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οομένα; πλέον 11 τρις ~ι<
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πλέον '1'~/'Kις 20"/0.
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(ΒιιΙgω'ίe).

δύσκολοr, ή προ; την πίσrιν μι:;τάβασις;)

τουτο

σημαίνει δτι πολυ ακόμη απέχει ή έλπις απο τήν
πραΥματικότητα.

Πόσοι αλλοι διερωτώγται με!' αΥωγίας ποίον
μέρος λανθάνοντος

xρισrια\ ισμου

δι,νατον να

περιέχωσιν αί αΠOμεμαKρυνόμεγαt ιιυται όγει

ροπολήσει; τC1υ ανθρωπισμου, άλλοτρισμ.ου (al- 1'I·tfuiSm~) Τήςαλλη,λεγγύης' ~ί ~ΙKΡ~Ι ,έκείναι σK~-

ψεις αι διακεχυμεναι τ~δε K<fKCtac επι της ματαιοτητος τφν άνθρωπίνωγ' ό ψυΥα; έκείγο; Ίδεα-

~~

~ Ο

VARNΑ

rρoρα του- συΥΥραμματό;μέρη Τ8 ή σημαντικωτάτη
αϋτη της καρδία; φOJνή: c Ειναι λοιπον πολύ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤ. ΠΙΣΤΕΏΣ

Ι

-

αμφιβολίας αφίνει νά. διαφύΥΙ] ακουσίως είς διά
κίνηοι; ιrών ί

δει!>ν και συστrιμάτων (δοsαοιων) 1888-1898.-'Η τέχνη τού άναγι
νώσκειν.-Ψ"χολογΙα καΙ παιδαγωγΙα.-c.ικασrη; καΙ χήρα (ποίημα).
-'Τά έπισκεπτήρια.-'Η φαντασία ,<ου Αουδουίκου Πάοτερ.-Τ6 μνη
μονικον και ή εύγνωμοούνη τού έλέφαη'ος.-'Η φανταοία των έφευ
ρετώ v.- Βαρνα'ίι<ά.-Ν εκρολογία.-'Αλληλογραφία,

+
-@>

c ΠCΙνOCΙισίCΙ)

λισμος, δC1τις όλισθαίγει

ποία ύπηΡ5 ε κατα τα δέκα ταύτα τε·

λευταία δτη, ή κίνησις τών ιδεών και
Hbv dι;στημάτων; ... Μετεβλήθη αρά
Υε ή κατάσταC1ις τών :τνευμάτων έγ
τ1;] rptXoaorpiq: και τή ι'Jρησκείq:; . .. 'Η μεταsυ
της έλευθερoφρoσύνη~, πάλη έβελτιώθη αρά Υε;
παρέχει τούλάχιστογ όψιν μάλ"{ον παρήΥορον;
Θα C1υγκεφαλαιώσωμεν ένταυθα. στηρί;ονrες τας -3εωρίας ταύrας διά τινωγ νέων μαρτυριών. Προ παντος δε -ι'tά άποδείsωμεν ύπο
ποίου; δρου; (}α ήδύνατό τις να έκ'ρέρΙ] έπι κεφαλης μελέτης έπισrημονικης απολογίας της χριστιαnκης πίC1τεως, την τόσον εϋηχον δί; το
ους, λέ5ιν, την όJrοίαν τόC10V εύΧαρΙC1ΤΟυγται
να έπαναλαμβάνωσι, πέΡΙ5 ήμών: την XeSI',;'
c 'Ελπίς).
'Υπο τον ώραίον τούτον τίτλον cΈλπις)
έγράψησαν χαριέσταται C1ελίδες, ι'JελKΤΙKωτάτη

είγαι ή λευκά;ουσα ίιώς καλλιτέρου μέλl.oντo~;)

Δεν είναι μάλλογ κα.θαρα {}ρησκευnκή έρα~ι.

'" j

τεχνία, εργογ τέχνης, αισθήματος η ψιλολο)'ία;;
-Υπάρχουσι σκεπτικοί, ύπάρχουσιγ απαισιόδοSοl.
'Έγα μόγον {}α αναφέρω' ενακριτικον έsό
χου λεπτότητας, δσn; Υνωρί;ει καλιϋς έκείνο
περι του όποίου όμιλεί.
cΆναYKά~oνται να ΠΡΟC1εΥΥίC1ωσιν DC10V το
δυνατογ προς τον χριστιανισμό\'.
Έγ τούτοι;

είγαι φρόνιμογ να μη αρκεσΘώμεν εις λόΥ8ς
μόνον, αλλα και γα έsετάC1ωμεν μετ α τίνων
C1τotXciwv είγαι αναμεμιγμθνη ή αγαΥεννωμένη
αυrη φιλευσέβεια. Παρά τισι συνδυά;εται μεrα της
χυδαιοτάτης ήδυπαΘείας παρ'αλλοι; νεκρομάντεσι

καββαλΙC1ταί; και μάΥοις, απαρτί;εται έκ πάντων
τών παρεκτροπώγ του {}ρηC1κευτικοί1 ένστίκτου.
Είς του; καλλιτέρους παρέχει αsιεράστους καί

συλλΟΥή χωρίων, παραληφθ~ντων έκ τών νεω-

τάτων καΙ συμπαθψικωτάτων τφ κοινφ C1υΥΥραφέων, - φιλοσόφων, ίC1τορικών, κριτικισν, μυθι.
σΤΟΡΙΟΥράφων, .- τώγ κυρίως' σοφών είC1αΥΟ-

μένων σπανίωι;. -ο συΥγρα.φεύςτijςc'Ελπίδος',
δστιι; ένωρΙς έC1χετίC1Θη μετά τών {}-υμάτων της

6ΙΤΙ τιίJν δΟϊμάτα)\', αρ-

νούμενος να σrηριχθ~ έπ·αύτιίJν. c Είνα. προοίμιον;

1'1

ματαίά~ έ5ελί5ει; και έφοδιά;ει τoυ~ ποιητας
δι' ώραίων {}εμάτωγ, όλίΥων διαφερόντων τώγ
της αρχαίας μυθολο'(ίας. ΠαριΧ πάσι σχεδόν
πηyά~ει καί προϋποτίθηC1Ι τον σκεπτισμόν. Διότι
όμιλοοσι περί {}-ρηC1κείας, άλλα {}-ά ~C1χύνοντο
να φανώσι πιστεύοντες εί; την αλήθειαγ τη;
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δρησκείας ταύτης, τήν όποίαν φαίνονται ύπερ·ιr όποίων τό "νεύμα άμψι6άλλει περι τη; βε·
ασπι" όμενοι. Διατείνονται ση ψυλάττουαι την ή. Ι βαιόίηro; τί)ς πίατεω;. Τί λοιπόν έςήτουν ουτοι

θΙKή\~, άλλά ιXrprJίJ άποχωρίσωαιν έπιτηδείως εί~ τ~\' ναον α~ δεν ηθ~~oν:.ά ~μoλ,oyήσ~σ,Ι
I1

αύτήν έκ nIJ" δΟΥμάτω\', μετά τών όΠΟ,ίων στ~- Ι: δΙ,α :η; Π~~,oυσι~; των ~η Κ,α τ, ι ελλ~ιπει απ~
νώ~ συνδέεται. ΤΟ οικοδόμημα μένει εκκρεμες 'Ι αυroυ; και οτι ειναι καλον να αναςηrηα(IJαι το

έν ')τψ κενψ, 'Η ~ρηαKευΤΙKή αϋτη αισθηματικότη;

:1

αυμπλήρωμα τουro παρά τού ούρανΟύ.

είναι ?υρμό; ~ιλoλOYΙ,Koς, o~~ι; δεν. ά~ί~ει μ~ν !Ι
Πιατεύομεν ση τα πράΥματα εύρίακονται αή.
περισσοτερον αλλου, δυναται ομω; να αποβtj ε- : μερον st; τουτο το σημείον ιω.ί δεν ~ά εΊλ'αι

πικινδυνότερο;, διότι ά)ς προς ταύτα το πνευμα ), άνω'ρελε; να άναrρερωμδ\' 8νταυΘα,.στι την αύτήν
δεν έπιδέχεται έπί πολυ ριψοκι \δύνους αυμ'ρω· il ήμέrαν εϊ; τινα 'άνάλΟΥον τελετή ν κατά την
νίας καί ί'πεκ'ρυΥάς. Θα το έν\·οήσωμεν πάραυτα. ι' εναρ~ιν τών παραδόσεων τη; ΆKαδηrλίας άντε
'Αλλ' έΚ3ίνο το όποίον Ο'ρείλομεν να εύχηΘώμεν :1 λΓ(ρΘημεν ίδίοις οψΘαλμοίς τας προ; τό ~εϊoν

άπό αήμε~oν, εΙΥ,αι ό, μυαΤΙKιαμ~ς oύ:~ς Ο τό~oν Ι: ~κείνc:~ c(νατά~εις' τ~ς εισέη ~υYK~xυμέν~;, ,άλλ'

διακεκριμενο; να μη χρηαιμευαΏ ω", προοιμι-

ον φρικωδών

έκολαατημάτων

τoίJ ύλιαμου. Έν

τΙ) είκόη ταύτΙ), ~τι; ύφίσταται ηδη πρό nνων
έτd:Jv, τα

χρώματα.(}ά φαν<ϋαιν

11

\1
1I

f[

τϊj~ Ά~αδ~μ~ας ,τώ~ ,Παρισίω,ν .ό πανιερ.~'!:

O~λστ . εφιυn~ε , τον oρι~o:τα , ηtJ;ω; δια. (~ω~oς
μαλλ~ν π~ρηYOPoυ. «Δ~α να. ε5,αΨΏ κ.αι εν?α~αια~ι:Ί τας . vcc:; _Kα~δι~ς των, qκρο:ιτ~ν του,
εKινεΙΤΙlyψ~xηγα~τωy ~ι ~ιαινoβoλ.ωνε).:~ιδωνι.
'Η Υνωμη ειναι ακομη μεΥαλη δυναμις.

...

.,.

't'

ποΛυ "αυτ η

, πι

τιον τί1;

υρήσκειας του

.

νερχ εται

-

λ

το μω

"

.,
,
αυιην

προ;

,

"

,ε~ησK~σεxτo ιφαΤΟΣς της ε~αν-

. 3

β'

ρισΤοϋ.

. ..

ο'

'λ

ήμl:φον επα·

(\,

ι α η~είς

~'

μυσται,

r

"

γα ,το f ε ~ιω.αω, π .~σια-,?oυσ.ι ΠΡ~; ΤΟ,ν

xρισHα\:ισμ~ν: ',: (ψα Υε ~oυro ει.νε αλ~Θε;; ~ε-

λ~τε ,~oι εΙ,πει 11 μηπω~ ~πατ~ ι/μα;, η φαντ~σια' ΌΧΙ,. ψιλοι μοι\ σα;. o~ιλω, μετα π~ιroιΘη.
σεως" ~α; '!L'aPOuaL~;W το απ~τε~~σμα. επα~ει-

ψοχών προ; την πίσrιν, προ; το

ΕυαΥΥέλιον, ει; πείσμα τώ,,- αιρετικών όμάδω\',

αναμφιβόλως Ι; είς

άριω6ντως ακοτεη'ά. 'Αρτίως, κατα την 8ναΡ5 ιν

'Ε'

άνεπιδεκτους απαρνηαεως; την κινησιν εκεινην

τιυνέκλεκτών
πείαμα

στημάτων ι.

τών

πολλώΥ

διεφθαρμένω\'

Ναί' Ταύτα αυμ6αί"'ουσιν έν

iqJ

συ

κατ' αύτους

ΟΥομασθέ\'ΤΙ περιεαιαλμένφ όμίλψ τφ όμίλψ
τών εκλεκτών, ηύν μυαταΥωΥών, 'Αλλ' ει; τον
«ευρύν σμιλΟΥ την με-Υάληνόμάδαι τα. πράΥ

ματα δια'ρέρουαΙΥ, 'Εκεί προ εϊΚΌαι μάλισια έτ<υν α,ρ' στου η' ,αΘεο· διδαακαλία έΥΒνετο γόι
":)

μο:; αθικτο; του Κράτου;, και ή πι')ρηακεία τίτλο;

προ- άπόκτησιν τ[}~ εύνοίαι:: τών κυ6εργώγτων

':)

1)' κλίσι-

':J'

."

τάσι- τη-~πίατεω"".

':)

-

':J

έλιιτroυται

,

ό τρoxo~

':Ι

,

αrρέφεται κατά την διεύθυναιν' τ:.tύτφ' αγευ δια-

κοπης, και τουτο είνε

σοβαρον, σο6αρ<ύτερον

εισ-

δια το έΘΥος παρα δια την έκκλησίαν ι). Τοιαύτη
ειναι ή άλήθεια μετά τών ακιερώ ν αύτη ς σημείων
και τών έλπίδων αύτη;.
Η'
-'δ -,
- ',1, Ι '
. κινησι; των ι εωγ εν τω υψη.Οίερω
'
"
.
.
δ':
_
"
_,'
ομΙλω, το
ρευμα των
ο"ασ'ιων εν ταις ανω.
.
-'~'
λ
δ'
τεοαι; πνεματικΠ,ι; τα~εαιν αποτε εί
υναμΙΥ,
δ,'
','"
,.. .
υναμιν μεΥαΛην κω ειναι αημερον ευνοικον
,
,
,
Ε"
."
,
ει; τoνxρισrιανιαμo\'.
ι; τα ανωτερα πνευματα
."
' . . 'Ι
δ"
_
η
α:-ρορια,
σκαιοτη,.,
Οι-.ααιων
"
, , ' των. υ ,ιστικων
"
~,
προυκαλεσε την απoαrρo'ρην, ενεαπειρε τον φοΤ '
" " .
,
μο\",
εη'βσι προ; την ευτυχιαν των
πιστευον' . Θ'
,.,
τω", αισ αγογταιτην αναΥκην νρησκεια;Υινω,
"
'Α'λ"
f\
••
ακουαης εαυτην , . ,
Λ α εμπα~ως πρό ΠΟΑΛου
,
/",
..
_.' Θ - λ'
.,.
αΥω\ ι~o\ ται υπερ του ορ ου
'λ
θ
' - -,
' .. 'Ε θ ΟΥου,
_
.υπερ της
_
8 ,ευ ~ρια') της ε~ιστ,ημι!,:>, , πι ~μoυσιν: ε~νooυ.σι
να μεινωσι πιστοι εις την επιατημην και ει; τε τον
"Θλ
Ι'
Π'
λ
'
,.
ορ υ\" ,ΟΥον.
ρεπει οιπον γα επιδοΘώμεγάδ'"
,
..

des Prcs τών Παρισίων, τον εύΡΟΥ πλήρη ύπο

μο.νι':.ν ~oυ ~oyoυ ~αι της ~ιατεως,_ βε~αιoτη

λημμε\ ων παρατηρησεων, και εαν επιΘυμητε
, δ'~
Q'.'
δ ".
"
απΌ ει:>ει;, να αας επι cLSW τοιαυτα; εις ΥεΥΟ-

,

νοτα,

.

Α

.

νεωτατα
,·
,- .
'δ
~
.
ι εορται των εκατονταετηρι ων ειναι του

-

.'.
' . α'λλ επαλλ'η'
.•
'.
,
, Θ ,.
.oU':J' \.ατ αρxα~, προ
υο ετων εωρτασ η η ε·
α
.
'.
'δ'
.
Π λ
κατο '\r ετ1']ΡΙ~ rn~ ι ρυαεω; τη;
ο υτεχνικι'·
Σχ ολ ·• 'Η;'
j':),
,
λ .J_
1"
η-;"
υρησκεια μεΤf'αχε της τε ετη"" ταυτηΤ"'λ
Θ
..
Τ.
') . "
ο ακο ου ον ετος ητο η σειοα τη; ανωτέρα- π·'
Σ
1.--' _... f1 _ ' • Π
':Ι ,ρο,υπου
χ ο .η-;,
,ο αν~o':) του
ανεπιστημίου
Θ'
δ'·
_.,
κα ηγιασε
ια της προσευχη; την ανάμνηση' έΡΥασ'- ",'.
'. .. Τ'ι
_ . "δ .
ια., 6\ ο';) αιωνο"".
ε -ο':) το ι ΙΟ\
συρμου.
Ι·'

).

•

'Ε'

"

ωρτασα\ τρει':) τοιαυτα."
'δ'

•

-

,

τουτο ετo~ Ι) Άκαδημία τής Γαλλίας έώρτασεν
έπίση- τό ίοβη""
':Ι
<.>
ι..αιον

και οί δοκιμα'σα.

ε

.'
'δ' τη; εκατανταετηρι ος αυτη;'
"

ντ ς την

,
α'
23 οκτωυριου,

.,

γα

έΜωσι\' είς τον πρόναον του 'ΑΥ. Γερμανου

Π~ήΘo~ς του όποίου εκασroν άτομον παρίστα

μια\" εκ των φιλολΟΥΙΚών, έπιατημονικών καί
καλλιτεχνικών έπισημοτήτων της αυΥχρόνου Γαλλίας. Μετctsύ τών πολλών πιατευόντων εύρίακοντο τινες
έκείνων τών άνθρώπων, τών

8s

Q

,

ια~oπω; ~πω;, Kαταατη~ω!:εν,φωτεινοντι?ν ,άρ-

της_ ε~~ατημη?, και, βεβαιοτητας της αποκα
"
Κατσ., τα. μεαα ;ου ετου; 1892 ό Ταιν, ο
αυΥΥραφει:; της crsvcasw; της !?,υΥχρόνου Γαλ-

TC:':J

λυψεω':). ?υτ~ ~~ νΙKη~ω~εν,

1) Tain, ReTue des

Daux-~Ionde3

1 Jnillet 1895

ρ. 511,

516.
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λίας~ εδημοσίευσεν εις την ,,'ΕπιΘεώΡψ1ιν τών Ι

11

"Διά τά χριστιανικά

Δύο Κόσμων" το μεγαλοπρεπες τουτο σέβας προ; ινία άντι

την χριστιανικην πίστιν.

!

νά

έΘνη,

αϋτ,η ή διαrρω

έλαττώται αύ5άνει.

Αί δύο εικό

νες τών ~ωyραφι(Όν του σύμπαντος, ή μία διά

"Σήμερον κατόπιν δεκαοκτω αιώνων, έπι ! της πίστεως και ή έτέρα διά της έπιστήμης άπέ

τών δύο ηπείρων
400 έκατομ.

ό χριστιανισμος ι:ίναι διά

...

βησαν έπl. μαλλο\" και μάλλον άνόμοιαι και ή

άνΘρώπινα πλάσματα, το πνευμα-

ούσι(οδης

τικόν υργανον, το μέγα άπαραίτητον~ευyoς τών
πτερ<.ϋν το άνυψουν τον ίi.νΘρωπoν ύ:τεράνω

αυτου, ύπεράνω τίjς
του

καΘότι έκάστη

αύτ<υν

άνάπτύΦΒΤαι

ίδιαιτέρως, και ιf..μφότεραι κατ' άΥίί9εroν

ί~\'\'01αν

τοτε και πανταχου έπι 1800 ετ!), καθόσον τα :ττερα

αλλη διά τ<υν διηνεκών αύτη; άΠOKαλύψl:όων και

ταίJτα F5ησΘένουν [Ι έΘραύοντο, KαΤCΙ τουτο\" και

έκάΦη αύτών ένισχύεται, ή μ~ν διά πολυτίμων

5ηυτελί;οντο

1]

ναται νά

ηΘη "διε'ρ9είροντο

και μάλιστα έκ

iJ

έ-

άν.χκαλύψεών της, ή δε δια τών καλων αμτης
εΡΥων, έκατέρα δ' ά\"αΥναφί;εωι κω' ά5ίαν 1')

του πλησίον δύο

προσδιορίσt;j την ωφέλειαν

ΟΊιανισμουείς

....

... "'Όταν τις παρίσCΑΤαι είς το

τουτο,

-!tfSara

ιδιωτικα

όρί~oτoς,

άναπτύ5εω\"

13-

και

ή μία δια των δΟΥμ;χτικών αύτης άΠJ'Ριλσεων... ή

ι)ημόσια

αύτου

~ωης του

Πάν·

τα

περιωρισμένου

χαμερπους

δια'ρωνία τών δύο συστημάτων άπο

βαίνει αύταπόδεικτος δι' αύτών τών ίδίωγ αύτη;

τι]ν

κατωτέραν

του

πρώτη

χρι-

ως κυρίαeχο;

άληΘεΙών, ή ίi.λλη ώς

ήμών κοινωνία\"'

τελεσφόρου

διδάσκαλο; τιϋν vετικών

κυρίαρχος ιΘύηρια της
11θικ1]; .. 'Εκ το('roυ ;ϊηΥά;ει ό έν τ;;

11

όπόσην δηλ. είσήγαγεν αίδω, όπόσην γλυκύτητα,

'VUXtj παΗος πιαroί) πόλεμος και άλΥειναι 6:Υω

όπόσην

νίαι.

εύσπλαΥχνίαν'

όπόσην

διετήρησε

τητα, είλικρίνειαν και δικαιοσύνην!

τιμιό-

Οϋτε ό φιλο-

Ποίον

έκ

τών δ(;ο

τούτων

συστημάτων

πρέπει τις νά λάβΙJ

<ic; όδιn;όν; Δια παν ;n-ευμα
ίκανόν o:rw; έ\'αΥκαλισθ!J άμφο

σοφικος λόγος, οϋτε ή καλλιτεχνικη και φιλολΟΥικη μόρφωσις, ούδεις κώδη5' ούδεμία διά.-

είλικρινες και
τέρας ουδεμία έ~ αύτών δύναται γα άηικατα·

χείρισις,

στήσ~ την ίi.λλην

ούδεμία

κυβέρνησις άρκεί Υ' αναπλη-

~ώ~~ αύτήν εί~ _ τ~ύτην τη~ ~π~ρε?ία,,:. M~νo;

i

. , ."
'Ιδου λοιπον πνευμα, εκλεκτοΥ' ιδου ίσω

~Kε~~o~ σ~YKρατ~ι τας :rυ~ι~ας ~μων porrc: ςo, μογος

εκειν ο., αναχαιτι;ει το αν επαισΘητον

δ,ια'

-".

,

,

,του o~oιoυ αKαταΠ,αυσ~ως K~Ι

: ρικος ύπέροχος, έκτιμώμενος ύ'ρ' δλωΥ ί;Υεκα
1 ίi'" l1εΥάλη'" αύroυ ειλικοινεία'" τη- ~ i οέμου αί,του
ι." ,.
'::ι
.""
• Ι,

ολισΘημα Ι

δ' "λ

_ι u ?υ του ΆΙ μετριοπαΘεία;, της

εύρείας

ιωι Υομίμου

αύτοί1

εμφυτ~υ β,αρo~; ,του το .yεyo~ ημων" o~ισΘo- πολομαΘείας, δστι; . αγαΥ"ωμί;ει ί:ΨηλΟ'ρώνω;,
δρομει προς τα κατω ατρωματα του' και το πα- : 13" αίρει μετα σπανία'" εύ'ροαδεία- το uεγαλείον
λαιον ΕύαγΥέλιον, όποιον δήποτε και αν είναι: τΓΊνώ ραιότητα τη' v ~'Jrηλι]Ύ i ΘΙK~ν δ'ύ\'αι1Ιν καΙ
,.
'λ'
~
"
'λ
'
1·1,.
τ~ παρον πε~ΙKα υμμ~ τ8, ειναι αK~μη, τ ο, .κα ". ' κοινωνην τού xρισrια\ϊσμoυ, και ό ό:rσίος ευ9υς
λ ι τ ε,ΡΟ ν ~oηΘ~μα τo~ Kotvm:VLK?tJ ,ενστικτου,' μετ' όλίΥον παραδέχεται, ιf..\ aKIlfJIJrrtL ώ; ,,{)ετι. Ε:' η] α~Tη μ~j.:ετt;j περ: της Aνα~υστα~ κάς αλη{)είας" συστήματα, ύποθέσεις, μετα·ρυσικ(!.
σ~ως της Γαλλι~;, Ο,λιγας σ~λιδ~ς K,ατιl'Τ~Ρ~ ο ονειροπολήματα έπιστημονικ(Lς (ίναιρούμενα και
α~τ~ς ~υyyραφευ_ς, ,ο ,κ, Τ;ιιν, ε5~τα;ει ,εκειγο Ι καταπατηΘέντα αλληλοδιαδόχως, και ;rαμΡησία
το ~πoιoν {)ε~ρει ως ε~ιστη~ην "τ~ν ,~υ~ι~ρ~oν Ι διακηρύττει" την ούσιώδη ά,ντί'ρcωιν ΤΪj; έπι
διδασKα~o,:: rwv-!tsnKWV αληΘειων και ε;:,α- : στήμης και της πίστεως". Κατόπιν τοιούτων πα
1

1

κολουΘει ,oυ~ω;
,,,Προ εν,ος

ραδειγμάτω\' είναι ακόμη άγάΥκη γα έζ(J.ρωμεν
την σπουδαιότητα τη; xpισrιανΙKίjς ά:rολΟΥία; και
την άρμοδιότητα των :τερι αI'Jrij; μεί.εωn-:

c:i(~vO;, συμβάν τι ,EKraI\ΤO\:
παρηχθη:_ μεyα~η ~ΙK,ων π~oπαρασK_ευα~,ετ:xι K~Ι
προχωρει .. , η εικων του φυσικου και ηΘικου
κόσμου

έ~ωyραφημένη

κατα το

φυσικόν. 'Από

έκατον έτών, ή εικων αϋτη, ή τόσον έγδιεφέ-

. psaa,

τόσον

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΕΙΝ .

λαμπρά και άκριβεστάτη έκτίΘεται

είς τό κοινογ και -!tαυμά~εται καΘ' έκάστην ύπό
πλ11Θοι;ς, δ,ιηvεΚUJς αύ5ανομένΌυ. 'Όσον συγκεχυμέναι καΙ έλλειπείς καΙ αΥ είναι αί έΥτυπώσεις τών επισκεπτών εμαΘον έν τούτοις καί τι
σπουδαίον, δτι δηλ. μετα5υ τώγ διαψόρων είκόνων του κόσμου ύπάρχει μία ijTL; δεγ έ;ωΥραφήΘη κατα φαντασίαν, άλλα αυμφώνως προ;
τηγφί1 σιγ. Λοιπον μετα5υ της εικόνο; ταύτης

και έκείνης ηγ παρoυσιά~ει ή Έκκλησ'ιαή άσυμφ ωνία είγαι ύπερβολική.

'Η πρός τηΥ άyCΊyyωσιy κλίσις άπό ήτiέρας εις η_
μέραν αύSάνει. 'Αλλ' ή άνά)'νωσις αϋτη, αν ουχί παν
τελώς, είναι τούλάχιστον όλίΥον ώφέλιμος καί δεν έπι
φέρει την άνιικουσαν ώφέλειαν, αΥ δεν γίνεται κατά
τούς ώρισμέΥους κανόνας της άπαΥΥελίας:. Γνωστόν τυΥ
χάνει ση σήμερον ή άπαΥΥελία είναι όλόκληρος τέχνη.
Είναι άληθές πρός τούτοις ση ή τέχνη τίΊς: άναΥνώσεως

δεν έsαρτάται παρ' ήμών, ούδέ άποκτάται μόνον δια της
\, ένδελεχοϋς άναΥνώσεως καί ~ελήσεως ήμών, άλλ' ά·
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Άρ.2
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παιτεί κσ.Ι epum"it προσόντα. ·EK~στoς όμ:u ς , όστις, δέν

ΚΑΙ

WYXOAOfrA

I1

nAIJL:AfQfIA:

έχει φυσικά iΊ ιiλλα ηνα κωλω.ικα έλαnωματα, δυνα·,
ται δι' όλίγων γυμνασμάτων καΙ έντός όλίγου χρονιχού 11
'Ασχέτως πρός τούς παρά τού Καντίου Σπένσερ
διαστήμ.ατος να. έιψάθη την τέχνην ταύτη-.r.
και Σιμων δοΘέντα άτελείς μεν έλλ' έμπεριέχοντας καί
Διά να. μ.η epαvt,j δε είς rινας τών άναΥνωστών, ι άληθείας όρισμούς περί άνατρoφή~, νoμί~ω δη ό τε

ί)περ ών άφιερο?μεν 'Tά~ γ~α~μάς τα~τ~ς, μ.ατ~ία ή με- Ι λειότερσς όρισμός τής ανατροφής είναι: c'H έναρμό
λέτη αύτη yνωρι~oμεν αυτοις ση έν Ευρωπll υπαρχουσιν
ιδιαίτερα προς τον σκοπόν τουτον σχολεία,
Κατά τόν

νιος άνάπτυsις πάντων τών έμφύτων Ικανοτήτων). ΤούτΟ
συμαίνει, στι απασαι αΙ ψοχικαι Ικανότητες, τό μνημο·

άκαδημαίκον ΛεΥουβέ, ή τέχνη αύτη

νικον, ή φαντασία, ή κρίσις κτλ. πρέπει ν' άναπτύσσων

περισσότερ()ν είνε προσιτή εΙς τάς γυναίκας, ενεκα της

ται σομφώνωςπρός τάς ψυχολογικάς <"φχάς. ΤΟ cIlVlJ-

έκφρασnκότητος καΙ εύκαμψίας 'αύτών. παρά εΙς τούς

μονικον)

άνδρας.

λήψεων, άπσ.γγελιών κτλ,

Διά τοϋτο δέ είναι λίαν

άπρεπές, δ,α. πάντα

φερ' εΙπείν, διά );ωηριiJν έντυπώσεων,

ci)

έπιινα·

φαν'Τασία, δια. ,:,η; ..'tείας

άνεπτυΥμένον νά μη γνωρί);Ι,} την τέχνην της άναγνώ-

ποιήσεως, της μαγικής

σεως. Διο σημειουμεν άνταϋθα σομ60υλάς τινας, δι' ων

κών είκόνων

άπoKτιiται ή τόσον άναγκαία αύτη τέχνη.

Θόδου, Λογικης κτλ.

ι) ι Απαιτείται καθαρά καΙ όρθη άνάγνωσ.ις εύκρι·
νής προφορα. έκάστης συλλα6ης, καί άναπvoη τόσον κατάλληλος ώστε ό άκροατης να με αίσθάνεται τουτο.

ό ά"θρωπος δεν είναι τό αύτόματον του Καρτεσίσυ, άλλά
ύπόκειται είςδιαφόρους p.εrα6oλα.ς Εί; αςτά ~ώα δέν
ύπόι.:εινται. ('Ιδού διατί ό Τολστόϊ κατα. τή\ έν Καυκα-

2) 'Απαιτείται ή έν γνώσει ά"άγ . . ωσις, διά νά δοθι:!
ό άVΉιcων τόνος ή μη σύνδεσις πάντων οσα άναγκαίον
νά άναγνωσθώσιν κεχωρισμένως καΙ ή σύνδεσις έ-

σψ διαμονήν του ύπέστη τάς άφεύκτους μετα60λάς. ΤΟ
αtiro συνέΒη καί μετα. του Πούσκιν). τουτ' αυτό αυμ
δαί.ει και με το μικρόν παιδίον σπως καί μεθ' όλων

χρησις r{j>v κομμάτων, μέσων σrιyμών, τελειών κτλ.

περΙ συΥκατοικήσεως έπί μήνας καί έτη, ό dνθρωπος ό·

κείνων, ατινσ. πρέπει ομου να. άναγινώσκωνται' ή όρθη

4)

μοι-σικής, φυσι

ΣωιφατιΚ"ης με·

Tou,:,o σημαίνει προς τούτοις ότι

τών λΟΥικών τέκνα/\' τη; φύσεως. 'ΕνταύΘα πρόκειται

3) Πρέπει νά αίσθανώμεΘα το άναγιγνωσκόμενον,
διά να δώσωμεν 'ιον άπαιτούμενον τόνον, καί λά6ωμεν
την άπαιτο()μένην έκφραστικότητα, σπως οϋτω μεταδώσωμεν τοϊς άιφοσ.ταίς Ο,'ΤΙ ήμείς αίσθανόμεθα.

μως άλλοιουται ήθlκώς και έν' όλίγψ χρόνψ είτε έκ:
τής ρητορικής δεινότητος, εϊτε έκ της περιουσίας άδι·
ορθώτων αθλίων, i] καΙ tS άπλής ..'tέας 'ιών φρικτών
σκηνών κτλ Ιδού πόσον αί σχέσεις έπιδρώσιν έπι του
άνθρώποl'! 'Ως έκ τούτου, ό dvGpwno; προοδεύει καΙ έ·

ΔεΛ. πρέπει να. σπεύδω μεν , διά να έννοήσωμέν

καλλίτερον τιιν έννοιαν' ούτε

έπίδράσεως τής

κτλ, cή κρίσις) δια. της

=:ομένως άνατρέφεται. Σημειωτέον δμως ότι

πάλιν τόσον να έπιδρα.

πάντες οί

άνθρωποι δεν διατίθενται όμοίως, καθότι διαφέρουσι κατα

δύνωμεν. ώστε νά άπαυδq. ό άιφοατής άλλά να προ-

τό μάλλον

φέρωμεν τα. λέsεις κατα. την σημασίαν έκάστης, \να με

•

καί ηττον.

'Εάν λ χ. δι' εν παιδίο-.-

είσίν

αρκεταί δύο λέsεις δια να ένθοuσιάσωσιν αυτό, διάλλον

ταδώσωμεν την άνήκουσαν tSαpatv σπου άρμό~ει.

δμ.ωζ ίσως καί έκατον λέsεις είσί μηδ~ν.

5) Προ παντός νΙ άποφεύγωμ.εν τρία τινα: την άμφι-

Έτι περισσό-

τεροΥ' παίδcς ύπό τούς αυroύ; δΡΗς- άνατρεφόμενοι δεν

ταλάντευσιν, την μονοτονίαν καί τον στόμφον. Καλή Ι μεταβάλλονται όμοίως. 'Εν τοιαύτΙ,} περιστάσειδεν είνα.ι

άνάΥνωσις dveu πειστικότητας, άλλαγής τόνου, άπλό-

τητος καί φυσικότητος είναι άδύνατος. "όταν άναγινώ-

i
1\

δυνατόν νά γίν!) λό'(ος περΙ της μαθηματικής άιφι

βείας (α+6)2-α 2+2α6+6', οϋτε μάλιστα περί άκρι,

σκωμέν τι έπίμηκες, πρέπει ή άνάγνωσις να. χρωματί- :: f'ιειών τη; φυσικης όποία: c Άναλύοντες το ύδωρ εύρί.
blJtαt δπως ή όμιλία' όταν δε όμιλώμεν δεν εΙνε ά- ΊΙ σκομεν ύδρογόνον καΙ QSuyOvOV).

νΙΧγκη νά σκεπτώμεθα περί τοϋ πρέποντος τόνόυ, καθότι Ι!
'Ιδου δια τί έv ΤlJ ..'tεωρίq. τής άνατροφής πρέπει νά
oυτo~ έρχεΤ,αι .άΎ' έαυτσυ K~Ι αύδέπ()~ε ΤO\:ί);~μεν_ λέ- 11 λ~μ6άνητ~ι , ύπ' όψ~ν K~Ι .ή πράsις, dλλως τ' άπατε

Stν, σπου δεν ανηκει. Συμ6αινει πολλαΚ1ς να ομιλωμεν Ι λεσμο.τα εισι λυπηρα. Και οντως παιδαγωΥός, γνώστης

ταχέως, όπερ δεν είναι ακατάλληλον είς άνάγνωσιΥ'
άλλά. λέγοντες δτι πρέπει να άναγινώσκωμεν,

σπω ς ό·

μιλώμεν, ένvooυμεν στι ή όμιλία γίνεται καλώς,

6) ~ΠtJδαία σημείωσις.
καφία

'Οσάκις σάς δοθr) ευ.:

ν' άκουσητέ τινα όμιλοϋντα

11

τών παιδαγωγικών ,άρχών έσ~ερημένoς όμως της πράο

sεως, dnαVfq. μεγάλα ς δυσκολίας έν f/j άνατροφr) ένός

παιδίου. Ούτος yνωρί~ει Π. χ. δτι δταν το άναίσθητον παι-

δίον παραμελήσΙ,}

δια. πρώτην φοράν τά καθηκοντά ΤΗ,

άναγΙΥνώσκοντα

άναγκαίον νά προσέSIl είς την έκλογήν της ποινης ίνα.

καλώς, προσέsατε 9ίς τόν τόνον, τρόπους καΙ στάσιν
'Του καλοϋ τούτου άγορητοϋ,-'Ο πρακτικος ούτος φόπας είναι ό κάλλιστος πάντων.
Παλλάς.

μη προσ6άλι;ι την φιλοημίαν αύτοϋ' ποσάκις όμως
ούτος έπιτυΥχάνει έν tij έκλογΙJ ταύτt;j! Δεν γνωρί~ει
όποίας άκμιοείς λέsεις νά μεταχειρισθΙ;Ι,ποίαν έκφρασιν
προσώπου ,,·α λά6η κτλ 'Ένθεν άποδεικνύεται ότι της

i]

..'tεωρίας καΙ

πράSεως ή χρήσις πρέπει

παραλλάΚΤΩ.;ς όπως 'Της

να. γίνεται ά

JtUSiao; καΙ χάρτου, άφ' ενός

καΙ τού πηδαλίου άφ' έτέρου.

Αρ. 2

ΠΑΝΔΑΙΣΙΑ

Τινες τών παιδαγωγών συχνάκις

λέγουσιν στι ή

πράsις η πείρα ανευ ..'tεωρίι;tς είναι άρκοί σα. 'Οποία ά·

πάτη! Δεν γνωρί!;ουσιν Ότι είς την διαπαιδαΥώγησιν τού

13

(ω! αν

Ij διαφοραίς μας λύονται άδελφικά
πόσα ..'tατανε 'ςτό κόσμύ όλιγώτερα κακά!
δταν ή πλεονεsία, πείσμα, φθόνος, ij άλλο τι

παιδός πρωτίστως άναγκαίόν έστιν 06χΙ ή πείρα' άλλ" ή

τέτοιο πάθος δQό άνθρώπους φέρ' έμπρος είς τόν κριτη,

γνώσις τών κλίσεων τfις καρδίας. cPcctusfiιcit1ll2gistl'uma

που 'μπορουσε μ' εύκολία νά βρεθη συμ6ιυασμός

έγραφε καΙ ό σοφός Μέλαγχθων (ή καρδία δηλ. κάμει τόν

της άγάπης του πλησίον τότε κόΟΥετ' ό δεσμός.

διδάσκαλον).

'Σ τη φωνή της ό καθένας τότε κάνει τό κουφό.

κός

ΚαΙ τφ όνrι πώς είνε

παιδαγωγός νά άναπτύSι;)

ψυχικάς ίκα.νότητας του
δεν

δυνατόν ό πρακτι.

έναρμονίως

παιδός σταν αύτός

γνωρί!;l'ι τι άνατρέφει,

πάσας τάς

καί μπορεί να ,'}υσιάσfJ

πρωτίστως

νά κερδίση τις μιά δίκη τό -3αρρεί ηα κάτι τι,

δεν γνωρί~ει τί έστιν ίκα·

κ! άδελφος τόν άδελφο

καί δεν βλέπει 'ς τη ψυχή Τθ τί !;ημία είν' αύτή).

νότης, τι φαντασία, κρίσις κτλ.; Πώς δύναται έπωφελώς

Πλην αν ήρχουνταν. 'μπροστά ΤΗ ενας ανθρωπος φτωχός,

νά μεταΧειρισθ/j

μιά μlκρη δουλίτσα ΟΠΟ δεν 'μπορουσε δυστυχώς

σεως ι, Όταν δε.ν
εύαισθησίαν,

τό ψυχολογικον

EXfJ ίδέαν

νόμον τής ιάφομοιώ·

αύτών; Πώς ..'tάo άναπτύSι;) την

δταν δεν γνωρί!;l.'.ι δ,τι τά ψυχαγωγικά καΙ

'ς τη γνωστη δικαιοσύνη να δοΘ/j μ!ά άφορμη,
δηλαδη, με ι'iλλoυς λόγους, αν δε.ν έ6γαινε !;ουμί

διδακτικά -3εάματα ή μουσικη, αί καλαΙ άναγώσεις κτλ.

δεν τής κύτταbε διόλου τέτο!αις πρόστυχαις δουλαίς,

είσΙν

μόνον έδ!ωχνε τον κόσμο με 'βρlσlαίς καΙ με sυλ!αίς

άναγκαία μέσlι προς την

παντομερη τού άνθρω·

πίνο\) πνεύματος έsέλ ;ιν, εΙς τοιαύτας περιστάσεις;

Τέτο!ος ηταν ό κριτής μας καί μπορεί κανείς να 'ΠΙ]
ούτε φό60 Θεού είχε, ούτ' άνθρώπων έντροπή.

Ταύτα έκ της πείρας.

Παλλάς.

***

Μ!ά δυστυχησμένη χήρα, μ!ά παντέρημη φτωχή,

Α Ι Ε: Α :Σ Τ 11:Σ Κ Α Ι Χ
(Λουκ

11 Ρ

Α.

ΙΗΌ, ι)

άπ' το σπίτι της καϋμένη είχε βΥι1 με τη ψυχή'

αύ~η πωμαθε χωρτάτη μέσ' το σπ\τι 'ς τα ~εστα
νηστικη, Υυμνη, 'ς το κρύο καί 'ς τι'ιν πείνα πώς βαστq:;

Γίά νά 'διητε τη μεγάλη δύναμι της προσευχης

κι' άsυπόλυτη 'ς το δρόμο μεσ' τα X1QVLa πώς πατεί;

την παραυολη άκουστε τού κριτού και τής φτωχης

'2; τη

τα κριτήρια ό:κόμη πρΙν να γείνουν τακτικά

κι' ι'iλλα σέρνη 'π' το χέρι καί το αλλ' άπ' τί}ν ποδ!ά.

SEpi)

την άγκαλιά της βυ~αν!άΡΙKO κραΤΕί

πριν οΙ νόμοι να γραφουνε γνωστικά. καΙ παστρικά

Δύστυχη! κ' έσείς καϋμένα -3εονήστικ,,- γυμνα

Κ' οΙ κριταΙ είχαν κεφάλι, δσο έχει ό πετεινός

πώς βρεθή"ατ' άπό τώρα, μέσ' τού κόσμοΙ) τα δεινά!

καΙ δικαιοσύνη ήταν τό σπαθl του καθενός

Μόνε το μωρό άκόμα 'βρίσκεται 'ς τόν ούρανό,

σ' ενα μέρος ήτο ενας πολυ αδικος κριτής

μέσ' την άγκαλίά τής μάνας, 'που κοιμάται τ' όρφανό.

μ' δ.δε!α χέρια πού 'μπορουσε νά τόν π"λησιάσIl τις!

Μπαίνει μέσ' τού κριτηρίου τιl λιθόστρωτη αύλη

αν τού γύρευε κανένας μεταsυ τών πολιτών

καί, ό δικαστης πού είναι να της πουν παρακαλεί.

μια βo~θει' άπ' τον νόμον, ωχ! άλλσίμονον 'ς αύτόν!

'Ένας δούλος τη λυπάται,

·Οσο δίκια καΙ αν είχε, έπρεπε νά μοιραστt:i,

χωρίς μήτε καν ν' άιωύσι;) τί τόν .'>έλει, τί !;ητεί,

επρεπε νά συμψωνήσfJ πρώτα με το δικαστή,

μ!ά τόν άγρlOκυττάbει, Sερ06ήχει δυνατά

Kui τη φέρνη 'ς τον κριτη

'Σε καμιά δουλια μεγάλη, 'σε καμιά κληρονομιά,

.Κύριέ μουι' λέγ' ή χήρα, που

έπειδη nJ; ωους είναι ή δικαιοσύνη μ!ά,

~τα μισΕιά του μακαρίτου δούλεψη ένν!α μηνών,

..'tappei

πώς τί)

'pwrq."

μ!α δικαιοσύνη μόνυν η sευρl ιJ κριτής καλά,

ισπου είν' ή μόνη !;ήση αύτωνών τών όρφανών,

ήSευρε τούς άντιδίκους, καΙ τους δQό νά τους γελq.,!)

άπ' τάφεντικό του τώρα τά ~ητώ τόσον καιρό,

νά φορολογ<ι έΕ, ϊσου τον καθένα χωριστά,

nα ΤΙ· ευλεπε έΕ, ϊσου τό πουγγί τους πώς βαστq..

~KαΙ δεν .... ι "έsω !.... τέτ()!αις βρcbμαις να κυττάbω δε
['μπορώ

ιΈSω! έSω! .., Μωπέρα μην πατήσης αλλη μιά ι

Και τί γείνουνταν 'ς τό τέλος; Ξέρετε τά δC]ο παιδ!ά
όπου ηύραν τό καρύδι κάτ' άπο την καρυδ!ά
και μαλώναν τίνος ήταν, άντι νά το μοιρασθούν,

καί την διώχνει την καϋμένη ό σκληρός με άπον!ά.

'ς ενα μεγαλείτερό Τθς έτρεsωι" νά δικασθούν

ηλθε νά το όμιλήση' ό κριτής δεν την πονεί,

Καί την ι'iλλη την ήμέραν πάμ' ή χήρα ταπεινη

Κι' αύτός άovotSc. 'ς τη μέση το καρύδι, κ' εύΥe.νώς

καΙ την Sαναδιώχνει πάλι ι Ποίος έκείνη τη τρελλη

'πρόσφερε άπ' ένα τσόφλ!ο τού παιο!ου του καθενός

ιποίός την ι'iφησε καΙ μπηκε μέσα πάλι 'ς την αύλή; ι

καΙ του καρυδ!ού τό μέσον δλο τωφαη' ό κριτης

Καί φωνά!;ει τον κλητηρα καί προστάbΕΙ αύστηΡά,

nα τής κρίσης Τθ τόν κόπο καί της μοιρασ!άς αύτης
καΙ το νόστιμο ήτον, δτι οΙ άντίδικοι κ' οΙ δαο,
άφοϋ πλέον ό κριτής ΤΗς έφωη' όλο ΤΗς τόν βιό

νά τη διώsη με το Sύλο,

έλεγαν με nολλη γνώσι ιδικαστήρ!ο όχι π!άι!

Μέσα· 'ς τού δικαστηρίου την αύλή mάo δεν πατεί,

.. αν νά με 'δΗ! ό δικαστής μας ας με γράψη άλλη μιά~

dv

πατήσ' ι'iλλη φορά.

Πλήν ή χήρα είναι μάγγα... έχει δυνατη καρδιά
καΙ δε λέει ιτί fli κάκου νά παρακαλέσω mάι.
μόνον στέκετε άπ' έSω καΙ φυλάει τόν κριτή.

'

\

I"Lι =============~=Π~A;,:N::::::Δ~A~IΣ;;;;I;;;A~============-,,=== Άρ,
Νάτος; βΥαίνει' πέφτ' η χήρα, πάλι τον παρακαλεί,
και με δάκρυα άρπά~ει την ποδ!ά του και φιλεί
Αύτός φεύΥοντας τη δ!ώχνει, και τη 'βρίΙ,ει, τη

OKHvrq.,

2

δέκατον ΟΥδοον αίώνα. 'Εν ετει 1760 έντός τοί> έργα
στηρίσ1) του είς

την όδόν Saint-Anclre-des-Al·ts

ό

κ.

Cl'oiseJ- έsέθετεv άρκετα ποικίλην συλλογην αύτών.
'Υπηρχόν τότε δύο εϊδη έπισκεπτηρίωΥ' τίι κοινότερα

ϋrως τον κριτην ή χίιρα δεν άφίνει άπό κοντα
Κι' ϋσο που βαστο()ν τα πόδ!α τών παιδ!ών πσί> ΚΗοαλεί

τα και μάλι.ον δ.αδδομένα,

άπό 'πίσουτιι 'ς τον δρόμο τρέχει καΙ παράκαλεί,

κοσμήματος, έντός

τοϋ

συνέκειντο έ s άπλoίJ περι

όπαίου

έΥράφετο

το

δνο μα.

'μπος 'ς το δρόμο τοl) τη χί]οα 'ς τά ποδάρ!α ΤΗ {}ά Υδι;;.

Τοιαύτα η~αν είς την περίφημον. συλλογην τού ίατρoίJ
Piogey, το της πριγκηπίσσης της Πάλμας - είκων περι

''Ως το τέλος και ,"ο σπίτι έμαθε πού κατοικεί,

Κ1)κλΟΙ'μένη έκ δάφνης' καί κεκοσμημένη ύπό δύο άν60

'ς τδ κριτίιρισ δεν είναι; τρέχ' έκείνη τότε' έκεί

δοχείων

Και T~ις ίiλλαις υλως μέραι:; ό

Αί'τό πάει

a'.JO

KpITij:; κά 'μπI1, βά 'βΥη,

'βδομάδες, πάει μηνα, πάει

aQr>

άΜα. ΛεΌλδν,

συγκι;ίμενον έκ

ρόδων, Όπερ δι' άΟΟάν μοι

και το τοί>

φαίνε-rαι ι)λίΥον

-

στεφάνης

«'Απ' αύτίιν τίιν παληοχήρα ησυχίαν δεν {}α. δ!ώ;»

άναιφεόντειον. 'Εκ τά.ov μlΚΡΟΥραφικών χαλΚΟΥραφΗί'ν

sεφωνί1ει π!ιι μ!α μέρα' c ΤΟ χαμένο το κορμι

τών έΥκεχαραγμένων

ΗΟ κατόπι μου 'ς το δρόμΩ δεν μ' άψίνει μ!α σrιγμη

δείων

Hft μισ6α του μακαρίτη κοπανίΙ,ει και ;ηTi'i,

άριθμοι

>{}α. με σκάσουν ι:) χαμένος μακαρίτης της κι' αύτή!

τα

>τα. μισθα του μακαρίτη,.. ίJλo 'πρός μη τη {}αρρώ,

τοιαυτα -

>Κ' τί μάηα βΗληΥμένα

.Tlt

τί πηΥοί>νι σσυΥλερό!

!...

καλλιτεχνών,

Κύων
ποδών,

>Ναί {}αρρείς με μέλ' έμένα ηα του κόσμοι' τη '\'τροπίι,

Α.

• i)lt

Θεσί> τΟ φόοο! Θεος φόΟος τι {}ά πι] ;...

κυτrcιsω τ/ι δουλε!ά'της, ναί' πλην οχ! άπ' άρέτην

της οίΚΟΥενείας

αiJτών

:ωλυ·
ύπίιοχον

ίiλλoτ~ δΙ::

ίστάμενος όρΘιος έπί τών όπισ9ίων

παμίστα μικρον ναστόχαρτον

μΙ>

χαλΚΟΥράφου της Βιέννης.

Bartsch,

ρεν έπί της ράχεώς του

όποίας iΊrο

έπιτη·

-

όσάκις

καί όσάκις (~Kόμη δεν ύΠIJρχ~ν κοσμήματα i) συμΌολικάς μορφάς.

μισΘα του μακαρίτη... Χμ! αν δενταπληρωθι]

nc. τοί>

ί;πο

οί έπιδέsιοι,

εκείνην την έποχην, έσxεδία~oν ιίλλοn: μεν

Ka-r'

σίψοολα

>τι( μισΘα του μακαρίτη δεν θα με SεφΟρτωθ/j ...

>και

είδικώς δι' εκείνους
οί άοροl,

ΕΙς υνος ί'φε

σημαίαν, είς τας

έΥκεχαραΥμένον το όνομα

αύτοϋ

ίίνομϊ>. τού

-rD

πτuXας τιις

τοί> ~ωyρ(ιφot.ι

>μον' nα να μη βλέπω 'πρός μΗ τι\κιιn'ιο!α της κι'αύτη.... »

τών μαχών Kα~άνo6α. 'Η χήρα σύ~υyoς τοϋ στρατηΥοϋ

Κι'

Βάϊσενσστάϊν, 1\τις έθρήνει τον σύ~υyόν της,

iiotrpa

ά:ι' .τα γλυκά ΤΗ κ' ιίψαία λόη' αύτά,

προσκαλεί τίιν χί1ρα 'πάνΩU, τίιν Kαθί~ει την

τελεΙΙ1Jνει τη δου'λ!('ι της εϋκολα σε μια σΤΙΥμη
1(1'

μούσα, πλησίον τάφου, έπι τού όποίου ~Kειντo

uι',τηνϊjς τι) πάνε κι' ί;λα τ"λειόνουν κι' οΙ καϋμοί.

"Αν κατιίοΡ9ωσε μ!c'ι

:::
),:(jpa,

Υραφιών είναι σπανίως πένθιμα' πολλα άπεναΥτίας εχου-1Ι

άπροστάτευtη, πτωχίj.

{}ελκτικά έμΟλήματα. 'Άνωθεν ένό,; πλαισίου, τό όποίον

περι6άλλει στέφανος έκ ρόδων· δύο περισ-rεμαι άλληλο

και σκληρί) κι' έλεεινη,

θωπεύονται δια. τοϋ ράμφους, και i:~ρως Υράψει δι' ένος

με τα δάιφυίt τη; μόνον και με τίιν έπιμονij.

έκ τών βελών της φερέτρας του τδ όνομα

τί δεν KατωρOώ\εΊ~, πές με, συ κcϋμένε δυστυχη,

"\Ytίrben

με τί\ κ α G11 μ ε Ρ ι ν 1'1 σου δέηση και προσευχή!

Πόσο μάλλον {}ά σε δώση, υ,τι ,'}έλεις καί ~ητε'ίς
Ι) καλός μας ό Πατέρας

()

ούράνιος Κριτής!
Α. Γ, Α.

•.

ΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ.·
τιστικής-όσον
αί'Άάνει

iJJtD

καΙ όλίΥον σκληρά' ίiλλως τε τοϋτο ητο τό σμικρότε·
ρον τών έλαττωμάτων τών

u άριθμος

αι\τών.

έsαφανισθώσι,

τόσον

'Εκατόν έκατο,ψύρια μόνον

έν Παρισίο.ς, άριθμος υχι μικι;δ'ς δι' έθιμον έν παρακμη.
Τά μιιφα ταυτα έκ ναστοχάρτου τετράΥωνα, τα
()ποία τίjν σίιμερον φαίνονται ci; ήμάς άπαραίτητα, εί
σι'1χθησαν ούχι πρό πολλού: Λεπτομέρειαί τινες της ί.
στορίας των δύνανται οε6αίως να χρησιμεύσωσιν ώς
άνΤΙΚfίμενονέπικαίρου μελέτης, τα έπισκεπτήρια,ώς καί

τα άΥΥι'λτήρια τών Υάμων έφευρέθησαν μόλις κατα τον

μεγίστων κυριών της έπο

χης έκείνης,

δείΥματα

σπανιώτατα

τών κατασκευαστώ\- της στα

δηλ. τε\νουσι να

κόμησσα

άsιέραστον έπισκεπτήριοv έπρεπε νά ηναι ώραία νέα ...

τα

Τά έπισκεπτήρια εχοι:σι την έΜς παράδΟsfJν ίδιό·

.. 'Η

Δ.ά νά φαντασθ/j δμως και έKΤUπώση τόσον

Δύναταί τις να ϊδ/J έν

τητα-άνακαλυφΟείσαν

{}ά;ραs

και περικεφαλαία.

Γενικώς τα άντικείμενα τών λεπτών τούτων χαλκο,

*

νιι. της δώσΙ1 όίη ~ητπύσι:: τί:το!α μ!ά κακη ψυχη,

ίi9εη και δ!ασrραμμένη

επιδεικτι

κώς είκονίσθη έπι τών έπισκεπτηρίωντης, ώς ~νδαKρυς

'pwrq.,

κείνου
και

-

το

λαιμάργου

ό. τίτλος,

tiJ

Έθνικι) Βι6λισθήΚIJ,

της έsαφανισΘείσης

ταύτης τέχνης

EvGa
είνα

έπισκεπτήριον τoίJ διαΌεοοημένου έ

Grimod de la Reyniere,

Τό όνομα

κεχαραΥμένα έπί περικ(,σμήματος πο

λυσυνθέτου, περι6άλλΟΥται ανω9εν ΙJΠΟ τών συμ6όλιιψ

της δικαιοσύνης sirpo:; άμ6λύ, πλάστιγS Ψευδης-σκιά

διον

διαπτυσσόμενον καΙ συμπτυσσόμενον, ϋμοιο'ν

βα

λαντίψ κάτωθεν, β,ολία, εν μελανοδοχείον, μία (>ά()δος ...
και μία γαλή' aeSIιX εν τηλεσκόπιον έπί
γρίφος ούτος

στίιλης. 'ο

προφανώς σημαίνει δη ό

Grimod de ]:1,
Reyniere είχε το δικαίωμα του δικηΥορείν - οπερ υμως
σπανιώτατα ~xρησιμoπoίει ση Ι)Υάπα τας γαλά; καί
τα βιόλία, κατεΥίνετο είς την άστρογομία'l' καί στι ίJΤΟ
προσέτι σχεδόν παράφρων.

'Αρ.2

I:JΑΝΔΑΙΣΙΑ

τα. έπισκεπτήρια
νος,

μεγαλείτερα

ταύτα τού δεκάτου όΥδόου αιω

σπανίως ύπεχρεουro

έτών

το ταχυδρομείον.

μόνον ήμέρας

Δέν -3α λησμονήσω έπίσc,ς και τό:

τών ίδικών μας, ήσαν κεχαrαΥμένα

έπι ώραίου 'Ολλανδικού
πεντήκοντα

χάρroυ,
να.

[jPSaYtO

refz,cιncoi~ (ι 859)

'ο πωλών αύτα. ούχί

και να. τα. διανέμl].

Μόλις προ

έμπιστεύωνται αύτα. είς

Σπουδαίον πλεονέκτημα,

άΠιXLτεί δια. να. μεταφέρl]

όδου Λαφίτ μέχρι τής όδου

Dl'ouot.

το όποίον

αύτα

ΙΙΕΡΥΣΙ

"αθηΥητης της yαι.λΙK~; ί", -rij Αύλij της Α.

15

άπο της

Έπ: τής έπαναστά

σεως καί τής πρwτης αύτοκρατορίας τα. έπισκεπτήρια με

'Αναμφ,6όλιος

παρελθόν ετος)

Κύριός ης του

ταχυδρομείου

είναι.

ή πρώτη

φορά, καθ' Ϊjν cτO

τιμητιl,ο:: κα ί

έχρησίμευσεν ώς τίτ'λος

τελευταίον τό περιεΡΥότερον

ΠETPO~

πάντων:

ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ

πρώην -3υρωρος ΤΓJύ Ταμείου

δια. ναών τεθραυι'l"μένων στηλών δια. καλπιυν καί άμφο.
του

τlι; A~ΤOKρατι ίρα;

1\1.

nϊς 'ΡωC!C!ίας.

ταβάλλονται: Υίνονται έλληνορωμαϊκά. Πληρουσιν αύτα.
ρέω!.

15

τών Άπομάχων,

Υράφει 'το ονομά

κάτωθεν άρχαίοlJ αρματος, όδηΥουμένου ύπό έρώ.

των. 'Η περικεφαλαία τής 'Αθηνάς διαδίδεται πανταχου,
Έν ετει 1814 καί

Η

1815, έν χερσΙν αύλικών η έ

παναστατών τα μικι ,(Ι, ταυ τα χάρτινα τετράΥωνα, τα. ό·

ποία εως τότε δέν

f

ίων, άνθέων

κρίνου η δια.

1830 άναφαίνεται.τα. ανευ κοιψη

μάτων έπισκεπτήρια, τών όποίων ό όμοιόμορφος χαρα
κtιlρ έsελα'ί'κευσεν αύτα.,

ΤOrρόπως

καταστήσας πάγκοινα. Toιu

έsαφανί~ονται βαθμηδον

αί πρu'Jηv κομψο

λΟΥίαι. Φαντασιώδεις μόνον τινές διαμαρτύρονται, 'ο

Barbey d' Aul'evill}'
ούρανίου ΤόSου.

ΤΟΥ ΔΟΥ LOEIKOY ΠΑΣΤΕΡ.

x~ν άναμιχθη είς την πολιτικην,

καλύπτονται δια. στεφάνης
μελισσών. Κατα. το

έμ.φανί~ει έπισκεπτήρια έχοντα σλημα

Βιομήχανός τι.;
έπιτυχίας

έφε1Jρ~σκει τιμ 1859,

ανευ

με) άλης

φιών,

τών όποίων ή έκατοντα.ς πωλείω.ι άντί

έπισκεπτήρια μετα. φωΤΟΥρα

40- 50

φράγκων,

Μελέτη έπί τών άλλοκότων έπισκεπτηρίων -3α. ά

πετέλει εν τών περιεΡΥοτέρων κεφαλαίων τής ίστορίας
τής άνθρωπίνης άνοησίας (?SΉKOντα τέσσαρες τόμοι είς
φύλλον). 'Ό κ, J01111 Grand·Cartcret κατείχέ τινα ts αl')τών

έν τr) πλουσίq. αύτου συλλΟΥΙ1, μεταsύ τών όποίων 3ύ
ρίσιωντο καΙ τα. έΜς:

ΦΑΝΤ ΑΣΙΑ

'Η φαντασία του Παστέρ είφίσκετο

να6ρασμον,

βασανί~oυσα

ένίοτε έν μέσοις οίΚΟΥενειακοίς
άνεχώρει,

χωρις οί

τρόπου; του, να.

είς διrινεκη ά·

αύτον ώς π~θoς,

ΈsεΥείρετο

δείπνοις αίφνιδίιι:ς,

οίκείοί του συνειθισμένοι

έρωτήσωσί

τι. Συχνάκις,

ϋτε

,~ίς

καί
τους

κατι!'κει

έν τη προτύπψ, Σχολι) οί κοιμώμ.ενοι έsύπνουv έν μέσψ
της

νυκτος έκ

τών

βαρέων και

κατεσπευσμένων

μάτων αύτου, κατερχομένου την κλίμακα,

τις

ίδέα

έπήρχετο

ν' άντιστι:i είς

αύτιμ

αίφνης

την έπιθυμίαν οπως

καί

δέν

ύπάΥI]

βη.

Έπιτακτική

r'j?ύνατο

πάραυτα είς

τό έΡΥαστήριόν του καί έsελέΥSI] rijv τυραννικην ταύ·
την έπι6ολην, ητις δέν α'ρινεν αύτόν ησυχον. τοιουτος
πειραματιστης είς το πνευμα του όποίου παρoυσιά~εται
αίφνίδιός τις συνδυασμός, άδύνατον να ήσυχάσl,j, αν δεν

δοκιμάσl,j πρώτον αύτόν. Αί μεΥάλαι άποκαλύψεις του
Παστέρ είναι τα αν!)~ 'ι<αί οί καρποί άναριΟμΙjτων όπο

θέσε.ων συλληφθεισώνμετ' ένΟουσιασμου, έsελεΥχθεισών
κατόπιν μετ'άκουράστουύπομονής καΙ έΥκαταλειφθεισών

ι:,ποψήφιος συμ60ι.αιογράφος

δι' άλλους, δταν έφαίνοντο άσ Ι Jμ6ίιJαστoι προς την πραΥ
ματικότητα

**
άρχαίος μαθη'l'ης 'Ι'ου Λυκείου 'Ι'ης

Bourges

άρχαϊο; κομμωτης '- άνθρωπο; τώ\' γραμμά'l'ων

Οί άνόητοι είναι πάντοτε γελοίοι' οί πνευματώ~
δεις

πολλάκις. 'Ιδού

διατί ό

Villiers de l' Jsle Adam

προσέθε1εν είς το ονομά του έπί τινων έπιστεπτηρίων Τθ:
< 'Υποψήφιος διάδοχος τών βασιλέων
τής Κύπρου και τών 'Ιεροσολύμων).

ΤΟ πλέον παράδοsον έπισκεπτήρ10ν έΕ, όσων έΥνώ·
ρισα είναι καί το έΜς:

$Umn $CΙ1ίqiιna
ΆSιωμα'l'ΙKOς 'Ι'ης έφεδρείας "α! 'ΑκαδημΙας

ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΚΟΝ ΚΑΙ Η Ε1rΠΩΜΟΣ!ΝΕ

ΤΟ Υ ΕΛΕΦ ΑΝΤΟΣ.
σ

"ΑΥΥλον τινα διαχειριστijν, διαμένοντα έν Κολόμ6φ
τής Κεϋλάνης, έπεσκέψατο πρό τινος καιρού φίλος τού

τις, όνομαr,όμενος

Quinton.

πολιτικος γεωμέτρης, ύπάλ

ληλος έν 'Ινδίαις. Προς έσπέραν ό

Quinton έ~ήτησε να

ϊδl,j τούς έλέφαντας του διαχειΡιστου,

οϊτινες πρό όλί·

Υου είχον έπιστρέψει έκ της έΡΥασίας των.

'Αφού δέ

παρετήρησεν αύτούς έπί τινα καιρόν, διέκρινεν ε~α έs
αύτών, τόν όποίον οί φύλακες έκράτουν άλυσίδετον, ε.
νεκα του δυσκόλου αύτου χαρακτήρος καί δστις διεκρί

νετο έπίσης τών αλλων άπο μίαν

βαθείαν ούλην, την

,

ΠΑΝΔΑΙΣΙΑ
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παρατηρουντες τούς λάμποντας ύφθαλμούς τών κληρο·

όποίαν είχεν είς την παρειάν. 'ο Quinton προύχώρησε

νοτ!ικών αύτων έχθρών, καΙ μόλις αίσθανόμενοι την πα·

προς αύτον πρός μεΥάλην τών ί~δών ~ατάΠ,ληslν: o~.
τινες

έθεώρησαν αύτον άπολεσθεντα.

ρουσίαλ τών γαλών, φεύΥο"σl προτροπάδην καΙ δτι μετά

Αλλα άντι να

την έπανάληψιν του τεχνάσματος τούτου άλλάσσου·
σιν έν σώματι κατοικίαν, μετανασΤf'ύοντες μακράν.
'Η τεχνητη Υαλή είναι άληθώς το άρ\σtl): ΡΥημα της έ·
φεηρετικότητος -3ά ε\1.φανισ91] άναμφιδόλως καΙ είς την
προσεχη έκθεσιν. 'Α}.λά ,'}ι'ι 'είναι καλόν νά γνωρίσω
μεν καΙ τΙ-ιν Υγώμnν τών nOVTIICWV διά την νέαν

τον βλάψη, είδον τον έλέφαντα -3ωπεύοντα αύτ~)ν ~Iά
της προυοσκίδος του, και δεικν,'υντα πoλλαπ~α δει γ,

ματ α φιλίας, και σταν άπεμακρύνθη, προσπαθοι;ντα να

-δραύση 'ιά δεσμά του, διά νά τον άκολουθήση.

'ο Quinton διrlΥήθη τότε ση 'ό έλέφας ούτος ητο

ϊιδη πρό τινων έτών είς την {)πηρεσίαν το", στε κατε·
σKεύα~ε την όδον της Jaffna, :φος το βόρειον μέρος
της

Υαλήν τού

1898.

VYJOo l '.

'Ημέραν τινα είσίlλ~εν είς την παρειαν του ~ώoυ
μία έκ τών χονδρών έκείνων άκανθών, τας όποίuς ό·
νoμά~oυσιν είς την χώραν (κάρφος τών jungles'" ό
φύλαS του δε δεν iιδυνήθη να τον έλευθερώσι;) έντε
λώς, το δε όχληρόν κέντρον είχε μείνει έμπεπηΥμένον

'Η κατα την έσπέραν του παρελ όντος Σα66άΤΒ
είς την πληγήν. 'Η πληΥη έρεθισθείσα, έπέφερεν τοωύ .\
οπο
έρασιτεχνών
της ήμετέρας π6λεως δοθείσα 3εατρικη
ισε
τους πόνους είς το ~ίί;oν, ωστε Ιίρχ
να Υίνηται μα
νιώδες. Τότε άκριδώς ό κύριός του έπεχείρησε να το 11 παράστασ.ς ύπήΡs6 κατα πάντα dvtctSia τών κόπων τών
χάριν της έλληνικης Κοινήτητος μοχθησάντων εύΥενών
έλευθερώση' επεμελήθη της πληγής δια μαλακτικών καΙ
νεων καΙ παρασχόντων παρέσχον οϋτως εκτακτον δλως
άντισηΠΤΙΚιλ.1ν, και κατώρθωσε να έsαγάΥη την ,'}ανατη.

i

φόρον α,κανθαν. 'ο έλέφας, ένθυμηθεΙς

καΙάσυνήθη τέρΨιν είς τό ά9ρόον συρρευσαν πλήθος.
Εύχαριστίαι ίδίq. οφείλονται είς τας άναλα60vσας

την Υενομένην

αύτφ άμ.οι6ην, αν και πολλα παρήλθον έτη, άνεΥνώρισε
πάραυτα τον εύεφγέτην

τά Υυναικεία πρόσωπα Δεσποινίδας Είρήνην Δα6ιδoπoί~·
λου καΙ Β. Βλασιάδοη, ως κ«Ι εΙς τους. λα6όντιι; την

τοο.

πρωτοδουλίαν προκρίτο\)ς τίJς πόλεως ήμών. 'EI.Jti'f,OIlev
δη εντος όλίΥΟ\) -3α εύαρεστηθώσι,να έπαναλάδωσι τάς
παραστά'1εις, πρός κοινην χαρΙΙν πάντων.

Η ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΤΩΝ.

.

Είς έs

προς

ctUtwv

Ι

έπενόησε την τεxνηrην Υαλην. Άλλα

τί Υαλη τεχνητή;

έλαΤΤOCματα"

~

δύγαται

'Η

δέ τις

φυσική

Υαλη έχει

KατασKευά~ων

πολλα

αύτη .. τε·

χνητην, να άφιισι;) είς αύτην μόνον τα προτερήματά της Ι
τον κατά τών μυών δηλ. και ποντικών πόλεμον.

'Η φοσικη γαλη άφίνει ενίοτε
οίκιών

βαθείας

άναμνήσεις

της

είς τά δωμάτια τών

δια6άσεώς

της

mEKPQlλOrIA.

'\

'Ο προ έτους καΙ έπέκει....α

είναι

κλέπτει άπο το μ.αγειρείον καΙ τέλος ... δυνατόν νά πάθη

άπεσύρΘη,

καΙ λύσσαν.

βουλάς, έκ τήζ

Ούδέν τοιούτον έν τη τεχνηΤiJ
μlαoυλί~ει ποτέ'

yalq

Δεν

δεν τρώΥεί τα

μικρα ΠTΗVα' είναι πολυ καθαρά καΙ δεν τρέχει ποιε Ι

άνιάτου νοσήματος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

σκληρά πρός τα πτηνα 1Ι.αΙ τά καταστρέφει άσπλάΥχνως

κλέπτεl τίποτε, δεν

tS

πάσχων σε6αστος συμπολίτης ήμών καΙ πρόκριτος,

κατά τας άvεsιχνιάστους του

Δημιουργού

σκηνής του κόσμου τούτο",

παραδους

χθες το πνευμα. Κύριος ό Θεός ένσταλάSα.ι βάλσαμον

παραμυθίας είς τας Ψυχάς τών βα.θέως τρωΘέντων συΥ

είς του Υεί;ονος. ΚαΙ έν τούτοις είναι άποτελεσματικη Ι γενών και πολλών φίλων του μακαρίτου.
όσον καί ή φυσική όμΟΥε"ής της διά

νά έλευθερώνr.ι

την οΙκίαν άπό τούς ποντικούς. 'Η τεχνητη Υαλη είναι

'Η κηδεία αύτου έyέν€TO μεΥολοπρεπεστάτη, πολ
λών κατατεθέντωι' στεφάνων.

~ώoν έκ γύψου ίΊ έκ χώματος άΡΥιλλώδους, το όποίον

καλύπτομεν διά του δέρματος φ:'σικης Υ\-ιλης, άφίνον

~~~~----~------

τες α(ηην έν μέσψ Υαλών έπί ,τινα καιρόν. Άκολού

Θως xρωμαTΙ~oμεν τούς Ψευδείς όφ9αλμούς της
..'1ειούχου τιτάνου

(snlfure de calcium),

σωμεν αύτους φωσφορώδεις την νύκτα.

ΤοποΘετούμεν

τότε. τήν. ΨευδΟΥαλην ταύτην εΙς τα ύπόγεια η εΙς την
άπ09ήκην, πανταχού

σπο!)

ύπάρχει

ύπόνοια

δη εύρί

σκονται ΠΟΥτικοί. 'ο tφευρετης βεδαιοί στι οί ποντικοΙ,
Ύπε~9uγο; ΣΌντά"'ης: Δ. Χ"

ΔΑΝΙΉΛ.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ.

δια

διά νά καταστή.

'Ιατρφ κ. Γ. I'!αvνoπoύλφ,
σnχ9ίφ

X-g

Δομvij Γ. Baλσάμoυ, Κ, Εύ

Χρ. Βελιφ, Κ. Ησσ,λείφ Ζαρίφφ,

K·g

ΠαYώY~ 'λσπριώτσυ,

κ. 'JU'άvvI,j Μαιφij' έτήσιαι ύμων συνδρομαΙ έλήφ9ησαν' εύχαριοτου
μεν θερμώς.

