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ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΑΠΑΞ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ.

ΕΤΟΣ Α'· Έν Κωνσταντινουπόλει, ϊάββατον 2 ’Απριλίου 1883. ΤΕΥΧΟΣ Λ'.

ΘΕΟΦΊΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΕΩΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ ΤΡΕΙΣ,

Πρός τήν διεύθυνσιν τοΰ Κόσμου.
Έξ άνεκδότου κώδικος μεταγραψας πέμπω ύμίν 

τρεϊς άνεκδότους έπιστολάς τοΰ κλεινού διδασκάλου 
τοΰ Γε'νους, τοΰ τής καθ’ ήμάς πατριαρχικής ακαδη
μίας προστάντος Θεοφίλου τοΰ Κορυδαλλε'ως. Περί 
τοΰ Κορυδαλλε'ως ίζανα γράφω έν τοϊς Χρονικοϊς τής 
πατριαρχικής ακαδημίας, άπερ έν τή ΈχκΛ. ΆΛη- 
θεία. δημοσιεύω, καί έκεϊσε παραπε'μπω τόν θέλοντα 
’νά μάθη τά κατά τόν περιτεθρυλλημε'νον έπί μαθήσει 
άνδρα τοΰτον, ού ό βίος, μεθ’ δσα καί άν γράψωμεν,
έσται καί πάλιν ήκιστα γνωστός καί χασμάτων πλή
ρης. Ό αναγνώστης σήμερον άρκεϊ ’νά γινώσκη δτι 
Θεόφιλος ό Κορυδαλλεύς, Σκορδαλός μέν πρότερον 
έπωνυμούμενος, Κορυδαλλεύς δέ μετωνυμηθείς άκο- 
λοΰθως, έγεννήθη έν Άθήναις τφ 1563, έσπούδασε 
δ’ ύπό Φραγκίσκον τόν Κόκκον τά έγκύκλια ίσως έν 
Βενετία, τήν δέ φιλοσοφίαν καί ιατρικήν έν τώ πανε- 
πιστημίφ τοΰ Παταυίου, έδίδαξεν έν τή σχολή τής 
αύτοθι ομογενούς κοινότητος άπό τοΰ 1609 —1614, 
έν Άθήναις δ’ άπό τοΰ 1 6 1 5—1 620, άκολούθως έν
Ζακύνθφ καί είτα, προσκληθείς ύπό τοΰ πολύτλα πα
τριάρχου Κυρίλλου τοΰ Αουκάρεως, έν τή έν Κων- 
σταντινουπόλει πατριαρχική άκαδημίκ ,ρ’σως άπό τοΰ 
1621 — 1623, οπότε μεταβάς διε'μενεν έν Ζακύνθω. 
Καταταχθείς έν τφ ίερώ κλήρφ τής όρθοδοόξου έκ- 
κλησίας ώνομάσθη Θεοδόσιος· άγνωστόν μοι γίνεται 
πότ’ έδίδαξεν έν Κύπρφ, καθά έπ’ έσχάτων σπου
δαίος φίλος έπληροφόρησε' με.’Εν ταίς δημοσιευομε'ναις 
σήμερον τό πρώτον, άν μή άπατώμαι, έπιστολαϊς αύ
τοΰ, ό Κορυδαλλεύς φαίνεται διατριβών έν Ζακύνθφ 
μέν τφ 1628, έν Βενετία δέ τφ 1629—ώστε ή έν 
τή πατριαρχική άκαδημία σχολαρχία τοΰ άθηναίου 
φιλοσόφου έξετάθη άπό τοΰ 1629—1639.—Τή 14 
νοεμβρίου 1640 ό οικουμενικός πατριάρχης Παρθέ- 
νιος ό Γε'ρων έχειροτόνησε τόν Θεοδόσιον Κορυδαλλέα 
μητροπολίτην Ναυπάκτου καί Άρτης, παραιτηθε'ντα 
κατά τό θε'ρος τοΰ 1643 καί άπελθόντα είς τήν ίο- 
στε'φανον πατρίδα αύτοΰ, ένθα καί πάλιν έδίδασκεν. 
Άπεβίω δ’ ό σοφός άνήρ ύπερογδοηκοντούτης τφ 
1646.

Αί έπιστολαί αύται νομίζω δτι άξιαί είσι δημοσιό

τητας καί διότι προϊόν άκαμάτου διδασκάλου τοΰ 
γένους μαρτυροΰνται έν τω παρ’ έμοί κώδηκι, καί διό
τι έπιστέλλονται είς λογίους, ών τινες νομίζω δτι ή 
ούδεμιάς ήξιώθησαν μνείας ή ένός στίχου μόνου έγέ
νετο ύπόθεσις· καί ό μέν έν τή πρώτη άναφερόμενος 
Παι'σιός έστι, κατά πάσαν πιθανότητα, Π αίσιος ό 
Μεταζας έκ Κεφαλληνίας, μαθητής τοΰ Κορυδαλλε'ως 
έν Ζακύνθφ γενόμενος, ιερός καί σοφός άνήρ, καθά 
μαρτυρεί περί αύτοΰ ό τόν βίον ετέρου κλεινού διδα
σκάλου, Εύγενίου Γιαννούλη τοΰ Αίτωλοΰ, γράψας ’Α
ναστάσιος ό Γόρδιος—Γαβριήλ, δ’ ό έν άμφοτέραις χ- 
ναφερόμενος ταϊς έπιστολαϊς ύπάρχει άρά γε ό άρχι- 
διάκονος τού Κυρίλλου Αουκάρεως ό τώ 1636, κατά 
δεκέμβριον μητροπολίτης χειροτονηθείς Φιλιππουπό- 
λεως ή έτερός τις ;—άγνοώ.·—Ό Ευγένιος βεβαίως 
ύπάρχει αύτός ούτος ό Γιαννούλης—ό δέ Παγκρά- 
τιος ό έν Βενετία τηνικαΰτα τάς διατριβάς ποιούμε·» 
νος καί ό ίερεύς Μχρκος καί ό δόκτωρ καί ιππότης 
Νικόλαος, ού τόν πατέρα ’Ιάκωβον «εύφυά φιλόλο
γον» άποκαλεϊ ό Κορυδαλλεύς, έτέρωθεν άγνωστοί μοι 
τυγχάνουσιν.

Δημοσιεύσεως δ’ άξίας έκρινα τάς έπιστολάς καί 
ώς άνεκδότους καί διότι άνακαλύπΤονται τρεις ’ίσως 
ή τέσσαρες λόγιοι τώ τήν καθ’ ήμάς γραμματολογίαν 
ή γραμματείαν τών κάτω χρόνων έπιχειροΰντι μελε- 
τήσαι προκείμενοι είς έρευναν εύρεΐαν τών κατ’ αύτούς 
καί τοιαύτην άπαιτοΰντες βεβαίως παρ’ έκείνων, οΐ
τινες γινώσκουσι μέν κατά τόν Χαιρωνέα δτι «χα
λεπόν και όυσθήρατον 'ιστορία τά-Ιηθές», ούδα- 
μώς δ' δμως όκνοΰσι ’ν’ άφορίσωσιν ώρας τινάς έπ'ι 
τούτφ, άν ποτ’ εϊσδύσωσιν εις πολυτίμητόν τινα 
κευθμώνα, έγκατορύττοντα τοΰ λόγου, τής μνή
μης ή τής φαντασίας τών πατέρων ήμών θησαυρί- 
σματα, «.κειμήλια εσθ.Ιά, κατα τόν τραγικόν, '/μι 
νέοισι χρήσιμα».

Έκ Φαναριού, μαρτίου 29 1883.
Μανουήλ Ιω. Γεδεών.

Α'.
Λογιώτατε και φίΐων ειίικριν έσταζε έν Ιερομονί- 

χοις κύριε Παίσι-., χαίροις εν Χριστώ μεθ’ ων 
γι.Ιεϊς.
Ό χρηστός ύμών Γαβριήλ άλλος ύμϊν άντικρυς Ύ- 

λας ποθητός (;) μή παρών, καί ούδέ καν γραμμά
των ές τόδε ήξίωσεν, εί μή τών παρ’ έαυτοΰ, άλλά

60.
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γούν ών έλαβε παρ’ ύμών, ώς ύμεϊς αύτοί δεδηλώζα- 
τε· ούκ οίδ’ οις τισι τούτον χρή μεταπέμψασθαι, όλ- 
κάσιν ή τριήρεσι, τίσι δε καί πειστέον λογοις καν ά- 
ποκρίνασθαι έγώ μέν καί άπείρηκα προσδοκώ ν, άλ
λ’ ήμϊν ζητητέος έστίν δ άνήρ μ ή τοι που καί κατά 
τό δμηρικόν έκεϊνο Άρπυιαι άνηρρίψαντο* άλλ* οέδ’ ό
τι ού δίδωσιν ύμϊν επιζητήσεις τοιάςδε την φροντί
δα χαλάν ή επικείμενη της αρχαιρεσίας φροντίς* κα
θ’ ην τεύτυχοίητε γενόμενοι του ποθουμένου έπίβολοι· 
καί ίόοιμεν την ταχίστην τόν ήμέτερον αρχιεπίσκο
πον ούκ έτ’ ιδία λάμποντα, άλλ’ έπί τής κοινής λυ
χνίας τής Έκκλησίας φροντίζοντα. καί συνησόμεθα 
τηνικαύτα, ώς είκός, ώςπερ καί συμπροθυμούμεθα 
νυν, εί μή τι άλλο, άλλά γούν ταϊς εύχαϊς. "Ον όλη 
ψυχή άσπασαι πρός ήμών, προσειπών όπως άν έχοις 
εύλαβέστατά τε καί ήδιστα, ώς φίλον τοσοΰτον καί 
παρ’ ές τοσοΰτον φιλούντων, έρρωσθε. Άπό Ζακύνθου* 
$χκή· νοεμβρίου κγ'. Ό ύμ,έτερος

ΚΟΡΥΔΑΛΛΕΥΣ.
Β'.

f Οσιότατε και Λογιότατε άνδρων κυρ Παίσιε, ύγί- 
αίνε ευθυμών άμα Ευγενίω και, ΓαβριήΛω τη εν
άγει ςυνωρίδι των \εροθρησκεντων.

Τόν τυχόντα γείτονος έσθλού τιμής τετυχηκέναι* 
φησίν δ άπό τής ’Άσκρης ποιητής· έμοί δοκεϊ ότι 
παρών αεί δ γείτων, έσθλός ών καί έν άνέσει δμιλίας 
μεταδιδόναι ούκ άηδής, καί έν χρείαις έσται συνδια- 
πραττόμενος* εί δέ γείτονος παρουσία τοϊς γείτοσιν 
οΰτω καλόν, δποίαν χρή νομ,ίζειν τήν τού φίλου τοϊς 
φίλοις *, ταύτη τοι καί δεδήχθαι ύμάς ούκ άπεικός 
τή άπ* άλλήλων όιαστάσει· ίδιον γάρ τούτο μετά 
τών άλλων καλών άποσπώμενον άνιαν, δσον εύφραί- 
νει ερχόμενον είς άπόλαυσιν. Άλλ’ ύμϊν πάρεισι καί 
άλλοι, κάν μή μάλλον φιλούντες έμού, άλλά τέρπον 
τες ίσως ύπέρ έμέ* έμοί τίς τό πάθος ψυχ αγωγήσειε; 
Παίσιον ούκ έχω τήν ίεράν καί λογιωτάτην σύνεσιν 
Εύγένιον ούκ έχω τήν πανευγενή καί έμπρακτον ψυ
χήν Γαβριήλος ού πάρεστιν ή καθαρά καί πάγχρυ- 
σος διάθεσις· καί είθε, ώς φίλων διελείφθην, καί έχ- 
θρών είην άπηλλαγμένος, οί με περιστοιχίζονται πολ
λάκις τής τψΛρχς, ώς τά άλκψ.ώτατα τών θηρίων 
οί δεινοί θηρευταί, έκ συλλαβών ώς έξ ιχνών έπιλα- 
βε'σθαι μου τής έννοιας, καί κατ’ έμού τινάς σκευω
ρίας συγκλώσαι γλιχόμενοι* τί ούν γένωμαι · καί πώς 
περιγένωμαι ; μόνω έρήρεισμαι φιλοδικαίω Θεώ· κάν 
μοι τυχεϊν ίλεω γένοιτο τούτου ταϊς ύμετέραις εύ
χαϊς· μικρά φροντιστέον είη κολοιών κρωζόντων πρός 
ορνιχα θειον. Ταύτα τό γε νύν έχον γενικώτερον αί- 
νιττόμενα δέξασθε· έπί μέρους γάρ είπεΐν ούτε αύτός 
πάνυ έχω· άλλως τε καί πιστεύσαι γράμμασιν ούκ 
άσφαλε'ς. Παγκράτιος δέ δ καλός όσον ούπω πρός υ
μάς άπάραι διανοούμενος τρανώτερον άνοίσει τά καθ’ 
ήμάς· δ αύτός καί τό βιβλίον, ού έδεήθη Εύγένιος 
ή κομίσει, ή τού μή κομίσαι τήν αιτίαν άπαγγελεϊ. 
Τον έν λογίοις στρατηγικόν καί έν ίππεύσι λόγιον τόν 
ήμέτερον πανευγενή δόκτορα Νικόλαον έπί πολύ κατ’ 
έμαυτόν διαλογισάμένος όπως άν άριστα προσείποιμι 

ούκ έ'σχον τήν διάνοιαν καταλλήλως ύπηρετούσάν 
μου τή προθυμία· αύτός άντιβολώ κατά σαυτόν σκέ- 
ψαι ώς άαα ήδέως καί προσηκόντως παρ* έμού προ- 
σαγορεύσεις τόν άνδρα, προσθείς άμα καί τόν εύγενέ- 
στατον πατέρα αύτού καί τόν εύφυά φιλολόγον Ιά
κωβον τόν ήμέτερον, μικρού με διέφυγεν ό έντιμότα- 
τος έν ίερεύσι κύριος Μάρκος, δν έγώ εύχομαι, μάλ
λον δέ βεβαίως έλπίζω μετ’ ού πολύ άκούσειν καί ό- 
ψεσθαι τώ τού άρχιπρεσβυτε'ρου καλλυνόμενον άξιώ- 
ματι. Πάσιν ύμϊν εύχομαι παρά Θεού όσα καταθύμια 
καί επωφελή. Έρρωσθε καί γράμμασι τιμάν τούς φι- 
λούντας μή άποκνοίητε.— Ένετίηθεν έκατομβαιώ- 
νος ίσταμένου* αχκθ'.

Γ'.
("Λνωνυμω J

Λήθης ποταμόν κκί λωτον'οί μύθοι τών βότανών 
ύπερήόιστόν έσθημα τής τών φ ιλτάτων μνήμης κα 
μάλα καθιστορούσι πολέμια, τον μέν ώς τών φιλούν- 
των τόν νούν τώ ένηδόνω τής βοώσεως ύποκλέπτον- 
-ια, τον δέ ώς τώ νεκταρώόει τής πόσεως τό κενόν 
αύτών καταδουλούμενον φρόνημα. Έμέ δ’ ό μύθος 
ούκ έπί πάσιν ώσαύτως έχει πιστούμ,ενον άπαγε· 
άλλ’ έπί μονοις αύτοϊς παρενείρει τήν πίστιν έκτείνειν 
τοϊς έμφερεϊς εαυτούς τοϊς άλόγοις τιθεϊσι καί ώς έν 
λόγου τάξει ταϊς σφών παρεπομένοις αίσθήσεσιν έμέ 
δέ δν ή βραχυτάτη τού λόγου άπόλαυσις................
δσον ένι τούτων διε'στησεν, ούχ δτι λωτός καί αύτής 
λήθης ποτάμια ρεύματα, άλλ’ ούδ’ αύ όσα τε όρη 
σκιώδη καί θάλασσα, τόν πρός σέ μου πόθον, δν ά- 
παλαϊς τής καρδίας πλαξίν ή καλή σου ένέξυσεν εύ
νοια ούδέ πολλοστόν διατειχίσαι τώ όντι δυνήσαιτο· 
άν δε' γε όντο·ς (ίσ. οΰτω) τυγχάνω ή μή τά πρός σέ 
διακείμενος δ τηνδί σοι κομίζων λογιώτατος Μάζι- 
μος μάρτυς ίκανώς άςιόπιστος, δς ού μόνον φιλίας 
οίδε φυλάττειν θεσμούς τε καί δίκαια, άλλά καί τούς 
τής άληθείας όρους άσινεϊς διασώζειν καί πείρα έγνω 
καί τέχνη μεμαθηκε* τούτον τοιγαρούν δσον προση- 
νώς προσδεχθείης, δι* εμέ τε καύτόν, ούδέ πρός μ.έ 
ρος δοκώ μοι τής άρετής τάνδρός τι πράξοις άντά 
ξιον τύχοι δ* όμως φιλανθρωπίας άξίας τής σής ά- 
γαθής προαιρέσεως· ήτις άμα τω αύτήν έπιδεϊξαι οία 
τις καί τήν τών μή κατ’ αύτήν θριαμβεύσει άπήνειαν, 
καί γάρ φωτός παρουσία καί σκότους έλέγχειν έν τώ 
άυ.α κατήφειαν έγνωκεν. Έρρωσο* Ένετίηθεν. (άνευ 
σημειώσεως έτους καί μηνός).

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ.1

Τδ γενήσετας έάν σώμά τς πέ ση εϊς τά κέντρον τής 
γηίνης σφαίρας καί διαπεράσγι ταύτην.

Ενθυμείται δ άναγνώστης τό φρέαρ έκεϊνο, περί ού 
λόγον έποιήσαντο δ 3J aupertuis καί δ Βολταϊρος, καί 
δι* ου ήμεϊς καί οί αντίποδες ήμών θά ήδυνάμεθα έκ 
τών άκρων προσβλέψαι άλλήλοις τή βοήθεια τηλε
σκοπίων διευθυνομένων πρός τό ναδίρ.

1 ΜετεφρχσΟη έκ τού γαλλικού περιοδικού L*Astrono
mic τού κ. C. Flammarion υπό Δημ. Λ. Τανταλίδου.

Πρό 18 ήδη αιώνων δ Πλούταρχος έθηκε τό ζή
τημα : Τί άρά γε θά άκέβαινε σώμα ριφθεν εντός 
τοιοΰτον τίνος κρέατος ; Καί κατά τόν ΙΔ'. αιώνα 
πολύ πρό τών πειραμάτων τού Γαλιλαίου έπί τής 
βαρύτητας καί τών θεωριών τού Νεύτωνος περί τής 
παγκοσμίου έλζεως, δ Δάντης παρέστησε τόν Εω
σφόρον (Lucifer} πεσόντα πάλαι έκ τού ΰψους τού ού
ρανού διά τών αντιπόδων καί δεσι/.ευθέντα είς τό 
κέντρον τής Γής, είς

..................... το αημειον,
ίφ οΛερ ρέτζει .-τανταχόθεν τά βάρη Λ

•t........... il punto
Al qual si traggon d’ogni parle i pesv 

(L’lnferno, canto XXXIV).

Καί τω όντι ή πρώτη λύσις ήν θά έπεχείρει τις νά 
δώση είς τό άνωτέρω ζήτημα έστίν ότι : «τό σώμα 
θά ίστατο εί*ς τό κέντρον τής Γής, άτε ούσης τής 
βαούτητος είς τό μέγιατον αυτής».

Έν τή λύσει δμως ταύτη ενυπάρχει διπλούν λά
θος· καθότι άφ* ενός μέν ή βαρύτης μακράν τού νά 
ήναι είς τό μέγιστον αύτής, εύρίσκεται τούναντίον είς 
τό εΛάχιστον καί μάλιστα είς τό μηδέν, άφ’ ετέρου 
δέ τό σώμα φθάσαν είς τό κέντρον τής Γής έπροικί- 
σθη ήδη διά κτηθεώης ταχύτητος, ήτις θά τό ά- 
ναγκάση νά διατρέξη μέχρι τής άλλης άκρας τής 
διαμέτρου ήτοι μέχρι τών άντιπόδων.

Θεωρητικώς, τό σώμα άπαξ έλεύθερον, θά έπανήρ- 
χετο είτα είς τό κέντρον καί πάλιν είς τό σημέϊον τής 
πρώτης άναχωρήσεως, είτα δέ θά έξηκολούθει δια- 
γράφον σειράν δλην άναλόγων αιωρήσεων. Οΰτω δέ 
θά καθίστατο νέον είδος έκκρεμούς !

Τίς άρα ή διάρκεια τής τοιαύτης πτώσεως ; Πρός 
τόν ύπολογισμόν τούτον δυνάμεθα πρώτον ώς μάλ
λον πρόχειρον νά μεταχειρισθώμεν τόν συνήθη τύπον 
τής πτώσεως τών σωμάτων, ένθα δ ζητούμενος χρό
νος t (tcmpus) ίσούται πρός τό πηλίκον τής τετραγω
νικής ρίζης τού διπλάσιου τού διαστήματος S, (spa- 
cium) διά τής έπιταχύνσεως τής βαρύτητος g (gra
vitas)2.

Οΰτω έν τώ τύπω : t=l/ 2s 
g 

άντικαθιστώντες τό s διά τού μήκους τής μέσης ά- 
κτϊνος τής γής (=63 7 1 ΟΟθμ.) καί τό g διά τού 9,81 

έγομεν l0zzzl/~±22±20 ο θ
t ν 9,81

ΪΓ98878

t°=:l 139'*=18' 59'.

Ό άνωτέρω ύπολογισμός γενομενος έπί τή ύποθέ- 
θέσει δτι ή βαρύτης είναι σταθερά καθ’ δλον τό μή
κος τού φρέατος δέν είναι βεβαίως άκριβής. "Οθεν 
έάν ή γή ύποτεθή ούσα δμογενής, ήτοι ΰλης παντα-

1 Σ. Μ. Μετχφρ. Κ. Μουσούρου. (Σελ. 263),
2 Ή έπιτχχυνσις, ώ; πχς τις γνωρίζει ουσα ή έν 1'' 

κτηθεϊσα ταχύτης σώματος έλευθέρως έν τφ χενφ πίπτον- 
τος ίσούται προς 9 μ. 81.

χού ταύτοπύκνου, έκ τής Μηχανικής άρυόμεθα δτι 
ή βαρύτης έν έκάστω σημείω είναι άνάλογος πρός 
τήν άπό τού κέντρου άπόστασιν καί δίδει ήμϊν πρός 
ύπολογισμόν τής διάρκειας τής πτώσεως τόν εξής 

τύπον : t=z^|/T
g

ένθα π σημαίνει τόν λόγον τής περιφερείας πρός τήν 
διάμετρον ίσον ώς γνωστόν προς 3,14 16, R δέ τήν 
μέσην άκτϊνα τής γής. Τών ύπολογισμών τελεσθέν- 
των εύρίσκομεν : t=l 267"== 2 Γ 7". Άλλά καί 
αΰτη βεβαίως ή ύπόθεσις δέν συμβιβάζεται έ'τι πρός 
τήν πραγματικότητα, καθότι καί τά βαρύτατα σώ
ματα κατ’ άνάγκην ύπό τήν έπήρειαν μάλιστα τής 
βαρύτητος θά συνεπυκνούντο πρός τό κέντρον. Στη
ρίζομε νος όθεν έπί θεωρητικών καί πειραματικών 
παρατηρήσεων δ κύριος Roche καθηγητής τής έν 
Montpellier σχολής τών έπιστημών, ύπέθεσεν ώς 
λίαν πιθανόν, δτι ή πυκνότης τών γήινων σωμάτων 
αύςάνει άπό τής έπιφανείας πρός τό κέντρον κατά 
τινα νόμον τοιούτον, ώστε ή βαρύτης θά ηύξανε 
μέχρι τοΰ τής άκτϊνος, έκεϊθεν δέ θά ήλαττούτο 
μέχρι τού κέντρου.

Ό τύπος, κατά τι συνθετώτερος έν τή περιπτώσει 
ταύτη, καταντά :

Ηΐ<Κ ι )2z ’+(ίΗ< -]
ένθα Ζ παρίστησιν σχέσιν τινά άριθμητικήν, ήτις 
κατά τόν υπολογισμόν καί τήν πείραν ίσούται πρός χ-3.

Έκ τού τύπου δέ τούτου : ·
t=l 150"=19* 10".

Αποτέλεσμα, ώς βλέπει τις, λίαν έγγίζον πρός τό έκ 
τής πρώτης ύποθέσεως εύρεθέν.

Οΰτω, έάν ή Γή ήν διατετρημένη άπό τού ενός ά
κρου είς τό άλλο, σώμα άφεθέν άπό τού στόματος 
τού φρέατος θά έφθανεν είς τό κέντρον τής γής έν 
19' 10" ! (19 λεπτοϊς τής ώρας καί 10 δευτερολέ- 
πτοις) πεπροικισμένον μέ κτηθεϊσαν ταχύτητα 9546μ. 
Άντί δέ νά μείνη καθηλωμένον έν τώ κέντρω, ώς δ 
'Εωβφόρος, θά έφθανε, ύπερβάν τό κεντρικόν σημεϊον, 
μέχρι τών άντιπόδων, έκεϊθεν δέ τή ένεργείκ πάλιν 
τής βαρύτητος θά έπανέπιπτε προς τό κέντρον, ένθεν 
μετά τής αύτής ταχύτητος 9546μ. θά έπανήρχετο 
τέλος πρός ήμάς έν χρονικώ διαστήματι τετραπλασίω 
τού ύπό τού τύπου ύπολογισθέντες ήτοι : έντός 1 ώρ. 
16' 40".

Έάν ύποθέσωμεν τό φρέαρ διήκον άπό τού ενός 
πόλου μέχρι ^ού ετέρου κατά μήκος τού γήινου άξο- 
νος, τό έν λόγω σώμα θά έτρεχε κατ ευθείαν γραμ
μήν άπό τού Βορείου πόλου πρός τόν Νότιον καί τάνά- 
παλιν. Άλλά, έάν ύποθέσωμεν τό φρέαρ είς τι ο- 
ποιονδήποτε πλάτος έν Εύρώπη, εν Άμ.ερική, είτε 
έν Αφρική, οφείλομεν λαβεϊν ύπ* όψει καί τήν έπή- 
ρειαν τής στροφής τής Γής καί τής κεντρόφυγος δυ
νάμεως. Καί όντως, πάν σημεϊον τής έπιφανείας τής 
Γής διατρέχει κατά τόν ισημερινόν 465 μ. έν ένί δευ- 
τερολέπτω καί 305 μ. κατά τό πλάτος τών Παρισίων 
έκ δυσμών πρός άνατολάς· άφ’ ετέρου δέ, τής κεν- 
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τρόφυγος δυνάμεως έπιτεινομένης καθόσον ή άπό τού 
κέντρου τής Γης άπόστασις αύξάνει, πάν άντικείμε- 
νον ευρισκόμενόν έπί της επιφάνειας της Γης διευθύ
νεται πρός άνατολάς μέ ταχύτητα ολίγον μεγαλει- 
τέραν της ταχύτητος λίθου έν τώ βάθει φρέατος. 
*Όθεν, έπειδή τοσαύτη ταχύτης δέν είναι δυνατόν 
νά έκμ.ηδενισθή, μολύβδινον σφαιρίδιον άφεθέν έπί τού 
άξονος φρέατος τίνος θά πέση άπομακρυνόμενον της 
καθέτου, ολίγον τι πρός άνατολάς. ΊΙ παρατροπη 
αύτη έν τώ ισημερινό ύπελογίσθη ίση πρός 0,033 μ. 
είς βάθος 1 00 μ Έκ τούτων έπεται ότι έάν τό άνευ 
βυθού φρέαρ τού ήμετέρου θέματος ήν έν τώ ισημε
ρινό, ωφειλεν είναι λίαν εύρύ ή κεκλιμένον, καθότι 
τό σώμα ούτινος ύπελογίσαμεν την πτώσιν θά δι- 
ήρχετο 436 χιλιόμ. άνατολικώτερον τού κέντρου 
της Γης !

Έάν τό μέν στόμιον άφ’ ού άρχεται η πτώσις ήν 
επί τίνος τών οροπεδίων τής Νοτίου Αμερικής είς 
ύψος 2000 μ. τό δ* έτερον, είς ύψος ίσον πρός τήν 
επιφάνειαν τής θαλάσσης, ό άνθρωπος δστις θά έρ- 
ρίπτετο είς τό βάθος τού ’Αμερικανικού φρέατος θά 
έφθανε πρός ήμάς μέ μείζονα έτι ταχύτητα, θά έξ- 
ήρχετο τ°υ φρέατος καί οί θεαταί θά έβλεπον αύτόν 
εκσφενδονιζόμενον έν τώ αέρι, ώς έκριμμα ηφαιστείου, 
εις ύψος 2000 μ., είτα δ’ έπαναπίπτοντα ούχί πλέον 
εν τώ φρέατι, άλλά παρ’ αύτώ.

Έν περιπτώσει, καθ’ ήν άμφότερα τά στόμια τού 
φρέατος Οά ήσαν ισόπεδα πρός τήν επιφάνειαν τής 
θαλάσσης, θά ήδυνάμεθα νά τείνωμεν τήν χεϊρα τώ 
ταξειδιώτη κατά τήν άφιξίν του καθότι καί κατ’ έ
κείνην τήν στιγμήν ή ταχύτης θά ήτο μηδέν άλλ’ 
εν τή άνωτέρω πρώτη περιπτώσει θά ήτο καλόν άπ’ 
εναντίας νά προφυλαχθώμεν έκ τής πτώσεως αύτού. 
Υπάρχει όμως μέσον τι όριον καθ’ ό' ή άφιζις δυνα
τόν νά ήνε βραδεία καί ήρεμος, είς ύψος ολίγων τινών 
μέτρων.

Συμπληρωσωμεν ήδη τό θεωρητικόν τούτο πείρα
μα όιά τίνος άστρονομικής παρατηρήσεως.

Ή Σελήνη στρέφεται περί τήν Γήν έν 27ήμ. 7ώρ. 
43 , εις μεσην απ’ αύτής άπόστασιν έξηκονταπλα- 
σίαν (60,273) τής γηίνης άκτϊνος.

Έν ποσω χρόνω θά έστρέφετο έάν ήτο είς άπόστα- 
σιν 1 ήτοι είς τήν θέσιν τής έπιφανείας τής Γής ;

Επειδή τά τετράγωνα τών χρόνων τών περιστρο
φών είσίν άνάλογα πρός τούς κύβους τών άποστά- 
σεων, ό τύπος άποβαίνει δλως απλούς, ό δέ ζητού
μενος χρόνος λαμβα'ομένης τής ήμέρας ώς μονάδος 
είναι :

t-/ (27,322)2—070037409 =0,0584- 
(60,173)3— ν

ήτοι 1 cop. 24’ άκριβώς ό χρόνος’δν διήνυσε τό σώμα 
έντός τού φρέατος άπό τής στιγμής τής άναχωρή- 
σεώς του μέχρι τής έπανόδου.

------ —€€·»----------

Ο
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΕΒΡΑΡΔΟΣ.

(Διήγημα) J

ΤΠτο πράος, σιγηλός, κατηφής ολίγον, άτρομη το ς 
κατά τού πυοός, ύπό τήν σκηνήν ονειροπόλος. Εί καί 
μή φύσει, μηδ’ άνατροφή παρασκευασθείς πρός τόν 
ένοπλον βίον, άγων δμως τό πέμπτον καί εικοστόν 
έτος, έτάχθη έν ταϊς έν ’Αφρική διαμενούσαις στρα- 
τιαϊς τών Γάλλων. Έν μια ημέρα είδε ρηγνυμένην 
τήν ελπίδα τής νεότητος αύτού, δ.’ά παντός έκλεί— 
πουσαν τήν εύδαιμονίαν τού μέλλοντος, καί κατά 
πρώτον ίδων τήν εαυτού μόνωσιν, είσήλθεν είς τόν 
στρατόν, ώς είς μοναστήριον. Έντός δέ είκοσιν έτών 
άλλεπαλλή>ως ύψώθη είς πάν άξίωμα, άνευ τίνος 
προστασίας, πλήν τής έκ τού πληρουμένου καθήκον
τος. Ό στρατός τά μάλιστα είνε πρός μοναστήριον 
όμοιος. Χαλιναγωγεί τά πάθη, ρυθμίζει τάς ψυχάς. 
Είς αύτόν καταφεύγουσι πολλά μέν άλγη, πολλάί δέ 
παρανοήσεις, άμοφούσαι ήδη τού καταφυγίου τής 
πίστεως. Ταχέως άρα άνεγεννήθη έν τή τραχεία καί 
σωτηρίω στρατιωτική άναστροφή καί ή ένδόμυχος 
αύτού καταπράυνσις ούδαμώς έβράδυνεν. Άλλ’ ούχ 
ήττον πιστός διετέλει τοϊς πόθοις αύτού, ή δ’ άνά- 
μνησις άπολεσθείσης εύδαιμονίας προτιμότερα αύτώ 
έφαίνετο πάσης άλλης, ήν ούδαμώς έπεζήτει. Τοι- 
ούτος ήτο ό συνταγματάρχης Έβράρδος. ’Ίσως θαυ
μάζει ό άναγνώστης ότι έν στρατοπέδοις έμφωλεύ- 
ουσι τόσον ρωμαντικά αισθήματα. Άλλ’ έγώ έτι 
μάλλον έκπλήσσομαι έάν εύρίσκωνται έν τώ κόσμω. 
Άπό τής άναχωρήσεως αύτού δέν είχεν ίδεϊ τήν 
Γαλλίαν. Πριν ή καταλίπη αύτήν, είχε πωλήσει τόν 
μικρόν αύτού άγρόν καί τά ολίγα αύτού κτήματα. 
*Ηδη πάσα αύτού ή φιλοδοξία ήτο νά γηράση ύπό 
τόν γλυκόν ούρανόν, ού ή γαλήνη βαθμηδόν είχε κα- 
ταβή καί είς τήν αύτού καρδίαν. Έφίλει τό έπάγγελ- 
μα, δπερ είχε σώσει αύτόν άφ’ έαυτού^καί έν τέλει 
ίκανώς σχεδόν ήγάπα τήν γήν έκείνην, ήτις τάχιστα 
γίνεται πατρίς τών έαυτής ξένων. Πόρρωθεν μέν έφαί
νετο ώς εξορία, άλλ’ ή έξορία άρχεται καθ’ ήν ήμέραν 
άναγκάζεταί τις νά καταλίπη αύτήν. Καί όμως έν 
θέρει τινί έπέβη τού πλοίου, όπως άπέλθη είς Μασσα
λίαν. Ό φίλτατος τών συστρατιωτών αύτού, έκ τών 
άγνώστων έκείνων ηρώων, οιτινες άφανίζονται έν τώ 
καπνό τών μαχών, μή είπόντες τό ό'νομα αύτών 
πρός τήν δόξαν, θανασίμως βληθείς έπεσε, καταδιώ- 
κων άντάρτας, καί έν ω έξέπνεε, κατέστησεν αύτόν 
γενικόν κληρονόμον. Έκληροδότησεν αύτώ άδελφήν 
καί μητέρα, πενιχρός έν Παρισίοις ζώσας, καί ήδη, 
έκ τού θανάτου αύτού, μελλούσας νά βυθισθώσιν εις 
άκραν ένδειαν. Ταύτην τήν εύδαμίδειον διαθήκην ά- 
σμενος έδέξατο ό συνταγματάρχης. Τό σύνταγμα αύ
τού δέν ήτο έν έκστρατεία, δθεν έλαβεν ό Έβράρδος 
τήν άδειαν καί άνεχώρησε πάραυτα, πρός λήψιν κλη
ρονομιάς, ήν ούδεις έμελλε ν’ άμφιςβτιτήση αύτώ.

Έν χρόνω έλάσσονι τού μηνός, δραστηρίως ένερ-

1 Μετεφρ. έκ τής Γαλλικής υπό Δ. Γ. Μοστράτου. 

γήσας καί, δπερ έκεϊνος άπεσιώπα, έλευθέριος φανείς, 
έβεβαίωσε ταϊς δύο πτωχαϊς γυναιξί σχεδόν εύάρε- 
στον κατάστασιν, πόρρω πάσης άνάγκης. Τό έργον 
αύτού περατώσας, είχεν εΐςέτι εβδομάδας τινάς άνέ- 
σεαις καί έλευθερίας. Άλλ’ ήγνόει τί νά ποιήση. Μό
λις συνεκίνουν αύτόν οί Παρίσιοι, περικαλλώς μετα- 
σχηματισθέντες, ώς διά μαγικής ράβδου, θεωρών 
πολιτισμόν, ού τήν έ'ςιν είχεν άποβάλει, ώς έκ τής 
μακράς άπουσίας, ήρξατο ήδη νοσταλγών. Έπόθει 
τόν έλεύθερον καί απλοϊκόν αύτού βίον, έν μέσω άπε- 
ράντων γαιών τάς λαμπράς νύκτας, τούς καίοντας 
ήλίους, τάς φλεγομένας τής Αλγερίας στέππας. 
Άπεφάσισε νά βραχύνη τόν χρόνον τής άόείας αύτού· 
άλλά πριν ή άνακάμψη, ύπέκυψεν είς τήν βίαν τών 
συγκινήσεων, ήτις ούδέποτε έν τή καρδία τού θνητού 
θνήσκει, καί ήθέλησε νά ίδη τήν γωνίαν έν η έγεννή- 
θη καί τό ύστατον νά προςαγορεύση τούς πολυφιλή- 
τους έκείνους τόπους.

Ό άπερχόμενος είς τήν χιόραν, έξ ής, νέος ών ετι, 
έξήλθε καί ήν άπό τότε δέν έπανεϊδεν, έκτίθεται, κατά 
τήν έπάνοδον, είς σκληροτάτην άποτυχίαν. Νομίζει 
ότι θα έπανεύρη τάς έντυπώσεις τής ήούς τού βίου, 
έν πάση τή δροσοέσση αύτών άκαή. Άφικνεϊται, καί 
πάντα στυγνά καί άχροα. Τά μειδιώντα ινδάλματα 
μεταβάλλονται είς φάσματα θλιβερά. Τέφραν μόνον 
κινεί καί άνεγείρει. Καί αύτή ή φύσις άπώλεσε τάς 
κοσμούσας αύτήν χάριτας. Αύτη άρά γε εΐνε ή ποτέ 
φιλτάτη τοϊς όνείροις ήμών άτραπός; Τόν λόφον 
τούτον διεδράμομεν έν τώ ταράχω τών πρώτων ή
μών έλπίδων ; Τούτο τό δάσος πάρειχεν ήμϊν τήν 
σκιάν αύτού καί ήσυχίαν ; Φευ ! Μονοί ήμεϊς μετε- 
βλήθημεν, ή ό’ έπάνοδος, καθ’ ήν φρονούμεν ότι 
δραξόμεθα αύθις, πρός στιγμήν, τής παρελθούσης νε
ότητος, πείθει μόνον ήμάς ότι έξέπεσε καί έξηπορήθη 
ή ήμετέρα ύπαρξις.

Πλήν ταύτα δέν έπαθεν ό συνταγματάρχης Έβράρ
δος. Ό στρατιώτης ούτος είχε μείνει νέος. Είς τήν 
ύγιείαν τής ψυχής ούδέν 
στελλομένης, σωτήριον < 
ρω ύπό τού πόθου ενός καί μόνου έρωτος. "Οτε επά- 
τησε τήν γενέτειραν γήν, ησθετο πάλιν τήν πικράν 
αέθην τών συγκινήσεων, ών χάριν ήλθεν. Έπανεϊδεν, 
άνεγνώρισε πάντα έν άκρα κατανύξει, τή; πλατείαν, 
ένθα, παϊς ών, έπαιζε· τόν κήπον, έν ώ βραδύτερον 
άνεγίνωσκε’τήν Γραφήν καί τόν "Ομηρον τάς οδούς, 
έν αίς τοσούτον χρόνον έθορύβει, καταγλαιζων αύτάς· 
τήν έκκλησίαν, πρός ήν ή μήτηρ αύτού είχε κατευ
θύνει τά πρώτα αύτού βήματα. Παρά τόν αίγιαλόν, 
πρός τήν είςοδον τής κοιλάδος, ύπήρχεν άτραπός, 
ήν έν ημέρα μέν άπέφευγεν, έπερχομένης δέ τής νυκτός 
κρύφα έπεσκέπτετο. Ό τότε άκολουθών αυτό, έβλε 
πεν αύτόν ώς κακούργον, ένεδρεύοντα περί τινα περί
βολον, καί νύν μέν τό μέτωπον στηρίζοντα προς τήν 
κιγκλίδα, νύν δέ καθήμενον παρά τόν ούδόν καί τήν 
κεφαλήν έν ταϊς χερσίν έρείδοντα. Άλλά μετά το- 
σαύτα έτη κατήντησε ξένος τής γής έκείνης. Ούδε- 
μιάς θύρας ήγγισε τό ρόπτρον, συνήψε δέ φιλίαν μόνον 
πρός τούς φραγμούς καί τούς παλαιούς τοίχους. Μό- 

ώφελιμώτερον λύπης περι- 
= είνε τό κυριεύεσθαι έν και

νός έζησε, βυθιζόμενος είς τό παρελθόν. Μετά τινας 
ήμέρας παρεσκευάσθη πάλιν πρός άναχώρησιν, άλλ’ 
άπροςδοκήτως συναντήσας τινί, ήναγκάσθη νά δια- 
μείνη πολλώ πλείονα τού τής άδειας χρόνον.

Πλανώμενος έν τοϊς άγροϊς καί έρημίας διατρέ- 
χων, άς άπό τής έπανόδου αύτού δέν είχεν έτι θεω
ρήσει, έστη πρό οικήματος, όμοιου πρός νορμανδικήν 
έπαυλιν. Άνεωγμένη θύρα εύρείας αύλής, πεφυτευμέ- 
νης δίκην παραδείσου, ήγεν είς τόν έν τώ βάθει κεί
μενον οίκον καί τά εκατέρωθεν άγροτικά οικήματα, 
κατά τό ήμισυ καλυπτόμενα ύπό λοφίσκων χλόης 
καί άνθέων. Ό ήλιος ήκτινοβόλει, τά πέριξ έγελων, 
ζωή επνεεν έν τή έπαύλει, ζωή άσχολίας, άφθονίας 
καί εύμαρείας, ζωή άνέσεως, μή ύπαρχούσης έν ταϊς 
πλουσιωτάταις νορμανδικαϊς έπαύλεσιν. Άλλ’ εί καί 
μή έτήρει ή κατοικία αύτη τήν παρελθούσαν αύτής 
όψιν, ό Έβράρδος όμως σχεδόν άμέσως αύτήν άνε- 
γνώρισεν. Ήτο ή επαυλις τών Ώβιέ. Πάραυτα άνε- 
μ,νήσθη συμβάντος τής νεότητος αύτού, φαώρού καί 
τερψιθύμου. Άλλ’ έβδοαάς παρήλθεν έν θλίψει έπί 
τή άναμνήσει, καί τότε ή καρδία αύτού ζωηρός ύπ’ 
αύτής κατείχε το. ΊΙ άνάμνησις ήτο τοιάδε.

Ήγε τό εικοστόν έτος. Έθήρευεν έν τοϊς άγροϊς, 
πατών έπί σταχύων καί χλόης, μια τών ώραίων έκεί
νων ήμερών, αΐτινες φαίνονται ποιηθεϊσαι χάριν τής 
εικοσαετούς ήλικίας. Εύθυτενής έπορεύετο, καταπί
νω ν άέρα άγέρωχος καί κούφος, φέρων τήν πήραν αύ
τού, πλήρη τριχών καί πτίλων. Ητο όλως τότε ά- 
γροτική ή τών Ώβιέ έπαυλις, διερχόμενος όέ πρό α·^- 
τής έστη, ΐνα θεωρήση τά έσω τής αύλής. Αύτού 
ύπήρχον, έν δυσί στοίχοις, ικανοί χωρικοί, οί μέν άν
δρες έορτάσιμα φέροντες, αί δέ γυναίκες όλως κεκο- 
σμημέναι. Ό Έβράρδος ένόμισε κατ’ άρχάς ότι έτε- 
λεϊτο γάμος· άλλ’ ίδων έγγυτέρω, κατενόησεν ότι ο 
γάμος έγένετο τούλάχιστον πρό μηνών εννέα. Τώ 
δντι δέ παρεσκευάζετο βάπτισις. ΊΙ συνοδεία άνέμενε 
μόνον τόν άνάδοχον, όπως άρζηται τής πορείας. Ό 
δέ άνάδοχος δέν ήτο μικρού λόγου άξιος. Ητο βα
ρώ νος, τό άνθος τών χωρικών εύγενών, ό Ταγκρέ- 
δος, Άχιλλεύς, "Εκτωρ, Αανδρύ Δεσαμπιν,ιόλ. Ναί, 
αύτός ούτος ό βαρώνος Δεσαμπινιόλ, άγαθός ώς πάν
τες οί πρόγονοι αύτού πρός τούς εαυτών ύπηκόους, 
συνήνεσε νά κράτηση έπί τής κολυμβήθρας τόν υιόν 
τού Συλβαίνου Κορδοάν, ένοικιαστού τής έπαύλεως. 
"Ινα δέ πληρωθή ή τιμή, ό βαρώνος έδέξατο ώς συν- 
ανάδοχον απλήν χωρικήν, τήν θείαν τού νεογέννη
του. Άλλ’ έπί ποδος άνέμενον αύτόν πρό δύο ώρών. 
Ό έφημέριος τρις ήδη είχε πέμψει τον ύπηρέτην αύ
τού είς τήν έπαυλιν, ύπόκωφος δ’ ανησυχία έκυριευεν 
ήδη τής όμηγύρεως, ότε ώρμησεν είς τήν αύλήν πε
ζοδρόμος, έν άκρα άταξία περιβολής καί ταραχή 
προςώπου. Ή κομισθεϊσα είδησις δέν επράυνε τούς 
άνθρώπους. Τή προτεραία ό κύριος βαρώνος ήχθη 
τά ίδια ημιθανής έκ μέθης, ότε δ ειςήλθον τώ πρωί 
είς τόν κοιτώνα αύτού, δέν ήτο έτι μεμεθυσμενος, 
άλλ’ έντελώς νεκρός. Δέν ύπήρχε τώρα βαρώνος ! Οί 
στοϊχοι τής πομπής έρρήχθησαν, ή συνανάδοχος έ
βρεχε διά δακρύων τάς μακράς τών ενδυμάτων αύτής
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ταινίας, ο κύριος Κορόοάν έτιλλε τήν κοαην αύτοϋ, 
ή τροφός, πολλά έλπίζουσα έκ τής μεγαλοδωρίας 
τοιούτου άναδόχου, έβαλλε μεγάλας κραυγάς, καί έκ 
τοϋ θορύβου έ κείνου έξεγερθέν τό νήπιον, έκλαυθμύ- 
ριζεν εν τοίς σπαργάνοις αύτοϋ, ώς εί κατενο'ει ότι 
κατεδικάσθη νά μή όνομασθή, μήτε Ταγκρέδος, μήτε 
Άχιλλεύς, μήτε "Εκτωρ, μήτε κκν Αανδρύ. Τί ποι- 
τ,τε'ον ; Ποϋ έτερος άνάδοχος ; Ό χρόνος έπεΐγεν, 
ούδε λεπτόν ώρας ήδύνατο νζπολεσθή. Ό εφημέριος 
ύπ' οργής ήτο καταπόρφυρος. Είςέτι δέν είχε προ
γευματίσει. Ό ύπηρέτης αύτοϋ έν θυμώ άνέφερε τούς
κεραυνού; τής εκκλησίας. Ούτως είχον τά πράγματα 
οτε ο νεανίας, άπό τής θύρας ίδιον τά γινόμενα, προ 
έβη, ώς θεός σωτήρ, ώς ούρανο'πεμπτος άνάδοχος.

— Δέν είμαι βαρώνος, είπε τώ έχοντι τήν έπαυ- 
λιν. Ό πατήρ μου εκαλείτο Έβράρδος, ό "Αγιος Παύ
λος είνε προστάτης μου. Δέν είμαι άγιος ώς αυτός, 
άλλά νομίζομαι λίαν καλός καί εγγυώμαι ότι ό άνα- 
δεξιμαϊός μου θά.μ’ εύργ, όταν κύξήσν), άγαπητόν 
άνάδοχον καί πιστόν φίλον. Έάν θέλητε, τόν βα- 
πτίζω.

Καί έτεινε τήν χεϊρα τώ Κορδοάν, δςπερ, νοείται 
οϊκοθεν, άδιστάκτως έθλιψεν αύτήν έν ταϊς εαυτού. 
Ό νέος τόσον εύγενής έφαίνετο έν τώ βελουδίνω αύ
τοϋ ένδύματι, ύπό φαιο'χρουν πίλον, μετ’ άφελοϋς 
λαιμοδέτου· τόσην άπέπνεεν αδολον ειλικρίνειαν, τό
σην χάριν καί τόσην εύμένειαν, ώςτε πριν ή άνοιξη 
τό στόμα, είχεν έλκύσει πάσαν καρδίαν. Εύκόλως
πας τις νοεί όπόσον έπέτυχεν ό μικρός αύτοϋ λόγος. 
Οί στοίχοι άνεσχηματίσθησαν, βοώντες Ζήτω ό κύριος 
Παϋλος ! καί μετ’ ολίγον ή συνοδεία, προπορευομέ- 
νης τροφού καί νηπίου, έβάδισε κατά τούς φραγ
μούς πρός τόν ναόν τής κοινότητος. Τόν βαρώνον 
τοσούτον ένεθυμοϋντο, ώς εί μηδέποτε είχεν ύπάρξει. 
‘Η άνάδοχος έστενοχωρεΐτο, κρατούσα τόν βραχίονα 
τοϋ νεαρού εκείνου εύγενοΰ; ιππότου. Μετά τήν τε
λετήν επανήλθαν εις τήν έπαυλιν, ένθα όσμαί γεύμα
τος διεχέοντο, μηδόλως βλζπτουσαι τήν εύωδίαν 
τοϋ φθινοπώρου. Ό Έβράρδος εις πάντα έπήρκεσεν. 
Είχε κενώσει τήν πήραν αύτοϋ εις τήν ποδιάν τής 
ύπηρετρίας, είχε πέμψει εις τήν πόλιν άνθρωπον, 
πρός άγοράν τραγημάτων, λιχνευμάτων καί παλαιών 
οίνων. Όποια φαιδρότης γεύματος ύπό πτελέας ! 
Έν ώ δέ ήγείροντο έκ τής τραπέζης, νομίζοντες πε- 
ρατωθεϊσαν τήν έορτήν, ιδού πάσα ή τοϋ χωρίου 
νεολαία, ορμά εις τήν αύλήν, μετά βαρβίτων καί 
αύλών καί πυροβολημάτων, εις ένδειξιν χαράς. Ήσαν 
έτοιμοι νά χορεύσωσι. Καί τήν εκπληξιν ταύτην εί
χε παρασκευάσει ό νεαρός άνάδοχος. Ή σελήνη έμε- 
σουράνει, ότε ό Παύλος άπεχαιρέτιζε τούς ξενίσαντας 
αυτόν. Άπήλθεν ύπερευλογούμενος, ύπέστρεψεν ο’ί- 
καδε πλήρης χαράς καί έν τώ κατακλίνεσθαι ήδυνή- 
θη νά ε'ίπν) ότι δέν είχεν άπολέσει τήν ήμέραν αύτοϋ.

Μετά πέντε έτη άπήλθεν εις ’Αφρικήν. ’Αλλά κατά 
ταΰτα τά πέντε έτη, πολλάκις έπεσκέπτετο τήν έ
παυλιν, ένθα έλατρεύετο κατά τήν σηυ,ασίαν τής λέ- 
ξεως. Καί όντως πάντα είχον προκόψει έν έκείνω τώ 
οίκω, άφ’ ής ήμέρας είχε πατήσει κατά πρώτον τόν

πόδα. Φαίνεται ότι ή νεότης πανταχοϋ μεθ’ έαυτής 
φέρει τήν εύτυχίαν. Ό κύριος Κορδοάν, δραστήριος 
ών, νοήμων, έπιχειρηματίας, έμελλε νά κζταστή εις
τών πλουσίων τής χώρας άγρονόμων. Είχε μύλον 
παρά τόν ρύακα, τά πέριξ άνήκον αύτώ μετά τής 
έπαύλεως. Ό μικρός Παϋλος ταχέως ηύξανε, καί έ- 
πειδή ό άνάδοχος αύτοϋ ήρχετο πάντοτε πλήρης 
λιχνευμάτων, ό μικρός ύπερηγάπα αύτόν. Ότε, τή 
προτεραία τής άναχωρήσεως, ό Έβράρόος ήλθεν ί'ν’ 
αποχαιρετίσγ αύτούς, ό αγρονόμος καί ή τούτου σύ
ζυγος εν δάκρυσι περιεπτύξαντο τόν νεανίαν, ό δέ 
μικρός Παύλος έλαβε τά γόνατα αύτοϋ καί δυσκόλως 
άφήκε τόν άνάδοχον.

’Ολίγον διαρκοϋσιν, ώς τής ήοΰς τά θέλγητρα, αί 
πρώται τής νεότητας έντυπώσεις. Ό Έβράδος δέν 
είχε μέν παντελώς λησμονήσει τούς Κορδοάν, άλλ’ αί 
άναμνήσεις, βαθκηδόν άποψυχρανθεϊσαι, είχον άπο- 
ναρκωθή εν τώ βάθει τής μνήμης αύτοϋ. Ό άήρ τής 
πατρίου γζς δέν διήγειρεν αύτάς, δτε δέ μόνον είδε 
μεμονωμένην έπαυλιν έπί τής οδού, ήσθετο αύτάς ά- 
ναγεννωμένας καί ζώσας έν πάσγ χάριτι, έν πχσγ άκ- 
μή. ’Ενίοτε ούτως άρκεϊ μύρον άνθους, ή άκτίς ή
λίου, ή ψίθυρος αύρας, δπως άναστή έν ήμϊν κόσμος 
όλος τεθαμμένος. Δέν μένει μέν βαθέως έν τοϊς 
σπλάγχνοις σου κεχαραγμένος ό άναδεξιμαϊος, ό'ν κα- 
τέλιπες σχεδόν βρέφος καί ό'ν δέν είδες έπί ε’ίκοσιν 
έτη· άλλ’ ό Έβράρδος, άναμιμνησκόμενος ής έτυχέ 
ποτέ άγάπης καί εύγνωμοσύνης ύπ’ έκείνην τήν στέ
γην, άκων έκυριεύθη ύπό τίνος συγχύσεως. Τί άρά γε 
συνέβη έκεϊ κατά τήν άπουσίαν αύτοϋ ; Τί έγέ- 
νοντο οί φιλοστόργως αύτόν άγαπήσαντες ; Καί τοι 
δέ πως άργά ένεθυμήθη αύτούς, ήθέλησεν δμως νάνα
κουφίση τήν έαυτοϋ καρδίαν, Διήλθε λοιπόν τήν 
αύλήν, έρημον ούσαν, καί είςήλθεν εις τό οϊκηυ,α. 
Μάτην κρούσας δύο ή τρεϊς θύρας, άνέωξεν αύτός 
μίαν καί ούκ ολίγον έθαύμασε, διερχόμενος εύρεϊαν 
αίθουσαν, ής τά τε έπιπλα καί ό παντοϊος κόσμος 
ήσαν κατάλληλα καί εις αίθουσαν μεγάρου. Ήτο

στάζε ιχνογράφημα άγρών, έκεϊ 
δίων, σκιαογραφιών, φυλλαδίων ; 
τών επίπλων καί έν ταϊς γωνίαις

μέν καί έκείνη αίθουσα, άλλά σύναμα καί έργοστά- 
σιον καί σπουδαστήριον. Ενταύθα μέν τρίπους έβά— 

τράπεζα 
ιαί έφημερ 
ύπήρχον ορείχαλκος 

έβριθε σχε- 
ίδων. Έπί

καί τεχνουργήματα. Οί τοίχοι έφερον εικόνας καί 
πανοπλίας. Πανταχοϋ ολόχρυσα βιβλία. Ό οίκος έ
κεϊνος είχεν άλλάξει κυρίους. Ό Έβράρδος έμελλε νά 
έςέλθη, άλλ’ αίφνης έν ώ έθαύμαζεν, έμεινεν έμβρόν-
τητος. Τό βλέμμα αύτοϋ έστη έπί είκόνος, παρι- 
στάσης άςιωματικόν έκστρατεύοντα, καί άνεγνώρισεν 
εαυτόν έν τγ ζωγραφίζ. Ήτο ή είκών αύτοϋ. Ό Έ
βράρδος ένόμισεν ότι ώνείρωττεν. Ούδέποτε είχε κα
θίσει ένώπιον ζωγράφου. Καί όμως ήσαν οί χαρα
κτήρες, ή άρρενωπή μορφή αύτοϋ, ήλιοκαής ύπό
τήν πνοήν τής ’Αλγερίας. Έφόρει τήν μονοστολίαν 
τοΰ συντάγματος καί τέλος ήτο αύτός καί ούχί άλ
λος. Υψηλός καί ώραϊος νεανίας, θηρευτού φέρων 
ένδυμα, αίφνης άπέσπασεν αύτόν τής θέας εις ήν 
ενέκυπτεν. Ό συνταγματάρχης έχώρησε πρός αύτόν 

βήαζτά τινα, καί έν ώ ήνοιγε τό στόμα, πρός α’ίτησιν 
συγγνώμης καί δικαιολογησιν τής εαυτού παρουσίας, 
δ νέος ώρμησεν εις τόν τράχηλον αύτοϋ καί εφώνει 
περιπτυσσόμενος αύτόν·

— Ήλθες λοιπόν, άνάδοχέ μου !
Μετ’ ού πολύ ό Έβράρδος έμαθε πάσας τάς άπό 

τής άπελεύσεως αύτοϋ εις τήν έπαυλιν έπελθούσας 
έπαναστάσεις. Ό Συλβαϊνος Κορδοάν, καίπερ ών τί
μιος άνήρ, είχεν εύδοκιμήσει έν παντί αύτοϋ έργω. 
Στρογγυλούμενος όσημέραι, έγίνετο παχύς καί σωμα
τώδης κύριος. Ό Παϋλος άνετράφη ώς τέκνον οικο
γένειας. Περατώσας τάς σπουδάς αύτοϋ, έλαβε τήν 
έαυτοϋ κληρονομιάν. Άγων το εικοστόν πρώτον έτος, 
έγένετο αύτεξούσιος, είχε πρόςοδον κτημάτων ε’.κοσά- 
κις χιλίας λίρας· είχε διατρίψει έν Παρισίοις, όπου 
είδε πολλούς άνθρώπους, πάν έπάγγελμα έξετάσας 
καί ούδέν εύριόν ώς ήθελεν αύτό. ’Ασχοληθείς περί 
τά γράμματα καί τάς τέχνας, ήγνόει τί νάποφασίση. 
Έν τέλει διενοήθη ότι φίλος οίκος άριστος, καί άπό 
έτους ήδη διέτριβεν έν τή πρώην έπαύλει τών Ώβιέ, 
καλλιεργών τούς αγρούς αύτοϋ καί άποδιδούς τή γή 
δ τι αΰτη έδιδεν αύτώ. Τά γράμματα καί αί τέχναι, 
παρακολουθήσασαι αύτώ, άνέπαυον αύτόν άπό παν
τός κόπου, ήδιστα αύτόν άπασχολοϋσαι.

— Άλλά πώς, είπεν ό συνταγματάρχης, οϋ ή πε- 
οιεργία είςέτι δέν είχε κορεσθή, πώς ίδών με έμά.ν- 
τευσας ότι είμαι ό άνάδοχος σου ;

— Σέ άνεγνώρισα, είπεν ό Παϋλος. Χάρις ε’.ς τήν 
ομοιότητα τής είκόνος ταύτης, δέν ήτο πολύ δύς- 
κολον.

— Άλλά τήν εικόνα μου ταύτην τίς έζωγράφησε ; 
Π οθεν ήλθεν ;

— Ότε άνδραγαθήσας έκέρδισας τάς έπωμίδας 
σου, πάντα τά μετ’ εικόνων φύλλα τών Παρισίων ε- 
δημοσίευσαν τήν εικόνα σου, μετά τής έκθέσεως τών 
ώραίων άνδραγαθημάτων σου. Συνέλεξα τά φύλ
λα καί έφύλαξα αύτά ώς ίερά κειμήλια. "Αμα μα- 
θόντι τήν χρήσιν τοΰ χρωστήρος, μοί έπήλθεν ιδέα 
νά ζωγραφήσω τήν εικόνα σου καί φρονώ ότι δέν ά- 
πέτυχον.

— Λοιπόν οί ένταϋθα δέν μ’ έλησμονησαν ·, Σοι 
είχον ομιλήσει περί έμοϋ ; ,

— Σύ νά λησμονηθής έν τγ έπαύλει Ώβιέ ; Άνε- 
τράφην λατοεύων τήν άνάμνησίν σου. Ή μήτηρ μου 
μετ’ άγάπης έλάλει περί σοϋ. Ήσο είκών λατρείας. Ό 
πατήρ μου άδιακόπως έλεγεν ότι ή εύτυχία είχεν εις 
έλθει μετά σοϋ εις τόν ήμέτερον οίκον. Εις σέ άνέφερε 
πάσαν ήμών προκοπήν. Σύ νά λησμονηθής, ανάδοχε 
μου ·, Ούδ’ ήμέραν μίαν άπουσίασας άπό τών καρ
διών ήμών. Καθ’ εσπέραν τό όνομά σου έπανήρχετο 
εις πάσαν συνδιάλεξιν. Ε’ίχομεν γείτονά τινα, πρώην 
αξιωματικόν, ίδιωτεύοντα, δςπερ έλάμβανε τόν Μη- 
ritopa τον στρατόν. Ήκολουθοϋμέν σοι κατά πόδας, 
κατά πάντα δέ προβιβασμόν σου έπανηγυρίζομεν. Έν 
τγ σχολή ήσο ό ήρως μου. Ποσάκις ήθέλησα νά σοι 
γράψω έπιστολήν ! Πόσων έπιστολών ήρξάμην καί 
άφήκα αύτάς ημιτελείς ; Ούδέποτε είχες γράψει τι 
περί σεαυτοϋ. Ήμην παιδίον, ότε άπήλθες, διενοού- 

μην δέ ότι ολίγοι μήνες ήδυνήθησαν νά μ’ έξαλείψω- 
σιν άπό τοΰ βίου σου. Άλλ’ ήπατώμην, διότι ιδού, 
ήλθες, καί κρατώ τάς χ,εϊράς σου διά τών έμών !

JULES1 SANDEAU.
("Επεται συνέχεια).

ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑίΔΟΝ ΕΝ ΤΗ, ΕΥΠΕΙΟΕίΑ,
Καθ’ ό'ν χρόνον πάντες μεμψιμοιροΰσι κατά τής έξ- 

αγριώσεως τών γεννωμ,ένων καί έκτρεφομένων παι
διών, εύλογον νομίζω νά είπω ταϊς μητράσιν ολίγα 
τινά έκ τής έμής πείρας τής τών παίδων άγωγής, 
κατά τά πρώτα τής ζωής έτη, ίδίζ δέ τής έν τή εύ- 
πειθείζ έκγυμνάσεως αύτών. Διότι ό θέλων έξ ιδίας 
πείρας νά καταστή σοφός τήν έκπαίδέυσιν τοίν παι
διών άκρως κινδυνεύει, Οφείλει δέ τούναντίον νά έρω
τά τούς τόν εαυτών βίον έν τή εκπαιδεύσει ταύτγ 
όλον άναϋ.ώσαντας.

Άπό εννέα καί είκοσιν έτών έχω ίδια τέκνα, τού
των δέ τό νεώτατον συνεπλήρωσε τό πέμπτον έτος, 
αηνός Νοεμβρίου τοϋ 1882. Τήν έκ τής παιδεύσεως 
τών παιδιών τούτων πολλαχώς πλουτισθεϊσαν πεί
ράν μου τά μάλιστα έπηύξησε καί τό έν Αειψίζ όρ- 
θοποδικόν θεραπευτήριον, όπου άείποτε επιστατώ έπί 
πάσης ηλικίας παιδιών καϊ άφορμήν λαμβάνω νά 
μάθω τά παιδευτικά έξαγόμενα άλλοτρίων μεθόδων. 
Όθεν νου.ίζω ότι δύναμαι νά ε’ίπω τινα περί παίδων 
άγωγή;·

Με'γιστον καί κράτιστον όφελος τώ παιδί άποβαί- 
νει ό ιλαρός καί φαιδρός τής μητρός αύτοϋ τρόπος· 
έάν δέ στερήται ή μήτηρ τοιούτου τρόπου, οφείλει νά 
ποοςπαθή ποός κτήσιν αύτοϋ. Φύσει εις τά παιδία 
ιδιάζει ή φαιδρότης καί εύτραπελία, όταν δέ μή άνα- 
φζίνωνται καί μή προκόπτωσιν έν^αύτοϊς τά εράσμια 
καί σωτήοια ταΰτα χαρίσματα, τότε ώς επί τό πολύ 
ή μήτηρ πτζίει.

Ένώπιον τών παιδιών ούδέποτε πρέπει νά δεικνύ- 
ηται δυςθυαία καί κατήφεια, καί όταν άκο’μη τά παι
δία πταίωσίν. Έπί τοϊς πταίσμασιν αύτών ούδέποτε 
πρέπει νά τιμωρώνται, πριν ή πραϋνθή ή μήτηρ αύ
τών. Έν τούτω πάς τις υ.ετ’ έμοϋ συμφωνεί, άλλά 
καί πάς τις δέν έχει τήν δύναμιν νζ άρχγ έαυτοϋ. 
’ΐδ.ύ λοιπόν περίστασις νά βελτίωση έκαστος καί ε
αυτόν, διότι κυρίως έν τή ορθή παιδεύσει τών παι
διών πολλάκις παιδεύει τις καί αύτός εαυτόν.

Άλλά τό δυσχερέστατον τοϊς παιδίοις πρόβλημα 
είνε ή εύπείθεια ώς έπί τό πλείστον. Ό νέος είνε άν
θρωπος τής στιγμής. Ούτε πρόβλεψιν έχει, ούτε λο
γισμούς ποιείται, ούτε τά περί αύτόν θεωρεί. "Οταν 
τά παιδία σκοπώσί τι, τοϋτο μόνον αναλογίζονται· 
καί όταν άπαγορευθή αύτοϊς ή έκτέλεσις τοϋ σκοπου- 
μένου, δέν άναμετροϋσι τήν άξίαν τής ζπαγορεύσεως, 
άλλ’ εύρίσκουσιν έν αύτή μόνον πρόςκομμα κατά τοϋ 
σκοπού αύτών. Ή ηλικία αΰτη στερείται σκέψεως καί 
φρονήσεως, αΐτινες άπαιτούνται ίνα πεισθώσι προ, 
μεταβολήν σκοπού. Διά τοϋτο ούδένα έχουσι λογάς 
ποός εύπείθειαν, έάν μή άσκήται επ’ αύτών βία τινς
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ή τούλχχιστον έάν μή προβλέπωσι την εφαρμογήν 
της βίας ταύτης.

’Ενταύθα λοιπόν απαιτείται ή μητρική ίλαρότης, 
προς χειραγώγησιν τού παιδιού είς την δυσάρεστον 
εύπείθειαν. "Οταν τού παιδιού δ νούς δεξιώς άποτρέ- 
πηται άπό τών σκοπουμένων καί στρέφηται κατ’ άλ
λην διεύθυνσιν, τότε πολλώ ηττον συναισθάνεται τό 
δυσάρεστον της ύπακοής.

Τό παιδίον οφείλει νά εύπειθή, άλλά καί νά μά- 
θη τό εύπειθεϊν. Δύο πρός τούτο άπαιτούνται* πρώ
τον νά ζητώνται παρ’ αυτού όσον ένεστιν ολίγα, δεύ
τερον τό έκάστοτε ζητούμενον νά έκτελήται. Ό έπι- 
τακτικώς πρός τό παιδίον όμιλών, φθείρει την πρός 
τό πείθεσθαι αγάπην, ναι μην καί τήν πρός τούτο 
δύναμιν τού παιδιού. Ούτω προκύπτουσιν άδιάκοποι 
έριδες, ούτως άμφότεροι, παίς τε καί μήτηρ, γογγύ- 
ζουσι καί σκυθρωπάζουσι καί συν τώ χρόνω άδιαφο
ρία καταλαμβάνει τό τέκνον, δυστροπία καί αύθά- 
Λεια. Πριν αίτηση τι παρά τού παιδίου, σκεπτέσθω 
πολύ πας γονεύς ! Σταθμιζέτω έάν ζητή εύάρεστα, 
έάν με'λλη νά νουθετήση, έάν σκοπή νά προςτάξη. 
Καί έάν μέν τό τελευταϊον, τότε ανάγκη εύπειθείας* 
έν πάση δέ άλλη περιστάσει νά έκβιάζηται τό αί- 
τούμενον. "Οπως τά μικρά παιδία εύχερώς ύπα- 
κούωσι, καλόν είνε τό βραδέως άριθμεΐν 1, 2, 3. 
Ούτω προςέχουσι καί σκέπτονται ότι, μετά τό 3, 
κατ’ ανάγκην θά έ'λθη τι δυσάρεστον. Τούτο όμως 
πρέπει έξ άπαντος νά έκτελεσθή, ώς τελευταϊον δέ 
μέσον πρέπει νά έπιβάλληται σωματική ποινή.

"Οταν τά παισία γινώσκωσιν ότι έπιβάλλεται καί 
τοιαύτη ποινή, σχεδόν ούδέποτε γίνεται αύτής χρή- 
σις. Έγώ αύτος πρό πολλών έτών μόλις μετεχειρί- 
σθην τήν ποινήν ταύτην, έν ώ ή σύζυγός μου ένίοτε 
είς αύτήν καταφεύγει. Άλλά ποινή, ύπό τής γυναί
κας μου έπιβαλλομένη, διαφέρει τής ύπ’ έμού. Είνε 
γλυκυτέρα.

Πολλώ όέ κάλλιον είνε ή ποινή νά φαίνηται ώς 
άποτέλεσμα τής άξιοποίνου πράξεως. Ό έκχέων τον 
ζύθον αύτού έξ απροσεξίας, μή πινέτω άλλον. Ό μή 
έγκαίρως παρασκευάζων τά μαθήματα αύτού, παρα- 
σκευαζέτω αύτά έν ώρα τής διασκεδάσεως. Ό βρα- 
δύνων έν τώ ένδύεσθαι, πορευέσθω μόνος είς τήν σχο
λήν, έν ώ ήδύνατο νά ποοεύηται μετ’ άλλων. Τοι- 
αύται, έν παραδείγματι, έστωσαν αί ποιναί. Πολλάκις 
μέν δυσκόλως έπινοούνται τοιαύται, άλλά δέν είνε 
καί άδύνατος ή έπινόησις αύτών.

Πρός βελτίωσιν καί διέγερσιν τής φιλοτιμίας πολ
λάκις δυνάμεθα νά δεικνύωμεν καί θαυμασμόν καί έκ- 
πληξιν, λέγοντες ότι παιδίον, άλλως τε εύπειθές, 
τοσούτυν άπειθεί, ή προςβάλλει τήν ηθικήν, ή βλά
πτει τινά, ή όπως δήποτε γίνεται άξιον τιμωρίας.

’Αμφιβάλλω έάν εΐνε καλόν τό άπαιτείν έκάστοτε, 
μετά τήν τιμωρίαν, παρακλήσεις πρός συγχώρησιν καί 
υποσχέσεις περί μ,ελλούσης βελτιώσεως. Αμφιβάλλω· 
διότι, ώς εικάζω, εύκόλως ούτως έθίζομεν τό παι
δίον έν ποια τινι προςποιήσει. Έάν έκάστοτε τό παι
δίον πρός ταύτην βιαζηται, τότε θά καταντήση νά 
λέγη μόνον τάς λέξεις, μή νοούν καί τό πράγμα, του- 

τέστι μή έχον καί τόν]άγαθόν τής βελτιώσεως σκοπόν. 
Μόνον ένώπιον ξένων έπιμένω έγώ νά έκλιπαρώσι 
συγγνώμην, διότι ή ταπείνωσις θά πιστευθή ύπό τού 
έκλιπαρούντος ώς φυσικόν τού αμαρτήματος έπακο- 
λούθημα. Άλλ’ όταν πλήν έμού ούδείς άλλος παρευ- 
ρίσκηται, τότε προτιμώ νά αίσθάνηται άπλώς τό 
παιόίον ότι τή έπαναλήψει τής αμαρτίας άφεύκτως 
θχκολουθήσή όμοια ή καί σκληρότερα ποινή.

"Ολως σφαλεράς νομίζω καί τάς απόπειρας τού 
προτρέπεσθαι δι’ ύποσχέσεων τά παιδία πρός ύπακο- 
ήν. Ούτω μανθάνουσι νά έμπιστεύωνται λίαν είς τήν 
αξίαν τών έργων αύτών, έθίζονται δέ είς τό ποιεϊν 
μόνον έκείνα, άτινα πορίζουσιν αύτοΐς κέρδος. Καί 
τό κακόν τούτο μένει αύτό καθ’ αύτό, όταν τούλάχι- 
στον έκπληρώνται τά ύπεσχημένα. Αποβαίνει όμως 
μέγιστον, οσάκις φαίνωνται οί γονείς λησμ,ονούντες 
τάς εαυτών υποσχέσεις. Τότε τό παιδίον παύεται 
πιστεύον τοίς γονεύσιν αύτού καί δέν άποφασίζει νά 
δελεάζηται είς εύπείθειαν διά τοιούτων φενακισμών. 
ΤΙ εύπείθεια δέον νά φαίνηται είς τόν παίδα απλή, 
ώς καθήκον φυσικόν καί οίκοθεν νοούμενον.

"Οσοι γονείς επονται τοίς ολίγοις τούτοις κχνόσι, 
πάνυ εύχερώς παιδεύουσι τά τέκνα αύτών είς εύπεί- 
θειαν καί συνδέουσιν αύτά μεθ’ εαυτών δι’ ένδομύχου 
καί ανυπόκριτου αγάπης.

Dr SCHILDBACH.

(Έκ τής Γερμανικής, ύπό Δ. Γ. Μοστράτου).

—»· ·

Ή Μουσίχή ώ; «1>χρμ.α,χον.

Ή έπιρροή τής μουσικής είς τήν θεραπείαν άσθε- 
νειών τινων άνεγνωρίσθη ανέκαθεν παρά τής έπιστή
μης, καί σήμερον έτι δίδωσιν αφορμήν είς νέας μελε
τάς. Πράγματι άναμφισβήτητόν έστι ότι ή μουσική, 
έχουσα τήν δύναμιν τού συγκινείν τήν τε ψυχήν καί 
όλον τό νευρικόν σύστημα, δύναται νά ή ένίοτε βοη
θητικόν μέσον τής θεραπείας. Άλλά τό πάλαι οίαι 
περί αύτής άλλόκοτοι πραγματεΐαι έγράφησαν !

’Ιατρός τις άγγλος, όνόματι Milchill de Brigtltel- 
mstone, έδημοσίευσε πραγματείαν τινα έπί τής τέχ
νης τού θεραπεύειν δυνάμει τής μουσικής καί τής 
ποιήσεως (De arte medenJi apud priscos musi- 
cae ope atque carminam) Londres, Jean Nicholz, 
1783.

’ΐδού ή περίληψις τού έργου τούτου.
Ό συγγραφεύς ύποστηρίζει έν πρώτοις ότι ή δύνα- 

μις, ήν κέκτηται ή μουσική τού άναζωογονείν τήν 
ένέργειαν τής ψυχής, ή κοινώς τάς ζωτικάς δυνάμεις, 
παρετηρήθη καθ’ όλας τάς έποχάς καί πανταχού.

ΤΙ δύναμις τού έλκειν ζωηρώς τήν προσοχήν δύ
ναται, έν τισι περιστάσεσι, νά ύποτεθή ότι συνεκί- 
νησε τά άτομα τά πάσχοντα έκ διανοητικής συγ- 
χύσεως. Ή άθυμία, ή πίεσις τής ψυχής, άπερ συνώ- 
δευον τό κακόν, έθεωρήθησαν ούχί άνευ λόγου, ώς 
μέρος άσθενείας καί ή μουσική έν τοιαύτη περιπτώ- 
σει διετάχθη ώς κατάλληλον φάρμακον διά τήν ά- 

ποσόβησιν τών συμπτωμάτων, καθ’ ήν έποχήν ή πεί
ρα δέν είχεν ανακαλύψει ακόμη τήν αληθή αιτίαν τής 
διανοητικής ταύτης ταραχής.

Ό "Ομηρος, ού τίνος οί ήρωες διακρίνονται έπί 
σφοδροις πάθεσιν, περιγράφει τόν στρατόν ώς χρώ- 
μ.ενον τή μουσική έπί σκοπώ τού άναχαιτίζειν τήν 
πρόοδον τού λοιμού. Δαβίδ, ό νικητής τού Γολιάθ, 
διά του ψαλτηρίου αύτού συντελεί πρός διασκέδασιν 
τού πάθους τού Σαούλ. Ό τρόπος δ’ ούτος τής θε
ραπείας ήν έν πολλή χρήσει παρά τώ Ίσραηλιτικώ έ- 
θνει. Ο Πίνδαρος όμιλεί περί τού Ασκληπιού λέγων 
ότι έθεράπευε τάς οξείας νόσους διά μελωδικών ασμά
των· είτε δέ θεός, εϊτε άνθρωπος, είτε ημίθεος έθεω- 
ρείτο ό Ασκληπιός, βέβαιόν έστιν ότι ήν ιατρός θερα
πεύω ν, κατά τήν άπωτάτην έκείνην έποχήν, κυρίως 

διά τής μουσικής.
Ό Πλίνιος καταγέλα μέν τήν ιδέαν ταύτην ότι ή 

μουσική καταπραύνει τάς έπί τούπροκειμ.ένου σωμα- 
τικάς παθήσεις, ούδέν ήττον κλίνει είς τήν μαρτυ
ρίαν τού Όμήρου. Όμιλεί περί τού Θεοφράστου ώς 
συμβουλεύσαντος τά άσματα διά τήν θεραπείαν τής 
ίσχιάδος, περί τού Κάτωνος ώς όντος πεπεισμένου 
ότι ή μουσική παρήγε σωτηριώδες άποτέλεσμα έπί 
τής έξαρθρώσεως τών μελών, περί τού Βάρρωνος, ότι 
τήν έθεώρει ώφέλιμον είς τήν αρθρίτιδα. Ό Aulu- 
Gelle μνημονεύει συγγράμματος τίνος τού θεοφρά
στου έν ώ συνιστάται ή μουσική ώς τι φάρμακον ά- 
λάνθαστον έναντίον τών δηγμάτων τής έχίδνης.

Ό Bayle καί ό Shakespeare διηγούνται αποτε
λέσματα τής μουσικής έπί τής κύστεως. Εύρίσκον- 
ται έν τινι βιβλίω έπιγραφομένω (MllSlirgia de 
Athanasius Kircher) καί είς έτερον (les Voyages 
de Swinburne) πολλάί λεπτομέρειαι τών ένεργειών 
τής μουσικής έπί τού τής αράχνης κεντήματος. Καί 
ό W. Temple φαίνεται ότι έδωκε πίστιν είς τάς διη
γήσεις τής έπί τών ασθενειών όυνάμεως τής μου
σικής.

Καί έπί τής κωφότητος έχομεν παραδείγματα. 
Μνημονεύεται κωφότης ίαθείσα διά τού ήχου τού

τυμπάνου. Οί σύγχρονοι έν τή περιστάσει ταύτη άπο- 
λήγουσιν είς τό συμπέρασμα ότι τά ώτα άκούουσι
κάλλιον τών λεγομένων έν μέσω μεγάλου θορύβου ή 
ένάκρα ηρεμία. Εις διαπρεπής ιατρός όμιλεί περί τίνος 
γυναικός έχούσης τά ακουστικά όργανα λίαν ασθενή 
καί ής ό σύζυγος μετεχειρίσθη τό τύμπανον ινα τή 
έμπνεύση εύχαρίστησιν πρός τήν συνδιάλεξιν.

Ή μουσική καί ό ήχος τών τυμπάνων, είπε χαρι- 
έντως ό Vigneul de Marville, ώφελούσι τόσον σω- 
ματικώς όσον καί ψυχικώς, διασκεδάζουσι τάς κακο- 
χυμίας, καί άνακαθαίρουσι τάς φλέβας είς τρόπον 
τοιούτον ώστε ή αναπνοή αποβαίνει πολύ μάλλον έ- 
λευθέρα. Ό αύτός διηγείται περί τίνος διακεκριμέ
νου άτόμου ότι προσβληθέν ποτέ ύπό τίνος οξείας 
νόου, άντί νά προσδράμη είς τήν ιατρικήν βοήθειαν, 
προσεκάλεσεν αμέσως παρ’ αύτώ, ώς ακολούθως τώ 
έβεβαίωσεν, εταιρίαν μουσικών, ών αί βάρβιτοι παρή- 
γαγον τοιούτον άποτέλεσμα έπί τού οργανισμού του 
ώστε ή λειτουργία τού σώματός του άμέσως έτα-

κτοποιήθη καί έν διαστήματι ολίγων ώρών πάσα ά- 

νησυχία κατέπαυσε.
Φίλιππος ό Ε'. τής ’Ισπανίας ήν έρμαιον μελαγ

χολίας, ήν ούδείς τών ιατρών ήδυνατο θεραπεύσει, 
ζών έν άκρα απομονώσει καί έν πλήρει λήθη τής ζωής.' 
Έπί τέλους οί ιατροί κατέφυγον είς τήν μουσικήν, διέ
ταξαν δέ τόν μουσικόν Farinelli ινα άδη έν παρακει- 
μένω δωματίω. Κατά τάς δύο πρώτας ημέρας ή 
φωνή τού άοιδού ούδέν παρήγαγεν άποτέλεσμα έπί 
τού άσθενούς. Άλλά τήν τρίτην ήμέραν παρετηρήθη 
ότι έξήρχετο τής αναισθησίας αύτού καί ότι ήκροάζε- 
το. Τήν έπιούσαν είδον δάκρυα διαρρέοντα άπό τών 
οφθαλμών του· τήν μετεπιούσαν ό Φίλιππος ήνοιξε 
τήν θύραν τού κοιτώνας του, καί έπί τέλους ό νέος 
ούτος Σαούλ άνέλαβε τήν προτέραν διαύγειαν τών 
φρενών, ούτω δέ ή θεραπευτική μελωδία τού Fari
nelli παρήγαγεν άποτέλεσμα, δπερ τά μέσα τής ια
τρικής έπιστήμης δέν ήδύναντο νά έπενέγκωσιν.

Τοιαύτά είσι τά παρά Mitcllil αναγραφόμενα άπο- 
τελέσματα τής μουσικής, παράδοξα μέν, πλήν ούχί 
καί άμοιρα άληθείας τινός1.

ΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑ
ΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΝ. ΤΟΝ ΤΕΚΝΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΡΑΒΙΒΑΤΟ».

Άπεβίωσεν έν Πετρουπόλει τή 8)20 Μαρτίου ό 
Νικόλαος Βασιλίεβιτς Γέρβελ, Ρώσσος ποιητής, γνω
στός γενόμενος μάλλον έκ τών μεταφράσεων αύτού 
διαφόρων έργων Εύρωπαίων συγγραφέων τώ 1857 
έξέδωκε «Συλλογήν ποιημάτων τού Σίλλερ μεταφρα- 
σθέντων ύπό Ρώσσων συγγραφέων», ένθαρρυνθείς δέ 
έκ τής έπιτυχίας τής έκδόσεως ταύτης, έδημοσίευσε 
μετά ταυτα μεταφράσεις έργων του Σαιζπηρου, του 
Βύρωνος, καί τού Γκαίτε. Ή ύ^' αύτού έκδοθείσα 
Χρηστομάθεια Γερμανών καί Άγγλων ποιητών έν 
Ρωσσική μεταφράσει, ετέρχ αύτού Χρηστομάθεια Σλα- 
βωνικής ποιήσεως, ώς καί ή «Βιογραφία Ρώσσων 
ποιητών» είσιν έργα δημοτικά έν Ρωσσίκ.

— Τή 3 Απριλίου (ν) έγένετο ή έπέτειος δημοσία 
συνεδρία τής Γαλλικής Ακαδημίας τών Έπιστημών 
ύπό τήν προεδρείαν τού κ. Ζαμέν. Ό προεδρικός λό
γος ήν πρώτον μέν εγκώμιον τριών έκ τών μελών τής 
’Ακαδημίας άποβιωσάντων κατά τό λήξαν έτος, εί
τα δέ έπιθεώρησις τών κατά τό 1 882 γενομένων 
ανακαλύψεων καί έπιστημονικών γεγονότων. Ακο
λούθως έγένετο ή άπονομή τών βραβείων είς τούς ά- 
ριστεύσαντας έν τοίς γενομένοις κατά τό αύτό έτος 
έπιστημονικοίς διαγωνισμοίς. Οί βραβευθέντες έν τοίς 
διαγωνισμοϊς τούτοις άριθμούνται είς 42.

— Ύπάρχουσιν έν Παρισίοις τρεις καί δέκα βι- 
βλιοθήκαι τού λαού, δανείζουσαι κατ’ οίκον είς τούς 
έργάτχς βιβλία πρός άνάγνωσιν. Κατά τήν άρτίως 
δημοσιευθείσαν Έκθεσιν τής άρμοδίας Έπιτροπής, 
έλήφθησαν κατά τό έτος 1882 ύπό έργατών κατ’ 
οίκον βιβλία πρός μελέτην 130,000. Έάν ύπολο-

1 Μετεφρ. έκ τής Γαλλικής υπο τού έν Φιλιππουπό- 

λει κ. A 1 Ζ.
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γίσωμεν κατά μέσον δρον ώς χρόνον άναγνώσεως ε
νός τόμου επιστημονικού, ιστορικού ή φιλολογικού 
οκτώ ώρας, έπεται δτι διά τούς 1 30,000 τόμους 
οί άναγνώσται αύτών έδαπάνησαν 1,040,000 ώρας.

— Η ρωσσική κυβέρνησις άπεφάσισε νά δώση εις 
πάντα αίτοΰντα ξένον δημοσιογράφον είσιτήριον είς 
την τελετήν τής στέψεως τοϋ Αύτοκράτορος, ύπό τόν 
δρον δτι έκαστος τών δημοσιογράφων ύποχρεοΰται νά 
φέρν) εις πασιφανές μέρος τοϋ ιματισμού αύτού δια
κριτικήν ταινίαν, νά έ'χη μεθ’ έαυτοΰ επισκεπτήρια 
σημειούντα τό επάγγελμά του καί νά ύποβάλλη είς 
την λογοκρισίαν τάς αλληλογραφίας αύτού.

— Νέα πρόοδος τής επιστήμης.— Μέχρι τοϋδε ή 
φωτογραφία έγίνετο έπί χάρτου, έπί ύφάσματος, έπί 
ύάλου καί επί πορσελάνης, άλλ’ άρτίως σοφός τις εύ- 
ρε μέσον, δι’ ειδικής τίνος σκευασίας νά φωτογραφή 
επί τοϋ άνθρωπίνου δε'ρματος καί είς τρόπον τοιοϋ- 
τον ώστε ούδε'ποτε νά έξαλείφηται. Ούτω, δύναται' 
τις τοϋ λοιπού νά φε'ρη πράγματι έπί τής καρδίας 
αύτού προσφιλή πρόσωπα ή νά έπιδεικνύη ταύτα είς 
το άκρον τής ρινός του ή έπί τοϋ μετώπου του. Οί 
φαλακροί θά δύνωνται νά κοσμώσι τήν γυμνότητα 
τής κεφαλής αύτών διά τών φωτογραφημάτων δλης 
αύτών τής οικογένειας.

— Ό πρίγκηψ Βισμάρκ έγεννήθη τήν 1” Άπρι- 
1815. Πρό ολίγων δέ ήμερών είσήλθεν είς τό 69°’’ 
έτος.

— Κατά τό έτος 1883 γενήσονται τρεις Έν.θέ- 
CstQ ιχθύων } άρξόμεναι κατά μήνα Μάιον, έν Ρεγενς- 
βούργη, Σβερίνφ καί Άμβούργφ.

— Ό έν Περσία πρώτος σιδηρόδρομος γενήσεται 
αναλώμασι τοΰ κράτους, μέλλων νά συνδήση τό παρά 
τήν Κασπίαν Ρέτς μετά τής πρωτευούσης Τεχεράνης, 
εκτεινόμενος επί 400 χιλιόμετρα καί άναβαίνων ύψος 
2400 μέτρων διά τών όρε'ων Έλβορούς. Ό σιδηρό
δρομος ούτος μεγάλως θά ύπηρετήση είς τά εμπορι
κά συμφέροντα.

Άνεϋρεσις τής ηρύς Φιλιππησίους επιστολής 
τοϋ Αγίου Πολυκάρπου, έπισκ. Σμύρνης.

Κύριε Διευθυντά,

Ό εν τή Μονή τής ‘Αγίας ή Ζωοάόχου Πηγής ίν 
*Αν<ίρφ, δήμφ Γαυρείου, μονάζων σεβασμιώτατος 
επίσκοπος Σταυρουπόλεως Κωνστάντιος Πληζιώτης, 
ο εν τή βιβλιοθήκη) τής Μονής ταύτης άνευρων τό 
πλήρες χειρόγραφον τοϋ Βυζαντινού έπους Βασιλείου 
Διγενοϋς Ακρίτα, δπερ παρεχώρησεν έμοί πρός έκδο- 
σιν, μοι άνήγγειλεν δτι έν τή αύτή βιβλιοθήκη έρευ- | 
νών άνεΰρεν έτερον σπουδαϊον χειρόγραφον, τήν έπι- 
στολήν πρός Φιλιππησίους τοΰ άγιου Πολυκάρπου, 
επισκόπου Σμύρνης, ής έλάχιστον μόνον μέρος είνε 
γνωστόν ελληνιστί, τοΰ πλείστου φερομένου έν ταΐς 
εκδόσεσι τών Πατέρων έν λατινική μεταφράσει. Τό 
γνωστόν τεμάχιον τής έπιστολής ταύτης, ήτις γρα- 
φεΐσα κατά τήν Β' έκατονταετηρίδα μ. X. θεωρείται 
σπουδάιοτάτη είς τήν έκκλησιαστικήν ιστορίαν διά 
τον αποστολικόν χαρακτήρα, δν φέρει, είνε έκδεδομέ- 

νον έν τφ Ε' τόμφ τής ελληνικής πατρολογίας τού 
Migne. Ήδη διά τής άνακαλύψεως ταύτης συμπλη- 
ρούται έν συνεχεία τοϋ πρώτου σχεδόν τό δλον, πλήν 
μικρού ’ίσως μέρους περί τό τέλος, δπερ δυστυχώς έλ- 
λείπει έν τώ άνδριακώ χειρογράφφ· άλλά τό εύοεθέν 
μέρος είνε το πενταπλάσιον τοϋ τέως γνωστού καί 
έκδεδομένου. Ό Σεβ. έπίσκοπος, καθά άνήγγειλεν ή- 
μΐν, προτίθεται όσονούπω νά έκδώση τήν έπιστολήν 
ταύτην.

Θά παρακαλέσω ύμάς, κύριε Διευθυντά, νά δημο- 
σιεύσητε τήν άνακοίνωσίν μου ταύτην, δπως γίνη 
γνωτή τοίς περί τήν θεολογίαν, καί ιδία τοϊς περί 
τήν δογματικήν καί εκκλησιαστικήν ιστορίαν άσχο- 
λομενοις. Ό ύμέτερος.

Δ. ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ.

—Τήν παρελθοϋσαν τρίτην ό κ. ’Αριστομένης 
Προβελέγιος άνέγνω έν τή αιθούση τοΰ φιλολ. Συλλό
γου Παρνασσού άποσπάσματα τής ύπ’ αύτού φιλοπο- 
νουμένης έμμετρου μεταφράσεως τοΰ Φάουστ, ώ» προ- 
έταξεν εισαγωγήν περί τοϋ Γκαϊτε, τής έποχής αύτού 
καί τοϋ μύθου τοϋ Φάουστ. ΊΙ μετάφρασις αΰτη ύπό 
πάντων έκρίθη λίαν έπιτυχής, καθ’ δ πιστώς έρμη- 
νεύουσα τό ποωτότυπον καί γεγραμε'νη έν γλώσση άν- 
θηοα καί στιχουργία τεχνικώς ποικιλλομένη.

— Έδημοσιεύθη έν τή Έφημερίύι τής Κυβερνή- 
σεως τό Β'. Διάταγμα, τό καθόριζαν τά περί τελέσεως 
διαγωνισμού πρός πλήρωσιν κενής έδρας έν τφ Πανε- 
πιστημίφ. Κατά τούτο οί θέλοντες νά προσε'λθωσιν 
είς τόν διαγωνισμόν καί έχοντες τά προσόντα οφεί— 
λουσιν έντός τεσσαράκοντα ήμερών άπό τής προκηρύ- 
ξεως νά ύποβάλωσιν είς τό ύπουργεΐον τό δίπλωμα 
καί τά έκδεδομένα σχετικά έπιστημονικά αύτών έρ
γα. Ταΰτα έξετάσασα ή έπί τοϋ διαγωνισμού άρμο- 
δία έπιτροπή, ύποβάλλει έντός δύο μηνών τήν έπ’ 
αύτού κρίσιν της δι’ έκθέσεως, δημοσιευομένης άμέ
σως έν τή έπισήμφ έφημερίδι. Μεταξύ δέ τών άνα- 
δειχθέντων μέν άξιων τής καθηγεσίας, άλλ’ ’ίσων 
κατά τήν έπιστημονικήν δοκιμότητα, έάν ούδέτερος 
τούτων τύχη ύφηγητής διδάξας ύπέρ τό έτος έν τώ 
Πανεπιστημίφ, δστις καί προτιμιέται, διατάσσεται 
νέος μόνον δι’ αύτούς άγών, καθ’ δν έκαστος χωρι
στά ύποβάλλεται ν’ άναπτύξη ένώπιον τής έπιτροπής 
όρισθέν τι ύπ’ αύτής σχετικόν θέμα.

— Έγράφη έσχάτως δτι τδ Μουσεΐον τοΰ Αούβρου 
ήγόρασεν ώραίαν κεφαλήν Λαπίθου έκ τών μετώπων 
τοΰ Παρθενώνος άποκοπεϊσαν. Κατά δήλωσιν τοΰ έ
φορου τών ’Αρχαιοτήτων κ. Εύστρατιάδου κεφαλή 
τοιαύτη ούδε'ποτε ύπήρξε μεταξύ τών έν τή Άκροπό- 
λει άρχαιολογικών συλλογών, δθεν δέν είνε προϊόν 
κλοπής, ώς ύπό τινων ύπετέθη.

— Ύπό τόν τίτλον ’Επιστημονικαί Μελέται καί 
Μάγοι εκκλησιαστικοί ο κ. Ίγν. Μοσχάκης, ύφηγη
τής τής Θεολογίας, άγγέλλει τήν προσεχή έκδοσιν 
ποικίλων αυτού συγγραφών είς ένα ογκώδη τόμον.

— Είς τήν Βιβλιοθήκην τής Στρατιωτικής Σχο
λής ό έν Κωνσταντινουπόλει κ. Άντ. Ψυχάρης έδω-

ρήσατο συλλογήν πολυτίμων σπανίων άγγλικών καί 
γαλλικών συγγραμμάτων τής στρατιωτικής τέχνης 
άποτελουμένην έξ 85 έν δλφ τόμων μετά πινάκων ε
πεξηγηματικών τών διαφόρων μαχών. Έν τή Συλλο
γή ταύτη περιλαμβάνονται συγγράμματα τού Jotni- 
ni, τοϋ άρχιδουκός Καρόλου τής Αύστρίας, τού Foy, 
τού Revel, τού Μόλτκε καί άλλων έξοχων στρατιω
τικών συγγραφέων. (Εστία).

—Έξεδόθη κατ’αύτάς έν Λειψία κριτική έπιστασίγ 
τοΰ κ. Δεβόορ ό Α' τόμος τής χρονογραφίας τού Θεο- 
φάνους- είς τό πόνημα τούτο είχεν άπονείμη ή ακα
δημία τοΰ Μονάχου τό Ζωγράφειον βραβεΐον έκ δισχι- 
λίων φράγκων’ έξεδόθη έν Βερολίνφ, έπιμελεία τού 
καθηγητού Κουρτίου καί τού άρχιτέκτονος Κάουπερτ, 
καί τό Β' τεύχος τής χωρογραφίας τής ’Αττικής,1 
περιέχον τούς πίνακας τών ’Αθηνών, τού Πειραιώς, 
τού Υμηττού, τής Κηφισιάς κλπ. μετά ερμηνευτικού 
κειμένου. ’Αναλώμασι τού τυπογράφου Τρύβνερ έξε
δόθη κατ’ αύτάς άζιόλογος γραμματική τής καθ’ ή
μάς ελληνικής γλώσσης ύπό τοΰ ”Αγγλου καθηγητού 
Geldart, γνωστού καί έξ άλλων σπουδαίων πονημά
των περί τής γλώσσης καί τής φιλολογίας τών νΰν 
Ελλήνων.

Ή έν Μονάχφ ακαδημία άπένειμε καί έφέτος τό 
Ζωγράφειον βραβεΐον πρός τόν κ. Δεβόορ διά τό πό
νημα αύτοΰ Λβρι των άπανθισμάτων εζ άρχαίων 
‘Ελλήνων συγγραφέων, άτινα έγένοντο έπι Κων
σταντίνου τοϋ Πυρφυρογενήτου.

ΞΙΔΗΣΕΙΣ,
Έν τή πρό τινων ήμερών συγκροτηθείση συνελεύ- 

σει πρός έκλογήν τεσσάρων νέων μελών τού Δ. Ε. Μ. 
συμβουλίου, είς τών έκλογέων έζήτησεν, ώς πληρο- 
φορούμεθα, άντίτυπον τών Γενικών Κανονισμών, δ
πως όδηγηθή έκ τινων άρθρων αύτοΰ κατά τήν γενο- 
μένην έν αύτή τή συνεδριάσει βραχεΐαν συζήτησιν. Ού
τε τό γραφεΐον τής συνελεύσεως, ούτε τά λοιπά γρα
φεία τού Οϊκομενικού Πατριαρχείου έκοσμοΰντο διά 
τοιούτου σπανίου καί δυσευρέτου βιβλίου, ύπάλληλοι 
δέ άπεστάλησαν κατά πάσαν διεύθυνσιν πρός άναζή- 
τησιν άντιτύπου τών διεπόντων ήμάς Κανονισμών, 
καί έπί τέλους άνευρέθη έν τοιούτον μετά πολλάς έν 
τοϊς Πατρϊαρχείοις έρεύνας. Τό γεγονός τούτο είνε έν 
τών χαρακτηριςικών σημείων τής έποχής τών έκκλη- 
σιαςικών ήμών πραγμάτων,ήν διερχόμεθα.’Εν πρώτοις 
παρατηρούμεν δτι πρό τριών έτών ή πατριαρχική έςου- 
σία έδαπάνησε προσφοράν τινα φιλοκάλων ομογενών 
έκ χιλίων λιρών πρός οικοδομήν κτιρίου Πατριαρ
χικής Βιβλιοθήκης, ήτις πρό πολλού φκοδομημένη 
τυγχάνει ούσα, ώς γνωστόν, άνωθεν τού πατρι
αρχικού τυπογραφείου. Ή έφημερίς τής I. Συνόδου 
(’Αλήθεια) έδημοσίευσε τότε διορισμούς διευθυντών 
κα.ί έφορων τής Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης καί προ- 
κήρυξιν πρός τό ορθόδοξον δημόσιον σαλπίζουσα τό 
εύφρόσυνον γεγονός τής συστάσεως τοΰ νέου καθι- 
δρύματος. Πάς φιλόκαλος καί φιλοπρόοδος έπεκρό- 

τησε τότε είς τό άγγελμα τής προσαποκτήσεως νέου 
κοινωφελούς καταστήματος, όφειλομένου καί τούτου 
είς τήν δραστηριότητα καί πρόνοιαν τού ρέκτου άρ- 
χηγού. ’Αλλ’ ήρκει, φαίνεται, μόνον ν’ άναγραφή καί 
τούτο έν τώ καταλόγφ τών πολλών καί μεγάλων έρ
γων καί νά έπεγκωμιασθή ώς πολλά άλλα, περιελθόν- 
τα μετά ταύτα είς αδιέξοδον οικονομικών δυσχερειών. 
Ούτω καί περί τής Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης. Καί 
διευθυνταί καί έφοροι καί προκηρύξεις έλησμονήθησαν 
εύθύς άπό τής έπαύριον τής δημοσιεύσεως, έ'κτοτε δέ 
ούδείς ήκουσέ τι περί τού νέου μεγάλου καί κοινωφε
λούς έργου, ή δέ α’ίθουσα αύτού, πρός δήλωσιν μόνον 
δτι δέν είνε α’ίθουσα χορού, έπιδεικνύει εκατοντάδας 
τινάς τόμων, τών πλείστων έλλιπών καί ασημάντων, 
δωρηθέντων ύπό δύο ή τριών φιλομούσων αρχιερέων. 
Καί δμως ή ιδέα τής συστάσεως Βιβλιοθήκης έν τοϊς 
Πατρϊαρχείοις ήτο άρίστη, καί έπί ταύτη όφείλομεν 
ν’ άπονείμωμεν τόν δίκαιον έπαινον είς τόν πρωτο- 
βούλως ταύτην συλλαβόντα ΙΙαν. Οίκουμ. Πατριάρ
χην. Ψέγομεν δέ μόνον τήν έγκατάλειψιν τής ιδέας 
ή υιαλλον τήν έλλειψιν έπιμελείας καί έπιμονής περί 
τήν έκτέλεσιν αύτής. Διατί δέ έγκατελείφθη ή πρός 
πλουτισμόν τής Βιβλιοθήκης ένε'ργεια ; Διά τόν ά- 
πλούστατον λόγον δτι άναλαμβάνομεν ταύτοχρόνως 
πολλά καί δυσεπίτευκτα έργα, μή ύπολογίζοντες άπ’ 
άρχής τό μέγεθος τών δυσχερειών έκάστου, τά μέσα 
άτινα δυνάμεθα νά διαθώμεν καί τόν τρόπον δι’ ού 
δυνάμεθα νά έξασφαλίσωμεν τήν έπιτυχίαν, δαπανώ- 
μενοι δέ έπί πολλά, ολίγοι έσμέν καί έπί τά ολίγα. 
Τ1 ανύπαρκτος ήδη Πατριαρχική Βιβλιοθήκη θά έξε- 
πλήρου έπαρκώς, νομίζομεν, τόν προορισμόν αύτής, 
άν έν τι και μόνον κατώρθου καί τούτο ούχί δυσχε
ρές, άν, δηλονότι, περισυνέλεγε πάντα τά δημοσιευ- 
θε'ντα κατά τήν τελευταίαν εικοσαετίαν είτε έν βι- 
βλίοις καί φυλλαδίοις, είτε έν έ^ημερίσι καί περιοδι- 
κοΐς, έλληνικοϊςτε καί έτερογλώσσοις, τά σχετιζόμενα 
πρός τήν σύγχρονον ήμών έκκλησιαστικήν ίςορίαν καί 
πρός τά γνωστά έκκλησιαστικά ζητήματα. Θέλων τις 
σήμερον νά γράψη, φέρ’ είπεϊν, ή νά διαφωτισθή περί 
τού Βουλγαρικού, Μοναστηριακού ή άλλου ζητήματος, 
καί χρείαν εχων ν’ άναδράμη είς προδεδημοσιευμ,ένα 
έγγοαφα ή πραγματείας, μάτην θά έπικαλεσθή τά άρ- 
χεΐα ή τά γραφεία τού Οικουμενικού Πατριαρχείου· 
έστω βεβαίως δτι δέν θά εύρη έκεί, δέν λέγομεν τά πρό 
εικοσαετίας, αλλ’ ούτε τά πέρυσιν έκδοθέντα ! Άλλη 
δέ δηαοσία βιβλιοθήκη περιέχουσα σειράν πλήρη τοι
ούτων δημοσιευμάτων δέν ύπάρχει έν Κων/πόλει. Φίλος 
τις άφηγεϊτο ήμίν έσχάτως δτι έπί άλλης Πατριαρ- 
χείας έζητήθη ήμέραν τινά έν τοϊς Πατρϊαρχείοις τό 
ιερόν Πηάάλιον καί ούχ εύρέθη, έδέησε δέ νά ζητηθή 
ή θεμελιώδης αΰτη βίβλος τής Εκκλησίας εκ τής οι
κίας σεβασμίου τινός Γέροντος Άρχιερέως. Άλλ’ ά
ρα ύπάρχει καί σήμερον έντοϊςΠατριαρχείος πηδάλιον;

Τό πεοί ού ο λόγος βιβλιάριον έπιγραφόαενον «.Γε
νικοί Κανονισμοί περί θιευθετήσεως τών εκκλησιαστι
κών καί εθνικών πραγμάτων τών ύπο τον οικουμε
νικόν θρόνον όιατελούντων όρθοάύζων χριστιανών 
ύπηκόωΊ τής Α. Μεγαλειότητας τοϋ Σουλτάνου·» έξε-
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τυπώθη κατά τό έτος 1 862, είνε δέ προϊόν τών συγ- 
κροτηθεισών κατά την έποχήν εκείνην επανειλημμέ
νων εθνοσυνελεύσεων καί ώρίσθη ώς ό νόμος ό μέλλων 
νά διέπη τά καθ’ ήμάς πράγματα. Ή πείρα άπέδείξε 
τάς πολλάς καί ούσιώδεις τών Κανονισμών έκείνων 
ελλείψεις, όθεν έπήλθεν ή πολυετής έκείνη καί μονα
δική έν τοϊς χρονικοΐς τών νομ.οθετϊκών συνελεύσεων 
έργασία πρός άναθεώρησιν αύτών, ήτις καί έπανελή- 
φθη έν άποπείρκ εύθύς μετά τήν εις τόν θρόνον άνάρ- 
ρησιν τής Α. θ. Παναγιότητος ’Ιωακείμ τοΰ Γ'. σύ- 
ναμα δέ καί έγκατελείφθη καί έλησμονήθη δλως 
μετά τινας εβδομάδας παρά τάς επισήμους δηλώ
σεις περί οριστικής άποπερατώσεως αύτών ! Ήδη 
δέ συμβαίνει τό έξης πρωτοφανές έν τή ιστορία τών 
έθνών γεγονός, δτι οί Κανονισμοί ούτοι καί όιέ- 
πουσι καί ού διέπουσιν ήμάς, ή έν άλλαις λε'ξεσιν, ο 
αύτός νόμος κατά τινα μέν κεφάλαια αύτοϋ εύρίσκε- 
ται έν ένεργείγ, κατά τινα δέ έν πλήρει αργία, άργιΐ 
δέ ό νόμος κυρίως κατά τά άφορώντα είς τήν ύπό 
τοΰ Πατριάρχου εφαρμογήν αύτοϋ, ήτοι είς τόν σχη
ματισμόν τής 'I. Συνόδου, ήν ή Α. Θ. Π. καταρτίζει 
άριστίνδην, προσκαλοΰσα ώς συνοδικούς τούς ύπ’ αύ
τής έκλεγομε'νους αρχιερείς.

Άλλ’ άφοΰ διατάξεις τινές όπωςδήποτε τών Κα
νονισμών τούτων ίσχύουσιν έτι, καί άφοΰ τό κείμε
νον αύτών κατέστη σπάνιον, διατί τούλάχιστον δέν 
άναδημοσιεύονται ούτοι έν τώ Πατριαρχικώ τυπο
γραφείο πρός γνώσιν τής νέας γενεάς τών ορθοδόξων, 
οίς μέλει τά κατά τήν εκκλησίαν καί τό γένος αύ
τών ; Είνε μέν ένδεχόμενον δτι έν τοιαύτη περιπτώσει 
’Αρχίλοχός τις θά σατυρίση ήμάς δημοσιεύων έρώτη- 
σίν τινα κατά τοιάνδε έννοιαν: «τινες έν τή ιστορία 
τοΰ κόσμου οί νομοθέται οί άνακηρύξαντες μέν ελλιπή 
τόν νόμον αύτών, έπί δεκαπενταντίαν δ’ έργασθέντες 
πρός μεταρρύθμισιν αύτοϋ καί είτα έπανελθόντες είς 
τόν αύτόν πλημμ.ελή κώδικα ;» άλλ’ άφ’ ετέρου θά 
γινώσκωσι πάντες τίς ό διέπων άμα καί μή διέπων 
ήμάς νόμος ούτος καί θά θαυμάζωσιν έν γνώσει τοΰ 
πράγματος τήν άμφιόεξιότητα τών έφαρμοζόντων 
καί μή έφαρμοζόντων αύτόν !

Άναγινώσκομεν έν τή Έκκλησ. ’Αληθείς, ;

Ούχί ύποθετικά δεινοπαθήματα, ώς ό βούλγαρος 
πελάτης τής Τουρκίας συνέρραψεν, άλλά γεγονότα 
άναμφήριστα άναγράφομεν καί αύθις είς χαρακτηρι
σμόν τοΰ άμειλίκτου διωγμοΰ, ό’ν οί βούλγαροι τής 
ήγεμονίας κατά τών έκεϊ ορθοδόξων έπιτελοΰσιν. Οί 
έν Βαλτζικίφ βούλγαροι άρπάσαντες παρά τών έκεΐθι 
ορθοδόξων τόν τούτοις άνήκοντα ναόν τής άγ. Τριά
δας κατηνάγκασαν αύτούς ΐνα εκκλησιάζονται εις τόν 
εκτός τής πόλεως τοΰ Βαλτζικίου ναόν τοΰ Εύαγγε- 
λισμοΰ. Έν τούτοις τή παρελθούση παρασκευή, 2 5 
μαρτίου, καί τοΰ ναοΰ τούτου τάς εισόδους άπό βα- 
θυτάτης πρωίας διά χωροφυλάκων κατέλαβαν καί ήμ- 
πόδισαν τόν τε ιερέα καί τούς ορθοδόξους νά είσέλθωσι 
και εκτελεσωσι τά τής λατρείας αύτών. Έν ώ τοιαύτη 
ακατονόμαστος κατάχρησις έξουσίας έξασκεΐται παρά 
τών έν τή ήγεμονία βουλγάρων κατά τών ύπό τήν χεϊρα 

αύτών ορθοδόξων, οί έν Μεσαχώρω σφυρηλατοΰσι συ
κοφαντίας έπί συκοφαντιών καί έπί ψευδών ψεύδη ίνα 
παραστήσωσιν εαυτούς ώς διωκομένους, διότι οί ορθό
δοξοι ίεράρχαι δέν άφίνουσιν αύτούς ίνα διαταράτ- 
τωσι τάς τε συνειδήσεις καί τήν ήσυχίαν τών τή ορ
θοδοξία προσκειμένων.

Ό έν Κεστριτσίφ όρθόόοξος ίερεύς όιετάχθη αύστη- 
ρώς παρά τοΰ έν Βάρνη νατζάλνικ (άστυνόμου) νά 
παύση τελών οίανδήποτε έν τώ χωρίω ιεροπραξίαν, 
ύποχρεουμένων τών κατοίκων ίνα άπευθύνωνται πρφς 
τόν έκεί σχισματικόν κληρικόν. Τοιαύτην έννοιαν έ
χουσι περί τοΰ σεβασμού τής ελευθερίας τής συνειδή- 
σεως οί όμαίμονες τοΰ βουλγάρου τής Τουρκίας, οί- 
τινες έν τοίς χωρίοις Τσαούσκιοϊ καί Τζεβισλΐ διεκή- 
ρυξαν έσχάτως τήν έπιβολήν προστίμου έκ γροσίων 
χιλίων κατά παντός κατοίκου μή θελήσοντος νά πα- 
ραδεχθή τόν βούλγαρον ιερέα. Τήν διακήρυξιν δέ ταύ
την έποιήσατο ούχί ύποδεές τι ό'ργανον τής βουλγα
ρικής διοικήσεως, άλλ’ αύτός ό τής Βάρνης διοικη
τής μεταβάς αύτοπροσώπως είς τά είρημένα χωρία 
καί αύτφ στόματι τήν διακήρυξιν ταύτην ποιήσας.

Κύριε συντάκτα.
Ούτε τών νεωτέρων ή περί γυναικών άπεραντολο- 

γία, ούτε αί ύπερένθεοι θεωρίαι τοΰ Πλάτωνος συμ
βάλλονται' πως είς τόν ορισμόν τής άληθοΰς έν τή 
κοινωνία: κλήσεως τής γυναικός. Ό μέσος όρος είνε 
πάντοτε άσφαλέστατος καί σωτηριώδης, τοϋτο δέ 
πρακτικώς καί διά βραχέων δείκνυσιν ή τοΰ δαιμό
νιου Σωκράτους λύσις τοΰ προκειμένου προβλήματος, 
ήν άναγινώσκομεν παρά Ξενοφώντι, Συμπ. Β' 9.

«Ή γυναικεία φύσις ούδέν χεερων τής τοΰ 
άνδρός ούσα τυγχάνεο, γνώμης δέ και ισχύος 
δεϊται. "Ωςτε, εί τις ύμών γυναίκα εχει, θαρρών 
δεδασκέτω 6 τι βούλοιτ’ αν αυτή έπεστ'κμ.ένη 
χρήβΟαε».

Ιδού ό γνώμων τών περί γυναικός καί κοινωνίας 
φιλοσοφούντων εί όέ σωφρονοΰσι καί όρθώς κρίνου- 
σιν, άναλόγως ποιείτωσαν καί άποφαινέσθωσαν.

Έν Τ...............26 γ' 83.
ΕΥΜΗΤΙΣ.

ΙΤΟΙΉΙΣΙΣ.

Ό Μανώλης καί ή βαρέλλα.

Πολλοί μου λένε, βρέ Μανώλη 1 
Γιατί σ’ αρέσει να μεθάς ;
Να σέ κοροϊδεύουν δλοι 
Σαν περπατάς και σάν μιλάς ;

’Λ,Ι.Ιίι έγώ, καλή βαρέλλα, 
Τους κάμω πάντα τον κουφό· 
Φθάνει νά ζώ, και σαν την βδέλλα, 
Βράδυ, πρωί νά σέ ρουφώ.

Εσένα έχω γυναικούλα
’Εσένα μάνα καί παιδί 
Τά πούλησα για, σένα ούλα 
Κχάπόμεινα γυμνό κλαδί.

Μά σά γέμισης ρετζινάτο 
Και μου κεράσης <ίυό καί τρεις, 
"Ο,τι ζητήσω μου λές «νά το» 
Μέ κάμνεις άρχοντα τής γής.

Αέν έχω σπήτι μέ καμάρες, 
Ζώ εις τά βάθη μιας σπηλιάς 
Μά σάν βαστώ δορ τρεις δεκάρες 
Μούντζες νά έ'χη ό ντουνιάς.

"Οταν πατώ μια μπρος, μιά πίσω, 
Καί τά τουβάρια πελεκώ 
Τόν κόσμο όλο νά χαρίσω, 
θαρρώ πώς δίνω ψυχικό.

’Εσύ νάσαι γερή βαρέλλα
Κώ ό κόσμος δ,τι θέλ’ άς πή, 
Μέ μιά έληά καί μιά σαρδέλλα 
Τό ξεύρεις, γίνομαι στουπί.

Πολλοί μοϋ λένε νά σ’ άφήσω 
Νά γείνω πλιά. στοχαστικός, 
’Ισως μιά μέρα καταντήσω 
Κ’ έγώ νά γείνω ύπουργός.

Αέν έχουν νού είς το κεφάλι 
Αυτοί πού μέ παρακινούν· 
Σάν τήν δική σου γλυκιά ζάλη 
Στά ύπουργεϊα δέν κερνούν.

Οϊ πλούσιοι μέσ’ στο κρεθθάτι 
’Εχουνε φειδία πού τούς τρών, 
Μά γώ σάν ξαπλωθώ στη πλάτη 
Ούτε γυρίζω στο πλευράν.—

Έχω κοιλιά σάν τουμπελέκι 
Λαιμό σά κούρκου φουσκοτό 
Καί λές πώς πέφτ’ αστροπελέκι 
Σάν πάρω τό ροχαλιτό.—

Άλλος μού λέει, «καλέ Μανώλη, 
Καιρός είν πλιά νά πανδρευθης· 
θά σ’ αγαπήσουν τότε όλοι 
Κ’ έγω ό πρώτος, θά τό δης».

Νά μέ προικίσουν μέ δουκάτο
Τό άψηφώ μά τό σταυρό' 
Είς τής βαρέλλας μου τόν πάτο 
Έχω μεγάλο θησαυρό.—

Έπειτα έγώ μέ τήν ποτίλια 
Έχω στεφάνι πρό πολλού 
Καί μόνο τά δικάτης χιίλια. 
Μ’ αρέσουν καί το κλού κλού κλού.

"Ολοι μού λένε νά σ’ άφήσω 
"Ολοι μού λέν νά σ' άρνηθώ, 
’Αλλά έγώ μέ σέ θά ζήσω 
Μέ σέ «βαρέλλα» θά χαθώ.

Σάν έλθ’ ήμερα νά ποθάνω 
Τό φέρετρό μου νά γενής, 
Καί είς τόν τάφον μας έπάνω 
Νά γράψη ένας ποιητής :

«Έδώ κοιμάται ο Μανώλης» 
«Μέ τήν βαρέλλα του μαζή» 
«Τόν κλαίει μόν’ ό κρασοπώλης» 
«Πού τού πουλούσε τό κρασί».—

GUSTAVE LAFON
Consul de France ά Andrinople.

«Η ΕΙΚΩΝ ΤΗΣ.»
ΠΟΙΗΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΥ.ί

Ό Παρνασσός καί ή 'Εστία έδημοσίευσαν άρτίως 
ώς άνέκδοτον χαριέστατόν τι τρΰ ’Αθανασίου Χρη- 
στοπούλου ποίημα, σύν τή επομένη έπιστολή τοΰ κ. 
Στ. Α. Άντωνοπούλου, άπευθυνομένη πρός τήν Σύν
ταξιν τοΰ πρώτου τών Περιοδικών τούτων :

«Ό έν Βουκουρεστίφ οϊκών, γνωστός δέ τή υψηλή κοι
νωνία κ. Γρηγο'ριος Κ. Σοΰτσος, πάνυ φιλοφρόνως άνεκοί- 
νωσέ μοι, έν έκείνη διαμένοντι τή πρωτευούση, τό έγκλει
στον ποίημα ώς ύπό τοϋ Αθανασίου Χρηστοπούλου ποι- 
ηθέν, άνέκδοτον δέ μέχρι τοϋ νϋν διατελοϋν. Είχε δέ ανα
κοινώσει αύτό είς τόν κ. Σοϋτσον ό έν Οόρλετσίφ τής 
'Ρωμουνίας διατριβών χ. Στέφανος Φερεκύδης, πατήρ τοϋ 
νϋν έν Παρισίοις πρεσβευτοΰ τοϋ Κράτους έκείνου. Επει
δή δέ διά τοΰ αϋτοΰ χ. Σούτσου παρεχάλεσα τον κ. Φε- 
ρεχύδην νά μέ πληροφόρηση άν τό όποιον κατέχη χειρό
γραφον τυγχάνη ΐδίαις τοϋ ποιητοϋ χερσ’ι γεγραμμένον, 
μοί δανείση δέ, εΐ δυνατόν, αυτό προς έςέτασιν, άπεκρινα- 
το οότος τφ χ. Σούτσφ δι’ έπιστολής άπό 28 παρελθόν
τος Ίανουαοίου τάδε : «Μέ κακοφαίνεται οτι δέν εΐιιπορώ 
νά ευχαριστήσω τόν κ. Άντωνόπουλον άντιγεγραμμένον 
μόνον εχω τό ποίημα είς έπιστολήν φίλου διατρίβοντος είς 
Πίσαν. Μέ τό έστειλε κατά τόν ’Ιούνιον τοϋ 1881 έτους 
μέ τάς ακολούθους λέξεις : «τό κατωτέρω ποίημα τοϋ 
Χρηστοπούλου είναι ανέκδοτον τό ηδρα εις τά χειρό-
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γραφά μου. Σοι το κοινοποιώ ώ; εύχχριστον». Δέν πι
στεύω ούτε αύτός νά έχη το πρωτότυπον . . . . » Ση- 
μειωτέον δτι έν τφδεκχτω στίχφ, καίτοι έν τώ παρ’ ε 
μοι άντιγρχφφ κχθχρώς γεγραπτχι ά' σ π ρ η ν» δέν εινε 
κατ’ έμέ αμφίβολον οτι ο Χρηστόπουλος εγρχψεν ά 
άσπρων ούτω δ’ έπχνωρΟωμένον πρέπει, φρονώ, νά δο- 
θή το κείμενον εις την δημοσιότητα. Τδ προκείμενον 
ποίημα οπερ άποπνέει δλην τού Χρηστοπούλου την χάριν, 
προφανώς ένέπνευσεν εις αύτόν τδ τού Άνχκρέοντος τδ έκ 
τών λέξεων «*Αγε, ζωγράφων άριστε» άρχό 
μενον ».

Ό κ. Στ. Α. Άντωνόπουλος καί ή Σύνταξις τού 
’Αττικού Παρνασσού έπλανήθησαν δημοσιεύσαντες τό 
ποιημάτιον τούτο ώς άνέκδοτον, καθόσον πρό πολ- 
λού τυγχάνει δεδημοσιευμένον έν ταϊς συλλογαϊς τών 
ποιημάτων τού άειμνήστου Α. Χρηστοπούλου, ώς καί 
έν τω Παρνασσώ η ’Λπανθίσματι τών εκλεκτότερων 
τεμαχίων τής νέας ΈΛηνικής ποιήσεως τω έκδοθέντι 
ύπό Ρ** κατά τό έτος 1868. (’Τδε σελ. 64).

Τό ποίημα τούτο εινε τό κατωτέοω παοατιθεμενον 
δπερ μεταγράφομεν καί ημείς παρατηρούντες πρώτον 
μέν δτι έν Κων)πόλει πλεϊστοι είσίν οί άπαγγέλλοντες 
τούτο άπό μνήμης, ώς πάντα σχεδόν τά Χρηστό- 
πούλεια Λυρικά, καί δεύτερον δτι έν τώ ύπό τού κ. 
Στ. Α. Άντωνοπούλου δημοσιευομένω άντιγράφω ή 
φράσις τό γλυκν χρώμα φέρεται έν τή έκδόσει τού 
Ρ** τό λευκόν χρώμα, ορθή έστιν ή παρατήρησις 
αύτού περί τής λέξεως άσπρΙΙν, Ίγτις άπαντα ομοίως 
είς τάς μέχρι τούδε γενομένας έκδόσεις τού ποιή
ματος.

Έλα ζωγράφε, πιάσε, νά ζήσης 
Μιαν ώραιαν νά ζωγραφι'σης.
Άς μή τήν είδες, άς μή τήν ’ςεύρης, 
Έγώ σέ λέγω πώς νά τήν εύρης. 
Πχρ’ τήν εικόνα τής Αφροδίτης 
Καί διές τά κάλλη χα) τδ κορμί της, 
'Ωσάν εκείνην σχεδίασέ την 
Καί τέτοιαν ολην ζωγράφισε την. 
Έπειτα στάξε μέ τρυφεράδα 
Τριαντάφυλλων άσπρων λευκάδα, 
Καί χύσε γτοΰτο τ δ γλυκύ χρώμα 
Άπ’ τδ κεφάλι σ’ ολον τδ σώμα. 
Καί τότε πλέον σάν λάβη τέλος 
Καί πάρη σχήμα τδ κάθε μέλος, 
Παρακαλώ σε, φέρ’ τήν εικόνα 
Νά τήν λατρεύω είς τδν αίώνχ, 
Καί νά τήν έχω παρηγορίαν 
Σ’ τδ πικρδν γήρας καί συντροφίαν.

'Ημέραν τινά είς άχθοφόρος κρούει τήν θύραν τής 
οικίας τού γνωστού τής πόλεως ιατρού κ. Κ...., καί 
ζητεί αύτόν, άλλ’ επειδή δ ιατρός άπήν, δ presen- 
leur του (δν δμως δ άχθοφόρος δέν έγνώρισεν ώς 
τοιούτον ένεκα τής βελάδας του καί τής συνήθους 

σχάλη, πού 
φαίνεται, δ δ

είς τό τάγμα του στιλβούσης όρειχαλκίνου άλύσεως) 
έρωτα τόν αχθοφόρον τίνα θέλει καί πρός τί·

— Τόν γιατρόν, άπαντα ούτος, θέλω νά δ:ώ, γιά 
νά μού είπή τί νά κάμω* γιατί δταν σηκώνω ύψηλά 
τό δεξί μου χέρι, μούρχεται ένας πόνος ’ς τήν άμα- 

λιγώνει ή καρδιά μου, (έκοπίαζεν, ώς 
υστυχής πολύ).

— Έγω νά σού ’πώ τί πρέπει νά κάμης, τώ λέ
γει ό presenleur- καί άφού, συσπάσας τάς όφρεϊς, ώς 
εποίει ο κύριός του, έπί άρκετήν ώραν έκράτησε τόν 
σφυγμόν τού άσθενούς, παρατηρών είς τό άξιον τής ά
λύσεως ώρολόγιόν του, τέλος έν πάση σοβαρότητι 
τώ λέγει :

— Λοιπόν, ποτέ πλέον νά μή σηκώνης τό χέρι 
σου ύψηλά. I. Θ.

Έν τοϊς φρενοκομείοις τής Γερμανίας οί έν άναρ- 
ρώσει διατελούντες, δηλ. κάπως φρονιμεύσαντες πα
ράφρονες καί ώς άκίνδυνοι θεωρούμενοι, άφίνονται 
έλεύθεροι, (εννοείται δμως έντός τού καταστήματος) 
ύποβκλλονται όέ μόνον είς μικράς τινας ύπηρεσίας. 
'Ημέραν τινά δύο τοιούτοι διετάχθησαν νά φέρωσιν έκ 
τού μαγειρείου τον όιά τήν κοινήν τράπεζαν προωρι- 
σμένον ζωμόν κατέβησαν λοιπόν τήν κλίμακα άνά 
τέσσαρας βαθμίδας καί είσήλθον είς τό μαγειρεϊον, έν
θα, άφού ώς φρόνιμοι, έςήτασαν διά κοχλιαρίου τίνος 
τόν ζωμόν, εύρον αύτόν λίαν άπαχον τούτο σφοδράς 
προύκάλεσε διαμαρτυρήσεις τού στομάχου των, καί 
ήρχισαν νά συσκέπτωνται πώς νά διορθώσωσι τό 
πράγμα* καί άφού έπί άρκετήν ώραν (καθ’ ήν οί έν 
τώ έστιατορίω εύρισκόμενοι λοιποί παράφρονες είχον 
βαρυνθή πλέον περιμένοντες τόν ζωμόν) ύπέβαλον κκί 
άπέρριψαν νομοσχέόια, τέλος δ φρονιμότερος έξ αύ
τών προτείνει νά ρίψωσιν είς τόν λέβητα τού ζωμού 
τόν έκεϊ πλησίον τά προσφιλή καί τοϊς πκράφροσιν 
είσέτι Γερμανοϊς γεώμηλα παρασκευάζοντα λεπτόσαρ- 
χον, ώς συνήθως είσίν οί τοιούτοι μάγειροι· άμ’ έπος, 
άμ’ έργον συλλαμβάνουσι τόν μάγειρον, φέρουσιν αύ- 
νόν πρό τού λέβητος, καί προσπαθούσι νά τόν ύψώ- 
σωσιν δπως τόν ρίψωσιν έντός αύτού, μόλις δέ είχον 
ουνηθή ώς έκ τού βάρους του νά τόν ύψωσωσι μίαν 
σπιθαμήν έκ τής γής, δτε ό άπορών μάγειρος,

— βρέ παιδιά, κραυγάζει, τί θέλετε νά κάμετε ·, !
— θά παχύνωμεν τήν σούπαν, άπαντώσιν έκεϊνοι, 

έξακολουθούντες δραστηρίως τό έργον των.
— Μά σταθήτε, τοϊς λέγει ο μάγειρος, νά εκβάλω 

πρώτον τά ύποδήματά μου διά νά μή βρωμίσω τήν 
σούπαν, καί έπειτα πάλιν μέ ρίπτετε.

Ή ετοιμότης τού πνεύματος τού μαγείρου έσωσεν 
αύτόν διότι οί παράφρονες, πεισθέντες, άφήκαν αύτόν 
δπως έκβάλη τά ύποδήματά του, καί μόλις δ δυστυ
χής διέφυγε καί κατώρθωσεν ούτω ίνα μή τό πάχος 
του χρησιμεύση τώ εύαισθήτω στομάχω τών παρα- 
φρόνων. I. A. Κ.

Δεκεμβριανήν τινα νύκτα, καθ’ ήν τά πάντα εμ- 
ψυχά τε καί άψυχα, ήσαν παραδεδομένα (ίνα μεταχει- 

ρισθώμεν τήν τετριμμένην καί έρρυτιδωμένην ταύτην, 
ώς πρόσωπον γραίας, έκφρασιν) είς τάς άγκάλκς τού 
Μορφέως, μόνον άνήρ τις έκάθητο γρηγορών πρό τού 
γραφείου του, πρό μέν εαυτού έχων άνεωγμένον βι- 
βλίον τι μικρού σχήματος, παρά δέ έαυτώ δύο ογκώ
δεις τόμους· έφαίνετο λίαν ένησχολημένος, θρόμβοι 
δέ ίδρώτος, μεθ’ δλον τό εζω ψύχος, κατήρχοντο 
έπί τών παρειών του* δ μέν άνήρ ούτος ήτο καθηγη
τής (δάσκαλος) τών Ελληνικών έν τινι τών εκπαι
δευτηρίων τής Κωνσταντινουπόλεως, τό πρό εαυτού 
βιβλίον δ Πλάτων, τέλος δέ οί παρ’ αύτώ δύο τόμοι 
τό δίτομον Ελληνικόν λεξικόν τού Σακελλαρίου. Εί
χε περιπέσει δ δυστυχής είς αδιέξοδον λαβύρινθον μο
ρίων, άτινα προσεπάθει νά έρμηνεύση διά τό μάθημα, 
δ έμελλε νά παραδωση τήν έπαύριον τοϊς μαθηταϊς 
του. Κατ’ αύτήν τήν στιγμήν νυσταλέα τις γυναι
κεία Φωνή άντηχεϊ έκ τού πλησίον δωματίου :

— Γιάγκο, μά πλάγιασε πλέον ;
— Ούκ έκ με δ Πλάτων καθεύδειν, άπαντά εν μέ

σω δύο χασμημάτων δ καθηγητής.
Μία είσέτι ώρα παρήλθε, καί τέλος τά έν τώ σκό- 

τει περιφερόμενα κακοποιά πνεύματα τής νυκτός βλέ- 
πουσι τόν καθηγητήν έγειρόμενον φαιδρώ τώ με- 
τώπω, σπογγίζοντα τόν ίδρώτά του, χασμωμενον 
καί τείνοντα τούς βραχίονας, καί, πρός έπίμετρον, συ- 
τω γενναίαν πρέζαν λαμβάνοντα έκ τής ταμβακοθή- 
κης του, ώστε έπί πολλήν είσέτι ούραν νά πταρμίζη- 
ται· καί δλα ταύτα διότι είχε τέλος κατορθώσει νά 
έξέλθη έκ τού λαβυρίνθου τών μορίων τού Πλάτωνος.

Τήν έπαύοιον, μεταξύ τών λοιπών κατά τό μάθη
μα τών Ελληνικών σημειώσεων τών μαθητών τής 
Δ’, τάξεως τού σχολείου, διεκρίνετο καί ή εξής:

Ναί γε δή καί περ=ναί βέβαια δα καί παρά πέρα.
Τούτο ήτο τό μή έάσαν τόν καθηγητήν καθεύδειν 

κατά τήν προηγούμενην νύκτα. A. X.
— ί*1’·

Έκ τών σοφών καί έπιστημόνων οί οίηματίαι είσίν 
οπαδοί τού ύλισμού· διότι ουτοι φρονούσιν ότι τά 
πάντα γιγνωσκουσιν, καί πάν δ,τι δέν έψαυσαν διά 
τού δακτύλου τής έπιστήμης αύτών θεωρούσιν άνύ- 
παρκτον, ούδέποτε διανοηθέντες, φαίνεται, ότι τά 
όρια καί τού μάλλον πεφωτισμένου νοός είσι σχετικώς 
περιωρισμένα.

★
¥· ¥

Ή πεποίθησις περί αθανασίας ψυχής έστι τό κυ- 
ριωτατον έλατήριον τής τελειοποιήσεως καί προόδου 
τής άνθρωπότητος. Πάντες οί έξοχοι καί μεγάλοι άν- 
δρες, Σωκράτης, Πλάτων, ’Αναξαγόρας κλ. οί τελειό
τατοι τύποι τής άνθρωπίνης διανοίας, ένεφορούντο 
ύπό τής ιδέας ταύτης.

Έν τώ μετά θάνατον μηδενί τού άνθρώπου παρί- 
σταται άπασα ή δημιουργία άσκοπος καί άδικος, ό
περ άντιβαίνει είς τόν ορθόν λόγον. Μ. Π.

★
» ¥

Διά τούς ψυχολόγους δ θάνατος είναι νέα ζωή, α
πλή μετάβασις.

Δι’ άμαθεϊς καί φιλοζώους είναι τρομερός άλλ’ ή 
τού ’Ιησού διδασκαλία ήνοιξεν εύρύν καί φαεινόν δρί- 
ζοντα τοϊς μέν, καί άτελεύτητον ύπαρξιν τοϊς δέ.

Μόνοι οί ύλισταί δέν εύρον είσέτι τον φανόν αύ
τών. Μ. Π.

ΔΙΑΛΟΓΟΙ.
tMXhO-

Υπηρέτρια παρουσιασθεϊσα έσχάτως είς τό γαλ
λικόν ταχυδρομεϊον όπως ζητήση έπιστολήν έπ’ όνό- 
ματι τής Κυρίας της, έρωτάται ύπό τού ύπαλ).ήλου

— Είναι poste restante;
— ΧθΖζ’ Κύριε, άπαντά άποτόμως ή ύπηρέτρια, 

είναι ορθόδοξος.
* *
¥

Ή Κυρία Π. έπιπλήττει τόν ύπηρέτην της έπί τ·ρ 
άυ,ελείκ του πρός καθαρισμόν.

— Έπί τέλους, Γιάννη, τί πρέπει νά κάμω μ’ έ- 
σέ;

— Ή Κυρία, άπαντά ό Γιάννης, δύναται νά κά- 
μ·/) δ,τι κ’ έγώ· νά μή δίδη προσοχήν !

★ ★
¥

ΤΙ Κυρία Ρ. παντού καί πάντοτε έξέφραζε τήν λύ
πην της ότι δέν είχε τέκνα.

— Είναι, τή αληθείς, λυπηρόν, τή λέγει νέος εύ
φυής, άλλά καί ή κυρία μήτηρ σας είχεν ;

* » ¥ ¥
(Ίστοοικόν) Ό Κύριος Λεσέψ εσχεν εσχάτως καί 

έτερον τέκνον.
Πολλυί φίλοι του τώ συνεχαίροντο καί ήρώτων 

περί τού νεογνού*
— Τό παιδίον τούτο, είπεν δ διάσημος μηχανι

κός, δεικνύει έκτακτον άνάπτυξιν* ήρξατο ήδη λέγον 
εύκρινώς: παπα—ναμά.

*
* *

Εύφυής συγγραφεύς ομιλών περί τής ανθρώπινης 
ζωής, λέγει ότι είναι μαθηματικός ύπολο^'ισμός ουτω 
πως διατυπούμενος*

Ό γάμος είναι πρόσθεσις, ή κληρονομιά διαιρεσις, 
δ έρως πολλαπλασιασμός καί δ τάφος άφαίρεσις.

Ό αύτός άλλοθι λέγει ότι δ περίπατος είναι ή πα
ρηγοριά τών νεανίδων, ό παράδεισος τών φιλάρεσκων, 
ή κόλασις τών ζηλοτύπων συζύγων καί ή έργασία 
τών άέργων. 2. Π. Π.

★ * 
¥

— Σοί άρέσκει, κυρά μου, το μυθιστόρημα ;
— Πολύ, άγαπητή μου· μάλιστα τό χθεσινόν κε- 

φάλαιον, όπου ο κομ.ης εβαλε την εικόνα τής κόρης 
είς τήν πιατοθήκην.

Τό κείμενον λέγει πινακοθήκην !
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ΠΑΡΕΡΓΑ.

Λύσεις τών έν τφ ΚΘ'. τεύχει προβλημάτων.

Μρ. 239. αίνιγμα.—ΆζΛας.
Άρ. 240. ετερον. — ΤριανζάφυΜΙον.
Άρ. %4 /. λεχιγριφος (charade).—Paradis, 

Radis.
Άρ. 242. πρόβλημα αποσιωπητικών.—Ενρεϊα 

οδός τ/ άγουσα εις ζην κακίαν.
Άρ. 243. γρίφος.— Οί αύτόχείρές είσίν 

ένοχοί μεγάλου εγκλήματος.
e 0-0-0

Λ Γ Τ A I
τών έ? τώ ΚΘ'. τεύχει προβλημάτων.

Αναστάσιος Α. Μαγκλής (239,. 24 0, 242). — Οικος 
Μπελά (239, 240, 212, 243) — Ελένη Α. Μαγκλή 
(243).— Νησοε Χάλκη (239, 240, 243, 242).— Ν. Δ. 
Τζαλίκης (239, 240, 241, 242, 243) - I. Α. Κυριακί- 
οης (239, 240, 242, 243).— Σ. Α. Χουοαβερδόγλους 
(240).— I. Λ. Χουοαβερδόγλους (239, 240, 243).— Ne
mo (239, 240, 241, 242, 243).— Δημήτριος Ίορδανί- 
οης (243).— Καοεν. Άναστ. Γενιδουνια έν Χάλκη (239, 
240, 243).

Έν Τραπεζούντι. Π. Μεταλλιδης (230, 229, 223).
Έν Άνδριανουπόλει, ΤΙρακλ. Άναστασιάδης (242).

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΑ

ΑΡ. 244. —ΑΙΝΙΓΜΑ.
'Όνομα άνορος μεγίστου είμαι και ένδοξου άαα.
Ή μεν κάρα μου, σοι λέγω, άλφαβήτου είναι γράμμα 
Ό λαιμός δέ και τδ στήθος πρόθεοιν άποτελούσι, 
θ', δέ πόδες, τών θηρίων πρώτον μέ άποκαλουτι.

Κ. Δ. Γ.

ΑΡ. 245.— ΕΤΕΡΟΝ.
Όταν τδ δέσω, προχωρεί* 1· 
Kf όταν το λύσω, στέκεται.

AP. 250.- ΕΤΕΡΟΣ.

Mon premier va en roulant, 
Mon second va en coulant, 
Et mon tout va en glissant.

I Μ. P.Π· Ν. Π.

ΑΡ. 246.-ΑΙΝΙΓΜΑ.

Ότι είναι ίδικόν μου μέ τδ πρώτον μου έκφράζω, 
Ίδικόν σου δ’ δτι είναι μέ τδ δεύτερον φωνάζω.
Τ’ δλον μου δέ ΐνα εύοης ζήτει με ώς κόρην νέαν 

Σύναμα δέ και άρχαίαν.
Ξ. Δ, Τ.

ΑΡ 244. — ΛΕΞΙΓΡΙΦΟΣ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟΣ.

Α . . .

. Η . .

. . Α .

. . . Α
Π· Ν. Π.

ΑΡ. 248. —ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ.
*

Διά τών αρχικών γραμμάτων τών αντιθέτων λέ
ξεων τών κατωτέρω οημειουμένων, σχημάτισαν δνο· 
μα ιστορικόν:

Ψευδός, δένω, φιΛία, μαλακός, εΛκίς, £υ- 
κο.ίος, άρρωσζία, ανόμοιος, πΛαζΰς.

Κλεάνθης I.

ΑΡ. 240.—ΛΕΖΙΓΡΙΦΟΣ
(charade)·

Mon premier rend I’homme sincere 
tout en payant.

Mon second rend I’homme robuste 
tout en defendant

Dans mon tout on ne se rend 
qu’en voyageant.

Batoum, Mar P.

AP 251.—ΓΡΙΦΟΣ.

J έκρ,υστήρευσις,
HN 1883 000000 ’ ‘ ΩΝ

• ·

άθυροστομία,
*στόμα ώτίον.

Δ. ΓΕΔΕΩΝ.
Σημ.— 1ώ πρώτω λύτγ δωρηθήσεται εν βιβλίον ποιήσεων.

ΠΑΡΟΡΑΜΑ ΙΑ.— Εν τή ά. σελίδι τού παρόντος τεύχους στήλ. β'. γραμ. έ. άντί έγένεζο ά.νχ- 
γνωθι εγενοί’ζο. — Εν σελ 4 ι 5 στηλ. α. εις τούς τρεις μαθημ.ατικούς τύπους έν οίς σημειούται κατά πα
ραδρομήν Ιθ— αναγνωθι t=. — Ό εν τή αύτή σελίδι στήλ. β'. τύπος διορθωτέος ούτω :

'-(lA+(g)2--2-(4SA3+(W)’--


