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ΔΡΑΜΑΤΙΚΑΙ Μ ΕΛΕΤΑ!.
ΑΙΣΧΪΛΟΪ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΛΕΣΜΩΤΗΣ.

’ Οπως συνοικειιοθώμεν δμως πρός τους χαρακτή
ρας τών δρώντων προσώπων, ανάγκη νά διεξέλθωμεν 
έν βυντόμω /λ’, έπιτροχαδην το ολον δράμα, και 
σχηματίσωμεν τήν εκ πρώτης αφετηρίας προσγιγνομέ- 
νην γενικήν έντύπωσιν τοΰ ο)οι» δράματος.

ΠΕΡΙΛΙ1ΨΙΣ ΤΗΣ ΤΠΟΘΙΐΣΕΩΣ.

Της αυλαίας καταπιπτούσης, ό Καύκασος χιονο
σκεπής Λαρουσιάζεται, τοΰ δέ ώκεανοΰ τό κύμα ά- 
κούεται ρο^θοΰν είς τας απορρώγας άκτας αυτοΰ 
βαρέα £έ καί <7%ιερά νε(ραλα καλυπτουσι τας αιθέ
ριους εκτάσεις. Ο ούρανος γίνεται διερ|χηνευς τής 
τοΰ Διός {Αελαγ*/ολίας καί οργής· Καί συγχρόνως τεσ- 
σαρα πρόσωπα προβάλλουσιν έπι τών βραχωίών 
υπωρειών του ύψικαρηνου ορούς τής Σκυθιας· Η 
σκηνή συνενοϊ τό πένθιμον, το σοβαρον και τό αγριω
πόν. Τό θΰμα τής αύταπαρνησεως, περιστοιχιζόμενον 
ύπό τών δορυφόρων θεοτήτων του Διος, του Κράτους 
καί τής Βίας, παρακολουθειται υπό τοϋ Ήφαί- 
σ του, κρατοΰντος άνά χεΐρας τα προς πραγ[/.ατοποιη- 
σιν τής καταδίκες άπαιτούμενα. Τό Κράτος παρω- 
τρύνει τόν θλιβερώς όκνοΰντα *Πίραιστον, οπως προ· 
%γ\ είς την εκτέλεσιν τών του Διος διαταγών, και 
υβρίζει σκαιώς καί πικρώς τον σιωπηλόν καί άταρα- 
χον Προμηθέα, είς του οποίου τούς χαρακτήρας αν
τανακλάται τό πυρ τής ηθικής υπερηΦανιας και ή εύ- 
γενης τής αθανάτου πεποιθησεως αίγλη.

Ή δη ύπό τά κτυπήματα της σφύρας οί άδάμαν- 
τος σκληρότητα καί δύναμιν φεροντες δεσμοί καρ· 
κοϋνται έπι τών Καυκατίων πειρών" αντηχεί δε 
ό αιθήρ τής σφύρας τους όξεϊς κτύπους. και ό αθά

νατος ήρως άφίνεται δέσμιος έν τώ  μέσω της ερη
μιάς καί τής φρίκης τής άπομονώσεως.

'Ο Προμηθεύς, μόνος μένων, άποστρέφεται προ; 
τήν σιωπηλήν πέριξ φύσιν καί άπό τοΰ βάθους τή ; 
μεγαλουργού αύτοΰ καί εύαισθήτου καρδίας άφίνει 
νά διαφύγωσι λόγοι, άναγγέλλοντες οδύνην ηθικήν, 
περιφρόνησήν παντός άγώνος καί παν τος μαρτυρίου.

’Αλλ’ ό κτύπος τών έμπηγομένων /ίλών έφείλκυσε 
τήν προσοχήν τών θυγατέρων τού Ώκεανοΰ, δσαι, είς 
τά περιξ έκεΐ παίζουσαι έντός τών άντρων καί τών 
χασμάτων, κατέτριβον τής άφθάρτου αύτών νεοτητο; 
τό «γηράτως γηράσκον κάλλος.

Έπί πτεροφόοου οχήματος άπέδιλοι καί λυσί
κομοι αί ’Ωκεανίδες φέρονται πρό; τό μέρος τοϋ κα
ταδίκου. Ή  αύρα σαλεύεται ήδη ύπό τούς παλμού; 
τών πτερύγων θήλεος ευειδούς χορού, καί ό βαρυπεν- 
θών ή'ρως εύρισκεται κατέναντι αύτού οίονεί έκθαμβος.

Μή φοβηθΐίς, ώ Προμηθεύ, λέγει ό χορός τών νυμ
φών πρός τόν μάρτυρα. Ή  πλησίον σου ερχόμενη 
πτερυγοφόρος τάξις ύπό φιλικών έμπνεεται αισθη
μάτων. ’Αναψυχή τις ’δίδεται είς τήν ύπό συγκινή
σεων παθαινομένην ψυχήν τού ήρωος, καί μετ’ ολίγον 
ό στροφοδινούμενος έντός αύτόύ όγκος τής ηθικής α
γωνίας καί τή ; ταλαιπωρίας εζέρχεται έν ειόει λά
βρου καί θυελλώδους στωμυλίας, συμπαρασύρων μ ετ’ 
αύτού τάς αδυνάτους καί φύσει τρυφεράς ψυχάς τών 
νυμφών. Νομίζει τις ό'τι οί κεραυνοί τής ήθικής δια- 
μαρτυρήσεως καί αί άστραπαί τής κατατρυχομένης 
έλευθερίας άποτελούσι μυστηριώδη τινά βοήν, καί 
προσπαθοϋσι νά προκαλέσωσι τήνάτίθασσον καί χυδαίαν 
έκληψιν τής υλικής τού Όλυμπου όογής.

Ό  ’Ωκεανός, ό πατήρ τών νυμφών, ήδη φαίνεται 
έπί τής σκηνής καί μεσίτην έαυτόν προβάλλει μετα
ξύ τού καταδίκου ή'ρωος και τού δυνάστου Διός. 
Ά λ λ ’ ή μεσιτεία απορρίπτεται καί ή ταλαιπωρί* 
προτιμάται. Ακούονται δέ καί λογοι έξαλλοι, άγγέλ- 
λοντες αθάνατον τόλμην.

Έπί πτεροφόρου οιωνού ό τών Ωκεανών θεός α
πέρχεται, καί ό ή'ρως ακολουθεί τήν μετά τών νυμ-



φών διόδιαν, άπαριθμών τάς πρός τούς θνητούς καί' 
τόν ΰψιβρεμέτην Δία εκδουλεύσεις και την άνισον 
κοι'ι άπροβδόκητον αμοιβήν, $|ν επεφυλασσον αύτώ οί 
τάς ήνίας τοΰ Όλύμπου ιθύνοντες.

"Εν νέον θΰμα, ή δύστηνο; θυγάτηρ τοϋ Ινάχου Ίώ , 
ύπό άλλοκότου μανίας καί παραφροσύνης κατεχομένη 
καί είς τά άκρότατα τής γής πλανωμένη, παρουσιά
ζεται. Τίς αυτη, ή τό διπλοΰν τής δαμάλεω; κέρας 
έπί κεφαλής φέρουσα·, Τό θΰμα τής άκολαοιας τοΰ 
Διός καί τών εκδικήσεων τής συμπαρέδρου αύτοΰ "Μ
ίας. Διττή παρηγορία διά τόν ήρωα ή παρουσία τής 
’ίναχία; ’ΐοΰς. Είς τήν πρόσοψιν αύτής άναμιμνη- 
σκεται ό Προμηθεύς δτι δέν είναι ό μόνος αδίκως πά- 
σχων, πρός δέ διά τοΰ προφητικού αύτοΰ νοός ανευ
ρίσκει, δτι έκ ταύτης γενηθησεταί ποτε ό μέλλων 
σωτήρ του.

Καί δή αναλαμβάνει τό θάρρος αύτοΰ νέα δύναμις, 
καί ό ούρανός γεγοινυία τή φωνή προκαλεϊται νά ρίψη 
τούς αίθαλόεντα; κεραυνούς αύτοΰ καί τάς πυρφόρου; 
λάμψεις του. ‘θ  Προμηθεύς, οίονεί άναμιμνησκόμε- 
νος έαυτοΰ, εγείρει ύπερήφανον τήν κεφαλήν καί άτε- 
νίζει ατάραχος τήν πέριξ περικεχυμένην ούρανίαν 
κατήοειαν καί τήν φοβεράν μελανότητα, όπισθεν τής 
οποίας σωρεύονται ύπό τοΰ Διός οί έρυθροχρυσοι κε
ραυνοί.

Ή  στιγμή ήγγικεν, ό ούρανός έχολώθη, καί οί κε- 
βαυνοί ανήσυχοι ταράσσονται είς τοΰ σκηπτούχου 
Κρονίδου τάς χεΐρα;. ‘θ  άγγελος τών θεών 4Κρμής, 
πικρώς τόν Προμηθέα προσαγορεύων, άγγέλλει τήν 
δσον ουπω έκραγησομένην θύελλαν τών μαινομένων 
τοΰ παντός στοιχείων.

Έν τώ  νώ τοΰ ήρωος τά πάντα είσίν ήδη τετελε
σμένα, καί άντί νά πτοηθη, τραχύς καί δηκτικός επι
τίθεται κατά τοΰ υίοΰ τής Μαίας.

Μετά τοΰ ‘ Ερμοΰ άποσύρεται τή παρακλήσει τοΰ 
δεσιχώτου καί ό χορός τών ’Πκεανίδων. όάκρυα χέων. 
Καί μ ετ’ ολίγον-,

Οί κεοαυνοί ώούονται έκ τών ούρανών, τά στοι
χεία μάχονται κατ’ άλλήλων, οί βράχοι συντρίβονται 
πέριξ τοΰ Προμηθέως, τά πέριξ σειόνται καί τό παν 
φαίνεται κατεοειπούμενον έν μια ροπή. ’Αλλ’ έν τώ  
μέσι.» τής φοβέρας ταύτης δίνης, έν τώ  μεσω τών 
μυκωμένων στοιχείων καί τής γενικής καταστροφής, 
ατρόμητος είς ήρως διαμένει. Βραχνώδης καί πνιγο- 
μένη Οπό τά συντριβόμενα ακούεται μία φωνή τής 
διαμαρτυρήσεως. Καί ό ατρόμητος καί διαμαρτυρό- 
μενος ήρως είναι ό Προμηθεύς.

(“Επεται Συνέχεια).
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Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε ΙΣ  Α Λ Γ Ε Ρ ΙΑ Σ .

(Συνέχεια καί τέλος).

Γ '.
’Αναλαμβάνω, αγαπητέ Εύτύχιε, τής ΰπό τήν σκη

νήν διαμονής μου τήν διήγησιν, μετά ένα μήνα άπό 
τοΰ τρομερού τέλους αύτής. Μόί έχρειάσθη δέ όλος

ούτος ό χρόνος δπως άνεύρω τήν ίσχύν, καί ούδέ δύ
ναμαι είσέτι νά πράξω τοΰτο άνευ συγκινήσεως.

Συχνάκις τό εσπέρα; συνερχόμενοι παρ’ έμοί, διη
γούντο τάς έρωτικάς καί πολεμικά; ιστορίας εκείνα;, 
έξ ών δύναταί τις νά γνωρίση τόν βίον τοΰ Άραβο; 
καί νά μάθη τόν χαρακτήρα τής ποιήσεως του. Αί ώ - 
ραι παρήρχοντο άνεπαισθήτω;, καί δτε ή νύς έπροχώρει 
πολύ, μέ αφινον μόνον. "Εκαστος τών έπίσκεπτομένων 
με άνίστατο τότε βραδέως καί άθορύβως καί έχάνετο 
ώς σκιά’ είς μάτην δέ πλέον έγώ έζήτουν τόν ύπνον 
έπί τής στρωμνής μου" διότι, πρός τοΐς άλλοις, είς 
έν ’Αραβικόν χωρίον ή νύξ δέν είναι είδικώτερον 
τής ήμέρας ώρισμένη ώς ώρα άναπαύσεως. Τάς ύλα- 
κάς τών κυνών, τούς ώουγμούς τών θώων, ζητούν- 
των τήν λείαν των, διαδέχονται τά βελάσματα 
τών προβάτων καί τών ίππων οί χρεμετισμοι. Αί όζ 
νυκτεριναί συνδιαλέξεις καί οί θορυβώδεις γελωτες 
τών γυναικών έξακολουθοΰσι συχνότατα μέχρι τή ; 
ώρας, καθ’ ήν ό αλέκτωρ έξυπνίζει δλα; τά ; κραυγα
στικά; φωνά; διά τοΰ πτερωτού λαοΰ τού χωρίου,

Έν τω νομαδικω αύτοΰ βιω, ό Άραψ. δέν εχει 
τίποτε, κείμενο; μεταξύ τή ; θορυβώδόυ; ένεργεία; καί 
τή ; αμέριμνου άναπαύσεω;, μεταξύ τή ; πρό; λεη
λασίαν επιδρομή; καί τοΰ κ ι ε φ ί ο υ. ‘ II δέ ζωή, 
τήν οποίαν έγώ έν μέσω αύτών διήγον, μικτή καί 
απροσδιόριστος, δέ* ήτο δυνατόν νά διαρκέση έπί 
μακρόν. Τό ύπάρχειν η έργάζεσθαι συσφίγγεται δί 
αύτούς έν τώ  στενώ καί μεγαλοπρεπεΐ συγχρόνως 
όοίω τών έκ τή ; Θήρα; καί τοΰ πολέμου κινουνων, 
μετά τών οποίων συνδέεται φανταστική καί έλαφρά 
ποίησ·.;, κεχρωματισμένη ώς ό ούρανός τής ’Ανατο
λής, πλουσία εις ζωγραφικάς εικόνας, τάς όποιας 
πλάττει άπόνως ή ’Αραβική φαντασία. Παρ’ αύτοις 
ή ποίησις εχει αντίπαλον άδελφήν τον μϋθον, την 
μαγικήν έκείνην τών αρχαίων λαών παράδοσιν, ή- 
τις οίκίζει τόν φυσικόν κόσμον μέ ό'ντα υπερφυή, 
άποδίδουσα ύπερφυσικάς αιτίας εί; παν τόέκπλήττον 
η γοητεΰον.

‘θ  συλλογισμός καί ή απορία τοΐς είναι άγνωστα. 
“Ο,τι δέν εκοψεν ή μάχαιρα, δ,τι ή ποίησις δέν έψαλε, 
τοΰτο ή είς τό πεπρωμένον πίστις ή ό μύθος εξηγεί 
ή αποφασίζει πάντοτε, ‘θ  Άραψ, καίτοι εύπαίδευ- 
τος καί λίαν επιδεκτικός προόδου, είναι ΐσως ίκα- 
νώτερος είς τό νά δέχηται ταύτην ώς άνάγκην η νά 
τήν ζητή ώς ελπίδα.

Μίαν εσπέραν μόνος έν τή σκηνή μου, έξηπλω- 
μένος έπί παχυμάλλου τάπητος μέ τόν άγκώνα έ- 
στηριγμένον έπί τών προσκεφαλαίων, καί τειλιγμένος 
έντός μακροΰ χ α ΐ κ ,  έσκεπτόμην περί τών δυσκο- 
λειών τοΰ παρόντος καί τών θλίψεων τοΰ αβέβαιου 
μέλλοντός μου, δτε αίφνης Άραψ τις είσήλθεν εί; 
τήν σκηνήν μου. 4Η ώρα ητο πολύ προκεχωρημενη, 
ώστε δέν έπερίμενον τοιαύτην έπίσκεψιν.

—  Τί θέλεις ·, τώ είπον χωρί; νά έγερθώ* εχω ά
νάγκην ύπνου, Κασσήμ.

—  Ήρχόμην νά σοί άγγείλω δτι έτοιμάζοντ: I

■   .....................

νά έξέλθουν εί; τήν Θήραν τών κεμάδων. Έπίστευον 
δτι σοί ομιλώ ώ ; φίλο;.

—  Εύχαριστώ, Κασσήμ, θά ήμαι έτοιμος.
—  "Ημην βέβαιο;, ήλπίζομεν έπί σέ" άλλά κα

λόν νά τό γνωρίζη;, δέν πρόκειται μόνον περί τή ; έν 
λόγω Θήρα;. Τό έσπέρα; έπιστρέφοντε; πρέπει νά 
διαβώμεν δάσο;, δπου λέγεται δτι παλαιός μέλας 
λέων έχει τήν φωλεάν του, καί έσκέφθημεν οτι σύ θα 
ή so έκεΐ δπως έν άνάγκη τόν φονεύσης.

Ήσαν ήδη έπί ποδός έν τή σκηνή τοΰ Άβδαλαχ
«  « Λ  ·οτε εφΰασα.

Έπεθύμουν νά λαλήσω περί τής τόσον πρωινή; 
παρουσία; μου' άλλ’ ή πείρα, ην είχον περί τοΰ χα- 
ρακτήρο; τών ξενιζόντων με, μέ ύπεχρέιοσε νά περι- 
μείνω τά ; προτάσεις των. Αί γενόμεναι προπαρα- 
σκευαί μ ’ έβεβαίουν άλλως τε τήν αλήθειαν τώ ν  λό
γων τοΰ Κασσήμ. Οί ύπΥΐρέται περιετείλισσον οδοι
πορικήν σκηνήν καί έλάμβανον ζωοτροφίας' ό δέ Ά -  
βδαλάχ καί ό Άίσσά-βέν-Άβδαλάχ έθώπευον τους 
κυνηγετικούς αύτών κΰνας.

—  Έξερχόμεθα σήμερον είς τήν Θήραν τής κεμα- 
δο;' θά έλθης·, μέ ήρώτησεν ό Ά βδαλάχ.

—  Μάλιστα, άπεκρίθην.

‘θ  Άβδαλάχ καί ό υιός του έξήλθον δπως διορ* 
γανίσουν τά τής Θήρας, έγώ δέ έμεινα ολίγα ς στιγ- 
t/.άς μόνος είς τό ένδότερον τής σκηνής. ΑΪφνης το 
if. τάπητος παραπέτασμα ήμιανοίχθη έκ τοΰ γυναι- 
κωνίτου, κεφαλή τις έφάνη καί δειλή χείρ. έρριψε 
πρό τών ποδών μου άργυροΰν κύκλον.

—  Είς το εσπέρας, ωραίε λεοντοθήρα, μοί είπε νεα 
τις γυνή, κρυφθεϊσα παραχρήμα, διότι ήκούσθτ) ό θό
ρυβος ταχέων βημάτων.

‘θ  Άϊσσα έφάνη έφιππο; έμπροσθεν τή ; σκηνή;' 
έξήλθον καί έγώ τότε δπω; ιππεύσω καί αναχωρήσω 
μετά τών θηρευτών.

‘θ  Κασσήμ ήλθε πλησίον μου.
—  Έ χ ε ι ;  ώραΐον ΐππον, μοί ειπεν* άλλ’ έγώ δέν 

έπεθύμουν νά τόν ιππεύσω' θά σοί φέρη κακόν.
—  Ποΰ τό βλέπει;·,
—  Εί; τήν χονδρήν ταύτην τρίχα τοΰ μετώπου 

του, κίνδυνο; έπαπειλεΐ τήν κεφαλήν σου.
—  'Ολίγον μέ μέλλει διά τούτο' άλλα πρεπει να 

μοί εϊπης έάν οφειλή τ ι ; ν’ άκούση τήν φωνήν γυναι- 
κό; φίλου, λεγούση; σοι 11 ε ί;τ ό  εσπέρα;».

—  ‘θ  πολεμιστή; ακούει πάντοτε τήν φωνήν μια; 
γυναικό;.

Έπειδή δέ έσιώπων, εκείνο; έξηκολούθησεν.

—  Είμαι βέβαιος δτι πρόκειται περί τή ; γυναικός 
τοΰ ’Αβδαλάχ. ιΟ Ά βδαλάχ άναμιμνήσκεται άδια- 
λείπτως τής πρώτης γυναικός αύτοΰ Μασαούδας, 
άποθανούσης νεωτάτης· Σείς ο ί* Ρ ω .μ ιο  ί δενήξευ- 
βετε δυστυχώς νά περιπατήτε την νύκτα. Έάν ύ- 
πάγης, θά συλληφθής καί φονευθής' έαν δέν ύπαγης, 
ή γυνή αυτη θά εύρη τόν τρόπον ν’ άποδείξη δτι 
είσαι άνανδρος.

CH μορφή τοΰ Άραβος, λαλοΰντος ουτω, μετέβη 
άπό τής γαλήνης είς τήν περιφρόνησιν.

Δέν ήδυνάμην νά τώ  άποκοιθώ η ριψοκίνδυνων 
γενναίω; τήν ζωήν μου! Έν τούτοις, μοί ήτον εύκο- 
λον νά φύγω τούς συντρόφους μου' άνά παν βήμα 
έπλησιάζομεν είς τήν πόλιν, δπου άληθεΐς φίλοι, 
Γάλλοι, ήθελον μ’ έννοήσει καί προστατεύσει" άλλ’ 
ούδέ καν έσκέφθην τοΰτο, διότι ή τιμή τοΰ Γαλλι
κού ονόματος δέν μοί έπέτρεπε νά οπισθοχωρήσω.

Ήμην άλλω; τε  πεπεισμένο; δτι, έάν ήτο ανάγκη, 
έρριψοκινδύνουν άφόβω; εί; πάλην άνισον καί μωράν 
τήν έν τώ  μέλλοντι ζωήν μου, ην αί νύν περιστάσει; 
καί ταραχαί καθίστων άφόρητον' ή δέ Θυσία τή ; 
θλιβερά; ταύτη; ζωή; ήδύνατο. τούλάχιστον νά ή
ναι ώφέλιμο;.

‘θ  Κασσήμ διέκοψε τήν συνέχειαν τούτων των 
σκέψεων μου, τείνων τήν χεΐρα πρό; τού; τερπνού; 
κήπους, οϊτινε; περιεστοίχιζον τήν ήοειπωμένην πόλιν.

—  Οί άδελφοί σου, μοί ειπεν, είναι έκεΐ' δέν 
ίελει; νά ύπάγη; πρό; αυτούς; Είναι άκόμη ,καιρό;
. . . έάν άγαπας τινα, πήγαινε σήμερον' αΰριονθά 
ήναι πολύ άργά!

‘θ  Άβδαλάχ έοωκεν ήδη τό παράδειγμα, άρχί- 
σας νά καταβαίνη τήν πλευράν βουνού τίνος. Τόν 
ήκολούθϊ;σα σιωπών' έπροσπάθησα δε μόνον νά κρα
τήσω τόν ϊππον μου παρά τόν τοΰ Άϊσσα. ‘θ  νέος 
Άραψ μοί άπέτεινε πάραυτα τόν λόγον μετά  σομ- 
παθείας-

—  Τό μέτωπον τοΰ κυρίου μου είναι σκυθρωπόν 
σήμερον, μοί ειπε. Διάτί νά μένης μετά τού Κασσήμ, 
άποχ(οριζόμενος τοΰ ναϋά σου ·, 'Όταν εχωμεν φίλους, 
δ έν εύχαριστούμεθα ζώντες μακράν αύτών.

Ή  φυσιογνωμία τού ’Λισσα τοσαύτην έξεφραζεν ει
λικρίνειαν, ώστε τόν ηύχαρίστησα διά βλέμματος συμ
παθούς, ώς άποδιώκοντα ουτω τάς κακάς προφητείας 
τοϋ Κασσήμ.

—  Πειρώμαι, έπανέλαβεν ό Άϊσσα, νά συγκρίνω 
τούς οφθαλμού; σου, ώς έκ τής ήδύτητος αύτών πρός 
Εκείνους γυναικός λατρευομένης' άλλά τοΰτο ΐσως είναι 
υβρι; πρός σέ, καί κάλλιον νά είπω ό'τι μοί προξενούσι 
τήν έντύπωσιν τοΰ δεσπότου ήμών λέοντος.

—  Τί θέλεις νά εί'πης^
—  "Οταν άπαντώμεν λέοντα, έάν μάς ίδη, είμεθα 

αναγκασμένοι νά τόν άκολουθήσωμεν δπου θέλει νά 
μάς φέρη' τό ίδιον συμβαίνει καί διά τό ίδικόν σου 
βλέμμα. . .

— Δέν θ’ άπαντήσωμεν σήμερον τόν λέοντα ;
—  Βλέπει; εκείνο τό δάσος ·, ειπεν ό Άϊσσα, δει- 

κνύων τόν φραγμόν τών δένδρων, δστι; περιώρΐι,ε 
τόνόρίζοντα. Τινές τών ήμετέρων διισχυρίζονται ότι 
έντός πυκνής λόχμης άνεκάλυψαν τά ΐχνη ενός λέ
οντος. Έάν λοιπόν τόν ίδωμεν, δέν εχομεν τίποτε 
νά φοβηθώμεν, διότι σύ είσαι μεθ ήμών. \

■—  Δέν εύμοιρεΐ τις πάντοτε.
— Τίς λέγει τούτο-, ‘θ  Κασσήμ . . . .  άλλ’ έγώ 

σοί λέγω: Έγεννήθης εύτυχής, διότι πλειοτέρα τύχη



χρειάζεται εί; το ν’ άπαλλαγίί τ ι; ένός λέοντος, άφ’ 
ού τόν έπλήγωσεν, η είς τό νά φονεύση αύτόν. Τίς 
δέ ό έξερχόμενος μόνος είς Θήραν λέοντος; Καί τίς ό 
λέω ν,,τοϋ οποίου ό θάνατος δέν αγοράζεται πλειό- 
τερον ένός θύματος·, ‘θ  οφθαλμός σου άπήντησεν 
άφόβως τόν έκείνου, ή ισχύς σου προέρχεται έκ, τοϋ 
Θεοϋ!

—  ‘Η ισχύς προέρχεται έκ τοϋ Θεού, άπήνττ,σα 
εύτόλμως.

Η πεποίθν,σις τοϋ Άϊσσά μέ ένεψύχου τοσοΰτον, 
δσον καί οί δισταγμοί τού Κασσήμ.

’Εφθάνομεν τήν στιγμήν ταύτνιν εις τήν τελευταίαν 
περιστροφήν τοϋ όροπεδίου, δπερ έπέκειτο τι, άλλοτε 
μέν άνθούστι, νϋν δέ κειμένη είς άμορφον έρειπίων 
σωρόν πόλει. Τά ερείπια ταΰτα καί ταύτα τά λεί
ψανα δόζ7,ς, τήν οποίαν έκάστνι ήμερα εξαλείφει, ηΰ- 
ξησαν τήν περιοχήν τοϋ πλανωμένου Άραβος. Έπα- 
νεκτήσατο τήν ξηράν έρημον έπί τής καταστροφής 
ένός βασιλείου. Εις τάς έρτ,μίας ταύτας, δπου άλ
λοτε άντήχει τής ευτυχίας ό θόρυβος, ή γενεά τών 
βασιλέων έσβέσθη, τά ανάκτορα εκ>ιναν έπί τοΰ έ
δάφους καί άλόκληρος λαός δουλών έξέλιπεν. Αί 
«ναβρυτικαί πηγαί Εγειναν πάλιν ρύακες, ή κλι- 
ματίς όρμήσασα έκάλυψεν έκ νέου μέ πολυτελές έν
δυμα τούς γυμνούς τοίχους, αί έλαϊαι έμειναν βρ- 
θιαι, καί ή φύσις, τοϋ χρόνου νικήτρια, έσωσεν έκ 
τής καταστροφές ζώνην τών πλουσίων κήπων, οϊ- 
τινες περικυκλοΰσι τήν πόλιν.

ιΩ; καί έν τοΐς χρόνοις, καθ’ οΰς αί καλλοναί του 
χαρεμιού έλούοντο είς τά κρυσταλώδη νάματα ακι
νήτου πηγής, ή χελιδών κτίζει τήν φωλεάν αύτί,ς 
εις τούς αύτούς πύργους πάντοτε, μή παρατηρούσα 
δτι ούτοι είναι τήν σήμερον άστεγοι καί έγκαταλε- 
λειμμένοι. · ‘Η κατοικία της έξέχει πάντοτε τών άν- 
θρωπίνων φωλεών, ών οί κάτοικοι έφυγαν. ιΟ κορυ- 
δαλός ψάλλει άφόβως είς τήν βάσιν των, καί ή αη
δών επαναλαμβάνει είσετι τάς-περιπαθείς μελωδίας 
αύτής, μεμακρυσμέντ,ν ήχώ  τών έκεΐ διδομένων άλ
λοτε έρωτικών διασκεδάσεων.

Πρός τά κάτω της πλευράς, ry κατέβημεν, ή τα
πεινή πόλις ώμοίαζε πρός βασίλισσαν, κοιμωμέν/ιν 
επί τοϋ θρόνου, τοϋ οποίου τήν βάσιν έσχημάτιζον 
ύπ&ρκείμενΟι λόφοι. Μόνον δέ ό λαρυαγός ουτος θρό
νος ειχεν ανταλλάξει τούς μαργαρίτας αύτοΰ μέ κά- 
νιστρον άνθέων, καί έπί τών άνθέων τούτων ή νύξ 
©εύγουσα είχε ρίψει άδάμαντάς τινας έκ τοϋ μαν- 
δύου της. ‘Ως άντίθεσις δέ, σκιεραί έλαΐαι ησαν έδώ 
καί έκεΐ πεφυτευμέναι είς τούς λειμώνας, άπέναντι τών 
γιγάντων έκείνων τών δασών, άτινα κρύπτουσι τούς 
πρόποδας τών γιγάντων τοϋ ’’Ατλαντος.

Οί ΰηρευταί παρεπορεύθησαν έπί πολύ τήν άκραν 
τοΰ δάσους- τέλος, αί κεμάδες άνηγγέλθησαν. 'Η 
σαν εγγύτατα, άλλ’ έπειδή τά δένδρα έκρυπτον .έξ 
άλοκληρου τούς θηρευτάς, έκάθηντο έπί τών γονάτων, 
άλλ’ έχουσαι ύψωμένην τήν κεφαλήν. Οί'Αραβες ά- 
φΐκαν κατ’ αύτών τούς κύνας των, συνοδεύοντες αύ
τούς με φωνάς. Αί κεμάδες, 'καταλιποϋσαι παρα*

χρημα την κοίτην των, ώρμησαν είς τό δάσος καί έ- 
τρεχον, δσον τό έπέτρεπον αί στενωποί, διά μέσο^ 
τών θάμνων καί είς τά άραιώματα τών λοχμών. 
Είς την πρώτην όρμην κεμάδες τινές κατελήφθησαν 
υπό τών κυνών, άλλ’ άί λοιπαί μετεστράφησαν. Οί 
ιππείς ηκολούθουν δυσκόλως τά ίχνη των, δτε ολό
κληρος ή αγέλη έφάνη άνοικτά έκτός τοϋ δάσους, 
ζητούσα νά σωθνί, άλλά σύρουσα κατόπιν αύτής τήν 
αγέλην τών κυνών, τούς οποίους έμιμήθησαν οί θη- 
ρευται, είς άπόστασίν τινα καλπάζοντες.

Διέτρεξαν ουτω τούς πρός άρκτον κειμένους λό
φους, καί περιελθόντες τό δάσος, έφθασαν είς τήν βά- 
σιν τών υψηλών κορυφών, αιτινες καί είς αύτό το 
εύλογημένον κλίμα ύψοϋσι χιονοσκεπείς κεφαλάς. 
Έκεΐ δέ, νεβρός τις, -ί; κεκμηκυιά τίς μητηρ άφήκε 
θανάτου κραυγήν.

Έσταμάτησαν έπειτα, έγεΰθησαν τό κρέας τής 
κεμάδος, δπερ εχουσιν έν ύπολήψει οί "Αραβες. Μετά 
δέ τό συμπόσιον ήλθε τό χ ίίφ ι.

*Οτε δέ πάλιν έξεκίνήσαν, οί θηρευταί έπανήλθον 
βραδέως ίνα μή κουράσωσι τούς ίππους των. ’ΐΐδύ- 
νάντο, κάμνοντες ώς τό πρωί μακρύν τινα γύρ ον, 
ν’ άπόφύγωσι τό δάσος' άλλ’ ώωειλον τότε νά παραί- 
τηθώσtv άπό τήν προσχεδιασδεΐσαν έπιδρομήν, καί να 
λάβωσι δρόμον, δστις έδιπλασίαζε τήν άπόστασίν.

’Ισχυροί έκ τής παρουσίας μου, πεπόιθότες είς τήν 
βεβαίαν έπιτυχίαν μου, έτόλμησΛν περί λύχνων «φας 
νά είσδύσωσϊν είς τό δάσος, καίτοι κινδυνεύοντε; να 
εύρεθώσιν άντιμέτωποι πρός τόν λέοντα.

Ίίστάθησαν είς άρκετήν άπόστασίν άπό τοϋ μέρους, 
δπου άνεκάλυψαν τήν φωνήν αύτοΰ. ’Εσιώπησαν δέ έκ 
φόβου μή αί φωναί των κινήσωσι τοϋ θηρίου τήν ορ
γήν. Έβάδιζον ούτως είς νύκτα ώραίαν, προχωροΰντες 
μετά πρόφυλάξεως καί κρατούντες τούς ίππους αύτών 
άνά πάσαν σκιάν καί είς πάντα άνεξήγητον θόρυβον, 
οτε είς Ιν άραίωμα, τό όποιον έφώτιζε φωτεινή 
τ ις άκτίς τής σελήνης, είδον τόν λέοντα ήρεμα έξη- 

πλοιμένον. Ά παντες τότε οί θηρευταί έσταμάτησαν 
βιαίως, κρυπτόμενοι δπισθεν σωρού δένδρων.

Οί γενναιότεροι έπρότειναν ν’ άφήσωσιν ενα ίπ 
πον είς τόν τρομερόν έχθρόν' άλλ’ ό βασιλεύς τών 
ζώων ειχεν ήδη έγερθη, πρός αύτούς κα τ’ εύθεΐαν 
ερχόμενος μέ βήμα βραδύ, συνθλών τούς κλάδους 
έπί τής διόδου αύτοΰ καί άρχόμενος τοΰ πρώτου 
φθόγγου τρομερωτάτου ώρυγμοΰ. Είς τήν καταπλη
κτικήν ταύτην φωνήν, τήν δεσπόζουσαν δλων τών 
φωνών τής πλάσεως, τά θηρία τοΰ άλσους κατέφυ
γαν είς τά σπήλαιον αύτών, καί οί Άραβες τρέμοντες 
υύωσαν τά τουφέκιά των. ,

—  ’Ηλπίσατε έπ’ έμέ, τοΐς ειπον, μ ετ’ έπιτακτι- 
κής χειρονομίας* άφετέ με νά δικαιώσω τήν έλπίδα 
σας.

Ό  Οφθαλμοφανής τρόμος αύτών έξήψε το θάρρος 
μου, καί έπίστευσα δτι τολμηρόν τι κίνημα ήδύνατό 
νά μας σώσνι. ’Αφήκα νά προχωρήση ό ίππος μου, 
άλλά τό ζώον τρομάξαν ώπισθοχώρησεν, άνωρθώθη 
καί έφερε τήν αταξίαν είς τών θηρευτών τόν δμι-

λον. Έφοβήθην νά δώσω άναγκαστικώς τό παράδειγ
μά φυγής κινδυνώδους* διότι δ λέων, οσάκις άκωλύ- 
τως καταδιώκνι τούς θηρευτάς, κατορθοΐ πάντοτε νά 
φθάσιρ πολλούς έξ αύτών. Άπεφάσισα λοιπόν ν’ άφήσω 
τόν ίππον μου είς τούς φόβους του, καί έπήδτ,σα τα
χέως έπ’ αύτού. Έκ τοΰ άλλου μεοους τών δένδρων δ 
λεων έπλησίαζεν δλονέν. Τό ημισυ τοϋ γιγαντώδους 
σώματος αύτοΰ έφάνη ηδη" έσκόπευσα . . .  έρρίφθη η 
βολή.  ...................................

Άπό τινων μόνον ήμερών γινώσκω δτι δ Άϊσσά ώρ- 
μησε μετά τόλμης ίνα μέ άποσπάσΥ) άπό τόν τρομερόν 
αντίπαλον, τού όποιου ή μεγάλη κεφαλή ώσφραίνετο 
7$n τό άναισθητήσαν σώμά μου" άλλά πριν η ούτος 
τόν κτυπήσνι, άνήρ τις έτέθη μεταξύ τοϋ λέοντος καί 
τοϋ σωροΰ τών δένδρων. Τό ζώον κεραυνωθέν έκυλί- 
βθη εις τούς πόδας τοΰ ίππου τοϋ Άϊσσα. Διαλυθέντος 
δε τοΰ καπνοΰ της πυρίτιδας, ούδείς μεταξύ τών 'Α
ράβων ήδυνήθη νάείπνι τίς ό τουφεκίσας καί φονεύσας 
τόν λέοντα. Ά λλω ς τε  δέ, ύπόκωφός τις πλήν διαρκής 
θόρυβος, κίντ,σίς τις έντός τών δένδρων έκράτησε τά 
σχόλια αύτών. ’Ηρεύνησαν μ ετ’ άνησυχίας τά βάθη τοΰ 
δάσους, άλλά πάραυτα κραυγή τις ήκούσθη" ·?το πολέ
μου κραυγή, καί πριν ή τεθώσιν ιίς άμυναν, έπεσαν 
πολλοί θανασίμως τραυματισθέντες.

Φρικώδεις άραί άπεκρίθησαν είς τήν άπιστον ταύτην 
προσβολήν. Οί θηρευταί ήτοιμάζοντο νά ριφθώσι κατά 
'ώ ν  αφανών είσέτι πολεμίων, δτε λάμψις, ικ τοϋ πυκνώ
ματος τοΰ δάσους έξελθοΰσα, προσέβαλε τόν Άϊσσά, 
κλονισθέντα έπί τοΰ ίππου του.

—  Μά τόν πληγωθέντα υιόν μου, μά τό χυθέναΐμά 
τον, άνέκραξεν δ Ά βδαλάχ, θ’ άποθάνωσιν άπαντες.

Καί άκολουθούμενος ύπό τών συντρόφων του, έπή- 
ίησε καλπάζων τόν σωρόν τών δένδρων.

Άνήρ τις τότε, τοϋ οποίου τό βουρνούζιον ητο λευ
κόν ώς ή χιών, ή δέ ξανθή κόμη έκυμάτιζεν είς τόν άέ- 
ρ α, έξελθών έκ τών φυλλωμάτων έπλησίασε τό άσθενές 
σώμά μου, μέ έλαβεν είς τούς βραχίονας αΰτοϋ καί 
βοηθούμενος ύπο τοϋ πιστού ’ΐωάννου μου μέ μετέφε- 
ρεν είς ίππον έσαγμένον κατά τόν Γαλλικόν τρόπον. 
Τόν ίππον δέ τούτον άναβάς κατηυθύνθη πρός τήν ή- 
ρειπωμένην πόλιν.

Οτε δ Άϊσσά, μείνας όπίσω ώς έκ τοΰτραύματος 
αύτοΰ, διηγήθη είς τούς άδελφούς του τό συμβάν τοΰτο, 
οπερ δέν τόν διέφυγεν έν τώ  μέσω τής τόση; ταραχής 
του, τοΐς είπεν δτι ΰπείκων είς μαγικήν τινα επήρειαν 
επέταξα, είς τούς αέρας, κρατούμενος ύπόδαιμςνίου 
πνεύματος, μέ οφθαλμούς έξαστράπτοντας πΰρ ώ οί 
τοΰ λέοντος, μέ χρυσήν κόμην καί μέ βουρνούζιον λευκόν 
ώς άργυραί πτέρυγες.

Τά αγαθοεργόν τούτο πνεύμα * — τό έμάντευσας, 
Ευτύχιε —  ήτο δ Άλφρέδος. νΕτεινα πρός αύτόν τήν 
χεΐρα καί τώ άπέδωκα τήν καρδίαν μου.

Γ .  ΒΑ Φ ΕΙΑ ΔΗ Σ.

ι ΕΟουοοοο -̂ττ— -----

ΣΧΕΔΙΟΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ

ΧΡ1ΣΤΙΑΜΟΤ Ν ΕΟΪ Ε1ΓΕΝΟΤΣ.

*2 nb | Σ τούρτζα .

Ινα άναθρέψωμεν τόν άνθρωπον, δέον νά γινώσκω- 
μεν αύτόν* δέν δυνάμεθα δέ άλλως νά γνωρίσωμεν 
αύτόν, οίος έστι, παρά μελετώντες μετά πίστεως δ,τι 
ειπεν ήμΐν περί τούτου ό λόγος τού Θεού.

Κατά τόν λόγον λοιπόν τής άληθείας, δστις ού μή 
παρελθτι «ούδέ μετά τοϋ ουρανού καί τής γης*, ό άν
θρωπός έστιν δν, έξ άρχής πεπτωκός, φέρον έν έαυτώ 
τά κληρονομικόν σπέρμα πασών τών κακιών, δηλ. 
τήν άμαρτίαν, άρχικήν αιτίαν τής θλίψεως καί τού 
θανάτου.

Έ κ  τή ; θεμελιώδους ταύτη; άληθείας επεται, δτι 
ό παΐς δέν είναι παντάπασιν άμωμος, δτι 'είναι μέν 
σχετικώς άθώος, άλλά πολλώ άπέχων τοϋ είναι φύσει 
άγαθός, φερει έν έαυτώ τήν άρχήνάπασών τών πονη
ρών όρμών, αιτινες αύξάνουσι καί αναπτύσσονται έν 
αύτώ κατά λόγον τή ; αΰξήσεως τών φυσικών αύτοΰ 
δυνάμεων, καί τή ; βαθμιαίας άναπτύξεω; τών ικανο
τήτων αύτοΰ. Πρός τούτοις, ή πείρα άποδεικνύει, δτι 
ό σπόρος τοΰ κακοΰ καρποφορεί έν ήμΐν, ώστε προσ- 
κτάται υπεροχήν έπί τής αύξήσεως τοΰ ήθικοΰ καί 
φυσικού οντος, ή έφηβότης ανακύπτει πρά τής ώρι- 
μοτητος τοΰ λογικοϋ, καί ή ΰψηλοφροσύνη δεσπόζει 
ήμών πρά τής ήλικίας, καθ’ ήν έσμέν ικανοί ίνα έργα- 
σθώμεν, δπως κορέσωμεν αύτήν. Ταύτη; τή ; όλεθρίου 
έπιδράσεως τής αμαρτίας, προσηκόντως βεβαιωθείσης; 
τί πρέπει νά συμπεράνωμεν, παρά την ανάγκην τοΰ 
χαλινοϋν άκαταπαύστως τάς πονηράς ροπάς τη ; παι
δική; ήλικίας, αί όποΐαι, καί τοι μή φαινόμεναι, 
ούδέν ήττον ύπάρχουσι καί έπιδρώσιν έφ* ήμών, καί 
δτανάκόμη διαμφισβητώμεν τήν υπαρξιν αύτών j

Ό  άνθρωπο; έπλάσθη μέν αγαθός, άλλά δέν γεν- 
νάται και τοιοΰτο;' ό παΐς, δστις έχει τήν εύτυχίαν 
νά γεννηΟ-75 χριστιανός, δέχεται διά τοΰ βαπτίσματο; 
τήν άσφαλεστέραν έγγύησιν τής κατά Θεάν άναγεν- 
νήσεως.

Αί ΐροσευχαί τών γονέων αύτοΰ, τά θρησκευτικά 
παραγγέλματα αύτών, τό διηνεκές παράδειγμα αύτών, 
είσί τά μόνα πρόσφορα μέσα, τά όποια ή χάρις τοΰ 
Θεοϋ επωφελείται πρός ανύψωσή τοϋ παιδάς είς τήν 
άξίαν τοΰ χριστιανού. Ή  δραστική αυτη χάρις συμ- 
πληροΐ τό καθ εαυτην το ψυχρόν τών ήμετέοων 
προσευχών, τό άνεπαρκές τών ήμετέρων παραγγελ
μάτων, καί τό άσθενές τοΰ ήμετέρου παραδείγματος. 
Προσεύχεσθαι, παιδεύειν καί ποιεΐν είσί τρία πράγ
ματα αναπόσπαστα τό £ν τοΰ άλλου. ‘Η άνατροφή 
άπαρτίζεται έκ δύω μερών, καθαρώς διακεκριμένων.

Τά πρώτον είναι ή κυρίως λεγομένη άνατροφή, λ έ 
γω άέ τήν θρησκείαν, χωρίς τής όποιας ή ήθική είναι 
λέξις άνεμωλιος. Τά δεύτερον συνιστα τήν έπιστημο- 
νικήν άνατροφήν, η άλλως τήν έκπαίδευσιν. 'Η μέν 
μορφώνει καί κατευθύνει τάς κλίσεις τή ; ψυχη;, ή 
δέ καθιστά ωφελίμους τάς ικανότητας τή ; νοήσεως,



τ ίς  φαντασία?, και τής μνήμης. Θά πραγματευθώμεν 
έκατέρων τούτων ιδιαιτέρως. ’Αλλ ομως, πριν η άρ- 
/ίσωμεν, δέον νά διαστείλωμεν τάς δύω άρχάς, ύφ 
ών έκαστη κανονίζεται, αΐτινες βίσιν οί δύο αντίθε
τοι πόλοι.

Έν μέν τή θρησκευτική ανατροφή κανών άπαρα- 
βατος είναι τά καταστέλλειν τό όρμέμφυτον, δκ* νά 
έπιδραή χάρις τοϋ Θεοΰ έπί τής ψυχής τοϋ μαθητού.

Έν δέ τή επιστημονική τουναντίον, δηλ. άκολου- 
Οεΐν τή φυτική ροπή τοϋ πνεύματος, έξεγείρειν τας 
δυνάμεις χωρίς νά παρεκτραπώσιν άπό τής φυσικής 
των τάσεως. Τοϋτο δέ είναι άπλούστατον’ διότι πνευ
ματικός προορισμός τοϋ χριστιανοϋ πανταχοϋ είναι 
είς καί αύτός, και κοινός εις πάντας, ό επόμενος· “ Πι- 
στεύειν, ύπείκειν, αγαπάν, άποφεύγειν τό πονηρόν, 
άγαΟοποιεΐν, μηδέποτε δέ στηρίζεσθαι έπί τής ατο
μικής ήμών δικαιοσύνης, ΐνα μή άπόληται δι’ ήμας 
ή άξιομισθία τοϋ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστοΰ, και 
ΐνα καταντήσωμέν ποτε δί αύτοϋ είς τήν αιώνιον 
ευδαιμονίαν. »

‘θ  έν τή κοινωνία δμως σκοπός τοΰ ανθρώπου ποι
κίλλεται έπ’ άπειρον, ή δέ τής ποικιλίας ταύτης αρ
χή εχει τήν έδραν έν τή άνομοιότητι τών διανοητι
κών μας δυνάμεων. Το προσκρούειν πεισματωδώς είς 
τήν προδιατεταγμένην αΰτών διεύθυνσιν ταύτόν έστι 
τώ  άντιβαίνειν είς τάς βουλάς τής προνοίας, ήτις ή- 
Οέλησεν ΐνα ό βίος η τό άποτέλεσμα τής διαφοράς τών 
πνευμάτων, τής όμοιότητος κα'ι άντιθέσεως αύτών. 
Ενατενίσατε είς τόν ουρανόν καί τούς αστερισμούς, 
οΐτινες τόν λαμπρύνουσι, καί άνάγνωτε έν τή  μεγά
λη ταύτη βίβλω τόν νόμον τής σοφίας, ίτ ις  άπαρ- 
τίζει τό άπειρον έκ τών συνδυασμών, κα'ι τήν ενότητα 
πρός ένα κα'ι τόν αύτόν σκοπόν έκ τής ποικιλίας.

B IEP O S Π ΡΩ ΤΟ Ν .

Π ερί της θρησκευτικής άνατροψής.
Κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ θείου λόγου, δλα τά ε

λαττώματα τοΰ άνθρώπου πηγάζουσιν άπό δύο κλί
σεων, αΐτινες καταρρυπαινουσι τάς ήμετέρας ικανότη
τας, καί γεννών παν δ,τι. διεστραμμένον υπάρχει έν 
ήμΐν, δηλ. άπά τής αισθητικότητας καί τής 'ύψηλο- 
φροσύνης, άδυνατεΐ δέ τις νά περιστείλη άλλως αύτάς, 
παρά έμπνέων είς τον παϊδα τόν φόβον τοΰ Θεοΰ καί 
τήν πρός τόν νόμον αύτοϋ άγάπην.

Τά δύο ταΰτά είσιν αί δύο άγκυραι, αΐτινες ουδέ
ποτε έγκαταλείπουσι τά ήμέτερον σκάφος έν μέσω 
τών θυελλών τοΰ βίου. Τό έφόδιον τοϋτο φέρων έν 
τή καρδία ό άνθρωπος, δύναται μέν ν’ άποπλανά- 
τ * ι ,  δύναται νά έκπίπτη, άλλ’ δμως θά άναστή θάτ- 
τον η βράοιον, καί ή χάρις τού Θεοΰ θά έπαναγάγη 
αύτόν βάδην είς τόν λιμένα. ‘II θρησκεία καθαγιά
ζει τό τέκνον άπ’ αύτοΰ τοϋ λίκνου" άπόκειται δέ 
είς τούς γονείς και τούς διδασκάλους νά συνεχίσωσι 
τό έργον έκείνης.

Πρός τοΰτο παρατήρησον ποία ή ίκανότης, η έν 
τώ  μαθητή σου πρώτη αναπτυσσόμενη, ητις έστίν ή

μνήμη’ προσπάθησον νά καθαγιάσης αύτήν, διδάσκων 
αύτω προσευχάς τινας, τών οποίων ή άβαγγελία νά 
γίνηται άπό θερμής καρδίας καί εξεζητημένης ακρί
βειας. Έάν προσεύχησαι υπέρ αύτοΰ, ό παΐς, θεία 
βοηθεία, θά κατορθώση ν’ άπαγγέλλη αύτάς μετά 
ζεούσης καρδίας. Αί αισθήσεις συναναπτύσσονται μετά 
τής μνήμης, ητις έστί τό ταμεΐον τών αισθήσεων. Ρρη- 
γόρει λοιπόν, ΐνα αί είς τόν μαθητήν σου I γινόμεναι 
έντυπώσεις ώσιν έπιτήδειαι, οπως έκτρέφωσι τόν φό
βον τοΰ Κυρίου καί τήν άγάπην τοΰ νόμου αύτοΰ' 
ώς πράς τά κινδυνώδη άντικείμενα, τάς επιβλαβείς 
έντυπώσεις μετά τήν έξάντλησιν πάντων τών μέσων 
πρός έκρίζωσιν αύτών, άπόθες τήν φροντίδα σου είς 
τόν Θεόν, καί παρακάλει αύτόν νά έξαλείψη τό ΐχνος 
αύτών άπά τής ψυχής τοΰ παιδάς, τά όποιον άπ’ αύ
τοΰ τοΰ λίκνου άφιέρωσας είς αύτόν, καίζήτει καρ- 
τεροψύχως καί εύσταθώς μέχρι φορτικότητος. ‘θ  Κύ
ριος δέν δύναται νά μή παράσχη δ,τι αύτός θέλει, 
δηλ. τήν σωτηρίαν ένός δντος, δπερ έπλασε καί έξη- 
γόρασεν. ’’ίσον πρός τήν μνήμην καί τάς αισθήσεις, βλέ- 
πομεν άναπτυσσόμενον καί τά δώρον τοΰ λόγου. "Ε
θιζε λοιπόν τόν μαθητήν σου, ΐνα μηδέποτε καταρόυ- 
παίνη τά βαρυτίμητον τοΰτο δώρον, αύτάς πρώτος 
παρατεθείς εαυτόν παράδειγμα. Άκούων ό μαθητής 
σου προφερόμενον το ονομα τοΰ Θεοΰ καί τών ιερών 
πραγμάτων μετά βαθέος καί άνυποκρίτου σεβασμού, 
θά συνειθίση καί αύτός νά πράττη τά αύτό, καί ή 
διάνοια αύτοΰ θά λάβη τήν αύτήν άπόχρωσιν, ϊ.ν 
έχει καί ή γλώσσα, πρός ήν έμορφώθη.

Τοιαύτη σωτήριος έξις έσται ή άσφαλεστέρα έγγύη- 
α ς τής άκαταπαύστου αποστροφής, τήν όποιαν ό μα
θητής σου θά αίσθάνηται έν τώ  μέλλοντι πρός πάσαν 
πονηράν συνομιλίαν. Άφοϋ κατηύθυνας αύτόν είς τήν 
όδάν ταύτην, παρατήρησον τί επεται. *Η σωματική 
άγωγή, θά άπιστήση τις Ϊσως, συνεργεί τά μάλι
στα είς τήν θρησκευτικήν άγωγήν. Τώ οντι, ή σω
ματική άγωγή, καλώς έννοουμένη καί καλώς εύθυ- 
νομένη, ύποβοηθεϊ τήν καταστολήν καί τόν δαμα- 
σμόν τής αίσθητικότητος, τοΰ πρώτου τούτου έχθροϋ 
τοΰ άνθρώπου. Παραλείπω τά πέντε η Ις  πρώτα έτη 
τοΰ βίου, άτινά είσι φροντίς συνετών μητέρων, βοη- 
θουμένων ύπό τών συμβουλών σοφοΰ τίνος, καί ίκα- 
νοΰ ιατροΰ" ή περί τήν δίαιταν αύστηρότης, ην θά 
τηρής τότε είς τόν τότε μαθητήν σου, πρέπει νά η 
σύμμετρος πρός τήν ισχύν τής ιδιοσυγκρασίας αύτοϋ. 
Αί περί τούτου γνώμαι τοΰ Λωκίου, έν τώ  περί σώμα» 
τικής άγωγής συγγράμματι αύτοΰ, είσιν άξιαι συ- 
στάσεως.

Ό ταν ά υίός σου συμιληρώση τά έβδομον ετος, 
τελευταιον δριον τής πρώτης ηλικίας, άπόσπασον αύ
τόν άπό τών ψειρών τών τροφών, φρόντισαν νά κοι
μάται ΰπό τήν έπιτήρησίν σου, η ύπό τήν φροντίδα 
καθεστηκότος άνθρώπου, καί τήρει τούς έξης κανόνας, 
οΐτινές είσι σπουδαιότατοι διά τήν ύγείαν, τά ηθη, 
καί τήν ευτυχίαν τοΰ μαθητου σςυ.

1 ) ‘Η τροφή αύτοϋ έστω άπλή χλιαρά,, καί μη
δέποτε ζέουσχ* συγχώρει μέν νά τρώγη κολύ, άλλ’ 
■δχι πράγματα κεκαρυκευμένα, καί μερίδας έψοπε- 
ποιημένας.

2 )  Μή δίδε αύτω οίνον.
3 )  Πείθε τόν μαθητήν σον νά κοιμάται έπί στρω

μνής σκληράς καί λείας ύπά σκέπασμα μετρίως θερ
μόν κατά τήν θερμοκρασίαν τοΰ δωματίου' κοιμά
ται ενωρίς, καί έγείρηται έπίσης, ένδυόμενος καί 
έκδυόμενος μόνος.

4 )  Έ θ ιζε  αύτόν, ινα άμα έξυπνήσας έξανίσταται 
αυθωρεί άπά τής κλίνης, ποιήσας τά σημειον τοϋ 
σταυρού, έπειπών καί σύντομόν τινα προσευχήν. Μα
κάριος, δστις προσκτήσεται τήν άγίαν έξιν τοϋ ένάρ- 
χεσθαι τάς ήμέρας έκ τοΰ διά τής αιωνίου σκέψεως, 
δηλ. τής έπικλήσεως τοΰ Θεοΰ. ‘Εορτάζει καί προεικο
νίζει τοιουτοτρόπως δλας τάς ήμέρας τής ζωής αύ
τοΰ τήν μεγάλην ήμέραν τής άναστάσεως τώ * σω
μάτων.

5 )  ‘θ  παΐς πρέπει νά κοιμάται, έχών τάς χεΐρας 
έκτάς τοΰ σκεπάσματος του. "Εστε ώς προς τοϋτο α
δυσώπητοι, καί δέον νά προσκτηθή ή πράς τοΰτο εξις 
λίαν έγκαίρως* ή προφυλακή έμποδίζει τήν έξαψιν 
τοΰ αίματος καί προλαμβάνει όλεθρίαν τινά έξιν, η- 
τις έν τή ηλικία τής άναπτύξεως προσβάλλει τάς πη
γάς τής ζωής, καί μολύνει διά παντός τήν φαντασίαν 
καί τάς αισθήσεις.

β ) Νά μή προσπαθή ό μαθητής σου ν’ άποσυρη 
τά ς χεϊράς του ύπά τά σκέπασμα, ας φέρη έπί τοΰ 
χιτώνος λινόν τι φόρεμα ( c a s a q u i n )  πλατύ" τοϋτο 
ένθεν μέν προφυλάττει τάς ώμοπλάτας καί τούς 
βραχίονας, ένθεν δέ διευκολύνει τήν ευτυχή έξιν, 
τήν όποίαν συμφέρει νά άποκτήσωσιν.

7 )  Έ θιζε  αύτόν είς τήν γυμναστικήν, ί τ ις  ενι
σχύει πρωιμως τά σύστημα τών μυώνων’ κατάστη- 
σον τά παίγνιά του ωφέλιμα, καί μή άνέχησαι νά 
τρώγη πριν η άπαγγείλη τάς προσευχάς, μήτε νά 
παίξη, πριν η ένασχοληθή.

Ταΰτά είσιν, δσ* μοί φαίνονται άξια συστάσεως 
ώς πρός τήν σωματικήν άγωγήν, ΰπολαμβανομένην ώς 
βοήθημα τής θρησκευτικής ανατροφής, πράς περιστο
λήν τών πρώτων όρμών τής αίσθητικότητος. Διά νά 
έπιτύχης δ έτό  αύτό άποτέλεσμα δΐ άλλων τρόπων, 
προσπαθεί 1 )  νά ένισχύσης έν τώ μαθητή σου τά έν
στικτον της αίδοϋς" 2 )  νά έμπνεύσης αύτώ φρίκην 
πρός τό ψεΰδος.

‘ Η αιδημοσύνη καί ή άλήθευσις έξ δλων τών προ
φυλαχτικών ηθικών μέσων είσί τά  πλεΐστον συντε- 
λοΰντα, δπως μάς προφυλάξωσιν έκ τής αίσθητικότη
τος. Ά λ λ ’ άνάγκη νά παρατηρήσωμεν ένταΰθα, δτι 
ή μέν αιδώς είναι προσόν τοΰ φυσικού άνθρώπου, έν 
ώ ή άλήθευσις τοΰ εν χάρϊτι άνθρώπου.

Δέν δύναταί τις λοιπόν άλλως νά κατορθώση τήν 
καταστολήν τής πρός τό ψεΰδος όομής, παρά έγκαθι- 
δρύων είς τήν φαντασίαν τοϋ παιδός τήν σωτήριον 
ιδέαν τής παρουσίας τοΰ Θεοΰ. Πρός τούτο δέον νά

συγχωοώμεν μέν τά άμαρτήματα, τά  είλικρινώς ό- 
ΐλολογούμενα, τιμωρώμεν δέ αύστηρώς Six  ή ύπό- 
κρισις καθιστά βαρύτερα. Τά παράδειγμα καί αυθις 
θά κατορθώσ·/) τό υπόλοιπον, καί άνευ παραδείγμα
τος τά παραγγέλματα είς ούδέν συντελοΰσι.

Πρόσεχε έπιμελώς περί πάντα, παρόντος τοΰ μα- 
θητοΰ σου, ώστε νά έχη πρό τών οφθαλμών του ψη* 
λαφητόν τινα καί αισθητόν υπογραμμόν, πρός δν 
να δυνηται νά προσκολλάται. cO παΐς βλέπει τά  
παντα, διότι δλος είναι έκτός" αί σκέψεις ήκιστα 
άποσπώσιν αύτόν άπό τών έξω’ τοΰτο είναι καί νόμος 
τις, διού διατηρούνται οί π α ΐδ ες.’ΐδου διατί οί παΐ
δες, ο", πρωιμως τόν νοΰν αναπτυσσόμενοι, άποθνή- 
σκουσιν άώρως.

Οταν ό μαθητής σου προσέγγιση τήν έφηβικήν ή
λικίαν, διπλασίασον τήν έπαγρύπνησιν, καί προσεύ- 
χου ΰπέρ αύτοΰ είπερ ποτέ καί άλλοτε’ πρό πάντων 
δέ μή άπατάσαι περί τής έποχής.

‘ Γπάρχουσιν ίδιοσυγκοασίαι, πρωιμως άναπτυσ- 
σόμεναι, άλλαι δέ πάλιν βραδύτερον. Τό έξαπατά- 
σθαι ώς πρός τοϋτο ταύτόν έστι τώ  κακουργεϊν. Μή 
θεωρής τόν παΐδα δτι έπαυσε νά η, μηδέ άνακαλύψης 
τά μυστήριον τών παθών είς δν, τό όποιον ή φύσις 
κρατεί άκόμη έν γαληνιαία τινί άμαθεία.

Έν τή έποχή, περί ης όμιλοΰμεν, αί δραστικώτε- 
ραι προφυλακαί είσιν αίέπόμεναι" 1 ) τροφή άπλή και 
ήκιστα έρεθιστική’ 2 )  άνάγνωσις τοΰ Ευαγγελίου’ 3 )  
πολλή ένασχόλησις τοΰ πνεύματος, καί ίση κόπωσις 
τοΰ σώματος’ 4 )  εύάρεστός τις ένασχόλησις, καί τερ
πνή μελέτη, άπορροφώσα τήν κακοχυμίαν της πλεο- 
ναζούσης ένεργείας τών φυσικών καί ηθικών δυνά
μεων.

Έάν δε ή τάξις τοϋ περί τών σπουδών σχεδίου σου 
συνταραχθή, ούδέν ώφελεΐ. Πρόκειται ένταΰθα νά κερ- 
δίσωμεν καιρόν, δπως τά λογικόν, τά καθήκον και ή 
τιμή λάβωσιν ύπά τήν κυριότητά των τάς αισθήσεις 
καί τήν φαντασίαν’ άπαξ δέ σχηματισθείσης της ι
σορροπίας, δέν υπάρχει πλέον φόβος. Έν τή έποχή 
ταύτη δέν πρέπει νά φοβώμεθα τά πάθη τής καρδίας, 
άλλά νά παρατείνωμεν, δσον δυνατόν, τήν νάρκωσιν 
τών αισθήσεων.

Τότε οί γονείς έχουσιν άνάγκην ένός ΐεροΰ βοηθοΰ,λέγω 
δέ ένός καλού πνευματικού’ ζητήσατε καί εύρήσετε 
αύτόν, μή άμελήσητε ΐνα συνενοηθήτε μ ετ’ αύτοΰ. Δός 
αύτώ Ινα αίσθανθή δτι αί εύφροσύναι τ ίς  καρδίας, ή 
ιδιωτική εύδαιμονία, ή τιμή τής οΐκογενείας καί τοΰ 
δημοσίου σταδίου του ώς πολίτου, παν δ,τι δύναται 
νά έπιθυμήση, έξήρτηνται έκ τής έμμονής του περί 
τά διατηρεΐν τήν αγιότητα τής ψυχής καί τήν α
κεραιότητα τών φυσικών του δυνάμεων.

Τούντεϋθεν τήν μετάληψιν τοΰ μαθητου σου λάβε 
ύπό σπουδαιοτέραν έποψιν’ προσπάθει, ώς οίόν τ ε , 
ν’ άπομακρύνης άπ’ αύτοΰ τοΰ μετέχειν άναξίως’ γνώ
ριζε, δτι πρόκειται περί τής ύγείας, τής ζωής καί 
τής αιωνίου σωτηρίας αύτοϋ.



Πόσον είσίν ευτυχείς οί συνενούμενοι μετά τΟϋ 
’Ιησοΰ Χριστοΰ παιδιόθεν! Τό πνεΰμα τής πονηριάς 
©εύγει αύτούς, τά δηλητήρια τοΰ αίώνος, καί οί β- 
οεις τοΰ κόσμου ήκιστα ίσχύουσιν έπ’ αύτών, έξαρ— 
τα τα·, δμως άπό τών γονέων καί τών διδασκάλων νά 
καταστήσωσι τούς ύπ’ αύτών μορφουμένους κοινωνούς 
τ ίς  χάριτος ταύτης, νίτις δέν είναι άλλως εφικτή, 
παρ’ έάν αύτοί πρώτοι φαίνωνται άσκοΰντες τήν πί- 
στιν, τήν νηφαλιότητα, καί τήν ταπεινοφροσύνην, ά- 
πέχοντες θρησκευτικώς άπό τ ις  όλεθρίας ύψηλοφρο- 
σύνης, ύπό τής οποίας παρασυρόμενοι πιστεύουσι πολ
λάκις δτι είσί δημιουργοί τών αρετών τών μαθητών 
αύτών. Οίκτρά πλάνη! ήμεΐς καθ’ έαυτούς δέν δημι- 
ουργοΰμεν, εί μή μόνον φαντάσματα αρετών, τεχνητά 
άνθη, άτινα ούδέ νά μαρανθώσι δύνανται* ό μέν φυ
τεύει, ό δέ ποτίζει, άλλ’ ό βεός αύξάνει καί πεπαίνει.

('Επεται συνέχεια).

Tij Ά ζιοτίμω  Κυρία Α . Σ .

Είς Ρ . . . .

. . . .  Εύτυχή θεωρούσα έμαυτήν, ώς δρχττομέ- 
νην τής καταλλήλου εύκαιρίας, δπως προσενέγκω κά- 
γ ύ  μικράν τινα ήθικήν ωφέλειαν είς τήν φιλομάθειαν 
ύμών, έρχομαι νά άπαντήσω ασμένως είς τήν « Π ερ ί 
■τοΰ τ ρ ό π ο υ  τ ή ς  σ π ο υ δ ή ς  τ ή ς  θ ρ η σ κ ε ί 
α ς »  αίτησιν ύμών δι’ ολίγων γραμμών, καθ’ δτι 
τό πολυάσχολον, ώς γνωρίζετε, τοϋ Ιργου μου, όλίγας 
μοί εγκαταλείπει ώρας.

Ή  έπιτυχής έκβασις έκάστης εργασίας τοΰ πνεύ
ματος, ήτοι σπουδής, ούχί έργασίας τών χειρών, έξήρ- 
τηται έκ τοΰ τρόπου, δι’ ού άρχεταί αΰτη, είς τήν 
όποιαν καλή τις μέθοδος συντελεί περισσότερον τή- 
βοηθείας καί άντιλήψεως τών διδασκόντων ταύτην,

‘ Η γνώσις τής θρησκείας προσκτάται διά τής 
σπουδής, σπουδής δμως τοσοΰτον εύκόλου, ώστε α- 
παντες οί άνθρωποι, άμα τή παιδική ήλικία, έάν βε- 
βαίως ένασχολώνται, δύνανται νά τήν άποκτήσωσιν. 
'11 δέ άναγκαία είς ταύτην εργασία αηδιάζει μόνον 
έκείνους, οιτινες, διά κακοΰ τρόπου σπουδάζοντες, 
καθιστώσι ταύτην έπίπονον καί δύσκολον.

Είς σπουδήν, ή'τις έχει διπλοΰν τόν σκοπόν τής 
γνώσεως, δηλ. τής άληθείας καί τής διαπαντός δια- 
τηρήσεως αύτής έν τώ  πνεύμαTt, δέον νά διατεθώσι 
δύο ψυχικά! δυνάμεις' Α · ή διάνοια, ήτοι ή κρίσις, 
καί Ε'. ή μνήμη. Άμφοτέρων τούτων συμβοηθουμέ- 
νων, ή σπουδή καθίσταται εύχερής, συνεπώς εύάρε- 
στος καί πάντοτε επωφελής. Καί διά μέν τής έξασκή- 
σεω; τής κρίσεως ύπολογίζεταί τις δ,τι σπουδάζει, 
έννοεΐ ό,τι πράττει, τό δέ εργον τής μνήμης είναι ή 
διά τών λέξεων καί φράσεων διατήρησις τών στοι
χείων τής άληθείας.

Έν τή σπουδή τής θρησκείας τό εργον τήςδια- 
ναίας, ή αύτής τής κρίσεως είναι τούτο.

Α'. Νά σκέπτηταί τις ινα άγηται αύτοπροαιρέτως 
είς τήν έξέτασιν καί έρευναν τών γνώσεων, άς ή θρη
σκεία προμηθεύει, καί ούχί οδηγούμενος ύπό εξωτερι 
κής ώθήσεως, ύπό τών γονέων ή άνωτέρων του διδο- 
μένης, διά τ ι ς  βίας δηλ. καί τής άνάγκης.

Β '. Νά διεγείρνι έν έαυτώ διά τών δυνατών εξε
τάσεων πρώτον τό αίσθημα σεβασμού προς τήν θρη
σκείαν, χάριν τών ωφελειών αύτής' δεύτερον τό αί
σθημα τοΰ Οαυμασμοΰ, χάριν τών έν αύτή εμπεριε
χόμενων θείων άγαθοτήτων, καί τρίτον τήν άφλεκτο» 
έπιθυμίαν τής προσκτήσεως αύτής, χάριν τής τιμής 
τών ύπ’ αύτής άποδιδομένων πνευματικών αγαθών 
καί ύπηρεσιών.

Γ '. Νά θεωρΫ) οφειλήν καί χρέος τήν γνώσιν τή; 
θρησκείας, . ήτις, καθ’ δλας τάς βιωτικάς πεpιπετείαςr 
είναι πρακτική τις έπιστήμη.

Δ'. Νά μή προκαταλαμβάνηται έκ τοΰ φόβου τής 
προσκτήσεως έκ ταύτης γνώσεων ματαίων καί κενο
δόξων, διότι αυτη μόνη είναι ή γνώσις τής σωτήριας, 
άνευ τής όποιας ούδείς δύναταί σωθήναι.

Ε'. Νά καταπείθϊ] έαυτόν δτι εύκόλως θέλει επι
τύχει τής γνώσεως αύτής, έπειδή άπαντέ; είσιν υπό
χρεοι τής γνώσεως αύτής, καί οί πλεΐστοι, οί έχοντες 
τάς αύτάς ψυχικάς δυνάμεις, εχουσιν ικανήν γνώσιν 
αύτής.

ΣΤ'. Νά πείθνι έαυτόν δτι το Ιργον τής σπουδής 
ταύτης άπολήγει είς τέλος άνταμειβόμενον, διότι οΰ- 
δείς μετεμελήθη ώς έξαπατηθείς έκ ταύτης, άλλ’ έ ξ  
έναντίας οι μή θελήσαντες νά τήν ύποφέρωσι, θ«ττον· 
η βράδιον, πικράς ύπεστησαν λύπας καί όδύνας.

Ζ ’. Νά έκτελή άμα τή μετοχετεύσει ταύτης 
είς τά πνεΰμα έργα εύσεβή, έρωτών πάντοτε 
έαυτόν «οποία ή αλήθεια, ή έμπεριεχομένη εί; τού; 
λόγους, ούς ένεχάραξα είς τήν μνήμην μου, πόθεν 
προέρχεται;. . . πρός τί χρησιμεύει; Έ πειτα  νά ζητνί 
άπάντησιν έν τώ πνεύματι αύτοΰ, νά παρατηρή καί 
έξετάζ·/ι παν δ ,τι δέν εννοεί, καινά ζητή πάντοτε 
διασαφήσεις έκ τούτου.

Ή  μνήμη, ινα έκτελή εύκόλως καί έπιτυχώς τό Ιρ- 
γον, όπερ τή έπιβάλλεται έν τή σπονδή τής θρη
σκείας, δύο τινά πρέπει νά κάμη" ά. νά άποφεύγη τόν 
φόβον καί τήν άπαύδησιν, μηδόλως έξετάζουσα τήν 
διάρκειαν τής έργασίας, μηδέ καταμετρούσα τον και
ρόν τής άπολήξεώς της, καί β '. νά φροντίζη νά μή 
λαμβάντ, άπαξ δ,τι δύναταί νά μείνη έγκεχαραγμένον 
έν τώ  πνεύματι, άλλά νά τά έπαναλαμβάνη μεθ ’ ύπο- 
μονής, καί πάντοτε λέξιν πρός λέξιν, φράσιν πρός φρά- 
σιν, μέχρις δτου εύρίσκεται είς κατάστασιν νά τό έ- 
παναλέγ/,. ’Αφού λοιπόν μάθη,, προχωρούσα άπό Ιν 
είς άλλο ζήτημα, καί τά έγχαράξτι έν τώ  πνεύματι 
κατά μερίδας διά τής έξακολουθητικής έργασίας, νά 
τά έπαναλαμβάν/ι πάντοτε έκαστον ιδιαιτέρως.

Τά πρώτον πράγμα, δπερ πρέπει νά κάμνι -ης ε1·’ 
τούς σπουδάζοντας τήν θρησκείαν, είναι νά παρου
σιάζει έν τώ πνεύματι αύτών τήν άλήθειαν γυμνήν 
καί μέ λέξεις εύλήπτους. νά τήν παραδίδνι έν τ  ί»

πνεύματι αύτών δι’ εξηγήσεων άπλουστάτων καί εύ- 
κρινών, έπί τών όποιων θά ώσιν ήναγκασμένοι νά 
προσκαλώσι τήν προσοχήν των, καί επομένως, νά 
έρμηνεύη τάς λέξεις καί φράσεις, άφοΰ προσπαθήσει 
νά τας έγχαράξνι έν τή μνήμη των' διότι ή έξήγησις 
τών πραγμάτων καί ή ερμηνεία τών λέξεων καθιστώ- 
σι τήν εργασίαν τής μνήμης εύκολον εις τε τά παι
δία καί τούς άνδρας Τά παιδία, άτινα ήδη δύναν- 
ται μόνα των νά βοηθώνται είς τήν σπο.»δήν, χάρις 
είςτά  όώρα τής φύσεως, μόνον τήν διευκόλυνσιν τής 
έργασίας παρ’ άλλων προσδοκώσιν. Όφείλουσι δε 
ταΰτα νά προσηλόνωσιν άπασαν τήν προσοχήν είς τήν 
άλι,Οειαν αύτών, ην άναγινώσκουσι, κ»ί ή ; τήν έκθεσιν 
άκούουσι, καί κατά ταΰτα νά έκλέγωσι τόν κατάλ
ληλον καιρόν, ίνα σκεπτωνται περί έκαστου πράγμα
τος. Τήν έργασίαν δέ τής σκέψεως ταύτης ή μνήμη 
μεγάλως βοηθεΐ, έπειδή δέν κοπιάζει νά διακρίν-/) 
τούς λόγους, οιτινες είσίν ώς περικάλυμμα τών ιδεών, 
καθότι τό πνεΰμα ήδη διά τής νοητικής δυνάμεως 
κατέχει τήν άλήθειαν τής θρησκείας.

Είναι έπάν^γκ,ες έπομένως νά διαγράψωμεν οδόν 
τινα, δι’ ής νά φθάσωμεν πρός τόν σκοπόν ταύτης. 
Ο σκοπός έκαστου, φρονίμως σπουδάζοντος τήν θρη
σκείαν όεον νά -̂ ναι έρειδόμενος έπί τούτων. Α'. νά 
νά φθάση νά τήν γνωρίση έτι καλλίτεοον. καί Β'. νά 
άποκτήσνι γνώσιν αύτής πλήρη κατά τάς δυνάμεις 
του' διότι γνώσίς τις άτελής ούδέ τόν έρωτα τοΰ κα
λού χορηγεί, μηδέ τήν δύναμιν τής έκτελέσεως αύ
τοΰ' ή δε μέθοδος, ήν πρέπει νά άκολουθή τις, είναι 
ά. νά διαθ έσ·/ι έν τώ πνεύματι αύτοΰ καλώς τά είς τί 
συνίσταται ή έπιστήμη, ήν μέλλει νά σπουδάσ^, δηλ. 
τί έννοεϊται διά τής θρησκείας, όποιον τό άντικείμε- 
νον καί ή τάξις τοΰ τρόπου, δι’ ού πραγματεύεται, 
β'. νά*.γνωρίσ·/| καλώς τήν ιστορίαν αύτής, δηλ. τήν 
άρχήν καί καταγωγήν της, καί τίς ό είς τά έπί τής 
γής έθνη προορισμός αύτής, καί γ '. νά έκμελετήσν] 
κατά πρώτον στοιχειώδές τι βιβλίον θρησκευτικόν, 
ώς, τήν ίεράν]ίστορίαν καί Κατήχησιν, χωρίς νά άπαυδα 
έκ τής συνεχούς άναγνώσεως τής σπουδής ταύτης.

Ή  λέξις θρησκεία τρία τινά έκφράζει- 1) τήν έπι- 
στήμην, δι ής γνωρίζει τις τάν Θεάν, 2 ) τήν άρετήν, 
δι’ ής άπαδίδ&νται αύτώ αί όφειλόμεναι αύτώ τιμαί, 
ήτοι τήν λατρείαν, καί 3 )  τήν συλλογήν απάντων 
τών πρός χρήσιν τής έξωτερικής λατρείας.

'II θρησκεία φωτίζει τήν άνθρωπίνην διάνοιαν, καί 
μεταβιβάζει είς τήν γνώσιν τών αληθειών τής άϋλου 
καί ύπερφυσ’.κής τάξεως, τοΰ Θεοΰ καί τοΰ άνθρώπου, 
καί τότε είναι έπκρμη. ’Ενεργούσα δέ έπί τής θελήσεως 
ίνα πράξν) τάς πρός τιμήν τοΰ Θεοΰ άγαθάς πράξεις, 
είναι άρετή1 ή θρησκεία έχει άντικείμενον τόν Θεόν καί 
τόν άνθρωπον καί τάς σχέσεις αύτών" ή θρησκεία, 
συνενόνουσα διά τών φυσικών δυνάμεων μέ τάς γνώ
σεις, τάς έκ τής άποκ&λύψεως προερχομένας, τό μι- 

"περ τά άνθρώπινον πνεΰμα θέλει νά έννοήσ/·,, 
όρθοτέρας καί άκριβεστέρας ιδέας περί τής 
j  Θεοΰ, τών άπειρων αύτοΰ τελειοτήτων,

διδάσκει τήν γνώσιν τοΰ Θεοΰ διά τών έργων αύτοΰ, 
τής δημιουργίας, τής συντηρήσεως καί διοικήσεως διά 
πανσόφων θαυμασίων νόμων τοΰ κόσμου, πώς ή Πρό
νοια ένεργεΐ έπί τών άνθρωπον καί ιδίως είς τήν ε
νέργειαν τής άγαθότητός της έν τή διανομή τής χάρι- 
^ος, και επομενως, ο,τι 7τερι Θεοΰ και τής Ήαντοδι>"· 
ναμιας αυτοΰ, τής ττρος τους άνθρώττους δικαιοσύνης 
και ^άγαθότητός, ο,τι περί ήμών έπραξε καί μέλλει 
πράζαι.

‘Ως πρός τόν άνθρωπον, ή θρησκεία είναι ή έπι
στήμη, ή διδουσα τήν ά/.ριβή γνώσιν τής καταγωγής 
του, τοΰ σκοπού, δι’ δν έπλάσθη, καί τοΰ μέλλοντό; 
του, η ανακαλυπτουσα τους πόρους τοΰ πνεύματος 
καί τής θελήσεως του, καί τάς ,ύψηλάς ’κλίσεις, ας 
πρεπει νά άκολουθήσν;, ή νά καταπιέση κατά τήν α
γαθήν ή κακήν φύσιν του, ή διαχαράττουσα τούς κα
νόνας τής πρός τόν Θεόν καί έαυτόν καί τούς άλλους 
διαγωγής του.

’Η δέ ιστορία τής θρησκείας άνέρχεται μέχοι τής 
αρχής τοΰ άνθρωπίνου γένους, καί έναγκαλίζεται τήν 
διαρκειαν τοΰ χρονου, τοΰ διελθόντος άπό τήν δη
μιουργίαν μέχρι τής παρούσης ημέρας.

Τό στενόν τοϋ καιρού μέ -αναγκάζει νά καταπαύσω 
την παρούσαν μου, εύελπιστοϋσα δτι έξεπλήρωσα, δ
σον ήδυνάμην, τήν φιλικήν άξίωσιν υμών. . . , 

'Ερρωσο φιλτάτη.

ΑΙΜΙΛΙΑ ΑΕΟΝΤΙΑΣ.
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Τό τελευταΐον θέρος, εύρέθημεν περί τούς είκοσι 
πέντε τόν αριθμόν είς τήν έπαυλιν τής Βροβόννης. Ή  
έπαυλις αΰτη κεΐται είς τό ζωγραφικώτερον κχί ά- 
γριώτερον μέρος τοϋ νομοΰ τών Βόσγων, μεταξύ τοϋ 
Νεοπυργίου καί Βωκουλέρ, ή δέ Λομρεμύ, δπου είδε 
τά φώς ή Αύρηλιανή παρθένος, άπέχει μόλις έννέα 
χιλιόμετρα. Ή έπαυλις αΰτη, καταστραφεΐσα έπί 
τών πολιτικών τής Γαλλίας ταραχών, άνωκοδομήθη 
κατά τάς άρχάς τοΰ παρόντος αίώνος, καί δπου άλ
λοτε ύψοϋντο πύργοι καί τοίχοι έτοιμόρροποι, βλέ
πει τις σήμερον εύρεΐαν καί ώραίαν κατοικίαν, έν 
νεωτέρω ρυθμώ έκτισμένην. Τούς τοίχους τοΰ περιβό
λου διεδέχθη πλατεία δενδροστοιχία, αμμώδης καί 
σ/.ιαζομένη ύπό δύο σειρών φιλλυρών, είς άς δίδουσι 
κανονικόν σχήμα τά σκάλευθρον καί ή ψαλις τοϋ τε
χνίτου κηπουρού. ’Αντί δέ τών παρά τούς τοίχου; 
βάτων καί τών γεφυρών καί τών φυλακών καί τών 
ένοπλων φυλάκων, άπαντα τις τήν σήμερον μακράν 
καί ώραίαν άλιοήν, άπό λαμπράς έλάτας περικυκλου- 
μένην, άνθη καί δενδρύλλια εύανθή καί πρόσωπα ζωη
ρά, χαρίεντα καί φιλόγελα.



Πιστεύσατέ μοι, αί ήμέραι έν τή έπαύλει ταύτη 
παρέρχονται τάχιστα καί άνευ πλήξεως. Μόλις βλέ
πει τις τάς πρασίνους οπώρας, μόλις δρέπει καί τρώ
γει αύτάς, καί ιδού τά πρώτα κίτρινα φύλλα πίπτουσι, 
και έκαστος έρωτα άν ήναι τωόντι είς τάς παραμο- 
νάς τοϋ φθινοπώρου.

Μίαν πρωίαν έξήλθομεν της έπαύλεως οπως κά
μωμεν μικράν εκδρομήν είς τά πέριξ. Ή μεθα δώ - 
δε/.α τόν αριθμόν — πέντε άνδρες καί έπτά γυναί
κες — μή συμπεριλαμβανομένων τών κυρίων τ ίς  έ- 
παύλεως καί τοΰ υπηρέτου, οστις έμελλε νά χρησι
μεύσει ίμϊν ώς οδηγός.

Ά μαξα ήρχετο κατόπιν ήμών, φέρουσα έτοιμον τά 
πρόγευμα, δπερ έμέλλομεν νά φάγωμεν έπί τών χόρ
των έν τω μέσω τοϋ δάσους. Πόσον ήμεθα φαιδροί’ αί 
κυρίαι μάλιστα ένόμιζον ό'τι ήτο αληθής έορτή- 
Ί'πέσχοντο πρός άλλήλας νά διασκεδάσοισι καλά, 
καί καλά νά γελάσωσιν’ οί γέλωτες, είναι αληθές, 
είχον ήδη αρχίσει. H φαιδρότης είναι ευάρεστος, καί 
είς πάσαν περίστασιν εύκόλοις άφίνεταί τις εις αύ
τήν. Έ πειτα  δέ τί ήδύνατο νά μας θλίψη, ή νά τα- 
ράξη τήν ήσυχίαν ήμών είς τόν έπίγειον εκείνον παρά
δεισον, ‘Ο ούρανός, σύμφωνων μέ τά σχέδια ήμών, 
«πεδίίοξε καί τό τελευταιον νέφος αύτοϋ, ό δέ πρό 
ολίγου άνατείλας λαμπρός ήλιος έμελλε νά διατρέξη 
τήν ήμέραν έκείνην, χωρίς νά μας στέρηση μηδε 
μίαν τών άκτίνων του.

‘Αφήσαντες τάς πεπατημένας όδοΰς είσήλθομεν είς 
μ.κράς έλικοειδεΐ; στενωπούς, αΐτινες, διερχόμεναι 
πού μέν καλλιεργημένα? γαίας καί λειμώνας εύανθείς, 
ποΰ δέ ξηρά καί άγονα εδάφη, φέρουσιν είς στενήν 
φάραγγα, κειμένην μεταξύ δύο βουνών, σχηματι
σμένων άπό υψηλούς καί ΰπερκειμένους μέλανας 
βράχους. *ii θέα τών βράχων τούτων είναι καταπλη
κτική καί προξενοϋσιν είς τόν οφθαλμόν λύπην μάλ
λον ή εύχαρίστησιν.

ψθάσαντες μεταξύ τών δύο βουνών, ήρωτήσαμεν 
άλλήλους διά τοϋ βλέμματος, καί συγχρόνως διενοή- 
θ/;μεν ν’ άναβώμεν τούς γιγαντώδεις βράχους. Τούτο 
ητο τολμηοότατον. Έ π ειτα  δέ αί συνοδοιπόροι ήμών 
έιχελλον να όπισθοχωρήσωσιν ένώπιον τοιαύτης άνα- 
βάσεως.

‘θ  οδηγός, έρωτηθείς περί τοϋ δυνατού τής έπί 
τοϋ όροπεδίου άναβάσεως, άπεκρίθη καταφατικώς, δεί- 
ΐας ή Αΐν συγχρόνως πλατείαν ρωγμήν, έν τώ βάθει 
τής οποίας εύρίσκοντο τά πρώτα βάθρα είδους τινός 
φυσικής κλ·'μακος.

—  Κύριοι, είμεθα γενναΐαι ό'σον καί ύμεΐς, είπον 
αί δέσποιναν Εμπρός.

‘θ  υπηρέτης ώρμησεν έπί τών βράχων καί άπαν- 
τες τόν ήκολούθησαν.

Μόλις έφθάσαμεν τό τέταρτον τού ύψους, οτε φωνή 
τρομερά καί φρικώδης, τήν όποίαν έξέβαλεν ό οδη
γός, 'σταμάτησε διά μιας ά'παντας. Τόν είδομεν όπι- 
£0οχωροϋντα καί εχοντα τούς οφθαλμούς έτεροπλα- 
νεϊς καί τό πρόσωπον ώχρότατον, Τήν αύτήν δ ζ ςιν -

μήν μία φοβερά μέλαινα εχιδνα έστησεν ένώπιον ήμών 
τήν ειδεχθή κεφαλήν αύτής.

'Ομολογώ δτι καί οί τολμηρότεροι έξ ήμών ώπι- 
σθοχώρησαν.

Μία εχιδνα έν τούτοις δέν είναι εχθρός δυσκατα- 
μάχητος’ άλλ’ ό τρόμος δν έμπνέει τό έρπετόν τοϋτό 
είναι τοιοϋτος, ώστε σκέπτεται τις πώς νά τό άπο- 
φύγη μάλλον ή νά τό φονεύση. Ό  οδηγός τοϋ είχε 
πατήσει τό σώμα ένώ έκοιμάτο, άλλ’ εύτυχώς δέν 
έπρόφθασε νά δαγκάση αύτόν. Έ  δυσάρεστος αυτη 
συνάντησις μας άφήρεσε τήν επιθυμίαν" τού ν’ άναβώ
μεν είς τήν κορυφήν τοϋ βουνού. Επανήλθομεν λοι
πόν είς τά βήματα ήμών- μόλις δέ κατέβημεν καί 
μία τών κυριών έλειποθύμησεν. Ποϋ ν’ άποδώσωμεν 
τήν αίφνιδίαν |ταύτην δυσχέρειαν j είς τον κόπον καί 
είς τήν θερμότητα, ή είς τόν έκ τού δφεος π οξενηθέν- 
τα τρόμον , όρθώς είπεΐν, καί είς τάς τρεις όμοϋ αί
τιας. Κατώρθωσαν νά τήν άνακαλέσωσιν είς τήν 
ζωήν’ άλλά σφοδρός πυρετός τήν κατέλαβε καί ψυ
χρός ύδρώς κατεκάλυπτε τό μέτωπον αύτής. Δέν 
ητο δυνατόν νά σκεφθώμεν πλέον περί περιπάτου, 
καί άπεοασίσαμεν νά έπανέλθωμεν άμέσως είς τήν 
έπαυλιν. Έθέσαμεν μετά προσοχής τήν πάσχουσαν 
έντός τής άμάξης καί παρηκολουθοϋμεν αύτήν πεζή. 
Δέν έγελώμεν πλέον καί τήν πρωινήν φαιδρότητα 
ήμών διεδέχθη λύπη ανέλπιστος.

Τό πρόγευμα, οπερ έμέλλομεν νά κάμωμεν είς τό 
δάσος, έφάγομεν έν τή έπαύλει. 'Ημεθα πάντες σκυ
θρωποί, καί έκαστος τών συνδαιτημόνων έφαίνετο 
οίονεί μεμονωμένος άπά τούς άλλους.

*0 ιατρός του χωρίου έσπευσεν είς τήν έπαυλιν καί 
παρέσχεν είς τήν πάσχουσαν τάς άποχρώσας βοή
θειας. Όλην τήν ήμέραν διήλθομεν άνησύχως καί 
μόλις τήν νύκτα έλάβομεν θάρρος, τοϋ ιατρού βε- 
βαιώσαντος ήμας δτι τό συμβεβηκός τής ήμέρας ού
δεμίαν εί/ε δυσάρεστον συνέπειαν.

Τότε ή φαιδρότης έπανήλθεν είς τά πρόσωπα πάν
των. Τό δεΐπνον ύπ?ίρξε ζωηρόν, καί δτε έπανήλ- 
θομεν είς τήν αίθουσαν, δπου διηρχόμεθα τόσον εύα- 
ρέστους έσπέοας, ή συνδιάλεξις δεν έταράχθη ποσώς.

Θέμα καί άφθονον ύλην συνδιαλέξεως — τό μαν
τεύει ό άναγνώστης —  είχομεν τήν εσπέραν έκεί
νην τά έρπετά καί πρό πάντων τάς έ/ίδνας.

—  Κατά τά μέρη ταϋτα, είπεν ό κύριος τής έ -  

παύλεως, άπαντα τις συνεχώς δφεις, άλλ’ Ιχ ’.δναν 
μ έ λ α ι / α ν  ούδέποτε ειδον είς τά βουνά ήμών, καίτοι 
αλλαχού τής Γαλλίας ύπάρχουσιν έν αφθονία παντο
ειδείς. Έν τή Ά νω Μάρνη λ. χ . , νομώ γειτονεύοντι 
πρός τόν ήμέτερον, αί μελαγχροιναί έχιδναι είναι 
τοσοΰτον πολυάριθμοι, ώστε κατ’ ετος φονεύουσιν έξ 
αύτών περί τάς δώδεκα έως πεντεκαίδεκα χιλιάδας. 
Έν γένει δέ οί χωρικοί ολίγον φοβούνται τό δήγμα 
τοϋ όοεως τούτου. Παοετήρησαν δτι ό ιός αύτοϋ δέν 
είναι βσον πιστεύεται κινδυνώδης. Καί είναι τώ ό'ντι 
σπάνιον ό ιός μιας έχίδνης νά προξενή θάνατον. 
Έν τούτοις, τόν προξενεί" άλλά διά θεραπευτικών τινών

μέσων δύναταί τις νά καταστρέψη τό δηλητήριον, τό 
οποίον ό ιοβόλος οδούς τοϋ έρπετοϋ χύνει είς τό 
τοαϋμα τοϋ δακνοαένου.

—  Καί ποιόν είναι τό δοαστικώτεοον φάρμακον-, 
ήρώτησέ τις των παρευρισκομένων;

—  Ήκουσα λέγοντα σφαγέα, δστις πολλάκις ε- 
οάχθη ύπό έχίδνης δτι τό άπλούστερον καί άσφα- 
λεστερον φάρμακον είναι νά λείξη τις άμέσως τό 
τραΰμα.

—  Νά καταπίη δηλαδή τό δηλητήριον ! ανέκραξε 
κυρία τις έμπλεως τρόμου.

—  Μάλιστα, κυρία" καί τούτο δέν είναι παντε- 
λώς επικίνδυνον, έάν τά χείλη δέν έχωσι καμμίαν 
πληγην. Τά όηλητήριον δέν άπορροφάται ύπό τής 
έςωτερικής έπιφανείας, καί έν τώ  στομάχω καταστρέ- 
φεται άφ’ έαυτού.

—  Άδιάφορον! Μία τοιαύτη μέθοδος δέν είναι 
πανταπασίν ενθαρρυντική είς τόν μετερχόμενον αύτήν.

—  Καί δμως τήν μετέρχονται έκάστοτε είς τάς 
έςοχάς ήμών.

Έφιλονείκησαν έπί μακράν περί τών κατά τά μάλ" 
λον καί ήττον τρομερών άποτελεσμάτων τοϋ δήγματο? 
τής έχίδνης, έπειτα διηγήθησαν διαφόρους ιστορίας, 
ων πρωταγωνιστοϋν πρόσωπον ήτο ό έν λόγω δ©ις· 
Μεταξύ δε τών διηγήσεων τούτων είναι καί ή έπο- 
μενη, τήν όποίαν ήκουσα μετά πολλής προσοχής καί 
διηγοϋμαι άπαράλλακτον ένταΰθα.

Ή  Κυρία Βρεσσύ ήγε τό εικοστόν τέταρτον τής η
λικίας αύτής έτος, ότε ό θάνατος άνήοπασε τόν σύ
ζυγον αύτής. Κ,αταλιποϋσα τό μέγαρόν αύτής, ήλθε 
ν’ άποκατασταθή ε ίς  εν τών κτημάτων της, κείμε
νον είς τήν Χρυσήν Παραλίαν, όλίγας λεύγας μακρά* 
τοϋ Διζόν. Μακράν τών Παρισινών έορτών, τών ο
ποίων ό θόρυβος δέν έφθανε μέχρις αύτής, έλησμό- 
νησεν έντελώς τόν κόσμον, είς τόν όποιον μόλις εί
χεν άναφανή. Νά παραιτηθή ούτως άπό πάσαν ηδο
νήν καί πάσαν τοϋ κόσμου ματαιότητα, είναι σχε- 
ύόν πάντοτε άνώτερον τής τόλμης καί τοΰ θάρρους 
γυναικός νέας, πλούσιας καί ώραίας. Ά λ λ ’ ή Κυρία 
Βρεσσύ είχε μονογενές θυγάτριον, πενταετές τήν η
λικίαν. "θ , τι δέν ήθελεν ισως παραχωρήσει είς την 
μνήμην τοϋ έαυτής συζύγου, τό έκαμεν είς τήν π α ί- 
όισκην, ήτις τοϋ λοιποΰ άπητει πάσαν τήν μητρικήν 
στοργήν αύτής. Πριν ή γίνη γυνή τοϋ κόσμου, ύπήρ- 
ζε μήτηρ. Κατέθηκεν ούτως άνευ λύπης τά σκή- 
πτρον βασιλίσσης, βασιλίσσης ώς έκ τοϋ κάλλους, 
τής χάριτος καί τού πνεύματος, καί άφωσιώθη ο
λόκληρος είς τήν έαυτής θυγατέρα.

Ή δεσποσύνη Βοεσσύ ηύξανεν ούτως ύπά τούς ο
φθαλμούς τής μητρός αύτής.

’Αρχαίοι τής οίκογενείας φίλοι, έπισκεπτόμενοι έ ' 
νιοτε τήν κατάκλειστον έν τώ άναχωρητηρίω αύτής, 
τήν παρεκίνουν ν’ άφήση τόν μονότονον βίον" άλλ’ 
εκείνη έδείκνυεν αύτοις τήν κόρην, λέγουσα :

—  Ιδού ή μόνη χαρά μου καί τό τελευταιον μου 
όνειρον. Ούδέν μέ θλίβει" διότι δ,τι άπώλεσα, το 
έπανεΰρον είς ταύτην.

—  Γηράσκεις, τή έλεγον.
—  Ναι, άπεκρίνετο μειδιώσα, εχω ήδη λεύκάς 

τινας τρίχας είς τήν κεφαλήν" τό μετωπόν μου αρ
χίζει νά ρυτιδοϋται, καί νά παρακμαζη τό κάλλος 
μου" άλλ’ ή θυγάτηρ μου έρχεται κατόπιν μου, καί 
δ,τι φεύγει έμέ, τό δρέπει εκείνη.

‘Η Κυρία Βρεσσύ δέν ήπατάτο' ή θυγάτηρ αύτής 
ήτο, έν τή όκτωκαιδεκαετεΐ ηλικία αύτής, ή έντελε- 
στέρα είκών της, καί οι ενθυμούμενοι ότι ειδον τήν 
μητέρα πρό τών γάμων της έθαύμαζον τήν δμοιό- 
τητα ταύτην.

—  Δέν θ’ άφήσης, τή έλεγον πολλάκις, τήν άξιέ- 
ραστον ταύτην κόρην είς τά βάθος τής επαρχίας. 
Δεν έχεις τό δικαίωμα νά τήν κρύπτης άπά τοϋ κό
σμου τούς οφθαλμούς. ι0  κόσμος τήν ζητεί, τήν πε
ριμένει.

—  £0  Θεός φυλάξαι, άπεκρίνετο εκείνη, νά στε
ρήσω τήν θυγατέρα μου μίαν άπό τάς χαράς, είς άς 
έχει τό δικαίωμα νά έπιμείνη" άλλά δέν έφθασα εί
σέτι είς τά τέλος τού έργου μου. *11 Λοδοβίκη δέν 
είναι ύ'πανδρος" μόνον δέύπό τόν βραχίονα τοϋ συζύ
γου αύτής θά κάμη τόν είσοδόν της είς τόν κόσμον.

—  Καί ύμεΐς-,

—  Έγώ! Θά τήν άκολουθήσω, δπως χαίρω έπί 
τοΐς θριάμβοις αύτής καί ίσως δπως άναπολώ τό 
παρελθόν μου.

*Η περιουσία τής Κυρίας Βρεσσύ καί τό μέγα αύ- 
τή( δνομα ήρκουν νά έπισύρωσι περί τήν Αοδοβίκην 
ορμαθόν μνηστήρων. Έντός ένός έτους, είς τό ώ - 
ραΐον κάλλος τής νεάνιδος προσέφερον λιβανωτόν έ
ρωτα οί μάλλον διακεκριμένοι έκ τής Γαλλικής αρι
στοκρατίας. ‘Εορταί δέ καί ύποδοχαί ήσαν άδιά- 
κοποι είς τήν παλαιάν έπαυλιν τής Βουργουνδίας.

Είς τάς ερωτήσεις τής μητρός αύτής ή δεσποσύνη 
Λοδοβίκη εί/ε πολλάκις άποκριθή δί αρνητικού νεύ
ματος, ή διά ζωηρώς τετονισμένου δ χ ι .

—  ‘ ίΐ ώρα άκόμη δέν εφθασε, διεννοεΐτο ή μή
τηρ. Περιμείνωμεν.

Ή  νεάνις περιεμενεν ομοίως τήν ημέραν, καθ’ ην 
ή καρδία αύτής ήθελεν ονομάσει έκεΐνον, δν θά έ- 
λογίζετο εύτυχής ν’ άποκαλέση σύζυγόν της.

—  ’Ακριβή μοι κόρη, τή είπε μίαν εσπέραν ή Κυ
ρία Βρεσσύ, ό Κ. κόμης Βενδώλ μοί ώμίλησε σήμερον 
διά μακρών περί σού καί τοϋ υίοϋ του.

Ζωηρόν ερύθημα έβαψε τάς παρειάς τής παρθένου.
—  'Ο κόμης, προσέθηκεν ή μήτηρ, λογίζεται εύ

τυχής νά σέ όνομάση θυγατέρα του. Τί λέγεις περί 
τοΰ νέου ΰποκόμητος·,

—  Σεβαστή μήτερ, άπήντησεν ή νεάνις, μ’ έδί- 
δαξες πάντοτε νά μή σοί κρύπτω τίποτε, καί νά μή 
ψεύδωμαί ποτε.

— ■ Λοιπόν;



—  Είμαι εύδαίμων δί δ,τι σοί είπεν ό Κ.. κόμης 
Βενδώλ!

—  Καί ό υιός αύτοΰ σοί άρέσκει;
—  Φρονώ, καλή μου μήτερ, δτι δύναμαι νά τω 

διαπιστευτώ άφόβως τήν ευτυχίαν μου.
CH Κυρία Βρεσσΰ έλαβε τήν θυγατέρα αύτής είς 

τοϋ; βραχίονας ττοςχαί τήν έσφιγξεν έπί τής καρ- 
δίχς της.

—  ‘Η άπόχ.ρισίς σου μέ πληροί χαράς, είπεν" 
εγώ έπίσης παρετήρησα τόν ύποκόμητα καί άπό πολ- 
λοϋ τιύ/όμνιν ένδομύχως νά γείν/j σύζυγός σου.

Όλίγας ήμέρας βραδύτερον έκοινοποιήθη έπισήμως 
ό προσεχής γάμος τοΰ ΰποκόμητος Καρόλου Βενδώλ 
μετά τής δεσποσύνης Λοδοβίκης Βρεσσύ.

‘θ  νεανίας ήρχετο έκτοτε καθ'έκάστην είς τήν έ- 
παυλιν. Έφθανε περί τήν μεσημβρίαν, καί άνεχώ- 
ρει τό έσπέρας είς ώραν προκεχωοημένην πολύ. ‘ Η 
κατοικία τοΰ πατρός αύτοΰ έκειτο τέσσαρας λεύγας 
μακράν τής έπαύλεως" άλλ’ είχε θυμοειδή καί γορ
γόν ϊππον, διασχίζοντα τάχιστα ταύτην τήν άπό- 
στασιν.

Αί ώϊαι παρήρχοντο ταχέως διά τους μνηστή
ρας, οσάκις Ιμ ν.ν μαζη. ζΗ δέ τοΰ αποχωρισμού ώρα 
έφθανε τάχιστα πολύ, ένώ ή της συνεντεύξεως τοΐς 
έφαίνετο βραδύτάτη. Ποτέ δέν βαδίζουσι καλώς τών 
άγαπωμένων τά ωρολόγια !

—  Είς αΰριον, ελεγον πρός άλλήλους άποχωρι- 
ζόμενοι.

—  Κατά ποίαν ώραν; ήρώτα ή Λοδοβίκη.
—  Τήν συνήθη, άπεκρίνετο ό Κάρολος.
—  Σέ περιμένω.
—  "Οταν έρχωμαι, έπεθύμουν νά είχε πτερά ό 

ίππος μου' άλλ’ δταν άναχωρώ, νομίζω δτι τότε 
τρέχει ταχύτερον.

ϋυνέσφιγγον τήν χεΐρα μίαν είσέτι φοράν, έπειτα ό 
νέος έπήδα έπί τοΰ ίππου του, δστις άνεχώρει ώς 
βέλος.

Μίαν πρωίαν ή Λοδοβίκη κατέβη είς τόν κήπον, 
περιμένουσα τήν άφιξιν τοΰ μνηστήρός της. ’Εκρά- 
τει Ιν βιβλίον τοΰ Βίκτωρος Οΰγώ. Ί ΐτο  τό έπι- 
γραφόμενον « Α ΐ  Ε ν δ ό μ υ χ ο ι  Φ ω ν α ί ».

’Εβάδιζε βραδέως, άλλόνους, καί τούς οφθαλμούς 
έχουσα προσηλωμένους έπί τής ύπό τάς ακτίνας τοΰ 
ήλίου σπινθηροβολούση; άμμου τής δενδροστοιχίας.

Ά λ λ ’ αί σκέψεις αύτής ήσαν φαιδραί' άνεπόλει βε
βαίως γλυκείας αναμνήσεις, διότι χαρωπόν καί ου
ράνιον μειδίαμα έφάνη έπί τών χειλέων αύτής καί 
δέν τά άφήκε ποσώς.

Ίίβάδισεν ούτως έπί πολύ, μή παρατηρούσα περί 
έαυτήν, καί μηδέν άλλο βλέπουσα, ή ο,τι συνέβαινεν 
εν τή καρδία της, μηδέ φροντίζουσα ν’ άνοίξν) τό είς 
χεΐρας βιβλίον. Άνεγίνωσκεν ίσως έν τω μέλλοντι ο
λόκληρον ποίημα έρωτος, συντεθέν επίτηδες δί αύ
τήν. ‘Οποία θαυμασία σελίς ! ‘θ  ποιητής, δν έφαίνετο 
μή καταδεχομένη, ήδύνατό νά τήν ένδιαφέρη πλειό-
T8pOVj

Ή το’ ήδη άρκετά μακράν τής έπαύλεως, ούδέ 
διενοεΐτο ΐσως νά σταματήσνι, έάν μικρός ρύαξ δέν 
τ·?ί εφραττεν άποτόμως τήν δίοδον είς τό τέλος τή ; 
άτραποΰ, ήν ήκολούθει. Ή γειρε τούς'οφθαλμούς, έρ- 
ριψε βλέμμα δεξιά καί άριστερά, καί εμειδίασε, άνα- 
γνωρίσασα τό μέρος, δπου τά βήματα αύτής την έφε
ραν έν άγνοια της.

Έσυρεν άπό τής ζώνης αύτής μικρόν ώρολόγιον' 
ό ωροδείκτης έδείκνυεν δέκα ώρας καί τεσσαράκοντα 
πέντε λεπτά. Άνεστέναξεν, ΰπολογίσασα δτι πλέον 
μιάς ώρας ώφειλε νά περιμέννι. τόν μνηστήρα της.

’Εκάθησε παρά τήν όχθην το ύ  ρύακος είς θισιν 
χλοανθή καί κατάσκιον. Δεξιόθεν αύτής υπήρχε σω
ρός μελανών λίθων, έπί τών οποίων άνερριχάτο κισ
σός καί κληματίδες άνθισμέναι. ‘·0 θόρυβος τών βη
μάτων αύτής έτάραξε τήν ησυχίαν μικροΰ τροχίλου, 
καί άπέπτη οΰτος τής φωλεάς του, έκβάλλων όξεϊαν 
φωνήν. Μία δέ ύπολαΐς, καθημένη έπί τοϋ ύψηλοτέ- 
ρου κλάδου τοΰ παρακειμένου πλατάνου, έκελάδει 
άρμονικώς. Τά άνθη, τά άληθή ταΰτα τής φύσεως 
θυμιατήρια, διεσκόρπιζον πέριξ τάς εύωδίας αύτών, 
ύπό έλαφράς πνοής ζεφύρου ταραττόμενα. ‘θ  σπιν- 
θηροβολών ήλιος άπερρόφα τάς τελευταίας σταγόνας 
τής δρόσου, άπεξήραινε τά φύλλα καί έζωογόνει τούς 
ήμιανοιγμένους κάλυκας, ό δέ ρύαξ, μονότονος λάλος, 
έψιθύριζε ρεων επί τής άμμου.

‘ ί1 δεσποσύνη Βρεσσΰ ήνοιξε τό βιβλίον της. Μετ’ 
ολίγον ύγράνθησαν οί όφθα/μοί αύτής καί σιωπηλά 
δάκρυα κατέρρευσαν έπί τών ροδοχρόων παρειών 
της. Ή  ψυχή αύτής καθηδύνετο μετά τής ψυχής τοϋ 
ποιητοΰ, καί παρασυρομένη ύπό τοϋ άτελευτήτου τής 
άναγνώσεως θέλγητρου, ούδέ παρετήρησε καν δτι έ- 
κλαιεν. Ήσθάνθη έν τούτοις έαυτήν καταβαλλομέ- 
νην ύπό τοϋ θάλπους τών διά μέσου τών πυκνών 
κλάδων μέχρις αύτής είσδυουσών άκτίνων τοΰ ή
λίου. Μηχανικώς τότε άφή,ρεσε τό έκ τριχάπτων 
περιλαίμιον, δπερ έκάλυπτε τον λαιμόν καί τους ά- 
λαβαστρίνους αύτής ώμους. Τό έλαφρόν ύφασμα πα- 
ρέσυρεν ό άνεμος καί έρριψε χαμαί, καί τότε έφάνη τό 
στήθος τής νεαράς κόρης, χωρίς αΰτη νά προσέξνι 
ποσώς. ‘ ί1 κεφαλή αύτής έβάρυνε καί ήμιεκλείσθη- 
σθησαν οί οφθαλμοί της. Έ τ ο  άποτέλεσμ.α τής θερ
μότητας, ή μάλλον ό ρυθμός τής ποιήσεως τήν έ- 
φερεν είς τάς άγκάλας τοΰ Μορφέως; ή διάνοια αύ
τής συνεταυτίσθη, ούτως είπεϊν, μετά τής τοϋ ποιη- 
τοΰ καί μ ετ’ αύτοΰ έπέτα είς χώρας άγνώστους.

Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν δέν άνήκε σχεδόν πλέον 
είς τήν γήν έδοκίμαζε τόσον έντελή εύδαιμονίαν, 
ώστε έγκατελείπετο είς αύτήν, χωρίς νά προσπαθή 
νά τήν προσδιορίστ,.

Οι βραχίονες τής νεάνιδος κατέπεσαν μετά τοϋ 
κλεισθέντος πονήματος. ‘Η κεφαλή αύτής έζήτησε 
στήριγμα κατά γής καί άνεπαύθη, παρά τήν ρίζαν 
δένδρου, έπί πρεσκεφαλαίου έκ βρύων. Αί βλεφαρίδες 
αύτής έχαμηλ ώθησαν έντελώς. Έκοιμάτο.

ΝΕΑ· m

‘ Π ύπολαίς δέν έκελάδει πλέον, ό ρύαξ έξηκο- 
λουθει ψιθυρίζων καί ό τροχίλος έπανήλθε λαθραίως 
είς τήν φωλεάν αύτοΰ.

Παοαυτα τά φύλλα έταράχθησαν καί ήκούσθη 
θόρυβος δμοιος πρβς τόν τών πατουμένων ξηρών 
χόρτων. Μελάγχροας κεφαλή έχίδνης έφάνη είς τό 
στόμιον οπής, φαινομένης είς τήν ρίζαν ένός δένδρου. 
Τό, (έξηπλώθη, κινηθέν βραδέως, καί έξήλθεν 
ολόκληρόν άπό τής φωλεάς αύτοΰ. Έσταμάτησε δ' 
έ ιΛ στιγμήν, ως ινα βεβαιωθη δτι πάν τό περί αύτό 
ήρεμες έπειτα έξαγαγών τήν όξεϊαν γλώσσαν αύτού 
υ,.ό τόν μακράν μυκτήρά του, έδιπλώθη έφ'εαυτό 
καί έκινήθη βαδίζον πρός τό μέρος τής κοιμωμένης 
νεανιόος. 1

 ̂ Τήν ήμεραν εκείνην, άνυπομονών ό υποκόμης νά 
ιόν] τήν ώραίαν μνηστήν αύτού, έφθασεν είς τήν έ- 
παυλιν είκοσι λεπτά πρό τής συνήθους ώρας.

—  'II Λοδοβίκη κατέβη είς τόν κήπον, τώ  είπεν 
ή Κυρία Βρεσσύ.

, Μθ! Επιτρέπετε, δέσποιν*, νά υπάγω είς συ- 
ναντησίν της;

„ 1 Υπάγετε, άπεκρίνατο έκείνη μειδιώσα" θά τήν
ευρητε άναμφιβόλως άναγινώσκουσαν ύπό τήν σκιάν 
του αίγοκλίματος" άλλ  ̂έπιστρέψατε ταχέως, διότι ή 
θερμότης τοϋ ήλίου ήρξατο νά γίνηται άνυπόφορος.

Ό  νεανίας Ιτρεξεν είς τόν κήπον καί έζήτησε u a- 
ταιως την νεάνιδα. Ήτοιμάζετο δέ νά έπιστρέψτι* είς 
την έπαυλιν, δτε άπήντησε τόν κηπουρόν, τόν ό
ποιον ηρώτησεν άν είδε τήν κόρην.

, δεσποσύνη, τώ είπεν ουτος, περιπατεϊ είς
τον παράδεισον. ’Ακολουθήσατε τήν άριστεράν δεν- 
όροστοιχιαν καί θέλετε τήν άπαντήσει χωρίς άλλο.

'Ο υποκόμης ώρμησεν είς τήν ύποδειχθεΐσαν διεύ- 
θυσιν" δέν έδυσκολεύθη νά διακρίν·/) τά έπί τής άμ
μου κεχαραγμένα ίχνη τών βημάτων τής Λοδοβίκης. 
Βέβαιος νΰν νά τήν έπιτύχη καί νά τήν έξαφνίση, 
ετρεςε τάχιον είς τήν δχθην τοΰ ρυακίου.

Δέν ήδυνηθη, ειπε καθ'έαυτόν, νάπρονωρήση 
περαιτέρω. ’Εν τούτοις, δέν τήν βλέπω.

Εζήτησε διά τοϋ βλέμματος ποιαν διίύθυνσιν εί
χε λάοει παραυτα δέ άστραπή χαράς Ιλαμψεν έπί 
τών οφθαλμών αύτού, καί μειδίαμα άγαλλιάσεως 
συνεστειλε τά χείλη του. Παρετήρησε τήν νεάνιδα 
κοιμωμένην ύπό άκακίαν. Ποοεχώρησεν άθορύβως, 
φοβούμενος μή τήν άφυπνίσν) άποτόμως καί άναλο- 
γι,όμενος συγχρόνως πόσα πράγματα ειχον νά εϊπωσι.

 ̂ Αίφνης τό σώμα αύτοΰ έτινάχθη πρός τά όπίσω 
*  συγκεχυμένης κινήσεως. Τά πρόσωπον αύτοΰ διά 

μιας ύγράνθη. τό στόμα αύτού ήνεώχθη «ναυδον, 
και οί οφθαλμοί του προσηλώθ/σαν μετά τρόμου. Πα
ρατηρεί τήν κοιμωμένηνν, ώς έάν ητο πρός αύτόν 
άντικείμενον φρίκης.

Ιδού τί ήκολούθει.
‘Η εχιδνα, περ'ιής εύθύς ανωτέρω έρρέθη, έκοιμάτο 

-Ο'.τετυλιγμένη έπί τοϋ ήμιγύμνου στήθους τής Λο- 
όο5ικη; . Θέαμα φοικώδες καί φέρον τόν άνθρωπον είς

παραφροσύνην.

Τόσον βαθέως έκοιμάτο ή νεάνις, ώστε δέν ήσθάν- 
Οη το επ αύτής άνερπύσαν σώμα τοΰ οφεως,' ούδέ 
εκαμε^ κίνησιν τινα δπως άποδιώξ·? τό επικίνδυνον 

•ερπετον.

Ό  υποκόμης παρ’ ολίγον νά λειποθυμήση είς τήν 
τρομεραν ταύτην θέαν άλλ’ ό άφευκτος κίνδυνος, δν 
οιετρεχεν ή νεάνις, ή προσφιλέστατη Λοδοβίκη του, 
τον ένεψύχωσεν.

Ω ! να τήν σώστ,) νά τήν σώση!
Αλλά πώς; Τί ήδύνατό νά πράξη;

_ Νά άφυπνίσ·/) τήν νεάνιδα; Ήθελεν οΰτώ προξε
νήσει ταραχήν, έξ ής θά έπήρχετο άμέσως τό δήγμα 
τής έχίδνης.

Να περιμειννι ακίνητος, ώστε ή κόρη νά έξυπνήσ·/; 
άφ εαυτής; Καί έκ τούτου έπ/,γαζεν απολύτως ό αύ
τάς κίνδυνος.

’Ηρώτησεν έαυτόν έάν, βοηθεία μακροΰ τίνος κλά
δου, δέν ήδύνατό νά έγείρν) τόν όφιν καί νά ρίψη 
αύτόν .είς τον ρυακ^. Αλλ’ έφρικίασεν άνχλογίίθείς 
δτι πιθανόν ν άπετύγχανεν, δτι ή χειρ αύτού ήδύ- 
νατο να τρεμη καί οτι τό ζώον ταραττόμενον έν τή 
ησυχία του ήθελεν έκδικηθή φρικτώς.

11 περιστασις ήτο τώ  όντι φρικώδης, διότι άπό 
στιγμής είς στιγμήν ήδύνατό νά έξυπνήσν) ή νεάνις.
Ωφ^ιλεν άπολυτως να λαβη οίανδήποτε άπόφασιν.

Ω Θεε μου ! έψιθύρισε, τί πρέπει νά πράξω;
Κατ έκείνην την στιγμήν, ή νεάνις έπρόφερεν εύ- 

διακρίτως τό δνομα αύτοΰ.

Ίϊξερρίζωσε τότε ολίγα χόρτα καί φύλλα καί πε- 
ριετύλιξε τούς βραχίονας καί τάς χεΐράς του. ‘θ  τρο- 
μερος φοβος, δν είχε τοϋ νά ίδγι τήν εχιδναν κατα- 
σ,.αραττουσαν το ώραΐον στήθος, δπερ ττ; έ^ρησίμευεν 
ώς κλίνη, τόν εκαμνε νά ένεργν) μετά σπουδής. “Οτε 
δε έ/.ρινεν δτι ήτοιμάσθη άρκούντως ίνα προσβάλη 
τόν έχθρόν, προεχώρησεν εύσταθώς πρός τήν νεά
νιδα. Εφ’ όσον δε προεχώρει μέ .κυρτόν τά σώμα καί 
τήν χεΐρα τεταμενην καί έτοίμην ν’ άρπάση σφο- 
δρώς τά έρπετόν, έπί τοσοΰτον ήσθάνετο τόν βραχίονα 
αύτοΰ ένισχυόμενον καί διπλασιαζόμενον τό θάρρος 
αύτού. Αλλ’ η καρδία αύτού έπαλλε σφοδρότατα 
καί^θρομ&οι ύίρώτος κατερόεον είς τάς παρειάς του-

Ηγγιζε σχεδόν τήν νεάνιδα καί ήκουε τήν άνα- 
πνο/,ν αύτής. Έκυψεν άκομη’ ή χειρ αύτού έχαμη- 
λώθη, ασφαλής καί χωρίς νά τοέμη. Φωνήν θριάμβου 
εζέβαλαν διά μιάς τά χείλη αύτοΰ" ώρθώθη καί έπή- 
όησε πρός τά όπίσω. Ά λλά τό θηρίον, έξαφνισθέν 
έν τώ  υπνω αύτοΰ, εσχε τόν καιρόν νά τειλιχθή περί 
τόν βραχίονα τοϋ άτρομήτου νέου.

Ήσθάνθη παραχρήμα όξύν πόνον είς τήν μασχά
λην" άλλ’ ούδέν ήττον έξηκολοΰθει ταράττων τόν 
-'Ραχιονα, δπως βιασνι τήν εχιδναν νά παραιτηθτ). 
Πλήν αΰτη δέν έθεώρει έαυτήν έντελώς έκδικν.θεΐ- 
σαν. Η μανιώόης κεφαλή αύτής ώρθώθη καί άποσπα- 
σθεΐσα άποτομως από τοϋ βραχίονας, έρρίφθη έπί τοϋ



\ u EI1TA ΑΟΦΟ 2

προσώπου τοϋ ύποκόμητος, δήξασα αύτόν τό δεύτε- 
οον είς τό κοΐλΟν τοϋ οφθαλμού.

'Εξέβαλε Δευτέραν κραυγήν, κραυγήν φρικώδη καί 
απελπιστικήν! . . .

Είς τινα άλματα, ή εχιδνα εγεινεν άφαντος, άπο- 
μακρυνθεΐσα είς τήν λόχμην.

‘ Η μεταξύ τοϋ ύποκόμητος καί τ ίς  έχίδνης πάλη, 
τήν όποιαν προεγράψαμεν όσον τό δυνατόν πιστώς, 
ϋεν διήρκεσεν ή μίαν μόνην στιγμήν. Τά πάντα έλη
ξαν, δτε ή δεσποσύνη Βρεσσύ έξυπνήσασα ήνέωξε τούς 
οφθαλμούς καί παρετήρησε τόν ύποκόμητα ορθόν 
ένώπιόν της. Ήγέρθη μετά σπουδής καί έδραμε πρός 
αύτόν' άλλ’ εμεινεν ακίνητος, παρατηοήσασα τήν ώ- 
•/ρότητα καί τήν συστολήν τού προσώπου τοϋ εαυ
τός μνηστήρός.

—  Θεέ μου! Τί εχεις Κάρολε ; τόν ήοώτησεν.
‘θ  νεανίας έμειδίασε θλιβερώς.
—  Λοδοβίκη, Λοδοβίκη, σέ άγαπώ, τή ειπε, καί 

αέλλω ν’ άποθάνω.
—  Ν’ άποθάνης! άνέκραξεν εκείνη. Θεέ μου ! μή 

«κόμη όνειρεύωμαι;
—  *Έ/ιδνα με έδάγκχσεν, άλλά σέ ορκίζω, μή 

τρομάξεις.
—  ‘ Εχιδνα! ε/ιδνα ! .  . έψιθύρισεν εκείνη Ιμπλεως 

δέους.
‘ Επειτα λαβοϋσα έκ τής χειρός τόν νεανίαν, έσυ- 

ρεν αύτόν πρός τό μέρος τής έπαύλεως.
'Απαντες οί ιατροί των πέριξ προσεκλήθησαν καί 

δι/,λθον τήν νύκτα πλησίον τοϋ ύποκόμητος. ’Αλλ’ 
ίίς ούδέν έχοησίμευσαν αί προσπάθειαι πάντων, ‘θ  
δυστυχής νέος εξέψυξε τήν επαύριον, άφοϋ έδοκίμασε 
ΒΛληροτάτας όδύνας.

Ολίγον βραδύτερον, τήν ήμέραν καί’ έμελλε νά 
{.πανδρευθή τόν ύποκόμητα Βενδώλ, ή δεσποσύνη 
Λοδοβίκη είσήρχετο είς τό έν Διζόν μοναστήριον τών 
καλογραιών.

Γ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ.
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Ι Ι Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Σ  Δ Η Μ Ω Δ Η Σ  

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΟΑ ΕΩΣ.

Είς άπόστασιν τετάρτου που τής ώρας άπό Φιλιπ- 
πουπόλεως πρός βορράν, πέραν τού “Εβρου, κεϊται 
μικρός τις γήλοφος δικόρυφος ή δισχιδής, «γιαρήκ- 
τεπέ» καλούμενος. Πολυπληθείς δέ γήλοφοι άπαν- 
τώσι περί τήν πόλιν ταύτην καί άνα τήν έκτενή πε
διάδα μέχρι Παζαρτζηκίου, ών ή ϊίπαρξις καί ά σχη
ματισμός δυσκόλως εξηγείται’ διότι ουτε ώς φυσικοί 
ο ίνανται ασφαλώς νά έκληφθώσιν, ουτε ώς λείψανα 
στρατιωτικών καί πολεμικών εργασιών, ουτε ώς σω* 
ρ&ί ή μνημεία, καί τοι εν τισιν εύρέθησαν τυχαίως 
όπλα αρχαία καί άλλα τινά σκεύη.

’Οκτώ δέ που ώρας πρός βορράν κεϊται τό χωρίον 
Λίτσα-Ίσσάρ, οπερ νϋν μέν είναι εύτελέστατον καί 
πενι/ρότατον, κατοικούμενον ύπό ολίγων Τουρκικών 
οικογενειών, τό δέ πάλαι όχυρώτατον ήν φρούριον 
καί πόλις ίσως ούκ εύκαταφρόνητος, ?|ν ό Κ. Γ . Τσου
καλάς, έν τή ίστοριογεωγραφική περιγραφή τής Φιλιπ- 
πουπόλεως ονομάζει ‘Ελίκην. Κατά μέγα μέρος σώ
ζονται τ ’ άρ/αΐα τείχη, σχηματίζοντα εύρύτατον 
τετράγωνον είς τούς πρόποδας όρους. 'Ενταύθα καί 
θερμά λουτρά ύπάρχουσιν. Ιδού ή παράόοσις.

« Ό τ ε  ό Φίλιππος έβασίλευε τής έπωνύμου αυ
τού πόλεως, ή άδελφή αύτοϋ ήρχε τής πόλεω; Λίτσα- 
οϋπω δέ ύπαρ/όντων ορίων τής εκατερων άρχής, 
συνεφώνησαν, ώστε έν ώρισμένη νυκτί, αμα τή φωνή- 
σει τοϋ άλέκτορος, νά έξελθωσιν, εκάτερος έκ τής 
πρωτευούσης αύτοϋ, καί νά πορευθώσι πρός άλλήλους, 
ό δέ τόπος τής συναντήσεως νά ήναι αύτοις είς τό 
έξής δριον τής χώρας έκατέρου καί τής άρχής. Ή 
άδελφή τού Φιλίππου, b  ή παράδοσις παραδόξως ο
νομάζει Σ ά ρ α ν ,  ίσως διά τήν συνήχησιν, παρά τά 
Ίσσάρ, δολιευσαμένη, έμέθυσε τόν ά λέκτορα αύτής, 
δστις διά τοϋτο πολύ ένωρίτερον φωνησας, έζηγειρε 
πρωταίτατον τήν ήγεμονίδα, καί ουτω κατά πολύ ή- 
δυνήθη νά προλάβη τόν Φίλιππον. Ουτος δε καλή 
τή πίστει ήγέρθη τοϋ ύπνου, δτε άληθώς ό αλέκτωρ 
έφώνησε, καί έξελθών τής πόλεως έπορεύετο είς συ- 
νάντησιν τής άδελφής του. ’Αλλά τίς ύπηρξεν ή έκ- 
πληξις αύτοϋ, δτε, μόλ*ις μικρόν προχωρήσας, συναντά 
τήν αδελφήν του έπί τοϋ έκεΐ πλησίον κείμενου λόφου! 
Ό  ήδικημένος βασιλεύς κατηγορεί τής φιλάρπαγος ή- 
γεμονίδος έπί παραβάσει τών ώμολογουμένων, άλλ’ 
έκείνη έπεκαλεΐτο μάρτυρας θεούς καί ανθρώπους, 
δτι δέν έξήλθί τής κατοικίας της πριν -ή ό άλέκτωρ 
έφώνησε. Τότε δή ό Φίλιππος, πλήρης οργής καί άγα- 
νακτήσεως καί δυσπιστίας, ηύχήθη τοΐς θεοΐς, ΐνα, 
εί μέν άληθή λέγει ή άδελφή αύτοϋ, ευτυχώς βασι
λεύει τής /ώρας, ής όριον έθετο τόν γήλοφον εκείνον, 
εί δέ ψεύδεται καί έπιορκεΐ, τό μέν κράτος αύτή ς ό- 
σημέραι καταπίπτει, ή δέ πόλις μηδέποτε είς τόν 
αιώνα ϊδει πλείονας τών είκοσιν οικιών, καί τούτων 
άθλιων καλυβών. Ειπε, καί σπασάμενος τά ξίφος, έ- 
πάταξε τόν γήλοφον καί έδιχοτόμησεν αύτόν. ‘ Η 
άπάτη έτιμωρήθη, καί ή μέν πόλις τού Φιλίππου προέ- 
βη αύξουσα πλήθει καί εύτυχία, ή δέ τής δολίου καί 
φιλάρπαγος ήγεμονίδος διετέλεσε φθινουσα, εως πε- 
ριήλθεν είς τόν καταρασθέντα έκεΐνον ■ άριθμόν τών 
οικιών, είς δν μέχρι τής σήμερον έμμένει, ούδέ δύνα- 
ται ν’ αύξηθή». Β· 2 .

Γ Ν Ω Μ ΙΚ Α  Δ ΙΑ Φ Ο ΡΑ

Κ 1 Ν Ε Ζ I Κ Α.

‘ο  λαός ύπά τούς καλούς άρχοντας οΰτε ψϋχος 
δποφέρει, ούτε πείναν' τούτο δέ, δχι διότι οί μονάρ- 
/αι 'ουτοι ένδύουσιν ίι τρίφουσι τά ίθνος, ού άρχου-

Κ Ε Α

σιν, άλλά διότι διά τών καλών νόμων έμψυχοϋσι 
τόν γεωργόν.

’Εάν οί άνθρωποι ζητήσωσι τήν αρετήν, έστωσαν 
βέβαιοι δτι θέλουσιν ευρει αύτήν’ άλλά προτιμώσι 
νά ζητώσι τά  πλούτη, άτινα έζαρτώνται άπό τούς 
άλλους καί τά όποΐά ποτε δέν έπιτυγχάνουσιν.

Ό  τιμών τά πλούτη καί τάς τιμάς, καί σοφάς άν 
ηναι, δέν θέλει άνθέξει πολύ κατά τής διαφθοράς 
τοϋ αίώνος.

Κλέπται είσήλθον είς χωρίον και έθανάτωσαν 
τούς κατοίκους, έκτος δύο, ων είς ήτο τυφλός 
καί παραλυτικός δ έτερος' ό πρώτος έφορτώθη είς τά 
νώτα τόν δεύτερον καί ούτος έδείκνυεν τήν όδάν, καί 
άμφότεροι κατέφυγον είς άσυλον. Ούτως, «ί συμφο- 
ραί τοϋ βίου τούτου γίνονται έλαφρότεραι, δταν οί 
άνθρωποι βοηθώνται άμοιβαίως.

Μέ εύτελές τ ι ορυκτού (τήν σμύριδα) στίλβουσι τόν 
άδάμαντα' οϋτως, αί ύβρεις τοϋ μοχθηρού άς σοί χρη- 
οιμεύωσιν είς τελειοποίησή τών αρετών σου.

*0  Κομφούκιος ελεγε. «Δέ^ ειδον άκόμη τινά ν’ α
γαπά τοσοΰτον τήν άρετήν, δσον άγαπα τό κάλλος.

Πού οφείλει τις νά ζητήσει τήν ειρήνην τής ψυχής ·, 
Δέν είναι έν τή εύτυχία, δέν ύπάρχει έν ταιςήδοναϊς. 
’Εάν αυται διαρκώσι πολύ, μάς κουράζουσι, καί ό 
κόρος προβαίνει μέχρι αηδίας. Έν μεγάλοις άξιώ- 
μασι διατελοϋντες, έπιθυμοϋμεν τήν άποχώρησιν καί 
τήν ησυχίαν έν ταΐς έορταϊς. ‘Η ειρήνη λοιπον άπαν- 
τάται έν τή σοφία, τήν όποίαν δσον πς άγαπα, έπί το- 
<3οϋτον καί προοδεύει.

Ό  γνωρίζων νά εκλέξει κύριον, είναι άξιος νά βα- 
σιλεύσει' ό δεχόμενος τάς συμβουλάς τών άλλων είναι 
δί δλα ικανός' άλλ’ δ νομίζων δτι ούδενός έ/ει /ρείαν 
είναι άνάξιος είς δλα.

'Ε χει τις περιεργίαν νά ΐδει τόν σοφόν, καί όμως, 
δταν γνωρίσει αύτόν, δέν ώφελεΐται άπό τά μαθή
ματα του.

c0  τεχνίτης, ό θέλων νά κάμει τέλειον κύκλον, 
μεταχειρίζεται τόν διαβήτην. Οΰτως ό άνθρωπος, ό 
θέλων νά έκπληροΐ έντελώς τά χρέη αύτοϋ, οφείλει 
νά σπουδάζ(ΐ τά μαθήματα καί τά παραδείγματα 
τών σοφών.

Μήτηλεσκόπει τάς έλλειψεις άνθρώπου, διακρινο- 
μένου έπί μεγάλοις προτερήμασι καί μεγάλαις άρε- 
ταΐς. Ό  άδάμας, μέ δλα τά έλαττώματα αύτοϋ, 
είναι πάντοτε πολυτιμότερος τού κοινού λίθου, οστις 
δέν 2/ει κανέν.

« Ό ταν άκούω νά κακολογώσι τούς άλλους, λέ
γει τις ποιητής, αίσθάνωμαι τόν αύτόν πόνον, 8ν 
θά μοί έπροξένει είς τήν καρδίαν ή όξυτέρα άκανθα' 
άλλ’ δταν άκούω νά λέγωσι περί τών άλλων καλά, 
αισθάνομαι τήν αύτήν ηδονήν, διεγείρει έν έμοί ή 
•οσμή τών εύωδεστέρων άνθέων.»

Γ . ΒΑΦΕΙΑΔΠΣ.
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Τού Μ αρτΙίϋ  τό χ ιό η .

Σάν τοϋ ΛΙαρτ’οϋ τά χΐόνι, ξανθή μου περιστέρα, 
τήν γνώμην σου άλλάζεις καί άλλον αγαπάς.

Μ’ ορκίζεσαι άγάπην έδώ τήν μίαν ημέρα, 
τήν άλλην μέ μαχαίρι τά στήθη μου κτυπας. 

Γεννήθηκες τόν Μάρτη, ώ '.άστατος θάτ,σαι 
μ!ά είσαι Μαρτ’οϋ χιόνι καί πάλιν μ ’ά φωτιά.

Δέν θελο> νά μοϋ λέγεις, πώς τώρα μέ λυπεΐσαι' 
άς θέλει οποίον θέλει ή νέα σου καρδιά . . .

Σάν τοϋ Μαρτ’οϋ τό χ ’όνι ζητώ κ’ έγώ νά γ νω, 
τόν ϊρωτα ν’ αλλάζω τό βράδυ τό πρωί.

Μέ γέλο'ια νάμαι πάντα, νά τραγουδώ, νά πίνω, 
κϊ’ άγάπην νά σκορπίζω μέ κάθε μου πνοή. 

Στενάζει ή καρδιά μου γ!ά σέ, πλήν, ώ ξανθή μου, 
σέ, είς αύτόν τόν κόσμον λατρεύω μονα/ή.

Κΐ’ άν άστατη σύ ησαι, θά ζήσο» τήν ζωή μου, 
νά σ’ άγαπώ, φιλτάτη, μ ’ δλην μου τήν ψυχήν.

Πό/uy στιγμαί.

'Αγνώριστον μέ κάμνουν τόν δυστυχή αί θλίψεις, 
δπου άν φέρω τ ’ δμμα παντού πικρίας νέφη.

ΤΩ δύστηνος καρδία, ποτέ δέν θ’ άνακύψεις' 
δακρύων καί βασάνων τά στέμμα μ ’ επιστέφει. . 

Άνέτειλεν ό Φοίβος ν' ή φύσις έθερμάνθη, 
κ’ έγώ ό τάλας κίπτων θρηνολογώ καί κλαίω.

’Επί τής γής άπάσης τό σκότος έκυμάνθη, 
κ’ έγώ ώ/ράς ό τάλας τούς στεναγμούς μου /_έω ! 

‘ίίσεί 7τυρά εστίας, ώς κύμα ρυακίου, 
παοήλθον αί έλπίδες καί σβύνεται ή ήβη.

Ό ! δί έμέ άκτίς τις δέν φωτολάμπ’ ήλίου,
Ώ !  δί »μέ παν αστρον ‘/αρμόσυνον έκρύβη!

Λοιπόν σκληρόν τόν κλ,ήρον μ ’ έπέβαλεν ή Μοίρα j  

Λοιπόν νά κλαίω πάντα είς οόρανόν έγράφη ·,
Είς κρίνα άν εύώδη, άν χαίρων τείνω χεΐρα, 

λοιπόν ιτέαν μαύρην, λοιπόν εμπρός μου τάφον ,·

Ό  Μάϊος θά ελθη σφριγώδης νεανίας, 
κ’ έγώ χαράς *ν άσμα σκιρτών δέν θά τοϋ ψάλλω; 

Λοιπόν θά ψάλλω πάντα τοϋ βίου τάς πικρίας, 
λοιπόν πάντα θά κλαίω καί στόνους θά εκβάλλω; 

Τύχη σκληρά, φρικώδης, ήτις μέ περιβάλλεις 
τόν πέπλον σου κρυφίως ίόν προσφέρουσά μοι,

Τό πνεϋμά μου, ώ τύχη, σύ δέν θά καταβάλτς, 
καί δάκρυα καί λύπας καί πόνους δίδουσά μ ο ι!

Ώ !  ναι, πικρά θά κλαύσω και στεναγμούς θά χύσω, 
κ ’ ή χείρ μου λύραν πόνων καί θλίψεων θά κρούη. 

Τάφοι, έμπνεύσατέ με, ποθώ νά θρηνωδήσω 
τήν αύραν ν’ άναπνεύσω, ητις σ»ς περιλούει!

Έμπνεύσατέ μοι, τάφοι, τά προσφιλές σας ασμα, 
άς μέ δροσίσ’ Λ δρόσος πού τ ’ άνθη σας θωπεύει.



‘Ο δυστυχής! πλανώμαι έντός τοΰ κόσμου φάσμα, 
δπερ θρηνούν διώκει πικρά καί μαύρη χλεύη!

ΚΛΕΑΝΘΗΣ I. ΠΑΠΠΑΖΟΑΓΟΥ.

Αινίγματα.

Έάν μέ τέχνην απλοποίησης
τ/·ν κεφαλήν μου, ούσαν διπλήν, 

ή πτερωτή μου άλλά«σει φύσι?, 
κ’ αίφνης μέ βλέπεις Σ o'jbv πολύν.

Κ . ΔΙΙΜΕΙΣΣΑΣ.

‘Ως ό Ά δάμ εις τήν Έ δέμ  μονάχος ούδέν ήτο, 
μόνος κ' έγώ είμι μηδέν, τό σφάλμα μου δέν κρύπω.

Ά λ λ ’ όμως τόσην δύναμιν άν συζευχθώ κατέχω, 
ώστε μέ λέγουν πώς ψυχής απείρου συμμετέχω. 
ιΟ γόνος μου πολυπληθής υπάρχει νεκρά υλη, 
πλήν τόν πρωτότοκον έάν οί τών 'Αράβων πίλοι 

καλύψουν, τότε κάλαμος, νους,πνεΰμα, γλώσσα, χείλη 
δέν δύνανται τοΰ γόνου μου τόν πλοΰτον νά με

τρήσουν.
Θαυμάζουν δέ αδυνατούν νά μέ κατανοήσουν.

ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΙ12.

Λογογράφος.

Τά μεν πρώτα μου τά τρία εν τετράπουν σοί εμφαίνουν, 
τά δέδύο μου τά άλλα άνθος εΰοσμον σημαίνουν.
Μέ τάς δύο μου τάς άκρας πρό τών όρκων βλέπεις είμαι, 
έπαρ/ίαμέ τά πέντε ’ς τήν μικράν Άσίαν κείμαι.
Τό μέν δεύτερον καί τρίτον §ν τετράποδον ποιοΰσι 
αριθμητικόν δέ ταλλα όνομά τι σοί δηλοϋσι.
•Εκ τοΰολουμου άνίσως τό μεσαΐον άφαιρέσης,. 
πόδας καί πτερά λαμβάνω. — Εύρέ με άν ήμπορέσης.

Γρ. Μ. ΒΑΝΝΙΕΡΗΣ.

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΠΡΟΛΑΒΟΝΤΙΦΥΑΛΑΔ1Ω

ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ.

Του πρώτου.

Άρα ησο δεινόν τέρας 1 
Διό θάνατόν σοι δώσας, 
άθλον έλαβε καί γέρας 
βζσιλόπαις ’Αθηναίος 
Μετά δάφνας άλλας τόσας 
Κρήσσαν, κόρην βασιλέως.

Τοΰ τετάρτου.

Άδελφαί, τοϋ χρόνου κόραι, 
ή’ τε Ν ύ ξ και ή ημέρα,
Ξ υ ν ωρ’ις άεΐ κυκλοΰσα, 
διαδέχονται ώς ώραι 
νΰν ΐήν μίαν */) έτέρα, 
τήν λέυκήν ή μαύρη ουσα-

Κ. ΔΗΜ11ΣΣΑΣ.

Τοΰ ποώτου.t

4Μ ’Αριάδνη μ ’ έδοσε τά νήμά της κα! μ.’ εσωσε' 
“Έχασε δ ’ ό Μ ινώταυρος  τά θύματά του κ ’ εσκασε,

Τοΰ δευτέρου.

Αληθώς είναι βωβός" 
άλλά και μελωδικός.
"Αν τά δεύτερόν του γράμμα 
διαιρέσής άπ’ τό πρώτον,
’Ά  ΰ λ ο ς τότε θά γίνη 
ό γλυκύφωνος Α ύ λ ό ς.

Τοΰ τρίτου.

Τάς προθέσεις ερευνών, έφθασα εις τήν π α ρ ά .  
Τά στοιχειά της κυκών, τήν φωνήν τότε άκούω 
γλυκυφθόγγου τινός ά ρ π α ς , έξυμν^ύσης τόν π α ρ ά .

ΚΑΑΛΙΑΡΧΙ1Σ ΑΠΟΣΤΟΑΙΔΗΣ.

^ Τοΰ τρίτου

ΓΙρόθεσις π α ρ ά  υπάρχω' 
άν μέ άναγραμματίσης, 
εύθΰς α ρ π α  θέλω γίνει 
Κα! ποσώς δέν θ’ άπορήσης.

Ι >  Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΔΗΣ.

ΑΥΣΙΣ ΤΗΣ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΔΟΥΣ ΛΥΣΕΩΣ.

Σάτυρος —  ουρά —  ου —  Ταρσός —  
σός —  ος ■—  αύτός —  ου —  ους —  άς —  
άρτος —  τυρός —  σΰς —  υς —  ροΰς —  Τ υ 
ρός —  Σύρος —  σταυρός —  Σταύρος —  
ταΰρος.


