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ΔΡΑΜΑΤΙΚΑΙ MEAETAI.

ΑΙΣΧΓΑΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ.

(Συνέχεια, άριθμ. Ι Ε ^

ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΤΟΤ ΚΡΑΤΌΤΣ ΚΑΙ Ϊ Η Σ  ΒΙΑΣ.
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Η άρχαιότης ^προσωποποίησε, χ α τ«  τινα τρό
πον, τάς δυνάμεις τοϋ πατρός τών θεών κ»1 τών 
άνδρών Διός. Ουτω τήν υπερτάτην φρόνησιν καί 
σ-ιφίαν παρέστησεν ώ ;  θυγατέρα τοϋ Διός έξελ- 
θοΰσαν τής κεφαλής αύτοϋ ένοπλον. Παρέστησε 
δέ καί τό κράτος καί τήν βίαν τοΰ ύπερτάτου 
θεοΰ ώς δύο θεότητας ομωνύμους τών έν λόγω ι
διοτήτων συμπαρέδρους αύτώ. Χαρακτήρ, κατά 
συνέπειαν, τών δύο τούτων θεοτήτων, άπο^έων έκ 
τής μυθολογικής παραδόσεω;, ην ή κτηνώδης ισχύς, 
ή φοβερά ρωμαλεότης καί πάντα τά παρακολου- 
θοΰντα τό άνευ φρονήσεως καί εσωτέρου ήθικισμοϋ 
σθένος. Η σκληρότης, ή ακαμψία, τδ σκαιδν, τό 
άγροΐ*ον καί τό βάναυσον περί τήν σκωπτικό 
τη τα , ή τυφλή υπακοή, ή άλογος άφοσίωσις πρός 
τόν Κρονίων* καί τάς έντολάς αυτοΰ καί το 
ούκ έξ ιδίας θελήσεως κινεΐσθαι καί ή περί τό 
καθιερωθέν τυφλή πίστις, ταΰτα πάντα χαρακτη 
οίζουσι μυθολογικώί τ ά ;  δύο ταύτας θϊότητας. 
ό  έπιμελώς δέ καί κριιικώς ίξετάζων τδν είς 
τήν φοβέραν <·αύτην δυάδα άποδοθέντα χαρακτή
ρα κατανοεί, δτι ή μυθολογική θεολογία έφιλο- 
σόφησεν ώς πρός τοΰτο. Οί Ελληνες θεολόγοι τ ώ ν  

άρχαίων εποχών ήσαν άνθρωποι βεβαίως, καί ώς 
άνθρωποι άπέδωκα^ είς τό Κράτος καί τήν Βίαν, 
τον χαρακτήρα υπηρετών ^ωμαλέων, στερούμε
νων δλω; κρίσεως, τυφλοί; τοΐ; δμμασιν υπακουόν-

των εϊ; τδ έλάχίστον νεΰμα τοΰ κυρίου αύτών 
καί ούδόλω; ικανών δ»των νά κρίνωσιν άν ή δο 
θεΐσα διαταγή είναι λογική ή παράλογο;.

0  Αισχύλος άκολουθήσας τήν μυθολογικήν πχ- 
ράδοσιν, άνεβίβασεν έπί τής σκηνής τάς δύο θεό
τητας έπαξίως τοϋ θεολογικοΰ αύτών χαρακτή- 
ρος. Εύρε δέ καί τήν περίσταοιν, $ν παρεΐχεν 
αύτώ ή φύσις τής τραγφδίας ταύτης, έν ή τό 
ένδιαφέρον έκτος τών άλλων μέσων αναπτύσσε
ται καί διά τοΰ μεγέθους τών αντιθέσεων. Εθετο 
κατά νοΰν ν’ άναβιβάστ} έπί τής σκηνής τδ άωτον 
τοΰ πνευματικοΰ σθένους; Ανάγκη ήτο νά άντι- 
παραθέσν) τό άωτον τοΰ ολικοΰ σθένους.

Εκ τής άντιπαραθέσεως δ σπινθήρ τοΰ ενδια
φέροντος έξέρχεται. Οσφ δέ Εσχυρωτέρά ή άντι- 
παράθεσις, τοσούτφ Εσχυρώτερον καί τδ ενδιαφέρον. 
Εάν δέ ήδη θελήσο>μεν νά έξετάσωμεν διατί ή 
συμπάθεια ήμών ύπέρ τοΰ Προμηθέως είναι τα- 
«ούτφ ισχυρά έν τ φ  δράματι τούτφ καί συνάμα 
ν’ άκολουθήσωμεν τδ άνωτέρω αξίωμα, κατανοοΰ- 
μεν άμέσως, δτι δ ποιητής έπέτυχεν άκρως καί 
περί τήν έξεικόνισιν τοΰ υλικοΰ σθένους ητοι 
τοϋ Κράτους καί τής Βίας, αιτινες έν τ ώ  δράμα- 
τι τοότφ άντίκεινται άκρως κατά τδν χαρακτήρα 
πρδς τό υψος τής ήθικής Ισχύος ήτοι τδν Προμη
θέα. Αφήσωμεν λοιπδν έπί τοΰ παρόντος π&’ αν 
τήν ποικίλω; έν τφ  δράματι άναπτυσσομένήν 
άντιπαράθεσιν, καί. πάσαν τήν απέναντι τοϋ ή -  
θικοΰ τοΰ ήρωος μεγαλείου τιθεμένην υλικήν κχ- 
τάθλιψιν, καί παρακολουθήσωμεν έκ τοΰ σύνεγγυς 
τόν χαρακτήρα, 8ν δ ποιητής έδωκεν εις τούς 
δύο εύρυσθενεΐς τοΰ Διδς συμπαρέδρί,υ;, ΰφ ών 
κρατούμενος ώ ;  κακοΰργο; άγεται είς τήν σκη
νήν τής καταδίκης δ φιλάνθρωπος Τιτάν.

Απας δ ούρανδς κατεταράχθη ένεκα τοΰ τολ
μήματος τοΰ Προμηθέως, καί τής κλοπής τοϋ 
ούρανίου πυρός. Ηλιθίως δέ περί τδν χάλκεον καί 
χρυσολαμπή θρόνον τοΰ ύψιβοεμέτου οί δύο εκτε
λεστά; τών διαταγών καί άναιτχρχστάτκι τήξ



ίσ/ύος αύτοϋ δαίμονες ΐσταντο μέχρι τής σ τ ιγ 
μή; καθ ίν  σύνοφρυ τί) μέτωπον αύτοϋ άνήγ- 
γειλε τήν οργήν ύφ ή; έκυριεύθη, Ε ί ;  λόγο; δε 
ήρκεσεν δπω; έξυπ«ήση τήν δίδυμον tayuv, καί 
μία προσταγή δπω; κιν/,θ  ̂ αυτη πρδ; έκτέλεσιν 
τών φοβερών βουλών τοϋ Κρονίωνο;, σύντροφον 
εχουσχ τδν Ηφαιστον.

Είπεν 5 Ζεύ;; Τδ πάν καλώ; έ^ρέθη καί δι- 
καίω;· 0  Προμηθεύς είνκι κακούργο;. Διατί; Διότι 
ουτω; είπεν ό Ζεύς. Καί διατί ειπεν ουτοι; δ 

Διότι εκλεψε τδ πϋρ άπδ τών ούρανών καί 
έδωρήσχτο αύτδ τοι;  άνθρωποι;. Αλλά βλάπτει 
τοϋτο τ&ύς θεοΰ;, Η δυάς τοϋ Κράτους καί τή ;  
Βία; αγνοεί, άλλ άφοϋ είπϊν δ Ζευς, οτι βλάπτίι, 
βεβαίως βλάπτει.

ΐδού ή σειρά τών ιδεών υφ’ ών κυριεύεται ή 
κεφαλή τών θεοτήτων τής Ολικής ίσ/ύος καθ $ν 
στιγμήν τή ;  αυλαία; καταβ.βαζομένης (*) παρου
σιάζονται, καί ιδού τά α’ίτια, άτινα καθιστώσιν 
αύτάς τοσούτφ ώμάς πρδς τδν πάσχοντα η 
ρώα.

Τήν σειράν τών σκέψεων τούτων, « ίτινε ; κυ- 
ριεύουσι τήν φρένα τοϋ Κράτους καί τ ή ;  Βία; 
εξάγε·. τ ι ;  ίκ τ ή ;  ςειρά; τών tv r5j είσθέσει τοϋ 
δράματο; εκφράσεων τοϋ Κράτου;. 0  πολίτη; 
τών ελευθέρων Αθηνών Αισχύλο;, επιχειρών νά 
σκιαγραφήσω τδν χαρακτήρα τ ή ;  ΐν λόγω δυάδας, 
έθηκεν ΰπ όψιν τ·υ  τού; εκτελεστά; τών διατα
γών τυράννου τινδς έκ τών γειτονευόντων κρατών 
τής Ασία;» 0  ύλισμδ; καί ή ββρβαρότη; άπο- 
κτηνοϋντα τήν πέριξ τού τυράννου πληθύν, ήτις 
αποτελεί τήν ίσχύν αΰτοϋ, ευρίσκει πάντοτε προ
θύμους εις τήν έλαχίστην άνάγκην, στρατιώτας 
εκτελεστά; τών καταπιεστικών αύτοϋ σχεδίων 
κατά παντδ; άναφχινομένου φιλελευθέρου καί επι- 
κυνδυνου ατόμου ή κατά πάση; έλευθερόφρονο; 
συμμορία;. Ε ί ;  πρώτην αυτοΰ διαταγήν, τδ επι
κίνδυνον άτομον ή ή έπαπειλοΰ** τήν άρ/ήν αύ* 
τοϋ σπ-ΐρα, άγεται ύπδ τετυφλωμένων δορυφό
ρων είς τήν σκηνήν τοϋ μαρτυρίου, καί μ«κράν 
παντδ; βλέμματα; έν τή απομονώσει καί τη 
ερημιά ό τ ή ;  καταδίκη; πέλεκυ; πίπτει βαρύ; 
έπί τ ή ;  κεφαλή; *ύτών. 0 δορυφόρο; τοϋ τυράννου 
έκΐίλών τ ά ;  δοθείσα; αύτώ διαταγάς, νομίζει, 
οτι έκτελεϊ έν τών ίερωτέρων αύτοϋ καθηκόντων, 
καί μή έπαρκούμίνο; εί; τοϋτο, υβρίζει καί σκώ
πτει καθ όδδν τήν άτρομήτω; βχδίζουσχν αύ- 
ταπάρνησιν-

0  Ζεύς εν τώ  δράματι τούτοι έξεικονίζεται 
ώ ;  σκληρδς καί ούμδς τύραννο;, ώ ;  άρπαξ τοϋ 
σκήπτρου τών ούρανών καί ώ ;  άσπονδο; πολέμιο; 
πάση; ελευθερίου τά σεω ; καί άρχή;. ή ;  τοιοϋτ·; 
s / i i  τού; πιστού; αύτώ δορυφόρου;· τδ Κράτος 
καί τήν Βίαν. Οί λοιποί θεοί καί ϊαίμονε; άναπα-

(*) r» « a tlv  Stt παρά τοι; άρχαίιις yj *ύλ*ί *  δίν inSiSi *  
ζ}Τ5, *λλ« X iT lflsiJsT J.

ριστώσι καί άντιστοιχοϋσι πρδς τού; έπί τής γή; 
ύπηκόου; τών επιγείων τυράννων, ου; ύπ οψιν ει- 
χ«ν ό ποιητή; ήμών. Επ«ξίως δε τή ;  δραματική; 
αύτοϋ ίκανότητο; δ Αισχύλο; άνέπτυξε τδν χα 
ρακτήρα τών δύω τούτων δορυφόρων τοϋ Διδς, 
άποδού; αύτοΐ;, ένθεν μέν τήν Ιλαφρόνοιαν κου- 
ο ο ν ό ω ν  υπηρετών, ενθεν δέ τά ; 2ξει; καί τήν 
υύσιν τών εκτελεστών στρατιωτών καί δορυφό
ρων τυράννου.

Προσετάχθησαν άπαξ αί δύω άδελφαί θεότητες 
ν άπαγάγω·ιν εϊ; τήν σκηνήν τής καταδίκης τδν 
Προμηθέα. Η προσταγή δέ αΰτη ήρκεσεν δπως 
παραστήσν) είς τδν νοϋν αύτών τδν ήρωα καί 
μάρτυρα τοΰτον, ώ ;  κακοϋργον καί ϊχθρδν δο- 
λόφονα τοϋ κυρίου των. Συμπαρέλαβιν δέ κατά 
διαταγήν ύπερτέραν καί τδν θεδν Ηφαιστον, οστις 
ώρίσθη νά προετοιμάση πάν τδ πρδς καθήλωσιν 
καί δέσμευσιν τοϋ Προμηθέως επί τοϋ Καυκάσου.

Οκνοΰντος τοϋ Ηφαίστου καί προπορευομενων 
τών δύω δ·ρυφόρων τοϋ Διδς καί τοΰ ήρωος, ή 
σκηνή τοϋ μαρτυρίου καταφθάνεται. Τδ Κράτος 
προλογίζον απευθύνεται πρδ; τδν Ηφαιστον καί 
άκροχόλως άναμιμνήσκη αύτώ τάς προσταγάς τοϋ. 
Διός.

Κ Ρ. Εφθ«σα[/.εν| ύ ερηιιος χ*ΐ δυσίατο; Ικυθία, 

καί ό σταθμός ί Εσχατος, ώ Ηφαιστε της γ η ; ,  
ίδου ενώπιον ή .̂ών.' Τό itiy  καλώς προίαίνειΐ 
Σΰ δέ ίφείλεις τοΰ Διό; τάς προσταγάς τελών, 
τόν έξωλέστατον αυτόν κακοϋργον νά δ εσ μ εΰ ^ ;, 
τά μέλη του έντός πεδών συσφίγγαιν και δ·σΐΑων, 

ίχόντωι τήν σκληρότητα άδάμαντος ίρίήκτου.
Διά νά μάβ?ί αλλ·τ« τό κράτος τ·ΰ Διός
νά σ 'ίητα ι- και τοϋ; βνητοΰ; νά π χύογ  προστατεύω·; ,

0  Ηφαιστος μετά δισταγμοϋ καί λύπης προ
βαίνει είς τήν έκτέλεσιν τών διαταγών, ας ελαβεν 
ϊνώ, ή πλήρης άγριας τραχύτητο; καί αύθαδείας 
γλώσσα τοΰ Κράτους, σφενδονίζει χάλαζαν ύβρεων 
καί πικρών σκωμμάτων κατά τοΰ προση7/>υμέ- 
νους ήρωος, δστι;,  ώ ;  ε'ίπομεν, σιωπά κατά τδ 
διάϊτημα τοϋτο· Η Βία άπαξ δοϋσα τδ δικαίω
μα τοϋ λαλεϊν εί; τδ Κράτος, ίπικυροΐ διά τ ή ;  
σιωπής καί διά τών ύπονοουμένων κινήσεων αύτή; 
τά ;  έκφράσει; αύτοϋ, αΐτινε; άλλω; τε  είσί σύμ
φωνοι πρδ; τ ά ;  εαυτή; διαθέσει;.

Απέρχονται δε τή ;  σκηνή; μετά τήν έκτέλεσιν 
τ ή ;  καθηλώσεω; τοϋ ήρωο; αι δύο φοβεραί θεό- 
τ η τ ε ; ,  ούρυόμεναι καί ΐξεμοϋσαι μετά χαιοεκάκου 
τβνου, επιπλήςει; κατά τοϋ φιλανθρώπου θεοϋ· 
ϊυναπέρχεται δέ κατηφή; μ ετ ’ αύτών καί δ Η 
φαιστο;, οΰτινο; τδν χαρακτήρα έπιτραπείτω ήμ:ν 
έν ολίγοι; ν άναπτύξωμεν.

Χ Α Ρ Α Κ Ι HP ΤΟ Γ ΗΦΑΙΙΤΟΤ.
Ειπομεν, δτι τδ μεν Κράτα; καί ή Βία όμοί- 

άζουσι πρδ; τού; δορυφόρους επιγείου τυράννου, 
α: δε λαιπαί άνώτεραι καί κατώτεραι θεότητες 
προ; τού; υπη'κόου; αΰτοΰ. όπόταν δ απόλυτο;

τύραννος διατάξη ένα τών υπηκόων του δπως ύπο' 
βοηθήση τούς δορυφόρους του πρδ; έκτέλεσιν ένδς 
τών σκοπών του, δ υπήκοος, καί αν τυχδν ήθελεν 
αποκρούει έσωτερικώς τδ έπιβαλλόμενον αύτώ 
εργον, άδυνατεΐ ν άρνηθή τήν συνδρομήν του, 
διότι κινδυνεύει νά καταστή καί αύτδς ύποπτο; 
ίσως δέ καί θϋμα τοϋ άδυσωπήτου δεσπότου.

0  Ηφαιστος εΰρίσκεται είς τήν δύσκολον θέ- 
οιν ταύτην. Καίτοι ή ύπδ τοΰ Προμηθέο»ς οια- 
πραχθεϊσα κλοπή τοϋ πυοδς, άφορά αύτδν πρδ 
παντδς άλλου θεοϋ, καίτοι δ φιλάνθρωπος ήρως 
έκλεψε τδ πΰρ, δπερ άνήκεν είς αύτδν μάλλον 
ώ ;  θεδν τοΰ πυρδς καί τών τεκνών, δ Ηφαιστος 
έν τούτοις άποδοκιμάζει ένδομύχο>ς τήν καταδίκην, 
ήτις ώρίσθη διά τδν Προμηθέα. Καί δεν έπιδο- 
κιμάζει μέν  τδ παράπαν τδ τόλμημα δί ού τδ 
άνθος τ ή ;  τέ^νη; αύτοΰ επροικούοτήθη τοΐς αν- 
θρώποι;, άλλ δμο^ς δυσανασ/ετών φαίνεται κατά 
τ ή ;  ύπερτάτη; έκείνη; θελήσεοι;, ή τ ι ;  τοσαύτα; 
δοκ ιμασία; προητίίμασε εί; τδν συγγενή αύτοϋ 
Θεδν Προμηθέα.

Μαρτυίοϋσι δέ περί τούτων πάντων αί έκφρά* 
α ι ς  αύτοϋ έν τώ  μετά τοΰ Κράτους διαλόγω. 
Οπόταν, λόγου χάριν, τδ Κράτος παρακινεί αύτδν, 
δπως προβη είς τήν έκτέλεσιν τών προσταγών 
τοΰ Διδς καί δεσμεύσ·/; τδν ήροια, δ Ηφαιστος ά- 
ποκρίνεται.

ί'[Λ.εϊς μ !'/ έτελεσατε, ώ Κράτ·ς καί ώ Βία, 
τό εργον τό ύα,έτεοον, και δυσκ*λ!α τ ί;

Ssv ΐϊαρεατϊίπτει. Αλλ* έγώ δέν ε^ω τόσην τόλμην, 
ίάστε νά δέσω έπ’ α ΰ τί; έδώ τ η ; x tp u ff ,; ,  
ην τ ;5  χειαΰνο; -ίν το τε  -πνοή άγρια δίjz:, 
βεόν γ ωστόν καί συγγενή, οΓις ά Π ρο^ίεός.

Καί παρακατιών πρδς τδ Κράτος αποτεινόμε
νος λέγει.

U<t>. Δεινόν, ώ Κράτο;, συγγενή; νά είναι τ ι; καί βίλο ;.
r f V *
Τέλος ο Ηφαιστος έκ τοϋ δλου τών ·έκφρά- 

σεων αύτοΰ καταδείκνυται ώ ; μάλλον διά βίας 
έκτελών τά προστεταγμένα άνωθεν καί ώς βαρέως 
λυ^ούμενος διά τε  τήν δυσ/ερή θέσιν είς ?,ν εΰ- 
ρεθη καί διά τδ πάθημα τοΰ ήρωος. ό  y αρακτήο 
αύτοϋ έμφαίνει τήν κχλοκάγαθίαν καί τήν ειλι
κρίνειαν, συνηνωμένην πρδς τήν συναίσθησιν τής 
ανάγκης τής έκπληρώσεως τοϋ καθήκοντος, οπερ 
επιβάλλει ή έπικρατοΰσα τάξις. Διά τοΰ yapa- 
κτήρο; τοϋ Ηφαίστου δ Αίσ/ύλος ήθελησεν ν 
άναπαραστήση τού; ά·0ρώπου; εκείνους, οίτινε; 
εί καί μή συμμεριζόμενοι τά ;  κενοφανεΐς μεγα
λουργού; ιδέας, συμποναϋσιν δμως τούς έ'νεκα 
τών ιόεών τούτων πάσχοντα;, χωρίς νά αί- 
σθάνωνται ούτε τδ έπχρκοϋν θάρρος δπως διά 
πάσης θυσίας τούς ύποστηρίξωσιν, ούτε .τήν ύπερ- 
τάτην άνάγκην τοϋ άπολέσαι τι έκ τών προνο
μίων αύτών χάριν τών Ουμάτοιν τής μεγαλουρ- 
γοϋ τόλμης. Εν τώ  χαρακτήρι τοϋ Ηφαίστου 
άνεπαρέστη ή τάξις τών μετριοφρονώ·/.

Π Ε Ρ Ι  Γ Η Σ  Α Ρ Μ Ε Ν Ι Κ Η Σ

ΕΚΚΛ ΗΣΙΑ Σ.

(Συνέχεια)

Η  Α Ρ Μ Ε Ν Ι Κ Η  Ε Κ Κ Α Ι Ι Σ Ι Α  

Κ Α Ι  I I  Ε Ν  Χ Α Α Κ Ι Ι Δ Ο Μ  ΣΓ ΝΟΔΟΣ.

Σήμερον οί Αρμένιοι δίδουσιν έπί τ ή ;  προσθή
κης ταύτης έξήγησιν, ήτις · κωλύει αύτούς νά 
ύποπέσωσιν ύπδ τδ ανάθεμα οπερ άνεφέραμεν. 
Βεβα'.οΰσι δ ότι δ ύμνος ούτος, κατά την πρό- 
θεσιν τής Αρμένικης Εκκλησία;, δεν άποτείνεται 
παρά πρδς τδ δεύτερον πρόσοιπον τής Αγία; 
Γριάδος ήτοι πρδς τδν Τίδν τοΰ Θεοϋ. Αλλά δύ- 
νχταί τις νά παρατηρήση αύτοΐς δτι ή έξήγησι; 
αύτη θέτει αύτού; είς άντίφασιν έν έαυτοΐς, διότι 
παραδέχονται δτι τδ τρισάγιον τοΰ Κανόνος τής 
λειτουργία; απευθύνεται πρδ; τήν Αγίαν Τριάδκ' 
δθεν ή αναλογία μεταξύ τών' δύω ύι/.vojv είναι 
εναργής. Οπως δήποτε, ή προσθήκη αυτη έχει 
κακώς διά τοΰτο μόνον διότι διετάραξε τήν ειρή
νην τ ή ;  Εκκλησίας. Ακούσωμεν έν τοσούτο) τήν 
έξήγησιν, $ν εδοικεν έπί τ ή ;  προσθήκη; τα ύτη ; 
δ Καθολικός Ν*ρσής. « Βεβαίως, έάν οί Αρμένιοι 
άπηύθυναν τδν τρισάγιον ύμνον πρδς τήν Αγίαν 
Τριάδα, ώς ΰμεΐς οί Ελληνεί, είς τήν περίστα- 
σιν ταύτην δεν ήόύναντο νά προσθέσωσι τάς λέ 
ξεις ύ σταυρω θιίς  ι)ΐ ήμάς, χωρίς νά ύποπέσω- 
σιν εί; επικίνδυνον καί μεγάλην πλάνην. Α λλ’ 
ήμεΐ; ψάλλομεν τδν ύμνον τοΰτον πρδ; τιμήν τώ ν 
μεγάλων αγαθοεργιών, α ;  δφείλομεν πρδς τδν 
Γ to ν τοϋ Θεοϋ, καί πρδς αύτδν μόνον έφαρμόζο- 
μεν τ ά ;  εκφράσεις: θ ε έ  π χ π ο ό ύ χ α μ ι ,  α ΐώ π ε ,  ό 
σζανφω θιϊς ό ί ήμάς τήν σάρκα , έ.Ιέηαον ήμάς. 
Ουτω δε, τδν ύμνον τοΰτον ύμεΐ; άπευθύνετε πρδς 
τήν Αγίαν Τριάδα, καί ήμεΐς άπευθύνομεν πρδς 
αόνον τδ πρόσο^πον τοΰ Τίοϋ' άμφότερα εύαρεστοϋ- 
σι τώ Θεώ, έάν τοϋτο δέν προέρχεται έκ πνεύ
ματος φιλονεικίας. Εν τοσούτω, έάν έν τω  μέρει 
τούτω ψάλλομεν τδν τρισάγιον πρδ; τδν Ιίδν 
τοΰ Θεοϋ, άπευθύνομεν ώς υμείς τδν Αγγελικόν 
ύμνον έν τή λειτουργία πρδς τά τρία πρόσωπα 
τή; 'Γριάδος. »

II δοξασία εί 'χ ι  όρθόδοςος' μόνον δ’ ή έοα :-  
μογή τοΰ ύμνου έστίν ελλιπής.

« Εάν ή ενωσις δε; βασιλεύει έντελώς, εϋ- 
/αρ'.στήσωμεν τδν Θεδν τούλάχιστον οτι ή αλη
θή; πίστι; δεν υπέστη προσβολήν τινχ έν τώ 
μέσω τών διχφιλ.ονεικιών, ί?ς ΰπεστη ή Αρμέ
νικη Εκκλησία. Ο: άληθεΐς δεσαοί τής I vothtc; 
ύπάρχουσι μεταςύ αυτής καί τών άλλο^ν άπο- 
στολικών Εκκλησιών' έλπίσωμεν δ’ οτι ή φρό'η- 
σι; καί ή άγάπη άποτελέσουτι ιδ λοιπδν, κ* ί  ά



•τοδιώξουσι τά έξωτερικά προσκόμματα τά άντι- 
κείμενα έτι πρδς τάς άγίας σχέσεις, αΐτινες'όφεί- 
λουσι νά υπάρ^ωσι μεταξύ τών Εκκλησιών.

II ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ

ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ.

Είδομεν δτι αί ύπο τ ή ;  Αρμενικής Εκκλησίας 
άναφανεΐσαι διαφοραί έπί της τετάρτης οικουμε
νικής συνόδου καί · αί έπι αίρεσει καί σχίσμα 
τι κατηγορία!, αί κατ αύτής ΰπδ τών άλλων 
κλάδων τής καθολικής Εκκλησίας, ήσαν συνέ
πεια κακών συνεννοήσεων, φιλονεικία λέξεων, είς 
άς ξέναι τή πίστει διενέξεις ϊδωκαν μεγαλειτερον 
διαφέρον. Κωλυθίΐσα δυιτυχώς ένώπιον τής εν 
Χαλκηδόνι συνόδου, η Αρμενική Εκκλησία φυσι- 
κώς δέν ήδυνήθη νά λάβη μέρος έν ταΐς άλλαις 
συνόδοις, έν αίς οί ποιμένες τής οικουμενικής Ε κ
κλησίας ΰπερησπίσθησαν καί ώρισαν πλεΐστα τής 
άποκαλυφθείιης πίστεως, προσβεβλημένης ΰπδ ψευ- 
δοδιδασκάλων. Εν τοσούτ^» δέον νά μή συμπερά- 
νΐ) τις οτι ή Εκκλησία αΰτη κεχωρισμένη έκ τής 
κοινωνίας τοϋ λοιποϋ χριστιανικού κόσμου, άπέ£- 
ριψε τά υπδ τών άλλεπαλλήλων οικουμενικών 
συνόδων ψηφισθέντα δόγματα. At σύνοδοι δεν 
δημιουργοΰσι τά δόγματα, άλλά διακηούττουσι 
καί έξηγούσιν αύτά διά τρόπου σαφούς, ακριβούς, 
διασκεδάζουσαι τάς άμφιβολίας τά ;  έπιφερούσας 
τά τείνοντα προς διαστροφήν τής πίστεως συ
στήματα. Αύτής άφ έαυτής τής πίστεως τού Ιη
σού Χριστού κ* ί  τών άποΐτόλων του. Τοϋ κ«· 
λοϋ σίτου τ ή ;  θεία; άληθείας σπαρέντος εις άπά- 
σα; τάς υπο τών άποστόλων ή τών πιστών αυτοΰ 
μα θητών εύαγγελισθείσας χώρας, ή άποθήκη αύ
τοΰ εμεινεν άθικτος καί άγνή πρδ τών συνόδων, 
ώς εμεινεν άγνή μετά τάς άγίας ταύτας συνόδους, 
αΐτινες παρεδέχθησαν ή άπε^ρίφθησαν έξωτερικώς 
δί ιδιαιτέρους λόγους ή συνεπεία κακών συνεν
νοήσεων. Μακράν τοΰ νά σκεφθώμεν δπως έλατ- 
τώσοιμεν τήν άξίαν κ*ί  τιμήν τών συνόδων, θέ
λομεν μόνον νά ειπωμεν οτι μόνη ή πραξις τής 
παραδοχής μιας συνόδου δεν συγκροτεί τήν ορθο
δοξίαν, ώ ;  ί  μή παραδοχή αύτής δεν συγκροτεί 
τήν ετεοοδοξίαν. Η πραξις δί ής γίνεται παρα
δεκτή η μή ή οίκουμενικότη; εκκλησιαστικής τίνος 
συνελεύσεως είναι πραξις εξωτερική ούδόλως προσ* 
βάλλουσα τδ δόγμα. Τδ ούσιώδε; είναι ή παραδο
χή τών ΰπδ τής Εκκλησίας’ ώρισμένων καί διεκδικη- 
μένων άληθειών συνερχομένης έν τώ  προσώπω τών 
ποιμένων αυτής. Εκ τ ή ;  ιστορία; γνωρίζομεν ότι α. 
Αρειανοϊ συγκατετίθεντο ένίοτε, διαλόγου; συμφέ- 
ροντο;, ει;  τήν παραδοχήν τ ή ;  πρώτης ένΝ-.Kaiiy συ 
νόδου, καίτοι άρνούμενοι τήν θεότητα τοϋ Τίοϋ τού 
Θεοΰ ώς ώρίσθη υπδ τ ή ;  συνόδου ταύτης·

Τδ ούσι& όες  ζήτημα είναι τδ δόγμα, καί 
κατατάττομεν τοϋτο έν τή πρώτη θέσει" τδ δε 
ζήτημα τής παραδοχής είναι δ τύπος, καί θέ- 
τομεν τοΰτο έν τη δευτέρα, 7 ωρί? έν τοσούτω 
νά άμφισβητήσωμεν τδ ένδιαφέρον αύτοΰ. Αί 
ακριβείς έκφράσεις, αί ώρισμέναι, δί ών αί σύνο
δοι ώριζον τ ά ;  άποκεκαλυμμένας άληθείας, είσί 
τοσαΰται εγγυήσεις διά τήν τήρησιν τών αληθειών 
τούτων. Απαντε; οί χριστιανοί δποχοεοϋνται νά 
δοξάζ ωσι τά άποκεκαλυμμένα δόγματα [lid  καρ- 
ό ία  καί iv l σ τό μ α τ ι,  δηλ. δμοφώνως" δθεν, έννο- 
οϋνται καλλίτερον, συσφίγγουσι τους όφείλοντας 
ένοΰν αύτούς δεσμού; τής άδελφότητος, μονιμο* 
ποιοϋσι τήν ένότητα, συμμετέχοντες τών συνό
δων, άσπαζομένοι τάς άποφάσεις αύτών, στηριζό- 
μενοι έπί τής σεβαστής αύτών αύθεντικότητο;· 
συμμετέχουσιν ουτω τής διακηρύξεως τοϋ έν τη 
Εκκλησία βίο1*' άποφεύγουσιν άφ ένδς τους κιν
δύνου; τών καινοτομιών, καί άφ ετέρου τήν εκ 
τής μονώσεως παραγομένην έξασθένησιν.

Η Αρμενική Εκκλησία έστερηθη τών ωφελημά
των τούτων άπδ τή ;  άρχή; τοϋ πέμπτου αίώνος" 
άλλ έπαναλαμβάνομεν, ευτυχώ; δέν διετέλει ει; 
διάστασιν μετά τοϋ λοιποϋ μέρου; τή ;  έκκλησίαί, 
καθ δσον άφορά τά υπδ τών μεταγενεστέρων τ ή ;  
έν Χαλκηδόνι οικουμενικών συνόδων δόγματα. 
Πρδς άπόδειξιν δτι συνεφώνει μετά τής πέμπτης 
οικουμενικής συνόδου, άρκεΐ ν άναμνησθώμεν δτι 
δυω αιώνας πρδ τής συνελεύσεως ταύτης, οί ποι
μένες τής Αομενικής Εκκλησίας συνήλθαν εις 
επαρχιακήν σύνοδον ΐνα καταδικάσωσι τάς πλά
νας Θεοδώρου τόϋ Μοψουεστίας έπίσης καταδι- 
κασθέντος καί υπδ τής πέμπτης οικουμενικής 
Συνόδου, Ιϊπομένως ή σύνοδος αΰτη δέν παρέχει 
μεγάλην δογματικήν σπουδαιότητα.

Οσον δέ διά τήν εκτην οικουμενικήν σύνοδον, 
συνελθοΰσαν κατά τών Μονοθελητών, άρνουμένων 
τήν εν ΐησοϋ Χριστώ άνθρωπίνην θέλησιν, ?) συγ- 
χεόντων αύτήν μετά τής θείας, οί Πατέρες τής 
Αρμενικής Εκκλησίας απέδειξαν αρκούντως, διά 
μαρτυριών άς ήούσθημεν έν τοΐς προηγουμένου 
άρθροι;, δτι άπειρον πολΰ άπδ τής τών Μονοθε- 
λητών αίρέσεως. Επανειλημμένως καί έπί τή άνα- 
ποφεύκτ<[> προθέσει ν άποφύγωσι πάσαν ΰπόνοικν 
περί συμμετοχής των είς τήν τών Μονοφυσιτών 
καί Μονοθελητών αΐρεσιν, έπανέλαβον δτι ή άνθρω- 
πότης έν τώ  ΐησοϋ Χριστώ ην τελεία, έκτος τής 
αμαρτία;· δτι ήν αναλλοίωτος" συνεπάγεται δ έκ 
τούτου δτι τήν άνθρωπίνην θέλησιν, ήτις συγ
κροτεί προσδν τώ  άνθρώπω, ούδόλο>ς άρνεΐται 
ή Αρμενική Εκκλησία. « Διότι δ Ιησούς Χριστό;, 
λέγει είς τών σεβασμίων ποιμένων τής Εκκλη
σίας ταύτης, είναι τέλειος Θεδς καί τέλειος άν
θρωπος, εχει άρα άναγκαΰος θέλησιν καί Ενέρ
γειαν θείαν ώς καί θέλησιν καί ένέργειαν άν
θρωπίνην.

Θεωροΰμεν ωφέλιμον ένταΰθα δ πως φέρωμεν

ά ν ά λ ο γ ό ν  τ ι ν κ  π ρ δ ς  fa Ι π ο ι η σ α μ ε ν  π ε ρ ί  τ ώ ν  ε κ 
φ ρ ά σ ε ω ν ,  δ ί  <2ς κ α τ η γ ό ρ η σ α ν  τους Αρμενίους ώς 
Μονοφυσίτας π α ρ α τ ή ρ η σ ι ν "  έ ν  τή έκθέσει περί τ ο ϋ  
δόγματος τών δ ύ ω  έν ίησοΰ Χριστώ θελήσεων, 
απαντά τις ίστιν δτε τάς αύτάς διλλημματικά; 
αμφιβολίας, ο ΐ α ς  κ α ί  έπί τών δύω φύσεων" πολύ 
βεβαίως άπέχομεν δπως άναζητήσωμεν έν ολίγον 
«κριβέσιν έκφράσεσιν άφορμάς ΐνα κατηγοοήσο>μεν 
τού; μεταχειριζομένους αύτάς έπί δογματικαΐς 
πλάναις" λυπούμεθα δέ μόνον δτ. οί πνευματικοί 
οδηγοί τής Αρμενικής Εκλησία; δεν έπροσπάθη- 
τχν καλλίτερον δπω; έκκαθάρωσι τά κανονικά 
καί θεολογικά βιβλία των άπδ τών μή ακριβειών 
τούτων, αΐτινες παρακωλύ·υσι σημαντικώς την 
ζνωβιν καί πχρέχουσιν άφορμάς πρδς υπόνοιαν 
κατά τής πίστεως τής Εκκλησίας αύτών. Είπω* 
μεν δ’ έπίσης καί πρδς τούς χριστιανούς τούς θεω- 
ροϋντας τήν Αρμενικήν Εκκλησίαν δί δμματος 
καταφρονητικού, δπως μή έκτείνωσι τάς περί 
Ορθοδοξίας λεπτολογίας αύτών μέχρι τοϋ νά δια- 
βλέπωσι τήν πλάνην, έν ή δέν διατελεΐ, καί οί- 
κοδομώσι, διά γραμματικών άτελειών, τοίχον 
διαιρέσεως μεταξύ αδελφών έχόντων μίαν πί- 
στιν, έν βάπτισμα, ενα Θεδν καί πατέραπάντων 
(Πρδς Εφεσ. δ\ 4.)

Μένει "ίδη νά μάθωμεν έάν η Αρμένικη Εκ
κλησία παραδέχεται τά  έν τή έβδομη οικουμε
νική συνόδω παραδεδεγμένα, άτινα άπεκρούσθησαν 
ΰπδ πάντων τών τοϋ ΙΣΤ · αίώνος μεταρρυθμι
στών. Ϊνα δ’ απάντηση τις πρδς τούς περί τού
του αμφιβάλλοντας, είναι ανωφελές ν άναζητΐ) 
τ ι  έν τοΐς θεολογικοΐς βιβλίοις" άρκεΐ νά προσ- 
κ,χλέση αύτού; είς τούς ναούς το* άρμενικοϋ δόγ
ματος, καί έκεΐ θέλουσιν ίδεΐ τάς άγίας εικόνας 
προσκυνουμένας" θέλουσι παρατηρήσει ινωπιον 
τών εικόνων τούτων κηρία ?) λύχνους άνημμένους* 
θέλουσιν ίδεΐ τούς .πιστούς άσπαζομένους αύτάς 
χετά σεβασμού" τούς ιερωμένους, κατά τήν θείαν 
ιερουργίαν, θυμιάζοντας αύτάς καί κλίνοντας ενώ
πιον* των. ί π δ  τάς ιεροπραξίας ταύτας καθίστα
ται αδύνατον νά μή διίδ$ τις τήν παραδοχήν 
τού δόγματος εκείνου τ ή ;  έν Νιχαία οικουμενικής 
δευτέρας συνόδου (7 Ί !  οικουμενική;)" δτι λατρεύ- 
ουσα τάς εικόνας τοΰ Θεού καί τών άγιων, η πι- 
οτις δεν απευθύνεται πρδς τά ξύλα και τά χρώ
ματα, άλλά πρδς τούς έν αύταϊς παρισταμένους* 
δτι αί εικόνες αύται χρησιμεύουσι πρδς διδασκα
λίαν τών μή γνωριζόντων άνάγνωσιν, δπω; παρα- 
γωσς σωτήριον έντύπωσιν πρδς πάντα άνθρωπον 
μή κατειλημμένον έκ προτερου.

Εν τοσούτω φαίνεται δτι η τών εικονοκλαστών 
αντίθεοι; εΤχ*ν * είσδύιει εί; Αρμενίαν,, έάν δώση 
τ ι ;  βάσιν εί; τού; λόγους τούτους τοϋ έκ Κλάεν 
Νερσές. « 6  δαίμων ε^πειρε, λέγε*, ο πατήρ 
ουτος τή; Α ρ μ ε ν ι κ ή ς  Ε κ κ λ η σ ί α ; ,  είς τινας τών 
ίστερτ,μένων ναού; κοινοτήτων ήμών, την πρδς 
τά; α ν ί α ς  εικόνα; Ελλειψιν σεβασμού. Ού μόνον

άποβάλλομεν τ ά ς  κ ο ι ν ό τ η τ β ς  τ α ύ τ α ς ,  άλλ (ίφο - 
ρίζομεν π ά ν τ α  τ ο λ μ ώ ν τ α  νά βλασφημήση τάς 
άγίας εικόνας* διότι, ώς αρχιεπίσκοπο:, παοχύε- 
χόμεθα καί τιμώμεν την άπεικόνισιν τοϋ Πάθους 
τοΰ Σωτήρος ήμών, σεβόμεθα έπίσης τάς εικόνας 
πάντων τών αγίων κατά τάς άοετάς έκαστου· 
Αλλ επειδή, κλίνοντες τδ γόνυ ένώπιον τεϋ ιερού 
σταυρού, άπευθύνομεν τήν λατρείαν ήμών προ; 
τδν αόρατον Θεδν, ώς καί πρδς τήν εικόνα τοΰ 
σωτήοος, κλίνομεν γόνυ, ούχί ενώπιον τής δλης 
καί τών χρωμάτων, άλλ ή λατρεία ήμών άνα- 
φέρεται πρδς τδν ΐησοΰν Χριστδν τδν όντα εικόνα 
τοΰ Θεοΰ τοϋ αοράτου πατρός. Τιμώμεν καί σε- 
βόμεθ* επίσης τάς εικόνας τ ώ ν  α γ ί ω ν  ενεκα τών 
ικεσιών αύτών χαί τής υπέρ ημ,ών μεσιτείας αύ* 
τών παρά τώ  Θϊφ. Αλλά διά τών εικόνων, προα- 
φέρομεν λατρείαν πρδς μόνον τδν Θεδν, διότι πρδς 
μόνην τήν εικόνα τοϋ πλάστου άναφέρεται ή λα
τρεία καί ούχί πρδς τά πλάσματα. Α: εικόνες 
καί ά  λόγοι είσί .-ταραστάσας  αντάξιοι' παρν- 
στώσιν η έκφράζουσι τδ αύτδ άντικείμενον" ή εί- 
κώ» παρίστησιν αύτδ είς τ η ν  δρασιν, δ όε λόγος 
είς τδ ους. Καίτοι δε ή λατρεία άναφέρεται πρδς 
τδν Θεδν, ούχ ηττον οφείλομεν νά τιμώμεν τ κ ;  
εικόνας τών πιστών υπηρετών τοϋ θεοΰ. »

Οί ποιμένες καί οί πιστοί τής Αρμενικής Εκ
κλησίας άναγνωρίζουσι λοιπόν καί παραδέχονται 
τήν δοξασίαν τήν δρισθεΐσαν καί άνακτρυχθεΐσα* 
υπδ τών έπτά οικουμενικών συνόδων, τών πραγ
ματικών οικουμενικών, διότι έγένοντο πρδ τοϋ 
άπχισίου άποχωρ'-σμοϋ τής Ανατολικής και A j . i -  
κής Εκκλησίας, καί σύμπασα ή καθολική Εκκλη
σία συμμετέσχον έν αύταΐς. Αφοϋ δ οί Αρμέ
νιοι είσιν αληθώς ηνω μ έ^ ' μετά τών άγίων^ τού
των συνόδων, διχτι :πιμενουσι ν απορρίψω-;ν 
αύτάς; Διατί αποποιούνται νά συγκοινωνήσω τι 
μετά τών παραδεχομένων χύτά;; Διατί μένουοιν 
έν απομονώσει έξασθενούση αύτού;; Διατί δεν συν
δυάζονται όρατώ;, κατά τδν τύπον, μετά τών 
ενδόξων τούτων πράξεων, τών διακηρύξεων τού
των συμπάσης τής Εκκλησίας; Ας μή εϊπωσιν 
δτι οί Αρμένιοι ούδεν ελαβον μέρος εν ταΐς αγία·.; 
τ*ύταις ο?κου[χεν».κ*ΐ; συνοδοις. 0 παρχδεχίμ-.- 
νος τήν δοξασίαν τών συνόδων λαμοάνει μέρος 
άληθώς" χοοηγεϊ τήν ΰποστήριξίν του, είτε παρών 
είτε απών,' είτε όμιλών είτε σιωπών. Δ'εν μένει 
λοιπδν κατ’ επιφάνειαν εί μ *  νά γείνη έν βήμα 
πρδς τά  πρόσω! Τδ καθ’ ήμάς, δέν φοβούμεθα νά 
ποιήσωμεν αύτδ πρδς συνάντησιν τών έν Αρμε
νία άδελφών ημών, καί τείνομεν πρδς αύτού; 
τάς άδελφικά; ήμών χεΐρα; ώς πρδς μέλη Εκκλη
σίας τηρησάσης π ισ τώ ; τήν παρακαταθήκην τής 
άποκεχαλυμμένης αλήθειας.

(Εκ τοϋ Γαλλικού όπδ Γ. Π.)

( Τ έ λ ο ; · )



(Συνέχεια τοΟ Δ Ι Η Γ Η Μ Α Τ Ο Σ ) .
i r
Ηρχισεν r, τρίτη πράξι;' ό υιός τοΰ Αϊσονος 

άπηγαγε προ ολίγου τήν Γλαύκην υπο τά βλέμ
ματα τή ;  μανιώδους Μηδείας, καί ή μάγισσα ή- 
τείμαζε τά κοσμήματα τών όποιων αόρατός της 
^λός εμελλε να κατβρώση τήν άντίπαλόν της. 
Hrov ωραία δτε έκάθητο έπί τοϋ βράχου, τάς 
χείρας έχουσα εκτεταμένα; έπί τοΰ τρίποδος, την 
κόμην Ιν αταξία, το μέτωπον ζοφερόν καί τ ετα -  
πεινωμένον. 0 άνεμο; ά-ήγειρε τόν πορφυροϋν 
της χιτώνα καί έτάοαττε τους μαύρου; βοστρύ
χου; τη;·  οί μακροί μυκηθμοί τ ή ;  θυέλλης συνη- 
νοΰντο μετά τ ή ;  φωνή; τή ;  Ανθούλας' οί θ-:αταί 
έκράτουν τήν αναπνοήν των ΰπό τήν έντύπωσιν 
τ ί ς  άγριας ταύτης άρμονίας- βαθεΐα σιωπή έβα- 
σίλευεν έν τή αιθούση, όλα δέ τά άσθμαίνοντα 
ταϋτα στήθη εσιώπων. Μολαταύτα ό Καλδερών 
όρθιος έν τώ τίλευταίω παρασκηνίω, εστρεφεν ά- 
νή.συχον βλέμμα προ; τον νεφελώδη καί μαϋρον 
ούρανον, βν μανιώδη; αήρ κατέσχιζε, ήσθάνετο 
δε τοίχον περί αυτόν το άσθενές πήγμα το τήν 
σκηνήν σχηματίζον, καί τά  πλοιάρια,' έφ’ ών αί 
σανίδες εστηρίζοντο, συγκρουόμενα εί; τά ;  δονή
σεις των. Τά φώτα, κεκρυμμένα έντός ύαλίνων 
σωλήνων, δεν έταλαντεύοντο ποσώς, άλλ’ οί δέν- 
δρινοι κλάδοι συνεκρούοντο μεθ’ υποκώφου τινός 
βοής’ τά δε γινόμενα ταΰτα προσετίθεντο εί; τήν 
σκηνικήν πλάνην, καί οί Ρεατ&,Ι καθήμενοι έν τή 
αιθούση έπι του εδάφους, Ο',ν εβλεπον δ,τι συνέ- 
βαινεν έκτό;. Η όρχήστρα ύπερέβαινε τήν βοήν 
. ής θυ«,λλης, εις τρόπον ώστε οΰδείς ΰπώπτευε 

τόν^κίνδυνον. Αίφνης ήκούσθη φρικαλέος τριγμό; 
ό άνεμος έγόγγισε μ ετ ’ ανέκφραστου όρμή'ς, αί 
οθόναι κατεξεσχίσθησαν, τά φώτα έσβέσθησαν, 

ό δε εΰρυ πήγμα, έπί τ ή ;  δεξαμενής άνεγηγεο- 
ι .ενον, κατεπεσεν ως χάρτινος πύργος υπό τό φύ
σημα παιδός. Μεγάλη κραυγή ήγέρθη έν τή αι
θούση  ̂ καί χ 4νθοΰλα ήκουσεν αύτήν έπειτα αυτη 
δεν είδε, δεν ήκουσε πλέον τι καί πάραυτα ευρέ* 
θη έν τώ  υδατι, στηριζομένη έπί τινο; σανίδο; 
ήτις όμως έβυθίζετο ύπό τό βάρος τοϋ σώματά; 
της, καί τήν κεφαλήν έχουσα κεκαλυμμέν/,ν ώ; 
δί ΰγροϋ τίνος πέπλου.

Ϊησοϋ, Θεε μου! μήτερ μου —  έκραύγασεν 
—  άχ! σώσατέ με!

Κατά τήν αύτήν δέ στιγμήν, ρωμαλέα χείρ 
ηρπασεν αυτήν ε’κ τοϋ σώματος καί μία φωνή 
τή είπε:

—  Μή φοβί,σαι ποσώς, Ανθοΰλα! πρό παντός 
μή κινηθής! Οά σε σώσω.

Γότε ύζ αυτη προσεκολλήθη όομεμφύτως είς 
τόν ΰποστηρίζοντα αύτήν καί έχασε τάς αισθή
σεις. Ησαν συνεσφιγμένοι μεταξύ δύο πλοιαρίων, 
μ ι *  δε σύγκρουσις προσβολή ήδύνατο νά τους

m m m

κατασυντρίψω· δθβν ό μαρκήσιος Ριβιέ, (αύτός ητο; 
συνηνο)σεν άπάσας αυτοΰ τάς δυνάμει; καί χατώρ- 
θωσε νά άπαλλαχθώσι £άκου; τινο; όθόνης, δπερ 
τούς έκάλυπτεν. Η όχθη ήτον είκοσι βήματα μ α 
κράν των' άλλά, διά νά φθάσωσι μέ/ρις αύτής, 
έπρεπε νά διαβώσιν έν χάος πέραν τοΰ όποιου τά 
πάντα ησαν είσέτι ταραχή καί |σύγχυσις. Η δ ε 
φωνη τοϋ Καλδερών-δελά-Βάρκα ύπερέβαινεν δλας 
τάς άλλας* έστρεφεν ό δυστυχής έν άπελπισία 
τού; βραχίονας κραυγάζων.

—  Ανθοΰλα ! άγαπητή μοι Ανθοΰλα ! εκατόν 
χιλιάδες ^εάλια είς τδν δστις σώση τήν Ανθοΰλαν !

Η Αννα Μύλλερ, περικυκλωμένη ύπό γυναικών 
τινων, αΐτινες έπειρώντο νά κα*α*ρατήσωσιν αύτήν, 
άφινεν ύποκώφους στεναγμούς καί ήθελε νά προ
χωρήσει μεταξύ τών κυματιζάντων κλασμάτων 
τών ξύλων.

—  Πρός εμέ ! έφώνησεν ό μαρκήσιος— ή Αν
θοΰλα έσώθη! ιδού αύτή!

Καί μετά μίαν στιγμήν άπέθετον αύτήν έπί τή ;  
όχθη;, είσέτι άψυχον. Η Αννα Μύλλερ ώρμησε 
πρός αύτήν καί τήν έσφιγξεν είς τάς άγκάλα; της 
έχβάλλουσα κραυγάς τρόμου ένταύτώ καί χαράς' 
επειτα δε, ίδοΰσα δτι άνέπνεεν, δτι ήν π α 'τά π α - 
σι σεσωσμένη πραγματικώς ήρχιζε νά όλολύζ-^.

—  Μήτέρ μου! έψιθύρισεν ή Ανθοΰλα μ ετά  
μακροϋ στεναγμού καί άνοίγουσα τού; όφθαλμ.ούς.

—  0!  τέκνον μου/ άνεφώνήσεν ή Αννα Μύλ
λερ μετά παραφοράς,— ένόμισα δτι έχάθης* ευλο
γημένος νά ήναι εκείνος ό όποιος σοϋ Ισωσε τήν 
ζωήν!

—  Αύτό; είναι! είπεν ή Ανθοΰλα προσβλέπου- 
σα τόν μαρκήσιον Ριβιέ, δστι; εύρίσκετο έκεΐ ώ -  
χοό; καί ^ιγών ύπό τό διάβροχον αύτοϋ ένδυαα' 
επειτα όε, στοεφομένη πρός τόν Καλδερών, δστις 
νίτο γονατισμένος πλησίον αύτήί καί ούτινος αί 
παρειαί ήσαν κεκαλυμμέναι ύπό δακρύων, ποοσ- 
έθηκε μετ  άσθενοΰς τίνος μειδιάματος: —  Καί 
σείς με ένομίσατε χαμένην!

0 βασιλεύς καί ή βασίλισσα άπεσΰρθυσαν μ.ετά 
τών άκολούθων των, αί δέ γαλατικαί φρουοαί 
άπίμάκρυναν τούς θεατάς· διά τοϋτο δεν έμει
ναν άλλοι έκεΐ έκτος τών θυμάτων τοΰ παραδό
ξου τούτου ν*υαγίου' δ μέν ίάσων είχεν έ'ν* 
βραχίονα συντετριμμένος ό βασιλεύς τής Κορίν- 
θου ήτον δλο; μώλο>πες, οί δέ λοιποί τών ύποκρι- 
τών έξηχθησαν τοϋ υδατος έν παρομοία άξιοθρη- 
νήτω καταστάσει. Ούδεΐς ήκούετο έν τώ  μέσω 
δλου τούτοι> τοΰ θορύβου, καί ή βροχή, ητις ήο- 
χιζε νά πιπτη ως χ ειμα ^ ος,  κατώρθωσε νά πνί- 
ξη τούς ταλαιπώρους εκείνους. 0  Καλδερών διέ- 
ταξε νά θέσωσι τήν Ανθβϋλαν είς έν φορεΐον διά 
νά τήν όδηγήσωσιν είς τήν οικίαν της. Καθ' $ν δε 
στιγμήν άπήρχετο αυτη, ό βασιλεύ; επεμψεν 
ΐν(α λάβη περί αύτής ειδήσεις, ή δέ βασίλισσα 
τή εστειλεν έν ψελλιον πολύτιμον. Η νεάνις διέβη 
«λληλοδιαδοχω; έκ τών συγκινήσεων τοΰ τρόμοω

είς τάς τής χαράς, άφέθη νά τήν θέσωσιν έν τώ 
•opsiw καί ειλεισε τού; οφθαλμούς ώ ;  ΐνα βυθισθή 
μόνη είς τάς σκέψεις της έν ευδαιμονία τινι πα 
ραδόξω καί νέα_ πϊρί ης δέν είχεν αύτή ούδεμίαν 
td-αν περι ής αι/,φεβαλλε σχεδόν* ττί έφχίνε* 
το οτι η χείρ ήτις είχε σώσει αύτήν περιέβαλ- 
λεν άκόμη τό σώμά τη ; '  τή έφαίνετο δτι φωνή 
τις βυγκεκινημενη, τρέμουσα, τή έλεγεν; Ανθοΰ- 
“ ^εν es σωσω, ϋά άποθάνωμ,εν όμοΰ. »
Τάς λέςεις δέ ταύτας, τά ;  είχεν ακούσει ώ ;  έν 
ονείftp, δτε, άδύ«ατος, άψυχος, είχεν ώ ; δί 
ενστίκτου περιβάλει διά τών δύο χειρών τόν 
μαρκήσιον Ριβιέ, καί δτε άφησε τήν κεφαλήν της 
επαναπιπτουσαν έπί τοϋ στήθους τοΰ άνδρός ίκεί- 
Όυ τόν όποιον απο τριών μηνών ηγάπα χωρίς 
«χεδόν νά τό γνωρίζη.
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2ΤΝΕΚΤΕΤΞΙΣ.

1 ή επαύριον ο Καλόερών-δϊλά-Βάρκα π»ρου- 
σιάσθη είς τήν οικίαν τοϋ μαρκησίου δέ-Ριβιέ διά 
νά τόν εύχαριστήση έν όνόματι τής Ανθούλα; καί 
τής μητρός της. ό  δέ μαρκήσιος άπεκρίθη δτι 
πολλοί τοΰ έφθόνουν τήν ευτυχίαν $ν άπήλαυσεν 
αυτός εκθέτων την ζωην του ΐνα σώσϊ) τήν τής 
ωραίας Ανθούλας καί νίτησε τήν χάριν τοΰ νά τόν
δεχθή τό αύτό έσκέρας Επειδή— προσέθηκεν!
αφελώς τις οιδεν άν καί αύριον εΰρίσκωμα* είςί 
Μαδρίτην; άπό στιγμής είς άλλην ‘ δύναται νά 
οθάσ»! διαταγή καλοϋσά με εί; Γαλλίαν.

Α; τελευταίαι αυται λέξεις ένεθάίρυναν τόν 
Καλδερών, διότι ήσθάνετο μυστικήν τινα δυσπι
στίαν, αόριστόν τινα ζηλοτυπίαν, βλέπων τόν 
μαρκήσιον, η παντα άλλον, νά είσάγηται συνε-I 
χως είςτήν οικίαν έκείνην, ής ή εΐ*οδος είς αύτόν 
μόνον μέχρι τοΰδε έπετρέπετο.— Τοϋτο τό εσπέ
ρας, κύριε μαρκήσιε— άπεκρίθη μετά σπουδής 
— τοΰτο τό εσπέρας, θά έλθω νά σάς παραλάβωΊ 
και θά κάμωμεν τήν έπίσκεψίν μα ; όμοΰ.

Ούδεποτε έπί ζωής της, καί κατ αύτήν ακόμη! 
την ημέραν τής εις τό θέατρον εισαγωγής της, καί) 
κατ αυτήν ακόμη τήν προτεραίαν, δτε παρου- 
σιάσθη ένώπιον τής Ισπανικής αύλήί, ουδέπο
τ ε ,  λέγομε, η Αννθοΰλα συνεκινήθη τοσούτω 
οσφ κατά τήν στιγμήν καθ' ίν  ειδεν είσερχό· 
μενον παρ αύτή τόν μαρκήσιον δέ-Ριβιέ· Οτε 
δε έπλησίασε, καί διά τής φωνής έκείνης $ν| 
ήδη άνεγνώρ.ζεν αύτή πολύ καλώς, τή άπηύ-| 
θυνε ενα έκ τών κοινών τύπων έν χρήσει παρά I 
-τώ κομψώ κόσμω καί ους χιλιάκις ήδη ειχεν 
οικουσει αυτη, τότε τή έφάνη δτι αί εκφρά
σεις αύται ειχον νέαν έννοιαν μάλλον έκτετα μ έ-1 
νην, πληρεστέραν, ηλλαξε χρώμα καί δέν ήδυνή-Ι 
θη νά άποκριθή εί μή δί άφώνβυ τινός σχήματος! 
ευγνωμοσύνης, ό  μαρκήσιος είχε τήν πνευματικήν! 
«κείνην δύναμιν, ττ,ν εύποοίαν έκείνην τοΰ μεγι-|

σ τ ά ν ο ς  η τ ι ς  ε ύ ρ ί σ κ ε ι  τ ό  Ι γ ί α ι ρ ο ν  δ λ ω ν  τ ώ ν  δ , « -  
θ έ σ ε ω ν  κ α ί  υ π ο κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ο ί ω ς  τ ή ν  ά ν ί α ν  ?ι π ρ ^ -  

Ιληψίν τ ι ν α  τ ή ς  κ α ρ δ ί α ς  πολύ ζ ω η ρ ά ν .  ΐ π ή ρ ζ ε  
λοιπον ευθυμος, πνευματώδης, λ α μ π ρ ό ς ,  έ ν  φ X 
πτωχή Ανθοΰλα, βεβυθισμένη * ί ς  τήν σ υ γ κ ί ν η σ ι ν  
καί ταραχήν της, πεφοβιβμένη ή ι δ ί α  έκ τ ή ς  
ταραχή; της ταύτης, ητο ρεμβώδης κ α ί  μ ε λ α γ -  

Iχολική. Είχε τοιαύτην συνϊίσθησιν, ώστε δ έ ν  ε υ -  
Ιρισκέ τ ι  πρός άπόκρισιν, καί τ ή  έφαίνετο δ τ ι  οί 
λόγοι τη.;,, ό ήχος τής φωνής της ήθελον τήν προ- 
όωσει. Κ α τ εύτυχίαν δμως, ειχεν έν μέσον τοΰ 

I μεταφράζειν, άνευ κινδύνου, τά ;  έντυπώσει; της, 
Ικαί ταύτην ετι την φοράν τό πν·ΰμά της έβοήθη- 
σεν αυτήν. Επειδή δ μαρκήσι·ς ήοώτησεν άν τό 
συμβάν τής προτεραίας δέν είχε βλάψει τήν φω - 

Ινην της,  ̂ η νεάνις ήγέρθη μειδιώσα, ήνοιξε το 
I κλειδοκύμβαλον καί άντί πάστ,ς άποκρίσεως έψα- 
Ιλεν έκ τοΰ προχείρου έν τών ήδυφώνων έκείνων 
Ιάσμ.άτων, άτινα ό Καλδερών παρέβαλλε πρός τά ;
Iμουσικάς συμφωνίας τών σεραφείμ. Τό πνεΰμα 
Ικαί η^καρδία τήν ένέπνεον' ή ταραχή τ·?,ς ψυχή;
I της εύιδεν εις την φωνήν της τόνον άνέκφοαστον'
I έτόλμα νά έκφράζνι πάν δ,τι ύπήρχεν έν αύτή 
|Ζ*Ρ*ί τίνος δειλής, αγάπης καί πάθους, καί μετά 
τοσαυτη; εΐ/αλε χάριτος, ώστε αύτός ό Καλδερών 

I ένόμιζεν δτι ήκουεν αύτήν διά -πρώτην φοράν. 
Η Ισπέρα αυτη λοιπόν ΰπήρξεν ΐσως η ώβαιοτέ- 
ρα τής ζωής της' ΰπό τά βλέμματα εκείνου 8ν 
ήγάπα, ήσθάνετο τό μεγαλείον, τήν έξοχον δύνα- 
μιν^τοϋ πλεονεκτήματός της, τήν εύτυχίαν τοϋ 
να ηναι ojpt'.a. λαμπρά καί λατρευομ.ένη*

0 όε μαρκήσιος ήκουεν αύτήν πιέζων διά τής 
[χειρός τό μέτωπον, τούς οφθαλμούς Ιχων κεκα- 
λυμμένους δια τών μακρών του βλεφαρίδων, δια 
μέσου τών όπυιων ήκόντιζε τό βλέμμα του. Εξέ - 
χεε τον αύτον σι&)πηλόν θαυμασμόν, ίν καί έν 
τφ  θίάτρω* μόνον δέ ή Ανθοΰλα ήδύνατο νά ίδη 
την χεΐρα τοΰ μ.αρκησίου συνεσφιγμένην έπί τοϋ 
μετάξινου κολοβίου του ώς ΐνα συνέχη τούς παλ
μούς τής καρδίας του, καί ήδύνατο νά άκούση 
τούς στεναγμούς οΐτινες έξώγκονον τό στήθος του' 
Οτε ά ετελείωσεν, άδύνατος, έξασθενήσασα έκ 
"ής ορμής τής ιδίας αύτής ταραχής, κατέρριψε 
τάς χείράς της καί εμεινεν έπί τινα; στιγμάς κα
ταβεβλημένη καί τούς οφθαλμούς έχουσα προση- 
λοιμένους έπί τοΰ πληκτροφόρου.

τ ί  έχεις,  παιδί μου; ειπεν ή Αννα Μύλ
λερ, ψαύουσα τό υγρόν καί ψυχρόν μέτωπον τ ή ;  
δυγατρός της' —  Καλέ, είσαι ώχρά.

Είμαι καλά, είμαι ευχαριστημένη, είμαι 
ευτυχής —  άπεκρίθη αυτη σφίγγουΐα τήν χεΐρα 
Τ<4ς μητρός της έπι τοϋ προσώπου της" —  β λέ
πετε οτι δεν έχασα τήν φωνήν μου.

Επειτα δέ αίφνης, ίδοϋσα δτι ή ώρα ητο rp o -  
κεχωρημενη καί δτι ό μαρκήσιος έμελλε ν άπο- 
συρθή, έστράφη πρός αύτόν καί συνήψε συνο
μιλίαν ζωηράν ητις ήδύνατο νά δια^κέση έπί



*ολλήν ώραν. Ηρώτησεν κύτδν περί τών περιη- I 
γήβίων, τ ή ;  πζτρίδο; του, καί έθαύμαζε πολύ I 
διά τάς άποκρίσει; t o u ·   ̂ Α Ανθοΰλα ^είχε  ̂ μεν 
πνεΰμα εύθύ, αγχίνοια/ ικανήν, αλλ ητον άμα-1 
θής ώ ;  ΐσπανί;, και δεν έγνώριζε τι έκτο; τή ; I 
τέχνης τη;· δ Καλδερών-δελά-Βάρκα ήδύνατό νά I 
τελειοπ·ιήση τήν ανατροφήν ταύτην, άλλ ουδό-1 
λως τδ βσ-Λλογίσθ», διότι, δ ποιητή;, ειχεν ά· I 
πευθυνθή πρδ; μόνην τήν μουσουργόν. ό  δέ μα?-| 
κήσιο;, μετά τοϋ έξοχου του πνεύματος και τών I 
γνώσεών του ώ ;  άνθρώπου τοΰ κόίμο», ώμίλησεΙ 
—οος τ yjv αγχίνοιαν τ ή ;  Ανθούλα; ως προς την| 
καρδίαν της. Ενόησε δέ αυτη πάραυτα ίκεΐνο 
οπερ ήγνόει καί πως ’(ΐσχύνθη. I

— ■ Και έγώ —  ειπεν άφελώ; —  ηθελον νά| 
ταξιδεύσω, νά ΐδω, νά μάθ·* μέχρι τοΰδέ μοι 
έφάνη δτι τδ σύμπαν περιεκλείετο »1ς τήν πόλιν 
τής Μαδρίτης καί δτι, έκτ?>ς τής Ισπανία;,^ μόνον 
άγριαι χώραι ύπήρχον. Αλλ ώς βλέπω, η Γ α λ
λία είναι καί αυτή ωραίος τοπος.

—  Πρέπει νά τήν έπισκεφθήτε μίαν ημέραν 
—  άπεκρίθη δ μαρκήσιο;- —  τά μεγάλα πνεύ
ματα. έχουσιν έκεΐ δικαίωμα π ο ίιτογ ξαφ ή σ ιω ς'{ 
ή αυλή και ή πόλις θά σάς υποδεχθώσι προθυ
μότατα, οί ποιηταί μας θά σά; κάμωσιν ώδάς 
και θά οάς κηρύξω*ι τήν πρώτην τραγωδίστριαν 
τοΰ κόσμου είς τήν αίθουσαν τοΰ Καρδιναλικοΰ 
παλατιού..

—  Πραγματικώς, θά είνπ ωραίος θρίαμβος 
ιίπεν δ Καλδερών μετά βεβιασμένου τινδς μει
διάματος· —  πλήν, κύριε μαοκήσιε, θέλετε δια
δώσει είς Γαλλίαν τήν φήμην τής Ανθούλας.^ Ελ
πίζω δτι δύνασθε νά τήν περιμείνητε εως ου τε- 
λειώση τδ πρόσωπον τής Μήδειας πρδ τής άνα- 
χωοήσεώς σας.

—  Αναχωρείτε, κύριε; είπεν ή Ανθοΰλα, ανα* 
σκιρτήσασα ένδομύχως.

—  Ισως μετά μίαν εβδομάδα, ϊσως μετα ενα 
μήνα, ισως καί είς h  έτος —  άπεκρίθη Ικεΐνος' 
—  τοΰτο απ' έμέ μόνον έξχρτάται·

—  ένόμιζον δτι διαταγή τις τήν οποίαν έπε- 
ριμένετε άφ ημέρας εί; ήμέραν εμελλε νά σάς 
άνακαλέση —  ειπεν δ Καλδερών ζηρώς.

—  Μάλιστα, ή διαταγή δύναταί νά φθάση, 
άλλά δύναμαι καί νά μή υπακούσω —  έπανε- 
λαβεν δ μαρκήσιος παρατηρών τήν Ανθοΰλαν- —  
δύναμαι νά μείνω άκόμη £ν έτος είς τήν Ισπα
νίαν.

ή  δέ νεάνις έταπείνωσε τους οφθαλμούς, και, 
συνενώσασα τάς χεΐρας, εψιθύρισε: —  Μίαν η
μέραν θά υπάγω είς τήν Γαλλίαν!

Α π δ  τ α ύ τ η ς  τ ή ς  ή μ έ ο α ς  5 μ α ρ κ ή σ ι ο ς  δ έ  Ρ ι β ι έ  

ή λ θ ε  π ο λ λ ά κ ι ς  ε ί ς  τ ή ς  Α ν θ ο ύ λ α ς ,  ά λ λ ά  π ά ν τ ο τ *  

μ ε τ ά  μ ε γ ά λ η ς  π ρ ο φ υ λ ά ξ ε ω ς  κ α ί  μ ο σ τ ι κ ό τ η τ ο ς ,  

ή τ ι ς  έ μ π ό δ ι σ ε ν  ώ σ τ ε  α ί  έ π ι σ κ έ ψ ε ι ς  τ ο υ  νά π α ρ α -  

τ η ρ η θ ώ σ ι » ·  ε ί ς  δ έ  τ ο  θ έ α τ τ ο ν  δ έν  τ ή  ώ μ ί λ ε ι  π ο τ έ ,  

κ α ί  α ί λ ι β τ κ  π ρ ο σ ε π ο ι ή θ η  δ τ ι  ά φ η β ε  τ ή ν  έ π ί  τ ώ ν

θρονίων τής σκηνής θέσιν του διά νά καθήση είς 
Tt θεωρεΐον.

Ούδέποτε εύρέθη μόνος μετά τής Ανθούλα;· ή 
Αννα Μύλλερ δέν άφινε τήν θυγατέρα της, δ δε 
Καλδερών-δελά-Βάρκα ήγρύπνει έπίσης μετ ανη
συχίας έπί τών έντεύξεων τής νεάνιδος μετά τοϋ 
μαρκηβίου. Ούδεί; λόγος άντηλλάγη, ούδεμίχ ϊρω- 
τος λέξι ;  προεφέρθη μεταξύ αυτών- άλλ ή μή- 
τηρ καί δ φίλος έγνώριζον καλώς τί ύπέκρυπτεν 
ή σιωπή αύτη. Αμφότεροι ήννόησαν τήν ταραχήν 
τής Ανθούλας, τήν μελαγχολίαν της, τάς αίφνη- 
δίους χαράς της, και τά έρωτικά βλέμματα τοϋ 
μαρκησίου· Η Αννα Μύλλερ πολυ επεθυμει οπως 
ή Ανθοΰλα τολμήση νά τή δμιλήστρ- άλλ ή νεά
νις ην υπερήφανος, ύπεκρίνετο, καί έφύλαττεν έ- 
πιμόνω; τδ μυστικόν της. 0  δέ ταλαίπωρος Κ α λ 
δερών έλυπεΐτο εως θανάτου, διότι ήγάπχ την 
Ανθοΰλαν' ήγάπα αυτήν μετ  άφοσιώσεως, χωρίς 
νά έλπίζ '(1 ίνα έπιτύχϊΐ παρ αύτή; πλέον τι παρ 
δλίγην άγάπην, άνευ άλλης έπιθυμίας η εκείνης 
τοΰ νά βλέπΐ} αυτήν καθ ημέραν. 0 έρω; έμαθϊ 

Ινά ευ/αριστήται κ * ί  έκ τοσούτω ολίγου! τοσου- 
Ιτ ω  υπετάσσετο μετά καρτερία; είς τδ πρόσωπον 
I αΰτοϋ ώ ;  φίλουί ίπήρχον άλλλω; τε  δί αύτδν, έν 
Ιτϊ} οίκειότητι τής Ανθούλας, άπειροι εύχαριστή- 
Ισει ; ,  α ; μία καρδία νεωτέρα καί π λ ε ί ο υ ;  έχουσ»
I παραφορά; δέν ήθελεν έννοήσει. Λέξι; τις ευμε- 
Ινή;, £ν βλέμμα εύνο'ίκδν, πολλάκι; καθίστων εύ- 
Ιτυχή δλόκληρον τήν ήμέραν του, καί πολλάκις 
Ι τ ώ  συνέβη νά σφίγξη έπιμελώ; έπί τ ή ;  καοόία; 

του άνθο; δπερ είχε ρίψει πρδ; αύτδν ή νεάνι; γελώ- 
|σα· Αλλ'δ π τω χδ ; Καλδερών υπήρξε λίαν δυστυχή; 

καί ζηλότυπο;,  δ τ ε  ΰπωπτεύθη δτι εί; άλλο; έ·ύ- 
πνισε τ ά ;  συγκι/ήσεΚ τ ή ;  ψυχή; έκείνη; $ν ήλπι- 
σε πρδ; καιρδν νά πληοώση έπιτυχιών, δόξης, καί 

Ινά διατηρήση άσπιλον άπδ παντδς ερωτος.
Εν ημέρα τινι, ή Ανθοΰλα ύπεκρίνετο τήν Μή- 

Ιδειαν έν τώ  θεάτρω τοϋ Σταυροϋ, έν ω πρό δύο 
I μηνών παρέστησαν τήν Κ ατάκτησίΥ  τον χ ρ υ σ ο -  
h i i l l o v  δέρατος. Πάντες τήν έθαύμασαν διά τή»
Iενέργειαν καί τδ πάθος, ή αίθουσα έκλονίζετο εκ 
Ιτοΰ κρότου τών χειροκροτήσεων, εί; δέ τδ τ έ )ο ;
Iέκραξαν πανταχόθεν: Ζήτω ή Ανθοΰλα! Κ αταν .- 
[βασθείσης τής αυλαίας, δ Καλδερών προύχώρη^ε 
Ιδιά·νά τ^ προσφέρη τήν χεϊρά του καί νά τήν φ£- 
|·η έ»>ς τοΰ δωματίου τηί,  άλλ' εύρεν αύτήν σκυ* 
Γθρωπήν, άφιονον, καί τδ βλέμμα εχουσαν άπλανέ; 
Ικ ’αί ώ ;  βεβυθιβμένον ε ί;  τρομεοάν τ ιν*  ιδέαν.
I Αφ’ ου εισήλθεν εί; τδ οίκημάτιόν τη ; ,  αύτη έκα- 
Ιθέσθη, έ^ιψε μακράν αύτή; τά ;  άνθοδέσμα; τάς 

πρδ ολίγου πρδ ποδών της πεσούσας καί άνελύθη 
είς δάκρυα.

—  Κόρη μ·« —  άνεφώνησεν ή Αννα Μύλλερ 
μετά τρόμου— τί έχει ; ;  τί  είναι; ποιος σοι «ομί
λησε; ποΐ<; σε έλύπησε;

—  Κανείς/ άπεκρίθη αύτη διά φωνή; βραχεί
α; καί σφογγίζουσα τούς οφθαλμού; τ η ; —

μόνον κουρασμένη. . . κουρα*μένη διότι έτραγω- 
δ·.σα τόσον . . · Γί επάγγελμα τδ ίδικόν μου! · .

—  Πώς; ειπε κατάπληκτος δ Καλδερών— ού 
ν,τις άγαπάς -τήν τέχνην σου μέ πάθος. . .

—  Εβαούνθην! είπεν έκείνη νεναρκωμένη.
—  Εβαούνθης άπδ τήν δόξαν, άπδ τόσας ω 

ραίας έπιτυχία ;,  τάς δποίας ποτέ γυνή δέν άπέ- 
κτησεν!

— Η δόξα! «ί έπιτυχίαι— έψιθύρισε μετά μελαγ- 
χολικής τίνος πικρία; —  ώ! ένό/ισα α.ΰτ» τδ εσπε- 
«ας τί άξίζουνί . . Ναι, έως τώρα, πόσον ήμουν 
τυφλή· εΐχον τήν υπερηφάνειαν νά θεωρώ έμαυτήν 
ώς κάτι τ ι .  . . Πλήν’ τί είμαι, μεγάλε Θεέ/ δυσ
τυχής γυνή, ήναγκασμένη νά παρουσιάζωμαι ένώ
πιον τοΰ λιοΰ , καί διά νά εύχαριστηθή αύτος, 
είμαι ΰποχρεωμένη νά κλαίω ή νά̂  γελώ, καί, 
κατά τάς ιδιοτροπίας tow, νά μέ υποοεχηται μέ 
στεφάνου; $ μέ συριγμού;. Τώ όντι, ιδού θρίαμοοι
τρισπόθητοι.

' —  Τί συνέβη λοιπδν τδ εσπέρα; τοΰττ, ίψι- 
θύρισεν έκπληκτο; δ Καλδερών.

—  Τ ίπ ο τε !  άπεκρίθη έκείνη μετά θλίψεως 
μάλλον πραείας"— άλλά σάς το ειπον, είμαι τρο- 
αεοά κουρασμένη. Ελθε, μήτερ μου, άς εισέλθωμεν.

έ π ειτα ,  ίδοΰσα δτι ή Αννα Μύλλερ έκλαιεν, 
ένηγκαλί^θη αύτήν καί προσεθηκε:

Παρακάλει, μήτέρ μου, τδν Θεδν νά μοι άποδώστι 
τάς δυνάμεις τάς δποία; ειχον, καί νά μακρύνν) 
άπ' έμοΰ δλα; αύτά; τ ά ;  λύπα;.

Δύο ώρα; βραδύτερον, ή Ανθοΰλα ήγείρετο ά- 
θορύβω; και διήρχετο λαθραίοι; βήμασι τδν θά- 
λα|ΐον, έν ώ κατεκλίνετο τταρλ τη μητρι της. Η 
νέα ειχεν έρ -̂.μένον έπί τών ώμων Τη ;  νυκτικόν 
τ ι  φόρεμ*, καί ώχρα, τεταραγμένη, μέ τήν κόμην 
διαλελυμένην, ώλίσθαινε μάλλον !ή έβάδιζεν έπί 
τοΰ δια ψιάθων κεκαλυμμένου έδάφου;. Αιά ρο
πή; οφθαλμοΰ βεβαιωθεΐσα δτι ή μήτηρ της έκοι
μ ά τ ο , *  κατέβη άφήσασα τήν θύοαν ήνεωγμένην 
όπισθεν αΰτής. έντελής σιγή έβασίλευεν «ν ττ\ 
οικία, οι ΰπηρέται ειχον άποσυρθή, και ούδεν αλ- 
λο ήκϊύετο ή δ κρότος τοϋ άνέμου, άνερχομένου 
3ιά τής εΰρείας κλίμακος καί φυσώντος κατά 
τών θέλων.’ Η νεάνις εισήλθεν είς χαμηλήν τινα 
αίθουσαν, ής τά παραθύρια έβλεπον πρδς τήν δ- 
δδν, καίήνοιξε τήν ς-ενήν θυρίδα ?,ν ύπερήσπιζε κιγ
κλίς- δ μαρκήσιος δέ-Ριβ’.ε ητον έκεΐ απδ μιά;^εοόο- 
μάδος ή Ανθοΰλα διά τοιούτου τρόπου τώ  ώμίλει 
καθ έκάστην νύκτα. Εστηίιξε το μετωττον αν  ̂
τ ή ;  είς τάς σιδηράς ράβδους τ ή ;  κιγκλίδο; καί 
παρετηρησε προς τα έκτος φρικιώσα.

—— ψυ̂ */) 1/.OU, ιδου ε γώ— ο ρ,αρχη^ιος 
— πόσον ήμην άνυπόμονο; νά σε έπανίδω ! πόσον 
σε άγαπώ,' Ανθοΰλα μου! πόσον άογεΐ νά έλθη ή 
ώρα τών συνεντεύζεών μα;! . . .  Ηζευρει; δτι αύ 
τδ τδ έσπέρα; ήσο θεσπεσία! μοί φαίνεται δτι 
“ποτέ δέν σε ήκουσα νά ψάλλη; ουτιυ, θαυμασια 
ΰπικρίνεσο τδν έρωτα, τήν ζηλοτυπίαν, τδ μΐσο;.

—  Τί;  είναι ή γυνή τήν δποίαν ουνώόευ·;; 
ήρώτησεν ή Ανθοΰλα.

—  Είναι μία μεγάλη κυρία, ή κόμησα δ -Α Ϊ-  
μδντ —  άπεκρίνατο δ μαρκήσιο; —  κατοικεί ώ ;  
έπί τδ πλεΐστον εί; τά υποστατικά της, καί 
έπειδή εύρίσκεται εί;  Μαδρίτην, έπεθύμησε νά to ή 
τήν ένδοξον τραγωδίστριαν, τδ θ»%μ* περι ου 
όμιλεΐ δλο; δ κόσμο;· - έ  έθαύμασε καί σε έχει- 
ροκρότησε πολύ, · ιλ τά τη  μου, δτι την έκάμετε 
νά περάστ; τήν τερπνοτέραν εσπέραν «φ
έπί ζωής της ενθυμείται.

(Επεται συνέχεια·) 
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0  Κύριος Α. Μακράκης, δ εσχάτως έκδού; τδ 
περί τής φύσεως τής τοΰ Χριστοΰ Εκκλησίας, περί 
τοΰ θεμελιώδους αύτής νόμου καί περί τοΰ  ̂ χρι* 
στιανικοΰ βίου υπόμνημα, τδ καί *ν τώ έξωφύλ- 
λω τή ;  « Ν έα; Επταλόφου » άνβγγελλόμενον, 
σύνέταξεν έν ιϊδει διαλόγου μεταξύ διδασκάλου 
καί μαθητοΰ σύγγραμμα καλούμεν»ν « Παιδαγω
γία τοϋ άνθρώπου. » Τδ σύγγραμμα τοΰτο δι»λ- 
θόντε; ίν χειρογράφ·ι;, καί εύρόντε; αϋιτδ τά  μά- 
λα ωφέλιμον *ί ;  τήν νεολβίαν ήμών, έζητήσαμεν 
παρά τοΰ συγγραφέω; καί ιλάβομεν τήν άδειαν 
νά κατα^ωρώμεν ένίοτε ί ί ;  τήν « Νέαν Επτάλο- 
φον * άποσπά€ματα έξ αύτοΰ, πεπεισμένοι δτι ο*, 
άναγνώσται τοΰ περιοδικοΰ ήμών θέλουσιν ευοει 
έν α ύτ·ΐ ;  ψυχαγωγίαν ού την τυχοΰσαν.

Π  A id  ΑΓΩΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ*

Δ. Τέκνον, ποιον έκ τών δυο τούτων πραγμα- 
των προτιμά; καί έκλέγει;- νά ησαι καί νά λέ- 
γησαι καλδς καί άγ«θδ;, ή νά ησαι καί νά λε-
γησαι κακδ; καί άχρεΐο;;

Μ· Νά ήμαι καί νά λέγωμαι καλό; καί άγαθό;.
Δ. Αλλ είναι ποτε δυνατδν νά ησαι και νά 

λέγησαι καλδς καί ^γαθδς, έάν μή έχ-5ς καί τά 
λίγόμενα καλά καί άγαθάς

Μ Ούχί βέβαια- άλλά ποΐχ είναι ταΰτα;
Δ. Μάθε πρώτον δτι είναι διπλά τα αγαθ'Λ, 

τά μέν σωματικά, τ «  δέ ψυχικά. Τά ψυχικά 
έχουσι τήν πρώτην τιμήν καί αξίαν, τήν δευ- 
τέοαν δέ τά" σωμ ·τικά . Καί έάν μέν τά ψυ- 
γιχά τις αποχτηβιι ττρώχον, wzo χ.τα εττι.-ζ 
καί τά σωματικά. Εάν δέ τά πρώτα ού δέχηται 
καί τά δίύτερα στερείται. Καί τά μέν πρώτου 
λόγου άξια, τά ψυχικά, είναι ταΰτα. Πρώτον η 
σοφία καί ή σύνεσις, δεύτερον ή δικαιοσύνη καί 
ή άνδρία, καί τρίτον ή άγιότης καί η εύσέβει*. 
Αλλ' ώς πρδς τήν άπόκτησιν έχουσι τάξιν άντί-



στοοφον. Διότι πρώτον αποκτάται ή ευσέβεια κ»ί 
ή άγιόττΓ,ς, έπειτα ή άνδρία καί δικαιοσύνη, *« ί  
τελευταΐον η συνεσι; και ϊ) σοφία, τών αγαθών 
ή κορωνίς. Τά δε δευτέρου λόγου άξια τά σωμα
τικά, είναι πρώτον υγεία, δεύτερον κάλλος, 4ρί 
τον ρώμτι σώματος καί εύρωστια, χαί τέταρτον 
πλούτος, ούχί όμως ό τυφλός, άλλά ό βλέπων.

Μ. Καί πώ ; δύναταί τις νά άττ χ̂τΆ-ϊΥ} ταΰτα 
πάντα τά αγαθά, ωστε νά ηναι χαί νά λέγεται 
καλός κ*ί άγαθό;;

Δ. Εαν θέλησή να όουλεύσ·/! εις τόν έχοντα 
. αΰτα. Και tv* μοι τόν λόγον τοΰτον καλώ; 

νοή.ης, φέρω σοι εις νοΰν τό έξής παράδειγμα. 
Γινωσκει; βέβαια ανθρώπους τινά; λεγομένου; 
'••ω/ου;, και άλλους πά^ιν λεγομένου; πλουσίου;. 
Οί πλούσιοι ούτοι έχουσι τά χρήματα, διά τών 
οποίων άγοράζουσι πάντα όσα χρειάζονται εί; τόν 
β̂ .ον. Οί δέ πτωχοί δέν έχουσι ταΰτα, καί δεν 
ουνανται νά άγοράζωσιν όσα αισθάνονται ότι 
χρειάζονται' όταν όμως ό πτωχός προσκολληθ?, 
ε : ;  τινα πλούσιον καί δουλεό·/] αύτώ, λαμβάνει 
χρήματα παρ αύτοΰ διά τόν μισθόν τ ί ς  έργασίας 
καί δλίγον κατ’ ολίγον καί ό πτωχός γίνεται 
πλούσιος. *

,  Μ· T iJ δντι εχει- διότι καί έγώ άκούω
οτι πολλοί, σήμερον όντε; πλούσιοι, πρότερον 
ησαν πτω χοί. Καί έγένοντο τοιοΰτοι έργαζόμενοι 
και λαμβάνοντε; μισθόν παρά τών πλουσίων.

Δ. 1 -νωσκε λοιπόν οτι καί πάντα τά ανωτέρω 
άριθμηθέντα άγαθά εχει μόνο; ό θ εό ; ,  όστις διά 
τοΰτο καί υμνείται ώ ;  καλό; καί άγαθός λίαν. 
Οσοι δε τών ανθρώπων ζητήσωσι καί ευρωσιν 
«υτον, καί δουλίύτουσιν αυτώ, ούτοι πάντες λαμ- 
βανουσι μισθόν τή ;  εργασία; των έκ τών είρημέ- 
νων αγαθών, καί γίνονται καί αύτοί όλίγον κατ’ 
ολίγον καλοί καί αγαθοί.

Θελω καί έγώ νά δουλεύσω ε : ;  τόν Θεόν, 
ινα γένωμαι καλός καί αγαθό;. Αλλά ποΰ νά ζη
τήσω και πώ; νά ευ^ω αύτόν;

, Δ· Βλέπει; άνωθεν τοΰτον τόν λεγόμενον ούρα- 
V-.;, κάτωθεν δε ταύτην τ/,ν λεγομένων γήν;

Μ. Βλέπω.

Λ. Και αυτ/·, κα; έκεΐνος, άμφότερα είναι έργα 
• 7, κρα.αιάς τοΰ Θεοΰ ^ειρός, όστις έποίησε 

ταυτα έν  ̂ ά?χ?^ ίνα δυνώμεθ», έάν θέλωμεν, νά 
νοωμεν αυτόν δί αύτών.

Μ. Και πώ; τοΰτο γίνετα?;
Δ. Β).επει; την χεΐρά μου κινουμένην;
Μ. Πώς δέν βλέπω;

Δ. Αλλα βλέπεις καί τί;ν κινούσαν ταύτην
ί ’̂ ναμιν;

ΛΙ. Ούχί.

Δ. ΚΜΙς ομως ότι κινεί ταύτην ή ένδοθεν ο3- 
σ*  ψυχ-fl μου, καθώ; καί ή σύ ψυχή κινεί τήν 
χεΐρά σου καί τό σώμά σου;

Μ .  Ν ο ώ  τ ο ϋ τ ο .

Δ. Καθώί λοιπόν ή .ψυχή μου καί ή ψυ^ή σου 
άμέσως μέν καί εύθύ; ού φαίνονται εί; τού; οφθαλ
μού; ημών, νοούνται ομω; ό ιά τοΰ βλεπομένου καί 
υπ αυτών κινουμένου σώματος, τοιουτοτρόπω; καί 
ο βεό ;  άμέσω; μέν ού φαίνεται εί; ήμά;, νοείται ο
μ ω ; δια τοΰ φαινομένου τούτου κόσμου, τόν όποιον 
*ύτο; εποιησε, καί αύτό; πάλιν κινεί καί φέρει. 
Ωστε δυναμεθα τώρα νά είπωμεν, ότι ευρηκα- 
μεν τόν Θεον, επειδή νοοΰμεν ότι έ*τί ,  θεωρούν- 
τες τοΰτον τον κόσμον, τόν όποιον ού μόνον αύ. 
τος εποιησεν, αλλά καί αύτός κινεί καί φέρει 
τόσον δέ μόνον περί Θεοΰ νά γνωρίζτ,ς δέν αρκεί, 
αλλα πρεπει νά μάθ/ις καί όποιος τις είναι ό 
βεο ;,  καί ποίας ιδιότητας ?) προσόντα έχει·

Μ. Πώς‘ δύναμαι νά μάθω ταΰτα;
Δ. Διά τής θεωρία; πάλιν αύτών τούτων τών 

ποιημάτων.
Μ. Αέγε μοι π ώ ;:  επειδή επιθυμώ νά νοήσω 

τού Θεοΰ τάς ιδιότητας.
Δ. Τώρα, τέκνον, γίνωσκ?, ότι ηρχιίας νά 

δουλεύη; εϊ; τόν Θεόν, καί έλπιζε ότι έχει; νά 
λάβη; τ ι  άγαθόν μισθόν τής εργασία; σου·

Μ. Αλλά πώς τοΰτο; έγώ δεν έννοώ τόν 
λόγον σου.

 ̂ Δ. Αλλά θά έννοηση;, έάν ένθυμηθή; τόν σκο- 
πον, δια τον όποιον ό Θεός έποίησεν έν άρχή τόν 
ούρανόν καί την γήν.

Μ. Ενθυμούμαι, ώ ;  μοι ε !πα;,  ότι ο Θεός 
έποίησεν έν άρχή τόν ούρανόν καί την γήν, ίνα. 
έάν θέλωμεν, νοώμεν τοΰτον δί αύτών.

Δ. Καλώ ; έμνημόνευσα;· καί καλώ; δύνασαι 
νά νοήσιρ; ηδη ότι θέλει 5 Θεός νά νοώμεν 
αύτόν καί τά προσόντα αύτού, θεωροΰντε; όσ* 
εποίκισε ποιήματα- 

Μ. Νοώ τούτο.
Δ. Αλλα και συ θέλει; νά πράξ/ι; δ,τι καί ό 

Θεο; θελε:· Οταν δέ θέλτι; νά πράτττ,; τού Θεού 
τό θέλημα, τοτε  δουλεύει; εί;  αύτόν, καί έπαι- 
νεΐσαι ώ ;  καλό; δούλος τού Κυρίου.

Μ- L·' ολη; μου τ ή ;  καρδία;, διδάσκαλε, θέλω 
γενεσθαι δούλο; τού Θεού, καί πάντοτε μέν 
να πράττω δ,τι εκεΐν5; θελει, τώρα δέ νά νοήτω 
αΰτοϋ τά  πρ·σόντα διά τ ή ;  θεωρία; τών δρω
μένων τούτων κτισμάτων.
' Δ. Και εί; ποιον ποίημα τοΰ Θεού νά έμβλέ' 

ψωμεν πρώτον; θ έλ ε ι ;  έμβλέψωμεν εί; τόν λα μ 
πρόν τούτον φωστήρα, ήλιον καλούμενον, δυνάμει 
του ο 7? ο ί ο νι γ.3.1 βλέπομε vj

Μ . Θέλω. Αλλά τί έχει; περί αύτοΰ νά 

Δ; Ε χω  νά εϊπω οσα λέγει περί αύτοΰ τό ιερόν 
βιβλίον τ ή ;  Γενέσεως, τό ί  ποιον συνέγραψεν ό 
μέγα; Μ,/ύσή;, όστις, επειδή έδούλευσεν είς τ όν 
Θεόν, έγένετο άνήρ καλός κα! άγαθό;, καί συνέγρα
ψε καλά καί άγαθά. Ταΰτα δέ όσοι άναγινώ- 
σκουσιν η μανθάνουσ:, πράττουσι κατά τοΰ θεοΰ 
τό θέλημα, καί ώφελίΐΰνται μεγάλως γινόμενοι 
<αλοί καί άγαθοί.

Μ . Τ ι  λ ο ιπ ό ν  π ε ρ ί  τ ο ΰ  ή λ ίο υ  κ α ί  τ ο ΰ  φ ω τ ό ;  λ έ -  Δ. Α λ λ ά  κ α ί  ή θ ε ω ρ ί α  τ ώ ν  β α ο έ ω ν  σ ω μ ά τ ω  

γει τ ό  ιε=όν τ ή ;  Γ ε ν έ ^ ε ω ; ,  τ ό  ό π ο ιο ν  συνέ ού μ ικ ρ ά ν  ιδ έα ν  δ ύ ν α τ α ί  ε ί ς  ή μ ά ς  νά δ ώ σ η  πε.
γ ? « ψ : ν ,  ώ ;  λέγεις, κ α τ ά  τ ή ν  θ έ λ η σ ι ν τ ο ϋ  θ ε ο ΰ ,  δ ο ΰ -  Τή ;  δ υ ν ά μ ε ω ς  τ ο ΰ  «εοΰ. Δ ι ό τ ι  ά ν α λ ό γ ω ;  τ · 0
λο; τ ο ΰ θ ε ο ΰ ,  άνήρ κ α λ ό ;  κ α ι  ά γ κ θ ό ς  γ ε ν ό μ ε ν ο ;  κ α ί  β ά ρ ο υ ς ,  τ ό  όπο

μ ικ ρ α ν  ιδ έα ν  όύναται ε ί ς  ή μ ά ς  νά δώσ>) περί 
Διότι ά ν β λ ό γ ω ς  τ ·0

t . . .  άρους, τό Οποίον έχει σώμά τ ι ,  νοείται καί ή
/ενομενος μέγας Μωύτής; (Ενταύθα ο διδάσκα-1 ηρουσα ή κατέ^ουσα αύτό δύναμις. λ. ν Β>έ- 
λο; δ,ηγείται^είς τόν μαθητήν έν έκτάσει τήν δη πεις άνθρωπον, (ϊαστάζοντα ή «ίροντα «ώμα Ικα-
μ.ουργιαν ,οϋ κόσμου κατά το βιολίον τ ή ;  Γε-|χόν οκ. βάρου:, καί νοεί; ότι έχει τ ή ν  ε ί ;  αύτό
νέσεω;.) κ, ,  ,  .άναλογοΰσαν δίναμιν’ καί όσον μέγα τό βάοο;

Νϋν ο έκ τής ιστορία; τε και θεωρίας ~0ο σώματος, τοσοΰτον μεγάλη καί ή δύναμις ή
υτων τών τοΰ Θεοΰ ποιημάτων, ποίαν ιδέαν!» - - · - · τ*· \ ,i 9 Λ * I &LVOi)BfX Υ m  ffiCftftiiT η. η urn. Νγ.*λ/τλμ ·ΚΑ*λ <τ·Χ

τούτων
των προσόντων αύτοΰ δυνάμεθα νά λάβωμεν; 

Μ. Λέγε μοι ποίαν;

Κινούσα καί φέρου^α αύτό. Νόησον ήόη τό βάρος
ούχί ένός όρου; ή μιάς νήσου,ι $ μ ια ; ήπείρου,

Λ 1>νΛ X- Γ Λ γ\ > -  ί -  Ι (ίλλ“ τ ί ί  τής θαλάσσης όλη;· πρόσθε;λ. ϋ,γω νοω οτι ο Ων Θεος ινει ουναιιιν τ ε - Ι  · -  ι > ο '  - > ι > ,
, ί ,  , , , λ . I st» τ ®υτο καί το βάρος των απείρων ουρανίων

λείαν, σοφίαν τελείαν καί άγαθότητα τελε av. L , ,  ,; .  , , > s .  ΊΛ · I σοαίΛατων. τ ω ν  οποίων m  πλαιβτα svnnrtr ι ι ί ./. -, * ‘ V, ‘  it,KV' Ισωμάτων, τών οποίων τά  πλεΐ*τα  l y ουσι μένε-
, την μεγάλην δυναμιν τού Ooc αεναλ-Ατεοον τ ί ,  ν * ί .ί>α δεε και συ, τεκνον, την μεγαΛην ουναμιν τού|0ο; μεγαλήτερον τής γή ; ,  καί νίησον' άκολ'ούθως

ταύ- 
κινεϊ 

* ι -
Τ ε '  I νοϋμϊν καί φέρομεν τήν χειρ* ήμών ή τόν πόδα.

» , „ ,  .  0 ΛΙ· ω! πόσον θαυμαστός ό Θεός διά τό μένε-
ι ο ,  λογος, τόσην δυναμιν ε/ει ο τοΰ ^>εοΰ' διότι ·1 ϊ  X < ' - ί  ι <· >τ . , ‘ , Α Λ UIUT11υο; ης ενει όυναμεως και πόσον ©οδερό; υπέο
παντα οσα ειπε, καί πάντα οσα αν ειπη, εύ- _ άν, 3 · Ϋ  ̂ Ρ
θύς γίνονται ποαγματα- λ. χ· 0  Θεό; ειπε. Γε-  , ,  , , ,
νηθήτω φώ;· καί έγένετο τό φώς. Είπε· Ι'ενηΟή , Α· ,A««»av*o« εν τη ψυχή σ.υ φοβον τ ι -

1 ·>~ προ; τον Θεον;
μαι τού; δυνατωτέρους

ται πράγμα. Τούναντίον, όσην ασθένειαν εχει ό

τ ω  στερέωμα, καί έγένετο τό στερέωμα. Ειπε. | ^ _
-υναχθήτω τό υδωρ τό υποκάτω τού ούρανοΰ εΐ; L  .  ’ ' ’Κ’ Ε ί ω ? J
αναγωγήν μίαν, καί όφθήτω ή ξηρά* καί σ υ ν ή -Γ ^ 0 0υν>,λι>'-'·,:)τα;’ κα1 δταν « « μ ^ ^ ω μ ε ν ,  δέν 
χθη τό υδωρ τό ύποκάτώ τοΰ ούρανοΰ s?c συνανω- Γ 0' * 4* .  νά. έν* " τ ι“ θβ ε.ίς τί:ν αύτδν-

τεοον τόν άριθμόν τών άνθρώπων πάντων τώ ν|ω9τε να *π'.θυμής νά αρεσκη; καί) ολα; σου
κατοικούντ»ν κέπί τ ή ;  γή ;,  όστις άναβαίνει εί; π ?ώ ε̂ι« '® ν παντοδύναμον Θεόν, καί νά έ χ * ;
χιλίας χιλιάδων καί μυριάΐας μυριάδων, καί ε ί ; Ί α“τέ>ν Xat β ° Ί ή°ν Υπερασπιστήν κ/ί
έκατομύρια εκατομυρίων. Επειτα νόησον κχί τόν I τ ί !
αριθμόν πάντων τών θαλασσίων καί χερσαίων! Μ· Μεγάλην μάλ'.στα* διότι τί εχω νά φοβη- 
ζώων, μικρών τε καί μεγάλων, καθ’ όσον ή διά-|®“ > ®ταν Τ^ν ®s°v εΖω φίλον καί βοηθόν καί
νοιά σου δύναταί νά χωρήσν), ϊ ιότι  ταΰτα είναι | Υπερασπιστήν καί φύλακα τ ή ;  ψυχής μου;
άπειρα καί άναρίθμητα· Α φού δέ ουτω νοήση,ς J Κ-λιϊιν δε τοιαύτην έχων είναι ποτέ δυνατόν 
τό άπειρον πλήθος τών άνθρώπων καί τών ζώων. ν“ τολμήσ/,ς νά έναντιωθής είς ?,ν εχει θέλη- 
νόησον ένός έκαστου τήν δυναμιν, τήν οποίαν έ - 1 5tv> *·χι ν*  π ?«ξγ,; ό,τι ού θέλει;

τήν ! Μ. Ποτέ βέβαια. Πλήν έάν παραφρονώ η μαίνομαι, 
βοός, I Δ Ηδη, τέκνον, φαίνεται έν τη, ψυχή σου τό

χ*ι, οίον τήν τοϋ λέοντος, τήν τοϋ ίππου, τήν
τούτή ; παρδάλεως, τήν τή ;  τίγρεως, τήν 

την τοΰ ελέφαντο;, τήν τού μονοκέρωτο; κτλ. κτλ. I άγαθόν εκείνο, τό όποιον εύσέβειαν έκαλέσαμεν 
Ειτα σύναψον πάσα; ταύτα; τάς δυνάμει; εί;  I καί τό όποιον είπομεν δτι άποκτάται πρώτον) 
μίαν μόνην δύναμιν, είς τήν ίποίαν πρόσθε; καί | διότι τό φοβεΐσθαι τόν Θεόν, τό προθύαω; αύτώ 

ά; ισχυρά; τών στβι/είων δυνάμεις, οίον τρΰ πυ- ΰποτάσσεσΟα:, καί έπικαλεΐσθαι αύτόν έκ ψυνή;
ρός, τοΰ άέρος, τού ΰδατος καί έτι πλείστας I είς βοήθειαν, ταύτα πάντα τήν άρετήν τ ή ;  εύσε- 
αλλα; τά ;  ίπ · ία ;  πκρελείψαμεν, καί νόησον δτι I βεία; συνιστώσι. Καί έπειδή φλέγεις ότι αίσθάνε- 
το μέγα τοϋτο καί άπειρον άθροισμα τών δυνά-| σαιέ< σεαυτώ ταύτα, διά τοΰτο άναμφιβόλω; έ- 
μεων] ούίόλω; δύναταί νά έΕισωθή πρό; τ η ν ί χ ε ι ς τ ό  πρώτον καί θεμελιώδες άγαθόν, τήν εό- 
μίαν τοΰ μεγ'άλου Θεοϋ δύναμι*, ήτι ;  παρήγαγεί σέβειαν! Εάν δέ σκεφθή; μετά προσοχή;, ευρίσκει 

έξουσιάζει πάσας τ«ς  ουσας δυνάμεις ότι τό άγαθόν τοΰτο αποκτά ή ψυχτ, νοούσα χ τ ι
Μ .  ύ\ π ό σ ο ν  μ ε γ ά λ η  τ ο ΰ  θ ε ο ΰ  ή δ ύ ν α μ ι ς '  ό !  δ ύ ν α μ ιν  κ α ί  τ ό  μ ε γ α λ ε ΐ ο ν  τ ο ΰ  θ ε ο ΰ  S t a  τ ή ς  θ ε « -  

μ ιι ιο ό ς  μ ο υ  ν ί ΰ {  π ώ ς  νά τ υ λ λ ά β ϊ  α ύ τ ή » ;  ! f ^ * i  τ ώ ν  μ ε γ ά λ ω ν  τούτο>ν κ α ί  θ α υ μ α σ τ ώ ν  π ο ι τ τ



ν.άτων, και συναι·9χνομένη δτι οφείλει νά εχν) 
φίλην και βοηθόν την τοιαύτην ΰψίστην δύνχμιν.

Μ. Αληθώς, διδάσκαλε, ούτως εχει' διότι καί 
εγώ, όσω διανοούμαι την δύναμή και τί) μ.εγ«- 
λΐϊον τοΰ θεοΰ προ·έχων τον νοϋν εις τά μεγάλα 
ταΰτα ποιήματα, τ ίσ ω  μάλλον συναισθάνομ.χι }*ε· 
γαλήτερον προς αύτδν σέβας, και προθυμ.ίαν τοΰ 
ποιεΐν ο,τι καί αν θέλη.

Λ. Βλέπεις λοιπον δτι τήν ευσέβειαν, άρχήν 
τής τών αγαθών κτήσεως, άποκτά;, οταν θέλης 
νά νοής τοΰ Θεοΰ τί) μεγαλείον καί τήν δύνα- 
ϋΐν, θεωρών τά μεγάλα ταΰτα καί θαυμαστα 
ποιήματα; Παρομοίως καί παν άλλο άγαθόν παρα 
τοΰ Θεοΰ λαμβάνεις, έάν θελήστις '■'ά πράζης τό 
εργον εκείνο, τό όποιον ό €>ΐί»ς προς αποκτησιν 
ϊ ί τ ο ΰ  ώρισε/.

Μ· Εγώ έξ άρχής εΐϊΐα δτι θέλω νά δουλεύσω 
είς τδν Θεδν, *να γέν»μαι καλδς καί άγαίός' καί 
πώς δύναμαι νά μή θελήσω νά πράξιο τδ εργον 
εκείνο, τδ όποιον ό Θεός ώρισε πρδς απόκτησή 
Ικάστου άγαθοΰ;

Δ. Ενόσφ τοιαύτων θέληβιν έχεις, ούίεν άγαθδν 
δύναται νά σέ διαφυγή, άλλά πάντα κατά καιρδν 
«πολ χύσεις, καί άνήρ καλδς καί άγαΐδς εση.

Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η

ΠΕΡΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ.

0 άνθρωπος έξ «ρΐ’ής ήσθάνθη τήν άνάγκην 
το-j νά προφυλάςη τήν έπιφάνειαν τοΰ σώματός 
του άπδ τών απειραρίθμων φυσικών επιρροών, είς 
ας ήτο δυνατόν νά ϊκτεθ^. Αυτη είναι ή άρχη 
τών ένδυμάτ&>ν, άτινα κατ άρ^ας μεν ήϊαν ά- 
πλά καί χονδρά, ύστερον δε άναλόγως τής προό
δου τοΰ πολιτισμού έτελειοποιήθησαν.

Ενδύματα λέγονται αί διάφοροι ούσίαι, άς ό 
άνθρωπος μεταχειρίζεται διά νά περικχλύψη τδ 
σώμά του, ώστε νά τροποποίηση τ/,ν έπιρροήν 
τών έξωτεοικών πρ^δβλών.

Τά μέγιστα συνεζητήθη τδ ζήτημα άν έν τή 
αρχή τών κοινωνιών τά πρώτα ενδύματα κατε- 
σκευάσθησχν άπδ ουσιών έκ τοΰ γένους τών φυ
τών ή εκ. τού γένους τών ζώων, οίον τά δέρμα
τα  καί κί διφθέραι, άτινα ό άνθρωπος ευρισχεν έ 
τοιμα. Αλλά ή λύσις τοΰ ζητήματος τούτου, ώφέλι 
μος ίσως υπδ άλλην ί τ̂ιιψ'.ν, ούδέν παριστ^ τδ ενδι
αφέρον υπδ τήν εποψιν τής υγιεινής. Πιίανώτερον 
φαίνεται δτι οι πρώτοι άνθρωποι, κατοικοΰντες 
κλίματα θερμά, δέν ειχον άνάγκην ένδυμάτων 
πολύ θερμών, καί έπομέν»ς μετεχειρίζοντο ου
σίας έκ τοΰ γένους τών φυτών.

Αί άναγκαιοΰσαι διά τήν κατασκευήν τών εν
δυμάτων ού«ίαι προέρχονται καί έκ τών τριών γε
νών τής φύσεως. Τδ γένος τών ορυκτών προμηθεύει 
αί*ν μόνην ουσίαν, τήν άσβεστον, ήτις ολίγον χρη
σιμεύει σήμερον. Γδ γέν·ς τών φυτών προμηθεύει 
τδν φλοιδν τής καννάβ»6)ς καί τούλινου καίτδν βάμ- 
βακα χρησιμεύει προσέτι πρδς κατασκευήν πίλων καί 
τδ άχυρον τινών σιτηρών. Αί έκ τοΰ γένους τών 
ζώων προερχόμεναι είναι τδ μαλλίον τών δια
φόρων ζώων, καί τδ ίέρμα τινών, χρησιμεΰον άπο- 
κλειστικώς πρδς κατασκευήν υποδημάτων καί 
χειροκτίων, προσέτι καί ή «.έταξα μή ουσα γνω
στή παρά τοΐ; άρχαίοις.

Εκ τών χρησιμευουσώ* πρδς κατασκευήν ενδυ
μάτων διαφόρων ουσιών τινέ; μέν ταχέως δέχον
ται καί άποπέμπουσι την βερμότητα, άλλαι δέ 
βραδέως" αί πρώται ονομάζονται εύθέρμαντοι καί 
αί δεύτεροι δυσθέρμαντοΐ. At τελευτκΐαι φυλχ- 
κίζουσι τρόπον τινά τήν ζωικήν θερμότητα καί 
προφυλάττουσι καλώς άπδ · τ/ς εσωτερικής ψύ
χρας· αί δέ ένθέρμαντοι έξ εναντίας άφίνουσι τήν 
θερμότητα νά διασκορπισθή ευκόλως. Αί μάλλον 
δυαθέρμαντοι βύσίαι είναι τδ μα*λίον, ή μετβξα, 
ό βάμβαξ καί τδ λίνον. Εκ τής πείρας δέ άπε- 
δείχθη ότι τ^ υφάσματα είναι τόσφ μάλλον 
δυσθέρμαντα, δσω περισσότερον χαλαρότητα έχου- 
σιν. Ούχί μικράν έπιρροήν έχει καί τδ χρώμα' 
ουτω τά έκ λευκοΰ μαλλιού ενδύματα είναι 
δυσθέρμαντα, ενώ τά έ» χρωματισμένου εΰκολώ- 
τερον άφίν·υσι τήν θερμότητα νά διασκορπισθ^.

0 άνθρωπος, δσω νεώτερος είναι, τοσούτω ολι- 
γωτέραν θερμότατα παράγει, καί έπ»μένω. περισ
σότερον άνίκανος είναι νά άντισταθή είς τήν εκ* 
πτωσιν τής θερμότητος. Ί ο  νεβγνδν, πάσχον πε
ρισσότερον τήν Ιλλειψιν ταύτην, ευκόλως μέν 
θερμαίνεται, άλλά καί έκτιθέμενον είς τδ ψύχος, 
τ*έχει κίνδυνον θανάτου· Οθεν άνάγκη νά περι- 
καλυφθή τ»ύτο μετά πλείονος θερμότητος, καί 
επομένως πρέπει νά μ.εταχειοισθή τις δί αΰτδ εν
δύματα ευλύγιστα, μαλακά καί δυσθέρμαντα' 
τοιαύτα δέ είναι τά  θερμά σπάργανα, συνεχώς 
άνανεούμενα, καί χαλκρώς περισφιγγόμενα. Κ α τα 
κριτέα ή άρχαία συνήθεια καί μέχρι τής σήμερον 
παρά πολλών οικογενειών διατηρούμενη, τδ νά 
δεσμεύωνται τά νεογνά έντ·ς σπάργανων σ^ενω- 
τάτων. Διότι ταΰτα ΰποχρεούσι τδ βρέφος νά έχη 
τά μέλη του είς συνεχή έντασιν, μή δυνάμενον 
ik  έκτελέση μηδεμίαν κί»ησιν, καί έπομένως 
καταδικάζουσιν αύτδ είς παντελή ακινησίαν, πιέ- 
ζοντα τδν θώρακα καί τήν κοιλίαν, καί ούτως 
έμποδίζοντα τήν σωματικήν άνάτττιιξιν έν ηλι
κία, καθ ήν άναγκαιότατον είναι νά γείνΥ] κύτη 
άνευ ούδενδς έμποίιου.

Εν μεγαλειτέρα. ηλικία είς τδ σχολεΐον άνθίστα- 
ται τδ παιδίον περισσίτερον είς τάς εκπτώσεις 
τής θερμότητος, καί άναλόγως τής ζωηρότητός 
του αναπνέει άρχετήν θερμότητα, ώ«τε νά δύ-

νοται νά αφαίρεση τδ ένδυμά του έν τή  ψυχρο
τέρα ώοα τοΰ έτους, καί ουτω νά παραδοθή μ ετά  
μείζονος έλευθερίας είς τά παιγνίδια.

Εν τή εφηβική ηλικία τά ενδύματα οφείλουσι 
νά ώσιν ανάλογα μέ τάς άνάγκας του νέου. Δυσ
τυχώ ς,  ό έργαζόμενος, εκτεθειμένος είς τδ ψΰχος 
καί τήν εργασίαν, καί έχων έπομένως πλείονα 
άνάγκην θερμών ένδυμάτων, δέν δύναται νά 
προμηθϊυθή αύτά' ευτυχώς δμως ή εξις άνα- 
πληροϊ τάς υγιεινάς προφυλάξεις, άς ό έργάτης 
ένεκα τής κοινωνικής αύτού καταστάσεως ώέν 
δύναται νά λάβη.

Οί γέροντες δμως όμοιάζ®υ®ι τά  παιδία, κα
θόσον ή θερμαντικότης αύτών ολιγοστεύει, καί 
ευκόλως αισθάνονται τάς αίφνηδίους μεταβολάς 
τ ί ς  θερμότητος' δθεν άπαιτεΐται νά ένδύωνται 
οί γέροντες θερμά ενδύματα διά νά προφυλάτ- 
τωνται άπδ τδ ψύχος

Η γυνή, συγχρινομένη πρδς τούς άνδρας, όλι- 
γώτερον δύναται νά άντισταθί) είς τδ ψύχος, 
καί επομένως οφείλει νά ένδύηται θερμότερα εν
δύματα. Πρδ πάντων είς τά μικρά θήλεα είναι 
άναπόφευκτον τ®ΰτο.

(Επεται συνέχεια)·
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Ο ΦΟΒΟ- ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΟΥΣ ΑΝΔΡΙΑ Σ.

Ανεγίνωσκον πρό τίνος £ν έκ τάν δραματικών 
αριστουργημάτων τής 1’αλλίας, τήν περίφημον 
Λ θαΜ αν  τοΰ Ρακίν»υ, βτε έφθασα είς μέρος τι, 

έν φ έθαύμασα τδ ύψος ή τδ έξαρμα τού λόγου, 
τδ έμπεριεχόμενον έν τοΐς άκολούθοις τέσσαρσι 
στίχοις: Αβνήρ, είς τών πρώτων αξιωματικών
τής Ιουδαϊκής αυλής, άναγγέλλει είς τδν μέγαν 
ίερέα ί&ιάδ, δτι ή ώμή καί άσεβής Ανασσα σκέ
πτεται περί τής έξοντώσεώς του* ό ϊωάδ τότε α
τάραχος άποκρίνΐται διά τών έξής.

Είς τήν μανίιν τών κυμάτων ό έπιβάλλων χ*/ινίν, 
Sjv»·;’ «πίστ,ς χ*ι τοίις δόλους νά δι«?.ΰσ>) των κχχΰν. 

ίποταισσόΐΑενος με οε’βας τάς άγια; τοιι βουλάί, 
τόν Κΰ̂ ι«ν μόνον φςέοϋμαι χαί δέν tpcocDui: άπειλά;. 
Ομολογώ δτι οί λόγοι οΰτοι δίδουσιν ήμΐν με- 

γίστην ιδέαν περί τού υψους έν τε  τή άνθρωπίνη 
φύσει καί έν τώ πνεύμαχι τού Πβιητού. Πραγματι- 
-'•ώς τ ί  εύγενέστερον τού θρησκευτικού τούτου φό
βου, δστις έρείδεται έπί τής δικαίας περί θεότητος 
ιδέας; Ούτός έστιν s άποκλείων άναγκαίω; πάντα 
άλλον φόβον χαί περί ούδενδς λογιζόμενος πάν 
μεγαλείον, άποτολμών ν άντιπαραβληθη ή ν άντι- 
σταθή πρδς τδν Θεόν" δί αύτδν ό κολοσσός καθί
σταται άτομ,ον· ούτος άπβσπά τςαρά μέν τ ίύ  τυ 

ράννου τδ σκήπτρον αύτοΰ, παρά δέ τών δημίων 
τούς πελέκεις αύτών' έν δέ τί.) άσπονδοτάτω καί 
!σχυροτάτω τών έ/θρών ούδέ' έ'τερον θεωρεί ή 
εντομον, άδυνατοΰν νά βλάψ-ij.

Η άληίής άνδρία έπί μόνου τοΰ φόβου τούτου 
δύναται νά ή τεθεμελιωμένη, καί ούδέν άσφαλέ- 
στερον καί στερρότερον θεμέλιο » δύναται νά εδοη* 
ή άνδρία τοΰ βώμκτος έλλείπει άφ ήμών πολ
λάκις έν ανάγκη" ή έν τή ψυχή έν είδει ένστικτου 
ύπάοχουσα παραφέρει ήμάς άλόγως- μ-όνη δ’ ή άν
δρία, ήν -παράγουσιν έν ήμΐν τδ καθήκον καί ο 
φόβος μή προσβάλωμεν τδν τής υπάρξεως ήμών 
δημιουργόν, ουδέποτε διαψεύδετ»ι καί πάντοτε 
συμφωνεί μετά τού λογικού.

Τί δυνάμεδχ νά φοβηθώμεν, δταν ζώμεν μόνον 
δπως άρέ«κί»μεν είς τδν Παντοδύναμον; Μή δεν 
δύναται ούτος νά κατχθραύογ) τούς έχθρβύς ήμών; 
Μή δέν όύναται ν άποβτρέψ/) άφ ήμών τά έπα- 
πειλοΰντ* ήμάς δεινά, ή νά καταστήσ») ταύτα 
χρήσιμα πρδς τήν ήμετέοαν εύδαιμ,ονίαν; ΔοΙήτω 
μοι άνθρωπος, μηδέποτε έπΛανθανόμενίς τού Θεού, 
καί υπείκ«ν ταπεινώς είς τάς βουλάς αύτού, και 
τότε τολμώ νά τώ  είπω δτι δέν υπάρχουσι πλέον 
δί αύτδν πραγματικαί συμφοραί' αι θεΐαι χάρι- 
τες ίσως έπέλθωσιν είς αύτδν έν σχήματι τ ι μ ω 
ριών καί δυστυχημάτων’ άλλ ΰπομ.εινάτω' καί 
μ ετ ’ ολίγον άπεκδυθήσονται τδ σχήμα εκείνο, 
όπως φανώσιν οίαί είσι· -πιθανόν οι κίνδυνοι να 
τδν έπαπειλήσωσιν' άλλ ή δέν θέλ»υσι φΙάσει 
μέχρις αύτού, ή κκταστήσονται δί αύτδν σωτη
ρίας μ,έσον’ αί συμφοραί, αί περιπέτεια'., τά πάθη 
έσονται άσφαλέστεραι 6Sot, όδηγούσαι αύτδν είς 
τήν εΰδαιμ.ονίχν. Εν ενί λόγω, όοκοΰσαι συμφο
ραί είσι πάν δ,τι χείριστον δύναται νά συμβή είς 
τόν άγαθόν άνδρα. όμολογώ o n  τδ φαινόμενον 
δυστύχημα είναι ένίοτε τοιοΰτον καί ένώπιον τοΰ 
Θεοΰ άλλά τ ί  έκ τούτου πρέπει νά συμπεράνωμεν; 
Οτι άμα πρόκειται περί πραγματικού δυστυχήμα
τος,ό Θεός ούδέποτε διαλείπει προφυλάττων αύτού 
τόν δί υίΐκοΰ φέβ·υ άντικείμενον τοΰ έρωτό; 
του γενόυ,ενβν.

Η ίστβρία είναι πλήρη: πκραδόξων συμβάντων, 
έν οίς βλέπου,εν τούς έναρέτους άνδρας διαφεύ- 
γ»ντας ώς έκ θαύματος κινδύνους, οίτινες Ιφαίνοντο 
αναπόφευκτοι* άλλ’ έξ δλων τών παραδειγμάτων, 
δ*α ώς πρός τοΰτο παρέχει ή άρχαία ιστορία, 
ούδέν έκπληκτικώτερον υπάρχει ή τό τοΰ Τιμο- 
λέοντος. 0 μέγας ούτος άνήρ, περιώνυμος έπ εύ- 
σεβεία, είς μ.όνους τ»ύς Θεούς απέδιδε τήν έ-πιτυ- 
χ!αν τών έπιχειρήοεών του' t i/ε, κατά τόν Ιί»ζ- 
νήλιον Νέπωτχ, ναίσκον Ttva έν τώ  ίδίω οΐ/.ω, 
έν ώ έλάτρευε καθ έκάστην τήν Πρόνοιαν, ή του
λάχιστον τήν άντιπαριστώσαν ταύτην παρά τοΐς 
ΐθν.κοΐς θ;άν. Ουτω, δυνάμεθα νά είπωμεν δτι 
ούδεΐς μάλλον αύτοΰ έτυχε τ ή ς . προστασίας τ?,ς 
Προνοίας εκείνης, ήν έλάτρευε χωρίς νά γνωρίζη 
καλώς αύτήν' δυνάμεθα νά χκτίδωαεν ευκόλως



τοϋτο εν πά*ι μέν το Τ; γεγονόβι του βίου αυτού, 
ιδία δ εν τούτω, οπερ έρχνιζόμεθχ έκ τοϋ Πλ·υ 
τάρχου.

Ικέτη;, ό τών Λεοντίνων τύραν/·;, άπέστειλεν 
εί; τήν πόλιν Αδρχν»ν δύο στρατιώτας ξένους, 
δπως φονεύσωσι προδοτικώς τον Τιμολέοντα, δ- 
στις δεν είχε σωματοφύλακας περί αυτόν ενέκα 
τ?,; πίστεως, ήν είχε προ; τήν προστασίαν τοΰ 
θεοΰ τών Αδρανίων. Οί στρατιώται ούτοι είδο- 
ποιήθησαν τυχαίως δτι 6 Τιμολέων έμελλεν ημέ
ραν τινά νά προσενέγκη θυΐίαν εΐ; τούτον τον 
6ϊον' εισήλίον λοιπόν εντός τού ναού, φέροντες 
έγχειρίδια υπό τά ;  έσθήτας, καί έπλησίασαν δ
σον το δυνατόν πλησιέστχτα εΐ; τόν βωμόν' άλλ’ 
ενώ ένεθάρ^υνον άλλήλ·υ; διά νά έκτελέσωσι τήν 
έπιχείρησίν των, έπήλθε τρίτο; τ ι ; ,  δστι; κχ- 
τήνεγκε τοιαύτην διά τού ξίφου; πληγήν κατά 
τ?,; κεφαλή; ενό; τών ρηθέντων, ώστε έπεσεν ύ
πτιο;·  0 κατενεγκών τήν πληγήν έφυγεν άμέσως, 
κρατών πάντοτε ει; τ ά ;  ψείρας το γυμνόν του 
ξίφος, και κατέφυγεν εΐ; υψηλόν τινα βρά/ον' έ 
δ άλλο; στρατιώτης, ·  μετά τοϋ τετραυματι" 
σμενου έλθων, προσλαβόμενος γωνία; τινός τοϋ 
βωμού, εζητησε συγγνώμην παρά τοϋ Τιμολέον- 
τος έπι συμφωνία νά τώ  άνακαλύψη τήν κατ 
αΰτοϋ σκευωρίαν, ό  Τιμολέων τώ  παρεχώρησεν 
αύτήν' ουτο; δέ τώ  διεκοίνωσε τότε , πώς αυτός 
μετά τού συντρόφου του άπεστάλησαν ΐνα τόν φο- 
νεύσωσιν. Εν τούτοι; προσήγαγον καί τόν έπί 
τ*ΰ  βράχου, δστι;  έκραύγαζε μεγαλοφώνως δτι 
δεν επρα^εν, αλλ ή τό καθήκον του, θανατώσας 
εκείνον, οστι; εφονευσε τ·ν πατέρα αύτοϋ έν τ ή  
πόλει τών Λεοντίνων' τοϋθ’ δπερ πολλοί τών 
παρόντων έπεβεβαίωσαν μαρτυροϋντε; δτι έλεγε 
τήν αλήθειαν.

Ενταύθα ό Πλούταρχο;, ένθου; γινόμενο;, θαυ
μάζει τ ά ;  βουλα; τ ή ;  ΓΙρονοία;, ήτις, κωλύουσα 
έπί μακρον τόν υίόν τοϋ νά τιμωρήση τόν τ Γ̂ϋ 
πατρός του δολ.ο^ίνον, έπάγει τέλο; τήν κατάλ 
/.ήλον στιγμήν, καθ ήν ή αύτή πληγή έκδικεΐται
τήν άθωότητ·: καί σώζει τόν ηρωα. Τό κατ’ έαέ, 
*■ » ~ '■ ~ * » V / , 1
ο μ ο λ ο γ ώ  οτι ηττον ειμι τού Πλουτάρχου εκπε-
πληγμενο;" εύρισκο  ̂ άπλούστατον δτι άνθρωπο;
τοσοΰτον ευσεβή;, δσον δ Τιμολέων, έ^ρημάτισεν
ήρω;, και άπλούστατον έπίση; δτι δ Ουρανό; έ-
πραςεν υπέρ a jro u  τό περί ού ό λόγο; θαύμα.

ΑΛΗΘΗ2 ΤΙΜΗ, ΨΕΥΔΗΣ ΤΙΜΗ.

Πάσα αρχή, δυναμένη καλά; νά παραγάγη 
~?άςΕΐ;, είναι αξία τής εύνοιας τού λογικού' έ -  
πειδή είναι άληθές οτι οί χαρακτήρες τών ανθρώ
πων εισί διάφοροι, καί δτι αί αύται dpyat δέν ε 
/ουσι τήν αύτήν ίσχύν έ ·  δλων τών καρδιών. 
Η βρησκεία, ή, άν άλλως Οέλωμεν νά τήν όνομά- 
σωμεν, τό καθήκον και ή συνείδησι; είσί τό έλα- 
τηριον τών πρά'εων ανθρώπων τινών* ύπαρχου- 
σιν δμω; έ'τειαί τινε; ψυχαί, οδηγούμενα', ύπό

τ ή ;  τιμής, υπό τοΰ άβροΰ έκείνου αισθήματος, 
δπερ απαντάται εί; μόνα; τ ά ;  ^ύσει εύγενεϊ; ψυ- 
χάί ,  η εί; εκείνα;, ά ; ή καλή άγωγή καί τά μ ε 
γάλα παραδείγματα ά*ύψωσαν ΰπεράνω εαυτών. 
Ε ί ;  τά ;  διακεκριμένα; ταύτα; ψν»χ_άς, α ; ή τιμή 
δδηγεΐ ή οφείλει δδηγεϊν, εί; αυτά;, λέγω, άφιε- 
ρώ ΐδιαιτέρω; τό μικρόν τούτο δοκίμιον. Αλλ 
έπειδή ούδέν βλαβερώτερον άρχή;, κακώ; έννοου- 
μένης, θέλω θεωρήσει τήν τιμήν ώ ;  πρός τά ;  
σχέσεις αύτής πρός τρία διαφορώτατα ανθρώπων 
είδη: ώς πρός του; εχοντα; δρθήν περί αύτή;
ιδέαν, ώ ;  πρός τούς ψευδή μόνον εχοντα; αυτή; 
ιδέαν, καί ώ ; πρό; τού; θεωροϋντα; τέλο; αύτήν 
ώ ;  χίμαιραν καί διαρρήίην χλευάζοντα; ταύτην.

1. Εΐ καί δέν πρέπει νά συγχέωμεν τήν θρη
σκείαν καί τήν τιμήν, βέβαιον έν τούτοι; είναι 
δτι ή αληθή; τιμή παράγει τά αύτά άποτελέσμα-

α, ά καί ή θρησκεία. Αί έκ τών δύο τούτω/ 
αρχών παραγόμε'αί πράξεις είσί γραμμαί, άπό 
διαφόρων μέν άγόμεναι σημείων, εί; τό αύτό δ 
άπολήγουσχι κέντρον. Η Θρησκεία άσπάζεται τήν 
άρετήν, διότι αυτη άρέσκει τώ Θεώ, καί δπως 
ύπακούση είς τόν Θεόν, ή δέ τιμή άγ *πα αύτήν 
ώς έξωραΐζουσαν τήν άνθρωπίνην φύσιν. 0 μέν 
θρησκευτικός άνθρωπος μισεί τήν κακ'.αν καί τήν 

;οστρέφεται, ό δέ τίμιος τήν περιφρονεϊ. 0 μέν 
καθοροί έν τή κακή πράξει τό προσβάλλον τήν 
θεότητα, δ δέ τό έξευτελίζον εαυτόν* δ μεν άπέ- 
χει αύτής, ώς άπηγορευμένης, δ δέ, ώς έπονειδίστου.

0  Σένεκας λέγει που δτι καί αν έτι ϋπέθετεν 
δτι δέν υπήρχε Θεός, βλέπων καί τιμωρών τήν 
κακίαν, εντούτοις ούδέποτε ήθελε.πράξει κακήν 
τινα πραξιν, τόσον έθεώρει αύτήν ευτελή, χαμαί
μηλον καί άναξίαν τοϋ άνθρώπου. ΐδου τό αί
σθημα, τό χ α ρα κτ ηρί ζο ν  τόν τίμιον άνθρωπον, 
ιδού ή φυσική αύτοΰ διάλεκτος. Η τιμή είναι 
πραγματικώ; άδελφή καί φύλχξ τ ή ;  άρετή;, καί 
ορθότατα τήν ιδέαν ταύτην παρέστησαν οί Ρ ω 
μαίοι, κτίσαντε; ναόν είς τήν τιμήν, είς 8ν δέν 
ήδύνατο τ ι ;  νά εΐσέλθν; ή διά τοϋ ναού τή ;  ά- 
Ρ-τή;.

2. Μεταβαίνω ήδη είς τούς μή έννοοΰντα; τήν 
άρετήν, εί μή ύκό ψευδή έννοιαν. Οϋτοί εί*ιν οί 
θ-:ωροϋντε; ώ ;  τιμήν πραγμά τι ,  άπηγορευμένον 
ύπό τοϋ θείου νόμου, ή υπό τοϋ νόμου τής πα
τρίδας των' οί άνθρωποι έκεϊνοι, οΐτινες φαντά
ζονται δτι τό έκδικεισθαι είναι ένδοξότερον τοϋ 
συγχωρεΐν, οΐτινες ψεύδονται ανευ ελέγχων συ- 
νειδότο;, καί φονεύουσιν ανηλεώς τό* εχοντα τήν 
τόλμην νά ονειδίση αύτού; διά τό ψεϋδό; των' 
οί άνθρωπος τέλος, έκεϊνοι* οΐτινέ; είσι θιασώται 
μάλλον τ ή ;  άνδρία; ή τής άρετή;, καί οΐτινε; 6- 
περασίϊίζβνται τήν υπόληψίν των διά τ ή ;  αιχμή; 
μόνον τοϋ ξίοου;. Γνωρίζω ότι ή αληθή; άνδρί;·. 
είναι προτέρημα τοιοΰτον, άρμόζον είς πδσα.->< 
φύσιν, ώστε άνθρωπο; άνευ άνδρίας μόλις εινκο 
άξιο; τοβ ονόματος άνθρωπος. Αλλ OS 7Κ?\ ών

 - Ν -  ........ =

ομιλώ «αραδόξως καταχρώνται τ ι ς  αλήθειας 
ταύτης' απαβα αύτών ή τιμή συνίσταται είς κα
κήν τινα γενναιότητα, καί νομίζουσιν εαυτούς τί
μιους, διότι είναι αγροίκοι καί σκληροί. Φεύ ! π ό
σους έκ τών τίμιων τούτων ίνθρώπων είδομεν, 
οΐτινες καί αύτήν τήν αγχόνην ήθελον άτιμάσει· 
Είπάτωσαν δ,τι αν βούλωνται’ άνθρωπος θυσιά- 
ζων τό καθήκον εις μίαν πρόληψιν, είς ένα συρ
μόν, θεωρών ώς έντιμον το άπαρέσκον τώ  Θεώ 
καί κβταστρέφον τήν κοινωνίαν, νομίζων δτι ή 
τιμή ύποχρε·ϋσα αύτόν εις τινας άρετάς τόν ά- 
παλλάττει τών λοιπών, ό τοιοΰτος άνθρωπος ού
δέποτε θά ήναι άξιος νά καταλογίζηται μεταξύ 
τό;ν τιμίων ανθρώπων.

Απας ί  βίος τοϋ Τιμογένους ήν εκπληκτικόν 
παράδειγμα τών ονείρων τής ψευδούς τιμής' έμει- 
<)ία, άν π ·τ έ  σε ήκουε βλα^φημοϋντα κατά τοϋ 
Θεού, άλλ είς τήν έλαχίατην κατά ^ίλου του 
τινο; λέξιν ήδύνατο νά σέ φονεύση' έφΰλαττε 
βρησκευτικώ; τό μυστικόν, δπερ τώ  ένεπιστεύθης 
οίονδήποτε καί άν ήν* καί άντί ν άποκαλύψη τήν 
σκευωρίαν προδότου, προύτίμα ν άπολε^θή άπαν 
τό έθνος του- παρ ολίγον νά φονεύση νεανίαν 
τινά διά τινας λόγους εναντίον κόρης τινός, ή; 
τήν άθωότητα άφαρπάσας, κατέστησεν ερμαιον 
άίλιότητος καί ατιμία;' έπώλει τά υποστατικά 
του δπω; πληρώίη χρέη του τινά, έκ στοιχημά
των προερχόμενα, ώ ; χρέη τιμή;,  άλλ’ ούδ οβο
λόν έδωκεν εί; τού; άθλιου; μικρεμπόρου;, ου; 
κατέστρεψεν αύτού; τε  καί τάς οίκογενείας αύτών.

3 . Ερχομαι τέλος είς τό είδος έκεϊνο τών άν- 
θρώπων, δί ού; ή λέξι; είναι κενή έννοια;, γελοία 
χίμαιρα, ί ϊ ;  ολιγότερον έλπίζομεν παρά τοϋ ά- 
6έου ή παρά τού αιρετικού, ουτω καί οι μή πι- 
στεύοντε; εί;  τήν τιμήν καί ούδέν αίσθημα αύ
τής έχοντε; είσί χείρονε; άναμφιβόλω; τών ψευδή 
ιδέαν αύτής έ/όντων. Οί παϊδε; οΰτοι τή ;  α
τ ιμία ; θεωροΰσι τήν τιμήν ώ ;  ιδέαν, δυναμένην 
νά έκθαμβήση άπειρίν νεανίαν καί νά καταρρίψη 
αότόν εί; πραγματικά; συμφορά;, προτρέπουσα 
αύτόν ΐνα διώκη ώραΐόν τι φάντασμα' είναι ώ* 
έπί τό πολύ κακούργοι, έν κακοΐ; έγγεγηρακότες, 
ών ή «πεσκληρυμμένη καρδία καί α ιτή  ή φαντα
σία δέν γνωρίζει πλέον τά άβρά αισθήματα, άτινα 
άποδεικνύουσι ούσει τιμίαν καρδίαν. Αποστάται 
τής τιμής καί τής άρετή; θεωροϋσιν ώς ρωμαν- 
τικήν όνειροπόλησιν παν τό κατά τοϋ συμφέρον
τος, καί λέγουσιν δτι μωρός έστιν δστις παλαίει 
μόνος κατά τοϋ αίώνός του διά νά έπαγγελδή το 
6λιβερόν έπώγγελμα τίμιου άνθρώπου, έν ώ άπο* 
θνήσκει τις μηδέν κερδίζων. Εί καί τοιοΰτοι οντες, 
δέν στερούνται έν τούτοι; ούτε προτερημάτων, 
ούτε ύπολήψεως' ννωρίζουσι νά γίνωνται ωφέλι
μοι είς δλα τά κόμματα καί καθ δλα; τάς έπο- 
■/ί\ άφικνοϋνται είς τά πλούτη καί ένίοτε ει; τα 
ύψηλά έκεΐνα αξιώματα, άτινα θεωρούνται ω ; ο 
βωμό; τ ή ;  τιμής. Φ ΐ ϋ ! τίς δυνήσεταν π ιτ ε  ν*

διδάξη αύτού; δτι ό άφικνούμενος εί; τόν ναόν 
τ ή ;  τιμής, χωρίς πρότερον νάδιέλθΐ) διά τού τής 
άρετής, ατιμάζει τήν ιστορίαν τού τόπου του καί
καλύπτίται καί αυτός ούτος υπ αίωνί·υ αΐίχου;’.

Σ. I. ΒΟ ΥΤΥΡΑ Σ.

ΛΙ Π ΡΩΤΑ I Ε Ξ  Ε Π Τ Α Ε Τ Ε ΙΣ  

ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ 

ΖΩΗΣ.

\οί Βρεφική ήλικία. Από τής ημέρα; τ ή ;  γεν- 
νήσεως μέχρι τοϋ 1 έτους.

Τό νεογέννητον μετά τεσσαράκοντα μονον ή 
μέρας άρχεται βλέπον, γελών, ή κλαΐον* τά μόνα 
αισθήματα, απεο αισθάνεται, είναι τά τής οδύνη; 
καί άνάγκης. Κατά τόν εκτον μήνα, δείκνυσι ση
μεία θελήσεως. —  Κατά τόν £βδομ·ν οί όδόντε; 
άρχονται εκφυόμενοι -■* Πρωτοετες μόλις υπος·η- 
ρίζεται, είς δέ τό δεύτερον έτος βαδίζει καί ψελ
λίζει —  Τό τρίτον γίνεται διαφέρων —  Το τ έ 
ταρτον προαγγέλλει μνήμην, καί τό πέμπτον 
δείκνυσι σημεία κρίβεως —  Κατα τό Ιβδομον ε 
τος τό σώμα καί τό πνεύμα αναπτύσσονται κατ#' 
λόγον τής ζωτικότητος, τών δυνάμεων τ·ΰ  διορ- 
γανισμ·0 καί τής καταστασεως τής υγείας. Κατ» 
ταύτην τήν έποχήν, πρώτην έπταιτίχν τής ζωής, 
πίπτουσιν οί οδίντες τοϋ γαλακτος, και το πχι- 
δίον αισθάνεται πάντα.

2ον Παιδική ήλικία. Από τ οϋ 8  έτους μ έχρ ι 
τέλ·υς τοϋ I 4. Η ήλικία αυτη εινχι ή 'τώ ν :έλπίδων> 
επειδή δ παΐς δείκνυβι τότε  τί θά γείνη ώς πρός- 
τό φυσικόν καί ηθικόν' κατά ταυτην επίσης την 
ήλικίαν ή γυμναστική άνατροφή πρέπει νά ή αυ
στηρά, δπως διε#κολύνη τήν άνάπτυξιν τοϋ σώ
ματος και τήν έλευθέραν τών οργανικών λειτουρ
γιών έξάσκησιν· Οί γονείς ό^είλουσι πρόχειρον 
νά έ/ωΐιν έν τή μνήμει των τούτο το αξίωμα . 
υγιή; νού; έν ύγιεΐ «ώματι.

‘ At έλπίδε;, ά ;  δ έφηβο; παρέχεται, πραγμα
τοποιούνται, κατα το μάλλον καί ήττον, κκτα το 
σύστημα τ ή ;  σωματική; άνατροφή; καί τών συ
νήθων είί ταύτην τήν ήλικίαν συμβεβηκότων. Εάν 
κατ εύτυ/ίαν του διέλθη την δευτεραν επ τκε-  
τίαν χωρί; νά ύποκύψη εΐ; βαρεία; άσθενείας, τό 
σώμα καί τό πνεύμα κάμνουσι μεγάλα; προόδου;. 
Αλλ’ αύ<·αι αί πρόοδοι σχετίζονιαι μέ τήν κρα- 
ΐιν τού υποκειμένου, οπερ άρχεται σχηματιζό- 
μενον, καί μέ τήν καλήν διεύθυ»σιν, τήν διδβμέ- 
νην εί; τάς σπουδάς του. Κατά τά τελευταία ετη 
τή ; έφηβία;, ή έργασία τή;δευτέρκς οδοντοφυΐας 
περαιούται, τά αισθητήρια έγείρονταί) καί αι νοε
ρά! δυνάμεις άρχονται άναπτυσϊόμίναι»



Η ζωή ανοίγεται γελόεσσα καί ώραία εις 'τον 
έφηβον, βλέποντα πανταχόθεν παιγνίδια καί. ή- 
δονά;, χαίροντα έπί τώ  ζήν, έπιθυμοϋντα άνυ- 
-ομόνως νά μανθάν/ι, νά γνωρίζη καί νά άπο- 
λαμβάνη.

3. Εφηβδτης.—  Απο τοϋ 1 5ου μέχρι τέλους τοΰ 
2 1  οο έτους ηλικία τών χιμαιρών καί ηδονών,—  Α ι  

ελλείψεις ταύτης τής φάσεως τ ή ;  ζωής είσιν δ 
εγωισμός, η ματαιότης, ή άπεοισκεψία, ή άγάπη 
τής ανεξαρτησία;. Ι Ϊ  καρδία τοΰ έφηβου είναι 
εί; πάσας  ̂ τάς ήδονάς άνοικτή, άλλά τδ πάθος, 
οπερ μ ετ  ολίγον μέλλει νά πληρώση καί νά κα- 
ταφάγτ, αύτδν, είναι δ έρως! Ηδη’ Ιουθοια καί 
κναστεναζει εϊ; τήν θέαν νέας τ ΐ ’/ ς ’κορα* δος, 
συνεχώς χαμηλοί τους Οφθαλμούς, μένει δφωνος’ 
. . . . .  Ελεύσεται ή ημέρα, καθ’ $ν, δ ελθών τ,ν  
υπο τής φύσεως προσδιορι.,θέντα χοόνον, θά πα- 
ίκόοθή εις τάς άφροδησίους ήδυπΓθεία;. Γονείς 
και διόασκαλοι πρέπει νά δ ι π λ α σ  άσωσι τότε  τ  ,ν 
,παγρύπνησίν των, όπως προλ,:βω·-ιν ή Ικρ-ζώ 
σωσι τδ μ ισ η τά  πάθος, τδν δνανι-, δν, έπανθη 
ταυτης τής ηλικίας μάστιγα . . . Α υ τ η  η κ-κ 'α  
.οσοΰτο^ ολ.θρια ei; την νεότητα, κατς*στρέ©ουσα 

ηθικώς καί φυσικώ; αύτήν, μαραίνει τήν ανο.ξιν 
αυτής, καί συντέμνει τήν δπαρξ'ν της. At πολ - 
τογραφιαι απέδειξαν δτι το ήμισυ τών πα,δίων 
όεν εφθανον είς τήν τρίτην έπταετ'αν, καί δτι δ 
ονανισμος τοι; πολλοί; ητο θανατηφόρος. Προ
νομιούχος λοιπδν είναι 5 άφικνούμενος ε*ς ταύ-ην 
τής υπαρξεως τήν φάσιν, καί άποκτών τά δίακρ - 
τικα σημεία, τά χαρακτηρίζοντα τδν άνθρωπον. 
Ευτυ/εΐς δσοι γνωρίζουσι νά έπωφεληθωσιν άπδ τά 
ωραία των έτη, δπ·ος φωτίσωσι τδ π ν . ΰ ά  των 
και καλλιεογήσωσι

4ον Νεότης— άπδ τοΰ 22ου μέχρι τοΰ 2 8ου ’έ
τους- ηλικία τών αισθητών ηδονών. Τά έπικρα- 
τοΟντα πάθη είναι: φυσική άγάπη, φιληδονία, ά- 
σταθεια, ενθουσιασμδς κτλ.

„ Είί„ ,ταύ,τι!>ν τίΐν λ *μ*Ρ«ν τής ύπάρξεως φάσ-.ν, 
οπου ολος ο οργανισμδ; γενικώς συμπληροΰται, 
το ένστικτον τής παραγωγής έπ-κρατεΐ ολων τών 

.‘ ν τ,°υ· Ρ ’5 τ 'ί,ν παράφορο» ζέσιν του, ό νέος 
-,ητει ^ερωμένας, έπειτα εγκαταλείπει αύτάς, 
οπως υπαγρ δπισθεν άλλων κατακτήσεων. Η J- 
^εα του γάμου δέν ώρίμασεν είσέτι έν τή καρ- 
ύια του, άλλά ζητεί τήν αισθητήν ηδονήν, κ'*ί 
συνεχώς, φεΰ ! αδτη ή τρομερά δίψα τής ηδονής 
τ φ  κοστίζει πολύ. *>άτην κατέχει, έπιθυμών είσε- 
η ·  ο θόρυβός τών παθών τδν ζαλίζει, ‘ ύπερεπι- 
ΰυμε. ο,τι τω  ΐρέσκει, καί, ούδέποτε σκεπτόμε 
νος, παν μέσον πρδς έπιτυχίαν τούτου αετέβχε 
ται. Ο λόγος  ̂ τώ  ένοχλε!, δ λόγο; . . . 8ν 'μ ε 
ταχειρίζεται ω ;  κρονόληρον μέχρι τής ήμέρα;

*ν η απάτη έρχεται, ή δυστυχία τδν περι· 
βαρύνει, η β κόρος τδν ψυχραίνει. Τότε ζητεί νά 
επανέλθ, δπίσω άλλά πολύ βραδέως, διότι φέ^ε. 
πλέον την ποινήν τής άσταθείας του. Αυτπ η θλι

βερά είκών δέν άναφέρεται είς πάντα;, καθότι 
η νεότης τινών είναι επιμελής* Πχρ’ αύτοΐς το 
-.νεύμα μεγαλυνεταΐί αι γνώσεις αποκτώνται, vj 
κρίσις σχηματίζεται καί στηρίζεται. Εν γένει δέ 
*ατά ταύτην την επταετιαν at νοεραί έξασκούν- 
ται δυνάμεις, δπως βραδύτερον Ξπιχειρίσωσι σπου
δαίας εργασία;.

5ον. Ανδρική ηλικία- —  άπδ τοϋ ‘̂ 9ου μέχρι 
τοΰ 35ου έτους. —  Αυτη έστίν ό και- 
ρδς τών φυσικών καί ηθικών άπολαύσεων. Αυτη 
ή φάσις χαρακτηρίζεται υπο τής φιλοδοξίας, υπδ 
τών παθών τοΰ παγνιδίου, τών γυναικών κτλ . Τδ 
σώμα ευρίσκ ,ται είς τήν ίσχύν του, ή ηθική εις 
τήν ;·εγαλε τέραν ζωηρότητά· της. ό  λόγος μορ- 
φοΰται, τδ πνεΰμα εκτείνει τήν κυριαρχίαν του· 
0 άνθρωπος χωεεϊ άσφαλώς διά τών έμποδιω* 
καί δύναταί νά άποφεύγη, τά β^μ'βεβηκβτα. ό  γά
μος συμφωνηθε’ς κατά την έπταετίαν ταύτην εί
ναι υμφωνότατος μέ τούς φυσιολογικούς νόμους- 
ό λόγος, ή φρόνησις καί ή άμετακίνητος πολιτική 
θεσις, καθι τώσι τδν άνθρωπον αξιον τοΰ συζυγι
κού τ '  τλου καί τοΰ πατρδς τής οίκογενείας. Ο 
φείλει τότε  νά άφιε?» ) τή π*τρίδι, τή οίκογε- 
νε α, ο ,τι η σπουδή και η πϊΐρα τώ  έχορήγησαν 
πολύτιμον.

Ιϊ ανδρική ηλικία επρεπε να διαρκή πάντοτε, 
διότι ’ πδ πάσας της υπάρξεως τάς έποχάς αΰ
τη ε ναι η· τελε.οτατη καί τιριιωτάτη. Φευ! κα
θώς άπαντα τά άνθρώπινα, αυτη δέν διαοκεΐ ε: 
μή όλ.’γα τινά "τη.

6ον· Μέ ,] ήλικ'α, η δευτέοα νεότης. —  Απδ 
τοΰ 36ου μέχρι τοΰ 4ου έτους'— ηλικία τής στερρό- 
τητος.— Ε ί;  ταύτην'τήν φάσιν, έν fj at δργανικα: 
.'νέργε.αι καί νοεραί δυνάμεις φθάνουσιν ε ί;  τδ άπό- 
γειόν των, ή επιθυμία τή ;  τύχης, ή φιλοδοξία, 
αι τιμαί κατέχουσιν άπάσας τά ;  στιγμάς αύτής.
0 άνθρωπος τοτε  είναι ολιγωτερον δοΰλος τών 
ηδονών τών αισθήσεων, άλλά τδ πάθος τοΰ άπο- 
κταν, τοϋ διαλάμπεις τοΰβπροστάζει·/, κατέχει 
καί βασανίζει αύτόν. Ρίπτεται όπι θεν τών ά ξ ι ω -  

ιιατων, τών θέσεων, τών κοινωνικών διακρίσεων 
<αι, πάντοτε έπιζητών μέσ>, δτ;ως κατορθώση 
ταΰτα, έπιλανθ-’ νεται τοΰ πρδς τήν σύζυγον αύ
τοΰ ερωτος, αμελεί ο,τι να άποκαταστήση οτύτδν 
έν τω  κόλπω τής οίκογενείας του ευτυχή δύνα- 
ται· Μ ό λ ι ς  επετυχε τών θεσεων, τών τιμών, τών 
διακρίσεων όπισθεν τών όποιων άνεστέναζε, 
<αί συνενόνει άπάσας τάς προσπαθείας αύτοΰ, 
όπως τυχγι πλειονων. Ουτω δέ, δοΰλος γενόμενος 
τής άκορέστου φιλοδοξίας του, άφικνεΐται είς τήν 
Ακόλουθον ηλικίαν.

Κ .  Ώ Λ Η Θ Ο Ν Ι Δ Η Σ .

Ο ΜΑΓΓΕΛΑΝΙΚ02 ΠΟΡΘΜΟΣ.

Επειδή ό πλοίαρχος τοΰ Π α ν α μ ά  5έν ήθελε νά 
$ιέλθ·ρ τδ Ορνεον άκρωτήριον πρδς επάνοδον είς 
τήν Ευρώπην, είσήλθομεν τή 1 8  Οκτωβρίου 1 8 5 * 2  
είς τδ στενδν τοΰ Μαγγελανικοϋ πορθμού. Μετά 
θαλασσοπλοΐαν λίαν επίπονον έφθάσαμεν έμπρο
σθεν μικροΰ χωρίου χριστιανικού καλουμένου 
Π ούντα- j4pera, a - i  τδ πλοΐον έ€υθίσθη έντδς ίλύος 
εσχηματισμένης έν τή εκβολή μικρού τίνος πο
ταμού. Δέν έπιστεύομεν τούς οφθαλμούς ή- 
αών, διότι ούδεμίαν ησθάνθημεν δόνησιν’ άλ
λά δεν ’ ύπήρχεν αμφιβολία, διότι τδ πλίΐον 
πλησίστιον δέν προύχώρει, τδ πηδάλιον δυσκόλως 
ΐκινειτο, καί τδ πλοΐον δέν ΰπήκουε πλέον είς 
αύτό. Εςωκείλαμεν είς τήν εσχατιάν τοϋ κόσμου, 
μακράν τής διαβάσεως πλοίων. Είναι άληθές δτι 
ήδυνάμεθα νά ρίψωμεν τδ φορτίον, άλλ επειδή έ- 
μέλλομεν ουτω νά χάσωμεν έξ ολοκλήρου τδν ναύ
λον, άπεφασίσθη νά περιμείνωμεν ήμέρα; τινάς 
μέχρις ού πλεύσωμεν έκ μεγάλης τινδς παλίρ
ροια;, έάν ητο δυνατόν.

0  διοικητής τής Πούηα-Αρένας, ίδών έκ τής 
■όχθης τήν κατάστασιν ήμών, ήλθε διά νά μας 
προσφέρνι τάς έκδουλεύσεις του. Κ α τ  εύτυχίαν 
ήτο άξιωματικδς τής μηχανικής επιστήμης ονομα
ζόμενος Αδν Βερνάρδος Φίλιππος, μεθ ού συνε- 
σχετίβθην κατά τήν έν Βαλπαραίσω διαμονήν μου· 
Μας όπεδέχΙη. φιλοφρονέστατα, καί μας ύπε
σχέθη νά πέμψι^ πλοΐον καί έπικουρίαν πρδ; κί- 
νησιν τοΰ πλοίου ήμών, άφήκεν άπόδειξιν, ήτις 
έμελλε νά θέση αύτούς ύπδ τάς διαταγάς τοΰ 
πλοιάρχου, καί μέ ήνάγκαιε νά υπάγω μετ  αύ
τοϋ εις τήν ξηράν. Εδέ/θην τήν πρόσκλησιν αύ
τού, καθ δσον ούδέν ειχον νά πράξω έπί τής ό
χθης, καί ήλπιζ·ν δτι δέν θέλω μείνει δυσηρεστη- 
μένος.

Αφού εφθασα εις τήν όχθην, μέ νίπεδέχθησαν 
ο τε  στρατηγδς γ.ο& ό έφημέριος καί μέ ώδήγη- 
σαν είς κοιμόπολιν, κειμένην διακόσια ή τριακό
σια μέτρα μακράν τής θαλάσσης. Η κωμόπολις 
αύτη συνέκειτο έκ δεκαπέντε ξύλινων καλυβών. 
Ι Ϊ  οίκία τοϋ διοικητοϋ καί ό στρατών, πεοικυ- 
κλούμενος ύπδ δρυφάκτου, έκειντο είς τήν έ*χα- 
τιάν τής κωμοπόλεως· Δύο δέ ορεινά κανόνια, έ"  
ψημένα έπί εύουχώρου πεδιάδος, έχρησίμευον πρδς 
άπόκρουσιν τών ποοσερχομένων.

ή  οίκία τβϋ διοικητοϋ ούτε στερεωτέρα ούτε 
μεγαλοπρεπεστέρα ήτο τών λοιπών. Ευρομεν κοι- 
μωμένους είς τδν ήλιον δώδεκα Παταγίνχς καί 
έκ τών δύο φύλων, οιτινες, έγερθέντες διά νά μά; 
χαιρετήσωβιν, έδειξαν τδ γιγαντιαϊον αύτών ανά
στημα. Ουτοι άπετέλουν, ώς έμα-θον τήν έπαΰ- 
ριον, συνοδίαν δύο πρέσβεων, έξ ών ό μέν, Κ α τ- 
τεκί ονομαζόμενος, ητο ήγεμών τού Αΐέλανος Α
κρωτηρίου « ρ χ η γ δ ς  τών Αβικόνων, ό δέ, Κατλε- 
*λ ί ,  ήτο άρχαΐος κατάσκοπος, έπιφορτιαθείς νά

παρβυσιάσϊ) τους Πατκγόνας. Δεν ενθυμούμαι μέν 
ήόη τδν σκοπδν τής πρεσβείας των, ήξεύρω δμως 
δτι δέν κατώρθωσαν νά είσακουσθώσι κατά τήν 
πρώτην ταύτην συνέντευξιν, καί δτι δ Δον Βερ
νάρδος άπεφάσισε νά πέμψη δ ίδιος πληρεξούσιον 
είς τούς Παταγόνας. Κατάλληλον διά τήν επικίν
δυνον έκείνην περίστασιν έθεώρησε ζωγράφον 
τινά, κατοικοϋντα έν τή άπ·ικί^ (δ Κύριος οίδε 
τί έκαμνεν έκεΐ) καί ονομαζίμενον Δδν ϊίμωνα, ό  
Δδν Σίμων άνεχώρησε τήν επιούσαν μετά τής συ- 
νοδίας τοϋ Κατλεκλί’ ή δέ τοϋ Κχττεκί συνοδία 
άνεχώρησε συγχρόνως διά νά έπισκεφθή τδ Μέ- 
λαν Ακρωτήοιον καί νά έπανέλθί) πάλιν είς τήν 
άποικίαν. Πρδ ε’ίκοσι τεσσάρων μόνον ωρών έγνώ
ριζον δλους, άλλ’ ήμην ήδη φίλος τοΰ Λδν 2ίμω- 
νος, καί τού ήγεμόνος τών Αβικόνων καί τών 
τριών αύτοϋ άδίλφών, οιτινες τδν συνώδευον. 
Απεφάσισα δθεν νά τοέξω είς τδ Μελαν λκρω τή- 
ριον, συνοδευόμενος ύπδ τών άγριων, εχων προ
σέτι σύντροφον κ»ί ιατρόν τινα τοΰ χωρίου, κ ΐ ί  
ούτως άπδ πρωΐ’ας έβαδίζομεν οί μέν πεζή, οί δέ 
ίππεύοντες·

Οι Παταγόνες καί οί Αβικόνε; έμελλον νά χω- 
ρισθώσι *ατά τδ μέσον τής δδοιπορίας. Εβαό'ί- 
ζομεν λοιπδν δλοι, άκολουθοΰντες οί μέν τούς δέ, 
ώς συνειθιζουσιν οί ίνδοί, δσοςδήποτε καί αν rjva: 
δ άριβμδς αύτών" δ άοχαΐος κατάσκοπος καί οί 
πολεμισταί του έβάδιζον πρώτοΓ δ Δδν Ιίμων, 
δ δόκτωρ, καί δ νέος «οχηγδς ήρχοντο κατόπιν* 
τούτους δέ ήκολούθουν άμέσως έγώ, τελευταίοι 
δέ πάντων έπορεύοντο οί άδελφιί τοϋ Καττεκΐ 
καί δ Παταγών διεομηνεύ;· Οί ίπποι, ελεύθεροι 
δντε;, καί οί σκύλοι μ δ ;  ήκολούθουν. Αφού διέβη- 
μεν τδν ποταμδν άνευ δυσχεοείας, έλάβομεν τήν 
δδδν τήν άκολουθοϋσαν τήν δχθην τής θαλάσσης 
έπί τής άκρας τοϋ δάσους.

Επροχωοοΰμεν σιωπηλώς* ή δέ τάζις, fa  ήκο- 
λουθοΰμεν, ίσως δέ καί ή σκοτεινή θέα τής κω
μοπόλεως, μέ κατέστησαν άναυδον. Τδ δάσος, 
άπομακρυνόμίνον κατά μικρδν έκ τής δχθη;, 
άντικαθιστάτο ύπδ τεναγών, μεταζύ τών δποίων 
έλικοειδώς έξετείνετο στενή άτραπός. Απειρά
ριθμα ένυδρα πτηνά έζων έπί δψωμάτων, κεκα- 
λυμμένων έκ χλόης καί σχηματιζόντων μικρά; 
θαλίας. Απδ τής Π·ύντα-Αρένας έβαδίζομεν πεζή 
χ ω ρ ίς  ούδ’ έπί μίαν στιγμήν νά σταθώμεν’ καί 
μάλιστα έάν ήθελομεν επιθυμήσει νά πράξωμεν 
τοΰτο, ή κ»τάστασις τής δδοϋ δεν μας έπέτρεπε, 
διότι ή άτραπδς, κατασκευασθεΐσα ύπδ τών Ιν
δών μετά θαυμαστής έμφύτου ίρμής, είναι δ μό
νος τόπος, δστις δέν ητο (5εβυθι*μέ»ος είς τά 
ΰδ α τ* '  δ ίόλιος ήτο ήδη περί τήν δύσιν του, δτε 
δ νέ»ς άρχηγδς, δεικνύ; ορος, έκ'ίεινόμενον έντο; 
τής θαλάσσης, μοί ειπε :  « Φ ί λ ε  μου, ιδού τδ Μ έ-  

λαν Α κ ρ ω τ ή ρ ιο » '  δ Καττεκί είναι δ ήγεμών τον 
Μ ελ α ν ό ς  Α κ ρ ω τ η ρ ί ο υ .  —  θέλομεν ΧΉμηθή έκεΐ, 
προσέθηκεν 6 δόκτωρ’ ή κορυφή τοϋ κατηφίρο.»



εκ είν ο υ ,  τ ο ϋ  ά φ ικ^ ουμ ένου  ε ι ς  τ χ ν  π α ρ α λ ί α ν ,  ε ί 

ναι τ ό  μ ε σ η μ β ρ ιν ό ν  δριον τ ώ ν  ε κ τ ε τ α μ έ ν ω ν  π ε -  

δ ι ά δ ω ν  τ ή ;  Π α τ α γ ο ν ί α ς .  Θ έ λ ε τ ε  ίδ ή  αύριον α λ η θ ή  

ω κ ε α ν ό ν  λ ε ι μ ώ ν ω ν . »

Αφοϋ διήλθομεν τόν δρμον τ ή ;  Αορρέδχ;, έφθά 
σαμεν περί τήν τετάρτην η πέμπτην ώραν τ ι ς  
νυκτό; ΰπό τό Μέλαν Ακρωτήριον, είς μέρος επι
τήδειον πρός ά»άπαυσιν. Επιβιβχσθέντε; δέ έπί 
ττ,ς ξ*ρά;,  έστρατοπεδεύσαμεν πλησίον μικρού 
τίνος δάσου;, έπί λειμώνος έχοντο; περίπου 5 θ 0  
ποδών μήκος. Εύρισκόμεθα περί τό τέλος τοΰ 
χειμώνο;, καί ισχυρά Ομίχλη μάς περιεκύκλωσε 
καί κατέσιησε ψυχροτέραν τήν θερμοκρασίαν, ητις 
δ ι*  τό μέρος έκεϊνο, κείμενον έν τή 5 2 α  μοίρα 
Νοτίου Πλάτους, είναι ώ ; έπί τό πλεΐστον ψυχρόν 
έν καιρώ νυκτός.

Ηνάψαμεν τέσσαοας η πέντε μεγάλα; πυράς 
διά νά θερμανθώμεν καί νά έτοιμάσωμεν τά τοΰ 
δείπνου, ώς καί διά νά φΛαχθώμεν άπό τά άγρια 
θηρία, έκ τών όποιων γέμουοι τά δάση.

Τό στρατόπεδον ημών παρείχε ζωγραφικωτά- 
την θέαν* οί Ινδοί, καθήμενοι η κοιμώμενοι, έκά 
πνιζον- ό δόκτωρ έχορτολόγει, ό ζωγράφος ώμίλει 
η έζήτει νά όμιληση μετά τών Παταγόνων. Αί 
φλόγες έχρωμάτιζον τ ά ;  σκηνάς διά θερμών ακτι
νών, καί εδ-.δον θέαν φανταστικήν εις τά διάφορα 
συμπλέγματα. Οτε τό δεΐπνον ήτοιμάσθη, άπαν- 
τε ;  και άγριοι καί πολιτισμένοι, κατακλιθέντε; 
ετρώγομεν μετά μεγάλης όρέξεω;, άλλά παρετή- 
ρησα ότι οΰδεί; ϊνδό; ήθέλησε νά φάγτι χοίρινον 
κρέας.

Μετά τό δεΐπνον, ό δόκτωρ έδωχεν άνά 8» 
ποτήριον £ακΐ εί; έκαστον έξ ήμών’ τό ψΰχο; 
έπί μάλλον καί μάλλον ηυςανεν, ημείς δέ προη- 
τοιμαζόμεθα διά τήν νύκτα. Απεφασίσθη ΐνα εί; 
έ ;  ήμών, είς Παταγών καί ει;  Αβκών, έπαγρυ- 
πνήσωσιν όμοΰ, διότι ό Δον Σίμων ήθελεν ΐ*α 
έπαγρυπνήσωσΐ' οί Παιαγόνε; όπω; έμποδίση αυ
τοί*; άπό τοϋ νά μάς έγκαταλείψωσιν. Η κατά 
πάντα άσφάλειά μας άπήτει τοϋ λοιποϋ ταυτην 
τήν προφύλαςιν. Δεν έτρέχομεν κίνδυνον νά έπι- 
πέτωσ·. καθ ήμών άνθρωποι, άλλ οπωσδήποτε 
άγριόχοιρό; τις ήδύνατο νά προσβάλϊ) ίππον, η νά 
έπιπεση, κατά τοϋ στρατοπέδου. Πρώτοι ήγρύ- 
πνησαν έ δόκτωρ καί ό Οΰράλη;, ό άδελφό; τοϋ 
ήνεμβνο;,  οστις επεφορτίσθη νά έπιμελήται περί 
τή ;  πυρά;· ήμεΐ; δέ, περιτυλιχθέντες έντό; τών 
επενδυτών καί τών καλυμμάτων τών ίππων μας, 
άπεκοιμή&ημεν έπί κλάδων δένδρων καί έπί έρει- 
κιών, τ ά ;  όποία; προητοιμάσαμεν έπί τή ;  γ ή;.  
Καί πάραυτα μέν άπεκοιμήΙην, άλλά καί ταχέω; 
έςύπνησα έκ τών γαυγιβμάτων τών σκύλων καί 
τώ ν οορλ'.ασμών τών άγριοχοίρων, τών γαλεο- 
παρδάλεων, καί άλλων άγριων θηρίων. Οΐ ίππο·., 
καταταραχθεντες υπό τών επικινδύνων τούτων 
γειτόνων, έπλησίασαν εΐ; τήν πυράν. Η ομίχλη, 
ή τ ι ;  ενεκα τ ί ;  ψυχρά; ν>κτό; εΐιήοχετ» μέχρι

τ ώ ν  έσ τ έ * » ν  μ ο υ ,  μ έ  ϊ κ α μ ε  νά ε υ χ η θ ώ  δ π ω ;  έ π α -  

νίδω ΰ π ο φ ώ σ κ ο υ σ α ν  τ ή ν  α ΰ γ ή ν .  J Ε ί δ ο π ο ι ή θ η ν  οτι 
ή σ ειρ ά  τ ή ;  έ π α γ ρ υ π ν ή σ ε ώ ;  μ ο υ  η λ θ ε ν ’ 5 δέ Κ α τ- 
τ ε κ ί  η τ ο  6 σ ύ ν τ ρ ο φ ό ς  μ ο υ .

Οί ούρλιασμοί έδιπλασιάζοντο εί; μικράν άπό- 
στασιν έπί τοΰ στρατοπέδου· οί σκύλοι συνεπυ- 
κνοϋντο πρό; άλλήλου; καί ΰλάκτουν μανιωδώς, 
Ά ίπποι ετρεμον, μόνος δέ ό ήγεμών εμεινέν ά- 
τρόμητος. όσον δ άφ^ρόί έμέ, ένόμιζον οτι ε ·  
βλεπον καθ έκάστην στιγμήν έξερχόμενον έκ τοΰ 
δάσους μέγαν τινά αγριόχοιρον, καί ελεγον τοϋτο 
είς τόν δόκτωρα, δστις, καθήμενος απέναντι τ ή ;  
πυράς, προσεπάΙει νά θερμαίνηται.

• ό  αγριόχοιρος είναι πολυ δειλός, μοί άποκρί- 
νεται* έπιπίπτει καθ Ινό; ίππου, ένίοτε δέ καί 
κατά ανθρώπου μεμονωμένου, ουδέποτε δέ καθ 
ολοκλήρου στρατοπέδου, προπάντων οταν άκούϊΐ 
τάς υλακάς τών σκύλων. Τά άγρια θηρί* είναι 
λίαν σπάνια είς τήν νότιον Αμερικήν.

—  Ποια είναι τά γνωστότερα, δόκτωρ;
—  0 αγριόχοιρος έν πρώτοι;,  δστις ομοιάζει 

τόν λέοντα κατά ιό χρώμα, τήν τίγριν κατά τό 
βάδισμα, τάς μανίας, καί τήν άπουσίαν τής χαί
τη ; .  Εχει τό χρώμα ΰπόξανθον ,καί λευκόφαιον' 
υπάρχει προσέτι ό αίλουρόπαρδο;, είδος μικρών 
τινών τίγρεων, λίαν φοβερό;, καί ή πάρδαλι; 1 
υπάρχει τέλος καί ίν ε!3ος λύκων, οΐτινες δι 
ιδιαιτέρου τρόπου γίνονται κύριοι τοΰ θύματος 
αΰτών, δταν διά νά τόν διαφύγΥ) τις άναβ·$ έπί 
τινοί δίνδρου, τό ζώον διά τών μυκηθμών αΰτοϋ 
προσκαλεΐ καί άλλα, άτινα άρχονται νά τρέχωσι 
κύκλω τοΰ δένδρου. Εάν δέ τότε  δέν φροντίζη νά 
κλείσν·, τοΰ; οφθαλμού; του, αισθάνεται εαυτόν 
ίιατειλημμένον υπό σκοτοδινιάσεω;, καί πίπτει έν

/ * y »  ̂ r
τώ μετφ τή ;  συμμορία; αυτών. Ανόρε; αςιοπ ι
στοί μέ έβ^βχίωσαν περί τούτου. »

—  Ταϋτα πάντα προμηνύουσι εί;  τόν δυστυχή 
τοϋτον Σίμωνα λίαν δυσαρέστου; νύκτα.* διότι ή 
φωνή τών άγριοχοίρων εμποδίζει τόν ύπνον. Οί 
Εύρωπαΐοι διπλωμάται εύκολώτερον άποκτώσι τά 
πχράσημα, άτινα στολίζουσι τά στήθη αύτών. 
Πρέπει λοιπόν νά έλπίσωμεν ότι οί τέσσχρε; ή -  
γεμόνε; θά άνταμείψωσι δί έςαιρέτων τιμών τήν 
άνδρίαν, μεθ ή ; ούτο; περιφρονεϊ τοιούτου; κό
πους. »

0  Δον Σίμων, δστι;  δέν έ-οιμάτο, άκούων 
ταϋτα ειπεν’ « Η εξοχότη; μου κρυόνει πολύ. 
Κοιμηθήτε, Αουδοβϊκε* θέλω νά σά; αντικατα
στήσω καί νά θερμανθώ ολίγον. »

Εςαπλωθεί; έπί τής κλίνη; τών έίεικιών άπε- 
κοιμήθην’ δτε δέ ό δόκτωρ μέ έξύπνησε κατά 
τήν πέμπτην ώραν,ή ομίχλη ήτο πυκνή καί πεπη- 
γυϊα* ετρεμον άπό τό ψΰχο;. Ιππεύσαντε; τότε 
είίήλθομεν είς τήν άτραπόν, ήτι ;  έλικοειδώ; έςε- 
τείνετο μεταξύ τών δασών.

Φίάσαντε;είς τήν κορυφήν τοϋ βιυνοΰ, τό όποϊ#* 
άνα^όιχώντε; άνέβημεν, διεκρίναμεν ο>κε*>όν ά-

περιοριστών Σαβάνων* έκεΐ δέ ητο καί ή χώρα 
τών Παταγόνων. Εστάθην διά νά θεωρήσω τήν 
μεγάλην χώραν, ήτις έξετείνετο έμπροσθέν μου. 
Είς’ του; πρόποδα; διέκρινον τάς καμπάς καί τοΰ; 
ύιαφόρου; οχετοί»; τοΰ Μαγγελανικοΰ πορθμού’ 
άπωτέρω όέ ήμικεκαλυμμένην ύπό τ ή ;  ομίχλης 
τήν έκτεταμένην καί άγνωστον έκείνην γήν, τήν 
οποίαν όνομάζουσι Γήν τοΰ Ιΐυρός. Εμπροσθεν μου 
έςετείνοντο πεδιάδες άπειροι. Δυσκόλως βλέπει 
τις θέαμα t o c o v  καταπληκτικόν Ινεκα τ ή ;  αγρο
τικής αύτοϋ ώραιότητος. Δέν δύναταί τις νά 
έκφράσ-ij τοΰθ δπερ προξενεί ή θέα τών άπεράν- 
των έχείνων ερήμων, τών οποίων ή σιωπή τα* 
ράττεται μόνον Οπό τής πνοή; τοϋ ανέμου είς 
τήν μακράν χλόην καί υπό τή ;  κραυγής τών ά
γριων θηρίων. Οί άδελφοί τοΰ Κ,αττεκί άπεμα- 
κρύνθηταν διά νά πορευθώσι πρός τό άνατολικόν 
μέρος τής πεδιάδος. Ί ό  γιγαντιαΐον αΰτών άνά- 
ιιτημα, αί μεγάλαι αΰτών κεφαλαί, τά άτακτα 
ο/.ιρτήματα, τό άγροτικόν βάδισμα τών ίππων 
αΰτών, τού; οποίους διηύθυνον διά μόνης τής 
πιέσεως τών μηρών, ήσαν είς έντελή αρμονίαν 
μετά τ ή ;  φοβερά; καί μεγαλοπρεπούς εκείνη; φύ* 
σεω;.  Απήοχοντο πρό; ζήτησιν ώών στρουθοκα* 
μήλου’ θέλοντε; δέ προσέτι νά κυνηγήσωσιν, εφε* 
ρον μεθ εαυτών καί σκύλου;.

Πλησίον ποταμοΰ Ttvo;, δστις ε ^ ε ε  λεύγας τινας 
άπωτέρω, έμέλλομεν νά έγκαταλείψωμεν τόν Δον 
Σίμωνα διά νά έπιστρέψωμεν εί; τήν Πούντα Α
ρέναν. Η άτραπό;, τήν όποίαν ήκολουθοϋμεν ήνοϋ- 
το πιθανώ; μέ τό Ρίο-Νέγρον πεντακόσια; % έξα- 
κοσίας λεύγας πρός άρκτον· Είναι λίαν στενή, 
κεχαραγμένη είς εΰθεΐαν γραμμήν καί κατοικου- 
μένη ίσω; πρό πολλών εκατονταετηρίδων, διότι 
ο: πόόες τών Ιππων εθεσαν τήν στάθμην των 3 0  
εκατοστόμετρα υποκάτω τή ; έπιφανείας τής πε- 
διάδος, καί οΰδέν ϊχνος βλαστήσεως βλέπει 
τις έκεΐ. Κατά τήν ένδεκάτην έφθάσαμεν πλη
σίον τοΰ ρύακο; λίαν όρμητικοϋ, δπου κατέβημεν 
διά νά γευματίσωμεν. Η συνομιλία περιεστράφη 
φυσικώ; περί τού; κινδύνους, τού; κόπους, τά ;  
στερήσεις, τά ;  όποία; ό ΔόνΣίμων εμελλε νά υ
ποφέρω’ άλλ ό ζωγράφος, τυχοδιώτη;, πλήρη; 
θά^ρου;, τεχνίτη; ένθουσιώδης, δέν έφοβεΐτο πο- 
σώ ;.  Μάλιστα κατεθέλχθη διά τό ταξείδιον τοϋτο 
διότι εμελλε νά σπουδάττι τόπον καί φυλήν άν- 
Ε'ρωπων λίαν άγνώϊτοιν.

0  χωρισμό; υπήρξε δεινός, καί τοι πρό όλίγων 
μονόν ήμερών ειχομεν γνωρισθή, διότι ή φιλία 
σχηματίζεται τάχιστα εί; τά ;  άπομεμακρυσμένα; 
έκεΐνα; έρημου;. Ο; Παταγόνες, οδηγούμενοι ΰπό 
τοΰ γηραιοϋ κατασκόπου, ένέ·α)^ον η δ η τού;  ΐπ- 
■π υ; αΰτών εί; τόν ποταμόν, δπου, κατά τήν συ
νήθειαν αΰτών, έβάδιζον άκολουθοϋντε; οι μέν 
τού; ύε' ό Δόν Σίμων μά; ένηγκαλίσθη διά τελευ
ταίαν φοράν, καί τού; ήκολούθηίί μετά τοΰ γραμ-1 
μκτέως καί διερμηνεω; «ύτοΰ. (Ακολουθεϊ).

Α Σ Φ Α Λ Ε ΙΑ Σ  A V E K JO T O N .
Γεντλεμάν τις παρουσιάζεται μίαν τών ήμερών 

είς τ  ό γραφεΐον τοϋ άσφαλιστικοϋ καταστήματος 
δ Φ οΐη ζ·  «Κύριοι, λέγει, έπεθύμουν ν’ ασφαλίσω 
δισχίλια σιγάρα, άπερ έκ Χαβάνης μετέφερον.

■—  Σιγάρα; . . παράδοξον. . . . άλλά τέλος 
πάντων ποίας αξίας;

—  όγδοήκοντα λιρών, συμπεριλαμβανομένων 
καί τών εξόδων, ών ιδού ή άπόδειξις.»

Εξελεγκτής συντροφεύει άμέ’>ω; τόν Γίν τΜ -  
[ ja r  είς τό οίκημά του, καί βέβαιοί τήν υπαρζιν 
καί τήν καλήν κατάστασιν τών διοχιλίων σιγά- 
ρων' τά άσφάλιστρα συμφωνοΰνται, πληρόνονται, 
καί τό συμβόλαιον παραχωρεϊται είς χεΐρας τοΰ 
Π ν τ.Ιίμ α γ . Ταϋτα πάντα εργασία ήμισείας 
ώ?ας·

Τέσσαοας μήνα; μετά ταΰτα ό Γέντ.Ιιμαν  έ- 
πανέρχεται εί; τό γραφεΐον τ ή ;  εταιρεία;. « Κύ
ριοι, λέγει, αί δύο χιλιάδες σιγάρα, τά έποϊα με 
ήσφαλίσατε, έκάησαν’ πρέπίι νά μέ τά πληρώ- 
σητε.

—  Οΰδεμίαν εϊδησιν τοϋ άτυχήμ.ατος τούτου 
εχομεν. Πώ; συνέβη τό πράγμα;

—  Διά τοΰ άπλουστέρου τρόπβυ* έκάπνισα δλα, 
τό 8ν κατόπιν τοϋ άλλου, ϊδού αποδεικτικόν του 
ξενοδόχου μου καί ένός γείτονο;, δστις μαρτυρεί 
τό συμβάν.

— Α-στειεύσθε, Κύριε, και δέν πληρόνομεν τίποτε.
—  Σά; όμιλώ σπουδαίο); καί θά πλνρώσητι.
Τό παράδοξον είναι, δτι ο είρηνοδίκη; έπί τή

βάσει τοΰ συμβολαίου λαβών υπ’ όψιν τήν ομο
λογίαν άμφοτέρων, έξ ένό; μέν, δτι έμπόρευ- 
μά τ ι  ή-τ^αλίσθη κατά πυρκαϊά;, έξ άλλου δέ, 
δτι τό ρηθέν εμπόρευμα κατεστράφη έκ πυρό;, 
κατεδίκασε τήν εταιρείαν.

0  συνήγορος τοϋ Φ οίηχος  δέν ΰπερησπίσθη ί- 
σχυρώ; τήν ΰπόθε^ν' άλλά τήν έπιβΰσαν κατεμή- 
νυσε τόν Γ ίπ Λ ε μ α ν  ένΛπίον τοΰ ποινικού δικα
στηρίου έπί Ικουσία πυρπολήσδι άσφαλισθέντο; 
εμπορεύματος, ήτις κατά τού; Αγγλικού; νόμου; 
τιμ.ωρεϊται μέ θάνατον.

0 άστεΐο; r i r c J e / t a r ,  δστι; δέν έγέλα πλέον, 
ΰπήρξεν αρκούντως ευτυχή;,  κατορθώσα; νά συμ- 
βιβασθ^ διά τ ή ;  πληρωμής δλων τών έξο- 
δων.

f t o m q t

Ο Κ Α Κ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ .

C 00O  

ύκοΐ αμάχητο; ισχύ; 
εί; τ άγρι αυτά μέρη, 
τον πλάνητα με φέρει 
έντό; τώ» λδλπων τής βιγή(-Γ



Τά; πύλας δταν τ ’ ουρανού κροκόπεπλος ανοίγει 
ί  νύμφη τοΰ φωτός, χρυσός τάς πεδιάδας θίγει.

0 κόσμος άγαλλόμενος, 
συρ^έων καθ ομάδας, 
πληροί τ » ;  πεδιάδα;. 
ο δύσμοιρος ! θλιβόμενος,

;  τά δρη τρέχω έμμανής, την φρίκην μου νά κρύψω, 
κ εκεί την μαύρην μου καρδίαν με πένθος νά

καλύψω.

ύ  Φοίβος φεύγει’ τ* ούρανοΰ 
τό γιγαντώδες πλοΐον 
στήν χλόην τών πείίων 
σκορπίζει λάμψιν τοΰ φανοΰ·

Μ έλπίόας τότε οί λοιποί εισέρχονται μεγάλας, 
και ήσυχοι άφίενται στοΰ υπνου τάς άγκάλας·

ί ς̂ ν»κτερίς εισέρχομαι 
εγώ τότε  στην πόλιν, 
κ έν πλάνητι διέρχομαι 
ποδι την νύκτα δλην. 

ό  τάλας τρέχω* πανταχοΰ οί τοίχοι μ ’ άπωθοΰσι. 
At τών ίυμάτων μου κραυγαί περι έμέ ήχοΰσι·

Μικρός βημάτων 3| φοινών 
μέ εκφοβίζει ηχος, 
καί τρέχω τότ  εκτός φρένων 
μέ πάλλον φόβω στήθος, 

διέρχομαι τάς άτραποός, διώκομαι <ττά δρη.
Ο ιμοι! Τής δίκης καί έκεΐ τοΰ οφθαλμού ή κόρη

ίμπήγνυται βαΟύτερον 
στο ένοχόν μου στήθος, 
έκεΐ δη αύστηρότερον 

ή γή λαμβάνει ηθος.
Τό ηοεμον τ ή ;  φύσεως, τό δψηλόν και θειον,
5 θόρυβος δ σιγηλός τών φύλλων δενδρυλλίων

παγώνευν την καρδίαν μου,
*1 δ «νεμος άφίνει, 
ώ φρίκη καί δδύνη ! 
κραυγάς’πρός τιμωρίαν μου.

Εν τρόμω τότε ίσταμαι, ποΰ νά τραπώ δέν ’ξεύρω 
όπου καν φύγω, πανταχοΰ έκδίκησιν θά εδρjt>.

Ω αναμνήσεις θελκτικαί 
τ ώ ν  νεαρών μου χρόνων, 
δπόταν Ιμέ μόνον 
άγχάλαι ειχον μητρικαί ! 

όπ ό τ  όίθώον, πάναγνον ανύψωνα τό ίίμμα 
πρός ουρανόν, κ»1 ή Ηώς, μέ μειδιώ/ τό τόμα,

εντός άνθέων μ έφερε, μ αυτά νά αμιλλώμαι 
χχτα  την αθωότητα, κ ήσύχως νά κοιμώμαι 

Εν ώ άγν η καρδία μου 
μέ τ  άνθη συνωμίλε:, 
κ ί  αηδών έκηλει 
««τήν τήν θυμηδίαν μου.

Ποσάκις δέν ίζήλιυσα 
τοϋ τάφου τήν γαλήνην !
Νά θάψω τήν οδύνην 
ποσάκις έπεθύμησα!

Πλάνη οίχτρά' ούτε αυτή μ ’ έδόθ ό ευτυχία. 
Καί μέ τρομάζ ή τοΰ Θεοΰ δίκαια τιμωρία-

I. Π. ΒΑΤ2ΙΔΒΣ.

Αινίγματα,

Τίσσαρα τή; σφαίρα; ϊχρα ί τετραμιλή; χορμό; Jf.»J 
έν αύτώ περιλαμβάνει.

Κ.’ εί; τά τέσσαρα δέ ταΰτα χατοιχεΐ άπόγονό; μου;
τί; δέν μέ καταλαμβάνει;

U άπίυσία ή εμ ή 'ε ϊ ; σχότη σέ βυθίζβί,
προάγγελο; 5’ έάν παρΰ, τε'ρψεω; χαι ζωής.

■πλήν τάχιστα το σώμά μου οικοδομάς στηρίζει,

έάν το μέσον γράμμα μου χαλΰψη ή άχλΰ;.
Κ. ΠΛΗΘΟΝΙJUS.

Κώμη i t ;  μεταίαλοΰσα τ ίς  Ελλάδο; τήν ίρχήν,
ανευ τών άρτίοιν δύα χαι « 5  τρίτου περιττοί, 

άναπ t'j.r.to μελωδίαν δί οργάνου έντατοΰ,
εί ς εκστάσεις πελαγοϋσαν τήν φιλτάτην σου ψυχήν

  Ρ
Είς τά πρώτα μου τά τρί« «ίμαι φίλε εί; β /*ι4ς, 

τερατόμορφο; θεός. ι

Μέ τά άλλα μου δέ πάλιν, ένδοξος ιστορικό;'
έν συνόλω είμαι, βλέπεις; βασιλεύς τις μυθιχό;.

Α .  « E O iU P U H i.

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ TQ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΩ 

ΦΪΛΑΑΑΙΩ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ.

— οο—

Τοΰ πρώτου»

Ουδαμώ; τ& επιτρέπω νά φιλ^ μόνη τά μ ί  λ α, 
«περ ?χ»ι έριβτΰλα ή ώραία Φ ι λ ο μ ή λ α .

Τοϋ δευτέρου·

Μ’ απορίαν μου τ'ον είδον έπελθόντα εί; τήν Σ π ά ρ τ η ν ,  
μέ βελόνην χαι μέ πήχυν του σουρτοΰχου σου τίν £ ά π τ η ν.

Κ. ΠΑΗΘ0Μ4Η3

Τοΰ αυτοΰ·

’ίτ ή ν  ίύραν δν έφόρτωσε; ξεναι; έλλτ,νιχοϋριις,
ποί&ς ’ξευρει τί έτοίμασε; ’στων αλλωτ ταΐς χαμπούραι;;

2Ϊ» μόνον, φίλε Βουτυρά, τ&ν Ελιχώνα χάπτεις,
αφοΰ τήν S π  ά β τ  η ν ε^αψε; μέ ρολοναι; ώ ; $ ά π τ  η

Α .  ΘΕΟΔΩΡΙΟΗ!:.


