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ΛΟΥΔΕΤ1ΟΥ 
ϊατροφιλοσοφιζαί σκέψεις -περί γυναικός.

Συγκρίνων τις τάς διανοητικά; δυνάμεις τοΰ άνδρδς κα'ι τής 
γυναικός ώς πρδς τήν φύσιν καί άνάπτυςιν αΰτών, οφείλει νά 
διαίρεση αύτάς είς δύο δλως διαφόρους τάξεις· είς τάς άπορρεού- 
σας δηλ. έκ τών αισθημάτων τής καρδίας καί είς τάς καθαρώς 
διχνοητικα’ς. Παρακολουθών τις άπ’ αρχής τά προϊόντα τοΰ άνθρω
πίνου πνεύματος, αναγκάζεται νά δμολογήση δτι αί γυναίκες καθυ - 
σεροΰσι λίαν ώς πρδς τδ σπουδαιότερο·/ αύτών μέρος, δηλ. τό ύψος 
τήςέπιςήμης καί τής πολιτικής. Τίνα γυναικεία ονόματα δύνανται 
νά παραβληθώσι πρδς τά τοΰ Πλάτωνος, Άριστοτέλους καί Εΰ- 
κλείδου, τοΰ Άρχιμήδους, Νεύτωνος, Βάκωνος, Καίσαρος, Κρομ- 
μουέλου καί Ρισελιώ; πρδς τά ονόματα άνδρών, οϊτινες έπεςέτει- 
ναν τοσοΰτον τά όρια τής άνθρωπίνης σοφίας, έξιχνιάζοντες τά 
βάθη τής καρδίας καί τδ άχανές τοϋ οΰρανοΰ, ΰπολογίζοντες τάς 
κινήσεις τών άστέρων, συντάττοντες τοΰς κώδηκας τών επιστη
μών καί έφευρέσεων, προικίζοντες τά έθνη διά νόμων καί τέλος 
άποδεικνύοντες διά στιδαρας χειρδς οποίους συνδυασμούς δύνα
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ται νά έπιτύχη ή άνθωπίνη φύσις έν τή αιματηρά τοΰ πολέμου 
τέχνη πρδς ύπεράσπισιν έλοκλήρου λαοΰ ή τίνος ιδέας ;

Δεν άγνοοΰμεν τους λόγους, δι’ ών δύναται τις νά δικαιολο- 
γήση τήν έλλειψιν ταύτην έν τοϊς χρονικοϊς τοΰ γυναικείου φύ
λου. Άναμφιβόλως ή έπιστημονική έςέτασις των μυστηρίων τοΰ 
οΰρανοΰ καί τής άνθρωπίνης καρδίας δέν είνε απλά δώρα τής φύ
σεως· ή μεγαλοφυΐα καθίσταται γόνιμος διά τής φιλοπονίας καί 
τής μακροχρονίου μελέτης, άν καί πολλάκις ή πρώτη έςελήφθη άντί 
τών δευτέρων. Πώς δύνανται λοιπόν αί γυναίκες·/’ άναδειχθώσιν έν 
τή έπιστήμη, άναπτύσσουσαι τήν μεγαλοφυΐαν, ήν αΰτη προαπαιτεί, 
άνευ τών ρηθέντων άπαιτουμένων μέσων;

Αί γυναίκες ώς έπί τδ πλεϊστον, άφοΰ κατατρίψωσι τοΰς χρό
νους τής νεαράς αύτών ήλικίας έν ταΐς διασκεδάσεσι καί τή τύρ
βη ανατροφής μικροπρεπούς, άφικνοϋνται είς τήν ήλικία·/ καθ’ ήν 
μεταβολής τίνος ένεκεν ή σωματική αΰτών κράσις άπαιτεϊ καθ έ - 
κάστην σεληνιακήν περίοδον άνεσιν ψυχής καί σώματος· άφι- 
κνοΰνται εις τήν ήλικίαν, καθ’ ήν αί συγκινήσεις τοΰ ήδυτέρου 
πλήν συνάμα καί φοβερωτέρου τών παθών άντιστρατεύονται είς 
τήν διανοητική·/ πρόοδον και καθ’ ήν έπι τέλους, ύπείκουσαι εις 
τδν ίδιον προορισμόν, θυσιάζουσιν έπί τοϋ βωμού τής φιλαρεσκείας ; 
τδν πλούτον καί τήν άνάπτυξιν τοΰ πνεύματος αύτών. Εΰθΰς με- s 
τ’ ολίγον έπέρχεται ή ώρα, καθ’ ήν λειτουργία τις, ύποβάλλουσα S
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αύτάς εις θυσίας καί παθήματα, έκζητεϊ παρ’ αύτών αισθήματα 
άφοσιώσεως κα! καρτεροψυχίας- επέρχεται ή στιγμή, καθ’ ήν ή 
γυνή δφ-ίλει νά θεωρήση έαυτήν ευτυχή έν ταϊς σοβαραίς ύπο- 
χρεώσεσι τών μητρικών κα! συζυγικών καθηκόντων- έπί τέλους 
έρχεται ή έποχή ή συνήθως καταλήγουσα εϊς θάνατον καί πάν
τοτε δεινή, καθ' ήν, καί τοι διατελοΰσα εισέτι μήτηρ καί σύ
ζυγος, κέκτηται δμως καί στιγμάς, τάς όποιας δύναται νά δια- 
θέση εύχερέστερον πρός καλλιέργειαν τοΰ πνεύματος αυτής. 
Πλήν δυστυχώς κατά τήν έποχή·; ταύτην δέν ύφίστ-αται πλέον 
ούτε ή δύναμις τόύ λογικοΰ οΰτε ή έλπίς, ήτις τό ισχυροποιεί, 
ούτε δ ένθουσιασμός, δστις θά δώση εις τάς ιδέας τήν κατάλλη
λον χροιάν. “Αλλως τε βάσις τούτων πάντων διατελεϊ ή με
λέτη, ής δέν ήςιώθη οΰτε κατά τήν νεανικήν οΰτε κατά τήν ώ

ριμον αυτής ήλικίαν μελέτη, ήτις δέν έπιτυγχάνεται εις τό μετά 
ταΰτα. Βα'σις πάντων εΐσίν αί ιδέαι, άς ουδόλως προητοίμασεν, 
ένω πολλά τούναντίαν συνέτεινον δπως τάς καταπνίξωσι, καί αΐ- 
τινες, δπως βλαστήσωσι κα! καρποφορήσωσι καί παρά τώ άνδρί 
αύτώ, έχουσι χρείαν τών βοηθημάτων τοΰ χρόνου καί τής ανα
τροφής. ’Ενώ λοιπόν αί προπαρασκευαστικά! αυται διά τήν έπι- 
στήμην εργασία·, δέν έλαβον χώραν κατά τό στάδιον τής ζωής τοΰ 
γυναικείου φύλου, τίνι δικαιώματι ν’ άπαιτώμεν έξ αύτοΰ τ’ άπο- 
•κλέσματά των;

Εϊς τήν έρώτησιν ταύτην ούδέν έχομεν ν’ άντιτάξωμεν άλλ’ έκ 
τής άληθείας τών άνω ρηθέντων τί άράγε άποδεικνύεται; Ά- 
ποδεικνύεται έν συντόμω, δτι αί έξεις καί τά καθήκοντα έπομέ
νως αί άνάγκαι τού γυναικείου φύλου άποκλείουσιν αύτό άν ούχί 
τών προπυλαίων τής έπιστήμης άναμφιβόλως δμως τοΰ άγια- 
στηρίου αυτής- άποδεικνύεται έκ τοΰ διοργανισμοΰ αύτοΰ τής 
γυναικός, δτι εΐνε αΰτη πάντη άναρμοδία, δπως έγκύψη εϊς τάς 
άληθείας τών φυσικών έπιστημών κα! τών ούχ ήττον σπουδαίων 
τής φυσιολογίας, ρίψη έταστικόν βλέμμα έπί τής σκοτεινής ά- 
βύσσου τής φιλοσοφίας κα! τού έκτεταμένου ιστορικού δρίζοντος 
καί έπί τέλους κατέλθη εις τήν πολιτικήν παλαίστραν. Άλλ’ ή 
άναρμοδιότης τής γυναικός δέν αναφαίνεται μόνον έν τώ προεκ- 
τεθέντι κύκλω. Το περί γυναικός ζήτημα δέν άλλοιοΰται έπί- 
σης ούδ' άπέναντι τής ποιήσεως κα! τής καλλιτεχνίας έν μέσω 
τής λαμπρές εκείνης φαντασίας, ήτις περιβάλλει τόν Όμηρον, 
τόν Βιργίλιον, τόν Δάντην, τόν Τάσσον, τόν Μίλτωνα, τόν Φει
δίαν, τον Άπελλή, τόν Κανίβα, τόν Γλύοικον καί τόσα άλλα 
ένδοξα ονόματα, έν οίς ούδέν όνομα γυναικείου άπαντάται.

Εΐνε άληθές ότι κατ’ άπομεμακρυσμένα τινά αιώνων σημεία 
ή φύσις έθετο έν τή καρδία γυναικός χορδήν τινα έκ τής λύρας 
τοΰ Βιργιλίου- έν τω πνεύματι τής Κόριννας λ. χ. σπινθήρα έκ τής 
φλογός, ήτις άνεζωπύρει τά στήθη τοΰ Γαίτη κα! Βύρωνος- δ 
δέ κόσμος ήκροάσθη μετ’ έκπλήξεως άσματά τινα, άνέγνωσε 
συγγραφάς άνταξίας άνδρικοΰ καλάμου κα! εΐδε στεφάνους, οΰς 
τό άνδρικόν φύλου μή έχον τόν μεθ’ ου νά τούς συμμερισθή 
δέν ’φυλλάττει δι’ έαυτό. Άλλά τίς άγνοεϊ δμως τίνι τρόπω 
άπεκτήθησαν οί θρίαμβοι ουτοι τής γυναικείου λύρας ; 
τίς άγ;οεϊ τά άμαρτήματα έκεϊνα, άτινα έπεκάλυψεν ή 

μαγεία τών αρμονιών της καί πόσας ά ξιοθρηνήτους παρεκτροπάς 
ή άνθρωπό της χάρ'.ν αυτών έδέησε νά παραδώση εϊς τήν λήθην;

Κα! μεταξύ τών γυναικών, αΐτινες ήξιώθησαν της δόξης ταύ
της, άς δμολογήσωσιν δσαι παρεδέχθησαν έν ειλικρίνεια ότι τά 
καθήκοντα θυγατρός, συζύγου καί μητρός ε’.σι μοίρας πολύ άνω- 
τερας τών δώρων και πλεονεκτημάτων καί θελγήτρων τοΰ νοός 
καί τής ποιήσεως, άς δμολογήσωσι, λέγω, τάς λυπηράς αποτυ
χίας καί τάς σπαρακτικά; συγκινήσεις, άς έδοκίμασαν καί ύπέ- 
στησαν ένεκεν φήμης δπωσδήποτε ατελούς καί χάριν έργων, ά- 
τινα δέν ένέπνευσεν ούτε ή δμήρειος μοΰσα οϋτε ή τοΰ θεάτρου 
οΰτε ή έγχαράττουσα έπί τοΰ χαλκοΰ τά μεγα'λα ιστορικά κα
τορθώματα.

Τίνος ένεκεν δθεν ή γυνή δέν έδρέψατο μέχρι τοΰδε τάς 
λαμπροτέρας δάφνας, τάς δάφνας, αΐτινες έπιστέφουσι τά έργα 
τής φαντασίας, έν οΐς το ήγεμονικον τής διανοίας υπερέχει, έν 
οίς καί τοι συμβάλλει μεγάλως ή μελέτη καί μάθησις, ούχ ήττον 

δμως δέν εΐνε απαραίτητος ώςπερ έν τοϊς έπιστημονικοΐς έργοις; 
Διά τί έλλείπουσι θήλεις Όμηροι καί Δάνται καί Μιχαηλάγ- 
γελοι; διατί αληθώς ούδέν τό ευρύ καί βαθύ έν τοϊς καλλιτε- 
χνήμασι κα! πάσι τοϊς λοιποϊς προϊοΰσι τοΰ γυναικείου πνεύμα
τος; Διότι έν τω πνεύματι, καθόλου εΐπεϊν, τά διανοητικά προϊ
όντα διάκεινται έν συνεχεϊ αλληλουχία κα! συνδέσμω, εΐσίν αλ
ληλέγγυα· διότι ή χειρ έκείνη, ήτις ένεπιστεύθη τή γυναικί τά 
καθήκοντα συζύγου, μητρός, διηυκόλυνε και προδιέθεσεν αυτήν 
ώστε νά διατελή έν αρμονία μετά τοΰ προορισμού αυτής διά τής 
ιδιαζούσης αύτή νευρικής διαπλα'σεως καί τοΰ φυσικού χαρακτή- 
ρος, χωρίς ν’ άποβή δυστυχής διά προσπαθειών καί πόθων άνε- 
πιτεύκτων, δπερ θά συνέβαινεν, άν, καί τοι δεικνύουσα τόν σκο
πόν, τή έξήρπαζεν ή τή ήρνεϊτο τά μέσα καί τήν ελπίδα τής έπι- 
τυχίας. ‘Ο μέγας δμως έκεϊνος διανομεύς, δ τοσοΰτον φειδω
λός κατά τά πνευματικά δώρα ώς πρός τήν γυναίκα, έπεδαψί- 
λευσεν αύτή τά δώρα τής καρδίας- τής καρδίας, ήτις εΐνε τό 
πρώτιστον τής γυναικός συστατικόν, ό ακρογωνιαίος τής ύπάρ- 
ξεώς της λίθος, τών καθηκόντων, τής αποστολής καί τής ευδαι
μονίας της- τής καρδίας, έν ή συγκεντροΰνται άπασαι έκεϊναι αί 
δυνάμεις καί τά αισθήματα, άτινα δυνατόν νά περιληφθώσιν 
•υπό τό δνομα τής αγάπης και διαφέρουσιν δλως τών καθαρώς 
νοερών καί έγωϊστικών δυνάμεων.

Τό αγαπάν δμως δέν σημαίνει τό θυσιάζειν πάσας τάς άγνάς 
τής φύσεως άρετάς ουδέ τό θυσιάζειν δσας αυται έπιβάλλουσιν 
ύποχρεώσεις εις τό άρέσχεεν, ούτινος ήκατάχρησις καί έπιμονή το- 
σαΰτα ολέθρια έχουσι τ’ άποτελέσματα- πολλώ δέ μάλλον ή γυνή 
δέν πρέπει νά έμφορήται ύπό τών άτακτων έκείνων παθών, ών τό 
παράδειγμα πλειστάκις οφείλει εις τήν διεφθαρμένη·; κοινωνίαν, 
ήτις τήν περιστοιχεϊ, ένίοτε δέ και εϊς τήν ιδίαν αυτής οικογέ
νειαν. Ούδαμώς δέ πρέπει ή άνακούφισις έκ τών θλιβερών τής 
ανάρμοστου συζεύξεως άποτελεσμάτων νά ζητήται εϊς τάς άκρο- 
σφαλεϊς έκείνας τής καρδίας διασκεδάσεις, καθ’ άί, ή φαντασία, 
μόνη φέρουσα κατ’ άρχάς τήν ενοχήν, δέν βραδύνει νά συμπα- 
ρασύρη εϊς τάς αποπλανήσεις αυτής τό λογικόν καθώς καί τά

■

< όργανα, άτινα δδηγεϊ καί διευθύνει. ‘Η άληθής κα! πραγματική 

2 τής γυναικός αγάπη συνίσταται εϊς τό άνευρισκειν έκ τής τρυ- 
' φερωτέρας ήλικίας έν τή ιδία αύτής καρδία και κατά μητρικόν 
< παράδειγμα τά οικογενειακά έκεϊνα θέλγητρα, δι' ών καί μόνων 

< τό κατ’ έμέ δύναται ν’ άνυψωθη ή συναισθανομένη τόν προορι- 
J σμόν αύτής και τήν ιδίαν άξίαν. Τό άγαπάν έν τή γυναικί συνί- 
[ σταται εϊς τό έννοεϊν ώς καθαράν καί εύκολο·; πηγήν τής οίκο- 
ί γενειακής ευδαιμονίας καί όλων τών καθηκόντων, έκ. τής άκρι- 

j βοΰς τών όποιων έκπληρώσεως ή τιμή αύτής έξαρτάται, τό τρυ- 
> φιρόν έχιϊνο αίσθημα, Ζτ.ερ άνήρ τίμιος αισθάνεται δι’ αύτήν, 
< πολλώ δέ μάλλον δπερ ή ιδία αισθάνεται δι’ έκεϊνον έπί τέ- 
< λους τό αγαπάν συνίσταται εϊς τή ν μεγάλην έκείνην άφοσίω- 
? σιν, ήτις έμπερικλείει τοσούτους θησαυρούς μερίμνης και φίλο
ι «τοργίας πρός τά τέκνα ενός συζύγου, οΰς άρχεται έπιδαψι- 
? λεύουσα προ τής γεννήσεως αύτών καί οΐτινες καταπαύουν μόνον 
? μετά τοΰ θανάτου. Πλήν καί δπόταν οί πόθοι ουτοι θυγατρός, ά- 
< δελφής, συζύγου και μητρός έκπληρωθώσι, καί τοι ίσως οΰδέ- 
( ποτέ έκπληροΰνται, έν τή καρδία τής γυναικός έναπολείπεται 
ί άνεξάντλητος πηγή τρυφερών αισθημάτων, διαχυνομέ-'ων εις παν 
ύ τό περικυκλοΰν αύτήν.‘Η γυνή πολλάκις καταπραΰνει τούς σκλη- 
S ροτέρους πόνους διά μιας μόνης λέξεως ή δι’ ενός δακρύου- αΰτη 
$ ϊσταται ώς προπύργιον κα! μεσολαβεί ώς σύνδεσμο; μεταξύ τής 
J συμπάθειας καί τής βίας καί ώμότητος, τών κληροδοτημάτων 

τούτων τού έπικρατεστέρου φύλου- ή συμπάθεια αύτής αναφαίνε
ται έπί τής κλίνης τών άσύλων τοΰ έλέους, έφ’ ής στενάζει όν 

/ άσθενές καί καταβεβλημένου, δπερ προσβάλλει βχρεΐί τις οσμή, 
? δπερ δυσάρεστε! άμφίβολός τις κίνησις,ή δπερ κατατήκεται έν τοϊς 

I' άλγηδόσι τών άηδεστέρων νοσημάτων άναφαίνεται τέλ ος πάντων

και προ αυτών τών δεσμωτηρίων τής θΰρας, έν 
καθείργει τάς έπικινδυνωδεστέρας καί αύτάς έτι 
κακοηθείας.

Απέναντι τοιαύτης άφοσιώσεως κα! τοιοΰτων 
γάπης καί εύσπλαγχνίας τά τοΰ άνδρός εΐσίν έλάχιστα- οΰτος 
διατελών υίός, άδελφός, πατήρ, σύζυγος ή έραστής δέν αισθάνε- 

/ ται παν δτι ή γυνή διατελοΰσα θυγάτηρ, αδελφή, σύζυγος μή- 
) τηρ ή έρωμένη. Τό κληροδότημα τής γυναικός έστιν ή καρδία 
< καί ό θρίαμβος αύτής έγκειται έν τη στοργή, έν τή άγάπη κα! 
< τή εύσπλαγχνία- τινα δέ τούτων μεγαλείτερα άλλα, αγαθά ; τί 
c σημαίνει το πνεύμα άπέναντι τής καρδίας;
( Έν τούτοις τό πνεύμα τοΰτο, δπερ δπόταν άνέρχηται εις τήν 
( περιωπήν τής μεχαλοφυίας δέν παραδέχομαι τής γυναικός ίδιον, 
> αύτό τό πνεύμα, δπερ δέν άρέσκομαι νά βλέπω εϊς μάτην έπα- 
ί σχολούμενον, αΰτη οφείλει νά καλλιεργήση έπιμελέστερον καί 

] πολύ σπουδαιότερον ή δσον ύποδεικνύουσιν αύτή οί θερμότεροι 
[ τή? χειραφετήσεώςτη ςύπέρμαχοι. Και ένώ ματαιοπονία θά ήτο νά 

καταγίνη εις πολλών γλωσσών τήν εκμάθησιν χάριν τής φυσι
κής πρός τό λέγειν κλίσεώς της, άναγκαία άποβαίνει αύτή ή 
γνώσις δσον ένεστιν έμβριθέστερον τής έθνικής αύτής γλώσσης 
καί φιλολογίας- διά τούτου καί μόνου, άπολαύουσα μέρους τής 
Πανδαισίας τοΰ άρρενος φύλου, θ’ άνυψωθη διανοητικώς κα! θά

έπέλθη ισορροπία τις μεταξύ τοΰ πνεύματος κα! τής καρδίας αυ
τής, δπερ δέν ήθελεν έπιτύχει έφ’ δσον καί άν ήθελε καταγίνη 
περί τάς ωραίας τέχνας. Άντί νά ματαιοπονή περί τήν έκμά- 
θησιν δσων τείνουσι νά διαταράξωσι τόν μετριόφρονα χαρακτήρα 
τοΰ βίου καί τών άρετών αύτής, χωρίς νά υυναται ποτέ νά δια- 
κριθή έν αύτοίς, προτιμότερου νά έχη γνώσιν περί τοΰ Συστή

ματος τοΰ Παντός, κα! άν ούχί τών μαθηματικών ύπολογισμών 
δι’ ών άποδεικνύεται, τουλάχιστον τών γενικών έξαγομένων, δι’ 
ών αυτό έκτίθεται. ’Ωφέλιμον προσέτι καί άναγκαϊον νά μή δια- 
τελή έν άγνοια τών κυριωτέρων τής Γενική; ‘Ιστορίας καί τών 
ιδιαιτέρων τής Έθνικής καί, ΐνα έτι δριστικώτερον δμιλήσωμεν, 
άντί νά έξοδεύη τας ώρας αύτής φιλολογούσα τάς σελίδας μου

σικής ή διατονικής κλίμακας καί παραλλαγή; ή, δπερ χείρον, 
νά έξάιετη τήν φαντασίαν αύτής διά τής άναγνώσεως ήθοφθόρων 
πολλάκις μυθιστοριών, άσυγκρίτως προτιμότερον καί ώφελιμώ- 

τερον νά καταγίνεται εϊς τήν χρονολογίαν, τήν.γεωγραφίαν, τήν 
γεωλογίαν και αυτήν έτι τήν φυσικήν- δι’ αύτών τό πνεύμα φω
τιζόμενου καί ένισχυόμενον θά τή ύπεδείκνυεν εύδαιμονεστέραν 
δδόν θελγήτρων καί πόθων, θ’ άπέβαινεν έπί μάλλον καί μάλλον 
άξιωτέρα σύντροφος έκείνου δστις θεμελιώσας τάς έπιστήμας 

ταύτας δέν έπιθυμεϊ αύτός μόνος έν αύταϊς νά έντρυφα- δι’ αύ
τών ήθελεν άποβή ικανή νά δώση τήν πρώτην έκείνην πρός τά 
φίλτατα αύτής άνατροφήν, εϊς ήν ύποχρεοΰται ύπό τής φύσεως 

και τοΰ καθήκοντος, έλκύουσα πρός έαυτήν συγχρόνως διά τής 

συμπεριφοράς καί τών φροντίδων τάς καρδίας αύτών.
Άναμφιβόλως ό κόσμος δέν έκτελεϊ καθ’ έκαστον ήμισυ αΐ- 

ώνα βήματα τοσοΰτον γιγαντιαϊα, ώστε έν βραχεϊ νά άφιχθή 
έν τώ σημείω, ένθα τόν ώθεί δύναμις άκαταμάχητος, ούδέ J 
πιστεύω δτι έςεστιν εις προνομιούχους τινάς έποχάς νά έκ- 
τελέσωσι τό έργον πολλών όμοΰ αιώνων. Τά πράγματα δέν τα- J 

χυποροΰσιν έπί τοσοΰτον, δ καρπό; πίπτει μόνον δπόταν ώριμάση- { 
ούδεμία ανθρώπινος ένέργεια πρό τής στιγμής έκείνης δΰνατα. \ 
νά τόν άποσπάση έκ τοΰ κλώνου του- τοιαΰται ένέργειαι δυνατόν j 
πολλάκις νά έπιφέρωσι τήν σηπεδόνα καί ν’ άναγκασθή τις ν’ ά- ! 
ναμένη εις νέαν άνοιξιν νέου άλλον καρπόν τοιουτοτρόπως πολ- ) 
λάκις δπισθοδρομεϊ ή άνθρωπότης, θαρρούσα δτι σπεύδει πρός τό ? 
τέρμα της. Ό κ. Έρδερ λέγει δτι δ πολιτισμός έχει δμοιότητά ? 
τινα πρός τόν οΐνοβαρή, δςτις, βαδίζων πάντοτε πρός τήν οικίαν 
αύτοΰ, ποιεί έν βήμα πρός τά εμπρός, έν πρός τά πλάγια καί < 
πολλάπρός τά δπίσω, έπί τέλους δμως άφικνεϊταιεις αύτήν Κατά < 
τήν βραδεϊαν ταύτην τοΰ πολιτισμού οδοιπορίαν αί άτομικαί προσ- ί 
πάθειαι μικράν έχουσι τήν ώφέλειαν μόνον δέ αί κοιναί έχουσι s 
σημασίαν, άλλά καί αυται σπανίως έξαρτώνται έκτής άνθρωπίνης j! 
θελήσεως. Ό τι δμως δύναται νά έκτελέση καί ένεργήση ή έποχή 1 
ήμών έπί τή; άνθρωπίνης ήθικοποιήσεως καί ευδαιμονίας, τούτο 
διά τής άνατροφής κυρίως θά κατορθώση. Διά τής άνατροφής δμως 
δέν έννοώ τήν ατελή έκείνην διδασκαλίαν καί έκ: 

νεαρά; γενεάς, δι'ής αΰτη άπ”Αθηνών φέρεται εις Βι 
καταλείπουσα τήν γλώσσαν τοΰ Δημοσθένους 
ταβαίνει εϊς τήν τοΰ Γέττη καί ...

ο ις ή κοινωνία 
τάς αϊσχροτέρας

αισθημάτων ά-

αιοευσιν τής 
ιέννην καί, έγ- 

καί Κικέρωνος, μ=_ 
δι' ής άπό τούς «■-
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ωνίους εκείνους τών ’Ατρειδών μύθους περιπίπτει εις τας απο Ο ΜΕΓΑΣ ΑΔΑΜΑΣ ΟΡΑΩΦΦ.

"Αξιοθαύμαστος, εΐνε τωόντι δ τρόπος δι’ ου προσεκτήθη όμέ- r 
γας άδάμας τοΰ Ρωσσικοΰ στέμματος, δ κομισθείς εις Ευρώπην ? 
ύπό Γάλλου στρατιώτου τής φρουράς τής Πονδιχέρης, πόλεως ? 

‘Ινδικής άνηκούσης τή Γαλλία. <
‘Ο στρατιώτης ουτος,μαθών δτι τό έν τινι Ίνδικω ναω άγαλμα ί 

τοΰ θεού Βράμα περιεΐχεν αδαμάντινους οφθαλμούς, άπεφάσισε ( 

νά σφετερισθή αυτούς. <
Λειποτακτεϊ λοιπόν έκ τής Γαλλικής φρουράς, άσπά’ζεται τήν ? 

θρησκείαν τών Βραχμάνων και διά τής λίαν προσπεποιημένης ) 

αύτοΰ εύλαδείας κατορθόνει δπως χειροτρνηθή καί αύτός εις τών '? 
λειτουργών τοΰ ρηθέντος θεού. Τοΰθ’ δπερ προύτίθετο,

Οί Ιερείς τοΰ Βράμα κατ’ άρχαϊον έθιμον διανυκτερεύουσιν < 
εις άνά πάσαν νύκτα άλληλοδιαδόχως έν τω ναφ προσευχόμενοι. ? 
'Ηλθε καί ή σειρά τοΰ Γάλλου στρατιώτου. ί

‘Η νύξ δ’ έκείνη έτυχεν οΰσα έκ τφν ζοφερωτέρων καί θυελλω- J 
δεστέρων καί καταλληλοτάτη πρδς τ'ον σκοπόν αύτοΰ. Άλλεπάλ- έ 
ληλοι άστραπαί, βρονταί καί κεραυνοί διέσειον έκ βάθρων τόν > 
ναόν καί ραγδαιοτάτη βροχή έφαίνετο ούτως ειπεΐν καταπλημ- S 
μυρίζουσα αυτόν £λλ' ό ατρόμητος στρατιώτης άναρριχάται θαρ- $ 
ραλέως έπί τοΰ αγάλματος καί άρχεται τοΰ έργου. Αλλά μεθ'δ- S 
λας αύτοΰ τάς προσπάθειας τόν ένα μόνον οφθαλμόν τοΰ θεού $ 
ήδυνήθη ν’ απόσπαση· ό έτερος στερεώτερον ένηρμοσμένος άντέ- $ 
στη εις τούς αγώνας του. ’Ηναγκάσθη λοιπόν, τής ήμέρας ήδη > 
ύποφωσκούσηο, ν’ άπέλθη έκ τοΰ ναοΰ, έγκαταλιπών μονόφθαλ- 5 
μον τόν θεόν. 5

Μή δυνάμενος δέ, λειποτάκτης ών, νά πατήση τό έδαφος τής ? 
Γαλλίας, μετέδη εις τάς ’Αγγλικός άποικίας τών ’Ινδιών. 'Αλλά ? 
«ατατρυχόμενος ύπό τής πείνης, καίτοι φέρων μεθ’ εαυτού μέγαν ί 
θησαυρόν, καί άλλως τε φοβούμενος μή λησταί τόν φονεύσωσιν, ? 
έπώλησε τόν άδάμαντα αντί 50,000 φράγκων. <

(0 άγοραστής αύτοΰ, άγ-^οών ώσαύτως τήν αξίαν τοΰ βαρυτί- 
μου τούτου λίθου, μετέδη εις ’Αγγλίαν καί τόν έπώλο,σεν άντί < 
113,500 εις ’Αρμένιόν τινα, όνόματι Λάζαρον δέ Λαζαρέφφ. ί 

Ουτος δ’ έπί τέλους έδωρήσατο αύτόν τή αύτοκρα οορίσση Αΐκα- > 
τερίνη τή Β'. ήτις, Sv ήθελε πληρώσει τήν πραγματικήν αύτοΰ > 
άξίαν, δέν ήθελε βεδαίως δυνηθή νά τόν άγοράση όλιγώτερον * 
τών 92,582,901 φράγκων. Άλλ’ ό ’Αρμένιος έλαδεν ύπό τήν 
έξουσίαν του προς άνταμοιδήν 13,012,000 δουλοπαροίκους, ΐσό- 
βιον σύνταξιν καί τό δίπλωμα δι’ ου κατετάχθη εις τήν τάξιν τών < 
εύγενών. |

Τοιοΰτον έν περιλήψει τό ιστορικόν τοΰ φερώνυμου άδάμαντος S 

Όρλώφφ. >
(έκ τοΰ Γαλλικού). Έμ. Γ.

τρόπαιους ωμότητας τών μακροζόμων βασιλέων καί, άπτομένη 
\ ακροθιγώς τών επιστημών, πήδα έν τοΐς λειμώσι τών τεχνών και 
ί τής φιλολογίας· καί ήτις δτέ μέν μετά τοΰ ‘Ελτυετίουκαί’Ιακκώτου 
< παραδέχεται τόν ανθρώπινον νουν ώς αγρόν διά παντός και έξί ·

σου εύφορον, μη άναμένοντα ή έν καί τό αυτό άροτρον ΐνα πα- 
ϊ ραγάγη τά αύτα άνθη και τους αύτούς καρπούς, δτέ δέ μετά τοΰ 
J1 Λαδαττέρ καί Γκάλλ, άνακαλύπτουσα έν τή φυσιογνωμία ή έν ταΐς 
; έξοχαΐς τοΰ κρανίου μαρτύρια μεγαλοφυίας ή ηλιθιότητας, σπεύ- 

δει ν’ άναδείξη δι’ αγωγής άναλόγου τφ δοθέντι χρησμω νέον 
Νεύτωνα, "Ομηρον και Ρισιλιώ ή άγιον Βικέντιον δέ Παΰλον, 

? ή τ’ άνάπαλιν νά καταδικάση έν τή κόνει τοΰ έργαστηρίου κα{ 
ν νά ύποδάλη εις τήν περιστροφήν τοΰ τροχού ενός άκονιστοΰ τό 
< νεαρόν εισέτι τέκνον. ’Ανατροφήν εννοώ τήν ήθικοποίησιν δι’ έκ- 
< παιδί ύσεως ήτις, λαμδάνουσα ύπ’ οψιν τήν καρδίαν προ τοΰ πνεύ- 
ί ματος, τό αγαθόν πρό τοΰ συμφέροντος, χαΐ υποβοηθούσα τά εύ- 
< γενή αισθήματα διά τών ορθών ιδεών, άποκαθιστά τήν οικογένειαν 
< εστίαν τοιαύτης ανατροφής και πρωτίστην πηγήν των οίκογενεια- 
< κών παραδειγμά-ων. Έν τοΐς χόλποις τής οικογένειας, από τών 
·. σπαργάνων εισέτι, δ πάΐς θά συνηθίζη νά αισθάνεται, νά σκέπτε- 
ς ται και νά άνεργη δρθώς· τις δέ άλλη θα διδάξη αύτω εύχε- 
< ρέστερον ταΰτα πάντα ή έκείνη, ήτις μετά τοΰ αίματος κα’ι γά- 
< λακτος αυτής μεταδίδουσα τά αισθήματα καί τάς άρχάς της πα-
< ρακολουθεΐ αυτόν εισέτι καί ποδηγετεί, διευθύνουσα τό άντιλη-
< πτικόν δπερ άρχεται διεγειρ έμεναν, τό μνημονικόν δπερ ένδυνα- 
< μοΰται και τό κριτικόν δπερ αναπτύσσεται καί ισχυροποιείται;
< Ταΰτα ϊσους κατ’ άρχάς φαίνονται εύκολα, βραδϋτερον δμως 
< θ’ άπαιτήσωσι τάς γνώσεις έκείνας, ας οί δύστηνοι κόλακες τοΰ 
< γυναικείου φύλου δέν προπαρασκεύασαν αύτω. Ή μόρφωσις τής 
< ανθρωπότητας δέν επιτυγχάνεται διά τής ανατροφής, τήν δποίαν 
< ή έποχή ήμών δίδει εις τό θήλυ φΰλον διά τής χαριέσσης δηλο- 
( νότι συμπεριφοράς και τής ατελέστατης αύτοΰ έκπαιδεύσεως. ’Α
ί νάγκη νά δοθή ανατροφή μάλλον ένδιαφέρουσα τήν τε καρδίαν 
ί καί τό πνεύμα. ‘II γυνή οφείλει ν’ άποκτήση άναλόγως τής δια- 
s νοητικής αύτής ισχύος, μεθ' ής ή φύσις τήν επροίκισε, τάς γνώ- 
S σεις έκείνας, δι’ ών δΰνατάι ν’ άποβή ούχΐ απλώς μήτηρ άλλά 
' καί οδηγός τών τέκνων αύτής καί διδάσκαλος, επομένως διδάτ 
S σκαλος τοΰ ανθρωπίνου γένους· ένεκα τούτου δέν θά ήνε ήττον 
S έρασμία καί χαρίεσσα, δέν θ’ άπολέση ούδέ τής έπιδερμίδος τήν 
S λευκότητα ούδέ τήν ήδυφωνίαν αύτής· τούναντίον θ’ άνέλθη εις 
> περιωπήν άνωτέραν καί έν τή ιδία αύτής καί έν τή τοΰ συζύγου 
> της ύπολήψει, έπισύρουσα έτι μάλλον τό σέδας καί τήν ύπακοήν 
!'> τών τέκνων αύτής. Εις ταΰτα συνίσταται ή πραγματική αύτής 

επιρροή, περί ής διατείνονται κακόδοξοι νεωτερισταί, άγνοοΰντες 

πού αυτή έγκειται.

ί
φϋ,ηι τοΰ Μίντορος άναγνώσται !

Διελθόντες σχεδόν τό τής νηστείας τεσσαρακονθήμερον στάδιον, 
εύρισκόμεθα ήδη εις τά προεόρτια καί τάς παραμονάς τής Άνα- 

J τολής τών ’Ανατολών, δι’ ής οί έν σκότει καί σκιά καθήμενοι 
) εύρομεν τήν ’Αλήθειαν, διότι έκ τής Παρθένου καί χαριτωμένης 
s Μαρίας έτέχθη δ Κύριος! Μετ’ ολίγον ή όρθόδοξος ποίμνη, ή άνα- 
< τολική τοΰ Χριστού έκκλησία, θά άπολύη τά λογικά Αύτής πρό- 
; βατα άπ'ο τάς άγιας ακολουθίας μέ τ'ο «Δόξα σοι, Χριστέ ό Θεός 
$ ήμών, δόξα σοι, δ έν Σπηλαίω γεννηθείς καί έν φάτνη άνακλι- 

θείς Χριστός δ Θεός ήμών διά τήν ήμών σωτηρίαν.»
? Διό, δι’ αύτό δή τούτο, τ'ο ξυλογράφημα τοΰ πανσεβαστοτέρου 
? τόπου εις τόν «Μέντορα» μεταφέρομεν ναι, μεταφέρομεν τό

ΤΟ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΑΓΙΟΝ ΣΠΗΑΑΙΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣ ΦΑΤΝΗΣ. i

μυστηριωδέστερον καί ίερώτερον Σπήλα'.ον, εις δ πάσα εις Χρι
στόν πιστεύουσα ψυχή νοερώς μεταβαίνει άείποτε μέν, μάλιστα δέ 
κατά τάς ήμέρας ταύτας, καθ’ ας εορτάζει ή αγία έκκλησία ήμών 
τήν έκ τής Άειπαρθένου άσπορον τοΰ Χριστού γέννησιν, ής τίνος 
τό δυσθεώρητο·? βάθος τοΰ πλούτου, τής σοφίας καί τής περί 
ήμάς τοΰ Θεού άνερμηνεύτου συγκαταβάσεως άείποτε μέγα καί 
ευεργετικόν μέσον συμφιλιώσεω; πρ'ος τόν άναρχον Πατέρα διε- 
τέλεσε, διατελεΐ καί διατελέσει11

‘Ο βρθρ,ς τής 25 Δεκεμβρίου θά συγκαλή τούς πιστούς νά 
μεταβώσι νοερώς καί ΐδωσι ποΰ έγεννήθη δ Χριστός! νά άκο- 
λουθήσωσιν ένθα δδεύει δ Άστήρ μετά τών μάγων ’Ανατολής 
τών βασιλέων, ν’ άκούσωσι τούς άκαταπαύστους άγγελικούς ύ

μνους, νά ΐδωσι τούς άγραυλοΰντας καί άδοντας ποιμένας τήν 
επάξιον ωδήν «Δόξα έν ύψίστοις θεω καί έπί γης ειρήνη, έν άν- 
θρώποις εύδοκία!

Διότι ηύδόκησε νά « επιφανή ή χάρις τοΰ Θεού ή σωτήριος 
πάσιν άνθρώποις! » "Απας δ Χριστιανικός κόσμος αείποτε μέν 
μάλιστα δέ κατά τάς ήμέρας ταύτας θά ΐσταται νοερώς έν τω 

, περιφανεστάτω καί θεοτιμήτω τής Βηθλεέμ Σπηλαίω, έν ω δ 
δρακί τήν πάσαν έχων κτίσιν έκ τής Παρθένου έγεννήθη, έν ω ό 
τή ούσία άναφής καθάπερ βροτός ράκει έσπαργανώθη, έν ω δ 
στερεώσας τούς ούρανούς παλαι κατ’ άρχάς έγεννήθη καί έν τή 
φάτνη αύτοΰ άνεκλίθη ! ! ή δέ ύπέρ τούς πεντήκοντα αιώνας 
έν τώ σκότει τής θρησκευτικής άγνοιας περιπλανηθεϊσα άνθρω-

λης βουλής άγγελος, δ θαυμαστός σύμβουλος, ί 
Θεός, δ άρχων τή*  ειρήνης, δ Πατήρ τού μέλλοντα

πότης έξ αύτοΰ τοΰ θείου "Αντρου είδε κατά πρώτον άνατέλλον 
τ'ο άΐδιον καί άνέσπερον έκεϊνο φώς, ο φωτίζει καί άγιάζ-ι πάντα 
άνθρωπον έρχόμενον εις τ'ον κόσμον! ’Εντεύθεν, έκ τοΰ θεοτιμή- 
του τούτου Σπηλαίου, οπερ Ουρανός άν-δείχθη, ή δέ φάτνη χω- 
ρίον έν ω άνεκλίθη δ αχώρητος, έντεΰθεν, λέγομεν, δ τής μεγά- 
' β '' · ... ι έξουσιαστής

;ς αιώνας 
κατά πρώτον εύηγγελίσατο τω κόσμω τήν έπί γής ειρήνην καί 
τήν πρ'ος τούς ανθρώπους τοΰ "Ανάρχου αύτοΰ Πατρός αγάπην ! !

Τοΰ θείου τούτου Σπηλαίου τήν περιγραφήν, δπερ εύρίσκεται 
ώς έκκλησία έν μέσω άλλης έκκλησίας, τής βασιλικής καλου- 
μένης, τής ύπό τών Κωνσταντίνων καί Ίουστινιανών άνιδρυθείσης,
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θά ίοω-ιν οί άναγνώσται ήμών έν τώ πέμπτω τόμω τοϋ Μέν

τορος μετ' ολίγον, είς τήν συνέχειαν τής περιγραφομένης Πα
λαιστίνης. “Ηδη δέ τών κοσμοσωτηρίων καϊ κοσμοχαρμοσύνων 
έορτών ένεκα προετάξαμεν τήν εικόνα τοϋ θείου Άντρου, έν ώ 

ή κτίσις άπασα είδε τελεσθέν τδ παραδοξότατον καί μοναδικώτα- 

τον τών μυστηρίων 1 Θί'ος ήν τό τιχθέν, φίλοι άναγνώσται, ή 0 s 
μήτηρ Παρθέιος ! ! ! τί μεϊζον άλλο tldtv ή κτίσις ;

Δ ι ο ν. X α ρ ι κ λ ή ς .

TO
EN TH B1ENNAIA ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΚΘΕΣΕΙ ΣΚΗΝΩΜΑ 

TOT ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΙΔΟΣ.
(Συνέχεια άπ'ο σελ. 70 καί τέλος).

’ . . Δ\.Παιόικα αθύρματα.
Τό παίγνιον εΐνε άρχή τής έργασίας. Διά τοΰτο οί γονείς οϋ 

> μόνον δεν πρέπει νά έμποδίζωσι τά τέκνα των άπό τοΰ νά παί- 
> ζωσιν, άλλ’ άπεναντίας πρέπει νά έφορώσι τά παίγνια αΰτών, δι- 
( ότι διά σκόπιμων παιγνίων αναπτύσσονται αί δυνάμεις, αί αίσθή- 
? σεις καϊ τό πνεΰμα τοΰ παιδός.
? Παιδία παίζοντα ευχαρίστως καί διαρκώς, ήλικιωθέντα έργα— 
? ζονται έπιμελώς καί ευχαρίστως. Έκ τοΰ τρόπου, καθ’ δν παίζει 
< τό παιδίον, τεκμαιρόμεθα τήν ιδιοφυίαν καί τ'ον χαρακτήρα αΰτοΰ. 
< Διά τοΰτο έπαναλαμβάνομεν καί πάλιν οί γονείς πρέπει νά σέ- 
ς βωνται τά παίγνια τών τέκνων των καϊ τόν ’Αγησίλαον μιμού- 
< μενοι νά διευθύνωσιν αΰτά, ϊνα αί παϊδες άναπτύξαντες όμοιομε- 
$ ρώς τάς σωματικάς δυνάμεις, τάς αισθήσεις καί τ'ο πνεΰμα των 
S συνειθίσωσι ταύτοχρόνως εΐς κανονικήν έργασίαν καί άσχολίαν 

$ σκόπιμον.
S Τά τέκνα τών πτωχών άγροτών παίζουν μέ πράγματα, τά 
$ όποϊα χορηγεϊ αΰτοϊς τό μέγα τής φύσεως άθυρματοπωλεϊον, μέ
$ άμμον ή λιθάρια, άνθη ή κογχύλια, φύλλα ή χόρτα· άρκοΰνται 
S πολλάκις εϊς ένα άσταχυν ή τρυφερόν καλαμίσκον. ’Αμα δέ δύ- 
> νανται νά μεταχειρισθώσι μαχαιρίδιο·; κατασκευάζουσιν ϊδίαις 
Ιχερσί τά άθύρματά των, ώς έπι τό πολΰ δέ μιμούνται τήν τέ

χνην καί τό επάγγελμα τοΰ πατρός των. Ό υιός τοΰ τέκτονος 
καταγίνεται δλην τήν ήμέραν κατασκευάζω·; καθέκλας, τραπε- 
ζίδια, θρονιά, ο’.κίσκους· δ τοΰ μυλωθρού τροχούς καϊ πτέρυγας 
μύλων ό τοΰ άγαλματοποιοΰ άγαλμάτια πρώτον άπό τόν άρτον 

( τοΰ προγεύματος του, είτα άπό σικύας, άπια, μήλα ή ραφανίδας 
S καί βαθμηδόν άπό ξύλον καϊ μαλακόν μάρμαρον ό τοΰ γεωργού 
< άροτρα, άμαξας, σταύλους· ό τοΰ ναύτου πλοιάρια κα'ι οΰτω κα
ί θεξής. Τάς προσπάθειας ταύτας τών τέκνων πρέπει νά ένθαρρύνη 
Ιτό εΰμενές τών γονέων δμμα, μηδέποτε δέ πατήρ ή μήτηρ άς μή 

άρπάση άπό τού παιδός τάς χεϊρας τ'ο μαχαιρίδιο·;· δέν πειράζει 

καί άν είς τάς άρχάς κοπή ολίγον· δπως, διά νά μάθη νά περι- 
πατή, έπεσε πολλάκις, τοιουτοτρόπως καϊ διά νά μάθη νά παίζη 
ήτοι νά προπαιδευθή εϊς τήν έργασίαν θά κοπή πολλάκις καϊ θά 

< κλαύση. Πάν παιδίον έχον έπιτηδειότητα είς τά παίγνια του, δταν 
< μεγαλώση θά γείνη πρακτικός άνθρωπος;

r-'·

Τά κοράσια τών πτωχών πρώτον παίγνιον έχουν τά άνθη τοΰ 
αγρού συναρμολογοΰντα δι’ αΰτών στεφάνους καί άνθοδέσμας. 
‘Η μήτηρ χρείαν έχει νά έφιστα τήν προσοχήν τοΰ θυγατρίου αΰ
τής έπί τών χρωμάτων καί τών ονομάτων αΰτών καί νά τώ δει— 
κνύη ποϊα χρώματα κατατάσσονται άρμονικώς έν τω στεφάνω ή 
τή ανθοδέσμη καί ποϊα δχι. Ή έκ τούτου μεγίστη ωφέλεια θέλει 
φανή άμέσως δταν τό κοράσιον άρχίση νά παίξη μέ τήν κούκλάν 
του καί νά τήν εΰθύνη και δταν έν τώ σχολείω άρχίζη νά ρά
πτη καί νά κέντα καϊ νά φαίνεται έλεύθερον νά έκλέξη μόνον 

του τά χρώματα.
Διά τά αθύρματα τών παίδων τών εΰπόρων, καθόλου δέδι’δλα 

τά παιδία τών πόλεων, τά όποϊα δέν δύνανται νά προμηθευθώσι 
τά παίγνιά των άπό τής μεγάλης άθυρματαποθήκης τής φύσεως, 

φροντίζουσι διάφορα εργοστάσια καί πολλά έπαγγέλματα συντε- 
λούσιν είς τήν παρασκευήν αΰτών ράπται καί ύποδηματοποιοί, 
βυρσοδέψαι καϊ λεπτουργοί, ύελουργοί καί κεραμείς, αμαξοποιοί, 
μεταλλουργοί καί ύφανταί καί πολλοί άλλοι τεχνϊται ζώσιν έκ 
τής κατασκευής άθυρμάτων. Έν πάση σχεδόν μεγαλουπόλει ύπάρ
χουσι πολλά άθυρμάτων έργοστάσια και πολλά! πόλεις (ή Νυ- 
ριμβέργη π. χ. ή Σαννεδέργη, τό Όβερλαΐτενςδόρφ κλ.) όφεί- 
λουσι τόν μέγαν αύτών πλούτον καί τήν εύημερίαν τών κατοί
κων αυτών εις τό είδος τοΰτο τής βιομηχανικής παραγωγής. Τό 
έμπόριον τών άθυρμάτων είνε τήν σήμερον έκ τών σπουδαιοτέρων 
τοΰ παγκοσμίου έμπορίου κλάδων, ύπάγον κατ' έτος είς τήν Εΰ- 
ρώπην πολλά ταλήρων εκατομμύρια.. Πολλά καταστήματα πω- 
λοΰσιν άθύρματα, ών έκαστον τιμάται ένός κροΐτσερ (10 παρά- 
δω·/, ένός φοίνικος ή μιας πένας, δυστυχώς δμως, και παντα
χοΰ, είσήχθη και είς τά άθύρματα ή χρηματολοιγός πολυτέλεια 
καϊ πολλάκις κούκλα ή άμαξίδιον τιμάται 100 φιορ. (1000 γρ. 

κα'ι έτι πλέον.
Έπιθεωροΰντες τά έν τή μεγάλη τοΰ παιδικού σκηνώματος 

αιθούση' εκτεθειμένα άθύρματα, ένομίζαμεν δτι εθεωρούμεν τήν 
παγκόσμιον αγοράν έν μικρογραφία· δ τι καί άν έφανταζόμεθα τό 
έβλέπαμεν ένώπιον ήμών μετεσκευασμένον είς άθυρμα, τόν οίκον 
καί τό μαγειρείο·;, τό σχολείο·; καί τό πλοϊον, τόν ίππον καϊ 
τήν άμαξαν, τόν σιδηρόδρομον καί τήν γέφυραν, τό δένδρο·; καϊ 

τόν κήπον κτλ.
Είς τά κυρίως άθύρματα άνάγονται κατ’ εξοχήν τό ταλαν

τευόμενο·; ιππάριο·;, ή σφαίρα, ό τροχός καϊ ή σβούρα. Ταΰτα δέ 
καί κατατάσσομεν ένταΰθα άναλόγως τοΰ σκοπού έκάστου, δπως 

ήσαν κατατεταγμένα έν τώ σκηνώματι.
Κύριος τών παιδικών παιγνίων σκοπός είνε ή άνάπτυξις τών 

σωματικών δυνάμεων. Οί άρχαΐοι "Ελληνες, οί μεγάλως περί 
τής σωματικής εΰεξίας μεριμνώντες, συμπεριελάμβανον πάντα 
τά τήν άνάπτυξιν τών σωματικών δυνάμεων σκοποΰντα παίγνια 
ύπό τό δνομα γυμναστική. Έκ τών νεωτέρων έθνών πρώτοι 
οί Γερμανοί κατανοήσαντες τήν έκ τής γυμναστικής ωφέλειαν 

παρεδέχθησαν καϊ έτελειοποίησαν αΰτήν.
Αί πρώται τής γυμναστικής βάσεις τίθενται ύπ'ο τής τρυφερω- 

τάτης ηλικίας διά τών κινητικών άσκήσεων καταλληλότατο·; δέ

έξοχήν 
χρήσις 

άλογον

} πρός ταύτας παίγνιον είνε ή κούνια καϊ τό ταλαντευόμενον ίπ- 
5 πάριον, τά όποϊα προκαλοΰντα βαθείας είσπνοάς συντελούσιν είς τήν 
\ άνάπτυξιν τοΰ στήθους και έπομένως είνε ώφέλιμα καί είς παν
ί τα μέν, ίδια δέ είς τά στενόν θώρακα έχοντα παιδία.
ί Μετά τ'ο ταλαντευόμενον ίππάριον έρχεται τό κατ’ 
S καλούμενο·; ύπό τών παίδων «άλογον », τοΰ όποιου ή 
S εινε άρχαιοτάτη καί διαδεδομένη πανταχοΰ τής γής. Τό 
> είνε έφεύρημα τών παίδων· πάν πα.δίον, άρπάζον τήν ράβδον τοΰ 
> πατρός, ιππεύει έπ’ αΰτής καί τρέχει ύπό άφάτου κατεχόμενον 
) χαράς, κοσμεί τήν κεφαλήν τής ράβδου μέ άνθη, όμιλεϊ πρός 
) αΰτήν, τή παραθέτει τροφάς καϊ έν γένει τήν μεταχειρίζεται ώς 
? ζώντα ίππον.
> Τρίτον τής κατηγορίας ταύτης παίγνιον είνε τ'ο άμαξίδιον, μέ- 
; χρι τοΰ ήγεμονικοΰ δίφρου. Έν τώ σκηνώματι ύπήρχον έκτεθει- 
> μένα άπειρα άμαξίδια, πλείονα ή αί έν τώ μεγάρφ τής βιομη- 
' χανίας άληθεϊς άμαξαι.

Τέταρτον κινητήριου παιγνίου είδος είνε οί τροχοί, αί σφαΐραι 
καϊ αί σβοΰραι. Τό παιδίον παϊζον μέ τά παίγνια ταΰτα, κινείται 
και έξασκεϊ τά μέλη του δλα, ιδία δέ τοΰς βραχίονας καϊ τά 
σκέλη. Έν τώ σκηνώματι εϊδομεν πλήθος παιγνίων τοΰ είδους 
τούτου, ών τά ακριβή ονόματα μόνον οί παϊδες καί οί κατα- 
σκευασταί γνωρίζουσι.

Τό κατάστημα τοΰ κυρ. Ραϊτχόφερ έξέθηκεν άρίστας σφαίρας 
έκ κόμμεος (καουτσούη) διχρόους και τριχρόους, ίνα τ'ο παιδίον 
γυμνάζεται καϊ είς τήν διάκρισιν τών χρωμάτων.

Ό έκ Βιέννης κύριος Κ. Μύλλερ έξέθηκε σβούρας διχρόους, 
αΐτινες στρεφόμενα! ταχέως δεικνύουσι τό παραγόμενον μικτόν 
χρώμα· τ'ο παιδίον βλέπον τό παράδοξον τοΰτο φαινόμενον έρωτα 
τοΰς γονεϊς του, οϊτινες έπωφελούμενοι τής περιστάσεως τό δι- 
δάσκουσι τάς άρχάς τής χρωματολογίας.

Οί “Αγγλοι έξέθηκαν τάς σφαίρας τοΰ εθνικού αύτών παιγνίου 
(cocket)· εΰχής έργον δέ είνε νά είσαχθή τό πανταχοΰ μεγάλως 
πρός εΰεξίαν συμβάλλον παίγνιον τοΰτο.

Ή ύπό τών Γάλλων έκτεθείσα ίπταμένη σφαίρα (volant) εΐνε 
κατάλληλος διά νά παί^ωσι μέ αΰτήν οί 
δταν ό καιρός δέν έπιτρέπη τά έν ύπαίθρω παίγνια.

‘Η έπί σκοπόν ριπτομένη σφαίρα άποτελεΐ τήν μετάβασιν είς 
τήν έπϊ σκοπόν βολήν. Τοΰ είδους τούτου έξετέθησαν πολλά παί- 
γνια (τόξα, τουφέκια, πιστόλια) γυμνάζοντα μέν τήν δρασιν, συν- 
δεδεμένα δμως μέ κινδύνους και διά τοΰτο απορρίπτονται.

Μετά ταΰτα έρχονται τά οίκοδομητικά παίγνια, συγκείμενα έκ 
τεμαχίων ξύλων, παριστώντων τετραγώνους λίθους καϊ πρότυπα 
δοκών, στεγών, θυρών, παραθύρων, έξωστών και άλλων συστατι

κών τών οικοδομών, τά όποϊα κατατάσσοντα τά παιδία συνθέτουσι 
διάφορα οικοδομήματα. Τά παίγνια ταΰτα εΐνε ώφελι μώτατα διότι 
δεσμεύουσι τήν προσοχήν τών παιδιών καί άναγκάζουσιν αΰτά 
νά σκέπτωνται, άλλά τότε μόνον δταν διά τών αΰτών λίθων 
ή προτύπων κατασκευάζωνται διάφορα οικοδομήματα· δσω πλει- 
ότερα,τόσω καλλίτερο·;· λίθοι ή πρότυπα, έξ ών έν και μόνον οι
κοδόμημα παρασκευάζεται, εΐνε δλως άσκοπα, διότι οΰδέν νέον 

ιαϊδες έντδς αιθουσών

παρουσιάζουσι καί δσω εΰφυές εΐνε τ'ο παιδίον τόσω ταχύτερο·; τά 
βαρύνεται. Τούτο άς έχωσιν ύπ’ δψιν οί γονεϊς δταν άγοράζωσι 
και οί κατασκευασταί δταν κατασκευάζωσι τάς οίκοδομητικάς πυ
ξίδας (Baukasten).

Τρίτη παιγνίων τάξις εΐνε τά τήσ οικονομίας καϊ τών έπαγ- 
γελμάτων. Τά τής οικονομίας άφορώσι τά κοράσια. Έν τώ κό
σμω τών παιγνίων ή κούκλα εινε ή οίκοκυρία άντιπροσωπεύουσα 
συνήθως τ'ο παϊζον κοράσιον. Έπ: τής κούκλας μανθάνει νά έν- 
δύηται καί νά φροντίζη περϊ ένδυμάτων. ‘Η κούκλα έργάζεται υπό 
τήν έποπτείαν τού κορασιού, μαγειρεύει, πλύνει, ράπτει, κεντά 
ζυμό;ει, ετοιμάζει τά δωμάτια, ύποδέχεται, φιλοξενεί και δια
σκεδάζει τοΰς προσκληθέντας ή αΰτοκλήτους, έπομένως χρειάζε
ται δωμάτια, έπιπλα, μαγειρείο·; καί ά ποθήκην, άγγεία καϊ μα
γειρικά σκεύη.

Τό παίγνιον τοΰ κορασιού εΐνε ή οικονομία έν μικρογραφία, 
εΐνε ή πρώτη άπόπειρα τοΰ νά γίνη οίκοκυρία. Οί γονεϊς πρέ
πει νά βοηθώσι τήν άπόπειραν ταύτην, ιδία δέ ή μήτηρ πρέπει 
νά τήν διευθύνη· δσω καλλίτερον έπιτυγχάνει τό κοράσιον εϊς 
τό παίγνιον τοΰτο, τόσον περισσοτέρας έλπίδας παρέχει δτι θά 
γείνη καλή οικοδέσποινα.

‘Ο Κύριος Φράγκ Κιταιμπλ έξέθηκε συλλογήν κουκλών άπό 
πής άπλουστα’της τής διά τ'ο κοράσιον τοΰ χειρώνακτος μέχρι τής 
πολυτελεστάτης τής δι’ ήγεμονίδα προωρισμένης· παρ’ έκάστην 
δέ κούκλαν έκειντο τά έπιπλα τοΰ οίκου της άπό τής τραπέζης 
κα! τοΰ άνακλίντρου μέχρι τής πυράγρας και τής άλατοθήκης.

Τά κάλλιστα έκ τών τοιούτων έπίπλων έξέθηκε τό έν ”Οβερ- 
λάϊτενσδόρφ έργοστάσιον τοΰ κυρίου Μίλλερ καί συντροφιάς· λέ
γομεν δέ κάλλιστα, διότι εΐνε τά εΰωνότατα· έκαστον άδιακρί- 
τως τοΰ σκοπού καί τής ποιότητάς του τιμάται ένός κρύϊτσιρ. Τό 
ίδιον έργοστάσιον έξέθηκε καϊ δείγματα τοιούτων σκευών έκ 
λευκοσιδήρου καϊ κασσιτέρου.

Τ'ο άνωτέρω μνημονευθέν κατάστημα τοΰ κυρίου Κιταίμπλ 
έξέθηκεν ώραιότατα μέν πλήν δαπανηρότατα σκεύη έξ ύέλου καϊ

>

Ή κούκλα θέλει ένδύματα καϊ άσπρόρουχα ώς καϊ τό μετ’αΰ- 
τής παϊζον κοράσιον περϊ τούτων δ’ έφρόντισεν έπιτυχώς ή έκ 
Βιέννης ίματιουργός κυρία Αΰγούστα Γκόττ φρίδ.

‘Ο έκ Λονδίνου κύριος Κρέμερ ό νεώτερος έξέθηκε συλλο·/ήν 
πάντων τών παιδικών άθυρμάτων, ’Αγγλικόν δωμάτιο·;, κούκλας 
μέ τά παίγνια αΰτών, κινητήρια παίγνια, τ'ο crocket, ιππάρια, 
άμαξίδια, πλοιάρια, πεσσούς, παιδικά σφαιριστήρια κτλ.

Τά ώραιότατα καί σκοπιμώτατα παίγνια τών Σινών και ’Ια
πώνων ήσαν έκτεθειμενα έντός ιδιαιτέρων δωματίων. Έκ τούτων 
δ’ έπείσθημεν δτι πολλά τών έν Εΰρώπη παιγνίων, ών ή κατα
γωγή ήγνοεϊζο μέχρι τοΰδε εΐσι Κινεζικά ή ’Ιαπωνικά, ώς π. χ. 
οί είς τ'ον αέρα στρεφόμενοι τροχοί, αί έκ χάρτου γλαύκες, αί 
τεχνηταϊ χρυσαλλίδες καϊ μηλολαίδαι, οί καραγκιόζηδες (Cau. 
kier', αί μικραϊ χελώναι, τών όποιων ή γλώσσα καί οί πόδες κι
νούνται διαρκώς καϊ τά δμοια.
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τό κατ’ άρχάς μέν παραβάλλον αύτά πρ'ος τά πινακίδια, μετά < 

ταΰτα δέ και άνευ παραβολής. <
Έντός δευτέρας πυξίδος περιέχεται ή γυμναστική τής άκοής. -> 

Δίσκοι έκ διαφόρων μετάλλων διαμέτρου 2—50 έκατοστομέτρων ί 

άπαρτίζουσι τά πρός έξάσκησιν τής άκοής όργανα. ‘Ο γονεύς δει- ; 
κνύει εις τό παιδίον τούς έξ ένός μετάλλου δίσκους, ονομάζει τό j 
μέταλλον καί ρίπτει έπί τής τραπέζης ένα έκαστον δίσκον (άρ- J 
χόμενος άπό τοΰ μεγαλειτέρου τήν διάμετρον 50 έκατοστομ. καί J 

καταλήγων εϊς τόν μικρότερο-/) ινα μάθη τό παιδίον τινα ήχον 
παράγει τ'ο μέταλλον καί ό μέγας καί μικρός έξ αύτοΰ δίσκος· 
άφ’ ου τό παιδίον μάθη άκριβώς τά κατά το. έν μέταλλον, λαμβά
νει δ διδάσκαλος έτερον μέταλλον καί οΰτω καθεξής έως ού 

μάθη δ πάΐς τούς ήχους δλων τών έν τή πυξίδι μετάλλων. Τότε 
δέ ό διδάσκω», παρ αγγέλλω/ τώ παιδίω νά κλείση τούς οφθαλ
μούς. ή.νά στρέψη τά νώτα, ρίπτει έπί τής τραπέζης ένα δίσκον 
κατ’ αρέσκειαν καί προσκκλεΐ τό παιδίον νά εϊπη έκ τίνος μετάλ
λου καί πόσον μέγας ή μικρός ή/ δ ήχήσας δίσκος. Εϊς τάς άρ- 
χάς βεβαίως δ παΐς δέν δύναται νά έπιτυγχάνη πάντοτε,· βαθ
μηδόν δμως συνειθίζει καί ουδέποτε λπ/θάνει. ‘Ο κ. Δελέζ έκα
μνε καθ’ έκάστην έπί παρουσία πολλών θεατών τό πείραμα τούτο 
ώς καί πάντα τά λοιπά, τετραετείς δέ και πενταετείς παϊδες, τά 
νώτα έχοντες έςραμμένα. άκούοντες τ'ον ήχον τού δίσκου έκραζρν 
«είνε δ έκ κασσιτέρου δίσκος 6'., δ έκ χαλκού έ., δ έκ σιδήρου γ'.,» 
καί οΰτω καθεξής, καί διήγειρον τούς θαυμασμούς τών περιεστώ- 
των. Τό σπουδαιότατο-/ τοΰτο παίγνιον είνε προπαίδευσις πρός 
τήν μουσικήν, δμολογουμένως δέ τά μουσικά όργανα είνε πρ'ος 
τοΰτο καταλληλότερα, άτε δεικνύοντα τ'ο χρώμα τοΰ ήχου καί 
τ'ο ύψος τοΰ τόνου.

Έντός τρίτης πυξίδος ύπήρχον ισομεγέθη φιαλίδια περιέχοντα 
διάφορα άβλαβή υγρά διαφόρου έκαστον γεύσεως πρ'ος γύμνασιν 
τής γεύσεως καί έντός τετάρτης έτερα διαφόρου οσμής πρ'ος γύ- 
μνασιν τής οσφρήσεως. Τά τόν κύριον Δελέζ σονοδεύοντα πχι- 
δία έμβάπτοντα εις τά φιαλίδια ύέλινον ραβδίσκον έφερον αύτόν 
είς το στόμα καί έλεγον «είνε όξος ήραιωμένον πολύ, σεράπιον 
αλθαίας, διάλυσις κινίνης κλ.» καί είς τά έτερα φιαλίδια « είνε 
μόσχος, ύδωρ τής Κολωνίας κτλ.» Ούδέν φιαλίδιον έφερε γε- 
γραμμένον τ'ο δνο-αα τοΰ ύγροΰ, πάντα δέ ήσαν ομοιόχροχ.

Ή γυμναστική τής άφής συνέκειτο έκ μικρών ξύλινων κυλίν
δρων ομοιομόρφων κατά πάντα, έσωθεν δμως περιεχόντων μό
λυβδον (άπό 10 μέχρι 500 γραμμώ/)· τό παιδίον μανθάνει δι' 
αύτών νά έκτιμά τά βάρη μετά θαυμαστής άκριβείας.

Ή γυμναστική τοΰ κ. Δελέζ σπουδαιότατη έπινόησις ουσα είνε 
έπιδεκτική μ.εγίστης τελειοπο.ήσεως κα! άξια τής προσοχής τών 
γονέων καί διδασκάλων. Δυστυχώς δμως δλίγον δαπανηρά ουσα 
δέν είνε προσιτή τοϊς πάσιν. ‘Ολόκληρος ή πυξίς, έν ή περιέχε

ι ταικαί ερμηνεία τής χρήσεως είς πάσας τάς Εΰρωπαϊκάς γλώσ- 
• σας, τιμάται αύστριακώ/ φιορινίων 15. Παραγγελία', δίδονται εί'τε 

άπ’ ευθείας προς τόν κύριον Constantin Delez Liugenslrasse Ν. 
7 εϊτε διά τοΰ βιδλιοπωλε ίου. τοΰ κυρίου Ρουδόλφου Λέχνερ 
Kiir.hner Strasse Ν. 10.

Ε'.
Ή πνευματική τού παιδός άνάπτυξις. 

ά. άνάπτυξις των αισθήσεων.
At αισθήσεις τοϋ άνθρώπου είνε επιδεκτικά! μεγίστης άναπτύ- ι 

ξεως· ή δρασις προς οξύτητα και άκριβή άντίληψιν σχημάτων < 
καί μορφών, χρωμάτων απλών καί συνθέτων· ή ακοή πρ'ος δξύ- · 
τητα καί λεπτήν διάκρισιν διαφόρων ήχων, ύψους τόνων καί । 
ρυθμού- ή όσφρησις καί γεΰσις πρός οξύτητα καί ακρίβειαν καί 

ή άφή τέλος πρός λεπτότητα και ακρίβειαν έπίσης.
‘11 μόρφωσις τών αισθήσεων, ιδία δέ τής δράσεως καί άκοής, 

δέον νά άρχηται έξ απαλών ονύχων παρημελήθη τότε ; άδύνατον ι 
πλέον νά προσκτηθή τό παραμεληθέν. Διττώς δε πρέπει - 
νά μεριμνώσιν οί γονείς περί τών αισθήσεων τών τέκνων των, 
πρώτον ινα μή βλαβώσι τά αισθητήρια αύτών όργανα, ό οφθαλ
μός π. χ. διά τοϋ υπερβολικού ή ολίγου φωτός,τό ους διά ψύξεως 
ή υπερβολικού θορύβου. Τό μέρος τούτο τής περί τών αισθήσεων 
μερίμνης άνάγεται εις τήν υγιεινήν ή δ’ έπιτροπή έφρόντισε νά 
έκθεση τά καλλίτερα περί τούτου βιβλία, ών πρωτεύει τό υπό 
τού καθηγητοΰ τής οφθαλμιατρικής έν τώ πανεπιστημίω τής Βιέν
νης ιππότου Άρλτς «υγιεινή τοΰ οφθαλμού » έπιγραφόμε- 
νον. Το δεύτερον μέρος τής περί τών αισθήσεων μερίμνης πε
ριλαμβάνει τήν έγκαιρον άνάπτυξιν καί έξάσκησιν αυτών. Σχε- 
τικώς δέ πρός τοΰτο ύπήρχον έν τώ σκηνώματι πολλά έκθέματα, 
τά κυριώτερα τών όποιων περιγράφομεν συντόμως.

Ό κύριος Κωνσαν. Δελέζ (Constantin Delliez), Γάλλος άπο- 
κατασταθείς πρό έτών έν Βιέννη, έξέθηκε συλλογήν διαφόρων άν- 
τικειμένων όνομαζομένην «Γυμναστικήν τών αισθήσεων.»

Έντός ίκανώς εΰμεγέθους πυξίδας περιέχοντα'. 5 μικρότερα!, 
ών έκαστη περιέχει τά γυμναστήρια έκάστης αίσθήσεως.

‘Η πυξίς ή περιέχουσα τήν γυμναστικήν τής όράσεως διαιρεί
ται είς 7 τμήματα άναλόγως τών 7 χρωμάτων έκαστον δέ 
τμήμα περιέχει 10 πινακίδια πλάτους ένός και μήκους τριών 
έκατοστομέτρων κεχρωματισμένα κατά τάς διαφόρους κλίμακας 
έκάστου χρώματος καί τοποθετημένα ούτως ώστε τό τελευταϊον 
πρός άριστεράν πινακίδιο-/ παριστάνει τό άνοικτότατον καϊ τό πρός 
δεξιάν τό βαθύτατα-/ χρώμα. Ό γονεύς ή ό διδάσκαλος δεικνύω-/ 
τω παιδίω τά έπτά τμήματα τό διδάσκει πώς ονομάζεται τό εν 
ή τό άλλο χρώμα, μηδόλως λαμβάνων ύπ’ δψιν τάς διαφόρους 

> έκάστου χρώματος κλίμακας· άφ’ ου δέ τό παιδίον μάθη νά δια- 
> κρίνη τά κύρια χρώματα, λαμβάνων έκαστον τμήμα ιδιαιτέρως 
> τώ δεικνύει τάς διαφόρους κλίμακας άρχόμενος άπό τοΰ έν τω 
> μέσω (τοΰ κυρίου χρώματος) καί μεταβαίνω-/ άριστερά μέν πρός 
> τά άνοικτότερα μέχρι τοΰ άνοικτοτάτου, δεξιά δέ πρ’ος τά βα- 
? θύτερα μέχρι τοΰ βαθυτάτου. Τοΰτο δμως δέν άρκεΐ· τό παιδίον 
( μαθό-/ νά διακρίνη τάς διαφόρους κλίμακας πρέπει νά μάθη καί 
) νά κατατάσση έκάστην αύτών είς τήν οικεία-/ θέσιν. Πρός τοΰτο ό 
( διδάσκαλος σκορπίζει τά πινακίδια έπι τής τραπέζης καί προσκα- 
ι λεϊ αυτό νά τά τακτοποιήση, διορθών αυτό οσάκις είς τήν άρ- 
ί Χήν σφάλλη. Τοιουτοτρόπως τό παιδίον μαθόν ώστε νά διακρίνη 
S τά χρώματα έπί τών πινακιδίων τά διακρίνει καί έν τή φύσει,

Τό χρωμολιθογραφείον τής Αύτ αύλής τοΰ κυρίου Άντων ίου 
Άρτιγγερ καί υίοΰ έκ Βιέννης έξέθηκε κύκλον χρωμάτων καί 
πίνακας κατά τά σχέδια τοΰ έν τώ πανεπιστημίω καθηγητοΰ τής 
Φυσιολογίας κυρίου Έρνέστου Βρύκκε.

‘Ο κύκλος είνε διηθημένος είς δώδεκα ακτινοειδή τμήματα 
περιέχοντα τά τρία κύρια χρώματα: έρυθρόν,κίτρινον, κυανοΰν,κατά 
τήν σειράν τοΰ φασματοσκοπίου (Spectrum), καί 9 μεταξύ χρώ
ματα. ‘Εκαστη τών 12 άκτίνων διαιρείται πάλιν εϊς 12 χρω
μάτων κλίμακας, άπό τοΰ βαθυτάτου άοχομένου άπό τρΰ κέν
τρου τοΰ κύκλου μέχρι τοΰ άνοικτοτάτου δντος έν τή περιφερεία. 
Τοιουτοτρόπως δ κύκλος περιέχει πάντα τά έν τη βιομηχανία 
χρήσιμα χρώματα. ‘Εκάστη δέ τών άκτίνων είνε τοιουτοτρόπως 
κατατεταγμένη, ώστε μετά τής άπέναντι αύτής άποτελεϊ τά δύο 
συμπληρωματικά χρώματα, ήτοι εκείνα, τά όποια παρ’ άλληλα 
τιθέμενα ισχυροποιούνται άμοιδαίως.

Αί εις τά χρώματα έξασκήσεις έφηρμόσθησαν έπιτυχώς εϊς 
τούς κατά τό σύστημα τοΰ Φροέβελ πολλαχοΰ υπάρχοντας τήν 
σήμερον παιδικούς κήπους. Είς τήν ύπό τοΰ διευθυντοΰ τοΰ έν τώ 
6'. τμήματι τής Βιέννης παιδοφυλακτικοΰ καταστήματος (Kinder- 
bewahraustalt) κ. ’Αντωνίου Φίσχερ έκτεθεϊσαν συλλογήν παι
δικών εργόχειρων εϊδομεν πολλά πλεξίματα έκ χάρτου (papier 
flechtereien) έν οίς τά χρώματα ήσαν κατατεταγμένα κατά τόν 

προμνησθέ/τα κύκλον τοΰ κ. "Αρτιγγερ.
Καί πρός τήν άνάπτυξιν δέ τού μουσικού λεγομένου ώ τ ό ς 

πολλά τά σχέσιν έχοντα περιείχε-/ ή έν τώ σκηνώματι τοΰ μικρού 
παιδός έ'κθεσις.

Μηδείς πιστευέτω δτι κατά σύμπτωσιν μόνην μέλη ώρισμένων 
οικογενειών γίνονται περίφημοι μουσικοί· ουδεμία σύμπτωσις υπάρ
χει. ‘Η διάσημος τών Βαχ οικογένεια ήκμαζεν έπί δυο εκατον
ταετηρίδας· έκαστος αύτής γόνος ήν μέγας μουσικός. ‘Η μουσική 
μα/θάνεται μόνον διά τής άκοής, καλός δέ μουσικός γίνεται δςις 
παιδιόθεν ήκουε πολλήν καί καλή/ μουσικήν. Ό Μόζαρτ τριε- 
τής έπαιζε παραλλαγάς έπί τοΰ κλειδοκυμβάλου, εξαετής έδιδε 
συναυλίας και δεκαετής ήρχισε νά συνθέτη τάς άθανάτους μελω
δίας του, άλλ' ό Μόζαρτ έν τώ λίκνω ήρχισε μανθάνω-/ μουσι
κήν, διότι ήκουε μουσικήν.

Φανερά τής προώρου ταύτης άναπτύξεως άντίθεσις είνε αί 
άποτυγχάνουσα·. προσπάθεια', τοΰ νά μάθη μουσικήν ό έ/ήλιξ ό 
μηδέποτε είς τήν παιδικήν αύτοΰ ήλικίαν μουσικήν άκρύσας· ου
τος είνε κωφός πρ'ος τήν μουσικήν, ώς πολλοί είνε τυφλοί πρ'ος 
τά χρώματα.

Καθήκον λοιπόν τών γονέων καί παιδαγωγών είνε νά έπιλαμ- 
βάνωνται δσον τ'ο δυνατόν πρωίμως τής άναπτύξεως τού «μουσι
κού ώτός» τών παίδων, δπερ έπιτυγχάνεται διά τής άκροάσεως 
καλής μουσικής.

Τό πρώτον μουσικόν μάθημα είνε τ'ο νανούρισμα τής μητρός· 
τό βρέφος ακούει, ήσυχάϊει, κοιμάται καί κοιμώμενον μανθάνει 
μουσικήν. Δεύτερος μουσικοδιδάσκαλος είνε ό πατήρ παίζω·/ β;ο- 
λίον, κύμβαλο-/ ή έτερον όργανο-/· τόν μή εύκαιροΰντα πατέρα 
άναπληροΰσιν εις πολυμελείς οικογένειας ό πρεσβύτερος υίος ή ή 

θυγάτηρ· Ένώ ουτοι μουσουργώσι, τά νεώτερα παιδία κάθηνται 
ήσυχα καί άκροάζονται. Καλόν δέ είνε μεταξύ τών άθυρμάτων 
καί μικρόν τι μουσικόν όργανο·/· τό παιδίον άρεσκόμενον εϊς πάν 
δ τι έχη ωραίο·/ χρώμα και ηχεί καλώς θά παίζη αύτό.

Τά άθυρματοπωλεία βρίθουσι μουσικώ > οργάνων τοιούτων, άλλά 
δυστυχώς ούδέν τ'ο σκόπιμο/ εόρίσκεται, μόνον δέ συρίκτραι καί 
σάλπιγγες μέ δξυτάτους τόνους, βιολιά κρώζοντα, τύμπανα και 
ταμπουρίνια καί ροκάναι πωλοΰνται, βλάπτοντα μέν τήν άκοή ν 
τών παίδων έμβάλλοντα δέ είς άπελπισία-/ τούς ήλικιωμένους. 
Μόλις δ’ άπό δλίγων έτών ήρχισαν βαθμηδόν νά είσάγωνται τά 
προτιμητότερα στοματαρμόνιον καί χειραρμόνιον.

Ευτυχώς ή έ'κθεσις έδειξε πρόοδον και είς τ'ον κλάδο-/ τοΰτον. 
Κατά παρακίνησιν τοΰ καθηγητοΰ κυρίου Άνς Σμίτ ό έκ Βιέννης 

κύριος Μυλχάουζερ έξέθηκε-/ άρμόνια, έφ’ ών έκαστος τόνος 
ήτο σημειωμένος μέ τ'ο Γερμανικόν (a b c d e fg) καί μέ τ'ο ’Ι
ταλικόν (ut. re mi. fa· sol la si.) όνομα.

Τό κατάστημα τοΰ κυρίου Μύλλερ καί Σκς έξέθηκε κυμβα- 
λίδια μέ γλώσσας έξ ύέλου ή μετάλλου φεροόσας τ'ο σημεϊον 
καί τό δνομα έκάστου τόνου.

Ό καθηγητής τής μουσικής κύριος Άνς Σμίτ έξέθηκε πό- 
διον κυμβάλου, δι’ ου καθίσταται τό δΓ ένήλικας κύμβαλο-/ 
προσιτόν καί είς παιδία.

Τό άξιοσημείωτον παιδικόν μουσικόν δργανον εινε τ'ο βελτι
ωμένου παιδικόν βιρλίον, είς τό όποιον πρ'ος ταΐς λοιπαίς σπου- 
δαιοτάταις βελτιώσεσι γραμμαί δεικνύουσι τάς θέσεις, δπου πρέ
πει νά πατήση ό δάκτυλος πρός παραγωγήν ώρισμένου τόνου.

β.' Ή ποώτη θεωρητική διδασκαλία.
Τά άριστα πρ'ος τήν θεωρητικήν διδασκαλίαν διδακτικά μέ

σα εϊνε τά φυσικά άντικείμενχ· διά τοΰτο παιδία άνατραφέντα είς 
τήν έξοχήν έχουσι τάς άρίστας ιδέας περί τών άντικειμένων, 
τά δποϊα είνε προσιτά εϊς τήν παρατήρησίν των. Εις τά παιδία 
δέ τών πόλεων, τά όποια ή καθ’ ώρισμένας μόνον έποχάς ή ού
δέποτε μεταβαίνουσίν είς τήν έξοχή-/, οί γονείς καί διδάσκαλοι 
ά/απληροΰσι τήν άμεσον παρατήρησίν δΓ έξηραμένων φυτών, μέ 
άχυρα γεμισμένων ζώων, διαφόρων ορυκτών, εικόνων ιχνογραφιών 
κλπ. Τά μέσα ταΰτα καί τοι άσαφεϊς πάντοτε ιδέας παρέχοντα 
δύνανται είς χεΐρας καλοΰ διδασκάλου νά ώφελήσωσι μεγάλως 
τά είδέναι δρεγόμενα παιδία καί νά παράσχωσιν είς αύτά εύρυ-
τέρας γνώσεις, ενώ τά τέκνα τών χωρικών έν στενώ κύκλω πε- > 
ριωρισμένα έχουσι ζωηράς μέν πλήν δλιγίστας γνώσεις. (

Τοιούτων διδακτικών μέσων έβριθε τό σκήνωμα τοΰ μικρού > 
παιδός.

Το έργοστάσιον των άθυρμάτων τών κυρίων Ράϊμαν και Μύλ- ) 
λερ έξ Όδερλάίτενς Δόρφ τής Βοεμίας έξέθηκε διάφορα ζώα έκ < 
ξύλου καί χαρτονιού, έντός πυξίδων πρότυπα γεωργικών σκευών, 
έργοστασίων, αμαξών, πλοίων, ιχθυοτροφείων, δασών κλ., καί έν- ) 
τός άλλου είδους πυξίδων οικοδομητικών καλουμένων πρότυπα 
λίθων οΐχοδημητικών, οικιών, έπαύλεων, έκκλησιών. πύργων, γε- / 
φυρών κτλ. πρός δέ ξύλινα στερεομετρικά σχήματα.

Ό έκ Βιέννης καλλιτεχνηματοπώλης κύριος Τρεντσένσκυ έςέ- )

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. Ε'. Τείχος ΝΒ')
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θηχεν άπειρους εικόνας παριστώσας διάφορα φυσικά καί τού καθ'ή- 
<, μέραν βίου άντιχείμενα. Τώ? εικόνων τούτων αί πλεϊσται κοπτό- 

< μεναι καί κολλώμεναι ύπ’ αύτοΰ τοΰ παιδός έπί χαρτονιού άπο- 
< τελοϋσι πλαστικήν παράστασιν κήπου, θεάτρου, δάσους, ποιμνίων, 

ι αγορών, πόλεων κτλ.
Τό άθυρματοπωλεΐον τοΰ κυρίου I. Άλλερ έξέθηκεν ωραίο

ι τατα πρότυπα χειραμαξών, φορτηγών, ταχυδρομικών καί βασιλι
κών αμαξών, λεωφορείων, ίπποσιδηροδρομόνων, δ δέ κύριος Τί- 

< λων πρότυπα ατμομηχανών, ατμόπλοιων, σχολείων, εκκλησιών, 
> γεφυρών κ. λ· δ κύριος Φρ. Κιτάϊβλ τήν σωματοφυλακήν διαφό- 
'( ρων κρατών μέ όπλα θαυμασίως απομιμούμενα τά άληθή, πρός 

<

δέ χωρικούς καί χωρικάς έξ δλων τών χωρών της πολυεθνοΰς 

Αύστρίας.
Έν τω Σινικώ καί Ίαπωνικω τμήματι τοΰ σκηνώματος ειδο- 

μεν τάς διαφόρους τάξεις τών κατοίκων τών χωρών έκείνων.
Τήν μετάδασιν άπό τής θεωρητικής διδασκαλίας εις τήν σπου

δαία·? μάθησιν άπετέλουν τά ύπό τοΰ καθηγητοΰ τής Βιενναίας έμ- 

πορικής άκαδημίας κυρίου Καρόλου Βίντερνιτς έκτεθέντα διδακτικά 
παίγνια προωρισμένα διά παΐδας άπό 4ων μέχρις 7 έτών καί 
συνιστάμενα έξ άναγνωστικοΰ, γραφικού, λογιστικού, ιστορικού καί 
γεωγραφικού παιγνίου. Τό τελευταίο·? τοΰτο παίγνιον έπέσυρε δι

καίως τούς θαυμασμούς τών έπισκεπτομένων.
Τό βιβλιοπωλεϊον τοΰ κυρίου Ρουδόλφου Λέχνερ έκ Βιέννης 

έξέθηκεν ώραιοτάτας εικόνας έκ τής Φυσικής ιστορίας, άνά Sv άν- 
τίτυπον πάντων τών μέ εικόνας άλφαβηταρίων καί άναγνωσμα- 
ταρίων, δσα έξεδόθησαν άχρι σήμερον έν Γερμανία, ’Αγγλία καί 
Γαλλία, πρός δέ διάφορα ζώα έκ κόμμεος (καουτσούκ) έπιτυχέ- 
σΐατα καί εύωνότατα, προωρισμένα διά διδακτικούς σκοπούς.

γ. Τά πρώτα ένασχολήσιως παίγνια.
Εϊς τόν μέγαν Γερμανόν παιδόφιλον Φροέβελ (Froebel) άνή- 

κει ή τιμή τής συστηματοποιήσεως τών πρώτων έν εϊδει παιγνίων 

έργασιών καί ενασχολήσεων τών παίδων. Τήν ύπό τό ονομα παι
δικός κήπος τοΰ Φροέβελ συστηματοποίη σιν ταύτην παρεδέχθησαν 
πάντα τά πεπολιτισμέ να έθνη τήν σήμερον. ’Ιδού έν συντόμω αί 
έν τω κήπω ένασχολήσεις τών παίδων. Κατά ώρισμένα πρότυπα 
σύνδεσις ξύλινων ραβδίσκων, τροχών, συρμάτων, ταινιών έκ χάρ
του, πλέξιμο·?, κέντημα, ράψιμο·?, οικοδομή διά τών προμνησθέν- 
των τετραγώνων ξυλαρίω·?, διδασκαλία, ασμα, γυμναστική, έν 
ύπαίθρω παίγνια, καί καλλιέργεια χηπαρίων.

Τά άλλοτε μέν έν ταϊς αίθούσαις, άλλοτε δ’ έν τω κήπω συν- 
ηθροισμένα παιδία είνε ζωηρά, εύθυμα, διότι έχουσιν άσχολίαν 
άρέσκουσαν αύτοϊς καί τό κυριώτερον ποικιλίαν.

Τρία τινά έκ τών έν τω σκηνώματι έκτεθέντων άνεφέροντο 
πρός τήν κατά τό σύστημα τοΰ Φροέβελ διδασκαλίαν τών παί
δων· ήτοι τό πρότυπον δημοτικού σχολείου μέ αίθουσαν γυμνα
στικής καί κήπον, ή συλλογή τών Φροεβελίων προβλημάτων καί 
τά έργόχειρα τοΰ έν τω β'. τμήματι τής Βιέννης μικροπαιδοφυ- 
λακτικοΰ καταστήματος (Klein Kinderbewahranstalt).
‘Ο έν Άουσιγ τής Βοεμίας διδάσκαλος κ.ΡουδόλφοςΈμ. Σέλ- 

βερ έξέθηκεν έντελέστατον πρότυπον δημοτικού σχολείου μέ

Φροεβέλιον κήπον. Παρά τάς δύο τής διδασκαλίας αίθούσας ύπάρ- J 

χει εύρύχωρος καί εύάερος αίθουσα γυμναστικής. Έν τω δώμα- ' 
τίω τών παιγνίων είδομεν τάς τραπέζας, έφ’ ών παίζονται τά οί- ' 
κοδομητικά παίγνια. Έκάστης τραπέζης ή έπιφάνεια διαιρείται διά 1 

γραμμών τεμνουσών άλλήλας κατ’ δρθήν γωνίαν εις ισομεγέθη 
τετραγωνίδια· έκαστον δέ τετραγωνίδιο·? είνε ίσον μέ τά τύπον 
οίκοδομητικών λίθων έπέχοντα τετράγωνα ξυλάρια, δι’ ών οίκο- 
δομεϊ τό παιδίον κατά τό ύπό τοΰ διδασκάλου προτεθέν σχέδιο·?. 
Άπό τών τοίχων τοΰ δωματίου κρέμανται εικόνες διάφορα άντι- 
κείμενα παριστώσαι καί έντός σκευοθηκών είνε τεθειμένα κατά σει
ράν τά Φροεβέλια προβλήματα καί άλλα ένασχολήσεως παίγνια.

‘Η αίθουσα τής γυμναστικής, έν ή γυμνάζονται τά παιδία έν 
Χαίρω χειμώνος, περιέχει τά συνηθέστερα γυμναστικά όργανα.

‘Ο κήπος διαιρείται εις πλατείαν διά παίγνια καί γυμναστικήν, 
πρός δέ εις λαχανόκηπον, δενδρόκηπον καί άνθόκηπον, έν οις τά 
παιδία διδάσκονται τά στοιχεία τής Βοτανικής καί έκγυμνάζον- 

ται εις τήν κηπουρικήν.
Τόν κήπον τούτον,έκτεθειμένον έν τώ σκηνώματι έν μικρογραφία, 

είδομεν έν τή πραγματικότητι πάρά τό πρότυπον Αύςριακόν Δημο
τικόν σχολεΐον φυτευθέντα κατά τά σχέδια τοΰ καθηγητοΰ Σχβάβ.

Τό έν Βερολίνω καλλιτεχνηματοπωλεϊον τοΰ κ. Οΰγου Βρέτεχ 
έξέθηκε πλήρη συλλογήν τών κατά τό σύστημα τοΰ Φροέβελ δι
δακτικών μέσων και ένασχολητικών παιγνίων ό διευθυντής τοΰ 
μικροπαιδοφυλακτικοΰ καταστήματος τοΰ 6'. τμήματος κ. Α. Φί- 
σχερ τά κατά τό σύστημα τούτο έργόχειρα τών παίδων καί τό έν 
Άουσιγ τής Βοεμίας χημικόν έργοστάσιον τά σχέδια τοΰ Φροε- 
βελίου κήπου, έν ώ τά τέκνα τών έργατών τής αποικίας διδά

σκονται καί έπασχολοΰνται.
δ'. ίΗ πρώτη κατ’ οίκον διδα σκαλία τον παιδός.

‘Η σχεδόν κατά κόρον εις τά παιδία ιδίως τών πόλεων πα- 
ρατιθεμένη θεωρητική διδασκαλία αναπτύσσει τοσοΰτον πρωίμως 
τό πνεύμα αύτών, ώστε συνήθως μόνα των ζητοϋσι νά διδαχθώσι 
τήν άνάγνωσιν, γραφήν καί αριθμητικήν πολύ πριν ή συμπλη- 
ρώσωσι τήν ήλικίαν, καθ’ ήν δ νόμος έπιτρέπει τήν εϊς τά σχο

λεία παραδοχήν των.
Ή έν τω σκηνώματι έκθεσις κατεδείκνυε πώς είνε δυνατόν 

κάλλιστα νά έκπληρωθή ή έπιθυμία αΰτη τών παίδων.
’Ανωτέρω έμνήσθημεν τών κατά τό σύστημα τοΰ Βίντερνιτς δι

δακτικών παιγνίων, τά όποια είνε ώρισμένα διά παΐδας άπό τε

τραετούς καί ανωτέρω.
Καί οί Κινέζοι άρχοντα’, τής διδασκαλίας τής άναγνώσεως καί 

γραφής άπό τοΰ τετάρτου έτους. ‘Ολόκληρος ή γλώσσα άπαρτί- 
ζεται έκ 450 μονοσυλλάβων λέξεων, αΐτινες διαφόρως τονιζό
μενα! γίνονται 1203· ή αύτή δέ λέξις μέ τόν αύτ’ον τόνον καί 
τήν αύτήν προφοράν έχει πολλάς σημασίας, συνήθως 40, δΓ δ ή 
έκμάθησις τής Κινεζικής είνε άνέφικτος. Τά παιδία δέ δέν μαν- 
θάνουσι πρώτον ν’ άναγινώσκωσι καί έπειτα νά γράφωσιν, άλλά 
γράφοντα μανθάνουν τό άνα γ.νώσκειν. ‘II γραφή σύγκειται ούχί 
έκ στοιχείων, άλλ’ έκ σημείων ή εικόνων, ών ύπάρχουσιν ύπέρ 
τάς 40,000. Έν τούτοις 214 μόνον σημεία λέξεων (κλείδες)
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άρκοΰσιν ίνα έξηγήσωσι τάς λοιπάς, ώστε τό Κινεζίδιον γράφον 
(ζωγραφίζον) μανθάνει συνάμα ν’ άναγινώσκη καί νά σκέπτηται.

‘Η διδασκαλία άρχομένη άπό τοΰ τετάρτου έτους διαρκεϊ κατά 
μέσον δρον εξ έτη καί σύγκειται εις τήν κατ’ έτος έκμάθησιν 
πολλών σημείων.

Τά έκτεθειμένα βιβλία άπήρτιζον έξαετοΰς διδασκαλίας σειράν’ 
ύπήρχον δέ καί τετράδια σχολείων. ’Επί τής προμετωπίδος έκά- 
στου φύλλου είνε τετυπωμένον τό σημείο·?, δπερ δ μαθητής ύπο- 
χρεούται νά ζωγραφίση πολλάκις έως ου έντυπώση καλώς εις 
τήν μνήμην του.

Οί Ιάπωνες 48 στοιχεία έχοντες άρχονται πρωίμως τής δι
δασκαλίας συγκείμενης εις τήν διά ζωγραφικής γοαφίδος άπει- 
κόνισιν καί χρωματισμόν τοΰ έπί τής προμετωπίδος παραδείγμα
τος. Τά διδακτικά αύτών βιβλία είνε πλήρη εικόνων. Είδομεν 
εικονογραφημένη·? ιστορίαν τής ’Ιαπωνίας καί Κίνας καί χρονικόν 
τι μέ τριάκοντα ίστορικογεωγραφικούς χάρτας, δεικνύοντας τά 
κατά διαφόρους έποχάς δρια τής ’Ιαπωνίας καί τήν εις έπαρχίας 
διαίρεσιν αύτής.

Τήν πλουσιωτέραν συλλογήν εικονογραφημένων παιδικών βι
βλίων διά τήν κατ’ οίκον διδασκαλίαν έξέθηκε τό Γερμανικόν 
κράτος, μετ’ αύτό δέ ή Αγγλία καί ή Γαλλία. Είδομεν εκατον
τάδας άλφαβηταρίων, προσευχηταρίων, μυθαριων κ.λ. διά παιδία 
πάσης ήλικίας καί πάσης τάξεως.

Τής συλλογής τοΰ βιβλιοπώλου κ. Λέχνερ έμνήσθημεν άνω- 
τέρω.

‘Ο καθηγητής τοΰ Μουσικού Φροντιστηρίου τή; Βιέννης κύρ. 
Ά·?ς Σμίτ έξέθηκε συλλογήν πάντων τών τονισμένων άσματι 
καί μουσικών μεθόδων τών άπό τού 1840 μέχρι τής σήμερον 
Γερμανία έκδεδομένων.

,Σημείωσις τον μιταφοαστοΰ.
’Ελπίζομε·? δτι δ εύμενής άναγνώστης θέλει έπιτρέψει ήμϊν 

νά παραθέσωμεν διάλογόν τινα (ον άκουσίως ήκούσαμε·?) γενό- 
μενον μεταξύ ‘Ελλήνων καί σχέσιν πρός τό άντικείμενον τού 
παρόντος ύπομνήματος έχοντα.

Μια τών ήμερων τού Σεπτεμβρίου έξελθόντες τής έκθέσεως 
έπέβημεν τού ίπποσιδηροδρόμονος ίνα μεταβώμεν εις τήν κατοι
κίαν ήμών. Καθ’ ήν στιγμήν ό οδηγός έδιδε τό σημείο·? τής ά- 

ναχωρήσεως άνέβησαν δύο κύριοι καί μία κυρία καί επειδή αί 
λοιπαΐ θέσεις ήσαν κατειλημμένα1, έκαθέσθησαν έπί τού άπέναντι 
ήμών άνακλίντρου. ‘Ο εις τών κυρίων, ύπερεξηκοντούτης φαινό- 

μενος, στραφείς άμέσως πρός τόν έτερον, μόλις τριακονταετή, 
εΐπεν ‘Ελληνιστί· « έτσι εΐσθε σεϊς οί λεγόμενοι άνθρωποι τής 

νέας ζύμης, δλα τών Εύρωπαιων εινε καλά καί άγια καί άξια 
μιμήσεως· τά ϊδικά μας ... φέρετε τόν κατακλυσμόν έτσι εΐσθε· 
τώρα δέν σας άρέσουν τ’ αλληλοδιδακτικά· ήθελα νά έζης εϊς 
τήν ’δικήν μας έποχήν, δτε ήκμαζε τό σταυρέ βοήθει μοι καί δ 
φάλαγγας τού Παπαγιάννη εις τήν πατρίδα μας- δέν σοΰ τά δι- 
ηγήθη ποτέ δ μακαρίτης πατήρ σου; έ, ιατρέ μου, και ώς αύ
τοΰ πάλιν δόξα σοι δ θεός*  δέν σοΰ λέγω δτι τά τωρινά σχο
λειά μας είνε θαυμαστά πράγματα, άλλ’ ώς πρός τά μέρη είνε

ιων
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άρκετά· νά δέν βλέπομεν τήν ‘Ελλάδα, ή όποια τώρα είνε βέ
βαια Ευρωπαϊκόν κράτος; μήπως τά δημοτικά σχολειά της είνε 
καλλίτερα άπό τά ϊδικά μας ; χειρότερα ίσως δέν είνε, άλλ’ουτε 
καλλίτερα είνε. Καλά είν’ άκόμη τά σχολειά μας, ιατρέ, πολύ 
καλά.»

«Κακά καί ψυχρά» έκραξε μέ θυμόν δ προσαγορευόμενος ι
ατρός.

« Μή φωνάζης τόσο, Κωστάκη,» ύπέλαβεν ή κυρία, οί Γερ
μανοί βλέπεις πώς μάς κυττάζουν; νομίζουν, δτι μαλλώνομεν.»

«Άς νομίζουν δ τι θέλουν, έξηκολούθησεν δ ιατρός, τά σχο
λειά μας είνε δλέθρια ύπό πάσαν έποψιν και μάλιστα ύπό ύγι- 
εινήν. Έγώ τό παιδί μου ποτέ δέν θά τό στείλω εις τό δημοτι
κόν σχολειό·? μας· σού φέρω παράδειγμα τ’ο σχολεΐον τής πατρί- 
δος μας· 200 παιδιά είνε συσσωρευμένα εϊς το άχούρι έκεΐνο- ή 
καλύβη τού πτωχοτέρου χωρικού μας είνε μυριάκις ύγιεινοτέρα 
τού σχολείου μας· όχι τό παιδί μου δέν θά τό στείλω έγώ.»

« Καί τί θά τό κάμης νά έχωμεν καλόν έρώτημα; ήρώτησε 
μειδιών ό γέρων.»

« Θά τό διδάξω έγώ, πάτερ, ύπέλαβεν ή κυρία καί σέ βε- 
βαιώ θά μάθη περισσότερα παρά εϊς τό σχολεΐον.»

« Καί θέν θά βλάψη καί τήν υγείαν του, προσέθηκε ζωηρώς 
δ ιατρός· τό σχολειό·? μας είνε πηγή νόσων· πέντε έτη τώρα 
παρατηρώ δτι ή ϊλερις, ή δστρακιά, ή εύφλογία, ή διφθερίτις, ή 
κοκκίτις διαδίδονται διά τοΰ σχολείου· δ καθιστικός βίος, εϊς 
τόν όποιον καταδικάζονται τά δυστυχή παιδία, δ μεμολυσμένος 
άήρ, τόν όποιον άναπνέουν, τά κακά θρονιά, έπί τών όποιων κά- 
Οηνται, έκαμαν τά παιδιά μας άναιμικά, χοιραδικά, κυφά, κα- 
ταστρέφουσι τήν δρασίν των, καθημέραν έχουν πονοκεφάλους καί 
λύει ή μύτη των περί τής ηθικής δέν λέγω τίποτε.»

«Τότε λοιπόν νά καύσωμεν τό σχολεΐον μας, άφ' ου κατά σέ 
τόσα κακά προξενεί » εΐπεν δ γέρων.

"0 τι θέλετε κάμετέ το σείς οί προύχοντες καί έφοροι,» άπήν
τησε μέ ύφος δυσαρέσκειας δ ιατρός, είτα προσέθηκε·?· « έγώ .... 
τό παιδί μου δέν θά πατήση τό κατώφλιον τοΰ σχολείου.»

«θεός φυλάξοι!» είπε·? ή κυρία.
«Ώραϊα, ώραΐα!» έκραξε·? δ γέρων« τουλόγουσου ό μακαρίτης 

πατήρ σου είχε χρήματα καί σ’έσπούδασε καί ή κόρη μου έπειδή 

έμαθε·? εις τό Αρσάκειο·? κάμποσα γράμματα, ήμπορεΐτε βέβαια 
νά διδάξετε τό παιδί σας, άλλ' οί άλλοι τί θά κάμουν; ώραία 
ιδέα! τών άλλων τά παιδιά άς πληρώσουν μέ τήν ύγείαν των τά 
ολίγα γράμματα, τά όποια θά μάθουν. Άν ήσαι καλός πολίτης, 
κύριε, πρέπει νά εΰρης τρόπον ώστε δλα τά παιδιά τής πατρίδες 
μας νά μάθουν γράμματα και νά μή βλαφθή καί ή ύγεία των.»

« Καί τί έξαρτάται άπό έμέ;»
«Τό παν. ύπέλαβεν δ γέρων είσαι πολίτης, έχεις χρέος νά δ- 

μιλήσης- άπό σάς τούς πεπαιδευμένους περιμένομεν ημείς οί 
άλλοι.»

«Καί άν δμιλήσω, θά πεισθοΰν τάχα εις τούς λόγους μου; ήρώ
τησεν δ ιατρός.»

«‘Ομίλησε καί, άν δέν σ’άκούσουν, τότε θά έχης τήν συνείδη- 



108 ΜΕΝΤΩΡ.
ΜΕΝΤΩΡ. 109

σίν σου άναπαυμένην τουλάχιστον. Άλλά θά σ’ ακούσουν ήμεΐς 
οί 'Ελληνες άγαπώμεν τά καλά· έπειτα δά θά εννοήσουν δτι δέν 
πρέπει νά παραμελούν τήν υγείαν τών τέκνων των.»

«Καϊ άν μέ ακούσουν, δέν ήμποροΰν νά βάλλουν εϊς πράξιν 
τούς λόγους μου.»

«Διατί; »
«Διότι χρειάζονται χρήματα καί οί πατριώταί μας διά κάθε 

άλλο έχουν χρήματα· άμα γείνη λόγος περί σχολείων, άμέσως 
τούς ακούεις « άμ ποΰ νά εΰρωμεν χρήματα σέ τοΰτα τά στενά 
χρόνια;» Καί δμωςσέ τούτα τά στενά χρόνια τά καφφενεΐα μας 
έδιπλασιάσθησαν.»

«Καί μάς ήλθαν καί γερμανίδες διά νά διασκεδάζουν μέ τά ά
σματά των τούς νέους μας· ΰπέλαδεν ή κυρία.»

«Δι’ αύτά έχομεν χρήματα έξηκολούθησεν δ νέος· διά τά σχο
λεία άγρ'ον ήγοράσαμεν.»

«Αιωνίως τον κατακλυσμόν μάς φέρεις,είπεν δ γέρων-άς άφήσω- 
μεν τώρα τά καφφενεΐα και τάς γερμανίδας. ‘Υπέθεσε δτι έζητεϊτο 
ή γνώμη σου περί τοΰ σχολείου μας- ποιαν γνώμην θά έδιδες;»

«Πρώτον είνε απόλυτος ανάγκη νά κτίσωμεν καί άλλο σχολείον 
εύρύχωρον, εύάερον, εις τδ καλλίτερον μέρος της πατρίδος μας, 
διά νά μοιρασθοΰν τά παιδία· έπειτα τ δ ύπαρχον νά έπιδιορθωθή, 
νά μεγαλώσουν τά παράθυρά του, διά νά άερίζηται καλώς, νά κα- 

τασκευασθοΰν άλλα θρανία, καθ’ έν διά παιδιά τοΰ αύτοΰ άνα- 
στήματος, οί τοίχοι καί τοΰ ένός καί τοΰ άλλου σχολείου νά βά
φουν μέ σκοΰρον χρώμα κυανοΰν, φαιον ή πράσινον, ή διδασκαλία 
νά περιορισθή εϊς μόνον τό άπολύτως άναγκάΐον καί πράγματι 
μέλλον νά χρησιμεύση εϊς τά παιδία, δταν εΐσέλΘουν εις τήν 
κοινωνίαν, νά είσαχθή ή γυμναστική, ιατρός νά έπιθεωρή καθ’ έ- 
κάστην καί τά δύο σχολεία, οί απόπατοι νά τοποθετηθούν ούτως, 
ώστε νάμή δηλητηριάζουν τά παιδιά μολύνοντες δλην τήν περί 
τό σχολείον ατμόσφαιραν ιδού ποια είνε ή γνώμη δχι ή ίδική 
μου άλλά τών Ευρωπαίων, τήν οποίαν συμμερίζομαι καί έγώ καί 
πας φίλος της προόδου. Είδες τδ πρότυπον Αυστριακόν σχολείον; 
τοιοΰτον πρέπει νά ήνε τό δημοτικόν σχολείον.»

Ναί, άλλά τ'ο Αυστριακόν σχολείον τ'ο έκτισεν ή Αυστριακή 
κυδέρνησις.

«Τ'ο έν τή έκθέσει βέβαια, άλλ’όχι καί τά πανομοιότυπα αύ
τοΰ, τά όποια είνε είς δλα τά χωριά τής Αυστρίας· μή νομίσης 
δέ δτι δλα τά χωριά τής Αυστρίας είνε τόσω πλούσια δσον τά 
ϊδικά μας· τί μισθούς νομίζεις δτι πληρώνουν εϊς τούς δημοδιδά
σκαλους· 600 φιορ. κατ’ έτος πληρώνεται δ πρωτοβάθμιος διδά
σκαλος, διδάσκει 6 ώρας τήν ήμέραν καί είνε υποχρεωμένος νά 
ψάλλη εις τήν Εκκλησίαν καί νά συνοδεύη τάς λιτανείας, καί τά 
λείψανα άνευ ούδεμιά; άπαιτήσεως· οί ίδικοί μας πρωτοβάθμιοι 
άπαιτοΰν τουλάχιστον 1000 φιορ. τδ έτος· καί πάλιν ή Αυστρία 
πληρώνει πολύ καλά τούς διδασκάλους- ή Πρωσσία ήξεύρεις πό
σον μισθόν δίδει είς τούς δημοδιδασκάλους της, οΐτινες, ώς λέ
γουν τινές, ένίκησαν τους Γάλλους; δ έχων 200 τάλ. τ’ο έτος 
μισθόν είνε ευτυχέστατος, ΰπηρετήσα: 
συνταξιούχος μέ έτησίαν σύνταξιν 100 τάλήρων.» '

«Καϊ τί διδάσκαλοι είνε οί Ευρωπαίοι καί τί οί ίδικοί.μας», 5 
προσέθηκεν ή κυρία. ί

«Τί τώρα δέν σάς άρέσουν μήτε οί διδάσκαλοί μας;» έκραςεν « 
δ γέρων. : . S

«Είδες τδν Δελέζ; τοιοΰτον θέλω έγώ τόν διδάσκαλον» άπήντη- ( 
σεν ό νέος. ■;

«Καί ποΰ Οά τδν εΰρης;» ■!

Τήν στιγμήν έκείνην ό ιπποδρόμων έ’στη, δ δέ δδηγδς άνοί- υ 
ξας τήν θύραν έζ.ραξεν "Οπερνρίγκ! S

Έφθάσαμεν, είπεν ό νέος καί ήγέρθη· τδν έμιμήθησαν δέ καί Ρ 
δ γέρων μετά τής κυρίας, ώστε δέν ήδυνήθην έξακο)όυθήσας τήν < 
ακούσιαν κατασκοπείαν μου ν' ακούσω πόΰ θά εύρη τδν καλδν δι- < 
δάσκαλον δ ιατρός. <

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΤΗΣ ΝΈΟΖΗΑΑΝΔΙΑΣ.
(Έκ τοΰ ’Αγγλικοί υπό Μ. Δ Σ.).

να ηνε

Πολλάκις οί εθνολόγοι μετά θαυμασμού έποιήσαντο λόγον πε
ρί τοΰ τρομερού καί λυπηρού εθίμου τής άνθρωποφαγίας παρά 
φυΰ.ή τοσοΰτον ωραία, ο'ία ή τών Νεοζηλανδών. Τοΰτο νομίζομεν 
δυνατόν ν’ άποδώση τις είς τήν παντελή έλλειψιν τετραπόδων 
καί λαχανικών έκ τής χώρας ταύτης. Τδ μόνον τετράποδου, ου- 
τινος ή έν τή χώρψ ύπαρξις είνε καλώς αποδεδειγμένη, είνε εί
δος τι μυός, καί τοι δ κ Wallen Manten δ αντιπρόσωπος τής 
Άγγ. Κυβερνήσεως πιστεύει ότι ύπάρχει καί είδος τι ά'οκτου 
(badger).

Έν τούτοις τ'ο ζώον τοΰτο καί δν δέν έξέλιπε πρέπι
σπάνιον, διότι μεγάλη άνταμοιβή προσεφέρθη ύπ'ο τοΰ ίδιου χω
ρίς νά δυνηθή νά άποκτήση ούδ’έν έξ αύτών, δνομαζόμενον ύπδ 
τών ιθαγενών κουαρεκί Άλλ’ άν ή φύσις ύπήρξε φειδωλή 
ώς πρ'ος τά τετράποδα, έπεδαψίλευσεν δμωτ έπί τής άπομεμα- 
κρυσμένης έκείνης νήσου ποικιλίαν άξιοπεριέργων πτηνών. Ένίοτε 
τά οστά των τείνουσι προς τά άνω, έμποιοΰντα θαυμασμόν εις τ'ον 
φυσιολόγον ένεχεν τοΰ παραδόξου αύτών μεγέθους ή άξιοπεριέο- 
γου σχηματισμού. Τό πλεϊστον τών πτηνών τούτων κατά τι ώ- 
μοίαζον τούς στρουθοκαμήλους, δηλ. τά πτερά αύτών άχρηστα 
πρ'ος τδ ιπτασθαι έχρησίμευον μόνον δίκην ιστίων δπως βοηθώ- 
σιν αύτά διά τοΰ ανέμου εις τ'ον δρόμον, καίτοι ή μόνη μαρτυρία 
έκτος μιάς, ήν περί τής ύπάρξεως των πτηνών τούτων έχομεν, 
είνε ή άνακάλυψις τών οστών των· μαρτυρία·, προσέτι έπισφραγί- 
ζουσι τήν ιδέαν δτι ταΰτα δέν έξέλιπον ή κατά τήν τελευταίαν 

χρονικήν περίοδον.
Δημώδης τών ιθαγενών παράδοσις περιγράφει τά χαρακτηρι

στικά αύτών, καί αί διάφοροι έντόπιοι διάλεκτοι δίδουσιν αύτοϊς 
δέ 30 καί 40 έτη γίνεται διάφορα ονόματα, δπερ δέν θά συνέβαινεν,δν τά πτηνά ταΰτα έςέ- 

λειπον άπδ πολλών έκατονταετηρίδων.

<

άνευ δέ τής άδδηφαγίας τοΰ

■ Τδ μέγιστον τών πτηνών τούτων είς γλώσσαν Νεοζηλανδικήν 
ονομάζεται μόα· ούδεμία δέ αμφιβολία δτι θά ήτο μεγαλείτερον 
πολύ της στρουθοκαμήλου, καίτοι δλόκληρος σκελετός τοΰ 
μόα δέν εύρέθη είσέτι.

‘Ο υίός τοΰ περίφημου φυσιολόγου Mantell William κληρονο- 
μήσας τόν πρός τήν φυσικήν ιστορίαν έρωτα τοΰ πατρός αύτοΰ, 
διατελών υπάλληλος έν Νεοζηλανδία, κατέγινευ είς τήν συλ
λογήν όστών πτηνών, ών πλουτεΐ ή νήσος· καί, έπιτυχών 
ευκαιρίας, άπέστειλεν είς Αγγλίαν τδ δέρμα πτηνού ύποτεθει- 
μένου δτι δέν υπάρχει πλέον ’"
πληρώματος ένός πλοίου j'o 
πτηνόν τοΰτο ζών καί σώον 
πιθανόν νά κατείχε θέσιν έν 
τοΐς κήποις τής ζωολογικής 
ίταιρίας. Προ τή; περιγρα
φής τής συλλήψεως αύτοΰ, 
αναγκαίου ίσως νά εϊπωμεν 
δτι κατά τήν έντόπιον πα- 
ράδοσιν συνέζη μετά τοΰ 
γιγαντιαίου μόα πτηνόν 
έτερον έπίσης άπτέρυγον, 
άλλά πολύ μικρότερου, δ- 
νομαζόμενον ύπ'ο τώυ κα-νομαζομενον ύπό τών 
τοίζ.ων τών βορείων 
νήσου μερών μοχώ, 
δέ τών μεσημβρινών τ α- 
κ « X ό.

Οί κάτοικοι έν γένει 
συμφωνοΰσιν δτι άλλοτε υ
πήρχε τοσοΰτον πολυπλη
θές, ώστε οί πατέρες αύτών 
κυρίως διά τούτου διετρέ- 
φοντο. Τό είδος τοΰτο, ώς 
άκολούθως θά ϊδωμ.ν, ύ
πήρχεν είσέτι πρό τεσσά
ρων έτών, άλλ’ άν νΰν έ
ξέλιπε καί άν αύτό, δπερ 
πρόκειται νά περιγράψωμεν, 
είνε τό τελευταίον τοΰ εί
δους, άληθώς δέν δυνάμεθα 
νά διαβεβαιώσωμεν. Όπως 
καταδείξωμεν τήν σπάνιν 
τοΰ μοχώ άρκεΐ ν’ άναφέ- 
ρωμεν δτι ούδεΐς τών ιθα
γενών, μεθ’ώνδ κ Mantell 
συνωμίλησεν, έτυχε να ΐδη 
αύτό· πρ'ος τούτοι; δ αΐδεσιμώτατ 
πολύ διέμεινευ εις τά; νή

Ό Μοχώ τής

ύπδ

Νΐοζηλανδίπς.

___ ,,____ ,·ος Ριχάρδος Τέυλωρ, δςτις επί 
πολύ διέμεινευ είς τάς νήσου; ταύτα;, ούδέποτε ήκουσε περί τοΰ 
είδους τοΰ πτηνού τούτου. Έν τή Φυσική αύτοΰ ιστορία τής Νεο- 
ζηλανδίας λέγει ώς έξής περί τοΰ μ ο χ ώ.

«Rail λέγεται πτηνόν τι μαύρου χρώματος, μεγέθους κοινής 
δρνιθος μέ ράμφος μακρδν και ερυθρόν καθώς καί μ’ έρυθρούς 

Λόδας, στερούμενου πτερύγων καί καταστραφέν ύπό τής γαλής- ή 
φωνή του ήτο κ έ ο-κ έ ο.»

Ήδη άς περιγράψωμεν τίνι τρέπω ζών μ ο χ ώ συνελήφθη, έ- 

φονεύθη καί κατεβροχθίσθη κατά τό 1849. ‘Εταιρία φωκο Θη

ρών άλιευόντων είς Dusky-Bey, παρατηρήσαντες τά ίχνη μεγά
λου πτηνού έπι τής χιόνος άπεφάσισαν νά τό κυνηγήσωσιν. Άκο- 
λουθήσαντες τά ίχνη του έπί πολύ παρετήρησκν τέλος τ'ον μοχώ 
ή noturnis ώς οί φυσιολόγοι άπεκάλεσαν αύτ'ο άκολούθως· οί 
κύνες ήρξαντο νά τ'ο καταδιώκωσι πάραυτα καί τέλος μετά μα
κράν καταδίωξιν τ'ο πτηνόν συνελήφθη ζών παρά τήν νήσον τής 
Άποφάσεως. Έτρεχε μετά μεγάλης ταχύτητος 
δυνατά; κραυγά; καί προσέβαλλε τού; κύνα; σφοδρώ;· 
δμως τήν μακράν ταύτην πάλην συνελήφθη όβλαβέ;
φερθέν έπί τοΰ πλοίου διετηρήθη έπι

άπέπεμπε 
μεθ’ δλην 
καί μετα- 

,τρεΐς ήμέρα;, δτε έφονεύθη 
καί έφαγώθη. Οί ναΰται οί 
φαγόντε; έξ αύτοΰ άπεφάν- 
θησαν ώς περί νοστιμωτά- 
του κρέατος. Εύτυχώς οί 
ναυτικοί ουτοι επικούρειοι, 
οΐτινες βεβαίως δέν ήσαν 
μεγάλοι φυσιολόγοι, άντί νά 
τίλωσι τά πτερά αύτοΰ τ'ο 
έξέδειραν καί τοιουτοτρόπως 
ήδυνήθη δ κ. W Mantell 
νά διάσωση τδ δέρμα του.

Είνε λυπηρόν δτι οίφω- 
κοθήραι, οΐτινες άπαξ άπε- 
φάσισαν νά διατηρήσωσιν 
άνάμνησίν τινα τής συλ-

παν

----- ,r-f 
σαν μετά τοΰ δέρματος καί 
τά οστά αύτοΰ. Τά έξωτε- 
ρικά χαρακτηριστικά ένός 
πτηνού έπισύρουσι τήν προ
σοχήν τοΰ κοινού, άλλά δ 
σκελετός είνε πολύ μεγα- 
λειτέρα; άξίας εΐ; τ'ον φυ
σιολόγον. ‘Η παρούσα εί
κών παριστά τ'ον μοχώ ή 
τον Noturnis Mantelli. Τό 
σ·/ν·>ά -ου δέν είνε πολύ 
εδμορφον, τδ δέ παχυλόν 
και «υκυκλον αύτοΰ μάς 
ύπε/θυμίζει τοσοΰτον καλώς 
τρυφερόν τι επιδόρπιου, ώςε 
ούδόλως θαυμαζομεν δτι τ'ο 
είδος τοΰτο τείνει νά έκ
λειψη, άν αληθώς δέν έξέ- 

λώς.
Το χρώμα τών πτερών 

είνε ύπερβα) ο ράμφος καί οί πέδες είνε βαθέος
κοκκίνουχρώματος- ή κεφαλή, δ λαιμό; καί τά οπίσθια πορφυρά, 
ή δέ ούρα λευκή.

Λυπούμεθα δτι δέν δυνάμεθα νά δώσωμεν εΐ; τού; άναγ/ώστας 
περιγραφήν του μεγαλειτέρου πτηνού ώς τήν τοΰ μικροτέρου*  ούχ 
ήττον δέν θεωροΰμεν άνάξιον τή; προσοχή; αύτών τήν έξή; αφή — 

γησιν, συσχετιζομένην μετά τοΰ σκελετού, τοΰ ύπάρχοντο; έν τω 
μου σείω τή; Βχσιλ. Ιατρική; Σχολή; έν Αονδίνω, δ·.' ή; δύνα
ταί τις νά έννοήση τ'ον καταπληκτικόν βαθμόν τής έντελείας, είς 
ήν έφθασεν ή επιστήμη τής συγκριτική; ανατομία;. Όπόταν άνα-
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σοθήρας τις θά ε'ύρη τά έλλείποντα δστά καί θά ένισχύση τδν 
άξιον άνατόμον όπως συμπληρώση τδ πτηνον αύτοΰ.

/ σκαπτών τά έγκατα τής γής διαχωρίζω·/ τα στρώματα φ-?η 

είς φώς τ’ άπολιθωμένα ίχνη τών άπολεσθέντων ήδη ζωων 

δ φυσιολόγος καί άποδίδη αυτά είς τούτο ή είς έκεϊνο το ει-
> δθ" όπόταν διαβεβαιοϊ ήμας δτι τούτο ή έκεϊνο τδ οστουν ανή 

κει είς ύπερμεγέθη σαμαμίθην, μεθ’ού παραβαλλόμενος δ σημε

ρινός κροκόδειλος δέν εινε ή πυγμαίος· όπόταν, διακηρυττη τι 
είς ταύτην ή έκείνην τήν χώραν υπήρχον ποτέ όντα πτερωτά, ως

< δράκοντες, ή λεπιδωτά τέρατα μέ πόδας μεμβρανοπόρους και 
λαιμούς κυκνείους, ή ένί λόγω περί άξιοθαυμάστων πλασμάτων, 

> ατινα έρρέθη δτι περιεπλανώντο έν τω κόσμω τουτω προ τής 
ί έλεύσεως τοΰ άνθρώπου, ένίοτε τείνομεν μ δλην τήν προς την 

< εύπιστίαν κλίσιν μας νά νομίζωμεν τους φιλοσόφους ώς ολίγον 
παραδοξολόγους. Ή ιστορία δμως, ήν θά διηγηθώμεν, προτίθεται 

! ν’ άπομακρύνη τάς έπί τού άντικειμένου τούτου αμφιβολίας μας 

} καί νά διεκδικήση τάς διαβεβαιώσεις τών γεωλόγων. Ίδου αύτη 
ΙΠρό τινων έτών περιηγητής τις, έπιστρέφων εκ Νεοζηλανδιας εις 

’Αγγλίαν, έφερε μεθ’ εαυτού δστούν όλίγων δακτύλων διαμέτρου. 
Ίσως ήθελέ τις νομίσει αυτό αντάξιον τής προσοχής ενός περιη- 
γητού· ό χρυσός όμως τής Καλλιφορνίας δέν είχεν είσέτι άνα- 
καλυφθή χαί οί περιηγηταί ήρκούντο νά πληρώσι τά κιβώτια αυ
τών έκ πραγμάτων αξιοπερίεργων, ήττον έλκυστικών ή μέγα 
ψήγμα χρυσού. Ό περιηγητής έτυχεν ευφυής καί είχεν^άκοΰ-

j σΞ, TOp't τών έξαφανισθέντων γιγαντιαίων πτηνών τής Νεοζηλαν- 

< δίας, είχεν ακούσει δέ περί τοΰ καθηγητοΰ κ. Owen, πρδς δν 
' έδωρήσατο τδ δστοΰν τών δλίγων έκείνων δακτύλων, τδ πολύτι- 
< μον έκεϊνο δστούν δπερ ήδη κεϊται έν τοϊς ποσί τοΰ σκελετού 

> τοΰ ήμετέρου πτηνοΰ.
S Ό καθηγητής έξήτασε τδ δστούν μετά προσοχής· ήτο μεγα- 
ί λείτερον οστού βοός. Ήττον δξύνους παρατηρητής τοϋ κα
ί θηγητοΰ θά τδ έθεώρει ώς τοιούτον καί θά τδ έρριπτεν έν τη κο- 
' πρία· τοιούτόν τι δμως δέν έπραξεν δ κ. Owen, δστις άνεκάλυ- 
< ψενείς τδ δστοΰν αΰτό έκτακτον κατασκευήν ήλλοιωμένην 
' καί ιδίαν είς δστούν ένδς πτηνού· τίνι τρόπω δμως ήδύνατο 
S ΰπάρχη πτηνον τοσοΰτον μέγας ήτο τουλάχιστον διπλάσιου 
‘ι γέθους μιας στρουθοκαμήλου· ή άςιοθαύμαστος αυτή σκεψις 
Γ δόλως έκώλυσε τόν φιλόσοφον τδ λείψανον τοΰτο εινε οστού ι 
> νοΰ! άνεφώνησε καί άμ’ έπος άμ έργον. ήρξατο νά σχηματίζη τδ 
- πτηνον ώς έπρεπε νά ήτο· ή ειόησις αυτή κατεπληςε τά μέγιστα 
ί είσέτι και δσοι εΐχον πιστεύσει παν δ τι έγράφη περί ίχθυοσαυ-

Ϊ
ρών καί μεγαθήρων ήπίστουν ότι υπήρςε ποτέ τοιούτον πτηνον 
έν Νεοζηλανδία, άλλ’ ό καθηγητής Owen άνέμενε τήν ώραν 
αυτού. Ένήργησε νά γίνωσιν ερευναι εν Νεοζηλανδία· οι απε
σταλμένοι έπέτυχον τήν συλλογήν διεσκορπισμένων τινών οστών, 

ί&τινα άπεστάλησαν πάραυτα είς τδν «άνθρωπον τών κοκκάλων» 
έν l.incoln's-inn-fields London Τά δστά έσχηματίσθησαν είς 
σκελετόν, δν ο άναγ/ώστης παρατηρεί, καί δστις έπεβεβαιωσε 

τους υπολογισμούς τοΰ κ. Owen.
Τινές τών σπονδύλων τοΰ τραχήλου έλλείπουσιν, άλλά τδ 

ί σύρμα παριστά τδ μήκος μέχρις ού πρέπει νά έκτανθώσιν έλπίσω- 
S μεν δτι, έπειδή ή χρυσοθηρία ήρξατο έν Νεοζηλανδία ήδη, χρυ-

&ΒΦ3Ϊ ΚΑΙ

ΛΥΡΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ.

Μ. Δ. Σ.

ΕΝ ΜΥΡΤΟΥ ΚΛΑΔΙ ΤΗΝ ΑΥΡΑΝ ΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩ. j

ή3η 
νά

με- 
οΰ—

Πριν ή είς κλίνην άδοξον, ώ φίλοι, μείνω χώμα, 
πριν τού χειμώνος ή χιών τά μέλη μου παγώση, 
ή λύρα τής νεότητος ή εύθυμος άκομα 
τδν ήχον τδν ευφρόσυνου ζητεί νά μεταδώση 
είς όσα στήθη κλείουσι τήν θύελλαν τοΰ βίου, 
είς τους άθύμους ναυαγούς τοΰ συντριφθέντος πλοίου.

Δέν άποθνήσκει πλήν οΰδεις ’ςτήν κλίνην τού_άνάνδρου, 

ενόσω ή νεότης μας τάς θλίψεις καταβάλλει, 
ενόσω θάλλουν γηραιαί αί δάφναι τού Μαιάνδρου, 
ενόσω μύρτος είς τήν γην τής Ιωνίας θάλλει· 
ώ, κλώνα μυρτου φέρετε τήν λύραν μου νά στέψω 
κ' έκ τοΰ χειμώνος έ α ρ ο ς στιγμάς νά ύποκλέψω.

‘II λύρα τής νεότητος δέν έχει ήχους άλλους 
δπόταν είς τά ρεύματα λουσθή τής Κασταλλίας, 
δέν έπαινεί τούς πονηρούς, δεν ψάλλει είς μεγάλους 
κ’ άντί φωνής αρμονικής δέν χύνει κολακείας· 
δέν κρέματ’ είς κυπάρισσον νά κλαίη τούς θανόντας, 
στενάζει άπαξ κ’ έπειτα παρηγορεϊ τούς ζώντας.

Χθές διερράγη, φίλοι μου, είν’ άληθές κ έκείνη 
καί μετά τής καρδίας μου σφοδρώί συνεκινήθη· 
τδ θούριόν της έπαυσε και γοερώς έθρήνει 
ώσεί νά τήν έπίεζον βαρείς θανάτου λίθον 
δι’ έαυτήν δέν έστενε πλήν δμως τεθλιμμένη, 
άλλά διότι ή μικρά άπέθνησκεν Ελένη.

Σήμερον έχει άσματα καί πάλιν ευθυμίας 
καί, άν άκόμη στεναγμός έκφεΰγη τάς χορδάς της, 
τήν λήθην έχει φάρμακον δ χρόνος τής καρδίας 
κι’ αΰτή καλύπτει σήμερον ιδού τάς ίδικάς της. 

ώ, δότε μοι τοΰ Μέλητος τάς δάφνας νά καλυψω 
τήν λύραν καί τούς πόνους μου διά παντός νά κρύψω.

Πριν ή εις κλίνην γήρατος, ώ φίλοι, μείνω χώμα, 
τήν λύραν τής νεότητος φιλομειδής θά κρούσω· 
ενόσω έχω άνοικτόν έπί τής γής τδ δμμα, 
επιθυμώ τά άσματα φαιδράς ζωής ν’ άκούσω· 
ώ, διά τούτο χύσατε τδν οίνον τοΰ Νυμφαίου 
εις τδ κενόν ποτήριον τής λύρας τοΰ Σμυρναίου·

ΕΙΣ ΑΗΔΟΝΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΑΙΟΥ.

Κελάδει, ώ βασίλισσα τών χλοερών φαράγγων, 
όπόταν χύνη κρύον φώς ή σκυθρωπή Σελήνη, 
χρυσίζουσα τάς σκιεράς τοΰ θέρους κατοικίας, 
δταν ή νύξ τήν δρόσον της είς μαργαρίτας χύνη.

Διέβαινεν δ ίππος μου τήν άτραπδν βραδέως 
καί σ’ ήκροώμην κεκμηκώς, στενάζω·/ οδοιπόρος, 
διότι. . . φεΰ! ήτο σκιά, άλλά μέ ήκολούθει 
κ’ έχάθη, δταν ήλιος έχρύσωσε τδ όρος.

Τότε και συ έσίγησες κ’ άπδ τά δάση πάλιν 
δ κόσμος άνεπήδησε τής τύρβης θορυβώδης· 
καί σύ, γλυκεία άηδών, λοιπόν τήν τύρβην φεύγεις 
κ’ εινε τοΰ κελαδήματος ό ήχος σου ρεμβώδης ;

*Ω, ναι, τήν νύκτα ζωηρώς άναπολεί ή μνήμη 
καί ΐσταται τδ παρελθόν ένώπιόν μας πάλιν 
τήν νύκτα έμφανίζονται σκιαί λησμονηθεϊσαι 
κ’ έκτείνουσιν έρωτικήν ή φιλικήν αγκάλην.

Ώ, ναί, τήν νύκτα μελετά καί σκέπτεται τδ πνεΰμα, 
τά δάση κρύπτουν τήν φωνήν τήν άρμονικωτέραν 
κ’ έκεί θρηνών δ άπατρις τήν δούλην που πατρίδα 
θνήσκει ταχέως, άλλά ζή ζωήν ευγενεστέραν.

Τδν ίππον έσταμάτησα έν ώρα μεσημβρίας 
εις τοΰ Νυμφαίου τάς πηγάς ύπδ σκιάν πλατάνων 
μέ ύδωρ κρύον έβρεξα τδ φλέγον μέτωπον μου, 
έπια κ’ έλησμόνησα τόν βίον μας τόν πλάνον.

0Δ0ΙΠ0Ρ1ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΕ 
(Συνέχ. άπόσελ. 377 Δ', τόμου)

ΚΑΪΡ ΟΝ.

Το σημερινόν Κάϊρον ή ή πρωτεύουσα τής σημερινής Αίγυπτου 
είκάζουσιν δτι τδ πάλαι ώνομάζετο Αιούϊ, διότι ή λέξις αύτη, κα- 
θαρώς Αιγυπτιακή,άπαντάται είς 'έν χειρόγραφον Κοπτικόν τής έν 
Παρισίοις βασιλικής βιβλιοθήκηςπαραλληζομένη μετά τοΰ’Αραβι
κού ονόματος Καφέ.

Τό σημερινόν Κάϊρον εινε ή διάδοχος πόλις τού Μάσρ-Ελ- 
Άτίκ κατά τούς Άραβας καί τού έσκί Μίσιρ κατά τούς 'Οθω
μανούς, ήτις μετά τήν ύποδούλωσιν τής Αϊγύπτου ύπδ τών ’Αρά
βων έγένετο ή καθέδρα τού άρχοντος αυτών άπό τού πρώτου 
έξουσιαστού κα! Καλίφου τής Αϊγύπτου Όμέρ Χατάπ, διαμείνασα 
τοιαύτη καί έπί τών διαδόχων αυτού Χουλεφάϊ-Ρασιδίν, Χουλεφάί- 
Πενί-ουμιγιέ καί Χουλεφάϊ-Άπασιγέδων. Διότι μετά τούς Φα
ραώ. τούς Πτολεμαίου;, τούς αύτοκράτορας τής Ρώμης κα! τούς 
τοΰ Βυζαντίου, έξουσίασαν είς τήν Αίγυπτον άλληλοδιαδόχως αί 
έπόμεναι όκτώ δυναστεϊαι έν διαστήματι 800 χρόνων.

Α'. ή τών Οΰμιέδων ή Όμμιάδων.
Β'. καί Γ'. ή τών -Αβασιέδων Χαλιφών διά τοποτηρητών 

ήγεμόνων, μεταξύ τών όποιων τάττονται οί δύω Τουραμένοι, οί
σφετερισθέντες τήν έξουσίαν, ήτοι ό Άχμέτ-Πενί-Τουλ'ον καί οί 
έξ αΰτοΰ τέσσαρες άπόγονοι, ά'ρξαντες άπό τού 868 μέχρι τοΰ 
904. καί δ Πενί-Άκχσσίτ μετά τών πέντε αύτοΰ διαδόχων άπό 
τοΰ 904, άχρι τοΰ 967.

Δ', ή τών Φατιμιτών καί οί έξ αΰτής έννέα άπόγονοι, οίτινες 
συνέστησαν εις Αίγυπτον ίδιον Χαλιφάτου άπό τοΰ 970—1171· 
ώστε έπί τούτων ή ύπεροχική τών Χαλιφών έξουσι'α ήτο διηρη- 
μένη μεταξύ τών τού Νείλου καί τών τής παρά τόν Τίγριν Βα- 
βυλώνος, τής έπωνυμουμένης Δαροΰλ-Χαλιφέ (οίκος Χαλιφικός).

Ε'. ή τών Φατιμιτών μήνας τινάς μόνον δυναστεύσασα.
ΣΤ', ή τών Έγιουπιτών, τής όποιας τά θεμέλια κατέβαλε 

πρώτος Γιουσοΰφ ό Σελλαχιδίν, και ή όποια διήρκεσεν άπδ τού 
1171—1254.

Ζ'. ή τών Μαμλούκων, οίτινες δούλοι δντες τών Έγιουπιτών 
ήρπασαν άπ’ αύτών τδ κράτος τής Αϊγύπτου, άρξαντες μέχρι 
τού 1390, καί

Η', ή τών Κιρκα σίων (Τζερκέζων) Μαμλούκων, τούς οποίους 
καταπολεμήσας δ Σουλτάν Σελήμ κατέστρεψε καί έςηφάνισε 
κατά κράτος περί τό έτος 1517.

Τούς Μαμλούκους (δούλους Άραβιστί) έξηγόραζον οί πρώτοι 
Χαλι’φαι καί εΐχον ώς φρουρούς.^ καί φύλακας πιστούς· έπί δέ 
τής αδυναμίας αύτών καί πτώσεως έγένοντο βαθμηδόν άλλοι 
Πραιτωριανοί τής Ρώμης, έως ού τέλος διεκλόνισαν τήν Χαλιφι- 
κήν ύπερτάτην άρχήν μέχρι τών βάσεών της.

Άν καί άλ.λαχοΰ δούλοι αιχμάλωτοι ίσχύσαντες συνέστησαν ίδιον 
κράτος, οΰδέποτε όμως ή δύναμις αύτών έλαβε τοσαύτην ύπερο- 
χήν ώς έν Αίγύπτω, έν ή οί ΜαμλΟύχοι οΰχί μόνον μέχρι τής 
κατακτήσεως τής Αϊγύπτου παρά τοΰ Σουλτάν Σελ.ήμ έκάθηντο 
έφ' ένδς τών δυνατωτέρων θρόνων τής Ανατολής έν διαστήματι 
263 χρόνων άλλά καί μετά τήν κατάκτησιν τής χώρας ταύτης
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τίυ. Toy δλου τούτου τεμένους ή έξαίρετος κατασκευή, η ιών 
γλυφών λεπτότης κα! ή χαριεστάτη σειρά τών στοών κα: αψίδων 
έμφαίνει την ακμήν τών τεχνών κα'ι τοΰ πολιτισμού ποτέ τών 
’Αράβων.

παρά τών 'Οθωμανών, ισχυσαν πάλιν κατά βραχύ νά καθυποδά- · 
λωσι τούς Αιγυπτίους εις τον έαυτών ζυγόν, άν και ούχί πλέον · 
διά της αρχικής δυνάμεως ενός συνδοΰλου αιχμαλώτου, έκλε- ι 
λεγμενου παρ’ αύτών ώς πρότερον, άλλά διά τών ύπό τόν Σουλ
τάνου δούλων παστάδων, ών τήν ίσχύν καί τό θράσος κατέστρε- 
ψαν δλως δύο ισχυροί βραχίονες, ό τοΰ Σ. Μαχμούτ καί τοΰ 
‘Κλληνογενοΰς Μεχμέτ-Άλή. (*).

(*) Κατά την ιχαρτυρ'οεν επιζώ >τος κηπυρο^ ταυ και ηοη πλουσίου δ 
|χ;γαλοπράγίχ·ον ΜεχυΛτ-Άλης έσειχνύνετο νά ονοιχάζη εαυτόν "Ελληνα 
Μα<ε3όνα, 'Έλληνα Γλΰρκον κτλ. και έλυ~είτο πολύ διά τήν τοΰ υίοΰ 
του ’ίύραήιχ προς τους "Ελληνας σκληρότητα

Τήν πόλιν τοϋ Κάιρου ηΰξησε καί άνέδειξεν ή γενεά τών 
Χουλεφάϊ Άπασιγέδων καί ιδίως ό έξ αύτής καταγόμενος Άχ- 
μέτ υιός τοΰ Άλι-Τουλούν, δς, μετά χοόνους τινάς άποστατή- 
σας μετ' άλλων ηγεμονίσκων διά τήν αδυναμίαν τοΰ έκ τών Χα
λιφάτων Άπασιγέδων ογδόου Μουτασίμ Πιλλαχ-Μεχμέτ, άνε- 
κηούχθ] σουλτάνος τή; Αΐγύπτου τώ 868 έτει και συνέστησε 
τήν τών Έόλαδϊ-Άλι-Τουλοϋν λεγομένην δυναστείαν. Ό ήγε- 
μών ή καλίφης ούτος άνήγειρε δι’ άδρας δαπάνης τω 885 έν 
Καΐρω κατά τήν τών ’Αράδων λεγομένην άρχιτεκτονικήν τέμε
νος άςιόλογον Τουλουνιέ καλούμενου, τύπον τω δντι κομψότητας 
καί μεγαλοπρεπεϊας. Το τέμενος τοΰτο καταλέ γεται σήμερον με
ταξύ τών έςα ρ’τχν Αραβικών έρειπίων.

‘Ο μάλκον τών άλλων αύξήσας τό Καιρόν καί εϊς πόλιν βα
σιλείου άναδείξας τώ 970 εινε ό έκ τής γενεάς τών Χουλεφάϊ 
Φατιμεγεδων τέταρτος Χαλίφης Έλ- Μουΐζι-Λιδινιλλάχ-Ίπνοΰ- 
Μανσούρ-Ισμαήλ, δς ίδρυσε πρός τοΐς άλλοις καί τό μέ γα τέ
μενος, τό Άζχάρ ή Αούπ-Έλ-’Οζάπ καλούμενου καί δν λίαν 
έπίσημον διά τόν μεγαλοπρεπή αύτοΰ τροΰλλον καί διά τό είς 

αύτό παρακείμενον σχολεϊον. Ό δέ έκ τής αύτής γενεάς τών 
Φατιμιγέδων έκτος Χαλίφης Έλ-Χακίμ-Πι-Έμπριλλάχ Μαν- 
σούρ "Ιπνου-Έλ-Άζιζ Πιλλάχ κατά τό έ'τος 1002 ωκοδόμησε 
τό τέμενος Έλ-Χακίμ, έπίσημον καί αύτό ποτέ δια τήν έκτασιν 
καί τούς καλλωπισμούς του. “Ετι δέ καί ό δέκατος τρίτος έκ τών 
αύτών Φατιμεγέδων Έλ-Φαιζ-Πινασριλλάχ-Ίσά-’Ίπνου -'Ισμα
ήλ περί τό έτος 1156 ωκοδόμησε τό παρά τή πύλη Ζουϊλέ κεί

μενον τζαμίον.
Τό δ’ έτος 1286 ό έκ τών Μαμλούκων Βαχαρίδων σουλ

τάνων, τών κληθέντων Δεδλέτ Τουρκιγέ ή Πινί-’Ετράκ, δ έβδο
μος. Μελίκη-Μανοούρ-’Επούλ-Μακλί-Καλαούν, άνήγειρε πρώ
τος τό έν Καιρω νοσοκομείου τών αφρόνων μετά τήν διά πολέ
μου έξωσιν τών σταυροφόρων έκ τή; Λαοδικείας, Τριπόλεως, 
Βηρυτού, Σιδώνος καί Πτολεμαΐδος, πρός δν άντιφ.λοτιμούμε- 
νος ό έκ τής αύτής δυναστείας ΙΘ’. σουλτάνος Μασρεδίν- 
Χασάν, υιός τού Μέλικ Νχσίρ Μεχμέτ-Καλαούν, έκτισε και αύ
τός κατά τό έτος 1363 μέγα τέμενος έν Καιρω, Σουλτάν Χα
σάν καλούμενου, δπερ ήτο τό επισημότερου δ.ά τήν μεγάλην του 

’ έκτασιν, τό ύψος τοΰ τρούλλου καί τών δύο μιναροπυργωμάτων του, 
’ διά τήν τών μαρμάρων ποικιλότητα καί διά τούς έπί σκληρός 
' πέτρα; καί χαλκού εξ.ιργασμένους άραδουργικούς καλλωπισμούς

Τό έπί τοΰ λόφου τής Κάιρου πόλεως φρούριον έκτίσθη τώ 
1190 παρά τοΰ διασήμου έκείνου Σελαχαδΐν ή Σελάχ-έδίυ 
(Σαλαδίνου) Γιουσούφ, Ίπνου-Έγίουπ, σουλτάνου Αΐγύπτου, Συ
ρίας καϊ Μαυριτανίας, τοΰ ίδρύσαντος τό Δεδλέτ Έγιουπιέ· μετά 
δέ τήν άνέγερσιν τών τειχών τοΰ φρουρίου Μακάταμ ώρυξεν έν 
αύτω τ'ο βαθύτατου έκεΐνο, τό 280 ποδών έχον βάθος έξα'κου- 
στον καί θαύματος άςιον ώς έργον μέγα, φρέαρ, δπερ « φρέαρ 
τοΰ Παγκάλου ’Ιωσήφ » ύπό τής παραδόσεως κακώς λέγεται, καί 
ωκοδόμησε πλησίον τούτου παλάτιον, τ'ο όποιον άπετεφρώθη καί 
έκρημνίσθη έπ! τής έποχής τοΰ Μεχμέτ Άλή πλήν τής τετρα
γώνου αύτοΰ αιθούσης (Διβάν χανέ), ής τίνος τήν στέγην έβάςα- 
ζον τριάκοντα στήλαι σπορίτου κοκκολιθου έπίχρυσοι. Άπασα ή 
τοΰ παλατιού αύτοΰ ύλη μετεκομίσθη έκ τών έρειπίων τής Μέμ- 
φιδος, διότι εις τάς περισσοτέρας πέτρας ένυπάρχουσι τά μύστη · 
ριώδη τής Αΐγύπτου ιερογλυφικά. Έπί τής Άκροπόλεως οΰτως εί
πεϊν ταύτης ένυπάρχουσι σήμερον διάφοροι μεγάλαι οίκοδομαί 
χρησιμεύονται ώς ύπουργεια, τό Άντ:βασιλικόνζλ. χ. ά'άκτορον, 
εις δ υποδέχεται ό μέγας Κεδδίβης κατά τάς έορτάς τοΰ Βαϊ- 
ραμίου, έξερχόμενος άπό το ύπο τοΰ ένδοξου πάππου του έν έτει 
1830—1840, ίδρυθέν περικαλλέστατον τέμενος τά διπλω
ματικά σώματα τών γενικών προξενείων πασών τών δυνάμεων 
καί είς δ δέχεται τάς εύχάς τών ύπουργών του καϊ τών λοιπών 
έπισημοτήτων.

Των άνακτόρων τούτων δ πλοΰτος καί ή περιλάμπουσα έν τοϊς 
δωματίοις βασίλειος κοσμητική φιλοκαλία καταθαμβοϋσι καϊ έκ- 
πλήττουσιν,οί δέ προεισαγωγικοί κήποι αύτών καταθέλγουσιν.'Απα
θών τών άλλων οικοδομών τή; τοΰ Κάιρου Άκροπόλεως υπε
ρέχει ώς πρός τ'ο μέγεθος κα'ι τήν ύπέρπλουτον δαπάνην τό πε
ρικαλλές καλλιτέχνημα, τό έξάκουστον έκεΐνο τζαμί τοΰ Μεχ
μέτ-Άλή, δπερ δσον έπιτρέπουσιν αί δυνάμεις ήμών περιγρά- 
ψομεν.

Τό τον Ματιίότος Μν/μετ 'Λλή τέμενος.
Ό εΐσελευσόμενος εϊς τ'ο τοΰ Μεχμέτ-Άλή τέμενος είσέρ- 

χειται πρότερον εις εύρύχωρον αύλήν μαρμαρόστρωτου, έχουσαυ 
άπαντα; τούς τοίχους ώρθομαρμαρωμένους καϊ μικράν πολΰθο- 
λον στοάν έκ στηλών 64 ίσταμένων παραλλήλως πρ'ος τούς τρεϊς 
μόνους τοίχους, διότι ή τετάρτη πλευρά κατέχει θέσιν προεισα
γωγικού νάρθηκος. Εϊς njv δυτικήν πλευράν τή; αύλής ταύτης 

, ύπάρχει μέγα ωρολόγιο·/, εις δέ τ'ο κέντρου αύτή; άπέναντι τοΰ 
νάρθηκος καϊ τής κεντρικής εισόδου τοΰ τεμένους ύπάρχει με
γάλη χέρνιψ καλλιμάρμαρος και πολύκρουνος, ής τίνος τήν 
στέγην ύποστηρίζουσιν οκτώ μαρμάρινοι στήλαι.

Διά τοΰ νάρθηκος καί τής έν αύτω μεγάλης κα'ι καλλιτέχνου 
θύρας είσερχόμεθα είς τ'ο μόνον έν Αίγύπτω θρησκευτικόν, πολυ
τελές και έρρυθμου αρχιτεκτονικόν έργο-', δπερ έχει σχήμα τρισ
υπόστατου Χριστιανικού ναού πρ'ος άνατολάς τεθειμένου, διό καί

ά

δ εισερχόμενος αδαής ξένος νομίζει δτι έκ ναοΰ Χριστιανικοί είς 
τέμενος μετεβλήθη.

Τό έκ βαρυτίμων ταπήτων έστρωμένον εμβαδόν τοΰ τεμένους 
γούτου, έκτός τοΰ νάρθηκος, εϊνε 143 ποδών, τό δέ μήκος αύτού 
ποδ. 146.

Τό τρουλλωτ'ον στέγασμα τοϋ τεμένους τούτου στηρίζεται έπί 
4 μεγάλων μαρμάρινων στηλών, ων έκάστη έχουσα πάχος 52 
ποδ. άπαρτίζεται άπό σύμπλεγμα έξ 8 στηλών. ,

Τών συμπλεγμάτων άπέναντι, εις τούς τοίχους, ύπάρχουσιν 
άλλα συμπλέγματα άπλούστερα έκ τριών μαρμάρινων μόνον στη
λών συνιστάμενα· είς δέ τό άλλο τετράγωνον τών τοίχων ύπάρ- 
χουσιν έτεραι στήλαι κατ’ άποστάσεις, δι' 8 αυλακωμάτων κε- 
κοσμημέναι.

των

ΤΟ ΣΗΜΕΡ1ΝΟΑ ΚνίΡΟΝ.

Τά μεγάλα παράθυρα τοΰ πεμένου είσίν 60, αί δέ
> θύραι τρεϊς, ή τή; καθολικής εισόδου, ή βόρειος κα'ι ή νότιος Τά 
, τεσσαρα ήμιθόλια, έφ’ ών στηρίζεται δ μέγας τροΰλλος, έχουσιν 
[ έκαστον μικρά παράθυρα 14’ είς δέ τό κέντρον τοΰ μεγάλου 
> τρούλλου ύπάρχει άκτινωτός μέγας οφθαλμός, μονόγραμμα Άρα- 
ι βίκον τέσσαρα δέ άλλα τοιαΰτα μονογράμματα ύπάρχου 
[ τας 4 τριγωνοειδεϊς έσοχάς, τάς σχηματιζομένας μεταξ 
ι τεσσάρων ήμιθολίων.

_ Ανωθεν τής καθολικής εισόδου ύπαρχε·, καθ’ δλον τό εϋροι 
τοΰ τεμένους δεκάθολον στέγασμα έπ'ι δέκα μαρμάρινων αύλα- 

/ κωτών στηλών στηριζόμενον, δέκα σπιθαμών πάχος έ/ούσης έ· 
ι *«στης,  και κατέχον τήν θέ-tv τοΰ είς τούς Χριστιανικούς ναού; 
1 γυναικωνίτου ή τών κατηχουμένων.

Τά κατηχούμενα οΰτως είπεϊν ταΰτα στενούμε·,α προς τάς δύο 
πλευράς (βόρειον και νότιον) καί περιβαλλόμενα διά καφασω
τών δρειχαλκίνων άραβουργημάτων έκτείνονται καθ' δλον τό έμ- 
βαδόν τοΰ τεμένους δμοια πρ'ος τά τοΰ έν Ί-ροσολύμοις Ναοΰ 
τής Άναστάσεως. Άπαντα τά ήμιτοξοειδή ήμιθόλια τού χρυ- 
σαυγάζοντος Μεχμεταλείου τεμένους κοσμούνται μέ 18 χουσο- 
ακτινο-ιδεϊς ήλ ους.

Πρός άνατολάς δεξιόθεν τή; μεγάλη; άχυβάδο; άνυψοΰται 
δ έκ λίαν λεπτών καί κομψώ; τετορνευμένω/ άραβουργημάτων 
ύπερύψηλος καί δλω; έξαστράπτων χρυσόπαςος κεδδιβικό; θρόνος, 
όπισθεν ή καί εϊς τά πλάγια τον δποίου ύπάρχει δ τών χαρεμίων 
αύτοΰ γυναικωνίτης- άπέναντι δ’ αύτοΰ εί; τά δεξιά τή; καθεδρι-

/ μαυσωλείου τοΰ ίδρυτοΰ μεγα-

λοπράγμονος Μεχμέτ-Άλή,μέ Οαυμασία ργασίας
έσωθεν κα'ι έξωθεν κεκοσμημένον, καί μέ βαρύτιμα λαχώριακεκα- 
λυμμένος δ είς τό κέντρον αύτοΰ τάφος, πέριξ τοΰ δποίου ύπάρχου- 
σι πλούσιαι λαμπάδες, κουράνια έπίχρυσα καί λοιπά δείγματα

Δύο μεγάλοι κρυστάλλινοι πολυέλαιοι κα! τρεϊς έτεροι μικρότε
ροι μέ απειραρίθμους άλλα; κανδήλας καταφωτίζουσι τό καθα- 
ρωτατον, μεγαλοπρεπέστατου και ολως περίχρυσου εμβαδόν τοΰ 
τεμένους τούτου κατά τάς νυκτερινός προσευχάς τών βαϊραμίων.

Περί τοΰ τεμένους τούτου λέγεται έν Καιρω τ'ο εφεξής άνέκ- 
δοτον δτι δηλ. έπίτηδες δ μεγαλόνους ιδρυτής έδωκε σχήμα 
ναοΰ Χριστιανικού, διότι έσκέπτετο ν’ άποβή δ Μ. Κωνσταντίνος 
τής έποχής του! Έπί τή ύποθέσει δέ δτι δέν θά τό κατώοθου,

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Tip. Ε Τενχ. ΚΒ )
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ϊ ελεγεν δτι έμελλε νά κερδήση καί πάλιν, διότι, άν κατεκτάτό 
λ ποτέ ή Αίγυπτος άπό Χριστιανούς, τό δμώνυμον ίδρυμά του δέν 
5 δα μετεβάλλετο ποσώς κατά τό σχήμα ή τήν ρύθμισιν, είμή 
' μόνον κατά τήν ονομασίαν, επειδή άντί νά λέγηται τζαιαίον τοΰ 
< Μεχμέτ-Άλή θά έλέγετο Εκκλησία τοΰ Μεχμέτ-Άλή.
z Ίο Κάϊρον τέλος πάντων, ή άπό της έποχής τοΰ Μεχμέτ- 

? Άλή άναλαδοΰσα νέαν ζωήν μητρόπολις τής Αίγυπτου, ή παρά 
( τήν δεξιάν όχθην τοΰ Νείλου εύρισκομένη, κεΐται υπό τήν 30ην 

ί μοιρ. βορ πλάτους, εινε πόλις δλω; Αραβική, μέ πολλούς εισέτι 

! στενούς δρόμους, διαχωρίζεται ύπό διώρυγας συναπτομένης διά 

πολλών γεφυρών, έχει πολλά μεγαλοπρεπή παλάτια· πολλάς
(, αγοράς έστεγασμένας, έν αίς υπερέχει ή τοΰ Χάν-Χαλίλ διά 

ί τά εν αύτή πωλούμενα σπάνια καί βαρύτιμα έμπορεόματα- 
< περί τά 250 τζαμία· πλεϊστα δημόσια λουτρά καί ύπέρ τά

1600 καφφενεϊα· την μεγάλην καί κεντρικωτέρα < οδόν τοΰ Μού- 

ι σκι, έν ή τά έπισημότερα Ευρωπαϊκά καί ‘Ελληνικά, καταστή- 

ϊ ματα καί εις τά δεξιά τής όποιας πρός τήν είσοδον υπάρχει νε- 

ί ωτάτη πλατεία ή τοΰ Ίμπραήμ πατσά, ήτις φέρει καί τον αΰ- 

< τοΰ έφιππον έξ ορειχάλκου Ανδριάντα πρός τήν Μέκκαν άπο- 

ί βλέποντα· πολλά περίφημα κεδδιβικά ανάκτορα, έν οίς πρω

ί τεύουσι τά τής Άβασίας, τό Κάσερ "Αλλη, τό Κασερ Ν-είλ, τό 

? τής Γκιζίρας κτΛ.· τήν πρός τάς Ευρωπαϊκά; πόλεις όμοιά- 

? ζουσαν νέαν συνοικίαν Ίσμαηλίαν ή νέον Καιρόν δνομάζομένην 
? μέ πολλούς εύθυγράμμ,ους δενδροφυτευμένου; καί φωτιζόμενους 

? δί αεριόφωτος καθ’ δλην τήν νύκτα ωραίους αμαξιτούς δρόμους· 

? λαμπράς καί πολυτάλαντους οικοδομάς· δημοσίους περίπατους· 

< ξενοδοχεία καί ωδικά καφφενεϊα περικάλλέστατα: λαμπρόν 
< θέατρον καί άπέναντι αύτοΰ τό-διά,τούς επισήμους ξένους πολύ

ς' τελέστατον καί μεγαλοπρεπές εϋρύτατον ιδιόκτητον τοΰ Ά-τιβα- 

< σιλέως ξενοδοχείου τοΰ Νείλου, πλουσιώτατον αρχαιολογικόν 

< μουσείου, περί τοΰ όποιου ίδια λόγον ποιήσομεν πλατείας μικρας 
<! καί μεγάλας φυτευμένας καί ύπό τών έν αύταί; ύπερυψήλων 

S πιδάκων ποτιζομένας· τού; εις δημοσίους περιπάτους άνοι- 
ί κτούς μαγευτικούς κήπους μέ τά; μαγευτικώ; φωτιζομένα; ύπό 

S χιλιάδων φώτων πολυσχιδείς ίχθυοτρόφου; λίμνας, μέ τά τεχνητά 

<? σπήλαια καί μέ τού; τεχνητούς καταρράκτα;· έχει—καί τί δέν 

< έχει; έχει πάντα σχεδόν όσα έχουσιν αί μεγάλαι πόλεις τή; Εύ- 

< ρώπη; καί τόσα άλλα, άπερ άδυνατοΰμεν ημείς να περιγράψωμεν 

< διά τήν ολιγοήμερον έκεϊ διαμονήν μας.
Τό έμπόριον τού Κάιρου εινε σημαντικώτατον, κυριώτερα δέ 

< τών εξαγομένων προϊόντων εΐνε δ βάμβαξ, ό καφφές, άρώματα, 

S φάρμακα, κερμεζιον, βαφικά ξύλλα, πολύτιμα πτερά, έλεφαντό- 
> δοντα, ζάχαρι αφθονον, ροσόλια διάφορα κτλ. ών όλων τούτων 

< ά'ρισται ποιότητες έξετέθησαν έν τή τελευταία τή; Βιέννης παγ- 
Ρ κοσμίω έκθέσει. Ό εις τήν θέσιν τοΰ Μπουλάκ περίφημος 
\ \ ο νν λ · ‘ r ν f Lή λιμην τή; κεοο οική; ταύτης πρωτευουσης εχει παρ εαυτω 
ι τό τελωνείου, άγ.ρας, λουτρά, έργοστάσια υφαντικής μετα- 
< ξωτών καί τά ωραία παρά τόν ποταμόν τής Σούπρασ περι- 

Ρ βόλια μέ τά λαμπρά παλάτια καί τούς θαυμάσιου; άνθώνας, 
< τό Άπου-Ζαπέλ, δπου τό μέγα νοσοκομείου καί τό τής ιατρικής 

£ και χειρουργικής σχολεϊον κτλ.

Ό πληθυσμός τοΰ Κάιρου λέγεται 400 χιλιάδες, τής δ’ δλης 
Αιγύπτου 5,125,000, ό δ’ έν αύτώ Ελληνισμός μόλις άναβαίνει 

τάς 8—9 χιλιάδας.

’Εν Καίρω ύπάρχουσι τά ύπό τοΰ Α'. Ιεροθέου άνεγερθέντα- 
πατριαρχεία φέροντα έν τω μέσω τή; εύρυχώρου αύλής των τόν 

πατριαρχικόν ναόν τοΰ Άγιου Νικολάου καί έπί τή; εισόδου αυ

τών τήν έξή; έπιγραφήν.

« Ιερόθεο; δ θειος, ιεράρχης σεβαστός, 
Ήγειρε τόν οίκον τούτον δαπανήσας περισσώς 

Καί τοϊς μεταγενέστεροι; διαδόχοις τοϊς αύτοΰ 

Παραδίδωσι τά; πράξεις καί τήν μνήμην έαυτοΰ.
1839 Νοεμβρίου 26.»

Παρά τά πατριαρχεία ταΰτα ύπάρχει τό δμογενές παρθεναγω

γείου, εις ούτινος τόν τακτικόν διοργανισμόν κα! τήν προαγωγήν 

δ πολλάς τά; εκδουλεύσεις εί; τούς πατριαρχικούς θρόνου; τής 
Κωνσταντινουπόλεως και Αλεξάνδρειάς παρασχών καί πάντοτε 

ήδικημένος καί παρηγκωνισμένος έλλόγιμος καί ικανότατος 
δημοφιλής άγιος Εανθουπόλεως πολλάς τάς προσπάθειας κατα

βάλλει.
Μακράν τών πατριαρχείων καί παρά τώ Σιναϊτικώ μετοχίω 

εις τήν λεγομένην Τζουβανίαν ύπάρχει τ’ο παρά τοΰ μάκαρος 
Abet ίδρυθέν παιδευτήριον, εϊς δ σχολαρχεϊ δ έκ Μίτυλήνης εύ- 

παίδευτος Γ. Βερναρδάκης, καί εϊς δ διδάσκονται αιγλώσσαι ‘Ελ

ληνική, Γακλική, Αραβική και ’Ιταλική.
Οί έν Καΐρω ομογενείς άνεγείρουσιν ήδη τ’ον παλαιόν πατρι

αρχικόν Ναόν τοΰ άγιου Αποστόλου Μάρκου ίδρυτοΰ καί πολι

ούχου τής "Αλεξανδρινής "Εκκλησίας.
Φευρουαρίου 11 έκκλησιάσθην εις τόν έν· Καίρω ΚΟ

πτικόν ναόν, ούτινος ή τρισυπόστατος διαίρεσις δέν διαφέρει 

τής τών ήμετέρων, ώς δέν διαφέρουσι πολύ καί αί έν αΰ

τω μεγάλαι καί μικραί εικόνες. Ό Αρχιερατικός θρονος εινε 
τεθειμένο; έξ αριστερών έν ή θέσει τίθεται εις τού; Αρ

μένικούς ναού;, οί δέ ψάλλοντες σχηματίζόυσιν ένα μόνον χορόν. 

Τά εκκλησιαστικά αυτών βιβλία δέν διαφέρουσι πολύ τών ήμε
τέρων αρχαίων χειρογράφων. Εις τήν άνάγνωσιν αυτών δέν έδυσ- 
κολεύθην ποσώς, άφ’ οΰ έδίδαξαν εις έμέ τήν προφοράν τριών 

τεσσάρων γραμμάτων όμοιαζοντων πρός τινα τής Τουρκικής.
Τά περισσότερα, ϊνα μή εϊπω άπαντα, έκ τών ψαλλόμενων 

ψάλλονται 'Ελληνιστί άλλά διεφθαρμένα λίαν καί παραμορφω

μένα, έκτος τοΰ «Κύριε έλέησον»—«παράσχου Κύριε»—«Σύ 

Κύριε» καί τοΰ «Αξιόν έστιν ώς αληθώς κτλ. ».
‘Ο ίερεύς ένδύεται μέ μικράν διαφοράν άπό τούς ήμετέρους 

πλήν καλύπτει τήν κεφαλήν αύτοΰ μέ χρυσοκέντητον μάκτρον 

(μαχραμά) και λαμβάνει συλλειτουργούς του παΐδας στιχαρο-μι- 
τροφόρους ώς διακόνους, ύποδιακόνους καί άναγνώστας, μεθ’ ών 

καί συγκαταλύει τά άγια δώρα, ψαλλόμενου τοΰ κοινωνικού.
(άκολουθεϊ).

Δ. X.

ΠΩΣ ΕΥΡΟΝ ΤΟΝ ΑΙΒΙΓΚΣΤΟΝΑ
(συνέχεια άπ’ο σελ. 90).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

ίΐς Ονσιγχουχά διά μέσον Όχγονιοί. Οόχιαμι 

χαι Ονδοέ.

Ως έρρεθη, κατά τήν 21 Μαρτίου ακριβώς 73 ήμέρας μετά 

την έν Ζινζιβάρη ά'φιςίν μου τό πέμπτον κιρβάνιοντό ύπ’έμοΰ δδη- 

γούμενον έγχατέλε-.ψε τήν Βογαμόγιο διά τοΰ συνθήματος «έμ- 

ίτρο'ς ! », ένω δ κιρανγχύτσης χαμαδής άνεπέτασε τήν σημαίαν 

τής Αμερικής καί προεπορεύθη τοΰ κιρβανίου, παγαζ'ιζ δέ, σρα 

τιώται, ζώα καί τό δκνηρολόγιον έτέθησαν εις γραμμήν. Άπεχαι- 
ρετίσαμεν τό «dolce far niente» τής πολιτισμένης ζωής, τόν 
κυανούν ’Ωκεανόν, τήν εϋρεϊαν πρός τήν πατρίδα οδόν, καί τάς 
έκατοντάδας τών θεατών, οΐτινες ΐσταντο έκεΐ δπως μάς άποχαι- 

ρετισωσι δι επανειλημμένων πυροβολισμών. ’Ενταύθα παραθέτω 

κατάλογον τών προσώπων τοΰ κιρβανίου μου ώς πρός τήν τάξιν 
καί τ’ον βαθμόν, δν κατεϊχον:

1. Ιωάννης Σόου, οπισθοφυλακή καί επιθεωρητής.
2. Μπαράκ Μπόμπεη (Βομβάης), δπλαρχηγός.
3. Ούλεδΐς (ακόλουθος τοΰ Σπήκ), λοχίας.

4. Μαμβρούκης (άκόλουθος τοΰ Βύρτονος), σκηνοφύλαξ .
5. Μαμβρούκης δ μικρός, στρατιώτης.

6. Μαμβρούκ Σαλίμ, » »
7. Σαϊδής.—8. Καμνάς.—9. Σαρμέαν.—10. Φεραζίς.—11. 

Κινγκαρού.—12. Άμβάρης— στρατιώται.
13. Σελίμ έξ ‘Ιεροσολύμων— άραψ διερμηνεύς.

14. Βόντερ Σαλαάμ έκ Μαλαβάρης, μάγειρος.

15. Άβδούλ-καδέρ, ράπτης και βοηθός.

16. Χαμαδίς (κιανγκουάνα). οδηγός ή κιραγκονοτίς.

17. Σαρμπόκος.—18. Ζαφονέ.—19.—Φαρζάλας,—20. Κα- 

μίσης.—21. Άσμάνης.—22. Σαμπίς—23. Σουβάρης. 24. Μα- 

κορίγας.—25. Χαμής, αχθοφόροι (παγαζίζ).

Περί τοΰ χαρακτήρός τούτων θά λάβωμεν έντελή γνώσιν ούχί 
έν Ούνιανιεμπί άλλ’ εί; Ταβόρα, ένθα πρόκειται νά γίνη γενική 

συνάθροισις και θ’ άκούσωμεν " τά; πληροφορίας τών τεσσάρων 

προηγηθέντων ήμών κιρβανίων.
Εγκατελείψαμεν τό Βαγαμόγιον πλήρεις ζωηρότητος· οι στρα

τιώται έψαλλον χαρμοσυνως*  ό κιρανγκότσης ύψωνε τήν φωνήν 
αύτοΰ μέχρι βρυχηθμού και έκυμάτιζε την ’Αμερικανικήν ση

μαίαν ωσει λεγουσαν πρός τούς θεατά; : ’Ιδού τό κιρβάνιον ενός 
λευκού ανθρώπου! ‘Η καρδία μου έπαλλε σφοδρότερου ή δσον 

ί?Ρ·εζ-ν εις τό σοβαρόν πρόσωπον ενός δδηγοΰ, διότι δ ένθου- 

σιασμός τή; νεότητος προς πείσμα τών ταξειδίων μου δεν μοί ά'φι- 
νε νά καταβάλω τούς παλμού; της· τά δυστυχήματα δμωσ, άτινα 
εμελλον νά μέ βασανίσωσιν έπέκεινα τών δύο μηνών, μέ άνέμε- 

νον καθ οδόν. Ερριψα τό τελευταϊόν μου βλέμμα πρός τόν άτι- 

μον υιόν τοΰ Ινδού, τ’ον Σοόρ Χαζή Παλού- παρετήρησα τά φλύ

αρα σμήνη τών ’Αράβων, Βανιανών καί Βαλούχων άντήλλαξα 

χαιρετισμόν μέ τούς Γάλλους Ίησουίτας καί ώδευσα ένω δ ή

λιος διέλαμπε σπεύδων πρός τήν δύσιν.

Είδα άγρούς καρποφόρους καί πεδία χλοερά, παράδοξα δέν

δρα· ήκουσχ τό τερέτισμα τοΰ τέτυγος καί άλλων έντόμων, άτινα 
έφαίνετο δτι μοί έλεγον; τέλος πάντων τδ έκίνησι,·!» Τί άλ

λο ήδυνάμην νά πράξω ή νά ύψώσω τό μέτωπόν μου πρός τ’ον 

καθαρόν ουρανόν καί νά έκφωνήσω: έστω ευλογημένου τό όνομα 

τοΰ Κυρίου !
Μετά μιας καί ήμισείας ώρας δδοιπορίαν έφθάσαμεν εις τόν 

πρώτον σταθμόν Σάμπα. Γονίρα. Καθ’ οδόν δ παις Σελίμ άνέ- 
τρεψε τρις τήν αχθοφόρον άμαξαν καί δ στρατιώτης Σαϊδής έρ-

ριψε το ζώον, δπερ εφερεν έν κιβώτιον τών φορεμάτων μου καί 

σακκία πολεμεφοδίων, έν τελματώδει τινί λάκκω. Έκτος τούτων 

τά λοιπά ειχον καλώς, εκτός τοΰ δτι δ Καμνάς, παραδο

θείς έκ τή; χαρά; του εί; άσματα, έλησμόνησεν έπί τίνο; ράχε- 
ω; έκάθητο και εύρέθη αιφνιδίω; έπί τή; γης. ί

Ήδη ήρξατο ν’ άναφαίνηται δ χαρακτήρ τών στρατιωτών. ‘Ο \ 

Βομβάης ήτο τίμιο; καί αξιόπιστο; άλλά ολίγον βραδύ;· δ Ού- > 

λεδί; ώμίλει μάλλον ή ειργάζετο, ένω δ Φεραζί; καί δ Μαμ- > 

βρούκη; μέ τά; βεβλαμμένα; χεϊρα; άπεδείχθησαν φιλαλήθει; καί > 
ρωμαλέοι φέροντε; φορτία, ύπό τά δποΐα θα έστέναζον καί οί 5 

ισχυρότεροι αχθοφόροι τοΰ Σταμπουλ. ?

Έπί τρεΐ; ήμέρας έτακτοποιήσαμεν ένταΰθα τά διά τήν μακρύ- 

νήν οδοιπορίαν μα; καί έλαβαμεν τά; αναγκαίας προφυλάξεις διά ! 

τήν πλησιάζουσαν μασσίκκ (θύελλαν), πληρώσαντες συγχρόνως ζ 
λ)μού; τινα;. Κατα τό διάστημα τοΰτο οί στρατιώται καί άχθοφό- ? 

ροι έπεσκέπτοντο τά; φίλα; των γυναίκα;· δέν προτίθεμαι δμως ) 
νά περιγράψω «Chronique scandaleuse». ?

Σάμπα.—Γονέρα σημαίνει ν,'^γρδζ τής Γυνίρας» ή γυναι- ? 

κός ’Ινδής πλούσια; καί εύνοούσης τού; λευκούς, ήτις έμπορεύε- < 

ται μέ τό έσωτερικόν έχει πολλά καρποφόρα κτήματα παράγον- ? 
τα ιδίως σίτον καί άραβόσιτον. ?

— « Σοφάρι ! — σαφάρι λίο ! Πάπικα πάπιι,α! » ‘Ο- ( 
δοιπορία, δδοιπορία σήμερον ! άναχωροΰμεν, άναχωροΰμεν ! άν- φ 

τήχησεν ή χαροποιά φωνή τοΰ Κιρανγκότση συνοδευομένη ύπό < 
τή; τοΰ τυμπανιστοϋ, ύπηρέτου καί γενικού βοηθού, τοΰ ώφελί- η 

μου άραβο; παιδός, την πρωίαν τής τέταρτη; ήμέρας έν τω s 

σταθμω τούτω. <,
Ένω επέσπευδαν τήν άναχώρησιν, τείνων χεϊρα άρωγόν εις > 

τήν άποκαθήλωσιν τών σκηνών, έσκεπτόμην δτι, άν τά προηγη- > 

θέντα ήμών κιρβάνια μοί προελείαινον τήν δδόν, ή Ούνιανιεμπί 

θά έτύγχανεν δ τόπος τής άναπαύσεώ; μας πριν ή έκπνεϋσωσι > 
τρεις μήνες. Περί τήν 6ην τής πρωία; έπρογευματίσαμεν, οί δέ > 

άχθοφόροι μετά τών κτηνών έκίνησαν έκ τοΰ σταθμού τής Γο- ϊ 
νέρας· καί έν τω τόπω τούτω καίτοι τόσον ενωρίς μα; περιεκύ- ? 

κλωσάν αρκετοί περίεργοι, πρός οΰς άνταπεδώκαμεν τόν χαιρετι- ί 

σμόν τοΰ Καχονιρι μετ’είλικρινείας.

Ή όδό; μα; ήτο απλή άτραπός φέρουσα έπί γης, ήτις καίτοι ( 
αμμώδης ήτο λίαν καρποφόρος· έν τοϊς άγροί; είργάζοντο άνδρες ? 
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καί γυναϊκ-ς, ών ή ένδυμασία παραβαλλο μένη μέ την έκ φύλλων 
συκής τοϋ Άδάμ καί τής Εΰας ήτο «une grande tenue» καί οϊτινες 
οΰδ’ έκρυπτον άπ'ο τά βλέμματα ξένων άνθρώπων τήν γύμνωσίν 
των. Έγκατέλειψαν τήν εργασίαν των άμα οί λευκοί άν
θρωποι έπλησίασαν και ήρξαντο γελώσαι καί δακτυλοδεικνύου- 
σαι 5,τι ταΐς έφαίνετο παράδοξον ή κομψόν άλλ’-ήμεΐς διήλθο- 
μεν έν μέσω αυτών έν σοβαρότητι. Μετά ήμίσειαν ώραν έγκα- 
τελείψαμεν τον ύψηλδν ma lama καί τούς αγρούς του Κανιόχ· 
διελθόντες δέ διά καλαμώδους έλους εόρέθημεν έπί εΰρέος δά
σους έξ έβένου καί μηλοπεπόνων (carabash), έν τοΐς μυχοϊς τοϋ 
όποιου διητάτο μέ/α πλήθος δορκάδων, καί δπερ έν ώρα νυκτδς 
έπισκέπτονται ιπποπόταμοι, έρχόμενοι άπδ τδν Κ’.γχάν^ν ποταμδν 
χαριν τής χλόης του.

Μετά μίαν εϊσέτι ώραν έξήλθομεν τοϋ δάσους καί παρετη- 
ροϋμεν έπί τής εκτεταμένης κοιλάδος τοϋ Κιγχάνη· ένώπιον μου 
δέ παρουσιάσθη σκηνή λίαν διάφορος άφ’δ τι έφανταζόμην, δπερ, 
μετ’ εΰχαριςήσεώς μου αναφέρω μέ άνεκοόφισε καθ' υπερβολήν. Ή 
κοιλάς δηλ’ έξετείνετο έκ δυσμών πρδς άνατολάς εις διάστημα τεσ
σάρων μιλίων, έκιώ δέ περίπου μίλια άπ’ άρκτου πρδς μεσημβρίαν, 
άλλ’ ήτο έγκαταλελειμμενη εϊς τήν ιδίαν αύτής φύσιν, πλήρης 
άγριων χόρτων.

Είς τόν ήχον τοΰ κυρβανίου μας ή ερυθρά αίγαγρος άνεπήδησε 
δεξιά καί αριστερά, οί δέ βάτραχοι έπαυσαν τους κοασμοΰς 
αυτών. ‘Ο "Ηλιος έλαμπε διάπυρος καί ήσθάνθημεν μικρόν τήν 
’Αφρικανικήν θερμότητα διερχόμενοι τήν κοιλάδα ταύτην. Κατά 
τδ ήμισυ τοϋ δρόμου άφίχθημεν είς μέρος τελματώδες, δπερ διέ- 
κοπτε κατ’ εΰθεϊαν τήν όδον ήμών.

Οί άχθοφόροι διήλθον έπ: προχείρου γεφύρας ριφθείσης έκεϊ 
υπό τινων Ά’αμαριτών τής Γουαμσεσής. Λαδόντες δέ τάς άναγ- 
καίας προφυλάξεις έφθάσαμεν καί οί λοιποί εϊς τό άπέναντι τοϋ 
τέλματος καί έξηκολουθήσαμεν τήν δδοιπορίαν μας.

‘Ο θολερές Κιγκάνη: περίφημος διά τους ίπποποτάμους του 
έρρεεν ήδη προς τά δεξιά ήμών αίφνης όμως ήναγκάσθημεν νά 
διακόψωμεν τήν οδοιπορίαν μας έξ ετέρου τέλματος βαθέος καί 
στενού έκ βορβόρου μελανού. Έπρόκειτο περί σοβαρού προσκόμ
ματος,διότι καί τοι το πλάτος του ήτο μόνον οκτώ ποδών,οί όνοι 
δέν ήδύναντο νά διαβώσιν έπί δύο πασσάλων ώς οί δίποδες ήμών 
άχθοφοροι, οΰδέ νά συρθώσιν έπ’ αΰτοΰ, διότι ταχέως θά κατε- 
βυθίζοντο· ό μόνος άσφαλής τρόπος διαβάσεως ήτο καί πάλιν ό 
διά γεφύρας, ήτις ήδύνατο νά διατηρηθή είς τάς μελλούσας γενε
άς ώς τδ έργον ένός ουασσίγχι. Ήρξάμεθα οθεν τής έργασίας 
δι ’Αμερικανικών πελεκεων, ών ήχος πρώτην φοράν ήκούσθη έπί 
τών τόπων τούτων πρ’ος κατασκευήν μιας γεφύρας.

*Εξ δένδρα ήρκεσαν πρδς κατασκευήν της καί μετ’ οΰ πολΰ 
διηρχόμεθα έπ’ αΰτής ‘Ο Κιγκάνης έρρεεν ήδη άπ’ά’ρκτου, ή δέ 
πορεία ήμών έγίνετο παρά τήν δεξιάν αΰτοΰ όχθην εις άπόστασιν 
1)2 μιλίου καί διά μέσου έλους γιγαντιαίων καλάμων μάς έ

φερε προς το μέρος τοΰ ποταμού, ένθα ώφείλομεν νά έπιβώμεν 
τοϋ φελ» καί φθάσωμεν εΐς τήν άπέναντι όχθην. Βλέπων τά βα- 
θέα και λασπώδη ΰδατα έπεθόμησα νά είχα τήν μαγικήν ράβδον 

τοϋ Μωΰσέως ή τό δακτύλιον τοΰ Άλαδίνου, δπως εύρεθώ μετά 
τών άνθρώπων μου εϊς τδ μέρος έκεϊ» άνευ δυσχερείων, άλ- 
λ’έπειδή ύστερούμην άμφότερα καί δεν ένόμισα έπωφελές νά ζητώ 
πράγματα έξοχα ενώπιον τών γήινων πραγματικοτήτων, διεταςα 

νά έτοιμασθώμεν διά τήν ταχεϊαν διαβασιν.
Κιγχουέαρ, ϋ κωπηλάτης τοΰ χάνο (πλοιαρίου), άνταπήντησεν 

εΰγενώς εϊς τάς προσκλήσεις μας άπδ τοΰ άπέναντι μέρους καί 

ώδήγησε τδν έσκαμμένον κορμόν τοϋ γιγαντιαίου δένδρου του 
λίαν έπιδεξίως έπί τών περιστροφών τοΰ ρεύματος πρδς τό μέρος, 
ένθα ίστάμεθα άναμένοντες αΰτόν. Άφοΰ είδα τά πάντα έν τάξει, 
ήθέλησα νά διασκεδάσω ολίγον πιπέριζαν τάς χονδράς κεφαλάς 
τών ίπποποτάμων διά τοϋ τουφεκιού μου άριθ. 12. Τδ τουφεκιού 
winchester, δώρον τοϋ κ. Έδουάρδου I. Μόρρη πρεσδευτοϋ Αμε
ρικανού έν Κ)πόλει, δέν τοϊς έπροξένει μεγαλειτέραν βλάβην τής 
σφενδόνης ένδς παιδιού καίτοι έσκόπευεν άσφαλώς, διότι δεκάκις 
κατά συνέχειαν έκτύπησα αύτούς είς τδ μέρος τής κεφαλής τδ 

μεταξύ τών ώτίων.
Γέρων τις ιπποπόταμος μέ τδ βλέμμα σοφού χτυπηθείς κατά 

τδ μέρος τούτο δέν έβυθίσθη ώς οί λοιποί, άλλ’ έστρεψε τήν κεφα
λήν ώσεί έρωτών με «πρδς τί ή σπατάλη αύτη τών πολυτίμων 
βολών σου καθ’ήμών;» ‘Η άπάντησις εϊς τήν βωβήν έρώτησιν 
τής σοφίας του υπήρξε σφαίρα μιας καί ήμισείας ούγγιας, ητις 
τδν έκαμε ν’ άφήση μυκηθμόν έκ πόνου· ειτα άνηγερθη, κατεπε- 
σε καί έβυθίσθη μέ τήν Αγωνίαν τοϋ θανάτου. Έπειοή αι οιμω- 
γαί του ήσαν λίαν θλιβεραί, περ'ωρίσθην εις τήν Ανωφελή ταύτην 
θυσίαν καί έγκατέλειψα τήν Αμφίβιον αγέλην έν ειρήνη.

Πριν ή ϊδω τά ζώα ταΰτα, οί άραβες μοί έλεγον οτι ωμοιαζον 
δένδρα έρριζωμένα παρασυρόμενα ΰπδ τών ρευμάτων, άλλοι δέ 
παρωμοίαζον αΰτά μέ χοίρους· εϊς έμέ δμως έφάνησαν μάλλον ώς 
ίπποι κολυμβώντες· όπωςδήποτε είσί ζώα καταστρεπτικά διά τήν 
γεωργίαν, διότι 10—12 έξ αΰτών δύνανται ν’ άφανίσωσιν ολό

κληρον Αγρόν σίτου είς διάστημα ολίγων λεπτών.
Έν τούτοις ή συνοδεία ήμών εύρίσκετο ήδη έπί τής άπέναντι 

όχθης, έφ ης ένέκρινα νά κατασκηνώσω, δπως διασκεδάσω φονευ- 
ων αιγάγρους καί προμηθευθώ τ’ο κρέας των, φειδομενος τών ο
λίγων αιγών, άς έφερον μετ’ έμού ώς τδ μονον ζώον τών προμη
θειών μας. Έκ τοϋ φοβου δμως, δςτις κατέλαβε τους άνθρώ
πους μου έκ τής θέας τών ίπποποτάμων, ήναγκάθην νά σπεύσω 
πρδς τόν στρατιωτικόν σταθμόν τής Βαγαμόγιας έν Κικόκα, μι
κρό χωρίω κειμένω είς άπόστασιν 4 μίλι»/ από τοΰ ποταμού.

‘II ά/ατολική όχθη τοΰ ποταμού ήτο άσυγκριτως καλλίτερα τής 
δυτικής. ‘II πεδιάς άνυψοϋτο τοσοΰτον όμαλώς κατά τ’ο διά
στημα ένδς περίπου μιλίου, δσον τ’ο παραθαλάσσιον τόπου υδα
τώδους· έληγε δέ είς χαρίεσσαν καί στρογγύλην κορυφήν χωρίς 
νά μάς παρουσιάση οΰδέν τών προσκομμάτων έκείνων, άτινα μάς 
ειχον διαταράξει έπί τοΰ άπέναντι μέρους. ’Ενταύθα δέν ύπήρχον 
τά βορβορώδη τέλματα μελανής λάσπης καί υψηλών χόρτων, δέν 
ύπήρχεν οΰδέν μιασματικόν έλος με τάς επιβλαβείς αυτού αναθυ
μιάσεις, άλλά παρουσιάζετο σκηνή, ήν δύναται τις ν’ Απαντήση 
πρδ Αγγλικού μεγάρου, μεγάλη δηλ. έκτασις γής μέ μικρά τινα 

άλση ποικίλλβντα τήν θέαν. Διελθόντες τήν πεδιάδα έπροχωρή- 
σαμεν πρ’ος δάσος έξ έβέ-ου, ένθα έφερεν όδδς πλήρης έξ ’Ινδι
κών ορνίθων καί πολλών άλλων πτηνών σπανίων· παρετήρησα πρδς 
τούτοις πλήθη πρασίνων περιστερών, τρυγόνων, χρυσών φασσια- 
νών, ίβ’.δων, κοράκων, δρτύγων καί αϊθυιών άναμεμιγμένων μετά 
ίεράκων, ά,το καιρού δέ είς καιρόν μεμονωμένος τι ς πε
λεκάν διέσχιζε τον αέρα. Έκ τοΰ θεάματος τούτου δέν έλει- 
πον τά ζεύγη τών αιγάγρων καί τών πιθήκων, οϊτινες έστρε- 
φον τήν κεφαλήν τρεπόμενοι εΐς φυγήν ώς Αΰστραλιαναί κα»~ 
χχαροιί,·· οί τελευταίο: ούτοι ειχον στρογγύλας κεφαλάς, λευκά 
στήθη κα: μακράς οΰράς ληγούσας είς θύσανον τριχών.

Έφθάσαμεν είς Κικόκαν τήν 5ην μ.μ.,άφοϋ διήλθομεν διά τίνος 
έλους, ενός ποταμού καί λασπώδους τέλματος, διανύσαντες οδόν 
11 μιλιών, κατά τδ διάστημά τής όποιας τετράκις έξεφορτώσαμεν 
καί έφορτώσαμεν τά κτήνη μας.

ΠΕΡΙ ΠΡΟΦΗΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΡΑΒΔΟΜΑΝΤ1ΚΗΣ.Ά.
Άγνοοϋντες τήν μυστικήν φιλοσοφίαν τής Πυθαγορείου σχο

λής, δέν δυνάμεθα ν’ άποφανθώμεν, Αν δ Πυθαγόρας κατεϊχεν 
ύπο τήν άληθή ή ύπ’ο τήν μεταφορικήν αΰτής έννοιαν τήν περί 
τής ίδιότητος τών αριθμών άλλόκοτον διδασκαλίαν, τήν παρά 
πάντων εις αΰτδν άποδιδομένην. Φρονοϋμεν όμως ότι ή διδασκα
λία αύτη ήτο κατ’ άρχάς άλληγορικός, ειτα δέ δεισιδαιμονικός 
τις πέπλος άληθοϋς έπιστήμης, τής όποιας ίχνη δύνανται εϊσέτι 
νά εύρεθώσιν έντδς τών Ινδικών χωρών, ένθα δ Πυθαγόρας έ- 
μόρφωσε τά δόγματα αύτοΰ, καί ήτις, έρειδομέ,η έπί μεγάλων 
Αστρονομικών υπολογισμών, περιελάμβανε πιθανώς τάς άρχάς καί 
θεωρίας υψηλής τίνος αριθμητικής.

Πρδς άπόδειξιν τούτου άναφέρομεν ένταΰθα τήν έπομένην άνα- 
κάλυψιν τεμαχίου τίνος τής έπιστήμης ταύτης.

Περί τά τέλη τής δέκατης έβδομης έκατονταετηρίδος οί αγρο
νόμοι τής Γαλλίας έμαθον μετά θαυμασμού, ότι ύπήρχεν είς Σι- 
άμην μέθοδός τις περί ύπολογισμοϋ τών έκλείψ-ων, γινομένου 
δι’ Αλλεπαλλήλων προσθέσεων έπϊ άριθμών αΰθαιρέτώς λαμβανο- 
μένων. Ή κλείς τής μεθόδου ταύτης προ πολλού άπώλετο παρά 
τοϊς μετερχομένοις αΰτήν καί, τδ πιθανώτερον, ίσως ούδόλως οΰ
δέποτε κατεΐχον αΰτήν άλλ’ δ έφευρετής έπέστησε μόνον τήν βα- 
θύνοιαν αΰτοΰ είς τήν κατασκευήν έργαλείου τινδς άλανθάστου ώς 
πρδς τ’ άποτελέσματα, άποκρύψας συγχρ όνως τήν ένεργοΰσαν αΰ
τών άρχήν. Ούτω λοιπόν, τή συνάρσει άριθμών συνδυαζομένων 
συμφώνως πρδς τάς άρχάς μυστικής έπιστήμης, οίπερίτά τοιαΰτα 
ασχολούμενοι έν τή άρχαια Άσία, Αΐγύπτω καί ‘Ελλάδι, άφι- 
κνοΰντο είς προγνώσεις καί έκήρυττον προρρήσεις ύπ’ αΰτής τής 
φύσεως έπαληθευοΰσας τήν ρηθεϊσαν ήμέραν καί στιγμήν. Βιαζό- 
μενος δθεν ν’ άποδίδη είς τοΰς αριθμούς τούτους τήν ιδιότητα 
too παράγειν όρθάς προρρήσεις δ χυδαίος κα: αμαθής λαός δέν 

ήδύνατο βεβαίως ν’ άρνηθή είς αυτούς καί άλλας έτι θαυμασιω- ) 
τέρας ιδιότητας. Έζήτει λοιπόν παρ’ αύτών ώς καί παρά τής πο- 
ρείας τών άστέρων, είς ών τήν καταμέτρησή συνετέλουν οί άριθ- ι 
μοί, Ανακαλύψεις περί τών μελλόντων καί προσέτρεχεν ϊνα συμ- < 
βουλευθή περί ζωής καί θανάτου τοΰς « Βαβυλωνίους άριθμούς.» 
(Βλέπε ‘Ωράτ. Βιβλ. ά. ωδή. β’. 2. 3.)

Η θεωρία τών μυστικών ιδιοτήτων τών άριθμών > 
έπεκράτει μεγάλως έν τή μαγική τέχνη. ό

Συγγραφεύς τις, δστις πρδς τοϊς άλλοις συνέγραψε καϊ περί > 
« γοητευμάτων καϊ έπωδών», αναφέρει ότι μεταξύ τών πνευμά- > 
των τοΰ σκότους οί μάγοι ήρίθμουν 72 πρίγκηπας ή άρχηγούς, ό 
γινόμενον τοΰ αριθμού 6 έπϊ 12, καί 7,405,926 δαίμονας ύπο- ? 
δεεστέρας τάξεως. Τό ποσ’ον δέ τοΰτο, εί καϊ παράλογον, εΐνε γι- '< 
νόμενον τοϋ αΰτοΰ άριθμοΰ 6 έπί 123 4 321. Ενταύθα παρ«- ι 
τηροϋμεν δτι τδ ποσ’ον πάλιν τούτο μετρούμενον δεξιόθεν ή άρι- < 
στερόθεν παρουσιάζει έν μέσω τδ 4 καί δτι προσθετόμενον κα- ( 

τά σειράν δίδει άθροισμα ουτινος δ αριθμός 4 εΐνε ή τετραγω- < 
νική ρίζα- διότι έχομεν 1 μ 2 4- 3 + 4 -|- 3 ψ 2 -|- 1 == 16 καί \ 

4χ4=16. Τοιουτοτρόπως δ’ άποτελεΐ ουτος τήν μυστηριώδη ? 

Τίτραχτυν τοϋ ΪΙυθαγόρα καϊ τοϋ Πλάτωνος καί τδν έπ’ αυτή ) 
Πυθαγορικδν όρκον «Να! μά τδν άμετέρα ψυχά παραδόντα τε- ) 
τρακτυν παγάν άενάου φύσεως» τδν δι’ήμάς τουλάχιστον δλως ) 
. ■ ? ακατανοητον. )

‘Ο Πλατωνικός φιλόσοφος Πορφύριος (έν Βίω Πυθαγόρου) ά- } 
ναφέρει δτι δ άριθμδς 2 εΐνε διαβολικός καί ολέθριος, δ 3 θαυ- ί 

μάσιος καί δ 4 θείος. Γάλλος δέ τις φιλόσοφος έμπαίζων τδν δρι- 
σμδν τούτον λέγει τάδε: «Οί Πυθαγορισταί και οί μιμηταϊ αΰ- ζ 
τών, δοξοζοντες ούτως, έλησμόνουν δτι το μυστηριώδες ψηφίον 4 
τ’ο τοσούτω θεΐον έγίνετο έκ τών διαβολικών ψηφίων 2 έπϊ 2 »

Ή παρούσα έκατονταετηρϊς δέν στερείται παραδειγμάτων ευ- \ 
πιστίας έπί άριθμών συντελούντων δήθεν είς προμαντεύματα. ) 
Πλεϊστα περιοδικά τής Ευρώπης τοϋ 1842 έδημοσίευσαν τά έ- y 
ξής: Άν ληφθή, λέγουσι, τδ έτος 1774 (θάνατος τοΰ Αουδο- 
βίκου τής Γαλλίας ΙΕ’.) καϊ προστεθώσιν οί άριθμοί αΰτοΰ κατά / 
σειράν πάλιν έπ’ αΰτοΰ, εΰρίσκεται τδ έτος 1793 (θάνατος τοϋ ) 
Λουδοβίκου ΙΣΤ’.), διότι έχομεν 1774 1 + 74-7 + 4 ί

1793 Άν ληφθή τό έτος 1794 (θάνατος τοϋ ‘Ροβεσπιέρου) καϊ ? 
τελεσθή ή αΰτή πράξις, εΰρίσκεται τδ έτος 1815 (έκπτωσις Να- ) 

πολέοντος τοϋ Α’.) Έπί δέ τοϋ έτους τούτου παρομοίως πράτ- ? 
τοντες, έχομεν τδ 1830 (έπανάστασις κατά τοΰ Καρόλου Γ. < 
και άναγόρευσις Λουδοβίκου Φιλίππου). \

Μεταξύ τών «‘Υπομνημάτων τού Αμερικανού I. Κουινση» ά- ( 
παντώμεν καί τήν έπομένην άξίαν λόγου σημείωσιν. (

«Δεκεμβρίου 14 (1774). Συνδιελεγόμεθα τδ έσπέρας μετά τοΰ < 
» Κ Σάηρ, τού Δόκτορος Φραγγλίνου καί άλλων. ‘Ο Δ. Φραγ- ( 
» κλΐνος μοί διηγήθη πρδς τοϊς άλλοις δτι πρδ δεκαέξ έτών, < 
» ήτοι τδ 1758, πριν ή εϊσέτι άναφυώσιν αί μετά τής Αμερικής 
» διενέξεις τής Αγγλίας, δ νΰν Λόρδος Κάμδεν, τότε δέ Κ. ? 
» Πράττ, ειπεν αΰτω «Μέ δλην τήν ειλικρίνειαν υμών τών Ά- .? 
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μερικανών καί μέ δλα, δσα έγκαυχάσθε περί τών πολιτικών 

φρονημάτων ύμών, ουδόλως άμφιβάλλω οτι μιαν ημέραν θελετε 
άποτινάξει τον ζυγόν του νά ήσθε ύποτελεΐς τής Αγγλίας· καί 

δτι, καίτοι διαδηλούντες πρός τό παρόν μεγάλην πρός αύτήν ά- 
γάπην, θέλετε μετ’ οΰ πολύ άγωνισθή τόν ύπέρ ανεξαρτησίας 

αγώνα.»
Τώρα, άν λάβωμεν τό έτος τής προρρήσεως 1758 καί 

πράξωμεν ώς άνωτέρω, έχομεν τό 1779 έτος, ήτοι τήν εποχήν 

καθ’ ήν ή τών ‘Ομόσπονδων Πολιτειών ανεξαρτησία πραγματι

κά; συνεστήθη, άν καί δέν άνεγ/ωρίσθη έπισήμως ύπό τής ’Αγ

γλίας είμή κατά τό 1783.

‘Η δεισιδαιμονική αΰτη θεωρία τής προφητικής δυνάμεως τών 

άριθμών βεβαίως παρήκμασε πλέον. Άλλ' δμως τινές φρο/οΰσιν 
εΐσέτι, δτι κέκ-,ηνται τον εύνοοΰντα αύτούς άριθμόν, τόν συνεπιφέ- 

ροντα καί τήν καλήν τνχι/ν. Έν τώ έν έτει 1711 έκδιδομένω 
Άγγλικώ περιοδικό) The Spectator (δ Θεατής), δπότε ή περί τά 

λαχεία μανία τών Άγγλων (ώς καί νυν παρ’ ήμίν) προήλθεν 

εϊς τόν ΰψιστον βαθμόν, ύπάρχει τό έξής περίεργον άρθρον : 

«Γνωρίζω τινά δστις εΰχαρίστ«·ς ήθελε διακυβεύσει τήν καλήν 

αύτοΰ τύχην έπί τού άριθμοΰ 1711, έπί τώ λ·γω δτι τώρα δια- 

τρέχομεν τό Σωτήριον τοΰτο έτος. Πλεΐστοι διδουσι τήν προτί- 

μησιν εις τόν άριθμόν 12,000, διότι τοσαύτη ποσότης λιρών διακλη- 

ρούται ήδη έν τώ λαχείω. Τινές μέν λαμβάνουσι τον άριθμόν 

τόν δείκνύοντα συγχρόνως τά έτη τής ήλικίας των. άλλοι δέ ζη- 
τοΰσιν άριθμόν παρουσιάζοντα εύσχημα καί ωραία ψηφία, καί 
άλλοι τον άριθμόν δστις έν τώ προτέρω λαχείω είχε κερδήσει. 

Οί τοιοΰτοι δέν άμφιβάλλουσιν δτι τωόντι θέλουσιν επιτύχει, διό

τι κατέχουσιν δπερ εικότως δυνάμεθα νά δνομάσωμεν χρυσού»’ α

ριθμό»' καί πολλάκις πλειοδοτοΰσιν ινα λάδωσιν αυτόν»
‘Η ’Αγγλική έφημερίς Χρόνος τοΰ έτους 1826 Νοεμβρίου 3 

φέρει καί το έξής «Χθές κυρία τις δνόματι Φρή, ήτις άφίχθη 

ένταύθα έκ τής έξοχης ίνα δοκιμάση τήν τύχην της, παρεγένετο 
εις τοΰ Λόρδου Δημάρχου έγκαλοϋσα τούς έπιστάτας τή; έκκυ- 

βεύσεως ότι δήθεν ραδιουργήσαντες τήν έκαμαν νά χάση τήν δεκάτην 
; έκτην μερίδα τών 30,000 λιρών, ά ήκουσαν αύτή άφεύκτω; δυνά- 
; μει τοΰ άριθμοΰ 17092, δνπερ κατά προτίμησιν έξελέξατο. ‘Ο 

J Δήμαρχος τότε τήν ήρώτησε: — Ποια αιτία σάς παρεκίνησε, 

> κυρία, νά προτιμήσητε τόν άριθμόν τούτον ; — Έπεθύμουν, υπε- 
> λαδεν ή ένάγουσσα νά λάβω άριθμόν δστις νά σημαίνη έν ταΰτώ 

\ καί τό έτος καθ’ δ έγεννήθην, διότι ήμην βεβαία δτι δι’ αύτοΰ θά 
κερδήσω· άλλ’ίδοΰσα πλήρη τόν άριθμόν 1792, έλαβα τόν 17092 

S ώ; έχοντα τά αΰτά ψηφία τοΰ πρώτου πλήν τοΰ μηδενικού.—Έν- 

S νοείται δτι δ Λόρδος Δήμαρχο; άκούσας τούς άνοήτους τούτους 

<J συμπερασμούς, τήν άπέπεμψεν άνευ άπαντήσεως.
S Β'-
< Τήν αύτήν φήιιην καί τιμήν τής προφητικής τών άριθμών 

s δυνάμεως άπελάμβανε φυσικώ τώ λόγω και ή ‘Ραβδομαντική τέ- 

< ·
> ‘Η τέχνη δ’ αΰτη, συνισταμένη ένίοτε έκ τεμαχίων ξύλου πο

υ λυτρόπως σημειουμένων, συνετέλει κα; ώς άριθμητική τις μη-

χανή πρός εΰρεσιν πολύπλοκων υπολογισμών παρά τοΐς άρχαίοι; 

’Ινδοί;· ήτο δ’ έν χρήσει καί διά προμαντεύματα οΰ μόνον πα
ρ’αΰτοϊς άλλά καί παρά τοΐς αρχαίοι; Άλανοϊς καί Σκύθαις. Οί 

Χαλδαιοι έγίνωσκον τήν μαντικήν ταύτην λίαν καλώς και οί ‘Ε

βραίοι προσέτι παρ’ αυτών τήν παρέλαβον, ώς άποδείκνυται έν 

τώ άξιοσημειώτω χωρίω τοΰ προφήτου Ωσηε οστις, επιπλήττω·? 

τους ‘Εβραίους διά τήν τότε διαφθοράν αΰτών, λέγει «έν συμδου- 

λαΐς έπηρώτων καί έν ράβιϊοις αύτοΰ απήγγελλον αυτώ δτι
. . . έπλανήθησαν .. . άπό τοΰ θεού αύτών (Κεφ. Δ . 12.)

Παρά δέ τοΐς Έλλησιν ή ραβδομαντεία έγίνετο κατά τον έξής 

τρόπον: Στήνοντες δύο ράβδους όρθιας διεψιθύριζον μαγικά; τι- 
νας λέξεις· έπειτα κατά τήν έμπροσθεν ή όπισθεν, δεξιόθεν ή 

άριστερόθεν κατάπτωσιν τών ράβδων έγνωμοδότουν περί τής προ

κειμένη; ύποθέσεως. Πολλάκις έτελείτο παρ’ αΰτοΐς δ χρησμός 
καί διά τής κινήσεως συνάμα τών'έντός φαρέτρας βελών. Τό 

βέλος ένίοτε έρρίπτετο εις ύψος, δ δέ άνήρ ώφειλε νά δδοιπορή- 

ση τήν δδόν έκείνην ήτις έδεικνύετο ύπ'ο τής διευθύνσεω; τοΰ

Εις τους νεωτέρου; χρόνους μετεχειρίσθησαν τήν μαγικήν ρά

βδον καί δι’ άλλους σκοπούς. Διετείνοντο δτι δυνάμει αυτής 
ήδύναντο ν’ άνακαλύψωσι πηγάς ύδάτων καί μεταλλεία. Έδε- 

βαιουν δτι ή ράβδος, κρατουμένη καθέτως έκ τοΰ ένδς άκρου αυ

τής καί οΰτω περιφερομένη βραδέως έπί τήν έπιφάνειαν τής γής, 

θέλει δηλώσει τό μέρος τό ύποπρΰπτον πηγήν τινα ή μέταλλα 

διά τής ταχείας περιστροφής καί τής έλξεως αυτής πρός τά κά

τω· καί δτι, τό περιεργότερόν καί θαυμασιώτερον, ήδύνατο πρός 
τοΐς άλλοι; νά φανερώση ή αυτή ράβδος καί πάσαν διαμφισβη- 

τουμένην γραμμήν τών συνόρων τών επικρατειών, και προσέτι 
τούς γονείς και την πατρίδα τών έκθετων παίδων.

Τήν ύποτιθεμένην υπερφυσικήν ταύτην δύναμιν τής μαγικής 
ράβδου οΰκ ολίγοι τών υποτιθεμένων σοφών καί πεπαιδευμένων 

άνδρών παρεδέχθησαν καί έπίστευσαν. ‘Ο Γερμανός Βάουερ, δ 
κατά τήν ις εκατονταετηρίδα περί μεταλλουργίας συγγράψας, 

καί έτεροι μετ’αυτόν, δμολογοΰσιν δτι «δ διάβολος ένεστιν έν τή 
ράβδω» Ό Ricbelef έξηγών τήν σημασίαν τής λέξεως έν τω Γαλ

λικό αύτοΰ Λεξικό) κηρύττει ωσαύτως δτι,ώς αύτόπτης γενόμενος, 

ούδόλως αμφιβάλλει περί τής θαυματουργού ϊδιότητο; τής ράβδου.
‘Ο Thouvenel δμως άπέδειξεν ότι δ μαγνητισμός καί δ ηλε

κτρισμός ένεργοΰσιν οΰχί διάβολος, πολλοΰ γε καί δεΐ. (Thuve- 

ael Premier et second nemoire physique et medicinal sur les 
rapports qui existent entre la baguette divinatoire, le magne- 
tisme et Γ elictriciie. Paris 1781 et 1784 in — 8

Πρός άποδειξιν δ’ δτι καί κατά τόν παρόντα αιώνα παρεδέ- 

χθησάν τινες καί συνηγόρησαν ύπέρ τής μαγικής ράβδου, άνα- 

οέρομεν ένταύθα τό έπόμενον άρθρου τοΰ ’Αγγλικού περιοδικού 
“Quarterly Review March 1820 No 44.„ (ήτοι Τριμηνιαία Ά- 

ναθεώρησις. Μάρτιος. 1820. Αρ: 44.), διακοινωθέν τώ Συντά

κτη ύπό φίλου του διατρίδοντο; έν Νορφόλκη :
« ’Ιανουάριου 21. 1820. — Πρό πεντήκοντα περίπου έτών ή 

« Κυρία Ν... έπέστησε κατά πρώτον τήν προσοχήν αύτής έπί

» τοΰ αντικειμένου τούτου. Ήτο δέ τότε δεκαεξαετής καί ά- 
» πήλθε μετά τών γονέων της εϊς έπαυλίν τινα έν Γαλλία πρός 

» έπίσκεψιν τοΰ ιδιοκτήτου αύτής, δστις συγχρόνως θέλω» νά εΰ- 
» Ρή ®ηγή-' ΰδατος μεγαλως άναγκαιοΰσαν αυτώ μετεπέμψατο 

» χωρικόν τινα φημιζόμενο·/ έπί ραβδομαντεία. Η άγγλική οΐ- 

» κογενεια, καιτοι χλευάζουσα τό φρόνημα τοΰ ιδιοκτήτου, συνώ- 
» δευσεν δμως μετ’ αύτοΰ τον χωρικόν, δστις περιελθών εις μι- 
» κρά διαστήματα τό έδαφος τής έπαύλεως άνεκάλυψε μετ’ ού 

» πολύ τό ζητούμενο?, δυνάμει τής ράβδου του. Αυθωρεί δ’ ά- 

» νασκάψαντες ευρον τήν πηγήν. ‘Ο χωρικός, άνθρωπος δκως 

» άπαίδευτος, δέν ήδυνήθη νά έξηγήση αΰτοΐς τό πώς ένήργει 

» ή ράβδος, άλλ’ έβεβαίου δτι καί άλλοι κρατούντες αύτήν ήθε- 

* λον φθάσει εις τό αΰτο άποτέλεσμα. Ή οικογένεια τότε έδο- 

» κίμασαν άλληλοδιαδόχως, πλήν εϊς μάτην μέχρις ου λαβοΰ- 

» σα καί ή κυρία Ν.. . τήν ράβδον είδε πρός μεγίστην αύτής 

• έκπληξιν δτι έπετυγχανεν ώς δ χωρικός. Έπισιρέψασα δ’ ά- 

» κολούθως εις ’Αγγλίαν έξήσκει τήν τέχνην ταύτην, άλλά 

» πάντοτε μυστικώ τω τρόπω, φοβουμένη μήπως έμπαιχθή ή έκ- 
» ληφθή ώς μάγισσα και οΰτω δέν δυνηθή νά ύπανδρευθή. Ά- 

» φ’ου δμως δ δόκτωρ Χάττων μεταφράσας εις τδ 'Αγγλικόν έξέ- 
» δωκεν έν έτει 1803 τά IVIιθημκζικα και Φυσικά are/,όοτα 

» τοΰ Γάλλου Όζάναμ, έν οΐς τά θαυματουργήματα τής μαγι- 

» *ήί  ράβδου άποδείκνυνται άνυπόστατα καί παράλογα, τότε ή 

» κυρία Ν... άποβαλοΰσα τους δισταγμού; καί τού; περί γάμου 

» φόβους αύτής, έξέθηκεν αύτώ δι’ έπιστολής όσα έκπείρας έγί- 

» νωσκε. Μετ’ ού πολύ προσκληθεΐσα ύτο τοΰ δόκτορος μετέβη 
» παρ’ αύτω καί έκαμε τό πείραμα ένώπιον αύτοΰ. ‘Ο δόκτωρ 
» εΐχεν άγοράσει έν δάσος καί ήθελε ν’ άνακαλύψη πηγήν υδα- 

» τος, τοΰθ’ δπερ ή κυρία κατώρθωσεν ώ; έξής. Έλαβε μίαν 
» ράβδον λεπτήν, έχουσαν μήκος δεκαέξ δακτύλων καί δμοίαν 
» δικράνω. Άμα δ’ έφθασεν εϊς τό μέρος ένθα ύπεκρύπτετο τό 

» ΰδωρ,ή ράβδος ήρχισε νά κινήται καί καθόσον έπλησίαζε πρ’ος 

» τήν πηγήν, ή κινησις έγίνετο σφοδροτέρα· δτε δ’ έπάθη έκεΐ, οί

» οάκτυλοι αύτή; μόλι; ήδύναντο νά κρατήσωσι τήν ράβδον το- 

» σοΰτον ή κίνησι; ήτο ταχεία καί προσέτι ταραχή τι; έν.δεί- 
» κνυτο έπ: τού προσώπου αύτή;. Είπε δέ δτι, δτε κατά πρώτον 
» είχε κάμει τό πείραμα, ή ταραχή αΰτη ήτο ύπερβολική, άλλά 

» βαθμηδόν ήλαττώθη.» · ;

Κατά τον μεσαιώνα έν Εύρώπη ή μαγική αΰτη ράβδοο έγένε- 
το έκ κλάδου λεπτοκαρύα;· ώφειλε δέ νά κοπή τό πρώτον τέ

ταρτον τή; σελήνης περί το μεσονύκτιον διά νέας μαχαίρα;· εϊς 
τό έν άκρον δ’ αύτής νά γραφή ή λέξις A g 1 a, εις τό έτερον 
ή λέξις tetragrammat on και εις τό μέσον ή λέξις c ο γ. 

Πριν δε τεθή εις ένεργειαν ό μεταχειριζόμενος αύτήν ώφειλε νά 

προφέρη τάδε λατινιστί: Conjuro te cito mihi obedire. Vcni- 

es per Deum vivum. — per Deum veruin —per Deum San
ctum- ούδόλως σκεπτόμενος i ταλαίπωρο; δτι τό πάνσεπτον 
και ιερόν όνομα τοΰ Ύψίστου διαρρήδην έβεδηλοΰτο διά τής μια
ρά; καί καταχθονίου πράξεως αύτοΰ.

ΕΜ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΓΛΟΣ.

Ο ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΑΕΙ ΘΕΣΣΑΔΙΚΟΣ 

ΦΙΛΕΚΠ; ΣΥΛΛΟΓΟΣ.

Τά έν τη πρωτευούση τοΰ άπεράντου Όθ. κράτους τέκνα τής ) 
τερπνής καί εΰδαίμονος Θεσσαλίας, τής τοσοΰτον έξαισίως καί δα- > 

ψιλώς ύπό τής φύσεως άνέκαθεν κοσμηθείσης, δικαίως δέ ύπό > 

τώ» παλαιών ποιητών ώς εστίας τοΰ ‘Ελληνικού γένους καί δια- ? 

μονής τών έπισήμων τής άρχαιότητος ήρώων φημιζόμενης, μή ? 

θελήσαντα νά ύπολειφθώσι τών τής δμόρου αύτών 'Ηπείρου, συνέ- ? 

στησαν έπίσης ύπό τόν άνωθι τίτλον Σύλλογον, προτιθέμενον τήν ? 

δσον οιόν τε ταχεΐαν και συστηματικήν διάδοσιν τών Έλλ. γρ*μ-  ‘, 

μάτων διά τής συστάσεως σχολείων καί τής έπ! τά βελτίω διαρ- s 

ρυθμίσεως τών ύφισταμένων καθ’ άπασαν τήν θεσσαλικήν χώραν. )
Άσμενοι δθεν άγγέλλοντες τήν σύστασιν τοΰ Συλλόγου ‘ 

τούτου, προτρέπομεν καί τούς ένταύθα και τούς άπανταχοΰ Θεσ- 

σαλούς δπως, λαβόντες ύπ’ δψιν τόν εύγενή, κοινωφελή καί ύψη- ( 
λόν σκοπόν τών ιδρυτών τοΰ άνωθι Συλλόγου, άναλογισθέντες δέ ‘ 

και το οτι προς ευόδωσιν τοιουτων θεοφιλών σκοπών διΐ χρημά- ) 
τω», συνδράμωσι τό ίδρυμα τούτο δσον ένεστι γενναιότερο·/, δντες ; 

βέβαιοι δτι συντρέχοντες τήν πατρίδα, συντρέχουσιν εαυτούς. Τό £ 

δτι ό Έλλην διά τοΰ Έλληνας θα πολιτισθή κατέστη πανθομο- < 

λογούμενον καί άναντίρρητον. Είνε καιρός πλέον νά συνδεθώμεν 

τώ άρρήκτω τής άγάπης δεσμώ καί άμοιβαίως έργασθώμεν ύπέρ ’ 

ήμών αύτών πριν ή παρέλθη ό κατάλληλος πρός τοΰτο καιοός. (

Ο ΝΕΟΣ ΦΑΑΕΜΑΝ» i

Πρό ενός περίπου αϊώνος έγεννήθη έν ‘Υόρκη παιδίον, τό δ- $ 

ποιον ώνομάσθη ’Ιωάννης Φλάξμαν. ‘Ο πατήρ του, κατασκευα- > 

στής γύψινων προπλασμάτων, δλίγον μετά τήν γέννησιν τοΰ Ίω- ί 

άννου άποκατεστάθη έν Λονδίνω δπου έσύστησεν εργαστήριο·? '■> 
γλυπτικής. ‘Ο μικρός ’Ιωάννης ήτο τόσω φιλάσθενος, ώστε δέν S 
ήδυνήθη ποτέ νά τόν στείλη εις τό σχολεΐον, άλλά καθ’ δσον ηΰ- ‘ί 

ξανεν, ευχαριστείτο μενών εις το καταστημα του πατρος του \ 
νά άντι /ράφη προτομάς άγαλματίων, τά όποια εύρίσκοντο έκεϊ > 
έν άφθονία- άλλοτε έζωγράφιζεν έπί τοΰ άβακίου, άλλοτε έλάμ- \ 

βανε τεμάχιον άργίλλου καί προσεπάθει νά κατασκευάση άντίτυ- φ 

πα τών δσων έβλεπεκ ή νά συνθέτη συμπλέγματα τής φαντασίας > 

του. Εϊς τό έργαστήριον λοιπόν ό Ιωάννης διήγε τήν ζωήν του, > 

έπησχόλει τόν καιρόν του, καθώς ένόμιζε, ότέ μέν σπουδάζω·/ j> 
εϊς τά βιβλία άνευ διδασκάλων, ότέ δέ χαράττων και ζωγραφί- > 
ζων χάριν διασκεδάσεως πάντοτε μόνος του. "Οσοι τόν έ'βλεπον S 

έξεπλήττοντο δτι δέν έπεθύμει ποτέ νά άναμιγνύηται εις τάς εύθυμίας · S 
τής νεανικής ήλικίας. Μικρό; ών ήτο λίαν ισχνό; καί έν τή έργασία S 

του σύννου; μάλλον ή χαρίει; το όποιον προήρχετο πιθανώ; έκ nj; ? 
καταστάσεω; τής ύγείας του. Έν ήλικία δέκα έτών έγίνετο ΐ- ’
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σχυρότερος καί έλάμβανε μεγάλην εύχαρίστησιν νά περιπλανάται 
εις τά δάση, εις τους λειμώνας καί τάς έξοχάς, ευχαριστούμενος 
έκ της βψεως τών Ανθέων καί τών δένδρων μετά ταΰτα έπέ- 
στρεφεν οίκαδε έκ νέου καί ήρχιζε μετά πολλοΰ ζήλου τήν συνή
θη έπασχόλησίν του.

Προ τών δώδεκα έτών δ ’Ιωάννης Φλάξμαν έκέρδησε τδ πρώ
τον βραβεϊον, προσφερθέυ αύτω ύπδ τής κοιυότητος πρδς έυθάρ- 
ρυνσιν τών ωραίων τεχνών διά μικρόν Αγαλμάτιόν του. Έν ή- 
λικία δεκατριών έτών έκέρδησευ έκ νέου τό βραβείου, καί έν ή - 
λικία δεκαπέντε έτών ποοσελήφθη ώς μαθητής έν τή βασιλι
κή ακαδημία. Έκτοτε δέν έ'καμευ άλλο τι ειμή νά προοδεύη 
καί νά έξεγείρη τόν θαυμασμόν όλων έκείνωυ, δσοι ηΰτύχησαν νά 
ΐδωσι τά έργα του.

Τω 1810 έγένετο μέλος τής βασιλικής έν Αονδίυω ακαδη
μίας τής γλυπτικής καί τής ζωγραφικής καί καθηγητής έν τω 
καταστήματι τούτω, καταστάς εις τών διασημοτέρων τεχνιτών τοΰ 
αΐώνός μας και άφιερώσας τήν ζωήν του δλόκληρον εις τήν τέ

χνην ταύτην.

(Μετάφρασις έκ τοΰ Γαλλικού)

Σ. ΕΤΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ.

Ο ΘΝΗΣΚΩΝ ΠΤΩΧΟΣ.

Συχνοδήχων καί πυρέσσων έρημος πτωχός καί ξένος, 
εις έτοιμοορόπου ο’ίκου τήν γωνίαν έρριμμένος, 
όπου προ έτών αράχνη τόν ιστόν της εξυφαίνει 
καί φαιδρά άκτΐς ήλιου ούδ' έπί στιγμήν έμδαίυει, 
κεϊται άνθρωπος μεσήλιξ έπί τοΰ ύγροΰ εδάφους 
καί δέν έχει φώς τήν νύκτα, όσον οί νεκροί 'σ τούς τάφους. 
Έξω ό βορράς μυκάται καί ψεκάδες τή; χιόνος 
πίπτουσαι άποτελοΰσιν ασμ' άπαίσιον συμφώνως- 
άπό τάς δπάς τριζούσης καί σαλευομένης θόρας 
ή ψυχρά πνοή εισδύει καί γυμυάς προσψαύει χεϊρας. 
Φρικιά καθ’ δλον τρέχουν τό κατάξηρόν του σώμα, 
αλλά κάμινον έκπνέει τό φλεγόμενόν του στόμα · 
πρός υδρίαν τεθραυσμένην χεΐρα τρέμουσαν εκτείνει, 
τήν λαμβάνει και άπλήστως ύδωρ παγωμένου πίνει- 
πίνει πλήν ολίγον μόνον, τό πλειότερον έκτρέχει, 
καί τό φλογισμένου στήθος τό έκρέον καταβρέχει.
Το δακρύδρεκτόν του ομμα πρός τήν θύραν συχνοστρέφει, 
πλήν απελπισίας μαύρα τον περικυκλοϋσι νέφη- 
καί παρέρχονται αί νύκτες και παρέρχοντ’ αί ήμέραι, 
πλήν ή θύρα δέν ήνοίχθη δέν τω είπε φίλος Χαϊρε- 
φίλον, συγγενή δέν έχει, εΐνε μόνος δυστυχώς, 
εΐνε παίγνιον τής μοίρας, ξένος, έρημος, πτωχός.

’Αλλά ήγγικευ ή ώρα τοΰ άθλιου ή έσχατη, 
ποιον βίου, ποιους κόσμους ή ψυχή του άναπλάττει; 
ατενής πρδς ευ σημεϊον έπροσήλωσε τό ομμα 
κ’ εις τήν δψιν του έχύθη τό λεπτόν τοΰ ρόδου χρώμα. 
Πόνον τόρα δέν έκφράζει ή μορφή του ή πραεΐα· 
έπαυσαν οί πόνοι πλέον κ’ ή ώραία οπτασία, 
τελευταίου δνειρόν του, εκτυλίσσεται έμπρός του, 
προς ήν στρέφεται ήδέως ό έκλείπωυ λογισμός του· 
τοΰ άγριου συνειδότος δέν τόν περιβάλλουν νέφη, 
καί μειδίαμα τά χείλη τά νεκρά του επιστέφει.
Τόν σταυρόν έπί τοΰ στήθους μέ τάς χεϊρας σχηματίζει- 
έμειναν στίγμα! δλίγαι και τό τέλος προσεγγίζει. 
Έκλεισε τά βλέφαρά του καί ήσύχως περιμένει 
ή αναπνοή νά παύση ή μικρά, ήτις τω μένει. 
Μετ’ ολίγον ή ψυχή του άπελάκτισε τόσώμα, 
μέ χαράν άφιπταμένη πρός τών ουρανών τό δώμα. 
Τό μυστήριον έλύθη τοΰ Αλύτου μυστηρίου, 
ό δεσμός φθαρτής ουσίας μετά ουτος ουρανίου- 
λείψανου τω δντι εΐνε τής προτού ζωής τό πτώμα· 
ήτο άνθρωπος καί εΐνε αδρανές καί άπνουν σώμα.
Αδρανές καί άπνουν σώμα κεϊται τόρα καί δ ξένος 
σκύδαλον τής κοινωνίας καί νεκρός άπερριμμένος. 
Μετ’ ολίγον Αν τυχαίως εΰρεθή τό λείψαυόν του, 
θά φροντίσωσιν οί άλλοι δυο πήχεις σάβανου ■ 
καί ή χθές μή χορηγούσα ένα άρτον εις τόν 
κοινωνία δέν Αρνεϊται τάφον ένα εις θανόντα.
Άθλιος έργάτης σκάπτει έν γή τάφον τοΰ αθλίου 
εις Απόκεντρου γωνίαν τοΰ κοινού νεκροταφείου· 
Ανυπόδητον παιδίον φέρον τόν σταυρόν ηγείται, 
ίερε’υς κρατών λαμπάδα τόν Θεόν επικαλείται 
καί άκολουθούσι μόνον οί βαστάζοντες έπ’ ώμων 
τό βαρύ αυτό φορτίον εις τόν ύστερόν του δρόμον. 
Τοΰ πτωχού τοιαύτη εΐνε ή σιωπηλή κηδεία- 
δέν παρέπεται μεγάλη καί πενθούσα συνοδεία, 
εις τοΰ τάφου του τόν χώρον χώματος σωρός όγκοΰται 
καί σημεϊον μαρτυρίου ξύλινος σταυρός ύψοΰται· 
πλήν τό χώμα ταπεινοΰται καί τό ξύλου καταπίπτει, 
μνήματος δέν μένει ίχνος, ότι άνθρωπον καλύπτει. 
Άλλ’ άν πρόσφατόν τι χώμα προκαλή τήν προσοχήν 
συμπάθειας αιτούν δάκρυ ή τήν πρός Θεόν ευχήν σας, 
ιστορίαν μή ζητήτε, όνομα μή έρωτατε, 
τόν αιώνιόν του ύπνον ποιος άνθρωπος κοιμάται- 
καί αυτός δ νεκροθάπτης θά σάς ειπη δυστυχώς, 
δέν ήξεύρω πώς τόν λέγουν ήτου έρημος πτωχός.

Άχ. ’ Ηλιάδης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΩΝ ΟΜΗΡΙΚΩΝ 
ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ

δ π»

Ο. <ΑΡ0Υ20Τ.

(*Ι8ε  συνέχ. από σελ. 207 τόμ. Δ’.).

‘Ο Όδυσσεύς, δτε καταβάς εις τόν Άδην προσέφερε θυσίαν καί 
έπλησίασαν εις τό αίμα πολλαί σκιαί έμφανισθεϊσαι ύπό τήν 
προτέραν αυτών μορφήν, ώς νέοι, γέροντες κ,τ.λ., ανα
γνωρίζει αμέσως τήν μητέρα του, τόν Άχιλλέα,τόυ Αϊαντα, κ,τ.λ. 
Το ειδωλον επομένως εΐνε τό άπεικόνισμα, τό ομοίωμα τοΰ α
ληθινού ανθρώπου. ‘Ο λόγος δέ τής πίστεως ταύτης βασίζεται 
έπι πάυτη αισθητικής παραστάσεως, ήτοι τήν έξακολούθησιν τής 
ζωής δέν ήδύνατό τις νά έννοήση άλλως πως είμή ώς συνέχειαν 
τής παρούσης καταστάσεως· δέν ήδύνατο νά έννοήση τήν ζωήν 
ειμή ώς περικλειομέυηυ έντός χώρου, και έάν μέρος τι τοΰ Αν
θρώπου μέλλη νά διαρκή, Ανάγκη πάσα ή μορφή του νά ήνε 
Ανθρώπινος.

Μετά δέ τάς νύξεις ταύτας περί τής ψυχολογικής ζωής τοΰ 
Ομηρικού Ανθρώπου, έπιχειροΰντες ήδη γενικήν τινα σκιαγραφίαν 
τής ήθικότητος αυτού καί τής φυσιογνωμίας τοΰ χαρακτήρός του, 
εύρίσκομεν αυτόν μεριμνώντα περί τών ιδίων οΰχ ήττον ή περί 
τών κοινών, Ασχολούμενου εις τά τής γεωργίας, τής θαλασσο
πλοΐας και τού πολέμου. ’Επειδή δέ έκ τής φιλοπονίας γεννάται 
ή αρετή, δια τούτο οί απλοϊκοί τά ήθη Έλληνες παριστάνονται 
ειλικρινείς και πιστοί εις τάς δοσοληψίας των, φιλόστοργοι πρός 
τήν οικογένειαν, φιλόξενοι, οίκτίρμονες πρός τούς πάσχοντας, ευ
σεβείς καί εΰγνώμονες περί τά θεία.

Παρατηρούντες δέ εγγύτερον τινα τά ίδιάζοντα χαρακτηριστι
κά τών ανθρώπων τής έποχής έκείνης, τίνες αί άτομικαί αύτών 
άρεταί, κατά πρώτον μέν άντιλαμδανόμεθα υψηλόν βαθμόν άν- 
θρωπικοΰ χαρακτήρός εις τάς σχέσεις μεταξύ συζύγων, μεταξύ 
γονέων και τέκνων, μεταξύ δεσποτών καί δούλων, μεταξύ φίλων 
και ξένων. Ας άναγνώση τις τόν αποχωρισμόν τοΰ Έκτορος 
από τής συζύγου καί τοΰ τέκνου του, άς παρατηρήση τόν τρόπον, 
καθ’ δν ό ποιητής παριστάνει τόν Άχιλλέα διαλεγόμενον περί 
τής ευδαιμονίας καί κακοδαιμονίας τοΰ ανθρωπίνου βίου, περί 
πλούτου, τιμής, γενναιοψυχίας, καρτερίας, φρονήσεως, έγκρατεί- 
ας, φιλοξενίας, πραότητος, τής πρός τούς θεούς εύσεβείας. Ό
ποια μαθήματα ανθρωπισμού Απαντώνται εις αυτόν, κατά τάς έκ- 
φράσεις τοΰ Έρδέρου. Καί αυτός ό πλέον σκληρός και άμείλι- 
χος πολεμιστής δεν εΐνε άμοιρος φιλανθρώπων αισθημάτων. 
Τοιαύτη εΐνε ή σκηνή τής Ε’ Ραψωδίας, καθ’ ήν δ μέν Πρίαμος 

προσπίπτει εις τούςπόδας τοΰ έχθροΰ’Αχιλλέως καί κυλιέται κατά 
γής έξαιτούμενος τό πτώμα τοΰ φονευθέντος υίοΰ του Έκτορος, 
ό δέ Χχι λεύς άναμνησθείς καί αυτός τόν γηραιόν πατέρα του 
Πηλεα κλαίει στενάζων, διότι έν τή καρδία αύτοΰ, καί τοι ύψη- 

λοφρονοΰντος έπί ήρωϊσμώ καί πολεμική δόξη, έμφιλοχωρεϊ δ- ? 
μως καί τό υίϊκόν αίσθημα- τό πάθος νικάται υποχωρούν εις τήν ? 
φιλανθρωπίαν. ‘Ο Άχιλλεύς, άναπολών εις τόν νοΰν του ότι ό < 
πατήρ του Πηλεΰς θρηνεί δι’ αύτόν καθώς τώρα ό Πρίαμος διά ? 
τόν υιόν του Έκτορα, συγκινεϊται, καταπραύνεται καί παραχω- ό 
ρεΐ εις τόν γέροντα Πρίαμον τό πτώμα τοΰ υίοΰ του.

Δεύτερον δέ άντιλαμβανόμεθα βαθμόν τινα φρονήσεως, έγχοα- ? 
τείας καί μετριότητας, δστις διεγείρει θαυμασμόν καί έκπληξιν. ι 
‘Η φρόνησις καί ή μετριότης Αναφαίνεται έκ πολλών τεκμηρίων ( 
ο'ύτω π. χ. έκ τής καταδαμάσεως τοΰ πάθους, μάλιστα δέ τής < 
οργής καί τής έκδικήσεως, κα'ι αύτός δ έμπαθής Άχιλλεύς, καί ή 
τοι βαρέως καθυβρισθείς ύπό τοΰ Άγαμέμνονος, μετριάζεται όμως 
καί ωθεί πάλιν τό ξίφος εις τήν θήκην- ώσαύτως δέ καί δ Ό- ? 
δυσσεύς, Αναγκαζόμενος νά ύποφέρη τάς ύβρεις τών μνηστήρων ? 
καί τάς Ακολασίας τών θεραπαινίδων μέχρις ου φθάση δ καιρός ( 
τής έκδικήσεως, κατέχει έαυτόν καί, ένώ ή καρδία αύτοΰ ένδον < 
ύλάκτει σφόδρα δργιζομένου διά τά Ανόσια έργα, λέγει καθ’ έ- > 
αυτόν ύπόμεινον καρδία μου, σύ άλλοτε ύπεμεινες καί άλλο βα- s 
ρύτερον (Όδ. Τ’ 17).

Τρίτον σημεϊον τοΰ χαρακτήρός εΐνε ή άπλότης καί ή είλικρί- ) 
νεια δι’ ής κρίνει τις έαυτόν ούχ ήττον ή καί τούς άλλους. Ού- > 
τως δ Άχιλλεύς παρίσταται λέγων, μον εΐνε μισητός ώς ό ? 
^4δης δςτις άλλα λεγει καί άλλα νποχρύπτει εις τήν φνγήν ? 
τον (Ιλ. I. 312). Οί ‘Ομηρικοί άνθρωποι δέν ήξευραν νά ύπο- ? 
κρύπτωσι τά αισθήματα και τάς έπιθυμίας των, Αλλά παρρησία ? 
έξέφραζον ο τι διενοοΰντο καί ήσθάνοντο. ‘Η Ανυπόκριτος αύτη ζ 
παρρησία παντού δείκνυται σαφώς, μάλιστα δέ όταν μέμφηταί τις £ 

τούς άλλους, ώς π. χ. δ παρωργισμένος Άχιλλεύς καλεϊ τόν Ά- s 
γαμέμνονα αναίσχυντου (Ιλ. Α'. 158. 225) ή δ Μενέλαος, δτε \ 
έπρόκειτο νά γείνη συνθήκη μεταξύ Τρώων καί ‘Ελλήνων,έκφρά- S 
ζεται άσυστόλως δτι οί παϊδες τοΰ βασιλέως Πριάμου εΐνε ύπερ- > 
φίαλοι καί άπιστοι- ή τέλος δ Αγαμέμνων πρό τής μάχης έπι- » 
πλήττει τούς άλλους ήγεμόνας (Ιλ. Δ'. 336). Αλλά καί ή συνή- > 
θης περιαυτολογία πολλών ηρώων δύναται νά θεωρηθή ώς άπο- ? 

τέλεσμα τής καθόλου έπικρατούσης παρρησίας- διότι κατ' έκείνην < 
τήν έποχήν, καθ’ ήν δέν εΐχον παρεισδύσειν εις τά ήθη αί έθι- ζ 
μοτυπίαι καί ή ύπόκρισις, έ'καστος ώμολόγει μετά πεποιθήσεως ‘ 
δτι έπίστευε νά ήνε ή πραγματικώς ήτον. Όχι μόνον κατα τήν 
μάχην έγκωμιάζουσίν έαυτούς οί ήρωες πρός έκπληξιν τών πο- > 
λεμίων, αλλά καί καθόλου, προκειμένης ύπερασπίσεως τών δι- '! 

καιωμάτων, έξυμνοϋσι τάς ιδίας αύτών άρετάς. Ούτως δ “Εκ- ? 
τωρ άποκαλεϊ έαυτόν θειον (Ιλ. Η'. 75).

Τό 6’ εμόν κλέος οοποτ' όλεΐται (αυτόθι, 91). (
Ο Ίδομενεύς καί δ Μηριόνης έπαινοΰσιν έαυτούς ώς ανδρείους 

(Ίλ. Ν'. 262—269) καί δ Όδυσσεύς γνωστοποιεί έαυτόν εις S 
τούς Φαίακας διά τούτων τών λέξεων « Έγώ είμαι δ Όδυσσεύς, > 
» δστις ύπολήπτομαι παρά τών Ανθρώπων διά τούς παντοίους δό- ΐ> 

» λους μου, καί ή φήμη μου φθάνει έως εις τόν ούρανόν. (Όδ. 
1'. 19). Τέλος δέ πάντων τό αίσθημα τής τιμής εΐνε τό μάλλον $ 
Ανεπτυγμένο-? εις τόν ‘Ομηρικόν άνθρωπον, δστις ένθέρμως άγω- )

(ΜΕΙΝΤΟΡΟΣ Τόμ. Ε'. Τεΰχ. ΝΒ') 16
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£ νίζ'εται δπως διατηοήση τήν τιμήν του ακηλίδωτου. ‘Ο "Εκτωρ, 
,. » 1 * ■» ν » <*  r« »Γ(ί κα: τοι βέβαιος ών δτι «έσεται ημαρ δτ’ αν ποτ οΛωλη ίΛίος 
( Ιρή και Πρίαμος ζχί λαός έύμμελίω Πριάμοιο,» καί τοι προ- 
·. αισθανόμενος όποια δυστυχήματα έπχπειλούσι τήν σύζυγον και 
<' τδ τέκνον του, λέγει δμως (Ιλ. Ζ'. 441) δτι έντρέπεται τούς

Τρώας και τάς Τρωάδας, έάν ώς δειλός άποφεύγη τή> μάχην, 
s και δτι ή καρδία του δέν τδν προτρέπει είς τούτο, επειδή έσυνεί- 

θισε νά μάχη ται είς τάς πρώτας τάξεις τώ? Τρώω/, άγωνιζό- 
‘·> μένος δπως σώζη τήν μεγάλην φήμην τού πατρός του καί τήν 

■ ιδίαν εαυτού. Το αίσθημα τής στρατιωτικής τιμής έςάπτεται είς 
< τδν Όδυσσέα, οπότε δ Αγαμέμνων δύσπιστε: είς τήν ανδρίαν καί 
r τδν πολεμικόν του ζήλον (Ίλ. Δ'. 350). Ούτω καί δ Διομήδης 
2 βλέπων εαυτόν μόνον έναντίον τών Τρώων αποσοβεί τούς διαλο- 
; γισμούς τού φόβου διά τώ; έφεξής λέξεων*  «Διατί ή καρδία 
? » μου διελογίσθη ταύτα; γινώσκω ότι οί μέν δειλοί άπορεύγουσι 
? » τδν πόλεμον· δστις δέ άριστευη είς τήν μάχην, ούτος οφείλει 
, » νά έμμένη είτε πληγόνεται είτε πληγόνει άλλον.» Ό Αίας 
< παροτρύνει τούς Άργείους*  «Ώ φίλοι, άνδρες έστέ, καί αιδεϊσθε 
< » άλλήλους είς τήν μάχην, διότι οί φεύγο/τες ούδέποτε λαμβά- 
ύ » νουσιν ούτε δόξαν ούτε ίσχύν (Ιλ. θ'. 561).
< Έάν δέ τέλος πρέπη νά κάμωμεν μνείαν καί τού εθνικού αί- 

; σθήματος καί τού πατριωτισμού, ή ιστορική πείρα μάς διδάσκει 
J· δτι είς λαούς είσέτι άμορρώτους μηδέ προοδεύσαντας είς τδν 
ί πολιτισμόν επικρατεί ό έγωϊσμός, δστις δέν έπεκτείν^ται επέκεινα 
ς τών ορίων έκείνων, έντδς τώ/ οποίων ικανοποιεί τάς χρείας του. 
ς Όθεν καί παρά τοϊς Έλλη σι τών ήρωϊκώ/ χρόνων μόλις άπαν- 
< τώμεν ίχνος τι γενικού έθνισμού καί πατριωτικού έρωτος*  άπε- 
l· ναντίας τά άτομα παριστάνουσι τδ αίσθημα τούτο ύπδ τήν μορφήν 
( τής άγάπης πρδς τδν γενέθλιον τόπον, τήν έστίαν καί τή/ οι- 
< κογένειαν καί τά κτήματά των. Έκτος δέ τούτου δέν ήδύνατο 
< είσέτι ν’ άναπτυχθή μεταξύ τών Ελλήνων γενικόν τι αίσθημα 
S έθνισμού,, έπειδή ή Ελλάς ήτο τότε διηθημένη είς πολλάς μι- 
< κράς ήγεμονίας,ων οί ήγεμόνες ένίοτε μόνον συνεδέοντο πρδς άλ- 
< λήλους είτε κατά συμβεβηκός, είτε ένεκεν ιδιαιτέρου τινδς συμ- 

■ φέροντος.
ί' Άλλ’ έντεύθεν λαμβάνοντες τδ ένδόσιμον δπως άναρέρομεν 

ολίγα τινά καί περί τού πολιτεύματος τών ‘Ομηρικών χρόνων, 
< παρατηρούμεν πρώτον δτι ή μοναρχία ή ή βασιλεία εινε τδ άρ- 
? χαιότεοον είδος των έν ‘Ελλάδι πολιτευμάτων, ήτις ουσα ή έναρ- 
< ξις τού ‘Ελληνικού πολιτικού βίου φέρει μεθ’ έαυτής τά έφεξής 
S χαρακτηριστικά. Α'. Δέν προήλθεν άπδ σκέψιν καί έπίγνωσιν, 
Ιάλλ' άπο τήν φύσιν τού πολιτικού βίου, ώς έκτύπωμα τής οικο

γενειακής καταστάσεως. Όθεν ή βασιλεία έφάνη, άναλόγως 
τής έν τή οικογένεια πατρικής εξουσίας, ώς τδ καταλληλότερου 
μέσον πρδς συντήρησιν τής κοινωνικής τάξεως*  δπερ ύπαινίττε- 
ται καί δ Όδυσσεύς (Ιλ. Β . 204) λέγων, είς κοίρανος έστω. 

Έντεύθεν προσέτι έπεται, δτι ό λαδς άνεγνώριζε τήν βασιλείαν 
? ώς θειον δώρον καί έθεώρει τούς βασιλείς ώς παρά τών θεών 
/ τδ γένος έλκοντας. ‘Ο βασιλεύς λοιπόν, δστις ένέμενεν είς τήν 
S θείαν του άποστολήν, έκαλείτο άγαθος καί δίκαιος. Διά τής δι

καιοσύνης του καί άγαθότητος παριστάνετο έπί τής γής ώς άπεικό- $ 
νισμα τού ’Ολυμπίου Διός. ?

Β . καθ’ δσον δ’ άφορα τήν ίσχύν τών βασιλέων, παρατηρούμεν < 
οτι δέν εξήσκουν άπόλυτον κυριαρχίαν έπί τών ύπηκόων των, ώς \ 
οί ’Ασιανοί δεσπόται*  άλλά, καθώς και αυτός δ πατήρ τών θεών C 
υποτάσσεται είς ύπερτέραν τινά τάξιν τήν ειμαρμένην, ου:ω κα| S 
οι βασιλείς υποτάσσονται είς την ιδέαν τού δικαίου, την Θέμιν S 
τήν έν τοΐς θεοΐς διατρίβουσαν, ής τήν γνώσιν παρέλαβο/ έ/εκεν S 
τής πρδς έκείνους συγγένειας των. ’Οθεν παρίσταται δ μάντις, ό ) 
διερμήνευε τού θείου δικαίου, δπως τδ άναγγέλλη είς τον ήγε- s 
μόνα τδν άγνοούνια ή παραβιάζοντα αύτό, καί τδν ύπομιμνήσκη I 

τήν έπικειμένην αύτω θείαν δίκην. Είς τήν σχέσιν ταύτην τών \ 
βασιλέων πρδς τούς θεούς έπιστηρίζεται ή άγνότης τού γένους < 
καί τής άξίας των ούχ ήττον ή ή ένέργεια αύτών καθο δικά- < 
στών, στρατηγών καί έπιτηρητών τών θρησκευτικών πραγμάτων*  \ 
ύπδ δέ τήν τριπλήν αύτήν έ'ποψιν δ ‘Ομηρικός βασιλεύς έξασκεί 
ύπερτάτην άρχήν. (

Πρδς σύσκεψιν δέ καί ύποστήριξιυ τών βασιλέων ήσαν αί σννε- / 

λεύσεις. αΐτινες διεκρίνο/το είς αγοράν καί βουλήν. Καί ή μέν ζ 
άγορά ήτο συνέλευσις τού λαού, ή δέ βουλή τών γερόντων. Φαί- 
νεται δέ δτι δ βασιλεύς συνήθως συνεβουλεύετο πρώτον μετά ? 
τών γερόντων έν τή βουλή δ τι ήθελε νά προτείνη είς τήν τού ? 
λαού συνέλευσ·.ν, ένθα ή δμάς ή τούλάχιστον οί πλείστοι έλάμ- c 
βανον μέρος, ώς εξάγεται έκ διαφόρων ‘Ομηρικών χωρίων. Ότι < 
δμως δ βασιλεύς ώφείλε νά συγκαλή τήν μέν ή τήν δέ έντδς ώ- < 
ρισμένης προθεσμίας,τούτου ούδέ/ίχνος απαντάται Αί συνελεύσεις / 
συνεκαλούντο ούχί μόνον ύπδ τών βασιλέων, άλλά καί ύπό τίνος ’ 
ήοωος, ώς βλέπομεν τδν Άχιλλέα πρδ τής Τροίας (Ί Α' 54— J 
19—40), ούχ ήττον δέ καί ύπ' άλλου οίουδήποτε μέλλοντος ς 
νά διακοινώση τι είς τδν λαόν*  καί αύτός δέ δ λαδς είς έκτα- ? 
κτους περιστάσεις συνεδρίαζεν αύτεπάγγελτος. ‘Ω; έπιτοπλεΐστον < 
δ βασιλεύς καί οί περί αύτδν άγορεύουσιν, ένίοτε δέ καί μόνος δ b 
βασιλεύς, δστις καί διαλύει κατόπιν τήν συνέλευσιν. Δέν δυνά- S 
μέθα δμως έντεύθεν νά συμπεράνωμεν δτι δ λαδς συνεκαλείτο S 
μόνον ΐνα άκροάζηται*  διότι έάν έπετρέπετο είς πάντα τινά νά S 
συγκαλή τδν λαόν, έπόμε'/ον είνε δτι είχε καί τδ δικαίωμα νά ) 
άγορεύη*  έπειτα καί έκ διαφόρων χωρίων τού ποιητού έξάγεται ) 
δτι δ λαός είχε το δικαίωμα νά έκφράζη έλευθέρως τήν γνώμην ) 
καί τήν θέλησίν του. )

Καθ’ δσον δέ άφορα τάς γενικάς υττογρεώσει,ς τού λαού πρδς S 
τδν βασιλέα, ώφειλον αί χρεΐαι τούτου ν’ άναπληρώνωνται διά S 
δασμών*  ούτως δ Όδυσσεύς λέγει (Όδ. Ψ' 357) πρδς τήν Πη- j 
νελόπην δτι δ λαδς θέλει τδν άποζημιώσει διά τά πρόβατα ά- < 
τινα τον κατέκειραν οί μνηστήοες. ‘Ο ’Αλκίνοος δέ (Όδ. Ν' 14) ( 
δτι θέλει συνάξει παρά τού λαού δσα είχε προσφέρειν είς τδν \ 
Όδυσσέα. Είς τάς έκστρατείας ώφειλεν είς τούλάχιστον έξ έ- < 
κίστης οικογένειας τών ύπηκόων του δ κλήρω λαχών νά τδν S 
συμπαρακολουθή (Ίλ. Ω 400). Ούτω π. χ. άναφέρεται δ Έχέ- ‘ 
πυλος (Ίλ. Ψ 296), ύπήκοος ίσως τού Άγαμέμνονος, δτ: έχά- 
ρισεν είς τούτου ώραίαν ίππον Αίθην καλουμένην, ΐνα άπολυθή 
τής κατά τού Ιλίου έκστρατείας.

Άλλ’ έπειδή άπ’άρχής προεθέμεθα νά διαγράψωμεν μόνον έν 
εΐδει σχεδιάσματος τδν τρόπον, καθ’ δν πρέπει ν’ άνελίττηται καί 
έρευνάται έκαστον τών διαφόρων στοιχείων τού κατά*  τούς •Ομηρι
κούς χρόνους‘Ελληνικού βίου,διά τοΰτο μετά τάς συ'νοπτικάς ταύ- 
τας παρατηρήσεις περί τού πολιτεύματος μεταοαίνομεν έπί τέλους 
είς σύντομόν τινα έξέτασιν καί άνάλυσιν τού πρωτίστου έκ τών 
τριών κυριωτέρων στοιχείων τής ηρωικής έποχής, ήτοι τού θρη
σκεύματος.

Πολλά μέν άντιφατικά έρρέθησαν περί τών ‘Ομηρικών θεοτή
των, άλλά τδ βέβαιον εΤνε δτι αί τών θεών άτομικότητες έσχη
ματίσθησαν καί έδημιουργήθησαν κατά τδν προκείμενον τύπον 
τών άνθρωπίνων άτόμων*  διότι παρ’ Όμήρω ούδεμίαν εύρίσκομεν 
ούσιώδη διάκρισιν μεταξύ θεών καί άνθρώπων, καθ’ δσον άπασαι 
αί ιδιότητες τούτων άπονέμονται καί είς έκείνους 
δμως άνώτερον. ‘Ο Όμηρος δέν έπίστευεν ένα μόνον, ύψιστιονφ*  
παντοδύναμον καί πάνσοφον θεόν, <ί>ς τδν δημιουργόν καί κυβερ
νήτην τού κόσμου*  άλλ’ οί θεοί παρίστανται αύτω πνευματικώς 
μόνον ώς υψηλοτέρας τάξεως άνθρωποι, τρόπον τινά ανώτεροι 
ηγεμόνες, οΐτινες ώς οί επίγειοι βασιλείς ένεργούσι πολλάκις 
αύθαιρέτως καί όχι κατά τάς υπαγορεύσεις τού δικαίου καί τού 
πρέποντος. Οί άρχαϊοι Έλληνες έδημιούργησαν τδν κόσμον τών 
θεών των κατ’ εικόνα τού ίδιου αυτών βίου Όθεν οί ‘Ομηρικοί 
θεοί δέν εινε ούτε ήθικοπολιτικαί άλληγορίαι ώς οί τών Περσών 
ούτε σύμβολα τών φυσικών δυνάμεων ώς οί τών Αιγυπτίων, άλλά 
χαρακτήρες ζώντες, άτομα*  καί ταύτα δχι ώς δ Βράμα τών ’ίν- 
δών βεβυθισμένα είς τήν θεωρίαν τού έαυτού των, άλλ’ άδιακό- 
πως ένεργούντα καί στενώτατα συνδεόμενα μετά ζώντων άνθρώ
πων, μεθ’ ών έχουσι κοινάς άπάσας τάς σωματικάς καί ψυχικάς 
ιδιότητας.

Έντεύθεν λοιπόν έξηγεϊται καί τδ κράτος τών θεών έπί τά 
τής φύσεως καί τών άνθρώπων. Δέν είνε οί δημιουργοί τής φύ
σεως, δέν εινε ή άρχική πηγή, έξ ής παρήχθησαν πάντα τά όν
τα,' άλλά μόνον οί δεσπόται καί κύριοι αύτών, συνεπεία όχι μιας 
άπολύτου θείας άρχής, άλλά τής φυσικής καί ψυχικής των κρα- 
ταιάς άτομικότητος*  άλλά τοιούτον κράτος έπί τής φύσεως το- 
σούτον μάλλον ώφειλεν ό ‘Ομηρικός άνθρωπος ν’ άποδώση είς 
τους θεούς, δσω δλιγώτερον αύτ,δς ήδύνατο νά έξηγήση τά αινιγ
ματώδη φαινόμενα καί τάς μεταμορφώσεις τής φύσεως. Τά έν 
τή φύσει ένεργούντα αίτια τω ήσαν άγνωστα, έπομένως δέ άλλο 
τι είς αύτδν δέν έναπελείπετο εΐμή νά έννοήση κραταιάς άτομι- 
κοτητας, ώς κεχωρισμένας μέν άπδ τών φυσικών φαινομένων^ 
αλλ’ έπ’ αύτών ένεργούσας, καί νά τάς παραστήση κατά το πνεύ
μα τής έποχής του, μάλιστα δέ 
ώδους έποχής. Είς τί δέ συνίσταται ή δύναμις αί 
ρεια τών θεών έπί τών φυσικών φαινομένων καί 
β’·ου; Τής μέν φύσεως τά διάφορα 
μόνον νά έπιταχύνωσιν ή νά βραδύ 
μορφώσωσ·.. Τήν δύναμιν ταύτην δεικνύει δ ποταμός 1 
δστις αίφνιδιως ανατέλλει άμβροσΐαν ΐνα βοσκήσωσιν οί ΐ" 
Ηρας (Ίλ. Ε'. 777/ καί ή Άθηνά, κατ’ έπιταγην τής

άνέθρεψαν τδν Τηλέμαχον ά/δρω- 
175. Τ 86). Σω- 
δώρα τών θεών. Ό 

τούς άνθρώπους τδ δώρον τής μαντείας 
72). Ί1 Άρτεμις διδάσκει τούς θνητούς τήν κυνηγετι- 
Ε . 51). Ό Ζεύς καί δ Ποσειδών παντοίας ίπποσύνας 
307), δ δε δεύτερος καί τήν θαλασσοπλοΐαν (Όδ. ΙΓ. 
αδειν είνε δώρον τής θεότητος καί οί διδάσκοντες αύτο 

Αντί

κατά το πνεύμα μιας φαντασι- 
η καί ή έπή- 
ού άνθρωπίνου 

c άποτελέσματα δύνανται οχι 
ύνωσιν, άλλά καί νά μετα- 

ιμόεις,

βραδύνεται ή άνατολή τού ‘Ηλιου πρδς έπέκτασιν τής νυκτός, έν 
η δ Όδυσσεύς καί ή Πηνελόπη άναγνωρίζουτες άλλήλους κλαί- 
ουσιν (Όδυσ.Ψ.241). Άλλ’οί θεοί κέκτηνται τήν δύναμιν καί τού 
μεταμορφώνειν, ικανοί οντες ν’ άπονέμωσιν εις τε τά έμψυχα καί 
τά άψυχα Οντα ιδιότητας,αΐτινες ούδόλως αύτοΐς άνήκουσιν έκφύσεως. 
‘Η Ήρα χορηγεί είς τδν ίππον του Άχιύλέως τήν δύναμιν τού 
λαλεΐν καί μαντεύειν (Ίλ. Τ. 405). Καί αύτδν τδν σωματικόν ορ
γανισμόν ισχύει ή θεία βούλησις νά μεταπλάττη καί νά μετασχη- 
ματίζη. Ούτω π. χ. ή Άθηνά άποκαθιστα τδν Όδυσσέα ύψηλό- 
τερον τδ ανάστημα καί παχύτερο/, καί κατά διαταγήν αύτής φύ
ονται έπί τής κεφαλής του ούλαι κόμαι δμοιαι μέ ύακίνθινον άν
θος (Όδ. Ζ. 229) Μόλις τδν ψαύει μέ τήν ράβδον της καί τδν 
μετατρέπει είς γέροντα, κατόπιν δέ τδν επαναφέρει είς τήν προ- 

κατά βαθμόν^ τέραν αύτού μορφήν (Όδ. Ν. 427, Π 172, 454).
Έκ τα/της δέ τής ισχύος, ή / οί θεοί έξασκούσιν έπί τής φύ

σεως καί τού άνθρώπου, έπεται δτι θεωρούνται ώς οί ό^ηγοϊ καί 

οί αίτιοι τής τύχης τών πολιτειών τών λαών καί τών άτόμων, 
ένθα τά πάντα έξαρτώνται έκ τής βουλής καί τής θελήσεως εκεί
νων, καί είς έκείνους μόνους έναποθέτουσιν οί Ήρωες τάς ελπί
δας τής νίκης (Ίλ. Ζ 526), καί έν τή Ίλιάδι παριστάνονται ιά 
άποτελέσματα τής τών βασιλέων έριδος, δ θάνατος τοσούτων η
ρώων ώς έκπλήρωσις τής βουλής του ζΐιός. Διευθύνουσι δέ καί 
διέπουσι τάς τύχας τών άτόμων ούχ ήττον ή τάς τών λαών, διότ» 
εις τούς θεούς οφείλε: τδ άτομον τήν σωματικήν καί τήν πνευ
ματικήν του ύπαρξιν. Οί θε: 
θέντα κατά χάριν τού ’Απόλλωνος ( Ο 
ματικά καί πνευματικά πλεονεκτήματα 
’Απόλλων χαρίζει 
(Ίλ. Α'. 
κήν (Ίλ. 
(Ίλ. Ψ'.
35). Τδ 
είνε δ Απόλλων καί αί Μούσαι (Όδ. Θ'. 44. 480 488). 
νά λέγηται οτι ή ωδή καί αί τέχναι είνε φυσική δεξιότης 
κτητος ίκανότης, δ ‘Ομηρικός κόσμος τάς άποδίδει είς τδ θεϊον. 
Μεγαλοφυίαν, εύφυΐαν καί έπίκτητον ικανότητα δέν άναγνωοί- 
ζουσι, τά πάντα είνε άμεσον άποτέλεσμα τών θεών. Πάν εϊ τι 
άγαθδν ή κακόν συμβαίνει είς τδν άνθρωπον έκ θεού προέρχεται. 
Ή ‘Ελένη λέγει (Όδ. Δ'. 237) «τδ άγαθδν καί τδ κακόν τά 
δίδει δ Ζεύς*  δύναται γάρ άπαντα.»

Άλλ’ δ ‘Ομηρικός άνθρωπος, καθώς άναγνωρίζει ύπεράνω 
τής άτομικότητός του άλλην τινά ύψηλοτέραν, ήτις είνε τδ θειον 
είς ο ή βού'λησις καί αί πράξεις τών ανθρώπων υπείκουσιν, ούτω 
πιστεύει δτι μέλλει νά ύπάρχη καί άλλη τις έτι υψηλότερα δύ- 
ναμις, προϊστάμενη οχι μόνον τών άνθρώπων άλλά · 
θεών, ήτις περιορίζει καί τούτων τδ αύθαίρετον. ‘Π έπιχ 
αύτη δύναμις προΐσταται ώς ειμαρμένη, Λίσα ή Μοίρα όπισθεν 
τής τών θεών ένεργείας. Καθώς δέ οί άνθρωπο·, διστάζοντες πεοί 
τίνος μελετωμένης έπιχειρήσεως ά/ είνε δικαία καί ωφέλιμος 
ή ®χι, συμβουλεύονται τούς θεούς είτε διά τών χρηστηρίων

;υ:

καί τών

s
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θ

ούδ εις
τόν "Αδην, άλλ’ άφ’ έτέρου ούδεις

$

είτε δΓ άλλων τινών σημείων, ούτω καί δ Ζεύς διστάζων δν 
μέλλη νά πράξη τι ή δ'χι λέγεται ότι έρευνα τ’ον υπέρτατου νόμον, 

δπως γνωρίση τί εινε ΐο πεπρωμένον.
Έκ ταύτης τής ιδέας περί τίνος μοιριαίας άποφάσεως δεσπο- 

ζούσης έπί τών θεών άνεπτύχθη ή δοξασία περί τής θεάς Λΐσης 

καί Μοίρας. Ή Αισα, ήτις έτυμολογικώς σημαίνει μέρος τών 
όλων, παρίσταται ώς θεά μοιράζουσα είς έκαστον άνθρωπον άμα 
γεννηθή δ τι μέλλει νά πάθη. (Ίλ. Τ'. 127. Όδ. Η'. 197). 
Οΰτω δέ κ»ί Μοίρα, κατά την αΰτήν ετυμολογίαν τής λεςεως, 
σημαίνει τδν άναπόδραστον θάνατον έκάστου άνθρώπου. ‘Ο ’Α
πόλλων λέγει είς τδν καταδιώκοντα αυτόν "Εκτορα ότι δέν δύνα- σκευτικών αρχών άρυόμενος 
ται νά τδν φονεύση, διότι δέν εινε μόρσιμος. "Οθεν ή Αΐσα καί 
ή Μοίρα δεσπόζουσιν έπί τε τών άνθρώπων καί τών θεών, ούδ» 
δύναται τις ν’ άντιστή είς τάς άποφάσεις των. Ούδεις, λέγει και 
δ Ηρόδοτος (Β. I. 91), δύναται νά ύπεκφύγη τδ άπαξ ΰπδ τής 
μοίρας προορισθέν, ούδ’ δ θεός. Το άδυσώπητον τής τών ανθρώ
πων Μοίρας φαίνεται ζωηρότατα εις τδν αποχωρισμόν τοΰ "Εκτο- 
ρος άπο τής Ανδρομάχης (Ιλ Ζ'.) έκφράζοντος άπροκαλύπτως τά 
λυπηρότερα προαισθήματα άτινα στιγμιαίως λησμονήσας εύχεται 
πρώτον, δπως δ υιός του καταστή μίαν ήμέραν ένδοξος καί κρα^. 
ταΐος βασιλεύς τών Τρώων κατόπιν δέ υπομιμνήσκει τήν σύζυ
γόν του τά τής μοίρας, χωρίς τήν άπόφασιν τής όποια: 
θέλει τδν προπέμψειν εί
θνητός δύναται νά τήν ύπεκφύγη.

Έκ ταύτης δέ τής πίστεως είς τδ άδυσώπητον καί άμετάτρε- 
πτον τής μοιριαίας άποφάσεως εξηγείται διατί ό ‘Ομηρικός άν
θρωπος ουδέποτε προσφέρει δεήσεις ή θυσίας είς τήν ειμαρμένην. 
Καθ’ δσον δέ αφορά τήν σχέσιν τής Μοίρας καί τής Αϊσης πρός 
τούς θεούς, εινε φανερόν δτι αύται άπολυτως δεσπόζουσα', ΐσταν- 
ται ύπεράνω τής τών θεών βουλήσεως· διότι, εάν οί θεοί έγίνω- 
σκον ότι ή βούλησις τής Μοίρας δέν υπερέχει τής ίδιας αυτών, 
ουδέποτε θά έφαίνοντο συμμορφούμενοι καί υπείκοντες είς αΰτήν έν 
καιρώ τής δυσαρέσκειας καί τής λύπης των (Ίλ. Τ’. 127). Αύτη 
δέ ή έκ τής Μοίρας έξάρτησις τών θεών διαδηλοΰται σαφέστατα 
έν τή Γ'. ‘Ραψωδίφ τής ’Οδύσσειας, σ. 236, ένθα λέγεται, δτι 
οΰδέ οί θεοί δύνανται ν’ άποτρέψωσιν άπό τόν υιόν τοΰ "Αρεως 
τήν Μοίραν τοΰ θανάτου. Ωσαύτως δέ βλέπομεν καί τόν Δία 
διανέμοντα τήν μοίραν τοΰ άνθρώπου οΰχί ώς αΰτδς βούλεται, 
άλλά κατά τδν νόμον τής ειμαρμένης· δπερ (έν Ίλ. Θ. 69. X, 
2ΙΟρ έκφράζεται διά τής χρυσής πλάστιγγες, έφ’ ής σταθμίζει 
τήν τοΰ θανάτου μοίραν τών Τρώων καί τών ’Αχαιών, τοΰ Άχιλ- 
λέως καί τοΰ Έκτορος και κατά τήν ροπήν αΰτής άναγνωρίζει 
άλλοτρίαν βούλησιν καίένεργεί κατά ταύτην. Τέλος δέ προσθετέον 
δτι ή Αισα καί ή Μοίρα χαρακτηρίζονται και εικονικώς διά τοΰ 
ονόματος Αατχκλώθις, καθδ νήθουσαι τήν κλωστήν, ήτοι τήν τύ
χην τού άνθρώπου,όνομα άπαντώμενον καί εις τόν μεταγενέστερον 
μύθον τών τριών Μοιρών, αΐτινες ώνομάσθησαν Κλωθώ, Λάχε
σις καί Άτροπος.

Άλλ’ οί θεοί, καί τοι έκ τής Μοίρας έξαρτώμενοι, έχουσιν δ
μως καί τι ένυπόστατον, σώζουσι καί τινα ελευθερίαν τής ίδιας 

αυτών βουλήσεως. Καθόλου δέ είπεΐν, εις τούς ‘Ομηρικούς θεούς 
παρατηρειται δ τι καί είς τούς “Ηρωας· διότι καθώς ουτοι, ένώ 
έκαστος ύπείκει είς τά νεύματα καί τάς εμπνεύσεις τής προστα- 
τευούσης αυτόν θεότητος, ένώ εινε δργανον τών διαταγών ταύτης, 
συνάμα πράττουσι χαί ένεργοΰσι κατά τάς ιδίας αυτών πεποιθή
σεις καί φρονήματα, ωσαύτως καί οί θεοί καί τοι άφ’ έαυτών βου- 
λευόμενοι καί άποφασίζοντες, χαί τοι τά πάντα κατά τό δοκοΰν 
διέποντες, υπείκουσιν δμως καί αυτοί εις τήν κραταιάν κα: μυστη
ριώδη άνάγκην, ανάγκη γάρ ουδέ θεοί μάχονται.
Ι^Έκ τοιούτων λοιπόν ψυχολογικών, ήθικοπολιτικών και θρη- 

τάς έμπνεύσεις του δ Ποιητής, υπό
τοιούτων δοξασιών καί αισθημάτων διαπερώμενος, παρήγαγε τά 

άρχέτυπα αύτοΰ ποιήματα, ατινα ύπότήν κ αλλιλ ογικήν αύτών 
έποψιν θεωρούμενα δύνανται νά παραδληθώσι μέ τό ήλιακόν φώς, 
ου τίνος αί ακτίνες περιέθαλψαν, έζωογόνησαν και ανέπτυξαν 
τοσαύτας διαδοχικές γενεάς, τοσαύτας μυριάδας διανοιών, αΐτινες 
ε’ίτε άμέσως είτε εμμέσως, είτε έκ τοΰ σύνεγγυς είτε πόρρωθεν, 
κατά τδ μάλλον ή ήττον έπ ηρεάσθησαν καί πολυειδώς διεπλά- 
σθησαν ΰπδ τής έκείνων δραστικής έπ ενεργήσεως.

Καί τωόντι τά ‘Ομηρικά ποιήματα άποδαίνουσιν είς άκρον πε
ρισπούδαστα, όχι μόνον διά τδ υλικόν των, όχι μόνον διότι έν 
αύτοϊς άνευρίσκεται ή πρώτη ηλικία τοΰ Ελληνικού έθνους, τά 
πρώτα στοιχεία καί τά πρώτα σπέρματα τοΰ κοινωνικού και πρα
κτικού του βίου, άλλά καί δ ιά τδ ε’δός των, διότι 
δ τύπος καί δ κανών τής ‘Ελληνικής φιλοκαλίας, 
ρος θεωρείται δικαίως ώς δ πατήρ όχι μόνον τής 
καί καθόλου παντός είδους ποιήσεως ή μάλλον 
περαιτέρω γλωσσολογικής καί γραμματολογικής μορφώσεως.

"Οθεν ΐνα κρίνωμεν δεόντως καί περί τής άςίας τής καλλιλο
γικής σπουδής τών ‘Ομηρικών ποιημάτων, άνάγκη νά έπιστήσω- 
μεν τήν προσοχήν μα:
τών, τδ ύφος, τήν πράςιν και τούς χαρακτήρα: 
χαρακτηριστικά, ών ή οσον ένεστι βαθυτέρα 
μερεστέρα άνάλυσις φέρει ώς αποτέλεσμα 
στόμωσιν καί οξύτητα τής αισθητικής αύτών

άποκατέστησαν 
διότι ό "Ομη- 
έπικής, άλλά 

ε’.πεϊν πάσης

τρία τινα κύρια χαρακτηριστικά αΰ- 
ς τών υποκειμένων, 
μελέτη χαί λεπτό - 
είς τούς νέους τήν 

κρίσεως.
(άκολουθεΐ).

ΕΙΔΩΑΟΑΑΤΡΕΙΑ ΤΩΝ ΙΝΔΩΝ.
Το πρώτον άντικείμενον της λατρείας παρά τοΐς Ίνδοϊς ήτο 

αί δυνάμεις τών στοιχείων, τό δέ πυρ, τό ύδωρ, τό χώμα καί 
ό άήρ θεωρούνται έτι καί νυν ώς θεότητες χαί καθ’ήμέραν προσ- 
κυνοΰνται ΰπό τών Βραχμάνων. Τής λατρείας ταύτης σύμβο
λου εινε φυσικώς δ ήλιος, δστις ΰπό τό όνομα Βισνοΰ έπροσ- 
κυνείτ» ΰπό μεγάλου μέρους τοΰ λαού ώς πηγή φωτός χαί πά
σης φυσικής ευλογίας, ‘Η αΰτοκρατορία του διηρέθη ύπ'ο τοΰ

δέ τής

.Σιβά, θεότητος τήν όποιαν έδανείσθησαν έκ τής άρχαιοτέρας 
δαιμονολατρείας καί ή δπί'.χ παριστά τάο αοράτους δυνάμεις 
τοΰ κακού. Οι δύο ουτοι εινε έτι καί νυν αί δύο κυριώταται θεό
τητες τοΰ θρησκευτικού συστήματος τών Ινδών. ‘Ο Βράμας, μέ 
τον οποίον ηθελησαν νά ένώσωσιν αΰτάς έν τή Ινδική Τριάδι,είνε, 
ως φαίνεται, άπορροια άλλης άρχής, — έχει διάφορον τήν κατα
γωγήν. Ουτος εινε τό προϊόν τής Ινδικής φιλοσοφίας, ή προσω
πική άπόρροια τοΰ’Α- ' ,
πείρου, τοΰ άπροσίτου 
Βράμ, τοΰ δημιουρ
γού τοΰ παντός. Πρός 
σχηματισμόν 
Τριάδος των 
ουσιν δτι κα! αΰτδς δ 
Βισνοΰ καίΣιβά άπέρ- 
ρευσαν άπό τόν Βραμ, 
άλλ’ έπειδή τοΰτο μό
νον δέν ήρκει, έδημι- 
ούργησαν πλαστήν τινα 
αρμονίαν μεταξύ αυ
τών,διαμοιράσαντες τάς 
δυνάμεις καί ιδιότη
τας τής αρχικής θεό
τητος είς τούς τρεις 
τούτους. Οΰτω λοιπόν ό 
Βράμας καλείται ‘Ο 
δημιουργός, ό Βισνοΰ 
ό διατηρητης καί 
δ Σιβά ό Καταστρο
φές. Ή τεχνητή δ
μως αύτη δ'.άκρισις τα
χέως έξαφανίζεται· δι
ότι αί τρεις αύται θεό- 
τητες πολύ άπέχουιιν 
άπό τό νά ένεργώσιν 
έκ συμφώνου καί άρ- 
μονικώς ώς άπόρροιαι 
μιας καί τής αΰτής 
'’Τποστάσεως. Έκαςος 
σφετερίζεται τά τοΰ 
άλλου, αι δέ Πουρά- 
ναι, ήτοι θρησκευτικά 
βιβλία των, γέμουοι 
φανταστικών μύθων πε
ρί τών ερίδων των.

Έκαστ: 
τούτων 
καί τον 

5ς τών τριών 
θεών έχει 

υπασπιστήν 
οίτινες ύπασπι- 
ώς λέγεται, πα-

ΑΙ ΑΔΕΑΦΑΙ
στλ.

σται, 
ριστώσι τό ένεργ-η τικόν 
οτοιχειον τής ιδίας έκάστω δυνάμεως, καί έξ αύτών κατάγονται 
είτε διά γεννήσεως είτε διά δημιουργίας οί νΰν υπάρχοντες έν 
Ινδία πολλοί θεοί και πολλοί κόοιοί. Αί θεότητες αύται εινε 

■■ίίροι τον αριθμόν, τόν βαθμόν, τόν χαρακτήρα κα! είσ’ιν ά.τι- 
κείμενον άναριθμήτων μύθων καί είδωλολατρικών τελετών.

Ο Βράμας ζωγραφίζεται έχων χρώμα χρυσού, τέσσαρα πρό- 
’ω.,α και τεσσαρας χεϊρας. Εινε δέ ένδεδυμένος ίμάτια άστρά-

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΕΣ
92).

πτοντα καί ιππεύει έπί πτηνοΰ όμοιου μέ κύκνον. Μέ τήν μίαν 
χεϊρα κρατεί τάς Βέδας, μέ τήν δευτέραν άγγεϊον πλήρες ΰδα- 
τος, μέ τήν τρίτην εΰλογεϊ καί μέ τήν τετάρτην δίδει δώρον.

Αί περί κοσμογονίας έκθέσεις εινε πολυπληθείς, σκοτεινά! 
καί πρ ός άλλήλας άντιφατικαί. Κοινώς δμως πιστεύεται δτι δ 
Βράμας έδημιούργησε κατ’ άρχάς τά ΰδατα, έπειτα τήν γην, έ
πειτα πλήθος κατωτέρων θεοτήτων, καλούς καί κακούς δαίμονα? 

κτλ. καί τελευταϊον τ'ο 
άνθρωπον μετά δ 
τούτον τό έργον τή 
δημιουργίας έπαυσεν, 
δέ Βράμας προσενεγ- 
κών έν άσοναμενδα 
(δώρον) είς τιμήν αύ
τοΰ, έπανέστρεψεν εις 
τόν Ουρανόν του. Έκ 
της στιγμής έκείνης αί 
πρός τον Δημιουρ
γόν παρακλήσεις καί 
λατρεία παρημελήθη- 
σαν εντελώς καί μόνον 
οι Βραχμανες, τά πρε- 
σβύτερα καί αγαπητά 
ταΰτα τέκνα του, κάμ- 
νουστ καθημερινήν τινα 
τελετήν πρός τιμήν αΰ
τοΰ. Εν άλλαις λέξε- 
σιν φ Βράμας, τελει- 
ώσας τό έργον τής Δη
μιουργίας, έθεωρήθη 
ώ; άχρηςος καί επο
μένως άνάξιος λατρεί
ας ύπ'ο τοΰ λαού! τού
του ένεκα ούτε άγάλ- 
ματα είς αΰτόν κατα- 
σκευάζουσιν ούτε να
ούς άφιερόνουσι, κατά 
δέ τήν μαρτυρίαν τών 
περί τά τοιαΰτα ά- 
σχοληθέντων καθ’δλην 
τήν Ινδικήν είς μό
νος ναός εινε αφιερω
μένος είς τόν πλάστην 
τοΰ σύμπαντος Βράμαν.

Αί κατώτεραι θεό
τητες εινε άναρίθμη- 
τοι· τινές ΰπόλογίζουσιν 
αΰτάς είς 330 έκατο- 
μύρια, ένώ άλλοι δίί- 
σχυρίζονται δτι ό άριθ- 
μός αύτών είναι άπει

ρος. "Οπως καί δν έχη τ'ο πράγ μα, έκτος τών προμνημονευ- 
θεισών τριών άρχικών θεοτήτων, τοΰ Βράμα, Βισνοΰ καί Σιβά 
καί τών υπασπιστών αύτών, υπάρχουσιν-έτι ένδεκα ά'λλαι, αΐτινες 
άναγνωρίζονται ώς διακεκριμένοι θεοί καί άπολαμβάνουσιν ιδίας 
λατρείας. Οί δέ λοιποί εινε είτε οί αΰτοί θεοί ύπο διάφορα ονό
ματα αί έγχώριοι θεότητες τών διαφόρων έπαρχιών ή τέλος 
υπεξούσια δντα μή δικαιούμενα ύψίστης τιμής προσκυνήσεως.
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) Ίδο'υ πώς περιγράφει περιηγητής τις τήν έντύπωσιν, τήν δ- 
> ποιαν ή λατρεία τών ’Ινδών κάμνει εις τον Εύρωπαΐον.

« Πάτα κωμόπολις έχει ναούς παντός είδους και μεγέθους 
> άπό τοΰ ναϊδίου, τό όποϊον μόλις δύναται νά χωρήση εν εϊδωλον, 
S μέχρι τής παγότας, ήτις έχει ύψηλούς πύργους καί ε'υρυχώρους 
S αύλάς καί περιστήλια. Ουτοι δέ πάντες συχνάζονται ύπό εύσε- 
S βών, οΐτινες στολίζουσι τό εϊδωλον μέ στεφάνους καί προσφερου- 
5 σιν δπωρικά και άνθη. Αί δχθαι τών ποταμών ή τών τεχνητών 
S ρυάκων (διότι δέν υπάρχει κώμη, ήτις νά μή ήνε κτισμένη έπί 
> τών οχθών τοΰ ενός ή τοΰ άλλου) έχουσι πολλάκις λαμπράς 
S βαθμίδας, αΐτινες άγουσι πρός τό 'ύδωρ, καί αί δποϊαι καλύπτον- 
$ ται κατά τάς πρωϊνας ώρας τής ήμέρας άπό ευσεβείς λουσμένους 
S καί έκτελοΰντας τάς λατρείας των έντός τοΰ ΰδατος. Μετά τοΰ- 
5 το έπισύρουσι τήν προσοχήν τοΰ ξένου οί ύμνοι ή αί ώραίαι μορ- 
ίφαϊ τών λχμπρώ? ζωγραφιών καί τών γυναικών, αΐτινες κομί- 

ζουσι τάς προσφοράς των εις τόν ναόν.
«Συνοδεϊχι Βραχμάνων καί άλλων διέρχονται εϊς όμοιας πε

ι? ριςάσεις, καί συχνάκις πολυάριθμοι πομπαί πορεύονται μετά τυμ- 
( πανών καί μουσικής διά νά πανηγυρίσωσιν εορτήν τινα. Φέρουσι δέ 
? μεθ' έαυτών άγάλμχτα έπί ύψηλώ? κραββάτων, απομιμήσεις να
ι ών, αμαξών καί άλλων αντικειμένων, τά όποια καί τοι έκ λεπτής 
> και εύθηνής ύλης εΐνε κατεσκευασμένα μέ έπιτηδειότητα καί καλ- 
) λαισθησίαν καί παρουσ.άζουσι κομψήν καί άστράπτουσαν θέαν.

« Μακράν τών πόλεων ναοί εύρίσκονται πάντοτε εις τόπους 
( κατωκημένους καί συχνάκις άνυψοΰνται μεταξύ τών δένδρων παρά 
? τάς δχθας τών ποταμών, εις τό κέντρον πυκνών άλσεων ή έπί 

τής κορυφής τών λόφων. "Ετι καί εις τά άγριώτατα δάση εις λίθος 
( καλυπτόμενος μέ πορφύραν ή έχων στέφανον κρεμάμενον έπί τοΰ 
$ άνωθεν αύτοΰ δένδρου ή μικρά τις σημαία έστημένη έπί τίνος τών 
S κλάδων δεικνύουσιν εϊς τόν διαβάτην τήν άγιότητα τοΰ τόπου. 
S «Στίφη προσκυνητών καί θρησκευτικών ιατρών συχνάκις άπαν- 
? τώνται καθ’ δδόν οί τελευταίοι διακρίνονται άπό τήν ένδυμασίαν 
( τής τάξεώς των, οί πρώτοι διά τοΰ συμβόλου τής θεότητας, τό 
> όποιον φέρουσι καί εις τοΰ όποιου τόν ναόν μεταβαίνουσι, καί διά 
2 τής έκφωνήσεως τοΰ ονόματος αύτοΰ ή ώρισμένου τίνος συνθήματος, 

οσάκις συναπχντώνται μέ άλλους προσκυνητάς. Αί άναρίθμητοι 
( κατ’ έτος έορταί εορτάζονται ύπό τών πριγκήπων τής χώρας 
> μετά μεγάλης πομπής καί δαπάνης· παρέχουσι δέ ευκαιρίας εϊς 
> μέν τούς πλουσίους νά έπιδεικνύωσι τόν πλούτον τω», εϊς δέ 
> τάς κατωτάτας κλάσεις νά διασκεδάζωσιν. Άλλ’ αί συχναι 
> συναθροίσεις καθ’ ήμέρας ώρισμένας εϊς τινας τόπους εΐνε κυ- 
> ρίω: διά τον λαόν, δστις μετά χαράς προστρέχει έκεϊ κατά χί
α λιάδας έτι καί άπό μεμακρυσμένα μέρη·»
ι Τοιαύτη εΐνε ή μαρτυρία άνδρός, δστις πολλά έζησεν έτη έν 
< ταϊς Ίνδίαις καί πολλάκις διήλθε τήν χώραν άπό τοΰ ενός μέχρι 
< τοΰ άλλου άκρου χυτής. Τά είδωλα κατασκευάζονται έκ παντοί- 
$ ας ύκης, οΐον χρυσού καί αργύρου, χαλκού, ορειχάλκου, λίθου, 
s ξύλου καί πηλού. Έναποτίθενται δέ εϊς τούς ναούς, διατηροΰν- 
< ται. εις τάς οικίας ή χατασ-.ρίφονται, άφού παρέλθη ή περί- 

στασις ήτις άπήτησε τήν χρήσίν των. Τό εϊδωλον υποτίθεται δτι

εΐνε ή πραγματική μορφή τής θεότητος, τήν όποιαν πσριστά. > 
άλλ’ ένίοτε άντικαθίσταται διά συμβόλου ή εμβλήματος. Τά ει- 
δωλα δέν προσκυνοΰνται έν τοϊς ναοϊς είμή άφοΰ καθαμασθώσι < 
καί έγκαινιασθώσιν. ‘Η τελετή δ’ αΰτη έκτελεϊται ύπό τών ■·, 
Βραχμάνων, οΐτινες λούουσιν αύτά μέ γάλα, καιουσι θυμίαμα < 

έμπροσθεν των καί δέονται ΐνα αί θεοί κατοικήσωσιν έν αύτοϊς. S 
Τούτου γενομένου τά αγάλματα θεωρούνται ιερά, ούδεις δέ πλήν S 
τών άνηκόντων εις τάς άνωτάτας τάξεις επιτρέπεται νά τά πλη- > 
σιαση. Τά οικιακά άγάλματα τίθενται εις έπίτηδες έντός τών τοί- 2 

χων κατεσκευασμένα μέρη. 2
Κατά τάς ιδέας τών Ινδών ή μόνη πρέπουσα εϊς Βραχμάνας ? 

ζωή εΐνε τό νά ένασχολώνται άδιακόπως εις τά θρησκευτικά, εις > 
άσκητικάς πράξεις καί προσευχήν, άφίνοντες εις τούς κατωτέρους S 
των τό καθήκον τού προμηθεύετε εϊς αυτούς τά πρός ζωήν άναγ- £ 
καϊα. Τούτου ένεκα Βραχμάνες φαίνονται πανταχοΰ είτε ίστά- ί 

μενοι έπί τοΰ ενός ποδός ή κρεμάμενοι άπό τίνος δένδρου μέ τήν > 
κεφαλήν πρός τό κάτω ή καθήμενοι ύπό τήν σκιάν μετροΰντες ? 
τά κομβολόγιά των ή φιλολογοΰντες τά έκ βανάνης βιβλία των ) 
ή έπαναλαμβάνοντες μακράς τινας καί ένθέρμους προσευχάς. "Οχι S 
δέ σπανίως άπαντα τις τοιούτους, οΐτινες ηύχήθησαν (έκαμαν S 
τάξιμο·?) νά ύπάγωσιν εϊς ώρισμένον τινά ναόν άνυπόδυτοι ή S 
μετροΰντες δλον τό 'διάστημα διά ποδών ή μέ τό σώμα των κα- S 
τακλινόμενοι έπί τοΰ έδάφους. Ένίοτε βλέπει τις Βραχμάνας. οί S 
όποιοι έκράτησαν τήν μίαν τών χειρών των ύψωμένην έπί τοσοΰ- ( 

τον χοόνον ώστε κατέστη ακίνητος, ή τήν παλάμην κεκλεισμένην 2 
έως ού οί όνυχες διήλθον εις το αντίθετον μέρος τής χειρός, τό · 
μετακάρπιον.

‘Η τάξιςτών Βοαχμάυων απολαύει μεγίστης τιμής καί σέβα- 2 
σμοΰ παρά τοϊς Ίνδοϊς. Άνδρε:, γυναίκες, παιδία φαίνονται 2 
πανταχοΰ ρίπτοντες εαυτούς έμπροσθεν τών προσπεποιημένων ? 
τούτων άγιων μέ τό πρόσωπον έπί τοΰ έδάφους καί παρακαλοΰντες 2 
αύτούς νά θέσωσι τόν άγιόν των πόδα έπί τής κεφαλής των, ή 2 
οί ίδιοι θέτοντες αύτόν διά τών χειρών των ή γλύφοντες τήν κό- / 
νιν άπό τοΰ πέλματος τών ποδών των ! Δέν εΐνε προσέτι σπάνιον > 
νά ΐδη τις γυναίκας ύψίστης περιωπής μαχομένας πρός άλλήλας 
περί τοΰ ποια έξ αύτώυ ήθελεν έχει τήν τιμήν νά θρέψη ώς μι- 2 
κρόν παιδίον Βραχμάνά τινα καθήμενον σταυροποδητί και μέ έ- > 

σταυρωμένας χεϊρας !
Καί περ ακάθαρτοι μέχρις άηδίας οί Βραχμάνες δεν έπιτρε- 

πουσιν εις ούδένα έκ τής κατωτάτης τάξεως, τής λεγομένης Σον- λ/ 
δρα, νά σταθή εις τήν όδόν μέ αύτούς, ΐνα μή μολυνθώσιν έκ τής ' 

άναπνοής τουί Τοσοΰτον δ’έξηυτελισμένη θεωρείται ή τάξις αΰτη · 
τών Σούδρα, ώστε δέν τοϊς εΐνε έπιτετραμμένον νά προσεύχωνται < 
εϊς τούς ναούς ένώπιον τών θεών άλλά διά μέσου τών Βραχμάνων! <

Τοιαύτη εΐνε ή κατάστασις 150 περίπου έκατομμυρίων λαού, ι 
έπί τών όποιων τό φώς τοΰ Εύαγγελίου μόλις ήρξατο νά άνατέλ- < 
λη· άς εύχώμεθα νά έλθη ταχέως ή έποχή, καθ' ήν τά δυστυχή 
έκεϊνα λογικά καί άθάνατα όντα θέλουσιν έλευθερωθή τοΰ τρο
μερού τούτου ζυγού τοΰ Σατανά καί φερθώσιν εις την έλευθε- 5 
ρίαν τών υιών τοΰ θεοΰ.

Ο ΠΑΤΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡ.
Ο ΠΡΙΑΜΟΣ.

θεωρήσωμεν τόν πατρικόν χαρακτήρα έν δυσί τών έξοχωτέ- 

ρων καί κατανυκτικωτέρων περιπετειών τοΰ άνθρωπίνου βίου, τω 
ρ5ρατι και τή δυστυχία. Ό θεοειδής Πρίαμος, ό μονάρχης ού- 
τος ό άπό -ής ύψιστης βαθμίδας τής δόξης πεσών καί τοΰ όποι
ου τήν εύνοιαν έθήρευον οί ισχυροί τής γής, πριν ή έγκαταλείψη 
αύτον ή τύχη, δ Πρίαμος, θαλερά καταχέων δάκρυα καί τήν κό
μην έχων κεκαλυμμενην ύπό κόνεως. μόνος, βαθείας νυκτός, 
εισδύει εις τό ‘Ελληνικόν στρατόπεδο? καί τεταπεινωμένος προ 
τών ποοών τοΰ ώμηστοΰ Άχιλλέως, κκταφιλών τάς δεινάς καί 
ανοροφόνους χειρας « αι οι πολέας κτάνον υίας,» ζητεί τό σώμα 
τοΰ Έκτορος.

Μνήσαι πατρός σεϊο, θεοίς έπιείκελ’ Άχιλλεΰ, 
Τηλικου, ώσπερ εγών, δλοώ έπί γήραος ούδω*  
Και μεν που κείνον περιναιέται άμφίς έόντες 
Τείρουσ’, ουδέ τίς έστιν, άρήν καί λοιγόν άμΰναι· 
Αλλ' ήτοι κεϊ/ός γε, σέθεν ζώοντος άκούων 

Χαίρει τ έν θυμώ, έπί τ’ έλπεται ήματα πάντα 
Οψεσθαι φίλον υιόν άπό Τροίηθεν ιόντα· 

Αύτάρ έγώ πανάποτμος, έπεί τέκο/ υΐας άρίστους 
Τροιη έν εύρειη, τώ» δ οϋτινα φημΐ λελεϊφθαι· 
Πεντήκοντά μοι ήσαν, δτ’ ήλυθον υιες ’Αχαιών 
Εννεακαιδεκα μεν μοι εής εκ νηδύος ήσαν, 

Τούς ο άλλους μοι έτικτον ένί μεγαροισι γυναίκες· 
Τών μέν πολλών θοΰρος Άρης ύπό γούνατ’ έλυσεν 
Ος δε μοι οΐος έην, ε’ίρυτο δέ άστυ καί αυτούς, 

Τον σύ πρώην κτείνας, άμυνόμενον περί πάτρης, 
Εκτ>ρα· τοΰ νΰν εΐνεχ’ίκάνω νήας ’Αχαιών, 

Αυσόμενοςπαρά σεϊο, φέρω δ’ άπείρεσι’ ά'ποινα· 
Άλλ’ αϊδεϊο θεούς, Άχιλεΰ, αύτόν τ’έλέησον 
Μνησάμενος σοΰ πατρός· έγώ δ’ έλλεεινότερός περ, 
Ετλην ο’ οι’ οΰπω τις έπιχθόνιος βροτ’ος άλλος, 

Άνδρός παιδοφόνοιο ποτΐ στόμα χεϊρ’ δρέγεσθαι.
Όπόσα κάλλη έν τή δεήσει τούτη τοΰγέροντος ! ‘Οποίον θέα

μα παρουσιαζόμενον εις τούς οφθαλμούς τοΰ άναγνώσρυ ! ή μέ- 
λαινα νύξ, ή ύψηλή σκηνή τοΰ υίοΰ τοΰ Πηλέως « τήν Μυρμι- 
ii-, ποίησαν άνακτι,» ό ήρως ούτος κλαίων τον Πάτροκλον 

®αρά τω πιστφ Αύτομέδοντι, ό Πρίαμος εμφανιζόμενος κ>! προσ- 
Χίπτων εις τά γόνατα του Άχιλλέως καθ’ ήν στιγμήν καθεύ- 

οουσιν οί άλλοι βροτοί, ή ούχί μακράν τής σκηνής ίσταμένη ευ · 
ν’Ζος ήμιονεία άμαξα ή κομίζουσα τά δώρα τού ά'νακτος τοΰ 
Ιλίου, και τά άπώτερον έπί τής άκτής τοΰ ‘Ελλησπόντου έρριμ- 
μόνα άνευ τιμών άμορφα λείψανα τοΰ δίου Έκτορος!

θ μετά προσοχής διερχόμενος τόν μύθον τούτον τοΰ Πριάμου 
θκλει παρατηρήσει δτι ή δεύτερα λέξις,ήν προφέρει ό άτυχήςμο- 

εινε ή λέξις «πατήρ», ή δευτέρα σκέψις έν τω αύτω 
στίχω εινε έπαινός τις πρός τόν ύπερήφανον Άχιλλέα «θεοίς 

έπιείκελ’ Αχιλλεΰ.» ‘Οποίαν έπέδαλεν εις έαυτόν βίαν δ γέρων ’ 
πατήρ λαλών οΰτω πρός τόν φονέα τοΰ Έκτορος ! Βαθεία τής ’ 
άνθρωπίνης καρδίας καταφαίνεται γνώσις έκ πάντων τούτων.

Τπομνήσας τόν ά'νακτα τών Μυρμιδόνων τοΰ πατρός αύτοΰ ) 
Πηλεως, ούδέν προς άνάμνησιν τρυφερώτερον έθεώρησε κατόπιν ) 
ό γέρων ή τό γήρας αύτοΰ τούτου τού πατρός. Μετά κατανυκτι- ’ 
κής δε απλότητος δράττεται άμα τής περιστάσεως ταύτης δπως 
λαλήση και περί έαυτοΰ, ούδέν μέχρι τής στιγμής εκείνης τολ- ,’ 
μήσας νά είπη «τηλικου, ώςπερ έγών, δλοώ έπί γήραος ούδφ». £ 
Άλλά και έν τή περιπτώσει ταύτη συγχεόμενος μετά τοΰ Πη- ) 
λέως τολμά νά λαλήση περί εαυτού δ Πρίαμος, παρακινών τόν > 
Άχιλλέα δπως έν τω προσώπω τοΰ τεταπεινωμένου ά'νακτος άνα- ? 
γνωρίση τόν μακράν ζώντα πατέρα αύτοΰ. ‘Η ε’.κών τής άπομο- 5 
νώσεως τοΰ γηραιού Πηλέως, >

«Και μέν που κείνον περιναιέται άμφίς έόντες ί

τείρουσ’ ούδέ τίς έστιν άρήν καί λοιγόν άμΰναι» ζ
ή περιγραφή τών δεινών ά ύφίσταται και άτινα αίφνιδίως λη- ) 
σμονεϊ άκούων ότι ό υιός αύτοΰ ζή, καί τέλος ή σύγκρισις τής \ 
έφημέρου λύπης τοΰ Πηλέως πρός τά άνεπανόρθωτα άτυχήματα £ 
τοΰ Πριάμου, άποτελοΰσι θαυμάσιου κράμα άλγους, δεξιότητας, ’ 

εύκοσμίας καί αξιοπρέπειας. )
Μεθ’ όποιας άξιοσεβάστου καί ίεράς έπιτηδειότητος ό γέρων > 

τοΰ Ιλίου περιήγαγε κατόπιν τον ρηξήνορα Άχιλλέα εις τό νά < 
άκούση καί αύτον τον πρός τόν Έκτορα έπαινον! )

«Εϊρυτο δέ άστυ καί αύτούς». )

Αποφασίζει δέ τότε καί αύτό τό τοΰ φονευθέντος ήρωος όνομα 
νά προφέρη, δπερ μέχρι τής στιγμής έκείνης έκρυψεν είπών ) 
απλώς «δς δέ μοι οΐος έην»,άλλά καί πάλιν δειλιών άναγκάζεται S 
νά κολακεύση προηγουμένως τόν Άχιλλέα λίγων .·

«Τόν σύ πρώην κτείνας άμυνόμενον περί πάτρης» καί έπειτα θ 
νά προσθέση άπλώς τήν λέξιν «"Εκτορα». )

«Τόν σύ πρώην κτείνας άμυνόμενον περί πάτρης 
Έκτορα».

Άξιον σημειώσεως φαίνεται, δτι τό όνομα τοΰτο άπομονωθέν ΰ 
δέν συμπεριλαμβάνεται καν έν τή ποιητική περιόδω, άλλά pt- j 

πτεται έν τή αρχή στίχου τινός, τέμνον το μέτρον, κρατούν με- ’ 
τέωρον τό τε ους καί τό πνεύμα, ούδαμώς συνδεόμενο·? μετά τών ί 
επομένων, άποτελοΰν δ’ ούχ ήττον έννοιαν πλήρη. )

Ούτως ό υιός τοΰ Πηλέως αναπολεί εϊς τήν μνήμην αύτοΰ < 
τήν τιμωρίαν πριν ή άναμνησθή τοΰ εχθρού, ένω τούναντίον ήθε- \ 
λεν άμέσως παρουσιασθή εις τήν φαντασίαν αύτοΰ ό Πάτροκλος, 
άν κατ’ άρχάς ό Πρίαμος ώνόμαζε τόν Έκτορα. Καί έπειτα δέν s 
παρουσιάζει πλέον τω Άχιλλεϊ τ’ον "Εκτορα άλλά πτώμα έσπα- > 
ραγμένον, άθλια λείψανα παραδεδομίνα εϊς τούς κύνας κα! γΰ- '> 
πας, πλήν καί έν τή καταστάσει ταύτη δεικνύω·? αύτώ τόν φίλον > 
υιόν άναγκάζεται ούχ ήττον ό δυστυχής γέρων νά προτάξη ίσχυ- > 
ράν άπολογίαν « άμυνόμενον περί Πάτρης.» ‘Ικανοποιείται έν- > 
ταΰθα ή υπερηφάνεια τοΰ Άχιλλέως καταβαλόντος ηρώα σώζοντα > 
μόνον τότε άστυ καί τούς αδελφούς αύτοΰ. >

Τέλος δ Πρίαμος λαλήσας πρός τόν υιόν τής Θέτιδος περί ?
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τών βροτών, ποιείται μνείαν και τών άθανάτων θεών, ύπομιμνή- 
σκων καί αΰθις τ'ον ήρωα τοΰ Πατρδς αύτοΰ Πηλέως. *0  τι δέ 
υψηλόν καί ώράίον υπάρχει έν τή ποιήσει, ευρίσκει τις έν τω τέ· 
λει τής δεήσεως ταύτης:

. . . έγώ δ’ έλλεεινότερός περ,
Έτλην δ’, οί' ούπωτις έπιχθόνιος βροτ'ος άλλος, 
Άνδρος παιδοφόνοιο ποτί στόμα χειρ’ όρέγεσθαι.»

Πασχάλης Κωνσταντινίδης. 

ή παρ’ έκείνων έπί τών οποίων έναπεθέσαμεν ίλην τήν εμπιστο
σύνην μας.

Καθώς τδ φώς τής ήμέρας, λέγει φιλόσοφός τις, γίνεται κατα
φανές έκ τών μικρών δπών, ο&τω καί δ χαρακτήρ τοΰ ανθρώπου 
έκ τών μικρών περιστατικών δηλούται.

(Έκ τών τού Chateaubriand Genie du Christianisme).

ΙΙΑΡΑΚΑΗΣΙΣ ΜΗΤΡΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑΝ

ΑΝΑΛΕΚΤΑ.

1) Τί εΐνε θάνατος;
Άναπόφευκτον συμβάν, άβέβαιος οδοιπορία, άντικείμενον δα

κρύων πρ'ος τδν ζώντα, έπισφράγισις τών διαθηκών, δ κλέπτης 

τών ανθρώπων.
2) Τί εΐνε άνθρωπος;
Αιχμάλωτος τοΰ θανάτου, έφήμερος διαβάτης, ξένος έν τω ΐδίω 

αύτοΰ καταλύματι.
3) Τί εΐνε Ήλιος;
Ή αίγλη του παντός, ή καλλονή τοΰ στερεώματος, ή χάρις τής 

φύσεως, ή δόξα τής ήμέρας, ό διανομευς τών ωρών.
4) Τί εΐνε ή γη;
Ή μήτηρ πάσης βλαστήσεως, ή τροφός πάσης υπάρξεως, ή 

άποθήκη της ζωής ή τά πάντα καταπίνουσα άβυσσος.
5) Όποϊόν τι νομίζεται ή πατρίς;
Έδαφος ιερόν, τέμενος θειον I έκ τδς τοΰ όποιου δ ευαίσθητος 

καί ευγνώμων δέν δύναται νά ύπάρξη.
6 Εις τί έχρησίμευσεν ή Ελληνική σοφία;
Κατά Κλήμεντα τδν Άλεξανδρέα,,ή ‘Ελληνική σοφία έχρη— 

σίμευσεν ώς παιδαγωγός τοΰ ‘Ελληνικού έθνους εις Χριστόν, δι'ου 
δ Θεός έφώτισε σοφούς τινας άνδρας καί έδωκεν αύτοΐς τήν φι
λοσοφίαν ώς δδηγ'ον πρ'ος δικαιοσύνην.

Ή κακία, λέγει δ Μαρκέσιος Βοβενάργος, εΐνε ή τάσις μας 
εις τ'ο νά βλάπτωμεν ή κακεντρέχεια, ή χαρά μας νά βλέ- 
πωμεν τδν άλλον νά ύποφέρη· καί ή μνησικακία, μια βαθυτάτη 
προμελέτη τής κακίας.

Έξ όλων τών αγωνιών τοΰ βίου μας ή δυσφορωτέρα καί 
καταθλιπτικωτέρα, λέγει δ μυθιστοριογράφος Βοΰλβερ, εΐνε ή 
ιδέα δτι ήπατήθημεν παρ’ έκείνων, τούς όποιους εύηργετήσαμεν,

’Σ τήν έρημή σου έρχομαι καί πάλιν έκκλησία, 
αγαπημένη Παναγιά, χλωμή μου Παναγία.
Ήλθα τδν πόνον νά σου είπώ ποΰ έχω 'ς τήν καρδιά μοβ· 
δέν έχω άλλον από σέ, τ'ο ξεύρεις Δέσποινά μου .... 
Μάνα τοΰ κόσμου! πρόφθασε,ή χάρις σου άς μέ ράνη· 
μ’ άρρώστησ’ ή Μαρία μου, φοβούμαι μήν πεθάνη. 
Βασίλισσα τών ούρανών, λευκή τοΰ κόσμου σκέπη! 
μονάχη τώρα ή χρυσή εικόνα σου μέ βλέπει...
Όχι I δέν ήλθε σήμερα, σάν άλλοτε, μ’ έμένα 
ν’άνάψη τά καντήλια σου ’που κρέμουνται σβυσμένα. .. 
Ποιος θά σοΰ φέρνη, Δέσποινα, ’ς τήν έρημια λιβάνι, 
άνίσως ή Μαρία μου, άνίσως άποθάνη;

Όχι! δέν ’πήγα σέ γιατρούς, γλυκειά μου Παναγία! 
ήλθα ’ς έσένα νά τδ είπώ νά γ^άννης τήν Μαρία, 
Άχ! σ'έξορκίζω ’ς τή ματιά τοΰ Τέκνου σου τήν πρώτη, 
’ς τ'ο πρώτο του χαμόγελο, ’ς τήν σκεπτική του νει,ότη, 
Σ’ δρκίζω ’ς τ'ο βαρύ σταυρό, ’ς τ’ άκάνθινο στεφάνι, 
νά γιάνης τήν Μαρία μου γιατί θά μου πεθάνη.

Άχ! κάμε μου τηνε καλά, καλή μου Παναγία! 
λαμπάδα ‘ς τήν εικόνα σου ν’ ανάψω τήν άγια, 
μεγάλη σάν τ'ο σώμα της, λευκή σάν τή ψυχή της. 
Άχ ! κάμε μού τηνε καλά, ή χάρι σου άς τή» γιάνη! 
δέν θέλω ή Μαρία μου, δέν θέλω ν’ άποθάνη.

Ναι! άν σου έφερε ποτέ λουλούδια μυρωμένα, 
άν έχω τήν εικόνα σου κ’ έγώ λιβανισμένα, 
άν ’ς τοΰ Παιδιού σου έκλαυσα τά πάθ·, Παναγία t 
κ’ έχετε ένα δν ομα μαζή μέ τήν Μαρία, 
δός μου άχ! δός μου τής ζωής τ'ο δροσερό βοτάνι, 
νά δώσω τής Μαρίας μου, μήν τύχη καί πεθάνη !


