
Ο ΦΙΛΟΣ

ΝΕΟΛΑΙΑΣ,

ΤΟΜ ΟΣ Γ'·

Τεύχος Γ. Ζάκυνθος 1 8 5 9 . Δεχέμ,βρ’ος.

Γ Ϊ Μ  ΕΓΣΕΒΗΣ «-* ΓΓΝΗ ΤΟΓ ΚΟΣΜΟΓ.
Η ευσεβής γυνή ηλδεν είς τόν κόσμον εντός μιας των οικιών I- 

κείνων, όπου πατροπαράδοτος ένοικε! ή μ,νη'μη τών τίμιων καί χρη- 
ς-ών παραδόσεων. Νήπιον έτι, έναναρίζετο έπί τών γονάτων τής γη- 
ραιάς αύτής προμήτορος. ή  άγαδή αυτή δέσποινα έδίδαξεν ενωρίς τήν 
έγκόνην της νά μή εμπιστεύεται υπέρ τά δέον είς το μέλλον, το ό
ποιον δέν ανήκει είς κανένα, νά μή δαπανά τήν νεότητά της είς μα
ταιότητας, αΐτινες μεταβάλλουν βραδύτερον τήν ζωήν είς διηνεκή π ι
κρίαν. Ούτως άνετράφη καί ^μεγάλωσε τό καλόν τέκνον· αί πρώται 
τοϋ Ευαγγελίου γνώσεις f  έπήλδον μετά ταΰτα φυσικώς καί ώς άφ’ 
έαυτών. Είς τά ιερά ταΰτα μαδήματα συνειδιζομένη καί εύαρεστου- 
μέννι, αποφεύγει τάς επικινδύνους άναγνώσεις, τέρπεται δέ είς τά ή- 
δικά βιβλία. Αεκαπενταετής ουσα, έχει ήδη τήν πρώτην σταδεράν 
δεογνωσίαν ήτις άποφασίζει περί παντός τοΰ βίου· δεκαπενταετής 
ούσα, είναι ήδη έντελής χριστιανή.

Μετ’ ολίγα έτνι, ί  νεάνις υπανδρεύεται.
Αίσδάνεται τότε ότι έκπληροΐ χρέος κοινωνικόν. Είδε νά πέση είς 

χε'ίρας τίμιου άνδρός, μηδέποτε Ιρυδριώντος διά τάς άρετίς τής συ
ζύγου του, καί πάντοτε περιστοιχίζοντας αύτήν δι’ όλου τοΰ si; τάς 
άρετάς αύτής όφειλομένον» σεβασμοΰ!

ίδυϋ λοιπόν αύτή ΰπανδρος καί εισερχόμενη είς τόν κόσμον άνευ 
ρ.ώμου, άνευ απατηλών ηδονών καί άνευ φόβου. Εχλιισ* πρό όλί-



γου τους οφθαλμούς τ ις  γηραιάς αύτής προμήτορος' ί σχημάτισε τον 
οίκόν της έκ τών υπηρετών δσοι εγνώρισαν καί έθεράπευσαν αύτήν 
βρέφος· έγένετο καί αυτή μήτηρ, μήτηρ φιλόστοργος, τρυφερά καί 
σπουδαία. Εντός καί έκτος της οικίας, ή εξουσία αύτής αυξάνει καθ’ 
ημέραν κατ’ άρχάς τήν έφοβήθησαν, ήδη αρχίζουν νά τήν άγαπώσιν. 
Υπό τήν αυστηρότητα κα'ι φαινομένην ψυχρότητα αύτής άνεκάλυψαν 
καρδίαν έλεήμονα καί συμπαθή, μεγίστην απλότητα ήθους, άθορύβη- 
τον ψυχής ευθυμίαν. Η νεότης εκείνη, ή τοσοΰτον άπαθής καί αδιά
φορος όσάκις πρόκειται περί μικρολογιών καί ματαιοτήτων, γίνεται 
δλη ένθερμος καί ενθουσιώδης άμα συμπέσιρ λόγος περί άγαθής τίνος 
πράξεως. Ααλεϊτε περί νέου συρμού, περί πετάσων κομψοτάτης κα
τασκευής νεωστί έλθόντων, μόλις σάς άκούει. ’Ονομάσατε δυστυχή 
τινα πάσχοντα, εγείρεται άμε'σως καί λέγει· ϋπάγω μεν. *0 ζυγός 
αύτής έλαρρός είναι πρός τούς περιτοιχίζοντας αύτήν· συμβουλεύει, 
νουθετεί ήπίω;, επ ιπλήττει, καί ή επίπληξις αύτής γοητεύει ώς έ
παινος. Γνωρίζει, καθ’ ολα καί τά μικρότερα αύτης μέρη, τήν είς 
αύτήν έμπεπιστευμένην οίκίαν καί άν εύρίσκωνται γυναίκες τινες έν 
τώ  κόσμω λέγουσαι περί αύτής· τ ί  ύποκρίτρια !  οί ύπηρέται αύτής 
καί οί πτω χοί δλοι λέγουν τ ί  α γ γ ε ίο ς  ! Καί βεβαίως ή πλά ςιγς 
είναι ύπέρ αύτής.

Τόν βίον αύτής θέλετε νά μάθετε; Ούδέν άπλούςερον. Αλλά δια 
νά τήν γνωρίσετε ακριβώς όποια είναι, πρέπει νά τήν συγκρίνωμεν 
μέ γυναίκας άλλας, γυναίκας λαμπράς καί τάς μάλλον ζηλευομένας· άλλως 
ό βίος αύτής ήθελεν ομοιάζει τόν κοινότερον τής γής βίον, τόσον εϊν«ι 
άπλοϋς καί εύκατανόητος.

Εν ώ ή γυνή τών συρμών, ή γυνή τής όποιας τό πνεϋμα, ή χάρις 
καί ή φιλοκαλία έκθειάζονται είς ολας τάς ρεγάλας συναναστροφάς, 
κοιμάται άκόμη βαθΰν ΰπνον τήν πρωίαν, ΰπνον τοΰ όποιου έχει 
μεγίς·ην ανάγκην πρός άναπλήρωσιν τοϋ πνεύματος καί τοϋ κάλλους 
τά  όποια κατεδαπάνησε τήν παρελθοΰσαν νύκτα, ή νέα ήμών γυνή 
ήρχισεν ήδη τάς Ιργασίας της. Πρωί έξύπνησεν, άλλά τό πρόσω- 
πόν της, μή άλλοιωθέν ύπό τής άγρυπνίας, είναι εΰχρουν καί ζωη
ρόν. ίδού ένεδύθη ταχέως· άπλουστάτη είναι ή φορεσιά της, άλλά 
κομψή φιλοκαλία καί άκρα καθαριότης συνοδεύουν τήν θαυμασίαν ταύ
την απλότητα.

Εν ώ ή τοΰ κόσμου γυνή ένασχολέΐται άκόμη είς τοΰς καλλωπι
σμούς της, καί καλλωπιζομένη έπαναλαμβάνει σιγαλά πρός έαυτήν τά  
γελοία καί εύκολα κατορθώματα τής προτεραίας, ή ήμετέρα ένηγκα- 
λίσθη τά τέκνα της' συνδιελέχθη μετά τοϋ συζύγου της περί τών

Ιργων τής ημέρας· ήρεύνησεν ύφ’ δλας τάς επόψεις σπουδαίαν τινά 
ύπόθεσιν, εχουσα τήν εύθύτητα έκείνην τής κρίσεως, τήν προερχομένην 
έκ τής εύθύτητος τής καρδίας. Αγνωστος είναι είς τήν οίκίαν ταύ
την ή οκνηρία· όλαι τής ημέρας αί ώραι εύρίσκουν ενασχόλησιν, καί 
ή απώλεια μιας μόνης έξ αύτών θεωρείται έγκλημα.

Εν τούτοις ή γυνή τών συρμών ένεδύθη, δηλαδή εφόρεσε τήν πρώ
την έσθήτα τής ημέρας· είς τόν περίπατον θέλει φορέσει δευτε'ραν, 
είς τό γεΰμα τρίτην, είς τήν εσπερινήν συναναςροφήν τετάρτην. Εν 
τώ  μεταξύ δέ τών μεγάλων τούτων υποθέσεων, ζητεί τάς έπιςΌλάς 
καί τάς εφημερίδας της, καί έξ αύτών μανθάνει παν είδος ειδήσεων, 
αϊτινες δμως αύτήν μόνην ενδιαφέρουν. Ποΐαι δέ είναι αί ειδήσεις 
αύτα ί; Ειδήσεις συρμών, καλλωπισμών, χορών καί θεάτρων. Ω τής 
ματαιότητος! Ποία λύπη δέν κατακυριεύει τόν άνθρωπβν δταν συλ
λογίζεται δτι πλάσμα λογικόν, εξελθόν άπό τοΰ Δημιουργοϋ τάς χεΈ- 
ρας καί εχον προορισμόν τινα έπί τής γής νά έκπληοώση, κατατρίβει 
δλον αύτο» τόν καιρόν είς τοιαύτας ασχολίας! Η εύσεβής γυνή ό- 
λίγας έπιστολάς λαμβάνει, διότι δέν έχει τ ι  νά μάθη έξωθεν η καί 
άν λάβ-/) έπιστολήν τινα, ό χάρτης αύτής είναι άκομψος καί άμοιρος 
αρωμάτων, οί χαρακτήρες δυσανάγνως·οι, τό δέ άναγγελλόμενον κρυ- 
πτομένη τις καί πάσχουσα ένδεια, χρείαν έχουσα θεραπείας.

Τέλος πάντων ή γυνή τοΰ κόσμου είναι όρατή. Είναι ή ώρα καθ’ 
*̂ ν ή κυρία επιτρέπει είς τοΰς φίλους καί γνωρίμους της νά είσέλθω- 
σιν εί; τήν μικράν καί κομψήν αίθουσαν, -τήν πλήρη τών λεπτών καί 
άνωφελών έκείνων τής πολυτελείας κειμηλίων, είς τά  όποια τοσαϋτχ 
δαπανώνται χρήματα, όρειχάλκινα άγαλμάτια σπιθαμιαία, άριςουργή- 
ματα φαρφουρίου αιώνια ώς ό κόσμος, χρωστήρων εργα ανεξίτηλα, 
καί ύπό τών ηλιακών εντούτοις άκτίνων έξαλειφόμενα, κυνίδια οίονεί 
ύλακτοΰντα, πτηνά οίονεί κελαδοϋντα, άνθη άρώματος άμοιρα, έπιπλα 
κεχρυσωμένα καί ύπό τήν άπτομένην χεΐρα έκλεπιζόμενα· ίδοΰ τά 
κοσμοϋντα τόν μυστηριώδη τόπον, δπου ή άβροτάτη δέσποινα δέχε
τα ι τόν οΰτω λεγόμενον καλόν αύτης κόσμον, έρχονται έκεΐ, έρει- 
δόμενοι Ιπ ί τών λυγίνων καί ώς τά  σκέλη των ραδινών ραβδίων 
των, πάντες δσοι αμέριμνοι καί ματαιόσχολοι, άρχοντες άνευ εύγε- 
νείας, πλούσιοι άνευ χρημάτων, ίππόται άνευ ίππων, κεφαλαί άνευ 
εγκεφάλου πρό πάντων, δντα εξαίσια καί δαιμόνια, τών όποιων ό'λη 
ή άξια συνίς-αται είς τό νά γνωρίζωσιν Ιντελών ΰπενδύτας καί λαι- 
μοδέτας. Εισέρχονται συχρόνως καί έκ τών γυναικών έκείνων τών 
πανταχοϋ φαινομένων, καλλοναί έψιμμυθιωμέναι καί προώρως γεγη- 
ρακυΐαι, σκελετοί ώχροί καί ύπό μηλωτάς καί ούάτας κρύπτοντες
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μέτωπα μαδαρά, σκέλη κυμαινόμενα, χεΐρας διαφανείς καί αχρους, 
όδόντας έξεσμένους, μελαίνας όρρΰς . . . .  φαντάσματα άβέβαι* νεό
τητας ή'τις πλέον δέν υπάρχει, καί ωραιότατος νίτις ύπήρΕε πάντο
τε πρόβλημα.

Αν έκ τών αηδών τούτων μεταβώμεν εις τά  τής ευσεβούς γυναι- 
κός, εύρίσκομε* αύτήν δεχομένην τόν ένοικιας·ήν τοϋ κτήματος αΰ
τη ;, τόν κτίστην τόν έπισκευάσαντα τήν οικίαν τη ;, τόν διδάσκαλον 
τών τέκνων της, καί διά τών επωφελών τούτων συνδιαλέξεων προ- 
στατεύουσαν τό παρόν καί προφυλάττουσαν τό μέλλον. Μόνη δέ μέ- 
νουσα, άν καταλάβει αύτήν έπιδυμία άναγνώσεως, μή νομίσετε ότι 
στέλλει νά ζητήσνι είς τό πλησίον άναγνωστήριον έκ τών ρυπαρών 
καί κακοήθων έκείνων αναγνωσμάτων διά τών οποίων διασκεδάζει 
καί διαφθείρεται σήμερον ή άπροφύλακτος άμφοτέρων τών φύλλων νε- 
<5 της. Η ευσεβής καί συνετή γυνή, ή γνωρίζουσα τήν σημασίαν τοΰ 
χρόνου καί τήν αξίαν τής ζωής, έχει καλύτερόν τ ι  ν’ άναγνώση καί 
νά μελετήσν). Εκτός τής άγίας Γραφής καί τών διδακτικών τών Ι
ερών Πατέρων βιβλίων, τών όποιων ή άνάγνωσις ουδέποτε τήν βα
ρύνει, άρέσκεται έπίσης άναγινώσκουσα συγγράμματα ηθικά καί ίςο- 
ρικά, έκ τών οποίων έφρόντισε νά σχηματίσΥ) τήν μικράν, άλλ’ έκλε- 
κτήν αυτής βιβλιοθήκην. Ουτω δέ σχηματίσασα αύτήν άγαπα τόν 
κουπτόν καί έντιμον τούτον πλούτον, τόν μηδενός διεγείροντα τόν 
φθόνον. Καί τοιαύτη είναι όλη της ή πολυτέλεια, άπλή, σοβαρά, αυ
στηρά ώς αύτή ή ίδια. Αέν είναι έκ τών γυναικών έκείνων, αιτινες 
φοροϋν έπάνω των αξίαν ύπερβαίνουσαν τήν τοϋ συζύγου αύτών πε
ριουσίαν. Πάν δ,τι λάμπει δέν τήν Θέλγει ποσώς· οί άδάμαντες τήν 
κεντούν, οί μαργαρΐται άμαυρόνουν τήν φυσικήν της λευκότητα. Ata- 
σκεδάσεων δέν ς-ερεΐται· άπ’ έναντίας, πολλάς ευρίσκει καί τερπνάς, 
συμμεριζομένη αύτάς μετά τής οίκογενείας της. Αληθές ένδιαίτημα 
ειρήνης καί εύχαριστήσεως είναι αύτή ή οικία της ή τράπεζά της 
είναι λιτή πλήν ά'φδονο;· ή ενδυμασία τών άνδρώπων της άπλή και 
καθαρά. Ο βλέπων τούτους διαβαίνοντας δέν λέγει· «Είναι ύπηρέ- 
ται»· άλλά λέγει. «Είναι άνθρωποι τής οικίας***». Εκεί έγεννήθη- 
σαν, καί έκεΐ Θέλουν άποδάνει· πληρόνονται καλώς, τρέφονται καλώς, 
ζώσιν έν ύπολήψει καί εύδαιμονία. Η έντιμος αυτη οικοδέσποινα α
πολαύει δλων τών ηδονών δσας παρέχει βίος γαληναίος, ειρηνικός, 
ελεύθερος, ασφαλής καί άπηλλαγμένος οφειλών. Η ράπτρια αύτής τήν 
πλησιάζει μέ σέβας, ή καλλωπίστρια μόλις τολμά νά τής λαλήσνι, 
ώς έννοοϋσα δτι ή κυρία αυτη είναι φυσικώς ένδεδυμενη, καί ανάγ
κην δέν έχει τή ; συνδρομής αύτής. Οσάκις που έμφανισδνί, σεμνή και

δειλή όποία είναι, πάσα κενόσπουδος συνομιλία παύει· αί άσεμνότερα» 
τών γυναικών, οί άκολαστότεροι τών νέων ύποβάλλονται καί άκον- 
τες είς τόν ζυγόν τοϋ κοινού τής πρός αύτήν εύλαβείας αίσδήματος. 
Είτε λαλεΐ, είτε ακροάζεται, επειδή άγαδωτάτην εχει τήν καρδίαν, 
έπειδή είναι συγκαταβατική πρίς δλας τάς αδυναμίας τάς όποιας 
συνήθως αγνοεί, απορούν όλοι, καί ώποροϋντες εύχαριστοϋνται, δ τ ι 
κατεγοητεύδησαν εί; συναναστροφήν τοιαύτην άπλήν καί εύκολον, είς 
τήν οποίαν οΰτε συκονφαντία ούτε καταλαλιά έλαβον με'ρος. Νε'α, 
ή ευσεβής γυνή απονέμει είς τάς προβεβηκυίας τήν εί; αύτάς όφει- 
λομένην τιμήν καί προσοχήν προβεβηκυΐα γίνεται αύτή τότε τό ς·ω- 
μύλον καί μειδιας·ικόν κέντρον τής νεολαίας,τής όποία; αύτή είναι καί συμ
βουλή καί ς-ήριγμα. Τιμήσασα τό γήρα; είς άλλου;,τιμάται υπερβαλλόντως 
είς τό γήράς τη ;. Αλλά καί πολύ δέν γηράσκει ή τοιαύτη γυνή· αί γλυκεϊαι 
άσχολίαι τοϋ βίου, ή έλλειψι; τών άγριων καί ορμητικών παθών, ή εύεξία 
τή ; ψυχής καί τής καρδίας, ή ενδόμυχος γαλήνη, ή επιτυχία, ή γενική ύπό- 
ληψις, ή ένεργετική ζωή, ή έπιρροή τής έξοχή;, ή εύδύτης τού συ
ζύγου, ή προκοπή τών τέκνων, δλα τά  αίτια ταύτα ηνωμένα άφί- 
νουν εί; τό ώραΐον τούτο σώμα δλην αύτοϋ τήν εύρωστίαν, είς τό 
ώραΐον τούτο πρόσωπον δλην αύτοϋ τήν αξιοπρέπειαν. II γυνή αυ
τή  έμεινεν ά'θικτος, καθώς εμεινεν άγνή· διατηρεί καί είς τήν ώρί- 
μην ήλικίαν δλην τήν φαιδρότητα τής νεότητος. Διαφυλάξασα τήν ά- 
ρετήν, δέν άπέβαλε τήν χάριν.

ί ί !  μετά πόσης άφάτου τέρψεως, μετά πόσης ψυχικής άγαλλιά- 
σεω; πανηγυρίζει τάς άγίας έορτάς τοϋ έτους ; Μετά πόσης ακρί
βεια; καί σοβαρότητος φυλάττει τά  άρχάΐα χριςιανικά έδιμα κατά 
τήν ενιαύσιον Ιπάνοδον τών μεγάλων ήμεοών τή ; Εκκλησίας! Αύτή, 
ήτις ένδυμεΊται δλα τά ονόματα τών γηραιών προγόνων της, αύτή, 
τήν όποιαν δέν λανδάνει ούδενός τών τέκνων της ή γενεθλιακή ήμε
ρα, αύτή ήτις κατά τήν επέτειον τής ίδιας της γεννήσεω; λέγει ά- 
φελώ; πρός τούς οίκείου;· «Εχω £ν έτος περιπλε'ον συγχάρητέ μοι
καί στείλατέ μοι άνδη», αίσδάνεται καί χαίρει δλας τάς χαράς τού
μηνολογίου. Εορτάζει μετά φαιδράς συγκινήσεως καί μ ετ’ άληδούς 
πίστεω ; καί Χριστούγεννα, καί Θεοφάνεια, καί Λαμπράν. Αδιάφορος 
δέν είναι είς τήν καρδίαν της, ώς είς τάς πλείς·ας δυς·υχώς σήμε
ρον τών καρδιών, ή ύψηλή καί μυστηριώδης χαρά τής Εκκλησία;,
δταν τήν αύςηρότνιτκ καί κατήφειαν τών ασμάτων τή ; Τεσσαρακο- 
ς·ής δίαδέχωνται τά  τερπνά καί χαρμόσυνα άσματα τού Πάσχα, καί 
ή βαφή τών ώών, καί ή αγορά τών πασχαλινών άρνίων, καί τά  πάν
τα . Ο βίος τού θεανδρώπου Σωτήρος καί ό τής παναγίας αύτοΰ μη-



τρός, ώς έν δραματικ-Τ) διαδοχή παριστανόμενοι κατά τάς ίερΑς τε - 
λετάς τών διαφόρων εορτών τοΰ έτους, αί αναμνήσεις τών άγιων τοΰ 
ιψ ίστου θεραπόντων, αί έπικαί μεγαλοπρέπειαι τής Παλαιας Διαθή
κης, αί παρηγορίαι τοΰ Ευαγγελίου, ή μεγάλη καί οίωνία έν ένί λό
γω εορτή, ή έορτή τοϋ οΰρανοΰ καί τής γής όλης, πανηγύριζε τα.ι δι- 
ηνεκώς εντός τής χριστιανικής αυτής καρδίας.

Σεις οί ένασχολούμενοι άτελευτήτως καί άκαταπαύστως είς τάς »
Ιλεεινάς μικρορραδιουργίας τοΰ κόσμου καί τών πικρών ηδονών αύ
τοΰ, σείς οί περί θεάτρων, καί χορών, καί καλλωπισμάτων, καί συρμών 
πανταχοΰ καί πάντοτε λαλοΰντες, δεν εννοείτε βεβαίως πώς διέρ
χετα ι δλο; ό βίος είς τήν έκμάθησιν τών μυςηρίων τή : μεγάλης ταύ- 
της λατρείας ήτις έπί δεκαεννέα ήδη αιώνας καθαγιάζει τήν ανθρω
πότητα· δεν εννοείτε βεβαίως τάς άγνάς συγκινη'σεις τάς γενωμένας 
είς τά  ενδόμυχα τής καρδίας ύπό τής πίςεως, τής αγάπης καί τής 
έλπίδος, οΰτε όποια υψηλά δράματα διαδραματίζονται υπό τοΰς μ ε 
γαλοπρεπείς καί ήμιφώτους τών ναών θόλους, οΰτε όπόσα δάκρυα ,
χύνονται έπί τών Ιερών αύτών λίθων, οΰτε όποια έκέΐθεν θησαυρί
ζονται επωφελή είς τόν βίον διδάγματα, οΰτε όπόσαι αντλούνται 
θεΐαι παρηγορίαι. Λαλεΐτε περί ηδονών καί διασκεδάσεων, περί λαμ- '
προΰ καί κομψαΰ καί πολυδαπάνου βι'ου· άλλά τά χρη'ματα τά ό 
ποια σείς είς ταΰτα δαπανάτε, ή ενάρετος καί εΰσεβής γυνή τά φέ
ρει ό'λα έκεΐ δπου οΰτε κλέπται διορύσσουσι καί κλέπτουσιν, οΰτε 
σής καί βρώσις αφανίζει, τά  φέρει είς τάς πενιχράς έκείνας καλύβας, 
τών όποιων οί κάτοικοι τό μέν θέρος τήκονται ύπό τοΰ καύσωνος, 
τόν δέ χειμώνα τρέμουν έκ τοΰ ψύχους, καί εκεί σφογγίζει δάκρυα 
αληθινά, έκεΐ άχούει εύλογούμενα τά  ονόματα αΰτής καί τοΰ συζύ
γου καί τών τέκνων της. Χύνουσα δ! γλυκύτατα δάκρυα συμπαθεί- 
«ς καί χαράς, επανέρχεται είς τήν οίκίαν της ευδαίμων καί μεγαλο- 
ψρονοΰσα, καί κοιμάται τόν άθορύβητον τής αγαθοεργίας ΰπνον. Καί 
αν ένύπνιόν τ ι  έπέλθη, άντί νά βλεπγι τοΰς τυράννους τοΰ μελοδρά
ματος, ώπλισμένους μέ ξίφη, η φέροντας ποτη'ρια πλήρη δηλητηρίων, 
ονειρεύεται τοΰς δυστυχείς ό'σους έβοήθ/ισε, βλέπει τήν πτωχήν οικο
δέσποιναν τής όποιας έσωσε τό τέκνον, καί άκούει τοΰ άπορου γε- 
ροντος τάς ευλογίας.

Καί οΰτω, διά τής όδοΰ ταύτης τήν όποιαν σεΐς νομίζετε εσπαρ· 
με'νην άκάνθας καί τριβόλους, ή ευσεβής γυνή έφθασεν άπλούς·ατα είς 
τήν έπίγειον έκείνην ευδαιμονίαν τήν όποιαν όλοι ζητείτε, καί πρός ’ 
τήν οποίαν ό'λοι τρέχετε. Είς τά  καθήκοντα καί είς τήν χοιςιανικήν 
συνείδησιν «ΰτής εΰρεν δ ,τι φεύγει τοΰς «τακτόν καί άκανόνΐ-ον διά-

—  132 =
=  133 =

γοντας βίον. Αρνηθεΐσα αμέσως άπ’ άρχής τάς ήδονάς τής ματαιό
τητας, ή γυνή αΰτη έγένετο δέσποινα κυρίαρχος όλων τών περις-οι- 
χιζουσών αύτήν μικρών ματαιοτήτων· ή ταπεινοφροσύνη της τήν ώ· 
φελησεν δσον αν ήθελεν ενώσει έν έαυττ, δλα τά  είδη τής ϋπερηφα- 
νίας έκ τών όποιων ϋπήρξεν ανέφικτος· μετέσχεν ώς καί σείς, καί 
άλ^θέστερον παρά σάς, τών επαίνων καί τοΰ θαυμασμού τών ανθρώ
πων· έχάρη πλειότερον παρά σάς τόν κυανοΰν οΰρανόν, τά  άνοίγον- 
τα  άνθη, τόν άνατέλλοντα ήλιον, τήν έν τώ  δάσει κελαδοΰσαν άη- 
δόνα. Εζησεν όλιγώτερον ταχέως παρά τάς έφημέρους ταύτας γυ
ναίκας, τών όποιων άμφισβητήσιμον υπήρξε τό κάλλος, αναίσθητος δέ 
βεβαίως ή καρδία, καί αΐτινες άμα φαίνονται καί μαραίνονται, κα
θώς τά  φυτά τών ύπocέγωv κήπων. Αντιπαραθέσατε αΰτάς, ταύτην 
καί έκείνην, τήν γυναίκα τοΰ κόσμου εξηκοντούτην, τήν εΰσεβή γυ
ναίκα όγδοηκοντούτην, καί έρωτήσατέ τας πώς εΰρίσκονται άμφότε- 
ραι. Η γυνή τοΰ κόσμου, εξηκοντούτης, φυσικώς μέν είναι λείψανον, 
ηθικώς δέ τύψις συνειδότος* ή ευσεβής γυνή, όγδοηκοντούτης, άκό
μη άγαπά, άκόμη έλπίζει. Διετήρησε μέχρι τών τελευταίων αύτής 
ημερών τάς τρεις ταύτας πολυτίμους τοΰ βίον» συνοδοιπόρους, τήν Πί- 
στιν, τήν Ελπίδα καί τήν Αγάπην. ^ ^

(ΐίκ τοΰ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΥ Κ Η ΡΙΚΟ Σ.)

■ ■■WiVWl· --

Σύμβασις μ ετα ζύ  τ ύ ν  J v J u r  έ ζ  έτος μ ίςο υς  
Γ α Ι.Ιία ς , Μ εγάΑης Β ρετταν ίας, καί 'Ρω σσίας, t

χα ϊ άφ i t έρου τής Βαυαρικής Αύ.Ιής.

(ΠΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ.)

Εν Αονδίνω, τ^  7 Μαΐου, 1 8 3 2 . Σωτ. Ετ.

Αί αύλαί τής Γαλλίας, Μεγ. Βρετ·, καί Ρωσσιας, έξασκοΰσαι τήν 
Εσχΰν άπονεμηθεΐσαν αΰταΐς έκ τοΰ Ελλ. Εθνους, Τνα έκλέξωσι Βα
σιλέα διά τήν Ελλάδα, έστράφησαν είς τόν κλάδον ένός ανεξαρτή
του Εθνους, καί έπιποθοΰσαι νά δώσωσι εις τόν τόπον εκείνον νέον 
δείγμα τής φιλικής διαθέσεώς των διά τής εκλογής ένός Ηγεμόνος 
καταγομένου έκ βασιλικοΰ ο’ίκου, ή φιλία καί συμμαχία τοΰ οποίου 
νά μή δύναται νά λείψη άπό τοΰ νά η ναι μία ουσιώδης βοήθεια 
πρός τήν Ελλάδα, καί οστις άπέκτησεν ήδη δικαιώματα πρός σε
βασμόν καί ευγνωμοσύνην της, άπεφάσισαν νά προσφέρωσι τό ς·εμ- 
μα τοΰ νέου Ελληνικού Κράτους είς τόν Ιΐοίγκηπα Φρειδερίκον Ο-



6ωνα τής Βαυαρία;, δευτερότοκον υιόν τ  ή; Α. Μ. Βασιλέως τ?,; Βαυαρία:.
Η Α. Μ. ό Βασιλεύ; τής Βαυαρίας, ενερ γώ / είς τό ειόος α ν-  

τον , ώς Επίτροπος τού ρηθέντος Πρίγκιπος Οθωνος, διαρκούσης τής 
«νηλικότητός του, συμμεριζόμενος τών σκοπών τών τριών Αύλών, 
και έκτιμών δεόντως τά  ώθήσαντα αύτάς αίτια νά προσδιορίσουν 
την εκλογήν των έπάνω είς ενα Π ρίγκιπα  τοΰ Οίκου του, άπεφά- 
σισε νά δεχθή τά στέμμα τής Ελλάδος διά τδν δευτερότοκον uUv 
αύτοΰ Πρίγκιπα Φρειδερίκον Οθωνα τής Βαυαρία;.

Ζυνεπεια τής παραδοχής ταύτης, καί προς τ ίν  σκοπόν Τνα συμ- 
φωνησωσι προς διευθέτησιν ητις άπεκατέ^η αναγκαία, αί αύτών Μ. 
Μ. ό Βασιλεύ; τών Γάλλοιν, δ Βασιλεύς τοΰ Ηνωμ. Βασιλείου τής 
Μεγ. Βρετ. καί Ιρλανδίας, καί δ Αϋτοκράτωρ πασών τών Ρωσσιών 
ές ένός μέρους, καί ή Α. Μ. ό Βασιλεύς τής Βαυαρίας έκ τοϋ άλ
λου, έπρόσδιώοισαν ώ; πληρεξουσίου; αύτών, δηλονότι*

II Α. Μ. δ Βασιλεύ; τών Γάλλων, τον Κύριον Sieur Κάρολον 
Μαυρίκιον do Talleyrand-Perigord, Πρίγκιπα' καί Λοΰκα de T al
leyrand, κτλ. κτλ.

Η Α. Μ. ό Βασιλεύς τοΰ ΐΐνω μ. Βασιλείου τή ; Μεγ. Βρετ. καί 
Ιρλανδία;, τόν Right Iionourahle Henry lohn , Viscount Pal
merston, κτλ. κτλ.

Η A. Μ. 6 Αϋτοκράτωρ πασών τών Ρωσσιών, the Sieur Chri
stopher, Πρίγκιπα de Lieven, κτλ. κτλ., and the Sieur Adam, 
Κόμητα M atuszewic, κ τλ . κτλ., καί

Η Α. Μ. ό Βασιλεύ; τή ; Βαυαρία;, τον Κύρ. Augustus, Baroa 
de Cetto, κτλ. κτλ.* οΐτινε;, άνταλλάξαντε; τά διαπις-ευτήρια αύ
τών, (their full powers,) καί εύρόντε; αύτά έν πληρει τάξει, συν- 
«φώνησαν καί προσυπέγραψαν τά επόμενα άρθρα*

Αρθρ. Α. Αί αύλαί τή ; Γαλλία;, Μεγ. Βρετ. καί Ρωσσίας, έξου- 
σιοδοτηθέΐσαι δεόντως έκ τοΰ Ελλ. Εθνους, προ; τον σκοπόν τού
τον, προσφερουσι την κληρονομικήν Ηγεμονίαν τή ; Ελλάδος προς τον 
Πρίγκιπα Φρειδερίκον όθωνα τή ; Βαυαρία;, δευτερότοκον υίόν τής Α. 
Μ. τοΰ Βασιλέως τής Βαυαρίας.

Αρθρ. Β . Η Α. Μ. ό Βασιλεύς τής Βαυαρίας, ενεργών έπ’ όνό- 
μ α τι τοΰ όηθέντο; ανηλίκου υίοΰ του, άναδέχεται ύπέρ αύτοΰ τήν 
κληρονομικήν Ηγεμονίαν τής Ελλάδος, έπί ορων έπακολούθω; προσ- 
διορισθησομένων.

Αρθρ. I ' . 0  Πρίγκιψ όθων τή ; Βαυαρία; 3έλει φέρει τον τίτλον 
τοΰ^ Βασιλέως τής Ελλάδος.

Αρθρ. Λ . Η Ελλάς, £έλει σχηματίσει μοναρχικήν καί άνεξάρ»
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ιητον Κοάτο;, ύπό τήν ήγεμονίαν τοΰ Πρίγκιπα; Οθωνο; τής Βαυα* 
ρίας, καί ύπό τήν έγγύηβιν τών τριών αύλών, κατά τους όρους τον 
Πρωτοκόλλου ύπογραφθέντο; μεταξύ τών ρηθεισών αύλών τής 3η; 
Φεβρουάριου 1 3 3 0 , καί άποδειχΟέντος ύπό τε  τής Ελλάδος καί Ο
θωμανική; Πύλης.

Αρθρ. Ε. Τά όρια τοΰ Ελλ. Κράτου; ^έλουσιν εισθαι όποια δρι- 
στιχώ; προσδιορισθώσι διά τών διαπραγματεύσεων αςτινας αί ^αύλαί 
τής Γαλλίας, Μεγ. Βρετ., καί Ρωσσίας, έσχάτω; ήρςαντο μεταςύ τής 
όθωμανικ. Πύλης, προς έκπλήρωσιν τοΰ άπό 26  Σεπτεμβρίου 1831 
Πρωτοκόλλου.

Αρθρ. <Γ'. Αί τρεις αύλαί, άποφασίσασαι προηγουμένως Ϊνα τρο- 
πολογήσωσι τδ άπδ 3  Φεβρουάριου, 1 8 3 0 , πρωτοκολλον εις μιαν ό- 
ριστικήν συνθήκην άμα έκτταιραιωθώσιν αί σχετικαι προς τα  ορια 
τή ; Ελλάδος διαπραγματεύσεις καί κοινοποιήοωσι τοιαυτην συνθηκην 
προς απαντα τά φίλη Κράτη, διά τοΰ παρόντος συμφωνοΰσι ότι 
3ίλουσιν εκπληρώσει τήν ύπόσχεσιν ταύτην, καί ότι ή Α. Μ. ό Βα
σιλεύ; τή ; Ελλάδο; 3έλει άποκαταστηθή συμβαλλόμενον μέοο; τής
έν λόγω συνθήκης.

Αρθρ. ζ '.  Αί τρείς αύλαί ,ϊέλουσι μετέλθει έκ τοΰ νΰν απασαν την επιρ
ροής αύτών οπως συς-ήσωσι τήν άναγνώρησιν τοΰ Πρίγκιπος Οθω
νος τής Βαυαρία; ώ ; Βασιλέως τής Ελλάδος ύφ’ όλων τών φίλων
Ηγεμόνων καί Κρατών. ^

Αρθρ. Η. Τδ βασιλικόν στέμμα καί ή άξια τής Ελλάδος 5ελει 
είσθαι κληρονομική, καί 2ίλει περιέρχεσθαι προς τούς άπ’ έυθείας νο- 
μίμως κατιόντας καί κληρονόμους τοΰ Πρίγκιπος Οθωνος τής Βαυα
ρίας, όμως έν έλλείψει νομίμου καί απ’ ευθείας γόνου, τδ ς-έμμα τής 
Ελλάδο; £έλει περιέρχεσθαι εί; τον νεώτερον αδελφόν του, καί είς 
τού; άπ’ έυθείας νομίμου; κατιόντας καί κληρονόμους κατά τήν τά -  
ξιν τής πρωτοτοκία;. Εν πεοιπτώσεί θανάτου τοΰ προρηθέντο; Πρίγ- 
κ ιπο;, άνευ άπ’ έυθείας νομίμου γόνου, τό στέμμα τής Ελλάδος 2ε- 
λει περιέρχεσθαι έπίσης είς τον νεώτερον αδελφόν του, καί είς τούς 
άπ’ έυθείας νομίμους κατιόντας καί κληρονόμους κατά τήν τάξιν τής
πρωτοτοκίας. f

' Αρθρ. Θ'. Η ένιλικότης (m ajori ty )  τοΰ Πρίγκιπος Οθωνος τής Βαυαρί
ας, ώς Βασιλέως τής Ελλάδος, προσδιορίζεται έν τή εποχή καθ’ ·?,ν 2έλει 
συμπληρώσει τό 21 ετος αύτού* δηλονότι, κατά τήν 1 Ιουνίου, 1 8 3 5 .

Αρθρ. ί.  Διαρκοόσης τής άνηλικότητος (m inority )  τοΰ Πρίγκιπος όθω - 
νος τής Βαυαρίας, Βασιλέως τής Ελλάδο;, τά  δικαιώματα τής Ηγεμονίας 
^έλουσιν έγεργεΐδ9«'. καθ’ ολην τήν εκταοιν δι’ επιτροπής τινο; συγ
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κείμενης έκ, τριών ςυμβούλων, προσδιορισθησομένων παρά τής Α. Μ- 
Βασιλέω; τη ; Βαυαρίας.

Αρθρ. ΙΑ. 0  Πρίγκιψ όθων τής Βαυαρίας, θέλει £χει την πλήρη 
απολαβήν τοΰ Πατρικού κλήρου (a p a n a g e s )  τής Βαυαρίας. Η Α. Μ. ό Βα
σιλεύς τής Βαυαρίας περιπλέον ύποχρεοΰται νά βοηθή, καθ’ οσ·ν τφ  
έπιτρέπουσι τά όρια τή ; δυνάμεώ; του, τόν Πρίγκιπα νΟθωνα εις
την έν Ελλάδι θέσιν του, εως ού άποκλειστικώς προσδιορισθή μία 
πρόσοδος διά το στέμμα τοΰ Κράτους εκείνου.

Αρθρ. ΙΒ \ Είς έκτέλεσιν των άπο 20 Φεβρουαρ., 1 8 3 0 ,-διαγρα
φών τοϋ πρωτοκόλου, ή Α. Μ. ό Αύτοκράτωρ πασών τών Ρωσσιών 
υπόσχεται νά έγγυηθή, και αί ΑΑ. ΜΜ. ό βασιλεύς τών Γάλλων, 
καί ό βασιλεύς τοϋ ΙΙνωμ. Βασιλείου τής Μεγ. Βρεττ. και ’Ιρλαν
δίας, ύπόσχονται νά συστήσωσι, ό μέν είς τάς αύλά; του, ό δέ
είς τό Κοινοβούλιόν του, οπως αξιώσουν τάς Αύτών Μεγαλειότητας 
νά έγγυηθώσι, κατά τούς επομένους ορούς, ΐνα ό Πρίγκιψ Οθων τής 
Βαυαρίας, ώς βασιλεύς τής Ελλάδος, συνομολογήσω δάνειον.

Αρθρ. \ . Τό κεφάλαιον τοϋ δανείου, μη ύπερβαΐνον τό όλικόν πό
σον τών έζήκοντα μιλλιουνίων φράγκων, νά συνομολογηθη ύπό τήν 
έγγύησιν τών τριών Δυνάμεων.

Αρθρ. 2. Τό ρηθέν δάνειον θέλει ληφθή διά δόσεων (instalments) 
έξ 20 μιλλιουνίων έκάστη.

Αρθρ. 3. Πρός τό παρόν, θέλει ληφθή μόνον ή πρώτη δόσις, καί 
έκάστη τών τριών αυλών, 3-έΧει είσθαι υπεύθυνος διά τήν άπότισιν 
τοϋ ένός τρίτου τοΰ έτησίου τόκου και τοϋ καταβαλλόμενου ποσοΰ
(sinking fund) τής ρηθείσης δόσεως.

Αρθρ. ί .  Η δευτέρα καί τρίτη δόσις τοΰ ρηθέντος δανείου θέλει 
ληφθή έπίσης κατά τάς άνάγκας τοϋ Ελλ. Κράτους προηγουμένης 
συμφωνίας μεταξύ τών τριών αύλών καί τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως 
τής Ελλάδος.

Αρθρ. 5 . 'Εν πεοιπτώσει καθ’ $ν ήθελε ληφθή ή δευτέρα καί τρ ί
τη δόσις τοΰ ρηθέντος δανείου κατόπιν τοιαύτη; συμφωνίας, έκάς-η 
τών τριών αύλών θέλει είσθαι υπεύθυνος διά τήν άπότισιν τοΰ ε
νός τρίτου τοϋ έτησίου τόκου καί τοΰ καταβαλλομένου ποσοΰ τών 
δύο τούτων δόσεων, ώς καί τής πρώτης.

Αρθρ. 6. 0  Ηγεμών τή ; Ελλάδος, καί τό Ελληνικόν Κράτος, θέ- 
λουσιν ύποχρεωθή νά οίκειοποιηθώσι πρός άπότισιν τοΰ τόκου καί τοΰ 
καταβαλλομένου ποσοΰ τών δόσεων τούτων τοΰ δανείου, ληφθέντος 
ύπό τήν έγγύησιν τών τριών αύλών τάς προσόδου; τοΰ Κράτους είς 
τρόπον ώστε, αί πραγματικαί άτίολήψεις τοΰ ίλ λ η ν’.κ. ταμείου νά

νρησιμεύουσι πρό πάντων, πρός άπότισιν τοϋ ρηθέντος τόκου  ̂καί 
κεφαλαίου, ούδόλως χρησιμευόμεναι πρός άλλον σκοπον, εως ου αι 
πληρωααί αύται Svix. τών δόσεων τοΰ δανείου ληφθέντος υπό την 
έγγύησιν τών τριών αύλών, εντελώς έξασφαλησθή δια το ερχόμενον
>/

*’ θ’ί έν Ελλάδι διπλωματικοί αντιπρόσωποι τών τριών αύλών θέ- 
λουσι έπιφοοτισθή είδικώς νά έπαγρυπνώσι πρός έκπληρωσιν του 
τελευταίου τούτου ορου.

Αρθρ. Ι Γ \  Εν περιπτώσει καθ’ ·?,ν είς τάς ήδη άρξαμένα; δια
πραγματεύσεις έν Κωνς-αντινουπόλει πρός δρις-ικήν έκπεραιωσιν των 
όρίων τής Ελλάδος ήθελε προκύψει χρηματική τις άμ»ιβη 6*ερ της 
Οθωμανικές Πύλης, θέλει έννοεΐται οτι τό ποσόν της τοιαυττ.ς α
μοιβής δέν θέλει έξοφλησθή έκ τών προϊόντων τοΰ δάνειου οπερ α
ποτελεί τό άντικείμενον τοΰ ρηθέντος άρθρου.  ̂ ,

Αρθρ. ΙΛ'. Η Α. Μ. ό βασιλεύ; τής Βαυαρία; θελει προσφερει 
τήν βοήθειαν του πρός τόν Πρίγκιπα ’Όθωνα είς το να λα0(ΐ έκ 
Βαυαρίας έν σώμα στρατιωτών, μή ύπερβαίνοντο; τους Λ ,5υυ αν 
δοας, 7-ρος υπηρεσίαν του ώς βασ^έως της ΙΛλάοος, το όποιος βο 
μα θέλει όπλισθή, χ.αί άποσκευασθή, (equ ipped) καί μισθωθή^από το Ελ. 
Κράτος, άποσταλθή δέ έκεΐ οσον ενεστι, πρός άνεσιν των συμμα- 
νικών ταγμάτων ςαθμευόντων ήδη έν Ελλάδι. Τό τελευταϊον τούτο 
σώαα θέλει μείνει αύτόθι ολω;_ ύπό τήν έξουσίαν τής̂ _ Κυβερνησεως 
τής Λ. Μ. τοϋ βασιλέω; τή ; Ελλάδο; μέχρι τής άφίςεως τοϋ ταγ 
ματος άνωρηθέντος. Εύθύς μετά τήν άφιξίν του, τό ήδη ρηθεν συμ
μαχικόν τάγμα  θέλει άποσυρθή, καί σόσσωμον θέλει έκκενωσει το

Ελλ. έδαφος.
Αρθρ. ΙΕ. ΙΪ Α. Μ. ό Βασιλεύς τή ; Βαυαρίας θελει μοηΟησει 

πίσης τόν Πρίγκιπα όθωνα, είς τό νά έπιτύχη τήν υπηρεσίαν α
ριθμού τινο; Βαυάρων άξιωματικών, πρός διοργάνωσιν μιας εθνικής
στρατιωτικής δυνάμεως έν Ελλάδι.  ̂ _ ,

Αρθρ. Ι ? '.  Οσον ένεστι μετά τήν προςυπογραφην τής παρουσης 
συνομολογήσεως, οί τρεις Εύμβουλοι, οΐτινες θέλουσι συνεταιρισθή 
μετά τής Αύτοϋ βασιλικής ϊψηλότητος τοϋ Πρίγκιπος Οθωνος, μέ
σον τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέω; τής Βαυαρία; πρός συγκρότησιν τής 
Επιτροπή; τής Ελλάδο;, θέλουσι είσέλθει είς τήν εξάσκησή τών ερ
γασιών τή ; ρηθείσης έπιτροπεία;, καί θέλουσι προπαρασκευάσει παν- 
τα  τά άναγκαιούμενα μέτρα πρό; ύποδοχήν τοΰ Ηγεμόνος, ος-ι; εις 
τό είδος αύτοϋ θέλει μεταβή είς Ελλάδα μ'ε όσον ένεστι όλιγοΐε- 
ραν άογοπορίαν.



Αρθρ. ΙΖ \ Αί τρεις αύλαί 5ελουσι κοινοποιήσει του Ελλ. έθνου;, 
δι’ επιπροσθέτου διακοινώσεως, την έκλογήν των Sea τήν Αύτοϋ 
Βασιλ. Υψηλότητα Πρίγκιπα 6θωνα τής Βαυαρίας, ώς βασιλί* τής 
'Ελλάδος, καί 5έλουσι προμηθεύσει τήν Επιτροπήν μεθ’ δλων τών 
κατά δύναμιν ύποστηριγμάτων.

Αρθρ. ΙΗ. Η παρούσα συνομολόγησι; έπικυρωθήσεται, καί αί έπι- 
κυρώσεις άνταλλαχθήσονται έν Λονδίν<:> έντος £ξ έβδομάδων, ή έάν 
δυνατόν τάχιον.

Προς Ινδειξιν οί άφορώμενοι πληρεξούσιοι προςυπέγραψαν τήν ι
δίαν, έπιθέσαντε; τάς σφραγίδας τοΰ Κράτους αύτών.

(ί'πογ .) P alm erston . (Υπογ.) A . de Cetto,
T a lley ra n d . (sub spe rati.)
L ieven , 
M a tuszew ic .

( έ κ  τ ο υ  Α γ γ λ ι κ ο ΰ  G r e e c e  A s  A  k i n g d o m ;  

u ir 'o  I t t j o .  Π .  Ϊ Ι α λ α ί ι ν ο ϋ  Ζ α κ υ ν δ ί ο υ .

ΟΛΙΓΑ TIN A  Π Ε ΡΙ ΦΥΣΙΚΗΣ.

Μετά τήν σπουδήν τής ,3-ρησκείας καί ήθικής ούδέν ές-ί ώφελιμώτε- 
ρον άμα καί άναγκαιώτερον εις τάν άνθρωπον, είμή ή γνώσις τής 
φυσικής, σκοπον έχούσης νά άποκατας-ήση ημάς προσεκτικούς είς τά 
τοσαϋτα περικυκλοΰντα ήμδς θαύματα έξ ών έξαρτώνται αί τέρ
ψεις καί άνάγκαι ν·μών. Αυτή οδηγεί ημάς ώς έκ χειρος είς ολα τά 
μέρη τής φύσεως, ϊνα ένδειξη ήμΐν τον κόσμον καί παρεξ/) ήαΐν αι
τίαν νά παρατηρώμεν μέ οποίαν τάξιν συμμετρίαν καί αρμονίαν <τά 
παν έτοποθετήθη. Τέλος αίίτη r  πληθύς τών θαυμάτων έξ ών τά 
σύμπαν πληροϋται παρουσιαζομένη είς τήν δρασιν ήμών, ύποχρεοΐ η
μάς νά άναγνωρίσωμεν δτι δέν είναι έργα τυφλής τίνος καί τυχαίας 
αιτίας, άλλ δτι έκάς·η γραμμή τοϋ μεγάλου τούτου Πίνακος, αναγ
γέλλει μίαν άτελεύτητον δύναμιν ήτις εκπλήττει, μίαν μεγάλην σο
φίαν ήτις δέν όύναται νά 5αυμασθή αρκούντως, μίαν πρόνοιαν καί 
καλοκάγαθαν, αΐτινες έπαξιοΰσι τών πλέον ύποκλινες-έρων πράξεοιν 
τής εύγνωμοσύνης. Ημείς δέν 3ελομεν διαλάβει εκ τινων μεταβολών 
ή φυσική προήχθη είς 8ν εΰρίσκεται βαθμόν σήμερον* άρκούμε^α 
νά είπ&>μεν δτι με'χρι τοΰ τελευταίου αίώνος αύτη ή τοσοΰτον ω
ραία καί τοσοΰτον αξία διά τον άνθρωπον ίτ,'-ς^μτ, δέν ήτον, είμή
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μία ακατάληπτος βάρβαρος γλώσσα, (jargon barbare,) μια πλη- 
3ύς λελαν^ασμένων συστημάτων συντελούντων μάλλον πράς ύιας-ρο- 
φήν ή φωτισμόν τοΰ πνεύματος* Ανεφανη τέλος ό Δεσκαρτης (ί)ο- 
scarles) ώς άστήρ έρχόρενος νά διαφώτιση το ανθρώπινον γένος, 
καί ό δημιουργικός ούτος νοϋς διεσκεδασεν τα  πυκνά νεφη έκ τών 
όποιων μία πολυχρόνιος αμάθεια είχε κατασκοτίσει τά λογικόν. Αύ- 
τάς έδίδαξεν είς τούς όμοιους του τήν μεγάλτν έπις·ημην τοΰ σκέ
π τ ε σ α ι ,  είς τρόπον ώστε, άντί νά μαντεύη τήν φύσιν, προσφερουσαν 
αύτώ τοσαύτας είδικάς δυνάμεις, αΐτινες παρηγαγον φαινόμενα προ; 
έξήγησιν, έουνή5ισε νά έπερωτά αύτήν διά τή ; πείρας, νά ώτακουη 
καί σπουδάζη τά μυστήριόν της δι ένδελεχών κκι ώρίμως μεμελε- 
τημένων παρατηρήσεο>ν, έν ένί λόγω νά μήν άποδεχετ<« είς τήν 
κλάσιν τών γνώσεων είμή δ,τ ι έναργώς παρίστατο< αληθές.

Εάν ύ Λεσκάρτης ελαν^άσ^η είς πολλά μέρη, τοΰτο συνε&η 5 ι- 
ότι ήτον άνθρωπος, καί διότι δέν έδό5η είς ενα μόνον άνθρωπον 
καί είς ενα μόνον αιώνα τά γινώσκειν πάντα. -Ναι μεν οί ύ’.αδε- 
y μέντες αύτον, φέρ είπεΐν, Νευτωνες (N e w to n s)  4 και Λεΐβνίτιοί 
(L e ib n itz )  εϊτ’ έπεδιόρ^ωσαν εϊτ ύπερέβησαν αύτάν, ‘.άλλ ανευ του- 
του οί μεγάλοι ούτοι άνδρες ή,ϊελον είσδυσει έπι τοσοΰτον οσον 
ϊίσέδυσαν διά τής βοήθειας τών πρώτων φωτων, τα  $6ποΐα πράς αύ
τάν όοείλομεν; Ημείς δεν ύπερυψούμε^α είς τήν γνώσιν τής αλητεί
ας, πώς ουτοι οί γίγαντες ύπερεπηδησαν είς τους ·υρανους, &ναβαι- 
νοντες, ούτως είπεΐν, ό είς έπί τών ώμων τοΰ άλλου. Κληρο
νόμοι τών μό-/3ων οΰς οί αθάνατοι ουτοι φιλόσοφοι άνέλαβον, ή5ί- 
λεν είσ^αι δ-.’” ημάς αισχύνη νά μή γνωρίζωμεν^ έν μέρος τοΰ με
γάλου πλούτου δνπερ πράς ή μάς παράτησαν. ’Ας προσπα^ήσωμεν 
λοιπάν νά ώφεληθώμεν έκ τών επιτυχιών αύτών καί άν δέν δυνά- 
με£α νά φ^άσωμεν αύτούς, ας άναλογιζόμε^α τουλάχιστον το λαμ- 
πράν στάδιον δπερ τοσοΰτον ένδοξως διηνυσαν.

( έ χ  τοϋ Γ*λλιχοΰ Bur ]» p ljsiq tie .)

Σπυρ. Δ. Μάργαρης.

— W H O » —

ΜΑΓΤΥΡΙΟΝ ΤΡΙΩΝ ΝΕΑΝΙΣΚΩΝ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ.

Πληροφορηθείς δ Σατράπης ’Αλή-Πασσά; περί τής άλώσεως τοδ 
Σουλίου, έν άκαρεΐ άνεχώρησε τών ίωαννίνων, δπω; εις αύτά τά Σού- 
λιον διαβάς, προδρεύν] είς τάς μελλούσ*ς λαβεΐν χώραν εκδικήσεις* 
καθ’ όδόν δ ϊ ήγγέλΟη αύτώ, ή σφαγή μέρους τίνος τής συμμορίχς
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τών Σουλιωτών κατά τήν διάβασιν τοΰ Αχελώου· πρός δέ, καί ή 
ί ϊς  τάς ίονίους νήσους κατ*φυγή τοΰ κυριωτέρου των φυγάδων μέ
ρους, οίτινες εΰρόντες άσυλον είς τάς νήσους ταύτας, ύπεξέφυγον τοΰς 
γναμπτούς καί όξυπαγεΐς αύτοΰ όνυχας. Αλλ οί έναπομείναντες αι
χμάλωτοι λίαν έξήρκουν ίνα ούτος έκδικηΟΐ}. Εν τω διας-ήματι ο 
κτώ  δλοκλήρων ήμερων, αί τών αιχμαλώτων σφαγαί διεδέχοντο άλ- 
λήλαις, καί είς τό άμυδρόν φώς τών πυρκαϊών, α'ίτινες έντος παμ- 
βόρων φλογών κατέθαπτον τάς κώμας τής Σελεΐδος, ούδέν άλλο έ- 
φ*ίνετο πανταχοΰ, είμή ίκρία, πάσσαλοι καί βάσανοι. Το θήλυ φΰ- 
λον κβτεκρημνίζετο άνωθεν τών επάλξεων, έντος τών βαθυτάτων τοΰ 
Αχέρωνος αβύσσων τά δέ όρφανευόμενα αύτών τέκνα, δημοσία έ- 
πλειστηριάζοντο. Καθ’ 3 δέ τό δεκατον τών καταδίκων ανήκε τοΐς 
δ*μίοις, ό έν τοΐς λαφύροις κλήρος αύτών, ουδόλως ήτο μεμπτός.

Μιτά τάς έγκληματικάς ταύτας ύπεοβολάς, κεκμηκώς ήδη ό βε- 
ζύρης, άλλ’ είσέτι διψών αίματος, αναλαμβάνει τήν όδόν τών ίω - 
«ννίνων, σύρων όπισθεν αύτοΰ, τό λοιπόν τοΰ όχλου μέρος, δι’ ου 
κατεκόσμησε τόν θρίαμβόν του.

Αί βάσανοι, άςπερ είς τάς κατά τήν περίπτωσιν ταύτην λαβού- 
σας χώραν έορτάς, έπήνεγκον ούτοι, έξετελέσθησαν τοσοΰτον ποι- 
κίλοτρόπως, οσον αί αχαλίνωτοι τοΰ στρατιώτου ορέξεις» ούτινος έ
γένοντο βορά, χωρίς ούδείς τών Σουλιωτών, καίπερ παρείχετο αύ- 
τ φ , πρός σωτηρίαν του, τό μέσον τής άποστασίας, ν’ άποδειλιάση 
είς τόν αγώνα τών ώδίνων. Ενώπιον τών οφθαλμών έκάς-ου, ούδέν 
άλλο παρίστατο, είμή άνδρες άνασκολοπιζόμενοι, ο'ίτινες βραδέως ά- 
ποπνέοντες, έπεκαλοΰντο τό όνομα τοΰ Παντοδυνάμου- νεανίας δέ τις, 
ούτινος έξέδειρον την κεφαλήν, έβιάζετο, μέ ολους τούς όδαγμούς 
τής μαστιγώσεως, νά περιπατή ύπό τά  παράθυρα τοΰ Πασσα, θελ- 
γ»μένου είς την θέαν τοΰ έκ τών άρτηριών αύτοΰ άναπηδώντος α
θώου αΐματος. Τέλος, άπαξάπασα ή πόλις, άπεκατέστη, ώς έπος 
βίπεΐν, ίπποδρόμιον, δπερ άντήχει ύπό τών θηριωδών τών νικητών 
άνευφημιών, αναμιγνυόμενων μετά τών κραυγών καί βαρυς-εναγμών 
τών φυμάτων.

Πλήν μεγακλεης θρίαμβος έπέπρωτο τοΐς χρις-ιανοΐς, καί τό θέα
μα, δπερ ένεσφράγισε τό έδαφος, ύπήρξεν τό ένδοξον μαρτύριον 
τριών νεανίσκων, έξαισίου καλλονής. Δέν ήδυνηθην νά μάθω τό ό
νομα αύτών, οπως αύτό μεταφέρω είς την μνήμην τοΰ χριςΊανικοϋ 
κόσμου, ό  πρωτότοκος τούτων ήτο τεσσαρακαιδεκέτης, ή δέ αδελ
φή αύτοΰ, ητις έπορεύετο πρός τό δειμαλέον κολαστήριον, χειραγω
γούσα νεώτερον κύτής αδελφόν, ^γε τό ενδέκατον. Απέσπασαν αύ-
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■τούς, φεΰ, άπό τών ένδυμάτων των! ’Ατάραχβς ίλαρότης ελαμπεν 
έπί τών όψεων έκείνων, αίτινες προωοισμέναι ήσαν, νά περις-οιχοϋν- 
ται παρ’ άθεσφάτου πλήθους φρενητιόντων δερβύσσεων, πρός τούς ό
ποιους ειχον αύτούς παραδώσει. ίπ ο  την πανολεθρίαν τοίνυν σκιάν 
τών πλατάνων τοΰ συνήθους τής καταδίκης τόπου άφιχθέντων, προσ
π ίπτει ή νέα παρθένος, έχουσα τάς χεΐρας πρός τόν ούρανον άνυ- 
ψωμένας. Βλέπει ύπό τούς πόδας αύτής κυλιομένην τόν κεφαλήν τοϋ 
παμφιλτάτου αύτής άδελφιδίου, καί ένφ δ πρωτότοκος κατ’ άρκτου 
έπάλ*ιεν, είς τής όποιας την εξουσίαν εΤχον αύτόν παραδώσει, έκ 
τοϋ ς-όματος αύτής έξήλθον οί κεραυνοφαεΐς ούτοι φθόγγοι. Φιλεύ- 
σπλαγχνε Π άτερ! Εΰδυσώπητε Θεέ! τ ών ανίσχυρων ’Αντιλήπτορ ! 
Στεφανηφόρε, 'Αγία Παρθένε ίλάσθητι τοΐς άδελφοΐς μου! Παμφίλ- 
τατε Ιησοΰ, γενοΰ άρωγός τών παναθλίων τέκνων Σου! Περαιω- 
θέντων δέ τών λόγων τούτων, τό άνευ κηλίδος θΰμα έθυσιάσθη 
ύπό τής όξυθήκτου τοΰ δημίου μαχαίρας.

Τό ρόδον τής Σελείδος έπεσεν έπί τοΰ κόλπου τής γης, οί δέ 
χοροί τών αγγέλων, ήνοιξαν τάς άστροφεγγεϊς αύτών άγκάλας, Ίνα 
δεχθώσι τάς αθώους ψυχάς τών ωραίων έκείνων πλασμάτων, ατινα 
επαναπαύονται, είς τούς αγλαούς τής θεότητος κόλπους.

II άσπαγχνος αυτη σφαγή, κατετρόμαξε τούς Μωαμεθανούς καί 
τόν δυσαντίβλεπτον σατράπην, οστις εύηρεστήθη νά διασκεδάση τό 
έναπολειφθέν τών οικογενειών τών Σουλιωτών μέρος είς άγροτικάς 
χώρας, ένθα τινές έξ αύτών, διάκεινται είσέτι έπί τή έλπίδι, οτε 
θέλουσιν ίδεΐ τέλος άνεγηγερμένην τήν πατρίδα έκείνων τών κόνεων.

Διονύσιος Ν .  Κ ε φ α Μ φ ό ς .  ( έ χ  τοΰ Γαλλιχοΰ.)

Α ν έ κ δ ο τ ο ν .

Νέος τις ίερεύς, μόλις έξελθών τής Ακαδημίας, προσήγαγεν 
ίκετήριον ένώπιον τοϋ Βασιλέως τής Προυσσίας, έξαιτών όπως 
ή Αύτοΰ Μεγαλειότης εύαρεστηδνί νά διωρίση αύτόν έφορον είς τινα 
κατά τήν εποχήν εκείνην χηρεύουσαν δέσιν επειδή δέ τοΰτο ητον 
h  επάγγελμα μεγάλης βαρύτητος, δ Βασιλεύς προσεβλήθη έκ τής 
τόλμης καί ένοχλήσεως τούτου τοϋ νέου άνδρός, άντί δέ άπαντη'σε- 
ως, έγραψε παρά πόδας τής ίδιας· «Βιβλίον β '. τοΰ Σαμουήλ, Κεφ. 
I  ., έδάφ. έ. λ, καί τω  Ιπέστρεψεν αύτήν. Ο νέος ίερεύς, έπροθυμο- 
ποιηθη άνευ αναβολής καιρού νά έξετάσν] τό ρητόν, όμως, έν μεγίς·?ι 
αύτοΰ αποτυχία, ηύρεν τούς λόγους,

«Πρόσμεινε είς Ιεριχώ έως ού ό πώγων σου αύξη'σ-/).»
«Tairy at Iericho until your beards be grown.#

— —  n*X*5tvs{ Jwuptiuv Ζακύνβΐίς,
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βΐί τον θάνατον ττροιφ'.λοϋς τετραετούς κορααίου.

ΟΙ Ά γ γ ε λ ο ί  έκατέβηκαν 
Νά ψάλλουν της Μβρίας 

Τόν φρήνον, τά μεσάνυκτα 
Ε ντ ό ς  τής εκκλησίας·

Αύτοί άνάπτουν τά κηοιά 
Καί τήν μοιρολογοϋσι.

«Κόρη, άγνή περιστερά 
Καί θελκτική νεανις,

Μόλις 'ς-όν κόσμον έλαμψες 
Μόλις έκεΐ έφάνης·

Καί ίδού! ό άσπλαχνος βο^ α ς  
Σοΰ ήρπασε τήν ζωήν.

Ά φήκες τόν πατέρα σου 
Είς πόνους, ω Μαρία,

Καί της μητρός σου έράγησε 
Ή  ασθενής καρδία.

Ώ σ τε  θρηνούσα, πανταχοϋ 
Έ σέ, Μαρία, ζητε?.

Έ λθέ μ ’ ημάς, ώ άγγελε, 
Μικρέ τοΰ Παραδείσου, 

Βραχεία καί άμόλυντος 
Στόν κόσμον ή ζωή σου 

Έ στάθη! τώρα πέταξε 
Μ’ ήμάς στούς ουρανούς.

Ό που θά όπάγωμεν, έκεΐ 
θ ά  ευργ]ς απολαύσεις- 

Μαρία μου, ποτέ έχε?,

Ποτέ σου δέν Οά κλαύσης! 
"Οπως στήν γήν έδάκρυζες 

Δέν θά θρηνής έκεΐ!

Θά χαίρεσαι παντοτεινά*
’Στούς θλιβερούς γονείς σου 

Ά ς  καταβή, Μαρία μου,
Ή  καθαρά εύχή σου·

Είπέ σ’ αυτούς νά παύσωσι 
Ιίλέον νά μή θρηνούν.»

Οί άγγελοι έσιώπησαν,
Τό πνεύμα τής Μαρίας 

Έ πέτα είς τβύς ουρανούς,
Σ’ άγγέλω ν κατοικίας·

Κ ’ έχει Οά ζήση διαπαντός 
Ά σπιλον καί εΰδαίμον.

Σεις δέ γονείς, τί κλαίετε;
Γή η^ον καί παρήλθε,

Ό  θάνατος ταχύπτερος 
Ώ ς  άστραπή, έπήλθε 

Τό (ίόδον σας έθέρισε 
Πριν χύση μυρωδιάς.

Μή κλαίετε τόσον πικρώς,
Μήν κλαϊτε τήν Μαρίαν, 

’Εκείνη είναι ’στήν ζωήν,
Η μείς στήν δυστυχίαν.

Αύτή θά ζήση, καί ήμεΐς 
Τίς οιδε, άν δέν χαθοΰμεν;

’ΛρισζοζΙΛης Π . Γ χ ίη ις  

Λίυν.άδιο;,


