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Young

"Αν ή συστηματικώς γινόμενη διανοητική άνάπτύςις οφείλει 
ν’ «ΡΖηται άπδ της γνώσεως τοΰ ανθρώπου, ήτοι άπ'ο τής σπουδής 
τής Ανθρωπολογίας, δέν άπατώμαι, νομίζω, έάν εΐπω δτι ή συ-

(■ 

στηματικώς γινόμενη θρησκευτική άνάπτυςι; οφείλει ν’ άρχητχι \ 
άπδ της σπουδής τή; Γεωλογίας, άπδ τής όποιας άρχεται επ’άκρι- ( 
6έ; καί ή 'Αγία Γραφή. Ή Γένεσιςτοΰ Μ οΰσέως εινε τδ πρώτον / 
βιδλίον αύτής, τδ δέ πρώτον ταύτης κεφάλαιον εΐνε Γεωλογία. <

Εις τών τά πρώτα φερόντων έν τή χορεία τών σημερινών γεω- ' 
λόγων εΐνε ό Γάλλος Beudant, ό όποιος έν τελεί τοΰ συγγράμ- S 
ματός του ιδού τί λέγει, κύριοι. «Ή ιστορία δλων τών συστη- $ 
» μάτων, τά όποια κατά διαφόρους έποχάς έφαντάσθησαν οι άν- 
» θρωποι ΐνα έςηγήσωσι τήν γένεσιν τοΰ κόσμου καί ιδίως τής 
» γής, θά ή δυνατό ίσως νά εύχαρισήτη κάπως τήν περιέργειαν < 
υ άλλά έκτος τοΰ δτι θά έςωδεύομεν πολύν καιρόν είς τδ νά < 
» έκθέτωμεν αυτόχρημα μυθιστορήματα, νομίζω κα\δν πρδς 
)> τιμήν τού ανθρώπου νά ριφθώσιν είς τήν λήθην τοσοΰτοι παρα*  
« λογισμοί, τούς οποίους θα ήναγκαζόμεθα νά έπαναλάδωμεν.

(*) Ό Έδουάρδος Γιούγγ (Edouard Young) υπήρξε ποιητής ’'Αγ
γλος επίσημος. Εγεννήθη τό 1661 και απίθανε το 1765. Έν ήλικία 46 
έτών γενόμενος κληρικός, έχρημάτισε εφημέριος τοΰ βασιλέως τής ’Αγ
γλίας Γεωργίου Β . Απολέσας δέ προώρως τήν τε σύζυγον /.αί την θυ

γατέρα αύτοΰ, έζησε το έπίλοιπον τής ζωής του δλως μακράν τής κοι
νωνίας, ασχολούμενος εις τήν ποίησιν, δι’ ής παρηγόρει την θλίψιν του* 
Ηοιήματα αδτοΰ αναφέρονται δύο τραγωδίαι (ο Βούσιρις τό 1719 
Χαί ή Έκδίκη σ ις τό 1721), εν ποίηαα περί τής Δ ευτέρ ας Πα
ρουσίας (το 1713), σάτυραι, διάφοροι ποιήσεις καί τέλος 
«I Ν υκτες (το 1741), μελέται μελαγχολικαί, αΐτινες τά μάλιστα έφη-

» Μία μό/η γηγενία (geogenie) εΐνε λόγου άςία. ή γηγενία 
» τοΰ Μωϋσέως, ήτις μετά παρέλευσιν τριών χιλιάδων έτών

μίσθησαν xa'- άίτινές εΐσίν ό κυριώτερος τίτλος του. ‘Ο Γιουγγ εΐνε μεγα- 
λοποεπες κ*'·  ε*ζ  xxpov έμβρν.ής, άλλά μονότονος καί ενίοτε αλλόκοτες 

ή εμφατικός t - Π χ ι ισοο
’Εν Αονδ-νω εγενετο συκλογη των πονημάτων του 1 ιουγγ το

καί "τό 1803 έίζ τόμους τρεις μετεφράσθησαν δέ εις την Γαλλικήν γλώσ
σαν παοά τοΰ Ee Tutirneur, οστις’ Οιλήσας νά διορΟώση τάς δυσκολίας 
:οΰ ποιητοΰ δ έστρεψε * αυτόν εις πολλά του χωρία

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ Ε’. Τευχ. ΝΣΤ1.) 29.
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» παρουσιάζεται άφ’ έν'ος μέν ώς ή σαφεστέρα εφαρμογή τών καλ
ό λιτέρων θεωριών, άφ’ έτέρου δέ ώς ή συντομωτέρα επιτομή 

» τών μεγάλων γεωλογικών γεγονότων (faits) ».
‘Η Γεωλογία, κύριοι, δφείλει νά διδαξη ημάς τί πράγμα εΐνε 

ή γή, τ'ο πολλοστημόριο·? τοΰτο τοΰ ούμπαντος, έπί τοΰ όποιου 
εΰρέθημεν καί τό όποιον έσμέν βέβαιοι, Ετι άλλο; τάχιον καί 
άλλος βράδιον θά έγκαταλείψωμεν δφείλει νά διδάςη ίμάς τί 

πράγμα εΐνε τ'ο μέγα τοΰτο ζώον, έπί τής ράχεως τοΰ όποιου 
περ’.φερόμεθα οί τάλανες άνθρωποι, βασανίζοντες καί βασανιζό
μενοι, καί τό δέρμα τοΰ οποίου ανηλεώς κατασπαράττομεν, ΐνα 
ή τά έν τή κοιλία αύτοΰ άπλ.ήστως ληστεύσωμεν ή έπί τή θέα 
τών έντοσθίων του έντρυφήσωμεν. Καί έχομεν δίκαιον νά άπαι- 
τήσωμεν άπ’ αύτής τοΰτο, αφού έτόλ μησε νά κατατάξη έαυτήν έν 
τή χορεία έκείνη, τής όποιας τά μέλη ώνομά-θησαν έπιστήμαι.

Κατά πρώτον λοιπόν δφείλει νά εΐπη εις ήμας τίς ή ύλη την 
οποίαν δ Θεός μετεχειρίοθη ΐνα ποιήση τήν γήν δεύτερον κατά 
τίνα τρόπον έγένετο ή κατεργασία ταύτης τής ύλης καί άν τό 
σώμα, τ'ο όποιον έδημιουργήθη άπό τής ύλης ταύτης, έδημιουρ- 
γήθη στερεόν, υγρόν ή άτμώδες· τρίτον όποιον σχήμα είχε καί 
τέταρτόν πόσος έχρειάσθη καιρός πρ'ος άποπεράτωσιν ταύτης τής 
έργασίας. — Σήμερον θά ομιλήσωμεν περί τών δύο πρώτων.

Α'.
Τίς ή ύλη, τήν όποιαν ό Θεός μετεχειρίοθη ΐνα ποιήση τήν γήν. 
’Αλλά τί έστιν ύλη ;
*Υλη κατά μέν τούς Φυσικούς λέγεται πάν τό δυνάμενον νά 

ιοτε πάθησιν έπί τών οργάνων ήμών, κατά δέ τούς 
πάν ο τι δέν άνήκει εϊς τόν κόσμον τών πνεύμα- 

TO S‘· — - 

':> Φιλοσό:
>> των. 1

■1 άπό 
'ίζοντο

Εΐνε δε τσσούτων ειδών ή πρωτογενής ύλη, 
S γόμετα στοιχεία τής φΰσεως, τά δποί 
ί μέχρι τής άρχής τοΰ 18ου αΐώνος έλογ 

S δμως, καθ’ όσον έγώ τούλάχιστον δ μή . 
ί γ/ωρίζω, άριθμοΰνται έςήχοντα τρία χά; 

( Έρνέστην Στάλ, έξοχου χημικόν, φιλό 
ί κατ’ έκείνην τήν έποχήν βασιλέως τής Πρωσσίας.

Ν’ άπαριθμήσωμεν τόρα 'έν πρ'ος έν όλα τα είδη 
S ύλης εΐνε καθαρά ματαιοπονία, Δυνάμεθα δμως νά 
( ή γή σύγκειται πρώτον και κυρίως άπό τ'ο συι

--α εινε τά λι

τεσσαρα, σήμερον 
5ς περί τά τοιαΰτα 

εις τον Γεώρνιον

ταΰτα τής 
εΐπωμεν οτι 

τατικόν έκείνο, τό 
. ,—Γ(«, {ή^, δεύτερον άπό ' πυρ, τρίτον άπό ύδωρ, τέταρτον άπό άέρα και πέμπτον άπό 

> αβαρή τινα ρευστά, οΐα τό μαγνητικ'-.ν κα! τό ηλεκτρικόν. Έντος 
) τούτων ύπάρχουσι κατά διαφόρου: συνδυασιι.ιόζ. si- -

γήν, δεύ· 
καί

Έ,
ιρειαν τώ?

. . .υ..υ?Λμυς δημιουργός έχ τον μηόενος δημιουρ
:»χειρίσθη ώς ύλην ,ΐ?α ποίηση την γην. Άλ*  ’ 
κύριοι, τόν άπειρον τούτον Νοΰν εις τήν άπει 

·. τοσούτων συνδυασμών, τούς όποιους κεχηνότες καϊ ί 
$ βλέπομεν δτι έκαμεν εις τά ολίγα ταΰτα στοιχεία! "Ας άφήσω- 
( μεν τήν άνόργανον άλλ' ή τηλικαύτη ένόργα/ος φύσις, άπό τοΰ 
< βρύου μέχρι τοΰ κολοσσού της άδανσονίας, άπό τοΰ σώματος 

(11 *11 Ό ρυχτολογία, ώς 
στήμη ήτις άσχολεΐται περί τήν έ· 
νους ϋλης, ή όποια εμφωλεύει έν τοΐς έγκάτοι; τή; γή; καί τήν όποιαν 
άπό τών πολυαρίθμων όρυγείων ανασύρει ει; τήν επιφάνειαν ή σκαπάνη 
τοΰ μεταλλίως.

‘II σπουδή τών άνοργάνων σωμάτων χρονολογείται άπό τή; πρώτη; 
εποχή;, καθ ήν συνέστησαν κοινωνία·.· άλλά καί έν αυτή προηγήΟη πολύ 
τό πρακτικόν τοΰ θεωρητικού μέρους Ό μεταλλεύς έγνώριζε τά επω
φελή ι έταλλ'α πολύ πριν ή ό όρυκτολόγο; όρίση μεθοδικώ; του; χαρα- 
κτήοα; αύτών καί τά κκτατάςη ει; τάξεις. Ό θεόφραστο; άφήκεν εί; ή- 
μα; τό ΙΙερί λίθων σύγγραμμά του, τό όποιον εΐνε ή πρώτη πραγμα- 

ν άφορα ταύτην τήν επιστήμην τό ορυκτο
ί στο ρ ία; Πλινίου εμπεριέχει πολλά, τά 

όογίαν καί τήν Ιστορίαν τών ωραίων τε- 
ήσχολήθη έπιτυχώς εΐ; την ορυκτολογίαν, 

:ο όνομα Άγρικόλας, συγγρά-
; το Περί φύσεω; τών άπολι- 

ή ' ίω διά τής λέξεως απολίθωμα 

καί εμπειρική ή ορυκτολογία έλαβε

τοΰ σκώληκος μέχρι τοΰ σώματος τοΰ έλέφαντος μέχρι τοΰ σώ 

ματος τσΰ άνθρώπου, τι άλλο εΐνε ειμή πληθύς αναρίθμητος συν 
δυασμών τών ολίγων τούτων στοιχείων; Έδώ θέλει τά στοιχεία 
ταΰτα δ Δημιουργός αύτών αδρανή καϊ ποιεί τά ορυκτά εκεί 
τά θέλει δρώντα καϊ ένεργά καί ποιεί τό βασίλειον τών φυτών· 
άλλαχοΰ τά θέλει εϊς πυρώδη ή άτμώδη ή ρευστήν κατάστασιν 
καί ποιεί τά νδατα καϊ την έν τοΐς έγκάτοις τής γής έχκεκλει- 
σμένην θερμότητα, και άλλαχοΰ τέλος εις άεροειδή κατάστασιν 
καί ποιεί τήν ατμόσφαιραν. Ταΰτα δέ πάντα άποτελοΰ: 
όγκον τής γής, έφ’ ής ένδιαιταται τό βασιλείαν τών ζώων, 

τών όποιων όλων βασιλεύς καί δει 
ή

έπι 
έπλάσθη ό άνθρωπος, 

μικρογραφία αυτή τοΰ Δεσπότου τής κτίσεως.

Β'.

3/

τών πλουτώνιων ύπήρξεν ό έν Έδιμ- 
ιΐς και τ'ο 1797 θανών 

συγγράμματό; του Θε«-

-κωτιχ.

V 0V.

χαϊ τό 
;ίτχτ.·ι

U-'έρνερ, εις δν δφείλει ή 
ν Αηναϊον ή Βοτανική. ‘Ο

। ονομϊ τη; δεικνύει, εΐνε έπι- 
τών ορυκτών, ήτοι τής άορα- 

. ήί γήί καί τήν όποιαν

Κατά τίνα τρόπον έγένετο ή κατεργασία ταύτης τής ύλης καί 
τό άπό τής ύλης ταύτης δημιουργηθέν σώμα έδημιουργήθη 

στερεόν, υγρόν ή άτμώδες.
Άλλά κατά τίνα τρόπον έγένετο έν αρχή τούλάχιστον ή κα

τεργασία τών δλίγων τούτων στοιχείων;— 'Ω; πρός τό ζήτημα 
τούτο περί τά τέλη τής παρελθούσης έκατοντα-τηρίδος οί περί 
τήν Γεωλογίαν ασχολούμενοι εΐχον διαιρεθή εϊς δύο συστήματα.· 
τούς πλουτώνιους κα! τούς ποσειδονίονς.

Αρχηγός τής σχολή
βούργω τής Σκωτίας το 1726 γεννηθι 
James Hutton, δστις διά τοΰ πολύκροτου 
ρ’.α τής γής ύπεστήριξεν ότι πρωταγωνιστής τής μεγάλης εκείνης 

χημικής κατεργασίας, ήτις παρήγαγε τήν γήν, ύπηρξε τό πόρ. 
Πατήρ δέ τών ποσειδωνίων άναφέρεται δ έν Οΰερώ τής Πρωσσι- 
κής Σιλεσίας τό 1750 γεννηθείς καί έν Δρέσδη τής Σαξωνίας 
τό 1817 θανών Αβραάμ Γο
’Ορυκτολογία (1) ο τι οφείλει

λογικόν μέρος τής Φυ 
όποια ένδιαφέρουσι τη·. 
χνών άλλ’ ό πρώτος, 
εΐνε ό Γερμανός Bauer 
ύας περί τα μέσα τοΰ ΙΣΓ 
θωμά των σύγγραμ 
ονομάζει έν γίνει όλα

Κατ' άρχάς ολως , --------
μόλις περί τά μέσα τοΰ 111'. αιώνο; χαρακτήρα συστηματικόν. Τδ 1774 
ό περί ου άνωθι είπομεν Οΰέρνερ, ό περίφημος Ιδρυτής τής τοΰ Φρει-

ο
γνωστότερος ύπδ τί 

αιώνο; ι " 
υ, έν τω όπυίι

:« ορυκτά.
περιγραφική

καί οί περί αΰ 
ρεα; ύλαι τή:

π έναντίας ύπεστή- 
έσχηματίσθησαν έΖ

:;ν ά 

γή;

Άφοΰ αί δύο σχολά! αύ;α: έπ! μίαν εικοσιπ-νταετηρίδα δι?- 
π/.ηκτίσθησαν άμοιβαίως τόν εύγενή τή; έπιστήμης διαπληκτι- 
σμόν, κατέπεσον έπ! δέ τών έρειπίων αύτών άνεφάνη τό 1811 
δ Σκιπίων Breistak, δστις ΐδρυσεν ούτως εΐπεΐν τρίτην σχολήν, 
τή; όποιας τό σύστημα έπεκνοωσαν δλαι τών Γεωλόγων αί νεώ- 
τεραι ερευναι.

Οί τή; σχολή; ταύτης, φωτιζόμενοι έκ τή; πείρας τοΰ πα
ρελθόντος ή μάλλον άπό τών διαπληκτισμών τών προκατόχων 
αύτών καί έννοοΰντες δτι εΐνε άδύνατον νά άνακαλύψωσι τ'ο δ τι 
υπήρξε χωρίς νά σπουδάσωσι καί γνωρίσωσιν ακριβώς τό δ τι 
νΰν ύπάρχει, έπεδόθησαν εϊς έμόριθή παρατήρησιν τώ? πραγμά
των κα: έθέσπισαν δτι ούτε τό πυρ άποκλειστικώ; ούτε τό ύδωρ 
μόνον πρωτηγωνίστησεν ούτως εΐπεΐν εις τήν μόρφωσιν τή; γή;, 
άλλ’οτι άμφότερα τά στοιχεία ταΰτα, ώ; τά εΐχεν ονομάσει δ 
’Αριστοτέλη;, συν-ιργάσίησαν μετά μεγίστης μάλιστα δραστη- 
ριότητος, ίνα φέρω;·, τήν γή ν εις ήν σή κερον ύπάρχει κατάστασιν. 
Τοΰτο δέ διακηρύττουσι καί αί ά.τολιθώσε’.ς (1), αΐτινες, ώς ε’ιχο- 
μεν εϊπεΐ, είσί τά ιερογλυφικά γράμματα, δι’ ών ή γή αύτή 
έγραψε καί τον βίον καί τά παθήματά της, και αΐτινές είσιν ή 
πρώτιστη πη-,'ή τή; Γεωλογίας Αί απολιθώσεις διδάσκουσιν ήμάς 
δύο τινα, κύριοι· πρώτον δτι ή δυστυχή; αύτη γή υπήρξε τ'ο 
θέατρον δ’.απληκτισμών τρομερών, οιτινες έλαβον χώραν μεταξύ 
τον πυρός κα! τοΰ ύοατος, και δεύτερον δτι διατρέχει το έβδο
μον έτος τή; ήλικία; της.

Κατά τά; θεωρίας τών νεωτέρων Γεωλόγων δ όγκος τή; γής 
έν άρχή ήτο δλω; ακατασκεύαστος, τουτέστιν ύλαι φύρδην με- 
μιγμέναι, μάζα τις πάντη ακατέργαστος· το δέ πύρ τοσαύτην εΐχεν 
έπιρροή ν έπί όλων τών άλλων στοιχείων, ώστε έ'καμνε τ'ον όγκον 
αυτόν νά διατηρήτα·. εις αερώδη κα: άτμώδη κατάστασιν. ‘Η γή 
λοιπόν κατά τό πρώτον έτος τής ή'.ικία; τη; δέν ήτον ειμή νε
φέλη τά μάλιστα παμμεγέθη;, σύγκραμα ατμών κα: άερίων, τό 
όποιον κατεφλέγετο ύπο άκατανοήτου θερμοκρασίας κα! τό όποιον

θυύ,ογου σχολή; έν τώ Μ. Δουχάτω τή; Βάδη;, έπεχείρησε νά καθυπα- 
γάγη εΐ; ώρισμένου; κανόνα; τήν επιστήμην ταύτην κα: ώρισε τού; ε
ξωτερικού; χαρακτήρα; τών μετάλλων μετ’ακρίβεια; άγνωστου μέχρι τότε.

'Q; βλεπ.μεν λοιπόν, ή ’Ορυκτολογία, ολίγον προγενεστέρα επιστήμη 
τή; Γεωλογ’α;, εΐνε κλάδο; αυτή;, δστι; έδωκεν αφορμήν εΐ; τήν γένε- 
σ:ν τη;.

(1) ’Απνλιθώσει; εΐσΐ συντρίμματα οργανικών σωμάτων εΐ; τά έγκατα 
τή; γής ευρισκόμενα. Τά οργανικά δε ταΰτα σώματα ήσαν ζώα και φυτά, 
ει; άπάσα; τά; τάξεις τών δύο τούτων βασιλείων τή; φύσεω; άνήκοντα. 
Τά φυτά καί τά ζώα ταΰτα δέν ήσαν ανέκαθεν ουτω; έντεθαμαένα, άλ
λ’ εΐχον ζήσει έπι τή; έπιφανεία;τή; γή; και έντό; τών θαλασσών τοΰ 
παναρχαίου κόσμου ώ; τά σύγχρονα ήμΐν φυτά καί ζώα, τά όποια έ- 
χουσι τόν αυτόν μέ εκείνα οργανισμόν. Εΰρίσχονται δέ τά συντρίμματα 
ταΰτα είτε εΐ; τήν φυσικήν των κατάστασιν, άπχρχλλάχτω; δηλ όποια 
ησαν τ’ον καιρόν καθ δν έζων, είτε άντικαθεσταμένα δΓ άλλων ουσιών, 
ο καί τό συχνότερου καϊ έξ ου ά π ο λ ι θ ώ σ ε ι; ή απολιθώματα 
ώνομάσθησαν.

περιεφέρετσ περί τόν ήλισν, ύπεΐκσν εϊς τούς νόμους τού; διέπον- \ 

τα; τά λοιπά ουράνια σώματα. Πέραν τών δρίων τοΰ παμμεγέ- ? 
Οους τούτου νεφελώδους όγκου έπεκράτει παντελής έλλειψις ) 

του πυρός, παντελή; Γλλειψις τής θερμότητες και έ τομένω; ψΰ- ’ 
χος δριμύτατον, κατάστασις παγετώδης κα! ζοφερά. Αί άπό τοΰ ji 
όγκου λοιπόν τούτου έκτοξευόμεναι πυρώδεις άκτϊνες κατεπνί- : 
γοντο εϊς τό χάος έζεΐνο καί ουδέποτε πλέον ει; τήν εστίαν αύ- J>
τών έπανέκαμπτον. Τοΰτο έν διχϊτήματι πολλών χιλιάδων έτών ?
έξακο νουθοΰν νά συμβχίνη συνετέλεσεν ώστε ή έπ:φ(ί?εια τοΰ νέ- > 
φους έκεινον ν’ άρχίση νά κατκψϊχηται. Διά τή; έπενεργείχς δέ ι 
τήςψυχρκνσεω; έλαιτωθείσης τής έπ: τή; έπιφανεία; θερμότητος, < 
ήδυνήθησαν έκεΐ νά συνέλθωσι τά στοιχεία εκείνα, άτινα ήταν > 

έπιτήδεια ν’ άποτελέσωσι τάς δύο ρευστά; ουσίας, τό υ6ωο καί ·> 
τόν άέρα: ήτοι τό οξυγόνου μετά τοΰ ύδρογόνου μεν διά τό πρώ- 
τον, μετά τοΰ νιτριγόνου δέ διά τό δεύτερον, καί ούτω περιεβλήθη ό 

δ πλανήτης ήμώ? τούς δύο διαφανείς αύτοΰ χιτώνας, άνευ τών ) 
οποίων ουδέποτε θά κιθίστντο επιτήδειος ϊ?α κχοοικηθή άπό τά ’ 
διαδοχικώ; κατχλαβόντα αυτόν βασίλεια τών φυτών καί τών < 
ζώων. <

Καί τω όντι, κύριοι, εΐ?ε έπιστημονικώ; άποδεδειγμένον ότι, \ 

όταν ή θερμότης τον ύδατος ύπερβή τούς 212? , ή χημική συγ- S 
γένεια τών στοιχειωδών αύτοΰ άτμίδων, τοΰ οξυγόνου δηλ. καί $ 
τοΰ υδρογόνου, χαλαροΰται κα: τέλο; κχταστοέφετα:. ’Επειδή δέ > 
ό Δημιουργός εΐνε ό αυτό; χθέ; καί σήμερον κα! εΐ; τού; α’ώ- > 
να;, έπετκι ότι ώ; συμβαίνει σήμερον έπρεπε κα! τότε νά συμδή, S 
ήτοι νά καταψυγή ή επιφάνεια του γήνου έκ-ίνου όγκου άχρι > 
βαθμού τίνος θερμοκρασία; καί τότε αί άομίδε; νά συνδυασθώσιν · 
όπως άποτελέσωσι τό ύδωρ καί τόν άέρα. ύπό τού όποιου περί- ) 
κυκλούμεθα. ?

Ή γή λοιπόν πανταχόθεν έκαλύπτετο ύπό τών ύδάτων, υπέρ > 
τά όποια έν εϊδει άομοσφαίρας έφέρετρ μετέωρος δ άήο καί ύπο ? 
τά όποια ύπήρχεν ό άλλο; άτμώδη; εισέτι διατελώ? δ'·?κο;. έντό; ( 
τού όποιου κατακλεισθέν τ'ο πΰρ έβρυχάτο καϊ άδιαλείτ.εως τήν ( 
ειρκτήν του έκλόνιζεν. Ή γή ύφίστατο άναέρασμού; και τρικυ- ·; 
μία; άενάους, παραγομένας ύπό τώ? ά?αριθμήτων χημικών ένώ- \ 
σεων, αΐτινε; μυστηριωδώς έτελούντο έντό; του πεπυρακτωμένου ί 

έκείνου ταρτάρου. s
Άνωθεν τοΰ άέρο; έν τοσούτω ήωροΰ/το εισέτι έν εϊδει ά-μοΰ ■ 

καί άλλα ύδατα, ήνωμένα τότε μεθ’όλων τών μεταλλικώ · καί ί 

νεωδών ουσιών, αΐεινε; έ?εκα τή; τρομερά; θερμοκρασία; τή; ) 
γιγαντιαία; έκείνη; καμίνου εΐχον μεταβληθή εϊς άτμού; Αί ποι- 
κίλαι δέ έκεΐναι ύλαι έν τε τω άέρι κα! έντώύδατι συμπυκνω- ϊ 
θεϊσαι έπί τέλους καί αύται εΐχον αρχίσει νά κατακαθίζω σι καί ) 
σχηματίζωσι διάφορα στρώματα- τά δε στρώματα ταΰτα άπετέλε- > 
σαν τόν όγκον ή μάλλον τόν φλοιόν τή; γής, τό πάχος τοΰ όποιου ) 
δέ?ύπερ6α·νει τάς 12 λεύγας, ήτοι εΐνε τόσον περίπου, όσον εΐνε ’ 
τό μήκος τοΰ δρόμου, τον όποιον οδοιπόρος θά έκαμνεν εϊς 18 μό- ? 
νας ώρας. Απολύτως πιθανόν τό πάχος τοΰτο νά μή φαίνεται ί 
μικρόν σχετικώς όμως ώ; πρό; τό διάστημα, τό όποιον ύπάρχει S 
μεταξύ τής έπιφα-υείας καί τσΰ βχθυτάτου σημείου της γή; κα! S
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τό όποιον εινε 1584 λευγών, εΐνε μικρόν, διότι εΐνε μόνον 
τό 132»ν.

Τό πρώτον στρώμα,δπερ έλαβεν ύπόςασιν μεταξύ τοΰ πυρόςκάτω
θεν και τοΰ ΰδατος άνωθεν, έμορφώθη ύπό τών βαρέων καί πυκνών 
μεταλλικών ουσιών. Επί τής πρώτης ταύτης στερεάς ύποστάσεως 

' νατετέθησαν υλαι έλαφρότεραι; οίαι τό θεΐον, ό φώσφορος καί άλλαι- 
έπί τούτων άλλαι έλαφρότεραι καί οΰτω καθεξής μέχρις ού έσχη- 
ματιλθη ό μεταξύ τών ύδάτων άνωθεν καί τοΰ πυρός κάτωθεν 

s » ζή·» γης, δστις συνεχει τάς ύπ' αΰτόν μαινομένας υλας, 
, των όποιων ή παγίωσις προώρισται νά έκτελεσθή πολύ βραδύ- 

τερον, άφοΰ μέχρι σήμερον δέν έξετελέσθη εί
■ ουσιν εις ήμάς 0{ σεισμό: καί αί έχρήξε 

Τα διάφορά δε στρώματα, άφ’ ών ό φλοιό:

? ^(υσΐ ■'ι*Ψ°? 67.πϊ'Ζοί και εινε φανερόν δτι, άν μετά τήν ΐζησιν 
. και τήν σκλήρυνσιν τά στρώματα ταΰτα έμενον έν ηρεμία, 

, κείμενα το μεν έπ! τοϋ δέ ώς οί χιτώνες χρομμύου π. χ., ό άν- 
. θρωπος οΰδέν βέβαιον ήδύνατο νά γνωρίση περί τής κατασκευής 

' του μεγαλειτέρου μέρους αυτών ή περί τής φύσεως τών ών πλή- 
\ «ουσιν απολιθωμάτων. Τά έν τή γή άνέφικτα αΰτών βάθη θά διε- 

< τηρούν κεκρυμμένα άπό τοϋ άνακριτικοΰ -οΰ άνθρώπου πνεύματος 
τα μυστήρια αΰτών· τά δέ διά των Γεωλόγων εΐς φώς άχθέντα 

> καταπληκτικά δημιουργήματα τών πρωτογόνων αιώνων οΰδέποτε 
> θα έγίνοντο γνωστά εΐς τόν άνθρωπον. Διά τής ενεργείας δμως 
; τής εν τω κέντρω θερμότητας ήτοι τών τρομερών σεισμών καί τών 
, κολοσσιαίων άναβρασμών τοΰ έγκεκλεισμένου πυρός, οϊτινες άλλα 
, μέν αυτών ύψωσαν, άλλα δέ έταπείνωσαν καί έν γένει άνέμιξαν κα!

κατετάραξαν, καί τά κατώτατα τών στρωμάτων έτέθησαν ύπό την

ώς δειχνύ- 
•ρτ,ςε-.ς τών ηφαιστείων, 

>ς τής γής σύγχειται,

διάφορα άλλα μεταγενέστερα στρώματα,εΐνε ό γρανίτης, δστις «νο- 

μασθη ουτω παρά τών Εΰρωπαίων γεωλόγων άπό τής Λατινικής 
λέξεως granatus, ήτις σημαίνει χοκχώδης, ή κατ’ άλλους άπό 
τοΰ Ίταλ. graaito (δπερ έκ τοΰ grana, σημαίνοντος χόκκον) ένεκα 
τής κοκκωτής υφάνσεώς του, ούτως ειπεϊν. Σύγχειται δέ ό γρα
νίτης εκ τής ενώσεως τριών ουσιών τοΰ άστρϊου (feldspath) τοΰ 
σίληχος (quartz) κα: τής άτιζώης (mica).

Τό άστριον ή feldspath εΐνε υλη κρυσταλλοειδής λευκή, συγ
κείμενη άπό χαλίκιον (καί άλλως πυρίτιον λεγόμενον), άργίλ- 
λιον καί ποτάσσιον (λεγόμενον έπίσης και κάλλι ή νάτρον). ‘Ο 
σίληξ ή quartz εΐνε τό χαλίκιον εΐς καθαράν κατά τό μάλλον 
ή ηττον και πολλάκις κρυσταλλώδη κατάστασιν, δξυδωμένον. 
II δέ άτιζώη mica εΐνε ένωσις χαλικούχου άργίλλου κα: πυτασ- 
σίου, περιέχουσα μαγνησίαν καί όξείδιον σιδήρου.

Τά άρχαιότατα μνημεία τής άρχιτεκτονικής καί άγαλματο- 
ποιιας τών Αιγυπτίων καί Ινδών συνίστανται έκ γρανίτου. Λοι
πόν ό γρανίτης εΐνε ό σκληρότερος λίθος, εΐνε ή κρηπίς κα: τό 
στερεώτατον θεμέλιου, έπί τοΰ όποιου ό Δημιουργός έθεμελίωσεν, 
ώς άνωθι εϊπομεν, δλατά άλλα στρώματα,άτιναβραδύτερον δι’ υπο
στάθμης ή καθιζήσεως έσχηματϊσθησαν έκ τών αμμωδών υλών, 
οσαι διά τής ενεργείας τοΰ ύπό τόν γρανίτην πυρός άπ’ αΰτοΰ

Έν τούτοις ό πρωτογενής σύτος φλοιός, τό τρυφερόν τοΰτο 
τής -γής κέλυφος, δέν ύπέκειτο εις μόνην τήν λύσσαν τοΰ ύπ αΰτό 
καθειργμενου πυρός, αλλ’ ήτο προσέτι έκτεθειμένον καί είς τούς 
πολέμους τών άλλων σ'οιχείων, τά όποια άνωθι αΰτοΰ. ώς εϊ- 
πομευ, ήωροΰντο. ‘Ο έκ τών άπειρων έκείνων χημικών ένώσεων 
αναπτυσσόμενος ήλεκτρισμός παρήγε τρομεράς ήλεκτρικάς έκπυρ- 
σοκροτήσεις, αί δέ άστραπαί καί οί κεραυνοί, οί έπισκήπτοντες 
έντ-ς τοΰ άπειρομεγέθους έκείνου πυρώδους τυφώνος. έποοσένουν 
μέγαν πάταγον είς έπίφ 
μερών έκείνων σκηνών, 
τάς περί τοΰ
δόσεις καί τών όποιων

άπεσπάσθησαν.
Έάν θελήσωμεν νά έκταθώμεν ενταύθα, κύριοι, έχομεν δλην 

άν^, άντζ,ητον άλλα ημείς Οα περιορισθώμεν εις ολίγα, διότι χαΐ 
δ ζαιρος εινε ολίγος· άλλως τε δέν προτιθέμεθα νά γίνωμεν γε
ωλόγοι.

-υγζεφαλαιοΰντες λοιπον τας τών γεωλόγων παρατηρήσεις, 
δυνάμεθα νά εί'πωμεν δτι τά διάφορα στρώματα, άφ’ών σύγχειται 
ύ φλοιός τής νής, άπο τής γρανητιχής βάσεως μέχρι τής πα
ρούσης επιφάνειας τής γής, ταςινομοΰνται εΐς τρεις ομοταξίας· 
ή πρώτη ονομάζεται πρωτογενής ή παλαιοζωική, ή δεύτερα 
δευτερογενής ή μεσοζωική, χαΐ ή τρίτη τριτογενής. Έκάστη δέ 
τών ομοταξιών τούτων περιλαμβάνει διάφορα υποδεέστερα σύν- 
θ^τα στρώματα, διακρινομενα εχ τής συνθεσεως τής υφής κα 
τών ορυκτών λειψάνων τών έν αΰτοϊς ευρισκομένων ζώων χα1

πόλαιως Cambrai, έν τή όποια τά έδάφη ταΰτα άπαντώνται εις 
μεγάλην ποσότητα. Εΐνε κρυσταλλοπαγη καί κατ’ ουσίαν δλί- 
γον διαφέρουσι τοϋ γρανίτου. Ταΰτα δυνάμεθα νά διαιρέσωμεν 
εϊ; τά μεταμορφικά ή άζωικά καλούμενα καί εΐς τά έπ’ αύτών 
κείμενα πυθμενικά. Τά πρώτα ονομάζονται οΰτω, διότι ένεκα τής 
θερμοτάτης έπιφανείας, έφ'ής ιζήθησαν, οΰ μόνον άπεκρυσταλ- 

λώθησαν καί έπομένως μετεμορφώθησαν, άλλά 

καί οΰδαμοϋ έμπεριέχουσιν ίχνη οργανικού 
^ντοί> 67τε ζώου οΰτε φυτού- τά δέ άλλα 
λέγονται πυθμενικά, διότι τω δντι εϊσιν ό 
πυθμήν τής φυτικής γής. Εΐς αΰτήν κατά πρώ- 
τον άπανταται ή Όλ^αμία, ορυκτόν ζωό- 
φυτον άπλής κατασκευής καί άτελοΰς δργα- 

νώσεως.
ΟΛΔΑΜΙλ.

ΙΓ.

Σιλονριανα στρώματα.

Σιλουριανά στρώματα ώνομάσθησαν τά σχηματισθέντα έπί τών 
καμβριανών ώνομάσθησαν δ’ ούτω διότι άπαντώνται κατά με
γάλας ποσότητας έν τή Άγγλ. πόλει Shropshire,ήτις εΐχε χρη
ματίσει ή κοίτη τής άρχαίας φυλής τών Σιλούρων, έθνους Κελ
τικού ένδόξως άγωνισθέντος πρός τούς Ρωμαίους, δτε ουτοι ειχον 
εισβάλει εΐς τάς νήσου; τής Βρεττανίας.

Τά πετρώματα ταύτα ταξινομούνται είς δύο

ετρον τοΰ φρικώδους θεάματος τών τρο- 
αιοινες φέρουσιν είς τήν μνήμην ήμών 

αρτάρου και τοΰ ερέβους τών άρχαίων λαώνπαρα- 
ή ανθρώπινη φαντασία δέν δύναται μηδέ 

ί νά συλλαβή κάν τήν εικόνα.

Ό ήμέτερος λοι·
σύρων μεθ' έαυτοΰ τήν πλήρη ζεόντων ύδάτων φλογώδη χαί 

) λυσύνθετον αΰτοΰ άτμοσφαϊραν 
( εκρήςεων τοϋ έν τοϊς σπλάγχνο: 
( κλονιζόμενος. "Ινα έννοήσωμεν δι 
; χανικήν έπιρροήν έσχον έπί τοΰ στ 
) τής άτμοσφαίρας έχείνης p---- Λ
( ή Ζθμική φύσις του φλοιού έκείνου.

2 Η υλη ή άποτελοΰσα τήν ύπόστασιν, έφ’ ής έπεκάθισαν τά

:ρο ό εντός τοΰ

νονται έπί έπιφανειών τόσον μεγάλων, κα. ) 

δμως μόνον έν τούτοις ύπάρχει έντελής έλ- 

λε'Ψ'ί δενδροειδούς βλαστήσεως. 2

ΙΙΓ. >

/Ιίβονιατον στρώμα.
W (W S

Δεβονιανόν στρώμα ώνομάσθη τό κείμενον S
ΤΡΙΔΟΒΙΊΊΙΣ. άνωθεν τών σιλουριανών ώνομάσθη δέ ουτω ; 

άπό τής Βρεττανικής έπαρχίας Devonshire, εΐς τά μεσημβρινά ·, 

τής όποίας άπανταται είς μεγάλας ποσότητας. S
Πάντες οί γεωλόγοι συμφωνούσιν οτι τον σχηματισμόν τοΰ συ- 2 

στήματος τούτου συνώδευον σφοδροί καί παρατεταμένοι σεισμοί, S 
οϊτινες προξενήσαντες διάφορα ρήγματα, έξετοξευσαν άπ αΰτών ) 
τόν υποκάτω ευρισκόμενον γρανίτην και έσχημάτισαν έκτετα- ) 

μένας σειράς δρέων. Γεωλογικαι δε ερευναι κατέστησαν γνωστόν 2 
δτι τά Οΰράλια ορη, τά δρη τής Σελήνης, αί Άνδεις καί τά 
Άλλεγάνεια έξήρθησαν κατά τήν εΐρημένην περίοδον. Τά κυρι- ? 

ώτερα γνωρίσματα καί χαρακτηριστικά τοΰ συστήματος τουτου 
εΐνε ή εις το στάδιον τής ΰπάρξεως των εισαγωγή χερσαίας £λα- < 

στήσεως καί εζστζοζίιίλω»’ ϊχΟιίωκ. >

IV.

Τό '^4>θρακοφόρο» στρώμα.

Άνθρακοφόρον στρώμα λέγεται τό έπί τοΰ δεβονιανοΰ κείμενον, 2
διότι έν αΰτω κατά πρώτον άναφαίνεται ό άνθραξ καί δ σιδηριτης > 
λίθος. Εΐνε δέ ύπό πάντων τών φυσιοδιφών παραδεδεγμένου δτι ή ) 
οΰσία, καί έξ ής έσχηματϊσθησαν οί πολλαχού τοΰ κόσμου υπο ■ 
τήν επιφάνειαν τής γής τόσον άφθόνως ευρισκόμενοι άνθρακικοί ογ- 
κοι ήσαν χερσαία βλάστησις. ‘Η άκατέργαστος υλη, ές ης οι άν
θρακες κατεσκευάσθησαν και έπί αμύθητους αιώνα; προς μόνην > 
τήν τοϋ άνθρώπου ώφέλειαν διετηρήθησαν, ήσαν τά δένδρα και 2 
τά χόρτα τών πρωτογενών δασών. Τό κύριον συστατικόν τής φυ- ) 

τικής δημιουργίας εινε ο άνθρας.
Τά καθ’υπερβολήν εϊςτόνσχη- < 

ματισμόν τών άνθράκων συντελέ- ι 
σαντα δένδρα δύνανται νά άνα- < 

χθώσιν εϊς πέντε διάφορα γένη, S 
ήτοι εϊς πτέριδας, καλαμίτ«ς, ) 
λεπιδόδενδρα, σιγιλλάρίας καί ( 
στιγμαρίας. Τά ο έν τω συστή- ·, 
μάτι τούτω δρυκτά λείψανα τών ) 

ΚΑΑΑΜΙΊΉΣ. ζώων εΐνε τά αΰτά μέ τά τών <
προηγουμένων στρωμάτων, άλλ ολιγωτερα τον αριθμόν. Η γή \ 
άρα ήτο εϊσέτι άνεπιτηδεία πρό; παραγωγήν καί συντήρησιν παντός , 
άεροπνόου ζώου. Οΰοαμοϋ ηλιακή άκτίς διεπέρα τά κα- 
λύπτοντα τήν ομιχλώδη σκηνήν νέφη, οΰοαμοΰ ήχος έτά- S 
ραττε τήν έπικρατοΰσαν νεκρικήν σιωπήν, πλήν τοΰ τή; όρμητι- S

ομοταξίας, άνώτερα καί κατώτερα. Εϊς αΰτά δέ 
εύρίσκονται ^ώα υποθαλάσσια ασπόνδυλα, 
ήτοι ζωόφυτα, μαλάκια καί οστρακόδερμα, τών 
όποιων έπισημότατά εϊσιν οί γραπτόλιθοι, μι - 
κρά οδοντωτά πλάσματα, έχοντα σχήμα κτε- 
νός- οί όγχρινΐται ή τά πετρόκρινα, οΰτω κλη- 
θέντα έκ τής όμοιότητος τοϋ σχήματος αυτών 
πρός τό κοινόν κρίνον ό τριλοβίτης, δστρακό- 
δερμα έχον τό σχήμα τού γνωστού σητός 
(καίτοι συγκριτιχώς γιγαντιαίου μεγέθους),άλ
λά τό σώμά του διαιρούμενου εις τρία ύπό δύο 
έπιμήκων κοιλωμάτων έλάμβανε μορφήν τρί- 
λοβον, οθεν έλαβε καί τό δνομα.

Έκτος τών άνωτέρω άσπονδύλων εύρίσκον
ται έν τοϊς σιλουριανοϊς πετρώμασι τύποι φυ- 
κοειδών άνανθών καί άσπορων,άλλά τών χερ
σαίων φυτών οΰδέν ίχνος ΰπάρξεως φαίνε
ται. Τω δντι, καθώς ό δεινότατος περί τά 
τοιαΰτα γεωλόγος "Αγγλος Μούρχισων άπο- 
φαίνεται, ή μηκίστη σιλουριανή έποχή πα
ρήλθε πρ'ιν ή δένδρα φυώσιν έπί τί^ς χέρ
σου ή ιχθύες κο/.υμόήσωσιν έν τή θαλάσ- 
ση............... τά σιλουριανά πετρώματα έκτεί-

ΕΓΚΡΙιΝΙΤΑΙ.

τά χαμ

όν

5Ζή7> τήν προσεώον χαΐ

α . τα τριασικά, 8 . -% ΐο·.>ρχ;υιώ

ΓΡΑΠΤΟΑΙΘΟΙ.

ΊΙ πρωτογενής ομοταξία εμπεριέχει στρώματα α".
βρικνά, β'. τά σιλουριακά, γ. τό δεβονιανόν, δ', τό άνθρακ οφ: 
καί ί . το περμιανόν.

41 δευ
και τά

‘Π τρ.·
λος τήν τηλαυγή. (1)

κα.

άπειρου, 

πο- 
ΰπό τώνδιαλειμμάτων

■J εγχεχΛευμ,ένου πυρος
>; cuv χημικήν χλι μη- 

τσΰ στερεού φλοιού τής γής τά ζέοντα 
ΰδατα, άνάγκη νά γνωρίσωμεν όποία τίς

και εζ.
ις αΰτοί 
έ χαλώ.

Γ.

Καμβριχνά στρώματα-

Καμβριανά στρώματα ώνομάσθησαν τά ίζηθέντα άμέσως έπί 
τσΰ γρανιτιχοϋ έδάφους- ώνομάσθησαν δ’ ουτω άπό τής Γαλλ

(1J Ξυλογράφημα τών στρωμάτων τούτων "δε έν σελ 259 τοΰ Β'. 
τομ. τοϋ «Μέντορος·.
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κής καταπτωσεως τώ; δένδρων, 
τοϋ δυσηχοΰς κοάσματο; τών βα
τράχων ή τοϋ ασθενούς βόμόου 
τών εντόμων, μόνων ζώντων κα
τοίκων τής γής καί τοϋ άέρος. 
Ο'υδαμοϋ έκινείτο ζώον έτερον διά 

μέσου τών πυκνών δασών, ούδα- 
μοϋ πτηνό·; έζωογόνει τά πυκνά 
φυλλώματα. Γαλήνιος καί σοβαρά 
ήτο ή δψις τοϋ ήμετέρου πλανή

του, οτε ούτος έγινετο τδ χη— 
μεΐον καί ή αποθήκη τών απεί
ρων έκείνων θησαυρών τών άν- 
Οράκων καί τοϋ σιδήρου, άπερ 

τοσοΰτον οΰσιωδώς έπλήρωσαν καί 
πληροϋσι τάς άνάγκας καί συν- 
τελούσιν εϊς τάς αναπαύσεις τοϋ 
άνθρωπίνου γένους.

V'.

Περμιανον στρώμα.

Περμιανον στρώμα ώνομάσθη 
τ'ο έπ: τοϋ άνθρακοφόρου κείμο-

στρώματος τ 
ανατολικής Εύρωτ

ΑΕΠΙΔ0ΔΕΝΔΡ0Ν.
2.ΙΓ1ΛΑΑΡΙΑ

ΜΕΤΑ ΣΤΠ'ΜΑΡΙΑΣ. 
νον, διότι τά έδάφη τοϋ 
έκτάσε-ς έπί τής ανατολικής Εύρωπ. Ρωσσίας, ένθα κεϊται ή 

επαρχία Πέρμ.
Κατά τήν έποχήν ταύτην αί θάλασσα: έκάλυπτον μέγα μέρος 

τοϋ υπό. τών Βογησίων δρέων κατεχομένου οροπεδίου, τήν Βαυα
ρίαν τοΰ Ρήνου κα: τ'ο μέγα δουκάτο·; τοϋ Βάδεν μέχοι τΖ·

Ό επίσημο; χαρακτήρ τοΰ συστήματος τούτου εινε τά έν αύτφ 
κατά πρώτον ευρισκόμενα άναμφίβολα ίχνη άεροπνόου ώοτόκοί 

τετράποδου ερπετού έκ τής όμοιογενείας τών σαυροειδών. Τά ερ
πετά, άπερ φαίνονται κατοικήσαντα τήν γήν έν τώ π--ρμ'- 
ανω αίώνι, ήσαν οί Οηκόδοντες, γένος διάμεσον μεταξύ'τοϋ 
βατραχοειδοϋς καί τοϋ σαυροειδούς, έκ τών όποιων το μέν έφάνη 
τ'ο πρώτον έν τω άνθρακοφόρω συστήματι, τ'ο δέ άλλο έν ύπε-~ 
βολική αφθονία καί γιγαντιαίαι; διαστάσ-σιν έν τή επομένη δι

τάξια. ‘ ' 1 *

Τά στρώματα τής δευτερογενούς ή μεσοζωικής όμοταξίας έπι- 
καθηνται έπι τοϋ ΙΙερμιανοϋ καϊ διακρίνονται ιδίως θιά τήν πλη- 
θυν και τ'ο μέγεθος τών έν αυτή άναφανέντων ερπετών, έξ οΰ 
και «αιών τών έρπετών» δνομαζεται. Τά μάλλον αξιοσημείωτα 
τούτων είσίν ό ίχθυόσαυρο?, δστις έν κεφαλή σαύρου συνήπτε·; 
οδόντας κροκοδείλου καί τράχηλον τεραστείου μεγέθους δμοιον 
με τ'ο σώμα δφεως, στέλεχος κα'ι ουράν έχοντα τάς αναλογίας 
ανήθους τετραπόδου, πλευράς χαμα-λέοντος καί χώπα; φαλαί-

έπειτα c πλησιοζαιιοος ζώον αμοίβ’.ον, ώς καί ό ι/Ουόσαυ-

Ρίί, τδ όποιον έκαμπτε·; εϊς τά ο: 
λδν ώ; δ κύκνος καί έδύθιζι 
χαίως διαβαινόντων ιχθύων, ήτο δέ 
ρών διαστάσεων, είχε 
κατά 
τών 
ν'

μήκος
τε τήν κατασκευήν καί τά;
ήμετερων χρόνων. Μετά 

άναφέρωμεν τδν πτεροδάκτυλον.

ω τδν μακρ'ον αύτοΰ τράχη- 
αύτόν πρ'ος σύλληψιν τών τυ- 

έρπετ'ον μεγάλων καί τρόμε- 
40 μέχρι 50 ποδών καί ήτο 

εςεις δμοιον τώ κροκοδείλω 
δν πλησιόσαυρον δυνάμεθα

‘Ιτριτογενής εποχή εϊνε ή έποχή τώ; τετραπόδων, μαστό
ρων, τών άμέσως προηγηθέντων τοϋ άνθρώπου, τοϋ έντελε- 

στατου κατα τήν τάξιν τής ζωικής δημιουργίας. Τοιαΰτα λ ·/ 
«σι τε> ^αλα.οθήρ.ο, τ'ο ^οθ^ο,, τ'ο μεχ^ήοισκ δ 
μαμμούθ. ‘ u

(1)

ΠΕΡΙ ΑΑΧΩΡΗΣ·
Ανέχεια άπό σελ. 207).

Λα7ώοί-5·πώμϊν σί7Τ’<’7 άκροπόλεως
Ααχώρη, εχουσαν ως εςής- Το φρούριον περιλαμβάνει τήν βο- 

γωνίαν τής πόλεως, χωρίζεται δέ ταύτης διά 

Ζϊ 'Η ^λ1’-θ'^τήν σχηματίζει άνώ- 
μγ; e-γηκες τετράγωνον καί περιστοιχεϊται άπό κυκλοειδές 
Ο'.πλουν τείχος, απο ημισεληνοειδή- πύ-νου- 
«» «Μ» li/t 42 =1x7 Τ. "

«X < , „ Λα” τινε, των οποίων έκλεί-
,:αν ηοη υπάτων Αγγλων ά;,λω; ούδεμίαν ώραίαν θέα·; έχει. 
**ήμ-ίωτίον Οε οτι τά κτίρια δια-νοοϋντκ τ -

ο:κοδομη έντο. πρδ 200 έτών είσί δέ έ?γα Μωαμεθανέ β" 

σ.λ=ω;, οτε ουτοι εβασίλευον είς τήν ανατολικήν ’Ινδίαν.

Μια τών πυλών λέγεται Μεστνι Δ=οίαΆ· ιάτ.Λ-,. 
φαίνονται οίκίαι τινές τή; πόλεως.
. Εισερχόμενό; τις τήν άνατολ.κήν πύλην τοΰ φρουρίου, έχ=ι 

' μ,γαλης τετραγώνου αύλής δεξιόθεν τ'ον τόπον ττ- σ-’ό
Ψ-;, Τάχτ (θρόνος) καλούμενου. Όπισθεν τούτου^ τ^Χ 

φυκ.ικα δώματα Σιαβγα (ehahga=:~3. ·Α-ιστ=οά «σαν 
“ΐνΤ’"" ™ -fill,

λω; οπ.-,θ-.ν δ; τούτων ήσαν οί βασιλικοί σταϋλσι.
, Μέ?’\τ73\!?3υ?ί5υ ΖχλΛϊ! -σμουνόούρδς, ’σύνθετον ϊσω- 
«b την λεςιν Σομουμ (θερμός άνεμο;) καί £

,τοβ.α,.λ.κον χαρεμιού, ώ; καταψυκτ:κή διαμονή κατά τάς 
θερμας εαρινός ήμέρας. b

.»ΧΑ' **« ’* 1>·Λ 113 τ,5Β·.

’Εν τώ φρουρίω υπάρχει δ βασιλικός κήπος Χαζουριδάχ (ha- 
auribagh), δστις κυρίως εινε μόνον κήπος άνθέων· έν τώ μέσω 
αύτοΰ κατ’ αΐτησιν τοϋ Ρένδ-σίτ-σίγγ έκτίσθη κομψόν τι περί
πτερον έκ λευκοϋ μαρμάρου.’Ενταύθα έγίνοντο συνεχώς αί γενι
κά! συνελεύσεις δηλ. αί Δερδάρς (Derbars). , Πρ'ος τδν κήπον 
τούτον φέρουσιν έκτός τής πύλης τοΰ φρουρίου καί δύο άλλαι 
μεγάλαι είσοδοι, ών ή μία κεϊται πρδς νότον τής πόλεως, ή δ’ άλλη 
βορείω; πρ'ος τήν θέσιν τών στρατιωτικών γυμνασμάτων (Πρέτ). 
’Εντεύθεν βλεπει τις πρ'ος τά κάτω.

Άλλη τις τών πυλών λέγεται άθλια πύλη, πρδς τά έσω τής 
όποιας ιστατο τείχος, δπερ έπεσεν έπί τοΰ διαδόχου Νονεχάλ 
Σίγγ καί τοϋ Μία ούδούμ Σίγγ, τοϋ μεγαλειτέρου υίοΰ τοϋ Μα- 
χαράδζα Γκουλάπ Σίγγ.—άλλη φέρει είς τήν αύλήν τοΰ βασι
λικού ναού, περί οΰ λέγομε·; εύθ«ς κατωτέρω- φθάνει δέ τις έκεΐ 
άναδαίνων πολλάς μεγαλας άναόάθρας άπό τ'ο δυτικόν μέρος τοϋ 
Χαζουριδάχ—καί άλλη φέρει άπό τήν θέσιν τών γυμνασμάτων πρ'ος 
τδν κήπον. Έκεΐ πλησίον υπάρχει πύργος, ύπό τόν όποϊονείνε ό τόπος 
τής πυράς τής βασιλικής οικογένειας (πατρός, υίοΰ καί έγγόνου) 
μετά τών άφωσιωμένων αύτοϊς γυναικών- έν τω αύτώ τόπω εύ- 
ρίσκεται μέγα μνημεϊον. Έν τώ μέσω αύτοΰ φαίνεται θολωτόν 
οικοδόμημα, ένθα άναγινώσκεται συιεχώς ή Γρανδζάχεό (<Jran- 
dsabeb, ή θρησκευτική βίβλος τών Σεΐκων.

Έν τώ φρουρίω έπίσης ύπάρχει ό βασιλικός ναός μέ μεγάλην 
αύλήν, καλούμενος Βαδσιαχί Μεσδζ'ιτ ( Bad schahi Mesdschit)· 
έπί τών γωνιών αύτοΰ ίστανται 5 ύψηλοί μιναρέδες.

Όναός ούτος ήτον άλλοτε τό προσκυνητήριον τών έν τω φρουρίω 
κατοικούτων ’Οθωμανών ηγεμόνων- οί δέ Σείκοι μετεποίησαν 
αυτόν εί; όπλοθήκην. Κάτωθεν ρέει βραχίων τοΰ Ραβή, περί 
τοΰ δποίου έν άρχή (σελ. 47) εϊχομεν άναφέρει. Αύτόθι που 
ύπάρχει στρατών τοΰ πυροβολικού έχων τήν είσοδον εντός τής 
πόλεως.

Μετά τήν περιγραφήν ταύτην άρχεται τής διηγήσεώς του ώς έξης·
Τό 1831 μετά παρέλευσιν 4 μηνών έφθάσαμεν άπό Βαγδά- 

τιον είς Ααχώρη·; μετά δύο μηνών πλοϋν καί οδοιπορίαν- έκεϊ ευρον 
δύο στρατηγούς Ευρωπαίους τόν Άλλάρδ καί Βεντοΰραν. Ό πρώ
τος μοι έδιηγήθη δτι κατ’ αύτάς λυσσώδης θώ; (τσιακάλι) έδηξε 
πολλούς δραγώνάς του, ές ώ; τινές μέ-; καθ’ όδδν έκ τοΰ τρόμου 
ίσως άπεβίωσαν, άλλοι δέ εϊς τάς οικίας των. Έχιτών δηχθέν- 
τω·; μοί έδόθησαν ύπό θεραπείαν 18, καί εί; ούδένα εύτυχώς 
άνεπτύχθη ή υδροφοβία διά τής ένδερμικής κα'ι έσωτερικής χρή- 
σεως τοΰ έκχυλίσματος τοΰ έμειικοΰ καρύου.

Κατ’ έκεϊνα; δέ τά; ήμέρα; οί Ναχέγς, λαός οκνηρός καί λη
στρικός καί έν καιρω ειρήνης λησμονώ; τά καθήκοντά του, έπη- 
σχόλουν πολύ τόν Ρένδ-σΐτ-Σΐγγ καϊ τελευταϊον έκλείσθησαν ώς 
άποστάται είς τήν Μία Μίρ, άπέχουσαν 2 Γερμανικά μίλ. τής 
Ααχώρης, καί διέκοψαν τήν συγκοινωνίαν-ώστε ό ήγεμών έόιάσθη 
νά θέση δυο τηλεβόλα εϊς τήν πόλιν Δελχή Δερδαζή, δπου ή 
φωλεά αΰτη διαμένει. ‘Ηττηθέντες δέ ουτοι πανταχόθεν διεσκορ- 
πίσθησαν είς τά πέρις. Τότε εί; τούτων άποκόψας διά τή; σπά
θη; τήν χεΐρα βασιλικού φίνο; φρουρού, δστι; τ'ον έμπόδιζεν

ϊνα έκ τών όπισθεν φθάση εϊς τήν βασιλικήν σκηνήν καί ζητήση < 
δήθεν χάριν καί δώρον, ύπέστη καί ουτος κατά βασιλικήν διατα- < 
γήν τήν ποινήν τής άποκοπής τής ρινός, τών ώτων καί τών χει- «, 
ρών διά τής αύτής σπάθης- άπελπισθείς δέ τής οίκτράς θέσεώς < 
του ήθελε νά καταπέση εϊς παρακείμενόν τι φρέαρ. Τούτο μαθών < 
ό βασιλεύς συνεκινήθη καί μέ διέταξε·; δπως τ'ον λάβω ύπό τήν < 
θεραπείαν μου καί τόν περιποιηθώ- άκολούθως έστάλη εις Κα- ΐ 

γρά, οπού οίκογένειά τις μετήρχετο τήν ρινοπλαστικήν διά βα- ) 
σιλικής μόνον άδειας- επέτυχε δέ τόσον καλώς, ώστε άδύνατον ΐ 

ήτο νά έπιτύχη κάλλιον είς Ευρώπην, ώς άκριβώς ίδίοις δμ- S 
μασιν είδομεν Γνωρίζομε·; έκ τής ιστορίας δτι ή ρινοπλαστική < 
ήτο γνωστή παρά τοϊς άρχαίοις Ίνδοϊς, οΐτινες έκπαλαι έλάμ- < 
βανον καί θά λαμβάνωσι τ'ο δέρμα έκ τοϋ μετώπου, καθότι τήν < 
ουλήν σκεπάζουσι διά τής τιάρας- ‘Η περίστασις αΰτη μέ έσύ- ς 
στήσε μάλλον εις τ'ον βασιλέα Ρένδ-σΐτ-Σίγγ, δστις προσεκτή- ·> 
σατο δόξα·; καί ιστορική; μνήμην ώς έκ τής συνέσεως καί τών S 
πλεονεκτημάτων του- καίτοι καταγόμενος άπό έξοχου οικογένειας, > 
ών υιός εύγενοΰς, δέν έγνώριζε μολοντούτο νά άναγινώσκη καί <, 
νά γραφή- έκ τής εύφλογίας δέ έμεινε μονόφθαλμος, καί ή φύσις ( 
τον ήδίκησεν ώ; πρ'ος τή; καλλονή·;, καθότι ήτο μικρόσωμος, s 
άσχημος καί άδυνάτου κράσεω;- δμω; τ'ον έπροίκισε μέ έξοχο·; S 
πνεύμα καί μοναδικόν μνημονικόν. \

Το περίεργον τή; ιδιοτροπίας τοΰ χαρακτήρός του ήτο ότι σπα- S 
νίως έπραττε·; δ τι έζήτει τις καί πολλάκις τουναντίον παρ’ δτι < 
έλεγε- διό καί δέν ήτο γνωστόν πού διηυθύνετο δτε έςήρχετο ζ0 $ 
χαρακτήρ του έκηλιδοΰτο, διότι ήγάπα τήν άσωτίαν, τά οίνο- \ 
πνεύματα καί τ'ο δπιον, άτινα καί συνέτεμον τήν ζωήν του- εύ- ΐ 

ρέθην θεατής δταν ένυμφεύθη τήν Όθωμάνίδα χορεύτριαν Γκιούλ \ 
Βεγέμ (Ροδινήν), ή:ις τόν ειλκυσε τόσον, ώστε περιφρονήσας τάς S 
κατακρίσεις τοΰ λαοΰ έδικαιολογεϊτο δτι ώς βασιλεύς έχει τήν S 
ίσχύν καί θέλησιν εϊς τάς πράξεις του. )

‘Ο χαρακτήρτου ήτο πανούργο.*,  άστεϊο; καί δύσπιστος, ή δέ > 
χρήσι; τοϋ οπίου καί τοΰ οινοπνεύματος τ'ο·; διετήρουν πάντοτε δπό ; 
πνευματικήν έςαψιν έν γένει πάντες τόν ήγάπων καί τ'ον έφο- ύ 

βοΰντο- ένέπνεε σέβας, ειχεν άφωσιωμένον στρατόν 10 μυριάδων ( 
κατά τ'ο ήμισυ τακτικόν καί άτακτο·», δι’ οΰ ήδύνατο είς τό μέγα ϊ 

Ίνδοστάν νά θεσπίζη νόμους- έζη φιλικώ; μετά τών γειτόνων i 
του Άγγλων, ήγάπα τούς Γάλλους καί Ιταλούς καί διώριζεν » 
αύτούς διοικητάς εΐ; τάς έπαρχία;- έκ τής ζωής αύτοΰ έςηρτάτο ? 
ή τ'ύΖγΙ> ή ειρήνη καί ή εύτυχία τής χώρας. Έκαστος σκεπτικός ύ 
προέβλεπε τήν μετά τ'ον θάνατον αύτοΰ δπιοθοδρόμησιν τοΰ έ’θνους > 
του, δπερ μόλις ήρχισε ν’ άναμορφοΰται. ?

Τό 1840 ή πρώτη σπαραξικάρδιος καί τρομερά σκηνή, ήν > 
ίδίοις δμμασιν είδον μετά τ'ον θάνατον τοΰ Ρένδ-σΐτ-Σίγγ, ήτο τό ,> 
Σετί ή ή πυρά 11 γυναικών τοΰ Μαχαράδζα μετά τοΰ λειψά- ,; 
νου του- έξ αύτών τρεϊς ήσα; Ρανή, κυρίως γυναϊκές του, καί 7 ? 
θεραπαινίδες, αϊτινες τετυφλωμέναι ύπό τής δεισιδαιμονίας καί ) 
έμψυχούμεναι ύπό τής έλπίδο; δτι όσονούπω φθάνουσιν εϊς τόν . 
παράδεισον μετά τοϋ κυρίου καί συζύγου των, ή μία κατόπιν τής 
άλλη; μετά θάρρους και γενναιότητας πρό; τόν θάνατον άνέόαι- <
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< *ον  έπι τής πυράί· λαβοΰσαι δέ πί?'·? ^οΰ λείψανου περιε- 

< βλήθησα/ μετά βαρειών ψαθών έμβαφεισών προηγουμένως εις 
> έλαιον. Τούτου γινομένου, έτέθη διά μιας πΰρ είς πολλά μέρη 
> ώστε τά δυστυχή ταΰτα πλάσματα πριν κραυγήν έκβάλωσιν έπνί- 

γησαν υπό τοΰ καπνού κα! τών φλογών. Σημειωτέου δε δτι έν 
( ταύτη τή περιστάσει ούδεμία γυνή βιάζεται πρδς τήν πυράν έκά- 

> στη πράττει τοΰτο έκουσίως· κυρίως δέ καίονται μετά τοΰ λει- 
) ψάνου αί μή τεκνοποιήσασαι, ίσως έπι τή έλπίδι ινα άποκτήσω- 
£ σιν έν τω Παραδείσω δ τι έπ! γής έστερήθησαν διό καϊ περι- 
/ βάλλόμεναι τούς συζύγους των καίονται· τδ έθος τοΰτο εινε μό- 
£ νον διά τάς γυναίκας, ούχί δέ καί διά τούς άνδρας. Ούδείς 
J τούτων καίεται μετά τής γυναικός του, οΰτε μετ’ άλλου άνθρώ- 

(, που. Έν τούτοις ό υπουργός του Ραδζά Δυάν Σίγγ ήθελε νά 

Λ συμμεθέςη τής τρομεράς ταύτης τελετής τών γυναικών τοΰ κυ- 
? ρίου του, άλλ’ έπειδή ή τύχη τής χώρας ταύτης έςηρτάτο μόνον 
2 άπ’ αύτόν, άνεχαιτίσθη διά τής βίας έκ τής σταθεράς του άπο- 
ζ φάσεως- καθότι ό Ρ. Σ. άποθ/ήσκων έπέθεσε τήν χεΐρα αύτοΰ 
ί έπ! τής χειρδς τοΰ υίοΰ του κα! διαδόχου Καρρέκ Σιγγ καϊ τδν 
< έσύστησεν ώς υπουργόν του, έπειδή έγνώριζε καλώ; τήν εύή- 
< θειαν κα! άνικανότητα τοΰ υίοΰ του πρδς τδ διοικεί·/· έάν ουτος 
< ήκολούθει τήν τελευταία·/ συμβουλήν κα! θέλησιν τοΰ πα
ς τρό; του κα! δέν άπεπλανάτο παρά τοΰ κηδεμόνες τοΰ Σερδάρ- 

2 Τοέτ-Σίγγ, θά ήσαν δλα έν καλή τάξει·
Πριν δέ διηγηθώ τά περαιτέρω συμβάντα τής Ααχώρης, θέλω 

2 διηγηθή έκτενέστερον τά τής τελετής τή: πυράς, ήτις καίτοι 
2 άπαγορευθεισα ήδη αύστηρώς παρά τής ’Αγγλικής κυβερνήσεως 

2 απαντάται μολοντούτο σποραδιχώ;· ή διήγησίς μου αφορά τήν 
< πυράν τών γυναικών τοΰ Ρ. Σ.,ήν ώς προεΐπον,ίδίοις δμμασιν εΐδον 
? Τήν επιούσαν πρωίαν μετά τον θάνατον τοΰ Μχχαράδζα ήλθον 
< μετά τίνος άςιωματικου Ευρωπαίου φίλου μου εις τήν θέσιν τής 
2 στέψεως καλουμένην Τάχτ καί, διελθόντες διά τής μεγάλης αύ- 
/ λής, έφθάσαμεν εις κηπάριον, δπου ύπήρχε τδ λείψανον τοΰ Ρ. Σ 

κα! ή πυρά. Πλήθος δέ συνωθεΐτο άπειρον έν τή μεγάλη αυλή 
( είδομεν μίαν τών 4 βασιλισσών (Ρανή), ήτις έξελθοΰσα τού χα- 
ι · > - - - - , >, , ,< ραμιού κατα πρώτον της ζωής της γυμνόπου; και ασκεπής εσά
ς διζε μέ βραδύ βή λχ πρδς τδν νεκρδν τοΰ κυρίου της, συνοδευο- 
< Ρ·τ'η ύπδ 103 σχεδόν άτόμων πλησίον ειχέ τινα, δστις έκράτει 
? κιβώτιο·/ μικρόν έμπεριέχον τον στολισμόν της, δν διένειμε δε
ι ξιόθεν κα: αριστερόθεν εϊς το πλήθος. Δύο τρία βήματα πρδ αύτής 
< άνθρωπός τις έχω/ το πρόσωπον πρδς αύτήν έστραμμένον κα’ι 
S >ι?χυγάζων «δπίσω» έβάστα πρδ αύτή; μέγαν καθρέπτην, ΐνα 
ι. αΰτη βλέπη το άναλλοίωτσν τοΰ χαρακτήρο; κα: τό θάρρος της · 
S Είνε δέ περίεργον δτι ή Ρανή αΰτη ήτον εκείνη, ήν ό βασι- 
2 λεύς ένυμφεύθη κατά τδ έτος τής έκεΐ έλεύσεως μου, δηλ. πρ^ 
ς 10 έτών, οτε παρευρέθην καί έγώ. ·Η εκφορά συνόδευε μέ·. η ύπ·0 
2 χιλιάδων ήγγιζε τδ τέλος της· τό πάν ήτον έπί ποδός, μικρόν δέ 

τδ διάστημα μέχρι τοΰ φρουρίου· αί Ρανή τότε άνά ζεύγη ώδη- 

' γήθησχν έπι ά/οίκτων φορείων καί έτέθησαν πέριξ τοΰ λειψάνου 
<* μία κατόπιν τής άλλης, ή'.ολούθησαν δέ αυτά; τότε αί 7 Οερα- 
<. παινίδες γυμνόποδες, τινές τούτων μόλις τό 14 έτος διατρέχουσαι.

Αί Ρανή, και αυται γυμνόποδες καί άνευ στολισμού φέρουσα: μό
νον άπλοΰν μεταξωτόν ένδυμα, έφαίνοντο άδιάφοροι κα! θαρραλέαι 
πρδς τήν όσονούπω περιμένουσαν αύτάς καταστροφήν. Αί καρδίαι 
ήμών ίσως έπαλλον μάλλον τών καρδιών έκείνων τών έν γ<ώ- 
σει άναμενουσών τήν πυράν των. ‘Ο νεκρός τοΰ βασιλέως έφέρε- 
το έπί μεγαλοπρεπώς χεκοσμημένου φερέτρου είς σχήμα πλοια
ρίου, ένθα έπί σανίδος έκειτο ό νεκρός. Τα ιστία τοΰ πλοίου ήσαν 
άπδ.μεταξωτήν χρυσουφαντον ύλην, Κιμκάβ καλουμένην έγχω- 
ρίως, καί σιάλια κασμηρίου. Πλήθος άνθρώπων έν δλαις δυνάμεσιν 
έφερον τδ πλοΐον άπό το φρούριον πρδς τδν τόπον τής πυράς, 
τότε ή σανίς έξήχθη μετά τοΰ νεκρού κα! έτέθη έπί τής γής. 
Έν ταύτη τή θέσει άλλοτε ήτο κηπάριον, νΰν δέ (Σεμάτ) μνη- 
μεϊον τής βασιλικής οικογένειας Ρένδ-Σίτ-Σίγγ, Καρρέκ-Σίγγ, 
κα! Νονεχάλ-Σίγγ, πατρός υίοΰ καί έγγόνου, γυναικών καί θε- 
ραπαινιοων αύτών. ‘Ο πολύτιμος στολισμός τοΰ πλοίου άφέθη είς 
τήν λαφυραγωγίαν τοΰ λαοΰ· ύπέρ τοΰ νεκρού κα! τών μελλόν
των νά συγκαώσι δυστυχών πλασμάτων προσηύχοντο οί Βοαχμά- 
νες έκ τής θρησκευτικής αύτών Σιάστερ (Scliiasier) Σανσκριτικώς 
γεγραμμένης, ώς κα! οί Γκουρούς (gurus) ιερείς τών Σεΐκων έκ 
τής θρησκευτικής βίβλου των Γρανδσαχέβ (grand-saheb). ‘Υπό
κωφος τις ά/.λ’ ούχ! καί δυσάρεστος ήχος τών τυμπάνων, ώς κα! 
b ψιθυρισμός τοΰ προσευχόμενου λαοΰ, έδιδον έξοχόν τινα χαΐ έν 
τή ’Ανατολή μόνον αισθανόμενων τύπον τή; σπάνιάς συγκινητικής 
σκηνής· ή δε πρδ τών έφθχλμών τών παρισταμένων πυρά έσύγ- 
κειτο άπδ ξηρά ξύκα κα: εύοσμα τεμάχια αλόης· είς ανάστημα 
δε άνθρώπου έσχηματίζετο πλατύ τετράγωνον. Τελεσθείσης δέ 

τής προσευχής τών Βραχμάνων καί Γκούρων, μετά μίαν σχεδόν 
ώραν άνεβη ό υπουργός μετά τινων εύγενών διά μιχράς κλίμα
κας τήν άνωτάτην στιβάδα τής πυράς οΰσης κεκαλυμμένης μετά 
πυκνής εύφλεκτου ύλης, βαμβακίσπόρου, κα’ι πρώτον έδέχθη μετά 
σεβασμού τδ λείψανον τοΰ βασιλέως, θέσας τοΰτο έν τω μέσω 

τούτο eteivev ΛχολουΟωζ Τ’ζν ϊνοι
βοηθήση τάς Ρανή καί Οεραπα’νίδας, αΐτινες άναλόγως τής θί- 
σεώς των ή μία κατόπιν τής άλλης άνέβησαν τήν καταστρεπτι
κήν κλίμακα κα! έκάθησαν γονυπετώς πέριξ τοΰ νεκρού, αί μέν 
Ρανή πρδς τήν κεφαλήν, αί δέ θεραπαινίδες πρδς τούς πόδας, περι- 
μένουσαι σιωπηλώς τ’ο πεπρωμένο·/· παχεΐα δέ ψιαθα έφαπλω- 
θεΐσα έπ! τών δυστυχών πλασμάτων περιέχύθη δι’ έλαίου καί τότε, 
καταβαντος τής πυράς τοΰ υπουργού κα: τών εύγενών, ετέθη άμέ
σως τδ πΰρ είς γωνίας· έντδς δέ ολίγου άπέπνευσαν τά δυστυχή 
θύματα Γής τρομεράς θρησκομανίας.

’Αμέσως μετά τήν νεκρικήν τελετήν τοΰ βασιλέως ένεθρονίσθη 
ό νόμιμος διάδοχος, ό υίός αύτοΰ Καρρέκ Σί-|Ύ, δστις ήν βλάς 
καί όπιοφάγος καί καθ’ έκάστην κατειχετο ύπό ναρκώσεως· εν
νοείται δέ δτι ή τοιαύτη αύτοΰ έξ ένός κατάστασις καί ή τοΰ κη- 
δεμόνος του έξ άίτλου φιλοδοξία, καί ή πρ’ος τόν υπουργόν Δυάν 
Σίγγ άντιζηλία του ύπέσκάψαν τδν θρόνον του. Ό υπουργός μα- 
Οών δτι προητο-.μάσθη δολοφονία κατ’ αύτοΰ ύπδ τοΰ βασιλικού 
κηδεμένος, βοηθούμενος δέ ύπ’ο τοΰ διαδόχου, τών είγενών και 
συγγενών του προσβάλλει έν τω φρουρίω τόν Καρέκ Σί-^γ καί

μέλει τοΰτο καί, περιστοιχουμένη ύπδ κολάκων αΰλικών κακώς ' 
διοικούντων τ’ο κράτος, δέν έξήρχετο τοΰ φρουρίου. Διό ό Δυάν- 
Σιγγ ήτο μετά τοΰ δυσηρεστημένου στρατού και τοΰ προστατευο- 
μένου του Σίρ-Σίγγ άλλ’ ό μεγαλείτερος υίδς αύτοΰ Χίρ-Σιγγ 
καί ό μεγαλείτερος αδελφός Γκουλάδ-Σΐγγ ήσαν ύπέρ τής Ρα
νή, διό και κλεισθέντες ουτοι έν τω φρουρίω έβιάσθησαν νά συν- 
θηκολογήσωσιν έν καιρω τής εφόδου τών πρώτων καί διά τής 
μεσολαβήσεως τοΰ Δυάν Σίγγ νά συμφιλιωθώ ό Σίρ-Σίγγ μετά 

τής άντιθέτου μερίδος, ήτις ήτον έκ τών εύγενών. ’Αλλ’ δ δυστυ
χής ουτος έμέθυε διά τοΰ καμπανίτου καθ’ έχάστην διδ κα! έπό
μενον ήτον ή μετά τοΰ ύπουργοΰ ειλικρινής φιλία νά μεταβληθή 
εϊς μίσος άσπονδον. Πρδς τδν σκοπόν τοΰτον συνετέλεσε μετά 
ιησουϊτικής υποκρισίας ό Άδσιέτ-Σίγγ κα! ό θειος Αενά-Σίγγ, 
οΐτινες ήσαν υπέρ τής Ρανή· διέβαλλον δέ τδν μέν πρδς τδν δέ 
κρυφίως καί έπιδεξίως μέχρις ου έπήλθεν έντελής διάστασις καί 
μίσος μεταξύ αύτών, και προητοιμάζοντο κατεσπευσμένως καί άο- 
ράτως πρδς καταστροφήν άμφοτέρω/· άλλ’ ένταΰθχ αρμόζει ακρι
βώς τδ «δστις λάκκον άλλου σκάπτει έχυτδν άντ’ άλλου θάπτει», 
καθότι ή καταστροφή έκείνων έπέφερε κχ: τήν σφαγήν αύτών.

‘Ο Σίρ-Σίγγ ηύχαριστείτο νά έπιθεωρή συνεχώς τδν στρατόν 
διό καί ήμέραν τινα έν τώ κήπω Σχαπλαχώρχ, θεωρών έκ παρα
θύρου μικρού δωματίου τδν πρδ αύτοΰ διερχόμενον Σανδαίαλικδν 
στρατόν, ήπλωσε μόλις τήν χεΐρα δπως λάβη ώς δώρον πεπλη- 
ρωμένον πυροβόλο·/ προσφερόμενον παρά τοΰ Άδσιέτ-Σίγγ τοΰ 
πρδ αύτοΰ τότε διερχομένου μετά τών οπαδών του, άλλά σφαίρα 
διεπέρασε τήν κεφαλήν του, ή δέ συνοδεία έκείνου, πυροβολήσασπ 
κατά τής βασιλικής ακολουθίας, άνέβη έν άκαρεί τήν κλίμακα καί 
άπέκοψε τήν κεφαλήν τοΰ βασιλέως· έξάλλου ό Νενά-Σίγγ, θείος 
τοΰ Άδσιέτ-Σίγγ, κατά τήν στιγμήν ταύτην κατακερμάτιζε τδν δω
δεκαετή διάδοχον Περτάβ-Σίγγ, δν ευρεν έν τω κήπω προσευ
χόμενο·/ μετά τών Βραχμάνων καί διαμοιράζοντα έλεημοσύνην, 
χαθότι τότε ήτον ή Σαναρέτ ήμέρα, ήτοι ή πρώτη τοΰ μηνδς 
παρ’Ίνδοϊς, δτε δικνέμουσιν έλέη καί προσεύχονται. ’Ακολούθως 
οί φονείς έσπευσαν είς τδ φρούριον συναντήσχντες δέ τδν Δυάν- 
Σίγγ, πρδς δν άνήγγειλαν τά πραχθέντα, κα: συμπαραλαβόντες 
τον ΐνα ένθρονίση δήθεν τδν Δελίβ-Σίγγ, μικρόν υίδν τού Ρένδ- 
Σιτ-Σίγγ, τδν έφόνευσαν έν τω φρουρίω κατακερματίσαντες 
τ’ο σώμά του. Άκολούθως ένεθρόνισαν τδν Δελίβ - Σίγγ, 
καί υπουργόν αύτοΰ ώνόμχσαν τδν Άδπτ-Σίγγ. Άλλ’ ό 
Ράδζα-Χίρ-Σίγγ, υίδς τοΰ δολοφονηθέντος Δυάν-Σίγγ, τυχών έντδς 

, τοΰ φρουρίου και διά τής μειλιχίου συμπεριφοράς «ου καταγο- 
: ητεύσας τδν στρατόν και πολιορκήσας τδ φρούριον κατά τ’ο με- 
; σονύκτιον άκόμη, έκυρίευσεν έξ έφόδου τούτο καί διεπέρασεν έν 

στόματι μαχαίρας τούς άνθισταμένους καί ιδίως 
Άδσίτ-Σ’ιγγ κα! Νενά-Σίγγ καί πολλούς ε’υγε/εί 
λα: τω προσεφέρθησ®ν παρά τοΰ στρατού ώ;
τηθεϊσα: έπί τών πυλών προς Οεαν του λαού.

Μέ τδν νεκρδν τοΰ Δυάν-Σίγγ συνεκάησαν 13 
θεραπαινίδες. Ό υίός του Χίρ-Σίγγ ύπερηγαπάτο 
Σίτ-Σίγγ, εις ού τάς άγκάλας ηΰξησεν ήτο πνευματώδης καί εΐρω-

χατασφάζει τδν βασιλικόν κηδεμόνα, τούς συγγενείς καί τους άφω- 
σιωμένους αύτω· ούτως άρχεται ή πρώτη αιματηρά σκηνή τής 
Πεντοποταμίας, ήτις λήγει διά τής κατοχής τών Άγγλων. Φονευ- 
θέντος τοΰ κηδεμόνος Τσέτ-Σίγγ, ένεθρονίσθη ό Νονεχάλ κα: 
περιωρίσθη ό πατήρ του έν τή οικία του, δστις, καταβλη
θείς ύπδ τής λύπης καί παραμεληθεις ύπδ τοΰ υίοΰ του, 
μετά πολύμηνου ασθένειαν ά.τεβιωσε· φήμη υπήρςεν οτι έδη- 
λητηριάσθη, άλλά τοΰτο διαψεύδεται. Ο σκληρός υιός του 
ίσως θά έπεριποιεΐτό τδν πατέρα του, άν έγ/ώριζεν δτι τήν αύτήν 
ήμέραν έπέπρωτο νά συναποθάνη- καθότι μετά τήν πυράν τοΰ πα
τρός, μεθ’ου έκάησαν καί τρεις γυναίκές του, συνέβη έν τή έπι- 
στροφή τοΰ βασιλέως εισερχόμενου εις πύλην τινα τοΰ φρουρίου 
νά πέση μέρος τοΰ τοίχου καί νά κατασυντρίψη αύτδν και τ’ον 
Μία Ούδούμ Σίγγ, άνεψιδν τοΰ Δυάν Σίγγ. Ό θάνατός του διετη- 
ρήθη μυστικός έπϊγτρεΐς ήμέρας. Έν τω.διαστήματι τουτω ό ύπουρ- 
γδς έφερε τδν Σίρ-Σίγγ, ύποβολιμαιον υιόν τοΰ Ρένδ-*-ιτ-Σιγγ,  
ΐνα ένθρονίση, αύτόν άλλ’οί οπαδοί τοΰ διαδόχου επίσης έφεραν 
κατεσπευσμένως τήν μητέρα αύτοΰ Ρανή Τσεντκούρ. Άμφότεροι 
έφθασαν τήν τρίτην ήμέραν, άλλ’ α’υτη ολίγον τι πρότερον, δΐο 
καί κατέλαβε τδ φρούριον ό δέ Σιρ-Σιγγ εστρατοπεδευσεν έν τώ 
κήπω Χαζουριδάχ. Τότε έκοινοποιήθη είς τδν λαόν ό θάνατος τοΰ 
διαδόχου καί προητοιμάσθη ή πυρά πλησίον τοΰ πκτρδς καί πάπ- 
που, συνεκάησαν δέ καί δύο γυναίκες του· παρουσιάσθη και τρίτη 
δωδεκαετής θεραπαινίς, άλλ’ αΰτη έκωλύθη παρά τοΰ Σ:ρ-Σ(γγ,ως 

μή έχουσα νόμιμον ήλικίαν διά τδ Σετί.
Τίνι δέ τρόπω συνέβη ή πτώσις τοΰ τοίχου, εκ τύχης ή έκ 

προμελέτης; εινε άγνωστον. Οι * Αγγλοι ενοχοποιοΰσι τον Δυάν- 
Σίγγ ώς φιλόδοξου, άλλ’ έγώ, δστις καλώς έγνώρισα τ’ον χαρα
κτήρα τοΰ ύπουργοΰ, δυσπιστώ. Άν ούτως είχεν, ήδύνατο πρώ
τον νά μετέλθη άλλο μέσον πρδς καταστροφήν τοΰ διαδόχου κα· 
ούχί νά δώση εις συνοδείαν τδν άγαπητδν αύτοΰ ανεψιόν Μία-Ού- 
δούμ-Σίγγ· δεύτερον ήθελεν έχει πλησίον του τδν Σίρ-Σίγγ, ΐνα 
τδν ένθρονίση καί άποτύχη τοΰ θρόνου ή Ρανή Τσεντκούρ. Πιθα- 
νώτερον μοί φαίνεται δτι τοΰτο επραςαν οι οπαδοί τοΰ Καρρέκ- 
Σίγγ, καί Τσέτ-Σίγγ, καθότι έφοβοΰντο τήν έκδίκησιν τοΰ δια
δόχου, τοΰ όποιου τδν πατέρα ήπάτων καί έλήστευον ό δέ λαδς 
αποδίδει τδ συμβάν τοΰτο ώς θείαν έκδίκησιν τής κακής πρ’ος τδν 

πατέρα του διαγωγής. · ;
Δίς τής ήμέρας έπί εβδομάδας συνεσκέπτοντο οί εύγενεϊς περί 

τοΰ ένθρονισμοΰ-τέλος επέτυχε-/ή Ρα/ή Τσεντκούρ, ητις κατά τό 
διάστημα τής συσκέψεως έπεβουλεύθη τήν ζωήν τοΰ άντιζήθου της, 
άλλ’ άπέτυχε διά τής έποπτεύσεως τοΰ Δυάν Σιγγ. Οτε δε 
ίλαβεν, ώς παρακατιδν γίνεται λόγο:, τάς ήνία: τής κυβερνήσεως 
ό Σίρ-Σίγγ, συνέβη νά συντριφθή έν καιρω ύπνου ή κεφαλή τής 
Ρανή παρά τών θεραπαινίδων της- τοΰτο μαθών ό υπουργός διέ
ταξε τήν άποτομήν ρινών, ώτων και χειρών τών θεραπαινίδων, 
καίτοι διαμαρτυρομένων, δτι κατ’ εντολήν κα: ύπόσχεσιν πλού
σιας άμο:6ής παρά τοΰ Σίρ-Σίγγ προέβησαν εί; τοΰτο.

‘Ο στρατό: ήγάπα τά στρατιωτικά γυμνάσια καί επιθεωρήσεις, 
( ΐνα λαμβάνη τά κατά συνήθειαν δώρα κα: έπαινου," ή Ρανή παρη-

τούς αρχηγούς 
;, ών αί κόφα
ς γέρας, άναρ-

γυναΐκες καί
ύπδ τοΰ Ρένδ-

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τοα Ε’. Τε»χ. Ν2Γ.) 30.
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' νικάς- έσχε καλήν άνατροφήν, άνεγίνωσκε καί έγραφε κάλλιστα 
ί· και είχεν άςιόλογον πρός τ'ον στρατόν συμπεριφοράν,ήν ό πατήρ του 
? τόν έδίδαξε· διό καί δ οκταετής βασιλεύς είχεν είκοσιπενταετή 
<’ ύπουργόν, δστις θά κατείχε τήν θέσιν ταύτην, άν δέν είχε τυ- 
< φλήν ύπαχοήν πρός τόν κηδεμόνα του, δν έθεοπόίει· ήτο δέ ουτος 
< ορεινός φανατικός Βραχμάνος,καλούμενος Δσελέ, καί τ'ον ώδήγει 
< κακώς· δθεν τ'ο συμφέρον τού κράτους άπήτει τήν άποπομπήν αύ

τοΰ. ‘Ο στρατός εχων έπι κεφαλής τόν θειον τοΰ βασιλέως έζή-
·■ τί’· άναχώρησίν του,άλλ’δ ύπουργός έπροτίμησε μάλλον ν’ ά- 
> πελθη μετ'αύτοΰ καί τών θησαυρών κρυφίως- έν τούτοις καταδιωχθείς 
< καθ οδόν, καιτοι άντισταθε'ις γενναίως, κατεσφάγη ώς καί ό συν- 
; οδεύσας αυτόν υίός τοΰ Μαχαράδσια Γκουλάπ-Σίγγ· ιδίως δέ δ κη- 
' δεμών του είχε μισηθή παρά τοΰ λαοΰ πρώτον διότι έπέπεσε κατά 

, τοΰ μεγάλου ίερέως τών Σείκων τοϋ Γκούρου Μπαμπά Βίρ ΣίγΖ, 
< ον πληγώσας θανασίμως κατέσφαξε τάς αγίας δαμάλεις καί τούς 
2 πρόσφυγας, μεθ’ ών ήτο καί δ Κασμΐρ-Σίγγ, υίός τοΰ Ρένδ-Σίτ- 
? Σίγγ· δεύτερον διότι τόσον έσυκοφάντησε καί έταπείνωσε παρά τώ 
, λαω τήν μητέρα τοΰ βασιλέως Δελίβ-Σίγγ Ρανή Τζέντα καί τόν 
> αδελφόν της Δζοβαχάρ-Σίγγ, ώστε έδέησεν δπως ουτος άπαγάγη 
; τον βασιλέα κρυφίως· πλήν συλληφθείς παρά τοΰ Βραχμάνου 
5 στρατηγού Δζοδαράμ (πενθεροΰ τοΰ Δσελέ) έρραπίσθη καί έφυ- 

> λακίσθη· άλλ’ δτε ουτος συνέβη νά γίνη ύπουργός άπέκοψε μό- 
ί νον τήν ρίνα του Δζοδαράμ πρ'ος τιμωρίαν.

> ‘Ο Χιρ-Σίγγ εΐχε σπεύσει λοιπόν πρός συνάντησιν τοΰ 
; βασιλέως Δελιβ Σίγγ, δστις καί δι’ εκατοντάδων τηλε- 
> βολών έχαιρετήθη, δ δέ θεΐός του έρρίφθη είς τά δεσμά- 
> εν τούτοις δ Δσελέ-Πινδέτ ήράτο χήρας τινός τοΰ Σίρ—Σίγγ, 
> καί τή ύπεσχέθή τόν φόνον τοΰ Δελιβ Σίγγ καί τήν ένθρόνισιν 
> τοΰ υίοΰ της. Τοΰτο μαθοΰσα ή Ρανή Τσένδα εΐλκυσεν ύπέρ 
> αυτής τ'ον θησαυροφύλακα Λάλ-Σίγγ, δστις καίτοι άνεδείχθη ύπό 
> τοΰ Δυάν-Σίγγ καί συνέζη μετά του Χίρ -Σίγγ καί ήλλαξέ ποτέ 
> μετά τοϋ Δσελέ τήν τια'ραν ώς σημεϊον άδελφοποιήσεως, έφάνη 
’ μολοντούτο προδότης έργω καί λόγω, καί είργάσθη ύπέρ τής 
‘ Ρανή. Και πρώτον άπηλευθέρωσε τον άδελφόν της Δζοδαχάρ καί 
> τώ παρεχώρησε μέσα καί χρήματα, δι’ ών έκέρδησε τούς Ναχέγς 
> υπέρ αύτοΰ, οΐτινες τόν έςήγαγον κρυφίως τοΰ φρουρίου, ώς καί 
J Ρ·εΡ°; τοΰ τακτικού στρατού. Τήν επιούσαν συνοδευόμενος ύπό 
' τών οπαδών του έφάνη έν τή θέσει τών γυυ,νασίων πρό τοΰ φρου- 
’ ρίου καί έζήτει παρά τοΰ Χΐρ-Σιγγ τήν πχραδοσιν του κηδεμό- 
> νος τον άλλ’ ουτος, μή ένδίδων καί μή δυνάμενος ν’ άντιπαρα- 

ταΖθή> έτράπη είς φυγήν συνοδευόμενος,ώς είπομεν άνωθι,ύπό τίνος 
υίοΰ τοΰ Γκουλάπ Σίγγ,δνόματι Μία-Σόν-Σίγγ,καί ύπό τών ορεινών 

οπαοών του. Άλλ'δ Λάλ-Σ. καί δ Δζοδαχάρ μετά τοΰ στρατού τούς 
κατέλαβαν καί, μεσημβρίας έτι οϋσης, έπέστρεψαν είς τό φρούριον 
φέροντες έν θριάμβω πέντε κεφαλάς ές αύτών. ‘Ο Δζοβαχάρ-Σ.

J έλαβε τότε τήν πρωθυπουργίαν, ήν δμως ολίγον έχάρη, καθότι ές 
ί ίνός αύτός μετά τής θεραπαινίδας Μαγγέλης άπετέλει τήν μίαν 
’ μερίδα, ές άλλου δ Λάλ Σ. μετά τής Ρανή τήν άλλην ή τύχη δέ 

> τοΰ κράτους έςηρτατο ές άμφοτέρων καί, τούτων οντων άντιθέτων 
ιδεών, ούδεμία αρμονία ύπήρχε και πρόοδος.

Τότε Θετός τι. υίός τοΰ Ρένδ-Σΐτ-Σ., καλούμενος Πισιαούρ-Σ 
άδελφός τοΰ Κασμίρ-Σ. τοΰ φονευθέντος μετά τοΰ Γκούρου (με
γάλου ίερέως),έπανεστάτησε κατά τής κυδερνήσεως- άλλά δελεα- 
σθεΐς παρά τοΰ Δζοδαχάρ-Σ. έφονεύθη. Τούτον δέ πάλιν πρ'ος 
άντεκδίκησιν έφόνευσαν οι οπαδοί έκείνου Εις τάς τελευταίας ήμέρας 
τής δ'.οικήσεως τοΰ Δζοδαχάρ Σ. δέν ύπήρχεν ούτε δικαιοσύνη,ούτε 
ασφάλεια· ό στρατός διατελών έν αναρχία έπραττε κατά βούλησιν.

Μετά τόν φόνον του Δζοδαχάρ-Σ ή Ρανή έθεσεν ώς πρωθυπουρ
γόν τόν έραστήν της Λάλ-Σίγγ, άλλ' άμφότεροι περιεφρονοΰντο 
και έμισοΰντο ύπό τοΰ λαοΰ καί τοΰ στρατού, δστις διατελών έν 
αναρχία ήπείλει καθ' έκάστην αυτούς. Ή καταςροφή αύτών ήτο 
προφανής· διό πρός σωτηρίαν έσκέφθησαν ινα έρεθίσωσι τούς Άγ
γλους είς πόλεμον, ώστε έξ ενός νά έπασχοληθή και κατα- 
στραφή δ στρατός, έξ άλλου νά διάγωσιν ουτοι άμέριμνοι καί 
ασφαλείς ύπό την αιγίδα τών Άγγλων. Κατ’ έκείνην τήν έποχήν 
νομάρχης (Πισιαγάρ) ήτον δ Τετζά-Σ. ό μόνος έχων έπιρροήν 
έν τω στρατώ άπό τής έποχής τοΰ Ρένδ-Σίτ Σίγγ. Ουτος προσ

κληθείς εις σύσκεψιν έγνωμοδότησεν ινα άναγνωσθώσιν έγγραφα 
πλαστα έν τώ συμδουλίω του κράτους (Δερδάρ), λέγοντα δτι 
οί Άγγλοι κατέσχον τά έκ τοΰ πέραν τοΰ ποταμοΰ Σετλούδς 

προερχόμενα έσοδα, ένω άνήκουσι τοΐς Σεικοις, καί δτι άνευ πρσ- 
κηρύςεως πολέμου προδαίνουσιν εις έχθροπραςίας· διό και ή 
φρόνησες τής κυδερνήσεως άπαιτεϊ δπως τούς προλάδωσιν.

Ο Λάλ-Σίγγ έκηρύχθη δημοσίως δεζΰρης, ό δέ Τέτζα-Σ. άρχι- 
στράτηγος Οί Σείκοι έλαδον τόν ήγιασμένον άρτον Πρεσίιάτ έπί 
τοΰ μνημείου τής βασιλικής οικογένειας (Σεμάτ), ένθα ώρκίσθη- 
σαν ΰπακοήν, πίστιν καί τάξιν, καί έκήρυξαν κατά τών ’Άγγλων 
τόν πόλεμον. Κατόπιν τής τελετής ταύτης άνευ άλλης προκη- 
ρύξεως έξεστράτευσαν. Οί Άγγλοι γνωρίζοντες άκριδώς τήν ελε
εινήν κατάστασιν τών Σείκων ήσαν ετοιμοπόλεμο’.. ‘Ο πόλεμος 
ί?Ζισ® πέραν τοΰ ποταμοΰ Σετλούδς· συνήφθησαν 4 μάχαι είς 
Μουδκή, Βεριζιαχέρ, Άλιδάλ και Σοδραόν οί Άγγλοι νική- 
σαντες τήν τελευταίαν οριστικήν μάχην κατέκτησαν τήν χώραν. 
‘Ο Τετζά-Σ. καίτοι έγκαίρως φθάσας μέ 30000 επικουρικού 
στρατού καί μάλιστα δτε οί Άγγλοι, καταναλώσαντες τά πολε
μοφόδιά των καί άπηυδημένοι έκ τοΰ κόπου, ώπισθοχώρουν, ένέ- 
πνευσε δειλίαν εϊς τόν στρατόν καί συνεννοηθεΐς κρυφίως μετά 
τών Άγγλων έτράπη πρώτος είς φυγήν αύτ'ον φυσικω τώ λόγω 
ήκολούΟει ό στρατός καταδιωκόμενος ύπό τών Άγγλων.

Είς τάς 10 Φεβρουάριου 1846 έδόθη ή οριστική μάχη εις 
Σοδραόν. Ό προδότης τής πατρίδος Τετζά-Σ'ιγγ έν τή μάχη έδρα— 
πέτευσε πέραν τής Σετλούδς καί άπέκοψε τήν γέφυραν, άφήσαςτό 
πλεΐστον μέρος τοΰ στρατού του πέραν τής όχθης άνευ βοή
θειας. Μάτην οί προδοθέντες έπεκαλοΰντο αύφ'ον μέχεΐρας έσταυ- 
ρωμένας νά τούς λυπηθήι μάτην τυπτόμενοι ύπό τοΰ συνειδότος 
έλεγον Ές αμαρτιών μας άπολαμδάνομεν, καλλιτέρας τύχης δέν 
ήξίζαμεν ιδού ή θέσις, έν ή έφονεύσαμεν τόν Γκοΰρον μέ τάς 

δαμάλεις καί τούς πρόσφυγας.
‘Η χώρα διηρέθη τότε ύπό τών Άγγλων είς τρία μέρη ίνα 

μένή άνίσχυρος. Τούτων τό δνέμεινεν είς τούς Σείκους,τό δέ δεύτερον 

συμπεριέλαβον είς τάς κατακτήσεις των οί Άγγλοι, και τ'ο τρίτον ι 
μέρος,τό Κασχμίρ μέ μέρος τοΰ όρους,εδόθη είς τον Γκουλάβ-Σίγγ I 
χάριν τών έκδουλεύσεών του καί χρηματικής ποσότητος, καί έκη- 
ρύχθη άνεξάρτητος τής Λαχώρης, βασιλεύς Κασμιριού ύπό Αγ
γλικήν προστασίαν. ‘Ο Δελίβ-Σίγγ ύποχφεωθεις εις αποζημιωσιν 
δλων τών εξόδων τοΰ πολέμου έμεινεν ήγεμών τής Λαχώρης, 
χαί δ Λάλ-Σίγγ βεζύρης του· προσετέθη δέ εϊς τήν χώραν καί 
έπίτροπος δ Σίρ X. Λαβρενεέ, εϊς ου τάς χεΐρας κυρίως ήσαν α1 
ήνίαι τής διοικήσεως. Πρώτη φροντίς αύτοΰ ύπήρξεν ή έλάτ- 
τωσις καί τάξις τοΰ στρατού, ή κατάργησις τών δπλοστασιων, 
ή άνέγερσις νοσοκομείων πολιτικών καί δι’αιχμαλώτους, ώς και 
φρενοκομείου. Άν καί προσωρινώς δ Λαλ-Σ. έμεινεν υπουργός, 
έν τούτοις ώς βραχμάνος ήν έπίφοβος εϊς τούς Άγγλους διά 
τά πλούτη καί τήν έπιρροήν του- διό καί συνελήφθη αίφνης ώς 
πολιτικός ταραξίας καί εστάλη είς τ'ο φρούριον Άγρα ύπό σύνταςιν 
τήν θέσιν του δέ κατέσχεν δ Τέτζα-Σ.,δν καί διά τάς εκδουλεύσεις 
του καί τήν περί τόν ποταμόν προδοσίαν του ώνόμασαν Ράδςα τοΰ 
Σι,αλκούτ· άλλά κατά τήν αγίαν τελετήν άπηγόρευσε τ'ον Δελιβ 
ή μήτηρ του Ρανή ίνα κατ’ έθος χρίση τ'ον Τικέ (χρίσμα έκ κρό
κου) έπί τοΰ μετώπου, πεισθεϊσα δτι ουτος διά τής διαδολής του 
ύπεσκέλισε τ'ον εύνοούμενόν της Λάλ ίνα καθέςη τήν θέσιν του 
καί γίνη Ράδζα. Ό τρόπος της ουτος παρώργισε τ'ον επίτροπον 
καί τήν έξώρισεν είς τό φρούριον Σάγγ-Άπούρ· άλλ’ έπειδή 
καί ένταύθα συνώμνυε έστάλη μακράν είς φρούριον τοϋ Γάγγόυ, 
άφού προηγουμένως άπηγχονίσθησαν ώς συνένοχοι δ πληρεξού
σιός της Γκέγγαραμ καί δ στρατηγός τη; Κάν Σ. Άλλ’ αΰτη 
ή γυνή έξυπνος ουσα άπέδρα εις Νεπαχούλς, πρωτεύουσαν τής 
Κατμανδύης. Ή φυγή της ούδόλως δυσηρέστησε τούς Άγγλους, 
καθότι ποοέκυψο χρηματική οικονομία έκ τών πολλών δι’ αύτήν 

έξόδων.
‘Ο Σίρ-Χ. Λαβρενεέ έγίνωσκε καλώς τήν πολιτικήν καί τήν 

παν ουργίαν τής Ανατολής, ώς καί τήν έγχώριον συμπεριφοράν 
διό χαί είς δλίγον έκτήσατο σέβας καί άγάπην.

Έν τούτοις συνέβη ποτέ έν τή αγορά ταραχή λήξασα μέ τήν 
άπαγχόνισιν ένός Βραχμάνου. Αιτία ύπήρξεν ή παρά τίνος Άγ
γλου άξιωματ ικοϋ σπαθοχόπησις βοός· άλΰν’άκολούθως τ'ο κρέας τών 
βοώνέπωλεΐτο ού μόνον καθ’δλην τήν άγοράν άλλά καί έν αύτή

1 άκόμη τή άγια πόλει Άμριτσίρ οί δέ Σείκοι μετά δακρύων καί 
> συντοιβής καρδίας έβλεπον τήν σφαγήν τών ίερώ> τούτων ζώων. 
> Έδέησε δέ ινα δ έπίτροπος συνοδεύση εϊς ’Αγγλίαν τόν άντι- 
? βασιλέα Λόρδ Χαρδίγγ καί άντικατασταθή διά τοϋ Σίρ Φεδε- 
? ρίκ Κουρριέ, δστις δέν έγίνωσκε τήν πολιτικήν καί συμπεριφοράν 
< τών Σείκων διό καί άπέστειλε δύο Άγ·'λους αξιωματικούς 
!μεθ’ έν'ος Σερδάρ-Χάν-Σίγγ δπως λάδωσι τούς λογαριασμούς και 

τήν διοίκησιν είς Μουλτάν, ούς φονεύσαντες οί έγχώριοι άμέσως 

προητοιμάσθησαν είς πόλεμον.
‘Ο στρατός τών έπα ρχιών Βανού, Τανκ. Χοζαρά, Πισιαχέρ 

έπανεστάτησεν. Έν Λαχώρη άνεκαλύφθη συνωμοσία, είς ήν ήνεί- 
; χετο καί ή Ρανή, σκοπούσα τήν πρ'ος τούς άντάρτας άπαγωγήν 

ο αιματηρά· καί αύτός

δ τής Καβούλης Δ'ο στ-Μαχμέτ-Χάν, δ πρό τινων έτών άπελε >- 

Θερωθείς έκ τών Ινδικών φυλακών ύπό τών Αγγλων συνεμα- 
χησε τοΐς Σεικοις· οί δέ Άγγλοι έκ τής υπεροχής τών εχθρών 
ήττήθησαν είς Ραμνεγγέρ και Τζίλιεν Βάλα, άλλά τοϋ έπιτρό- 
που Λαβρενεέ έπανακάμψαντος ήραντο δριστικήν μάχην οί Αγ
γλοι εις Μουλτάν καί Γονδζεράτ παρά τω ποταμώ Ψινάβ, διό 
καί τήν 1 Μαρτίου 1849 συνεχωνεύθη ή Λαχώρη είς τό Ίνδο- 
βοεττανικόν βασίλειον είς δέ τόν Δελίβ-Σ. ώρίσθη σύνταξις καί 

τόπος διαμονήοτ'ο Φατιγγιέρ είς Γάγγην ύπό έπιτήρησιν ’Αγγλικήν.
Καί ταΰτα έν συνάψει περί τής άλληλοσφαγίας τών άρχηγών 

τών Σείκων μέχρι τής έντελοΰς κατοχής τών Άγγλων ήδη μετα
βαίνω είς άφήγησιν περιέργου τινός συμβάντος.

(Άκβλουθεϊ).

ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΟΙ" ΘΕΙΟΥ ΜΟΥ ΦΙΡΜΙΝΟΥ
Έκ τοΰ Γαλλικού ύπό Θ. ΒΑΤΙΔΟΥ.

Τό παλαίίτ θςονίον

‘0 κύριος Δοσίθεος Καρπαντιέρος ε’νε άρχαΐός τις εργολάβος 
οικοδομών, δστις μετά τεσσαράκοντα έτών έργασίαν κατήντησε νά 
κερδήση πλέον τοΰ έν'ος εκατομμυρίου, χωρίς παντελώς νά χάση 
τής κοινής όπολήψεως, ήν έκ πρώτης έν τώ έπαγγέλματι αύτοΰ 
άφετηρίας ήδυνήθη νά προσαποκτήση. Ή τύχη δέν περιωρίσθη 
νά φανή κατά τούτο μόνον αύτω ευνοϊκή· τώ έχάρισεν έννέα τέ
κνα, έξ ών επτά έλθόντα εϊς γάμου κοινωνίαν έτεκνοποίησαν καί 
ταΰτα εις τρόπον ώστε δ κύριος Καρπαντιέρος έχει γενεαλογίαν 
έπίζηλον πολλοΐς τής Ίουδαίας πατριάρχαις. ,Ό έξαίρετος ουτος 
άνήρ άγαπά νά περιστοιχήται ύπ'ο τών τέκνων καί έγρόνων του 
κατά τινας ώρ ισμένας έποχάς, ιδίως δμως κατά τήν παραμονήν

Ποός τούς έρωτώντας αύτόν πολλάκις τίνος ένεκα τήν ήμέραν 
ταύτην φαίνεται μάλλον εύδιάθετος φερόμενος εύγενέστερον τοΐς 
προσκεκλημένοις ή κατά τάς λοιπές περιστάσεις ιδού τί άπαντών 
έλεγεν, δπερ προαγόμεθα νά έπαναλάβωμεν ένταύθα, άτε δή τής 
διηνήσεως ταύτης μή στερουμένης ένδιαφέροντος ούδέ τίνος ήθι-

Είχον, έλεγε, γέροντά τινα θειον πλουσιώτατον δνόματι Φιρμίνον 
θον'ον,ουτινος ήλπιζον νά άποβώ ό μόνος κληρονόμος. Ήμέραν τινά 
έπληροφορήθην περί τού αιφνίδιου θανάτου του. Έγώ τε λοιπόν 
καί οί έκ πλαγίου συ-ρ-ρενεΐς μου προσεκλήθημεν παρά τινι συμ
βολαιογράφο» δπως άναγνώσωμεν τήν διαθήκην του.
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‘Ο θείος μου Φιρμίνος εύθύς έν άρχή έλεγεν, δτι μή έπιθυ- 
μών ώστε δ θάνατος αύτοΰ νά ίπενέγκη διχονοίας είς τήν οικο
γένειαν του περιωρίσθη εις το νά άφίση είς έκαστον μέλος απλήν 
τινα ένθύμησιν. Πράγματι εϊς τόν μέν έγκατέλειπεν έρμάριον, εις 
τόν δέ κλίνην, είς άλλον άργυρά έπιτραπέζια σκεύη και οΰτω 
καθεξής μέχρις ου έφθασε καί εις έμέ. δν έπωνόμαζεν Όκνηρό- 
σδοτον (Donne le Parcsseux). Έμαθον τοίνυν δτι μοί έδώριζε τδ 
παλαιόν αύτοΰ θρονίον, προσθέτων συνάμα δτι, άν ήθελα διατηρήσε t 
αύτ’ο χάριν τής άγάπης του, θά μοι έχρησίμευε περισσότερον ή 
δσον ένόμιζα.

Όσον δ’ άφορα τήν περιουσίαν του, τήν έγκατέλειπε τω συμ
βολαιογραφώ αύτοΰ δπως τήν διαθέση’συμφώνως πρδς τάς δο- 
θείσα; αύτώ ιδιαιτέρας οδηγίας.

Οί συγκληρονόμοι μου παρεπονέθησαν σφόδρα διά τήν μηδα
μινήν αύτών κληρονομιάν τό έπ’ έμοί δμως άνεχώρησα εύδια- 
θέτως φέρων έπί τής κεφαλής μου τδ θρονίον καί λέγων ότι θά 
φυλάξω αύτδ διά τήν πρός τδν θειον μου άγάπην, δστις άείποτε 
υπήρξε λίαν καλός πρός τε τήν μητέρα μου καί έμέ.

Φθάσας εις τδ πτωχικόν μας δωμάτιον έθεσα τδ έν λόγω 
έπιπλον απέναντι τής εστίας.

— Τί κομίζετε: μέ ήρώτησεν ή σύζυγός μου.
— Τό κληροδότημα, δ μοί άφήκεν δ θείος άπεκρίθην γελών 
Αύτδ μόνον λοιπόν; άστειεύεσθε άναμφιλέκτως, Δοσίθεε.
— Ούδέν περιπλέον, άγαπητή μοι Λήζα. Σάς δμιλώ σπου- 

δαίως. ’Ακούσατε, προσέθεσα καθήμενος έπί τοΰ θρονίου, θά σάς 
διηγηθώ τί συμβαίνει. Καί έν ολίγοις τή έδιηγήθην τήν δυσαρέ
σκειαν απάντων τών έξαδέλφων μου μαθόντων δτι^δέν έλάμβα- 
νον ή εύτελές τι κ.τ.λ., ένω άπασα ή κληρονομιά μετέβη έν ταϊς 
χερσίν ενός συμβολαιογράφου.

— Παράδοξος διαθήκη αΰτη, άπήντησεν ή σύζυγός μου. — 
’Αληθώς, άγαπητή μοι Λήζα, άλλ’ ήτο κύριος νά πράξη δ τι άν 
έβούλετο*  υπήρξε πάντοτε λίαν καλός πρδς ήμάς, διό δφείλομεν 
σεβασμόν εις τήν μνήμην καί τάς τελευταίας αύτοΰ θελήσεις. Μή 
λυπήσθε· άλλως τε εΐμί νέος, ισχυρός καί προτίθεμαι τοΰ λοιποΰ 
νά έργασθώ.

Προσεπάθησα δση έμοί δύναμις νά παρηγορήσω τήν σύζυ

γόν μου δπερ κατόρθωσα μετά δυσκολίας καθ’ δσον αύτη’έκτιζεν 
ανώγια καί κατώγια διά τής κληρονομιάς τοΰ θείου μου Φιρ- 
μίνου. Ήδη λοιπόν, οπότε δέν ειχομεν νά έλπίσωμεν παντελώς, 
ώφείλομεν νά ζήσωμεν έκτοΰ προϊόντος της εργασίας μας· κάθ’ δτι, 
μάθετε, ή Λήζα ήτο ράπτρια, έγώ δέ λεπτουργός· άλλά, μία 
προσέτι σκληρά ομολογία, αΰτη εΐργάζετο μετά προθυμίας ένω 
έγώ εΐχον κανάς συναναστροφάς, έν αις έπρόκειτο πάντοτε περί 
μέθης καί χαρτοπαιγνίου.

[ Τήν έσπέραν παραμονής τίνος τοΰ νέου έτους είσηρχόμην εις 
J τήν οικίαν μου σχεδόν μεθυσμένος. Ή σύζυγός μου άπό πρωίας 
J ειχεν έξέλθει διά νά έργασθή μέ ήμερομίσθιον. Έκάθισα έπί τίνος 

( καθέκλας καταντικρύ τής ήμισβέστου θερμάστρας καί έμεινα έν 
> τή θέσει ταύτη έπί τινα καιρόν βεβυθισμένος εις μελαγχονικάς 
.. σκέψεις. Έγερθείς δ’ εϊτα αίφνης εΐπον κατ’ έμαυτδν Πτωχή

Λήζα! θά έλθη παγωμένη έκ τοΰ ψύχους καί δέν έχω τδ παρα- ' 

μικρόν ΐνα άναζωογονήσω τό πΰρ. Τί νά κάμω ; Ά! ευρον, εΐπον, 
ρίπτων τό βλέμμα έπί τοΰ παλαιού τοΰ θείου μου θρονίου. Έσκέ- j 
φθην πρός στιγμήν δτι τοΰτο ήθελε μοί παρέξει εύτυχίαν, άλλ' ούδέν ] 

τοιοΰτον μέχρι τοϋδε. Λοιπόν άς τό καύσωμεν. Έσυρα το θρο- ! 
νίον πρός τήν θερμάστραν άφήρεσα τό έκ τής πολυκαιρίας ξε- ' 
βαμμένον έπίβλημα, τό περικαλύπτον αύτό, καί ήτοιμαζόμην νά 

κόψω τό άνώτερον μέρος δτε ήσθάνθην υπό τούς δακτύλους μου 
ορύγματα κανονικώς έσκαμμένα έπί τών νώτων (άκουμβήσματος) 
αύτοΰ. Έλαβον τήν μινράν λυχνίαν, ήτις έφώτιζε τό πενιχρόν μας 
δωμάτιον καί άνέγνων μετά μεγίστης έκπλήξεως τάς έφεξής 
λέξεις, γεγλυμμένας έπί τοΰ ξύλου διά χαρακτήρων μεγάλων 
«'Εργασία, τιμιότης, εύχαρίστησις· τρεις άληθεΐς θησαυροί έν 

τή ζωή.
‘Ο πέλεκυς έπεσεν έκ τών χειρών μου· κατελήφθην δ’ έκ τοι- 

αύτης συγκινήσεως· ώστε έγονάτισα πρό τοΰ παλαιού θρονίου 
καί εύχαρίστησα ένδομύχως τόν θεϊόν μου, καθ’ δτι ένόμιζον δτι 
τ’ο άπόφθεγμα τοΰτο έχαράχθη Ιδίως δι’ έμέ, δπως δηλ. τό 

άκολουθήσω.
Μετ’ όλίγας στιγμάς ήγέρθην, έκάθισα πλησίον τοΰ θρονίου 

καί μοί έφάνη δτι μετεμορφώθην είς άλλον άνθρωπον.
Οΰτω σκεπτόμενος έπί τής βελτιώσεως έν τή νέα, εϊπεΐν, δια

γωγή μου, άπεκοιμήθην ύπνον βαθύν.
Καθ’ ά δέ κατόπιν έπληροφορήθην, κατά τήν ώραν ταύτην 

εϊσήρχετο έν τή οικία μου, άφού κατ’ έπανάληψιν έκρουσε τήν 
θύραν, γέρων τις λευκόθριξ, μελανείμων, έχων δεδεμένον τόν 

έτερον τών οφθαλμών.
Τό πρώτον πράγμα δπερ παρετήρησεν ήμην έγώ. Έκφρασις δέ 

χαράς έζωγραφήθη έπί τών χαρακτήρων του δτε είδε τό έπίβλημα 
τοΰ θρονίου έν τω μέσω τής αιθούσης, τό πΰρ σχεδόν έσβεσμένον 

καί τόν πέλεκυν πλησίον τών ποδών μου.
— Καταλαμβάνω τό πάν, έψιθύρισε. Τό τής άναμορφώσεως 

έργον άρχεται.
Έκοψεν 5ν φύλλον έκ τοΰ χαρτοφυλακίου του, έγραψεν έπ’ αύ

τοΰ διά μολυβδοκονδύλου τινάς λέξεις, τό έδίπλωσεν εις δύω, 
άφού προηγουμένως έθεσεν έν αύτώ τι δπερ έξήγαγεν έκτοΰ θυ
λακίου του, τό έθεσεν έπί τής τραπέζης καί άπήλθε χωρίς ού
δόλως νά λάβω γνώσιν τής παραδόξου αύτής σκηνής.

Ότε έξύπνησα εύρέθην άνευ πυρός καί έντός σκότους ψηλα
φητού. Ήγέρθην, ήναψα τό δν άκρον τής λυχνίας, πρό πάντων 
δ’ έσπευσα νά έπαναρρίψω έπί τού παλαιού θρονίου τό έπίβλημα.

‘II σκωρία αύτη πρέπει νά έχη τι τό μαγικόν, εΐπον κατ’ έμαυ- 
τόν, άτε δή μή ίδών ποτέ άλλοτε ήδύτερα όνειρα τών δσα εΐχον ίδεί 

πρό μικρού, άπερ, θεού θέλοντος, έλπίζω νά πραγματαποιηθώσιν. 
Άλλ’ ήδη άνάγκη νά τακτοποιήσω δλίγον έδώ καί προετοι
μάσω . . . διά τήν έπιστροφήν τής Λήζης μου. Δυστυχής καλή 
μου σύζυγος! Εργάζεται μέ τήν μεγαλειτέραν προθυμίαν χάριν 
ενός οκνηρού κακοήθους οΐος έγώ! Άν ήδυνάμην νά δανεισθώ 

παρά τίνος φίλου μου μερικά χρήματα ! !
Ένω έλεγον ταΰτα έπλησίασα εις τήν τράπεζαν καί παρετή- 

Οτε πάσα ή ιδιαιτέρα αύτοΰ παραγγελία έτελείωσε, κατέγε'.- ? 

νεν είς τό νά μοί προμηθεύση άλλας, λέγων μοι δτι ήμην άρι- 

στος τεχνίτης καί ένθαρρύνων με οΰτω σφόδρα.
Έντός τριών μηνών εΐχον τόσην έργασίαν, ώστε έδέησε νά > 

προσλάβω δύω βοηθούς. Ή Λήζα, ήτις ήδη ήτο μήτηρ, δέν έξήρ- · 
χετο εις τό ήμερομίσθιον, άλλ’ έλάμβανεν έργασίαν έν τή οΐχία. > 

Έν συντόμω τό ακόλουθον έτος ένοικίασα οικίαν, ηύξησα τόν > 
αριθμόν τών έργατών μου καί άπέβην έργολάβος οικοδομών. Άπό > 
τοϋδε ήρχισαν νά μέ καλούν κ. Καρπαντιέρον άντί τοΰ ξηρού > 

Δοσιθέου. ι
‘Ημέραν τινά δ κ. Φλόρδουυ ήλθε παρ’έμοί λέγων ότι είχε νά ;

μοί κάμη πρότασίν τινα. ?

— «Έχω χρήματα, μοί εΐπεν, ώστε δύναμαι νά σοι πρόκα- < 
ταθέσω· πιστεύω δέ νά ώφεληθής κτίζων δι’ ΐδιόν σου λογαρια- < 
σμόν οικίας, καθ’δτ·. αυται ένοικιάζονται είς τιμάς ύπερόγκους» <

Έζήτησα ήμερων τινων προθεσμίαν δπως σκεφθώ έπί τής < 

προτάσεώς του ταύτης· έγνωστοποίησα δ’ εΐτα τω προστάτη μου > 

ότι μετ’ εύγνωμοσΰνης άπεδεχόμην τήν προσφοράν του. s
Συνεπώς ήρχισα νά κατασκευάζω πλείστας οικίας, άλλ’ έν '> 

τούτω τώ μεταξύ μοί έπισυνέβησαν άπρόοπτά τινα δυσάρεστα. S 
Τά μέλη τής οικογένειας μας, άπερ, ώς έγώ, εΐχον κληρονομήσει, > 
έλαβον γνώσιν τής ιστορίας τοΰ παλαιού θρονίου· άκούσαντα δέ $ 
προφερομένην την λέξιν θησαυρός ένόμιζον ότι τό έπιπλον τοΰτο ’ 
έμπεριεϊχε θησαυρόν,δν περ ήξίουν νά μερισθώσι μετ’έμοΰ. ’> 

Μάτην έζήτησα νά διαμαρτυρηθώ καί διαβεβαιώσω αύτούς ότι S 
ούδέν άντικείμενον άξίας ευρον έντόςτού λαχόντοςμοι κληροδοτή- ; 
ματος. Κατ’ ούδένα τρόπον ήθέλησαν νά μέ πιστεύσωσιν ώστε { 
μέ προσέβαλον καί έν τή οικία μου καί καθ’όδόν, ένί λόγω έπε- 

τέθησαν κατ’ έμοΰ διά τοΰ βαναυσοτέρου τρόπου.
Άπελθούσής τής καταιγίδος ταύτης, ήρχισα νά έργάζωμαι 

εϊπερ ποτέ καί άλλοτε προθυμότερο·/· άπασαι αί κερδοσκοπία', μου 
έπέτυχον θαυμασίως χάρις πρό πάντων εϊς τά κεφάλαια, τά όποια 
ό κ. Φλόρδουυ έξηκολούθει νά μοί προκαταβάλλη μετά μεγίστης 

άφιλοκερδείας.
Ήτο παραμονή τοΰ νέου έτους· άκριβώς εΐχον παρέλθει δέκα 

έτη άφ' ής εποχής ευρον τά χρυσά νομίσματα καί τό γραμμάτων 
τοΰ κ. Φλόρδουυ, καθ’ήν ώραν ήγέρθην έκ τοΰ περίφημου θρονίου 
έφ’ ου έκοιμώμην, τοποθετημένου ήδη έν τώ σπουδαστηρίω 
μου, κειμένω πλησίον τού πρός υποδοχήν θαλα'μου μου, διότι, εί- 

ρήσθω, κατεΐχον πλέον μεγάλην καί λαμπράν οικίαν. Εΰρισκόμην 
μόνος βεβυθισμένος είς τάς παλαιάς έκείνας άναμνήσεις· ώστε 
δέν παρετήρησα δτι δ προστάτης μου ϊστατο έμπροσθέν μου.

—Ά! Δοσίθεε, φίλε μου- τί σκέπτεσαι; εΐπεν, έχω νέαν τινά 
πρότασίν νά σοι κάμω. ‘Η οικία σου μοί φαίνεται αρκετά εύρύ- 

ι χώρος δπως κατοικήοη έν περιπλέον άτομον, έφ’ ω προάγομαι νά 
σέ έρωτήσω άν συγκατανεύης νά συγκατοικήσωμεν. Έρχομαι έν- 
ταΰθα καθημερινώς, τά τέκνα σου μέ άγαπώσιν, έπίσης ή καλή 
σύζυγός σου. Άπαντες, πέπεισμαι, θά μείνωμεν εύχαριστημένοι.. 

Παραδέχεσαι λοιπόν;...................Τό έγνώριζον έκ τών προ-
χέρων..........  Ήδη υπάγω είς τό σπουδαστήριόν σου καθ’ δτι

> ρησα τόν χάρτην. Έλαβον αύτόν άνά χεΐρας καί τόν ήνέωξα 
> μέ ταχύτητα καί πάραυτα δύω χρυσά νομίσματα έπεσαν έπί τοΰ 
’ δαπέδου· άναλογίσθητε τήν έκπληξίν μου, ιδίως όμως τήν χαράν 

Ιμου δτε άνέγνων τάς άκολούθους γραμμάς.
«‘Ο κύριος Φλόρδουυ, κτηματίας, δδός Βρυξελλών, έπορεύθη 

έν τή οικία τοΰ κ. Δοσιθέου Καρπαντιέρου, δπως τώ δμιλήση 
περί εργασίας τινός διά τήν οικίαν του, άλλ’ευρών τούτον βαθέως 
κοιμώμενον δέν ήθέλησε νά τόν παρενοχλήση. Τόν περιμένει οθεν 
αΰριον τήν πρωίαν καί,επειδή γινώσκει δτι δ κ. Καρπχντιέρος εΐνε 

τίμιος έργάτης μεθ’ ου θά συνεννοηθή κατά πάντα, τώ προπληρόνε1 

τεσσαράκοντα φράγκα άπερ εύρήσει έντός τοΰ χάρτου τούτου».

S — Πέπεισμαι ότι ταΰτα πάντα κάμνει τό παλαιόν θρονίον, 
S άνεφώνησα μετ’ένθουσιασμοΰ καί έγώ ήθελον νά τό συντρίψω! I! 

$ θά τό φυλάξω λοιπόν ώς άλλα άγια λείψανα.
S Έλαβον τά δύω χρυσά νομίσματα καί άνεχώρησα. Δέν έβρά- 
S δυνα δέ νά έπανακάμψω παραμορφώσας καθ’ δλοκληρίαν τήν

J έλεεινήν ήμών αίθουσαν.
Έν τή θερμάστρα ήναπτεν ήδη άρκετόν πυρ, δύω δέ λαμ- 

? πτήρης έφώτιζον έπί τής τραπέζης ένθα παρετήρει τις έξηπλω- 

) μένον τραπεζομάνδυλον λευκόν ώς ή χιών, έφ’ ου εΰρηντο φι- 
? άλη πλήρης Βορόιλίίης καί πινάκων έν ω δύω δπτά ορνίθια 
? ήσαν τεθειμένα άπέναντι μιας λίτρας άλλάντων (λουκάνικών) 

? καί σωρού γεωμήλων τηγανισμένων.
ΐ Μόλις αί έτοιμασίαι εΐχον τελειώσει, ότε δ κρότος τών βη- 
? μάτων τής Αήζης έπιστρεφούσης έκ τής έργασίας της ήκούσθη 
< εις τήν κλίμακα. <
? Ήνέωξα τήν θύραν καί ήρχισα νά γελώ βλέπων τήν έκπλη- I 

ί ξιν ήν έπροξένησε τή συζύγω μου ή θέα όλων αύτών τών θησαυρών 

< — Εΐνε δ δεΐπνος τής υστεραίας τού έτους, προσφιλής μοι,
’ ειπον έναγκαλιζόμενος τό έξαίρετον καί φίλεργον πλάσμα. Κα
ί θησον πλησίον τοΰ πυρός· θά σοι προσφέρω πρώτον πλήρες κΰ- 

> πελλον οίνου διά τήν όρεξιν εΐτα θά σοι διηγηθώ δ τι μοί συνέβη

I
‘ άτε δή συμπεραίνων τήν περιέργειαν σου.

Καί δή τή έδιηγήθην τίνι τρόπω ή ευδαιμονία αΰτη μοί έπι- 
συνέβη έν ω χρόνω έκοιμώμην έπί τοΰ παλαιού θρονίου τοΰ θείου 

μου Φιρμίνου.
ΠΌ χ. Φλόρδουυ.

Ήδη σπεύδω, έξηκολούθησεν δ πρώην έργολάβος, νά σάς εΐπω 
περί τοΰ κ..Φλόρδουυ, τοΰ μυστηριώδους έκείνου ξένου (visiteur), 

παρ’ ω διηυθύνθην τήν πρωίαν τής έπιούσης.

> Ήτον άνθρωπος, δν οί γείτονες αύτοΰ ούχί μόνον έθεώρουν ώς 

Ιλίαν άλλόκοτον άλλ’ ούδεις έγνώριζε τίς ήτον, ούδέ πόθεν κα- 
τήγετο. Κατωκει μετρίαν τινά οικίαν μετά γραίας οικονόμου· 
ήτο χαρακτήρός καθ’ υπερβολήν αύστηροΰ· έπεριδιάβαζε συχνά 
έντός τής πόλεως καί εις τούς άγρούς, δίδων έλεημοσύνην τώ

> προστυχόντι πτωχώ.‘ Προσεπάθησα δπως ταχέως άποπερατώσω τήν όποιαν μοί πά- 

< ρήγγειλεν έργασίαν, δι’ήν άλλως τε έμείναμεν άμφότεροι εύχα- 

( ρωτημένοι.
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ίχω νά γράψω έπιστολήν θά ίλθης δέ είς έντάμωσίν μου μετά 
ίν τέταρτον ακριβώς. Καί λοιπόν., σύμφωνοι.

, Έλαβε χηρίον καί άπήλθεν.
Όλίγαι μόνον εΐχον παρέλθει στιγμαί δτε ήκοσσα φωνήν τινα 

προσζαλοΰσάν με. Εϊσήλθον εϊς τδ σπουδαστήριον. Μόλις ίρριψα 
έν αυτω τα βλέμματά μου καί οπισθοχώρησα έκπλαγείς.

Δέν θα μαντευσητε ποτέ τί εΰρίσκετο έπί τοΰ μαγικού θρονιού. 
. . . Ό θεΐός μου Φιρμίνος απαράλλακτος δπως τδν εϊδον τήν 

τελευταίαν φοράν.

Acv ήσθανόμην εμαυτον παρατηρώ·/ δτι εύρισκόμην ένώπιον 
ένδς κατοίκου τοΰ άλλου κόσμου.

— Κλείσατε τήν Ούραν, είπεν ό βρυκόλακκας, καθ’ δτι Σεις 
μόνος πρέπει νά άκούσητε τδ μυστήριον δπερ προτίθεμαι νά σας 
διακοινώσω.

‘Υπήκουσα μηχανικώς καί, λαβών μίαν καθέκλαν έφ'ής έστη- 
ρίχθην, ύπδ τοΰ φόβου μή πέσω, παρετήρησα τδ φάντασμα κατά 
πρόσωπον.

Τα μακρα λευκά μαλλια ώς επίσης ή καλύπτουσα τδν οφθαλ
μόν τοΰ κ. Φλόρδουυ μέλαινα ταινία εΰρηντο έπί τής τραπέζης.

— Δοσίθεε, έπανέλαβε μετά φωνής πλήρους στοργής, μή φ9- 
βησαι παντελω, ειμι τω οντι ο θειος σου ο γέοων Φιρμίνος. 
Δεν άπέθανον, ώς ένομίζετε, άχρι τοΰδ·.

Μετά τούς λόγους τούτους ήσθάνθη·/ έπανερχομένας τάς δυνά

μεις μου· προεχώρησα πρδς τδν θείόν μου καί έλαβον τήν χεϊρά 
τόυ ήν μοί έξέτεινεν.

Ό θείος μου ζών I έφώναξα, άλλ’δ θάνατος, εις δν πάντες έπί- 

στευσαν;
-—Ήτο προσποίησις, ής τίνος τδν σκοπόν βραδύτερου θά έν- 

νοήσης. Τδ διορατικόν σου δέν σοί τό άνεκάλυψεν έτι.
Όπότε πλέον έπείσθην πληρέστατα δτι πράγματι ήτον δ θεΐός 

μου κατά σα'ρκα καί δστέα έκεΐνος δστις εΰρίσκετο ένώπιόν μου, 
δέν ήδυνήθην νά κρατήσω τά δάκρυα μου άτε, τδ επαναλαμβάνω, 
εΐχον είλικρινώς αγαπήσει κα! ποθήσει αυτόν.

Τέλος πάντων συνεπερανα δτι δέν κατέφυγεν εϊς τδ ιδιότρο
πο·/ τοΰτο μέσον ή χάριν αγάπης πρδς έμέ, δπως δηλ. μέ άπομα- 
κρύνη της κακής όδοΰ, ήν εΐχον τραπή. Καί δή έπεσα είς τους 
πόδας τοΰ γέροντος, τόν εύχαρίςησα έξ δλης καρδίας διά τδ 
κληροδότημα δπερ μοι ειχεν άφήσει καί τω έζήτησα τήν ευλο
γίαν του.

Σοί τήν δίδω, τέκνον μου, είπε μετά τόνου έμφαντικοΰ, διότι 
αξίζεις ταύτης. Έσο ευλογημένος σύ τε καί οί οικείοι σου. Ήδη 
δ τι έχω σοί άνήκει· έκέρδησας τήν κληρονομιάν σου.

Τοΰ λοιπού είμ! υπότροφός σου· άλλ’ έννοώ ώστε πάντες νά 
μέ υποθέτουν διά κύριον Φλόρδουυ. Ούδεις άς μή μάθη τδ αλη
θές όνομά μου καί αυτή προσέτι ή γυνή σου· καθ’ δτι πολλάκις 
έλαβον άφορμήν νά παραπονεθώ διά τδ άκριτόμυθον τής γυναι- 
χός. Άντί δέ πάσης άλλης υποχρεώσεως σοί επιβάλλω απλώς 
νά μή κρύψης εις ούδένα τδ παρελθόν σου· άλλά πάντοτε νά 
ήσαι υπερήφανος διά τήν ιδιότητά σου ώς τεχνίτου· τέλος νά 
γνωστοποιήσης εϊς τά τέκνα σου τδ μέσον δι’ου έπλούτησας, ΐνα 

χαί ταΰτα χαράξωσιν έν τώ νώ των τάς τρεϊς μαγικάς λέξεις; 
«Εργασία, τιμιότης, εύχαρίστησις».

Ένόμισα, άγαπητά μοι τέκνα, είπεν ό πρώην εργολάβος, δτι 
μεταξύ τών δώρων τής αρχιχρονιάς άπερ σας φυλάττω ή πα
ρούσα ιστορία έμβριθώς μελετηθεϊσα δέν θέλει εΐσθαι ήκιστα ωφέ
λιμος δι’ υμάς.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

τών .Σχολειών χωρίων τινών τής Έ/ταρχιας 

Μαγνησίας.

Κύριοι Συντάκται τοΰ Μέντορος!

Παρακινούμενος ύπδ φιλομούσου καί φιλογενοΰς πόθου, τολμώ 
νά καταχωρίσω έν τώ ύφ’ ύμών έκδιδομένω πολυτίμω Περιοδιχώ 
Συγγράμματι τήν ύπδ τήν άνωτέρω επιγραφήν ύλην.

‘Η τόλμη μου, τδ όμολογώ, εϊνε μεγάλη, άλλ’ έπειδή έτυχε 
να έπισκεφθώ τά σχολεία ταΰτα καί νά πληροφορηθώ οΰχί μετά 
εύαρεσκείας τδν έπι κρατούντα διοργανίσμδν αυτών (έκτδς ελάχι
στων εξαιρέσεων), έπιχειρώ νά γράψω ολίγα τινά πρδς γυώσιν 
τών τε περί τά τίιαΰτα ένδιαφερομένων καί πρδς βελτίωσιν τής 
ύπαρχούσης καταστάσεως τών σχολείων αύτών, έπ’ άγαθώ τής 
σπουδαζούσης νεολαίας καί τών είς τά μέρη ταΰτα οίκοόντων 
ομογενών.

Έκ προοιμίων δέ παρατηρώ δύω τινά· πρώτον, δτι εις έκα
στον τών σχολείων τούτων έπικρατεϊ ανόμοιο·/ πάντη καί διά
φορον έκπαιδεύσεως σύστημα καί δεύτερον δτι πρέπει νά ληοθή 
πρόνοια περί τοΰ προσωπικού τών διδασκάλων.

Καί περί μέν τοΰ ύπάρχοντος συστήματος, πρέπει νά κανο- 
νιοθή διδασκαλία ομοιόμορφος μέν τή έν τοϊς Άλληλοδι- 
δακτικοϊς τών μεγαλουπόλεων Σχολείοις, συντομωτέρα δμως 
εκείνης, περιλαμβάνουσα τά αναγκαιότερα καί γενικώτερα έκ 
τών άπαιτουμένων μαθημάτων εις παΐδας προωρισμένους κυρίως 
νά άσπασθώσι τδ γεωργικόν επάγγελμα τοΰ πατρός των είτε 
καί μέλλοντας νά μεταβώσιν εϊς ελληνικά σχολεϊα.

Περί δέ του προσωπικού τών διδασκάλων παρατηρώ ότι πρέπει 
νά ληφθή πρόνοια, έπειδή τινεςέξ αύτών καταδιωχόμενοι ύπό τών 
περιστάσεων τής τύχης, ή ύπο άλλης τίνος αιτίας, καί μόλις 
γνωρίζοντες τδ άναγινώσκειν καί γράφειν, μή δυνάμενοι δέ άλ
λως νά ζήσωσι, καταφεύγουσιν είς τδ ιερόν τοΰ διδασκάλου έπάγ- 
γελμα, διά νά εύρωσι πόρον ζωής,καί ραδιουργοΰντες τούς άγραμ- 
μάτους γεωργούς γίνονται πρόξενοι μάλλον διαφθοράς ή προό
δου- ώστε προσηκόντως καί ή φιλογενής «’Αμάλθεια» πρό τίνος 
καιρού έλεεινολόγησε τούτους.

'γολιΐον τής Κωμοπόλιως Παπασλιον.

‘Η κωμόπολις αύτη, ή πατρίς τοΰ είς τόν φιλολογικόν κόσμον 
γνωστού καθηγητοΰ Γ. Παπασλιώτου, έχει πλείονας τών εκατόν 

' εϊκοσιν οικογενειών, διατηρεί δέ σχολεϊον πρό πολλών ετών, εις 
; τό όποιον σήμερον φοιτώσι 40 μαθηταί. Τό σχολείο·/ αύτό έτυχε 
1 νά έπισκεφθώ πρό τίνος καιρού, άλλ’, ώς μή ώφειλεν, ευρον 
? αύτό έν άθλιεστάτη καταστάσει καί ώς πρδς τόν εσωτερικόν αυ- 
ί τοΰ διοργανίσμδν καί ώς πρδί τήν διάταξιν τών μαθημάτων διά 

? τήν άμελή, φαίνεται, τοΰ διδασκάλου διεύθυνσιν.
< ‘Ο διδάσκαλος ουτος, καθ’ ά έπληροφορήθην, διευθύνει πρδ δε

ι καετίας τδ σχολεϊον τοΰτο καί κατά τό διάστημα αύτό δεν απε- 
; δείχθη ή άπαιτουμένη πρόοδος. Άλλά τίς αρά γε πταίει; μόνον 
( ό διδάσκαλος; βεβαίως έν μέρει καί οί τά τής Κώμης διεποντες, 
1 οίτινες ούδόλως έπισκέπτονται τδ σχολεϊον,έπί τής δεκαετίας ταυ- 

της κάν τούλάχιστον άπαξ μηδόλως φροντίσαντες νά έξετα- 
σθώσι δημοσίως οί μαθηταί. Ή δέ ολιγωρία αύτη πόθεν; ού 
μόνον έκ τής επαράτου κομματαρχίας καί διχονοίας, άλλά και 

ΐ έκ τής άμαθείας τών κατοίκων. Εΐσερχόμενός τις είς τδ δλως 
Ιάκατάλληλον κτίριον τοΰ σχολείου, ούδέν άλλο βλέπει είμή τούς 

τέσσαρας αύτοΰ γυμνούς τοίχους. Δέν έχει οΰδέ πίνακας άναγνώ- 
σεως, ούδέ άλλο ύλικόν άπαιτούμενον πρδς διδασκαλίαν, οί δέ 
παϊδες διατρίβουσινέπί ματαίω έν αύτωτδν πολύτιμόν των καιρόν.

Μανθάνω τελευταίο·/ δτι ό εύπαίδευτος καί φιλόμουσος έν Τε- 
ράρχαις θεοφΛέστατος άγιος Χριστουπόλεως κύριος Ταράσιος κατά 
τήν διάβασίν του έκεϊσε, περιαλγής ίδών τήν κατάστασιν ταύτην 

) τοΰ ρηθέντος σχολείου διετα'ξατο τά δέοντα. Είθε λοιπόν οί κύ- 
? ριοι Παπασλιώται νά πραγματοποιήσουν δσον τάχιστα τήν έπ’ ώ- 
? φελεία αύτών καί τής σπουδαζούσης νεότητος διάταξιν τοΰ 

ί ιεράρχου.

Β ■ Σχολεϊον vrji Κημοτιόλιω; Κολδερέ. 

Ή κωμόπολις αύτη αριθμεί πλέον τών διακοσίων οικογενειών, 
ών αί περισσότερα! κατάγονται έκ Πελοποννήσου, διατηρεί δέ 
σχολεϊον πρδ πολλών έτών, εϊς τδ όποιον σήμερον .φοιτώσιν 70 

μαθηταί.Τδ σχολεϊοντοΰτο διευθύνει ίεροδιάκων τις Κύπριος, δστις 
δέν έχει κύριον έργον τδ διδασκαλικόν έπάγγελμα, άλλ’ έκ- 
τελεϊ καί τήν ίεροδιακρνίαν, καί ώς έκ τούτου δέν τηρείται ή 
προσήκουσα αλληλοδιδακτική μέθοδος, οΰδέ γίνεται ή άπαιτουμένη 
πρόοδος είς τούς μαθητάς. Αιτία δέ τούτου είνε δτι ό διδάσκαλος 
δέν έχει κύριον έργον τδ διδασκαλικόν, ώς ήδη εϊπομεν, άλλ’ύπο- 
χρεοΰται ώς ίεροδιάκων νά άπουσιάζη πολλάκις τής σχολής, άπερ- 
χόμενος είτε είς βαπτίσεις είτε εϊς θανάς είτε είς άλλο τι έκκλη- 
σιαστικδν ύποΰργημα, κατά δέ το διάστημα τής άπουσίας του ταύτης, 
οί μαθηταί μή έχοντες ούδένα επιτηρητήν ένασχολοΰνται είς 

παιγνίδια.
Πρδς βελτίωσιν λοιπόν της καταστάσεως ταύτης, πρέπει οί

πρόκριτοι Κολδερέ νάφροντίσωσιν δπως ή τόν υπάρχοντα διδάσκα
λον περιορίσωσιν είς τδ κύριον έργον ή διορίσωσιν έτερον, 
κύριον έργον έχοντα τήν διδασκαλίαν τών παίδων άλλως τε, 
ύπάρχοντος τοδ χάριν οικονομίας τούτου μέτρου, ούδεμία πρόοδος 

θά γείνη.
Περαίνων δέ τήν περί τής σχολής ταύτης σύντομον έκθεσίν μου, 

μετά πολλής μου τής λύπης προστίθημι, κύριοι συντάκται, καί δ τι 
έπληροφορήθην παρά τίνος άξιοτίμου ύποκειμένου, δτι δηλ. ή Αύτοΰ 
Σεβασμιότης ό φιλόμουσος άγιος Αγαθάγγελος πατρικώς προέ- 
τρεψε τήν έφορίαν τής κοινότητας νά συστήση καί Παρθεναγω
γείο·/, άλλά δυστυχώς, λέγει, διηρημένη ουσαείς δύω μερίδας, ή 

μία μερίς άντιπράττει μέχρι τής ώρας εις τήν έκτέλεσιν τής πα
τρικής χαί κοινωφελούς όντως προτροπής. — Τά μέλη τής άντι- 
πραττούσης ταύτης μερίδος, τά γινόμενα, ώς μή ώφειλε, παραι- 
τια μεγίστης βλάβης εϊς τήν κοινότητα ταύτην, άν έπιμείνωσιν 
έπί πλεϊον είς τήν παράλογον έπιμονήν των, πρέπει να αποκλει- 
σθώσι τής τοιαύτης δημοσίας θέσεώς των, ώς πάντη άδαή και 
άπολίτευτα, μή συμμορφούμενα ούτε μέ τήν αύτοκρατορ/κην 
πρόνοιαν περί διανοητικής άναπτύ^εως άπάντων τών ύπηκόων της, 

οΰτε μέ τάς προτροπάς τοϋ σεβαστού Ποιμενάρχου.
’Αξιολύπητου τω δντι είνε, κύριοι Συντάκται, μια τοιαύτη 

Κωμόπολις οια τδ Κολδερέ, κατοικουμένη υπό δισχιλίων ώς έγ
γιστα ψυχών, νά μή διατηρή Παρθεναγωγείο·/, έν ω θά έφοίτων 
ύπέρ τά 90 κοράσια- ή μήπως δέν ήδύνατο νά διατηρήση καί 
‘Ελληνικόν Σχολεϊον καθώς διατηρεί καί τδ Νύμφαιον (1); Συμ- 
περαίνεται δέ δτι ή άθλιότης αύτη δέν προέρχεται ές άλλου 
είμή έκ τής άξιομέμπτου διαγωγής τών προύχόντων άναμφιβόλως.

Γ'. Σγοϊ.ιίον Μουιιβίλιον.

Εϊς τδ χωρίον αύτό κατοικοΰσιν έβδομήκοντφι οικογένεια·., = 
δέ ψάλτης τής έκκλησίας εΐνε καί διδάσκαλος τοΰ χωρίου· άμοι
ρος δμως γραμμάτων, καταβασανίζει 25—30 αθώα παιδια 
μέ τά κοινά λεγάμενα γράμματα, ένω καί εις τδ σχολεϊον αυτό 
ήδύνατο νά διορισθή ικανός διδάσκαλος μέ ίσην μισθοδοσίαν όσην 
λαμβάνει ό ύπαρχων άλλ’ επειδή ουτος εινε κάτοικο^, προτιμά- 

ται παντός άλλου.

Λ. Σχολεϊον Λ'αρατζιφλικ/ού.

Τό χωρίον αύτό διαιρείται είς άνω καί κάτω Καρατζιφλίκι, 
καί τδ μέν κάτω αριθμεί 50 οικογένειας, τό δέ άνω 15—20

•Η χωμόπολι; αύτη τοΰ Νυμφαίου διατηρεί πρό τίνος καιρού καλώς 
διωργανισμένον ‘Ελληνικόν Σχολεϊον, ή σύστασις τού όποιου οφείλεται, 
ώς έπληροφορήθην είς τ’ον τότε εθνάρχην (μακαρίτην νυν) ’Αντώνιον Δη- 
μόπουλον- γαΐαν εχοι έλαφραν καί μνήμην αίωνίαν. Άπό δέ τοΰ πα
ρελθόντος έτους διατηρεί καί παρθεναγωγείου, συστηθέν παρά τοΰ άγιου 
'Εφέσου.
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Εις τδ άνω τοΰτο χωρίον υπάρχει και ή Έκκλησία τιμωμένη έν 
όνόματι της Θεοτόκου, έν ή έκκλησιάζονται οί χριστιανοί άμφο- 
τέρων τών χωρίων ένταΰθα άπδ πολλοΰ υπήρχε καί τδ σχολεΐον, 
άλλά πρδ ολίγου διά τδ μή ΰγιεινδν τής θέσεως, διά τδ ετοι
μόρροπο'/ τοΰ οικοδομήματος καί δι’ άλλας εΰλόγους αιτίας με- 
τετέθη εϊς τδ κάτω χωρίον. Εϊς τδ σχολεΐον αυτό φοιτώσιν ήδη 
30 μαθηταί, τους όποιους διδάσκει Μιτυλιναΐος τις πολυπαθής 
διδάσκαλος, διδάξας άλλοτε καί έν τή πατρίδι αύτοΰ Μιτυλίνη 
καί άλλαχοΰ τής έπαρχίας Μαγνησίας.

Άλλά πολλαί κατ’ αυτού ύπάρχουσι δυσαρέσκεια1, τών χω
ριανών, ώς έτυχε νά πληροφορηθώ, διά τήν πολυμελή οίκογέ- 
νειάν του, ένεκα τής όποιας κατατάν’α βαρετό;, μή δυνάμενος 
έκ τοΰ δλίγου μιιΛοΰ του έξαρκέσαι τά πρ'ος τδ ζήν αύτής. Κα
λόν ήθελεν είσθαι, άν ή έφορία τοΰ σχολείου τούτου προσέθετεν 
έτι εις τόν μισθόν αύτοΰ κατά τι.

Σχολεΐον Φιλιού και Τσαούσαγλον.

Τά δύο ταΰτα χωρία, άτινα άπέχουσιν άπ’ άλλήλων μόλις 1ν 

τέταρτον τής ώρας, οικούμενα ύπό εξήκοντα ώς έγγιστα ‘οικο
γενειών πρό τίνος ήσαν συνηνωμένα καί ώς πρός τήν ’Εκκλη
σίαν καί ώς πρδς τό σχολεΐον, άλλ’ ό μισόκαλος, ούκ οϊδ’ όπως 

φθονήσας, τήν έπ’ άγαθω τών κατοίκων ταύτην σύμπνοιαν άνέ- 
τρεψε κατά δυστυχίαν αύτών.

Καί έν τή περιπτώσει ταύτη οί μέν Φιλιάται άδιαφοροΰσιν 
δλω? περί σχολείου, φροντίζοντες νά άνεγείρωσιν έν τώ χωρίω 
αύτών νέαν ’Εκκλησίαν, οί δέ Τζαουσογλιώται διατηροΰσιν άθλι
έστατον παιδαγωγεΐον, ένω άμφότεραι αί κοινότητες αυται ήδύ- 
ναντο κάλλιστα νά διατηρήσωσιν έν άλληλοδιδακτικόν σχολεΐον. 
Εύχής έργον λοιπόν ήθελεν είσθαι, άν οί κύριοι πρόκριτοι άμ- 
φοτέρων τών κοινοτήτων αύτών, καταλιπόντες τά άτομικά αύ
τών πάθη, έξ ών προκύπτει άνυπολόγιστος ζημία εις τά τέκνα 
των, συμφωνήσωσι πρδς άλλήλους νά διατηρήσωσιν έν άλληλο- 
διδακτικ'ον σχολεΐον. Βέβαιοι έστωσαν, ότι, πράττοντες οΰτω, 
μέγα ευεργέτημα καί εις τά τέκνα καί εις τήν πατρίδα των έπι- 
τελοΰσι, συνάμα δ’έπισύρουσιν έφ’ εαυτών καί τ'ον κοινόν έπαινον

ΣΤ. Σχολεΐον Χατσιλερίον.

Τό χωρίον αύτό κεΐται παρά τή άριστερά όχθη τοΰ Έρμου καί 
κατοικεΐται απο 130 οικογενειών, ές ών αί εκατόν εϊσί χριστια- 
νικαί, αι οε λοιπά: δθωμανικαί· διατηρεί πρ'ο πολλών έτών σχο
λεΐον, τδ όποιον κατά τ'ο παρελθόν έτος διευθύνετο εύδοκίμως 
ύπδ τοΰ έκ θετταλομαγνησίας Ίωάννου Π. Σακελλαρίδου σπου- 
δάσαντος έπί τινα καιρόν έν τή Ευαγγελική Σχολή, άλλά κα
κόβουλοι τινες καί αμαθείς, έμπαθώς φερόμενοι έγένοντο αίτιοι 
τής άδικου παύσεως αύτοΰ. — Τό σχολεΐον αύτό, έν ω φοιτώσιν 
υπέρ τους 30—35 παιδας, διευθύνει ήδη νέος τις Δάκων μετα- 

χειριζόμενος τήν ατομικήν λεγομένην μέθοδον, ακαταλλήλου ίν- 
τος τοΰ σχολείου, κίν ουτος θελήση νά μεταχειρισθή τήν αλ
ληλοδιδακτικήν, καθότι έκτος τοΰ ότι εΐνε άθλιέστατον. δέν έχει 
καί τδ άπαιτούμενον υλικόν, καίτοι ή κοινότης αΰτη ευπορεί.

Πληροφορούμαι δέ ότι ό έκ Σμύρνης αξιότιμος κ. I. Καπε- 
τανάκης προέτεινεν εις τους δημογέροντας τοΰ χωρίου νά συ- 
στηθή καί Παρθεναγωγείου, νά συνδράμη κάκεΐνος εϊς τδν μισθδν 
τής διδασκαλίσσης, άλλά δυστυχώς ή πρότασις αυτού δέν εϊςήλ- 
θεν εις τά ώτα τών Κοτζαπάσιδων ! Εΰχόμεθα ούν νά είσακουσθή 
ή φιλογενής αΰτη πρότασις.

Διατηρεί δέ παιδαγωγεΐον απδ χρόνων πολλών καί ή ’Οθωμα
νική συνοικία·

'χολεΐοα Χαμονζώτελη.

Καί εις τό χωρίον αύτό τό όποιον κατοικεΐται έκ 40 οικογε
νειών διετηρεΐτο πρό τίνος σχολεΐον, άλλ’ ήδη έπί τής οροφής 
αύτοΰ κόρακες αδουσι πενθικον ασμα.

•Η. Σχολεΐον τής Κώμης Τςομπανησίας.

Εν τών καλώς διωργανισμένων Σχολείων καί διευθυνόμενον 
υπό άςιου καί φιλοπόνου Διδασκάλου εΐνε καί τ'ο τής Τζομπανη- 
ίίας. Τό σχολεΐον τούτο μετά τοΰ παρακειμένου Παρθεναγωγείου 
άνηγέρθησαν κατ’ αύτάς έκ βάθρων τή προτροπή και έπιστασία 
Γ. Βλασιάδου Διδασκάλου καί Νικολάου Άκριδοπούλου, οιτινες 
καθ’ 5 έπληροφορήθην κατέβαλον μεγίστους άγώνας εις τήν 
ανέγερσιν ταύτην, διότι εΐχον τινάς άντιπράττοντας εϊς τ'ον κοι
νωφελή αύτών σκοπόν καί μάλιστα άπορίαν χρημάτων. Άλλά 
ταΰτα πάντα ενίκησαν διά τής άξιεπαίνου καί σταθεράς έπιμονής 
των, κατορθώσαντες νά συνάψωσι τά διεστώτα κόμματα καί νά 
συμφωνήσωσι μετ’ αύτών εϊς τήν οικοδομήν τών Σχολείων. Οΰ
τω διά γενναίας συνδρομής τών περισσοτέρων κατοίκων καί 
μα’λιστα τών φιλογενών Ίωάννου Κούτρα, προσενεγκόντος τέσσα- 
ρας χιλιάδας τριακόσια γρόσια, καί Λεωνίδου Κιρσκλοΰ, παραχω- 
ρήσαντος τό κατάλληλον γήπεδον, κατορθώθη ή τελειοποίησις τοΰ 
έργου, διά τό όποιον έδαπανήθησαν 25,000 γροσίων.

Τό οικοδόμημα τοΰ Σχολείου τών άρρένων εΐνε κανονικώτατον 
καί σύμφωνον μέ τήν διάταξιν τοΰ όδηγοΰ τής Αλληλοδιδακτι
κής μεθόδου τοΰ Γ. Κωνσταντινίδου, χωρητικόν εκατόν μαθητών 
καί έχει τ'ο άπαιτούμενον κινητόν καί άκίνητον υλικόν καί τούς 

γεωγραφικούς χάρτας. Εις τ'ο σχολεΐον τοΰτο φοιτώσι πεντήκοντα 
μαθηταί τεταγμένοι εις τρία τμήματα καί διδάσκονται έπιμελώς, 
οί μέν τοΰ πρώτου τμήματος τά κύρια μαθήματα, οί δέ τοΰ δευ
τέρου τά βοηθητικά καί οί τοΰ τρίτου τμήματος ‘Ελληνικά προ- 

< καταρκτικά. Οί τοΰ τμήματος τούτου μαθηταί εισιν αρκούντως 
ϊ προωδευμένοι, καθ' ήν μοί παρέσχον έντύπωσιν τινών έξ' αύτών 

I αποκρίσεις εϊς τάς όποιας τοΐς προτέτεινα ερωτήσεις.
Το σχολεΐον αύτό ήθελεν είσθαι εϊς έτι μάλλον εύάρεστον κα- 

τάστασιν,άν οί γονείς τών παίδων συναισθανόμενοι τήν ζημίαν ήτις 
γίνεται εϊς τά φίλτατα αυτών τέκνα ένεκα τών συνεχών απουσιών 
δέν άφινον αύτά χάριν ούτιδανών, ούτως εΐπεΐν, έργασιών νά 
άπουσιάζωσι πολλάκις τής σχολής, καθ’ όσον έπληροφορήθην 

έκ τών τής προσκλήσεως καταλόγων, ους έτυχε νά παρατηρήσω. 
Έπειδή δέ αί συνεχείς αύται καί σχεδόν άδικαιολόγητοι άπου- 

> σίαι προςενοΰσιν ούχήοτονα δπισθοδρόμησιν εις τήν μαθητευομε- 
) νην τής κοινότητος νεολαίαν,άπό τήν άνάπτυξιν τής όποιας εςαρ- 
> τάταιτό μέλλον αύτής, καλόν θά ήτοάν ή’Εφορία τοΰ έκπαιδευ- 
> τικοΰ τούτου καταστήματος, ή παντός άλλου μάλλον δυναμενη, 
/ έλάμόανε τήν άξιέπαινον φροντίδα νά διεγείρη την φιλοτιμίαν 
? τών άγραμμάτων γονέων, ύποχρεώνουσα αύτούς διά λόγων κα
ί ταλλήλων νά άποστέλλωσι τά τέκνα των τακτικότερα εϊς το 

( σχολεΐον.
Ι

Τάς έκ φιλογενοΰς προθέσεως προερχομένας παρατηρήσεις 
μου ταύτας ύποβάλλων εύσεβάστως εϊς τήν έν λόγω Εφορίαν,- 
εύελπίζομαι ότι θέλουσι ληφθή ύπ’ όψιν αύτής, ώς άφορώσαι τήν 
ωφέλειαν τής Κοινότητος καί έν γένει τήν πρόοδον τής νεολαίας.

"Οτι δέ μοί παρέσχε ζωηροτέραν έντύπωσιν, κύριοι Συντάκται, 
εΐνε τ'ο πρό ένός έτους έν τή Κώμη ταύτη συστηθέν παρθεναγω- 

·’ γεΐον, ή σύστασις τοΰ όποιου κυρίως οφείλεται, καθ’ ά έπληροφο- 
? ρήθην, εϊς τόν φιλόμουσον Ποιμενάρχην άγ. ’Αγαθάγγελον, ού 

? ό ένθεος καί απαράμιλλος ζήλος ύπέρ έκπαιδεύσεως τοΰ λογικού 
? αύτοΰ ποιμνίου έκατέρου τών φύλων έκ πολλών τεκμήριων τοΐς 

ι πάσιν ήδη εΐνε γνωστός.ί Τό παρθεναγωγείου τοΰτο, τό όποιον, ώς έρρέθη, ωκοδομήθη 
> συγχρόνως μέ τ'ο τών άρρένων σχολεΐον, εινε ακριβώς τετράγω- 
5 νον, ού πλάτος καί μήκος έσωθεν 6,50 γαλ. μέτρων, καί έχει 
) τό άπαιτούμενον κινητόν καί άκίνητον υλικόν πρ'ος διδασκαλίαν, 
) φοιτώσι δέ έν αύτω 40 κοράσια διδασκόμενα έπιμελώς ύπό τής 
; κ. Αμαλίας Χα. Μιχαήλ τά υπό τοΰ όδηγοΰ τοΰ Γ. Κων. (σελις 
? 88) ώρισμένα μαθήματα· πρ'ο πάντων δέ, ώς εΐδον, ή φιλόπονος 

? διδασκάλισσα καταγίνεται εϊς τήν διδασκαλίαν τών χειροτεχνη- 
? μάτων, καθ’ ήν μοί ένεποίησαν έντύπωσιν διάφορα πλεκτά καί 

| ποικιλτά τών κορασίων χειροτεχνήματα.
I < Άναχωρών δέ μετά πολλής τής εύχαριστήσεως έκ τοΰ νεο'μ 

> του τούτου παρθενα-ρωγείου, ηύχήθην άπό καρτίας πρ'ος τ'ον δο- 
? τηρα τών φώτων, ΐνα τ'ο παράδειγμα τοΰτο μιμηθώσι καί αί ά ω- 

τέρω μνησθεΐσαι Κοινότητες.
। Θ'. Σχολεΐον ΚαρογλαΛας.

Ρ > Ή κωμόπολις αΰτη κεΐται πρ'ος τήν άνατολικήν τοΰ Σιπΰ- 
S λου υπώρειαν καί κατοικεΐται ύπό τρεακοσίων ώς έγγιστα οικο

γενειών, έξ ών αί 40 εϊσί Χριστιανικαί, αί δέ λοιπά: Όθωμανι- > 

καί μετά τινων Κιρκασιών. <
Καί αί μέν Χριστιανικαί διατηροΰσιν από πολλοΰ σχολεΐον \ 

εϊς τό όποιον δυστυχώς συμβαίνουσι συχναί μετακλαγαί διδα- > 
σκάΰυων. Τό σχολεΐον αύτό διευθύνει έπί τοΰ παρόντος Κοής τις s 
Ιερομόναχος διδάσκων 25 παιδας τά κοινά γράμματα· ουτος έκ- s 

τελεί καί τά τής Ίερωσύνης. S
Τό μέτρον, χάριν οικονομίας δήθεν,τοΰ νά διορίζωσιν ιερείς καί S 

ίεροδιακόνους καί ώς διδασκάλους εΐνε έπιβλαβές εϊς τούς πχΐ- > 
δας, διότι ό ίερεύς άνά πάσαν στιγμήν εΐνε υποχρεωμένος ν’ ά- $ 
πέρχηται διά νά ψάλλη ή άγιασμο'υς ή παρακλήσεις ή εύχάς ;> 
εϊς ασθενείς ή άλλην ιερουργίαν νά έκτελέση · καθ’ δν και- ) 
ρόν δέ ούτοςάπέρχεται εϊς τ'ο έκκλησιαστικόν του έργον άφίνει τήν S 
διδασκαλίαν τών παίδων ώς πάρφγον. Εύχής δθεν έργον ήθελεν > 

εΐσθαι άν έξέλειπε τ'ο μέτρον τοΰτο. ;
Αί δέ Όθωμανικαί οίκογένειαι διατηροΰσιν άπ'ο τοΰ προπαρελ- > 

θόντος έτους καλώς διωργανωμένον παιδαγωγεΐον, έν ω φοιτώ- υ 

σιν ύπέρ τά 40 παιδία. <

1'. Σχολεΐον Χορόσκνοϊ'.

Τ'ο έν τή κωμοπόλει ταύτη διατηρούμενον, δαπάνη τοΰ ναού (, 
τής ‘Αγίας Αναστασίας, άλληλοδιδακτικόν σχολεΐον, άφ’ότου ζ 
διευθύνεται ύπό τοΰ κυρίου Μ. Δημητριάδου τοΰ άλλοτε καί έν < 
Μαγνησίά διδάξαντος, προβαίνει κατ’ εύχήν καί έπ’ άγαθω τής ί 

φοιτώσης οΒάτήτοφ.
Μία δμως έταισθητή έλλεφς παρατηρεΐται ένταΰθα, ή έλ- 

λε ψις Ελληνικού σχολείου, τό δπόϊον μεγάλως ήθελε συντε- 
λέσει εϊς τήν ταχυτέραν έκμάθησιν τής γλώσσης ήμών έν τή 
κωυ,οπόλει ταύτη, οί κάτοικοι τής όποιας καί έν τω α’ιώνι τούτω 
τών φώτων λαλοΰσι μόνον τήν 'Οθωμανικήν. Οποίον τή άληθεία 
αίσχος εις "Ελληνας μή γνωρίζοντας νά όμιλώσι τήν προγόνι- 
κήν αύτών γλώσσαν, τήν όποιαν σήμερον έτερόδοξοι καί άλλο- > 

εθνεΐς έκμανθάνουσι.

Τοίαϋτη έπί τοΰ παρόντος ή κατα'στασις τών άνωτέρω σχο- ' 
/.ών, καθ' όσον έκ τοΰ σύνεγγυς ήδυνήθην νά πληροφορηθώ, τήν 
οποίαν υποβάλλω ύπ' όψιν τών δυναμένων, ΐνα θεραπεύσωσι τάς < 
ένυπαρχούσας ελλείψεις έν τοΐς έν λόγω σχολείοις.

Δέχθητε, κύρ οι Συντάκται, τήν διαβεβαίωσιν τής προς υμάς ύ 
ύπολήψεως καί τοΰ σεβασμού μου καί είμί ·

Εις τών συνδρομητών σας. <

Μαρτίου 20 1874. >

(ΜΕΝΤΟΙΌΣ Τομ Ε’. Τευχ. ΝΣΤ’ j Wr
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ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΣΪΤΚΡΙΝΟΜΕΝΗ

ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ
Έ< διαφόρων πηγών έρανισθεΐσχ χαϊ διά ποικίλων σημειώσεων 

έπαυξηθεϊσα, διδασχομένη έν τω Φιλεχπαιδευτιχώ

Συλλόγω «Όμηρος·

ύπδ

Γ. ΦΡΑΝΤΖΠ ΚΑΘ11ΓΗΤΟΓ.

(Συνέχ. άπδ σελ. 148),

Πρώτον άντιχείμ,ινον τής εΐδωλολατρείας.

"Αλλος δέτις σοφότατος, Θωμά; Hyde, μάλλον ή ό Βόσσιο; 
γινώσζων τήν θρησκείαν τών άρχαίων Περσών, έδ'.καισλόγησε 
πληρέστατα τόν Ζωροάστρην άπόδεικνύων δτι ό περίφημο; ούτος 
άνήρ ούχί μόνον δέν εϊσήγαγε τήν ειδωλολατρεΐαν εϊς τούς πρώ
τον; Αιγυπτίους, άλλ’ δτι ούδέ έζησέ ποτέ παρ’ αύτοϊς, κχί δτι 
μόνον έν Πέρσαι; έφάνη επί Αχρείου τοΰ Ύστάσπου. Λέγει δέ 
προσέτι δτι χατέβαλεν ό Ζωροάστρης πάσαν προσπάθειαν, δπω; 
ζαταστρέύη τήν άνόητον ταύτην ιδέαν ζαϊ έπαναγάγη τούς λο- 
γιζωτέρους εις τήν γνώσιν ένό; χαΐ μόνου στοιχείου, δημιουργού 
τοΰ ούρανοΰ και τή; γη;, άλλ’ δτι, ιδών δτι ή λατρεία τών 
άστρων ζαϊ τών πλανητών ήν ή δεσπόζουσα θρησκεία καϊ μή βέ
λων νά έρεθίση πολύ τά πνεύματα, περιέγραψεν, ώ; πρό; τόν 
ήλιον, στοιχεϊον γονιμότητος τής γής, θρησκευτικά; τινας τελε
τές, πραγματοποιουμένας έ’τι καϊ τήν σήμερον εϊς τάς Ινδίας 
παρά τοϊς Μάγοι;, άπογόνοις τών άρχαίων Περσών.

Ό Θωμά; Hyde λέγει πρός τούτοις δτι οί Μάγοι δέν σέ
βονται άλλο τι εΐμή ένα μόνον Θεόν, άρχήν πάντων τών δντων, 
ζαϊ δτι τιμώσι τό πΰρ καϊ τόν ήλιον, διότι Οεωροΰσιν αύτόν ώς 
τό καθαρώτερον ομοίωμα τοΰ δημιουργού ζαϊ ώς τόν ναόν, έν ώ 
ΐστησι τόν θρόνον αύτοΰ, καί δτι οί Μάγοι ούτοι εινε ολιγάριθμοι.

"Οπως καϊ άν έχη τό πράγμα, ή είδωλολατρεία τών δύω στοι
χείων ύπήρχε παναρχαία εϊς τήν Αίγυπτον, καί διά τοΰτο, δπως 

<

θρησκευτικά;
σήμερον ε!

θεολογία αύτών δτι δ "Οσιρι; είχεν έγκλείσει έν τώ ποωτοτύπω 
Ώ<ρ, έξού παρήχθη δ κόσμο; ούτος, 12 εικόνας πυραμιδοειδείς 
λεύκάς, ίνα σημάνωσι τά άπειρα καλά, δι' ών έμελλε νά πλη - 
ρώση τούς ανθρώπους, άλλ’ δτι ό Τύφων, δ αδελφό; αύτοΰ, ό αύ- 
τουργός τοΰ κακοΰ, άνοιξα; τό ώόν τοΰτο, άντεισήγαγε δώδεκα 
πυραμιδοειδείς μαύρας εικόνας, δπερ ύπήρξε πηγή πάντων τών 
κακών, τών διασκορπισθέντων έπί τής γής.

Οί μέν Πέρσαι ώνόμαζον τήν μέν καλήν άρχήν ‘Ορομάζην (1)

(1) Είνε μυθολογικά πρόσωπα παρα τοΐς άρχαίοι; Πέρσαι;. Κατα τόν 
Ζωροάστρην είνε οί δύο υίοϊ τοΰ Ζερδάνου (Zervane) ή τοΰ χρόνου. 
Ή δε ίρις αυτών οφείλει να διαρχέση 12,000 έτη, μεθ' α ό Άριμάνη; 
Οά νικηθη ύπό τοΰ Όρμούσδη, δστις θά διάλυση τήν γην έπειτα δέ 

(Oromase) ή μάλλον Όρμούσδην (Or mold), τήν δέ κακήν ‘Αρι- 
μάνην (Aritnane ή Ahriraane)· οί δέ Χαλδαϊοι παρίστανον αύτάς 
διά τών πλανητών αύτών ευεργετικών ή βλαβερών.

Τήν ιδέαν ταύτην διέσπειρεν εις τούς "Ελληνας ό Πυθαγόρας, 
άφ’ ού μετά ταΰτα έπορεύθη εϊς Αίγυπτον, όπόθεν καί παρέλαβε 
ταύτην, ήν έπειτα οί "Ελληνες παρέδωκαν εις τούς Ρωμαίους· ό 
δέ περίφημος Μανή; (1) (Wanes) παρεδέχθη τήν ιδέαν ταύτην 
και ήθελησε μακιστα νά άναμίξη καί αύτήν έν τω Χριστιανισμό 
περί τόν IV αιώνα τής Έκκλησ α;

JiirtQov άντικείμ,νον τή- εΐδωλολατρείας.

"Οσον αρχαία ζαϊ άν φαίνεται δτι είνε ή ιδέα τών δύο αρχών, 
πλεϊςοι δμως σοφοί πιστεΰουσιν δτι· άρχαιοτέρα εινε ή λατρεία τών 
αστέρων. ‘II ιδέα άρα τή; θεότητο; δέν είχεν έξαλειφθή παντελώς 
ζαϊ είνε πιθανόν δτι οί άνθρωποι άδύνατοι μέν, άλλ’ύπερή φανοί δέν 
ειχον άρχισε: νά λατρεύωσι τούς όμοιους των, ώς έχοντες άνάγ- 

κην, ώς φαίνεται, μεγαλειτέρων αντικειμένων, δυναμένων νά έλ- 
ξωσιν αύτούς. ‘Ω; τοιοΰτον άντικείμενον ύπηρξεν δ "Ηλιος· διότι 
ούτος διά τής ώραιότητο; αύτοΰ, τής ζωηρές λάμψεως, τοΰ φω

τός, τής ταχύτητος τοΰ σταδίου αύτοΰ, τής τάξεως, φωτίζοντος 
άλληλοδιαδόχω; ολόκληρον τήν γήν κα: φέροντος πανταχοΰ τήν 
γονιμότητα, προσείλκυσε τούς άνθρώπους, αμαθείς ήδη καί διε
φθαρμένους, πιστεύσαντας δτι δέν ύπήρχεν άλλο; Θεό; πλήν αύ
τοΰ ή τούλάχιστον δτι τό άστρον τούτο ήν ό θρόνος τής θεότητος.

Οί άρθρωποι, μή δυνάμενοι, ώς φαίνεται, νά ύψωθώσινεί; τήν 
ιδέαν ουσίας άόλου καί άοράτου, ευρον ώς μόνον ώραιότερον έν 
τή φύσει τόν Ήλιον. Ή άφοσίωσι; δ’ αύτών πρός τό άστρον τοΰτο 
δυνατόν νά άποδοθή εις τήν ευγνωμοσύνην, ήν ώφειλον 
πρός τόν "Ηλιον· διότι ούδόλως άμφιό άλλον δτι ό Ήλιος ήν ή 

ιόν διανομέα — , 
πάντων τών αγαθών, τών καρπών πάντων, καί πα 
εύχάριστον ή ωφέλιμον εΐ; τό ανθρώπινον γένος (2).

Διοδ. δέ ό Σικελ. λέ 
« Οί πρώτοι άνθρω Λ-λχ.· εκ τη; ωραι τοΰ

Οά άναφανή νέα. Α’. δύο αυται άρχαι Οά σχηματίσωσι μίαν, χαΐ τοι
ουτοτρόπως Οά άπολαύη ή οΐχουμένη β-δαία; ειρήνη;.

(1) Manes, Many ή Manichee· θρησκευτικός ‘Ιστορ. αίρεσιάρχης 
τοΰ 3ου αΐώνος, αρχηγός της αίρέσεως τών Μανιχαίων. Ούτος ήν Πέρ- 
σης δοΰλο; (esclave) ονομαζόμενος τό πρώτον Κούρμπιχος. Άντλήσας 
δέ έκ τών βιβλίων τοΰ αιρετικού Τερεβίνθου τά άλλοχοτώτερα δόγματα 
διέδωχ.εν αύτά έν Περσία, έν η έκαμε θαυμαστά; προόδους. ‘Ο Σάπωρ 
(Sapor) ό Α'. βασιλεύς τής Περσία; διέταξε νά έχδάρωσιν αυτόν ζώντα 
(τό 2741,διότι είδε τόν υ’.όν αύτοΰ Ονήσκοντα,καίτοι έμπιστευθέντα εις τήν 
έπιιαέλειαν αύτοΰ ώς ίατροΰ· κατόπιν δέ έξηφάνισε καϊ την αΐρεσιν αύτοΰ.

(2) Καί τοσαύτην μάλιστα λατρείαν άπέδιδον εΐ; τόν Ήλιον, καί ιδί
ως οί Αιγύπτιοι, ώστε προσευχόμενοι, ώ; τινες λέγουσιν, ήτένιζον 
ποό; αύτόν ούχι μόνον σιωπηλώ;, άλλά και τόν δάκτυλον είς τό στόμα 
φέροντες δπω; έχφραστιχωτέραν άνεκφράστω; την πρό; αύτόν ΰπόχλισιν 
χαταστήσωσι — Καϊ τω όντι τίς λόγο; αληθώς έξαρχέσει πρός ΰμνον 
τών Οανμασίων τοΰ θεοΰ ;

παντός, τής λάμψεω; και τής τάξεως, πανταχόθεν περιλαμπουσών, 
ούδόλως άμφίβαλλον δτι ύπήρχε θεότης τις προεδρεύουσα. Έλά- 
τρευσαν δέ τόν "Ηλιον καϊ τήν Σελήνην ύπό τά ονόματα "Οσιρις 
καϊ Ίσις».

Τό χωρίον τοΰτο τοΰ Διοδ. άποδεικνϋει συνάμα δτι έπί τών ήμε
ρων αύτοΰ έθεώρουν τήν λατρείαν τών άστέρων ώς τήν άρχαιοτέ- 
ραν καί δτι αΰτη ήρχισε κατά πρώτον είς τήν Αίγυπτον.

Ό δέ Πλάτων αναφέρει δτι οί κατοικήσαντες είς τήν ‘Ελλάδα 
δέν έλάτρευον άλλου·; θεούς, εΐμή έκείνους τούς όποιους έτι καί τήν 
σήμερον λατρεύουσιν οί βάρβαροι λαοί, τουτέστι τόν "Ηλιον, τήν 
Σελήνην, τήν Γήν, τά άστρα καί τόν Ούρανόν.

Τοιαύτη δέ είνε καί ή γνώμη τοΰ Σαγχωνιάθωνος. Άλλ’ ού
δέν δεικνύει κάλλιον τήν άρχαιότητα τή; εΐδωλολατρείας ταύτης 
δσον ή φροντίς, ήν είχεν ό Μωσής εϊς τό νά άναμιμνήσχη ταύ
την είς τούς περί αύτόν.

«Προσέχετε, έλεγεν εις τόύς Ίσραηλίτας, άνυψοΰντες τού; 
οφθαλμού; ύμών πρός τόν Ούρανόν καίβλέποντες τόν Ήλιον, 
τήν Σελήνην καί πάντας τούς άλλους άστέρας, προσέχετε μή 
ύποπέσητε εί; τήν πλάνην κα: άποδώσητε λατρείαν εϊς χτίσματα, 
ά Κύριο; ό Θεός ήμών έποίησε πρός υπηρεσίαν δλων τών ύπ’ού
ρανόν έθνών».

Τήν διδασκαλίαν ταύτην έποίει δ Μωσής μετά τήν έξοδον 
έξ Αίγύπτου εϊς τήν έρημον. "Οθεν έπραττε τοΰτο,όπως καταπείση 
τόν λαόν τοΰ Θεοΰ νά λησμονήση τάς δεισιδαιμονίας, ών αύτός 
ύπήρξε μάρτυς, καϊ όπλίση έπομένως αύτούς κατ’ άλλων δεισι
δαιμονιών, άτ έμελλον νά άπαντήσωσι παρά τοΐς άλλοις λαοϊς· 
διότι έκτοτε ή άστρολατρεία ήτο σχεδόν γενική.

Τέλος διέβη έκ τής Αίγυπτου εΐ; τά; γειτονικά; χώρα;. Οί 
Άμμω/ΐάται έλάτρευον τόν "Ηλιον ύπό τό όνομα Μολόχ [Mo
loch ή Moloc] (1), οί δέ Χαλδαΐοι ύπό τό δνομα Βήλο; (2) 
ή Βάαλ ή Βάαλ Σέμεν, δπερ σημαίνει κύριο; τοΰ Ούρανοΰ, οί δέ 
Άραβε; προσέφερον αύτώ λίβανον καί εύωδία;, καλοΰντες αύτόν 
Άδωναίην ή Άδωνιάδα, οί δέ Μωαβϊται Βελφαγώρ ή Βααλ- 
φεγώρ ή Βααλφεπώρ, δπερ έστι Βήλ έν Φεγκίρ τω δρει. Οί 
Πέρσαι έζάλουν αύτΟν Μύθραν ύπό δέ τών Αίθιόπων ώνομάζετο 
Άζαβϊνος (Azabinur) καϊ ύπό τών Ινδών Αίβερ (liber), καί 
τέλος ’Απόλλων (3) ή Φοίβος ύπό τών ‘Ελλήνων καί Ρωμαίων.

‘Ο δέ Καϊσαρ έν τοΐς έαυτοΰ ’Απομνημονεύματά αναφέρει δτι 
οί Γερμανοί οί άρχαΐοι δέν ειχον άλλους Θεούς πλήν έκείνους, 
παρ’ ών άπήλαυον καλόν τι, τουτέστι τόν "Ηλιον, τήν Σελήνην 
καί τό πΰρ. Άπό δέ τής άνακχλύψεως τής Αμερικής έγένετο 
γνωστόν δτι δλοι σχεδόν οί λαοί τής έκτεταμένης ταύτης Ήπεί-

(1) Καϊ ή λίξι; Μολόχ σημαίνει δ,τι ή λέξι; Βήλ ή Βήλο;· διότι 
Μολόχ χασά γράμμα σημαίνει Kjpto;=:Seigneur

(2) Βήλος εινε ή άποθέωσι; τοΰ σκληρού έχείνου άνθρώπου, δστι; 
υπήρξεν ο πρώτο; βασιλεύ;, Νεμόρώό καλούμενος, δν άποθεώσαντες μετά 
θάνατον Βήλον ώνόμασαν.

(3) ’Απόλλων μέν ώ; έκ τοΰ άπολλύειν διότι ή ήλιακή Οερμότη; ξη
ραίνει χαϊ άπολλύει πάσαν υγρότητα, Φοΐοο; δέ άπό τοΰ φοιτάν καϊ 
βί»π=τρέχ_ειν.

ρου έλάτρευον τόν Ήλιον. Οί Ίγκαι (Incas) (1) μάλιστα ώνο- ? 
μάζοντοι υιοί αύτοΰ, ώς οί "Ελληνες Ήρωες έκαλοΰντο υίοϊ τοΰ < 
Διός ή τοΰ Ήρακλέους. Δυνάμεθα δέ μάλιστα νά βεβαιώσωμεν 
δτι πάντες cl λαοί, ών τήν θρησκείαν γινώσχομεν, έλάτρευσαν τό ·, 
άστρον τοΰτο, έξαιρουμένων τών τής διακεκαυμένης ζώνης κα- ( 
τοίχων, οΐτινες, καιόμενοι άπαύστως ύπό τών ακτινών αύτοΰ, κα- ( 
κολογοΰσιν αύτόν ώς δύναμιν κακοποιόν. ?

Ό Μακρόβιος (2) είχεν έπιχειρήσει νά άποδείξη δτι δλοι οί ) 
θεοί τής εΐδωλολατρείας ήδύναντο νά άναχθώσιν είς τόν "Ηλιον [ 

καί τήν Σελήνην. Εϊς δέ τάς λεπτομέρειας αύτοΰ ευρίσκει ούχί >
μόνον δσους ήδη ώνομάσαμεν, άλλά πρός τούτοι; τόν Ούρανόν, [

τόν Κρόνον, τόν Δία, τόν ’Άρην, τόν Απόλλωνα, τόν ‘Ερμήν, > 
τόν Άμμωνα, τόν Βάκχον, τόν Σαρα’πιδα (ή Σεράπιδα, δς καί \ 
ήλιοσέραπις καλείται, κατά τιναο έπιγραφά;), τόν Άδώνιδα, τόν 
Ασκληπιόν, τόν ’Άτυν, τόν Εά/α καί άλλου; πολλούς. Έπίσης 
δ' δλαι αί θεαί, κατ’ αύτόν, έχρησίμευον είς παράστασιν τής > 
Σελήνης. Αριθμεί λοιπόν τήν Δήμητραν, τήν Άρτεμιν, τήν Αο- 
χείαν (Θεάν τοΰ τοκετού), τήν ούρανίαν Άφροδίτην, (Μεγάλην ) 
’Θεάν τής Συρίας), τήν Κυβέλην, τήν "Ισιδα, τήν ‘Εστίαν, τήν > 
Άστάρτην, τήν "Ηραν, τήν Άθηνάν, τήν Περσεφόνην, τήν ‘Εκά- '> 
την, καί άλλας πολλάς, ούδέν έτερον ειχονιζούσας εΐμή τήν "Ισιν 
τών Αιγυπτίων, ήτις σημαίνει αρχαίος καί ήτις ήν παρά τω λαώ > 
τούτω τό σύμβολον τής Σελήνης. )

Τοιαΰτα λοιπόν φαίνονται δτι ύπήρξαν τά πρώτα αντικείμενα ) 

τής εΐδωλολατρείας καί τά θεμέλια τής έθνικής Θεολογίας. <
Όνομάζουσι δέ Σαβισμόν τήν λατρείαν τήν έχουσαν ώς ) 

άντικείμενον τούς άστέρας και τούς πλανήτας, άλλ’ οί σοφοί δέν < 
συμφωνοΰσιν ώς πρός τό αίτιον τή; ονομασία; ταύτης· εΐ; ημάς \ 
δέ είνε λίαν ούσιώδες νά γινώσκωμεν δτι ή αΐρεσις αΰτη είνε ή ) 

άρχαιοτέρα καί γενικωτέρα καί αύτής έ’τι τής τών δύο άρχών, ί 
καί δτι αΰτη ύφίσταται είσέτι καί τήν σήμερον παρά πολλοί; τής s 
’Αμερικής λαοϊς. >

Έκ δέ τής Π. Γ. μανθάνομεν δτι αΰτη ήρχισεν δλίγον ύστερον ’ 

μετά τόν κατακλυσμόν, διότι ό ’Αβραάμ καϊ ό Θάρα έγίνωσζον > 
αύτήν, καθώς άλλοι πολλοί. ϊ

ί >

(1) Inca ήτο ό τίτλος τών ήγεμόνων τών βασιλευαάντων εΐ; τό [ 
Περοΰ (Pe’rou) μέχρι τη; χατακτήσεω; τοΰ Πιζάρου (1525)· έλεγον ί 

πρό; τούτοι; ό μέγας Ίγχας. Οί "Ιγκαι έλέγοντο υίοϊ τοΰ Ήλιου. Ό > 
Μαγχό-Κάπαχ είνε ό θεμελιωτή; τών Ίγχών ό δέ τελευταίο; ήν ό Ά- [ 
ταχουάλπαχ· ο’, πρώτοι "Ιγχαι ήσαν πολύ εΐρηνιχοί, διότι ουδέποτε έπο- ? 
λέμουν εΐμή όσάχι; έπρεπε να όπερασπίσωσι τά νόμιμα αυτών δίχαια ) 
χαϊ παρέσυρον τού; νιχωαένου; λαού; διά δώρων χαϊ τιμών. ’Ενώπιον ? 
δέ τών Ίγχών χαϊ αύτοϊ οί εΰγενεΐ; παρουσιάζοντο γυμνόποδε; χαϊ φορ- > 
τίον τι φέροντε; εϊς ένδειξιν υποταγής. (

(2) Μαχρόδιο; (Όρέλιος) συγγραφεύ; Λατίνο; άγνωστου πατρίδο; άχ- C 
μάσα; περί τό τέλο; τη; 4 109}ρίδο; μ. Χριστόν. Τούτου σώζονται 7 s 
βιβλία Κρονιχά έπιγραφόμενα, χαϊ ?ν υπόμνημα εΐ; τό ένύπν.ον τοΰ < 
Κιχέρωνος. >
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< Πρόοδοι; τής Είδωλολατρείας.
<< .. . —
/ t

ΟΙ πρώτοι άλθρωποι, διαχωριζόμενοι άπ’ άλλήλων, έπεσον 
' μετ’ όλίγον είς μεγίστην βαρβαρότητα. Οί ήμέτεροι πρόγονοι, οί 
> Έλληνες, οί μετά ταΰτα τοσοΰτον πνευματώδεις καί εΰγενεϊς 
) κατασταντες^ οφειλόυσι τα -φώτα αύτών εις τάς, δπως έχπολιτί- 

σωσιν αυτούς, έλθούσας άποικίας. Έν τούτοις ή άρχή τής είδω- 
λολατρείας δέν ήτο σύστημα λελογισμένου, διότι ή θρησκεία και 

< α: τελεταί· τών πρωτων ειδωλολάτρων ήσαν άπλούστατα πράγ- 
< ματα. Κατά τοΰς πρώτους δηλονότι χρόνους ■ τοΰ Κέκροπος οί 
< Αθηναίοι προσέφερον εις τον Δία μόνον πλακούντια- οί πρώτοι 
, Σκύθαι έσέβοντο έν ξίφος- οί "Αραβες ένα λίθον εϊς τήν Όρ- 

κάδα νήσον τ'ο ομοίωμα τής Άρτεμιδος ήν τεμάχιον ξύλου άκαλ- 
/ λιεργητον εΐς τά Κύθηρα παριστάνετο ή Ήρα δι’ ένός κορμού 
2 δένδρου κεκομμένου- εν δέ τή Σάμω διά μιας απλής σανίδος- 
5 άλλ ή έφεύρεσις τών τεχνών κατέστησε ταχείας τάς προόδους 
ί τής είδώλολατρείας. (1)'

!
,(1) Εις αύτήν βρβαίως οφείλομεν τά τοιαυτα και τοσαύτα αριστουρ

γήματα τών αθανάτων ήμών προγόνων, άτινα, και νΰν έτι άναθαπτόμενα 
υπό έθνών κοσμοκρατούντων και βρενίυομόνων έπι προαγωγή τεχνών 

και =πιστημών^ αρπάζονται ανηλεώς ύπ’ αύτών, άποσπώμενα έκ τοΰ στή
θους τής καταπεπληγωμένης ήμών πολυτλήμονος μητρός, καί μετακομ!-» 
ζονται σήμερον [κατα το παρελθόν έτος μέγα Οωρηκτον ’Αγγλικόν άτμή 
ρες έν τώ λιμένι τής Σμύρνης παρέλάμβανε λείψανα τοΰ ναοΰ τής Έ-

5 ρ’3'31’ Αρτέμιόος) εϊς τα έθνη τής Ευρώπης, ΐνα, δπως πάντοτε, διδά- 
2 ςωσιν αυτοις την Ελληνικήν, ευφυΐαν και ευγένειαν. Έντδς ολίγου, φεΰ! 
< πικρόν τοΰτο, αληθές δέ, ούχί ό τόπος, άλλ’ ούδέ ίχνος τοΰ Οαυμασίου 
2 τούτου Ναοΰ εσέται γνωστόν, διότι καί τδν χοΰν αύτδν αύτοΰ κοσκινί- 
< σουσιν. Άράγε.δυνάμεθα,καΙ ήμεές νά πλάσωμεν μΰθον δτι: ώσπερ, δτε 
, κατεκαίετο το παλαι ο ναός αύτής, ήν άποΰσα ή. "Αρτεμις, δπως παρευ- 
( ρεθή εΐς τήν γέννησιν ’Αλεξάνδρου τοΰ Μεγάλου, οΰτω καϊ νΰν έκ θε-
2 μελιών αυτου αναιρομένου, ήν άποΰσα, δπως παρευρεθή έν τή γεννήσει

άλλου τίνος βασιλοπαιδοςς—τάλαινα πατρίς !

Κι αν οί Έφέσιοι δέν θρηνώσι, 
( Σιγωντες όμως τά χαιοετώσι·

Καϊ οϊ Σμυρναέοι έν παοαλία 
Συνομιλοΰσι τή Ειλειθεία.—

* * *
Τά λείψανά Σου, Ελλάς Μεγάλη! 
‘Οποία χώρα δέν έχει άλλη, 
Απδ τά σπλάγχνα Σου άποσπώσι! 

Κ ι όμως τά χείλη Σου σιωπώσι 1
* * *

Τά λείψανά Σου, ‘Ελλάς Μεγάλη! 
‘Ιεροσύλώς αρπάζουν άλλοι !
Και Σϊ> κκυχάσαι καϊ μόνη χαίρεις, 
Δι’ ας ’ατό στήθος Σου πληγάς φέρεις.

* * *

Τά λείψανά Σου, Ελλάς Μεγάλη! 
Πάσα τά φέρει χώρα τις άλλη· 
Στην οικουμένην Σύ μόνη άρχεις, 

Εκς έαυτον Σου πλήν δεν υπάρχεις!
« * *

"Αψυχοι λίθοι ! ψυχήν λαβόντες, 
Κ εΐς τήν Εύρώπην ήδη έλθόντες, 
Εΐπέτε Ταύτη φωνή μεγάλη·
« ‘Ελλάς ’στον κόσμον δέν εινε άλλη ·. ;

’Αγάλματα λοιπόν έντελώς έξειργασμένα εΐλκυον τδ σέβας τών < 
άνθρώπων, πιστευόντων δτι οί δι’ αΰτών παριστανόμενοι θεοί ή- 2 
ρέσκοντο νά οικώσιν έν αΰτοϊς. Το κατ’ άρχάς π. χ. τρεϊς \ 
μόνον ύπήρχον αί Μοΰσαι, ύστερον δέ, άφ’ ου τρεϊς διάφοροι άγαλ- \ 
ματοποιοί παρέστησαν αΰτάς διά τών έργων αύτών, τοσοΰτον ί 

έφάνησαν ωραία τα άγάλματα ταΰτα, ώστε άντί τριών καθιερώ- > 
θησαν ενν^α, χαί ούτως ηυςησαν τον άριθμ.’ον τών θεών τούτων. ι

Εκ δε τής λατρείας τών άστέρων μετέβησαν εις τήν τοΰ Οΰ- S 
ρανοϋ, τών στοιχείων, τών θαλασσών, ποταμών κλ. Και τέλος ί 
συγκατηρίθμησαν τοΰς μεγάλους ά’νδρας μετά τών θεών. ‘II δέ ι 
εφεύρεσις ωφελίμου τίνος τέχνης, ή ώραιότης έργου τινός, ή εΰ- ' 

γνωμοσυνη τών ευεργεσιών, ή τρυφερότης, ήν έτρεφε σύζυγος s 
πρός τ'ον έαυ τής άνδρα, δλα ταΰτα και τά τοιαΰτα έγένοντο αί- ι 
τιατοΰ νά ύψώσωσι ναούς καί βωμούς, νά τιμήσω-·, τά ομοιώματα ‘ 
και να καθιερώσωσι δάση καϊ άσυλα. s

Τ'ο είδος τοΰτο τής λατρείας έφάνη κατ’ άρχάς έν Αιγύπτω 
ολίγον μετά τόν θάνατον τοΰ Όσίριδος καί τής "Ισιδος. ’Επειδή S 

δε τά δυο ταΰτα πρόσωπα υπήρξαν λίαν διακεκριμένα ένεκα τών > 
καλών αΰτών πραςεων καί τών εφευρέσεων διαφόρων ωφελίμων > 
τεχνών, ένόμισαν οί Αιγύπτιοι δτι δέν ήδύναντο άλλως νά άνα- 2 
γνωρίσωσι τά είς αΰτοΰς δφειλόμενα καλά ή άνυψοΰντες αυτούς 2 
εις την ταξιν τών θεών. Καί, επειδή δέν ήδύναντο νά ονομάσω- 2 
σιν άθανάτους δντα άρτίως άποθανόντα, διεκήρυξαν δτι αί.ψυχαί > 
αΰτών υπάγουν νά ένωθώσι μετά τών άστρων, έξ ών ειχον κατα- ύ 
βή, και τοΰτο, ινα έμψυχώσωσι τά σώματα αΰτών- καί ούτως > 
έθεωρήθησαν ώς ό Ήλιος καί ή Σελήνη, συνταΰτισθείσης ούτω ? 
τής λατρείας αΰτών μετά τής τών δύο τούτων άστρων. ’Εντεύθεν, 2 
ώ: φαίνεται, έγεννήθη καί ή μετεμψύχωσις, τής όποιας, κατά 2 
τους μ^τ έπειτα χρόνους, τοσοΰτο παραδόξως κατεχράσθησαν.

Κατα τον αΰτ'ον σχεδόν χρόνον οί Χαλδαϊοι κατέταξαν τόν ’ 
Βήλ αΰτών είς τήν τάξιν τών θεών. Οί δέ Φοίνικες, Σύριοι καί 
μετ αυτούς ο; Ελληνες καί Ρωμαϊοι έμιμ.ήθησαν τοΰς Αιγυπτί
ους και τοιουτοτρόπως δ Οΰρανός εύρέθη κατωκημένος έκ θνητών <’ 
θεοποιηθεντων. Ελεγον δέ δτι αί ψυχαί αΰτών προσηλοΰντο εϊς <, 
τινας άστέρας, οΰς αυται έξελεγον. <

Άφ" ου λοιπόν έλα’τρευσαν τοΰς άστέρας, ήθέλησαν νά λατρεύ- < 
σωσι τήν φύσιν πολυειδώς. Καί ή μέν γή έλατρεύετο υπό τό ό- j 

νομα Ρέα (Ρέη, Ρεία κα'ι Ρείη), Τέλλος,Ώψ,Κυβέλη,Περσεφόνη, > 
Μαία κ,λ- τδ δέ πΰρ υπό τά ονόματα Ήφαιστος καί Εστία- τδ 
δέ ύδωρ τής θαλάσσης καί τών ποταμών ύπ'ο τά δνόματα Ώκε- ί 
ανός, Ποσειδών, Νηρεύς, Νηρηΐδες, Νύμφαι, Νηΐδες ή Ναίδες- δ 
δέ άήρ καί οί άνεμοι έλατρεύοντο υπό τά ονόματα Ζεΰς καί Αϊ- ‘ 
ολος- ό δέ Ήλιος ύπδ τδ όνομα "Όσιρις, ’Απόλλων, κ.λ- ή Σε- \ 
λήνη ύπ'ο τ'ο δνομα ’Αρτεμις, Ίσις κ.λ· ό Βάκχος ήν θεδς του ■ 

οίνου- ή Δημήτηρ θεδς τοΰ άμητοΰ. Έκαστος ποταμός, εκά- 
στ-η πηγή είχε τήν θεότητα αυτής- τά δέ όρη ειχον τάς Νύμφας 
αύτών καί τοΰς’Σατύρους. Ό Πλούτωνήν θεδς του/Αδου κτλ. κτλ. ί

Εθεοποιησαν προσέτι τά πάθη, τάς έπιθυμίας, τήν νεότητα,τήν > 
έ,.ι=ικ;ΐαν, την δικαιοσύνην,την ευσπλαγχνίαν, τήν σοφίαν, τήν αί- > 
δώ, τήν τιμήν, τήν άνδρίαν, τήν άλήθειαν, τήν ειρήνην, τήν έ- ?

ν κ.λ. Αί λ,επτομέρειαι αυται άρκοΰσι βεβαίως, δπως 
ωσι τήν πορείαν καί τάς προόδους τής είδωλολατρείας.

ζ/ιαιρεσις τώ*  διαφόρων μύθων.

Δυνάμεθα νά διαιρέσωμεν τους υπό 

μύθους εΐς εϊδη.

1) τοΰς ιστορικούς-

2)
3)

4)
5)
6)

των ποιητών έφευρεθέτας

τοΰς φιλοσοφικούς.
τοΰς άλληγορικούς-
τοΰς ηθικούς-
τοΰς μικτούς (έξ άλληγορίας καί ήθους)·
τοΰς πρδς ήδονήν έφευρεθέντας, ή τερπνούς·

Οϊ ιστορικοί μύθοι εινε άρχαϊαι ίστορίαι, έν αις έμιγησαν χαί
τινες φαντασιοπλαστίαι. Τοιοΰτοι μύθοι π. χ. εινε δ περί τοΰ Ή- 

ρακλέους καί δ τοΰ Ίάσονοί.
’Αντί δηλονότι νά ειπωσιν δ τι δ "Ηρακλής άπεςήρανε τά έλη 

τής Αέρνης, ήτις έπλημμύρει ένεκα τών πολλών είς αΰτήν εισ- 
βαλλόντων ποταμών, παρίστανον τήν λίμνην ταύτην υπό την 
μορφήν τής Αερναίας Έδρας, τής ύπό τοΰ Ήρακλεους δήθεν 
κατανικηθείσης. Έπίσης άντί νά ειπωσιν δτι δ Ιάσων έπορεύθη 
δπως άναζητήση τοΰς θησαυρούς, οΰς δ Φρίξος εΐχε παραλαβές 
εις τήν Κολχίδα, έδημιούργησαν τδν μύθον τοΰ Χρυσομάλλου 
δέρατος (1). Έν τούτοις οί Έλληνες παρά τήν κλίσιν αύτών 
εις τό φαντάζεσθαι δέν έμενον έτι εΰχαριστημένοι, διότι πολλά
κις ήθελον τάς ιστορίας αύτών ώράίζομένας διά ποιητικών κόσμων.

Οί δέ μάλλον διακεκριμένοι άνδρες τής άρχαιότητος έθεώρουν 
άείποτε τοΰς άρχαίους ποιητάς ώς τοΰς πρώτους ιστορικούς. Ο 
Μέγας ’Αλέξανδρος δέν ήθελε βεβαίως θαυμάσει τοσοΰτον τον 

’ Όμηρον καί δέν ήθελε φθονήσει τήν τύχην τοΰ Αχιλλέως, 
! διότι έτυχε τοιούτου πανηγυριστοΰ, τουτέστι .τοΰ ‘Ομήρου, δν 

:ι τδν "Ομηρον ώς άπλοΰν άφηγητήν τών μύθων, άλλά 
ϊ τάς διηγήσεις τών 
άληθή καί γνήσιον

έυεώρει τδν "Ομηρον ώς άπλοΰν άφηγητήν τών 
διότι έγίνωσκεν δτι ό ποιητής ουτος διατηρι 
πρωτίστων συμβάντων καί καλλωπίζει 
χαρακτήρα τών ήρώων αύτοΰ (2).

τον

τής Νεφέλης, αδελφός 
αύτού Ίνούς προς 

αύτού, ?φυγε διά συ|λ-

(1) Ό Φρίξος ην υΐός τού ΆΟάμαντος 
της "Έλλης. Οΐιτος, διαβληθεις οϊ ύπό τη< 
τόν πατέρα αύτού και μέλλων νά θυσιασθί| ύ*  .
βουλής της μητρός μετά της άδελφής "Έλλης έκ της Βοιωτίας, διαπλεύ- 
σας τήν θάλασσαν εφ’ ένός χρυσομάλλου κριού, δν ελαβε δώρον παρα 
τού Έρμού. Άλλ’ή μεν ’Έλλη πεσούσα έκ τού κριού έπνίγη εΐς τήν Θά
λασσαν διό και έξ αύτης έκτοτε ώνομάσθη τό μέρος εκείνο ζΕ λ λ ή- 
σ π ο ν τ ο ς, τουτέστι πόντος, δπου έττ/ίγη ή *Ιίλλη·  ό δε Φρίξος φθάσα» 
ευτυχώς εΐς Κολχίδα άνέΘηκε τό δέρας τού χρυσόμαλλου εκείνου κριού 
εΐς το αυτόθι ιερόν άλσος τού *Αρεως,  λαβών σύζυγον την θυγατέρα 
τού βασιλέως Αιήτου, Χαλκιόπην καλουμένην, έξής έγέννησε τόν *Αργον,  

τόν Φρόντιν, τδν Μέλανα και Κυτίλωρον.
(2] *0  Πλούταρχος αναφέρει οτι μεταξύ τών απείρων λάφυρων, τών 

διαμερισΘέντων ύπδ τών περϊ τδν Μ. ’Αλέξανδρον, υπήρχε και κιβωτιον 
ώραιοτατον καϊ πολυτιμότατον. Τούτο προσέφερον εις τδν Αλεςανδρον»

xat ττ.ς 
μητρυιάς

Οί δι φιλοσοφικοί μί’θοί εινε οί έφεύρεθέντες υπό των άρ- $ 

χαίων ώς παραβολαί καί έπιτήδειοι οντες εις τδ νά κρύπτωσι π^ρι- 
καλύπτσντες τά μυστήρια τής φιλοσοφίας ή τής φυσικής αΰτών. , 
Οΰτω λοιπόν ελεγον ότι ό ’Ωκεανός ήν πατήρ τών ποταμών δτι s 
ή Σελήνη συζευχθεϊσα τδν ’Αέρα κατέστη ή μήτηρ τής δρόσου.

'Λλληγοριχοϊ δι μϊθοι, λέγονται έπίσης παραβολαί τινες 
περιέχουσαι κεκαλυμμένας έννοιας, οίος ό μύθος δ λέγων ότι ή 
ηδονή έγεννήθη έκ τοΰ πλούτου καί τής π-ωχείας- όπερ οΰδέν ■ 
άλλο βεβαίως σημαίνει είμή δτι ή πτωχεία δέν άποκλείει τήν > 
εΰτυχίαν, καί οτι τά πλούτη δέν άρκοΰσιν δπως καταστήσωσιν αΰ- < 

τήν σταθεράν. . s
'Ηθικοί δΐ μύθοι λέγονται οί χρησιμεύοντες εις ήθικοποίησιν, . 

δίδοντες διδασκαλίας τινάς δυναμένας νά ρυθμίζωσι τά ήθη τών .· 
άνθρώπων. Τοιοΰτος δέ μύθος εΐνε ό λέγων δτι ό Ζεΰς στέλλει 2 
τοΰς άστέρας αύτοΰ είς τήν γην έν καιρω τής ήμέρας, ϊνα παρα- 2 
τηρώσι τάς πράξεις τών ανθρώπων καί πληροφορώσιν αΰτ'ον περί 2 
τούτων. Τοΰ είδους τούτου λοιπόν εϊσιν οί τοΰ Άσώπου μύθοι, < 

τοΰ Ααφονταίνου καί άλλων. (
Οί άέ μικτοί μύθοι^ έξ αλληγορίας και ήθους, οΰδέν ιστορικόν ι 

περιέχουσιν, ώς ό μύθος τή "Ατης , ο παρ Ομήρω άπαντώμενος · 
Αΰτη ήν θυγάτηρ τοΰ Διός, θεά τής βλάβης καί φθοράς τών άν- < 
θρώπων, πρόξενος καί αιτία τών άορόνων πράξεων καί δλων τών < 
συμβαινόντων δυστυχημάτων παρά τοϊς θνητοϊς, δι δ και παρι- < 
στάνετο άεί πλανωμένη άνωθεν τής κεφαλής τών άνθρώπων, μή < 
έγγίζουσα ούδόλως τήν γήν διά τών ποδών (I). Ταύτην λοιπον < 
άντικείμενον μίσους γενομένην και τών θεών και τών ανθρώπων, 
ήρπασεν ό Ζεΰς έκ τών τριχών τής κεφαλής καί έξεσφενδόνισεν ' 
άπ'ο τοΰ ύψους τοΰ οΰρανοΰ (2) είς τήν γήν, άφοΰ ώμοσεν δτι δέν · 
θά έπιτρέψη πλέον εις αΰτήν νά άναβή εϊς τ'ον Όλυμπον. Διά · 
τοΰ μύθου τούτου ήθέλησεν ό ποιητής νά παραστήση τήν πρ'ος τ'ο ' 
κακόν κλίσιν τών άνθρώπων. Ή κόρη αΰτη, λέγει δ Ομηρος, 
διατρέχει πάσαν τήν γήν μετά ταχύτητος άπιστεύτου- at οε άδελ- 
φαί αΰτής, έπίσης θυγατέρες τοΰ Διός, δνομαζόμεναι Παρακλή
σεις, τρέχουσι κατόπιν αΰτής δπως έπανορθώσωσιν δσον ενεστι 
τάς μισητάς αΰτής πράξεις, άλλ’ ουσαι δυστυχώς χωλά: πο
ρεύονται πολΰ βραδύτερα τής άδελφής αύτών δπερ σημαίνει οτι 
τ'ο κακόν καί ταχύτερον καί πραγματικώτερόν έστι τής διορθώ- 

σεως και τής μετάνοιας.
Οί Λέ ήδοκχοί μύθοι, οί καί τελευταίοι, έχουσιν ώς μόνον 

σκοπόν τό άρέσκειν ή τ'ο λαμπρύνειν τήν φαντασίαν καί τό π·«ΰ- 
μα. Μύθοι δέ τού είδους τούτου ήσαν οί λεγόμενοι Μιλησια- 
νοί (3), έτι δέ καί οί Συβαριτικοί ή Σιβαρίτιδες,καλούμενοι ούτως

S

|ΐ]

5«τΐς ϊθεσεν έν αΰτω τδν Όμηρον, δν καϊ έμελέτα νυχθημερόν Τ'ο αΰτδ 

λέγουσιν δτι έπραττε καϊ ό Α'. Ναπολέων.
Ποέσβα Διός θυγάτηρ "Ατη, ή πάντας άαται , 
.όΰλομένη- τής μέν θ’ άπαλοϊ πόδες, ου jap επ οΰοει 
.Πΐλναται, άλλ’ άρ ήγε κατ’ άνδρών κραατα Βαίνει, 
«Βλάπτούσ άνθρώπου;·.

Ϊ21 .Τήν γάο Ζεΰς ϊοοιψεν απ’οΰρανοΰ άστερόεντοςχειρϊ περιστρέψας.» 
3 'H πόλις· αΰτη [ή Μίλητος), τής ’Ιωνίας, επίσημο; jo παλαι και 

-λουσία ,&ειτο πλησίον τών εκβολών τοΰ Μαιάνδρου ποταμού, θεμελιωθεισα
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έκ τών κατοίκων τής Συβάρεως ή Συβάριδος (1), λαοΰ ένασχο- 
λουμένου ώς έπί τ'ο πλεΐστον είς ήδονάς καί ήδυπαθείας.

Ταΰτα καί τοιαΰτά είσι σχεδόν τά διάφορα είδη τών μύθων. 
Δέν πρέπει δμως νά λησμονήσοομεν οτι ευάριθμοί είσιν οί μύθοι 
παρά τοΐς Αρχαίοι; ποιηταΐς, έν οΐς δέν εμπεριέχονται ιστορικοί 
τινες χαρακτήρες. Αέγων ό "Ομηρος δτι ό Αίολος έδωκεν είς 
τδν Όδυσσέα τούς άνεμους κεκλεισμένους έντός άσκοΰ, καί δτι 
οί σύντροφοι αύτοΰ άπέλυσαν αύτούς, έννοεΐ ιστορικόν τι, δπερ ση
μαίνει δτι ό ήγεμών ουτος (2), έμπειρος τής θαλάσσοπλοΐας, είχεν 
ειδοποιήσει τ'ον Όδυσσέα νά προφυλαχθή έκ τοΰ άνεμου, τοΰ 
μέλλοντος νά έγερθή έντός ολίγου χρόνου· άλλ’ οί μετ’ αύτοΰ 
ήθέλησαν νά έξακολουθήσωσι τ'ον πλοΰν, καί ούτως έγένετο τδ 
ναυάγιον, παραγνωρισθείσης τής συμβουλής τοΰ Αιόλου (3).

Πρ'ος τούτοις ήγεμών ήν καί ό ’Άτλας έμπειρος περί τήν Α
στρονομίαν και μεταχειριζόμενος σφαίραν πρ'ος μελέτην τής κινή- 
σεως τών Αστέρων άλλ’ ό μύθος παρίστησιν αύτόν φέροντα τ'ον 
Ούρανόν έπί τών ώμων αύτοΰ. Ό δέ Πρωτεύς καί αυτός ήν ή
γεμών σοφός, προνοητικός, ρητορικός καί εύμήχανος, άλλ’ ό μύ
θος εΐπεν δτι είχε τήν δύναμιν τοΰ νά μεταοάλληται ύπδ διαφό
ρους μορφάς. Διόδωρος δέ δ Σικελιώτης Αναφέρει δτι ουτος ήν 
βασιλεύς τής Αίγυπτου άκμάσας έπί τών Τρωικών χρόνων, άνα- 
γορευθείς ύπ'ο τών Αιγυπτίων μετά πέντε μηνών ά/αρχίαν άπδ 
τής βασιλείας τοΰ Μάρρου.

Άντί τής κώπης δ Δαίδαλος έφεΰρε τά ιστία, καί ούτως άπέ
φυγε τήν έκδίκησιν τοΰ Μίνωος- καί δμως δ μύθος λέγει δτι κα
τεσκεύασε ξύλινα πτερά, τά δ,.οΐα συγκολλήσας διά κηρού είς τ'ο 

S

«ώμα αυτού έφυγε μετά τοΰ υίοΰ του Ίκαρου (1)· ή τοσοΰτο 
ζωηρά αΰτη έκφρασις σημαίνει την ελαφρότητα τών Ιστιοφόρων 
πλοίων. Ήλλοίωσαν δθεν ούτως οί ποιηταί τάς ιστορίας έπιθυ- 
μοΰντες νά έξωραιζωσιν αύτάς διά τών θέλγητρων της ποιήσεως. 
Τοιοΰτον υπήρξε πρδ πάντων τ'ο πνεύμα καί ή ευφυΐα τών 'Ανα
τολικών (άναβοά τών αρίστων τις μυθολόγων τής Γαλλίας) καί 
εξ αύτών παρελάβομεν τούς πλείστους τών μύθων. Τ'ο πνεύμα 
τοΰτο βασιλεύει έτι παρ’ αΰτοΐς καί νύν, καί τά συγγράμματα 
αύτών καί τήν σήμερον εισέτι γέμοντα παραβολών άποδεικνύου- 
σιν δτι οί ’Ανατολικοί εϊσίν δ,τι ήσαν οί "Ελληνες έν τοΐς μυθι- 
κωτέροις αίώσιν. Έν τούτοις δέ πάσι μή λησμονώμεν, φίλοι ά- 
κροώμενοι, δτι οί ποιηταί δέν περιωρίζοντο εις τδ νά περιγράφω- 
σιν άπλώς χίμαιρας, ήτοι πλάσματα φαντασίας, διότι άναζητοΰν- 
τες είρισκον έν τή μνήμη τών ανθρώπων καί τή ιστορία τοΰ κό- 
σμου’συμβεβηκότα έκπληκτικά, άτινα έθετον ώς θεμέλιον λίθον τών 
έργων αυτών, κοσμούμενων δι’ δλων τών καθωραϊσμάτων τών 
δυναμένων νά έξαίρωσι τά ύπ' αυτών ποιούμενα καί νά έλκωσι 
τούς μεταγενεστέρους, δπερ δή καί γέγονε καί αθάνατοι και θείοι 
ίκλήθησαν.

Φιμωθήτωσαν άρα οί Κόρακες τής Δύσεως ένώπιον έπιστη- 
μόνων Ανδρών, ο'υ μήν άλλά καί εύγνωμόνων, ών ό φθόγγος 
Αείποτε βροντηδδν τηλοπέτης περιβομβεΐται- έπηλυγαζέσθωσαν 
ύπδ βαρείας αισχύνης δσοι ούδέν άλλο ποιοΰσιν ή νά ύποδεικνύ- 
ωσι τδν νήπιον καί άφρονα αυτών φθόνον καί τής μαύρης αύτών 

ψυχής τδ Ανίσχυρου φύσημα. Μαθέτωσαν δτι ή ώραιότης τών ανα
τολικών χωρών άγνοτέρα έστι τής ώραιότητος καί άγνότητος τής 
Κλαυδίας, τής διά τής έαυτής ζώνης κινησάσης τ'ο σταματήσαν 
πλοϊον, τδ εις τήν Ρώμην κομίζον τδ άγαλμα τής θεάς Κυβέλης.

(ακολουθεί).

TO MANTOYANON ΑΓΓΕΐΟΝ ΤΟΥ ΔΟΥΚΟΣ 
TOY BRUNSWICK.

Μεταξύ τών πολυτίμων λίθων καϊ λοιπών ποικίλων τεχνιτών 
Αντικειμένων, άτινα Κάρολο; II τοΰ Brunswick έκληροδότησε τή 

πόλει τήςΓενεύης, και άτινα μετά ταΰτα έΐετέθησαν έν τώ Μουσείω 
τής πόλεως ταύτης,ούδέν κινεί τδ ένδιαφέρον ήμών πλειότερον τοΰ 
Μαντουανοΰ λεγομένου άγγείου, ώ; έκ τής άρχαιότητος, τής ώραι- 

ότητος καί τών ιστορικών αύτοΰ άναμνήσεων.
Κατά τήν έπανάστασιν το5 1830, οπότε τ'ο δουκικ'ον μέγαρον 

έπυρπολήθη καί δ ιδιοκτήτης έξεδιώχθη, τδ πολυτιμότατου τοΰτο 
άυτικείμενου της τέχνης άπώλετο,ό δέ δοδξ μ’δλα; τά; περί αύτοΰ έ- 

ρεύνας ούδέν ήδυνήθη νάπλη- 
ροφορηθή. ‘Η έπί τή; κληρο
νομιάς δμως αύτοΰ έπιτροπή 
άνεκάλυψεν δτι άγγεΐον τι έξ 
ενός ζεύγους κοινώνΊπιχρυ- 
σωμένων ήτο βαρύτερου τοΰ 
ετέρου. Μετ’αύστηράν καί έπί- 
μονον έξέτασιν άνεκαλύφθη δτι 
τό Μαντουανδν άγγεΐον είχεν 
έντεθή έν τω κοινωέκείνω μετά 
πλείςης δσης έπιτηδειότητος.
Τδέν λόγω άγγεΐον έχειδψος 

6 περίπου δακτύλων καί διά— 
] μετρον 2 1)4.‘I1 σκαιάκαλαι- 
ι σθησία τής τελευταίας έκα- 
ί τονταετηρίδο; έπροίκισεν αύτδ 
ϊ διά χερουλίων, έπικαλύμμα- 
ί το;, βάσεω; καί προχόης, 
< άλλ’αί έπίπλαστοι αΰται προσ- 
< θήχαι πρδ πολλοΰ έκ νέου 
? άφηρέθησαν. Τδ άγγεΐον τοΰτο 
' προφανώ; έχρησίμευε διά τάς 
λ θυσιαστηρίου; λειτουργίας καί 
ι έμπεριεΐχε τδ ιερόν έλαιον, 
> δπερ έχύνετο στάγδην έπί τών 
( κεφαλών τών διά τήν θυσίαν 
( προωρισμένων ζώων.

' Τά γλυπτά συμπλέγματ 
> άτινα διαιρούνται είς τρία με- 
ι ρίσματα άνίσου μεγέθους, εϊσίν 
ί έπεξειργασμένα διάπλείστης 
< έντελείας, καλαισθησίας καί 
Ιέπιδεξιότητος. ‘Ω; έκ τής 

σκληρότητος τής ύλητ, έξ 
ή; εινε κατεσκευασμένου,δύ
ναται νά συμπεράνη τις ότι 
έχρειάσθη δλη Ανθρώπινος 
ζωή πρ'ος άποπεράτωσίν του. 
Αί έπί τοΰ δνυχος σκιαί καί 

S χρωματισμός είσι θαυμασίας 
< έπιτυχία; καί αί φυσικαίύδα- 
? τώσειςτή; ύλης εΐσί μεμιγ- 
5 μέναι έπιδεξιως.
( Αί έπί τής πρώτης διαι- 
J ρέσεω; εικόνες παριστώσι < 
) δπως προσενέγκωσι Ουσία; ε 
ύ αύτών φαίνεται ό Πρίαπος. I 

> τά δεξιά τοΰ οποίου ΐσταται 
( ρικών. Πρό; τά δεξιά τής 
) νει άμπελο; καί πρ'ος άριι

Έπί τής δευτέρας διαιρέσεω; φαίνεται δίφρος συρόμενος ύπδ 
τεράτων καί παρακολουθούμενος ύπδ τής Δήμητρο; καί τοΰ 
Τριπτολέμου. Έπί τής τρίτης τελευταίου δύο ίέρειαι φαίνονται 

κρατοΰσαι κριόν και άρνα.

Τ'ο άγγεΐον
Μιθριδάτου, τοΰ 
ύπδ τοΰ Πομπηΐου κατατρ;

Το Μαντοναίον άγγΰον.

δύο ευλαβείς γυναίκας πορευομένας διαιρέσεως καί δύναται 
τήν Δήμητρα καί τ'ον Βάκχον πρδ ώραιότητος τού όλου i 

δς τών κήπων καί τών άγρών, πρ'ος 
ιαιδίον φέρον κάνιστρον πλήρες όπω- ,
ις, παρ'ήϊστανται αί γυναίκες, αύξά-

εράν_άΰ.λα τινά δένδρα.

τοΰτο λέγεται δτι άνήκεν είς τήν συλλογήν τοΰ ί 
περιφήμου βασιλέως τοΰ Πόντου, ήτις μετά την < 

ν του μετεφέρθη είς Ρώμην, καί ) 

μετά πολλάς άλλας κυρίων > 
άλλαγάς κατετέθη έν τω Μου- < 
σείω τής Μαντούης, έξ ου ? 
καί τ'ο παρόν έλαβεν όνομα. ) 

Όπόταν ή Μάντουα ήλώ- > 
θη εξ έφόδου ύπ'ο τών αύ- S 
τοκρατορικών στρατευμάτων ) 
κατά τήν διάρκειαν τοΰ τρία- ? 
κονταετοΰς πολέμου, τδ άγ- ) 
γεΐον έκλάπη ύπό τίνος στρα- < 
τιώτου, δστις τδ έπώλησεν J 
εϊς τ'ον δοΰκα τοΰ Σάξε-Λά- * 1 2 3 * 1 
ουενβουργ· μετ’άλλαγάς τινας 
εισέτι ιδιοκτητών έγένετο τέ
λος κτήμα τοΰ δουκδς τοΰ 
Brunswick

τό 1135 π. X. Ή πόλις αΰτη έδημοκρατεΐτο διά δημοκρατίας πολυχρονίου 
και ισχυρά; ένεκα τών πολλών αύτής αποικιών, 300 οΰσών ή 80 περίπου 
κατά Πλίνιον, καϊ τοΰ διακεκριμένου αύτής ναυτικοΰ, καϊ ήν μετά τήν 
Τυρόν ή έμπορικωτάτη πόλις. Αΰτη έγέννησε τδν θάλητα, καθιδρυτην τής 
’Ιωνικής Σχολής, τδν ’Αναξίμανδρον, την ’Ασπασίαν καϊ άλλους πολλούς 
ένδοξους άνδρα; τής άρχαιότητος. Σήμερον ούδέν έξ αύτής σώζεται, έκτ'ος 
ολίγων έοειπίων Palaska καλούμενα.‘Π δέ γεννηθεΐσα παροιμία «Πάλαι 
πότ’ήσαν αλκιμοι Μιλήσιοι» λέγεται έπϊ έκπεπτωκότων πραγμάτων τής προ- 
τέρας 'αύτών ακμής, διότι ούτοι, ώς γνωστόν, ύπετάχθησσν εϊς τούς Πέρσας·

(1) ‘Η Σύβαρις ήν πόλις τής κάτω ’Ιταλίας έπϊ τοϋ Ταραντίνου κόλ
που, αποικία ’Αχαιών καϊ Τροιζηνίων συστηθεϊσα τδ 710 π X., περίφη
μος δέ πρδ πάντων διά τ'ον πλοΰτον καϊ τήν άκραν ήδυπάθειαν τών 
κατοίκων αύτής. Είχε δύναμιν μεγίστην, δι’ δ καί καθυπόταξε πολλά 
γείτονα έθνη· ήρίθμει δε 300,000 κατοίκων, άλλά τά πλούτη αύτής έγέ- 
νοντο ή "αιτία τής διαφθοράς τών ήθώντών κατοίκων αύτής καϊ ή ήδυπά- 
θεια αύτών κατέστη παροιμιώδης. Όθεν κατεστράφη μέν ή πόλις μετ’όλίγον 
ύπδ τών Κροτωνιατών, έφονεόθησαν δε πάντες οί ληφθέντες αιχμάλωτοι. 
Μετά ταΰτα άνεκτίσθη αύθις ύπδ τών ‘Ελλήνων καϊ ώνομάσθη Θούριοι·

(2) Ουτος κατώκει έπϊ μιας τών Αΐόλων νήσων ή Αιπάρων λεγομέ
νων, πιθανώς έπϊ τής ιδίως Αΐολίας ή Στρογγύλης, δπου έπλάσσετο ότ( 
ήν ή πόλις αύτοΰ, έχουσα χαλκά τείχη, καϊ έντδς τής όποιας έφυλάτ- 
τοντο οί άνεμοι. Ό Όδυσσευς έπιστρέφων έκ τής πολιορκίας τής Τροία? 
ήλθεν εις αύτδν καϊ τότε ελαβε παρ’ αύτοΰ ένα ασκόν, έντδς τοΰ όποιου 
περιείχοντο οί άνεμου

(3) ’Επί δέκα όλους χρόνους περιεπλανάτο ό Όδυσσευς εϊς αλλοδα
πός χώρας επανερχόμενος εΐ; Ιθάκην, διό καϊ πολλάκις έκινδΰνευσε 
καϊ έναυάγησε πλέιστάκις φερόμενος ύπδ τών ανέμων ότε μέν εϊς τήν 
χώραν τών Κυκλώπων, ότε δ'ε εις τήν τών άνθρωποφάγων, άλλοτε

εϊς τήν τής Καλυψοϋ;, καί τέλος καϊ εις αύτον τ'ον Ά3ην (αργότερα θά 
έξηγήσωμεν ποΐαι· χώραι έΟεωροΰντο Άδης παρά τοΐς παλαιοί;) — Πα- 
ρονσιάσθη τέλος επαίτης εις τήν Πηνελόπην, έφόνενσε τούς μνηστήοας 
αύτής κ,τ.λ.

(1) *0 Δαίδαλος, περϊ τοΰ όποιον άναφέρουσιν οί ποιηταί ότι έδιδε 
ψυχήν εις τά άψυχα αύτοΰ αγάλματα, διότι έκινοΰντο αύτά ά»’ εαυτών 
ένεκα φόνου φυγών έξ Αθηνών, ώς φονεΰσας τόν ανεψιόν καϊ μαθητήν αύ
τοΰ Τάλον, κατέφυγεν εις τήν Κρήτην πρός τόν βασιλέα Μίνωα, δπου, ώς 
λέγεται, κατεσκεύασε τον περίφημου Λαβύρινθον επειδή δέ ό υίός αύτοΰ 
Ίκαρος συνήργησεν εις τάς ορέξεις τής Πασιφάης συζύγου τοΰ Μίνωος. 
τάς όποιας αΰτη συνέλαβε προς τόν Μινώταυρον, στρατη* δν 
τοΰ Μίνωος, έκλείσθη εϊς τδν Λαβύρινθον τούτον, όπόθεν άναχωρήσας 
ήλθεν εϊς τήν Σικελίαν, δπου άπέθανεν, άφ’ ού άνέδειξε πλείστους μαθητάς 
τής άγαλματοποιίας, μεγάλας καϊ προίμους προόδους ποιησάσης, καί 
έκτισε τά τείχη τής πόλεως Έρυκος καϊ τδν αύτόθι ναόν τής ’Αφροδίτης.

Μετά τήν μάχην τής 
Ίέννης μετεκομίσθη χάριν 
άσφαλείας εΐς Χόλστεϊν μετά 
δέ τήν ειρήνην κατετέθη 
πάλιν έντω έθνικω Μουσείω. 
Κατά τ'ο 1830 έξησφαλί- 
σθη δι’ οιου τρόπου άνεφέ- 
ραμεν καί φαίνεται ότι συν- 
ώδευσε τ'ον έξόριστον δούκα 
εις δλας αύτοΰ τάς περι
πλανήσεις. ‘Η υπαρξίς του 
ήτο αμφίβολος μέχρις ου 
άνεκαλύφθη ύπδ τών εύτυ- 
χών κληρονόμων τοΰ δου- 
κδ; κατά τδν σεπτέμβριον 
τοΰ παρελθόντος έτους 1873. 
Λέγεται έν τούτοις ότι αί 
Άρχαί τοΰ Βρεττανικοΰ Μου
σείου καί ό αύτοκράτωρ τής 
Ρωσσίας άμιλλώνται μεγά- 
λως περί τής άποκτήσεως 
αύτοΰ· οί πολΐται όμως τής 
Γενεύης πολύ πιθανόν ότι 
θά τδ διατηρήσωσι κτήμα τοΰ 
ίδιου αύτών Μουσείου.

‘Η έν τω Μέντορι εικών 
αύτοΰ παριστα αύτδ κατά 
τήν πρόσοψιν τής πρώτης 

ιεύομεν, νά δώση ίδέαν’τινά περί τής
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Εις την μελέτην των 'Ομηρικών ποιημάτων 

ΰτο

Ο. ΚΑΡΘΥ20Υ.

ίχεια άπδ σελ. 157 καί τέλος).

Μεταβαίνοντες δέ ήδη άπδ τοΰ ύφους εις τήν πράξιν τών 
‘Ομηρικών ποιημάτων, τής Ίλιάδος π. χ., παρατηρούμε» δτι δέν 
είνε ή έκθεσις άπάντων τών ιστορικών γεγονότων τοΰ Τρωικού 
πολέμου, οΰδέ ή βιογραφία ένδς άτόμου, άλλά μοναδική τις, κυ
ρία, καί ενδιαφέρουσα περίστασις έχουσα, κατά τδν Αριστοτέλη», 
«ξ'χή»’, μέσον καί τέλος. Τίς δε είνε ή περίστασις αύτη έν τή 
Ίλιάδι; Αγαμέμνων ό βασιλεύς τοΰ ‘Ελληνικού στρατού Εξυ
βρίζει τδν Άχιλλέα, τδν άνδρειότερον πολεμιστήν, δστις διά 
τοΰτο άποσύρεται ωργισμένος έκ τοΰ πεδίου τής μάχης. Άλλ’ έπα- 
νειλημμέναι συμφορά! καί ήτται τοΰ στρατού άναγκάζουσι τδν 
βασιλέα νά καθικετεύση τδν Άχιλλέα, δπως παύσας τής ορ
γής του συμφιλιωθώ μετ’ αΰτοΰ. Πλήν είς μάτην! Τέλος δέ, 
δπόταν τδ^τΰρ τών πολεμίων έπαπειλή καί τάς ιδίας αυτού σκη- 
νάς, Επιτρέπει είς τδν φίλον του Πάτροκλον ΐνα λάβη αΰτδς μέ
ρος είς τήν μάχην. Άλλ’ έπειδή ουτος φονεύεται ύπδ τοΰ Έκτο- 
ρος στρατηγού τών Τρώων, δ Άχιλλεύς όρμώμενος άπδ τού κα
θήκοντος τής φιλίας εξέρχεται εις τδ πεδίον τής μάχης, δπως έκ- 
δικηθή τδν θάνατον του φίλου του, ένθα φονεύει τδν "Εκτορα.

Άλλά τήν πράξιν ταύτην, καίτοι απλήν καί άπερίπλοκον, δ 
ποιητής διά τής μεγαλοφυιας του κατόρθωσε νά διαποικίλη θαυ- 
μασίως πλουτίζω» αΰτήν μέ συμβάντα, δημηγορίας, χαρακτήρας 
θείους τε καί άνθρωπίνους, παρεμβάλλω» μάχας, βραχείας τινάς 
ειδήσεις περί τών φονευομένων ήρώων, έφελκύων έπί μάλλον καί 
μάλλον τήν προσοχήν μας καί τδ ένδιάφορον διά τής βαθμολο
γικής έπαυξήσεως τών δυστυχημάτων καθ’ δσον προχωρεί τδ 
ποίημα, καί τά πάντα οϊκονομών δπως μεγαλύνη τδν Άχιλλέα, 
καί άναδείξη αύτόν, ώς άπ’ άρχής προετίθετο, τδν πρωταγωνι
στήν καί τδ κύριον υποκείμενον τής έπικής πράξεως, ήτις συν
απαρτίζεται έκ τής δέσεως καί λύσεως· διότι ή μέν συνισταμένη 
εϊς τά προσπίπτοντα έμπόδια καί τάς παρεμβαλλομένας άντι- 
στάσεις Επαυξάνει τάς δυσκολίας καί παροξύνει τήν περιέργειαν 
και τδ ένδιάφορον τού άναγνώστου, άνησυχοΰντος καί άσθμαίνόντος 
δπως έπί τέλους ϊδη τήν έξομάλυνσιν και άφαίρεσιν τών δυσκο
λιών τούτων, ή δέ συνίσταται είς τήν άρσιν τών αντιστάσεων 
έκπηγάζουσαν έξ αΰτής ταύτης τής φύσεως καί συμπλοκής τών 
πραγμάτων. Οΐον έν τή Ίλιάδι πρόκειται νά τιμηθή ό περιυβρι
στείς Άχιλλεύς. Τούτο αποφασίζει ό Ζεύς έμβάλλων είς δυστυ
χίας τούς "Ελληνας. Άλλ’ ή Ήρα μετά τής ΆΟηνάς τούς προσ
τατεύει. ’Εντεύθεν άρχεται ή πρώτη στάσις βαθμηδόν πολλω 
μάλλον περιπλεκομένη. Τρέπονται οί "Ελληνες εις φυγήν. Έκά- 
τερα τά διαμαχόμενα μέρη συμφωνοΰσι νά διαλύσωσι τόν πόλε
μον διά τής μονομαχίας "τοΰ Μενελάου καί τοΰ Πάριδος. Νικά 

ό Μενέλαος καί ή δέσι$ αυξάνει, διότι οΰτω κινδυνεύει ό Άχιλ- 
λευς νά μείνη άδοξος. Άλλ’ άναφύονται έπειτα νέαι δυσκολία’.. 
Πληγόνεται διά προδοσίας ό Μενέλαος· άριστεύει ό Διομήδης. 
‘Η Ήρα καί δ Ποσειδών βοηθοΰσι τούς "Ελληνας. Αποφασίζει 
ό Άχιλλεύς ν’ άποπλεύση. Πάντα δέ ταΰτα έπαυξάνουσι τοΰ άνα- 
γνώστου τήν ταραχήν. Άλλά τέλος φονεύεται ό Πάτροκλος. Ό 
Άχιλλεύς ΐνα έκδικηθή τδν φόνον τοΰ φίλου του, συμβιβάζεται 
μετά τοΰ Άγαμέμνονος· ‘Οπλίζεται πάλιν ό Ήρως, αναφαίνεται 
εις τήν μάχην, καί διά τάς νικάς του δοξάζεται. Ίδοΰ ή λύσις 
της έπιχής πράξεως.

Άλλά διά νά ήνε ή πραξις όντως ποιητική πρέπει καί τά 
τρία στοιχεία αΰτής, ή ένέργεια, ή άντενέργεια ήτοι ή ϊέσις, καί 
ή λύσις νά ήνε έπίσης δεδικάιολογημένα, έπίσης έλλογα. Οΰτω 
π. χ. θαυμάζομεν τήν τέχνην τοΰ ποεητοϋ, δι’ ής παριστάνει τδν 
Άχιλλέα καί τδν Άγαμέμνονα έπίσης δικαιούμενους έν τή αυ
τών έριδι. Ναί μέν είχε δικαίωμα δ Άχιλλεύς, καΟδ στρατηγός, 
νά προφυλάξη τδν στρατόν άπδ τήν οργήν τοΰ θεοΰ, ήν προεκά- 
λεσεν ή απερισκεψία καί τδ πάθος τοΰ Άγαμέμνονος. Ζητεί δέ 
προσέτι νά βεβαιωθή καί περί τής επιδοκιμασίας ύποβάλλων τδ 
πράγμα είς τδν μάντιν Κάλχαντα. Άλλ’ δμως ή έπομένη δια
γωγή του δέν δύναται τοσοΰτον ευκόλως νά δ ικαιολογηθή. Ό 
τρόπος καθ’ δν ένθαρρύνει τδν μάντιν, έξαιτούμενον τήν υποστή- 
ριξίν του, περιέχει τι σαρκαστικόν κατά τοΰ Άγαμέμνονος, καί 
τείνει νά παροξύνη τοΰτον κατά τοΰ μάντεως- Κατόπιν δέ ήέξα- 
ψις έκατέρων τών δίαφερομένων άποκαθιστά δύσκολον ν’ άποφα- 
σισθή " 
μνος ν’ 
μάσωσ;
καία κα:
προκαλέΐ τήν διαδήλωσιν τοΰ Άγαμέμνονος, δτι θέλει άφαιρέσειν 
τδ γέρας αΰτοΰ τοΰ ίδιου. Τέλος δέ ό "Ηρως πλαγίως μέν, πλήν 
αΰστηρώς ονειδίζει τους "Ελληνας διά τήν άνανδρον υποταγήν των 

τδν άδικον βασιλέα.

:ς έκ τών δύο έχει δίκαιον. Ή μέν πρότασις τοΰ Άγάμέ- 
άποδώση την Χρυσηΐδα, άΧΧ’ ύπ'ο τδν δρον νά τοΰ έτοι- 
κοινώς άλλο γέρας, εί καί ούχί γενναία, ήτον δμως δι- 

νόμιμος· άλλ’ ή χλευαστική άπάντησις τοΰ Άχιλλέως 
τήν διαδήλωσιν 
αΰτοΰ τοΰ ίδιου. Τέλ;
δν;

ει;

Δημοβορος βασιλεύς, έπεί ούτιδχνοΐσιν άνάσσεις

ή γάρ ίν, Άτρείδη, νΰν ύστατα λιοβήσαιο (Ίλ. λ'. 231).

Άλλ’ ή διαγωγή των αύτη, καί τοι παρέχουσα είς τδν Άχιλ- 
λέα δικαίαν άφορμήν άγανακτήσεως, δικαιολογείται δμως· διότι 
οΰεμίαν άλλην ηθικήν ύποχρέωσιν μεγαλειτέραν άπαντώμεν παρά 
τω ποιητή ή τήν υποταγήν είς τδν ανώτατο» άρχοντα. ‘Επομέ
νως δέ οί συστρατιώτα: του έμελλον νά κρίνωσιν δτι, ένεκα τής 
έξάψεώς του άπώλεσε μέγα μέρος τοΰ δικαίου του. *

Άλλ’ ύπδ τίνα δρον ή άντίθεσις αύτη δείκνυται ορθή καί δεδι- 
καιολογημένη: καθ’δσον βέβαια φέρει έν έαυτή τήν σφραγίδα τοΰ 
ιδανικού, καθ’ δσον μετέχει τοΰ έλλογου καί τοΰ πρέποντος. Τά 
προς άλληλα διαμαχόμενα δφείλουσι νά ήνε συμφέροντα έλλογα, 
είς τρόπον ώστε δύναμις ν' άντιπαλαίη κατά δυνάμεως. Τοιαΰται 
δέ είναι αί] άίδιοι δυνάμεις τοΰ πνεύματος, αί ουσιώδεις χρεΐαι 
τής ανθρώπινης καρδίας, οί καθ’ εαυτούς αναγκαίοι σκοποί τής 

> πράξεως. Τίνες δέεισΐν ουτοι; είσίνή οικογένεια, ή πατρίς, ή πο- 
> λιτεία, ή θρησκεία, ή δόξα, ή τιμή, ή φιλία, ή αξία, κτλ. 
. ‘Επομένως δέ ή ένέργεια ούχ ήττον ή ή αντενέργεια άνάγκη νά 
ί έκπηγάζωσιν ούχ! έκ τίνος φαντασιώδους ιδιοτροπίας, άλλ’ έκ 
$ τίνος έλλογου καί έπιδεδοκιμασμένης άρχής. Πλήν αί ήθικαί 
; αόται δυνάμεις δέν πρέπει νά παριστάνωνται ώς γενικά! κα! 
ί άφηρημέναι έννοιαι, ή ώς ψυχρά: καί άνούσιοι άλληγορίαι, άλλά 

) συγκεκριμένα; και ούτως ειπειν ένσεσαρκωμέναι είς τδν άνθρω- 
) πον πρέπει νά συγκινώσι τά ένδ ότατα τής ψυχής του, πρέπει έν 
> ένί λόγφ νά μετατρέπωνται ε’.ς πάθος τής άνθρωπίνης καρδίας.

Τήν λέξιν δε πάθος έκλαμδάνομεν κατά τήν ύψηλοτέραν καί γε- 
’ νικωτέραν σημασίαν ήν είχε παρά τοΐς άρχαίοις, άνευ τής προ- 
( σημασίας τοΰ ιδιοτρόπου καί άξιομέμπτου, άλλ’ απλώς κατά τήν 
< σημασίαν μιας ήθικής καί έλλογου δυνάμεως τής ψυχής· καθδ 
< δέ τοιούτον, καθδ έμπεριέχον έν έαυτώ οϋσιώδές τι καί έΰ.λογον, 
) έπενεργεϊ δραστηρίως έπί τών θεκτών διότι κρούει χορδάς, αίτι
έ νες άντηχοΰσιν εις τήν καρδίαν παντός άνθρώπου, διότι πάς τις 
< έννοεΐ καί αναγνωρίζει τδ άξ ιόλογον καί τδ οΰσιώδες, δπερ έγ- 
) κειται είς τήν φύσιν τοΰ άληθινοΰ πάθους. Τό δέ πάθος ένερ- 
? γδν γινόμενον καί εις πράξιν μεταφραζόμενου, άποτελεΐ τδν 
< ανθρώπινον χαρακτήρα. Δέν έννοοΰμεν δέ διά τούτου δτι τ’ο 
< πάθος δφείλει άποκλειστικώς ν’ άπαρτίζη τδν δλον χαρακτήρα, 
< είς τρόπον ώστε τ’ο άτομον νά κατακυριεύηται όλοσχερώς ύπ’ο 
< μοναδικού τίνος πάθους, οΐον ύπδ τής τιμής, τοΰ έρωτος, 
s κ.τ.λ, άλλ’ έν μέσω τής ποικιλίας τών αισθημάτων καί 
ί τών διαλογισμών του, έν μέσω τής πολλαπλότητος τών βιω- 

τικών καί κοινωνικών αύτοΰ σχέσεων νά διαπεράται καί νά ώ- 
) θήται ύπδ ένος αισθήματος έπικρατοΰντος πάντων τών άλ- 
' λων καί έμφαίνοντος τήν κυρίαν καί έξοχον φυσιογνωμίαν τοΰ 
> δλου χαρακτήρος. Ούτω π. χ. τδ πρώτιστον καί δεσπόζον χαρα- 
? κτηριστικδν τοΰ ‘Ομηρικού Άχιλλέως εινε δ ήρωϊσμός, εινε ή

νεανική αΰτοΰ ισχύς καί άνδρία, δέν έλλείπουσιν δμως αϋτω καί 
$ αί άλλα: ποιότητες τής άνθρωπίνης φύσεως· διότι ένταΰτω εΐν®

καί υί’ος φιλόστοργος, κλαίει διά τήν άφαιρεθεΐσαν άπ’ αΰτ'ον Βρι- 
σηΐδα, αισθάνεται τά ειλικρινέστερα αίσθή ματα τής φιλίας ύπέρ 

; τοΰ Πατρόκλου καί τοΰ Άντόχου, σέβεται τούς γέροντας. Ού μήν
άλλά δείκνυται καί εύερέθιστος, φιλέκδικος καί πρ'ος τόν έχθρόν 
του άπάνθρωπος, δτε δένει περί- -.ήν άμαξά; του τδν φονευθέντα 
"Εκτορα καί έλκει τρις τδ πτώμά του περί τά τείχη τής Τρω
άδες· καί δμως μαλάττεται προσερχομέ νου εϊς τήν σκηνήν του 

ί τοΰ γέροντος Πριάμου, άναμιμνήσκεται τδν γέροντα πατέρα του, 

! καί άπλόνει τήν άνδροφόνον χεϊρά του πρ'ος τ'ον κλαίοντα βασι- 
ί λέα. Περί τού Άχιλλέως δύναται τις νά εϊπη, ιδού άνθρωπος· 
ί εις τοΰτον τ'ο εΰγενές τής άνθρωπίνης φύσεως άναπτύσσει άπαντα 
. τδν πλούτον της. Ωσαύτως δέ έχει τ'ο πράγμα καί περί τών λοι

πών άνθρωπίνων χαρακτήρων. ‘Ο Όδυσσεύς, ό Διομήδης, δ Αϊ- 
( ας, ό Αγαμέμνων, δ Έκτωρ, ή Ανδρομάχη, έκαστος ε'νε πλή- 

ί < ρης, πραγματικός άνθρωπος, καί όχι άλληγορική άοαίρεσις πλευ- 
ί> ράς τίνος χαρακτήρος.

Άϋ.λ’ έπειδή ή ρύμη τοΰ λόγου μάς ϊφερεν εις τδ περί χαρα-

κτήρων τών 'Ομηρικών ήρώων, άνάγκη .'ά διαλάβωμεν έκ ) 

προθέσεως ολίγα τινά καί περί αύτών πρ'ος συμπΰ.ήρωσιν τής J 
ήμετέρας πραγματείας. ς

Ούδαμοΰ έξέχει βέβαια τοσοΰτον ό ποιητής, οΰδαμοΰ άνα- 
πτύσσε ι τοσαΰτην τέχνην καί έπιδεξιότητα, δσην είς τήν τών χα- <, 
ρακτήρων άπεικόνισιν, ών έκαστοι, ζωγραφούμενοι μετά θαυμασίας s 
λεπτότητες, άτομικεύνται δχι μόνον καθ’ δσον άφορα τήν ειδικό- S 
τητα τών κυριωτέρων γνωρισμάτων κα! τής μάλλον διακεκριμέ- ) 
νης φυσιογνωμίας, άλλά καί κατ’ αΰτάς τάς πλέον ένδομύχους ,, 
πτυχάς τής καρδίας καί τών αισθημάτων.

Οί χαρακτήρες ουτοι δχι μόνον φέρουσι τ'ον τύπον δν μόνη ή ? 

μεγαλοφυία ήδύνατο νά έντυπώση εις αύτούς, άλλά καί δπως 
τούς έννοήσωμεν πρέπει νά καταβάλωμεν προσοχήν καί νά τούς 
αΐσθανθώμεν, διότι δέν παριστάνονται διά περιγραφών καί έξιστο- > 
ρήσεων, άλλ’ ώς έν τω βίω δρώντες καί ένεργοΰντες· πρέπει νά ι 
έξοικειωθώμεν πρ'ος αύτούς καί νά τούς γνωρίσωμεν έκ τοΰ σύν- > 
εγγύς, συζώντες μετ’ αύτών ώς φίλοι κατά τάς δ ιαφόρους περιπέ
τειας των, καί δχι πόρρωθεν ώς ξένοι έκ τινων εισαγωγικών ? 
προτάξεων, δι’ ών πληροφορ ούμεθα τδ γένος των, τήν καταγωγήν > 

καί τδ όνομά των. J

"Ο τι δέ πρώτον καί καθόλου άντιλαμβανόμεθα είνε ή διαφορά 
έκατέρων τών εθνοτήτων, ή διάκρισιςτοΰ Ελληνικού καί Τρωικού 
χαρακτήρος. Τούτους περιγραφών ό ποιητής δεικνύει βαθεϊαν γνώ- ) 

σιν τών φυσικών καί ιστορικών αίτιων, αΐτινες παράγουσι τάς γε- ? 
νικάς ποικιλίας τής άνθρωπίνης φύσεως.

Τών μέν Ελλήνων χαρακτηριστικά είνε ή ηθική κα! στρατί- ) 
ωτική υπεροχή, ή πειθαρχία, ή τάξις, ή άνευ έπιδείξεως άποτε- > 
λεσματίκή ένέργεια· τών δέ Τρώων είνε τ'ο προδοτικόν και έπί- > 
ορκον ήθος, τδ έν ταΐς μάχαις θορυβώδες καί άκοσμον, ή περί τδ > 
κομπορρημονείν καί άλλαζονεύεσθαι επιρρέπεια. ‘Η άντίθεσις δέ ■ 
αύτη γίνεται έ;ι μάλλον καταφανής, έάν άποβλέψωμεν εις τήν ) 
διαγωγήν καί τάς πράξεις έκατέρων· διότι ή τών Τρώων άστασία ί 
καί έπιορκία, ή έπίμονος ύποστήριξις άδικου άγώνος καί ή δια- > 
φθορά τών ηθών των, άντίκεινται είς τάς τών ‘Ελλήνων έλλογους > 
καί δικαίας άπαιτήσεις, είς τ'ο απλοϊκόν καί ένορκον τών τρόπων $ 
των. Ωσαύτως δ’ έχει τδ πράγμα καί ώς πρδς τά πολεμικά. Αί S 
μέν επιτυχία: τών Τρώων οφείλονται είς τήν ειδικήν έπίρροιαν > 
τών θεών, αί δέ τών Ελλήνων εινε πολλάκις αποτέλεσμα τής > 
ιδίας αυτών άνδρίας. Οί μέν ήγεμόνες τών Τρώων ούδέποτε έρ- ;· 
χονται είς σύγκρουσιν μέ αντιπάλους θεούς, οί δέ τών ‘Ελλήνω., ) 

έπανειλημμένως καί έπιτυχώς. Καί οί ήγεμόνες τών Τρώων, S 
καίτοι πολλάκις περιαυτολογούσες καί έξυμνοΰντες τήν άνϊρίαν > 
των, δσάκις δμως ανταγωνίζονται μέ ισοβαθμίους Έλληνας, ήτ- > 
τώνται. Κατά πάσαν βέβαια συμπλοκήν, δτε οί θεοί δέν έπεμβαί- > 
νουσι, καταφαίνεται ή υπεροχή τοΰ Διομήδους έπί τοΰ Έκτορος, > 
τοΰ Αίνείου καί τών άΰ.λων Τρώων. ‘Ο Μενέλαος νίκα τ'ον Πάριν, ή 
ό Πάτροκλος τ'ον Σαρπηδόνα- έν ένί δέ λόγω ούδέποτε ούδεις < 
ήοως Έλλην περιπίπτει είς έξευτελιστικήν ήτταν.

Έάν δέ- μετά τας προεισαγωγικός ταύτας παρατηρήσεις περί ί

(MENTOPOS Τομ Ε'.Τενχ. ΚΣΤ; 32.
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ησεν είς την ψυχήν του ή θέα εκείνη 
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Άλλ’ έχ τής πολεμικής αύτοΰ ικανότητας μεταβαίνοντες είς ’ 

τ'ο ήθος του άπαντώμεν βεβαίως είς τόν "Εκτορα ένα έκ τών συμ- S 
παθητικωτέρων καί φιλανθρωποτέρων χαρακτήρων τής Ίλιάδος. , 
Είς αύτόν μόνον συνδυάζονται συγκινητικώτατα ή άγαθότης καί < 
ή βαθεϊα στοργή μετά τής στρατιωτικής καί ηρωικής άνδρίας. 
Καί τοι μή ών ό τύπος τοΰ πολεμιστοΰ μήτε τοΰ πολιτικού, εΐνε 
δμως τό παράδειγμα καί ό υπογραμμός τής πατρικής καί συ
ζυγικής στοργής, ώς παριστάνεται είς τήν παρά ταϊς Σκαιαϊς 
πύλαις άμίμητον σκηνήν τής μετά τής γυναικός του ’Ανδρομά

χης συνεντεύξεως.
Νέστωρ και Πρίαμος.—Ό Νέστωρ εΐνε μέν γέρων, άλλ’ άκ- 

μάϊος καί ζωηρός. Ευαρεστείται, ώς εΐνε φυσικόν είς τούς γέ
ροντας, ν’ άναμιμνήσκη τήν λαμπρότητα τής παρελθούσης γενεάς 
τών ‘Ηρώων, άντιπαραβαλλομένης πρός τήν έκφύλισιν τής ένε- 
στώσης. Εί και υποδεέστερος τών νέων συναγωνιστών του ώς πρός 
τήν στρατιωτικήν ενέργειαν, εΐνε δμως ούχ ήττον αύτών άτρομη - 
τος. ’Ακάματος είς τους ύπέρ τοΰ κοινού καλοΰ άγώνάς του εΐνε 
πάντοτε ιλαρός καί εΰθυμος, καθ’ δσΟν οΰτε είς τάς ευτυχίας 
υπέρ τό δέον έπαίρεται οΰτε είς τάς δυστυχίας αποθαρρύνεται.

Ότι δέ ή πραγματική αύτοΰ εύβουλία καί φρόνησις συνάδει 
μέ τάς περί αύτών μεγαληγορίας, έπιβεβαιοΰται καί ύπ’ αύτής 

τής τοΰ ποιητοΰ μαρτυρίας,
Νέστωρ ου χα1. πρόσθεν άρίστη φαίνετο βουλή.

Καί τωόντι ό Νέστωρ εΐνε πάντοτε ό κορυφαίος τών βουληφό- 
ρ ων ‘Ελλήνων. Αύτός υπαγορεύει στρατιωτικήν τινα παράταςιν 
ήν παραδέχεται ό ’Αγαμέμνων. Αυτός προτείνει τήν οχύρωσιν 
τοΰ στρατού καί δίδει τό σχέδιον πρός έκτέλεσιν. Αύτός πρώτος 
πείθει τόν Άγαμέμνονα περί τής άνάγκης τοΰ νά έξιλεώση τόν 
Άχιλλέα καί εκλέγει τούς πρέσβεις, οΰς νομίζει καταλληλό
τερους δπως διενεργήσωσι τήν σπουδαίαν ταύτην ύπόθεσιν. Αύτός 
έπί τέλους εΐνε ό προνικητής καί δ αίτιος τής νυκτερινής έξόδου 
τοΰ Διομήδους καί τοΰ Όδυσσέως, έπίσης δέ καί τής άδειας 
ήν έλαβεν δ Πάτροκλος παρά τοΰ Άχιλλέως, δπως δδηγήση είς 
τήν μάχην τούς Μυρμηδόνας, δθεν ήρτηται άπασα ή επομένη 

τύχη τοΰ πολέμου.
Τοΰ γέροντος Πριάμου δ χαρακτήρ εΐνε κράμά τι καλοΰ καί 

κακοΰ. Ή στοργή του καί αί οίκογενειακαί άρεταί άντισταθμί- 
ζονται ύπό τίνος πέραν τοΰ μέτρου συγκαταβατικής διαθέσεως, 
ή δέ άδιαφορία του ή μάλλον εΐπεϊν ή συμπάθεια του ώς πρός 
τά έντός τής οικογένειας του έπικρατοΰντα έλαττώματα γίνεται 
αιτία τοΰ ολέθρου τής πατρίδος του. —Ή ήθικότης τοΰ Πριάμου 
καί τών άλλων γερόντων, οΐτινες έκπροσωπεύουσι τήν σύνεσιν τοΰ 
Τρωικού λαού, καταφαίνεται έκ τών λόγων οΰς τινας έκφρά- 
ζουσιν δτε, καθήμενοι έπί τοΰ πύργου είς κρίσιμον περίστασιν, 
βλέπουσι τήν ‘Ελένην πρός αύτούς έρχομένην. Άντί νά έπέλθη 
είς τόν νοΰν τοΰ συνετού τούτου συνεδρίου πόσον άδικον καί παρά
λογον εΐνε νά θανατόνωνται τοσοΰτοι ήρωες καί δλόκληρα έθνη 
νά καταστρέφωνται ύπέρ μιάς γυναικός, άπεναντίας τί έκφωνοΰσιν:

Ού νέμεσι; Τρώας χα'ι εϋχνήμιοας Αχαιούς
Τοιήδ’ άμφί γυναικί πολύν χρόνον άλγεα πάσχειν. (Ίλ. Γ. 155). 

τής διαφοράς τοΰ έθνίκού χαρακτήρός ’έκατέρων τών λαών, έπε- 
χειροΰμεν νά προσδιορίσωμεν τον χαρακτήρα ενός έκαστου τών 
ηρώων, ήθέλαμεν άναγκασθή νά έπεκταθώμεν πέραν τού δέον
τος, ύπερβαίνοντες τά δρια τής πραγμείας ταύτης. "Οθεν άς έπαρ- 
κεσθώμεν νά ίχνογραφήσωμεν έν περιλήψει μόνον τάς άτομικό- 
τητάς ·κνων έξ αύτών, παραλαμβάνοντες χάριν παραδείγματος 
τρία, ούτως εΐπεϊν, δμοειδή ζεύγη συγκείμενα έκαστον έξ ενός 
Τρωός κα! ές ενός "Ελληνος, δπως διά τής άντιπαραθέσεως ταύ
της .γείνη έτι καταφανεστέρα ή θαυμασία τοΰ ποιητοΰ έπιτηδειότη? 
περί τήν τών χαρακτήρων διαγραφήν καί άπεικόνισιν. "Εστωσαν 
δέ τά τρία ταΰτα ζεύγη, δ Άχιλλεύς καί δ "Εκτωρ, δ Νέστωρ 

καί δ Πρίαμος, ή 'Ελένη καί ή Ανδρομάχη.
Άλλ’ ύποδηλώσαντες ήδη άνωτέρω τά κύρια χαρακτήρ ιστικά 

τής τοΰ Άχιλλέως μαγάλης άτομικότητος, άρχόμεθα νΰν άπό 
τών τοΰ Αντιπάλου αύτοΰ. Ό τι δέ πρώτον καί κατ’ έξοχήν μάς 
έκπλήττει εινε ή άντίθεσις τών άξιώσεων και τών περιαυτολο- 
γιών τοΰ "Εκτορος ώς πρός τά έργα αύτοΰ καί τήν πραγματι
κήν του βαρύτητα· διότι, καθό πολεμιστής, δείκνυται πολύ ύπο- 
δεέστερος τοΰ Άχιλλέως. Άλλ’ έκτδς τούτου ήττάται πραγμα- 
τικώς άπας μέν ύπό Διομήδους δίς δέ ύπό τοΰ Αϊαντος. Εΐνε δέ 
έτι μάλλον άξιοσημείωτον, δτι δ "Εκτωρ ούδέποτε παρίσταται 
ώς νικήσας διάσημόν τινα στρατηγόν τών Ελλήνων. Εις τήν 
περίστασιν τοΰ Πατρόκλου δ ποιητής δεικνύει τοΰτο σαφέστατα· 
διότι μόλις έκεϊνος έμφανίζεται εις τό πεδίον τής μάχης, καί ιδού 
πάραυτα δ "Εκτωρ πρώτος φεύγει, έντόνως προτρέπων τον στρα
τόν νά τόν άκολουθήση (Ιλ. Π. 367—656). Άμα δέ ώς δ Πά
τροκλος πληγόνεται καιρίως ύπ’ άλλου τίνος, σταματά δ "Εκτωρ 
έπιφέρων τήν τελευταίαν πληγήν εις τά παθήματά του καί κα
τόπιν άποδίδων εις έαυτ'ον άπασαν τήν δόξαν τοΰ κατορθώματος 

(Τλ. Π. 818—835).
Τό μεγαλείτερον άνδραγάθημα τοΰ "Εκτορος καθ’ δλην τήν 

Ίλιάδα εινε ή διάρρηξις τών πυλών τοΰ τών 'Ελλήνων περιτει
χίσματος (Ιλ. Μ. 445—471). Άλλ’ έάν) παραβάλωμεν τοΰτο 
μέ τό κατόρθωμα τοΰ Σαρπηδόνος, πρό ολίγου κρημνίσαντος τήν 
έπαλςιν, πρέπει δριστικώς νά προτιμήσωμεν τόν Λύκιον ηγεμόνα, 
δστις διαπράττεται τό άνδραγάθημα τοΰτο, καί τοι άνθισταμένων 
τοΰ Τεύκρου καί τοΰ Αϊαντος· άλλ’ ούδεις "Ελλη·' στρατηγός πα- 
ρευρίσκεται δτε δ "Εκτωρ είσελαύνει διά τών πυλών.

Ή μόνη περίπτωσις, καθ’ ήν δ "Εκτωρ δείκνυται πραγματικώς 
μέγας πολεμιστής, εινε δτε, βλέπων ίδίοις δμμασι τόν νέαν Α
δελφόν του Πολύδωρον φονευθέντα ύπό τοΰ Άχιλλέως, έκβάλλει 
τόν συνήθη τρόμον, ύφ’ ου πρώην κατελαμβάνετο άπέναντι τοΰ 
άκαταμαχήτου Ήρωος. Τό ήλεκτρικόν άποτέλεσμα, δπερ ένεποί- 

ιριγράφεται λαμπρότατα 
τών έφεξής στίχων (Ιλ. 2Γ. 419).

Έκτωρ δ’ ώς ένόησε χασίγνητον Πολύδωρον, 
έντερα χερσίν έχοντα, λιαζόμενον προτί γα'η, 
χάρρα οί οφθαλμών χεχυτ’ άχλύς· ούδ’ άρ’ έτ’ έτλη 

δηρδν έχας στρωφασΟ’ άλλ’ άντίος ήλθ' Άχιληος, 
οξύ δόρυ χραδάων φλογι εϊχελος.

( Ούχ ήττον χαρακτηριστικοί εΐνε οί λόγοι *τοΰ  Πριάμου δλί- 

S γον έπειτα, δτε προσκαλών τήν'Ελένην νά καθήση πλησίον του 
I’ τήν βέβαιοί δτι

0*τ·.  μοι αιτίη εσοι,θεοϊ νύ μοι α’τιο! είσι.

Άλλ’ έάν άφ’ ενός καταδικάζωμεν τάς Αδυναμίας του, δέν 
δννάμεθα δμως άφ’ έτέρου νά μή θαυμάζωμεν τάς άρετάς του. 
Καί τωόντι άξιοθαύμαστος εινε ή πατρική στοργή καί ή ήπιότης 

{ μεθ’ ής προσφέρεται πρός τήν ‘Ελένην, άφού άπαξ τήν έθεώρει. 
< ώς νύμφην του. Αύτή ή ιδία μαρτυρεί έν βραχεία παρενθέσει 
S τήν πρός αύτήν εύγενή συμπεριφοράν του. (Ίλ. Ω’. 768).

? Άλλ’ ε" τί; με χαί άλλο; ένί μεγάροισιν ενίπτοι
> δαε'ρων ή γαλόων ή εινατέρων εΰπέπλων,
\ ή έχυρή, έχυρδςδέ πατήρ ώς ήπιο; αίεί,

αλλά σύ τόνγ’ έπέεσσι παραιφάμενος χατέρυχες.

!> Τό ήμιστίχιον τοΰτο άποτελεϊ δι’ αύτής τής συντομίας του καί 
) διά τής ζωηρότητος τής άντιθέσεως τό άποτέλεσμα έκεΐνο, δπερ 
s μόλις διεξοδικά έγκώμια ήδύναντο ν’ άποτελέσωσιν.
s Εις τήν τελευταίαν δμως σκηνήν τής Ίλιάδος κατ’ έξοχήν 
S παρίσταται ή λαμπρότερα πλευρά τοΰ χαρακτήρός τοΰ Πριάμου. 
ΙΠάν έλάττωμα αύτοΰ ή άβουλία σβύνεται ένταΰθα άπέναντι τής 

συμπάθειας διά τά δυστυχήματα, έν οις περιεπ/.έχθη · θαυμά
ζεται δέ δ ήρωϊσμός αύτοΰ τολμήσαντοςδιά τοΰ έχθρικοΰ στρατο
πέδου νά εΐσέλθη είς τήν σκηνήν τοΰ παρωργισμένου Άχιλλέως, 
ΐνα έξαγοράση τό πτώμα τοΰ προσφιλούς υίοΰ του. Ό ένθερμος

? ζήλος, αί Ικεσία1, καί τά δάκρυα τοΰ σεβασμίου γέροντος θαυμα- 
? σίως άντίκεινται είς τήν γέννα ίαν συμπα'θειαν καί τήν ύπερήφανον 
? ορμήν του τρομερού Μυρμηδόνος. ‘Ο γηραιός βασιλεύς έπιστρέ- 
? φει είς τήν πόλιν μέ τό τιμαλφές αύτω πτώμα, προσαγορευό- 
( μένος άπό τά πλήθη τών θαυμαζόντων πολιτών, ό δ’ επόμενος 
) θρήνος εις τιμήν τοΰ φονευθέντος περαίνει σεμνοπρεπώς τό μέγα 
< δράμα.
? Έλΐνη καί ύ/χΛοομα'χη. — Π εριγράφων ό Όμηρος τούς δια- 
? φόρους χαρακτήρας ούδαμοΰ άλλοθι έφάνη τοσοΰτον άπαρα'μιλλος 
• δσον εί; τόν τής ’Ελένης, τόν όποϊον ίνα κατανοήσωμεν δς ΐδω- 

μεν τίνι τρόπω παριστάνεται ενώπιον ήμών ύπ’ αύτοΰ τοΰ ποιητοΰ.
< Έν τη τρίτη ραψωδία τής Ίλιάδος, καθ’ ήν στιγμήν μέλλει 
< ό Πάρις νά μονομαχήση μετά τοΰ Μενελάου, ή ’Ίρις ύπό τήν 
< μορφήν Ααοδίκης τής άνδραδέλφης της άναγγέλλει τήν μονομα- 
< χίαν, πληροφορούσα αύτήν δτι ή ιδία αύτής τύχη έξαρτάται έκ τής 
\ έκβάσεως, καθόσον έκ ταύτης θέλει άποφασισθή αν μέλλη νά ήνε 
s σύζυγος τοΰ Μενελάου ή τοΰ Πάριδος. Ή Ααοδίκη ευρίσκει αύ- 
ί τήν ένυφαίνουσαν είς μέγαν ιστό ν πολλούς άγώνας τών Έλλή- 
? νων καί τών Τρώων. "Η ‘Ελένη συγκινηθεϊσα άπό στοργήν πρός 
< τόν πρότερον αύτής σύζυγον (Ίλ. Γ'. 139) έξέρχεται τοΰ θαλά- 
ί μου καλυφθεΐσα μέ λευκήν οθόνην. Κατά τήν εϊς τά τείχη άφι- 
< ξίν της ό Πρίαμος τήν προσκαλεΐ εις εαυτόν ΐνα τω εϊπη τό 
, όνομα βασιλικού τίνος πολεμιστοΰ, δστις φαίνεται νά ήνε ό Άγαμέ- 
. μνων, άλλ’έλείνη πάνυ χαριέντως άπονρίνεται, δτι ένω τον σέβεται 
J τόν φοβείται. Είθε νά άπέθ/ησκον, λέγει, κακήν κακώς, δτε έγ- 
ή καταλείψασα τόν θάλαμον, τούς συγγενείς καί τήν μονογενή θυ

γατέρα ήκολούθησα έδώ τον υιόν σου. Άλλά τά γενόμενα ούκ I 

άπογίνεται· διό τήκομαι διά παντός κλαίουσα. Χαρακτηρίζει εαυ- <, 
τήν ένταΰθα καί άλλαχοΰ (Ίλ- Ζ’. 344 — 356) ώς xjvci και < 
κννώηιδα, άναίσχυντον άλλ’ δμως φαίνεται δτι πάντοτε διετή- < 
ρήσε προσφιλή τήν άνάμνησιν τής θυγατρός, τοΰ θαλάμου καί ί 
τοΰ άνδρός της (’Οδ. Δ'. 184—254), καί δτι έζησεν έν θλίψει ) 

καί άπομονώσει. Πανταχοΰ φαίνεται δτι δράττεται τής ευκαιρίας < 
ΐνα ψέγη έαυτήν καθώς, δτε έδείκνυε τούς "Ελληνας ηγεμόνας ) 
οΰς τινας προσωπικώς έγνώριζεν, άλλά δέν βλέπω, λέγει, τούς (, 
άδελφούς μου, τόν Κάστορα και Πολυδεύκην, ή δέν ήλθον έκ τής 
Λακεδαίμονος, ή, καί τοι παρόντες, δμως τώρα δέν θέλουσι νά ) 
εΐσέλθωσιν είς τήν μάχην τών άνδρών, επειδή φοβούνται τά πολ- < 
λά αίσχη καί ονείδη μου (Ίλ. Γ'. 236—242); <

Ό μέν Πάρις μετά τήν ήττάν του σώζεται διά τής ’Αφροδίτης < 
έκ τοΰ πεδίου τής μάχης, ό δέ Μενέλαος μένει νικητής. Άλλ’ ή ( 
‘Ελένη ΐσταται άκόμη έπί τοΰ τείχους, έλπίζουσα βεβαίως δτι ) 
ήγγικεν ήδη τέλος πάντων ή στιγμή τής άποδόσεώς της. Τότε ) 
έμφανίζεται εϊς αύτήν ή θεά Αφροδίτη, μεταμορφωμένη είς γραίαν ) 
θεράπαιναν, καί προσπαθεί νά τήν έλκύση πρός τόν Πάριν διά ’ 
τίνος λαμπράς περιγραφής τοΰ κάλλους καί τοΰ πολυτελούς ίμα- ΐ 
τΐσμοΰ του. Άλλ’ ύπ’ αύτής τής προσκλήσεως ή ‘Ελένη έξάπτεται > 
είς οργήν, δργήνήτις δμως άναμίγνυται μέ φόβον, άφοΰ κ«τενόησε / 
τά χαρακτηριστικά τής θεάς. Άλλ’ άποκρίνεται μετά τίνος πι- > 
κρίας καί σαρκασμού. ’Ονειδίζει τήν Άφροδίτην διότι ήλθεν ΐνα 
μέ δόλους; έμποδίση τοΰ νά τήν παραλάβη ό Μενέλαος είς τόν 
οϊκόν του νικήσας τόν Αλέξανδρον· κατόπιν τήν προστάττει νά > 
ύπάγη αύτή νά καθήση πλησίον του καί νά τόν περιποιήται έωσοΰ > 
νά τήν κάμη ή σύζυγον ή δούλην του. Έγώ δέ, λέγει, δέν ύπάγω ? 
έκεϊ νά έτοιμα'ζω τήν κλίνην του. Άπασαι βέβαια αί Τρωαί θέ- ? 
λουν μέ δνειδίζει μετά ταΰτα, έχω δέ άπειρους θλίψεις. ‘Η δέ ) 
’Αφροδίτη τήν έπαπειλεϊ δτι θέλει έμβάλει ολέθρια έχθη μεταξύ ! 
τών Τρώων καί τών ‘Ελλήνων καί δτι αύτήν θέλει έξολοθρεύσει ’ 
κακήν κακώς. Τότε ή ‘Ελένη φοβηθεϊσα ύπήκουσεν είς τήν θεάν. ■■ 
"Οτε δέ έφθασαν ε’ις τον περικαλλή δόμον τοΰ Αλεξάνδρου, \ 
ή Αφροδίτη τή έφερε δίφρον Οέσασα αύτόν άπέναντι τοΰ Αλε
ξάνδρου· ή δέ ‘Ελένη καθίσασα ονειδίζει αύτόν μέ δμματα έστραμ- ί 
μένα πρός τά δπίσω, δπερ δεικνύει συνάμα τήν έντροπήν καί τήν ;> 
άγανάχτησίν της. Ακολούθως παριστάνεται ώς τό άκούσιον έργα- ? 
νον τοΰ πάθους του, δπερ ό Όμηρος φαίνεται δτι έξεπίτήδες ΐ 
περιέγραψεν ένταΰθα, δπως διεγείρη κατά τοΰ Πάριδος τήν άπο- ' 
στροφήν καί τήν άγανάκτησιν άναλόγωςτοΰ ύπ’ αύτοΰ πραχθέντος \ 
έγκλήματος καί τών δυστυχημάτων, ών έγένετο πρωταίτιος.

Καθόλου δέ ή άπεικόνισις αΰτη τής Ελένης έν τή Γ'. Ραψω
δία δύναται δικαίως νά θεωρηθή ώς έν έκ τών λαμπρότερων με
ρών τής Ίλιάδος. Τό εύπροσήγορον τής Ελένης πρός τόν Πρί- / 
αμον, ή πρός έαυτήν αύστηρά έλεγξις καί ή άγανάκτησίς της [ 
πρός τόν πλάνον καί πρός τήν θεάν, ήτις συνήρ-ρησεν αύτόν είς 
τόν μιαρόν σκοπόν του, άποτελοΰσιν ηθικήν ζωγραφιάν εις άκραν < 
άληθή καί ώραίαν. )

Είς άλλα δέ τρία χωρία τών ποιημάτων παριστάνεται ή Ελένη )



ΜΕΝΤΩΡ.

Ναι δια τής μελέτης ταυτης

ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΣΙΙΜΑΝΤΗΡΗΣ-

Ζ. 321-325. Γ.
<60. 775. Όδ. Δ. 13).

Ολως ο' ειπείν, φαίνεται δτι ό χαρακτήρ τής Ελένης έσχε-

ΤεΛος δέ ή ’Ανδρομάχη εΐνε ό τύπος τού έξοχου γυναικείου 

του συςυγου της. Και το1, σπανίως καί έν βοαχεΐ προερχόμενη έπί 

κνου των μετριάση την ορμήν του και φεισθή ζωής τοσοΰτον 

όπόταν λαμβάνη έΐς τον ευώδη κόλπον της το βρέφος έκ τών 

Ούδέ

φήρεσε πατέρα, μητέρα, άδελοόν και σύζυγον. Τούτο δέ κατ’ έξο-

Τοιαΰται λοιπόν εινε αϊ διάφοροι έπόψεις, ΰφ’ άς δύνα/ται νά 

: πρόσφιλέσιν ήμϊ/ καθηγητοΰ κ. Δ. Βερναρδάκη κατά τήν κηδείαν 
> τοΰ μακαρίτου έκφωνηθέντα συγκινητικόν λόγον, έν ω καίτοι αύ- 
j τοσχεδίω εξιστορούνται αϊ τόν εΐσέτι πενθούμενον άνδρα περικο- 
ί σμήσασα: καθ’ δλον αυτού τόν βίον άρεταί, κοσμοΰντες συνάμα 
■ καί μίαν τοΰ περιοδικού τούτου σελίδα διά τής εικόνας αυτού.
' Ό λόγος έχει ώς έπεται.
\ Εϊ καί μετά τήν εΰγλωττον φωνήν, ήτις τόσον λαμπρά κα· 

. διάτορος αντηχεί μέχρι τής στιγμής ταύτης από τοΰ ιερού άμ- 
βωνος, εξιστορούσα τον βίον τού νεκρού, ον θρηνοΰμεν, και ανα- 
νεώνουσα προς ήμάς τά μεγάλα έκ τού θανάτου διδάγματα τής

έλευθέρας μιμήσεως.

’Εν Κεφαλληνία τή 2 Ιανουάριου I860.

μακαρίτου, έθλιδημεν δε πολύ δτι τουλάχιστον δεν ήςιώθημεν

' ’Εκκλησίας, έπιτρέψατε όμως, πανιερώτατε δέσποτα καί σύμ- 
; πασα ή έκλεκτή όμήγυρις, 
’ οι συγκροτοΰντες τήν έπι- 
/ κήδειον ταύτην πομπήν, 
‘ έπιτρέψατε καί εις έμέ νά 
' είπω τρεις μόνον λέξεις, 
< πριν άποχαιρετήσωμεν διά 
ί παντός τόν πολύδακρυν καί 
) πολύκλαυστον ημών τούτον 
; φίλον. Ναέ, έπιτρέψατε τήν 
5 έκπλήρωσιν τού πένθιμου 
1 τούτου φιλικού καθήκοντος 

εις άνθρωπον, δστις έ'ρχε-
, ται νά χύση έν δάκρυ επάνω 

εις πρόσωπο·/ προσφιλές,
• τό όποιον προσμένω·/ νά 
< ΐδη άστράπτον έκ τής ζωής 
> καί χαράς, ε’δεν αίφνης 
) ώχρόν και παγωμένο·/ βκ 
; τού θανάτου, καί ν’ άπο- 
; δώση εις έκεΐνον, δν μόλις 
( έπιστρέψαντα δέν έπρόφθασε 

ν’ άσπασθή ζώντα, ν απο- 
/ δώση τον έσχατον, τόν τε- 
S λευτ’αϊον ασπασμό·/. 'Αλλά 
ί τί λέγω; Εΐνε φιλικόν μό- 
2 νον το καθήκον τούτο; Οχι. 
< Διότι προς τί λοιπόν τό 
ι πλήθος τούτο τό εκλεκτόν, 
' τό άνθος τούτο τής Μυτι- 
j ληναϊκής κοινωνίας, τό συν- 
< ωστιζόμενον έντός τοϋ ιερού 

περιβόλου τούτου; Πόθε·/ 
S δέ τά δάκρυα τά άναβλύ- 

ί ζοντα άπό δύο ήδη ημερών εις τους οφθαλμούς όχι μόνον τών 
2 συγγενών καί οικείων, οχι μόνον τών γνωρίμων καί φίλων, άλλα 
) καί αύτών τών δλως ασχέτων προς τόν νεκρόν τούτον συμπολί- 
2 την ήμών; Πόθεν ή γενική έπί τω θλιβερω άκούσματι τοΰ θα- 
2 νάτου τούτου θλίψις ολοκλήρου τής πόλεως καί κατήφεια; Βε- 
} βαίως όπισθεν τοΰ τεθλιμμένου φίλου καί τών θρηνούντων συγ- 
? γενών καί οικείων θρηνοΰσιν οι συμπολίται ήμών τόν άγαθόν καί 
< εκλεκτόν συμπολίτην των, θρηνεί ή Μυτιλήνη τόν έπίζηλόν της 
’ υιόν, ή Αέσβος τό καύχημά της. Μεθαύριο·/ δέ, όταν ή λυπηρά 
2 ε’δησις τοϋ θανάτου τούτου διαπορθμευθη καί εις τό εκτός τής 
ξ περιρρύτου ήμών πατρίδες Πανελλήνιον, θέλουσι Ορηνήση καί
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άλλοι μεθ’ ήμάς πανταχοΰ γής, οπού ύπάρχουσιν Έλληνες, παν
ταχοΰ γής, δπου ύπσρχούσιν ασθενείς, όφέίλοντες τήν σωτηρίαν 
των εις τόν έ’ςοχον τούτον ομογενή ιατρόν. Προ πάντων δέ θέλει 
θρηνήση ή έπιστήμη, άπολέσασα ένα τών οτρηροτέρων της μυ
στών καί θεραπόντων. Εντεύθεν τό πάνδημον τής κατήφειας 
καί θλίψεως, εντεύθεν τό πλήθος τών δακρύων, έντεύθεν δέ και 
τό έμόν θλιβερόν καθήκον.

Εις άλλους άρμοδιωτέρους έμού άπόχειται νά πλέξωσι τόν*  
έπιτάφιον στέφανον τού έπιστήμονος καί ιατρού. Άφ’ ού δέ καί 
τά κυριώτερα έκ τού βίου τοΰ τεθνεώτος εξιστόρησε·/ έπαρκώς 
άπό τού άμβωνος ό διαπρύσιος τοΰ θείου λόγου κήρυξ, εις έμέ 

δέν μένει άλλο εϊμή νά 
ριψω έπί τοΰ πολυδάκρυτου

μονικής άναπτύςεως καί 
βελτιώσεως, μετέβη εις Βι-

έννην,ής ή ιατρική σχολή έκτοτε διεκρίνετο καί έφημίζετο. Έκει 
ό Δουκάκης έπεδόθη μετά τής ίδιαζούσης εις αυτόν φιλομαθείας 
ολόκληρος εις τήν μελέτην τής ίεράς τέχνης, πεπροικισμένος 
δέ καί έκ φύσεως μέ σπάνια καί έξαίρετα διανοητικά προτερή
ματα, δέν ήρ·/ησε νά γείνη έντελώς κάτοχος αυτής καί, ύποστάς 
τά νενομισμένα, άνεκηρύχθη ιατρός. "Ο τι προ ολίγων έτών δεν 
ήδύνατο, άπέβη τότε αύτώ δυνατόν καί εΰκολον. Έκτοτε ήδύνατο, 
έπιστρέψας είτε οϊκαδε είτε άλλαχόσε τής Άκατολής, νά έπι- 
δοθη εις τήν έξάσκησιν τού ιατρικού έπαγγέλματος καί νά ε’υ- 
δοκημήση δπου ήθελεν. Άλλ’ ή δίψα τής επιστήμης ήτο ακόμη 
άσβεστος έν αύτω καί 5 τι εις πάντα άλλον ήθελε φανή πλέον
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ή επαρκές καί τέλειον εις αύτόν έφαίνετο ανεπαρκές καί ημιτε
λές Έγνώριζεν ότι μόνον καί μακροχρόνιος καί ενδελεχής εντός 
μεγάλων νοσοκομείων πρακτική άσκησις ήτο δυνατόν να προσ- 

πορίση εις αυτόν τήν ασφαλή έκείνην έμπειρίαν, ήτις έγγυάται 
καί εξασφαλίζει εις τόν ιατρόν, κατά τό άνθρωπίνως καί έκά- 
στοτε δυνατόν, τήν επιτυχίαν, τήν σωτηρίαν τοΰ ασθενούς. Έπί 
τούτω λοιπόν ό Δουκάκης επιχειρεί καί κατορθώνει δ τι ούδείς 
άλλος Έλλην πρό αύτοϋ- διορίζεται έπισήμως βοηθός ενός τών 
καθηγητών τοΰ πανεπιστημίου έν τη κλινική. Άλλά τό επιστη
μονικόν τοΰτο τρόπαιαν ούτε έπτόησεν ούτε έπήρεν ούδαμώς αυ
τόν. ‘Η υπεροψία, ή υπερηφάνεια, και αί παρόμοια!, συνήθεις εις 
τούς πλείστους έν γένει τών ανθρώπων, αδυναμία! ούδέποτε 
εύρον είσοδον εις τήν αγαθήν έκείνην καρδίαν, ήτις απ' άρχήσ 
μέχρι τέλους μίαν καί μόνην άδυναμίαν είχε καί άπό έν καί 
μόνον πάθος κατεβιβρώσκετσ, τό πάθος τής έπιστήμης. ’Έκτοτε 
άρχεται ή λαμπρότερα καί ένδοξοτέρα περίοδος τοΰ έπιστημονι- 
κοΰ σταδίου τοΰ έξοχου ήμών συμπολίτου. Κερδήσας έντός ολί
γου τήν δικαίαν ϋπόληψιν καί αγάπην τών καθηγητών του, κα
τέστη ή δεξιά χειρ αύτών, ιδίως δέ εύνοεϊτο καί έτιματο ύπ’ έκεί- 
νου, δν καί τά μάλιστα έζήλωσεν έ'ν τε τή θεωρία καί τή πρά- 
ξει, ύπό τοΰ διασήμο; καθηγητοΰ Σκόδα, δστις, αρχηγός νέας έν 
τή έπιστήμη σχολής, θεωρείται υπό τών ιατρών ώς δ έπιση- 
μότερος διδάσκαλος καί διαγνώστης τών στηθικών νοσημάτων 
καθ' άπασαν τήν Ευρώπην καί πρός δν συρρέουσιν ασθενείς έξ 
δλων τών διαφόρων μερών τοΰ κόσμου. ‘Η φήμη τοΰ νέου Έλ- 
ληνος ιατρού, ένός τών αρίστων μαθητών τοΰ μεγάλου τούτου 
παθολόγου, ήτο πρό πολλοΰ πάγκοινος καί οί πλεϊστοι τών ασθε
νών, μάλιστα δέ τών έκ Βλαχίας καί Τουρκίας μεταβαινόντων 
εις Βιέννην, δπως τύχωσι τής ιατρικής έπισκέψεως τοΰ Σκόδα 
καί τών λοιπών διασήμων ιατρών τής πρωτευούσης έκείνης, διά 
τοΰ Δουκάκη είσήγοντο πρός αύτούς, οιτινες καί εις αυτόν πά
λιν παρέδιδον αύτούς, δπως έξακολουθήση καί συντελέση τήν 
θεραπείαν. ’Εννοεί πας τις εύκόλως ποια πηγή φήμης καί ύπο- 
λήψεως, άλλά καί πορισμοΰ ήνοίχθη έκτοτε εις τόν αοίδιμον 
συμπολίτην μας, εύρεθέντα τοιουτοτρόπως εις τήν έπιφανή άμα 
καί έπικερδεστάτην ταύτην θέσιν. Άλλ’ ουτος, δπως έν καί μό
νον έμαθε καί έγνώριζε κάλλιστα, τήν έπιστήμην τοΰ θερα- 
πεύειν, ούτω καί εν μόνον ήγνόησε πάντοτε ούδ’ ήθέλησε νάμάθη, 
τήν έπιστήμην τοΰ πλουτεΐν. Ήτο άνώτερος τών χρημάτων, 
δπως όλίγιστοι τών ιατρών καί όλίγιστοι τών ανθρώπων έν γέ- 
νει- δλος δέ ό κόσμος γνωρίζει τήν άκρο» αύτοΰ φιλανθρω
πίαν καί άφιλοκέρδειαν καί ούδείς είμαι βέβαιος έξ δσων μέ 
άκούουσιν, ούδείς σχεδόν υπάρχει δστις νά μή γνωρίζη καί δν 
τούλάχιστον παράδειγμα τής άφιλοκερδοΰς ταύτης φιλανθρωπίας 
καί κατ’ αύτό άκόμη τό βραχύτατου διάστημα τής έν τή πόλει 
ήμών περισινής διατριβής του. Ποια δέ τις υπήρξε καί ή έκτος 
τής πατρίδος καί μακράν ήμών φιλάνθρωπος αΰτη αφιλοκέρδειά 
του, καί έάν δέν έγνωρίζομεν έκ πλείστων δσων μαρτυριών και 
διηγημάτων, μαρτυρεί αύτός οικοθεν ό πολύδαχρυς ουτος νεκρός. 
Πτωχός πρό εικοσαετίας καί επέκεινα άνεχώρησεν έκ τής γε
νέθλιας του χώρας καί πτωχός έπίσης σχεδόν έπέστρεψεν εις 
αύτήν. Υπήρξε δέ τοΰτο φυσικόν κατά τινα λόγον έπακόλουθον 
τοΰ έπιστημονικοΰ του πλούτου. Τίς ποτέ έχων χρυσόν καί άρ
γυρον θηρεύει τόν χαλκόν; ή τίς κεκτημένος θησαυρόν άτίμητον 

άδαμάντων, δύναται νά ρίψη βλέμμα έπιθυμίας εϊς τάς εύτελεϊς 
ψήφους, εϊς τά κοινά πετράδια; Είχεν εκείνος πλούτον άκένωτον 
καί θησαυρόν άνεκτίμητον, τήν ίεράν όντως τέχνην, τήν θείαν 
έπιστήμην έξ ής άνέβλυζεν άνεξάντλητος πηγή ζωής, έξήςπρο- 
εχέετο κρουνηδόν εις νάματα διαυγή καί σωτήρια τό πολυτιμό- 
τερον τών έπί γής αγαθών τοΰ άνθρώπου, ή υγεία. Έκ τής πη
γής ταύτης πολλοί ήντλησαν σωτηρίαν καί ζωήν, πολλοί ίάθη- 
σαν καί έθεραπεΰθησαν. ΕΤς μόνον φεΰ! δένήδυνήθη νάπίη έκτων 
σωτηρίων τούτων ναμάτων, ν’ άντλήση ζωήν ούδέ ολίγων καν 
ήμερών, ούδέ ολίγων καν ώρών έξ αύτών, αύτός ούτος δ πρό
θυμος καί φιλάνθρωπος καί άφιλοκερδής ιατρός τών άλλων, τό 
πρόωρον και άτυχές τοΰτο θύμα τής νόσου, τόσον φοβέρας καί 
άκαταμαχήτου, άφ’ ού κατέβαλεν αύτόν τόν κραταιόν καί τρο- 
παιοΰχον αύτής μαχητήν. Τύχη σκληρά τών άσθενών ήμών καί 
ούδαμηνών πλασμάτων! Ειρωνεία πικρά τής άνθρωπίνης σοφίας 
καί έπιστήμης!

Ένθυμεΐσθε τήν άφιξιν τοΰ άοιδίμου κατά τό τελευτάΐον θέ
ρος, δτε ήλθε προσκληθείς ύπό προσφιλούς συναδέλφου διά νά 
θεραπεύση τήν εύγενή έκείνην κυρίαν, ήν έπέπρωτο μόλις έπα- 
νιδών οχι μετά πολλούς μήνας χαίρων πλήρη ζωής καί υγείας, 
νά καταβή αύτός εϊς τόν τάφον. Ένθυμεΐσθε δλοι μετά πόσης 
εθνικής- υπερηφάνειας έχαιρετήσαμεν καί συγγενείς καί φίλοι, 
δλοι έν γένει ήμεϊς οί έγγύτεροι καί μερικώτεροι συμπατριώταί 
του, τόν νέον έκεϊνον έπιστήμονα, τόν τιμήσαντα διά τής ευφυΐας 
και άρετής αύτοΰ τό Ελληνικόν δνομα έν τή αλλοδαπή, έν τω 
κέντρω αύτω τής έπιστήμης. Τόν έπλησιάσαμεν οί πλεϊστοι, καί 
εύρομεν αύτόν όποιον τόν έγνωρίζομεν πρό πολλών έτών. Ούδέν, 
ούδέ τό έλάχιστον σύμπτωμα έπρόδιδεν ,δτι έμεγαλοφρόνει, δτι 
έσεμνύνετο κάν έπί τή δικαίως άποκτηθείση φήμη του. Έφαί
νετο μάλιστα ώς δλως άγνοών αύτός δ τι δλος δ κόσμος έγνώ
ριζε, τήν επιστημονικήν αύτοΰ άρετήν καί άξίαν. Δέν έφερε τήν 
βαρεϊαν έκείνην πανοπλίαν τής σοβαρότητας, τήν τόσον συνήθη 
εϊς το ιατρικόν έπάγγελμα- έξ εναντίας έφαίνετο ώς άνθρωπος 
ούδέποτε φορέσσς ή ούδέποτε δυνηθείς νά φορέση αύτήν. "Οσον 
δέ βαρεία ήτο ή έπιστήμη καί μάθησίς του τόσον έξ έναντίας 
έλαφρά ήτο ή καρδία του, δπως κούφη καί ελαφρά εΐνε ή καρ
δία τοΰ άνθρώπου τοΰ μή γνωρίσαντος ποτέ τήν άπάτην καί _-0 
ψεύδος, τήν ύπόκρισιν καί τήν δολιότητα. Είχαν παρέλθη πολλά 
έτη, άφ’ δτου δέν εΐχεν ϊδη τούς συγγενείς, τούς φίλους, τούς 
συμπολίτας του. Άλλά τήν στέρησιν τούτου είχεν αίσθανθή δχι 
περισσότερον παρά τήν στέρησιν τής αψύχου, άλλά διά πάσαν 
ζωηράν και εύαισθητον καρδίαν εμψύχου λαλούσης πατρίδος, τής 
φύσεως. Μετά τόσα έτη, δσα διήλθεν ύπό τόν δμιχλώδη καί 
σκυθρωπόν ούρανόν, πατών έπί τής αδιάλειπτου χιόνος καί άνα- 
πνέων ψυχρόν άέρα τής Γερμανίας, έπανήλθεν εις τήν γενέτει
ραν γήν, δπου λάμπει άείποτε σχεδόν καθαρός δ ήλιος καϊ δέν 
δύει ειμή διά νά έπιτείλη μελιχρόν τήν νύκτα καί γλυκύ τό 
φέγγος τής σελήνης, δπου δ ούρανός γελά φαιδρός καί άνέφελος, 
δπου ή γή λάμπει ένδεδυμένη άδιαλείπτως σχεδόν τήν έορτάσι- 
μον έκ χλόης κα! άνθέων στολήν της, δπου αιωνίως σχεδόν βα
σιλεύει τό έαρ, καί μετά τοΰ έαρος ή λάμψις τής κτίσεως καί 
φαιδρότης. Πάντα ταΰτα τόν ένθύμισαν τήν πρώτην του ήλικίαν, 
τά νεαρά του έτη- καί έπειδή ή καρδία του ήτο νέα καί άθώα 
πά-ηοτε ώς παιδιού, παρεδόθη εϊς τήν άπόλαυσιν τών φυσικών 

τούτων καλλονών μετά παραφοράς, μετ’ άπληστίας. Ευθυμος 
καί φαιδρός, έτρεχεν άπό έξοχης εις εξοχήν καί άπό κήπου είς 
κήπον, παντού δπου ύπήρχον ρόδα καί άνθη, έξατμίζοντα ύπό 
τόν λαμπρόν ήλιον τό άρωμά των, ή άηδόνες, μιγνύουσαι τό κε
λάδημά των πρός τόν ήχον τών μουσικών οργάνων. Ήτο φαι
δρός καί εύτυχής, άλλ’ άπληστος έν τή άπολαύσει- έφαίνετο 
ώς φοβούμενος μή άπολέση αίφνης δ τι μόλις πάλιν μετά τόσα 
έτη στερήσεως άπήλαυσεν. Έπανήλθεν έπειτα εις Γερμανίαν, δπου 
μετ’ ολίγον ήσθένησε βαρέως, καί άνέλαβε μέν έκ τού δεινού 
στηθικού νοσήματος, άλλ’. δχι καί έντελώς. ‘Η κραταιά άλλά 
καί άκρατος έκείνη φύσις κατεκάμφθη. Ό θάνατος εΐχεν ήδη 
έμφυσήοη είς αύτόν τήν δλεθρίαν πνοήν του.

"Εκτοτε μαγνήτης τις άκατανόητος ειλκυεν αύτ'ον πρός τό πά
τριον έδαφος, πρός τήν χώραν τών ρόδων καί τής μυρσίνης. 
‘Υπόστρεψε τέλος πάντων είς τήν μητρικήν φωλεάν τό πτηνόν, 
άλλά πληγωμένον έπανέκαμψεν είς τήν πατρίδα δ προσφιλής 
υιός Γης, άλλά φόρων είς τό στήθός του τό φαρμακερόν τοΰ θα
νάτου βέλος- έπάτησεν έπί τέλους τήν γήν, ήτις πρό ολίγων 
άκόμη μηνών εΐχεν ύποδεχθή ζωογόνος καί πλήρης λάμψεως 
τό τέκνον τής μεσημβρίας- άλλά ή γή αΰτη εύρέθη ψυχρά τήν 
φοράν ταύτην καί σκεπασμένη μέ χιόνα ψυχράν καί λευκήν, ώς 
ή μαρμάρινη πλάξ ή καλύπτουσα τούς τάφους. Διατί μετεβλήθη 
καί έσκυθρώπασεν ούτως δλόκληρος ή φύσις. Τί έγεινεν δ ήλιος 
τής μεσημβρίας, δ ούρανός τής Αίολίδος, ή άνοιξις τής Αέσβου 
μέ τάς άηδόνας καί μέ τά άσματα, μέ τά πολύχροα άνθη καί τόν 
μυρίπνοον ζέφυρον της; Δι’ αύτόν λοιπόν, τόν έλθόντα νά έπι- 
καλεσθή τό θάλπος τού μεσημβρινού ήλιου, δι’ αύτ'ον έπάγωσεν 
δ κόσμος; Δι’ αύτόν, τ'ον έλθόντα ν’ άναπνεύση μακράν τής με- 
μολυσμένης άτμοσφαίρας τής Βιέννης τόν καθαρόν καί μυροβόλον 
άέρα τής πατρίδος, δι’ αύτόν ένεκρώθη, καϊ δέν θά έγερθή πλέον 
έκ τοΰ ύπνου καί τοΰ λήθαργου ή κατά τό παρελθόν έτος τόσον 
ζωηρά, τόσον σφριγώσα φύσις;”Ω!ήχιώνέτάκηκαΙθά τακή καί θά 
παρέλθη τό ψύχος- θ’ άναπετασθή καί πάλιν αίθριος καί άνέ
φελος δ ούρανός καί θ’ άνατείλη πάλιν εις αύτ'ον λαμπρός καί 
χαρμόσυνος τής Αίολίδος δ ήλιος, άλλ’ δχι πλέον καί διά σέ, 
άτυχή καί πολύκλαυστε Δουκάκη! Θά έλθη καϊ πάλιν ή άνοιξες 
τής Λέσβου, καί είς τούς πρασίνους καί διανθεΐς τάπητάς της 
θά έ|απλώση δλας τάς χάριτας, δλας τάς καλλονάς της, άλ
λ’ δχι πλέον καί διά σέ, πολυστένακτε φίλε ! θ’ άκουσθώσι καί 
πάλιν άσματα φαιδρά καί χαρμόσυνα είς τάς έξοχάς τής Μυτι
λήνης, καί έκ τοΰ πυκνού τών δένδρων φυλλώματος θά άναμίξη 
πάλιν ή άηδών τό κελάδημά της είς τόν ήχον τών μουσικών 
έργάνων άλλά σύ, τό εύφρόσυνον τέκνον τής φύσεως, θά ήσαι 
άμέτοχος πάντων τούτων, άναίσθητος πρός τά έαρινά κάλλη τής 
γενέθλιας σου γής, εϊς τής δποίας τά άνήλια σπλάγχνα τεθαμ- 
μένον θά σέ καλύπτη άψυχον καί νεκρόν ή κρύα πλάξ τοΰ τά
φου! Μόνον δέ ή ζώσα καί ή έμψυχός σου πατρίς, ήμεϊς οί έπι- 
ζώντες συγγενείς καί φίλοι καί συμπολϊταί σου, θά θρηνώμεν τήν 
στέρησιν σου καί δέν θά λησμονήσωμεν ποτέ τό οδυνηρόν τούτο 
τοΰ πικρού σου θανάτου δυστύχημα, καί θ'άναλογιζώμεθα. άπαρηγό- 
ρητοι πάντοτε, πόση σοφία και πόση μάθησις κατέπεσεν αίφνης καί 
διά μιας είς έν σκληρόν καί όλέθριον κτύπημα τοΰ θανάτου!
Άλλά χοϊκοί στοχασμοί μέ παραφέρουσιν έντός τοΰ ιερωτάτου 

τών περιβόλων αισθήματα φυσικά μέ παρέσυραν τ'ον ψυχικόν άν
θρωπον έκεϊ δπου μόνον δ θειος λόγος πρέπει νά άκούηται, καί 
δπου αίνον μόνον καί δόξαν όφείλομεν ν’ άναπέμπωμεν πρ'ος τ'ον 
Χώριον τής ζωής καί τοΰ θανάτου. Πικρόν διά τούς φίλους καί συγ
γενείς, ούχ ήττον πικρόν διά τούς συμπολίτας καί τήν πατρίδα 
ολόκληρον τ'ο ποτήριον τοΰ αίφνηδίου τούτου καί σκληρού θανά
του- άλλ’ ούτως έκέΐνος ηύδόκησεν. Αύτός κύριος νεκρών καί 

ζώντων, ή βασιλεία Αύτοΰ βασιλεία πάντων τών αιώνων καί ή 
δεσποτεία Αύτοΰ έν πάση γενεά καί γενεά. Εύλογητόν καί δεδο- 
ξασμένον τό δνομα Αύτοΰ καί νΰν καί πάντοτε. Πρός τούτον οΰν, 
άδελφοί, πρός τούτον στρέψωμεν καί νοΰν και διάνοιαν καί, πάν 
δ τι χοϊκόν καί έγκόσμιον άποθέμενοι, δεύτε ένώσωμεν τάς τα- 
πεινάς ήμών δεήσεις πρός τάς θεοπειθείς εύχάς τοΰ πανιερωτά- 
του πατρός καί τών λοιπών συλλειτουργών τοΰ ‘Υψίστου καί 
παρακαλέσωμεν τόν οίκτίρμονα και πολυεύσπλαγχνον Θεόν, ίνα, 
συγχωρήσας εις τόν μεταστάντα έξ ήμών άδελφόν τάς άμαρτίας 
αύτοΰ, κατατάξη τήν ψυχήν αύτοΰ έν χώρα ζώντων, έν σκηναϊς 
δικαίων. ‘Ο Θεός συγχωρήσοι αύτω !

ΕΛΕΓ02
ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΜΟΥΣΑΣ

Έπϊ τώ πιχροτάτφ θανάτω τοΰ φιιμνήστου μοι 
συζύγου Κ. Καλβοχορέση.

1
Ώ Μούσαί μου! άφήσατε τόν θειον Έλικώνα, 
Αφήσατε τά ρόδα σας, τά ϊα καί τά κρίνα, 
Άφήσατε τά δώματα τά αγλαά έκείνα 
Καί έλθετε πενθήμονες στοΰ βίου τόν κλαυθμώνα! 
Έλθετε, φίλαι, πρός έμέ- λιγύν, γοώδη θρήνον 
Εις τό εξής θά άδωμεν 1 άπώλεσα Έχιΐνον, 

“Ον μοί έδώσατε 'Υμείς
Συμβοηθόν μου άριστον είς τήν δδ'ον τής άρετής!

2
Στον θαλερόν λειμώνά σας εΐχον είσέλθει μόλις 
ΏI ένθυμεΐσθε, Μοΰσαί μου ! τόν νεαρόν μου πόδα 
Κινούσα πρός τ’ αειθαλή καί άγιά σας ρόδα 
Κ’ είς μόνην τήν λατρείαν σας άπό καρδίας δλης 

ποθούσα ν' άφιερωθώ !
3

Κ’ άφιερώθην! — ώ ζωής γλυκερωτάτης χρόνοι! 
Εν’ ω δέ τάς καλλιανθεΐς, ώραίας σας φυτείας 
Έκαλλιέργουν έμπλεως άγάπης καί άνδρίας 
Καί τήν γλυκέΐαν χάριν σας δτι μ’ ένδυναμόνει 

συνησθανόμην εύμενής,
4

”Ω Μοΰσαι φίλαι! ώ στιγμή αείμνηστος, γλυκεία! 
Πνοή τών κόλπων τοΰ Θεού άκήρατος πεμφθεϊσα 
Ήδίστη, χαριτόβρυτος πέριξ μου έκχυθεΐσα 
Κ’ έν τή μουσοφορήτω μου νεανική καρδία 

είσδύσασα έρατεινώς!

Φεΰ! μετ’ αύτής έκόμισεν ένώπιόν μου ϊον 
Σεμνότητος, έράσμιον, πολλών χαρίτων πλήρες. 
Αίσθημα μ’ έκυρίευσε στήν θέαν του θυμήρες, 
Τήν χείρά μου τω έτεινα- έρύθημα πλήν θειον 

μ' έθέρμανε τάς παρειάς !
6^

Καί άποροΰσα έμεινα- στά ώτά μου άλλ’ δμως 
Σάς ήκουσα φωνούσας μοι: « Κόρη, λάβε τό ϊον 
«Θαρρούσα καί διάβαινε έχουσ’αύτό τόν βίον 
»Είς σέ μόνην βαδίζουσαν θά καταστή δ δρόμος 

»τοΰ βίου λίαν χαλεπός ! »



7
Ώ Μοΰσαί μου! άφήσατε τόν θειον Έλικώνα, 
’Αφήσατε τά ρόδα σας, τά ία καί τά κρίνα, 
’Αφήσατε τά δώματα τά αγλαά έκεϊνα!
Καί έλθετε πενθήμονες στοΰ βίου τον κλαυθμώνα, 
Έλθετε, φίλαι, πρός έμέ· λιγΰν, γοώδη θρήνον 
Εις τό εξής θά άδωμεν I άπώλεσα έκείλοκ, 

"Ον μοί έδώσατε Ί’μεΐς
Συνοδοιπόρον άριστον εις τήν όδόν τής αρετής ! 

8
Καί δή τδ ίον έλαβον στην τρέμουσάν μου χεϊρα!
*Ω! των σεμνών χαρίτων του όπόση ευωδία 
Έπλήρωσε τό στήθος μου καί δλη μ’ ή καρδία 
Έγεινε λάτρες του θερμή! αλλά κακόνους μοίρα 

μέ είδε μ’ Ομμα δυσμενές !
9

Ώ Μοΰσαι! τ'ο γνωρίζετε: τ'ο φθονερόν της πνεύμα 
Πόσους ανέμους καυστικούς ήγειρε πανταχόθεν 
Τοΰ τής ζωής ορίζοντας! τί σθένος δ’ οΰρανόθεν 
Κατέβαινε μοι άρωγόν, και των δεινών τό ρεύμα 

Εις χάσμα έπιπτε βαθύ.
10

Κ’ ήγωνιζόμην εύψυχος τον ιερόν άγώνα, 
’Εκ τής καλής τού ίου μου οσμής έμπνεομένη 
Κ’ έκ τών σεμνών χαρίτων του πιστάς άρυσμένη 
Τάς οδηγίας, αϊτινες στοΰ βίου τον δρυμώα 

μάλιστα χρήσιμοί εΐσί!
11

Άλλ’ οίμοί! ή δεινή πνοή τού κρυερού θανάτου, 
Ζηλοΰντος τήν αρμονικήν τού βίου μας πορείαν, 
Έχύθη δλη άπηνής στήν τρυφεράν φυτείαν, 
"Ην μετά νάματος στοργής άγιου, γλυκύτατοι» 

στους κόλπους μας περιπαθώς
12

Ήρδεύομεν! φευ! τρί’ αγνά, πεφιλημένα θάλη
Τής άτυχούς καρδίας μου έμάρανεν άώρως 
‘Ο βιοφθόρος θάνατος! βαβαί! τοσούτος φόρος 
Εις τόν σκληρόν δεν ήρκεσε! — παρήγορος αιθάλη 

τών σπλάγχνων μου τάς φλογέράς
13

Πληγάς μόλις έκάλυψεν! — ώ! αύρα βαλσαμώδης 
’Από τής Βίβλου πνέουσα τής θείας του Κυρίου 
Τό άλγος μ.’ έθεράπευεν!— ‘Η πάνσοφος τοΰ Θείου 
Βουλή ηύδόκησ’, έλεγον, αυτή ή ταραχώδης 

Έπ: τής γής ημών ζωή
14

Τ’ άνθη μου τά καλλίχροα νά μή καταμαράνη, 
Κάλλιον αγλαίσματα άγγελικής χορείας 
Εις ουρανούς νά θάλλωσι: τής κοσμουργοΰ Σοφίας 
Τ’άδυτον φώς νά βλεπωσιν. — Άλλ’ ή σκληρά δρεπάνη 

δέν είχε πέσει τής χειρός
15

Φεΰ ! τού θανάτου. Έφ' ήμών τήν ε’χεν ΰψωμένην 
‘Ο άπληστος! — Τό εύθαλές κ’ αγαπητόν μου ιον 
Μάλλον έμού ήσθάνετο τόν θλιβερόν μας βίον 
Φευ! έπαχθή. Τήν φίλην του καρδίαν τετρωμένην 

Πάντοτε ειχ’ έκ τών δεινών!
16

Καί όσημέραι θλιβερώς ’μαραίνετο, ώχρία· 
Ήγάλλετο δ’ ό θα'νατος καί άλλο θύμα νέον 
Ότι στό δρέπανου αυτού έγίνετο μοιραίου

Νά πέση τόσον έν<, ! — ώ Μοΰσαι! πλήν ή θεία 
ήν άλλη άρά γε βουλή;

17
Όχι βεβαίως! άπαγε! δ στάχυς τού πεδίου 
Εις θυελλώδη άνεμον τήν κεφαλήν δέν κλίνει, 
Έάν δ μέγας Φυτουρ 'ός τό τέλος δέν προτείνη 
Έγγίσαν.—ώ! τού προσφιλούς κ’έρατεινοΰ μου ίου 

ήν γεγραμμένη ή ζωή
18

Σύντομος υπό τής χειρός οίμοι! τού Αιωνίου!
Καί τούτο άρα διατί; — Μή πλήρης άμαρτάδων 
Ήμην εγώ ; καί προς αύτάς τό ίον μου άπάδον 
Έθλίβετο, ή προς αύτό δ’ εύμένεια τοΰ θείου 

οΰτω προύνόησ’ εξ αρχής;
19

Οίμοι εγώ! καί δίς οίμοι! καί τρις καί μυριάκις! 
Ή μή προεϊδ' ό Πάνσοφος δτι τ’ αγνόν μου ίον 
Εις τού γηίνου βίου του βλαστήσαν τό πεδίου, 
'Όπου όδός μάλλον μακρά χαράττεται συχνάκις 

τοϊς πονηρόίς ή τοϊς χρηστοϊς, 
20

Τών αρετών του έμελλε τό θάλλος ν’ άναπτύξη 
Φεΰ! άλλων ένωρίτερον! Κ’ έν τή φιλοστοργία 
Τού Πλάστου πλείων έπί γής άλλη ετοιμασία 
’ Εθεωρήθη περιττή ; και ώρισε νά πτύξη t 

τήν βίβλον τόσον ενωρίς
21

Τού βίου του ό άγγελος ; — Ώ σεβαστή ιδέα! 
Σύ τοΰ νοός μου κράτησαν, σύ τήν βαρυπενθή μου 
Καρδίαν παραμύθησον, δι’ όλου τού πένθιμου 
Βίου μου σύ μοί έμπνεε αισθήματα γενναία, 

Σύ μοι παρίστασ οδηγός !
22

Ώ Μοΰσαί μου! αφήσατε τόν θειον Έλικώνα, 
’Αφήσατε τά ρόδα σας, τά ία καί τά κρίνα, 
’Αφήσατε τά ρόδα σας τά αγλαά έκεϊνα 
Καί έλθετε πενθήμονες στοΰ βίου τόν κλαυθμώνα! 
’Έλθετε, φίλαι, πράο έμέ· λιγύν, γοώδη θρήνον 
Εις τό έξης θά άδωμεν! άπώλεσα 'Εχΰνον 

"Οι μοι έδώσατε Ύμεις
Συμβοηθόν πιστότατον εις τήν όδόν τής αρετής!

23
Άλλ’ ή ψυχρά λοιπόν πνοή τοΰ .άφεγγούς μνημείου 
Μετά τής 'ύλης τής φθαρτής τό ζωηφόρον πνεύμα 
Τής άρετής ένέκρωσε ; καί τό γλυκύ της νεύμα 
Συν τω ύστάτω βλέμματι τού θνήσκοντός μου ίου 

Έξέλιπε διά παντός ;
24 '

Κ’ ώς πλοϊον άνευ οίακος εις τής ζωής τό κύμα 
’Εγώ θά παραφέρωμαι: — μεγάλη βλασφημία! — 
Τοΰ έναρέτου ίου μου τά γεηρά στοιχεία 
Τή ύλη άπεδόθησαν αιώνιόν της κτήμα-

Άλλ’ ή θεοειδής πνοή
25

‘Η έν αύτω αείζωος παρά τω Αιωνίω
Όθεν έξήλθε, Πνεύματι αγνότατου θά πνέη 
Τό άρωμα τής άρετής καί τούτο θά μοί χέη. 
Όπως υπό τό μΰρόν του τόν βίον διανύω 

μετ’ άνθους μου τοΰ ορφανού !
Έν Σμύρνη τή 15 ’Απριλίου 1874.

3. ΔΕ0ΝΤ1ΑΣ ΚΑΛΒΟΚΟΡΕΣΙΙ


