άλλ’ όχι πώς έγκαλέσα- ( 

μεν. Μόλις τούτο είπε κα! ιδού έξαφνα τό έδαφος, έφ’ ω ίστά- ) 
μέθα, κατά τ'ο μέρος τών Ρωμαίων (ήμην γάρ κάγώ παρών) άρ- > 
δην έγκρεμνίσθη, καί ώς είς βάραθρο·/ σκοτεινότατο·/ έμπεπτώ- > 
καμεν, άρχιερεϊς και ΰπηρέται καί Χριστιανοί καί Τούρκοι, καί > 
έφ’ ήμάς άλλοι και τά ξύλα τής στέγης σωρηδόν, καί οχι μετά > 
ολίγης βλάβης καί κινδύνου τής ζωής έρρύσθημεν, κατασκονι- ? 
ασμένοι, καταλερωμένοι, κατάστικτοι ώς θεάματα ελεεινά- έκεϊ- s 
θεν έλκυσθέντες έφέρθημεν εις τήν οικία/. Τίς πονεϊ τήν πλά- s 
την, τίς τ'ον πόδα άλγεΐ καί τίς έξ έγκάτων αναστενάζει· άλλος τε- \ 
θορυβημένος τού φαίνεται νά βλέπη έπικείμενον τδν θάνατον. Τδ S 
Ντιβάνι διελύθη, πάντες έντρομοι έφορον, καί δ λαός άκούσας S 
τδ συμβάν καί τδν θόρυβον, νομίσας πανουργίαν τοΰ Τζήλη προ- ) 
ετοιμασμένην διά νά θανατώση τούς άρχιερεϊς, άρματώθη με > 
ξύλα μέ άρματα, έδραμε μανιώδης εις τό σαράγιον. καί ευρών ? 
τήν πόρταν κλεισμένην έδωσε φωτιάν, άναψε τ'ο σαράγιον, έχύθη, ? 
έφόνευσε τ'ον ταλαίπωρο1/ Τζήλην μέ άλλους δεκαοκτώ άνθρώ- < 
πους του, καί έδιαγούμισεν άρπάσας πάν τ'ο εύρεθέν εϊς τδ Σε- ι 
ράγι καί αυθεντικόν κ,αί έδικόν του καί τώ/ άνθρώπων του . . . ώ ( 
τραγωδία ελεεινή! πάντες έμειναν νεκροί, άφωνοι είς τ'ο άκουσμα £ 

καί οΰλαμάδες καί άγάδες καί ραγιάδες, έβυθίσθησαν εΐς άθυ- < 
μίαν και φόβον τοιοΰτον, ώστε μηδέν άλλο έπρόσμενον, είμή S 
άφευκτου τήν κραταιάν μάχαιραν εϊς δλους πάνδημε! διά νά εκ- ί 
δικηθή τ'ο αίμα τών φονευθέντων μ.έ ά/τάξιον ωμότητα.»

“Ανευ άναβολής οί πρόκριτοι τών ’Οθωμανών καί Χριστιανών ί 
συνεΛθσντες απεφάσισαν εκ συμφώνου να γράψωσι εις τήν Κυβέο- S 
νησιν δικαιολογοϋντες τά γινόμενα, διά νά ική ύποστώσιν αυτοί ;
τήν οργήν καί τήν τιμωρίαν αΰτής. Τούτου γινομένου έστάλη έκ ) 
Κωνσταντινουπόλεως νέος διοικητής καί έξεταστα'ι διά νά έξε- > 
τάσωσι καί πληροφορήσωσι τήν Κυβέρνησιν άν ήσαν άληθή δσα > 
έγραψαν οί κάτοικοι. Μετά τάς γενομένας έρευνας οί έξετασταί >

έβεβαίωσαν τήν Πύλην δτι τά ύπδ τών εντοπίων γραφέντα ήσαν 
άληθή' ούχ ήττον δμως άπεφασίσθη νά πληρωθή ή τιμή τοΰ αί

ματος τών φονευθέντων, νά άνοικοδομηθώσι τά καέντα μέρη τού 
σαραγιού καί νά πληρωθή ύπδ τών κατοίκων ’Οθωμανών και Χρι
στιανών τ'ο έκ τοΰ σαραγιού άρπαγέν ποσδν τοΰ βασιλικού φόρου. 
Τά δύω πρώτα έντος ολίγου έξεπληρώθησαν είς τήν πληρωμήν 
δμως τοΰ φόρου πολλοί τών έν τοΐς χωρίοις Όθωυιχνώ- ήναντιώ- 
θησαν, έστασιασαν κατά τοΰ ήγεμόνος και ύπο τήν άρχηγίαυ Χα- 
λίλη τινδς έπήρχοντο έπα /ειλημμένως κατά τής πρωτευούσης 
Λευκωσίας καί άπέκλειον αύτήν, δπως άναγκάσωσι τούς πολιτας 
νά άναγ/ωρίσωσιν ήγεμόνα τδν άποστάτην. Οί άρχιερεϊς έν τού- 
τοις φοβούμενοι τήν οργήν τής Κυβερνήσεως, δπως μή ένοχοποι- 
ηθώσιν οπωσδήποτε είς τήν στάσιν ταύτην, έζήτουν τρόπον νά 
φύγωσιν. Όθεν ό άρχιεπίσκοπος Παΐσιος τή είδήσει καί τοΰ 
ήγεμόνος έξελθών έκ τής πόλεως αγνώριστος καί διαφυγών τοΰς 
στασιαστάς άπέπλευσε μετά τών μητροπολιτών Πάφου Χρυσάν- 
θου κα: Κυρηνείας Χρυσάνθου είς Κωνσταντινούπολιν καί εξι
στόρησε1/ είς τήν Κυβέρνησιν τά κατά τήν άποστασίαν. Βεδαιω- 
θεισα ή Πύλη άπέστειλε-/ εις Κύπρον τινά Ίβραήμ-βέην μετά 
δύο πλοίων διά νά καταστείλη τήν στάσιν συγχρόνως δέ άπε- 
στειλε και τούς άρχιερεϊς μετά τίνος Σουλεϊμαν-έφένδη, τδν 
όποϊον διώρισεν έξεταστήν καί διάδοχον τοΰ ήγεμόνος Χαβούζ 
έφένδη. Οί άρχιερεϊς έλθόντες είς Κύπρον ήπάτησαν τδν άπο
στάτην λέγοντες δτι διά τάς ύπέρ τών κατοίκων προσπάθειας 
αΰτοΰ ένήργησαν παρά τω βεζύρη καϊ ήλθεν έξεταστής έχων εν
τολήν νά έξώση τδν ήγεμόνα καί άντ’ αΰτοΰ νά διορίση αΰτ'ον 
τδν Χαλήλ. Έπίστευσεν δ μάταιος Χαλήλ, καί λύσας τ'ον άπο- 
κλεισμον άφήκεν αυτούς νά εϊσέλθωσιν ανενόχλητοι εις τήν πό
λιν· αύτδς δε μετά τών οπαδών του έκλείσθη εις τδ φρούριον τής 
Κυρηνίας· ο! δέ έλθόντες διά νά καταστείλωσι τήν στάσιν, ίδόν
τες δτι δέν ήδύναντο νά άντιπαραταχθώσι πρδς τήν πληθύν τών 
αποστατών, έγραψαν εις τήν Κυβέρνησιν νά στείλη καί άλλον 
στρατόν έκ τής μικράς 'Ασίας. Έν τούτοις έννοήσας ό αποστά
της δτι κατεστρατηγήθη ύπ'ο ,τών άρχιερέων καί τών λοιπών 
άπεκλεισε πάλιν τήν Λευκωσίαν. Ό νέος ήγεμών φοβούμενος τ'ον 
άποστάτην ήτιάτο τούς άρχιερεϊς ώς αιτίους τής δεινής τών 

πραγμάτων καταστάσεως, ύπ'ο τής όποιας κινδυνεύει ήδη και ή 
ζωή του, καί διά τοΰτο έπί τινας ήμέρας έκράτει αυτούς'ομήρους 
εις τ'ο σαράγιον έως οΰ έλθών ό στρατός έκ τής παρακείμενης 
Καραμανίας κατέβαλε τήν άποστασίαν, καϊ τδν άποστάτην φο- 
νευσας άπήλλαξε πάντας τοϋ έπικρεμαμένου κινδύνου.

(άκολουθεΐ).

ΠΩΖ ΕΥΡΟΝ ΤΟΝ Λ1ΒΙΓΚ2Τ0ΝΑ.
(^νΐ’ίχιια άπό σιλ. 24).

ε’χον άνάγκην, πε- 
περί Κεντρικ. ’Αφρικής 

Παρά τοΰ γη- 
παρά τών φίλων

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Β’.
Διοργανισιζό; της έκο ομης.

Έπειδή οΰδείς ποτέ έγραψε·/ άκριβώς τίνι τρόπω οφείλει νά 
προετοιμασθή τις διά παρομοίαν εκδρομήν είς τήν κεντρικήν ’Α
φρικήν, μ’ ήτο δύσκολον νά λάβω τάς αναγκαίας πληροφορίας· 
τήν νύκτα επομένως ήρώτων έμαυτ'ον μετ’ άγωνίαο τίνων καί 
πόσων πραγμάτων ειχον τήν άνάγκην. Τέλος ό Σείχ Άσίδ, 
άνθρωπος έπίσημος καί πλούσιος έκ Zi'/ζιβάρης, δστις εϊχε πέμ- 
ψει διάφορα κιρβάνια είς τδ έσωτερικ'ον καί έγνώριζε πολλούς 
τών έμπορων, όσοι καταλύοντες έν τή οικία του συνδιελέγοντο 
περί τών συμβάντων και τών κερδών των, μοί έδωκε πληοοφο- 
ρίας περί τών άναγκαιούντων μοι, περί τών ’Αφρικανικών συναλ
λαγών καί τής ποσότητος καί ποιότητος, 
ρισσοτέρας ή δσας είχα πορισθή έκ τών 
βιβλίων κατά τ'ο διάστημα τριών δλων μηνών, 
ραιού τούτου καί σεβασμίου άνδρδς καθώς και 
αΰτοΰ διαφόρων Αράβων εμπόρων ώδηγήθην και ένεψυχώθην 
είς τά τής έκδρομής μου.

Διά τήν συνοδείαν μου, έξ έκατδν άνθρώπων συγκειμένην, ήρ- 
κουν διά τδ διάστημα δώδεκα μηνών 2000 doti ’Αμερικανικών 
ύφασμάτων, 1000 doti κανικής (ύφασμα) καί 650 doti χρωμα
τισμένων ύφασμάτων πρ'ος άνταλλαγήν ζωοτροφιών. Εϊς τινας 
χώρας τοϋ έσωτερικοΰ τά υφάσματα εϊσιν έν αχρηστία, άντ’ αΰ
τών δέ ή άνταλλαγή επιτυγχάνεται διά χάνΰρων, έξ ών έπρο- 
μηθεύθην έμαθα μάλιστα δτι φυλή τις προτιμά τά λευκά τών 
μαύρων, άλλη δέ τά μελαψά τών κίτρινων, άλλη τά ερυθρά τών 
πρασίνων, άλλη τά πράσινα τών λευκών καί άλλη άλλως κα
θεξής. Έμαθα πρός τούτοις δτι τδ σύρμα 5 κα! 6 δμοιον πο'ος 
τδ τών τηλεγράφων έχρησίμευεν ώς τ'ο κάλλίστον είδος τής 
ανταλλαγής. Ένω δέ τά μέν λογίζονται ώς χάλκινα
νομίσματα κα! τά ύφάσματα ώς αργυρά, τά σύρματα έχουσι τήν 
άξίαν τοΰ χρυσίου. Δέκα φηησιλά ήτοι 350 άγγλικα! λίτραι έξ 
αύτού ό *Αραψ  σύμβουλος μέ διεβεβαίωσεν δτι έξήρκουν. Ειχον 
ήδη άι/άγκην σκηνών, δνων, σαγμάτων, σχοινιών, λέμβων, καν- 
ναβάσων, κατράμης, βελονών, μαγειρικών σκευών, όπλων, φαρ
μάκων, δώρων διά τούς άρχηγούς κα! μυρίων άλλων πραγμάτων

Άνθρωπός τις δνόματι Ιωάννης Σόου έκ Λονδίνου, έσχάτως 
τρίτος ναύτης τοΰ ’Αμερικανικού πλοίου «Νευάδα», μο! έζήτησεν 
εργασίαν τον εοεχθην αντί 300 ταλλήρων κατ έτος και τδν 
διώρισα μετά τ'ον Γουλιέλμον Φάρκουερ, δστις ήτο εξαίρετος ναυ
τικός, λαμπρός μαθηματικός, ισχυρός, δραστήριος καί ικανός, 
άλλά, δπερ λέγω μετά λύπης μου, μέγιστος οίνοποτης- κατά 
τήν έν Ζινζιβάρη διαμονήν μας εύρίσκετο καθ’ ήμέραν εϊς ά
θλια1/ κατάστασιν- ό έκδεδιητημένος αύτοΰ βίος άπέβη αύτω ολέ
θριος, ώς θέλομεν παρατηρήσει, άμα ώδεύσαμεν εις τδ έσωτε- 
ρικόν. Ό τι ήδη μ' έπησχόλει ήτο ή προετοιμασία κα! ό έξο- 
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πλισμ'ος είκοσι πιστών ανθρώπων διά την όδοιπορίαν. Ζοχάρ δ 
πρώτος διερμηνεύς τοΰ ’Αμερικανικού προξενείου μ’ είπεν δτι 
ήξευρε ποΰ εύρίσκοντό τινες τών πιστών τοΰ Σπήκ. Περί τοιού- 
του τιν'ος είχον σκεφθή κ’ έγώ αυτός, μάλιστα περί τοΰ Σίδη 
Μπαρόκ Μπομπέη κοινώς καλουμένου Βόμπεη, δστις, καίτοι ή 
χιφα,λη ητο ξύλινος καί αί χιΐρύς τον χονδροιιδεσταται, έθεω- 
ρεΐτο όμως ύς πιστότατος τών πιστών. Διά της βοήθειας τοΰ Ζο
χάρ έξησφαλίσθην ώς προς τήν υπηρεσίαν τοΰ Ούλεδί πρώην 
ακολούθου τοΰ Γράντ, τοΰ Ούλεμίγκου, Μπαρούτη, Άμβάρη 
καί τοΰ πρώην άτυχούς άκολούθου τοΰ Βουρτοΰ Μαμβρούκη, οί
τινες ήσαν άκόλουθοι πιστοί τοΰ Σπήκ. ‘Οπόταν τους ήρώτησα 
άν έπεθύμουν νά συμμετάσχωσι τής πρός τό Ούζιζί έκδρομής τοΰ 
λευκού ανθρώπου, μοί άπήντησαν μετά προθυμίας ότι ήσαν έτοι
μοι ν’ άκολουθήσωσιν οίονδήποπε αδελφόν τοΰ Σπήκ· ό δ. Κίρκ, 
παρών, τοΐς είπεν ότι, χαίιοι dtv ήμην άδιλφδς ύχιίνον, ώμί- 
λοιν δμως την ίδιαν γλώσσαν. ’Εντούτοις έφαίνοντο προθυμότα
τοι νά τεθώσιν ύπό τάς διαταγάς μου. ‘Ο Μπομπέης, ώς τόν 
ονομάζουσιν, ή Βομπέης ώς ημείς οί Γουασαγκώ (Ευρωπαίοι) 
γνωρίζομεν αύτόν, ύπήγεν εϊς Βέμπα νήσον κειμένην πρός βορ— 
ράν τής Ζινζιβάρης· ό Οΰλεδί ήτο βέβαιος δτι ουτος θ' άνε- 
πήδα έκ τής χαράς έπί τή έλπίδι δευτέρας έκδρομής, ό δέ Ζο
χάρ έγραψε πρός αυτόν διά την μεγάλην τύχην, ήτις τω έπε- 
φυλα’σσετο.

Τέσσαρας ήμέρας μετά την έπιστολήν ό περίφημος Βομβέης 
ένεφανίσθη παρακολουθούμενος έν παρατάξει καί πομπή παρά 
τών ακολούθων τοΰ Σπήκ. Δέν ήδυνήθην ν’ άνακαλύψω οΰτε 
τήν ξνλίνην κεφαλήν οΰτε τά χροχοδκλιχ χείλη, δι’ ών ό 
πρώην αυτού κύριος τόν είχε προικίσει. Δέν είδα ή άνθρωπον 
ισχνόν πεντηκονταετή περίπου μέ στενόν καί υψηλόν μέτωπον, 
μέ στόμα μέγα, έπιδεικνύον όδόντας ακανόνιστους καί απέχοντας 
άλλήλων· έν μέσω δέ αυτών κατά τήν άνω σιαγόνα έφαίνετο 
κενόν, δπερ είχον αφήσει οί έκριζωθέντες δδόντες δι’ ενός γρον - 
θοκοπήματος τοΰ κυρίου του Σπήκ, οπόταν έν Ούγονδα είχεν 
έξαντληθή ή ύπομονή αύτοΰ και ή άμεσος τιμωρία ήτο άναγ- 
καία. Ότι αί φιλοφρονήσεις τοΰ Σπήκ τόν είχον διαφθείρει άπο- 
δεικνύεται προφανώς έκ τής τόλμης, ήν έλαβε τότε ν' άντισταθή 
καί γρονθοκοπηθή μετά τοΰ κυρίου του· περί τούτου έπληροφο- 
ρήθην ολίγους μετά ταΰτα μήνας, δτε ήναγκάσθην νά τόν τιμω
ρήσω έπίσης· έκ πρώτης δμως δψεως μοί έπροξένησεν έντύπω- 
σιν αγαθήν, καίτοι τό πρόσωπον αύτοΰ ήτο καθ’ υπερβολήν τραχύ. 
—Σελάμ-άλέκιμ, μοί είπε χαιρετών με.

— Άλέκιμ-Σελάμ, άπήντησα μεθ’ όσης ήδυνήθην σοβαρό- 
τητος.

Μετά ταΰτα τόν έπληροφόρησα δτι έπεθύμουν νά τ'ον θέσω 
έπί κεφαλής τών στρατιωτών, οίτινες θά μέ παρηκολούθουν έν 
Ούζεζί, καί τό παρεδέχθη μετά χαράς, άναμένων τήν στολήν 
καί Sv καλόν τουφέκιον, άτινα τώ ύπεσχέθην.

•Ως πρός τούς λοιπούς ακολούθους τοΰ Σπήκ μ’ έπληροφό- 
ρησεν δτι έζων μόνον οί εξ, οί δέ λοιποί είχον άποθάνει. Εύρί- 
σκοντο δέ οί μέν δύο είς Ούνιανιεμπί· ό Χασάν είχεν υπάγει 

εις Κύλγα καί δ Φεραχάν ύπετίθετο δτι διέμενεν έν Ούζιζί. Έκ 
τών έξ πιστών, έκαστος τών όποιων έκοσμεϊτο διά τοΰ μιταλ- 
λιιον τής άνακαλύψεως τών πηγών τοΰ Νείλου, είς, δ πτωχός 
Μαμβρούκης δ έπιλεγόμενος Ταυροκέφαλος, έλθών είς διένεξιν 
μετά τινων στρατιωτών τοΰ Σειτ-Μαζειτ είχε δεθή άπό τών 
καρπών τών χειρών του εις κλάδον δένδρου καί άφοΰ έβασανίσθη 
θηριωδώς έγκατελείφθη έν τή θέσει ταύτη κρεμάμενος έπί δύο 
ήμέρας, δτε άνεκαλύφθη έν έλεεινή καταστάσει, άπολέσα^ τήν 
χρήσήν τών χειρών τούτου ένεκα μοί έφαίνετο δτι δέν‘ήτο είς 
θέσιν νά μ’ έξυπηρετήση μετά τών συντρόφων του. Ούχ ήττον 
έλαβα μετ’ έμαυτοΰ τ'ον άτυχή, καθότι ήτο πιστός του Σπήκ.

Ό Βομβέης ό άρχηγδς τής εμπροσθοφυλακής μου έπέτυχε 
18 έλευθέρους ανθρώπους ώς ascari (στρατιώτας), οίτινες ήτο 
βέβαιος δτι δέν θά τόν έγκατέλειπον καί ύπέρ ών άνέλαβε πά
σαν εύθύνην ήσαν ώράϊοι άνδρες καί εύφυέστεροι ή δσον ήλπιζα 
δτι ήτο δυνατόν είς ’Αφρικανούς. Τινές έξ αύτών κατήγοντο έξ 
Ούχιγόου ή Ούνιαμγουεζί, άλλοι έξ Ούσεγουχά καί Ούζίντο, 
τούς έμίσθωσα δέ άντί 3 ταλλήρων κατά μήνα, τούς έπρομή- 
θευσα τουφέκιον, πυριτοθήκην, σφαίρας, μάχαιραν, πέλεκυν καί 
σακκίον, ώστε έκαστος ύπήρχεν έξωπλισμένος μέ διακοσίας βο- 
λάς. ‘Ο Βομβέης ένεκα τής θέσεως αύτοΰ καί τών πρός τόν 
Σπήκ καί Γράντ πρώην πιστών ύπηρεσιών του έμισθώθη άντί 80" 
ταλ. κατ’ έτος καί τω έδόθη έκτος τοΰ πελέκεως καί τής μαχαί- 
ρας πιστόλιον καί καλόν τουφέκιον οί προρρηθέντες πέντε πι
στοί Μαμβρούκης, Άμβάρης, Οΰλεμίγκο, Μπαρούτης καί Οΰλε
δί έμισθώθησαν άντί τεσσαράκοντα ταλλήρων κατ’ έτος καί έξω- 
πλίσθησαν καταλλήλως ώς στρατιώται. ‘Υπήρξεν αδύνατον νά 
διατηρήσω μυστικήν τήν εις 'Αφρικήν έκδρομήν μου· τό όνομά 
μου διεκωδωνίζετο έν τάΐς δδοΐς, τοΐς παντοπωλείοις καί τω 
τελωνείω· μεγαλειτέρζν περιέργειαν έδείκνυον οί Εΰρωπαΐοι καί 
τό όνομα τοΰ «Κήρυκος τής Νέας ‘Υόρκης» συ/εταύτίσθη μετά 
τοΰ δ. Λιβιγκστόνος- τούτο δέν ήτο ποσώς σφάλμα μου. ‘Οπό
ταν τέλος είδα πάσας τάς παρασκευάς μου έτοιμους και συσσω- 
ρευμένας έν τή αΰλή τοΰ οίκου τοΰ κ. Wesb, δν διετάραξα έξ 

δλοκλήρου, καί έκανόνισα τά τών συναλλαγών μου, άπεφάσισα νά 
έπισκεφθώ πρό τής άναχωρήσεώς μου τόν σουλτάνου τής Ζινζι- 
βάρης μετά τοΰ προξένου τής ’Αμερικής.

‘Ο ήγεμών ουτος έφάνη μεγαλόδωρος και μοί έδωσε συστα- 
τικάς έπιστολάς πρός τούς σημαντικωτέρους τοΰ έσωτερικοΰ· μοί 
έδώρησε λαμπρόν ίππον καί έφάνη παντοιοτρόπως διατεθειμένος 
εύνοϊκώς. Τό μέγαρον αύτοΰ είνε μεγάλη, ύψηλή καί τετράγωνος 
οικία παρά τό φρούριον, έκτισμένη έκ κοράλλου καί έπικεχρι- 
σμένη δι’ άσβεστου- έχει δέ πρόσοψιν Ίταλοαραβικήν τά παρα
θυρόφυλλά του είσίν Ένετικά καί χρωματισμένα διά ζωηρού πρα
σίνου χρώματος. Πρό τής μεγάλης πύλης ήσαν παρατεταγμένοι 
έν δυσίν ήμικυκλίοις διάφοροι βαλονχ καί Πέρσαι μισθωτοί, ώ- 
πλισμένοι μέ σπάθας καμπύλας καί άσπίδας έκ δέρματος ρινο- 
κέρου. ‘Οπόταν έπλησιάσαμεν, έγένετο σημεΐον πρός τινα έν τή 
είσόδω, ό δέ σουλτάνος καταδάς τήν κλίμακα έπροχώρησεν έν 
μέσω τών στρατιωτών έρχόμενος εϊς προϋπάντησίν μας καί έξέ-

τεινε τήν χέΐρα με ιδιών χαριέντως. ‘Η στολή τθυ ήτο μετρίως 
χλουσία καί αί γυμναί τΡυ κ,νήμαι έδείκνυον δτι ύπέφερεν έκ τής 
κοινής έν Ζινζιβάρη νόσου τής έλεφαντιάσεως· μάς προσέφερε 
καφφέ, γάλα τοΰ κακάου καί γλυκύ σερβέτ, ή δέ δμιλία ήρξατο, 
άποταθέντος αύτοΰ πρός τόν πρόξενον καί μετά ταΰτα πρός έμέ 
διά τών συνήθων περί ύγείας φράσεων. ’Ακολούθως μ’ ήρώτησε 
περί Περσίας καί Τουρκίας καί έπί τέλους άν μ’ άρέση ή 
Ζινζιβάρη. Άπήντησα ώς έπεθύμει- άποχωριζομένων δέ ήμών, 
μοί έξέφρασε τήν έλπίδα του περί τής έπιτυχίας μου, οίαδήποτε 
καί δν ήτο ή άποστολή μου.

Κατά τήν 4ην Φεβρουάριου 28 ήμέρας μετά τήν έν Ζινζι- 
βάρη άφιξίν μου τά πάντα ήσαν έτοιμα καί, άποχαιρετίσας τούς 
φίλους μου, έπεστάτησα εις τήν φόρτωσιν τών τής έκδρομής μου 
έπί τεσσάρων πλοιαρίων, ήγκυροβολημένων πρό τοΰ ’Αμερικα
νικού προξενείου- άλλ’ δτε ή στιγμή τής άναχωρήσεως έφθασεν, 
οί δύο λευκοί άνθρωποι Φάρκουαρ καί Αόου ήσαν άπόντες· μόλις 
δέ καί μετά βίας εύρέθησαν έν τινι οΐνοπωλείω περικυκλ«·μένο; 
ύπο δεκάδος συντρόφων, συζητοΰντες περί τοΰ μεγαλείου τής έκ
δρομής καί προσπαθοΰντες ν’ άποδείξωσι διά τής βοήθειας τοΰ 
γον'ίσχι τάς τρομεράς προαισθήσεις, αϊτινες άπό καιρού είς και
ρόν έπήρχοντο είς τόν νοΰν αύτών. Έδοκίμασα στενοχώριαν ού 
σμικράν μέχρις οΰ τούς καταπείσω νά έπιβώσι καί τέλος ολίγον 
π. μ άνήχθημεν εις τήν θάλασσαν. ‘Η ’Αμερικανική σημαία, 
δώρον τής εύγενοΰς κυρίας Webb, άνεπετάσθη είς τόν μεσαΐον 
ιστόν. ‘Η οικογένεια άπασα τοΰ κ. Webb άπό τοΰ εξώστου μάς 
άπεχαιρέτιζε σειούσα μανδήλια καί τήν πολυάστερον σημαίαν. Ευ

τυχείς καί άγαθοί άνθρωποι είθε διά παντός νά εύδαιμονήτε!

(ακολουθεί).

και
Τά 

ύπέρ τών 'Αγίων Γραφών τέσσαρα ισχυρά 
σπουδαία επιχειρήματα.

Τά ύπέρ της αλήθειας τών ‘Αγίων Γραφών τέσσαρα σπουδαία 
έπιχειρήματα είνε Τά άναφερόμενα έν' αύτάΐς θαύματα, αί προ

φητεία:, τό έξαίσιον καί ούράνιον τής διδασκαλίας καί δ ηθικός 
χαρακτήρ τών συγγραφέων. ·Η Γραφή πρέπει να ήνε είτε έπίνοια 
καλών άνθρώπων ή άγγέλων, είτε κακών ανθρώπων ή διαβόλων, 
εϊτε άποκάλυψις θεού. Δέν είνε δυνατόν νά ήνε έπίνοια καλών 
άνθρώπων ή άγγέλων, διότι οΰτοι δέν ήθελον καί δέν ήδύναντο 

να συγγράψουν τοιοΰτον βιβλίον καί συγχρόνως νά γράφωσι ψεύδη 
λέγοντες· «Οΰτω λέγει Κύριος,» ένώήτο ίδική τωνέπίνοια. Δέν 

εινε δυνατόν νά ήνε έπίνοια κακών άνθρώπων ή διαβόλων, διότι 
ουτοι δέν θά έκαμνον βιβλίον, τό όποιον διατάσσει πάν ιερόν κα
θήκον, άπαγορεύει πάσαν αμαρτίαν καί καταδικάζει τάς ψυχάς 
αύτών εις αιώνιον κόλασιν. "Οθεν είνε καταφανές δτι έγράφη 
ύπό θείας έμπνεύσεως.

ΛΕΥΚΟΜΥΡΜΗΚΩΝ
ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ.

Δέν εϊχομέν τι περιεργότερον νά γράψωμεν, θά έρωτήση δ 
άναγνώστης, άπό τών μυρμήκων τά ήθη ; ‘Ημείς δέ θαρροΰν- 

τες άποκρινόμεθα, δτι σχεδόν δέν εϊχομεν. ‘Ο ύπερόπτης άνθρω

πος φρονεί ότι τά έργα του είσί τά μονά άξια σπουδής καί περι
έργειας, καί δμως ποσον τά ελάχιστα έργα τοϋ Θεού έλέγχουσι 
τά έργα αύτοΰ μηδαμινά 1 Αύτων τών περιφρονουμενων μυρμή- 
κων τα ήθη καί έθιμα οτι πολλά μαθήματα δύνανται νά δώσω- 
σιν είς πολλούς σοφούς, θέκει συνομολογήσει δστις καταδεχθή 
ν’ άναγνώση τά επόμενα.

Οί λευκομύρμηκές είσιν είδος τών συνήθων μυρμήκων ιδίως 

κατοικούν το Εύελπι άκρωτήριον καί την δυτικήν παραλίαν τής 
’Αφρικής. "Εν δέ τών παραδοξοτέρων καί έξαισιωτερων προτε
ρημάτων αυτών είνε ή έξοχος αύτών αρχιτεκτονική έπιδεξιοτης. 
‘Ο τήν Σενεγάλην περιηγούμενος έκπλήττεται άπαντών έν τοΐς 
πεδίοις παραδοξά τινα οικοδομήματα, ά κατα πρώτον έκλαμ- 
βάνει ώς καλύβας τών Αίθιοπων ή ώς άξιολογα και μεγαλα 
χωρία· προσελθών δμως, αναγνωρίζει οτι είσίν άπλως κατοικίαι 
έντόμων, αί μητροπόλεις τών λευκομυρμήκων. Είσί δέ κώνοι 
έχοντες οκτώ, δέκα, ένιοτε μέχρι δεκαπέντε και είκοσι ποδών 
ύψος καί ϊσην τής βασεως τήν διάμετρον, έπιφάνειαν δέ λείαν 
έκ λεπτού, πυκνού καί σκληροτάτου άργίλλου. Δεκαπέντε καί 
είκοσι ποδών ύψος δέν είνε βεβαίως ύπερβολικόν,, όταν, τις άναλο- 
γισθή τό τοΰ Παρθενώνος καί τό τών Ιΐυραμιδων. Άλλ’ ή τοι
αύτη κρίσις εινε μονομερής καί άδικος. 'Ο-συνήθης λευκομύρ- 
μηξ έχει δύο γραμμών καί ήμισείας μήκος, άλλά πρός άποφυ- 
γήν τών κλασμάτων άς έκλάβωμεν τρεις γραμμάς, αΐτινές είσι 
τ'ο έν τέταρτον τοΰ δακτύλου ή το τεσσαρακοστόν δγδοον τού πο- 
δός. Άν έκληφθή δέ τό ύψος τοΰ άνθρώπου είς 6 πόδας, δ 
μύρμηξ είνε 288ακις μικρότερος τοΰ άνθρώπου. Άρα έργον μυρ
μήκων έχον ύψος δέκα ποδών άντιστοιχεΐ πρός έργον άνθρώπι- 
νον έχον 2880 ποδών ύψος, ήτοι ύπερπενταπλάσιον τής 
γίστης τών πυραμίδων καί σχεδόν ίσης πρός τό ύψος 
‘Υμηττού, καί όγκον έχον έπίσης πεντάκις μείζονα τοΰ τής πυ- 
ραμίδος. Πρ'ος τοιαϋτα μεγαλουργήματα δποΐαι μυρμηκοφωλεαί, 
όποια άσθενείας αποκυήματα, πομπωδώς θαυμαζόμενα ύπό τής 

ματαιοφροσύνης, όλα τών άνθρώπων τά ανάκτορα 
καί οί κίονες!

"Αμα οί λευκομύρμηκες έκλέξωσι τήν θέσιν τής πόλεώς των 
άρχοντα·, έγείροντες ένα ή δύο κωνοειδείς πυργίσκους μέχρις 
έν'ος ποδ'ος ύπέρ τήν επιφάνειαν τής γή,ς. Μετ' ολίγον δέ, ένω

>ς τούς δύο πρώ- 
έκείνων άπόστασιν

με- 
τοΰ

μείζονα τοΰ τήι

ενα ύπό τής 
και οί ναοί

έξακολουθοΰσιν αύξάνοντες είς ύψος καί πάχο 

τους, προσθέτουσι καί άλλους εϊς τινα άπ’ 
καί έξακολουθοΰσιν αύξάνοντες τόν άριθμόν καί εύρύνοντες τήν 
βάσιν αυτών, μέχρις ου κατακαλύψωσι δι' αύτών πάσας τάς ? 
προηγουμένας αύτών υπογείους έργασίας. Κατασκευάζοντες δέ ’ 
ύψηλοτέρους καί ΐσχυροτέρους τών λοιπών τούς μέσους, πλη- S 
ροΰσι μετά ταΰτα άργίλλου τά μεταξύ τών κώνων διαστήματα

toTOPOS το’μ. Ε’. τεΰχ. Ν’.)
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καί ούτω τούς συνδέουσιν δλους είς ένα μόνον θόλον. Περί ίσό- 
τητος καί εύρυθμίας τών κώνων τούτων άδιαφοροΰσι παντάπασι, 
τούς θέλουσι μόνον στερεούς καί, άφοΰ διά τής συνδέσεως αύ
τών άποτελέσωσι τδν θόλον, άφαιροΰσιν έπειτα τό κατώτεοον μέ-
ρος τών μέσων πυργίσκων καί άφίνουσι μόνον τό άνώτερον, δπερ, 

ί στηοιζόμενον έπί τών πλαγίων κώνων, άποτελεϊ αψίδα. Τόν δέ 
'ί ούτως έξαιρεθέντακαί περιττόν άργικλον μεταχειρίζονται είς δια- 
( κόσμησιν εσωτερικήν τών βασιλείων των καί είς προσθήκην 

νέας σειράς κώνων έπί τής κορυφής αύτών πρός οικοδομήν άλ
λ λου θόλου· ώστε ο α’ργιλλος ούτος τοϊς χρησιμεύει ώς τοϊς οι- 
> κοδόμοις αί σανίδες, έφ’ ών στηρίζουσι προσωρινώς τάς καμάρας 

_< και μετά ταΰτα, άφαιροΰντες αύτάς, τάς μεταχειρίζονται είς άλ- 
ρ λην πάλιν καμαρών κάμψιν. Πολλάκις, όταν οί θόλοι ούτοι μό- 
> λις εφθασαν εις το ημισυ τοΰ ύψους αύτών, οί άγριοι ταύροι καί 
> βόνασσοι τών πέριξ πεδιάδων καταβαίνουσιν είς αύτούς καί ιςαν- 
ί τα: φρουροΰντες, ένω ή λοιπή άγέλη βόσκει εις τά περίχωρα, δ

δέ θόλος αντέχει έντελώς είς τό βάρος των.
Καί ού μόνον χρησιμεύει ή άψ’.ς ώς κλεΐς τοΰ δλου οίκοδο- 

<' μήματος καί εϊς στέγασμα τοΰ έμδαδοΰ καί ύπεράσπισιν αύτοΰ 
> κατά τών μακρών βροχών καί τών βιαίων καταιγίδων, άλλά 

J. και προς διατήρησήν έντός αύτοΰ τής. εις τό μυρμήκειον κράτος 
< εύαρέστου καί άναγκαίας θερμοκρασίας. Τόσον δέ στερεός καί 
£ τόσον πάγιος πλάττεται δ άργιλλος, έξ ου ό θόλος κατασκευάζε- 

S ται, ώστε δυσκόλως καί αύτά τά σιδηρά εργαλεία δύνανται νά 
ζ ένδάκωσιν αύτόν.

’Εκ τούτων βλέπει έκαστος δτι. ού μόνον κατά τήν μεγα- 
< λουργίαν άλλά καί κατά τήν στερεότητα τά έργα, αύτών πρός 
< ούδέν συγκρίνονται τών άνθρωπίνων οικοδομημάτων καί οϋτε, 
? ώς τισι τών άρχιτεκτονηθέντων συμβαίνει, άφ’ έαυτών καταρρέ- 
<’ ουσιν οϋτε τήν έπηρειαν τοΰ χρόνου οϋτε τάς έξωτερικάς προσ- 
( βολάς φοβούνται.
£ Άλλ’ ή άρχιτεκτονική έπιδεξιότης δέν είνε τό μόνον τοΰ 

. λαοΰ τούτου προτέρημα· έξ έναντίας έχει άλλα πολλά, τάςεως 
S πολύ άνωτέρας, οίον τόν κυβερνητικόν νοΰν, δστις παρά πολλοϊς 

τών λογιζομένων σοφών καί έξηυγενισμένων έθνών δέν έξισοΰ-
; ται, ώς θέλομεν ιδεϊ, πρός τόν έδικόν των. Πρώτη δέ τούτου άπό- 
(· δειξις εινε τό μέγα σέβας αύτών πρός τούς νόμους κα! τό πο- 
'· λιτευμα, 3 τηροΰσιν άπαραμείωτον καί άπαραβίαστον δι’ αιώνα, 

ί' Τό δέ πολίτευμα αύτών είνε βασιλικόν κεκραμένον στρατιωτική 
αριστοκρατία, ένω δ μέν βασιλεύς ή μάλλον ή βασιλις βασι-

< λεύει άλλά δέν κυβερνά, οί δέ όπλϊται καί δ λαός βαθύ φέ- 
< ρουσι σέβας καί άκλόνητον τρέφουσι πίστιν πρός τήν βασιλικήν 
c άρχήν διά τοΰτο τά άνάκτορα οίκοδομεϊ ούχί ή βασιλις έξ 
< ιδίων ή έκ τής βασιλικής έπιχορηγήσεως, άλλ’ δ λαός δμοΰ 
< μεθ’ δλης τής πόλεως, πραγματικώς καί κυριολεκτικώς διά τοΰ 
ί ιδρώτός του, ήτοι τής άπό τών σωμάτων αύτών έκρεούσης δλης, 
ί δι’ ής συμπηγνύει τόν άργιλλον. Τό άνάκτορον οίκοδομεϊται δσον 
$ ένεστι κατά τό κέντρον τής πόλεως καί προσγείως ή ίσοπέδως 
S πρός τήν τής γής έπιφάνειαν. Έχει δέ σχήμα ήμίσεος ώοΰ, 
< κατά τόν μείζονα αύτοΰ άξονα τετμημένου ή μάλλον έπιμήκους 

κλιβάνου. Τό έδαφος τής αιθούσης ταύτης είνε έντελώς δριζόν- 

τειον, ή 5s οροφή θόλος στερεός καί κανονικός. Και κατ’ άρχάς 
μεν τό μήκος αύτοΰ είνε ένός περίπου δακτύλου. Άλλά καθ’ δσον 
αυςάνει τής βασιλίσσης ή ήλικία, ή άπογονή καί ή περιωπή, 
μεθ ής επέρχεται ή άνάγκη καί θεραπείας πολυπληθεστέρας, 
κατά τοσοΰτον δ πιστός καί πρόθυμος λαός μεγαλύνει καί τό 

άνάκτορον και δίδει αύτω έξ καί δκτώ δακτύλων μήκος.
Π^ρις δέ τής βασιλικής αιθούσης ύπάρχουσι παρά τό έδαφος 

εις ίσας άποστάσεις μικρά: δπαΐ καί θύραι, δι’ ών ένεργεϊται ή 
υπηρεσία τής βασιλικής φρουράς καί ή πρός τήν αίθουσαν πρόσο
δος τοΰ λαοΰ*  ουδεμια δέ τών Ουρών τούτων έχει τοιαύτας τάς 
διαστάσεις, ώστε δι’ αύτής νά διέρχηται ή βασιλις, διότι κατά 
τό επιχώριον σύνταγμα ή βασιλις ούδέποτε άποδημεϊ, άλλά μέ
νει αιωνίως κατάκλειστος έντός τών άνακτόρων, άκίνητος, σχε
δόν άπρόσιτος καί άόρατος, κατ’ έθος τών ’Ασιανών ήγεμόνων; 
ών έχει και τάς ύπερτάτας τιμάς καί τήν άπόλυτον δύναμιν.

Περιστοιχίζουσι δέ τήν βασιλικήν αίθουσαν παντοϊοι προθάλαμοι.

Οι δ’ αύτών πλησιέστατοί είσι τά παιδοκομεϊα, έχοντα πάντη 
άλλοίαν τήν οικοδομήν- διότι ταΰτα είσι ξυλόδμητα, ώκοδομη- 
μένα ύπό τριμμάτων ξύλων, συγκεκολλημένων διά τίνος κομμι
ώδους όποΰ, διηρημένα δέ είς πολλούς άκανόνιστον έχοντας τό 
σχήμα κοιτώνας, ήμιδακτυλιαίους μόλις τ’ο μήκος. Ούτοι είσιν 
έξωθεν κεχρισμένοι διά σκληροτάτου άργίλλου, έντελώς άνεπη- 
ρεάστου υπό τών έςωτερικών άτμοσφαιρικών περιπετειών. Έντός 
δ’ αύτών έναπόκεινται τά ώά, ώς και τά βρέφη, έχοντα μικροΰ 
συνήθους μίρμηκος σχήμα, όντα δέ τής χιόνος λευκότερα, έξ ου 
τό δνομα τοΰ λευκομύρμηκος εις τό είδος τοΰτο. "Οταν δέ μεγα- 
λύνεται ή βασιλική αίθουσα ώς και οί τών θεραπόντων προθά
λαμοι, τότε κατεδαφιζόμενα τά παιδοκομεϊα αποκομίζονται κα! 
άνοικοδομοΰνται είς μέρος άπώτερον κατά μείζονας διαστάσεις, 
ώστε μέχρι τέλους, δτε δηλαδή ή δλη πόλις λάβη πάν αύτής τό 
άνώτατον μέγεθος, δπερ μετά δύο ή τρία έτη συνήθως συμβαί

νει, τότε τό μέγεθος των, κατ’ άρχάς μόλις πρός κάρυον έξι- 
σούμενον, μέχρι τέλους έξογκοΰται ύπέρ τήν κεφαλήν παιδιού. 
Ούτως άσχολεϊται άδιακόπως δ φίλεργος ουτος λαός, εύρύνων 
τάς κατοικίας, κατεδαφίζων καί άνεγείρων νέας κατά τάς άνάγ
κας τής έπικρατείας. μετ’ εύρυθμίας, προνοίας καί κρίσεως, ήτις 
παρ’ ούδενί άπαντάται έτέρω έντόμω, ήτο: έτέρω ζώω, διότι, δτι 
δήποτε καί άν πρεσβεύωσιν οί φρενολόγοι, τά ζωύφια ταΰτα, τά 
ούδ’ έλάχιστον μέρος έχοντα έγκεφάλου, έχουσιν δμως μετά τόν 
άνθρωπον τήν πλείστην άγχίνοιαν.

Πλησίον δέ τών παιδονομείων καί τών προθάλαμων τής θε
ραπείας οίκοδομοΰνται διά συριγγών άπ’ αύτών διαιρούμενα τά 
ταμεία, αί άποθήκαι καί άλλα εις τήν δημόσιον υπηρεσίαν άφο- 
σιωμένα δωμάτια. Είσί δέ τά ταμεία έξ άργίλλου ώκοδομημένα 
καί πάντοτε πλήρη ζωοτροφιών, αΐτινες είσί πεπηγμένοι δένδρων 
οποί, σχήμα λαμβάνοντες ρινισμάτων ξύλου, κόλλαι κατά τ’ο μάλ
λον ή ήττον λεπταί, αί μέν πρός τά έκ τών δένδρων άποσταλά- 
ζοντα δάκρυα, αί δέ πρός σταγόνας μέλιτος δμοιάζουσαι, άλλαι 
διαφανείς, άλλαιήλεκτρόχροοι καί άλλαι πάλιν έντελώς στερεαί.

Τό δ’ έπίλοιπον τής μυρμηκοπόλεως σύγκειται έξ οδών, συ
ριγγών, δημοσίων πλατειών, γεφυρών καί οικημάτων, είς άδιεξί- 
τητον συγκεχυμένων λαβύρινθον καί χωρούντων καί αύτών καί 

τών άποθηκών κα! ταμείων μέχρι του έξωτερικοΰ φλοιού τοΰ πε- 
ριτειχίζοντος πάσαν τήν πόλιν. Ανέρχονται δ’ έσωτερικώς μέχρι 
τών δύο τρίτων ή τών τριών τετάρτων τοΰ δλου ύψους τής οικο
δομής καί έγκαταλείπουσιν άνωθεν, ύπό τόν θόλον, κενόν διά
στημα, δμοιον πρός τό έμβαδόν άρχαίας θολωτής έκκλησίας. Πέ
ριξ δέ τοΰ ναοΰ τούτου πολλάκις ύπάρχουσι τρεις ή τέσσαρες με
γάλαι γοτθικά! άψϊδες, έχουσα: ένίοτε δύο ή τριών ποδών ύψος 
κατέμπροσθεν, άλλά μειούμεναι πρός τά δπίσω, ώς στοαί δρώμε
να: κατά δίοψιν, μέχρις οΰ συγχέονται τέλος μετά τών άπειρα- 
ρίθμων, δπίσω αύτών κειμένων, δωματίων κα- παιδοκομείων.

Οί δέ θόλοι οί πάντα ταΰτα καλύπτοντες τά δωμάτια καί τάς 
πρός αύτά άγούσας διόδους, αύτοί στηρίζονται συναλλήλως, καί 
αί μέν έσωτερικαί μεγάλαι άψϊδες τούς έμποδίζουσι νά καταπέ- 
σωσιν είς τό κέντρον καί νά πληρώσωσι τό κενόν διάστημα, ό 
δέ έξωτερικός φλοιός τούς στηρίζει έκ τοΰ ετέρου μέρους. ’Ολί
γα: δέ μόνον δπαΐ άνοίγοντα: πρός τό έσωτερικόν τό ύπό τόν θό
λον κενόν διάστημα, άναλόγως τών άνοιγομένων εις τά λοιπά 
μέρη τής οικοδομής, καί ταΰτα φαίνονται πρός ούδέν έτερον ά- 
φορώντα ή πρός τό νά διαδίδωσιν είς τά παιδοκομεϊα τήν ύπό 

τόν θόλον συγκεντρουμένην θερμότητα.
Κατωτέρω δέ τοΰ θόλου, ώς καί τοΰ ύπ’ αύτόν κενού διαστή

ματος, άπαντα τά έσωτερικά οικοδομήματα περιλαμβάνονται ύπό 
κοινήν δροφήν έπίπεδον, μή διατετρημένην δι’ ούδεμιάς δπής· 
ώστε τά τοΰ προσγείου δόμου δωμάτια είσιν άσφαλή κατά πάσης 

ύγρασίας, καί άν είς τόν θόλον έγίνετό τις βλάβη, καί διέρρε: 
τό βμβριον ύδωρ. Εΐνε δέ έπίπεδος ή άνωτέρα τής δροφής ταύ
της έπιφάνεια, ύπερκειμένη τής βασιλικής αιθούσης, άλλά πολ
λάκις πολύ αύτής ύπερέχουσα, διότι παρέγκεινται πολλά ταμεία 
καί παιδοκομεϊα. Εινε δέ καί τό έδαφος τοΰτο άδιάβροχον καί 
προσέτι ούτω κατεσκευασμένον, ώστε τό ύδωρ, δν ποτέ είσεχώρε: 

ένταΰθα, νά διαρρέη εις μεγάλας υπογείους υπονόμους· χωροΰσι 
δέ αί ύπόνομοι αυται κατά διαφόρους διευθύνσεις ύπό τά δωμά- 

’ τια καί ύπό δλον το ο’·* 9®®1·ι1θΙ·,'α, έχουσα: πολλάκις διάμετρο 
ί μείζονα τής τών σφαιρών τών μεγάλων πυροβόλων άνέρχονταΐ 
1 δέ καί είς τον έξωτερικόν φλοιόν τής οικοδομής και ελικοειοώς 
ί χωροΰσι πέριξ τοΰ δλου οίκοδομήμα τος μέχρι πήί κορυφής αύ- 
ί τοΰ, πολλάκις κατά διάφορα ύψη διασταυρούμενα:. Πιρατοΰνται 

ι δέ αυται ή ένΤός τοΰ οικοδομήματος ή εις νέους πυργίσκους, η 
ΐ κοινωνοΰσι μεθ’ δλων τών μερών τούτων δι’ άλλων συριγγών δια- 
ί φόρου διαμέτρου. Πολλαί δέ καί κατέρχονται πλαγίως εις τήν 
ί γήν μέχρι βάθους καθέτου τριών ή τεσσάρων ποσών. Εκεί οι 
ί τών λευκόμυρμήκων άρχιτέκτονες άρύον’-αι τήν λεπτήν εκείνην 
) γήν, ήν κατεργαζόμενοι μεταβάλλουσιν έντός τοΰ στόματός των 
( είς τον στερεόν καί πετρώδη έκεΐνον άργιλλον, τήν άκατάστρο- 
? φον οικοδομικήν ύλην των. "Αλλαι δε πάλιν σύριγγες έκτεινον- 
? ται όριζοντίως ύπ’ αύτήν τήν λεπτήν έπιφάνειαν, έπι τριακοσίους 

)' πολλάκις πόδας πέριξ τής μυρμηκοπόλεως, καί αυται είσιν α·

στρατηγικαί τών λευκομυρμήκων δδοί· αί δέ ύπό τήν πόλιν αύ- ί 
τήν είσιν α: εύούτεραι, διότι αυται είσιν αίλεωφόροι, δι’ ών άνα« * 
στρέφονται καί είς τά ίδια έργα χωροΰσιν οΐ τε στρατιώται καί ό < 
έργατικός όχλος, φέροντες έφόδια καί ζωοτροφίας, οίον πηλόν, < 
ξύλα, ύδωρ καί κόμμι. Κατέρχονται δέ άπό τής πόλεως αί δίο- $ 
δοι αυται προκλινώς πάντοτε, διότι οί μέν έμπειρότεροι τών έρ- 
γατών κοπιωδώς μόνον δύνανται ν’ άναρριχώνται είς καθέτους ΐ 

έπιφανείας, οί δέ στρατιώται παντάπασιν. Διά τόν αύτόν λόγον 
πολλάκις μικραί σκολιαί στενωποί φαίνονται έπειργασμέναι έπί > 
τών καθέτων πλευρών τής έσωτερικής τοΰ φρουρίου έπιφανείας, > 
προέχουσαι έπ’ αύτών καί πλάτος ήμίσεος δακτύλου έχουσαι, ? 
χωροΰσαι δέ έλικοειδώς, άπαραλλάκτως ώς αί ήμέτεροι δδοί αί ? 
φέρουσα: εις τήν κορυφήν άποτόμων δρέων. Πρός τον αύτόν σκο- ? 
πόν οίκοδομοΰσι καί είδος γεφυρών, αΐτινες χρησιμεύουσιν ώς κε- ? 
κρυμμέναι κλίμακες, διότι ζευγνύουσι τήν έπίπεδον όροφήν τήν ? 
ύπό τόν θόλον μετά τίνος θύρας ήνεωγμένης έπί τών ορθοστατών, 
έφ’ ών στηρίζονται αί μεγάλαι άψϊδες. Διά τών γεφυρών τού- 
των βραχύνουσι τήν δδόν των αί τροφοί, αΐτινες άπό τοΰ βασιλι- 
κοΰ κοιτώνος φέρουσι τά ώά εις τινα τών άνωτέρων παιδοκομείων, 
πολλάκις είς τεσσάρων ή πέντε ποδών ύψος κειμένων, καί άπο- > 
φεύγουσι τούς ελιγμούς τών στενωπών τών διερχομένων διά τών > 
έσωτερικών δωματίων. Μία τών γεφυρών τούτων καταμετρηθεϊσα > 
είχεν έξ γραμμών πλάτος, τριών γραμμών πάχος καί δέκα δα- > 
κτύλων μήκος, άποτελοΰσα τμήμα μεγάλου τόξου έλλειψοειδοΰς, ) 
ώστε παράδοξον έφαίνετο πώς μεταξύ κατασκευαζομένη, καί πριν > 
ή στηριχθή εϊς τήν άντιπέραν όχθην, δέν κατέπεσε καταθραυο- ? 
μένη ύπό τής ιδίας βαρύτητας. Κατά τήν βάσιν αύτής έστηρίζετο ? 
ύπό μικρού θόλου καί έπί τής άνωτέρας έπιφανείας της είχεν ά- 
νεσκαμμένον καθ’ δλον τό μήκος της μικράν αύλακα, είτε έκ > 
προθέσεως κατασκευασθεϊσαν, πρός άσφαλεστέραν διάβασιν τής ? 
έναερίου καί άκροσφαλοΰς ταύτης δδοΰ, είτε και, δπερ ούδόλως ? 
άπίθανον φαίνεται, κατατριβεϊσαν ύπό τών ποδών τοΰ συνεχώς > 
διαβαίνοντος έργατικοΰ λαοΰ. >

Τοιαύτη ή έξαίσιος άρχιτεκτονική έπιδεξιότης τοΰ λαοΰ τού- S 
του· δ δέ πολιτικός αύτοΰ οργανισμός εινε ούχ ήττον άξιος λόγου- ? 
‘Ως ε'ίπομεν, βασιλεύεται· ή δέ βασιλις αύτοΰ τιτλοφορεί καί είνε ? 
τώ όντι μήτηρ δλων τών υπηκόων της· διακρίνεται δέ αύτών διά ί 
τε τοΰ όγκου αύτής, έξισουμένου συνήθως πρός τον όγκον τριά- < 
κοντά απλών πολιτών, δια τής έπισημου στολής της, συνισταμε— , 
νης είς τέσσαρα πτερά, καί τέλος καί δι’ αύτής τής φυσιογνωμίας, ’ 
έμφαινούσης εύγενεστέραν καταγωγήν, διά δύο μεγάλων ό,φθαλ- ϊ 

μών, ένθεν καί ένθεν τής κεφαλής. >
Είς τέσσαρας πολιτικάς τάξεις διαιρούνται οί λευκομύρμηκες· > 

είς τήν βα σιλικήν, περιέχουσαν τάς θηλείας, εις τήν τών ό 
εύπατριδών, περιέχουσαν τούς άρρενας, έξ ών λαμβάνεται > 
δ σύζυγος τής βασιλίσσης, είς τούς δ π λ ί τ α ς, καί είς τούς έ ρ- 
γάδεις ή τόν εργατικόν οχλον, συγκειμένας άμφοτέρας έκ πο- ? 
λιτών ούδετέρου γένους. Ή βασιλική άξια δέν δίδεται κατά δια- ί 
δοχήν, άλλά κατ’ έκλογήν διά γενικής ψηφοφορίας, καί μόνοι ί 
οί έγγαμοί είσιν έκλέςιμοι. Αμα περί τό φθινοπωρον οι έργάοεις <



60 ΜΕΝΤΩΡ. ΜΕΝΤΩΡ. 61

> καί οί δπλΐται απαντήσωσιν εϊς τούς άγρούς ευδαϊμόν τι ζεύγος 
> τών εύγενεστέρων τάξεων ύπδ τού έρωτος συνδεθέν, άναλαμβά- 
? νουσιν αύτό, τ'ο περιβάλλουσι διά λεπτού περικαλύμματος έξ άρ- 
5 γίλλου, δπως τδ προστατεύσωσι κατά παντός κινδύνου καί δια- 

? τηρήσωσιν άτάραχον τδν μήνα τον μέλιτός των, τδ έκλέγουσι 
? βασιλέα καί βασίλισσαν νέου κράτους καί άρχονται έν τω άμα 
2 τής οικοδομής νέας πόλεως, αύθορμήτως άναλαμβάνοντες τήν 
? ύποχρέωσιν νά πειθαρχώσιν είς τούς βασιλείς, νά έργάζωνται ύπέρ 
? αύτών καί ύπέρ τών άπογόνων των, νά φρουρώσιν αύτούς, νά φέ- 

< ρωσιν αύτοϊς φόρον έφοδίων, μέχρι; ου. αύξηθεϊσα ή βασιλική άπο- 
< γονή συμμετάσχη τών άγώνων καί ίτών ύπηρεσιών αύτών. Άπδ 
< τής στιγμής έκείνης ή βζσιλίς κατακλείεται έντδς τής δι’ αύτήν 
ί παρασκευασθείσης μεγαλοπρεπούς αιθούσης, χωρίς ούδέποτε νά 
< έξέρχηται αύτής ή θύραν κάν νά έχη, δι’. ής,.-καί:άν δέλη, νά δυ- 
\ ·’ νηθή νά έξέλθη, κατά τούς μέν διότι πρώτιστη αύτής άρετή εϊνε 
ί δ πατριωτισμός καί πάσα αύτής ή φροντίς περιστρέφεται εις τήν 
< αΰξησιν καί τδν πολλαπλασιασμόν τού υπηκόου αύτής· κατ’ άλ- 
5 λους δμως διότι έπί τής έποχής έκείνης ή γαστήρ της άρχεται 
$ έξογκουμένη, καί ή φιλάρεσκος λευκομύρμηξ δέν Θέλει ούτως έ- 
$ χουσα τδ σώμα νά έκτίθηται είς τάς όψεις καί έπικρίσεις, μεγά- 
< λως διαφέρουσα τινών κυριών, αϊτινες ύπδ περιστάσεις .όμοιας 
< ούτε τδν άντίχορον έγκαταλείπουσι καί τήν πόλκαν ρι- 
< ψοκινδυνεύουσι κατά δύναμιν. Αληθές δμως δτι ούδέποτε αί κυ- 
ι ρίαι αύται δύνανται νά έρίσωσι πρδς τήν βασίλισσαν τών λευκο
ί μυρμήκων, διότι αύτής ή γαστήρ βαθμηδόν , δγκουμένη γίνεται 
< μετά τινα χρόνον, είς διάστημα δύω έτών. φέρ’ είπεϊν, χιλίας πεν- 
< τακοσίας ή δισχιλίας φοράς δγκωδεστέρα τοΰ λοιπού σώματός της, 

ήτοι καταντά έχουσα τριών καί μέχρι τεσσάρων καί πέντε δα- 
$ κτύλων μήκος, βάρος δέ ίσον πρδς είκοσι ή τριάκοντα χιλιάδας 
> έκ τών ύπηκόων της! Λαμβάνει δέ σχήμα έπίμηκες καί έχει 

ί κίνησίν τινα συσταλτικήν, ώς κυματισμδν άδιάκοπον, άλλ’ ά'πονον 
'/ ώς φαίνεται διά τδ έντομον, προερχομένην δέ έκ . τής ώοτοκίας, 

) ήτις χωρεΐ άδιάλενπτος.
ί> Ή βασιλίς τών λευκομυρμήκων δέν δύναται νά εϊπη ώς τήν 
? Σπαρτιάτιδα έκείνην δτι γεννά ένα μέν, άλλά λέοντα· αύτη μύρ- 
? μην,ας μέν γεννά, άλλά περίπου πεντηκοντατέσσαρα έκατομμύρια! 
? διότι άνά πάν λεπτόν γεννά εξακόσια, έπί δύω δέ ολόκληρα έτη 
? ούδέ στιγμήν παύει τίκτουσα. Τοιοΰτος εϊνε ό πληθυσμός τών 
? μυρμηκοπόλεων τούτων, έν ω ή μεγίστη κυψέλη μόλις περιέχει 
ζ δεκαέξ μέχρις είκοσι χιλιάδων μελισσών.
ί Καθ’ δλον τδ διάστημα τοΰτο τή; κυοφορία; καί ώοτοκία; ό 
< σύζυγος τή; βασιλίσσης, άπολέσας τά πτερά του, κάθηται κεκρυμ- 
< μένο; ύπδ τήν άπέραντον γαστέρα τή; συζύγου του, καί είς αύτδν 
ί ολίγον προσέχουσιν οί ύπήκοοί του.

Τούτων δέ μέγας άριθμδς διηνεκώς παρευρίσκεται εϊς τε τδν 
ι βασιλικόν καί εί; τού; παρακειμένου; θαλάμους, άσχολούμενος 
ί εις τδ ν’ άποκομίζη τά τικτόμενα ώά καί νά τά έναποθέτη μετά 
ί πολλής προσοχή; είς τά παιδοκομεϊα, δπου τά μυρμήκια, έξελ- 
S θόντα τών ώών, τρέφονται δημοσία δαπάνη έκ τών τεταμιευμέ- 
$ νων έφοδίων, μέχρις ου αύξήσωσι τοσοΰτον, ώστε νά δύνανται νά

προμηθευθώσι μόνα των τήν τροφήν των κα'ι να συμμετέχωσι < 
τής κοινής έργασίας, καταταττόμενοι εις τούς έργάδεις ή είς τους ' 
όπλίτα;· είτε έκ γενετής είσι διάφοροι αί δύω φυλαί εϊτε διά 
προβιβασμού, άναλόγω; τής ήλικίας συμβαίνει ή άπδ τής μιας S 
εϊς τήν άλλην μετάβασις. s

Κατά δέ τδ τέλος τού έτους οί εύπατρίδαι, άγνωστον άν καϊ ί 
ουτοι έκ γενετής είς τήν ίδιαν ταύτην άνήκοντες τάξιν ή έκ τών ί 
λοιπών βαθμηδόν προβιβαζόμενοι είς αύτήν, τδ προνόμιον έχον- ί 
τες νά πτεροφορώσιν ώς καί ή βασίλισσα, έξέρχονται άρρενες καί ; 
θήλεις τής πόλεως αύτών είς περιπαθείς καί ποιητικούς περιπά- < 
τους νά χαρώσι τήν ώραίαν φύσιν καί ν’ άναπνεύσωσι δροσερόν < 
άέρα, καί μόνον οί πιστότεροι καί οί άληθώς άφωσιωμένοι μέ- < 
νουσι περί τήν βασίλισσαν, δπως φρουρώσι καί ύπηρετώσιν αύτήν. < 
Οί δέ λοιποί κατά μυριάδας άφίπτανται, άμα τύχωσι νύκτα ύγράν, J 
άναμιμνήσκοντες τάς μυριάνδρου; έκείνας σιδηροδρομικάς διαχύ- ; 

σεως συνοδείας, αϊτινες άνά παν έαρ, άμα γλυκύτερος πνεύση δ ' 
ζέφυρος, άναχωρούσι τών Παρισίων και άλλων μεγαλοπόλεων ! 
καί διευθύνονται πρδς πάσας τάς ευάερους έξοχάς. Άλλά κατά .■ 
τήν πρώτην ανατολήν τού ήλιου, ίσως είς τιμωρίαν τής άκρασίας ; 
των, τών πλείστων καταρρέουσι τά πτερά, ατινα έφημέρως μόνον 
καί δι’ ολίγα; ώρας τοΐς δίδονται, καί τότε τά έντομα ταύτα, τά 
έπί μίαν ήμέραν γνωρίσαντα τήν ευδαιμονίαν καί είς τδν άέρα 
καί είς τάς θαλπούσας τού ήλιου άκτϊνας χαρμοσύνως πετώντα, 
πίπτουσιν έλεεινώ; κατά γής καί ό άνεμος παρασύρει τοσοΰτον 
άπέραντον αύτών πλήθος, ώστε τήν γήν καλύπτουσιν δλόκληρα 
αύτών στρώματα, καί τότε ευκόλως καταβροχθίζονται ύπδ παν
οσίων έχθρών, ών οί κινδυνωδέστεροί είσιν οί άληθεϊς μύρμηκες, 
τά σαρκοβόρα έντομα, τά έρπετά, τά πτηνά, καί κυρίως δ Ότ- 
τεντότο; καί οί Βοσχιασμένοι, οΐτινες άγαπώσι πολύ νά τά τρώ- 
γωσιν. Άμα ή δυστυχής αύτη φυλή άπώλεσε τάς πολιτικά; αύτής 
άρετάς,ήτοι τδν πατριωτισμόν αύτής,τήν φιλεργίαν καί τήν εύπείθειαν 
εις τούς νόμους,καϊ έγκατέλιπε τά τείχη τής πόλεώς της,καταστρέ
φεται άθλίως, καί έκ πολλών εκατομμυρίων πολλάκις ούδέ Sv 
περισώζεται ζεύγος έκ τής φοβέρας έκείνης πανωλεθρίας. Καί 
δμως έπ’ αύτής τής γενικής καταστροφής λησμονοΰσι πολλοί τδν 
κίνδυνον, καί οί άρρενες τρέχουσι ταχύτατα κατόπιν τών θηλειών 
και πολλάκις πεισματώδεις συμπλέκονται μονομαχία', ύπέρ τίνος 
αμφισβητούμενης Ελένης, μεθ’ άς δ νικητής συνδέεται μετά τής 
νεάνιδος τής έκλογής του δι’ άδιαλύτων δεσμών, οΰς μόνος δύνα
ται νά θραύση δ θάνατος. Άλλά φευ! ούδ’ά'πεστι πολύ δ θάνατος 
ουτος, καί ένίοτε κατ' αύτήν έκείνην τήν ήμέραν τής δραπετεύ- 
σεώς των δ δύων ήλιος ούδ’ ένα καί μόνον άπαντά μεταξύ τών 
ζώντων. Ούχ ήττον δμως τινά ζεύγη κατ’ έξαίρεσιν διαφεύγουσι 
τήν κοινήν τύχην, έάν άπαντήσωσιν αύτά τινές τών έν τοιαύτη 
περιστάσει περκρλούντων έργατών, διότι ουτοι άναλαμβάνουσιν 
άμέσως αύτά, καί εϊδομεν πώς τά σώζουσι καί τά έκλέγουσιν ώς 
οίκιστάς καί θεμελιωτάς νέας πόλεως.

Οί έργάδεις εινε, ώς εϊπομεν, χιονόλευκοι είς τήν βρεφικήν 
ήλικίαν των ή άμα έξέλθωσι τοΰ ώοΰ, καί τότε έν πλήρει αρ
γία τρέφονται έκ τών δημοσίων ταμείων. Άλλά μετ’ δλίγον τά 

μέλη των γίνονται ύπομέλανα και στερεώτερα καί τότε άρχονται 
ίργαζόμενοι καί πάσας έκτελοΰντες τάς έσωτερικά; έργασίας τής 
πόλεως, συνισταμένα; είς τδ νά θεραπεύωσι τήν βασίλισσαν καί 
άποκομίζωσι τά ώά εις τά παιδοκομεϊα, νά φέρωσι τροφά; καί 
ύδωρ, νά οίκοδομώσι τήν πόλιν καί νά εύρύνωσι τά δωμάτια. 
Ουτοι έχουσι τά πρ’ος τοΰτο άναγκαΐα έργαλεΐα. ήτοι λαβίδας, 

δι’ ών δύνανται νά 
σκάπτωσι καί μετα- 
φέρωσι τδν άργιλλον, 
δν κολλώσι διά τού 
σιέλου των, καί προσ
έτι νά ξυλοτομώσι καί 
νά μεταφέρωσι τά ώά. 
Τά βιομηχανικά δέ 
ταΰτα έργαλεϊα ούδό
λως είσί πρόσφορα εις 
πόλεμον.

Οί μύρμηκες ουτοι 
’ ή τουλάχιστον ίδιαί- 
’ τερον είδος αύτών πολ- 
’ λάκις έξέρχονται εις 
। δδοιπορίας, και τότε, 

ώς οί άρχαίοι νομά
δες τής ’Ασίας λαοί, 
οί κατακλύσαντες τήν 
Ευρώπην καί παντα- 

, χον τρόμον καί κα- 
’ ταστροφήν διασπειραν- 
> τες, ούτω καί αυτοί, 
ί δπου διέλθωσι, τά 
? πάντα φθείρουσι καί 
) έξαφανίζουσι. Πολ- 
ί λάκις δλα τά έθνη αύ- 

τών έν μακραΐς πε- 
ι ριοδείαις είσβάλλουσι 
5 δι’ ύπογείων συνήθως 
? ύπονομων είς τάς άν- 
; θρωπίνους κατοικίας 
ί μετά τοσαύτης ταχύ- 
Ιτητος καί εις τοσοΰ

τον άναρίθμητον πλή
θος, ώστε ούδείς δύ
ναται νά διαφύγη τήν 

ί έφοδον καί καταστρέ- 
< φουσιν έν μια νυκτί 
( πάν τδ προστυχόν, τρο- 
2 φάς, ένδύματα, σκεύη, 
’ αύτήν τήν οικίαν, καί 
I έν γένει δ τι δέν έχει 
? τήν σκληρότητα τοϋ λί- 
< θου, τοΰ μετάλλου. 'Οδοιπόρος τις, διερχόμενος διά τίνος δάσους 
ί τήςδυτ. Αφρικής, ήκουσε κρότον τινά καΐσυριγμόν, έξου ύπέλα- 
S βεν δτι δφις ϊσω; έπήρχετο κατ’ αύτοΰ. Μακρυνθείς δ’ δλίγον τή; 

όδοϋ του δπως πληροφορηθή πόθεν ό κρότο; προήρχετο, είδε 
μετ’ έκπλήξεω; άμετρον άριθμόν λευκομυρμήκων προκυπτόντων 
τή; γή; μετά μεγίστη; ταχύτητος άπδ οπής έχούσης τεσσ.άρων 

κατά τόν Smeathman.Φωλεά λευκομυρμήκων

ώς πέντε δακτύλων διάμετρον. Εις τριών δέ περίπου ποδών άπό- 
στασιν διηρέθησαν είς δύω φάλαγγας, συγκειμένα; έντελώς άπδ 
έργάδεις, βαίνοντες κατ’ εύθεϊαν γραμμήν, άνά δώδεκα μέχρι δε
καπέντε κατά μέτωπον. Μετ’αύτών δ’ ήσαν άναμεμιγμένοι καί 
τινες όπλίται· άλλά ουτοι μάλιστα ήσαν διεσπαρμένοι εκατέρωθεν 
τής γραμμής είς ένδς ή δύω ποδών άπόστασιν καί έφαίνοντο ώς 

περιφρουρούντες τούς 
Οδοιπόρους καί προσ- 
τατεύοντες τήν έξο
δον. Ήσαν δέ είς ά- 
διάκοπον κίνησιν, καί 
έφαίνοντο άνήσυχοι, 
περιερχόμενοι ένθεν 
κάκείθεν, βιάζοντες 
τού; μακρυνομένους { 
τών τάξεων νά έπι- 
στρέφωσιν εις αύτάς 
και τούς έναπολειπο- 
μένους νά σπεύδωσι 
τ’ο βήμα. ’Άλλοι δέ ό- 
πλϊται, αξιωματικοί 
βεβαίως, άναβάντεςείς 
τά πέριξ φυτά και εί; 
τήν άκραν ίστάμενοι 
τών φύλλων, ε’ις δώ
δεκα ή δεκαπέντε δα
κτύλων ύψος άπδ τής 
γής, έκτύπων άπδ και
ρού είς καιρόν τά 
φύλλα διά τών λαβί
δων των και άπετέ- 
λουν ήχον, εις δν ά- 
πεκρίνετο δλος όςρα- 
τδς διά αυριγμών καί 
έσπευδε τδ βήμα, Οΰ
τω δέ όδεύσασαι έπί 
12 ώ; 15 βήματα 
αί δύω φάλαγγες, 
συνηνώθησαν πάλιν 
καί είσέδυσαν είς τήν

Όσον διά τούς όπλί· 
τας, είνε άμφίβολον 
3.> προβιβάζονται είς 
τήν τάξιν τούτων άπδ 
τών έργατών ήλικιω- 
θέντων, άν άπ’ αύτής 
μετά ταΰτα μεταβαί- 
νουσιν εί; τήν τών ευ
πατριδών, ή άν έν αΰτη 

καί γεννώνται καί άποθνήσκουσιν. Όπωςδήποτε δμως, ένδσωδια- 
τελούσιν έν αύτη, έκτελοΰσιν ύπηρεσίαν έντελώ; στρατιωτικήν, 
ούδόλως άναμιγνύμενοι εί; τάς βιομηχανικά; έργασίας, άλλά 
φρουροϋντες καί άνδρείως ύπερασπίζοντες τήν βασίλισσαν καί τήν 
πόλιν. Καί πτερά μέν δέν έχουσιν ώ; οί εύπατρίδαι, άλλά φέ- 
ρουσιν όπλα άμυντικά καί έπιθετικά, συνιστάμενα είς περικεφα



62 ΜΕΝΤΩΡ. ΜΕΝΤΩΡ. 63

λαίαν ή δγκωδεστάτην κεφαλήν, άπολήγουσαν εις δξείας καί έν
τός πριωνωτάς ψαλίδας, χρησίμους ούχί εις χειρωνακτικά; έργα
σίας άλλ’ εϊς προσβολήν κατ’ εχθρών.

Άν δι’ ϊσχυράς σκαπάνης προσβάλης 5ν τών άσθενεστέρων 
μερών τοΰ φλοιού ή τοΰ εξωτερικού τοίχου της μυρμηκοπόλεως 
καί τδ διαρρήξης, μετά δύο ή τρία δευτερόλεπτα βλέπεις οπλί
την έξερχόμενον καί περιφερόμενο·? πέριξ τοΰ ρήγματος, περι- 
σκοποΰντα και ώς ζητοΰντα νά ’ίδη ποΰ άπήλθεν ό εχθρός καί 
νά έρευνήση τις ή αιτία καί ή φύσις της προσβολής. ’Ενίοτε 
επιστρέφει εντός τού φρουρίου, ώς έπί σκοπώ τού ν’ άναγγείλη τό 
γενόμενον, άλλά συνηθέστερον παρακολουθείται μετ’ δλίγον άπό 
δύο ή τριών άλλων, προσβοηθούντων έν άκρα σπουδή και άταξία. 
Μετ’αυτούς έπεται ολόκληρον καί πολυάριθμον σώμα στρατιωτών 
έξορμώντων μετά πάσης ταχύτητος, δσον δηλαδή ή δπή επιτρέ
πει. Αυξάνει δε πάντοτε ό άριθμός των, καθ’ δσον ή προσβολή 
έξακολουθει. ’Απερίγραπτος είνε δ άρειμάνειός των θυμός, έκ δέ 
της δρμής των πολλάκις προσκόπτονται, κατακυλίονται κάτω τών 
πλευρών τοΰ θόλου, άλλ’ άνίστανται πάλιν άμέσως καί όρμώσιν 
δπου ό κίνδυνος τούς καλεΐ. Δάκνουσι δέ παν τό προστυγχάνον 
καί άποτελοΰσι θορυβώδη τρυγμόν, ένω έτεροι, διά τών ψαλίδων 
των κτυπώντες έπανειΛημμένως τό οικοδόμημα, παράγουσιν ήχον 
διαρκοϋντα περίπου έν λεπτόν καί συνεχώς επαναλαμβανόμενον. 
’Εν δσω διαρκεϊ ή προσβολή, μεγάλη είνε ή ταραχή των δρ- 
μώσι δέ καί κατά τών ανθρώπων καί δάκνουσιν αύτους τόσον 
ΐσχυρώς, ώστε έξάγουσιν αίμα δσον πρός τόν όγκον τοΰ ίδιου 
αύτών σώματος· έμπήγουσι δέ ΐσχυρώς τούς σιαγόνας των καί 
δέν τάς έξάγουσι πλέον, προτιμώντες ώς ό άρχαΐος έκεΐνος 
Κυναίγειρος ν’ άφαιρεθώσι πόδα κατόπιν ποδός καί δλοι νά 
κατακοπώσι τό σώμα, ούχί δμως νά παραιτηθώσι τής λείας των.

Άλλ’ άμα ό εχθρός, μακρυνθείς, λύση τήν πολιορκίαν τής 
πόλεώς των, έν τώ άμα άποσύρονται οίκειοθελώς και μετά ήμί- 
σειαν ώραν εϊσίν δλοι έντός τοΰ φρουρίου ώς άν ύπέθετον δτι 
ό κίνδυνος έμχκρύνθη καί ό εχθρός τούς διέφυγε. Άλλά πριν ή 
πας ό στρατός εϊσέλθη διά τοΰ ρήγματος, πλήθος εργατών 
συρρέουσι πρός αύτό πανταχόθεν, φέροντες εις τό στόμα φορτίον 
πηλού, ταχέως παρασκευασθέντος. Μετά τόσης δέ ταχύτητος, τό
σης ευταξίας καί έπιδεξιότητος προσκολλώσι τόν πηλόν τούτον 
εϊς τήν γενομενην οπήν, ώστε ούδέ στιγμήν ή παύουσιν ή προσ- 
κόπτουσινή άμοιβαίως παρεμποδίζονται καί παραδόξως καί άπροσ- 
δοκήτως έν μέσω σκηνής, ήτις φαίνεται δλη θόρυβος καί δλη 
σύγχυσις, αίρεται κατ’ δλίγον και άνεπαισθήτως νέος τοίχος περί 
τό ρήγμα καί καλύπτει αύτό. Ένώ δέ έκτελεϊται ή έργασία αΰτη, 
πάντες σχεδόν οί στρατιώται εΐσήλθον εϊς τούς στρατώνας των, 
εκτός ολίγων τινών, έν'ος έπί έξακοσίων ή χιλίων εργατών, οιτι- 
νες, ώς τών έργων έπίσκοποι καί έπιμεληταί, περιφέρονται ένθεν 
κάκεΐθεν, άλλ’ ούδέποτε αυτοί έγγίζουσι τόν πηλόν. Εις μάλιστα 
φαίνεται επιτετραμμένος τήν δλην τών έργων διεύθυνσιν. Πλη
σίον ίσταμενος τοΰ οίκοδομουμένου τοίχου, φαίνεται προ πάντων 
τήν πειθαρχίαν έπιτηρών, στρέφεται βραδέως πρός δλα τά μέρη, 
ύψοί τήν κεφαλήν κατά διαλήψεις ενός ή δύο λεπτών καί διά 

τών ψαλίδων του κτυπά τόν θόλον. Έν τώ άμα δέ άκούεται οξύς 
συριγμός, έξερχόμενος έξ δλων τών υποχθονίων σπηλαίων και 
συριγγών τοΰ φρουρίου έκείνου καί φαινόμενος ώς ή άπόκρισις 
δλων τών έργατών εις τήν κλήσιν τοΰ άρχιμηχανικοΰ. Βέβαιον 
είνε τούλάχιστον δτι εις έκαστον κτύπον οί έργάται σπεύδουσι τό 
βήμα καί φαίνονται ζωηρότερου έργαζόμενοι.

"Αμα δέ νέα γίνη προσβολή κατά τής γηλόφου, ή σκηνή με
ταβάλλεται· γενικός συριγμός άκούεται πανταχόθεν, οί έργάται 
εϊσδύουσι μετά τοσαύτης ταχύτητος εις τήν κατοικίαν των, ώς 
άν διά μιας άνελήφθησαν, καί μετά τινα δευτερόλεπτα ούδε εις 
καί μόνος μένει έκτος τοΰ ρήγματος. Άλλ’ έκ τοΰ εναντίου οί 
στρατιώται έπανέρχονται παμπληθείς καί έκδίκησιν πνέοντες- άν 
δμως δέν εΰρωσιν εχθρόν, εισέρχονται αΰθις, καί οί τοιχοποιοί 
έπιστρέφουσιν εϊς τήν έργασίαν, καί ταΰτα δύναται νά έπαναλάβη 
τις δσάκις άν θέλη. Τότε δέ, ένω οί στρατιώται φρουροΰσι καί 
ύπερασπίζουσι τά έκτός, οί έργάται δχυροΰσι τάς διόδους εκτός, 
τάς φερούσας εϊς τάς διαφόρους αιθούσας καί πρό πάντων τάς πρός 
τήν βασιλικήν αίθουσαν, κατασκευάζοντες έπ’ αύτών προσχώσεις 
τοσοΰτον έπιτηδείως ώστε άδύνατον νά διακριθώσιν. Ή αίθουσα 
τής βασιλίσσης έν μεγάλη μυρμηκοπόλει είνε τόσον εύρύχωρος, 
ώστε πλήν τοΰ βασιλικού ζεύγους δύναται νά περιέχη καί πολ
λές χιλιάδας αύλικών καί υπηρετών καί είνε πάντοτε δσον ένεςι 
πλήρης. Οί στρατιώται δέ οί φρουροΰντες τούς προθάλαμους δει- 
κνύουσι τήν άκλόνητον πρός τό πρόσωπον τής βασιλίσσης πίστιν 
των, άποθνήσκοντες εϊς τήν θέσιν αύτών, καί οί φιλόπονοι καί 
φιλοπάτριδες έργάται ούδέποτε έγκαταλείπουσι τό έργον των, ού
δ’ εις αύτ’ον τόν έσχατον κίνδυνον.

Περιηγητή? τις είχε ποτέ άφαιρέσει τήν βασιλικήν αίθουσαν 
μεθ δλων τών κατοίκων αυτής καί τήν έθεσεν ύπό ποτήριον. 
Καθ’ δλον τό διάστημα τοΰτο οί ΰπηρέται έξηκολούθησαν περι- 
ερχδμενοι μετά πλείστης φροντίδας πέριξ τοΰ βασιλικού ζεύγους 
καί πάντοτε κατά τήν αυτήν διεύθυνσιν. Τινές αύτών εϊς έκά- 
στην στροφήν ΐσταντο πλησίον τής κεφαλής τής βασιλίσσης καί 
έπλησίαζον εϊς αύτήν, ώς προσφέροντες αύτή τόν φόρον τής άφο- 
σιώσεώς των ή τήν τροφήν, ήν έδύναντο νά συλλέξωσιν. "Οταν 
δέ έφθαναν εϊς τό αντίπεραν άκρον τού σώματός της, έλάμβανον 
έκεΐθεν τά ώά καί τά έστίβαζον εις τι μέρος τής αιθούσης ή 
τοΰ ποτηριού, δπίσω ή ύποκάτω τμήματός τίνος άργίλλου, φα- 
νέντος αύτοΐς καταλλήλου πρός τούτο. Τινά τών δυστυχών τούτων 
ζωυφίων περιεφέροντο έξω τής αιθούσης ώς ζητοΰντα νά έννοήσωσι 
τήν αιτίαν τής τρομεράςκαταστροφής καί έρημώσεωςτών άλλοτε 
περιφανών βασιλείων των μετά τινας δέ ανωφελείς άποπείρας 
έπέστρεφον πρός τού; συντρόφους τής δυστυχίας των καί ήρχιζον 
καί αύτά τον γύρον πέριξ τών αιχμαλώτων μεγαλειοτήτων. Έν 
τώ διαστήματι δέ τούτω άλλοι λευκσμύρμηκες, συντρίβοντες διά 
τών εργαλείων των τεμάχιά τινα άργίλλου, έκει ευρισκόμενα, τά 
διέβρεχον διά τού σιέλου των καί ήρχισαν σχηματίζοντες είδος 
λεπτής κόγχης θολοειδούς ύπέρ τό σώμα τής βασιλίσσης, δπως 
τήν προφυλάξωσιν άπό τήν προσβολήν τοΰ άέρος καί άπ'ο τά 
βλέμματα καί τάς επιχειρήσεις έχθροϋ. Μή συνταραχθέντες δέ 

εις τό έργον των, κατώρθωσαν νά τό άποπερατώσωσιν έν διαστή- 

ματι εικοσιτεσσάρων ωρών, άφέντές εντός τής κόγχης ικανόν δι
άστημα διά τούς παραλλάττοντας εμπρός τής βασιλίσσης.

Τοιαύτη είνε ή δίαιτα τούτων τών ζωυφίων, παρ’ οίς πολλοί 
καί σοφοί πολλά ούχί άχοησχ δυνανται νά σπουδάσωσι, διότι 
οί μύρμηκες ουτοί εισιν έμπειρότεχνοι, έργατι κοί, γενναίοι, φι- 
Λοπάτριδες, πιστοί εϊς τούς βασιλείς των, εύπειθεΐς εις τούς νο
μούς τοΰ κράτους των, έχοντες αύστηρόν σύνταγμα και άπαιτοΰν- 
τες τήν εφαρμογήν αύτοΰ, τίποτε όλιγώτερον, τίποτε περισσότε
ρον, — έκτός ίσως ολίγου κόμμιος.

Έν Κερκύρα τήν 8J20 76ρίο·υ 1873.

’Αξιότιμοι κύριοι άδελφοί Γρηγοριάδαι σνντάκται τοΰ 
περιοδικού «<5 Μέντωρ.·»

Έν Σμύρνη.

Έν τώ τελευταίω άριθμώ τοΰ άξιοτίμου περιοδικού ‘Υμών, ού 
μικρόν ήπόρησα άναγνούς δτι, συνιστώντες εις τό κοινόν τήν άγ- 
γελίαν συνδρομής τοΰ πονήματος τοΰ κ. Γυηττέη πρός ανασκευήν 
τοΰ « Βίου τοΰ ’Ιησού » τοΰ Ρενάν, τούτον παριστάνετε ώς ’Ισρα
ηλίτην, ένω τοιοΰτος δέν είνε.

‘Η δέ πλάνη αΰτη ραδίως έξελέγχεται έξ αύτοΰ τοΰ συγγράμ
ματος, εϊς δ παραπέμπω ‘Υμάς. Πλήν δέν πρόκειται περί τού
του μόνον, καθότι ‘Υμείς έκ τής άφηγήσεως δτι δ Ρενάν άνήκει 
δήθεν εϊς τό Ίσραηλιτικ'ον θρήσκευμα λαμβάνετε τό ένδόσιμον 
δπως άνοικείους έκφράσεις μεταχειρισθήτε καθ’ δλοκλήρου έ
θνους, δπερ άναμφιλέκτως και ού παρ’ άξίαν τών χρηστών καί 
φιλαγάθων άνδρών έφελκύει δσημέραι τήν αγάπην καί τήν ύπό- 
ληψιν.

Άλλ’ έκλαβών αείποτε τό ύμέτερον περιοδικόν ώς ισχυρόν 
έλατήριον πολιτισμού καί προόδου, άμα δέ καί οργανον θρη
σκευτικής καί ήθικής μορφώσεως τών ύμετέρων όμοδόξων, δέν 
δύναμαι νά πεισθώ έκφράσεις τοιαύται νά ώσιν άποκύημα τοΰ 
νοός καί τής καρδίας σας. ' j

Καί πώς άράγε ‘Υμείς, οί πρό τοσούτου χρόνου άναδεξάμενοι 
και κατ’ άξίαν μετερχόμενοι τήν διττήν άποστολήν δημοσιο
γράφων καί διδασκάλων, νά ψεύσητε διά μιας τό παρελθόν σας 
καί άντϊ τής δμονοίας, τής ειρήνης καί τής άγάπης νά ένσπεί- 
ρητε τήν διχόνοιαν καί τά άντικοινωνικά τής μισαλλοδοξίας 
πάθη;

"Οχι, κύριοι, δέν είνε δυνατόν δτι ‘Υμείς έχαράξατε τάς μι- 
σοπρορδους έκείνας ρήσεις άρδην άπαδούσας ού μόνον πρός τό 
πνεύμα τής έποχής, άλλά καί πρός αύτήν τήν θρησκείαν, ής 
πρόμαχοι έστέ καί διδάκτορες.

Ούχ ήττον όμως, κύριοι, έπειδή έχετε δλην τήν εύθύνην τών 
έν τώ περιοδικώ ύμών έκδιδομένων, πρός ‘Υμάς άποτείνομαι, 

παρακαλών ινα χάριν ίκανοπσιήσεως δημοσιεύσητε τήν παρούσαν ί 
έπιστολήν έν τώ προσεχεστέρω αύτοΰ φύλλω.

Δεςασθε, κύριοι, τήν διαβεβαίωσιν τής βαθύτατης μου ύπο- >

λήψεως ΙΩΣΗΦ ΝΑΧΑΜΟΥΛΗΣ
Συντάκτης τοΰ περιοδ. «Ή Ίσραηλιτική οικογένεια.» )

Ευχαριστουμεν τα μάλιστα τόν άξιότιμον Συντάκτην τοΰ πε- 2 
ριοδικοΰ «Ή Ίσραηλιτική Οικογένεια» διά τε τάς τοσαύτας η 
εύγενεϊς υπέρ ήμών έκφράσεις του καί διά τήν όποιαν ύπέρ S 
τοΰ «Μέντορος » άτ’ άρχής τής έκδόσεώς του διηνεκώς έ- S 
δειξεν άληθή άγάπην καί ύπόληψιν. Τόν κύριον ’Ιωσήφ Να- > 
χαμούλην, άν καί δέν γνωρίζομε·/ προσωπικώς, άλλ’ έκ τε τού > 
περιοδικού του καί τών πρός ημάς ολίγων επιστολών του το- > 
σοΰτον έξετιμήσάμεν, ώστε πάντοτε ώς έπαξίως κρατούντα τόν > 
τοΰ δημοσιογράφου κάλαμον έθεωρήσαμεν καί Οεωροΰμεν. Έν ) 
τούτοις δέν ήδυνήθημεν ή ν’ άπορήσωμεν άναγνόντες τήν ά'νωθι 5 
έπιστολήν του, διότι έν τόίς έπομένοις, τοίς έν τή 380η σελ. ? 
τοΰ Δ', τόμ. τοΰ Μέντορος γραφείσιν, 5

«‘Ο έπιπόλαιος καί πάσης κρίσεως άμοιρος Γάλλος συγγρα- ? 
» φεύς Ρενάν ό 'Ισραηλίτης, ύποβοηθούμενος ύπό τών όμογενών ? 
» αύτοΰ ’Αδελφών Μιχαήλ Λευί (Michel Levi), έξακολουθει ) 
» τήν έκδοσιν τής σειράς τών δειλητηριωδεστάτων καί δλως ) 
» άντιχριστιανικών αύτοΰ συγγραμμάτων. Καί αύτός μέν ώς < 
» ’Ισραηλίτης καί ώς πλουτομανής πράττει τό καθήκόν του 
» ίσως, ινα καί τούς όμογενείς του παρηγορήση διά τήν λύ- ’ 
» πην καί τάς τύψεις τοΰ συνειδότος, άσπερ αισθάνονται, άρχί- < 
» σαντες ως εκ της διανοητικής αναπτυςεως των νά έννοώσι , 
» τήν πλάνην, εϊς ήν εύρίσκονται, καί τά βαλάντιά του έτι μάλ- έ 
» λον ύπερπληρώση χρημάτων » >

ποΰ εϊσίν αί άνοίκειοι έκφράσεις αί καθ’ ολοκλήρου έθνους ζ 
γραφείσαι; ποΰ έν αύτοίς ένσπείρονται τής διχονοίας και τά άν- < 
τικοινωνικά τής μισαλλοδοξίας πάθη, άντί τής δμονοίας, τής < 
ειρήνης καί τής άγάπης, πού αί μισοπρόοδοι ρήσεις, αί άπάδου- > 
σαι πρός τό πνεύμα τής έποχής καί πρός τήν Χριστιανικήν θρη- > 
σκείαν; s

Καθ’ δσον άφορά τό δτι δ Ρενάν είνε ’Ισραηλίτης, τοιαύτην ? 
έκ τών δσα περί αύτοΰ άνέγνωμεν είχομεν σχηματίσει ιδέαν, ήν ? 
ένίσχυσε καί ή συνδρομή τών Άδ. Μιχ. Αευΐ πρός έκδοσιν τών ? 
συγγραμμάτων του, οΰς τούλάχιστον τό όνομα αύτών δεικνύει ί 
Ίσραηλίτας. Άλλ’ άφοΰ δ κ. Νχχαμούλης δι αβέβαιοι τό έναν- < 
τίον, υπομονή- δμολογοΰμεν δτι ή ιδέα ήμών έκείνη ύπήρξεν > 
έσφαλμένη. Άς οψωνται δσοι διέδωκαν δτι δ Ρενάν είνε Χοι- S 
στιανός έξ ’Ισραηλιτών, άλλά κατά τό παρόν ούτε Χριστιανός S 
είνε ούτε ’Ισραηλίτης. Άλλ’ αί καθ’ δλοκλήρου τοΰ Ίσραηλι- ύ 
τικοΰ έθνους άνοίκειοι έκφράσεις τίνες; Άν έρρέθησάν τινες > 
λέξεις δριμείαι, αύται έρρέθησάν διά τόν Ρενάν, δστις πράγματι } 

έξ αύτών τών συγγραμμάτων του φαίνεται αύτόχρημα έπιπό- > 
λαιος καί πάσής κρίσεως άμοιρος. Άν δ’ έρρέθη δτι ,ώς Ίσρα - > 
ηλίτης πράττει τό καθήκόν του ίσως ίνα τούς όμογενείς του πα- > 
ρηγορήση διά τήν λύπην καί τάς τύψεις τοΰ συνειδότος, άσπερ >
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,υντα- 
άνανήψεως καί

αισθάνονται, άρχίσαντες ώς έκ τής διανοητικής άναπτύξεώς των 
νά έννοώσι τήν πλάνην, εις ήν εύρίσκονται — τούτο, νομίζομεν, 
ούδόλως προσβάλλει τδ Ίσραηλιτικδν έθνος, τδ όποιον άληθώς 
τών χρηστών καί φιλαγάθων άνδρών έφελκύει όσημέραι καθόλου 
μέν τήν συμπάθειαν, έν μέρει δέ τήν άγάπην καί τήν ’ύπόλη- 
ψιν, άπερ δφείλει εις έκείνους τών όμογενών του, δσοι (έν οΐς τ'ο 
καθ’ ήμάς άνήκει καί ό τής Ίσραηλιτικής Οικογένεια;
κτης) τοσοΰτον εύγενώς άγωνίζονται υπέρ τής 
παλιγγενεσίας του. ‘Ο Μέντωρ ούδέποτε θέλει ενσπείρει τήν 
μισαλλοδοξίαν, διότι ώς μαθητής τοΰ είπόντος «Μή κρίνετε ΐνα 
μή κριθήτε » δφείλει ν' άγαπά τούς πάντας. Ούδεμίαν δέ μι- 
σοπρόοδον ρήσιν εΐπεν αν εΐπεν δτι οί Ίσραηλΐται, άρκούντως ήδη 
άναπτυχθέντες, εΐνε καιρός πλέον ν’ άναγνωρίσωσι τήν πλάνην 
των και νά προσέλθωσιν εϊς τόν Χριστιανισμόν. Τοΰτο δστις 
κηρύττει ούδεμίαν μεταξύ Χριστιανών καί ’Ισραηλιτών ένσπείρει 
διχόνοιαν, άλλ’ έξ έναντίας διεκδηλοϊ τ'ον μέγαν αύτοΰ πόθον 
δπως ιδη ήγαπημένους και συνδεδεμένους τώ άρρήκτω δεσμώ τής 
έμονοίας τούς δύο άδελφούς, τ'ον άρχαϊον καί τόν νέον ’Ισραήλ.

Τελευτώντες διαβεδαιοΰμεν τ'ον φίλον κύριον Ναχαμούλην δτι 
δ Μέντωρ ούδέν έχει παράπονον ούτε τ'ον έλάχιστον ήθέλησε νά 
εΐπη μώμον έναντίον τοΰ άξιοσυμπαθήτΟυ έθνους τοΰ ’Ισραήλ· τό 
μόνον, έναντίον τοΰ οποίου κατεφέρθη καί θά καταφέρηται, εΐνε 
τό ψεύδος, εϊς δ τοσοΰτον ένασμένιζεται δ Ρενάν.

ΑΔ. ΓΡΙΙΓΟΡΙΑΔΑΙ.

Οί κώδωνες καί τά βιβλία.

Έγραφέ ποτέ τις εις τ'ον Φραγκλΐνον δτι έν νεοσυστάτω κώμη 
τών ‘Ηνωμένων Πολιτειών είχε δοθή τδ ονομα αύτοΰ· επωφε
λούμενος δε της άγγελίας ταύτης προσέθετεν δτι, επειδή άνη- 
γείρετο ήδη καί εκκλησία, ήλπιζεν δτι ευχαρίστως θά προσέφε- 
ρεν ένα κώδωνα. ‘Ο Φραγκλΐνος, δστις ώς γνωστόν δέν έπεθύ- 
μει τά ώτα τών συμπολιτών του δμοια τών κατά την ’Ανατολήν 
ήμών ‘Ελλήνων, άπήντησεν δτι, επειδή ήτο βέβαιος δτι οί αγα
θοί έκεινοι άνθρωποι επροτίμων τάς Ιδέας τών ήχων, μετά προ
θυμίας άντί τοΰ κώδωνος θά τοϊς έπεμπε κατά πρώτον πλεϊστα 
δσα βιβλία. Τής άπαντήσεως ταύτης άνάγκην ού σμικράν καίήμεΐς 
έχομεν, οΐτινες, καλώς ποιήσαντες, 'Εκκλησίας πολλάς καί πολυ
δάπανους κεκτήμεθα καί κωδωνοστάσια ύψηλά άνηγείραμεν, άλλά 
περί σχολείων δμως καί δημοσίων βιβλιοθηκών σπουδαίως εισέτι 
δέν έσκέφθημεν εύχόμεθα δ’ δπως δσον τάχιον τοιαύτης τίνος 
άπαντήσεως τύχωσι καί παρά τής κοινής γνώμης οί άδιακόπως 
μόνον υπέρ τών πρώτων ςροντίζοντες.
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Χαΐρε, ίλαρά παρθένε· χαϊρε, φίλη Μοναξία, 
Σύντροφε τών μειλιχίων καί φρονίμων έρασμία I /

Ποιος φεύγει τό σόν βλέμμα, το δςύ καί άγνισμένον;
Ή άγέλη τών άφρόνων καί τών έςηχρειωμένων. <

Πόσον, πόσον μέ ευφραίνει νά περιπατώ μαζή σου, ?
Τούς ψιθυρισμούς ν’ άκούω τής αρμονικής φωνής σου. $

Τής φωνής σου τής αθώας, ήτις άληθείας βρύει
Καί τών καρδιών τούς ρύπους καί πωρώσεις διαλύει. <

Παμπληθείς μορφάς λαμβάνεις, πλήν εϊς δλας λαμπρά είσαι· >
Ώς φιλόσοφος μονάζων τώρα μέν διανοείσαι,

Τώρα ρίπτεσαι μέ τάχος άπ'ο λόφου εϊς κοιλάδα, 
Κ’ άλλοτε περιπλανάσαι εις τήν τ’ούρανοΰ σκιάδα.

Εις τ'ον κάμπον μέ ποιμένος μορφήν έπειτα καθίζεις·
Τους μελωδικούς σου ήχους δοκιμάζεις καί λυρίζεις·

Έραστοΰ χαριτοβρύτου τύπον άλλοτε προσφέρεις, <
Καί τούς γλυκασμούς τοΰ πάθους ε’ς τό πρόσωπον σου φέρεις. ?

Κτήμά σου κ’ ή βαλσαμώδης νέα αΰρα τής πρωίας, > 
Ότε κλίνει καθέν ρόδον εις τό βάρος τής δροσιάς.

Κτήμα σόν κ' ή εις τά δάση άφωνος μετάβασίς μας, < 
"Οτε άπ'ο θέρμην άκραν θλίβεται ή ΰπαρξίς μας.

’Αλλά κτήυα σ'ον προ πάντων εΐνε ώρα ή εύκταία,
Ήτις φέρει προς μελέτην άντικείμενα σπουδαία,

Καθ’ ήν φθίνουν τής έσπέρας αί σκηναί καί μετ’ όλίγον
Τών υγρών τήν θέαν σβύνει τοΰ φωτός δ πέπλος λήγων.

Καί συντρόφους έχεις.—Ταύτας οί αιώνες μας δοξάζουν, s
Τών σοφών καί τών ποιμένων άρετάς τάς ονομάζουν· — 

’Επειδή ή άθωότης, εις λευκά ένδεδυμένη, >
Εύτολμος μέ λυτήν κόμην έμπροσθέν σου διαβαίνει.

Αάμπουν δλοτρόγυρά σου αί άκτΐνες τής θρησκείας ί
Καί μέ θειον φώς φαιδρύνουν τας σπανίας σου σκοτίας.

‘Η τερπνή ελευθερία παίζει γύρω ’στήν στρωμνήν σου
Κ’ έκθαμβος ή Ούρανία μέλπει πάσαν καλλονήν σου !

Ώ, άς έλθω, ώ, άς έμβω εις τ'ο μυστικόν κελλί σου! ϊ
Ώ, νά κατοικήσω θέλω ’στα ένδότατα μαζή σου.

Αγαπώ τόν φροΰδον κόσμον μέ τάς πλάνας του ν’ άφήσω >
Καί τήν πέτραν τής φυγής μου πλέον νά τόν ρίψ’ δπίσω.

"Οταν δέ αί διδαχαί σου καθέν πάθος μου μαράνουν,
“Ισως έλθω εις τ'ον λόφον, όπου άμπελοι βλαστάνουν, 

"Οθεν φαίνονται τοΰ κόσμου μυρμηκόσωμοι οί παΐδες· <
Όθεν φαίνεται ή πόλις κ’ οί δξεΐς της μιναρέδες.

Τότ' έγώ, ώς σύννους μύστης τών σοφών σου διδαγμάτων, ι
Ίσως προς εκείνα στρέψω τάς άκτίνας τών όμμάτων

Νά σκεφθώ τά βάσανά των, τά εγκλήματα, τά πάθη, \
Καί έκ νέου νά τρυπώσω ’σ τών δρυμώνων σου τά βάθη. ?

I. 1. Σ. ί


