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ΠΕΡΙ EIPHNHCC*)

(*) Σημ. Εις τών της θέμιδος θεραπόντων, δ κύριος Σπυρίδών Δ. Κρο- 
χίδας, ήρςατο άπό της 12 άπέλθοντος Ιανουάριου έκδιδόναι έν ’Αθήναις 
εφημερίδα ύπδ τδν τίτλον «Ειρήνηη.

Τής έφημερίδος ταύτης τδ πρόγραμμα και τδ κύριον αρθρον άναγνόν- 
ένεθυμήθημεν τδν ειρηνοδίκην της Γαλλίας τδν Αύγουστον Νικόλαον, 

το* περιώνυμον συγγραφέα τών «Φιλοσοφικών περ* Χριστιανισμού με
λετών,· δν περ δ πολύς Βραΐλας άποκαλεΐ συγκεκροτημένον μέ βαΟείας 

χαι εκτεταμένα; ΐστορικάς καί φιλοσοφικά; γνώσεις, αγνόν τήν καρδίαν 
Χ«ί ένθερμον ζηλωτήν παντός καλού. Ιδού, εϊπομεν, καί δ ήμέτερο; Νι- 
χολαος Αύγουστος. Φαίνεται έκ τού σωματείου τών δικηγόρων εΐνε πε- 
Μρωμένον νά έκτυλιχθή τών αληθειών ή αλήθεια. Οί νομ,κοί τδ πάλαι 
επείραζον τδν Ίησούν, άλλ’ έκ τών νομικών ώς έοικε το αγαθόν έσται

φίμωσιν τοΰ ειπόντος ποτέ «Έκ Ναζαρέτ δύναταί τι αγαθόν είναι;» 
Ίήν εφημερίδα ταύτην, ής ή έτησία συνδρομή φράγκα 20 καί ής Έ- 

ι πιστασία ένταΰθα ή τού «Μέλητος» Διεύθυνσις, θερμώς συνιστώμεν
*οις του «Μέντορο;» άναγνώσταις, χάριν τών δποίων μεταφέρομεν τδ 

I Χύριον αύτή; αρθρον, περί ειρήνη; πραγματευόμενον.

ΑΡΘΡΟΝ Α'.

II λέξις ειρήνη πολλαχσύ τής Καινής Διαθήκης και έν ταΐς 
ιεραΐς τελεταϊς και άκολσυθίαις τής ορθοδόξου ήμών Εκκλησίας 
συνεχώς απαντάται. Διδάσκων πστέ δ Κύριος ήμών ’Ιησούς Χρι
στός τους μαθητας αυτού, «ειρήνην,» έλεγεν, «άφίημι ύμϊν, ει

ρήνην τήν έμήν δίδωμι ύμϊν,» και αλλαχού μακαρίζει τούς εί- 
ρηνοποιούς, καί δτε πάλιν άναστάς έκ νεκρώ/ έφάνη τοΐς έπί τδ 
αυτό συνηγμένοις μαθηταϊς, «ειρήνη ύμϊν,» πολλάκις έλεγεν αύ- 
τοϊς. Παύλος δ 'Απόστολος, γραφών πρ'ος τούς έν Ρώμη πιστούς, 
λέγει*  «Δικαιωθέντες έκ πίστεως, ειρ.'νην έχομεν πρδς τδν Θεόν ς 
διά τού Ιησού Χριστού,» καί έν τήπρδς Έφεσίους επιστολή λέγει· ς 
«Έλθών (ό Χριςός) εύηγγελίσατο ειρήνην ύμϊν τοϊς μακ.άν καί τοΐς 
έγγύς.» Άλλα καί άρχόμ-νος τών πρλς τάς διαφόρους Εκκλησίας 
καί μαθητάς γνησίους επιστολών αύτοϋ καί τελευτών έπεύχεται εις
ο’ύς έπιστέλλει πλήν άλλων καί ειρήνην απδ Θεού. Καί έν ταίς 
ίεραϊς συνάξεσι τής Εκκλησίας οί έκκλησιαζόμενοι πιστοί συνε
χώς καλούνται έν ειρήνη νά δεηθώσι τού Κυρίου υπέρ τής άνω
θεν ειρήνης, καί έν ειρήνη παρακελεύονται νά προέλθωσι τού ιερού 
ναού μετά τδ πέρας τής ένί στόματι καί μια καρδία γενομένης 
προσευχής καί λατρείας τού θεού. ’Αλλά τί έστιν αύτη ή ειρήνη ? 
ής ή χρήσις τοσαύτη ;

Πριν ή δώσωμεν τδν δρισμδν τής λέςεως ταύτης, κρίνομεν 
άναγκαΐον νά παρατηρήσωμεν οτι μεγίστη οφείλεται προσοχή έπί 
-ών σημασιών τών λέξεων, άς οί πολλοί φήρσυσιν έπί στόματος, 
μή νοούντες τήν δύναμιν καί σημασίαν ών μεταχειρίζονται λέ
ξεων. Έκ τής άοριστίας τών λέξεων πολλοί άπατώμενοι ύπολαμ- 
δάνουσιν ούχί σπα.ίως ώς καλα τά δι’ ευφήμων λέξεων ονομα-
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> ζόμενα πράγματα φύσεως αντιθέτου. Συνεχώς άκούονται αί λέξεις 
) ελευθερία, επιστήμη, πολιτισμός, φώτα, συμφέρον, ευδαιμονία κλπ. 

1' άλλ’ οί νοοΰντες τήν αληθή αυτών σημασίαν λίαν ευάριθμοι.
Έτεροι πάλιν, συνειδότες τάς δηλητηριώδεις καί ψυχοφθόρους 
αυτών άρχάς χαί μή τολμώντες παραστήσαι ταύτας, οϊαί εϊσι, 

ί κρύπτουσι πρδς άποπλάνησιν τών πολλών ύπδ τά εύσημα όνόμα- 
S τα τής άδελφότητος, ισότητος, ελευθερίας χ. τ. λ. Και ήμεϊς δέ, 
ϊ ΐνα μή τι ίτοπον πάθωμεν , φέρε σκεψώμεθα τί έστιν ειρήνη. 
> Πρός τδ έρώτημχ τί έστιν ειρήνη, ώδε άποχρίνεται Παύλος:δ 
? ’Απόστολος α Χριστός έστιν ή ειρήνη. » Άλλ’ αρά γε διά τής 
? άποφθεγματικής ταύτης άπαντήσεως έχει ήδη έν τφ νώ δ ά να
ι γνώστης σαφή κα! έναργή τής δριζομένη; λέξεως ιδέαν ; πολλοΰ 
ί γε κα! δει.‘Ο βραχύς ουτος κα! περιεκτικός ορισμός δεΐται άνα- 
? ■ πτύξεως, ήν κα! ήμεϊς έρχόμεθα νά ποιήσωμεν πρδς πλήρη κα
ί τανόησιν τής ειρήνης.
<' Ύποθέσωμεν δτι δύω ή πλείονα έλεύθερα πρόσωπα συνθηκο- 
J. λογοΰσι πρδς άλληλα, ύποχρεούμενα άμοιβαίω; δυνάμει τών έκ 

συμφώνου τιθεμένων νόμων νά ένεργώσιν έλευθέρως πρδς τήν 
εαυτών ευδαιμονίαν εις τρόπον, ώστε ουδέτερον νά γίνηται πρόσ-

J- κομμά είς τάς ένεργείας τοΰ άλλου, φυλάττον ακριβώς πάντα 
' τά ύπδ τοϋ νόμου έπιβαλλόμενα α'υτώ καθήκοντα. Τούτων ούτως 
ί έχόντων, έρωτώμεν, εϊνέ ποτέ δυνατόν νά έγερθή πόλεμος με
ς- ταξΰ τώ» συμβαλλομένων τούτων προσώπων, έφ’ δσον έκαστον γι- 
< νώσκει καί έκπληροϊ πάσας, άς άνέλαίεν ’υποχρεώσεις, σέβεται δέ 
< τά δικαιώματα τοΰ έτέρου; πάσα βεβαίως άνάγκη κατά τήν περί- 

ζ πτωσιν ταύτην νά έπικρατή πλήρης αρμονία, ούδεμιάς πρδς χα- 
λάρωσιν ταύτης ϊιδομένης άφορμής. Όταν δμως τών συνθηκο-

>’ λογησάντων τις, άθετήσας τους συμπε φωνή μένους δρους, έξέρχη- 
ται τών δρίω > αύτοΰ πρδς βλάβην τοΰ άλλου, άναποφεύκτως τότε 
έγείρεται μεταξύ αυτών πόλεμος, μέχρις ού δ ισχυρότερος, νική- 
σας τδν άσθενέστερον, έπιβάλη αύτω τήν προσήκουσαν ποινήν.

Έκ τοΰ παραδείγματος τούτου συνάγεται δτι δ κύριος και ού- 
, σιώδης χαρακτήρ τής ειρήνης εινε ή γνώσις καί ή τήρησις τών 
< έπιβαλλομένων εϊς τινα καθηκόντων. Όπόθεν έλλείπει δ χαρα- 

κτήρ ούτος, έκεΐ ούδαμώς έμφιλοχωρεΐ ή ειρήνη, άλλ’ δ πόλεμος.
S Όθεν δυνάμεθα νά δρίσωμεν τήν ειρήνην ώς τήν γαληνιαίαν 
; έκείνην κα! εύάρεστον τής ψυχής κατάστασιν, ήτις προέρχεται έκ 
$ τής γνώσεως και τηρήσεω; τών έπιβαλλομένων αυτή καθηκόντων. 

',· Κατά τδν ορισμόν τοΰτον δ Χριστός εινε καί λέγεται ειρήνη, δι- 
ί1 ότι, γινώσκων αΰτδς πρώτον τελείως κα! έκπληρών ακριβώς 
V πάντα τά πρδς τδν θεόν, τδν πλησίον καί εαυτόν καθήκοντα, 
·. άπεκάλυψε καί εις ήμας τδν τρόπον, καθ’ δν δυνάμεθα νά είρη- 

νεύσωμεν μετά τοΰ θεοΰ, έχθροί δντες πρδς αύτδν πρότερον, ώς 
ζ παραβάντες τδν ήθικδν νόμον, δν ώφείλαμεν τηρήσαι. Είρηνεύο- 
■ μεν δέ κα! ήμεϊς, δταν, γινώσκοντες καί άκριβώς φυλάττοντες 
ί πάνθ’ δσα έχομεν καθήκοντα πρδς τδν θεόν, πρδς τον πλησίον 
’ καί πρδς ήμας αύτούς, διανελώμεν έν τή αύτη γαληνιαία καί 
* εύαρέστω χαταστάσει, έν ή διατελεϊ και αυτός ό θεός. Τούναν- 

τίον δέ δταν ή έξ άγνοιας ή έκ κακής ήμών θελήσεως παρα- 
' βαίνωμεν τά ύπδ τοΰ θείου νόμου έπιβαλλόμενα ήμϊν καθήκοντα, 

άπομακρύνομεν μέν άφ’ ήμών τήν γαλήνην κα! τήν χαράν τής 
ψυχής, περιπίπτομεν δέ εις ταραχώδη τινά κα! λυπηράν κατά- 
στασιν, έλεγχόμενοι έκάστοτε ύπδ τής συνειδήσεως ώς παραβά- 
ται καί ένοχοι εις τάς ύπδ τοΰ νόμου όριζομένας κα! προαπει- 
λουμένας ποινάς.

Πάς άνθρωπος φύσει έχει έπιθυμίας πολλάς, τά; όποιας πλη
ρών μέν κατά λόγον και νόμον διά τοΰ άναλόγου άγαθοΰ, ειρη
νεύει πρδς έαυτόν, μή πληρών δέ αύτάς ή παρά λόγον έπιχει- 
ρών τήν θεραπείαν αύτών, άποβάλλει τήν ειρήνην κα! ύπόκειται 
ε;ς άδιάλειπτον ταραχήν καί οδύνην. Έχω λ. χ. τήν έπιθυμίαν 
τοΰ φαγεϊν καί πιεϊν πρδς συντήρησιν τής σωματικής μου ζωής. 
’Εάν μέν θεραπεύσω αύτήν δι’ ύγιεινών βρωμάτων καί πομάτων 
κατά λόγον τής ανάγκης, ειρηνεύω πρδς έμαυτόν έάν δέ ή άφήσω 
αύτήν άθεράπευτον ή έπιχειρήσω νά τήν θεραπεύσω διά νοσώ
δους ή δηλητηριώδους τροφής, άναμφιβόλωζ αισθάνομαι έν 
έμαυτώ ένοχλήσεις όδυνηράς, διαταράττω τήν τάξιν τοΰ σωματι - 
κοΰ μου οργανισμού καί έπί τέλους άποθνήσκω. Αύτό τοΰτο συμ
βαίνει καί εις τήν πλήρωσιν τών άλλων έπιθυμιών τής ψυχής. 
Έμφυτον έχω τήν έπιθυμίαν τοΰ αιωνίως ζην, τήν έπιθυμίαν τοΰ 
πάντα γινώσκειν καί τήν έπιθυμίαν τοΰ πάντα δύνασθαι. Εκ 
τών άνωτέρω έπεται δτι, έάν μέν εΰρω τδ άγαθόν, τδ δυνάμενον 
νά πληρώση τάς τρεις ταύτας ούσιώδεις τής ψυχής μου έπιθυ
μίας, καί δι’ αύτοΰ τάς θεραπεύσω, δήλον δτι τότε καί μόνον ει
ρηνεύω, έάν δέ ή άστοχήσω τοΰ άγαθοΰ, τοΰ πληροΰντος τάς 
όποιας έχω φυσικά; έπιθυμίας, ή άποπειραθώ ματαίως νά θερα
πεύσω ταύτας δι’ άλλου δοκοΰντος μέν, άλλά μή δντος άγαθοΰ 
εΰδηλον δτι κατατήκομαι ύπδ τής λύπης, όδυνώμενος έπ! τή μή 

πληρώσει τών ψυχικών μου έπιθυμιών.
Άλλ’ ύπάρχει αρά γε τδ άγαθδν τδ δυνάμενον νά πλήρωσή 

τάς τρεις άρχικάς καί ούσιώδεις τής ψυχής έπιθυμίας ; Αν 
άληθεύη δτι ύπάρχουσι τά αγαθά, δι' ών πληροΰνται αί υποδε
έστερα'. σωματικαί έπιθυμίαι, οϊον ή έπιθυμία τοΰ έσθιειν και πι- 
νειν, ή τοΰ ένδύεσθαι κ.λ.π., έπεται άναγκαίως δτι ύπάρχει και 
τδ άγαθόν, δι' ου πληροΰνται αί άσυγκρίτω λόγω εύγενέστεραι τής 
ψυχής έπιθυμίαι, ήτοι τής αιωνίου ζωής, τής παγγνωσίας καί 
τής έλευθέρας ένεργείας ή άπεριορίστου δυνάμεως. Ποιον δέ 
εϊνε τ’ο αγαθόν, δι’ ου πληρούμεναι μέν αί έπιθυμίαι αύται συνε- 

πάγουσι τήν ειρήνην καί χαράν, απλήρωτοι δέ διαμίνουσαι συν- 
επιφέρουσι τήν ταραχήν καί οδύνην;

ΑΡθΡΟΝ Β'.
Πριν ή άπαντήσωμεν εις τδ προκείμενον ζήτημα, σκεψώμεθα 

έκτενέστερον περί τής ύπάρξεως τοΰ άγαθοΰ, ήτοι τοΰ άντικειμένου 
έκείνου. δι’ ού δύναται τις νά θεραπεύση άς έχει έπιθυμίας καί 

εΐρηνεύση πρδς έαυτόν.
Σύνοιδα δτι είμί δν, τ’ο όποιον ύπάρχει, ζή καί νοεϊ ούχί δι’ ε

αυτού, άλλά δι’ άλλου, δντος αιτίας καί αρχής πάσης ύπάρξεως, 
πάσης ζωής καί πάσης νοήσεως. Έν άλλαις λέξεσιν έχω καί 
αισθάνομαι έν έμαυτώ δύναμιν τινα, μαρτυρούσαν πάντοτε τδ 
είναι και τήν άλήθειαν τών πραγμάτων, καλουμένην συνείδησιν. 
Δυνάμει τής άδιαφιλονεικήτου μαρτυρίας τής συνειϊήσεώς μου 

είμ! βέβαιος δτι έγώ δέν έδωκα εις έμαυτδν τήν ΰπαρξιν ούτε 
τήν ζωήν άλλ’ οΰτε τήν νόησιν, διότι, άν έγώ ήμην ό αίτιος 
τών προσόντων τούτων, έπρεπε νά ύπάρχω, νά ζώ καί νά νοώ, 
οΰχί ώς ήδη ύπάρχω, ζώ καί νοώ, άλλ’ ώς έγώ ήθελον. Ήθελον 
π.χ. νά γινώσκω πάντα τά δντα οΰτω σαφώς καί τελείως, ώς γι- 
νώσκει αύτά δ θεός· άλλ’ ή θέλησίς μου δέν έχει άρκοΰσαν τήν 
δύναμιν πρός πραγματοποίησήν ών βούλεται καί θέλει, τοΰθ’ δπερ 
προδήλως άποδεικνύει δτι ούκ είμ! έγώ ή αιτία τής ύπάρξεώς 
μου, τής ζωής μου κα! τής νοήσεώς μου. Τοιαύτην δέ περί τού
των έχων συνείδησιν, οΐδα συγχρόνως δτι τδ δν, δπερ παρήγαγεν 
έμέ και πάντα τά άλλα δντα, ών τδ σύνολον καλείται κόσμος, 
κέκτηται φύσει τά προσόντα τής παντοδυναμίας, πανσοφία; καί 
παναγαθότητος. Τά προσόντα ταΰτα τοΰ πάντων ποιητοΰ μαρτυ- 
ροΰσιν ού μόνον δ έν ήμϊν ορθός λόγος κα! δ γραπτός τοΰ θεοΰ, 
άλλά καί ή προσεκτική θεωρία τοΰ περί ήμας κόσμου. ‘Ο ούρα- 
νδς και ή γή καί ή τών έν αυτοϊς δρωμένων πάντων άπειράριθμος 
πληθύς καί καλλονή εξαίσιος και θαυμαστή ήλίδυ φαεινότερου 
διατρανοϊ καί άριδήλως άποδεικνύει τήν παντοδυναμίαν, τήν παν- 
σοφίαν καί τελείαν τοΰ Δημιουργού ήμών άγαθότητα. Τής τε
λείας ταύτης καί μακαρίας τοΰ θεοΰ φύσεως, ύπδ τής λογικής 

ήμών δυνάμεως αμέσως νοουμένης, έπί τε τής όρατής ταύτης 
κτίσεως ώς έν κατόπτρω αντανακλώμενης καί ύπ’ο τών θεογρά- 
πτων βίβλων έπιβεβαιουμένης, τίς οΰτως άφρων καί ασύνετος, 
ώστε νομίζειν δτι ό θεός ένέβαλε μέν έν τή φύσει ήυιών, οΰς έ- 
ποίησεν, έπιθυμίας πολλάς καί καλάς, άλλ’ έστέρησεν ήμας τοΰ 
άγαθοΰ, δι’ ού αύται δύνανται πληρωθήναι; Ε! οΰτως ειχεν, δ 
θεός δέν ήδύνατο νά ήνε οΰτε σοφός οΰτε παντοδύναμος άλ
λ’ οΰτε άγαθός. Δέν ήδύνατο νά ήνε σοφός, διότι δέν έγίνωσκε 
ποιον τδ μέσον, δι’ ού πληροΰνται αί άγαθαί έπιθυμίαι, τάς ό
ποιας αισθάνεται έν εαυτω πάς άνθρωπος. Δέν ήδύνατο νά ήνε 
παντοδύναμος καί πανάγαθος, διότι, καίτοι γινώσκων, δέν είχεν 
δμως τήν δύναμιν άλλ’ οΰτε τήν άγαθήν θέλησιν τοΰ νά ποιήση 
καί έμέ εύδαίμονα έπιχορηγών μοι τδ θεραπεΰον τάς άγαθάς έ
πιθυμίας μου άγαθόν. Άλλ’ έπειδή έστι Θεός, τελείαν έχων σο
φίαν, δύναμιν παντοδύναμον καί πλήρη άγαθότητα, έστιν άρα καί 
τδ άγαθόν, τδ δυνάμενον πληρώσαι έπαρκώς πάσας μου τάς ά
γαθάς έπιθυμίας καί ιδίως τάς τρεις άρχικάς καί ουσιώδεις, 
τουτέστι τήν έπιθυμίαν τοΰ αιωνίως ζην, τήν έπιθυμίαν τοΰ πάντα 
εΐδέναι καί τήν έπιθυμίαν τοΰ πάντα δύνασθαι καί έλευθέρως έν- 

εργεϊν, ή, μονολεκτικός είπεϊν, τήν έπιθυμίαν τοΰ πρδς τδν θεόν 
έξομοιωθήναι καί θεωθήναι.

’Αφού έκ τών τελειοτήτων τοΰ θεοΰ έξηγάγομεν τήν ΰπαρξιν 
τοΰ άγαθοΰ, δι’ ού δυνάμεθα νά θεραπεύσωμεν άς έχομεν φυσι
κός έπιθυμίας τή; αιωνίου ζωή;, τής παγγνωσίας καί παντοδυ
ναμίας, φέρε ήδη ζητήσωμεν ΐνα εΰρωμεν αύτό.

Παν άγαθόν, θεραπεΰον οίανδήποτε σωματικήν ανάγκην, εϊνε 
άνάλογον προς τήν φύσιν αύτής, ώς περιέχον έν έαυτώ παν δ τι 
άπαιτεϊ ή πλήρωσις τής άνάγκη;· π. χ. ό άρτο; καί τδ ΰϊωρ, 
δι’ ών θεραπεύομεν τήν ανάγκην τής πείνης καί τής δίψης, εϊνε 
άγαθά άνάλογα πρδς τήν φύσιν αύτής, ώς περιέχοντα έν εαυτοί; 

τά πρδς πλήρωσιν τής άνάγκης ταύτης στοιχεία. Εντεύθεν έπε- > 
ται ότι δ ίδιάζων χαρακτήρ παντός άγαθοΰ συνίσταται εις τήν 
δύναμιν τοΰ έπαρκεϊν πρδς πλήρωσιν τής άνάγκης, ήτις πρόκει- > 
ται νά πληρωθή δι’ αύτοΰ. Κατά τ’ον γενικόν τοΰτον κανόνα καί > 
τδ περί ου ό λόγος άγαθόν, ΐνα δύ/ηται θεραπεΰσαι ήν έχομεν ί 
επιθυμίαν τοΰ ζην αιωνίως, πάντα γινώσκειν καί δύνασθαι, ά- ’ 
νάγκη να περιέχη έν έαυτώ τά πρδς πλήρωσιν αύτής άναγκαι- 
οΰντα συστατικά, ήτοι ανάγκη νά ζή αύτό αιωνίως, νά γινώσκη ί 
και δυνηται τά πάντα, οιότι άλλως φύσει άδύνατον νά μεταδώση ’ 
ήμϊν έξ ών ούκ έχει. Ποιον δέ εϊνε τό δν έκεϊνο, δπερ συγκεν- ; 
τροι καί συνάπτει έν έαυτώ τά άνωτέρω προσόντα καί βούλεται ξ 
ως αγαθόν νά μεταδώση καί ήμϊν τοϊς ένδεέσι κτίσμασι τά έαυ- <, 
τοΰ; Τδ δν τοΰτο πρόκειται πρδ τών οφθαλμών ήμών καί κα- ί 
λειται Ίησονς Χριστός. ‘Ο Χριστός, Λόγος ών άπ’ αίώνος τοΰ $ 
τελείου Νοΰ, κέκτηται πάντα τά προσόντα τής θείας φύσεως, ώς. s 
γεννηθείς έκ τοΰ τελείου αύτοΰ Πατρδς άνάρχως καί θεοπρεπώς.
Τέλειος λοιπόν θεός ών κατ’ ούσίαν δ Χριστός προσέλαβεν ά- ’> 
ναλλοιώτως άνθρωπίνην μορφήν, ΐνα δι’ αύτής εγγύτερον ήμών ? 

γενόμενος ποιήση κοινωνού; και μετόχου; τής θείας αύτοΰ φύ- 
σεως. ‘Ο Χριστός ζή αιωνίως ζωήν πανευδαίμονα καί μακχρίαν J 
έν άκρα γαλήνη, ειρήνη και χαρα, και πάντα γινώσκει καί δύνα- -ί 
ται· τ’ον θεόν γινώσκει καθ’ δλον τδ πλάτος κα! βάθος τής ού- * 

σίας και φύσεως αύτοΰ, διότι εϊνε υίδς αύτοΰ, έπίσης τέλειος ώς > 
ό Πατήρ αύτοΰ, και ώς τοιοΰτος έμβλέπει έν έαυτώ ώ; έν έσό- 
πτρω διαυγεστάτω και άπαραλλάκτω είκόνι απασαν τήν ούσίαν < 
και φύσιν τοΰ θεοΰ. Τδν κόσμον έπίσης γινώσκει καθ’ δλην αύ- 
τοΰ τήν έκτασιν, ήτοι κατά τήν άπειράριθμον πληθύν τών συγ- ί 
χροτούντων αύτδν οντων, τήν φύσιν έκάστου δντος, τδν σκοπόν ί 
πρδς δν ύφίσταται, τήν άλληλουχίαν καί σχέσιν τών διαφόρων ί
μερων πρός άλληλα καί τδν γενικόν σκοπόν, πρδς δν βλέπουσι ί 
πάντα τά δντα. Γινώσκει δέ τόν κόσμον μετά τοσαύτης λεπτομε- > 
ρείας κα! άκριβείας, διότι αύτδς εϊνε τδ μέτρον κα! ό κανών, S 
δι’ ου γέγονε τά πάντα, ως φησι κα! δ υιός τής βροντής, ό μύ- S 
στης τών αρρήτων 'Ιωάννη; ό εύαγγελιστή;· « πάντα, λέγει, δι’ > 
αύτοΰ έγένετο, καί χωρίς αΰτοΰ έγένετο οΰδέ έν, δ γέγονεν». J> 
Πλήν δέ τοΰ θεοΰ καί τοΰ κόσμου,ών άμφοτέρων έχει πλήρη καί '> 
τΰ,ζίΛΊ έπίγνωσιν, γινώσκει κατά τδ αύτό τή; τελειότητα; μέ- /
τρον καί τ’ον άνθρωπον, γινώσκων έπακριβώ; τήν φύσιν αύτοΰ καί 
ούσίαν, τδν προορισμόν καί την είς αύτδν άγουσαν οδόν, αύτό; ών $ 

ό τέλειος άνθρωπος, δ φυσικός άνθρωπος, δ άνθρωπος δ ένεργών ? 
συμφώνως πρδς τ’ον αρχικόν προορισμόν τοΰ θεοΰ, ό κατ’ εικόνα ? 
καί δμοίωσιν τοΰ θεοΰ πεποιημένος, ό άνθρωπος, καθ’ δν άφείλο- ? 
μεν πάντες νά μορφωθώμεν, έπόμενοι τοϊς ϊχνεσιν αύτοΰ. Τέλος η 
δ Χριστό; κέκτηται άπειρον δύναμιν, διότι αύτδς ού μόνον παρή- I 
ya.'fet έκ τοΰ μή δντος είς τδ εϊναι τδν υπάρχοντα κόσμον, άλλά ? 
καί συνέχει κα! συντηρεί αύτδν καθ’ οΰς έξ άρχής έθετο άρίστους ? 
καί άναζ.λοιώτους νόμους. Κα! ταΰτα μέν περί τής φύσεως τοΰ 5 

άγαθοΰ, δπερ δύναται νά πληρώση τάς τρεις άρχικάς καί ούσι- > 
ώδεις ήμών έπιθυμίας τοΰ αιωνίως ζήν, πάντα γινώσκειν καί / 
πάντα δύνασθαι. Ήδη δέ δφείλομεν δεϊξαι τάς συνθήκας καί >
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125. Είς τά μεγάλα πράγματα οί άνθρωποι δείκνυνται ώς > 
τοϊς συμφέρει· εΐς δέ τά μικρά δεικνύουσιν έαυτοΰς ώς εΐνε.

(Chamfort) )
126. Πρέπει τις νά θηρεύη τήν εύνοιαν έκείνων, ών ποθεί ιό S

καλόν, καί οΰχί τών έξ ών έλπίζει καλόν. (La Bruyere). S
127. 'Εντός ολίγου οφείλεις νά άποθάνης. Λοιπόν, έάν ήσαι ( 

εΰτυχής, άντί νά θλίβησαι δτι έγκαταλείπεις τόν βίον, διατί νά >
μή σκέπτησαινά έπεκτείνης τήν ολίιότητά σου πέραν τοΰ θανάτου; .·
Είσαι δυστυχής; διατί δέν προσπαθείς νά λάίης τήν άνταπόδοσίν j>
σου; Καί έν ταϊς δύο περιπτώσεσιν άπευθύνθητι είς τήν θρη- > 
σκείαν.

(De Levis)· ?
128. Ή άληθής ευφράδεια συνίσταται είς τδ λέγειν Ά δεϊκαί > 

μή λέγειν ά μή δει. (La Rochefoucauld)
129. ‘Η φιλαυτία εΐνε δ μέγιστος δλων τών κολάκων.

(‘Ο αύτός). ς
130. Βασιλείς, μονάρχαί, δυνάσται, παναγιότητες !! Σάς ώνό- < 

μασα δι’ δλων τών γαύρων ονομάτων σας; Μεγάλοι τής γης, ί 
ΰψιστοι, ισχυρότατοι, καί ίσως έντδς ολίγου παντοδύναμοι!! ήμεϊς < 
οί λοιποί άνθρωποι έχομεν άνάγκην διά τά σπαρτά μας ολίγης < 
βροχής, καί πράγματός τίνος μικροτέρου.........ολίγης δρόσου· )
άποστείλατε έπί τής γής σταγόνα ΰδατος...........δύνασθε;

(La Bruyfere). ?

131 Ό συγγραφεύς δέν γράφει οΰδέν έναντίον αύτοΰ (Άραβ.) )
132 ‘Ο ζητών φίλους άνευ έλαττωμάτων ταχέως θ’άπομονωθή. ?
133 Όφείλομεν ν’ άνοίξωμεν τους οφθαλμούς ήμών, άν δέν > 

έπιθυμώμεν νά μάς τους άνοίξωσιν άλλοι. ί*
134 Οί φρόνιμοι έχθροί εΐσι προτιμότεροι τών τρελλών φίλων )
135 Όπόταν έπισκέπτεσαιτρελλόν, κλεϊε τους οφθαλμούς σου. 5
136 Ό δειλός έμπορος δέν δύναται νά έπιτύχη κέρδος. ) 
137 Ό έξουσιάζων τήν γλώσσάν του σώζει τήν κεφαλήν του. ί 
138 Δέν μανθάνει τις ζών καιρδν πολύν, άλλά βλέπων πολλά. > 
139 Ένίοτε άνάγκη νά θυσιάσωμεν τδ γένειον ίνα σώσωμεν ) 

τήν κεφαλήν. )
140 .Πτωχός άνευ ύπομονής εΐνε λύχνος άνευ έλαίου.
141 Έκαστος άγνοεΐ τά ίδια έλαττώματα.
142 Έκ τής γυναικός έξαρτάται ή εΰδαιμονία ή ή κατα- > 

στροφή τού οίκου. >
143 Τδ μεγαλεϊον έπισύρει τάς φροντίδας.
144 Μή δένης τδν όνον είς τήν θέσιν τού ίππου.
145 Όστις έχει τά δμματα προσηλωμένα είς τήν γήν δέν > 

θ’ άναβή εΐς τδν οΰρανόν. )
146 ‘Η φρόνησις δέν άπανταται είς τήν ήλικίαν, άλλ’ είς $ 

τήν κεφαλήν. )
147 Ό ίππος θνήσκει, άλλά τδ έφίππιον μένει. >
148 Εξασφαλίσου πρώτον τδν ίππον σου, ειτα δεήθητι ύπέρ ■· 

αΰτοΰ πρδς τδν Θεόν. <
149 ‘Η ύπομονή εΐνε ή κλείς τής χαράς ήμών. ’
150 Άνθρωπος άνευ άνατροφής εΐνε σώμα άνευ ψυχής. )
151 Ό οκνηρός προφασίζεται άνικανότητα. <

< τούς νόμους, καθ’ οΰς τό πλήρες καί αΰταρκες άγαθόν δύναται να 
έλθη εΐς έπαφήν και επικοινωνίαν μετά τοϋ ενδεούς ανθρώπου καί 
πληρώση πάσας αΰτοΰ τάς χρείας· άλλ' επειδή τό θέμα τοΰτο ά-

( ναπτυσσόμενον θά μηκύνη ύπέρ τό δέον τό παρόν άρθρον, διά 
τούτο άναβάλλομεν την άνάπτυξιν αΰτοΰ εΐς τδ έπόμενον, άρκού- 
μενοι μόνον ένταΰθα νά άνακεφαλαιώσωμεν έν όλίγοις τά εΐρημενα.

£ Θεσαντες έν άρχή το ζήτημα, ποιον τδ άγαθόν, δι’ ου πλη- 
J ροΰνται αί φυσικά: παντός άνθρώπου έπιθυμίαι τοΰ αιωνίως ζήν, 
■ τοΰ πάντα γινώσκειν και πάντα δύνασθαι, πριν ή εΐσέλθωμεν εΐς 
< τήν λύσιν αΰτοΰ άπεδείξαμεν πρότερον, λογιζόμενοί κατά λόγον, 
!■ τήν ύπαρξιν τοΰ άγαθοΰ, καί μετά τοΰτο έδείξαμεν καί άνεπτύ- 
/ ξαμεν διά βραχέων τήν φύσιν τοΰ άγαθοΰ, υποσχόμενοι έν τώ έ- 
‘ πομένω φύλλω νά έςετάσωμεν τδ ζήτημα τών συνθηκών καί τών 
• νόμων, καθ’ οΰς τδ άγαθόν δύναται νά συγκοινωνήση μεθ’ ήμών 
ς πρδς μετάδοσιν τών έαυτοΰ, κα’ι πλήρωσιν ών έχομεν επιθυμιών 
< ·< 
( 
< ι ------------- .
<

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΓΝΩΜΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ 

(συνέχεια άπδ σελ. 96).

116. Μή ζήτει εις γέροντα τήν χαράν, ήτις αρμόζει κυρίως 
( εΐς νεανίαν: διότι τ’ο ύδωρ, ρεΰσαν άπαξ,δέν θέλει ποτέ έπιστρέ- 
2 ψει εΐς τήν πηγήν του. Όπόταν ό χρόνος έπέλθη τοΰ θέρους, 
ς οΰδόλως σείεται πλέον ό στάχυς ώς τδ άρτιγενές χόρτον. 
j ' (Π5?σ·)

117. Τά μικρά πνεύματα θριαμβεύουσιν έκ τών σφαλμάτων 
< τών μεγάλων πνευμάτων, ώς οί βύαντες άγάλλονται έκ μιας έκ- 
: λείψεως τοΰ ήλιου. (Rivarol).

118. Ή κακολονία εΐνε μικρότης έν τω πνεύματι ή κηλιί 
< έν τή καρδία- Κακολογεϊν άπο σκοπού εύήθεια· κακολογείν σκο

πίμως κηλίς. "Ας έκλέξη λοιπόν ό κακολόγων· εινε άρρων ή
* αισχρός. (Duclos).

119. Οί μεγάλοι καί οί μικροί έχουσι τάς αύτάς συμφοράς, 
< τάς αΰτάς λύπας καϊ τά αΰτά πάθη. Άλλ’ οί μέν εύρίσκονται 
! ύπεράνω τοΰ τροχού, οί δ’ άλλοι πλησίον τοΰ κέντρου, καί ουτω 

< ίσον ταράττοντα: εκ τών αΰτών κινήσεων. (Pasca!).
120. Αί πρώται ήμέραι τοΰ έαρος έχουσιν ήσσονα χάριτα 

ϊ τής άναγεννωμένης άρετής νεαρού ανθρώπου. (Vauvenargues.) 
ν 121. Αί μεγάλαι ίδέαι πηγάζουσιν έκ τής καρδίας. (δ αύτός.)

122. Τέρψις τών μεγάλων ψυχών, τιμαλφέστατον τού δικαίου 
( καθήκον, ώ εύγνωμοσύνη ! ό άνθρωπος ζή, μή άναγνωρίζων σε. 
< (De Levis).

123. Ώ! τί ματαιότερον και μηδαμινώτερον τού άνθρώπου, 
> έάν δέν ΰψώται ύπεράνω τής άνθρωπότητος ! '.Montaigne).

124. ‘Ο χρόνος εΐνε ταχύρρους τις ποταμός, άλλ’ δστις ήμέ- 
ραν τινα θ’ άποοβεσθή. Πεφορτωμένος δλα τά έμψυχα δντα, 

£ παρασύρει αύτά έν μέσω γενεών αγνώστων καϊ τά ρίπτει τήδε 
? κάκεϊσε έπί τών ακτών. (La Mennais )

ΠΩΣ ΕΥΡΟΝ ΤΟΝ ΛΙΒΙΓΚΣΤΟΝΑ 

(συνέχεια άπδ σελ. 117).

Άπό Κιχόχα εΐς Κιγχαρού.
‘Η κώμη Κικόκα σύγκειται έξ ολίγων άχυ ρινών καλυβών άνευ 

τοΰ έλαχίστου ίχνους άρχιτεκτονικής, άλλ’ έν σχήματι έφευρεθέντι 
ύπδ νωθρών άποίκων έκ Πρίμας καί Ζινζιδάρης, μόλις δυναμένω 
νά προσφυλάττη αύτούς έκ τών ακτινών τοΰ ‘Ηλιου. Τδ ΰδωρ 
αΰτών προμηθεύονται έκ τοΰ πλησίον έλους καί τινων φρεάτων, 
δπερ καί τοι γλυκύ δέν εΐνε δμως οΰτε ύγιεινδν οΰτε δρ εκτικόν, 
ένεκεν τής μεγάλης ποσότητος σεσηπυίας ύλης ήν έμπεριέχει. 
Άνιΐ πάσης άλλης έργασίας γεωργικής έπροτίμησαν, έγκαταλεί- 
ποντες καταλληλοτέρας γαίας άπαιτούσας δμως καί έργασίαν 
έπιπονωτέραν, νά καλλιεργώ--. γυμνήν τινα κοιλάδα μή απαιτού
σαν άλλο ή τδν έκ τών χόρτων καθαρισμόν αΰτής, ένθα σκάπτον- 
τες όλίγας σπιθαμάς ρίπτουσι τδν σπόρον αύτών έπί έλπίδι όπως- 
δήποτε μιάς άνταμοιβής.

Τήν έπιοΰσαν έπληροφορήθημεν περί δυσαρέστων τινών, άτινα 
συνέδαινον έν τω τετάρτω κιρβανίω. Μαγκάγκας ό άρχηγδς αΰ
τοΰ έφεΰρε μυρίους τρόπους βραδυνων τήν δδοιπορίαν ΐνα μοι 
άρπάση πλειότερα τών συμφωνηθέντων δέν κατώρθωσεν δμως 
ή νά τω ύποσχεθώ άνταμοιβήν τινα, άν έσπευδεν δσον τάχος 
πρδς τδ Οΰνιανιεμπί, δπως ή οδός μου ύπάρχη καθαρά. Κατά 
τήν 27ην, προχωρήσαντος αΰτοΰ, διελύσαμεν καί ήμεϊς τά σκη- 
νώματά μας περί την 7ην τής πρωίας καί ήρχίσαμεν όδοιπο- 
ροΰντες έτι χώρου όμοιου τοΰ ποταμού Κιγκάνη κ αί τής Κικό- 
κας, ένθα δμως παντελώς δέν άνεφαίνετο κυνήγιόν τι. Μετ’ οΰ 
πολΰ έφθάσαμτν είς Ροζάκο πολύχνιον κείμ ενον έπί ύψώματος 
κεκαλυμμένου ύπδ άδιαπεράστων ακανθωδών άκακιών δίκην φυ
σικού φρουρίου καί γειτονεΰον πρ’ος άρκτον μετά έτέρας κώμης 
πεφρουρημένης όμοίοτρόπως. Έν τω μέσω αΰτών ύπηρχε κοιλάς 
καρποφόρος διαρρεομένη ύπδ μικρού ποταμού άρδεύοντος τήν κοι
λάδα καί τοΰς μικρούς λόφους, οϊτινες τήν περιεστοίχουν. Τδ 
Ροζάκο εΐνε προφυλακή τού Όκγουερί, ένω ή Κικόκα εΐνε τ’ο βο
ρειοδυτικόν άκρον τοΰ Οΰζαράμο.

Εισελθόντες έν τω χωρίω κατεσκηνώσαμεν έν τώ κέντρω αύ
τοΰ. Μία χιτάντη ήτοι κλίνη έλαφρά και τετράγωνος,’ άπηλλαγ- 
μένη παντός περιττού, άλλά άναπαοτική δσον και αί ήμέτεραι, 
μοι άπεστάλη παρά τοΰ ά,οχηγοΰ τού χωρίου έν τή σκηνή μου. 
Τά ζώα άπεστάλησαν είς τήν νομήν και πάντες κατεγινόμεθα είς 
τήν συσσώρευσιν τών φορτίων, φοβούμενοι τήν έπικειμένην πάντοτε 
μασσίχαν (θύελλαν.)

Εκ Βομβάης είχα φέρει μετ’ έμού ένα φύλακα κύνα, δστις 
έπρόκειτο νά μοί χρησιμεύση κατά τής τόλμης τών άρπάγων 

καί ιδίως τών Γουαχκογκά, (φυλής), οϊτινες ώς μοι έπληροφόρη- 
««ν εισί ρωμαλαϊοι καί έπίφοδοι. Ό Γουαγχογχος τολμά νά 
υψώση τήν θύραν τής σκηνής σου κα! νά είσέλθη έν αύτή είτε 

το επιθυμείς είτε δχι· καγχάζων δέ δια τ'ον φόβον, δν σοί έμ- 
ττνέει, λέγει· αχί χί, λευκέ άνθρωπε, οΰδέποτε είδα άλλον ώς σέ.

ύπάρχουσι καί άύ.λοι πολλοί δμοιοί σου; πόθεν έρχεσαι;» άρ- ) 
πάζων δέ τδ ώρολόγιόν σου σ’ έρωτά περιχαρώς· «τί χρησιμεύει 
αΰτό, λευκέ άνθρωπε; όπόταν δέ άπαντήσης δτι χρησιμεύει δπως < 
δεικνύη τήν ώραν καί τά λεπτά, δ Γουαγκογκδ ύπερήφανος διά \ 
τήν ίσχυν αύτοΰ θά σοί άπαντήση σκωπτικώς· « ώ τρελλέ 1 ή—δ ’ 
διάβολος νά σέ πάρη, ψεύστη ! » s

Μετά τήν είς Ροζάκο άφιξίν μου ό κύων μου έλειπε. Διαρ- 
κούσης ραγδαίας τινδς βροχής, έγκατέλειψε τους στρατιώ- > 
τας καί άπώλετο. Έπεμψα πρδς άναζήτησίν του τδν Μαμ- > 
δρούκην είς Κικόκαν, τήν δέ άκόλουθον πρωίαν χαθ' ήν ) 
στιγμήν ήτοιμαζόμεθα πρδς άναχώρησιν ό πιστός Μαμβρού- ? 
κης έφάνη έρχόμενος μετά του κυνός. Μικρόν πρδ τής άνα- 
χωρήσεώς μας ό άρχηγδς τοΰ 4ου κιρβανίου Μαγκάγκας μοί 
έφερε τήν λυπηράν εϊδησιν δτι τρεις τών αχθοφόρων ήσθένουν <] 
καί έπεθύμει ολίγα φάρμακα. Καί τοι οΰδέν μέ συνέδεε μετά τής )> 
έπιστήμης, έφερα δμως κιβώτιου πλήρες φαρμάκων, άνευ τών '> 
όποίων οΰδείς δύναται νά ζήση έν τή ’Αφρική.

Έπισκεφθείς τους άσθενεϊς ευρον δτι δ μέν εις έπασχεν άπδ > 
φλόγωσιν τών πνευμόνων, ό έτερος άπδ μαγχο'ΐχονροί) (διαλεί- ' 
πων άφρικ. πυρετός) καϊ ό τρίτος άπδ άφροδίσια πάθη. Καί οί ) 
τρεϊς ένόμιζον δτι έμελλον ν’ άποθάνωσι καί έκραζον : Μάνα ! ) 
μάνα! καί τοι μεγάλοι άνδρες· άναμφιβόλως τδ 4ον κιρβά— 
υιόν δέν ήδύνατο νά κινηθή τήν ήμέραν ταύτην. Συστήνων δε < 
είς τδν Μαγκάγκα νά σπεύση δπισθέν μου δσον τάχιον, διέταξα !. 
τήν άναχώρησιν τοΰ ήμετέρου. ί

Έκτος τών γειτνιαζουσών χωρών τής κώμης δέν άπηντήσαμεν ) 
άλλο ίχνος καλλιέργειας· ό τόπος ουτος δ έν μέσω τών διαφό- ί 
ρων σταθμών εΐνε έρημος ώς ή Σαχάρα, άν καί πολύ καλλίτε- ί 
ρος. Καίτοι έπιθυμών νά φθάσω ενωρίς εϊς Οΰνιανιεμπί, ή άδη- S 
μονιά μου δμως διά τήν βραδύτητα τοΰ 4ον κιρβανίου μέ S 
ήνάγκασε νά διατάττω άπδ καιρού είς καιρδν τήν άναβολήν τής $ 
όδοιπορίας. >

Εΐς ένα τών σταθμών τούτων λαβόντα χώραν έν έλώδει τόπω > 
κατέγινα εΐς τήν συλλογήν διαφόρων εντόμων έκ περιέργειας νά ) 
διευκρινήσω άν τδ glosstna morsitans τοΰ φυσιολόγου ή τδΤιβ- ί 
tse ένίοτε δέ Setse τοΰ Λιβιγκστόνος, Βάρδων, Κόμιν καί Κίρκ, <*  
δπερ έλέγετο θανατηφόρον εΐς τους ίππους, εύρίσκετο έν τή άπει- < 
ρία έκείνη τών έντόμων, άτινα παρετηρήσαμεν. Ό δ. Κίρκ μέ 1 
τδ ένθουσιώδες καϊ δογματικόν ύφος ί.Ύττολατρίΐ-τοΰ μοί εΐχε προ- ' 
φητεύσει τ’ον βέβαιον θάνατον τών ίππων μου έκ τής μυίας tsetse, ) 
πράγμα, δπερ μέ εΐχε δυσαρεστήσει καθ’ ύπερβολήν. Εΰτυχώς ; 
μέχρι τής στιγμής ταύτης δέν άπήντησα οΰδέν tsetse, οί δέ ίπ- 1 
ποι μου άντί νά φαίνωνται ισχνοί, δπερ εΐνε τδ κύριον σύμπτωμα I 
τής προσβολής, ειχον μάλλον βελτιωθή. Τριών ειδών μυϊαι μ’έ- J 
πεσκέφθησαν έν τή σκηνή μου αποτελούσα’, μουσικήν συναυλίαν 
έκ βαρυτόνων, ύψιφώνων καί contralto· αί τοΰ πρώτου ήσαν μυϊαι 
λαίμαργοι καί θηριώδεις ένδς δακτύλου τδ μέγεθος καί έχουσαι ί 
έκπληκτικήν δύναμιν πρ’ος άπορρόφησιν αίματος. Αί φοβεραί έν- . 
τυπώσεις τής διηγήσεως τοΰ κ. Κίρκ μ’ έκαμαν νά έκλέξω τδ εΐ- ) 
8ος τοΰτο πρώτον διά τάς παρατηρήσεις μου. ’Επίτρεψα λοιπόν
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μια έξ αύτών νά καθήση έπί τής φλανέλας μου, ήν έφόρουν, δπό- 
ταν 8ev ηύρισκόμεθα έν δδοιπορία. Πάραυτα τά όπίσθιά της ύψώ- 
θησαν χαί ή κεφαλή κατεβιβάσθη, τά δέ βέλη αύτής άποτελού- 
μενα έχ τεσσάρων τριχοειδών σωλήνων, έξελθόντα έχ σακκιδίου 
παρεμφερούς προβοσκίδι, μοί προύξένησαν πόνον δμοιον επιτήδειας 
διά λεπτής βελόνης άφαιμάξεως- ύπέμεινα νά έμπλη- 
σθή αίματος χάριν τοϋ φυσιολογικού ένδιαφέροντος χαί είδα 
αυτήν άφιπταμένην τριπλασίαν κατά τδ μέγεθος. Άνασύρας τήν 
φλανέλαν μου παρετήρησα τήν πηγήν τής άπορροφήσεως έρυθράν 
τομήν δλίγον ύπεράνω τοΰ αριστερού γόνατος. Σπογγίσας τδ αίμα 
είδα τήν τομήν βαθεΐαν, άλλ’ δ πόνος έξέλιπε παντελώς μετά 
τής μυίας. Συλλαβών μίαν έξ αύτών τήν παρέβαλα μετά τής 
tsetse, ώς περιγράφει αύτήν ό Δ'.βιγκστών έν σελ 56—57 τοΰ 
συγγράμματος “Missionary travels and redearches in soush A- 
frica „ Έκδοσις Μόρρεη 1868 Έκ τών παρατηρήσεών μου έπεί- 
σθην δτι ή άνά χεΐρας δέν ήδύνατο νά ήνε ή άληθής tsetse, χαί 
τοι οί περί έμέ διεβεβαίουν δτι ή προσβολή της ήτο θανατηφόρος 
εις το'υς ίππους χαί πιθήκους. Αύτη ώνομάζεται ύπδ τών αυτο
χθόνων m a m b o u n g a καί εινε μεγαλειτέρα κατά έν τρίτον τής 
κοινής μελίσσης· τδ χρώμα της είνε ζωηρότερου, ή κεφαλή της 

μαύρη κεκοσμημένη διά πρασινωπού τριχώματος, τδ δέ λοιπδν 
αύτής σώμα διαχωρίζεται ύπδ λευκής γραμμής ήν διαχωρίζουσιν 
έπίσης κατά μήκος εκατέρωθεν δύο έτεραι, ή μέν χρώματος βα- 
θέος έρυθροΰ ή δέ ανοικτού ύπομέλανος. Έν τούτοις εικοσιν έκ 
τοΰ ε ιδους τούτου προσέβαλον τον ύπόφαιον ίππον μου κατά τάς 
κνήμας τοσοΰτον θηριωδώς, ώστε έφαίνετο αίμόφυρτος. "Ινα δώσω 
έντελή εικόνα τής μυίας ταύτης πρδς τούς άναγνώστας μου, δύ
ναμαι νά τήν παρομοιάσω μέ τήν κεφαλήν μικροΰ έζωγραφημέ- 
νου έλέφαντος, διότι έχει μαύρην προβοσκίδα καί ζεύγος κερα
τίων όμοιων κατά τε τδ χρώμα καί τδ σχήμα τών έλεφαντοδόν- 
των ή προβοσκίς, ώς έρρέθη, περιλαμβάνει τέσσαρας έξεις χω- 
στήρας δπόταν τδ έ’ντομον δέν εύρίσκεται είς ένέργειαν ύπδ τδ 
μικροσκόπιον τά άπορροφητικα ταΰτα βέλη παρουσιάζουσι μεγά
λος πρδς άλληλα διαφοράς, διότι τά μέν δύο είσί παχύτερα τών 
λοιπών, τ'ο τρίτον ήττον παχύ, τδ δέ τέταρτον λεπτόν είς άκρον, 
έχει χρώμα τοΰ όπαλίον καί δι’ αύτοΰ, νομίζω, δτι γίνεται ή 
απορρόφησιο. Τδ δεύτερον είδος τής μυίας ήτο ήττον έπίφοβον, 
τ'ο τρίτον δμως έπέφερεν άποτελέσματα τρομακτικά- τά προσβλη- 
θέντα κτήνη έγένοντο ανάστατα έκ τών πόνων- έλάκτιζον καί 
άνεπήδων πλήρη αίματος- ένι λόγω έπέφερεν είς τά ζώα ήμών 
παντελή σύγχυσιν. Άκολούθως άνεκάλυψα δτι τδ είδος τούτα ήτο 
ή tsetse! Ένεκεν τών έντόμων τούτων αί έκτεταμέναι αυται νο- 
μαί είσίν έρημοι ζώων έκτος δλίγων τινών αιγών φυλαττομένων 
δπδ ποιμένων.

Τήν έπιοΰσαν άντί νά προχωρήσωμεν έπρόκρινα ν’ άναμείνω- 
μεν τδ καθυστερούν κιρβάνιον. Τα παθήματα τοΰ Βύρτονος άπα- 
τηθέντος έκ τών υποσχέσεων τών Βονιανών τής Καόλης καί Ζιν- 
ζιβάρης δέν μοι έπέτρεπον ν’ άναμείνω έν Ο'υνιανιεμπ'ι τήν άφι- 
ξιν τοΰ κιρβανίου μου! Άναμένων δθεν αύτδ ένταύθα έδόθην είς 
τήν κυνηγεσίαν καί τοι δέ δλίγον είχα κυνηγήσει έν τοΐς πεδίοις

τής Περσίας καί τής ’Αμερικής, ήμην, τ'ο ομολογώ, καλός κυνη- ό 
γός, ήλπιζα δέ δτι θά κατώρθουν νά φέρω κυνήγιόν τι έν τή > 
σκηνή μου. ' £

Μετά δδοιπορίαν ένδς μιλίου έν μέσω ύψηλών χόρτων άφί- < 
χθημεν έπί λιμνωδών ύδάτων, ένθα έρευνήσας έπί πολύ είς μά- £
την άνεκάλυψα έπ'ι τέλους τά ίχνη αίγαγρων καί δοϋγων < 
(bar tebeast), ατινα παρηκολουθήσαμεν. Τά ίχνη ταΰτα μάς έφε- \ 
ραν είς μέρος ύγρ'ον περιστοιχδύμενον ύπ'ο διαφόρων δένδρων,ένθα \ 
άπωλέσαμεν αύτά- προσπαθών δέ νά έπανέλθω έκ νέου έπ’ αυ
τών άπεπλανήθην έξ ολοκλήρου. Ή πυξίς μου έν τούτοις εύρί- s 
σκέτο έν καλή καταστάσει καί δι’ αύτής ώδηγήθην άσφαλώς πρδς < 
τήν άνοικτήν πεδιάδα, έντω κέντρω τής όποιας άνυψοΰτο ή σκηνή γ 
μου. μετά κοπιώδη καί καταστρεπτικήν διά τά ένδύματά μου δδοι- $ 

πορίαν έν μέσω άφρικανιχοΰ δάσους. )
Έν τούτοις τρεις ήμέραι παρήλθον χωρίς νά λάβωμεν είδή- s 

σεις έκ τού Μαγκάγκα, ώστε άπέστειλα τδν Σόου καί Βομβάην £ 
δπως έπισπεύσωσι τήν δδοιπορίαν του, τήν δ’ έπιοΰσαν έπανέκαμ- S

ψαν μετά τοΰ βραδυποροϋντος κιρβανίου τοΰ Μαγκάγκα προφασι- 
ζομένου άσθένειαν τών άνθρώπων αύτού, οΰς έφοβεΐτο νά στενσ- 
χωρήση πρ'ο τής τελείας αύτών άναρρώσεως. Μέ συνεβουλευσε να 
προχωρήσω είς Κιγκαρού καί τδν άναμείνω έκεΐ ώς ήναγκασμέ- 
νον νά διαμείνη ένταύθα έπί μίαν ήμέραν. Συμφώνως τή συμβουλή 
του έπορεύθην πρδς τδ Κιγκαρού άπέχον πέντε μιλιά.

Δύο μήνες εΐχον παρέλθει άφ’ δτου ήμην έν τή ’Ανατολική 
’Αφρική καί ούδείς τών άνθρώπων μου εϊχεν ασθενήσει. Οί Εύ- 
ρωπαΐοι έπάχυνον καί ή δρεξις αύτών ήτο έξαίρετος. Κατά τήν 
όδδν ήμών ή γή έφαίνετο ήδη πολλαχοΰ διαρραγεΐσα καί πλεΐστα 
δσα προσκόμματα παρενέβαλλαν είς τήν φορτηγόν μας άμαξαν. 

Σωροί ασβεστόλιθων διεσπαρμένοι τήδε κάκεΐσε μά; ένέπνεον 
τήν έλπίδα δτι έπλησιάζαμεν ύγιεινά ύψώματα· ώσεί δέ νά έπε- 
κύρονον τάς ελπίδας μας ταύτας οί πορφυροί κώνοι τοϋ Ούδιέ, 
ών έξεΐχεν ή κορυφή τού Dilima είς ύψος 1500 περίπου ποδών 
άπδ τής θαλάσσης, ήρχισαν ν’άναφαίνωνται. Έντδς ολίγου δμως 
έβυθίσθημεν είς λεκανοειδή πεδιάδα πρασίνην έκ τού βλαστάνον- 
τος ύψηλοΰ σίτου καί ή πορεία μας έστράφη δλίγον άπδ τού 

βορειοδυτικού εις τδ δυτικόν.
Έπ'ι ένός τών χαμηλωμάτων τής έςωγκωμένης ταύτης γής > 

άνηγείρετο τδ χωρίον Κιγκαρού περικυκλούμενον ύπδ τών < 
συμβόλων τοΰ κακοήθους καί διαλείποντος πυρετού.

"Ισως τά έπικρειιάμενα νέφη τής βροχής καί τά πέριξ πυκνά 
δάση, άτινα τ'ο σκότος καθίστα άγριώτερα, συνέτεινον έτι μάλλον 
είς τήν δυσάρεστου έντύπωσιν, ήν μοί ενέπνευσεν ό τόπος ουτος- ’ > 
άλλ’ ούχ ήττον είς τοΰτο συνετέλεσαν καί τά ζοφερά δάση τά δι- ? 
αρρεόμενα ύπδ βαθείας χαράδρας άποτελούσης κατά διαστήματα > 

λάκκους στάσιμου ύδατος.
Πριν ή στήσωμεν εισέτι τάς σκηνάς μας, προάγγελος τής τρο- · 

μεράς μασαίχας ήκούσθη ήχών διά χειμάρρου ύδάτων ικανών νά > 
ψυχράνωσι τ'ον ένθερμον ζήλον καί τδν έρωτα, δν έσχάτως έδειξα ? 

διά τήν ’Ανατολικήν 'Αφρικήν. Εις τ'ο πείσμα έν τούτοις τής < 
βροχής είργάσθημεν άνενδότως μέχρις ού έξησφαλίσαμεν τά τ

πράγματα ήμών έκ τών κλεπτών καί τής καταιγίδος. ’Ακολού
θως παρετηροΰμεν μεθ’ υπομονής τάς ρανίδας τής βροχής, αϊτινες 
άναμιγνυόμεναι μετά τής κόνεως άπετέλουν ή στερεάν μάζαν λά
σπης ή συνεσωρεύοντο είς μικράς λίμνας καί ρυάκια έπ'ι τής γής 
τού στρατοπέδου μας. Κατά τδ διάστημα τής νυκτός ή σκηνή κα
τέστη δυσάρεστος, άλλ’ή βροχή έπαυσε καί οί κάτοικοι ήρχισαν νά 
προσερχωνται έν ταΐς σκηναΐς ήμών κομίζοντες τά πρδς πώλησιν.

‘Ως έκ καθήκοντος πρώτος ήλθεν ό σουλτάνος ή αρχηγό ς 
τοΰ χωρίου, φέρων μοι τρία μέτρα ματάμας καί ήμισυ μέτρον 
όρυζιου, άτινα μέ παρεκάλεσε νά δεχθώ μετά πατρικού μειδιάμα

τος- υτφδ το μειδίαμα δμως έκεΐνο, τούς σπινθηρο βοΛούντας δφ- 
θαλμούς καί τό έρρυτιδωμένον μέτωπον άνεκαλύπτετο ή μεγα 
λειτέρα πανουργία. ’Απάντων ύπδ τήν αύτήν προσωπίδα, ήν ό 

πανούργος πρεσβύτης έφερε, τω ειπον : « ό άρχηγός τοϋ Κιγ- 
καρού με ώνόμασε πλούσιον σουλτάνον άλλ’ άφοΰ μέ θ εωρεϊ ώς 
πλούσιον, διατί δ άρχηγός δέν έρχεται μετά δώρων πλουσίων, 
^να άνταμειφθή έπίσης διά πλουσίων;» — «δ Κιγκαρού εινε 

πτωχός, μοι άπήντησεν ουτος, ρίπτων άγριον βλέμμα- είς τδ 
χωρίον δέν ύπάρχει ματάμα.Λ

Τω άνταπήντησα τότε λοιπόν δτι, άφοΰ δέν ύπήρχεν έν τώ 
χωρίω ματάμα, θά τώ έδιδον μόνον ήμισυ σούχα δηλ: μίαν ύ- 
άρδαν ύφασμα, δπερ ήτο ακριβώς τδ ισότιμον τών δώρων του.

Δήμερον Ιην ’Απριλίου ύπέστημεν τήν άπώλειαν τοΰ άραβι- 
κοΰ μου ίππου, δν μ είχε δωρήσει δ Σείτ-Βουρχάς- έν τή έξετάσει 
τοΰ στομάχου του έπείσθην δτι ούτε ζώα ούτε άνθρωποι ήτο δυ
νατόν νά διατηρηθώσιν έπί πολύ διά τών δυσπέπτων έκείνων 
τροφίμων, άτινα εύρίσκοντο παρ’ ήμΐν άπδ πολλοΰ έν χρήσει. 
Πρδς άποφυγήν τής άποφορας τοΰ πτώματος αύτοΰ διέταξα ν' ά- 

νορυχθή λάκκος και να ενταφιασθη. Τοΰτο δμως έγένετο άφορμή 
μεγάλης συγχύσεως έν τώ χωρίω. Οί άρχηγοί τών πέριξ συνήλ- 
θον μετά τού σουλτάνου τοΰ Κιγκαρού είς συμβούλιου καί άπήτουν 
διά τήν ταφήν τοΰ ίππου δύο dodi mericani, αίτιώμενοι 
αύτδν δτι μ’ άφήκε νά τδν θάψω άνευ τής πληρωμής ταύτης. 
Εκ τοΰ εςής διαλόγου δ άναγνώστης θά έννοήση μετά ποιων 
άνθρώπων ήμουν καταδεδικασμένος νά διαπραγματεύωμαι κατά 
τδ διάστημα ένδς δλοκλήρου έτους. Είς τήν παράλογον άπαίτησιν 
τοΰ Κιγκαρού τώέμήνυσα νά έλθη έκ δευτέρου έν ταΐς σκηναΐς 
μου δπως εξηγηθώ μετ’ αύτοΰ προφορικώς- έπειδή δέ τδ χωρίον 
άπεΐχεν ήμών μόλις βολήν λίθου, δ άρχηγός ούτος έφάνη έν 
τάχει προσερχόμενος και ακολουθούμενος ύπδ τού ήμίσους περί
που τών κατοίκων τοΰ χωρίου.

Εΐσθε δ μέγας άρχηγός τού Κιγκαρού; τόν ήρώτησα.
— Κιγχαρού----- μγού, μγού, ναί.

Λίυχος άνθρ. — δ μέγας άρχηγός;
— Κιγχαρ. —■ μγού, ναί.
— Atvxog. πόσους στρατιώτας έχετε;
— Κιγχαρ. — διατί;
— Aevx. πόσους πολεμιστάς έχετε ;
— Κιγχ. κάνένα.
* ^Ιινχ. ώ, ένόμιζα δτι έχετε ύπέρ τούς χιλίους, προκειμέ- 

νου νά ύποδάλητε είς πρόστιμον 2 doti ϊνα Ισχυρόν λευκόν 
ά'νθρωπον μέ άνθρύπους καί πυροβόλα, διότι έθαψε τδ ψόφιο του 
άλογο.

—Κιγκαρ. (τεθορυδημένος) Όχι δέν έ’χω στρατιώτας- έχω 
μόνον νέους τινάς άνδρας.

— Λευκ. τότε διατί έρχεσαι καί φέρεις τόσην ταραχήν ;
— Κιγκαρ. Δέν ήμην έγώ- ήσαν οί συνάδελφοί μου, οίτινες 

μοί ειπον έλα έδώ, έλα έδώ, Κιγκαρού- ίδέ τί δ λευκός άν
θρωπος έκαμε- δέν κατέσχε τδ έδαφός σου, ένταφιάσας τδν ίπ
πον του άνευ τής ίδικής σου άδειας ; ύπαγε πρ'ος αύτδν καί έρώ- 
τησον αύτδν έπί τίνι δικαιώματι τ'ο έπραξε. ’Ήλθα λοιπόν νά σ’έ- 
ρωτήσω τίς σοΰ έδωσε τήν άδειαν νά μεταβάλης τδ έδαφός μου 
είς νεκροταφείου.

— Αευκ. Δέν έχω άνάγκην τής άδείας ούδενός, "να πράξω δ 
τι εινε όρθόν. Ό ίππος μου άπέθανεν- άν τδν άφινα νά σαπήση 
είς τήν κοιλάδα σου, άσθένεια θά έπεσκέπτετο τδ χωρίον σου- τδ 
ύδωρ σου θά άποκαθίστατο νοσώδες καί τά κιρβάνια δέν θά έ- 
σταθμευον ένταύθα, ινα έμπορεύωνται. Οί άνθρωποι θά έλεγον τδ 
μέρος τοΰτο εινε νοσερόν, άς φύγωμεν, άς φύγωμεν 1 άλλ’ άρ- 
χετά σοι ώμίλησα. "Αν καλώς σ’ έννοώ, λέγεις δτι δέν έπιθυ- 
μεΐς τ'ον ίππον μου τεθαμμένον είς τδ έδαφός σου- τδ λάθος 
μου ευκόλως διορθοΰται’ πάραυτα οί στρατιώται μου θά τδν έκχώ- 
σωσι καί θά χώσωσι τδ έδαφος ώς πρότερον, ό ίππος θά μείνη 
δπου έτελεύτησεν.

’Αποτεινόμενος δέ πρός τδν δπλαρχηγόν μου: Έεε Βομδέη, 
άνέκραξα, λάβε στρατιώτας, άξίνας καί πτΰα, έκχωσον τδν ίππον 
μου έκ τής γής, σύρατέ τον δπου έτελεύτησε καί έτοιμάσθητε 
ν*  άναχωρήσωμεν αΰριον τ'ο έσπέρας.

‘Ο Κιγκαρού είς τούς λόγους τούτους άνύψωσε τήν φωνήν 
του καί κινών τήν κεφαλήν έμπροσθεν καί όπισθεν έκ συγκινή- 
σεως εΐπεν: άχοίηα, άχούνια βάνα! δχι, όχι, Κύριε ! ό λευ
κός άνθρωπος άς μή οργίζεται- δ ίππος άπέθανε καί τώρα κεΐται 
ένταφιασμένος, άς μείνη είς τήν θέσιν του καί άς ήμεθα έκ νέου 

φίλοι.
‘Ο Σεικ τοΰ Κιγκαρού συναισθανθείς τοιουτοτρόπως τήν θέσιν 

του άντήλλαξε τδν φιλικόν χουαχιρι καί μέ άφήχε μόνον σκε- 
πτόμενον περί τής άπωλείας τού ίππου μου.

Μόλις παρήλθεν ήμίσεια ώρα—ήτο 9 μ. μ.—Ένώ οί άνθρω
ποί μου ύπνωττον σχεδόν δλοι, ήκουσα μυκηθμόν προερχόμενου 
έκ τίνος τών κτηνών μου. Έρωτήσας περί αύτοΰ, ήκουσα μετ’ έκ- 
πλήξεως δτι ήτο δ ξανθός μου ίππος δώρον πλουσίου ’Αμερικα
νού έν Ζινζιβάρη, τοϋ κ. Goodhue, άξίας 500 ταλλήρων ήναψα 
φανόν καί έπισκεφθείς τ'ο ζώον ένόησα δτι έπασχε τόν στόμαχον 
τδ δυστυχές ύπέφερε φρικωδώς καί ήγωνία, τήν δέ πρωίαν κατά 
τήν 6 ώραν ύπήγε πρδς τόν σύντροφόν του, έγκαταλείπων με τοι
ουτοτρόπως άνευ τής ένισχΰσεως αύτοΰ κατά τήν οδοιπορίαν μου.

‘Η 1η 2α καί 3η τοΰ ’Απριλίου παρήλθον άνευ ούδεμιάς 
πληροφορίας περί τοΰ πάντοτε βραδυποροϋντος 4ου κιρβανίου 
μου. Έκτδς τής άπωλείας τού πολυτίμου χρόνου ώς έκ τής δυσ
τροπίας τού άρχηγοΰ του καί τής τών δύο ίππων, ύπέστην καί



168 ΜΕΝΤΩΡ. ΜΕΝΤΩΡ. 169

έτέραν, δραπετεύσαντος ένδς τών αχθοφόρων τοΰ φέροντος τα α
ναγκαία τής λέμβου ήμών. ‘Ο διερμηνεύς Σελίμ έκειτο κλινή
ρης προσβληθείς ύπδ τοΰ πυρετού καί τοΰτον ήκολούθησεν ό 
μάγειρος, μετ' αύτδν ήλθεν ή σειρά τού ύπομαγείρου καί τού
ράπτου Άβδούλ-καδέρ. Τέλος πριν ή τρίτη ήμέρα παρέλθη, δ 
Βομβάης έπασχεν έκ ρευματισμού, δ Ούλεδίν δ παλαιός ακόλου
θος τοΰ Γράντ είχε τδν λαιμόν έξωδηκότα, δ Σαΐδης έπασχεν

έκ δυσεντερίας, ό Καμίσης ύπέφερον έ| αδυναμίας τών νεφρών, 
ό Κιγκαρο'υ είχε προσβληθή ύπ'ο τοΰ μογκογκορό (είδος πυρε
τού), ό Φαρζάλας έπασχεν έξ ίκτερου- πριν δέ ή μάς καταλάβη 
ή νύξ, δ Μακοφίγας έπασχεν έπίσης έκ διάρροιας.

Τοιουτοτρόπως ή προαίσθησις δτι ή θέσις αύτη τοΰ Κιν/.αρού 
θά μοί άπέβαινεν ολέθρια έπηλήθευσε.

ΠΕΡΙ ΛΑΧΩΡΗΣ 
(Συνέχεια άπδ σελ. 93). 

πιναξ γ.

(ακολουθεί).

!
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΟΜΠΗΙΑΣ. (*)

(*) The illust. Magazine of Art. μετάφ. Μ. Λ. Σ.

’ ‘Υπήρχε ποτέ έν ’Ιταλία πόλις κειμένη εϊς τούς πρόποδας 
τοΰ ϊρους Βεσουβίου, ήτις ήτο διά τήν Ρώμην δ τι τδ Brighton 
ή τδ Hastings είνε σήμερον διά τδ Αονδΐνον, δηλ : θελκτική και 
περιαρδευομένη θέσις, έφ’ ής οί εύγενεϊς τής Ρώμης και τά 

) μέλη τής Γερουσίας άνήγειρον έπαύλεις, ένθα συνήθιζον ν’ άπο- 
5 σύρωνται έκ τών κόπων τής ήμέρας ή τών πολιτικών ένασχο- 
> λήσεων. Τδ εξωτερικόν τών οικιών ήτο κεκοσμημένον διά τοι- 
< χογραφιών, έκαστον δ’ έργαστήριον έστιλβωμένον δι’ δλων τών 
> χρωμάτων τής Τριδος. Είς τήν άκραν έκάστης δδοΰ ύπήρχεν ώ- 
? ραϊος πίδας, δ δέ καθήμενος παρ’ αύτω όπως άναψυχθή είχεν 
< ένώπιον του τήν θελκτικήν θέαν τής Μεσογείου θαλάσσης ώραί- 

< ας, κυανής καί ευήλιου δπως καί νΰν είσέτι.
ϊ Κατά τάς ωραίας ήμέρας ήδύνατο τις νά παρατηρήση ένταΰθα 
< πλήθη άνθρώπων, ών άλλοι μέν περιεφέροντο άνω καί κάτω, 
ζ ένδεδυμένοι πολυτελώς διά πορφύρας, ένω δούλοι περιεπάτουν 
> τήδε κακεϊσε φέροντες εις τάς χέϊράς των μεγαλοπρεπή αγγεία, 
) δμοια έκείνων, άτινα είσέτι διεγείρουσι τδν θαυμασμόν μας έν τώ 
> Marlborough ή έν τω Βρεττανικώ Μουσείω, άλλοι δ’ έκίθηντο 
> έπί μαρμάρινων έδωλίων προφυλαττόμενοι έκ του ήλιου ύπ'ο πα- 
? ραπετασμάτιον καί έχοντες ένώπιον αύτών τραπέζας πλήρεις οΐ- 
? νων. δπωρικών κα! άνθέων. ‘Εκαστη οικία έν τή πίλει ταύτη 
ί ήτο μικρόν τι μέγαρον καί έκαστον μέγαρον ώμοίαζε ναόν ή έν 
) τών μεγάλων ήμών δημοσίων κτιρίων. Όστις φαντάζεται έν 

? μεγάρω τινί τής Βελγραβίας τήν άκμήν τής λαμπρότητος, άν 
< έζη κατά τάς ήμέρας έκείνας. θά έξεπλήττετο βλέπων κατά πό- 
< σον αί κατοικίαι τών λόρδων τούτων τής Ρώμης ύπερείχον κατά 
< τήν λαμπρότητα τάς μεγαλοπρεπείς οικίας τής ’Αγγλίας.
< Άπδ τοΰ προαυλίου δ έπισκεπτής διήρχετο προπύλαιον κε- 
< κοσμημένον διά σειράς κιόνων καί μετέβαινεν είς τ'ο impluvium, 
$ ένθα οί Lareg ή οί έφέστιοι θεοί έφύλαττον τούς θησαυρούς τοΰ 

. > οικοδεσπότου, έναποτεθειμένους έν ταμείω ή έν δυνατω κιβωτίω

Ι
έξησφαλισμένω διά χάλκινων ή σιδηρών έπιδέσμων. Έν τω δια- 
χωρίσματι τούτω ύπεδέχοντο τούς ξένους μετά επιδεικτικής πομ
πής. καί δ πάτρων ήκροάτο τά παράπονα, τάς παρακλήσεις καί 
κολακείας τού μεγάλου σμήνους τών προστατευομένων ή ύποτε- 
λών αύτοΰ, τών ζώντων έκ τών ύπομειδιαμάτων καί τής μεγα
λοδωρίας του, πρδ πάντων δμως έκ τοΰ τελευταίου. Άπ'ο τούτου 

ίδ έπισκεπτής μετέβαινεν είς τ'ο tablinum, δπερ ήτο διαχώρισμα 
έστρωμένον διά μωσαϊκού καί κεκοσμημένον δΓ έλαιογραφιών 
και δπερ εμπεριείχε τά έγγραφα καί τά άρχεΐα τής οικογένειας, 
τ'ο ίστιατόριβν τού γεύματος (triclinium) και δείπνου (coenaca- 
lum) καθώς καί άριθμόν τινα κοιτώνων έπεστρωμένων διά τών 
«παλών τής Συρίας ύφασμάτων, σκευοφυλακεϊον πεπληρωμένον 
έκ σπανίων κοσμημάτων καί άρχαιοτήτων, ένίοτε δέ καί έξ ω
ραίας συλλογής εικόνων έπί τέλους έμπεριεΐχε κιονοκόσμητον 

, περιστύλιον φέρον πρ'ος τδν κήπον ή τδ viridarium, ένθα χρυσοί

οπώραι έκρέμαντο έν τώ χρυσώ φωτί χρυσού στερεώματος, και < 
πίδακες άνέβρυον τά ύδατα αύτών ύπ'ο μύρια φαντασιώδη σχή- ) 

ματα καί τεχνουργήματα, καταψύχοντες τ'ον άέρα καί διαχεοντες < 
είς τ'ο οΰς γλυκεϊαν μουσικήν, ένω δπισθεν έκάστου δενδρυλλίου < 

αναφαίνεται ίν άγαλμα ή ή προτομή μεγάλου τινδς άνδρός γε- < 
γλυμμένη έκ τού καθαρωτέρου λευκού μαρμάρου καί τοποθετη- 
μένη έν θελκτική άντιθέσει ανθοδεσμών σπανίων άνθέων φυο- ) 
μένων έκ λίθινων γαστρών. s

Πρός τήν πύλην ύπήοχε πάντοτε τ'ο άπεικόνισμα κυνός καί \ 
ύποκάτω αύτοΰ ή έπιγραφή cave canem! ήτοι, πρόσιχι τόν $ 
κόνα ! Αί έπί τών τοίχων εικονογραφία! παρίστων σζηνάς τών $ 
μυθικών τής 'Ελλάδος χρόνων, ώς τήν « άποχώρηαιν τοΰ'Λ- ) 

χιλλέω; καί την ώραίαν Βρισηϊδα » την αρπαγήν τής Ευρώ- 
πης, την μάχην τών 'Αμαζόνων » κτλ., πολλαί τών όποιων >
είσέτι φαίνονται έν τω Μουσείω τής Νεαπόλεως. Οί κίονες έν $ 
τω περιστύλιο, περί «υτινος ήδη ώμιλήσαμεν, ήσαν περιεστεμμέ- / 
νοι διά στεφάνων άνθέων, άνανεουμένων έκάστην πρωίαν. Αί έκ ) 
κιτριάς τράπεζαι ήσαν πεποικιλμεναι δί άργυρών άραβουργημά- > 
των αί κλίναι ήσαν έκ χαλκού επιχρυσωμένου καί άδαμαντοκολ- <J 
λήτου, έπεστρωμέναι δέ διά πυκνών προσκεφαλαίων καί ταπή- ) 

των πεποικιλμένων μετά μεγάλης έπιδεξιότητος.
‘Οπόταν ό οικοδεσπότης προσέφερε γεύμα, οί συνδαιτυμόνες ) 

κατεκλίνοντο επί τών προσκεφαλαίων. έκείνων, ένιπτον τάς χεϊ- 
ράς των είς άργυρούς νιπτήρας καί έσπόγγιζον αύτάς διά χειρο- ί 
μάκτρων κεκρασπεδωμένων διά πορφύρας. Άφοΰ έσπενδον έπί >
τοΰ βωμοΰ τού Βάκχου, - έτρωγαν βστρακα, φερόμενα έκ τών ά- ί

κτών τής Βρεττανίας, έρίφια σφαγιαζόμενα έν ήχοις μουσικής καί $ 
θαλασσίους εγχέλεις παχυνομένους διά τοΰ αίματος τών δούλων· 
προσεφέροντο δέ όπώραι άποκρυσταλλωμέναι κατά τάς θερμοτέρας '> 
ήμέρας τοΰ θέρους καί, ένω οί οινοχόοι έπλήρουν τά χρυσά αύτών > 
ποτήρια διά τών σπανιωτέρων και έκλεκτοτέρων οίνων τής ύφη- > 
λίου, ύπηρέται άλλοι έστεφον αύτούς δΓ άνθέων άποσταζόντων 
είσέτι τήν δρόσον, χορεύτριαι έξετέλουν τάς χαριεστέρας καί ή- - 
δυπαθεστέρας κινήσεις (pas), καί άοιδοί, συνοδευόμενοι ύπ'ο τής 
λύρας, άνέμελπον ωδήν τινα τοΰ Όρατίου ή τοΰ Άνακρέοντος, ζ 
τ'ο άσμα τών άνθέων ή ύμνον τινά είς τ'ον έρωτα. Μετά τδ συμ- ) 
πόσων ράντισμα εύώδους ύδατός διαχεόμενον ύπδ άοράτων σω- ί
λήνων έπλήρου εύωδίας τ'ο δωμάτων καί τά πέριξ· έπίσης τ'ο έ- ί 

λαιον, αί λυχνίαι καί. οί κρουνοί τών πιδάκων διέχεον τήν εύα- S 
ρεστοτέραν εύωδίαν. Αίφνης άπ'ο τοΰ μωσαϊκού τοΰ δαπέδου άνε- 
φαίνοντο ώς έκ μαγείασ τράπεζαι νωπών έδεσμάτων, ών δέν έ- ) 
χομεν ιδέαν κατά τήν παρούσαν έποχήν, δπως διερεθίσωσι τήν ) 
έξηντλημένην όρεςίν των κωμαστών. Όπόταν αί τραπεζαι αυ- ) 
ται έξηφανίζοντο, νέαι διεδέχοντο αύτάς, έπί τών όποιων γερουσία- ; 
σταί καί ύπατοι χαί άνθύπατοι έπαιζον είς τούς κύβους έπαρχίας ' 
καί κράτη. Έπί τέλους οί τάπητες άπεσύροντο καί κοράσια, έ- ) 
λαφρώς ένδεδυμένα. μέ τά χιονώδη αύτών στήθη κεκοσμημένα ‘,’ 
δΓ άνθέων καί κρατούντα εις τάς χεΐράς των λύρας κατέθελ- '■ 
γον τήν δρασιν καί τήν ακοήν διά τών έπιχαρίτων σοροφών τής J 

Παναθηναϊκής δρχήσεως. ?

(ΜΕΝΓΟΡΟΣ Το μ. Ε'· Τεύχος Νά'.) 22.
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Ημέραν τινά, ένώ τοιαΰται έορταί ζωηρώς έωρτάζοντο, δ Βε- 

< σούβιος άνύψωσεν υψηλήν καί μελανωτάτην στήλην καπνού, δ- 
\ μοίαν κατά τι μέ δένδρον πίτυος, έξαίφνης δέ έν πλήρει μεσημ- 

s βρία έπεχύθη σκότος πυκνόν καί ήκούσθη φρικώδης θόρυβος κραυ- 
γών, οίμωγών μετά βλασφημιών άναμεμιγμένων δ άδελφός έ- 

; χάσε τήν αδελφήν αύτοΰ, ό άνήρ τήν σύζυγον, ή μήτηρ τό τέ- 
I της. Τό σκότος ύπήρχε τοσοΰτον βαθύ,ώστε ήτο άδύνατον νά 
?. διακρίνη τις άλλο έκτός τών λάμψεων, αϊτινες άπό στιγμής εις 
? στιγμήν έξετοξεύοντο άπό τήν κορυφήν τοΰ γείτονος όρους. ‘Η 
ί γή έτρεμεν, αί οίκίαι έσείοντο καί ήρξαντο καταπίπτουσαι, ή δέ 

J θάλασσα έπανεστρέφετο πρός τήν γήν, ώσεί έκπεπληγμένη. ·0 
ί αήρ έπυκνοΰτο ύπό κόνεως καί έν τώ μέσω τρομακτικού πα- 
> τάγου ποταμός ζεούσης καί συριττούσης λάβας διεχύθη έπί 
ί τής πόλεως καί έξηφάνισεν αύτήν διά παντός. Οί κάτοικοι ά- 
) πέθανον, ώς έτυχεν αυτούς ή καταστροφή· συνδαιτυμόνες έν ταϊς 
·, τραπέζαις τοΰ εστιατορίου, νύμφαι έν τοΐς νυμφικοϊς αύτών θα- 
> λάμοις, στρατιώται έν ταϊς σκοπιαϊς αύτών, δέσμιοι έν ταϊς είρ- 
> κταΐς, κλέπται μετά τών κλοπιμαίων, λυρίαι πρό τοΰ κατόπτρου, 
> δούλοι παρά τάς δεξαμενάς, έμποροι έν τοΐς έργαστηρίοις των 
> καί σπουδασταί έπί τών βιβλίων αύτών. ’Ολίγοι άπεπειράθησαν 
> να φύγωσιν δδηγούμενοι ύπό τυφλών τινων ανθρώπων, οϊτινες έπί 

> μακρόν χρόνον εϊχον βαδίσει έν τή σκοτία, άλλ’ έξ αύτών δμως 
, οί πλεϊστοι έπεσον καθ’ δδόν. ‘Οπόταν μετ’ δλίγας ήμέρας κά- 
’ τοικοι τών πέριξ ήλθον έπί τοΰ μέρους τής καταστροφής δέν ευ- 
' ρον ή μελανήν, ομαλήν κχί καπνίζουσαν πεδιάδα, κατωφερή πρός 
ί τήν θάλασσαν καί κεκαλυμμένην ύπό πυκνής στακτής. Έκοι- 
I μώντο έκεΐ κατά γής άνά χιλιάδας καί χιλιάδας τόν άνεξέγερ- 
ί τον ύπνον τοΰ θανάτου, ματαιότης δέ καί κουφότης καί ήδοναί 

καί λαιμαργία! ήσαν ένταφιασμέναι μετ' αύτών 1 Ταΰτα συνέβη- 
σαν κατά τήν 23ην Αύγούοτου τού έτους 79 μ. X. τό δέ όνομα 

} τής πόλεως τής τοσοΰτον αΐφνιδίως καλυφθείσης ύπό έρειπίων 
; ήτο Πομπηία. ‘Εξακόσια έβδομήκοντα έξ έτη μετά ταΰτα περί - 

εργοί τινες ήρξαντο νά έρευνώσι καί άνασκάπτωσι τό έδαφος κα| 
J ιδού! εύρον τήν πόλιν ώραίαν ώς δτε κατεκαλύφθη. Αί οίκίαι 
’ ϊσταντο, αί ε’.κονογραφίαι ήσαν νωπαί καί οί σκελετοί εύρίσκοντο 
[ εις τάς ιδίας στάσεις καί θέσεις, καθ’ άς δ θάνατος άφήρεσεν 
[ αύτοϊς τήν ψυχήν πρό τόσου ήδη μακροΰ χρόνου. Τά έκ τών 
J ποτηρίων τών οίνοποτών σημεία διέμενον εισέτι έπ'. τής ένώπιον 
> τοΰ οινοπώλου τηλίας (τοΰ τεζγκιαχιοΰ του'·, οί δέσμιοι έφερον 
। εισέτι τα δεσμά των, αί ώραΐαι τάς χρυσάς άλύσεις καί τά βρα- 
। χιόνια αύτών, δ φιλάργυρος εϊχε τάς χεϊρας έπί τών θησαυρών 
> του καί οί ιερείς διέμενον πρό τών ψευδών εικόνων τών θεών αύ- 
> τών, έκ μέρους τών δποίων έδιδον απαντήσεις καί έφενάκιζον τούς 
> προσκυνητάς. ‘Υπήρχον εισέτι οί βωμοί μετά τοΰ ξηρού καί άπο- 
> κρυσταλλωμένου αίματος έπ’ αύτών, οί σταύλοι ένθα τά θύματα 
> τών θυσιών έφυλάττοντο, καί ή αίθουσα τών μυστηρίων μετά τών 
J συμβολικών εικόνων των. Αί έρευναι έξακολουθοΰσιν εισέτι, νέα 
’ θαυμάσια δσημέραι άνακαλύπ .ονται, καί έν βραχεί θά έχωμεν 

ι σχεδόν έντελή ιδέαν Ρωμαϊκής πόλεως κατά τήν πρώτην έκα- 
> τονταετηρίδα τοΰ χριστιανιμοΰ, ώσεί άν έβαδίσαμεν έν ταϊς δ- 

δοίς καί έφλυαρήσαμεν μετά τών δκνηρών παρά τάς δεξαμενές.
Ή Πομπηία είνε τό φάντασμα έξαφανισθέντος πολιτισμού ά- 

νορθουμένου ήδη ενώπιον μας.
Έν τούτοις δίκαιον ίσως νά παρατηρήσωμεν δτι κατά τινας ή 

καταστροφή τής Πομπηίας δέν συνέβη τοσοΰτον αιφνίδια ού- 
δ’έσχε τά καταστρεπτικά αποτελέσματα καθ’δλοκληρίαν, ώς περι- 
εγράψαμεν αυτά, άλλ’ υπήρξε τό άποτέλεσμα διαδοχικών εκρή
ξεων, αϊτινες άρκούντως προειδοποίησαν τούς κατοίκους, ώστε νά 
δυνηθώσιν έν μέρει νά σώσωσιν εαυτούς και τήν περιουσίαν αυτών.

ΠΕΡΙ APETHS.

Έκ τώ» τοΰ Πλουτάρχου ήθικώ» 

(συνέχ. άπό σελ. 300 Δ'. Τόμου).

Γίνεται δέ τοΰτο μάλλον, άν βάλλωμεν εις πραξιν τούς λό
γους και τά διδαχθέντα, γυμναζόμενοι οΰχί μόνον, ώς λέγει δ Θου
κυδίδης, εις περιφρόνησιν τών κινδύνων άλλά και εις άποφυ- 
γήν τών ήδονών καί πάσης έριδος, άναφυομένης περί τάς δικά- 
στικάς κρίσεις και τάς συνηγορίας, καί δίδοντες οΰτω τήν άπό- 
δειξιν τών δρθών δογμάτων ήμών ή μάλλον τιθέμενοι ήμεΐς τάς 
περί τούτων άρχάς πρός τούς άλλους. Τους δ’ έ'τι διδασκομένους 
καί μαθητεύοντας, άφ’ έτέρου δέ σκοποϋντας, όποΐόν τι λαβόντες 
έκ φιλοσοφίας, νά διακοινώσωσι παρευθύς εις τήν άγοράν καί τάς 
συναναστροφές ή εϊς τά μεγαλοπρεπή συμπόσια, ούδόλως οφεί
λομε'? νά νομίζωμεν φιλοσοφοΰντας, καθώς ούδέ ιατρούς άποκα- 
λοΰμεν τούς τά φάρμακα μόνον πωλοΰντας- μάλιστα δέ δ τοιοΰτος 
σοφιστής ουδόλως διαφέρει τής 'Ομηρικής δρνιθος, διότι δ τι ίν 
λάβη ένθεν κάκεϊθεν τό προσφέρει εΐ; τούς μαθητάς αύτοΰ, ώς 
ή δρνις διά τοΰ στόματος τήν τροφήν εις τούς νεοσσούς αύτής·

«—κακώς δέ τέ οί πέλει αΰτώ»=αύτός δέ δεινοπαθεϊ, 
έστερημένος τής οικείας τροφής καί ούδόλως έκ τών λαμβανομέ- 
νων ώφελούμενος.

Όθεν ε’νε άνάγκη νά παρατηρώμεν, μήπως μεταχειριζόμεθα 
τούς λόγους ή πρός άτομικήν ήμών ωφέλειαν ή έκ κενοδοξίας 
καί φιλοτιμίας πρός τούς άλλους άλλ'ούχί μάλλον διά νά διδα- 
χθώμέν τι ή νά διδάξωμεν. Πρό πάντων πρέπει ν’ άποφεύγωμεν 
τό φιλόνεικον καί δύσερι εις τάς συζητήσεις καί νά μή μεταχειρι- 
ζώμεθα τούς λόγους μεταξύ ήμών, ώς οί πυγμάχοι τούς Ιμάντας 
καί τάς σφαίρας, χαίροντες εις τό νά πατάξωμεν δι’ αύτών καί νά 
καταβάλωμεν μάλλον παρά νά μάθωμέν τι ωφέλιμον ή νά δι- 
δάξωμεν. Διότι ή εϊς ταΰτα έπιείκεια καί πραότης, τό νά μή συν- 
ιστώμεν δηλ. μέ έριδας τάς συνδιαλέξεις ήμών μήτε νά δια- 
λύωμεν αύτάς μετ’ οργής καί τό νά μή έφυβρίζωμεν τόν άντίπα- 
λον ήμών, άπαξ έλέγξαντες αύτόν, μήτε νά δυσανασχετώμεν 

ίλεγχθέντες ύπ’ αύτοΰ, ταΰτά εϊσίν ικανά σημεία τοΰ προκόπτον- 
τος πρός άρετήν. Τούτο δ’ έδήλωσε καί δ ’Αρίστιππος δστις, 
κατασοφισθείς καί ήττηθείς έν τοΐς λόγοις ύπ’ άνθρώπου 
τολμηρού μέν άλλ' άνοήτου καί μανικού καί βλέπων αύτόν τε- 
τυφωμένον καί χαίροντα έπί τούτω, Έγώ,εΐπεν, δ έλεγχθεις θέλω 
κοιμηθή έλαφρότερον καί ήσυχαιτερον σοΰ τοΰ έλέγξαντος.

Πρός δέ τούτοις οϋτε,άν πολλοί παρ’ έλπίδα συνέλθωσιν έντινι 
συναναστροφή, πρέπει νά έμποδιζώμεθα τοΰ δμιλεϊν ύ·πό δειλίας, 
ούτε, άν ολίγοι, νά άθυμώμεν ούδέ, άν γείνη άνάγκη νά δημη- 
γορήσωμεν ένώπιον τοΰ δήμου ή τών άρχών, ν’ άποφεύγωμεν 
τούτο έπί τή προφάσει δτι δήθεν ε’ίμεθα απαρασκεύαστοι, ώς δι
ηγούνται περί τού Δημοσθένους καί μάλιστα τοΰ Άλκιβιάδου, 
δστις, δεινότατος ών περί τό νοήσαι τά πράγματα, άλλά 
δειλότατος περί τούς λόγους, περιεπλέκετο πολλάκις εις τάς δη
μηγορίας του και άπετύγχανεν, έπιζητών έν αύτω τώ λέγειν 
όνομά τι ή ρήμα διαφεύγον τήν μνήμην του. Άλλ’ δ Όμηρος 
δέν έδίστασε νά έκφέρη τόν πρώτον στίχον τής Ίλιάδος του άμε- 
τρον (1)· τοσαύτην πεποίθησιν εϊχε περί τής δυνάμεως καί έπιτυ- 
χίας απάντων τών λοιπών στίχων. Όφείλουσι λοιπόν οί έχοντες 
ύπ' οψιν καί άμιλλώμενοι πρός τήν άρετήν καί τό καλόν νά 
δράττωνται τής εύκαιρίας καί τών πραγμάτων, έλάχιστα φροντί- 
ζοντες άν οί λόγοι των θέλουσι διεγείρει ή όχι τόν θαυμασμόν 
καί τήν έπιδοκιμασίαν τών άκροωμένων.

Ούχί δέ μόνον τούς λόγους άλλά καί τάς πράξεις αύτοΰ 
δφείλει έκαστος νά έπισκοπή άν ύπάρχη έν αύταϊς τό ούσιώδες 
πλειότερον τοΰ έγκωμιαστικού καί τό άληθές πλειότερον τοΰ έπι- 
δεικτικού. Διότι έάν δ άληθής έρως άπολαύη τής μεγίστης ηδο
νής αύτοΰ καί εύχαριστήσεως μάλλον κατ’ ιδίαν καί μακράν τών 
θεατών, πολλώ μάλλον δ φιλόκαλος καί φιλόσοφος, συνοικειούμε- 
νος τή άρετή διά τών πράξεων αύτοΰ καί πρός αύτήν μόνην 
άποβλέπων, δφείλει έν σιωπή νά με/αλοφρονή καθ’εαυτόν, ούδε- 
μίαν έχων χρείαν έπαινετών καί ακροατών. Καθώς λοιπόν έκεϊ- 
νος δ προσκαλών τήν δούλην του καί λέγων συνεχώς πρός αύ
τήν «Ιδού, Διονυσία, παρητήθην πλέον τής άλαζονείας», τοιου
τοτρόπως καί δ πο'.ήσας τ’ο άγαθόν, έπειτα δέ διηγούμενος τοΰτο 
πανταχόσε καί περιφέρων, δήλος καθίσταται, δτι, έπιδιώκων τήν 
έξω φήμην καί δόξαν, δέν έγεινεν έτι οπαδός τής άρετής καϊ 
δτι, κατ’ όναρ, ούτως είπεϊν, έπιδών αύτήν έν ε’.δώλοις καί σκι- 
άϊς, προβάλλει έπί θέαν ώσπερ ζωγράφημα τάς πράξεις αύτοΰ.

Τό καθήκον λοιπόν τοΰ πρός τήν άρετήν προκόπτοντος ε’νε 
•ύ μόνον εύεργετήσας φΟ.ον τινά ή γνώριμον νά μή άναφέρη περί 

. τούτου προς άλλους άλλά καί, θέμενος τήν δικαίαν αύτοΰ ψήφον 
ι έν μέσω πολλών άδικων δικαστών καί έναντιωθείς κατά πάσης

άδίκου εισηγήσεως τών πλουσίων καί τών άρχόντων ή άποποιη- ) 

θείς την δωροληψίαν καί προσέτι άντιστάς κατά τών θελγήτρων < 
τής ήδυπαθείας και τών ήδ ονών, ώς δ ’Αγησίλαος, νά κατάσχη έν < 
έαυτω και νά σιωπήση τάς έναρέτους ταύτας πράξεις. Διότι ου- κ 
τος, εύδοκιμών τότε καί εύχαριστούμενος έν τή συνειδήσει αύ- \ 
τοΰ, χαίρων δέ καί άρκούμενος δτι αύτ'ος καθ’ εαυτόν ε’νε μάρ- < 
τυς καί θεατής τών καλών, άποδεικνύει οΰτω τήν τε σύνεσιν τήν <, 
τρεφομένην καί ριζουμένην έν έαυτω καί τήν έξιν τοΰ πάντοτε ι 
λαμβάνειν τάς τέρψεις έκ τής καρδίας αύτοΰ.

Οί γεωργοί βλέπουσι μάλλον εύχαρίστως τούς πρός τήν γήν s 
ύπό τοΰ βάρους κεκλιμένους στάχυας, τούς δέ ύπ'ο κουφότητος ά- <· 
νυψουμένους ύποθέτουσι παντάπασι κενούς καί ούδεμιας άξίας. ? 
Οΰτω καί έκ τών φιλοσοφούντων νέων οί μάλιστα κενόδοξοι <’ 
καί βάρος ούκ έχοντες εϊσίν αύθάδεις καί έχουσι κατ’ άρχάς j 
σχήμα καί βάδισμα καί πρόσωπον πλήρες ύπερηφανείας καί περί- ί. 
φρονήσεως πρός τούς άλλους*  όταν δ’ άκολούθως πληρούμενοι < 
διδαγμάτων συλλέγωσι τόν καρπόν τής μαθήσεως, άποβάλλουσι 
τόάλαζονικόν καί κενόδοξον. Καί καθώς δ κενός άήρ έκθλιβόμενος < 
έξέρχεται τών άγ·γείων, δταν ταΰτα δέχωνται τό χυνόμενον ύγρόν, S 
οΰτω καταστρέφεται ή οΐησις καί άποδιώκεται ή αλαζονεία τών άν- 
θρώπων,δταν προσλαμβάνωσι τά άληθινά αγαθά. Παυόμενοι δέ τότε $ 

τοΰ νά μεγαλοφρονώσι διά τόν πώγωνα καί τόν φιλοσοφικόν αύ- > 
τών τρίβωνα, μεταφέρουσι τήν άσκησιν εϊς τήν ψυχήν καί, μετά- 2 
χειριζόμενοι πρός εαυτούς μάλιστα τάς έπιπλήξεις καί τούς έλέγ- 2 
χους, διάγουσι πραότερον πρός τούς άλλους καί δέν οικειοποι- <’ 
οΰνται εις έαυτούς ώς πρότερον τό όνομα τής φιλοσοφίας καί τήν < 
έξ αύτής δόξαν ούδέ άποκαλοΰνται φιλόσοφοι· άλλ’ δ εύφυής νέος ί 
ό ύπό άλλ,ου φιλόσοφος προσα γορευθείς έρυθρια ύπό μετριοφροσύ- ? 
νης καί μετά μειδιάματος άποκρίνεται: ?

(1) Ό Πλούταρχος, άν δεν άπατώμεΟά, χατηγοφέΐ άδίχως ενταϊθα τόν 
Ομηρον, ώς παραβιάσαντα τό μέτρον τού πρώτου στίχου τής Ίλιάδος.

01 ποιηταΐ συνήθως, τρέποντες τήν λήγουσαν τής γενικής τών πρω
τοκλίτων ο υ εις α ο, εΐτα ( Ίωνικώς καί ’Αττικώς ) «ις ε ω, θεωροΰσι 
τά δύο ταΰτα φωνήεντα ώς μίαν συλλαβήν κατ’ ’Αττικήν λοιπόν σ υ ν !- 
ζησιν τό Πηλη ιάδεω τοΰ πρώτου στίχου οφείλομεν νά 
ίνομάσωμεν πεντασύλλαβον.

« Ουτις τι θεός είμι· τί μ’ άθανάτοισιν έΐσκεις;» ήτοι
« Δέν είμαι σοφός, διότι δέν είμαι θεός· τί λοιπόν μ’αύτόν μέ < 

παρομοιάζεις;» <
Τής νεονύμφου τό διάπυρον καί ζωηρόν δμμα άρκεϊ, ώς λέγει ) 

δ Αισχύλος, νά φανερώση τήν χαράν άλλ’ εϊς τόν νέον, τόν γεο- ’

σάμενον τήν άληθινήν προκοπήν και συνορώντα τά θέλγητρα τής !> 
φιλοσοφίας, συμβαίνουσι καί έφαρμόζονται μάλλον τά έπη τής 2 

Σαπφοΰς. ?
«Κατά μέν γλώσσ’ έαγ' άν δέ λεπτόν ?

αύτίκα χρώ πΰρ ύποδέδρομε.» ?
ήτοι « ή μέν φωνή έκλείπει, λεπτόν δέ τι πΰρ είσέδυσεν εϊς τό 2 
σώμα καί τήν ψυχήν» καί ήθελέ τις έπιθυμήσει νά ϊδη τήν άτά- ;
ραχον όψιν καί τό πραον δμμα τοΰ νέου τούτου φιλοσόφου καί ’ 

ν’ άκούση τήν λαλιάν αύτοΰ.
Διότι, καθώς οί μυούμενοι εϊς τάς ίεράς τής Δήμητρος τελε- s 

τάς συνέρχονται έν θορύβω βοώντες καί συνωθούμενοι, άλλ’ όταν s 
τελώνται καί έκφέρωνται τά ιερά, προσέχουσι μετά φόβου καί > 
σιωπής· τοιουτοτρόπως εϊς τήν άρχήν καί περί τάς θύρας τής οι- s 
λοσοφίας θέλεις ίδεϊ πολύν θόρυβον καί Ορασύτητα καί βοήν τών ν 
ώθουμένων πρός τήν δόξαν άγροίκως και βιαίως· άλλ’ δ ήδη 2 
εισελθών καί ίδών φώς μέγα έν τώ άνοιγομένω φέρ’ είπεϊν ναώ 
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αύτής λαμβάνει έτερον σχήμα καί σιωπήν και θάμβος καί προσ
έρχεται έν ταπεινότητι καί κοσμιότητι ίνα άκολουθήση τ'ον ορθόν 
λόγον καϊ τήν φιλοσοφίαν ώσπερ θειον οδηγόν. Καί, τους τοιού- 
τους φαίνεται ύπαινιττόμενος δ περίφημος μαθητής τοΰ Σωκρά- 
τους Μενέδημος, έλεγεν άστείως μέν άλλα προσφορότατα δτι οί 
πλεΐστοι τών καταπλεόντων εις ’Αθήνας, ίνα διδαχθώσιν έν τάΐς 
αυτόθι σχολαΐς, τδ πρώτον μέν νομίζουσιν έαυτσύς σοφούς, έπειτα 
δε γίνονται φιλόσοφοι (φίλοι δηλ. τής σοφίας), ακολούθως σοφι- 
σται, καί έπι τέλους ίδιώται καί άμαθέΐς· τουτέστι, καθόσον μάλ
λον διδάσκονται, άποβάλλουσι κατα μικρόν καί τήν οίησιν καί 
τδν τύφον.

Έκ τών άσθενούντων οί μέν νοσούντες τους δδόντας ή τους 
δακτύλους πορεύονται μόνοι των εις τδν ιατρόν οί δέ έχοντες πυ
ρετόν ή βαρέως νοσοΰντες προσκαλοΰσιν αύτδν οϊκαδε διά νά 
τους θεραπεύση· άλλ’ οί πάσχοντες μελαγχολίαν ή παραφροσύ
νην ούδέ το'υς ιατρούς ΰπομένουσιν ίνα προσέλθωσιν εις βοήθειαν 
των, άλλ’ άποδιώκουσιν αυτούς ή φεύγουσι καί ούδέ ποσώς αι
σθάνονται ύπδ τής σφοδρότητος τοΰ πάθους δτι νοσοΰσιν. Οΰτω 
καί έκ τών άμαρτανόντων οί μέν άγρίως καί έχθρικώς διατιθέ
μενοι κα: δυσχεραίνοντες κατά τών έλεγχόντων καί νουθετούν- 
των είσ'ιν άνίατοι- οί δέ ύπομένοντες καί προσδεχόμενοι τά ς έπι- 
τιμήσεις καί παραινέσεις κλίνουσι πρδς τήν θεραπείαν άλλά τδ 
νά προσέρχεται οίκοθεν ό άμαρτάνων πρ'ος τον έξελέγξοντα, ίνα 
φανερώση τ'ο έλάττωμα ^αί τήν μοχθηρίαν τής ψυχής αύτοΰ, καί 
τ'ο νά μή χαίρη λανθάνων μηδέ ν’ άγαπα κρυπτόμενος άλλά νά 
όμολογή τ'ο πάθος καί νά έπικχλήται τήν άντίλήψιν τοΰ θερα
πεύοντας καί νουθετοΰντος, τοΰτο εΐνε καλόν σημεϊον τών πρδς 
τήν άρετήν προόδων του. Έλεγε δέ καί δ Διογένης δτι δ έπιθυ- 
μών τήν άρετήν και τήν ψυχικήν αύτοΰ σωτηρίαν οφείλει νά ζητή 
ή φίλον ειλικρινή ή άσπονδον έχθρόν, δπως άποφεύγη τήν κα
κίαν έλεγχόμενος ύπδ τοΰ έν'ος ή νουθετούμενος ύπδ τοΰ άλλου.

'Εάν δέ τινες έπιδεικνύμενοι τ'ον ρύπον καί τάς κηλίδας τοΰ 
χιτώνος ή τ'ο έσχισμένον υπόδημα αύτών νομίζωσι δήθεν δτι κα
θίστανται εύάρεστοι πρ'ος τούς άλλους, και ύπό κενοδοξίας δια- 
σκώπτοντες αύτοί πρώτοι έαυτούς δτι είσί μικρόσωμοι ή κυρτοί 
έγκαυχώνται έπί.τούτω· άφ'ετέρου όμως τάς έν τή ψυχή αισχρότη
τας και τάς περί τ'ον βον κακοηθείας καί φθόνους καί φιλαργυ- 
ρίας καί φιληδονίας, ώσπερ πληγάς, πίριστέλλσντες ή άποκρύ- 
πτοντες δέν άφίνωσί τινα ίνα έγγίση ή προσίδη αύτά, φοβούμενοι 
τούς έλέγχους, οί τοιοΰτοι μικράν τινα πρόοδον προσέλαίον έντή 
αρετή ή μάλλον εΐπεΐν ούδεμίαν. Άλλ’ δ τάναντία πράττων ήτοι 
δ δυνάμενσς καί βρυλόμενος αυτός πρώτος νά λύπη καί νά έλέγ- 
χη εαυτόν άμαρτάνοντα, δεύτερον δέ νά ύπομένη τάς νουθεσίας 
καί τούς έλέγχους τοΰ άλλου, ουτος τότε φαίνεται δτι, καθαιρδ- 
μειος άληθώς, βδελύσσεται καί άποτρίβει τήν μοχθηρίαν καί τά 
έλαττωματα τής ψυχής αύτοΰ. Διότι οφείλει μέν τις ν' άποφεύγη 
και να έντρεπεται τά έλαττώματα δπερ έχει, άλλ’ δ άληθώς 
βδελυττόμενος αυτά ταΰτα μάλλον ή τ'ο έξ αύτών όνειδος ποο- 
θύμως προσέρχεται, ΐνα συμβουλευθή τούς έναρέτους καί βελτιω
θείς καταστρέψη αύτά έξ ολοκλήρου.

Νεανίσκος τις, εύρεθείς έν καπηλείω καί ιδών τ'ον Διογένην S 
διαβαίνοντα, εϊσήλθεν εις τά ενδότερα τοΰ καπηλειού’ δ δέ εΐ- 3 

πεν « έσω ένδοτέρω φεύγεις, τόσω μάλλον εισδύεις έν αύτω. » \ 
Ουτω καί οί πλήρεις έλαττωμάτων δσω μάλλον άρνούνται αύτα, ( 
τοσούτω μάλλον ένδύονται και περιστέλλουσιν έν έαυτοις τήν κα- S 
κίαν, καθώς οί πενόμενοι, προσποιούμενοι δε πλουτειν, έτι μάλ- S 

λον πένονται διά τήν άλαζονείαν των. $

(άκολουθεΐ). $
Εμ. Γιαννακόπουλος.

Ο ΧΟΙΡΟΠΟΤΑΜΟΣ.

Πρωτάκουστου άληθώς διά τούς πλείστους τών ήμετέρων άνα- $ 

γνωστών πιστεύομεν τδ όνομα τοΰτο, καθ' δσον μάλιστα καί δ ? 
έν τώ Magaiine of Art Άγγλος συγγραφε'υς τής κάτωθι πραγ- ? 
ματείας ώς περί σπανίου καί νεοφανούς ζώου έν τώ Ζωολογικω ? 
κήπω τού Λονδίνου γράφει ού πρό πολλών έτών. ?

Άλλως τε πιστεύομεν δτι μεταφέροντες πρδς στιγμήν ό 
τούς άναγνώστας τοΰ «Μέντορος» άπδ τά πεδία τής φιλολογίας, ί 
τής ιστορίας καί τής ποιήσεως έν τοΐς κήποις τής Φυσικής ( 
'Ιστορίας, οϊτινες καθ’ έκάστην έπασχολοΰσι τοσοϋτον πλήθος τής ) 
μάλλον διακεκριμένης τάξεως το» Λονδίνου, δέν 0’ άποτύχω- ? 
μεν τής έλπίδος ένδιαφέροντός τίνος καί προσοχής καί ευχάριστή- <; 
σεως αύτών, ήν παντί σθένει έπιδιώκομεν. Άν ούχί έξ ολοκλήρου < 
κατά μέγα μέρος δμως συμφωνούμε» μετά τοΰ ήμετέρου συγγρα- ( 
φέως δτι:

Sweet is the lore which nature brings ;
our meddling intellect ;■

Misshapes the beanteous forms of things,
We murder to dissect. S

ήτοι: J,
Γλυκεΐ’ αί γνώσεις, άςδωρεΐ ήμϊν ή φύσις μόνον· \
πολλάκις τήν καλήν μορφήν τών όντων, άσχημίζει 
τδ πνεύμα πολυπραγμονούν, καί χεϊρα δολοφόνον 
ύψόνει δστις κάποτε τά πάντα διΰλίζει. >

Παρακολουθούντες τδν ήμέτερον δδηγδν έν τοΐς κήποις τής Ζωο
λογικής εταιρίας, διατρέχωμεν μετ’ αύτοΰ τά οικήματα τών λοι- S 
πών παχυδέρμων ζώων, ένθα δύναταί τις νά περιεργασθή τδν νε- $ 
αρδν έλέφαντα μετά τής μεγαλοπρεπούς αύτοΰ μητρός έπαι- > 
τοΰντα και κολακεύοντα τά πλήθη έπι τή έλπίδι μικράς τίνος ) 
άνταμοιβής· τ'ον οπλοφόρον ρινόκερω ήττον νωθρόν, δυσειδή και > 
ήλίθιον άφ’ δτι άδικοϋντες περιγράφουσιν αύτδν οί ζωολόγοι- τ'ον ? 
ιπποπόταμον άνήμερον καί δειλόν εισέτι, δστις φαίνεται προωρι- ’ 
σμένος όπως κοιμάται ή δι’ άλλο τι, και τέλος ιδού άντιμέτω- ζ 
ποι τοΰ νεήλυδος χοιροποτάμου. s

Τδ ζώον τοΰτο, δπερ έκ τοΰ ονόματος του κκί τής εικόνος του 
ούδέν άλλο έμφαίνει καϊ παριστά, μικρά τινι μόνον τή διαφορά, 
ή σΰν, δστις, καίτοι τδ πλειστον δροδίαιτος καί κατ’ άγέλας, 
ούχ ήττον πολλάκις ένδιαιτάται εις τά ίλη και τούς ποταμούς, 
μόλις πρό τινων έτών έτίμησε τ'ο ’Αγγλικόν έδαφος.

«Πιστεύεται, λέγει δ έπισκεπτής τών Κήπων τής Ζωολογικής 
εταιρίας, δτι ό δούλος άμα θέση τ'ον πόδα έπί τών άκτών μας 
καθίσταται έλεύθερος, πλήν φευ! ό χοιροπόταμος τούς’λόγους 
τούτους ευρεν ούδέν άλλο ή ψεύδος, άπάτην καί τρομερόν έμ- 
παιγμόν. Ό δυστυχής, άφ’ ής έγένετο άνάρπαστος έκ τής Άφρι-

Ό χοιροπόταμος.

κής καί τών οχθών τοΰ Κάμερον ποταμού, ένθα έγεννήθη καί 
ένθα ήλπιζεν δτι έμελλε νά διέλθη τάς δλίγας έκείνας 
στιγμα'ς, άς οί άνθρωποι άποκαλούσι ζωήν, διατελεϊ αιχμάλωτος·

> Επέπρωτο νά διαπεράση τόν ώκεαν'ον καί μεταφερθή εις ξένην 
ί γήν, νά ένατενίζηται ύπδ ξένων και περιέργων δφθαλμών, νά 

/ προσαγορεύηται διά ξένης γλώσσης. Ίσως άλλος τις ήθελεν εΰρει 
) λόγους παρηγοριάς έν τούτοις· άλλ' αύτάς, άνευ φιλοδοξίας ώς 

, τυγχάνει, ούδεμίαν άρΰεται έκ τών τοιούτων παραμυθίαν μάτην 
ί οι καλλιτέχναι χαλκογραφούσιν αυτόν, αί έφημερίδες διασαλπί- 
> ζσυσι τήν σύλληψίν του, τδ δέ δημόσιον σπεύδει όπισθέν του ώς 

σπεύδει όπισθεν τοΰ πατρός Cavastxi(*)  ή τής κυρίας Stowe(*)»

(*) Σημ. τ. Μ. ό μέν περίφημος ’Ιταλός Ίεροκηρυς άντιστρατευθεΐς 
τω Πάπα, ή δέ ’Αμερικανέ; περίφημος διά τήν μυθιστορίαν αύτη; « Ή 
Καλύδη τοΰ θωμά.»

Ό χοιροπόταμος εΰρίσκεται έν τοΐς ποταμούς τών παραλίων 
τής Γουινέας έν τή δυτυκή ’Αφρική· τ'ο μέγεθος αυτού εΐνε το τού 
κοινού χοίρου και εΐνε περίεργον τδ λαμπρόν αύτοΰ μέλαν χρώμα 
κλινον πρδς τ'ο κίτρινον. Πριν ή γίνη γνωστός ώς ζών, διά τοΰ 
ονόματος αύτοΰ ώρίζοντο ορυκτά τινα λείψανα έκ τών τής 
τάξεως τών παχυδέρμων, συνεχώς άνασκαπτόμενα έν τοΐς πλη- 
σιοχώροις τών Παρισίων καί τής νήσου Wight.

Τό μάλλον άναλογούν αύτω ζώον εΐνε ό Bosch Vaik τοΰ Ακρω
τηρίου, ζώον έπίσης σπανιώτατον, άλλά τόσον άξιοπερίεργον, 

ώστε άπορίας ά'ξιον τό δτι διέφυγον έπί τοσοϋτον άμφό- 
τερα τά νεοφανή ταΰτα ζώα τάς έρεύνας τοσούτων ανταποκριτών 
τής Ζωολογική; εταιρίας, αϊτινες καθόλου εΐπεΐν γνωστόν δτι
έπεστέφθησαν ύπδ τόσων άλλων έπιτυχιων.
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ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΕΛΗΝΗΝ.

« ’Αναχωρείτε είς την Σελήνην, κύριε; »
<' « Μάλιστα, φίλε μου, καί διατί όχι, άφ’ οΰ άλλοι μηδέποτε

? πατήσαντες τής Σελήνης τδ έδαφος έγραψαν τόσα περί αύτής ώς 
? έάν έζησαν έπ’ αύτής έτη ολόκληρα; Εις τούτων, λησμονώ τώ- 
< ρα τδ όνομά του, οϊκτειρει τούς κατοίκους τής Σελήνης, διότι 
( ένεκα τής παντελούς έλλείψεως δπωροφόρων δένδρων δέν τρώ- 
, γουσιν οπώρας, άλλά τρέφονται μόνον μέ γεώμηλα, ραφανίδας 
, κα! κολοκύνθας. Ό Σχβένδεβόργ καί άλλοι μήπως δέν εϊπον 

, καθ’ εις δ τι έφθασε περί Σελήνης; Ούτω λοιπόν άπεφάσισα κά- 
; γώ νά επιχειρήσω έκδρομήν ΐνα ίδίοις δμμασιν άντιληφθώ τών 
> έκεΐ συμβαινόντων. »
) « Είπέ μοι δμως, πώς θά μεταβής εις τήν Σελήνην;»

«Είσαι πολύ περίεργος, φίλε μου· έχω κ’ έγώ τά σχέδιά μου.
> έπενόησα νέον μέσον συγκοινωνίας. Ό Λίτροβ έν τοϊς «θαυμα- 
’ σίοις τοΰ Ούρανοϋ» άποδείξας μετά παιδικής άπλότητος δτι εϊνε 

c αδύνατον νά μεταβή άνθρωπος εϊς τήν Σελήνην διά λεωφορείου, 
C σιδηροδρόμου, αεροστάτου, βλήματος τηλεβόλου ή τοϋ θαυμαστού 
< κυάμου τοΰ Μονχάουζεν, έν μόνον μέσον συγκοινωνίας έλησμό- 
S νησε—τδ κυριώτατον—τήν φαντασίαν.
< Έπί τών πτερύγων τής φαντασίας λοιπδν άναβάς ή άναβάν- 
ί τες, άν θέλης νά μέ συνοδεύσης, θέλομεν εύρεθή έν άκαρεϊ έπί 

S τοΰ ύψηλοτέρου σημείου τής Σελήνης καί έκεΐθεν άρχόμεθα τής 

> περιοδείας ήμών.
> Εινε εσπέρα· ό ήλιος έγγίζων πρδς τδ τέρμα τής ήμερησίας 
> πορείας του ϊσταται λαμπρδς παρά τδ δυτικδν τοΰ όρίζοντος μέ
ν ρος, θαυμαστήν δέ πρδς τήν λαμπρότητα αύτοΰ άντίθεσιν άποτε- 
Ιλεϊ τδ ζοφερδν τοΰ ούρανοΰ χρώμα, πρδς τδ όποιον δέν δύναται 

νά παραβληθή ούδ’ ή σκοτεινοτέρα νύξ τοΰ χειμώνος. ‘Ιστάμεθα 
έπί κυκλοτεροΰς ορεινού δακτυλίου ή, ώς έπί τής Σελήνης ονο
μάζονται, δακτυλιοειδούς όρους- πρδς τά έσω αύτοΰ υπάρχει βά- 
ραθρον 7000 ποδών βάθους, έντός τοΰ οποίου έπικρατεϊ σκότος 
τοσοΰτον ζοφερδν, δσον οί κάτοικοι τής γής ούδέποτε οΰτε έφαν- 
τάσθημεν. ’Αηδής δέ τοΰ σκότους τούτου άντίθεσις εινε ή ώς κα
τόπτρου φωτιζομένου λαμπρότης τής έξωθεν έπιφανείας τοΰ δα- 

ϊ κτυλιοειδοΰς όρους, ήτις έκτείνεται μέχρι 30 - 50 μιλ. μακράν 

< ήμών.
< Πριν ή κατέλθωμεν τοΰ όρους, άπολαύσωμεν όλίγον τήν θέαν 
< τών περί ήμας λαμπροτάτων καί τερπνοτάτων τοποθεσιών. ’Από 
< τοϋ «ώκεανοΰ τών καταιγίδων» βλέπομεν έξέχοντα πρδς τδ νο- 
\ τιοανατολικδν τδν λαμπρόν μονήρη «Κέπλερον», όρος δακτύλιο
ί’ ειδές δμοιον τώ έφ’ου ιστάμεθα· έτι νοτιοανατολικώτερον φαί- 
? νονται πολλά όρη, ών ή κυριωτέρα σειρά εϊνε τά 6000 πόδας 
> υψηλά «Καρπάθια»· τούτων δ' έξέχουσι κυρίως δύο, δακτυλιο- 
> ειδή έπίσης, ό «Κοπέρνικος» καί δ κατά 4000 πόδας ύψηλότε- 
ί ρος «Ερατοσθένης». Κατ’ εύθεΐαν πρδς άνατολάς ύψοΰνται άπδ 
’ τής διά τών «Καρπαθίων» χωριζομένης άπδ τοΰ «ώχεανοΰ τών 
) καταιγίδων» «θαλάσσης τών ύετών» έτερα υψηλότερα έτι όρη· 
i τούτων τδ άπωτάτω κείμενον καί μέγιςον εϊνε ό 11 μιλ. διάμετρον 

έχων «’Αρχιμήδης», δστις ένοΰται διά τών «Καρπαθίων» μετά 
τοΰ «Έρατοσθένους»,άπδ δέ τής «μεγάλης θαλάσσης τών ύετών» 
φαίνονται ύψούμεναι αί 11000 πόδας ύψηλαί Άλπεις.

Τάς τερπνοτάτας ταύτας τοποθεσίας εΐδομεν ύπδ τήν λάμψ'.ν 
τοΰ δύοντος ήλιου, ούδέν δ’εΐδομεν ύπενθυμίζον ήμϊν τδ μαγευ
τικόν λυκόφως τών γήινων εσπερών. Άμα ή άφορήτως μαρμαι- 
ρουσα λαμπρότης άπομεμακρυσμένης κορυφής όρους έξηφανίσθη, 

έπήλθε σκότος ζοφερώ :ατον. Ποΰ τά περικαλλή έκεΐ χρώματα 
τής γηίνης άμφιλύκης! ένταΰθα τδ άπλετον καί άφόρητον φώς 
διαδέχεται έν άκαρεϊ ζοφερδν σκότος.

Κατέλθωμεν καί διαόώμεν τάς πεδιάδας. Ή νέα Σελήνη— 
σύγγνωθι, ήθελα νά είπω ή νέα Γή—ήτις τήν μεσημβρίαν έκρύ- 
πτετούπδ τδ βαθύ κυανοΰν τοΰ ούρανοΰ, διανύσασα κατά τάς μετά 
μεσημβρίαν ώρας τδ πρώτον αύτής τέταρτον, πλησιάζει νά γίνη 
πλησιφαής (παγγή). Πόσον εϊνε ορατά! Δέκα καί τρεις φοράς 
μεγαλειτέρα τής πανσελήνου ή παγγή φωτίζει μέ τδ άργυροΰν αύ

τής φώς τάς δέκα τρεις φοράς μακροτέρας τών γήινων νύκτας 
τής Σελήνης!

Ή άπδ τοΰ όρους κατάβασις ήμών μ’ δλον τ'ο κατωφερές καί 

ολισθηρόν τοΰ ύελώδους έδάφους δέν ήτο τόσω κοπιώδης, δσον ή 
άπδ γήινου όρους κατάβασις, διότι έπί τής Γής μέν μας έλκει 
πρδς τά κάτω βάρος 140 περίπου λίτρων, ένώ ένταΰθα οί πόδες 
ήμών μόλις 20 λίτρων βάρος φέρουσιν. ’Αλλ’ ή έπί τή άκόπφ 
καταβάσει χαρά ήμών έμετριάσθη τ'ο πρώτον,εϊτα δ’ έπεσκοτίσθη 
ύπό έτέρου αισθήματος, τοΰ ψύχους· δσω προχωρούμε·/ πρδς τήν 
πεδιάδα,τόσω περισσοτέρας μηλωτάς καί έπενδύτας έξάγομεν τοΰ 
οδοιπορικού ήμών κιβωτίου καί ένδυόμεθα. Οί έν καιρω τής ημέ
ρας ώς πΰρ καίοντες βράχοι ψυχραίνονται μετά καταπληκτικής 
ταχύτητος καί ή περί ήμας θερμοκρασία κατήλθεν έντός ολίγου 
μέχρις ύπδ τδ μηδέν Κελσίου- μή λησμονώμεν δμως δτι έπί τής 
Σελήνης ένιαυτδς καί ήμερονύκτιον εϊνε εν κα: τ’ο αύτό πράγαα 
καί δτι τ'ο μεσονύκτιον εϊνε ή άκμή του χειμώνος.

Φθάσαντες είς τήν πεδιάδα, διευθυνόμεθα πρός τ'ο βορειοδυ
τικόν καί βλέπομεν άνοιγόμενον ένώπιον ήμών μεταξύ τών 
Ακρωτηρίων «Ήρακλείδου» και «Λαπλάς» ώραιότατον έκ βρά
χων άμφιθέατρον: ήτοι ήμικυκλιοειδή κοιλάδα, 30 περίπου μι
λιών πλάτους καί 15 βάθους, περιοριζομένην ύπδ βράχων 14 
χιλιάδας πόδας ύψηλων ή κοιλάς αύτη ονομάζεται «κόλπος τής 
Ίριδος». Στρεφόμεθα πρδς άνατολάς καί, διελθόντες τά μεταξύ 
«Αύτολύκου» καί «Άριστίλλου» στενά, είσερχόμεθα είς τήν ύπ'ο 
όρέων κύκλωθεν όριζομένην «θάλασσαν τής ίλαρότητος»· πρδς τδ 
νοτιανατολικόν μεταξύ «Πλινίου» καί «Βιτραύου» ύπάρχει εύ- 
ρεΐα πύλη άγουσα πρδς τήν «θάλασσαν τής ηρεμίας», ήτις συνο
ρεύει πρδς τήν θάλασσαν «τοΰ Νέκταρος»κα: τήν τής «γονιμό- 
τητος». Πρός άνατολάς κείται ή ύπ'ο όρέων βριζόμενη «θάλασσα 
τών άποφάσεων».

Διαβάντεο τήν «θάλασσαν τοΰ Νέκταρος» κα! τής «γονιμότη- 
τος», διευθυνόμεθα πρός δυσμάς και φθάνομεν είς τήν «θάλασ- 
τών νεφελών» καί τόν «ώκεαν'ον τών καταιγίδων»· έκεΐθεν δέ 
στραφέντες πρδς τδ νοτιοδυτικόν άναβαίνομεν έπί τοϋ 25,000 

πόδας ύψηλοΰ Δοέρφελ κα! τοΰ 25,200 Αάϊδνιτς. Έκεΐ μας 
περιμένει ή φαντασία, έφ’ ής έπιβάντες έφθάσαμεν πάλιν είς 
τήν Γήν μας. Τώρα δτε ίδίοις όμμασιν άντελήφθημεν τών έπί τής 
Σελήνης, άν θέλης, άναγνώστα, σοί άνακΟίνοΰμεν περίληψιν τών 
έντυπώσεων, άς έπροξένησεν ήμϊν ή έκδρομή μας. Μέχρι τοΰδε 
σοί είπομεν δτι ή νύξ έπ! τής Σελήνης εϊνε μέν ώραία, 
καθ’ δσον φωτίζεται ύπδ τής Γής, άλλ’ δτι εϊνε καί ψυχρά 
λίαν, διότι νύξ έπί τής Σελήνης σημαίνει χειμών τώρα 
δέ σοί λέγομεν καί τά εξής· μ’ δλον δτι άνέβημεν καί κατέβη- 
μεν ύψηλότατα όρη, ούδόλως έκοπιάσαμεν τά κιβώτια ήμών τά 
βποϊα έπί τών ώμων έφέραμεν ούδόλως μάς έβαρυναν, πιστεύο- 
μεν δέ δτι, άν ύπάρχωσιν έπί τής σελήνης άχθοφόροι—ήμεϊς δέν 
εΐδομεν ούδένα, καίτοι διήλθομεν τδ πλεϊστον μέρος αύτής—θά 
δύνανται νά φέρωσι φορτίον επτάκις βαρύτερον ή οί έν Κ)πόλει 
κα! Σμύρνη συνάδελφοι αύτών. ‘Ο όδοιπορών έπι τής Σελήνης 
δσον χονδρά ύποδήματα κα! άν φορή πάλιν θά πληγωθώσιν οί 
πόδες του, διότι πάς λίθος, πάς βράχος διατηρεί τ'ο αιχμηρόν 
καί οξύ δών διαφόρων έπιφανειών του, αΐτινες εϊνε ίκαναί νά 
σχίσωσιν έντ'ος λεπτών τινων μόνων κα! τά χονδρότερα γαλλικά 
δέρματα. Έπι τής Σελήνης δέν ύπάρχει ύδωρ, τδ όποιον πηγνύ- 
μενον νά συντριβή τούς βράχους και πίπτον ώς βροχή ν’άμβλύνη βαθ
μηδόν τάς αίχμάς αύτών δέν υπάρχει όξυάνθραξ, δστις νά έπενεργη 
έπ! τών λίθων διαλύων κα! άποσυνθέτων τήν χημικήν αύτών 
σύστασιν και νά μεταβάλλη αύτούς εις άργιλλον καί κιμωλίαν. Τά 
όρηδιατηροΰσιν είσέτι τήν παρθενικήν αύτών καθαρότητα, ήν εΐχον 

κα! δτε ύψώθησαν άπδ τοΰ φλεγομένου τής Σελήνης πυρήνος. 
Έπι τής Σελήνης, ένφ τ'ο μεσονύκτιον κινδυνεύεις νά παγώσης 
άπδ τ'ο ψύχος και 100 άρχιερατικάς μηλωτάς έάν φέρης, τήν 
μεσημβρίαν δέν δύνασαι νά ύποφέρης όχι ένδύματα, άλλά μήτε 
αύτό τ'ο δέρμα σου δσον λεπτόν καί άν ήνε- και τ'ο άριστόν άνθή- 
λιον δέν σέ προφυλάττει άπό τών φλογερών τοΰ ήλιου άκτίνων, 
αΐτινες άντανακλώμεναι έπί τοΰ ύελώδους τής Σελήνης έδάφους 
σέ καίουσι καί κάτωθεν. Άν ποτέ άποφασίσης νά έπιχειρήσης 
κα! σύ έκδρομήν είς τήν Σελήνην, πρέπει νά φέρης μεθ’ έαυτοΰ 
έντός άσκών τδν αέρα, τδν όποιον θ’ άναπνέης, καί τ'ο ύδωρ, τδ 
όποιον θά δροσίζη τά ύπ'ο τοΰ άφορήτου τής μεσημβρίας καύσω - 
νος μαραινόμενα χείλη σου. Έπ! τής Σελήνης δέν ύπάρχει οΰτε 
άτμόσφαιρα οΰτε ύδωρ οΰτε άλλο τι ύγρδν έπιδεκτικ'ον έξατ- 
μίσεως, άλλ" οΰτε άέριόν τι· έκεΐ βασιλεύει ό θάνατος· ζωή έπι 
τοΰ δορυφόρου τοΰ ήμετέρου πλανήτου, δπως τήν έννοεϊ ύγιής άν- 
θρώπινος νοΰς, δέν ύπάρχει οΰτε εϊνε δυνατόν νά ύπαρξη. Οί λα- 
λοΰντες περ! κατοίκων τής Σελήνης παραλογίζονται κα! πρδ πολ- 
λοΰ έπρεπε νά ήνε περιωρισμένοι έντός φρενοκομείου. Καί ή ζωη

ρότερα φαντασία άνθρώπου σώας έχοντος τάς φρένας και έλαχί- 
®την περί φυσικής καί τών συνθηκών τής ζωής ιδέαν έχοντος δέν 
δύναται νά φαντασθή ποτέ δτι ύπάρχει κα'ιέν βρύον έπί της Σε
λήνης.

Και δμως εύρέθησαν άνθρωπ οι έπιστήμονες, άνθρωποι χαίρον- 
άποκαλεΐσθαι άστρονόμοι, οίτινες παρεδέχθησαν δτι εϊνε δυ

νατόν ή Σελήνη νά κατοικήται, δ δέ Γένιτνισεν ύπερεξακοντίσας 

πάντας είπεν ότι διά τοΰ τηλεσκοπίου του παρετήρησεν άκριβώς 
τούς κατοίκους τής Σελήνης κα! άλλος δτι κατά τ'ον ’Ιούνιον θε- 
ρίζουσιν ουτοι τά σπαρτά των, διότι αί τέως ξανθα! κηλϊδες τής 

Σελήνης κατά τδν μήνα τοΰτον άφανίζονται.
Τό φαντάζεσθαι καί όμιλεϊν περί κατοίκων τής σελήνης και 

τών άστέρων εϊνε πλέον ή μωρία, εϊνε έγκλημα άπέναντι τοΰ λο
γικού. Εϊνε ποτέ δυνατόν νά κατοικώσιν άνθρωποι έπί τής εστίας 

ήτις έχει τόσω βαρεϊαν άτμόσφαιραν, ώστε άνθρωπος κρημνιζό- 
μενος άπδ κωδωνοστασίου πίπτει έπί τοΰ έδάφους τόσον βραδέως 
δσον καί φυλλίδιον σιγαροχάρτου; "Οστις θέλη,άς παραδεχθή άν- 
θρώπους ή ζωήν καθόλου έπί τοΰ Διός, έφ' ού τδ ύδωρ εϊνε στε
ρεόν καί ή γή ρευστή· ή ούσία τής έπιφανείας τοΰ πλανήτου τού · 
του έχει βάρος καί πυκνότητα κατά τδ ήμισυ δλιγωτέραν ή τ'ο ά- 
πεσταγμένον ύδωρ, ή δ’ έλκτική έπ’ αύτοΰ δύναμις (ή βαρύτης) 
εϊνε τόση μεγάλη, ώστε μία γηΐνη λίτρα άντιστοιχεϊ έκεΐ πρ'ος 
δύο, άνθρωπος δέ βαδίζων θά βυθίζηται εντελώς έντός τοΰ έδάφους 
καί θά περιπατη έπ! τοΰ ΰδατος. Εϊνε ποτέ δυνατόν νά ύπάρξη 
ζωή έπι τών ψυχρών και σκοτεινών Ούρανοΰ καί Ποσειδώνος ή 
έπί τών πυρίκαυστων Έρμου καί ’Αφροδίτης;

Έπ! τής Σελήνης δέν ύπάρχει οΰτε σταγών ΰδατος οΰτε χι
λιοστόν τοΰ γραμμαρίου άέρος οΰτε όξυγόνον οΰτε άλλο τι άέ- 
ριον, έπομένως οΰτε άνθρωποι οΰτε ζώα οΰτε φυτά δέν ύπάρχου- 
σιν οΰτε εϊνε δυνατόν νά ύπάρξωσιν επ' αύτής, πληρέστατα δέ 
δίκαιον έχε., ό πρδ 200 έτών άκμάζων Ριτσιόλης, δστις έπέγρα- 
ψεν έπι τοΰ ύπ’ αύτοΰ συντεθέντος χάρτου τής Σελήνης,

« Ένταΰθα οΰτε άνθρωποι κατοικοΰσιν οΰτε αί ψυχαί τών ά- 

ποθνησκόντων έρχονται. »

Έκ τοΰ Ημερησίου Τύπου τής Βιέννης.'

Μ’ετάφρασις Α. Σ.

Τό όνο[ΐα τοϋ θεοϋ είς δλας τάς γλώσσας 
διά 4 στοιχείων.

Παράδοξος παρατήρησις δτι είς δλας σχεδόν τάς γνωστάς 
γλώσσας τοΰ κόσμου τ'ο όνομα τοΰ θεοΰ γράφεται διά 4 στοι

χείων ώς έξής:
1 Είς τήν ‘Ελληνικήν θεός.—2 Λατινικήν Deut—3 γαλ

λικήν Dieu.—4 Γερμανικήν Gelt.—5 Σκανδιναβικήν Odin.— 
6 Σουϊδικήν Godd —7 ’Ισπανικήν Dias.—8 ’Ιρλανδικήν Dieh — 
9 Κροατικήν Doga.—10 Βλαχικήν Εένε.—11 Δαλματικήν 
ρ5γτ.—12 Τουρκικήν Addi—13 ’Αραβικήν Άλλά.—14 Περ
σικήν Σιρά.—15 ’Ινδικήν Έσγί.—16 Αιγυπτιακήν Aurnu.— 
17 Συριακήν Άδάδ.—18 Εβραϊκήν 'Αδών.—19 Ταρταρικήν

—20 ’Ιαπωνικήν Ζαίν.—21 Περουβιανήν Λιάν.
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ΛΥΡΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ.

Μ. Δ. Σ.

--------« ’>'&»' \ ------- -

ΑΣΜΑ 5.

ΑΓΡΙΟΝ ΜΕΓΑΑΕΙΟΝ.

Ω, έχει και ή άβυσσος φριχώδες μεγαλείου! 

ή τρικυμία θέλγητρο/· ή θύελλα, ό κλείδων 

το στήθος ομοιάςουσι τάς συμφοράς έγκλεϊον, 

το στήθος άνευ έαρος, άνευ χαράς χ’ έλπίδων. 
”Αν παταγή ή άβυσσος, τδ στήθος δέν στενάζει; 

ή τρικυμία τήν ψυχήν τών πόνων ομοιάζει.

Λευκή χιών τά ορη μας πώς σήμερον καλύπτει ; 

ψυχρά μεγαλοπρέπεια τήν φύσιν δέν στολίζει;

Φεΰ! ούτω μεγαλοπρεπής κ’ ή σιωπή μας κρύπτει 

τάς θλίψεις, δταν έπϊ γής θνητός τις δέν έλπίζη 

καί άτενίζη τά βουνά καί βλέπη τήν χιόνα 

και τά θηρία τών δασών άκούη πέριξ μόνα. '

Νυκτδς ερήμου, σιγηλής φρικώδες μεγαλεϊον

<τοΰ στήθους μου ή έρημος καϊ νυξ πώς ομοιάζει! 

Nat, δμοιάζει πρδ πολλού τδ στήθος τδ έγκλεϊον 

χειμώνα, δστις μέ ψυχράν χιόνα τδ σκεπάζει, 

κ’ ΰπδ αΰτήν, ώς θάπτοντα τά άνθη τών δρέων, 

έτάφη οΰτω έν σιγή κάθε τερπνόν κ’ ώραΐον.

Έτάφη, πλήν τοΰ τάφου του γιγαντιαία πίτυς 

εϊς τών άνεμων τήν πνοήν τοΰς χλώνας αΰτής τρίζε: 

*’ ήσυχος, μεγαλοπρεπής ή θλιβερά φωνή της 
τ' άσματα τής νεότητος καϊ πάλιν ψιθυρίζει- 

Ώ ! έχει καί ή συμφορά θρηνώδες μεγαλείου 

ώς ναυαγήσαν έρημον έπϊ τής άμμου πλοϊον.

Εινε τερπνή τοΰ ύψηλοΰ Σιπύλου μας ή θέα, 

όπόταν έλελίφασκος τήν κορυφήν του στέφη- 

Ναί, εινε τοΰ Νυμφαίου μας ή κορυφή ώραία, 

όπόταν άνθοστόλιστος. ΰψοΰται είς τά νέφη, 

πλήν έπισύρουν θαυμασμόν, πλήν έχουν·μεγαλεΐον, 

όπόταν μέ τδ σάβανου καλύπτωνται τδ κρύον.

ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ.

ΤΑ ΘΡΑΝΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

ΰπό νγκινήν χαϊ ίδίφ ύθφαλμίολογιν,ην εποψιι».

Τάραττε, κΰμα, τάραττε τδ έλαφρόν μου σκάφος, 
τδ τέρμα του εΐνε λιμήν ζωής καί όχι τάφος.

Τοΰς συριγμούς σου, άνεμε, δέν τρέμω, δέν φοβούμαι- 
έν τή σκοτία τής νυκτδς κ’ έκεϊ παρηγοροΰμαι.

ό Φάρος τών έλπίδων μας τόν δρόμον μοΰ δεικνύει, 

ς τοΰ χρόνου τήν ψυχράν πνοήν, ιδού, τ'ον διανύει. 

"Αν ή πυξίς τοΰ βίου μας πρδ χρόνων έστραμμένη 

εϊς τοΰ θανάτου τάς άκτάς κινείται τρομασμένη, 

τής σωτηρίας άγκυραν μή δέν προετοιμάζει;

δ ναύτης εϊς τήν Γήν πατώ·/ χαράν δέν δοκιμάζει; 

κ εις τήν πρασίνην χλόην της καθήμενος κ’ έλπίζων 

δέν άθυμεϊ, άν μελανός τδν έκρυπτε·/ όρίζων.

Οί πόν’ εϊσιν έφήμεροι, έφήμερον τδ δάκρυ 

κα; εις τοΰ τάφου σταματά τήν σφραγισμένη / άκρη· 

Αν κάποτε τδ χώμά του σταγόνα πίη μίαν, 

τδ μεταβάλλει είς ζωής χαράν καί ευθυμίαν 

ανταποδιΟει δροσερά λευκάνθεμα, ναρκίσσους- 

ανταποδίδει ΰψηλας ωραίας κυπαρίσσους, 

διότι εΐν’ άνάστασις καί πέραν τοΰ θανάτου 

*’ έγρήγορσις πανοττεινή μετά τά όνειρά του. 

Μοσχοβολεΐ τδ Εαρ μας ύπδ τήν γήν κρυμμένο·/, 

τδ Ιον τής νεοτητος ανθεί τ'ο ,μαραμμένον 

τά ψυχρανθεντα χείλη μας φωνήν ευρίσκουν πάλιν 

Είς τοΰ αγνού μας Ερωτος νά ψάλλουν τήν άγκάλην, 

τοΰ δόλου τδ μειδίαμα χωρίς νά τ’ άσχημίζη- 

Ζωή ψευδής τής αληθούς έν βήμα μάς χωρίζει! 

Τάραττε. κΰμα, τάραττε τδ έλαφρόν μου σκάφος 

τδ τέρμα του εινε λιμήν ζωής καί όχι τάφος.

Προς τί λοιπον τον άνεμον νά φοβηβώ τών χρόνων 

πρδς τί τδ δηλητήριο·/ τών θλίψεων καί πόνων; 

Καϊ άν άκόμη βυθισθή είς κύματ’ άφρισμένα 

ευρίσκει τήν άνάπαυσιν είς τδν εύρΰν πυθμένα- 

τήν έπιφάνειαν μικρόν δ άνεμος ταράττει, 
άλλά γαλήνην ό βαθύς 'Ωκεανός φυλάττετ.

« ‘Ο όοθαλαδς τοΰ νεογνού τά·/ ιστα θραύων τα δεσμα του 
καΟίστατα' Ικανός νά έκπληρώση τδν μέγαν προορισμόν 
του καϊ γινόμενος τδ πολυτιμότατον αισθητήριον καυί- 
στησι καταληπτόν είς τον άνθρωπον τδν πέριξ αυτου 
Κόσιιον καϊ τδ μέγα του Σύμπαντος μυστήριον. .*.  . .

Τήν σήμερον όμως τδ εύγενές τούτο οργα- 
νον δεσμευόμενον ΰπδ τών δεσμών κοινωνικών συνθηκών 
ή έπικρατούντων συρμών αναγκάζεται θρηνούν τήν απο- 
λεσθεϊσαν έλευθερίαν του ν’ άναπληροΐ άτελώς αυτήν δια 

τής τέχνης................
Taeger.

Οΰδέν μέλος ή όργανο·/ τοΰ άνθρωπίνου σώματος βλάπτεται 
τοσοΰτον έν τω σχολείω δσον δ οφθαλμός. Έν τοϊς σχολειοις 
καί ένεκα τών σχολείων άναπτύσσεται καί αυξάνει ή μυωπία 
εις μέγαν βαθμόν, ώστε χρέος καϊ τοΰ ιατρού και τοΰ διδασκά
λου καί τών γονέων καί τών έφορων καί παντός έν γένει πο
λίτου εΐνε νά έπιστήσωσι τήν προσοχήν των έπϊ τοΰ ολέθριου 
κακού τούτου καϊ νά έπινοήσωσι μέσα πρ'ος καταστολήν αΰτοΰ.

Οί πλεϊστοι έκ τών άναγνωστών γνωρίζουσι βεβαίως ότι ένα- 
σχόλησις διαρκής μέ αντικείμενα πλησίον τοΰ οφθαλμού κεί
μενα καί μάλιστα μικρά παράγει τήν μυωπίαν (1). Ό καταγι- 
νόμενος π. χ έπί έτη δλόκληρα πολλάς ώρας τής ήμέρας εις ά- 
νάγνωσιν βιβλίων μέ μικρά στοιχεία, ψιλογραφίαν, λεπτόν ράψι- 

μον ή κέντημα κτλ., ή ό πλησιάζω·/ τ’ άντικείμενα και μη μικρά 
όντα είς τούς οφθαλμούς του ένεκα ανεπαρκούς φωτός, πρδς τδ 
έσπέρας π. χ. ή έν κακώς φωτιζομένω δωματίω, γίνεται πλη- 
σίωψ, ήτοι οί όφθαλμοί του συνειθίζουσι ν’ άντιλαμβάνωνται εΰ- 
κρινώς μόνων τών πλησίον άντικειμένων. Πλησίωπες εΐνε οι 
πλεϊστοι ράπται, ώρολογοποιοί, κεντηταί, γράφεις καϊ οί πλεϊστοι 
μαθηταί τών σχολείων ιδία τών άνωτέρων έπειδή δε τήν σή
μερον πάντες σχεδόν οί άνθρωποι έμαθήτευσαν έπι μακρ'ον η 
βραχΰν χρόνον, οί πλεϊστοι τών άνθρώπων εΐνε κατά τό μάλλον 

χαΐ ήττον πλησίωπες.

(*1  Κυρίως πλησιωπίαν, διότι ή μυωπία ώς έπϊ τδ πλεϊστον εΐνε συγ
γενής καϊ' κληοονου-ική, σπανιότατα δε επίκτητος- εινε φυσιολογική ούτως 
ειπεϊν ανωμαλία τοϋ οφθαλμού. Ό μύωψ οφθαλμός εινε |χακρδς (οπίσθιον 

■ σταφύλωμα)· ό αμφιβληστροειδής αυτου χιτών κεϊται πρδς τα όπισθεν, 
ι αί εικόνες τών αντικειμένων έπομένως δ.ν εικονίζονται ^έπ αυτού, άλλα 
’ πρδ αύτοΰ (είς τήν ΰπερεμμετρωπίαν όπισθεν αΰτοΰ·· διά ξά εΐκονισθώσι 
J δ! έπ’ αύτοΰ ήτοι νά γίνωσιν όραταί, εΐνε άνάγκη ή τά αντικείμενα νά 
> πλησιάσωσι πρδς τδν οφθαλμόν ή, ως ο Μωάμεθ προς το ορος, ο ο · 
! φθαλυδς πρδς τά αντικείμενα- έν άλλοις λόγοι: ή μυωπία εινε φυσιολο

γική ανωμαλία της Ολάσεως κυρίως, έν ω πλησιωπία ε.νε η εκ κακής 
έξεως άποκτηθεϊσα ανωμαλία τής καθαρμοσεως Γο αποτέλεσμα εινε τδ 
αύτδ ήτοι δ τε μύωψ καϊ ό πλησίωψ δεν |λέπουσι μακράν ή αιτία όμως 
διάοορος. Ή ιδέα, ήν πολλοί έχουσιν οτι ο μυωψ οφθαλμός πάσχει, 
εΐνε έσφαλαένη· οί όυθαλμοϊ τοΰ μύωπος εΐνε υγιέστατοι ως και πάντες 
οί φυσίολογικώς έ/ούτες οφθαλμοί Άςμή άνησυχώσι λοιπόν οί μύωπες· 

! ας χαίρωσι μάλιστα, διότι, ώς ή έπιστήμη άπέδειξεν, οί οφθαλμοί τών 
μυώπων σπανιότατα προσβάλλονται άπο φλεγρονας^ του σκληρωτικού 
χαΐ τοΰ χοριοειδοΰς. Έπίσης εσφαλμένη εινε η ιδέα οτι συνήθως μύω
πες εινε οί πεπαιδευμένοι, οϊτινες εΐνε συνήθως πλησίωπες εχ χαχής συν- 
ηθείας- σ/ετικώς πλειότεροι μύωπες (οπίσθιον σταφύλωμα) εύρίσκονται 
μεταξύ τών μιχρας ή καί μηδεμιάς παιδεύσεως τυχόντων. ~ Εν^ μόνον 
εΐνε βέβαιον ότι μεταξύ τών κατοίκων τών πόλεων και των ευπορών 
ύπάρχουσι περισσότεροι πράγματι μύωπες, ίχοντες δηλ. μάκρους βόλ

ι €ούς, ή μεταξύ τών χωρικών.

Ένίοτε οί παϊδες έχ χαχής συνήθειας φέρουσι τ’ άντικείμενα 
πολΰ πλησιέσ-.ερον ή κατ’ άνάγκην είς τους οφθαλμούς των, ; 
πλεονάκις δμως άναγκάζονται οί δυστυχείς νά πράττωσι τοΰτο ί 
διότι ή τδ φώς εΐνε άνεπαρκές ή ή τράπεζα υψηλή και τδ κά- { 
θισμα χαμηλόν ή τδ θρανίον δυσανάλογον πρ'ος τδ μέγεθος 
τοΰ σώματός των. ‘Υψηλή τράπεζα καί χαμηλόν κάθισμα άναγ- < 
κάζουσι τ'ον πάϊδα έκόντα άκοντα νά κρατή τ'ο βιβλίον 6—7 <( 
δακτύλους μακράν τοΰ οφθαλμού του, ένω παϊς μή έκ γενετής $ 
μύωψ (μή έχων δηλ. μακρ'ον βολβόν, οπίσθιον σταφύλωμα) δύ- ζ 
ναται κάλλιστα νά άναγνώση καϊ τά λεπτότερα στοιχεία ε’ις > 
άπόστασιν 16—20 δακτύλων. Τοιουτοτρόπως δ μαθητής, άν μέν Ζ 
ήνε έκ γενετής μύωψ, γίνεται έτι περισσότερον- άν δ’ έμμέτρως, ? 
γίνεται πλησίωψ, ήτοι γίνεται άνθρωπος δυστυχής, διότι πολλά ? 
έπαγγέλματα καθίστανται εισ αΰτδν άπρόσιτα. έ

’Επαναλαμβάνομε·/ καϊ πάλιν: ή κυριωτέρα τοΰ κακού τούτου ? 
αιτία εΐνε τδ σχολεϊον ώς έχει τήν σήμερον, διότι αί αϊθουσαι . 
φωτίζονται κακώς, τά θρανία εΐνε δυσανάλογα καί οί μαθηταϊ C 
έπιφορτίζονται μέ ύπέρ δύναμιν έργασίας, ιδία γραφικάς. <

Πρώτος ό έν Βρεσλαυία όφθαλμιατρ'ος κύριος Κάν έπεχείρη- ί 
σε ν’ άποδείξη τδ βάσιμον τής κατά των σχολείων κατηγορίας ί 
ταύτης, έξετάσας ύπέρ τάς δέκα χιλιάδας μαθητών καϊ εύρών ( 

δτι είς μέν τάς άνωτέρας κλάσεις τών γυμνασίων οί μύωπες καϊ s 
πλησίωπες άπήρτιζον τά 48 0)θ τών μαθητών, εϊς δέ τάς κα- > 

τωτέρας τά 11 0)θ. £
Τούτον μιμηθείς δ έν Πετρουπόλει κύριος "Ερισμαν ευρεν εΐς ϊ 

μέν τάς άνωτέρας 43 0)θ, εϊς δέ τάς κατωτέρας 16 0)θ·
Έν Αυστρία δ κύριος 'Ροΐς ευρε 58 0)θ καί 28 0)θ. Ο σε- , 

βαστ'ος ημών καθηγητής κύριος Γαϊγερ έπιχειρήσας άκριβεστέ- < 
ρας καί έπιστημονικωτέρας έρεύνας άπέδειξεν ήλιου φαεινότερον ) 
δτι τά σχολεία συμβάλλουσι τά μέγιστα εϊς τήν βλάβην τής δρά- . 
σεως τών παίδων. Άρξάμενος τών εξετάσεών του άπ'ο τών νεο- S 
γνών κατέληξεν εϊς τοΰς στρατιώτας τοΰ πυροβολικού καί ευρεν δτι ;

1) Έξ 100 νεογνών ήλικίας 10—18 ήμερων 17 ήσαν υπέρ- ( 
μέτρωπες, 5 έμμέτρωπες, 78 δέ διά νά βλέπωσι καλώς μακράν ] 

ειχον άνάγκην κοίλων ύέλων άπ'ο άρ. 20—6.
2) Έξ 100 χωρικών παίδων ήλικίας 2—6 έτών,διασωμένων 

τδ πλεϊστον τής ήμέρας έν μικροπαιδοφυλακτικώ καταστήματι 
(Kindenbewahranstalt) έχοντι εΰρυχώρους αίθουσας καί κήπον 
περιτειχισμένον μέ υψηλούς τοίχους, 8 ήσαν υπερεμμέτρωπες, 30 
έμμέτρωπες, 62 δέ ειχον άνάγκην κοίλων ύέλων άρ. 60—20.

3) Έξ 100 χωρικών άρρένων παίδων ήλικίας 6—11 έτών, 
φοιτώντων είς τδ σχολείο·/ τέσσαρας ώρας μάνας τής ήμέρας 
(2 ώρ· π. μ. κα: 2 μ. μ.) τ'ον δέ λοιπον χρόνον πλανωμένων 
εΐς τοΰς άγρούς, 11 ήσαν ύπερεμμέτρωπες, 46 έμμέτρωπες και 
43 ειχον άνάγκην ύέκων κοίλων άρ. 60—Ιο

4) Έξ 100 χωρικών κορασίων ήλικία; 5—11 έτών, άδελ- 
φών τών προμνησθέντων παίδων, τά δποΐα έκτος τών 4 ωρών τής 
διδασκαλίας, ήν είχον κοινήν μετά τών άρρένων, έδιδάσκοντο έπι 
4 έτι ώρας εργόχειρα, τ'ον δέ λοιπόν τής ήμέρας χρόνον έμενον 
οίκοι βοηθοΰντα τάς μητέρας των, 10 ήσαν ύπερεμμέτρωπες, 34
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> έμμέτρωπες καί 66 εΐχον άνάγκην κοίλων ύέλων άρ. 60—5. 
> 5) Έξ 100 άρρένων ορφανών ηλικίας 7—14 έτών, διαιτω-

μένων έν ορφανοτροφείο) τινι τής Βιέννης και διδασκομένων τέ- 
χνας έν εύρυχώροις αΐθούσα’.ς και κήπω περιτειχισμένο), 12 

< ήσαν ύπερεμμέτρωπες, 33 έμμέτρωπες καί 55 εΐχον άνάγκην 
<, κοίλων ύέλων άρ. 60—4.

6) Έξ 100 υιών εύπορων οικογενειών ήλικίας 9—16 έτών, 
\ διαιτωμένων έν ιδιωτικό οικοτροφεία) (έχοντι εύρυχώρους πλήν 
s άνεπαρκώς φωτιζομένας αίθουσας καί κήπον πέριξ δριζόμενον 
S ύπο υψηλών οικοδομών) καί καταγινομένων είς τά γράμματα 
S 10—12 ώρας καθ’ έκάστην, 2 ήσαν ύπερεμμέτρωπες, 18 μόνοι 
S έμμέτρωπες και 80 εΐχον άνάγκην κοίλων διόπτρων άρ. 30—4.

7) Έξ 100 φοιτητών τής ιατρικής 4 ήσαν ύπερεμμέτρωπες, 
S 20 έμμέτρωπες καί 76 έφερο/ κοίλα δίοπτρα άρ. 20 —4.
2 8) Ές 100 κοινών στρατιωτών (έθελοντάς δέν έξήτασε, διότι
> ουτοι κατάγονται ές εύπορων οικογενειών καί έσπούδασαν, ώςε 
I υπάγονται εϊς τούς ύπ’ άρ. 6) τοΰ πυροβολικού, χωρικών, εις μό

νος ήν ύπερεμμέτρωψ, 58 έμμέτρωπες καί 41 εΐχον άνα'γκην 
κοίλων ύέλων άρ. 60—30.

"Ωστε κατά τον βαθμόν τής μυωπίας ή πλησιωπίας μετά τά 
νεογνά, τών όποιων ό οφθαλμός εινε κατά φύσιν καθηρμοσμένος 
διά τά πλησίον αντικείμενα, άρχονται οί μαθηταί τοΰ οικοτρο
φείου, μετ’ αύτούς οί φοιτηταί της ιατρικής, εΐτα οί παΐδες τοΰ 

> μικροπαιδοφυλακτικοΰ καταστήματος, έπειτα οί τοΰ δρφανοτρο- 
? φείου, μετ’ αύτούς τά κοράσια, εΐτα οί έν τοϊς άγροϊς πλανώμενοι 
? παΐδες καί τελευταίοι οί στρατιώται. Ύποθέσωμεν δτι έκ τών 
? μαθητών καί τών φοιτητών οί ήμίσεις ήσαν έκ γενετής μύωπες, 
> εΐχον δηλ. μακρόν βολβόν 'οπίσθιον σταφύλωμα), πάλιν μένουσιν 
S έκ μέν τών μαθητών 40 ο)ο έκ δέ τών φοιτητών 38 ο)ο βλά- 
) ψαντες την δρασίν των έν τω σχολείω. Τά κοράσια τής 4 
! παραγράφου διατί παρουσιάζουσι περίσσειαν 23 ο)ο έπί τών άδελ

φών των, παρά διότι εργάζονται 4 ώρας περισσότερον ράπτοντα, 
πλέκοντα ή κεντώντα καί μένουσιν έπί πολλάς ώρας έντός τοΰ 
οίκου; "Εχουν λοιπόν άδικον, κενούς λόγους μόνον λέγουν οί 

) διατεινόμενοι δτι τά σχολειά μας, ώς έχουσι σήμερον, βλάπτουσι 
< πολύ τούς παϊδας;
< Εύτυχώς έν Εύρώπη οί διέποντες τά τών εκπαιδευτικών κατα- 
< σχημάτων έλαβον ύπ’ δψιν τούς λόγους καί τά γραφόμενα τών 
$ ιατρών καί διά τοΰτο τήν σήμερον οί αρχιτέκτονες φροντίζουσι 
< καί περί έπαρχοΰς φωτισμού τών σχολείων πόση δέ φροντίς 
( κατεβλήθη πρός έπινόησιν θρονιών μή βλαβερών είς τούς μαθη- 
$ τευομένους άπέδειξεν ή έν τη εκθέσει ύπάρχουσα καί ύπό τοΰ 
I' δημαρχείου τής Βιέννης άγορασθεϊσα συλλογή διαφόρων προτύ

πων θρονιών. Σπεύσωμεν λοιπόν καί ήμεϊς οί έν τή 'Ανατολή νά 
μιμηθώμεν κατά τοΰτο τούς Ευρωπαίους, τών οποίων δυστυχώς μέ
χρι τοΰδε μόνα τά κακά, δλίγιστα δέ καλά έμιμήθημεν.

Οί έπινοήσαντες καί κατασκευάσα/τες τά έν τή εκθέσει πρό
τυπα θρονιά προσεπάθησαν νά ίκανοποιήσωσι τάς απαιτήσεις καί 

5 τών ιατρών καί τών παιδαγωγών κα! τών οικονομολόγων. Ό 

5 ιατρός άπαιτεί ινα ό μαθητής κάθηται εϊς τό θρονίον κατά φύσιν, 

σκοπίμως κα! άναπαυτικώς · τό διβλίσν καί δ χάρτης νά εύρίσκων- 
ται είς προσήκουσα·/ άπό τών δφθαλμών άπόστασιν. ‘Ο παιδαγω
γός θέλει τοιοΰσον θρονίον, ώστε ό μαθητής νά δύναται καί νά 
ΐσταται έντός αύτοΰ, ό δέ οικονομολόγος τέλος άπαιτεί θρονίον 

στερεόν καί εΰωνον.
Τά τέως ένιαχοΰ τής Εύρώπης καί έτι καϊ νΰν κα! ίσως έν 

τώ μέλλοντι έν τή ’Ανατολή έν χρήσει θρονία είνε ώς γνωστόν 
καθίσματα άπέχοντα πολύ ή ολίγον τής τραπέζης (τοΰ γραφείου). 
Συνεπεία τούτου δ μαθητής γράφων ή άναγινώσκων άναγκάζεται 
νά κλίνη τό άνω μέρος τοΰ σώματός του πρός τά έμπρός· έπειδή 
δέ κουράζεται, στηρίζεται κατά φυσικόν λόγον έπί τοΰ άντιβρα- 
χίου. Ή κατά κάθετον άπόστασις τοΰ καθίσματος άπό τοΰ γρα
φείου «ή διαφορά» είνε πολύ μεγάλη. Ό μαθητής καί δ εύθέως 
καθήμενος έ'χει τούς οφθαλμούς πολύ πλησίον τοΰ βιβλίου· πολύ 
δέ περισσότερον δταν κύπτη, δπερ άναπόφευκτον, ώστε κουραζό- 
μενος ύψοϊ τό άντιβράχιον έφ’ου στηρίζεται καί, θέτων τόν δεξιόν 
ή άριστερόν άγκώνά του πρός δεξιάν ή άριστεράν πολύ μακράν 
τοΰ σώματός του, στηρίζεται έπ’ αύτοΰ, τό στήθος του έγγίζει έπί 
τής άκρας τοΰ γραφείου καί δ δεξιός ή άριστερός βραχίων, έφ’ου 
δέν στηρίζεται, κρέμαται. Ούδόλως λοιπόν παράδοξον άν γίνη 
πλησίωψ και ή σπονδηλική του στήλη σκολιωθή καί εινε πε
πιεσμένος δ θώραξ του, άφ’ ου έπί έτη δλόκληρα είνε ήναγκα- 
σμένος νά κάθηται ούτω παρά φύσιν 8—10 μέν ώρας έν τω 
σχολείω, 2—4 δ’ έν τω οϊκω καθ’ έκάστην. Έκτός τούτου με
γάλοι καί μικροί μαθηταί χάθηνται έπί τοΰ αύτοΰ θρανίου- 
οί μικροί, δι’ οΰς καί τό κάθισμα καί τό γραφεϊον είνε ύψη— 
λότερα τοΰ δέοντος, άναγκάζονται, έπειδή οί μικροί πόδες των δέν 
φθάνουσι τό έδαφος, νά σύρωνται πρός τήν προσθίαν τοΰ καθί
σματος άκραν καί αίωροΰνται οΰτως είπεϊν έπ’ αύτής ϊνα κστορ- 
θώσι νά στηρίζωσι κάπως έπί τοΰ έδάφους ή τοΰ υποποδίου τήν 
άκραν τών ποδών των, έχουσι δέ τό πρόσωπον κεχωσμένον έντός 
τοΰ β ιβλίου. Έπί ώρας ολοκλήρους ύπομένουσι τά δυστυχή ταΰτα 
πλάσματα, τά καταδικαζόμενα άπό τής τρυφερά; των ήλικίας νά 
ύποφέρωσι τήν βάσανον ταύτην, ούδόλως γογγύζουσι διότι φο
βούνται, άν δέ ποτέ, μή ύποφέροντα πλέον, ζητήσωσι τήν άδειαν 
ύπ’ο τό πρόσχημα φυσικής άνάγκης νά έξέλθωσι, ραπίζονται ή 
λοιδοροΰνται, διότι ό διδάσκαλος, φροντίζω·/ μόνον νά έκστηθίζωσι 
καλώς τό «χρήστων, χλούνων, έτησίων» καί τα δμοια οί μα
θηταί του, άνάξιον τής ύψηλής του θέσεως θεωρεί τό νά φρον- 
τίση, δσον άπ’ αύτοΰ έξαρτάται, καί περί τής ύγείας των.

Τά τοιαΰτα θρονία είσήχθησαν, άν δέν άπατώμεθα, είς την 
’Ανατολήν ταύτοχρόνως μέ τήν άλληλοδιδακτικήν μέθοδον. Έκ- 
τοτε οί παρ’ ών τά παρελάβομεν Ευρωπαίοι μετέβαλον χιλιάκις 
τά ίδικά των’ ήμεΐς έχομεν και θά έχωμεν ϊσως τά ίδια πάντοτε, 
τά πλεϊστα τών διδακτικών βιβλίων μας εινε τά αύτά, άπαράλ- 
λακτα μέ τάπρό 40 έτών, τά γράμματα έν αύτοϊς είνε δμοια 
μέ «ορνιθοσκαλίσματα», καί δμως τά ένδύματά μας εινε κε- 
κομμένα πάντοτε κατά τόν τελευταϊον συρμόν τών Παρισίω^ 
και τής Βιέννης, τάς αίθούσας μας κοσμοΰσιν έπιπλα Εύρωπαϊκά. 
τά έθιμά μας τά σεμνά καί ‘Ελληνοπρεπή έκαλύψαμεν μέΕύρω-

τούτων είνε έκεϊνα, τών όποιων τό κάθισμα δέν έγείρεται μο- $ 

νον του, άλλ’ ό μαθητής έγειρόμενος το υψοι και τό κλίνει προς 
τά δπίσω άπαράλλακτα ώς κάθισμα στασιδιού έκκλησίας. Εις S 
τούς ιατρούς τό σύστημα τοΰτο ήοεσε πολύ, άπήρεσεν δμως είς S 
τούς παιδαγωγούς, διότι έκαστος μαθητής έγειρόμενος θορυβεί S 
καί άπασχολεϊ τούς άλλους, καί είς τούς οικονομολόγους, δ’ότι > 

ό μηχανισμός καταστρέφεται ταχέως ύπό τών παίδων. >
δ') Θρονίον μέ γραφεϊον κινητόν καθ’ δλο/· δ μαθητής έγει- >

ρόμενος, διά νά έξέλθη ή σταθή όρθιος, ύψοϊ διά τής χειρός >
ποός τά άνω τό γραφεϊον. Κατά τοΰ συστήματος τούτου οί μέν <
παιδαγωγοί προβάλλουσιν δτι ό μαθητής είνε ήναγκασμένος ;
δσάκις έγείρηται νά παραμερίζη πρώτον τά έπί τοΰ γραφείου \
βιβλία, μελανοδοχεία κλ. διά νά μή πίπτωσιν, οί δέ ιατροί κή- < 
δο/ται της κεφαλή; τοΰ είς τό πρόσθιον θρονίον καθημένου, ; 
δστις ού μικρόν διατρέχει κίνδυνον δταν δ πρός τά όπισθεν γεί- > 
των του τύχη πολύ ζωηρός, άπρόσεκτος ή δέν διάκηται φιλικώς > 
πρός αύτόν διότι οσάκις θέλη δύναται νά τοΰ θραύση τήν κεφα- > 
λήν άφήνων τό γραφεϊον του νά πεση με ορμήν πρός τα έμπρός, > 
θά καλύπτη δέ τήν πράξίν του ταύτην μέ τό άπλούστατον «δι- £ 

δάσκαλε, μοΰ έφυγε·/ άπό τό χέρι.»
ε) Γραφεϊον κινητόν κατά μέρος: ήτοι τό γραφεϊον είνε διη- 

ρημένον είς δύο μέρη, ώ/ το πρός τόν μαθητήν είνε κινητόν 
καί ύψούμενον κλίνει πρός τά όπισθεν δταν ό παϊς θέλη νά ■ 
έξέλθη ή σταθή έντός τοΰ θρονιού. Τοιαΰτα θρονία έξεθηκαν οι 
Άγγλοι καί ό'έκ Σίμμεριγκ κύριος Γλάτερ. Οί παιδαγωγοί , 

καί ιατροί τά εύρον άριστα*  μονοί οι οικονομολόγοι ό- προοάλ,— 
λουσιν δτι μετά τινα χρόνον τά δύο τοΰ γραφείου τμήματα δέν 
θά χήνται πλέον έπί τής αύτής έπιφανείας καί, νά είπωμεν τήν 
άλήθειαν, δέν έχουσιν άδικον. Οί παΐδες φύσει ζωηροί, μάλιστα 
δταν λείπη ό διδάσκαλος, καί θά κάθηνται καί θά πηδώσιν έπί 
τών γραφείων, ώστε καί σιδηρά έάν ήνε πάλιν δέν θά μείνωσι 

σώα καί άκέρα'.α έπί πολύν χρόνον.
ς') Θρονίον ϊδιον δι’ έκαστον μαθητήν, τό γραφεϊον συρτόν 

κατά τό σύστημα τοΰ έν Κέμνιτς τής Σαξω/ίας κυρίου Κοΰντζε. 
Τό γραφεϊον ώθεϊται έκ τώ/ έμπροσθεν πρός τά όπισθεν (πρός 
τόν μαθητήν) ώς ώθεϊται τό κάλυμμα ξύλινης φωσφορικών πυ
ρείων πυξίδος- συνάμα δέ δταν τό γραφεϊον ήνε συρμένο·/ μένει 
πρός τό άντίθετον μέρος αϋλαξ (καλυπτόμενη ύπό τοΰ γραφείου 
κλειστού ό/τος) έν ή τίθενται τά μολυβδοκόνδυλα, οί χάρακες, 
τά κονδύλια, τό μελανοδοχείο·/ καί εϊτιάλλο.'Ο μαθητής καθί- 
σας καί μέλλω·/ ν' άρχίση τήν έργασίαν του σύρει τ'ο γραφεϊον 
πρός εαυτόν θέλω·/ νά έγερθη τό ώθει πρός τό άντίθετον μέρος. 
Τοΰτο μόνον έκ πάντων τών έκτεθέντων θρονιών πάσας τοΰ κα
λού καί άβλαβούς θρονιού τάς συνθήκας συνενοϊ έν αύτω ύπό τε 
ύγιεινήν καί παιδαγωγικήν καί οικονομολογικήν έποψιν.

Ή έπιστήμη καί ή τέχνη έφεΰρον λοιπόν τρόπον κατασκευής 
θρονιών μή βλαπτόντων τούς έπ’ αυτών καθημενους παιοας- 
ύπολείπεται δέ ήδη να έκτελώσ; καί οί γονείς τό καθήκον των. 
Τό θρονίον τοΰ Κοΰντζε ελάχιστα θά ώφελήση, άν οί γονείς άφή- 
νωσι τά τέκνα των νά έργάζωνται, μελετώσι καί παίζωσιν ύπ'ο

παϊκόν κονίαμα- τά σχολειά μας μένουσιν όπως ήσαν και π.ο 
τεσσαρακονταετίας. Άν ίδωμεν καθ’δδόν γέροντα φέροντα έπανω- 
φόριον τοΰ συρμού τοΰ 1860, γελώμεν, τόν δακτυλοδιίκτσΰμ-/ 
λέγοντες «ιδού ό μεσαιών», τον εύρίσκομεν γελοίου· τά σχο
λειά μας δέν τά εύρίσκομεν γελοία, άλλά στέργομεν εις τήν μή 

πολύ τής οικτρότητος άπέχουσαν κατάστασιν αύτών.
Ποιον είνε λοιπόν τό κατάλληλον θρονίον; ίσως κρίνη τ.·, 

άξιον τοΰ κόπου νά έρωτήση.
Εϊς τήν εύλογον ταύτην έρώτησιν άπαντώμεν «Τό εχειν τά 

έξής προσόντα».
α’) Πρό πάντων μεταξύ καθίσματος καί γραφείου δέν πρέπει 

νά ύπάρχη ούδεμία άπόστασις δριζοντείως; ήτοι, άν ύποθέσωμεν 

γραμμήν άπό τή; οπίσθιας τοΰ γραφείου άκρας διήκουσαν κα- 
θέτως πρός τό κάθισμα, ή γραμμή αϋτη πρέπει νά εφαπτητα- 
τής έμπροσθίας τοΰ καθίσματος άκρας- καλλίτερου δε εινε ά/ 

τό κάθισμα προέχη και κατά 1—2 δακτύλους υπό τό γραφ-ίο·/.
6') Ή διαφορά, ήτοι τό ύψος τοΰ γραφείου πρός τό ύψος του 

καθίσματος πρέπει νά ήνε άνάλογος πρός τό άνάστημα τοΰ μα- 
θητοΰ, δηλ. τοσαύτη μόνη, ώστε νά έπιτρέπη είς τον παιδα να 
έχη τά άντιβράχια έπί τοΰ γραφείου χωρίς νά άναγκάζηται νά 
ύψοϊ τούς αγκώνας- έν άλλοις λόγοις έκαστος μαθητής πρ^π»·. νά 

έχη ϊδιον θρονίον.
. γ') ‘Ο μαθητής καθήμενος εύθέως να δύναται ν άκουμοα 

όπισθεν καί νά στηρίζη τούς πόδας του είτε έπ; υποποδίου ειτ» 

έπί τοΰ έδάφους.
δ') ‘Ο παϊς νά δύναται νά έξέρχηται ευκόλως τοΰ θρονιού 

καί νά ΐσταται παρ’ αύτό- δταν δέ παραγγέλλητα·., νά δύναται 
καί νά ΐσταται έντός τοΰ θρονιού ήτοι μεταξύ γραφείου και κα

θίσματος.
ε') Τό θρονίον νά έχη μέρος, έν ω δ μαθητής νά φυλάττη 

τόν χάρτην, τό μελανοδοχείο/, τόν χάρακα και λοιπά, χωρίς 
ί δμως οί πρός τοΰτο σύρται ή άλλα; συσκευαι να τόν εμποοι- 
! ζωσιν ούδόλως, δταν έξέρχηται, είσέρχηται, ΐσταται ή ^κάθηται.

Έκ πρώτης όψεως αί τοΰ καλού θρονιού συνθήκαι αύται φαί- 
> νονται πολλαί καί κάπως καί ασυμβίβαστοι πρός άλλήλας- άμα 
/ τις δμως σκεφθή δλίγον, βλέπει δτι η κατασκευή τοιούτον θρο— 

> νίου ούδενός δείται δηλίου κολυμβητού.
? Έκ τών έν τή έκθέσει θρονιών τά σκοπιμώτερον κατεσκευα- 

? σμένα ήσαν τά έξής.
ί α') Τά έν τώ Σαξων.κώ, Βαυαρικώ, Έλβετικώ καί Σουηδικώ 

( τμήματι. Ταΰτα έπινοηθέντα ύπό τοΰ Βοΰχνερ εινε δίεδρα, ήτοι 
< διά δύο μαθητάς τοΰ αύτοΰ άναστήματος, έκ τών οποίων ο εις 
< εισέρχεται καί εξέρχεται δεξιόθεν καί ό έτερος άριστερόθεν.
ς 6') Τά έν τώ Αμερικανικά) τμήματι κατά τό σύστημα του 

s Ρός δι' ένα μαθητήν μόνον.
γ’) Τά έν τώ Βαυαρικώ, Σουηδικώ, Αύστριακώ καί Άμερι- 

κανικώ τμήματι έχοντα τό κάθισμα κινητόν. Ό εις ταΰτα κα
θήμενος πάΐς δύναται νά έγείρηται καί ΐσταται όρθιος έντός τού 

θρονιού- άμα ούτος έγερθη, τό κάθισμα έγείρεται μόνον του και 
( κλίνει πρ'ος τά δπίσω ένεκα βάρουξ σύροντος αυτό. ‘Απλοποιησις
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' άμυδρώ φωτί, καθήμενα δπως τύχη έπί χαμηλών εδρών καί 

παρ' ύψηλάς τραπέζας ή τάνάπαλιν. ’Απόλυτος ανάγκη είνε οί 
εύποροι τουλάχιστον καθώς έχουν διά τά νήπια ιδιαιτέρας έδρας 
νά έχωσι καί διά τά μεγαλείτερα τέκνα των επίτηδες κάθισμα 

$ καί γραφείον (τραπεζίδιον) κατά τ'ο σύστημα τοΰ Κοΰντζε, παραγ- 
jj γέλλοντες τοΐς λεπτουργοΐς νά τά κατασκευάζωσιν ούτως ώστε 
< έν πάση ώρα τ'ο κάθισμα καί τδ γραφείον τοΰ δετούς π. χ. παι- 
ΐ δδς νά δύνανται νά μεταδάλλωνται καί γίνωνται κατάλληλα διά 

,’ 15ετή, δπερ εΰκολώτατον διά λεπτουργούς μάλιστα ευφυείς καί 

εφευρετικούς όποιοι οί ήμέτεροι.
ί Καθώς δέ ό διδάσκαλος, καί τά καλλίτερα τοΰ κόσμου θρονιά 

αν έχη τ'ο σχολείον του, πρέπει νά έπιτηρή τ'ον τρόπον τοΰ κά- 
< θησθαι τών μαθητών του, τοιουτοτρόπως καί οί γονείς, προμη- 
< θευθέντες τδ Οσον ίο ν τοΰ Κοΰντζε, δέν πρέπει νά νομίσωσιν δτι 
5 έξεπλήρωσαν καθ' ολοκληρίαν τ'ο καθήκόν των.

< (Έκ Βιέννης.— ’Εράνισμα καί διασκευή

' 15 ’Ιανουάριου 1874. A. X.)

ΤΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΖΑΤΡΙΚΙΟΥ.

Το παιγνίδιον τοΰ Ζατρικίου είνε έκ τών άρχαιοτέρων καί 
τών σοφωτέρων.

( Συγγραφείς τινες άποδίδουσι τήν έφεύρεσιν αύτοΰ είς τδν σύμ- 
( δουλον τοΰ δασιλέως τής Βαβυλώνας Άμολίνου Σίσσαν, προσπα- 
! θήσαντα καί έπιτυχόντα ΐνα μαλάξη τ'ον ήγεμόνα του, σκληρώς 

< φερόμενον πρ'ος τούς υπηκόους του, διά τής ύποδείξεως αύτώ δτι 
( ό βασιλεύς μόνος ούδέν δύναται νά πράξη.
< Βέβαιον δμως είνε δτι δ τόπος τής γενέσεώς του είνε τδ 
< Ίνδοστάν, ένθα ώνομάσθη «Σατοναράγκα» δηλ. τά τέσσαρα 
< μέρη μιας Ινδικής τότε στρατιάς, τών έλεφάνταιν, τών ιππέων, 
< τών φορτηγών αμαξών καί τών πεζών.— Μετά ταΰτα τ'ο παρέ- 
< λαδον οί Πέρσαι καί τ'ο έκάλεσαν «Σατράγκι» δηλ. παιγνίδιον 
ι τοΰ βασιλέως. Κατόπιν μετηνέχθη εις τήν Αραβίαν, κληθέν αύ- 
S τόθι «Σατράνκ,» δπερ δηλοϊ τήν καταστροφήν βασιλέως.— 
( ’Από τούς Άραβας τδ έλαβεν ή Ευρώπη.
' Μεταρρυθμισθέν ώς πρδς τ'ο φρουρεΐν (Roqaer) καί καταρ- 
έ τισθέν έν αύτή έπί τδ τελειότερου, άντικείμενον σπουδαίας με- 
ί λέτης έγένετο και διάφοροι πραγματεϊαι έγράφησαν, ών ή πρώτη 
< ύπ'ο τοΰ Ηορτογάλλου Domiano de Goa κατά τδ τέλος τοΰ ΙΕ'· 
( αΐώνος, δώσασα αφορμήν εϊς τδν Don Pietro Carrera νά σύνταξη 
ζ καί έκδώση κατά τδ 1617 βιβλίον όγκώδες περί Ζατρικίου.— 
< Οί διάσημοι παίκται κατά τδν παρελθόντα αιώνα συνέγραψαν τε- 
< λειοτέρας, ώςό Μουσικός Filidor, δ Labourdonais, καί δ Ίσπα- 
> νδς Lopez· πρδ δεκαπενταετίας δ’ έξεδοθη ή τελειότερα συν- 
< ταχθείσα μετά μεγάλης άκριδείας ύπδ τοΰ Άγγλου Στόντεν και 
? έμπεριέχουσα τά ύπδ τοΰ περιφήμου ’Αμερικανού παίκτου Παύλου 

Μόρφη παιχθέντα παιγνίδια μετ’ άξιολόγων καί σοφών παρατη
ρήσεων.

Τδ Ζατρίκιον παρά τοϊς άρχαίοις Έλλησιν ήτο νομίζω γνω
στόν μεταξύ δέ τών θιασωτών του συγκαταλέγει τούς μεγα- 
λειτέρους άνδρας τής Ευρώπης.— Τδ μοναστήριον τοΰ ‘Αγίου 
Διονυσίου έν Παρισίοις διετήρησεν έπί πολ'υν χρόνον τδ Ζατρίκιον 
Καρόλου τοΰ Μεγάλου, περί τδ έποίον ούτος διεσκέδαζε τάς ώρας 
του.— Όσα τεμάχια τούτου άπέμειναν, κατετέθησαν είς τδ 
μουσεΐον Dtisotnmerard.— Ερρίκος δ Δ', είχε μεγάλην κλίσιν 
είς αύτό, ήν ειχον έπίσης δ Ταμερλάνος καίοί βασιλείς τής Σου- ' 

ηδίας Γουστάβος-Άδόλφος καϊ Κάρολος δ IB'. Ούτος μάλι
στα άπηγόρευσεν αυστηρότατα είς τδν στρατόν του τά παιγνίδια ί 
έκτδς τοΰ Ζατρικίου, έφ’ ού ένδιατρίβων έτέρπετο.— Ό Βολ- ] 

ταϊρος έπαιζε μετά τοΰ Ίησουήτου Άδάμ. ‘Ο I. I. 'Ρουσσώ κα- । 
τεγίνετο έχων ώς ανταγωνιστήν τδν περιφανή τότε παίκτην ί 

Filidor μουσικόν καί συγγραφέα ζατρικής πραγματείας.—■ Να
πολέων δ Α'. τάς ώρας τής άναπαύσεώς του κατέτριδεν είς τό 
παιγνίδιον τοΰτο, άλλ’ ήττάτο πάντοτε ύπδ τών άντιπάλων του 
δ άήττητος.— Έπι τής βασιλείας τοΰ Λουδοβίκου Φιλίππου είς 
τών τά μάλα διακεκριμένων πολιτικών διά τήν περίνοιαν, δ 
Γκιζώ, ήτο ίκανώτατος θιασώτης τοΰ Ζατρικίου· δ στρατάρχης 

δμως Χούλθ ήτο άνώτερος τοΰ πολιτικού·
Έπί Λουδοβίκου ΙΔ'. τδ Ζατρίκιον έπαίζετο παρ’ δλης σχε

δόν τής Παρισιανής κοινωνίας, ώς έκ τής άκολούθου έπιστολής 
τής Κυρίας De Sevigne πρδς τήν Κυρίαν De Grignan έμφαίνεται.

«Εινε λοιπόν άληθές, θυγάτηρ μου, δτι καταγίνεσθε είς 
«τδ Ζατρίκιον; έγώ τρελλαίνομαι δι’ αύτό, καί έπεθύμουν νά τδ 
«έγίνωσκον ώς δ υίός μου, ή ώς υμείς*  εινε τδ λογικώτερον 
«πάντων τών παιγνιδίων εις τήν Pomponne, ένθα διετρίβομεν, 
«έπαιζον ώς καί οί μικροί ύπηρέται».

Κατά τδν σοφόν Γερμανόν Λεΐδνήτιον (Leibnits) δχι μόνον 
διέρχεται τις τάς ώρας τής άναπαύσεώς του εύαρέστως καταγι- 
νόμενος είς τδ παιγνίδιον τοΰτο, άλλά πράγματι ώφελείται, 
διότι έξασκεϊ τδν νοΰν καί μορφόνει τήν κρίσιν ή έξάσκησις 
δ’αΰτη έφικτήν καθιστά ένωρϊς είς τούς πνευματώδεις νέους 
τήν συνήθειαν είς τδ ορθώς σκέπτεσθαι, ιδιότητα, ήν δέν πρέπει 
νά στερώνται έκεϊνοι οΐτινες θά θελήσωσι νά σχηματίσωσιν άλ
λους συνδυασμούς είς τδ μέγα τοΰ βίου παιγνίδιον.

Οί ύπάρχοντες σήμερον καί χαίροντες φήμην μεγάλων ποιη
τών, ών πλεϊστοι έξ έπαγγέλματος, είσιν οί Άγγλοι Στάϊνεζ, 
Στόντεν, Βλάκβουρν, Βέρνερ, Μακδόναλ, οί Γερμανοί Άνδερσεν, 
Χάριβιτζ, Λόβενταλ, Κόλιτζ, Πόλσεν, Μίζες, οί Γάλλοι Δεσα- 
πέλ, Σενταμάν, Δερεβιέρ, Ζουρνοΰ καί Ρόζεντελ. ’Ανώτερος 
δμως πάντων ήτο κατά τδ 1857 δ Αμερικανός καί τότε μόλις 
δεκαοκταετής Παύλο: Μόρφης.— ‘Ο ένταΰθα δέ διαμένων δμο- 
γενής κύριος Ζ. Ζοΰκος ευρισκόμενος είς Παρισίους κατά τδ 
έτος 1865 έπαιξε μετ' έπιτυχίας έχων άνταγωνιστήν του τ'ον 
ανωτέρω μνημονευθέντα Γάλλον παίκτην ‘Ρόζεντελ.

Έν Αλεξάνδρειά τήν 8J20 Φεβρουάριου 1874.
Δ. Μ. ΤΥΜΠΑΣ.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.

ΜΕΜΦΙΣ.

(Συνέχεια άπδ σελ. 13ί).

‘Η θέσις τής μεγάλης, περιφήμου καί πρωτευοόσης τής Μέ
σης Αίγύπτου Μέμφεως, ής τίνος ή νεκρόπολις, σώζει είσέτι τά 

δρη τών φαραώνων της, δηλ. τάς πυραμίδας κτλ., καί ήτ(ς είχε 
κληρονομήσει τδ μεγαλεϊον και τά πλούτη τών Έκατομπύλων 
θηδών, πρωτευούσης άλλοτε τής Άνω Αίγύπτου, ούχί μόνοΫ 

δέν φαίνεται,άλλά καί μόλις πιθανολογείται δτι ήτον δπου σήμερον 
ή Γκίζα καί ότι έξετείνετο πρ'ος τά ’Αραβικά χωρία Μίτ- 

Ραχινέ, Πρεδρεσέν και τά πέριξ.
Είς τήν πόλιν ταύτην έποίησεν ή ποιητική γραφίς τοΰ ‘Ηλιο

δώρου άποστελλόμενον παρά Μητράνους φρουράρχου Αίγύπτου 

τον "Ηρώα τοΰ έπους του θεαγένην διά των έξής·

«Όροονδάτη Σατράπη Μιτράνης φρούραρχος· 
«Έλληνα νεανίσκον ύπερδαίνοντα τήν έμήν 
«δεσποτείαν καί θεω βασιλεΐ τω μεγίστω μόνω 
«καί φαίνεσθαι καί διακονεϊσθαι άξιον, 
«αιχμάλωτον είληφώς, πρ'ος σέ διεπεμψάμην, 
«έκ χωρών σοι τηλικοΰτον καί τοιοΰτον δώρον 
«τω κοινω Δεσπότη προσάγειν οίον ή δασίλειος 
«αύλή οΰτε πρότερον εΐδεν οΰτε αΰθις δψεται».

Έν ταύτη «ήγετο ξένος νεανίας τις, πάλλει τε καί μεγέθει 

διαφέρων, ώς Όροονδάτην τ'ον μεγάλου δασιλέως ύπαρχον»—εν 
ταύτη άναγνωρίζεται ύπδ τών υιών αύτοΰ δ άρχιερεύς Καλάσιρις 
καί αναλαμβάνει τήν άρχιερατικήν άρχήν του — ύπδ τά τείχη 
ταύτης έρα τοΰ πολυθέλγητρου θεαγένους ή τοΰ Όροονδάτου 
σύζυγος Άρσάκη καθ’ ήν στιγμήν άνευρίσκει αύτδν ή άλητεύουοα 

। Χαρίκλεια κτλ —είς ταύτην ή μελισταγής γραφίς τοΰ Γαλάτου 
Φενελώνος μεταφέρει τδν υιόν τοΰ πολυείδμονος Όδυσσέως Τη
λέμαχον ύπό τοΰ Μέντορος συνοδευόμενον, ΐνα διδαχθή πώς δ 

ΙΣέσωστρις έχορήγει τήν άφθονίαν καί τδν πλούτον είς τάς πόλεις, 

τά χωρία καί είς άπαντας τούς ύπηκόους του, πόσον δ θάνατος 
τοΰ άγαθοΰ ήγεμόνος λυπεί τούς έν εύνΟμία καί δικαιοσύνη διοι- 

) κηθέντας παρ’ αύτοΰ λαούς. Άλλά τής πόλεως ταύτης, τής το
ν σοΰτον περιφανούς, τής θεμελιωθείσης ύπ'ο τοΰ Μεσρέμ ή Με- 

σραΐμ ή Μεσράνα ή Μάσρ, δευτέρου υίοΰ τοΰ Χάμ καί έγγόνου 
τοΰ Νώε του πληρώσαντος τήν Αίγυπτον οίκητόρων καί τοΰ δώ- 
σαντος είς αύτήν τ'ο δνομα αύτοΰ—διότι παρ' ‘Εβραίοις, Σύροις 
παι Αραψι Μεσρέμ, Μεσραΐμ, Μεσράνα καί Μάσρ, ή Αϊγυ- 

।, λέγεται — ίνα άληθεόση ή κατάρα τοΰ θρηνοψάλτου ‘Ιε- 
> ρεμιου (‘Ιερεμ. κεφ. κς'.), οΰτε τά ίχνη δυστυχώς σώζονται σή- 
• μερον ό δέ έκ Βαγδάτ Άραψ ιατρός Άπδ— Άλατίφ, ό άκμά - 
5 σας κατά τδν ΙΓ'. αιώνα καί διαπρέψας έπί πολυμαθεία καί ορθή 
( Χρίσει, ιδού τί έκθαμβος πρδ τών έρειπίων της λέγει περί αύτής.

«γλυφά δι’ ών έκαλλωπίζετο, μ' 

«έτη της, μ’ ί

>

«Τά έρείπια τής Μέμφεως περιλαμβάνουσιν έκτασιν ήμισείας ) 

«ήμέρας. ‘Η πόλις αΰτη ήνθει έπί Αβραάμ, ’Ιωσήφ καί Μωΰ- ? 
«σέως. Μ’ δλην τήν άπειρον έκτασιν ταύτης τής πόλεως 
καί τήν μακράν άρχαιότητά της, μ' δλας τάς άλλεπαλ- ( 

«λήλους μεταβολάς τών διαφόρων έξουσιών, είς τάς όποίας ύπε- < 
«τάγη, όσας δυνάμεις καί άν κατέβαλον τά διάφορα έθνη διά νά < 

«τήν άφανίσωσι και νά έξαλείψωσι τά ύστατα αύτής ίχνη, μετά- < 
«φέροντες άλλαχοΰ τάς πέτρας και τήν λοιπήν ύλην, κρημνί- ί 

«ζοντες τάς διαφόρους αύτής οικοδομάς, συντρίδοντες τά άνά- ί

*ν έ—λλ_..ίζ;τ:, μ' δλα τα τετρακισχίλια σχεδόν > 
δλην τέλος τήν σύρροιαν τών κακών, τά έρείπια <· 

«αύτής παρρησιάζουσιν είσέτι είς τούς οφθαλμούς τών θεατών ) 
«συνένωσίν τινα θαυμασίων, τάόποια συγχέουσι τοσοΰτον τήν διά- i 

«νοιαν, ώστε δέν δύναται καί ό μάλλον εύγλωττος νά τά περί- 
«γράψη, Όσον παρατηρεί τις αύτήν, τόσον αύξανε·, ό θαυμασμός < 
«του· έκάστη ένατένισις έπι τών έρειπίων τής Μέμφεως· γίνεται < 
«νέα άφορμή έκστάσεως! Μόλις έκ τούτου τοΰ άντικειμένου ή 
«τής άφορμής έκείνης άνεγείρεται ιδέα τις είς τήν ψυχήν τοΰ $ 
«θεατού, και άμέσως άνατυποΰται άλλη έτι θαυμασιωτέρα· καί > 
«έν ω φρονεί δτι άπέκτησε διάγνωσιν τελείαν, ή Μέμφις έλέγ- ? 

«χει αύτδν άμέσως, δτι πάν δ τι αύτός κατενόησεν είνε τής ( 

«άληθείας κατώτερον. S
«Έν τών θαυμαζομένων έρειπίων τής Μέμφιδος είνε καί ό < 

«οίκίσκος, δ καλούμενος Ναΐσκος, πράσινος, όλος μονόλιθος, ύψος ' 
«έχων πηχών έννέα, μήκος οκτώ, καί έπτά εύρος. Κατά τ'ο μέ- 
«σον τοΰ λίθου ύπήρχεν όρυγμα ή κοίλωμα, ύψος καί βάθος 
«έχον κατά συμμετρίαν τετραγωνικήν πηχών δύω, πλήρες έν- 

«δοθεν καί έξωθεν αναγλύφων καί έπιγραφών διά χαρακτήρων 
«άρχαίων. Έπί τοΰ έξωθεν μέρους φαίνεται τδ σχήμα τοΰ ‘Ηλιου 
«κατά τ'ο μέρος τοΰ ούρανοΰ, δθεν άνατέλλει καί μέγας άριθμδς 
«άστέρων, σφαιρών, άνθρώπων καί ζώων· δ μονόλιθος αύτός Να- 
«ισκος ήτο θεμελιωμένος στερεώτατα, άλλ’ άνόητοί τινες, έ- 
»π’ έλπίδι εύρέσεως θησαυρού ύποκρυπτομένου, έσκαψαν τήν γήν 
«τήν ύπ'ο τήν βάσιν καί ούτως έκλόνισαν τήν θέσιν τοΰ μονολίθου, 

«έκρήμνισαν τήν βάσιν καί μετήλλαξαν τδ κέντρον τής βαρύ- 
«τητος τών διαφόρων μερών, άπερ, δαρυνόμενα τ'ο έν έπί τ'ο άλ- 

»λο, προεξένησαν ρήγματα εις τ'ον μονόλιθον.
«‘Ο ναΐσκος ουτος ήτο τεθειμένος έντδς ναού μεγαλοπρεπεστά- 

«του, ωκοδομημένου άπ'ο παμμεγίστας πέτρας συνηρμοσμένας 
«μετά έντελεστάτης τέχνης καί εύρυθμίας· συνετρίβη δέ ύπδ τών 

«Αράβων περί τδ 1449. Αί έξαχθείσαι1 πέτρα; άπό τών κρημνι- 
«σμάτων πληροΰσιν δλην τήν έπιφάνειαν τών έρειπίων φαίνονται 
«δέ κατά τινα μέρη τοίχοι έτι ίστάμενοι καί κατεσκευασμένοι 

«άπ'ο τάς αύτάς μεγίστας πέτρας.
«Όσον διά τά μορφώματα τών ειδώλων, τά μεταξύ τών έρει- 

«πίων τής Μέμφιδος ευρισκόμενα, ταΰτα ύπερδαίνουσι πάσαν 
«περιγραφήν. Το θαυμασιώτερον είνε ή άκρίδεια καί ή άναλο- ? 

«γία πάντων τών τεχνασμάτων μέ τήν δμοιότητα τής φύσεως· ι 
«έμετρήσαμεν ϊν έκ τών ειδώλων, οΰ τ'ο ύψος ήτο πήχεων τριά- J 
«κοντά καί έπέκεινα, τδ πλάτος άπδ τών δεξιών πρ'ος τά άρι- -J
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5 «^τερα πήχεων δέκα σχεδόν, τό δέ βάθος άπό τών έμπροσθεν 
ί »επί τά όπισθεν άνάλογον. ‘Ο άνδριάς αυτός ήτο μονόλιθος κοκ- 

< «κωτός έπικεχρισμένος μέ βαφήν κοκκίνην, φαιδροτάτην καί δι
ό »αρκοΰσαν εισέτι μετά τοσούτους αιώνας. Είδον εισέτι δυο λέον- 
< »τας κειμένους απέναντι άλλήλων, ών ή θεωρία ήτον φοβερά, 

> «και έχοντας μ ολον τό κολοσσώδες αύτών μέγεθος τήν τέλειό

ν »τητα τών σχημάτων καί τής αναλογίας, άλλ’ ήσαν και αυτοί 
) «συντριμμένοι και κεκαλυμμένοι ύπό τής ψάμμου».

‘Η Μέμφις, ήτις καί τάς ‘Εκατομπύλους Θήβας καί τήν 
? ’Ών (Ήλιόπολιν) έταπείνωσεν, ηύξήθη μέχρι τοΰ σκληρού Καμ- 

< βύσου, δς κατέρριψε καί κατέκαυσε τούς ναούς καί τά λαμπρά 
) αύτής μνημεία—έφ’ ής έπληρώθη τό τοΰ ‘Ιερεμίου «Μέμφις εί- 
$ ά φανισμόν έσται και κληθήσεται ούαί διά τό μή ύπάρχειν κατοι- 
£ κ οΰντας έν αύτή (‘Ιερ· κ?'.) καί ήτις παρεχώρησεν εις τό ίδρυμα 
Ιτοΰ Μαχεδόνος ’Αλεξάνδρου, τήν ’Αλεξάνδρειαν, δ τι παρά τών 

Θηβών άφήρεσεν—ήτις ήτον έρημος κατοίκων έπί Στράβωνος— 
ήτις έπί τοΰ Αύγούστου καί μετά έσωζε τά λυπηρά λείψανα τής 
μεγαλοπρεπούς δόςης της, άπερ σήμερον δέν ύπάρχουσιν ώς κατα- 
καλυφθέντα ύπό τής ίλύος τοΰ Νείλου καί τής έκ τών Αυβικών 

ορέων συσσωρευμένης άμμου—ή Μέμφις, λέγομεν, καί τά τών 
Φσραώνων πολυδάπανα καί μεγαλοπρεπέστατα βασίλεια δώμα- 

ζ τα και άνάκτορα δεν ύπάρχουσιν, εΐνε άφανισμός καί ούαί διά τδ 
< μή ύπάρχειν κατοικοΰντας έν αύτή.
5 Τήν 14 φευρουαρίου άπεχαιρέτουν τήν όσημέραι άναπτυσσομέ- 
S νην καί προοδεύουσαν διάδοχον της Μέμφιδος Κεδδιβικήν πρω
ί τεύουσαν, τό Κάϊρον, καί τούς έκέϊ περιποιηθέντας με άξιοτίμου 
ς φίλους, πρός ους δ τελευταίος χαιρετισμός μου ήσαν τά τοΰ 
( μάκαρος Παν. Σούτζου.

Ι
»Μ’ έξέπληξαν (φίλοι) ή Αίγυπτος ή χώρα ή αρχαία, 

»ζΗ τών τεχνών κ’ έπιστημών προμήτωρ γηραλέα, 
»Καί δ τά προαιώνια έκφέρων ΰδατά του 
Ό Νείλος ή άκάμαντος εϊκών τοΰ διαβάτου, 
»‘O Νείλος, εις τήν έρημον δδεύων άφ’ ής ώρας 
»Ό πλάστης εΐπεν εϊς αύτόν «καρπίμους βρέχε χώρας».

< »’Ενθ’ είδον τό χειρόκτιστον βουνόν τήν πυραμίδα
s «Εις μόνην τήν ούρα'νιον υποχωρούν άψίδα·
> «Μακρόθεν τό αιθέριου τής Μέμφιδος μνημείου 
ί»Μ’ έκάλοψε φαινόμενον πρό έκατόν σταδίων.

«Αύτός δ γίγας άνθρωπος δ λιθογεγλυμμένος, 
»Ό εις τό ύψος τής ψυχής θνητός είκονισμένος 
«Αιώνας τεσσαράκοντα εϊς τ’ ούρανοΰ τήν πύλην

< Έγκάθηται τό άΰλον συναπτών καί τήν ύλην»·
(‘Ο Μεσ. Παναγ. Σούτζου σελ. 214).

ι

Έπανελθών εις ’Αλεξάνδρεια·? παρέμεινα μέχρι τής 10ης Μαρ

ς τιου, καθ ην επεβιβάσθην εις τό Γαλλικόν άτμήρες Tanais, 
< περί δε την 4 μ. μ. έςηρχόμεθα τοΰ τοξοειδούς λιμένος αύτής, 
S έν τω δποιω τοσαΰτα πελώρια και γιγάντεια έργα κατωρθώθησαν

καί θαυμαστότερα ήδη διενεργοΰνται παρά τοΰ Τ. Κεδδίβου δπως 
καταστήση αύτόν άσφαλή καί άπρόοβλητον ούχί μόνον άπό τάς 
άγριας δρμάς τών κυμάτων, άλλά καί άπό τάς μεγαλαύχους γεν

ναιότητας τών Τομπάζων, τών μεγαληγορούντων διά τών:

«Μιαούλη δύο προετοιμάζεις
«Δύο μέ δίδεις πυρπολικά, 

«Έκραξε τότε καί δ Τομπάζης, 

«Στέρνα προτείνων ήρωίκά. 
«Πατώ εϊς νύκτα συννεφωμένην, 
«Τήν ’Αλεξάνδρειαν κοιμωμένην, 
«Καίω τούς στόλους της αύτήν καίω 

Κ’ έκεϊ άνάψας φρικτόν φανόν
Εϊς τήν ‘Ελλάδα έπαναπλέω ;

‘Υπό κατάπυρον ούρανόν».
(Τ· ‘Ελλ. σελ. 113). <

Απαντα τά είτε εισερχόμενα είτε έξερχόμενα έκ τοΰ έμπορι- < 
κωτάτου λιμένος τής πόλεως τοΰ 'Αλεξάνδρου πλοία λαμβά- , 
νουσιν Αραβας δδηγούς, οΐτινες προπλέουσι διά τής έξ αύτών J 
έξηρτημένης λέμβου των κα: καταδεικνύουσι τόν άσφαλή δρό- ! 

μον τοϊς ναυτιλλομένοις, ΐνα μή περιπίπτωσιν εϊς τάς πρό αύτοΰ ; 
σύρτεις. !

Οί πρός τοΰτο έξησκημένοι Άραβες έλυσαν περί τήν 5 μ. μ. ? 
τόν έξηρτημένον κάλω άπό τό άτμήρες, δπερ λαβόν τόν πρός Ά- ? 
νατολάς δρόμον του παρέπλεε τάς προσβορρείους άκτάς τής Άλέ- ? 
ξανδρείας καί έθεώμεθα μετ’ άκορέστου θαυμασμού τήν πάλαι ι 
λίαν ένδοξον Φάρον καί τά σημερινά αύτής φρούρια—τήν Φάρου s 
έκείνην, φίλε άναγνώστα, έφ’ ής ύπήρχεν άλλοτε κατά τινας ! 
«τό ιατρείου τής ψυχής», αί περιλάλητοι βιβλιοθήκαι τών φίλο- | 

γραμμάτων Πτολεμαίον—τήν μεγάλην πόλιν ’Αλεξάνδρειαν φω- 5 
τιζομένην έκ τών τελευταίων άκείνων τοΰ χρυσοτόξου Φαέθοντος > 
και άπαν τό άναγεννώμενον καί άδιαλείπτως αύξάνον μεγαλώνυμου ) 
τοΰ υίοΰ τοΰ Φιλίππου ίδρυμα, ούτινος μέ μυστηριώδεις σκέψεις > 
κατεβάρυνε τήν έμήν ψυχήν τό παρελθόν μεγαλείου. Άναπεμ- ί 
πάζωυ κατ’έκείνας τάς στιγμάς τή» μεγάληυ καί μουαδικήυ άκ- { 
μήυ τής μεταξύ τριών έρήμων κειμένης ’Αλεξάνδρειάς, ήτοι ί 
τής θαλάσσης, τών άμμων τής Λιβύης καί τής ποτέ νεκροπό- < 
λείος, εΰρισκον αύτήν μικράν ήδη καί μή άνταποκρινομένην πρός ί 
τό ένδοξον Ελληνικόν παρελθόν της! Οί οφθαλμοί μου άπλήστως ) 
άνεζήτουν τά μή υπάρχοντα ήδη 72 (os'.) δωμάτια ή τούς οβ'. 5 
οϊκίσκους, έν οις διεπόνησαν οί 72 ‘Ιεροδιδάσκαλοι τών ‘Εβραίων > 

κεχωρισμένοι άπ’ άλλήλων ιδίαν τών αγίων Γραφών έρμηνείαν, ? 
καί άνεπόλουν τό θαύμα δτι εύρέθησαν πασαι αί έρμηνεϊαι μετά ) 
τήν συμπλήρωσή σύμφωνοι πρός άλλήλας, μηδέν μέχρι λέξεως 5 
καί κεραίας διαφωνούσα1.. Έν τή περιστάσει ταύτη έμακάριζον ί 
τόν έκατόν έτεσι τοΰ Φίλωνος νεώτερον μάρτυρα Παλαιστινόν > 
’Ιουστίνον, δς δμολογεϊ δτι χατεϊδε τά ίχνη τών οδ'. δωματίων ’ 
καί, διαβεβαιών το κύρος τής υπάρςεως αύτών, έγραφε διά τούς > 
μεταγενεστέρους: «Ταΰτα ού μύθος ήμϊν, ώ άνδρες Έλληνες, >

«Ιδού ή παρθένος έν γαστρί έςει κάιτέξεται υιόν», δνπερ έναγ- ) 
καλισθεϊς «τον παλαιόν τών ημερών» αύτον δηλ. τόν προφητευ- ) 

θέντα τόκον τής· παρθένου καί σωτήρα τοΰ κόσμου έν τή πόλει > 

τοΰ Δαβίδ, έφώνησε τό «Νΰν άπολύεις τον δοΰλον σου Δέσποτα», > 
έπεί εϊς μόνον τόν δίκαιον Συμεών έθεσπίσθη «τό μή ΐδεϊν θά- ύ 

νατον πριν ή ϊδη τον Χριστόν Κυρίου» (Αουκ. 6’.). ?
Εϊς τ» άχανες τών παρελθόντων αιώνων καί τής παρελθούσης > 

εποχής τής άκμής καί τής δόξης ό νούς, ώς άλλος Τριπτόλεμος ? 
έπί τών τχχυζϊέρω/ τή, αψ’.νο >
του; δρΟαλμου; να έντρυρώτι μετά θαυμασμού το καλλιτεχνικόν 

καί υψιτενές ιεολυόσο^ον τών μεγάλων δημοσίων χχι ιδιωτικών ? 
οικοδομών, δι' ων δσημέραι κατακοσμεϊται ή μεγαλώνυμος Άλε- > 
ξάνδρεια, ήντινα άπεχαιρέτων τ’ο ύστατον άπό τού άτμήρους καί > 
έχανον διά παντός άπό τάς δψεις μου τ’ον οβελίσκον τής Κλε- > 
βπάτρας, τήν στήλην τοΰ Διοκλητιανοΰ, τας ιστορικές ακταςτης 
καί αύτό τό μοναδικόν σχήμα της, δπερ μέ συνεκίνει πολύ ώς έ- J 
χον σχεδόν τό σχήμα Μακεδονικής χλαμίδος έκτεινομένης έπί ? 
τών άμμων τή ς Λιβύης είτε πρός μνήμην τοΰ ίδρυτοΰ της είτε ί 

πρός δείγμα δτι τά δπλα τού Έλληνος ήρωος ήσαν γόνιμα, ) 
καί δτι τό δόρυ τοΰ ’Αλεξάνδρου έγέννα πόλεις έν τή έρήμω, ώς (
τό τής ’Αθήνας έξήγαγεν έν τή Άκροπόλει τών ’Αθηνών τήν 
ήνθισμένην έλαίαν έκ τών έγκάτων τής γής. Πλήρης άκατα- ί 

νοήτου θαυμασμού πρός τόν ’Αλέξανδρον διέτρεχον έπί τών πτε- < 
ρύγων της ιστορίας τήν γέννησιν, τήν ζωήν, τούς έπιτυχείς πο- ; 
λέμους του, τάς άς ίδρυσε διαφόρους πόλεις, τούς φόνους και ' 
τάς έπαναστάσεις ά έπέφερεν δ άπροσδόκητος θάνατός του καί 

τό άκληρον αύτοΰ.
Ένθυμούμην τήν άρχήν τοΰ πρώτου βιβλ. τών Μακκαβαίων, 

ένθα γίνεται λόγος περί Αλεξάνδρου τοΰ Μεγάλου «Καί έγέ- 
«νετο μετά τό πατάξαι τόν ’Αλέξανδρον τόν Φιλίππου Δαρεϊον 
«τόν βασιλέα Περσών καί Μήδων καί-συνεστήσατο πολέμους 
«πολλούς, καί έκράτησεν οχυρωμάτων πολλών, καί έσφαξε 6α- 

«σιλεϊς τής γής.
«Καί διήλθεν έως άκρων τής γής, καί έλαβε σκύλα πλήθους 

«εθνών καί ήσύχασεν ή γή ένώπιον αύτοΰ, καί ύψώθη καί έπήρ- 
»θη ή καρδία αύτοΰ· καί συνήγαγε δύναμιν ίσχυράν σφόδρα καί 
»ήοξε χωρών καί έθνών καί τυράννων, καί έγένοντο αύτώ εϊς 

, »φόρον. Καί μετά ταΰτα έπεσεν έπί τήν κοίτην καί έγνω ότι 
. »αποθνήσκει. Καί έκάλεσε τούς παϊδας αύτοΰ τούς ένδοξους, τούς 
. «συντρόφους αύτοΰ άπό νεότητος, καί διείλεν αύτοίς τήν βασι- 

»λείαν αύτοΰ έτι ζώντος αυτού. Καί έπεκράτησαν οί παϊδες αύ- 
«τοΰ έκαστος έν τώ τόπω αύτού. Κα: επεθεντο πάντες διαδήμα- 
»τα μετά τ’ο άποθανεϊν αύτόν, καί οί υιοί αύτών δπίσω αύτών 
»έτη πολλά, καί έπλήθυναν κακά έν τή γή.» Ταΰτα έν ω άνε- 
πέμπαζον έφερα τό βλέμμα πρός δυσμάς καί είδα δ τι ή ποιητι- 
κωτέρα φαντασία δέν δύναται νά έκφράση! νέφη κεχρυσωμενα, 
πορφυρά καί περιλαμπή έκ τών τελευταίων άκτίνων τοΰ ύπό τήν 
άχανεστάτην θάλασσαν δύοντος ‘Ηλιου περιέβαλλον τήν πόλιν 
τοΰ ’Αλεξάνδρου δίκην στεφάνων καί άλλων διαφόρων σχημάτων 
ατινα έν τοϊς αύτοϊς ίσως σχήμασιν έφώτιζον άλλοτε τ’ον χώρον

ούδέ πεπλασμένας ιστορίας άπαγγέλλομεν, άλλά, αύτοί έν τή 
’Αλεξάνδρειά γενόμενοι καί τά ίχνη τών οικιακών έν τή Φάρω 
έωρακότες, ταΰτα άπαγγέλλομεν (’Ιουστίνος εις τόν Παραιν. 

«λ. 14).
Άνηρεύνων τήν ήϊόναι (ακρογιαλιάν), έν ή ήτο ιδρυμένος ο 

οίκος έκεϊνος, ό διαπρεπής καί βασίλειος, δς καί παστάδα με- 

γάλην είχε καί δωμάτια παρακείμενα, έν οις έκάστοις έκαστος 
τών έρμηνέων εισερχόμενος έφιλοπόνει γράφων τήν έρμηνείαν. 
Άνεζήτουν έκεί που κατά τήν άκτήν περιπατοΰντα τόν ύπό τής 
θείας Προνοίας πρός το έργον τούτο ώθισθέντα Πτολεμαίον τόν 
Φιλάδελφον, τόν υιόν Πτολεμαίου τού Αάγου τοΰ καί Σωτήρος 
έπικληθέντος, τρίτου άπ’ ’Αλεξάνδρου βασιλέως τής Αϊγύπτου, 
ίς φιλομουσότατος καί βασιλικώτατος έγένετο ήγεμών καί ©με

γαλοπρεπέστατος τής οικογένειας τών Πτολεμαίων, ώς άλλοι τε 
καί Φίλων ό Άλεξανδρεύς ιστόρησεν (έν βίω Μωσέως 35). 

Έφανταζόμην τούς άπαύστους άγώνας αύτοΰ εϊς τό νά συναθροί

ζω άφ’ άπάσης τής οικουμένης παντοίας σοφών άνδρών συγγρα
φές χαί τόν Φαληρέα Δημήτριον πρός τοΰ έργου τήν άκριβή 
επιτυχίαν έπιστατοΰντα.

Άνεμιμνησκόμην τεμαχίου τινός τής έπιστολής, δι’ ής έξε- 
λιπάρει τόν ’Αρχιερέα Έλεάζαρον νά πέμψη πρός αύτόν τά 

βιβλία καί άνδρας έπιφανείς πρός τήν τούτων μετάφρασιν. «Επει
δή δέ παρά τούτου (τοΰ Άριστέως) έμαθεν ότι καί παρ’ Ίου- 
δαίοις εύρίσκονται πολλά τών ιερών παρ’ αύτοϊς νομίμων συγ
γράμματα σπουδαιότατα καί τής βασιλικής βιβλιοθήκης άξια, 
ζήλον καί πόθον τούτων λαβών έπεμψαν εϊς ‘Ιεροσόλυμα πρός 

’ τόν τότε τών Ιουδαίων άρχιερέα Έλεάζαρον άνδρας τών έπιφα- 
Ινών αύτόν τε τόν Άριστέα καί Άνδρέαν βασιλικές κομίζοντας 

έπιστολάς, δι’ ών ό Πτολεμαίος έζήτει τά τε βιβλία καί τούς 
ακριβώς έξελληνίσοντας . . . .» καί δτι τούς εϊς ’Αλεξάνδρειαν 
έλθόντας 72 πρεσβυτέρους τούς μεθ’ εαυτών φέροντας τάς δι- 
φθέρας τών θείων Γραφών ό Πτολεμαίος βασιλεύς πάσης φιλ0_ 
φροσύνης ήξίωσε καί τάς βίβλους τέλος ήρμήνευσαν έν ήμέραις 
έβδομήαοντα καί δύω δς έφιλοπόνουν κατά Φαρον τάς μελέτα? 
αύτών ποιούμενοι, ώς εϊς τόπον ήσυχον καί λίαν άθόρυβον, μα- 

J χράν της έν τή μεγάλε·, πόλει τύρβης, έρχόμενοι κατ’ ιδίαν εις 
S οίκημα χωριστόν έκαστος καί δμως συμφώνως κατά παράδοξον 
Ιίύμπτωσιν τάς έρμηνείας ποιοΰντες, ’ ώς ύφ’ ενός κα; τοΰ αύτοΰ 

πνεύματος έμπνεόμενοι. Έκεϊ, φιλόγραφε άναγνώστα, παραλαμ- 
βάνων τάς συμφώνους ταύτας μεταφράσεις ό Φαληρεύς Δημή- 

ν τριος κατέθετεν εϊς τό προορισθέν δι’ αύτάς μέρος. Έκεϊ, μέχοι 
ί τής καθ’ ήμάς 4ης ώρας μ. μ. εργαζόμενοι, έπέστρεφον εϊς 
< τήν πόλιν διά τέρψεων τό σώμα διαναπαύοντες καί πάλιν τό 
( πρωί έκεί μεταβαίνοντες έως δτου τά ιερά βιβλία άπαντα έξελ- 
ι λήνισαν.

ί ’Εδώ, έλεγον κατ’ έμαυτόν, εδώ έπεδαψιλεύθη τω δικαίω Συ- 
i μεών διπλάσιά τής φυσικής ζωή, δπως Ιδη ούχί υιούς υιών ώς 
, ό ’Ιώβ, άλλά έγγίζουσαν έπί γής τήν άνατολήν τοΰ αιωνίου φω- 
< τός τών εθνών καί πληροφορηθή τήν έκπλήρωσιν τής παρ’ αύτοΰ 
S μετ’ άπορίας καί δυσπιστίας συνάμα ερμηνευόμενης προφητείας
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της έρημώσεως, της ανυπαρξίας της, της μεγάλης ακμής της 
καί τής έλεεινής πτώσεώς της, ώς φωτίζουσιν ήδη καί περιδάλ- 
λουσι τήν άναγέννησιν καί τήν μέλλουσαν δόξαν, καί προαγω
γήν της.

’Ενώ εις τδ εύρΰ καί τερψίθυμον τούτο θέαμα τάς άπλήστους 
ϊψεις μου έξέτεινον καί ένω ό νους εις τοσαΰτα ένδοξα συμβάντα 
ένετρύ,φα, έκρουσεν δ κώδων τοΰ δείπνου εις τοΰ όποιου τήν πρόσ
κλησή ώς οί λοιποί συμπλωτήρες μου ένδοδς κατέδην.

Νε'.λώων ύδάτων καί τά πρδς τδ ποτέ περίφημον Πηλοόσιον 
(Δαμιάτην) άπέραντα πεδία, ών τά εύφορώτατα έλη ώραίζονται 
διά τής άπαύστου αρτιγενούς πόας και σκιάζονται ύπδ μυριοπλη- 
θών δενδροφυτειών, άσπερ αυξάνει παρ’ ήμέραν ή δραστήρια 
καί σύντονος φροντίς καί έποπτεία τοΰ πατρικήν δντως μέριμναν 
έχοντος μεγαλοπράγμονος καί Υ. Κεδδίδου, ουτινος τους πόθους 
Χαΐ τάς ένεργείας ματαιοι κάπου κάπου ή τής έρήμου άμμος, 
ήτις ώς εχθρός ύπεισερχομένη εις τάς χλοερές πεδιάδας εϊσάγε- 

( λάσσονται τά πλούσια καί μεγάλα εμπορεύματα τών πέραν τών 
ί ωκεανών και τής Μεσογείου κειμένων χωρών, ή καθ’ δλους τούς 
ι κανόνας τής αρχιτεκτονικής ρυθμισθεΐσα καί ρυθμιζομένη, ή έχου- 
s σα ωραίους, εϋρυτάτους καί δενδροφυτευμένους δρόμους, δημοσίαν 
S πλατείαν, κήπον άνθοστόλιστον, ξενοδοχεία, γραφεία, καταστή- 
S ματα έμπορικά εις ά εύρίσκονται καί πωλοΰνται πολύτιμα καί 
\ θαυμάσια λεπτουργημένα έργα τής Κίνας καί τής ’Ιαπωνίας, 
s προξενεία τών διαφόρων Δυνάμεων άπερ προστατεύουσι τάς ύπο- 

νάς καί δορδοροφάγους, δέν δύναται νά συλλάδη ιδέαν τής μεγα'- 
λης καί έπινοητικής δ'.ανοίας τοΰ μεγαλεπηδόλου κ. Αεσέψ, 
ουτινος τήν εικόνα μετά τής τοΰ προστατεύσαντος τό γιγάντιον 
τοΰ ήμετέρου αιώνος έργον Υ. Κεδδίδου Ισμαήλ Πασά μεταφέ- 

ρομεν εις τδν «Μέντορα».
Περί τήν 4 μίμ. έφθασεν εις Πδρτ-Σαίτ τδέξ Ινδιών άναμε- 

νόμενον Trans-porte άτμήρες ’Αγγλικόν πελώριον, γιγαντώδες 
καί τετραώροφον, τοΰ οποίου τά παράθυρα άριθμηθέντα εόρέθησαν

Η A. Υ. Ο ΚΕΔΔΙΒΗΣ THS ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΙΣΜΑΙ1Λ ΠΑΣΑΣ. 0 ΑΕΣΕΨ.

Περί τήν 7 άνήλθον καί πάλιν πρδς αποχαιρετισμόν τών α
κτών της Αίγυπτου, άλλ' ούδέν άλλο έκτδς τής ξηράς έφαίνετο, 
ήτις εινε χαμηλότερα τής θαλάσσης.

Καθ’ δλην τήν νύκτα είχομεν ούριον τδν πλοΰν μας καί περί 
τήν 5ην τής πρωίας εύρέθημεν πρδ τοΰ Πόρτ-Σαιτ, εϊς ουτινος 

τδν τεχνητόν λιμένα καί άκύμαντον όλως ύπδ πρωρέων ώς έν 
’Αλεξάνδρειά ώδηγήθημεν, έν δέ τή είσελεύσει ήμών έδλέπαμεν 
τάς άλιτενεϊς καί όμαλάς έκτάσεις τής γής, τάς επιφάνειας τών

ται άφθονος καί σχηματίζεται εις μάκρους χρυσίζοντας ίφεις, 
οΐτινες μεταδάλλουσι τήν πλουσίαν γονιμότητα εις αγόνους τό;

ΙΙΟΡΤ-ΣΑϊΤ.

;υς!

Ή έκ τών Νειλώων ύδάτων ώς άλλη καθαρά καί καλλίπτε- 
ρος άλκυών άναπηδήσασα πολλοΰ λόγο» άξια και μέγαν τον 
προορισμόν αύτής έ'χουσα ώραία καί έμπορικωτάτη αύτη πόλις, 
τδ Πδρτ-Σαίτ, ή πλούσια αύτη θύρα δδς είπεϊν, δί ή; άνταλ-

$ θέσεις τών υπηκόων των κτλ. κτλ. κτλ. καί δή’ή αριθμούσα πέν

τε έως έξ χιλιάδας ‘Ελλήνων (ώς μ’ είπον), εινε πόλις σχεδόν 
‘Ελληνική, ήςτινος οί "Ελληνες έχουσιν έν αύτω κομψόν προσω
ρινόν έκκλησίδιον ύπδ Πατμίου ‘Ιερέως διευθυνόμενον, καί σχο
λείου καλώς κατηρτισμένον καί έπιτυχώς γραμμκτίζον τά τέκνα

? τής νέας ταύτης Ελληνικής αποικίας τών ομογενών.
Πάς δστις δέν είδε τδ Πδρτ-Σαίτ, τήν διώρυγα τοΰ ισθμού 

ί και τάς έν αύτω διαφόρους πολυσχιδείς καί γιγαντώδεις μηχα-

Άγγλίχν έπαναστρέφοντ;300, οί δ’ έπιδάται καί οί ε;
γλοι στρατιώται έμετροΰντο άνά χιλιάδας! Περί τήν 5 μ. μ. 
άφίσαμεν τδ Πδρτ-Σαίτ καί περί τήν 8 π- μ. τής αΰριον εύ- 
ρέθη τδ φέρον ημάς άτμήρες TanaIs πρδ τής ιστορικής Ίόππης, 

τοΰ Γιάφφα.
II ΙΟΠΠΗ.

ιΙΙ Ίόππη (Γιάφφας’Αραδιστί),εϊς ήνέφθάσαμεν κατά τήν 12ην 
Μαρτίου 8 π. μ., κεΐται έπί κατωφερούς ύψηλής ακτής, κατα-

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ Ε'· Τεύχος ΝΔ'.) 24.
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φερομένη πρός τήν θάλασσαν δίκην άμφιθεάτρου· εϊνε δέ καί σή- 
< μερον ώς πάντοτε τ'ο έπίνειον τής ‘Ιερουσαλήμ,ε’.ς δ άποβιδάζον- 
> ται οί διά τούς ‘Αγίους Τόπους προσερχόμενοι πρβσκυνηταί. Κατά 
> τήν παράδοσιν ή Ίόππη έκτίσθη παρά τοϋ Ίάφεθ (Ίαπετοΰ), 
? παρ' οΰ καί τό ’Αραβικόν όνομα Ιλάφφα· ώστε εινε μία έκ τών 
; αρχαιότερων πόλεων τοΰ κόσμου. Κατά παράδοσιν εις τήν πόλιν 

> ταύ την κατεσκευα'σθη ή Κιβωτός τοΰ Νώε, έν ή έσώθη αυτός μέ 
> τήν οικογένειαν αΰτοΰ και μέ τά έπτά ζεύγη τών καθαρών καί 
? τά δύο τών ακαθάρτων ζώων καί μεθ’ άπάσης τής ζωϊκής α'λ- 
■' λης φύσεως.

»Καί είπε Κύριος ό θεός πρδς Νώε, εΐσελθε σύ καί δ οίκος 
ί »σου εϊς τήν Κιβωτόν, δτι σέ είδον δίκαιον έναντίον μου έν τή 
• «γενεά ταύτη, άπό δέ τών κτηνών τών καθαρών είσάγαγεπρός σε 

«έπτά έπτά ά'ρσεν καί θήλυ, άπό δέ τών κτηνών τών μή καθαρών 
«δύο δύο ά'ρσεν καί θήλυ·............................ . διαθρέψαι σπέρμα

< «έπί πάσαν τήν γήν. Έτι γάρ ήμερών έπτά έγώ έπάγω ΰετόν 
ύ «έπί τήν γήν τεσσαράκοντα ήμέρας κα! τεσσαράκοντα νύκτας· 

/ «καί έξαλείψω παν τό άνάστημχ δ έποίησα άπό προσώπου πάσης 
·■ «τής γής κτλ.» (Γεν. Κεφ. Ζ'.). Έπί τής διανομής τής έπηγγελ- 
? μένης γής εις τάς 12 φυλάς τοΰ ’Ισραήλ ή Ίόππη έπεσεν εϊς 
( τ'ον κλήρον τής φυλής τοΰ Δάν καί ήτο τ'ο έσχατον δριον τής 
< χώρας τής φυλής ταύτης. Κατά τήν Ελληνικήν Μυθολογίαν εις 
< τούς θαλασσίους αΰτής καί κινδυνώδεις βράχους έξετέθη πρδς 
ς βοράν τοΰ κήτους ή θυγάτηρ τοΰ Κηφέως ’Ανδρομέδα, ήν έσω- 
< σεν δ Περσεύς καί πρδς ής τήν εικόνα άποβλέπουσα «παρά τήν 
ς ομιλίαν τήν πρδς τδν άνδρα» ή βασίλισσα τών Αΐθιόπων 
< Περσινά (1) κατά τ'ον ‘Ηλιόδωρον «δμοειδές έκείνη τ'ο σπαρέν 
< «ΰπό τοΰ ‘Υδάσπιδος (τήν Χαρίκλειαν) ούκ ευτυχώς έμόρφωσεν. 
(...................................... · Άλλ’ δμως άπολογοΰμαι (ή Περσίνα)
S «πρός τε σέ, ποτέ θύγατερ, εΐ περισωθείης, πρός τε τ'ον άναιρη- 
( «σόμενον, ε’ίτινα σοι θεός έπιστήσειε, πρός τε αύτδν δλον τδν τών 

> «άνθρώπων βίον, άνακαλύπτουσα τήν αιτίαν τής έκθέσεώς, ήμϊν 
< «πρόγονοι θεών μέν Ήλιος τε καί Διόνυσος, Ηρώων δέ Περσεύς τε 
< «και 'Ανδρομέδα, καί Μέμνων έπί τούτοις οί δή τάς βασιλείου; 
ς «αύλάς κατά καιρούς ίδρυσάμενοι, ταϊς άπδ τούτων γραφαϊς έκό- 
<’ «σμησαν............... δ μέν δή μέχρι τοΰ τόκου χρόνος εορτή πάν-
\ «δήμο; ήν, καί χαριστήριοι θυσίαι τοϊς θεοϊς ώς τοΰ βασιλέως 
< «διάδοχον τοΰ γένους έλπίζοντος. Επειδή δέ σε λευκήν άπέτε- 
J, »κον, άπρόσφιλον Αΐθιόπων χροιάν άπαυγάζουσαν, έγώ μέν τήν

«αιτίαν έγνώριζον, δτι μοι παρά τήν δμιλίαν, τήν πρδς τδν άν- ί 
«δρα, προσβλέψαι τήν ’Ανδρομέδαν ή γραφή παρασχοΰσα καί < 
«πανταχόθεν έπιδείξασα γυμνήν..........................δμοειδές έκείνη τδ .
«σπαρέν ούκ εύτυχώς έμόρφωσεν, έγνων οΰν έμαυτήν τί άπαλ- > 
«λάξαι τοΰ μετ' αισχύνης θανάτου................».

Κατά τήν ‘Αγίαν Γραφήν έκ τής πόλεως ταύτης άπέπλευσεν > 
δ προφήτης Ιωνά; φεΰγων τήν ήν έπεφορτίσθη έντολήν τοΰ θεοΰ ? 
καί διά τήν παρακοήν του κατεπόθη ΰπδ τοΰ κήτους, εις οΰ τά ’ 

στέρνα τρεις δλας ήμέρας καί νύκτας παρέμεινε «Καί άνέστη’Ιω- < 
νάς τοΰ φυγεϊν είς θαρσίς έκ προσώπου Κυρίου, καί κατέβη εις ί 
Ίόππην καί εΰρε πλοϊον βαδίζον εϊς θαρσίς, καί έδωκε τδν ναΰ- J 
λον αΰτοΰ καί άνέβη ε’.ς αύτό, τοΰ πλεΰσαι μετ’ αυτών είς θαρ- ί 
σίς έκ προσώπου Κυρίου· καί Κύριος έξήγειρε πνεΰμα έπί τήν ·> 
θάλασσαν καί έγένετο κλύδων μέγας έντη θαλάσση καί τ'ο πλοϊον s 
έκινδύνευε τοΰ συντριβήναι...............(Ίων. Α'. 2, 3, 4). «Καί ?
προσέταξε Κύριος κήτει μεγάλω καταπιεϊν τ'ον Ίωνάν καί ήν ί 
’Ιωνάς έν τή κοιλία τοΰκήτους τρεϊςήμέραςκαί τρεϊς νύκτας. ..» ? 
(Β’. 1).

Εϊς τήν Ίόππην ταύτην δεικνύεται είσέτι τδ μέρος, είς J δ Ά- ) 
πόστολος Πέτρος άνέστησε τήν νέαν Ταβιθάν ή Δορκάδα (Πράξεις ϊ 
Άποστολ. θ'. 26—40), καταλύσας είς τήν οικίαν Σίμωνος < 
τοΰ Κναφέως, εις ήν δά είδε καί τήν οπτασίαν τής άπδ τοΰ ού- < 
ρανοΰ τρις καταβάσης καί τρις άναβάσης ζωοφόρου σινδόνης, δΓ ( 
ής δ θεός έδωκεν εις αύτδν νάγνωρίσηοτι πάσα διάκρισις μετά- ί 

ξύ τών διαφόρων έθνών έπαυσε καί δτι δσα δ θεός έκαθάρισε ? 
διά τοΰ θείου αίματος τοΰ υίοΰ του δέν πρέπει δ τυπικός Ιουδαίος ? 
νά τά θεωρή άκάθαρτα. ?

........................ Έςηγησάμενος αύτοϊς άπαντα, άπέστειλεν < 
αύτούς είς τήν Ίόππην. Τή δέ έπαύριον δδοιπορούντων έκείνων ... < 
έγένετο δέ πρόσπεινος, καί ήθελε γεύσασθαι· παρασκευα^όντων ( 
δέ έκείνων, έπέπεσεν έπ’ αύτδν έκστασις, καί θεωρεί τδν ούρα- < 
νδν άνεωγμένον, καί καταβαΐνον έπ’ αύτδν σκεΰός τι ώς οθόνην < 
μεγάλην, τέσσαρσιν άρχαΐς δεδεμένον καί καθιέμενον έπί τής s 
γής, έν ώ ΰπήρχε πάντα τά τετράποδα τής γή; καί τά θηρία καί s 
τά έρπετά καί τά πετεινά τοΰ ούρανοΰ· καί έγένετο φωνή πρδς αύ- > 
τόν,Άναστάς,Πέτρε,θΰσον καί φάγε· δ δέ Πέτρος είπε,Μηδαμώς, < 
Κύριε· δτι ούδέποτε έφαγον πάν κοινόν ή άκάθαρτον. Και φωνή \ 
πάλιν έκ δευτέρου πρδς αυτόν, *Α  ό θεός έκαθάρισε σύ μή κοί- < 
νου· τοΰτο δέ έγένετο έπί τρις· καί πάλιν άνελήφθη τδ σκεΰος s 
είς τδν ουρανόν». (Πραξ. Γ. 8—16). <

(1) Χάριν τών όσοι δέν άν#φνωσ«ν τα Αΐθιοπιχά τοΰ Ηλιοδώρου λέ- 
γομιν οτι ο’, ίασιλεΐς της Αιθιοπίας ‘Γδάσπις και Περσινά έίχον γεννή
σει την ήρωίδα τοΰ άνωθι μυθιστορήματος Χαρίκλειαν, ήν λευκήν γεν- 
νηΟεϊσαν έξέθηκεν ή μήτηρ φοόηθεΐσα τήν συκοφαντίαν. ΣυνεξεΌηκεν όμως 
μετά τοϋ βρέφους ταινίαν, έφ’, ής ΰπήρχεν ιερογλυφικούς γράμμασι γε- 
γραμμένη ή αίτια τής λευκότητος, πολύτιμα αλλα πράγματα καί πολύ
τιμον δακτύλιον, πεντάρδην λεγόμενον, δπερ τή είχε δωρήσει ό ‘Γδάσπις 
οτε τήν είχε μνηστευθή καί διά του όποιου μετά ϊτη καί μετά περιπέ
τειας πολλάς άναγνωρισΟεισα ή Χαρίκλεια ΰπό τών γονέων της συνε- 
ζεύχθη τόν θεαγε'νην καί συνεβασίλευσε μετ’ αΰτοΰ έπί τοΰ ΑΐΟιοπικοΰ 
θρόνου.

Ή Ίόππη κατεκτήθη ΰπδ τών ‘Ελλήνων βασ ιλέων τής Συρίας < 
καί έκυριεύθη ΰπδ τών Μακκαβαίων Σίμωνος καί ’Ιούδα, έΐτα ' 
ΰπδ τών ‘Ρωμαίων, Βυζαντινών,’Αράβων κτλ. Έπί δέ τών σταυ- ' 
ροφόρων ΰπέφερε τά πάνδεινα, πορθουμένη άλλοτε ΰπδ τών 
Χριστιανών καί άλλοτε ΰπδ τών Τούρκων, διό καί κατά τήν Ιθ'. 
εκατονταετηρίδα δέν ήτο είμή σωρός ερειπίων. Κατά τ'ο 1795 
έξεπολιόρκησαν αύτήν οί Γάλλοι καί άπεφα'σισεν δ άρχηγδς αύ
τών Α'. Ναπολέων νά τήν άναδείςη κέντρον τών στρατηγικών 
έπιχειρήσεών του κατά τής Συρίας, άλλ’ ή τρομερά πανώλης ή 
καταστρέψασα καί θερίσασα άπαντα σχεδόν τδν στρατόν αΰτοΰ έμα- < 

' ταίωσε τά κατακτητικά σχέδιά του· τώ 1832 κατέλαβεν αύτήν 
। καί άπαντα τά άλλα φρούρια τής Συρίας ό Μεχμέτ Άλής, ά« 

φ'ής καί άφ’ ών έξεβλήθη ΰπδ τών ’Οθωμανών διά τής βοήθειας 

τοΰ Αγγλικού στόλου, καί έπανήλθεν εϊς τήν 'Οθωμανικήν κυ

ριαρχίαν είς ήν καί παραμένει.
Έκ τών διαφόρων έρημώσεών της έγεννήθη ή σημερινή κακώς 

καί άθλίως δρομοτομημένη πόλις, ήτις έχει άποψιν τερπνοτάτην 
άπ'ο μέρους τής θαλάσσης καί ήτις άριθμεϊ 8—9 χιλιάδας κα
τοίκων. Άπασαν τήν παρά τήν θάλασσαν άκτήν της κατέχουσι 
τά μοναστήρια τών τριών τοΰ χριστιανισμού κλάδων· τδ πρώτον 
καί μάλλον εύρύτατον λιθόκτιστον μέγα Μετόχων εινε τ'ο τών 

’Ορθοδόξων, δεύτερον τ'ο τών Δυτικών καί τρίτον τ'ο τών Αρμε
νίων. Άπασαι α! οίκίαι εΐσί λιθόκτιστοι, ή δ’ άφθονος αύτη ή 
έκ κογχυλίων καί άμμου συνισταμένη πέτρα έξ άγεται άπδ τήν 

έντ'ος τοΰ έπινείου άπαύστως άπολιθουμένην άμμον.
Είς τά άρκτικά προάστεια τής Ίόππης συνοικίζονται προ όλί- 

γων χρόνων φιλόπονοι καί καλοτεθραμμένοι Γερμανοί, ών αί 

διά μεγάλων κήπων περιβαλλόμενα·, τερπνά! κατοικία·, συνιστώσι 

j τδν Γιάφφαν είς τούς ξένους ώς πόΰ.ιν άναπτυσσομένη»·
Λέγεται ότι ό Γιάφφας θα κατασταθή μέγας σιδηροδρομικός 

σταθμός τής ‘Ιερουσαλήμ καί τών λοιπών μερών άπ'ο τ'ον Μάρ
τιον δέ τοΰ παρελθόντος έτους ήρχισαν νά μεταφέρωσι τδχρησ’.μεΰ- 
σον διά τδν σιδηρόδρομον υλικόν κα! ν’άνεγείρωσι τήν ώς σταθ

μόν χρησιμεύσουσαν οικοδομήν.
Άπαντα τά περίχωρα τοΰ Γιάφφα εισί θαυμάσια! κα'ι κατα- 

φυτευμένα άπ'ο άπεράντους πορτοκαλεώνας, λεμονεώνας, ροιώ- 
νας, φοινικώνας καί άπ'ο λοιπά διάφορα καρποφόρα καί άκαρπα 
δένδρα, έν οίς καί αί μέγιστα·, καί εύρυστέλεχοι συκομορέαι αί 

άναφερόμεναι έν τώ εύαγγελίω, αΐπερ δέν ΰπάρχουσι σήμερον 
έν ‘Ιεριχώ είμή έν Αϊγύπτφ άφθονοι κα! έν Ίόππη παχΰκλαϊοι 

καί προαιώνια·..
Τήν 15 Μαρτίου άποχαιρετίσαντες τούς έν Ίόππη άνηρχόμεθα 

είς τήν ‘Αγίαν καί ίερωτάτην πόλιν τής ‘Ιερουσαλήμ κατά τήν 

16 ώραν 7 μ. μ, άφ’ ου έσταθμεύσαμεν τ'ο εσπέρας τής 15ης 
εϊς Άριμαθαίαν (‘Ρέμλην) μετά τοΰ κ. Δημοσθ. Αιγινήτου φαρ

ί μακοποιοΰ, έκ Καίρου προσκληθέντος ίνα χρησιμεύση διά τής 
> προεγνωσμένης ίκανότητός του ώς πρώτος φαρμακοποιός 
S‘ τοΰ διευθύνοντος τ’ο πάνυ κομψόν καί πολυφελές νοσοκο- 

μεϊεν τής ‘Αγιοταφικής άδελφότητ: 
τάς περιθάλψεις του καί τά τής ’Ιατρικής

ί
τούς παντός έθνους καί πάσης θρησκευτικής δοξασίας άσθενεΐς του, 
πολυτίμου και λίαν φιλογενοΰς ιατρού κ. Μαζαράκη, ουτινος 
πολλή ή φιλανθρωπία, μέγας ό πατριωτισμός καί άρίζηλον τ'ο 

κατέχον αύτδν φιλευσεβές θρησκευτικόν αίσθημα-

ΔΙΟΝ. ΧΑΡΙΚΑΗΣ.

δ άναργΰρως παρεχον 
βοηθήματά του εϊς

ΜΑΗ-ΚΡΟΜΑΡ
ίπιισόίιιο» τή; τφ 1870 πολιορκίας τον 2ίτρασίονργον 

(έκ τοΰ ’Αγγλικού).

ΚΕΦ ΙΥ. * ;

«Τέκνον μου, έχεις ισχυρούς έχθρούς καί πολύπειρους, 

πλήν προστατεύει ό θεός μικρούς και άν’.σχύρους.
Οί Άγγελοι τών ουρανών πετοΰν είς τ'ο πλευρόν σου 

κ’ έκεϊνος πανταχου παρών, παντού κ’ ενώπιον σου. <

Τήν έπιοίσαν έκάΟησα άναμένων μετά τής Αουΐζης παρά τή ( 

πύλη τοΰ Σαβέρνου άπδ πρωίας μέχρι νυκτός· μόνον δ’ δπόταν S 
ή Γρέση μάς έφερεν έκεΐ τ'ο γεύμα, τήν παρεκάλεοα νά διαμείνη < 
όλίγον παρ' αΰτή όπως ΰπάγω καί πληροφορηθώ τί συνέβαινεν < 

είς τά λοιπά τής πόλεως μέρη.
Οί φυγάδες εϊσήρχοντο πανταχόθεν, μεταξύ δ’ αύτών ΰπήρχε 1 

μέγας άριθμδς στρατιωτών, οίτινες,φεύγοντες έκ τών πεδίων τοΰ 
Σαρβρούκ καί Γόρθ, ήρχοντο όπως ένισχύσωσι τήν φρουράν τοΰ 
Στρασβούργου. Περί λύχνων άφάς έπεστρέψαμεν μετά τής Λουί- 

ζης κατηφεϊς καί τεθλιμμένοι, διότι ή μήτηρ αύτής δέν είχε 
φανή. Έξέφρασα τήν ιδέαν ότι πιθανόν νά έπέστρεψεν είς Σα- 
βέρνον ή Λίσβεθ όμως έκίνησε τήν κεφαλήν θλιβερώς χωρίς 

νά εϊπη άλλο τι· φεΰ! ένόησα πάραυτα τί διελογίζετο!
Έπί τινας ήμέρας είσέτι ή Λουίζη έξηκολούθησε τήν θλιβε- 

ράν ταύτην άναζήτησιν. Έπί τέλους ή Σιλβία τήν κατέπεισε νά 
τήν άκολουθήση έν τω παρθεναγωγείω, ένθα ύπήρχον κοράσιά 
τινα έκ Σαβέρνου καί Φαλσβούργου δυνάμενα νά τή όμιλήσωσι 
περί τών μερών έκείνων. Έν τούτοις εΰρισκομένη έν τω οΐκω, 
έπορεύετο λαθραίως πρδς τούς έξώστας, έρριπτε βλέμμα πρδς τ'ο 
πλήθος, δπερ έφαίνετο έν τή δδω, ώσεί άναζητοΰσα μεταξύ αύ
τοΰ τήν μητέρα της. "Οτε έβλεπον αύτήν έν τή θέσει ταύτη, 
ή καρδία μου έταράσσετο σφοδρώς· ή μήτηρ δμως αύτής ούδέ

ποτε ήλθε.Κατά τ’ο διάστημα τοΰτο τ'ο δωμάτιον τής Αισβεθ ΰπήρχε τ'ο 
προσφιλές μου καταφύγιον! ’Εντεύθεν ήδύνατο τις νά παρατηρήση 

τδ Γερμανικόν στρατόπεδο·/ καί 

σειράς, αΐτινες ώς χωρία 

τήν πεδιάδα έφαίνοντο 
λεως μέρος. Έγίνωσκον

νά
έκτεταμένας τών σκηνών των 
άμανιτών δίκην καθ' δλην 

καί έπλησίαζον τδ μεσημβρινόν τής πό- 
δτι τ'ο αύτ'ο συνέβαινε καί ώς πρδς τ'ό 

βόρειον, άλλά δέν ήδυνάμην νά τδ παρατηρήσω έκ τής οικίας 
μας μή έχοΰσης έλευθέραν τήν θέαν πρδς τ'ο μέρος τούτο· έπο- 

ρευόμην όθ.ν δι’ αύτό μέχρι τών προχωμάτων.
Ο'υχ ήττον ήδυνάμην νά παρατηρώ τά; λαμποκοπούσα; λόγ- 

χας καί τ’ άπομεμακρυσμενα πεδία, όπόταν τά στρατεύματα ώ- 

δευον, ΐνα λάβωσι τάς θέσεις των ΰπδ τάς σκηνάς.
Τρεϊς έβδομάδας σχεδόν μετά τήν πολιορκίαν, 17ην Αύγου

στου, έ εχθρικός κύκλος συνεπληρώθη καί μάς περιεκΰκλωσεν 
εντελώς. Ήδη καθίστατο άδύνατον νά εΐσέλθη τις ή νά έξέλθη 

ήν έν σελ. 368 Δ', τόμου «Μέντορος»
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> τοΰ Στρασβούργου, έκτδς δν δ στρατάρχης Βαζαίν ήρχετο εις 
2 βοήθειάν μας ή δ; ό φρούραρχος Ούλρίχ μειά τής ανδρείας 
/ αύτοΰ φρουράς κατώρθου νά έκδιώξη τά εχθρικά στρατεύματα 
2 πρδς τδ άντίπεραν τοΰ Ρήνου· άλλ’ δτι χείριστον, τά περικυ- 
; κλοΰντα ήμάς στρατεύματα ήταν έκ Βάδεν, φίλοι δηλονότι και 

αρχαίοι γείτονες· ούδέν κατ’ αυτών πάθος διατηρούμε·; και σή-
·> μερον άκόμη· έξετελέσθη δ τι απλώς διέταξαν αύτοκράτορες κα’. 
; βασιλείς. . . .

Πρδ ένός μόλις μηνδς οί άνθρωποι ουτοι έβάδιζον εϊρηνικώς 
έν ταΐς άγοραΐς ήμών, λόγον ποιούμενοι περί τοΰ τρυγητού καί 

2 τής μεγάλης Φθινοπωρινής ’Αγοράς· άλλ’ήδη έπανήρχοντο μετά 
2 τηλεβόλων καί μυδραλιοβόλων δπως, έμποδίζοντες καί στεροΰντες 
/ ήμΐν τά τρόφιμα, μάς άναγκάσωσι ν’ άποθάνωμεν τής πείνης ή 
2 έν μέσω τοΰ πολέμου.
2 Έν τούτοις τδ τοιοΰτον έφαίνετο δυτκατόρθωτον, ένομίζετο ώς 
<j δνειρόν τι μάλλον ή πραγματικότης.

2 ‘Εσπέραν τινά έπανακάμπτων οικαδε πρδ τοΰ δείπνου ευρον 
< κάδδους τινάς πλήρεις υδατος έναποτεθειμένους κατ’ ιδίαν. Έσπευ- 
2 σα πρδς τδ υπερώον τής Λίσβεθ, ένθα δέν ήτο πολύ εΰκολον νά 
- φέρη τις ύδωρ· ευρον δέ έπίσης κ’ έκεΐ άγγεΐα ΐσοχειλή υδατος.

Ή Άλύσση έπαιζε κινούσα έπί τής έπιφανείας ένδς αυτών 
< πλοιάριο·; έκ κελύφους καρύου, δπερ τή είχα κατασκευάσει τήν

προτεραίαν· ϊδοΰσα με δ’ είσελθόντα έρράντισε τδ καϊον μέτω
πόν μου διά σταγόνων υδατος. ‘Η Λίσβεθ έστρεψε ΐνα παρατηρή
ση τίς είσήλθε.

— Πρδς τί τ’ο ϋδωρ τοΰτο; ήρώτησα αύτήν.
— ‘Η έπί τής άμύνης έπιτροπή, μοι άπήντησε, διέταξεν δπως 

ώμεν έτοιμοι πρός κατάσβεσιν τής πυρκαϊας, δν τυχόν ήθελεν 
έπισυμβή, καθότι ό βομβαρδισμός αναμένεται άπ’ο στιγμής είς 
στιγμήν.

‘Η καρδία μου έπαλλε σφοδρώς άφ’ ένδς μέν διότι τόσας ειχον 
άνέλθεί βαθμίδας, άφ’ έτέρου δέ, νομίζω, τοΰ πανικού φόβου 
ένεκεν.

‘Ο πόλεμος έφαίνετο ήδη πλησιέστατος· ήρπασα τήν Άλύσσην 
καί τήν ένηγκαλίσθην μετ’ αισθημάτων τρυφερότητος καί φόβου. 
Τό άθώον ένόει δτι εύρίσκετο είς πόλιν διατρέχουσαν τόν έσχατον 
κίνδυνον, ώς μικρόν τι πτηνόν, δπερ πτερυγίζει έν τώ κλωβφ 
καιομένης οικίας.

— Άλύσση, τή είπα, δεΐξον μοι κατά πόσον προώδευσχς είς 
τδ έργόχειρόν σου.

— Είνε άργά, μοί άπήντησεν, ή μήτηρ μου δμως λέγει δτι 
θά τελειώση έγκαίρως.

— Προοδεύει κάλλιστα. ‘Υπέλαβεν ή μήτηρ.
Τότε τό κορα’σιον άνέπτυξεν αύτό. ΐνα μοί δείξη πόσον καθα

ρόν τό διεφύλαττε.
— Είσαι λοιπόν βέβαιος ίτι γνωρίζει πάν 5 τι πράττω; ήρώ- 

τησε μετά γλυκύτητος.
— Βεβαίως, άπήντησα.
— Άλύσση, ώρα νά ψάλης τήν έσπερινήν σου προσευχήν, 

είπεν ή Λίσβεθ άνυψοΰσα αύτήν έπί τών γονάτων της.

Τό κορα’σιον διεσταύρωσε τάς χεΐρας έπί τοΰ στήθους του καί 

οί κυανοί αύτοΰ οφθαλμοί έστράφησαν πρδς τό στερέωμα, δπερ 
βαθμηδόν έσκοτίζετο.

Έκ τής προσευχής αύτοΰ ένθυμοΰμαι μόνον τδν έξής στίχον· 
β Ώ άγαπητέ Χριστέ, ώ άγιον παιδίον, ποίησον 

τήνκαρδίαν μου κλίνην μαλακήν καί άμίαντον» 
έφ’ήςνάήσυχάση ή άγάπη σου.»

Προσεπάθησα νά άποκρύψω τά έκ τών οφθαλμών μου ρέοντα 
δάκρυα, πλησιάσας πρδς τδ παράθυρο·;, άφ’ ου διέκρινα τάς πυράς 
τοΰ Γερμανικού στρατού δίκην πυγολαμπίδων, αΐτινες έξετείνοντο 
τοσοΰτον έπί τής πεδιάδος ώστε πάραυτα φόβος καί τρόμος μέ 
κατέλαβεν άναλογιζόμενον τά καθ’ ήμών έχθρικά πλήθη.

— Ή Άλύσση δέν φοβείται ποσώς, λέγει ή Λίσβεθ, δταν 
έστρεψε·; έκ νέου πρός τό δωμάτιον, ώσεί μαντεύουσα τούς δια

λογισμούς μου.
— ’’Οχι βεβαίως, άπήντησε τ’ο κοράσιον, ένταΰθα δέν ύπάρχει 

ποσώς φόβος.
— Άληθώς, προσέθετο ή Λίσβεθ θεωρούσα με ασκαρδαμυκτί- 

Εύρισκόμεθα έν ταΐς άγκάλαις τοΰ Θεοΰ καί ούδέν πρέπει νά μάς 

φοβίζη.
— ΤΩ Λίσβεθ .... είπα.
— Δύναται ή μήτηρ νά λησμονήση τδ ίδιον τέκνον; ήρώτησε 

μετ' έλαφροΰ μειδιάματος. «Ναι, δύναται πολλάκις νά τδ λησμο
νήση, άλλ’ έγώ ούδέποτε θά σέ λησμονήσω» είπεν ό Ίησοΰς ; 
Χριστός, ώ Μάξ. ί

— Καλώς, άπήντησα δεικνύων τδ Γερμανικόν στρατοπέδου, 2 
άλλ’ ό βραχίων του περιβάλλει έπίσης κ’ έκείνους, όμιλεΐ ομοίως < 
καί πρδς αύτούς. J

— Άληθώς, λέγει ή Λίσβεθ, έσμέν τέκνα διαπληκτιζόμενα > 
έπί τών γονάτων τής αύτής μητρός, ής οί βραχίονες μάς περί- > 
δάλλουσι συγχρόνως· αΰτη άγαπα άμφότερα έξ ’ίσου καί είνε δι’ 2 
αύτήν έπομένως τοΰτο λίαν οδυνηρόν, προσέθηκε θέτουσα τήν 2 
χεΐρα έπί τών σπινθηροβολούνται·; τής Άλύσσης δμμάτων χαί κι- 2 
νοΰσα αύτήν έπί τών βραχιόνων μέχρις ου άποκοιμηθή.

Ήτο ώρα ν’ άποσυρθώ καί άνεχώρησα τεταραγμένος και περί ζ 
πολλών διαλογιζόμενος. 2

Άρά γε ύπάρχουσι·; άνθρωποι πραγματικώς πιστεΰοντες δτι ή 
έσμέν άπαντες άδελφοί ένός έν Ούρανοϊς Πατρός, έχοντες δ’ ένα 2 
πρεσβυτερον άδελφόν, τδν Ίησοΰν Χριστόν; Άν άληθώς τ’ο έπί- 2 
στευον, οί πόλεμοι δέν θά έβαφον μέ αίμα τήν κατοικίαν των < 
άλλ’ ήδη, ώς είπεν ή Λίσβεθ, αυτοί τέκνα μιας καί τής αυτής ί 
μητρός, διαπληκτίζονται έπί τών γονάτων της μέχρις σήμερον. £

Ήνέωξα τήν θύραν τοΰ έστιατορίου, ένθα τδ δεϊπτον ήτο έτοι- < 
μον, καί παρετήρησα τήν Γρέσην όπισθεν τής έδρας τής μάμμης | 

μου. Άμφότεραι έφαίνοντο κατηφεΐς καί τεταραγμέναι· ή Γρέση ί 

πρώτη μο5. έξεφράσθη τήν αιτίαν. '
Πρόκειται νά καταλύσωσιν ένταΰθα τρεις στρατιώται μετά τοΰ I 

λοχίου των, μοί λέγει μετά παραπόνου· πρόκειται νά καθίσωσιν < 
έπί τών ώραίων ήμών καθεκλών καί νά κατακλινθώσιν έπί τώ» * 
μαλακών στρωμνών μας· ούδέποτε έφαντάσθην τοιαύτην τινα έπο- >

χήν οΐα ή νΰν συλλογίσου τήν στιλπνότητα τοΰ έδάφους τών 
κοιτώνων ύπ’ο τά βαρέα αύτών ύποδήματα. Μάτην ή κυρία μου 
έπρότεινε νά πλήρωσή άντ’ αύτοΰ· άπήντησαν δτι ή πόλις ήτο 
πλήρης χωρικών καί στρατιωτών. Ένόμισα κακόν νά δεχθώμεν έν 

τω οίκω τήν μικράν Αουΐζαν καί τώρα τέσσαρες άγροΐκοι ....
‘Η άτυχής Γρέση δέν ήδυνήθη νά έξακολουθήση, διότι έπνίγη ' 

ύπδ τής άγανακτήσεως· άλλ’ ή μάμμη μου άνέλαβε τ’ον λόγον 1 

διά τόνου θλιβερού.— Άληθώς, Μάξ, είνε τοΰτο σκληρότατο·;, είπε, δι’ οικογέ
νειαν συγκειμένην μόνον έκ γυναικών καί παίδων τοιαΰτα δμωί 
είνε τοΰ πολέμου τ’ άποτελέσματα· αί οϊκίαι ήμών δέν μάς άνή- 

κουσι πλέον.— Καί θά τρώγωσιν ένταΰθα; ήρώτησα, άναλογιζόμενος τάς 

προμήθειας τής Γρέσης.— Ούχί, μοί άπήντησεν αΰτη ζωηρώς, άλλά θά τρώγωσι μετά 

τών λοιπών συστρατιωτών των.
—^Κάλλιστα, είπα. Λοιπόν άς καταλύσωσιν έν τω δωματίω 

μου, δπερ είνε τό εύρότερον και πλησίον τής κλίμακος· δέν θά 

σάς ένοχλώσι τοιουτοτρόπως πολύ, προσέτι το έδαφος τών δωμα
τίων δέν είνε τοσοΰτον στιλπνόν, δι’ δ, πιστεύω, καί μοί τδ παρε- 

χωρήσατε.
Ή ιδέα μου αΰτη ήρεσεν είς άμφοτέρας, καίτοι έφαίνετο αύτάΐς 

ί πάντοτε μέγα δυστύχημα ή έπιβληθεΐσα αΰτη ξενία.
| Συνδιελέγοντο έπί τοΰ άντικειμένου τούτου καθ’ δλην τήν δι

άρκειαν τοΰ δείπνου, μεθ’ 3 ύπήγαμεν μετά τής Γρέσης νά τακτο- 

ποιήσωμεν τά πρδς ύποδοχή» τών ξένων.
Ίσως ήτο άληθώς δυσάρεστο» ή καταστροφή τοΰ στιλπνού 

( έκείνου έδάφους καί ή βαρεία όσμή τοΰ καπνού, ήτις έμελλε 
( νά πληρώση τά καθαρά καί εύωδιάζοντα έκεΐνα δωμάτια. Έν 
( τούτοις έγώ έχαιρον ένδομύχως, διότι άνθρωποι, μεθ’ ών ήδυνά- 
< μην νά συνδιαλέγωμαι περί τού πολέμου καί τών έν τώ φρου- 
ι ρίω νέων, έμελλον νά καταλύσωσι παρ’ ήμΐν. Τούτου χάριν άφι- 
| χθέντες μετ’ού πολύ έμειναν κατευχαριστημένοι έκ τής ύπο- 

5 Ϊ5ζήί· 
ί Ήσαν άνδρες εύγενεΐς καί κόσμιοι, άνδρες καλής διαγωγής 
; περιοριζόμενοι έν τοΐς δωματίοις αύτών καί ούδέποτε προχωροΰν- 

< τες μέχρι τών δωματίων τής μάμμης μου.
< Τούς έβλεπα συχνότερον παντός άλλου, διότι ήμην ό μόνος 

I < άρρην άντιπρόσωπος τών έν τή οικία. Πολλάκις άπήντων αύτούς

!
' κατά τά δωμάτια τής Λίσβεθ, πορευομένους ΐνα ϊδωσι τήν μικράν 

εύνοουμένην των Άλύσσην καί περιεργαζομένους συγχρόνως τδ 

εχθρικόν στρατόπεδον.
Τούς ήκουσα πολλάκις λέγοντας δτι ή θέσις αΰτη, καθ' δσον 

αφορά τδ μεσημβρινόν τής πόλεως μέρος, ήτο κατάλληλος πρ’ος 
τοΰτο δσον καί ό πύργος τής Μητροπόλεως. (άκολουθεϊ).

ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 

ΜΗΤΗΡ, ΣΧΟΛΕΙΟΝ, ΚΑΠΡΟΣ.

Ο κατά τήν έπέτειον τοΰ Αναγνωστηρίου τής Όμονβίας ύπδ 5 

τδν άνωθι τίτλον πανηγυρικός τοΰ κ. Μ. Δ. Σεϊζάνη έδημοσιεύ- ) 
θη έν ίδιαιτέρω φυλλαδίω άναλώμασι τοΰ ’Αναγνωστηρίου πρδς > 

όφελος τής καθ’ ήμάς Εύαγγ. Σχολής. ι
Άρκούμενοι τοΰ σπουδαίου τούτου λόγου νά μεταφέρωμεν s 

παρακατιόντες μικράς τινας περικοπάς, άπέχομεν πάσης άλλης έ- ί 
π’αύτοΰ κρίσεως,χαθ’δτι άλλοις καί ούχί τοΐς έκδόταις Περιοδικού, S 
παρ’ ω άπό τίνος εύηρεστήθη ν’ άναλάβη καθήκοντα συντάκτου, $ 

αρμόζει τ’ο τοιοΰτον. Δέν δυνάμεθα δμως ή νά έπικροτήσωμεν > 
ζωηρώς τό πρακτικόν πνεύμα, τήν δραστηριότητα καί τούς εύγε- > 
νεϊς σκοπούς, ύφ’ών έμφορεϊται κκί προάγεται τδ τής'Ομονοίας ;
Αναγνωστήριο·;, άναλαβόν, ώς γνωστόν, καί τήν έξ ιδίων άνέγερ- 5 

σιν Σχολής, προσφερθησομένης ώς προσάρτημα τή Εύαγγελική ; 
Σχολή. >

Έργα τοιαΰτά είσιν άνώτερα παντός έπαίνου καί ούδεμιάς 2 
χρήζουσιν άλλης έπεξηγήσεως. 2

Εις τά τοΰ καθ’ ήμάς Συλλόγου ‘Ομήρου άξιόλογα κατορθώ- 2
■ ματα καί τά τοΰ Αναγνωστηρίου τής ‘Ομονοίας άποβλέπων δ 2 

κ. Σεϊζάνης δικαίως έκφωνεϊ: 2
«Ίστασθε, ναί, ΐστασθε, κύριοι, τήν στιγμήν ταύτην έπί τοΰ 2 

πρασίνου έκείνου λόφου τή; έλπίδος καί ιδού άνατέλλων ό Ή- > 
λιος. Ιδού ό "Ηλιος φωτίζω·; τήν Ανατολήν καί θερμαίνω·; τάς > 
ήμετέρας καρδίας, ΐνα καρποφορήση ό σπόρος δν έρριψεν έκεΐ δ ? 
δάκτυλος τοΰ Δημιουργού καί ουτινος τήν βλάστησιν δύνανται > 

οί ύετοί ν’ άναβάλωσιν άλλ’ ούχί καί νά έξαφανίσωσιν.»
Ό κ. Σεϊζάνης έν τώ μικρώ αύτοΰ προοιμίω, μεθ' δ αναλύει 2 

διά βραχέων τήν έπί τής κοινωνίας έπιρροήν τής μητρός, τοΰ 2 
σχολείου καί τοΰ κλήρου, δμιλών περί τών άδιαφορούντων διά τά 2 
έθνικά συμφέροντα καί περιοριζομένων έν τώ βραχεί χρονικφ 2 
διαστήματι τής Ατομικής ύπάρξεως καί τώ χαμαιζήλω κύκλω 2 

τής οικογένειας μόνον, άποβλεπόντων δέ εις δ τι ύλικώτερον τοΰ < 

βίου, επιλέγει.· <
«Τούς τοιούτους δύναταί τις νά έρωτήση, 3·; τά μέγαρα, άτινα ι 

καθ’ έκάστην κτίζομεν, ή οί ναοί, εϊς τήν άνέγερσιν τών όποιων ι 
προθύμως συνεισφέρομε·;, καί αί χρηματικαί περιουσία'.,τάς δποίας ι 
έγκαταλείπομεν, προώρισται νά διαρκέσωσι περισσότερον τής μυ- < 
στηριώδους έκείνης πηγής τών εύγενεστέρων καί ίερωτέρων αΐ- ■> 

σθημάτων τοΰ άνθρώπου, ήτις καλείται "Εθνος, δπερ άρχεται > 
έκ τοΰ παρελθόντος, δέν περιορίζεται είς τό παρόν, άλλά κινεί- > 
ται καί σπεύδει άδιακόπως πρδς τδ μέλλον. ί

«Δύναταί τις νά τούς έρωτήρη άν, έθνος λέγοντες, έννοοΰμεν 
τάς πόλεις καί τάς μεγαλοπρεπείς άλλ’ «ψύχους αύτών οικοδο- ( 
μάς, ή δ τι ένόουν καί οί Αθηναίοι, δπότε άπδ τοΰ καταστρώ
ματος τών Σαλαμινομάχων πλοίων των έβλεπον άναβαίνοντ*  
πρδς τδν ουρανόν τ’ον καπνόν τών οίκων, τών θεάτρων καί τών 
ιερών αύτών βωμών. Δύναταί τις νά τούς έρωτήση, δν ή ΰπαρ-
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ξ - ς καί ή εύτυχία ένδς έθνους συνίσταται εις τήν δπαρξιν χαί έφή- 
μερον ευτυχίαν μιας συγχρόνου γενεάς, μεθ’ ής ύλικώτερον καί 

μάλλον ΐδιοτελώς συνδέεται τδ άτομον ήμών, καί δν ό άνθρω- 
πος, ζών έν τή άτομικότητι αύτοΰ, δέν ζή καί πέραν αυτής έν 
τω άτόμω, πρδς 3 στρέφονται κατά τήν δύσιν τοΰ ήλιου μας αί 

ελπίδες, αί προσπάθεια1, καί πάντα ήμών τά περιπαθή αισθήμα
τα. Άναμφιδόλως, κύριοι, έν μέν τή πρώτη ήμών ζωή υπάρχει 
ό εγωισμός, ή ύλη, ή αΰτολατρεία· έν δέ τή δευτέρα δ πρδς τήν 
κοινωνίαν καί τήν πατρίδα ύψηλδς έρως, ή ψυχή και τδ πνβΰμα, 
δπερ, άνυψούμενον έκ τής τέφρας καί τής άργίλλου, διορα τδ μέλ
λον, συσχετίζεται μετ' αύτοΰ καί, προφητείον τάς τύχας το», 

i συγχαίρει ή συμπονεΐ διά τήν συγκεχυμένη-/ εκείνην ύπαρξιν, 

( τήν όποιαν κυοφοροΰσιν οί αιώνες, ήτις δέν εΐνε μέν ή άτομικό- 
( της ήμών, φέρει δμως καί ουσίαν καί πνεύμα τοΰ ατόμου μας. 
( Τά αισθήματα ήμών ταΰτα μεταβιβάζονται διά τών αμέσων άπο- 
j γόνων καί πρδς τάς άπομεμακρυσμένας έκείνας γενεάς, άς τδ 
ί προπατορικόν όνομα συγκινεΐ έπίσης, ένισχύει καί άποκαθιστά 

ί τολμηράς, ύπερηφάνους, δραστήριας καί μεγαλοπράγμονας.
«Τίς, κύριοι, έξ ήμών δυνάμενος νά καυχηθή έπί οικογένεια- 

$ κή τινι έπισημότητι, δέν έ'σχεν άφορμήν νά είπη ώς ό Γλαύκος 
Ιπρδς τδν υίδν τοΰ Τυδέως:

Ταύτης τοι γ&ιής τβ ααι αίματος ινχομαι ιίναι, 

και τίς δ πατήρ πάλιν, δστις δέν άνϋψωσεν εις τάς χεΐράς του 
τδν υίδν αύτοΰ καί δέν εΐπεν ευχόμενος υπέρ αύτοΰ καθώς ποτέ 
δ ατυχής εκείνος ήρως τής Τροίας:

...................... δότ8 δ ή καί τότδι γΐϊέσβαΐ 
παΐδ' ίμόν, ώς και ύγώ πιρ, άριπριπία Τρφεσσι», 

; ώδι βίη'ΐ τ' άγαθόν, και 'Ιλιον ΐφι άχάσσε,χ, 
Ικα'ι ποτέ τις ιΐπησι «Πατρός δ'δγε πολλόν άμιίτων»,.^·.

«Διατί, χύριοι, ή εύχή αΰτη καί τδ αίσθημα ήμών νά σταμα
τά μέχρις αύτοΰ, νά μή παρακολουθή δέ καί τήν τύχην τών απογό
νων εκείνου εις τδ άπειρον τοΰ χρόνου διάστημα, τδ διάστημα τής 
αιωνιότητος; Άλλ’ούχί! άναμφιβόλως παρά τώ άνεπτυγμένω πνεύ- 
ματι καί τή δρθώς διαπεπλασμένη καρδία υπάρχει καί παρακολου- 

? θεΐ τήν έθνικήν ταύτην τύχην υπάρχει παρά τοΐς πλείστοις καί 
? τότε άντί τοΰ ταπεινού καϊ κοιν·ΰ της φιλοστοργίας δνόματος 
ί περιβάλλεται τήν χλαμύδα τοΰ πατριωτισμού καί τής φιλογενείας· 

- άναδεικνύει τούς έξοχους πατριώτας καί έπι τοΰ βωμού τών με- 
< γάλων καθηκόντων προσφέρει τούς εύγενεστέρους μάρτυρας.» 
< Ειτα άρχόμενος τοΰ κυρίου δέματος τοΰ λόγου καί εις τδ περί 
S «ητρός ενδιατρίβω/προσφυέστατα, νομίζομεν, συμπεραίνει.· 
< «’Έχει λοιπδν ανάγκην ύψηλοτέρας ακόμη παιδείας καί μορ- 
< φώσεως και πρακτικωτέρων . γνώσεων τών όσων παρέχουσι τά 
< παρθεναγωγεία της καθ’ ήμας ’Ανατολής- ήδυνάμην δέ νά όπο- 
I δείξω μετά τής άπαιτουμένης παρρησίας, άν ή ώρα έτύγχανεν 

ή αρμόδια, εις τινα τών ιδιωτικών ήμών παρθεναγωγείων μά

ς (*)  Όμήρ· Ίλώς Ζ. στίχ. 476.

λίστα ποια τινα μαθήματα καί πράγματα ήδύναντο ν' άντικατα· 
στήσωσιν άλλα, ΐνα μή έξακολουθήσωσιν αί νεάνιδες ήμών βα- 
δίζουσαι έπί τά ίχνη τής κατά τδν κωμικόν τρυφώσης καί έγκε- 
κοισυρωιαένης γυναικ'ος της δζούσης μύρου καί κρόκου, ένώ δ 
κατά τήν ’Ανατολήν Έλλην εισέτι όζει τρύγος, τρασιάς καί 

περιουσίας ερίων.
«'Αν περί τών μητέρων τής Σπάρτης δέν πρόκηταιισως κατά 

τήν στιγμήν ταύτην, ούχ ήττον όμως πρόκειται περί έκείνης, 
ήτις κατά τ'ον Σολομώντα: τιμιωτέρα έστ'ι λίθων πολυτελών, 
θαρσεΐ έπ’ αύτή ή καρδία τοΰ άνδρός. ‘Ημείς δέ 5ς προσθέσω- 
μεν Ή καρδία ένδς ολοκλήρου έθνους. Έτυχέ ποτέ λόγος μεταξύ 
τοΰ μεγάλου Ναπολέοντος καί τής κ. Στάελ περί τών μέσων· 
δι’ ών ή Γαλλία ήδύνατο ν’ άνυψωθή.

— Αύτοκράτωρ, λέγει ή έξοχος γυνή, έν εΐνε τδ μέσον μορ
φώσατε Γαλλίδας μητέρας καί ή Γαλλία άνυψώθη!

«Ναι, κύριοι, άς μορφώσωμεν Έλληνίδας μητέρας ήμεϊς οί 
κατά τήν ’Ανατολήν Έλληνες, καί αί Έλληνιζαίήμών'Hfc'/ω- 

νίαι άνυψώθησαν.
«Ίσως ίσως, άν δ έξόριστος τής ‘Αγ. ‘Ελένης κατεγίνετο νά 

μόρφωση μάλλον τάς Γαλλίδας μητέρας ή τούς μαχητάς τοΰ 
Μαρέγγου, τδ Ούατερλώ δέν θά υπήρχε διά τήν Γαλλίαν, καί 
άν οί μεταγενέστεροι καί διάδοχοι αύτοΰ έδιδάσκοντο ύπδ τοΰ 
παθήματος, τδ Σεδάν δέν θά έπεκάθητο νέον έπί τοΰ τραχήλου 
αύτής.»

Ώς πρδς τδ περί σχολείων δέ ή τοΰ προσωπικού τών διδα
σκάλων μετά πολλής τής παρρησίας καί ορθότητας σκέψεων πα
ρατηρεί τά έξης:

«Τόίδιον, κύριοι, τοΰ διδασκάλου παράδειγμα έχει μεγαλει- 

τέραν πολύ τήν έπιρροήν έπί τών μαθητών ή ή παράδοσις δλων 
τών Παραλλήλων τοΰ Πλουτάρχου. Ή διαγωγή καί τά ήθη τοΰ 
διδασκάλου συμβάλλουσι περισσότερον ή ή διδασκαλία καί έξήγη- 
σις τοΰ βίου τοΰ Σωκράτους καί άπάσης τής χορείας τών αγίων 
και μαρτύρων τής χριστιανικής πίστεως, άπαντα δμοΰ τά νεώτερα 
ηθικά καί έκκλησιαστικά συγγράμματα. Οί εύφυεΐς πρδ πάντων 
τών μαθητών κινδυνεύουσιν έκ τούτου περισσότερον, δ-.αβλέποντες 
έν τή παραδόσει ούχί διδάσκαλον σχολείου άλλά θεάτρου ηθο
ποιόν. "Άλλως τε, κύριοι, έγώ τούλάχιστον θά έκλάβω ώς τήν 
σκληρότερα-/ τών ειρωνιών, ώς τδν δυσφορώτερον τών έμπαιγ— 
μών, άν άπό τής έδρας τής διδασκαλικής ή τοΰ ίεροΰ άμβωνος 
εις έπήκοον ολίγων νεαρών καρδιών, εις έπήκοον τοΰ πλήθους 
ή ένδς σωματείου, άνθρωπος άνευ φιλοπατρίας διδάσκει τδν πα
τριωτισμόν τών έν Μαραθώνι καί Πλαταιαΐς- άδικος δέ καί κα
ταχραστής τήν δικαιοσύνην τοΰ Άριστείδου, φαυλόβιος καί διε
φθαρμένος τοΰ Σωκράτους καί Φωκίωνος τήν άρετήν, καί τέλος 
δπόταν άνίερός τις καί άσεβής τολμά νά κηρύττη πρδς τούς έν- 
νοοΰντας ή μή αύτδν τήν πρδς τδν Θεόν πίστιν καί εύσέβειαν.»

Τελευταίου μεταβαίνω-/ εις τδ περί Κλήρου, έκφωνεϊ μετά 
θάρρους:

«Βεβαίως, κύριοι, εΐνε ευκολον νά λέγηταί τις ποιμήν, αδια
φορών περί τών λύκων, οΐτινες διαρπάζουσι τδ ποίμνιον αύτοΰ,

τών έρειπίων τής δόξης καί τοΰ μεγαλείου των, τής ισχύος καί ? 
τέλος τής ίδιας αύτών ύπάρξεως νά θρηνήσωσι δοΰλαι παρθένοι ί 

ή νά κύψωσι κοσμοκράτορες βασιλείς τ'ον ύπερήφανον αύτών ; 
αυχένα. Σέ πρδ πάντων, ώ εύτυχής γενεά, εις ήν έπεφυλάσσετο > 
ή εξαιρετική τύχη νά Ιδης τούς βωμούς τών πατέρων σου άνε- ? 
γειρομένους καί τά ιερά τεμένη τών Μουσών έπεστεγασμένα έκ ? 
νέου. Σέ πρδ.πάντων καλώ ύπδ τήν στέγην ταύτην τοΰ εύτυχε- ? 
στέρου σου μέλλοντος. ?

«‘Η έλπίς μου εΐνε κοινή, εΐνε ολοκλήρου τοΰ έθνους, διότι σέ ί 
προσκαλώ όθεν καί άν -υπάρχεις, άφ’ ότου καί άν ΐστασαι. Ένταΰ- ; 
θα δύνασαι ν’ άτενίσης κατά μέτωπον έκεϊνον, δστις, έν πέντε < 
σισύραις έγκεκορδυλημένος, άγνοεΐ πολλάκις τήν άξίαν σου ή < 
άποποιεΐται νά τήν άναγ-/ωρίση, ένώ δέν έχει ισην τής ιδικής < 
σου και τών άρετών σου στερείται. Ναί, ένταΰθα καί ούχί εις 
τούς κύκλους τών έψιμυθιωμένων περιωπών, έν όΐς πρόκειται > 
ν’ άκούσης καί ού άθλσ,τά όποια νά διηγηθής βραδύτερου κατά τών ί 

άποπεπλανημένων θυμάτων τής ιδίας αύτών φιλαρεσκειας, άτινα ί 
δμως έν τω οίκω σου φέρουσι πάντοτε τά σεβαστά καί έντιμα \ 
όνόματα τής μητρός, τής συζύγου καί τής άδελφής, έν οις θ’ ά- ) 
κούσης έμπαιζόμενα τά άγια καϊ θά ιδης τά ιερά καταπατούμενα,ένώ > 
ή χειρ έκείνη, ήτις έπί τοΰ τοίχου τοΰ Βαλτάσσαρ έγραψε τάς > 
τρομερός έκείναςψέξεις τής τιμωρίας, θά χαράττη ύπεράνω τής ? 
κεφαλής σου τρομερωτέρας έτι λέξεις. Ένταΰθα, λέγω, θά μάθης ? 
πόθεν ήρύετο τ'ο μεγαλεΐον καί τήν άκατάβλητον εκείνην δύνα- ? 
μιν τής ψυχής ό υιός τοΰ Σωφρονίσκου· πόθεν τδν άνεξάντλητον 
αύτοΰ] πλοΰτον ό στρατηγός τοΰ ένδς χιτώνος, καί τίνι τρόπφ δ ? 
αδικούμενος δίκαιος, μειδιών δι’έαυτ'ον καί τεθλιμμένος διά τήν < 
πατρίδα, άπήρχετο άγογγύστως εις τήν εξορίαν. Ένταΰθα τέλος ς 
θά μάθης ώ νεαρά τών ‘Ελλήνων γενεά, τ'ον ιερόν νό- < 
μον τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δ·.’ ού ό υιός τοΰ άρτοπώ- < 
λου ή τοΰ κηπουρού, έχων πλήρη τήν συναίσθησιν τής άξίας του, < 
καταργεί παν βεβιασμένον προνόμιον καί έν μόνον δικαίωμα άνα- < 
γνωρίζει, μίαν υπεροχήν, έν μεγαλείου καί μίαυ άξίαυ, τ'ο με- < 
γαλεϊου καί τήν άξίαν τής μεγαλοφυιας καί τής άρετής.

«Δέν πρόκειται βεβαίως έπί τοΰ παρόντος νά συνεργασθής μετά > 
τής άνθρωπότητος εις τήν έφαρμογήν τοΰ θείου καί ιήραραγρά- ί 
πτου τούτου νόμου άπό τοΰ ούδοΰ τών οικιών σου μέχρι τής ύψη - $ 

λοτέρας βαθμίδος τοΰ Καπιτωλίου σου, καθώς τά εύτυχή τέκνα ?
ι τοΰ Σταφαχέρ·υ καί Τέλου ή οί συμπολϊται τοΰ μεγάλου Ούα- 1 

σιγκτώνος. Ούχ ήττον παρηγορήθητι, ίδρύουσα άληθή καί σώφρο- > 
να δημοκρατίαν ιδεών, ήτις ίσως θά δυνηθή νά θέση φραγμόν 
εις τάς πλάνας καί τάς παρεκτροπάς, εις τήν άθείαν καί τήν ■> 
πολυτέλειαν τοΰ βίου, άτινα καλλιεργεί έν τοΐς κύκλοις αύτής > 
αύτοχειροτόνητος άλλ’ άνίσχυρος παρ’ ήμΐν αριστοκρατία. » >

Τδν λόγον τοΰτον,περί τοΰ όλου ούτινος νομίζομεν ότι ό άνα- ) 
•ννώστης δύναται νά λάβη ιδέαν τινά έκ τών μνημονευθεισών περί- > 
κοπών περαίνει διά ποιηματίου προτρεπτικού εις τήν συνδιαλλα- S 
κτικήν συμδίωσιν καί έκπαίδευσιν ήμών οιτινες εόρίσκομεν άφορ- > 
μάς διχονοίων καί έρίδων καί έν αύτοΐς έτι τοΐς κοινωφελεστέ- ΐ 

ροις καί έθνικωτέροις άγώσιν, ούτινός ένεκεν έκφωνεϊ: <

διότι δπωσδήποτε καί μαλλίον καί γάλα προσφέρουσι πρδς ενδυ
μασίαν καί διατροφήν του, ή δέ πλάτανος χύνει παχειαν σκιάν 
καί τά όνειρα τής άκηδείας δέν διαταράττουσι τδν ύπνον μας· 
άλλ’ έρχεται ώρα, καθ’ ήν κεραυνός έξυπνα έντρομον τδν ποι
μένα καϊ ή ποίμνη αύτοΰ εΐνε διεσκορπισμένη εις τά δάση· έρχε
ται στιγμή, καθ’ ήν τά πρόβατα άριθμοΰνται καί άντί περισσο
τέρων εόρίσκονται όλιγώτερα. Χθές εισέτι, κύριοι, ένέσκηψεν ό 

κεραυνός αυτός έν τω μέσω ήμών, άλλ’ οί ποιμένες έςύπνησαν 
κατόπιν θανάτου· ήριθμήθημεν κα: όλοι γνωρίζετε κατά πόσον 

εΰρέθη δ άριθμδς ήμών έλλιπής.

«Άλλά καί εκτός τών άπωλειών τούτων, περί ών θά διαλάβη 
μετ’ ολίγον ή ιστορία, ρίπτουσα έν τή τρυτάνη αυτής τά μέτρα 
τής δικαιοσύνης καί τήν πραγματικήν ένοχή/, ή κοινωνία συν
αισθάνεται καί άλλην τινά άπώλεικν άθορύβως ίσως έπισυμβαί- 
νουσαν, άλλ’ούχ ήττον σπουδαίω; έπηρεάζουσαν τάς κοινωνίας 
ήμών, τήν θλιβεράν εκείνην άπώλειαν τοσαύτης νεότητος όλιγω- 
ρούσΛ^ά τής θρησκείας κκθ’ ολοκληρίαν διά λόγους οιτινες δέν 
δικχ^ογοΰσι μέν αυτήν, έπιίαρύνουσιν όμως τους λειτουργούς 

τοΰ ‘Τψίστου.»
‘Ως κέντρον ένιργείας παντός τήν έθνικήν ήμών πρόοδον άφο- 

ρώντος υποδεικνύω-; ό κ. Σείζάνης τούς καθ’ ήμας Συλλόγους 
καί ’Αναγνωστήρια, έρωτά συν άλλοις:

«Ποΰ άλλοθι, κύριοι, δ νεαρός πολίτης, δστις άπό τοΰ σχο
λείου μεταβαίνει εις τήν κοινωνίαν, ήτις, ώς νΰν έχει, αυχμηρά 
ώς τής Σαχάρας ή έρημος, εΐνε έτοιμη ν’ άπορροφήση τήν πρώ- 
την ικμάδα τής καρδίας του, ν’ άποξηράνη τά τρυφερώτερα άνθη 
τών εύγενών αύτής αισθημάτων και νά έγκαταλείψη αύτήν ξηράν 
καί άνυδοον έν τφ μέσω τής καταιγίδες τοΰ βίου, ποΰ άλλοθι, 

! λέγω, θά εύρη τήν χλοεράν δασιν, ήτις θά τον ένισχύση νά δια- 
τρέξη άκμαίος τδ στάδιον αύτοΰ τοσοϋτον ακροσφαλεςκαι δύσκο-

I λον κατά τά πρώτα μάλιστα αύτοΰ βήματα; Καί τίς άλλος δε
σμός έπί τοΰ παρόντος τούλάχιστον υπάρχει παρ’ ήμϊν, δστις νά 
κρατή αύτδν συνδεδεμένον μετά τών ιερών εκείνων ειδωλων, άτινα

) έν τώ σχολείφ έλάτρευσε καί άτινα έντδς ολίγου πρόκειται νά 
> λησμονήση, προσφέρων θυσίαν δλην έκείνην τήν καρδίαν του καί 
ί έςοδεύων δλας τάς στιγμάς τής ζωής του εις λατρείαν τοΰ Βή- 

> λου καί τοΰ Μαμμωνά ; »

ή Έπί τέλους στρέφων τδν λόγ·ν πρδς τήν νεωτέραν γενεάν 
ίάποτείνεται αυτή ούτωσί:

«Σέ όμως πρδ πάντων καλώ, νεαρά τών ‘Ελλήνων γενεά, 
ήτις τδν ένα πόδα έχεις εισέτι έπί τής τελευταίας βαθμίδες τοΰ 
καθιδρύματος έκείνου, ένθα ή καρδία σου ήσθάνθη τούς άγιωτέ- 

ί ρους παλμούς τών πρδς τδν θεόν καί τήν πατρίδα καθηκόντων, 
t ένθα έφωτίσθης ύπδ τής αιωνίου έκεινης λαμψεως τοΰ λογικοΰ, 

δκερ ύπεράνω τοΰ κυανοΰ άπειρου, τοΰ κεκοσμημενου υπδ τών 
λαμπρότερων τής δημιουργίας έργων, άνακαλύπτει τόν θειον δά
κτυλον, τδν έπιτρέψαντα εις τόσα έθνη τής γής νά έμφανισθώσι 
καί νά ζήσωσιν έπί μιας γωνίας τοΰ ήμετερου πλανήτου, μετ ού 
πολύ δέ νά έξαφανισθώσιν άπό τοΰ προσώπου τής γής και επι
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«Είς εΐνε, xuptot ό οίνος τώ-ι σπονδών ήμών τά θυσιαστήρια 
έ’στωσαν πολλά', κα’. τδ πΰρ άς άναλάμψη πανταχόθεν· ή κνίσσα 
δμως και δ καπνός τών θυσιών θ’ άναβή πρός ένα θεόν, διότι 
καί πρός ένα πρσσφέρονται. »

ΒΙΒΑΙΟΓΡΑΦΙΑΙ

ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ
Έγερθήτε λοιπόν, παϊδες τών ‘Ελλήνων, ηνωμένοι· 

χ ή πατρίς μας νέαν δόξαν πάλιν έξ ήμών προσμένει.

ς Έκ τοΰ έν λόγω ποιηματίου άποσπώμεν τήν S, 5 και 7ην 
< στροφήν ώς έξης:
ζ Έκεϊ εθραυσεν ή σπάθη τοΰ πεσόντος Λεωνίδα 

εις τό πρώτον κτύπημά της τον ‘Τδάρνους τήν άσπίδα· 
Έκεϊ, φίλοι, ή ψυχή τον, λουομένη εις τό α’.μα,

< τής έσχάτης άγωνίας έ'ρριψε πριν φύγη βλέμμα,
? καί τούς μέλλοντας θριάμβονς τής 'Ελλάδος χαιρετώσα, 
/ “άναγγείλατέ το.. ·,„ εΐπεν ή αίμόφυρτός τον γλώσσα. 
? Τό ανήγγειλαν οί ναΰταί έπειτα τής Σαλαμίνας, 

οί άγρόται ν,αί ποιμένες μετά ταΰτα τής Τροιζήνος·
? άναγγείλατέ το, παϊδες

? τών Ελλήνων, -ηνωμένοι-
? τών θριάμβων τής παιδείας
< ίό£α νέα μας προσμένει.

ι Πλήν διήλθα τά πεδία, διατρέξας τά πελάτη, 
< καί τό όμμα μον έν μέσω έρημίας κατεπλάγη- 
S Τής Νεμέσεως δέν είδα άγαλαα ουδέ εικόνα 

’Στην Ποικίλην Στοάν πλέον γράφουσαν τόν Μαραθώνα·
> Είδα μόνον τών μαρμάρων τά τεμάχια ριμμένα, 
$ τούς ναούς και τά τεμένη τών Μουσών ερειπωμένα- 
£ Είδα μόνον ζενγηλάτας, είδα πένητας ανθρώπους 
! ταπεινοί νά κατοικώσι ταπεινούς κ' έρήμους τόπους.

Φεϋ ! ακούσατε' μον τώρα, 
νέοι παϊδες τών ‘Ελλήνων 
μένουσιν οί λίθοι μόνον 
τών τροπαίων μας έκείνων.

Ι
Κ«-.αθέσωμεν τά ξίφη πρό τών ιερών βωμών μας, 
μέ τόν κλώνα τής έλαίας στέψωμεν τό μέτωπό') μας. 
Μέ τό ξίφος, μέ τό δόρυ άλλοτε καί τήν άσπίδα, 
σήμερον μέ τήν μελέτην ανεγείρουν τήν πατρίδα. 
"Αλλοτε εις τά πελάγη κ’ είς τάς φάραγγας ορίων 

σφάγια μαχών αγρίων καί βορά κητών κ' ορνέων- 
γεωργοί τής διανοίας σήμερον και τών αγρών μας 
άνεγείρωμεν εκ νέου τό άρχαΐον τρόπαιόν μας.

-Λνεγείρατέ το οθεν,
ί παϊδες νέοι τών Σμυρναίων,
< άν καί σεϊς ποθήτε δόξαν
ς τών τροπαίων μας τών νέων.

ΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ

ΔΙΑΠΡΕΨΑΝΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

(ΰπδ A. Ν. Γούδα κτλ.).

Έν σελ. 286 τοΰ Γ. τόμου τοΰ «Μέντορος» δμιλήσαντες περί 

τοΰ συγγράμματος τούτου ειχομεν εϊπεΐ δτι μέχρι τότε εΐχον έκ- 
δοθή οι πέντε τόμοι αύτοΰ, άφ’ ών μάλιστα καί μετηνέγκαμεν 
τάς βιογραφίας τοΰ Δημ. Γαλανοΰ (σελ. 325 καί 338 Γ'. τομ.) 
καί τοΰ Κωνς. I. Ίπλη|ή (σελ. 121 καί 167 Δ', τομ.) μετά 
τών εικόνων τών δύο τούτων άξιολόγων δμογενών.

Σήμερον δέ λίαν ευχαρίστως άναγγέλλομεν τοΐς φίλοις^^α- 

γνώσταις τήν έ'κδοσιν καί τοΰ ΣΤ. τόμου τοΰ περισπουδάστου 
τούτου συγγράμματος ούτινος ύλη εΐσίν οί πολίτικοι ά ν δ ρ ε ς, 
ήτοι ‘Υψηλάνται (μετά δύο εικόνων) Μουρούζαι, Γ. Βούλγαρης, 
Μαυρομιχάλαι (μετ’ εϊκόνος), Σοΰτσοι (μετ’ εικόνος), Μαυροκορ- 
δάτοι (μετ’ εϊκόνος), Κωλέττης (μετ’ εικόνος), θ. Νεγρης, Θ. 
Κανακάρης καί Ροΰφος, Ζαΐμαι, ’Αλέξιος Νοΰτσος κα’ι Πανα

γιώτης Κρεδδατάς.

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ.

Φιλοπονηθεΐσα ύπό Γ. Α. Άριστείδου

καί

έκδοθεϊσα δαπά/η τής έν Μιτολήνη Φιλοπτ. Αδελφότητος.

Ή άνάλυσις αΰτη, ής ειχομεν δημοσιεύσει έν σελ. 262 κα’ι 
293 τόν πρόλογον και τό Α'. μέρος καί ής τήν αγγελίαν εΐχο- 
μεν καταχωρίσει έν σελ. 320 τοΰ Δ', τόμου, έξήλθε τών πιε
στηρίων καί εΐνε εϊς τήν διάθεσιν τών δσοι θέλουσι νά γίνωσι 
κάτοχοι τοΰ έκλεκτοΰ τούτου λόγου τοΰ Ξενοφώντος, τό τίμημα 
τοΰ όποιου 1|2 μετζίτιον ώρίσθη πρός περίθαλψιν πτωχών α
δελφών.
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