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ΕΡΜ Η ί Ο  Λ Ο Γ ΙΟ ί.
(Συνέχεια καί τέλος).

Εκ τών είρημένων εξάγεται δτι έξετάθη παοά 
•πολύ πολυειδώς ή περιοχή τής φιλολογίας· διότι, 
έκτος τών γνώσεων τής προ τών Πτολεμαίων Γραμ
ματολογίας, περιλαμβάνει ήδη ή φιλολογία και τά. 
συγγράμματα δλων τών έπομένων εκατονταετηρίδων 
μέχρι τής κατά τον ιέ. αιώνα πτώσεως τής Ελληνι
κής Αυτοκρατορίας, έτι δέ και δσα τών Ρωμαίων 
διεσώθησαν, και δσα έγένοντο άπδ τής έν τή Δύσει 
άναγεννήσεως τών έπίστημών, συμβάσης αετά τήν 
έν τή Ανατολή πτώσιν αύτών, μέχρι τών ημερών 
ήμών, προς έξηγησιν τής άρχαιότητος και τών μνη
μείων αύτής· ώστε ή φιλολογία, άρχομένη άπδ τών 
Ομηρικών ποιημάτων, πραγματεύεται, κατά τδ μάλ
λον και ηττον, περί πάντων τών συγγραμμάτων τών 
Ελλήνων και Ρωμαίων, και έπειτα περί τών εις ταΰ
τα άναφερομένων τών νεωτέρων χρόνων, έν διαστή- 
ματι περίπου 8 0 0 0  χρόνων προσέτι, περι τής καλ
λιέργειας τών τεχνών, περι τών τυχών και τών 
ήθών δλων τούτων τών αιώνων.

Αλλ’ ένώ ή περιοχή τής νεωτέρας φιλολογίας έξε- 
τάθη τόσον, ηυξησαν έν τούτοις και αί δυσκολία! ώς 
πρδς τάς έπί τών Αλεξανδρινών χρόνων, κατ’ ίσον 
σχεδδν λόγον. Τά έθνη, περι ών πραγματεύεται ή 
φιλολογία, έξηλειφθησαν δμοΰ μετά τών γλωσσών 
αύτών έκ τής τάξεως τών έθνών, καί εις τούς νΰν 
ζώντ ας καί περικυκλοΰντας ήμάς δέν εύρίσκομεν ί
χνος, όδηγοΰν ήμάς όπίσω είς τούς παρελθόντας 
χρόνους των. Και ές αύτών δέ τών περιλειφθέντων 
ϊίς ήμάς τό πλεΐστον καλύπτει λήθη, καί δ,τι έκ 
τοΰ σκότους έστιν οτε ύπερκύπτει, τοΰτο φαίνεται 
είς ήμάς δλως ξένον καί άκατάληπτον.

Επειδή δέ έν τη πτώσει τής άρχαιότητος κ,ατε- 
χώσθησαν, ουτ«ς εϊπεΐν, καί ή παιδεία, καί τά  ήθη,

καί τδ πνεΰμα αύτής, καί έπί τούτων, ώς έπί έρει- 
πίων τών ναών αύτής, άνεφύησαν αί άκανθαι καί οί 
τρίβολοι τών αιώνων, διά τοΰτο αΰτη κατέστη εις 
ήμάς πολλαπλοΰν αίνιγμα, ώς τοΰτο δηλοΰται έκ 
τών έρειπίων τ η ς : τής περγαμηνής, ητις μέ έσβε- 
σμένους χαρακτήρας διασώζει τήν ξένην πλέον κατα- 
στάσαν γλώσσαν αύτής, τών λίθων καί τών μετάλ
λων, έν οΤς φαίνεται έγκεχαραγμένον τδ μορφωτικόν 
της πνεΰμα" καί δσον προχωροΰμεν είς τήν γνώσιν 
αύτής/ τόσον περισσότεραι άναφαίνονται δυσκολία!. 
Δέν υπάρχει δέ αμφιβολία πλέον δτι ή έξέτασις καί 
κατάληψις τής άρχαιότητος άνταμείβει τούς μεγά
λους κόπους καί άγώνας, τούς οποίους κατέβαλον 
ύπέρ αύτής έκ 4 0 0  ήδη χρόνων δλα τά  έθνη, δσα 
έ γνώρισαν τάς άνάγκας τ ω ν  διότι άποτέλεσμα τών 
αγώνων καί ασχολιών έκείνων ην ή καλλιέργεια τών 
έπίστημών καί ή ύψηλοτέρα παιδεία, ούχί μόνον ή 
έπιστημονική διά τής ποιητικής, φιλοσοφίας, ιστο
ρίας καί αύτής τής θρησκείας, άλλά καί ή έκ τών 
τεχνών, έχει τήν βάσιν καί τάς ρίζας τής αύξήσεώς 
της είς τήν άρχαιότητα.

Αλλ’ ή ύλη έκείνη τής φιλολογίας διαιρείται άφ’ 
έαυτής εις τέσσαρα τμήματα, δταν στοχασθώμεν 
δτι, διά νά γνωρίσωμεν τήν άρχαιότητα, πρέπει 
νά έξετάσωμεν αύτήν ώς πρδς τάς γλώσσας, τάς 
τύχ ας, τήν έκ τών τεχνών καί έπίστημών παιδείαν 
αύτής- ώστε προκύπτουσιν ώς μέρη τής φιλολογίας 
έπιστήμαι , τών γλωσσών, τών συγγραμμάτων καί 
τεχνουργημάτων τής άρχαιότητος. Αν έκθέσωμεν 
ιδίως τά  είς τά  4 ταΰτα κεφαλαιώδη τμήματα 
τής φιλολογίας έμπεριεχόμενα μέρη, κατά τδ παρά- 
δ ειγμα τοΰ Βολφίου, έχομεν ύπέρ τάς 2 0  έπιστήμας, 
εις τών όποιων τήν πραγματείαν καί καλλιέργειαν 
στηρίζεται ή αυξησις τής φιλολογίας.

Γενομένης τής άρχής έκ τών γλωσσών, ώς τοΰ 
πρωτίστου μέσου πρδς τήν κατάληψιν τής άρχαιότη
τος, προϋποθέτει ή φιλολογία εις τήν σειράν τών αύ
τής μαθημάτων γενικά άξιώματα καί τών δύο άρ- 
χαίων γλωσσών, δηλ. τήν Φ ι λ ο σ ο φ ι κ ή ν



Γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ν ·  κατόπιν αύτής ακολουθεί ή 
Γ ρ α μ μ α τ ι κ ή  έκαστη ς γλώσσας, καί ή περί 
Δ ι α λ έ κ τ ο υ  καί π ρ ο σ ω δ ί α ς  αύτών δι
δασκαλία.

Μετ’ αύτάς έρχεται ύστερώτερον κατά σειράν ή 
θεωρία τής φιλολογικής ερμηνείας, ή Ε ρ μ η ν ε υ- 
τ  ι κ ή, ητις λαμβάνει τήν υλην της έξ δλων τών 
μερών τής φιλολογίας, όδηγοΰσα ήμας είς τήν κατά
ληψιν τών συγγραφέων, ών τήν διδασκαλίαν είναι 
όλιγώτερον δύσκολον νά έξετάση τις ή νά εξάσκηση· 
διότι πρδς τοΰτο άπαιτεΐται καί μία τεχνική σχε
δόν εςις καί δεξιότης είς τήν χρήσιν καί διάταξιν 
τών βοηθημάτων, είς τήν διασάφησιν τών δυσκολιών 
και είς τήν έπιτυχίαν καί εΰρεσιν τοΰ ίκανοΰ, πρδς 
συμβιβασμόν τών έν μέρει περιστάσεων καί ειδήσεων, 
διά νά πρόκυψη ή έννοια καί ή έκΟεσις αύτής έκ 
τής ασαφειας, καί νά παριστάνηται είς τήν ψυ
χήν τοΰ άκούοντος, δπως έξήλθεν έκ τής ψυχής τοΰ 
συγγραφέως.

Τής Ερμηνευτικής τον υψηλοτερον κανονισμόν καί 
τήν ασφάλειαν εύρίσκομεν είς τήν Κ ρ ι τ ι κ ή ν ,  
ητις, διορθοΰσα τα  έφθαρμενα, ή άποχωρίζουσα τά 
υποοολιμαΐα, προύποθετει ωσαύτως αλλα προηγού
μενα μαθήματα, άτινα αύτή, τδ καθ’ έαυτήν, στερεοί 
καί κανονίζει.

Επειδή δμως πρδς τήν έντεχνοτάτην τελειοποίη
σ ή τής λογογραφικής καί ποιητικής φράσεως κατέ- 
βαλον οΐ παλαιοί ίδιαιτέραν έπιμέλειαν, τεθεμελιω- 
μένην είς ύψηλοτέρους νόμους, ώστε εν, π. χ . ποίημα 
τοΰ Πινδάρου, ή εις λόγος τοΰ Δημοσθένους, ώς *οός 
το σχήμα καί τήν άρμονίαν τών μερών των, δέν δει- 
κνύουσι μικροτέραν εύτέλειαν, παρ’ ην εΰρίσκομεν είς 
το έπισημότερον άριστούργημα τής άρχαίας τέχνης, 
διά τοΰτο άνήκει είς τήν σημειωθεΐσαν περιφέρειαν 
τών επιστημών, τών γλωσσών καί ή τ  ε χ ν ι κ ή 
τής ρητορικής φράσεως, καί ή τής ποιητικής, είτε 
η Μ ε τ  ρ ι κή , ήτις πάλιν, χωρίς τής γνώσεως τής 
αρχαίας ρ υ θ μ ι κ ή ς  καί ά ρ μ ο ν ί α ς ή τής 
μ ο υ σ ι κ ή ς ,  δέν είναι δυνατόν ούτε νά στερεωθή 
ούτε νά καταληφθη.

Αι μέχρι τοΰδε όνομασθεΐσαι έπιστήμαι, αιτινες 
απασα'. όμοΰ έπί τοΰτο συμπίπτουσιν, δτε δηλ. ά- 
σχολοΰνται είς εκτασιν τοΰ νοδς καί τών ιδιωμάτων 
τών άρχαιων γλωσσών καί συγγραμμάτων, δέν δύ- 
νανται ιδια καθ’ εαυτάς ούτε νά ύπάρξωσιν ούτε νά 
ενεργησωσι’ καί καθώς αύται λαμβάνουσι παρ’ άλ- 
λ̂ ων μέρος τοΰ εαυτών φωτδς, ούτω χρησιμεύουσι 
πάλιν, τδ καθ’ έαυτάς, είς τάς άλλας έκείνας έξ ά- 
μοιβαιότητος πρδς βάσιν καί φωτισμόν.

Επειδή δε το πλησιεστερον μ ετ’ αύτάς ζήτημα 
αποτείνεται εις τα έθνη, τον πρδς τά  όποια δρόμον 
άνοίγουσιν είς ήμας αΐ έπιστήμαι τών γλωσσών, 
δπως καταστώσι γνωστά καί ό τόπος τών έθνών 
τούτων, καί αί πράξεις, καί αι καταστάσεις καί 
τύχαι, διά τοΰτο συνέχονται άμέσως μέ αύτάς αΐ ι
στορικά! έπιστήμαι: Γ ε ω γ ρ α φ ί α  καί  Χ ρ ο 
ν ο λ ο γ ί α  τών Ελλήνων καί Ρωμαίων, ι σ τ ο 

ρ ί α  τ ώ ν  έ θ ν ώ ν  τ ή ς  ά ρ χ α ι ό τ η 
τ ο ς ,  καί ή Π ο λ ι τ  ι κ ή, κατά τήν άρχαίαν 
αύτής σημασίαν έκλαμβαναμένη, θεωρούσα δηλ.” τήν 
πολιτείαν ως ηθικόν άνθρωπον, καί έπομένως, πα- 
ριστώσα τά ήθη, τάς σχέσεις καί τά  έργα τών με
λών αυτής, την παιδείαν, τδ πολιτικόν σύστημα καί 
τήν διοίκησιν αύτής, καί έν ένί λόγω, δσα έννοοΰσι 
σήμερον ^πλατύτερον ύπό τδ όνομα « Ε λ λ η ν ι κ ή  
κ α ι Ρ ω μ α ϊ κ ή  Α ρ χ  α ι ό τ  η ς» . Πλησίον 
αυτών ΰπάρχουσι, καί τελειόνουσι τδν κύκλον τών 
ίστορικο-φιλολογικών έπίστημών, ή Μ υ θ ο λ  ο γ ια , 
ή Σ υ μ β ο λ ι κ ή  καί ή Θ ρ η σ κ ε ι ο λ ο γ ί α .

Με την ιστορίαν καί έκθεσιν τών τυχών καί τή ς 
ζωής τών εθνών συνέχεται άκολούθως καί ή ΐ ς  ο- 
ρ ί α  τ ώ ν  έ π ί σ τ η μ ώ ν  κ α ί  τ ε χ ν ώ ν  
αύτών, αιτινες πρέπει νά θεωρώνται ώς ό άξιολο- 
γώτατος καρπδς τής κοινωνικής ένώσεως, ώς τδ άν
θος τής πολιτείας. II φύσις τοΰ πράγματος άπαιτεί 
νά χωρίσωμεν, κατά τδν Βολφιον, καί τάς υλας ταύ- 
τας, καιν’ άρχίσωμεν έκ τής εξωτερικής ιστορίας τών 
συγγραμμάτων, .δηλ. έκ τής έξωτερικής ιστορίας τή ;
I ρ α μ μ α τ ο  λ ό γ ι α ς ,  διά νά γνωρίσωμεν 
πρώτον τά  σωζόμενα^ έξ αύτών, τάς περιστάσεις, 
καθ’ άς ταΰτα συνεγράφησαν, τάς τύχας τών συγ
γραφέων, καί τους πρδς έξήγησιν αύτών καταβλη- 
θεντας πόνους καί έπεξεργασίας, καί νά έπισυνάψωαεν 
άκολούθως μέ τήν ιστορίαν τής Γραμματολογίας 
τήν ιστορίαν τών έπίστημών, δπως άναπτύξωμεν 
έκ τής περιοχής αύτής τήν άρχήν τών έπίστημών, 
τήν πρόοδον τής τελειοποιήσεως αύτών, καί ήν τε- 
λευταΐον άπέκτησαν αύταί εκτασιν.

Καθώς δέ έν τη τών έπίστημών περιφερεία διαιοει- 
ται ή υλη εις πολλά μέρη, ουτω καί έν τη τών τεχνών· 
απαιτεί ό Βόλφιος πρώτον έντελή περί τών άρχαίων 
τεχνουργημάτων γνώσιν, ήτις πρέπει, άναλάγως τη 
τής Γραμματολογίας ιστορία, νά προσδιορίζη δλα 
τά  διασωθεντα λείψανα τής τέχνης τών παλαιών, 
να τα  περιγράφη, καί νά δεικνύη είς ποιον μέρος φυ- 
λάττονται τά  τοιαΰτα, καί είς ποια συγγράμματα 
εύρίσκονται έσχεδιασμένα, καί γίνεται περί αύτών 
ίδια πραγματεία.

Μετ' αύτήν τήν εισαγωγήν είς τήν γνώσιν τών λει- 
ιίνων τής τέχνης τών άρχαίων, επισυνάπτει ό Βόλ- 
;ος τήν Τ ε χ  ν ο λ ο γ ί α ν ,  διά νά δείξη τά 

άξιώματα τής άρχαίας Τ ε χ ν ι κ ή ς ,  καί τά μέσα 
πρδς κατάληψιν τών έργων αύτής. Μετά τήν τοι- 
αύτην διπλήν προπαρασκευήν, έρχεται έπειτα ή κ α 
θ ο λ ι κ ή  ι σ τ ο ρ ί α  τ ώ ν  τ ε χ ν ώ ν ,  διά 
να αναπτυςη την οδον τής εκ τών τεχνών παιδείας.

Προστίθεται ώς άναπληρωτικδν μέρος ή Ε π ι- 
γ ρ α μ μ α τ ι κ η ,  Ν ο μ  ι σ μ α τ  ι κ ή  καί 
Α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή ,  καί ούτως άποπερατοϊ 
την ολην περιφερειαν τών Αρχαιοτήτων καί τής Φι
λολογίας ή ιστορία αύτών.

Εκ τών προηγουμένων εξάγεται δτι δέν άπαιτεΐ- 
ται μεν, οστις θελει νά γνωρίση τήν άρχαιότητα, νά 
ηναι δλων τών μερών αύτής τής μεγάλη? περιοχής

τής φιλοσοφίας εξίσου εγκρατής· πρέπει δμως, καθ’ 
δν έξελέξατο διά τήν σπουδήν του σκοπδν, νά έπι- 
θεωρήση ολην τήν εκτασιν τών φιλολογικών γνώ
σεων, καί νά λάβη όρθήν κρίσιν τών μερών τής φιλο
λογίας, τών σχέσεων αύτών, τών βοηθημάτων καί 
τής σημασίας. Απαιτείται προσέτι νά έννοήση αύ
τός, δτι κανέν μέρος τών γνώσεων τούτων δέν δύ- 
ναται νά αύξηση καί νά προοδεύση κεχωρισμένον 
τών άλλων, άλλ’ δτι ή μία γνώσις προϋποθέτει τήν 
άλλην, διασαφοΐ και άναπληροΐ, οταν θελη τις να 
εΐσδύση βαθύτερον εις τδν νοΰν τής άρχαιότητος. 
Διότι ώς ή φύσις, οδτω καί ή άρχαιότης, τό τε  μόνον 
καταλαμβάνεται κάλλιστα, δταν περιλαβη τις αύ
τήν πολλαχόθεν έπειδή είς τά  έργα αύτής φαίνεται 
επίσης, ώς καί είς τά  τής φύσεως, μεγίστη συμφω
νία καί διαφορότης, καί ή συμφωνία αύτή γνωρίζεται 
μόνον διά τής διαφορότητος ταύτης.

   — ■

ΠΕΡΙ ΤΗΛΕΓΡΑΦ Ω Ν.
Προτιθέμενος ένταΰθα νά πραγματευθώ κυρίως 

περί τηλεγράφων καί έκθέσω τινά ύπδ τήν 4ίστορι- 
κήν αύτών έποψιν, καθ’ δσον άρκεΐ, οπως λαβωσιν οι 
βουλόμενοι τών άναγνωστών ιδέαν τινα περί τοΰπώς 
προήχθη είς τοιοΰτον βαθμόν βελτιώσεως, παρήχθην 
ύπδ θεωρίας, δί ήν ίσως μέ έπικρίνωσί τινες ώς μα- 
ταιοσχολοΰντα. Αλλά καί έγώ, καίπερ ού θελων να 
ομοιάζω πρδς πλοϊον, άνευ πολογνώμονος πλέον, και 
πάθω τά  τοΰ όδυσσέως, δς, έξ Ιλίου άποπλευσας Ι
θάκην ζητών, είς Αίγυπτον καί Σικελίαν άπήρεν, ούκ 
άπδ σκοποϋ κρίνω νά άποφανθώ οτι ο άνθρωπος 
άεί μάλλον πλησιάζει πρδς τήν έαυτοΰ φυσιν, καί 
γίνεται άνθρωπινώτερος. Διότι, καίπερ θεωρούμενος 
πολύ άφιστάμενος άνέκαθεν τών άλογων ζώων διά 
πολλά πλεονεκτήματα καί διά τδν λόγον, όεν ήρκε- 
σθη εις τοΰτο, άλλ’ ήθέλιςσε νά δείξη, οτι έτι μάλ
λον άφίσταται αύτών, εύρίσκων τρόπον να παριστα 
τά διανοήματα αύτοΰ καί είς τούς άπωτάτω όν
τας κατά τε  τόπον καί χρόνον, καί έτι μάλλον μη- 
χανησάμενος δπως έν άκαρεϊ διακοινωνώσιν αλλη- 
λοις τά  διανοήματα οί άνθρωποι, ών μαλα πολλά 
μεταξύ π έ λ ε ι  ο ύ ρ ε ά  τ ε  σ κ ι ο ε ν τ α ,  
θ ά λ α σ σ ά τ ε ή χ ή ε σ σ α "  καί οτι, ουτω κρειτ- 
των έαυτοΰ γενόμενος, δσον άφίστατο τών ζώων, 
τοσοΰτον προσήγγισε πρδς τήν θείαν αύτοΰ φυσιν.

Η μέν άνάγκη, ή μήτηρ τών τεχνών, παρίστατο 
βεβαίως καί είς τούς παλαιούς, άπαιτοΰσα τήν εύ- 
ρεσιν τρόπου, δί ου ήθελε κατορθωθεΐν ή μεταξύ 
τών κατοίκων διαφόρων τόπων ταχεία συνεννοησις· 
άλλά τίς ήθελε λύσειν τδ πρόβλημα τοΰτο, εΐ μή δ 
καιρός άνεκάλυπτεν άποχρώντως τάς ιδιότητας τ®ΰ 
ήλεκτρισμοΟ; Γνωστά δέ τά  πρό τής χρήσεως τών 
ήλεκτρικών τηλεγράφων άτελή μέσα συνεννοήσεως 
τών παλαιών, ώς τά  παρά Πέρσαις άγγαρα, περί 
τών οποίων λέγει δ Ηρόδοτος , αί έφ’ υψηλών όρέων 
τής Μικράς Act*? φρυκτωρία’, τών Βυζαντινών, «ι

άναγγέλλουσαι τάς τών Αράβων έπιδρομάς. Πρώ
τος δέ ό Θαλής περί τά  6 0 0  έτη Π. X . παρετή- 
>ησε τήν περίεργον ιδιότητα τής ήλέκτρου, ήπερ, 
τριβομένη δί έριούχου υφάσματος, ελκει ήλεκτρον 
έμψυχον, καθώς έθεώρησε καί τδν μαγνήτην διά τδ 
ελκειν τδν σίδηρον, καί τδ ύδωρ διά τδ κίνησιν ε- 
χειν. Τά αύτά περί τής ήλέκτρου έπαναλαμβάνει 
καί ό Πλίνιος. Αλλ’ δ,τι έκώλυσε τούς παλαιούς τής 
περαιτέρω έρεύνης τοΰ φαινομένου τούτου, είκάζο- 
μεν είναι, δτι ένόμιζον τήν ελξιν ειδικήν ιδιότητα 
τής ήλέκτρου, ήγνόουν δ’ δτι κοινή έστι τοΐς πασι 
σώμασιν. Ετερον δέ κώλυμα ήγούμεθα τήν πρόλη- 
ψιν, τήν μετά τούς θαυμασίους άγώνας Θάλητος, 
Αναξιμάνδρου, Αναξιμένους, Δημοκρίτου, Αναξαγό- 
ρου άναστείλασαν τήν σπουδήν τής Φυσικής ενεκα 
τής άναφανήσεως τοΰ Σωκρατικοΰ συστήματος τής 
φιλοσοφίας, δπερ έτρεψε τά  πνεύματα άπδ τής έ
ρεύνης τών φυσικών εις τήν τών πνευματικών, και ι- 
δ ίως τής ηθικής τοΰ γνώθι σαυτόν- εί καί όφείλομεν 
νά όμολογήσωμεν, δτι ήτο χρεία καί καιρός νά συμ- 
πληρωθη πρώτον τό υψηλόν τοΰτο εργον προ; το 
συμφέρον τής τό τε  κοινωνίας καί καταβολήν τής σο
φιστείας. Αφοΰ δέ πάλιν ή Περιπατητική Σχολή 
καί μ ετ’ αύτήν ή Αλεξανδρινή, μορφώσασαι έ π ίστ η
μάς, έπελάβοντο καί τής μελέτης τής φύσεως, έπελ- 
θουσών καιρικών περιπετειών κατεπλακώθη ή μεγα- 
λοφυία, βραδύτερον δέ καί ή πολυμάθεια.

Τέλος δέ μετά τήν τών τεχνών καί έπίστημών πα
λιγγενεσίαν, οί φυσικοί τής έσπερίας Ευρώπης έστρεψαν 
τήν προσοχήν καί είς τό φαινόμενον τοΰ ηλεκτρισμού. 
Καί πρώτος μέν ό Γιλβέρτος, ιατρός τής βασιλίσση; 
τής Αγγλίας Ελισάβετ, παρετήρησεν οτι ή έλκυστι- 
κή δύναμις τής ήλέκτρου ένυπάρχει καί πολλοΤς άλ- 
λοις σώμασι. Μετά δέ τοΰτον, άρχομένου τοΰ ιζ'. 
αίώνος, ό Γερμανός Οθων, ό έφευρετής τής άερα,ν- 
τλίας, κατέδειξεν, δτι ή δύναμις αυτη εστί καί μετα
βατική, ήτοι δΐέπαφής μόνης άπό σωμάτων, διά τρι' 
βής ήλεκτρισμένων, δύναται νά μεταβη είς μέταλλα 
καί νά διεξέλθη έν άκαρεϊ δί αύτών, άπερ διά τοΰτο 
καί δεξιοί άγωγοί ονομάζονται άντιθετως προς τα 
μή τοιαΰτα, άπερ άδέξιοι άγωγοί ή άπομονωτή- 
ρια καλοΰνται, οίά είσιν ή ήλεκτρος, ή ρητίνη, ή υε- 
λος, ή μέταξα, δ σφραγιστικός κηρός, τό θειον. Ού- 
τος δέ κατεσκεύασε καί τήν πρώτην ηλεκτρικήν μη
χανήν, ήτις πολλαχώς ύπ’ άλλων εβελτιωθη. Τήν 
άνακάλυψιν ταύτην διεδέχθησαν πλεΐστα πειρά
ματα, πολλήν έπενεγκόντα έπίδοσιν τώ  κλάδω τού
τω  τής Φυσικής. Ημείς δέ, τά  μεν αλλα παραλ^ίπον- 
τες, άτε ανοίκεια τη παρούση πραγματεία τη τοΰ 
τηλεγράφου, μόνον άναφανήσει τον νοΰν προσεςωμ.εν.

Πρώτος ουν ό σοφός Φραγκλΐνος κατενοησε και 
ύπεδειξεν, δτι ή τώ  φωτί ισοταχής κινησις τοΰ ηλε- 
κτρικοΰ ρεύμ,ατος ήθελε χρησιμευσειν ώς τηλεγρα
φικόν μ,έσον. Αλλά δέν έφήρμοσε τήν ίόεαν αυτοΰ εις 
τήν πείραν.

Τώ 1 7 7 4 ω  έτει Γάλλος τις, σοφός έπειράθη έν 
Γενεύη νά κάμη τηλέγραφον, έχοντα 2 5  μετάλ-



Λίνα σύρματα, ων έκαστον, ήλεκτριζόμενον διά της 
ηλεκτρικής μηχανές, νά παριστα εν στοιχείον τοΰ 
Γαλλικού αλφαβήτου. Αλλ’ ή. απόπειρα αυτή, καί 
ύπό πολλών άλλων γενομένη, παντελώς έξώκειλεν 
ένεκα της μεγάλης δυσκολίας, ην παρεΐχεν ή πα
ραγωγή τοΰ ήρεμου ηλεκτρισμού, τοΰ τέιος μόνου 
γνωστού, και ή άπομόνωσις τών αγωγών συρμάτων.

Ευτυχώς δε ή ύπό Γαλβανίου άνακαλυφθεΐσα τώ  
1 7 8 6 ω  συστολή τεθνηκότος βατράχου, ή δί επε
νεργεί».; μετάλλινου άγωγοΰ, έδωκεν αιτίαν είς τήν 
άνακάλυψιν νέου είδους ήλεκτρισμοΰ, δυναμικοΰ 
κληθέντος καί παραγομένου κυρίως έκ χημικών ενερ
γειών. Αί ιδιότητες τούτου μετά πολλάς θεωρίας 
κατεφάνησαν κυρίως άπό της εύρέσεως, της υπό τοΰ 
Ιταλοΰ Βόλτα γενομενης τώ  1 8 0 0 ω  έτει τής ήλε- 
κτρικής στήλης. Η στήλη αυτη χρησιμεύει προς 
άνάπτυξιν ήλεκτρισμοΰ δί άποσυνθέσεως τοΰ ουδετέ
ρου ρευστού είς δύο διάφορα, ών τό μέν θετικόν, τό 
δέ αντιθετικόν καλείται' απερ, τείνοντα νά βυσσακ 
ρευθώσιν επί τών άκρων τής στήλης, πόλων καλου- 
μένων, έπανασυντίθενται πάλιν διά δύο μετάλλινων 
αγωγών, ρευματοφόρων λεγομένων, συναπτόντων τους 
πόλους διά τής συναφείας τών έαυτών άκρων, καί 
ουτω γίνεται διηνεκής κυκλοφορία ρεύματος. Η 
ήλεκτρική στήλη μεγάλως έτροποποιήΟη κατά τε  τό 
σχήμα αύτής καί τό είδος τών προς σύνθεσιν ού- 
σιών. II δέ μάλιστα νΰν έν χρήσει ουσα τών διαφόρων 
στηλών, ων τήν περιγραφήν είς τήν Φυσικήν άφίνο- 
μεν, ή τοΰ Αανιήλου έστίν.

Απο τής άνακαλύψεως τοΰ δυναμικοΰ ήλεκτρισμοΰ 
άρχεται ή αληθής πρόοδος τών τηλεγράφων διότι 
ουτος παράγεται εύκολώτερον διά τήν άδιάλειπτον 
ενέργειαν τής παραγούσης αύτόν δυνάμεως, καί 
άπομονοΰται εύκολώτερον, ώστε νά μή διασκεδάζε
ται έν τΐί ατμόσφαιρα, καί μάλιστα τή ύγρα.

Τώ 1 8 1 1 ω  έτει ό Σομμερίγγος έπενόησε τηλέ
γραφον διά τής χρήσεως 2 5  συρμάτων, έχόντων 
χρυσά ακρα, βυθιζόμενα είς οδωρ. Οτε δέ τά  ετερα 
άκρα δύο έξ αύτών ήθελον κοινωνήσειν τή στήλτι, 
παραγομένου ρεύματος, άπεσυντίθετο τό υδωρ είς ό- 
ξυγονον καί ΰδρογόνον, καί ουτω παρίσταντο τά  
γράμματα.

Ανάλογον σύστημα χημικών αποσυνθέσεων έποίη- 
σεν ό Αμερικανός Κοξιος.

Ο δέ Αμπέριος τώ  1 8 2 0 ω  έτει, επόμενος τή προ 
ένος έτους ύπό Οίρστέδου γενομένη άνακαλύψει, καθ’ 
ήν ρεΰμα άκινήτου άγωγοΰ έπενεργεΐ έξ αποστή
ματος έπί κινητής μαγνητικής βελόνης ούτως ώστε 
αύτη παρεκκλίνει τοΰ μαγνητικοΰ μεσημβρινού, 
προετεινε τόν διά τοιαύτης παρεκκλίσεως τής βελό
νης προσδιορισμόν σημείων. Ησαν δέ αι τ ε  βελόνα ι 
καί τά σύρματα 2 5 '  ύστερον δέ περιωρίσθη ό άριθ- 
μός τών συρμάτων είς εν ή δύο. Εκ τής άνακαλύψεως 
τοΰ Οίρστέδου παρωρμήθη μετ’ ολίγον ό Σβείγγερος 
είς τήν έπινόησιν τοΰ γαλβανομέτρου. Τέλος δέπολύ 
μετέβαλε τό τηλεγραφικόν σύστημα ή κατά τό 1 8 2 3  
έτος ύπο τοΰ Γάλλου Αοαγοΰ γενομένη εύρεσις τής

ήλεκτρομαγνήτιδος, ήτις έστίν εις ή δύο συνήθως 
κύλινδροι έκ μαλακοΰ σιδήρου, περιελισσομένου ύπό 
νήματος χαλκοΰ άπομεμονωμένου διά μετάςης' δί 
ου όταν διέλθη ηλεκτρικόν ρεΰμα, έν τώ  άι/.α μα- 
.γνητίζεται ό σίδηρος λίαν ίσχυρώς, καί πάλιν παύε
ται ό μαγνητισμός, άμα παυομένου τοΰ ρεύματος. 
Τόν ήλεκτρομαγνητισμόν έφήρμοσεν ό Αγγλος Βεα- 
στο>ν τώ  1 8 4 0 ω  ετει εις τον τηλέγραφον, δν άπό 
Λονδίνου είς Βιρμιγχάμην έξέτεινε. Τά κυριώτατα 
είδη τών έκτοτε άναφανέντων τηλεγράφων είσί τέσ- 
σαρα: ό διά γνώμονος τηλέγραφος, ό συνθημάτων τηλέ
γραφος, όγράφων τηλέγραφος, καί ό ήλεκτροχημικός.

Καί έν μέν τώ  πρώτω, ου έφευρετής Φρομέντος 
έστί, παρίστανται τά  2 5  γράμματα του Γαλλικοΰ 
αλφαβήτου έπί γνώμονος κυκλικοΰ, έν ώ περιάγεται 
περί κέντρον δείκτης, δεικνύων. τά  γράμματα κατά 
βούλησιν τοΰ μεταβιβάζοντος, καί δυνάμει τοΰ ήλε^ 
κτρομαγνητισμου.

Ο δέ τών συνθημάτων τηλέγραφος', δν έπενόησεν 
ο Γάλλος Βρεγέτος, προσδιορίζει τά  γράμματα διά 
τής περιστροφής δύο δεικτών, ών έκάτερος δύναται 
νά λάβη 8  θέσεις καθέτως καί όριζοντείως, αίτινες 
συνδυαζόμεναι παράγουν 6 4  συνθήματα.

Ο δέ γράφων τηλέγραφος, ό ύπό του Αμερικανού 
Μορσου έφευρεθείς, έχει ουτω πως. όταν ρεΰμα, 
διερχομενον διά τοΰ νήματος τής ήλεκτρομαγνή
τιδος, τήν μαγνητίζη, αυτη έφέλκει έλασμά τι μα
λακοΰ σιδήρου άνωθεν αίωρούμενον, όπερ καταπί- 
πτον κινεί περί κέντρον μοχλόν τινα, εχοντα έπί 
τοΰ ετέρου άκρου βελόνην. Ανωθεν δέ τής βελόνης 
κινείται ταινία χάρτου, έξελισσουμένη διά τίνος 
μηχανής άπό τροχοΰ. Η δέ βελόνη, κεντώσα τόν 
χάρτην, άφίνει ίχνη, εχοντα έκτασιν άναλόγως τής 
διαμονής αύτής. Ουτω δέ γίνονται συνθηματικά 
γράμματα έκ γραμμών καί στιγμών. Εν δέ τώ  ςαθ- 
μω τής μεταβιβάσεως δύνανται νά βάλλωσιν εις 
ένέργειαν τό ρεΰμα έκ διαλειμμάτων μικρών ή με
γάλων διά τίνος οργάνου, συνάπτοντος τούς πόλους 
μεταβιβαστοΰ λεγομένου (manipulateur).

Ουτος ό τηλέγραφός έστιν ό συνηθέστατος πάντων.
Εν δέ τώ  ήλεκτροχημικώ τηλεγράφω, τώ  ύπό 

τοΰ Αγγλου Βαίνου έφευρεθέντι, γίνονται τά  αύτά 
μέν γράμματα, άλλά κεχρωματισμένα διά τίνος χη
μικής άποσυνθέσεως.

Η περιγραφή καί θεωρία των τηλεγράφων τούτων 
γίνεται έκτενώς έν είδικοΐς συγγράμμασι καί έν τή 
Φυσική του Γανώτου.

Ούτως αί κυριώταται τηλεγραφικαί γραμμαί έγέ- 
νοντο πρώτον έν Αγγλία τώ  1 8 3 7 ω  έτει, ύστερον 
δ’ έν Γαλλία τώ  1 8 4 4 ω .

Εν δέ Τουρκία ή πρώτη τηλεγραφική γραμμή έ- 
γένετο άπό Κωνσταντινουπόλεως είς Αδριανούπολιγ 
τώ  1 8 5 5 ω ' έκταθεϊσα δ’ έπειτα είς Σοΰμλαν καί 
Βουκουρέστιον, έκοινώνησε μετά τής Βιέννης καί πά
σης τής Εύρώπης. Εκτοτε δ ’ έπολλαπλασιάσθησαν 
καί πολλαπλασίάζονται αί γραμμαί καθ’ απαν 
Οθωμανικόν κράτος, Π. ΔΡΑΓΟΙΙΟΥΛΟΣ)

Α Ι Θ Λ ΙΨ Ε ΙΣ  Τ Ο ϊ  Π Α Ρ Ο Ρ Ω Μ Ε Ν Ο Υ  

Π  A  I Δ Ο  Σ .

(Συνέχεια καί τέλος).

6  αδελφός μου, πέντε έτη πρεσβύτερος έμοϋ, 
καί ευειδής τήν μορφήν, ην ό προνομιούχος τοΰ 'πα
τρός μου, 6 έρως τής μητρός μου, ή έλπίς τής οίκο- 
γενειας μου, και κατά συνέπειαν, ό βασιλεύς τής 
οικίας. Εκείνος μεν, ως ευειδής καί ρωμαλαίος, ειχεν 
οικοδιδάσκαλον, εγω δε, ως δυσειδής καί καχεκτι- 
κος, απεσταλην ως εξωτερικός είς ύποτροφεΐον τής 
πόλεως, συνοδευόμενος ύπό τοΰ θαλαμηπόλου τοΰ 
πατρός μου' άνεχώρουν, φέρων μ ετ’ εμαυτοϋ κάνι- 
ς·ρον, σμικραν προμήθειαν εχον, έν ώ οί σύντροφοί 
μου -έοερον άφθονα τρόφιμα. Η μεταξύ τής στερή- 
σεως μου και τοΰ πλουτου αυτών διαφορά μυρίας μοί 
προυςενησεν ανίας' τά  παιδία μαντεύουσι τήν έπιθυ- 
μίαν εν τώ  βλεμματι, άπαραλλάκτως ώς οι νέο ι 
διακρινουσιν εν αυτώ τον έρωτα· διό καί κατέστην 
τότε άξιολογον αντικειμενον χλευασμοΰ διά τούς 
συμμαθητάς μου, οίτινες ηρχοντό πολλάκις, παρου- 
σιάζοντές μοι τους εξαίρετους αύτών πλακούντας, 
καί έρωτώντες με εάν εγνώριζον πώς κατεσκευάζοντο, 
ποΰ έπωλοΰντο, καί διατί έγώ δέν εΤχον. Ελειχον τά 
χείλη, έγκωμιάζοντες τούς πλακούντας, έτελώνιζον 
70 κάνιστρόν μου, και, μή εύρίσκοντες έν αύτω εΐμή 
τυρόν και ξηρας οπώρας, μ εδολοφονουν δί ένός: —  

^ ε> Ε ;/· ε 1  ̂ λ ο ι π ο ν  τ ί π ο τ ε ;  τό όποιον 
μ έδιδαξε να καταμετρήσω τήν μεταξύ τοΰ ά- 
ίελφοΰ^μου καί έμοϋ ύπάρχουσαν διαφοράν. II διά
φορά αυτη μεταξύ τής εγκαταλείψεώς μου καί τής 
ευδαιμονίας τών άλλων έμίανε τά  ρόδα τής παιδικής 
μ.ου ηλικίας και εμαρανε τήν χλοηκομοΰσαν νεότητά 
μου την πρώτην φοράν, καθ’ ήν, θύμα γενναίου αι
σθήματος, έτεινα την χειρα οπως λαβω τόν τοσοΰτον 
ποθητον πλακούντα, οστις μοί προσηνέχθη δί υπο
κριτικού ύφους, ό φενακιστής μου άπέσυρε τοΰτον έν 
μεσω τοΰ χλευαστικοΰ γέλωτος τών συμμαθητών 
μου, προειδοποιημένων διά τήν λύσιν ταύτην. Εάν 
τα  μάλλον διακεκριμένα πνεύματα είναι προσιτά 
είς τήν ματαιοφροσύνην, πώς νά μήν άθω ώ σω μεν τόν 
παίδα τον κλαίοντα, διοτι βλέπει έαυτόν περιφρο- 
νούμενον, χλευαζόμενον; Πόσοι παΐδες είς τήν θε- 
σιν μου ήθελον άποβή λαίμαργοι, έπαιτητικοί, άναν
δροι ! άλλ έγώ, δια ν’ άποφύγω τούς καταδιωγμούς, 
ηλθον είς ρήξιν μετά τών συμμαθητών μου, καί τό 
θάρρος τήςάπελπισιας μέ κατέστησε μέν έπίφοβον,άλλ’ 
έγενόμην ταύτοχρόνως άντικείμενον μίσους, καί έ
μεινα ανευ καταφυγίου δια τας προδοσίας. Εσπέραν 
τινα, καθ ήν έξηρχόμην, μοί έρρίφθη κατά τής ρά- 
χεως μανδήλιόν τ ι πλήρες χαλίκων ότε δ’ ό θαλα
μηπόλος τοΰ πατρός μου, όστις μέ έξεδίκησεν, ειδο
ποίησε το γεγονός τοΰτο είς τήν μητέρα μου, αυτη 
ανεκρβςε ; —  Το κατηραμενον παιδίον πάντοτε λοι
πόν θα μάς προξενεί θλιψιν ! Ελαβον τρομεράν δυσ
πιστίαν κατ’ έμαυτο», εύρίσκων έν ταις όλίγαις έκεί-

ναις λέξεσι τήν αποστροφήν, ήν ένέπνεον είς τήν οΐ- 
κογενειάν μου. Δευτέρα νιφάς χιόνος παρέτεινε τήν 
έξάνθησιν τών είς τήν ψυχήν μου έ σπαρμένων σπερ
μάτων. Εκείνοι, τούς οποίους έβλεπον άγαπωμένους, 
δέν ήσαν ή παΐδες διεφθαρμένοι" ή ύπερηφάνειά μου 
προσεβλήθη έκ ταύτης τής παρατηρήσεως,. διέμεινα 
μονος. Ούτως έξηκόλούθησε τό  άδύνατον τοΰ νά ένν- 
σχόσω τά  αισθήματα, ών ή καρδία μου ήν πλήρης. 
Ο διδάσκαλος, βλέπων με αείποτε σκυθρωπόν, μι- 
σούμενον, μεμονωμένο·;, έπεβεβαίωσε τάς πεπλανη- 
μενας ύποψίας, άς ειχεν ή οικογένεια, μου περί τής 
κακής μου φύσεως. Αμα έμαθον ν’ άναγινώσκω καί 
νά γράφω, άπεστάλην είς μεμακρυσμένην τινά σχολήν, 
έν η διέμεινα οκταετίαν, ούδένα βλέπων, καί βίον 
διάγων παρίου. ίδού πώς καί διατί. Ειχον τρία μόνον 
φράγκα κατά μήνα διά τάς διασκεδάσεις μου, ποσό
τητα , ήτις μόλις έξήρκει είς τάς γραφίδας, τά  μολυ
βδοκόνδυλα, τούς κανόνας καί τόν χάρτην, άτινα ώ- 
φείλομεν νά προμηθευθώμεν. Ουτω, μή δυνάμενος 
ν’ αγοράσω ούτετά  καλόβαθρα, ούτε τά  σχοινία, ούτε 
ούδέν τών αναγκαίων είς τάς διασκεδάσεις τοΰ σχο
λείου, ήμην άπαράδεκτος είς τά  παιγνίδια, όπως 
γίνω παραδεκτός, έπρεπε νά θεραπεύω τούς πλου
σίους, ή να κολακεύω τούς ισχυρούς τής κλάσεώςμου. 
Η έλαχίστη τών χαμερπειών τούτων, τάς οποίας το
σοΰτον εύκόλως πράττουσιν οί παΐδες, μ’ έσπάραττε 
τήν καρδίαν. Διέμεινα ύπό τι δένδρον, είς μεμψίμοι
ρους παραδεδομένος ρεμβασμούς, καί άνεγίνωσκον 
έκεϊ βιβλία, άτινα διένειμε προς ήμας μηνιαίως ό βι
βλιοθηκάριος. Πόσαι θλίψεις ησαν κεκρυμμέναι είς 
τό βάθος τής τερατώδους ταύτης έρημίας, ποιας α
νίας έγέννα ή έγκατάλειψίς μου ! Φαντάσθητε τ ί άρα 
ήσθάνθη ή τρυφερά μου ψυχή είς τήν πρώτην διανο
μήν βραβείων, καθ’ ήν έπέτυχον τά  δύο ανώτατα 
βραβεία \ Λαμβάνων ταϋτα έν τώ  μέσω τών έπευ- 
φημιών, δέν ειχον ούδέ τόν πατέρα μου, ούδέ τήν 
μητέρα μου διά νά μέ άσπασθή, έν ώ ή σχολή ήν 
πλήρης τών γονέων τών συμμαθητών μου. Αντί ν’ ά- 
σπασθώ τόν διανομέα, κατά τήν συνήθειαν, έρρίφθην 
είς τάς άγκάλας του καί άνελύθην είς δάκρυα. Το 
εσπέρας έκαυσα τούς στεφάνους μου. Οί γονείς διέ- 
μεινον εις τήν πόλιν καθ’ όλην τήν εβδομάδα τής 
διανομής τών βραβείων, καί οί συμμαθηταί μου μετέ- 
βαινον όλοι περιχαρώς προς αυτούς τήν πρωίαν, έν ώ 
έγώ, ουτινος οί γονείς κατώκουν λεύγας τινάς μα
κράν, διέμενα είς τό σχολεϊον. Το έσπέρας, κατά 
τήν προσευχήν, οί βάρβαροι μάς έπήνουν τά  καλά 
γεύματα, όσα έκαμον μετά τής οικογενείας των. 
Πάντοτε ή δυστυχία μου έβαινεν αΰξανομένη κατ’ 
άναλογίαν τής περιφερείας τών κοινωνικών σφαιρών, 
είς ας είσηρχόμην. Ποσάκις δέν προσεπάθησα διά ν’ 
άκυρώσω τήν τρομεράν καταδίκην, ήτις μέ κατεδί- 
καζε νά ζώ μόνος! Ποσάκις δέν συνέλαβον έλπίδας 
μετά μυρίων καρδιωγμών, έν μια ήμερα καταστρα- 
φείσαςί Διά νά πείσω τούς γονείς μου νά έλθωσιν είς 
τό σχολείον, έγραφον αύτοις έπιστολάς πλήρεις αι
σθημάτων, ίσως έμφαντικώς έκοραζομέναί, άλλ’ ε-
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πρεπεν αυται αί έπιστολαί νά. μοι έφελκύσωσι τάς 
επιπλήξεις της μ,ητρός μου, ητις με ώνείδιζεν εϊρωνι- 
κώς δ ιά το ύφος μου ; Χωρίς ν’ αποθαρρυνθώ, ύπε- 
σχόμην νά πληρώ τάς συμφωνίας, τάς οποίας ή μή- 
τηρ μου κ<~' ό πατήρ μου έθεταν εις την έλευσίν των, 
έπεκαλούμην την βοήθειαν τών αδελφών μου, εις άς 
έγραφον κατά τάς ημέρας τής εορτής και τών γενε
θλίων των, μετά τής ακρίβειας τών πτωχών έγκατα- 
λελειμμένων παίδων, άλλά μετά ματαίας επιμονής. 
Κ ατά  την προσέγγισιν τής διανομής τών βραβείων, 
έδιπλασίαζον τάς δεήσεις μου, ώμίλησα περι προαι
σθανόμενων θριάμβων. Εξαπατώμενος ύπό τής σιω
πάς τών γονέων μου, τους περιέμ-ενον μ.ετεωρίζων 
τήν καρδίαν μου, τοΐς άνήγγελλον εις τούς συντρό
φους μου’ και ότε, κατά τήν άφιξιν τών οικογενειών, 
το βήμα τοΰ γέροντος θυρωροΰ, οστις έκάλει τούς 
μαθητάς, άντήχει εις το σχολείον, έδοκίμαζον τότε 
σφοδρούς καρδιωγμούς. Αλλά ποτέ ό γέρων ούτος 
δέν προ έφερε τό όνομά μου. Τήν ημέραν, καθ’ ην 
έξωμολογήθην ότι κατηράσθην τήν υπαρξίν μου, ό 
πνευματικός μου μοι έδειξε τόν ούρανόν, ένθα ήνθει ό 
ύποσχεθε'ις ύπό τοΰ Σωτήρος φοΐνιξ διά τοΰ : Μ α- 
κ ά ρ ι ο ι  ο ί  π ε ν θ ο ΰ ν τ ε ς .

ΠΕΡΙ ΣΥΝΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΩΣ.

Πάσα ενέργεια τής φύσεως περιοδικώς γίνεται, και 
παν άποτέλεσμα περιοδικής αιτίας έστί- παν δέ σώ 
μα υπό περίοδον έστ'ι, διό ή φύσις τήν περίοδον φιλεΐ. 
Αί κινήσεις τών ούρανίων σωμάτων, ώς καί παν φαι- 
νόμενον αύτών, περιοδικώς γίνονται" οθεν τά  όμοια 
φαινόμενα αναφαίνονται κατά καιρούς. Η ήμερα, ή 
νύξ, αί ώραι τοΰ έτους περίοδον διατηροΰσιν- αί διά
φοροι μεταβολαί τής γηϊνου σφαίρας υπό περιόδους 
έγένοντο, ή ύπαρξις τών οργανικών όντων διά περίο
δο) ν διατηρείται, αί ήλικίαι περίοδοί εΐσιν. Ολαι αί 
σωμ.ατικαί ένέργειαι καί διαθέσεις τοΰ ανθρώπου 
επερχονται περιοδικώς· κατά περιόδους γεννάται 
διάθεσις εύθυμος, διάθεσις πρός τό λαλεΐν, πρός τό 
περιπατεΐν, πρός τό διασκεδάζειν, πρός τό έργάζε- 
σθαι διανοητικώς η σωματικώς, πρός τό τρώγειν, 
πρός τό καθεΰδειν, κτλ . διό καί ούδείς διατηρείται 
διαρκώς ύπό τήν αύτήν διάθεσιν. Εκ τούτου έπεται 
οτι παν τό περιοδικώς γινόμενόν προσφιλές τή φύσει 
έστι, καί παν το διαρκές καί μονότονον επαχθές καί 
αποκρουομενον εστιν. Οθεν πάσα έπί πολύ διάρκεια 
τέρψεως καί ηδονής, ώς καί πάν μονότονον, άποκα- 
θιστανται επαχθή καί πονηρά- τό διαρκώς τρώγειν 
μελι επιφερει αίσθησιν πικρίας καί άηδίας, τό διαρ
κώς τέρπεσθαι έπιφέρει κόρον, κτλ .

Η φυσις λοιπόν, άγαπώσα τό περιοδικώς ένερ- 
γεΐν, άπαρέσκεται εις τό διαρκές καί άρέσκεται εις 
τήν μετάβασιν έκ μιάς είς άλλην κατάστασιν, έκ τής 
κινήσεως εις την ακινησίαν, έκ τής έργασίας εις τήν 
άνάπαυσιν, έξ ένός αντικειμένου εις άλλο διάφορον, 
εκ θερμοΰ είς ψυχρόν, έκ μαλακοΰ εις σκληρόν, έκ 
σπουδαίων είς αστεία, κτλ . Πάντοτε όμως, όταν

τό εν παράγει κόπον, ή μετάβασις πρέπει νά γίνη- 
ταιεΐς άλλο όπερ νά παράγ/ι άνάπαυσιν’ διότι ή ζωή υπό 
δύο καταστάσεις διατηρείται , ύπό κίνησιν καί άνά- 
παυσιν. Η έπανάληψις αυτη, γινομένη συνεχώς, 
αποτελεί τήν σ υ ν ή θ ε ι α ν ,  ή δέ συνήθεια επι
φέρει τήν έ ξ ι ν, ήτις έπέχει τόπον δευτέρας φύ
σεως.

Διά τής συνήθειας δύναταί τις νά μεταβαίνη άνε- 
νοχλήτως εις όλως άντίθετα άντικείμενα’ π. χ . έκ 
τής ακινησίας πρός τό κινεΐσθαι, έκ τών μαλακών 
πρός τά  τραχέα, έκ τής θερμότητας πρός τό ψύχος, 
έκ τής νοεράς άκηδίας πρός τό σκέπτεσθαι, κτλ . 
Οθεν, ινα καλώς έχη έκαστος, ανάγκη νά μή έμ- 
μένη διαρκώς έπί ένός καί τοΰ αύτοΰ αντικείμενου, 
άλλά νά διακόπτη τοΰτο, νά μεταβαίνη είς άλλα, 
καί πάλιν νά έπανέρχηται είς τά  αύτά ή εις τά ό
μοια. Διά τής τοιαύτης μεταβάσεως καί άλλα γης, 
ποθητής πάντοτε εις τήν φύσιν, δύναταί τις νά κα- 
τορθώση διάτήςσυνηθείας, ώστε νά μεταβαίνη, δίχως 
να ΰφίσταται πόνον, εις τά  «ντίθετα, καί νά άντέχη 
εις πάσαν αντίθετον κατάστασιν τοΰ σώματος, τής 
άτμ.οσφαίρας, καί πάσης άλλης έπενεργείας· ουτω 
δύναταί ό άνθρωπος νά άντέχη καί είς σωμ.ατικά καί 
εις ηθικά έργα, δίχως πολύ νά ένοχληται, καν ταΰ
τα ώσι δυσάρεστα καί έπίπονα.

Οσον ζώόν τ ι είναι τελειότερον, τόσον περισσότε
ρον ΰπόκειται είς τήν έξιν  έπομ-ένως ό άνθρωπος εί
ναι τό μάλλον υποκείμενον εις ταύτην. II έξις άπο- 
καθιστα ενίοτε άβλαβή καί τά  πλέον έπιβλαβή κακά 
τής ύγιείας. Η συνεχής χρήσις τών δυσπέπτων τρο
φών άποκαθιστα ταύτας εύπέπτους" ή δίαιτα τώ·; 
χωρικών πολλά παραδείγματα περί τούτου παρέχει. 
Καί αύτά τά  δριμ.ύτερα δηλητήρια ή έξις άποκαθι- 
στά άναποφεύκτου χρήσεως. Οί Ασιανοί μεταχει
ρίζονται τό οπιον ύπό μεγάλην δόσιν, καί άνευ τού
του δέν δύνανται νά βιώσωσιν, ένώ εις τόν μ.ή συ- 
νειθισμένον είς κόκκος οπίου άρκεΐ νά φερη βαρύτατα 
άποτελέσματα. Το δηλητήριον, ά ρ σ ε ν ι κ ό ν  κα- 
λούμενον, μόλις δύναταί νά ληφθή κατά έν δέκατον 
κόκκου’ καί όμιος διά τής έ'ξεως ύπάρχουσιν άνθρω
ποι, οϊτινες λαμ.βάνουν έκ τούτου μέχρι δύο κόκκων.

Μυθριδάτης ό Εύπάτωρ, βασιλεύς τοΰ Πόντου, 
είχε τόσον συνειθίσει τήν χρήσιν καί τών πλέον 
δραστηριωτέρων δηλητηρίων, ώστε, όταν άπ’λπισθείς 
άπεφάσισε νά άποθάνη, έπιεν όλα τά δραστηριώτερα 
δηλητήρια, άλλ’ ούδέν έπέφερε τόν θάνατον- διό καί 
έπεφόρτισε στρατιώτην του τινά Γάλλον νά τον-φο- 
νεύση. 0  καπνός είναι δηλητηριώδης ένεκα τοΰ ένυ- 
πάρχοντος οξυτάτου δηλητηρίου, ν ι κ ο τ ί ν η  
καλουμενου, όπερ έπιφέρει είς τόν μή συνειθισμένον 
συγκοπάς, εμετούς, καί άλλα ολέθρια άποτελέσματα- 
διά τής έξεως όμως καθίσταται άβλαβής, καί είς τι- 
νας ύποδουλωμένους είς τήν έξιν ταύτην αναπόφευ
κτος. Ουτω δύναταί τις νά συνειθίση νά ύποφέρη καί 
τάς έπιρροάς τής ατμόσφαιρας. Ο Αγησίλαος έσυνεί- 
θισε νά ένδύηται τά  αύτά φορέμ-ατα χειμώνα καί 
θέρος, καί τοι γέρων, όπερ έθεωρεΐτο ώς νεανικόν»

Η συνεχής όμως έπανάληψις τών αύτών αντικειμέ
νων επιφέρει μονότονον διάθ εσιν τοΰ σώματος. Καί 
έάν μέν τις έπαναλαμβάνη πάντοτε σκληραγωγίας, 
καθίσταται ώμος καί τραχύς" έάν δε μαλακά καί 
τερπνά, γίνεται τρυφηλός, ηδυπαθής, μαλθακός, 
κτλ . Ουτω διά τής έξεως καί συνήθειας δύνανται 
νά μεταβληθώσιν ένίοτε σωματικαί διαθέσεις, κρά
σεις, ίδιοσυγκρασίαι, κτλ . Οί διαμ.ένοντες έπί πολ.ύ 
έν τοΐς χωοίοις καθίστανται τραχείς, καί τούς τροπούς 
άνεπιδέξιοι, οί δέ έν ταΐς πόλεσιν είσίν ήπιώτεροι καί 
λεπτότεροι τούς τρόπους- οί δε διαιτώμενοι τρυφη- 
λώς καθίστανται τρυφηλοί καί γυναικώδεις, οί δέ 
σκληραγωγικώς, γίνονται άπότομοι καί τραχείς.

Επί Αρταίου, βασιλέως τών Μήδων,τοΰ διαδόχου 
Σαρδαναπάλου, ήν έν Μήδοις άνήρ, ΙΙαρσώνδης κα
λούμενος, δοκιμώτατοςκατά τήν άνδρίαν καί ρώμην, 
καί λίαν άγαπώμενος παρά τοΰ βασιλέως. Ουτος ό 
ΓΙαρσώνδης, ορών Νάναρον, τόν βασιλέα Βαβυλώνας 
ύποτελή δέ τώ  Αρταίω, όντα τρυφηλόν, καί κοσμον 
χρώμενον περί 'τό σώμα γυναικώδη καί άναλκιν, 
έπειθεν Αρταΐον όπως άφαιρέση τήν βασιλείαν καί 
δώση αύτώ* άλλ’ ό βασιλεύς ήρνήθη τοΰτο, σεβα- 
σθείς τάς συνθήκας.

0  Νάναρος, πληροφορηθείς τοΰτο, έπνεεν έκδίκη- 
σιν κατά τοΰ Παρσώνδου, διό ύπεσχέθη δώρα πρός 
τόν συλλαβόντα αύτόν κρύφα καί άξαντα αύτώ. 
Μίαν τών ημερών έξελθών ό ΙΙαρσώνδης μετά τοΰ 
Αρταίου εις κυνήγιον, καί άπαπλανηθείς μόνος έν τώ  
δάσει, συνελήφθη δί απάτης καί ήχθη πρός τόν Νά- 
ναρον, οστις πρός έκδίκησιν άπεφάσισεν ούχίνά θανα- 
τώση αύτόν, άλλ’ άφαιρέσας τήν άνδρίαν .καί ρώμην, 
νά άποκαταστήση αύτόν γυναικώδη καί τρυφηλόν. 
Καλέσας λοιπόν τόν εύνοΰχον, δ ιέταξεν όπως ξυρίση 
τό σώμα αύτοΰ, καί λούη δίς τής ημέρας, λευκαίνη 
δέ τό δέρμ-α δί έντρίψεως έκ λεκίθου, καί τάς όφρύας 
μελανίζη, καί τήν κόμην έμπλέκη, ώσπερ αί γυναί
κες- μανθάνη δέ αδειν καί κιθαρίζειν, ινα. λειτουργή 
μουσουργών μετά τών γυναικών, μ,εθ’ ών τοΰ λοιποΰ 
έμελλε συνδιαιτάσθαι καί όμοια ένδύεσθαι.

Αί διαταγαί του ηγεμόνας έξετελέσθησαν κατά 
γράμ-μα, μετά τινα δέ καιρόν ό τέως ρωμαλαΐος 
καί ανδρείος ουτος ΙΙαρσώνδης κατέστη λευκός, α
παλός καί γυναικώδης τό σώμα, καί έκιθάριζε πολυ 
κάλλιαν τών μουσουργών. Ούδείς, βλέπων αύτόν λει- 
τουργοΰντα έν συμποσίω τινί τοΰ Νανάρου, ήθελεν 
ΰπολάβει αύτόν άρρενα, άλλά γυναίκα εύπρεπεςατην.

0  βασιλεύς Αρταΐος έν τούτοις μεγάλως έλυπεΐτα 
έπί τη άπωλεία τοΰ προσφιλοΰς Παρσώνδου, καί δώ
ρα έταξεν είς όν τινα ήδύνατο νά πληροφορήση αυ
τόν τ ί έγένετο ό άνήρ- πλήν είς μάτην. Μετα επτα 
έτη, ώφεληθείς ό Παρσώνδης έκ δυσαοεσκείας εύνού- 
χου τινός, χαλεπώς αίκισθέντος ύπό τοΰ Ναναρου, 
πείθει αύτόν όπως, κρύφα μεταβάς πρός τόν βασιλέα 
τών Μήδων, διηγηθή τά  περί αύτοΰ. Μαθών δέ 
ταΰτα ό Αρταΐος μεγάλως έστέναξε, καί ήπόρησε 
καθ’ έαυτόν πώς ό άνδρεΐος καί ευβουλος Παρσώνδης 
ήνέχθη ταΰτα, καί οΰκ έπροτίμησεν άποθανεΐν I Α

μέσως λοιπόν πέμπει άπεσταλμ,ένον πρός τόν Νάνα- 
ραν, άπαιτών τόν Παρσώνδην· άλλ’ ουτος ήρνήθη, εΐ-
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Αρταΐος, έπεμψεν έτερον άπεσταλμ,ένον με διατα
γήν ή τόν Παρσοινδην νά φέρη, ή τήν κεφαλήν τοΰ Να- 
νάραυ. Αμ.α δέ ουτος άφίχθη καί άνήγγειλε ταΰτα, 
ό Νάναρος φοβηθείς άμ,έσως ύπεσχέθη νά παραδοιστι 
αύτόν. Φιλοξενήσας λοιπόν τόν άπεσταλμ-ένον, καί 
δεΐπνον πολυτελές παρασκευασάμενος, διέταξεν όπως 
εΐσέλθο)σιν αί μουσουργοί γυναίκες, έκαταν τίεντήκον- 
τα  τόν άριθμόν, μεθ’ ών καί ό Παρσώνδης· καί αί 
μέν έκιθάριζαν, αί δέ ηύλουν, αί δέ έψαλλαν, έν πά- 
σαις δέ διέπρεπε μάλιστα ό Παρσώνδης καί κάλλ&τ, 
καί τέχνη, γυνή καί αύτός ναμιζόμενας. Μετά ταΰτα 
ό Νάναρος ήρώτησε τον άπεσταλμ,ένον ποια μεταξύ 
τών γυναικών τούτων ύπερεχει κατ’ εύμ,ορφίαν καί 
εύμ.ουσίαν, ό δέ είπεν, έκείνη, δείξας τόν Παρσώνδην. 
Τότε ό Νάναρος γελάσας, ουτος έστίν, είπεν, ό Παρ
σώνδης, δΐ όν άπεστάλης.

Τήν έπιοΰσαν παρέδωκεν αύτόν τώ  άπεσταλμένω, 
οστις άπήλθεν είς Σοΰσα, ένθα ήνό βασιλεύς τών Μή
δων, καί παρέδωκεν αύτόν, τόν όποιον μ,ετά μ,εγί- 
στης έκπλήξεως άνεγνώρισεν όλως άπαγυναικωθέντα. 
Ο δέ Παρσώνδης, διηγηθείς τά  διατρέςαντα, άπή- 
τησε παρά τοΰ βασιλέως Αρταίου έκδίκησιν κατά 
τοΰ Νανάρου, ειπών ότι ύπέστη ταΰτα πάντα, χω 
ρίς νά προτιμ.ήση τόν θάνατον διότι, έάν μέν άπέ- 
θνησκεν, ούδόλως ήθελεν έκδικηθή τόν Νάναρον, έάν 
όμως ΰπέμενε, καί ποτε έλυτροΰτο, θά έξεδικεΐτα 
αύτόν. 0  δέ βασιλεύς, όργισθείς, ύπεσχέθη έκδικη- 
σιν.· άναλαβών λοιπόν ό Παρσώνδης τήν στρατιωτι
κήν ύπηρεσίαν, μ.ετ’ ού πολύν χρόνον ανέκτησε τήν 
άνδρικήντου φύσΐν,κατέστη ζωηρός καί ρωμ,αλαΐος ό)ς 
πρότερον, καί έκστρατεύσας κατά τοΰ Νανάρου, έςε- 
δικήθη αύτόν γενναιοπρεπώς.

Διά τής έξεως διατίθενται αί διαθέσεις τοΰ πνεύ
ματος καί τής καρδίας- ουτω γεννάται μυστηριωδώς 
εύχα'ριστας καί ακατανόητος διάθεσις πρός τό δια- 
βαίνειν τήν αύτήν όδόν καί διά τής αύτής θέσεοκ, 
άμα τις έπανειλημμ.ένως μ.εταβη. Επίσης έπιθυμ.εΐ νά 
βλέπη, νά συναναστρέφηται· έκεΐνον, μ.εθ’ου έσυνείθισε. 
Διά τής συνήθειας άποκτά άνέκφραστον διάθεσιν 
πρός όλας τάς ορέξεις του υπό έπαχάς καί τρόπον τον 
αύτόν πρός τα τρώγειν καί καθέζεσθαι περί τήν τρά
πεζαν έν τη αύτη θέσει καί ώρα, πρός τό καθεύδειν 
έντη αύτη κλίνη, πρός τό έξέρχεσθαι, πρός τα ένδύε
σθαι καί διαιτάσθαι, πρός τόν τρόπον τοΰ συμπερι- 
φέρεσθαι, τοΰ λαλεΐν καί έπαναλαμβάνειν τάς αύτάς 
φράσεις καί ιδέας, κτλ .

Δήλαν έκ τούτων γίνεται, ότι ή συνήθεια δύναταί 
νά έπιφέρη καί καλάς καί κακάς έξεις, κατά τό είδος 
ταύτης, αιτινες δύνανται νά ώσι καί σωματικαί καί 
ήθικαί.

("Επεται το τέλος )



Η  ΡΩΜΑΪΚΗ EKKAHSIA
ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΠΩΣΤΝΗΣ ΛΕΟΝΤΟΣ Τ Ο ϊ Ιου.

Κατά τας άρχάς τοΰ ιςου αίώνος ή Λυτική αυτο
κρατορία ν.Α το ίερατεΐον, ώπλισμενα αείποτε κατ’ 
άλλήλων, ειχον κατερημώσει τήν Ιταλίαν, τήν Γερ
μανίαν, καί σχεδόν δλα τά  άλλα κράτη" ή άνάμιξις 
τών δυο τούτων εξουσιών, άλληλομαχουσών παν- 
ταχοΰ ή ύποκώφως, ή διαρρήδην, διέτρεφεν αίωνίας 
ταοαχάς· ή φεοδαλική κυβέρνησις πολλούς επισκό
πους καί πολλούς μονάχους είχε καταστήσει ηγεμό
νας· τά  όρια τών επισκοπών ουδόλως ησαν τά  τών 
κρατών ή αυτή πόλις ην Ιταλική ή Γερμανική, ώς 
έκ τοΰ έπισκόπου αυτής, καί Γαλλική, ώς έκ τοΰ 
βασιλέως αυτής· ή κοσμική δικαιοδοσία άνθίστατο 
πανταχοΰ εϊς τήν Εκκλησιαστικήν, έκτος μόνον έν 
ταΐς έπαρχίαις, ένθα ή Εκκλησία ήγεμόνευεν εκας·ος 
κοσμικός ήγεμών έπειράτο ΐνα καταστήση τήν κυ- 
βέρνησιν αύτοΰ ανεξάρτητον άπό τής Ρωμαϊκής έ
δρας, καί δέν ήδύνατο Γνα κατορθώση τοΰτο* οι έπί- 
σκοποι ότέ μέν άνθίσταντο κατά τών Παπών, ότέ δέ 
ήνοΰντο μ ετ’ αύτών κατά τών βασιλέων έν ένί λογω, 
ή χριστιανική πολιτεία του Λατινικού δόγματος 
ήν ήνωμένη μέν ώς προς τό δόγμα κατ’ έπιφάνειαν, 
άλλ’ άδιαλείπτως διηρημένη ώς προς τά  λοιπά.

Μετά τήν έπαχθή μέν, άλλ’ ευτυχή παπωσύνην 
Αλεξάνδρου τοΰ ΣΤου, μετά τήν πολεμικήν καί εύ- 
τυχεστέραν είσέτι βασιλείαν Ιουλίου τοΰ Βου, οΐ Πά- 
παι ήδύναντο νά θεωρήσωσιν έαυτούς ώς διαιτητάς 
τής Ιταλίας, καί ώς έχοντας μεγίστην έπιρροήν έπί 
τής λοιπής Εύρώπης- ούδεμία Ιταλική δύναμις έξου- 
σίαζε πλείονας γαΐας, έκτος τοΰ βασιλέως τής Νεα- 
πολεως, όστις καί αυτός ην υποτελής τής τιάρας.

Εν ταΐς εύνοϊκαΐς ταΰταις περιστάσεσιν οΐ είκο- 
σιτέσσαρες καρδινάλιοι, οί συνιστάντες τότε τό ιερόν 
συνέδριον (collegum), έξελέξαντο ΐωάννην τόν έκ Με- 
δίκων δισέγγονον τοΰ μεγάλου έκείνου Κοσμά τοΰ 
έκ Μεδίκων άπλοΰ μέν έμπορου, άλλά λαχόντος τήν 
έπωνυμίαν: π α τ ή ρ  τ ή ς  π α τ ρ ί δ ο ς .

Εκλεχθείς Καρδινάλιος έν δεκατετραετεΐ ηλικία, 
έγένετο Πάπας τριακονταεξαετής, καί έπωνομάσθη 
Λέων Ιος' ή οΐκογένειά του ειχεν ήδη έπιστρέψει είς 
Τοσκάναν. Ο Λέων μ ετ’ ού πολύ κατώρθωσεν όπως 
ό αδελφός του Πέτρος λά€η τήν διεΰΟυνσιν τής πολι
τείας τής Φλωρεντίας· συνέζευξε τόν έτερον αύτοΰ α
δελφόν, ίουλιανόν τόν Μεγαλοπρεπή, μετά τής ήγε- 
μονίδος τής Σαβοΐας, δουκίσσης του Νεμουρ, καί κα- 
τέστησεν αύτόν ενα τών ΐσχυροτέρων κυρίων τής Ι
ταλίας. Οί τρεις ουτοι άδελφοί, άνατραφέντες ύπό 
τοΰ Αγγέλου Πολιτιανοΰ καί τοΰ Χαλκοκονδύλου, 
ήσαν έπάξιοι καί οί τρεις τοιούτ(«)ν διδασκάλων καί 
οί τρεις έκαλλιέργουν μεθ’ άμίλλης τά  γράμματα καί 
τάς ωραίας τέχνας’ έγένοντο άξιοι όπως ό αιών ου
τος ένομασθή αιών τών Μεδίκων.

Ο Πάπας μάλιστα ?υνήνου λεπτοτάτην καλαι
σθησίαν μετά φιλόκαλου μεγαλοπρεπείας, καί ήρέθιζε 
τούς μεγάλους νόας εις πάσας τας τέχνας διά τών

εύεργεσιών καί τής κολακευτικωτάτης αύτοΰ δεξιώ- 
σεως. Εις μόνην τήν στέψιν του έξωδεύθησαν έκατον- 
τακισχίλια χρυσά σκοΰδα. Είς τήν α ύλην του παρι- 
σταντο αί έκλεκτότεραι τών κωμωδιών τοΰ Πλαύτου, 
καί ήθελε τις νομίσει ότι έβλεπεν άναγεννωμένας τάς 
ώραίας ήμέρας τής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Η θρη
σκεία ούδεν ειχεν αύστηρόν, προσειλκύετο δέ τό σέ
βας διά πομπωδών τελ ετώ ν  τό βάρβαρον υφος κα- 
τηργήθη, άντικατασταθέν διά τής εύγλωττίας τών 
καρδιναλίων Βεμβου καί Σαδολέτου, γραμματέων 
τό τε τών παπικών διπλιομάτων, άνθρώπων, δυναμέ- 
νων νά μιμηθώσι τήν γλώσσαν του Κικέρωνος, καί 
παραδεξαμένων τήν σκεπτικήν αύτοΰ φιλοσοφίαν. Αι 
κωμωδίαι τοΰ Αρνόστου καί αί τοΰ Μακίαβέλη, εϊ 
καί ήκιστα τήν θρησκείαν καί τήν αιδώ σεβόμεναι, 
πολλάκις παρεστάθησαν έπί παρουσία τοΰ Πάπα καί 
τών καρδιναλίων ύπό τοΰ άνθους τής Ρωμαϊκής νεο
λαίας" μόνη ή αξία τών συγγραμμάτων, άξια μεγίςη 
άλλο>ς τ ε  διά τόν αιώνα έκεΐνον, έποίει αίσθησιν 
παν δέ τό προσβάλλον τήν θρησκείαν ούδόλως παρε- 
τηρεΐτο έν αύλή, περί ραδιουργίας καί ήδονάς άσχο- 
λουμένη, ήκιστα δέ τής θρησκείας έπιμελουμένη.

Αι σπουδαιόταται υποθέσεις, άς ό Λέων 1ος έξαι- 
σίως διεχειρίζετο, ούδέν έβλαπτον τάς άβράς αύτοΰ 
ήδονάς· καί αύτή ή πολλών καρδιναλίων κατά τής 
ζωής του συνωμοσία, καί ή αυστηρά τιμωρία, ήν έπέ- 
βαλεν είς αύτούς, ούδόλως ήλλοίωσαν τήν χάριν τής 
αύλής του.

Οί καρδινάλιοι Πετρούκκης, Σόλι, καί τινες άλ
λοι, όργισθεντες διότι ό Πάπας άφηρησε τό Λουκά- 
τον του Ούρβίνου άπό τοΰ άνεψιοΰ Ιουλίου τοΰ Βου, 
διέφθειραν χειρουργόν τινα, όστις έμελλε νά θεραπεύ- 
ση κρύφιόν τ ι έλκος του Πάπα, καί ό θάνατος τοΰ 
Λέοντος Ιου ήθελεν είσθαι τό σύνθημα έπαναστάσεως 
εις πλείστας πόλεις του Εκκλησιαστικού κράτους. 
Η συνωαοσία άνεκαλύφθη (1 5 1 7 ) , καί πολλοί έπλή- 
ρωσαν ταύτην μέ τήν ζωήν των' οί δύο καρδινάλιοι 
παρεδόθησαν είς τά  βασανιστήρια, καί κατεδικάσθη- 
σαν εις θάνατον καί ό μέν Πετρούκκης άπηγχονίσθη 
έντός τής ειρκτής αύτοΰ, ό δ’ έτερος έξηγόρασε τήν 
ζωήν διά τών θησαυρών του.

Το θλιβερόν τοΰτο συμβάν διεδέξαντο αί συνήθεις 
διασκεδάσεις. Ο Λέων Ιος, όπως λησμονηθή ταχύ- 
τερον ό άτιμωτικός διά σχοινί ου θάνατος τοΰ καρδι
ναλίου Πετρούκκη, έχειροτόνησε τριάκοντα νέους 
καρδιναλίους, τούς πλείστους Ιταλούς, οΐτινες, συμ- 
μορφούμενοι προς τό πνεΰμα τοΰ Πάπα, εί καί μή 
έχοντες τήν καλαισθησίαν καί τάς γνώσεις αύτοΰ, 
έμιμήθησαν τούλάχιστον αύτόν είς τάς παρεκτροπάς 
του, καί πάντες οί άλλοι έπίσκοποι ήκολούθησαν τό 
παράδειγμα αύτών. ΙΪ Ισπανία $y το?ε ό μόνος τό
πος, έν ώ ή Εκκλησία ειχεν ήθη αύστηρά) είσαχθέντα 
ύπό τοΰ καρδιναλίου Ξιμένη, πνεύματος αύστηροϋ καί 
ώμοΰ, ούδεμίαν άλλην έχοντος κλίσιν ή τήν τής ά- 
πολύτου δεσποτείας, όστις, ένδεδυμένος τό ένδυμα 
σχοινοζώστου (cordelier), ότε ην άντιβασιλεύς έν Ι
σπανία, έλεγεν ότι διά τοΰ σχοινιού ήδύνατο νά ύπο-

βάλη ολους τούς μεγιστάνας εις τά  καθήκοντα των 
καί νά καταπατήση τήν ϋπερηφάνειάν των ύπό τά 
σανδάλιά του.

Εις ολα τά  άλλα μέρη οί αρχιερείς έζων ώς φιλή
δονοι ηγεμόνες' ύπήρχόν τινες έξ αύτών, έχοντες 
έννέα ή δέκα έπισκοπάς. Εκπληττόμεθα σήμερον 
άριθμοΰντες όλας τάς έπιχορηγήσεις, ών άπήλαυον 
ό καρδινάλιος τής Λορραίνης, ό καρδινάλιος Βολσεϋ 
καί λοιποί.

Ολοι οί συγγραφείς, διαμαρτυρόμενοί τε  καί κα
θολικοί, κατακραυγάζουσι κατά τής διαφθοράς τών 
ηθών τών χρόνων έκείνων- λέγουσιν ότι οί άρχιερεΐς, 
οι έφημέριοι, οί μοναχοί διήγον βίον άχαλίνωτον, 
οτι ουδεν ην κοινοτερον ιερέων, άνατρεφόντων δη
μοσία τά τέκνα αύτών κατά τό παράδειγμα Αλεξάν
δρου τοΰ ΣΤου (1)· σώζεται είσέτι ή διαθήκη Κρουύ 
τίνος, επισκοπου τής Καμβραίας κατά τούς χρόνους 
εκείνους, οστις αφινει πολλάς κληροδοσίας εις τά 
τέκνα του, έπιφυλάττει δέ καί ποσότητά τινα «διά 
τα  νοθα, ατινα ελπίζει οτι ό Θεός θέλει εύδοκήσει 
νά τώ  χορηγήση έν περιπτώσει, καθ’ ήν διαφύγη 
άπό τής άσθενείας αύτοΰ». 0  Ιΐάπας Πΐος ό Βος έ- 
γραψεν απο πολλοΰ ήδη, κότι δί ισχυρούς λόγους ό 
γάμος εκωλυθη εις τους ιερείς, άλλά διά πολύ ισχυ
ρότερους επρεπε νά τοΐς συγχωρηθή.» Είς πολλά 
κράτη τής Γερμανίας οι λαοί ύπεχρέουν τούς ιερείς 
να εχωσι παλλακίδας, οπως αί γυναίκες ώσι μάλ
λον εν ασφαλεία" βλέπομεν μάλιστα, έντός τών έπί 
Μαζιμιλιανοΰ Α . υπο τής διαιτης τής αύτοκρατο- 
ρίας συνταχθεισών κατηγοριών κατά τών καταχρή
σεων τής Εκκλησίας, οτι οι επίσκοποι έπώλουν είς 
τους ιερείς διεν σκοΰδον κατ’ έτος τό δικαίωμα του 
εχειν παλλακίδα, καί ότι έπρεπε νά πληρόνωσιν είτε 
μεταχειριζόμενοι τό προνόμιον τοΰτο, ειτε παραμε- 
λοΰντες αύτό.

Αλλ εκ τούτων απαντοίν τό μάλιστα έρεθίζον τά  
πνεύματα ην η δημοσία καί ίδία πώλησις ίνδουλ- 
γενσιών, αφεσεων, συγχωρήσεων πάσης τιμής. Λολο- 
φονος τις υποδιάκονος, ή διάκονος, άπελύετο δίείκοσι 
σκοΰδα" επίσκοπος ή άββάς ήδύναντο νά δολοφο- 
νησωσι όια 3 0 0  περίπου λίβρας. Αί τερατωδέστεραι 
ανομιαι ειχον τον καταλογον τής άξίας τω ν  ή κτη
νοβασία έξετιμάτο δι 1 5 0  λίβρας" έλάμβανον μά
λιστα αφεσεις, ου μονον διά παρελθόντα άμαρτή- 
-τηματα, αλλά καί δ ι εκείνα, όσα ειχον σκοπόν νά 
πράξωσι.

(Επεται τό τέλος)

(4)  ̂ Ο Αλεξανορος ουτος είναι ό μιαρός αρχηγέτης του 
,μιαιφονου τών Βοργιών οίκου.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΝΟΗΤΙΙίΩΝ 
Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν .

(Συνέχεια καί τέλος).

Α σ θ έ ν ε ι α  ι, άφ’ ώ ν  π ά σ χ ο υ σ ι ν ώ ς  
ε π ι  τ ο  π ο λ ύ  ο ί ε ι ς τ ά ς  ν ο η τ ι κ ά ς  
ε ρ γ α σ ί α ς  π α ρ α δ ε δ ο μ έ ν ο ι .  Οί άπο- 
κλειστικώς είς τάς νοητικάς έργασίας παραδεδομε- 
νοι πασχουσι τάς συνεπείας τοΰ συνήθους έρεθισμοΰ 
τοΰ εγκεφάλου, τών συνεχών άγρυπνιών, τοΰ καθι- 
στικοΰ βίου, τής κακής διαίτης, τών δύσκολων χωνεύ
σεων και τής έλλείψεως τοΰ καθαρού καί άνανεουμέ- 
νου άέρος.

Ο έγκέφαλος, ήρεθισμένος αείποτε, λαμβάνει κατά 
πάσαν στιγμήν μεγάλην ποσότητα αΓματος" καί 
πρώτον μέν άπαλλάττεται αύτοΰ, επειδή ή κυκλο
φορία γίνεται τακτικώς" ά λλ’ έπέρχεται στιγμή, καθ’ 
ήν τά  άγγεΐα, συνεχώς διαστελλόμενα, χάνουσι τήν 
συσταλτικότητα αύτών. II έμφραξις τότε άρχεται 
και γίνεται παραίτιος τών κεφαλαλγιών, τών έγκε- 
φαλικών πυρετών, τών πληθωρών, τής άποπληξίας, 
τών νευροπαθειών. Αξιοσημείωτον είναι ότι αί ΐα- 
τρικαί σπουδαί προδιαθέτουσι τό πνεΰμα είς .τήν  
ύποχονδρίαν" πολλοί σπουδασταί τής ιατρικής νομί- 
ζουσιν έαυτούς προσβεβλημένους ύπό τών άσθενειών,τάς 
οποίας έσπούδαζον. Κατά τάς μακράς άγρυπνίας, 
οί οφθαλμοί προσηλωμένοι αείποτε έπί λεπτών χαρα
κτήρων έν τώ  τεχνητώ φωτί καταπονούνται καί έρε- 
θίζονται. Αί άσθένειαι, αί προερχόμεναι έκ τοΰ καθι- 
στικοΰ βίου, έκ τής κακής διαίτης, έκ τής έλλείψεως 
τοΰ καθαροΰ άέρος, είναι ή άπώλεια τής όρέξεως, ή 
διατάραξις τών πεπτικών λειτουργιών, αί κακαί χω
νεύσεις, αί δυσπεψίαι, αί συνοδευόμεναι ύπό δυσκοι
λιοτήτων, ή άρθρΐτις, καί ή λιθίασις.

Κατά συνέπειαν τής καθιστικής θέσεως, τό αίμα 
φερεται είς τά  κάτω μέρη τοΰ σώματος καί προδια
θέτει είς τάς αιμορροΐδας.

Κ α ν ό ν ε ς  υ γ ι ε ι ν ή ς .  Η κατά τούς κανό
νας τής ύγιεινής διανομή τών νοητικών έργασιών άνα- 
ψύχει διά τής ποικιλίας τής μελέτης, άναπαύει δί 
υπνου άναπαυτικοΰ, άφίησιν είς τάς μυωνικάς άσκή- 
σεις καιρόν άποχρώντα, κανονίζει τήν θρέψιν καί αυ
ξάνει τήν πιθανότητα τής μακροβιότητος.

Αον. Η σημαντικωτέρα συμβουλή είναι νά διακό- 
πτωνται συνεχώς αί μελέται, νά ποικίλωνται, καί ή 
δατριβή νά μή γίνηται πλέον τών τριών ώρών. Εάν 
ηναι άληθής ή ,ίδέα τοΰ Τισσότ, ότι έκαστον μέρος 
του έγκεφάλου έχει διάφορον δύναμιν, τότε εΐναι ώ- 
φέλιμον νά μεταβάλλωμεν τό άντικείμενον τής μελέ
της, ώστε ουτω λειτουργοΰντος τοΰ ένός μέρους ν’ ά- 
ναπαύηται τό έτερον.

Βον. Το καλλίτερον μέσον προς άνάπαυσιν τοΰ 
πνεύματος είναι ή είς τήν έξοχήν έν ύπαίθρω πρα
κτική γύμνασις. Εάν ό άνθρωπος τοΰ γραφείου δεν 
.δύναται νά έξέλθη, δέν πρέπει νά διασκεδάζη μέ τ 0 
χαρτοπαίγνιον, άλλά μέ τό σφαιριστηρίων. Ο περί.



πάτος, ή θήρα, ή ιππασία έπισπεύδουσι την πέψιν 
και έμποδίζουσι τάς συμφορήσεις αίματος εις τον εγ
κέφαλον.

Λί νοητικαί έργασίαι άπαιτοΰσι τον ύπνον. Ο τε
χνίτης δύναται νά έργάζηται όμιλών, σκεπτόμενος 
άλλο τι* άλλ’ ό άνθρωπος τών γραμμάτων, καταδιω- 
κομενος πάντοτε ύπό τών ιδεών του, δέν εχει ούδ’ 
άνάπαυσιν, ούδ’ αντιπερισπασμόν. Το πνεϋμά του, 
καταβαλλόμενον ύπό τ?,ς μελέτης, έχει ανάγκην δ- 
πνου άναπαυτικοϋ και ήσυχου.

Γον. Η εγκράτεια είναι απαραίτητος. Τα πεπτι
κά όργανα είναι πάντοτε αδύνατα, αΐ λειτουργίαι 
των δέν έκπληροϋνται πάντοτε τακτικώς. Ο σκε
πτικός άνήρ πρέπει ν’ άκολουΟη αΰστηράν δίαιταν, 
νά κάμνη χρήσιν τροφών εύπέπτων. ό  Βουρδιγάλ- 
λειος οίνος, λαμβανόμενος μετρίως, ενισχύει τον 
στόμαχον, καί ό καφές, εις μικράν δόσιν λαμβανό
μενος, ένδυναμόνει τόν έγκέφαλον καί δλας τάς λει
τουργίας.

Συνιστώμεν υπερβαλλόντως νά μή γίνηται ή με
λέτη , πριν η άποπερατωΟη ή χώνευσις. Η εργασία 
τοΰ στομάχου καί ή τοΰ εγκεφάλου βλάπτονται α- 
μοιβαίως.

Αον. Η άναπνοή καθαρού άέρος, ή άπο τοΰ ψύχους 
προφύλαξις είναι δύο άναγκαιότατοι κανόνες δί εκεί
νον, οστις εργάζεται άκίνητος. Πρέπει να έκλεγη- 
ται μελετητήριον εΰάερον, προσβαλλόμενον υπό τοΰ 
ήλιου, καί μετρίας θερμοκρασίας.

Αΐ διανοητικαί έργασίαι δέν έξαντλοΰσι τάς δυνά
μεις, ουδέ συντέμνουσι τήν ζωήν τοΰ άκολουθοΰντος 
τους κανόνας τής υγιεινής.

Επαυξάνουσιν άπάσας τάς δυνάμεις, καθιστώσιν 
ένεργητικωτέραν τήν θέλησιν, καί δίδουσι μέσα άντι- 
στάσεως είς τάς καταστρεπτικά; αιτίας.

Αλλ’ έπί τή βάσει, ωστε ό σοα>ός, παραφερομενος 
ύπό τοΰ πνεύματός του, νά μή λησμονηση το 
σώμά του.

« Τπάρχει εις δλας τάς εργασίας ήμών, λέγει ο 
Βυφφύν, μέρος τής ψυχής καί μέρος τοΰ σώματος».

Μή λησμονώμεν μηδέν" ένισχΰωμεν τήν νόησιν διά 
τής μελέτης καί τό σώμα διά καθημερινής γυμνα- 
σεως.

Ο Π Ε Ρ ΙΠ Λ Α Ν Ω Μ Ε Ν Ο Σ  ΙΟ Υ Δ Α ΙΟ Σ.

( Σ υ*αζάρ ιον  ’Ιουδαϊκόν).

Το περίφημον συναςάριον, τό άφορών τόν Αχασβή- 
ρον, τόν υποδηματοποιόν, ον κατηράσθη ό Χριστός 
διά τήν προς αύτόν διαγωγήν του, καί οϋ ό βίος έθε- 
ωρήθη ύπό τινων «υγγραφέων ώς τό σύμβολον τοΰ I- 
ουδαϊκοΰ έθνους μετά τήν διασποράν του, δέν υπάρ
χει φυσικώ τώ  λόγω παρά τοΐς Ιουδαίοις" καί αΐ δύο 
άκολουθοι ΐστορίαι είναι δλως ξέναι προς αύτό, καί- 
τοι φέρουσαι τόν τίτλον τούτον. Η χρονολογία των

εινΛΐ νεωτέρα, καί ή πρώτη, ης ή σκηνή έν Λονδίνω, 
δύνΛται νά θεωρηθή ώς παράδειγμα τοΰ σατυρικοΰ 
χλευασμοΰ, δί ου οΐ Ιουδαίοι καταγγέλλουσιν αύ- 
τοί ουτοι τήν πλεονεξίαν τών όσοι έκ τών ομοεθνών- 
των θυσιάζουσι τον Θεόν είς τόν Μαμμωναν.

Πολωνός τις Ιουδαίος, ονομαζόμενος Αβραάμ Κα- 
λίσχ, έλθών εις Λονδΐνον διά νά κερδίση τά  πρός 
τό ζην, εξαγγελλόμενος τόν άχθοφόρον, καί ζητών 
έλεημοσύνην παρά τών άδελφών του, δσους ή τύχη 
εύνόησε μάλλον αύτοΰ, προσεβλήθη ήμέραν τινά έπί 
τής γεφύρας τοΰ Αονδίνου ΰφ’ ένός Χριστιανού, άπα- 
ρεσκομένου, ώς φαίνεται, εις τήν θέαν τής μακράς 
έρυθράς αύτοΰ γενειάδας, δστις, άφ’ ου τόν έξύβρισε, 
τοΰ έσυρε τά  γένεια. Το πλήθος, δπερ ήθροίσθη περί 
αύτούς, έλαβεν οίκτον διά τόν πτωχόν Ιουδαίον,, 
συνέλαβε τόν ποοσβαλόντα καί τόν παρέδωκεν είς 
τήν αστυνομίαν" κατεμηνύθη εις τό δικαστήριον, καί 
κατεδικάσθη νά πληρώση είς τόν Αβραάμ Καλίσχ 
3 0  λίρας ώς άποζημίωσιν. Αμα ό Αβραάμ έλαβε 
τάς 3 0  ταύτας λίρας, εις τάς οποίας προσέθηκε καί 
δέκα άλλας, τάς οποίας συνήθροισεν εις τό έμπόριόν 
του, έπέστρεψεν εις τήν Πολωνίαν καί άνεφάνη εις τήν 
γενέθλιόν του πόλιν, γενόμενος συγκριτικώς πλού
σιος, διότι προσέθηκεν εις τάς 4 0  λίρας του περισσό
τερα τών 6 0 0  φλορινίων! Περιφρονών τοΰ λοιπού τόν 
άθλιον βίον αχθοφόρου, ένοικίασεν έργαστήριον, εχον 
πρόσωπον ύελόφρακτον, τό όποιον έπλήρωσεν ένδυ- 
μάτων καινών τ ε  καί παλαιών. Εγεινεν ούτως επί
φθονος είς τούς ομοθρήσκους του, άλλ’ ούδείς ήδύ
νατο νά έννοήση τίνι τρόπω έκέρδισε τόσον όλίγωρα 
εις Λονδΐνον, καί ούδέποτε τώ  έξέφυγε λόγος τις, 
προδίδ ων τό μυστικόν του. Μίαν έσπεραν εν τούτοις 
ό Λείβ Σχασίδ, είς έκ τών παλαιών φίλων του, εχων 
έρυθρόν, ώςέκεΐνος, τόν πώγωνα, καθήρ,ενος μ ετ ' 
αύτοΰ παρά τήν εστίαν, τόν ήρώτησεν :

« Αβραάμ Καλίσχ, νάχης πολλά καί καλά χρο
νιά ! σκοπεύεις νά έπιστρέψης εις Λονδΐνον;

—  ό χ ι, όχι, άπήντησεν ό Αβραάμ Καλίσχ, όχι,, 
μά τόν Θεόν.

—  Τότε, Αβραάμ, διατί θέλεις νά κρύψης άπό 
ένα φίλον σου τό μυστήριον, διά τοΰ οποίου άπε- 
κτησας κατάστασιν εις τήν πόλιν έκείνην; Οταν έ
φυγες άπ’ έδώ, ησο πτωχός καί ρακοφόρος· τώρα 
έγεινες ευκατάστατος. Νομίζεις δτι ό Θεός καμνει 
τοιαΰτα θαύματα χάριν ένός μόνου ανθρώπου ; Είθε 
νά σοί χορηγή έτη π ολλά ! άλλά θέλεις νά παρουσια- 
σθ^ς ένώπιον αύτοΰ μέ τήν τύψιν τοΰ συνειδότος οτι 
άφήκας ενα άδελφόν σου εις τήν αθλιότητα, οταν 
διά μιας μόνης λέξεως δύνασαι νά τόν κάμης εύτυ- 
χή ; Πιστεύω δτι ή ζηλοτυπία είναι μακράν τής 
καρδίας σου, άλλά, έξακολουθών νά σιωπάς, δεν 
έπισύρεις έπί σαυτοΰ τήν υποψίαν οτι φθονείς μήπως 
άδελφός σου τις γίντι τόσον εύτυχής καί πλούσιος,, 
δσον σύ ; Εν όνόματι τοΰ Θεοΰ, τόν όποιον λατρευ- 
ομεν, είπέ μοι τό μυστήριόν σου, καί σέ ορκίζομαι 
νάμή έπιστρέψω ποτέ είς τήν πόλιν ταύτην διά νά 
γίνω εφάμιλλος σου.#

0  Αβραάμ Καλίσχ άπήντησεν:
« Ανεξερεύνητοι αί οδοί Κυρίου. Ο τρόπος, δί ου 

άπέκτησα κατάστασιν, είναι μυστηριώδης, άλλά θά 
σέ είπω δλην τήν αλήθειαν.

—  Ομίλει, άδελφέ, άκούω μετά παλμών άνυ- 
πομονησίας.

—  Λοιπόν, Λείβ Σχασίδ, ύποθέτω δτι υπήγες 
είς Λονδΐνον" άμα φθάσης έκεΐ, ζητείς μίαν γέφυραν 
γνωστήν ύπό τό όνομα: London Bridge, έπειτα πε
ριδιαβάζεις είς τήν γέφυραν ταύτην έως ου άνθρωπός 
τις έλθη νά σέ ύβρίση καί νά σοΰ τραβήστ) τά  γένεια" 
τό τε  ό άνθρωπος ουτος θά σοί πληρώση 3 0  λίρας. 
Αύτό εΐναι δλον τό μυστήριον.» Τήν αύτήν έσπεραν 
ό Λείβ Σχασίδ άνεχώρησεν είς Λονδΐνον. Καίτοι πολ
λά παρήλθον έκτοτε έτη, εξακολουθεί νά πεοιδιαβάζη 
είς τήν γέφυραν τοΰ Λονδίνου, καί έάν, τά μεσάνυκτα 
διερχόμενος τήν γέφυραν ταύτην, άπαντήσης άνθρω
πον, κουκκουλομένον μέ μακρά έρυθρά γένεια, δστις 
σοί λέγει είς τό ους : «Zupfmer» (τράβισέ μου τά  
γένεια), ό άνθρωπος ουτος είναι ό Λείβ Σχασίδ.

ϊδού ή άλλη ιστορία. Τπήρχόν ποτε έν Νυρεμ
βέργη τής Βαυαρίας δύο Ιουδαίοι διάφοροι τόν χα
ρακτήρα" ό μέν ήτο έπιδέξιος τεχνίτης, άνθρωπος 
πράος καί εύσεβής" ό δέ ήτο πλούσιός τις έμπορος, 
υπερήφανος, ώμος καί άθρησκος. Παρετηρήθη δτι ό 
έμπορος, καίτοι άπαιτητικός πρός όλους, άπέφευγε 
μετά  φόβου ή σεβάσμοΰ τόν μηχανικόν γείτονά του, 
καί άπαξ μάλιστα ήκούσθη λέγων : «Γνωρίζω δτι ή 
τύχη μου έςαρτάται έκ τοΰ ανθρώπου τούτου, άλλά 
δέν δύναμαι νά κάμω τίποτε.»

Παρασκευήν τινα, μετά μεσημβρίαν, ό έμπορος ήτον 
όρθιος έπί τοΰ άναβάθρου, καπνίζων τήν πίπαν του, 
έν ώ συγχρόνως έπέπληττε τούς ύπηρέτας του, δτε 
μία πτω χή, κρατοΰσα βρέφος είς τάς άγκάλας της, 
ήλθε νά τώ  ζητήση έλεημοσύνην, προσθέτουσα δτι ό 
σύζυγός της'άπέθανεν, ένώ αυτη ήτο λεχώ.

« Μή μέ σκοτίζης, φύγε, τή είπεν άποτόμως.
—  Πολλά πράγματα ήμπορώ νά υποφέρω ακόμη 

διά τήν άγάπην τοΰ πτωχοΰ τούτου όρφανοΰ, άπήν
τησεν. 0  Παντοδύναμος, δστις σάς έδωκε τόν πλοΰ- 
τον, πρέπει νά σάς έδωκε καί καοδίαν.

—  Λεν έχω καρδίαν δί άκαμάτας, καθώς σύ, άνέ- 
κραξε" δέν δύναμαι μέν νά τροποποιήσω τόν νόμον, 
οστις συγχωρεΐ είς τούς έπαίτας νά νυμφεύωνται, 
άλλά δέν θά διατρέφω διά τοΰ ίδρώτός μου τά  
τέκνα των.

—  Φυλαχθήτε μήπως ό Θεός σάς πλήξη είς τά 
ίδικά σας, είπε, φεύγουσα δλως ένδακρυς.

—  Εχομεν καί άπειλάς, καί κατάρας, παληό- 
στριγλα ; άνέκραξεν ό έμπορος, καί ύψώσας τόν πόδα 
διά νά τήν κτυπήση, έχασε τήν ισορροπίαν, έκύλισεν 
άπό τάς βαθμίδας τής κλίμακος καί συνέτριψε τόν 
πόδα του.

Μετ’ ολίγον ή άποτομή κατέστη άναγκαία, καί 
όταν άνέρρωσε, τώ  έχρειάσθη ξύλινος ποΰς" άλλ’ ή- 
σθάνετο ταπείνωσιν σκεπτόμενος δτι δλοι δσοι ήθελον 
Try ίδεΐ είς αύτήν τήν κατάστασιν, ήθελον ένθυμεί-

σθαι τήν αιτίαν τοΰ συμβεβηκότος του. Μετέβη 
λοιπόν είς πολλούς τής πόλεως μηχανικούς, ζητών 
νά τώ  κατασκευάσωσι μηχανικόν πόδα, δυνάμενον νά 
κινηθη, ώς Ιό φυσικός" άλλ’ ουτοι ώμολόγησαν τήν 
άνικανότητά των, καί τώ  συνεβούλευσαν ν’ άπευθυνθή 
είς τόν γείτονά του. Συνηνεσεν έπί τέλους καίέλαβεν 
ένα πόδα τόσον καλώς κατεσκευασμένον, ώστε έξη- 
πάτα ού μονον τούς άλλους, άλλά καί αύτόν τόν ί
διον.

« Τώρα ποΰ δέν σε φοβοΰμαι πλέον, είπεν ό έμ
πορος είς τόν γείτονά του, θά σέ ομολογήσω δτι ή- 
κουσά ποτε μυστηριώδη τινά φωνήν, λέγουσάν μοι 
δτι ή τύχη μου έξαρτάται άπό σοΰ" άλλά τώρα βλέπω 
δτι έπρεπε νά περιμένω καλόν καί όχι κακόν 
παρά σοΰ.

—  II εύεργεσία αυτη άς μή σέ εύρη άχάριστον, 
άπήντησεν ό γείτων.

—  Αλλά νομίζω νά σοί έπλήρωσα καλά, καί οτι 
δέν σοί χρεωστώ πλέον τίποτε.

—  Αέν σοί λέγω νά εύγνωμονης πρός έμέ, άλλά. 
πρός τόν Θεόν;

—  Αστειεύεσαι; Εάν ό Θεός άναμιγνύηται είς 
τοιαύτας ύποθέσεις, πρώτον έχω νά κανονίσω μαζή 
του ένα λογαριασμόν διά τήν άπώλειαν τοΰ άρχαίου 
μου ποδός" καί είμαι πολύ βέβαιος οτι δεν θα ειχον τον 
νέον, άν ήμην πτωχός. Θά μοί τόν έχάριζες αρά γε 
δί άγάπην Θεοΰ ;

Και άνέλαβε τόν άρχαΐόν του βίον" έγεινε μάλιςα 
σκληρότερος παρά πρότερον, διότι ήσθάνετο σφοδρόν 
μίσος κατά τής πτωχής γυναικός, ήτις ύπήρξεν αι
τία τής συμφοράς του, καί έζήτει μέσον να κορεση 
τήν κατ’ αύτής όργήν του, ή τούλάχιστόν να τήν έ- 
ξώση έκ τής πόλεως είς τήν ένορίαν, είς ήν άνήκεν ό 
σύζυγός της, καί δπου ήθελον τήν μεταχειρισθή ώς 
έπαΐτιν. ΐΐ γυνή αυτη, ήτις είργάζετο γενναίως διά 
νά έπαρκέση είς τάς άνάγκας έαυτής τε  και τοΰ τ έ 
κνου της, δέν ήτο δυνατόν νά διωχθη έν οσω δέν 
έδεχετο ελεημοσύνην" μετέβη λοιπον πρωίαν τινα 
σαββάτου είς τήν οίχ.ίαν της συνοδευομενος υπο μαρ- 
τυρος, καί όμιλών αύτη μετ’ εύμενειας, τη κατέ
φερε νά εΐπη τ ι, δπερ τώ  έπέτρεπε νά τνί δώσ/j χρή
ματα. Επέστρεφεν οίκαδε έν θριάμβω, οτε παρετή- 
ρησεν δτι ό τεχνητός του ποΰς δέν έκινεΐτο πλέον 
τόσον καλώς, καί άπαντήσας τόν γείτονά του, όστις 
έξήρχετο τής συναγωγής, παρεπονέθη διά τήν ά τέ- 
λειαν ταύτην.

« Εχάλασε, φαίνεται, κανέν έλατήριον, άπήντησεν 
ο μηχανικός, αΰριον τό βλέπω.

—  Αυριον; καί διατί όχι σήμερον, τώρα εύθύς. 
Ελθέ μ ετ’ έμοΰ ύπό τήν δενδροστοιχίαν έκείνην καί 
ίδέ τ ί τρέχει.

Α , > / « \ Ν '—  Οχι σήμερον, απηντησεν ο μηχανικός, ο ιοτι 
είναι σάββατον.

—  Αφες τήν ύποκρισίαν! Νομίζεις οτι είναι όι- 
καιότερον νά φυλάττης τήν ήμέραν τοΰ σαββάτου, 
παρά νά κάμης τό χρέος σου ώς τίμιος έργάτης; Αλ
λως δέν σοί προτείνω νά έργασθής" ολίγον μόνον θά



έξετάσης τόν μηχανισμόν τοΰ ποδός μου. Είναι τό Ι
ο ιον ώς έάν έστηνε; τό ώρολόγιόν σου.

—  Εστω, άς τόν έξετάσωμεν.
Μετέβησαν υπό την δεντροστοιχίαν, και ό μηχανι

κός ειπεν εις τόν έμπορον να θέση τόν πόδα του έπί 
τίνος λίθου" άλλ’ ουτος άνυπομονών έκτόπησε τόν 
λίθον μετά τοσαότης δυνάμεως, ώστε τά ελατήρια 
ήρχισαν νά κινώνται μ.ετά τρομακτικής ταχύτητας. 
Διήλθε ουτω την οδόν, έξήλθε της πόλεως, έχώθη 
είς τά όρη, όπου δέν έπαυσε περιπλανώμενος μέχρι 
σήμερον καί ακούεται πολλάκις κραυγάζων :« Σταμα
τήσατε τόν πόδα μου!» Αλλά δέν είναι γνωστόν 
έάν όμιλή περί τοΰ τεχνητού του ποδός, η περί έκεί- 
νοι·, δν ήγειρε κατά της πτωχής γυναίκας.

Α Ν Ε Ξ Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α

. (Παράδοσις ΙουδαϊκήJ .

Ημ.έραν τινά β Αβραάμ, καθήμενος παρά την σκη
νήν αΰτοΰ, είδε γέροντα οδοιπόρον, βαδίζοντα έπί 
πλημμυροΰσης έκ κανιορτοΰ καί ήλίου όδοΰ' καί ύπά- 
γων πρός ύπάντησίν του, τώ  ειπ ε :

« Ξένε, είθε Μαθουσάλεια έχοις τά  έτη ! είθε ή εις 
τήν σκηνήν μου είσοδός σου είη ευλογημένη !»

Ο οδοιπόρος έδέχθη τήν πρόσκλησιν τοΰ Πατρι- 
άρχου, και, καθ’ ήν στιγμήν μεγεθύνονται αΐ σκιαΐ 
καί ή δροσόπνους αύρα δροσίζει τον άνθρωπον καί 
τά  ζώα, έκάθησαν διά νά δειπνήσωσιν* ό μέν γέρων 
δεξωθεν τοΰ Αβραάμ, τριάκοσιοι δ’ άνδρες εκατέρω
θεν αύτών.

Του δείπνου περαιωθέντος, ό Αβραάμ είπε πρός 
τόν ξένον το υ :

« ίίδη μ.έλλομεν νά εύχαριστήσωμεν τόν Θεόν ή
μών. Ευχαρίστησαν καί συ τόν ίδικόν σου, οστις καί 
άν η, ώ ξένε.

—  Δεν πιστεύω είς θεούς έκ λίθου, αργίλου, ή ξύ
λου, άπεκρίθη ουτος.

—  Χαίρω διά τοΰτο, ειπεν ό Αβραάμ. Τότε λοι
πόν θά προσφέρης τάς ευχαριστήσεις σου καί τάς εύ- 
χάς σου εις τόν Θεόν μου, τόν Ποιητήν ούρανοΰ καί 

γ*?·—  Δεν τόν είδον ποτέ, άπήντησεν ό ξένος. Εζη-τ 
σα έννενήκοντα έτη και ποτέ δέν διέκρινα ούδ’ ίχνος 
Θεού τοιούτου, οΐον συ λέγεις.

-— Τις λοιπόν ό Θεός σου ; ποιον λατρεύεις; ήρώ- 
τησεν άνυπομόνως ό Πατριάρχης.

—  Ούδένα σέβομαι], ή μόνον τους ώς συ έναρέτους 
γέροντας. Καί έμέ έπίσης σέβονται είς τήν πατρίδα 
μου,διότι είμαι γέρων». 1

Εν τούτω ό Αβραάμ ήγέρθη μετ’ οργής καί έκραύ- 
γα σ ε:

—  Μακράν έντεΰθεν, άσεβέστατε! Η πνοή σου ας 
μή μολύνη τόν άέρα, δν άναπνέω !»

Καί ό γέρων ήγέρθη καί έφυγε, έν ώ ό Αβραάμ καί 
οί 3 0 0  έμεναν καθήμενοι έν σιωπή.

Αλλά κατά τήν νύκτα ό Θεός έπεφάνη είς τόν δοΰ- 
λόν του καί τώ  ε ιπ ε :

« Διατί άπεδίωξας άνθρωπον όμοιόν σου και ξένον 
σ ο υ ;δ ια τ ίδ έν  άφήκας αύτόν νά κοιμηθή ύπό τήν 
σκηνήν σου κατά τήν νύκτα, είς ώραν, καθ’ ήν οί λέ
οντες καί τά  σαρκοβόρα θηρία έξέρχονται έκ τών 
φωλεών αύτών ;

ι—  Διότι δέν σέ έγνώριζεν, ούδέ σε έλάτρευεν.
—  Αλλ’ έγώ δέν τώ  έσυγχώρησανά διαμείνη 9Q 

έτη ΰπο τήν σκηνήν τών ούρανών ; Απηγορευσα ποτέ 
είς τήν δρόσον καί τήν βροχήν όπως τόν δροσίζωσι ; 
Κατέστησα ποτέ τούς αγρούς ταυ αγόνους, έξήρανα 
ποτέ τούς φοίνικας ή τά  έλαιόδενδρά ταυ; Ενωτι- 
σθητι έμών λόγων : διότι έπραξας τοΰτο, διότι άπε
δίωξας τόν ξένον σου έν ώρα σκότους, οί απόγονοί 
σου θέλαυσι γίνει ξένοι μ.εταξύ λαού άξένου, καί τά 
σ^.ότη τοΰ φόβου καί τής θλίψεως θέλαυσι περικαλύ
πτει τό πνεΰμα αύτών, μέχρις ου έγώ ό Θεός αύτών 
κρίνω ότι καιρός έστιν όπως δείξω τήν δύναμίν μου.

ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ. Η εύδαιμονία! δν φανταστικόν 
καί πραγματικόν, όπερ εκαςος έπικαλεΐταιύπό τοσοΰ- 
τον διάφορον εξωτερικόν. Ουτω, κατά τήν κλίσιν τής 
ήμέρας, όταν ό ήλιος, καταποικίλλων τήν ατμόσφαι
ραν δί όλων τών χ ρωμάτων τοΰ πρίσμ.ατος, πλημ- 
μυρή τον ορίζοντα διά τοΰ θερμοΰ αύτοΰ φωτός, άπό 
τοΰ χιονεύκου μέχρι τοΰ βαθεος έρυθροΰ καί τοΰ ίοει- 
δοΰς μεταβαλλομένου, βλέπομεν ένίοτε νέφος, δρα- 
πέτιδας καί κεχρυσωμ,ένας έχον πτυχά ς, ταλαντευό- 
μενον είσέτι ύπό τής έσπερινής αύρας έν μέσω τών 
άτμών τοΰ καυστικοΰ έκεινου ούρανοΰ·

Το νέφος τοΰτο μ-ίαν μόνην έχει έποψιν, και έν 
τούτοις έχει μ,υρίας . . . .  Ουτος μέν βλέπει έν τού
τω  Γοτθικήν κιονοστοιχίαν, κομψήν καί λεπτήν, μετά 
τών αίολαχρόων αύτής φεγγιτών . . .  Εκείνος θαυ
μάζει δένδρον, κλάδους χρυσούς έχον καί φύλλα 
πορφυρά. 0  άλλος βλέπει εικόνα πλουσίως περι- 
βεβλημένην, ίσχυράν ώς ό Ιεχωβά" καί ουτος τελευ- 
ταΐον τάς άβράς καί εναερίους γραμμ.άς χαριεστά- 
της κεφαλής νεάνιδος, κύκνειον έχούσης λαιμ-όν. 
Ταύτά άν είποι τις καί περι τής εύδαιμ-ονίας! Ον ι
δανικόν τε  άμ.α καί θετικόν, αληθές ώ ; το φώς καί ό 
ήχος, άλλ’ άναφές ώς αύτά ! ή εύδαιμονία, ή άλλη- 
λοδιαδόχως τάς μάλλον άντιθέτους περιβαλλόμενη 
μορφάς, ούδεμίαν δ’ έξ αύτών διατηρούσα. Διότι τ έ 
λος ή εύδαιμονία ! είναι αρά γε στόμα γυναικός, γλυ- 
κεράν τρυφερότητος λέξιν είς τό ους ήμών ψιθυριζού- 
σης , ή ύποτρέμουσά τις χειρ, ρ.ή φεύγουσα τήν ήμ.ε- 
τέραν; ή μάλλον μάκρος, μάκρος είς σμαραγδίνην 
χλόην περίπατος ύπό τόν συνηρεφή θόλον τών γη
ραιών δρυών, τών δροσεράν καί χλοανθή στεφουσών
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νήσον . . . περίπατος μετά τοΰ βραχίονας ε κ ε ί ν η ς  
συγκρατουμ.ένου υπό τοΰ ήμετερου . . . οτε η σιωπή, 
και αί επιπλήξεις, καί ή θλίψις, καί ή αίγλη τής 
παιδικής φαιδρότητος, καί αί αιφνίδιοι άνατριχιά- 
σεις . . . τότε, τέλος, ότε τα πάν είναι έρως, ομολο
γία, καί ότε έν τούτοις δέν προεφέρθη ή λέξις ε ρ ως; 
Η τέλος, ή αληθής εύδαιμονία, ή διαρκής εύδαιμονία, 
ή λούαυσα, ή πλημμυραΰσα ές αεί ούρανίου χαράς τήν 
ψυχήν, υπάρχει μετά τήν ομολογίαν; . . . οτε ολως 
τρέμαυσα, όλως εύδαίμων διά τήν θυσίαν, ην επραξε 
χάριν σου, διότ/ι έπαιξε τό μέλλον της μετά σου, καί 
διότι πιθανόν νά χάση, διότι προβλέπει πικρότατα 
δάκρυα, άτινα θά ρεύσωσι μίαν ημέραν < . . διότι 
τέλος ή έρώσα γυνή έχει άναγκηννα υποφερη ; Υπάρ
χει άρά γε μετά τήν ομολογίαν; όταν λαμ-βάνουσά 
σι έπί τών γονάτων της, σοί λέγει μετά δακρυσιμι- 
γοΰς μειδιάματος:—  Ω'.τώρα ή εύδαιμονία μου εί
ναι ίδική σου ! . . ή ζωή μου είσαι σύ, ή διάνοιά μ.ου 
συ, ή ψυχή μου έτι σύ, σύ, σύ, αιωνίως σύ, τα  παντα 
σύ! Τώρα βλέπεις, διά μιάς μόνηςλέξεως δύνασαι νά 
μ.έ καταστήσης τήν δυστυχεστέραν τών γυναικών, 
διά μιάς λέξεως δύνασαι νάμέ φονεύσης . . . ούτως, 
άγγβλέ μ.ου, ερατεινέ μου άγγελε, ό έρως μου δεν 
είναι έρως, . .  είναι νέα τις αίσθησις . . . αισθησις, 
άπορροφώσα, έξαλείφουσα πάσας τας αλλας . . . .  
αίσθησις, μόνη αιτία τής ύπάρξεώς μου.

(έπ ετα ι τό τέλος) 

 — *-----------

je ® a a a a a.
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Όταν ό κώδων πένθιμος τον θάνατον άγγέλλη, 
είς τοΰ θνητού τό μέτωπον ώχρότης άνατέλλει, 
καί άπαισίως φρικιά ή σαρξ ανησυχούσα, 
καί ή καροία πάλλεται τους ήχου; άντηχούσα.
Τοΰ μυστηρίου ή σκιά, καλύπτουσα τό σώμα, 
τό μόρσιμον αντανακλά έπί τής υλής χρώμα.
Ακούσιος ψιθυρισμός έκφεύγει τών χειλέων,
« Ό  θ ά ν α το ς! » πλήν άνωθεν τής φρίκης έπιπλέον 
ύπάρχει τι, άτρόμητον τόν θάνατον παλαιόν.

‘Υπάρχει τι; Τί εΐν’ αύτό; Παν άλλο παρά δλη, 
πάν άλλο παρά μόρσιμον, παρά θνητόν τά χείλη 
ψυχήν τό άπεκάλεσαν καί πνεΰμα καί ουσίαν, 
άγγέλλουσαν είς τούς θνητούς ήμας αθανασίαν. 
Άπαύστως αμετάβλητος, αχώριστος κα'ι μία 
Βλέπει τό σώμα τής φθοράς νά τήκη τρικυμία. 
Δεσμώτις άπό φυλακής είς φυλακήν περώσα, 
τό άκρον και τό τέλειον περιπαθώς έρώσα, 
καί πρός τι φώς άνέσπερον γλυκύ προσμειδιώσα.

Ένώ τό σώμα φρικιών προ τοΰ θανάτου κλίνει 
ένώ τής υλης κυκλωθεν άκούωνται οί θρήνοι,

’Ατάραχος ύφίστατα* τήν πάλην ή ουσία, 
πρός ήν ή μάγος μειδιά θεά ’Αθανασία.

’Επάνωθέν της λάμπουσιν έν μέσω τών αιθέρων 
οί κόσμοι οί άνάριΟμοι τών πλανητών αστέρων 
όπου πληθύς υπάρξεων πλανάται δπερτέρων.

Τό φοβερόν μυστήριον, τοΰ σώματος ό τρόμος, 
ό θάνατος, τής υλικής όλότητος 6 νόμος, 
τήν λάμψιν καί τόν στέφανον τής δόξης καταθέτει 
προ τής ουσίας τοΰ μικτού ανθρώπου, και τά Ι'τη 
τήν ΰλην μόνον τοΰ μικτού εις τάφον όδηγοϋντα, 
παρέρχονται τήν άφθαρτον ουσίαν στεφανοΰντα.
Είς έπιστήμης ανθηρούς καί εύ£Ιαλεΐς ροδώνας 
περιπετώσα ή ψυχή δψούται κατά μόνας, 
καί τής απείρου της ζωής μαντεύει τούς αιώνας.

Άφοΰ τής άνθρωπότητος τό ομμα ήνεώχθη, 
καί τού θανάτου τήν άκτήν άντίκρυσεν ή οχθη, 
ήτις ζωήν υπόσχεται καί κίνησιν καί μέλλον, 
πρός τ’ι τής φαντασίας του τήν πτήσιν άναστελλων 
Θρηνεί θ ν η τ ό ς — α θ ά ν α τ ο ς  ό άνθρωπος, αφινων 
τήν γήν αύτήν τών στεναγμών, τών πόνων και των

θρήνων;
Καί τί λοιπόν παράδοξον ό θάνατος Ιγκλείει, 
εάν άφθαρτου καί φθαρτού τόν γάμον διαλυη 
καί μόνον έπί τού 'φθαρτού τήν πέτραν του κυλίη;

Ά ν εις λαμπρόν συμπόσιον προσκεκλημμένοι φίλοι, 
άφοΰ είς νέκταρ βρέξωσι τήν γλώσσαν και τα χείλη, 
καί τοΰ χορού στρεφόμενοι χορτάσωσι την δίνην, 
είναι παράδοξον έάν είς τήν τυχούσαν κλίνην 
τά κεκμηκότα μέλη των άπλώσωιιν ήσυχως, 
ένώ τά ώτα των κήλη τής μουσικής ό ηχος;
Είναι παράδοξον έάν άφήσαντες τήν πάλην
καί κλείοντες καρηβαρες τό ομμα άπό ζάλην
είς τού Μορφέως πέσωσι προθΰμως τήν αγκάλην,

Είναι παράδοξον έάν συστρατιώται φίλοι, 
άμα τό άστρον τής νυκτός το πρώτον άνατείλη, 
είς στρώμα χόρτων άπαλόν άθρόοι άπλωθώσιν, 
άφοΰ είς μάχης άτρομοι τούς κόπους κουρασθώσιν; 
Είναι παράδοξον εάν τά κεκμηκότα μέλη 
ό γεωργός έπί στρωμνής νά έλαφρώση Οέλη;
Έάν γλυκύ τό θέλγητρον τοΰ ΰπνου καθηδύνη 
και παυη είς τούς κόλπους του ό πόνος, η δδΰνη, 
τί θέλγητρον ύπόσχεται ή τού θανάτου κλίνη;

ΤΩ θάνατε! τό στέμμα σου έθραύσθη, έρραγισθη!
‘Η λάμψις τού φοβήτρου σου η τόση έσκοτισθη! 
Ένώπιον τού Πλάτωνος ώχρός καί τοΰ Σωκρατου; 
ήκουσες λόγους φοβερούς—και λογους αθανατους.
Καί εκτοτε ή δόξα σου παρήλθε, και μεγάλη
ή άνθρωπότης μειδιά, έάν νεκρός προβάλη
Είς τοΰ νεκρού τό μέτωπον ή λάμψις κοσμ ων άλλων



αντανακλάται, χέουσα το θοφρος^π'ι μάλλον 
είς στήθος, οπερ δυνατόν νά μένη άμφιβάλλον.

'Αθάνατον το άυλον, ώ θα'νατε, θά ζήση· 
είς κόσμους άλλους Ιναλλάξ την ϊίλην θά κίνηση" 

κα! προς το άκρον άωτον θά σπεόδη αιωνίως 
ό νόμος του νά πληρωθή, ό νόμος του ό θείος.
— Σιγησατε νεκρώσιμοι τής Εκκλησίας θρήνοι!
Είναι τής δόξης μας κοιτίς ή τοΰ θανάτου κλίνη. 
Είναι θεός ό άνθρωπος! καί ό θεός δέν θνήσκει. 
Απειρων τον προσμένουσι λαμπρών ήλίων δίσκοι, 
καί τήν αθανασίαν του παρήγορον ευρίσκει.

X . ΣΑΜΑΡΤΣΙΔΙΙ2.

Α ί ν ι γ μ α .

Μέ τά πρώτα μου τά δυο και τά τελευταία δυο,
φίλτατέ μου, κ α λ ά  βλέπεις.

Με τό ολον μου δε αστρον είμαι, ανατέλλω, δΰω, 
οπως συ τό έπιτρέπεις.

Γρ. Μ. Β.

ΛΓΣΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΩ ΦΓΛΛΑΔΙΩ* ι
ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ.

Αρετή. —  Π ά^ς. 

*Εν "Ονεφον.
Προσήγγιζεν ή εορτή τών τριών Ιεραρχών, ή όρι- 

σθεΐσα άνέκαθεν ώς έορτή επέτειος τών Μ ασκαλών 
καί μαθητών, καί τοΰτο, βεβαίως, διότι ήλπίζετο οτι 
οί οιόάσκαλοι α::αντων τών αιώνων και τόπων r,0z- 
λον προσπαθεί νά μιμώνται τά  αγλαά εκείνα τής δι
δασκαλίας πρότυπα, τόν ύψιπέτην καί ούρανοβάμονα 
Βασίλειον, τόν στύλον τής άρετής Γρηγόρΐον, καί τόν 
ηόυ^,.ή καιμελισταγή Χρυσοστομον εθεωροΰμεν μ ετ’ 
άφατου ήδονής^τάς^ προπαρασκευάς τών Σχολείων, 
οπως επαξίως έορτάσωσιν αύτήν έβλέπομεν τάς δά- 
φνας, σύμβολα τής κατά τής άμαθείας νίκης, καί τάς 
ελαίας, σύμβολα τής Αθήνας, έπιστεφούσας τάς αί
θουσας τών Σχολείων ήκούομεν ήδυεπών ασμάτων, 
όοζαν προσφερόντων τοΐς τρισί τής Οικουμένης φω- 
στήρσι και επικαλούμενων τήν τών θείων θρόνων 
παρεό ρον Σοφίαν, οπως καταβή έπί τής κεφαλής τών 
τ ε  οιοασκάλων καί μαθητών ήκροώμεθα εύφραδών, 
ευφραόεστάτων λόγων, Γ ρ α μ μ α τ ι κ ό - ΐ ο  ε τ  ι 
γ λ  υ φ ά ν ο  ι ο  π ο τ ο σ δ ό ν τ ω ν ,  έξυψούν- 
.ων, με^εθυνοντων, εις ουρανους αναβιβαζόντων τήν 
H α 1 ο ε ι α ν, το ουρανοπεμπτον τοΰτο μάννα τών

Ψυχων, τήν τροφοδότειραν τής διανοίας, τήν . . . . 
την . . . τήν . . . άλλ’ έπιλείψει με ό χρόνος δ (η
γούμενον, ινα κάγώ έπί τό διδασκαλικώτερον είπω.

Αίφνης, κατ’ άνεξήγητόν τινα ιδιοτροπίαν τοΰ 
πνεύματός μου, ήθέλησα νά έρωτήσω ενα έκ τών έλ- 
λογιμωτάτων διδασκάλων, τ ί αρά έστιν ή Παιδεία ; 
Εγελασεν εκείνος, αγνοώ άν διά τήν άνόητον έρώτη- 
σίν μου, ή διά τήν άγνοιάν του περί τούτου, καί μοί 
εστρεψε τα  νώτα, απαγγέλλων μετά. στόμφου τόν 
Ομηρικόν έκεινον στίχον:

Ούτε ποτ’ έν πολέμω έναρίθμιος, οδτ’ έν βουλή. 
Εφυγον έκεΐθεν κατησχυμμένος, καί έπανελθών είς 

έμοϋ (διδασκαλική μετάφρασις τοΰ chez moi, οικαδε 
ισως), ηρχισα να σκέπτωμαι βαθέως, όποις εΰρω τήν 
λυσιν τοΰ αινίγματος τούτου, όπως δυνηθώ μόνος μου 
να εννοήσω, τ ί  αρα είναι ή Παιδεία- έσκέφθην, έσκέ- 
φθην,καί ό ύπνος μέ κατέλαβεν άλλ’ αί σκέψεις έξη- 
κολούθουν, φαίνεται, καί έν τώ  υπνω μου, καί διά τοΰ 
δυσεξηγήτου εκείνου εΐρμοΰ τών ιδεών, εύρεθην έν "Α- 
δου, οπου ήκουσα τρομεράν τινα έριν καί οχλαγω
γίαν. Μάτην ό Μινως, ό Ραδάμανθυς, ό Αιακός προ- 
σεπαθουν νά καθησυχάσωσιν αύτήν, ή έρις έξηκολού- 
θει, καί κίνδυνος ήν μή καταντήση [είς ξυλοκοπήμα
τα , ότε αίφνης ό βασιλεύς του "Αδαυ, ό μέγας Πλού- 
των, παρουσιάσθη, καί ώς έκ θαύματος σιγή βαθεΐα 
έπεκράτησεν έν τώ  βασιλείω έκείνω.

Η, και κυανε?)σιν επ’ δφρϋσι νεΰσεν 6 Πλούτων

.................................... θ ε ιο ν  δ ’ Ι λ ε λ ιξ ε ν  Ά ΐ δ η ν ·

(ί Αντι πολλών άν, ώ άντρες τεθνεώτες, 
των υμάς έλέσθαι νομίζω, εί φανερόν γένοιτο τό αί
τιον τής νΰν υμών έριδος. Ο μέν ουν παρών καιρός, 
Λονονουχί φωνήν άφιείς, λέγει, ώς ού περί έρίδων 
φροντιστεον υμιν, αλλά περί δικαίου, όπως γένηται 
φανερόν τίνος άν είη τοΰτο. #

Ταΰτα είπών ό Πλούτων έσίγησε" θόρυβος δ ’ έν 
"Αδου μέγας έγένετο καί παρελΟών άνήρ τις, είρωνα 
τήν φυσιογνωμίαν καί χλευαστικήν έχων, έμειδίασέ 
πως, καί, μέγα τών τεθνεώτων βασιλεΰ, είπε, βεβαίως 
νπο το αμενηνον μου τοΰτο κάρηνον αναγνωρίζεις τόν 
πολύν περί σοΰ, ότε έν τοΐς ζώσιν ήμην, λόγον ποιη- 
σαμενον, τον φίλον σου Λουκιανόν. Το διαρρέον τοΰ 
Χάρωνος σκαφίδειον ήγαγεν άρτίως έν 'Αδου σωρείαν 
τινα τών διαρρηγνυντων άφειδώς τά  ίμάτια ήμών 
διόασκαλων, ους αμα ιδοννες ουκ εκωλύθημεν έφορ— 
Αήσαι κατ αυτών καί βαλεΐν τούς καταράτους έκεί- 
νους άφθόνοις τοΐς λίθοις. Αλλ’ ήδη, έπειδή είς εύ
καιρον ήλθες, μεγιστε βασιλεύ, βουλομεθα άντιπαρα- 
σταθήναι αυτοΐς τοΐς λόγοι;' καί παρά μέν τών συγ
γραφέων εςελεγην έγώ, έκλεξάσθωσαν δε καί οί διδά
σκαλοι ουτοι.

Θόρυβος το τε  μεγας παρά τών διδασκάλων έγέ
νετο, και μετα πολλήν συζήτησιν έξελέγη ώς άντι- 
προσωπος αυτών ο Γραμματικοσυνταξιάδης, σοβαρόν 
το ήθος και επηρμενην τήν όφρΰν έχων. Ειτα άνα- 
λαβών τόν λογον ό Λουκιανός, ήρξατο τής κατηγο
ρίας ώδ£ πως.

α Τών έπτά τής αρχαίας Ελλάδος περιβοήτων σο
φών τις, δέν ένθυμοΰμαι πλέον ποιος, ώρισεν ώς (χρι
στόν τό μέτρον, ήτοι, ότι ή μετριότης, ό μέσος όρος 
έν παντί πράγματι, είναι πάντοτε ό κάλλιστος, εί
ναι ή αρετή’ έτερος δ ’ έπιβέβαιών τούς λόγους τοΰ 
ρηθέντος σοφοΰ άπεφήνατο τό μηδέν άγαν. Ο δ’ Α
ριστοτέλης, ό μέγας έκεΐνος καί παγκόσμιος νοΰς, ώ- 
ρισε τήν άρετήν ώς τό μέσον δύο υπερβολών άντιθέ- 
των, αιτινες ούδέν άλλο είσίν, ή κακίαι.

« Καί τώ  όντι, τίς δέν ομολογεί, ότι ή άμιλλα, 
έπί παραδείγματος, έστίν αρετή, καί άρετή μάλιστα 
τοιαύτη, οία νά περιποιήση τιμήν καί δόξαν είς άτο
μα, πόλεις καί έθνη; καί έν τούτοις, ή άμιλλα ,όταν 
φθάση είς τό άωτόν της, ύπερβάσα τόν μέσον όρον, 
τό τε  λέγεται φθόνος, έρις σχετλίη, καθ’ ΐϊσίοδον:

ήτε πόλεμόν τε κακόν καί δήριν δφελλει.

«Αν δ’ είς τήν άντίθετον περιέλθη μεταβολήν, τότε 
καί είναι καί λέγεται άφιλοτιμία, άποκτήνωσις, άπο- 
ζώωσις. Καί ταΰτα μέν δή ταΰτα' άλλ’ οί ζώντες 
κατά τόν αιώνα τοΰτον τών υπερβολών είς ούδένα 
λογίζονται τάς προγονικάς ρήσεις, άλλά καθ’ έκάστην 
είς άντιθέτους περιπίπτουσιν ΰπερβολάς, γελοία μέν 
καί κωμικά έκάστοτε πάσχοντες, άλλ’ ενίοτε καί οί
κτου άξια' ώστε έπρεπε ν’ άναζήσωσι καί αύθις είς 
τήν γήν οί έκ τών ήμετέρων Δημόκριτος καιΗράκλη- 
τος, ώστε ό μέν νά γελά άδιακόπως (υπερβολή καί 
τοΰτο’ διότι ό γελών άδιακόπως, έστω καί Δημόκρι
τος, δέν έχει νοστιμάδα, καί μή πρός βάρος του), ό 
δέ νά κλαίη άπαύστως (άλλο είδος ταραχής τοΰτο, καί 
άτζαήπικο ταμπιέτι)· ίσως ή τελευταία μου αυτη 
λέξις φαντί κακόηχος είς τά ώτα κυρίων τινών (άμ- 
φοτέρων τών γενών, έννοεΐται, κατά τήν Γραμματι
κήν), καί μή έμβεβυθισμένη είς τά  υδατα τοΰ ίλισ- 
σοΰ καί τό μέλι τοΰ Τμηττοΰ, άλλ’ άγροίκον μ’ έ- 
πλασεν ή φύσις, άγαπώ νά λέγω τά  σΰκα, σΰκα, καί 
τήν σκάφην, σκάφην’ άλλ’ έπί τό προκείμενον πρός 
άπόδειξιν τών λόγων μου θά μοί συγχώρηση τε νά 
φέρω παράδειγμά τ ι, πριν ή κυρίως περί διδασκάλων 
ομιλήσω.

«Καθ’ άς λαμβάνομεν έκ τών πρός ήμάς έκ τής 
γής έρχομένων πληροφορίας, ή μετριότης σήμερον 
είναι άδύνατον νά εύρεθή είτε ώς πρός τόν ιματι
σμόν, ε ίτε  ώς πρός τήν συμπεριφοράν, είτε ώς πρός 
τήν ομιλίαν, είτε . .  . είτε πρός πάν ό,τιδήποτε. Ας 
έξετάσωμεν έν έκ τούτων, τόν ιματισμόν, άν θέλητε" 
οί μέν προτιμώσι τό neglig6 Parisien, καί ούδέν 
παράδοξον τό νά βλέπη τις αύτούς, ή μέ ξεσχισμένα 
βρακοπόδια, ή μέ λασπωμενον σουρτοΰκον, ή μέ ’μβα- 
λωμένα υποδήματα, περί ών ούδέ τολμάς ποτέ νά 
τώ  κάμης παρατήρησιν καθότι ευθύς μέ γεμάτον 
στόμα σοί άποκρίνεται : αύτά είναι αύτόχρημα μικρο- 
λογίαι, et vous autres δέν δύνασθε νά φαντασθήτε 
πόσον εύχάριστον είναι τό νά rjvai τις έλεύθερος. Κα
λόν, φίλτατέ μοι, είποιτις άν, άλλ’ ούδέσύ, φαίνεται, 
γνωρίζεις πόση κομψότηςκαί φιλοκαλία ένυπάρχει έν 
τη καθαριότητι, ήν 6 όχλος ορθότατα άπεκάλεσε

’μ ι σ ή ν ά ρ χ  τ  ι ά ν. Αλλοι, άπ’ έναντίας 
τούτων, ούδέποτε έξέρχονται είς τήν οδόν, χωρίς ή 
βοΰρτζα (τό κόρηθρον, άν θέλητε, έλλογιμώτατοι) νά 
διέλθη έπί τών, ώς κόρη όφθαλμοΰ, φυλαττομένων 
ενδυμάτων των, χωρίς τό κάτοπτρον ν’ άντανακλάση 
τρεις κατά συνέχειαν ώρας τό ώραΐόν των πρόσωπον 
καί το κομψόν των άνάστημα, χωρίς τά  παχύμυρα ν’ 
άλείψουν τήν κεφαλήν των, δίκην ήλειμμένης γάτας, 
χωρίς τό Patshulj νά τούς καταμυρίσ/)· αίσχος δέ 
θεωροΰσιν, άν ποτε έτυχε νά διέλθη λεπτή τις καί 
άδιόρατος κηλίς έπί τοΰ ένδύματός των. Τά δέ φο- 
ρέματά το)ν έρχονται κατ’ εύΟεΐαν (άν τούςέρωτήσης· 
ή καί άν δέν τούς έροιτήσης, άδιάφορον θά σοί τό εί- 
πωσιν οί ίδιοι) ή έκ Παρισίων, ή έκ Λονδίνου, ή έκ 
Βιέννης. Αν ποτε τύχη νά καΟήσωσιν έντός καφε
νείου τινός, παρατηροΰσι μήπως ή πρόσψαυσις καί έ- 
παφή έναγοΰς τίνος τούς μιάνη, ακολούθως δέ, ίνα 
κατά τό Ξενοφωντειον τοΰτο είπω κάρηνον, κατασκο- 
ποΰνται θαμά έαυτούς, καί άν μικρόν τ ι κάρφος έπί 
τοΰ πανταλονιού των προσβάλη τήν όρασίν των, 
τότε βρεχοντες τήν παλάμην, άγάντωτον έννοεΐται, 
ένώπιον τών άλλων (ευγένεια δά τρομερά τοΰτο" c’ esf 
da style Parisien), τό καθαρίζουσιν έπιμελεστατα" ό
που δέ καί άν τύχωσι, παρατηρούν τούς άλλους άν 
τούς κυτάζωσι, λέγοντες τρόπον τινά διά τοΰ τρόπου 
τω ν : κυττάξατέ με τ ί νέος ποΰ είμαι! Πολλάκις ά- 
κούων περί αύτών άνεμνήσθην, οτι κατ’ άρχαιοτέραν 
τινά έποχήν, ώς διηγοΰντο οίέκ Τουρκίας τότε ερχό
μενοι, οσάκις έφαίνετο υπάλληλος τής Κυβερνή
σεων, ειδοποιούν οί μέν τούς δέ διά τής έξης έκφω- 
ν ή σ ε ω ς :τ α ΐ ς  π ό ρ τ α ι ς ’ α λ λ α γ μ έ ν ο ς  
π ε ρ ν ά’ άν ήμην είς τόν κόσμον, ήθελα συμβουλεύ
σει καί τούς οίκογενειάρχας, ώστε, άμα φανέντος 
τοιούτου τινός, νά είδοποιώσιν οί μέν τούς δέ, λέ
γοντες : τ ά  π α ρ ά θ υ ρ α ’ ξ ι π π α σ μ έ -
ν ο ς  π ε ρ ν ά '  άλλ’ ίσως μοί είπητε, όπερ όρθότα- 
τον, ότι τοΰτο είναι περιττόν, καθ’ όσον αύτοί δια- 
κοίνονται μόνοι των. Τ’ αύτά δέ καί ίσως καί χεί- 
ρονα ποιεί καί τ ’ ώραΐον φΰλον' αί μέν προτιμώσι τό 
ndglig6 (καί · τοΰτο μοί φαίνεται ότι προέρχεται 
μάλλον έκ τοΰ: όμφακες έτι είσιν)* αί δέ άπ’ έναν
τίας έςοδεύουσι τριάκοντα χιλιάδας γροσίων διά 
τήν έσθήτα μιάς έφεσπερίδος. Αλλά βλέπω ότι πολύ 
παρεξετράπην καί άρκοΰμαι έως έδώ.

«Επανέρχομαι λοιπόν είς τό προκείμενόν μου, ή
τοι είς τούς διδασκάλους, φωστήρας, πρηστήρας (ά
παγε! οιόν με έπος φύγεν ερκος όδόντων! άλλ’ έπειδή 
ή λέξις παράγεται παρά τό δ ά ω, τό έχον τήν δι
πλήν σημασίαν τοΰ καίω καί φωτίζω, έχει βεβαίως 
καί αύτήν τήν διπλήν σημασίαν), όποιον τό έργον 
τοΰ διδασκάλου; Νά μορφώση τά ήθη τών μαθητών 
του πρώτον, καί άκολούθως νά όρθώση τήν διάν3ΐάν 
των. Τά δέ πρός τοΰτο μέσα; ή διδασκαλία τοΰ 
τίνι τρόπω δύνανται νά σκέπτωνται όρθώς, καί σκε- 
πτομενοι όρθώς, νά όμιλώσι καί νά γράφωσιν όρθώς. 
Αλλά τό ζήτημα τοΰτο, έκβοήσουσί τινες τών διδα
σκάλων, δείται,νή Δία, πολλών πολλαχώς παρά πολ-



λών περί πολλών συνδιαλεχθησ^ένων πραγματειών, 
καί ούκ έξεστι βαλεΐν αύτδ έμπροσθεν τών άμυήτων 
τνίς διδασκαλικής επιστήμης, ώσπερ ούδέ τούς μαρ
γαρίτας έμπροσθεν τών χοίρων. Τί ποιείς; Βάλλε, 
βάλλ, τον κατάρατον άφθόνοις τοΐς λίθοις. Τότε ποΐ 
φύγωμεν. Ας περιορίσωμεν λοιπόν εως έδώ το ζήτη- 
μα, και άς ίδωμεν τ ί πράττουσιν οί Κύριοι ουτοι.

« Οί μέν λόγω ότι όφείλουσι νά σπουδάζωσιν οί 
παΐδες την πατρώαν, και ότι διά νά την σπουδάζω- 
σι πρέπει νά την όμιλώσι, κατά τόν έμόν Α ε ξ ι- 
φ ά ν η ν, η κατά τόν τοΰ λογιωτάτου της Βαβυλω
νίας, ην μοι έκόμισε νέηλίς τις έκ γης: την τών 
προγόνων διαλέγεσθαι χρή, νομίζουσιν έγκλημα κα- 
θοσιώσεως έάν προφέρωσί ποτε ένώπιον τών μαθητών 
των λέξιν τινά της χύδην, ώς περιφρονητικώς άπο- 
καλοΰσι την λαλ.ουμένην, και θάνατον ηθελον κατα
ψηφίσει, έάν ήδύναντο, κατά τοΰ μεταχειρισθέντος 
ένώπιόν των Τουρκικήν τινα η Ευρωπαϊκήν συνήθη 
λέξιν. Το κακόν δέ είναι ότι, έθιζόμενοι ολίγον κατ’ 
ολίγον είς τοϋτο, καί έθίζοντες καί τους μαθητάς, 
αύτοί μέν άποβαίνουσιν ήμερα τή ήμερα ζ  ε υ ζ  ε κ ί- 
σ τ  ε ρ ο ι, καθόσον αρχίζουν καί πρός τόν μ π  α- 
κ ά λ  η ν καί χ α μ ά λ η ν ν ά  όμιλώσι τήν αύτήν 
γλώσσαν, καί τό τε  δά νά άκούη τις κονσέρτο τοΰ 
Ροσσίνη, καί νά ξερνά άπό τήν μελωδίαν, καί νά ξη- 
ροκαταπίνη λέγων συνεχώς: ησο άξιος άγχόνης άν 
δέν προύλάμβανες νά γίνης τοελλός! Κ ’ έξαφνα πά
λιν ν’ άκούη τόν λογιώταταν έκεΐνον, λέγοντα, προ- 
κειμένου περί τυρίου η ψωμίου, πρός έπιβεβαίωσιν τών 
λόγων του ενα Ομηρικόν στίχον, μίαν Δημοσθενικήν 
ρήσιν, ή μίαν Πλατωνικήν γνώμην. Υπομονή ! Αν
θρώπους καί κτήνη σώσεις, Κύριε, είπέ ποτε ό τών 
Εβραίων ψαλμωδός.

« ’Αλλά τά  παιδιά; ώ τά  δυστυχή ! έκεΐνα συνη
θισμένα οντα νά σκέπτωνται είς τοΰ πατρός των τήν 
γλώσσαν, καί έννοοΰντα αύτήν, ηθελον βεβαίως καί 
δυνηθή νά έκφράζωνται καί νά γράφωσιν είς αύτήν 
άλλ’ αί ίδέαι αρχίζουν πλέον νά συγχύζωνται- ό δι
δάσκαλος προσπαθεί νά τ ’ άπομάθη τήν μητρικήν των 
γλώσσαν, διά νά τά  διδάξη νά όμιλώσι τήν άρχαίαν 
με το αιώνιον έκεΐνο καί μονογούργουρον : ενικός ή ο
νομαστική ό ' άλλά τά  άθλια έκεΐνα, μή όντα α
κόμη είς κατάστασιν νά λάβουν τόσον πολλήν τροφήν, 
κακοστομαχιάζουν καί άρχίζουν νά τά  έμοΰν, καί 
τότε αί άνατομίαι γίνονται άντωνυμίαι, τό όφθαλ- 
μοφανώς μονόφθαλμος, τό έκθαμβος έγγυος, τό λα- 
κταρώ υλακτώ, τότε αί* μελίρρυτοι έκεΐναι γενικαί 
του πατήρ μου, τής μήτηρ μου, τής γλώσσεως, τής 
■ήμερός κτλ. Ιδού λοιπόν ή πρώτη υπερβολή.

« Ποία δέ ή άντίθετος ταύτης; Αλλοι τινές νεω- 
τερισταί άναβοώσι καθ’ έκάστην: Τί κακόν είναι τοΰτο 
με τους παλαιούς δασκάλους; Ανθρωποι στενοκέφαλοι, 
αγνοοΰντες όλως δι’ όλου τήν κοινωνίαν, μή γνωρίζον- 
Τε?> είμή τήν γραμματικήν των, αδαείς τών άνακα- 
λυψεων, όσας καθ’ ήμέραν εφευρίσκουν έν Παρισίοις, 
Αονδίνω, Βιέννη καίλοιπαΐς πόλεσιν, άδέξιοι ώς πρός 
τήν συμπεριφοράν, μή άναγνόντες τά  ήθη, τους τρό

πους τής Εύρώπης, ούτε είς τόν Paul de Cock, ούτε 
είς τόν Pigault Lebrun, ουτε εις τόν Σύην, ούτε είςτόν 
Δουμαν, νά τολμώσι ν’αύτοκαλώνται διδάσκαλοι, καί 
ν’ άντιπαρατάττωνται καθ’ ήμών; Καιρός πλέον ν’άφή- 
σωμεν τ ’άοχαΐα έκεΐνα, καιρός πλέον νά διδάσκηται 
εις τά  σχολεία ό Εύρωπαϊσμός, αί νεώτεραι ίδέαι. 
Καί τό περίεργον, ότι τάς ώραίας των ταύτας ιδέας 
προσπαθοΰσι νά έμφυτεύσωσι καί είς τους παΐδας, 
έπιβεβαιοΰντες αύτάς μέ τους μακαρίτας ήμας καί μέ 
αύτόν τόν γέρω Ομηρον, ώς νά ήξεώραμεν καί ήμεΐς 
ότι ύστερον άπό δισχίλια ετη θά ύπάρξη Εύρώπη καί 
Εύρωπαϊσμός. ίπομονή! Ούδέν δέ θαυμαστόν ν’ 
άκούη τις αύτούς διά λιγείας φωνής, άκκιζομένους καί 
μινυριζομένους a la Frangaise, ν’ άπαγγέλλωσι τό 
Ελληνικόν διά τής a la mode ύγρας τών Γάλλων προ
φοράς, καί τότε δη τότε ακούεις καί παρά τών μα
θητών τό πολύ καλιά, τά  Κύγιε, κτλ.

«Οί δέ τοΰ πρώτου συστήματος, μανιώδεις έκ τού
του γενόμενοι, έπικαλοΰνται τήν Ομηρικήν των σο
φίαν, καί άρχόμενοι τών άντιλοιδοριών φωνήν άφιά- 
σιν, ώς τον κεραυνόν του έριβρεμέτου Αιος: Ωμοι ά- 
ναιδείην έπιειμένοι, κυνώπαι, οίνοβαρεΐς, έτώσια 
άχθη άρούρης, γραμμάτων άδαεΐς, επιστημών άνεπι- 
στήμονες' πώς δοκεΐτετούς μαθητάς προοδεύσειν, ά
νευ τοΰ προλαβόντως μαθεΐν αύτούς οτι το απιον πα- 
ράγεται παρά τό άπαν έσθίεσθαι, τό μήλον παρά τό 
μή όλον, γαείδαρος παρά τό άεί δέρεσΟαΐ" καθαρ- 
ματα, καί λοιπά λίαν φιλοφρονητικά έπίθετα έπιδα- 
ψιλεύουσιν είς τούς συναδέλφους των* «κάγώ αύτούς 
ίδών, τό στόμα μου δέδεται.»

« Αλλά προκειμένου περί διδασκάλων δέν δύνα
μαι νά μή άναφέρω ανέκδοτον, όπερ μοί διηγήθη 
Γάλλος τις φίλος μου. Είς πόλ.ιν τινά τ?!ς Ιταλίας υ
πήρχε ξεναγός, έχων τήν παράδοξον μανίαν τοΰ νά 
νομίζη ότι αύτός είναι τό Αγιον Πνεύμα- περιηγητής 
τις τόν έλαβεν ώς ξεναγόν, καί μεταξύ άλλων έπο- 
ρεόθη μ ετ’ αύτοΰ είς τό φρενοκομεΐον- ό ξεναγός έςα- 
θη παρά τήν κλίνην ένός άσθενοΰς καί δεικνύων αυτόν 
πρός τόν περιηγητήν, είπε μετά μειδιάματος ύπερη- 
φάνου. Βλέπεις τούτον; εΐναι τρελλός’ νομίζει οτι εί
ναι τό Αγιον Πνεύμα, καί δέν βλέπει έμέ, οστις είμαι
έδώ.

κ Ελθωμεν δε εις τά  κυρίως κατ’ αύτών παρα- 
πονα ήμών . . . .  τ> Αλλ’ ένταΰθα ηχός τις μέ έξυ- 
πνισε καί δέν ήδυνήθην ν’ άκούσω ούδέ τό τέλος τής 
κατηγορίας τοΰ Αουκιανοΰ, ούδέ τήν απολογίαν τοΰ 
Γραμματικοσυνταξιάδου, ούδέ τήν άποφασιν τοΰ 
Πλούτωνος. Εγραψα τοσοΰτον μόνον, όσον είδον- νά 
γράψω επεται συνέχεια, ή τέλος; δέν τολμώ- νά εϊπω 
ότι δέν θά ϊδω τό τέλος; ούδέ τοΰτο θέλω. Λοιπον 
άς μείνη τό πράγμα έκκρεμές καί βλέποντας καί κα- 
μν όντας. Β.


