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ΛΟΓΟΣ 
έκφωνηθιϊς κατά τήν εορτήν τον Έλ. Λνκείον νκ'ο 

τής ΛιενΟύνσεως.

Σεβασμιώτατε ’Ιεράρχη, 'Εκλαμπρότατε Πρόξενε και λοιποί 
φέλόμονσοι άκροαταί !

Πρό 13 έτών ίδρύσαντες τό έκπαιδευτήριον τοΰτο, ούδένα άλ
λον προϋτιθέμεθα σκοπόν ή δπως καί ήμεϊς συντελέσωμεν, όση 
δύναμις, εις τόν μέγαν καί ιερόν σκοπόν τής Χριστιανικής έκ- 
παιδεύσεως και ‘Ελληνοπρεπούς μορφώσεως τή; νέας τοΰ έθνους 
ήμών γενεάς, τών τρυφερών τούτων βλαστών, είς οδς συγκεντροΰν- 
τα: αί γλυκύτατα! ήμών έλπίδες καί πρός ούς άτενίζει μετά πό
θου ή φιλτάτη ήμών πατρίς.

Τόν σκοπόν ήμών τοΰτον άπαξ διαγράψαντες καί ώς ρήτραν έν 
τω κανόνισμά τω διέποντι τό λύκειον τούτο διατρανώσαντες ούτε 
πόνων οΰτε μόχθων οΰτε παντοειδών θυσιών έφεισάμεθα πρός έπι- 
τυχίαν τοΰ ποθουμένου. Άλλ’ αρά γε έπετύχομεν ή μήπως (δ μή 
γένοιτο!) άπετύχομεν; Έπιτρέψατέ μοι, φίλοι κύριοι, νά άπαν- 
τήσω ύμίν, δτι οΰτε έντελώς έπετύχομεν οΰτε έντελώς άπετύχο
μεν. Εΰδαίμονες και τρισόλβιοι,δν ήτο το πρώτον άθλιοι καί κα- 
κοδαίμονες, δν συνέβαι ,’ε τό δεύτερον. Άλλά διατί αρά γε οί άγώ- 

νε; ήμών νά μη στεφθώσιν ύπο έντελοΰς επιτυχίας: μή το: προσ- 
έκρουσαν ουτοι έπι τών υφάλων τής άντιπράξεως ή άδιαφορίας 
τών γονέων; Οΰχί, κύριοι, δέν δύναμαι νά αδικήσω τους γονείς 
τών μαθητών τοΰ λυκείου τούτου· διότι άπαντες φλέγονται ύπό 
ακραιφνούς και άδολου αγάπης πρός τά φίλτατα αύτών καί απόν
τες έφάνησαν αείποτε πρόθυμοι νά συντελέσωσι μεθ’ ήμών λόγω 
και έργω εις τήν πνευματικήν άναγέννησιν τών τέκνων των. Τίς 
λοιπόν πταίει;— Πταίει, αξιότιμοι κύριοι, τό κοινωνικόν ήμών 
καθίδρυμα τό μή έπί τών άκραδάντων άρχών τοϋ Χριστιανισμού 
τεθεμελιωμένον, δΓ δ κατέρχεται ή βροχή της διαφθοράς και κα- 
ταβαίνουσιν οί ποταμοί τής άκρασίας καί τών κτηνωδών παθών, 
καί πνέουσιν οί άνεμοι τοΰ ύλισμοΰ καί τής άθειας τοΰ ήμετέρου 
αϊώνος, καί προσκόψουσι τω τλήμονι ήμών έθνει καί πεσούμεθα, 
καί ή πτώσις ήμών έσται μεγάλη καί άνεπανόρθωτος (Ματθ. Ζ.' 
27). Ιδού, φίλοι κύριοι, ποΰ άξει ήμας έπί τέλους τό ακατά
σχετου ρεΰμα άρχών άλλοτρίων καί άντιστρατευομένων ταΐς άρ- 
χαις τοΰ γλυκυτάτου ήμών ’Ιησού, τοΰ άγαθοΰ έκείνου άρχιποί- 
μενος του τήν ψυχήν αύτοΰ θύσαντος υπέρ τών προβάτων, καί έν 
τούτοις τά πρόβατα ταΰτα αυθόρμητα προσέρχονται, όπως γένων- 
ται βορά τοΰ νοητού λύκου, τοΰ άρχηγοΰ πάσης κακίας. ’Αλη
θώς, καθώς έ’φθην εΐπών, άπό κοινού μοχθοΰμεν γονείς καί διδά
σκαλοι πρός εύόδωσιν τοΰ ίεροΰ ήμών σκοποΰ· άλλ’ ίδοΰ έρχεται
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<

ή κοινωνία, ήτις έν τώ άγρώ καρδιών τρυφερών καί αθώων, έν ώ 
ήμεϊς έσπείραμεν σπέρμα καλόν, σπείρουσα αΰτη τά έαυτής ζιζά
νια, ματαιώσει, άν ούχί όλοσχερώς, τουλάχιστον κατά μέγα μέ
ρος τους γεωργικούς ήμών κόπους καί μόχθους (Ματθ. ιγ'. 24).

Άν ρίψωμεν Αληθώς, κύριοι, βλέμμα έταστικδν έπί τής κοι
νωνική; καταστάσεως ούχί μόνον τής ήμετέρας πόλεως άλλ’ έν

? γένει τοΰ έθνους ήμών, τότε μετά ψυχικού άλγους θά άναγκα- 
> σθώμεν νά δμολογήσωμεν δτι ή πηγή τής κακοδαιμονίας ήμών 
> καί ή πρώτιστη αιτία τής ηθικής ήμών χαλαρώσεως ύπάρχει έν 
; τή κοινωνία, ήτις καθίσταται ούτως έχουσα εύρύτατον σχολεΐον 
< διαφθορά; καί έξαχρειώσεως τής νέας γενεάς, τής γενεάς ταύτης 
< ήτις προώρισται θάττον ή βραδιού νά διαδεχθή ήμάς έν τώ 
$ κόσμω, άλλ' ήτις φευ ! θα έκμηδενίση καί έαυτήν καί 
S ήμάς, άν μή λάβωμεν σύντονα καί επείγοντα μέτρα πρός θερα- 
; πείαν τοΰ κακού. ‘II κοινωνία, εΐπον, ούτως έχουσα καθίσταται 
$ άπέραντον σχολεΐον διαφθοράς καί έςαχρειώσεως· άλλ’ έν τώ 
$ σχολείω τούτω. τίνες οί διδάσκαλοι καί καθηγηταί; τοΰτο ήδη 
< έξετάσωμεν. Αί κοινωνία:, κύριοι, δμοιάζουσι πρδς Αλΰσεις συγ- 
< κροτουμένας έκ διαφόρων κρίκων κρίκοι τών κοινωνιών εΐνε αί 
<; διάφοροι τάξεις καί τά επαγγέλματα, διδάσκαλοι δέ τής κοινω- 
' νίκης διαφθορά; καθίστανται πάντες, όσοι, ά/ήκοντες εις οίανδή- 
< ποτέ τάξιν ή επιτήδευμα, καταλείπουσι τήν τραχεϊαν καί δύσδα- 
< τον και άνάντη όδόν τής αρετή; καί τρέπονται τήν λείαν καί εύ- 
< ρύχωρον ζαίζατάντη όδόν τής κακίας. Άλλά τίνες ουτοι; Ουτοί 
< είσι τά ηθικά εξαμβλώματα, πάντα τά σκεύη τοΰ πονηρού, πάντα

τά όργανα τοΰ άυχοντος τοϋ κόσμον τούτου, ειλημμένα έκ τών 
ί διαφόρων κοινωνικών στρωμάτων καί υψηλών καί ταπεινών, ει- 
< λημμένα πολλάκις καί έξ αύτών τών λογιών καί πεπαιδευμένων 
ί ή μάλλον ψεοδοπεπαιδευμένων, οΐτινες άφθόνως προχέουσι τά 
ί νάματα τής διαφθοράς καί .λόγω καί έργω ένσταλάζουσι τδ δη- 
' λητήριον τής κακίας εϊς τά νεαρά ταΰτα βλαστήματα, διότι ή 
S κακία, κύριοι, εΐνε εύμίμητος. « Ίήν μέν γάρ κακότητα, λέγει ό 
' » μέγας ‘Ησίοδος, καί ιλαδόν έστιν έλέσθαι ρηϊδίως· λείη μέν 
< »όδός, μάλα δ'έγγύθι ναίει (“Εργα καί ήμέραι ς. 289)· ή δ’ ά- 
< » ρετή κατά τδν αύτδν ποιητήν εινε δυσμίμητρς << τής δ’ αρετής 
< » ιδρώτα θεοί προπάροιθεν έθηκαν Αθάνατοι· μάκρος δέ καί δρ- 
\ » θιος οΐμος έπ’ αύτήν καί τρηχύς τδ πρώτον έπήν δ' είς άκρον 

< » ΐκηται, ρηϊδίη δ’ έπειτα πέλει, χαλεπή περ έοΰσα. »—“Οταν 
>. λοιπόν δ νεαρός παΐς παρά μέν τών γονέων καί διδασκάλων του 
S έκτρέφηται έν παιδεία καί νουθεσία Κυρίου κατά τδν Απόστολον, 
< έν δέ τή κοινωνία βλέπη τήν κακίαν θριαμβεύουσαν, μή άμφιβάλ- 
' λετε, φίλοι κύριοι, δτι θά προτιμήση νά προσκολληθή είς τήν 
' κακίαν, διότι ή κακία εΐνε εύμίμητος. "Οταν π. χ. ό παΐς άκούη 
j παρά μέν τών γονέων καί διδασκάλων δτι οφείλει νά ή σεμνός 
ί καί εύπρεπής, βλέπη δ’ έν τή κοινωνία, δτι τδ άσεμνον καί ή 
ύ .Αναίδεια προοδεύωσι, μή αμφιβάλλετε, δτι βαθμηδόν καί αύτός 
< θά καταστή άσεμνος καί Αναιδή;· δταν ό παΐς οίκοι καί έν τώ 

σχολείφ μανθάνη νά ή<ε εύσεβής και φιλόθρησκος, έν δέ τή κοι- 
ι νωνία βλέπη έπαιρομένους καί γαυριώντάς τινας έπί άσεβεία 

■ καί άθεία καί άλλους παραδεχόμενους καί άσπαζομένους τάς δη

λητηριώδεις τούτων άρχάς, μηδαμώς αμφιβάλλετε, κύριοι, ότι 
οί φίλτατοι υιοί Σας, δτι τά προσφιλή θυγάτριά Σας βαθμηδόν 
θά άποπτύσωσι παν σέβας προς τήν ίεράν καί άγιωτάτην θρησκείαν 
τών προγόνων των, δτε θά θεωρήσωσιν ώς μειρακιώδεις μύθους 
τά δόγματα τής θείας ήμών πίστεως καί δτι βαθμηδόν θά έξολι- 
σθήσωσιν εις την Ασέβειαν καί απιστίαν καυχώμενοι, δτι άπηλλά-
γησαν τής όχληράς θρησκευτικής κηδεμονίας καί δτι εΐσίν άληθώς 
ισχυρά πνεύματα. “Οταν τά τέκνα ήμών, κύριοι, άκούωσ: παρά J 
γονέων καί διδασκάλων δτι δφείλουσιο εύπείθειαν καί σέβας πρδς < 
τούς άνωτερους των καί εύγνωμοσύνην πρδς τους εύεργέτας των, < 
βλέπωσι δ’ έν τή κοινωνία άναφανδδν βασιλεύουσαν τήν άπεί- 
θειαν πρδς τούς κειμένους θρησκευτικούς καί πολιτικούς νόμους 2 
και τήν αγνωμοσύνην καί αχαριστίαν ύπερισχύουσαν δταν βλέ- 
πωσι τούς γέροντας παραγκωνιζομένους καί περιφρονουμένους,τότε J 
ούδεμία Αμφιβολία, δτι καί αύτοί έπί τέλους θά γίνωσι παρήκοοι, ) 
δυσπειθεϊς, δυσήνιοι, δυσάγωγοι, αύθάδεις καί ιταμοί πρδς έκεί- ) 

νους, παρ’ών έλαβον τδ ζήν καί τό ευ ζην καί πρδς ούς δφείλουσιν ( 
αίωνίαν εύγνωμοσύνην. "Οταν τέλος, κύριοί, ό παΐς συχνάκις J> 
άκούη παρά γονέων καί διδασκάλων, δτι οφείλει πάντοτε καί ? 
πανταχοΰ νά λέγη τήν αλήθειαν καί μόνην τήν αλήθειαν, διότι ) 
ό Θεός εΐνε δ πατήρ τής άληθείας ό δέ δαίμων εινε πατήρ τοΰ ) 
ψεύδους, καί δτι ή μέν αλήθεια εΐνε φώς, τ'ο δέ ψεύδος σκότος, ij 

βλέπη δέ καθ’ έκάστην δτι έν τή κοινωνία προοδεύουσιν οί ψεΰ- ( 
σται, οί πανούργοι, οί απατεώνες, οί δόλιοι, οΐτινες καί προάγον- $ 
ται καί τιμώνται ώς έξυπνοι καί πνευματώδεις, παραγκωνίζονται > 
δέ καί άπωθοΰνται οί φιλαλήθεις, οί ειλικρινείς, οί τίμιοι καί εύ- S 
θεϊς τήν καρδιάν, τότε έστέ βέβαιοι δτι καί ή διαδεξομένη ήμάς S 
γενεά θά βαδίση έπί τά αύτά ίχνη και θά άποβή φίλη τοϋ ψεύ- ) 
δους, τή; άπατης, τής επιορκίας. Ήδυνάμην, κύριοι, νά φέρω έτι 
πλεϊστα παραδείγματα, δπως καταδείξω ύμΐν ποϋ ύπάρχει ή ρίζα ί 
τοΰ κακού, άλλά φειδόμενος τοΰ χρόνου περιορίζομαι εϊς ταΰτα < 
καί φρονώ, δτι διά τών ολίγων τούτων άπεδείχθη τδ πράγμα 

ίκανώς. ΐ
“ΙΙδη δέ, άνακαλυφθείσης τής τρομεράς ταύτης ήθικής γαγγραί- ) 

νης, φέρε σκεψώμεθα τίνι τρόπω θά δυνηθώμεν νά προλάβωμεν ) 
τδν μέγαν τούτον κίνδυνον καί νά προφυλάξωμεν τά φίλτατα ; 
ήμών τέκνα άπδ τδν ορμητικόν χείμαρρον τής διαφθοράς, τδν ) 
έπαπειλοΰντα νά κατακλύση καί νά άποσυνθέση ήμάς καί κοινω- 
νιζώς καί έθνικώς. « Τής πολιτείας ήμών διεφθαρμένης, ούδέν > 
ν φροντίζομε τ, λέγει εϊς τόν Άρειοπαγιτικόν του δ ένάρετος Ίσο- ? 
» κράτης, ούδέ σκοποϋμεν δπως έπανορθώσομεν αύτήν άλλ’ έπί ? 
» μέν τών εργαστηρίων καθίζοντες κατηγοροΰμεν τών καθεστώ- ( 
» των καί λέγομεν, ώς ούδέποτ’ έν δημοκρατία κάζιον έπολι- S 
» τεύθημεν έν δέ τοΐς πράγμασι ζαί ταϊς διανοίαις, αΐς έχομεν, S 
» μάλλον αύτήν άγαπώμεν τής ύπδ τών προγόνων καταλειφθεί- S 
» σης » (Άρειοπαγ. κεφ. Ε’.) Τά αύτά άπαραλλάκτως αρά γε ό 

δέν συμβαίνουσι καί παρ’ ήαϊν τήν σήμερον; ’Εν ταϊς συνανα- ί 
στροφαΐς καί συνδιαλέξεσιν ήμών δλοι έκ συμφώνου δέν έλεεινο- 5 
λογούμεν καί δέν ταλανίζομεν ήμ^ς αύτούς διά τήν ήθικήν ήμών j 

κατάπτωσήν καί άπομάκρυνσιν άπδ τά αγνά έκεϊνα καί ασπιλα < 

ήθη και έθιμα τών πατέρων καί προπατόρων μας, καί δέν κινβΰ- 
μεν θλιδερώς τήν κεφαλήν έπιλέγοντες τδ απελπιστικόν έκεΐνο 
« Πού θά καταντήσωμεν έπί τέλους;» Άλλ' ήμών μέν ό άστήρ 
τοΰ βίου ή μεσουρανεί ή πλησιάζει ήδη εϊς τήν δύσιν αύτοΰ 
Άλλά λυπούμαι, άλλά κλαίω και θρηνώ τά τέκνα καί τα έκγονα 
ήμών, τά όποια προώρισται νά διαδεχθώσιν ήμάς καί τών όποιων 
τδ μέλλον παρίσταται εις τούς οφθαλμούς· μου ζοφερόν, ζσφερώ- 
τατον. Καί φοβούμαι, δτι ή γενεά αύτη, άν δέν άναχαιτίσωμεν 

) τδν ήθικ'ον αύτής όλεθρον, δικαίως μίαν ήμέραν’θά καταρασθή 
) τήν μνήμην ήμών, έπί δέ τών τάφων μας άντί δακρύων θα ζατα- 

? θέση ύβρεις κα: βλασφημίας, άποκαλοΰσα ήμάς ήθικούς φονεϊς 
ι- ζαί δλετήράς της.

Λυπούμαι τή αλήθεια, άξιότιμοι κύριοι, δτι κατά τήν χαρμό- 
? συνον ταύτην ήμέραν, καθ’ ήν συνήλθομεν νά δώσωμεν πέρας εις 
? τούς έτησίους διανοητικούς άγώνας τών νεαρών τούτων αγωνιστών 
2 βραβεύοντες τούς φιλότιμους, ζηλωτάς καί έπιμελεστέρους αύτών, 
? λυπούμαι, λέγω, δτι ήναγκάσθην νά έπιληφθώ θέματος σοβχρω- 
) τάτου, ούμήν άλλά ζαί σπουδαιότατου. "Οθεν, επικαλούμενος τήν 

ύμετέραν εύμενή προσοχήν, έξακολουθώ τήν άνάπτυίιν αύτοΰ. 
ΐ Άπεδείχθη διά τών εϊρημένων, κύριοι, δτι ζοινωνικώς δέν βα- 

< δίζομεν δρθώς ζαί δτι λίαν καχεκτοΰμεν, ή δέ καχεξία αΰτη 
< δτι κακώς έπιδρα έη τών άπαλών και άμορφώτων έτι καρδιών 
$ "ήί ήμετέρας νεολαίας, γινομένη αύτοϊς κακό; οδηγός εϊς τδ ζα- 
J κώς βουλεύεσθαι καί είς τ'ο κακώς πράττειν. Καί άν πάλιν τά 

? πράγματα όσημέραι δέν έλάμβζνον τροπήν έπ! τά χείρω, ύπο- 
ί μονή· πλήν δυστυχώς, δπως ύπα’ρχει πρόοδος εϊς τήν άρετήν, 

ύπάρχει καταπληκτική πρόοδος ζαί είς τήν κακίαν, ήτις άναγκά- 
ί ζε’· ήμά; έν τή άπελπισία ήμών νά άναφωνώμεν τό : Πού άρα θά 
< καταντήσωμεν ; Τότε λοιπόν τί ποιητέον ; εΐνε άνάγκη ζαί ά- 
> νάγζη μεγίστη νά σκεφθώμεν άπδ κοινού γονείς καί διδάσκαλοι, 
< όπως επιθεσωμεν φραγμόν είς τ'ο κακόν εΐνε άνάγκη γονείς καί 
> διδάσκαλοι νά λάβωμεν μέτρα δραστήρια καί σωτήρια πρδς άπο- 
/ σόβησιν τοΰ δεινού κινδύνου.

Πώς άρα νά προφυλάξωμεν τάς άπαλάς ταύτας ψυχά; τοΰ ηθικού 
/ του ku’xx’.vojisvou την ήμετεραν χοινωνίαν ζαί σύριζαν
) το έθνος ηυ,ών^ Οοείλοίλεν, εζ'.ζζΧεσΒεντες icpcStov τήν Οείαν άντί- 
ΐ ληψίν, νά Οεωρήσωμεν πρώτιστον ήμών μέλημα τήν κατά τάς 
; εύαγγελλικάς άρχάς μορφωσιν τώ/φίλτάτων ήμών παίδων δφεί- 

λομεν, οση δύναμις, νά άπομακρυνωμέν αύτούς άπ'ο τής ιλύος 
, τών κακών συναναστροφών ζαί άπδ τής ήθικής λέπρας τών πα- 
: ρημελημένων και ά/αγώγων συνηλικιωτών των. Ή πείρα, κύριοι, 
} θλιδερώς μάς εδιοαξεν δτι εις κακός και άνάγωγος παΐς εΐνε ί- 

ζανώτατος να διαφθείρη δέκα ή ζαί πλείονας χρηστούς ζαί σε— 
? μνούς παΐδας, άν μή ληφθή σύντονος μέριμνα έζ μέρους τών άρ- 
2 μοδίων περί τής ήθιζοποιήσεως τούτου ή ζαί περί τής άποπομ- 
\ ^ήΐ αύτοΰ έν περιπτώσει, καθ' ήν ή ήθιζή γάγγραινα έζυρίευσε 

I δλον τ'ον άθλιον τούτον παΐδα. Πρδς Θεού λοιπόν, κύριοι, άς 
ένθυμηθώμεν, δτι έσμέν έζγονοι έθνους εύκλεεστάτου, έθνους οι- 

ί δάξαντος τήν άνθρωπότητα ζαί δτά τών γραμμάτων καί διά τής 
S σοφίας του- άς ενθυμηθώμεν δτι έσμέν "Ελληνες μ "Ελληνες Χοι-

στιανοί, καί άς μή άνεχθώμεν δι’ αγάπην θεού τά τέκνα ήμών 
ν' άπομακρυνθώϊι ’ής πατρώας άρετής καί νά δυσφημήσωσι κά'( 
ημάς και εαυτούς. “Ας άπομακρύνωμεν αύτά άπδ τών αγοραίων 

• καί βαναύσων άνθρώπων, διότι κατά τδν Ίσοζράτην τά τέκνα τών
παλαιών Αθηναίων « ούτως έφευγον τήν άγοράν ώστ’ εί καί 
ποτέ διελθεϊν άναγκασθεΐεν; μετά πολλής αίδοΰς καί σωφροσύνης 
έφαίνοντο τούτο ποιοΰντες «(’Αρειοπ.). Άς συνοδεύωμεν αύτά ·ή- 
μεϊς οί διδάσκαλοι ζαί κηδεμόνες εις τδν περίπατον και είς τάς
άθώας διασκεδάσεις των ά’ς μή έπιτρέπωμεν αύτοϊς έπ’ όύδεν'ί > 
λόγω νά εϊσέρχωνται είς καταγώγια διαφθοράς καί παραλυσίας, , 
διότι τά τέκνα τών άρχαίων Αθηναίων « ούτ έν τοϊς σκιραφίοις ’ 
» (ζυβιστηρίοις) διετρίβον, ... έν καπηλείω δέ φαγεϊν ή πιεϊν 
» ούδεις αύτών ούδ' άν οίκέτης επιεικής έτόλμησε· σεμνύνεσθα’· 2 
» γαρ έμελέτων, άλλ’ ού βωμολόχεύεσθάι » (Ίσοκρ Άρ.)· Κα) ( 
έν τούτοις έκεϊνοι ήσαν είοωλολάτραι· ημείς δέ οί Χριστιανοί γο- \ 
νεϊς τί ποιοΰμεν; Ή δίδομεν τήν άδειαν τοϊς τέζνοις ήμών νά ■) 
έξέρχωνται μόνα καί νά έπισκέπτωνται καφενεία, καφενεία ωδικά, ' 
θέατρα ζαί άλλατοιαΰτα έπιζίνδυναζαί ύποπταμέρη ή πολλάκις,δπερ \ 
έτι χειρότερον, ΐνα μή λάβωσι δήθεν ζακάς συναναστροφές, συνο- > 
δεύοιαεν αύτά ήμεϊς οί ίδιοι εις τά μέρη ταΰτα ζαί έπισφραγίζο- ·,’ 
μεν διά τοΰ παραδείγματος ζαί τής παρουσίας ήμών τδ κάκιστον J 
τοΰτο μέτρον. Συνέλθωμεν πρδς Θεού, συνέλθωμεν, δπως μή με
τ’ ολίγον μετανοήσωμεν καί θρηνήσωμεν άνωφελώς. Εινε άλή- >
θές, δτι πολλοί τών γονέων άναγκάζονται έζό/τες άκοντες νά >
έπιτρέπωσι τοϊς τέζνοις αυτών τδ έξέρχεσθαι έζ τής οίζιας κα ) 
μάλιστα κατά τάς έορτάς, καθ’ άς ταΰτα δέν συχνάζουσιν είς το ? 
σχολεΐον, διότι βλέπουσιν αύτά στενοχωρούμένα ένεκα τοΰ στενού ) 
τής οικίας καί τής έλλείψεως περιβόλου ή αύλής εύρυχώρού πρός ’ 
ψυχαγωγίαν αύτών, ζαί άναγκάζονται, ώς ειπομεν, ν’ άπολύωσιν ) 
αύτούς είς τήν όδον τή; ήθικής απώλειας. Άλλ’, ώ καλοί ζαί ) 
φιλόστοργοι γονείς, άντί ν’ άπολύητε τά τέκνα σας είς τούς πέντε 
δρόμους άνευ δύδεμιάς έποπτείας καί έπιτηρήσεως, διατί δέν πέμ- ) 
πετε αύτά ζαί κατά τάς έοοτάς έτι εϊς τά σχολεία, είς τά λύκεια ?
καί έζπαιδευτήριά των, δπως έκεϊ συναναστρέφωνται άλληλα καί )
διασζεδάζωσιν άθώως ζαί Χριστιανικώς; Πλήν βλέπω τήν άπάν- ; 
τησιν έτοίμην έπί τών χειλέων σας.· « στενοχωροΰνται τά τέκνα f 
μας, λέγετε, είς τά λύκεια ζαί έζπαιδευτήρια. διότι τά έζπαιδευ- ί 
τήρια ήμών είτε κοινά είτε ιδιαίτερα στερούνται περιβόλων, στε
ρούνται κήπων και δενδροφυτειών, στερούνται αύλής εύρυχώρου 
κτλ. » Έχετε δίκαιον, φίλοι κύριοι, έχετε δίκαιον, άλλ’ είς 
τοΰτο πλέον δέν πταίομεν ήμεϊς οί διδάσκαλοι· έξοδεύσατε, οίκο- ? 
δομήσατέ μας τοιαΰτα εκπαιδευτήρια και ούχί φυλαζάς, ζαί ήμεϊς ') 
μετ' αύταπαρνήσεως άναδεχόμεθα τήν καί κατά τάς έορτασίμους 
ήμέρας εύάρεστον ζαί τερπνήν έν αύτοϊς διημέρευσιν τών φιλτά- > 
των σάς χωρίς ποτέ νά στενοχωρώ/ται, χωρίς ποτέ νά έπιθυμώσι ' 

νά έπισκέπτωνται άλλα μέρη Ανάρμοστα αύτοϊς πρ'ος διασκέδασιν. > 
Ώ! ποσάκις έπεθυμήσαμεν, κύριοι, νά ειχομεν τά άπαιτούμενα > 
χρήματα πρδς οικοδομήν τοιούτου έζπαιδευτηρίου έν Σμύρνη, άλλά > 
δέν έχομεν χρήματα· τά χρήματα ύπάρχουσιν είς τούς πλουσίους,εϊς ) 
•ήμάςδέ ύπάρχει ό πλούτος τής προθυμίας καί τής αύταπαρνήσεως.
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’Αγαθή τύχη, φιλόμουσοικαΐ φιλότεκνοι κύριοι, τό έθνος ήμών 
έχει σήμερον Ζωσιμάδας καί Καπλάνας πλείονας ή άλλοτε? 
άλλα κα'ι ή εΰανδρος και ώραία Σμύρνη ούτε έστερήθη ποτέ, 
®ΰτε στερείται τοιούτων πολιτών, οιτινες κα! πλούτον ού μικρόν 
κέκτηνται καί ύπό αγνής φιλοπατρίας φλέγονται. Όθεν καιρός 
τα ύπό τοΰ κερδώου ‘Ερμου εύνοηθέντα ταΰτα τέκνα τής κλεινής 
καί ένδοξου ταύτης πόλεως νά συνενωθώ σιν όπως έφοδιάσωσι τήν 
πατρίδα αυτών με τοιαΰτα εκπαιδευτήρια, έν οίς οί παιδες αυτών 
διαιτώμενοι ποτέ νά μή κυριεύωντα ι ύπ" ανίας καί ποτέ νά μή 
ένθυμώνται θέατρα καί προκυμαίας καί ωδικά καφενεία, άλλά νά 
νομίζωσιν δτι τά εκπαιδευτήρια εΐνε δι’ αδτάδχώροςτής ευδαιμονίας 
καί μακαριότητας,δ άληθής έν Έδέμ παράδεισος· έξω τών έκπαιδευ- 
τηρίων δτι υπάρχει δι' αυτά άληθής κακοδαιμονία καί άθλιότης. 
Τά τοιαΰτα εκπαιδευτήρια, κύριοι, πρέπει νά ώσι καί εις θέσιν 

> κατάλληλον ωκοδομημένα μακράν τής κοινωνικής τύρβης, μακράν 
ί τής τρικυμίας καί τοΰ σάλου τών παθών καί τότε άδύνατον, τοΰ 

> θεού άρωγοΰ δντος ,νά μή μορφωθή ή νέα γενεά Χριατιανικώς κα1 
) Ελληνοπρεπώς. Τό θέμα, κύριοι, ώς εϊπον, εΐνε σπουδαιότατον 
> καί έχει άνάγκην μεγίστης άναπτύξεως, άλλ’ έγώ ένθυμούμενος 

τό ρητόν « δίδου σοφω άφορμήν καί σοφότερος έσται » άρκούμαι 
> εϊς τά ολίγα ταΰτα μή θέλων νά καταχρασθώ τής υπομονής 
? καί καλοκαγαθίας ήμών. Ήδη δέ, πριν καταστρέψω τόν λόγο,, 
? μου, έπιτρέψατέ μοι ν’ άποτείνω δύο λέξεις πρός τους φιλτάτους 
? τούτους παϊδας καί μαθητάς τοΰ λυκείου τούτου.

(1) Διότι ό βίος ίχάστου τών μεγάλων άνδρών συνοδεύεται πάντοτε 
καί τήν σήμερον ετι ΰτό θαυμαστού τίνος μύθου.

Ναι, πρός υμάς ήδη στρέφω τόν λόγον, φίλτατοί μαθηταί, 
' άγναί ψυχαί, τάς όποιας πειράται πολυειδώς νά διαφθείρη τό πνεΰ- 
( μα τοΰ αϊώνος· πρός υμάς στρέφω τόν λόγον, ώ κειμήλια τής 
) πατρίδος καί τοΰ έθνους, ώ μέλλουσαι καί γλυκύτατα! ήμών έλ- 
ί πίδες, καυχήματα γονέων καί έντρυφήματα διδασκάλων. Σάς 
\ παρακαλώ, Σάς έξορκίζω εις τό γλυκύτατον δνομα τοΰ ’Ιησού 
> Χριστού, ςήτε άπαρασάλευτοι και εδραίοι εϊς τήν πατρωαν εύσέ- 
ί δειαν, διότι « μακάριος, χατά τόν προφητάνακτα, δς ούκ έπορεύθη 

έν βουλή άσεδών καί έν όδω αμαρτωλών ούκ έστη καί έπί καθέ- 
; δρας λοιμών οΰκ έκάθισεν » ’Ακούετε; μηδέποτε πορευθήτε κατά 

τάς βουλάς τών άσεδών, μηδέποτε σταθήτε εις τήν όδόν τής ά- 
■■ μαρτίας καί μηδέποτε καθίσητε εις τό κάθισμα τοΰ λυμεώνος 

καί διεφθαρμένου άνθρώπου, άν θέλητε ζωήν μακαρίαν καί εϋ- 
δαίμονα κατά τόν θεόπνευστου καί άγιον βασιλέα τοΰ Ισραήλ· 
άλλως άλλοίμονον καί τρις άλλοίμονον 1 διότι σάς άναμένει κακο
δαιμονία καί έν τή ζωή ταύτη καί έν τή μελλούση. Βλέπετε 

!· πόσον μιασματική εινε ή διαφθορά, άφοΰ δέν σάς έπιτρέπει δ προ
φήτης ούτε νά καθίσητε εις τήν καθέδραν, εϊς ήν έκάθισεν δ α
σεβής καί διεφθαρμένος· πόσω μάλλον νά συναναστραφήτε αυτόν καί 
ν’άκούσητε έκ στόματος αύτοΰ τούς δηλητηριώδεις λόγους του.Προ- 

, σοχή, φίλτατοί παιδες, προσοχή εϊς τά διαδήματά σας πάντοτε 
μέν μάλιστα δέ τόρα, δτε πρόκειται ν’ άποχωρισθώμεν άμοι- 
δαίως έπί δύο δλους μήνας καί νά μεταδήτε εις τάς πατρί- 

S δας σας ίσοι μή Σμυρναϊοι οί πάντες δέ εις τους
) προσφιλείς κόλπους τών γονέων καί τών οικείων σας.
( Προσοχή, διότι δ αόρατος έχθρός σας ήδη έφαπλόνει τάς καθ' υ

μών πλεκτάνας του· ήδη ετοιμάζει καθ’υμών τά πεπυρωμένα αύ
τοΰ βέλη, τά όποια ίνα άποφύγητε, έχετε άνάγκην νά δπλισθήτε 
μέ τήν πανοπλίαν τής φρονήσεως καί τής σεμνότητος, μέ τόν 
θώρακα τής ύπακοής καί εύπειθείας εϊς τούς καλούς καί φιλό
στοργους γεννήτοράς Σας. Ναι, άκούσατε, φίλοι παιδες καί σύν- 
ετε, διότι κατά τόν σοφόν Σολομώντα « υιός σοφός ευφραίνει πα- 
» τέρα· υιός δέ άφρων λύπη τή μητρί αύτοΰ » (Παρ. κεφ. 10.)

Φίλοι μαθηταί, « μή πλανήσωσιν ύμάς άνδρες άσεδεΐς, μηδε 
» άκροασθήτε αυτών, έάν παρακαλέσωσιν υμάς, λέγοντες : ελ- 
» θετε μεθ’ ήμών............ βάλετε τόν ΰμέτερον κλήρον έν ήμΐν
» κοινόν βαλάντιον κτησώμεθα πάντες, καί μαρσίππιον έν γε
ν) νηθήτω ήμΐν. Μή πορευθήτε έν όδω μετ’ αυτών, έκκλίνατε δε 

» τούς πόδας υμών έκ τών ερίδων αυτών. Οι γάρ πόδες αυτών 
>ι εϊς κακίαν τρέχουσι » ( Παρ. α. 10-16 ). ’Ιδού τί δι’ έμοΰ 
συμβουλεύει σήμερον υμάς ό σοφός βασιλεύς τοΰ Ισραήλ, ώραι- 
ότεραι δέ καί ώφελιμώτεραι συμδουλαί δέν δύνανται νά ύπάρξω- 
σιν. Οί κάκιστοι ουτσι φίλοι καί σύντροφοι υμών τών αθώων νέων 
δύνανται νά σάς δελεάσωσι μέ λόγους γλυκείς καί θελκτικούς· 
« “Ελθετε, λέγουσι, μεθ’ ήμών άγωμεν σήμερον νά διασκεδά- 

» σωμεν καί άς καταδάλωμεν δλοι τόν έρανόν μας·» άλλά σεις, 
άγαπητοί, μή δελεασθήτε, διότι ή διασκέδασις καί συναναστροφή 
τών τοιούτων εΐνε γλυκεία μέν κατ’ άρχάς, άλλά πικρότατη α
κολούθως· μή περιπατήσητε Ιοιπόν τόν δρόμον αύτών, διότι οί· 
πόδες αυτών τρέχουσιν εϊς τήν κακίαν.

Ήδη δέ, έπιστάσης τής πανευιροσύνου στιγμής, καθ’ ήν έκα
στος υμών θά βραδευθή κατ’ άξίαν, προσέλθετε μετά σεμνότητος 
καί εύσχημοσύνης εϊς τό βάθρον τούτο, όπως λάδητε τότε ένδει- 
κτήριον καί τά βραδεΐά σας καί ακολούθως άσπάσθητε μετά σε
βασμού τήν δεξιάν τού Σεβασμιωτάτου ήμών Γέροντος, όπως διά 
τών άγιων καί θεοπειθών Αύτοΰ ευχών στηριχθήτε εις τήν δδόν 
τής αρετής καί τοΰ καθήκοντος. Τή αλήθεια δέν ύπάρχει στιγμή 
μακαριωτέρα τής παροϋσης διά τόν μαθητήν έκεΐνον, τόν διά τής 
έπιμελείας καί τών καλών αύτοΰ τρόπων έφελκύσαντα τήν αγά
πην τών διδασκάλων του καί τό σέβας καί τήν φιλίαν τοΰ συμ- 
μαθητοΰ του.

Σεβασμιώτατε ‘Ιεράρχα και πνευματικέ Πάτερ, εΰλόγησον τήν 
νεαράν ταύτην άμπελον, τούς τρυφερούς τούτους Χριστιανούς Έλ- 
ληνόπαιδας καί δεήθητι υπέρ αύτών τοΰ Ύψίστου, όπως κατα- 
στώσι μιαν ημέραν τό καύχημα τού έθνους, τό σέμνωμα τής πα
τρίδος καί τό αγλάισμα τών γονέων καί τών διδασκάλων αύτών. 

Γένοιτο! Γένοιτο!

Σμύρνη τή 16η ’Ιουνίου 1874.

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ Σ1ΤΚΡ1ΝΟΜΕΝΗ 

πρός 
ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ 

έκ διαφόρων πηγών ίρανισθεΐσα καί δια. ποικίλων σημειώσεων 

έπανξηθΰσα, διδασκόμενη έ> τω Φιλεκπαιδευτικοί 

.Συλλόγω α Ομηρος»

Γ. ΦΡΑΝΤΖΗ ΚΑΘΗΓΗΤΟΓ 

(συνέχεια από σελ. 246).

Είκασίαι περί της καταγωγής τών ρώθων.

Βλέποντες πάντας τούς λαούς, πλήν τοΰ λαού τοΰ Θεού, πα- 
ραδεχομένους άπκήστως τούς μύθους καί καταθέτοντας αύτούς ώς 
θεμέλιον τής θρησκείας, τής ήθικής καί τής κυβερνήσεως αύτών, 
ύποχρεούμεθα έξ άπαντος άνευρόντες νά άναγνωρίσωμεν τήν κα
ταγωγήν πλάνης τοσοΰτο γενικής καί τώ άνθρωπίνω γένει άπαι- 
σίου.

Ή μελέτη, ώ Έλληνες, τής άληθείας ούτε πολυχρονιωτέρα 
τυγχάνει ούτε δυσκολωτέρα τής πλάνης, καί δύναταί τις νά ήνε 

ένοχος άδικων κατά τούτο τήν νεολαίαν, έάν δέν καταβάλλη πά
σαν ήθικήν δύναμιν καί πάσαν προσοχήν, ίνα δώση αυτή δρθάς 

ζδέας περί τής ροπής, ήν έ'χομεν ήμεϊς οί άνθρωποι πρός τό κα
κόν. Καί δή μεγίστην, λέγομεν, έχει άνάγκην φωτός ή νεολαία· 
φωτός δυναμένου νά^βοηθ'ά αύτήν εις τό νά δύναται νά διακρίνη 
τήν άπάτην καί τάς γοητείας· διότι τότε μόνον αΰτη θέλει δυνηθή 
νά έξασφαλίση έαυτήν κατά τών τολμηρών και άπατηλών συστη
μάτων, όταν μάθη νά στηρίζη τούς συλλογισμούς αυτής καί τά 
συμπεράσματα έπί άρχών βεβαίων καί βάσεων στερεών. ’Ανάγκη 
λοιπόν ή τοσαΰτα δείγματα άρχαϊκής ευφυΐας φέρουσα νεολαία 
καί άφ’ έαυτής πρός τά κα).ά δργώσα νά φωτισθή δι’ ‘Ελληνικού 
φωτός καί πλείονος έπιμελείας νά τύχη, ή όσης ήμεϊς παρά τής 
γενικής πατρίδος, ήτις καί τοι αιμοσταγής έτι ούδέν πρότερον 
έσκέφθη ή τήν διά τών ιερών γραμμάτων περίθαλψιν τών γεγυ- 
μνωμένων αυτής τέκνων.

Εϊς μάτην ή υποτιθέμενη νεωτίρα φιλοσοφία ήθέλησεν, έπω- 
φελουμένη, νά άντλήση τάς πηγάς τών άβεόαιοτήτων καί τών 
σοφισμάτων αύτής έκ τοΰ τάς πρώτας ηλικίας τοΰ κόσμου καλύ- 
πτοντος σκότους, διότι τά διαμένοντα έτι ίχνη τών σκοτεινοτέρων 
χρόνων προφανέστατα άποδεικνύουσιν ότι πάντες οί άνθρωποι 
ήσθάνθησαν τήν άνάγκην ενός άνωτάτου Θεού καί δημιουργοί 
τών πάντων. Αυτή δ’αΰτη ή ανάγκη έδίασεν αύτούς νά άναγνωρί- 
σωσι τήν έκ τοΰ μεγάλου τούτου ’Όντος έξάρτησιν αυτών καί 
τήν αύτφ δφειλομένην λατρείαν. Τήν δέ λατρείαν ταύτην έδιδά- 
χθησαν οί άνθρωποι ύπ’ αύτής τής θεότητος καί τούτο διδάσκει 
ήμάς ή ‘Αγ. Γραφή. Άλλά καί αί ίστορικαί προσεγγίσεις, άς μέ
χρι τοΰδε έν τοΐς προηγηθεΐσι μαθήμασιν άνεφέραμεν, άρκούσιν 

όπως καταδείξωσιν ότι ή ιερά παράδοσις ήλλοιοΰτο κατά τοσοΰτο, 
καθ’ όσον ή διαφθορά έξηπλούτο έπί τής γής· και ότι, άμα δ πρώ
τος κρίκος τής ίεράς ταύτης άλύσου έθραύσθη, ΰπέπιπτον άκατα- 
παύστως από πλάνης εις πλάνην, καί ούτως ή ανθρώπινη φαντα
σία δέν ήδόνατο πλέον νά άναπληρώση τήν αιώνιον σοφία/.

Μία τών κυριωτέρων καί πρώτων πηγών τών μύθων, φίλο*  
άκροώμενοι, ύπήρξεν ή ματαιότης. ‘Η αλήθεια δηλονότι δέν έφάνη 
εις τούς άνθρώπους ούτε ίκανώς έξαίσιος ούτε ίκανώς ώραία, δ.ι’ δ 
έκόσμησαν αύτήν διά παραδόξων ώραϊσμών καί ένόμισαν ότι 
μεγαλοποιοΰσι τούς Ήρωας, έάν άποδώσωσιν αύτόϊς πράξεις, 
άς ουδέποτε έπραξαν ένόμισαν μάλιστα, ’ίσως, ότι θάέχωσιν ίσχυ- 
ροτέρως πρός τήν αρετήν, προτείνοντες παραδείγματα φανταστικά, 
άλλ\όμως τοσοΰτο παρεσύρθησαν ύπό τής τοΰ θαυμαστού δρέξεως, 
ώστε έγύμνωσαν τούς ένδοξους άνδρας πάσης αξίας, ήν ήδύναντο 
να έχωσιν· έξηγηθώμεν σαφέστερα. Ό Περσεύς φονεύει τήν Μέ
δουσαν κοιμωμένην όταν δέ πάλιν άπαλλάττη την ’Ανδρομέδαν, 
φέρει τά πτερά τού Έρμού. ‘Ο Άχιλλεύς φέρει βέλη άτρωτα 
ύπό τοΰ ‘Ηφαίστου σφυρηλατηθέντα. Καί τέλος έπεδαψίλευσαν 
τοΐς Ήρωσιν όλα τά προσόντα τών Θεών.|Ούτω λοιπόν ή μαται- 
ότης καί τά άλλα άνθρώπινα πάθη τυφλόνουσιν ήμάς καί διά τώ7 
υπερβολών αύτών ύπερπηδώσι τά πάθη τόν σκοπόν, δν προετί- 
θεντο νά φθάσωσι.

Πριν ή εισαχθή ή χρήσις”τών γραμμάτων, τά μεγάλα συμβάντα 
κα; αί καλαί πράξεις δέν διετηροΰντο άλλως εϊμή διά τής μνή
μης τών άνθρώπων, ή τό πολύ πολύ διά τινων, καί αύτών σκο
τεινών, Ιερογλυφικών. ‘Η μέν λοιπόν παράδοσις διετήρει τήν μνή
μην τών μεγάλων πράξεων, άλλ’ ή πείρα άποδεικνύει πόσον 
σπάνιόν έστι τό νά μή συναναμιχθώσιν εϊς τάς άπλουστάτας διη
γήσεις περιστάσεις έξωραϊστικαί· δτε δέ μετά χρόνους ήθέλησαν 
νά γράψωσι τάς πράξεις ταύτας, ούδέν άλλο πλέον εύρον εϊμή 
παραδόσεις ήλλοιωμένας, τάς όποιας καθιερούντες έν τάϊς ίστο- 
ρίαις, άπηθανάτισαν, ώς εϊπεΐν, τούς μύθους.

Άλλά και ή ψευδηγορία καί ή έπιθυμία τού νά έπαινώσι τούς 
θνήσκοντας παρήγαγεν ώσαύτως πλείστους μύθους (1), ώστε άν 
ήθέλομεν νά συνθέσωμεν σήμερον τήν ιστορίαν τών μεγάλων άν
δρών συμφώνως πρός μόνα τά έγκώμια τών έγκωμιαστών αύτών, 
ήθέλομεν ίδεϊ τόν μύθον νά ύπερισχύη πολλάκις τής άληθείας. 
Εντούτοις οί μύθοι ουτοι κατά τούς πρώτους χρόνους ήσαν το
σοΰτο μάλλον έπικίνδυνοι, καθ’ όσον ουτοι άνεμιγνύοντο πάντοτε 
σχεδόν μετά θρησκευτικών καθηκόντων, καί προστεθέντες άπαξ, 
καθίσταντο ιεροί και ούδείς πλέον έτόλμα νά προσδάλη αυτούς.

Οί πλειστοι βεβαίως έκ τών μύθων είσί γεννήματα τών ποιη
τών καί ζωγράφων, διότι ουτοι, προσπαθούντες μάλλον νά άρέ- 
σκωσιν εύδοκιμούντες παρά νά διδάσκωσι, προέκρινον εύφυή 
ψεύδη τών κόινών άληθειών. Άν τις λόγου χάριν έ'κλαιε τόν 
θάνατον τού υίοΰ αυτού, ή ποίησις κατέτασσε·; αυτόν μεταξύ τών 
άστρων ή ποίησις βεβαίως έ'μενε, καί ταύτην έμιμοΰντο έτεροι, 
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καί οΰτως ό μύθος καθιεροΰτο, αί δέ έπιτυχίαι ένεθάρρυνον τούς 
ποιητα'ς, δν τάς ποιήσεις άνεγίνωσκον οί άνθρωποι μεθ’ όσης 
πλείσίης τής ήδόνής, καί ούτως ή μεν απλή αλήθεια έφαίνετο 
άνευ τινός θελγήτρου, τά δέ πεπλασμένα λίαν αξιαγάπητα. Όθεν 

οί μέν ποιμένες μετεμορφώθησαν είς νύμφας, τά δέ πλοία εις ίπ
πους πτερωτούς, είς δράκοντας ή είς καταφράκτους ιππείς, οι με
γάλοι ιατροί εις ’ Ασκληπιού?, αί ώράϊαι φωναί εις Σειρήνας, τά 
πορτοκάλια είς χρυσά μήλα κτλ. κτλ.

Μύθοι παραχθέντες 
ύπό της όρέξεως τοΰ θαυμαστού.

Ή πείρα διδάσκει ημάς πόσον το θαυμαστόν δύναται έπί τοΰ 
άνθρωπίνου πνεύματος· αίτιον δέ τούτου τό έξής. ‘Ο άνθρωπος 
ελπίζει νά άναφανή μέγας πϊστεύων εις δ,τι άνώτερον αύτοΰ 
υπάρχει, δι’ δ καί ευρίσκει θέλγητρου είς παν δ,τι έκπλήττει 
αύτόν. Η ησυχία καί ή απόλυτος σιωπή δμοιάζουσι τω θανάτω, 
ό δέ άνθρωπος έκτρομάζεται· έχει λοιπόν χρείαν κινήσεως, ή δέ 
θέα έκτακτου συμβάντος εύχαρ,στεΐ τήν περιέργειαν αύτοΰ αείποτε 
ένεργόν ουσαν, καί ή φιλοτιμία του πείθει αύτόν νά πιστεΰση 
δτι μετέχει τρόπον τινά τών ήρωϊκών πράξεων, ων άναγινώσκει 
ή ακούει τήν διήγησιν ό συλλαμβάνων δηλονότι έν τή γονίμω 
αΰτοΰ φαντασία τάς πράξεις ταύτας προσπαθεί νά καταστήση 
πιστευτόν δτι δεν ήδύνατο νά συλλάβη τοιαύτας πράξεις, μ.ή δυ- 
νάμενος νά πραγματοποίηση ταύτας, ό δέ άκούων ή άναγινώσκων 
ταύτας πείθεται καθ' έαυτόν δτι αύται δέν ήσαν άνώτεραι τών δυ
νάμεων αύτοΰ. Καί ό εις καί ό άλλος ένα μόνον υψηλόν βαθμόν 
βλέπουσιν, είς δ> ήλπιζον δτι ήδύναντο νά ύψωθώσιν. ‘Ο άοιδός 
τοΰ Άχιλλέως προσπαθεί πολύ μάλλον περί τής ιδίας αύτιύ δό- 
ξης παρα τής τού ΙΙρωος αύτοΰ, διότι έάν άπογυμνωθώσι καί 
αύτά τά ενδοξότερα ποιήματα τοΰ έξωραϊσμοΰ αύτών, εξάπαντος 
θέλομεν έκπλαγη βλέποντες τά συμβεβηκότα έλάχιστα. Ή Ίλιάς, 
ή ’Οδύσσεια καί ή Αινείας τίποτε σχεδόν άποβαίνουσιν άνευ τής 
παρουσίας τών θεών, καί τής άναμίςεως τών ευφυών καί ελκυστι
κών πλασμάτων μετά αληθειών πολύ όλίγον άφ’ εαυτών τό συμ
φέρον κίνουσών ώστε ό άλλους δοξαζων "Ομηρος έαυτόν ένδο
ξό'ατον διά παντός άνέδειξεν.

Οι δε ζωγράφοι έμιμήθησαν τούς ποιητάς πραγματοποιοΰντες 
τας λαμπρας φαντασίας τής ποιήσεως αύςανομένας διά τής προ
όδου τών μύθων καί τοΰ άριθμοΰ τών θεοτήτων.

Αλλά και ή πρός τήν Φυσικήν άμάθεια τών άνθρώπων έγέν- 
νησεν ούχι ευάριθμους μύθους. Κατά τούς βαρβάρους αιώνας, φέ- 
ρ είπεΐν, ένεψύχονον πάν δ,τι· προσέβαλλε τάς αισθήσεις αύτών, 
τούς ποταμούς, τάς πηγάς, τους άστέρας· καί, έπειδή δέν ήδύναντο 
να έχωσι σαφή γνώσιν τών αστέρων, έφοβοΰντο τήν επιρροήν αύ
τών καί διά τοΰτο άπέδιδον είς αυτούς λατρ ίαν πρ'ος έξιλέωσιν, 
οσάκις ένόμιζον αύτούς παρωργισμένους· καί ούτως έπολλαπλασιά- 
σθησαν αί φυσικαι θεότητες και οί άστρονομικο'ι μύθοι. "Οταν δέ 

τις μάλλον τών άλλων πεφωτισμένος έπεχείρει διόρθωσίν τινα 
τών πλανών τούτων, κατηγόρουν αύτόν ώς άθεον. ‘Ο δυστυχής 
’Αναξαγόρας κατεδικάσθη είς θάνατον, διότι έτόλμησε νά ειπη δτι 
δ ήλιος δέν ήτο έμψυχος, άλλ’ έλασμα χάλυβος· καί πόσοι άλλοι 

καί άλλοι δέν έτυχον τής σκληράς ταύτης τύχης φ
Πρέπει δέ πρό πάντων νά ένθυμώμεθα δτι ή Συρία, ή Παλαιστίνη, 

ή ’Αραβία καί Αίγυπτος κατωκήθησαν πολλω χρόνιο πρότερον ή 
τά δυτικά κλίματα. Οί πρώτοι κάτοικοι τής Ελλάδος έζων άνευ 
τεχνών, άνεν νόμων καί χωρίς διαίτης· δθεν οί βράχοι και τά σπή
λαια έχρησίμευον αύτοϊς άντί κατοικίας, και πάσα αύτών ή φρον- 
τις ήν τό νά ύπερασπίζωσιν εαυτούς κατά τών άγριων .θηρίων.

"Οτε δέ επιθυμία τής έπεκτάσεως τοΰ έμπορίου ώδήγησεν εις 
τήν ‘Ελλάδα Φοινικικές καί Αιγυπτιακές άποικίας, τότε έμαθον 
παρ’ αύτών οί "Ελληνες δτι ή γή καλλιεργουμένη παράγει έπι- 
τηδείους πρός τροφήν καρπούς, τότε καί οΐκίαι τινές έκτίσθησαν 
καί μετ’ όλίγον ό έρως τής ευζωίας κατέστησε μικρούς δήμους 
καί πόλεις, τότε παρήτησαν τήν κτηνώδη συνήθειαν τού νά ζώσιν 
άνευ νόμων ώς πρός τόν γάμον τότε έκανόνισαν καθήκοντα ζωής 
άστυκής· τότε, δπως άναγνωρίζωσι τάς ιδιοκτησίας αύτών, ώρι- 
σαν όρια. Τό δέ μεγαλεϊον τών εύεργεσιών τούτων τοσαύτην αϊ- 
σθησιν προύξένησεν αύτοϊς, ώστε οί αρχηγοί τών άγαθοποιών 
τούτων άποικιών έθεωρήθησαν ώς άπό τοΰ ούρανοΰ απεσταλμέ
νοι, καί οΰτω κατέταξαν αύτούς μεταξύ τών θεών, καί διά τοΰτο 
τήν καταγωγήν τών πρώτων ημιθέων και ήρωων εύρίσκομεν έν 

ταϊς ήλλοιωμέναις ίστορίαις τών ήγετών τούτων.
Μία δμως έκ τών κυριωτέρων πηγών τής εισαγωγής τών 

μύθων ύπήρξεν ή άγνοια τής αρχαίας ’Ιστορίας και τής Χρονο
λογίας· διότι ή χρή«ς τών γραμμάτων ήρχισε παρ’ "Ελλησι 

πολύ βραδιον, καί πολκο’ι αιώνες παρήλθον, καθ’ οΰς μόνον 
διά τής παραδόσεως έγίνωσκον τά άξια λόγου συμβάντα 
άλλά καί δτε είσήχθη παρ’ αύτοϊς ή χρήσις τής γραφής, δέν 

έ γραφον κατ’ άρχάς συνεχείς ιστορίας, άλλά έγκώμιά τινα, άσμα
τά τινα καί τινας γενεαλογίας πλήρεις μύθων ώστε ήσύγχυσις 
έβασίλευε πανταχοΰ. "Οτε δέ ήθέλησαν νά έξιχνιάσωσι τάς γε
νεαλογίας ταύτας, ούδέν άλλο άπήντων ή τήν ιστορίαν τών Θε
ών, έν ή έβλεπον τ'ον Δία, τόν Ούρανόν καί τήν Γήν. Περί δέ 
τής ίδιας αύτών καταγωγής ούδέν έγίνωσκον οί "Ελληνες· οι 
πλεϊστοι έξ αύτών έπίστευον δτι κατήγοντο έκ τών μυρμή- 
κων τού δάσους τής Αίγίνης· έπειδή δμως ήγάπων νά λέγων- 
ται άρχαΐον έθνος, διηγούντο ευχαρίστως ήρωας καί βασιλείς, 

•αντας. Καί δτε ώμίλουν πεοί τών πρώτων χρόνων, 
λάβει σημειώσεις τινάς ύπό τών πρός 
; τήν χώραν αύτών έλθουσών άποικιών, 

άληθείας. "Αν έπρόκειτο περί τής

ούδόλως ύπάρ 
περί ων εΐχον 
άποκατάστασιν ε1 
άντικαθίστων μύθους άντί τή: 
δημιουργίας, διηγούντο τας αύτών περί τοΰ χάους περιγραφάς.

‘Η Αημήτηρ καίό Τριπτόλεμος ήσαν κατ'αύτούς-οι πρώτοι έφευ- 
ρεται τής γεωργίας· δ Πάν, αντί τοΰ Αβελ, είχε πρώτος ζήσε*  
μίον ποιμενικόν· ό 'Απόλλων έφεΰρε κατ’ αύτούς τήν μουσικήν, 
ήν οφείλομεν νά άποδίδωμεν εις τόν Ίουβαλιον. (1) ο Ηφαι-

(1) Πάντες γινώσκουσιν δτι ή μουσική έχει ώς έφευρετάς αύτής κατά 

στος άντί τοΰ θουβάλ—κάϊν (1) είχε πρώτος μετα- 
χειρισθή τά μέταλλα· δ Βάκχος, άντί τοΰ Νώε, είχε διδάξει 
τήν καλλιέργειαν τής άμπέλου. Άνεύρισκον λοιπόν δλα τά ίχνη
τών αρχαίων παραδόσεων έν τοϊς μύθοις, άλλ’ ήσαν τοσοΰτο συγ
κεχυμένα, ώστε καί αύτός δ ’Αριστοτέλης έπέπληττεν αύτούς 
λέγων « ιΐσθε ονζω; παιδι'α, όμιλούντες πιη'ι χρόνων πολύ 
παρελθόντων.»

Οί "Ελληνες, λέγουσιν οί μυθολογοΰντες, έφρόνοον δτι αί 
άποικίαι αυτών εΐχον πολιτίσει τά λοιπά μέρη τοΰ κόσμου. Ή 
Εύρώπη, έλεγον, έφερε τό δνομα αύτής έκ τής άδελφής τοΰ Κάδ-
μου, Εύρώπης καλουμένης, άγνοοΰντες, ώς φαίνεται, δτι ή Ήπει
ρος αΰτη κατά τόν Βοχάρτον (2) οφείλει τό εαυτής δ/ομα είς τήν 
λευκότητα τών αύτής κατοίκων καί δτι ή ’Αρμενία είχε κατοικισθή 
υπό τών απογόνων τοΰ Άρμένου (Armenus), ή Μηδία ύπ'ο τών τοΰ 

Μήδου, ή Περσία ύπό τών του Πυρσού κτλ. Δέν όφείλομεν λοι- 
κατά τόν συγγραφέα τοΰτον νά άναζητώμεν τήν καταγωγήν τών 
αρχαίων λαών τών πρώτων θεών καί τών πρώτων μύθων μεταξύ 
τών Έλλ.ήνων, διότι ή ιστορία αύτών αρχίζει μετά τίνος έμπι- 
στοσύνης μόνον άπό τ ύς χρόνους τών 'Ολυμπιάδων (3). Μόνη ή 
‘Αγ. Γραφή διετήρησε μνημεία βέβαια περί τής καθ’αύτό άρχαιό- 
τητοο, καί πρέπει νά σημειώσωμεν δτι οί εθνικοί ιστορικοί ήρχι- 
σαν νά άναφαίνωνται μόνον κατά τούς χρόνους τοΰ Έσδρα. (4)

Διαζεεσις τών χρόνων κατά τον Βάρρωνα.(5)

Όπως καλλίτερο·/ φωτισθώμεν και μάθωμεν κατά ποιον χρό
νον έγεννήθησαν οί μύθοι, πρέπει νά άκολοοθήσωμεν τόν Βάρ- 
ρωνα, διακρίνοντες μετ’ αύτοΰ τρία είδη χρόνων τουτέστι τούς 
αγνώστους, τούς μυθικούς καί τούς Ιστορικούς χρόνους.

Οί πρώτοι χρόνοι βντες, οΰτως είπεΐν, ή παιδική ήλικία τοΰ 
κόσμου, περιλα μβάνουσιν δ,τι συνέβη άπό τοΰ χρόνου τοΰ Χάους 
ή τής δημιουργίας μέχρι τοΰ κατακλυσμού τοΰ έπί Όγύγου (6) 
συμβάντος περίπου 1600 π. X.

Οί δέ μυθικοί χρόνοι περιλαμβάνουσι πάν δ τι συνέβη άπό τοΰ 
κατακλυσμού τούτου μέχρι τής πρώτης ’Ολυμπιάδάς όπόθεν άρ
χοντα’. οί ιστορικοί χρόνοι.

< τήν αρχαιότητα πλήθος ανθρώπων παρ’ Αίγυπτίοις π. X. έθεωρεΐτο ώ 
’ εφευρετητ ο Εομ,ής ή ο *Οσιρις,  παρ’ Ίνδοΐς ό Βράχμα, παρά τοΐς Κυ_ 

Ζ «Χοις ό Φοχή, παρ' Έβραώις ό Ίσυβάλιος, παρ' 'Ελλησιν ό 'Απόλλων 
( ο Κάδμος xat άλλοι. ’
? (1] Π’ος του Λάμεχ περί ώ 2975 π. X. λέγεται δτι εφεύρε τήν τέ/νη,
ί τοϋ νά έργάζη-αι τόν σίδηρον και τόν χαλκόν.
λ Bochart (Samuel) γεννηθείς έν Ροοέν τω 1599. Ουτος αγαπώ, 
> πολύ τάς ανατολικός γλώσσας έμαθε τήν 'Εβραϊκήν, τήν Συριακήν, τήν 
ι Χαλδαϊκήν, τήν ’Αραβικήν, τήν Αΐθιοπικήν κλ. άπεθανε δέ τώ 1667 άφή- 
( σκ; διάφορα συγγράμματα, άφορώντα τήν U Γραφήν.

(3) Γνωστόν ότι ή πρώτη 'Ολυμπίάς τίθεται τό 776 π. X.
) (4) Δηλαδή κατά τόν δον αιώνα π. X. κατά τήν αιχμαλωσίαν τής
? Βαβυλώνος.

(5) Ή Οΰάρρωνα περιώνυμον συγγραφέα Ρωμαΐον.
( Ό αρχαιότατος βασιλεύς τών άγριων ?τι λαών της Αττικής· απ’ 
< αυτοϊ παρωνυμεϊται καί ό έπ’ αΰτοΰ κατακλυσμός.

Ή περίφημος αΰτη τών χρόνων διαίρεσις τοΰ Βάρρωνος άπο- ύ 
βλέπει μόνον τήν ιστορίαν τών ‘Ελλήνων καί Ρωμαίων, διότι οί : 
Αιγύπτιοι, οί Χαλδαϊοι οί Φοίνικες καί οί άρχαϊοι λαοί τής Άνα- 
τολής έγίνωσκον πολύ καλλίτερον τούς παρελθόντας χρόνους, ώς 
έχοντες τάς παραδόσεις καί τά χρονικά αύτών, καί τοι άναμεμιγ- ;■ 
μένα μετά μύθων.

Οί πρόγονοι ήμών, ώς φαίνεται, ούδεμίαν γνώσιν εΐχον τών / 
πρώτων αιώνων, τούς οε ήρωι/ούς χρόνους τοσοΰτο συνέχεον, ώςε < 
ήλλοίονον παντελώς τήν ιστορίαν. ‘Η έποχή μάλιστα τής Τροίας, ) 
ή τοσοΰτο γόνιμος είς "Ηρωας, παρήγαγεν άπειρον πλήθος
μύθων.

Ή περιώνυμος αΰτη πόλις έάλω δίς· τ'ο μέν πρώτον, πα’ντε ς 
γινώσκετε ύπό τοΰ Ήρακλέους, τ'ο δέ δεύτερον, μετά 30 περί- < 
που έτη, ύπ'ο τοΰ Ελληνικού στρατού, άρχηγοΰντος τοΰ Άγαμέ- 
μνονος. Και κατά μέν τήν πρώτην άλιοσιν ΰπήρχεν δ ‘Ηρακλή ς, ; 
δ Τελαμών, δ Θησεύς, ό Ίάσων, δ Όρφεύς, ό Κάστωρ καί 5 ς 
Πολυδεύκης, (ονόματα, άτινα ή αμοιβαία αυτών φιλία κατέστη- ? 
σεν άχώριστα). Τότε λοιπόν έδοξάσθησαν δλοι οί Ήρωες οί με- 
τασχόντες τής κατακτήσεως τοϋ χρυσού δέρατος. (1) ?

Κατά δέ τήν δευτέραν άλωσιν έφάνησαν οί υίοί ή έγγονοι τών ( 
πρώτων Ήρώων· τουτέστιν ’Αγαμέμνων, Μενέλαος, Διομήδης I 
Αίας, "Εκτωρ, Όδυσσεός, Πρίαμος, Πάρις, Αινείας κλ. Μεταξύ j 
δέ τών δύο τούτων αλώσεων πρέπει νά θέσωμεν τούς δύο τών > 
Θηβών πολέμους, καθ οΰς άνεφάνησαν Άδραστος, Οίδίπους, Έτε- > 
οκλής,Πολυνίκης, Καμπανεύς κα· πλεϊστοι άλλοι,αιώνια άντικείμενα S 
τών ποιητικών μύθων. Λοιπόν μόνον κατά τήν άποκατάστασιν τών > 
’Ολυμπιάδων ή ‘Ελληνική Ιστορία έλαβε βεδαίαν άρχήν καί τά \ 
συμβάντα έτακτοποιήθησαν είς τάς άνηκούσας αύτών έποχάς. < 

ΐ;

Οί ’Ολυμπιακοί άγώνες.

Οί συγγραφείς δέν συμφωνοϋσι περί τοΰ χρόνου, καθ’ δν οΰτο > 
έλαβον τήν άρχήν αύτών, καί έπομένως ή αρχή τών άγώνων > 
τούτων είνε σκοτεινότατη. Διόδ. ό Σικελ. άναφέρει μόνον δτι κα- ' 

τέστησεν αύτούς ό έκ Κρήτης ‘Ηρακλής, άλλ’ ούδέν λέγει ούτε ? 
περί τοΰ χρόνου οΰτε περί τής αιτίας. ·ΙΙ δέ κοινοτέρα γνώμη λέ- ? 
γει ότι κατέστησε·/ αύτούς δ Πέλοψ, καί δτι ή πρώτη πανήγυ- ι 
ρις έτελέσθη είς τήν Ήλιδα κατά το 29 έτος τής βασιλείας τοΰ ? 
Άκρισίου, το 34 έτος τής βασιλείας τοΰ Σικυώνος 19ου βασιλέως < 
τής Σικυωνίας. Χαί, όπως συμβιβ ασωμεν τάς εθνικές έποχάς μετά ί 
τών τής Π. Γραφής, τ'ο 23 έτος τής δικαιοδοσίας τής Δεβόρρας(2), >

‘Ο δ’ Άτρεύς, β υίός τοΰ Πέλοπος ά.ενέωσεν αύτούς διατά- > 
ξας τήν δευτέραν «ανήγυριν αύτών τό 1418 π. X. Τέλος έλθών >

|1) Ό αριθμός τών Ήρώων τούτων δέν εϊνε αζ.ρώώς γνωστός, ώς έκ > 
τούτου δέ καί μεγάλη ή διαφωνία. Ό μέν Όρφευς αναφέρει μόνον 49, ? 
ό ’Απολλόδωρος 44. 'Απολλώνιος ό Ρόδιος 53, Δωδ. ό Σικελ. 54, Οΰ- > 
αλέριος Φλάκος 51, Τγΐνος 68. ?

(2) Αΰτη έστιν ή περίφημος προφήτις ή ύπνσχεθεϊσα τήν νίκην τω ; 
Βαράκ στρατηγοί τοΰ Ισραήλ κατά τοϋ Σισάρα τρατηγοΰ τών Χανα- > 
ναίων τό 1281 π. X. ( 
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■' ό Ηρακλής έκ τής κατακτήσεως τοΰ Χρυσού δέρατ·ς, συνήθροι- 

< σεν εις τήν Ήλιδα τοΰς ’Αργοναύτας δπως πανηγυρίσωσιν έν- 
ί ταύθα τοΰς αΰτοΰς τούτους άγώνας, ένεκα τής ευτυχούς έκβάσεως 
> τοΰ πλοός αυτών, καί συνεφώνησαν νά συναθροίζωνται ένταύθα 
ν κατά τετραετίαν πρός τον σκοπόν τούτον.
ί Εντούτοις, φίλοι άκροώμενοι, οί άγώνες ουτοι διεκόπησαν μέ- 

< ΧΡι βασιλείας τοΰ Ίφίτου (1) έν ’Ήλιδι, τουτέστι 442 δστε- 
ί ρον, δτε κυρίως ή ‘Ελλάς έσχημάτισε τήν έποχήν αΰτής· έκτοτε 
<’ δέν έμέτρων πλέον άλλως, είμή διά τών ’Ολυμπιάδων καί έκ- 
( τότε πλέον δέν εΰρίσκονται τοσοΰτοι μύθοι έν τή Ελληνική 

> ‘Ιστορία.
< Σημειωτέον δέ καλώς δτι τήν διαίρεσιν ταύτην τών χρόνων 
ί δφείλομεν εις τοΰς προγόνους ήμών Ελληνας καί εις τοΰς Ρω- 

μαίους, μή γινώσκοντας τήν άρχαιότητα. Άλλ’ δπως καί άν έχη 
ί το πράγμα, το μεγαλείτέρον φως έχυσαν έπι τοΰ χάους τής ιστο
ί ρίας αί ’Ολυμπιάδες.

> . (ακολουθεί).

ί

< ■ .............................................
< ··.··■

Η ΚΑΤΑΠΟΘΕΙΣΑ ΑΓΑΘΙΣ (ΚΟΥΒΑΡΙ) ΜΕΤΑ 
ΜΙΑΣ ΒΕΛΟΝΗΣ/

, Ό ιατρός Γλοσμαδούκ, άρχιχειροΰργος έν τω πολιτικό κα'( 
) στρατιωτικό νοσοκομείω τής Βάν (νβηηο8),έπεμψεν εις τόν «Ία- 

τρικό ν Σύλλογον» τήν έξης έπιστολήν περί βελόνης καταποθεί- 
J σης μετά άγαθίδος κλωστής καί έξαχθείσης έκ τοΰ μηρού μετά 

ί μήνας.
« Πρό τινων έτών κοράσιον 6 έως 7 ετών, διάγον έν τω 

σχολείω μετά τών συμμαθητριών του, έστοιχημάτισε νά καταπίη 
/ ογκώδη άγαθίδα δταπερασμένην ύπο βελόνης. Τό στοίχημα έξε- 
ς τελέσθη, τό δέ κοράσιον, έπανελθόν εις τήν οικίαν, διηγήθη τά 
< πάντα εις τήν μητέρα του. Απερίγραπτος ταραχή συνέβη τότε έν 
1 τή οικογένεια καί πανταχοΰέζήτουν νά ευρωσι τό καταποθέν άντι- 
S κείμενον, νομίζοντες δτι τό κοράσιον ήστεϊζετο. Παρήλθον οκτώ 
< ήμέραι έν άκρα ανησυχία, τήν δέ έννάτην έςήλθε μέν ή άγαθίς 
( έν τή άφόδω οΰχί δμως καί ή βελόνη. ’Επειδή δέ ακολούθως οΰ- 

( δέν σύμπτωμα έδείκνυεν δτι ύπήρχεν εντός τοΰ σώματος τοΰ κο- 
< ρασίου ξένον αντικείμενου, έσυμπέραναν έπί τέλους, δτι αί κατ’άρ- 
< χάς δοθείσαι πληροφορία: δέν ήσαν ακριβείς καί δεν έγένετο πλέον 
< λόγος περί τούτου. . ■

Μετά έξ μήνας, ένω τό.κοράσιον ήτον εϊς τόν περίπατον μετά 
( τοϋ πατρός του, ή-θά/θη αίφνης δριμύτατον πόνον εις τό άριστε- 
< ρόν σκέλος, έπεσε καί δέν ήδύνατο ουδόλως νά κινηθή. Ήναγκά- 
ι

$ (·) Λέγεται ότι οΰτος άνενέώσεν αϋΟις τους έν "Ολυμπία αγώνας κατά
ί διαταγήν τοΰ μαντείου τό 884 π. X. Κατάλλους δέ οΰτος πρώτον έσύ- 
$ στήσε τοΰς αγώνας τούτους.

σθη λοιπόν, ό πατήρ νά τό σηκώση εϊς τάς άγκάλας του καί νά ) 
τό φέρη ούτως εις τήν οικίαν. Τότε έστειλαν καί μέ έζήτησαν. ( 
τό άθλιον κοράσιον έκλαιε καί έκραύγαζεν δδυνηρώς δτε ήγγιζον ( 

ή έκίνουν τό σκέλος του· έγώ δέ γυμνώσας τό άλγοΰν μέρος καί 
ψηλά φών αΰτό παρετήρησα έξόγκωμα λήγον εις οξύ, καί διά 
καταλλήλου χειρουργικού έργαλείου κατόρθωσα νά έξάξω τήν < 
βελόνην αναλλοίωτου, ολόκληρον έ'χουσαν μήκος 4 περίπου εκα

τοστών τοΰ μέτρου. /
‘Η βελόνη κατελθοΰσαν άπαξ εις τόν στόμαχον ή εϊς τά εν- 

τέρα ειχευ έγκαταλείψ-t, οΰκοϊδα διά τίνος μηχανισμού, τήν σύν- 
τροφού τοϋ.ταξειδίου της άγαθίδα, καί έδαπάνησεν έξ μήνας έως < 

νά φθάση εϊς τό μέσον τοΰ σκέλους. ■>
(έκ τής «Προόδου»). ς

ΤΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.

Τρία τινά ΰπάρχουσιν, άτινα οφείλει τις νά άσπάζεται· γενναι- 
ότης, καλοκαγαθία, στοργή. Τρία τά όποια οφείλει τις νά σέ- 
βηται· διανοητική δύναμις, αξιοπρέπεια, χάρις. Τρία, τά όποια 
νά μισή, σκληρότης, άλαζονία, αχαριστία. Τρία, έκ τών όποιων 
οφείλει τις νά θέλγηται- ώραιότης, άπλότης, έλευθερία. Τρία, 
τά όποια οφείλει τις νά έπιθυμή· υγεία, φιλία, φαιδρότης· Τρία 
υπέρ τών όποιων οφείλει τις νά εΰχηταν πίστις, ειρήνη, καθα- 
ρότης καρδίας. Τρία, εις τά όποια όφείλει τις νά εΰχαριστήται, 
ειλικρίνεια, ευθυμία, ίλαρότης. Τρία, τά όποια οφείλει τις νά 
άποφεύγη αργία, πολυλογία, αΰθάδεις αστειότητες. Τρία τά όποια 
οφείλει τις νάκαλλιεργή·καλά βιβλία, καλοί φίλοι,καλός τρόπος. 
Τρία, υπέρ τών όποιων οφείλει τις ν’ άγωνίζηται· τιμή, πατρίς 

φίλοι.

ΠΕΡΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΙΟΣ.

< Έκ τής παιδικής αΰτών ήλικίας οί τυχόντες όπωσοΰν έλευθε- > 
ρας .αγωγής γινώσκουσι τό έλαστικόν κόμμι (gomms elaslica ? 
Caoutchu)· οί πολλοί δμως άγνοοΰσιν ίσως καί άνδρωθέντες πό- ( 
θεν παράγεται ή πολΰχρηστος αυτή δλη, έξης καί πέδιλα καί ί 

φορέματα αδιάβροχα κατατασκευάζονται, καί τής όποιας τοσαύτη < 
γίνεται χρήσις εις τά σχολεία δπου ή ιχνογραφία διδάσκεται, και ί 
δπου παράδοξοι καί γελοία·. ίδέαι περί τής καταγωγής αΰτής ΰπο- ( 
ψιθυρίζονται μεταξύ τών εύπιστων μαθητών λίαν έπίφοβοι εις τήν ( 
ΰπαρξιν τοΰ άθωοτέρου τών ζώων, ήτοι τοΰ δνου.

‘Η χρησιμωτάτη αΰτη εις τάς τέχνας ΰλη δέν εινε ειμή ό 2 

γαλακτώδης όπός δύω δένδρων βλαστανόντων εις τά θερμά κλί
ματα τό μέν έξ αΰτών είνε είδος συκής ής τήν εικόνα δημοσι

εύομε/ καϊ ήτις καλείται σνχή ή ελα.σηχη (ί'"ί useia liea) είνε δέ 
αΰτη δένδρον αειθαλές, μέγα, έχον φύλλα εΰμεγέθη, επιμήκη, 
άνευ άτομικών καί στιλπνότατα· τόδε καλείται ΐάτροφον έλαστι-

■>

Τό έλαστικόν κόμμι.

κόν (latroplia elaslica, ή Hevea gnianensis), είνε δέ τοΰτο δέν
δρον φυόμενον έν Γουίάνη καί Βραζιλία έχον ύψος 50__ GO πο-
δών καί φύλλα μακρόμισχα, δερματώδη, άτριχα, σύνθετα έκ 

τριών φυλλαρίων σφηνοειδών.
Έπί τοΰ φλοιού τών δύο τούτων δένδρων ποιοΰσιν έντουιά-

(ΜΕΝΤΟΡΟΣ Τομ. Ε’. Τεύχος JO’.). 

μαλλον ή ήττον βαθείας, έξ ών ρέει άφθονος, λευκός καί γαλα
κτώδης οπός, συναζόμενος εις δοχεία πήλινα, δστις ξηραινόμενος 
κα: πηγνύμενος είνε αΰτό τό έν χρήσει έλαστικόν κόμμι. Πλάτ- 
τεται δέ εις σφαιρίδια ή πλακούντας, καϊ εις τοιαύτην κατάστα- 
σιν εΰρίσκεται πολλάκις εις τό έμπόριον.

Τό έλαστικόν κόμμι είνε ΰλη αδιάλυτος εϊς τό ϋδωο καί τό 
οινόπνευμα κατασκευάζουσι δ’ έξ αΰτοΰ διάφορα εργαλεία, φιάλας 
δοχεία, ΰποδήματα, έμβίδας καί ΰφάσματα.

ΙΙρό τινων ομω; χρό-ων δταρεχώρτσε τά πρωτοτόκιά του εϊς 
έτέραν τι-,ά ανάλογου οΰσίαν, τήν Γόύτταν-πέρκαν (Gutta-percha^

42·
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( ήτις εινε στερεωτέρα τις υλη, πηγάζουσα έκ τοΰ δένδρου Isouan- 
dra gutta, καί έχει την ιδιότητα, έάν έντός θερμού ΰδατος τεθή, 

; νά λαμβάνη εύστασιν μάζης μαλακής καί διαπλαττομένης κατά 
J βοϋλησιν δταν δέ ψυχρανθή, άποσκληρούται, διαφυλάττουσα τό 
ί σχήμα δπερ τή έδόθη. Δι' αύτής κατασκευάζονται σήμερον έν Εύ- 
£ ρώπη αγγεία, έπιπλα, βακτηρία:, θήκαι, χειρουργικά εργαλεία, ει

κόνες, φορέματα και πλήθος άλλων αντικειμένων χρησίμων εϊς 
/ τάς ένάγκας ή τήν τροφήν τοΰ άνθρώπου.

Τό ελαστικόν χόμμι ώς λίαν άνθρακοΰχον καί λιπαρόν εΐνε 
ι ουσία εΰπρηστος καί δι’ αύτοΰ κατασκευάζουσιν, δπου άφθόνως 
$ βλαστάνουσι τά παράγοντα αύτό δένδρα, λαμπάδας πρός φωτι- 
> σμόν, αι'τινες, κατά τό λέγειν αξιόπιστων περιηγητών, διαχέουσΐ 
< φώς καθαρόν, εύχάριστον καί άφθονον.

S 

?
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΓΧΑΡΑΚΤΟΝ ΚΑΤΟΠΤΡΟΝ.

Εΐπομεν άλλοτε εϊς Sv τών προηγουμένων ήμετέρων φύλλων 
δτι έν Κορίνθω έξήχβη έκ τάφου αρχαίου τό έπιγραφόμενον κά- 

) τοπτρον, συγκείμενον έκ δύο ερειχαλκίνων δίσκων διαμέτρου 0,16 
!χ«ί άπβτελούντων κάτοπτρον ιττυχεό» (Khppepiegel) (1). Σήμε

ρον συμπληροΰντες τήν πληροφορίαν έκείνην, δίδομεν τήν έφεξής 
ιστορίαν πρός εύχαρίστησιν- τών κ. συνδρομητών μας. Ό εις έκ 

ίτών δίσκων τούτων έχετ παράστασιν έγχάρακτον (in graffito) άρί- 
«της τέχνης. Έπί θρόνου υψηλού κάθηται «νήρ μεγαλοπρεπής 
περιίεβλημένος ιμάτιον, τό όποϊον άρχόμενον άπό τής οσφϋος 
καταπίπτει μέχρι τών ποδών σχηματίζον πλούσιας καί γραφικω- 
τάτας πτυχάς. Τό στήθος τοΰ άνδρός εΐνε γυμνόν στκρίζει δ’ού- 

< τος τήν μέν αριστερόν έπί τοΰ θρόνου άφελώς, διά δέ τής δεξιάς 
κρατεί σκήπτρον. 'II κόμη αύτοΰ ή άπό τοΰ μέσου τοΰ μετώπου 

S έκφυομένη καί καταπίπτουσα τοξοειδώς κα: κυματίζουσα πρός «μ- 
< φότερα τά πλάγια, ό πλούσιος καί βαθύς πώγων βοστρυχοειδώς 

καθήκων, τό σαρκώδες καί πλατύ αύτοΰ στήθος, καί έν γένει 
) ή δλη στάσις καί αναβολή ύπενθυμίζουσιν ήμϊν τόν ένθρονον Δία 

> τοΰ Βατικανού Μουσείου. Όπισθεν καί πρός τ' άριστερά αύτοΰ 
j κεϊται γυναικεία τις μορφή ποδήρη ένδεδυμένη χιτώνα μέ ωραίας 
' καί πλούσιας πτυχάς, καί ή μέν άριστερά τών χειρών αύτής κρέ- 
, μαται άφελώς, ή δέ δεξιά έπιθέτει εϊς τόν έπί τοΰ θρόνου καβή- 
( μενον στέφαναν έκ δάφνης. Περί τόν λαιμόν φέρει ή γυνή περι

δέραιου καί ψέλλιον περί τήν δεξιάν. ‘II κόμη αυτής, μολονότι 
Ιπεφροντισμένη καί μετά κομψότητας διεσκευα-μένη, εΐνε σύναμα 

κατά τήν τεχνοτροπίαν (style) τής καθαράς Ελληνικής έποχής, 
άφελής και άπλή. Πρός τ' άνω τοΰ δίσκου εΐνε έγκεχαραγμένα 
γράμμα-; καλοϊς, τής με;’ Εύκλείδην γραμματικής, τά ονόματα 

‘ τών μορφών, πρό μέν τής ένθρόνου μορφής τό όνομα Αόρ/νθο,·,

S ι1, Τοΰτο άνήκει τ'ς τήν ιδιωτικήν συλλογήν τοΰ κ. Ρίντη.

όπισθεν δέ τής ίσταμένης τό δνομα υάενχάς. ‘Υπό τόν θρό
νον καί μεταξύ τών ποδών αύτοΰ παρατηρείται άνθέμιον, κά
τωθεν δέ φυτόν τι μέ ταινιοειδή φύλλα καί εις οξύ άπο- 
λήγοντα. Πρδ δέ τοΰ Κορίνίου καί παρά τήν Λευκάδα, είς τά > 
δύο αντίθετα του δίσκου άκρα, διακρίνονται τά ώραΐα καί περίεργα 1 
άνθη τσΰ φυτοΰ τούτου, συνεχόμενα διά ποδίσκων έπικάμπτων κ«ι 1 
κυκλοτερών μετά τών φύλλων.

Έκ τών δύο τούτων μορφών, ί μέν Κόρινθος, δ μυθικός τών 
Κορινθίων ήρως, υιός τοΰ Διός ύπδ μόνον τών Κορινθίων λεγό
μενος, άλλως δέ υ:·ς τοΰ Μαραθώνας (κατά Παυσανίαν), Εκπρο
σωπεί τήν Μητρόπολιν τής Αευκάδος Κόρινθον, ήτις πρδ τοΰ 
έκτου π. X. αΐώνος, έπί τοΰ Βακχιάδου Κυψέλου (κατά Στραβ.) 
άπωκισεν αύτήν ή δέ γυνή, ή κατά τήν έπιγραφήν Λεύκάς, έκ- 
προσωπεϊ τήν δμώνυμον νήσον Λευκάδα αποικίαν τών Κορινθίων, 
ήτις, οίονεί εύγνωμονοΰσα πρδς τήν Μητρόπολιν, στέφανοι τδν 
μυθικόν αύτής ήρωα Κόρινθον. Καί ή μέν έξήγησις τών μορφών · 
άφ’ έαυτής εΐνε φανερά, δύσκολος δμως αποβαίνει ό ορισμός τοΰ 
φυτοΰ.

Τδ φυτόν τοΰτο μετά τοΰ άνθους του έτέθη δπωσδήποτε συμβο- 
λικώς ένταΰθα. Δυνάμεθα δέ νά θεωρήσωμεν αύτό ώς τήν έπί τι- 
νων νομισμάτων τής Αευκάδος άπαντωμένην "Ιριδα, ήτις ώς 
γνωστόν παρείχε τδ περίφημου κομμωτικόν "Ιρινον ίλαιον, διά τδ 
όποιον έφημίζετο ή νήσος καϊ έκ τοΰ όποιου πιθανώς είσήγοντο 
χρήματα εϊς αύτήν. Άλλως δέ πιθανόν τ' άνθη νά έτέθησαν ΐνα 
καταδείξωσι τδ ανθηρόν καί άκμάζον τής μητροπόλεως κα: αποι
κίας αύτής.

*0 έτερος του κατόπτρου δίσκος κοσμείται έξωθεν μέ παρά- 
στασιν έντυπόν άνήκουσαν είς τδν βακχικόν κύκλον, ώς συνήθως ( 
αί έκτυποι επί τών κατόπτρων παραστάσεις, φέρει δηλ. μαινάδα 
όρχουμένην, έπί δέ τοΰ αύτοΰ δίσκου ύπάρχουσιν ίχνη άλλης τι-, 
νδς μορφής έκτύπου έπίσης, δυσαναγνώστου δμως σήμερον.

‘Η τής εικόνας παράστασις, έκτος τής καλλιτεχνικής αύτής 
αξίας, έχει καί ιστορικήν, έρχομένην εις ύποστήριξιν τών μαρτυ
ριών τοΰ ‘ΙΙροδότου, θουκυδίδου, Στράβωνος, ίστορούντων δτι ή < 
Λεύκάς άπωκίσθη ύπδ τών Κορινθίων. Μόνος ό πλούταρχος, έν 
βίω Θεμιστοκλέους, αναφέρει τήν Λευκάδα ώς άποικον κοινή 
άμφοτέρων, τών Κορινθίων δηλ. καί Κερκυραιων. Πολύ πιθανόν 
λοιπόν καί ένταΰθα τδ άναφερόμενον περί Αευκάδος νά ήνε μία 
τις τών άναφερομένων λεπτομερειών.

ΊΙ τεχνοτροπία (style) τοΰ κατόπτρου τούτου εΐνε άρίστης έπο- 
χής, όμοιάζουσα τήν τέχνην τοΰ 4 π. X. αΐώνος. "Ισως δ’ εΐνετδ 
μόνον έγχάρακτον, μεταξύ γνωστών. Καί ύπδ τεχνικήν δ’ εποψιν 
εΐνε άξιοπεοΐεργον, διότι τδ μέρος τοΰ δίσκου, έπί τοΰ όποιου εΐνε > 
ή γλυφή, έχει τδ έδαφος (font) άργυροΰν, απεναντίας δέ τδ πλέον 
μέοος του δίσκου εΐνε Επιχρυσωμένου. ‘Ωσαύτως παρατηρειται έπί 
τής γλυφής έλαφρόν τι στιλβον γα'νωμα κυαυοΰ χρώματος οίονεί ( 
ίγχανστον (email), τήν φύσιν τοΰ όποιου ώς δύσκολου νά όρισθή ) 
άφίνομεν είς τούς είδικωτέρους περί τά τοιαΰτα.

Μετά τάς άυωτέρω παρατηρήσεις κλείοντες τήν παρούσαν αρ
χαιολογικήν πραγματείαν, προστιθέμεθα δτι καί άλλοτε έν Κο-

ρίνθω εύρέθησαν καί έξεδόθησαν
Pumont, de Witte,, παριστάνουτα τδ μέν δυο μαινάδας, τδ δε 
‘Ερμαφρόδιτου δαίμονα, οστις έστραμμένος τ' άριστερά κρατεί 
άλέκτορα.

Έν Άθήναις καί έν τάφω, ού μακράν τής πόλεως, άνευρέθη- 
σαν δύο τοιαΰτα κάτοπτρα παριστάνοντα τήν 'Αθήναν κρατούσαν 
διά μέν τής μιας ασπίδα, διά δέ τής άλλης δόρυ. Ταΰτα δέ εύ-
ρίσκονται έν τή ιδιωτική συλλογή τοΰ ,κ. Σωτηριάδη..

(Έκ τής Κρήτης άρ.’247.)

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΙΣΟΤΗΣ.

Έζ. τών λεχθέντων(Ι) γίνεται δήλον πόση διαφορά ύπάρχει 
μεταξύ τών άνθρώπων διαφορά, ήτις καταφαίνεται είς τά άτομα 
και τά έθνη, μεταξύ τοΰ πεπαιδευμένου καί τοΰ άμαθοΰς, τοΰ καλ
λιτέχνου και τοΰ τεχνίτου, τοΰ πολιτικού κα'ι τοΰ ίστορικοΰ, τοΰ 
λογίου καί τοΰ μαθηματικού, τοΰ Άραβος καί τοΰ Άγγλου, τοΰ 
Αιθίοπας καί τοΰ ’Ιταλού, τοΰ 'Ισπανού καί τού Σινοΰ. Τό κλίμα, 
ή χράσις, τ'ο άνάστημα, ή άνατροφή, ή έκπαίδευσις, ή φαντασία, 
τδ φύλον, ή ηλικία διαποικίλλουν τά ήθη καί τάς διαθέσεις.

Εκ ούω αδελφών, άπό τής αύτής μητρός γεννηθέντων καί έν 
‘ϋ αύτή οικία ανατραφέντων, ο μέν γίνεται ευσεβής, ό έτερος ασε
βής, ό μέν εΐνε εύφυής, ό δ’ έκερος ήλίθιος.

Θά ήτο λοιπόν μωρία τό νά ρυθμίση τις πάντας διά τού αύτοΰ 
κανόνος, νά έπιβάλη εις πάντας τούς αύτούς νόμους καί τά 
αύτά έθιμα.

Εντούτοις εις πάντας ύπάρχει ϊσότης έξ αρχής καί έκ φύσεως. 
Ό βασιλεύ τής γής ή χωρικέ ! Ώ σύ, δστις έχεις 100,000 λι- 
τρών εισόδημα κα'ι καταναλίσκεις αύτό είς τάς τρυφάς, άς έπειτα 
άηδιάζεις, και σύ, ό Εργαζόμενός έφ' δλην τήν ημέραν καί μετά 
κόπου κατορθών ν' άρπάξης τεμάχιον άρτου! άπαντήσατέ μοι,. 
τίς σας έπλασ εν ;

Πάντας ο Θεός! πάντες σύγκεισθε έκ ψυχής αθανάτου καί σώ
ματος υλικου 1 άπαντες ές ίσου σκοπείτε τήν εύδαιμονίαν.

Βλέπετε τό νεογνόν; κλαυθμηρίζει καί ούδέν διακρίνει τόν 
υιόν τού ηγεμόνες άπό τού υίου τοΰ ύπηρέτου άύτοΰ. Βλέπετε 
έκεϊνο τό κοιμητήριο·/; οποία διαφορά ύπάρχει έκεί μεταξύ κυ

ρίου και υπηρέτου; ευποροΰντος καί πενομέ/νυ ; δύω μέτρων τα'- 
φος έξαρκεϊ ες ίσου εις τό σώμα πάντων ή ψυχή των δμως ΐ?α- 
ται ενώπιον τοΰ ‘Υψιστου μετά μόνων τών πράξεων της.

Ο άνθρωπος λαμβάνω/ ψυχήν τήν άθανατον ταύτην πνοήν 
τοΰ θεού, λαμβάνει δώρον ανεκτίμητου.

Δεν σημαίνει τί ος τάξεως, ηλικίας, χώρας, έπαγγέλματος 
εινε. Έχει τόν νοΰν, τ’ο λογικόν; τήν συνείδησιν.δύναται ν’άγαπά 
καί νά μισή !

(1) Ανωτέρω ό αννγρ-;t.;.τών τού ανθρώπου συστατι
κών. σώματος κα'. ψυχής.

κάτοπτρα ύπδ τώ/ κ. Έχει θειον προορισμόν, εΐνε στενώτατα συνδεδεμένος μετά τοΰ
θεοΰ· ταΰτα δέ είσιν ικανά νά έκμηδενίσωσιν οιανδήποτε Εξωτε
ρικήν διάκρισιν.

‘II θέλησις ενεργεί διά διαφόρων δργάνων καί δυνάμεων έίΐ 
τών διαφόρων, άλλ’ έντούτοις αυτή εΐνε έλευθέρα! Έγώ είμαι 
έλεύθερος, δταν σύ· σύ, δταν έγώ, και είς τοΰτο άκόμη εϊμεθα 
ίσοι. Ίσοι έκ φύσεως, ούχί πλήν κατά τήν εύπορίαν οΰτε τήν εύ-
τυχίαν. Τό έν σπαργάνοις νεογνόν καί ό ακμαίος άνθρωπος έχουν 
έξ ίσου τ'ο δικαίωμα τοΰ ζήν, άλλ’ είς μέν τό πρώτον έξαρκεϊ 
ολίγον γάλα, εις δέ τόν δεύτερον άπαιτεϊται πολύ περισσότερον ! Τό 
πρώτον εΐνε άνίκανον νά προμηθευθή τήν τροφήν του κα! πρέπει νά 
τήνπροσμείνη άπό τούς άλλους, δ δεύτερος τήν πορίζεται άφ’ εαυ
τού-άλλά τοΰτο δέν καταστρέφει τήν άρχικήν ισότητα, διότι πάντες 
μέν ή διέρχονται διά τής αύτής ίδοΰ ή διατρέχουσιν οδούς διαφόρους 
άλλ’ δμως καί πάντες καταλήγουσιν εις τ'ο αυτό «ημεΐον καί έ
χουν τά αύτά καθήκοντα, άτινα δύνανται έξ "σου νά έκπληρώσωσιν.

Άλλ’ ΐν’ ή δυνατόν τούτο, πρέπει δ άνθρωπος νά ήνε έλεύ- 
θερος· καί έπειδή δ άνθρωπος εΐνε έλεύθερος, όταν ήνε εΐςΤ πρέ
πει νά ήνε άπαντες· άπαντες νά έπωφελώνται διά τών πλεονε
κτημάτων αύτών· δ άνθρωπος λοιπόν δέν δύναται νά γίνη κώ
λυμα εις έτερον, παρ’ έάν αί πράξεις του βλάπτουν τήν ισότητα.

Παϊδες έτι δντες δέν γινώσκομεν τίνες πράξεις ώφελοΰσι καί 
τίνος βλάπτουσι· δι’ δ οί γονείς καί ο! διδάσκαλοι μας διδά- 
σκουσι τί πρέπει ή όχι νά πράττωμεν. Αύξηθέντας δέ ή άρχική 
διαφθορά, τά πάθη, τ'ο συμφέρον, ή άγνοια μάς παρακινούν είς 
τό νά πράττωμεν τ'ο κακόν καί νά βλάπτωμεν τούς άλλους. Δι’ δ 
έγένοντο οί νόμοι, οιτινες διπτάττουν ημάς τί πρέπει νά πράττωμεν 
καί τί δέν πρέπει,καί έπιί άλ/.ουν άκόμη διά τής βίας καί τών ποινών.

Τοΰτο δέν άφαιρεϊ τήν Ελευθερίαν ήμών, τούναντίον τήν εξασφα
λίζει· διότι ύποτεθήτω αμέσως, δτι έγώ ήδυνάμην νά πράξω πάν 
δ τι θέλω καί μοί άρέσκει· καί οί άλλοι έπίσης ήδόναντο νά πρά- 
ξωσιν ωσαύτως! «υιοί ορέγονται νά ένοχλώσι τήν έμήν έύ-ευθερίχν 
καί συμφωνοΰσι νά μέ κρατώσιν άεννάως εϊς πάλην καί προφυλά- , 
ξεις. θά ονομάση τις ελεύθερον ποταμόν τινα, διότι δέν έχει κοίτην 
καί πλημμυρεϊ έπί τής πεδιάδος ; Ελεύθερος ό Σινός, διότι δύναται 
νά φονεύη τά τέκνα του; Έλεύθερος ό Αμερικανός, διότι δύναται 
νά έμπορεύηται δούλους; Έλεύθερος ό ληστής, διότι περιφρονεϊ 
τούς νόμουο; Καί θά ήσο έλεύθερος σύ τετραποδίζων άντί ορθο
ποδώ·/; Είσαι έλεύθερος νά φάγης ύπέρ κόρον, άλλά διά τινα σκέ- 
ψιν δέν τ'ο κάμνεις. Ε'νέ τις έλεύθερος άφαιρών τήν έλευθερίαν 
σου; Διά τήν έλευθερίαν υπηρετείς θεληματικώς παρά τινι, δι
ορίζεις δικηγόρον τινά πρός διεξαγωγήν τών ΰποθέσεών σου, υπό
σχεσαι κατόρθωμά τι.

Ελευθερία εΐνε τ'ο δικαίωμα τοΰ ζήν ούχ ώς βούλεται τις. άλ
λ' ώς δει. Άν ήτο έλευθερία τό περιστρέφεσθαι περί το κακόν, 
δέν θά ήτο πλέον αγαθόν τι κτήμα, δώρον Θεού- γινόμεθα ήττον 
ελεύθεροι δσον όλτγώτερ»·/ πραττομεν τ'ο καλόν, καθ' ότι συμβάλ
λεται ή συνήθεια. ‘Ο θεός, δστις δέν δύ/ατκι νά πράξη τό κα
κόν, θά ήτο ήττσ» έλεύθερος πάντων έ/αντίον ττιούτου παραλο- 
γισμού διαμαρτύρεται ή συ/είδησις.
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‘Η ελευθερία εΐνε ή άπόδειξι; τή; άρετή; χαΐ τδ στοιχεϊον τής 
< άξίας, άλλ’ ομοιάζει μέ τό ύδωρ. Το 'ύδωρ πάντοτε ρε'ει πρδς 

τά κάτω, άλλ’ έγκαταλειφθέν εΐς χειμάρρου; πλημμυρεϊ και κα
ταστρέφει- κανονίσθέν όμω;, εΐνε ισχυρότατη δύναμις, ζωή τών 

άγρών.
‘Υβρίζω τήν έλευθερίαν μου, υποσχόμενο; υπηρεσίας χωρίς κα

λώ; νά σκεφθώ ! μή φρόντισα; δι’ δν έργον, τδ όποιον νά μέ κα
θιστά ανεξάρτητοντών άλλων, καθ’δσον εΐνε δυνατόν! δανειζόμε
νο; καί διά τοΰτο ύποδουλοόμενο; τοϊς δανεισταϊ; μου! ’Ενεργών 
πράξεις, αΐτινες αναγκάζουν τοΰ; άλλου; νά μέ χαλινώσουν.

‘Υβρίζω τήν ελευθερίαν τών άλλων, δταν τοΰ; αναγκάζω νά 
πράττωσιν δ τι δέν θέλουσιν ! δταν απαιτώ νά σκέπτωνται ώ; έγώ! 
δταν χλευάζω τήν έργασίαν, τήν έπιμέλειαν, τήν τιμήν αΰτών !

< "Οταν κωλύω τδν προορισμόν! δταν κακουργώ; εξηγώ τά έργα 
αΰτών! δταν κατασκοπεύω καί περιπλέκω τά; άθώας αΰτών

J· ένεργειας.
Χάρι; δέν δύναται νά μοί αϊτηθή διά βία;· διότι άν δέν ήμην 

ελεύθερος ν’ άρνηθώ αΰτήν, δέν θά ήμην άξιο; νά τήν κάμω. 
'Εάν δ ©ίλο; μου έχη άνάγκην έ·»δς ποτηριού αίματός μου, θά 

S φλεβοτομηθώ καί θά τδ δώσω αΰτω. Άν ήθελε χύσει μίαν στα- 
' γόνα διά τή; βίας, ήθελε μετέλθει βίαν.

Έκεϊνοι οϊτινες πιστεύουσιν, δτι είν» συγχωρημένον νά πρα'τ- 
< τωσι τά πάντα, διότι εινε ισχυροί, ά; σκεφθώσιν δτι υπάρχει πάν

τοτε ει; ισχυρότερος αΰτών.
Χελιδών τις πετώσα συλλαμβάνει διά τοϋ ράμφους της κάν

θαρόν τινα κα; τον φέρει εΐς τήν φωλεάν της· ό δυστυχής πράο
ι. γάζει, Τί σοί έκαμα καί μέ φονεύεις μετά τοσαύτης σκληρό

τητας; δεν έχω κ’ έγώ το δικαίωμα τον ζήν ώ,· σύ ;
< Ή χελιδών αποκρίνεται, είσαι ίιλκό,· μου, διότι είμαι ίσγυ- 
< ροτέρα σον.

Πλήν ιδού! κίρκο; τι; έπιπεσών κατά τής άλαζόνο; τήν άρπά- 
\ ζει διά τών ονύχων. "Λίγες με, έλεγε-ι ή χελιδών, εύσπλαγγνί- 
< σθητι τούς νεοσσού,· μον. οϊτινες άνευ έμού θνήσκονσι τής 
·, πείνης !

Άλλ’ ό κίρκο; αποκρίνεται, είσαι ή λεία μου, διότι έγώ εί- 
μαι ισχυρότερος σον ήτοιμάζετο νά τήν κατασπαράξη, δτε άε- 

!τό; τι; Ιπτάμενος μεταξύ τών νεφών, επιπίπτει δρμητικώ; κατά 
τοΰ κίρκου, και τόν αρπάζει διά τοϋ ισχυρού ράμφους του. Τότε δ 
κίρκο; θρήνων τώ λέγει: 'Τψ'-ιλέ βασιλεύ τών πτηνών, διατγ 
παραβιάζεις τήν δικαιοσύνην κα» άφαιρεΐς τήν ζωήν άπό έκεϊ- 

ί. νον δστις ούδέν κακόν πρός σέ έπραζεν; εύσπλαγχι ίσδητί με !
Τί εύσπλαγχνία, τί δικαιοσύνη; τδ» διακόπτει δ αετός, είμαι 

ισχυρότερος σον. καί ούδείς Οά u έμποδίση νά πράςω πρός 
σέ δ τι μοί άρέσκει !

£ Άφρων'παντός υπάρχει ισχυρότερος τις! καί πάντων ίσχυρό- 
ίτατο; ό θεός· ό ισχυρός βασιλεύ; ένεπήγνυε τοΰ; όνυχας καί τδ 

ράμφος εί; τό αΐμχ τού κίρκου, δτε τόν διεπέρασεν ή σφαίρα 

κυνηγόν.
Σκέφθητι, ναι! σκέφθητι! καταφανέστατου εΐνε δτι ό χάλλι- 

< στο; τρόπο; τοΰ νά ήμεθα ελεύθεροι εΐνε τδ νά ήμεθα τίμιοι άν

θρωποι, νά μή χωρίζωμεν τδ δίκαιοντοΰ καθήκοντος, καινά άκο- 
λουθώμεν τήν οδόν τή: άρετής, ήτις μας όδηγεΐ είς τδ ν’άπο- ς 
φεόγωμεν τά κακά καί νά έλευθερώμεθα τών άληθών τυράννων, 
τών παθών δηλονότι καί τών ελαττωμάτων.

(Έκ τοΰ Ίταλικοΰ).

Συγγραφεύς εινε δ Cesare Cantu. (Καϊσαρ Καντοόσιο;), 
εί; τών διακεκριμένων έπί παιδεία άνδρών τή; ’Ιταλία;, δστις 

άχρι τοΰδε πολλά συνέγραψε συγγράμματα, έν οίς άριθμεϊται 
καί τδ άρτι έκδοθέν έν Μιλάνω « Conference popolari » ήτοι, 
« Δημοτικά· ομιλία·.. » Ό Συγγραφεύς έν γένει ένα καί μόνον 
σκοπόν έπεδίωξε, νά δώση σύγγραμμα τδ δποϊον νά ώφελήση 
τδν Λαόν! καί καθ’ ήμάς έπέτυχε τοΰ σκοποΰ· δι’3 μεγάλως θά 
ώφέλει δστις θά μετέφραζε τδ σύγγραμμα τοΰτο καί θά έδιδεν 
αΰτδ εϊς χεϊρας τοΰ έθνους ήμών, τό δποϊον άχρι τοΰδε στερείται 
τοιούτου είδους συγγραμμάτων! Τά τοιαΰτα συγγράμματα, ώς τδ 
έν λόγω, διδάσκουσι τ'ον άνθρωπον καί τδν καθιστώσιν άληθή 
Χριστιανόν καί πεπαιδευμένο-», διότι τ'ον διδάσκουσι τδ «"Ο σΰ 
μισείς έτέρω μή ποιήσης » καί λοιπά ηθικά παραγγέλματα πώς 
νά τά έκτελή, τ'ον καθιστώσι βιωτικόν καί τδν ώθοΰν πρδ; τήν 
πρόοδον. Έν γένει λοιπόν τδ έθνος ήμών ουτω θά λάβη τήν 
πρώτην εύκλειαν καί δόξαν του ! δ ‘Ελληνικός λαό; πρέπει νά 
καταστή λαός φιλόσοφος,ϊνα άπολέση τήν φιλοζοφίαν,πρέπει νά δι- 
δαχθή τάς άναγκαιοτάτας βιωτικα; γνώσεις- διότι τίς δύναται 
ν’ άρνηθή, δτι τ'ο έθ ος ήμών πολΰ λείπετχι τούτων ; Μή χλευ- 
άζωμεν πλέον έαυτούς, λέγοντες δτι εινε άρτισύστατον. Παρήλθεν 
ήδη ικανός καιρός, παρήλθεν ή πεντηκονταετηρίς!

Π. Σ. ΦΩΤΙΑΔ11Σ.

ΤΙ ΧΡΕΩΣΤΕ! ΝΑ ΠΡΑΤΤΗ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣΔΙΑ ΝΑ ΗΝΕ ΕΥΤΥΧΗΣ.
(Έκ τοΰ Ίταλικοΰ).

Έκαστος δύναται νά ζή εΰτυχής έν τή οικογένεια του, έάν 
αΰτη συνίσταται άπο φιλοπόνους καί τίμιους άνθρώπους. Αί οικο
γένεια·. εΐνε ευτυχείς, δταν ό πατήρ διευθύνη τάς υποθέσεις, έρ- 
γάζηται, προμηθεύη καί προβλέπη τ'ο άναγκαϊον δταν ή μήτηρ 
ήνε καλή οικονόμος καί έπαγρυπνή ώστε καί αΰτδ τδ λεπτόν νά 
έξοδευθή καλώς διά νά μή λείψη τίποτε έκ τών άναγκαίων δταν 
τά τέκνα ήνε εΰπειθή, τίμια καί έπιμελή· έν ένί λόγω αί οικο
γένεια! εΐνε εΰτυχεΐς, δταν έκαστος πράττη δ τι τώ άνήκει.

Τό αΰτό συμβαίνει εις τήν κοινωνίαν τών συνηθροισμένων αν
θρώπων· εί; τά χωρία, είς τάς κωμοπόλεις, εΐς τάς πόλεις, είς 
τά; έπικρατείας, καί είς άλλα; πολυαριθμοτέρα; οικογένειας. Έάν 

> πας άνθρωπος ήνε χρηστοήθης, δραστήριο; καί συμπεριφέρπτα( 
1 καλώ; μέ όλου; τοΰς άνθρώπους, τότε οί κάτοικοι τή; έπικρατείας 

,' ζώσιν ήσυχοι, τά πράγματα εΰποροΰν καί έκαστος δύναται νά ζή 
εΰτυχής. Διά τοΰτο λοιπον πί; άνθρωπος διά νά γί·»η ευτυχής

ί ζών έν τή κοινωνία, χρεωστεϊ νά μάθη ποϊα εΐνε τά χρέη του, 
καί γνώρισα; αΰτά, νά τά έκπληρή.

<
Χρέη τοΰ ανθρώπου,

j »
2

Ό άνθρωπος ζή επί τή; γή;· άλλ’ δ άνθρωπος, ή γή κα'ι δλα 
; τά πράγματα έδημιουργηθησαν ύπδ τοΰ Θεοΰ· διά τούτο κατά 

' πρώτον χρεωστεϊ νά γνωρίση πώς πρέπει νά φέρηται πρός τον 
■ Θεόν.

Μόλις τδ βρέφος γεννηθή, άνήκει εις τδν πατέρα ή τήν μη
τέρα, ήτοι είς τοΰς γεννήτορας του. Ουτοι τ'ο τρέφουσι, και πα- 
ρέχουσιν εϊς αΰτό, δσον δύνανται, υγιεινήν καί καλήν τροφήν 
άκολούθως τ'ο βρέφος, μόλις όιρχίστ) νά έννοή, χρεωστεϊ νά μάθη 

< τά ίδια χρέη πρ'ο; τοΰ; άγχπητοΰ; γεννήτορά; του.
Αΰξάνει τ'ο βρέφος καί γίνεται παϊς; Τ,-τε στέλλεται εΐς τδ 

ι σχολεϊον, δπου άπαντά νέας υποχρεώσεις πρό; τδν διδάσκαλον, 
ί δστι; κοπιάζει διά νά τ'ο διδάξη.

’Εξέρχεται άπό τδ σχολεϊον καί εισέρχεται εϊ; τδν κόσμον, 
ί δηλ. ει; τήν κοι·»ω·ίαν δπω; έπαγγέλληται τέχνην τινά καί πο- 
ι ρίζηται τά πρός τό ζήν. Εΐνε τιμιώτερος καί ίκανώτερο; εΐς τό 

( ΐ~ίηηζΐ.·μα του, προμηθεύεται περισσοτέρου; άγοραστά, έργάζεται 
{περισσότερον και κερί ζει πλειότερον. Οΰοείς δύναται νά τώ 

άφαιρέση τά κέρδη τά δποΐα συιαθροίζει μέ τοΰς κόπου; του, 
διότι οί θειοι καί άνθοώπινοι νόμοι έθέσπισαν δτι τά κέρδη του κα{ 
τά υπάρχοντά του ά.ήκουσι μόνον εί; έκεϊνον διά τοΰτο τιμωρεϊ-

< ται εις τήν παροΰσχ» κ <θώ; καί εΐς τήν άλλην ζωήν έκεϊνος 
ί δστι; έτόλμησ- να τώ άφαιρέση τ’άγαθά ταΰτα, καί έτι τερισσδ- 
( τερον έκεϊνος δστι; άπεπειράθη να τδν βλάψη άτομικώς.
ι Ό κοινός άνθρωπος χρεωστεϊ νχ περιποιήται λοιπόν τοΰς πλου-

!
σιωτέρους διά νά έχη παραγγελία; δπω; έργάζηται· χρεωστεϊ 
νά σέβηται τοΰς άρχοντας, οϊτινες έμποδίζουν άπό τοΰ νά τώ 
προξενήση κανείς βλάβην χρεωστεϊ νά συμπεριφέρηται μέ τοΰς 
δμοίους του ούτως ώστε νά προσελκύη τήν φιλίαν των καί νά τι
μάται διά τάς αναγκαίας έκείνας βοήθειας, τά; δπτίας αΰτδς δ 
ίδιος Οά έδιδεν είς τους άλλους.

Ι
Εΐνε λοιπόν άνάγκη νά γνωρίζη πας άνθρωπο; τά ίδια καθή
κοντα πρδς τ'ον θεόν, πρ'ο; έαυτόν, πρό; τοΰ; ά/ωτέρου; του, 
πρδ; τοΰ; δμοίους του, πρ'ος δλους.

Καθήκοντα τοΰ ανθρώπου πρός τόν θεόν.

Ήμέραν τινα δ κύριο; Π.... εϊσήλθεν εί; τδ σχολεϊον δπου 
ίέσύχναζεν δ Ιωάννης και ήρώτησε τόν διδάσκαλον πώς έφέροντο 

οί μαθηταί είς τήν έκκλησίαν, εί; τήν οικίαν, είς τδ σχολεϊον 
S δ 3ε διδάσκαλος άπεκρίθη. « Ό Αυγουστίνος, δ Άνσέλμο; καί 
S πολλοί άλλο: εΐνε παιδία καλά καί χρηστοήθη. Αΰτά τοσοΰτο/ 

σέβα; καί εΰγνωμοσύνην δεικνύουσι πρδς έμέ, ώστε κάμνουν νά μοί ? 
φαίνωνται γλυκείς οί κόποι τοΰς δποίου; καταβάλλω δι' άγάπην : 
των.»

Άλλ’ υπάρχουν τινά, τά δποϊα δέν άκούουν τά; νουθεσία; καί : 
δέν έκπληροΰν τά ίδια χρέη. » Τότε δ κύρ. Π.... έκάθισεν είς τήν ' 
θέσιν τοΰ διδασκάλου καί ήρχισε νά δμιλή τοιουτοτρόπως :

« Τέκνα μου, έγώ σας είπον άλλοτε δτι δ Θεός έκαμεν έχ τοΰ ' 
μηδενός τόν ουρανόν, τήν γήν, τ'ον άνθρωπον καί δλα τά κτίσματα. (

Καθ’ έκάστην βλέπομεν δτι δ μηχανικός δστι; είξεύρει νά κά
μνη μηχανήν τινα πολΰ καλλίτερον είξεύρει νά τήν διαλύη: τοι- ' 
ουτοτρόπως δ Θεό; μέ τήν ίδιαν έπιδεξιότητα, μέ τήν δποίαν 
έδημιούργησε τό πάν, θά ήδύνατο έπίσης νά τό καταστρέψη Άλ- ί 
λ’ δ πανάγαθος Θεός διατηρεί τ'ο φώς, τόν κόσμον, τά ζώα, καί > 
τά φυτά διά νά ζή ό άνθρωπο; έπί τής γής καϊ μέ τά; άξιεπαί- ,· 
νους πράξεις του ν’ άποκτά τήν αιώνιον γλυκύτητα εί; τδν παρά- > 
δεισον. Βλέπετε λοιπόν, άγαπητά μου τέκνα, δτι εϊμεθα υπόχρεοι ( 
εϊ; τόν Θεόν διά τδ φαγητόν, διά τήν ζωήν διά τοΰτο χρεω- ? 
στοΰμεν νά λατρεύωμεν τ'ον Θε'ον ώς τδν δημιουργόν και πα- - 
τέρα δλων τών πραγμάτων, χρεωστοΰμεν νά τ'ον ύπακοόωμεν ■> 
ώ; τόν σοφώταιον νομοθέτην, χρεωσ:οΰμεν νά τον άγαπώμεν ( 
ώς τ'ον έχοντα έν έχυιώ πάσαν δύναμιν καί τελειότητα, ώς έκεϊ- ( 
νον, δστις, άγαπών τοΰ; άνθρώπους, τοΰς πληροί μέ συνεχείς ( 

αμοιβές. >
Δέν δφείλει έκαστος ·»ά λατρεύη μόνον καί νά υπάκουη είς τόν » 

Θεόν έξ δλης καρδίας, άλλ’ οφείλει καί ν’ άποδεικνύη τά θεο- ( 
σεβή ταΰτα αίσθήκατα μέ τήν πρ'ος τήν Έκκλησίαν εΰσέβειαν, μέ ( 
τάς προσευχάς, μέ τό νά πράττη τά καλά έργα. (

Έάν δέ ύπάρχη τις τόσον άχάριστος ή εΰήΟης, ώστε νά λη- < 
σμονήση τήν άγάπην καί εΰπεΐθειαν, τήν δποίαν οφείλει είς τόν · 
Θεόν, δ τοιοΰτος θά τιμωφηθή μεγάλως.— ‘Ο Θεδς εΐ··ε τέλειος, > 
δ Θεό;, γνωρίζετε, εΐνε κριτή; άλάνθαστος, έπομένως τιμωρεί ? 
έκείνους οϊτινες έτόλμησα» νά παραβώσι τάς έντολάς του καί θ'άν- ? 
ταμείψη είς τήν παρούσαν καθώς καί είς τήν μέλλουσαν ζωήν ’ 
έκείνους, οϊτινες έπραξχν καί πράττουσι τ'ο καλόν. >

Τέκνα, κανείς ά; μή φαντασθή δτι δύναται νά κρύψη άπδ τδν > 
Θεόν δποιονδήποτ» πραχθέ» άμάρτ»μα κατ’ ίδιαν ή έν τώ σκότει, > 
οΰδέ κάν κακή » τινα σκέψιν. Ό θεός εΐνε παντοΰ. Ό Θεός βλέ- 
πει τ'ο πάν, δ Θεδς γινώτκει το πά». Καί έάν τις έξ ύμών δια- ΐ 

νοηθή ποτέ νά παραβή τοΰ; Ιερού; νόμου; του, δηλ. νά άμαρ- 
τήση, ά; εΐ.τη τότε καθ’ έαυτόν: <J

Πρόσεχε, διότι ύ Θεός σέ βλέπει. >
(Έχ το5 ’Ιταλικοί» ύπο Ν. ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ.)
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II ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΠΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΦΙ1ΤΕΙΩΝ 
ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ.

Έχπλήοωσις τώ» χατά τής Λίγύπτου προφητιιών.

‘Η Αίγυπτος ύπήρξσ τό άρχαιότατον καί ισχυρότατου βασίλειον 
τοΰ παλαιού κόσμου και τόσον περίφημον ώστε αί τοΰ περιηγητοΰ 
έρευνα: κατευθύνονται πρός Βιερεύνησιν τών Απαράμιλλων τεκμη
ρίων τής δυνάμεώς της. Ούδέν έθνος είτε αρχαίου είτε νέου 
έυήγσιρέ ποτέ μεγαλείτερα καί διαρκέστερα μνημεία. Ένώ τά 
'ίχνη άλλων αρχαίων δυναστειών δυσκόλως ανευρίσκονται έν 
μέσω τών Βιαφθαρέντων έρειπιων τών πόλεων των, έκεΐνα τα 
τεχνητά όρη, όρατά έξ άποστα’σεως τριάκοντα μιλιών, αί πυραμί- 
Βες τής Αίγυπτου, άνευ ούίεμιάς θετικής άπομνημονεύσεω; τής 
χοονολογίας των, άνΟίστανται αναλλοίωτοι εις δλας τάς κατα- 
στροφάς τοΰ καιρού. Ή τής Αίγυπτου Βυναστεία φέρει τά πρωτεία 
πάσης άλλης έν τή άρχαιότητι. Ούδεμία ποτέ Χώρα παρή- 
γαγε τόσον εκτεταμένου κατάλογον βασιλέων. *Η  παιδεία τών 
Αιγυπτίων υπήρξε παρειμιώΒης. Εκεί ήτον ή ανεξάντλητος 
πηγή τής γνώσεως, πρός ήν συνεσωρεύοντο ο: Βιψώντες καί έπι
ναν έκ τών ναμάτων τής τότε θεολογίας κα: φιλοσοφίας. ‘Ο άριθ- 
μός τών πόλεών των (1) καί ό πληθυσμός τής χώρας των, ώς 
Αναφέρονται ύπό άρχαίων ιστορικών, ή σαν σχεδόν απίστευτοι. Ή 
Ιέ ρύσις καί ή τέχνη ένωθεΐσαι άποκατέστησαν αυτήν καρποφο- 
ρωτάτην χώραν. Εκαλείτο ή σιταποθήκη τοΰ κόσμου. Διηρείτο 
εις διάφορα βασίλεια, καί ή εξουσία της έξηπλοΰτο έπί πολλών 
τών περιχώρων αύτής 'μερών. (2). Ή γνώσις όμως πάσης τήί 
Βέξης καί τοΰ μεγαλείου της δέν άπέτρεψε τούς ’Ιουδαίους προ- 
ρήτας νά διακηρύξωσιν δτι ή Αίγυπτος έπέπρωτο νά καταντήση 
b ιυτιλίς Λασίλιιον, Χαι ίτι ούδίποτι ίμιλλιν ιίς τό ίξής νά 
ύψβΟη μιταξν τών ίθνύν ή δέ κατά γράμμα έκπλήρωσις 
έκάστης προρητείας παρέχει καθαρωτάτην άπόδειξιν δτι κα) 
ίκάστη ιδίως καί συλλήβδην πάσα: είσιν υπαγορεύσεις τής θεο

πνευστίας τής Γραρής.
Ή Αίγυπτος υπήρξε τό αντικείμενου πολλών προφητειών, αί- 

τινες έξεπληρώθησαν πρό πολλών έτών. Κα: μέχρι σήμερον πα
ρουσιάζει δτι έπαρουσίαζε Βιά πολλών αιώνων, ήτοι παν σημείον 
μέ τό όποιον ή προφητεία Βιετυπωσε τό πεπρωμένου της.

» Αυτοί θέλουσιν εισθαι έκεί βασίλειον ποταπόν, θέλει είσθαί 

τό ποταπώτερον τών βαειλείωνκα: δέν θέλει ύψωθή πλέον έπί 
τά έθνη· διότι θέλω ελαττώσει αύτούς, Βιά νά μή δεσπόζω? ιν έπί 

τά έθνη.· » (Ίεζεκ. ·κθ'. 14, 15). « Οΰτω λέγει ό Κύριος- θέλουσι 
πέσει καί οί ύποστηρίζοντες τήν Αίγυπτον καί ή ύπερηφανία τής 
Βυνάμεως αύτής θέλει καταβληθή.... κα: θέλουσιν άφανισίή έν 
μέσω τών ήεανισμένων τόπων, κα: αι πόλεις αυτής θέλουσιν ει- 
•θαι έν .μέσω τών ήρημωμένων πόλεων.... καί θέλω αφανίσει 
τήν γην καί τό πλήρωμα αυτής διά χ'-φός τών ξένων· καί πχ-

(1, 20 χιλιάδες. (Ήροδ βι5λ β’.
(2) Slnpohami Can. Chroii. ρρ. 239, 242. 

ραίώσει την γην εις χέϊρας χαχώνέγώ ό Κύριος έλχλησα. . χαι Jiv / 

θέλει υπάρχει πλέον αρχών έκ τής γής τής Αίγυπτου. » (Ίεζεκ, 
λ'. 6, 7, 12, 13). «Όταν κάμω τήν γήν τής Αίγυπτου θάμβρς, 
καί έρημωθή ή γή άπό τοΰ πληρώματος αυτής, δταν πατάξω . 
πάντας τούς κατοικούντας έν αύτή, τότε θέλουσι γνωρίσει δτι εγώ > 

είμαι ό Κύριος. » (Ίεζεκ λβ'. 15).
Οί Πέρσαι υπέταξαν όλοκλήρως τήν Αίγυπτον περί τά 350 

έτη π. X. Ειτα οί Μακεδόνες ΰπεδούλωσαν αύτήν, καί οί Πτο
λεμαίο: έκυβέρνησαν αύτήν 294 περίπου έτη, όπότε περ: τά 30 
έτη π. X. έγένετο Ρωμαϊκή αποικία. Διετέλεσε δε εν τή δου
λεία ταότη πολύν χρόνον, φόρον τελέσασα πρώτον μέν εις τήν 
Ρώμην, έπειτα δέ εις τήν Κωνσταντινούπολή. Τω 641. μ. X. 
κατεκτήθη ύπό τών Σαρακηνών. Τώ 1250 οί Μαμελοΰκοι έκθρο- 
νίσαντες τούς κυβερνήτας των ήρπασαν τήν έςουσιαν τής Αιγύ- 
πτου. ΜοναΒικώτατον δέ καί παραδοξότατον είδος κυδερνήςεως, 
μηδέποτε ύπάρξαν έπί τής γής, ίδρύθη και ύπεστηρίχθη δι' αύ- 

τών. Έκαστος διαδοχικός ήγεμών, δστις άνυψοΰτο έν τή υπέρτατη 
έξουσία, έπρεπε νά ήνε ξένος κα: δούλος- ούδείς υιός τοΰ προκα- 
τόχου κυβερνήτου, ούδείς αύτόχθων τής Αίγυπτου διεδέχετο την 
κυριαρχίαν άλλ’ ό ήγεμών έξελέγετο έκ τίνος άρτιως ε'σα- ( 
χθέντος γένους δούλων. Όταν ή Αϊγυπτας έγένετο, υποτελής εις. < 

τούς Τούρκους τω 1517, ·: Μαμελοΰκοι Βιετήρησαν πολύ μέρος ; 
τής Βυνάμεώς των κα: έκαστος πασάς ήτο τύραννος καί άλλοδα- j, 
πός. Έν δλω τούτω τω μακρω καιρω τής δουλείας πάσα άπό- 
πείρα πρός άπελευθέρωσιν τής χώρας ή πρός άνόψωσιν. αύτόχθο - 
νος ήγεμόνος άπέτυχεν οϊκτρώς, καί συχνάκις άπέδη ολέθριο; 
εϊς τούς αρχηγούς. Καί τοι τά άναφερόμενα εις τήν Αίγυπτον 
γεγονότα κατέχουσι τοσοΰτον περιφανή χαρακτήρα έν τή ιστορία 
τοΰ κόσμου, ύπάρχουσιν έν τούτοις οί άντιλέγοντες ή άμφιδάλον- . 
τες·ή περιγραφή δμως τής χώρας κα: τού τόπου τής κυδ-ρνήσεώ; της 
έπιμαρτυρείτα: ύπ' έκείνων, τών όποιων τό κύρος ούδείς άπιστος ΐ 

θά Βιαφιλονεικήση καί τούς οποίους ούδείς δύναται νά κατηγο- 
ρήση ώς έφαρμόζοντας τήν περιγραφήν εϊς τήν προφητείαν τών 
συμβάντων. Ό Γίβίων καί ό Βόλνεϋ εινε οί μάρτυρες ήμών περί 

τούτων.
Τοιαϋτη κατ’ αύτούς εΐνε ή τής Αίγυπτου κατάστασις-
Άποστερηθείσα πρό 23 εκατονταετηρίδων τών φυσικών της 

κτητορών, είδε τούς καρποφόρους αγρούς της λείαν τών Περσών» 
τών Μακεδόνων, τών Ρωμαίων, τών Ελλήνων, τών ’Αράβων, 
τών Γεωργιανών, καί τέλος τής φυλής τών Ταρτάρων τών δίχ- 
κρινομένων Βιά τής επωνυμίας Μωαμεθανοί Τεΰρκοι. Οί Μχμε- 
λούκοι άγορασθέντες ώς δούλοι καί εΐσαχθέντες εις τό στρατι
ωτικόν, έσφετερίσθησαν ταχέως τής έξουσίχς καί έξελέξαντο αρ
χηγόν. Έάν ή πρώτη των σύστασις υπήρξε μοναδικόν τι γεγονός, 
ή έν τή έξουσία διάρκειά των Βέν εινε ήττον έκτακτο;. Αύτοί 
άντικατεστάθησαν ύπό δούλων φερθέντων άπό τής ιδία; των πα-^ 
τριδος. Τό σύστημα τής καταπιίσεως υπήρξε μεθοδικόν. Παν οτ 
βλέπει ή ακούει δ περιηγητής άναμιμνήσκει εις αύτόν ίτι εύρί- 
σκεται εις τόν τόπον τής δουλείας καί τυραννίας (1) « Άδύνα-

(1) Βόλνείί περιηγήσεις, τόμ. «. σελ. 74, 1 03, Ιθθ, 108.

τ·ν νά έπίνοηθή άδικωτέρα καί παραλογωτέρα νομοθεσία τής κ«- 
ταδικαζούσης τούς εντοπίους μιας χώρας εις διαρκή δουλείαν 
ύπό τήν αυθαίρετον έξουείαν ξένων καί δούλων. Τοιαύτη όμως 
ύπήρξεν ή τής Αΐγόπτου έπί πλέον τών 500 έτών. Οί ένδοξότε- 
ροι Σουλτάνοι τής τών Βαχαριτών καί Βοργιτών δυναστείας προ- 
ήχθησαν έκ τών Ταρταρικών καί Κιρκασιανών στρατευμάτων,καί 
έκαστον τών 24 Βέϊόων ή στρατιωτικών άρχηγών δέν διεδέχετο 
έπί τβύ θρόνου ό υίός του, άλλ’είς τών δούλων των!!» Ουτοι εΐνε 
οίρ,όγοι τού Βόλνεϋ καί Γίββωνος. (1) ’Ίδωμεν τόρα τί οί παλαιοί 

προφήται προλέγουσι. «θικ» άφανίσιι τήν γήν, χαϊ τό πΐή- 
ρνομα Λυτής διά γίϊρός τών ξιννιν. Έγώ · Κύριος ϊλάλησ*  
τούτο. Kai dkv θίλιι ΰπάρχιι πλέον αργίαν ix τής γής τής 
Αίγυπτον. Τό σχήπτρον τής Λιγύπτου θίλιι άφαιριθή. , Ή 
προφητεία προσθέτει : Αύτοί θέλουσιν εϊσθαι έκεί βασίλειον πο
ταπόν· θέλουσιν είσθαι τό ποταπώτερον τών βασιλείων. (Ίεζεκ. 
κεφ. κθ'. καί λ'.) Μετά παρέλευσιν 2,410 έτών άπό τοΰ καιρού 
τής προφητείας ταύτης χλευαστής τις τής Χριστιανικής θρη
σκείας, άλλ' αύτόπτης μα'ρτυς τών γεγονότων, οΰτω περιγράφει 
αυτόν τούτον τόν τόπον: «Έν Αΐγύπτω δέν ύπάρχει μεσαία τά- 
ξις, ούδέ πολιτική ιεραρχία, ουδέ κλήρος, ούδέ έμποροι, ουδέ 
ιδιόκτητα’.. Γενική τις δψις δυστυχίας, εκΒηλουμένη εις παν ό τι 
ό περιηγητής άπαντά, Βακτυλοδεικτεί εις αυτόν τήν αρπαγήν τής 
καταπιέσεως κάί τήν δυσπιστίαν άγρυπνου έπί τής δουλείας. Ή 
ζοφερά αμάθεια τών κατοίκων έξίσου εμποδίζει αύτούς νά κατα- 
νοήσωσι τας αιτίας τών δεινών των, ή νά έφαρμόσωσι τά αναγ
καία θεραπευτικά μέσα. ’Αμάθεια, έκκεχυμένη έπί πάσαν κλάσιν 
εκτείνει τά άποτελέσματά της έπί πάν είδος τής ηθικής κα: φυ
σικής γνώσεως. Περί ούδενός άλλου γίνεται λόγος ή περί έσωτε- 
ρικών ανωμαλιών, τής κοινής δυστυχίας, χρηματικών σφετερι- 
σμών, ραδδισμών, καί φόνων. ‘Η δικαιοσύνη, όπως έκεί έξασκεί- 
ται, θανατόνει, άνευ ούΒεμιάς διατυπώσεως νόμου.» (2) "Αλλοι 
περιηγηταί περιγράφουσι τά στυγερώτερα κακά ώς κοινά, κα! πα- 
ριστάνουοι τόν ηθικόν χαρακτήρα τού λαού έξ ολοκλήρου διεφθαρ
μένου. ‘Ως σημείον τής έρημώσεως τού τόπου αί πήλινα·, καλύ- 
6α·. εΐνε τόρα αί μόναι κατοικίαι όπου τά λείψανα τών ναών κα} 
ανακτόρων ΰπερεπερίσσευον. ‘Η Αίγυπτος κατέχεται κα: περικυ- 
κλούται ύπό τής έξουσίας τών Τούρκων καί ’Αράβων; καί ή προ
φητεία ή σημαδεύσασα αύτήν έν τω μέσω τής ερημιάς εΐνε κατά 
γράμμα άληθής.— ιιΚα'ι θίλονδιν άζανισθή iv uicta τών ήφα- 
νισμίνκιν τόπνιν χαι αί πνλιις αυτής Οίλουσιν ιϊσθαι iv μίσφ 
τώ» ήρημημίννιν πόλικιν.» Ή συστηματική κατάθλιψ.ς,ή αρπαγή 
καί ή λεία,κακά δτινα τόσον καιρόν άπεκράτησαν έκεί,καιτο διδό
μενου ΰφ’ έκαστου πασά τίμημα διά τήν εξουσίαν καί δύναμίν του 

! κατέστησαν τόν τόπον έρημον παντός οντινος ήτον πλήρης, κα) 

; προσέτι άπέδειξαν άμφότερα κατά πόσον ή χώρα αυτή ήρημβθη 
ί ύπό τών χειρών τών ξένων, καί διά πόσον ΐπωλ.ήθη ιΐς γιΐρας 

> πννηρών.

(1) Γίββωνος ιστορία Τόμ. στ. «ελ. 109, 110, 
(2; Βόλνεϋ περιηγήαεις, τόμ. «, σελ. 190, 428.

Α»υβλίνου έ'χδ 17S9

Τίνες άλλοι λόγοι δύνανται νά ωσιν άνεπιΒεκτότεροι άμφιλο- 

γίας, ή τινα άλλα οίαΒήποτε συμβάντα, θαυμαστότερα έν τή φύ- ? 
σει των ή άπιθανώτερα καί άνεφικτότερα έν τή προρρήσει των < 
ήδύναντο νά ύπάρξωσι σαφέστερα τούτων τών κατά τής Αίγυπτου ι 
προφητειών; Ή μακρά σειρά τών βασιλέων της ήρξατο άπό τών ) 
πρώτων αιώνων τοΰ κόσμου· καί, πριν ακόμη Βείξη σημεία πτώ- ι 
σεως, απεκαλΰφθη προφητικώς ή τελική πτώσίς της. Καί αύτή ή ι 
Απόπειρα, ή πάλαι ποτέ γενομένη ύπό τών άπιστων, πρός άπό- ( 
δειξιν, άπό τού μνημονευόμενου άριθμού τών μοναρχών της καί' < 
τής Βιαρκείας τής βασιλείας των, ίτι τό Αιγυπτιακόν βασίλειον s 
ύπήρχε πρό τής έποχής τοΰ ύπό τοΰ Μω ϋσέως χρονολογουμένου 
κατακλυσμού, τίθησι τήν θαυμαστήν φύσιν τούτων τών προρρήσεων 
έν τή έκπληκτικωτάτη θεωρία. Καί ή προηγούμενη πείρα δύο ; 
χιλιάδων έτών, διαρκούντων τών όποιων ή Αίγυπτος Βέν i- ) 
•τερήθη αύτόχθονος ήγεμόνος, ένομίζετο ν’ άποκλείη τήν πι- ? 
θανότητα τών προρρηθέντων έκείνων συμβάντων, τά οποία > 
ή πείρα τών τελευταίων δύο χιλιάδων έτών έξ ολοκλήρου έπεκύ*  ? 
ρωσεν ώς αληθή. Καίτοι ή Αίγυπτος πολλάκις κατετυράννησε τήν ? 
Ίουδαίαι κα: τά πλησιόχωρα της έθνη, οί ’Ιουδαίοι προφήται προ- ’ 
οίπον ίτι τό ιδικόν της σκήπτρου έπέπρωτο νά έκλειψη, καί ίτι ή 
χωρά έκεινη τών βασιλέων (διότι ό άριθμός τών συγχρόνων αμα ) 
και διαδοχικών μοναρχών της ύποστηρίζει τήν έπωνυμίαν ταύτην) ) 
ποτέ εφεξής δέν ήθελεν έχει ηγεμόνα αύτόχθονα: καί δτι ήθελον ; 
άφανισθή Βιά χε·.ρός τών ξένων. Αύτοί προεϊπον δτι έμελλε νά 
έρημωθή και νά περικυκλούται ύπό ήρημωμένων χωρών· καί δτι \ 

ουδέποτε πλέον ήθελεν ύψωθή έπί τά έθνη. Αύτοί περιέγραψαν 
τήν έπονείδιστον ύποδούλωσιν καί απαράμιλλου ποταπότητά της, ’ 
καίτοι ούδέ ή παρελθοΰσα καί παρούσα άγένειά της ομοιάζει κα · ’ 
δόλου μέ τό προηγούμενου μεγαλείου καί τό καύχημα τής Βυνά- ’ 
μεώς της, ούδέ τό εύθραυστου τών πηλίνων σημερινών κτιρίων της 
μέ τήν στερεότητα τών άθραύστων πυραμίδων της. Τοιαϋται προ- 
φητεΐαι τοιουτοτρόπως έκπληρούμεναι άποδεικνύουσιν άνευ ύπο- $ 
μνηματισμοΰ, δτι πρέπει νά ώσιν ή άποκάλυψις τοΰ πανσόφου' 
Κυβερνήτου τοΰ σύμπαυτος.

Άναθεωροϋντες τάς κατά τής Αίγυπτου προφητείας δυνάμεθα 
Βία σαφέστατης έπαγωγής άναντιρρήτων γεγονότων νά μή συμ- s 
περάνωμεν δτι ή τύχη ταύτης τής χώρας, ώς έπισης τής Ίουδαίας 
καί τών εις αυτήν παρακειμένων επαρχιών, άποδεικνύει τήν άλή- S 
θειαν όλων τών κατ’ αύτών προφητειών ; καί ίτι αυται ίπιχυρού- 
μεναι διά τών συμβάντων δίδουσι τήν ίσχυροτάτην μαρτυρίαν εις 
άπόδειξιν τής Χριστιανικής θρησκείας ; Ή μέν έρήμωσις ήτον τό <, 
έργον τοΰ ανθρώπου, καί άπετελέσθη ύπό τών εχθρών τοΰ Χρι
στιανισμού- κα; τό .ίδιον ήθελε συμβή, ώς ήδη συνέβη άν κ«: μή ϊ 
άπεκαλύπτετο μία μόνη προφητεία. Ή πρόρρησις τούτων τών νε- 
γονοτων, έν ολαις αύτών ταίς λεπτομερείαις, άπείρως υπερβαίνει 
τήν ανθρώπινον πρόγνωσιν, καί αΰτη γίνεται ύπό τοΰ λό’Όυ τοΰ s 
θεού μόνον. Καί τά έρείπια τοΰ περιφήμου τούτου βασιλείου, κα- > 
θώς καί τής Νινευ:, Βαβυλώνος, καί Τύρου, ένω καταδεικνύουσι 
τήν Αλήθειαν, μέχρις έ/ος ιώτα, τών προφητειών τούτων, επίσης ’ 
παρέχουσι θαυμασιωτάτην έπιβείαίωστ/ καί άπόδειξιν τά· δεοπνευ- 
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στίας τω·/ Γραφών. Ποια λοιπόν άνάγκη ήνάγκασε τους άπιστους 
νά έκλέξωσι πρδς έπίδειξιν τής ,δυνάμεώς των τοΰτο τδ ίδιον μέ-

■> ρος, δπου, άνευ έξορκισμοΰ, ώς αυτοί έπραξαν, ένδς ψευδομένου 
πνεύματος έκ τών έρειπίων προερχομένου, ήδύναντο ν’ άναγνώ-

S σωσι τήν έκπλήρωσιν τών προφητειών έφ’ ένδς έκαστου μέρους 
( αυτών; Άντί ν’ άποδο/ιμάζωσι τήν αλήθειαν πάσης θρησκείας,τά 

ερείπια ταΰτα δσω μεγαλείτερα εΐνε τόσω ισχυρότερου έπικυροΰσι
< τάς προφητείας τής Γραφής. Άλλά δέν πρέπει διόλου διά τήν αί- 
< τ(αν ταύτην νά Θεμελιώδη δ ΐστδς τής απιστίας έπί τούτου τοΰ ισχυρού 
< ςηρίγματος τής πίστεως. Πάν ΰπδ τοΰ Βόλνεΰ άναφερόμενον γεγο

ΜΠ.Ν1ΑΤ0Τ.ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΗΝΙΑΤΟΥ. 

Μαργαρίτα Μηνιάτου, τδ γένος Άλδάνα, έγεννήθη είς Κέρκυ
ραν έν έτει 1825, διέμεινεν έτη πολλά έν Ρώμη μετά τής θείας 
αύτής,σεζύγου τοΰ άλλοτε ‘Αρμοστοΰ τής Έπτανήσου, Άδαμ κα: 
έτυχεν έν τή παγκοσμίω εκείνη πόλε', παιδείας καί αγωγής έξο
χου. Ύπανδρευθεϊσα μετά τοϋ Έλληνος καλλιτέχνου Γεωργίου

νός εΐνε είς μάρτυς έναντίον δλων του τών Θεωριών, κα: έχ τοΰ 
ίδιου του στόματος καταδικάζεται. Δύναται οίοςδήποτε άλλος προ- 
μελετημένος δόλος νά ύπάρξη προδηλότερος ή μεγαλήτερος ή, 
παραλείποντες δλας ταΰτας τάς προφητείας, νά έγείρωμεν έπιχεί- 
ρημά τι έναντίον τής άληθείας τοΰ Χριστιανισμού έξ αυτών τών 
ιδίων γεγονότων, δι’ών αυται έξεπληρώθησαν; ή δύναται άλλη τις 
ένάργεια τής θείας θεοπνευστίας νά ύπαρξη πειστικωτέρα καί σα- 
φ-στέρα, S/ θεωρήσωμεν έν συνόλω δλας ταύτας τάς θαυμαστός 
προρρήσεις καί τήν άκριβή των έκπλήρωσιν;

Ύπδ Ο. Κ

Μηνιάτου, περιηγήθη πολλάς χώρας τής Ευρώπης κα: πρδ δέκα 
δκτώ έτών άποκατεστάθη είς Φλωρεντίαν, δπου χαίρει ακραν 
παρά τοΐς λογίοις καί οοφοίς ύπόληψιν. Έξέδωκεν Αγγλιστί κα: 
Ίταλϊστί πάμπολλα περί καλών τεχνών καί περί δημοσίας έκ- 
παιδεύσεως, τω δέ 1865 Αγγλιστί τδν βίον τοΰ Δάντε. ’Εκπονεί 
νΰν έπίσης Αγγλιστί τήν ιστορίαν τής Φλωρεντινής δημοκρατίας.

(Έκ τοΰ Έθν. ‘Ημερολογίου τοΰ 1868.)

ΘΡ ΑΚΙΚ Α .

Θράκη λέγεται ή μεταξύ τοΰ Αιγαίου, τοΰ ‘Ελλησπόντου, τής 
Προποντίδος, τοΰ Βοσπόρου, τοΰ Εύξείνου Πόντου καί τοΰ μεγά
λου ποταμού Ίστρου (Δανουδίου ή Δουνάδεως) χώρα τής Άνα
τολικής Ευρώπης, πρδς δυσμάς όρι^ομένη άπδ τής Μακεδονίας 
καί τής Άνω Μοισίας ή Σερβίας ύπδ τοΰ ποταμού Νέστου, εκ
βάλλοντας είς τδ Αιγαίου άπέναντι τής άξιολόγου νήσου Θάσου, 
έτι δέ ύπδ τοΰ ορούς Ροδόπης καί άλλων όρέων, έκτεινομένων 
μέχρι τοΰ ποταμού Κιάβρου, όρίζοντος τήν Κάτω Μοισίαν άπδ 
τής ’Άνω καί χυνομένου είς τδν "Ιστρον.

Έκτής σώζομε-.ης ιστορίας τών τόπων τούτων καί τών γεωγραφι
κών καί κυρίων δνομάτων φαίνεται, δτι οί κάτοικοι τής χώρας 
ταύτης ήσαν ομόφυλοι τών Πελασγών καί άλλων ‘Ελληνικών 
λαών καί δτι εΐχον πολιτισμόν τινα κατά τούς άρχαιοτάτβυς χρό
νους, ώς άποδεικνύεται έκ τών περί Αίνου, Όρφέως, Θαμύριδος, 
Εύμόλπου καί τόσων άλλων θρακικών προσώπων τότε μυθολογού
μενων παρά τοϊς Έλλησιν. Ακολούθως είς τήν Θράκην (ανέκα
θεν άποικισθείσαν κατά πάντα τά παράλια καί παραποτάμια, 
πρόσθες καί τινα ενδότερα μέρη, ύπδ τών Ελλήνων τοΰ Αιγαίου, 
τής Θεσσαλίας, τής Βοιωτίας, τής ’Αττικής, τής Μεγαρίδος, τής 
’Ιωνίας καί πολλών άλλων μεσημβρινών λαών) είσέδαλον, ώς φαί
νεται, κατά τούς ιστορικούς χρόνους τινές βάρβαροι λαοί άπδ τών 
δυτικών, τών άρκτώων καί τών άνατολικών τοΰ Πόντου μερών, 
περί δέ τών έπηλύδων τούτων Θρακών λέγεται, δτι ήσαν ποιμε- 
νικοί, ληστρικοί, άγριόψυχοι, μέθυσοι, καί δτι παρά τούτωντδ πλέον 
έλάμδανον οί εμπορευόμενοι Έλληνες ζώα, ξυλείαν ναυπηγήσι- 
μον ή άλλην, δέρματα καί δούΐ,ους.

Πιθανόν φαίνεται, δτι τών μετοίκων τούτων βαρβάρων τής 
Θράκης λαών τινες ήσαν δπωσοΰν συγγενικοί πρδς τδ ‘Ελληνι
κόν, διότι καί οί Πελασγοί καί άλλοι λαοί, οί κατά τούς μυθολο
γικούς χρόνους διασπαρέντες είς τήν ανατολικήν Ευρώπην κα^ 
τήν Μικρασίαν ή Έώαν ’Ελλάδα, ήσαν Καυκάσιοι, οΐτινες άχρ( 
νΰν διασώζουσι το έθιμο-/ τοΰ πωλεϊν τά τέκνα, τάς κόρας μάλι
στα, εις τούς ξένους έμπορους- άλλως τε πολλά τών έν τή 
‘Ιστορία μνημονευόμενων ονομάτων Θρακικών κυρίων ή άλλων, 
άνηκόντων είς τούς έπήλυδας βαρβάρους, έχουσιν Ελληνικήν ση
μασίαν. · ι

Μετά ταΰτα έπί Αθηναίων καί Λακεδαιμονίων έπικρατούντων 
έν τή Θράκη καί έτι πλέον έπί τών Μακεδόνων, έπικρατησάντων 
μέχρι τοΰ ’Ίστρου, καί τελειότερου ακολούθως, δ ‘Ελληνισμός 
τόσον επικρατεί έν τή χώρα ταύτη, άνέκαθεν συγγενική, έξελλη- 
νισμένη και ούσιωδώς χρησιμωτάτη πρδς τάς έμπορικάς, αιωνίως 
ύπαρχούσας, σχέσεις αύτοΰ πρδς τδν Πόντον καί τδν "Ιστρου καί 
πάντα τά θρακικά παράλια ή ένδότερα μέρη (έτι δέ πρδς ασφά
λειαν εαυτού καί αύτής τής Θράκης άπδ τών ξενικών κατακτή- 
σεων), ώστε τών αδυνάτων άδύνατον παρίσταται εϊς τδν λογισμόν 
τοΰ “Ελληνος, δπου άν διαμένη, ό χωρισμός τοΰ ‘Ελληνοτρόφου 
’Ίστρου καί τής φίλης Θράκης άπδ τοΰ ‘Ελληνισμού. Οί τοΰτο 
θηρεύοντες, είτε ξένο: ειτ’ έντόπιοι Θράκες, ζητοΰσιν άνεφίκτως 

έπί ματαίω πράγμα πάντη άπαράδεκτον παρά τε τοϊς κρατοΰσι - 
τοΰ τόπου καί πάσι τοϊς άνατολικοϊς λαοϊς καί άπάση τή Εύ- > 
ρώπη, άποδεικνύμενοι άμα πλεονέκται άποτρόπαιοι, προδόται τής \ 
πατρίδος καί τής ’Εκκλησίας, μωροπανοΰργοι καί άξιοκατάκριτοι. ) 
Άν δέ τινες τών νΰν Θρακών, δμογενεϊς ήμών δντες άναντιρρή- 
τως, άπολέσαντες δέ τήν οίκειακήν τής έθνικής γλώσσης χρήσιν ( 
έκ καιρικών περιστάσεων παριλθουσών άνεπιστρεπτεί (ώς συνέβη > 
τδ αύτδ έν τισι τών έν τή Μικρασία καί τή Συρία καί τή S 
ΊΙπείρω ‘Ελληνικών λαών καί οπού άλλοΰ), άν, λέγομεν, οί > 
Θράκες αυτοί διατηρώσι παραδόξως δνομά τι ξενικόν, ώς τάχα < 
έθνικόν, λεγόμενοι .Βούλγαροι, σημειωτέου ένταΰθα πρδς γνώσιν > 
τών ήμετέρων αναγνωστών, ότι οί κατά τδν Μεσαιώ-'α έπελθόν- ΐ 
τες εϊς τήν ‘Ελληνίδα Θράκην ληστρικοί καί αιμοχαρείς Βούλ- ) 
γάροι ήσαν δμολογουμένως Τάρταροι έκ τής Μογγολικής φυλής 
έχοντες άλλην γλώσσαν, άλλα ήθη, άλλην θρησκείαν. Ο: δέ νΰν 
άλλόγλωσσοι τών ήμετέρων Θρακών, μή έλθόντες έκ τής Μογ
γολίας, άλλά βεβαίως, οί πλεϊστοι τουλάχιστον, έχοντες 'Ελληνι
κήν καταγω /ήν καί συγγένειαν, τόσον είσι Βούλγαροι, δσον ήμεϊς 
Ρωμαίοι, μή έλθόντες έκ τής παλαιάς Ρώμης, δσον Άραβες καί 
Τούρκοι οί τών έν Μικρασία καί Συρία ήμετέρων δμογενών λα- 
λοΰντες κατ’ οίκον τ’ ’Αραβικά και τά Τουρκικά, καθδ έκ καιρικών 
περιστάσεων άπολέσαντες τήν χρήσιν τής έθνικής γλώσσης, ήτις, 
ώς πασίγνωστου, έλαλεϊτό ποτέ κοινώς έν ταϊς χώραις ταύταις 
καί ταϊς προσαρκτίαις, έν αΐς πολλάς έκατονταετηρίδας έπεκράτε: 
ό ‘Ελληνισμός.

Σημειωτέου έτι, δτ: οί μέν άλλόγλωσσοι όμογενείς ήμών οί 
ν Συρία καί Μικρασία καί ΊΙπείρω (πρόσθες καί ‘Επτανήσω 
:αι Αιγύπτιο-καί δπου άλλοΰ) άνακτώσι κατ’ολίγον έπιμε'1 ώς 

τδν άπολεσθέντα θησαυρό/, διότι όντως θησαυρός μέγας καί σω
τήριος υπάρχει διά πάντας τούς έν τή Ανατολή λαούς ή έθνική 
ήμών γλώσσα καί παιδεία, σπουδαζομένη καί άγαπητή παρά πάσι 
τοϊς σοφωτέροις τών έθνών τής Εύρώπης καί τής ’Αμερικής- μόνη 
δέ συμμορία τις τών νΰν Θρακών, άποπλανώσα ούκ δλίγους έκ κε
νοδοξίας καί αισχροκέρδειας καί παραπείθουσα ή πειθαναγκάζουσα 
είς τδ ομοφρονεί-/ κα: συμπράττει·/ τινας τών Έλληνογλώσσων 
Θρακών, καταδιώκει άνοήτως δπου καί δσον δύναται τήν έθνι- 
κήν γλώσσαν καί παιδείαν κατά τάς ξενικάς ίδιοτελεϊς ιδέας, ΐνα 
εκφύλιση τήν φίλην Θράκην καί ύποτάξη αυτήν είς τάς ξένας 
δυναστείας, αποπλανά δέ τινας τών νΰν Θρακών καί Μακεδόνων; 
σπερμολογούσα κατά τοΰ ιερού κλήρου καί κολακεύουσα τούς 
κρατούντας έν τω φανερω, έν δέ τω κρύπτω ύποσχομένη κράτος 
μέγα, διά συνδρομής ξενικής. Τινές τής ρηθείσης συμμορίας καί 
πολλοί τών οπαδών ένόησαν ήδη, ότι έπί πετρών σπείρουσι τά 
σκάνδαλα ταύτα καί ότι έπί τέλους ή άγαθή Θράκη οΰτε τήν 
’Εκκλησίαν άπαρνεϊτα: οΰτε τήν εθνότητα κατά τάς ξενικάς έπι- 
θυμίας καί τάς ίδιοτελεϊς ορέξεις τών προδοτών, κατακρινομένων 
δικαιότατα ύπό τε τών άλλων Θρακών, άποτελούντων τήν μεγά
λη-/ τής χώρας πλειονοψηφίαν, καί ύπδ τών πολυαρίθμων ομογε
νών καί ύπδ τής Εξουσίας αύτής καί συμπάσης τής Ευρώπης- 
Αύτή έτι ή "Αρκτος κατακρίνει έν τω φανερω τήν συμμορίαν καί
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τους δπαδούς, άναλογιζομένη τάς συνέπειας- έπειδή, άν, 3 μη γέ- 
νοιτο, καταπατήσωσί ποτέ την Δακίαν, την Σερβίαν χαί τήν θρά- 
χην ξένοι δορυκτήτορες, ώς φρονεί ή συμμορία χατά το λέγειν 
τών όπαδών, ό συνασπισμός τών άνατολικών χαί τών δυτικών λαών 
άρχει πρδς σωτηρίαν τής φίλης Θράκης χαΐ χολόβωσιν τών μνη

στήρων αυτής. Ταΰτα παρεκβατικώτερον.
Αί χυριώτεραι τής νΰν Θράκης πόλεις εΐσί χατά μέν τά νότια 

παράλια, τά πρδς τδ Αιγαΐον, Ξάνθη, Μαρώνεια, Μάκρη, Αίνος 
(πάσαι άρχαΐαι Έλληνίδες), χατά δε τδν ‘Ελλήσποντον καί τήν

( Προποντίδα Μάδυτος, Καλλίπολις, Γάνος, Ραιδεστός, Σιλυβρία, 

' Βυζάντιον (ώσαύτως πχλαιαί Έλληνίδες)· κατά δέ τδν Βόσπορον 
5 Άργυρούπολις, Διπλοκιόνιον (Μπεσίκτασι), Άρχεΐον (Όρτάκιρϊ), 
? ‘Εστίαι (Άρναούτκιοϊ), θεραπεία, Βαθύκολπος (Μπουγιούκδερε) 

κτλ (ώσαύτως πχλαιαί ‘Ελληνίδες)· κχτά δέ τδν Πόντον Δέρκοι, 
Μήδεια, Αίνιάς, Άγχίαλος, Σωζόπολις, Πύργος, Μεσημβρία,

’ Κρουνοί (Βάρνα), Βιζώνη (Μπαλζίκ), Τόμις (Κωστάντσα), Ίςρό- 
πολις (Σουλινάς) κτλ. (πάσαι ώσαύ :ως ‘Ελληνίδες)· έν δέ τω Ιστρω

( Αΐγυσσος (Τούλσα), Κάρσος (Χίρσοβα), Σιλιστρία, Ρυσικδν (Ρου- 
$ στσο'υκ), Σηστδς (Σηστόβι), Νικόπολις καί άλλαι ‘Ελληνίδες.

Κατά δέ τά μεσόγαια μέρη τής νΰν Θράκης αί κυριώτεραι πό- 
? λεις εΐσί Φιλιππούπολις, Σοφία, Βέρροια (Παλαιοζαγορά) Σίλυ- 
( μνος, Άδριανούποχις, Διδυμότειχον. Σχμικδν (Σαμακόβ), Κΰ- 

ψελα, Μεγαλαγορά, θούρουλον, Βιζύη, Καρποδαίμων (Σαράντα 
: Έχχλησίαι), Μόδρα (Σούμλα), Τρίνοβον, Ελεούσα, Ναϊσσδς καί 

/ άλλαι πόλεις άρχαιόθεν Έλληνίδες.
Οί κυριώτεροι τής Θράκης ποταμοί είσι Νέστος και Εβρος 

' χυνόμενοι είς τδ Αιγαΐον, Άγριάνης και Τόνζος. συμβαλλοντες 
είς τδν Έβρον έν μεσογαία περί τήν Άδριανούπολιν, Πάνυσος 
έκβ άλλων είς τδν Πόντον πρδς τά νότια τής Βάρνας, 'Ιατρός, 

( Όσμος, Οίσκος, Κίαβρος, συμβά/λοντες είς τδν Ίστρον.
Σημειωτέον, δτι ή μεταξύ τοϋ Αίμου καί τοΰ Ίστρου χώρα 

τής Θράκης λέγεται ιδίως ΛΙοισια Κάτω, έπειδή πέραν τοΰ Κι- 
5 άβρου πρδς δυσμάς κεϊται ή Μοιβία, δμοροΰσα τή Θράκη 
ι καί τή Μακεδονία καί έχουσα νΰν ώς κυριωτέρας πόλεις τήν Να- 
*> ισσδν καί τδ Βιτύνιον, παλαιός άποικίας Ελληνικας, οριζόμενη

δέ άπδ τής Σερβίας ύπδ τοΰ Μάργου ποταμοΰ.
Ή Θράκη τδ πάλαι είχεν αγαθούς ίππους, οίνους καί άλλα 

προϊόντα, καί οί Θράκες έφημίζοντο ώς αγαθοί Ιππείς και μαχη- 
ταί. Εξάγει δέ νΰν ή 7 ώρα αύτη πανταχόθεν σίτον καί άλλα 
διάφορα γεννήματα, τυρόν, έρια, πχστά, ξυλείαν κτλ. πολλοί δέ 
Θράκες ύπηρετοΰσι πολλαχοΰ ώς άγαθοι Ιπποκόμοι, κηπουροί, 
ράπται χειμερινών φορεμάτων. Θράκες ήσαν Φιλιππουπολ’ιται καί 
Άδριανουπολίται οί πρώτοι κατασταθέντες έν τή Ίνδιχή Έλλη
νες έμποροι καί τεχνϊται μετά τήν κατάκτησιν τής χώρας ταύτης 
ΰπδ τών εΰδαιμόνων Βρεττανών, καί κτίσαντες τάς έν Αγρα και 
Καλκούτα καί Βομβαία ορθοδόξους Εκκλησίας.

Λιά τήν άρχαίαν, στενήν καί αιωνίως χρησιμωτάτην σχέσεν 
ήμών μετά τής Θράκης άπάσης, αρμόζει καί συμφέρει πρδς τήν 
τύχην τής ’Ανατολής νά φροντίζωμεν πάντες πολύ καί σπουδαίως 
περί τοΰ έθνισμοΰ τής χώρας ταύτης. Όσοι έξ ήμών εΰρίσκουσιν

έν αυτή (λοπορισμδν χαί. έπιχειρήσεις μείζονας, έμπορικάς, ναυ- (, 
τιλιαχάς, βιομηχανικές καί άλλα; οίαςδήποτε, άς καθιστώνται 
αυτόθι προθύμως εις τε τά παράλια χαί τά παρίστρια χαί τά έν- > 
δότερα, σχετιζόμενοι μετά τών έντοπίων χαί πείθοντες τους $ 
ύπδ τής ξενικής σκευωρίας άποπλανηθέντας εις τδ δίκαιον χαί 
συμφέρον τής χώρας. I. Γ. Λ.

ΑΓΓΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Ή δλική έξόδευσις κατά τδ λήξαν έτος ήτο 2,654080 αντι
τύπων δλοκλήρου τής Γραφής τής Ν. Διαθήκης καί άλλων με
ρών χωριστά.

Άπδ τής συστάσεώς της, ήτις έγένετο κατά τάς άρχάς τοΰ πα
ρόντος αΐώνος,ή ‘Εταιρία αΰτη εξετύπωσεν 71,131,111 άντίτυπα.

Είσέπραξε δ’ έχ πωλήσεως Άγιων Γραφών συνεισφορών κατα 
τδ παρελθόν έτος λίρ. 220,766,18 σελ. 2 π.

Έδαπάνησε δέ εις τύπωσιν ‘Αγ. Γρ. μισθούς έπιτρόπων, βιβλι
οπωλών κτλ. 208 λ. 12 σελ. 8. π.

Έκ τών αντιτύπων τούτων διέθεσεν έν μέν τή Γαλλία 98,000 
χνράος διά 58 βιβλιοπωλών, οϊτινες περιήρχοντο τήν χώραν.

Έν Γερμανία 415,000 αντίτυπα.
Έν Αυστρία, δπου οί νόμοι τοΰ Κράτους έμποδίζουν εισέτι την 

διά περιοδευόντων βιβλιοπωλών κυκλοφορίαν τών Γραφών, ή πώ- 
λησίς των γίνεται διά βιβλιοπωλείων, άνοιχθέντων εις τας με- 
γαλας πόλεις, ή έν αΰτοΐς δέ έξόδευσις τών Γραφών ήτον άρκετή.

Έν ’Ισπανία, τή καθολικωτάτη χώρα, έςωδεύθησαν 77000 άντ.
Έν Δανιμαρχία 12,000 άντ.
Έν ’Ιταλία διά 35 περιοδευόντων βιβλιοπωλών 40,000 άντ.
Έν Τουρκία 41,000 άντ.
Έν ‘Ελλάδι σχεδόν 5,000 διά δύο βιβλιοπωλείων καί 5 βι

βλιοπωλών.
Έν ’Ινδία αί πωλήσεις τών Γραφών καί αί τυνεισφοραί τών 

χριστιανών υπήρξαν μεγάλαι. Έξ ένδς υποκαταστήματος τής 
‘Εταιρίας έν Ινδία, τοΰ τής Μαδρχς, έξήλθον 48,000 άντ. είς 30 
διαφόρους γλώσσας—οί περιοδεύον :ες βιβλιοπώλαι ήσαν 54, έπε- 
σκέφθησαν δέ 6,000 οικογένειας καί έπωλησχν 28,000 άντ.

Ααμδάνοντες ύπ’ οψιν τούς αριθμούς τών αντιτύπων τών έχδο- 
θέντων ύπδ τής ‘Εταιρίας ταύτης (80,000,000) και υποθέτοντες 
ίτι 10 άνθρωποι άνεγνωσαν έκαστον αΰτών, βλέπομεν δτι 800, 
000,000 άνθρώπων έμκθον περί το» αληθούς θεοΰ καί τής διά τοΰ 
Ίησοΰ Χριστού σωτηρίας τοϋ ανθρώπου I (Άςήρ Ανατολής).

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ.

Εί καί τδ άντικει’κενον τής ίσπερινής ταύτης δμιλίας μου, 
κύριοι, θεωρείται σήμερον σπουδαίο» φυσιολογικόν καί χηίΑκδν 
ζήτημα δι’ δσας έλαβε τροποποιήσεις έκ τών σοφωτερων έρευνών 
τών καθ’ ήμάς τελευταίων χρόνων, ούχ ήττον θέλω προσπαθήσει, 
Ινα καταστήσω αύτδ δσον ένεστι καταληπτόν εις υμάς διά τής 
έπιδεκτικωτέρας αύτοΰ άπλοποιήσεως, χωρίς διά τοΰτο νά άπο- 
μακρυνθώ τοΰ ακριβούς έπιστημονικοΰ λόγου. Ει δέ τυχόν δέν 
ήθελε κατανοηθή σύμπασα ή τοΰ παρόντος άντικειμίνου έννοια, 
θέλομε» δμως αποκτήσει τήν γενικωτέραν αΰτοΰ ιδέαν καί θέλο- 
μεν βιδαχθή νά έξετάζωμεν, νά έρευνώμεν πάντοτε τήν τών 
πραγμάτων φύσιν, μή άρκούμενοι είς τάς άπλάς τοΰ λαοΰ γνώσει^ 

καί ιδέας. Τοιουτοτρόπως δέ, κύριοι, τδ άνθρώπινον πνεύμα προσ. 

αποκτάται βαθμηδόν καί άνεπαισθήτως τήν έξιν τώ ώριμώτερον 
σκέπτεσθαι χαί τοΰ μή άποδέχεσθαι άβασανίστως παν τδ λεγό
μενον ή πάν τδ ύποπίπτον είς τάς αισθήσεις αύτοΰ.

Εις τδ αίμα τοΰ ανθρώπου περιέχεται φώσφορος, σίδηρος, πο
τάσα, σόδα, άσβεστος, μαγνανέζιον, χλωροΰχον σόδιον ή τδ κοι
νόν άλας, σώματα αέρια, ώς τδ ΰδρογόνον τδ δξυγόνον καί τδ 
άζωτον, πρδς δέ τούτοις λεύκωμα, ουτινος τύπος έστω ήμΐν τδ 
λευχωμχ ή το κοινώς λεγόμενον άσπράδι τοΰ ώοΰ. Έκ τούτου δέ 
τοϋ λευκώματος σχήμα.ίζεται πάσα μεταμόρφωσις καί πάσα σύν- 
θεσις τοΰ σώματος ήμών, έκ τούτου άρχεται ή μόρφωσις τοΰ εμ
βρύου, έκ τούτου γίνεται ή ένωσις τών διηρημένων μερών τοΰ 
ζώου, οιον τών τραυμάτων, έκ τούτου έν γένει ή μόρφωσις καί ή 
θρέψις δλων τών οργανικών ιστών τοΰ σώματος τοΰ τε άνθρώπου 
καί τών άλογων ζώων. Ό φώσφορος εύρίσκεται ηνωμένος μετά 
έλαιωδους τινός οΰσίας είς τον εγκέφαλον καί εϊς τά νεύρα, προς 
δε φωσφορικόν έλαιον μετά θείου απαντάται εϊς τδ σπέρμα τών 
άνδρών καί εις τα ώα τών γυναικών, καί τοιοϋτον τδ φωσφορικόν 
λίπος έμπεριέχετατ είς τον κρόκον τοΰ ώοΰ. Τούτου έ/εκα πριν 
ή άνακαλυφθή τδ έλαιον τοΰ ονίσκου (μουρουνόλαδον), οί άρχαι- 
ότεροι ιατροί έδιδαν εις τούς φθισικούς 6—8 κρόκους ώοΰ κα- 
0 έκαστην, διότι και τδ έλαιον τοΰ ονίσκου οφείλει κυρίως τήν 
ρωστιχήν του ένέργειαν εις τδν έμπεριεχόμενον φώσφορον. Είνε 
λοιπόν δ φώσφορος τό χατ’ εξοχήν πλαστικόν ή θρεπτικόν στοι- 

χειον τοϋ αίματος, τό ωφέλιμον είς τήν θρέψιν τοΰ σώματος. Ό σί
δηρος εινε και αύτδς τό ουσιωδεστερον μετά τδν φώσφορον ςοιχεΐον τοΰ 

αίματος, και δι’αύτοΰ χρωματίζεται τδ αίμα· άνευ αΰτοΰ, ώς κ»{ 
άνευ τοΰ φωσφόρου, οΰδεμία θρεπτική οΰσία δύναται νά θρέψη τό 
σώμα ΰγιεινώς καί άνευ βλάβης. Καί αύτό τό θειον αποτελεί μέ

ρος τοΰ ήμετέρου σώματος, διότι άπαντάται εϊς τδ νευρικόν σύ
στημα ήνωμένον μετά τοΰ φωσφόρου, πρδς δέ εύρίσκεται καί εϊς 
τήν οΰσίαν αΰτήν τών δρχεων. ‘Η άσβεστος, ήνωμένη μετά τοϋ 
φωσφόρου, άποτελεΐ τήν κυρίαν σύνθεσιν τοΰ ανθρωπίνου σκελε
τού, τουτέστι τών οστών. ‘Η ποτάσα χαί ή σόδα χρησιμεύουσιν 
'ίνα διατηρώσι τδ αίμα ρευστόν, πρδς τοΰτο δέ φαίνεται ότι συμ

πράττει και το κοινον άλας ή το χλωροΰχον σοδιον, ώς καύ.εϊτα 
έν τή /.ημ5··« τοΰτο. Τά δέ έν τώ αΐματι ή έν τώ ήμετέρω σώ- 
ματι εμπεριεχόμενα άερώδη στοιχεία ή άέρια, όποια ανωτέρω 
άνεφέραμεν, χρησιμεύουσιν ίνα διατηρώσι τήν ελαστικότητα τοΰ 
αίματος καί τών διαφόρων τοΰ σώματος ιστών.

Βλέπετε λοιπον, κύριοι, βτι το άνθρώπινον σώμα σύγκειται έκ 
πολλών καί ποικίλων γαιωδών στοιχείων, σύγκειται δηλονότι έκ 
διαφόρων χωμάτων, έκ χώματος δέ ό θεός έπλασε τόν άνθρω
πον, καί είς αύτδ τοΰτο πάλιν μεταβάλλεται· « Χοΰς εί καί είς 
χοϋν άπελεύση » αναφωνεί καθ' έκάστην ή Εκκλησία διά τοΰ 
λειτουργού αύτής, δστις έπί τής τελευταίας τοΰ άνθρώπου κατοι
κίας μεγάλην άπαγγέλλει ήθικοφυσικήν άλήθειαν πρός αυνετι- 
σμδν τών άλόγων τής σαρκδς παθών I Άπασαι δέ έκεϊναι αί 
οΰσίαι, αί εΰρισκόμεναι εις τδ ήμέτερον αίμα καί σώμα, έπειδή 
αποσυντίθενται καθ’ έκάστην ήμέραν χαί φθείρονται, διότι άλλαι 

μέν έ; αΰτών συνθέτουσι τδ σώμα, άλλαι δέ ώς περιττεύουσαι / 
εξάγονται έκ τοΰ σώματος διά τών ούρων ιδίως καί διά τής κό- ? 
πρου, δια τοΰτο άνάγκη έστίν 'να καί ήμεϊς είσάγωμεν αΰτΐς j 
χαθ έκάστην ήμέραν είς τό σώμα ήμών άλλως τό σώμα, άπο- ) 
συντιθεμενον άδιαλείπτως, καταστρέφεται έπί τέλους καί θνήσκει, 
ως τοΰτο συμβαίνει εις τόν έξ άσιτίας λεγόμενον θάνατον. Είς ί 
δέ την καθ έκάστην ήμέραν θρέψιν ήτοι σύνθεσιν τοΰ ήμετέρου \ 
σώματος αναγκάζει ήιαάς τό έκ τής άποσυνθέσεως τοϋ ίδιου σώ- ( 
ματος έπιγιγνόμενον αίσθημα τής πείνης, και αΰτη έστίν ή τής \ 

φύσεως φωνή, ή έχοντας άκοντας πειθαναγκάζουσα ήμάς, ίνα I' 
καθ έκάστην τρέφωμεν το σώμα ήμών, ήτοι συνθέτωμεν αύτδ, < 
άποσυντιθέμενον καθ’ έκάστην. Διά τής τοιαύτης αδιάλειπτου < 
συνθεσεως καϊ άποσυνθέσεως συγκροτείται ή ζωή τοΰ άνθρώπου*  < 
διά τής τοιαύτης άφομοιώσεως τό ανθρώπινον σώμα άείποτε άνα- < 
χαινίζεταϊ καί άείποτε είς τήν μερικήν υποβάλλεται φθοράν. <

Δυο δε εισι, κύριοι, αί ποιότητες τών θρεπτικών οΰσιών, όσας < 
καθ’ έκαοτην μεταχειριζομεθα πρός τήν σύνθεσιν ή θρέψιν τοϋ ν 
ήμετέρου σώματος· δύο εΐσί τά είδη τών τροφών, δσας χαθ’ έκά- > 
στην εισάγομεν είς τό σώμα ήμών, ινα διά τούτων αντικαθιστώ- ? 
μεν τά κ αθ’ έκάστην ήμέραν έξαγόμενα και φθειρόμενα γαιώδη ? 
έκεινα στοιχεία, οσα άνωτέρω άνεφέραμεν. Τά δύο ταΰτα τών ?
τροφών είδη είσιν αί φυτικαί καί αί ζωϊχαί οΰσίαι. Καί τάς μέν ?
φυτιχας υποδιαιροΰσι σήμερον είς δύο τάξεις·—ά.) είς τάς κυρίως < 
φυτιχάς οΰσίας τάς άφθονούσας υδατωδών μορίων, οιαί είσι τά <
κιχώρια ή ραδίκια, αί μαλάχαι ή μολόχαι, τά σπανάκια, τά ?
σπαράγγια και εΐτι τοιοϋτον, αϊτινες και εισάγουσιν είς τδ ήμέ- >

τερον σώμα τά ανθρακικά τής ποτάσσης καί σόδας άλατα πρδς ?
ρευστοποίησιν τοΰ αίματος καί πρδς άλλους τινάς σκοπούς.—5'.) >
εις τάς άλευρώδεις, έλαιώδεις καί ζαχαρώδεις φυτικάς τροφάς, ’ 
τάς χαί άναπνευστικάς ή θερμαντικές λεγομένας, διότι αύται συν- ( 
τεινουσιν εις τήν άνάπτυξιν καί τήν διατήρησιν τοϋ ζωϊκοΰ θερ- J 

μογόνου, ήτοι τής τοΰ σώματος θερμότητες. Είς τήν τάξιν ταύ
την ανάγονται καί πάντα τά οινοπνευματώδη πότά καί ό οίνος, περί ί 
ών ιδίως θέλομεν ομιλήσει έν άλλη έσπερινή διαλέξει. Έχουσι 
δε θερμαντικήν ιδιότητα, διότι καί μεγάλην έχουσι σχέσιν πρ’ος ’· 
τδ είσπνεόμενον έκ τής ατμόσφαιρας δξυγόνον καί, τούτου ένεκα ύ 
άφθόνως είσαγόμεναι αί τοιαΰται τροφαί ή τά οινοπνευματώδη 
έκεΐνα ποτά είς τδ σώμα, παρεμποδίζουσι κατά μέγα μέρος τήν ( 
άποσύνθεσιν τών στερεών καί υγρών μερών τοΰ σώματος ημών, : 
καί έντεΰθεν συντείνουσιν είς τδ'νά παχύνώσι τδ σώμα ή νά έπι- ? 
φέρωσι τήν πολυσαρκίαν, τοΰθ’ δπερ έπιμαρτυρέΐ καί ή καθημερινή > 
πείρα. Άλλά αυται συντελοΰσι καί εϊς τ’ο προδιαθέτειν τδνήμέτερον 
οργανισμόν είς διαφόρους βαρείας νόσους, οίον πρός τήν λιθίασιν, (
τούς χρονίους ρευματισμούς ή τήν άρθρΐτιν, εις τήν ποδάγραν καί '
εϊς τινας άνιάτους τής καρδίας καί τοΰ ήπατος νόσους· διά τούτο’ ? 
καί αί θερμαντικοί αυται φυτικαί τφοφχί βλάπτουσι — μάλιστα , 
πασών τά οινοπνευματώδη ποτά— τούς κατοίκους τών θερμών

καί ήμάς τούς τών εΰκράτων κλιμάτων κατά τάς θερι- ή 
νάς τοϋ έτους ώρας, δτε καί φύσει ό άνθρωπος φέρεται πρδς τάς 
υδαρείς φυτικάς τροφάς και πρ’ος τήν άφθονον χρήσιν τοΰ ΰδατος
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Άλλ' ούχ ήττον ή μέτρια αύτών χρήσις, και μάλιστα εν ώρα 
χειμώνος, δτε διά τήν συμπύκνωσιν τοΰ άτμοσφαιρικοΰ άέροςά'φθο- 
νον ύπάρχει έν αύτω το δξυγόνον, ούχ! μόνον ώφέλιμός έστιν, 
άλλά αναγκαία, δπως άφ’ ενός μέν προφυλάττη τό σώμα ήμών 
άπό τής καυστικής τοΰ οξυγόνου ένεργείας έπι τών δργανικών 
ιστών, άφ’ έτέρου δέ διατηρή τήν ζωϊκήν θερμότητα αύτοΰ δι’ δ- 
σων εισάγει άναπνευστικών ή θερμαντικών στοιχείων, αναγκαίων 
πρός τήν ζωϊκήν καϋσιν άνευ τούτου τό έν τω αϊματι διαλελυμέ- 
νον, ώς εΐρηται, λεύκωμα ήθελε βαθμηδόν έλαττωθή και έξαν- 
τληθή, ή δέ ζωή ήμών ήθελε καταστραφή, διότι έκ τοΰ λευκώ
ματος σχηματίζονται πάντα τά μέρη τοΰ οργανισμού ήμών διά 
τής έπ’ αύτοΰ ένεργείας τοΰ είσπνεομένου οξυγόνου. Όθεν καί 
δταν δ ιατρός διορίζη φυτικήν τροφήν, άναγκαϊον θεωρείται σήμε
ρον ΐνα ποιήται τήν αναγκαία·? διάκρισιν άναμέσου τών δύο τού
των τάξεων τής φυτικής διαίτης ή τροφής, καθ' δν προτίθεται 

θεραπευτικόν σκοπόν.
Αί δέ ζωϊκαί ούσίαι ή τά κρέατα έν γένει είσάγουσιν εϊς τό 

σώμα ήμών τόν φώσφορον και τόν σίδηρον διό κα'ι εΐσιν αί θρε- 
πτικώτεραι κα; ρωστικώτεραι τροφαί. Πρός τάς ζωϊκάς ταύτας 
τροφάς προσεγγίζει πολύ ό οΐτος, άν καί είνε άλευρώδης φυτική 
ούσία, άλλ’ δμως προσεγγίζει πρ'ος έκείνας, διότι περιέχει τά 
δύο γαιώδη στοιχεία, τόν φώσφορον καί σίδηρον, καί διά τοΰτο 
έκ μόνον σιτικού άρτου δύναται ό άνθρωπος νά τραφή έπί πολύ·? 
χρόνον άγιεινώς καί άνευ βλάβης. Τά θρεπτικώτερα καί ρωστι- 
κώτερα κρέατά είσι τό βόειον καί τό κρέας τών άγριων ζώων καί 

πτηνών, τουτέστι τά λεγάμενα έρυθρά κρέατα, τά δέ λευκά κρέ
ατα τών ορνίθων, τών ιχθύων, τών δστρακοδέρμων καί άλλων εΐσιν 
δλιγώτερον θρεπτικά καί δλιγώτερον εϋπεπτα. Οί ϊχθΰς, τόσω διά 
τόν φώσφορον δσον καί διά τό όποιον έχουσι πολύ λεύκωμα, λέγον
ται διά τοΰτο. δτι είσί TJav γονιμοποιοί, ώς καί τά ώά τών ορνί
θων, παρέχουσι δηλονότι περισσότερα στοιχεία εις τό σπέρμα τοΰ 
άνδρός καί είς τήν άνάπτυξιν τών ώών τή; γυναικός. Όσοι τών 
άνθρώπων τρέφονται άποκλειστικώς διά ζωικών τροφών, αΐτινες 
άφθονοΰσι φωσφορικών αλάτων, ουτοι καί εύκολώτερον περιπίπτου- 
σιν είς τήν λιθίασιν καί τήν ποδάγραν, καί είς λιθικάς έναποθέ- 
σεις έν τε τή καρδία καί έν ταΐς άρτηρίαις, καί μάλιστα έάν οί 
τοιοΰτοι καταχρώνται συνάμα καί τά οινοπνευματώδη ποτά, ώς 
συνήθως συμβαίνει παρά τοϊς Άγγλοις, παρ’ οίς συχνότερα ή τε 

λιθίασις καί ή ποδάγρα.
"Εκαστον λοιπόν είδος τροφής καί διαίτης, κύριοι, έχει καί 

ίδιον θρεπτικόν λόγον, καί ιδίαν έχει νά έ-ιτελέση θρεπτικήν λει
τουργίαν δθεν καί ή μετρία χρήσις καί ή ανάλογος μίξις τής τε 
κυρίως φυτικής, τής θερμαντικής φυτικής καί τής ζωϊκής τροφής 
θεωρείται σκόπιμος καί συντελεστική πρός τήν υγείαν τοΰ άνθρώ
που έν γένει. Λέγω δέ έν γένει, διότι ύπάρχουσι διάφοροι νοσεραΐ 
προδιαθέσεις, προκύπτουσαι έκ τών διαφόρων τοΰ ά-.θρώπου κρά
σεων, αΐτινες άπαιτούσι τήν αποκλειστικήν αποφυγήν ταύτης ή 
έκείνης τής διαίτης ή τόν πλεονασμόν ταύτης μάλλον ή έκείνης. 
Σημειωτέον δέ δτι ή μέν φυτική δίαιτα ή τροφή, καί μάλιστα ή 
κυρίως υδαρής φυτική τροφή, καθιστά μακροβιώτερον τόν άνθρω

πον, ή δέ ζωική συντέμνει τήν άνθρωπίνην ζωήν διό, καίτοι ωφέ
λιμος αύτη είς τήν παιδικήν καί έφηβον ήλιπίαν, άρχεται γινο- 
μένη έπιβλαβής μάλλον είς τήν ανδρικήν καί γεροντικήν, έάν 
μάλιστα γίνηται αποκλειστική χρήσις αύτής, τουτέστι τής ζωϊκής.

’Επειδή ή ζωική τροφή ή τά κρέατα άφθονοΰσι φωσφορικών ή 
γαιωδών στοιχείων, τά δέ στοιχεία ταΰτα γίνονται άφθονώςερα 
οσον αΰξεται ή ήλικία, δσον μάλιστα άπό τής άνδρικής χωροΰμεν 
πρός τήν γεροντικήν, διά ταΰτα έπισπεύδεται ή τοΰ σώματος 
άπογαίωσις καί ή πρός τήν άνόργανον σύνθεσιν τάσις. Τοιουτο
τρόπως οί μυώνες, οί χόνδροι και τά δστά σμικρύνονται άμα καί 
σκληρύνονται, πολλά! φλέβες καί άρτηρίαι τοΰ δέρματος έξαφανί- 
ζονται, τά δστά, τιτανωδέςτερα γινόμενα, θραύονται εύκολώτερον, 
οί σύνδεσμοι κα! ο! χιτώνες τών άρτηριών τραχύνοντας καί συχνάκις 
έναποτίθενται αύτοϊς ούρικα: και φωσφορικά! λιθιάσεις, πολλοί δέ 
χόνδροι καί άποστεοΰνται δλως. Δικαίως άρα είπεν δ Ροβίνος (Robin) 
δτι τό γήρας καί δ γεροντικός θάνατος άκολουθοΰσι τόν λόγον 
τών μεταλλικών καί γαιωδών στοιχείων, άτινα προσφύονται εί; 
τους οργανικούς ήμών ιστούς,και προσεγγίζουσιν οΰτως αύτούς εϊς 
τήν φύσιν τών άνοργάνων συνθέσεων. Εΐ δέ καί τω δντι δέν είνε 
αΰτη μόνη ή αιτία τςΰ φυσικού τέλους τής άνθρωπίνης ζωής, δυ
νάμεθα δμως κάλλ’.στα νά συμπεράνωμεν, δτι αΰτη αποτελεί ου
σιώδες μέρος αύτής, καί διά τοΰτο ή άφθονος ή ή καθημερινή 
χρήσις τών τροφών έκείνων, δσαι έμπεριέχουσι πολλά μεταλλικά 
στοιχεία, οιαι τά κρέατα, δύνανται νά βραχύνωσι τήν μακροβιό- 

τητα τοΰ άνθρώπου.
Άπό τής γεροντικής λοιπόν ηλικίας, κύριοι, τό ήμέτερον 

σώμα, τεϊνον άείποτε πρός τό γαιώδες, τεϊνον ΐνα χοΰς γένηται, 
πανταχόθεν ήδη άπεκδέχεται αγγελίας, δτι κατέφθασε τό τέλος 
τής σειράς καί αλληλουχίας τών ένεργειών έκείνων, αΐτινες άπε- 
τέλουν τήν άκατάληπτον λειτουργίαν τής σωματικής ζωής· διό 
καί δειλός καί μελαγχολικός καί μεμψίμοιρος δ γέρων καθίστα
ται, έάν εύτυχώς δέν ήθελε μεταπέσει εις τό σιάδιον τής ηθικής 
μωρίας. Φαίνεται δ’ δτι ή φύσις ήθέλησεν ΐνα καταστήση τοιουτο
τρόπως έπαχθή τήν ζωήν περί τήν δύσιν τοΰ ήμετέρου βίου, δπως 
μετ’ δλιγωτέρας θλίψεως και μετά πλείονος εύχαριστήσεως έγ
κατα),είπωμεν τήν οίζηράν ταύτην έπί τής γής ΰπαρξιν. Άλλ’έ
άν ή τοΰ σώματος ήμών ΰλη ύτοβάλλεται κατά νόμους τής φύ
σεως είς τούς νόμους τής άνοργάνου ύλης, έάν ή σωματική ήμών 
ζωή σβέννυται μετά βραχεία·? ή μακράν πνοήν, έάν τό άνθρώπινον 
σώμα διαλύηται είς τά έξ ών συνετέθη, ή πνευματική δμως τοΰ 
άνθρώπου ζωή, ώς λαμπάς αύτόφωτος, ούδέποτε σβέννυται, άλλά 
ζή καί διαιωνίζεται έν τή μνήμη τών έναρέτων αύτής πράξεων. 
Ναί, κύριοι, άνατρέπομεν τήν επιστήμην καί μεγάλως καταβιβάζομεν 
τό άνθρώπινον λογικόν, έάν συγχέωμεν τάς ψυχολογικάς δόξας πρός 
τάς δόξας τάς φυσιολογικάς, έάν θυνταύτίζωμεν τό παρά τοϊς άρχαί- 
οις βιωτικόν στοιχεϊον ή τήν παρά τοϊς νεωτέροις ζωϊκήν δύναμιν 
πρός τό πνεύμα καί τήν ψυχήν. Ναί! τό ήμέτερον πνεΰμα, κατα- 
λεϊπον τό διαλυόμενο·? σώμα, μεταβαίνει πρός τήν ουράνιον αύτοΰ 
κατοικίαν, έξ ή; καί κατήλθε πρός δοκιμασίαν, πρός ένάσκησιν 
τής δικαιοσύνης καί τής άλλης αρετής, αΐτινες, ώσπερ πυρ! καί 

σιδήρω άνάλωτοι, οΰτε συγκαταρρέουσι μετά τών άνθρωπίνων 
πραγμάτων οΰτε τήν καταστρεπτικήν τοΰ χρόνου έπιρροήν φοβούν
ται οΰτε έπί τω ύλικω μαρασμω τοΰ γήρατος θλίβονται, ούδέ τήν 
τελευτήν τοΰ βίοσ άποστρέφονται. Φύλαξ τοΰ άγράφου τής συνει- 
δήσεως νόμου κα: φρουρός τοΰ γραπτού τής άνωθεν εΰαγγελισθεί- 
σης διδασκαλίας, άπέρχεται δ οΰτω βιώσας άνθρωπος άπό τοΰ 
ύλικοΰ εί; έτερον πνευματικόν κόσμον, μετά τής άφάτου έκείνης 
ήδονής, δτι έξεπλήρωσε τήν έπί γής άποστολήν, χρήσιμος έαυτώ 
καί τώ πλησίον αύτοΰ γενόμενος. ‘Η τηλικαύτη ήδονή, κύριοι, 
ούδέποτε παύει οΰτε έξασθενεΐ διά κόρον οΰτε εγκαταλείπει ήμας 
κατά τάς θλίψεις τοΰ βίου ούδέ καταναλίσκει τάς δυνάμεις τής 
ζωής οΰδέ φέρει μεθ’ έαυτής τήν μεταμέλειαν ή τήν τύψιν τοΰ 
συνειδότος, ώς συμβαίνει εις πάσαν άλλην ήδονήν, συμπαραμένει 
δέ καί συμπαρακολουθεϊ τόν άνθρωπον καί πέραν τών ρείθρων 
τοΰ πολυκυμάντον βίου, αναφαίρετος άπό τής ουρανίας αύτοΰ 
φύσεως!

(Άπηγγέλθη έν τώ Άναγνωστηρίω Λήμνου μην1. Άπριλίω 1874

ύπό ΕΙΑΓΓ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.)

(Έκ τοΰ περιοδ. 'Ομήρου.)

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ.

Ή διάβασις rffc 'Λγροόΐζης,

Ή-Περί τής διαβάσεως τής ’Αφροδίτης πρό τοΰ δίσκου τοΰ 
’ λίου έν έτει 1874 άποσπώμεν τά έπόμενα έκ τίνος δημοσίου μα- 

, θήματος τοΰ διευθυντοϋ τής σχολής τών τεχνών έν Στουτγάρτη 
Δ?ο; Τσέχ (Dr Zech),— Τή 9 Δεκεμ. 1874 θά διέλθη δ πλά

ι νήτης Αφροδίτη προ του δίσκου τοΰ ‘Ηλιου- έν έτει 1882 θά 
\ έπαναληφθή τό φαινόμενο», μεθ’ δ ούδεις τών νΰν ζώντων άν- 

; θρώπων θά παρατηρήση παρόμοιόν τν διότι τό φαινόμενον τοΰτο 
! συμβαίνει έν μια ίχιλιετηρία έξάκις κατ’ άνώτατον δρον πολλοί δέ 
! γενεαί θνητών παρέρχονται χωρίς νά τό ΐδωσιν. Αί διαβάσεις συμβαί- 

, νουσι κατά ζεύγη, πάντοτε δύο χωριζόμεναι άπό άλλήλων ύπό χρονι- 
> κοΰ διαστήματος 8 έτών "Εκαστον δμως ζεΰγοο χωρίζεται άπό 
> τοΰ έτέρου ύπό χρονικού διαστήματος 120 έως 130 έτών. Πόσον 

> άναγκαϊον εινε νά έπωφεληθώμεν τών ολίγων ώρών τής διαρ- 
, κείας τοΰ σπανίου τούτου οαινομένοσ, κατανοούμε·?, έάν άναλο- 
, γισθώμεν δτι έκ τής ακριβούς παρατηρήσεως αύτού έξκρτάται δ 
> άκριβής προσδιορισμός τής άπρστάσεως τή; γής καί δλων τών 
> πλανητών άπό τού ‘ Ηλιου, έν γένει δέ καί δλων τών άστέρων, 
) καθόσον δυνάμεθα νά έφαρμόσωμεν τήν μέθοδον τής καταμετρή- 
! σεως έπ’ αύτών. Διά τής γνώσεως τή; άποστάσεως έ?ός πλανή- 

> του άπό τοΰ ήλιου άποκτώμεν τό μέτρον, δπερ έφαρμόζοντες κα- 
' τ’ αστρονομικούς νόμους, εύρίσκομεν τάς αποστάσεις καί τροχιάς 

S τών επίλοιπων πλανητών, σχεδόν δ’ είπεΐν κατατσπιζόμεθα έν τώ 
ι λαβυρίνθω τοΰ σύμπαντος· αύτό λοιπόν τό μέτρον προσπαθοΰμεν 

νά δρίσωμεν διά παρατηρήσεων έπί τής διαβάσεως τής Αφροδίτης 
πρό τοΰ δίσκου τού Ήλίου. Ό ρήτώρ άναπτύσσει έπί τούτοις, 
πώς διά τριγωνομετρικών Απολογισμών προσδιορίζομε·? έκ τοΰ μέ

ρους τής επισκοπής τήν άπδστασιν σημείου, είς δ δέν δυνάμεθα 
νά φθάσωμε?, καί καταδεικνύει δτι δσω άνισότεραι αί πλευρά! τοΰ 
βοηθητικοΰ τριγώνου, τόσω άνακριβές τό άποτέλεσμα τών ύπολο- 
γισμών. Οπως διά τών ήλιαζών έζλείψεων έπιδιορθοΰμεν τούς 
περί άποστάσεως τής σελήνης ύπολογισμούς ήμών, ουτω συμ- 
πληροΰμεν καί τούς τής άποστάσεως τοΰ ήλίου διά τών διαβά
σεων τής Αφροδίτης πρό τοΰ δίσκου αύτοΰ ώς δ Χάλλεΰ άπεφή - 
νατό κατά τόν 17ον αιώνα. Εινε δ’ δ πλανήτης προσφορότατος, 
διότι κεΐται πάντων πλησιέστερον τή Γή. Ό Χάλλεΰ άποθανών 
τω 1742 έτει δέν είδε τάς διαβάσεις τοΰ 18ου αίώνος έν έτει 
1761 καί 1769· άλλ’αί δδηγίαι του έπληρώθησαν κατά γράμμα. 
‘Η έν έτει 1761 διάβασις δέν ήτο πρόσφορος διά παρατηρήσεις, 
αΐτινες δμως μετά μείζονος έπιτυχίας έγένοντο κατά τήν έν έτει 
1769 διάβασιν. Δυνάμεθα δμως νά εΐπωμεν, δτι τ’ άποτελέσματα 
τών παρατηρήσεων έγένοντο γνωστά βραδύτερο·?, άφ’ δτου δ Έγκε 
έν έτει 1820 έπεξειργάσθη αύτάς. "Εκτοτε ώρίσθη ή άπό τοΰ 
Ήλίου άπόστασις τή; Γής εϊς 20,680,000 μιλίων· άλλά μετ’ο- 
λίγας δεκαετηρίδας ήγέρθησαν άμφιβολίαι περί όρθότητος τών πα
ρατηρήσεων, ά; δ Έγκε είχεν ώς βάσιν τών ύπολογισμών του. 
Έκ πολλών δεδομένων συμπεραίνόμεν, δτι ή άνω άπόστασις είνε 
μείζων τή; πραγματικής, ή δέ διαφορά πρόκειται νά δρισθή έκ 
τών παρατηρήσεων τοΰ προσεχούς έτους. Μεγάλαι προετοιμασία’· 
έγένοντο ύπό τής Ρωσσίας έν Σιβηρία καί ύπό τής ’Αγγλίας έν 
ταΐς άνατολικαΐς Ίνδίαις. Είσέτι δμω; δέν άπεφασίσθη θετικώς 
έάν ή Γαλλία θά έκπληρώση τά πρό τοΰ 1870 έτους γενόμενα 
σχέδια. Ή Γερμανία πρόκειται νά ίδρυση σταθμούς έπί τής νήσου 
τοΰ Μακριτίου, τών Άουκλανδείων καί Κεργουελείων νήσων, έν 
Σινική, έν Περσία κα! πιθανώς έν Ίοκοχάμα τή; Ιαπωνίας. Έν 
τώ αύτοκρατορικώ άστεροσκοπείω τοΰ Στρασβούργου γυμνάζονται 
νέοι αστρονόμοι, ΐνα ποιήσωσιν δσον ένεστιν άκρίβεστέρας παρα
τηρήσεις.— Άλλά πρός τί δλαι αύται αί πάρασκευαί, άφοΰ διά 
κα?.οΰ τηλεσκοπίου δυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν τήν Άφροδίτην; 
— Είς τήν έρώτησιν ταύτην άπαντα δ άγορεύων, λέγω·? ότι πρό
κειται νά βεβαιωθώσι καί εί δυνατόν νά έξηγηθώσι διάφορα πε
ρίεργα φαινόμενα, άτινα παρετηρήθησαν κατά τή? διάβασιν έν 
έτει 1769. Παρετςρήθη δηλαδή, οτι κατά τήν στιγμήν τής εισό
δου τής Αφροδίτης εις τόν δίσκον τοΰ Ήλίου μετεβλήθη τό 
σχήμα αύτής κ’ έγένετο σχεδόν άπιοειδές, συγχρόνως έσχηματί- 
σθη σκιερά γέφυρα μεταξύ τοΰ δίσκου τοΰ ‘Η .ίου καί τοΰ γύρου 
τής Αφροδίτης. Προήλθε·? άρα γε τοΰτο έξ δπτική; άπάτης ■ 
Έγένετο ή εσωτερική έπαφή, καθ’ ήν στιγμήν παρετηρήθη ή σκι
ερά γέφυρα, ή δχι; — Πολλά παρόμοια ζητήματα πρόκειται νά 
λυθώσι διά τών προσεχών παρατηρήσεων. ’Εκτός τούτου ή άκρι
βής παρατήρησις τοιούτου φαινομένου παρέχει πολλάς δυσκολίας. 
Ούδεις τών νΰν παρατηρητών ε'δέ ποτέ διάβασιν Αφροδίτης· καί 
δμως άφοΰ έπί αρκετόν χρόνον πρό τής ένάρξεως τοϋ φαινομένου 
θά βιάσή τήν δρασίν του, ΐνα μή τω διαφυγή ή στιγμή τής ένάρ-
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ξεως, οφείλει νά πχρατηρήση μετ’ ίσης ακρίβειας τό φαινόμενου 
χατά τάς διαφόροος στιγμάς. Παρομοία παρατήρησις εξάπτει τόν 
παρατηρητήν καί αυτός ό ισχυρότατος οφθαλμός άπαυδα, πρό 
πάντων δταν διαρκώς άτενίζη σκιερόν άντιχείμενον έπί φωτεινής 
έπιφανείας· τήν αΰτήν δμως στιγμήν, ήν τυχόν θ' άποφασίση τις 
νά χαρίση τω όφθαλμώ πρός άνάπαυσιν, δυνατόν νά συμδή σπου
δαίου φαινόμενου, δπερ, έάν τώρα δέν παρχτηρηθη, διά δεκαετη
ρίδας ’σως καί εκατονταετηρίδας χάνομεν. Περιπλέον ουδόλως 
άρκεϊ παρατήρησις κατά δευτερόλεπτα· ινα έπιτύχωμεν περίπου 
άκριβών εξαγομένων, άπαιτεΐται παρατήρησις τουλάχιστον κατά 
δέκατα δευτερολέπτου.

Ευτυχώς ή ’Αφροδίτη άπό τής τελευταίας διαδάσεώςτης έδωκε 
καιρόν εις τοΰς ανθρώπους, ίνα τελειοπσιήσωσι τά μέσα τής πα- 
ρατηρήσεως κατά ποτόν τε καί ποιόν. Άπ’ έκείνης τής έποχής 
άνεκαλύφθη ό γαλβανισμός, ή φωτογραφία καί ή φασματοσκοπική 
άνάλυσις. Τή βοήθεια τοΰ γαλβανισμού δύναταί τις, καλώς έξη- 
σχημένος ών, νά προσδιορίση τήν στιγμήν της ένάρξεως φαινομέ
νου τίνος μέχρι καί τοΰ πεντηκοστού τοΰ δευτερολέπτου.

Τόν κατάκοπου δφθαλμόν Ελαφρύνει δ ήλιος, σημειών τά δι
άφορα φαινόμενα έπί φωτογραφικώς παρεσκευασμένων πλακών. 
(Έπι τοΰ αντικειμένου τούτου ιδίως οί Άγγλοι αστρονόμοι θά κα
τορθώσουν πολλά, διότι είνε έντελώς έξησκημένοι) Τέλος ή φα
σματοσκοπική άνάλοσις μεταβάλλει τό αϊφνηδίως άρχόμενον φαι
νόμενου εις βχθμιαίως πλησιάζον, ώστε ό παοατηρητής άφροντι; 
δύναται ν' άναμένη τήν κατάλληλον στιγμήν. Έχομεν δι’ έλπί
δος λοιπόν, δτι τή βοήθεια τοιούτων μέσων θά όρισθή ή άπόστασις 
τής Γής άπό τοΰ ‘Ηλιου τουλάχιστον μέχρις 1] 1000 τοΰ πραγ
ματικού μεγέθους αΰτής. Όπως ποτ' άν η, θά δοκιμασθωσι τά 
νέα βοηθητικά μέσα, ή δέ παρατήρησις κατά το έτος 1882 θά 
παραγάγη κρείσσω άποτελέσματα. Ό άγορεύων καταπαύει τόν 
λόγον, άναφέρων δτι πρό πολλοΰ μέν έργάζονται Γερμανοί ύπέρ 
τής άστρονομίας, νΰν δμως πρώτον έπιχειροΰσιν Επιστημονικήν 
Εκστρατείαν έπί ιδίων πολεμικών πλοίων. Έν Στουτγάρτη κατε- 
ακευάοθησαν σίδηροί οίκίσκοι εΰκόλως αποσυντιθέμενοι καί μετα- 
κομιζόμενοι, ίνα φιλοξενήσωσι τοΰς αστρονόμους έπί άξένων 
νήσων. (Εκ τοΰ Θεατού.)

Η ΑΛΗΘΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

Ή τοΰ θεοΰ αληθής Έ,.κλησία, άτε έμπεριλαμβάνουσα μόνον 
τους υπό τοΰ 151ου θεοΰ Εκ τοΰ κόσμου τούτου έκλελεγμέ- 
νους, ώς όντας άναγεγεννημένους ύπό τοΰ ‘Αγίου Πνεύματος, 
είνε, ώς θεωρείται ύπό τοΰ πανσόφου όφθαλμοΰ τοΰ θεοΰ, Εντελέ

στατη κατά τε τό ύλικόν, τήν άναλοραν χα'ι τήν Ενότητα αύτής. 
« Πάντα δέ ταΰτα Ενεργεί τό Εν χα'ι τό αυτό Πνεΰμα, διανέμο» 
Ιδία εις έκαστον καθώς θέλει. »

Άλλ’ Επειδή οί άνθρωποι μέ τόν αισθητικόν δφθαλμόν ρίπτουν 

μεροληπτικόν βλέμμα Επί τοΰ άντικειμένου, τό όποιον οί ίδιοι 
δνομάζουν— « ή Εκκλησία », — αΰτη φαίνεται δτι, συνίσταται έξ 
άνθρώπων δλως διαφόρων καί αντιθέτων φρονημάτων, ά·ε διηρη- 
μένων όντων ύπό σχισμάτων καί μακράν άπεχόντων τής ένότη- 
τος ένεκα οΰσιωδών διαφορών.

Αΰτη ή μεταξύ τής τού Θεοΰ κρίσεως και τής τών ανθρώπων 
διαφορά και ασυμφωνία πηγάζει έκ πορεν.οήσεως τής φύσεως τής 
άληθοΰς Εκκλησίας τοΰ θεοΰ. Οί άνθρωποι βλέπουν μό .ον τοΰς 
πρεσβεύοντας τόν Χριστιανισμόν καί λησμονούν τήν ύπάρχουσαν 
διαφοράν μεταξύ ’Εκκλησίας, ώς ορατή: κοινότητος έμπεριεχού- 
σης εξίσου τούς τε πονηρούς καί τοΰς αγαθούς, χαί τής μυστικής 
ή ύπερφύσικής ’Εκκλησίας τής συνισταμένης ύπό μόνων τών έκ 
τοΰ ‘Αγίου Πνεύμα.ος άναγεγεννημένων κχ: οΰτω διά τής υιοθε
σίας, γεγενημένων τέκνων τού θεοΰ, κζηρονόμω» τοΰ Θεοΰ καί 
συγληρονόμων τοΰ Χριςού έν τή οΰρανίω κληρ*···ο  ·,ία.

Όθεν δέν εινε ή όρατή κοινότης ή τό σώμα, άλλ’ είνε τό αό
ρατον καί πνευματικόν σώμα τό όποιον οίκοδομεϊτ;·. καί παρηγο- 
ρειται ύπό τοΰ Θεοΰ. Ή ΰπόσχεσις αφορά μόνον τους αληθείς καί 
πιστούς μαθητάς τοΰ Χρίστου, καί όχι τοΰς άπλώς μόνον βαπτι- 
σθέντας εις το όνομα αΰτοΰ. ‘Ο τής Εκκλησία; ανθρώπινος διορ- 
γανισμός, ό άποίλέπων εις τήν έδραίωσιν καί τήν έπέκτασιν τής 
έπί τής γής βασιλείας τοΰ Χριστού, άναμφιβολως εΰλογεΐται παρά 
τοΰ Θεού, άλλ’ δμως γίνεται μέγα πρόσχουμα εις τήν τοΰ Ευαγ
γελίου διχδοσιν καί πρόοδον, δταν δ όρατος κχί ανθρώπινος ά τι- 
καθιστα ή όπωςδήποτε κρύπτη ή καί κατ’ Ελάχιστου έμποδίζη 
τόν αόρατον καί πνευματικόν.

‘Η Εκκλησία, τήν όποιαν τό ’Αγιον Πνεΰμα οΐκοδομεΐ καί 
παρηγορεϊ, δέν είνε άνθρωπίνης έπινοήσεως οικοδομή. Δέν πρέπει 
νά συγχέηται οΰτε μέ τήν μεγίστην καί μεγαλοπρεπεστάτην μη- 
τροπολιτικήν Εκκλησίαν οΰτε μέ τό άφανέστατον Έκκλησίδιον. 
Δέν είνε σωματείου. Δέν εινε μάλιστα οΰτε συνάθροισις τό αΰτό 
φρόνημα έχόντων λατρευτών, άλλ’εινε «δ πιστός λαός τοΰ θεοΰ.» 
Καί οΰτος δ λαός ιδιαιτέρως προσκαλείται καί δικαιόνεται κα1 
άγιάζεται καί ο’.κοδομεϊται καί παρηγορεϊται διά τής δυνάμεως 
καί Επιρροής τοΰ Παναγίου Πνεύματος, τοΰ φωτίζοντος τόν νοΰν 
αΰτοΰ και έλκύοντος αΰτόν πρός τόν Ουρανόν.

Καθ’ δν καιρόν κρίνομεν περί χαρακτήρων, 3ς μή λησμονώμεν, 
έν τή Χρίσει καί έκτιμήσει ήμών ταύτη, δτι έν τή ορατή 'Εκκλη
σία « δ σίτος καί τά ζιζάνια συναυξάνουσιν όμοΰ. » Άς Ενθυμώ- 
μεθα προσέτι ότι Εντός τών μέ διαφόρους προσηγορίας ονομαζό
μενων Εκκλησιών εΰρίσκονται ώσεπιτοπλείστον «οί άγιοι καί 
πιστοί έν Χριστώ άδελφοί· » δτι δ θεός τώρα οίκοδομεί τοΰτον 
τόν πνευματικόν ναόν καί δτι άπασαι αί περί τής ένδοξου τελει- 
οποιήσεως αΰτοΰ υποσχέσεις θέλουν ακριβώς έκπληρωθή, δταν δ 

Κύριος ήμών ’Ιησούς Χριστός έπανέλθη έν δλη τή 5όξη αΰτοΰ. 
« Όταν δ Κύριος οίκοδομήση τήν Σιών, θέλει φανή έν τή δόξη 
αύτοϋ. » (Ψαλμ. ρβ’. 16.)

(Έκ τοϋ Ά σ τ έ ρ ο ς τής ’Ανατολής.)

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.

Έπεδόθη ήμιν ή έπομένη βραχυτάτη περίληψις τής περί πα
τρίου μουσικής μελέτης, ήν ό κ. I. I. Σκυλίσσης άνέγνω έν τώ 

Συλλόγω ‘Ομήρω.
Ό κ. I. I. Σκυλίσσης προέθετο διά ταύτης ν’ άποδείξη:
Α'. Ότι ή καθ’ ήμάς 'Αγία τού Χριστού ’Εκκλησία άνωθεν, 

’ ήτοι άπό τών ’Αποστόλων και τών ‘Αγίων Πατέρων, εισήγαγεν 
ί έν τώ ίερω αυτής περιδόλω τήν Δκβιτικήν μελωδίαν, ήτοι τή ν 

j μουσικήν τοΰ Δαβίδ.
Β'. Ότι ή ‘Ελληνική μελωδία, ώς δθνεία είπερ τις καί άλλη 

: πρός τήν Εκκλησίαν, άπεκρούσθη ύπ’ αύτής, δσ:.κις Επιχείρησε 
νά εΐσδύση θύραθεν εις τόν σεπτόν αύτής χώρον. Κατά δέ τοΰτο 
δέν έχομεν χρείαν ν’ άκούσωμεν τί λέγουν οί ξένοι καί άλλόδο- 
ξοι. δσον σοφοί και άν ώσιν, άφοΰ έχομεν τάς ρητάς μαρτυρίας 
τοΰ Μεγάλου Βασιλείου, τοΰ θείου Χρυσοστόμου, πρός δέ καί τάς

< τώ*  Βυζαντινών ιστοριογράφων.
' Γ. Ότι λχνθάνονται, μεγάλως λανθάνονται οί διατεινόμενόι, 
ί δτι ή Εκκλησία άπέβαλί ποτέ τήν Δαβιτικήν μελωδίαν, καί 

\ παρά πάσας τάς άντιστάσεις τών Άγιων Πατέρων ήσπάσθη τήν 
τών Ελλήνων, ήν άπεκάλει ίυμελιχήν, ήτοι θεατρικήν, διεφθαρ-

’ μένην, αίσχίστην.
‘Επομένως δτι δσοι έξ ήμών τών 'Ελλήνων θεωροΰμεν τήν 

'Εκκλησιαστικήν ήμών μουσικήν ώς πάτριον, ήτοι ώς‘Ελληνικήν» 
οΰδ’ έλαχίστην ιδίαν έχομεν τών άγώνων οθς κατέβαλεν ή Αγία 
ήμών ’Εκκλησία κατά τών Επιδρομών τής 'Ελληνικής μελωδίας 
καί ύπέρ διατηρήσεως τής Δαβιτικής.

Ότι, άν είσέφρησαν ‘Ελληνικά μέλη εις τήν Εκκλησίαν προϊ
όντος τοΰ καιρού, εισέδυσαν οΰχί διά τής θύρας, άλλά διά τών πα
ραθύρων, λαθραίος, καθώς είσέδυσαν δλίγον κατ’ όλίγον μετά τήν 
άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως, συναναμιγνύμεναι μετά τών Δχ- 
βιτικών καί α: ΌΟωμανικαί μελωδίας άς άκούομεν έν αυτή μέχρι 
σήμερον. Ένεχον δέ τοΰ τοιούτου δέν πρέπει νά θεωρώμεν τήν 
’Εκκλησίαν, άλλά τοΰς καιρούς. Οί καιροί μεταβάλέ^υν τήν 
άκουστικήν αίσθησιν τοΰ τε λαού καί τοΰ ιερού κλήρου, κατακη- 

λουμένων ύπό τής Μούσης ήτις περιβομβεΐ έπιχρατεστέρα. Και οί 
καιροί λοιπόν έφεραν ήμάς εις τοσοΰτον άδυναμίας πρός τήν 'Οθω
μανικήν μελωδίαν, όσην ένεποίησαν ήμιν αντιπάθειαν πρός τήν 
Εΰρωπαϊκήν, ήτις είνε ίσως ή γ/ησιωτάτη μάλιστα τών θυγατέ
ρων τής άρχαίας 'Ελληνικής, έπειδή ή ’Ιταλία (ένθα ή Μεγάλη 
‘Ελλάς τών άρχαίων) οΰδέποτε έδουλώθη ύπό Άσιατών.

(Έκ τής «Άμαλθείας»),

Ο ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ.

Μία τών πλέον θαυμαστών έπιχειρήσεων δσοι έτολμήθησαν 
»πό τών άνθρώπων είνε ό σιδηρόδρομος δστις μέλλε· νά σννάψη 

τόν Ειρηνικόν ωκεανόν μετά τής κοιλάδος τής Άμαζόνος. ‘Ο δέ
κατος έννατος αιών είνε ύπέρ πάντας τοΰς πρό αΰτοΰ άπό τής πτώ
σεως του Ρωμαϊκού κράτους πλήρης τών θαυμάσιων Εφαρμογών 
τής Επιστήμης τής μηχανικής· άλλ’ οΰδεμία θά παρουσίαση προσ
κόμματα καταπληκτικώτερα τών δσα πρόκεινται ήδη. Ίνα δώσω- 
μεν ιδέαν τών φυσικών καί μηχανικών δυσχερειών δσας έδέησε 
μέχρι τοΰδε καί θέλει δεήσει έτι νά ύπερνικήσωσιν δπως άποπε- 
ρατώσωσιν αισίως τήν έπιχείρησιν, άρχει νά είπωμεν δτι άριθ- 
μοΰνται οΰχί δλιγώτεραι τών 30 γεφυρών καί 35 ύπονόμων, πα- 
ρουσιάζουσαι μήκος δεκαοκτώ χιλ. ποδών, έξ ών δκτώ χιλιάδες 

διά τάς έν μια μόνον θέσει γεφύρας· ότι πρός κατασκευήν τής 
όδοΰ άνεμοχλεύθησαν ύπέρ τά Εκατόν Εκατομμύρια κυβικών ποδών 
γής καί βράχων. ‘Η Εργασία άρξαμένη τώ 1870 έστοίχισε μέχρι 
τοΰδε 33 Εκατομμύρια τάληρα καί θά στοιχίση έτι περισσότερα 
μέχρι του 1876, καθ’ ήν Εποχήν θέλει άποπερατωθή. Τό μάλλον 
άξιοπαρατήρητον τών μηχανικών έργων θά ήνε το μέγα ύδραγω- 
γεΐον, τό πάντων ΰψιστον, δπερ θά έχη 580 ποδών μήκος καί 
τριαχοσίων ύψος μέχρι τού κέντρου. Οί ύποστηρίζοντες αΰτό διά
φοροι πάσσαλοι είνε 166,168 καί 253 ποδών 8 έως δώδεκα 
χιλ. έργάται Σίναι καί διαφόρων άλλων λαών έργάζονται νυχθη
μερόν εις τόν σιδηρόδρομον.

(Σύλλογοι.)

—— '·ΒΐΒ·αΐΊ·. ■ ----- -

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
ΤΟΥ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ Α’ ΑΑΕΞΙΑΔ3Υ
(Άπό τοΰ έτους 1682—1725 )

ΊΙ αυτοκρατορία Πέτρου τοΰ Α' έσχε λίαν σπουδαιχν έπίδρασιν 
είς τήν Ρωσσίαν ώς πρός τόν πολιτισμόν καί την διανοητικήν τε 
καί φυσικήν άνάπτυξιν. Όλοι ειδον τότε έν Ρωσσία νέα» πλάσιν 
καί νέαν ζωήν.

Ό, Πέτρος Α' έγεννήθη τη 30 Μχίου τοΰ έτους 1672 έκ τής 
δευτέρας συζύγου τοΰ βζσιλέως Αλεξίου Νχταλίας Κυριλλίδος 
γένους Ναρισκίνου. Τό μέγα σωματικόν αΰτοΰ παράστημα, ή άκ- 
μάζουβα ύγεία, ή ζωηρότης τής φαντασίας, ή αγχίνοια «οΰ νοός 
καί ή θαυμάσιος ίκανότης τοΰ έννοειν χαί άντιλαμβάνεσθχι τά 
πάντα προφανώς έδωχαν είς αΰτό» τή» προτίμησι» ά»τί τοΰ αδελ
φού του Ίωάννου, δστις είχε μέ» ψυχή» άγαθή» οΰχί δέ καί εΰ- 
ρωστίαν. Διά τοΰτο, τελευτήσα»τος τοΰ βασιλέως θεοδώρου Άλε- 
ξιάδου, δλοι ώς καί ό Ιδιος βασιλδπαις 'Ιωάννης άπεφίσισα» νά 
άναβή Επί τοΰ θρόνου πασών τών Ρωσσιων δ Πέτρος, άλλ’ ή 
άδελφή τώ» βασιλοπαίδων τούτων Σοφία ώπλισε τοΰς τοξότας
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κατά τοΰ Πέτρου καί καθ’ δλων τών Ναρισκίνων καί τότε συνέβη 
έν Μόσχα τρομερά στάσις, έξ ή; τήν 15 Μαιου τοΰ έτους 1682 
έχύθη πολύ άθώον αίμα, ώστε έπί τέλους άπεφασίσθη νά άνα- 
βώσιν έπϊ τοϋ θρόνου καί οί δύο βασιλόπαιδες. Ή στέψις δέ αυ
τών έξετελέσθη τήν 23 ’Ιουνίου και ή Σοφία έκηρύχθη κυβερνή
του τοΰ βασιλείου. 4 *

Ο ΜΕΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ.

ΊΙ άνασσα Σοφία φοβηθεϊσα τήν τρομερά·? δύναμιν τών τοξοτών 
διελογίζετο ένεκα τούτου κατά διαφόρους φρονίμους τρόπους νά 
τούς άπομακρύυή άπό τής Μόσχας. Έννοήσαντες δμως τοΰτο οί 
τοξόται έπανεστάτησαν έκ νέου· διό φοβηθεϊσα ή αύλή άπ=μα- 
κρύνθη είς τήν αγίαν λαύραν τής σεργικής τριάδος. Ή θεία πρό-
νοια Οαυμασίως εύλόγησεν έκει διά τής αγίας της προστασίας τόν

Πέτρον όταν κατ' έκείνον τδν καιρόν οί τοξόται έσκόπευαν νάτόν 
θανατώσωσι, τό βασιλικόν ιππικόν είσήλθεν εις τήν μονήν, οί το
ξόται καθησύχασαν καί άνωμολόγησαν τόν έαυτόν των ένοχον. ‘Η 
αυλή τοΐς έδωκεν άμνηστίαν καί μόνον οί πρωταίτιοι αύτών τών 

κακούργων παρεδόθησαν εις θάνατον.
Έν τούτοις δ Ιϊέτρος, δστις είχεν ήδη συμπληρώσει τό δέκατου 

πέμπτον έτος τής ήλικίας του, κατσικών εις τό χωρίον Πρεομπρα- 
ζένσκον, συμβουλή τοϋ εύνοουμένου του Ζενέβτζα Λεφόρτα έσυ- 
στησε τακτικόν έκεΐ στρατόν ονομαζόμενου ΤΤοτιέσκιΐΌ»’ (1). ‘Ο 
άριθμός τών ΙΙοτιισχίνα» ηΰξησε καί τινες ές αύτών μετετεθη-

(1) Δηλαδή διασχεδαστικόν.

■ σαν εις τό χωρίον Σεμενόβσκι, έκ τών όποιων έγεινε τό θεμέλιον 
) τών δύο κυριωτέρων τωρινών α.τοκρατορικών τής σωματοφυλακής 
’ συνταγμάτων, τοΰ Πρεομπραζένσκου κα'ι τοΰ Σεμενοβσκίου.

Ή άνασσα Σοφία μή έπιστήσασα κατ’ άρχάς εις τοΰτο τήν 
[προσοχήν της εΐδεν έπϊ τέλους, δτι ό αριθμός τών Ποτιεσκίνων 

στρατευμάτων ηυξανε καί δτι ή εύνοια τοΰ λαοΰ πρός τόν Πέτρον 
επί μάλλον έδεικνύετο αναφανδόν. Ήρχισεν έπομένως νά δεικνύη 
φθόνον κατά τοΰ ήγεμόνος άδελφοΰ της, βουλευομένη τήν άπώ- 

) λειάν του. Ειδοποιηθείς δμως περί τούτου δ Πέτρος άπεμακρύνθη 
είς τό άγιοτριαδικόν τοΰ Σέργιου μοναστήριον. Πολλοί δέ έκ τών 

< άφωσιωμένων αύτοΰ έδήλωσαν τήν διάθεσίν των νά άποθάνωσιν 
υ υπέρ αΰτοΰ.

Ή Σοφία έτρόμαξε καί άπεφάσισε νά φιλιωθή μετ’ αύτοΰ, πλήν 
) δ Πέτρος δέν έσυμφώνησεν εις τοΰτο, άλλά διέταξε νά άποπεμ- 
? ίθή ή Σοφία εϊς τό μοσχοδικόν νεοσύστατου τών παρθένων μο- 
> ναστήριον, δπου έλαβεν αΰτη τό μοναχικόν σχήμα μετονομασθεϊσα 
; Σουσάνα. Τότε δ Πέτρος ήλθε μετά τής μητρός του καί τής συ

ζύγου του Ευδοκίας θεοδωρίδος έκ Λαπουχινοΰ εις Μόσχαν. Ό 
1 βασιλεύς ’Ιωάννης προϋπήντησεν αύτόν μετ’ άγαλλιάσεως καί τώ 

έδωκε τήν απόλυτον μοναρχικήν έξου σίαν έφ' όλης τής Ρωσσίας 
Εκτοτε άρχεται ή εποχή τής δόξης τοΰ Πέτρου τοΰ Α' καί 

μετ’ αύτής ή εποχή τής δόξης τής Ρωσσίας. Ό Πέτρος ηΰξησε 
·, και έτελειοποίησε τον στρατόν του διά τής μεγάλης ευφυΐας του 

και τών πόνων τών ξένων, τούς όποιους προσεκάλεσεν εις Ρωσ- 
; σίαν έθεσε τό θεμέλιον τοΰ Ρωσσικοΰ στόλου καί ωκοδόμησεν έν 
> τώ Αρχαγγέλω ναύσταθμον. Μετά τοΰτο συνέλαδεν οριστικόν σκο

πόν να άποπερατώση ένδόςως τόν έξακολουθοΰντα τότε πόλεμον 
' μεταξύ Ρωσσίας και Τουρκίας. Οί συςρατιώται αύτοΰ εϊς αύτήν τήν 

έπιχείρησιν ήσαν ό Λεφόρτας, ό Σαντλανδός Γκορδόνος, ό Γκο- 
λοβΐνος και ό Βενετός Ντέ Λίμας· άλλ’ αί πρώται έπιχειρήσεις 

< τών Ρώσσων κατά τής Άζδφης ήσαν άτυχέσταται και έπιστρέφων 
τό έτος 1696 ό Πέτρος εις Μόσχαν έγεινεν αύτόπτης τοΰ θανά- 

j, του τοΰ άδελφοΰ αύτοΰ Ιωάννου. Κατ’ έκείνον τόν καιρόν συνέβη 
} εϊς τήν Ρωσσίαν πείνα (λιμός), πλήν δ Πέτρος διά τών φρονίμων 
ί του μέσων διεφύλαςε τ’ον λαόν του άπό αύτής τής δυστυχίας καί 

ένεκα τούτου απεκτησεν ετι μεγαλειτεραν εύνοιαν παρ’ δλων τών 
> υπηκόων του. Μετά δέ τοΰτο ηΰξησε τάς τής ξηράς καί θαλάσσης 
! δυνάμεις καί έπιχειρισθεις δευτέραν εκστρατείαν κάτά τής Άζό- 
> Ψ44 έκυριευσεν αυτήν. ΟΙ Τούρκοι συνήψαν τό έτος 1696 μετ’αύ- 
, τού έκεχειρίαν καί παρεχώρησαν εις τήν Ρωσσίαν τήν Άζόφην. 
ι Πρός διατήρησιν λοιπόν πάντοτε τής πόλεως ταύτης είς τήν έξου - 
[ σιαν τής Ρωσσίας δ Πέτρος διενοήθη νά κατασκευάση στόλον 
1 έπάνω εϊς τήν Άζοφι-ήν Οάλασαν καί πρός τοΰτο έθεμελίωσεν

έν τώ Βορονέζω ναύσταθμον.
Τό έτος 1697 οργών πρός τάς ωφελίμους γνώσεις δ Πέτρο- 

έπεχειρίσθη όδοιπορίαν εις ξένας χώρας και παντού μέ μεγάλην 
οξύτητα νοός παρετήρει παν ο τι ήτον ωφέλιμον και αναγκαίου 

, δια τήυ Ρωσσίαν. Έπιθυμών δέ νά άποκτήση γνώσεις εϊς τήν έπι- 
' ®τήμην τής ναυπηγίας άνεχώρήσεν εϊς ‘Ολλανδίαν καί έκεΐ κατά 

' τ'° χωρίου Σαρδόμιον έν τοΐς ναυστάθμοις έγκατετάχθη εϊς τούς

ναυπηγούς ύπό τό όνομα Πέτρος Μιχαηλίδης καί μετ’ αύτών ήγω- 
νίζετο έκπληρών πάσαν έργασίαν. Άπό τής ‘Ολλανδίας ό Πέτρος ’ 
άνεχώρήσεν ε’ις τήν ’Αγγλίαν δπου έτι περισσότερον έτελειοποιεΐτο 
είς τήν επιστήμην τής ναυπηγίας, καί μέ προσοχήν μεγαλην έπε- 
σκέφθη τά οπλοστάσια καί δπλοποιεϊα, τά νομισματοκοπεία, τά 
βαναυσουργεϊα, τά χειροτεχνεία καί διάφορα έργοστάσια καί > 
εργαστήρια κτλ. Άναχωρήσας έξ ’Αγγλίας δ Πέτρος έπέστρεψ-ν 
εις τήν 'Ολλανδίαν καί άπ’ έκεΐ έμελέτα όδοιπορίαν εις τήν 
Δρέσδαν καί Βιένναν, δθεν έσκόπευε ν’ άναχωρήση πρ’ος τήν Ίτα- > 
λίαν άλλ’ έπανάστασις έμφανιζομένη είς τήν Ρωσσίαν τόν πάρε- , 

κίνησε νά σπεύση πρός τήν Μόσχαν.
Αΰτη ή έπανάστασις προήλθεν έπίσης άπό τούς τοξότας, διότι ί 

ή προτίμησες τήν όποιαν δ Πέτρος έδείκνυεν άντί αύτών πρός ’ 

τόν τακτικόν στρατόν του τούς έσκλήρυνε κατ’ αύτοΰ τοΰ μονάρ- > 
χου καί καθ’ δλων τών καταστημάτων του. "Οθεν τέσσαρα συν- > 
τάγματα τών τοξοτών σταθμεύοντα κατά τό λιτοβικόν σύνορον . 
έπροχώρησαν εις Μόσχαν και ήπείλουν τήν έξολόθρευσιν τών έν 
αύτή ξένων. Άλλ4 ό Γκορδόνος αρχών τής Μόσχας εΐρήνευσε τούς 
άποστάτας. Ό Πέτρος διέταξεν αΰστηρώς νά θεωρηθώσιν δλαι αί 
περιστάσεις τής σπουδαίας ταύτης ύποθέσεως καί ύπολαμβάνων 
εις τήν περίπτωσιν ταύτην τήν εύσπλαγχνίαν ώς αδυναμίαν διέ- ? 
τάξε νά παραδοθώσιν εϊς θάνατον δλοι οί ένοχοι. Τότε άνακαλύ- 
ψας κα’ι τήν σύζυγόν του Ευδοκίαν Θεοδωρίδα ώς πρωταίτιον τοΰ 
πραξικοπήματος τούτου διεζεύχθη άπ’ αύτής, λαβούσης ύστερον 
κουράν μοναχής καί έπονομασθείσης ‘Ελένης.

Αύστηρός είς τάς τής δικαιοσύνης πράξεις δ Πέτρος ήτον ευ
γνώμων πρός δλους όσοι ύπηρέτουν καλώς καί πρός ανταμοιβήν 
αύτών έθέσπισε τό έτος 1698 παράσημου τού Αποστόλου Άν- 

δρέου.
Ευθύς έπειτα δ Πέτρος έκυριεύθη υπό μεγάλης λύπης, διότι ό 

θάνατος τού ήρπασε τούς ευνοϊκούς του, τόν Γκορδόνον καί τόν 
Λεφόρταν άλλ’ έν έτει 1699 δ Πέτρος άνεπλήρωσε τό κενόν 
δπερ κατέλίπον οί άνδρες ούτοι εις τήν Ρωσσίαν καί είς τήν καρ
διάν του διά τοΰ Μεντζικόφ (Αλεξάνδρου Δανιήλ), άνδρός άξιο- 
μνημονεύτου είς τήν ιστορίαν τής πατρίδος μας ώς πρός τας με
γάλα; υπηρεσίας τάς όποιας προσήνεγκεν αύτή καί ώς πρός τό ' 
άστατου τής τύχης του. Ένδυναμούμενος λοιπόν δ Πέτρος υπό 
τοΰ νοός, τοΰ ζήλου καί τής φιλοπονίας τοΰ Μεντζικόφ έβάδιζε μέ 
άποφασιστικόν σκοπόν πρός τόν έξωτερικόν πολιτισμόν τής Ρωσ- 
σίας, άκύρώσας είς τήν αύλήυ του δλα τά οχληρά καί άρχαΐα 
έθιμα καί πάσαν περιττήν πολυτέλειαν καί παντού δίδων δ ίδιος 5 
τό παράδειγμα τής άπλότητος καί δεικνύων τήν έπιθυμίαν τοΰ νά \ 
έξομοιοΰται μέ τ’ον λαόν. Όθεν άπηγόρευσε νά πίπτωσιν ένώπιον 
του γονυκλιτώς- μόνος διεύθυνε τάς ώφελίμους έργασίας· μόνος > 
έγραφε τάς συνθήκας καί τάς έπιστολάς πρός τούς ξένους μονάρ- । 
χας. Ό στρατός ηύξήθη καί έτακτοποιήθη κατά τό άρχέτυπον > 
τών εύρωπαϊκών στρατευμάτων καί ώς πρός τοΰτο έκ δευτέρου > 
έδημοσιεύθη ή άκύρωσις τών άρχαίων έθίμων καί αύστηρώς έτη- > 
ρεΐτο ή άναβίβασις εις άνωτέρους βαθμούς, ούχί διά τό υψηλόν 
γένος, άλλά διά τάς εκδουλεύσεις καί τήν άρχαιότητα είς τήν 

ίΜΕΜΟΡΟΣ Τομ. Ε'. Τεύχος χ’ΐβ'.). 44.
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ύπηρεσίαν. Τά βασιλικά εισοδήματα ηύξήθησαν χωρίς νά έπιβα- 
ρύνωσι τ'ον λαόν, διότι ή συλλογή τοΰ φόρου άνετίθετο είς ανθρώ
πους τιμιότητας καί έμπειρίας. Διετάχθη ώστε όλοι οί εύγενεϊς 
καί οί υπάλληλοι νά ένδύωνται κατά τδ παράδειγμα τών ξένων 
καί νά ξυρίζωσι τδ γένειον, καί άνδρες καί πατέρες νά άπαλλάτ- 
τωσι τάς γυναίκας και θυγατέρας των άπδ τήν παντοτεινήν οικια
κήν αύτών κράτησιν καί επομένως γυναίκες ένδυόμεναι κατά τδ 
παράδειγμα τών ξένων νά είσέρχωνται είς τδ θέατρον, είς τούς 
χορούς κα! τάς συναθροίσεις. Τότε άπηγορεύθη τ'ο νά έμποδίζηται 
είς τούς ξένους νά συνάπτωσι γάμους μέ τάς Ρωσσίδας καί είς 

τούς Ρώσσους μέ τάς ξένας γυναίκας καί λοιπδν διετάττετο ώςε 
οί ιερείς έπί αυστηρά ποινή νά μή στεφανώνωσι κάνέν ζεΰγος άν
θρώπων άνευ τής άτομικής καί ιδίας αυτών συγκατανεύσεων. 
’Επιθυμώ/ δέ νά ΰψώση τούς Ρώσσους εϊς βαθμόν λαοΰ πολιτι
σμένου προέτρεψε τούς εύγενεϊς Ρώσσους νά πέμψωσι τούς υιούς 
των είς τά ξένα μέρη, καί διά τά ενδότερα τής Ρωσσίας έλάμ- 

βανε μέτρα πολιτισμού διά τδν λαόν.
Έν Μόσχα έσυστήθη τυπογραφεΐον, έκ τοΰ δποίου έτυπώθησαν 

διάφορα ώφέλιμα συγγράμματα μαθηματικά, ιστορικά, γεωγρα
φικά, ναυπηγικά, ναυτιλιακά καί καθεξής. Αύτόθι καί εις άλλας 
πόλεις άποκατεστάθησαν σχολεία. Μετά δέ τδ έτος 1699 δ Πέ
τρος ήλλαξε τήν τάξιν τής χρονολογίας διατάξας ώστε νά λογί— 
ζηται ή αρχή τοΰ νέου έτους ούχί άπδ τής πρώτης τοΰ μην'ος 
Σεπτεμβρίου, ώς κατ’ έκείνον τδν καιρόν ήτον. άλλά άπδ τής 
πρώτης ’Ιανουάριου. Έκτοτε μετά τδν θάνατον τοΰ πατριάρχου 
Άδριανοΰ είχε τδν σκοπόν νά άκυρώση έν Ρωσσία τ'ο πατριαρχι
κόν άξίωμα. ΔΓ αύτήν τήν αιτίαν δέν διώρισε κανένα διάδοχον 
τοΰ άξιώματος τοΰ Άδριανοΰ, άλλά διέταξε νά συγκροτηθή σύνο
δος έκ τής τάξεως τών κληρικών καί νά όνομάζηται αγία σύνο
δος, κα'ι αΰτη νά έκπληροϊ τά καθήκοντα τοΰ πατριάρχου.

Ούτως δ Πέτρος άγωνιζόμενος τούς κοινωφελείς αύτοΰ αγώνας 
προείδε τάς πλησιαζούσας νέας άξιο λόγους πράξεις, αί δποίαι δό
κιμά σασαι τήν «πιστευτόν αύτοΰ γενναιοκαρδίαν, τήν ύπομονήν, 
τ'ον νοΰν και τήν άγάπην πρδς τήν Ρωσσίαν έστεφάνωσαν αύτδν 
μέ άθάνατον δόξαν καί έπεκύρωσαν τήν δύναμιν της Ρωσσίας. 
Προήλθε λοιπόν δ πόλεμος δ κατά τής Σουηδίας δ διαρκέσας άπδ 
τοΰ έτους 1701 μέχρι τοΰ 1721. Τότε έπί τοΰ σουηδικού θρό
νου ήτο Κάρολος δ IB’. Ό Πέτρος αν καί είλικρινώς έπεθύ- 
μει νά διατηρήση μετ’ αύτοΰ ειρήνην, άλλ’ ή δυσμενής πρδς τήν 
Ρωσσίαν διάθεσις τής σουηδικής κυβερνήσεως (1) καί ή δύναμις 
τής Σουηδίας έπαπειλοΰσα τή άρκτική Ευρώπη κίνδυνον διεβε- 
βαίωσεν αύτδν περί τής άνάγκης νά εύρίσκηται εϊς ετοιμασίαν 
πρδς έπιχείρτσιν τοΰ πολέμου κατά τής Σουηδίας. Έν τοσούτω δ 
Πέτρος δέν είμπόρει νά ήνε άδιάφορος γνωρίζω/ δτι ή Σουηδία

(1) Έν χαιρώ της οδοιπορίας του είς τα ξένα διαβαίνων διά της πό
λεως Ρήγας (διατελούσης πάντοτε ύπό τήν κυριαρχίαν τών Σουηδών' ό 
ΙΙέτρος προφανώς είδε τήν δυσμένειαν τής Σουηδιχής κυβερνήσεως πρδς 
τήν Ρωσσίαν, διότι οΰτε εϊς τδν Πέτρον οΰτε εις τήν συνοδίαν του 
έσυγχωρήΟη νά τήν έπισχεφΟή, χαΐ ό Πέτρος εκθέτων τδν έαυτόν του εις 
μεγάλους κινδύνους μόλις ήδυνηΟη νά αναχώρηση έχειθεν.

έπωφελουμένη έκ τών δυσαρέστων περιστάσεων τής Ρωσσίας θά ί 
άφήρει άπδ αύτήν, κατά τήν Στολικποβσικήν (2) διαπραγμάτευσιν, < 
τάς άρχαίας ιδιοκτησίας αυτής, γαίας κειμένας πρ'ος τ'ον πορθμ'ον < 
τοΰ Φίνσκου. Έν δέ τών κυριωτέρων μελημίτων του ήτο νά έπι- < 
στρέψη τάς γαίας ταύτας καί επομένως νά λάβη μέσα πρ'ος κα
τασκευήν στόλου έπι τών ύδάτων τής Βαλτικής θαλάσσης διά νά 

θέση τήν Ρωσσίαν είς σχέσεις μέ τήν δυτικήν Ευρώπην.
Άλλά διά νά έχτελεσθή, άπητεϊτο δπλον ένεκα τούτου ό πό

λεμος ήτον άφευκτος μεταξύ Ρωσσίας καί Σουηδίας. ‘Ως πρδς τδ 
αντικείμενου τοΰτο δ πολωνικός βασιλεύς, (έκλέκτωρ τής Σαξω- 
νίας Αύγουστος Β') καί ό βασιλεύς τής Δανιμαρκίας Φριδερϊκος 
Δ' εϊσήλθον εϊς διαπραγματεύσεις μετά τής Ρωσσίας. ‘Ο μεν 
πρώτος είχε τ'ον σκοπόν νά ένώση μετά τής Πολωνίας τήν Φιλ- 
λανδίαν, δ δέ δεύτερος έπροτίθετο νά έξουσιάση τδ δουκάτου Γκολ- 
στάϊνον Γκοτόρπσκι, τοΰ όποιου δ έξουσιαστής Φριδερϊκος Δ' ήτον 
εϊς συγγενικήν σχέσιν μετά τοΰ Καρόλου τοΰ IB'. Διά τοΰτο ό 
ΰποκινούμενος πόλεμος μεταξύ Ρωσσίας καί Σουηδίας έξετάθη εις 
δλην τήν ’Άρκτον καί δι’ αύτήν τήν αιτίαν έπωνομάσθη έν τή 
ιστορία μέγας πόλεμος τής ’Άρκτου.

‘Ο πόλεμος ουτος ήρχισε δια τής προσβολής τών Δανών εις τήν 
έπικράτειαν τοΰ Γκολσταίνου—Γκοτόρπσκι καί διά τής εισβολής 
τών πολωνικών στρατευμάτων είς τήν Φιλλανδίαν. Πάραυτα Κά
ρολος δ IB' παρεσκεύασε στόλον καί συνήθροισε στρατόν δστις 
έφάνη απέναντι τής Κοπεγχάγης (Κοπενάγης) έ'τος 1701 καί 
εις μίαν μάχην ήνάγκασε τήν Δανίαν νά ειρήνευσή μετά τής Σου
ηδίας εις τδ Τραδαντάλε ύποχρεωθείσαν νά μή ένεργήση κατά 
τής Σουηδίας εϊς τδν προσεχή πόλεμον καί νά μή έπιβουλευθή 
τάο ιδιοκτησίας τοΰ δουκάτου Γκολσταίνου—Γκοτόρπσκι. Άπό τής 
Δανίας ό Κάρολος IB' διευθύνθη είς Φιλλανδίαν. Φήμη δέ περί 
τής πλησιάσεως αύτοΰ προδραμοΰσα παρεκίνησε τούς Πολωνούς 
νά λύσωσι τήν πολιορκίαν τής Ρήγας. Τότε ό Αύγουστος Β' ήρ- 
χισε νά ζητή άπό τδν Πέτρον ταχεϊαν συνδρομήν, δστις καί έκή- 
ρυξε κατά τής Σουηδίας τδν πόλεμον. Τά ρωσσικά στρατεύματα 
κατά τήν εντολήν τοΰ ίδιου μονάρχου αυτών καί τών άρχιστρα- 
τήγων αύτοΰ τοΰ Τρουμπετζκόη, Μπουτουρλινά, Βέηντε, Γκολο- 
βίνου καί άλλων εϊσήλθον είς τήν Ίγκερμολανδίαν καί ήρχισαν 
τήν πολιορκίαν τής Νάρβας, δ δέ Πέτρος αναγκαζόμενος νά λάβη 
συνέντευξιν μέ τδν Αύγουστον ένεπιστεύθη τήν αρχηγίαν τοΰ ςρα- 
τοπέδου του είς τδν Δοΰκα Ντέ Κρούα καί μόνος του άπεδήμησε 
πρδς τήν Λεχίαν. ‘Ο Κάρολος έν τοσούτω έπροχώρησεν είς τήν 
Νάρβαν. Ήρχισε μάχη καί μετά έν τέταρτον τής ώρας τήν 18 
Νοεμβρίου τοΰ έτους 1701 ή τύχη αύτοΰ άπεφασίσθη, 8,000 
Σουηδών καταστρεψάντων 38,000 ρωσσικδν στράτευμα. Τοΰτο 
δέν εινε θαυμάσιου, έπειδή οί Σουηδοί δντες πολεμικοί ήσαν καί 
πλέον έμπειροι εϊς την στρατιωτικήν έπιστήμην καί συνειθισμένοι 
εις τάς νίκας, έν ω δ στρατός δ Ρωσσικδς συνίστατο τδ περισσό

τερον μέρος έκ νεοσυλλέκτων.

(2) Ποό; την τωρινήν Νοίγοροδιχήν διοίχησιν πλησίον τής πόλεως 
Τιχβίνα; επί τοΰ μεσημβρινόν βραχίονας τοΰ ποταμού Σάση.

<

Ή περ: τούτου εΐδησις δέν έτάραξε τήν σταθερότητα τής ψυ
χής τοΰ ρωσσιχοΰ μονάρχου. Μετά τήν ναρβ’.κήν μάχην δ Κάρο
λος IB' διευθύνθη είς τήν Πολωνίαν μέ σκοπόν νά έξώση άπδ 
τοΰ πολωνικοΰ θρόνου τδν Αύγουστον Β'. καί ένθρονίση τδν Στα- 
νισλάβον Λεντζίνσκον. ’Ωφεληθείς έκ τούτου λοιπδν δ Πέτρος τα
χέως συνεπλήρωσε τδν στρατόν του καί έπρομήθευσεν είς αύτδν 
πυροβόλα δπλα. Ό Σεριμέτιεφ έφθασεν εϊς τήν Φιλλανδίαν καί 
έκυρίευσεν έκεϊ πολλάς πόλεις. Εϊς τήν άλωσιν τοΰ Μιρεμ- 

μπούργου ήχμαλωτίσθη νέα κόρη ψυχή τε και σώματι καλλίστη 
δεχθεϊσα τήν ορθοδοξίαν και βαπτισθεϊσα Αίκατερίνα Αλεξίας και 
γενομένη κατόπιν σύζυγος Πέτρου τοΰ Α' κα: Ρωσσίας πάσης αύ- 
τοκράτειρα(Ι). Τότε έκυρίευσε τδ Νοτεμποΰργον (Σλισελμποΰρ- 
γον) καί παρά τό στόμιον τής Νέβας έβαλε τά θεμέλια τής Πε- 
τρουπόλεως τή 16 Μαίου τοΰ έτους 1703, διά'τήν ΰπεράσπισιν 
τής όποιας έκ τών προσβολών τών Σουηδών ήγειρεν έπί τής νή
σου τής κειμένης πρ'ος τον πορθμόν τοΰ Φίνσκου φρούρια τδ Κρον- 
σλότι καί Κρονστατι. Έν τοσούτω οί Ρώσσοι έκυρίευσαν τήν Νάρ
βαν καί μετ’ αύτήν δλην τήν Ίγκερμολανδίαν. Τότε δ Κάρολος 
IB’ βλέπων τόν έπαπειλούμενον κίνδυνον κατά τής Σουηδίας 
ήνάγκασε τδν Αύγουστον Β’ νά παραιτήση τδν πολωνικόν θρόνον 
καί αύτδς διεύθυνε τά βπλα του είς τά ένδότερα τής Ρωσσίας μέ 
έλπίδα δτι διά τής βοήθειας τοΰ άφωσιωμένου είς αύτ'ον άρχιςρα- 
τήγου τής μικράς Ρωσσίας τών Κοζάκων Μαζέπα θά είσβάλη 
είς τήν μικράν Ρωσσίαν. Άλλ η άξιομνημόνευτος νίκη, τήν όποιαν 
άπήλαυσεν ό Πέτρος τή 29 Σεπτεμβρίου τοΰ έτους 1708 κατά 
τοΰ σουηδικού άρχιστρατήγου Λεβεγγανώτου πλησίον τοΰ Αε- 
σνοΰ (2) προανήγγειλεν είς τούς Σουηδούς τήν άπώλειαν άνά τήν 
μικράν Ρωσσίαν.

Επακόλουθών λοιπδν δ Πέτρος Κάρολον τδν IB', έπολέμησε 
πρ'ος αύτδν έν τή Πολτάβα και άπήλαυσε κατ’ αύτοΰ τή 27 Ιου
νίου έτους 1709 άξιομνημόνευτον διά τήν Ρωσσίαν νίκην. ‘Η 
δόξα καί ή μ,εγαλειότης τής Ρωσσίας έπεκυρώθησαν τότε, ή δύ- 
ναμις δέ τής Σουηδίας έκλινε/ είςπτώσιν καί τοΰτο προήλθεν έκ 
τοΰ δτι ή Δανία έκήρυξε τήν τραβανταλσικήν ειρήνην ούχί πραγ
ματικήν. ‘Ο έκλέκτωρ τής Σαξωνίας Αύγουστος δ Β' άνέβη έκ 
νέου είς τδν πολωνικόν θρόνον καί δ Πέτρος Α' έκυρίευσεν δλην 
τήν Φιλλανδίαν.

Μετά τήν πολταβικήν μάχην (έτους 1711) Κάρολος δ IB’ 
έφυγεν είς τήν Μολδαβίαν καί παρεδόθη είς τήν προστασίαν τής 
Τουρκίας, ή όπο.α κατά προτροπήν αύτοΰ έκήρυξε κατά τής Ρωσ
σίας πόλεμον. Άλλά ή έλπίς, τήν όποιαν Κάρολος δ 1Β' έσχεν 
εις αύτ'ον τόν πόλεμον, σκληρώς τδν ήπάτησε, διότι κατ’ έκεϊνον 
τδν χρόνον, δτε δ Πέτρος μετά παντός τοΰ στρατού αύτοΰ ήτο πε- 
ρικεκυκλωμένος πλησίον τοΰ ποταμού Προύτου ύπδ πολυαρίθμου 
τουρκικού στρατού και μεγαλώτατος κίνδυνος ήπείλει αύτόν τε

(1) Πέτρος ό Α'. συνεζεύχθη την Αϊχατερίναν ’Αλεξιάδα χατά τδ έτο5 
1707 καϊ τδ 1711 Μαρτίου 9 πανδήμως την άνεκήρυξε σύζυγόν του, χατά 
δέ τδ έτος 1724 έπονομάσας αύτήν Αύτοχράτειραν τήν έστεψεν έν Μόσχα.

(χ) Πρδς τήν τωρινήν μογγιλοβιχήν διοίχησιν πλησίον τοΰ Προπόη- 
σχου.

και τήν Ρωσσίαν, ή Αίκατερίνα ’Αλεσιάς έλύτρωσε τδν σύζυγον 
καί ήρωά της καί μετ’ αύτοΰ τήν Ρωσσίαν άπδ τοσούτου κινδύνου. 
Διά τών προσπαθειών αύτής ή Τουρκία συνήψε·/ ειρήνην μετά τής 
Ρωσσίας, δ Πέτρος συνεφώνησε νά έπιστρέψη πρδς τούς Τούρκους 
τήν Άζόφην και νά ίσοπεδώση τδ κτισθέν παρ’ αύτοΰ πρδς τήν 
Άζοφικήν θάλασσαν ταγκαρικδν φρούριον. Διά τήν Ρωσσίαν ή ει
ρήνη αΰτη δέν ήτον έπικερδής, άλλά κατ’ έκείνας τάς περιστά
σεις ή Ρωσσία ήδύνατο τήν ειρήνην ταύτη > νά Θεωρήση μεγάλην 
ευτυχίαν αύτής. (1)

Τήν ζημίαν τής Άζόφης καί τήν κυριότητα αύτής έπ: τής 
Άζοφ ικής θαλάσσης δ Πέτρος άντεστάθμισε διά τών κατακτή- 
σεών του εϊς τήν Άρκτον. Έδώ άδιακόπως έξηκολούθει πόλεμος, 
οί Σάξωνες καί οί Δανοί είσέβαλον εϊς τήν σουηδικήν Πομερα- 
νίαν καί ό Βασιλεύς τής Πρωσσίας Φριδερϊκος Ούίλλιέλμος δ Α' 
ήνωσε τά στρατεύματα του μέ τά ρωσσικά καί πολωνικά· οί Ρώσ- 
σοι εϊσήλθον έως είς τδ Γκολσταϊνικδν φρούριον Τενιγγένον. 
Έπειδή δέ καί ή Δανία έλαβε παρά τής Σουηδίας τάς πόλεις 
Μπρέμην καί Βέρντεν, παρεχώρησεν αύτάς εϊς τήν Αγγλίαν διά 
νά ένωθώσιν αύται μέ τάς καναβεργικάς έπαρχίας, άλλ’ή Σουηδία 
είς τοΰτο δέν έσυμφώνησεν. Αΰτη δέ ή περίστασις ήνάγκασε τδν 
βασιλέα τών Άγγλων,ώς καναβεργικδν εκλέκτορα,νά λάβη μέρος 
εϊς τδν άρκτικδν πόλεμον.

Κάρολος δ IB έγκαταλείψας τήν Μολδαβίαν καί ταχέως διελ- 
Οών δλην τήν Ευρώπην έφθασεν εϊς τδ Στραλζοΰντι· διωκόμενος 
δέ άπ’ αύτής τής πόλεως έπί τέλους έφθασεν είς τήν Σουηδίαν. 
‘9 φίλος αύτοΰ Γκέρτζος καί υπουργός τής αυλής τοΰ Γκολστάϊν- 
Γκοτόρπσκι τδν έσυμβούλευσε νά είρηνεύση μετά τοΰ Πέτρου, 
άλλά κατ’ έκεϊνον τδν χρόνον δτε περί τούτου έγίνοντο διαπραγ
ματεύσεις Κάρολος δ 1Β' εις πόλεμόν τινα (τ'ο έτος 1718) πρ'ος τήν 
Δανίαν έφονεύθη έν τή Νορβεγία πλησίον τής πόλεως Φριδριχ- 
σγκάλης. ‘II σουηδική κυβέρνησις κατεδίκασε τ'ον Γκέρτζον είς 
θάνατον κχί συνωμολόγησεν ειρήνην μέν πρδς τήν Αγγλίαν, 
Πρωσσίαν καί Δανίαν, έκεχειρίαν δέ πρδς την Πολωνίαν, ήτις 
κα'ι έστρεψεν δλας τάς στρατιωτικάς της δυνάμεις κατά τής Ρωσ
σίας. ‘Ο Πέτρος εις τοΰτο δεν έδειλίασεν, άλλ’ έξηκολούθει άκου- 
ράστως τδν πόλεμον φέρων τήν Σουηδίαν είς τήν άνάγκην νά εί
ρηνεύση μέ τήν Ρωσσίαν. Τής ειρήνης ταύτης γενομένης έν τώ 
Νιστάτε (έν τή Φιλλανδία τή 9 Λύγούστου έτους 1721) ή Ρωσ- 
σία άπέκτησε τήν Λιφλανδίαν, ‘Εστλανδίαν, Ίγγερμολανδίαν, Κα- 
ρελίαν, μέρος τής Φιλλανδίας μέ τήν πόλιν Βίμπεργκον καί τάς 
νήσους τάς κειμένας πρ'ος τδν πορθμόν τοΰ Φίνσκου, Έζελ, 
Ντάγγον και λοιπά· διά τάς τοιαύτας άξιολόγους πράξεις δ Πέ
τρος έδέχθη νά λάβη τούς προταθέντας αύτω έξ απάτης γής Ρωσ
σίας τιμητικωτάτους βαθμούς, Μέγας αύτοκράτωρ καί πατήρ τής 
πατρίδος.

Έν καιρώ πολέμου πρδς τήν Σουηδίαν δ Πέτρος άδιακόπως

s

(1) Πρδς άνάμνησιν τής υπηρεσίας αύτής τής γενομένης ΰπδ τής Αΐκα- 
τεοίνης πρδς την 'Ρωσσίαν Πέτρος ό Α'. έθέσπισε παράσημον καλούμενου 
τής άγια; Αικατερίνης τή 24 Νοεμβρίου τοΰ έτους 1714.
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έξηκολούθει τί έπιχειρισθέντα μεγάλα έργα του ώς πρ'ος τήν μόρ- 

οωσιν τής Ρωσσίας. ·Η έπιμέλεια τήν οποίαν κατέδαλλεν ώς προς 
τάς οικοδομάς έν Πετρουπόλει έδείκνυε τδν μεγαν αΰτοΰ σκο
πόν περί κυριαρχίας έπί τής Βαλτικής θαλάσσης καί πρδς άπο- 
κάλυψιν είς τήν Ρωσσίαν τής ανεμπόδιστου, ωφέλιμου και συγγε
νικής σχέσεως μετά τών δυτικών ευρωπαϊκών δυνάμεων. Ή ναυ- 
πήγησις τών πολεμικών πλοίων έν Πετρουπόλει έγίνετο άκατα- 
παύστως, αί έπιστήμαι καί αί τέχναι, ή γεωργία και τ'ο έμπόριον 
έκαλλιεργοΰντο άνταμειδόμεναι και προοδεϋουσαι, και πρδς διευ- 
κόλυνσιν τών στρατιωτικών, πολιτικών καί κληρικών υποθέσεων 
έσυστήθησαν τή 22 Φεβρουάριου τοΰ έτους 1711 γερουσία, ιερά 

σύνοδος και συνέδριο 
τέλειαν, διότι έκυβε 
νοός τοΰ Πέτρου και
τήν Ρωσσίαν άγάπης. Πρί 

τή;
Κασπία: 
τδν ποτ 
ζεμένου Λαν

ν. Τό πάν έκινεϊτο καί έπροχώρει είς την εν- 
ρνάτο ύπ'ο τής αγαθοποιού θελήσεως καί τοΰ 

, έμψυχώνετο ΰπδ τής ενθέρμου αυτου προς 
ένδυνάμωσιν τοΰ έσωτερικοΰ έμπορίου 

Ρωσσίας ό Πέτρος ήνωσε τήν Βαλτικήν θάλασσαν μετά τής 
ς διά τοΰ δχετοΰ Βισνεδολέτζκου καί κατώρθωσε νά ένώση 
ιαμ'ον Βόλγαν μετά τής Νέβας διά τοΰ μέσου τοΰ δνομα- 

ιοζικοΰ δχετοΰ καί πρ'οο διάδοσιν τής μαθήσεως είς 
ς του έθεμελίωσεν έν Πετρουπόλει κατά τ'ο έτος 1724 

'Ακαδημίαν τών έπιστημών.
Αί άναφανεϊσαι έπαναστάσεις εις την Περσίαν, έν καιρω τώ) 

οποίων πολλοί έκ τών έμπορων Ρώσσων ζώντων έκει εθανατώθη- 
σαν, ήνάγκασαν Πέτρον τδν Α να έπιχειρισθή εκστρατείαν ει, 
Περσίαν καί έκυρίευσε τ'ο Ντερμέντον. Καί ή Περσία συνωμολδ- 
γησεν ειρήνην μετά τή; Ρωσσίας παραχωρήσασα είς αΰτήν μέρο, 
τών γατών της, τών κειμένων πρδς τά παράλια τής Κασπιας θα
λάσσης. Άλλ’ έπιστρέφων δ Πέτρος εϊς τήν πρωτεύουσάν του 
,ήσθάνθη έςησθενημένας τάς δυνάμεις του καί, λυτρώσας ήμέραν 
τινα άνθρώπους καταποντιζομένους εϊς τ'ον ρωσσικον πορθμόν, είς 
τδ χωρίου Λάχτ (πλησίον τής Πετρουπόλεως), έκρυολόγησε σφό- 
δοα καί τοΰτο έτάχυνε τδν θάνατόν του, δστις έκοψε τάς ποΰ 
τίμους πρ'ος τήν Ρωσσίαν ήμέρας τοΰ μονάρχου τούτευ κατά 

πεντηκοστόν τρίτον έτος τής ήλικίας του.

το

ΜΑΗ - ΚΡΟΜΑΡ
ΕΠΕΙΣΟΜΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΥ 

(συνέχεια άπό σελ. 299.)

?

ΚΕΦ. X.

Άχ ! πόσον ταχέως τό στάδιον τοΰ βίου τελευτά, χθές μέ 
κυματιζούσας σημαίας, σήμερον επί τοΰ πεδίου τής 

μάχης νεκροί, αδριον έν τω τάφω φερόμεθα.» 

‘Η Λίσδεθ ένησχολεϊτο έν τώ νοσοκομείο) έπί τών τραυματιών 
οΰχί άποκλειστιχώς έπί έκείνων, οϊτινες έν ταϊς τάφροις ή τοις δ

χυρώμασιν επκττον ύπδ τάς έχθρικάς σφαίρα:, διότι έκτος αΰτών 
ύπήρχον καί εκατοντάδες έκ τών πολιτών, οϊτινες, ήσαν ηκρωτη- < 
ριασμένοι έκ τής διαρρήξεως τών βομβών καϊ τής πτώσεως τών ■ 
διαφόρων κτιρίων. Οί πλεϊστοι τούτων ησαν παϊο^ς μη δυναμενοι ' 
νά διαφύγωσι τ'ον έπικείμενον κίνδυνον δια τήν άσθένειαν αυτών, ( 
Έκτος τούτου και άσθένειαι πολλαί ώς έκ τής πείνης έθέριζον τοΰς ' 
ένδεεστέρους, ών εκατοντάδες διετέλουν άστεγοι ή έζων μεταςυ 
τών έρειπίων ύπ'ο απλά παραπήγματα. ‘Π Αίσβεθ δθεν υπηρετεί 
καί έκοπίαζε καθ υπερβολήν έβλεπα δε τ'ο προσωπον αΰτής άπ'ο 
ήμέρας είς ήμέραν μελαγχολικώτερον καί ώχρότερο», καίτοι 

τδ μειδίαμα αΰτής δέν εΐχε τήν έγκαταλείψει.
Ώς γνωστόν, τ'ο άνώτερον τής οικίας μας μέρος είχε κατα

χέσει πριν ή ή Συλβία άναχωρήση· μ’ δλον τοΰτο αΰτη εύρίσκετο 
είς τήν καλλιτέραν κατάστασιν έξ όλων τών πέριξ, υπήρξε δε 
άδύνατον νά καταπείση τις τήν μάμμην μου νά τήν έγκαταλείψη, 
καίτοι καθ' έκάστην οί γυμνοί τοίχο! της κατέρρεον πρδς τά έσω 
ή έξω · διότι, άν καί δέν προσεβλήθη ύπδ δευτέρας βόμβας, κα- 
τεκλονίζετο δμως ύπδ τών βομβαρδισμών, ή δέ καταστροφή τών 
πέριξ αΰτής οικιών άποκαθίστα αΰτήν όμοίαν μέ γηραιάντινα κα) 
σκελετώδη μορφήν πλήρη άγωνίας και τρομου κατα τ'ο τέλος 

τοΰ σταδίου της.
Δέν ύπήρχεν έπομένως άλλη θεραπεία ή να καταφυγωμεν εις 

τά ύπόγεια, άποκαθιστώντες αΰτά δσον ένεστιν οικήσιμα. Επεσκέ- 
φθην δθεν αΰτά μετά τοΰ λοχία Κλέη, άκολουθούμενος ύπ'ο τής 
Γρέσης, ήτις έδείκνυε μεγάλην πρ'ος τοΰτο άνυπομονησίαν.

Έντοϊς ύπογείοις ύπήρχον τρία συγκοινωνοΰντα διαχωρίσματα 
ών τ'ο έν εύρίσκετο έπι τοΰ αυτου μετά τοΰ δρόμου επίπεδου· 
άλλά δέν είσήρχετο έν αΰτω οΰδέ άκτίς φωτός, διότι πρδ τής θυ- 
ρίδος του σωρός χώματος ήτον άναγκαιότατος δπως μάς προφυ- 
λάττη έκ τών τεμαχίων τών διαρρηγνυομένων βομβών. Καί 

ήτο μέν τδ ασφαλέστερου τών ασύλων μας, αλλά ή υγρασία, το 
σκότος καί τ'ο ψύχος άποκαθίστα αΰτδ άθλιέστατον διά τήν γραϊαν 
πρδ πάντων μάμμην μου, ούσαν συνειθισμενην άνεκαθεν εις ωραία 
δωμάτια, λαμπρόν φώς καί θάλπος εΰχάριστον.

— Λοχία, είπα πλήρης βαρυθυμίας, έως 

διαμείνωμεν ενταύθα ;
___ Μάξ, μοί άπήντησεν, ένω διά τοΰ φωτός τής λυχνίας μου 

ήδυνήθην νά παρατηρήσω τήν σοβαρότητα τοΰ ήθους του, άν ηνε 
άληθή τά λεγάμενα, δ στρατηγός Οάττον ή βράδιον οφείλει νά έν - 
δώση· λέγεται δτι ό Στρατηγός Βαζαίν άπεκλείσθη έν τω Μ-τς 
καί δέν δύναται νά έξέλθη- άλλά τοΰτο δέν εΐνε τό χείριστον.

— Ποϊον λοιπόν εΐνε ; ήρώτησα.
_Εινέ τι, δπερ δέν πιστεύω ή ώς Πρωσσικήν λογοποιιαν. Λέ

γεται δτι δ αΰτοκράτωρ καί δ στρατηγός Μάκ-Μαών κατατρο- 
πωθέντες έν Σεδάν παρεδόθησαν μέ δλον τ'ον στρατόν καί άπε- 

στάλησαν αιχμάλωτοι έν Γερμανία.
— ‘Π έκπληξίς μου ύπήρξε μεγάλη.
__  Ποιος λοιπόν θά σπεύση είς επικουρίαν μας ; ήρώτησα.
__  Οΰδείς έκτδς τοΰ θεοΰ ! άπήντησεν άνυψών τδν πίλον του. 

Ήμην βέβαιος δτι ό λοχίας ήτο άγαθδς άνθρωπος καί τοι 

πότε άρά γε θά

<

έφαίνετο σιωπηλός καί επιφυλακτικός καί πρ'ος τήν Αίσβεθ άκόμη, 
ήτις διά τοΰ καλού αύτής τρόπου έπέσυρε τήν έμπιστοσΰνην παντός 
άνθρώπου.

— ‘Οπωςδήποτε Οά διαμείνωμεν ένταΰθα έπ! έβδομάδας, άνέ
κραξεν ή Γρέση, ήν ειχομεν λησμονήσει καταγινομένην έν γωνία 
τινι τοΰ υπογείου.

— Φεΰ I "Ας τ'ο καταστήσωμεν δσον ένεστιν εΰάρεστον άπήν
τησεν ό λοχίας. Έλθέ, Μάς, είμι έτοιμος νά σέ βοηθήσω, δπως 
φέρωμεν ένταΰθα τά έπιπλα.

Τοιουτοτρόπως μετεκομίσαμεν έν τοϊς ύπογείοις τά καλλίτερα 
έξ αΰτών όπόσον δμως ταΰτα ήλλοιώθησαν άφ’ δτου ήδυνάμην 

να παρατηρήσω τ'ο πρόσωπόν μου έπί τών έστιλβωμένων αΰτών 
ξύλων καί τοΰ διαλάμποντος χαλκού.

Ή Γρεση ηδημόνει επι τούτω λαμβάνουσα αΰτά έκ τών χει- 

ρών μα; και παρατηρούσα τάς κηλίδας, τάς τομάς καί τά ξύσματα, 
άτινα ειχον υποστή έκ τή; κόνεως, τή; θραύσεω; τών ύέλων καί 
τή; τοσαύτης καταστροφής. Εντούτοιςτάέτακτοποιήσαμεν δσον ήτο 
δυνατόν έν τοϊς ύπογείοις- δτε δέ ή έργασία έτελείωσεναί λυχνίαι 
άνήφθησανκαίπύραυνον μετά πολής ανθρακιά; έτέθη πρδ τήςκα- 
θέκλας τώνποδών τής μάμμης μου.‘Υπήρξα εΰχαριστημένος πλει
ότερον ή δσον είχα έλπισε:. Τότε δέό λοχία; Κλέης ύπήγεν δπως 
καταβιβαση την μάμμην μου εις τδ άσυλον τοΰτο διά τών σκοτει
νών αΰτών βαθμίδων.

Νομίζω δτι τους βλέπω κατερχομένους βραδέως βήμα πρ'ος 
βήμα έν τω ύπογείω. ‘Ο λοχίας Κλέης ώδήγει αΰτήν μέ δλην τήν 
δύναμιν ένός άνδρδς συγχρόνως δέ μετά τρυφερότητας κα! εΰγε- 
νειας, ένω ή μάμμη μου έπιστηριζομένη άσθενώς έπί τοΰ βραχί
ονας αΰτοΰ παρετήρει διά τοΰ τεθολωμένου αΰτής βλέμματος πρ'ο 

τής ένώπιον της σκοτίας.
Ή Άλύσση ίστατο άνωθεν αΰτών έπι τών βαθμίδων άκολου- 

θοΰσα ήσύχως καί έχουσα άνά χεϊρας τδ έργόχειρόν της μετά 
τοσαύτης προσοχής ώ; άν ήτο ό πολυτιμότερος αΰτή; θησαυρός, 
άμυδρον δέ τής ήμέρας φώς έφώτιζε τ'ο πρόσωπον τοΰ κορασιού.

— Λοχία, ειπεν ή μάμμη μου, δταν έπήλθεν ή ώρα νά μάς 
καληνυκτίση, μεϊνον νά δειπνήσης μεθ’ ήμών έν τή νέα μας κα
τοικία.

— Ηΰχαριστήθην πολΰ διά τοΰτο· ή μάμμη εΐχε διατηρήσει εΐ- 
α?Χαια? άξιοπρεπείας, ήτις δέν έπέτρεπε μεγάλην μετ’ αΰ

τή, οικειότητα. Εσπευσα οέ και έγω αύτδς νά παρακαλέσω τον 
λοχιαν δπω; δεχθή· καί τοι δέ συνεναίσας, έφαίνετο συνεσταλμένος 
ένώπιον αύτής άν και ευχαριστημένος δια τήν τιμήν. Δύναμαι δέ 
νά προσθε-ω δτι καί ή Γρέση αΰτή ηΰχαριστήθη μεγάλως· έλεγε 
δέ δτι δι^φερε πολύ τό να περιποιηθή τις ένα τών άνδρείων ύπε- 
ρασπιστών τή; πόλεως από τού να μοιράζη τόν άρτον του εις τούς 
αθλίου; ρακενδύτας αΰτη; παϊδας.

Μετά τινας ήμέρας ά 
έν πλήρει στρατιωτική σ 
χυμένων εϊς ύπηρεσίαν καθ’ δλην τήν νύκτα.

Τά δωμάτιά του εύρίσκοντο ήδη ύπεράνω ήμών ήτο δέ ήμϊν 
εΰάρεστον νά γνωρίζωμεν οτι εύρίσκοντο πλησίον μας. Τό πρόσω- 

ήντησα έσπέραν τινά τ'ον Λοχίαν Κλέην
■ή μετά τών συστρατιωτών του άπερ-

πον τοΰ λοχία ήτο σοβαρόν ώς τδ σύνηθες, άλλ' ένεπνέετο ύπδ 
άσυνήθους τίνος ζωηρότητος καί πλήρης χαράς διά φωνής σταθε- 
ράς μοι εΐπε:

— Χαΐρε, Μάξ, μέχρι τής έπιούσης.
Την άκόλουθον πρωίαν ώδήγησα τήν Άλύσσην ώς καί άλλοτε 

εν τω νοσοκομεία), ένθα ή Αίσβεθ ένοσήλευε. Τό νοσοκομεϊον εύ- 
ρισκετο έν μια τών Εκκλησιών, ήτο δέ πλήρες χθαμαλών κλινών 
σχεδόν έγγιζουσών άλλήλας.

‘Η Αίσβεθ ενεκυπτε έπί μιας τών κλινών τούτων μέ τοΰς δφθαλ- 
μοΰς πλήρεις δακρύων ήτο παράδοξον, διότι εΐχε πρδ πολλού 
συνηθίσει εϊς δλα τά εί'δη τών δυστυχιών καί τοΰ θανάτου.

Έπλησίασα δσον ήδυνάμην ήσύχως διά τών στενών διαδρόμων 

πρόσωπον τοϋ κειμένου σχεδόν

είς άκρον δέ ήρεμον, άλλά τά 

μά; παρετήρουν άναγνωρίζοντα

τών κλινών καί παρετήρησα τό 
πρδ τών ποδών μου.

Ήτο άναίμακτον καί ωχρόν 
δμματά του ήσαν ήνεωγμένα και 
ήμάς δι’ ένδς μειδιάματος.

-- Κλέη, έξεφώνησα, τί τρέχει, τί συνέβη; περισ
σότερόν τι δεν ηδυνήθην νά εΐπω, διότι ή θέα αΰτη μοί ήτο τρο- 
μερωτέρα ή δσον δύναμαι να τδ έκφρασθώ, ένω τήν προτεραίαν 
μοί εΐχεν είπεϊ Χαΐρε, Μάς, μέχρι τής αύριο».

Τά χείλη του έκινοΰντο, καί ή Αίσβεθ έκυψ-ν ΐν’ άκούση τί 
ελεγεν. Έπεθύμει τήν Άλύσσην παρά τω πλευρω αΰτοΰ.

Προσεξον, Μάς, μοι είπε, νά μή τόν ένοχλήση καί παρά- 
μεινον δλίγον διότι καατεπείγουσα χρεία μέ καλεϊ άλλαχοΰ,καί 
άνεχώρησε πάραυτα.

Εθεσα την Αλύσσην επι τής κλίνης τοΰ λοχία καί έγονυπέ— 
τησα παρ' αΰτη, φροντίζων μή τόν βλάψη συνωθουμένη πρός αύτόν.

‘Ο άτυχής Κλέης παρετήρει αΰτήν μετά πλείστης δσης τρυφε
ρότητα^ και άγαι,ης, διαλογι^ομενος ίσως περί ,ών ίδιων αύτοΰ 
τέκνων.

— Πώς πηγαίνει τ'ο πλέξιμό» σου, Άλύσση; έψιθύρισε διά τών 
λευκών αύτοΰ χειλέων.

Ω, άπήντησεν αυτή δια τεθλιμμένης φωνής, δέν εΐνε δσον 
έπρεπε καθαρόν καί τίς ήδύνατο νά τδ έργασθή καθαρώς έν τοι
αύτη έποχή; όπόταν δμως τελειώση, ή μήτηρ μου θά τ'ο πλύνη 
καϊ Οά τό κάμη λευκόν ώς τήν χιόνα.

— Λευκόν ώς ή χιών έψιθύρισεν δ λοχίας κα! μοί έρριψε 
βλέμμα εκφραζον την επιθυμίαν τοΰ νά μ’ έρωτήση περί τίνος· 
τήν έρώτησίν του έμάντευσα.

— Επιθυμείτε νά μαθητε ποΰ εύρίσκονται οί λόγοι ουτοι; τδν 
ήρώτησα.

- Οί όφθαλμοί του άπήντησαν « Nil» τόσον προφανώς ώς 
έάν τό είχον προφέρει τά χείλη του· «έλθέ τώοα, 3; αοζ^ση- 
μεν, Ιέγει ό Κύριος, ναί τοι αί άμαρτίαι σου εΐσι» ίρνθραί, Οα 
γίτωαι λενχαι χτλ. η Άκολούθως άνεμνήσθην ςιχους τινας τής 
Ά ί· Γραφής, οϊτινες ένόμισα δτι ήδύναντο νά τδν παρηγορήσωσι 
καί τοΰς έπρόφερα πλησιάζων τά χείλη μου εΐς τό ώτιόν του, διότι 
τό πυροβόλου έβρόντα άκαταπαύστως καί δέν ήτο εύκολο» »’ ά
κούση τις.
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Το πρόσωπον του έλαμπρύνθη άκροαζομένου τούς εξής λό/ους; 
< « Λυτοί εϊσι» οί εξελθόντες μεγιλης στενοχώριας· ίπλνναν τα. 
s ένβΰματά των καί έλεύκαναν αυτά εις τό αίμα τον άρνίον χτλ.» 
S — Πζ.υ ... μένα... λευκά ώς ή χιών... εις... τό αίμα τοΰ 
$ άρ... νίου, άπήντησε μετά διακεκομμένης φωνής.
> Μόλις έτόλμησα ν’ ατενίσω εϊς τό πρόσωπον αύτοΰ διαλευ- 

καινόμενον ύπό τού έπερχομένου θανάτου· αιφνιδίως δμως κατα-
2 βάλλει μεγάλας προσπάθειας, σύρει τήν Άλύσσην πρός αυτόν καί 
2 άσπάζεται τό μέτωπόν της. "Οτε μετά δύο στιγμάς τήν άνήγειρα, 
2 ό λοχίας Κλέης ήτο νεκρός.
2 Ήδη έκ δευτέρου ήκολούθησα μετά τής Λίσβεθ έν τω κήπω 
< τήν έκφοράν νεκρού. "Οτε τό πρώτον είχομεν υπάγει έκεΐ, τά άνθη 
2 ήνθουν εισέτι καί έκαστος νεκρός έκειτο έν ίδιαιτέρω καί ήσύχω 
2 τάφω, άλλ’ ήδη μεγάλη τάφρος εΐχεν άνορυχθή καί τά νεκρο
ί κράββατα άνά τρία ή τέσσαρα έρρίπτοντο έν αύτω κατεσπευσμένως 
2 άνευ συνοδίας καί νεκρικής τελετής. Τά άνθη καί αί μέλισσαι 
( .δέν ύπήρχον πλέον· τού Ήλιου μόνον ή λάμψις, τό κυανοΰν τοΰ 
( ούρανοΰ καί τά άστρα τής νυκτός έ’μενον άναλλοίωτα. Αύτά καί 
ί μόνα θ' άτενίζωσι τούς τάφους άναλλοίωτα καί όπόταν άκόμη ή

μνήμη έκείνων, οΐτινες άπωλέσθησαν, λησμονηθή.
? Έν τούτοις δέν ήδυνάμην ή νά σκέπτωμαι τί θ’ άποβή ή σύ- 

\ ζυγός τοΰ Κλέη μετά τών τέκνων αυτής και ό μικρός αύτοΰ άγρός, 
< δν πρό δύο μηνών έγκατέλειψε.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ XL

«Έν μέσω χατηρειπω’χϊνων οικιών μ(α και ιχόνη προσευχή εγείρεται*  
ή σφαγή ας παύση*  λάβε οίκτον έπι φίλων και εχθρών, 

ώ Κύριε, καί δδς ήαΐν είρήνην.»

Φαντάσθητι ήδη ήμάς διαβιουντας έν τοΐς ύπογείοις ύπό τό 
' φώς μόνον τής λυχνίας, άκροαζομένους άπό καιρόν εις καιρόν κα- 
<, ταρρέοντας ύπεράνω τών κεφαλών μας τούς τοίχους έκείνους, οϊ- 
1 τινες ήσαν τόσον πολύτιμοι εις τήν δυστυχή μάμμην μου, τής 
$ οποίας τό λογικόν ήρχιζε σαλευόμενον, χωρίς νά θαυμάζωμεν δ'.ά 
$ τούτο! ώμίλει άδιακόπως περί τής εποχής καθ’ ήν ήτο νεαρά σύ- 
> ζυγός και μήτηρ, καί ότέ μέν μ’ έκάλει διά τοΰ ονόματος τοΰ 
S παππού μου, ότέ δέ διά τοΰ ονόματος τοΰ πατρός μου. Άνησύχει 
} δταν δέν μ’ έβλεπεν ένώπιόν της καίέθρήνε*.  πικρώς,ώς μοί έλε- 
Ιγεν ή Γρέση, όπόταν εύρισκόμην μακράν της. Έν τούτοις δέν έλη- 

σμόνει καθ’ έκαστην πρωίαν νά μοί συστήση δπως έπισκεφθώ τήν 
Μητρόπολιν καί τήν πληροφορήσω περί τής καταστάσεώς της· 
τοιουτοτρόπως έθεώρησα Καθήκον μου —δηλ. ένόμισά δτι οΰτω 
θά έπραττε καί ό Χριστός — νά μένω μετ’ αύτής έν τοΐς ύγρόϊς 
καί ζοφεροΐς ύπογείοις έκτος δταν έπρόκειτο νά έκτελέσω άναγ- 
καίαν τινα έπιθυμίαν της, καί τοι μοί ήτο λίαν βαρύ τό τοιοΰτον 

2 καί ούδέν άλλο χειρότερον ένόμιζα έκ τών τής πολιορκίας άπο- 
2 τελεσμάτων.

'Ο λοχίας Κλέης εΐχεν άποθάνει και ούδείς ύπήοχεν δστις νά 
φέρη ήμΐν νέα περί προσδοκωμένης τινός επικουρίας ή ύποχωρήσεως.

Ή Συλβία εΐχεν άναχωρήσει· ούδέν ήκουον περί αύτής, καί 
ήγνόουν που εύρίσκετο καί πώς διήγε- πιθανόν νά έκειτο έπίσης 
έν άπομεμονωμένω τινί τάφω, πιθανόν ν’ άπωλέσθη έκ τοΰ μέσου 
ήμών ώς ή Λουίζα εΐχεν άπολεσθή έκ τών χειρών τοΰ αδελφό’-» 
της. Άν δέν ύπήρχεν ή Άλύσση, ίσως δεν θά ύπέμενα τοσοΰτον 
τόν περιορισμόν ήδη αΰτη ήτο ή μόνη μας εύχαρίστησις και πα
ρηγοριά, μετ’ αύτής δέ παρήρχοντο αί ωραί μου εύχαρίστως. £0 
χιτονίσκος της εύρίσκετο εις τό πέρας του ύπό την διεύθυνσιν τής 
μάμμης μου, διότι εις ούδέν άλλο έπησχολεΐτο ή νά έ’χη παρά 
τόν σκίμποδα αύτής την μικράν Άλύσσην καταγινομένην εις τό 
δώρον τών γενεθλίων τοΰ ’Ιησού· έφαίνετο δέ ανακαλούσα αύτόν 
παρ’ ήμΐν τοσοΰτον πλησίον καί πραγματικώς ώς ζών πρόσωπον, 
ώστε όπόταν έπρόκειτο νά παραπονεθώ διά τάς άνιαράς ώρας, άς 
έπεθύμουν νά έξοδεύσω ύπό τόν ανοικτόν ούρανόν, έν ταΐς όδόΐς 
τής πόλεως καί έν μέσω τής τύρβης καί τοΰ τρόμου αύτών, ή 
άπλή τής Άλύσσης θέα καί τοΰ έργου της άνεκάλουν αύτόν έν τή 
μνήμη μου καί μέ έκαμνον νά σκέπτωμαι πόσον εύγενώς θά πα
ρέμενα παρ’ οίαδήποτε πτωχή γηραια καί έγκαταλελειμμένη γυ- 
ναικί.

‘Η Άλύσση ήτο βεβαίως πολύτιμον δι’ ήμάς δώρον, δπότε ύςε- 
ρήθημεν παν άλλο πράγμα· καί αύτή άκόμη ή Γρέση δέν άνησύ- 
χει πλέον, άλλά τήν ήτένιζε μετά τρυφερών αισθημάτων καί ένί— 
οτε τή προσέφερε μικρόν πλακούντων όπως διεγείρη τήν δρεξίν 
της, δτε αΰτη έξέλειπεν.

’Επέστη άληθώς ή στιγμή καθ’ ήν έ’μελλον ν’ άνακαλύψω τήν 
αποθήκην τής Γρέσης, άνευ τής όποιας θά ύπεφέραμεν πολύ έκ 
τής πείνης. ‘Υπό τό σκότος τοΰ άπωτέρου ύπογείου έκρύπτετο μι
κρά τις θύρα, έχουσα 'ύψος μόλις τεσσάρων ποδών, καί φέρουσα ύπό 
μικρόν τινα δόλον έχρονολογεΐτο μετά τής οικίας, του τέςιν ύπήρχε 
πρό 300 έτών δτε οί πόλεμοι καί αί πολιορκίαι ήσαν συνεχέςε- 
ραι. Κατά τάς άρχάς τής πολιορκίας ή Γρέση έναπεταμίευσεν έν 
αύτω μεγάλην ποσότητα γεωμήλων, δαυκών καί μήλων, έντός δέ 
μεγάλου καί χονδρού κιβωτίου ποσότητα άλεύρου δπερ ήδη ήρ- 
ξατο νά εύρωτιά ώς έκ τής υγρασίας μ’ δλην τοΰ ξύλου τήν πα
χύτητα. Εΐχεν έπίσης άποθηκεύσει έλαιον, οίνον καί ζάκχαριν, ά- 
τινα ήδύναντο νά διαρκέσωσιν έπί ένα δλον εισέτι μήνα, άναμφι. 
βόλως δέ ή πολιορκία θά έλάμβανε πέρας πρό τοΰ χρόνου τούτου.

Ένήγκαλίσθην τήν Γρέσην καί ήσπάσθην τήν μελαψήν αύτής 
παρειάν, διότι ή πρόνοια αύτής άπεσόβησεν έξ ήμών τόν κίνδυνον 
τοΰ ν’άποθάνωμεν έκ τής πείνης. Ή αγαθή ύπηρέτρια ηύχαριστήθη 
τοσοΰτον ώστε προσέφερεν εϊς εμέ καί εϊς τήν Άλύσσην άνά 'έν 
μήλον εκτός τής συνήθους τοΰ γεύματος τροφής.

Έν τούτοις ό περιορισμός ήμών καί ή έλλειψις θρεπτικών 
φαγητών ήρΐατο νά μάς έπηρεάζη. Τά μήλα καί τά γεώμηλα δέν 
ήδύναντο νά διατηρήσωσι τάς σωματικάς δυνάμεις μας· ήτο δέ 
αδύνατον νά προμηθευθή τις κρέας είτε φιλικώς είτε δι’ αμοιβής.

Ή οικία τοΰ αρτοποιού μας είχε κατασφραφή πρό πολλοΰ, έν 
δέτηπόλει δέν εύρίσκετο άρτος καλής ποιότητας. Ό άλευρος ήμών

>

' ηύρωτία, άλλά δέν ήδυνάμεθα νά προμηθευθώμεν καλλίτερον, έκα- 
τοντάδες δέ άνθρώπων θά ήσαν έξ αύτοΰ λίαν εύχαριστημένοι. ‘Η 
Γρέση κατέβαλλε πάν σθένος, δπως άποκαταστήση τά φαγητά ή- 

> μών εύάρεστα, άλλ’ ήτο δύσκολον καί έπικίνδυνον νά μαγειρεύση 
άφοΰ εν τοΐς ύπογείοις έστερούμεθα κλιβάνου. "Ωφειλε νά ριψο
κινδυνεύω) άναβαίνουσα εϊς τήν οροφήν, ένθα ύπήρχε μία θερμά- 

> στρα.
Καθ’ έκάστην, αί άνάγκαι, ή πείνα, καί οί θάνατό! ηυξανον. 

‘Η Αίσόεθ μάςεΐπεν δτι έν τοΐ; νοσοκομείο ις τ’ άναγκαΐα έξέλι

πον παντελώς, ένω δ άριθμός τών άσθενών καί τετραυματισμένων 
ηϋξανεν άδιακόπως, οί δέ Βοτανικοί χήποι ήσαν πλήρεις τάφων. 
Άν ό βομβαρδισμός έςηκολούθει εισέτι, ή πύλη τοΰ Στρασβούργου 
θά μετεβάλλετο εις σωρόν έρειπιων κατοικουμένων ύπό σκελετών.

‘Ημέραν τινά, καθ’ ήν ήργησα μικρόν παρά τό σύνηθες να έπι
σκεφθώ τήν Μητρόπολιν καί περιεπάτουν βραδέως καί νωχελώς έν 
τή όδωτή άπέναντι τής μεγάλης μεσαίας εισόδου, παρετήρησα 
πλήθος πολιτών συνωθουμένων πρό τής ύπό τόν Πύργον θύρας, έν- 
θχ ολίγοι στρατιώται προσεπάθουν νά τούς άπομακρύνωσιν. Οί 
πλεΐστοι έξ αύτών έφαίνοντο άγριοι καί θηριώδεις ώς ύ.ύκοι, μέ 
τήν φυσιογνωμίαν τών παίδων, άτινα προηγουμένως εΐχα άπαντήσει 
διαπληκτιζόμενα διά τότεμάχιον τής ήμισεσηπυίας γογγυλίδος, έ- 
πάλαιον δέ κατά τών στρατιωτών ρίπτοντες αύτούς χάμαι μετά φρε- 
9ητιώδους όρμής. Άνθρωπός τις ιστατο πλησίον μου στηριζόμενος 
έπί ενός τοίχου. Ή σκελετώδης αύτοΰ χειρ έπίεζε τήν καρδίαν του, 
ένώ το πειναλέο*  αύτοΰ βλέμμα ήτο έστραμμένον πρός τήν έπισυμ- 
βαίνουσαν πάλην.

— Τί συμβαίνει; τόν ήρώτησα.
— Εϊσι πολΐται, έψιθύρισεν άσθμαίνων καί προφέρων τάς λέξεις 

ταύτας μετά λύπης, εϊσι πολΐται μέ τήν λευκήν αύτήν σημαίαν. ‘Ο 

στρατηγός Ούλρίχ ήονήθη τήν αϊτησιν ήμών καί δέν ύποχωρεΐ· 
μέλλουσι λοιπόν να τήν άνυψώσωσιν αύτοί οί Ιδιοι, άλλ’ έγώ νο- 

.μίζω, ότι θά έκπνευσω πριν ή τήν ϊδω.
Παρετηρούσαμεν προσεκτικώς μετά πολλών άλλων άνδρών καί 

γυναικών τήν πάλην,ένίοτε δέ τό βλέμμα ήμών παρηκολούθει αύ
τήν και έντός άμα ώς ή σειρά τών πολιτών τών μαχομένων δτως 
εϊσέλθωσι δια τών παραθύρων τό κατώρθουν έπί τινας στιγμάς. 

Τέλος έπί τοΰ εξώστου, τοΰ συνεχιζομένου μετά τής δυτικής προ- 
σόψεως τής Μητροπόλεως, άνεφάνη κυματίζουσαή ίημχια έκείνη, 

S λευκή ώς μικρόν νέφος τοΰ όρίζοντος χαιρετιζομένη ύπό άσθενοΰς 

> φωνής τοΰ θριάμβου μας.

Λπεύδοντα καθ' όδον δπως αναγγείλω τά καλά νέα, φωνή οργής 
και άπελπιτίας ϊσχυροτέρα καί τοΰ θριάμβου μας μέ ήνάγκασε νά 
επιστρέφω έκ νέου. Ή σημαία διεσχίσθη καί λόχος στρατιωτών 
τής φρουράς ήλθε νά διαλύση τόν δχλον. Ώ θανάσιμος άπυτυ- 
χία ! τά πλήθη εκδιωχθεντα κατηρώντο θηριωδώς τόν στρατηγόν 
Ούλρίχ, τινές δέ μεταξύ αυτών έθρήνουν δίκην γυναικών. Έγώ 
δέ έπορεύθην οικαδε μέ τήν καρδίαν βεβαρυμένην καί έστάθην Α
πέναντι τής παλαιάς ήμών οικίας, τοσοΰτον ποτέ ειρηνικής καί 
εύτυχοΰς, παρατηρών τάς καταστροφάς, άς ύπέστη.

"Ιστατο είσετι μέ τά δώματα αύτής εκτεθειμένα εις τήν βροχήν 

καί τόν άνεμον, μέ τούς τοίχους ετοιμόρροπους, κατά τό ήμισυ 

καταρρεύσασα.
Έπί λειψάνου τινός τών τοίχων της, δπερ ιστατο εισέτι, έκρέματο 

εϊκών τοΰ Έςαυρωμένου- καθ’ δλην τήν νύκτα διετήρησα τήν έν- 
τύπωσιν τής θέας ταύτης, καί διελογιζόμην άκαταπαύστως δτι αυ
τός έσταυρώθη έκ νέου έν Στρασβούργω.

Τήν εσπέραν τής έπιούσης, δτε μόλις ήδυνατό τις νά τήν δια— 
κρίνη έν τω σκότει, ή λευκή σημαία έκυμάτιζεν έκ νέου άπό τών 
Πύργων τής Μητροπόλεως καί ούδείς ήλθε πλέον νά τήν κα- 
ταρρίψη.

Τά νέα ταΰτα διεδόθησαν εϊς τήν πόλιν ώς τ’ όρμητικόν πΰρ, 
διότι ούδ’ έγώ ένόησα τίνι τρόπω τό έπληροφορήθην. "Ο τι μόνον 
ένθυμοΰμαι εινε δτι άνεβίβασα τήν Γρέσην έκ τοΰ ύπογείου καί έ
λαβα τήν Άλύσσην εϊς τούς βραχίονάς μου δπως παρατηρήσωμεν 
τήν εύλογημένην έκείνην σκηνήν.

‘Εκατοντάδες άθλιων πλασμάτων έξήρχοντο έρποντα έκ τών 
σπηλαίων των έρρυτιδωμένα καί κατεσκληκότα, δπως άνυψώσωσι 
τούς οφθαλμούς αύιών πρός τήν έπί τοΰ Πύργου σημαία/,ειτα άνε- 
λύοντο εις δάκρυα, καί δάκρυα φεΰ ! χαράς καί λύπης.

Όλίγας στιγμάς μετά τόν κυματισμόν της δ τρομακτικός κρότος 

τών πυροβόλων κατέπαυσε· καί τοι δέ τά ώτα μας έπί τόσον χρό
νον ε’χον συνηθίσει εις τόν κρότον αύτόν, δέν διετήρουν πλέον ού- 
δεμίαν αύτών ήχώ.

Ή μεγάλη ηρεμία τής νυκτός έκείνης δέν άφήκεν ούτε έμέ ού

τε τήν Γρέσην νά κοιμηθώμεν, άλλά ή μάμμη μου καί ή Άλύσση 
άνεπαύθησαν έξαίρετα.

Οί Γερμανοί εΐσήλθον τήν έπιοΰσαν έν Στρασβούργω φέροντες 
μεθ’ εαυτών φορτία ζωοτροφιών, άτινα έ’μελλον νά χρησιμεύσωσιν 
αύτοϊς άν ή πόλις δέν ένέδιδεν. "Επρεπε νά έβλεπέ τις τό πλήθος 
πάσης τάξεως άνθρώπων μέ τά δμματα σπινθηροβολοΰντα, δπως 
άρπάσωσι παν δ τι τοΐς προσεφέρετο.

Οί άρχαιοί μας φίλοι οί πρός τό άπέναντι τοΰ ‘Ρήνου δέν μάς 
εΐχον λησμονήσει ούδ’ έμνησικάκουν. Καί αύτοί άκόμη οί στρατιώ- 

ται, οΐτινες έπραξαν τά πάντα πρός καταστροφήν μας, ήσαν έτοι
μοι νά μάς προσφέρωσι πάν δ τι έκέκτηντο.

Ή αιφνίδια αΰτη μεταβολή μάς κατέπληξε· μόλις ήδυνάμεθα 
νά τό πιστεύσωμεν και λέγεται δτι γέροντές τινες άπέθανον έκ 
τής χαράς δτι αί δυστυχίαι καί ό τρόμος έξέλιπον. Δι έμέ δμως 
δέν εΐχον τελειώσει τά πάντα· τρόμος μεγαλεί’.ερος έτι μέ άνέμε- 
νεν. Ε'χαάφήσει τηνΑίσβεθ μετά τής μάμμης μου, ή τις καί εΐχεν < 
άνάγκην αύτής, διότι έγώ μετά τής Γρέσης ύπήγα νά προμηθευθώ ί 
νωπά εδώδιμα έκ τοΰ Γερμανικού στρατού. Ή Γρέση έπανήλθενεις < 
τόν οικον ολίγον πρό έμοΰ· άκολουθών δ’ αύτήν είδα τήν Λίσβεθ ) 
άνερχομένην τάς βαθμίδας τοΰ "πο/είου μας μέ τήν Άλύσσην εις S 
τούς βραχιόνάς της.Ακριβώς ύπεράνω τής κεφαλής των έκρέματο > 
ή βαρεία δοκός τοΰ άνωφλίου τής θύρας, δπερ είχε διασεισθή κα- > 
τά τήν τελευταίαν ήμέραν τοΰ βομβαρδισμού. Μόκις έθεσαν τόν ) 
ποδα τοΰ έπί έκτος ίσοπέδου, έμέ δέ εΐδον τρέχοντα π.οός αύτάς > 
καί ή Άλύσση έκρότει τάς χεϊρας καί το πρόσωπο < τής Λίσβεθ ήτο S 
πλήρες μειδιαμάτων, πριν ή προφθασω νά τάς ειδοποιήσω ή δυνηθώ

ό
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νά τάς σώσω, ή δοκός κατέπεσε καί άπέκρυψε τά πρόσωπα άμφο- 

τέρων.
’Αγνοώ τίνι τρόπω έφθασα έχε’. ‘Η Αίσβεθ εκειτο χαμαί πιέ- 

ζουσα τήν κεφαλήν τής Άλύσσης έπί τοΰ στήθους της καί περιβάλ- 
λουσα αυτήν διά τών βραχιόνων της, ή δέ μαύρη δοκός ίκειτο

έπ’ αΰτών. Τό πρόσωπον τής Αίσβεθ ήτο λευκόν καί ήρεμον δια- S 
τηρούν έπ’ αΰτοΰ έλαφρόν τι μειδίαμα, τό πρόσωπον δμως τής ι 
Άλύσσης δέν ήδυνήθην νά ’δω. Έκάθησα πλησίον των μή έ'χων ? 
δύναμιν να κινηθώ έν αγωνία και θλίψει, ήν ουδέποτε πρότερον < 
είχα αίσθανθή. (ακολουθεί.) ί>

ΚΟΛΙΒΡΙΑ. κεφαλή εινε χαριέντως έστολισμένη. Τό θήλυ φαίνεται ώς Sv ή-
—----- θελει να είσέλθη εντός τής χαριέσσης μικράς κατοικίας του. s

Πόσον είνε κομψότατα τά μικρά ταΰτα πτηνά! καλούνται χο- Ίδοΰ εϊκών τις παριστάνουσα δύο τοιαύτα τής Βραζιλίας 
λίβρια. ΙΙόσον είνε περίεργος ή φωλεά αΰτών. Τοϋ άρρενος ή κολίβρια.


