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Τό μνηιιειον τοΰ Βίκτωοος Ούγκώ.

Β ΙΚ Τ Ω Ρ  Ο Υ Γ Κ Ω

Μακρυά ’πο δώθε οί τύραννου 
κ ι άπ τό βωμό μακρνά  
κα ί θά περάση ό Ποιητής 
τρανός άρματοόρόμος.
Μέσ στην καρδιά μας οί τροχοί 
ατρνφογνρνοΰν οί πύρ ινο ι.
ΤΩ χαίρετε τα Σόμπαντα, 
νά , ό υπέρτατος νόμος.
Σε κράζει ή ' ΕΙΛάδα διαΑεχτό 
π α ιδ ί της, να ι, κ ι ’ όπου σκλαβιά, 
δάκρν, καημός, παΛηκαριά, 
προστάτη σέ καΛοννε.
Ω κύκνου ψυχομάχημα  

κ ι άητον δρόμοι στον αιθέρα, 
χα ϊρ ε  ώ Δόζα κα ί συ ώ Ά θ η νά , 
του μυστηρίου ή μητέρα.
’Ανάμεσα στα ερείπια  
ρηγμένος στον αγώνα, 
με τον Πινδάρου την όρμή, 
γυρεύω τον αθάνατο 
νά  τραγουδήσω ποιητή .
5Ω, εΛάτε νά του χτίσουμε 
στη χώρα τη Νιογέννητη, 
καινούριον Παρθενώνα.
Μαν.ρνά 'πό δώθε οί τύραννοι 
κ ι άπ  τό βωμό μακρυά 
κα ί θά περάση ό Ποιητής 
τρανός άρματοδρόμος.
Μέσ’ την καρδιά μας οί τροχοί 
στρυφογυρνονν οί πύρ ινο ι.
'Ω , χαίρετε τά Σύμπαντα., 
νά , ό Υπέρτατος νόμος.

Χρΐ(ϊτος· Βαρλέντης

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η  
Ε ΙΣ  ΤΟΝ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Α  ΤΟΤ Α ΙΣΧ Υ Λ Ο Υ

Ν ό δεσμώτης τοΰ Καύκασού ήτο Τ ιτάν, άν ό 
■J r y  πυρφόρος Προμηθεύς ή το ό μεγαλοπράγμων τοϋ 

? κόσμου στασιώ της, ομως τιτανώ δης καί υπερ
άνθρωπος ήτο καί ή διάνοια έκείνου, δστις εικόνισε την

S  i ,  Ό  σορός καί σεβαστός καθηγητής του Π ανεπ ιστημ ίου 
κ . Γ .Μ ιστρ ιώ τη ς εκδίδει προσεχώς τόν Π ρομηθέα Δ εσμώ την τού 
Α ισχύλου, έπέτρεψε δε ή μ ϊν  όπως δημοσιεΰσωμεν τ ϊ  δυο άνω 
αποσϋχσματα έκ τής Ε ισαγω γής α υ το ί εις τήν άρχαίαν τα ιίτη ν 
τραγωδίαν.

φοβέραν στάσιν κατά τ^ΰ σκληρού τοϋ κόσμου τυράννου· 
“Αν μή ό Αισχύλος ήτο δολι^οδρόμος τώ ν  αίθερίον 
στιβάδων άετός, άν μη την φωλεάν αΰτοϋ είχε πήέ#  ̂
επί τών άπορρώγων τοϋ Ό λυμπου κορυφών, δεν ή5ν- 
νατο νά κατίδτ. έκ τών μεγαλοτό'ων τοΰ ούρανοϋ ά^* 
δων τους υψηλούς τώ ν άνθρωπίνων δικαίων πύργους· 
Ή  παρά τοϊς σαποοΐς τών λιμνών ΰδασι διαιτω[;ένη 
ίβ ις καί ή έν τοΐς τέλμασι τοΰ ύλισμοΰ κοάζοντες βά
τραχοι άδυνατοϋσι ν άναρριχηθώσι (xe/pt τών ύΊηλών 
τοΰ ΙΙαρνασοΰ κορυφών, έν α’.ς μόνον κεραυνοί καί αετοί 
δολι/οδρομοΰσι. Τοιούτους κόσμους διαπλάσσουοιν ουχι 
οί τών έρωτικών παθών σοφ’.σταί, ούδ ’ οί τοϋ χυδαίου 
ύλισμοΰ θαυμαστα ί, άλλ ’ οί άνδρες οί άγων.σάαενοι



πρός τά  άλκιμχ τοϋ μεγάλου βασιλέως κτήνη, οί στρχ- 
τ ιώ τχ ι τοϋ Μχρχθώνος καί των ΙΙλαταιώ ν, οί ιταμοί 
τ9ίς Σαλαμίνος ναυτίλο ’, καί οί αδελφοί του Κ υνχιγεί- 
ρου καί του Ά ρεινίου οί της Ευρώπης καί τη ; στρα- 
τευσαμένης ’Ασίας προμαχήσαντες- Νχί' κχί ό Προμη
θεύς κχί ό Αίσ/ύλος ήσχν Τ ιτάνες, έξ ών εκείνος μέν 
ήγωνίσατο προς τον τύρχννον τοΰ ’Ολύμπου, ούτος &έ 
πρό; τον Δ ία της ’Ασίας κχί άμφότεροι εσ^ον αετούς 
τιμω ρού;. Ό  μέν Καυκάσιος κατεσπάοασσε τό ήπαρ 
τοϋ Προμηθέω;, ό δε Γελώος χελώνην ρίψχς έκ τοΰ ού- 
ρανοϋ εθρχυσε τήν κεφαλήν εκείνην, ην δεν διετρύπησχν 
τα  δόίχτα  τών βαρβάρων, ώσεί ό δοΰλος τοΰ Δ ιός ορνις 
ήθελε νά τιμωοήση τον έλέγξαντα τήν σκληράν τοΰ 
Διός Διοίκησιν.

Ώ ς ό άδελρός τοΰ Προμηθέως "Ατλας άνέχει τό 
μέγα τοΰ ούραοϋ άχθος, ούτως 6 Αισχύλος υποβαστά
ζει ολόκληρον ποιητικόν ουρανόν, ένφ αιωροΰνται μεν 
ζοφεραί νεφέλαι, άλλά διαλάμπει καί σελασφόρος ηλε
κτρισμός καί βάλλετα ι βροντώδης κεραυνός, δ'στις δ ια -  
κωλύει τον ύπνον καί τοΰ νυσταλε'ου θεατοΰ. Ό  ναοθη
κοφόρος τού Διονύσου ίερεύς δέν θέλγει ψυχολογικώς 
ουδέ κχτχκηλεί τά  ώτα διά της στρογγύλης τοΰ Σοφο- 
κλε'ους γλώσσης, ά λ λ ’ εκπλήσσει δ ιά τω ν  πόρρωθεν βαλ- 
λομε'νων εννοιών καί οίονεί μυδρόσκοπεί ώς ό "Ηφαιστος 
άπό τών άκρων τής Αί'τνης κορυφών. "Αν αί ίδέαι π χ -  
ραβληθώσι πρό; τάς λαμπράς τοΰ Φοίβου ακτίνας ή 
γλώσσα αύτοΰ ομοιάζει πρός τά  άργυροειδή πολυ^εύ- 
μονος ποταμού νάμ ατα , άπερ παράγουσι αληθή πλημ
μύραν καταρδεύουσαν με γα ίας αύτοσπόρους, άλλά π νί-  
γουσαν πεζάς καί άθαλασσώτΟυς διανοίας. Πασών δμως 
τών τριλογιών τοΰ Αισχύλου ή Προμηθηίς κατά τό 
ύψος τών εννοιών ύπερέ/ει καί οίονεί αποτελεί τόν 
αιθέρα τών ποιητικών στιβάδων, έν αίς Ώκεανίδες καί 
Τιτάνες δολιχοδρομ.οϋσιν. Εις ούτως υψηλήν σφαίραν 
θνητοί δέν δύνανται ν άνέλθωσιν, εί μή μόνη ή έρω- 
ψεχα  τοΰ κυβερνήτου τοΰ κόσμου καί οίστροπλήξ Ίώ . 

Η τριλογία αύτη ήμϊν τοίς "Ελλησιν είναι προσφιλε- 
στάτη, διότι οίονεί συμβολικώς είκονίζει τήν τρισχιλιε
τή ήμών ιστορίαν. Ναι'· ή Ε λλά ς  έγε'νετο Πυρφόρας, 
defff/0)Ti( χιά Λυομένη.

X
Ο ήρως τής τριλογίας, διεγείρει τόν θαυμασμόν διά 

*/)ν αγάπην πρός τήν ελευθερίαν καί τό ανθρώπινον γέ- 
—Ή δ ευστάθεια τοΰ χαρακτήρος καί ή άδιχφορία 

«<τοΰ εις τήν καθήλωσιν τοϋ' Καυκάσου καί τούς κε- 
ρχυνους τοϋ Διός έξαίρουσι τόν θεατήν εις κόσμους 
ΐδ-ώδεις, εν οί; αίθεροβάμονες διάνοιαι φοιτώσι. Βε- 
βαω ς τιμώμεν τόν Ά γ ιν  καί τόν Κλεομένην διά τούς 
υπερανθρώπου; άγώνας, ούς ήραντο ύπέρ τής Σπάρτης, 
κ*’· νεραίρομεν τήν (ταμότητα τών Γράκ/ων κινδυνευόν- 
των λαί θνησκόντων ύπέρ τοΰ δήμου τών Ρω μαίω ν, 
αλλά τ ί είναι οί κίνδυνοι καί οί άγώνες τούτων παοα- 
βαλλόμενοι πρός τάς επί πλείστου; αιώνας ταλαιπω ρίας  
.οϋ I ιτχνος ; Καί δμως οί στασιώ τα ι τής γηραιάς

Σπάρτης κχί τής κοσμόκρατείρας Ρώμης προσεδόκων 
ϊσως τιμ άς καί υστεροφημίας παρά τών λαών ών Ιγέ- 
νοντο ευεργεται, άλλ’ ό Τ ιτάν εκείνος, ό’στις δέν εφο- 
βήθη τάς ύψηλοκρήμνους τοΰ Καυκάσου πέτρας οΰδέ 
τούς σκληρούς τοΰ 'Ηφαίστου ήλους οΰδέ τάς προσβολάς 
τοϋ χειμώνος καί τοΰ θε'ρους οΰδέ τόν άετον καί τόν 
φλογωπον τοΰ Διός κεραυνόν, οΰδέν παρά τοΰ ανθρωπί
νου γένους προσεδόκα. Μή τις  εϊπη δτι ό ήρως τοΰ δρά
ματος ήντλει τό θάρρος αύτοΰ έκ τής αθανασίας- διότι 
τόν θάνατον μόνον οί δειλοί φοβούνται, τάς δ ’ άλγηδό- 
νας. άς ούτος επασχεν έξ ίσου τοΐς θνητοΐς, ούτε θνητός 
ούτε αθάνατος άνέχεται. “Αν τις εί; τα ΰτα  άπ ίδη, ρα- 
δε'ως θέλει ομολογήσει, δτι ό Καύκασος ύπομιμνήσκει 
τόν Γολγοθάν κχί ό δεσμώτης τον Λ υτρωτήν τοΰ 
κόσμου *.

Ό  πάσχων ούτος θεός δέν είναι πρωσοποποιία ή 
αλληγορική έννοια, άλλά πρόσωπον ε/ον α ίμα, σάρκας 
καί ήπαρ, έξ ού τρε'φεται & αίμοβόρος άετός, κχί ό y x -  
ρακτήρ αύτοΰ πραγματικός, ώς είναι τό δρος, έφ ’ ού 
είναι προσηλωμε'νος. Κ α ί δμως ό ούτω σκληρώς βασα
νιζόμενος δέν διεπράξατο μ.έγα τ ι έγκλημα, ά λ λ ’ έγε'- 
νετο μόνον απαθής χάριν τοΰ ανθρωπίνου γε'νους. 'Ομο
λογεί μέν ό Τ ιτάν, δτι ήμαρτεν, άλλ’ , ώς παρατηρεί ό 
Richter, ούτος δέν εννοεί ήθικόν αμάρτημα, άλλά μό
νον άσυνεσίαν πρός τήν ύπερτε'ραν δύναμιν. Κ αί ό 'Ή
φαιστος λε'γων δτι ό δεσμώτης πάσ/ει ενεκα τοΰ ο ιλαν-  
θρώπου τρόπου (διότι εδωκε τ ιμ άς  το ί; άνθρώποι; πΙρα 
dUr\c., εννοεί μόνον παρά τό προσή/.ον μέτρον, ώ ; τούτ’ 
αυτό λέγουσι καί αί Ώ κεχνίδες, Ό  Προμηθεύς λοιπόν 
αναμάρτητος ών πάσχει επί πλείονας γενεάς καί δμως 
δεν κάμπτετα ι. Κ ατά  τήν ευστάθειαν ούδέν πρόσω
πον τοΰ αρχαίου θεάτρου δύναται νά παραβληθή πρός 
τόν Τ ιτάνα, εΐμή μόνον ό Φιλοκτήτης τοΰ Σοφοκλέους, 
δστις είναι άπομίμησις τοΰ δεσμώτου τοΰ Καυκάσου. 
Π αρ’ Α ίσχύλφ ό Προμηθεύς λέγει λόγους ύψηλούς καί 
γενναίους, άλλά καί όταν σιωπά, διεγείρει τήν συμπά
θειαν τοϋ θεατοΰ πολύ μάλλον ή οί ρητορικοί λόγοι άλ
λων ποιητών. Ή σιωπή παρά τοίς ποιηταϊς γ ίνετα ι διά  
πολλας α ίτ ια ς . Ε τι μάλλον εγείρεται ή συμπάθεια τοϋ 
θεατοΰ, διότι ό Αισχύλειος Προμηθεύς έμπνέεται ύπό 
αισθημάτων υπερ ολοκλήρου τοΰ άνθρωπίνου γε'νους. 
Πολλάκις ελέχθη, οτι οι αρχαίοι "Ελληνες περιώριζον 
τόν κόσμον εν έαυτοίς. Ο ήρως δμως τής τραγωδίας 
μαρτυρεί δλως τό εναντίον.

Γ .  Μ ιό τ ρ ιώ τ η ς
Κ αθηγητής του Π ανεπιστημ ίου

1) Ο εν I ολγοθα ομως σταυρωθείς ε ίνα ι υπέρτερος τοϋ 
καΟηλωθεντος έπ ι τώ ν κορυφών τοϋ Καυκάσου, διότι εκείνος 
μεν εδωκε τοίς άνθρώποις εξωτερ ικά  αγαθά, ο ϊτο ς δέ έσωτε- 
ρικχ. Και τοϋτο μετα  πολλώ ν άλλω ν ίσως μαρτυρεί οτι ή άρ- 
/χίχ θρησκεία ήτο πολύ ΰποδεεστέρα τοϋ Χ ριστιανισμού.

Π Ε Ρ Ι ΘΕΟΥ Κ Α Ι  Θ Ε ΙΑ Σ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙΣ

μέγας θρησκευτικός τών ’ Αθηναίων διδάσκα-
r- ΐκ π ίΐ)  "Ομ-ΐήρος έδίδαξεν τόν τρόπον τής ά να -  
t  % ^ίΚγωγής άπό τών πολλών θεών εί; ενοε μόνον, τόν 
πατέρα άνδρών τε καί θεών Δ ία, καί τούτον πάλιν ύπέ- 
ταξεν εις ύπερτε'ραν ένιαιαν δύναμιν, τήν μοίραν, τήν 
άνάγκην.

'Ότε δέ ήρξατο έν μικρά ’ Α σία  ό Ε λληνικός νοϋς 
νά φιλοσοφή καί οί Μιλήσιοι φιλόσοφοι έκ τής θεωρίας 
τής φύσεως άνή^θησαν εις τήν άλήθειαν, δτι τά  π ά ν τ α  
κ α τ ά  λ ο γ ι κ ή ν  ά ν ά γ κ η ν  έ κ μ ι ά ς π ρ ο -  
ή λ θ ο ν  ά ρ χ ή ς ,  τότε ό μέγας τής Κολοφώνος θεο
λόγος καί φιλόσοφος Ξενοφάνης7 εις τόν ούρανόν άποβλε'- 
ψας κατείδεν δτι δπου άν στρε'ψγ) τά  τής διανοίας δμ- 
μα τα , πανταχοΰ μ ία τώ . δντων θεία άοχή άποκαλύ- 
π τετα ι αύτώ . Έ ξελθών δ ’ έκ τής πατρίδος αύτοΰ έμ- 
πεφορημένος τής μεγάλης ταύτης άληθείας περιε'τρε/εν 
ένθουσιών πάντα  τόν Ε λληνικόν κόσμ-ον ψέγων δριμύ- 
τα τα  τούς ομοφύλους αύτώ  "Ελληνας δτι πολλούς π ι-  
στεύουσι θεούς, δτι τό θειον ύπολαμβάνουσι γεννητόν 
καί μεταβλητόν ώς άνθρωπον, δτι φαντάζονται αύτό 
άνθρωπόμορφον, δτι δοξάζουσιν αύτό ατελές ήθικώς, φυ- 
σικώς, νοητικώς, στηλιτεύων πικρότατα τούς ποιητάς, 
οϊτινες πάσας τάς ήθικάς άτελείας τού άνθρώπου καί 
π άντα  τά  ονείδη τοίς θεοίς άπε'δοσαν. Άνατρε'πων δέ 
τάς κοινάς περί θεών δόξας έδίδασκεν δτι εις μόνος Θεός 
έστι τό κράτιστον καί τελειότατον δν.

Ε ίς  Θεός εν τε  θνητο ΐσ ι καί άβανάτοισι μέγιστος 
οΰ'τε δέμας θνητο ΐσ ιν ομοιος ού'τε νόημα.
Ούλος δρα, ουλος νοεί, ουλος δέ τ ’ ακούει 
καί απάνευϋε πόνοιο νόου φρενί πά ντα  κραδαίνει.

Τό ούράνιον τοϋτο κήρυγμα τοΰ θείου άοιδοΰ Ξενο- 
φάνους είσήλθεν εις τάς ψυχάς τών ’Αθηναίων ού μονον 
διά τής άναγνώσεως τοΰ θείαν καί πρωτοφανή εςαρσιν 
λαβόντος ποιήματος τοΰ φιλοσόφου, άλλά καί διά ζώ - 
σης μελφδικής φωνής τοΰ θείου άοιδοΰ. Δ ιότι έπί επτά  
δεκάδας έτών τάς τών Ε λλήνω ν πόλεις διερ^όμενος καί 
τά  θεία αύτοΰ δ ιδάγματα  τοίς Έ λλη σ ι ραψψδών έπε- 
σκέψατο άναμφιβόλως τήν φιλομουσοτάτην καί εύσεβε- 
στάτην τών Ε λληνικώ ν πόλεων, τάς ’Αθήνας, καί τόν 
φιλοκαλώ τατον καί τάς Μούσας έζοχως θεραπεύοντα 
βασιλικόν οικον τών ’Αθηνών. Δέν θά έζέφαινέ τις  
άστήρικτον καί δλως άνα ιμ ια ίαν εικασίαν, έάν εΐκαζεν 
δτι ο τού άγνώστου Θεοΰ βωμός, ον ό ’Απόστολος Παύ
λος εύρεν έν Ά θή να ις  καί ελαβεν ώς άφετηρίαν τής δι
δασκαλίας αύτοΰ, τήν άρχήν είλκεν έκ τής περί ενός 
Θεοΰ διδασκαλίας τοΰ Ξενοφάνους.

Τήν περί ένός, άεί δντος μονίμου, ακινήτου, προς 
εαυτόν όμοιου θεοΰ έννοιαν εύρισκομεν ζωηρώς διδασκο- 
μένην καί έν τή  Σχολή τών Πυθαγορείων, ή τις α ίσθη- 
τότερον έκδηλοΰσα τόν άποτροπιασμόν αύτής πρός τούς

μύθους τών ποιητών τών άποδιδόντων τή θεία φύσει 
πράξεις καί ένεργείας άναρμόστους, ελεγεν δτι ό Πυθα
γόρας κατά  τήν είς "Αδου κάθοδον αύτού είδε τάς ψυ-  
^άς τοΰ Όμ-ήρου καί τοΰ Ησιόδου δεινώς βασανιζομέ- 
νας δ ι ’ δσα περί θεών έψεύσαντο.

Σφοδρότατα προσέτι εψεγε τήν παχυλήν περί Θεοΰ 
έννοιαν τών ποιητών καί τήν αναίδειαν τών ’Ορφικών 
καί Διονυσιακών οργίων ό Η ράκλειτος.

Τήν διδασκαλίαν ταύτην έπήλθεν έπικυρών καί συμ- 
πληρών άλλος μέγα; τής Μικράς Ά σ ία ς  φιλόσοφος, ό φ ί
λος καί διδάσκαλος καί σύμβουλος τοΰ μεγάλου προστά
του τής ’ Αθηναίων πολιτείας ΙΙερικλέους, ’Αναξαγόρας 
ό Κλαζομε'νιος.

’Αντιτασσόμενος ό ’Αναξαγόρας πρός τούς ίσχυριζο- 
μένους δτι ό κόσμος ούτος ό έν άδιαρρήκ-ω τάξε ι καί 
άομονία κινούμενος, ό μετά σκοπιμότητα; τελειοτάτης 
εν τε τοίς μεγίστοις καί τοίς έλαχίστοις χωρών, άποτέ- 
λεσι/,ά έστι τυφλής ύλικών άτόμων κινήσεως έν τώ  κενώ 
έξηρεύξατο τό μέγα εκείνο άπόφθεγμα, τό βαθύτατα  
τον τότε κόσμον διά τήν έμπεριεχομένην έν α ύτφ  μεγά- 
λην άλήθειαν έκπλήξαν «νοΰς έστιν ό τό σύμπαν δ ια-  
κοσμήσας».

Τήν βαθείαν τοΰ τότε κόσμου συγκίνησιν καί τόν θαυ
μασμόν έπί τή  διδασκαλία ταύτν; τοΰ Άναξαγόρου  
μετά ενα καί πλέον α ιώ να ζωηράν ετι συναισθανόμενος 
ό τών υψηλών διανοημάτων άριστος κριτής καί έκτιμη- 
τής ’Αριστοτέλης λεγει: δτε ό ’Αναξαγόρας ειπεν δ'τι τόν 
κόσμον νούς σκοπίμως ενεργών διεκόσμησεν, έφάνη τοίς 
τότε άνθρώποις δτι μ. ό ν ο ς αύτός φρονεί, οι δέ άλλοι 
άφραίνουσι.

«νοϋν δέ τις  είπών κ. τ . λ. οΐον νήφων έφάνη παρ’ 
είκή λέγοντας τούς πρότερον».

Τ αΰτα τά  ύψηλά περί Θεοΰ δ ιδάγματα τών μεγά
λων τής Μικράς Ά σ ία ς  φιλοσόφων ριφθε'ντα εις τήν με- 
γαλοφυά ψυ^ήν Σωκράτους τού ’ Αθηναίου άνέδειξαν 
αύτον άνδρα εύσεβέστατον καί ιδρυτήν θεωρίας περί φύ
σεως, καταστάσης τό άσάλευτον θεμέλιον πάσης θρη
σκευτικής διανοήσεως.

Οί τοΰ Σωκράτους μαθηταί έπί τών άρραγών εκεί
νων θεμελίων έποικοδομοΰντες διετράνωσαν φιλοσοφικώς 
δτι ό είς, άγέννητος, άκίνητος, τέλειος Θεός τοΰ Ξενο
φάνους, ό ήθικός τού κόσμου κυβερνήτης καί μ.ισθα- 
ποδότης τών Πυθαγορείων, ό τοϋ παντός λόγος τοϋ Η 
ρακλείτου, ό διακοσμήσας τό σύμπαν νού; τοϋ ’Α ναξα -  
γόρου έστίν αύτή ή άγαθότης.

"Εν μόνον άγαθόν ύπάρχει, άμετάβλητον καί έαυτφ  
δμοιον, ή Θεότης, κηρύττουσιν οι περί τόν Εύκλείδην 
τόν ιδρυτήν τής Μεγαρικής Σχολής. Είς μόνος Θεός 
κ α τ ά  φ ύ σ ι ν  ύπάρχει ούδενί όρατω δμοιος, τούς 
πολλούς θεούς έδημιούργησε τό εθος, ό νόμος, άποφα ί-  
νεται καί ό τής Κυνικής, Σχολής ιδρυτής ’Αντισθένης.

Ό  θεός έστιν ή τ ε λ ε ι ό τ η ς ,  κηρύττει ό Πλά
των, έξ ής πάν κάλλος καί πάσα άρετή, ή δ ύ  ν α μ ι ς  
ή π άντα  π ερ ιλα μ β ά νο υν  καί πάντα  δυναμένη ή σ ο -



φ ί οί, ή σκοπίμως τόν κόσμον διευθύνουσα, ή π α σ ι γ -  
γ ν ω σ ί χ , ήν ούδέν διαφεύγει, ή δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ,  ή 
ούδέν αμάρτημα άτιμώρητον, ούδεμίαν ένάρετον πραςιν 
άβράβευτον καταλείπουσα, ή χ  γ α θ ό τ  η ς, ή άριστα  
περί πάντων φροντίζουσζ καί προνοοΰσα. 'Υπό τής προ- 
νοίας τοϋ Θεοΰ εt<yl τά  π άντα  δ ιατεταγμένα καί ύπ ’ 
αύτοΰ διευθύνονται Την πρόνοιαν αύτοΰ ό Θεός εκτείνει 
επί τε τά  μεγάλα καί μικρά έξ ίσου. Οί άνθρωποι έ- 
σμέν τοΰ Θεοΰ κτήμα καί δια τοΰτο έπιμελώς περί η 
μών ό Θεός φροντίζει. “Οσοι δέ καθ ίσταντα ι τώ  Θεώ 
αρεστοί διά τής αρετής αύτώ ν, τούτο'ς άποβαίνουσι 
ώς οίόν τε άριστα.

Ό  Θεός έστι προσωπικόν έξωκόσμιον ον, διδάσκει ο 
’Αριστοτέλης. Έ κτο ς δέ τοΰ κόσμου ών κινεί τόν κό
σμον άχώρως. Ό  Θεός έστι τό πρώτον κινοΰν ακίνη
τον, επομένως άϋλος, άμερής καί αδιαίρετος, άπαθής 
καί αναλλοίωτος, ζωή καί αιών συνεχής καί άίδιος. Ή 
ζωη τοΰ θεοΰ έστι ενέργεια νοητική, θεωρία ή άρίστη, 
νόησις αδιάλειπτος. ‘Ο θεός ώς καθαρά, τελεία καί ά- 
πείρος την δύναμιν νόησις νοεί τό θειότατον καί τελειό
τατο'/ μόνον, τοιοΰτον δ’ έστι μόνος αύτός ό θείος νοΰς. 
Ή  νόησις τοΰ θεοΰ έστιν άρα ν ό η σ ι ς  ν ο η σ ε ω ς  
κχί έν τή  άναλλοιώτω ταύτη  θεωρία έκυτοϋ έγκειται ή 

μακάριότης αύτοΰ.
Μ αρ γα ρ ίτη ς ΕναγγελίΓ>ης

Κ αθηγγ,της τοΰ Π ανεπιστημ ίου 
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Ψ ΥΧΟΛΟΓ ΙΑ  Τ Ω Ν  Α Π Ο Κ Ρ Ε Ω

Τό μονότονον καί πληκτικόν τοΰ καθημερινού του 
βίου έπεθύμησε νά διασκέδαση ό άνθρωπος καί έπεννόησε 
τάς τρελλάς καί εύθύμους έορτάς τών ημερών τούτων, 
τάς οποίας εϊτε Κρόνια είτε Άπόκρεω είτε οπωσδήποτε 
άλλως θελήσωμεν νά τάς όνομάσωμεν, τάς εΰρίσκομεν 
πάντοτε συνδεομένας μέ τόν ανθρώπινον χαρακτήρα, τον 
κ α τ ’ εξοχήν άρεσκόμενον είς την κίνησιν καί την μετα
βολήν.

Ή  μονοτονία, ή πλήξις, ό ασκητισμός, συντελοΰν 
είς την στρέβλωσιν τής ανθρώπινης φύσεως, και καθι
στούν αύτην μεμψίμοιρον, κλαυθμυρίζουσαν, ευκόλως α
πογοήτευα με'νην, άφαιροΰν ά π ’ αύτής την δρεςιν, τό 
θάρρος, τήν θέλησιν πρός έργασίαν καί πρόοδον.

Ή ζωή δέν πρέπει νά ρέη μονότονος.
Ε πειδή είναι κατ έξο^ήν πικρά καί δύσκολος, α 

νάγκη ύπάρ7ει νά συγκερναται μέ τήν χαράν καί την 
εύθυμίαν, άς είναι αύτη καί τεχνητή άκόμη, διά νά κα
θ ίσ τατα ι ισόρροπος καί βαδίζει άσφαλώς.

Κ α τ ’ αύτόν τόν τρόπον πρέπει νά θεωρήσωμεν τάς  
άπόκρεω, καί ανεξαρτήτως τοΰ τρόπου τής έκτελέσεως 
τω ν, νά νομίσωμεν αύτάς ώς μίαν εύεργετικωτάτην εις 
τόν οργανισμόν τοΰ ανθρώπου άνεσιν, ή όποία τονώνει 
καί αφυπνίζει τά  χαΰνα καί κοιμώμενα άπό την μονο
τονίαν και τήν πλήξιν τής καθημερινής ζωής νεΰρά μας.

Τήν ζωήν, την πάντοτε ύποκρίτριαν άτυχώς, πρέ
πει νά θέλωμεν ενίοτε αδέσμευτον, έλευθέραν καί άληθή.

Νά παρέχωμεν τό δικαίω μα εις δ'ντινα. θέληση, νά 
λύση πρός στιγμήν τά  κοινωνικά δεσμά τά  συσφίγγοντα  
τό πνεΰμκ του, νά άνοιξη ροΰν ελεύθερον κ.*ί ζωηρόν είς

τάς σκέψεις του, νά σκορπίση τόν γέλω τα και την εύθυ
μίαν μέ μίαν εύφυα σάτυραν ενός πολιτικού, κοινωνικοΰ 
ή ατομικού έλαττώ ματος, νά διορθώση ίσως, δ ιατί δχι ; 
κατά  τρόπον, όποιον πιθανόν νά έζήλευε καί πειστική  
κα ί γέμουσα έπι/ειρημάτων καί παραβολών διδασκαλία.

Νά έπιδιώκωμεν ένίοτε έπίσης, έστω καί τεχνητήν, 
έφ ’ ό’σον τοϋτο άλλως είναι άδύνατον_, μίαν οπωσδήποτε 
κοινωνικήν προσέγγισιν, καί νά μοιράζωμεν κατά τό έφ ι- 
κτόν έξ ίσου τήν /αράν τής ζωής είς δλα τά  κοινωνικά 
στρώ ματα.

Νά δίδωμεν την έλευθερίαν είς τόν ταπεινόν καί 
πτω/όν έργάτην, έν τώ  όποίί·) υπολανθάνει διά τήν ά ν ι-  
σ-,τητα τής ζωής τό μίσος πρός τήν πλουτοκρατικήν α 
ριστοκρατίαν, νά πλησιάση την άμαξαν τού πρώτου 
πλουσίου, νά έκδηλώση τό μίσος καί τά  πολεμικά του 
αισθήματα άνα ιμ ω τί μέ μίαν άπλήν φο ύχταν... χαρ
τοπολέμου, ένώ θά παρέχη συγχρόνως είς τούτον νέα 
θέματα ματαιοδόξων καί άργοσχόλων ομιλιών.

Κ α ί νά έπιτρέπωμεν είς τόν άλλον πλήρη ελευθερίας 
διά τήν έκπλήρωσιν τών ύπό τών βιοτικών άναγκών 
διαψευσθέντων ιδανικών του, καί νά τόν ύποβοηθώμεν 
είς άφελή καί ά'κοπον εύχαρίστησιν τοϋ νά φ αντάζητα ι 
εαυτόν δι ’ όλίγας ώρας . . . μαρκήσιον ή κόμητα, Ν α- 
πολέοντα ή Μέγαν ’Αλέξανδρον, καί 6 ,τ ι δήποτε άλλο 
είναι δ ι ’ αύτόν πράγμ ατι άφθαστον ιδανικόν.

Κ α ί νά μή λησμονώμεν ένίοτε δτι είναι ές ίσου ώφέ- 
λιμος μία σοβαρά πνευματική διδασκαλία, δ'σον καί μία  
ευθυμος, έλαφρά πνευματική διασκέδασις καί δτι ό γέ
λως, ή /αρά, ή εύθυμία άνήκουν έξ ίσου είς τήν ζωήν 
δσον καί ή υπερβολική σοβαρότης, ή μελαγχολία, καί τά  
κρεμασμένα μούτρα άπό τά  όποια δά δέν υστερεί κατά  
πολύ ή χώρα μας.

Ν. Σ ε ϊτα ν ίδ η ς .

ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΟΡΑ·..

Σ’ τή  λευκή τοϋ βουνοΰ έκκλ/ηάιά 
οπού τό &κακο βάλλει πουλί,

(J’ τή  πυκνήν ένός δένδρου δροόιά,
Σύ τό πρώτο μοϋ πήρες φιλί.

Σάν δειλό τότε Ον περιστέρι
ό' τή θερμή μου είχες γϋρει Αγκαλιά, 

και μ ’ έμέ, τό π«5τό <3ου τό ταίρι 
μέ<3* τήν ίδια έζοϋΟες φίύληά.

Τόρα πάλι (ίτήν ίδ ια έκκληΰιά 
ή πικρή μου ψυχή (5έ καλεϊ- 

(}’ τή ϋτυγνή τοϋ νεκροϋ μοναξιά 
τό <5τερνό νά μοϋ δώ(5ι>ς φιλί.

Σάν δειλό πάλι <3ύ περιότέοι
d’ τή ψυχρή μου δλα τόο’ άγκαλιά,

γιά νά Ιδχίς τό πιότό <3ου τό ταίρι,
(3έ ποιά μαύρη τό ϋ τέλλη ς  φωληά.

Λ. ΚΐΓπαρίόόης

ΕΝ ΙΑ ΙΟΝ  ΤΗΣ  Ψ Η Φ Ο Υ

σύστημα τής ενιαίας ψήφου μετά τών μικρών 
ιφεριιών, είνε κατακριτεον, ώς έπιφέρον τήν 
ρίσχυσιν τών έγωϊστικών καί τών' τοπικών 

μικρών καί ασήμαντων συμφερόντων1 εύνοεΐ ώς λέγουσιν 
οί Γάλλοι την τοΰ κωδωνοστασίου τοΰ χωρίου πολιτικήν, 
τήν μικροπολιτικήν, la politique de clocher. Ό 
βουλευτής δέν εΤνε έλεύθερος τοΰ έθνους αντιπρόσωπος, 
ά λλ ’ έντολοδόχος τοπικών καί έγωϊστικών συμφερόντων, 
καθ ίστατα ι προσέτι υποχείριος τή  έκτελεστική εξουσία, 
η τ ις  δύναται νά καταπολεμή τά  τοπικά τής περιφερείας 
τοΰ βουλευτοΰ συμφέροντα καί νά καθιστά προβληματι
κήν τήν έκ νέου έκλογήν του. Ή διοίκησις γ ίνετα ι ερ— 
μαιον τών τοπικών καί προσωπικών το ύτ«ν συμφερόν
τω ν. Ή  πολιτεία μεταβάλλετα ι είς τό είδος εκείνο τής 
δημοκρατίας, δ τόσον ώραία σκόπτει ό Voltaire, «Είνε 
μία συναναστροφή έν τή όποια οί δαιτυμόνες τρώγουσι 
μετά μεγάλης όρέξεως καί είς κοινήν τράπεζαν, μέ/ρις 
ου έλθη άνθρωπός τ ις  άρπαξ καί ισχυρός δπως άρπάση 
τό παν καί άφίση είς τούς άλλους τά  ψ υχ ία» . 'Έ κα
στος, κατά  τόν ήμέτερον Π λάτωνα, έν τή πολιτεία  
ταύτη  «μέλιτός τ ι μεταλαμβάνει» άλλήλοδιαδόχως, έως 
δτου έπέλθη ή γενική καταστροφή καί πικρία.

Α ί εύρείαι περιφέρειαι, τούναντίον άναγκάζουσι τούς 
υποψηφίους νά ύποθάλπωσι γενικώτερα συμφέροντα καί 
ούτω σχηματίζονται ισχυρά πολιτικά ρεύματα έν τή  
χώρα άντί μυρίων μικρών πολιτικών κομμάτων, άτινα  
δυνανται νά μεταβάλλωσι τό βουλευτήριον είς ένδυμα 
αρλεκίνου καί ούτω άντί ίσχυρας καί ομοιομόρφου πο
λ ιτικής πλειοψηφίας θά εχωμεν άπειρα καί πολυποίκιλα  
κόμματα καθιστώντα αδύνατον τήν λειτουργίαν τοΰ 
κοινοβουλευτικοϋ πολιτεύματος. Οί βουλευταί έκείνοι, 
οίτινες ούδεμίαν εχουσι πολιτικήν ιδέαν, άλλά στρέφον
τα ι πρός τόν άνεμον, αί Ό λλανδικαί έκείναι σβοΰραι, 
les toupies hollandaises, ώς τούς όνομάζουσιν έν 
Γ αλλία , θά κατακλύσωσι τό βουλευτήριον.

Είνε δμως ίσως άληθές, OTt τό σύστημα τών μεγά
λων περιφερειών καί τής πολλαπλής ψήφου εύνοεί τάς  
δημαγωγικάς διαθέσεις ένίων πολιτικών. «Δ ιά  τοϋ δή
μου καί τοϋ κωδωνοστασίου οί πολίτα ι έχουσι τό αίσθημα 
τή ς πατρίδος, έλεγεν ό ακαδημαϊκός De Barailte, έκεΐ 
έχουσι φρονήματα, ά, τοίς εινε ίδ ια .

Τή άληθεία έκεί ύπόκεινται ήττον εις έκλογικάς 
σκευωρίας άς, τά  πάθη κόμματός τίνος ή ή ίφιλοδοξία  
ραδιούργων τινών παρασκευάζουσι μακράν τών έκλο- 
γεων. Η επιρροή τοΰ κωδωνοστασίου καί τών τοπικών 
συμφερόντων είνε προτιμοτέρα τής έπιρροής τών άγυιών 
καί τών δημαγωγών». Κ αί δ'τι μέν τό σύστημα τών 
ευρειών περιφερειών καί τής πολλαπλής ψήφου γέννα 
συνδυασμούς υποψηφίων βασιζομένους έπί συναλλαγμά
των άνωνύμων de Ut des facio Ut facias, ούδεμία 
αμφιβολία, ά λ λ ’ άφ ’ ετέρου εινε βέβαιον δ'τι ή ενιαία  
ψήφος καί αί μικραί περιφέρειαι θά έπέτεινον τό κακόν 
τής διά χρημάτων διαφθοράς τών έκλογέων, καί ό 1ό- 
γος ευνόητος' οί εκλογείς τής περιφερείας θά ώσιν εύά- 
ριθμοι, επομένως ή έξώνησις τών ψήφων εύκολωτέρα καί 
μάλλον συμφέοουσα δπως τις  έπιτύχη την έκλογήν, «έτι 
μάλλον άδιάφθορον τό πολύ- καθάπερ ύδωρ τό πλείον, 
ουτω και τό πλήθος τών ολίγων άδιαφθορώτερον», λέ
γει ό ’ Αριστοτέλης (πολιτικά III, χ, 6). Μικραί περι-

φέρειαι μ ε τ ’ ολίγων έκλογέων δύνανται νά καταστώ σι 
τιμάρ ια  τών πλουσίων πολιτευτών. Ούτω έν Ά γ γ λ ί^  
πρό τής μεγάλης εκλογικής μεταρρυθμίσεως τοΰ 1 8 3 2  
ύπήρχον εκλογικά: περιφέρειαι περιέχουσαι δεκάδας τινας  
έκλογέων, τάς περιφερείας ταύτας δέ ώνόμαζον σεση- 
πυίας κώμας (rottendoroilghs) άπετέλουν δέ τήν με- 
γάλην ίσχύν τής πλουτοκρατίας, τών μεγάλων λόρδων 
γαιοκτημόνων, οίτινες έπώλουν αύτάς ή ώνόμαζον βου- 
λευτάς έν τή  βουλή τών κοινοτήτων τούς ένοικιαστάς 
τ« ν  ή τούς φίλους των. Ε ίναι βέβαιον δτι τό ένιαίον 
τής ψήφου καί αί μικραί περιφέρειαι συντελοΰσιν είς τήν  
μονιμότητα τών βουλευτών έν τα ίς  περιφερείοεις α ύ τ ώ ν  
οΰτω π. χ. έν ’ Ιταλία  πρό τοΰ 1 8 9 5 , δτε είσή/θη ή 
ενιαία ψήφος, ή βουλή περιείχε 1 3 2  νέους βουλευτάς, 
μετά τό 1 8 9 2 ,  ύπό τό σύστημα τής ενιαίας ψήφου καί 
τών μικρών περιφερειών δλοι οί βουλευταί έξελέχθησαν 
έκ νέου πλήν 8 3 :

ΕΤναι δμως άληθές, δ'τι τό σύστημα τής ενια ίας  
ψήφου κ*ί τών μικρών περιφερειών έχει τοΰτο τό κα
λόν, δτι οί έκλογείς γνωρίζουσι τήν ποιότητα τών υπο
ψηφίων, «κρίνει τ ις  καλλίτερον, λέγει ό Montesquieu 
περί τής άξίας τών γειτόνων του ή περί τής άξίας τώ ν  
άλλων του συμπατριω τώ ν». Ύ πό τό σύστημα τής πολ
λαπλής ψήφου καί τών εύρειών περιφερειών οί έκλογείς 
γινώσκουσι συνήθως, καί παρχσύρονται ύ π ’ αύτών, έξέ- 
χοντα τ ινα  πρόσωπα τοΰ συνδυασμού, τάς κεφαλάς τοϋ 
καταλόγου (Les tetes de liste), ψηφίζουσι δέ κλει- 
στοϊς δμμασιν ύπέρ τών άλλων.

Κ ατά  τήν έμήν γνώμην ή ενιαία ψήφος μετά μ ι
κρών περιφερειών έκλεγουσών ένα βουλευτήν είναι κ ατα 
κριτέα διά τούς άνω ρηθέντχς λόγους, οΰς συνοψίζω  
οΰτω' ΰπερίσ^υσις τών τοπικών συμφερόντων, τής μ ι
κροπολιτικής, έπέμβασις τής άρχής καθιστώμεναι εύκο- 
λώτεραί, ύποδούλωσις τής διοικήσεως ύπό τών βουλευ
τών καί τών βουλευτών ύπό τής διοικήσεως, εκλογική 
διά χρημάτων διαφθορά, πλουτοκρατία καί τά  το ιαύτα .

Ά λ λ ’ ίσως τινές νομίζουσιν δτι δυνατόν νά συνδυα- 
σθή ή ενιαία ψήφος μετά τών εύρειών περιφερειών έκα
στος έκλογεύς θά ϊχ γ  μίαν ψήφον, ά λ λ ’ ή περιφέρεια θά 
έκλέγη πολλούς βουλευτάς κατά  πλειοψηφίαν. Τό σύ
στημα τοΰτο είχε προταθή ύπό τοΰ υπουργείου Κου- 
μουνδούρου έν έτει 1 8 7 1 .  Κ ατά  τό νομοσχέδιον τοΰτο ή 
Ε λλά ς  θά άπετέλει 13  έκλογικάς περιφερείας. έκαστος 
νομός θά ήτο εκλογική περιφέρεια έκλέγουσα 13  εως 15  
βουλεττάς. έκαστος έκλογεύς θά είχε μίαν ψήφον. A ta  
τοΰ τρόπου τούτου ήλπιζον νά είσαγάγωσι τήν άντιπρο- 
σωπείαν τής έκλογικής μειοψηφίας- είναι άρίστη, μάχο
μαι ύπέρ αύτής, άλλά παραδέχομαι μόνον έκείνα τά  
συστήματα, ά έπιτυγχάνουσι τήν συμμετρικήν αντιπρο
σωπείαν τής πλειονοψηφίας καί τής μειοψηφίας (la re
presentation proportionale), αΐτινες πρέπει νά 
έκλέγουσι αντιπροσώπους άνζ,Ιόγω ς  τοΰ άριθμοΰ τών 
ψηφοφόρων. Ή μειοψηφία δέν πρεπει νά έκλέγη τήν 
πλειοψηφίαν τών βουλευτών. Τό σύστημα τής ενιαίας 
ψήφου καί τών εύρειών περιφερειών μετά πολλών βου^ 
λευτών παρουσιάζει συνήθως τό έν λόγφ άτοπον, άρκεΐ 
ή μειοψηφία νά συγκεντρώση τάς ψήφους αύτής καί ή 
πλειοψηφία, έλλείψει πειθαρχίας, νά τάς διασπείρη ύπέρ 
τό δέον.

Νικ. Σα^ίπολός
Υφηγητής τοϋ Ήανεπκίτημίου

------------3*8*3------------

(r iH jO  ι

IΛ



Η Θ Ρ Α Κ Η  Μ Α Σ

( ’Α πηγγέλβη  χατά την επέτειον τή ς  ένταΰθα Θραχιχής Α δ ε λ 
φότητος, τή ν  έορτασθεϊσαν μεγαλοπρεπέστατα μετά τής Β ασι- 
λόπητας τή ν  Ιη ν  Ίανουαρίου 1902 ίιπό του Γενιχοϋ αυτής 
Γ ρ αμματέώ ς).

Φεύ, ό Όρφεύς τή  λύρα του τήν έχει πεταμένη  
Και ό γ?νυκός'άντίλαλος έόώ παϋε  γιά πάντα.
Είς τής Ροδόπης τές κορφές ’ς τοϋ Αίμου τ ’ άκροβούνια 
Βροντούν άλ,υόίδες τής όκλαβιάς, ότέκει έκεϊ δεμένη 
Μία ψυχή Ε λληνική καί, (3ογγητό όκορπάει 
"Οπου διαβαίνει πέλαγα, δπου βουνά περνάει.

Ά πό τές τόόες άδελφές ποϋ ζοϋν μαυροντυμένες 
Καί Λμίγουνε τόν πόνο τους άντάμα τόόα χρόνια,
Ή μιά ή πειό λαμπρότερη πώχει περόά <3το2αδια 
Είναι κ ’ Λ πειό όφιχτόδετη άπό τές όκλαδωμένες,
Γιατί φορεϊ διαμαντικά π ’ άότράφτει καί θαμπώνει 
Ποϋ δέν τό μαύριόαν όκλαβιά καί δουλωμένοι χρόνοι.

Σ' αύτό κυττώντας γιά νά βρουν τ ’ άδέλφι μας άχτΐδα 
Βλέπουν τές δόξες τές παλμές... ενα Οταυρό όπαόμένο, 
Σ’ ένα τζαμί μιά έκκληόιά... ένα πεόμένο θρόνο...
Καί Σμίγουνε τόν θαυμαόμό μέ μιά γλυκειά έλπίδα 
Πώς θάρτουν μέρες καί καί καιροί ξανά νάναότηθοϋνε. 
Θόλοι ριχμένες έκκληόιές ξανά νά ότηλωθοϋνε.

Κι’ &ν τώρα θέλουνε έχθροί δικά τους νά τά κάνουν, 
Ξεχνούν Ε λληνικές καρδιές πώς τά φρουροϋν γιά άλλον; 
Μά θά χαράξμ ή Αύγή, τής ’λευθεριάς ό "Η2αος,
ΙΙοϋ θάρτουνε τ ’ άτίμητο ότολίδι γιά νά ράνουν 
Αί νύφες τής Ελλάδος μας τήν ότραφτερή κορώνα 
Κ αινά  ότηλώόοννε ξανά ενα νέο Παρθενώνα...

Αγέρι μου Ελληνικό, φύόα ’ς τή  Θράκη πέρα 
Εις τής Ροδόπης τές κορφές ’ς τοΰ Αίμου τ' άκροδούνια 
Καί άν περνούνε δύότυχα καί δ ίχω ς  δόξα χρόνια 
Μά ή άόβεότη άγάπη μας γιά τή  γλυκεία μητέρα 
Μένει άκοίμητη §αθειά 'ς τα ότήθια μας κραμμένη·
Ή Θράκη μας Ε λληνική καί είναι καί θά μένη ! !

Πέτρος I. Ά ξιωτίδης

Τ Ι Ο ί  Ε Π Ι Α Τ Ρ Ο Σ
( Σ υ ν έ χ ε ι α )

άγαθός Ιερομόναχος έγέλα ένίοτε, οσάκις ήτο 
r l f i l εύδιάθετος— καί ήτο τοϋτο σπάνιον— συχνοτε- 

ρ°ν όμως ώργίζετο καί ήρχιζε τότε νά σφενδο- 
νίζγι κατά κεφαλής τοϋ ’Αλεξάνδρου δ ,τ ι πρόχειρον είχε 
τόν κατάλογόν του κ α τ ’ άρχάς, ’έπειτα τό κομβολόγιον, 
ένίοτε δέ τέλος καί αΰτάς τάς συρτάς του έμβάδας άνά 
μίαν ή καί- τάς δύο συγχρόνως, φοβερόν δέ ήτο δταν 
καί τάς έμβάδας παρηκολούθει έναε'ριος καί ό σκοΰφος. 
Ά λ λ ’ ό μαθητής ουδόλως έκ τούτων έπτοείτο, οΰτε 
κατέστελλε τόν γε'λωτα. Άνέτεινε μόνον τάς χειρ ας καί 
συλλαμβάνων ασφαλώς μετεώρους άκόμα τους άκινδύ- 
νους τοΰ ίερομονάχου κεραυνούς, έπέστρεφεν αυτούς εις 
τόν ρασοφόρον Δ ίκ, συντετριμμένος μέν τό φαινόμενον 
καί κάτω νεύων τήν κεφαλήν, άλλά σπαίρων δλος έκ τοΰ

συγκρατουμένου γέλωτος. Ή σπάζετο έν μετανοία τήν 
χεϊρα τοΰ διδασκάλου, οσάκις έκείνη δέν προκατελάμ- 
βανε βιαίως τήν παρειάν του, καί έπανηρχετο ούτως η 
άλλως εις τήν θέσιν του, διά νά άρχίσν) ευκαιρίας δο- 
θείσης τά  ’ίδια.

Τής 'άριΟμητιχ,ής τό Οέλγητρον ήτο έντελώς διάφορον 
διά τόν ’Αλέξανδρον. Ό  διδάσκαλός του, ισχνός, υψη
λός, μέ κίτρινον αυστηρόν πρόσωπον καί μαΰοον κομ- 
βωμένον έπενδύτην, δέν ήτο βεβαίως άντικείμενον δ ια— 
σκεδάσεως διά τόν φιλοθεάμονα συμμαθητήν μου- ά λ λ ’ 
έδίδασκεν δμως άριθμητικήν, οί δέ άριθμοί ήσκουν ά- 
καταμά/ητον γοητείαν εις τήν νεαράν διάνοιαν τοϋ 
Σοφή. Α ί τέσσαρες πράξεις συνώψιζον δ ι ’ αυτόν πάσαν  
γνώσιν άνθρωτίίνην καί άπετέλουν ούτως είπείν τό μη 
περαιτέρω τής μαθήσεως. Παιδι'ον δωδεκαετές μόλις, 
ει/ε παράδοξον λογιστικήν πρω ϊμότητα, τήν όποιαν έ- 
θαύμαζε πολλάκις καί αυτός ό διδάσκαλος. Πρώτος έξ 
δλων μας 'έλυε τά  διδόμενα εις τούς μαθητάς προβλή- 
α ατα , καί μόνος αυτός πολλάκις τά  δυσκολώτερα. Έ -  
ξετέλει δέ άγράφως καί κατά διάνοιαν προσθέσεις καί 
πολλαπλασιασμούς, αφαιρέσεις καί διαιρέσεις, διά τά ς  
όποιας έβρέ/αμεν ήμεΐς οί άλλοι μέ άφθονον ίδρωτα τάς  
πλάκας μας. Έ φαίνετο δέ τοϋτο καί εις αΰτάς άκόμη 
τάς καθημερινάς του σχέσεις μετά τών συμμαθητών  
του, διότι πάντοτε σχεδόν εΰρίσκετο εις συναλλαγάς  
μαζή τω ν. Πότε άντήλλασσε μετ’ αύτών γραφίδας άντί 
χάρτου ή μολυβδοκόνδυλα άντί κονδυλοφόρων, πότε 
έπώλει τό καθαρόν του τετράδιον, ή ήγόραζε τό έφθαρ- 
μένον άλλου βιβλίον, άφοΰ προηγουμένως έξέκαμνε 
συμφερωτερον τό καινουργές καί σχεδόν άθικτον ίδικόν 
του. 'Οσάκις νέον διδακτικόν βιβλίον είσήγετο εις την  
τά ξ ιν , πρώτος αυτός ύπελόγιζε πότε έμελε νά τελείωση, 
ή διδασκαλία του, άριθμών τάς σελίδας καί τά  ύπο- 
λειπόμενα μαθήματα, διαιρών καί πολλαπλασιάζων, 
δχι, έννοεϊται, δ ι ’ εαυτόν, διότι ολίγον εκείνος περί 
τούτου έφρόντιζεν, άλλά δ ι ’ ήμάς τούς άνοήτους ώς 
μάς έλεγεν, εις τούς όποιους καί μετέδιδεν άμέσως τών 
υπολογισμών του τό πόρισμα.

Φίλον στενόν καί διαρκή, οποίους είχαμεν ήμεΐς οί 
άλλοι, ουδέποτε ά π έ κ τ η σ ε ν  εις τό σχολεϊον ό ’Αλέξαν
δρος. Ει/ε συμπαίκτορας καί συντρόφους τών έκδρομών 
του, ει/ε θύματα  τής λογιστικής του έπιτηδειότητος, 
τά  όποια καί ιδιαιτέρως έπεριποιεϊτο, ένόσω διήρκουν 
αί [Λετ’ αυτών διαπραγματεύσεις του, άλλά φίλον άληθή 
δέν εί/εν. Έ δοκίμασαν τινές τών συμμαθητών μας νά 
οίκειωθώσι πρός αΰτόν διαρκέστερον, ά λ λ ’ άπέτυχον 
δλοι. Εις τάς πα.δικάς των διαχύσεις ή τάς αφελείς 
αυτών έκαυστηρεύσεις ουδέποτε άπεκρίνετο δι’ όμοιων 
ό Σοφής, άπήντα δέ συνήθως διά γέλωτος ή σιωπής. 
"Εκαστος ήμών έγνώριζε τοΰ άλλου πάσας σχεδόν τάς  
οικιακά? περιστάσεις· τ ί  ήτο ό πατήρ τθυ, πόσους είχεν 
αδελφούς, τ ί  ετρωγεν συνήθως, ποϋ έκάθηντο, π ώ ςδ ιε -  
σκέδαζον κ α τ’ οικον, τ ί  έκαμνον καί τόσα άλλα. Περί

Α Β Υ Σ Σ Ο Ι

Π Ε Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Ι Α

Φνγαν τά περιστέρια τήν ανγή 

Κ ’ ήρϋε το δειλινό και δεν γύρισαν 

Έμονσγωσε, σκοτείνιασεν ή γη 

Έννχτωοε και *κεΐνα πώς άργησαν ;

’Έρημη η ψωληά τονς καρτερεί 

*Α χ ! έρημος ό κήπος τά προσμένει 

Κ ι 5 δσο η μαύρη νύχτα προχωρεί 

'Η  ψύσις ολη γύρω αρρωσταίνει.

Ξημέρωσε' τ ί  Άχαρη ανγή...

Κρύος βοργιας έρήμαξε τά δάση,

Έτίναξε τά δένδρα και τή γή

Κ ι  ’  έσκόρπισε χαμό σ ’  δλη τήν πλάσι.

Τον κάκον δ κήπος τώρα καρτερεί 

Τον κάκον ή φωληά τονς περιμένει 

— Κάποιος διαβάτης ετνχε νά ’βρή 

Μ ιά κάτασπρη φτερονγα πεταμένη  —

Ά θή να ι 19 0 2
Μ ήτίος Π απ αίπ υοου Ο αριιατωλός Καοατάοο’ος έν duy6oi/2.io> έξωθεν τής μονής Δοβρά-

τοΰ Σοφή τίποτε δέν ήξεύραμεν. Τοϋτο δχι μόνον έσκαν- 
δάλιζε τήν παιδικήν ήμών περιέργειαν, άλλά καί εμπό
διζε πάντα  δεσμόν οικειότητος μεταξύ ήμών καί εκεί
νου. Μάς έξένιζε δέ άκόμη καί πάντοτε άνεξήγητος μάς 
εφαίνετο ή ένδυμασία τοΰ συμμαθητοΰ μας καί ή α ιφ νί
δια της πολλάκις μεταβολή. Τά καινουργή του φορέ
ματα διεδέχοντο αίφνης άλλα ωραιότερα, χωρίς τινα  
λόγον, τα ϋτα  δέ έπαλαιοΰντο πάλιν ε!ς τοός ώμους του 
καί κατέπιπτον εις ράκη, έν μέσίρ χειμώνος πολλάκις. 
χωρίς ποτέ νά παρεμβί) κλωστή ή βελόνη πρός διόοθωσιν 
ή άναπλήρωσιν τής φθοράς. Δέν ειχεν άρα μητέρα ό 
’Αλέξανδρος ; ήτο α ίνιγμα τοϋτο δ ι ’ ήμάς δπως α ίν ιγ
μα καί ό πατήρ του.

Γών πλείστων έξ ήμών οί πατέρες ήσαν γνωστοί εις 
την τά ς ιν . ’Ήρχοντο τρις καί τετράκις τοΰ έτους εις τό 
σχολεϊον, διά νά έρωτήσωσι τούς διδασκάλους περί τών 
προόδων καί τής έπιμελείας μας' τοΰ ’Αλεξάνδρου δμως 
ο πατήρ ούδέ εις τάς έξετάσειςτου παρευρέθη ποτέ. "Οτε 
δέ άπας είς τών συμμαθητών του, τολμηρότερος των 
απέτεινεν εις αυτόν πλαγίανπερ ί τούτου έρώτησιν, ΰψω - 
σεν έκεϊνος τούς ώμους, έμειδίασε μειδίαμα παράδοξον, 
πολυ τής ήλικίας του ώριμώτερον, καί άντί νά άπαντήση  
ηρώτησε·

— Θάλθιρς απόψε είς τήν αμπάριζα ;
Μίαν ήμε'ραν— ήτο μάθημα Γεωγραφίας— 6 Σοφής

διεσκέδαζεν ώς συνήθως χαράττων διά μικροΰ μαχαιριού· 
τα  προσφιλή του ιερογλυφικά έπι τοΰ θρανίου, δτε άνε- 
κάλυψεν άπό τής σκοπιάς του ό διδάσκαλος τήν ά τ α -  
κτον ασχολίαν. Προσήλθεν άγριω πός,—ήτο άνθρωπος 
έντελώς χυδαίος, έμπνέων άληθή τρόμον είς δλους μας—  
έβαλε τάς φωνάς, κατέσχε τό μαχαιρίδιον, τό όποιον 
έταμίευσεν εις τό θυλάκιόν του ώς σώμα τοΰ έγκλήμα-  
τος, καί μή άρκεσθείς είς ύβρεις μόνον καί έπιτιμήσεις. 
βαναύσους, έρράπισε τόν δυστυχή ’Αλέξανδρον μέ τό
σην κτηνωδίαν, ώστε τό ταλαίπωρον παιδίον έφερεν αυ
τομάτως τάς δύο του χεΐρας είς τήν καταπόρφυρον π α 
ρειάν του, καί έβαλε πόνου κραυγήν,— τήν πρώτην πο(> 
ήκουσεν ή τάξ ις  άπό τό στόμα του. Ό  διδάσκαλος έπέ- 
στρεψε βραδυπατών καί ύβρίζων πάντοτε είς τήν καθέ- 
δραν το υ- ά λ λ ’ ό ’Αλέξανδρος δέν ήτο έξ έκείνων τούς  
όποιους καταβάλλει έπί μακρόν ή δριμεία συναίσθησις 
ένος ραπίσματος. Μετ ολίγα μόλις λεπτά έκυπτε π ά 
λιν ένώπιόν του, άπαθής μέν κατά τό φαινόμενον,. 
άλλά συντόνως άσχολών τάς χεϊράςτου υπό τό θρανίον. 
"Εκυπτον δέ μαζή του οί έκ δεξιών καί άριστερών γεί— 
τονές του περίεργοι, θαυμάζοντες καί μειδιώντες, ά ντα λ-  
λάσσοντες δέ σιγά τάς έκ τοΰ παραδόξου θεάματος έν- 
τυπώσεις τω ν. Έ τυχ ε νά κάθημ.αι δπισθέν του τήν ή 
με'ραν έκείνην, καί πολλήν ήσθάνθην περιέργειαν νά ίδα> 
τ ί  έκίνει τόν θαυμασμόν τών γειτόνων τοΰ Σοφή, Ά νω ο -
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θώθην ολίγον καί έκυψα σιγά πρός τα  εμπρός, προσε
χών νά διαφύγω δσον ήτο δυνατόν τό άγριον βλέμμα  
τοϋ διδασκάλου. Ε ίδα δέ τόν ’Αλέξανδρον κρατοΰντα  
-εις χεϊράς του καί δεικνύοντα είς τους γείτονας του ίσο— 
μεγέθη χαρτιών τεμάχ ια  μέ περιέργους τύπους σημείων 
ερυθρών καί μελανών, καί μέ διπλάς εικόνας άνδρών, 
γυναικών καί γερόντων.

— Α υτά  εινε χαρτιά , ποϋ παίζουν, 'έλεγε σιγά ό 
Σοφής.

— Κ αί πώς τά  παίζουν; ήρώτα ό γείτων.
—  Θά σόές τό είπώ ύστερα. Κ υττάξετε, τ ί  ώραΐα 

■ποϋ εινε.
’Α λλά μόλις είχε τελειώσει τήν φράσιν του ό π τω 

χός ’ Αλέξανδρος, καί έφάνη εμπρός του ό δ.δάσκαλος. 
'Έκυψε καί αυτός, είδε καί πριν καν έννοήσωσιν οί άλ
λοι τ ί σενέβαινε, πριν ή συνέλθη ό ένοχος έκ τής κ α τα -  
πλήξεως, έγεινεν ανάρπαστος άπό τό θρανίον του καί 
έβροντοκοπήθη είς τό πάτω μ α τής παραδόσεως ώς άν 
-ήτο τόπι ελαστικόν. Ό  διδάσκαλός μας εΐχεν αθλητι
κόν ανάστημα ώς αχθοφόρου καί χεϊρας μεγάλας ώς τών 
εικόνων τοΰ παντοκράτορος. 'Ύψωσε καταπόρφυρος έξ 
όργής τήν βαρεϊάν του χεΐρα, σφιγμε'νην είς γρόνθον,
κατά κεφαλής τοΰ 'Αλεξάνδρου καί τήν κατε'φερεν επ ’
αυτής άπανθρώπως, γρυλλίζων"

— Χ αρτιά, α ΐ; χαρτοφόρος!... άπό τώρα. Δέν σέ 
φθάνει ή άλλη σου προκοπή !

("Επεται Συνέχεια)
“Αγγελος Βλάχος.

Α Ι  ΠΡΟΣ ΤΟΝ Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΑ Ν ΙΣ Μ Ο Ν  Κ Α Ι  ΤΟΝ Ε Λ Λ Η 
ΝΙΣΜΟΝ Τ Π Ι Ι Ρ Ε Σ Ι Α Ι  ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕ Ρ Α Ρ Χ Ω Ν  Π

Α'.
ιερά τής ’Ορθοδόξου εκκλησίας μεγάλη έορτή
εινε και πρε'πει νά εινε ή κ α τ ’ εξοχήν έορτή
σύμπαντος τοΰ Ε λληνισμού. Δ ιότι έν τω  προ- 

«ώ πω  τών τριών μεγάλων τής εκκλησίας διδασκάλων δέν 
άποθεοΰται ή χριστιανική θρησκεία, άλλά τ ιμ ϊτ α ι  έςόχως 
-τό ελληνικόν έθνος σύμπαν έν τα ΐς ποικ ιλω τάτα ις διά  
μέσου τών αιώνων έκφάνσεσί του.

Οί τρεΐς μεγάλοι 'Ιεράρχαι δέν ήσαν μόνον τής ϊεράς 
-σοφίας μύσται καί τής χριστιανικής άληθείας διδάσκα
λο ι, άλλά καί τής ελληνικής παιδείας εύγενεϊς ίεροφάν- 
-ται καί έμπνευσμε'νοι απόστολοι. Πρώτοι ούτοι συμφι- 
"λιώσαντες τήν θύραθεν μετά τής έσω σοφίας καί είς δε
σμόν έναρμόνιον καί άναπόσπαστον συνάψαντες, άνήγα- 
γον τόν 'Ελληνισμόν είς τήν έμπρέπουσαν αύτώ περιω- 
πήν καί κατέστησαν τόν ετερον πόλον τοϋ άξονος περί

(* ) ’Α πόσπασμα μ ελέτη ς  άπαγγ*λ6είσης έν τω  Σ υ λλ ίγω  
τ ώ ν  Μ ικρασιατών ή « ’Α ν α τ ο λ ή »  Ιπ ΐ τή  έορτή τώ ν Τριών 
" .Ιεραρχών.

ον ή θεία πρόνοια εταξε νά στρε'φηται ό κόσμος.

Κ ατά  τήν εποχήν τών τριών 'Ιεραρχών ό Χ ριστια 
νισμός διέτρεχε μίαν τών κοισιμωτέρων αύτοΰ περιόδων. 
Τό ιερόν τοΰ Χριστιανισμού σκάφος διεκινδύνευε τόν έ
σχατον έν μέσω πελάγους κλυδωνιζομένου ύπό λύσσης 
έξεγηγερμένων ποικίλω ν σ το ιχ ε ίω ν .Ά φ ’ ενός έπ ίτήν εξου
σίαν εΐχεν άνέλθει είς τρομερός τής χριστιανικής θρη
σκείας πολέμιος, πρώην δέ τρόφιμος αυτής, ό Ίουλιανός  
ό Π αραβάτης. Ούτος συλλαβών έν τή  ζωηρ8 καί παρα- 
τόλμω διανοία του τήν ιδέαν ν ’ άναστηλώση τό καταρ- 
ρέον τής άρχαίας Ε λλάδος μεγαλεϊον καί τό πεπτωκός 
κράτος τοΰ Διός, πεπροικισμένος δέ φύσει μέ διάνοιαν 
ίσχυράν, με πολεμικήν τόλμην καί δεξιότητα οΰχί κοι
νήν, μέ οπαδούς καί θιασώτας άπειρους, μέ σοφίαν πολ-  
λήν καί μέ πάθος καί λύσσαν άρνησιθρήσκου, έμαίνετο  
κατά τής ίερας τοΰ Χριστού πίστεως. Μάτην έβλεπεν 
αυτήν ετι μάλλον διαδιδομένην καί έξαπλουμένην, ά ν-  
τλοΰσαν καί έξ αυτώ ν τών καταδιώξεων καί τών π τώ -  
σεών της δυνάμεις ώς άλλος τής μυθολογίας ’Ανταίος  
ακατάβλητος, μάτην έβλεπεν αυτήν όλονέν έξυψουμένην 
έν τή  κόσμου συνειδήσει καί κατακτώ σαν νε'α όσημέραι 
εδάφη καί καρδίας, μάτην ή Πυθία τοΰ έξαπέστελλε τά 
κύκνειον άσμά της :

Είπατε τω βα<3ιλεϊ χαμαί πέόε δαίδαλος αύλιί.
Ούκέτι Φοίβος έχει καλύβαν, ού μάντιδα δάφνην
ού παγάν λαλέουδαν άπέδβετο καί λιίλον ΐ τ δ ω ο .

Τίποτε ό Ίουλιανός έμαίνετο, έσχεδίαζεν, Iνιόργεt μη 
διαβλέπων ούδέ κατανοών δτι οΰτω έγίνετο δργανον τής  
θείας Προνοίας παρασκευάσας άνεπιγνώττως τήν ορι
στικήν νίκην καί τόν θρίαμβον τής χριστιανικής θρη
σκείας, ήν αυτός ούτος διά τοΰ ίδιου στόματος άνωμο- 
λόγησε καί έκήρυξε είπών τό περίφημον εκείνο «νενί- 
κηκας Ν αζωραίε!»

Ά φ ’ ετέρου ή όρθή περί Θεοΰ έννοια, ήν ό Χ ριστια
νισμός άπεκάλυψεν είς τόν κόσμον έπολεμεΐτο ή διεστρέ- 
φετο ούχί ύπό εθνικών φιλοσόφων ή θιασωτών καί ο- 
νειροπόλων τής άρχαίας αίγλης καί εύκλειας, ά λ λ ’ ύπό 
τέκνων τά  όποια αυτός ό Χριστιανισμός είχε γαλουχή- 
σει, ό Χριστιανισμός ειχε περιθάλψει καί θερμάνει είς 
τούς κόλπους του, ίνα τόν δαγκάσουν κατόπιν καί χύ- 
σωσι τό τής αγνωμοσύνης δηλ/;τήριον ώς ό αχάριστος 
τοΰ γεωργοΰ δφις. Διότι τότε είχον άναφανή οί βαρείς 
αίρεσιάρχαι "Αρειος, Σαβέλλιος, Νεστόριος, Εύνόμιος, 
Μακεδόνιος κλπ. στρατιάς ολοκλήρους παρατάξαντες καί 
πειρώμενοι ν ’ άποσπάσωσι τό σπουδαιότερον τής χρι
στιανικής θρησκείας θεμέλιον, τήν περί Τριαδικής θεό— 
τητος διδασκαλίαν, ίνα καταρρίψωσιν είς σωρόν έρει— 
πίων άμορφων τό νεόδμητον τοΰ Χ ριστιανισμού οικο
δόμημα.

Ν αί,ό  Χριστιανισμός κινδυνεύει, ό Χριστιανισμός π α -  
λα ίε ι, μάχετα ι άπεγνωσμένως. Κ αί εινε άνισος ή πάλη  
του. Δέν παλαίει κα θ ’ ένός άτόμου ή μιας ιδέας, π α -  
λα ίε ι πρός τό παρελθόν τής άνθρωπότητος πρός τήν

πολυκέφαλον τής κακίας 'Ύδραν, παλαίει πρός τό πΰρ 
καί τον σίδηρον άπασών τών πολιτικών καί κοινωνικών 
δυνάμεων. Κ αί επ ισκιάζεται μέν πρός στιγμήν ό ήλιος 
τής χριστιανικής άληθείας ύπό τών νεφών τής κακοδο- 
ξίας καί τής μανίας τών έξεγηγερμένων κοσμικών στοι
χείων, άλλ ’ ίνα άναλάμψη αύθις έν άφθάρτω καλλονή 
καί αίγλη ά ϊδ ίω . Ιδού μετ’ ολίγον τό μεγαλεϊον τοΰ 
Θεοΰ ανατέλλει έν τω  προσώπω τών Τριών 'Ιεραρχών, 
οϊτινες ώς ήλιοι τηλαυγείς καί άείφωτοι διασκεδάζουσι 
τά  νέφη τής κακοδοξίας, τάς όμίχλας τής άλαζονείας 
καί έπάρσεως τάς θύελλας τών συμφερόντων καί παρα
φορών δοξασιών. Τό παν τότε ώς διά μαγείας μεταβάλ
λει οψιν. Κ αί ή αίθ ία τής χριστιανικής άληθείας κα
ταυγάζει τό σύμπαν. . . .

Κ αί δέν διεφύλαξαν μόνον τό κινδυνεΰον τής χρι
στιανικής πίστεως σκάφος άπό τάς τρικυμίας καί τάς  
θύελλας, αϊτινες τό έκύκλουν καί τό ήπείλουν, δέν δ ιέ- 
φυγον ώς επιτήδειοι και θαρραλέοι οίακοστρόφοι οί τρεις 
Ιεράρχαι τούς σκοπέλους καί τάς υφάλους τοΰ οανατι- 
σμοΰ καί τής κακοδοξίας καί δέν κατήγαγον μονον είς 
τόν άκύμαντον τής σωτηρίας καί νίκης λιμένα, άλλά  
καί τό έθωράκισαν άπαξ διά παντός διά τοΰ άτρητου 
τής επιστημονικής ακρίβειας καί άληθείας θυρεοΰ. Ά -  
ποκαθάραντες δηλονότι τήν περί Τριαδικού Θεού έννοιαν 
πάσης αιρετικής πλάνης, άνήρθησαν είς τήν όρθή/ καί 
τελείαν έννοιαν περί Θεοΰ καί τής πρός τον κόσμον σχέ- 
σεως αυτοϋ καί κατέστησαν προσιτήν είς τό ανθρώπινον 
πνεΰμα δ ι’ έρεύνης φιλοσοφικής.

Ή  εργασία αύτη τών Τριών Ιεραρχών ήτο έξοχως 
σπουδαία καί Ιξαιρετικώς άναγκαιοτάτη. Δ ιότι ναι μέν 
ό Χριστιανισμός δπως κατίσχυση έν τω  κόσμω ώφειλε 
νά άρη τάς είς τό αληθές αυτού πνεΰμα άποιδούσας θρη- 
σκευτικάς καί ήθικάς τοΰ ’Εθνισμού καί ’Ιουδαϊσμού άρ- 
χάς, ά λ λ ’ ώφειλε πρό παντός νά έξέλθ-<ι τών ορίων τής 
άπλής πίστεως καί νά Ιξυψωθή είς τούς αιθέρας τής επι
στήμης. 'Η άπλή τςίστις δέν ήρκει πλέον. Α ύτη ίσως 
εινε άρκετή διά τάς πρώτας τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος 
ανάγκας. Ά λ λ ’ άν τούτο σήμερον εύρίσκετο έν νηπ'ώδ-ι 
καταστάσει θ ’ άνεπτύσσετό ποτε καί θά έζήτει κατά  φ υ 
σικήν καί άναπόσπαστον τή ά'ίθρωπίνη φύσει ανάγκην, 
τόν λόγον τών πραγμάτων. Άλλοίμονον τότε εάν τό 
ανθρώπινον πνεΰμα εύρισκε τήν χριστιανικήν π ίστιν έγ- 
κεκλεισμένην είς τό εύθραυστον τής άπλής πίστεως κέ- 
λυφος. . . .

Ε πειτα ό Ε λληνισμός τότε Ικυριάρχει διά τής π α ι
δείας τής γλώσσης καί τής θρησκείας καί δ ι ’ ελληνικού 
άρα έδάφους έδει νά διέλθιτ, τό χρυσήλατον τοΰ Χ οιστια- 
νισμοΰ άρμα. Ά λ λ ’ «οί 'Έλληνες σοφίαν ζήτοΰσι1». 
Ebct λοιπόν καί τά  δπλα τοϋ Χριστιανισμού διαγωνιζο- 

μένου πρός αυτόν τόν τής έπικρατήσεως άγώνα νά εινε 
τής αυτής μορφής καί δυνάμεως, έδει άναγκαίως καί ή 
θρησκεία ν’ άναπτυχθή φιλοσοφικώς καί ύψωθή είς επι
στημονικήν γνώσιν. Κ α ί ύπάρχουσιν εδώ οί τοεϊς 'Ιε
ράρχαι, οϊτινες μετά θαυμαστής δντως φιλοσοφικής βα -  
θύτητος καί έξάρσεως θείας έπιτελούσι τό ύπό τής θείας 
Προνοίας άνατεθέν αύτοϊς ύψηλόν έργον.

Δύο ήσαν αί κυριώτεραι αιρέσεις, /) τού Σαβελλίου καί 
Αρείου. Καί ό μέν Σαβέλλιος διέκρινε τήν άφηρημένην 

μονάδα ώς τόν σιωπώντα καί άνενέργητον Θεόν άπό 
τοΰ λαλοΰντος δηλ. άπό τού άποκαλύπτοντος εαυτόν λό
γου. Καθόσον δέ ό Θεός έκ τής άνενεργήτου κ α τασ τά -

1 · A Ινορι νθ.  Λ .  2 2 ,

σεως μεταβαίνει είς τήν ενεργόν ώς λόγος, μεταβάλλεται. 
“Ωστε περιέπιπτε είς πανθεϊστικήν περί Θεοΰ έννοιαν. 
Ε πειδή δέ κατ’ αυτόν ό Θεός εινε ώς άφτ,ρημένη μο- 
νάς, δέν έχει έσωτερικάς διακρίσεις επομένως αυτός καθ’ 
εαυτόν δέν εινε τριαδικός1, δπερ άναληθέστατον, ώς κα
τωτέρω. Ο ’Αρειανισμός τουναντίον πεοιέπεσεν είς Ίου- 
δαίζουσαν περί θ ίο ΰ  έννοιαν άποδεχόμενος τόν Θεόν ώς 
τήν άναίτιον τοΰ κόσμου α ιτ ία ν , ώς μή εχοντος τήν α ι
τ ίαν μήτε έξ άλλου τινός μήτε έξ εαυτού. Ά ρ α  ό Θεός 
επειδή δέν εινε α ίτ ια  έαυτοΰ δέν εινε έν έαυτω καί καθ’ 
εαυτόν Πατήρ καί Τίός. Γιος είνέ τ ι εκτός τής ούσίας 
τοΰ Θεοΰ, τό τελειότατον τών κτισμάτω ν τό μεσάζον 
(ώς ό Πλάτων άπεδέχετο τούς θεούς μεσάζοντας μεταξύ 
τής άτελείας τών υλικών πραγμάτων καί τής ύψίστης 
ιδέας προϊσταμένους δε τής μορφώσεως τοΰ κόσμου2) με
ταξύ Θεοΰ καί δημιουργημάτων, τά  όποια κ α τ ’ αύτό 
και δι ’ αύτοΰ έγένοντο καί εμορφώθησαν. Τόν Θεόν χ ω 
ρίζει ίουδαϊκώς άπό τοΰ κόσμου, νοών αυτόν μόνον ώς τ ι 
ον ύπερβατικόν ήτοι έξω τοΰ κόσμου, ον κόσμον θεωρεϊ 
ώς αυτοτελή ύπαρξιν έχοντα καί άποθεοΐ έν τφ  Υιω, 
δπως καί οί Ε θνικο ί. “Ωστε άνανέου τό ψεύδος τής κο- 
σμολατρείας τού Έ θν ισμ ίΰ  καί τήν ’Ιουδαϊκήν πλάνην 
ύπό τό πρόσχημα τοΰ Χριστιανισμού, διό δικαίως ό Ά -  
ρειος έθεωρήθη ώ ; ό φοβερώτερος εχθρός τής τοΰ Χρι
στού θρησκείας. Οί τρεις λοιπόν μεγάλοι τής Οικουμέ
νης διδάσκαλοι άνή,ρεσαν τάς πλάνας ταύτης καταδεί- 
ξαντες δι” επιχειρημάτων άναμφισβητήτου λογικοΰ καί 
φιλοσοφικού κύρους ό'τι ό Θεός ίνα νοηθή ώς Δημιουργός 
τοΰ κόσμου πρέπει νά εινε έν έαυτω ζών καί ενεργών 
καί νά έχη έν έαυτω ά ίδ ’.ον ζωήν καί άίδιον κίνησιν. 
“Ινα δέ πάλιν 'έχη έν έαυτφ  ζωήν καί κίνησιν άίδιον 
πρέπει νά έχη καί έχει έν έαυτω έσωτερικάς διακρίσεις, 
τάς τρεις δηλονότι υποστάσεις, διότι άλλως δέν δύναται 
νά έχτι έν έαυτω ζωήν καί αυθυπαρξίαν3.

Διά τής χριστιανικής ταύτης περί Θεού έννοιας αίρεται 
όριστικώς ένθεν μέν ή δυαρχία τοΰ Άναξ*γόρου καί 
Πλάτωνος καί ή έλαφροτέρα αυτής μορφή, ό δασμός 
τοΰ Ά ριστοτέλους, όστις θεωρεί τήν πρώτην ύλην — τό 
δυνάμει είναι, ώς άντίθετον τοΰ άπολύτω; ένεργεία δν- 
τος — πρώτου κινούντος, καί παραδέχεται δτι ούδέ- 
ποτε δύναται ν’ άποβή εντελώς ενέργεια, ένθε/ δέ ό παν
θεϊσμός ό άρνούμενος τήν υπερβατικότητα καί αυτοσυν
τήρησή τού Θεοΰ μονομερώς δέ άποδεχόμενος τήν μ ετα 
δοτικότητα καί τήν έν τω  κόσμω παρουσίαν αύτοΰ καί 
παριστών τόν κόσμον ώς απόρροιαν ή έκχυσιν τοΰ Θεοΰ.

Τρίτη τέλος έπίσης σπουδαία ύπηρέσία τών τριών 
Ιεραρχών πρός τόν Χριστιανισμόν εινε τό δτι συνεφι- 
λίωσαν αύτόν πρός τόν Ε λληνισμόν καί συνήψαν είς άρ- 
μονικόν τ ι δλον τήν ίεράν πρός τήν θύραθεν σοφίαν, ού 
συνδέσμου καρπός αγλαός εινε ό χριστιανικός Ε λ λη ν ι
σμός, ό πατήρ καί αρχηγέτης καί κα^ηγεμών τοΰ σημε
ρινού Χριστιανισμού πολιτισμού.

Ό  Χριστιανισμός παρά τω  Έ λληνισμω εύρε τό σπου
δαιότερον έρεισμα, τόν μεγαλήτερον άντιλήπτορα, τόν 
έξοχώτερον άρωγόν, τόν ίσχυρότερον καί μοναδικόν ίσως 
παράγοντα τής νίκης καί έπικρατήσεως αυτού.

Ό  Ε λληνισμός ύπήρξεν ού μόνον προφήτης4, άλλά  
καί πρόδρομος καί προαπόστολος τοΰ Χριστιανισμού,

1. Β λ .  ’Επί® , αίρ .  62 .
2 .  Π ρ β λ .  Π λ α τ .  έν Τιμα?<·> τ .  41 κ .  13.
3. Π ρβλ. κ * ί  Ί ω α ν .  Λ αμ/σ . π ε ρ ί  όρΟοοό;ου - ί σ τ ε ω ;  φ ι β λ
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διά της γλώσσης καί της φιλοσοφίας αύτοΰ, «της προ
παιδείας της χριστιανικής πίστεως» ώς τήν ονομάζει ό 
’Ιουστίνος, δ ι ’ ής προπαρεσκεύασε τήν οδόν τοϋ Χ ο ιστια - 
νισμοΰ καί ώδήγησε τόν κόσμον είς τήν π ίστιν τοΰ έπι- 
φανέντος Λόγου ώς άνομολογούσι ό ΆΟηναγόρας, ό ’Ιγ
νάτιος, ό Πολύκαρπος κχί πάντες οί φιλοσοφήσχντες πα
τέρες.

Ό  Ε λληνισμός πρώτος άποδεξάμενος τόν Χ ρ ιστιανι
σμόν ήδυνήθη νά κχτανοήση αύτόν, άναπτύξη κχί δια
τύπωση τό άληθές αυτού πνεύμα καί διαδώση αύτόν 
άνά τόν κόσμον, ού αείποτε |διετε'λεσε ό πνευματικοί 
κυρίαρχος. Καί ιδού δτι, χάρις είς τούς τρεις 'Ιεοάρ- 
χας, έπηλήθευσε ή πρόρρησις §έκείνη τοΰ Σωτηρος κ α θ ’ 
ήν τό Ε λληνικόν έθνος έμελλε ;ά δοξάση τόν Χ ριστια 
νισμόν, όπως καί έδόξασεν αύτόν . . .

Ν ικ. Σ. Γκινόποι/^οτ (5. y>.

Η ΑΡΧΑΙΑ ΤΡ Ι1 Ϊ ΪΡΠΑ ΕΝ ΑΙΓΙΝΗ
τέως, κατά θεσιν άγνωστος, Τριπυργία, —ή 
παρά τοΰ Ξενοφώντος άναφερομένη— δέν δύ- 
νατα ι έπί πλίέον νά μένη άγνωστος" ά λ λ ’ ήδη 

είναι γνωστή καί κατά  θεσιν καί περιοχήν καί εύρηται 
αΰτη ακριβώς έκεΐ, όπου νΰν θέλω περιγράψει αύτήν.

'Γπηρχον όμως καί οί πολλοί, οίτινες έφρόνουν, ότι 
ή Τριπυργία δέν ήτο πόλις, άλλ’ άπλη τιςξτοποθεσία, ή 
απλοϋν τ ι χωρίον.

Ά ν  όμως μικρόν τι καί έπισταμένως προσέξωμεν είς 
τόν Ξενοφώντα, θε'λομεν δ ι’ αύτοΰ πεισθή, ότι ήτο πράγ
ματι ή Τριπυργία πόλις καί πόλις τά  μάλα ιστο
ρ ική— καί ίσως άρχαιοτέρα τής ποτέ πόλεως τών Α ίγ ι-  
νητώ ν— ναυτική δε'.

Έ κ τοΰ Ξενοφώντος τό πρώτον μανθάνομεν,— «δτε 
»ό Χαβρίας έξέπλεε είς Κύπρον, εύρε'θη δέ νύκτωρ άπο- 
«βιβαζόμενος είς κοϊλόν τ ι χωρίον τής Α ίγ ίνη ς ...»  ά λ λ ’ 
έξεταστέον, πώς εύρε'θη εκεί άποβιβαζόμενος καί τ ί τό 
δυνατόν έκ τούτου συμπέρασμα — ότι ό Χαβρίας έ- 
πιθυμών έζ άπροόπτου νά έπιτεθή ι( κατά  τών Α ϊγ ινη -  
τώ ν, προσεποιήθη ότι επλεεν εις Κύπρον καί ούτω ή -  
δύνατο νά διαλάθη τής προσοχής καί τής έπιβλέψεως 
τών Α ίγινητώ ν, ώστε νά κατορθώση νύκτωρ ν’ άποβι- 
βα,σθή είς τό κοϊλον αύτό χωρίον, διά νά έπιτεθή έξ 
εφόδου κατά τών έν Τριπυργία οικόύντων καί έλλιμε- 
νισμε'νων έκεΐ Α ίγινητώ ν. Έπομε'νως έξ αύτοΰ τοΰ 
χωρίου τοΰ Ξενοφώντος καθίστατα ι δηλον ότι ή Τρι— 
πυργία δέν ήτο άπλη τις τοποθεσία, ούτε άπλοϋν τ ι χω
ρίον, άλλά πόλις καί πόλις έχουσα λιμε'να καί πλοία πο
λεμικά. Ούδεμία οΰτω δύνχται ήμϊν νά έμφιλοχωρίση 
έτέρα γνώμ,η, ή μόνον πρωτίστως ν ’ άναζητήσωμεν αύτό 
τό κοϊλον χωρίον, ποΰ τών άκτών της Α ίγίνης εύρηται, 
ϊνα έξ αύτοΰ εύρεθώμεν έν αύτη τή Τριπυργία.

Ό  Χ αβρίας πλε'ων εί; Κύπρον βεβαίως, θά 'έπλεε 
δ ι ’ αύτών τών άνατολικών άκτών τής Α ίγίνης καί παρά 
τό Σούνιον καί ούτω πλέων ήδύνατο λογικώς νά δ ια-  
λάθη ο πλοΰς αύτών τών ’Αθηναϊκών τριήρεων τής προ
σοχής καί τής έπιβλέψεω: τών Α ίγινητώ ν, ένώ άν
άλλως ύποθε'σωμεν, ότι επλεεν είς Κύπρον διά τών βο
ρείων άκτών της Α ίγίνης π*ρά τήν Σ αλαμίνα  καί Με-

4. Πρβλ. Π λατ . Φαίδ. 85 . Λ. καί Π λ$τ Ά π ο λ ο γ . Σωκρ· 
31 Λ .
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γαρ ίδα— (άτοπον γεωγραφικώς) ούτω πλε'ων δέν θά ήδύ- 
νατό ποτε νά διαλάθη ό πλοΰς τών ’Αθηναϊκών τρ ιή -  
ρεων της. προσοχής καί έπιβλέψεως τών Α ίγινητών,. 
ά λ λ ’ ό Χαβρίας πλε'ων είς Κύπρον, πώς παρέπλεε τών 
άκτών τής Α ίγίνης έν τω  Σαρωνικώ κόλπω ; ούτε δυ
νατή ή σκέψις ότι ό Χαβρίας ήδύνατο νά προσέγγιση 
τάς βορείους άκτάς τής Α ίγίνης καί μάλιστα έν καιρώ  
νυκτός, πολλώ δέ μάλλον νά κχτορθώση άκινδύνως 
ν’ άποβιβάση τούς όπλίτχς αύτοΰ, τό μέν, διότι αί 
βόρειαι άκταί είναι όλως άβαθείς άπό μεγάλης άποστά- 
σεως, τό δέ, ενεκεν τών πολλών έν τα ϊς άκταϊς ταύτα ις  
έρρίμε'νων τεχνικώς πετρών κχί ύφάλω ν— ούς είχον έκεϊσε 
τοποθετήσει φόβω ληστειών καί τών πολεμίων. Έ κ  
τοιούτων σκέψεων όρμώμενοι δέον επομένως ν ’ ά να 
ζητήσωμεν αύτό τό κοϊλον χωρίον, κατά τάς άνατο- 
λικάς άκτάς, ό'που άπό τών άκτών αύτών ήδύναντο ά- 
διαφειλονικήτως αί ’Αθηναϊκαί τριήρεις νά διαλάθωσι 
τής έπιβλέψεως κχί τής προσοχής τών Α ίγινητώ ν, καθ ι-  
σταμένης εφικτής καί άκινδύνου τής έκεϊσε νύκτωρ άπο- 
βιβάσεως τών οπλιτών τοΰ Χαβρίου καί έπί πλέον διότι 
τό έπ ’ αύτών τών άκτών βάθος τής θαλάσσης ανέρχεται 
τούς 8 — 10  πόδας άνευ έμποδίων, ούτε έρριμένων πε
τρών καί ύφάλων εύρισκομένων, τά  δ ’ άνω αύτών μέρη 
τών έκεΐσε άκτών καλύπτονται άπό πολλάς έδαφικάς π τυ -  
χάς καί ύψώ ματα, διακοπτόμενα ύπό λοφίσκων, δυναμέ- 
νων ν’ άποκούψωσι τόν έχθρόν, καί έπιτρέψωσι τήν α ί-  
φνιδίαν αύτοΰ έμφάνισιν, ώστε ούτω σκεπτόμενοι δέν 
χωρεΐ έτέρα γνώ μη’ άλλά ποΰ τών άνατολικών άκτών 
κεΐται άκριβώς αύτό τό κοϊλον χωρίον, έξ ού όρμώμενοι 
δυνάμεθα δ ι ’ αύτοΰ ν ’ άνεύρωμεν τήν Τριπυργίαν ;

Έ κ τοΰ Ξενοφώντος ούδέν ϊτερον εχομεν νΰν δεδο- 
μένον, όπως όδηγηθώμεν άπαραίτητον τότε νά συμβου- 
λευθώμεν ετέρους συγγραφείς, τόν Θουκυδίδην, άλλ’ ούτος 
ελάχιστα ιστορεί περί Α ίγίνης καί Α ίγινητώ ν. «Τήν 
μεταξύ Α ίγινητώ ν καί ’Αθηναίων ναυμαχίαν, καθ’ ήν 
οί Α ίγ ινή τα ι ήττήθησαν παρά τήν Κεκρυφάλειαν», ό δέ 
Π αυσανίας πλείονα ιστορεί καί έξ αύτοΰ δυνατόν νά 
όδηγηθώμεν άσφαλέστατα είς τάς σκέψεις καί τάς έρεύ- 
νας ήμών.

Ό  Παυσανίας μεταδίδει ίστορικώς τοΐς μεταγενε- 
στέροις, ότι «Φώκω θάνατον, Αιακός δέ ές μέν τήν νήσον 
άποβαίνειν αύτόν ούκ εί'α, έστηκότα δέ έπί νεώς, εί δέ 
έθέλοι, χώμα έν τή θαλάσση χώσαντα έκέλευεν εντεύθεν 
άπολογήσασθ«ι. Ούτως τόν Κρυπτόν καλούμενον λιμένα  
έσπλεύσας νύκτωρ έποίει χωμα καί τοΰτο μέν έξεργασθέν 
καί ές ήμάς ετι μ ένε ι....»

"Ολως σκοτεινόν καί ασαφές τό χωρίον αύτό τοΰ 
Π αυσανίου- ά λλ ’ έκ τούτου δέν επεται ότι όφείλομ.εν ν ’ 
άποθαρρυνθώμεν καί μή προβώμεν είς τάς παρ ’ αύτοΰ 
άναφερομένας έρεύνας ήμών, όλως τούναντίον πολλά έξ 
αύτοϋ δυνάμεθα ν ’ άρυσθώμεν είς τάς σκέψεις καί τάς 
έρεύνας ήμών.

Πρώτον ποΰ ό καλούμενος Κρυπτός λ ιμήν, παρ’ ού 
νύκτωρ ό Τελαμών έποίει χώμ.α, καί δεύτερον πού της 
θαλάσσης έχώσατο καί πώς τούτο ετι έσώζετο έπί 
Παυσανίου ;

Βεβαίως έδώ σταματώμεν ολίγον,— «νά ρίψη χώμα  
έν τή θαλάσση καί έπ ’ αύτοΰ— βεβαίως ίστάμενος, ν’ 
άπολογηθή ί.

"Οπως καί άν ήθίλεν ύποτεθή κατασκευαζόμενον τό 
χώμα τό ρ’.πτόμενον έν τή θαλάσση ήθελεν εισθαι τό 
τοιοϋτον ού μόνον άπιστευτον, άλλά καί δλως άδύνα- 
τον νά μένη τό χώμα έκεΐ οπού θά έρρίπτετο, πολλώ  
δέ μάλλον καί νά παρέμεινε |^χρις τών ήμερων τοο

Παυσανίου, ό'τε ’έγραφε τα ΰτα , άλλά τό μάλλον π ιθα -  
νώτερον (άν ό Π αυσανίας άληθή γεγονότα ιστορεί) καί 
τό δυνατόν γενέσθαι θά ήτο, δτι ό Τελαμών νύκτωρ 
κρύβεις είς τόν καλούμενον Κρυπτόν λιμένα, μετέφερεν 
έκεΐθε' έπί τίνος έγγυτάτης τών άκτών ύφάλου ή νησι
δίου τό χώμα καί έκεΐθεν άπελογήθη, άλλως άδύνατος 
ή ακρίβεια τής παραδόσεως ταύτης είς τόν Π αυσανίαν.

Ά λ λ ά  καθ’ δλην τήν δυτικήν παραλίαν ό'που ή νΰν 
πόλις τών Α ίγινητώ ν καί ό λιμήν δύναται ν ’ άνευρεθή 
μία το ιαύτη ύφαλος ή νησίδιόν τ ι,  ένώ τούναντίον συμ
βαίνει κατά  τάς βορείους άκτάς, άπό τοΰ άκρωτηρίου 
Μαυρομούτσουνο, όρώμεν ώσεί άποσπώμενον τής ξηρας 
καί έξερχόμενον άπό τής θαλάσσης νησίδιόν Νησίς καλού
μενον, ώς καί ή έναντι ξηρά Νησίς καλείτα ι, καί πράγ
ματι δυνάμεθα κάλλιστα  νά ύποθέσωμεν καί παραδεχθώ- 
μεν ότι άκριβώς είς τό νησίδιον αύτό τό έγγύτατα τής ξη
ρας κείμενον, ήδύνατο άπό τοΰ Κρυπτού λιμένος νύκτωρ 
νά μεταφερθή έπ' αύτοΰ χώμα (καί νά παραμείνη όχι 
μόνον μέχρις Παυσανίου, άλλά καί ήμών δπου καί νύν 
σώζεται) καί έπ’ αύτοΰ τότε ίστάμενος ό Τελαμών 
άπολογηθή ένώπιον τού ΑίακοΟ έπί τής έναντι ξη 
ίσταμένου, ή δ’ άπόστασις τοΰ νησιδίου άπό τής ζηρας 
είναι το ιαύτη , ώστε ού μόνον ή φωνή τοΰ Τελαμώνος 
ήδύνατο νά η εύκρινεστάτη καί καταληπτή, άλλά καί ή 
άπολογία αύτοΰ θά παρείχετο άκόττως καί άκουράστως 
είς τόν δικαστήν αύτόν, τόν Αιακόν.

Ά λ λ ’ έκ μόνου τοΰ νησιδίου αύτοΰ, δέν δυνάμεθα 
άσφαλώς νά πεισθώμεν, υπολείπεται είς ήμάς και ό Κρυ
πτός καλούμενος λ ιμήν, ο'ύτινος ή άνεύρεσις δύναται άν 
ούχί νά βεβαιώση τήν πλήρη ήμών επ ιτυχίαν, τούλά- 
χιστον όμως, δτι ή ’Οδύσσεια ήμών αύτη δέν είναι καί 
εντελώς άνεπιτυχής. (ακολουθεί)

II αντε^ .ης Λ ο γ ιω τ α τ ίδ η ς

?νιρ άς

Augustine Brohan^

Η Σ Υ Ν Η Θ Ε ΙΑ  ΚΑΙ Ο Ε Ρ Ω Σ

Έ καθήμην λυπημένη καί σιωπηλή. Μίαν ημέραν 
ένώ έκοιμώμην χωρίς νά έχω ύπνον, και ένώ ώνειρευό- 
μην χωρίς νά βλέπω όνειρα, ενα φάντασμα ένδεδυμένον 
άπό κεφαλές μέχρι ποδών μέ ύφασμα στακτόχρουν, μέ 
τό πρόσωπον ήσυχον καί γαλήνιον, μέ τούς οφθαλμούς 
χωρίς ζωηρότητα, κτυπα τήν θύραν μου.

Μέ φωνήν μονότονον καί βραδεϊαν μέ ήρώτα έάν 
τοΰ έπέτρεπα νά είσέλθη, καί τοϋ άπήντησα, να ι.

Μόλις έπάτησε εις τό κατώφλιόν μου, είδα άμέσως 
ε/α άλλο φάντασμα, μέ πρόσωπον ώχρόλευκον, νά γλυ-  
στρήση έξω άπό τήν ανοικτήν θύραν, καί νά έςαφανι- 
σθη. Τό είχα αναγνώριση’ άπό πολλού καιροΰ μού έκαμε 
συντροφιάν. *Ητο ή Α νη συχ ία .

—  ‘ Ωρα καλή, τού ειπα γελώσα.
Κ αί πηγαίνουσα πρός τό νέον φάντασμ α, τό ύπε- 

δέχθην θερμότατα καί τού παρέσχον έγκάρδιον φιλοςε- 
νίαν.

—  Ε ίμαι ή Συνήθεια, μέ ειπε, θέλεις νά μείνω έδώ;
—  Γ ια τ ί όχι ; άπήντησα ταχέως.
Χωρίς νά περιμείνη τίποτε £λλο έσπευσε καί έκά- 

θισε πλησίον τής εστίας μου. Μού ήρεσεν ή συμ-περιφορά 
της καί συνεδέθην μ,άλιστα καί μέ φ ιλ ίαν. Μοΰ έκρά- 
τε ι πολύ καλήν συντροφιάν καί είχεν εύγενεΐς διαθέσεις.

Έ ζω μεν εύτυχεΐς οπότε μίαν ημέραν έν ώ ώμιλούσα- 
μεν, τό παράθυρόν μου έξέπεμψε αίφνης ταχείας λ ά μ 
ψεις, καί ό Έ ροκ, δ’στις έπτερύγιζεν έξω, είσήλθεν εν
τός θραύσας μέ τάς πτέρυγας του τάς ύέλους τοΰ π α 
ραθύρου.

Έ τρεξα  πλησίον του, τόν έδέχθην είς τάς άγκάλας  
μου, τόν έθέρμανα μέ τά  φ ιλ ιά  μου, καί τόν έπροφύ- 
λαξα  εις τήν εστίαν μου. ’Εντός ολίγου έγείναμεν κα
λοί φίλοι. Μέ εμαθε νά όμιλώ’ καθώς αύτός, τοΰ έμαθα 
νά όμιλή καθώς έγώ, καί εϊχαμεν πλέον κχτορθώση νά 
συνεννοούαεθα όπόταν ή Συνήθεια ήρχισε νά παραπονη- 
Tat.

— Δέν μέ ύποδέχθης λοιπόν παρά διά νά μέ διώ- 
ξης άχάριστη ; μ.οΰ ειπε. Τί ζητεί αυτό τό τρελλόπαιδο; 
Δέν είξεύρεις δτι τά  βέλη του πληγώνουν θανάσιμα και 
δτι τραβα δπου τύχη ; Τί θέλει έδώ πέρα ;

Δέν εϊμεθα μόνοι εύτυχεΐς;
Ή κολούθησα τό ν ’Έ ρω τα, ό όποιος ήθέλησε νά φυγη 

άπό τό σπ ίτ ι. Ά λ λ ’ ή Συνήθεια δέν μέ έγκατέλειψε, και 
δέν ήμπόρεσα πλέον νά στρέψω οπίσω τό κεφάλι μ ο υ ....

(Έ κ  τοΰ Γαλλικοΰ.) Ν. Σ ι .

ΠΡΑΚΤΙΚΑ! Γ Ν Ω Σ Ε ΙΣ

Ά  ν ί χ ν ε υ σ ι ς χ α λ x ο 5 . — Διά νά ανιχνεύσω μεν 
χαλχον εις διαφόρους τροφάς’ ε ί: τάςΓό—οί α ; π ιθανώς νά διελύθη 
καβότι χαλκα  εΐσ ί συνήθως τ ΐ  έν t t j  μαγειρ ική  σχεΰη , έ ;χ ν -  
τλοϋμεν τήν ύποπτον τροφήν ν . ’ οςεικοϋ ό ;έ ω ;, καί εισχγομεν 
σύρμα σιδήρου είς το υγρόν, ο— ερ παρουσία χαλχοϋ καλύπτετα ι 
ύπό λεπτού έρυθροΰ στρώματος μεταλλικού χαλχοϋ.

’Ε πίσης είς οινόπνευμα καί διάφορα ποτά λαμβανόμενα δι' 
άποστάξεως έκ χαλκώ ν άποστακτήρων, ποιουμεν χατάόηλον 
τή ν παρουσίαν χαλχοϋ, προσΟέτοντες πρωσσιχον οςυ αραιωΟεν 
έν ο ίνοπνεύματι χαί ^ίζαν ίεροςύλου (gayac). Ίο  ΰγρον τ ό τ 6 
χρω μ ατίζετα ι κυανοϋν καί ίχ νη  χαλχοϋ έάν ΰπχρχωσι ΧΚ.

Σι/νταγίν ποός κοιτα<ίκευ»ιν π ο λ υ γ ρ ά φ ο υ .
έν ψυ/ρω έν Οεραω

Ζ ελατινα 100 100
Σάχ/αρον 110 120
^Τδωί: άπεσταγμ.ένον 350 300
Γ λυκερ ίνη  30 ο)ο 690 600

Λ ιαλύομεν το σάχ^αρον εις το υοωρ, προσθετο|χεν την γλυκερ ί
νην κα·. τελευτα ίαν τή ν ζελατίνχν πρώ της ποιότητος (γρενε- 
τ ίνη ς ).

Μ ε λ ά ν η  π ο λ υ γ ρ ά φ ο υ .  —  Κ ατασκευάζεται έ ;  
ιώδους άνελίνης 2 γραμ,μ.
οινοπνεύματος 20  »
υΟατος 80 »

Ή δ ύ π ο τ ο ν  ά λ κ έ ρ μ . ε ς . — Το άλκέρμε; ( a lk e rm e s )  
θεωρούμενον εν άπο τά  έκλεκτά  ηδύποτα (ροσόλια) παρασκευχ- 
ζετα ι διά του επομένου άπλουστάτου τρόπου ύπο τώ ν οικοοε- 
σποινών. Χύνουσιν εις καθαράν φ ιάλην 2 δκάδ. ο ινοπνεύματος 
έκ )εκ το ΰ  εις το όποιον προσΟίτουσι 4 δράμια γαρυφάλω ν, 22 
δράιιια κανέλλας και 4 δράμι α βανίλλιας. Μ ένει δε το οινό
πνευμα  οΰτως έπ ! 8 — 10 ή μ έ f ας και κατόπιν προσθέτουν σ ι- 
ρόπιον, το όποιον παρασκευάζεται διαλυόμενης εις μίαν όκαν 
ΰδατος μιας δκας σακ^άρεως. Κ ι; τό ροσόλιον τούτο προσθέτουν 
μ ίαν σταγόνα ροδέλαιου και 4 δράμια κρεμιζιου διαλυομενου 
πρότερον εις ημ ισυ ποτήριον Οε.μου υοατος.



Π Ο Ι Κ Ι Λ Α

Π ρ ο ϊ ό ν τ α  τ ί ,  ς β Λ α σ τ  ή σ ε ω ς τ ώ ν  Τ ρ ο π ι κ ώ ν  
(καουτσούκ). — Τό καουτσούκ εξάγετα ι εκ φ υτώ ν τρ ιώ ν ειδώ ν, 
είς τά  όποια άνήχουσιν ή Sandolfia, Gilloleia, Castilla, 
Ficus elastica, Hevea χαί Manihot.

I ινα εκ τώ ν ανω  είοών ανήκουσιν εις τή ν  κεντροίαν ’Α μ ε 
ρικήν καί ι ί ίω ς  είς τή ν Β Βραζιλίαν, άλλα  είς τή ν  ’Ασίαν 
καί ιδίως τάς ’ Ινδίας καί τ ινα  τέλος εις τή ν  ’Α φρ ικήν .

Ε ις τά δένδρα ταϋτα  γ ίνετα ι εντομή επ ί τοϋ φλοιοϋ, ού/1 
πολυ βαβεία, έν ω κάτω θεν τοποθετείτα ι μικρόν τ ι δονεΐον, 
όπερ εντός 24 περίπου ωρών πληροϋται γαλακτώ δους ουσίας 
συνιστώσης τό καουτσούκ.

II ουσία αύτη χέετα ι ακολούθως είς ειδικούς τύπους κα - 
πνισθέντας διά ξύλων φοίνικος ή άλλω ν.

Τό από τής Σανδολφίας (έν ’ Αφρική) καουτσούκ έκ τ ιμ α - 
τα ι εν τω  εμπορίω ώς εν τώ ν κα λλ ίσ τω ν , Οεωοούαενον ύπέο- 
τερον καί α υ το ί τοΰ Βραζιλιανού, ώ ς κεκτημ ένον τό πλεο νέ
κτημ α  ν ’ άποσκληρύνεται ταχέω ς.

Α ί έντομαί πρός τον σκοπόν τή ς  έξαγω γής τοϋ ΰγοοϋ έχ- 
τελοϋντα ι κατά τόν ’ Ιούλιον ή Α ύγουστον.

Υ πο λογ ίζετα ι οτι ή Μ. Β ρεττανία  εισάγει έτησ ίω ς πλέον 
τώ ν 3 ,0 0 0  τόννων καουτσούκ έκ τώ ν δένδρων τής Σανδολφίας 
καί περί τούς 7 ,000  τόννους Βρασιλιανοϋ.

II δ ι ώ ρ υ ;  τ ο ϋ  Κ ι έ λ ο  υ . —  Ή  δημοσιευβεϊσα χ ίνη - 
σις τής διώρυγος τοϋ Κ ίελου κατά τό ’έτος 1 8 9 9 — 1900 φέρει· 
αύςησιν 747 άτμοπλο ίων υπέρ τό παρελθόν έτος. Έ ν  ολω δι* 
ήλΟον τήν διώρυγα 26 ,951  πλο ία , έξ ών 1 1 ,277 ατμόπλο ια , 
15 ,022  ιστιοφόρα καί 652 πλοϊα πολεμ ικά . Η γερμανική  ση 
μαία αντιπροσω πεύεται χατά 85 ο)ο, δευτέρα δ ’ έρχετα ι ή 
α γγλ ικ ή .

Τ II Σ Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ

Γηράσκω άεΐ διδασκόμενος. Δ ι’ έμέ άληθεύει πολύ τό 
ρητόν τοΰτο. Φροντίζω δμως δ ,τ ι νέον μανθάνω νά σας 
τό μεταδώσω ταχέως. Κ α ί τά νέον αυτήν τήν φοράν 
εινε μία- άπλουστάτη μέθοδος πρός άνακούφησιν άπό 
τους νευραλγικούς πόνους, τήν οποίαν συμβουλεύει έ Άγ
γλος ιατρός Μ πέλτ. Ό  πάσχων δεν έχει παρά νά βάλγι 
τό χέρι του, τό αντίθετον πρός τήν πλευράν είς τήν ό
ποιαν αισθάνεται τήν νευραλγίαν, έν τάς λεκάνης μέ νερό 
δσον δύναται νά τό ύποφέρϊ) θερμότερον —  κα ί μετά  
πέντε λεπτά τά πολύ θά αίσθανθή μεγίστην άνακούφισιν.

Λόγος δέ τούτου εινε, ώς λέγει, δτι τά  δύο νεύρα 
προικισμένα μέ τόν μέγιστον άριθμΟν τών αισθητηρίων 
τ ή ς  άφής κλωνίων εινε τό «5ον» καί τό «μέσον», τών 
οποίων αί περιφέρειαι τής ένεργείας δχι μόνον κεϊνται 
πλησίον, άλλά καί εμπλέκονται ή μ ία  έπί τής άλλης. 
Συνεπώς τό ζεστό νερό προκαλοΰν σύσπασιν τών αισθη
τηρίων νεύρων τής χειρός έπιδρα μεγάλως είς τά κέντρον 
τού πέμπτου νεύρου τής άντιθέτου πλευράς καί άνα- 
κουφίζει τούς πόνους.

Ή μέθοδος είνε άπλουστάτη καί άληθώς ευεργετική. 
“Οσοι τήν έδον μασαν, άν δέν έθεραπεύθησαν τελείως, 
ήσθάνθησαν δμως ταχέως έλαττουμένους τούς πόνους.

+ Α Ν Τ Ω Ν ΙΟ Σ  Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Σ

Γην παρελθοΰσαν εβδομάδα αίφνηδίως άλως άποθα- 
νών έ-/. συγκοπής τής καρδίας έκηδεύθη ό έν τω  Έθνικω  
Π ανεπιστήμιά διαπρεπής τής ’Αρχαιολογίας καθηγητής 
καί σοφός τών Ελληνικών γραμμάτων διδάσκαλος ’Α ν
τώνιος Οικονόμος. Κατήγετο έκ Σύμης καί έπί πολλά 
έτη έσπούδασεν έν Γερμανία.

Τέλειος κάτοχος ών τών δύο κλασ-κών γλωσσών, τής 
Ε λληνικής καί Λ ατινικής προέβαινε μετά θάρρους καί 
επιστημονικής δεινότητας είς τόν ελεγ/ον εκείνων, ο ϊτι- 
νες φθονερώ δμματι έβλεπον αΰτάν προσερχόμενον μετ’ 
άσφαλών γνώσεων είς τόν ναόν τής ’Επιστήμης· πολ
λοί δέ τών έλέγχων τούτων καταδεικνύουσι περιφανέ
στατα  την επιστημονικήν σοφίαν τοϋ μεταστάντος καθη- 
γητοΰ. Σπανίαν δέ κεκτημε'νος έπιστημονικήν δύναμιν 
καί ταύτη  πεποιθώς, δτε έπαύετο έκ τού Πανεπιστημίου, 
βοηθούμενος καί ύπό τής άμερίστου αγάπης τών μαθη
τώ ν αύτοΰ, κατώρθωσε διά πρωτοφανούς έπιστημονικοΰ 
σθένους νά παραλύση τήν γλώσσαν καί τάς βέβηλους 
χεϊρας τοϋ άμαθοΰς εχθρού του, ον ή τύχη τή άδίκω 
αυτής εύνοία περιβαλοϋσα άνήγαγεν είς τό άνώτατον 
τής δημοσίας έκπαιδεύσεως άζίω μα. Δ ι’ ο μετ’ ολίγον 
χρονικόν διάστημα καί πάλιν διωρίζιτο καθηγητής τής 
’Αρχαιολογίας διατελέσας τοιοΰτος με'/ρι τοΰ θανάτου 
του, μεθοδικώτατα καί μετ’ άκριβεστάτης γλώσσης καί 
καλλιεπείας έν μέσω πυκνοτάτου ακροατηρίου διδάξας 
τήν ‘Ιστορίαν τής Τέχνης καί τήν ’Επιγραφικήν. Ά λ λ ’ 
έάν τοιαύτην περιφανή έν -ί-ή έπιστήμη κατεΐ/ε θέσιν, 
ετι περιφανεστέραν κατεϊχεν έν τή κοινωνία ώς άνθρω
πος. Ό  ’Αντώνιος Οικονόμος ήτο σπάνιον παράδειγμα  
φιλανθρωπίας καί ψυχικής άγνότητος. ’Αείποτε όλιγω- 
ρών τών εαυτού, προσήρχετο αρωγός παντί δν ήδύνατο 
νά βοηθήση. Έν Θεσσαλονίκη, ένθα ώς γυμνασιάρχης 
έπέδειξε καί άςιοθαύμαστον φιλοπατρίαν, άδροτάτην 
αμοιβήν λαμβάνων, έδαπάνα ταύτην πράς σπουδήν τών 
πτωχών καί πρός άλλους ευεργετικούς σκοπούς, ούτως 
ώστε έπα-'ήλθεν είς ’Αθήνας άνευ όβολοΰ. Ή σοφή αΰ- 
τόϋ διδασκαλία διήρκει καί πέραν τής τοΰ καθηγητού 
έδρας. Κ α ί μετά τάς διδακτορικάς έξετάσεις ό ’Α ντώ 
νιος Οικονόμος διηύθυνεν έν τή Ε π ιστήμ η  τά  πρώτα  
άσταθή βήματα τών μαθητών αύτοϋ. Τοιοΰτος έν όλίγο'.ς 
ά ’Αντώνιος Οικονόμου.

Δ ιά τοΰ θανάτου αύτοΰ ή Ε πιστήμη άπώλεσεν ένα 
τέλειον έπιστήμονα, ή Κοινωνία ένα τέλειον άνθρωπον 
καί ή έπιστημονική νεότης ένα τέλειον προστάτην.

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Α

Προ ολίγων ήμερων έωρτάσΟη πανη γυρ ικώ τατα  καθ’ 3λον 
τόν κόσμον ή έκατονταετηρ ίς τοϋ Βίκτωρος Ο ϋγκώ .

Ε φ έτο ς  αϊ Απόκρεω δέν παρουσίασαν τ ίπο τε  τό εξα ιρετι
κόν Μ έγας αναβρασμός έναντίον τή ς  επ ιτροπής τώ ν εορτώ ν, ή 
όποια κα ίτο ι περί τάς 60 ,0 0 0  δραχμών συνέλεξεν , ουδόλως συν- 
ετέλεσε πρός τερ ψ ιν τοϋ κοινοϋ.

'I I  μετάνοια τοϋ κόσμο> διά τή ν  άποχρηάτικην τρέλλαν 
ήρ/ισεν ήδη διά τή ς  Μ εγάλης Τεσσαρακοστής.

Τ ύ π ίΐς  Ν Ο Μ ΙΚ Η Σ


