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Ο ΣΩΚΡΑΤΗ*.

(Συνέχεια καί τέλος. Ιοε φυλλάδ. ΜΑ .)

ΠΗΡΞΑΝ ένθουσιασταί τινε;, καταντησαντες είς 
μυστικισμόν έκ του άκρου πρός τόν μέγαν άνδρα τής αρ
χαιότατος θαυμασμοϋ των. Υπεμνημάτισαν παραδόξως 
τό Δ α ι μ ό ν ι ο ν  τοϋ Σωκράτους’ πλην τό Δαιμόνιον τοϋ 
Σωκράτους απείχε πολύ τών ιδιοτήτω ν, τάς οποίας ού- 
το ι άπέδοσαν εις αυτό. Δέν τω  άπεκάλυπτεν απόλυτα 
καί ύπερβαίνοντα τόν αληθή δρον τοϋ έρθοϋ νοϋ, τό ση- 
μειον εκείνο, πέραν τοϋ δποίου τό λογικόν παραλογεΊ, 
άλλά τόν έβοηθει είς τάς κοινωνικάς του πράξεις, διευθε- 
τουμένας άριστα άπό την φρόνησιν. Ητο είδος προαισθή- 
σεως τών δλεθρίων συνεπειών, οσαι προκύπτουσιν έξ 
άλογίας, η άλληγορία, την δποίαν μετηοχετο διά νά 
εξηγή τήν προφύλαξιν, ητις επινεύεται άπό τινα πρόβλε- 
ψιν μυστικήν. Τέλος πάντ<ον ητο, μοί φαίνεται, γνώσις 
συμπυκνο>θεισα άπό βαθΐΐαν τών πραγμάτω ν πείραν. ( I ) 

ΠροΟέμενος τόν μέγαν σκοπόν τοϋ νά καταστήση άγα- 
θούς πολίτας τους Αθηναίους, προησθάνθη βέβαια καί 
τους οποίους έμελλε νά διατρέξη κινδύνους, κα! τόν θά-

(I) 'Δφοΰ πνεύματά τινα έντ,σχοληΟτ,σαν εις τά φαινόμενα τής 
υπνοβασίας, καί h Μέσμερ κατέπληξε τόν κόσμον δια τής νέας έπι- 
στήμης τοϋ Ζωϊκοϋ Μαγνητισμού, διάφοροι οπαδοί του συστήματος 
τούτου ηλπισαν νά άνακαλύψωσι καί είς τό δαιμόνιον τοϋ Σωκράτους 
έπίσημον παράδειγμα τής παραδόςου ίδιόττ,τος του προφητεύειν τά 
μέλλοντα, έμφανιζομένης εις τους ύπνοοάτας. Μολοντούτο άδύνατον 
εΤνε νά στηριγΟητις έπί τοιούτου παραλληλισμού* επειδή λέγουν οτι 
τό προορατικόν έμφανίζεται μόνον είς κρίσιμον τοϋ στόματος κατά
στασή, καί ey ει συμπτώματα έξωτερικά, ώς τόν ύπνον, φανερόνοντα 
τήν άσθένειαν. Αλλ’ ούδείς των Ιστορικών μας βεβαιοΤ οτι ό Σωκρά-

νατόντου ισο)ς αύτόν, όιότι ειχε νά παλαίση μέ ισχυρούς, 
είς τούς δποίους έσύμφερεν η διατήρησις τώ ν προλήψεων, 
τής άμαθείας καί τοϋ εγκλήματος. Αλλά τ ί  ίσχυε νά 
έμβάλη είς δειλίαν τόν έναποταμιεύσαντα τάς έλπίδας 
του πέραν τής γής ταύτης; τόν θεο^ροϋντα τήν μέν π α 
ρούσαν ζωην ώς οχληράν ΰπαρξιν, τόν δέ κόσμον ώς τό 
πον φυλακισμοϋ, τόπον έξορίας καί άπέχοντα τής αληθούς 
πατρίδος του ;

Οταν ιξ διαφθορά είσεχώρησεν είς όλους τούς έν άρχαΐς, 
καί δ σοφός Αθηναίος, μολονότι παρετήρει τό κινδυνώδες 
τών πολιτικών θέσεων είς φιλοδίκαιον άνδρα, ήναγκάσθη 
μόλον τοϋτο νά υποχώρηση είς την εκλογήν τών δμοφύ- 
λων του καί νά λάβη, εί καί παρηκμακώς, μέρος είς τά  
πράγματα , οπου διέποεψε μέ τήν συνήθη του αυστηρό
τη τα  υπέο τή ; δικαιοσύνης, ηλεγχεν άφοβους τό αυθαίρε
τον καί τάς καταχρήσεις τών τυράννων, δέν έδειλίαζεν 
ένεκα τής ισχύος των, κα ί, όταν παρεκινήθη νά ύπο- 
γράψη την καταδίκην αθώων, ειπεν οτι νά γ ρ ά ψ η  ύ έ ν  
ή ξ ε υ ρ ε ν .

όλιγώτερον άξιοθαύμαστος υπήρξεν είς τόν ιδιωτικόν 
του βίον; Μέτριος καί εγκρατής, ούτε άπό τό θερινόν 
κυνόκαυμα, ούτε άπό τό βαρύ τοϋ χειμώνος ψϋχος ήναγ-

της δ α ι μ ο ν ι ζ ό μ ε ν ο ς  ύπέκυπτεν είς έκτακτους παρομοίας κρίσεις. 
ιΟ Πλούταρνος, δςτις ιδιαιτέρως έποαγματεύΟη τό δαιμόνιον τοΰ

τοϋτο ό Σωκράτης.



κάζετο νά καταφεύγω είς [λετι'βολάς ενδυμασιών. Π ράτ- 
των δε τί) καλόν, ποτέ δέν έξηρκε'ιτο ε!? αύτό, λέγων 
8τι δλα τά  πράγμ ατα  Ιχουσι τό  καλύτερόν των, καί δέν 
Ιπραττε ποτέ τι χωρίς νά δύναται νά δώ<τν; λόγον περί
αυτου, άν ήρο.>τατο.

Ο». Αθηναίοι, διά νά θεραπεύσωσι τον έκ τής πανώλους 
προελθόντα βροτολοιγόν, έσυγχώρησαν είς τούς πολίτας 
νά συζεύγνυνται δύο γυναίκας. Τότε κα! ο Σωκράτης 
ένυμφεύθη δευτέραν, τίιν Μυρτώ, μάλλον κατά συμπά
θειαν προς τήν πενίαν της. Η πρώτη του σύζυγος ώνομά- 
ζετο Ξανθίππη, και ταύτης αί διεστραμμέναι ιδιότητες 
έξήσκησαν διά πολλοΰ την φιλοσοφίαν του.—  «Οταν την 
ένυμφεύθην, ελεγεν είς τον Αντισθένην, έκατάλαβα οτι, 
αν δυνηθώ νά υποφέρω μέχρι τέλους αυτήν, θέλο> εισθαι 
ικανός και μετά παντός άλλου άνθρώπου νά συνδιαιτη- 
θώ .» Είς δέ τόν πρεσβύτερον υίόν του Λαμπροκλην, πα- 
ραπονούμενον κατά της μητρός του καί χαλεπαίνοντα, 
ειπε μίαν ημέραν τά  έξής άξιομνημόνευτα :

« Ενθυμηθητι οτι είνε μήτηρ σου, δτι σέ έκυοφόρησε, 
σέ έβάστασεν είς τάς ώλένας της, σε έθήλασε, σέ έπεμε- 
ληθη, σέ άνέθρεψεν* οτι έκινδύνευσε διά σέ' οτι λύπας, 
μέριμνας, κόπους την έκαμες πολλάκις νά ύποφέρη. Εινε 
αληθές δτι πράττεις ίσως χείρονα τών οσα είπες* είνε 
σκληρά, άγρια.... πλην, υιέ μου, ποΙον τών δύο σοί φαί
νεται δυσφορητότερον; άγριότης θηρίου, ή άγριότης μη
τρός;—  Μητρός! μητρός! —  Μητρός; Σέ έλάκτισε ποτέ 
αυτή; σέ έδάγκασέ ποτε; ΐπέφερες ποτέ έ ξ α ύ 7 ής^ο,τι 
έκ τών θηρίων υποφέρουσιν οί άνθρωποι; — Ο χι’ άλλ , είς 
τίιν ζωήν μου, λέγει ενίοτε λόγους τινάς, τούς οποίους 
άδύνατον είνε νά χωνεύση κανείς. —  Συμφωνώ, έπρόσθε- 
σεν ό Σωκράτης* άλλά καί σύ πόσα δέν την εκαμες; πο
σάκις δέν την έκώφανες μέ τούς κλαυθμυρισμούς σου; 
ποσάκις δέν την έτάραξες μέ τάς άταξίας σου; πόσας 
νύκτας δέν ήγρύπνησε διά τάς καχεξίας τής νηπιότητός 
σου; Τήν άοήκες ποτέ άμέριμνον άφ ης στιγμής έγεννή- 
$ης; Τ ί; τρέμει διά την υγείαν σου, οσον αυτή; Ενίοτε 
λόγοι τωόντι σκληροί φεύγουν το έρκος τών οδόντων της, 
άλλά νομίζεις δτι βάλει βάσιν είς δσα λέγει ή ιδία ; Εσο 
βέβαιος δτι, καί είς αυτήν του θυμου της τήν στιγμήν, 
άπό καρδίας σέ άγαπα καί τρέμει διά τήν υπαρξίν σου. 
Δέν πιστεύεις οτι σπαράττονται τά σπλάγχνα της είς το 
έλάχιστον δυστύ/ημά σου; οτι προτιμά αύτή να δυστυ- 
χήσ*/) παρά σύ; δτι ήθελε στερήσει άπο τά  χείλη της τον 
άρτον, διά νά τον δώση είς σέ; ότι ήθελε θυσιάσει τήν 
ζωήν της υπέρ τής ίδικής σου; ότι διά σέ άπαύστως π α -  
ρακαλεΐ τούς θεούς;— Τό πιστεύω. —  Καί τήν ευρίσκεις 
λοιπόν υπέρ θηρίον σκληράν; καί κατ αύτής άγανακτέΐς·,... 
Υίέ μου, σύ έχεις όλα τά άδικα.» (1)

Οποίος άνήρ! οποίος πολίτης! όποιος πατήρ! 0  Διδε- 
ρώτος λέγει: «Οσον όλιγώτερον άξία τοιούτου επιλόγου 
ητο ή Ξανθίππη, τόσον περισσότερον πρέπει νά θαυμάσω- 
μεν τον Σωκράτην.»

Εΐπομ,εν προλαβόντως οτι Σχολεΐον συστηματικόν δέν 
είχεν δ Σωκράτης, άλλ έδίδασκε συνανας-ρεφόμενος νέους 
πρό πάντων, ώς φύσεως έπιδεκτικωτέρας του καλού. Διά 
νά τούς καταστήση δέ έραστάς τής άληθείας καί έπομέ-

(1) Εενοφ. ’Απομν. Βιβλ. Β . Κεφ. β .

νως έναρέτους, έσύχναζεν είς τούς τόπους τής διασκεδά- 
σεώςτων, (1) είς τάς πλατείας, κήπους, λουτρά, περιπά
τους, γυμνάσια καί άλλα μέρη* ώμίλει άναφανδόν, καί 
δςτις ήθελεν έπλησίαζε νά τον άκούση. Οσάκις έθαύμαζον 
τον έπί τής ήθικής ζήλον του, «Μιμούμαι, έλεγε, τήν 
μητέρα μου* έκείνη έμαίευε σώματα, έγώ μαιεύω ψυχάς.»

Κ αίτοι φιλόσοφος, ποτέ δέν συνέλαβεν, ώς οί άλλοι, 
τήν ιδέαν του οτι έπρεπε νά έξαιρεθή τών χρεών του πστ 
λίτου. Τον είδον αίχμητήν είς τον μεταξύ Αθηναίων καί 
Αακεδαιμονίων σκληρόν πόλεμον* παρευρέθη είς τήν πο
λιορκίαν τής Ποτιδαίας πλησίον του Αλκιβιάδου, καί 
κανείς δέν έφάνη άνεκτικώτερος άπο αύτον είς τάς δεινο- 
παθείας. Οί Αθηναίοι υπήρξαν δυστυχείς είς τήν εκστρα
τείαν του Δηλίου, καί δ Ξενοφών, καταρριφθείς του 'ίππου 
του, ήθελε φονευθή, άν δ πεζός Σωκράτης δέν τον έφερεν 
έπί τών ώμων του είς μέρος άσφαλές* ύπο τοιούτον δέ 
φορτίον έπεριπάτει ούχί ώς δραπέτης, άλλ ώς άνήρ γεω - 
μετρών. Αλλοτε έσο>σε τον Αλκιβιάδην. Επίσης έντιμον 
διαγωγήν έδειξε καί είς τήν πολιορκίαν τής Αμφιπόλεως.

Ελάλησε περί ηθικής καλλονής καί άσχημοσύνης* διά 
κάνενός είδους συμφέρον ή φόβητρον δέν έκράτησε τήν 
άλήθειαν εντός τών χειλέίον του. ΙΙαρέβλεψε τάς ύβρεις* 
ή συγχώρησις τής ύβρεως, ητις παρά τοις Χριστιανοϊς εινε 
άρετή, παρά τοίς φιλοσόφοις εστίν εκδίκησις. Τίτο π τ ω 
χός, κατά τούς πλειοτέοους, καί μόλον τούτο ή σύζυγός 
του ποτέ δέν ήδυνήθη νά τον καταπείση νά δεχθη τά  
δώρα του Αλκιβιάδου καί άλλων άοχόντων, οιτινες τόν 
έτίμων* ή πτω χή  γυνή δέν ήδυνήθη νά καταλάβη τ ί άλ-%  
λόκοτον πραγμα ήτο αύτή ή φιλοσοφία! Εβδελύχθη τήν 
κολακείαν* ήγάπα τήν ώραιότητα καί είς τούς άνδρας 
καί είς τάς γυναίκας, ποτέ ομως αιχμάλω τος αύτής δέν 
έγεινε* καί άπόδειξις, ότι δ Αριστοφάνης τον εφείσθη κατά 
τούτο. 1Ϊ Πυθία είχεν είπεΐ έπί τών ήμερών τ ο υ : «Σοφός 
είνε δ Σοφοκλής, σοφώτερος δ Εύριπίδης, σοφώτζτος πλήν 
δ Σωκράτης.»

Αλλ ή άρετή δεν βραβεύεται έπί τής γής ταύτης* το

(I) Του Σωκράτους ή με τού; μαθητάς διαγωγή ητο πατρος και 
φίλου διαγωγή, ώστε και ν' αστειεύεται, και να συμποσιάζη πολλάκις 
μετ' αυτών, να συ|χττα»ζομω; πάντοτε πρ?>; ωφέλειαν αύτών. Εις 
Ικ τών νέων τούτοι διηγείτο μεταςύ πολλών δμηλίκων, με τον κοι-

. — · α \ . Ν I

τόσον κάλλος ήΟελον κρατηΟή τοϋ να μή σπεύσωσιν ό εις μετά τον 
άλλον εις της θεοδότης. 4Ο Σωκράτης λοιπον {έρωτώ δεύτερον) τί 

φεώστει νά κάμη; Νά αφήστ, ενα έκαστον νά πλησιάσ^ τά δίκτ\

ειρωνεία τοιαύτη, ωστε να κιν^σ^ την έταίραν ει; έρωτα σχεοον της 
διδασκαλίας τοΰ Σωκράτους, και νά τήν* προετοιμάση εΐ; δευτέρας 
άλλας σ^λοουλάς τοΰ φιλοσόφου σπουδαιοτέρας.

Δίν συνωμίλησεν b Σωκράτης με μόνην τήν θεοδότην, άλλά και 
με άλλας εταίρας, και κατά τήν φύσιν η διαγωγήν έκάστης έποίκιλλε 
τήν διδα/ήν του. 111 τολμηροτέοα τής θεοδότης Καλλιστώ έκαυχήΟη 
εις αύτον, οτι ήτο Ικανή νά τοΰ άποσπάσ/f 8λου#.τούς μαθητάς, ένψ 
αύτος δέν Γσχυε νά τής άποσπάστ| ουτε ενα έραστην.—  <«Δέν εΤνε 
παράςενον, άπεκρίθη ό Σωκράτης* σύ τούς ώΟεΤς εις τον κατήφορον, 
ένψ έγώ τούς βιάζω προς τον ανήφορον, όδον άσυνείΟιστον ε*.ς τούς 
πολλούς.» Δ . Κοραή ίίρολεγόμ. είς ’Απομν. Ξενοφ.

άπέδειξεν ή άρχαιότης, καί το έπεκύρωσαν αί ήμέραιμας. 
Αλλοτε, είς τάς ιδίας Αθήνας, έξωστρακίζετο δ Αριστεί
δης, διότι δ κόσμος έβαρύνθη ν άκούη άκαταπαύστως 
2 τ ι  ή τ ο  δ ί κ α ι ο ς .  Η πόλις αύτη άφήκε τον τροπαιου- 
χον του Μαραθώνος νά άποθάνη έντος ζοφερας ειρκτής, 
άπεδίωξε τον Θεμιστοκλέα, έπεμψε θάνατον αντί στεφά
νου είζ τούς ενδόξους νικητάς τών Αργινουσών, έπότισε 
κώνειον είς τον Φο)κίο>να. Αλλοτε ή Ρώμη, ή άχάριστος 
£ώ μη, άπεποιήθη τήν περίθαλψιν τών οστέων του Σκη- 
πίο^νος, καί ένώ έξ ένύς μέρους έτίμα Γράκχους, Μαριους, 
Κατιλίνας, Κλαυδίους καί Καίσαρας, (Ί) εξάλλου ήνάγ- 
καζε τον Κάτο>να νά άποθάνη μέ τον πλέον έπώδυνον 
θάνατον, καί τον Βρούτον νά πέση έπί τής άκμής του ξί
φους του άποποιούμενος τήν άρετήν.

Είχεν ηδη άποβή δ Σωκράτης ή μάστιξ τών σοφΐ7ών* 
δθεν ο! ψευδορρήτορες, οί κακοί ποιηταί, οί άδικοι, οί δει- 
σιδαίμονες καί οί άλαζόνες πλούσιοι, συνεμάχησαν κατά 
του κλονουντος δλων αύτών τήν τυραννίαν. 0  ζήλος τών 
μαθητών του, μιμηθέντων άριστα τήν ειρωνείαν του δι- 
οασκάλου, ήρέθισε το παν κατ αύτου* τά· μίση έπηυξή- 
θησαν, έπολλαπλασιάσθησαν. Ο Σωκράτης έξηκολούθει νά 
τά  περιφοονή* άδιαφόρει άν είς το θέατρον «χειροκροτείτο 
ή άγχινουστάτη άλλά καί βωμολοχική κωμωόία του 
όργάνου τών έχθρών του Αριστοφάνους, α ί Ν ε φ έ λ α ι ,  
δπου παρίστατο άεροβατών καί πεοισκοπών εντός κρεμά- 
θρας τον ήλιον Σωκράτης τις. Ο αληθής Σο>κράτης ήκου- 
σεν άταράχως τήν κωμωδίαν ταύτην* ήρκει δι αύτον ή 
πεποίθησις τοΰ ότι ήτο άθώος. Αφοΰ τήν μέν εύδαιμο- 
νίαν του έθεμελίωσεν έπί τής άρετής, ταύτην δέ πάλιν 
έπί τής φύσεως, ούδέν ισχυε νά τον δειλιάση πλέον.

Τέλος πάντων άνεφύησαν δύο κατήγοροι, δ Ανυτος 
καί δ Μέλιτος* δ μέν, πλούσιος άριστοκράτης, ό δέ, τρα- 
γικύς ποιητής. Τύν έκατηγόρησαν ώς φθορέα τής νεολαίας 
καί ώς άθεον* οί θεοσεβείς ώνομάσθησαν πάντοτε άθεοι.

Τφόντι ή θρησκεία του δέν ήτο ή αύτή μέ τήν τής πα- 
τρίδος του. Κατεπάτησε τούς θεούς καί τάς προλήψεις 
τών Ελλήνο^ν, κατεφρόνησε τά  μυστήριά των, καί, ένι- 
σχυθείς άπύ τήν διαγνωσιν τής μονάδος τοΰ Θεοΰ, έλαβε 
τήν τόλμην νά άποκαλύψη είς τούς μαθητάς του κινδυ
νώδη άλήθειαν.

Εφυλακίσθη, καί δέν ήθέλησε κ α τ’ ούδένα τρόπον νά 
διασωθή έκ τή ς ειρκτής, καί τοι οί μαθηταί καί οί φίλοι 
του τώ  έπρόσφερον ολα τά^,έσα τοΰ νά έπιτύχν). Ηδύνατο 
νά υπερκσπισθή έαυτύν, ν άονηθή τύ  σ ύ σ τ η μ ά  του* δέν 
ήθέλησεν ομως. ΙΙώς νά ψευσθ^ί είς τόν Θεον, οστις άμεσους 
πρύς αύτύν έλάλει; —  Κατεδικάσθη.

Ο θάνατος τοΰ σοφωτάτου τών θνητών ύπήρξεν δ 
ώραιότερος θρίαμβος δι’ αύτόν. Η λύπη καί αί άπΟ^ο- 
θεισαι ολίγον μετά θάνατον τ ιμ α ί είς τήν άνάμνησιν τοΰ 
Σ6>κράτους, ησαν δι έκεινον ή πληρεστέρα τών έκόική- 
σεων, άνο^τέρα καί αύτής τής ποινής, είς τήν δποίαν υπέ
κυψαν οί κατήγοροί του έπομένως. Οί Αθηναίοι μετενόησαν 
σχεδόν άμέσως διά τόν άδικον τοΰ δικαίου θάνατον, έκλει
σαν τά  γυμνάσια καί τάς παλαίστρας, έκ δέ τών έχθρών 
του άλλους κατεδίωξαν αύθημερον, τόν δέ Μέλιτον κα-

• ( I )  ΠρΙν b K atiap καταστή μ^γας, ήτο δ κακοηθέστερος τών 
ν4Ρωμοι·ων. 1

τεδίκασαν είς θάνατον* πρός σημειον δέ εύγνωμ,οσύνης, 
έτίμησαν είς τό μετά τα ΰτα  μέ χαλκοΰν ανδριάντα τόν 
Σωκράτην.

Ούδαμοΰ άπαντώμεν άφορμήν τοΰ νά συμπεράνωμεν 
οτι δ Σωκράτης έκινήθη άπό κενήν φιλοδοξίαν πρός διάδο- 
σιν τής δόξης του* οί άναφερόμενοι υπό τοΰ Πλάτωνος 
λόγοι τής τελευταίας ήμέρας του είνε τόσον άπλοι, δσον 
καί είς τό μέσον τής ζωής του. ό  θάνατός του ήτο είκών 
άξία καί άνθρωπίνου καί ούρανίου βλέμματος. Απέθνη- 
σκεν άνευ μίσους πρός τούς καταδιώκοντας αύτόν, θΰμα 
τών άρετών του καί τής άληθείας δλοκαύτωμα. Κ ατά 
τήν ώραν τής ποινής ούδεμία προδίδεται αδυναμία είς 
αύτόν. Τπείκων εύχαριστίος είς τήν βούλησιν τών θεών, 
τούς όποιους άναγνο^οίζει άπανταχοΰ, θεωρεί τήν υστάτην 
τών ήμερών του κατ άλλο' μή διαφέρουσαν τών έπιλοίπων 
τοΰ βίου του, παρά κατά τό ότι αύτή δέν  ε ί χ ε ν  α ύ 
ριο ν ! Εξακολουθεί μετά τών φίλων του τήν χθεσινήν 
δμιλίαν, πίνει τό κώνειον ώς σύνηθες ποτόν, κατακλίνε- 
τα ι διά νά άποθάνη ώς έάν κατεκλίνετο διά νά κοιμ.ηθ^* 
τόσον είνε βέβαιος δτι οί θεοί παρίσταντο έκεΐ, έμπροσθεν, 
όπισθεν, άπανταχοΰ, καί οτι υπάγει είς τούς κόλπους 
των νά έξυπνήση. (1)

0  Γάλλος ΑαμαρτΧνος, δ γράψας τό είς τόν θάνατον 
τοΰ Σωκράτους ποίημα, υποθέτει περιπλέον είς τά  χείλη 
τοΰ Σωκράτους φιλοσοφίαν τινά πολύ μεταγενεστέραν’ 
τόν παρουσιάζει δέ καί ώς τέλειον προφήτην τής έλεύ- 
σεως τοΰ Ιησοΰ καί έξιχνιαστήν καθαρόν τής δμ,οουσίου 
Τριάδος, στηριζόμενος βεβαίους είς σκοτεινούς τινας λό
γους τοΰ Πλάτωνος. Σφραγίσωμεν τήν πραγματείαν τα ύ 
την διά τών τελευταίων λόγων, οδς θέτει δ έναρμόνιος 
ποιητής είς τό στόμα τοΰ θείου Σωκράτους, ώς το τελευ- 
ταιον £σμα ήδυμόλπου κύκνου:

Σιωπήσατε, ΙΙυΟίαι! ήχοι τής στοάς, χαΟήτε! 
παλαιας σοφίας πλάναι, εις άοΰσσους κρημνισθήτε! 
Κιοδηλό*/ρυσοι νεφέλαι με ακτίνας άπαισίας, 
είς μηδέν έςατμισΟήτε εμπροσΟεν τής άληθείας!
ΣυνελήφΟη... τής έρημου τήν κυοφορούν οί δόμο·.' 
τρεΤς ή τέσσαρας αιώνας περιμείνατε άκο'μη, 
κ’ at άκτΤνές της έκε'ΓΟεν αίφνιδίως θέλουν λάμψει, 
και μ ’ άνέσπερον φώς θέλει είς τήν γην έπανακάμψει!
ΣεΤς, σκιαι τοΰ αιωνίου, κυοερνώσαι άντ έκείνου, 
μορμολύκεια απάτης και τυφλότητος γήινου* 
σεΤς, θεοί σαρκος και ttjου, θεοί ζήσαντες, Οανόντες, 
πλήν είς τά έγκλήματά σας άποΟέωσιν τυχόντες* 
σύ, Έ ρμή κηρυκιοΰ/ε* σύ, ώ πόρνη τών Κυθήρων, 
δρέπουσα άτιμωρήτως ττ,ς αισ·/ρότητος το μΰρον* 
γενεά τοΰ ’Ολυμπίου ανώτερα, κατώτερα, 
ή οικοΰσα, βεοηλοΰσα γήν καί υδο>ρ καίάέρα!

(I) *Η χριστιανική μας θρησκεία θέλει τον θάνατον ήμερότατον 
καί γλυκύτατον δΓ εν τέκνον της* άλλά Πατέρες τινές εκκλησιαστικοί 
δέν επραξαν καλώς, προσπαΟοΰντες νά παραστήσωιπν εις τούς άπλονς 
αρκετά έπώδυνον και τρομερον τον Οά'νατον. Παρατηρεί τις πλήθος 
τοοπαρ ίων, ψαλλομένων εις έπικηδείους ακολουθίας, και άπό φόοον 
κυριεύεται. Περιπλέον τά εικονίσματα τοΰ 'Αγγέλου, οςτις παραλαα- 
βάνει τάς ψ υ/άς, παριστώσιν αύτ^ν μέ <5ομφαίαν όζεΤαν εις τήν 08*· 
ξιά*;, μέδρμήν άρειμάνιον είς τήν Οέσιν τοΰ σώματος, καί άρπλάγχνως 
πατοΰντα τδ σώμα τού ψυχορ(5αγοΰντος. —  Τί δέ καλ&ν δύναται v i  
πρόκυψη έκ τοΰ φόβου προς τον θάνατον ; ‘Ο θεωρός τής άγρίαςτού 
μορφής, αντί νά σωφρονισθη, σκληρύνεται καί τέλος συνειθίζει* αΧΧ 
Ηταν ή ώρα ή ύστάτη ελθη, δεινή εΤνε ή Ιδέα δτι τοιούτον ίγρι^ν 8ν 
θέλει έλθει νά του άφαιρεση τήν ζωήν! :■ , :



μετ ολίγον, μετ' ολίγον το π  αν σεβαστόν σου σμήνος 
Οά έδαφισΟή* Οά πέσ/, καί ό Ολυμπο; έκείνος, 
κ’ είς θεόν Οά δώστι; τόπον, Θεόν άγων και μόνον, 
τόν Θεόν μου, δςτι; ηδη έπι γής δεν ε /ε ι  θρόνον!..

Ναί, ώ φίλοι τής ψυχής μου! ευτυχείς έκεΤνοι, οσοι 
εις τής ΈρυΟράς θαλάσσης έπαρ/ίαν γεννηθώ σ*.!
Πρώτοι θέλουν ίδεΤ ουτοι ει; ορίζοντα ώραΤον 
τό λαμπρόν τοΰ Λόγου άστρον ν’ άπαυγάζτι γαλτ,νχΤον.
‘Εξ άνατολών τό άστρον τής ήμέρας ανατέλλει, 
κ1 ή αλήθεια έκεΤΟεν ν’ άνατείλγι τότε μέλλειι.
Τίς τήν φ έρει;... Σΰ, ώ Αόγε, συλληφΟεί; δι ήμας μόνον! 
Συ, ό άποκαλυφΟεί; μοι διά μέσου τών αιώνων* 
ό το μέλλον διαυγάζων, καί ή λάμψις τοΰ οποίου 
εσπευσε νά μέ φωτίσΤ| εις τάπέρατα τοΰ βίου.

Ερχεσαι, κ α ιζή ;, και θνήσκεις! εύλογον λαμβάνεις πέρα;’ 
πάντοτε τής άληθείας εΤνε θάνατος τό γέρ α ;! 
άλλ' ή Ονήσκουσα φωνή σου ή^·υ θέλει έπιτύχειν, 
καί δέν θέλει περιπέσει ’ς τή; έμής φωνή; τήν τύχην* 
ούρανοΰ φωνή όπίσω άγονο; δέν άναβαίνει*
Το άπηυδημένον σύμπαν σέ άκούει καί προβαίνει, 
καί τή; μαύρης ειμαρμένης διαρρήγνυται τό φράγμα!

‘ Γπενόησα τό μέγα, τό πολυ, τόΟε*Γον π ρ ά γ μ α ... 
αριθμόν μυστηριώδη,—  τήν βαΟύπεπλον τριάδα —  
τρίγωνον συντεΟειμένον άπό τρίκλωνον μονάδα!
Οί σ /ηματισμοί, οί ή χο ι, αί χροιαί, οι αριθμοί του, 
δλα μ ’ εκρυπτον τό μέγα Ον τοΰ ’Ακαταμέτρητου! 
πλήν μ ’ έσυγνωρήΟη, φίλοι, νά το ίοο» τελευτά Τον, 
καί ακούσατε.... » ‘Ωμίλει, ομως δέν ώ μίλει πλέον !

Δέν ήκούοντο τριγύρω ουτε γόοι, ουτε θρήνοι!... 
έτελεύτησε τοιοΰτος!... τελευτή ήτον έκείνη!

ΤΑ ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦίϊΤΟΣ.

όσά κ ις  τη ν  ποικ ιλ ίαν  τώ ν  οπτ ικώ ν φαινομένων θέλο- 
μεν νά ύ π α γά γω μ εν  υπό ενα γενικόν νόμον, π α ρ ο μ ο ιά -  
ζομεν συνήθως τό  φώς πρός τον  ήχον* ένώ ο ήχος  κ α τά  
τ ίν α  τρόπον γεννάτα ι κ α ί  πώ ς φθάνει είς τή ν  άκοήν 
ήμών είνε έντελώς γνο)στον, περι δε τ ή ς  ουσίας του  φω
τός  ά π  εναντίας στερούμεΟα π α ντά π α σ ιν  ώρισμένων 
γνώσεο^ν.

Τό πρώ τον  θαυμάσιον φαινόμενον έν τ η  τώ ν  οντων 
τά ζε ι ,  τό  λαμπρύνον τη ν  δλην δημιουργίαν, έστίν ά ν α μ -  
φιβόλως τό φώς. Ανευ αυτοΰ τό  π α ν  έστί μηδέν , δ ιότ ι  ή 
ζω ή τοΰ κόσμου έστί το φώς. ό π ο υ  Ελλειψις φω τός, έκεΐ 
νύξ θανάτου.

Οπως έννοήσοψ.εν τ ί  έστι φώς, ανάγκη νά λάβωμεν 
πρός βοήθειαν υποθέσεις τ ινά ς’ έκ τώ ν  υποθέσεων τούτω ν 
δύο μ ά λ ισ τα  ύπάρχουσι γενικώς διαδεδομέναι*

Κ α ί κ α τά  μέν την  μ ίαν  υπόθεσιν, την  της ε κ π ο μ 
π έ ς ,  ητις  έπενοηθη υπό τοΰ Νεύτωνος, τό  φώς σύγκει- 
T at έζ ΰλης λ ε π τ ο τά τη ς  καί αβαρούς, η τ ις  έ κ π έ μ π ετ α ι  
έκ τώ ν  φο>τεινών σω μάτω ν πρός δλας τάς  διευθύνσεις.

Κ α τ ά  δέ την  έτέραν υπόθεσιν, τη ν  τη ς  κ υ μ ά ν σ ε ω ς ,  
τό φώς γεννα τα ι έκ λ ε π τ ο τά τω ν  π α λμ ώ ν  τώ ν  υλικών 
μορίων τώ ν  φωτεινών σω μ ά τω ν , κ α ί  δ ια δ ίδετα ι διά τοΰ 
αίθέρος καθ δμοιον τρόπον ώς δ ιαδ ίδοντα ι διά τοΰ  άέρος 
αί κυμάνσεις το ΰ  ήχου.

ή  δευτέρα αυτη ύπόθεσις εινε έπί τοΰ παρόντος γενι
κώς παραδεδεγμένη* διότι ούδέν οπτικόν φαινόμενον εινε

γνωστόν, τό οποίον νά μη ηνε δυνατόν νά έξηγηθή δι’ 
αύτής, ένώ πολλοί τών. φυσιολόγων άνεκάλυψαν μεγάλην 
πληθύν φαινομένων, τά  όποια άντίκεινται κα τ ευθείαν 
είς την υπόθεσιν της έκπομπής.

Τό φώς διαδίδεται μετά μεγίς-ης τα χύτη τος, οχι δμως 
στιγμιαίος* ένώ δ ήχος διατρέχει κατά  παν δευτερόλε
πτον 1 0 8 0  πόδας, τό  φώς διατρέχει είς τό αυτό δευτε
ρόλεπτον 4 2 ,0 0 0  γεωγραφικά Γερμ. μίλια. Η τα χύτη ς 
τοΰ φωτός εινε τόσον μεγάλη, ώστε δέν δυνάμεθα νά 
μετρήσωμεν αύτην κατά τόν συνήθη τρόπον, ώς γίνεται 
έπί τοΰ ήχου, διά παρατηρήσεων έπί της γης, της οποίας 
ή διάμετρος εχει μόλις 1 7 2 0  γεωγραφικά μίλια.

Τό φώς λοιπόν άπό μέν της Σελήνης, ήτις άπέχει άφ 
ήμών 5 1 ,0 0 0  αιλίων, φθάνει είς τήν Γην είς 4 )5  δευτε
ρόλεπτα’ άπό όέ τοΰ Ηλίου, δστις άπέχει 2 0  έκατομ. 
μιλίων, είς 8 λεπτά* άπό δέ τοΰ πλανήτου Δι ό ς ,  άπέ- 
χοντος 1 1 3  έκατομ. μιλίων, είς 5 2  λεπτά* άπό τοΰ 
Ο ύ ρ α ν ο ΰ ,  (4 0 0  έκατομ. μιλίων) είς δύο ώρας* άπό τοΰ 
Π ο σ ε ι δ ώ ν ο ς ,  τοΰ άπω τάτου τών πλανητών τοΰ ήμε- 
τέρου συστήματος, είς 4 εο>ς 5 ώρας’ καί άπό τοΰ λ α μ - 
προτάτου άπλανοΰς άστέρος, τοΰ Κ ε ν τ α ύ ρ ο υ ,  τοΰ 
οποίου ή άπόστασις εινε 2 0 0 ,0 0 0  φοράς μεγαλητέρα τής 
άποστάσεως τοΰ ΐϊλίου, είς 3 1 )2 ετη.

Είς τρόπον ώστε γενικώς έξάγομεν οτι, άπό μέν πρώ
του μεγέθους αστέρα τό φώς φθάνει μέχρι τοΰ ήμετέρου 
πλανήτου είς 1 2 περίπου ετη’ άπό δευτέρου μεγέθους 
άστέρα, είς 20  ετη* άπό τρίτου μεγέθους, είς 3 0  Ετη* 
άπό τετάρτου, είς 4 5  ετη’ άπό πέμπτου, είς 6 6  Ετη* *  
άπό £κτου, είς 96* άπό έβδόμου, είς 1 8 0 ’ και άπό δω
δεκάτου, είς 4 ,0 0 0 .

Εκ τούτου λοιπόν εξάγεται, έπί τό πρακτικώτερον, 
οτι ή άκτις, τήν οποίαν έκπέμπει πρός ήμας άστήρ δο>- 
δεκάτου μεγέθους, άπέχων άφ ήμών περίπου 5 ,0 0 0  δι
σεκατομμύρια μιλίων, φθάνει είς τήν Γην μετά παρέλευ- 
σιν 4 ,0 0 0  έτών, καί ο ,τι τήν στιγμήν ταύτην συμβαίνει 
έπί τοΰ κόσμου έκείνου θέλομεν τό ιδει έπί της Γής, (έάν 
ειχομεν τήν πρός τοΰτο ικανότητα^ μετά τετρακισχι- 
λίων έτών παρέλευσιν. Κ ατά τόν Ερσχελλον, τό φώς τών 
άπωτάτων άστέρο^ν τοΰ Γαλαξίου, τους οποίους βλέπο
μεν διά τών τελειοτάτο^ν τηλεσκοπίων, φθάνει είς ήμας 
μετά μυριάδας έτών. Εκ τούτων συμπεραίνομεν οτι τήν 
Σελήνην βλέπομεν ούχί οπως τώρα είνε, άλλ οπως ητο 
πρό 5)4 δευτερολέπτου* τόν Ούρανόν, δπως ήτο πρό 2 
ωρών’ τόν άστέρα τοΰ Κενταύρου, δπως ήτο πρό 3  έτών* 
άστέρα τινά δωδεκάτου μεγέθους, οπο>ς ήτο πρό τετρα- 
κισχιλίοίν έτών, καί έάν δ άστήρ ουτος ήθελε κατά  τήν 
στιγμήν ταύτην σβεσθη, ή θ έ λ ο μ ε ν  ί δ εί  τ ο ΰ τ ο  μ ό 
λ ι ς  μ ε τ ά  4 ,0 0 0  ετη!

Αί προτάσεις αυται ήσαν πρό πολλοΰ γνο>σταί’ τό δέ 
νεώτερον καί μάλλον ένδιαφέρον εινε τό άντίστροφον.

Κάτοικός τ ις  της Σελήνης βλέπει τά  έπί της Γής γ ι
νόμενα καί διά τοΰ φωτός μεταδιδόμενα (δσα Εχουσι 
σχήμα καί χρώμα) μετά 5)4 δευτερόλεπτα’ δ κάτοικος 
τοΰ Ηλίου, μ.ετά 8 λ επ τά ’ δ κάτοικος τοΰ άστέρος τοΰ 
Κενταύρου τήν έσχάτο>ς γενομένην φωταψίαν έν ταΙς πό- 
λεσι τής Οθωμανικής Αύτοκρατορίας διά τήν τετάρτην 
επετηρίδα τής είς τόν θρόνον άναβάσεως τοΰ Σουλτάνου 
Αβδούλ-Αζήζ θέλιι ίδεΐ μόλις τω  1 8 6 6 , δ δέ κάτοικος

άστέρος δω δεκάτου μεγέθους θέλει ίδεί τα ύ τη ν  μ ετά  
4 ,0 0 0  ε τ η ’ τώ ρα  δέ βλέπει τή ν  Γήν είς τή ν  κ α τ ά σ τ α σ ή ,  
κ  αθ $  ν α υ τ η  ή τ ο  δ τ α ν  έ κ τ  ί ζ  ε τ  ο ή Μ έ μ  φ ι ς, κ α ί  
© Α β ρ α ά μ  έ π λ α ν α τ ο  έ π ί  τ ή ς  γ ή ς .

Εν γένει λοιπόν συνάγεται ο τ ι ,  μ ετα ξύ  τώ ν  άπειραρίθ- 
μω ν άστέρων, τώ ν  έχόντο>ν διαφόρους άποστάσεις , ευρί- 
σκετα ι π ά ν τ ο τ ε  είς άστήρ, πρό τοΰ  δποίου ήδη π α ρ ίσ τα -  
T at ή Γή έν κ α τα σ τά σ ε ι,  έν ή υπήρχε π ο τ έ  κ α τά  μ ίαν  
έποψήν τώ ν  παρελθόντων χρόνων.

Εάν λοιπόν τό  θειον, τό  οποίον τ ά  π ά ν τ α  έφοροί κα ί 
ετά ζε ι,  νοήσωμεν δτ ι  είνε π α ν τ α χ ο ϋ  παρόν, κ α τ α λ α μ β ά 
ν ο μ ε  δτ ι  βλέπει κ α τά  πασαν σ τ ιγμ ή ν  το ΰ  χρόνου π ά ν τ α  
καί τ ά  παρελθόντα  καί τ ά  πα ρ όντα  συνάμα , κα ί βλέπει 
μ ά λ ισ τα  τ ά  παρελθόντα  ούτως, ώς έάν έγίνοντο κ α τά  
τή ν  σ τ ιγμ ή ν  τα ύ τη ν .  Ε κ τούτου  σ χ η μ α τ ίζο μ ε ν  ιδέαν 
ά ν θ ρ ω π ο ς  νοητήν τή ς  π α ν σ ο φ ί α ς ,  ή τ ις  σ υ μ π ίπ τε ι  
μ έ  τή ν  τοΰ  π α ν τ α χ ο ϋ  π α ρ ε ΐ ν α ι .  Χρόνος καί τό π ο ς  
συμπίπτουσι* νοοΰντες έπηυξημένην μ ίαν άνθρωπίνην ιδ ι 
ό τ η τ α ,  τήν  δρασιν, καθιστώ μεν α ί σ θ η τ ώ ς  ν ο η τ ή ν  
μ ίαν  ιδ ιό τη τα  τοΰ Θεοΰ. Ε κάστη  εποχή  τ ή ς  γήινου ισ το 
ρία; δύνατα ι κα ί π ά λ ιν  νά θεωρηθη* άοκεΐ δέ πρός το ΰ 
το  νά μεταβτ, τ ις  νοερώς πρός τόν  άστέρα, πρός 8ν ήδη 
φθάνει τό  φώς τό  κομίζον τήν  ιστορίαν τα ύτη ν . 0  δέ 
κόσμος είνε άπείρως μέγας .

Τήν θεο>ρίαν τα ύ τη ν  δυνάμεθα νά έπεκτείνωμεν καί 
είς έσωτερικάς καταστάσεις , α ισ θ ή μ α τα , στοχασμούς, 
κ τ λ .  δ ιότ ι  κα ί τ α ΰ τ α  παράγουσι σ ω μ α τικ ά ς  κινήσεις, αι 
δπο ΐα ι μ ετα δ ίδ ο ν τα ι  διά  φω τός, ή αίθέρος, ή δι’ άλλων 
μέσο>ν* μόνον περί τοΰ  δυνατοΰ, περί τοΰ  νοητοΰ είνε δ 
λόγος. Κ α ί  τήν  σ τ ιγμ ή ν  τα ύ τη ν  λοιπόν π α ρ ίσ τα τα ι  ενώ
πιον τοΰ  Θεοΰ τό  α ιματηρόν δραμα  τή ς  νυκτός τοΰ  Α γίου 
Βαρθολομαίου, δ μ έγ α ς  Κάρολος στεφόμενος έν Ρώ μ η , ο 
δίκαιος Αριστείδης έξοστρακιζόμενο; υπό τοΰ  δήμου τώ ν  
Α θ η ν α ίο ι ,  δ Μωϋσής π λ ή τ τ ω ν  διά  τ ή ;  ράβδου τήν Ερυ-^ 
θραν θάλασσαν, δ Α δάμ  περιφερόμενος έν τ ώ  παραδείσω, 
κ τ λ .  0  τοΰ  πα ντός  χώρο; έμπεριλαμβάνει ώς άρχεΐόν τ ι  
π ά ν τ α  τ ά  γεγονότα* πα σ α ι αί πράξεις, α ΐ τ ε  φανεραί κα ί 
αί άπόκρυφοι, π ά ν τ α  τ ά  α ισ θ ή μ α τα  κ α ί οί σ τοχα σμ ο ί 
ζώσι δ ιά  παντός  έν τ ή  π ρ α γ μ α τ ικ ό τ η τ ά  Τά π ά ν τ α  είσίν 
α θά να τα , τ ά  π ά ν τ α  ζώσι καθ’ δλην τή ν  α ιω ν ιότητα .

Εάν λοιπόν νοήσωμεν δτ ι,  κάτοικος άστέρος τοΰ  δω 
δεκάτου  μεγέθους, εχων έντελεστάτην δρασιν κα ί μ ε γ ί 
στων α ν τ ιλ η π τ ικ ό τ η τ α ,  προσέρχεται είς τήν  Γήν μ ετά  
τοσ χύ τη ς  τ α χ ύ τ η τ ο ς ,  ώ στε νά φθάση είς αύτήν έν μ ια  
ώρα, θέλει όιέλθει έν μ ια  ώρα τον  β'ον τή ς  Γής άπό τώ ν  
χρόνων τοΰ Α βραάμ μέχρις ήμών. Μία ώρα ήθελεν είσθαι 
είς κύτόν τόσον περ ιεκτική , δσον ή περίοδος τ ε τ ρ α κ ισ χ ι-  
λίων έτών* τήν  ώραν δέ τα ύ τη ν  δυνάμεθα κα ί νά βραχύ- 
νο^μεν κ α τ  άρέσκειαν. Ε κ τούτω ν γ ίνετα ι έπαισθητόν δτ ι 
είς τό  ύπέρτατον  Ον δ χρόνος ούοεμίαν Εχει εφαρμογήν* 
γ ίνετα ι  δέ συνάμα κ α τα λ η π τό ν  τό  τοΰ  Δ α β ίδ :  « Χ ίλ ια  
Ετη έν οφθαλμοϊςσου, Κύριε, ώς ημέρα ή εχθές, ήτις  διήλ- 
θε.» Κ α ί  ή φράσις αυτη  δέν είνε πλέον δ ι’ή μα ς απλούς 
π ά τ α γ ο ς  λέξεων.

Τ οιαΰτα  τ ά  θαυμάσ ια  τοΰ  φο>τός, ή μ άλλον  τοΰ  π α ν 
τοδυνάμου  ό ν το ς ,  τοΰ  δημιουργήσαντος τό  φώς κα ί π ά ν τ α  
τ ά  ίςα ίσ ια  τή ς  φύσεως φαινόμενα!

ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ KINAt

(Συνέχεια καί τέλος. Ιδε φυλλάδ. ΜΑ .)

Ε . ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ.

Τεσσαράκοντα φιλοσόφων Κινέζων συγγράμματα κα
τέχει ή δημοσία βιβλιοθήκη τώ ν Παρισίων, άλλ’ αύτά  
είσέτι περιμένουσιν άναγνώστας. Εν τοσούτ<μ δμολογεί- 
τα ι γενικώς οτι έκ τών διαφόρων συστημάτων τής φιλο
σοφίας, έπικρατεΐ μάλις-α είς τήν Κίναν ή τοΰ Κουνφου
κίου, τοΰ δποίου τά  δόγματα, μ ίγμ α  ήθικής καί πολ ιτι
κής, φέρουσιν είς πάντας τής δημοσίου υπηρεσίας τούς 
βαθμούς.

Πολλή άναλογία υπάρχει μεταξύ Κουνφουκίου καί Σω
κράτους, έπειδή έγεννήθησαν σχεδόν ταύτοχρόνως, είχον 
τήν αύτήν κλίσιν είς τό πρακτικόν μέρος τής φιλοσοφίας, 
άπέφευγον δ’ δμοίως τήν θεωρίαν, διδάσκοντες τήν ήθικήν.

ιδιαιτέρως δέ ή φιλοσοφία ‘τοΰ Κινέζου Σωκράτους 
υποβάλλει τόν νέον είς τόν γέροντα, τόν υιόν είς τόν 
πατέρα, τόν δευτερότοκον άδελφόν είς τόν πρωτότοκον, 
τόν υπήκοον είς τόν άρχοντα ή δικαστήν, τούτους δέ 
πάντας είς τόν βασιλέα, κατασκευάζουσα ουτω κοινωνικήν 
τινα πυραμίδα άπό τών κατω τάτω ν είς τούς άνωτάτους. 
Αδιαφορεί δέ άν αυτη σύγκηται έκ ζώντων σωμάτων 9| 
σκελετών, καί άν περιέχη είς τό  κέντρον ναόν ή τάφον* 
τ ιμ α  δμως τήν συμπάθειαν καί τήν δικαιοσύνην ώς πρώ
τισ τας τών άρετών, άναφέρει δέ πρό πάντων καί τδ  
« *0 σύ μισείς έτέρφ μή ποιήσης.»

Αλλ έκ τών τοιούτων παραδειγμάτων δέν ώφελήθη- 
σαν ούδ αύτοί οι έξ έπαγγέλματος θιασώται της Κουν- 
φουτσικής Μανδαρινής φιλοσοφίας* δθεν παντοΰ τούς εδ- 
ισκον οί Εύρωπαϊοι δολίους, άσώτους, ψεύστας, δειλούς, 
σως δμως δέν πρέπει νά ένοχοποιώμεν κατά τοΰτο τήν 

φιλοσοφίαν, καθώς ούτε είς τάς κατηγορίας τοΰ Αριστο- 
τέλους νά άποδίδωμεν τών σχολαστικών τούς παραλσ- 
γισμούς καί τάς καταχρήσεις.

0  Κουνφούκιος συνέγραψε διάφορα βιβλία μυστηριώδη 
καί παραβολικά, άλλά καί δ άντίπαλός του Αάο-Τσέου 
κατά τοΰτο δέν διαφέρει* έπειδή, έξηγών τά  πάντα διά 
τών άριθμών, ενθυμίζει τούς Πυθαγορείους τής Ελλάδος 
καί τούς Νεοπλατωνιστάς τών τελευταίων χρόνων τ ί ς  
Ελληνικής δόξης. Ιδιαιτέρως λέγει δτι τό ίν έγέννησε τά  
δύο, τά  δέ δύο έγέννησαν τά  τρία, τά  τρία δέ παρνίγα- 
γον τό παν.

Η παιδιά τών άριθμών παρεμβαίνει πολύ είς τούς συν* 
δυασμούς τών εννοιών τών Κινέζων* διότι, ώς λεπτολό
γο ς  άριθμοΰσι τάς φυσικάς καί ήθικάς ποιότητας, όθεν 
έκάστη τάξις τών άντικειμένων τούτων Εχει ιδιαίτερόν 
τινα άριθμόν* οιον δ ούρανός καί ή γή , τό  κενόν κα\ τ4  
πλήρες, τά  δύο, άλλα δέ καί τά  τρία* διότι ύπάρχουσι 
παντόΐαι τριάδες δηλ. τριάς τών τριών πρωτίστων άρε
τών, τριάς τών άρχαιοτάτων βασιλέων, τριάς τοΰ άνθρώ
που, τής γής καί τοΰ ούρανοΰ. Είς δέ τά  τέσσαρα άνάτ* 
γονται αί τέσσαρες θάλασσαι, οί τέσσαρες καιροί τοΟ 
Ετους, οί τέσσαρες βάρβαροι λαοί κτλ . Είς δέ τά  πέντβ, 
αί πέντε κοινωνικά! σχέσεις, τά  πέντε χρώ ματα , οί πέντ· 
πλανήτα ι, τά  πέντε σπλάγχνα κτλ .



Παρομοιάζω τον Κουνφούκιον μέ τούς πολιτικούς εκεί
νους τής Ελλάδος άνδρας, οί όποιοι ώνομάσθησαν έξόχως 
Σοφοί’ διότι καI αυτου δλη ή σοφία είχε σκοπον την ήθο- 
ποίησιν τής κοινωνίας καί τον κανονισμόν τής Κυβερνή- 
σεως. Καί κατά μέν το δεύτερον τούτο έπέτυχε, διότι 
ή ενότης τής Κινεζικής μοναρχίας διετηρήθη ευτυχώς* 
τό πρώτον βμως δέν ητο επιχείρημα τόσον εύκόλως εκ
τελεστόν. Αλλ* ό Κουνφούκιος πρέπει^ νά τ ιμ α τα ι δμοίως 
καί διά τούς γενναίους σκοπούς καί διά την αγαθήν καρ
δίαν του ένταύτώ, επειδή κατώρΟωσε να έπιστησνι την 
διάνοιαν ώς διευθύντριαν τής κοινωνίας, τό δποίον έπεθύ- 
μει μέν καί ηύχετό δ ΙΙλατων, αλλα ποτε δεν ηςιωθη 
πραγματικώς νά ιδη ούτε αυτός, ουτε άλλος ουόεις εις
κανένα άλλον τόπον.

Η διδασκαλία του Κουνφουκίου άνελύθη μάλιστα καί 
έτελειοποιήθη παρά τών μαθητών του* δθεν έκ τών πέντε 
βιβλίίον τών άποδιδομένων εις αύτόν, μόνον τό πρώτον 
συνέταξεν έξ ίδιο>ν, τά  δέ λοιπά τέσσαρα συνερανίσθη έξ 
άλλων, τά  δέ τέσσαρα ήθικά βιβλία, λεγόμενα Τσο ύ ,  
συνελέχθησαν υπό τών ακροατών η οπαδών του.

Τό σεβασμιώτατον διά την αρχαιότητά του έκ τών βι
βλίων τούτων όνομάζεται Κ ί γ γ ,  έχει δέ ώς βάσιν δύο 
σύμβολα, δηλ. μίαν γραμμήν συνεχή καί έτέραν τεθλα- 
σμένην, αί δποιαι, διαφόρως άνά τρία τεμάχια  συναπτό- 
μεναι, άποτελοϋσιν 6 1 σχήματα. Τά τριγράμματα τα ΰτα , 
κατά την παράδοσιν τών Κινέζων, έφευρέθησαν παρα τοΰ 
πρώτου αυτών νομοθέτου Φώχ τριάκοντα αίώνας πρό 
Χριστοΰ. Η έννοια τών μυστηρΐ6)δών συμβόλων τούτων 
ένησχόλησε παμπόλλους ύπομνηματι^άς, καθώς ή ποίησις 
τοΰ Δάντη* διαμένει δμως είσέτι σκοτεινή καί ακατά
ληπτος. Εκ τούτων ωφελούμενοι, 1 2 0 0  έτη περίπου πρό 
Χρις-οΰ, δύο αύτοκράτορες πατήρ καί υιός, δ Ούέν-Ούάγγ 
καί δ Τσέου-Κόγγ, προσέθηκαν είς έκαστον τών 64  έμ- 
βλημάτων χαρακτήρας τινάς άλλους, αινιγματώδεις μέν 
καί αύτούς άλλά συνηγοροΰντας, ώς φαίνεται, ύπέρ τής 
πολιτικής τ<ον.

Μετά δέ 6 0 0  έτη έπελθών καί αύτός δ Κουνφούκιος, 
έξέδωκε τάς πολιτικάς ιδέας αυτοΰ ώς έρμηνείαν τών θε- 
σπεσίων συμβόλου έκείνων, διά νά κατα7 ηση καί αύτάς 
σεβασμίας. Αλλά τόν Κουνφούκιον άνεσκεύασεν αιρετικός 
τις τοΰ ΙΓ  αίώνος, διατβινόμενος δτι ή μέν εύθεία γραμμή 
έσήμαινε την ενεργόν άρχήν τής φύσεως, ή δέ τεθλασμένη 
τήν παθητικήν, βλέπων δέ φυσικά ζητήμα τα  δπου δ Κουν
φούκιος ευρισκεν ηθικήν καί πολιτικήν.

Τό βιβλίον άρα τοΰτο άνεδείχθη ώς δένδρον, δπου ένε- 
^υλίσθησαν παντοίων ειδών καρποί, ή μάλλον τά  διάφορα 
συστήματα, καί σχόλια άκατανοήτου κειμένου πεοιετυ- 
λίχΟησαν είς αύτό, ώς κλωστή είς τήν άτρακτον.

Τό δεύτερον βιβλίον,Τσού Κ ίγ γ ,ή τ ο  απάνθισμα δια
φόρων ιστοριών, περιστρεφόμενον είς μόνην τήν χρονολο
γίαν τής Κίνας* κατεκάη δέ υπό τίνος τυράννου Χ οάγγ, 
οιότι περιείχεν ηθικής καί πολιτικής ιδέας άντιβαινούσας 
«{ς τά  τυραννικά του φρονήματα. Αλλ άνεπληρώθη έπειτα 
iv  μέρει άπό μνήμης, προστεθέντων καί 2 5  άλλων κε
φαλαίων έξ ένός άντιτύπου, άνευρεθέντος είς τόν τοίχον 

οικίας αύτοΰ τοΰ Κουνφουκίου’ περιλαμβάνει δέ σή
μερον πολλάς ήθικάς καί πολιτικάς εισηγήσεις, λόγου; 
βασιλέ<ον, δνειδισμούς υπουργών κτλ . ό  δέ Ιησουίτης ιε

ρομόναχος R e g is  θεό>ρ£1 τό βιβλίον τοΰτο, τό δποίον καί 
μετέφρασεν, ώς άρχαιότερον καί αύτής τής Πεντατεύχου 
τοΰ Μωΰσέως.

Αλλο βιβλίον, τό Χ ί - Κ ί γ γ ,  περιέχει ·1Ί I λυρικά 
ποιήματα αρχαία έν ε’ίδει ασμάτων, συντεθέντων 3 0 0  
ετη πρό τοΰ Ομήρου, 'I 2 0 0  δέ πρό Χριστοΰ. Επαινος 
μεγιστάνων, κατάκρισις υπουργών, ολοφυρμοί καί θρην<»*- 
δίαι διά τάς συμφοράς τοΰ βασιλείου, συμβουλαί διά τήν 
έκ τούτων απαλλαγήν καί άλλα τοιαΰτα υπάρχουσιν υπό- 
θεσις τών είδυλίων τούτο>ν.

Τά δύο τελευταία βιβλία Κ ίγ γ  δέν μετεφράσθησαν 
είσέτι. Γνωρίζεται μόνον δτι έξ αύτών, τό μέν π ρ α γμ α 
τεύεται περί ίεροτελε^ιών (Λι-Κΐ), τό δέ περί ί^οοίας, :ήν 
δποίαν συνέταξεν αύτός δ Κουνφούκιος ώς μάθημα μ κ λ -  
λον ηθικής, ή διήγησιν ξηράν παρελθόντων συμβααάτων. 
Αλλ’ ή διδασκαλία αυτη συνέχεται τόσον μέ τήν όύναμιν 
τών φράσεων καί τήν τέχνην ή τά  μυστήρια τοΰ Κ ινεζι- 
κοΰ λόγου, ώ ς-s καταντα δύσληπτος είς τούς ξένους. Ε π ι
γράφεται δέ έ α ρ  κ α ί  φ θ ι ν ό π ώ ρ ο ν ,  ώς άν έλ εγέτ ις  
χ ρ ο ν ι κ ά *  είς τήν λέξιν δμως έαρ παρακολουθοΰσι π ο λ -  
λαί ήθικαί καί πολίτικα! ίδέαι συνυπακουόμεναι, καθώς 
καί είς τήν τοΰ φθινοπώρου, ώστε καί ή επιγραφή τοΰ 
βιβλίου περιλαμβάνει πολλήν έννοιαν.

Εκ δέ τών τεσσάρων ήθικών βιβλίων, τό μέν, λεγόμε
νον Μ ε γ ά λ η  μ ε λ έ τ η ,  μετεφράσθη καί έξεδόθη παρά 
τοΰ Πωθιέρου’ εινε δέ συρραφή κεφαλαίων, άνηκόντων είς 
αύτόν τόν Κουνφούκιον καί διαφόρους θιασώτας του* τό 
δέ δεύτερον φέρει τό ονομα μαθητοΰ τίνος τοΰ φιλοσόφου* 
τό τρίτον περιλαμβάνει αποφθέγματα καί δμιλίας αυτοΰ, 
τό δέ τέταρτον, έργον τοΰ έγγόνου του, έξεδόθη μεθηρ·^ 
μηνευμένον παρά τοΰ Ρεμουζάτ.

0  σοφός ούτος άνήρ, ώς ει πέρ τ ις  άλλος μέχρι τής 
έποχής του, έξηκρίβωσε τήν θρησκείαν τοΰ Βούδόα.

Αυτη άναλογεί μέ τόν λεγόμενον πανθεϊσμόν. Διότι, 
κα τ’ αυτήν, μόνη υπάρχει ή απόλυτος μία ούσία’ αί δέ 
λοιπαί πασαι κατά μέρος υπάρξεις, ε’ίτε πάντα  τά  οντα, 
θεωροΰνται ώς έκφρασις ή δήλωσις ταύτης. Επειδή δέ 
έκείνη θεωρείται ώς πραγματική , τα ΰ τα  υπολείπονται 
ώς άπλα φαινόμενα’ ώστε δ προσβάλλων ήμας κόσμος δέν 
έχει τινά βεβαίαν ύπόστασιν, άλλά φαίνεται μόνον. Κ αί 
ή άπόλυτος δέ αύτή ούσία ούτε μορφήν ε^ει, ούτε κ α τη 
γορούμενον καί χαρακτήρας! ! Ωστε κα τ αυτόν τόν τρό
πον τής άναλύσεως διαφεύγει παντελώς άπασα ή ουσία; 
τό  παν δέ καταντα  είς χάος καί άβυσσον, δπου περ έ π ε 
σαν οί Αλεξανδρινοί, καθώς εσχάτως καί οι Γερμανοί φι
λόσοφοι.

Αλλά τό καθαρόν δν υπάρχει δ Βούδδας, ή υπερτ/.τη 
καί άκατάληπτος διάνοια’ έξ αυτοΰ δέ ώς άκτινοβολοΰν- 
τος παράγονται τά  λοιπά οντα, ή δέ φωτιστική αυτη δύ- 
ναμις έλαττοΰται καθ’ οσον μακρύνεται αύτοΰ είς τό  δ ιά
στημα καί είς τόν χρόνον.

Διά νά είσάξη τήν ιδέαν τοΰ άπειρου είς πνεύματα βα- 
ναύσων άνθρώπων ή θρησκεία αυτη, πολλαπλασιάζει τ ε -  
ραστίως τούς κόσμους, ύποτιθεισα διαφόρους άλλεπαλ** 
λήλους τάξεις, δπου ένδιαιτώνται οντα βαθμηδόν τελειό
τερα, μέχρι τών δποίων δύναται νά ύψωθή δ άνθρωπος. (1)

(1) Ιοε Τίμαιον Πλάτωνος.

Καθώς δέ δ τόπος κατέχετα ι υπό άπειροπληθών κό
σμων, ουτω καί δ χρόνος διαιρείται είς άπειραρίθμους πε
ριόδους, είτε κάλπας* έκάστη δέ κάλπη άποτελεϊ τήν 
ς&)ήν ένός κόσμου, διαιρείται δέ είς τέσσαρας περιόδους. 
Κ ατά  τήν πρώτην τούτων δ κόσμος μορφοΰται είτε συγ
κροτείται, τά  οντα δέ εύρίσκονται τότε είς τόν τόπον 
τώ ν μορφωμάτων* άλλά, προϊόντος τοΰ χρόνου, ή άρετή 
τοΰ Βούόδα έξασθενεϊ κατά τό φαινόμενον καί τά  πάντα 
παρακμάζουσιν. Από δέ τόν κόσμον τών μορφωμάτων ή 
ειδών αί ούσίαι καταβαίνουσιν είς τόν τώ ν έπιθυμιών* αύ- 
τόθι διεγείρεται ή δρεξίς w v ,  άφοΰ γευθώσιν ύδατός τίνος 
άναβρύοντος καί ήδέος ώς τό πίαρ καί τό μέλι. Αν καί ή 
ήδυπάθειά των υπάρχγ αβρά καί μέτρια, άμαυροΰται δμως 
ή λαμπρότης το>ν* έπειτα  δέ, φαγοΰσαι βρώ μ άτι π α χύ τε- 
ρον, γίνονται βίαιοι καί έμπαθείς διά τοΰ συνδυασμοΰ 
τών ούλων, άκολούθως δέ περιπίπτουσιν είς τήν δουλείαν 
καί τήν σκοτόμαιναν τών αίσθήσεο>ν.

Η  πτώ σίς των έν τοσούτ<ο έμποδίζεται* δ δέ κόσμος 
ευρίσκεται είς στάσιμόν τινα  κατάστασιν, ώς έν ισορρο
π ία , όιαρκοΰσαν μέχρι τινός. Αλλ ολίγον ύστερον έπανα- 
λαμβάνεται ή άκάθεκτος πρός τά  κάτω ροπή, καί πλη
σιάζει 6 καιρός τής καταστροφής, άναγγελλόμενος διά 
καταιγίόίον, έμπρησμών καί κατακλυσμών. Τά κακά 
τα ΰτα  άναβαίνουσιν άπό στεγάσματος είς στέγασμα τών 
άλλεπαλλήλων κόσμων, έως ού, έκλείποντος μέν τοΰ άγα- 
Οοΰ πλεονάζοντος δέ τοΰ κακοΰ, έπέλθη ή μεγάλη πυρ- 
καϊά, ήτις είς έπτά  ημέρας καταναλίσκει τά  ζώα καί τούς 
κακούς άνθρώπους καί δαίμονας. Τότε τόν τόπον τοΰ κό
σμου καταλαμβάνει τό  κενόν, καί ούτε ημέρα, ούτε ήλιος 
πλέον υπάρχει, έπικρατεϊ δέ πανταχόθι σκότος.

Πάντα ταΰτα  περιλαμβάνονται είς μίαν καί μόνην 
κάλπην* αί όέ ούσίαι (τά όντα) τών άνωτέρο^ν στεγασμά
των τοΰ ούρανοΰ, δπου δέν έφικνοΰνται αί τοιαΰται κα- 
ταστροφαί, όιαρκοΰσι πολύ πλειότερον παρ’ δσον διαρκεϊ 
μ ία  έκ τοιούτων μεταβολών. Τινέ; π. χ .  ζώσιν εως ίγδοή- 
κοντα χιλιάδας κ ά λ π α ς!! όποία  καταπληκτική άφθονία 
αιώνων καί κόσμων είς τό πνεΰμα τών Βουδδιστών!
• Μεταξύ δέ τών αίώνων καί κόσμων τούτων, δηλ. έκ 

μακρών διαλειμμάτων καί διαστημάτω ν, άναφαίνεται ή 
άπόλυτος ούσία τοΰ Βούδδα, τουτέστι γίνονται ένσαρκώ- 
σεις τοΰ θεοΰ τούτου. Οι σωματοποιούμενοι τότε Βοΰδ- 
δαι έρχονται δταν, πληρωθείσης τινός ηλικίας (περιόδου), 
μέλλωσι νά εγκαινιάσωσι τήν έπερχομένην καί νά δείξωσι 
τήν ί')ον τής σωτηρίας, ό  τελευταίος δ’αύτών έπιφανείς 
ελέγ- το ϋζκωα-Μενή, μεσίας τοΰ Βουδδισμοΰ, γεννηθείς 
έκ π*οΟένου. 6  Βούδδας ούτος είχε δύο ούσίας, έξ ων ή 
μέν ήτο γεννητή ή θνητή καί είς μεταμορφώσεις υποκει- 
μένη, ό <5ε ήτο αύτός δ νόμος, δηλ. αιώνιος καί άναλλοί- 
ωτος. —  Ο βίος τοΰ ένανθρωπήσαντος θεοΰ τούτου εδω- 
κεν άφορμήν είς πλήθος μύθων καί παραδόσεων, διότι είς 
τήν ιστορίαν τής επιγείου ύπάρξεώς του προ^ίθεται καί ή 
διήγησις τών προηγηθεισών ένσαρκώσεων καθ’ δλην τήν 
σειράν τώ ν αίώνων. Τό αύτό δέ συνέβη καί περί τών λοι
μών αγίων υποκειμένων, δηλ. τών άλληλοδιαδόχων Βουδ- 
δών, τών δ t t o io jv  διαγράφονται αί μεταμορφώσεις, αί πα- 
λιγγε·/εσίαι, τά  θαύματα τής μετανοίας, τοΰ ελέους καί 
τής οπτασίας. ίδού τό μυθολογικόν μέρος τής θρησκείας 
ταύτης, κατόπιν δέ άκολουθεϊ τό ήθικόν.

Πρώτος δ Βουδδισμός έκήρυξεν είς τά  βάθη τής λσ ί^ς 
τήν ισότητα τών άνθρώπων έμπροσθεν τοΰ Θεοΰ. Διότι, 
γεννηθείς είς τήν Ινδίαν, χώραν τών φυλών καί τάξεων, 
δ έστι τών έξαιρέσεων, κατεπάλαισε πάσας αύτάς, καί πα 
ρέστησε πάντας τούς λαούς έχοντας τά  αύτά δίκαια* κα
τα δ ε χ θ ε ίς  δέ υπό τών Βραχμάνων, ύπέστη διάφορα μαρ*- 
τύρια. Οι οπαδοί του έχυσαν τό αίμά των ύπέρ τής άν
θρωπότητος, έδίδαξαν πάσας τάς χριστιανικάς άρετάς, 
τήν άπό τών αισθήσεων άπαλλαγήν, τήν ταπείνωσιν, τήν 
σκληραγωγίαν, καί τόν έλεον* ή δέ συμπάθεια αύτ#ν 
έξαπλοΰται καί είς τά  ζώα αύτά καί τά  φυτά, ώς γλ υ - 
κεϊά τ ις  έαρινή δρόσος, ϊσως μάλιστα καί δ άνθρωπος 
αύτός θυσιάζεται διά τά ζώα! έπειδή οί πανθεϊσταί, μή 
διακρίνοντες αύτόν τή ς φύσεως, δέν τόν προτιμώσιν αυ
τής* δθεν παραγγέλλονται οί π ιστοί νά άφίνωσι τροφήν 
είς τούς μΰς, νά μή άνάπτωσι λύχνον διά νά μή καίων*’· 
τα ι τά  ψυχάρια (αί πεταλοΰδες), νά περιποιώνται δέ τ ά  
νοσοκομεία τών ζώων* τό άνάπαλιν τής δόξης τοΰ Μ αλ- 
λεμβραχίου, δστις, καταφρονών τά  ζώα ώς άψυχα, κα- 
τεπάτει σκληρώς τινά, άν καί τόσον τά  ήγάπα.

Αλλ δ Βραχμανισμός ώς πανθεϊστής φέρει τόν άνθρω
πον είς τήν ψυχρότητα, τήν άδιαφορίαν καί τήν άπάθειαν. 
Διότι δ πανθεϊσμός, βλέπων βαναύσως ώς μόνην ζωήν τήν 
υλικήν ταύτην, έγκαταλιμπάνεται καί άποκοιμίζεται είς 
αύτήν, ή π ΐ7 δύων ύψηλοφρονέ7 ερον, καθώς οί ΒουδδισταΙ* 
μίαν μόνον άπόλυτον ούσίαν, τής δποίας τά  δντα ύπάρχου- 
σιν ώς άντανάκλασις κτλ . θεωρεί τόν κόσμον ώς σκιάν 
μόνον καί ολίγον περί αύτοΰ φροντίζει, σπουδάζει μάλι?α  
καί ν’ άπαλλαχθή τήν ταχίςτίν* διότι δ παύων νά ενεργή, 
νά πράττη , νά αίσθάνηται καί νά διανοήται, έξέρχεται έκ 
τοΰ κόσμου τής άπάτης, συνάπτεται δέ μετά τής άρχής 
τών δντων (τής άπολύτου ούσίας).

Πόσον διαφέρει δ Χριστιανισμός! έπειδή πρεσβεύει τόν 
Θεόν ούχί απλώς ώς ούσίαν άπόλυτον, άλλ’ ώς αιτίαν 
καί δημιουργόν τοΰ παντός* ουτ ώς άφηρημένον τι 5vf 
άλλ ώς θέλησιν ζώσαν καί φιλάνθρωπον, ώς νοΰν άπειρον 
ταύτιζόμενον μετά τοΰ άγαθοΰ καί τής άρετής, πολέμιον 
δέ τοΰ κακοΰ καί τής αμαρτίας.

Αλλ ή θρησκεία τοΰ Βούδδα, άναφανείσα πρώτον είς 
τήν Ινδικήν έπαρχίαν ΒβΙΐίΓΓ, ώφέλησεν δπου έκηρύχθη* 
διότι τείνει πάντοτε ώς μοχλός τις ισχυρός δπως ανεγείρω 
τούς βαρβάρους ώς οί Τάρταροι λαούς, ή τούς είς άκρον 
φιλοκερδείς καί φιληδόνους, ώς οί Κινέζοι, άπό τήν υλην 
είς υψηλοτέρας τινάς άφγ,ρημένας ιδέας* ουτω δέ προπα
ρασκευάζει τούς άνθρώπους είς τόν Χριστιανισμόν, ά π  
εναντίας τοΰ Βραχμανισμοΰ καί τοΰ Ισλαμισμού. Οθεν 
ούδαμοΰ τοσοΰτον εύκόλως είς τήν Ασίαν είσήχθη ή Ευαγ
γελική π ίστις, δσον δπου εύ,ρήκεν ήδη διαδεοομίνον τό.ν 
Βουδδι^μόν.

0  Βουδδισμός έχει μοναχούς ιερείς, καλογραίας κ<*ί 
πατριάρχην, δστις τ ιμ α τα ι ώς άντιπρόσωπος τοΰ Βούδ
δα, ϊσως δέ καί τ ι  πλέον. Εκαστον παιδίον, γεννώμ*νον 
κατά τόν θάνατον τοΰ πατριάρχου, δύναται νά έλπίσ^ 
τήν τιμήν τής διαδοχής του. ΤοιοΰτοΓέζησαν μέχρι τινός 
τριάκοντα τρείς, κατά τήν ίαπονικήν έγκυκλοπαιδείαν* 
δθεν δ Ρεμουζάτ συμπεραίνει ότι δ Βούδδας άπέθανεν 9 5 0  
έτη πρό Χρις-οΰ, άν έκαστος τών πατριαρχών Ιζησιν 7fl 
έτη. Παριστάνεται δέ, ειτε είκονίζεται 6 Βούδδας, *α?Α



3 2  τρόπους* οί δέ Μογγόλοι καί Κινέζοι άποδίδουσιν είς 
αύτόν δγδοήκοντα ειδη καλλονής!!

Εκατόν δέ έξ^κοντα επτά έτη προ Χριστοΰ ό είκοστος 
δεύτερος πατριάρχης άπήλθεν ώς ίεραπος-ολος μέχρι Φερ- 
γανα τής μικρας Βουχαοίας, δηλ. 4 0 0  λεύγας μακραν της 
Ινδίας, τής υπο τών ίερών ποταμών ποτιζομένης χώρας, 
6ξω τής δποίας, κατά τούς Βραχμανας, δεν υπάρχει έλπίς 
σ&>τηρίας. Εκείθεν δ ύπ αυτών ελαυνομενη η θρησκεία τοΰ 
Βούδδα, διεσώΟη είς την νήσον Ταπροβάνην κατά τον 
ΣΤ' αιώνα προ Χρ. αύτόθεν δέ μετέβη είς τούς Σίνας 
(Βιρμάνους), Σιαμαίους, τήν Ιάβαν καί τελευταίον την Κ',- 

(390  προ Χριστοΰ)* έπειτα δέ δ εικοστός όγδοος π α -ναν
τριάρχης liolltli I);irm a μετέθηκε το κέντρον του αυτόθι 
περι τά τέλη τοΰ Ε αίώνος προ Χριστοΰ.

ΑποΟανόντος τούτου, οί Βραχμανες κατέσφαξαν ελεει- 
νώς πάντας τούς Βουδδιστάς* αίρεσιάρχης δε τ ις  θεολο- 
γικής φιλοσοφίας, Μιμάνσα λεγόμενος, έξέόωκε ταύτην 
την προκήρυξιν: « Από τή ; μεσημβρινής θαλάσσης μέχρι 
τής υπώρειας τοΰ χιονοσκεποΰς ίμάου, δστις φεισΟή γυ 
ναικών και παιδίων τών Βουδδιστών τιμωρείται όια θα-
νατου. »

Αλλ’ έκ τοΰ καταδκογμοΰ τούτου ό Βουδδισμος επηρΟη 
καί ηύξήθη ώς πΰρ ύπό ανέμων άναρ^ιπιζόμενον. Οθεν έκ- 
τοτε έπεκράτησε προς άνατολάς είς τήν Κίναν, καί ίαπο- 
νίαν, πρόςβορραν είς τό Θουβέτ, πρός νότον είς τ η ν  Κορέαν, 
πρός δυσμάς είς τήν Περσίαν καί διάφορα Ταρτάοο>ν γέ
νη. Διηρέθη δμως καί εντός αύτής τής Ινδίας μέχρι τοΰ 
ΙΖ* αίώνος, έπειτα δέ σχεδόν έξέλιπε’ ιδιαιτέρως δέ καθι- 
δρύθη είς την πόλιν ΚόΟαν, δπου (3 9 7 — 4 0 0  μετά Χρι
στόν) άνήγειρε καί μοναστήρια.

Αφοΰ οί Μογγόλοι υπέταξαν την Κίναν επί τών διαδό
χων τοΰ Γκεγγίς Χάν, ο'ίτινες ησαν πρός πάσας τάς θρη
σκείας αδιάφοροι, δ προεδρεύουν αυτόθι πατριάρχης, κα
ταγόμενος έκ τοΰ Θουβέτ, άπεθεώθη* έκτοτε άφιερώθη- 
σαν είς αύτόν εκτεταμένα τεμένη, έκλήθη δέ Λάμα (άρ-

* Τ ύς·) , ·
Αν καί οί αύτοκράτορες τής Κίνας έφάνησαν κατ αρ- 

χάς άνεξίθρησκοι, 9) μάλλον πρός πάντα τά  δόγματα ί- 
σορ^επείς, έκλινον δμως κατ δλίγον είς τόν Βουδισμόν.

Μετά #δέ τήν έξωσιν τών Μογγόλων, ή διαδεχθεΐσα αύ
τούς γενεά τών Μίγγ έδειξε τά  αύτά καί αυτη φρονή
ματα υπέρ τοΰ Βουδδισμοΰ* ή δέ έπελθοΰσα ύστερον 
εισβολή καί κραταίωσις τής νΰν βασιλευούσης γενεάς τών 
M a n t c h o u s  έστερέο>σαν έτι μάλλον την έπείσακτον ταύ
την θρησκείαν. Επενήργησε δέ αυτη τοσοΰτον έπί τών 
Μογγόλων τής Ταρταρίας, ώστε οί άγριοι εκείνοι πορθη- 
τα ί στρατηγοί τοΰ Γκεγγίς Χάν μετεβλήθησαν είς θεωρη
τικούς Αάμας, ή δέ φιλοπόλεμος δρμή των έχωνεύθη είς 
τάς έκστάσεις καί τήν επιθυμίαν τοΰ νά είσέλθωσιν είς 
τούς κόλπους τής παγκοσμίου ψυχής ?ι τής φύσεως. Ούτω 
δέ τά  ήθη έξημερώθησαν, καί είσήχθη ή σπουδή τών 
γραμμάτων τής Σανσκριτικής καί Θουβετανικής γλώσσης, 
τών δποίο>ν τά  ιερά βιβλία διετηροΰντο καί μετεφράζοντο 
είς τά  μοναστήρια, καθώς τά  Λατινικά κατά τόν μεσαιώ- 
να είς τά  τής Σαξωνίας καί τής Αγγλίας.

Σήμερον δέ δ Δαλαίλαμα, εϊτε μέγας Αάμας, τ ιμ α τα ι 
ώς μετεμψύχωσις τοΰ θεοΰ Βούδδα. Επιτρέπεται δέ είς 
αύτόν ύπό τοΰ αύτοκράτορος τής Κίνας νά λαμβάνη τήν

τοιαύτην προσηγορίαν, άν προσθέτη καί τό « υ π ή κ ο ο ς  
ε ύ π ε ι θ έ σ τ α τ ο ς . » Εί δέ κατά τύχην περιπέση είς τήν 
δυσμένειαν τοΰ αύτοκράτορος, μετακαλεΐτα ι είς τήν Λ ύ
λην, έκεΐ δέ νοσήσας (τυπ ικώ τατα ), θεραπεύεται έπιμε- 
λώς ύπό τών Ασκληπιών τοΰ αύτοκράτορος* δλίγω δ ύ
στερον η επίσημος έφημερίς αναγγέλλει οτι δ Βούόδας ήλ- 
λαξε κατοικίαν, καί μέλλει νά άναγεννηθή είς το  Θουβέτ!!

Λέγεται δέ δτι πρό 3 0  έτών δέν υπήρχε Αάμας, επει
δή συνέβη διαφορά μεταξύ τής ίερας συνόδου τοΰ Θου
βέτ καί τοΰ αύτοκράτορος’ διότι εκείνη μεν διϊσχυρίζετο 
οτι παιδί ον τ ι γεννηθέν είς τό Θουβέτ ητο ο Λάμας, ο δέ 
αύτοκράτωρ τούναντίον διετείνετο δτι δ Βούόδα: ετίμησβ 
την αύτοκοατορικήν οικογένειαν καί έν μέσω αυτής έγεν
νήθη.

0  σοφός Ρεμουζάτ, δστις είσεχώρησε τ ο σ ο ΰ τ ο ν  βαΟέως 
είς τόν λαβύρινθον τών Ασιατικών τούτω ν γνώσεων, >.πέ- 
θανε δυστυχώς είς ηλικίαν 42  ετών! Τίς άράγε καί πότε 
θέλει άναλάβει, η μάλλον άνεύρει, τόν λεπτότατον τής 
Αριάδνης μίτον, δστις διέφυγε τά ς χειρας τοΰ άκαμάτου 
τούτου περ ιηγητοΰ;

Ο ΒΑΡΩΝΟΣ ΣΙΜΩΝ ΣΙΝΑΣ.

Από τούς κόλπους ένδόξοον τόπων, μεγάλοιν έθνών, 
έξέρχονται πάντοτε μεγάλα φαινόμενα, έξοχοι άνδρες. 
Εάν ύπάρχη είς τήν ιστορίαν γή  μεγάλη καί κα τα πλη 
κτική, αύτη είνε ή Μακεδονία. Η  Μακεδονία παρήγαγε 
πρω τότυπα καί εκπληκτικά φαινόμενα* υπήρξε πρώτη 
ή κυρία τή ς γής, καί έδωκεν είς τόν κόσμον την ιδέαν 
την κυριαρχικήν, έδίδαξε τήν κατάκτησιν τής οικουμένης.

Απέναντι τής άηττήτου σημασίας της έκλινον αί κο- 
ρυφαί τών δρέων, συνεστάλησαν αί θάλασσαι καί οί πο
ταμο ί, έστρεψαν τά  νώτα δ σίδηρος καί τό πΰρ, καί οί 
λαοί τήν προσεκύνησαν ώς μητέρα τοΰ Διός, ώς μητρό- 
πολιν τοΰ κόσμου* άκόμη άνακαλύπτονται είς τά  πέρατα 
τής γής τά  μνημεΐά της, τά  εκπληκτικά της ίχνη.

Η Ρώμη, μαθήτρια αύτής, τήν έμιμήθη, καί δ Ναπο
λέων, δ έγγονός της, ήθέλησε νά κληρονομήση τήν ά γή - 
ρατον δόξαν της.... Δεν εχομεν παράδειγμα άλλο* δλοι 
οί αιώνες, δλα τά  έθνη έφάνησαν μικρά πτηνά ενώπιον 
τοΰ άετοΰ τής Μακεδονίας* ή δόξα της υπήρξε τα χεία , 
τα χχΐα  ώς άς-ραπή, άλλ έξεθάμβωσε τήν οικουμένην ολην.

Η Μακεδονία ύπήρξεν ή περικλεής πατρίς τοΰ εκπλη
κτικού δημιουργού τής δόξης της, τοΰ Μεγάλου Αλεξάν
δρου* ή πατρίς τοΰ Πύρρου, τοΰ Καρατάσου, τοΰ Μ εχμέτ 
Αλή. —  Αύτη ή μεγάλη καί ένδοξος γή  εινε η πατρίς τοΰ 
Βαρώνου Σίνα.

ό τα ν  θαυμάζη τις τούς μεγάλους άνδρας, θαυμάζει 
τό μεγαλείον τοΰ ούρανοϋ, τό δποίον ούτοι άντιπροσω- 
πεύουσι. Ποίαν ιδέαν ήθέλομεν έχει τής άρετής, άνευ τών 
άνδρών εκείνων, οιτινες τήν άπεθέωσαν; Τί ήθελον εισθαι 
τά  μεγάλα έθνη, άνευ τών ενδόξων αύτών άνδρών, οΡίτι- 
νες τά  έδόξασαν; Πώς άλλως ήθελε δείξει δ ούρανός τήν 
εύνοιάν του εις τινα  μέρη τής γής, είμή διά τών μεγαλο
πρεπών αύτών φαινομένων, άτινα υπήρξαν τά όργανα τών 
μ εγά λο ι αύτοΰ βουλών;

*ΙΜΩΝ ΖΙΝΑΖ

Τό ονομα τοΰ Σίνα μας άνεκάλεσε τάς ένδοξους τα ύ 
τα ς  άναμνησεις* άλλά τό ένδοξον ονομα είνε καρπός ενά
ρετων, κοινωφελών, μεγάλων πράξεων, ό  Γεώργιος Σίνας, 
6  μ έγας  πατριώ της καί πατήρ τοΰ ήδη έπιζώντος μονο
γενούς Σίμωνος, δ Γεώργιος Σίνας, λέγομεν, γνήσιος καί 
περικλεής υίός τής ένδόςου ταύτης χώρας, έδειξε πάν
το τε  καθ δλην τήν διάρκειαν τοΰ μακροΰ βίου του δτι 
δέν έλησμόνησε τήν μεγάλην αύτήν καταγω γήν του. Εξελ- 
6ών πρό χρόνων έκ τών κόλπων τής πατρίδος του, δέν 
εύρεν ενώπιον του στάδιον δορυκτησίας, εύρεν δμως στά
διον ειρηνικών κατακτήσεο^ν, καί οί ειρηνικοί θρίαμβοί 
του άπέδειξαν δτι έφερεν έκ φύσεως τό μέγα  έκεΐνο π ά 
τριον πνεύμα. Αναλόγως τώ ν έποχών άναπτύσσεται τό 
άνθρώπινον μεγαλείον, ή δέ υπεροχή τής άνθρ6)πίνης δ ια - 
νοίας δέν θεωρείται ύπό μίαν έποψιν μόνον. Εζήτει τ ι  πε
ρισσότερον έπί τέλους δ Μέγας Αλέξανδρος είς τά  βάθη 
τώ ν Ινδιών, είμή τούς θησαυρούς τω ν ; δέν διήνοιξεν ώς 
οχετόν τήν Αλεξάνδρειαν, διά νά τούς μετοχετεύση είς 
τής άνδρείας πατρίδος του τούς κόλπους; —  ό  Γεώργιος 
Σίνας έξετέλεσε τόν μεγαν τοΰτον σκοπόν άναλόγο^ς τοΰ 
έρίζοντός του, χωρίς νά συνταράξη ποσώς, ώς εκείνος, 
τήν οικουμένην.

0  Σίνας, άνήρ μεγαλόνους, άπέδειξεν δτι εννοεί κατά 
βάθος διά τίνος δδοΰ κατορθοΰνται τά  μεγάλα έργα. 0  
Σίνας έγνώρισε καλώς τήν λαμ,πράν ιστορίαν τής πα τρ ί
δος του, καί κατενόησεν έξαιρέτ&)ς δτι, άν δ Μέγας Αλέ
ξανδρος δέν ήθελε χρηματίσει μαθητής τοΰ Aptr-οτέλους 
καί στρατιώτης τοΰ Πελοπίδα, δέν ήθελεν άναφανή δ 
εξαίσιος δορυκτήτωρ τής γής, δ τεράστιος δημιουργός 
τοΰ μεγαλείου καί τής δόξης τής Μακεδονίας. Η Ελλάς, 
ή εστία αύτη τοΰ πολιτισμοΰ καί τών φώτων, υπήρξε 
τό σχολεΤόν του, καί ή Μακεδονία ύπήρξεν ή πρωτότοκος 
θυγάτηρ τής Ελλάδος* έφ φ  καί έπί τοΰ κλεινοΰ αύτής 
εδάφους, έπί τοΰ έδάφους έκείνου, έκ τών στέρνο^ν τοΰ 
δποίου έξεχύθησαν καί έπλημμύρησαν τήν γήν αί κοινω- 
νικαί άρεταί καί τά  φώτα, άφθονα διεσκόρπισε τά  μνη
μεία τοΰ άκραιφνοΰς πατριωτισμού του.

Τοΰ μεγάλου τούτου καί ευκλεούς πολίτου της Ε λλά- 
λος εφάμιλλος άπελείφθη μετά  τόν θάνατον αύτοΰ υίός 
καί διάόοχος, δ νοήμων, συνετός καί μεγαλουργός Σ ί- 
μων, ού τίνος τό έρίτιμον δμοίωμα παραθέτομεν ένταΰθα. 
Ανήρ, συνενών τόν ιδιωτικόν χιτώ να μετά τώ ν.εύγενε- 
στέρων ψυχικών τάσεων καί τήν έλευθεριότητα μετά  τής 
ύψί<ΓΊ* αύταπαρνήσεως, εινε δ Σίμων Σίνας, δ κρουνός ου-
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τος τής εδποιί'ας και μέγιστος του έθνους ευεργέτης. Ο 
Σίμων Σίνας είνε ή έν άτόμω σκιαγραφία τής ιδιωτικής 
άρετνίς, της κοινωνικής τάσεως, του εθνικού χαρακτήρος 
καί της θρησκευτικές ιδέας. Παρά την υστάτην κλίνην 
μεγαλοφυούς και εύεργετικου πατρός γονυκλινής ο Σίμο^ν,

ΙΙόΟου; καλούς έςέχυσε, καλλ(στας έντολάς 
τοϋ Ονήσκοντο; ή γλώσσα, 

και τελευταίοι λόγοι τη ς : « ό Σίμων /. ή ςΕλλά;! »

Βαρύ πενθούσα η κοινή πατρίς, ώλώλυςεν έπί τω  θα- 
νάτω τοΰ άνδρός, άντωλώλυξε δέ ή γενέτειρα Μακεδονία. 
Αλλά του δένδρου δ καρπός ην ώριμος, καί δ υίός άςιος 
του πατρός. Μέ του νοός τάς πτέρυγας ο Σίμο>ν έπεσκέ- 
ψατο την ίεράν γην τής ΙΙαλλάδος καί τών φώτων. Εκεί

εί; τής ΙΙνυκος τήν κορυφήν προέκυπτεν, ε!; μνήμην
τού ίορυτού παντοτεινήν,
ναός διδάσκων τήν κλεινήν
τών άστρων έπιστήμην*

και νεα Μοΰσα ε’.ς φωτός έλούετο ακτίνα;.
* /ο υ σ α  σ^αΤραν και σταυρόν,(•ν ' ν Γ ♦ *κ εγραφεν έπος ιερόν
εν ονομα, «6 Σίνας!»

Ει ϊ ί ν  δ υίός την δόξαν του πατρός χρυσοί ς γράμμασι 
γεγραμμένην έπι του ώραιοτέρου τών ουρανών, τής ευγε- 
νεστέρας και ίερωτέρας τών πόλεων μετά τήν Ιερουσα
λήμ , καί τούς πόθους τουέκτελών, έβάδισεν έπι τών ιχνών 
τής πατρώας εύκλειας, άντιφιλοτιμούμενος νά δεικνύη 
ζώσαν τήν φιλοπατρίαν, $ν παρ έκείνου έκληρονόμησε.

Σπάνιοι είσιν οί άνδρες, οιτινες δύνανται νά μεγαλυν- 
Οώσιν η νά διατηρήσω σι και vie έπαυξήσωσι τό κληρονο
μικόν μεγαλείον τοον έν μέσω Αυτοκρατορίας μεγαλοπρε
πούς και ίσχυράς, οια έστιν ή Αυστρία. Λλλ ο Σίμων 
Σίνας ύπήρξεν είς τών άνδρών τούτων. ΚατασταθεΙς σε
βαστός καί άγαπητός είς τό μέγα τοΰτο Κράτος ώς κλη- 
ρονομήσας τάς άρετάς τοΰ πατρός του, φέρει ώς θρίαμ
βον τής ευσεβούς και άρίστης διαγίογής του τό ευνοϊκόν 
δείγμα τής υψηλής εύνοιας σεπτού Αύτοκράτορος, τόν 
τίτλον του Βαρώνου. Τό ονομα του Σίνα αναμιγνύεται εύ- 
πρεπώς είς τάς πλέον υψηλάς κοινωνικάς σχέσεις, καί 
κυκλοφορεί είς άπαντα τόν μεγάλον πολιτικόν και εμπο
ρικόν κόσμον. Ελκύσας τά  βλέμματα τών πλέον άξιολό- 
γων έθνών και κυβερνήσεων, φέρει λαμπρά δείγματα τής 
μεγάλης υπολήψεως, ής άπολαύει πανταχοΰ, και ή καρ
οία του πάλλει εύγενώς πρό πάντων υπό τό σεμνόν π α 
ράσημον τοΰ Ελληνικού Βασιλείου ώς άνώτερος Ταξιάρχης 
του Σωτήρος.

Είς τούς κόλπους τοσαύτης δόξης, δυνάμεο)ς και εύ- 
δαιμονίας, δ Βαρώνος Σίνας έξασκεί ένταύτω και τάς πλέον 
έξαιρέτους ίόιωτικάς άρετάς, άς δ ούρανός ούτως άντή- 
μειψε διά τής δικαιοσύνης και τής εύνοιας του’ τό δέ 
αίσθημα τής θρησκείας καί τό αίσθημα τοΰ πατριωτισμού 
είσι τά ακραιφνέστερα αισθήματα, ατινα βασιλεύουσιν 
έν τή  εύγενεί αυτου καρδία.

Ανηρ μεγαλοφυής δ πατήρ του Σίμωνος, μεταξύ τών 
τοσούτων γενναίοιν συνεισφορών του πρός τήν μεγάλην αύ
τού πατρίδα, ητις ην δ γλυκύτερος δνειρός του, έπενόησε

τό άγχίνουν εργον τής πρό; τούς ούρανούς άνυψώσεως 
τής Ελληνικής διανοίας, θέλων νά δώση τρόπον τινά είς 
τούς συμπολίτας του τήν υψηλήν δδηγίαν περι τοΰ πνεύ
ματος, δι’ ού δύνανται νά άνυψωΟώσι και νά μεγαλυν- 
Οώσι, και άποδείξας οτι δ άνθρωπος δεν έγεννήθη διά 
νά έρπη είς τήν γήν, άλλ’ οτι ή ψυχή ανήκει είς τούς ού
ρανούς, και δ κόσμος διά τόν άνθρωπον είνε δλόκληρον 
το σύμπαν. Ανήγειρε λοιπόν έπί του κλασικού αύτής 
έδάφους μνημείον υψιπρεπες, μαρτυρούν τό  ύψος τής αν
θρώπινης διανοίας, τό έπι τού Νυμφαίου λόφου περικαλ
λές Αστεροσκοπείο ν, δπόΟεν ή Ελλάς είς τό αιώνιον μέλ
λον, ώς άπό παντεφόρου σκοπιά:, θέλει άναπτερούσθαι 
διά τής δράσεως καί τής φαντασίας της πρός τάς αιθέ
ριους πεδιάδας, καί, διοοώσα τούς ούρανίους κόσμους, 
θέλει άνερευνα τά  μυστήρια καί τά  μεγαλεία τής ανε
ξερεύνητου φύσε&^ς.

Κ ατά πάντα άξιος γόνος τοΰ πατρός καί γνήσιος τών 
πατρώων άρετών καί τών έκείνου αισθημάτων καί φρο
νημάτων κληρονόμος καί μιμητής δ Βαρώνος Σίμων, άνήρ 
νοήαων, συνετός καί γενικού πνεύματος, την προσοχήν 
του ερριψεν έπίσης ώς δ πατήρ του είς τήν σεμνήν τής 
μεγάλης καί κοινής πατρίδος γήν, δεν επαυσεν ευεργε
τών αύτήν πολυειδώς, καί έπ’ έσχάτων αιώνιον κατέλι- 
πεν αύτή μεγαλείον, τήν άνέγερσιν τής ωραίας καί με
γαλοπρεπούς Ακαδημίας, ητις καλλιμάρμαρος εγείρεται 
παρά τό ΙΙανεπιστημεϊον έπί τού αύτού κλεινού έόάφους, 
δ μεγαλοπρεπής δρίζων τού δποίου άντηχεί είσέτι άπό 
τήν έναρμόνιον φωνήν τών μεγαλοφυεστερο^ν ποιητίον, 
ρητόρων καί φιλοσόφων τής άρχαιότητος. Εκεί δπου οί 
Πλάτωνες άλλοτε καί οί Λριστοτέλεις, νοεράν στήνοντες 
κλίμακα, άνέβαίνον υπέρ τόν άρχαίον Ολυμπον οπως ανεύ- 
ρωσι τόν θεόν’ έπι τών ίερών τάφων τών άνδρών έκείνων, 
είς τών δποίων τήν προσέλευσιν ο Θεανθρο>πος ανέκραξε 
« Νύν έδοξάσθη δ υίός τού άνθρώπου! » καί παρά τά  έρεί
πια  τής άρχαίας Ακαδημίας, οπου ή φωνή τών προγόνων 
είσέτι άντηχεί, τήν άνθρωπότητα ήλεκτρίζουσα, ανέστη- 
σεν δ Σίμων τήν νεωτέραν Ακαδημίαν, άσυλον τών είς τά  
ξένα ξενιζομένων Πλατώνων καί τήν είς τά  πάτρια κάθο
δον έξα ιτουμένων. —  Εχειραγωγησε την υπο τα  ρακη τής 
πενίας έθνικήν οξύνοιαν, συνέδραμε τήν νεάζουσαν εύ- 
φυ'ί'αν, καί, τήν (ίλην τών ψυχικών τάσεων καθιστων ορ- 
γανον, κατέστησεν εαυτόν κ ά λ λ ι σ τ ό ν  δ ε ξ ί ω μ α  τ η  
π α τ ρ ί δ ι .  Ω ! τό τέμενος τούτο θέλει χρησιμεύσει άναν- 
τιρρήτως ώς τό βήμα, άφ ού θέλει άνυψο^θή εις το μέλ
λον ή Ελληνική διάνοια, ή δέ Ελληνική φυλή θέλει προσ
φέρει πάντοτε μ ετ’ένθουσιασμού καί ψυχικής συγκινήσεο>ς 
τό τρισέβαστον ονομα τού Σίνα.

Είθε δ Βαρώνος Σ'.νας, οςτις κατενόησεν έντελώς τήν 
μεγάλην Οέσιν, τήν δποίαν Ιχει καί ώς^πρός τό παρόν καί 
ώς πρός τό μέλλον τής πατρίδος του, ν άναφανή καθ ολο
κληρίαν δ προαγωγός τής κοινής αύτής εύημερίας διά τών 
μέσων, άτινα έπί τούτω ισως ή θεία Πρόνοια ένεπις·ευθη 
είς τούς κόλπους του. Η κοινή εύημερία τών άνθρωπον 
είνε δ φιλάγαθος καί πρακτικός σκοπός τού Θεού, οί δε 
μεγάλοι άνδρες, οδς έκλέγει δ Τψιτος ώς όργανα τής βου
λής του, άς άναδεικνύωνται άξιοι τής θείας έντολής των. 
Είς τούτο άπόκειται καί ή μέλλουσα αύτών άνταμοιβή, 
καί τού δνόματός των ή άθάνατος δόξα. Διότι οπου τό

σκέπτεσθαι υπέρ τού κοινού άγαθού έστίν ισοβαρές τώ  
υπερ εαυτού σκέπτεσθαι, εκεί ή φλόξ τού βωμού τή

•  ι  Φ  % m  ■ .  . . .  .

τής προόδου άνάπτει.
1\

ΤΟ ΣΚΟΠΙΜΟΝ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ.— Τωόν
τ ι ,  τίποτε δέν είνε μικρόν είς τήν φύσιν* δ έμβατεύων 
είς τού; μυχούς αύτής γινώσκει τούτο. Μολονότι ή φι
λοσοφία ούδεμιάς άπολαύει ίκανοποιήσεως, μ  ή δυναμένη 
ούδέ τό αίτιον νά διαγράψη ούδε τό άποτέλεσμα νά δρί- 
ση, δ θεωρός ομως έρχεται είς εκστάσεις άχανείς, παοα- 
τηρών τάς άποσυντεθειμένας ταύτας δυνάμεις ληγούσας 
δλα; είς την ενότητα* τά πάντα έργάζονται διά τό πάν.

Ιί Αλγεβρα εφαρμόζεται εί; τά  νέφη, ή μαρμαρυγή τού 
άς-έρος ωφελεί τό ρόδον. Τίς τολμά νά είπη οτι ή ευωδία 
δποιουδήποτε άνθους υπάρχει ανωφελής είς τούς αστε
ρισμούς; καί τίς δύναται νά υπολογίση τήν μεταφοράν 
ενός έλαχίστου μορίου ύλης; Τίς ές ήμών γινώσκει άν ή 
δημιουργία τών κόσμων δέν γίνεται έκ τής πτώσεως κόκ
κων άμμου; Τίς οίδε τάς αμοιβαίας παλίρροιας καί άμ- 
πώ τιδας τού άπείρως μεγάλου καί τού άπείρως μικρού, 
τήν άντήχησιν τώ ν αιτιών είς τά βάραθρα τού όντος;

Τό μικρότατο ν τών εντόμων, Ϊ ί άκαρι, χρησιμεύει. Τό 
μικρόν εινε μέγα, τό μέγα  είνε μικρόν* όλα είνε ισορροπία 
έν τή  ανάγκη’ φοβερόν όραμα πρό τών νοεοών ίφθαλαών!9 Ρ 1  ̂ * * I 4 I
υπάρχουσι μεταξύ τών οντων καί τών πραγμάτων τερά- 
στιαι σχεσει;. Εντό; τού άνεξαντλήτου συνόλου τούτου, 
άπο τού ήλιου μέχρι τού κώνωπος, ουδέν περιφρονεί τό 
ετερον’ έκαστον εχει χρείαν τού ετέρου. Τό φώς δέν άπά- 
γει εις τόν κυανούν αιθέρα τάς γήινους εύωδίας, χωρίς νά 
γινώσκη εί; τ ί τώ  χρησιμεύουσιν’ ή νύξ δαψιλεύει μερί- 
οας αστεριού ούσίας πρός τά καθεύδοντα άνθη’ όλα τά 
πετεινά τοΰ ουρανού εχουσι τον μίτον τοΰ απείρου δεδε- 
μένον είς τόν πόδα των. 11 βλάστησις συνδυάζεται μέ 
τήν γέννησιν μετεώρου τινός καί μέ τό κτύπημα, τό 
δποίον ή χελιδών καταφέρει διά τού ράμφους αυτής είς 
το ώόν, έςερχομένη’ καί πάλιν με τον αύτόν κόπον η 
βλάστησις παράγει τόν σκώληκα τ?,; γής καί συγχρόνο)ς 
τόν Σωκράτην. Οπου λήγει τό τηλεσκόπιον άρχεται τό 
μικροσκοπιον. ΓΙοίον έκ τών δύο είνε οξυδερκε^ερον; Εκ
λέξατε. Ε ύρω τιατι; παρατηρήσατε τον εύρώτα* έν μό- 
ριον αύτού είνε μία πλειάς άνθέων’ είς νεφελίας είνε α7 έ- 
ρων μυρμηκιά. Π τής υπερεξαισίου μηχανής, ής τό μέν 
πρώτον έλατήριον εΤνε μία σκνίψ, δ δε τελευταίο; τρο
χό ;, δ τού ζωδιακού!

Ο ΘΑΛΑΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ.— Εύκολώτερον ήδύ- 
νατό τις νά είσάξη τόν αναγνώστην είς ένα θάλαμον νυμ
φικόν, ?3 είς έ'να παρθενικόν θάλαμον. 11 ποίησις θα τό 
κατώρθωνε μόλις, άλλ’είς τον πεζόν λόγον δέν επιτρέπεται.

ό  θάλαμος κόρης είνε τό Ενδον άνθους, τού δποίου δ 
κάλυς άκόμη δεν ήνοιξε. Τό κρίνον τό κεκλεισμένον είσέτι 
δέν πρέπει νά ίδη δ δφθαλμός τού άνθρώπου, πριν % τό  
ίδη δ ήλιος. Η  γυνή έν κάλυκι εινέ τ ι  ίερόν. Η άποκα- 
λυπτομένη αμίαντος έκείνη κλίνη’ τό ήμίγυμνον έκείνο 
σώμ~, τό φοβούμενο ν αύτό εαυτό’ δ λευκός πούς έκείνος, 
ο καταφεύγων είς τήν σύρτην έμβάδα* τά  στέρνα έκείνα, 
τά  σκεπαζόμενα καί ένώπιον τού καθρέπτου αύτού, ώς 
νά ητο δ καθρέπτης οφθαλμός* δ χιτώ ν έκείνος, δ σπεύ- 
δων νά άνασυρθη καί νά κρύψη τήν ώμοπλάτην, έάν συμβη 
νά τρίςη έν έπιπλον ή νά διαβη δχημά τι έκ τής δδοΰ’ 
οι δενόμενοι έκεϊνοι θώμιγγες* αί θηλυκωνόρ.εναι πόρπαι* 
τα  ριγη εκείνα τά  λεπτά  τής αίδούς μάλλον ή τού ψύ
χους* όλων έν γένει τώ ν κινήσεων δ χαριέστατος τρόμος’ 
ή πτερωτή σχεδόν ανησυχία έκείνη, ένω ούδείς υπάρχει 
φόβος' αι αλληλοδιάδοχοι φάσεις τού φορέματος, φά
σεις θελξικάρδιοι δσον καί τά νέφη τής ήούς,— όλα τα ύ τα  
είνε άνάρμο«7θν νά διηγηθη τις, πολύ δέ μάλιστα προέβη 
καί μόνον υποδεικνύς αύτά.

0  οφθαλμός τού άνθρώπου πλειότερον θρησκευτικόν

ρον τής πτέρυγος τής μηλολόνθης, είνε πράγμ ατα  βά
ναυσα παραβαλλόμενα πρός τήν αγνότητα ταύτην, τήν 
άγνοούσαν ετι καί οτι υπάρχει άγνή. 11 παρθένος εινε 
αίγλη ενυπνίου* άκόμη δέν κατέστη ούτε ίνδαλμα. Η 
κλίνη της τυγχάνει κεκρυμμένη είς τήν σκιάν τού ιδανι
κού κόσμου. Αδιάκριτος έπαφή τού βλέμματος έπ αύτής 
είνε αύτόχρημα βεβήλωσις.

Ανατολικός τις μύθος λέγει, οτι τό ρόδον έπλάσθη 
λευκόν υπό τού Θεού’ άλλ’ έπειδή τό είδεν δ Α δάμ τήν 
στιγμήν, καθ *?,ν ήνοίγετο, έντράπνι καί κατέστη ώς είνε 
σήμερον ρόδινον. Είημεν έκ τών συστελλομένων ένώπιον 
τών παρθένων καί τών ανθών, άμφότεοα τα ύτα  Οεωρούν- 
τες ώς σεπτά.

II ΝΥΜΦΙΚΗ ΠΑΣΤΑΣ.— Πάντως υπεράνω τή ; στέ
γης τών οικιών, οπου τελείται γάμο;, άναδίδονται λαμ- 
πηδόνε;. Πάντως ή χ*ρά, τήν δποίαν α: οίκίαι αύται 
περικλείουσι, πρέπει νά εξέρχεται διά τών πετρών τώ ν 
τοίχων καί νά διαχύνη είς τό σκότος φέγγη άμυδρά. Ι Ϊ  
ίερά καί μοιραία εορτή αύτη είνε αδύνατον νά μή άνα- 
πέμπη ούρανίαν αίγλην είς το άπειρον. Ε ί; τό κατώφλιον 
τών νυκτών τού Υμεναίου ΐσ τατα ι δρθιος άγγελος, δςτις 
εχει τόν δάκτυλον έπί τών χειλέων καί μειδιά. 11 ψυχή 
ερχεται είς Ικστασιν ένώπιον τού ίεροΰ, οπου τελείτα ι 
ή λειτουργία τού ερωτο ς.

ό  έρω; είνε ή θεία χοάνη, έντό; τής δποίας γίνεται ή 
συγχώνευσις τού άνδρός μετά τή ς γυναικός* έξ αύτής 
έξέρχεται ή τριάς ή ανθρώπινη, τό £ν ον, τό τριπλούν ον, 
τό τελικόν δν. Αυτη ή γέννησις δύο ψυχών είς μίαν πάν
τως θά άποτελή είς τήν σκιάν συγκίνησιν. Ο εραστής εινε 
ίερεύς* ή παρθένος εχεται ύπό φόβου καί έκστάσεως’ τής 
άγαλλιάσεω; τα ύτη ; μέρος απέρχεται πρός τόν Θεόν. Ενθχ 
τελείται αληθής γάμος, δηλαδή ένθα υπάρχει Ερως, ένέ- 
χετα ι τό ιδανικόν. Είς τό σκότος ή νυμφική κλίνη άνα-



δίδει αιγλην. Εάν ητο δεδομένον είς τον γήίνον δφθαλ- 
μδν νά διακρίντ, τοις φοβέρας και γλυκείας οπτασίας τ?,ς 
άνω ζωής, Οά έβλέπομεν ισως τά  σχήματα  τής νυκτδς, 
τους πτερωτούς εκείνους άγνωστους, τους κυανοΰς παρο- 
δίτας του αοράτου, νά κύπτωσι, σμήνος κεφαλών σκιω
δών, γύρω τής φωτεινής οικίας, χαίρουσαι, ευλογουσαι, 
δεικνύουσαι προς άλλήλους την σεμνήν νύμφην συζυγον, 
και ή άνθρωπίνη ευδαιμονία Οά έφαίνετο άντικατωπτρι- 
σμένη εις τά  Οεϊά των πρόσωπα. Εάν κατά την υψηλήν 
στιγμήν εκείνην οί υπο τής άπολαύσεως τεΟαμ&ωμένοι 
και νομιζόμενοι ώς μόνοι σύζυγοι ήκ ροών το , Οά ήκουον 
είς τδν θάλαμόν των θόρυβον συγκεχυμένων πτερύγων.
0  μικρός έκείνος σκιερός παστός έχει τον ουρανον ολον 
στέγην. Οταν δύο στόματα, υπδ του ερίοτος καθιερω- 
Οέντα, πλησιασΟώσιν ίνα πλάσωσιν, εινε άδύνατον νά μη 
γίνεται ύπεράνω τοΰ άνεκλαλήτου άσπασμοΰ εκείνου σκίρ
τημά  τ ι  είς τών άστέρων τδ  άπειρον μυστήριον.

Αυται αί άγαλλιάσεις εισιν αί άληΟεις* δεν υπάρχει 
τέρψις πλην τών τέρψεο^ν τούτων. Ο έρο>ς είνε ή μόνη 
εκστασις' τά λοιπά όλα κλαιουσιν. Αρκεί να ηγαπησε τις 
ή νά ήγαπήθη* άλλο μετά τούτο μη ζητείς. Είς τάς 
σκοτεινάς πτυχάς τής ζωής, άλλος παρά τούτον μαργα
ρίτη; δέν ευρίσκεται. Τδ άγαπαν είνε πληρωσις.

II ΣΥΊΝΕΙΔΙΙΣΙΣ ΤΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟV.— Υπάρχει τ ι εύ- 
ρύτερον του ίυκεανου, ο ουρανός** και υπάρχει τ ι  ευρυτερον 
του ούρανου, τδ έντδς του άνθρώπου. Λαβετε ενα και 
μόνον άνθρωπον, έστω ο ούτιδανώτερος τών άνθρωποί* 
γράψατε τδ ποίημα τής άνθρωπίνης συνειδήσεως, έχον- 
τες υπ* δψιν αύτόν. Εχωνεύσατε ολας τάς έτ;οποιΐας εις 
μίαν* εποποιίαν υψηλήν, εποποιίαν οριστικήν. II συνει- 
οησις είνε τδ χάος πάσης χίμαιρας, πάσης επιθυμίας, π ά 
σης άποπείρας’ εινε η κάμινος τών δνείρο>ν, είνε τδ άντρον 
τών ιδεών έκείνων, διά τάς δποίας 6 άνθρωπος αίσχύνε- 
ται* είνε το πανδαιμόνιον τών σοφισμάτων, το πεδιον 
τής μάχης τών παθών. Είς τινας ώρας έμβατεύσατε διά 
τής πελιδνής οψεως ένδςάνΟρωπίνου πλάσματος, τδ οποίον 
κάΟηται σκεπτόμενον, και ί'δατε δπισθεν αύτής, παρατη
ρήσατε έντδς έκείνης τής ψυχής, έντδς έκείνης τής σκο- 
τίας. Τπδ την εξωτερικήν σιγήν έκείνην συνάπτονται μά- 
χα ι γιγάντων, ώς είς τδν Ομηρον* ορμουν είς συμπλοκήν 
υδραι καί δράκοντες και φαντασμάτων νεφέλαι, ώς είς 
τδν Μίλτωνα, και σπεΐραι άλλόκοτοι, ώς είς τδν Δάντην. 
Ζοφεοδν πραγμα αύτδ τδ  αχανές, τδ οποίον ο άνθρωπος 
φέρει έντός του, καταμετρών μέ απελπισίαν κα τ αύτδ 
τάς θελήσεις του έγκεφάλου του καί τάς πράξεις τοϋ 
βίου του !

II ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ Μ ΑΧΗΣ.—  Υπάρχει τ ι  έν τ*?, 
μάχη σκοτεινόν’ μία ζάλη, £ν Οάμβος. ό  δφθαλμδς δεν 
βλέπει εύκρινώς έν τή συμπλοκή έκείνη τών ποικίλων 
στρατιωτικών στολών, καί τη  συγκρούσει τών άπαστρα- 
πτόντων οπλών. Είς τάς μάχας ώσανεί ένσκηπτει θύελλα, 
σκοτεινόν τ ι, Οείόν τ ι /  Εκαστος τών ιστοριογράφων χ α -  
ράττει μικρόν τ ι μέρος του κυκεώνος έκείνου, ο ,τι μάλ
λον τδν ήρεσεν. Οσον καλώς καί άν προεσχεδίασαν οί 
στρατηγοί τά  πράγματα , τά  συγκρουόμενα στίφη τών 
ένόπλων άνδρών έκείνων κινούνται κατ άνυπο,λογίστους

παλίρροιας και άμπώ τιδας. Επί τής συμπλοκής, τά  δύο 
σχέδια τών δύο αρχιστρατήγων είσχωροΰσι τδ  έν έντδς 
του άλλου, καί μετασχηματίζετα ι τδ £ν διά του άλλου, 
ί ΐ  γραμμή τής μάχης κυμαίνεται όφιοειδώς ώς κλο^στή' 
τδ α ίμα  ρέει άνω ποταμώ ν, παραλόγως* τά  τά γ μ α τα , 
εισερχόμενα ή έξερχόμενα, παριστώσι κόλπους καί άκρώ- 
τήρια. Ολοι ουτοι οί σκόπελοι σαλεύουσιν άδιακόπως, οί 
μέν πρδ τών δέ* οπου ητο τδ πεζικδν καταφθάνει τδ  π υ - 
ροβολικδν, όπου ητο τδ πυροβολικδν τρέχει τδ ιππικόν. 
Τά τά γ μ α τα  είνε καπνοί. Εβλεπες πραγμά τ ι  είς έκεινο 
έκεΤ τδ  μέρος* τδ  ζητείς, έγεινεν άφαντον. Τά κενά μέρη 
μετατοπ ίζοντα ι, αί σκιώδεις π τυ χ α ί προχωροΰσι κ?* οπι- 
σθοχωροΰσιν* άνεμος ώς άπδ τάφου πνέουν προσωθεΐ, αί
ρει είς δγκον καί διασκορπίζει τά  τραγικά έκεϊνα πλήθη. 
Τί έ^ι συμπλοκή; παλμός. Διά νά ζωγραφήση τ ις  τήν 
μάχην, πρέπει νά ηνε ζ(ογράφος έκ τών δεινών έκείνων, 
οίτινες έχουσι χάος έν τή  γραφίδι. II γεωμ,ετρία ά πα τα , 
ή λαίλαψ είνε μόνη άληΟής* ο δέ ίστορικδς μόλις καί 
μετά  βίας δύναται νά συνάψη περιληπτικώς είς £ν ολον 
τάς κυριωτέρας περιμέτρους τής λευγαλέας ταύτης νεφέ
λης, ήτις μάχη  ονομάζεται.

If ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΙ. — II θέα του ολέθριου τούτου έπι- 
νοήματος τών άνθρωπίνων κοινωνιών προξενεί πάντοτε 
ηθικόν τινα  σεισμδν, άπδ τοΰ οποίου πολύς καιρδς π α 
ρέρχεται έο>ς ού άπαλλαχθή τις. Η  λαιμητόμος, όταν 
φαίνεται ίσταμένη καί δρθία, άποτελεΐ οίον μαγγανείαν 
τινά έπί τοΰ νοός. Ενόσω δεν ίδή τ ις  τήν λαιμητόμον 
ίδίοις δμμασι, δύναταί πως νά άδιαφορή περί τής θανα
τικής ποινής, ή νά μή έκφέρη γνώμην* νά λέγη καί ναί 
καί οχι. Αλλ άν άπαντήστ) ποτέ μίαν, ή αϊσθησις είνε 
σφοδρά* άνάγκη νά άποφανΟή ύπερ ή κατά. Οί μέν Οαυ- 
μάζουσιν αύτήν ώς ο Δεμαΐστρο;, οί δέ βδελύττονται ώς 
δ Βεκκαρίας. Η λαιμητόμος είνε τδ σύγκριμα τοΰ νόμου, 
καί καλείται νέμεσις’ μή ούσα ούδετέρα, δέν έπιτρέπει 
νά μείνης ουδέτερος. Ο βλέπων αύτήν φρικιά μυστηριώ
δη φρικίασιν. Απαντα τά  κοινωνικά ζη τή μ α τα  στήνουσι 
πέριξ τοΰ φασγάνου έκείνου τά  έρωτηματικά σημείά των. 
11 λαιμητόμος είνε οπτασία, οχι σανίδωμα, ούτε μηχανή’ 
ή λαιμητόμος δεν εινε άψυχον δργανον, κατεσκευασμένον 
έκ ξύλου καί σιδήρου καί σχοινί ων. Φαίνεται ώς τ ι ον, 
έχον άγνοώ τίνα ζοφώδη βουλήν’ νομίζεις οτι τδ  ςύλινον 
έκεινο π ή γμ α  βλέπει, ότι ή μηχανή έκείνη άκούει, ότι δ 
μηχανισμδς έκείνος εννοεί, ότι τδ ξύλον έκείνο, δ σίδη
ρος έκείνος, τά  σχοινιά έκεϊνα Οέλουσιν. Εντδς τώ ν σκο
τεινών σκέψεων, είς τάς δποίας βυθίζει τήν ψυχήν ή π α 
ρουσία της, ή λαιμητόμος παρίσταται ώς συνεργάτις του 
δημίου’ καταπίνει σάρκας, τρώγει κρέας, πίνει αίμα. Η  
λαιμητόμος είνε είδος τέρατος, τδ δποίον κατεσκευασαν 
δ δικαστής καί δ ξυλουργός* μορμολύκειον ζών τρομεραν 
τινα  ζωήν, πλασθεΐσαν έκ τών Οανάτο^ν, τούς οποίους έπρο- 
ξένησε.

Κ αί όμως, ύπ’ άλλην εποψ ιν, δυνάμεθα νά παραδε- 
χθώμεν οτι τδ  πραγμα τοΰτο δέν είνε οσον φαίνεται τ ε 
ρατώδες. Εινε άληθές οτι δέν είνε καλδν νά βυθίζεται τ ις  
τόσον είς τδν θειον νόμον, ώστε νά μή προσεχή πλέον 
είς τδν άνΟρώπινον. Ο θάνατος άπόκειται είς τδν Θεόν* 
μ.έ ποιον δικαίωμα λοιπδν οί άνθρο^ποι άπτοντα ι του

άγνο>στου τούτου πράγματος; Διά τοΰτο κατά τήν κρί- 
σιμον καί τρομεραν έκείνην στιγμήν, καθ *?,ν πρόκειται 
νά πέση δ πέλεκυς έπί τοΰ γυμνοΰ τραχήλου τοΰ διά τής 
μετανοίας έξαγνισθέντος καταδίκου, μυστηριώδης τις 
φωνή φαίνεται έ'ερχομένη έκ τοΰ σανιδώματος τοΰ ικριώ
ματος καί λέγουσαπρδς αύτόν: «ό  Θεδς άναστήνει έκει- 
νον, τδν δποιον φονεύει δ άνθρο^πος, δ Πατήρ άνευρίσκει 
έκεινον, τδν δποιον άποβάλλουσιν οί άδελφοί. Προσεύχου, 
πίστευε, έλπιζε! Είσελθε είς τήν ζο>ήν* δ Πατήρ εινε έκεί!»

TO ΝΙΝΙΟΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ Π Α ΙΔΩΝ. —  Καθώς τά  
πτηνά σχηματίζουσι φωλεάν μέ ο,τι εύρωσιν, ουτω καί 
τά  παιδία  σχηματίζουσι διά παντδς πράγματος νινίον. 
Τδ νινίον είνε μ ία  τών άνυπερΟέτο>ν χρειών, καί συγχρό
νους £ν τών χαριεστέρων δρμημάτων τής παιδικής ηλικίας 
τών θηλέίυν. Επιμελεισθαί τ ι ,  ένδύειν, στολίζειν, έκδύειν 
αύτδ, πάλιν ένδύειν, διδάσκειν καί ολίγον τ ι  έπιπλήττειν, 
νανουρίζειν, άναλικνίζειν, σπαργανοΰν, άποκοιμίζειν,. φαν- 
τάζεσθαι ότι τδ  άψυχόν τ ι  είνε έμψυχόν τ ι — έν τούτοις 
έγκειτα ι ολον τδ μέλλον τής γυναικός. Εν τα ις ένασχολή- 
σεσι τοΰ ράπτειν σπάργανα μικρά καί προικιμαΐα μικρά, 
καί έσθήτας καί ποδίας καί στηθοδέσμους μικρούς, τδ 
παιδίον καθίς-αται κοράσιον, τδ  κοράσιον νεανις, ή νεανις 
γυνή. Τδ δέ πρώτον τέκνον τής γυναικδς είνε ή συνέ
χεια  τοΰ τελευταίου νινιού της.

TO ΑΣΤΡΟΝ MOV.

Είς τών κυμάτων τδν άφρδν 
j j l s  σκάφος πλέων έλαφρδν, 

ύπο πελάγους ερωτος έςαίφνης εκυκλώΟην’ 
καί τήν ςηράν άναζητών, 
εν άστρον εΤχα ποΟητδν 

ώς ό^ηγον κ’ελπίδα μου, κ είς τούτο προσηλώΟην.
Αλλα τδ άστρον αυθωρεί 
εν νέφος εκρυψε βαρύ.

Τά θάρρη με παρήτησαν* πού πλέον ν ατενίσω;
12 άστρον. άστρον μου γλυκύ, 

φύτα τό νέφος άπ εκεί* 
άνάλαμψε και σώσόν με, οίκτρώς πριν ναυαγήσω.

I. 1. ΣΚΓΑΙΣΣΗΣ

Λ. Ρ. ΡΑΓΚΑΒ11

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ.

Τή Κα Μ. Σ. Β.

Αστ,μον 8ώρον πατρικού μτ, άποβαλτ^ φ’.λου 
Αύτοΰ oiv εΤν'ένθύμημα, δεν εχει τόσην οιησιν' 
άλλ'εΤνε ή καρδία του, ή έφ έκάστυυ φύλλου 
σταλάςαια εις δάκρυα και εις χυδαίαν ποίησιν.
Δεν εΤνε ταυτα διά σε ξηρά και αχρηστ άνθη' 
άλλα μετ’άγαΟότητος επιεικούς τά δεχεσαι,̂  
καθώς τήν ανθοδέσμην σου, και οταν έμαρανΟη, 
πολλάκις άχρουν παρά σοί και άοσμον άγχεσαι.

Καί ομως ίσως επ’ αύτά τ>χαΤον βλέμμ’ αν στρέψες, 
ψυχρόν και άδιάφορον,

Οά ευρτ,ς ένθυμήσεων άνΟύλλιον νά δρέψτ ς̂
είς τον άγρον τδν άφορον.

Είς τδ λεύκοψ.α Αναστασίου Σ. Βυζαντίου.
’» t »/y ι · > tΑναγο|Λενος η ο εις τα ςενα, 

συνταγήν λάο' έφόδιον μίαν:
Διατηρεί θερμήν τήν καρδίχ>, 
καί ψυχράν διατηρεί τήν φρένα.

Είς τδ  λεύκω μα τής  Κ . Ελένης Μαυροκορδάτου.

Τδ ρόδον κοσμοΰσιν αμίμητα κάλλη, 
τδιον σεμνοτης κοσμεΤ* άλλάπο'ίον, 
ένουν άμφοτέρων τάς χάριτας, θάλλει 
καλδν ώςτδ(5.όδον, σεμνόν ώς τδ Vov,

Είς τ δ  λεύκω μα τή ς  Κ. Α ικατερίνης Πετράκη.

Έν μέσΐ;) τόσο)ν σου γνωστών καί φίλων ονομάτων 
μή άποβάλης μετ’οργής εν ονομ’άδιάφορον, 
καθώς έκ μέσου εύΟαλλών (Ροδωνιών τήν βάτον

δεν άνασπςές τήν άφορον.

Επιτάφιον Ελένη Βουζίκη, έτών κά.

Το κάλλος της κατώπτριζε τδ ψυχικόν της κάλλος* 
εις τδν γλυκύν της γέλωτα αί Χάριτες έγελων.
Τδν κόσμον, ον εστόλιζεν, έφΟόνησεν ό άλλος, 
καί άναρπάζ’ είς τους χορούς τών αδελφών ’Αγγέλων.

ΕΚΕΙΝΗ.

Mais la c h a n so n  immortelle 
c est  la c h a n so n  do  l’am ourl 

T iie o d . d e  B a n v il l e .

12' κράτει τους παλμούς σου, πανευτυχής καρδία!
και πάλιν θά τήν ιδω ωραία νά προβάλ^, 

ώς νύμφη τών όρέων, ώς εαρος πρωία,
με το γλυκύ της βλέμμα, τ’ αγγελικά της κάλλη!

ι12ς ήλιος, δ χέων άκτΤνα ζωογόνον,
το σύμπαν περιλούει μέ λαμπηδόνα θεία/, 

προοάλλουσα κ’έκείνη έπι στιγμήν καν μόνον, 
το σύμπαν Οά στολίστι με χάριν ουρανίαν.

Μάς ρίπτει ή σελήνη παρήγορον τδ φώς της, 
εις αιΟριον αΙΟέρα βραδέιος προχωρούσα" 

κ* έκείνη θάπροβάλτι κι’άκτις τοϋ ομματόςτης 
τήν π)άσιν Οά φαιδρύντι, ώς πΰρ λαμποβολοΰσα.

‘Ως Μούσα συμπαΟείας, ώς πλάσμα παραδείσου 
καί πάλιν Οά προοάλτ, την τέρψιν σου νά φέρτ* * 

χαρας παλμοί Οά ήνε, καρδία, ο\ παλμοίσου, 
και μετά σου ή φύσις όλόκληρος Οά χαίργι!
Μαγείαν τότε περι; Οάχύσ/| ή φωνή της,

Οά έξυπνίσουν τότε αί νύμφαι τών κοιλάδων'
Οά έπιψαύστι τ’άνθη πνοή τις ζεφυρΐτις,

Οά πετασΟή χαρίεν καί τδ πτηνδν τδ αδον!
Εν ασμα ευφροσύνης, μία ωδή ερώτων 

ί, φύσις τώρα ούσα, έκείνην περιμένει * 
δ,τι ήσΟάνΟης τότε, οτε τήν εΤδα πρώτον,

Οά αΙσΟανΟής καί το>ρα, καρδία πονεμένη!. . .
ΈλΟε, έλΟε, φιλτάτη! τήν λάμψιν κύκλω χύσε!

τήν τέρψιν συ δεν φέρεις, δεν φέρεις τήν χαράν μου;
Τδ άστρον, ή έλπίς μου, δ βίος μου συ είσαι* 

μαζή μου Ησο πάντα, ώ κόρη, μή μακράν μου!



Ευδαιμονίαν χαίρει έγγύς σου ή ψυχή μου, 
και πάλλει η καρδία, ώ; λύρα κρουομένη* 

με σε τον κόσμον βλέπω, με σε οί λογισμοί μου 
προ; ουράν ον ύψουνται, ώ; τοΰ 1Υψίστου αίνοι!

ill πρόβαλε, παρθένε, μ ’ άνθους νά σε στολίσω, 
την δρόσον τών Αγγέλοίν παντού νά επιχύσης, 

νά μειδιάσουν ολα κ έγώ νάεύτυχήσυ),
καί '/ώ ρα τώνμακάρων νά μάς φανή ή κτίσις!

ΚΛΕΑΝΘΗΣ I. ΠΑΠΠΑΖΟΓΛΟΥΣ.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΤΠΣ ΜΙΙΤΡΟΣ MOV.

ΙΙρο τν,; σεπτής εικόνος Σου προσπίπτω, Δέσποινα μου 
βασίλισσα τών ουρανών, ’Αγγέλων υπερτέρα’ 
τους στεναγμούς μου άκουσον, Ιδέ τά δάκρυά μου 
καί δέςαι είς τους κόλπους Σου την φίλην μου μητέρα.

IIαρά την κλίνην της ώςχΟες με στενουσαν καρδίαν, 
την προσφιλή μου εβλεπον έκλε'πουσαν ζωήν της* 
είς χείρας την εικόνα Σου κρατούσα την αγίαν, 
τήν καθαράν καί άδολον έποίει προσευχήν της.

Καί με καρδίας σπαραγμούς, με δάκρυα νηπίου:
«Λος,  έλεγε, Παρθένε μου, μικρήν Ιτι νά ζήσω,
« καί μήΟελήσ^ς εί; αύτο το πέλαγο; τοΰ βίου 
<« παντέρημα καί ορφανά τά τέκνα μου ν' άφήσιυ! »

ΕΤνε πικρός 6 θάνατος κ ήοψιςτου άγρία, 
ή ματαιότης είς αύτδν τον κόσμον μάς ελκύει’ 
πλήν οταν στρέψη τις πρδ; Σε το ο μ μ α , Παναγία, 
το σκότος τών ομμάτων του το φώς Σου διαλύει.

Κ’έκείνη τότε Ιλαρόν, γαλήνιον εν βλέμμα  
προς τήν σεπτήν εικόνα Σου, Παρθένε, προσηλώνει, 
καί τοΰ Ποΰ Σου επειτα το σώμα καί τό αίμα  
λαδοΰσα, μεκατάνυςιν τά; χ*ΐράς της σταυρόνει.

Καί με έκλείπουσαν φωνήν μας είπε: « Μή θρηνήτε !
« αισθάνομαι τοΰ; πόνου; μου έκλείποντα;, Οά ζήσοί.
« Πλήν οταν χαμαί πιπτοντα τά φύλλα σεϊ; ίδήτε,
« ώ! τότε, τέκνα προσφιλή, κ έγώ Οά σα; άφήσω. »

Πρό; τ’άνω εΤδον επειτα τό βλέμμα νά ευθύνη, 
κ’έπί τή; κλίνη; δι αυγές εν δάκρυ νάκυλίη* 
ψιθυρισμόν τό στόμα τη; γλυκύτατον άφίνει, 
καί ’έπειτα. . .  ώ! συμφορά! τά βλέφαρά τη; κλείει!!

’Αστέρα εΤδον φωταυγή τήν νύκτα νά προοαίνη, 
καί βαθμηδόν νά χάνεται εί; τόν γλαυκόν αιθέρα- 
ςτους ούρανοϋ;, ώ Δέσποινα, εκείνη άναοαίνει, 
ς τοΰ; κόλπου; Σου παράλαοε τήν φίλην μου μητέρα!

Μ. Μ. ΙΙΛΠΠΛΣ.

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΘΛΙΩΝ ΤΟΤ ΒΙΚΤΟΡΟΣ ΟΥΓΟΥ.

(Συνέχεια καί τέλο;. Ιδε φυλλάδ. Μ Λ ’.)

Κ Β \

Τδ φύσει άκτινοβόλον ατομον έστίν ο αληθής ίερεύς 
του Θεοΰ, δ όντως Θεοφιλέστατος έπίσκοπος Μυριήλ. Δεν 
ομοιάζει ουτος τού; όνόματι μόνον συναδέλφους αύτου’ 
τ δ  φώς τής ψυχής αύτου ήδέω; άντανακλαται είς τά  έκ-

έκτός. Εν θέσει σκοτεινόν άτομον, ο Αγιάννης, πλησιάζει
αυτόν.

0  Μυριήλ εκτείνει π ρ δ ς  τδν θέσει σκοτεινόν Αγιάννην 
τήν άγαθοεργδν χειοα. Εν τη  ίλαρα αύτου κατοικία δέ
χετα ι τδν Οετδν τούτον του σκότους υίόν.

Τδ καθήκον του Μυριήλ έστιν ή αγαθοεργία.
Τδ καθήκον του Λγιάννη, ή βιαιοπραγία.
0  Μυριήλ εύηργέτησεν, δ Αγιάννης Οά βιαιοπραγήση* 

Εκτείνει τήν χείρα’ κλέπτει τδν υίόν τούτον του φωτός 
Μυριήλ.

ό  Μυριήλ, τά  κλαπέντα παρορών, χαρίζει και τά  με ί- 
ναντα τω  Λγιάννη. Ο Αγιάννης ΐσ τατα ι έκπληκτος, δ 
δέ Μυριήλ, δ ίερεύς τής άληθείας και του φωτεινού καθή
κοντος, ανοίγει τούς οφθαλμούς του κλέπτου. «Υπαγε, 
λέγει, τέκνον, είς δδδν φωτός! γενοΰ άνθρωπος!»

Οί ψυχικοί οφθαλμοί του φωταγωγού, είς τδν αιώνιον 
νόμον ύπείκοντες, ανοίγονται, και δ Αγιάννης βλέπει τδ  
αληθές καθήκον.

Κ Γ .

Ε ρχεται είς τδ Μομφερμείλιον.
Ζητεί νά μεταδώση τδ τάλαντον, τήν αγαθοεργίαν, 

είς τά  αγαθά τέκνα τώ ν αγρών.
11 αγαθοεργία θερμαίνει τήν καρδίαν τών φωταγωγών 

τούτων, τών εν σκοτει κειμένων τέκνων του φωτός.
Οί άγρόται κηρύσσουσι τδν εύεργέτην αύτών ώς εκλε- 

κτδν, έπ άγαθώ ύπδ του Θεου σταλέντα.
() θείος νόμος του φωτόςάναθερμ,αίνει τήν ψυχήν αύτών.
6  Αγιάννης ζητεί νά σώση ψυχήν, μεθ’ ής δεσμοί τδν 

συνδέουσιν. II ψυχή αυτη  έστιν £ν ασθενές άτομον, μία 
γυνή’ ή Φαντίνα.

Αλλά τδ σκότος καλύπτει τούς οφθαλμούς αύτής.
Τί πρδς τδν Αγιάννην, άν αύτή μή βλέπουσκ τδν πε-  

ριφρονει; αύτός ζητεί νά σώση, νά εφαρμόση επ’ αύτής τδ  
φωτεινόν καθήκον.

Αλλ δ εκτελεστής στρατιώτης τής βίας επέρχεται. 
Ουτος είνε δ Ιαβέρης.

6  Αγιάννης άφίνει τά  τέκνα τών αγρών, δπως άκούση 
τήν βίαν, ήτοι τήν θεσμοθεσίαν του αίώνος, καταδικάζου- 
σαν αύτδν διότι επραςε τδ αγαθόν.

Εν τή  φυλακή ομως αύτου δέν λησμονεί τά  φ ω ταγω 
γά, τούς έν σκοτία αδελφούς, ούδέ τήν έν σκοτία τής 
συγγενούς του γυναικδς ψυχήν.

Κ ατά τήν έποχήν έκείνην είς κα τα πα τη τή ς τών «έγώ,»> 
εις Ναπολέων, έπατάσσετο έν Βατερλώ κρατερώς ύπδ του 
Θεου. Τδ αίμα τών λαών έρρευσε πρδ πολλοΰ νάριν αύτου

Ν , ‘ k ‘ ‘ Γποταμ.ηοον.

Κ Α '.

Ο Αγιάννης εξέρχεται τής ειρκτή:. Δέν ευρίσκει τήν εν 
σκοτία κειμένην γυναίκα’ ή Φαντίνα εΐνεν άποθάνει.

« · ί /  ̂
Ανευρίσκει ομως τήν φαεινήν άπογονήν. Αυτη είνε ή 

Τιτίκα.
Ανωθεν όμως αύτου δ σκοτεινδς νόμος αίωρεΐταΓ δ 

Αγιάννης καταδιώ κεται πάντοτε.
Φαεινώς ερπων, διαλανθάνει* είς τήν σιγήν και τδν 

βωμδν του μοναστηριού σώζει τήν άπογονήν τήςΦαντίνης.

Η ψυχή τής Τιτίκας εςευγενισθεισα λάμπει, καί ποτε 
άπδ του μοναστηριού έρχεται νά κατοίκηση μετά του 
Λγιάννη, φαεινώς έρπουσα εντός τής κοινωνίας.

ΚΕ'.

Η Τ ιτίκα  είνε χαρίεσσα’ έλκει τδ ισχυρόν φωταγωγόν, 
τον Μάριον.

0  Μάριος έν ερωτι φω τίζεται. Μάτην αί έκ νεότητος 
αύτου έξεις, μάτην αί ίδέαι του θείου του Γιλνορμάνδου. 
Α ποσπαται δ Μάριος τής δδοΰ του σκότους.

Αλλ δ Αγιάννης ρίπτει έπι τοϋ Μάριου άμ.φίβολα 
β λέμ μ α τα . « Τίς ούτος; λέγει, και δ ια τί μέ άκολουΟεΐ; »

Κ αι δ Μάριος λέγει, «Τίς ούτος;»
Εν τώ  μεταςύ τελείτα ι άμοιβαία τις  άλληλεξέτασις.
Αλλ δ Μάριος και ή Τ ιτίκα άγαπώνται* δ Μάριος λέ

γει: «Πόσον Οά ήμην εύτυχής, άν είχον έκείνην!»
Κ αι ή Τ ιτίκα , « Πόσον Οά ήμην εύδαίμων πλησίον 

εκείνου!»

Κ Σ Τ .

Ημέραν μίαν άπό δπής τίνος βλέπει δ Μάριος τόν 
Αγιάννην και τήν Τ ιτίκαν.

Αμφότεροι έπραττον τό άγαθόν’ έβοήθουν τδν πλη
σίον. Αντι τούτων όμως δ Αγιάννης έδέθη* τέκνον τοΰ 
σκότους ΰψίοσε κ α τ  αύτοΰ τδν βραχίονα.

0  Ιαβέρης, δ εκτελεστής στρατιώτης τοΰ σκότους, α ί
φνης εισέρχεται.

0  Αγιάννης υπό τό σκότος τής νυκτδς διαλανθάνει. 
«1! κράζει δ Ιαβέρης, αύτός τίς ήν;» —  «λ! κράζει δ 
Μάριος, άνεκάλυψα! εύρον! δ προστάτης τής Τ ιτίκας φο
βείται τόν νόμον! άντι νά τόν έπικαλεσθη, φεύγει. »

Αλλά πώς εινε δυνατόν δ πατήρ ενός άγγέλου νά μ,ή 
•ήνε άγγελος; —  Νέοι δισταγμοί.

0  ερως έςακολουθέϊ. Αλλ δ Αγιάννης εύρεν έν τη Τ ιτί
κα  δ,τι δ νόμος και ή κοινωνία τω  ήρνήθη’ εύρε τήν φο^- 
τεινήν ελπίδα.

Τίς δ ζητών ν άφαιρέση αύτήν άπ’αύτοΰ;—  ό  Μάριος.
0  νόμος τοΰ σκότους έξυπνα έν τή  καρδία τοΰ Αγιάν- 

νη’ φθονεί. 0  Μάριος 0 άποθάνη! —  Ποΰ;

Κ Ζ \

ίδού μία επιστολή’ τήν κομίζει £ν τέκνον τοΰ λαοΰ. 
—  Πρδς ποιον άπευθύνεται; —  Πρός τήν Τιτίκαν; — Εκ 
τίνος;— Τοΰ Μαρίου.— Και πόθεν;— Από τό χαράκωμα.

Οί εντός τοΰ καφενείου τής Κορίνθου σκοτεινοί, άνα- 
μιχΟέντες μ.ετά τών φωτεινών και πρός τό κέντρον τοΰ 
φίοτός πλησιάσαντες έκπληκτοι, πίπτουσι κατά  τών 
κ α τ ’ εξοχήν εγώ. Εκει κα! τδ φώς και τό σκότος άκου- 
σίως μάχονται κατά τών άνίσων.

Εν τ φ  χαρακώμ.ατι έπανάστασις. Εκέϊ φώς και σκό
τος θά παλαίσωσιν.

0  Μάριος, έν τη  φωτεινή τοΰ έρωτος θέρμη φωτισθείς, 
ριψοκινδυνεύει έκει. Ερχεται ν άποθάνη.

0  Αγιάννης δπλίζεται κατά  τοΰ Μαρίου. «0  Μάριος ν 
άποθάνη ή πολεμών ή διά τής χειρός μου ! » λέγει δ 
Αγιάννης.

Ε ρχεται. Οί έπανασταται τής Κορίνθου εχουσι μεταςύ

αύτών δεδεμ.ένον τόν έκτελεστήν τοΰ σκοτεινοΰ νόμου 
ίαβέρην.

Ιαβέρης και Αγιάννης άντικρύζονται.
« Τί θέλεις, Ιαβέρη;» —  « Περιμένω νά με φονεύσης, 

Αγιάννη’ λέγει ψυχρώς δ Ιαβέρης. —  « Ελθέ! καθήκόν 
μου είνε ή άγαθοεργία’ ύπαγε ελεύθερος, Ιαβέρη.»

Ο Ιαβέρης εμβρόντητος άναχωρεΐ. ό  Αγιάννης στρέφε
τα ι πρός τόν Μάριον' βλέπει αύτόν τόν ήρωα τής α ύ τα - 
παρνήσεο>ς. Επανέρχεται είς τό καθήκον.

Μετ ολίγον π τώ μ α τα  καί σιωπή νεκρική στολίζουσε 
τό χαράκωμα.

Αναίσθητον και ύπό μυρίων πληγών κεκοσμ,ημένον τόν 
Μάριον δ Αγιάννης σώζει. Εξέρχεται τής σκηνής τώ ν 
συγκρουσθεισών ιδεών και τών παλαισαντων καθηκόντων·

Εκεί ίδού δ Ιαβέρης. «Πρ&ξον, ίαβέρη! λέγει δ Α γϊάν- 
νης, άλλ αφες νά σώσω τοΰτον.»

0  Ιαβέρης, μεταξύ καθήκοντος και καθήκοντος συν- 
τριβείς, άφίνει τόν κόσμον.

c

R H ' .

Μετά καιρόν δ Μάριος συνέρχεται Πρώτη αύτοΰ σκέ- 
ψις ην ή Τιτίκα* δευτέρα, τίς τόν εσωσε.

0  Αγιάννης έσφαλε. Πρέπει νά τιμωρήση εαυτόν* πρέ
πει νά στερηθη τήν άπογονήν, δι $ν έσφαλε* πρέπει έν 
τώ  φωτεινω καθήκοντι νά μή είπη « έγώ είμΐ εκείνος!»

0  Μάριος καί ή Τ ιτίκα ένοΰνται: 0  Αγιάννης άποσυ- 
ρεται* δι αύτόν πλέον δ κόσμος άρκεΐ. Τι αύτός μακράν 
τής Τιτίκας;

Μία σκιά, είς άθλιος έρχεται πρός τόν Μάριον’ δ Θ ε- 
ναρδιέρος. όπισθεν τής σκιάς ταύτης, τοΰ Θεναρδιέρου, 
άνακαλύπτει δ Μάριος τό φώς, τόν Αγιάννην.

Τρέχει’ καί ή Τιτίκα μ.ετ αύτοΰ.
« ί ί  σώτερ! » λέγει πρός τόν έκπνέοντα Αγιάννην. —  

«Ω πάτερ!» λέγει ή Τ ιτίκα. —  «Τέκνα! λέγει δ φαεινός 
Αγιάννης, ούδέν έπραξα* καταρώμαι τήν έποχήν καί τόν 
νόμον* ούδένα άλλον. Εβίωσα ώς άνθρο^πος* έσφαλα μ ι
κρόν* εύηργέτησα* άπέκτησα έν ίδρώτι. ΕύτυχεΊτε! έγώ 
άπέρχομαι. »

Και ή αγνή του ψυχή καί τά  έπι τοΰ άγνοΰ του λειψά
νου δάκρυα σύρουσιν άφθονα τά  δάκρυα τών δύω άτυχώ ν 
νυμφίων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ.

Αθλιος λοιπόν δ φωτεινός ίερεύς Μυριήλ, διότι κείται 
μεμονωμένος έν τη φωτεινή τών ιεοέοίν δδώ.

Αθλιος δ Αγιάννης, διότι, πράξας τό καθήκον τοΰ φω
τός, έκηρύχθη εγκληματίας. Αθλιος, διότι δυνάμ.ενος νά 
πράξη, ήμποδίσθη’ δυνάμενος ν άγαπήση, κατηγορήθτ/ 
άξιος ών ν’ άγαπηθνί, παρεξηγήθη.

Αθλία ή Φαντίνα, ώς ύποστασα τό μ,αρτύριον τής σκο
τεινής θεσμοθεσίας τών καλουμένων έξηυγενισμένο>ν νά- 
μων, ώς έν τώ  πορνείω έν σκότει ζήσασα.

Αθλιος δ Ιαβέρης, διότι, νομίζων οτι πράττει καθήκον, 
έπραττε σφάλμ,α* δέν έβλεπε.

Αθλιος δ Μάριος, δ ιότι, μεταξύ σκοτεινών εύρεθεις, 
έστερήθη φωτεινοΰ πατρός, και μάτην έκλαυσεν έπί το& 
λειψάνου τοΰ πατρός τής Τ ιτίκας ζητών συγγνώμήν.

U



Αθλιος, διότι είδε τήν αθλιότητα τοΰ νεωτέρου κοινω-
νισαοΰ.

Αθλία ή Τ ιτίκα, διότι έκράτησε του μαρτυρίου τον 
σταυρόν παρ’ άςίαν, και τήν υπο τοΰ νεωτέρου κοινωνι
κ ο ύ  τυφλωθεΤσαν μητέρα της δεν εμαθεν είμή κατ ονομα, 
κα! Try δυστυχίαν τοΰ Αγιάννη ή^νόει.

Αθλιος καθ εαυτόν ο Γιλνορμάνοος.
Αθλιο; ο Ναπολέων και πάντε; ot ομοιοι αύτώ , ο! κα- 

τα πα τη τα ! τοΰ φύσει ελευθέρου ανθρώπου.
Αθλιοι ο: σκοτεινοί, διότι είσι σκοτεινοί.
Αθλιοι οί φωτεινοί, διότι βλέπουσι τους σκοτεινούς.
Αθλιοι τέλος πάντες!

« ωέσωαεν λοιπον 8ν τέρμα ει; την αθλιότητα!» αύτο 
6 άναφωνηση πας 6 άναγινώσκων του; Α θ λ ί ο υ ;  τοΰ Βί
κτορος Ουγου.

ΓΙοϊον το τέρμα τοΰτο;  —  Αύτος δ ίδιος το έδίδαξε. 
« Φώς, άναμόρφωσιν θέσεων, άναμόρφωσιν άνδρδ;, άνα- 
ρ,όρφωσιν γυναικός! »>

Κάτωθεν τοΰ κοινωνικού βορβόρου και τής γενική; 
άθλιότητο; υπάρχει θησαυρός, υπάρχουσιν αί άκτινοβό- 
λοι ψυχαί* έν αυται; άναΟέσωμεν τήν έλπίδα. Αναμόρ- 
φωσιν! άναμόρφωσιν! κύκλον χρυσοΰν διά τά ; άκτινοβό- 
λους ταύτας ψυχάς, καί το προς τήν έλπίδα βήμα εγεινε. 
Ζητησωμεν ήλιον, κάτωθεν τοΰ οποίου αί έν χρυσώ κύ
κλω ψυχα! θά φωσφορίσωσι. Ζητησωμεν φώ;!

0  άνήρ α ; στηριχθη, ας ύψωΟη κατά τήν άξίαν αυτοΰ 
υπδ τών νόμων τοΰ φωτός. Α; δύναται νά καλέση τον 
νόμον γονέα.

Ας τιμωρηθη, δταν σφάλλη, υπο φωτεινής τιμωρίας’ 
άς συγχωρηΟΐί δπόταν μετανοήση κα! διά τών έργων αυ
τοΰ δηλώση μετάνοιαν.

Ας μη καταδικασΟη δ κλέπτων ενα άρτον υπο τοΰ κλέ- 
πτοντος τ  άνάριθμα.

Ας μη ύπάρχη νόμος αίματος* δ Πλάστης έν τοίς νό- 
μοις αυτοΰ έδηλώσατο ζωήν, ούχ! θάνατον, ό  φονεύς 
φονεύεται υπδ τοΰ φονικοΰ νόμου* τίς θέλει φονεύσει τον 
φονικδν τοΰτον νόμον;

Ας λειψή δ λιμδς καί ή στέοησις τοΰ άρτου* το μυ7η· 
ριον τοΰτο, άνωθεν τοΰ οποίου οί άρχοντες καί οί κατα- 
πα τη τα ι τοΰ έγώ βασίζονται.

Ας διδαχθη έκαστος ώς πλεΤστον το «ευ ε ί ν α ι »  καί  
τ δ  « γ ν ώ θ ι  σ α υ τ ό ν . »  Ας μάθη το καθήκον τοΰ φο^τός.

Εστω ή κοινωνία καθρέπτης, έν φ  το  άτομον θά κα
τοπτρίζεται* κα! το άτομον καθρέπτης, έν ω Οά κατο
πτρίζετα ι η κοινωνία.

Εστο) ή μέν κοινωνία λεία καί δμαλή ύαλος, οί δέ νέοι 
νόμοι εστωσαν δ υδράργυρος, δ διδων δύναμιν εις την 
δαλον ν άντικατοπτρίζη τδν ουρανόν και τδν ήλιον.

Η παρθένο; έστω δι ήμας ρόδον. ό  φθόνων την παρ
θένον έν τη οίκογενεία άς λαμβάνη αύτην ώς τής ψυχή; 
του στέφανον, οπως δ φΟονών τδ £όδον λαμβάνει αύτδ δια 
νά στέψη τδ  μέτωπόν του.

Η παρθένος εστω τδ στόλισμα τοΰ ζώντο; κόσμου, 
τών άνθρώπων, ώς τδ ρόδον έστ! στόλισμα τοΰ μυροβό- 
λυυ τών άνθεων κόσαου.

Ο άποσπών την παρθένον διά νά έγκαταλείψη αύτήν 
εις την δδον άς τιμωρηθη, 8πο>; ό κόπτων τδ ρόδον διά 
νά τδ ρίψη εί; τήν δδον.

Τδ ρόδον έν τη  δδώ π α τε ιτα ι, και ή παρθένο; εί; τδν 
δρόμον άτιμάζετα ι.

Τδ ρόδον πατούμενον χύνει μυροβόλα ύάκρυα. II παρ
θένο; άτιμαζομένη χύνει δάκρυα πίκρα; μετανοίας.

Λ ς τιμωρησωμεν του; άτιμάζοντα ; τήν γυναίκα* καί 
αύριον ά ; μη είσέλθωμεν εί; τδ  πορνεΊον, διότι Λεν Οά 
ύπάρχουσι πλέον πόρναι.

Αντ! πορνών, Οά ευρωμεν μητέρας, διδασκάλους τοΰ 
νόμου τοΰ φωτδς, θρηνούσα; τάς έν τώ  κοινωνικώ μαρ- 
τυρίω παρελθούσα; γυναικεία; γενεά;.

Και δ Γολγοθάς τών πορνών (He γίνη Θαβώρ τών μη
τέρων. 11 άνθρωπότης έπ! τοΰ δυνατοΰ θά ΐστατα ι ση
μείου τής τελειότητος, βαδίζουσα άπαύς-ως πρδ; τδ φώς.

Τοιαύτη ή έν τώ  βιβλίω τοΰ Βίκτορος Ούγου διδα
σκαλία.

ΧΡ. ΣΑΜΑΡΤΣΪΛΙΙΣ.

ΑΟΙΌΓΡΙΨΟΣ

4Γπο ΓΡ. Μ. BANNJEPU.

Αν τδ πρώτον μου το γράμμα άποοάλτ,ς, τότε μίαν 
Οά εΰρής αντωνυμίαν* 

και τδ δεύτερον επίσης έάν άπορρίψ^ς, πάλιν 
θ' άπαντήσ^ς μίαν άλλην. 

Πρώτον, δεύτερον και τρίτον άν έκβάλης, Ιδου μία 
κτητική αντωνυμία* 

και το τέταρτον ακόμη αν συναποοαλτ^ς, παλιν 
θέλεις ιδει μίαν άλλην.

Αν το πρώτον μου σύνδεσης με το τελευταϊον, μίαν 
Οά εΰρτ4ς αντωνυμίαν, 

άν τδ τρίτον μου δ'ένωσης με το τελευταΤον, πάλιν 
θ' άπαντήσης μίαν άλλην.

Είς τα δύο μου τά μέσα παραδόξως αύΟις μίαν 
βλέπετε αντωνυμία*/ 

τα δε τρία τελευταΤα άναγραμματίσας, πάλιν 
Ο'άπαντησης μίαν άλλην.

Τί περίεργον! το πρώτον με τδ τέταρτόν μου μίαν 
συνιστουν αντωνυμίαν* 

άλλ' Ιδήτε, και τα δύο τελευταΤά μου και πάλιν 

σας δεικνύουν μίαν άλλην.

Τδ δε ολον μου εύκόλως Οά εύρήτε, και καμμίαν
Ν' *> ' ' .οεν ε*/ο αμφιοο/'.αν 

έάν ομως ζαλισΟήτε... μ ή  6 γράψας τά χα  σφάλλη;
άφετε να μ'ευρουν άλλοι.

ΑΓΣΙΣ TOV ΠΊ* ΑΡΙΘΜΟΝ 45 ΑΙΝΊΓΜΑΤΟΣ. 
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