
Ελπίζει ότι ήλπιζε, ποθεί δτι έπόθει 
καί στρέφει πρός Άνατολάς διά παντός τό δμμα, 
διότι άν μαραίνεται καί άπαυδή τό σώμα, 
εΐν’ ή έλπίς αθάνατος κ’ αιώνιοι οί πόθοι·

δν χθές έν φύλλον έπεσε, Βλαστάνει πάλιν νέον 
καί εινε τό νεώτερον έκάστοτε ώραΐον.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΝ 1874. = Τ Ε Υ X Ο Ν ΝΓ'.

TO NEON ETOS

ων αιθέρων μας χρυσούς ό διφρηλάτης 
νέων έλπίδων εις τήν Γήν τόν σπόρον πάλιν χύνει· 
ό χρόνος δέ ηνίοχος τόν δρόμον του ταχύνει 

κ’ ή άνθρωπότης χαιρετά τά φοοΰδα όνειρά της!
Πάλιν έλπίζει καί ποθεί δ τι καί χθές εϊσέτι 
καί ώσεί φύλλα πίπτουσι τοϋ δένδρου μας τά έτη.

Σήμερον χείρ άόρατος σκηνήν ανοίγει νέαν 
καί νέος πάλιν τραγωδός άκμαΐος άναδαίνει· 
τόν υποδέχεται φαιδρόν τό πλήθος κ£ άναμένει 
νά ϊδη τήν παράστασιν του βίου τήν ώραίαν.

Χειροκροτεί καί μειδιά καθώς καί χθές εϊσέτι 
καί ώσεί φύλλα πίπτουσι του δένδρου του τά έτη.

Πνοή άκαταπόνητος πλήν έλαφρά συνάμα 
χθές μίαν τοΰ θεάτρου μας άπέσδυσε λυχνίαν, 
πλήν δέν άφήκε τήν σκηνήν είς φρίκην καί σκοτίαν

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. Ε'. Τευχ. ΝΓ'.)

σχοινοτενές δέν έληξε τοΰ βίου μας τό δράμα. 
Έκ νέου λύχνος έτερος σήμερον τήν φωτίζει 
κ’ έν τή πλατεία τή; ζωής ό θεατής έλπίζει.

Καί δταν τών αιθέρων μας ωχρός ό διφρηλάτης 
δέν άνατείλη εΐς τήν Γήν, άλλά κρυφθή εϊς νέφη, 
καί τότε τότε ή έλπίς χρυσή καί πάλιν στέφει 
είς μακρυνόν ορίζοντα τά νέα όνειρά της.

Άλλά δέν εινε όνειρα, δέν εΐνε φύλλα πλέον, 
άλλ’ εΐνε τών έλπίδων μας τό οίστρον τό ώραΐον.

Μ. Δ
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TO NEON ΕΤ02 
και 

ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟΝ ΠΤΩΧΟΥ ΠΑΙΔΟΣ

£0 χρόνους και καιρούς έν τή ιδία έαυτοΰ έξουσία θέμενος πανά
γαθος θεός κατηξίωσεν ημάς ίνα και νέον κρίκον προσαρτήσωμεν 
εις τήν άλυσιν τοΰ βίου ήμών καί φαιδρώ τώ προσώπω έορτάσω- 
μεν τήν πρώτην τοΰ νέου έτους, ήτις μειδιώσα καί εϋχαρις 

ήδιςα μάς προσαγορεύει.
Χαιρετίζοντες δθεν υμάς άπό ψυχής, άγαπητοΐ τοΰ Μέντορος 

άναγνώσται, χαι έπευχόμενοι ύμΐν συγχρόνως ύγείαν χαι τήν

An banquet du bonheur bien pea sont ooavida. 
Tons n' y sont point assis egalement a Γ aise.
Une loi qui d'cn bas semble injuite et mauvaiae 
dit aux uua : Jouissez! aux autres: Envies!

« Τί δ ήχος αύτός ό γλυκύς
και δ έρρυθμος γδούπος σημαίνει;
είνε ήχος, θαρρώ, μουσικής...

πώς μ’ εύφραίνει !

άπόλαυσιν παντός αγαθού ήθικοΰ τε χα'ι ΰλιχοΰ, προσφέρομεν 
συνάμα ύμΐν τό ύπό τόν άνωθι τίτλον παρά πόδας έμμετρον διή
γημα, τό όποιον «ώς δώρόν του πρός τούς προσφιλείς άναγνώ- 
στας τοΰ Μέντορος» έπέστειλεν εϊς τήν Διεύθυνσιν τοΰ περιοδι
κού τούτου έχ Κωνσταντινουπόλεως δ εξαίρετος νέος κ. θ. Μο- 
σχόπουλος χα'ι τοΰ δποίου λίαν συγκινητική ή ύπόθεσις.

Έν καλύδη τινί πτωχική, 
ένθα ψύχος και πείνα οΐκεΐ, 
παΐς βαρέως νοσεί έπί χλίνη< 

άχυρίνης.

Παρ’ αύτω γρηγορεΐ δυστυχής 

χήρ« μή«ϊρ Γ·^ Ψυζή?> 
έκ τοΰ ψύχους έκείνου ριγούσα 

καί θρηνούσα.

Φεΰ! ή τάλαινα αύτη γυνή 
τόν υιόν της δρά ασθενή 
και δέν έχει ούδέν νά τω δώση 

νά τόν σώση,

Έν ώ έξω δ χόσμος φαιδρός 
άσωτεύει τόν πλούτον άδρώς 
χαΐ εις δώρα χαι άχρηστα δσα 

ρίπτει τόσα.

Αίρει μόνον ύγρόν οφθαλμόν 
χαΐ στενάζει πικρόν στεναγμόν, 
« Σύ δέ-λέγει-γενοΰ ό θεός μου 

ΐλεώς μου! »

II.

« Διατί, ώ Άνδρέα, θρηνείς;
ώ! τί έχων στενάζεις; είπέ μου· 
ώ! μή κλαίεις καϊ εισ’ ασθενής- 

μή, υιέ μου! »

2 —«Τί, ώμήτερ, άκούω, σεπτή; 
παίδων έξωθεν αδει χορεία...

I ή τοΰ έτους μή ήλθ' έορτή
ή άγια;

« Διατί πλήρης ών χαρμονής 
νά μή χαίρω κάγώ ώς έχεΐνοι, 
πλήν νά χήμαι ωχρός, άσθενής 

έν τή κλίνη; » 

—« *Ω ! κοιμοΰ, δυστυχές, έν σιγή, 
ούδείς ψάλλει... κοιμήσου ήδέως! 
μόνον έξω βορράς παταγεΐ

λυσσαλέος....» 

—« Άλλά τύμπανον, μήτερ, χτυπεΐ 
βλέπω φώτα εντεύθεν τί τρέχει;» 
—» Είνε, τέκνον, τό φώς, αστραπή, 

έξω βρέχει...

« Ώ ! κοιμήσου, χρυσή μου αύγή ! 
αναπαύσου, υιέ μου Άνδρέα! 
ή τοΰ έτους ημέρα άργεϊ

ή ώραία.

« Όταν έλθη, θά ήσαι καλά· 
μίαν πήτταν λαμπράν θά ζυμώσω 
χάριν σοΰ, ώ! και δώρα πολλά 

θά σο: δώσω ...» 

—« Τότε, μήτερ, κ’ έγώ θά ϊδής 
εις τάς θύρας θά ψάλλω πλουσίων, 
θά χερδήσω δ' άντί τής ωδής

ώ !........χρυσίον !

« Πλήν τι είνε αύτός δ χρυσός; 
είνε, λέγουν, μικρός χαι στρογγύλος, 
εις τά έργα δ’ αύτοΰ χολοσσός

δ μικκύλος....

« Δέν τον ειδον, ώ μήτερ χαλή, 
πλήν συνήλιξ τις μ’ έλεγε φίλος 

πώς κυλίει εύχόλως πολύ, 
ών στρογγύλος....

«’Και θά τρέξω ευθέως γελών 
τδν χρυσόν εϊς χαλά νά σχορπίσω

καί μ’ >ν φόρεμα ά'λλο χαλόν
νά σ’ένδύσω»

Κ’ έν τοιαύταις έλπίσιν έχει 
ό μιχρός δυστυχής έχοιμήθη 
χαΐ εις όναρ τερπνόν χαΐ γλυκύ 

έπλανήθη.

—« Κοιμοΰ ύπνον, ώ παΐ, τρυφηλόν 
κάν τόν ύπνον ούδείς σβΐ άρνέϊται, 
Τούτο κάν τοΐς πτωχοΐς τό χαλόν 

δέν πωλείται.

« Παντός τάλανος, δστις πεινά, 
φίλος μόνος στενότατος είνε. 
δι’ αύτοΰ λησμονοΰνται δεινά 

καϊ δδύναι. »

Ill

«Τί, ώ τέκνον, άπαύστως θρηνείς; 
ώ! τί έχων στενάζεις, εϊπέ μου· 
ώ μή κλαίεις, καί ε’σ’ άσθενής· 
μή στενάζεις, Άνδρέα καλέ μου! »

—« Κλαίω, μήτερ, διότι πεινώ 
καί δέν έχεις ούδέν νά ζητήσω 
κ’ έπί πάσι δεινώς ασθενώ· 
θά έπητουν άλλέως νά ζήσω.

«Ώ! ριγώ έκ τοΰ ψύχους, ριγώ. . 
ποΰ τό πΰρ νά θερμάνω τό σώμα ; 
ώ δέν έχεις τι, μήτερ, έγώ 
νά δροσίσω τό φλέγον μου στόμα.

«Λησμονώ, πρό πολλοΰ πλήν καιρού 
καί δ ύστατος άνθραξ έκλείπει, 
δν άντί δακτυλίου λυπροΰ 
είχες φεΰ! άγοράσει έν λύπη.

« Τί ακούω, καί αυθις, ώ ! τί;.. 
τί άκούω; τυμπάνων τόν κρότον;. 
λοιπόν ήλθεν ή ήν έορτή 
έν έ^έρσει ρεμβάζω χ’ ύπνώττων 

« Λοιπόν εινε άπόψ’ ή φαιδρά 
νύξ τοΰ έτους... άκούεις πώς ψάλλει 

καθ’ ήν δώρα δωροΰνται άδρά 
οι λεγόμενοι, μήτερ, μεγάλοι.

«Άλλος άλλους φαιδρώς εύωχεΐ, 

θνήσκει έτερος ήδη έν πείνη, 
αλλαχού μουσική άντήχει, 
άλλαχοΰ άπογνώσεως θρήνοι.

« Άλλο τώρα παιδίον σωρόν 
άθυρμάτων μετρά τοΰ άέρος 
ούδέ σκέπτετ’ έμέ τόν υιικρον 
διά πήττας λιμώττοντα μέρος...

« Τι γλυκεϊαι αί πήτται αύταί; 
ω! θά ήνε τροφή έκ τών πρώτων! 
φεΰ! δέν έφαγον, μήτερ, ποτέ, 

«τρώγω μόνον αύτάς δνειρώττων.

Πλήν τινες, κ’ εϊς τό όναρ, σκληροί 
μ’ έμποδίζουν νά φάγω άκόμα, 
μέ αρπάζουν αύτήν αυθωρεί 
πριν έγγίσω αύτήν εις τό στόμα.

« Διατί, ώ! εϊπέ μοι κάγώ
Ι*ή  ΖαιΡω ώς τ’ άλλα έκεΐνα, 

έκ τοΰ ψυχους πρός τί νά ριγώ, 
διατί νά μέ φθίνη ή πείνα;

«Παΐς κ' έγώ μή δέν είμαι μικρός, 

διατί δέν μοί δίδουσι δώρα, 
διατί νά στενάζω πικρώς 
έν ω άλλοι άγάλλονται τώρα;

« Ή χαρά.... άλλ’ ή λέξις αύτή 
κτήμα^μόνον πρός τί τών πλουσίων, 
καί έν θλίψει ημείς διατί 
νά διάγωμεν, μήτερ, τον βίον;

« Τί έπράξαμεν κρίμα ήμεΐς, 
τό φώς ώστε αύτοΰ τοΰ ήλιου 
νά ίδώμεν κ’ εις πόνους δριμεΐς 
νά ριφθώμεν τοιούτου φεΰ! βίου;»

Φεΰ! ή μήτηρ του μόνον θρηνεί, 
τόν υιόν κ’ έαυτήν ταλανίζει, 
άγνοεϊ ή δειλαία γυνή 

τί νά είπη, καί ποιος γνωρίζει;...

Τέκνον—μόνον βοά — άγαθόν! 
ό Παντάναξ τί πράττει γνωρίζει, 
δ τόν έσχατον τρέφων στρουθόν 
διά σέ, άμερίμνει, φροντίζει! »

ΙΥ
Ε’νε ώρα έβδομη νυκτός.

ή χιών έν σωροΐς καταπίπτει, 
μέγαρά τε καί τρώγλας καλύπτε 
δ βορράς έν ω βρέμει φρικτώς.

Ε’νε ώρα καθ’ ήν πανταχοΰ 

τοΐς φαιδροϊς τών βροτών εύφροσύνως 
δ πλακοϋς διανέμετ’ έκείνος, 
τ’ όναρ τούτο., παιδιού πτωχού.

Έν τώ μέσω χιόνων σωρών 
ρακενδύτης γυνή τις βαδίζει.
Εϊς τά σκότη τί αΰτη γυρίζει, 
καί εϊς άγριον τόσον καιρόν;.,

Φεΰ! ή άπελπις αΰτη γυνή 
τοΰ μικρού ειν’ ή μήτηρ Άνδρέα. 
Μάτην έκρουσας θύρας δειλαία· 
δέν ήκούσθ^ ή βραγχνή σου φωνή !

Παντού έκραξαν «φύγε πτωχή! 
πότε πλέον θά παύσητε πότε; 
δπσυ στρέψω τό βλέμμα κ’ ϊν Δότε 
θά μοΰ πλήιη τά ώτα τραχύ! »

Ώχρ'ος δλος ώς φάσμα κοιμάται 

ό Άνδρέας κ’ έν νάρκη πλανάται 
καί δ ρόγχος του δείκνυσι μόνος, 
δτι ζή και τόν θλίβει δ πόνος.

Έξυπνα!... ήνεώχθη ή θύρα!
« Ήλθες, μήτερ, χαρά!!! πλήν μέ χεΐρα 
βλέπω πάλιν κενήν;.» — « Φεΰ ! Άνδρέα, 

ή γυνή ή δειλαία

« Πανταχόθεν έξώσθην, ύδρίσθην, 
ύπ’ ένίων σκληρών έρραπίσθην ... 

και ιδού έπανέκαμψα οίκοι
ώς καί πάλιν κενή...»—«φρίκη, φρίκη!

« Αχ! ώνείρωττον, μήτερ, πώς άλλων 
ηύωχοΰντο υιοί... έγώ πάλλων 
τοΐς έζήτουν ολίγα ψυχία

έν οϊκτρά βουλιμία,..

« Δέν ηςεύρω.. δέν εΐχον ούδ’ ώτα 
καί μοί έστρεφον, μήτερ, τά νώτα, 
« Δέν άξίζεις — εϊπόντες — παιδίον 
τά ψυχία νά φάγης πλουσίων » 

« Κ’ έγώ ήλπιζον φεΰ! τ’ όνειρόν μου 
ίσως, μήτερ, λυθή πρός καλόν μου· 
οίμοι! πρέπει κ’ έν ω ήρεμάζεις, 
ώ πτωχή, νά στεναζης!

« Μήτερ, μήτερ, πώς τρέμω ίδέ με, 
ώ! λυπήθητι κάν ... θέρμανέ με ! 
ούδέ σ’ έδωκαν ξύλα έκεινοι.... 
λοιπόν τόσον καρδία λιθίνη!!

« Δεν τοΐς είπες πώς πάσχω βαρέως; 

καί πώς θνήσκω προώρως καί νέος.... 

Τίς ήςεύ^ει έν ω συνευθύμων
κ/ άν σέ ειδον, ώ τλήμων!

« Ω! ίδέ ή χιών πώς έμβαίνει 
δι’ οπών καί τό στρώμα λευκαίνει ... 

ώς καί αΰτη τόν δστις δέν έχει, 
καί αύτη τόν πτωχόν κατατρέχει...

Πώς τά σπλάγχα μου πεϊνα σπαράττει/ 
ώ άς εΐχον καν άρτον, φιλτάτη, 

έξ έκείνου δν τρώγει δ κύων 

κ’ ή γαλή τών πλουσίων!!
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« Φευ! ώ μήτερ, ήσθένησα, φθίνω .. 
άφες έτι τήν κάραν νά κλίνω 
έπι σέ.. ώ! σεπτή μοι, μή θρήνει, 
και τδ δάκρυ σου πλείον μέ φθίνει.

VI
Καί ή μήτηρ του έκυψ’ ευθέως 

τ'ον ήσπάσθη έν θλίψει κ’ ήδέως 
Καί δπόταν ήγέρθη, έμπρός της 
νεκρός έ'κειτο φεΰ ! δ υιός της.

VII

« Δός μοι φίλημα, δύστηνε γύναι! 
νύξ τοΰ έτους απόψε δέν εΐνε ; 
δώρα έτερος τώρα λαμβάνει,

έν μοι φίλημα φθάνει....

Κρότος τότε ήκούσθ’ εις τήν θύραν. 
Τις ταράττει τήν κλαίουσαν χήραν ; 
ποιος άρά γε κρούει; τί θέλει:

μή έλέη τή στέλλει;

Τήν επαύριον δέ συρφετόν 
διασχίζων χαιρόντων βροτών 
ΐερεύς τις φερέτρου ηγείται, 
ού γυνή .... καί αυτός συνοδιτα*-

«Πλήν τί βλέπω ; θρηνείς, άμφιρρέπειι 
μέ δακρύβρεκτον ομμα μέ βλέπεις;... 
φιλήσου με, πρδς τί συλλογεϊσαι; 
μή καί σΰ ώς οί άλλοι μ’άρνείσαι;...

—« ”Ω! έρρέτω έλέη καί δώρα.... 
άφ’ ου πάντα τετέλεσται τώρα.
Φευ! συν άλλοις έπέπρωτ’ άκομα, 
καί νά κλείσω προώρως σου τ' ομμα! .

Καί τ'ο πλήθος τδ άφρον γελών, 
Κράζει γαύρως «Ίδέ τδν τρελλόν, 
εις τοιαύτην ώραίαν ημέραν
κι’ αύτό ηυρε ν’ άφήση τήν σφαίραν/..»

χανής οί εις τ'ο φροΰριον τοΰ Κάιρου καί απασαι αί μεγάλαι οι
κοδομά! Κάιρου και ’Αλεξανδρείας.

‘Η Βαβυλών έκυριεύθη ύπό τών ’Αράβων, στρατηγουμένων 
ύπό τίνος Άμερ-Ίπνι-Έλ-Άς, διά τής προδοσίας τοΰ Κόπτου 

Μοκαύτα· μεθ’ δλας δέ τάς συμφωνίας τών προδοτών Κοπτών, 
δ στρατηγός "Αμερ τή τοΰ Καλίοου έπιταγή κατέστρεψε τό τε 
φρούριον καί τό περισσότερον μέρος τής Αιγυπτιακής Βαβυλώνας 
καί έκτισε πλησίον τής παλαιάς παρά τόν ποταμόν νέαν πόλιν, 

ήν ώνόμασε Φοστάτ (σκηνήν), διότι, δτε έπολιόρκει τ'ο φρούριον, 
εις τόν τόπον τούτον, δπου ήδη τό έσκί-Μίσιρ, έστησε τήν σκη
νήν του. Ένταΰθα άνηγέρθη τό πρώτον τζαμίον τοΰ ’Ισλαμι
σμού έν Αιγύπτω έπι τών έρειπίων έκκλησίας, ήτις άπό Αίγυ-

καλλή; έπ' όνόματι τής Θεοτόκου πρός σεβασμόν τής αρχαίας 
παραδόσεως, δτι ή παρθένος Μαρία μετά τοΰ ένανθρωπήσαντος 
Σωτήρος καί Ιωσήφ τοΰ μνήστορος καί φΰλακος έπί τής έν Αι
γύπτιο διατριβής αύτών μ-τέβησαν άπό τής 'Ηλιουπόλεως καί εις 
αύτήν τήν πόλιν και διέμειναν έν αύτή καιρόν ικανόν δ ναός ουτος 
διά τάς σεβάσμιας ταύτας παραδόσεις καί ύπό άλλων πατριάρ

χων ’Αλεξάνδρειάς έπισκευαζόμενος διεσώθη, άλλ’ ιδίως ύπό 
τσΰ Α’.‘Ιεροθέου ώς ήδη βλέπεται άνεκαινίσθη.Έκ τοΰ ναοΰ τούτου, 
εις τοΰ δποίου τήν περιοχήν ύπάρχει τών έν τω νέω καί παλαιω 
Καιρω ένοικούντων ορθοδόξων τό νεκρό ταφεΐον,άντέγραψα τά έφεξής.

»Ώδε ήν τό πάλαι τόπος βύτελής τήν κατοικίαν, 
»Ένθ’ έκρύβη Χριστός βρέφος φεύγων τήν βρεφοκτονίαν».

« Μή τό Δός μοι αυτό τοΰ υίοΰ σου 
βαρύ πλέον πατάσσει τό ους σου; 
και κατέστης κι’ ατλών φιλημάτων 
φειδωλή έπ’ έσχάτων;....

'Εν Κων)λει 26 ΙΟβρίου 1873
« Τί ζητειτ’ εις τήν θΰραν, παιδία; » 
—« Σάς έψάλαμεΰτ’ ασμα, κυρία » 
κράζει παίδων χορός δμοφώνως

«έν υγεία δ χρόνος!... »

Θεόδωρος X. Μοσχόπουλος.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑί ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣΠΑΛΑΙΟΝ ΚΑίΡΟΝ
(συνεχ. απδ σελ. 114).

Τό σήμερον λεγόμενον «Έσκι Μίσιρ» = Παλαιόν Καιρόν 
έ'κειτο πρός άρκτον τής Μέμφεως καί ώνομάζετο παρά τών αρ
χαίων Αιγυπτιακή Βαβυλών, διότι ωκοδομήθη ύπό τών Βαβυ
λωνίων, ους κατά Διόδωρον (βιβλ. Α'.) δ Σέσωστρις ~ 
μετήγαγεν αιχμαλώτους εΐι 
έπιστροφήν του καί οϊτινες, μή δυνάμενοι νά ύπο 
ράν δουλείαν καί τήν εις τάς οικοδομάς άπαυ 
ταλαιπωρίαν, έπανέστησαν καί συνελθόντες ωκησαν 
τοΰ σήμερον «Έσκί Μίσιρ» μεταξύ Μέμφεως καί ‘Ηλιουπόλεως, 
εις ήν οχυρωθέντες έπολέμουν τούς Αιγυπτίους καί διέφθειρον τά 
πέριξ μέρη.

Τέλος οί έπαναςάται ύπετάγησαν, συνεχωρήθησαν και έλα- 
βον τήν άδειαν νά κατοικήσωσιν εις τόν τόπον αυτόν, δν ώνόμα- 
σαν Βαβυλώνα πρός μνήμην τής πατρίδος των. Οί Αιγύπτιοι 
έκάλουν αυτήν Θβαβήλ άν Χέμι- εις δέ τά χειρόγραφα τών Κο- 
πτών λέγεται θβαβουλών-άν Χέμι. Τό «Έσκί Μίσιρ» εΐνε’ίσως 
ή Χέμις έκείνη, ε’.ς ήν κατά τον 'Ηλιόδωρον (βιβλίον Α'.θιοπ. Α') 
συνηντήθη δ φεύγων τάς ’Αθήνας Κνήμων μέ τ'ον θετόν πατέρα 
τής Χαρικλείας σοφώτατον Καλάσιριν καί εις ήν οΐκών δ έμπο- 
ρευόμενος Έλλην Ναυσικλής έφιλοξένει αυτόν.

τς Ραμεσδν 
Αίγυπτον μετά τήν έκ τής 'Ασίας 

ιωσι τήν σκλη- 
ν έργασίαν καί 

ήν θέσιν

Μετά τήν πτώσιν της Α’.γιπτιακής βασιλείας οί Πέρσαι κατα- 
κτηταί ετήρησαν τδ όνομα θβαβουλών άν Χέμι καθώς καί οί 
Μακεδόνες Πτολεμαίο’., οί Ρωμαίοι καί οί Βυζαντινοί· οί δ’ ’’Α
ραβες ώ'όμασαν αυτήν Μάσρ-Έλ-’Απίκ, δηλαδή «Παλαιόν Μί
σιρ». Ό Ίώσηπος Φλάβιος (έν τω 6’. βιβλίω τής 1. 'Αρχαιολο
γίας του) αναφέρει τά έξης περί της πόλεως ταύτης «οί μέν 
» Εβραίοι έξήλθον τής Αίγύπτου, τήν δέ πορείαν έποιοΰντο κατά 
» Λητούς πόλιν έρημον ούσαν έν τι 
» 
Έ 
Σεσώ

τότε, Βαβυλών γάρ ύστε
ρον κτίζεται έκεϊ, Καμβύσου καταστρεφομένου τήν Αίγυπτον», 
πειδή δέ ή τώι ‘Εβραίων έξοδος έξ Αίγυπτου έγένετο προ τοΰ 

ιριος, συνάγεται δτι έπί τών προκατόχων αύτοΰ Φαραώ εις 
τον οπού ίδρύθη μετά ταΰτα ή Βαβυλών ήτο πόλις πρό- 

ρον Βουτώ παρά τών Αιγυπτίων καλούμενη καί παρ’ Ελλήνων 
Λητώ, ήτις ύπό διαφόρων περιστάσεων έρημωθεΐσα ήτον άκατοί- 
κητος, δτε οί Εδραίοι τή προτροπή τοΰ Μωΰσέως, συνερχόμενοι 
έξ δλων τών νομών τής μέσης καί άνω Αίγυπτου, ώδευον διά τής 
Λητούς ή Λητουπόλεως εις τήν ού μαράν άπέχουσαν γήν τής 
Γεσέμ.

‘Ο Στράβων άναφερει αυτήν εις τό 12 βιβλίον του, άλλ’ ού- 
δέν λέγει περί χρόνου ούτε έπί τίνος βασιλέως, άλλ’ απλώς 
μόνον ταΰτα: «Βαβυλών φρούρ ιον έρυμνόν άποστάντων ένταΰθα 
Βαβυλωνίων τινών, εΐτα διαπραξαμένων ένταΰθα κατοικίαν παρά 
τών βασιλέων » Ή πόλις αΰτη έπί τών αύτόκρατόρων τής 
‘Ρώμης καί τοΰ Βυζαντίου υπήρχε πρωτεύουσα καί ή έν αύτή 
στρατιωτική φρουρά ύδρεύετο διά μηχανής τροχών τά ύδατα τοΰ 
Νείλου μέχρι τοΰ στρατοπέδου, ώς ύδρεύονται σήμερον διά μη-

■

Η ΣΦΙΓα. ΤΙΙ2 ΛΥΒΙΚΙ1Σ EP1JMOY KAI II ΠΥΡΑΜΙΣ ΤΟΥ ΧΕΟΠΟΣ ΜΕΤΑ ΔΥΟ ΑΛΛΟΝ.

πτ'.ακόν εΐδωλεϊον τοΰ δρατοΰ ‘Ηλιου εΐχ 
τοΰ άοράτου ‘Ηλιου, Φωτός τοΰ άνι 
ή τό «Έσκί Μίσιρ» ώς νεόκτιστος 
τών μετά τόν Άμερ διοικητών 
μόνων ’Αράβων, ύφ’ ών Μάσρ ώνομάζ 
ήν οί Άραβες καλοΰσι μέ τό όνομα αύτό άπό τοΰ Μεσραίμ έγγ:

μεταποιηθή εις ναόν 
‘Η Φοστάτ (σκηνή) 

ύπήρξεν ή καθέδρα 
τής Αίγυπτου καί τών ήγε- 
ζετο από τής δλης Αίγύπτου,

πτερού.

νου τοΰ Νώε.
Τό Έσκί-Μίσιρ διέμεινε πρωτεύουσα άπό τοΰ 641 μέχρι τοΰ 

970 έτους, καθ’ δν χρόνον μετετέθη ή τών Καλιφών καθέδρα ε’.ς 
τήν νεόκτιστου αύτών πόλιν Μάσρ-Ελ-Κάϊρ.

Ε’.ς τό «Έσκι Μίσιρ» τούτο ή τήν Βαβυλώνα ή τήν Φο
στάτ έπί τών αύτόκρατόρων τοΰ Βυζαντίου άνηγέρθη ναός περι-

»Ώδε βασιλείς έκ τούτου ίδρυσαν πάνσεπτον οίκον, 
»’Ένθα πας πιστός έπλήρου πρός τόν Πλάστην τ'ο καθήκον. 
» Χρόνος δέ δ πανδαμάτωρ, δ φθορεύς τών έπ·.γείων, 
» Φθείρας έτρεψε καί τούτον εις σωρείαν έρειπίων.
» Άλλ' ιδού δ θειος ζήλος τοΰ κλεινού ‘Ιεροθέου
» Αιγυπτίων ποιμενάρχου αύθις ήγειρεν έκ νέου
» Άναλώμασιν ϊδίοις, άλλων τε τή χορηγία
» Καί πιστή άρχιμανδρίτου δμωνόμου έποπτεία.

ώ ούν, ξένε, έορτάζων Κοίμησιν Μητροπαρθένου,
» Εΰχου ύπέρ τών κτιτόρων έν Κυρίω τε εύφραίνου. 

Έν Αιγύπτω 1832 Απριλίου 13.
’Ολίγον μακράν τοΰ ναοΰ τούτου ύπάρχει τό τοΰ άγιου Γεωρ-

»

$
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γιου μοναστήριον τής αύτής τών Βυζαντινών έποχής ίδρυμα, 
άλλ’ άτυχώς μέρος μόνον τι τοΰ εύρυχώρου έκείνου τ'ο σημερινόν 
κατέχει. Τής μονής ταύτης προΐστατο κατά τήν έμήν έπίσκεψιν 
σεβάσμιός τις ίερεύς ό άρχιμανδρίτης Μακάριος Παγώνης Χίος 

μετακληθείς παρά τοΰ πατριάρχου έκ Περγάμου.
Είς μικράν τής μονής τοΰ άγιου Γεωργίου άπόστασιν υπάρχει 

έτέρα έκκλησία,ήτις άλλοτε ήτο ίδρυμα και κτήμα τών δρθοδόξων 
καί ήτις κατέχεται σήμερον ύπό τών Κοπτών ύπ'ο τό καθολικόν 
τοΰ ναοΰ τούτου ύπάρχει μικρόν ναιδιον, είς 3 κατέρχεται τις 
διά 14 βαθμίδων ίνα περιεργασθή καϊ σεδασθή τό λίαν περίεργον 
έκείνο σπήλαιον, εΐς 3 λέγεται δτι έκρύβη ή Θεοτόκος με τ'ον 

Θεάνθρωπον Υιόν της.

ΑΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ.

Φευρουαριου 12 1873 συνοδευθείς παρά τοΰ άξιοτίμου κυρίου 
Κωστάκη Β. Βοχωρίδου έπεσκέφθην τήν τρεις ώραςάπό|τό Καιρόν 
άπέχουσαν νεκρόπολιν τής ποτέ μεγάλης πόλεως Μέμφιδος, είς 
ήν εύρίσκονται αί τοΰ Ελ-Γεεζέχ πυραμίδες τών Φαραώνων τής 
Αϊγύπτου, αίπερ ε’ισΐ γιγάντεια τετράγωνα οικοδομήματα βάσιν 
έχοντα πλατείαν και κατ’ ολίγον στενούμενα πρός τ'ο τέρμα τής 
κορυφής των, ήτις τελευτά άλλοτε είς όξύ καί άλλοτε είς επίπε
δον. Τά δίκην δρέων γιγαντώδη ταΰτα άνθρώπινα οικοδομήματα 
συνίστανται έκ τιτανόλιθων και εισι τοποθετημένα ούτως, ώστε αί 
τέσσαρες πλευραί αύτών νά βλέπωσι πρός τα τεσσαρα σημεία τοΰ 
δρίζοντος. Τό δέ έσωτερικόν αύτών ύπάρχει διηρημένον είς δω
μάτια, εις ά εύρίσκονται σαρκοφάγοι έκ λίθου γρανίτου- ωκοδομή- 
θησαν δέ ύπό τών Φαραώ, ΐνα χρησιμεύωσιν ώς τάφοι έαυτών 

καί τών οικογενειών των.
Ή λέξις πυραμίς κατά τινας έτυμολογεϊται άπ'ο τό πΰρ, διότι 

ή φλδξ τής καιομένης πυράς λαμβάνει σχήμα τριγωνικόν ύψου- 
; μένη πρός τά άνω· κατ’ άλλους ή λέξις εΐνε Αιγυπτιακή καί 
- άλλοι δίίσχυρίζονται δτι έδόθη τό όνομα τοΰτο άστεϊσμοϋ ένεκα 
’ ύπ'ο τών ‘Ελλήνων, οϊτινες παρέβαλλον τό σχήμα τών γιγαντω- 
> δών τούτων μνημείων πρός τούς έκ πυρών (σίτου) πλακούντας των.

Τάς πυραμίδας οί άρχαΐοι κατέλεγον μεταξύ τών έπτά θαυμά- 
> των τοϋ κόσμου, άλλά καί τών νεωτέρων οί έπισκεπτόμενοι αύ- 
? τάς έκπλήσσονται ώς έκ τοΰ τεραστίου όγκου των, τής συνδέ- 
> σεώς των, τής άρχαιότητος των καί τών μυστηρίων, άπερ έμπε- 
> ρικλείουσι. Πρ'ος άνέγερσιν τών κολοσσιαίων τούτων έργων έδαπα- 
Ινήθησαν άκαταλόγιστα χρηματικά ποσά βεβαίως, άφ' οΰ μόνη ή 

δαπάνη τών ύπό τών έργατών έξοδευομένων σχορόδων, κρομμύων 
καί ραφανίδων κατά τήν άνύψωσιν τής έπισημοτέρας τοΰ Χέοπος 
πυραμίδος ά/έβη είς 1600 τάλαντα άργυρίου κατά τόν "Ηρό

δοτον.
‘Ο ιστορικός Διόδωρος λέγει ότι τά μνημεϊχ ταΰτα κατά συγ

γραφείς τινας ειχον έγερθή περί τά 1000 έτη πρ'ο τής έποχής, 
1 καθ’ ήν αύτός έπεσκέφθη τήν Αίγυπτον. Άλλοι διαβεβαιοΰσιν δτι 
> ειχον προκτισθή ύπέρ τά 3400 π. Χ· κατά δέ τούς ύπολογισμούς 
1 τοΰ Μανέθωνος ήσαν πολύ άρχαιότεραι, έπειδή δ συγγραφεύς ου

τος άνάγει τήν ΐδρυσιν αυτών είς τήν 4ην δυναστείαν ήτοι 4000 
περίπου έτη π. X. Άλλ’ ή τοΰ Μανέθωνος χρονολογία εΐνε τό
σον άβεβαία, ώστε ούδείς έτόλμησε νά όρίση κατ’ αύτόν τήν έπο
χήν τής κτίσεως τών πυραμίδων. Τό άληθές εΐνε δτι τά πάντα 
συνηγοροΰσιν είς τό νά πιστοποιήσωσιν δτι τά μεγαλουργά ταΰτα 
ιδρύματα εΐνε έργον τών πρώτων δυναστειών τών είς Μέμφιδα 
βασιλευσάντων Φαραώνων άπό τοΰ έτους 2,200 μέχρι τοΰ 
1800 π. X.

Τό δλον ύψος τής μεγάλης τοΰ Χέοπος πυραμίδος εΐνε 500 
ποδών και ή είς αύτήν άνάβασις γίνεται διά 212 βαθμίδων πολύ 
άπ’ άλλήλων άπεχουσών. Έκ τών πολλών μαρτυριών τών έπι- 
σκεψαμένων αύτάς περιηγητών φαίνεται οτι ήσαν άλλοτε περισ
σότερα!· έκ δέ τών μαρτυριών τών άρχαίων έξάγεται δτι αί πυ
ραμίδες ή τά τής τέχνης ύπερύψηλα ταΰτα όρη ήσαν έξωθεν έπι- 
κεκαλυμμένα διά λίθου σκληρού προσηρμοσμένου άπ'ο τής βάσεως 
μέχρι τής κορυφής, ώστε ή άνάβασις νά άποβαίνη άδύνατος. Μέ
ρος τοϋ τοιούτου έπιστρώματος ύπάρχει έως ήδη είς τό άνώτα- 
τον μέρος τής δευτέρας πυραμίδος, καί εϊς τήν βάσιν τής μεγά
λης ευρε τοιοΰτον επίστρωμα δ συνταγματάρχης Ούαίς. ‘Η βάσις 
τής μεγάλης πυραμίδος καταμετρηθεϊσα εύρέθη 232 μέτρων, 
δ δέ όγκος δλης τής πυραμίδος ύπελογίσθη εϊς 1,644,664 κυ

βικών πήχεων.
Οί Κόπται λέγουσιν δτι εϊσιν αύται ούχί τοΰ Χέοπος έργα, 

άλλά τοΰ Σουρίδ-Ελ-Σαλχούκ, βασιλέως Αϊγύπτου, 3ς είδε 
καθ’ ύπνους δτι ή γή κατεστρέφετο· έκ τών δνείρων του τούτων 
προτραπείς προσεκάλεσε τούς ιερείς καί μετ’ αύτών συσκεφθείς 
άπεφάσισε τήν άνώρθωσιν τών πυραμίδων. Αέγουσι προσέτι οί 
Κόπται δτι ύπάρχουσιν ιερογλυφικά λέγοντα δτι Έγώ ό βασιλεύς 
Σουρίδης έκτισα τάς πυραμίδας είς 6 έτη, καί άν έλθη ποτέ 
τις λέγων δτι έχει άξίαν περισσοτέραν τής έμής άς τάς ρίψη 
είς 600 έτη, καί δτι αύτός μέν εΐς τά έγκαίνια αύτών τάς έκά- 
λυψε μέ μεταξωτόν ύφασμα εκείνος δέ άς τάς σκεπάση μέ ψάθας.

Αέγεται δτι Άλμαμών δ Καλίφης ήνοιξε τήν ύπάρχουσαν 
θύραν, δι’ ής είσελθών εύρε 1000 δηνάρια, έκαστον τών όποιων 
ήτο μιας ούγγίας· δ Καλίφης ούτος έκαμίνευσεν ειτα αύτά καί 
εΐδεν δτι δέν ήλαττώθησαν ποσώς. ’Εκτός τών δηναρίων εΰρεν έντδς 
πολλά άλλα χωρίσματα καί έν αύτοϊς διάφορα σώματα, εϊς δέ 
τ'ο έπιστέγασμα ένα τάφον, έντδς τοΰ όποιου ύπήρχε νεκρός φέ
ρων χρυσοΰν θώρακα καί πολυτίμους λίθους εις τ'ο στέμμα τής 
κεφαλής του, είς τών όποιων ήτο πολύ μέγαςκαί αί λάμψεις του 
κατηύγαζον άπαντα τδν σκοτεινόν χώρον. Είς τήν άρκτικήν πλευ
ράν είς ύψος 45 ποδών εΰρίσκεται ή κατωφερής στενή είσοδος 
τοϋ Άλμαμών ή τοϋ Καλίφου Μεχμέτ-Χαρουνί- Ελ-Ρεσιτ, δι’ 
ής καί ήμεϊς είσήλθομεν, άφ' ού μετά συμπάθειας άνέγνωμεν 
τήν άνωθεν τής εισόδου ευχήν τοΰ άειμνήστου καϊ άθανάτου τής 
νέας ‘Ελλάδος ‘Ομήρου ’Αλεξάνδρου τοΰ Σούτζου,ήςτινος το πε
ριεχόμενο·/ εΐνε αύτολεξεΐ «Νά ζήση τδ σύνταγμα τής Ελλάδος 
δσον αί πυραμίδες τής Μέμφιδος! Τ'ο έτος 1844», ευχήν έξερ- 
χομένην άπ'ο καρδίαν δσον ποιητικήν τοσοΰτον φιλοπάτριδα καί 
μεγάλην! Άλλ’ άδύνατον νά είσακουσθή καί έπαληθεύση, διότι 

τά άνθρώπινα καί αί γενεαί τοΰ άνθρωπίνου γένους παρέρχονται 
δίκην θαλασσίων κυμάτων καί μεταβάλλονται δίκην τών ύπό 
άτμήρους άνοιγομένων καί ταραττομένων ύδάτων, έν ω τά μεγα
λουργά καί τεχνητά τών Φαραώ όρη παρέμειναν καί θά παρα- 
μείνωσιν ίσως μέχρι τής συντέλειας τοΰ κόσμου μ’ δλας τάς 
άςπερ υπέστησαν καί ύφίστανται παρά τών άνθρωπίνων γενεών 
καταστρεπτικός κακώσεις καί δοκιμασίας.

Έκ τών ορεων τούτων τής τέχνης καί τής έπιμονής μεταφέ- 
ρομεν και ήμεΐς είς τδν «Μέντορα» τό μάλλον ύψηλότερον,δηλαδή 
την πυραμίδα τοΰ Χέοπος, μετά τής εϊς οΰ μακράν άπόστασιν 
απ αΰτής κείμενης αινιγματικής Σφιγγός τής τοσοΰτον συνεχώς 
άπαντωμενης έν τοϊς ναοϊς κα! έν ταΐς νεκροπόλεσι τής Αί
γυπτου.

Τό σχήμα αΰτής εΐνε κεκλιμένον, συνιστάμενον έκ κεφαλής 
καί στήθους άνθρωπίνων, σώματος δέ λέοντος μ’ έξηντλη- 
μένους τούς δύο έμπροσθιους πόδας. ‘Οποιανδήποτε έξήγησιν και 
i> εδιδον οι Αιγύπτιοι είς τό σύμβολον τοΰτο, ή Σφίγξ παρι- 
στά άληθέστατα τ'ον χαρακτήρα τοΰ Αιγυπτιακού λαού καί τούς 
αγώνας τοΰ νοός δπως έλευθερώση όαυτδν άπό τάς δρμάς τής 
κτηνώδους φύσεως.

Περί τάς άρχάς τοΰ αίώνός μας ’Ιταλός τις πλοίαρχος, γενι
κός τις Πρόςενος Soldi καί έτερος πλοίαρχος Καβίλιας μεταξύ 
τών άλλων ευρον και ναΐσκον τινά ύπ’ο τήν σιαγόνα τής Σφιγ- 
ϊ®ί, δν υπήρχέν ύποκάτω έκεϊ τεθαμμένος δ βασιλεύς Άμασις 
Α'. 78ος τής δυναστείας του.

Περί τ'ο έτος 1837 δ Άγγλος συνταγματάρχης Όβάρδος 
Οΰαις ένήργησε δι’ εξόδων του έρεύνας εΐς τε τ'ο έσωτερικόν 
και εξωτερικόν τών σωζομένων πυραμίδων (ών δ άριθμδς κατά 
τήν 17 εκατονταετηρίδα άνέβαινεν είς 208), καί έδημοσίευσε 
λεπτομερεστάτην έκθεσιν περί αΰτών καί περί τής Σφιγγός.

Μετά τας επι τών πυραμίδων εσωτερικός καί έξωτερικάς έ
ρευνας καί άναβάσεις τών περιέργων καί θαμβουμένων ξένων, 
αΰςανει δ θαυμασμός αύτών και ακολουθοΰσι προθύμως τούς μετά 
μεγάλης εύχερείας πολλάς ςένας γλώσσας λαλοΰντας καί πρδς το 
περισσότερον «παξίσι» άποβλέποντας εΰφυεστάτους φελάχους, ΐνα 
περιεργασθώσι τήν παρακειμένην μεγίστην καί περίεργον άπα- 
σών τών άλλων μονόλιθον Σφίγγα, ήςτινος λέγουσιν δτι τ'ο σώμα 
έκαλυπτετο τοσουτους αιώνας ύπ'ο τής έπισωρευθίίσης ψάμμου, 
έφαίνετο δέ ή κεφαλή μόνη καί δ τράχηλος· άνεσκάφη δ’ αΰτη 
κατά τ'ο έτος 1818 παρά τοΰ άνωθι εϊρημένου Καβίλια καί 
άνεκαλύφθη άπασα, ής τ'ο μήκος (εκτός τής κεφαλής, ήτις ύψοΰ- 
ται πόδας 20) κατά τήν καταμετρησιν εΐνε ποδών 143. Οί 
Αιγύπτιοι έόόςα,ον, δτι τ'ο λελαςευμένον καί μεμορφωμένον έκ 
παρθένου καί λέοντος αΰτό τέρας είχε μεγάλην άναφοράν είς τήν 
λατρείαν τής Αιγυπτιακής θεότητος Βουτώ, τής παρ’ ’Ελλησι 
Λητούς, καί τοΰτο δήλον έκ τής έφεξής έμμέτρου έγκεχαραγμέ- 
νης έπιγραφής παρά τίνος Άρριανοΰ έπί τόν δάκτυλον τών έμ- 
προσθίων ποδών τής Σφιγγός.

«Τή ίέ Θε« Αητοί πηύσπο'/.ον άγνοτάτην.»
Παρά τούς πρόποδας τής δευτέρας πυραμίδος άνεκαλύφθησαν 

τά λείψανα μιας στοάς, ής τίνος ή δίοδος έφερε δι’ ένδς 
ύπονόμου κατ’ εύθεΐαν είς τήν ρηθεΐσαν μεγάλην Σφίγγα καί είς > 
τδ έδαφος ναιδ εύρυχώρου συνεχομένου μετά τής ρηθείσης στοάς ί 
και έκτεινομένου μέχρι τής πυραμίδος, άπό τής όποιας άπέχει ) 
δεκαπέντε μόνον πόδας. Τά έξωθεν τείχη τοΰ ναοΰ συνίστανται ) 
έκ μεγάλων πετρών, μήκος έχουσών ποδών 25, εύρος 8, καί < 
ίσων ποδών βάθος.

Πρδς δέ εύρον έτερον έδαφος διευθυνόμενον άπ'ο τών βάσεων ί 

τής πυραμίδος μέχρι τοΰ ναοΰ, διό καί υπέθεσαν ώς άν αμφίβολον, / 
ότι δ τε ναός τοΰ ‘Ηλιου, ή μεγάλη Σφίγξ καί ή πυραμίς ή δευ- 7 
τέρα άνηγέρθησαν συγχρόνως· ή δέ διά τοΰ ύπονόμου άνακαλυ- 
φθεϊσα δίοδος μέχρι τής Σφιγγός έπεισε τούς έρεύνη τάς νά πι- ξ
στεύσωσιν, δτι οί πονηροί τών Αιγυπτίων ιερείς άπ'ο τοΰ ναοΰ τοΰ )

‘Ηλιου διά τοΰ μυστικού διαληφθέντος ύπονόμου διερχόμενοι πα- ?
ρεισέδυον είς τό κενόν ,τήτ κοιλίας τής Σφιγγός καί παρέδιδον (
τούς δολίους χρησμούς αΰτών πρ'ος τούς διά τε τήν θρησκείαν \
καί τήν νομοθεσίαν χαρακτηριστικώς είς άκρον δεισιδαίμονας Αί- >
γυπτίους. ‘Η Σφίγξ εΐνε σύνθετος έκ δύω σημείων τοΰ Ζώδια- )
κοΰ, τοΰ Αέοντος καί τής Παρθένου, δηλαδή τά μέν έμπροσθεν \
άνθρώπου τά δέ όπισθεν λέοντος· τδ αινιγματώδες αΰτό σύμβο- )
λον έδείκνυε τήν ώφελιμωτέραν τοΰ ένιαυτοΰ έποχήν, καθ’ ήν ό \
Νείλος πλημμυρει καί πλουτίζει τήν Αίγυπτον. ‘Ωδηγήθημεν \
ειτα είς τετράγωνόντινα χώρον έντδς βράχων έσκαμμένον, ουτινος s
οί τοίχοι έχρησίμευον ώς νεκροταφεΐον, διότι εισερχόμενος τις *>
δι’ εισόδου έντδς τοΰ ένδς τοίχου δύναται ποΰ δρθιος και ποΰ s
καθήμενος νά διέλθη πολλούς λαβυρινθώδεις διαδρόμους, οϊτινες ι
κατ’ άποστάσεις τηροΰσιν εϊσέτι τάς θέσεις τώ? διά τήν μετεμ- <
ψύχωσιν κατατεθέντων έκεί Αί/υπτίων. ’Ακολούθως μετέβημεν ς
είς τά έκ γρανίτου έρυθροκ οκκυτοΰ καταπληκτικά τής τέχνης κα>, $
τής έπιμονής δωμάτια, εϊς ά έμέτρησα ικανά τεμάχια γρανίτου < 
ών τ δ πλάτος μέτρα δύω καί 4 ‘/, τ'ο μάκρος! θύρας τινδς οί ’ 

έκ γρανίτου παραστάται (σουβέδες) έχουσι τριών μέτρων ιυ ος ) 
καί 5 μήκος· έτερός τις παραστάτης έχει 5 1)2 μετρ, μάκρος ? 

κα! 1 1)2 πλάτος· έκ τών αΰτών δέ διαστάσεων καί μεγαλειτέρων ) 
συνίστανται άπαντα έκεϊνα τά πολλά έκ γρανίτου διάδρομα καί ) 
μή τοιαΰτα δωμάτια, αΐθουσαι καί μνημεία, ώνπερ τ'ο έμβαδ'ον 7 
διαιροΰσιν εϊσέτι 6 στήλαι γρανίτου τετραγώνου κατά μάκρος καί < 
πλάτος, έχουσαι ύψος μέτρων 5 καί πλάτος 1 1)2 <

Είς τάς αιώνιας τών νεκρών Αιγυπτίων κατοικίας, είς άς συνε- ? 
κάθηντο ή συνεξηπλοΰντο οί δΓ οίνου φοινικείου καί θυμιαμάτων > 
τά έσωθεν αΰτών άφαιρούμενοι νεκροί, οί πεπασμένοι τά σώματα ? 
μετά κεδρίας καί ά'λλων άρωμάτων, μετά σμύρνης, κιναμώμου £ 

καί άλλων βαλσάμων, άνευρίσκονται άπαύστως σώματα άβλαβή s 
καί δυνάμενα νά διατηρηρηθώσι μ’ δλους τούς χαρακτήρας τοΰ ί 
προσώπου, μέ τάς τρίχας καί μέ τά βλέφαρα εΰωδιάζοντα καί ) 
τδν θαυμασμόν τών μεταγενεστέρων έπισύροντα ! Κατά τ'ον Διό- ( 

δωρον οί Αιγύπτιοι ολίγον περί τών οικιακών οικοδομών έφρόντιζον, > 
περί δέ τάς ταφάς κατεγίνοντο μεθ’ΰπερβαλλούσης φιλοτιμίας· τούς > 
έν τω κόσμω τούτω οίκους αύτών ώνόμαζον καταλύματα, διά τόν ) 
ολίγον καιρόν τής εις αύτούς παροικίας αύτών, τούς δέ τάφους ? 
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τών καλών καί έναρέτων έκαΑουν οίκους Αϊδίους, ώς συμβιούν- 
των αύτών είς τόν αδην μετά τών δικαίων τόν Α'πειρΟν αιώνα.

Μετά έξαώρους έρευνας καί επισκέψεις έπανήλθομεν είς τήν 
προ τής μεγάλης πυραμίδας πλατείαν καί άνεπαύθημεν ύπό τήν 
μόνην έκεΐ σκιάν τών είσογείων δωματίων τής Άντιβασιλικής 
οικοδομής, ήτις Ανηγέρθη πρός χάριν τής έπισκεψαμένης τάς πυ
ραμίδας συζύγου τοΰ Ναπολέοντος Γ'. Ευγενίας. Έκεΐ ήρεσκόμεθα 
είς τάς οΰχί πολύ φορτικά; συμφωνία; καί Απαιτήσεις τών εΰφυεςά- 
των φελάχων, οίτινες έπώλουν τεμάχια μαρμάρων, απολιθώματα, 
μούμιας πηλίνας, διάφορα χαλκά νομίσματα κτλ. κτλ. καί οΐτι- 
τες Απήτουν «παξίσι» ενός φράγκου, ΐνα άναβώσι τό ύψος τών πυ
ραμίδων είς 5 λεπτά καί τό καταβώσιν είς 4.

Περί τήν 3 y2 μ. μ. άναβάντες μετά τοΰ φίλου συνοδοιπόρου 
μου έπί τή; άναμενούση; ήμας άμάξης έπανήλθομεν είς Κάϊρον 
καί, άφ’ οΰ έκαθαρίσθημεν έκ τής άφορήτου άμμου, παρεκαθή- 
σαμεν είς τήν φιλόξενο·/ καί άβραμιαίαν τράπεζαν τοΰ Αξιότιμου 
πατρός του κυρίου Β. Βοχωρίδου.

Τή 13 Φευρουαρίου μετέβην προ; έπίσκεψιν τοΰ άπολιθωμέ- 
νου Φαραωνιτικοΰ Δάσους καί τοΰ κατά τήν είς αΰτό άγουσαν 
δδόν ευρισκομένου «Δένδρου τής Παναγίας», ύφ' δ έστη καί 
άνεπαύθη ή Θεοτόκο; μετά τοΰ θείου βρέφους καί τοΰ ’Ιωσήφ 
κατά τήν παράδοσιν, όπόταν έφευγε τον ζητοΰ/τα τήν ψυχήν τοΰ 
χαριτωμένου αύτής παιδιού ποινήλατον Ήρώδην «Έγερθείς παρά- 
λαβε τό παιδίον καί τήν μητέρα αΰτοΰ καί φεΰγε εις Αίγυπτον 
(Ματθ. Β. 13—14). Το δένδρον τούτο ώ; άντικείμενον σεβασμοΰ 
έδώρησεν δ Κεδίβης τιμητικώς εις τήν έπισκεφθεΐσαν αΰτό αΰ- 
τοκράτειραν τή; Γαλλία; καί έκτοτε τό περιέβαλον μέ κιγκλί- 
δας. Τόν έκ τής τμήσεως τών κλάδων καί φύλλων του άπορ- 
ρέοντι*  γαλακτώδη χυμόν προσφέρουσιν είς τά; λεχούς ΐνα «κατα- 
βάσωσι γάλα». Δι’αΰτόν τούτον τόν σκοπόν οί έπισκεπτόμενοι αΰ
τό περιηγηταί και διά σεβασμόν Αποφέρουσι μεθ' έαυτών μικρού; 
κλάδου; καί φύλλα.

Είς τόν χώρον έκεϊνο·/, εις δν εύρίσκοντο άλλοτε τά θαυμα
σμού άξια Απολιθώματα καρπών, δένδρων, Α/θέων κτλ., σήμε
ρον δλίγιστα καί τά δλως δυσμετακόμιστα και άχρηστα άφήκεν 
ή Απληστία τών περιηγητών νά εύρίσκωνται, έξ ών 3—4 τεμά

χια καί ήμεΐς παρελάβομεν.
Μετά τήν έπίσκεψιν τοΰ «άπολιθωμένου Δάσου;» μετέβημεν 

είς δν χώρον έκειτο ή φερώνυμος τή; Αϊγύπτου ‘Ηλιούπολι;, με
ταξύ τού Νείλου καί τών ’Αραβικών δρέων έπάνω ύψώμχτο; τε- 
τχνητοΰ, εί; τού; πρόποδα; τού όποιου ύπήρχον λίμναι έπίσης τε
χνητά! και πολλαί διώρυγες δενδρόφυτοι ένθεν καί ένθεν, ΐνα 
άποκρούωσι τάς έπηρεία; τής καταστρεπτική; άμμου. Εί; τήν πό
λιν ταύτην έκειτο δ μεγαλοπρεπέστατος ναός τοΰ ‘Η\ίου, εις δν 
έτρέφετο δ ιερός Βοΰ; Μνεύϊς, δ; ύπό μέν τοΰ λαοΰ ένομίζετο 
θεός (ώ; καί δ *Απις  έν Μέμφιδι), ύπό δέ τών ιερέων ώς τό 
χρησιμώτατον καί ώφελιμώτερον τών ζώων διά τήν γεωργικήν 
καί τήν κίνησιν τών υδραυλικών μηχανών.

Τά προπύλαια τοΰ ναού κατεκοσμοΰντο με πολλούς περιφή- 
στοιχηδόν τεθειμένα; Σφίγγας έξ Αμφοτέρων τών μερών καθ’ δλον 
μους οβελίσκους πεπληρωμένους έξ ιερογλυφικών καί μέ τάς 
τον προεισαγωγικόν περίπατον μέχρι τών προσπυλαίων τοΰ ναοΰ, 
δν περ ίκανώς διέφθειρεν δ Καμβύσης. Έκ τών πολλών οβελί

σκων αυτής εις είσέτι παραμένει καί ΐσταται ακέραιος είς την 
θέσιν αΰτοΰ καί μία μόνη Σφίγξ ώς μεμονομένα λυπηρά μαρτύ

ρια τών ζαπλούτων έκείνων ερειπίων της! Κατά την Έξοδον τής 
Π. Γραφής (Κεφ. Α'.) εις την ΐδρυσιν τής πόλεως ταύτης ”Ω·/— 
Ηλιουπόλεως—συνεισέφερεν ίκανώς καί ή έργασία τών δουλου- 
θέντων 'Εβραίων ύπο τών Φαραώ.

Έκ τής πόλεως ταύτης λέγεται δτι ήτο δ κύριος τοΰ Πετεφρί 
και είς ταύτην ύπήρχον αί λαμπραί έκεΐναι οϊκοδομαί, ένδον τών 
όποιων άνεπτύσσοντο παρά τών ιερέων αί άρχαί καί αί γνώσεις 
τής Αιγυπτιακής σπουδής καί μαθήσεως, εις άς κατά τον Ίώση- 
πον δ ’Αβραάμ 1200 έτη καί έπέκεινα μετά τόν κατακλυσμόν 
συμφιλοσοφών μετά τών ιερέων παρέδωκεν εις αΰτους τήν αριθ
μητικήν καί την Αστρονομίαν, διότι πριν αΰτοΰ «εΐχον Αμαθώς». 
Εκ τοΰ συνεδρίου τών λογάδων ιερέων τής έξηφανισμένης ήδη 

ταύτης πόλεως ήντλησαν νάματα σοφίας οί παρ’ Έλλησιν έπί 
’σοφία τά πρώτα φέροντες δαιμόνιοι έκεΐνοι Πυθαγόραι, Πλάτωνες 
κτλ. μεγαλόνοες φιλόσοφοι. Είς τήν κατά τήν Γραφήν πόλιν ταύτην 
Ών καί κατά τους Έλληνας Ήλιούπολιν σώζεται είσέτι μικρόν 
μέρος τών τειχών αΰτής, συνιστάμενον έκ πλίνθων. ‘Η θέσις τής 
πόλεως ταύτης λέγεται σήμερον «Ματαρία» καί «’Άϊν-^δάμψ» 
δηλαδή «οφθαλμός Ήλιου», Αΰτοΰ υπάρχει καί ή μόνη έκτος τοΰ 
Νείλου καθ’ δλην τήν Αίγυπτον βρύσις, ήτις λέγεται «Πηγή τοΰ

II θέσις τής ποτέ περιφήμου ταύτης πόλεως ή τής ση- 
«Ματαρίας» απέχει τοΰ Κάιρου περί τάς 2— 3 ώρας.

Δ. X.
(άκολουθεΐ).

Ήλιου», 
μϊ,ο'.νής

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΑΟΜΒΟΣ
η

άνακάλυψις τής Άμιςιχής. 

(συνέχεια άπό σελ. 211 Δ', τόμ.—και τέλος).

Νέαι άγέλαι μικρών πτηνών ποικιλοχρόων έφάνησαν πετώσαι 
πέριξ τών πλοίων καί διηύ θυνον τήν πτήσίν των πρός τό νοτιο
δυτικόν. Θύννοι έπσιζον έπί τή; έπιφανεία; τή; θαλάσσης· είς 
έρωδιός, εί; πελεκάνος καί μία νήσσα παρετηρήθησαν διευθυνό- 
μενα έπίσης πρός τό αυτό μέρος δπου καί τά άλλα πτηνά.

Τά χόρτα τά κυμαινόμενα περί τα πλοία ήσαν νωπά καί πρά
σινα καί έφαίνοντο νεωστί άποσπασθέντα έκ τοΰ έδάφους. ‘Ο 
καιρός ήτον ήσυχος και ό Κολόμβος ένόμιζεν δτι άνέπνεεν ήδη 
γλυκύτερο? άέρα, αισθανόμενο; τήν εΰώδη αύραν, ήν Αναπνέει τις 
τον ’Απρίλιον έπί τών ’Ισπανικών Ακτών.

Έν τούτοις ολαι αί εΰνοϊκαι αΰται ένδείξεις έθεωρούντο παρά 
τώ/ στασιαστικών ναυτών ώ; άπατηλαί παγίδες συνελθοΰσαι 
βπω; συντελέσωσιν έτι μάλλον είς τήν απώλειαν των.Περιχυκλώ- 
σαντες δθεν τόν ναύαρχον, πικρώς έπέπληξα/ αΰτό·/ διά τήν έπ ι- 
μονήν, μεθ’ ή; εςηκολούθει νά ώθη αύτούς είς άπεράντου; θα- 
λάσσας, καί άπήτησαν νά έπιστρέψωσιν εΰθύς εις ’Ισπανίαν, έγ- 
καταλείψαντες τήν έπιχείρησιν.

‘Ο Κολομδος, βλέπω/ μετά θλίψει»; δτι απασαι αί προσπά-
θειαι του έμελλον νά ναυαγήσωσιν εί; τήν στιγμήν τή; έπιτυχίας, 
έν τή απελπισία του έζήτησε νά καθησυχάση τούς στασιώδεις 
δι υποσχέσεων καί μεγαλοπρεπώ/ Αμείβω·/· Αποτυχών δέ καί είς 
τοΰτο, άπεφάσισε νά τοϊς ζητήση τελευταία/ τριήμερον προθε
σμίαν, ύποσχεθεΐς νά έπαναγάγη αύτούς είς τήν ’Ισπανίαν, άν 
καί μετά τή/ προθεσμίαν ταύτην δέν ήθελαν ίδεί ξηράν.

Α: τρεις ήμέραι εΐχον παρέλθει. ή δέ Αμηχανία τοΰ Κολόμβου 
ήτον Απερίγραπτος Τά πληρώματα κατεσκόπευον Απλήστως, δπως 
διακρίνωσι μακρόθεν τά σημεία τά προαγγελτικά τή ; γής. ’Ανέ
συρα'/ εκ τής θαλάσση; κλάδο·/ πλήρη καρπών, μικράν σανίδα 
και προσέτι μιαν ράβδον περιέργως γεγλυμμένην. ‘Ο Κολόμβος 
ίστάμενος πάντοτε έπί τής υψηλής πρώρας τοΰ πλοίου του έξήτα- 
ζεν Ακατχπαύστως τόν δρίζοντα καί έφαίνετο μέν γαλήνιος, 
Αλλ’ ή ψυχή του ήτο τεταραγμένη. Τήν τρίτην τέλος πάντων 
ήμέραν κατά τήν δεκάτην εσπερινήν ώραν ένόμισεν δτι διέκρινε 
φώς κάμπο/ μακρόθεν, φοβούμενος δέ μή Απαταται έκάλεσεν ένα 
τώ/ Αςιωματικώ/ του, δστις έπίση; πχρετήρησεν αΰτό. Τό φώς 
έχάθη και α/εφανη πολλακις, ό δέ Κολόμβος έγένετο βέβαιος 
δτι ούχί μόνον προσή^ισεν εί; γην, άλλά χαι εί; γην κατοι
κούμε νην.

Έςηκολούθησαν προχωροΰντε; μετά προφυλάξεως μέχρι τής 
δευτέρας πρωί/ή; ώρας, δτε ήκούσθη έπί τέλους δ χαρμόσυνο;

κανονοβολισμό; τή; Πίντας, δι’ οΰ έχαιρετίσθη περιχαρώ; ή Α- 
νακαλυφθεϊσα γή.

Κατά τήν Ανατολήν τοΰ ήλιου τά π/,ηρώματα παρετήρησαν 
καθαρώ; νήσον δροσερά? καί χλοερά·/ έχουσα·/ πολλών λευγών 
έκτασιν. Ο: κάτοικοι αΰτή; έξήρχοντο Αθρόοι άπό τά δάση και 

προσ^τρεχον ει; τήν παραλίαν, ΐ?α έξετάσωσι πλησιέστερον τά 
πλοία καί ιδωσι τού; έν αΰτοΐ; περιέργους ξένους.

Ο Κολόμβο; ηγκυροβολησε και έρριψε τά; λέμβου; εις τήν 
θάλασσα·/.

Οί Ισπα/ο: πλησιάσαντε; εί; τήν νήσον, εΐδον μετά θαυμα
σμού τά απέραντα δάση, τών οποίων ή βλάστησις εινε τοσοΰτον 
ακμαία ει; τά κλίματα εκείνα. Καρποί καί πτηνά άγνωστα κεκοσμη- 
μ^να διά παντοειδών χρωμάτων έποίησαν αΰτοΐ; μεγίστην έντύ- 
πωσινκαι έ/ μια στιγμή αί θλίψει; τοΰ διάπλου έζ.ησμο/ήθησαη

‘Ο Κολόμβος άμα Αποβά; εΰθύς έγονυπέτησε, ήσπάσθη τήν 
γήν καί ηΰχαρίστησε τόν Θεόν χύνων δάκρυα χαράς· τό δέ παράδειγ

μα του ηκολουθησεν Απασα ή συνοδεία του. Μετά ταΰτα άναστάς 
εΐλαυσε τό ξίφος του, άνεπέτασε τήν βασιλικήν σημαίαν καί έ

καμε·/ έπισήμως κατοχήν τής νήσου έν δνόματι τών βασιλέων 
τηί Ισπανίας, δνομάσας αυτήν νήσον τοΰ ‘Αγίου Σωτήρος.

Μετά τό πέρα; τή; τελετή; ταύτης προσεκάλεσεν δλους τού; ( 
παρευρεθέντας ΐνα δώσωσι τόν δρκον τή; πίστεω; εΐ; αύτούς ώς 
εις άρχιναύαρχον και Αντιβασιλέα τοΰ Φερδινάνδου καί τή; Ίσα- ? 
βέλλης. Τήν Παρασκευήν τή; 12ης ’Οκτωβρίου τοΰ 1492 Ανε- ? 
καλύφθη δ Νέος-Κόσμος, ή δέ νήσος, έφ’ ής άπεβιβάσθη δ ) 
Κολόμβος, ανήκει τήν σήμερον είς την συστάδα τήν καλούμενη·/ ) 
Βεχαμάς κειμένην έν τώ ’Ατλαντικό ‘Ωκεανό,μεταξύ τής μεγά- ; 
λης νήσου Κούβα; καί τών παραλίων τής Φλωρίδος.

Αφού δ Κολόμβος διέτριψε δύο ήμέρας έ/ταΰθα έξερευνών ’’ 
την νητον, άπέπλευσε χ,αί, διευθυνθείς είς διάφορα μέρη, άνεκά- ι 
λυψε τάς νήσους Κούβαν καί Ίσπανιόλαν έπανακάμψας δέ είς / 
’Ισπανίαν, είσήλθεν είς τόν λιμένα τής Πάλου τήν 15 Μαρτίου ? 
1493 μετ’ Απουσίαν έπτά μηνών καί δώδεκα ήμερων. "Οτε δέ ? 
οί πολΐται ήκουσαν τή/ επάνοδόν του και έμάθον δτι Ανεκάλυψε ? 
«τήν άγνωστον γήν» καί δτι τι,ές τών κατοίκων αΰτής ήλθον ς 
έκουσίως είς Ισπανίαν, ήτοιμάσθησαν νά τόν ύποδεχθώσι μετά 
βασιλικών τιμών. ?

Μαθόντες δ βασιλεύς καί ή βασίλισσα τήν έπάνοδον καί τήν ; 
επιτυχίαν του Κολόμβου, προσέταξαν νά γίνωσι μεγάλαι προε
τοιμασία·. πρός ύποδοχήν του, τά δέ πλήθη θαυμάζοντα περιεκύ- ? 
κλουν αΰτόν. Τίς ήθελε πιστεύσει, δτι ή·/ αΰτό; έκεΐνος δ Κο- 1 
λόμβος, δστις προ τινων έτών έστάθη παρά τήν πύλην μοναστή- > 
ρίου ζητών άρτον καί ύδωρ διά τό τέκνον του1 Έν τω διαστή- ' 
μάτι τώ/ Ακολούθων δώδεκα έτών έπεχείρησε τέσσαρας Αξίας ' 
πολλυΰ λόγου θαλασσοπλοΐας, καί πρός τιμήν αΰτοΰ Απας δ νε- ' 
ωστί εΰρεθείς κόσμος έπρεπε νά δνομασθή Κολομβία· τή; τιμ.ή; ) 
δμω; ταύτη; τόν άπεστέρησε πλούσιό; τι; έμπορος τής ’Ιταλίας 
'Λμίζΐχος Βισπούχιος καλούμενος, δστις, Αναχωρήσας μετά με- 
γάλου στόλου τό 1501 έτο; καί δδηγούμενο; ύπό τών είδή- ς 
σεων, δσα; έδημοσίευσεν δ Κολόμβο;, καί ύπο τών χαρτών αΰ- ,
τοΰ, έφθασε·/ είς τό μεσημδρινώτερον μέρος τής ηπείρου καί δι- 
ηγήθη τόιαύτα περί τοΰ διάπλου και τής χώρας ήν ειδεν, ώστε 
έδόθη είς ταύτη·/ τό ονομά το», ώς εί άνεκάλυψεν οΰτος αΰτήν. 
‘Ο λαός δμως έδωκε τό όνομα τής Κολομβίας χχϊ τοΰ Κολόμ
βου είς πολλάς πόλεις τής ’Αμερικής και μάλιστα κατά τάς δμο- 
σπόνδους πολιτείας, δπου ύπάρχει έπαρχία Κολομβία "Λαλουμένη, 
έχουσα πρωτεύουσαν τήν Οΰασιγκτώνα.

Έ?ώ δέ κατεγύ/ετο ό Κολόμβος εις Ανακαλύψεις, ύπέκυψεν 
είς πολλά; ψυχικά; καί σωματικά; δοκιμασίας· διότι μετά τοιαύ- 
τας πιστά; ύπηρεσία; ό βασιλεύς τή; ’Ισπανίας Απεποιήθη νά 
χορηγήση αΰτό πόρους, δι’ ών ν’ Ανταμείψη τούς ναύτα; του. 
‘Η βασίλισσα ’Ισαβέλλα, σταθερωτάτη αΰτοΰ φίλη, είχεν ήδη Α- 
ποθάνει· ώ?ε μάτην δ Κολόμβο; έζήτει δικαιοσύνην. Τό εβδομη
κοστόν έτος τή; ήλικίας του ήσθάνθ-η, δτιταχέω; έμελλον νά 
παύσωσιν ολαι αΰτοΰ αί φροντίδες καί διατάξα; τά; ύποθέσει; του 
ήτοιμάσθη εις θάνατον. Παρήγγειλε δέ τούς υιούς του νά διαδί- 
δωσι πανταχοΰ μετά ζήλου τήν Χριστιανικήν θρησκείαν, καί τήν 
20 Μαΐου 1506 άνεφώνησε τάς τελευταίας ταύτας λέξεις· «εΐ; 
χεΐράς σου, Κύριε, παραθήσομαι τό πνεΰμάμου».

Αί περιγραφαι, δσα; έδημοσίευσεν δ Κολόμβο;, διήγειραν τήν 

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. Ε’. Τευχ. ΝΓ.) 18.
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< έπιθυμία·/ πολλών εθνών δπως έξουσιάσωσί τινα μέρη τοϋ νέου 
< κόσμου. Γάλλοι, ‘Ολλανδοί και ’Άγγλοι ναυτικοί έπεχείρησαν 
' θαλασσοπλοΐας χάριν ανακαλύψεων καί ωκειοποιήθησαν τά μέρη, 
? εις ά άπέβησαν. Άλλ’ ενεργητικότερος πάντων τών πρδ αύτοΰ 

< μεταναστών ύπήρξεν ό Άγγλος πλοίαρχος Σμίθ, έφελκύσας την 
< εύμένειαν όλων τών πέρις ιθαγενών. Το 1620 έτος έγένετο δευ- 
< τέρα άποκατάστασις ’Άγγλων έν τή βορείω Αμερική, δπου οϋτε 
ζ φίλον εΰρον ϊνα ύποδεχθή αύτούς ούδέ στέγην ινα άναπαυθώσιν. 
< Ήγορασαν δέ γην παρά τών Ινδών είς Μασσαχουσέτην και ω- 
ί κοδόμησαν πόλιν δνομασθείσαν Νέαν Πλυμούθην. Μικρόν κατά 
ί μικρόν έγένοντο και άλλαι εγκαταστάσεις εις διάφορα μέρη τής 
• απέραντου ταύτης χώρας, έκαστη δέ αποικία ώνομάζετο επαρχία, 

καί οί κάτοικοι έκανόνιζον μέν μόνοι τά τής ιδίας αύτών κυβερ- 
< νήσ.ως, άλλ’ έθεώρουν εαυτούς υπηκόους τής μητροπόλέως αύτών 
, μέχρις οΰ άποσπασθέντες εντελώς οί περισσότεροι άπετέλεσαν ήδη 
j κράτη αύτόνομα καί ανεξάρτητα.

έ<__________
<

: ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟΝ ΤΙΙΣ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ». (*)

Λοιπόν κατευόδιου! πλοίαρχε Βελιγράδη, ανέκραξα μετά κα
ί τανύξεως, κενόνων τό τελευταϊον ποτήριον τοΰ ρητινίτου έπί τοΰ 

καταστρώματος τής Ευαγγελίστριας.
ΐ Ό πλοίαρχος μοί έσφιγξε τήν χεΐρα μετά δυνάμεως ναυτικής 
< χειρδς καί άπλότητος ειλικρινούς καρδίας- εΐτα δέ, στραφείς πρδς 
S ένα τών έπ! τοΰ καταστρώματος ναυτών, διέταξε νά μέ άποβιβά- 

S σωσιν είς τήν ξηράν.
Έντδς μικρού ή λέμβος τοΰ πλοίου, κωπηλατουμένη ρωμα- 

λέως, διέσχιζε τήν θάλασσαν τοΰ κόλπου τής Σμύρνης, διευθυ- 
£ νομένη ποός τήν Μακράν 'Λποβάθραν. Εις έκαστον κωπηλά- 
< τημα παρετήρουν μετ’ εύχαριστήσεως τούς μυώδεις καί γυμνούς
< βραχίονας τοΰ νεανίσκου, καταμαρτυροΰντας αθλητικήν δύναμιν, 
< έφ’ ών ήσαν έπιγεγραμμέναι διά τής άνεξιτήλου έκείνης σκευ- 
< ασίαο, τής γνωστής καί συνήθους είς τούς ναυτικούς καί μάλλον 
ί άρειμανίους τοΰ λαοΰ, αί λέξεις: ν. Γεώργιο?—"Λγ. βαχ—η.

Έπί τέλους άφίχθημεν είς τήν παραλίαν. Άπεχαιρέτισα τδν 
< νεαρόν ναύτην μετά τίνος θλιβερά; πλήν άνεξηγήτου προαισθή- 
1 σεως· ήτο μάλλον αίσθημα φόβου, δπερ καταλαμβάνει τήν καρ
έ δίαν μας, δπόταν βλέπωμεν άθροισμα άνθρωπίνων υπάρξεων, συν- 
< δεδεμένων έπί τής γής διά τών γλυκυτέρων δεσμών τοΰ βίου, 
\ νά ταλαντεύηται έπί τών κυμάτων επάνω δλίγων ήμιβεβρεγμέ- 

νων σανίδων καί νά έξαφανίζηται έν τή ομίχλη τοΰ ώκεανοΰ, 
ένω άπό ένός εξώστου τής παραλίας δεδακρυσμένος τις οφθαλμός 

έ παρακολουθεί εισέτι μετ’ αγωνίας τδ έξαφανιζόμενον έκεΐνο ση-

(*)  Ό αναγνώστη; έστω βέβαιο; οτι χαί τό τραγικόν χαί τό αστείου 
ς τη; παρούση; διηγήσεω; εϊνε πραγματική αλήθεια καί συμβάντα τεχνι- 
< χώτε?°ν μόνον συνηρμοσμένα.

μεϊον ένώ τρέμουσά τις χειρ άφινει νά καταπέση έν άπελπισία ·> 
τό λευκόν μανδήλιον, δπερ τέως έσειεν εις τόν άέρα ώς σημεϊον ‘ 
άποχαιρετισμοΰ· ένώ χείλη φλέγόμενα έκ στοργής, άγάπης ή ί 

έρωτος ψιθυρίζουν εισέτι: Θεέ μον .... ?
Καί δπόταν ό οφθαλμός έκεΐνος παύση τοΰ νά δακρύη πλέον, { 

καϊ δπόταν τδ λευκόν έκεΐνο μανδήλιον, δπερ άπέματτε τά ολίγα ) 
έκεϊνα δάκρυα, δέν χρησιμεύει ή νά κρύπτη πλήρες εύωδίας φι- ) 
λαρέσκου παρθένου νέα μειδιάματα, καί δπόταν τά χείλη έκεϊνα ί 

άντί προσευχής αδουν χαρμόσυνου καί φαιδρόν τής άνοίξεως / 
άσμα, ώ τότε, ναί τότε πρδ πάντων δ άνήρ έκεΐνος, δστις μέ | 
άτρόμητον χεΐρα έστρεψε τό πηδάλιου πρός τά ΰδατα τής Μαύρης ’ 
θαλασσής, πρό τό Γιβραλτάρ καί τδυ Ατλαντικού, παλαίει θα- £ 
λασσόρρυτος κατά τής φριχτής καί άδιασπάστου συμμαχίας τοΰ > 
ούρανοΰ καί τής θαλάσσης, δπως άνταλλάξη τδν γλυκόν τής > 
Κόρινθου καρπόν μέ τόν λευκόν τής Βραζιλίας βάμβακα ή τής ί 
Νάξου τήν σμύριδα μέ τά πολυτελή ύφάσματα τής Αιβερπούλης. ί

Ναί- εινε αυτή πρόοδος καί τελειοποίησις, εινε πολιτισμός < 
άναμφιβόλως· εινε άνάγκη ή μάλλον τάσις άναπόσπαστος τής { 
άνθρωπίνου φύσεως· άλλά ποΰ τήν δδηγεΐ, ποΰ τήν άγει; άδιά- $ 

φορον 1 ή άνθρωπότης σπεύδει πρός τήν ειμαρμένην της καθώς 2 
καί τδ άτομον πρδς τήν ειμαρμένην αύτοΰ.

Ό πλοίαρχ. Ήλίας Βελιγράδης ήν Κάσσιος· άνήρ μεσήλιξ, ? 
ύψηλός, ισχνός καί φυσιογνωμίας άγαθής· έπέβαινε τής Ευαγγε- ? 
λιστρΖας αύτοΰ μεθ’ δσης ύπερηφανιας δ Άραψ τής ιδίας φορ— <j 
βάδος. ‘Ως πλοίαρχος καί ιδιοκτήτης έχαιρε, βλέπων έπί τοΰ κα- $ 

ταστρώματος πλοίου πρό τίνος έν Σύρω ναυπηγηθέντος τούς τρεϊς ? 
αύτοΰ υιούς καί το έξ επτά άλλων φαιδρών νησιωτών πλήρωμά 
του προετοιμαζόμενο·/ είς άπόηλουν. Ή Ευαγγελίστρια συμ- ? 
πληρώσασα έν Σμύρνη τδ φορτίο·/ της διά λ)μδν τοΰ έμπορου < 
κ. Ή. άπήρχετο πρδς τον έν Αιβερπούλη υιόν αύτοΰ.

Πληροφορηθείς τήν είς Αγγλίαν άναχώρησιν ομογενούς πλοι- J> 
άρχου μετέβη·/ παρ’ αύτώ, δπως τδν παρακαλέσω δι’ ιδιαιτέραν ) 
μου ύπόθεσιν μ’ ύπεδέχθη φιλοφρόνως καί, λαβών τήν πρ'ος τδν 5 
έν Λιδερποΰλ άδελφόν μου έπιστολήν, μοί άπήντησε, σφίγγω·/ >
αύτήν μεταξύ τώ/ δακτύλων του μετά προθυμίας καί πεποιθή- > 

σεως: ?
— Θά τήν έγχειρίσω δ ’ίδιο?.
— Ευχαριστώ, πλοίαρχε, άπήντησα, ετοιμαζόμενος ν’ άνα- ’ 

χωρήσω, άλλ’ ή χειρ αύτοΰ μ’ έμπόδισε. ?
— Προσμείνατε, μοί λέγει· έχομεν έν τώ πλοίω έξκίρετον ?

ρητινίτην. <
Τδ μειδίαμά μου ύπήρξεν ώς μόνη άπάντησις είς τήν εύάρε- ' 

στον ταύτην πρόσκλησιν. ,’
__  Λοιπόν κατευόδιου, πλοίαρχε Βελιγράδη, άνέκραξα μετά > 

κατανύξεως, κενόνων τδ τελευταϊον ποτήριον αύτοΰ, καί μετ’ δ- ΐ 

λίγον εύρισκόμην έπί τής ξηρας, ώς προανέφερα, μέ τούς βρκ- ί 
χίονας έσταυρωμένους έπί τοΰ στήθους, άτενίζων πρδς τδ βρίκιον. ί

Καί τοι ή εσπέρα είχε προχωρήσει, ή Ευαγγελίστρια διεκρί- s 
νέτο καλώς έν μέσω τοΰ πλήθους τών έν τω κόλπω τήσ Σμύρ- 
νης ήγκυροδολημένων πλοίων καί άτμοπλοίων, διότι οί άναπε-

πταμένοι ήδη ιστοί αύτής έφαίνοντο λευκοί καί πεφυσιωμένοι έν 
μέσω τών γυμνών τών λοιπών ιστίων. Μετ' δλίγον εϊδα αύ
τήν έξαφανιζομένην είς τ'ον ορίζοντα ταχεϊαν καί ύπερήφανον, ή 
δέ καρδία μου έπαλλε·/ έκ συγκινήσεως μεμιγμένης μετά τίνος 
ταραχής, διότι νεφέλη πεπυκνωμένη καί σκοτεινή έξηπλοΰτο ύπε- 
ράνω τοΰ δρους τών z/ύω άδελιγών, δ δε άνεμος δρμητικδς 
καί παγετώδης ήρξατο συνταράττων τά πελάγη, καί τά κύματα, 
προδάλλοντα τάς άφρώδεις αύτών κεφαλάς, ήκούοντο θραυόμενα 
μετά πατάγου κατά τής άποβάθρας έφ’ ής ίστάμην.·

‘Ο πλοίαρχος καί οί υιοί του, ή Ευαγγελίστρια καί τ'ο πλή
ρωμα αύτης δέν μοί έφαίνοντο δλως ξένα ώς τήν προτεραίαν, κα
θ' ήν διερχόμενος άπέναντι αύτών οϋτε κάν έκ περιέργειας είχα 
στρέψει τδ βλέμμα· τήν στιγμήν ταύτην είχε δικαιώματα έπί 
τής καρδίας μου· έξήσκουν έπιρροήν τινα έπ'ι τών αισθημάτων 
αύτής, έπιρροήν έγωϊστικήν άναμφιβόλως.

ΙΙόσα σκάφη τήν στιγμήν ταύτην έφέροντο καί έκυλίνδοΰντο 
έπί τής ύγράς άβύσσου, ποσαι ψυχα'ι ήγωνίων καί πόσαι χεϊρες 
έτάλαιον ίσως έντος αύτής, ινα δράξωσι μίαν κώπην ή έν σύν

τριμμα τοΰ ναυαγίου των καί παρατείνωσι τήν άγωνίαν έκείνην, 
ήτις καλείται ζωη καί ήτις έπί τής γής θάττον ή βράδιον προ- 
ώρισται νά ύποκύψη είς άναπόφευκτον ναυάγιο·/; Και δμως περί 
αύτών θά ήτο γελοίον καί ά·/ έσκεπτόμην. Ή Ευαγγελίστρια, 
τδ βρίκιον τοΰ πλοιάρχ. Βελιγράδη μ’ ένδιέφερε τόσον πολύ, 
διότι είχα κενώσει έπί τοΰ καταστρώματος αύτοΰ έν ποτήριον ρη
τινίτου, διότι έφερε τήν έπιστολήν μου έκείνην πρδς ένα αδελ
φόν ώστε, έκτείνων πρ'ος τόν ορίζοντα τήν χείρά μου διά τε
λευταία·/ φοράν,

— Κατευόδιον! έψιθύρισα.
— Κ’έγώ δέν 'ςεύρω τί κατευόδιο... άπήντησε σχεδόν μυκτη- 

ριστικώς γέρων τις αλιεύς, ίστάμενος τήν στιγμήν έκείνην πλη
σίον μου και άτενίζων μετά περιέργειας τδ έξαφανιζόμενον ήδη 
σκάφος.

— Πώς σοΰ φαίνεται δ καιρός; ήρώτησα, ταραχθείς είς τούς 
λόγους έκείνους.

— Ασε τδν καιρό· μοί άπήντησε, κινώ·/ τήν κεφαλήν_άπαισίως. 
— Τότε λοιπόν τί άλλο ;
— Δέν βλέπεις δτι δέν άκούει τ'ο τιμόνι;
Είς τούς λόγους τούτους τοΰ γέροντος κατεταράχθην.
— Ναί, ναί, έξηκολούθησεν αύτός, τό καράβι ■ είνε καινούριο 

και γερό, αλλ’ εινε, φαίνεται, πρωτοτάξειδο· δέν άκούει τ'ο τιμόνι 
του καλά καί φοβούμαι μή σπάση τά μοΰτρά του απάνω σέ κα
νένα έγγλεζονήσι, καί ξέρεις; μ’ αύτδ τδν καιρό μισός δέν θά 
γλυτώση. . .

Οί διατεινόμενοι δτι αί εντυπώσεις τής ήμέρας έξασκοΰσι με
γάλην έπί τών δνείρων μας έπιρροήν έχουν μέγα δίκαιον- άν ή 
ύπ·/ο£άτις μούσα τοΰ Κολεριγίου χρεωστεϊ τ'ο ποίημα αύτοΰ Ku- 
blakhon εις τήν άφ εσπερας ανάγνωσιν τοΰ Turchas Pilgrimage 
άνάγκη έπίσης νά δμολογήσω δτι καί είς τούς άπαισίους λό

γους τού γηραιού έκείνου ναυτικού οφείλεται τδ έξής δνειρον :
Επί τών κυμάτων άγριου άλλ’ άγνώστου μέχρι τοΰδε ώκεα-

νοΰ, δν δέν διεσχισεν εισέτι ή τρόπις ούδεν'ος πλοίου, έκυλινδεϊτο 
έν σκάφος- παρά τό πηδάλιο·/ αύτοΰ προσδεδεμένος ήμην δ άπό- S 
λυτός κυβερνήτης του .... δ άνεμος ήκούετο ώρυομενος καί, 
διασχίζω·/ τά αναπεπταμένα ιστία τοΰ πλοίου, έφερεν είς τάς 
άκοάς μου τήν κραυγήν τής έσχάτης άγωνίας τοΰ ναυαγού .... > 
’Ήκουον πίπτοντα έπί τοΰ καταστρώματος συντρίμματα κεραιών > 
καί άλύσεων, τεμάχια σιδήρων καί ξύλων, άλλά ψυχή ζώσα δέν · 
έφαίνετο έπ’ αύτοΰ. ’ >

Κεφαλαί τινες άνθρώπιναι πελιδναί μέ οφθαλμούς προέχον- } 
τας έ αίνοντο μόνον έξερχόμεναι τών κυμάτων καί χεϊρες ποιού- 
σαι τδ σημεϊον τοΰ σταυρού, άλλ’ έξηφανίζοντο εύθύς εις τό δεύ- ΐ 
τερον κύμα- τότε ήκούετο γέλως σατανικός, γέλως άπαίσιος καί ? 

τ'ο πάν έπανήρχετο εις τήν προτέραν αύτοΰ μονότονο·/ άγριότητα. ΐ 
. . . Έν τούτοις τ'ο πλοΐον άντεϊχε καί έφέρετο μέ δρμήν ύπδ S 
τών άνέμων, βυθίζον καί ά/.ψοΰ/ τήν πρύμνην αύτού ύπερηφά- , 
νως έν τώ μέσω τών λυσσωδών κυμάτων. Αίφνης παρατηρώ άπέ- > 
ναντί μου ξηράν μικρόν άπέχουσαν, ξηράν έκτεταμένην καί άπό- > 
τομον, βράχους άπορρώγας. Ύπεράνω τών βράχων τούτων έφαί- > 
νέτο μικρόν κοιμητήριο·/ καί λύχνος ήναπτεν έπί ένδς τάφου· > 
σκιά τις ίσταμένη έπί τοΰ μνήματος μοί έποίησε σημεϊον ν’ άπο- > 
μακρυνθώ- μοί έδείκνυε τήν δδδν τής σωτηρίας έν σιγή άλλά έν ? 
μελαγχολική σοβαρότητι. >

Έσπρωξα τδ πηδάλιο·/ μετά βίας πρ'ος τά δεξιά, άλλ’ δ άπαί- ? 
σιος ήχος τών συντριμμάτων του έφθασεν είς τάς άκοάς μου ώς J 
δ νεκρικός ήχος τοΰ κώδωνος. . . . Τότε ή μορφή εκείνη ή έπί ί 
τοΰ τάφου έκάγχασε σαρκαστικώς καί, στρέψασα τά νώτα, έγένετο 
άφαντο; .... )

Πλοίαρχε, ναύται, έπί τοΰ καταστρώματος! άνέκραξα μεθ’ δ- ? 
σης και άν είχα φωνής- πλήν ούδείς μοί άπήντησεν, ούδείς έφάνη, ? 
καί μόνον δ τρομερός τής συγκρούσεως κρότος μέ κατεκεραύ- ? 
νωσεν α: τρίχες της κεφαλής μου έφαίνοντο λευκαί, αί δέ χεϊ- ί 
ρές μου σκελετώδεις καί τό πλοΐον έν τούτοις ήρξατο καταβυθι- > 
ζόμενον .... προσδεδεμένος είς τ'ο πηδάλιο·/ κατηρχόμην με- S 
τ’ αύτοΰ άδιακόπως καί άμετατρέπτως είς τήν άβυσσον .. . Μά- > 
την έκραζον καί έποίουν κινήματα άπογνώσεως· τ'ο ύδωρ ήρξατο J> 
νά μοί έπιβάλλη ήδη σιγήν, τήν σιγήν τοΰ τάφου .... Εύρισκό- > 
μην πόδας τινάς ύπό τήν θάλασσαν, δ δέ λογισμός τοΰ θανάτου > 
καί αύτδς μοί έπήρχετο ήδη συγκεχυμένος έν τώ μέσω πτωμά- > 
των μυρίων ναυαγών. Ήκούσθη τι τότε διαρρηγνύμενον ήσαν ... ? 
τά σχοινιά, άτινα μ’ έκράτουν εϊς τ'ο καταβυθισθέν ξύλον προσκε- 
κολλημένο·/, διερράγησαν καί άνή/.θα μεθ’ δρμής έπί τής έπι- 
φανείας, εύρέθην έπί τής πραγματικής κλίνης μου................  <■

Έξύπνησα πλήρης ψυχρού ίδρώτος άγωνίας· άνηγέρθην μέ ή 
καρδίαν πάλλουσαν σφοδρώς, μέ τά μέλη πονοΰντα ώσεί πράγ- ΐ 
μάτι είχα καταβάλει πάσας έκείνας τάς προσπάθειας, ώσεί είχα > 
δοκιμάσει άληθώς τδ πικρόν έκεΐνο ποτήριον τοΰ θανάτου. y

Τήν στιγμήν έκείνην μοί ένεχειρίσθη έπιστολή κατεπείγουσα· y 
κατ’ άνωτίραν διαταγήν ώφειλον νά μεταβώ έπί τής νήσου τοΰ S 
Ίατροΰ πρδς καταγραφήν τών διασωθέντων ναυαγίων Έλληνι- > 

κοΰ πλοίου. >



140 ΜΕΝΤΩΡ. ΜΕΝΤΩΡ. 141

> Ή νήσος τοΰ Ίατροΰ είνε ή δευτερεύουσα τ'ο μέγεθος έκ τών 
• Έγγλεζονήσων, κειμένων εις μικρά·? άπ’ άλλήλων απόστασιν 
ί απέναντι τοΰ λιμένος τών Βρυούλων. και κατοικεΐται ύπό άλιεων 
> καί γεωργών εργαζομένων έν τοϊς κτήμασι τής ίδιοκτητρίας χή- 
\ ρας Τσολάτη, γυναικός έναρέτου και γνωστής διά τά φιλόξενα 
J. αύτής ήθη. Πρός τό δυτικόν τής νήσου μέρος άνεγείρεται μικρά 
έ έπαυλις έμπεριέχουσα έκτος τοΰ πύργου τών ιδιοκτητών και τα 
< οικήματα τών αγροτών παρ’ αύτή ύπάρχει καφενείου, μύλος και 
' ναΐσκος ένθα αναπαύεται ή κόνις τοΰ Ίατροΰ. ‘Π γή τής μικρο- 
S νήσου ταύτης εινε λιπαρά καί τά γεννήματα εύδό'κΐμοΰσιν, ή δε 
I άμπελος ανταμείβει γενναίως τούς πόνους τοΰ γεωργού, άλλα 

μάστιξ φοβερά καί άνηλεής απελπίζει πολλάκις τούς άγρότας έν 
ώρα θέρους καϊ άποδεκατίζει την έλπιζομένην συγκομιδήν- Γε
νεά παμφάγων λαγιδέων, ύπονομεύουσα μέγα μέρος τής νήσου, 
έπέρχεται νύκτωρ κατά τών αγρών τού σίτου, τό δε πυροβόλου 
τοΰ κυνηγού αδυνατεί νά έξαφανίση αύτήν. Έπί τής νήσου ταύτης 
ώφειλον νά μεταβώ αυθημερόν. Έσπευσα δθεν έπι τής παραλίας, 
όπως τύχω όνος τών αλιευτικών έκείνων πλοιαρίων, άτινα α-

’Αγαθή τύχη ό πρώ 
φιλοςένου έκείνης γυνα λύων τόν κάλω

τών υιών τής

— Πρόσμεινον, πρόσμεινον! άνέκραξα.
£0 ’Ιωάννης άνήγειρε τήν κεφαλήν, έφαίνετο δέ βιαζόμενος 

καϊ ώσεί τεταραγμέν:
— ’Απέρχομαι εί

άποβάθραν.

$

ίλησιάζωυ τήν

αυται

— ’Εμπρός, μοί αποκρίνεται, άς μή παρέλθη οΰτε στιγμή.
Προφανώς μέγας τις λόγος τόν έβίαζε νά έπισπεύδη τοσοΰτον 

τήν άναχώρησιν. Εΐσπηδήσας δθεν έπι τής πρώρας ήρχισα λαμ
βάνω·? μέρος είς τα τών ναυτών, άλλά τήν αύτήν στιγμήν ύπό- 
κωφοι ώρύγμοί προσέβαλον τήν ακοήν μου- αί θηριώδε 
κραυγαί προήρχοντο άκριβώς άπό τού βάθους τής πρώρα;

— Θηριοτροφείο·?, τί διάβολο! ανέκραξα.
— Γαλαΐ, μοί λέγει, χαμηλή τη φωνή.
— Γαλαί; — καί ήσαν άληθώς άγριαι και γοεραί κραυγαί 

γαλών έν τώ θαλασσίω έκείνω δεσμωτηρίω—καϊ τί τάς θέλεις; 
ήρώτησα.

— “Οπως έξαφανίσωσι τούς λαγιδεΐς.
— Λαμπρά ιδέα! νά μεταβάλης τήν φύσιν τών γαλών τή 

άληθεία ή άξια τών κυνηγετικών μας κυνών θά έςέπιπτε τοιου
τοτρόπως· άλλά πώς ώ ’γαθέ, θά ίχνηλατήσωσι τούς λαγιδεΐς σου;

— Θά τούς ένεδρεύσωσι.
— ’Αλλά πώς θά τάς άναγκάσης νά εΐσέλθωσιν εϊς τά δάση ;
— Θά τάς αποβιβάσω εϊς τάς έρήμους τής νήσου άκτάς, ή δέ 

άνάγκη θά τάς διδάξη τό επωφελές μάθημα.
—Κάλλιστα! κάλλιστα! είπα ένυοών, άλλα τήν στιγμήν ταύτην 

άκριβώς άστυνομικός τις κλητήρ έπελάβετο τοΰ κάλω τής πρώρας.
— Κύριε έμπορε τών γαλοδορών, άνεφώνησεν εϊρωνικώς, 

σταματήσατε.

— Ώ, ώ, κατάλληλον δνομα! άνεκάγχασα.
— Έςέλθετε, παρακαλώ, είπεν δ κλητήρ.
— Πρός τί; ήρώτησεν ό ’Ιωάννης προσποιούμενος μάλλον ·κ- 

πληξιυ ή πράγματι έκπεπληγμένος.
— Πώς, δέν έντρέπεσθε, κύριε; λέγει σοδαρώς δ άνθρωπος 

τής αστυνομίας, έξασκοΰντες τοιοΰτον έπουείδιστον έμπόριον ; 
ν’ άγοράζητε ζώσας γαλας καϊ νά έκδέρητε αύτάς χάριν ωφέ
λειας ; αισχρόν ! προσέθηκε.

‘Ο ’Ιωάννης δεν έσχε καιρόν ν’ άπαντήση, διότι όμιλος άν

δρών, γυναικών καί παίδων έξωργισμένων, μετά καταρών και α
πειλών όρμήσας τήν οτιγμήν έκείνην έπί τής άποβάθρας και ά- 
παιτών τάς κλαπείσας γαλας αύτοΰ, ήπείλει τρομερά·? έφοδον.

‘Π σκηνή δέν ύστερεϊτο κωμικόιητος.
‘Ο ’Ιωάννης είχε προκηρύξει εις τούς παϊδας τής πόλεως ά- 

μοιβήν 10 λεπτών δι’ έκάστη·? γαλήν παραδοτέα? έν τώ βάθει 

τής πρώρας. ‘Ο έχων γνώσιν άκριβή τών παίδων τοΰ λαοΰ τής 
Σμύρνης θά έννοήση μεθ’ δπόσης χαράς τό νέον τούτο είδος τοΰ 
έμπορίου έφθασεν εις τάς άκοάς των. ’Εν διαστήματι ολίγων

εςο;

ώρών 180 γαλαΐ άπετέλουν τήν μουσικήν έκείνην συμφωνίαν έν 
τω πλοιαρίω τού Τσολάτη. Ούαί τή γαλή έκείνη ήτις κατά τήν 
ήμερα? τής προκηρύξεως έφαίνετο έπι τοΰ παραθύρου ή έπι τοΰ ου
δού τών θυρών. ’Εννοείται δμως δτι εις τήν σκληρά·? ταύτην αιχμα
λωσίαν ύπέκυψαν πρώται αί γαλαΐ τής παραλίου συνοικίας και 
μάλιστα έπί τοΰ οστράκου τής ύπερατλαντίου ταύτης εςοριας ε- 
γράφη πρώτον τό δνομα ευτραφούς τίνος γαλής ένός καπνοπω- 
λου. τό δνομα τοΰ μυοκτόνου ψαρή, δστις ώς άλλος Ναπολέων 
Α’. ώφειλε νά έγκαταλείψη τούς κατά τών μυών θριάμβους του 
καί τοΰ καπνοπώλου τάθωπεύματα,ϊνα άφήση τά δστά έν τή έρήμω 
τής νέας ταύτης νήσου τής ‘Αγίας ‘Ελένης. Πρώτος δθεν ό κα- 
πνοπώλης, μαθών τήν τύχην τής πεφιλημένης αύτοΰ γαλής, ά- 

νεφάνη μέ τό δμμα άστράπτον έξ δργής, ΐνα θέση τό πύρ εις 
τήν κορωνίδα τοΰ Τσολάτη, δςτις δίκην Αΐαντος μέ ναύμαχον 
ένδεκάτηχυν άνά χεϊρας δοκόν άπέκρουσε τήν προσβολήν.

‘Ο καπνοπώλης τότε ήρξατο καθικετεύω·? ύπέρ τής γαλής αύ
τοΰ καί, έκθειάζων τάς άρετάς, περιέγραφε τά χαρακτηριστικά 
τής άναγνωρίσεως καί προσέφερεν άπερείσι αποινα μετά δα
κρύων θεραοτέρων τών τοΰ ίερέως Χρύση διά τήν καλλιπάρειον 
αύτού θυγατέρα. Πλήν φοβερώτερα πάντων παρέστησαν γραίδια 
έξηκονταετή, άναπέμποντα κατάρας,ύβρεις καί άπειλάς φρικώδεις.

Μάτην ό νεαρός Τσολάτης έξεθείαζε τό λαμπρόν τής νήσου 
κλίμα καί παρίστα τήν τύχην αύτών μέ τά ωραιότερα χρώματα· 
αί γοεραί τών γαλών κραυγαί, άλληλομαχουσών έν τώ βάθει 
τής πρώρας, έξηγρίουν έτι μάλλον τσύς κυρίους αύτών. Ήκού- 
οντο ονόματα παράδοξα, άλλόκοτα άλλ έκφραστικά άναλόγως 
τών χρωμάτων καί τών άρετών των, δι’ ών προσεφωνοΰντο· 
ταύτα δέ διεδέχοντο αί κατά τσϋ αρπαγος

— ‘Ο μιαρός! άνέκραζον πανταχόθεν, 
μας καϊ νά πωλήση τά δέρματα

— ‘Ο Θεός νά σέ καταστρέψη 
τήρ πλήρης

νά έκδάρη τάς γαλά;

’Εν τούτοις δ άγοραστής τού λαθρεμπορεύματος τσύτου δέν 
έμελλε νά ύπενδώση, καί τοι προτραπεϊς μεγάλως ύπ’ έμοΰ· 
έγώ δέ βλέπων δτι ήτο ήναγκασμένος νά προστρέξη είς τήν «δι
καιοσύνην» τόν άπεχαιρέτισα και ίππεύσας έφθασα αυθημερόν 
είς Βρύουλα- έκεΐθεν διά πλοιαρίου άπεδιβάσθην τήν έπιοΰσαν έπι 
τής νήσον.

Ήτο πρωία τής 15 Φεβρουάριου 1872 οπότε, δδηγηθείς έπί 

τοΰ αέρους τής καταστροφής, είδα είς άπόστασιν δλίγων άπό τής 
ξηρά; βημάτων τό ανώτατο·? μέρος του μέσου ίστοΰ ένος πλοίου 
δλίγους ύπέρ τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης πήχεις· ώμοίαζε τό 
σημεΐον τοΰ σταυρού, δπερ έπί τής νωπής είσέτι γής ένός τάφου 
μαρτυρεί τήν άνεπανόρθωτον άπώλειαν. Τό πλοϊον είχε προφα
νώς προσκρούσει κατά τών άπορρώγων βράχων τήτ «Αηράς 
Βρύσεως» πρός το άνατολικόν τής νήσου καί καταδυθισθή. 
Δύο λέμβοι ήμιτεθραυσμέναι, φέρουσαι τά κιβώτια τών ναυτών, 
έναπέλεκυν, πυρία, καπνόν καϊ βαρέλιον οινοπνεύματος έμαρτύ- 
ρουν τήν έσχάτην τού πληρώματος άπόπειραν. Είδα κατά μέγα 
μέρος τής παραλίας άπό τής 2ηράς Βρύσεως πρός μεσημβρίαν 
συντρίμματα καϊ σκεύη κα! τό δίπυρον τής ζωοτροφίας τών ναυ
τών έπιπ',έον άφθονο·?· είδα ράκη τινά ήμιβεβρεγμένα και ήπλω- 
μένα έπί τών θάμνων, άλλά ένα ναύτην, ένα ναυαγόν δέν ά- 
πήντησα.

— Τό πλήρωμα, τό πλήρωμα! ανέκραξα πλήρης θλίψεως καϊ 
περιέργειας.

— Δέν διεσώθη ούδείς! μοι άπήντησε θλιβερά τις φωνή.
— Ούδεΐς; — Τούς έχώσαμεν έκεΐ πέραν δλους κατά σειράν... 

καί μοί έδειξαν πέντε σταυρούς, οΐτινες έδείκνυον κατά σειράν 
τούς έκ χώματος τάφους τών ναυαγών.

— Άφαιρέσατε τό χώμα! άνέκραξα έν αγωνία· πρέπει νά 
ΐδω τά πτώματα αύτών καί έπλησίασα έπί τοΰ πρώτου τάφου, 
ουτινος τό χώμα άφηρέθη μετ’ ού πολύ, διότι πολύ δλίγον ήτο. 
Έκυψα έπί πελιδνού προσώπου, δπερ έκαθάρισα, διότι έφερε βα- 
θεϊαν έπι τοΰ κροτάφου πληγήν τό παρατήρησα έκ νέου προσε- 
κτικώς και άνέκραξα μετά σπαραγμού καρδίας;

‘Ο πλοίαρχος! ό ‘Η\ίας Βελιγράδης!
Οί κάτοικοι τής νήσου ειχον περικυκλώσει τό μικρόν άλλ’ ά- 

παίσιον εκείνο θέατρο·? καί έν βαθεία σιγή έφαίνοντο συμμεριζό- 
μενοι την θλίψιν μου.

— Ναί, τόν άναγνωρίζω, προσέθεσα· είνε ό πλοίαρχος τής 
Ευαγγελίστριας- προχωρείτε ! άμα ώ; άφηρέθη τ'ο χώμα έκ τοΰ 
δευτέρου τάφου, άνεγνώρισα τ'ον πρωτότοκον αύτού υιόν ούδεμία 
έμεινε·? άμφιβολία· ή Ευαγγελίστρια είχε ναυαγήσει κα! τ'ο πλή

ρωμα αύτής άπωλεσθή αύτανδρον αύτανδρον 1 ώ λέξις τόσον 
ψυχρώς συχνάκις άναγινωσκομένη καί τοσοΰτον σπαραξ κάρδιος 
έν τη πραγματικότητι αύτής! Άνεγνώρισα κατά σειράν τούς δύο

' είσέτι τοΰ πλοιάρχου υιούς παρά τό πλευρό·? τοΰ άτυχους πατρός 
£ των, ένα ναύτην κα’ι τόν γηραιόν κυβερνήτην τόΰ βρικίου.
1 —’Άλλοι τέσσαρες! άνεφώνησα,ώσεϊ ελπίζω·? νά εΰρω έπιζώντα
.< τινά έκ τοΰ λοιπού πληρώματος.
S -—Ακόμη είς τάφος έκεΐ- μοί άπεκρίθησαν.

Έδαδίσαμεν πρός τήν άκτήν τοΰ Κάτεργά εϊς άπόστασιν ένός 
τετάρτου άπο τής .Ξηρά,· βρύσεως. ’Άνωθεν τών βράχων τής 
παραλίας τά περιϊπτάμενα πλήθη τών κορακιών έδείκνυον τήν 
θέσιν τοΰ πτώματος.

— ’Ιδού, μοι είπε ποιμήν τις, δστις μάς παρηκολούθει.
Τό πτώμα ρωμαλέου νεανίσκου έκειτο ύπτιον έπί τών θάμ.νων 

ήτυ σχεδόν γυμνόν τό πρόσωπον αύτού ήτο έφθαρμένον ύπό τοΰ 
ράμφους τών πτηνών, οί πόδες του πλήρεις έχίνων οΰς είχε κα
ταπατήσει κατορθώσας νά έξέλθη έπί τής παραλίας, καί αί χεϊρες 
αύτοΰ συνεσταλμένα! έπί τοΰ στήθους, έπ! τοΰ δεξιού δμως βρα
χίονας άνεγινώσκοντο είσέτι αί λέξεις «.Γεώργιος — *̂4χ.βάχ.η

Τό νεαρόν τέκνον τή; “Υδρας προφανώς είχε παλαίσει έπιτυ- 
χώς κατά τών κυμάτων καϊ άπομακρυνθή τής βραχώδους παρα
λίας, έφ’ ής συνετρίδησαν οί λοιποί συνέταιροί του. Έξήλθεν είς 
τήν ξηρά·?, πλήν ήτο γυμνός, ή δένύξ παγερά καϊ τά οικήματα 
τών νησιωτών εϊς τό άντίθετον άκρον τής νήσου· άναμφιβόλως 
είχε καταβληθή ύπό τοΰ ψύχους.

Άφοΰ κατεθέσαμεν καϊ τό πτώμα τοΰ γνωστοΰ μοι τούτου 
παιδός έντός λάκκου σπιθαμών δλίγων, άφοΰ έπί τοΰ χώματος 
τοΰ προχείρου έκείνου τάφου ένεπήχθη εις είσέτι σταυρός, έπα- 
νήλθον εις τήν θέσιν τοΰ ναυαγίου.

Πάσα έρευνα ως πρός τούς λοιπούς τέσσαρας ναύτας άπέβη 
εϊς μάτην πολλά! μόνον ιχθύων άγέλαι συνεσωρεύοντο πρός τό 
μέρος τοΰ πλοίου καί άπό καιρόν εϊς καιρόν τεμάχια λίπους έ- 
φαίνοντο έπ: τής έπιφανείας τής Θαλάσσης, ήτο άρά γε ή σάρξ 
τών τεσσάρων ναυτών, οΐτινες εύρίσκοντο έν τω βάθει τοΰ πλοίου 
καθ’ ήν στιγμήν έγκατελείφθη ύπ'ο τών λοιπών; Μένει είσέτι 
άγνωστον καθώς είσέτι άγνωστα μένουν πολλά άλλα τ'ο ναυά
γιο-? τοΰτο άφορώντα, διότι ή ‘Ελλην. Κυβέρνησις ήρκέσθη νά 
μάθη δτι ε? βρίκιον φέρον τήν σημαίαν αύτής έναυάγησεν έπί 
μιας νήσου τών ’Οθωμανικών θαλασσών περί τών λοιπών ίσως 
δέν ένδιεφέρετο ...

Δέν ένδιεφέρετο; ή έρώτησις αΰτη μ’ έπησχδλει σπουδαίως· 
ήρώτων κατ’ έμαυτόν, άν ώφειλε νά προβή είς άνακρίσεις, 
είς έρευνας, είς παντοίας εξετάσεις, άς ύπαγορεύει ή φι
λανθρωπία, ύποδεικνύουν αί περιστάσεις καί έπιβάλλει τ'ο κα
θήκον. Τήν έρώτησιν ταύτην έπανέλαβα μάλιστα και βραδύτερο·? 
δημοσίως, όπόταν ΰπόνοιαι, ένδείξεις καϊ μαρτυρίκι περί τής 
λεηλασίας τοΰ πλοίου και τών πτωμάτων ήλθον είς φώς.

Φεΰ! ίστάμενος έκεϊ παρά τούς τάφους τών άτυχων ναυτών 
τής Κάσσου άνελογιζόμην τάς χήρας καϊ τά δρφανά αύτών, περί 
τών οποίων πατρική Κυβέρνησις ώφειλε νά φροντίση.

Ταΰτα διελογιζόμην όπόταν φωνή άπ'ο τής θαλάσσης, προ- 
φέρουσα τ'ο όνομά μου, μή άφήρπασε τάς δνειροπολήσεις μου.

Τ'ο πλοιάριο·? τοΰ Τσολάτη έ’ρριπτεν ήδη τήν άγκυραν.

>

?

‘Ο ’Ιωάννης έπ: τοΰ καταστρώματος έφαίνετο φαιδρός καί εύ- ‘ 
χαριστημένος· ήνέωξε τήν δπήν τής πρώρας καί πάραυτα άγέλη ; 
έξηγριωμένων καί πειναλέων γαλών ώρμησε πρ'ος τά δάση. Τότε 
έπήδησε καί αύτός έπί τής παραλίας.

— Ναυάγιο·?! ανέκραξε.
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— Ναί, τρομερόν ν αυάγιον.
— Δέν είνε .τδ πρώτον έπί τή; νήσου, άπήντησε μετά τίνος 

( θλίψεω; καί τό πλεΐστον αδιαφορία;, άγωμεν εις τόν πύργον· 
'.. ρίπτων δέ βλέμμα γοργόν έπί τοΰ κυνηγετικού όπλου μου, παρα- 
S καλώ, προσέθεσε, πρόσεχε μεταξύ τών λαγιδέων τάς πολυτίμους

γαλά; μου.
— Λοιπόν ένίκησας; ήρώτησα.
— Νίκην Καδμείαν μοί άπήντησε, βχδίζων πρός τόν πύργον.
Αί μεγάλαι περιποιήσεις τή; φιλοξενία; δέν ήδυνήθησαν νά 

μετριάσωσι ποσώς τήν θλίψιν μου· έπέστρεψα τήν έπαύριον εΐ; 
Σμύρνην πλήρη; μελαγχολία; καί ή είκών τοΰ τρομερού έκείνου 
ναυαγίου δ; έμεινε ζωηρά ούχί μόνον έν τή μνήμη, άλλά καί έν 

τή καρδία μου, έξ ή; τήν στιγμήν ταύτην τήν άρύομαι.
Όπόταν μετά έν έ'το; μετέβήν έκ νέου έπί τή; νήσου, φέρων 

τό δπλον τοΰ θηρευτού, έπεσκέφθην τού; τάφου; τών ναυτών 
έκείνων.

’Ολίγα μόνον ράκη διεκρίνοντο έπί τή; παραλ ία;· οι σταυροί 
τών τάφων ήσαν ήμισεσηπότε;, άλλ’ είδα πλησίον αύτών ένα ιε
ρέα προσευχόμενον νά καίη τον ιερόν λίδανον.

Αί παρήγοροι τή; θρησκεία; υποχρεώσει; έτελοΰντο έκεΐ εύ- 
λαβώ; ύπό τού ίερέω; του Έκκλησιδίου, παρ’ έκεΐ δέ έκλαιεν 
εί; άνήρ· έφαίνετο ναυτικό;, άλλ’ ήτο λίαν καταβεβλημένο;· τόν 
έπλησίασα καί έμαθα ότι ήτο γαμβρό; τού Ήλία Βελιγράδη.

— Καί πώς έχει ή χήρα τοΰ πλοιάρχου; ήρώτησα.
‘Η θλίψις τή άφήρεσε τό λογικόν μοί άπήντησε μετά θλί

ψεω; καί σχεδόν μετά δακρύων.
— Ή δέ Κυβέρνησι;, ήρώτησα, έλαβε πρόνοιαν περί τή; 

περιουσία; τού πλοιάρχου ;
— Φεΰ! μοί άπεκρίθη, άπομάττων διά τελευταίαν φοράν τών 

οφθαλμών του τά δάκρυα, αΰτη συνεπλήρωσε διά τή; άκηδία; 

της τό ναυάγιον τής «Έΰαχχελιστριας».
Μ. Δ. Σ.

ΟΠΟΙΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΗΝΕ II ΕΛΛΗΝΙΣ. 

Κατά τήν 2αν τού ύπερμεσοΰντο; ήδη Ίαν.μεταβά; εί; τήν 
οικίαν φίλου ιατρού, ΐν’ έπευχηθώ αύτω τό νέον έτο; ευτυχές, 
ευρον αύτον μεταξύ κυριών άγορεύοντα κατά πολυτελεία; καί 
συρμού. Παραδεχθεί; έκθύμω; τά; πρό; τά; άκροωμένα; κυρία; 
συμβουλά; καί παρατηρήσει; τού καλού τούτου πατριώτου συνηγόρησα 
κάγώ, όση μοι δύναμις, ύπέρ τών έθνοσωτηρίων τούτων ιδεών καί 
άμφότεροι προετρέψαμεν τά; εύγενεΐ; άκροατρία; μα; ίνα συνε- 
ταιρισθώσι μετ’ άλλων φίλων των καί αναφανδόν κηρυχθώσιν 
έχθραί τοΰ έπαράτου καί βαλαντιοφθόρου συρμού, έπανερχόμεναι 
εις τήν προτέραν ‘Ελληνικήν ποδήρη καί πλατύπτυχον έσθήτα 
εϊ; τού; κομψοτέρους τοΰ τού συρμού (unique σεμνού; Ελληνικού;

έπενδύταςκαί κεφαλοδέσμους καί εις την κατασκευήν 'Ελληνικών 
χειροτεχνημάτων, ών ή ποιότη; νά ήνε ώς ά'λλοτε διαρκής καί 
λίαν στερεά.

Κατά τή; πολυτελείας, τή; πηγής απάντων τών κακών, τής 
μητρός τή; διαφθορά;, τή; κολλητικωτάτης ταύτη; νόσου, τής 
άπειλούση; ν’ αποσύνθεση τά; κοινωνία; ήμών είνε, νομίζω, πλέον 
καιρό; νά έξαναστώσιν άπαντε; οί ύπό αγνών ’Ελληνικών αισθη
μάτων έμφορούμενοι ομογενείς δημοσιογράφοι, καί δι’ αύτό δή 
τούτο χάριν τών άπεχθανομένων τόν όλέθριον συρμόν, τόν με- 
ταβάλλοντα τά ώραΐα εύλύγιστα καί κομψά τώνΈλληνίδων σώ
ματα εϊ; παραδόξου; τραγελαφικού; τών καμήλων ύβου; (καμ
πούρα;) καίει; δ τι άλλο δυσειδέ; καί άκανόνιστον έξάμβλωμα!! 
μεταφέρομεν εί; τόν φίλον τών καλών «Μέντορα » τήν άπέ- 
ναντι ώραίαν εικόνα τή; αγνή; καί εί; τά πάτρια έμμενούση; 
Έλληνίδο;, ή; άπασα ή σεμνή ενδυμασία πρέπει νά ήνε προϊόν 
των φιλέργων Ελληνικών χειρών τη; καί ούχί τών βαλαντιοφθό- 
ρων καϊ ξενοπρεπών συρμών τή; Εύρώπης, ου; έπινβεΐ ή διε
φθαρμένη καϊ ούχί ή υγιή; μερί; τών μεγαλοπόλεων αύτή;, δπως 
άπογυμνόνη τού; άπλοϊκούς ήμά; κατοίκου; τή; ’Ανατολή;, τού; 
τυφλοί; δμμασιν εί; τήν έπάρατον καί λαοφθόρον μόδαν παραδε- 
δομένους.

’Άν τι; εύρεθή, φίλοι άναγνώσται, νά ύπομειδιάση καί νά ύπο- 
λάβη περιττήν καί ακατάλληλον τήν προτροπήν ήμών ταύτην, δ 
τοιοϋτο; 5; εύαρεστηθή νά μάθη, ότι σφαλεράν καί δύστροπου 
έχει τήν κρίσιν καί τήν γνώμην!

Διότι καί άν όλοι ήσαν σοφοί καί πεπαιδευμένοι καί λόγιοι καί 
παντογνώσται, πάλιν δ λόγο; καί ή συζήτησι; (πιστεύομεν) θά 
ήσαν αναγκαία διά τήν φύσει ύπάρχουσαν ποικιλίαν καί άντίθεσιν 
περί τάς σκέψεις καί τά αισθήματα.

Διό δή έργον τή; δημοσιογραφία; ε’νε νά μή δαπανάται συνε
χώς εις τάς έκστρατείας τών 'Ολλανδών, εις τάς κατακτήσεις τής 
Ρωσσίας έν Χίβα, εις τά; τών ’Ισπανών καταστροφά; έν Καρθα- 
γένη καί τά; τοΰ Βαζαίν μόνον δίκας έν Γαλλία, άλλά μάλιστα 
νά άσχολήται εϊ; ζητήματα εθνικά καί σπουδαία, ώ; λ. χ. εί; 
τό πώ; νά άντεπεξέλθωσιν αί ‘Ελληνίδες κατά τού συρμού καί 
τή; πολυτελεία;, άπερ άπέδησαν ή φαγέδαινα τών ‘Ελληνικών 
οικογενειών καί έγέννησαν μεταξύ αύτών τόσα ύτα άτοπα άγνω
στα άλλοτε εί; τόν 'Ελληνικόν κόσμον!

Τό διά τά; κοινότητα; τή; ’Ανατολή; καί ίδίω; δια τού; Έλ
ληνα; ευεργέτημα τούτο αίτούμεν παρ’ άπάση; τή; δημοσιογρα
φία;, πριν ή γάγγραινα προχωρήση καί πριν καταστη αδύνατος 
πάσα θεραπεία. “Εργον τή; δημοσιογραφίας ε’νε νά κατάδειξη 
ότι δ συρμός είνε έθνοφθόρο; καί ότι δ προορισμό; τών Έλληνίδων 
δέν είνε κατώτερο; τού τών 'Ελλήνων δπω; καί ή γυνή έν γένει 
δέν είνε κατωτέρα τοΰ άνδρό;. Έργον αυτή; είνε νά ποιήση κα
ταφανές ότι δέν αναπτύσσονται αί θυγατέρες ήμών μέ τόν ψιττα
κισμόν τών Γαλλικών, ’Αγγλικών, Γερμανικών καί μέ τήν έξή- 
γησιν τοΰ ‘Ομήρου, άπερ ούδόλω; ώφελοΰσιν άνευ τή; ηθική; καί 
έλληνοπρεποΰ; μορφώσεω;.

Έκεΐνο δπερ ωφελεί ε’νε, νομίζομεν, ή ηθική μόρφωσις σύν
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τή διανοητική αναπτύξει καί δι’ αύτδ πρέπει νά συμπροοδεύωσιν 
άμφότερα ταΰτα, «Ούδαμοΰ γάρ δεινόν ούδέ σφοδρόν απειρία τών 
πάντών, λέγει ό πλατύ; τδν νουν ΙΙλάτων, ούδέ μέγιστον κακόν, 
άλλ’ ή πολυπειρία καί πολυμαθία μετά κακή; αγωγής γίγνεται 
πολύ μείζων ζημία. »

Άν έρωτήση τι; 
καί αύτούς τούς ά- 
πλήστου; προικοθή
ρας, τί προτιμώσι 
γυναίκα μέχιλιάδα; 
λιρών, πουτριασμέ- 
νην καί πασαλειμ- 
μέ/ην μέ Άγγλο- 
Γαλλο - Γερμανικά 
καί μέ κλειδοκύμ
βαλου, ή αμαθή, ένά- 
ρετον και άθώαν ώ; 
τά; γνήσια; Έλλη- 
νίδας; θά άπαντήση 
άνευ δισταγμού καί 
σκέψεω;: Προτιμώ - 
μεν τήν πρδς τά 
τοιαΰτα αμαθή, εύ- 
μαθή δέ καί συνετήν 
περί τήν διοίκησιν οι
κογένεια; ένάρετον 
Έλληνίδα, ήςτινο; 
τδν χαρακτήρα καί 
τά καθήκοντα περι- 
έγραψεν έν ολίγοι; 
ο Σειράχ «Γυναικδ; 
αγαθή; μακάριο; δ 
τυχών άνήρ, καί α
ριθμό; τών ήμερων 
αύτοΰ διπλάσιο;· γυ
νή ανδρεία ευφραίνει 
τδν άνδρα αύτή; και 
τά έτη αυτού πλη
ρώσει έν είρήνη’(Κεφ. 
ΚΣΤ. 1,2,3).

Τή; καλή; καί 
«υνετή; Έλληνίδο; 
«ή χάρι; τέρψει τδν 
άνδρα αύτής,(καί τά 
οστά αύτοΰ πιάνει ή 
έπιστήμη αύτής, καί 
ούχί ή μόδα·) δόσι; 
Κυρίου γυνή σιγηρά, 
καί ούχί λάλο; καί 
φλύαρο; (ώ;τά; ση
μερινά;), καί ούκ έ- 
στιν άνταλλαγμα πε
παιδευμένη; ψυχή;· 
Ζάρι; έπί χάριτι γυνή 
λυχνίας αγία;» (Σειρ 

κλητόν καί άνεπιτήδευτ

υπνω 
νεία;

II EAAHMS.

αισχυντηρά— «λύχνο; έκλάμπων έπ· 
.. ΚΣΤ, 13, 14, 15) έστί τδ άτη- 
ον παρθενικόν κάλλος τής ε ύπροσώτ.ου 

‘καί εϊς τά πάτρια έμμενούσης σεμνής καί φιλάνδρου Έλληνίδο;. 
Εινε καιρό; πλέον ινα έξεγείρη ή δημοσ ιογραφία τάς ύπδ τδ
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κδν φυτδν τοΰ μανδραγόρα κοιμωμένα; Ελληνικά; οίκογε- 
ε’νε καιρό; νά διάνοιξη τού; οφθαλμού; τών κοινωνιών 

αύτών χάινον βάρα—τής ’Ανατολής, δπως ϊδωσι τδ έμπροσθεν 
θρον τής κοινωνική; άποσυνθέσεως !

Όπου άν στρέψη τι; βλέπει καί ακούει τά αποτελέσματα τοΰ 

συρμού καί τής πο
λυτελείας, άπερ εΐσί 
κλοπαί διαπραττό- 
μεναι παρά γυναικών 
καί άνδρών, πλα

στογραφία!, άτιμίαι, 
προδοσία! συζυγικών 
καθηκόντων, διαζύ
για, άνομοι γάμοι 
κτλ,—κτλ άπερ νο- 
μίζονται 'ικανά, ινα 
έξεγείρωσι κατά τή; 
μόδα; καί πολυτε
λεία; τήν δημοσιο
γραφίαν, τού; άρ
χοντας καί άρχομέ- 
νους καί δή άπάσα; 
τά; ‘Ελληνικά; κοι
νωνίας.

Ε’νε καιρό; πλέον 
νά άνακληθή ή γυ
νή καί ίδίω; ή Έλ- 
ληνίς εί; τά άγνά 
ήθη καί έθιμα τών 
προγόνων της, εις 
τήν τή; οικίας οι
κονομικήν ένασχό- 
λησιν, εί; τήν προ- 
τεραν εθνικήν ένου- 
μασίαν της, δι’ η; 
θά άνακτήση τά φυ
σικά κάλ'λη της, καί 
να μή κατασωτεύη 
τάς ‘πολ.υτίμους ώ
ρα; τη; καί ήμέρας 
εί; ματαίας ένασχο- 
λήσεις ξενοζήλων 
καί βαλαντιοφθόρων 
στολισμών, δι’ ών 
άσχημίζει τό 'οραιον 
πίόσωπον καί το 
Έλύ.ηνικδν εύλύγι- 
5 tov σώμά τη;. Και
ρό; νά μάθη ή μή-

θων μυθι 
ότι 
θά

καί ή άνάγ/ωσι; ε
ρωτικών καί κακοή- 

κακία; καί διαφθοράς, 
καί ότι εργαζόμενη δέν 

ίρχηται εί; άσκόπου; επισκέψεις καί «εί; τά σύρτα φέρταβ 
γορας, δπως άκούση καί εϊπη φλυαρίας, αϊπερ εϊσίν ίκαναί καί

τών Αίθιόπων αύτών το ερύθημα νά προκαλέσωσι. Καιρό; πάσαι
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αί τάξεις μετά τής δημοσιογραφίας, τοΰ παντοδυνάμου τούτου ορ
γάνου τών ήμερων μας, νά έξεγερθώσιν άμίλλώμεναι κατά τής 
πολυτελείας και τοΰ κατηραμένου 'συρμού καί φιλοτιμούμεναι νά 

ειπωσι καί ύποδείξωσιν ώφελιμώτερα καί φιλογενέστερα.
Γέρας δ’ ά'ριστον έσεται δΓ έκαστον καί έκάστην ή συ/αίσθησις 

οτι έπ’ άγαθω τοΰ 'Ελληνισμού πά.τες έμοχθήσαμεν τοιούτΟυ 
σπουδαίου θέματος προκειμένου, οί πάντες πρέπει νά προθυμώμεθα 
καί άλΰ.ήλους πρυτέποντες νά λέγωμεν τό, «τίς περί αύτοΰ ά- 

γορεύειν βούλεται; »
*

* *

ΟΙ ΦΑΒΙΑΝΟΙ.

< ’Εν τή παρούση πραγματεία θέλομεν συντόμως περιγράφει τα 
2 περί τή; μιχ.οίς φυλής ιών Σαδιανών ή Σαδιητών, τών καί 
< «Χριστιανών τοΰ άγ. Ίωάννου τού Βαπτιστοΰ προσονομασθέντων.» 
< ‘II καταγωγή τών Σαδιανών ανέρχεται εις τους ευαγγελικούς 
< χοόνους. Πιθανολογείται δτι ουτοι είσιν απόγονοι τών ίουδαϊζόν- 

< των έκείνων Χριστιανών, οΐτινες πρώτοι άπεχωρίσθησαν τής κα- 
S θολού Εκκλησίας καί οΐτινες συνέζων, ώς επίσης εικάζεται, έν 
Ιτή έρήμω μετά τοΰ Προδρόμου, επόμενοι ταΐς διδασκαλίαις αύ- 

του· καθότι μέχρι τοΰ νΰν μαθηταί τοΰ άγ. Ίωάννου προσαγορεύ
ονται καί διά τοΰ βαπτίσματος αύτού βαπτίζονται. Οί ταλαίπω
ροι Σαδιανοι ούδόλως ήδυνήθησαν νά έννοήσωσι τδ μέγα μυςή- 
ριον τής σταυρώσεως τοΰ ’Ιησού Χριστού, άλλ’ ούδέ τδ έξαίσιον 
καί θειον θέαμα δπερ ό Κύριος ήμών παρέσχε παρά ταϊς 

δχθαις τοΰ Ίορδάνου απέναντι τοΰ ούρανοΰ καί τής γής.

Μέγας βεβαίως άνήρ ό Ιωάννης ό Βαπτιστής καί ό πρώτος 
Ιτών θνητών άλλ’ ούχ ήττον ό ανθρώπινος νούς άπορεϊ καί 

έξίσταται βλέπων τδν Βασιλέα τών Βασιλευόντων, τδν Δεσπότην 
τών όλων, αύτδν τδν "Υψιστον ταπεινούμενον τή θεία αύτού εύ- 

δοκια καί ύποπίπτοντα ένώπιον τούτου, εί καί τοΰ πρώτου καί 
μεγίστου τών θνητών. ‘Ο ’Τησοδς Χρίστος ΰπδ τοΰ Προδρόμου 

$ βαπτιζόμενος, ιδού τδ σκάνδαλον, ιδού ή παραδοξοτάτη τών σκη- 
> νών τοΰ μεγάλου έκείνου δράματος, ούτινος ή μέν άρχή έν τή 
> φάτνη έγένετο, ή δέ καταστροφή έπί τοΰ σταυρού... "Οθεν οί 

> τοΰ Ίωάννου μαθηταί, εϊς τδ μεγαλείου τοΰ διδασκάλου των άπο- 
> δλέποντες καί έπί τούτω έγκαυχώμενοι, ήρνήθησαν τήν θεότητα 
? τοΰ ’Ιησού Χριστού. ‘Ο βαπτίσας έφάνη αύτοϊς μείζων τοΰ βα- 
? πτισθέντος. δ προφήτης άνώτερος τού Μεσαίου καί ή φωνή 

? τής ερήμου ίερωτέρα τοΰ θείου λόγου.
Άπδ τής έποχή; έκείνης δύναται τις εΐπεϊν δτι οί Σαδιανοι 

? ουμμετέσχον καί ουτοι τής θείας άράς τής έπί τοΰ δυστυχούς λαού 
' τοΰ Ισραήλ έπιπεσοΰσης. Άφού δέ, περί τδν Ζ . αιώνα, ώς λέ- 
< γεται, κατακτηθείσης τής Παλαιστίνης ύπδ τών Μουσουλμάνων, 

άπεδιώχθησαν έκ τών οχθών τοΰ Ίορδάνου, περιεπλανήθησαν έπί

δλους αιώνας έν ταϊς έρήμοις τής Αραβίας καί τήν σήμερον < 
τάς σκηνάς αύτών έστήσαντο παρά ταϊς δχθαις τοΰ Τίγρεως καί j 

Εύφράτου. ί
Ή γεννεά τών Σαδιανών ύπδ φυσικήν έποψιν θεωρουμένη εινε ? 

ώραία- ή μορφή τού προσώπου εύειδής ώς καί ή τών άλλων Ση- < 
μιτικών φυλών ή κράσις αύτών ισχνή άλλ’ εύσθενής καί ρω- ) 

μαλέα· τό ανάστημα εύμέγεθες, καί παρ’ αύτοϊς άνθρωποι ( 
στρογγυλίαι καί καχεκτικοί είσι σπάνιοι. Άλλά άφ’ ετέρου δυσ- $ 
τυχώς ή καρδία καί ή συνείδησις αύτών δέν εΐνε τόσω καλώς $ 
μορφωμέναι ώς τά σώματα. ‘Ο τδ ηθικόν τοΰ λαού τούτου σπου- s 
δαζων ανευρίσκει δτι, καθώς δ Ιουδαίος τών χωρών έκείνων, ό 
έξηυτελίσθη καί ούτος ύπδ τής δουλείας, εις ήν διατελεϊ ύπδ ) 
κυριαρχικόν ζυγόν "Οθεν οί Σαδιανοι, ώς καί οί Ιουδαίοι, είσι > 
δειλοί, καί, ώσπερ ουτοι, τδν δόλον και τήν απάτην μετά τής ; 
δουλείας συνενοΰσι. Πρδς δέ τούτοις δ λόγος τοΰ Σαδιανοΰ ούδέ $ 

τής έλαχίστης άξιοΰφαι πίστεως.
Καταδεικνύντες οΰτω τούς Σαδιανούς ύπό τε τήν φυσικήν καί 

ηθικήν έποψιν, οφείλομε·/ ώσαύτως ν’ άποκαλύψωυιεν καί τά 2 
μυστήρια τής θρησκείας, τών δοξασιών καί τών ιεροτελεστιών 
αύτών. Άλλ έπειδή τδ νά είσδΰση τις εις αύτά ούκ έ'στι λίαν < 
εύχερές, άναφέρομεν μόνον δσα περί τούτων ήδυνήθημεν νά έξα- >

κριδώσωμεν. 2
Οί Σαδιανοι φαίνονται λησμονήσαντες τδ σύμδολον τής πί- < 

στεως αύτών. ‘Υπάρχει δμως παρ’ αύτοϊς βιδλίον τι φυΚαττόμε- $ 
νον ύπδ τοΰ Σεΐκου ήτοι άρχηγοΰ τής φυλής, δστις εΐνε συνάμα s 
καί δ πρωθιερεύς αύτών. Τινές τών Σαδιανών άναγινώσκουσι > 
μέν τδ βιδλίον τοΰτο άλλ’ούδόλως γινώσκουσιν άπερ άναγινώσκουσι· S 
διό τδ βιδλίον τοΰτο τδ έσφραγισμένον ούτως εΐπεϊν καί άτόκρυ- ( 

φον περιβάλλεται υπό μεγίστου σεδασμοΰ. Πλεϊστοι Ευρωπαίοι ) 
εις ματην προσεπάθησαν δπως άποσπάσοισι τό βιδλίον τοΰτο έκ ? 
τών χειρών τών Σείκων, άλλά δέν ήδυνήθησαν νά καταδαλωσι < 
τήν άντίστασιν αύτών οΰτε δΓ άπατης οΰτε διά χρημάτων.

Οί Σαδιανοι άποκαλούνται μαθηταί του ‘Αγίου Ίωάννου τοΰ < 
Βαπτιστοΰ, δνπερ θεωροΰσιν ώς τον μέγιστο·/ τών προφητών τοΰ < 
‘Υψίστου. Καθά δέ δοξάζουσιν, δ Ιησούς Χριστός εΐνε άληθώς ό < 
Μεσσίας. ΈνεφανίσΟη δέ, λέγουσι, πρδς καιρόν έπί τής γής $ 
έπί σκοπώ τοΰ νά επικύρωση τήν αποστολήν αύτοΰ, δεχόμενος τδ < 
βάπτισμα τοΰ Ίωάννου. Μετά δέ ταΰτα άνηρπάγη εις ούρανούς, < 
περιμένων καταλληλοτέραν έποχήν δπως έπανέλθη και δεύτερον ζ 
έπί γής καί άποπληρώση τήν έντολήν του υπέρ τών Σαδιανών. ζ 
Έσεται δέ τότε μέγας βασιλεύς καί κύριος τής οικουμένης καί \ 
άπαλλάξει αυτούς τής τε δουλείας καί τής έξουθενώσεως, εις ήν C 
στενάζουσι. Μεγάλη όντως ή ιδέα ήν οί Σαδιανοι συνέλαδον $ 
περί τοΰ Κυρίου καί Σωτήρος ήμών· άλλά δυστυχώς θεωροΰσιν S 
αύτδν άπλοΰν προφήτην, τήν θεότη-α αύτοΰ ούδόλως παραδεχό- ί 
μενοί. Κατ’ αύτούς δ 'Ιωάννης ό βαπτίσας έστιν άνώτερος τοΰ s 
Θεανθρώπου τοΰ έν τοϊς τοΰ Ίορδάνου ύδασι βαπτισθέντος.

Οί Σαδιανοι προσαγορεύονται μεταξύ των «Μανδάϊ»· τοΰ- > 
θ'δπερ λίαν παράδοξον, καθόσον ή λέξις αυτή σημαίνει παρ’ αύ- ϊ 
τοϊς «μαθηταί ή οπαδοί τον λόγον». Τω δέ Μεσσία άπονε- ? 

μούσι τδν τίτλον δίανδάϊ Χαϊά τουτέστι «.λόγος ζωής» ζΟ οί
κος τής προσευχής ένθα συνέρχονται καλείται ώσαύτως Μανδάϊ. 
Άν ήδύναντο οί δυστυχείς ουτοι νά έννοήσωσιν όπόση βαθύτης, 
όποια μυστηριώδης ένυπα'ρχει έννοια έν τή λέξει Μανδάϊ, ούδε- 
μία άμφιδολία δτι προθύμως ήθελον προσέλθει δπως γείνωσιν 
ώς ήμεϊς οπαδοί τοΰ λόγου τοΰ αιωνίου, μαθηταί τοΰ υίοΰ καί 
λόγου τοΰ Θεού.

Αί ίεροτελεστίαι μάλλον ή αί δοξασίαι καθιστώσι τούς Ίωαν- 
νίτας τούτους προσομοίους φέρ’ εΐπεϊν τοϊς τέκνοις τοΰ Ιησού 
Χοιστοΰ. Άν ή ιστορία δέν διέσωζε τά περί τής καταγωγής τώ/ 
Σαδιανών, ήθέλομεν άνεύρει έν τή λατρεία αυτών ικανά ίχνη 
Χριστιανισμού δπως δρίσωμεν άσφαλώς δτι οί ύποτιθέμενοι ουτοι 
μαθηταί τοΰ Προδρόμου έσχον ποτέ τήν Εκκλησίαν μητέρα καί 
πατέρα τδν Χριστόν. Βεβαίως έκ τής Χριστιανικής θρησκείας 
προσέλαβον τδν νόμον τής καθιερώσεως τής Κυριακής, τήν άνά- 
θεσιν τοΰ άρτου καί οίνου καί τδ διά καταδύσεως βάπτισμα.

Οί Σαδιανοι διατηροΰσι τήν καθιέρωσιν τής Κυριακής τόσω 
αΰστηρώς ώς καί οί ‘Εβραίοι τήν τοΰ Σαββάτου. Ούδεμία εργα
σία έπιτρέπεται αύτοϊς τήν ήμέραν ταύτην. ‘Η τροφή καί τ'ο πο
τό·/ δφείλουσιν άφ’ εσπέρας νά προπαρασκευασθώσι. Τήν Κυρια
κήν ούδεμία έκδρομή, ούδέν ταξείδιον συγχωρεϊται, καί αύταί 
δ’ αί μάλλον κατεπείγουσαι υποθέσεις άναβάλλονται διά τήν 
έπαύριον ένεκεν εύλαδείας. Παραλαβή ή πληρωμή χρημάτων 
θεωρείται ώς αμάρτημα, καθότι παρ’ αύτοϊς ώς κα: παρ’ ήμϊν 
ή Κυριακή έστιν ημέρα ιερά. "Οθεν τήν Κυριακήν λίαν πρω: 
έξέρχονται δπως καθαρισθώσιν έν τοϊς ΰδασι τοΰ ποταμού· διό 
δέν τοϊς έπιτρέπεται τδ νά κατοικώ σιν ή νά ζώσι μακράν ποτα

μού, καί τήν σήμερον ό Τίγρι ς καί δ Εύφράτης έπέχουσι τόπον 
Ίορδάνου δΓ αύτούς. Καθ’ έκάστην λοιπόν Κυριακήν ώς καί κα- 
θ’έκάστην έορτήν βλέπει τις αυτούς, άνδρας, γυναίκας,γέροντας καί 
νέους νά βυθίζονται πρώτον εις τδν ποταμόν, ΐνα βαπτισθώσι καί 
άποπλύνωσι τά άνομήματα καί πλημμελήματα αύτών, καί μετά 

ταΰτα νά μεταβαίνωσιν εις τδν οΐκον τής προσευχής. Και αύτά 
τά νεογέννητα βρέφη αύτώ/ βυθίζονται ώσαύτως εις τδν ποταμόν, 
ώς έπίσης καί τά θύματα άπερό άρχιερεύς των καθ'έκάστην θυ

σιάζει πρδς διατροφήν τοΰ λαού. Αί πλεϊσται τών θρησκευτικών 
αύτών τελετών διά τών ύδάτων ιερουργοΰνται, καί οί γάμο: των 
έν ύπαίθρω εύλογοΰνται παρά ταϊς δχθαις ποταμού.

‘Υπολείπεται νά εΐπωμεν καί περί τών άλλοκότ ων δεισιδαιμο
νιών τής φυλής ταύτης, άλλ" ήθέλομεν μηκύνει τδν λόγον πέραν 
τοΰ δέοντος· άρκούμεθα μόνον εις τδ ν’άναφέρωμεν δτι ό Σαβια- 
νδς νόμος, ώς και ό Μωσαίκός, άπαγορεύει τήν γεΰσιν άκαθάρ- 
των κρεάτων καί δτι ό άριθμδς τών τοιούτων έστιν έτι μεγαλεί- 
τερος ή παρά τοϊς Ίουδαίοις.

Άλλοτε οί Σαβιανοί άπετέλουν μικρόν λαόν συμποσούμενον 
εις 25 χιλιάδας οικογενειών, ήτοι περίπου 150 χιλιάδας άνδρών, 

γυναικών καί τέκνων, άλλά τήν σήμερον ό άριθμδς ούτος ήλατ- 
τώθη κατά πολύ, καθότι οί πλεϊστοι έξ αύτών ήσπάσθησαν τήν 
θρησκείαν τοΰ κ θρανίου καί συνεχωνεύθησαν μετά τών Αράβων 
ώστε ήδη άριθμο ΰνται μόνον περί τάς 8 χιλιάδας ψυχών, καί 

τδ υπόλοιπον τοΰτο τών Σαδιανών διεσπάρη εϊς πλεϊστα μέρη 
τής Βαβυλωνίας (Ίράχ-άραμπί). Περί τούς οκτακόσιους δ’έξ αύ
τών άποκατεστάθησαν έν τή μικρά πόλει Αμάρα, ής δ πληθυσμός 
δέν ύπερδαίνει τάς 3 χιλιάδας.

Έμ. Γιαννακόπουλος.
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Η ΜΥΘΟΑΟΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΝΟΜΕΝΗ 

πρδς 
ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ

διαφόρων πηγών έρατισθεΐσκ καί δ'.ά ποικίλων σημιιώστων 

όπαυξηθεϊσα, διδασκόμενη έν τ<ρ Φιλεκπαιδεντικφ

^νλλόγω «Όμηρος»

Γ. ΦΡΑΝΤΖΙΙ ΚΑΘΠΓΗΤΟΥ 

(συνέχεια άπδ σελ. 76).

Παραοοσις τών Αιγυπτίων.

Διόδωρος δ Σικελιώτης διηγούμενος τήν παράδοσιν τών Αιγυ
πτίων λέγει·

« Κατ' άρχάς δ Ούρανδς καί ή Γή εΐχον έν μόνον σχήμα, 
ένωθέντα καί τά δύω έκ τής ιδίας αύτών φύσεως· μετά ταΰτα δέ, 
τούτων διαχωρισθέντων, ό Κόσμος ήρξατο νά λαμδάνη τδ σχήμα, 
δπερ βλέπομεν έν αύτώ. Διά δέ τής κινήσεως τοΰ άέρος τά μέρη 
τοΰ πυρδς άνυφωθέντα έ'δωκαν τω Ήλίω τή Σελήνη καί τοϊς 
άλλοις ούρανίοις σώμασι τήν κυκλοτερή αύτών κίνησιν, ή δέ ςε- 
ρεά ΰλη καταπεσοΰσα έσχημάτισε τήν γήν καί τήν θάλασσαν, 
έξ ής προήλθον τά ζώα καί οί ιχθύες άπαραλλάκτως σχεδόν 
δπως βλέπομεν έ'τι έν Αίγύπτω έξερχόμενα έκ τής γής ποτιζο- 
μένης διά τοΰ ΰδατος τοΰ Νείλου άπειρα έντομα καί άλλα ζώα.»

Δέν εΐνε λοιπόν άνάγκη νά διηγηθώμεν ένταΰθα έν έκτάσει 
τήν παράδοσιν ταύτην, δπως παρατηρήσωμεν τά λάθη αύτής, ών 
κυριώτατον δτι κατ’ αύτήν ό Δημιουργός δέν μετέσχε ποσώς τής 
μορφώσεως τοΰ παντός. Οί έφευρεταί τοΰ συςήματος τούτου ουδέ 
αισθάνονται, ώς φαίνεται, τήν άνάγκην ενός πρώτου αιτίου. ’Εντού
τοις δέον νά δικαιώσωμεν τούς Αιγυπτίους· διότι άναγινώσκοντες 
τήν ίεράν αύτών γλώσσαν (τά ιερογλυφικά) μανθάνομεν δτι ουτοι 
έπίστευον γενικώς δτι φύσις άψυχος καί συγκεχυμένη δέν ήδύνατο 
νά θεωρήται ώς ή άρχή πάντων τών πραγμάτων Τινές μάλιςα τών 
Αιγυπτίων έπίστευον δτι ύπήρχε μία ύπερτάτη διάνοια, ή δημι- 
ουργήσασα τδν Κόσμον, καί δτι έπίσης ύπήρχεν έν τω άνθρώπω 
μία άνωτέρα διάνοια, τουτέςιν ή ψυχή. Άλλ’ή μεγάλη αΰτη καί 
ύώίςη ιδέα εΐχεν εΐσαχθή καί διατηρηθή μόνον ύπό τινων άνθρώπων

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. Ε’. Τευχ. ΝΓ.) 19.
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μάλλον πεφωτισμένων τοΰ πλήθους*  ταύτην δέ, έπειδή άνύψου αύ
τούς ύπεράνω τών άλλων, περιεχάλυπτον διά μυστηρίων 
άχαταλήπτων, τής γνώσεως τών οποίων ούδείς ήδύνατο νά συμ- 
μετάσχη πριν ύποστη τρομεράς δοκιμασίας, δνομαζομένας μυή
σεις. 'Η δε θρησκεία τοΰ λαοΰ ήτο χονδροειδής τις είδωλολα- 
τρεία*  διότι, έκπλαγεις έχ τής θέας τοΰ Ήλιου και τών άλλων 
άστέρων, ένόμισεν δτι τά φωτεινά ταΰτα σώματα ήσαν οί κύριοι 
τοΰ Κόσμου και οί μόνοι θεοί, οί διοικοΰντες αύτόν.

(1) Αρχαία καί επίσημος θεότης τών Αιγυπτίων παριστανομένη ώς 
αρχική τις καί ύπερτάτη δύναμις, εΐς ήν όπεδίδετο ή άφθονος εκείνη καί 
γόνιμος ευκαρπία της παλαιας Αΐγύτττου, λατρευομενη δε πρδ πάντων 
εις τήν πόλιν τών θηβών, όπου ύπηρχε καί μεγαλοπρεπής ναός, καί εΐς 
πολλάς άλλας πόλεις της Αϊγύπτου διά μυστηριωδών τελετών ήτο δέ 
αδελφός τής ’Τσιδος, τοΰ Τυφώνος καί τής ΝέφΟυος. Βασιλεύ σας ώς 
λέγεται, χρόνον ικανόν εΐς την Αίγυπτον άπεδειξε μεγάλας καί αξιομνη
μόνευτους πράξεις καί εύεργεσίοις ούχί μόνον εΐς τούς εγχωρίους αύτοΰ 
λαούς, άλλά καί εΐς πολλά άλλα καί μαζρυνά έθνη, διοάξας αύτούς την 
γεωργίαν, τήν καλλιέργειαν τής αμπέλου, διόπερ'ίσως καί ό Ηρόδοτος 
παραβάλλει αύτόν πρός τόν τών ‘Ελλήνων Διόνυσον, καί πολλάς άλλας 
τέχνας χρησίμους εις τόν κοινωνικόν βίον, χτίσας και τήν πόλιν τών 
θηβών έν τή άνορ Αιγύπτω. Γυνή δ* αύτοΰ ύπήρξεν ή αδελφή του 
Ίσις, γεννήσασα έξ αύτοΰ τόν ‘’Ώρον καί βασιλεύσασα εΐς την Αίγυ
πτον άντί τοΰ άνδρός αύτής ©ονευθέντος ύπό τοΰ αδελφού του Τυφώνος

ΤΙ λατρεία αύτής εΐσήχθη μετά ταΰτα καί παρ' "Ελλησι χαί παρ’αύτή 
τή Ρώμη.

(2) Καί αύτός έλατρεύετο ύπό τών άρχαίων Αιγυπτίων ώς εγχώριος 
θεότης, παριστανομένη συμβολιχώς άντί τοΰ ΤΙλίου έν καιρω τών ένιαυ- 
σίων αύτοΰ τροττών. Έλέγετο δέ οτι μετά τόν φόνον τοΰ πατρός αύτοΰ

'Ονόμασαν λοιπόν τον μέν Ήλιον "Οσιριν (1), τήν δέ Σελή
νην "Ισώα. έλεγο/ δέ δτι Όσιρις μέν σημαίνει πλήρης δφ0αλ- 
μών, όξυδερχίσιατος, *1σις  δέ άρχαΐος, διότι έπίστευον τήν Σε
λήνην αιώνιον.

Άλλά δέν έμειναν έως έδώ, διότι, άμα διευθύνθησαν πρδς τδ 
σκότος, περιεπλανώντο εΐς αύτδ καθ*  δσον προεχώρουν. Οί Αιγύ
πτιοι λοιπόν παρεδέχθησαν οκτώ μεγάλους θεούς· τδν ν IΙλιον, τδν 
Κρόνον, τήν Ρέαν, τδν z/έα, τήν Ήραν, τδν 'Ήφαιστον, τήν 
‘Εστίαν καί τδν Έρμήν. Ό Κρόνος νυμφευθεΐς τήν Ρέαν έγένετο 
πατήρ τοΰ Όσίριδος και τής *Ισιδος,  ή κατ’ άλλους τοΰ Διοςκο'ζ 
τής Ήρας. Κατά τούς δευτέρους τούτους ό Ζεύς έγέννησε πάντας 
τούς άλλους θεούς· τδν Όσιριν, τή; *Ισιδα,  τδν Τυφώνα, τδν 
’Απόλλωνα και τήν Άφροδίτην. Προσέθεντο δέ δτι ό Όσιρις ήν 
ό αύτδς πρδς τδν Βάκχον, ή δέ Ίσις ή αύτή πρδς τήν Δήμητραν.

Έσημείωσα τά ονόματα τών θεών τούτων, διότι θέλομεν αυ- 
θις απαντήσει αύτούς μεταξύ τών θεών τής Δύσεως τουτέστι τούς 
ύπδ τών Ελλήνων καί Ρωμαίων παραδεχθέντας, δπερ αποδείξει 
ήμϊν αναμφισβήτητου δτι οί 'Έλληνες παρέλαδον τήν λατρείαν 
καί τούς θεούς αυτών έξ αποικιών Αιγυπτιακών καί Φοινικικών, 
μεταβασών έκεϊ δπως έκπολιτίσωσιν αύτού;.

Παρατηροΰμεν δ'ωσαύτως δτι, ώς πάντοτε εΐς τάς αποθεώσεις 
μετεδαλλον τδ δνομα τών θεοπεποιημένων προσώπων, ούτω καί δ 
’Όσιρις μετωνομάσθη Σέραπις, Δό,υσος, Πλούτων, Ζεύς, Πάν, 
ή δέ *Ισις  ή σύζυγος αύτοΰ έδοξάσθη ύπδ τά ονόματα Σελήνη 
και Ήρα*  καί δ Όρος (2), υίδς τής Ίσιδος, ώνομάσθη ύπδ τών 
Ελλήνων έκτοτε Απόλλων.

α Ή μυθολογία τώ/ Αιγυπτίων, λέγει ό Πλούταρχος, έχει 
δύο έννοιας, τήν μέν ίεράν καί υψηλήν, τήν δέ αισθητήν καί δλο- 
φάνερον διά τοΰτο καί έθετον εΐς τήν θύραν τών ναών Σφίγγας (3) 
ΐνα δείξωσιν δτι ή θεολογία αυτών περιέχει τά μυστήρια τής σο
φίας ύπδ αινιγματικούς λόγους. Τδν αύτδν σκοπόν δύναται τις νά 
ύποθέση καί διά τήν εΐς τήν πόλιν Σάίν (4} άναγινωσκομενην 
έπιγραφήν έπί τίνος άγάλματος τής Άθηνάς ή Ίσιδος «Είμαι, 
ήμην, έσομαι, καί ποτέ θνητός δέν έσήκωσε τδν πέπλον, δστις 
μέ καλύπτει.»

Ή θεολογία Λοιπόν τών Αιγυπτίων είχε δύο σημασίας, τήν 
μέν αγίαν καί συμβολικήν, τήν δέ κοινήν καί κατά γράμμα. Τά 
δέ εις τούς ναούς παριστανόμενα πρόσωπα τών ζώον δέν ήσαν 
άλλο τι, είμή ιερογλυφικά γράμματα, προωρισμένα εΐς παράςα- 
σΐν τών θείων ιδιοτήτων.

«Όλα τά ανατολικά έθνη, λέγει ό Ωριγένης, οί Πέρσαι δη
λονότι οί Ινδοί καί οί Σύριοι κρύπτουσι μυστήρια ιερά έν τοϊς 
θρησκευτικοϊς αυτών μύθοις*  καί ό μέν κάτοχος δλων αυτών τών 
θρησκειών εύκόλως εισδύει εις τήν αύτών έννοιαν, ό δέ κοινός 
άνθρωπος μόνον τδ έξωτερικδν αύτών βλέπει.»

Συγκρίνοντες τάς αντιθέτους ταύτας παρατηρήσεις θέλομεν δυ- 
νηθή νά κατανοήσωμεν πως οί Αΐγύπτικ τοσοΰτον μεγάλοι ώς 
πρδς τά έργα αυτών, τοσοΰτον δέ σοφοί ώς πρδς τούς νόμους 
αυτών καί τοσοΰτον ένδοξοι κατά τάς έπιστήμας, πώς. λέγομεν, 
έφάνησαν ταύτοχρόνως ίκανώς τετυφλωμένοι, ώστε νά σέβωνται 
τά έντομα, τά ερπετά,τά φυτά καί τά ζώαΛίεροί καί μή ιστορικοί 
δμιλοΰσι περί τοΰ λαοΰ τούτου ώς τοΰ σοφωτάτου τών έθνών*  δν 
δ1 2 έκ τών έγκωμίων τών άποδιδομένων ύπδ τοΰ άγιου Πνεύμα
τος εινε δτι «ουτοι ήσαν δεδιδαγμένοι δι'δλων τών έπιστημών τών 
Αιγυπτίων.»

Πρέπει άρα νά διακρίνωμεν καλώς τήν έπικρατοΰσαν τότε 
μεταξύ τοΰ πλήθους άγνοιαν άπδ τών βαθειών γ/ώσεων, ών ήσαν 
κάτοχοι οί καλλιεργοΰντες τάς έπιστήμας καί άναγνόντες τά βι-

μητρός αύτοΰ,
:οΐς Αΐγυπ

:αριστανόμενον έν τη άρχαία μυθολογία τέκνοντής 
Όρθρου,ή κατ’άλλους 

Έχίδνης και τοΰ Τυφώνας. Κατά δέ Παυσανίαν ήν κόρη τοΰ 
:άς Θήβας έν Βοιωτία και Ιχουσα 

σώμα δέ και πόδας λέοντος, αέ 
και μέ άνθρωπίνην φωνήν.

έκπαλαι εΐς τήν ‘Ελλάδα έκ της 
ώς σύμβολον υπέρτατης τινδς θείας 

εΐς τους ανθρώπους τάς βούλας αύ- 
διέφερε της τών Ελλήνων παρι 
και έχουσα πρόσωπον άνδρός· διδ 

διά της εΐχόνος τών

Όσίριδος, διώξας τδν θεΐον αύτοΰ Τυφώνα έκ τής Αύγύπτου, έβασίλευσε 
μετά τής μητρός αύτοΰ, ώς δ τελευταίος τών θεών, τών ανέκαθεν βασι- 
λευσάντων παρά τοΐς Αΐγυπτίοις.

(3) Φοβερόν τέρας
Έχιόνης, δπερ αΰτη έγέννησεν έκ τοΰ υίοΰ αύτή: 
θυγάτηρ τή .
βασιλέως Λαίου, διατρίβουσα εΐς τ 
πρόσωπον μεν και στήθος παρθένου 
πτέρυγας άετοΰ έπί τών ώμων αύτή: 
ΤΙ ιδέα τοΰ τέρατος τούτου μετέβη 
Αίγυπτου, δπου ή Σφίγξ έλατρεύετο 
σοφίας, άπονέμουσα σΐνιγματωδώς 
τής. ‘Η τών Αιγυπτίων δμως Σφίγξ 
στανομένη συνήθως άνευ πτερύγων 
παρά ‘Ηροδότω άναφέρονται καί άνδρόσφιγγες.
οποίων παρίστανον έξαιρέτως οί Αιγύπτιοι τήν ιδέαν τής σοφίας ήνωμέ- 
νης μετά τής άνδρίας.

^4) Σάϊς, ϊος καί εως. Πόλις τδ πάλαι επίσημος έπί τοΰ Δέλτα της 
Αϊγύπτου, μητρόπολις τοΰ Σαϊτικοΰ νομού, κειμένη μεταξύ τοΰ Κανω- 
βικοΰ καί Σεβεννυτικοΰ στομίου τοΰ Νείλου, δπου καί ναδς τής ’Αθήνας 
ήν καί ταφεΐον τών βασιλέων τής Αϊγύπτου. Νΰν δε ονομάζεται Σά.— 
Σάϊς δε έλέγετο καί ώς έπίθετον τής Άθηνάς.

βλία, τά άποδιδόμενα εΐς τδν Τρισμέγιστον ‘Ερμήν. (1) Κατά 
τδν ένδοξότατον τούτον άνδρα ο θεδς ύπήρξεν έν τή ήλιακή αύ
τοΰ ένότητι πρδ πάντων τών δντων, εΐνε ή πηγή πάντων τών έ- 
χόντων διάνοιαν, το πρώτον άκκτανόητον στοιχεϊον, επαρκούν εις 
εαυτό καί πατήρ δλων τών ουσιών.»

Δέν φρονοΰμεν δέ, φίλοι άκροώμενοι, δτι τοιαΰτα διηγούμενο*,  
εΐς ύμάς, κουράζομεν τδ φιλήκοον ημών διότι πάν δν, τοΰ λογι
κού μετέχον, έπιθυμεϊ βεβαίως νά γινώσκη τήν ιδέαν, ήν οί 
πρώτοι φιλόσοφοι παρεδέχθησαν περί της θεότητος. Διά τοΰτο άνα- 
φέρομεν ένταΰθα τον ορισμόν ον έδωκε περί αύτής ό περιφανής 
έκεϊνος Ζωροάστρης*  εινε ό ώραιότερος πάντων τών ύπδ τής άρ
χαιότητος παραχθέντων. Ό Ευσέβιος διετήρησεν αύτδν έν τή αύτοΰ 
Ευαγγελική Προπα ρασκευή, άποσπάσας αυτόν κατά λέξιν έξ ένδς 
συγγράμματος τοΰ Ζωροάστρου (2), δπερ έσώζετο εϊσέτι έπί τών 
ήμερων αύτοΰ, φέρον ώς τίτλον τά εξής: Συλλογή ίερά τών Περ
σικών μνημείων· ιδού ούτος*

« Ό θεός εινε το πρώτον έκ τών άδιαφθόρων, αιώνιος, αγέν 
νητος, ούδόλως σύνθετος*  ούδέν ομοιον αύτω ούδέ ίσον*  αιτία 
δλων τών καλών, το εςαίρετον τών έξαιρέτων δντων, ό πατήρ 
τής δικαιοσύνης καί τών καλών νόμων, διδασκόμενος άφ’ έαυτοΰ, 
άρκών εΐς έαυτδν καί παραγωγός τής φύσεω: άπάσης.»

Ο! ΰψιστοι ουτοι ορισμοί τής θεότητος άποδεικνύουσιν δτι ύπήρ- 
χον άνθρωποί τινες ανώτεροι τών άλλων, οί καί συναθροίσαντες 
τά φώτα τά ύπδ τών άρχαίων παραδόσεων διατηρηθέντα*  άλλ’ δτι 
οί άνθρωποι ουτοι ήσαντοσοΰτο σπάνιοι, ώστε ήδυνάτουν νά άνα- 
χαιτίσωσι τάς προόδους τής άμαθείας καί τής παραλόγου ταύτης 
εΐϊωλολατρείας.

Δέν πρέπει λοιπόν νά συγχέωμεν τούς θεούς καί τούς μύθους 
τών ποιητών μετά τών ύπδ τών σοφών διατηρηθεισών παραδό
σεων. Οί ποιηταί μ·ταβαίνουσι ταχέως έκ τής κατά γράμμα έν
νοιας εις τήν άλληγορίαν, καί έκ τής άλληγορίας πάλιν εΐς 
τήν κατά γράμμα έννοιαν, καί τοΰτο εΐνε τδ προξενούν τδ τώ/ 
εικόνων αύτών μίγμα, το άτοπον τών πλασμάτω/ καί πολλάκις 
το άσεμνον τών περιγραφών αύτών.

Οσον δέ προχωρούμε*/  εΐς τήν γνώσιν τής μυθολογίας, τοσοΰτο 
περισσότερον παρατηροΰμεν δτι οί πλεΐςοι τών θεών ήσαν άν
θρωποι δοξασθέντες διά τών πράξεων ή έργων αυτών ή δντα απο
λύτως μυθώδη· έσκεμμένη δ*  έξέτασις άποδεικνύει δτί τά πλεϊστα 
τών πλασμάτων όφείλουσι τήν ΰπαρξιν αυτών εΐς τήν άμάθειαν ή 
εις την κολακείαν· άλλζ δπως καθιερωθώσιν, έπόμενον ήν βεβαίως

•Ί) Φιλοσοφος νομοΟ/της καί ευεργέτης, άχμάσας χατά τόν XX αιώνα 
προ Χριστοΰ· εθεωρεΐτο δέ εν τη πατρίδι αύτοΰ ώς ό έφευρετής τής 
χημε'-α; κα’. όλων τών έπιστημών. ΙΙιστεύεται δέ ότι ούτος ένεπιστεύΟη 
εΐς τους Αιγυπτίους ίερεΐς τήν παρακαταθήκην τών μυστηριωδών αύτοΰ 
Επιχειρήσεων. Πάντες όμως παραδέχονται ότι ο Τρισμέγιστος ‘Ερμής εΐνε 
προσωποποίησίς τις τοΰ Αιγυπτιακού Κλήρου. — Καθώς πολλοί σοφοί 
εν τώ προσωπω τοΰ ‘Ηρακλέους έννοοΰσιν έπο/ήν ‘Ποωϊζήν τής ‘Ελ
λάδος. Λ ‘

(2) ^Επίσης αρχαιότατος φιλόσοφος καί ποιητής· περί δέ τής ζωής 
κα. .ου θανατου αύτοΰ ούδέν γινώσκομεν. .Πολλοί μέν λέγουσιν οτι ούτος 
μμασε πολλάς χιλιάδας έτών πρό τοΰ Τρωϊκοΰ πολέμου· άλλοι δέ 
* λ ως περί τουτου φρονοΰσι, ώ; θέλομεν ΐδεΐ έπομένως. 

νάάπσδώσωσιν εΐς αύτά ούράνιον καταγωγήν. ’Έπρεπε λοιπόν νά 
τά περιβάλωσι διά χαρακτήρων καθιστώ/των αύτά άξιαγά- 
πητα. Οί ποιηταί δθεν τοσοΰτο βεβαιότερο'/ παρεδίδοντο εΐς 
τάς παρεκτροπάς τής φαντασίας των, καθ' δσον ήσαν πεπεισμέ- ξ 

νοι δτι αί κλίσεις τών άνθρώπων καί τά πάθη ύπεστήριζον αύ- 
τάς. Έκαλύφθη λοιπόν ή άλήθεια διά πέπλου· τδ δέ ψεύδος έδά- 
νεισε δήθεν είς αύτήν τά έαυτοΰ ένδύματα καί, δπως μάλλον 
εξασφάλιση τήν αρπαγήν του ταύτην, άφήκε γυμνά σημεία τι·/α \ 
μόνον αύτής τά μάλλον άξιαγάπητχ

Τοιουτοτρόπως οί ποιηταί άνευ σκέψεως καί έπιφυλάξεως, < 
εΐς την μέθοδον ταύτην παραδεδομένοι, ήλλοίωσαν έν τοϊς 
συγγράμμασιν αυτών τάς διη;/ήσεις των άρχαίων συμβάν
των, ών ή παράδοσις καθώς καί τά θρησκευτικά άσματα ειχον 
διατηρήσει τήν ένθύμισιν.

Έτίμων λοιπόν διά τοΰ ονόματος τής θεολογίας, δτε ήγειρον 
βωμούς εΐς ψευδείς θεότητας, πάν δ τι είχε σχέσιν μετά τής ieo- 
ρίας αύτών. Άλλ’ δτε ήδη ή θρησκεία δ ιεσκόρπισε τά σκότη τής ? 
ειδωλολατρείας, ένόησαν δτι έπρεπε νά δώσωσι νέον δνομα εΐς 
τάς συλλογάς τών μύθων, πάντοτε διατηρούντων μέγα τι θέλγη
τρο'/ (έπειδή ή ποίησις εΐχε στολίσει αύτούς διά τών ώραιοτέρων ? 
χρωμάτων.) ’Ονόμασαν λοιπόν τάς μυθώδεις ταύτας ιστορίας διά 
τοΰ ονόματος τής μυθολογίας.

Γνόντες ήδη τήν ύπάρχουσαν διαφοράν μεταξύ τών ποιητών καί 
των φιλοσόφων, δφείλομεν νά παρατηρήσωμεν πρδς τούτοις δα 
οί ένδοξότεροι άνδρες τής Δύσεως έπορεύοντο πρδς τούς τής Ανα
τολής, πρδ πάντων δέ πρδς τους Αιγυπτίους, ΐνα άρυσθώσι 
τά μεγαλείτερα αυτών φώτα. Εις το σχολεϊον αύτών έσπού- J 
δασε βεβαίως δ Θαλής, δ Πυθαγόρας καί ό Πλάτων, ώς ’ 
καί δ Όρφεύς (1), ό πρώτος διδάσκαλος τών Πυθαγορικών, ζήσας J 
πολύν χρόνον πρδ τοΰ Ησιόδου καί Όμήρου. Ουτος έκόμισεν 
έκεϊθεν τδν έξής ορισμό/ τή: θεότητος. \

«Υπάρχει Όν τι άγνωστον, άρχαιότερον πάντων τών δντων \

(I) Αρχαιότατος "Ελλην άοιδός κα' φιλόσοφος, καθιδρυτής πολλών 
θρησκευτικών δογμάτων καί τελετών εν Έλλάδι. Λέγεται δέ υΐός της 
Μούσης Καλλιόπης καί τοΰ Απόλλωνος ή τοΰ βασιλέως τής Θράκης Οΐ- 
άγρου. Τά περιστατικά τής ζωής τοΰ άρχαίου τούτου μουσικοΰ άναφέ
ρονται πολυειδώς ύπο τών παλαιών ιστορικών καί μυθογράφων φαίνε
ται δέ ότι περιήλθε διάφορα μέρη τής τότε γνωστής οικουμένης, έλθών 
καί εΐς αύτήν την Αίγυπτον, όπόθεν παρέλαβε τάς πλείστας ήθικάς καί / 
θρησκευτικά; γνώσεις, μυηθείς καί αύτά τά μυστήρια τών παλαιών Αΐ 
γυπτίων ιερέων, έκ τών οποίων πολλά εΐσήγαγε πρώτος εΐς τούς "Ελ
ληνας· πρό πάντων δέ άποδίδεται εΐς αύτόν ή σύστάσις τών Έλευσινίων 
μυστηρίων, πρός τιμήν τής Δήμητρος πανηγυριζομένων. Ύπό δέ τών 
ποιητών έπλάττετο μετά ταΰτα ότι παραλαβών τήν λύραν τοΰ Απόλ
λωνος καί προσθέσας εΐς αύτήν έτι δύο χορδάς, τοσοΰτον άρμονικώς 
έψαλλεν, ώστε καί θηρία άγρια καί δένδρα έκίνει καί ρεύματα ποταμών 
άνεχαίτιζε. Διά τής λύρας του ταύτης έκίνησεν εΐς οίκτον καί αύτόν τόν 
Πλούτωνα ώστε νά έπιτρέψη εΐς τήν προσφιλή σύζυγόν του Εύρυδί- 
κην, δαγκασθεισαν ύπό δφεως, νά άναβή αυθις εΐς τόν κόσμον. Έκστρα 
τεύσας δέ εΐς τήν Κολχίδα μετά τών άλλων Αργοναυτών συνετέ).εσε πολύ 
εΐς πολλάς αύτών επικινδύνους επιχειρήσεις, άποκοιμίσας μάλιστα, ώς 
λέγεται, διά τής άρι ονίας τής λύρας του τον φοβερόν πυρίπνουν δράκοντα 
τόν ©υλάττοντα τό χρυσοΰν δέρας. Περί δέ τοΰ θανάτου αύτοΰ κοινο- 
τέρα γνώμη ύπήρχεν ότι εύρεθείς ποτέ έπί τοΰ ορούς Όλύμπου, δτε αί
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? χαί παραγωγόν δλων τών πραγμάτων. Τό υψηλόν τούτο "Ον εΐνε 
? ζωή, φως και σοφία. Τά τρία ταΰτα ονόματα σημαίνουσι τήν αύ- 
S τήν έκείνην δύναμιν, ήτις παρήγαγεν έκ τοΰ μηδενός πάντα τά 
} δντα, δρατά τε καί άόρατα.»
> Έν έτέρω τινί χωρίω επίσης εύγλώττω δίδει καί όνομα τω 
2 άγνώστω τούτω οντι.

«Τό παν παρήχθη ύπό τοΰ Διός· ό βαθύτατος τάρταρος, οί 
< αθάνατοι θεοί καί θεαί· τά δντα καί τά έσόμενα περιείχοντο έξ 
$ αρχής έν τω εύφόρω κόλπω τοΰ Διός καί έκεϊθεν έξήλθον. ‘Ο 
s Ζευς εΐνε ό πρώτος καί τελευταίος, ή αρχή καί ,τό τέλος. "Ολα 

τά δντα έξ αύτοΰ παράγονται· εΐνε ή ζωή καί ή αιτία δλων τών 
? πραγμάτων· εΐνε δ πρώτος πατήρ. Μία μόνη δύναμις ύπάρχει· εις 
) μόνος τών πάντων βασιλεύς.»

Τοιαΰται ήσαν αί ύψηλαί ΐδέαι, άς δ Όρφεύς παρέλαβεν έκ 
ί τών Αιγυπτίων, κατορθώσας νά μυηθή τήν ίεράν γλώσσαν καί 

ί μυστήρια απερ έκρυπτον άπό τοΰ πλήθους.

ί
 ’Ακολούθως θέλομεν γνωρίσει, δμιλρΰντες περί τών ημιθέων 

καί ηρώων, τίνες ήσαν οί άρχηγοί οι όδηγήσαντες εις τήν ‘Ελλάδα 
τάς Αϊγυπτιακάς καί ΦοΙνικικάς αποικίας· θέλει καταστή έπίσης 

2 γνωστόν δτι, δτε έφεραν έκεΐ τούς νόμους τά έθιμα, τάς τέχνας 
( καί τούς θεούς αύτών, διετηρουν έτι αύτοί ούτοι άναμνήσεις τών 
< αρχαίων παραδόσεων.
/ Ταΰτα άρκοΰσι, φίλοι άκροαταί, πρός άπόδειξιν δτι ή καταγωγή 
·' τών μύθων θεμελιοΰται έπί τής άλλοιωθείσης μνήμης τών με- 
S γάλων συμβάντων, άτινα προηγήθησαν τών μύθων.

Πρώτη καταγωγή τής είοωλολατρείας.

/ Φαίνεται δτι τό πρώτον σπέρμα τής ε’.δωλολατρείας πρέπει 
νά ζητήσωμεν έν τή οικογένεια τοΰ Χάμ. Τά δυστυχή ταΰτα τέ- 
κνα κατηραμένου πατρός έλησμόνησαν έν ολίγω χρόνω τάς σρ- 

? φας συμβουλάς τοΰ Νώε, καί παραδοθέντα εις τά έαυτών πάθη 
ς έζήτησαν αντικείμενα αισθητά, δπως προσφέρωσιν αύτοΐς λατρείαν 
< δεισιδαίμονα- έπειδή δέ οί δύο υιοί τοΰ Χάμ, Χαναάν καί Μεσ- 
< ραίν άποκατεστάθησαν εις τήν Φοινίκην καί Αίγυπτον, πρέπει νά 
ι πιστεύσωμεν δτι εις τάς δύο ταύτας χώρας έγεννήθη ή ειδωλολα- 
< τρεία. ‘Ο Λουκιανός ρητώς λέγει δτι «οί Αιγύπτιοι ύπήρξαν οί 
S πρώτοι δόντες πανηγυρικήν λατρείαν εις τούς θεούς· ό δέ ‘Ηρό- 
S δοτος έν τή άρχή τής ιστορίας αύτοΰ λέγει μετά βεβαιότητος τά 
5 έξης «Πρώτοι οί Αιγύπτιοι έγνώρισαν τά ονόματα τών 12 με- 

γάλων Θεώ ν έκ δέ τών Αιγυπτίων παρέλαδον αύτούς καί οί 
S Έλληνες.»
S Ού μήν άλλα καί αύτή ή Π. Γ. ζωγραφίζει τήν Αίγυπτον ώς 
S τό κέντρον τής εΐϊωλολατρείας. Εις αύτήν, λέγει, έβασίλευρν εις

της Θράκης γυναίκες έώρταζον αύτόθι τά Όργια προς τιμήν τοΰ Διο^ 
νύσου, κατεσπαράχθη έλεεινώς ύπ’ αύτών, λογιοθεις ώς εχθρός τών α
σελγών τούτων τελετών. Ή δέ κεφαλή τοΰ Όρφέως μετά τής λύρας 
φερθεϊσα ύπό τής θαλάσσης εις τήν νήσον Λέσβον έτάφη αύτόθι, και ή 
λύρα έκρεμάσθη εις τόν ναόν τοΰ .’Απόλλωνος ύπό τών εκεί Ιεοέων. 
Άλλοι δέ λε’γουσιν ότι μετετέθη εις τόν Ούρανόν μεταξύ τών αστέρων.

πολλά μέρη οί μάγοι, οί μάντεις, οί οίωνοσκόποι, οί έρμηνεϊς < 
τών ονείρων, άποτελέσματα δυστυχή λατρείας δεισιδαίμονος. < 
Άπό τών χρόνων έτι τοΰ Μωΰσέως ή ειδωλολατρεία ήν εις τόν > 
άνώτατον αύτής βαθμόν. ’Ιδού λοιπόν άναμφιβόλως ή χώρα έν ή » 
έλαβε τάς άρχάς αύτής ή ειδωλολατρεία- έκεϊθεν δέ διεδόθη εις > 
τήν Ανατολήν, εις τούς τόπους έν οίς κατώκουν οί Απόγονοι του > 
Σήμ, εις τήν Χαλδαίαν (1), Μεσοποταμίαν καί τάς γείτονας χώ- > 
ρας. Μετά ταΰτα μετέβη εις τήν Δύσιν, παρά τοΐς άπογόνοις τοΰ ’ 
Ίάφεθ, εις τήν Μικράν δηλονότι ’Ασίαν, εις τήν ‘Ελλάδα καί 2 
τάς νήσους. ‘II Αίγυπτος λοιπόν και ή Φοινίκη εΐνε αί δύο 2 
χώρα·., έν αις έγεννήθη ή ειδωλολατρεία. >

Πρώτον άντικε μενον τη; ειδωλολατρεία;. ( 
)

Κατά τόν περίφημον Βόσσιον ή άρχαιοτέρα ειδωλολατρεία , 
ήν ή τών δύω άρχών, τοΰ Καλοΰ καί τοΰ Κακοΰ.

Οί άνθρωποι δηλόνοτι, ίδόντες τόν κόσμον πλήρη καλών καί } 

κακών, μή έχοντες δέ πλέον ώς οδηγόν τήν ίεράν παράδοσιν, ) 
δέν ήδύναντο νά πιστεύωσιν δτι έν "Ον, ούσιωδώς καλόν, δύνα- 
ται νά ήνε αύτουργός τοΰ κακοΰ· διό καί έφεΰρον δύο θεότητας ■ 
ΐσας κατά τήν δύναμιν και αιωνίους, πιστεύοντες δτι παν καλόν ί 
προήρχετο έκ τοΰ καλοΰ στοιχείου, παν δέ κακόν έκ τοΰ κακοΰ. ί 
Αλλ’ δ σοφός ουτος, καίτοι βέβαιοι αύτήν ώς άρχαιοτάτην, ά- $ 
γνοεϊ τήν έποχήν τής πλάνης ταύτης. ‘Ο Πλούταρχος μάλιστα < 
άριθμεϊ πολλούς τούς διδάξαντας τήν διδασκαλίαν ταύτην καί ό > 
Βόσσιος βέβαιοι δτι ό Ζωροα'στρης ευρεν αύτήν άποκατεστημένην ? 
ήδη παρά τοϊς Πέρσαις.

Περί τοΰ Ζωροάστρου τούτου ούδέν γινώσκομεν, ούδέ τόν χρό- ' 
νον άκριβώς καθ’ δν έζη. Σοφοί δέ τινες τω Βοσσίω σύμφωνοι ? 
ένόμισαν δτι ουτος εΐνε δ Μεσράίν, δ υίός τοΰ Χάμ, δ μετά θά- ( 
νατον τοΰ πατρός αύτοΰ δνομασθείς Ζωροάστρης, τουτέστιν ( 
άστρον ζ&ν, καταπείσας τους Αιγυπτίους νά προσφέρωσι Ορησκευ- ( 
τικήν λατρείαν εις τά άστρα. Άλλ' ή διαβεβαίωσις αυτή εΐνε > 
άσύμφωνος τω ύπερτάτω δρισμώ τής Θεότητος, τω πρό ολίγου k 
ρηθέντι, καί έξ αύτών τών τοΰ Ζωροάστρου συγγραμμάτων λη- > 
φθέντι, s

(ακολουθεί). \

ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΤΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ. ?
—?

Ό άνθρωπος κατά τάς ήμέρας τής νεότητος καί τής άγνοιας < 
αύτοΰ δέν παύει άναγράφων έπί πίνακος πυκτοΰ τών πολλών αύ- ( 
τοΰ φίλων τά ονόματα. Αλλά, περιτελλομένων τών ένιαυτών, κα- (

(1) Ούτως εκαλείτο τδ πάλαι τδ νοτιοδυτικόν μ-^ρος της Βαβυλωνίας < 
χώρας έν ’Ασία έκτεινόμενον απδ τού Εύφράτου ποτααού ρ.έχρι της έ- ? 
ρήρ,ου ’Αραβίας και τού Περσικού κόλπου καί περιβρεχόαενον ύπδ S 
πλήθους ποταρ,ών μικρών και διωρύγων, εις άκρον εύφορον και όμοιον C 
πρδς την χώραν τού Δελπα της κάτω Αίγύπτου· νύν δέ καλείται Χαλοά. ) 

ταβαίνει τών βιωτικών περιστάσεων ή βροχή καί πνέουσι τών 
κοσμικών έναντοτήτων οί άνεμοι καί τοΰ πίνακος τά παμπληθή 
ονόματα ή άφαιροΰνται ύπό τοΰ χρόνου ή άπαλείφονται διά χει- 
ρός τής λησμοσύνης, τής άπαρνήσεως, τοΰ θανάτου· εύτυχής δέ 
δ θνητός δ περί τήν δύσιν τοΰ βίου αύτοΰ άνευρίσκων έν τώ πο- 
λυπτύχω τών φίλων πίνακι φίλου σκιάν.

Άπάλειψις δμ.ως άπαλείψεως διαφέρει, δδυνηροτέρα δέ πασών 
εΐνε ή βιαία, δταν μάλιστα συσσεισμός τις άναρπάζη άπροσδοκή-

Δ11ΜΗΤΡ1ΟΣ ΜΑίΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ.

:αι άπό τής 
® ’̂·γμής τοΰ ένταφιασμοΰ εταίρου πεφιλημένου, μεθ’ ού συνέζησεν 
έν ένδομύχω κοινωνία πνεύματος και συνεχρωτίσθη έν ώρα χαράς, 
έν ήμέραις πένθους. Τοσοΰτςν δέ τό λυπηρόν συμβάν φαίνεται αύτω 
αηδές,ώστε ή τυχοΰσα άναμνηστική άοορμή αίφνης άναπλάσσ-ι 
*ατά πρόσωπον αύτοΰ περίλυπου τοΰ μεταστάντος τό εϊδψλον, έξ 
ου δυσκόλως καί μετ’ οδύνης ή φαντασία αύτοΰ άποσπάται.

Κατά κανόνα λοιπόν καί γενικόν καί φυσικόν οΰτω πως διε- 

τέθησαν καί οί τόν πρό μικρού άποθανόντα Δημήτριον Μαυροκορ- 
δάτον άγαπήσαντες, διότι σπάνιος ήτον δ μακαρίτης φίλος. Σπά
νιος δέ φίλος σημαίνει σπάνιος άνθρωπος.

Τόν σπάνιον αύτόν άνθρωπον κατ’ έξαίρεσιν εΐχεν ή φύσις 
προικίσει, δοΰσα αύτω νοΰν έ'μπεδον καί ψυχήν άνδρώδη έν σώ- 
ματι ραδινω. Εύτύχημα δέ άπεδείχθη ή ένεκα έθνικών περιστά
σεων δυσκολία τών πρώτων αύτοΰ ήμερών διότι δ έξ εύγενών, έν 
στενοχώρια άνατρεφόμενος, στομοΰται ώς διάπυρος σίδηρος έν 

ύδατι ψυχρώ, δ δέ άνενδεής τών νέων βίος άνδραποδώ 
έπί τό πολύ καί άνάλκιδας παρασκευάζει ψυχάς.

Ό Μχυροκορδάτος, έν Γερμανία καί Γαλλία φοιτήσα 
θεν ιδίως τά νομικά. ’Εξέκλεψε δέ άπό μέν τών Γερμανών 
έθαύμαζε, τήν αύστηρότητα τοΰ ήθους, τό άνένδοτον τοΰ χαρα
κτήρας, τήν λιτότητα έν τω βίω· άπό δέ τών Γάλλων, ους ήγάπα 
τήν φιλοφροσύνην έν ταϊς άναστροφαϊς, τήν καλοκάγαθίαν έν τοΐς 
τρόποις, τήν σκφήνειαντών λόγων.
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'Ετυχε δέ ό Μαυροκορδάτος καί μητρδς φιλολόγου κα: θείου 
’ μουσοφιλήτου. Μεγάλη δε νομίζεται τύχης εδνοια ή έν οίκω πε- 
; φωτισμένο: γένεσις, διότι ευκόλως τις έποικοδομεϊ έπί προϋπαρ- 

χόντων στερεών θεμελίων, μετά μόχθου δέ πολλοΰ καί ίδρώτος 
άφθονου τής έπιπόνου πτωχείας τδ γέννημα κτίζει έκ βάθρων τά 

J πάντα. Διά τοΰτο σπανίως ποιμήν προβάτων έγένετο βασιλεύς 
J καί υίός κεραμέως τύραννος.

Ο Μαυροκορδάτος, άναγορευθείς έν Παρισίοις διδάκτωρ τών 
J νομικών, έπέστρεψε πλήρης έλπίδων είς τάς ’Αθήνας, όπου καί 

ο: γονείς αύτοΰ κατωκουν καϊ πολλοί αύτοΰ συγγενείς. Άλλ’ οΰ- 
> τε ή σύντροφος αύτοΰ αρετή οΰτε αί πολλαί αύτοΰ γνώσεις έχρη- 

σίμευσαν αύτώ· διότι έν Έλλάδι τούς μέν έρποντας καθίζουσιν 
έκ δεξιών, τούς δέ όρθώ πόδι περιπατοΰντας έξ εΰωνύμων. Άλ
λ’ ό Μαυροκορδάτος έδόξαζεν δτι μεγάλως συμβάλλει πρδς οί- 

) κοδομήν ήθους έλευθερίου ό μέλας ζωμός· ταύτην δέ την πεποί- 
θησιν έχων, οΰτε προσήρχετο οΰτε έκάμπτετο. Έν τούτοις δέ ών 

> έκλήθη ύπδ τών έφόρων της έν Σμύρνη Εύαγγελικής σχολής καί 
> άνετέθη αύτω καθηγεσία έν αύτή καί ή σχολαρχία παρά 

μήνα.
Κατά πρώτην προσβολήν φαίνεται αλλόκοτος ή παρά μήνα 

σχολής ηγεμονία. Άλλ' οί νομίζοντες τδ έργον καί δυσχερές καί 
δυσβάστακτου, τοιοΰτον δέ πραγματικώς εινε, άποφεύγουσι καί 
τήν έξ αύτοΰ τιμήν καί τδ μέγεθος τής ευθύνης. Όπως μάλιστα 
δ Μαυροκορδάτος διετύπωσε τής Ευαγγελικής σχολής τήν διεύ- 
θυνσιν, δλίγοι ήδύναντο ν' άκολουθήσωσιν, όλιγώτεροι δέ νά μι- 
μηθώσιν αυτόν. Ιδού δέ διά τί.

Κατά πάν σάδβατον μετά τδ τέλος τών μαθημάτων συνήρχοντο 
οί διδάσκοντες καί έστάθμιζον έκάστου μαθητοΰ τά εβδομαδιαία 
έργα. Έάν δέ έκ τής τοιαύτης σταθμίσεως πολλοί προέκυπτον 
μαθηταί χωλαίνοντες, προετίθετο ζήτημα, τίς ή αιτία τής χω- 
λείας, δ μαθητής, δ διδάσκων ή τής διδασκαλίας τδ σύστημα ; 
‘Η αυστηρά δέ αΰτη έρευνα συνήθως παρετείνετο μέχρι τοΰ με- 

; σονυκτίου ή δέ πορεία τής έπιούσης έβδομάδος έκανονίζετο κατά 
τόν έλεγχον τοΰ σαββάτου. ‘Οσάκις δέ ό Μαυροκορδάτος κατά 
τδν μήνα τής σχολαρχίας αύτού έτιμώρει μαθητάς, συνετιμωρεΐτο 
μετ’ αυτών, διότι παρέμενεν έν τή σχολή καί κατά τάς ώρας 
τής διακοπής τών μαθημάτων, τούς τιμωρούμενους έπισκοπών 

'■ καί διά πατρικών παραινέσεων έμψυχων. Δύο δέ άπήντησα 

καθ’ δλον τδν βίον μου διδασκάλους μαινομένους, τδν πρύτανιν 
τής Ίονίου ακαδημίας Καρανδηνδν καί τδν παρά μήνα ήγοΰμενον 

? τής έν Σμύρνη Εύαγγελικής σχολής Δημήτριον τδν Μαυροκορ- 
δάτον. Είς τοΰτον δέ πρεπόντως αρμόζει τδ παρά τοΰ άποστόλου 
Παύλου εΐρημένον «Έάν μυρίους παιδαγωγούς έχητε έν Χριστώ, 
άλλ’ ού πολλούς πατέρας». Άληθώς δέ ό Μαυροκορδάτος καί 
έδίδασκε καί παρά μήνα ήγειΤο τής Εύαγγελικής σχολής ούχί 
ώς παιδαγωγός και διδάσκαλος άλλ’ ώς πατήρ.

Ό Μαυροκορδάτος ήγάπησε τήν Σμύρνην καί τήν σχολήν 
«ΰτής, διότι οΰτε πόλις άνατολική ‘Ελληνικότερα τής Σμύρνης 
υπάρχει οΰτε σχολή τής Εύαγγελικής μάλλον έλευθεριάζουσα. 

ί Ήθελε δέ παραμείνει ο Μαυροκορδάτος έν Σμύρνη, αν οί Σμυρ- 

ναΐοι συγκατετίθεντο νά δώσωσιν είς τδ έπίκαιρον αύτών σχολείον 
κανονισμόν τελειότερο·;. Άλλ’ ή Κλωθώ άλλως είχε κλώσει τοΰ 
χρηστού αύτοΰ άνθρώπου τδ νήμα καί ιδού ί Μαυροκορδάτος έκ 

νέου είς Αθήνας.
Μετ’ ού πολλάς άπδ τής επιστροφής αύτοΰ ήμέρας β πολυμα

θής αυτός τών νομικών διδάκτωρ έξησφάλισε τδν μέλανα ζωμόν, 
κατ’ ιδίαν διδάσκων τήν γλώσσαν τήν Γαλλικήν, ήν έπισταμενως 
άπδ στήθους έγίνωσκε. Μετ’ ού πολύ δέ διωρίσθη πρωτόδικης. 
Βεβαίως δέ οΰτε σοφώτερος οΰτε δικαιότερος έκάθισεν έπί τής δι

καστικής έδρας πρωτόκλητος δικαστής.
Άλλ’ ιδού αίφνης δ Μαυροκορδάτος πλούσιος.
Μήπως εΰρε θησαυρόν ;
Άληθώς ευρε θησαυρόν; γυναίκα δηλ. άγαθήν, άτυφον πολυ- 

γράμματον, εύγενή, πλουσίαν. Έμνήσθην δέ καί τοΰ χρηματικού 
τήο γυναικδς πλούτου, διότι έχρησίμευσε πρδς φανέρωσιν τού 
άμεθύστου ήθους τού άνδρός αύτής. Μεθύσκεται δέ δ άνθρωπος 
παρά πότον, έν ευτυχία, έν άρχή. Ό Μαυροκορδάτος δμως καί 
εύτυχήσας βχι μόνον δέν έμέθυσεν, άλλ’ έ£η μέν φειδομένως, εύ- 
ηργέτει δέ άφειδώς καί κρύπτω·; άπδ τής άριστεράς αύτού τής δε
ξιάς τάς εύεργεσίας. Αΰτη δέ τής ψυχής αύτού ή άγαθοποιδς ροπή 
έξεδηλώθη άριδήλως μετά τήν σύστασιν τού έν Άθήναις πτω- 
χοκομείου, δ έκυβέρνησεν άπδ τών πρώτων αύτοΰ ημερών, διημε
ρίδων μετά χαράς έν αύτω, έν μέσω πάσης νόσου καί πάσης 

μαλακίας.
Ό Μαυροκορδάτος έχρημάτισε τμηματάρχης τοΰ υπουργείου 

τής παιδείας, πληρεξούσιος τής τελευταίας εθνικής συνελεύσεως. 
υπουργός τών εξωτερικών, πρώτος τής Κερκύρας νομάρχης, έπί 
τέλους δέ υπουργός τών έκκλησιαστικών καί τής δημοσίας έκπαι- 
δεύσεως. Έν πάση δέ τής πατρίδος υπηρεσία έγένετο τύπος άκρι-'ι 
βείας έσχάτης, φιλοπονίας έσχάτης, εύθύτητος έσχατης.

Άλλ’ ήλλοίωσε κατά τι τά δημόσια πράγματα;
Εις μόνος άνθρωπος δέν δύναται ν’ άντιταχθή κατά στροβίλου 

πολλών παρεμβαίνων όμως συγχέει δπωσοΰν τόν χορόν αύτών 
τδν άνόσιον. Αΰτη δέ αύτοΰ ή παρέμβασις δικαίω τώ λόγω λογί
ζεται αύτώ εις δικαιοσύνην, διότι γίνεται πολλοΐς σωτηρίου άντι- 
στάσεως παράδειγμα.

Τήν έν παντί δέ άπαραδειγμάτιστον άκρίβειαν τοΰ Μαυροκορδάτου 
καί τ'ο απτόητο·; τοΰ χαρακτήρος αύτοΰ μαρτυρεί τδ έξής γεγονός.

Τήν τελευταία·; ήμέραν τοΰ έν Άθήναις έμφυλίου πολέμου 
ίφθασεν ό Μαυροκορδάτος είς Πειραιά έξ Ιταλίας μετά τής μη
τρδς αύτοΰ καί μιας αύτού άνεψιάς. Μόλις δέ άποβάς έγκατα- 
λείπει τά προστασία; δεόμενα ά^απητά αύτω γύναια καί άναβαί- 
νει εϊς Αθήνας. Σπεύδει δέ πρ'ος τούς μαχομένους φίλους αύτού 
καί συντελεί πρ'ος κατεύνασιν τής άγριότητος τού πάθους αύτών. 
Μετά τδ τέλος δέ τής άδελφοκτονίας περί μέσας νύκτας, δτε ψυχή 
ζώσα δέν έφαίνετο ούδ’ έτόλμα νά φανή καθ' δδόν, μεταβαίνει 
είς άπόκεντρόν τι τής πόλεως μέρος, δπου κατωκει έπιστήθιος 
αύτοΰ φίλος, διά νά κοιμηθή παρ’ αύτω. Κυρίως δέ μετέβη πα
ρ’ αύτω, διότι έκ Φλωρεντίας είχε πρδς αύτδν προαναγγείλει τήν 
ήμέραν τής επιστροφής αύτοΰ. Ένόμιζε δέ μεγάλου κανόνες πα-

ράβασιν ούχί μόνον τήν άθετησιν τών ύποσχέσεων άλλά καί τήν 
απλήν άπδ όρισθείσης συνεντεύξεως καθυστέρησιν, καί άν ή γή 
πυρί έμίσγετο.

‘Υπέρ πάν άλλο δμως μαρτυρεί περί τοΰ Μαυροκορδάτου ή 
ίκδοσις τών «θρησκευτικών μελετών», άς μετεγλώττισεν έκ 
τοΰ Γερμανικού, διότι έν τή πεντατόμω ταύτη μεταφράσει κατα
φαίνεται ή λογιότης αύτοΰ, ή ψυχική αύτοΰ διάθεσις καί τδ περί 
θεοΰ τών Χριστιανών βέβαιον αύτοΰ φρόνημα.

Μετέφρασε δέ ό Μαυροκορδάτος τάς θρησκευτικές μελέτας 
παίζων. Σπουδάζων δέ έξεπόνει έπιστημονικδν περί ‘Ελληνικού 
δικαίου σύγγραμμα, ού τήν Έλληνικήν ύλην μετά κόπου πολλοΰ 
συνήθροισε. Άλλά τίνος θνητού τά σχέδια δεν έμειναν άτελή, 
ασυμπλήρωτα: Τοΰτο δέ έπαθε καί ό Μαυροκορδάτος, άφήκε 
δηλ. τά σπουδαιότερα τών έργων αύτοΰ άτέλεστα, άνάρπαστος 
γενόμενος παρά λόγον.

Διατί;
Οί άρχαϊοι, μή δυνάμενοι νά έξηγήσωσι τδ ανεξήγητου αύτδ 

ΛιιτΖ, άπεκάλουν τδ θειον φθονερόν. Άλλ’ οί Χριστιανοί, άνεξι- 
χνίαστα βλέποντες ούχί μόνον τά τοΰ θανάτου άλλά καί τά τής 
γενέσεως καί τά τής ζωής, άφιεροΰσι τά κατ’ αύτούς εϊς τδν 
θεόν καί προσδοκώσι νεκρών άνάστασιν. Διότι, έάν ζωή τις μέλ- 
λουσα δέν ΰπάρχη, τώ βντι είνε φθονερός, διότι άναρπάζει άπδ τής, 
πόλεως τδν χρήσιμον αυτή πολίτην, άπδ τοΰ ο’ίκου τδν κηδε μόνα 
άπδ τών έταίρων τδν φίλον, άπδ τών πτωχών τ'ον προσ τάτην, 
άπδ τήςέπιστήμης καί τών γραμμάτων τδν μουσόληπτου, έν ω ή 
λυχνία αύτοΰ είνε έτι έλαίου πλήρης καί αυτός έλπίδων πλήρης.

Παραφρονών δμως οΰτω λαλώ· διότι παρερχόμενον παρέρχεται 
τοΰ θανάτου τδ πνεύμα, τδ μέγα, τδ κραταιόν, τ'ο διαλύον δρη, 
τδ συντρίβον πέτρας, και ψαύει τδν άνθρωπον άλλ’ ούκ έν τώ 
πνεύματι ό θεός. Καί μετά τδ πνεύμα έπέρχεται συσσεισμ'ος καί 

παραλύει άπασαν τοΰ άνθρώπου τήν δύναμιν άλλ’ ούκέν τώσυσ- 
σεισμώ δ θεός. Καί μετά τ'ον συσσεισμδν έπιπίπτει πΰρ, άνά- 
λισκον καί τδ έσχατον "ίχνος τής ζωής· άλλ' ούκ έν τώ πυρί ό 
θεός. Καί μετά τδ πΰρ φωνή αύρας λεπτής, κάκεΐ ό θεός κα) 
μετ’ αύτού πάς ό έν Χριστώ άποθνήσκων. Έν Χριστώ δέ άπέ- 
θανε καί ό φίλτατος Δημήτριος, ου όμοιος ούδείς έν ήμΐν
άφέθη ζών.

Γ. ΖΩΧΙΟΣ.
(έκ τοΰ Αττικού ήμερολογίου τοΰ έτους 1874).

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.

Τήν έοπέραν τής 2 Ιανουάριου ό γνωστότατος είς τον έπι- 
στημονικδν κόσμον άστρονόμος κύριος Ρουδόλφος Φάλδ έπέ- 
ρανε τας δημώδεις αύτοΰ άστρονομικά; διαλέξεις (populiire a- 
slronomische Vortrage). πραγματευθείς έν έκτάσει καί τοις 
πάσι καταληπτώς περί τοΰ τέλους τού Κόσμον. Κατά τύχη7

παρευρεθέντες καί ήμεΐς την έσπέραν έκείνην έν τή αιθούση τής 
έμπορικής ’Ακαδημίας, έν ή γίνονται τά δημόσια μαθήματα καί 
σημειώσαντες τά κυριώτερα τής διαλέξεως τοΰ διασήμου άστρο-
νόμου, μεταδίδομε·; περίληψίν αύτών τοϊς φιλομαθέσι τοΰ Μέν- s 
τορος άναγνώσταις >

Ή περί τοΰ τέλους τοΰ Κόσμου ιδέα είνε κατά τδν κύριον ; 
Φάκβ άρχαιοτάτη· έπί ‘Ησιόδου άκόμη έπιστεύετο γενικώς δτι οί 
πλανήται θέλουσι συγκρουσθή ποτέ καί καταστραφή διά πυρδς ή ? 
ΰδατος. Κατά τάς πρώτας μετά Χριστόν εκατονταετηρίδας οί ’ 
άνθρωποι έπίστευον βτι ό Κόσμος θέλει καταστραφή τδ χιλιοστόν ,’ 
μετά Χριστόν έτος, ό δέ περιώνυμος Νοστράδαμος, ώς άλλη 
Πυθία, έπροφήτευσεν δτι τά «συντέλεια τοΰ Κόσμου» έσοντοί ? 
κατ’ έκεϊνο τ'ο έτος, καθ’ δ ή εορτή τού ‘Αγίου Γεωργίου τύχη 
τήν μεγάλην Παρασκευήν, ή τοΰ ‘Αγίου Μάρκου τήν Κυριακήν ’ 
τού Πάσχα κα! ή τοΰ ‘Αγίου Ίωάννου τήν ήμέραν τής Αγίας ', 
Δωρεάς (Frohnleichnamstag. Corpus Domini), έν άλλοις λό- 
γοις άν ό Νοστράδαμος ήν πράγματι προφήτης, τ'ο 1866 θέλει ί 

έκμετρήσει τ'ο ζήν ό Κόσμος.
Ταΰτα έν προοιμίω εΐπών ό κύριος Φάλδ μετέβη είς τήν έξέ- ,. 

τασιν τών λογικώς χαί έπιστημονικώς πιθανών καί δυνατών αι- > 
τΐων τοΰ τέλους τοΰ Κόσμου καί ιδία τοΰ ήμετέρου Πλανήτου. ’> 
Τά αίτια ταΰτα είνε· ά. ή πλησίασις τής Γής πρ'ος τ'ον ήλιον 
β') ή τής Σελήνης πρ'ος τήν Γήν, δτε ή θάλασσα θέλει έξέλθει > 
τής κοίτης της καί ό άξων τής Γής θέλει μεταβληθή, καί γ) ή ; 
άπόσβεσις τοΰ ήλιου. « Ή τε ήμετέρα Γή καί πάντες οί τοΰ ή- , 
μετέρου ήλιακοΰ συστήματος πλανήται πλησιάζουν δλον 'έν πρδς 
τδν Ήλιον, συνεπεία τής αεί προβαινούσης σμικρύνσεως τής > 
τροχιάς αύτών, ήτις είνε γεγονός έπιστημονικώς άποδεδειγμένον · 
καί προερχόμενο·; καί έξ άλλων μέν αίτιων καί έκ τών πολλών S 
μετεώρων, τά όποια συναπαντώντα τούς πλανήτας κωλύουσι τήν 
κεντρόφυγα αύτών δύναμιν καί αύξάνουσι τήν κεντρομόλο·;· τής '(· 
κεντρομόλου δέ δυνάμεως (ήτοι τής βαρύτητας) δλον δν αύξα- .· 
νομένης, κατ’ άνάγκην πλησιάζουσι πρδς τδν ήλιον καί έπί τέ- 
λους θέλουσι πέσει έντδς αύτοΰ. ύ

Έκ τής πλησιάσεως τής Σελήνης, περιοδικής ουσης, ούδένα j 

κίνδυνον διατρέχει ή Γή, τούναντίον δέ διά τής βαθμιαίας άπο- <
σβέσεως τοΰ Ήλιου ή θερμοκρασία θέλει έλαττοΰσθαι βαθμηδόν 
καί έπί τέλους πάσα έπί τής Γής ζωή θέλει παύσει. Ό Ήλιος, 
σώμα φλέγόμενο·; ών, διατρέφει τήν έν αύτώ πυράν διά συμπυ- S 
κνώσεως έαυτοΰ, έπομένως θέλει έλθει καιρός, καθ’ δν, τής έν 
αύτώ πυράς άποσδεσθείσης (δταν ή ούσία του δέν θά δόνηται νά ) 
συμπυκνωθή περισσότερον) θέλει ψυχρανθή. Εύτυχώς ή μεταβολή 
αΰτη προβαίνει βραδύτατα καί θέλει έκδηλωθή, τών αιώνων προ- ') 
ιόντων, διά τής βαθμιαίας άλλοιώσεως τοΰ χρώματος τοΰ φωτός 
αύτοΰ καί τής εύκρινεστέρας έμφανίσεως τών έπ’ αύτοΰ κηλίδων. '>

Αίφνίδιον καταστροφής κίνδυνον διατρέχει ή γή ά.) αν συγ- , 
κρουσθή πρός τινα τών διατεμνόντων τήν τροχιάν αύτής έννέα 
κομητών, β’.) άν έπί τοΰ ήλιου συμδή έκρηξις ύδρορνου καί 
γ’.) άν διαρραγή ό φλοιός αύτής. Έκ τών τριών τούτων κινδύ
νων οί δύο τελευταίοι είσί·; άνυπόστατοι, διότι τδ στάδιο·; τών



152 ΜΕΝΤΩΡ. ΜΕΝΤΩΡ. 153

( εκρήξεων τοΰ υδρογόνου έπαυσε πλέον έπί τοΰ 'Ηλιου, ό δέ 

> φλοιός τής Γής εινε αρκούντως παχύς καί συμπαγής ιν’ άνθέξη 
ΐ είς δποιανδήποτε καί δποσηνδήποτε έπανάστασιν τών έντοσθίων 
> αΰτής. 'Ο πρώτος κίνδυνος εινε πιθανός, διότι ό μέν κομήτης τοϋ 
' Βιέλα θέλει διατάμει τήν τροχιάν τής Γής τήν 27 Νοεμβρίου

1878, ό δέ του Λεονίδη (Leonidi) τήν 13 Νοεμβρίου 1899· 
< έλπίσωμεν δμως ότι τά άπειλοϋντα τδν πλανήτην ήμών ουράνια 
·' τέρατα Οέλουσι παρεκκλίνει ολίγον δταν είσέλθωσιν εις τδν ήμέ- 
( τερον ζωδιακόν κύκλον.
) "Ωστε μεγάλη πιθανότης περί αίφνηδίας τής Γής καταστρο- 

2 φής δέν υπάρχει, άλλά μάλλον βεβαιότης περί βραδείας καί βαθ- 
. μιαίας. Οΰ μόνον δ' ό ήμέτερος πλανήτης καί τδ ήμέτερον πλα
ζ νητικδν σύστημα, άλλά καί το Σόμπαν δλον θέλει καταστραφή, 
ί ώς έξάγεται έκ τής μηχανικής θεωρίας τής θερμότητες. Πάντες 
< οί πλανήται τοΰ ήμετέρου συστήματος θέλουσι συνενωθή μετά 
ζ τοϋ ‘Ηλιου καί πάντες οί ήλιοι τοϋ συστήματος τοϋ ήμετέρου 
ζ Γαλαξίου θέλουσιν ένωθή πρδς άλλήλους καί άποτελέσουσιν ένα 
< γιγαντώδη ήλιον. Ή συγκέντρωσις αύτη προβαίνει βαθμηδόν έν 
<* δλω τω Σύμπαντι· πασα κίνησις μεταβάλλεται είς θερμότητα, 
·’ ήτις, άντανακλωμένη εις τδν αιθέρα, άντανακλάται πάλιν ύπ’ αύ- 
2 τοϋ έν ε'ίδει κεντρομόλου δυνάμεως, μεταβαλλόμενης πάλιν είς 
2 θερμότητα, ώστε δταν τό Σόμπαν συνενωθή καί άποτελέση τδ 
ζ τελικόν σώμα (τδν γιγαντώδη Ήλιον), δλου τοϋ Σύμπαντος ή
2 ενέργεια θέλει ενυπάρχει έν τω τελικω τοότω σώματι ώς θερμο
ί της, ήτις θά ήνε τόσον μεγάλη ώστε θά μεταβάλη αυτό είς άτ-
< μόν, είς τήν άρχικήν νεφέλην, ήτοι εις το Μηδέν, έξ ου ή με-
( γαλουργδς τοΰ Δημιουργού δύναμις παρήγαγε τδν Κόσμον. Έκ 
Ιτής Νεφέλης ταύτης θέλει παραχθή πάλιν νέον Σύμπαν μέ νέους 

κόσμους, νέους πλανήτας, νέους ήλιους.
Ή ζωή τοϋ Κόσμου έκδηλοϋται διά ρυθμικής έκτάσεως (εις 

παραγωγήν Σύμπαντος) καί πυκνώσεως (είς παραγωγήν άρχικής 
νεφέλης) καί δύναται κάπως νά παραβληθή πρδς τήν άναπνοήν 
γιγαντώδους ζώου. Τδ Σόμπαν εινε ώρολόγιον τδ όποιον έκχορ- 
δισθέν χορδίζεται πάλιν άφ’ έαυτοΰ, διότι ή δύναμις, ήν ένέβαλεν 

< αύτω ό Δημιουργός, εινε αΐωνία καί έπειδή οΰδεμία έν τή φύσει 
J δύναμις άπόλλυται, τδ χόρδισμα καί έκχόρδισμα τοΰτο του Σύμ- 
S παντός ήτοι ή παραγωγή νέων κόσμων έκ τών λειψάνων τών 
1 παλαιών θέλει έπαναλαμβάνεσθαι αιωνίως, έν άλλοις λόγοις τέ- 
< λος τοϋ Σύμπαντος δέν υπάρχει, διότι τέλος τοϋ Σύμπαντος εινε 

2 “Ρ7.ή Σύμπαντος.

!
Έν Βιέννη 4 Ίανουαρίου 1874.

’Αριστομένης Σταυρίδης.

2

ΧΟΛ

ΠΕΡΙ ΟΝΕΙΡΩΝ.

3.
Πότε δνειρευόμεθα· διάρκεια τών ονείρων.

Έπί πολύ·? χρόνον έπεκράτησεν ή γνώμη δτι τά όνειρα ήμών 
διαρκοϋσι καθ δλην τοϋ ληθάργου τήν διάρκειαν. 'Ο περίφημος 
μεταφυσικός Locke έπολέμησε τήν γνώμην ταύτην δι’ ισχυρών 
έπιχειρημάτων, καθ’ ών άντεπεξήλθεν άσθενώς, νομίζομεν, ό 
διδ. Walts.

Οί νεότεροι τών ψυχολογώ·? καί φυσιολόγων, οί διαπραγμα- 
τευθέντες τδ άντικείμενον τοΰτο, τείνουσιν εις τδ συμπέρασμα 
δτι « δέν δνειρευόμεθα ή κατά τάς ώρας τοϋ έλαφροϋ ήμών 'ύ
πνου τοϋ προ καί μετά τόν λήθαργον». Τοΰτο άποδεικνύεται καί 
έκ τοϋ δτι τά πρωινά ήμών όνειρα φαίνονται ζωηρότερα καί εΰ- 
κολώτερον άναπολοΰνται τών λαβόντων χώραν κατά τήν άρχήν 
τοΰ 'ύπνου ήμών, ατινα μικρά·? καί άσθενή έντύπωσιν διατηροϋ- 
σιν έπι τής μνήμης, απλώς διότι μεταξύ αύτών ισχυρόν έμπό- 
διον τής λήθης ένεβλήθη.

Δέν πρέπει δέ νά φανή παράδοξον τίνι τρόπω έν τόσω βρα
χεί χρονικώ διαστήματι λαμβάνουσι χώραν όνειρα σχοινοτενή καί 
κατά τδ φαινόμενο·? άπαιτοΰντα άσυγκρίτως περισσότερον χρονι
κόν διάστημα, διότι άπεδείχθη οτι ταΰτα ολίγων μόνον δευτερολέ
πτων έχουσι χρείαν. ‘Ο άποβιώσας λόρδος Holland συνήθως έ- 
διηγεΐτο, δτι άποκαμών ν’ άκούη φίλον του άναγινώσκοντα ύψη— 
λοφώνως, άπεκοιμήθη καί ώνειρεύθη. Αί λεπτομέρεια! τοϋ ονεί
ρου έπρεπε νά έπασχολήσωσιν αυτόν τούλάχιστον έπί έν τέταρ
τον, άν έπεχείρει νά τάς γράψη- έν τούτοις έξυπνήσας παρετήρη- 
σεν οτι ό φίλος του άνεγίνωσκε τδ τέλος βραχείας προτάσεως, 
ής τήν άρχήν ειχεν άκούσει πριν ή άποκοιμηθή. Τδ τοιούτον έ- 
πιβεβαιοΰσι πολλαί καί άλλαι μαρτυρίαι ώς ή τών κυρ. Babbage, 
Macknish, Abercrombie κλ.

Μεταξύ τών μαρτυριών τούτων ή τοΰ κ. Lavalette εινε μάλ
λον άξιοσημείωτος καί άναφέρεται έν τή «Revue de Tavis» 
ώς εξής:

« Καταδεδικασμένος είς θάνατον εΰρισκόμην έν τή φυλακή, 
ένθα νύκτα τινά ενώ έκοιμώμην το ώρολόγιον τού Palais de 
Justice σημαίνον τήν ύωδεκάτην τηζ νυκτδς μ’ άφύπνησεν. Ή- 
κουσα τήν θύραν άνοιγομένην πρδς αλλαγήν τοϋ φρουροί, άλ
λ’ εΰθύς πάλιν άπεκοιμήθην τότε ώνειρεύθη·? δτι ίστάμην έν τή 
δδώ St. Honore κατά τήν γωνίαν τής όδοΰ de 1’Echelle. Με- 
λαγχολικόν σκότος έξηπλοϋτο είς τά πέριξ· τά πάντα εύρίσκοντο 
έν ηρεμία, άλλά άσθενής καί άβέβαιος θόρυβος διηγέρθη έξαί- 
φνης. Παρετήρησα πρδς τδ τέρμα τής όδοΰ τάγμα 'ιππέων προ- 
χωρούντων πρός με· οί άνθρωποι καί οί ίπποι δμως ήσαν έκδαρ- 
μένοι- οί ιππείς έκράτουν λαμπάδας, ών αί πορφυραϊ φλόγες έφώ- 
τιζον τά έκδαρμένα αυτών πρόσωπα καί τούς αιματώδεις μΰς!. .. 
ώχραί καί λυσίκομοι γυναίκες έφαίνοντο καί έξηφανίζοντο έναλ- 
λάξ είς τά παράθυρα έν βαθεία σιγή. ’Ασθενείς καί υπόκω
φοι στεναγμοί έπλήρουν τδν άέρα, έγώ δέ έμενα έν τή όδω μό- 

‘Ο διδ. Gregory διηγείται περί άνθρώπου «δστις καθ’ 'ύπνον 
έβασανίζετο ΰπδ σκελετού τίνος άποπειρωμένου νά πνίξη αυτόν 
τοσοΰτον ήνωχλεϊτο δ άτυχής ουτος ύπδ τοΰ φρικώδους τούτου 
ονείρου οσάκις κατεκλίνετο ύπτιος, ώστε διώρισεν άνθρωπον έπί 
μόνω τω σκοπώ νά έξεγείρη αύτόν άμα ήθελε λάβει τήν θέ- 
σιν ταύτην. Έν μια τών νυκτών έξ άπροσεξίας στιγμιαίας τοΰ 
φρουρού του συνελήφθη ΰπδ τοΰ σκελετού καί κατεβασανίσθη· ό 
άγων ΰπήρξε μάκρος καί δεινός, έξύπνησε δέ πλήρης φρίκης ε
λέγχων τδν φρουρόν έπί τή άμελεία του· διεβεβαιώθη δμως ΰ- 
π'αύτοΰ δτι ούδ’ έπί δευτερόλεπτου δέν ειχεν έγκαταλειφθή, άλ
λ’ άμα κατεκλίνθη τδν είχεν άφυπνίσει.»

Πρδς έτι σαφεστέραν κατάληψιν τοΰ παραδόξου τούτου φαινομέ
νου ΰπενθυμίζομεν τω άναγνώστη δτι ή διάρκεια ώσπερ καί ή ύλη 
είνε έπ’ άπειρον διαιρετή, τδ δέ χρονικόν έκεϊνο διάστημα, δπερ 
άποκαλοΰμεν στιγμήν, εινε σχετικώς μόνον βραχύ. Έν αΰτή 
ήμών τή έγρηγόρσει οί διαλογισμοί ήμών έχουσιν έκπληκτικήν 
ταχύτητα καί δυνάμεθα ν’ άναπολήσωμεν συμβεβηκότα ολοκλή
ρου βίου έν διαστήματι ολίγων δευτερολέπτων.

Περαίνοντες τό περί δνείρων κεφάλαιον τοΰτο δέν κρίνομεν 
άπο σκοπού νά προσθέσωμεν δτι όπωσδήποτε κατά τά όνειρα ή
μών αί πράξεις τής ήμέρας έπαναλαμβάνονται μετ’ άλλοκότων 
προσθηκών καί άλλοιώσεων. Μεταξύ όσων περί τοΰ αντικειμένου 
τούτου άλλοτε άνεφέραμεν άποδείξεων καί ή έξής τοΰ Γάλλου 
φυσιολόγου Grotiolet έπιμαρτυρεί σαφέστερον πάσης άλλης τήν 
άλήθειαν τοΰ πράγματος.

‘Οπόταν ουτος κατεγίνετο είς τήν σπουδαίαν αΰτοΰ περί τοΰ 
ϋιοργανισμον τοΰ Εγκεφάλου μελέτην, ειχεν έτοιμάσει πληθύν 
έγκεφάλων άνθρωπίνων καί λοιπών ζώων, οϋς, άφοϋ άφήρεσε 
τούς ΰμένας, έθετο έντός άλκοχολίου. Συνέπεια τών ήμερησίων 
τούτων ένασχολήσευυν νύκτα τινά ώνειρεύθη ότι άφήρεσεν έπίσης,

νος, έπολελιθωιαένος ύπό τής φρίκης καί άδυνατών νά σωθή διά 

τήί W«·
Τδ φρικαλέον τάγμα τών ιππέων έξηκολούθει έν τούτοις δια- 

βαϊνον ένώπιόν μου, καλπάζον μετά τάχους καί ρϊπτον βλοσυρά 
έπ’ έμοΰ βλέμματα.

‘Η πορεία αύτών διήρκεσεν έπί πέντε ώρας· όπισθεν του 
ήκολούθουν άπειροι άυ,αξαι τοΰ πυροβολικού, πλήοεις αίματοφύρ- 
των πτωμάτων, ών τά μέ)η έσφάδαζον είσέτι. Τέλος ή σιδηρά πύ
λη τής ειρκτής έκλείσθη βιαίως καί έκ νέου άφυπνίσθην. Τό ώ
ρολόγιον επανελάμβανε τόν κτύπον τής δωδεκάτης τοΰ μεσονυ
κτίου, ώστε ή φρικώδης έκείνη φαντασμαγορία δέν διήρκεσεν ή 
έπί δύο—τρία μόνον λεπτά, έφ’ δσον δηλ. χρόνον έδαπά·?ησαν 
πρός άλλαγην τοΰ φρουρού. Τό ψύχος ήτο δριμύ καί το σύνθημα 
βρ^χυ» τψ δε έπιοΰσαν ό δεσμοφύλαξ έπεβεβαίωσε τους ΰπολο- 
γισμους μου. Έν τούτοις δέν ενθυμούμαι έν τω βίω μου συμ
βάν, ουτινος την διάρκειαν νά δύναμαι άκριβέστερον νά ΰπολο- 
γισω και ουτινος αι λεπτομέρεια! να ώσιν έγκεχαραγμέναι βα
θύτερου έν τή μνήμη μου.»

Δέν υπάρχει, νομίζομεν, άνάγκη ν’ άναφέρωμεν καί άλλα τοΰ 
είδους τουτου παραδείγματα, διότι οί πλεϊστοι τών άναγνωστών 
μας ές ίδιας πείρας δύνανται πολλά τοιαΰτα νά προσβέσωσιν. 
‘Η τοιαύτη παρατήρησις επιτυγχάνεται μάλλον κατά τάς θερι- 
νάς πρωίας, όπόταν ο ανατελλων Ήλιος φωτίζει ένωρίς τόν κοι
τώνα ήμών, έξυπνώμεν δέ καί πάλιν μηχανικώς κοιμώμεθα.

‘Ο λόρδος Broughain κυρίως διαπραγματεύεται περί τούτων 
έν τώ συγράμματί του «Discourse of Natural Theology», ό δέ 
διδ. Maenish έπί τοΰ ά/τικειμένου τούτου λέγει «‘Υπάρχει ά- 
λήθεια τις περί τών ονείρων λίαν παράδοξος καί άξιοσημείωτος. 
‘Οπόταν έξαίφνης άφυπνισθώμεν έκ βαθέος ληθάργου ΰπό κρότου 

τίνος ισχυρού, σειρά πράξεων, άπαιτουσών πρός έκτέλεσιν ώρας, 
ήμερας ή και έβδομάδας ολοκλήρους, διέρχεται διά τοΰ ήμετέ

ρου νοδς μετά καταπληκτικής ταχύτητος· δ χρόνος φαίνεται 
έκμηδενιζόμενος καθ’ υπερβολήν. ‘Η έκτεταμένη χρονική περί
οδος αποβαίνει απλή στιγμή, ή μάλλον μία στιγμή δυνατόν νά 

συμπεριλάβη δλην περίοδον.
Έν μιά στιγμή έπισυμβαινουσιν ήμϊν άπειρα συμβεβηκότα, 

βλέπομεν διαφόρους θέσεις καί άκούομεν πολλάς παραδόξους 
ψωνάς. Αν άφυπνισθώμεν ΰπό ισχυρού καί μεγάλου κρότου, ί- 
χομεν τήν ιδέαν προγενεστέρου θορύβου μετά τών συσχετιζομένων 
μετ αύτοΰ σκηνών, γνωρίζομεν πρόσωπα καί ένθυμούμεθα ονόματα.

Αν φώς τι φωτίση αίφνιδίως τδν κοιτώνα μας, δνειρευόμεθα 
δτι ό οίκος εΰρίσκετο όλος έντός φλογών κλ. Οί στοχασμοί οί δι- 

εγειρόμενοι έν ήμϊν είς τοιαύτας περιστάσεις είσίν άπειροι κα: 
αι σκηναι ποικίλαι.

Τδ δλον συνιστά τω οντι έν τών παραδοξοτέρων φαινομένων 
to5 νοδς καί άναμιμνήσκει ήμϊν τήν ιστορίαν τοΰ μονάρχου ε
κείνου τής Ανατολής, δστις, βυθίσας τήν κεφαλήν έν τω κάδ«> 
τοϋ ΰδατος τοΰ μάγου, έφαντάσθη ότι ώδοιπόρησεν έπί έτη Άρχόμενοι λοιπόν πρώτον άι

$

έξαγαγών τοΰ κρανίου του, τοΰ ίδιου έγκεφάλου τούς ΰμένας καί < 
έθετο αύτδν έν τω άλκοχολίω, εϊτα έπανέθεσεν αύτδν έν τω κρα- 
νιω του- άλλ’ ήδη δ έγκέφαλος σμικρυνθείς ΰπό τής ένεργείας ς 
τοΰ οινοπνεύματος δέν έπλήρου ώς πρότερον έντελώς τήν χωρη- \ 
τικότητα αύτοΰ. "Ωστε ήσθάνετο αυτόν ταλαντευόμενο·? έντωκρανίω. )

Εννοείται ότι άφυπνίσθη ταχέως ΰπό τοσοΰτον άλγεινοΰ αί- ) 
σθήματος,όπως επιβεβαίωση τ’άνωτέρω διά μιάς περί πλέον μαρ- ζ 

τυρίας.

s

ΕΙ3ΛΓΩΓΗ
Είς τήν μελετην τών 'Ομηρικών ποιημάτων

ύπδ θ. KAPOVXOr.
(συνέχεια άπδ σελ. 124).

______ r , __ -- ____ _____ γ 1110 του παρατηρούμε·? οτι 
δλόκληρα καί έπεσκέφθη πολλά κράτη, ένώ τό λουτρόν έ- 3? ή πρώτιστη καί κυριωτέρα τοΰ ύφους αρετή συνίσταται εΐ 

*εινο τής κεφαλής του δέν διήρκεσεν ή έπί μίαν στιγμήν. » τήν άκριβή καί πιστήν άπεικόνισιν τών ιδεών καί τών αίσθημά-
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των, Sv τ'ο άξιολογώτερον αύτοΰ πλεονέκτημα εϊνε τό νά προσ- 
) αρμόζεται δλοσχερώς εϊς τό είδος τ»ϋ παριστανομένο» πράγμα- 
:. τος, τδ νά ζωγραφίζη μετ’ έναργείας καί ζωηρότητος καϊ αύτάς 
'/ τάς λεπτοτέρας πτυχάς τοϋ νοδς κα'ι τής καρδίας, έπεται δτι ού- 
< δεις τώ? άλλων ούτε ποιητών οϋτε λογογράφων κέκτηται την 
( άρετήν ταύτην και τό πλεονέκτημα εις τοσοΰτον έξοχον βαθμόν, 

όσον δ Όμηρος. Ούδείς βέβαια εινε τοσοΰτον τεχνικός καί έπι- 
< τήδειος, δσον αύτός, νά διαποικίλλη τό ύφος του κατά τόν προ- 
s’ κείμενον αύτω σκοπόν, κατά την φύσιν τοϋ πράγματος, ου την 
<* περιγραφήν προτίθεται. Ούδείς άλλος έπί τέλους τών επικών 
’ ποιητών έμψυχόνει καί πλουτίζει τήν διήγησίν του μέ πλείονας 

> ποιητικός καλλονές καί χάριτας, χρώμενος τό υψηλόν καί τό 
S σεμνοπρεπές εις τάς περιγραφάς, τό τερπνόν καί τό χαρίεν είς 
> τά αισθήματα, τό τολμηρόν καί τό ζωηρόν εις τήν έκφρασιν. 
? Παντοϋ δύναμις, σφοδρότης, μέγεθος. Τά πάντα εϊνε ή σεμνο
ί· πρεπή ή τρυφερά ή έπαφρόδιτα. Πάσα λέξις, πάσα φράσις, 

<! πάσα πλοκή λόγου μετοχετεύει ε’ς τάς ψυχάς τών άκουόντων 
? ύψος τι ιδεών ή συγκίνησίν τινα πάθους καί αισθήματος. Ούδέν 

(ς άργόν, ούδέν περιττόν καί άνάρμοστον.
Θέλομεν δέ νά σχηματίσωμεν άκρβίστέραν ιδέαν τοϋ ‘Ομη- 

< ρικοΰ ύφους; καταβαίνοντες δλίγον άπό ταύτας τάς γενικότητας 
<ί καί λαμβάνοντές τινα παραδείγματα, ας καταδείξωμεν τήν εξ»— 
S χον τοϋ ποιητοΰ δύναμιν καί έπιδεξιότητα εις τό νά έξωτερι- 
1 κεύη καί νά ένσωματόνη διά τοϋ λόγου τάς έννοιας καί τάς 
S ψυχικάς του διαθέσεις μετά πλείστης δσης άφελείας καί ένερ- 
> γότητος.
V Καί βέβαια ούδαμοϋ καταφαίνεται τ'ο πυρώδες καί έξαλλον 
) της γονίμου αύτοΰ φαντασίας, ειμή δτε επιχειρεί νά περιγραφή 
S μάχας ή τρικυμίας, ζωγράφων τοσοΰτον είκονικώς τόν τρόμον, 
< τόν θόρυβον, τήν φρικίασιν, ώστε εισάγει τόν αναγνώστην έν 
Ιμέσω της τών όπλων κλαγγής ή τοΰ τών κυμάτων ρόχθου καί 

βρυχήματος.
"Οθεν καί δ Λογγϊνος δικαίως εκθειάζει τό ύψος των στίχων 

έκείνων τής Ο ‘Ραψωδίας τής Ίλιάδος, έν οις διαγράφει τόν Πφ- 
σειδώνα ερχόμενον πρός βοήθειαν τών ‘Ελλήνων.

<

Ι
Τρέμεν ονοεα μαχρά χαι νλη,

Ποσσιν ύπ' άθανάτοισι Ποσειδάωνος ιόντος.

Άλλ’ είς τήν Υ -Ραψωδίαν, έ’νθα απαντες οί θεοί λαμδάτ 
νουσι μέρος εϊς τήν μάχην, οι μέν ύπέρ τών ‘Ελλήνων, οί δέ 

/ υπέρ τών Τρώων, ή περιγραφή ύψοΰται είς τό έπακρον τοΰ ΰψους 
? καί τής μεγαλοπρεπείας. "Απασα ή φύσις ταράττεται- δ Ζεύς 
I βροντά έκ τοΰ ούρανοΰ· δ Ποσειδών τινάσσει τήν γήν μέ τήν τρί

αιναν του· σειόνται τά πλοΐα τών ‘Ελλήνων, τά τείχη τής πό
λεως, τα όρη· ή γή τρέμει μέχρι τοΰ πυθμένος, καί δ Πλούτων 
πηδά έκ τοΰ θρόνου του, φοβούμενος μήπως δ φρικώδης καί άρα- 
χνιασμένος "Αδης άνοίξας φανή είς τούς θνητούς καί αθανάτους.

$ z/«>Or δ' (βρόντησε πατήρ άιίρων τε θεών τε 
S -Τψόθεν αντάρ ίνερθε Ποσειδάκν (τίναξε

Γαΐαν άπεφεσίην ορίων τ' αίπεινά κάρηοα· S
Πάντες δ' έσείοντο πόδες πολνπιδάχςυ "/δης )
Και κοροφαι Τρώων τε πόλις χαι νήες Αχαιών. \
"Εδδεισε δ' ύπένερθεν άναξ άνδρών Ήίδωνιύς, 
Λείσας δ’ (χ θρόνον άλτο χαι ΐαχε- μή οί ίπερθε 
Γαΐαν ά-ιαρρήξεια Ποζειδάων ένοσίχθων, 
Οικία δε θνητοΐσι χαι άθανάτοισι φανείη 
Σμερδαλε , ενρώεντα, τά τε στνγέονσι θεοί περ.

(Ιλ. Τ 56—65.)

Άλλ’ έπειδή έν τή Ίλιάδι αί μάχαι συνεχώς έπαναλαμβά- > 
νονται μέχρι κόρου, δ ποιητής έπίσταται δπως διατηρή άκμαίαν ? 
τήν περιέργειαν τοΰ αναγνώστου, ποτέ μέν παριστάνων έκαστον ? 
ήρωα καινοπρεπώς πως άγωνιζόμενον, ποτέ δέ παρενείρων άξι- < 
ολόγους πληροφορίας περί τής τύχης ή τών οικογενειακών των ι 
περιστάσεων, ποτέ δέ παρεμβάλλω·? τήν σύμπραξιν καί έπικουρίαν ( 
υπερφυσικών δντων, ποτέ δέ τέλος πάντων ενδιατρίβω·? περί τινας ,- 
λεπτομερείας, ώς π. χ. δτε περιγράφει άκριβώς τήν θέσιν τής ? 
πληγής, τό είδος, τά συνοδεύσαντα αύτήν περιστατικά, τ'ον τρό- ? 
πον τής θεραπείας, κ.τ.λ. ών ή λεπτομερής περιγραφή κινεί ? 
τήν τοΰ άκροατοϋ συμπάθειαν καί περιέργειαν.

Πρός τόν αύτόν δέ τοΰτον σκοπόν, πρός αποφυγήν τοΰ έκ τής < 
συσσωρεύσεως τών μαχών προσγινομένου ομοιομόρφου καί μονο- ) 
τρόπου, δ ποιητής έπενόησε και άλλο μέσον, τήν άφθονο·? χρήσιν ) 
τών παραβολών, καί τοι έν μέρει προερχομένων καϊ έκ τοϋ έν- ) 
θουσιασμοΰ, δστις έγείρεται εϊς τήν ψυχήν τοϋ άοιδοΰ ύπό τής ) 
θέας αντικειμένων τοσοΰτον καταπληκτικών καί φρικαλέων, ο’ά ) 
Αλί αί άντιπαρατάξεις τών στρατών, αί πεισματώδεις συμπλο- 5 
καί, οί φόνοι, αί ενχωλαϊ καϊ οΐμωγα·. όλλύντων τε καϊ όλλυ- } 

μενών. Ό τι δέ αποτελεί τ'ο επαγωγόν καί τερψίθυμον τών ποι- 
ητικών τούτων παραβολών, δέν εϊνε μόνον ή διασάφησις και έξή- \ 
γησις άντικειμένου τίνος ήττον γνωστοΰ δι’ άλλου τίνος γνω- < 
στοτέρου, άλλά κα’ αύτή ή έπέκτασις ή δ πλατυσμός τοΰ στοι
χείου έκείνου τής παραβολής, δπερ χρησιμεύει πρ'ος απλήν έπι- < 
κόσμησιν αύτής ταύτης. Ούτως έστω πρός παράδειγμα ή έφεςής ί 
παραβολή (Ιλ. Ν. 471).

'^4)Χ έμεν, ώς οτε τις σίς ονρεσιν άλχι πεποιθώς, 
όσιε μένει χολοσνρτόν επερχομένων πολνν άνδρών !> 
χώροι (ν οίοπόλφ ιρρίσσει δέ τε νώτον νπερθεν s
όιρθαλμώ δ άρα οί πνρϊ λάμπετον αντάρ οδόν ας 
θήγει, άλέςασθαι μεμαώς χννας ήδέ χαί άνδρας· 
"Ως μένεν Ίδομενενς περιχλντός...

’Ενταύθα ή σύγκρισις εϊνε πλήρης είς τούς δύο πρώτους καί J 
τελευταίους στίχους τοϋ χωρίου. Άλλ' δ έρημος χώρος, ή φρι- ? 
κίασις τοΰ νώτου, τό φλογερόν τών οφθαλμών, τό άκόνισμα τών < 
οδόντων, άπο^λειστικώ; άναφέρονται είς τό θηρίο·? πρός ποιη- 
τ ικήν καλλονήν καί μείζονα γραφικότητα τής συγκρίσεως. 

ί Αΰτη δέ ή έπέκτασις, έκτός τοΰ δτι περιποιεΐ είς τάς παραβο- 
> λάς πλοΰτον καί ποικιλίαν, παρέχει τ'ο ένδόσιμον εϊς τ'ον ποιη - 
' τήν, δπως θέτη είς ένέργειαν τήν φαντασίαν του, εύφυώς άποι- 
; κονίζων διάφορα χαρακτηριστικά τοΰ βίου καί τής φύσεως καί 
' έκθετων έν συνόψει τάς περί τοΰ άνθρώπου καί τών πραγμάτων 

• σκέψεις του.
ι Άλλ’ ή περιγραφική δύναμις τοΰ ποιητοΰ άναδείκνυται λαμ

πρά καί έξοχος, περιστρεφομένη ού μόνον περί τά αισθητικά άν-^ 
ν τικείμενα άλλά καϊ περί ήθικάς έννοιας καί πάθη καϊ α’ισθή- 
; ματα, είς ών τήν λεπτομερή περιγραφήν καί έκτύλιξιν άπαιτεΐ- 

ται ίσως μεγαλειτέρα διορατικότης καί βαθύνοια, παρά είς τήν
?. τής έξωτερικής φύσεως- διότι ίδιον έκείνων εϊνε ή έδόμυχος συγ- 
> κέντρωσις καί σύμπτυξις δυσκόλως ύποβαλλομένη είς τήν άνα- 
> τομίαν τοΰ λόγου κα! είς διακεκριμένην έκθεσιν. ''■ή

Προτίθεται π. χ. δ ποιητής νά παραστήση τούς διαλογισμούς' 
' καί τάς κρίσεις ύποκειμένου τινός ; συνήθως δέν διηγείται αύτός 

τί διανοείται ή κρίνει τ'ο ύποκείμενον, άλλά μάς διαδραματίζει) 
ί οΰτως είπεΐ·?, τά διανοήματα του, παριστάνων αύτό πρ'ος έαυτ'ο 
; συνδιαλεγόμενον, πρός τόν έαυτοΰ νοϋν άποτεινόμενον καί έν 
ι καιρω άπορίας καί δισταγμών συμβουλευόμενον περί τοΰ πρα- 
ι κτέου εόν μεγαλήτορα θνμόν, ώστε αί ίδέαι καί σκέψεις του 
> τρόπον τινά προσωποποιοΰνται, καί ήμεΐς γινόμεθα Οεατα'ι τών έν 
> τή διανοία αύτοΰ άναπολουμένων. ’Εντεύθεν έκεΐνοι οί έν τοϊς ‘Ο
ί μηρικοΐς ποιήμασι συχνάκις άπαντώμενοι στίχοι.

Όχθήσας δ' άρα είπε πρός ον μεγαλήτορα θνμόν 
στήθος δέ πλήξας καρδίαν ήνίπαπε μύθοι.
Τέτλαθι δέ κραδίη, καί κύντερον άλλο ποτ' έτλης.

Πλεΐστα τοιαΰτα χωρία ήδυνάμεθα νά συλλέξωμεν έκ τε τής 
Ίλιάδος καί τής ’Οδύσσειας. Άλλά τό ώραιότερον παράδειγμα 
τοΰ είδους τούτου εϊνε ή συνάντησις τοϋ "Εκτορος μετά τοΰ Ά- 
χιλλέως (Ίλ. X 98—130). ‘Ο ήρως άπέναντι τοΰ φοβερού 
άντιπάλουτου διανοείται τί ώφειλε νά πράξη είς τοσοΰτον δεινήν 
περίστασιν καί κατεσπευσμένως διεξέρχεται τά ύπαγορευόμενα 
αύτω μέσα ούχ ήττον ή τάς συνοδευούσας ταΰτα δυσχερείας καϊ 
κινδύνους. Ό τι πρώτον παρίσταται αύτώ εϊνε ή φυγή.; Άλλ'αΰτη 
άντίκειται εϊς τήν στρατιωτικήν του ύπόληψι?. Άναλογίζεται τά 
ένείδη, ατινα μέλλει νά ύποστη παρά τών συμπολιτών του. Τοι- 

Άλλά προχω- 
του. Διανοείται

του.

ρ

θύτου αίσχους προτιμότερος δ εύκλεής θάνατος 
ροΰντος κατά τοΰ Άχχιλέως έκλείπει τό θάρρι 
ήδη δπως έξαιτήσηται παρ’ αύτοΰ διά λύτρων τήν ζωήν 
Τά πάντα έν ριπή οφθαλμού έπέρχονται εις τόν νοϋν του, 

’«ταγή, αί λέξεις καί αύτά τά σχήματα, δι’ ών έλπίζει νά έξι- 
λεωση τήν οργήν τοΰ Άχιλλέως. ‘Η άπόδοσις τών κτημάτων, 

οι δροι τής συνθήκης, οί όρκοι, τά πάντα έν άκαρεΐ παρίστανται 
είς τήν φαντασίαν του. Άλλ’ έκ τοϋ φόβου τούτου καί τής δει
λίας αίφνης μετατρέπεται εις δρθοτέραν κρίσιν διά τοΰ έφεξής

’^λλά τΐσι μοι ταΰτα φίλος διελέξατο θνμός·,

Φοβούμαι, λέγει, μήπως έγώ μέν προσπέσω εϊς τούς πόδας 

του ώς ικέτης, αυτός δμως δέν μ’ έλεήση, άλλά μέ θανατώση 
γυμνόν όντα τών δπλων μου, ώς γυναίκα. Προτιμότερο·? βέβαια νά 
άλληλομαχήσωμεν καί δσον τάχιστα δς ίδωμεν είς τίνα έξ ή- 
μμ?ν τών δύο δ Ζεύς θέλει δώσει δόξαν.

Άλλ’ ή αύτή διορατικότης, ή αύτή βαθύνοια έμφαίνεται καί 
είς τόν τρόπον, δι’ ου δ ποιητής έμβατεύει και είς αύτά τά ένδό- 
τατα τής άνθρωπίνης καρδίας, έξιχνιάζει τάς πρώτας πηγάς 
τών αισθημάτων καί τών παθών, τά παρακολουθεί είς τήν άνά- 
πτυξιν και τά άποτελέσματα των κα'ι τά περιγράφει μέ δσην ή 
φύσις των έπιδέχεται λεπτότητα καί άκρίβειαν.

‘Η Ίλιάς και ή ’Οδύσσεια γέμουσι λαμπρών παραδειγμάτων 
τοΰ τρόμου, τοΰ πρόσκαιρου τής άνθρωπίνης ζωής, τοΰ οίκτου, 
τής λύπης, τής στοργής, καϊ πλείστων άλλων έξοχων αισθημά
των, ατινα ένυπάρχουσιν εϊτε κοινά εις τ'ο άνθρώπινον γένος, 
είτε tota εις ατομικούς χαρακτήρας.

Οΰτω π. χ. δποία τρυφερδτης, δποϊα περιπάθεια είς τήν συγ- 
κινητικωτάτην έκείνην καϊ άπαράμιλλον συνέντευξιν τοΰ "Εκτορος 
μετά τής Ανδρομάχης (Ίλ. Ζ.), ένθα ζωγραφοϋνται μετά τοσαύ- 
της εύαισθησίας καϊ χάριτος άπασαι αί περιστάσεις τής συζυγικής 
και πατρικής στοργής, ένθα έξεικονίζεται μετά τοσαύτης έναρ- 
γείας καϊ ζωηρότητας δ φόβος τοΰ παιδός έμβλέψαντος εϊς τ'ον 
λόφον τής περικεφαλαίας τοϋ πατρός, καί ή μεταστροφή του εϊς 
τούς κόλπους τής τροφού, ένθα παριστάνεται μετά τοσαύτης έπι- 
τυχιας καϊ φυσικότητας δ μέν "Εκτωρ ώς καταθέτω·? τήν περι
κεφαλαίαν του, λαμβάνων τόν υιόν εϊς τάς άγκάλας του καί εύ- 
χόμενος τοΐς θεοΐς ύπέρ αύτοΰ- ή δέ Ανδρομάχη ώς δεχομένη 
πάλιν τόν υίόν μετά γέλωτος δακρυόεντος (δακρνόεν γελάσασα, 
θαυμασία δ’ντως έκφρασις πρ'ος παράσταειν τής συνυπάρξεως δύο 
άντιθέτων ψυχικών καταστάσεων). Πάντα ταΰτα δέν άποτελοΰσι 
τήν φυσικωτέραν καί θελκτικωτέραν σκηνήν;

Διά τής αύτής δέ εύαισθησίας καί δξύτητος περιγράφει καί 
τάς κατά τάς διαφόρους θέσεις καί χαρακτήρας άναπτυσσομένας 
ποικίλας παραλλαγές τών αισθημάτων τοΰ τρόμου καί τής άγα- 
νακτήσεως ή τής λύπης καί τοΰ οίκτου. Οΰτως εϊς τήν Ίλιάδα 
άπαντώνται δύο χωρία, έν οίς παριστάνονται τά άποτελέσματα 
θλιβερές άγγελίας κατά τούς άντιθέτους χαρακτήρας τών υπο
κειμένων. Τό μέν, ένθα άγγέλλεται εϊς τ'ον Άχιλλέα δ θάνα
τος τοϋ Πατρόκλου, τ'ο δέ, ένθα ή Ανδρομάχη θρηνεί έπί τοΰ 
πτώματος τοΰ συζύγου της (Ίλ Σ. 22 καϊ έφ. — X. 466 και 
έφ.) Εις έκατέραν περίπτωσιν αί φρένες τών τεθλιμμένων καλύ
πτονται ύπ'ο νεφέλης λύπης- είς έκατέραν πίπτουσι κατά γής. 
Άλλ’ ή μέν τεθλιμμένη Ανδρομάχη άποσπα έκ τής κεοαλής 
της τά κοσμήματα καί τά διασκορπίζει πέριξ αύτής· δ δέ Ά- 
χιλλεύς μαδίζει τάς τρίχας τής κεφαλής του καϊ ρίπτει έπί τής 
κεφαλής κα: τοΰ προσώπου του τήν κόνιν, έν ή κυλίνδεταί. Αί 

Οεράπαιναι έγείρουσι καί ύποστηρίζουσι τήν δέσποιναν, μήπως ή 
σφοδρότης τών σπασμών άποβή είς αύτήν θανατηφόρος. ‘Ο δέ 

S
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2 Άντίλοχος κρατεί τας χεϊρ ας τοΰ Ηρωος μήπως διά τοΰ ξίφους 
? άποκόψη τόν λαιμόν του.
; Προσέτι δ ποιητής, είςδύών εις τήν λεπτοτέραν αισθητικότητα 
; της ήμετέρας φύσεως, περιγράφει τήν έκ τής λύπης προσγινο- 
| μένην ήδονήν διότι, κατά τόν 'Αριστοτέλη (Ρητορ Α'. ΙΑ'.) χαι 

< ΐν ιοί; πένθεσι χαι θρήνοις έγγίγνεταί τις ηδονή, καθ' δσον 
j ή Ψ^Χή τ«ί πικρίαις αύτής καί θλίψεσιν, έξωτερικευομένη 
\ καί έκφράζουσα τά παθήματα της, ευρίσκει παρηγοριάν τινά καί 
' άνακούφισιν, ώς βλέπομεν έν τοΐς έφεξής στίχσις (Όδ. Α. 211)

Οφρα χαι βιν Άιδαο φιλάς περί χεΐρε βαλόντι 
ς άμφοτέρω χρνερεΐο τεταρπώμεσθα γόοιο-,

? ή περιγράφει δ τι συνήθως συμβαίνει εις τήν καρδίαν τοΰ οί- 
• κτείροντος, δστις συναισθάνεται οίκτον καί δακρύει διά τά δυστυ- 
\ χήματα τών άλλων άναλόγως τών ιδίων αύτοΰ δυστυχημάτων, 
■' καθ’ δσον καί αυτός ύτςέφτη πολλά τοιαΰτα παραπλήσια. Παρα- 
< δείγμα τούτου εχομεν τήν περίστασιν, καθ’ ήν αί αιχμάλωτοι 
S μετά τόν θάνατον τοΰ Πατρόκλου συνώδευον τους θρήνους τής 
' Βρισηιδος (Ίλ. Τ'. 301).
C
< ζί2ς έφατο κλαίουσ' επι δε στειάχοντο γυναίκες 

Πάτροκλον πρόφασιν, σγών <Υ αϊτών κήδε’ έκαστη.

Ένθα καί δ Terrasson εκφράζεται οΰτω· “Selon mon gout 
S “ particulier voila le trait le plus fin qui soit dans toute 
ji “ riliade: rien n'est plus nature) qne 1 image que le poete 

“ nous presente de ces pauvres filles, qui se trouvant de- 
“ puis assez longtemps entre les mains d’un vainqueur, re- 

/ “ nouvcllent leurs larmes a 1’sccasion des nouveaux objets 
‘ “ de tristesse qui les environnent, quoique elles y prissent 
;■ “ peu depart.,, (Dissert snr riliade, part IV. c. 4) 
‘ Τέλος δέ περιγράφει δχι μόνον τά συνήθη αποτελέσματα τής 
> δ?γη; 

<
. . . Χόλος, δστε χαι άλλων 
οίδάνει ίν στήθεσσι πβχα περιφρονεόντων,

> άλλά καί μέ τρόπον έμφατικόν καί έντεχνον τάς δύο άντιθέτους 
καταστάσεις τοΰ πάθους τούτου, είτε έκδηλουμένου δι’ εξωτερι
κών σημείων, ώς διά τής τών δμμάτων σπινθηοοβολήσεως (Ίλ. 
Α103)

μίνεος δε μέγα φρένες άμφιμέλαιναι 
πιμπλαπ', οσσε δί οί πυρι λαμ~ετύωι·τι εί'κτην,

. είτε απεναντίας υπολανθάνοντας καί καιροφυλακτοΰντος πρός έκδί- 
κησιν (Όδ. Ρ. 465)

< άλλ' άκίων κίνησε κ«ρη, κακά βοσσοδομεϊων.

< ■
■ Τέλος δέ, ινα συμπληρώσωμεν τάς περί τοΰ περιγραφικού 

ύφους τοΰ ‘Ομήρου θεωρίας, έκτός τής ευκρίνειας αύτοΰ καί κα
θαρότητας, έκτός τής καταλληλίας καί προσαρμογής αύτοΰ εις 
παράστασιν διαφόρων χαρακτήρων εις έξεικδνισιν διαφόρων ιδεών, 
παθών, αισθημάτων, δ ποιητής έξέχει προσέτι καί εις τήν θαυ- 
μασίαν τέχνην τοΰ νά διαστέλλη ή συστέλλη, τοΰ νά έπεκτείνη 
ή συντέμνητήν περιγραφήν κατά τήν φύσιν καί τόν σκοπόν τοΰ πε- 
ριγραφομένου αντικειμένου. Πρόκειται π, χ. περί αντικειμένων 
υψηλών καί μεγάλων κινούντων ήμάς εις θαυμασμόν καί έκπλη- 
ξιν καί έγειρόντων εις τήν ψυχήν μας τι άνώτερον πάσης έκ- 
φράσεως, δπερ αισθάνεται μέν ή ψυχή, αδυνατεί δμως δπως εύρη 
λόγους ικανούς πρός έξήγησιν τοΰ αισθήματος της ; ’Ανάγκη λοι
πόν δ περιγραφών ιοιούτου είδους άντικείμενον νά περιορίζεται 
μόνον εις τά μάλλον διάσημα καί έξέχοντα χαρακτηριστικά αύ
τών, άν μέλλη νά έλκύση τήν προσοχήν καί νά ύψώση τήν φαν
τασίαν τοΰ άκροατοΰ- άλλως ή περιγραφή έκπίπτουσα εις λεπτο
μέρειας καί διεξοδικότητας αποβαίνει ψφχρά καί κακόζηλος. ’Ιδού 
πόσον μεγαλοπρεπώς και συντόνως μας παριστάνει δ ποιητής τόν 
Δία μόνον νεύοντα καί σείοντα τον “Ολυμπον;

//, καί κναοέησιν επ’ όφρύσι νενσε Κρανίων. 
'Λμβρόσιαι δ' αρα γαίται έπερρώσαντο άτακτος 
Κρατ'ζς απ' άθανάταιο- μέγαν δ' ΐλέλι^εν "Ολυμπον.

(Ίλ. Α. 528)

‘Οποίαν δέ έντύπο>σιν τρόμου και έκστάσεως έγείρουσιν εϊς τήν 
ψυχήν οί δλίγρι εκείνοι στίχοι, δι’ ων περιγράφεται ή άγανά- 
κτησις τοΰ ’Απόλλωνος, δστις διά τήν εϊς τ’φν ιερέα του γενομέ- 
νην ύβριν ύπό τοΰ βασιλέως Άγαμέμνονος καταβαίγει έξ ούρα- 
νοϋ μετά τοΰ τόξου και τών βελών του καί διαχέει εϊς δλον 
τόν 'Ελληνικόν στρατόν θάνατον καί δλεθρον ! ’Από τής παρα- 
κλήσεως τοΰ ίερέως μέχρι τής τοΰ θεοΰ εϊς τό στρατόπεδο? κα- 
ταβάσεως δύρ μόνον στίχοι έξαρκοΰσιν;

. . . Τοΰ δ' εχλνε Φοίβος 'Λπόλλων,
βή δέ ν,ατ Οΰλύμποιο χαρήνων χωόμενος χήρ (Ίλ. -4.43.)

Έκπληκτικωτέρα είνε ή τελική καταστροφή, εμπεριεχό
μενη εις ένα μόνον στίχον.

Βάλλ'· αΐεί <5έ πυραι νεκίων καίοντο θαμειαί (αυτόθι 52).

’Ενταύθα ή φθορά τοΰ λοιμού εκτίθεται ζωηρδτερον παρά έάν 
περιεγράφετο λεπτομερώς δ τρόπος, δι’ ού ένσκήψας έμαίνετο, ή 

τά κακά τών ύπό τής νόσου πασχόντων.
Ούτως άλλαχοΰ εϊς δύο μόνους στίχους περικλείονται ό θά

νατος τοΰ Πατρόκλου, δ φονεύς, ή περί τό πτώμα μάχη, ή περί 

τών δπλων σκύλευσις.

Κεΐται Πάτροκλος· Νέχυος δε πέρι άμφιμάγονται 
γυμνοΰ· άτάρ τάγε τεύγί ΐγει κορυθαίολος "Εκτωρ.

(Ίλ. Σ'. 18.)

- Πρόκειται απ’ έναντίας περί άντικειμένου φύσει έλλείποντος 
ί μεγέθους και ύψους; Ό ποιητής έχειτήν έπιτηδειότητα ν’άναπλη- 

; ροΐ τήν έλλειψιν ταύτην διά τής λεπτομερούς έκθέσεως τών κα
ί θέκαστα, δ’.ά τής διακεκριμένης παί άκριβοΰς εκείνης περιγραφής 
( άπασών τών μερικοτήτων, ών τό σύνολον δύναται νά έγχαράξη 
$ πλήρη καί ζωηράν εικόνα τού άντιχε’.μένου. Οΰτω π. χ. δ ποιη- 
! τής παριστάνει τόν Πάνδαρον παρασκευαζόμενον κατά προτροπήν 
) τής Άθηνάς νά συγχϋση τούς δρκους τών συνθηκών έπιβουλευό- 
ι, μένος διά προδοσίας τήν ζωήν τοΰ Μενελάου. Άλλά τό περιστα- 
2 wipv τούτο, καί τοι σημαντικόν εϊς τάς συνέπειας του, καθ’ ίαυ· 
ι τό θεωρούμενου δμως δέν παρέχει μέγα τι και άξιόλογον. Τί 
\ κάμνει λοιπόν δ ποιητής; έμψυχόνει τήν διήγησίν του, περιγρά- 

\ φων κατά πλάτος τά περί τοΰ τόξου τοΰ Πανδάρου. Προτάττει 
' λοιπόν τήν κατασκευήν τού τόξου' τό κέρας τής αϊγός, έξ ής 

J ήτο κατεσκευασμένον, τόν φέρει έν είδει παρεκβάσεως εϊς τήν 
J Θήραν, έν ή ό Πάνδαρος τόν είχε φονεύσει· κανόπιν δέ περιγρά- 
[ φει τόν τρόπον, δι’ ού δ κεραοξόος τέκτων μετεποίησε τά κέρατα 

·. αύτής εϊς τόξον. Μετά δέ ταΰτα επανερχόμενος εϊς τό προκείμε- 
( νον διηγείται δτι δ Πάνδαρος τανύσας αύτό τό κατέθεσεν έπί γής 
ι καί δτι οί φίλοι τρυ τόν περιεκύκλωσαν διά τών άσπίδων των, ίνα 
ί μή έφορμήσωσι κατ’ αύτοΰ οί Αχαιοί πριν κτυπτ,θή δ Μενέλαος· 

< Τέλος δέ ή έκπωμάτισις τής φαρέτρας, ή έξαίρεσις τοΰ βέλους, 
ή περιγραφή αύτοΰ, ή προσάρμρσίς τρυ εϊς τήν νευράν τοΰ τό-

$ ξου, ή εύχή τοΰ Πανδάρου εϊς τόν Απόλλωνα τόν γεννηθέντα 
> εϊς τήν πατρίδα τρυ ύπέρ τής οίκαοε επιστροφής του, ή διά τών 
) δακτύλων συνεοέλκυσις τής νευρας καί τών γλρφίδων τού βέλους, 
5 ή προσπέλασις τής νευρας εις τόν μαστόν καί τής σιδηράς αίχ- 
> μής τοΰ βέλους εις τό τόξον, πάντα ταΰτα περιγράφονται μετά 
) τής δσον έ’νεστι μεγαλειτέρας λεπτομέρειας και έξακριβώσεως. 
(Μετά δέ τήν εκτενή ταύτην διήγησίν τελευτά διά δύο λαμπρών 

στίχων, δ’ ων άκούεται ούτως είπεϊν δ συριγμός τοΰ τόξου καί ή 
‘®Ζή "'ή? νευρας, καί παρίσταται τό βέλος ώς έμψυχον δν προ

ς θυμούμενον νά πετάξη εις τό πλήθος τών πολεμίων (Ίλ. Δ· 
s 105—126). (άκολοφθεΐ.)

ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΩΝ ΣΧΙΜΠΑΝΖΗ.

Κατά τήν τελευταίαν τής έν Βερολίνω Άνθρωπολογικής εταιρίας 
συνεδρίασιν δ περιώνυμος ζωολόγος και καθηγητής Α.ΒρέμΑ-Brehm 
άνέγνω σπουδαιοτάτην περί τοΰ βίου τών σχιμπανζή πραγματείαν, 

εκ τής όποιας άποσπώμεν τά έξής ώς τά μάλλον περίεργα.
Οτε διέμενον έν ‘Αμδούργω, είπε μεταξύ άλλων δ σοφός 

*«θηγητής, ειχον σχιμπανζή δωρηθέντα μοι παρά συγγενούς 
πλοιάρχου. Έξερχόμενος εϊς περίπατον τόν είχον πάντοτε σύν

τροφόν μου καί άλλοτε μέν τόν έκράτουν άπό τής χειρός, άλλο
τε δέ τόν άφηνον ελεύθερον νά περιπατή παρά τό πλευράν μου. 
Τό ζώον τοΰτο έξεδήλου μέγαν μέν πρός τούς άνθρώπους σεβα

σμόν, μεγίστην δέ πρός τά ζώα περιφρόνησιν, χωρίς δμως νά S 
βύνηται ν’ άποκρύψη καί τήν περί αύτών περιέργειαν του. ‘Οσά- > 
κις νέου είδους ζώα έφέροντο εις τόν ζωολογικόν κήπον τά πα- > 
ρετήρει μετά μεγάλης προσοχής ώς παΐς πρώτον έπιβκεπτόμε- S 
νος θηριοτροφεϊον. Οί φύλακες τοΰ κήπου θέλοντες πολλάκις νά > 
δοκιμάζωσιν άν έγνώριζε καί διέκρινεν άπ’ άλλήλων τά διάφορα > 
ζώα έκραζον ϊπισθέν του α Μολλύ—ούτως δνομάζουν οί φύλα- > 
κες τούς Σχιμπανζή—κύτταξε δά τής πάπιαις, όπού μάς έφεραν > 
σήμερα,» αύτός δέ στρεφόμενος έβλεπε πρός τό μέρος τών πτη- 2 
νών καί ιδία τάς νήσσας· ή « Μόλλυ, γιά ιδέ το ζορκαδάκι » ? 
καί έβλεπε πρός τάς δορκάδας. ■

‘Οσάκις εις τόν περίπατον μάς άπήντων παιδία έπιστρέφοντα 2 
άπό τό σχολεΐον, έπαιζε μετ’ αύτών καί, δταν τόν έπείραζον πο- ? 
λύ, τά έπληττε διά τής μάστιγος, ήν τώ έδώρησεν έμπορος έκ 2 
τών φίλων μου καί τήν όποιαν ούδέποτε έλησμόνει νά παραλάβη ? 
οσάκις έξηρχόμεθα τής οικίας. Όταν άπηντώμεν κοράσια, εις τάς ) 
άρχάς μέν τά έπληττε διά τής μάστιγος, άφ’ ου δμως δίς ή τρις 
τόν έπέπληξα ε’ιπών, δέν έντρίπεσαι, Μολλύ, αύτά είνε κόρά- 
σια, συνησθάνθη το βάρβαρον τής συμπεριφοράς του καί έκτοτε ) 

άμα έβλεπε κοράσιον τώ έπλησίαζε καί τώ έτεινε τήν χεΐρα.
Τούς λοιπούς πιθήκους δέν ήδύνατο διόλου νά ύποφέρη. Κατά > 

τήν έποχήν έκείνην εϊχομεν εϊς τον ζωολογικόν κήπον πέντε με- S 
γάλους Παβιανούς έκ τής φυλής τών Άμαδρυάδων, σεβασμιω- > 
τάτους κυρίους, πάντοτε σοβαρούς ώς ιεροεξεταστάς ή Ασιανούς S 
δπιοφάγους· πρός αύτούς δ Μολλύ έδείκνυεν άκατάσχεστον μΐ- ί 
σος ίσως διά τήν μωρα'ν, τολμώ είπεϊν, ύπεράλπειον (nltramon - S 
tane) οργήν, ήν έξεδήλουν άμα τόν έβλεπον οσάκις διέβαινε >
πρό τού κλωβού των ώρύοντο ώς μαινόμενοι, αύτός δέ πλησιά- $

ζων τούς έπληττεν άνηλεώς μέ τήν άχώριστον μάστιγά του. S
Ότε μετετέθην ένταύθα μάς έφεραν έτερον, δοτις έκ τής S

μακράς θαλασσοπλοΐαν καί τής άλλαγής τοΰ κλίματος έφθασεν >
άσθενών βαρέως. ‘Ο έπί τής τροφής υπάλληλος Σάϊδελ αίσθαν- 
θείς συμπάθειαν πρός τόν δυστυχή ξένον παρέλαβεν αύτόν και > 
τόν περιεπριήθη μετά μητρικής ούτως είπεϊν στοργής. Μετά τι- ) 
νας ήμέρας άναρρώσας εντελώς δ σχιμπανζή έδείκνυε μεγίστην ; 
πρός τόν φύλακα εύεργέτην του άγάπην, γενομένην κατά τό διά- ? 
στημα τριών καί ήμίσερς έτών άφοσίωσιν άξιοθαύμαστον έθεώρει ? 
τόν Σάϊδελ ώς φιλόστοργον μητέρα καί έπείθετο εϊς αύτόν ώ; 
εύπειθέστατον παιδίον, άφ’ ετέρου δέ καί δ Σάϊδελ, έκ τοΰ έπαγ- 2 
γέλματός του μή άνήκων εις τήν τάξιν έκείνην τών άνθρώπων ' 
τήν παραδεχομένην ότι δ Δημιουργός τοΰ παντός ώς μητρυιά 
προσενεχθείς πρός τά ζώα έδωκεν αύτοϊς μόνον τό ένστικτον, > 
τόν περιποιείτο καί έπεμελεϊτο τής ανατροφής του ώς παιδαγωγός s 
ά'ριστος, παραλαβών αύτόν καί σύνοικόν του. Συνεπεία τούτου ) 
δ πίθηκος προσεκτήσατο έν βραχεί χρόνω άνθρώπινα ήθη καί έ- ; 
θιμα καί ένώπιον αύτοΰ θά ήσχάνετο δ υιός καί τού πλουσιωτέ- ■> 
ρου χωρικού τής θυριγγίας (*).  ’Έμαθε νά μεταχειρίζηται ώς νε- (

—---------------------- ---------- <
(*)  -ημ. Πάντων τών μή έπί εΰφυία διαχρινομένων χωριχών τής ' 

Γερμανίας βλαχίστατοί είσιν ot τής θυριγγίας, έλάχιστα τών ζώων δια- S 
φέροντες. S
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«νιας τοΰ συρμού την περόνην, τήν μάχαιραν καί τ'ο κοχλιάριον 
κα: νά πίνη τ'ο τέϊον έπιχαρίτω;· άνετάρασσεν αυτό διά τοΰ κο
χλιαρίου έως ου άναλυθή τ'ο σάκχαρον, προσέθετε γάλα καί τ'ο 
έπινε·? έμβάπτων τόν άρτο? του. ‘Η χαρά του ήν απερίγραπτο; 
όσάκι; τον χειμώνα ό Σάϊδελ τώ έλεγεν «”Ε τί λές, Μολλύ, 
ακόμα ένα θαρρώ πώ; δέ θά μάς βλάψη·» έν «ώ» έκβάλλων

Ι
ήρπαζε τήν προχόην καί έχυνε πρώτον εί; τό κυμδίον τοΰ ευερ
γέτου του καί έπειτα εις τό ίδικόν του. Οικοθεν δ’ εννοείται ότι 
ό Σάϊδελ οΰκ ολίγον έκοπίασεν έως οΰ τόν συνειθίση εί; ταΰτα 
άναγκασθείς πολλάκις και νά τόν δείρη.

Βλέπω παρόντα; κυρίους τινάς, οΐτινες έγένοντο ποτέ αύτό- 
J πται τή; καλή; τοΰ Μολλύ συμπεριφοράς. ‘Ημέραν τινα προσ- 

εκάλεσά τινα; τών φίλων εί; γεύμα, επειδή δέ τών προσκεκλη
μένων τις, δ αστειότερο;, κωλυόμενο; δέν ήδυνήθη νά έλθη, άπε- 

; φασίσαμεν περί τά μέσα τοΰ γεύματος, τεθ-ρμασμένοι ούτως έκ 

τοΰ οίνου, νά φ-ρωμεν τόν Μολλΰ ΐνα άντικαταστήση τόν άπόντα. 
ς Είσελθών εί; τήν αίθουσαν ΰπεκλίνατο χαριέστατα καί άφ’ ου τώ 
? εΐπον «έλα, Μολλύ, κάθησε έκεϊ,» κατέλαβε τήν κενήν έδραν 
' καί προσηνέχθη κατά τρόπον, δστις αιωνίως θέλει τιμά όλόκλη- 

< ρον τών Σχιμπανζή τό γένος. "Αμα καταλαβω? τήν θέσιν του 
( παρετήρησε τί έκαμνον οί συνδαιτυμόνες καί, επειδή είδεν δτι τά 
> ποτήρια ήσαν πλήρη, έλαβε τήν προ αύτοΰ φιάλην καί πλήρω

σα; τ'ο ποτήριόν του «έκαμε τόκα» μέ τοΰ; δεςιόθεν καί άριστε- 
<, ρόθεν γείτονα; του καί τό έκένωσεν απνευστί. Ο: συνδαιτυμόνες 
< έξεκαρδίζοντο γελώντες, αύτό; δ' έμενε σοβαρός, ώ; εί ήθελε νά 
£ εϊπη «σταθήτε νά πιω κ’ έγώ δσον σεϊ; καί τότε βλέπομεν.» 

2 Ό υπηρέτη; τώ προσήνεγκε φαγητόν, αυτό; δ’ έφαγε μεταχειρι- 
ζόμενος τήν περόνην καί τήν μάχαιραν ώ; άνθρωπος, πληρών άπό 

< καιρού εις καιρόν καί τό ποτήριόν του· άφ’ ου δ’ έκορέσθη ήρχισε 
< μόνον νά πίνη, έως ού «έλθών εις διάθεσιν» ήστειζετο καί έδέ- 
< χετο άστείσμοΰς μηδόλως παρεκτρεπόμενος. "Οτε προσηνέχθη δ 
\ καφές δέν τ'ον έπιεν άμέσως, άλλά περιέμενε νά ψυχρανθή πρώ- 
S τον τότε ό προ; τά δεξιά γείτων του, καπνίζω·?, τω έφύσησε τόν 

καπνόν εί; τ'ο πρόσωπον, αύτό; δέ στραφεί; καί άτενίσα; αυτόν 
, έλαβε τό κυμβίον τοΰ καφέ καί τό έπλησίασε προ; αυτόν ώ; άν 
2 εί έλεγε· « φυσά; τόν καπνόν, άλλά σοΰ διορθόνω τά φορέματα » 

< ευτυχώ; περιωρίσθη εί; τήν απειλήν μόνην.
’Ανατραφεί; καλώ; ύπό τοΰ Σάίδελ ουδέποτε έκαμνεν άταξίας· 

? μάς έγνώριζε πάντα;, μά; ήγάπα πάντα; καί οΰδένα έφοβεϊτο. 
.< Ουδέποτε προσέβαλέ τινα καί διά τοΰτο τόν άφή?αμεν ελεύθερον 

νά περιέρχηται εί; τ'ον κήπον, ύπό τήν επιτήρησιν δμω; πάντοτε 
? τών φυλάκων διότι ώ; τετραετής πάΐς ειχεν άνάγκην έπιτηρήσεως. 
2 Τήν πρωίαν ήγείρετο εις τάς 6 καί έπρογευμάτιζε μετά τοΰ 
( Σάϊδελ· τήν νύκτα έκοιμάτο έπί κλίνης ώ; άνθρωπος, τό μέν 
2 θέρος μηδόλως καλυπτόμενος καί τάς χεϊρα; έχων ύπό τήν κ»- 
( φαλήν, τ'ον δέ χειμώνα τυλισσόμενο; εις τό εφάπλωμά του, τ'ο 
<! όποιον μετεχειρίζετο καί ώ; άθυρμα καί ώς έπενδύτην. ’Οσάκις 
2 δέν τ'ον έκλειαν έντός κλωβού έτρεχεν δλην τήν ήμέραν άνω καί 
ί κάτω συνοδεύων τόν ευεργέτην του καί βοηθών αυτόν εις τήν 

$ διανομήν της τροφής. Καθ’ έκάστην έπενόει νέον είδος σωμασκίας 

καί έμαθε νά μεταχειρίζηται σκοπίμως πάν γυμναστικόν δργανον. 
Έχαιρεν δταν τόν έπήνουν καί έλυπεΐτο δταν τ·ν έπέπληττον. 

Πρός τους έπισκεπτομένους τ'ον ζωολογικόν κήπον έφέρετο άδια- 
φόρω; καί μηδεμίαν προσοχήν δίδων εις τοΰς λογους των, άλ
λ’ έγυμνάζετο όπως αύτώ έδόκει· άμα δμω; έβλεπε·? έρχόμενόν · 
τινα έξ ήμών έκαμνε τά καλά τον ώ; μαθητής έςεταζόμενος εις 
τήν γυμναστικήν ήθελε νά δείξη τί έμαθε.

"Αμα έκλινεν ή ημέρα έγίνετο ανήσυχος, μίαν δέ ώραν πρό 
τής κλείσεω; τοΰ κήπου ήρχιζε νά κλαίη φοβούμενος μή τ'ον ά- 
φήσωσιν έντός τού κλωβού. Ό Σάίδελ δέν έτόλμα πλέον νάπλη- 
σιάση πρό; τήν θύραν τή; έςόδου· άμα ώ; τ'ον έβλεπε διευθυνό- 
μενον πρός τήν έξοδον έπιπτε κατά γής, έκυλίετο, έκλαιεν, ώρύ- 
ετο καί έν γένει έφέρετο ώ; χαΰδεμένον παιδίον, τοΰ όποιου δέν 
γίνεται τό θέλημα. ’Απερίγραπτος δέ ήτον ή χαρά του όταν ό 
Σάίδελ τόν έςή/ε τοΰ κλωβού καί έξήρχοντο τοΰ κήπον κ«- 
θ'όδόν έπήδα καί ήγάλλετο διότι έπλησίαζεν ή ώρα τοΰ δείπνου. 
Μ’ δλον δτι οί έκα’στοτε έπισκεπτόμενοι τόν κήπον τώ προσέφερον 
πάντοτε σακχαρωτά καί άλλα τραγήματα, αυτός έπροτίμα τά 
φαγητά τοΰ Σάϊδελ καί ιδία τ'ο τέϊον. "Οταν ή υπηρέτρια έίράδυνε 
νά παραθέση τό φαγητόν, υπήγαινεν εϊς τ'ο μαγειρείου κα: έκρουε 
τήν θύραν, άμα δέ τήν έβλεπε·? εισερχόμενη·? καί κρατούσαν τά 
πινάκια, έκραζε τρις « ώ, ώ, ώ,» έκάθητο παρά τήν τράπεζαν καί 
έδείπνει μετά τού ευεργέτου του.

Τοΰ χρόνου προϊόντος έμεγαλύνετο καί έγίγνετο κρείττων έαυ- 
τοΰ. Δυστυχώ; τόν 29 μήνα τή; ένταϋθα διαμονή; του έπαθε 
πνευμονίαν, ήτις έξέβη εί; φθίσιν τών πνευμόνων, ώ; τουλάχι
στον άπεφήνατο ό ιατρό;. Ταΰτοχρόνω; δ’ έπήλθε φλεγμονή καί 
πύησις τών τραχηλικών αδένων. Προσεκάλεσα ιατρόν έκ τών φί
λων μου, αύτό; δέ νομίζω·? δτι τών οικείων μου τις ένόσει, ύπή- 
γεν εις τήν κατοικίαν μου και δταν ή σύζυγό; μου τω εΐπεν δτι 
« ό καΰμένο; ό Μολλΰ εΐνε άρρωστο;,» θυμωθείς, άπήντησεν δτι 
δέν έσπούδασε διά νά θεραπεύη πιθήκου;.

Προσεκάλεσα άμέσω; έτερον ιατρόν πρό; τούτον δ’ δ δυστυ
χή; Μολλΰ έφέρετο ώ; άνθρωπος, άφ’ ου συνωκειώθη μετ’ αυ
τού· έτεινε τ'ον βραχίονα διά νά ψαύση τόν σφιγμόν του, έδείκνυε 
τήν γλώσσάν του κα: άφινεν αυτόν νά έπικρούη και άκροάζηται 
τ'ο στήθός του. "Οταν έφέρετο τ'ο άναγραφέν φάρμακου, ό Σάϊδελ 
τώ τ'ο έδείκνυε λέγων «αυτό, Μολλύ μου, πρέπει νά τό πάρη; » 
καί τοΰτο μόνον ήρκει· ουδέποτε άντεστα’θη, άλλά τό περιεργότε- 
ρον μόνος του έλάμβανε τ'ο φάρμακον άμα ό Σάϊδελ τώ έλεγεν 
« έλα, Μολλΰ, τ'ο ιατρικόν σου.»

Δυστυχώ; τά φάρμακα ούδέν ώφέλησαν· ό δυστυχής Μολλΰ 
ίσχναίνετο άπό ήμέρας εις ήμέραν τ'ο καθαρόν καί ειλικρινές 
καί άθωότητος πλήρες βλέμμα του έγένετο σοβαρόν καί ή φυ
σιογνωμία του κροσέλαβεν έκφρασιν οδύνης. Πρωίαν τινά ήτένισε 
τόν Σάίδελ μέ βλέμμα ευγνωμοσύνη;, τώ έσφιγςε τήν χεϊρα, 
έστρεψε τήν κεφαλήν πρό; τόν τοίχον καί........δ Μολ<ΰ δέν υ
πήρχε πλέον......................................................................................................... ;

Κατά τ'ο Γερμανικόν. ’Εν Βιέννη τη 1 Ίανουαρ. 1874. <
Αριστομένης Σταυρίδης.

Ο ΝΑΥΤΙΛΟΣ ΤΗΣ ΙΑΒΑΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΡΧΑΡΙΑΣ.
-?S>g3K3<c>—

' Ό κ. ’Ιωάννης Βαρρώ, δ συνοδεύσας τόν Γεώργιον Σταντών 
κατά τήν εις Κίναν άποστολήν του, συνέταξε πόνημα πλήρες πε

ι ριέργων καί ένδιαφερουσών λεπτομερειών έκ τών έπί τής χώρας 
ί εκείνη; παρατηρήσ-ών του, μεταξύ τών όποιων διηγείται κα! τό 
f έξή; περιστατικού, συμβάν καθ’ ήν στιγμήν έγκατέλειπε τήν 

ί 'Ιάβαν.
< « Οδαμοΰ τή; ύφηλίου, λέγει, άπήνησα τοσούτου; πολλούς
1 καρχαρίας, δσου; εϊς τάς άκτάς τή; Anjerie. Όπόταν έπί τοΰ

Ιάβας χα» ό χαοχαςιας.Ο ναντιλος

> <ι Μοστάνη προσωρμισμένσυ έν τη θέσει ταύτη ήγκίστρωσσα 
? ϊν των άδδηφάγων τούτων ζώων, άνωθεν τή; πρύμνη; ίστάμε- 

> νος, ολίγου δεΐν μέ παρέσυρεν έν τή θαλάσση.
"Αμα ό ιχθύ; έθεσε·? έν τή γνάθω αύτοΰ τό μέγα άγκιστρο·? 

? καταβυθισθείς έσυρε τ'ον κάλω μέχρι; άκρου, σστις, έμπεριπλε- 
? χθεί; έν τοϊς δρυφράκτοι; τοϊς κατά τό άνωθεν τής πρύμνης 
? μέρος, κατέστρεψε πάραυτα μέγα μέρος αύτών. Έ? τή ταχύ- 

> τητι μεθ’ ή; ό κάλω; διεσόρθη μία τών περιστροφών αύτοΰ πε
ι ριεπλέχθη εί; τ'ον βραχίονά μου, άλλ’ άιριβώ; καθ’ ήν στιγμήν 
S έχινδύνευα τόν φοβερώτερον τών κινδύνων, ό καρχαρίας, έπανελ-

θών έπί τή; έπιφανεία;, έχαλάρωσε τόν κάλω άρκοόντω; ώστε
ήδυνήθην νά έξαγάγω καί έλευθ-ρώσω τόν βραχίονά μου.

Καθ’ ήν στιγμήν ήμην καταπεπληγμένο; έκ τοΰ συμβάντος 
τούτου, πτωχό; τι; ναυτίλο; τή; ‘Ιάβας, διερχομένος τήν ώραν ι
έκείνην υπό τήν πρύμνην τοΰ πλοίου, κωπηλατών τό πλήρες ? 
όπωρικών και λαχανικών κανό αύτοΰ, κατελήφθη ύπό έτι 
μ-γαλειτέρου φόβου. Ό τρόμος αύτοΰ μήπως δ τετραυματισμένο; ’ 
ιχθύς, περιστρεφόμενο; καί καταβυθιζόμενος και τύπτων τ'ο ύδωρ λ

διά τών πτερυγίων καί τή; ούρα; του, άνατρέψη τό μικρόν τον 'ΐ
σκάφος, ούδαμώ; μεγαλείτερον τού ίδιου ζώου, αί προσπάθειαί του '

βπω; διαφύ-γ; τήν όρμήν αύτοΰ, κα: τά σημεία τού δ 
ήσαν έντετυπωμένπ έπί τοΰ προσώπου του, ταΰτα πάντα συνεκί- 
νησχν τοσοΰτον σφοδρώ; τ'ον συνταξιδιώτην ήμών Αλέξανδρον, 
ώστε, καί τοι ύπήρξαν στιγμιαία έντύπωσις, έλαβε τ'ο μολυβδο
κόνδυλο·? αύτοΰ καί ιχνογράφησε·? ευφυές σχέδιο·?, δπερ, έχον του
λάχιστον τήν άξίαν πιστή; άπεικονίσεω; μονοξύλου τή; Ιάβας 
μετά τών κωπών αυτού καί τών έκ βαιιβού σκευών του, δέν 

έθεωρήθη ανάξιον νά χαλκογραφηθή.
Ό καρχαρία;, φονευθε'ι; διά κάμακος, άνεσύρθη έπί τοΰ κατα

στρώματος καί διεσχίσθη. ‘Ο στόμαχο; αύτοΰ έμπεριεΐχε πληθύν
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καί ποικιλίαν άπιστεύτων πραγμάτων μεταξύ άλλων έμπεριεΐχεν 
«κεραίαν κεφαλήν θηλείας βουόάλεως, δλόκληρον μοσχάριον, 
ποσότητα έντέρων καί οστών καί τεμάχια τοΰ άνω καί κάτω όςρά- 
κου γιγαντιαίας χελώνης· τό μήκος τοΰ καρχαρία ήτο δέκα πο

δών καί οκτώ δακτύλων.»

Τό μειδίαμα είν’ άνθος τ ούρανοΰ, όπόταν, φίλη, 
Εις τής καλλονής βλαστάνη τά πεφιλημένα χείλη· 
Είν’ απόπνοια τοΰ Πλάστου, θέλγητρου μυστηριώδες, 

Είνε παραδείσου ρόδον καλυκίζον καί ευώδες.. 
Είνε άστρον, περί στόμα έρωμένης άνατέλλον, 
Είς τόν φίλον της ακτίνας γλυκερας έλπίδος στέλλον. 
Τής ψυχής τερπνή γαλήνη είς τήν δψιν κεχυμένη, 
Έαρος χαλή έσπέρα μαγικώς πεφωτισμένη..

ΤΟ ΜΕΙΔΙΑΜΑ 

(αυτοσχέδιος άπόκρισις πρός νεάνιδα έρωτήσασάν με: 

«Τί είνε τό μειδίαμα ;»)

Άλλά καί φυτόν ποσάκις τό μειδίαμα δέν είνε

Δηλητήριο·? σταλάξον 
Καί πικρίαν άποπνέον !

Φευ! καί δι’αύτοΰ πολλάκις ποΐ’ έκφαίνονται οδύναι,· 
‘Τπό τραύματα μυρία στήθος οικτιστα σφαδάζον!... 
"Οσον ειν' ώραΐον, τόσον, τόσον είνε φρικαλέο·;!

“Se regarder parfois et se sourire un pen„ 
(Victor Hugo.)

Το μειδίαμα τί εινε μ’ έρωτας ; ιδού συντόμως 
Ζωγραφώ σοι δτι άλλως είς δέν περιγράφει τόμος... 
Ζωγράφων δ’ έκ τού προχείρου, γράφων αυτοσχέδιόν τι, 
Πρό παντός ζητώ συγγνώμην, ής καί δέομαι τό δντι. 

~Ω μειδίαμα, ποσάκις—τί κακία! τί μανία!..

Τοΰ θανάτου είσαι φρίκη
Τών δαιμόνων καταδίκη,

Χλεύης, σαρκασμού σημεΐον, καί τοΰ αδου εϊρωνία, 
Έκφρασις δεινής θυέλλης, τρικυμίας εγκαρδίου, 
Άποΐρόπαιός τις λάμψις αστραπής καταχθονίου!

Φίλιππος Α. Οικονομίδης.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ.

’Εν σελιϊ. 17 στίχ. 11 έν τφ άρθρω ή ΠΟΙΗΤ. ΔΥΑΣ, προχειμένου περί προγενεστέρων τινών τώ·; Σούτσων έκ τών άπόβιωσάν- 
των ποιητών, άναφέρονται μεταξύ άλλων καί ό Ραφτόπουλος καί Σαλτέλης, δ τελευταίος δέ ώς άποθα- 
νών χατά τό 1810, ένω γεννηθείς κατά τό έτος τοΰτο άπεόίωσε τό 1850· έπομένως είσί σύγχρ ονοι 
αύτοΰ, προγενέστεροι δέ οι περί ών μετά ταΰτα έγένετο μνεία.

Έν σελιδ. 12. ςηλ.ά.στίχ. 36 άντί... είς 4 γλώσσας — διόρθ. είς 14
17. » 11 » ... Κατά δέ τό 1810 — διόρθ. Κατά δέ τδ 1850 δ τδ 1810 γεννηθείς Ν.

» 30. » 33 «... antencri — διόρθ. anteneri
82. » 2 «... θρασυνόμενβν — διόρθ. θραυόμενον

* 9Ο.ςηλ.6'.» 4 » ... άπ’ ευθείας ονείρων — διόρθ. άπ’ ευθείας αιτίων τών έν είρων.

. Σαλτ-


