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ττεέ’τοζςικιοιχγ.

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΑΠΑΞ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ.

ΕΤΟΣ Α . ΕΝ ΚίΙΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΤΙ1 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1882.

ΦΙΑΟΛΟΓΙΚΑΙ ΜΕΑΕΤΑΙ1.

1 *1δε τεύχος Α'.

ΔΑΝΤΟΥ Ο ΑΔΗΣ. Μετάφρασες Κωνσταντίνου 11ου-
Soypoy er Λοτόίτω 1882. —ΔΑΝΤΟΥ ΑΑΑΙ-
ΓΙΕΡΟΥ Θεία Κωμωδία. Μετάφρασες έμμετρος 
ΰπο Γ. Αντονιααου, βραβευθεΐαα εκ τω Ο’εχοκο- 
μείω άγώκι. ’Er ’Λδήκαες 1881.

Β.
Καί δή άρχόμενος τοϋ ποιήματος ό Δάντης λέ

γει δτι άποπλανηθείς ποτέ έν τινι άγρίω δρυμώνι, 
οστις άλληγορικώς σημαίνει τάς πλάνας τοϋ αιώ
νας, καί μόλις απαλλαγείς άπ’ αύτοϋ έβάδιζε πρός 
ύψωμα λαμπρόν καί φαεινόν (τήν ήθικήν τελειό
τητα) δτε είδε κατάστικτον πάρδαλιν, (τήν τότε 
άλλοπρόσαλλον Φλωρεντινήν δημοκρατίαν) έπειτα 
δέ λέοντα αγριωπόν (τήν Γαλλικήν επιδρομήν) καί 
τέλος λύκαιναν φοβέραν (τήν Παπικήν αυλήν), ή- 
τις έκώλυεν αυτόν τής εις τά πρόσω πορείας καί 
ένεποίησεν αύτώ τρόμον μέγαν. Έν άπογνώσει 
γενόμενος, επικαλείται σκιάν τινα παρεστώσαν έν 
σιγή καί βεβαιωθείς δτι αύτη έστίν ή τοϋ Βιργι- 
λίου (ή σοφία τοϋ κόσμου τούτου) έπιφωνεΓ:

ΤΩ τών άλλων ποιητών δόξα καί φέγγος 
Εΰνους ε’ίης μοι τώ μακράν τήν σήν βίβλον 
Μελετήσαντι λίαν κ’ άγασαμένφ.
Σύ μοι διδάσκαλος εί σύ τ’ αρχηγέτης, 
Σύ μο'νος έξ ού τό καλλιεπές ύφος 
Παρέλαβον. τά τιμήν άπενεγκόν μοι.
Ίδέ τήν Θήρα τήν έκδιώξασάν με.
Βοήθησόν μοι, σοφέ δεδοξασμένε,
’Εμποιεί γάρ μοι φλεψί καί σφυγμοϊς τρο’μον.

(Μεζάφρ. Μουσ.) 
Άλλ’ δ Βιργίλιος διδάσκει αυτόν δτι τά θηρία ταΰ- 
τά είσι κάκιστα καί προ πάντων ή λύκαινα, ήτις

Καί κορεσθεΐσα πλέον ή πριν λιμώττει, 
Τά ζώα δ' έστίν οίς συμμίγνυται πλεΐστα, 
Καί πλείον' έσται, μέχρις ό Αυκοθήρας 
Έλθών έν δειναϊς όδύναις αύτήν κτείνγτ 
Ουτος ού ζήσετ’ έν γαίαις καί χρυσίω,

ΤΕΥΧΟΣ Β'.

Γενετήν δ’ έξει μεταξύ δύο Φέλτρων 
Καί σωτήρ έ'σται ταπεινής Ιταλίας, 
Υπέρ ής άπέθανε κόρη Καμίλλα 
Εύρύαλος καί Τόρνος Νΐσο'ς τ’ έν μάχαις. 1'Ομ.) 

"Ωστε πρός άπαλλαγήν άπό τών θηρίων τούτων, 
άνάγκη μεγάλης περιπλανήσεως διά τής χώρας 
τών κολαζομένων, τών καθαριζομένων καί τών 
όλβιων. Τήν όδηγίαν δέ προσφέρεται ν’ άναλάβη 
αύτός ό Βιργίλιος, έφόσον τοΰτό έστιν έφικτον αύ
τώ, δς γεννηθείς

’Εν χρο'νοις θεών ψευδών καί ψευδομένων, 
άδυνατεΓ νά προσπελάση εις τήν ουράνιον πόλιν, δι’ 
ήν άνάγκη έτέρας ψυχής δδηγοϋ, τής Βεατρίκης.

Το’τ’ αύτός έκίνησεν έγώ (ό Δάντης) δ’ είπο'μην.
Ή μέν ημέρα παρήρχετο, καί πάντα
Ό μελανώδης άήρ τάπί γης ζώντα
Τών πόνων άπήλαυνεν έγώ δέ μόνος 
Ήτοιμαζόμην ύποστήναι τό βάρος 
Τής τε πορείας καί τοϋ ψυχικού πάθους.

Άλλ’ άμα κινήσας ό Δάντης άποδειλια πρός τό 
έγχείρημα άναλογιζόμενος δτι μόνδι προ αύτοϋ οί 
τοϋτο τολμήσαντες είσιν δ Αινείας κατά Βιργίλιον 
καί δ μακάριος Παϋλος δ άρπαγείς μέχρι τρίτου 
ούρανοϋ. Καί ουτοι μέν έδικαιοϋντο εις τοιαύτην 
έκτακτον προνομίαν, δ μέν ώς μέλλων γενάρχης 
τών Ρωμαίων, δ δέ

δπως ένδυναμώσγι τήν πίστιν ’κείνην 
"Ητις έστ’ άρχή τής σωτηρίου τρίβου.
Άλλ’ έγώ πώς ύπάγω ; τις τ’ έπιτρέπει ;
Ούκ είμι γάρ Αινείας, ούδέ γε Παϋλος.

Τόν ένδοιασμόν τούτον διαλύει ό Βιργίλιος, λέγων 
δτι καί αύτός ούκ ήλθεν άφ’ έαυτοΰ πρός σωτη
ρίαν του Δάντου :

’Εν ούρανοΐς εύμενής έστι Κυρία, (ή Θεοτόκος). . .
Αΰτη Αουκίαν (τήν φωτίζουσαν χάριν) μετακα- 

[λεσαμένη
Είπε «Νϋν ό σάς πιστός σοϋ χρείαν έχει· 
Λντοκ ένθέρμως κάγώ συνίστημί σοι». 
Λουκία, πάντων έχθρά σκληροκαρδίων, 
Εύθύς άνέστη, κ’ εις τόπον ήλθεν όπου 
Μετά τής Ραχήλ καθήμην τής αρχαίας·

3



18 Ο ΚΟΣΜΟΣ. Ο ΚΟΣΜΟΣ. 19

Είπε- «Βεκτριξ, αληθής θείος αίνος, 
Πώς ού βοηθεϊς τώ σε πεφιληκότι ;. . . 
θύχ οράς αύτόν μαχόμενον θανάτω 
’Επί ποταμού θαλάσσης δεινότερου ;» 

ΤαΟτα άκούσασα ή Βεατρίκη

........................τούς οφθαλμούς δακρύοις 
Προς με λάμποντας προσέτρεψε, και τούτο 
Έπετάχυνεν έμήν άφιξιν ώδε....
Τι το λοιπον ; διά τί ; διά τί μένεις ;
Πώς εί τοσούτον άνανδρος την καρδίαν;
Έν ώ τοιαύται τρεις μάκαιραι Κυρίαι 
Έν τοϊς ουρανοϊς υπέρ σοΰ μεριμνώσι, 
Καλά σοι δ’ ούμοΐ προσυπισχνούνται λόγοι ;

Η παραίνεσις αυτή υπερνίκα τήν δειλίαν τοΰ 
Δάντου,

Ώσπερ τάνθος έκ πάγους νυκτίου κύπτει, 
Και μένει κλειστο'ν ήλίου δ’ ανιόντος 
Έπί τού καυλού διανοιχθέν όρθούται· 
Ούτως έμαυτόν άναψυχθε'ντ’ ήσθάνθην 
Καί.......... εις την άγριαν οδόν είσηλθον.

Αμέσως δ εύρέθη ό Δάντης μετά τοΰ δδηγοΰ αυ
τού ενώπιον τών πυλών τοΰ Αδου, έφ ών ήν γε- 
γραμμένον:

Ενθάδ αι πύλαι της πόλεως τών γόων· 
Ένθάδ’ αί πύλαι τής αιωνίου λύπης- 
Ένθάδ’ ή χώρα τού καταράτου γένους. 
Τού Πλάστου μου σκοπός ην Δικαιοσύνη, 
θεία δύναμις έδημιούργησέ με, 
Η μεγίστη Σοφία, τό πρώτον φίλτρον. 

Ούδέν ποτ’ ήν ούδαμού πριν εμού κτίσμα 
ΠΧϊΐν αιωνίων, ών είς ζαγώ τυγχάνω· 
Άφες πάς ώδ’ εΐσιών πάσαν ελπίδα.

Διελθοντες δε οια τών γοερών τούτων πυλώνων 
πρώτοις άπαντώσιν έκείνοις, δσοι

Έζησαν άνευ ψόγου κάνευ επαίνου. 
Ούκ είσ’ άξιοι δικαιοσύνης κ’ οίκτου. 
Μή μελέτω σοι τούτων βλέπε κάπέρχου. 

καί αγέλη δυστήνων, προς οΰς άτενίσας 
’Ανθρώπου γνωστού τήν σκιάν είδον δστις 
Έπραξ’ άρνησιν άγενώς τήν μεγάλην.

Ουτος δ’ ήν Πέτρος δ Μαρόνης, δστις εκλεγείς 
πάπας ύπό τό δνομα ΚελεστΓνος δ Ε άπεποιή- 
σατο τό παπικόν άξιωμα, καί διά της μεγάλης 
ταύτης άρνήσεως, προύκάλεσε τήν εκλογήν Βονι- 
φατίου τοΰ Η' τοΰ έχθροΰ τοΰ Δάντου καθ’ ά έρ- 
ρέθη. Ακολούθως δ’ έντυγχάνουσι τω Χάρωνι συ
ν αγελάζοντι πάσας τάς καταδεδικασμένας ψυχάς.

Αίφνης δμως ήχεΓ βροντή βαρεία καί πίπτει δ 
Δάντης εμβρόντητος· έπανελθών δ’ είς έαυτόν, 
ευρισκεται έπι τοΰ χείλους τοΰ πρώτου κύκλου της 
κολάσεως, δπου πρώτοι ένδιαιτώνται οί δίκαιοι 
εθνικοί. Προστίθησιν δ Βιργίλιος δτι ούδείς έκ τού
των μετέβη είς τάς αιωνίους μονάς πλήν ένός, (τοΰ

ΧριστοΟ) ον νέηλυς έτι είδε καταβάντα καί έλευθε- 
ρώσαντα τάς σκιάς τοΰ πρωτοπλάστου καί άλλων 
πατριαρχών τής Παλαιάς Διαθήκης. Μετά μικρόν 
δέ τέσσαρας είδον

Σκιάς μεγάλας προς ήμάς έρχομένας, 
Ούτε λύπης ή χαράς έχούσας όψιν 
Προστάτης δ ουμος ώδ’ ήρξατο μ.οι λέγων 
« Ορα τούτον, ος εν χερσΐ φέρων ξίφος 
* Ερχεται προ τών τριών, ώσεί τις άναξ. 
«Ουτος "Ομηρος, ποιητής κορυφαίος.
» Ο δ’ άλλος Όράτιος, σατυρογράφος.
» Ο τρίτος 'Οβίδιος, Λουκανός δ’ ούτος. . , . 
Ουτω συνελθόν τό μεγ’ εϊδον σχολεΐον 
Τής ποιησεως τού πρώτου διδασκάλου, 
Ός ώς αετός ύπερίπταται πάντων.
Μικρόν τι προς αλλήλους διαλεχθέντες, 
Εστράφησαν πρός εμέ νεύσαντές μοι· 
Προστάτης δ’ ούμός τούτοις έπεμειδία.
Αλλ έτι πλείω τιμήν άπένειμάν μοι 

Είς τήν εαυτών προσλαβόντες χορείαν, 
Ωστ’ ήμην έν τηλίκοις άνδράσιν έκτος.

Η παγκόσμιος κρίσις έδικαίωσε τό προαίσθημα 
τοΰ Δάντου συγκαταλέξασα αύτόν μετά τών έξο- 
χωτέρων ποιητών, εύρίσκει μάλιστα αύτόν μετριό- 
φρονα δταν κατατάσση έαυτόν μετά τοΰ Αουκα- 
νοΰ. Εν τοιαύτη συνοδία επισκέπτεται » τόπον 
αίπύν, άσκεπή καί φεγγώδη», δθεν είδε πολλούς 
τών ένδοξων άρχαίων.............

Είτα τάς όψεις άνυψώσας μικρόν τι
Είδον τόν διδάσκαλον τών έδρευόντων
Έν τή τών φιλοσόφων οικογένεια (τόν Άριστοτ.). 
Πάντες θαυμάζουσ’ αύτόν, πάντες τιμώσιν. 
Έκεί δή τόν Σωκράτη καί Πλάτων’ είδον 
Προϊστάμενον τών έστηκότων άλλων, 
Δημόκριτον, τόν κόσμον τγ Τύχη δόντα. . . 
'Ιπποκράτη, Γαληνόν κλπ.

ΕνταΟθα λήγει ή πέμπτη ώδή· έφεξής δ’ δ Δάν
της περιτρέχει τούς οκτώ ύπολειπομένους κύκλους 
άπό τοΰ ζοφερού έπί τά ζοφερότερα προβαίνων, 
πολλά μέν τά δριμέα καί τερατώδη, πολλά δέ τά 
κατανυκτικά συγκαταμιγνύων, έξ ών έξέστω ή
μΓν άναγράψαι τινά.

Και δή εν τώ δευτέρφ κύκλω δρα παρά τήν 
είσοδον ίστάμενον τόν Μίνωα φρικώδη καί βρέ- 
μοντα· ούτος

..... γνώστης αμαρτημάτων πάντων 
"Αδου βλέπει τί μέρος ίχχστγ (ψυχή) πρέπει· 
Τοσάκις δέ τήν πυράν συμπεριστρέφει 
"Οσους άν βαθμούς κάτω πεμφθήναι θέλει.

Έπεται περιγραφή ταρταρείου καταιγίδας. ’Επει
δή δέ δ κύκλος ούτος έξιδιάζει τοΓς άμαρτήσασιν 
εξ έρωτος, μεταξύ πλείστων όσων δ ποιητής δια- 
οιακρίνει σκιάς δύο φερομένας, συνδέτους έλαφρώς 
ύπ’ άνέμου, ’ ■' ~ ■ - -

Ώς δ’ εγγύς ήμών ήχθησαν ύπ’ άνέμου 
"Υψωσα φωνήν « Ω ψυχαι τεθλιμμέναι, 
Πρός ήμάς έλθετ’, εί μηδέν τό κωλ,ύον».

Έν τώ διαλόγφ, δστις επέρχεται, αναγνωρίζει δ 
ποιητής δτι αί τεθλιμμέναι αύται ψυχαί είσιν αί 
τής Φραγκίσκης καί τοΰ έρωμένου αύτής, άμφοτέ- 
ρων οίκτρώς θανατωθέντων άμα τή άποδείξει τοΰ 
έρωτος. ΣυγκινεΓται δ Δάντης,

Λέγων «Φραγκίσκη φεύ ! τά μαρτύριά σου 
«Έλεον έμποιεΐ μοι, κλαυθμούς καί λύπας. 
«’Αλλά μοι λέγ’ έν καιρώ τών γλυκυθύμων 
«Στεναγμών, είς τί καί πώς άρ’ ύμίν έρως 
»Γνών’ έπέτρεψε τούς κινδυνώδεις πόθους».
Λντή Sk πρός με· «Μείζων ουκ έστι λύπη 

»”Η τό διαμεμ,νήσθαι καιρούς όλβιους 
«Έν δυστυχίαις · τούτ’ οίδ’ ό σός ήγήτωρ. 
«Άλλ’ εί τήν πρώτην έπίστασθαι σύ ρίζαν 
«’Έρωτος ήμών τόσην έφεσιν έχεις, 
«ΙΙράξω καθώς τις άμα κλαίει καί λέγει. 
«Συνανεγινώσκομέν ποτέ πρός χάριν (άντί πρός 

[repair) 
«Πώς ποτ’ έρωτι Λαγκιλώτος έαλω· 
«Ήμεν μοναχοί, μηδέν υπονοούντες· 
«Πολλάκις ήμών τώμματα συνηντήθη, 
«Ό χρως τ’ έτράπη, συναναγινωσκόντων 
«Άπώλεσε δ’ ήμάς έν μόνον χωρίον.
»"Οτ’ άνέννωμεν, πώς ό ποθεινός γέλως 
»Ύπ’ έραστού τοιούτου κατεφιλήθη, 
«Ούτος, όνπερ ούδέποτ’ έγκαταλείψω, 
»Μ’ έφίλησε τό στόμα συνάπας τρέμων 
«Γαλεώτος ήν ή βίβλος δ,τε γρά,ψας. 
«Έκτοτ’ ούκ άνέγνωμέν τι περαιτέρω».

Τών δύο σκιών ή μέν έλεγε ταΰτα, 
Ή δ’ έκλαιε τοσούτον, ώστ’ ελεήσας 
Ένόμισ’ όντ’ έμαυτόν εγγύς θανάτου, 
Χαμαί τ’ έπεσον, ώς σώμα νεκρόν πίπτει.

Έν τφ γ’ κύκλω περιγράφονται δ Κέρβερος, δ 
αιώνιος όμβρος, αί βάσανοι τών λαιμάργων, έν οίς 
καί πολλοί Φλωρεντινοί- έν 
«έχθρός μέγαςρ, αί βάσανοι 
κρουομένων φιλαργύρων καί 
δ’ αί ψυχαί

Συνεπαίοντ’ άλλήλαις· είτα
Περιεστρέφέτ’, άπεχώρει τ’ όπίσω,

Κράζουσαι- «Πρός τί τηρείς;» και «πρός τί ρίπτεις;» 
καί τέλος ή Τύχη.

Επιφέρει δ ποιητής περιγραφάς τών κολαζο
μένων, ους παριστά δτέ μεν ύπό μορφήν άνθρώ- 
πων, δτέ δέ ύπό τερατώδεις μετασχηματισμούς 
βασανιζομένους διά πυρός, ύοάτος, πετρών, βορ
βόρων, πίσσης καί παντοίων άλλων πραγμάτων, 
συνυπουργούντων πάντων τών στυγερών πνευμά
των τοΰ Χριστιανικού καί Εθνικού οαιμονολογίου, 
πρός έκτέλεσιν τών καταπληκτικών τιμωριών, ας —Τ—--Γ - „
εφευρίσκει γόνιμος καί έξηγριωμένη φαντασία, φοραί αυται, ουόε λεγομεν ποτέ ο.ιφυσειεπμ

τώ δ' δ Π?ούτων 
τών άλληλοσυγ- 
άσώτων. Τούτων

δ’ έκάστη

ΈννοεΓται δτι άναγνωρίζει πάντοτε μεταξύ τών 
σκληρότερον κολαζομένων τούς προσωπικούς αύ- 
τοΟ έχθρούς, καί έν τοΓς πρώτοις τόν Πάπαν Νι
κόλαον δστις στρέφεται έντός λάκκου πυρός έχων 
τήν κεφαλήν πρός τά κάτω καί περιμένει δπως 
έλθών Βονιφάτιος δ Η λάβη τήν θέσιν αύτοΰ. 
’Αλλά καί ουτω κατατρυχώμενον ούδόλως έλεή- 
σας δ Δάντης έλέγχει αύτόν. Αλλ άνεξήγητος ή 
αιτία δι’ ήν κατατάσσει δ ποιητής μεταξύ τών κο
λαζομένων καί αύτόν τόν διδάσκαλον αύτοΰ Βρου- 
νέττον, καί τοι μυρίας χάριτας αύτώ έκφράζων.

Πηδώμεν άμέσως είς τήν λγ' ωδήν ένθα πε- 
ριγράφεται δ κόμης ΟύγολΓνος κατασπαράττων 
τό κρανίον τοΰ άρχιεπισκόπου Ρουτζέρου, δστις 
καθείρξε τόν ΟύγολΓνον καί τούς υιούς έν τώ πύργφ 
τής πείνης καί διέφθειρεν αύτούς διά τής άσιτείας.

Τελευταίους βλέπει δ Δάντης εν τφ Αδη Ιού
δαν τόν Ίσκαριώτην, τόν Βροΰτον και τόν Κάσσιον 
φονεΓς τοΰ Καίσαρος, ύπ αύτοΰ τοΰ αύτοκράτορος 
τής κοιλάδος τοΰ κλαυθμώνος, τοΰ Εωσφόρου, εν 
τή έσχάτη ύποστάθμη τής φλεγομένης μβύσσου, 
μεθ’ δ άνεΰρον ρωγάδα τινά κρημνού δι’ ής δ 
βυθός τοΰ "Αδου συγκοινωνεΓ πρός τάς χώρας τοΰ 
Καθαρτηρίου,

Ήγήτωρ δ’ έγώ τ’ είς κρυπτήν οδόν τήνδε 
Ε’ίσιμεν είς φωτεινόν νοστούντες κοσμον, 
Αύτός μέν πρώτος, έγώ δ’ αυτού κατόπιν, 
Ού φροντίζοντες παύλης έβημεν ανω 
Έως ού τά τούρανού κατείδον κάλλη 
Διά χάσματος κυκλοτερούς, κάκείθεν 
Συνεξελθόντες εΐδομεν πάλιν τάστρα.

(Ακολουθεί).

ΑΛ. ΚΑΡΑβΕΟΔΩΡΠ.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ.

ΑΙΑΦΟΡΑ ΪΥΜΜΑΘΠΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΤΑ 

ΑΙΑΑΣΚΟΜΕΝΩΝ.

Έν τή παιδεύσει τών νέων προβάλλεται πρός 
τοΓς άλλοι; καί ή άπορία, διά τί πολλάκις διαφέ- 
ρουσι συμμαθηταί καί συνήλικοι ύπό τοΰ αύτοΰ 
καθηγητοΰ καί τά αυτά διδασκόμενοι μαθήμα .α 
καί ή έξήγησις φαίνεται πρόχειρος καί έπαρκής 
διότι παραχρήμα λέγεται ώς αίτια τούτων μέν ή 
προσοχή καί ή έπιμέλεια, έκείνων δέ ή αμέλεια 
καί άκοσμία. ’Αλλά πόθεν ή διαφορά αύτη τής 
προσοχής καί έπιμελείας, εί τό θέλγητρον τοΰ μα
θήματος καί τοΰ διδάσκοντος προσώπου είνε τό 
αύτό ■ Τή φύσει βεβαίως δεν αποδίδονται αι οια- 
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λής δ παίς ούτος, φύσει προσεκτικός, ενώ ίσως ή 
αγχίνοια, ή μνήμη, ή φαντασία καί τά τοιαύτα 
ε?νε φυσικά πλεονεκτήματα* διό καί ήμείς τά τής 
φύσεως δώρα θαυμάζοντες έπαινοϋμεν καί τιμώ- 
μεν μόνον τάς άρετάς έκείνας, τήν χρηστότητα, 
τήν προσοχήν, τήν έπιμέλειαν, ώς ταύτας ούσας 
ένεργείας τής άγαθής προαιρέσεως καί έλευθέρας 
βουλήσεως· εικότως· διότι αύται έχουσιν ηθικήν 
αξίαν, καί ή έπιμέλεια εένε ήδη μεγαλοφυία καί 
ή προσοχή, δι ών καί νά έπιδώση τις καί προα- 
χθή δύναται έπί τά κρείττω, ένώ χωρίς αύτών 
ουδεις ουδεν κατορθοί ούτε μέγα τι ούτε σταθε
ρόν ούτε δ εύφυέστατος, ούτε δ μνημονικώ- 
τατος.

Αν λοιπόν ή παρατηρούμενη διαφορά δέν προ- 
εΡΖεταί εκ φύσεως, άρα τήν κατ οίκον άνατρο- 
φήν ^χει αιτίαν; άλλά πολλάκις συμβαίνει καί 
καί τών αύτών γονέων τέκνα καί τής αύτής κατά 
το φαινόμενόν γε τυχόντα κατ οίκον άγωγής καί 
επιμέλειας να διαφερωσιν αλλήλων δέν λέγομεν 
κατα τά φυσικά πλεονεκτήματα, αλλά κατά τήν 
προσοχήν καί επιμέλειαν, άλλα δέ πάλιν ήμε- 
λημένης οικιακής άνατροφής νά εύδοκιμώσιν ύπό 
τούς αύτούς διδασκάλους καί έν τοίς αυτοίς παι- 
δεύμασιν. Αρα ούτε ή διδασκαλία καί δ διδάσκα
λος ούτε ή οικιακή άγωγή καθ’ έαυτά καί άφ’ έ- 
αυτών δυνατόν νά εγγυηθώσι τού νέου τήν έπί τά 
καλά έν γένει έπίδοσιν, έπειδή έξω τούτων ιστα- 
ται ό ποικίλος έκείνος πανόπτης, όν xotrcoriar 
καλούμεν. Τι άλλο λοιπόν θά καταστήση τον 
μαθητήν έπιμελή καί κόσμιον ή ή οικεία βούλη- 
σις καί προαίρεσις, ήν δέον ή παιδαγωγική τέχνη 
και ή πρόνοια τών πεφωτισμένων και αύστηρών 
γονέων νά έξεγείρωσι καί ύποθάλπωσι πρό πάντων 
διά τού αγνού θρησκευτικού αισθήματος, όπως αν 
καταβληθώσιν αί έξωθεν παντοίαι έπήρειαι; Αλλά 
τις οεν θελει νά μανθάνη καί προκόψη, εί φύσει έκ 
παίδων δ άνθρωπος τού είδέναι ορέγεται; τις δέν 
θέλει νά τιμηθή, εί πάντες οί νέοι μάλιστα φιλό
τιμοι ;

Τοιαύτη όμως απλή καί άδρανής θέλησις δέν 
είνε η βουλησις, ήν εννοουμεν, ουδ αοκεί αύτη νά 
κίνηση εις πράξεις· κρατεί* δε εν πάσιν δ νόμος οτι 
πάσα αρετή κόποις και δυσχερείαις συνέχεται καί 
παν αγαθόν όια μόχθων καί αγώνων αποκτάται 
καί ή νίκη προαπαιτεί* άσκησιν καί ή παιδεία προ
σοχήν καί έπιμέλ?ιαν καί κοσμιότητα, έν ω αί 
διηνεκείς τέρψεις καί αί κατά πάσαν ώραν ρέουσαι 
διασκεδάσεις καί στιγμιαίαι ήδοναί καί ή ραθυμία 
έν γένει μετ άπατηλής γλυκύτητος άποτρέπουσι 
τήν ψυχήν άπό τών εύγενών αύτών παραστά
σεων καί έννοιών, άπασχολούσαι πρός ποικίλα

όσα άντικείμενα έν άνέσει καί χαλαρότητι. Τί θά 
θέλη λοιπόν δ τοιούτος σπουδαίως, εί μή τά τερ
πνά καί -τά εύκολα;

Η βούλησις άρα δέον νά ήνε ισχυρά, έμμονος, 
άμετάτρεπτος, νά ενδιαφέρεται^ ώστε πάντα 
κόπον προθύμως ν’ άναδέχηται καί πάντα άγώνα 
νά ύποστή εύχαρίστως πρός τό έπιδιωκόμενον τέ
λος αεί άτενιζουσα. Ή δέ τοιαύτη βούλησις λέ
γεται έρως, έρως τών καλών, έρως τής παιδείας, 
όν ή παιδαγωγική τέχνη οφείλει νά έξεγείρη δι’ ών 
επίσταται καί δύναται τρόπων άπό τής τρυφερω- 
τάτης άρχομένη ήλικίας. Ό θείος ούτος έρως, οςτις 
δι όλου τού άνθρωπίνου διήκει βίου καί πάσαν αύ- 
τού ένέργειαν εύγενή καί ζωήν κινεί, τήν όντως 
ζωήν καί έλευθέραν ένέργειαν, τήν έν έλευθερία 
άπό τής αίσθήσεως καί δρέξεως υπό τού λόγου 
δριζομένην, θαυμασίως περιγράφεται ύπό τού Πλά
τωνος έν τώ Συμποσίω. Έκ τούτου σκόπιμον ή- 
γούμεθα πρός διευκρίνησιν τού προκειμένου παιδα
γωγικού ζητήματος νά διαλάβωμεν έν συνόψει 
οέον δ δαιμόνιος Σωκράτης διορίζει καί χαρακτη
ρίζει αύτόν τόν έρωτα, άπό τών καθ’ έκαστα άρ- 
χόμενοι.

’Αφού έν τώ διαλόγω τούτω άλλοι άλλως λέ- 
γουσι καί διαλέγονται περί τού έρωτος, περιέρχε
ται δ λόγος εις τόν Σωκράτην. Ουτος είρωνευθείς 
κατά τό είωθός τά προρρηθέντα άρχεται ώς εξής 
περίπου. Ερωτά πρώτον τόν προαγορεύσαντα Ά- 
γάθωνα, εί δ έρως εένε έρως τινός πράγματος ή 
ούδενός· εί δηλονότι δ έρως είνέ τι όν αύτό καθ’ 
αύτό ή όχι. Επειδή δέ δ Άγάθων άποκρίνεται 
οτι δ έρως είναι βεβαίως έρως τινός πράγματος, 
τόν έρωτα δεύτερον εί δ έρως ή δ έρών έπιθυμεί 
έκείνο, ού τίνος εένε έρως ή όχι- καί έπειδή πάλιν 
δ Αγάθων βέβαιοί, ότι έπιθυμεί, έρωτά νύν, εί έχει 
όπερ έπιθυμεί ή όχι. Βεβαίως, λέγει δ ’Αγάθων,. 
δέν τό έχει, διά τούτο δή καί τό έπιθυμεί. Λοι
πόν δέν έπιθυμεί τις νά ήνε μέγας τό άνάστημα, 
ένω εένε, ούδ έπιθυμεί τις νά ύγιαίνη, ένώ ύγιαίνει. 
Εντεύθεν συνάγει δ Σωκράτης ότι δ έρως τών κα

λών εένε ένδεια τών καλών, ότι δ έρως άρα εένε 
ένδεής κάλλους· διότι άλλως δέν θά ήτο έρως. 
Ούτω σαφηνίσας τήν έννοιαν τού έρωτος άφηγεί- 
ται έπειτα έν μεταρσιώσει ένθέω δλον τόν περί
τούτου λόγον τής σοφής έκείνης μαντικής γυναι- 
κός. Κατά ταύτην εν κεφαλαίω είπείν δ έρως τού 
καλού εένε μεταξύ τού αισχρού καί τού καλού·
δεν εένε μεν αφτο τό κάλλος, άλλά καί αισχρός 
οέν εένε καθώς καί δ,τι δέν εένε σοφόν, δέν έπεται
δτι εένε το εναντίον, αμαθές· άλλ’ εένέ τι μεταξύ 
σοφίας και αμαθείας· οίον τό φρονείν καί δοξάζειν 
ορθά χωρίς τού έχειν δούναι λόγον, δέν εένε μέν έ- 

τοίς φανώσι βλαβερά. Εντεύθεν συνάγει δ Πλά
των τό περίπυστον συμπέρασμα ότι ουδεις εν γνώ- 
σει προαιρείται τό κακόν καί βλαβερόν.

Πλήν τό άγαθον τούτο, οπερ πάντες έν άρχή έ- 
πιδιώκουσιν, άλλοις άλλως φαίνεται καί ούτω οί 
πλεΐστοι έξαπατώνται είτε κάλλος ανθρώπινον νο- 
μίζοντες τούτο, είτε πλούτον και δόξαν και τιμήν, 
περί ά οί πολλοί σπουδάζουσιν* εένε δε και έτοιμοι 
ύπέρ αύτού οί άνθρωποι πάντα κίνδυνον νά κινδυ- 
νεύωσι καί οίουςδήποτε κόπους νά κοπιάζωσι και 
ταύτα διά τί; διότι έπιθυμούσιν άθανασίαν, εύδαι- 
μονίαν. Άλλά πρός τό όντως άγαθον δέον νά χω- 
ρή τις ώδέ πως* Πρώτον εκ νεότητος κατ ολίγον 
νά έοά τούτο τό καλόν, εκείνο τό καλόν, τά καθ 
έκαστα καλά* καί άπό τών καλών τούτων τών 
καθ έκαστα νά προβή έπί τά καθ όλου καλά. 
Είτα κατανοήσας δτι τό τής ψυχής κάλλος, τό 
πνευματικόν καί ήθικον κάλλος, είνε πολλώ τι- 
μιώτερον, ν’ άγαπά μάλλον τό ήθος το καλόν καί 
μάλλον τών καλών πράξεων καί τών καλών λό
γων καί έπιτηδίυμάτων τό κάλλος. Εις άνώτερον 
δέ βαθμόν ύψούμενος εις τών έπιστημών και της 
γνώσεως τό κάλλος, νά έρά ούχί πλέον τά καθ 
έκαστα, άλλ δλον καί γενικόν τό κάλλος, έχων 
έστραμμένον ήδη το όμμα τής ψυχής έπί τό πολύ 
πέλαγος τού καλού. Τούτο δέ τό καθ αύτό καλόν 
εένε άεί δν ούτε γινόμενον, ούτε φθειρόμενον, ούτε 
αύξανόμενον, ούτε φθίνον πανταχού καί πάντοτε 
σταθερώς καλόν, ούδεμίαν ^χσ> μορφήν, άλλ αύτό 
καθ’ αύτό άεί μονοειδές, τούτέστι δ Θεός, ού τίνος 
έκφάνσεις τυγχάνουσι πάντα τάλλα καλά κατά 
τινα τρόπον. Είτα, άνακεφαλαιών τήν πρόοδον τού 
πνεύματος έπάγεται τάδε* προβαίνων δ νέος άεί 
άπό ενός έπί δύο καί άπό δύο έπί πάντα τά καλά 
άντικείμενα καί άπό τών καλών αντικειμένων επι 
τά καλά έπιτηδεύματα καί τά καλά έργα και 
τά καλά μαθήματα, Οά φθάση έπί τέλους άπό 
τών καλών μαθημάτων έπί τό μάθημα έκείνο, 
δπερ εένε αύτού τού καλού το μάθημα και θά 
γνωρίση αύτό τό καλόν καθ έαυτό, αύτό το θείον 
κάλλος, τό πάντων τών έπιγείων καί ούρανίων 
ύπέρτατον, τό ιδεώδες, ή τήν ιδέαν αύτήν τού κα
λού. Καί τότε δή δ ανθρώπινος βίος είνε βιωτός 
καί δ Οεώμενος τό θείον τούτο κάλλος, αυτό τό ά- 
γαθόν, τίκτει ούχί φάσματα πλέον καί δμοιώμα- 
τα άρετής, άλλ’ άληθή άρετήν καί δ τοιούτος γί
νεται θεοφιλής καί άθάνατος.

Τοιουτοτρόπως δ Πλάτων τίθησι τας γενικά^ 
άρχάς τής άληθούς παιδείας και τής οιά της δι
δασκαλίας μορφώσεως ήθικού χαρακτήρος. Διότι 
αίσθησις τού καλού ή έρως τού καλού μετά τη^ 
έμφύτου τού είδέναι όρέξεως, εένε ή βάσις τής εν-

πιστήμης διότι έπιστήμη άνευ λόγου δεν γίνεται, 
άλλ’ ούτε άμάθεια δέν εένε, διότι τό άληθές καί 
ορθόν δέν εένε αμάθεια. Ή ορθή λοιπόν γνώμη καί 
δοξασία εένέ τι μεταξύ έπιστήμης καί άμαθείας* 
ούτω δέ καί δ έρως. Εέτα παρίσταται δ ερως μυ- 
θολογικώς καί συμβολικώς υιός τού Πόρου καί τής 
Πενίας, δηλών ώδε τήν ψυχολογικήν τού άνθρώ- 
που κατάστασιν, καθ’ ήν άπό τής συναισθήσεως 
τής άνεχείας καί άτελειας ήμών, απο της α
πορίας, δρμώμενοι ποριζόμεθά τι διηνεκώς καί 
καθ’ έκάστην τελειότεροι και κρείττονες εαυ
τών γινόμεθα. Ό έρως καθό τέκνον τής Πε
νίας, εένε άεί πένης καί ένδεής καί σκληρός καί 
δμως κατά τόν πατέρα, δηλονότι τήν ένεργητι- 
κότητα, εένε έπήβολος τών αγαθών καί καλών, 
έπιμελής καί σύντονος, άνδρείος καί δρμητικός, 
δεινός θηρευτής καί έπιθυμητής φρονήσεως καί 
ούτε άθάνατος εένε ούτε θνητός* τό οέ περιεργότα- 
τον δτι τό έκάστοτε ποριζόμενον ύπεκρέει, ώστε 
ούτε άπορεί ποτέ δ έρως ούτε πλουτεί* τυγχάνει 
δέ μεταξύ σοφίας καί άμαθείας* διότι ή μέν θεία 
ωύσις δέν φιλοσοφεί, έπειδή εένε αύτή ή σοφία, ού- 
δέ οι αμαθείς φιλοσοφούσιν, ούδ’έπιθυμούσι νά μαν- 
Οάνωσι καί δι αυτό τούτο τυγχάνει κακόν ή α
μάθεια* διότι ένώ δέν εένέ τις καλός καί φρόνιμος· 
φαντάζεται δτι εένε καί διά τούτο οέν έπιθυμεί 
ταύτα* δ φανταζόμενος δτι δεν εένε ενδεής τίνος, 
πώς Οά έπιθυμήση έκείνο, ού άνάγκην οεν έχει 
ώς οίεται; Ό δέ έρως είνε έπιθυμία τού καλού καί 
εντεύθεν φιλομαθής καί φιλόσοφος. Τοιαύτης ού- 
σης τής ροπής τής ψυχής ήμών, αυτό τό έρώμε- 
νον εένε πάγκαλον. Άλλ’ ή ψυχή δέν ρέπει μόνον 
πρός τό καλόν έν γένει, άλλά καί προς τό άγαθον 
καί έκαστος έπιθυμεί νά γείνη εύδαίμων καί διά 
τί; διότι ή φύσις ήμών εένε τοιαύτη· πάντες έ- 
χουσι τήν βούλησιν νά εύτυχώσι καί εύοαιμονώ- 
σιν είνε τούτο τό ύπό τού Θεού έν ήμίν τοίς άν- 
θρώποις πρός άνάπτυξιν καί τελειότητα κέντρον. 
Τοιούτος δ καθ’ όλου έρως* άλλ ώς τό όνομα τού 
ποιητού έμερικεύθη καί ούτος* διότι έν συνόλω έ
ρως εένε πάσα· ή τών άγαθών έπιθυμία καί δ μέ
γιστος δ τής εύδαιμονίας, δ καί δολερός καί άπα- 
τηλός, έπειδή άλλοι άλλως ύπ’ αύτού φέρονται. 
Ό μέν εύδαιμονίαν ήγείται τήν αύξησιν καί κτήσιν 
τού πλούτου, δ δέ τήν εύεξίαν καί ρώμην τού σώ
ματος καί εύπάθειαν, δ δέ τήν έν έργοις φιλοπα
τρίαν ή τήν ζήτησιν τής άληθείας. Εκ πάντων 
δέ καθαρώς φαίνεται δτι οί έρώντες τόν ήοη περι- 
γραφέντα έρωτα έπιθυμούσι τό άγαθον ώς τό οι
κείου τή φύσει αύτών, τό δέ κακόν ώς άλλότριον 
άποστρέφονται, άφού καί τούς πόδας καί τάς χεί- 
ράς των οί άνθρωποι θέλουσι ν’ άποκοπώσιν, έαν
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αρμονίου άναπτύξεως, ήν ή παιδαγωγία δέον νά 
γνωρίζη καί έπιμελώς νά περιποιήτα: έν τε τώ 
οίκω καί έν τω σχολείφ· έν αμηχανία δέ άνθρω- 
πίνης σοφίας καί δυνάμεως τή> άνωθεν νά έπικα- 
ληται αρωγήν καί θείαν πρός τοΟτο χάριν επειδή 
δ έρως ουτος έλεεινώς συνήθως άποπλαναται περί 
τό έρώμενον, έκλαμβάνων ουσίαν καί κάλλος δ,τε 
δέν είναι ή φαινόμενον καί άπατη· ώστε νά έθίζε- 
ται ν’ άγαπα τό καλόν,διότι έχει ούτως είπείν άνάγ- 
κην ν’ άγαπα- αλλά διά ν’ άγαπα τό καλόν, δέον 
νά βλέπη πέρις αύτοϋ καλά καί ν’ άκούη καλά. 
Διά τί δ νέος ουτος κλίνει ίσχυρώς εις τάς διασκε
δάσεις καί τέρψεις, έκεΓνος εις τον καλλωπισμόν 
καί τήν ματαιοσπουδίαν; διότι συνήθισε εις τά πρός 
στιγμήν καί ώραν εύχάριστα, έξέλαβε τήν ραθυ
μίαν άγαθόν, εις ήν καί ρέπει πως φύσει δ παίς, 
άγνοών τήν εύφροσύνην τής καρδίας μετά τήν 
έργασίαν, άτε μή γευθείς τής εύγενοΰς ταύτης η
δονής· καί ταυτα διότι έπί τής παιδικής καί νε
ανικής ήλικίας έχει τό κράτος ή αίσθησις. Όταν 
λοιπόν κατορθωθή διά τής αγωγής καί διδασκα
λίας, ής ποικίλοι οί παράγοντες, νά έξεγερθη ή α
ληθής φιλοτιμία καί φιλομάθεια καί καταστή 
αύτη ώςπερ αίσθησις άλλη ύπερτέρα, τότε δ παΓς 
μανθάνει αληθώς, τότε δ νέος κάθηται σιγών καί 
προσέχων καί μετ’ ευφροσύνης άναδέχεται κόπους 
καί μόχθους, έννοείται έν τώ προσήκοντι μετρώ έ- 
πιβαλλομένους, διάγων έν τε τώ οίκω καί έν τώ 
σχολείω εύπειθής καί κόσμιος άεί έσωθεν ύπό τής 
τών καλών έπιθυμίας αγόμενος. Όπου δέ ή κατ’ 
οίκον αγωγή τυγχάνει ένεκα διαφόρων αιτίων ή- 
μελημένη καί εναντία πολλάκις εις τήν έξέγερσιν 
τής έν τφ μυχώ ύπνωττούσης εύγενεστάτης βου- 
λήσεως, οπού ή κοινωνία καί τά έπικρατοϋντα 
ήθη καί έθιμα συντείνουσι μάλλον εις τών άγενών 
δρμών τήν έπικράτησιν καί τήν έντεϋθεν έσωτε- 
ρικήν άκοσμίαν, ένθα έκτελοϋνται έκάστοτε τοϋ 
παιδός αί θελήσεις, αί ούδέν άλλο ή δρμαί πρός 
αισθητόν τι ή τό πολύ οίησις καί δοξασίαι ούσαι 
άμαθοϋς καί έτι άπείρου νέου, έκεϊ τή άληθεία τί 
άλλο μένει ή τό σχολεΓον καί ή πεφωτισμένη 
διδασκαλία, άν ύπάρχη καί αύτη, όπως έπιμεληθή 
καί άποπειραθή τής άναπλάσεως τό έργον, άρωγόν 
προ πάντων έχουσα τό άγιον τής ίεράς τοϋ Σω- 
τήρος ήμών θρησκείας πνεϋμα; άλλ’ έν τω έογω 
τούτω τής τοιαύτης διδασκαλίας ύπό τούς πλεο
νάζοντας παρ’ ήμΓν ανωτέρω ήδη ρηθεντας όρους 
πόση ύπάρχειέλπίς δμοιότητος τών διδασκόμενων;

Ούτω λοιπόν νομίζομεν έξηγεΓται ή μεγάλη 
πολλάκις παρ’ ήμΓν διαφορά συμμαθητών καί 
συνηλίκων ύπό τοϋ αύτοϋ καθηγητοϋ καί τά αυτά 
διδασκομένων μαθήματα· διότι δ μαθητής είνε,

ώς άν τις σημερινός εΐποι, ύποκείμενον αύτόβου- 
λον καί αύθέκαστον, ού λίθος έξ ου άν δ αύτδς 
άγαλματοποιδς έποίησε τό αύτό άγαλμα· διότι 
οί έτεροι τών διδασκομένων οί καί πλείους δέν προ- 
επαιδεύθησαν τώ έρωτι τών καλών, ου βάσις ή 
άληθής θρησκευτική έν τώ πνεύματι τοϋ Κυρίου 
άγωγή, διότι αληθώς δ λόγος τοϋ Κυρίου λύχνος 
τοϊς ποσί καί φώς ταΐς τρίβοις τοϋ νεανίσκου, ού 
άνευ πολλά τά ολισθήματα. Διά ταΰτα ή αυτή 
διδασκαλία καί τό αύτό έξοχον τοϋ διδασκάλου 
παράδειγμα δέν κατισχύουσι πολλών νά μεταβά- 
λωσι καί διαμορφώσωσι τούς ήδη έσχηματισμέ- 
νους ισχυρούς τοιούςδε τινάς κύκλους τών παρα
στάσεων καί έννοιών τής ψυχής. Ή άληθής φι- 
λομάθεια δέν κατωρθώθη, ούδ’ ή άγάπη τοϋ θείου 
κάλλους, αύτοϋ τοϋ άγαθοϋ, έξηγέρθη. «Έγγί- 
σατε τώ Θεώ καί έγγιεΓ ήμΓν», λέγει καί δ 
’Απόστολος ’Ιάκωβος. Δέν ήγγισαν τφ Θεώ, ίνα 
καί τό θεΓον έγγίση αύτοΓς.

Τοιοϋτον φαίνεται τό μυστήριον τής άνθρωπί- 
νης παιδαγωγίας καί τοιοϋτον δέ είνε καί τό μέγα 
πρόβλημα πάσης πολιτείας, στενώς μετά τής 
ήθικής μορφώσεως τών πολιτών συνδεόμενον, έρ
γον πολλοϋ χρόνου καί δή καί περιπετειών καί 
παθημάτων, έξ ών μαθήματα προσπορίζονται.

Έκ τών άνωτέρω συνάγεται σαφώς δ έξής πρός 
τούς γονεΓς καί διδασκάλους κανών, ότι άρχή τής 
παιδείας είνε τό έξεγείρειν καί έγρήγορον διατη- 
ρεΓν τήν φιλομάθειαν καί άληθή φιλοτιμίαν 
τών νέων.

Από τής καλής ταύτης άρχής άρχεται δ κατ’ 
άνθρωπον ορθός βίος πρακτικός τε καί θεωρητικός, 
δ άεί ούτω τελειότερος γινόμενος. Λέγει καί δ 
’Αριστοτέλης (Ήθ’. Νικομ.) «ΆγνοεΓ μέν πας δ 
μοχθηρός ά δεΓ πράττειν καί ών άφεκτέον, καί διά 
ταύτην τήν αμαρτίαν άδικοι καί δλως κακοί γί
νονται» . Ή φιλομάθεια άρα ή έμφυτος ή ζώσα καί 
άγνή, αύτη γενέσθω πηγή τών γνώσεων δι’ έ- 
ποπτείας έν πάσιν, πηγή τοΰ φωτός του νοερού, 
έοως τοϋ Πλάτωνος, γονιμοποιών καί τρέφων τόν 
άνθρωπον εις παν εύγενές καί ύψηλόν, εις παν 
άγαθόν, άναρπάζων αύτδν άπό τών κακοζήλων 
έργων καί τής έμφύτου ραθυμίας, καί έθίζων αύ- 
τόν εις τόν κλήρον τής άνθρωπότητος, τήν έργα
σίαν. Ουτος διανοίγει τούς οφθαλμούς εις τόν φαει
νόν τής άθανασίας άστέρα καί προευτρεπίζει τούς 
πρός αύτήν άγώνας, ούτε βραβείων ούτε δημο
σίων έπαίνων έχων άνάγκην διότι τό ζητούμενον 
τοϋτο είνε δλως έσωτερικδν καί ενδόμυχον· ήκιστα 
δέ έν τοΓς τοιούτοις έπιδιωκτέον τό έξω καί έπιπο- 
λής καί φαινόμενον. δπερ καί φάσμα καλείται 
άρετής. Τοϋτο είνε τό ένθάδε τέρμα τοϋ τε καθ’ 

έκαστον ανθρώπου καί τής πολιτείας καθ δλου, 
δπερ καί ή φιλοσοφία ή ύγιής δρίζεται ώδε· «Εϊ δή 
θείος δ νοϋς (λόγος) πρός τόν άνθρωπον, άρα καί δ 
κατά τοϋτον βίος θείος πρός τόν άλλον άνθρώπι- 
νον βίον. Διό ού χρή κατά τούς παραινοϋντας 
ανθρώπινα φρονεϊν άνθρωπον όντα ούδέ θνητά τόν 
θνητόν, άλλ’ έφ’ δσον ενδέχεται άπαθανατίζειν 
καί πάντα ποιείν πρδ τό ζην κατά τό κράτιστον 
τών έν αύτώ, τούτέστι τον λόγον» (Άριστ. Ηθ. 
Νικομ.).

Καί δ ’Απόστολος Παϋλος συνωδά τούτοις λέ
γει· «Βλέπω έτερον νόμον άντιστρατευόμενον τω 
νόμιρ τοϋ νοός μ ον» (Ρωμ. Ζ’. 23), καί παρα- 
κατιών «δφειλέται έσμέν ού τή σαρκί, τοϋ 
κατά σάρκα ζην». ('Ρωμ. Η’. 12).

Κ. Ξανθοποταοχ.

----------Κ»----------

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ *.

Μετεωρέταε.

’Ενώ ο Ζεύς, ό μέγιστος τών πλανητών τοΰ ήμε
τέρου ηλιακού συστήματος έχει διάμετρον 20,000 
γαλ. μιλ. ή Κλειώ ό ελάχιστος τών μέχρι τούδε ά- 
νακαλυφθέντων άστεροειδών έχει διάμετρον μόλις 4 
μιλιών, ώστε ίσοΰται περίπου κατ’ όγκον πρός τό 
TyoV εκείνου. Δυνάμεθα όμως άνευ ενδοιασμού νά 
παραδεχθώμεν τήν ΰπαρξιν ούρκνίων σωμάτων πολύ 
ελασσονών τής Κλειούς περί τόν ήλιον στρεφόμενων, 
και διαφευγόντων ένεκα τών μικρών αύτών διαστά
σεων τήν ήμετέραν δρασιν. Σώμα ούράνιον έχον ογ- 
κον y,*,,-,, τής Κλειούς, έχει διάμ,ετρον 1 μέτρου 
μόλις· έχι δέ καταβώμεν μίαν εϊσέτι βαθμίδα τής 
τοιαύτης κλίμακος φθάνομεν εις σώματα μόλις 1/J 
χιλιοστομέτρου διάμετρον έχοντα. Τοιαύται όμως 
μικραί, ελάχισται κοσμικαί οντότητες όύναντκι κατά 
σμήνη απειροπληθή περί τόν ήλιον νά στρέφωνται 
χωρίς ήμεϊς τήν έλαχίστην γνώσιν τής ύπάρξεως αύ
τών νά έχωμεν, έκτος έάν διασταυρούμεναι καθ’ οδόν 
μετά τής γης, έπί τοσούτον πλησιάσωσιν εις τόν ή- 
μέτερον πλανήτην, ώστε νά κατακρημνισθώσιν έπί 
τής επιφάνειας αύτού.

1 Ίδε τεΰχος Α’.

’Αλλά πράγματι πίπτουσιν ενίοτε έξ ούρανού έπί 
τΐχ γής κατά τό μάλλον καί ήττον μεγάλαι λιθώ
δεις μάζαι, άς όνομάζουσι μετεωρίτας ή αερολίθους, 
ώς λίαν αξιόπιστοι μάρτυρες προ πολλού έβεβαίωσαν.

Ή αρχαιότερα ίστορικώς βεβαία πτώσις αερολίθου 
εστίν ή εις Αίγός Ποταμούς έν Θράκη κατά τό έτος 
•4 76 π. X. συμβάσα. Ό Πλίνιος αναφέρει ότι ό λί
θος έσώζετο εϊσέτι έπί τής έποχής αύτού καί είχε 
μέγεθος άμάξης.

Σΐναι χρονογράφοι μνημονεύουσιν άερολίθου πεσόν- 

τος πολύ πρό τής Χριστού γεννήσεως άπό νέφους έν 
μέσφ φοβερών βροντών.

Τά Χρονικά τής Φούλδας άναφέρουσι περί έκπλη- 
κτικής πτώσεως αερολίθων συμβάσης έν Σαςωνία 
κατά τό έτος 823' τά μετέωρα έφόνευσαν άνθρώ- 
πους καί ζώα καί ένέβαλον τό πύρ εις 35 χω 
ρία. "Ετεραι άςιαι λόγου άερολιθοβολίαι συνέβησαν 
έν Εύρώπη κατά τά έτη 921, 1010, 1 1 64, 1304, 
κλπ.

Πολυβόητος άερολίθου πτώσις, ύπό τού Seb. 
Brand έμμέτρως έξυμνηθεϊσα συνέβη τήν 7 νοεμ- 
βρίου 1492 περί τήν πόλιν τής’Αλσατίας Ensi- 
sheim· τό μετέωρον είλκε 2 60 λίτρας καί είσέδυσεν 
εις τό έδαφος όσον άνάστημα άνδρός. Ή πτώσις 
αύτού συνωδεύετο ύπό φοβερού πατάγου, άκουσθέντος 
μέχρι Villingen καί Αυκέρνης. ’Αφού δέ πολλά τε
μάχια άπ’ αύτού άπεκόπησαν, μετηνέχθη τό λοιπόν 
εις τόν ναόν τοΰ Ensisheim όπου εϊσέτι εύρίσκεται. 
Τό σώμα τούτο έχει χροιάν φαιοκυανήν καί ύφήν 
σχιστόλιθου· σύγκειται δέ έκ σιδηρούχου πυρίτου, 
καί νικελούχου σιδήρου μετ’ έγκατεσπαρμένων ψηγ
μάτων έλαίτου.

Κατά δέ τήν τεραστίαν άερολιθοβολίαν τήν συμ- 
βάσαν εις Crema τήν 4 σεπτεμβρίου 1511, λέ
γεται ότι έπεσαν 1200 λίθοι, ών τινες είλκον 260 
λίτρας, καί άλλοι 120. Αί λιθώδεις αύται μάζαι 
έξερράγησαν άπό σκοτεινού νέφους έν μέσφ βροντών 
καί άστραπών.

Κατά δέ τούς τελευταίους αιώνας τόσον πολυά- . 
ριθμοι άποβαίνουσιν αί περί τοιούτων συμβεβηκότων 
ειδήσεις ώστε λεπτομερής περί αύτών έκθεσις εξέρχε
ται τών ορίων τής παρούσης πραγματείας. Ό έν τώ 
ΉΜαχω ΰνστήματι τού Klein περιεχόμενος κατάλο
γος άριθμεΐ λιθοβολίας 3 κατά τόν 1 δον, 15 κατά 
τόν 1 6ον, 23 κατά τόν 1 7ον, 4 0 κατά τόν 1 8ον, 
καί 216 κατά τόν 19ον αιώνα· τό δέ βιβλίον έξε- 
δόθη πρό τού 1870. ’Εννοείται δέ οΐκοθεν ότι ό 
σχετικός μέγας άριθμός τών πτώσεων κατά τον ήμέ- 
τερον αιώνα οφείλεται εις τήν έσχάτως άναπτυχθεΐ- 
σαν έκτακτον προσοχήν πρός παρατήρησιν τοιούτων 
φυσικών φαινομένων.

Κατά δέ τάς νεωτάτας περί τής ρευστής φύσεως 
τών κομητικών πυρήνων θεωρίας, καθ’ άς ή ήλιακή 
θερμότης έξαντλεΐ διασκορπίζουσα αύτούς δι’ άνα- 
ζέσεως, δικαιούμεθα νά έρωτήσωμεν έάν μεταξύ τών 
άπειραρίθμων τυχαίων πτώσεων στερεών μετεώρων, 
δέν συνέβη τυχόν καί πτώσις ρευστών, άτινα τήν 
άτμοσφαιρικήν άντίστασιν καταπαλαίσαντα νά έφθα- 
σαν, τούλάχιστον ώς λείψανα έκτεταμένων μαζών, 
μέχρις ήμών. Πιθανώς εις τήν κατηγορίαν ταύτην 
άνήκουσιν αί πηχτωδειτ ΰλαι, τάς οποίας εϊσέτι 
φωσφοριζόύσας εις διάφορα μέρη καί κατά διαφόρους 
καιρούς παρετήρησαν νά πίπτωσιν έπί τού έδάφους, 
καί τάς οποίας άναλύσαντες, εύρον άνθρακα, ύδρο— 
γόνον καί όξυγόνον. Αί περί τοιούτων φαινομένων 
ειδήσεις είσί λίαν σπάνιαι, άλλ’ ένεκα τούτου κατά 
τήν γνώμην τών Chladui, Obbers, Poggendorff,



Ο ΚΟΣΜΟΣ.
η Ο ΚΟΣΜΟΣ.

Gallo καί άλλων πολλών, δέν δικαιούμεθα ν’ άπορρί- 
ψωμεν αύτά; άνεξετάστω; ώ; ψευδεί;.

Άρχή τών αερολίθων.
Οί άρχαίοι ήδη είχον δεόντως ερμηνεύσει τά 

πεοί τή; άρχή; τών άερολίθων. Κκίτοι δέ ό Α
ριστοτέλης έξελάμβανεν αύτού; ώ; λίθου; γήι
νου;, τυχαίως ύπό βιαίων άνέμων πρό; τήν άτ- 
μόσφαιραν στροβιλιζομένου;, άλλά Διογένη; ό ’Α
πολλώνιο; λίαν όρθώ; έδίδασκεν ότι έν τώ αίθέρι 
μετά τών ορατών αστέρων κινούνται καί αόρατοι, 
πίπτοντε; ενίοτε έπί τή; γή;. Ό Παράκελσο; ύπέ- 
θετε τόν Ήλιον καί άλλοι τήν Σελήνην ώ; πηγήν 
τών αερολίθων. Ό Montanari, ό Halley καί ό Ma- 
skelyne έπρέσβευον τήν κοσμικήν αρχήν τών αερο
λίθων. Άλλ’έν τούτοι; τοΰ 18ου αΐώνο; λήγοντο;, 
οί αστρονόμοι άκολουθοϋντε; τό παράδειγμα τή; 
Γαλλική; ακαδημία; έναντίον τοσούτων αναμφισβή
τητων μαρτυριών ήρξαντο άμφιβάλλοντε; περί τή; 
άληθεία; τή; πτούσεω; τών αερολίθων, ότε ό Ch- 
ladlli άνέλαβε τόν αγώνα ν’ άστοδείζγ] τήν ΰπαρξιν 
τή; κοσμική; άρχή; αύτών δια τή; περίφημου αύτού 
συγγραφή;. «Περί τή; άρχή; τή; ύπό τού Pallas ά- 
νακαλυφθείση; σιδηρά; μάζης, καί ετέρων συγγενών 
αύτή φυσικών φαινομένων», (1194). Άλλ’ οί άγώνε; 
αύτού έμ.αταιώθησαν· αί προλήψει; τή; ακαδημία; 
διετέλεσαν ακλόνητοι έπί τοσούτον, ώστε κατά τό 
έτο; 1803 είσέτι ό Klaprolll έφοβεϊτο νά δημο
σίευση τήν άνάλυσιν άερολίθου τινό;, διότι ώ; λέγει 
«δύναται νά παράσχη αφορμήν εί; έπιστημονικήν 
διαμάχην, έπειδή οί πάντε; άρέσκονται νά έκλαμ- 
βάνωσι τό πράγμα ώ; μύθον».

Τά πράγματα είχον οΰτω;, ότε τήν 26 άπριλίου 
τού αύτού έτου; συνέβη ή περίφημο; άερολιθοβολία 
παρά τφ 1’Aigle τού νομού Orne, πρό; έρευναν τή; 
οποία; ή Ακαδημία τών Παρισίων άπέστειλε τόν 
τότε εί; τό ένδοξον έπιστημονικόν αύτού στάδιον 
είσερχόμενον Biot. Ούτο; δ’ έπισταμένω; έξετάσα; 
έβεβαίωσε πάσα; τά; περί τού φαινομένου πρότερον 
άποσταλείσα; εί; τήν ακαδημίαν ε’.δήσει;· ότι δη
λαδή κατά τήν 26 άπριλίου μεταξύ τή; 1η; καί 2α; 
ώρα; μ. μ. παρετηρήθη έκ τού 1’Aigle μικρόν τι σχε
δόν ακίνητον νέφο;, άπό τού οποίου έπί 5—6 λεπτά 
προήρχοντο έκρήξει; βάλλουσαι λίθου;, έκ τών ο
ποίων 2,000—3,000 εύρέθησαν διεσπαρμένοι εί; 
έλλειπτικήν επιφάνειαν μήκ. 2 μιλ. Ό μέγιστο; τών 
λίθων τούτων είλκεν 9 χιλιόγραμμα, ό έλκχιστο; 
8 γράμμα.

Τήν πτώσιν ταύτην ήκολούθησαν ταχέως καί έτε- 
ραι, διασκεδάσασαι πάσαν περί τή; άληθεία; τών 
τοιούτων φαινομένων άμφιβολίαν.

Τήν 15 μαρτίου έπεσαν πλησίον τού Alais τού 
νομού Gard μετά σφοδροτάτη; έκρήξεω; δύο λίθοι ό 
μέν 8, καί ό έτερο; 4 λιτρών.

Τήν 13 μαρτίου 1807 έπεσεν ε’.; τήν ρωσσικήν 
επαρχίαν Smolensk λίθο; έλκων 1 40 λίτρα;.

Τήν 22 μαίου 1808 πλησίον τοΰ χωρίου Stan- 

nern τή; αύστριακή; έπαρχία; Μοραβία; έπεσαν 200 
— 300 λίθοι μέχρι βάρου; 11 λιτρών.

Τήν 13 νοεμβρίου τού 1835 κατά τόν νομόν Ain 
άνήφθη οίκο; ύπ’ άερολίθου.

’Ενίοτε δέ μετά τών μετεωριτών συμπίπτει καί 
μέλαινα ή ερυθρά άμμο;, καί άλλοτε πάλιν παοε- 
τηρήθη ή τοιαύτη άμμο; άνευ λίθων. Ούδεμία δέ 
ύπολείπετζι άμ,φιβολία ότι αί τοιαύται άμμώδει; 
μάζαι είσί τής αύτή; πηγή; καί τή; αύτή; φύσεω; 
οί’α; οί άερόλιθοι.

Φαινομενον άναμφιβόλω; εί; τήν κατηγορίαν ταύ
την άνήκον παρετηρήθη έντό; αμερικανικού πλοίου 
κατά τά; ινδικά; θαλάσσα;. Τήν 14 νοεμβρ. 1856 
ένώ τό πλοΐον εύρίσκετο 60 γ. μίλ. ΝΑ τή; Ίάφας, 
έπεσεν έπί τού καταστρώματα; αύτού βροχή λεπτών 
φαιών σφαιριδίων παρεμφερών πρό; μολυβδίνου; χόν
δρου;. Ή διάμετρο; αύτών ήν έω; παρισινή; 
γραμμή;· μικροσκοπικώ; έςετασθεϊσαι εύρεθησαν κοϊ- 
λαι καί πλεϊσται έξ αύτών είχον οπήν ώ; άνοιγμα 
τή; κοιλο'τητο;· συνέκειντο δέ σχεδόν έκ μόνου ήμιο- 
λοξειδίου καί οξειδίου σιδήρου καί εϊλκοντο ύπό τού 
μ.αγνήτου ισχυρώ;. Ό Reishenbach έπιθανολόγησε 
τήν κοσμικήν άρχήν τή; άμμου ταύτη;.

Ήρξαντο δέ τότε βαθμηδόν νά έκλαμβάνωσι τήν 
πατρίδα τών άερολίθων μάλλον άπέχουσαν καί ένώ 
κατ’ άρχά; έξελάμβανον αύτού; σώματα γήινα, έδό- 
ξασαν βραδύτερον ότι προέρχονται έκ τή; Σελήνη; ή 
έκ τού Ήλίου· μέχρι; ού έπί τέλου; άνεγνώρισαν ότι 
πρόκειται περί σωμάτων αύθυπάρκτων, έπί ιδίων τρο
χιών διασχιζόντων τό χάο;.

Τότε δέ κατά ποώτον μέν ύπέλαβον τά; τροχιά; 
τών μετεωριτών, αίτινε; διασταυρούνταί που μετά 
τή; γηίνη; τροχιά;, π-Ιατητιχη/: (ρύσεως, ελλείψει; 
δηλαδή μικρά; έκκεντρικότητο;, διατρεχομένα; εί; 
σχετικώ; βραχεία; χρονικά; περιόδου;· άλλά τέλο; 
νεώταται έρευναι άπέδειξαν ότι αί τροχιαί αύταί είσι 
παραβολαί ή λίαν έκκεντρικαί έλλείψει;, καί ότι έπο- 
ιαένω; τά σώματα ταύτα δέον νά παραβληθώσι 
μάλλον πρό; τού; κομήτα; παρά πρό; τού; πλανήτα;.

(’Ακολουθεί.)

Α. ΣΠΑΗΑΡΗΪ.

Η ΜΑΡΙΟΥΤΣΑ.
(ΔΙΗΓΗΜΑ).

Εεκών ρωμ,ουνεκών ήΟόΰν.

Πάντων τών έπισήμων τε καί άσήμων ορεινών τό
πων τή; πεπολιτισμένη; Δύσεω; διακρίνονται τά έπί 
τών Καρπαθίων ρωμουνικά χωρία, ιδία κατά τά έρη
μα δάση καί τήν άπό τού κόσμου άπέχουσαν καί μή 
βεβηλωθεΐσαν άγρίαν φύσιν. Τέσσαρα μίλια μέχρι; 
οίκουμένου τινό; τόπου καί οκτώ μέχρι προσεχού; 
τινο; πολίχνη;, είνε συνηθέσταται άποστάσει; τώ χω-

ρικφ τών Καρπαθίων. Τά; άποστάσει; ταύτα; διέρ
χεται, ώ; έπί τό πολύ, δι’ άτραπών καί στενωπών, 
ένθα, άπό καταβολή; κόσμου, τροχό; άμάξη; ούδέν 
έχάραξεν ’ίχνο;· ένθα ή ήχώ τών σοβαρών όρέων ού- 
δεπώποτε διηγέρθη ύπό τού ήχου ταχυδρομικού κέ- 
οατο;, πολύ δ’ ήττον ύπό τού συριγμού άτμαμάξη;. 
Έκ τούτων εύκόλω; ό άναγνώστη; νοεί ότι ό οδοιπό
ρο; καί περιηγητή; διέρχεται τοιαύτα; άνθρώπων κα
τοικία;, έμφορούμενο; συναισθημάτων καί λογισμών 
άλλων, ή όταν βαίνη τά ελβετικά καί τυρολικά έ- 
κεΐνα τεχκητα χωρία, τά εύρύθμου; έχοντα οικία;, 
ξενώνα;, ταχυδρομεία, σταθμού;, οδηγού;, έμπο
ρου;, κερδοσκοπου; παντοδαπού;.

Κατερχόμεθα πολυστιβή άτραπόν σιγηλού, σοβα
ρού, αγίου άρχεγόνου δάσου;. Μετά άπόκρημνον καμ
πήν περί τό βραχώδε; χειλο; τού δασώδου;, μεγα
λοπρεπούς κολοσσιαίου όρου;, ιδού, κεΐται ύπό τού; 
πόδα; ήμών τό τερπνόν ορεινόν χωρίον, ώ; έξ ούρα- 
νού πεσόν, δροσοβόλον, άρχέτυπον, ίδιοτρόπω; ένε 
σφηνωμένον μέσον βράχου, δάσου;, ήχηρών ρυά- 
κων. Πάσα καλύβη ιδιαίτερον βασίλειον, ιδιαιτέρα , 
στροφή άγαστού χωρικού ειδυλλίου· άπκσαι δ’ ό- 
μού παρατάσσονται, έπί ώριαΐον διάστημα, πρό; 
τά; άνωφερεία; τή; κοιλάδο;, εως ού τό ύστατον άν
θρώπων ένδιαίτημα δείξν) πάλιν τό τέρμα τού χωρίου.

Είνε εσπέρα Ιουλίου. Πρό πολλού αί σκιαί ήπλώ- 
θησαν έπί τή; μο'λι; εκατόν βήματα εύρείας κοιλάδο; 
καί ήδη σκότο; έπέρχεται, έν ω έτι δέχονται αί κο- 
ρυφαί καί τά άκρα τά πυρώδη φιλήματα τού κατα
δυομένου ήλίου. Έν τή βαθεία σιγή άρμονικώτερο; 
άκούεται ό κρότο; τοΰ έν μεγάλω τόξφ καταρρέοντο; 
ποταμίου, ένούμ,ενο; πρό; τόν ψίθυρον τού έπί τών 
πλευρών τή; κοιλάδο; δρυμού, τήν γλυκεΐαν έκείνην 
τή; φύσεω; μουσικήν. Τό χωρίον φαίνεται άποθανόν. 
Τά μεμονωμένα καί όπισθεν κοκκυμηλεών καί κλή- 
θρων οίκημάτια τόσην ζωήν καί κίνησιν άγγέλλουσιν, 
όσην καί ό διά τή; κοιλάδο; έλισσόμενο; στενωπό;, 
ή αί κλονούμεναι σανίδε;, αί τά ρέοντα ύδατα τού 

όρου; ζευγνύσαι.
Άλλ’ ιδού, κυανωπαί στήλαι έκ τινο; χθαμαλή; 

έκ σχινδάκων στέγες άνελίσσονται πρό; τόν ούρανόν, 
δστι;, ώ; στενή ζώνη, κλείει άνωθεν τήν κοιλάδα.
Δευτέρα «ραίνεται καί τρίτη στήλη καπνού καί έν τέ- 
λει έκ πάση; τού χωρίου οικία; άνέρχεται, διά τή; 
όπή; τή; στέγη;, τό κυανούν έκεΐνο νέφο;, ώ; άψευ- 
δέ; τεκμήριον τή; παρουσία; οικοδίαιτων έμψύχων 
δντων. Κατά ταύτην τήν ώραν κρεμώσιν ύπέρ τήν 
πυράν τήν σιδηράν χύτραν, πρό; έψησιν τού εσπερι
νού έξ άραβοσίτου γεύματο;· ώ; άπόκρισι; δέ πρό; 
τό χαροποιόν τούτο σημεϊον, άρμονικώ; έκ τού ύψου; 
ήχούσι κώδωνε;, άγγέλλοντε; προ;εγγίζοντα ποίμνια 
καί συνοδευόμενοι ύπό ποιμενικών αύλών. Τούτων 
τά νύν μέν μελαγχολικά, νύν δέ φαιδρά έθνικά άσμα
τα παραδόξω; τήν ψυχήν συγκινούσιν, έν τοιαύτη 
ωρα, έν μέσω τοιαύτη; φύσεω;.

Ήδη διά μια; έμψυχούνται πάσαι αί οδοί. Παιδία, 
ένα φέροντα χιτωνίσκον, καί γυναΐκε; σπεύδουσι πρό;
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ύπάντησιν τών δίποδων καί τετραπόδων τή; οικίας 
κατοίκων.

”Ω ! πόσα φιλήματα καί περιπτύξει; λαμβάνουσι 
καί δίόουσι, τολμώ είπεΐν, πολλοί κριοί, πολλά έρίφια, 
πολλαί δαμάλει;, παρά τών σπευδόντων μικρών 
κατοίκων I Διότι έν μέσφ τή; άγρια; εκείνη; φύσεω; 
ζώα καί άνθρωποι εί;έτι δέν έχωρίσθτσαν ύπό τού 
μεγάλου χάσματο; τού κοινωνικού πολιτισμού. Εν
ταύθα, άνευ άλφαβήτου άλλ’ όμ,ού καί διά μιά; 
πάντε; άνατρέφονται, άνθρωποι καί κτήνη, γνωριζό
μενοι καί άνταγαπώμενοι. Ούχι δέ σπανίω; νεαρόν 
άνθρώπων βλάστημα ζητεί καί εύρίσκει ζωογόνον 
θέρμην, έν ψυχρά νυκτϊ παρά τή άμνάδι, μετά τών 
φίλων τρυφερών άμνών.

Άλλά και τού ίερέω; ή ωραία καί νεαρά γυνή σπεύ
δει, διότι είνε σάββατον, ότε ό σύζυγο; κατέρχεται έκ 
τή; Ση'χζαί,ινα τελέση τήν κυριακήν λειτουργίαν. Ή 
ραδινή καί ρωμαλέα γυνή διαβαίνει τήν ύψηλ.ήν και 
άπερίφρακτον γέφυραν, προ;έχουσα μ.όνον εί; τήν ά
τρακτον αύτή;, έν ώ τό απαλόν τεκνίον μειόιή καί 
άπό τών νώτων αύτή; κρέμαται, ύπέρ τήν κρατούσαν 
αύτό οθόνην, μετά χαρά; τεινόμενον πρό; τά άφρο- 
στεφή ΰδατα τού ποταμίου. Έάν τό βήμα σφκλή, 
έάν στιγμιαία έπέλθγ) ζάλη, άμφότεροι πίπτουσιν εί; 
τά ροχθούντα κύματα, διότι τό ποτάμιον μόνον κατά 
τινα μέρη, καί ταύτα εί; ρωμαλέου; άνδρα;, είνε 
διαβατόν. Άλλ’ δμω; ένταύθα καί τοΐ; άνθρώποι; 
ίόιάζουσι τά άσφαλή δμματα καί χαλύβδινα τών αι
γάγρων νεύρα, έκεϊνα δέ τά γεφυρώματα μυριάκι; τή; 
ήμέρα;, τώ αύτώ τρόπω διαβαίνουσιν άνδρε; καί γυ- 
ναϊκε; καί ούδέν άκούεται άπευκταΐον γεγονό;.

’ΐδού έρχεται έκ τού δάσου; καί ό εύθυτενή; καί 
ύψηλό; ίεοεύ;. *Ο άλλοδαπό; μόλι; άνευρίσκει τό πνευ
ματικόν άξίωμα έπί τού ρωμαλέου καί τά; έπηρεία; 
τού άέρο; φέροντο; άνδρό;, δ;τι; διακρίνεται τών άρ- 
ρένων μελών τού χριστεπωνύμου ποιμνίου αύτού, 
μόνον κατά τόνκόσμιον, μέλανα, δασύν πώγωνα.Άλλ* 
άνάγκη νά όνομάσωμεν αύτόν ώραΐον, διά τε τό έλα- 
στικόν καί κούφον αύτού βάδισμα καί τόν σπινθηρο- 
βόλον, νοημονέστατον, βαθύν αύτού οφθαλμόν. Εύ- 
ρύν πίλον φέρει έπί κεφαλή; καί μαλακά εί; τού; πό
δα; σανδάλια.

ΤΩ Βριγίττη, έκλεκτή έν γυναιξί, πόσον συγγνωστέ» 
εΐνε ή ύπερηφανία σου, θεωμένη; τόν σύζυγον τούτον, 
πρό; ον σπεύδουσι γραϊαι καί νέαι γυναΐκε;, σφίγγουσαι 
τήν τυλώδη χεϊρα τοΰ ιερού άνδρό; πρώτον εί; τό βα- 
θέω; κλΐνον μέτωπον καί είτα εί; τό στόμα! Σύ μόνη, 
ή έκλεκτή, δύνασαι μειδιώσα νά έ/γ; θάρρο; παρ’ αύ- 
τφ, έάν δέ καί κλίνη; τό γόνυ, είνε όμω; αύτη παρα- 
χώρησι; εί; τόν κόσμον, δστι; ραδίω; δύναται νά 
ύπολάβγ ότι ό νεαρό; καί ωραίο; άνήρ είνε πρό; σέ 
μόνον φίλο; καί θαλερό; σύζυγο;, ούχί δέ καί ίερεύ; 
τού Κυρίου. Καί δμω; κακαί τού χωρίου γλώσσαι 
ψιθυρίζουσιν ότι κύριο; τού οίκου δέν είνε ό α’ώέ- 
σιμο; ίερεύ; Γιρολάμο;, άλλ’ ή γυνή Βριγίττη- ότι 
έκεΐνο; ύπόκειται ταΐ; έντολαΐ; τή; συζύγου προθυ- 
μότερον, ή ταΐ; τού θεού. Άλλ’ ϊσω; τούτο εί; τού;
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συζύγους ωραίων άναγνωστριών μου δέν φαίνεται ά- 
μάρτημα.

Βαθμηδόν ή σιωπή καί έρημία έπανέρχεται εις τό 
χωρίον. Κατά μικρόν αφανίζονται άνθρωποι καί κτήνη 
ύπό τάς χθαμαλάς καλύβας, ενίοτε δ’άκούεται έτι καί 
φαιδρός γέλως καί ήδύς μυκηθμός διά των ημίκλει
στων θυρών. Άλλ* δσω δ μέλας τής νυκτός πέπλος 
πυκνότερον καλύπτει τάς μυστηριώδεις γωνίας τής 
γης καί πάντα τά έν αύτοϊς ζώντα και κινούμενα, 
τόσω βαθύτερα έν τοϊς πέριξ έπικάθηται σιγή. Ούτως 
ή μελαγχολική κραυγή τού μικρού σκωπός ακούεται 
σύν τω ρόχθω τού ποταμίου, ενίοτε δέ καί οί ώρυγ- 
μοί θηρίου τίνος, λείαν ζητούντος. Αλλά τούτο δεν 
ταράσσει τήν ησυχίαν των χωρικών. * Αρκτοι καί λύ
κοι είνε τόσον συνετοί, ώστε δεν θηρεύουσι τό γεύμα 
έν περικλείστοις χώροις. Έπί των ύψηλών όρέων 
άφθόνως καί άνέτως εύρίσκουσι τροφήν.

Καί νύν σημαίνει ή ώρα των φαιδρών αοράτων 
δντων, άπερ, ώς γνωστόν, νύκτωρ έπί γής περιφέρον
ται, έν δσω δεν έξορίζονται ύπό τής προπέτειας καί 
τής τών βιβλίων τού πετολιτισμένου ανθρώπου σο
φίας. Νύμφαι καί συλφίδες, μάγισσαι καί δαιμόνια, 
περιέρχονται δάση ή λόχμας, βαίνουσιν εις καλάμους, 
χόρτον καί άφρούς κυμάτων, εις φύλλα καί βελόνας 
δένδρων, έν φαίδρα όρχήσει κιχλίζουσαι καί παίζου- 
σαι· ή είςβάλλουσι μετά τών σεληνιακών άκτίνων εις 
τούς κοιτώνας τών άνθριόπων, περιέργως πάντα έρευ 
νώσαι, κατά τό δοκούν άπαιτούσαι ή καταστρέφου- 
σαι, πολλούς κακούς κυρίους έν οϊκω τιμωρούσαι διά 
φρικτών ονείρων, πολλοϊς δέ πάλιν τεθλιμμε'νοις νέοις 
χρυσούν μέλλον ύπισχνούμεναι· έως ού φανή δ αλέ
κτωρ και θή ταχύ τέρμα εις τον μαινο'μενον δρόμον 
τών πνευμάτων εκείνων.

Ό ημερήσιος κάματος άρχεται έκ νέου.
Τοιαύτη ή είκών έν ώρα θέρους.
Λήγοντος τού μηνός Αύγούστου, οί ύψηλοί ορεινοί 

περιβάλλουσι τούς μεν γιγαντιαίους ώμους διά δι- 
φθέρας λευκής ίκτίδος, τάς δέ έζόχονς κεφαΛαζ διά 
λευκού τριχωτού καλύμματος καί ή ώρα τού έτους 
τοσούτον έπείγει, ώςτε κτήνη καί άνθρωποι ζητούσι 
βάθη πεφυλαγμένα καί ύπό σκέπην όντα.

Μετά τινας εβδομάδας κράσπεδα λευκού, ώς ή 
ίκτίς, μανδύου κατέρχονται μέχρι τής βάσεως τής κοι- 
λάδος. ’Ανάγκη νά κρυβώσιν δσον ένεστι καθ’δλον τόν 
χειμώνα τά κτήνη, έν αύλαίς καί σταύλοις, έτι δέ καί 
νά φυλαχθώσιν από άρκτωνκαί λύκων, οίτινες δυσμε 
νώς έχοντες προς τοιαύτας πορείας τών ζώντων θη
ραμάτων, μετ’ ού πολύ έπέρχονται προς εύρεσιν τής 
συνήθους άγρας, έναντίον κυνών καί ποιμένων. Ιδία 
οί λύκοι, έκλέγοντες ζοφωδεστάτας καί θυελλώδεις 
νύκτας, άπας ή δίς προςποιούνται σύγχρονον έφοδον 
κατά τού περιφράγματος, ίνα εις τούτου τήν φύλα- 
ξιν έλκύσωσι ποιμένας καί κύνας, έν ώ, έκ τού αντι
θέτου μέρους, αστραπηδόν δρμώσι καί κυριεύουσι τού 
ποιμνίου τά παχύτερα σώματα. Μετριωτέρα καί σε
μνότερα δείκνυται ή άρκτος, διότι πανταχού εύρίσχει 
άπια, μήλα καί κοκκύμηλα, μάλιστα δέ τό λίχνευμα 
αύτής, τήν βάτον καί τό άγριον μέλι, δι’ ών δ λεπτός 

τένθης, έπί τινα χρόνον τούλάχιστον, εις εαυτόν έξαρ- 
κεϊ. ’Ενίοτε τις τών όπωροφάγων τού χωρίου τυγχά
νει ών έν τη αύτή θέσει, ήν καί ή άρκτος εκλέγει. 
Τότε άμφότεροι οι λίχνοι ίστανται αίφνης απέναντι 
άλλήλων,σφοδρά έκπληττόμενοι, έως ου δ δίπους, είς 
εαυτόν συνερχόμενος, τρέπεται εις φυγήν, διωκόμενος 
ύπό τών αγρίων βρυχηθμών τού ταραχθέντος τετρά- 
ποδος.

’Αλλά τοιούτοι πόλεμοι καί συναντήσεις νομίζονται 
ύπό τών ανθρώπων τών Καρπαθίων απλή καί τερπνή 
παιδιά, άντικατάστασις τυχηρού τίνος παιννίου, συ
νήθους τοίς πεπολιτισμένοις, μετά μόνης τής διαφο
ράς δτι τό κέρδος δέν είνε ξανθός χρυσός, άλλ’ έρυ- 
θρόν αίμα.

Ύπάρχουσιν δμως καί όλιγώτερον κινδυνώδεις χει- 
μεριναί άναψυχαί παρά τοίς χωρικοίς τών όρέων, ιδία 
δ’ έκείναι αί έορταί, αίτινες συγκροτούνται έν ταις 
τελεταϊς γάμων, βαπτίσεων, θανάτων, δπότε καί χο
ροί γίνονται καί προσωπίδας φέρουσι καί οινόπνευμα 
πίνουσιν. Όμολογητέον δ’ ότι, κακή τύχη, εις τήν 
πόσιν τούτου οί άνδρες τών Καρπαθίων τόσον θερμώς 
καί έκ καρδίας έπιδίδονται, δσον οί έν Πετρουπόλει, 
έν Βερολίνω καί Βιέννη.

’Αλλά τά έπακολουθήματα τής έπιδόσεως ταύτης 
δέν είνε πάντως τά αύτά. Ό τά Καρπάθια οίκών 
πίνει τόσον, πιθανώς δέ καί έτι πλείον, ή δ όχλος 
τών μεγάλων πόλεων. Είνε μέν αδάμαστος ή σιδηρά 
φύσις τών ορεινών έκείνων, ή πόσις δμως τών πνευ
ματωδών ποτών δέν νομίζεται ύπ’ αύτών αρετή. 
Τούτο δέ ακριβώς έν τω περί ού δ λόγος χωρίω έγέν- 
νησε πολυετή έμφύλιον πόλεμον.

Τό περί τών πνευματωδών ποτών ζήτημα είχε 
διαιρέσει τούς κατοίκους τού μικρού χωρίου εις πολ
λά κόμματα, ώςπερ τούς τών Ηνωμένων πολιτειών 
τής Αμερικής· έν τών κομμάτων έκείνων, έχον ώς 
έπί τό πολύ όπαόούς έκ τού καλού φύλου, έχαρακτή- 
ριζεν έν γένει τό πίνειν (πλήν τού ύδατος) ώς άφό- 
ρητον έγκλημα. Έτερον κόμμα, φιλελεύθερον (φιΛο- 
κότας έλεγον αί γυναίκες) αύτοκαλούμενον, έχαρα- 
κτήριζε τού πρώτου τήν άνεπιείκειαν ώς περιορισμόν 
τής ανδρικής έλευθερίας (τής ανδρικής διαρκούς κραι
πάλης,κατά τάς γυναίκας) καί πεισματωδώς έπέμενεν 
έν τοίς δικαιώμασι τού πίνειν.

Μέσον τών άκρων τούτων ύπήρχε τρίτον, ούδέ- 
τερον κόμμα, δπερ, συγκείμενον έκ τε άνδρών καί 
έκ γυναικών, άνενδότως είργάζετο προς συνδιαλλα
γήν τής όεζιάς καί άρατεράς^ έχον τήν ορθήν γνώ
μην δτι παν μέτρον άριστον.

Άλλ’ δ τι συνήθως συμβαίνει εις τά μεσαία κόμ
ματα, τούτο συνέβη καί εις αύτο'· συγκοούσεις έπήλ- 
θον έν χειμεριναίς δμιλίαις καί έπειδή άμφότεροι οί 
άνώτατοι άρχοντες τού χωρίου ήσαν έπί κεφαλής τών 
δύο άλλων άντιπάλων, διά τούτο καί αύτό τό κοινόν 
άνεμίχθη εις τόν σκληρόν έκεΐνον άγώνα.

’’Αρχών δηλαδή τών μέν μετριοπαθών ήτο δ ίερεύς 
Γιρολάμος, ού ή ώραία γυνή Βριγίττη καί τή ιδία 
αύτής ένεργεία καί τή δυνάμει τού συζύγου αύτής 
ήγε καί έφερε πλείον ή τά τρία τέταρτα τών θηλέων
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κατοίκων του χωρίου. Τών ίε εναντίων^ άρχων ητο ο 
μετά τόν Ιερέα περιφανέστατος άνήρ, ό επιστάτης του 
χωρίου καί γαμβρός τής Βιργίττης έζ, αδελφής. 
Αύτη δ’ ή περίστασις θ’άπέβαινε σχεδόν ολέθρια τφ 
Γιρολάμω. Τούτο δμως ·>δόλως είχε φαντασθή ο Το 
νιος Πκλέστρος (ούτως εκαλείτο δ άρχων τού χωρίου), 
δτε, προςελθών τω βωμώ, εμελλε νάγεινρ συγγενής 
τού Γιρολάμου, νυμφευόμενος τήν θελκτικήν τής Βρι- 
γίττης αδελφήν Μαριούτσαν. (*Έπεται τό τέλος).

(Έλευθέρα μετάφρασις έκ τού Γερμανικού 1).

F. SCHIFKORN.

Η 1ΟΠΠΗ.

Ή π<Λις Ίο'ππν), έπίνειον της άγίας πάψεως Ίερου- 
σχλήα, Λεϊται έπί τής πλευράς λόφου έγεφψενη 
Οεχτρχώς, ή & θέσνς αύτής καθίστησεν ορατας απο 
του άταοπλοίου τάς πρώτιστας ««ΤΤ*5’ Γ 
διακρίνονται τά μοναστήρια τών ΌρΒο^οξων, των Λ 

τίνων και τών Αρμενίων. , f

1) Μετιφρχσθη δπδ τού έντριβούς τής γερμανικής και 
εύπαιδεύτου νέου κ. Δ. Μ^τρατου. Σημ. 2. Κ.

•ο λιμήν τής Ίόππης είνε μικρότατος και απρόσι
τός ε-ς μεγάλα πλοία καί άτμόπλοια, ατινα αγκυρ 
βολοΰσι συνήθως 2 χιλιόμετρα μακραν της παραλής. 
Ή πόλις εχει φρούριον κατηρειπωμενον και τειχ , 
σχυρόν. αλλά βεβλαμμένον κατά την παραλίαν. Αί 

nxtartwi, «i Si01
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κάτοικοι αύτής άριθμοΰνται εις 7000 περίπου ψυχών 
εζ ών 1000 ’Ορθόδοξοι, 600 τοΰ Λατινικού δόγμα
τος, όλίγιστοι Μαρωνϊται καί ’Αρμένιοι, 400 περί
που ’Ιουδαίοι, οί δέ λοιποί Μωαμεθανοί.

Οί πλεΐστοι τών χριστιανών κατοίκων μετέρχονται 
το εμποριον, δπερ άπό της τομής τοΰ Ισθμού τοΰ 
Σουέζ μεγάλην έλαβε και ενταύθα έπίτασιν, εργαζό
μενοι ιδίως εις εξαγωγήν ελαίου, σίτου, κριθής, ση- 
σάμου, βάμβακος, μαλλίων, σάπωνος, πορτογαλλίων, 
λεμονιών καί άλλων οπωρών καί εις εισαγωγήν καφ- 
?ε> ζακχάρεως, όρύζης, ξυλείας καί παντός είδους 
βιομηχανικών προϊόντων. Οί κήποι τής Ίόππης εί- 
σίν οί ωραιότεροι τής Παλαιστίνης. Συγκεκεντρωμέ- 
νοι οντες, επί επιφάνειας δύο περίπου τετραγωνικών 
λευγών άποτελοΰσιν άλσος ώραΐον, εύώδες καί αειθαλές.

Έκάστη τών χριστιανικών κοινοτήτων κέκτηται 
εν Ίο’ππτ) ίδιον- μοναστήριον, τό δέ τών ορθοδόξων 
κείμενον έπί τής κεντρικωτέρας τής πόλεως θέσεως ύ- 
περέχει πάντων τών λοιπών οικοδομημάτων κατά τό 
μέγεθος. Ή εκκλησία τοΰ μ.οναστηρίου τιμώμενη έπ’ 
ονόματι τοΰ 'Αγίου Γεωργίου είνε περικαλλεστάτη ά- 
νακαινισθεΐσα έκ βάθρων έπί τοΰ Πατριάρχου ’Ιερο
σολύμων Κυρίλλου τοΰ Β'.

Άνάγουσί τινες τήν κτίσιν τής Ίόππης εις τήν πρό 
τοΰ κατακλυσμού έποχήν 1. Τά περί ’Ανδρομέδας καί 
θαλασσίου τέρατος καί Περσέως μυθολογούμενα σκηνήν 
εχουσι τήν Ίόππην, ο δέ Πλίνιος ιστορεί ότι έσώζετο 
ό βράχος έφ’ ου έδέθη ή ’Ανδρομέδα, έπιβεβαιοΰντος 
τούτο καί τοΰ Ιερωνύμου. Ό Παυσανίας άφηγεΐται 
δτι τό ύδωρ τής πηγής, έν ή έλούσθη ό Περσεύς μετά 
τήν θανάτωσιν τοΰ θαλασσίου τέρατος, διετήρησε τό 
χρώμα τοΰ αίματος. Τόν σκελετόν τοΰ τέρατος τούτου 
έλάτρευον οί κάτοικοι τής Ίόππης θύοντες καθ’ έκά- 
ςην αύτώ ένα άνθρωπον. Έκάλουν δ’αύ-ιόν Αερχετώ.

1 «Est Joppe ante diluvium, ut ferunt, condita» 
Pomponius Mela. I 11 «Joppe Phcenicum, antiquior 
terrarum innondatione» Plin. Hist. nat. V. XIII.

Κατά τούς πρώτους χρόνους τοΰ εύαγγελικοΰ κηρύγ
ματος πολλοί μαθηταί τοΰ Χριστοΰ έγένοντο έν Ίόπ- 
πν) καί έν αύτή συνέβησαν δύο τών σημαντικωτέρων 
θαυμάτων τών έν τή Καινή Διαθήκη) άνιστορουμένων, 
ήτοι ή Άνάστασις τής έλεήμονος χήρας Ταβιθά καί 
ή οπτασία, ήν είδεν ό Πέτρος τής έκ τοΰ ούρανοΰ 
καταβαινούσης οθόνης. Κατακτηθεΐσα έπανειλημμέ- 
νης ύπό τών Αιγυπτίων καί ’Ασσυριών, έμπρησθεΐσα 
ύπό Ιούδα τοΰ Μακαβαίου, λεηλατηθεϊσα ύπό τοΰ Ρω
μαίου στρατηγοΰ Κεστίου, είτα ύπό τοΰ Βεσπασιανοΰ, 
ή Ίόππη έκυριεύθη ύπό τών Σαρακηνών κατά τόν 
έβδομον αιώνα.

Κατά τήν πρώτην σταυροφορίαν διωκήθη ώς κομη
τεία, ώχυρώθη ύπό τοΰ Λουδοβίκου IX καί έκυριεύθη 
μετά ταΰτα ύπό τών χ.υβερνητών τής Αίγύπτου, βρα
δύτερον δέ περιήλθεν ύπό τήν ’Οθωμανικήν κυριαρχίαν. 
Κατά τό 1799 ό στρατός τοΰ Βοναπάρτου εύρισκόμε- 
νος εν Ίόππν] έδεκατίσθη ύπό τής πανώλους.Τό 1837 
σφοδρότατος σεισμός κατέστρεψε μέγα μέρος τής πό
λεως θανατωθέντος τοΰπλείστου μέρους τώνκατοίκων.

Ή εναρξις τών σχολείων.

Άπό τής πρώτης τοΰ παρόντος μηνός αί πύλαι 
τών δημοσίων καί ιδιωτικών έκπαιδευτηρίων ήνοί- 
γησαν καί ή φιλόστοργος αγκάλη τής διδασκαλίας 
περιεπτύξατο τούς έπί δίμηνον άναπαυθέντας μαθη- 
τάς έκατέρου τοΰ φύλου. Διδάσκαλοι καί μαθηταί 
ανέρχονται τάς βαθμίδας τοΰ διδασκαλείου ούχί ά- 
νευ τίνος συγκινήσεως,οί μέν διότι άποδύονται εις τόν 
βαρυν και κοπιώδη αγώνα τής πνευματικής γεωργίας 
τόν λίσγον και τό άροτρον,—τήν γραμματικήν καί 
τό συντακτικόν—άνά χεϊρας λαμβάνοντες καί πρόθυ
μοι ίνα δι’ ιδρώτων καί μόχθων καί σφοδράς λει
τουργίας τών πνευμόνων αύτών ένσπείρωσιν εις τό 
πνευματικόν αύτών γεώργιον τόν σπόρον, δν έλαβον 
καί θερίσωσι μετά ταΰτα τό προϊόν τών πόνων αύ
τών, οί δέ διότι, καταλείποντες τήν πατρικήν εστίαν 
και τάς μητρικάς θωπείας, εμφανίζονται πρό τής σο- 
βαράς τοΰ διδασκάλου μορφής καί αντί τών όμαλω- 
τατων παιδιών και τερψεων εύρίσκουσιν άπέραντον 
άνωμάλων ρημάτων κατάλογον καί βράχους δυσεπι- 
λύτων προβλημάτων τής αριθμητικής. ’Αλλά τήν 
άμεσον ταυ την εντυτυωσιν, τ^ν εριττοιουσιν αί πρώται 
τοΰ σεπτεμβρίου ήμέραι, καί ήτις φυσική έστι συνέ
πεια τών μακρών καί τερψιθύμων διακοπών, διαδέ- 
^ετχι ταχιστα η εχ, τη^ γνωσεως τών άγνωστων 
χατα πολύ υπέρτερα τέρψις καί ή άρρητος ηδονη, ην 
ή συνείδησις διδασκάλων τε καί μαθητών αισθάνε
ται εκ τής έκπληρώσεως τοΰ καθήκοντος.

Η σύνταξις τοΰ Κόσμου, φρονοΰσα μετχ παντός 
τοΰ κόσμου δτι τό σχολεϊόν έστι τό θεμέλιον τής κοι
νωνίας, πολλάκις εύρεθήσεται καθημένη έπϊ τών θρα
νίων τών μαθητών ίνα έκεΐθεν άνακοινώται ένίοτε 
τάς εκ τής πορείας τών έκπαιδευτηρίων έντυπώσεις 
αύτής.

Αν αι εντυπώσεις ωσιν ένιοτε δυσάρεστοι,ούδαμώς 
διστάσει να εκθέση ταύτας μετά παρρησίας, άλλά 
παρρησίας ειλικρινούς καί αγαθόν έπιδιωκούσης σκο
πόν, έστω και έπί κινδύνω τοΰ νά θεωρηθή ή γλώσσα 
αύτής ασυνήθης, τραχεία καί πικρά. Γινώσκομεν δτι 
τών εκπαιδευτηρίων ήμών, μεγάλων τε καί μικρών, 
προίστανται εν τή εφορευτική διοικήσει άνδρες, ών 
ουδεις δυναται να διαφιλονεικήσν) τήν ειλικρινή άφο- 
σίωσιν πρός τά έκπαιδευτικά τοΰ γένους συμφέροντα, 
ανδρες, ών πολλοί θυσιάζουσι καί χρόνον καί χρήματα 
υπέρ τής συντήρήσεως καί τής καλής διοικήσεως τών 
σχολείων. Γινώσκομεν έτι δτι οί διδάσκαλοι έκατέ
ρου φύλου ίδροΰσι πλειότερον τών γεωργών κατά 
τήν εκπλήρωσιν τοΰ καθήκοντος αύτών, αμείβονται 
δ’ έλαττον έμπορικοΰ γραμματέως τρίτης καί τέ
ταρτης τάξεως. Έφοροί τε καί διδάσκαλοι είσίν ά
ξιοι αφειδών έπαίνων, ένίοτε δέ καί θαυμασμού. Άλλ’ 
άν τά προϊόντα τής πνευματικής καλλιέργειας δέν 
είνε πολλαχοΰ ανάλογα τών καταβαλλομένων πό-

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.
νων καί θυσιών, αν πολλάκις θλιβομ,εθα επι τρ ηθι
κώς καί πνευματικώς πλημμελεϊ μορφώσει τών σπου
δαστών, τί ποιητέον; Όφείλομεν σιωπάν καίκατα- 
λείπειν τά πράγματα εις τόν ροΰν αύτών ίνα μή τυ
χόν δυσαρεστήσωμεν έφόροις ή διδασκάλοις ; Όφεί
λομεν άδιαφορεΐν καί άναμένειν έκ τοΰ απώτατου μέλ
λοντος τήν διόρθωσιν τών κακώς έχόντων ;

Δέν συμμεριζόμεθα τήν γνώμην ταύτην, διότι φρο- 
νοΰαεν δτι ούδείς ποτέ έσται μεταξύ τών αληθώς φι- 
λοπατρίδων έφορων καί διδασκάλων ό κακώς καθ’ 
ήμών διατεθησόμενος άν άκούστ) αλήθειας τινάς, 
έστωσαν καί πικραί, άληθείας εύχερώς άνευρισκομέ- 
νας καί άποδεικνυομένας άμα τις μετ’ έπιστασίας καί 
ειλικρινούς ένδιαφέροντος τήν θέσιν τών έκπαιδευτι- 
κών ήμών έξετάση πραγμάτων. Τό έφ’ ήμΐν, συνε
χώς τοΰ θέματος τούτου έπιληφθησόμεθα, καθό πάν- 
τας τούς γονείς, πάσας τάς οικογένειας, πάσαν τήν 
κοινωνίαν ήμών ένδιαφέροντος.

Σήμερον άρκούμενοι εις νύξεις τινάς έπάγομεν τά 
βραχέα ταΰτα.

Ε’ίθισται κατά τό τέρμα τών ένιαυσίων έξετάσεων 
λέγειν καί γράφειν τό τυπικόν τούτο-

Αϊ έζετάσεις τής δεινός σχολής επερατώθησαν, 
τό δ’ αποτέλεσμα αυτών ητο αρεστόν. Αϊ απαντήσεις 
τών μαθητών ύπήρζαν ευστοχώταται, έφοροι δέ μα- 
θηται χαι διδάσκαλοι εζετέλεσαν καθ’ ολοκληρίαν τό 
χαθήχον αύτών.

Καθ’ ήμάς, αί δημο’σιαι έξετάσεις, ώς γίνονται, ού- 
δέν άποδεικνύουσιν ή, καί άν τι άποδεικνύουσιν, έστι 
τούτο καί μόνον δτι οί μαθηταί καλώς ή μετρίως έ- 
μελέτησαν ίνα ε’ίπωσι κατά τάς έξετάσεις έκεϊνα, ά- 
περ κατά τάς έξετάσεις ειπον.

Τούτο κατενοήθη άπό τίνος χρόνου παρά πολλών 
έξεταζόντων τε καί άκροατών, διό ήρξατο ήδη είσα- 
γόμενον τό σύστημ.α τών γραπτών έξετάσεων τεϊνον 
ν’ άντικαταστήσνι καθ’ ολοκληρίαν σχεδόν τό τών 
προφορικών. Δέν δυνάμεθα δμως είσέτι νά εϊπωμεν δτι 
άνεμορφώθη ή διδασκαλία έν γένει διά τής έφαρμογής 
νέου συστήυ,ατος έξετάσεων, ώς δέν δυνάμεθα νά ίσχυ- 
ρισθώμεν δτι οί μαθητευόμενο ι σήμερον έν τοΐς δι- 
δακτηρίοις τής μέσης καί κατωτέρας παιδεύσεως, 
περί ών ένταύθα ό λόγος, έξέρχονται σύν τοϊς έν- 
δεικτικοΐς καί άπολυτηρίοις αύτών σοφώτεροι τών 
πρό δύο καί τριών γενεών άποφοιτώντων έκ τών δι
δασκαλείων τής εποχής έκείνης. Τούναντίον, πάς τις 
γινώσκει ότι οί πατέρες καί προπάτορες ήμών εύθύς 
άπό τών άνωτάτων γυμνασιακών τάξεων άπέβαινον 
δεινοί κατά τήνγλώσσαν έλληνισταί κατανοοΰντες καί 
γράφοντες καί λαλοΰντες ακόμη τήν άρχαίαν ώς τήν 
όμιλουμένην, βαθύτερον ένέκυπτον εις τήν φιλοσοφίαν 
καί εις τήν μελέτην τών συγγραφέων, σεμνότεροι δέ 
τό ήθος καί εύσταθέστεροι τό φρόνημα άνεδείκνυντο, 
ίνα μή πάσας τάς λοιπάς αύτών άρετάς άνελίξωμεν. 
Τί συμβαίνει ; άγνοοΰμεν, ή μάλλον έπιφυλασσόμεθα 
νά έξετάσωμεν. Άρκούμεθα σήμερον λέγοντες δτι 
θετικόν τι φαινόμενον έν τή καθ’ ήμάς παιδεύσει 
έστίν άναντίρρητον, δτι δηλ. παρά τάς ποικίλας δι- 
δακτάς μεθόδους, άς είτε οϊκοθεν έφευρίσκομεν,' είτε 

άπό τών ξένων άπομιμούμεθα, οί άπό τών γυμνασίων 
ήμών άποφοιτώντες—παραλείπομεν τάς εύαρίθμους 
έξαιρέσεις—είσίν ασθενέστατοι τήν γλώσσαν, τήν τε 
άρχαίαν καί τήν σήμερον γραφομένην, δεινοί δέ φιλό
λογοι εις μόνα τά ολίγα χωρία, άτινα ήρμηνεύθησαν 
αύτοϊς,καί τούτο έφ’ δσον βοηθοΰνται ύπό τής μνήμης 
εις άπομ.νημ.όνευσιν τών διδομένων σχολίων καί εξη
γήσεων, άλλ’ άτυχώς μή είδότες γράφειν όρθώς όλίγας 
γραμμάς καί μή κατανοοΰντες εύχερέστατα χωρία 
απλών καί εύλήπτων συγγραφέων. Πολλώ μελανώ- 
τεοα σημεία δείκνυσιν ή σπουδή τών ξένων γλωσσών 
καί ιδία τής Τουρκικής καί τής Γαλλικής, καθ’ ήν, 
μετά τήν άπώλειαν δύο, τριών ή καί τεσσάρων ετών, 
άυ.φιβάλλει τις άν ό ταύτας σπουδάσας μαθητής 
έσχετίσθη ποτέ μετά τοΰ άλφαβήτου τών γλωσσών 
τούτων, τών άπαραιτήτων εις πάντα πολίτην βι- 
οΰντα έν τή ’Ανατολή.

Τοιαύτά τινα καί άλλα παραπλήσια φαινόμενα 
ούχί βεβαίως πρώτοι ημείς παρετηρήσαμεν καί παρα- 
τηρούμεν συνεχώς έν τώ έκπαιόευτικώ σταόίω· προς 
ταΰτα δέ πάντες όφείλομεν στρέψαι τό μικροσκοπίαν 
τών έρευνών ήμ.ών άν είλικρινώς ποθοΰμεν ίδεϊν την 
νεωτέραν γενεάν περιβεβλημένην πάσας εκείνας τάς 
ίδιωτικάς καί δημοσίας άρετάς, έφ’ αϊς οί πατέρες 
καί προπάτορες ήμών διεκρίθησαν καί διέλαμψαν. 
Βάσις δέ τών άρετών τούτων έστίν ή ηθικη μορφωσις. 
πρός ήν έπίστιζ άμελέστατα έχομεν έν τε τώ οικω και 
τώ σχολείφ. Μέγα μέρος τοΰ χρόνου τής άγωγής καί 
διλασκαλίας έδει καθ’ ήμάς νά δαπανάται εις τήν 
διάπλασιν τοΰ ηθικού χαρακτήρας,το όε μκθημα τής 
ηθικής, καθ’ δν ξηρόν καί σχολαστικόν τρόπον δι
δάσκεται, έλάχιστα εισφέρει πρός τόν σκοπόν τούτον. 
Γονείς τε καί διδάσκαλοι καί παιδαγωγοί, ού μό
νον έν τή παραδόσει τών μαθημάτων, αλλα προ πάν
των έν ταϊς συνδιαλέξεσιν καί ταϊς συναναστροφαίς, εν 
τή τραπέζγ καί τώ περιπάτω, εν ταϊς οικογενειακαϊς και 
κοινωνικαΐς περιπετείαις, οφείλομεν ού μονον διδά- 
σκειν άκαδημαϊκώς, άλλά δεικνύειν διά ζώντος παρα
δείγματος τή άβρά νεότητι τίνες οί καλοί τροποι τοΰ 
φέρεσθαι πρός έκαστον έν πάση τοΰ βίου περιπτωσει, 
καί ιδία, πρός τοΰς γονείς, πρός τούς άνωτέρους και 
κατωτέρους, πρός τούς πρεσβυτέρους καί νεωτέρους, 
πρός τούς διδασκάλους εύεργέτας καί λοιπούς· παρι- 
στάναι διά καταληπτών εικόνων το κάλλος πασης 
άοετής, πείθ3ΐν δ’ άμα τόν σπουδαστήν δτι οφείλει σέ- 
βειν τό φρόνημα καί τάς πεποιθήσεις τών άλλων και μη 
φυσιούσθαι έκ τών έπιστημονικών γνωσεων, άς τυχόν 
έλαβεν, ούδέ περιφρονεΐν άγερώχως καί μυκτηριζειν τούς 
μή τυχόντας παιδεύσεως ή ταναντια φρονοΰντας και 
πεποιθότας. Έν γένει δε, οφείλομεν εχειν αείποτε εν 
νώ, άναγράψαι δέ χρυσοις γράμμασιν, εν μεσιρ τών 
λοιπών σοφών άποφθεγμ,άτων τών αρχαίων, και τους 
εξής διδακτικούς στίχόυς περιφανούς συγγραφέως των 
νεωτέρων χρόνων, Αλεξάνδρου Μαυροκορδατου τοΰ εξ 
’Απορρήτων, λέγοντος· «Παίθευσον (τον παιδα) ά- 
γαθοΐη ί/θεσι χαι τρόποιη έγγυμναζόμενοη^ είτα χαι 
θιόασχαλία όιαχόσμησον. Τί γαρ όφελοη, ει χατα 
γραμματικούς κανόνας συντάττων χαι έλληνιΐ,ων,



30 Ο ΚΟΣΜΟΣ. Ο ΚΟΣΜΟΣ. 31

άΰυντάχτως εχει χαι πο.Ιΰ το βό^οιχον χαι βάρβα
ρον εν τοΐς ήθεαιν;» (Έπιστ. Ρ'. Έκδ. Θ. Λιβαδά 
σελ. 7).

Εις τάς βραχείας ταύτας παρατηρήσεις πολλής 
έπιδεομένας άναπτύξεως, άς έχαράξαμεν ΐνα απλώς 
δώμεν νύξιν τοΐς τά παιδαγωγικά είδικωτέροις έκ 
τών ήμετέρων συνεργατών, δέν άποδίδομεν, εννοεί
ται, τόν χαρακτήρα κανο'νος γενικού, ούδ’ ύπαινιτ- 
τόμεθα τήν δείνα ή δείνα σχολήν, τό δείνα ή δείνα 
εκπαιδευτήριον. Πάντα κοσμούνται ύπό διακεκριμέ
νων ‘καθηγητών καί ζηλωτών έφορων καί έκ πάντων 
σχεδόν βλε'πομεν εξερχομένους σπουδαστάς τινας δια- 
πρέποντας επί ήθικω καί πνευματικω κόσμω. "Εστίν 
ούχ ήττον αληθές ότι έν τοΐς έκπαιδευτικοΐς, κατ’ 
αμφοτερα τά κεφάλαια, τό ηθικόν καί τό πνευματι
κόν, χρήζομεν προσοχής πολλω συντονωτε'ρας, καί 
την προσοχήν πάντων σκοποΰμεν συνεχώς νά έπικα- 
λωμεθα επί τοΰ τοΐς πάσι προσφιλούς τούτου θέματος.

Ή χαρμο'συνος καί φαιδρά τού έγκαινίσματος τοϋ κτι
ρίου τήςΜ. τού Γε'νους Σχολής τελετή έπανηγυρίσθη ώς 
εθνική εορτή τήν παρελθούσαν κυριακήν παρουσιάζον
τας πολυπληθούς κο'σμου πάσης τάξεως. Τήν Αύτο- 
κρατορικήν Κυβέρνησιν έξεπροσώπει ό έκ τών ανώ
τερων ύπαλλήλων τού ύπουργείου τής παιδείας ένδοξ. 
Άζίζ Βέης. Τό δημοσιευθέν πρόγραμμα έξετελέσθη 
κατά γράμμα, αί δέ λεπτομέρεια! τής τελετής έδη- 
μοσιεύθησαν ύπο τών εφημερίδων. Ενταύθα παρα
τιθέμεθα, εκ τούτων άρυόμενοι, το άναγνωσθέν έν τή 
τελετή ψήφισμα τών διοικητικών Σωμάτων τής Μ. 
’Εκκλησίας ύπερ τών ιδρυτών τού έγκαινισθέντος 
κτιρίου τής Σχολής, εχον ώς έ'πεται:

«Έπι άρχοντας Γαζή Σουλτάν Άβδούλ Χαμίτ χάν, 
τή δεκάτ-0 άρχομένου μηνός σεπτεμβρίου, τού ενδε
κάτου έτους τού εκατοστού εικοστού πέαπτου κύκλου 
της ινδίκτου, συλλόγου γιγνομένου έν πατριαρχείοις 
άμφοϊν ταΐν άρχαΐν, ό παναγ. οίκουμ. πατριάρχης 
’Ιωακείμ πρυτανεύων εΐπεν έπειδή ή έν άγίω "Ορει 
ίερά σταυροπηγιακή τοϋ Βατοπαιδίου Μονή, Γεώργιος 
ό Ζαρίφης, Στέφανος Ζαφειρόπουλος, Νικόλαος Ζα
ρίφης και Γεώργιος Κορωνιός έκ τών ιδίων άνα- 
λωμάτων ίδρύσαντο καί τώ Γένει παρέδωκαν τήν 
επί τού ετέρου τού πέμπτου δικορύφου λόφου Με- 
γάλην Σχολήν, ήτις καί τέως μέν ού σμικρόν, αλλά 
καί τού λοιπού πολλοί πλέον πάν τό κατά τήν έώαν 
Γένος ημών εις παιδείαν προβιβάσει- δεδόχθαι παμ- 
ψηφεί τή τε άγια καί ιερή συνόδω καί τώ διαρκεΐ 
εθνικώ μικτώ συμβουλίω στεφανώσαι μέν αύτούς έ- 
παίνοις φιλογενείας τε καί τής άλλης αρετής ένεκα, 
δημοσία δέ τοΐς έγκαινίοις άνακηρύξαι ήν τό Γένος 
άπαν αυτοΐς οίδε χάριν καί άνειπεΐν τά ονόματα 
αύτών, ώστε καί τοΐς έπιγιγνομένοις εις άίδιον μνήμην 
καταλελεΐφθαι».

Ό πρόεδρος τού Δ. Ε. Μ. Συμβουλίου, 
f ΔΕΡΚΩΝ ΙΩΑΚΕΙΜ.

Ο γραμματείς Δ. θ. ΕΑΝΘΟΠΟΤΛΟΣ.

ΠΟΙΗΣΙΣ.

Εες τό Λεύκωμ.» τοΰ κ. Λ. Β.1

1 ’Ανέκδοτον. Άπεστάλη ήμΐν δπό τοϋ ποιητοΰ, δπο- 
σχομένου τφ «Κόσμφ» βραδύτερον καί έργα μακρότερα.

Έν Ύχάτΐ].

Όπότε άνεβαίνομεν τάς κορυφάς τής Οίτης, 
καί ή οδός μας έσχιζε πλευρά τών βράχων τών γυμνών, 
κ’ εις δάση έβυθίζετο κρεμάμενα έπι κρημνών 
ή είρπε διά τής ξηράς τού καταρράκτου κοίτης, 
μετά χαράς έβλέπομεν έάν εις βόσκησιν ποιμνών 
πρό τών ποδών μας έ'κτασις ήνοίγετ’ ομαλή τις, 
κ’ εις τής έλάτης τήν σκιάν τήν θέσιν άνεζήτεις 
όπου εύκέλαδος πηγή, όπου ανθόσπαρτος θαμνών.

Όμοίως εις τήν έρημον τραχείας κοινωνίας 
λειμών’ άπήντησ’ ανθηρόν μουσοτραφούς καρδίας 

καί διανοίας εύγενούς.

Μικράν γωνίαν εις αύτόν ζητώ νά μοϊ φυλάττης· 
έκεΐ, όταν άνέρχηται τόν δρόμον τής Υπάτης, 

νά μ’ άναπαύηται ό νούς.

Α. Ρ. Ραγκαβιις.

Τό λουλοΰδο καί τό βύννεφο.

(Παράρρρααις εχ τοΰ Γερμανιχοΰ).

Έπι τή ένΚων/πόλει άνομβρί^.

Ζέστη έκαμνε μεγάλη
Κι’ ένα λούλουδο χλωμό 

Έδιψούσε τό καϋμένο
Καί δέν εΰρισκε νερό.

Στεγνά ήσαν τά λειβάδια
Καί δέν ήταν πουθενά

Εις τήν έρημο γιά ν’ αύρ·/)
Μιά νερού σταλαγματιά.

Μικρό σύννεφο περνούσε
Υψηλά ’στον ούρανό— 

«Άχ,—τό λούλουδο τού λέγει,—
Χρυσό σύννεφο, διψώ !»

Μά τό σύννεφο διαβαίνει
Κι’ άπ’ τό λούλουδο πέρνα

Καί σταλιά νερού δέν χύνει
’Στό λουλούδι πού δίψα.

Καί σέ 'λίγο μαραμμένο
Πέφτε: τ’ άνθος εις τήν γη

Πού σταλιά νερού τό μαύρο
Δέν εύρήκε γιά νά πιή.

Ζέστη έκαμνε μεγάλη
Καί τό σύννεφο περνά. . .

Μά ή ζέστη τό διαλύει,
Καί ό ήλιος τό ρουφά !

A. Κ. Περαικιδιις.

’Επειδή αυθις πολύς γίνεται λόγος περί Βίκτωρος Οΰγώ, 
άρυόμεθα έκ τής Γερμανικής έφημερίδος Montagsblalt το 
επόμενον γεγονός συμβάν άλλοτε τφ ποιητή καί δπερ αυ
τός ουτος διηγείτο εσχάτως τοΐς φίλοις του.

Μετά τάς πρώτας παραστάσεις τοϋ δράματος αΰτοϋ 
Έ ρ ν άν η ς, ό Βίκτωρ Οΰγώ είκοσαοκταετής τότε μετε'βη 
πρός περιοδείαν εϊς τάς βορείους επαρχίας τής Γαλλίας. 
Έν τή ταχυδρομική άμάξη έκάθητο παρ’ αΰτφ συνοδοι
πόρος πεντηκονταετής, δικαστής έν τινι Γαλλική πόλει. 
Ταχέως ήρξατο συνδιάλεξις μεταξύ τών δύο, ό δέ δικαστής 
μαθών οτι ό γείτων του ήρχετο κατ’ εύθεϊαν έκ Παρισίων 
τόν ήρώτησε·

—Πρό τής άναχωρήσεως υμών ήκούσατε βεβαίως πολλά 
περί Έ ρ ν ά ν η.

— Μάλιστα, ήκουσα νά γίνηται λόγος, άπεκρίθη ό 
ποιητής. —

— Είναι τραγφδία ανόητος.
— "Ισως έχετε δίκαιον.
— ΚαταγίνεσΟε εις τήν φιλολογίαν ;
— ’Ολίγον συνθέτω ενίοτε δράματα.
Ό διάλογος έξηκολούθησεν ό δικαστής διηγήθη οτι εϊς 

τών φίλων του συνήντησε πολλάκις τόν Βίκτωρα Οΰγώ έν 
τή όδω μεθύοντα καί οτι καθ’ έκάστην εσπέραν τόν μετα- 
φέρουσιν οί'καδε έκ τοϋ καπηλειού· τοιοϋτος άρα οινόφλυξ 
ποιητής δέν είναι παράδοξον αν γράφη άνόητα δράματα.

— Βεβαίως, είπεν ό ποιητής.
— Διέρχεται τόν βίον του μετά τών προστυχουσών ορ- 

χηστρίδων και έν τούτοις θέλει νά έπιβάλη ήμΐν τά έργα του.
— Όφείλομεν λοιπόν νά υπερασπίσωμεν εαυτούς, εΐπεν 

ό Βίκτωρ Οΰγώ.
— Ω πόσον χαίρω συναντών άνθρωπον έννοοϋντά με. 

Ή άμαξα έφθασεν εις Havre καί κατέλυσαν άμφότεροι 

εις τό αύτό ξενοδοχεϊον. Ό ξενοδόχος, φέρων τό βιβλίον 
τών οδοιπόρων ένεχείρισεν αυτό τφ ποιητή ΐνα έγγράψτ| 
τό όνομά του. Ό δικαστής πλησιάσας ήτένισεν αμέσως 
πρός τό βιβλίον περίεργος νά μάθη τό όνομα τοϋ συνοδοι
πόρου του, έμεινε δ’ εμβρόντητος άναγνούς το ονομα Β ι κ- 
τ ω ρ Οΰγώ.

—- Δύναμαι νά μάθω καί έγώ τό ονομά σας ;
— Ό δικαστής χωρίς νά είπη γρϋ έστρεψε τά νώτα 

καί παραλαβών τάς άποσκευάς του άνεχώρησεν. Έκτοτε ό 
Βίκτωρ Οΰγώ δέν τόν έπανεϊδε πλέον.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΥΕΡΓΕΣΙΑ.

Άναγινώσκομεν έν τή Παρισινή έφημερίδι Figaro:
«’’Αν μεγίστη τών εύτυχιών έν τώ κοσμώ τούτω 

έστί τό ποάττειν τό άγαθο'ν, εύτυχεστάτην τών γυ
ναικών θεωοούμεν τήν κυρίαν Η . . . . Αδύνατον νά 
περιγράψωμεν πόσους δυστυχείς άνεκούφισε, διότι ά- 
ρέσκεται νά μένγ) πάντοτε άγνωστος καί ανώνυμος· 
όθεν ζητούμεν' παρ' αύτής συγγνώμην, άποκαλύπτον- 
τες δσας αύτής πράξεις τυχαίως έμάθομεν. Άπεβίω- 
σεν έσχάτως, θύμ.α τού καθήκοντος του, ό γενναίος 
πρωρεύς Βουκκίν. Τή αύτή ημέρα τού ένταφιασμού 
του ή χήρα τού θανόντος έλάμβανεν άνωνύμως παρά 
τής κυρίας ταύτης τό ποσόν τρισχιλίων φράγκων. 
Τή έπαύριον δυστυχής αλιεύς, ού τό πλοιάριον τοιαύ- 
την ύπέστη βλάβην, ώστε έζήτει νά πωλήση τούτο 
δι’ έλλειψιν χρημάτων πρός έπισκευήν, έλάμβανε 
παρά τής αύτής γυναικός πεντακόσια ν.αί δισχίλια 
φράγκα. Καίπερ δε έμμένουσα νά περιβάλλν] διά τού 

πέπλου τής σιγής τάς αγαθοεργίας ταύτας, πάντες 
έν τή πόλει Δωβίλλ γινώσκουσι τήν εύεργέτιδα, ής 
μετά λύπης άναγκαζόμεθα καί ήμεϊς νά παρασιωπή- 

σωμ,εν τό ό'νομα.»
Πόσον βάθος αισθήματος, έπάγομεν καί ήμεϊς, με- 

τρεΐ τοιαύτη ανώνυμος φιλανθρωπία. !

Ζ\Ζ\/\/ΧΖ\/ΔΖν/Χ/\/Χ

ΔΙΑΑΟΓΟΣ.

Ή θελκτική κυρία X.... άλλάσσει στολήν τρις καϊ 
τετράκις τής ήμέρας. [Ήσκηνή δεν συμβαίνει εν Κων
σταντίνο υπόλει όπου έπαυσεν απο τίνος η συνήθεια αυ
τή]. Άπαντήσασα περί ώραν 4 μ·μ· φίλην της, ήτις 
διέρχεται πλησίον χωρίς νά τήν χαιρετισγ,

— Έ ! τή λέγει, δέν μέ γνωρίζεις ;
— Ώ ! pardon, φιλτάτη μου· άλλ* έπειδή φέρεις
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τήν αύτήν στολήν, ώς καί προ δύο ώρών, έ νόμισα 
δτι δεν ήσο σύ.

>Λ^Χ/ΎΖν<\ΖΧΖ\/\Ζν/\

Ύπάρχουσιν άσύντακτοι δημοσιογράφοι καί έν 
Γαλλία !

Άναγινώσκομεν έν μικρά έπαρχιακή Γαλλική έφη- 
μερίδι τά εξής, ών ή σύνταξις είνε άπαράλλακτος 
καί έν τω πρωτοτύπω :

«Τό δικαστήριον αναγνώρισαν τόν κ. ** ένοχον, 
κατεδικώσθη είς διετή φυλάκισιν».

Άτυχες καί άθώον δικαστήριον !

Πρ'ος αποφυγήν παρανοήσεων εν τω μέΛΛοντι, 
δη-Ιουμεν οτι πάντα τά εν τω Κόσμ<ρ δημοσιευόμενα 
τά μη φεροντα υπογραφήν τινα πηγάζουσιν εκ της 
Διευθύνσεως του Περιοδικού»

ΠΑΡΕΡΓΑ.

ΑΪΧΕΙΙ1 2.

1 Μετά τήν εκδοσιν τοΰ ά τεύχους έλάβομεν παρά τινων κυρίων καί κυριών τάς λύσεις τών προβλημάτων, ών καί 
τινες έμμετροι, πρός δημοσίευσιν. Ούδεν τό κωλΰον ήμάς τοΰ δημοσιεύειν τά όνοματα τών λυτών άλλά τοΰτο θά 
πράττωμεν οσάκις επιτρέπει ό χώρος τής σελίδος ταύτης.

2 Είς τόν πρώτον δστις θ’ άναγγείλη ήμϊν τήν λύσιν τοΰ γρίφου τούτου δωρηθήσηται φωτογράφημα επισήμου 
άνδρός τής νεωτέρας ιστορίας φέρον κάτωθι τήν ιδιόχειρον αύτοΰ υπογραφήν. Τών δέ λοιπών λυτών τοΰ αύτοΰ γρίφου 
δημόσιε υθήσεται απλώς τό όνομα.

Άρ. 4. αίνιγμα.—M&vimcoq.

Άρ. 2. αίνιγμα.—Πράαον—ράοον.
Άρ. 3.--- ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟΥ ΛΟΜίχο.

Άρ. 4. αογογριφος.—Revolver.

Άρ. 5 γρίφος.—Ή κοινωνία κρίνει ενίοτε α
δίκως κ επιποΛαίως.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΑ.

ΑΡ. G. — ΑΙΝΙΓΜΑ.
Άν τό πρώτον τυχόν ευρης, είς τήν Θράκην τ’ άλλο ζήτει.
Μή τό ό'λον μου έγγίσης· θα σέ καύση, ώς κηρύττει.

ΑΡ. — ΕΤΕΡΟΝ.

Είς ενα τών συνδέσμων άν έπιφέρης βίαν, 
Γνωστήν θ’ άποτελέσης ευκόλως επαρχίαν.

ΑΡ. 8. —ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΝ.

Είς έκαστον τών 64 τετραγώνων τοΰ έπομένου σχή
ματος νά τεθή είς άριθμός άπό τοΰ 1 μέχρι τού 64 ούτως 
ώστε τό κεφάλαιον τής προσθέσεως τών αριθμών τούτων, 
γινόμενης κ αθετώ ς άμα, όριζοντίως καί δ ι α- 
γωνίως, νά ήνε ό άριθμός 260.

ΑΡ. Ο. — ΛΕΧΙΓΡΙΦΟΣ.

(Charade)·
Mon premier se porte. 
Mon second supporte. 
El mon tout transporte.

ΑΡ. IO. — ΓΡΙΦΟΣ 2.


