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ΦΓΛΛΜΙΟΝ Α'. T O M O S  Β ΜΑΡΤΙΟΣ 1854.

ΑΝΑΤΟΛΗ Κ Α ί ΔΥΣΙΣ.
ά.

Κ αί το ΐ μηδεμίαν αποδεχόμενοι πανθεϊστικήν 
ιδέαν, ο ίπλεϊστο ι των ιστορικών φιλοσόφων εν γέ-  
νει άναγνωρίζουσιν, δτι τά.ίστορικά γεγονότα, δσα 
είς τήν τάξιν τών κοινωνικών και πολιτικών υπά
γοντα ι, δεν είναι ώς έκ τής φύσεως τ&)ν πρώτα καί 
αυθύπαρκτα, άλλά συνέπειαι μάλλον καί άποτελέ
σματα άλλων γεγονότ&ιν, έξ ών λαμβάνουσι την 
υπαρξιν καί τά  όποια, νοητικά καί ήθικά όντα, έδύ- 
ναντο διά μιας μόνης λέξεως πνευματικά νά έπο- 
νομασθώσιν. Επί λογικών δντων, ή ιδέα καί το α ί
σθημα προηγούνται τής πράξεως, το πνεϋμα διευ
θύνει καί διακοσμεί τήν ΰλην, καί αΰτη ή πραγμα- 
τικότης δέν είναι είμή έξήγησις, άνάπτυξις καί συμ- 
πληρωσις της ίδανικότητος. Πολύ πρότερον τοΰ Εγέ
λου ώμολόγησαν οί φιλόσοφοι, ότι πάν το πραγμα
τικόν είναι κατά τήν ουσίαν του ιδανικόν, καί μ ά 
λ ισ τα  έποόσθεσαν, οτι το ιδανικόν είναι τό μόνον 
καί δντως πραγματικόν, καί δτι πάν άλλο, πλήν τοΰ 
ιδανικού, είναι μή ον. Κ αί αν δ ι’ άφαιρέσεοις μόνον 
δυνάμεθα νά συλλάβωμεν ΰλην άνευ είδους, δλως 
άμορφον καί άδιατύπωτον, τό βέβαιον είναι,δτι ή έν 
τώ  φυσικω κόσμω διατυπωμένη υλη δέν είναι άλλο 
είαή εκφρασις κοιί πραγματοποίησις ιδέας.

(Τόμ. Β'. Φυλλ. Λ'.)

Ούκ άλλως συμβαίνει έν τώ  ίστορικώ. Τά Ιστο
ρικά λεγόμενα συμβάντα δεν είναι είμή ένέργειαι 
καί άποτελέσματα νοητικών καί ήθικών,δέ7 ΐ πνευ
ματικών δυνάμεων, α'ίτινες εχουσι καί αυται ιδ ια ι
τέρους νόμους συνυπάρξεως καί αμοιβαίας ένεργείας, 
δι’ ών ή θέλησις καί δ νους τοϋ άνθρώπου συνεργοϋ- 
σι πρός έκτέλεσιν τών θείων σχεδίων. Μεταξύ δέ τών 
δυνάμεων τούτων δυσκόλως ήθελέτις άποποιηθή νά 
άπονείμη τά  πρωτεία είς έκείνην, δι’ής ό άνθρωπος 
σχετιζόμενος πρός τό αίτιον αύτοΰ τε καί τοϋ παν
τός, άφ’ ένός μέν, ριζοϋται, ούτως είπεϊν, έν τή ά ΐ-  
δ ιότητι, άφ έτέρου υέ, ρυθμίζει τήν έν τώ  χρόνω 
διαγωγήν του, καί ήτις  άλλο δέν είναι είμή ή θρη
σκεία.

Τούτων τεθέντων ( καί έν τή  σημερινή κατα- 
στάσει τών ήθικών μαθήσεων ταϋτα  κατήντησαν 
στοιχειώδη καί τετριμμένα) είναι πρόδηλον,δτι δσά- 
ν.ι; άπαντώμεν έν τή ίστορία μέγα τ ί συμβάν, τό 
όποιον διαταράσσει έκ βάθους έθνος όλόκληρον η 
καί σημαντικόν μέρος τής άνθρωπότητος, καί τό ό
ποιον παρ ίστατα ι ύπό τήν Ολικήν μορφήν τώ ν έπα-  
ναστάσεων καί τών πολέμων, όρθώς δυνάμεθα νά 
είκάσωμεν, δτι ύπό τόν φλοιόν τών έξιυτερ'.κών τού
των φαινομένων ταράσσεται καί συγκινεϊτα ι πνευ
ματική δύναμις, πνευματική άρχή, ή τ ις , φθάσασα
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είς την ωριμότητα, δι’ αύτών προσπαθεί την πλήρη 
αύτής άνάπτυξιν.

Εάν Ss τάς άρχάς ταύτας έφαρμόσωμεν είς τά περί 
ήμας ετοιμαζόμενα μεγάλα συμβάντα, έάν άνιχνεύ- 
σωμεν την πρώτην καί άληθή αύτών α ιτ ία ν, έάν τά 
συνδέσωμεν καί τά παραβάλωμεν πρός άλλα δμοειδή 
έν άλλαις έποχαΐς της ιστορίας άναφανέντα, μεθ’ών 
κοινήν έχουσι τήν άρχήν και κοινόν τί) τέλος, και 
έάν προσπαθήσωμεν έκ τής μελέτης ταύτης νά έξα- 
γάγωμ,εν τον νόμ.ον αύτών, καί έκ τούτου τήν κατά  
πασαν άνθρωπίνην πιθανότητα μέλλουσαν αύτών πο
ρείαν, θέλομεν ίδεΤ, δτι ουτε ή άπλης-ος φιλοδοξία 
ένός μονάρχου,ούτε ή ύπέρ τοϋ δικαίου τών αδυνάτων 
πρόνοια δήθεν και ύπερμάχησις άλλων, ούτε τά εμ
πορικά συμφέροντα τρίτου, ούτε τδ μέγα συμφέρον 
τής ευρωπαϊκής ισορροπίας άρκοϋσι πρδς έξήγησιν 
τώ ν ύπερ πάντα σημαντικών τούτων γεγονότων, 
καί δτι ύπεράνω τώ ν πολιτικών ή έθνικών ή άτομ ι- 
κών τούτων α ιτ ίω ν ύπάρχουσιν άλλα α ίτ ια , άλλα  
έλατήρια, άλλαι δυνάμεις, α ί δποΐαι διά τών βασ ι
λέων καί τών ς-ρατών καί τών δ ιπλω ματικώ ν συμ
β ο υ λή ν  ταράσσουσι καί Ανατολήν καί Δύσιν, προε- 
τοιμάζουσαι νέαν φάσιν τής άνθρωπίνης Ιστορίας. 
Αφ’ ού δέ είς τήν άνωτέραν καί γαληνιαίαν ταύτην 
χώραν τών ιδεών ύψωθώμεν, βλέπομεν και τά  νέφη 
τής ίδιοτελοϋς καί έμπαθοϋς πολιτικής διασκεδαζό- 
μενα,καί καθαρώτερον έγκεχαραγμένον το ίχνος τή ; 
πανσόφου καί παντοδυνάμου έκείνης χειρδς, ήτις τδν 
άνθρωπον, ταρασσόμενον καί πις·εύοντα δτι ενεργεί, 
πραγματικώς αύτή οδηγεί πρδ; τδ τέλο; του καί τδν 
προορισμόν του.

β'.

Εαν ό νεώτερος πολιτισμδς ήναι απόρροια τοϋ 
Χρις·ιανισμοΰ, καί έάν ό Χρΐ7 ΐανισμός τρεις περιε- 
βλήθη μορφάς , τήν πρώτην δηλαδή καί γνησίαν 
καί όρθήν, καί έτέρας δύο παραφθοράς ούσας τής 
πρώτης, είναι φανερδν δτι έκαστη αύτών προώ- 
ρισται νά πραγματοποίηση κοινωνικώς καί πολ ιτ ι-  
κώς την σωτήριον τοϋ Χριστιανισμού ιδέαν μ άλ
λον 5ι ήττον έντελώς, καθ’ βν εσχε μείζονα ή έλάσ- 
σονα βαθμδν τελειότητος.

ΐ ϊ  δέ τελειότης αυτη προσδιορίζεται κατά τδν 
τρόπον, καθ ον εύκρινέστερον καί ένεργητικώτερον 
έκφραζει και έξωτερικεύει ή μ.ορφή τήν ειδοποιού
σαν καί έμψυχοϋσαν αύτήν ιδέαν. Κ αί πρόδηλον, δ- 
rij ανεξαρτήτως πασης άλλης έρεύνης,ή μορφή ύπδ 
τήν δποίαν ή ιδέα κατά πρώτον άνεφάνη, δι’ ή ; έ- 
γεινε γνωστή καί δεκτή, δ ι’ αύτής μαρτυρούσα τήν 
θείαν καταγω γήν τη ;, καί δ ι’ ής έτι καί νϋν ζώσα 
καί ύπέρ ποτε έκδηλουμένη ένεργεΐ τήν θαυματο- 
ποιδν δύναμίντης, πρέπει νά ήναι άναντιρρήτως ή 
καταλληλότερα καί τελειοτέρα.

Προσθετέον δέ είς τοϋτο, δ τ ι, καίτοι άτελεΐς, δύ- 
νανται αί άλλαι μορφαί νά έχωσι περισσότερα ή ό-

λιγώτερα πλεονεκτήματα, διά τών δποίων συντεί- 
νουσι καί αυται εις τινα  πραγματοποίησιν καί έ- 
φαρμ,ογήν τής ιδέας.

0  Χριστιανισμός, μεταβάς είς τήν Δύσιν, ήμέρω- 
σε τού; βαρβάρους, είσήγαγε τήν ιδέαν τοϋ δικαίου 
και τής ίσότητος είς κόσμ,ον στηριζόμενον τότε έπί 
τής βίας καί τής ύπεροχής τής ύλική; δυνάμεω;, έ- 
διδαζε τούς άπαιδεύτους λαούς, συνεφιλίωσε τούς 
κατακτητάς πρδς τού; κατακτηθέντας, κατέστρεψε 
τδν τιμαριω τισμδν, έμόρφοισε πολ ιτ ικά ; κοινωνίας, 
έστερεωσε πανταχοΰ τήν πολιτικήν ενότητα διά τής 
μοναρχίας, εξέτεινε τδ κράτος του μέχρι τών άπω* 
τάτω ν δριων τής Εύρώπης, καί εί; αύτά τά  παρά
λ ια  τής μεσημβρινής Αμερικής καί τής Αφρικής ένέ- 
πηξε τήν σημαίαν τοΰ σταυροϋ καί άνήγειρε τής άν- 
αιμακτου καί κοσμοσωτηρίου θυσίας τδ θυσιας·ήριον. 

Και ταΰτα  μεν κατώρθωσε διά τοϋ Καθολικισμ,οϋ·· 
Δια δε τοΰ Προτεσταν-τισμοΰ κατέστρεψε τδ εί- 

δωλον τ ή ; παπική; άνθρωπολατρείας, απελευθέρωσε 
το πνεΰμα άπδ τά δεσμά τής δυσειδαιμονίας, απλο
ποίησε την λατρείαν, έκοινολόγησε τάς γραφάς, έ- 
καθάρισε τά  ήθη , παρήγαγε τήν νέαν φιλοσοφίαν 
και δι αύτής τήν Γαλλικήν έπανρίς-ασιν, ύπεξαίρεσε 
τής παπικής δυναστείας τδ ήμισυ σχεδδν τών έπαρ- 
χ ιώ ν τη :, καί έπί τής βορείου Αμερική; διέδωκε τήν 
επιρροήν του δ ι’ αποικιών, αΐτινες μετ’ ού πολύδ ια -  
κοψασαι τδν πρδς τήν μητρόπολιν σύνδεσμ,ον καί πάν
τα ζυγδν άποτεινάξασαι,προοδεύουσιθαρραλέωςείς. 
τον πολιτισμδν τοϋ νέου κόσμου διά τών δημοκρατι
κών θεσμών καί δι ύπερθαυμάστου βιομηχανικής 
άναπτύξεως.

Τίς δέ θέλει είναι τόσον τολμηρδς, ώστε νά προ- 
ειπη πώς καί πότε καί διά ποίων συμβάντων δ κα
θολικισμός θέλει έκλείψει, καί δ προτεσταντισμός, 
συναισθανόμενος τήν έπί μάλλον καί μάλλον δ ια ί-  
ρεσιν και ύποδιαίρεσιν τών αίρέσεων, αΐτινες έκτω ν  
κόλπων του εζήλθον^ καί τήν ώς έκ τούτου άφευκτον 
έξασθενησιν τοϋ δόγματος, θέλει έπιστρέψει εις τήν 
αρχικήν έκείνην ένότητα, είς ^ν εύκολώτερον τοϋ 
παπισμοϋ δύναται νά έπανέλθη, και είς ήν μόνην 
δύναται νά ευρν) λιμένα σωτηρίας ;

Γο βέβαιον είναι έν τοσούτω, δτι άμφότεραι αί 
μορφαί αύτα ι έλαβον καί έχουσι κοινωνικήν ή μ άλ
λον ιστορικήν τινα άποστολήν, ήν έκπληροΰσιν, έκά- 
στη κατα τδ μέτρον τών δυνάμεών της , κατά τά 
στοιχεία τα  δποία εχει άνά χείρας, καί καθ’ δσον 
τδ σχίσμα αύτών άπδ τής μητρικής έκκλησίας άφ ί- 
νει είσέτι ζώσαν έν αύταΐς τήν σωτήριον δύναμιν τή ; 
ιδέας, ύφ ής έμψυχοϋνται.

Α λλ έπίσης βέβαιον είναι, δ τι μεταξύ τών πλεο
νεκτημάτων, ατινα  άπέμειναν είς αύτάς ώς έκ τής 
κοινής αύτών άπδ τής πρώτης καί γνησίας μορφής 
καταγω γής, μεταξύ τών άναντιρρήτων εύεογετημά- 
των, ών έγένοντο πρόξενοι εί; τήν άνθρωπότητα , 
διακρινονται καί τά άσχημίζοντα αύτά ; σημεία τής
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άποστασίας των, διακρίνονται τά  έκ ταυτης προκυ- 
ψαντα έλλείμματα τής συστάσεώς των, και μεταςυ 
τών κακιών, αΐτινες διας·ρέφουσιν έν αύταϊς το θειον 
ήθος τοϋ Χριστιανισμοϋ καίνοθεύουσι την ορθηναυ- 
τοϋ διδασκαλίαν, διακρίνεται τδ μέγιστον ίσως τών 
αδικημάτων, είς α περιέπεσαν, ή λήθη τοΰ άρχαίου 
δόγματος τής μητρικής έκκλησίας καί ή προς του; 
πρεσβεύοντας αύτδ λαού; περιφρόνησι; καί αχαρι
στία .

Κ αί δμω;,έκτό; τοΰ προνομίου, § ελαβον κατ άρ
χάς νά γίνωσιν οί πρώτοι μ.αρτυρες και δμολογηται 
καί κήρυκες τοΰ Ευαγγελίου, έχουσιν οί λαοι ούτοι 
καί ιστορικήν αποστολήν, τήν δποίαν μέχρι τίνος 
ήδύνατο νά παρ»βλέπη καί νά παραμελή ή Δυσις, 
καθό λανθάνουσαν είσέτι καί άφανή ύπδ την δου
λείαν ή ύπδ τήν βαρβαρότητα, άλλα περι τή ; δποίας 
δέν είναι πλέον συγχωρημένον ν άμφιβάλη τ ις , άφ 
ου έπανειλημμένα θαύματα έφανέρωσαν αύτην άρι- 
δήλως.

f

Υ ·Τέσσαρας αιώνας έκοιματο δ Ελληνισμός, και 
έσχάτως ήγέρθη. Πρδ ολίγων δε αίωνων άνεφανη είς 
τδν πολιτικόν δρίζοντα νέον κράτος, γ ιγαντια ιω ς  
προοδέυσαν καί μεταβληθέν είς κραταιαν Αύτοκρα- 
τορίαν. Τά δύο ταϋτα  εθνη πολλούς έχοντα διαφό
ρους καί μάλιστα  έναντίους χαρακτήρας, ενα έχου- 
σ; κοινόν, §ν πνευματικόν, καί τών πνευματικών τδ 

■ίσχυρότατον, στοιχεΐον κοινόν καί τό αύτδ είς ά μ -  
φότερα, τήν π ίστιν.

Αλλά παρά τήν ταυτότητα  ύπάρχει, ώς εϊπομεν, 
καί ή διαφορά καί ή έναντιότης.

0  Σλαβισμός, καί ύπδ τήν λέξιν ταύτην ας μας 
συγχο>ρηθή νά συμπεριλάβωμεν παν τό μη Ελληνι
κόν καί δοθόδοξον στοιχεΐον τής Ανατολής καί τής 
Αρκτου, δ Σλαβισμός δέν έχει παρελθόν" ή νϋν κατά 
πρώτον άνατέλλουσα φάσις τοϋ πολιτισμοϋ του δέν 
έλαβεν άλλας προηγουμένας* δέν έχει αναμνήσεις 
ήρω ϊκάς, δέν εχει παραδόσεις ένδοξων προγόνων, 
δέν διέλαμψε παρ αύτώ  τό φώς τής έπιστημης και 
τής καλλιτεχνίας, δεν ύπήρξεν δ διδασκαλος τϋς 
άνθρωπότητος,δέν έδωκεν είς τόν κόσμον τά πρώτα 
παραδείγματα τής έλευθερίας, καί παραλαβών τό 
θειον δώρον τοϋ Χρις·ιανισμοΰ, δέν ύπεδουλωθη ύπό 
βαρβάρων ξένων, άλλ έκυψε τδν αύχενα εις την μο
ναρχίαν,και διά τοΰάπολυτισμοΰ έκραταιωθη,προω- 
δευσε, καί παρίς-αται σήμερον ρωμαλαΐον και έπα- 
πειλοΰν τήν ειρήνην καί τήν ισορροπίαν τής Εύρω- 
πης. Διά τοϋτο θεοιρεΐται παρά τής Εύρώπης ώς 
στοιχεΐον πολέμιον καί αντίθετον είς τόν νεώτερον 
πολιτισμόν και είς τήν νεωτέραν έλευθεοίαν, διότι ή 
Ευρώπη ούτε πρός τό παρελθόν αύτοϋ δύναται νά 
εχη συμπάθειαν, ούτε πρδς τδ παρόν νά συμφωνή- 
ση, ούτε δύναται εύκρινώςνά προΐδη ποιον θέλει εί
ναι τό μέλλον του.

Εκ τούναντίου δ Ελληνισμός, πλην τής πίστεως, I

έχει άπέναντι τοΰ Σλαβισμοϋ καί πνευματικά καί 
κοινωνικά καί Ιστορικά στοιχεία πάντη διάφορα 
καί μέχρι τινδς έναντία.

Οχι μόνον ΰπήρξε τό σκεΰος τής εκλογής τοϋ 
Χριστιανισμοϋ, δ πρώτος αύτοΰ κατηχούμενο; καί 
δ πρώτος κήρυξ, άλλά καί πριν φωτισΟη άπό τήν 
λάυ.ψιν τοΰ Θείου λόγου, έφωτίσθη καί έφώτισε  
τδν κόσμον διά τής μεγαλονοίας του, έδ&)κε διά  
τής ποιήσεως καί τής καλλιτεχνίας τδν αθάνατον 
τύπον τής πλαστικής τελειότητος, άνεκάλυψε διά  
τής φιλοσοφίας τά δύο βασίλεια τοϋ ίδανικοϋ καί 
τοϋ πραγματικού, καί έχάραξε τάς όδούς, είς τάς  
δποίας έτι καί νϋν προχωρεί τό άνθρώπινον πνεΰμα 
πρός άνεύρεσιν τής άληθείας, έμόρφωσε διά τής 
γλώσσης του δργανον δσω τό δυνατόν έντελές τής 
διανοίας, ανέπτυξε πρώτην φοράν διά τών κοινω
νιών του τήν άτομικότητα καί τήν πολιτικήν έλευ- 
θερίαν, καί δ ι’ δλων αύτών έδημιούργησε τόν άνώ - 
τατον τύπον τών άρχαίων πολιτισμών. Διά ταϋτα  
έδ:δαξε καί διδάσκει είσέτι τήν άνθρωπότητα, 
έπενήργησεν έπί τάς διαλέκτους καί τά  γράμματα  
καί τάς έπις·ήμ.ας καί τάς πολιτείας τών νεωτέρων, 
καί δχι μόνον δέν θεωρείται ώ ; πολέμιον τή ; νέα; 
έλευθερίας καί τοϋ νέου πολιτισμοϋ, άλλά μάλιστα  
άγαπάτα ι ύπ’ αύτοϋ καθό είς τών προγόνων καί 
προδρόμων καί διδασκάλων του. Διά τοΰτο είς 
έκαστον παλμόν τοΰ Ελληνισμ,οΰ πάλλει καί ή καρ- 
δία' τής Εύρώπης, ήτις έθρήνει τήν ύποδούλωσίν 
του καί άνευφήμησε καί συνήργησεν είς τήν θαυ- 
μασίαν αύτοΰ παλιγγενεσίαν.

0  Ελληνισμός ύπέμεινε καί κατά πλεΐστον μέ
ρος υπομένει είσέτι ζυγόν άπάνθρο)πον καί θηριώ
δη" ά λλ  ώς έκ τούτου δχι μόνον δέν ήλλοιώθη 
ή εύγενής φύσις του , άλλά μάλιστα  συγκεντρω- 
θεϊσα μάλλον είς έαυτήν, καί είς τούς ενδοτάτου; 
μ.υχούς τή ; έθνικότητο; άποσυρθεΐσα, διετηρήθη 
σώα καί άβλαβή; διά τή ; π ίσ τεω ;, καί καθ’ δλην 
τήν πολυστένακτον έποχήν τής δουλείας έπεξειρ- 
γάζετο τήν δευτέραν αύτής έκβλάστησιν.

Οί δέ ϊδιοι τοϋ Ελληνισμοΰ χαρακτήρες άνεφά- 
νησαν έκφανές-εροι μετά τήν άναγέννησίν του. Ανα- 
νεώσας διά τών νέων ήρώων τα  άνδραγαθήματα 
τών άρχαίων καί άπολαβών έν μέρει πολιτικήν 
ύπα ρξ ιν ,  άνέδεσε διά τών γραμμάτω ν τδν μίτον τής 
νοητικής παραδόσεως, καί ή γλώσσά του αναλαμ
βάνει καθεκάστην τά κάλλη τής κοσμοδιδάκτορος 
καί θεολαλήτου άρχαίας διαλέκτου. Πιστός είς τδ 
φιλελεύθερον πνεύμα τοΰ πρώτου πολιτισμοϋ του, 
καί παντδς τιμαριωτικοΰ ρύπου άμόλυντος, ναί μεν 
συνησθάνθη τήν άνάγκην τής πολιτικής ένότητος 
καί τής μοναρχικής άρχής, άλλά το στοιχεΐον τοϋτο 
τής ένότητος έπροσπάθησεν άείποτε νά συνδυαση 
μέ τήν είς αύτδν έμφυτον καί πατροπαράδοτον 
δημοκρατικήν ισότητα καί έλευθερίαν" συνωκοιώθη 
με τούς νέους θεσμούς τής Εύρώπης, άλλ’ έάν δέν
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ήδυνήθη είσέτι νά τούς άφομοιωθή έξ δλοκλήρου, 
κατά δύο στοιχεία αμέσως άνεπτύχθη καί προώ- 
δευσε γ ιγαντια ίω ς, το έμπόριον και τήν παιδείαν. 
Α λλά περιορισθείς έντός ς-ενωτάτων δρίων, καίεχων 
δπέρποτε ανάγκην νά συμπληρώσ/ι την άνάπτυξίν  
του, καί νά έπιχειρήση τήν έκτέλεσιν τής Ιστορικής 
αποστολής αύτοΰ, έκτείνεται διά τών φώτων είς τά  
περί αύτον δούλα είσέτι καί τυραννούμενα μέρη τής 
έθνικής του όλομελείας, καί τήν βοήθειαν τής Ευ
ρώπης επ ικαλείτα ι ίνα  έκταθϊί καί πολιτικώς.

0 » τ ι ° έγερθείς Ελληνισμός άρχισε νά κάμη 
διά τής ειρηνικής κατακτήσεως καί νοητικής διδα
σκαλίας, προ πολλοΰ προσπαθεί νά κατορθώση δ 
Σλαβισμός διά τών δπλοιν, διά πεισματο^δών πο 
λέμω ν, διά χειμάρρων α ίματος, δι’ άναριθμήτω  
θυσιών.

Αδύνατον είναι νά μή αναγνώριση καί δ έπιπο 
λαιδτερος παρατηρητής, δτι τά  δύο ταϋτα  στοι
χεία τοΰ νέου κόσμου είναι είσέτι είς τήν αμέσως 
προηγουμένην τής άνδρικής ηλικίαν, έφηβοι ρω 
μαλα ΐο ι, δ μέν διά τοϋ σώματος, δ δέ διά του 
πνεύματος, άμφότεροι διά τής ορθοδοξίας άνατρα- 
φέντες, άλλ ’ έκαστος εχ&)ν ιδ ιαίτερα προσόντα καί 
προτερήματα, άμφότεροι λαβόντες άνωθεν εντολήν 
τήν δποίαν αγω νίζοντα ι νά έκπληρώσωσι, καί ή 
δποία προφανώς άλλο δέν είναι είμή ή έπέκτασις 
τοϋ χριστιανισμού καί τοΰ πολιτισμού είς έκείνα; 
τάς χώρας, πρδς άς συνορεύουσι, καί έξ ών αί πρώ- 
τ α ι άκτΐνες άνέτειλον τοΰ άρχαίου πολιτισμού. Δεν 
είναι δε διόλου τολμηρόν νά προσθέση τις, δτι, έάν 
αί αλλα ι δύο μορφαί τοΰ Χριστιανισμού εσχον 
ιστορικήν άποστολήν, έξεπλήρωσαν καί είσέτι 
έκπληροϋσι,πολλώ μάλλον θέλει έκπληρωθή ή απο
στολή τής όρθοδοξίας, δ έστι, αύτής τής καθαράς 
καί άμιγοΰς χριστιανικής άληθείας, διότι πάσα 
ιστορική άποστολή είναι θέσπισμα Θεοΰ, καί αί 
βουλαί τοϋ Θεοΰ ματαιοϋσι πάσας τάς άνθριοπίνας 
προσπαθειας.

Πότε δε καί πώς θέλει έκπληρωθή, δ καιρός καί 
δ τρόπος, οί συνδυασμοί καί τά μέσα, πάντα τα ΰ 
τ α , καίτοι κατά μέγα μέρος έξαρτώμενα έκ τής 
Θείας προνοίας, είναι συγχωρημένον να πιστεύσω- 
μεν δτι κατά τ ι έξαρτώνται καί έκ τής άνθρωπίνης 
φρονήσεως, άφ οΰ ό Θεδς δεν έστέρησε τδν άνθρω
πον λόγου καί ελευθερίας, καί δι’ αύτών ηΰδόκησε 
νά τδν προσλάβί) συνεργδν είς τήν πραγματοποίησή  
τώ ν πανσόφων καί παναγάθων αύτοΰ άποφάσεων.

ό τ ι  δε σήμερον ύπαρχουσι προσκόμματα, με
γάλα  καί σοβαρά προσκόμματα, είς τοιαύτην έκ- 
πληρωσιν, είναι καί τοΰτο άναντίρρητον" καί ώς έκ 
τούτου μένει νά ίδωμεν ποιον αί δύο αύτα ι έθνι- 
κότητες, αί κοινήν ίχουσα ιτήν πνευματικήν άρχήν 
καί τήν ιστορικήν άποστολήν, έ'χουσι κοινδν έχθρόν, 
καί ποία ή απέναντι αύτών θέσις του πολιτισμού 
τής Δύσεως.

δ'.
0  κοινδς έχθρδς τών δύο έθνικοτήτων τών άπο- 

τελουσών τδ έν τή Ανατολή Χριστιανικόν ς-οιχειον, 
τδς-οιχεΐον τοΰ πολιτισμοϋ καί τού μέλλοντος, πρέ
πει νά ήναι καί πραγματικώς είναι στοιχεΐον δλως 
αντίθετον είς τδν Χρις-ιανισμον καί τδν πολιτισμόν, 
ς-οιχεΐον ξένον, άσυμβίβας·ον πρδς πάσαν κοινωνίαν 
ώργανισμένην διά τήν πραγματοποίησιν τής έπί γής 
άνθρωπίνης προόδου καί τελειοποίησεως, στοιχεΐον 
βιαίως είσαχθέν καί κατά θείαν οικονομίαν τ ιμ ω -  
ρήσαν καί βασανίσαν έπί χρόνον πολύν τούς δπ’ αύ
τοΰ καταδουλωθέντας λαούς, στοιχεΐον, τδ δποϊον 
ή πρέπει νά καταστρέψη τδν πολιτισμόν,  ̂ ϋπ ’αύ- 
τοΰ νά καταστραφή, καί παλαιόν έπομένως κατ’αύ- 
τοΰ,ώς παλαίει ή υλη κατά τού πνεύματος,τδ πάθος 
κατά τού λόγου, τδ σκότος κατά τού φωτός, ή δ ια 
φθορά καί δ θάνατος κατά τής ήθικότητος καί τής 
ζωής, πάλην απελπιστικήν καί έσχάτην, έξ ής μέλ
λει νά προκύψτ) νέα οργανική ζωή, ο ές-!, νέα φάσις 
τής άνθρωπίνης ίστορίας, κατά  τόν καθολικόν νόμον 
τών αλλεπαλλήλων έκείνοιν γενέσεων καί φθορών, έξ 
ών συνίστατα ι ή άλυσις τώ ν κοσμικών φαινομένων.

Τδ στοιχεΐον τοΰτο είναι καί αύτό πνευματική  
δύναμις, σύστημα θρησκευτικόν, μορφόνον καί τάς 
ιδέας καί τά  ήθη καί τά  έθιμα καί τούς νόμους καί 
τήν πολιτείαν τοΰ λαοΰ, ύφ ού πρεσβεύεται, άλλά  
κατ άντίστροφον τοΰ Χ ριστιανισμοΰ καί τοϋ εύρο)- 
παϊκοΰ πολιτισμού τύπον.

Το)όντι, δ Χριστιανικός και εύρωπαϊκός π ο λ ιτ ι
σμός, οίαδήποτε ήναι ή παρά τοΐς διαφόροις εθνε- 
σιν ιδιαιτέρα αύτοΰ μορφή, ή έξ ιδιαιτέρων τοπικών 
καί ιστορικών περιστάσεων τροπολογουμένη, βασ ί
ζεται έν γένει έπί τινων καθολικών άρχών, α'ίτινες 
δύνανται νά θεοίοηθώσιν ώς α ί θεμελιώδεις άρχαί 
αύτοΰ τοΰ οργανισμού τών νέων κοινωνιών, καί είς 
άς άντίκεινται έκ διαμέτρου αί άρχαί τοΰ μωαμε
θανισμού.

II έλευθερία, ύπό τούς διαφόρους αύτής τύπους 
καί έφαρμογάς, είναι αύτή ή άρχή καί ή πηγή τοϋ 
νεου πολιτισμού, αύτδ τό έ'ργανον τοϋ δικαίου, καί 
τό πεδίον έν ώ έξασκεΐται. Καί έάν μεν περιορίζηται 
έντός τών προσωπικών όρίων, παράγει τήν ατομικήν 
δραστηριότητα , τήν προσωπικήν εύθύνην καί τήν 
κατά τδν νέον πολιτισμόν τόσω ποικιλόμορφον ι 
διοκτησίαν· έάν δέ Οεωρηθή κατά τάς πρός άλλή
λους σχέσεις τώ ν άνθρώπων , γενν^ τήν άστυκήν 
λεγομένην ελευθερίαν, έξ ής αί παντοΐαι συναλλαγαί, 
καί νομικαί σχέσεις τών πολιτών πρός άλλήλους1 έάν 
τέλος έκταθή εις τάς σχέσεις τών πολιτών πρός τήν 
κοινωνίαν καί τήν πολιτείαν, παράγει τήν π ο λ ιτ ι
κήν ελευθερίαν τήν είς τά διάφορα έθνη τής Εύρώ- 
πης μάλλον ή ήττον πλήρη καί άνεπτυγμένην, καθ’ 
8ν εχουσι διάφορον βαθμόν πολιτικής ώοιμότητος, 
άλλ ούδαμοϋ έλλείπουσαν δλοκλήρως.

H έλευθερία ύπό τό κράτος τοΰ δικαίου καί τοΰ

Ο ΦΟΙΝΙΞ

^όγου,τοιαύτη λοιπόν είναι ή άρχή τοΰ πολιτισμού, 
ή  ήθικότης, δ πλοΰτος, δ φωτισμός, ή ισότης, ή 
πρόοδος, ολα τά  μεγάλα εύεογετήματα τοΰ π ο λ ιτ ι
σμού, είναι άποτελέσματα τής έλευθερίας, τής δ ι
καιοσύνης καί τή ; καθολικής έκείνης άγάπης καί 
αδελφότητος, ήτις τάς συμπληροΐ, καί τήν δποίαν 
εφερεν είς τδν κόσμον δ Χριστιανισμός.

Εάν τώρα ευροιμεν είς τδν κόσμον έθνος έξαλεΐ- 
φον ώς έκ τοΰ θρησκεύματός του τήν έλευθερίαν 
καί είς αύτήν άντικαθιστών τήν ειμαρμένην, μή 
άναγνωρίζον καί μή σεβόμενον τήν ιδιοκτησίαν, 
καταστρέφον τήν οικογένειαν διά τής πολυγαμίας

τήν άνωτάτην καί αποφασιστικήν τών πραγμάτων 
διεύθυνσίν καί είς βασιλείς καί είς κυβερνήσεις έπ ι-  
βαλλόμενον. Τούτου δε ή συμμαχ ία  είναι πάσης 
άλλης πολυτιμοτέρα, ώς άπέδειξαν αύτά  τά  πράγ
ματα  έπί τοϋ ίεροΰ άγώνος.

Αρα, έάν ή χριστιανική Ευρώπη δεν ύπερασπίζε- 
τα ι τούς όθωμανούς πολεμοΰσα τδν Σλαβισμόν, 
έαυτήν, ώς είπομεν, υπερασπίζεται, ώς είναι π α σ ί-  
γνωστον, διότι φοβείται μήπως ή κολοσαία δύνα- 
μις τής Αρκτου, καταστρέψασα τήν Οθωμανικήν 
Αύτοκρατορίαν καί καταλαβοΰσα τήν ώοαιοτέραν 
καί έπιφθον&)τέραν θέσιν τοϋ κόσμου, έπιτεθή κατ

καταπνίγον τό πνευματικόν στοιχεΐον τής άνθρω- αύτής ή τουλάχιστον έγερθή ώ; παντοτεινον φό- 
πίνης φύσεως διά τοΰ ύλικοΰ, θεωρούν τούς έτερο- βητρον καί διηνεκης άπειλη κατα τοΰ πολιτισμοϋ, 
θρήσκους ώς κτήνη, στηρίζον τδ κράτος του δια τής έλευθεριας καί τής ειρηνης τής Εύριοπης.θρήσκους ώς κτήνη, στηρίζον τό κράτος 
τής θρησκομανίας, τής βίας καί τής καταστροφής, 
αποστρεφόμενον πάν δ ,τ ι ήμερόνει και έξευγενίζει 
τόν άνθρωπον, καί διά τής πείρας τεσσάρο^ν α ιώ 
νων άποδεΐξαν, δτι άνεπίδεκτον είναι πολιτισμοϋ, 
βεβαίως άναγκαζόμεθα νά συμπεράνωμεν δτι με
γαλύτερος εχθρός τοΰ πολιτισμοϋ πώποτε δέν ύπήρ
ξεν, δτι τοϋ κατ’ αύτοϋ πολέμου άλλος δ ικαιότε
ρος δέν δύναται νά γίνη , καί δτι τδ κοινόν συμφέ
ρον ό'χι μόνον τοΰ Ελληνισμοΰ καί τοϋ Σλαβισμού 
άλλά τής Χριστιανωσύνης ολης καί δλου τοΰ πολι
τισμένου κόσμου είναι ή εξωσίς του.

Δ ιατί λοιπόν ή χριστιανική Εύρώπη τδ ύποστη- 
ρίζει, καί βλέπομεν ύπερ τών όθωμανών χρ ιστια 
νούς κατά χριστιανών μαχομένους;

έ.
ϊ ϊ  καθολική καί διαμαρτυρουμένη Εύρώπη δέν 

δπερασπίζεται τούς όθωμανούς, άλλ έαυτήν.
Αδύνατον είναι νά έχη συμπάθειαν πρός έθνος, 

μεθ’ ού ούτε τήν καταγω γήν έχει κοινήν, ούτε τήν 
θρησκείαν, ούτε τδν πολιτισμόν, τδν όποιον είς 
μάτην έπροσπάθησε νά ενοφθαλμίσω είς τδ σκλη
ρόν καί σεσηπός αύτοΰ στέλεχος- άδύνατον νά μή 
έννόησεν, δτι, έάν είς τδ άκαρπον καί μάλιστα  φθο
ροποιόν τοΰτο στοιχεΐον άντικατασταθϊ) έτερον 
χριστιανικόν, καί ίκανάς παρέχον εγγυήσεις μελ- 
λούσης ζωής καί συμφώνου πρδς τδ πνεύμα τής 
Εύρώπης κοινωνικής άναπτύξεως, θέλει τά μέγις-α 
ώφεληθή έκ τοιαύτης άντικαταστάσεως καί ύλικώς 
καί ήθικώς καί πολιτικώς, καί δτι δι’ αύτής μόνης 
δύναται νά διατηοηθή ή τόσον ποθητή έκείνη ισορ
ροπία, ενεκα τής δποίας έτο ιμάζετα ι νά ύπομείνη 
αίματηράς Ουσίας. Λαλοΰντες δε περί τής Εύρώπης, 
δέν λαλοΰμεν περί τώ ν άνακτοβουλίων ή περί τών 
ηγεμόνων, άλλά περί έκείνου τού δημοσίου πνεύ
ματος, τό δποϊον, ώς ή ψυχή διέπει καί διοικεί το 
σώμα, διευθύνει τόν πεπολιτισμένον κόσμον, καί 
τδ δποϊον, Οπερ δσον φαίνεται καί ύπέρ δσον π ι-  
στεύουσι τινές, έκ τών διαφόρων έθνών προερχό- 
μενον,συνταυτίζεται είς Sv κοινδν κέντρον ίδεών και 
άρχών καί έπιθυμιών, καί αναλαμβάνει έπί τέλους

εριας
Η δύναμις αύτη φαίνεται τωόντι επίφοβος.
Η συγγένεια τών Σλαβικών και τών Ελληνικών 

φυλών, ή μεταξύ αύτών ταυτότης τής θρησκείας, 
δ αδιάκοπος καί δραστήριος καί έπιδεξιωτατος αυ
τής προσυλητισμός διά τών μέσο>ν τών μάλλον δυ- 
ναμένων νά πλήξωσι τήν φαντασίαν καί νά κυριεύ- 
σωσι τήν καρδίαν τών λαών, ή άπορθητος και ά - 
νεξάρτητος γεωγραφική θέσις της ή μάλλον π λ η -  
σιάζουσα είς τό σημαντικώτερον καί μάλλον ά μ -  
φισβητούμενον μέρος, τό άμέτρητον πλήθος ^τών 
στρατιωτικών της δυνάμεων, ή εκτασις τής ύπ αυ
τής κατεχομένης χώρας, ή σταθερότης και ή συνέ
πεια τής πολιτικής της, ή άπλότης τής κυβερνή- 
σεώς της, ή υποχρεωτική' συμμαχία άλλων δυνά
μεων, ή γενναιότης τώ ν χρηματικών της χορηγή
σεων είς τούς ΰπηρετοΰντας αυτήν, και ή ήΟικη 
έπιρροή, -?,ν κέκτηται εσχάτως άναδειχθεϊσα πρό
μαχος τή ; όρθοδοξίας, άφ ού προ δλιγου ένηργησεν 
ώς δια ιτητής καί είρηνοποιδς τής Εύρώπης, πάντα  
ταΰτα  δικαίως φοβίζουσι τας αλλας δυνάμεις καί 
βάσιμους έμπνέουσιν είς αύτάς δποψίας.

Η ρωσοφοβία λοιπόν έννοεΐται, καί μέχρι τινός 
δικαιολογείτα ι’ ά λλ ’ ακατανόητος και δ)ως άδ ι-  
καιολόγητος είναι ή έλληνοφοβια.

Η ρωσοφοβία δικαιολογείται μέχρι τινός, άλλ  
δμολογητέον, δτι είναι και αυτη υπερβολική. Δεν 
έννόησεν αρκετά ή Εύρώπη, οτι ή άποστολη τής 
Ρωσίας δέν είναι πρός τήν Δύσιν, άλλα πρδς την 
Ανατολήν, δτι δσω περισσότερον έκτείνεται τόσψ  
μάλλον έξασθενεΐται, δτι ούδέποτε θέλει καταβα- 
λει τό φύσει άνεξάρτητον καί φιλελεύθερον και φ ι
λοπρόοδον ελληνικόν στοιχεΐον, και οτι μεγαλ/ιτέ- 
ραν εχει αύτή άνάγκην τοΰ φωτισμοΰ και τοΰ πο- 
λιτισμοΰ τή ; δύσεως, παρ δσην εχει ή Εύρωπη να 
περιορίση καί νά έμποδίση την έπεκτασίν της.

Δέν δικαιολογείται καθόλου ή έλληνοφοβια, διότι 
ούτε τόν πληθυσμόν, ούτε τάς ύλικας δυνάμεις, ούτε 
τόν άπολυτισμόν, ούτε τό κατακτητικόν πνεϋμα δύ-  
ναται ή Εύρώπη νά φοβηΟή τή ; ελληνικής φυλής,ούτε 
θέσιν καί τάσιν άντίδετον είς τό πνεύμα τοϋ νεου πο-
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λιτισμοΰ ή έπίφοβον εί; την ανεξαρτησίαν καί ισορ
ροπίαν της. Απ’ έναντία; καί αρχαία πνευματική  
συγγένεια, και εμπορικά καί παντοΐα βιομηχανικά  
συμφέροντα, καί κοινή εντολή, και κοινήν πνεΰμα, 
π ά ντα  συνδέουσι τον Ελληνισμόν προς τήν Δύσιν, 
κα ί, πλην ένδς, δλα τά νοητικά καί ηθικά και ύλικά  
ς-οιχεΐα τοϋ κοινωνικού κα'ι πολιτικοϋ βίου συνδέουσι 
τήν Ελλάδα πρδς τήν Δύσιν καί δχι προς τήν Αρ
κτον. Η δέ πρόσφατος άνάπ τυξι; της νέα; Ε λληνι
κής κοινωνίας μαρτυρεί τρανώς περί τής αλήθειας 
ταύτης" δ ιότι δεν ήξεύοομεν ποιος θεσμός, ποία αρ
χή , ποία ιδέα, ποιον έθιμον, ποιον σύστημα, έκτω ν  
δσα είτε αύθορμήτως άνεφάνησαν,είτε έξωθεν είσαχ- 
θέντα υίοθετήθησαν παρά τής νέα; Ελλάδος, έλήφ- 
θη έκ τής Αρκτου καί δχι έκ τής Δύσεω;. Εάν δέ 
τδ νεοσύστατον Ελληνικόν Βασίλειον ενίοτε κλίνη 
πρδς τους δμοθρήσκους του, τοΰτο συμβαίνει διότι 
είναι τόσφ μικρδν καί άδύνατον, ώστε άναγκάζεται 
νά έπικαλεσθή τών άλλων τήν βοήθειαν, διότι πο- 
λυειδώς καί πολυτρόπως καί πολλαχόθεν ταράσσε
τα ι δι’ έπι βουλών καί ραδιουργιών άκαταπαύς-ων, 
διότι έγκατελείφθη καί δχι σπανίως έπολεμήθη άπδ 
αύτούς εκείνους, οίτινες μάλλον ώφεΛον νά τδ έμ- 
ψυχώσωσι καί νά τδ ϋποστηρίξωσι, καί διότι ώς 
βρέφος, τδ όποιον στενοχωρεΐται εί; τήν σωματικήν 
του άνάπτυξιν , προσπαθεί ένίοτε νά βοηθηθη δθεν 
έξ έναντία ; δέν δύναται είμή νέα ν άπαντήση προσ
κόμματα.

ή  φυσικωτέρα καί εΰκολωτέρα καί δικαιότερα 
καί ώφελιμωτέρα πολιτική τή ; Εύρώπη; είναι λοι- 
-πδν ή έγκόλπωσι; τοϋ Ελληνισμοΰ, ή άντικατάς-α- 
σις τούτου εί; τδν μωαμεθανισμόν, ή περιστολή τοϋ 
πανσλαβισμοϋ δ ι’ αΰτών τών φυλών του, δι’ αύτών 
τώ ν πρδ; τδν Ελληνισμδν σχέσεών του, καί ή ποο- 
παρασκεύασι; τή ; νέα; φάσεω; τή ; ίστορία;,καθ  
ό Χ ριστιανισμδ; καί ό άχώριστος αύτοΰ σύντροφο; 
δ πολιτισμδ; θέλουσι μεταβή είς τήν Ασίαν διά τής 
όρθοδοξία;. Δέν διστάζομεν δέ νά είπωμεν,δτι το ι
αύτη θέλει είναι έπί τέλου; ή δριςική πολιτική τή ; 
Ευρώπη;, έάν άληθεύη δτι δλη ή άνθρωπότη; είναι 
έπιδεκτική πολιτισμοΰ, δτι δ πολιτισμδ ; διαδίδε
τ α ι,  δτι δέν διαδίδεται είμή διά τοϋ Χ ρ ιστιαν ι
σμού, δτι ή πρώτη καί γνησία μορφή τοΰ Χρις-ιανι- 
σμοϋ εχει άκόμη ίς-ορικήν τινα  άπος-ολήν νά έκπλη- 
ρώση, καί δτι δλα τά μεγάλα Ιστορικά γεγονότα, 
είτε έντδ; εθνου; τινδ ; περιορίζονται, είτε πολλά 
’έθνη καί πολλούς λαού; περιλαμβάνωσιν, εχουσι 
πάντοτε πνευματικήν άρχήν, καί είναι τά έξωτερικά 
συμπτώ ματα  τή ; ύποκεκρυμμένης καί δι’ αύτών έ- 
νεργούση; καί άναπτυσσομένη; πνευματικής δυνά- 
μεως. Η δέ πνευματική δύναμις, ητις σήμερον α 
γω νίζετα ι ν’ άναπτυχθή έξωτερικώς, δ έστι,π ολ ιτ ι-  
κώς καί ίστορικώς, καί δι ή ; άντιθέτονται σήμερον 
πρδ; άλληλα καί μάχονται κατ άλλήλων στοιχεία  
έναντία κατά τδ φαινόμενον , άλλ ’ ούσιωδώ; μίαν

καί τήν αύτήν εχοντα ίς-ορικήν άρχήν καί £ν καί τδ 
αύτδ ίστορικδν τέλος, άλλη δέν είναι είμή ή αύτή 
δύναμις, ήτις έπέφερε τδν νέον πολιτισμδν είς τδν 
κόσμον, καί δι’ ή ; μόνη; δύναται νά φθάση μέχρι 
τώ ν έσχάτων δρίων τή ; οικουμένη;.

■ -a rO o o ra —-  — -

ΠΕΡΙ ΤΩΝ Α1ΙΜΟΚΡΑΤΙΩΝ ΑΘΙΙΝΩΝ 
Κ Α Ι ΣΠΑΡΤΗΣ.

(Συνέχεια, ϊδε 1 . ΙΑ. φυλλάδιον.)

Ενταϋθα δυνάμεθα ν’ άνακεφαλαιώσωμεν τδ σύν
ταγμ α  καί τδν πολιτικδν βίον τοϋ Αθηναϊκού λαοΰ. 
Η κυριαρχία έξανοίγεται έν τη άγορδί" δπερ έστίν 
ή διηνεκής κίνησις τοϋ λαοΰ, ίνα  έκλέγη, διαβου- 
λεύηται, κρίνη. Τδ παν άφορμαται έξ αύτοΰ, καί 
έπιστρέφει εις αύτόν. ί Τδν ’έρχεται ένίοτε κατά  
νοΰν νά εχη παραστάτας; Αύτδ; μόνο;, δλόκληρος, 
διορίζει τούς Ιντολοδόχους αύτοΰ, έντολοδόχους 
οίτινες δφείλουσι νά δίδωσιν εύθύνας έν τη  λήξει 
τοϋ ύπουργήματος αύτών. Ώ; κυρίαρχο; ούδεποτε 
περιορίζεται ύπδ τών ιδίων αύτοΰ νόμων" καθότι ή 
κυριαρχία δέν έχει τέλο;. Ο ,τι ενεργεί σήμερον κατά  
δικαίωαα παντοδυναμ ία;, τδ αναιρεί αύριον Ινεκα 
τή ; αύτή ; παντοδυναμία;. Τά δρια είναι ασυμβί
βαστα μετά τή ; ύπερτάτη; αύτή ; εξουσία;, κυρίας 
ούση; τοϋ έμπαίζειν τδ εργον έαυτή ;, κα ί ή τ ι;  έσ- 
τίν  αείποτε τδ δίκαιον αύτδ μέχρι τώ ν πλέον άσ- 
τάτω ν θελήσεων αύτοΰ. Οτε δ Θεδ; παρήγαγεν έκ 
τοϋ χάου; τδν κόσμον, καί είδεν δτι τδ έργον αύ
τοϋ ήτο καλδν, άνεπαύσατο. 0  δέ κυριάρχη; τώ ν  
Αθηνών ούδεποτε άναπαύεται" ή άνάπαυσι; ήθελεν 
είσθαι παραίτησι;. Αύτοκέφαλο; καί εύμετάβλητος 
ών, προκρίνει μάλλον τήν παντοκοατορίαν αύτοΰ η 
τδ άναμάρτητον. Ποτέ δέν νομίζει έαυτδν τόσω  
έξουσιαστήν, δσς> δταν δεικνύη δτι ή τής χθέ; άλή- 
θεια δέν είναι ή αλήθεια τή ; αύριον.

Δέν άγνοώ δμω; δτι νόμο; κείμενο; άπηγόρευε 
τδ άναψηφίζειν άπόφασιν πασών τών τάςεων τοΰ 
Κράτου; (1). Φραγμδς ανωφελή;, άνευ ίσχύο; καί 
χωρίς λό γο υ ! Βεβαίους, ήδύνατό τ ις  πάντοτε νά

(1) Δημο σθεν. κ α τ ά  Τ ι μ ο κ ρ ά τ ο υ ς ·  —  Ν o’ [ί ο ς —  
«Τών δέ νομών των κειμένων μ  ή έξεΓναι λύσαι μηδένα, έάν μή 
έν νομοθέταις. Τότε S ' έξεΓναι τώ βουλομένω τών Αθηναίων λύειν, 
ετερον τιθέντι άνθ’ οτου αν λύϊΐ. Αιαχειροτονίαν δε ποιεΓν τούς 
προέδρους περι τούτων τών νομών, ττρώ rov μεν περί του κείμε
νου ε! δοχεΓ έπιτήδειος εΤναι τώ δήμω  τών Αθηναίων, ΐ  ου. 
Επειτα περί τοϋ τιθεμένου. όποτερον 8’ αν χειροτονήσωσιν οί 
νιμοθέται, το3τον κύριον είναι. Εναντίον S i  νομον μή έξεΓναι 
τιθέναι τών νομών τών κειμένων μηδενί. Εάν δέ τις λύσας τινά 
τών νομών τών κειμένων, έτερον άντιτιΟή μή έπιτήδειον τώ 
Αθηναίων δ ή μ ω , τ, εναντίον τών κειμένων τω , τάς γραφας 
είναι κατ’ αύτοΰ κατά τον νομον, ος κεΓται, έάν τις μ -n επιτή
δειον θή νομον.» —  Ε τ ε ρ ο ς  Νο’ μ ο ς  —  «Τάς δίκας και τάς 
διαίτας, οσαι έγένοντο έπί τοΐς νόμοις έν δημοκρατουμένη τ ί  
πολει, κυρίάς είναι.» ό  Λόγος δλος περι τά  τοιαϋτα στρέφεται.

Μ.
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λέγη ώς δ φρόνιμος Νικίας καθ’ 8ν χρόνον έγίνετο 
ή ατυχής έκστρατεία κατά τών Συρακουσών" «Τ- 
μεΐς δέ, ώ Αρχοντες, συγκαλέσατε τδν λαδν δπως 
γνωματεύση. Εάν δέ οί νόμοι άπαγορεύωσιν είς ή
μας τοΰτο, συλλογίσθητε δτι δ πρώτος τών νόμων 
έστίν ή σωτηρία τοϋ Κράτους» ( ί) .  Τοιαύτη, πραγ
ματικώ ς, είναι ή κατάστασιςέν ταΐς δημοκρατίαις, 
αίτινες πρδς ούδεμίαν τών αύστηρών συνεπειών τής 
άρχής αύτών άποδειλιώσι. Διδ δ Ξενοφών διδάσκει 
ήμας δτι τοιουτοτρόπως έτρεχον τά  πράγματα. 
«Πας ιδ ιώ της, λέγει, έχει έξουσίαν, έπί υποθέσεων 
διατεταγμένω ν έν πλήρει συνελεύσει, ν’ άναδείξη υ
πεύθυνον τούτων αύτών £ν άτομον, είτε τδν ρήτορα, 
είτε τδν έπαιτήσαντα τάς ψήφους, καί δύναται νά 
είττη" η μ η ν  άπώ ν, ή δείνα  άτ,όφασις δέν μ ο ί ά-  
ρ έσχει. Εί μέν δ λαδς κρίνει εύλογον ν άκυρώση τά ;  
συνθήκας, εύρίσκει μυρίας προφάσεις ινα μήποιήση  
τδ μηκέτι άοέσκον αύτώ . ί  Αί διαβουλεύσεις φέρου- 
σιν κακά παρεπόμενα; π ρ ο σ χ ία ίετα ι δτι άνθρω
πο ι ίδ ιώ τα ι τ ιν ές  χατέφθειραν τό π α ν  δ ιά  μ η χ α 
νορραφίας χα ϊ ραδιουργίας’ αν δέ άποβώσι καλώς, 
αποδίδει τήν α ιτ ία ν  είς έαυτόν» (2). Καί τ ί  εστι 
τοϋτο, ε ίμ ή  ή διηνεκής άστασία έν εργφ καί έπέ- 
χουσα χώραν έν τή πολιτεία , ώς πόρισμά τ ι άναγ-  
καΐον τής άρχής τής άκρας έξουσίας; Μόνη αυτη ή 
λογική έπεκράτει έν Αθήναις, μάλις-α κατά τδν Πε- 
λοποννησιακδν πόλεμον, καί ήτις ήγε καί έφερε τδν 
άβέβαιον τοΰτον δήμον, τδν ελαφρύνουν τοΰτον 5-

(1) θουκυδίδ., Βιβλ. ΣΤ’. 4 , έκδ. Φ. Δι δοτοί), έν Παρισ. 
18 4 2 . α Καί συ, ώ Πρύτανι, ταϋτα, εΐπερ τ,-τεΓ σοι προσήκειν 
κτ,δεσΟαί τε τ ις  πολεως και βούλει γενέσθαι πολίτης άγαθ'ος, 
έπιψήφιζε, καί γνώμας προτίβει αΰβις λθτ.ναίοις, νομίσας, εί 
όρρωδεΓς τό άναψηφίσαν, τό μεν λύειν τούς νομούς μή μετά τό
σων δ ’ άν μαρτύρων αιτίαν σχεΓν, της δέ πο'λεως κακώς βου- 
λευσαμένης ιατρός αν γενέσδαι, και τό καλώς άρζαι τοϋτ’ εί
ναι, ος άν την πατρίδα ώφελήστι έ>ς πλεΓστα, η έκών είναι μη
δέν βλάψτι.» E l toi, prytane, si Ια crois de ton devoir de 
eonsulter les interns de la republique, si tu Teux elre bon 
eitoyen, remels l affaire en deliberation, ct consnlte une 
seconde fois l’opinion des Atheniens. Si tu crains de re- 
Tenir sur on decret dejh porte, songe que ce n est pas au 
milieu d’ un si grand nombre de temoins qu’ on peut t accu
ser de yioler les lo is ; que tu es pour la republique un 
medecin apris le mauvais parti qu’ elle a pris ; et que bien 
remplir les devoirs de la magistrature, c’ est faire beau- 
coup de bien h la patrie, ou ne lui faire, du moins volon- 
tairement, aucun mal. —  Μετάφρασις τοϋ Levesque· Απέναν
τ ι της ακριβέστατης ταύτης μεθερμηνεύσεως, έρωτώμεν έάν καί 
■il άνωτέρω τοϋ ήμετέρου σοφοϋ νομοδιδασκάλου καί νϋν Προέ
δρου της Γαλλικής Γερουσίας έχη τά πιστά' κρινετω όπως 8ε- 
λήσ»ι ό αναγνώστης, ήμεΐς ομως άνακράζομενω θ υ μ ί α μ α  ε ϋ ο - 
σ μ ο ν  π ρ ό ς  τόν ΙΣΧΪΡΟΝ τ ή ς  ή μ έ ρ α ς ! !  Μ.

(2) . . . Λττα δ ’ άν ό δήμος συνθήται, εςεστιν αύτώ ενί 
άνατιθέντι τήν αιτίαν τώ λέγοντι και τώ έπιφηφίσαντι άρνεΐσθαι 
τοΓς άλλοις, οτι ού παρήν, ούδέ άρέσκει οΤ γε τά συγκείμενα. 
Πυνθάνονται έν πλήρει τώ δήμω, καί εϊ μή δοξαε ε’ ναι ταϋτα, 
προφάσεις μυρίας έξεύρηκεν τοϋ μή ποιεΓν, οσα άν μή βούλωνται. 
Και άν μέν τ ι κακόν άναβαίνη άφ’ ών ό δήμος έβούλευσεν, α ΐ- 
τιαται ό δήμος, ώς ολίγοι άνθρωποι αύτώ άντιπράττοντες διέ- 
φθειραν* έάν δέ τ ι αγαθόν, σφίσιν αύτοΐς τήν αιτίαν άνατιθέασι» 
Ξενοφ. Αθηναί. Πολιτεί., Κεφ. Β’. 17 . —  Τό χωρίον τοϋτο έν 
μέρει καί έν τοΐς προηγουμένοις ήλλοιώθη ύπό τοϋ πανδαμάτορος 
χρονου, καί χρήζει όξυνοίας Κοραή πρός έπανορθωσιν, Μ.

χλον περί ού προσήκει νά είπη τ ις  μετά τοϋ Δημο
σθένους, δτι έλησμόνει τ ί  ώφειλε νά βουληθή έν ^  
έγίνετο ή βούλευσις, καί τ ί  ήβουληθη μετά τήν βού- 
λευσιν ; [ \)

όποία , έπ’ άληθείας, ή Διοίκησις έκείνη ήτις έρεί— 
δεται έπί βάσεων τοσούτο) σαθρών, ήτις περιφοβεΐ- 
τα ι πάν δ τ ι ς-ερεον ώς προσβολήν εις τήν κυριότητα  
αύτής, ήτις άνασυζητει τά  ζητήματα καί μεθ’ής ού- 
δέποτε άπόφασις θεωρείται ώς πέρας. Τίθεται νόμος 
τίς ; Αλλά, πώς ! γ ίνετα ι νά μή άνεμίχθησαν έκεί 
ή σκευωρία καί ή διαφθορά; νά μή έξηπατήθη δ 

λαός; Επικαλεσθώμεν τδν δήμον είς ώριμωτέραν περί 
αύτοΰ διάσκεψιν. Η άκύρωσις ύπάρχει πάντοτε α 
νοικτή ένώπιον τοϋ δικαστοϋ τούτου, οςτις έχει τδ 
προνόμιον τοϋ παραβαίνειν τδν λόγον αύτοϋ. Καί 
ουτο);, ύπδ τδ πρόσχημα τοϋ νά μή τδν άφίνωσι νά 
έγκαρτερη ε ί; τδ κακδν, τδν έμποδίζουσι νά έπ ι-  
μένη εί; τδ αγαθόν.

Οταν ή κυριαρχία τοΰ ί,αοΰ διοργανίζηται μετά  
τοσαύτη; πλησμονή;, π ιστεύετα ι ίσοι; δτι εύρέθη ή 
ελευθερία’ ά λλ ’ άπεναντίας, τοΰτο δέν είναι είμή ή 
άκολασία ή ή τυραννία" ή μέν ακολασία ένυπάρ^ει 
φανερά είς τδ άπέραντον κενδν τδ άνοιχθέν είς τήν 
φαντασίαν, ή δέ τυραννία, άναφαίνεται καί αύτή  
ύπδ τά δεινότερα σχήματα" ώς τε ήθελέ τις  έξα- 
πορήσει βλέπων άνδρας, όποιοι οί Περικλεϊς, χαρακ
τηρίζοντας τήν Αθηναϊκήν δημοκρατίαν ώς μητέρα  
τή ; έλευθερίας καί τής ίσότητος, αν δέν έγνώριζεν 
δτι ή χρεία τής δημοτικότητος ύπαγορεύει κολα
κείας εϊς τούς έν τοΐς πράγμασι (2). ό τέ  μέν είναι

(1) ό  συγγραφεϋς παραπέμπει τόν αναγνώστην είς τό A es 
chines, do f a l s i s  l e g i b u s ,  τουτέστιν. Αισχίντς, περι ψ ευ
δ ώ ν  ν ο y. ο) ν. ΗαεΓς, και *ο κοσ α̂ος ολος, 5εν γνωρίζοαεν σωζο- 
ρ.ένουςΛο^ους του Αίσχ(νου εί{Α·η τρεΓς, τον κ α τ ά Τ ι ρ , ά ρ χ ο υ ,  
τον κ α τ ά  Κ τ χ σ ι φ ώ ν τ ο ς  και  τον Πε ρ ι  Π α ρ α π ρ ε σ -  
β ε ί α ς *  ττροσθβς καί τινας ε’7Γΐστολάς , ψευδεπίγραφους τ, νόθας 
ϊσως. ό  Πε ρ ι  Π α ρ α π ρ ε σ β ε ί α ς ,  ρ.εθερρ.τ,νεύεται ^ ιχ α ϊσ τ ι  
D e  f a l s a  l e g a t i o n e .  Μτ(πως ό πολυμαθής νο^ολογος έξ- 
ε'λαβε το σ^γκεκομρ.ένον D e f  a 1 s. 1 c g. ως τοιοΰτον; ρ,τπως 
εννοεΓτον Κ α τ ά  Κ τ τ σ ί φ ώ ν τ ο ς  Λ ο γ ο  ν,επειδή ε’ν αύτώ ό 
ρχτωρ καττ,γορεΓ εκεΓνον ώς παράνοαα γράψαντα; Α*γνοουαεν·πλήν 
έν ούοετε'ρω άπαντάται τοιαύτη βαρεΓα έπίπλτ,ξις ώς έκ του Δυ,- 
[Αοσθε'νους· άλλ’ εϊς ΐλάττ,Ί έζτιτ/ισαρ-εν ταύτχν και είς τους Ολυν
θιακούς και τους Φιλιππικούς του Δτιαοσθένους, εν οίς μάλιστα έ- 
>εγχει το'σω πικρώς τ^ν άναλγτ.σίαν τών Αθτναίων. Είς μονον δε 
τον Πε ρ ι  II α ρ α π  ρ ε σβ  ε ί α ς τοΰ αύτου ευρίσκεται r, ίπομε'ντ 
κατ* εύθεΓαν, και έκ του πλαγίου μάλλον,προσβολτ. «Ευ γάρ είδε'- 
ναι χρ·̂  τοΰθ’, οτι ού καταφρονεΓ Φίλιππος , ώ άνδρες ΑθχναΓοι, 
τγ;ς πο>εως ττ,ς ύαετε'ρας, ούδ’ άχρτστοτε'ρους νομίσας υμάς Θη
βαίων, έκ3ΐνους εΐλετ’ άν6’ ύμ ώ ν άλλ’ ύπο τούτων έδίδάχθη, και 
ταυτ’ τ,κουσεν, άπερ και προτερον ποτ’ εΐπον έγω προς υμάς έν τώ 
δτ,μω, και τούτων ούδείς άντεΓπεν, ώς ό μέν δτμο'ς έστιν οχλος 
άσταθμττο'τατον πράγμα τών απάντων και άσυνθετώτατον,ώςπερ 
έν 6αλάττνι πνεύμα άκατάστατον, ώς άν τύχοι, κινούμενον. 6  μέν 
ίϊλθεν, ό δ’ άπτ,λθε* με'λει δ’ ούδενι τών κοινών, άλλ’ ούδέ μέμντ.- 
τα ι.»  Και τούτο, ώς γίνεται δίίλον, προσάπτεται ύπο του φιλο- 
πάτριδος Δτ,μοσθε'νους εις τούς προδο'τας συμπρε'σβεις αύτοΰ παρά 
τώ Φιλίππω. Αν τ,μεΓς δέν λανΟανώμεθα, έχέτω και ταύττν τήν 
εύθύντ,ν ό κύριος Τροπλογγος ώς Ιλλχνισττ,ς. Μ.

(2) 6  Περικλτ,ς, κατά Θουκυδίδη, (Βιολ. Br. έπ ικ τδ . Λογ. 
Περικλ.) λέγει άρις·α,και είθε νϊτο οδτω ! «Χρώμεθα γάρ πολιτεία 
ού ζτλούσν) τούς τών πέλας νομούς, παράδειγμα δέ αύτοι μάλλον 
οντες τισιν, η μιμούμενοι ετέρους. Και δνομα μεν, διά το μή ές
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είς Π εισίστρατος, οςχις λαμβάνει την εξουσίαν καί 
τήν παραδίδει εις τού; υιούς αύτοϋ* δτε δε,εις κόλαξ 
μετά καλλωπισμού ευγλω ττίας, δς τ ις  επιτυγχάνει 
θριάμβων προπηλακιστικών,καί τδν όποιον πάραυτα 
μ ία  κατηγορία τόσ&> ύποπτος δσω καί ή έξουσία 
αύτοϋ, μέλλει νά πέμψ·/) είς εξορίαν* άλλοτε δέ, 
ή ολιγαρχία τών τριάκοντα τυράννων, ίδού καί ετε- 
ρος, πάλαι μέν ποτε δοϋλος, νϋν δέ λαλητής λύρας' 
παρουσιάζεται, ένοπλος μετά  πελέκεως, εις την γε 
νικήν συνέλευσιν πλήρη λαοϋ λατρεύοντος αύτόν. 
«Ο ςτις, ανακράζει, δώσϊΐ γνώμην ύπέρ της είρή- 
νης, έγώ θέλω κτυπήσει αύτδν τώ  σιδήρω τούτος»
( 1 ). ίδε την ελευθερίαν τών δημοτικών συνάξεων! 
0  Μοντεσκιώς είχε πολύ δίκαιον, δτε ελεγεν δτι 
ή δεινοτέρα τών καταχρήσεων είναι τό νά  θέΛΐ) ό 
.Ιαός νά  ένεργή τό π α ν  άφ έαυτοϋ  (2).

Κ αί ομως τδ Ιθνος τοΰτο προήγαγε μεγάλους 
άνδρας. Αλλά πώς τούς μετεχειρίσθη ; 0  Ξενοφών 
θελει μ.ας το ειπεΐ* « 0  λαδς τών Αθηνών, ακόλουθος 
τώ ν αρχών αύτοϋ, καθαιρεΐ τά έξοχώτερα υποκεί
μενα, δημεύει τά  αγαθά αύτών , καί καταδικάζει 
αύτά είς εξορίαν η είς θάνατον, έν ώ υπερτιμά τούς 
Ουτιδανούς άνθρώπους (3). ί Μήπως ή εικών αυτη

ολίγους άλλ  ̂Ις πλείονας οίκεΓν, δημοκρατία κέκληται- μέτεστι 
5ε, κατα μεν̂  τους νομουςν προς τα ιδια διάφορα πάσιν το ίσον, 
κατα 5ε τήν αςιωσιν, ως έκαστος έν τω εύδοκιμεΓ, ούκ άπο μέρους 
το πλεΓον είς τά κοινά n άπ’ αρετές προτιμαται· ούδ’ «3 κατά πε
νίαν, εχων δέ τιάγαθον δράσαι τήν πολιν, αξιώματος άφανεία κε- 
κώλυται.» Τ ά ρήματα τα ϋτα ,τ ίς  άρνεΐται; είναι ή ζνιτουρ.ενΥ! άο ί- 
στη πολιτεία τοΰ Αριστοτέλους.Άλλ ατελές φύσει το ανθρώπινον, 
και νι εφαρμογή σκόπελός τών θεωριών, του Ερανικού. Είπαν πολ- 
λακις, και εικότως, οτι οί λαοί δέν διοικοϋντοιι διά τής λογικής.

, Μ.
(1J Αισχίνης, Π ε ρ ι  Π α ρ α π ρ ε σ β ε ί α ς ·  καί ένταϋθα ό 

συγγραφευς λέγει, Aeschines, D e f a l s i s l e g i b u  β,άντι τοϋ 
De falsa legatione. «Κλεοφών δε ό λυροποιος (Βν πολλοί δεδε- 
(Λένον έν πέδαις έμνημονευον), παοεγγραφείς αίσχοώς πολίτης, καί 
ώιεφθαρκώς νομγ χρημάτων τον δήμον, άποκοψειν ήπείλει μαχαίρα 
τον τράχηλον, εΐ τις ειρήνης μνησθήσεται.» Θαυμάζει τίς πώς ή 
προς την δημοκρατίαν εύιχενής οξυδέρκεια τοϋ σοφοΰ Τροπλο'γγου 
ήδυνήθη έν τώ απολογητικό» άπεράντω Λο'γω τοϋ ρήτορος νά α,ι- 
κροσκοπήσνι τήν κηλίδα ταύτην, καθ’ ήν στιγμήν μάλιστα έκεΓνος 
συνεοουλευε τους Αθηναίους νά προσέχωσι μή πε'σωσιν έκ νέου εϊς 
τιν*  άοουλίαν ώς άλλοτε ποτε'. —  ft ήμεΓς,καί ώς έθνη καί ώς άτο- 
μα, οί αναμάρτητοι! Μ

(2 ) Montesauieu, G r a n d e u r  e t  d o c a d e n c e  des 
R e m a i n s ,  Chap. IV. «Α. Rome, gourernce par les lois 
le peuple sonffrait que le Senat eut la direction des affaires* 
h Carthage, gouvernee par des abus, le peuple voulait tout 
faire par lui-meme.» Στρεολωσις και καταπίεσις του κειμένου.

Μ.
J 3 )  6  Ξενοφων (Αθην. Πολιτεί. Κεφ. Α. 14 .) δ'εν λέγει δτι 

τούτο Ιγένςτο υπ ^Αθηναίων προς Αθηναίους, άλλ’ υπ ’ αύτών τού
των, ούχι  ̂ομως τών χρηστών, προς συμμάχους φορου υποτελείς. 
Μακράν άφ’ ήμών ή άξίωσις άπολογητοΰ τοιούτων κακώσεων ί 
Έημειου^εν μονον^τ'ο ανακριβές ,ου συγγραφεως, συνεχώς συα- 
βαΓνον. ΐδ ο υ ^  ρησις Ελληνιστί και Λατινιστί. «Περι 81  τών 
σύμμαχον, οι εκπλεοντες συκοφαντοΰσιν, ώς δοκουσι, και μισοΰσι 
τους χρηστούς,^ γινωσκοντες, οτι μισεισΟαι μεν άνάγκη τον άρ
χοντα^ υπο το£ άρχομένου* εΐ δ ι  ίσχύσουσιν οί πλούσιοι και οι 
ισχυροί εν ταΐς πολεσιν, όλίγιστον χρονον ή άρχή εσται του 
Οημου του Αθχνγσιν.^Διά ταυτα ουν τους μέν χρηστούς άτιμώσι, 
κα  ̂ χρήματα αφαιροΐίνται, και εξελαυνουσι, και άποκτείνουσι· 
τους δε πονηρούς αυξουσιν. Οί 5ε χρηστοί Αθηναίων τους χρης·ούς 
έν ταΓς συμμαχίσι πο'λεσι σώζουσι, γιγνώσκοντες, οτι σφίσιν άγα -

είναι ύπέρ τδ δέον μ έλα ινα ;»  ή  ίς-ορία, φ εϋ ! απο
κρίνεται δτι πώποτε δ λαδς δέν ένεπαιξε μετά πε- 
ρισσοτέρας άστασίας καί προπετείας την μεγαλό- 
νοιαν, τδ αξίω μα, τήν φιλοπατρίαν.

Μ ιλτιάδης, δ νικητής τοϋ Μαραθώνος, δ σωτήρ 
της Ελλάδος, έκπνέει έν τώ  δεσμωτηρίω διά χρέος, 
ώς μή δυνάμενος νά πληρώσ-jj τδ πρόστιμον είς δ
περ κατεδικάσθη, ύστερον άνοήτου κατηγορίας έπί 
δωροδοκία έκ Περσών! —  Θεμιστοκλής, ό ηρως 
τής Σαλαμ-ΐνος, έξως-ρακίσθη καί ύπάγει ν’ άποθάνη 
εις τήν Π ερσίαν!—  Αριστείδης, ό δικαιότερος τών 
Ελλήνων, έκ περιτροπής πέμπεται είς έξορίαν ώς έ
νοχος, καί άνακαλεΐται έν θριάμβω ώς έλευθερωτής/ 
—  0  Κ ίμων ύπές-η έναλλάξ τήν απέχθειαν καί τήν 
εύνοιαν, καί έύοκίμασε τάς κουφότητας τοϋ λαοϋ 
τούτου, αδίκου μέν καθ’ εξιν, έ/έφρονος δε ένίοτε 
κατ’ ανάγκην. —  0  Περικλής,τδ εϊδωλον τοΰ π λή 
θους δπερ αύτδς άνύψωσε, καί τδ κλέος τών Αθηνών

θον εστιν, τούς βελτίους σώζειν άει εν ταΓς πολεσιν. Εί'ποι δ ί  τ ις  
αν, οτι ισχύς εστιν αυτη Αθηναίων, έάν οί σύμμαχοι δυνατοί ωσι 
χρτ.ματα εισφερειν. ΤοΓς 5ε 5ημοτικοΓς δοκεΓ μεΓζον άγαθον έιναι, 
τα τών συμμάχων χρήματα ενα έκαστον εχειν Αθηναίων, εκεί
νους δε οσον άποζην και εργάζεσθαι, αδυνάτους όντας έπιβου- 
λευειν.))— «Socios autem quod attinel, ii qui navigiis ade- 
unt, calumniari et odisse videntur egregios illic yiros, sen- 
tientes fieri non posse, quin qui sub imperio est, oderiteura 
qui est cum imperio: si vero majores locupletum et po- 
tentium vires sint in civitatibus, imperiura populi A theni- 
ensis haud diu duraturum. —  Ob has inquain causas vi- 
ris egregiis honores adimunt, facultates auferunt, exilia 
capitis que poenas irrogant, dum nihili homiues evehunt. 
Contra qui Athenienses frugi sunt, ii salutem virorum egre · 
giorum in civitatibus sociis tuentur, quod animadvertant 
sibi ex usu esse, conservari in urbibus optimates. A t di- 
xerit aliquis, in eo potentiam Alheniensium esse sitam si 
pecueias eorum socii conferre possint. A t plebejis homi- 
nibus magis expedire videtur ut Atheniensium unusquisquo 
facultates sociorum obtineat, socii tantum modo habeant, 
quanto opus sit ad victum et opera rustica, ne possint in- 
sid ia r i.» — Ος τις άναγινώσκων γινώσκει, βλε'πει καθαρώς το 
πράγμα. £ ϊ; και αυτός ο έξοχος και χρηστός νομοδιδάσκαλος, 
υφορών το βεβιασμε'νον, και άνασκαλεύων, άναμοχλεύων τούς 
παλαιούς προς ευρεσιν ψόγων και επιχειρημάτων άμαυρωτικών 
της πολιτείας τών Αθηνών (οπου πρώτον εφάνησαν αί λε'ξεις και 
φράσεις· Π α τ ρ ι ς, έ λ ε υ θ ε ρ ί α, ν ο' μ  ο ς, ψ υ χ ή ,  ά θ α ν α-  
σ ί α  ψ υ χ ή ς ,  π ο ι ν α ι  κ α ι  β ρ α β ε Γ α  μ ε τ ά  θ ά ν α 
τ ο ν ,  υ ψ ο ς  . η θ ι κ η ς ,  β ω μ ό ς  τ ώ  ά γ ν ώ σ τ ω  Θ ε ώ ,  
ή  π ρ ο α γ γ ε λ ί α  τ ο υ  Χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ο ύ  δ’ ι ά  τ ο υ  
Π λ ά τ ω ν ο ς ,  και πάντα τά λαμπρά φώτα και άγαθά του 
σημερινού Εύρωπαϊσμου), παραπε'μπει τον άναγνώστην και είς τον 
υ π ε ρ  Λ.  Φ λ α κ κ ο υ  Λογον τοΰ Κικε'ρωνος προς ΐσχυροποίη- 
σιν της μαρτυρίας. « Τ ί ' τ ο ύ ς  θ α ν  ό ν τ α ς ,  ο ύ κ  έ α ς  τ  ε
θ ν η  κ έ ν α ι;»  κατά τήν παροιμίαν, σοφέ Γαλάτα. —  ίδού και 
ή περικοπή του Ρωμαίου Ρήτορος. «Jtaque, ut banc Graeiam, 
quce jamdiu suis consiliis perculsa et afflicta est, omittam: 
Ella vetus (republica), qua; quondam opibus, imperio, glo
ria floruit, hoc uno malo concidit, libertate immoderata, 
ac licenlia concionum. Cum in theatro imperiti homines, 
verum omnium rudes ignarique, consederant: turn bella 
inutilia suscipiebant ; turn seditiosos homiues republi- 
caj praeficiebant; turn optime merilos cives e civita- 
te ejiciebant. Quod si liaec Athenis turn, cum il le non so
lum in Gra;cia, sed prope cunctis gentibus eniXebant ac-
cidere sunt solita: quam moderationem putatis i n .............
Cicer. p ro  L' F 1 a c c o, C. 7 . —  ώφειλες, νομοδιδάσκαλε, 
ν άναφερης και τά πλήθη τών πεπραγμενών δεινών ύπο της 
Μοναρχίας ινα σχηματίσης παράλληλα. Μ.

Ο ΦΟΙΝΙΞ

τάς δποίας έξωραίσε, άφαιοεΐται τήν εξουσίαν, υπά
γετα ι είς πρόστιμον, καί αποθνήσκει μετ άθυμιας 
καί πικρίας. —  0  Αλκιβιάδης μεταβαίνει έκ τοϋ 
άκρου τής εύνοίας εις τήν υπερβολήν τής άπεχθειας. 
Μίαν μέν ήμέραν καταδικάζουσιν αύτδν είς θά
νατον, παραδίδουσι τδ μ,νημόσυνον αύτοϋ είς τδ 
ανάθεμα τοϋ λαοϋ, δημεύουσι τα ύπάρχοντά του* 
άλλην δε,άναδεικνυεται λάτρευμα τοϋ πλήθους, ίνα  
π ά ρ α υ τ α  έπανέλθη είς τάς υποψίας αύτοϋ τοΰτου καί 
άπομακουνθή μιας άγνώμονος Πατρίδος. Φω
κίων, δ συνετδς Φωκίων, κατηγορεΐται ύπδ βδελυ- 
ρών συκοφαντών ώς έχθρδς τοϋ δήμο j ,  άποφασιζε- 
τα ι είς θάνατον χωρίς νά τώ  συγχωρηθή άπολογια, 
καί δ άφρων δχλος, χειρνκροτών έπί τή καταδίκη  
τοϋ έκλάμπρου τούτου γηοαιοϋ, τώ  άπαρνεΤται ώς 
καί τήν ταφ ήν! «Πόσον άναξιοπαθεΤς! ω Φωκιον, 
τδν έλεγεν δ φίλος αύτοϋ Εμφυλετος. Δεν μ ητο 
άποοσδόκητον, ύπέλαβεν δ Φωκίων’ τοιαυτη είναι ή 
συνήθης τύχη τών μεγάλων πολιτών τών Αθηνών»
( 1 ). —  Τέλος πάντων, ! τ ί νά ειπω περί τοϋ Σω- 
κράτους, έκσυριζομένου έν τώ  θεάτρω, έναγομένου 
είς δίκην ώς μισοϋντος τήν δημοκρατίαν, ώς δ ια- 
φθείροντος τους νέους καί μή νομίζοντος θεούς, καί 
πίνοντος τδ κώνειον τδ παρασκευασθέν ύπδ τοϋ ά 
τιμου Ανύτου, αύτοϋ τοϋ έκδι/ητικοϋ οργάνου τής 
δημοκοπίας;

Ναί, ή πόλις αυτη έγέννησε μεγάλους άνδρας· 
άλλ’ εί^ εκαί τδν όστρακισμδν 6 ,0 0 0  ψήφων έτο ι
μων πάντοτε πρδς καθαίρεσιν τούτων* τους κατέ- 
τριψεν ύβρίζουσ* καί έξευτελίζουσα αύτους, μετα- 
χειριζομένη αύτους ώς πα ίγνια , άτινα  χειρ αστα-  
τος μαλάσσει ή συνθλ^. Εν Αθήναις δ έμφρων είχε 
χρείαν καθόλου μιας έπί τούτο» φρονήσεως, οπως 
μείνΐ} στερεδς ύπ’ αύτδν τδν δεσποηκδν ζυγόν. 
Ενθυμήθητι πρδς τούτοις δτι οί έξοχοι άνδρες άπέ- 
βησαν έκεΐσε τοσοΰτον σπάνιοι καθ’ δσον τδ άναρ- 
χικδν ήθος αύτών έκείνων υποκαθίστατο σφοδρότε- 
ρον. Πολλοί έξ αύτών Ιΐτερξαν κάλλιον νά ζώσιν 
άπομεμακουσμένοι ή νά εύρισκωνται εκκειμενοι εις 
τας δυσοοεξίας ένδς κυριάρχου οΰτως άγεοώχου. 
Πλήν οί συκοφάνται δέν παρημέλουν νά τους ζη-  
τώ σιν έν τη  επιστροφή λόγον τής ύβριστικής προς 
τήν δημοκρατίαν δυσπιστίας ταύτης' έκινουν δίκην 
άποτρόπαιον κατά τής οίκογενείας αύτώ ν. Το φο- 
βεϊσθαι καί τδ περιφρονεΐν τδν λαδν ήτο έπίσης 
μέγα έγκλημα* επρεπε νά ηναί τ ις  δ πιστευτικδς 
αύτοϋ δοϋλος.

Τδ έθνος λοιπδν τοϋτο, συντεταγμένον έν κυριαρ
χ ία  άπολύτω, ούδέ καν τήν γνώσιν τής ένηλικιό·

(1) «Hie quum ad morten ducerelur, obvius ei fuit Em- 
phylelus, quo fam iliariler fueral usus. Is quum lacrymans 
dixissel.» 0  quam indigne perpeteris, Pliocion ! » huic ille, 
« A t non inopinala, inquit, liunc enim oxitum plerique clari 
Tiri habuerunt Athenienses.» In hoc tantum fuit odium mul- 
titudinis,ut nemo ausus sit eum liber sepelire. Itaque a ser- 
vis sepullus est.» Cornelii Nepot. V h o c i o n. M.

(Τόμ. Β'. Φυλλ. A'.)

τητος έκέκτητο* ένομίζετο κύριον, και έκυρ’-εύετο 
αείποτε* έλέγετο διδάσκαλος τής Ελλάδος (1 ), καί 
δ βεδς οΐδε ποια μαθήματα παρεδόθη ύπδτής Σπάρ
της καί τοϋ Φιλίππου ! Ασώτου δίκην κατεσκόρπι- 
ζε τά λαμπρότερα δώρα τής φύσεως* ώς γερόντιον 
κατεχλευάζετο* ώς παιδάριον έπεζήτει αθύρματα* 
έγύριζεν είς τδ κακδν ώτανεί ήτο πονηρας φύσεως* 
έπανήρχετο είς τήν άγαθότητα ώςπερ οΐ συνετοί* ά -  
πεστρέφετο τήν αύθεντίαν (autorite) καί τδν λόγον 
έπίσης* πλήν παρεσύρετο κατόπιν ένδς άνθρώπου ή 
πάθους* καί ύπέκυπτεν είς τδν ζυγδν τής φράσεως 
καί τοϋ άκριτου θαυμ.ασμοϋ (engoueoient)' έδει- 
κνύετο μέγα δτε ένθουσιάζετο ύπέρ τοϋ Φωκίωνος* 
χαμερπές, γονατίζον έμ,προσθεν ένδς Κλέωνος καί 
συνθηρεϋον τδ πτηνδν τοΰ Αλκιβιάδου (2)' ά λ ιτη -  
ριον δέ, έν φ  κατεδίκαζε τούς Μ ιλτιάδας καί Σω- 
κράτας. —  0  Ξενοφών συνέγραψεν Ιν πόνημα περί
εργον περί τής πολιτείας ή δ/ιμοκρατίας τών Αθη
νών. Τδ βιβλίον τοϋτο δέν είναι μία απολογία* ά -

(1) Θουχυδίδ. Βι§λ. Β'. Κεφ. 4 1 . — «Ξννϊλών τε λ-'γω, τ ΐν  
τε πάσαν πολιν τ ις  Ελλάδος παίδευσπ είναι.» ό  Περιχλί.ς ώνς- 
μαζε τάς Αθήνας σχολεΓον τ ι ς  Ελλάδος, και ελεγεν οτι θελουσι 
θαυαααθτΐ ΐίπο1 τε συγχρόνων και (Αεταγενεστερων* δεν προτσ6α- 
νετο οτι μονός ΐ  μετ’ ολίγων 'ο Κ. Τροπλο’γγος θέλει έκλάβει ώς 
γελοίαν ττ4ν άξίωσιν ταύτκιν, διο'τι, παρακαάσασαι αί Αδίναι 
ώς πάντα τά ανθρώπινα, έπαθον πολλά καί δεινά ύπό τοϋ Φι
λίππου καί τ ις  Σ-άρττ.ς. Τά (Λεγαλοουΐ εβντη ώς και οί έξοχοι άν
δρες ό^λοιάζοκσι τά λαμπρά αετε'ωρα* εκλείπουσι πάραυτα. Μονος 
ό (Αοναδικος νοϋς τοϋ σοφοϋ νομοδιδασκάλου θε'λει είσθαι άειθα- 
λής, και άντίτυπος ώς βράχος εϊς τόν πανδαυ,άτορα χρο'νον! Οί δ ί-  
xaiot ό'αως κριται και θαυ,αασται των αθανάτων Τ,αών Προπατο'- 
ρων έκάλεσαν ττ,ν Ελλάδα αιώνιον διδάσκαλον τοϋ ανθρωπίνου γέ
νους. ΗαεΓς δ» κλείοαεν τήν στ.αείωσιν ταύτν,ν με τους λογους ένός 
τών φιλοπατρίδων καί εύφυεστέρων όαογενών ϊΐ[Λών, τοΰ μακαρί
του Κερκυραίου Ιωάννου Δονα, ίατροϋ,άπολογουιιένου ένθεραως και 
άνωνυμως υπέρ νιμών περι τά τέλτ, τ ι ς  προλαοοΰστ,ς έκατονταε- 
τηρίδος πρός ενα μισέλληνα ίταλον, παρα?άλλοντα καί συγχέοντα 
τους Ελλτνας μετά τών Ιουδαίων. «I Greci illuminarono i loro  
tempi, illuminarono i sussequenti, e istruiranno ancora i 
giorniavvenire L e t  t e r a  di  u n A l a r c h e s e ,  e c t r .  
pag. 1 9 3 — 6- M .

(2) «Πρώτην δ’ αύτώ πάροδον είς τό δτ.ιχ.οσιον γενέσθαι λέ- 
γουσι μετά χρ7]|/.άτων έπιδοσεως, ούκ έκ παρασκευής, άλλά πα  
ρ ιο ντα , θορυβοΰντων Αθηναίων , έρέσθαι την αιτίαν τοϋ θορύβου* 
πυθο'αενον δέ, χρημάτων έπίδοσιν γινεσθαι, παρελθεΓν καί έπιδοϋ- 
ναι· τοϋ δέ δήμου κροτοϋντος καί βοώντος, ύφ’ ήδονης έπιλαθέσθαι 
τοϋ δρτυγος, ον έτύγχανεν έ*χων έν τω ίυιατίω. Πτοηθέντος ουν και 
διαφυγο'ντος,ετι [ΐάλλον έκβοήσαι τους Αθηναίους^ολλοΰς δέ συν - 
Θήραν άναστάντας, λαοεΓν δ ’ αύτόν Αντίοχον τόν κυβερνήτην, και 
άποδοϋναι· διό και ιτροσφιλε’στατον τώ Αλκιβιάδη γενέσθαι.βΠλου- 
τάρχ. Α λ κ ι β  ι ά δ  , σελ. 8 . εκδ. Κοραή. — Καί το άστεϊον 
τοϋτο δέν έΕεφυγε τό Λυγκικόν όριμα τοϋ Προέδρου της Γαλλικής 
Γερουσίας, καί τοϋ Ακυρωτικού Δικαστηρίου πρώτου Προέδρου ! 
Πο'σον τά πάθη τυφλώττουσι, δεκάζουσι τάς ψήφους και άνδρών 
όποΓος ό κύριος Τροπλο'γγος, συγγραφεύς τοσούτων διεξοδικών και 
ογκωδών νομικών τοαων, απροσίτων εϊς ήυ.άς ώς μή νομομαθείς. 
Πώς δέν ένεθυμήθη τήν ωραν ταύτην τάς άπανθρωπίας τή ς  πρώ
της τών Γάλλων Δημοκρατίας, έκτρέχων και αύτός τό όρνεον τοΰ 
καλοΰ Αλκιβιάδου χωρίς μέν κροτου καί θορύβου, άλλά μετά π ι
κρίας ; Μήπως ταϋτα είναι έκσφενδονισις και σαρκασμός κατά τής 
πρώτης έκείνης καί τής δϊυτέρας, ύπό τό πρόσχημα νέων Π ε ρ- 
σ ι κ ώ ν  Ε π ι σ τ ο λ ώ ν ,  πρός αποφυγήν τοϋ κατ’ εΰθεΐαν, καί 
κατά τό ήι/.έτερον παροιμιώδες* Ε σ έ  τ  ό λ έ γ ω ,  π  ε ν θ ε ρ α,  
ί ν α  τ ’ ά κ ο ύ σ ij ή ν ύ μ φ η ;  Αράγε χ ρ η μ ά τ ω ν  έ π ί δ ο -  
σις έ κ π  α ρ α σ κ ε υ ή ς, καί όδοποίησις πρός τά  κυοφορούμενα 
Βχίδι* κατά τών καθεστώτων ; Αλλως δυσεξήγητον. 6  χαριεντι
σμός καί Αττικισμός, χαμέρπεια! !  Μ.
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πασαι αί μαρτυρίαι τής άρχαιότν)τος δμοφο^νοΰσι 
πρός άπόδειξιν δτι δ Ξενοφών δέν εΐπεν ύπερβολάς, 
κα ί ή διαβόητο; αυτη δημοκρατία έμεινεν ώ ;τύπ ο ; 
δχλου μανιώδου; δ ι’ ακολασίαν καί δημαγωγίαν ( ί) .  
0  Ξενοφών, ιστορικό; έκ τώ ν πρώτων, πολιτικό; 
άξιο ;, στρατηγό; εξοχο;, άνήρ λομψός καί εύγενώς, 
έβδελύττετο τό αναρχικόν πνεύμα τών συμπολιτών 
αύτοϋ, καί κατά τό παράδειγμα πολλών μαθητών 
τοΰ Σωκράτους, προύτίμει την δλιγαρχίαν τη ; πα- 
ρεφΟαρμένη; δημοκρατία; ή ; τινο; αί Αθήναι π α-  
ρεΐχον αύτώ  τό θέαμα. «Συμπαθώ εί; αύτόν τόν 
δήμον, λέγει, τήν προσήλωσίν του εί; τό δημοκρα
τικόν κράτο;’ άλλά καταγωγής άνωτέρας άνθρωπο; 
ν’ άγαποί κάλλιον νά ζη έν δημοκρατίοι η έν ολι
γαρχ ία , μοί φαίνεται δ τι εχει κατά νοϋν έγκλημα - 
τ ικ ά ; πράξει;, ώς πεπεισμένος δτι είναι εύκολώτε- 
ρον είς τόν ένοχον νά κρύπτηται έν δημοκρατική 
κυβερνήσει η έν ολιγαρχική» (2). Τά λόγια  τα ϋ 
τα  χρτιζουσιν έρμηνεία;" δ Ξενοφών μεταχειρίζε
τ α ι φράσιν ανοίκειον, δίδων τό δνομα τ η ; δημο- 
κρατείας ε ί; τήν Διοίκησιν τών Αθηνών όποίαν τήν 
παριστα. Δέν αρμόζει είμή τό δνομα της δημαγω 
γίας εί; αύτήν τήν εξουσίαν (ινα κατ’ έκεϊνον εϊπω) 
τοϋ κακίστου όχλου. 01 παλαιοί δεν έθεώρησαν 
πάντοτε τήν δημοκρατίαν υπό τήν άληθή αύτή ; φά- 
civ* λαλοϋσι περί αύτή; ώ ; περί μ ια ; καταστάσεω ; 
διαιρούσης τού; πένητα; καί πλουσίους, καί δι- 
δούσης τήν Κυβέρνησιν είς τούς πρώτους. Φαίνεται, 
χατ’ αύτού;, δτι οί πλούσιοι όφείλουσι νά ηναι έξ 
ανάγκης πολέμιοι τών πενητοιν, καί ούτοι έκεί
νων· δτι ένεργοϋτι κατ ’ άλληλων άπαραιτήτω ;. 
Ησαν έντεθοαμμένοι είς τήν άνπκοινωνικήν καί άν- 
τοικονομικήν ταυτην πρόληψιν, ο τ ι, τών πλουσίων 
πολλαπλασιαζομένων, ήγείρετο κατά τής δημοκρα
τ ίας μία δύναμις Ιχθρά. Αναγινώσκει τίς  είς τά  σ υ γ 
γράμματα  αύτών δτι μ ία νομοθεσία,καταστέλλουσα

(1) Πρώτον (Λεν r, πραγματεία αΰτη καθώς καί ■!) περί τ ι ς  πο
λιτείας τών Αακεδα:μονίων δέν ε’ ναι έργα τοΰ Ξενοφώντος, ώς ί ί -  
κάζουσι πολλοί τών Κριτικών και ήμεϊς, κλίσιν έξ απαλών ονύ
χων λαδόντες προς τον μελίρρυτον Ξενοφώντα,καί οϊκειωβε'ντες μετ’ 
αύτοϋ, διατεινόμεθα πεποιβότως οτι ό χαρακτήρ τοϋ λόγου, παρ- 
εκτός κα ί τοϋ π ρ α γμ α τικο ί, τών Διατριβών τούτων δέν μετε'χει 
παντάπασι τ ις  Αττικής έκείνης μελίσστς· μικρά τις έπίς-*σις πα- 
ραβλητική άρκέσει ινα πείσϊΐ καί τον άκρω δακτύλω Ελληνικής 
παιδείας γευσάμενον. Δεύτερον δέ, οσον προσεκτικώς καί αν ανά
γνωσή τίς την Π ο λ ι τ ε ί α ν  τ ώ ν  Α θ η ν ώ ν ,  δ£ν πληροφορεί
τα ι περί τοϋ σκοποϋ τοϋ συγγραφέως. Σπουδαιως η σπουδογε- 
λοίως λαλεΓ ; Εστιν αό'τη κατηγόρημα η άπολόγημα ; Απορον. Ο - 
Οεν καί ολον το δικηγορικόν οικοδόμημα, ή έμοασις, τοϋ σοφοΰ 
νομοδιδασκάλου σαθροϋται Ποΰ πλέον όαύτοπτης καί αύτηκοος 
μάρτυς απάτης αύτής της δημοκρατικής φρίκης ; — Διά τ ί το- 
σαύτη Α θ η ν ο φ ο β ι α ; . . .  Μ.

(2) Ηενοφ, Π ο λ ι τ ε ί .  λ Ο η ν. Κεφ. Β'. 18 . «Δημοκρατίαν 
S' έγώ μέν αύτώ τώ δήμψ συγγινώσκω αυτόν μέν γάρ ευ ποιεΓν 
«α ντ ί συγγνώμη έστίν  οστις δέ μη ών τοϋ δήμου ειλετο έν δημο- 
κοατουιιε'νϊΙ πόλει ο’.κεΓν μάλλον η έν ολιγαρχουμέντι, άδικεΓν πα- 
ρεσκευασατο, καί έ'γνω, οτι μάλλον citov τε διαλαΟεΐν κακώ οντι έν 
δημοκρατουμένη πόλει η έν όλιγαρχουμε'νιρ.» Η περικοπή αΰτη, 
έρωτώμεν τούς ειδήμονας τοΰ έλληνος λόγου, έπί τοσοΰτον χα 
ααίζηλος, έχει τ ί Ξενοφώντειον;—  Πάν άλλο η τοΰτο· ομοιάζει τάς 
Μελετάς τοϋ Λιβανιού. Μ.

τήν άκολασίαν τοϋ δχλου, αποσοβούσα τούς σ τα 
σ ιαστικούς-κα ί φιλοταράχου; άνθρώπου;, προσκα- 
λοϋσα εί; τήν σύνθεσιν τών νόμων τού; νοημονεστέ- 
ρους π ολ ίτα ;, ήτο άν βεβαίως ή καλ) ίων νομοθεσία, 
άλλ δ δήμο; έτρεχε μέγαν κίνδυνον ώ ; έκ ταύτης νά 
καταπέση είς τήν δουλείαν.

« 0  λαός , λέγει δ Ξενοφών, δέν θέλει Διοίκησιν 
εύτακτον ποιούσαν αύτον δούλον, άλλά τήν έλευθε- 
ρίαν καί τό άρχειν· δταν έχη τοϋτο, ολίγον τώ  μέ
λει περί τής κακονομία;’ δτι φαίνεται σφαλτόν ε ί; τό 
πολιτικόν τοΰτο σύστημα, έκεϊνο είναι δπερ κυρίως 
αποτελεί τόν δήμον ισχυρόν καί έλεύθερον» ( 1 ).

Τέλο;, ινα άνακεφαλαιώσω έν μ ι$  φράσει πάν τό  
θεωρητικόν καί πρακτικόν τών άρχαίων λήμμα έπί 
τ<5ΰ άντικειμένου τούτου, αναφέρω τοΰ αύτοΰ σ υγ-  
γραφέως τά έξη ;’ « Ε ί ς ούδεμίαν πόλιν θέλετε εύρεΐ 
τούς άρίστου; φρονοϋντα; άγαθά περί τοϋ λαοΰ’ ο&- 
τος δέν έχει οπαδούς είμή έν τω  μεταξύ τοΰ κακί
στου πλήθου;’ έπειδή δμοιοντό δμοιον άγαπφ» (2).

Απέναντι τών ίδεών καί τών γεγονότων τούτων 
καί μετά έπίβλεψιν παραθετικήν έπί τόν ήμέτερον 
πολιτισμόν , άναγκάζομαι νά έπαναλάβω ένταϋθα 
θαρραλεώτερον δτι είπα άλλαχοΰ, δηλαδή δτι ή ή -  
μετέρα δημοκρατία είναι πράγμα τ ι νέον έν τώ  κό- 
σμω καί δέν προσήκει νά τνί έφαρμόζωνται α ί δ ια 
κρίσεις καί κρίσεις τώ ν πάλαι πολιτικών. Η νεωτέρα 
δημοκρατία, αντί τοΰ έχειν πολεμίω ;, επιτρέπει,έξ  
έναντία ;, τήν συγχώνευσιν τών τάξεω ν, τήν άνά- 
μ ιξιν τώ ν συμφερόντων , τήν διηνεκή ανταλλαγήν  
τών κοινωνικών δυνάμεων. !Πώς άν δ πλούσιο; ήδύ
νατο νά ύπάρχη πολέμιος τοΰ πένητος,δτε κατά π ά 
σαν ς-ιγμήν εύρίσκεται σύν αύτώ  διά τήν χρείαν,δτε 
εχει άναποφεύκτου; μετ αύτοϋ σχέσεις πρός χρ*ΐσ·.- 
(/οποίησιν καί κάρπισιν τοϋ ίδίου αύτοϋ πλοΰτου; 
Παρεκτός τούτου,τίνα λόγον άν ειχεν δ πτωχός τοΰ 
τρέφειν μίσος καί φθόνον κατά τοΰ πλουσίου ; Μή
πως δέν ζη  έκτοΰ πλουσίου; Μηγάρ τό μεΐζον μέ

(1 )  «Αναγινώσκει τίς εις τά συγγράμματα αύτών» Νομίζει τ ις ,  
τοΰτο βλεπων, οτι ό περιώνυμος ίμ ώ ν  νομοδιδάσκαλος ΐρύσβη καί 
έζ άλλης άρχαίας 7τηγης· Ούδαμώς. 6  Πήγασος αύτοΰ, τό άκατα- 
μάχητον καί άδιάλειπτον αύτοΰ έπιχείρημα ε’ ναι τ b άλλόκοτονΰπο- 
βολιμαΓον τοϋΗενοφώντος σπούδασμα- «Αβηναίων Πολιτεία!» Πο> 
κιλίας ένεκα έξεφράσβη οό'τως η ώςπερ συστελλόμενος τρόπον τινά 
λε'γειν αείποτε τά αύτά περί τών αύτών άπορία έτε'ρων. Ακουσον· 
«Εϊη μέν ουν αν η πόλις ούκ άπό τοιούτων διαιτη,μάτων ( τ η ς  
ά ρ ε τ η ς  κ α ί  σ ο φ ί α ς  κ α ί κ α κ ο ν ο ί α ς  τ ο ϋ χ ρ τ ,  στ οΰ^  
•ί] βέλτιστη, άλλ’ ή δημοκρατία μάλιστ’ άν σώζοιτο οίίτως ( δ ι α  
τ η ς  π ο ν η ρ ι ά ς  κ α ί  ά μ α θ ε ί α ς  κ α ί  ε ύ ν ο ι α ς  τ ο ΰ  
δ η μ ο τ ι κ ο ΰ ) ·  ό γάρ δήμος ού βούλεται, εύνομουμένης της 
πόλεως, αύτός δουλεύει, άλλ’έλεύθερος είναι καί άρ/_Ε·.ν της δέ κα- 
κονομίας αύτώ όλίγον μέλει’ ο γάρ συ νομίζεις ούκ εύνομείσβαι, 
αύτός άπό τούτου ισχύει ό δήμος κα ί έλεύβερός έστιν. Εΐδ εύνο- 
μίαν ζητεΓς, πρώτα μέν όψει τούς δεξιωτάτους αύτοϊς τούς νόμους 
τιθέντας· έ’πειτα κολάσουσιν οί χρηστοί τούς πονηρούς,καί βουλεύ- 
σουσιν οί χρηστοί περί τής πόλεως, καί ούκ έάσουσι μαινομένους 
ανθρώπους βουλεύειν ούδέ λέγειν ούδ’ έκκλησιάζειν. Από τούτων 
τοίνυν. τών αγαθών τά χ ισ τ ’ άν ό δήμος είς δουλείβν καταπίσοι.» 
—  Εενοφ. Αβην. Πολιτ. Κεφ. Α. 8 . Μ.

(2 ) «έν  ούδεμιά γάρ πόλει τό βε'λτιστον ευνουν Ιστΐ τδ  δη'μ», 
άλλά τό κάκιστον έν έκάσττι πόλει εδνουν τώ  δήμω· οί γάρ ό'μοιο« 
τοΓς όμοίοις εΰνοι είσι.»—  2ενοφ. α ύ τ  ό 8 1. Κεφ. Γ'. 10 . Μ.
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ρος τοΰ πλούτου, παραδεδομένον ον εί; ακατάπαυ
τον κυκλοφορίαν, δέν περ? καί έκ τών χειρών αύτοΰ; 
Μήπως, διά τής εργασίας καί τής οικονομίας, δεν 
κατέχει καί αύτό; μ ίαν καλήν μερίδα; Παρά τά ϊ;  
άρχαίαις κοινωνία1.;,  τό πράγμα δεν ειχεν ούτως 
έπίσης, πο.Μοϋ γε  xa l όεϊ. ό  πλούσιο; εΰρισκενείς 
τούς δούλους αύτοΰ τά δργανα τοΰ καμάτου (e x 
p lo itation) τών κεφαλαίων του. Λι’αύτών έγεώργϊΐ, 
έπεμελεΐτο τών έργαστηρίωντου, ένήργει τό έμπό- 
ριόν του, έναυτίλλετο,καί τ .λ .π . Ο πτοιχός δεν πρού- 
μηθεύετοείμή πόρους παντάπασιν άνεπαρκεΐ; είς τάς' 
διαφόρους βαναυσουργίας, επαγγέλματα  καί έπ ιτη- 
δεύματα, ατινα  τήν σήμερον γίνονται εϊ; τού; ά 
μοιρου; καταστάσεω ; άνθρώπους πρό;ενα κέρδους 
καί αύξήσεως. ΓΙεριπλέον, οί περισπασμοί τοΰ πο
λίτικο,ΰ βίου, παραχωρηθέντες παρά τα ΐς δημοκρα- 
τ ικα ΐς πολιτεία ις μετά τοσαύτη; εύρύτητος είς τά ; 
έργατικάς τά ξε ι;, έγίνοντο παραίτιοι νά έγκαταλεί- 
ποισιν αύτα ι τήν εργασίαν, προτιμώσαι τήν άπρα
κτον καί μισθωτήν ζωήν τή ; άγορά;. Καί τούτο έ- 
στιν δπ»ρ δ Χορό; είς τάς Σφήκας  τοΰ Αριστοφά- 
νους έξονειδίζει τώ  λαώ τών Αθηνών , λέγων αύ
τώ  δτι άλλοτε κατεγίνοντο νά μάθωσι νά κωπη- 
λατώ σιν έπ^δεξια, καί τήν σήμερον καταβάλλουσι 
μόνον πάσαν μέριμναν περί τό κάλλος τών λόγων 
καί τά  πολιτικά πάθη.(<). Τέλος πάντο»ν, τά  έπι- 
κερδή έπαγγέλματα τό σύνολον περχεφρονοΰντο ύπό 
τών ελευθέρων άνδρών. Η εργασία λοιπόν έλλειπε, 
καί προσέτι δέν έπ μ άτο . Εντεϋθεν τό άπάνθρ(.>·> 
πον σχίσμα μεταξύ τοϋ πλουσίου δ ;τ ις  δεν ειχεν α
νάγκην τοΰ πτωχού, καί τοΰ πτωχού μή δυναμένου 
νά πλουτίση. Οΰτως, άν δέν σφάλλω, έρμηνεύεται ή 
νόσος τής Ε λλάδο;, δ πόλεμος έκεΐνος τών τάξεων, 
δςτις δτε μέν φέρει τούς πλουσίους είς τήν έξουσίαν 
κα\ καταντςε τόν λαόν είς τήν άθλιεστέραν κατάς-α- 
σιν τής δουλείας, δτέ δέ άνυψοΐ τού; πένητας είς τό 
άρχειν, καί οί πλούσιοι περιπίπτουσιν είς καταδ ιω γ-  
μόν, έξορίαν, σκύλευσιν. Η Ελλάς κατετρίβη περι- 
στρεφομένη είς αύτόν τόν άδιέξοδον κύκλον, προσ- 
παθήσασα εί; μάτην, είτε διά τής τέχνης τή ; πολι
τικής, εϊτέ διά τής έπικρατήσεως τοΰ ετέρου τών 
δύο ς-οιχείων, νά λύση ζήτημα άλυτον διά τών τ ε 
χνασμάτων τών νόμων, καί ου τίνος τό απόρρητον 
μόνη ή έλευθερία άπεκάλυψε.

Α λλ’ δμως ή κατάργησις τής δουλείας έπήνεγκε 
μεταβολήν ήτ ις , πέπεισμαι, θέλει προφυλάξει τόν 
νεώτερον πολιτισμόν άπό ϊή ;  σαπρά; τα ύτη ; πλη-

(1) Αριστοφ. Σφήκες. Στίχ. 1 0 9 α — 11 0 2 .
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γ ή ;. Αφαιρέσασα τούς πλουσίους τήν κτήσιν τών 
■δούλων,δέν συγχωρεΐ πλέον είς αύτούς νά περιορί- 
ζω νται είς τήν άπομόνοισιν α ύ τώ ν , νά ζώσιν ϊδιο- 
πραγούντε;, νά ύπολαμβάνωσι τόν πένητα ώ; μέ- 
λο; ανωφελές τή ; κοινών!?;. Ε ξ  έναντίας, όφείλουσι 
νά κοινωνώσι μετ’ αύτοϋ* νά  χρησιμεύονται τούς 
βραχίονας αύτοϋ’ νά προ^ρέχωσιν είς τήν βοήθειαν 
πασών τώ ντε  μειζόνων καί έλασσόνων τεχνών, δσαι 
έπενοήθησαν ύπό τής χρεία; ή τή ; τρυφή;· νά μ ετα 
χειρ ίζοντα ι τά  πλούτη αύτών ώ; έπικουρίαν καί 
τροφήν εις τό έργον τοΰ πλησίον, ό  Χριστιανισμός 
δεν καταδίκασε μόνον ώς ασέβειαν τήν έχθραν τών 
τάςεο^ν, άλλά προσέτι συνέτεινεν είς τήνπροσέγγισιν 
τών συμφερόντων αύτών, μεταβαλών, διά τ ή ; κατα-  
παύσεως τή ; δουλείας, τούς οικονομικού; δρους τοΰ 
έργου, άναδείξας αύτό ιδιοκτησίαν έλευθέραν, συ
ζητούν τά αύτοϋ δ ικα ιώ ματα , (Κομολογούμενον τούς 
έαυτοΰ δρους καί πραγματευόμενονμετά τών πλου
σίων έν ίσότητι, ήτις ανήκει είς έκείνην τοϋ άνθρώ
που τήν δύναμιν τήν δημιουργούσαν τά πλούτη,καί 
τή ; δποία; έχουσι χρείαν τά πλούτη ώς καί δημιουρ- 
γηθέντα. II χ,ατάστασι;, να ι, αυτη τών πραγμάτων, 
άνήκουστο; τώ  και ρω έκείνω, δίδει εί; τήν καθ’ ή- 
μ ά ; δημοκρατίαν χαρακτήρα πάντη νέον. Μ άίωαεν 
νά έκτιμώμεν μίαν τοσοΰτον εύτυχή τάξ ιν , καί μή 
διαστρέφο;μ:ν τό μέλλον αύτής, διεγείροντε; έν τώ  
ίδί&ρ αύτής κόλποι τά αποτρόπαια πάθη, ατινα  πρό 
δισχιλίων έτών ύπηρξαν τά α ίτ ια  τοΰ αίσχους καί 
τοϋ δλέθρου τών δημοκρατουμένων Κρατών. (1).

(Προσεχώ; περί τή ; Δημοκρατία; τή ; Σπάρτη;.)
Π. Λ.

Παρόραμα είς τό προηγηθέν Αρθρον 
Σελίδ. 2 6 8 ,  σ τ ίχ . 2 1 .

Α ντί ύπηρετοϋντε;, άναγίν. χρησιμευόμενοι.

(Ι)ΕΤναι ο^ολογού^ενον οτι οφείλεται δικαιοσύνη παρά τών ζών
των είς τους προγενεστέρους, εάν θελωσι νά εχωσι ρ ίαν ,̂υ.ε'ραν 
και προς Ιαυτους δικαίους τους επερχοριε'νους. Υ πάρχει προσε'τι 
κοινή παραδεκτόν, οτι το μεγαλεΐον τών έθνών και τών ιδιωτών 
θεωρείται σχετικώς προς τ ι και άναποχω ριςω ς ττ,ς έ π ο / ί ;  αυτών. 
Καί τοι  ιατροί και ττ.ς βαθείας και λεπτολογου σ^ουδτ,ς του δ ι 
καίου άπειροι, τολ^,ώ^εν νά έπερωττσωαεν τον νοιχικώτατον τού
τον άνδρα , ςί ρ.εν, γράφων περι τών ένδοξοτε'ρων δτιχοκρατιών 
τνίς άρχαιο'τνιτος, εΤχε προ οφθαλμών και έττρτ,σεν οσον τ,το δε'ον- 
τά  δύο ρτ,θε'ντα απαραίτητα του ίς·ορικοΰ και κριτικού καθήκοντα. 
Το καθ’ ίιιχάς, έκφραζο'αεθα πεποιθοτως οτι ό Κ. Τροπλογγος ε- 
•γραψεν αθώς και ρ,ετά χ ο λ ίς  ρελαίντ,ς, {Λε'λλων f/.ovov νά εΟ'ρτι 
Τ(·̂ ώ εν ταΓς καρδίαις τών άγνωαονων μισελλήνων. Είς ολίγα τινά  
εχει Ιύζ και τ,αάς συνάδοντας* άλλ’, ώς νόδτ εΓπαυ.Ξν, οΰδεν έπι 
γτ.ς τε'λειον, και άκ^ή και π α ρ α κ α τ . ίίφειλεν αρα ο αύοττρος ου
τος επ ικριτές και πολίτικος Αρίσταρχος νά έξεταΊτ πρώτον τάς 
προτ,γτ.θείσας έλεεινάς και φρίλώδεις είτε πατριαρχικάς είτε θεο
κρατικούς και ρ,οναρχικάς Διοικήσεις εν τε τ^ λσία  και Α ίγύπτω , 
και ε’ντευθεν ώ; εκ περιωπής νά σκοπτ,στ τάς αύτονοαους προ>- 
τοφχνίΓς τ ί ς  θαυυ.αστίς σοφωτάττ.ς Ελλάδος πολιτείας. όποΓον 
φαινομεν&ν ! όποιον έθνος ! οποία παντοειδές προοδος εν ροπτή, 
ούτως είπεΓν, όφθαλαου ί οποία μεγαλοφυια ά π α ρ α δ ειγ^ ά τ ι-  
στος ί —  Φοβος καταλαμβάνει με μή  τις εξ υίτοβολης γογγυ σ τ  μοι 
το πολλυθρύλλτ,τον Κ α ι  τ ί ς  ψ έ γ ε ι  τ ο ν  Η ρ α κ λ έ α ;  —  
Αντι τούτων, άντι μελε'ττς τών τοτε και διερμχνεύσεως εσκεμμεντς  
τών γεγονο'των και άπονομχς του ϊδί^υ έκάστω , φυλλολογεΓ « π ι-
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ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ 

ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΟΪ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ.
(Συνεχεία, "δε προν.γοΰμ. φυλλάδιον)

Ε'.
Έντιμώτατοί κα! χ ρ η ^ ώ τα το ι οί έν τώ κατά 

Νύζναν'Ρωμαϊκω Μαγιστράτω ΙΙροεδρεύον- 
τες,  τέκνα έν Κυρίω αγαπητά καί περιπό
θητα.

. Ε ί ;  οΐαν ηύρισκόμην κατάστασίν , δταν δ ένταϋ
θα δ ιάγων Κ. Αθανάσιος ένεχείρισέ μοι τδ Εντιμον 
γράμμα ύμών, αύτδ; έζ αυτοψίας δύναται πιστώς νά 
μαοτυρήση, ο τι μόλις έδυνήθην να δ.έλθω τά γρα
φόμενα, καί διά τοϋτο είπον αύτώ  νά άποκριθή κα
θώς ειδε. Μετά παρέλευσιν ήμερών άναλαβών δπω- 
σοϋν, αν καί τοΰ συνέχοντός με πάθους ούχί τ έ 
λειον άπηλλαγμένος, δμως καί διά τήν πρδς τδ 
έμδν γένος αγάπην, ίδού αποκρίνομαι πρδς την α?- 
τησιν τής ύμετέρας έντιμότητος, είμή ώς ήθέλετε,

ττολαίω;,^ άναγινώσκει Λ ατινιστί και έπιτροχάδτιν τ ινά ; τών πάλα1 

συγγραφέων, παραλείπει ώς ΰπο'κουφα τά δεινά και πλ>ίρ7ΐ αλή
θειας τοϋ Θουκυδίδου ρ-κματα, προσκολλαται είς τον εύψυεστατον 
αΐσχρολο'γον και θεία και ανθρώπινα εμπαίξαντα τϊο'.ύ-τ,ί r r ;  αρ
χαίας Κωμωδίας, τόν λριστοφάντ,ν, άπρ^ξ επεται τοϋ άσυγκλώς-ου 
και άσυναρπήτου ψευδωνύμου τοϋ Ξενοφώντος συνθέματος, και ο3- 
τως. άποδΰεται πρός τάς Ελλτ,νικάς δημοκρατίας,' ε’ξερευγο'μενος 
τά εξ άμάξης κατ'αύτών ώς οΰδενός άγαθοϋ προξένων,'άλλά και 
παντός^ κακού αίτιων, και επομενως έκσυρικτεων και παραδοτέων 
εις το αναθεμα και την ληθην, ινα αναλαμψη μεσαιωνικώς έπι του 
Γαλλικού όρίζοντος ·$) άφανισθεΓσα αυτοκρατορία. Πράγματα μα- 
κράν άπ ’ άλληλων δισχίλια και έπεκ-ινα ε τη ! Δ ια τ ί να μή πα- 
ραβάλλτ σύγχρονα, ηγουν τήν κ ρ ον ο λ η ρ ο ν Ευρώπην μετά 
της εύδαιμονος Αγγλαμερικανικης πολιτεία; της άπαλλαχθείση; 
μετά τοσαύτης φρονησεως και τών δημοκρατικών παλαιών ελ
λειμμάτων και των μοναρχικών της σηυερον άθλιοτητων; Και 
τίνο; ενεκα ίλησμ.0νησεν οτι οί συνετοί άνδρες εκείνοι της δημο- 
κρατουμενης Ελλάδος ήρευνησαν κάλλιον $μών, και μετά τοσαύ- 
τας παντοιας ανακαλύψεις, απαντα τα μεγαλα κοινωνικά ζη τή 
ματα  ; η νομίζει οτι δεν Οελομεν έχει έπανάληψιν, και έπανάλη- 
ψιν . . . .  τών 1 8 18  ; ε·.νχι Ιΐφαιστεια μέλλοντα οσον οΰπω νά έκ- 
ραγώσι. —  Κατηργηθη είσέτι πανταχοΰ η δουλεία; Ανεπτύχθη  
° « ω* το Ευαγγελιον, ώς ερμηνεύουσιν αύτον 
οί ευγλωτοι Ανατολικοί και Δυτικοί της Εκκλησίας Πατερες; ώ, 
και, ως ελεγον άνωτε-ω, αριστη του Αριστοτέλους πολιτεία ε7ν\ 
πολύν ετ ι χρονον ζητηθησεται!— Εστέ, προς ττ,ς Θ ίμιδος! άγαθε 
νομοδιδάσκαλε, συγγνώμών προς ημάς. Γνωρίζομεν κάλλις-α τήν 
μικρότητα ημών, προσθες και τήν αναρμοδιότητα έπι του προ- 
κειμενου ως ^ρος τ η ν -Τιαετεραν πολλήν και ειδικήν γνώ σ ιν πλήν 
αλλα και ζωΟφιον προσοαλλομενον αμύνεται συ·}γνως·ώς και κατά 
λεοντος. —— Δωρεάν εςετοςευσας βελη φαρμακερά, δωρεάν ησκησας 
τον όξυγραφον καλαμον σου κατα της απαραμίλλου δοζηςτών πά
λαι Πάτερων ημών, δωρεάν εκρουσας άποτομως τήν εΰαισθητοτέ- 
ραν ημών χορδής. Πιστεύσατε, ώς φιλοτιμος και φιλοπατρις 
Γάλλος, οτι^τοσοΰτον ήγανακτησχμεν, άναγινώσκοντες και εξελλη
νίζατε» υμάς, οσον και οτε, παροντες εν τ τ  αΣ0ούσ>ι της Ακαδη
μίας της Κέρκυρας, ηκουσαμεν ενα Ιταλόν καθηγητήν, διά π ι- 
κ Ρ°Χ.?λιαν άκριτον και ανοηταινοντα αδε’τως, καλουντα τον τύπον 
της Ηθικής, τον προΧρισηυ χριστιανόν Σωκράτην, ένώπιον Ελ)η- 
νικη; νεολαίας, α ι σ χ  ρ ο υ ρ γ  ο ν ! ! !  —  έν  βρα χυλογία  δε, σε- 
οχσμι* Παρισινέ διδάσκαλε, ύπενθυμίζομεν ύμάς, οτι εί μεν αί 
κλειναι λθν-ναι ώνομάσθιτ.σαν κωμικώς και Π ό λ ι ς  κ ε χ η ν ο -  
τ  ω ν, οι μεγ αλοπρεπεΓς ΓΓαρίσιοι λέγονται la  ν ! 1  le  d e s  b a—
(1 a u d s, άλλά και άμφοτεραι εχουσι τοΰς έαυτών Πεισιστράτους, 
Ταϋτα ικανά. j(_

καΐ αυτός έγω ϊίθίλον, τουλάχιστον ώς δύναμαι.
Τδ τοϋ Θριαμβικού Πυλώνος άρχιτεκτόνημα, τοί» 

δποίου τδ πεμφθέν μοι σ/εδίασμα εϊς ύμάς ίδου άν-  
τιπέμπω , τά  μέν άλλα δνναται νά περάσιj ώς ε/ει* 
έκεΐνο δέ κατ έμην κρίσιν διορθώσεως χρηζει, οτι 
τδ έν μέσω τής άκοας άψίδος αύτοκρατορικδν ονο- 
μα μετά τοϋ ύπέρ αύτδ στέφους, είναι κατωτέρω  
άπδ τά  έκατέρωθεν π λάγια  δύο πτερώ ματα’ πρέπει 
δέ αύτδ νά έζέ^η.

Οί δέ δικέφαλοι αετοί, οί έπί τών εϊρημένων πλά
γιων δύο πτερωμάνων, κρίνονται περιττοί. -  Πλην 
άν ηναι χρεία, ήμποροϋν νά μετενεχθώσιν ί) ένθα δ 
αστερίσκος σεσηυε’ω τα ι, η έκ κατωτέρω, δπου 
κεΐτα ι το περι το ώοειδές σνήμα μικρότερον στέμ.- 
μα, ενΰα οι ουο αστερίσκοι

Ιποκατω  τοϋ Σεβαστού Ονόματος, ένθα γεγραμ- 
μένον άναγινώσκεται’ τόπος τώ ν σ τ ίχ ω ν  έκεΐ 
τόπος στίχων δεν είναι’ ούδε έπι^ητοϋνται κυρίως 
έδώ έπ ιγράμματα, άλλά, κατά τά προτιθέμενα 
εμβλήματα, άπαιτοϋνται μόνον ρήσεις τινές βρα- 
χυσύλλαβοι, οίκείως εχουσαι πρδς τδ προκείμενον 
σύμβολον, τάς δποίας ψήσεις, έάν τις θελησ/ι νά τάς  
στιχουργησν) έμμετρους, δέν είναι άνάρμοστον. 

Ε μβλήματα δέ τούτέστι σύμβολα, πρδς ώραϊ- 
σμδν τής Θριαμβικής ταύτης Πύλης, οικεία καί 
προσφυή κατά τάς περις-άσεις κρίνω τά  εφεξής.

1 . Σύμβολον τής προκειμέ<ης αύτοκρατορικής 
προελευσεως, ό ήλιος τδν δρίζοντα σταδιεΰων, καί 
τά  ύπ αύτδν πάντα , δρη, πεδιάδας, άγρους, πόλεις, 
ποταμούς, θαλάσσας, λιμένας, κτλ . τα ΐς αύτον 
φω ταυγία ις καταφοη ίζω ν καί εύεργετών. —  Ρήσις 
ό άν έπιγραφείη τώ  τοιώδε συμβόλω προσφυεστάτη 
ή έν τοΐς Ψαλμοΐς ιή, 6 - 7 ’ ’Η γα.Κ ΐιάσατο ώς γί~
γα ς  δραμεΐν δδόν καί ούχ ί'στιν δ ςά χ ο χ ρ υ -
βήσεται τι'ιςθέρμης αύτοΰ' Εν έπει δέ έξαμέτρω ώς 
έξής· Τον θαλπω ρής ουτις έσεϊτα ι,  <5c οίίτι μ ε -  
τά σχο ι.

2. Σύμβολον άλλο’ Γέρων Ιεροπρεπής, μακρδν 
τδν πώγωνα, καθήμενος δ Αβαρις δ ύπερβόρειος έπί 
χουσοϋ διστοϋ, 6ν παρα τοϋ Απόλλωνος έσχεν, έπο* 
χος, έχων ύπέρ κεφαλής άνωθεν τήν έπτάστερον 
Αρκτον, αιθέριος τείπτάμενος άπδ βορρά έπί νότον. 
Εΰόηλον οτι ποτε σημαίνει. -  Ρήσις δ άν άρμόζου- 
σ* ληφθείη ένταϋθα, ή έκ τοΰ ίώ β ΛΖ'. 2 1  ’ Ά π ό  
βορρά νέφη χρνσ α νγο νντα . Η γοΰν ή έκ τοϋ Ασ
ματος Δ . 1 6 ’ Ε ^εγέρ θ η τι βορρά χα ί εργον νότε. 
Καί εν επει’ Π τηνός όιυτώ  εχγε  ύπερΰορέων a ta -  
σων. —  *

3. Επί παλάμη ; χειρδς όφθαλμδς δ^υδερκης 
γεγραμμένο;, τδ τής Αύτοκρατορίσση; δηλώσει έν 
ττί διοικήσει τοΰ κράτους άγουπνόν τε αμα καί 
ένεργδν καί δραστ^ριον’ βλεπούσηςμέν έξεταστικώς 
ά περαίνει, πραττούσης δέ δραστικώς ά συνοοόί τ?ί 
ϊασ ιλεία  έσόμίνα αναγκαία καί πρόσφορα. Επιγρα
φή δέ’ Τ οΰ .ΎΟίήσαι τό ενθές εν οφθαλμοίς αυτής.

Ο ΦΟΙΝΙΞ

(β'.Παραλειπομ. 1 0 .1 5 .)—  ?) ’Εχαρόίωσας ήμας, 
ένί άπό οφθαλμώ ν σον. (Ασμα δ\ 9.) —  Κ,αί έν 
έπει’ 'Ε α υ  αμα ήμΐν ή ΰ ' αγαθώ ν ύ Π ατήρ ή δέ 
ρ ιχτή ς.

4. Γυνη γόνυ κλίνασα, καί ύπδ παιδαρίων τινών 
περιστοιχούντων κυκλουμένη, είς δέ πρόσωπον ά- 
φορώσα τής Παλλάδος όρθιου Ισταμένης και ένο
πλου’ καί τή μέν αριστερά τδ σάκκος άμα καί το 
δόρυ κατεχούση;, τήν δέ δεςιάν τή καμψάση γόνυ 
πρδς άντίληψιν έκτεινούσης δηλώσει τήν πεπτωκυΐαν 
τάλα ιναν Ελλάδα ύπδ τής τρισαυγούστη; χειρδς βοή
θειας άξιουμένην, καί τήν έξανάστασιν άποκαρα- 
δοκοΰσαν. Επιγραφή δέ ένθεν υ.έν ώς έκ τής Ελλά
δος* Ω ς όφθαλμοί πα ιδίσχης είς χεΐρας τής χυ -  
ρίας αύτής (Ψαλμ. οκβ’.) — ίίς  δέ έκ τής Παλλάδος 
έν έπει" Έ γ ρ ε ο  Ε λ λ ά ς  υνν δ άμα Α θή να  χαί 
χ ε ΐρ α  χ ίνε ι.

5. Ποίμνια πολλά καί διάφορα, έντδς τινών δρίων 
καλών τε καί εύβότων κοιμώμενα. Ε;ωθεν δέ έπι 
τραχείς τε καί φαραγκώδεις καί άποκρήμνους τό
πους πρόβατά τινα ένθεν κάκεΐθεν διεσπαρμενα τε 
καί πλανώμενα. Εν μέσω δέ γυνη τις  θεσπεσια 
τδ είδος, Ιλέους τάς όψεις, πρδς δέ τάς έντδς τών 
όρέων σωτηρίους νομάς δακτυλοδεικτούσας τάς χεΐ
ρας έκτείνουσα, καί έπί τήν μετάβασιν προτρέπουσα 
δηλώσει τής μεγάλης Αύτοκράτοοος τήν έπί πάν μέν 
έθνος απλώς, πρδς δέ τδ τών Γραικών έξόχως φ ιλαν
θρωπίαν τε καί βασιλικήν προμήθειαν είς έλευθεριαν 
βίου αύτους προσκαλούσης καί άνεσιν καί άσφάλειαν, 
καί τά  ϊσα προνόμια καθυπισχνουμένης, ών άπολαύ- 
ouotv οί γνησιώτατοι τής Αύτοκρατοριας ύπήκοοι. 
Επιγραφή δέ ή έκ τής εύαγγελικής ρήσεως* 
Κ α ί ά λ λα  πρόβατα εχα), κτλ. (ίωαν. I. 16 .)  —  
έμμέτρως δέ’ Έ σ τ  ετι εχτοθεν ά λ λ α  χάχεΐνα δέ 
δ ε ι  μ  άγαγέσθα ι.

6 . Επί τραπέζης τρίγωνο; κύρβις, έφ’ ί ς  οί νό 
μοι άνάγραπτοι' τής δέ κύρβεως ενθεν μέν τρυτά-  
νη αντίρροπος είς τδ ακριβές, ενθεν δε σπάθη άπό- 
θετος έφ’ ήμισείας μόνον τοϋ κολεοϋ άπογυμνο^θεΐ- 
σα τής Νομοθέτιδος σημανεΐ, τ·̂  μέν τδ είς δίκην 
εύθές τε καί άπαρέγκλιτον, τή  δέ τδ είς κόλασιν 
νοθρόν τε κα ί πεφεισμένον. -  Τδ δ εϊς έπιγραφήν έπος’ 
ΠαρΟασίην νομίμων οντοι γ ε  εχοΰσα κολάζει.

Τά το ιαϋτα  σύμβολα ύπδ δεξιοΰ καί νοήμονος 
γραφέως έν άρμοδίοις τοϋ Θριαμβικού Πυλώνος τοΐς 
μέρεσιν είκονισθήσονται, μετά τής έπιγραφή; αύτοΰ 
Ικαστον εν’ έκατέρας, είτε γοϋν τής έτέρας έξ α νά γ
κης, διά κεφαλαιωδών μεγάλύ>ν τε καί εύαναγνώ- 
στων γραμμάτων έν δέοντι χαοαχθησομένης.

Εκ τών έντοΐς συμβόλοις περιεχομένων δύνατα ι, 
ε ΐτ ις  μεταξύ ύμών εύρισκεται φιλολόγος και σπου
δής μετέχων, έν αύτή τϊί καθ’ ύμάς πολιτεία τής 
Νύζνης νά συνθέση καί μίαν σύντομον προσλαλιάν 
ί$ηθησομένην ένώπιον τής Αύτοκρατορικής Μεγα
λειότητας, οιον το ιαύτην’

Εύσεβες·*ϊϊ)> κραταιοτάτη, τρισέβας-ε Αύτοκράτορ, 
πανευσπλαγχνικωτάτη ήμών Κυρία καί Δέσποινα’ 

Οί π ιστότατοι σου ύπήκοοι καί εύπειθέστατοι 
δοϋλοι, οί έν τή εύτυχ·^ σου ταύτη  πόλει τ?ι Νύζνη 
κατοικούντες καί πολιτευόμενοι'Γραικοί, ένώσαν- 
τες διιοθυμαδον έν έμο'ι δλον τδ έν έκάστω αύτών 
πνεΰμα, έπιθυμοΰσι διά τής άσθενοΰς καί ταπεινής  
μου φωνής ακουστήν νά κάμουν τήν μεγάλην καί 
άρρητον εύφροσύνην, τήν δποίαν ένέσταςεν είς τάς  
αύτών ψυχάς ή αύτοπρόσωπος έπιδημία αυτη τής 
ύμετέρας Αύτοκρατορικής Μεγαλειότητος. Πάντες 
άναμφιβόλως, είς δσους ύπέρ κεφαλής έπιλάμψει 
αύτδς δ ήλιος, φωτίζονται άμα καί ζωογονούνται, 
διατί πάντε; έποπτεύει καί θάλπει. Κ α ί ούχ εστιν  
δς ά π ο χρ ιβ ή σ η α ι τής θέρμης αύτοΰ. Πάντες είς 
δσους πλησιάσει ή ένόφθαλμος αύτή δεζιά, ευεργε
τούμενοι άγαθύνονται καί ωφελούνται’ δ ια τί ά γ 
ρυπνος έφαπλουμένη κατά τδ αύτδ καί βλέπει δρα- 
στικώς, καί διορατικώς διαπράττεί τά  έκάστοις 
συμφέροντα. Οθεν άξαντες δσοι ά 'ιοΰντα ι τής με
γάλης ταύτης χάριτος,μέτοχοι γίνονται μεγάλης καί 
τής χαράς. Α λλά  δοθητω, Κυρία, είς ήμάς τούς 
Γραικούς νά είπώμεν έπαληθεύοντε;, δτι ύπερβαίνει 
σήμερον τήν χαράν τών άλλων ή έδική μας. Ναί 
ύπέρ τού; άλλου; χαίρομεν ήμεΐ; οί Γραικοί, δτι 
καί ύπέρ τούς άλλους καί εύεογετήθημεν καί εύερ- 
γετούμεθα, καί είς τδ έξής έλπίζομεν νά εύεργετη- 
θώμεν. Είς δλα τά  άλλα ταπεινοί ήμεΐς καί μ ικροί, 
είς τοϋτο διΐσχυριζόμεθα νά έχωμεν τά  πρω τεία  
ύπέρ άπαντα ;. Μακράν άπέστω ή Νέμεσις. ίδού ό 
είς ήμάς θεόπεμπτος Αβαρις πτηνδς έξ ύπερβορέων 
είς τδ νοτιώτερον κλιτός, χρηματίζει καί νΰν πλη-  
σιέστερος ώ; τότε εϊς Αθήνας καί Σπάρτην, ίδού ή 
ένθεος ήμών λθηνά έκ τοϋ σύνεγγυς έπεκτείνει τήν  
χεΐρα είς άντίληψιν καί άνόρθωσιν τής χαμα ί κε·.μέ- 
νης Ελλάδος, ίδού είς τά πρόθυρα τών έλληνίδων 
/ωρών ή μεγάλη Ποιμάντρια άνοιγε·, είς τδ Πανελ
λήνιον τάς αύλάς τής ελευθερίας καί τής άνέσεως’ 
αύτδ είναι τδ κεφάλαιον τοϋ πόθου μ α ;, τδ π λή 
ρωμα τών έλπίδων μ α ;, τδ πτέρωμα τ ή ; καυχή- 
σεώ; μας, τδ αίτιον τής ύπερβαλλούσης σημερινής 
χαράς μας, καί τδ διηνεκές α ίτημα  τών καθημερι
νών μας εύχών καί δεήσεοιν. Κ ατά ταύτα ; ήμών 
τάς εύ/άς καί έλπίδας διατηροίη ό ί'ψιστος τών 
αιώνων ΓΙαμβασιλεύ; μακροτάτας έπί τοΰ θρόνου 
τάς ήμέρα; τής Σής Αύτοκρατορικής Μεγαλειιίτητος’ 
Περιφρουροίη δέ καί τδν Σδν αγαπητόν Πδν, καί 
διάδοχον Παΰλον Πετρίδην μετά τής συζύγου καί 
τών τέκνων, καί τέκνα τούτων έπί τέκνοις καί απο
γόνους απογόνων εις γενεάν καί γενεάν άχρι τής  
τών αιώνων συντελειας άδιάλειπτον. —  Ειτα απαν— 
τες οί παρόντες φωνή μεγάλη’
Κ ύριε σώσον τόν Β ασιλέα , χα ί έπάχονσον ήμών.

Ζ ή τω , Ζ ήτω , Ζήτω  ή Α ύτοχράτω ρ . —
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ζ'..

Τήν όμετέραν Θεοφίλίαν άγεε πρώ/jv . . .  

αδελφικώς άσπάζο[Λat.

Ι ϊ ο τ έ  δένηλπ ιζα  να μάθω μερί τ ι ς  ύμών Θεο
φιλίας έκεϊνο δποϋ δ ι’ επιστολής τοϋ ίεροδιακόνου 
τοϋ άγιου Γέροντος Μ . . . .  έμαθον, ότι είς δ ιά 
στημα τεσσάρων ήδη χρόνων, ύστερον άπ?) τόσας 
καί τόσας άναζητήσεις, δεν κατανεύετε νά τοϋ επι
στρέφετε τά. πεντακόσια ρούβλια όπου σας έδάνεϊ- 
σεν. Αλλ’ έξουσιαστικώς τρόπον τινά , καί αύθεν- 
τικώ ς, διά νά μη είπώ δυνας-ικώς και βιαίως (άλλος 
ήθελεν είπή καί άπανθρώπ(»ς καί άσυνειδήτως) κα
τακρατείτε τοϋ πτο>χοϋ έκεΐνα όποϋ ή θεία Πρό
νοια τοΰ εδωκεν είς βοήθειαν τοϋ γηρατείου του, 
καί ουτε με μεσιτείας καί προτροπάς, ουτε με ικε
σίας καί παρακλήσεις δεν δυσωπεΐσθε νά επιστρέ
φετε πιστώς έκεΐνα δποϋ μέ τόσην π ίστιν αύτός σας 
ένεπιστεύθη. -  Πως δ ά γ ιο ς . . . ουτω φυλάττει τό 
εύγνώμον καί πιστόν; ούτως άναπληροΐ τήν δοθεί - 
σαν ύπόσχεσιν; ουτω γνωρίζει τήν γενομένην αύτώ  
χάριν ; ούτως άνταμοίβει τήν ευεργεσίαν ; δ άγιος 
ζητεί νά κάμη άρπαγμα τό δάνεισμα, δέν θέλει νά 
άποδώση τά  άλλότρια καί ξένα, δέν αίσχύνεται τό 
αδίκημα, δέν έντρέπεται τούς ανθρώπους; δεν φοβεί
τ α ι τόν Θεόν; δέν συλλογίζεται κρίσιν καί άνταπό- 
δοσιν; δέν ύπος-έλλεται τούς νόμους δ νομοφύλαξ καί 
τών νομίμων καταστάς εκδικος, δ Ιερός άνθρωπος, 
ό πνευματικό; πατήρ, δ φιλοδίκαιος καί φιλάρετος 
καί ένάρετος, δ ταπεινός καί πρ^ος καί ήμερος καί 
ειρηνικός; δ εύλαβής καί φοβάθεος; ό κατανυκτικός 
καί έλεήμων; δ βλέμμα, καί σχήμα, καί βάδισμα, 
καί φθέγμα, καί στέναγμα δσιότητος καί παντοίας 
αρετής καί δικαιοσύνης έπιδεικνύμενος, καί τοιοΰ- 
τος παρά πασι τοΐς αύτόν είδόσιν είναι δοκών, η 
δοκεΐν είναι θελω ν;- Επειτα ώς ούδέν λογίζεται τάς  
πλέον μεγάλας καί έξαιρέτους καί κεφαλαιώδεις 
τώ ν αρετών, τήν π ίσ τ ιν , καί τόν ελεον καί τήν α 
γάπ η ν; δ κριτής; δ π ο ιμ ή ν ; δ άρχιερεύς; δ Κυρ 
. . .  . ; -  Καί ποΰ άλλοΰ παρά έδώ άρμοδιώτερα 
■ήθελαν χυθή τά δάκρυα τοϋ ίερεμίου τοΰ προφήτου' 
τ ίς  δώ>) τί} κεφάλι) μου νδωρ και τοΐς όφθα.Ιμοϊς 
μου π η γή ν  δακρύω ν; - Μή άδελφε μή, μή συγχώ 
ρησης επέκεινα περί σοΰ τά  τοιαΰτα νά πεοιτραγω- 
δώ νται' κα! έκ στόματος είς στόμα νά διακωδω- 
νίζιονται με τόσον σκάνταλον τών άκουόντων. Στο- 
χάσου, οτι πρώτη τών αρετών είναι ή δικαιοσύνη· 
αρχή όδοΰ αγαθής τό πο ιεΐν  δίκαια . Δεν είναι 
δυνατόν νά καυχηθη τινας ότι ύπόκειται καί υπο
τάσσεται είς τόν θειον νόμον, όταν πρό πάντων 
δέν βδελυχθή καί άποστραφη καί μισήση τό άδ ι
κον. 0  Δαβίδ πρώτον είπεν δτι έμίσησε τήν άδ ι-  
κίαν, επειτα έπρόσθεσεν οτι ήγάπησε τόν τοΰ Θεοΰ

νόμον" αδικ ία ν iμ ίσησα  καί έύδε.Ιυζάμην, τόν δέ 
νόμον σου ήγάπησα. Χωρίς τήν μισαδικίαν δ νο
μοφύλαξ μας είναι δποκριτής, είναι άπατεών, είναι 
πλάνος καί χριστεμπαίκτης. Εγώ περί ύμών άχοι 
τής ώρας δεν έλαβον ποτέ τοιαύτην ύπόληψιν, ούδ’ού 
μή λάβω" μή γένο ιτο ! Αλλά κάμετε ότι ούδ’ άλλος 
τις είς τό έ;ής τοιαύτην ύπόληψιν περί ύμών νά 
μή ύπολάβη. Διότι οί άνθρωποι είς τό νά δέχωνται 
διεστραμμένα; ύπονοίας περί τών άλλοιν είναι πολ
λά πρόχειροι καί εύκατάφοροι. Επί τούτοις δέ λυ-  
πήθητε, παρακαλώ, καί τόν άνθρωπον, καί έπις-ρέ- 
ψατε αύτώ τό δίκαιον αύτοΰ’ μάλλον δέ λυπήθητε 
τόν έαυτόν σας, ότι άξιώτερος λύπης είναι ό αδ ι
κών παρά ό αδικούμενος’ λυπήθητε δε προσέτι καί 
τό γένος ήμών καί τόν αρχιερατικόν χαρακτήρα, 
καί μή συγχωρήσητε νά εΐποΰν οί διάφοροι, ότι 
τοιοΰτοι οί Αρχιερείς οί Γραικοί, καί μάλιστα  έκεΐ- 
νοι οί όποιοι μεταξύ τών άλλων δείχνουσιν ότι 
έχουσι διαγωγήν καί πολιτείαν άκριβεστέραν. -  Ε
πειτα καί τό σκάνδαλον ποΰ·-τό θ^τομεν ; ήξεύρεις 
αδελφέ είς ποίους αρμόζει τό ούαί’ήξεύρεις είς ποίους 
αρμόζει ό μ υ . Ι ι κ ό ς - .Η θ ο ς ό θχ.Ιά,σσιος καταπον
τισμός ; άλλ’ όταν καί τό σκάνδαλον έπιστηρ,ιγμε- 
νον εύρίσκεται ε ί; μίαν φανεράν αρπαγήν καί. α 
δικίαν φεϋ ! φεϋ I τότε καί δ λίθος βαρύτερος , 
καί ό καταποντισμός βαθύτερος. -  Ακουσέ μου λοι
πόν, αδελφέ, καί εύθύς άναγνούς τό γράμμα μου; 
τοΰτο , ανυπερθέτως σπεΰσον , ,  φύγε τόν κίνδυ
νον. Αιόρθίιισε τό σφάλμα , ανάπαυσε τόν δανει
στήν σου, ζητήσας παρ’ αύτοΰ .καί συγγνώμην τή ς  
ύπερθέσεως. Μή προφασισθη; δτι δέν έχεις. Πρώ
τον, δεν ευρίσκεις άνθρωπον είς τοϋτο νά σε π λ ε ύ 
ση’ δεύτερον, οί νόμοι δέν σέ έρωτοΰν άν έχης,άλλά. 
σέ αναγκάζουν νά πληρώσης έκεϊ δποϋ χρεωστεΐς.. 
Οί νόμοι ήξεύρουν,ότι αύτήν τήν πρόφασιν τοϋ δέν  
εχω  , όλοι όσοι κατακρατούν τά  άλλότρια ήμπο- 
ροΰν νά τήν προβάλλουν. Οί νόμοι δεν συγχωρούν 
ποτέ νά δανείζεται έκεΐνος δποϋ δέν εύρίσκεται είς 
κατάστασιν πώς έχει νά άποδώση τό δάνειον. Ος- 
τις δέν έχει, ζητεί έλεημοσύνην, δέν δανείζεται. Καί 
δ μέν δίκαιος δταν εύπορη, οίκτείρει κα ί δίδω σιν , 
ώς λέγει ό Δαβίδ’ άλλά εκείνον όποϋ δεν αποδίδει 
τό δάνεισμα πώς τόν όνομάζει; ήξεύρεις πώς' δ α 
νείζετα ι ό άμαρτω λός καί ούκ άποτίσει. Κ αί ό 
Κύριος ίιμών έν Εύαγγελίοις άληθώς παραινεί τούς 
δανειστάς, μ ή  δανείζετε  παρ’ ών ελ π ίζ ε τε  ά π ο ' 
Λαβεΐν' άλλά δέν εύρίσκομεν είς ούδεν μέρος τοϋ 
Εύαγγελιου γεγραμμένον δτι, δανείζεσθε παρ. έ 
κείνω ν, οίς ούκ έλπ ίζετε  άποδοΰνα ι.· άπ αγε! δεν 
επιτρέπει ποτέ τήν αδικίαν ό Θεός τής δικαιοσύνης 
άλλ’ έχει τόπον είς τόν όποιον καταδικάζει τόν ά - 
γνώμονχ καί άπιστον οφειλέτην, δθεν ούκ έχβήσε- 
τα ι εως ού αποδώ τόν έσχατον κοδράντην.

Η παροΰσά μου επιστολή ίσως φανη τηύμετέρα  
Θεοφιλία αύστηροτέρα τοΰ δέοντος'άλλά ή αύστ»-
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ρία μου αυτη είναι πρός ύμας όλη άγάπη, διότι ε ί
ναι πρός τό ύμ ΐν συμφέρον. Εάν μοΰ άκούσητε, έ
χετε κέρδος* έάν μή, έχετε ζημίαν, καί ζημίαν με
γάλην· δ ιατί είναι τελευταϊον, είναι καί κρίσις, όχι 
μόνον είς τό μέλλον φοβερά καί αδέκαστος, άλλά  
καί είς τό παρόν. Καί άγκαλά δέν είναι έδώ Πασ- 
σάδες, άλλ ’ είς τό φιλόχριστον τοΰτο βασιλείαν ε ί
ναι κριτα! καί ήγεμόνες όρθοί καί φιλοδίκαιοι, καί 
έσωτερικοί καί έξωτερικοί, οί όποιοι τελευταϊον δέν 
άφίνουσι τήν αδικίαν νά θριαμβεύη καί νά άτακτη  
άνερυθριάστως. -  Συγχώρησόν μοι’ έγώ είμαι σύμ
βουλος, είμα ι προτροπεύ; καί παρακινητή; τοΰ δ ι
καίου, είμαι μεσίτη ; καί παρακαλεστή; κατά τό 
παρόν. Κριτής όχι , κριτής δέν είμα ι’ ούτε θέλω 
κριτής νά ημαι. Α χ ! άν είχα γνώσιν καί σύνεσιν νά 
κρίνω έγώ τόν έαυτόν μου καί νά δικάσω τά έδικά 
μου βαρύτατα άνομήματα καί π αρ απ τα ίσμ ατα ! 
καί στέργω καί αγαπώ έάν εύρεθη τ ινά ; εί; αύτά  
καί έμε νά όδηγήση καί νά μέ διευθύνη, πα ιδεύσει 
μ ε  δίκαιος έν ελέει καί έ λ έ γ ζε ι μ ε ,το ν  νομίζω μέ- 
γαν εύεργέτην. -  Ομως άν πρό; ύμδς δέν έχω πρό
σωπον δικαστοϋ, αναλαμβάνω πρόσωπον παραινέ- 
του καί νουθετητοΰ και συμβούλου. Κ α ί χοεωστώ  
τέλος πάντων νά προσθέσω ύμΐν καί τοΰτο διά νά 
λάβητε προσοχήν’ ότι άν ή χρεία τό καλέση, δέν 
δύναμαι^νά μή άναδεχθώ καί πρόσωπον μάρτυρος. 
Επειδή καλώς ήξεύρω τό χρέος αύτό όποϋ έχετε,ά~ 
κούσας πρώην παρά τοΰ ίδιου ύμών στόματος άπαξ 
τε καί δίς καί πολλάκις ένώπιόν μου δμολογηθέν* 
καί έρωτηθείς, έάν τύχη, δέν είναι δυνατόν νά τό 
κρύψω έν συνειδήσει. Παρακαλώ λοιπόν νά μέ πλη- 
ροφορήσητε μέ πρώτον καί διά γράμματος καί δ ι’ 
έργου, δτι δέν χρειάζεται ή έμή μαρτυρία, διότι 
είσηκούσθη ή έμή συμβουλή καί δέησις.

Ταΰτα πρός τό παρόν, ένώ  με τό προσήκον σέ
βας σημειοΰμαι.

ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΥ

(Συνέχεια, iS t  φυλλάδιον ίο’.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

£χλυσι; τ ί ς  κίσ τιω ς  xxi $ ιαγωγτ,ί τοΰ φραγκλίνου. —  Αμαρτή

ματα  αύτοΰ ατινα καλε“ τά  τ υ π ο γ ρ α φ ι κ ά  π α ρ ο ρ ά 

μ α τ α  τ ο υ .

Εκλυτος τήν διαγωγήν γενόμενος ό Φραγκλΐνος 
ώς έκ τής μεταβολής τών άρχών του,περιέπεσε τότε 
είς τρία η τέσσαρα Αμαρτήματα, άτινα  καλεΐ τά 
τυπογραφ ικά  παροράματα  τής ζωής του, καί έπα- 
νώρθωσεν ακολούθως διά πολλής έπιμελείας* άπό- 
δειξις αΰτη , δτι καί τά  καλλίτερα ένς-ίγματα έχου-

σιν άνάγκην νά ύποστηρίζωνται ύπό σταθερών δο
ξασιών.

Τό πρώτον &μάρτημα τοΰ Φραγκλίνου ύπήρξεν 
έλλειψις ειλικρίνειας πρός τόν αδελφόν του. Καί ά
ληθώς δέν είχε λάβει παρ’ αύτοΰ α ίτ ια  εύχαριστή- 
σεως’ διότι, ών οΰτος άπαιτητικός, ζηλότυπος καί 
υπερόπτης, ένίοτε τόν κακομετεχειρίζετο, έξασκών 
έπ αύτόν άποτόμως καί άφιλοστόργως τήν έξου
σίαν έκείνην, ·$ν δ κανών καί ή συνήθεια έδιδον είς 
τόν τεχνίτην έπί τόν μαθητιώντα. Εΰρισκε δέ τόν 
νέον Φραγκλΐνον παραπολύ ματαιόδοξον διά τήν 
εύφυΐαν καί τήν παιδείαν του, μολονότι τά  μέγις-α 
οιφελεΐτο έξ άμφοτέρων. Καί τωόντι, περί τό 1 7 2 1  
είχεν άρχίσει τήν εκδοσιν τή ; δευτέρα; έν Αμερική 
έφημερίδος έπιγραφομένη; The new England 
conrant. Η πρώτη έδημοσιεύετο ύπό τό δνομα 
The Boston, news letter, ό νέος Φραγκλΐ
νος άφ’ ού έσελιδοποίει καί έπίεζε τά φύλλα, έφε- 
ρεν αύτά είς τούς συνδρομητάς. Αλλά συνησθάνθη 
δτι έδύνατο νά κατορθώση καί τ ι  περισσότεοον, και 
κατεχώρησεν άρθρα τινά ψευδεπίγραφα, τά  όποια 
μεγάλως εύδοκίμησαν. Η δέ έπιτυχία -̂ ν έλαβον, 
ένεθάρρυνεν αύτόν νά κηρυχθη συντάκτης αύτών,καί 
έκτοτε άναφανδόν είργάζετο είς τήν σύνταξιν τής 
έφημερίδος, ώφελών τά μέγιστα τόν άδελφόν του. 
Αλλά καταδιώξεως γενομένη; μιδε τών ήμερών κατά  
τοΰ Ιακώβου Φραγκλίνου έ'νεκα πολιτικοΰ τίνος άρ
θρου παραπολύ τολμηροΰ, συνέβη ώστε ουτος μέν 
έφυλακίσθη έπί ένα μήνα, ή δέ έφημερίς αύτοϋ κα -  
τηργήθη.

Οί δύο άδελφοί συνεφώνησαν νά έκδώσωσιν αύ
τήν έκ νέου ύπό τό δνομα τοϋ Βενιαμίν Φραγκλί
νου, δστις δέν έτιμωρήθη παρά μέ μόνην μ ίαν έπ ί-  
πληξιν. Πρός τοΰτο έχρειάσθη νά άκυρώσωσι τό 
παλαιόν τής μαθητείας συμβόλαιον, ίνα άπολυθή δ 
νεώτερος τοΰ πρεσβυτέρου, γίνη έλεύθερος τήν δ ια 
γωγήν του καί ΰπεύθυνος τών ιδίων άρθρων. Αλλ’ 
ίνα  μή στερηθη δ Ιάκωβος τής έργασίας τοΰ Βενια
μίν, Οπέγραψαν νέον μαθητείας συμβόλαιον, όπερ 
έπρεπε νά μείνη μυστικόν μεταξύ τώ ν μερών, συν- 
δέον αύτά ώς πρότερον. Μετά τινα  χρόνον, συμβά- 
ση{ τινός τών πολλών έκείνων διενέξεων, αίτινες 
συνήθως διεγείροντο μεταξύ τών αδελφών, άπε/ω- 
ρίσθη δ Βενιαμίν τοΰ Ιακώβου’ ώφελήθη δέ έκ τής 
άκυρώσεως τής πρώτης ύποσχέσεως, νομίζων ό'τι δ 
άδελφός του δέν ήθελε τολμήσει νά έπικαλεσθη τήν 
δευτέραν. Αλλ’ ούτος, όργισθείς διά τήν άθέτησιν 
ταύτην τής πίστεως, καί ύπό τοΰ πατρός αύτοϋ ύ-  
ποστηριζόμενος, όστις συνεμερίσθη τήν ύπεράσπι- 
σίν του, δέν άφήκε τόν Φραγκλΐνον νά εύρη έργον 
είς Βοστώνην.

0  Φραγκλΐνος άπεφάσισε τότε νά ΰπάγη άλλα -  
χοΰ νά ζητήση έργον. Είς τό Αμάρτημα δέ 8 είχε 
πράξει, άθετήσας τάς πρός τόν άδελφόν αύτοΰ ύπο- 
σχέσεις, προσέθηκε καί έτερον, ό έστιν, έγκατέλιπε



κρυφίως τήν οικογένειαν του, βυθίσα; αύτήν είς ά - 
παρηγόρητον θλίψιν. Χωρίς νά προδηλώση αύτη τον 
σκοπόν του, πωλήσας β ιβλία  τ ινά , ίνα  προμηθευθή 
ό λ ίγα  χρήματα, έπεβ'.βάσθη κατά τον Σεπτέμβριον 
τοϋ 1 7 2 3 ,  διευθυνόμενος πρός την Νέαν Τόρκην. 
Κ ατά  τόν έκ Βοστώνης προς την πόλιν ταύτην διά— 
πλουν έπαυσε τ ο ϊ νά τρέφηται με λάχανα. Ηγάπα 
πολύ τά δψάρια. Οί ναΰται διαμείναντες εν τ ιν ι λ ι-  
μένι, ενεκα σύμβασης γαλήνης, καί χαλάσαντες τά  
δίκτυα, ήλίευσαν τινάς σιλούρους' καί ένφ ήτοίμα- 
ζον αύτούς "να τούς βράσωσιν, 6 Φραγκλΐνος παρε- 
τήρησεν άλλους σιλούρυς μικροτέρους είς τόν ς6υ.χ- 
χον τών μεγάλων,τούς δποίους ούτοι είχον καταπίει. 
— Α, α ! είπε- λοιπόν τρώγετε άλλήλους; Και δ ιατί 
νά μή σας φάγη καί δ άνθρωπος; —  II παρατήρη- 
σις αυτη τόν έκαμε νά έγκαταλείψη τό σύστημά  
του, καί δι’ ένός χαριεντισμού άπηλλάχθη μιας 
μανίας.

Δεν εύρήκεν έργον είς τήν Νέαν ίόρκην, ένθα ή 
τυπογραφία δέν ήκμαζε περισσότερον παρά εϊς τάς 
λοιπάς άποικίας, α ΐτινες έπορίζοντο είσέτι άπαντα  
έκ τής Αγγλίας, καί τά δλίγα β ιβλία , ών έχρειά- 
ζοντο, καί τόν χάρτην 8ν μετεχειρίζοντο, καί τάς 
εφημερίδας άς άνεγίνωσκον, και αύτά τά  ήμερολό- 
γ ια  «τινα έσυμβουλε^οντο. Απέκειτο ποτέ είς τόν 
Φραγκλΐνον νά κάμη κατά  τοϋτο έπανάστασιν- άλ
λά πρός τήν σ τιγμήν, μή εύρών πόρον ζωής εί; τήν 
Νέαν Τόρκην, άπεφάσισε νά προχωρήση μ-έχρι τής 
Φιλαδελφείας. ΐπ ή γ ε  διά θαλάσσης έντός αθλίου 
τινός πλοιαρίου, δπερ οί άνεμοι έσάλευονκαί ή βρο
χή κατεπλημμύρησεν, i S x  ύπέφερε τήν πείναν, 
έκυρε·'θν'·πό τοΰ πυρετού, και δθεν έξήλθε κατά 
κοπος, βερβορωμένος, μέ ένδυμα εργάτου και μέ 
8ν τάλληρον καί b  σχ ιλλίγγιον είς τό θηλάκιόν 
του. Είς το ιαύτην κατάστασιν εϊσήλθεν εϊς τήν Φι
λαδέλφειαν, έν τη  Προ,ιτευούση τής άποικίας, ής 
εμελλε νά χρηματίση δ έν Λονδίνο» έντολοδόχος, 
τής Επικρατειας ·ης έμελλε νά ηναι δ αντιπρόσω
πος εις τήν Συνέλευσΐ” καί δ ανώτατος Πρόεδρος.

Ενησχοληθη δε παρά τ ι ν  άθλίφ  τυπογράφο», 
δνόματι Κεϊμέρω, πρό ολίγου έκεΐ άτΜ ^τασταθέν- 
τ ι  μεθ ένός παλαιοϋ πιεστηρίου καί τίνος
συλλογής τετριμμένων χαρακτήρων χυμένων έν λ γ -  
φ ' . χ '  νάρις είς τόν Φραγκλΐνον, δστις ήτο άξιος έρ
γα™  ή ατελής αυτη τυπογραφία προώδευσεν αρ
κετά κκ Η έπιδεξιότης του, ή καλή διαγωγή  
του, ή διακ». .μένη 3υμπερ«ροράτου καί εύφυία του 
ειλκυσαν πρός αύτόν · '\* συμπάθειαν τοϋ διοικητοϋ 
τ%  Πενσυλβανίας, Ού'ίλλιέλμου Κε'ί'θου, δστις έπε- 
θύμε·. νά τόν έπασχολήση είς τήν Επαρχίαν, ώς 
τυπογράφον. Ανεδέχθη λοιπόν νά γράψη είς τόν 
πατέρα αύτοϋ ίω σίαν, ΐνα  c ταπείση αύτόν νά κάμη 
τάξ αναγκαίας είς τήν έγκατάστασίν του προκατα- 
βδλάς. Τιμηθείς τή έπιδοκιμασίβι τοΰ διοικητοϋ, μέ 
τ?> θηλάκιο; πλήρες ταλλήρων, άτινα εί/εν έξοι-
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κονομησει, δ Φραγκλΐνος έτόλμ.ησε νά έπιστρέψη είς 
τήν πατρίδα του έν μέσω τής οίκογενείας του, ητις  
μετά χαράς κα! άνεπ:πλή<τως ύπεδεχθη αύτόν. Α λλ’ 
δ γέρων ίωσίας δέν έστερξεν εϊς τήν έπιθυμίαν τοϋ 
όιοικητοϋ Κείθου, 8ν εύρεν δλίγον φρόνιμον, θελή- 
σαντα νά έναποθέση τόσην πεποίθησιν εις δεκαο- 
κταετή νέον, δστις είχεν έγκαταλείψει τήν πατρ ι
κήν στέγην. Απεποιήθη λοιπόν, καί διό™ δέν ειχε 
τά μέσα νά τώ  προπαρασκευάση έν τυπογραφείο^  
καί διότι δέν έ*ρινεν αύτόν είσέτι ικανόν νά τό διευ- 
θύνη.

Ούδόλως δέ ήπατατο δυσπ'στών πρός τήν φοό- 
νησιν τοϋ υΐοϋ του. 0  Φραγκλΐνος κατά τήν έπο
χήν ταύτην έπραξε τό δεύτερον τών παροραμάτω ν  
του , γενόμενος ένοχο; πτα ίσματος ήττον άξιο- 
μέμπτου τοΰ πρώτου διά τόν σκοπόν, άλλά δυνα- 
μένου νά άποβή σοβαρώτερον διά τάς συνέπειας. 
Φίλος τής οίκογενείας, δνόματι Ούεονών, έπεφόο- 
τισεν αύτόν νά εϊσπράςη τό ποσόν 35  λιρών στερ- 
λ'.γγίων δφεΆόμενον αύτώ είς Φιλαδέλφειαν. Τήν 
παρακαταθήκην ταύτην, -̂ ν ώφειλε νά διατηρήση 
άκεραίαν μέχρις ού δ κύριος αύτής τήν απαίτηση, 6 
Φραγκλΐνος έλαβε τήν αδυναμίαν νά μεταχειρισθή  
έν μέρει ύπέρ τών ιδίων φίλων. Δύο συμμαθητα ί 
πνευματώδεις άλλά δκνηροί, Ικανοί μέν νά σοφί— 
ζω νται καί νά γράφωσιν, άλλ ανίκανοι πρός τό 
πορίζεσθαι τά  πρός τό ζήν έν τα ΐς άπο ικ ία ι;, γό
νιμοι εϊς τό νά έπινοώσι σχέδια, άλλά άνάργυροι, 
ήκολούθησαν α ύτφ  άπό Βοστώνης είς Φιλαδέλφειαν, 
έκαλοΰντο δ μέν Κόλλινς, δ δέ έτερος Ράλφ. Α μ -  
φότεροι δέ έζησαν δι’ έξόδων του, δ μέν έν Φιλαδέλ
φεια, δ δέ έν Λονδινίύ, δτε και οί δύο έκεΐ συνεπο- 
ρεύθησαν πρό τοϋ τέλους τοϋ έτους τούτου. Κ αί ε
πειδή τό ήμερομίσθιον αύτοϋ δέν ήρκεί, μετεχειρ ί- 
σθη τήν ποσότητα, ή ; είχεν έμπιστευθή αύτώ  ή είσ- 
πραξις. Ειχεν μέν σκοπόν νά συμπληρώση αύτήν, 
άλλ’ ειχεν άρα τήν δ ύνα μ ή ; Αγαθή τύχη, δ Ούεο
νών δέν έζήτησεν αύτήν είμή πολύ βραδύτερον.

Τό π τα ίσμ α  τοϋτο, δπερ έβανάνισε τήν συνείοη- 
σίντου ούκ δλίγους χρόνους, καί ϊμεινεν άνηρτημέ- 
νον έπί τής τιμ ιότητός του ώς τρομερά απειλή, δέν 
ύπήρξε τό τελευταίων τών παροραμάτω ν του. Φθά- 
σαντος εϊς Φιλαδέλφειαν, τό πρώτον άντικείμενον, 
δπερ εΐλκυσε τήν προσοχήν του ύπήρξε νεδνις τής 
αύτής σχεδόν ηλικίας μέ αύτόν, ης ή εύμορφία καί 
τό γλυκύ καί εύτακτον ήθος ένέπνευσαν αύτώ  σέβας 
καί κλί'··· Η νεανις αυτη, ήτις μετά έξ έτη έγένετο 
σύζυγός του, έκαλεΐτο Κ. Ρείδη. Περιποιηθεΐσα 
ύπ’ αύτοϋ, συνέλαβε τήν αύτήν αγάπην , -̂ ν ουτος 
είχεν αίσθανθ^ πρός αύτήν. Οτε έπέστρεψεν έκ Βο
στώνης, δ διοικητής Κέϊθος, έπιμένων είς τούς εύ- 
μενεΐς αύτοϋ σκοπού;, οιτινες έφαίνοντο συνάδοντες 
πρός τά συμφέροντα τής Αποικίας, τώ  ε ιπ εν  «έ- 
πειδη δ πατήρ σου δέν θέλει νά σέ έγκαταστήσ^, 
θέλω έπιφορτισθή νά τό κάμω έγώ. Δός μοι κχτά-

λογον τών δσα πρέπει να λαβωμεν έξ Α γγλίας, και 
θέλ&) δ ιατάξει έγώ νά τά φέρωσιν· θέλεις δε μ.ε 
πληρώσει, δταν δυνηθής. Επιθυμώ νά εχω ένταϋθα 
ένα καλόν τυπογράφον, καί είμαι βέβαιο;, ότι θε- 
λεις εύδοκιμήσει. » —  0  Φραγκλΐνος συνέταζε τόν 
παρ’ άύτοϋ ζητούμενον λογαριασμ,όν. Το ποσόν 1 0 0  
στεολιγγίων λιρών τώ  έφάνη ικανόν πρός άποκτη- 
σιν μικροΰ τίνος τυπογραφείου, δπερ έχρειάσθη να 
ΰπάγΐί δ ίδιος νά φέοϊΐ έξ Α γγλίας, έπί τή προσκλή- 
σει καί μέ γράμματα τοϋ διοικητοϋ.

Πριν άναχωρήση, έπεθύμει νά νυμφευθή τήν κυρ. 
Ρείδην" άλλ’ ή μήτηρ αύτής, θεωρούσα αύτούς πολύ 
νέους, ανέβαλε φρονίμως τόν γάμον μέχρις οΰ ό 
Φραγκλΐνος ήθελεν έπιστρέψει έξ Α γγλίας καί έγ- 
κατασταθή ο')ς τυπογράφος είς Φιλαόελφειαν, Αφ ού 
εχαμεν , ϊνα  μεταχειρισθώ τούς λόγους του, μ ετά  
της Κ .α ς  Ρ είάης, σ υ νά Μ α γμ α  γ.Ιυχειω ν υποσχέ
σεων, άφήκε τήν Αμερικήν, μ,ετά τοΰ φίλου αύτοΰ 
ί>άλφ. Μόλις έφθασεν εις Λονδΐνον, έκατάλαβεν δτι 
δ διοικητής Κέϊθος τόν ήπάτησε. Τά συς-ατικά καί 
π ιστω τικά  γράμματα , ατινα  αύθορμήτοις τω  προ- 
σήνεγκε, δέν τά  έστειλεν. Η έπιθυμία τοΰ νά φανη 
ευμενής, ώς έξ άλλοκότου χαρακτήρας κινουμένη, 
τόν καθίστα άφθονον ίιποσχέσεων, καί ή μ-αταιότης 
τοϋ νά έπιδειχθή, τόν καθίστα απατεώνα. Εκαμνε 
προσφοράς μή δυνάμενος νά τάς έκτελ^, καί έγινετο 
έπιζήμιος πρός οδς ένδιεφέρετο, χωρίς σκοπόν δμ.ω; 
νά τούς βλάψ·/).

0  Φραγκλΐνος, άντί νά γενϊ} άρχιτεχνίτης, κα- 
τήντησε νά μείνΐ} έργάτης. Διέμεινε 18  μήνας έν 
Λονδίνω, ένθα εϊργάσθη κατά συνέχειαν παρά τοϊς 
δύο έπισημοτέροις τυπογράφοις , Παλμέρο) καϊ 
Ούάτσω, παρ’ οίς έγένετο δεκτός πρώτον ώς πιε
στής, και άκολούθως ώς στοιχειοθέτης. Εγκρατέςε- 
ρος, φιλοπονώτερος καί προνοητικώτερος τών συν
αδέλφων του, είχε πάντοτε χρήμ,ατα· και μολονότι 
δέν έπινεν είμή ΰδωρ, έπλήρονεν δμως άντ’ αύτών 
τόν ζυθοπώλην, παρ’ φ  οΐ συνάδελφοί αύτοϋ έπι- 
νον συχνάκις έν π ίστει. «Η μικρά αυτη έκδούλευ- 
σις, λ έ γ ε ι, κα ί ή φήμ.νι *̂ ν ειχον, δτι ήμην καλός, 
αστείος καί ευτράπελος, διετήρησαν τήν μεταξύ αύ
τώ ν ύπεροχήν μ,ου. Η άκρίβειά μου δέν ήτο όλιγώ- 
τερον εύάρεστος είς τόν Κύριόν μου, διότι ποτέ δέν 
έώρταζον τήν ύευτέραν" καί ή ταχ ύτη ς,μ έ  τήν δ- 
δποίαν συνέθετον, έκαμνεν ώ στεμ έ έπεφόρτιζε πάν
τοτε μέ τά μάλλον κατεπείγοντα, καί συνήθως έπι- 
κερδέστερα έργα.» 0  φίλο^του Ράλφ ήτο εϊς βά
ρος του. Εκ τών χρημάτ&ιν τά δποία εξοικονομούσε, 
πολλά τώ  είχε δανείσει, άλλ ’ ή σχέσις αύτών δέν 
έλαβε καλλιτέραν εκβασιν τής πρός τόν Κόλλινς φ ι
λ ίας του. Ουτος γενόμ,ενος άσωτος, οίνόφλυξ, αύθά- 
δης, άχάριστος, διέλυσε τήν πρός τόν Φραγκλΐνον 
φ ιλ ίαν, πριν ή άναχωρήση ούτος έκ τής Αμερικής, 
καί ύπήγε καί αύτός νά άποθάνη είς τάς Νήσους 
Βαρβάδας,παιδαγωγών τόν υίόν πλουσίου τινός 0 λ -  

(Τόμ. Β . Φυλλ. Α'.)

0  Φ(

λανδοΰ. 0  δέ Ράλφ, μέ δλήν τήν γραμματολογι
κήν αύτοΰ αξίαν, κατήντησε νά κατασταθΐ) έν τ ιν ι 
κώμη ώ; διδάσκαλο;. Νυμφευμένος ών έν Αμερική, 
είχε συνάψει έν Λονδίνω στενήν σχέσιν μετά τίνος 
νέας έργαζομένης διάφορα κοσμ,ήματα τοΰ συρμού. 
0  Φραγκλΐνος συχνάκις τήν έπεσκέπτετο κατά  τήν 
απουσίαν τοϋ Ράλφ, καί τη έδιδεν ο ,τ ι τη  έχρειά- 
ζετο καί δ ,τ ι τό έργον της δέν ήρκει νά τη προμη- 
θεύση. Αλλά παραπολύ ήρέσκετο είς τήν συντροφιάν 
της, ωστε παρεσύρθη νά τό φανερώση πρός αύτήν. 
Είχε λησμ,ονήσει διόλου νά δώση τάς περί αύτοϋ 
ειδήσεις είς τήν κυρ. ίε ίδ η ν , καί τούτο ύπήρξε τό 
τρίτον τών παρόραμά των του" καί δχι μόνον έγέ
νετο ένοχος λήθης πρός αύτήν, άλλ έϋεράπευσε τήν 
έρωμένην τοΰ φίλου του, δπερ ύπήρξε τό τέταρτον 
καί τελευταΐον τών παρόραμάτω τ του. Τολμήσαντος 
δέ μ ετ’ αύτής έλευθερίας τινάς άποκρουσθείσας, ώς 
αύτός δμολογεΐ, μετά τή ; ό<ρει.1ομένης ά γα τα χτή -  
σεως, έμαθε τούτο δ Ράλφ, καί εκτοτε έπαυσε πά
σα μεταξύ των φιλική σχέσις. 0  ίά λ φ  έδήλωσενεϊς 
τόν Φραγκλΐνον, δτι ή διαγωγή του ήκύρονε τό π ί-  
στωμά του, καί άπέλυε καί αύτόν πάσης εύγνωμο- 
σύνη; καί πάση; πληρωμής, καί ούδέποτε τ φ  έδωκε 
τάς δφειλομένας α ύτφ  27  λίρας.

Σκεπτόμενος δ Φραγκλΐνος τάς παρεκτροπάς τών 
φίλων του, καί τά  ίδ ια  π τα ίσμ ατα , ήλλαξεν άρχάς. 
ΑΙ έκλελυμέναι άρχαί τοϋ Κόλλινς, τοΰ Ράλφ καί 
τοϋ διοικητοϋ Κείθου, ύπό τών δποίων ήπατηθη’ ή 
έξασθένησις τή ; ήθική; αύτοϋ πίστεως, ήτις  παρέ
συρε καί αύτόν νά άθετήση τήν πρός τόν άδελφόν 
του ύπόσχεσιν,νά παραβιάση τήν εϊς τήν τ ιμ ιό τη τά  
του έμπις·ευθεϊ.σαν παρακαταθήκην ύπό τ ,  Ούερ- 
νώνο;, νά λησμονήση τήν ύπόσχεσιν τής άγάπης 
του, ην είχε δώσει είς τήν κυρ. Ρείδην, νά άποπει- 
ραθη τήν διαφθοράν τής έρωμένης τοϋ φίλου του, 
τφ  δπηγόρευσαν τήν ανάγκην νά εύρη κανόνας ς χ -  
θερούς ώς πρός τό πνεύμα, καί άπαραβιάστους ώς 
πρός τήν διαγωγήν. «Κ ατεπ ε ί^ η ν , λέγει, δτι ή 
ά./ήθεια, ή ε Μ ιχ ρ ίν ε ια ^ αί ή άχεραιότης  είς τάς 
μετά τών άνθρώπων σχΛεις ήσαν άπαραιτήτως ά -  
να γκ α ΐα ^ ρ ό ς τήν εύημερίαν τής ζωής, καί έκαμον 
έγγρίί^ίος τήν άπόφασιν νά μ.ή απομακρυνθώ ούδέ
ποτε έξ αύτών, ένόσω ζώ .» Ταύτην δέ τήν άπόφα- 
σιν, ·?,ν έλαβεν είς 19  έτών ήλικίαν, έτήρησε χ'ρις 
όγδοήκοντα τεσσάρων. Διώρθωσεν άκολούθ· 1 παν- 
τα  αύτοΰ τά  π τα ίσμ ατα , καί άλλο πΜ  'έν έπρα- 
ξεν, έκπληρώσας έκτοτε, καθ’ά ; συνέλαβεν έλλόγους 
ιδέας, καθήκοντα βέβαια .χ'ι ύψωθείς μέχρι αύτής 
τής αρετής.

Τίνι δέ τρόπω έφθασεν εϊς αύτήν, τοϋτο θέλομεν 
είδεΐ έν τοϊς έφεξής.

(Εκ τοΰ Γαλλικού.) (ακολουθεί)
Π έτρος Φωκάς».,
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Τών μαθημάτων τοΰ φιλοσοφικού Δικαίου έκ- 

φωνηθει'ς κατά τήνεναρξιν τοΰ σχολας-ικοΟ 
έτους 1 8 4 9 — 50  έν τω της Πίσης Πανε- 
π ισ τη μ ε ίω

ΪΠΟ I. Β. ΓΕΩΡΓΙΛΉ

(McTrvs/Jir, έκ τοΰ δΐμοσιευθέντος ϊταλικοϋ κειμένου 
παρά τίνος τών μαθητών του).

4.
Κύριοι,

Η άνθρωπότης πάσχει* τ ίς  ήθελεν άρνηθή τοΰ
το ; Δ ιατρέξατε τήν γήν ολην, έπερωτήσατε τάς 
αλληλοδιαδόχους γενεάς, ύμεΐς θέλετε πανταχοϋ 
παρασταθή ένώπιόν τοϋ αύτοϋ θεάματος, θέλετε 
τύχει τής αύτής άποκρίσεως: ή τοϋ άνθρωπίνου γέ
νους φωνή είναι μ ία  σπαραξικάρδιος όλολυγή.

0  δέ βίος τοϋ άνθρώπου τούτου τοϋ πάσχοντος 
κατά πάσας αύτοΰ τάς δυνάμεις, το πνεϋμα καί 
τό σώμα, έν οίαδήποτ αν δ ιάκηται καταστάσει, 
ε ΐτ ’ έν τώ  μεγαλείω  εϊτ έν τή  άθλ ιότητι, άλλο δέν 
είναι είμή διηνεκές τ ις , έπίμονος, αδιάκοπος προσ
πάθεια πρός δπεκφυγίϊν τώ ν άδυσωπήτων είργμών 
μιας ειμαρμένης ^τις γέγραπτα ι είς τόν κλαυθμυ
ρισμόν τοϋ βρέφους καί τόν ρόγχον τοϋ ψυχορρα- 
γοϋντος. 0  άνθρωπος λοιπόν είναι προωρισμένος 
νά καταναλίσκη τάς δυνάμεις του είς μ ίαν ανίσχυ
ραν πάλην, καί δ Θεός τόν ρίπτει είς τό θέατρον τοϋ 
Κόσμου, ώς δ άγριος ίο ιμ α ΐο ; έρριπτεν είς την κο
νίστραν τόν αθλητήν, εύαρεστούμενος έπί τη θέα 
τώ ν κατεσπαραγμένων καί άσπαιρόντων μελών του 
καί τοϋ άξιοπρεποϋ; θανάτου του ( 1 ) ;

Λοιπόν ή δημιουργία άλλο δέν είναι ή μ ία  σκλη
ρά ιδ ιοτροπία ;

Ο άνθροιπος ήναγκάζετο ν’ άρνηθή την θείαν Πρό
νοιαν ή νά γίνη βλάσφημος κατ ’ αύτής, άν δ Θεός, 
μ,υών την ψυχήν είς τώ ν παθημάτων τά μυστήρια, 
δέν έπέτρεπε νά άναφύωσιν άπό τάς άκάνθας τά  περί 
τ ’ ούρανοϋ διανοήματα* έάν θεία τ ις  φιλοσοφία δέν 
έδίδ«σκε την άξιάγαστον έκείνην ύπομονήν,ητις δέν 
* μοιάζε' τό ψευδές μειδίαμα τοϋ σπαρτιάτου π α ι-  
δός, ουτινος ή ΰποκουπτομένη άλώπηξ κατέτρωγε  
τά  σπλάγχνα , ουδέ την αλαζόνα απάθειαν τοϋ σ τω ϊ-  
κοϋ, ητις άποδέχεται την λύπην, ώς άποπλϋνον 
κΰμα., ώς καθαρίζον πϋρ καί είς την καρδίαν ένς-α- 
λάζει τήν ύψηλήν τέρψιν τής άγάπης καί τής θυσίας.

2.
Α λλ ή άνθρώπινος φιλοσοφία έξηγέρθη κατ ’έκεί-

(1) Crcando a se delizia 
E delle membra sparte 
E delfestrem o anelito 
E del morir con arte.
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νης τοΰ Θεοΰ. Ψευδαπός·ολοί τινες, μή θέλοντες ν’ά -  
ναγνωρίσωσι είς τήν κακόδωρον μοίραν τοΰ άνθρώ
που νόμον φύσεοις καί προνοίας, ύπέλαβον αύτήν ώ ; 
άποτέλεσμα τών κοινωνικών θεσμών μας* άμα δέ, 
κλείσαντες τάς πύλας τοΰ ούρανοϋ,καί προσηλώσαν- 
τες τόν νοϋν τοϋ άνθρώπου είς τά  κοσμικά, απεύ
θυναν τόν λόγον είς τούς απλοϊκούς καί άπειρους, 
είς τούς ατυχείς καί πάσχοντας, —  άπεγύμνωσαν 
τάς πληγάς τω ν, —  έβαψαν έν αύταΐς τόν δάκτυ
λον,—  μέ δξος καί χολήν τάς έπότισαν. Οτε δέ έ-  
κορυφώθησαν οί σπασμοί άπό τών έσπαραγμένων 
τοϋ εγκεφάλου ίνών έξεκάλεσαν τούς λήρους καί τά  
όνειρα* έπροφήτευσαν τήν ταχεΐαν έλευσιν νέα; τ ί 
νος έποχής τοΰ Κόσμου, νέου αίώνος άναφανησομέ- 
νου είς τήν γ ή ν ,  άμα καταστραφή ή  παροϋσα κοι
νωνία, θέλει δέ είναι δ χρυσοϋς έ/.εΐνος αιών, 8ν τδ 
ανθρώπινον γένος ένόμιζεν δτι κατέλιπεν δπισθέν του, 
άλλ’ 8ς ϊσ τα τα ι ένώπιόν τών δφθαλμών του ώσπερ 
τις φανός τηλαυγέστατος άνημμένος παρά τό τέρ
μα τοϋ σταδίου του (1). Τότε δή τά παράπονα τοϋ 
πένητος μετεβλήθησαν είς άλαλαγμόν πολέμου —  
τά έθνη έκ τών θεμελίων έκλονίσθησαν καί δ πολι
τισμός έκεϊνο:, δστις κατές-η τό έργον πολλών α ιώ 
νων, παρ όλίγον έβυθίζετο είς τά  σκότη βαρβαρό- 
τητος, ητις ήθελεν ύπερβή πάσαν άλλην περί ής ΐ) 
ίστορία άναφέρει.

3.

Εγώ δέν είσηγοΰμαι, ά π α γ ε ! διά τών λόγων μου 
ήθικόν τινα ήρεμισμόν (quielism o) δστις ήθελε κα
ταντήσει είς πολιτικήν μοιροδοξίαν, ούδέ νά κ α τα 
δικάσω, έννοώ, τάς χρ ιστιανικά ; κοινωνίας είς τήν  
ακινησίαν τών Σινών. Πιστεύω είς τήν πρόοδον τής 
άνθρωπότητος, πέποιθα είς τήν θείαν Πρόνοιαν, τήν 
πρόνοιαν έκείνην ήτις διανύει τόν δρόμον της είς τόν 
κόσμον Ιτ ι δταν δ οφθαλμός τοϋ άνθρώπου δέν 
διακρίνη τά βήματά της, καθ’ 8ν τρόπον δέν δ ια 
κρίνει τά  βήματα τοΰ έπί τής πλακός τοΰ ωρολο
γίου κινουμένου δείκτου* ήτις διατρέχει τό στάδιόν 
της ετ ι δταν φα ίνετα ι σταματώ σα ή παλινδρομού
σα’ τοσαϋτα ι είναι α ί σκολιότητες τής δδοϋ της,το-  
σαϋτα τά έρείπια ατινα  έπισωρεύει, τάέμπ όδ ια  ά -  
τινα  ύπερπηδο: κατά τήν αιώνιον κέλευθόν της.

Α λλ’ ή άρχή τής απείρου προόδου τ^ΰ άνθρώπου 
καί τής κο ινω νίας, ή άρχή αυτη ήτις παρεδέχθη 
παρά πάντων έκείνων δσοι μετά τόν Κονδορσέτον έν 
Γαλλία καί τόνΛεσσίγγον έν Γερμανία Ιγραψαν περί 
ιστορικές φιλοσοφίας,φαίνεται μοι άληθής κατά τα ύ 
την τήν έννοιαν δτ ι, καθ 8ν τρόπον δέν δυνάμεθα νά 
προείπωμεντό πέρας τών άνθρωπίνων δυνάμεων,ού
τως ούδέ δριον δυνάμεθα νά προσδιορίσωμεν είς τήν

(1) 0  αρχαίος εθνικός, οστις υπεΓκεν ά^ιαφο’ρως εις την άμετά- 
τρεπτον άνάγκ ΐν, εβλεπεν έ’ μ π ρ ο σ Μ ν  του τό παρελθόν καί 
έπροσδάλλετο 6πό τοϋ ό π ι σ θ ε ν  ερχομένου, αοράτου μέλλον- 
τυς. ΗμεΓς στ'μερον άναγκαζο'μεθ* νά άνας-ρε'ψωμεν τούς δρους τ ίς  
Ελλτ.νικίς φράσεως.
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άνθρωπίνην πρόοδον άν καί βέβαιον είναι, οτι αί άν- 
θρώπιναι δυνάμεις είναι πεπερασμεναι, καί έπομένως 
έν τη  τών πραγμάτων φύσει ύπάρχει όριον ανυπέρ
βλητον είς τήν άνθρωπίνην πρόοδον(ΐ).Ε ίμαι δε π ε 
πεισμένος δτι ούδεμία πολιτική βελτιωσις θελει πω - 
ποτε δυνηθή ν’άπαλλάζη τών θλίψεων την ζωην τών 
άνθρώπων, καί δτι ούδεμίαν κοινωνίας μορφήν δύ- 
νατα ί τ ις  νά έπινοήση άπόκληρον τών α ιτ ιώ ν ενεκα 
τών δποίων έν τη  γη κλαίει δ άνθρωπος. Μάλλον 
φαίνεται μοι δτι, έπειδη ό άνθρωπος καθ ολας τας 
δυνάμεις του καί σχέσεις φέρει έγκεχαραγμένα τά  
σ τ ίγ μ α τα  τών παθημάτων του, είναι έπόμενον οτι 
ή κοινωνικότης καί αί έξ αύτής πηγάζουσαι σχεσεις 
θέλουν ύπόκεισθαι είς τόν αύτόν τή ; άνθρωπίνης φυ- 
σεως νόμον. Τοΰτο δ’ άρ ιδήλω ς εξάγετα ι έκ τοΰ δτι 
ε ί; τάς άνθρωπίνους εγκαθιδρύσεις τό καλόν και το 
κακόν τοσούτω στενώς συμπλέκονται καί συνδυά
ζοντα ι, ώστε μάτην ήθέλαμεν άποπειραθή τοΰ ένος 
τό Ιτερον ν’ άποσπάσωμεν (2 ).

4.
Αν δέ ή ίστορία δέν ητο διηνεκής απόδειξι; τής 

άληθείας ταύτης, ήθελεν άρκέσει πρός άναίρεσιν πά
σης αμφιβολίας ή τωρινή τής κοινωνίας κατάστα-  
σις. Ερευνήσατε τδν σημερινόν πολιτισμόν, έρευνή- 
σατε αύτδν είς τά σημαντικώτερα αύτοϋ κέντρα,είς 
τάς μυθώδεις εκείνα; πόλεις, τάς δποίας έδημιούρ- 
γησε, ενθα δέ ζωηρότερον δ ιαυγάζει, έν Λονδίνω, 
έν Παρισίοις.

όπόσα θαυματουργήματα τής έπις-ήμης, τής τέ 
χνης, τής βιομηχανίας ! όπόσαι τοΰ άνθρώπου έπί 
τής φύσεως κατακτήσεις! όποίω  τώ τρόπω παντα- 
χοΰ δ ιαχέεται, δ ιαποικίλεται, παντοιοτρόπως με- 
ταμορφοϋται ή είκών τής ήδονής! Α λλ είσδύσατε 
Οπό τδν φλοιδν τοΰτον τόν γοητεύοντα καί θαμβοΰν- 
τ χ  τήν δρασιν ύμών, έξερευνήσατε, άνιχνεύσατε τά 
απόκρυφα άπερ κρύπτει είς τόν κόλπον της ή τοσΟΰτο

(1) Αναμφιβο'λως· άλλ' ί  άκιννισία είναι θάνατος- ϊι άκιντισία 
τοϋ άνθρωπίνου νο'ος θελει. ϊσοϋσθαι μέ τήν παντελί καταστροφήν 
τ ίς  άνθρωπίντ,ς φύσεως. Σ. Μ.

(2) Αντανάκλασμα τών ιδεών τούτων a  ναι τά πο ιίματα  έν’ος 
τών ίιαστ,μοτέρων νεωτέρων τ ίς  Ιταλίας ποιιητών τοϋ Κομ. 1α- 
χώ§ου Λεοπάρόου. ΪΙ άνακεφαλαίωσις τών ποιτ,μάτων έκείνων τών 
σοβαρών άμα καί γλυκέων, ώς ί  εσπερινή ώρα, είναι ί  έζίς: Πάντα 
είναι μάτα ια , έκτός τών «θλίψεών μας,— πάντα ψευδ ί καί άπα- 
υττ,Χα —  τά παθτ.ματά μας άλν,θί είναι μονα και πραγματικά.»  
ΐίο ίι τεμάνιον τ ί ς  κλασικίς του ί'ίδ ίς έπιγραφομένης: «Τό τε- 
«λευταΓον Ασμα τ ίς  Σαπφοϋς».

«Qual fallo mai, qual si nefando cccesso 
»Macchiocnmi anzi il natale, onde si turvo 
»II ciel mi fosse c di fortuiia il \olto?
» ln  die peccai bembiua allor che ignara 
»Di misfatto 6 la r i la , onde poi scemo 
»Di gioyinezza e disfioralo, al fuso 
«D ell’ indomita Parca si volvesse 
»I1 ferrign^mio slame? —  Incaule Toci 
«Spande il tuo labbro: i deslinali evenli

eousiglio. Arcano i  tullo  
Negletla prole 

la  ra g io n e  in  g re m lio

πλούσια καί τοσοΰτον Οπερήφανος αυτη πολιτεία. 
Οσαι όδυναι, δση άμάθεια, δση διαφθορά είς τάς  
κατωτέρας τάξεις τών π ο λ ιτώ ν ! Οσοι πάσ/οντες, 
τυφλώ ττοντες, λεπριώντες είς τδν ήθικόν κόσμον! 
Τρομερά τών άχροιν προσέγγισις, καθ’ τδ αν
τίθετον τής εύπορίας οξύνει τήν αισθησιν τής 
πενίας, ώς ή φαντασιώδης είκών τώ ν κρύο>ν ρυά- 
κω ν: «τώ ν συγκαταρρεόντων άπδ τώ ν πρασίνων 
»τοΰ Κλουσίνου άγροΰ λόφων είς τόν Αρνον» ( ί )  
άνερρίπιζε τήν δίψαν τοϋ κολαζομένου τοϋ Δάν- 
του. Πώς δέ, δτε ή τέχνη τοϋ άπολαύειν τών ήδέων 
καί τερπνών έπί τοσοΰτον έτελειοποιήθη* δτε αί ή- 
δοναί δλας τών αισθήσεων τάς ΐνας συνεκίνησαν, δ- 
λους αύτών -ιούς πόρους διεπέρασαν, βλέπομεν τό
σον πλήθος άνθρώπων μάτην έπαιτούτων τδν έπιού- 
σιον άρτον, £ν ίμάτιον , £ν καταφύγιον ; Λοιπόν δ 
νεώτερος πολιτισμός άλλο δέν είναι είμή τδ έκτρω
μα τοΰ όοατίου, εύειδής γυνή τήν προτομήν, άπ α ί-  
σιον, βδελυρόν, τερατόμορφον κΰτος τδ λοιπόν τοϋ 
σώ ματος;

0  ύπολαμβάνοιν τάς δυστυχίας ήμών ώς άποτέ
λεσμα τών κοινωνικών θεσμών, θεωρεί βέβαια τά  
άτοπήματα τής σημερινής κοινωνίας ώσανεί κατη-  
γορητήριον τών θεσμών της. ΙΪ κοινωνία πάσχει* 
αρα οί θεσμοί της είναι άνίσχυροι, ουτιδανοί. Ανοί
ξατε τά  β ιβλία  τών σοσιαλιστών, άναγνώσατε τού; 
λιβέλλους τω ν, άναζητήσατε διά μέσου τών γοη
τειών τής έξημμένης φαντασίας καί τών τρυφερών 
αισθημάτων τήν ούσίαν τών πραγμάτω ν, καί θέ
λετε πεισθή, δτι άπαντα τά έπιχειρήματά των είς §ν 
τοΰτο άνακεφαλαιοϋνται* δτι άπασαι αί φωνασκίαι 
καί αγορεύσεις αύτών άλλο άντικείμενον δεν έχου- 
σιν ή τοΰτο, άπειράκι; καί ύπδ μυρία ; μορφας έπ4 -  
νειλημμένον. Θέλετε πεισθή δτι δλη ή τέχνη αύτών 
συνίστατα ι είς τό νά μάς άποδείξωσιν δτι τά  δυ
στυχήματα μας συνδέονται μέ τούς θεσμούς μας* 
επιχείρημα ό'χι παντελώς ές-ερημένον άληθεία ;,δ ιότι 
άν τδ πάσχειν άνήκη ούσιωδώς είς τήν κοινωνίαν, δ 
καθ’ 8ν πάσχει τρόπος ένδελεχή τινα  καί άναγκαίαν 
σχέσιν εχει μέ τδν τρόπον τοϋ είναί της. —  Ελευ1· 
θερία τής βιομηχανίας καί τοϋ εμπορίου , ιδού ή 
μεγάλη άρχή, -̂ ν έκήρυξαν οί προπάτορες ήμών ! Η 
δ’ έλευθερία παρήγαγε τον συναγωνισμόν, δ συνα
γωνισμός τήν έκπτωσιν τής τ ιμής, αυτη δέ τήν έ- 
λάττω σιν τών μισθών (2), ή δ’ έλάττοχτις τών μ ι 
σθών τήν πενίαν καί τήν κοινωνικήν πάλην. Τρομερά 
σειρά, άλυσσος άναγκαία γεγονότων άρχομένη άπδ

(1) . . . .  Che dai verdi colli
((Del Casentin discendon giuso in A rno.»

(2) Δεν ε ν̂αι άκριβές να ειπγ τις οτι ίι εκπτωσις τγ,ς τιμτ,ς 
7τροκαλεΓ τ-Jiv έλάττωσιν τών ρ,ισθών. Διότι δυνάμεθα νά συλλά- 
βωαεν καταοιοασιχον τιρ,τς και σύγχρονον αυξτ,σιν κέροους, αυ- 
ξτισιν επο^ε'νως του τοκου του κεφαλαίου.Μάλιστα τοΰτο συμβαίνει 
πάντοτε οσάκις x εκπτωσις τχς τιατ,ς είναι άποτέλεσμα ττ,ς άφθο- 
νοίας ττ(ςπαραγωγγ;ς,εάν ταύττς εςοδοςκαι άνάλωσις δεν π^ρεμ- 
ποδίζεται. Παρακατιών, ο καθ7ΐγγιττς μας έπανορβοΓ αυτός εαυτόν, 
ύποδεικνύων τά άλτιθίί τχς ελαττώσεως τών μισθών αίτια. Σ , Μ.
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τοΰ πολυθρυλλήτου τού Ζ . Καρόλου δ ιατάγματος  
( ί )  καί άπολήγουσαν είς τήν έπανάστασιν τής ιγ ,< 
Ιουνίου!

5.
Η διερμήνευσις αυτη τοΰ οικονομικού γεγονότος 

ήτο έσφαλμένη κατά τοΰτο, δτι άπέδιδεν είς τήν 
άρχήν ο,τι έπρεπε ν’ άποδοθ?} είς τδν τρόπον δι’οδ 
ή άρχή. έπραγματοποιήθη είς τούς δρους τής άν- 
θρωπότητος,έν μέσω τών δποίων έπραγματοποιήθη. 
ή  βιομηχανία δύναται νά λάβη ώθησιν καί διεύ- 
θυνσιν εί'τε άπο τήν κρίσιν τοΰ νόμου εϊτε άπδ την 
τοΰ άνθρώπου. ή κ ρ ίσ ις  τοΰ νόμου, δηλονότι τδ μο- 
νοπωλεΐον κατά την εύρυτέραν αύτοΰ έννοιαν, συνήρ- 
τε ι τήν παραγωγήν εί; προεσχεδιασμένην τ ινά  μορ
φήν, τ ο ύ τ ο ι ,  τολμηράν καί προσποιητήν.(2)Αλλ’ άν 
ή πολιτική Αρχή παρητει τήν διαχείρισιν καί δ'.εύ- 
θυνσιν τής βιομηχανίας, αυτη πάλιν δέν καθίστατο  
πάντη άσφαλής, καί ύπ ίκειτο εί; εκείνα τά π ιρ ιστα- 
τ ικ ά ,ά τ ινα  παραλύουσι τους καλυτέρους τοΰ άνθρώ
που συνδυασμ,ούς. Η ελευθερία τής βιομηχανίας άλ
λο δέν είναι είμή ή κρίσι; τοϋ άνθρώπου άντ ικατα -  
σταθεΐσα ε ί; τοΰ νόμου τήν κρίσιν. Α λλ’ οί ίιπολο- 
γισμοί τοΰ άνθρώπου δεν δπόκεινται είς π λά νη ν; 
"Μολοντούτο τεκμαίρομεν τοϋ άνθρώπου τήν κρίσιν 
ύποκειμένην ε ί; δλιγωτέρας πλάνας ή δ νόμ,ος, καί 
τοϋτ άρκεΤ, όπως όρθήν παραδεχθώυ,εν τήν άρχήν. 
Η παρά τοΰ άνθρώπου άπαιτουμένη κρίσις είναι το ι
αύτη ώστε άπαντες οί νόες είναι αύτής έπιδεκτικοί. 
Ιν δ άνθρωπο; φρονίμω; μεταχειρισθη τήν ελευθε
ρίαν του, άρκεΐ νά ύπακούση είς τήν τάσιν τής ψυ
χής του, ν άντιληφθή τών δυνάμεών του καί τών 
έργασιών καί ασχολιών πρδς άς έαυτον ίκανδν καί 
εύδιάθετον συναισθάνεται τήν έπικερδες-έραν νά έκ- 
λέξη (3). Εστω δέ βέβαιος δτι καί τήν κοινωφελε-

(1) Το εν M onti!-le-Tours έκδοθεν δ ιάταγμα S i ο2» Κάρολος 
ο Ζ\ έπεχειρείτο πολλάς του Κράτους του μεταρρυθμίσεις. Σ . Μ.

(2) Το μονοπωλείον ού μονον άπεΓργε τον πολίτην άπο του νά 
ενεργή έλευθε'ρως οίανδήποτε βιομηχανίαν, άλλ’ άν τις ηύτύχει νά 
εφεύρη νε'αν τινά μηχανήν, δι*ης ή τ ι ενδεχόμενόν νά βελτιωθώσι 

g.y.\ τελειοποιτθώσι τά προϊοντα μιας αύτών τών βιομηχανιών, έμ 
ποδίζετο ενίοτε νά τήν μεταχειρισθγ; ”να μή βλάψτρ τους άλλους 
άπολαυοντας τοΰ μονοπωλείου. θίίτω , κατά τήν τοτε κατάστασιν 
τών πραγμάτων, έθεωρεΐτο ώς ιδιοκτησίας παραβίασις ο,τι καθι
στά σήμερον εν τών πολιτιμοτε'ρων του άνθρώπου δικαιωμάτων, 
τοΰ άπολαύειν δηλ. τών καρπών της ευφυΐας του, φιλοπονίας με- 
λε'· %  και άκαμάτων έπι της φύσεως παρατηρήσεων του. Σ. Μ.

(3) Αλλά τούτο είς μικράν κοινωνίαν δεν κατορθούται. έ ν τ ε ΰ -  
θεν έξάγομεν: Οτι ό άνθρωπος απολαύει τών άγαθών τού πολιτι
σμού κατά μείζονα λογον τής έκτάσεως τής κοινωνίας εν η ζή:—  
οτι το οικονομολογικον στοιχεΓον, εν των σημαντικότερων και άπαρ- 
τιζοντων τήν νύν κοινωνίαν έξελίττεται κατά μείζονα λογον τών 
κοινωνικών ομάδων υφ ’ ών ένεργεΓται.—  Οθεν b τής εθνικής όλο— 
μελείας καταρτισμός και κατά ταύτην τήν έννοιαν είναι σήμερον 
τοσοΰτον αναγκαίος,ώστε δέν δύναταί τις νά τον παραγκωνίσει χω
ρίς νοητικώς νά περιορίσει τον προορισμον και προ'οδον τού άνθρω
πο υ. Αί αυθαίρετοι συσσωρεύσεις ετεροεθνών κοινωνιών εις μίαν Αρ
χήν υποτελών δύνανται τυχόν νά συντείνωσιν εις τήν πλουτολογι- 
κήν και εν γε'νει υλικήν τού άνθρώπου άνάπτυξιν, άλλά δέν ίκα- 
νοποιούσι τον ηθικόν άνθρωπον τον διατελούντα έκτος τών ορων τής 
φύσεως και έπομε'νως τοΰ δικαίου. Αν δέ οϋ'τω διατελν» ένεκα πο
λιτικής άνάγκης, $ι άνάγκη α?τη, ώς έκ τών συντυχοντων, δέν

στέραν έςελέςατο, διότι τοσούτο) μάλλον έκτιμώ ν-  
τα ι α ί τέχναι δσω μικρότερος είναι δ αριθμός τών 
έξασκούντων αύτάς, συγκρινόμενος πρδς τήν άνάγ-  
κην έκείνων αΐτινες έξ αύτής ωφελούνται. Ούτως δ 
έπί τίνος τέχνης τήν έργασίαν του έφαρμόττων συν
τελεί έν άγνοία. του καί άθελήτως είς τδ νά δ ιατη- 
ρήση ή ν άποκαταστήση τήν πρδς άλλήλας άναγ- 
καίαν τώ ν τεχνών ισορροπίαν, τήν ς-άθμην μ εταξδ  
τής παραγωγής κα: τής καταναλώσεως’ ούτως έκά- 
στη άτομική κρίσις έπανορθοΐ £ν λάθος, άναπληροΐ 
§ν έλάττω μα καί συνεισφέρει είς τήν βαθμιαίαν τοϋ 
οίκονομικοΰ συστήματος τελειοποίησιν. Αλλ’ άν καί 
ή κρίσις είναι άπλή, εύ/ερής, είς πάντα  νοΰν έφ ι- 
κτή, άν καί τοΰ άπαγγέλλοντος αύτήν τδ συμφέρον 
έγγυάτα ι περί τής δρθότητό; της, μ.ολοντοΰτο έν- 
δέχεται νά παρεισφρήση εί; αύτήν ή πλάνη, ή δ’ά -  
πειρία, ή ύπερβάλλουσα τή ; κερδοσκοπίας έπιθυμία, 
ή άκριβών καί εκτεταμένων γνώσεων έλλειψ ι; δύνα- 
τα ι νά διας-ρέψη τήν χρήσιν τών παραγωγικών δυνά
μεων, νά διαταράξη καί σύγχυση τήν βιομηχανίαν. 
Οπως καί άν εχη τδ πράγμα, δήλον δτι α ί μερικά! 
καί μεταβατικο ί α&ται διαταράξεις τής οικονομι
κής τάξεως δέν πηγάζουσιν άπ’ ελάττω μα έμφυτον 
εϊς τήν άρχήν έφ’ ής στηρίζεται. Εκφύονται αυτα ι 
άπδ τήν κοινήν ρίζαν δλων τών κακών μας, τήν α
τέλειαν τοΰ άνθρωπίνου γένους.

Α λλά, δ ια τ ί άνακινώ τήν παλαιάν μεταξύ μονο
πωλείου καί έλευθερίας Ιριδα ; Μήπως πρόκειται 
τώρα νά δπισθοδρομήσωμεν,νά άναμορφώσωμεν τά  
σω ματεία , τά  φεουδαλικά δ ικα ιώ ματα  νά άνας·ήσω- 
μεν; Μή άπατώμεθα' άπδ έξήκοντα έτών δ κόσμος 
έπανέστη κατά τών σιδηρών τού μεσαίωνος δεσμών. 
Η δημοκρατία καταργήσασα τά  προνόμια δλα μετή-  
νεγκε τδ οίκονομικδν ζήτημα έπί έδάφους δλως διό
λου καινού. Η πάντες :ή ούδείς έλεύθερος* ελεύθερος 
συναγωνισμός ή κοινωνισμός ( 1 ).

6 .
Νέον πράγμα δέν είναι ή περί τοΰ έμοΰ καί σοΰ 

αυτη έρις ή πολλάκις ύποθάλψασα τού; έμφυλίους 
πολέμου;, δ πόλεμο; τών άπορων κατά τών εύπό- 
ρων ό άπειράκις διασείσας τήν κοινο>νίαν. ϊ ί  άλλο 
ήσαν αί α ίματηραί πάλαι,έν α ί; έξησκήθη νεάζουσα 
ή Ρώμη, καί οί άποτρόπαιοι πόλεμοι οί προετοιμά- 
σαντε; τήν πτώ σιν τή ; ρωμαϊκές π ο λ ιτε ία ;,τ ί άλλο 
ήσαν είμή περί ιδ ιοκτησία; έριδες; Η διανομή τών 
κατακτηθέντων γα ιώ ν, ίδού ή πρώτη πηγή, τδ α ί
τιον τδ διηνεκώς ύποθάλψαν τάς ταραχά; τή ; Ρώ
μης. Ουτε δ κομψδ; άπόλογο; τού Μενενίου, ουτε τδ

ισχύει κατά τϋ{ απολύτου, κατ’ έκείντ,ς ϊ τ ις  έζ αϋττ,ς τδν πραγ- 
μάτων τής φύσεως προκύπτει. Σ . Μ.

(1) Η άντίθεσις είναι άκριβής. 6  κοινωνισμος διατυποΓ τήν 
μεγαλητεραν και φρικωδεστέραν δουλωσύνν.ν τοΰ τε πνεύματος 
και σώματος τοΰ άνθρώπου οσον δεσπο'της μέχρι τοΰδε ήδυ
νήθη νά έπινοηθή, έξισονει δέ τήν έργασίαν τοΰ άνθρώπου με τήν 
αύθορμητον τών μελισσών, μυρμήκων, καστόρων και τοιούτων.

Μ ι  ς . Μ.
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φάσγανον τδ διαπεράσαν τών γενναίων Γράκχων τδ 
στήθος δέν έπέτυχε νά τιθασσεύση τδν πληβεΐον, 
ούδέ νά τδν τρομάξη. 0  άγροτιχός νόμος 8ν 
άπειράκις άπέρριψεν ή Γερουσία, κατέστη τδ 
σύνθημα, δ πολεμικδς αλαλαγμός τ ή ; δημοκρα
τ ία ς , ή μεγαλοφυ'ία καί τδ μ,εγαλέΐον τοΰ Μά
ριου. Οί θήτες τής Ρώμης κατεγράφησαν είς τούς 
λεγεώνας τοϋ Καίσαρος καί τοΰ όκταβ ίου, άφ 
δλων δέ τώ ν μερών τοΰ μεταξύ τών νικητών 
διανεμηθέντος ίταλικοϋ έδάφους άνεγείρετο δ θρή
νος τοΰ δποίου τδ έλεγεΐον τοΰ Ούιργιλίου είναι 
ήχώ μελαγχολική καί γλυκεία.

Α λλ’ άφίνοντε; κατά μέρος τάς προσβολάς, άς 
έν παντί χρόνω ύπέστη τδ τής ιδιοκτησίας δ ικα ίω 
μ α  παρ’ αιρέσεων κατά  τδ μάλλον καί ήττον λη- 
σμονηθεισών, παρατηοοϋμεν δτι τδ αί'σθημα τοϋ 
δικαιώματος τούτου καί δ τρόπος καθ’ 8ν οί άν
θρωποι τδ συνέλαβον,άνεμίχθησαν εί; δλα τά ζητή 
μ α τα , ατινα  διετάραξαν τδν κόσμον* ή δέ μεταρ- 
^όθμισις τώ ν δημοσίων θεσμολογιών έθεωρήθη 
σχεδδν πάντοτε ώς μέσον πρδς έπίτευξιν μ ιας ίσα ι-  
τέοας άπολαύσεων διανομή;, πρδς βελτίωσιν τής 
καταστάσεως μιάς άποκλήρου τά ξεω ;, πρδς εξα
σφάλισήν τοΰ δικαιώματος τής ιδιοκτησίας άπδ τών 
σφετερισμών τής αύθαιρεσίας καί τής βίας. Καί 
ποιον είναι τδ δημοτικδν κίνημα τδ όποιον, δέν 
έπροκάλεσεν £ν ζήτημα κυριαρχικών δικαιωμάτων, 
φόρων, δασμών’ άπδ τών ταραχών, α'ίτινε; έθορύ- 
βησαν τήν βασιλείαν Φιλίππου τοΰ Καλοΰ μέχρι 
τώ ν δ ιαταγμάτω ν Λουδοβίκου τοΰ IT .; άπδ τής 
Λομβαρδικής συμμαχίας μέχρι τοΰ έπιχειρήματος 
τοΰ Μ ασανιέλλου; Δέν άρνοΰμαι τήν δύναμιν τών 
ήθικών άρχών, τών α ιτ ιώ ν άνωτέοας τινδς τάξεως. 
Η άρετή, ή αύταπάρνησις έξήσκησαν έπί τής τύχης 
τώ ν έθνών μ ίαν έπιρροήν τήν δποίαν παραγνωρί- 
ζοντες ήθέλαμ.εν ύποπέσει είς πλάνην καί πράξει 
αδικ ίαν, τήν δποίαν δμο>;, υπερβαλλόντως μεγεθύ- 
νοντες,άντικαθιστώμεν είς τήν άλήθειαν τών γεγο
νότων τήν παράλογον τής καρδίας συναρπαγήν, τάς 
άπατηλάς αύτής εμπνεύσεις.

7.
Ασυνήθεις άρα δέν είναι α ί περί ιδιοκτησίας 

διενέξεις, άλλ άσυνήθεις καί νέοι είναι οι δροι τής 
κοινωνίας, έν μέσω τών δποίων αναφύονται. Η βιο
μηχανική ελευθερία συνεκρότησε τήν έργασίαν έπί 
βάσεως δλως διόλου νέας, ή δ’ έργασία παρήγαγε 
δρον κοινωνικδν, 8ν νά δυνάμεθα είπωμεν άγνωστον 
είς τήν άρχαιότητα καί τδν μ.εσαίωνα.

Κ ατά  τούς άρχαίους χρόνου; ή έργασία κατε- 
λείπετο  είς τού; δούλους" έπειδή δέ οί δοΰλοι ήσαν 
κ τή μ α τα  καί πλοΰτος, δ κύριος ένδιεφέρετο περί 
τής εύτροφίας καί εύτραφίας των. Οί πληβείοι ένε- 
μ οντο ( 1 ) ,  οί δέ θήτες, οιτινες κατά τήν τοΰ Σε-

(1) Γνωατη είναι r, αρχαιότατη ρωμαϊκή διαίρεσις τών χραγ-

ρουΐου Τουλλίου άπογραφήν, άνήκον είς τήν τελευ
ταίαν τών πολιτών τάξ ιν , έζων έν τη πελατεία ή 
ύπδ τήν προστασίαν εύγενοΰς τίνος πατρώνος’ σχέ
σεις αΐτινες έπέβαλλον άμοιβαιότητα καθηκόντων, 
συντείνουσαν άφ’ ένδς εις τήν έγκραταίωσιν τής δυ
νάμεως τής γερουσιαστικής τάξεως, άφ’ έτέρου,άπο- 
βαίνουσαν πολλάκις ωφέλιμον είς τδν λαόν. Ούδέ 
άπιθανον φαίνεται μοι νά έξήσκει ή έσχάτη τά ξ ις  
τοΰ λαοΰ τάς βαναύσους, ώς έλεγον τότε, τέχνας 
( ί) ,  ίσως δέ οι τών τεχνιτών σύλλογοι οδς εσχεν 
ή Ρώμη, ώς λέγει δ Πλούταρχος, άπδ τών χρόνων 
τοΰ Νουμά καί κατεΐχον τδν μέσον δρον μεταξύ  
έλευθερίας καί δουλείας τον δμοιάζοντα τήν κατά -  
στασιν τών άποίκων, συνεκροτοΰντο έκ πτωχών  
πληβείων, ήσαν δέ μ ίγμ α  πελατών, άπελευθέρων 
καί μετοίκων. Αλλά τά σωματεία ταΰτα  είχαν μίαν 
νόμιμον ΰπαρξιν καί έδύναντο νά θεωρηθώσιν ώς 
άληθής δργανισμδς τής έργασίας. Βέβαιον είναι ότι 
ήτο στήριγμα τούτου ή τών άνωτέρων προστασία 
ή ή συνεταιρεία τών δμοίων του. Τοιαύτη δε κα
τέστη ή έργασία καί καθ δλον τδν μεσαίωνα’ υπο
ταγή , οίκειακή έκδούλευσις καί ύπηρεσία είς τδν 
τιμαριωτικδν πύργον’ συνεταιρισμός, δημόσιον υ
πούργημα είς τήν έλευθέραν Κοινότητα’ αί ύφάν- 
τρ ια ι είς τάς «β ίλλας» τοΰ Μεγάλου Καρόλου, ή 
έριοτεχνία έν Φλωρεντία. Πρδ πολλοΰ έξέλιπον α ί 
μορφαί αυτα ι καί δέν άνανεοΰνται, δέν δύνανται 
νά άναζήσωσι πλέον’ ή βιομηχανική έλευθερία έκ- 
τίθησι τδν έργάτην είς μίαν ά π ο μ ό ν ι^ ν , έν ή αύ
τδς έαυτω πρέπει νά έπαρκέση ή ώς έκ τής ά δ ι-  
ναμίας του ν’ άπολεσθή. Η βιομηχανική έλευθερία 
ύπήρξεν άμα ή χειραφέτησις καί ή έγκατάλειψ ις  
τού πένητος.

ίδού νέον γινόμενον’ καί νέον γινόμενον είναι τδ 
νά μή άνέχηταί τ ις  τήν κατάστασιν έν ή δ ιατελεΐ, 
ή πάντων πρδς πάντα άπολαύειν προσπάθεια, τδ  
άηδν τοΰτο κίνημα,δπερ άναφαίνεται έφ δλους τούς 
βαθμούς τής κοινωνικής κλίμακος. Η άρχαί* τών 
τάξεων διάκρισις διεύθυνε καί περιώριζε τήν άτο- 
μικήν ένέργειαν. Νά ζήση τις έν 7) είχε γεννηθώ 
καταστάσει, τοΰτο πρδ πάντων έφαίνετο φυσικόν, 
έλλογον, άναγκαΐον. Η νεωτέρα κοινωνία λέγει εις 
τδν άνθρωπον: εμπρός" ή άρχαία τώ  έλεγεν: ύπο-  
μονή, καρτέρα . Τότε δ πτοιχδς έθεώρει τήν κατά -

μάτων καθ’ ήν διεκρίνοντο αί r  e s m a n c ί ρ ί τ̂ >ν r e s  n e c  
m a n c i p i .  At μέν κατείχοντο προς παραγραφήν, αί δε οχι. 
Οθεν διά τών τελευταίων τούτων δέν μετεδίδετο κυριοτητος δ ι
καίωμα. έπειδή δ’ άφ’ έτε'ρου ό όχλος, ή, άκριβε'στερον πλήβς 
(plebs) άπεκλείετο τής κατοχής τών πρώτων, ειπετο οτι το δ ι
καίωμα ταύτης ητο άπλοΰν νομής δικαίωμα — Αποροΰμεν ομως 
πώς, προκειμένου περι άρχαιοτητος, ό Ιταλός καθηγητής μας 
περιορίζει άποτομως τον λογον του εντός τών ορίων τοΰ Ρωμαϊ
κού κοσμου. 2 . Μ.

(1) «Sordid* artes» Οθεν νεοελληνική λε'ξις «βαναυ- 
σουργία» μεταφράζει μάλλον μίαν παλαιάν ίδεαν μή  αντιστοι
χούσαν είς τάς ευπρεπείς ρωμανικάς m e s t i e r e ,  me t i e r ,  
και τήν Αγγλικήν I r a d e. Σ . Μ.



στασίν του ώ ; δυστύχημα, δπερ ώφειλεν έξάπαντος 
νά ύποφέρη, τώρα τήν θεωρεί ώ ; άδικίαν ητις πρέ
πει το έγρηγορώτερον νά παύση.

Νέον γινόμενον είναι οί πρδς άλλήλας τών τ ά 
ξεων διαπληκτισμοί, καθ’ 3ν καιρόν άπασαι είναι 
ϊσα ι ένώπιον τοϋ νόμου, και δέν υπάρχουν πλέον 
σφετερισμοί διά νά έμποδισθώσιν,ούδέ ό άνθρωπος 
έχει δ ικα ιώ ματα νά διεκδικηθή, δ ιότι ή κοινωνική 
έπανάστασις εφθασεν εί; τδ έσχατον αΰτών δριον· 
άπαντα  τά  προνόμια κατηργήθησαν, άπασαι αί 
αρνήσεις έξηντλήθησαν (1). Πάσα νέα κατας-ροφή, 
πάσα νέα άονησις άλλο δεν δύναται νά ήναι είμή 
ή καταστροφή, ή άρνησις της κοινωνίας.

Νέον γινόμενον είναι δ ήθικδς καί θρησκευτικός 
ουτος σκεπτισμδς, ό όποιος,διατηρηθείς, έπί πολύν 
χρόνον εϊς τάς ύψηλάς τής κοινωνίας χώρας, διη
θείτα ι καί έξαπλοΰται είς τά  κατώτερα ς-ρώματα, 
διαφθείρει τήν συνείδησιν τοΰ λαοΰ, τδν εγκαταλεί
πει άοπλον είς τδ χαμερπές δρμέμφυτον της φύ
σεως, εις τούς πειρασμούς τής πενίας' ή ασέβεια 
αυτη η τις , καταστάσα  κομψή, ευφυής, πολυμαθής 
είς τάς Αύλάς καί τάς Ακαδημίας, έπικρατεΐ τώρα 
ε!ς τά  ζοφερά καί ακάθαρτα έκεΐνα καταγώ για  
οθεν θέλουν έκβή οί Λασεναΐροι καί Πουλμάννοι 
διά νά φθάσουν είς τήν λαιμητόμον, ΐν  άπ αύτοΰ 
τοΰ ικριώματος έμπαίξωσι τήν δικαιοσύνην τοΰ 
Θεοΰ.

Νέον γινόμενον είναι ή ένθαρρυνομένη, ύποστη- 
ριζομένη ένιπτε δέ καί ύπερβολικώς άναπτυσσομένη 
αυτη έργασ ία , άλλά συγχρόνως ύποκειμένη είς 
απειραρίθμους περισπασμούς· δ βαρύς οΰτος όγκος 
συμφερόντων, 8ν έκάστη τοΰ συρμοΰ ιδιοτροπία, 
έκάστη νέα εφαρμογή τής έπιστήμης, έκάστη δ ίο
δος ητις ανοίγεται η κλείεται είς τδ έμπόριον, συν- 
δονεΐ καί ταράττε ι, ταραττόμενος δε συνέλκει τήν 
βιομηχανίαν είς μίαν κρίσιν κατά τδ μάλλον καί 
ήττον διαρκοΰσαν,άφ ής μόνον μετά πολλούς α γώ 
νας καί πολλάς βασάνου; κατορθοΐ νά έξέλθη. Είς 
τήν κοίσιμον ταύτην κατάστασίν τήν φυσικήν ου- 

‘"σαν είς τήν διοργάνωσιν τής βιομηχανίας προστί
θεται έπιβαρύνουσα αύτήν ή έλλειψις τής πρδς ά λ 
ληλα  τών κεφαλαίων καί τών βραχιόνων ισορρο
π ίας, ύπδ τής δποίας άπειλοΰνται τινές τών νεω- 
-έρων κοινωνιών, καί είναι ίσως δ μόνος αληθής 
κίνδυνος 8ν διακινδυνεύουσι. Αιότι, τέλος πάντ&ιν, 
έκαστον έθνος έπασχολεΐ δσους δύναται νά θρέψη 
έργάτας, τούς δέ λοιπούς άφίνει σχολάζοντας, ούδ 
άλλους δύναται νά κάμη. Εάν είς τοΰτο έπρόσεχον 
οί νεώτεροι μεταρρυθμισταί, έάν παρετήοουν δτι δ 
πληθυσμός τών άνθρύπων αύξάνων ταχύτερον τοΰ 
πλούτου, τδ έλλειμμα τώ ν κεφαλαίων είναι άνα-

(1) Τοΰτο αληθεύει γενικώς ομιιλοΰντων ϊΐυ,ών. Αλλά τίς πα
ραταιρών εβντη τινα τ ίς  Εύρώπϊΐς ΐθελε βεβαιώσει οτι ΐ  ελευθε- 
■>101 δέν δύναται ν* έκφερη αρνήσεις κατ’ αΰτώ ν;
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πόφευκτον καί δτι ή πτω χεία  δέν είναι είμή τδ 
έλλειμμα τοΰτο, δέν ήθελον βέβαια ζητήσει τήν 
θεραπείαν είς αύτά  τά  α ίτ ια  τοΰ κακοΰ. Ηθελον έν- 
νοήσει δτι βοηθεΐ τήν εργασίαν, καθιστά  έφικτά  
είς πάντας τά  κεφάλαια, δταν έρεθίζη τ ις , έπ ιτα -  
χύνη, διευκολύνη τήν παραγωγήν τών κεφαλαίων* 
οτι ή αδιάκοπος καί απεριόριστος αύξησις τοΰ πλού
του ωφελεί ούχί τδν πλούσιον άλλά τδν πτωχόν, 
καί καταβιβάζει τδν τόκον τοΰ κεφαλαίου τοσοΰτον 
δσον άναβιβάζει τήν τ ιμήν τής έργασίας (1). Αλλ έ
γώ  δεν άνασκευάζω τδν κοινωνισμόν’ μόνον ύπο* 
δεικνύω τά  νέα α ίτ ια , άτινα  έν τη παρούση τής 
κοινωνίας καταστάσει φαίνεται μοι δτι συντείνου- 
σιν είς τήν άνάπτυξιν τοΰ κοινωνισμοΰ.

Καί τ ις , δλος έντρομος, δέν συλλογίζεται τά  πλή
θη έκεΐνα τά όποια ή βιομηχανία έπισωρεύει είς 
τά μεγάλα τοΰ έμπορίου της κέντρα, τά δποΐα δε 
μία χρεωκοπία, μ ία  αγορά ήτις κλείετα ι, μ ία  μη
χανή ήτις ανακαλύπτετα ι, μ ία  πολιτική  ταραχή  
δύναται αίφνης νά ^ίψη ώς τδ λιθόστρωτον τών 
νεωτέοων Συβαρίδων διά νά άποθανωσιν άπδ π υ 
ροβόλου σφαίραν ·?ι άπδ πείναν; Οταν οί έπανα- 
στατήσαντες έργάται τοΰ Αουγδούνου έγραψαν έπί 
τής σημαίας των: εργαζόμενοί ζήσω μεν η μ α χ ό -  
μενο ι άποθάνω μεν  τ ις  δέν είδεν είς αύτούς τούς 
χαρακτήρας το μ α νή , μ α νή , Θ ΙχεΙ φάρες  τής νεω- 
τέρας κοινωνίας;

8.
Η ιδιοκτησία δέν καταργεΐτα ι, δ ιότι ή ανθρώ

πινη φύσις δέν μεταβάλλετα ι. Τδ δικαίωμα τής ιδιο
κτησίας είναι έξ έκείνων, ά δ άνθρωπος σέβεται 
καθ’ ·ί\ν στιγμήν νομίζει δτι τά  άονεΐται. Αλλά ή 
ιδιοκτησία δύναται νά ίιποστή βίαιους κλονισμούς, 
έκτοπισμούς, έξαρθρώσεις, δυνάμενα νά έξοντώσω- 
σιν έν ροπή δλην τοΰ παρελθόντος τήν κληρονομιάν, 
δλας τοΰ μέλλοντος τάς έλπίδας. Πρίν ή άποκα- 
τασταθή ή οικονομική ισορροπία, ή κοινωνία μέλ
λει νά ΰποστή πάλην ούχί βέβαια άνωτέραν τών  
δυνάμεών της, πρδς τήν όποιαν δμως θέλει χρεια- 
σθή δλας τάς δυνάμεις της. Είναι προητοιμασμένη;

ίδού ή έρώτησις τήν δποίαν πάντες είς ήμας 
αύτούς άπευθύνομεν. Πολλοί δέ κυριευθέντες άπδ 
τήν αηδίαν τών παρόντων, περί τοΰ μέλλοντος αβέ
βαιοι, μή εχοντες έμπιστοσύνην είς μ ίαν άρχήν ήτις 
έδυνήθη νά καταστρέψη άλλ’ ούχί καί νά ανοικο
δόμηση άπέκαμον προσδοκώντες, έδειλίασαν, έπε- 
θύμησαν άνάπαυσιν καί ασφάλειαν καί ώνειρεύθη- 
σαν τήν επάνοδον τοΰ παρελθόντος, τήν άποκατά- 
στασιν τώ ν άπολύτων κυβερνήσεων. Τοΰτο (αισθά
νομαι τήν επιθυμίαν νά διακηρύξω γεγονυία τή

(1) Ε|λπροσ9εν παρετνιριίααριεν οτι α καταοιδασμος τ ι ς  τι- 
υ,τ,ς ούναται ν* ε’μφαίνϊΐ ένίοτε αυξτιαιν κέρδους. Oflev «ν έκ τίς  
αΰξτ,σεως τών κεφαλαίων ωφελείται ό εργάτη;, δεν ε^ναι ακριβές 
νά εϊπωυ,εν οτι πάντοτε δέν ωφελείται καί ό κεφαλαιούχος.
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φωνή ένώπιον τοΰ έπικρατοΰντος σκεπτισμοΰ, τής 
θριαμβευούσης αποστασίας) τοΰτο δέν είναι τδ συμ
πέρασμα είς 8 μέ έφεραν τά πικρά μαθήματα τής 
πείρας. Αν καί πολλαί πλάναι έκινδύνευσαν ν’ άπο- 
λέσωσι τήν έλευθεριαν, π ιστεύω είς τήν έλευθεριαν, 
θείαν Πηνελόπην ήτις έκατοντάκις θέλει ύφάνει τδ 
Ικατοντάκις ύπ’ αύτής έξυφανθέν. Νομίζω δέ δτι 
«5ιά νά σωθή ή κοινωνία, πρέπει νά άνακαινισθή,—  
διότι δέν ύπάρχει ή κοινωνία, διότι άπδ τριών α ιώ 
νων καί ήμίσεως ό άνθρωπος έπιχειρεΐται τήν κα
ταστροφήν της.

(έ'πεται ή συνέχεια.)
   —  —----------

ΙΕΡΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ.
Κ Ε Φ .  Α .

Π ερί των τεσσάρων Ευαγγελιστών τών γ pair άν
τ ων τήν ζωήν καί τάς Λράζεις τοϋ Κυρίου 

•ήμών 'Ιησοΰ Χριστοΰ.

§. 1 . ή  ζωή τοΰ ίησοΰ Χριστοΰ Θεοΰ ήμών Σω- 
τήρος έλευθερωτοϋ συνεγράφη ύπδ τώ ν τεσσάρων 
Εύαγγελις-ών Ματθαίου, Μάρκου, Λουκά καί ίω άν-  
νου’ μ  δλον δτι δέ κατά τδν αύτδν σχεδδν καιρδν 
καθ’ βν έζησαν οι Ιεροί ουτοι Ιστορικοί, ήνθησαν έν 
τώ  κόσμω ^ητορικώτατοί τινες Συγγράφει; τοΰ ίου- 
δαϊκοΰ γένους, οίοι, ίώσηππος καί Φίλων, καί πολ
λοί τώ ν Εθνικών Ελληνες καί Ρωμαίοι, μ δλον τοΰ- 
50 δεν ήθέλησεν δ Χριστδς, πάρεξ ύπδ τών μαθη
τώ ν αύτοΰ καί π ιστώ ν νά μεταδοθή έγγραφος ή 
μνήμη τών κατορθωμάτων του είς τούς απογόνους. 
Ούδέ πρέπει νά προξενήση θαυμασμόν τοΰτο είς ού
δένα, λέγει δ Σευήρος Σουλπίτσιος (4) είς τήν ϊεράν 
Ιστορίαν του" έπειδή δέν ήτον αρμόδιον,κάλαμοι έ- 
θνικών νά γράψωσι πράγματα  καί εργα τοσοΰτον 
Ιερά, ούδέ ν’ άναμιχθή ή διήγησις τών πνευματικών 
καί ούρανίων πραγμάτω ν μετά τής έξις-ορήσεως τώ ν  
σχολαστικών τοΰ κόσμου έμπορευμάτων.

2 . 0  πρώτος λοιπόν, δςτις άρχήν έδωκεν είς τήν 
συγγραφήν τής ζωής τοΰ ίησοΰ Χριστοΰ, έστάθη ό 
Απόστολος κ«ί Εύαγγελιστής άγιος Ματθαίος, δ 
όποιος, καθώς βεβαιοΰσιν ήμας οΐ Πατέρες, Ιερώνυ
μος, Ειρηναίος (2), Αθανάσιος (3), καί άλλοι, συνέ
ταξε τδ Εύαγγέλιόν του είς τήν ίερουσαλήμ Εβραϊς-ί, 
ή, ώς άλλοι θέλουσι, Συρις-i, ή όποία γλώ σσα, είς τόν 
Καιρόν τοΰ ίησοΰ Χριστοΰ ήτον έν χρήσει έν τή χώρα 
τής ίουδαίας. Εγραψε δέ αύτήν κατά παρακάλεσιν 
τών μαθητών αύτοΰ καί προτροπή τών Ανιοςόλων, 
κατά τδ όγδοον έτος μετά  τδν θάνατον του Σωτή-

(1) C aeterum  illud  nem in i ra irum  esse  o p o rte b it, quod 
S crip to res sa*cularium  li tte ra ru m  n ih il ex  h is , quae sac ris  
▼oluminibus sc r ip ta  s u n t,  a ttig e ru n t,  D ei s p ir itu  p rsevalen- 
te, κτλ. Sev: S u lp . in  H is to r . S ac ra  cap . 2.

(2) Βιβλ. γ\ κεφ. 1.
(3) Εις τήν Συνοψίν τον.

ρος. Το Εύαγγέλιόν τούτο του άγιου Ματθαίου ά -  
κολούθως έξηγήθη ελληνιστί, \  ύπό τοΰ ίδίου Απο
στόλου, \  ΰπ άλλου1 άλλά περί τούτου ούδεμίαν βε
βαιότητα έχομεν. 0  μνημονευθείς άγιος Αθανάσιος 
λέγει, ότι j/,ετηνέχθη είς τήν Ελληνικήν γλώσσαν ΰπδ 
τοΰ αγίου ίακώβου τοΰ μικροΰ" πλήν,λέγουσιν άλλο ι, 
ύπδ τοΰ άγιου Βαρνάβα, καί άλλοι, ύπδ τοΰ Ε ύαγγε- 
λιστοΰ Ιωάννου ετ ι,κα ί άλλοι ύπό τοΰ Ε ϋαγγελιστοϋ 
Λουκά. Η ποικιλία δε αυτη δεικνύει τήν αβεβαιό
τη τα  περί τοΰ αύτουργοΰ τής μεταφράσ:ως ταύτης· 
καθώς άγνωστος προσέτι είναι δ μετκφράσας αύτδ  
Λ ατινιστί. Επειδή δ θείος ίερώνυμος μετέφρασε τήν 
ΓΙαλαιάν Διαθήκην μόνον έκ τοΰ Εβραΐκοΰ, όχι δέ 
κ»1 τήν Νέαν, τήν δποίαν διώρθωσε μόνον δπου 
χρείαν διορθώσεως είχεν.

3. 0  τήν τάξιν δεύτερος συγγράψας τδ Εύαγγέ* 
λιόν του έστίν δ Εύαγγελιστής Μάρκος, μαθητής καί 
συνοδοιπόρος τοΰ Αποστόλου Πέτρου. Εγραψε δέ 
αύτδ Ελληνις-ί' ή, ώς έ'τεροι θέλουσι, μάλιστα  δε οί 
Λατίνοι, συνέγραψεν αύτδ έν Ρώμη τό πρώτον Λα
τ ιν ισ τ ί, καί δτι έξελλήνισεν είτα  ό αύτός. 0  ίερός 
Αυγουστίνος καλεΐ τδν Εύαγγελιστήν Μάρκον, συ- 
νοπτήν τοΰ Ε ύαγγελιστοΰ Ματθαίου’ έπειδή πολλά  
είρημένα ύπδ τούτου αναφέρει συντομώτερον.

4. Τρίτος τώ ν Ευαγγελιστών έστιν ό Λουκάς, 
δςτις συνέθεσε τό Εύαγγέλιόν αύτοϋ, 26  έτη μετά  
τδν θάνατον τοΰ Κυρίου, εύρισκόμενος έν Αχαΐο: έ- 
παρχία τής Ελλάδος. Συνέγραψε δέ αύτδ έλ λη ν ισ τ ί' 
έστι δέ τό υφος κομψότερος τών άλλων Ε ύαγγελ ι-  
στών, ώς λέγει δ θείος ίερώνυμος καί άλλοι.

5. Τέταρτος καί έσχατός έστιν ό Εύαγγελιστής 
Ιωάννης, δςτι; πολλώ ύστερον τών άλλων, ήτοι, 66 
έτη μετά τόν θάνατον τοΰ Χριστοΰ, κατά παρακά- 
λεσιν τών Επισκόπων τής Ασίας, έγραψε τδ Εύαγγέ- 
λιον Ελληνιστί. Τδ κίνησαν αύτόν αίτιον σύν τή  τών  
Επισκόπων παρακλήσει, ήτον ινα καταπολεμήση 
τήν αιρεσιν τοΰ Εβίωνος καί Κυρίνθου , καί έτέρων 
τότε άναφυέντων αίρετικών, άθετούντων,σύν άλλοις 
καί τήν τοΰ ίησοΰ Χριστοΰ Θεότητα Σκοπδν προέθε-i 
το έτ ι, ν άναπληρώση τινά παρά τών λοιπών Εύαγ- 
γελις-ών παραλειφθέντα" διά τοΰτο έξιστορεΐ ιδίως 
τάς πράξεις τοΰ ίησοΰ Χρις-οΰ κατά τά  δύο έτη τοΰ 
κηρύγματος του, καθώς έσημείωσαν δ Ιερός Αύγου- 
στΐ/ος καί άλλοι. ^

6 . Εκτός τών τεσσάρων τούτων Ευαγγελίων, τά  
δποΐα παρεδέχθη καί κατέχει ή έκκλησία ώς πρω
τότυπα καί κανονικά, περιεφέροντο παρά τοΐς άρ- 
χαίοις, καί έ'τερα τινά ατελή καί μεστά θρησκευτι
κών σφαλμάτων, ύπό τά ιδίως ονόματα τών Απο
στόλων, Ματθίου, Θωμά, καί άλλων τινώ ν, καθώς 
καί τοΰ Νικοδήμου, τών Ναζωραίων, τοΰ Β ασιλεί- 
δου, τοΰ Απελλή καί τών όμοιων, τά  δποΐα άπερ- 
ρίφθησαν ύπό τής Εκκλησίας καί δέν ΰπάρχουσι 
πλέον.

7 . Οί τέσσαρες οΰτοι Ιστορικοί τής ζωϊ,ς τοϋ
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ίησοϋ Χριστού καλούνται εύα γγ ελ ισ τα ί, τδ σύγ
γραμμα δε αύτών, Εύαγγέλιον* ή δποία φωνή παρ 
ήμ ΐν σημαίνει ιν τυ χη  α γγ ελ ία ν . Και τω όντι, τδ 
κήρυγμα, τά θαύματα και δ θάνατος αύτοϋ, 8ν ύπέ- 
φερεν,'ίνα έλευθερώση ήμας τής δουλεία; τοΰ Δια
βόλου καί τής αμαρτίας, άγγελθεντα ύπδ τών Εύ- 
αγγελιστών, έστιν εϊδησις προξενούσα άκραν άγαλ-  
λίασιν ε ϊ; τ ά ; ευσεβείς ψυχάς.

ΚΕΦ. Β'.

Π ερ ί τής κατά  σάρκα γενεα λογία ς  
τοϋ 'Ιησού Χ ρ ισ το ϋ .

1 . Θέλων δ Εύαγγελις-ής Ματθαίος, έν άρχή τοΰ 
Εύαγγελίου αύτοΰ, ν’ άποδείξη δτι έξεπληρώθη ή 
έπαγγελία  τοΰ Θεοΰ, τήν δποίαν έδωκεν εί; τδν Α
βραάμ (1) καί εί; τδν Δαυίδ (2), δτι δ Μεσία; δ τοΰ 
κόσμου Σωτήρ, γεννηθήναι έμελλεν έκ. τοΰ σπέρμα
τος αύτώ ν, καί δτι έμελλε νά ηναι ει; τών απογό
νων αύτών, άρχεται τής ίστορίας αύτοΰ λέγων. Βί
βλος γενέσεως Ιησοΰ Χ ρ ιστοϋ, υίοΰ Δαυ'ίδ, ,  ϋίοΰ 
Αβραάμ· ώς εί έλεγε* Κατάλογος ή διήγησις τής σει
ράς τών προγόνων τοΰ ίησοϋ Χρις·οϋ καταγομένου 
άπδ τοΰ βασιλέως Δαυίδ καί τοΰ άρχαιοτέρου Πα- 
τρδ; καί Πατριάρχου τοΰ Εβραϊκού έθνους τοΰ Α
βραάμ. Διά τοΰ λέγειν τούτου κατεπείθοντο καί οί 
άπιστο ι Ιουδαίοι, οΐτινες, έπειδή δ Χριστδς συνε- 
λήφθη έν Ναζαρέτ καί ένταϋθα έπι πολλά έτη κα- 
τώκει καί συνωμίλει, δεν ήθελον νά παραδεχθώσιν 
αύτδν ώς Μεσίαν* καθότι δ Μεσίας,κατά τήν προφη
τείαν τοΰ Μιχαία, έν κεφαλαίψ πέμπτοι, έμελλε νά 
γεννηθή έκ Δαυ'ίδ έν Βηθλεέμ τη πόλει. Διά τοΰτο 
ελεγον, Μη ό Χριστός έν. τής Γ αλ ιλ α ίας  έ'ρχε- 
τ α ι ;  Ονχ οϊόαμεν ημείς έχ τών Γραφών, δτι ύ 
Μ εσίας γεννηθήσεται έχ σπέρματος Ααν'ίύ έν Βη
θλεέμ τή πατρίόι τοϋ Ααυ'1'd (3);

2. Οθεν άρχόμενος δ Εύαγγελις-ή; τήν διήγΐισιν, 
καί βαθμηδόν καταβαίνων,λέγει*δτι Αβραάμ έγ ίν-

,/νησε τόν ’Ισαάκ . Δέν κάμνει μνείαν τοΰ Ισμαήλ 
πρωτοτόκου υίοΰ τοϋ Αβραάμ, καθώς ούδέ τών άλ
λων υίών τους δποίους δ Αβραάμ έγέννησε, καθότι 
άπδ κανένα τούτων κατήγετο δ Χρις-δς, τοΰ δποίου 
τήν γενεαλογίαν συνεξύφανεν. 0  Απόστολος Παΰ- 
λο; (4) λέγει περί τοΰ Ισμαήλ, δτι ήτον υίδ ; τοΰ 
Αβραάμ κατά σάρκα,άλλ’ δ Ισαάκ, καί κατά πνεΰ- 
μα* ήγουν, δ Ισαάκ ητονζώσα καί φανερά είκών τοΰ 
Σωτήρος, έπειδή ήν δ ύποσχεθεί; ύπδ Θεοΰ τω  π α-  
τρί καί διά θαύματος συλληφθεί; ύπδ Σάρρας τή ; 
μτ.τρό; του στείρα; καί γρα ία ;, καί διότι έφερε τά  
ξύλα, τά  όποια έμελλον νά χρησιμευσωσιν είς τήν 
θυσίαν και τδ δλοκαύτωμα, δπερ αύτδ; ήτο, καθ’8ν

(1) Γεν. 3 .κβ\  18 .
(2) Β’. Βασιλ. ζ'. 12 .
(3) Ιωάν. ζ ’. 4 1 .
(4) Προς Γαλ. S'. 23. 29

τρόπον καί δ Ιησοΰς Χρις-δς έφερε τδν ς-αυοδν έπί 
τοΰ Κρανίου. Ούδέ έλλείπουσι πολλοί τών άγίων 
Πατέρων δοξάζοντες, δτι τδ δρο; έπί τοΰ δποίου δ 
Ισαάκ ώδηγηθη, ινα θυσιασθή ύπδ τοϋ Αβραάμ, ές·ι 
τδ αύτδ δπερ Κρανίον καλείτα ι είς τδ Εύαγγέλιον. 
Ουτω φρονεί δ ίερδ; Αύγουστΐνος*(ΐ)τδ αύτδ σημείο! 
καί δ θείο; Ιερώνυμος λέγων, δτι ήκουσε τοΰτο ύπό 
Tivojv γερόντων Εβραίων. Τοΰτο άναφέρεται καί έν τη 
άλύσω τών άγίων Πατέρων* δπερ έάν έστιν αληθές, 
θαυμασίως συμφωνεί ή είκών τ φ  είκονιζομένω.

Προστίθεται ίι έρμηνεία τοΰ ονόματος Ισαάκ, τδ  
δποϊον είς τήν Εβραϊκήν γλώσσαν σημαίνει γέλο ιον , 
χαρά,εϋχαρίστησις.Κ ΧΚ  ή πνευματική χαρά δ γέλως 
καί ή εύχαρίστησις τών έκλεκτών έστιν ό Χρίστος, 
περί τοϋ δποίου εΐπεν δ άγγελος εις τούς ποιμένας*
(2) ΐδού έγώ φέρω είς ύμά; τήν χαροποιάν αγγε
λίαν καί άγαλλίασιν πάντω ν, ήγουν, δτι σήμερον 
ετέχθη δ Σωτήρ Χρις-δς Κύριος είς τήν πόλιν Δαυίδ.

3. Εκ τοϋ Ισαάκ έγεννήθησαν δ Ιακώβ κα! δ 
Η σαΰ" άλλά περι τοϋ Ησαΰ δέν γ ίνετα ι μνεία είς 
τήν γέννησιν τοΰ ίησοϋ Χρις-οΰ διά τδν αύτδν λόγον* 
έπειδή δέν ήτον έκ τών προγόνων αύτοΰ, ώςπερ δ 
Ιακώβ, άνήρ άγιος, καί παρά Θεω τετιμημένος καί 
διά ούρανίοιν έμφανειών τεθωπευμένος, άλλ’ ώς 
σαρκικδς, έκλήθη Εδώμ* δ δέ ίακώ β δι άλλου 
ονόματος έκαλεΐτο ίσραηλ* δθεν ακολούθως πάντες 
οί Εβραίοι οί καταγόμενοι έξ αύτοΰ ώνομάσθησαν 
ίσραηλΐτα ι. Ουτος ήτον πολύτεκνος* ήγουν, έσχε 
δώδεκα υίοί/ς, του;, Ρουβήμ, Ιούδα, Συμεών, Λευΐ, 
ίσάχαρ, καί Ζαβουλών έκ τή ; Λείας γυναικδς αύ
τοΰ* Ιωσήφ καί Βενιαμίν έκ τής Ραχήλ επίσης συ
ζύγου αύτοΰ* δύο άλλους, ήγουν, Δάν καί Νεφθαλεί, 
έξ άλλης αύτοΰ συζύγου όνόματι Βαλά* τέλος δέ 
καί έξ έτέρους τής Ζελφά, τετάρτη ; αύτοϋ συζύ- 
ζου, έτέοα; δύο καλουμένου; Γάδ καί Ασήο.

4. Εκ τοΰ Ιούδα έγεννήθησαν υΙοί δύο δύδιμοι 
έκ πορνεία; μετά  τή ; Θάμαο συζύγου τοΰ υίοΰ αύτοϋ 
Ηρ. (3) Οί δύδιμοι υιοί, οδ; αυτη τώ  πενθερω έγέν- 
νησεν, ώνομάζοντο Φαρές καί Ζαρά. Εκ τοΰ πρώτου, 
ήγουν, τοΰ Φαρές, έγεννήθη δ Εσρώμ, έκ τοϋ όποιου 
ακολουθεί ή σειρά τών τοϋ ίησοΰ Χριστοϋ ποογεν- 
νητόρων, καί ούχί έκ τοϋ Ζαοά* γ ίνετα ι δέ έπίσης 
μνεία καί αύτοΰ, διά τδ συγγεννηθήναι τώ  άδελφώ  
Φαοές. (ακολουθεί) Α. Π. Α.

Κ Ε Ρ Α Γ Ν Ο Σ .

Τδ δπλον τοϋτο,τδ δποϊον πρδ; ανταμοιβήν έχά- 
ρισεν δ Ούρανδ; ε ί; τδν Δία, δς-ις είχε λύσει αύτδν 
έκ τών τοΰ Κρόνου δεσμών, ήτο, κατά τδν Ούϊρ- 
γίλ ιον, ύπδ τών Κυκλώπων κεχαλκευμένον. Εκας-ος

(1) Serm . 7 1  de tempore.
(2) λουκ. β ’. 10.
(3) Γεν. λτί.
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τών κεραυνών, λέγει δ ποιητής ουτος, περιεΐχεν ά- 
κτΐνας χαλάζης τρεις, ύετοΰ τρεϊς, πυρδς τρεις, καί 
ανέμου τρεις.

Tres im bris torti radios, tres nubis aquosae 
A ddiderant, ru tili tres ign is ,e t a lit is  austri.

(Aen. VIII, 429— 30).
Ούτως ol σχολιασταί έρμηνεύουσιν, δτι δι’ έκάστης 
τώ ν τριμήνων ώρών κεραυνοί καταφέρονται* καί χει
μώνα, οτε είναι χιονοβόλος καί χαλαζοβόλος ή ώρα* 
καί έαρ, δτε έπομβρος καί ύετώδης* καί θέρος, δτε 
φλογερά καί πυρώδης* καί φθινόπωρον, δτε ταρα
χώδης καί άνεμώδης. Μ ιγνύονται δε είς τήν τών 
κεραυνών σύστασιν αί φοβεραί άστραπαί, δ δεινδς 
πάταγος, α ί συρόμεναι φλόγες,ή όργή τοΰ Διδς,καί 
τώ ν θνητών ή κατάπληξις (αύτόθι).

Εκ πάντων τών θεών, ό Ζευς ώς έπί τδ πλεΐστον 
είκονίζεται κεραυνοϋχος* δ κεραυνός δέ κατά δύο 
παρις-άνεται τρόπους, δτέ μέν έν είδει δαλοΰ,φλέ- 
γοντος έξ άμφοτέρων τών άκρων, δτέ δέ ώς κατα- 
λήγων είς αιχμήν έκατέρωθεν. 0  Λουκιανός, δστις 
λέγει δτι τοϋ Διδς δ κεραυνός ήτο δεκάπηχυς,δίδει 
είς αύτδν, φαίνεται, καί τοΰτο τδ σχήμα, δταν πα- 
ριστάνη τδν Δία (Τίμ. ή μισάνθρ.) άγανακτοΰντα, 
οτι ένώ ειχε πρδ μικροΰ άκοντίσες κατά τοϋ σοφι- 
στοϋ Αναξαγόρου,άρνουμένου τήν υπαρξιν τών θεών, 
άπέτρεψεν δ Περικλής τήν πληγήν* δ δε κεραυνός, 
κτυπήσας είς τδ άνάκειον, ή τδν ναόν τών Διοσκού- 
ρων, καί έκεϊνο κατέφλεξε, καί αύτός παρά μικρόν 
συνετρίβη είς τήν πέτραν* δύο δέ αύτοΰ ακτίνες αί 
μέγισται έθραύσθησαν,ώστε πλέον, άνευ επισκευής, 
δέν ήτο εί; χρήσιν έπιτήδειο;.

0  άετό; τοϋ Διδς είκονίζεται πολλάκις κεραυνο
φόρος· πολλά νομίσματα δεικνύο\Λΐν Ιστάμενον αύ
τδν έπί κερανοϋ. Τό δπλον τοΰτο άπονέμεται καί 
είς τήν Αθήναν* έπί νομισμάτων τής Αττική; καί 
τής Βοιωτίας ή θεά κεραυνοβολεί* νομίσματα Συρα- 
κ,ούσια, καί τινα τοΰ Αγαθοκλέους, δεικνύουσιν αυ
τήν κεραυνοϋχον* αυτη, κατά τόν Ούϊργίλιον, έκε- 
ραύνωσεν Α’ίαντα τδν όϊλέως, δστις είς τδν ναόν αύ
τής βιαίως κατησχυνε τήν Κασσάνδραν* ένίοτε δέν 
κρατεί αύτή τδν κεραυνόν, άλλ’ ουτος φαίνεται είς 
τδ ράμφος ή τους όνυχας τής παρ’ αύτή κειμένης 
γλαυκός* έπί νομίσματος Σεβήοου δεικνύεται ή Α
θήνα απέναντι τοϋ Ηφαίστου, χαλκεύοντος αύτή  
τοΰ":ο τδ δπλον. Μετά κεραυνοΰ εΐκονίζονται έπί 
νομισμάτων καί άλλοι θεοί, έν οίς καί δ Ηρακλής, 
κα ί, ώς έφάμιλλος τούτου, κεραυνοφόρος ύπδ Απελ- 
λοΰ έζωγραφήθη δ μέγας Αλέξανδρος.

Επειδή δ κεραυνός έθεωρεΐτο ώς τδ τής ύπερτά- 
της έξουσίας σημεΐον,πολλοί αύτοκράτορες καί πολ
λοί βασιλείς Ιχουσιν αύτδν έπί τών ιδίων νομισμά
τω ν. ΙΪ Νίκη έπίσης έπί πολλών νομισμάτων είκονί- 
ζετα ι κεραυνοϋχος. Είς Σελεύκειαν τής Συρίας δ κε
ραυνός έλατρεύετο ώς θεότης* φαίνεται απεικονισ
μένος έπί τών νομισμάτων καί ταύτης καί πολλών 

(Τόμ. Β . Φυλλ. Α'.)

άλλων πόλεων, οΐον Αντιόχειας, Χαλκίδος τή ; έν 
Εύβοια, Κνωσσοΰ τής έν Κρήτη, Νεοκαισαρείας, κλ . 
Τά μνημεία, καί πρδς τοΐς άλλοις πλήθος νομισμά
τω ν έμφαίνουσι κεραυνούς πτερωτούς. Ρωμαϊκός τ ις  
λεγεών έφερε την έπωνυμίαν Κεραύνειος, διότι τών 
στρατΐ6)τών αί άσπίδε; ώ ; στολισμόν είχον εικόνα 
κεραυνοΰ. Ούαλέριο; Φλάκκο; περιγράφει φ ά λαγγα  
έλληνικήν, φέρουσαν το ιαύτα ; άσπίδας.

Διεστέλλοντο ύπδ τών Ρωμαίων δύο κεραυνών 
είδη* οί τή ; ήμέρα;, αποδιδόμενοι εί; τόν Δία, καί 
οί τή ; νυκτός αποδιδόμενοι είς τδν Πλούτωνα, τόν 
όποιον Suinm anum , οίονεί Sum mum M anium , 
Τπατον Νερτέρων, ώνόμαζον οί τοΰ Λατίου οίκήτο- 
ρες. Α ί νυκτεριναί κατα ιγίδες, τών όποιων δ Σουμ- 
μάνος ένομίζετο α ίτιος, μάλλον φρικώδεις παρ’ έ- 
κείνας,τών δποίων τής ήμέρα; τό φώς σμικρύνει τόν 
φόβον, έκαμον ώστε νά προσφέρωσιν είς έκεΐνον λα
τρείαν μετά πλείονας εύλαβείαςκαί αύτοϋ τοΰ Διό;.

Εγίνοντο δε έκ τών κεραυνών καί διάφορα προ- 
μαντεύματα. όπότε κεραυνός έφέρετο έξ άνατολών, 
και ακροθιγώς τίνος άπτόμενος διά τής αύτής όδοΰ 
έπανήρχετο, τοΰτο, κατά Πλίνιον, ήν έντελοΰς εύ- 
δαιμονίας τεκμήριον. Κεραυνοί, ποιοϋντες πάταγον 
μάλλον παρά ζημίαν,ύπελαμβάνοντο κατά τδ πλε ϊ- 
στον ώς σημεία τής δργής τών θεών* τοιοΰτος έγε-  
νετο δ πεσών είς τδ τοϋ Κράσσου στρατόπεδον, 
νομισθεις προμήνυμα τής δσον οΰπω έκείνου κα
ταστροφής* τοιοΰτος, κατά Αμμιανδν τδν Μαρκελ- 
λΐνον, καί δ προλαβών τδν Ο ύαλεντινι^οϋ τοΰ αύ- 
τοκράτορος θάνατον. Εκ τών άπαισίών τούτων κε
ραυνών ήσαν κα! τινες τών δποίων τδ προμάντευμα  
δι’ούδενδς έξιλασμοΰ έδύναντο νά έκφύγωσιν, in ex - 
p iab ile  fulmen* άλλοι δέ, τών δποίων τδ κακόν 
έδύναντο νά άποτρέψωσι διά θρησκευτικών τελετώ ν, 
p iab ile  fu lm en.

Εδίδοντο προσέτι εις τόν κεραυνόν διάφορα ά λ 
λα όνόματα, κατά τάς περιστάσεις, είς τ ά ;  δποίας 
αύτός έξηκοόετο. Κ ατά  τδν Κικέρωνα, δέν ήτο συγ- 
χωρητόν νά έκκλησιάζωσιν, δσάκις έγίνετο βροντή. 
Οί τόποι, εις τούς δποίους έπιπτε κεραυνός, ένομί 
ζοντο Ιεροί, καί ήτο αθέμιτον πλέον νά βεβηλών 
τα ι. Αύτόθι δε καί βωμοί είς τδν βρονταΐον 
άνηγείροντο , έπιγεγραμμένοι '•'J'J.O FUM 
TORI. Οί Ιεροσκόποι πάντα  *. '·ο;0£ ν τόπ 
θαιρον διά θυσ ιώ ν τά δ ε  κεραυνό^ ι °- 
ύπό κεκαλυμμένον βωμόν. Εν γένει , ϋο 
ύπδ τοϋ κεραυνοΰ άπωλλύοντο, ένομίζοντδ

ι·- »  ΙΗΗ)

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ (*)
όχλος πολύς συνωθούμενος κατεπλημμ ' 1

(*) ή  ποινική αίίτϊΐ S im ι έίικάοθιο τώ 18 5 0  έν 
ού* όλί·γον 8 ’ έπτ,σχο'λησεν, ένεχ* τ ι ς  ίξα ιρετικ ί; α 
σεως καί τοϋ χαρακτϊρος τοΰ ύιταιτίοι* τάς ttpujiepii 
γλίχ{ και Γαλλίας, έ κ  ρ,ιϋς αΰτων ίρανιζο'(χινοι 
το άρθρίίιον τοΰτο.
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ήμέραν. · .  τοϋ μηνός.. . . .  την αίθουσαν τοΰ Ι ία -  
κουργιοδικείου τοΰ O ld -B ayley  έν Αονδίνω.

Περί την μεσημβρίαν δ Αρχιδικαστής ΑόρδΤιν- 
τά λ  κατέλαβε την θέσιν του.

Είσαχθέντος τοϋ ύποδίκου, ή έμφάνισις αύτοΰ 
διήγειρε την περιέργειαν τώ νπαρεστώ τω ν κ α ίέπ α ι-  
σΟητήν συμπάθειαν.

Αμφότεροι οί δικηγόροι, οίτινες αύτοθελήτως 
άνεδέχθησαν την ύπεράσπισίν του, τώ  θλίβουν την 
χεΐρα καί τω  άπευθύνουσι λέξεις τινάς παραμυθίας 
κα! ένθαρρύνσεως. 0  Οπαίτιος είναι άνήρ μέσου καί 
λεπτοφυούς αναστήματος, διατηρεί δέ ταπεινούς 
τούς κυανούς οφθαλμούς του. Φαίνεται λ ίαν κατη-  
φης άλλ ήσυχος καί έγκαρτερών, Γλυκεία είναι ή 
φωνη του,καί μολονότι πενιχρά τά  ίμ ά τ ιά  του, ομως 
ή συμπεριφορά του είναι ώσανεί άνθρώπου εύγενοϋς 
καί έκλεκτής ανατροφής.

Α ρχιδικαστής. Το όνομά σου, ή  ήλ ικ ία , τό 
επ άγγελμ α ;

Τπαίτιος. Γεώργιος Αμμονδ, τεσσαρακοντούτης, 
ζωγράφος.

Αρχιδικ. Γνωρίζεις ποία είναι ή κατά σοϋ κα
τηγορία. Κατηγορεΐσαι έπί έκ προμελέτης φόνω 
έκτελεσθέντι έπί σχοινοβάτου τινός δνόματι Γεώρ
γιος Βαλδουΐνος. Ομολογείς τήν ενοχήν σου;

Τ παίτ. Αληθή ταΰτα ' τόν έφόνευσα. 0  φόνος οΰ
τος είναι δυστύχημα, τό δποΐον με λυπεί, άλλ’ Ιν 
τή  συνειδήσει μου δέν αισθάνομαι ένοχος.

Α ρχιδικ. Επειδή κτλ. (δ ια τυπ ώ σ εις).
Αρχιδ. 'ίπόδικε, τ ί  λέγεις πρός άπολογίαν σου;
Τ παίτ. Μυλόρδ, ή έκθεσις αύτή τών γεγονότων 

είναι απολογία μου. Πρό τριών έτών άπώλεσα κό
ρην τό τέταρτον μόλις διανύουσαν έτος τής η λ ι
κίας της, πολύτιμον ένέχυρον άγάπης φ ιλτάτης  
συζύγου, ?,ν ηύδόκησεν δ Θεός ν’ άνακαλέση είς έαυ
τόν. Ά π ώ .Ιεσ α  τό τέκνον μ ο υ , α λ λ ά  δεν  τό είδα  
γ  ά π ο θ ά ν ^ώ ς  είδα  ν  άποθάνη τήν μ η τέρα  του" 
έγεινεν άφαντον, μ ’ έκλάπη. Ητο χαριεστάτη κόρη 
καί άλλον δεν είχα διά νά μ ’ άγαπήση παρ’ αύτήν 
ι .όνην. Ο ,τι, κύριοι, ύπέφερα έγώ μεν νά περιγρά
φω δεν δύναμαι, ΰμεΐς δέν δύνασθε νά έννόήσητε.

•πάνησα ολην τήν περιουσίαν μου είς αγγελίας  
λλας άκάρττΓ έρεύνας. Επιπλα έπώλησα, π ί-  

ίμ ά τια  ^5.-1 ο ,τ ι είχον. Επί τρ ία  ετη, μό- 
' ·? ' •co^ τ κ̂νον κατά πάσας τάς

„ κώμας τών τριών Βασιλειών. Α μα διά 
μ α φ ιώ ν μου έκέρδιζα χρήματα, έπανηρχό- 
Λονδΐνον καί έπανελάμβανον τάς άγγελίας  
τάς εφημερίδας.
; τήν \ ί  τοΰ λήξαντος Απριλίου διηρχόμην 
^άν τοΰ Σμίθφίλδ (Smithfield). Είς τό κέν- 
ς αγοράς συμμορία τις  άγυρτών έπεδίδετο εϊς 
σκήσεις της. Μικρά τ ις  παΐς είχεν άνες-ραμ- 
τούς πόδας είς τόν άέρα έπί ξύλου τινός ώσανεί 
. ' 4 χτ'ις W 6αια της ψ υχής τής μητρός της
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διεπέρασεν αυτήν τήν  σ τ ιγμ ή ν  τήν ψ υχή ν  μο υ , καί 
ά νεγνώ ρισα τό  τέκνον. Η τοτό άτυχες τέκνον μ ο υ ! 
Η  μήτηρ  ίσως ήθελε ψιφθή είς τάς ά γκ ά λα ς  τής  
θνγατρός , έ γ ώ .. .  νέφος έκάλυψε τούς οφθαλμούς 
μου. Δέν ήξεύρω πώς, έγώ κατά τό σύνηθες άγαθός 
μέχρι αδυναμίας, τόν ελαβον τών ίματίω ν του, τόν
άνεσήκωσα, τόν έρριψα, καί πάλ ιν ητο άπνουν
πτώ μα. Ύστερον μετεμελήθην τής πράξεώς μου, 
κατ’ αύτήν τήν στιγμήν ήγανάκτουν οτι δεν ήδυ- 
νάμην νά φονεύσω είμή ενα.

Αρχιδικ. Α ύτά δέν είναι Χριστιανικά α ισθήματα, 
καί πρός τό συμφέρον σου ώφειλες νά μή τά έκ- 
φράσης. Πώς θέλεις τύχει συγγνώμης παρά Θεοΰ 
καί τών δρκωτών, έάν σύ αύτός δέν δύνασαι νά συγ
χώρησης ;

Τ παίτ. Αγνοώ, Μυλόρδ, ποία ή άπόφασις ύμών 
καί τών δρκωτών. Τοΰτ’ ο ίδα, τοΰτο ένδομύχως α ί-  
σθάνομαι δτ ι έ τυχόν συγγνώμης παρά Θεοΰ. Δέν 
ήξεύρετε, δέν ήξευρα έγώ τότε δλην τήν έκτασιν τοϋ 
κακοϋ δπερ ό άνθρωπος οΰτος μ ’ έπροξένησε. Οτε 
άνθρωποι τινές συμπαθείς, οίκτοι φερόμενοι, ώδή- 
γησαν είς τόν δεσμώτην πατέρα της τήν θυγατέρα, 
δέν ήτο πλέον τό προσφιλές μου τέκνον. Δέν ήτο ώς 
άλλοτε άσπιλος καί άγνή* είχε διαφθαρή τό σώμα  
καί τήν ψυχήν" ή'συμπεριφορά της, ή γλώσσα της 
ήτον αισχρά ώς ή τών άνθρώπων μεθ ών συνέζη’ 
δέν μέ άνεγνώρισεν, έγώ αύτός δέν τήν άνεγνώρισα 
Εννοείς τώ ρ α ; Ο άνθρωπος ουτος μ έ  ε ίχ ε  κλέψ ει 
τή ν  α γά π η ν  καί τή ν  ^ υ χ ή ν  τοϋ πα ιδιού μ ο ν ,κ έ γ ώ  
ά π α ζ  T0r έφόνευσα.

0  Πρώτος τών ορκωτών. Μυλδρδ έμορφώσαμεν 
ήδη τήν πεποίθησίν μας.

Αρχιδικ. Εννοεί, Κύριοι" ά λ λ ’ώφείλομεν νά τη -  
ρήσωμεν τούς τύπους, ους έπιβάλλει ήμ ΐν δ νόμος. 
ΟΙαδήποτε άν ή ή πρός τόν υπαίτιον εύνοϊκή δ ιά -  
θεσις ύμΩν, άνάγκη ν άκροασθήτε τήν περίληψίν 
μου, μετά δέ ν’ άποσυρθήτε πρός διάσκεψιν. Π α 
ράλειψης.

Τό δρκωτοδικεΐον, άποσυρθεν έπί σ τιγμ ήν, π ά- 
ραυτα έπανήλθεν έκδίδον άπολυτικήν έτυμηγορίαν.

Τό δικαστήριον δ ια τά ττε ι φρουράν νά συνοδεύ- 
αΐ) τόν Γεώργιον Αμμονδ, διότι αί γυναίκες ένθου- 
σιώσαι θέλουν νά τόν φέρωσιν έν θριάμβω. ό  λαός 
έπευφημών τ^ν ακολουθεί μέχρι τής κατοικίας του.

I. Μ. γ
■ --------

ΤΑ ΗΘΗ ΤΩΝ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩΝ 
Η ΓΕΡΟΝΤΩΝ

Κ α τ  ’Α ρ ισ το τέλη ν  (1).

. 01  προβεβηκότες καί γέροντες εχουσιν, ώς έπί τδ 
πλεΐστον, σχεδόν αντίθετα τά  ήθη αύτών πρός τά  
τώ ν νέων, διότι έζησαν πολλούς χρόνους, διότι έξη-

(1) ϋ : χ  τί<ν ρητορικήν αΰτοϋ Βιβλ. Β’. Κεφάλ. 13 .
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πατήθησαν καί έσφαλαν είς πολλά , και διότι τα  
περισσότερα πράγματα ύπάρχουσι φαΰλα" ούδεν δια- 
βεβαιοΰσιν , ύπο’λαμβάνουσιν έκαστον τ ι ύποδεές·ε- 
ρον τής ά ζ ί ας αύτοΰ" ούδέν γνωρίζουσι, και άμ φ ι-  
βάλλοντες, ?τροσθέτουσιν αείποτε τό ίσως, τάχα ,χ .αί 
πάντα  ουτω λέγουσ ι, πώποτε μετα βεβαιοτητος.

Είναι κακοήθεις" καθότι κακοήθειά έστι τό εκ- 
λαμβάνειν πάν δ ,τ ι έπί κακοΰ" καί φιλύποπτοι,· διά 
τήν άπις·ί«ν" καί άπ ιστο ι, διά τήν πείραν* οθεν ουτε 
άγαπώ σιν, ούτε μισοϋσι καθ’ ύπερβολήν, άλλά, κατα  
τό απόφθεγμα τοΰ σοφοΰ Βίαντος, ψ ιλοϋΰιν ώς μ ι-  
σήσοντες, και μισοϋσιν ώς ψ ιλήσοντες.

Είναι μικρόψυχο'·, ώς τεταπεινωμένοι ύπό τής 
μακροζωίας" ούδέν δέ μέγα ή περιττόν έπιθυμοΰσίν, 
είμή ο ,τ ι άναγκαΐον πρός τόν βίον’ καί ανελεύθεροι, 
δ ιότι ή ούσία νομίζεται έν έκ τών πρός τό ζήν" άμα  
δέ γινώσκουσιν έ* πείρας δτι τό άποκτδίν είναι δύ- 
σκολον καί τό άποβάλλειν εύκολον. Προσέτι είναι 
δειλοί καί προφοβητικοί τών δεινών, ώς διαθέσεως 
έναντίας δλως πρός τούς νέους’ καθότι αύτοί μέν εί
ναι κατάψυχροι, έκεΐνοι δέ, θερμοί’ καί τοΰτο ά- 
ποτέλεσμα τοΰ γήρατος’ έπειδή δ φόβος είναι κα- 
τάψ υξ ίς  τις.

Ε ίναι φιλόζωοι, καί μ άλ ιστα  είς τά  έσχατα, 
κάθό ήέπ ιθυμ ία  είναι πράγματος άπόντος, καί δ ,τ ι 
τους έλλείπει, τοΰτο κα ί έπιθυμοϋσι μάλις-α. Μεμ
ψίμοιροι δέ ή φ ιλα ίτ ιο ι' (παραπονητικοί) ύπέρ τό 
μέτρον* καί τοΰτο οίκεΐον τής μικροψυχίας, ή  δέ 
ζωή αύτών περιστρέφεται μάλλον τοΰ χρειώδους είς 
τό συμφέρον ή είς τό καλόν’ καθότι τό μεν συμφέ
ρον είναι εις εαυτό αγαθόν, τό δε καλόν, άπλώς. 
—  Είναι πρός τούτοις μάλλον αναίσχυντοι ή α ΐ-  
σχυντηλοί, διά τόν λόγον δ τι, μή φοοντίζοντες ό- 
μοίως περί τοΰ καλοΰ καί συμφέροντος, άδιαφοροϋ- 
σι πρός τήν περί αύτών Οπόληψιν τών άλλων. Καί 
δυσέλπιδες ή κακέλπιδες, διά τήν έμπειρίαν’ καθό 
τά  πολλά τών ανθρωπίνων είναι φαΰλα, καί λ α μ -  
βάνουσιν ώς έπί τό πλεΐστον κακήν έκβασιν" πρόσ- 
θες καί τήν δειλίαν αύτών. Διάγουσι δέ μάλλον 
μετ’ άναμνήσεων ή μετ’ έλπίδων" καθότι τό μέν 
μέλλον τοϋ βίου αύτών είναι δλίγον, τό δέ παρελ
θόν πολύ" καί ή μέν έλπίς είναι τοΰ μέλλοντος, ή 
δέ μνήμη, τοϋ πρόσθεν χρόνου" καί τοϋτο έστι τό 
αίτιον τής αδολεσχίας ή φλυαρίας αύτώ ν’ έπειδή 
διατελοΰσι διηγούμενοι τά  γεγονότα, ώς εύρίσκον- 
τες ήδονήν, είς τήν άναπόλησιν. — Αί όργαί αύτών 
είναι μέν όξεΐαι, άλλ ’ ούχί καί σφοδραί Εκ δέ τών 
επιθυμιών αύτών άλλα ι μέν έξέλιπον,άλλαι δέ ήδυ- 
νάτισαν* δθεν ούτε επιθυμητικοί, ούδέ κατά τάς έ- 
π ιθυμ ίας, άλλά κατά τό κέρδος, είναι πρακτικοί" 
καί ώς έκ τούτου φαίνονται σωφρονικοί" καθότι αί 
έπ ιθυμ ία ι αύτών έχαλαρώθησαν, κα ί είσίν έκδοτοι 
είς μόνον τό κέρδος. Ζώσι δέ μάλλον κατά λο γ ι
σμόν ή κ α τ ’ ήθος" καθό δ μέν λογισμός τό συμφέ
ρον, τό δε ηθος τήν αρετήν έμβλέπει. Εξυβοίζουσι

δέ, ούχί προς άτίμασ ιν , άλλ  αδικίας ενεκα.—  Κ α
θώς οί νέοι, ουτω καί οί γέροντες κλίνουσι πρός τ?>ν 
έλεγχον ή τό έλεος, πλήν ούχί διά τήν αύτήν α ι
τίαν" διότι έκεΐνοι μεν τοιοΰτοί είσι διά φιλανθρω
π ίαν, ούτοι δέ χάριν άσθενείας, ώς ς-οχαζόμενοι δτι 
κινδυνεύουσι νά πάθωσιν πάντα δσα καί οί άλλοι" 
καί τοΰτο ύπετίθετο ώς έργον έλεγκτικοΰ ή έλεή-  
μονος. Διά τοΰτο είναι καί όδυρτικοί (προσκλαίον- 
τα ι), καί ούδεποτε εύτράπελοι ή αστείοι καί φ ιλο- 
γέλοιοι" τό δδυρτικόν άντίκειτα ι είς τόν φ ιλογέλω -  
τα . Τοιαϋτα εχουσι τά  ήθη οί πρεσβύτεροι καί νέοι 
;(Ί )· ώςτε γ ίνετα ι έντεϋθεν φανερόν δτι, έπειδή έκα
στος αποδέχεται άσμένως τούς λόγους καί τούς άν
θρώπους τούς κατά τά ήθη αύτοΰ, δ ρήτωρ έχει α 
νάγκην, δπως άρέσκη, νά συσχηματίζ^ τήν όμιλίαν 
μετά τώ ν ήθών. Π. Λ.

(Ακολούθως περί τών ήθών τών άκμαζόντων). 
 — --------------

ΣΥΛΑΌΓΗ Λευκαδίων ’Επιγραφών κτλ.
(Συνέχεια, U s φυλλάδιον ιβ\)

Εύρέθη δπου καί ή 8η. Δ ιατηρείται νϋν είς τό 
Μουσεΐον τοΰ αύτοϋ Κυρ. Πετριτσοπούλου. Εζή- 
ξαμεν τόάντίγραφόν μας έξ έκείνου τοΰ Κυρ. Ανδρ. 
Βλαντή. Νϋν δέ τό πρώτον έκδίδετα ι.

Φ Α Λ Α Ρ Ι Σ  ^  
Α Ι Σ Χ Ρ Ι Ω Ν Ο Σ  
Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ο Σ

Η Στράτος ην τό πάλαι ή δχυρωτέρα καί έπ ι- 
σημοτέρα πόλις τής Ακαρνανίας, έπί τής δεξιάς 
όχθης τοΰ Αχελώου κειμένη, δπου νΰν ξέν σώζον
ται είμή ολίγα ερείπια παρά τώ  χωρίο) Λεπενοΰ. 
ϊσως ή αύτή τύχη τοϋ Δίωνος, (περί ού κατωτέρω  
(α), παρέσυρε καί τόν Στράτιον Φάλαριν είς τ' 
χώ ματα τής Λευκάδος, κατά τούς χρόνους τόν 
Αχαϊκών πολέμων (περί τά  2 5 0  π. X .), δτε 
δλίγας καί ή Στράτος ύπέστη ζημίας (β).

·> <ώ %Μ
Εύρίσκεται είς τήν βαθμίδα τής ώρα. 

τοΰ Ναοΰ τών Ταξιαρχών έν χωρίω Καριώ  
2 ώρας άπό τής πόλεως. Αντεγράψαμεν 
χειρογράφου τοΰ Κυρ. Βλαντή. Εκδίδετα 
πρώτον.

(1) Ορα <I>oivtx. φυλλά ί. II. σελ. 2 10 . Π ε ρ ι  τ ο υ  
τ ί ί ς  ν ε ο λ α ί α ς .

(α) έπ ιγρ . 35 .
(β) Πολύο. Βιβ. Ε. §. 14 .
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Σ Α Λ Α Μ 1 Σ  
Κ Α Ι  Λ Τ Σ Ι Α  
Χ Α Ι Ρ Ε

Μνήμα συζύγων, ών τά  ονόματα διετεΟησαν κα 
τά  τήν χρονολογικήν τάξ ιν  τοΰ θανάτου, διότι α λ 
λόκοτος κατα  τ ι φα ίνετα ι ή πρόταξις τοϋ ονόματος 
τής γυναικδς άπο έκείνου τοΰ άνδρός. Δέν είναι δέ 
διόλου άπίθανον νά εϊκάσωμεν έκ τούτου, καί %τι 

ράχθη μέν έν πρώτοις το όνομα τής τεθνηκείας 
ήδη Σαλαμΐνος είς έτέραν στήλην, καί ότι μετά  
τδν τοϋ συζύγου της Λυσία θάνατον, οΐ συγγενείς 
η τά  τέκνα τω ν, άνακαινίσαντε; αυτήν όλοκλήρο};, 
έπέγραψαν άμφοτέρων τά  ονόματα, δπως ένταϋθα 
φαίνοντα ι, διατηρήσαντες την χρονολογικήν τάξιν  
τοΰ θανατου. Η καί άλλως. Εν τή αΰτη στήλη, όπου 
κεχάρακται ήδη τδ τήςγυναικδς όνομα, προσέθεσαν 
άκολούθως καί τδ τοΰ άνδρδς, μετά τδν αύτοϋ θά
νατον. Το ονομα ΣΑΑΑΜΙΣ, ώς ίς·ορικοΰ προσώπου 
όνομα, νΰν τδ πρώτον άπαντατα ι.

26.
Εύρίσκεται οπου καί ή προηγούμενη. Αντεγρά- 

ψαμεν αύτήν έκ τοΰ χειρογράφου τοΰ Κυρ. Βλαντή. 
Εκδίδ εται νΰν τδ πρώτον.

ΦΙΑΙΣΤΙΣ 
ΑΡΙΣ'ΓΟΜΕΔΟΝΤΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΑ 
ΑΡΙΣΤΟΜΕΔΟΝΤΟΣ 
Κ ΕΡΙίΧΡΕΑ

Οί τεθνεώτες είσιν θυγάτηρ (Φιλιστίς) καί γυνή 
(ΐϊρακλεια έκ Κερκύρας) τοΰ Λευκαδίου Αριστομέ- 
δοντος. Αμφότερα τά  θηλυκά ονόματα, ώς γ υνα ι
κών ονόματα, νΰν τδ πρώτον άπαντώ ντα ι.

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ

Βασιλέων καί Στρατηγών
(/ατχ Πλούταρχον.)

' ;j έβούλοντο νά άφήσωσι τήν όρει-
ίαχεΐαν χώραν αύτώ ν, καί νά λάβωσι πε- 

r μαλακήν, ό Κύρος τούς έμπόδισεν, ειπών, 
τών φυτών τά  σπέρματα καί οί βίοι τών 
ον συνεξομοιοΰνται μέ τούς τόπους. 

Σεμίραμις κατασκευάσασα τδν τάφον αύ-  
γραψεν’ Οςτις βασιλεύς λάβη χρημάτων ά* 

: άνοίξας τδ μνίίμά μου, άς έπάρη όσα βού- 
Ο Δαρεϊος λοιπδν άνασκάψας τδ μνημεΐον, 
ε ι/.έν χρήματα, άλλ’ άπήντησεν άλλα γράμ— 

α ’ Είμέν δέν ησο κακδς άνθρωπος καί

χρημάτων αχόρταστος, δέν έτάραττες τάς νεκρο- 
θήκας.

3. 0  —ερξης ώργίσθη τούς Βαβυλωνίους άπος-α- 
τήσαντας. Α φ ’ ου δέ τούς ένίκησε, τούς δ ιέταξε νά  
μην όπλοφοροΰν πλέον, άλλά νά τραγωδοϋν1, να  
λαλώσι τον αύλδν, νά πορνοβοσκοΰν, νά καπηλεύω- 
σ ι, καί νά φοροΰν χ ιτώ νας κολπωτούς.

4 . Διονύσιος ό Πρεσβύτερος είσπράττων χρή
μ ατα  τούς Συρακουσίους, έπειτα βλέπων αύτούς 
κλαίοντας καί παρακαλοΰντας, καί λέγοντας οτι 
δέν εχουσι, έπρόσταξε νά τού; ζητήσωσι καί ά λ 
λα, καί έπραξε τοΰτο δίς καί τρίς. Αφ’ ου δέ δ ιέ 
ταξε καί πλειότερα, καί ή*ουσεν ότι έκεϋνοι γελώ σι 
καί περιπαίζουσιν έν τ?ί «γορδέ περιερχόμενοι, έκέ- 
λευσε νά παύσωσι τήν είσπραξιν" δ ιότι, ειπεν, ού- 
δεν εχουσι τώρα, ότε μας καταφρονοϋσι.

5 . Οτε ή μητηο αύτοϋ, παρήλιξ ουσα, ήβούλετο 
να ύπανδρευθή, είπε- τούς μέν νόμους τής πόλεως 
δύναμαι νά παραβιάσω, τούς δέ τής φύσεως, α
δύνατον.

6 . Διονύσιος δ νεώτερος άφ’ ου έξέπεσε τής έ -  
ξουσίας, πρδς τδν είπόντα, τ ί  σέ δ Πλάτων καί ή 
φιλοσοφία ώφέλησε ; Τδ νά ύπομένω εύκόλως, άπε- 
κρίθη, τήν τοιαύτην τής τύχης μεταβολήν.

7 . Τών ίθακησίων έγκαλούντων τούς ναύτας αύ
τοΰ ό τ ι, προσαράξαντες είς τήν νήσον, άφήρπασαν 
θρέμματα τ ινά , 0  δέ ύμέτερος, είπε, βασιλεύς (6 
όδυσσευ;) έλθών είς ήμα ;, ού μόνον έπήρε τά  πρό
βατα, άλλά καί τδν ποιμένα (τδν Πολύφγιμον Κ ύ
κλωπα) έκτυφλώσας, άπήλθε.

8 . Πύρρον τδν Ηπειρώτην ήρώτων τά  πα ιδ ία  
αύτοΰ, Είς ποιον θέλει αφήσει τήν βασιλείαν’ ό  δέ 
ειπεν, Εϊς όποιον Εχη τήν μάχαιραν κοπτερωτεραν.

9 . 01 στρατιώ τα ι αύτοΰ έκάλουν αύτδν Αετόν. 
Κ αί αύτδς, Τί αργώ λοιπδν, είπε, νά πετάσω μέ τά  
όπλα σας ώς μέ ταχόπτερα ;

1 0. ό  Θεμιστοκλής πολύ νέος έτ ι ών, έκυλίετο 
είς τά  φαγοπότια καί τά  γυνα ικάρια ’ άφ ’ ου όμως 
δ Μ ιλτιάδης ς-ρατηγών ένίκησε τού; βαρβάρους είς 
τδν Μαραθώνα, δέν ήτο πλέον δυνατόν νά άπ αντή -  
ση τις  τ^ν Θεμιστοκλήν άτακτοΰντα. Πρδς δέ τούς 
θαυμάζοντας τήν μεταβολήν, έλεγε’ Δέν μ ’ άφίνει 
νά κοιμώμαι καί νά ραθυμώ τδ τρόπαιον τοϋ Μ ιλ- 
τιάδοο.

4 1 .  0  Μυρωνίδη; στρατεύων κατά Βοιωτών,πα- 
ρηγγειλε τούς Αθηναίους έξοδον* ώς δέ ήλθεν ή ώ 
ρα, και οί λοχαγοί έλεγον ότι δέν είναι άκόμη π άν-  
τες παρόντες Οί μέλλοντες νά πολεμήσωσιν, ε ΐ-  
πεν, είναι παρόντες’ καί τώ  όντι διά τής προθυμίας 
αύτών ένίκησε τού; πολεμίους.

1 2 όπότε δ Περικλής έμελλε νά στρατηγήση, 
άναλαμβάνων τήν χλαμύδα, έλεγε πρδς έαυτδν, 
Πρόσεχε, Περίκλεις, μέλλεις νά άρξης έλευθέρων, 
Ελλήνων καί Αθηναίων. Π. Λ.
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Β ΚΑλϊΒΗ  ΤΟΪ ΜΠΑΡΜΠΑ ΘΩΜΑ. Συνίχ«ι«, (ϊδεΙΒ'. φυλλ.) 
Μαστόν απόγευμα όμοϋ με τας θυγατέρας της, ως 
άν μή είχον άλλην έργασίαν, εις απομεμακρυσμε- 
νην τινά ώραν τής ήμέρας έκαμναν τήν υπηρεσίαν 
των, και δλον τδ υπόλοιπον διάστημα τοϋ καιροϋ, 
καθ’ όποιανδήποτε στιγμήν, έβλεπε τις αυτάς μεν έν 
άνέσει,τό έργον δέ τ ή ς  οικιακής τακτοποιήσεως εις τήν 
έντέλειαν. Έπί τοϋ έδάφους τοϋ παλαιού μαγειρείου δέν 
Ιβλεπέ τις ποτε τήν έλαχίς-ην ακαθαρσίαν ή κηλίδα, αί 
τράπεζα:, αί καθήκλαι, και ολα τά λοιπά μαγειρικά 
σκεύη έφαίνοντο ώς άν μή έξετοπήθησαν πώποτε, 
μολονότι τρις καί ένίοτε τετράκις τής ήμέρας προε- 
τοιμάζετο φαγητόν, μολονότι τδ πλύσιμον και τδ σι
δέρωμα τής οίκογενείας έγινετο έντός αύτοϋ^τοϋ μα
γειρείου, καί μολονότι αρκετή ποσότης βουτύρου καί 
τυρού έσχηματίζετο έντός έκείνου τοϋ μαγειρείου κατά 
μυστηριώδη τινά τρόπον.

’Εντός μιάς τοιούτου είδους αγροτικής οικίας τής 
Νέας ’Α γγλίας, ώς ^εριεγράψαμεν, ή κυρία ’Οβε
λ ία  είχε διέλθη ολόκληρον περίοδον τεσσαράκοντα 
πέντε έτών, οτε ό έξάδελφός της τήν έπροσκάλεσε 
νά  ύπάγη μεθ’ έαυτοϋ εϊς τήν μεσημβρινήν κατοι
κίαν του. 'Η κυρία αυτη, άν καί ήτο ή πλέον ήλικιωμέ- 
νη πολυαρίθμου οίκογενείας, έθεωρεΐτο μολοντοϋτο 
παρά τών γονέων της ώς εν «τών τέκνων τω ν», κα 
ή πρότασις οτι ώφειλε νά ύπαγη είς Ορλεανς, κα
τέστη σοβαρόν άντικείμενον εϊς τήν οϊκογενειαν ταυ- 
την. Ό  γηραιός καί πολιός πατήρ της έλαβεν άπδ 
τήν βιβλιοθήκην του τδν Ά τλαντα  τοϋ Μόρς, ινα 
παρατηρήση έντελώς τδ πλάτος καί μήκος τοϋ τόπου, 
καί άνέγνώσε τάς εϊς τά μεσημβρινά καί δυτικά 
μέρη περιηγήσεις τοϋ Φλίντ, ίνα σκεφθη περί τής 
φύσεως καί τοϋ κλίματος τοϋ τόπου έκείνου.

Ή άγαθωτάτη μήτηρ της έρωτοϋσε περισπουδά- 
στως, μήπως ή Ό ρλεανς ήτο πολυ διεστραμμένος 
τόπος, λέγουσα, οτι τή έφαίνετο ώς άν έπήγαινεν εϊς 
τάς Σανδικάς νήσους, ή εϊς οίονδήποτε άλλο μέρος 
άπιστων.

’'Εγινε γνωστόν εις τόν ίερέα, εϊς τόν ιατρόν και 
εις τό έμπορικδν κατάστημα τής κυρίας Πεβόδης, οτι 
ή Όφελία Σάν Κλέαρ έσκόπευε ν’ άναχωρήση μετά 
τοϋ έςαδέλφου της διά τήν Όρλεανς, καί έκ τούτου 
φυσικώς εϊς δλον τό χωρίον έγένετο πολύς λόγος 
περί τοϋ ενδιαφέροντος σκοποϋ τής άναχωρήσεως τής 
Ό φελίας. Ό  ίερευς, οστις παρεδέχετο τάς περί κα- 
ταργήσεως τής δουλείας ιδέας, εύρίσκετο εϊς μεγάλην 
αμφιβολίαν, μήπως ή τοιαύτη άναχώρησις συντείνη 
κ,ατάτι εϊς τό νά ένθα^ρύνη τους μεσημβρινούς πρδς 
διατήρησιν τών σκλάβων των· ό ιατρός δέ, οστις ητο 
τής αποικιακής ϊδέας, ένόμιζεν άναγκαΐον νά άνα- 
χωρήση ή κυρία Ό φελία, ίνα άποδείξη εϊς τούς κα 
τοίκους τής Ό ρλεανς δτι δέν έχομεν κακήν περί 
αύτών ιδέαν, καί είχε τήν πεποίθησιν πραγματικώς, 
δτι οί Μεσημβρινοί έστεροϋντο ένθαρρυνσεως. Άφοϋ 
δμως ή άπόφασις τής άναχωρήσεώς της έγινε γνω 
στή εϊς άπαντας, έπί δεκαπέντε ήμέρας έπροσκαλεί- 
το μ ’ δλον τό σέβας παρά τών φίλων καί γειτόνων 
της διά τό τέϊ, τό έσπέρας.

Ή κυρία Μοσελή, ήτις είχεν υπάγει εις τήν οι
κίαν, ίνα βοηθήση πρός τόν σχηματισμόν τών νέων έν-

δυμάτων, καθ’ ήμέραν έξεπλήττετο έτι μάλλον, βλέ- 
πουσα τήν πληθύν τών φορεμάτων τ7,ς κυρίας Όφε- 
λίας. Διεδόθη ώς θετικόν, δτι 6 Σκουάϊερ Σαν- 
κλέαρ, καθώς κοινώς έπροφέρετο τό όνομά τοι» 
παρά τών συμπολιτών του, είχε δώσει πεντήκοντα 
τάλληρα τη κυρία Όφελία, ίνα προμηθευθή έκ τών 
λαμπρότερων φορεμάτων, καί δτι δύο νέα μεταξωτά 
ένδύματα καί έν κάλυμμα τής κεφαλής τη έπεμ- 
φθησαν άπό Βοστώνην. Όσον δέ άφορ£ τά υπέ
ρογκα έξοδα, τά όποια έδαπανήθησαν, ή κοινή 
γνώμη διεφώνει· τινές μέν παρεδέχοντο δτι τό τοι- 
οϋτον έξοδον ήρμοζε μάλλον, έπειδή δέν έγεινεν εί
μή απαξ μόνον καθ’ δλον τόν βίον της·  ̂τινές δέ, 
δτι ήθελεν είσθαι προτιμώτερον άν τό δαπανηθέν 
χρηματικόν έπέμπετο είς τούς Ιεραποστόλους, πλήν· 
δλα τά μέρη συνεφώνουν, οτι δέν είχον εϊδεϊ εϊς 
τόν τόπον των σκιάδιον τόσον λαμπρόν, ώς έκεϊνο 
τό όποιον έπέμφθη τη κυρία Όφελία άπό τήν Νέαν 
Γιδρκ, καί δτι είχε καί έν μεταξωτόν φόρεμα, τό ό
ποΤον διά τήν ύπερεξαίσιον ποιότητά του, ήδύνατο νά 
σταΰη δρθιον. ’Εγίνετο μεγάλη ταραχή ώσαύτως περί 
ένός λαμπρού ^ινομάΛρου τής κυρίας Όφελίας περι- 
κεκοσμημένου· έπροστίθετο προσέτι, οτι ήτο κεντη- 
μένον εϊς τάς γωνίας, άλλ’ ή τελευταία αυτη γνώ
μη δέν έπεβεβαιώθη, καί πραγματικώς μένει μέχρι 
τής σήμερον έκκρεμής.

Ή κυρία Όφελία, ώς ήδη φαίνεται, παρίσταται 
ένώπιον μας μέ όδοιπορικόν φόρεμα τοϋ ξανθοϋ 
χρώματος καί άπό λινόν, ύψηλοϋ άναστήματος, καί 
ισχνή- τό πρόσωπον της ήτο λεπτότατον, καί τά χα
ρακτηριστικά του πολυ διακεκριμένα· τά καταπιε
σμένα χείλη της ώμοίαζον τόν άνθρωπον έκεΤνον,δς-ις 
συνηθίζει νά σκέπτηται καί νά δίδη αποτελεσματικήν 
γνώμην περί δλων τών αντικειμένων, οί δέ όςύτατοι 
και μελανοί όφθαλμοί της περιεργάζοντο ϊδιοτρόπως, 
μέ νουθετικόν κίνημα, καί περιεστρέφοντο πανταχό- 
Οεν ώς άν παρετήρουν άν τά πάντα ήσαν εϊς τήν 
προσήκουσαν θέσιν καί τάξιν των.

Ό λα τά κινήματά της ήσαν στερεά, αποφασιστικά 
καί ένεργητικά· καί μολονότι δέν είχε ποτέ τήν 
συνήθειαν νά όμιλη πολύ, πλήν, όσάκις^μίλει, αί 
λέξεις της ήσαν μεγάλης δυνάμεως καί έ-Λρς τοϋ 
άντικειμένου.

•Αύ'τη ήτο μία ζωηρά άπεικόνισις τής τάξεως, 
μεθόδου καί τής τελειότητος. Είς τήν ακρίβειαν 
μοίαζε τό ώρολόγιον καί εϊς τήν στ: 
άτμάμαξαν, περιεφρόνει δέ καβ’- υπερβολήν 
στρέφετο παν δ,τι άντέδαινεν εϊς τούς τοιού 
ρακτήράς της. r 1 τ ^ τ

Τό μεγαλήτερον τών έγκλημάτων κατ’ 
άκρον κακόν,έξεφράζετο διά συνηθεστάτη# 
ένδιαφερούσης έκφράσεως τοϋ λεκτικοϋ της 
της». Τό τέλος τής περιφρονήσεώς της ,  
είς έμφαντικωτάτην προφοράν τήςλέξεως «
’Εκείνοι οιτινες δεν έπραττον τίποτε, ή δί 
ριζον έντελώς τί έμελλον νά πράξωσι, ή δέν 
νον τήν εύθυτέραν όδόν πρός έκτέλεσιν έπιχ 
τίνος, δλοι ούτοι καθίσταντο αντικείμενο 
τελοϋς περιφρονήσεώς ήτις έφανεροϋτο 
τοϋ εξαγριωμένου βλέμματος της, ή J



σεών της, ώ ς άνάπεστρέφετο τοΰ νά avaspsp.vj τ£ περ! 
της υποθέσεως.

"Οσον άφορα την διανοητικήν της άνάπτυξίν, ει« 
χεν υπερβολικήν ευθύτητα, σταθερότητα κα! δρα
στηριότητα νοές, έγνώριζεν έμβριθώς κα! λεπτομε
ρώς τήν ιστορίαν κα! τους άρχαίοτέρους κλασικούς 
συγγράφεις ’Άγγλους , καί έσκεπτετο μέ μεγάλην 
ακρίβειαν έντός περιωρισμένων τινών ίρίων. Α ί Θεο- 
λογικαί της σοξασίαι ήσαν τακτικώταται, έπιγεγρο;μ- 
μέναι μέ τά πλέον Θετικά καί διακεκριμένα σχή
ματα, καί συνδεδεμέναι ώς τά δεμάτια τά έντός τών 
κιβωτίων της· τό αυτό υπήρχε κα! ώς πρός τάς ιδέας 
της τάς άφορώσας τά περισσότερα αντικείμενα τοϋ 
πρακτικού βίου, καθώς είναι ή διατήρησις της οικίας, 
καθ’ ολους τους κλάδους της, κα! αί .διάφοροι πολί
τικα! σχέσεις τοϋ χωρίου τής γεννήσεώς της. Πλήν. 
υποκάτω καί βαθύτερον παντός άλλου, ύψηλότερον 
και πλέον έκτεταμένΟν, κεΐται ό ισχυρότερος χαρα- 
κτήρ τοΰ βίου της —  ή συναίσθησής τοΰ καθήκοντος. 
Ή συναίσθησις αυτη είναι τό .έχ ιζρατοϊνκαι υπέρτε-: 
ρον χαρακτηριστικόν τών γυναικών τής Νέας ’Α γ
γλίας, ομοιάζει τόν γρανίτην ος-ις .κεΐται είς τά βά
θη, καθώς προσέτι εύρίσκεται καί . είς. τάς κορυφάς 
τών υψηλότερων άρεων.

Ή κυρία Όφελία ήτα τυφλή αιχμάλωτος τοϋ «δει» 
(ought). Και οσάκις έβεβαιοϋτο οτι ή «ό.δόςτοΰ καθή
κοντος» έκειτο είς οΐανδήποτε διεύθυνσίν, ουτε πϋρ 
ουτε ύδωρ δένήδύναντο νά τήν άναχαιτίσωσι άπό τοϋ 
νά διευθυνθη πρός αυτήν. Ή θελε καταβυθισθή; εν
τός φρεατος, ή. ήθελε διευθυνθή πρός τό στόμιονένός 
έτοιμου τηλεβόλου, ήρκει νά έγνώριζε θετικώς, οτι 
έκεϊ είναι ή όδός αυτη.

’Αλλά πώς ούναται ή κυρία Όφελία νά συμμορ- 
φωθή καί νά συνοδοιπορεύση μέ τόν Αυγουστίνον 
Σάν Κλέαρ, άνθρωπον εύτράπελον, εϋπιστον, άς-α- 
τον, σκεπτικόν, έν βραχύλογή θεωροϋντα μέ άναι 
δή άδιαφορίαν ολα τά προσφιλέστερα εις αυτήν έθιμα 
καί δοξασίας;

Πρέπει νά όμολογήση τ!ς τήν αλήθειαν, οτι ή 
κυρία Όφελία τόν ήγάπα.Ό ταν ήτο παιδιον, αΰτη τόν 
έδίδασκε τήν κατήχησιν, τοΰ έπιδιώρθονε τά φορέμα
τα , το~ έκτένιζε τήν κόμην , κα! έν γένει είχε 
ήν προσήκουσαν φροντίδα περί τήν άνατροφήν του· 

'.αί έπειδή έντός τής καρδίας της υπήρχε θερμή τις 
ία υπέρ αύτοϋ, ό Αυγουστίνος, κατά τήν συνήθειάν 
’ιφελήθη τής ευκαιρίας ταύτης ή μάλλον είπεϊν 

■δυναμίας της, καί ώς έκ τούτου κατώρθωσε 
\ήν ευκολίαν νά τήν καταπείση οτι «ή όδός 

?, ,-ης» κεΐται είς τήν διεύθυνσίν πρός 
•Όρλεανς, λέγουσα είς αύτήν οτι πρέπει 

Γ-μεθ’ έαυτοΰ, ό'πως λάβη φροντίδα περί 
ς, καί προλάβη τήν άταξίαν καί τόν ό'λεθρον 
j -ενιακών συμφερόντων του, ενεκα τής συνε- 
. )ενείας τής συζύγου του. Ή ιδέα οικίας 
./■ης άνθρώπου ίκανοΰ πρός έπιτήρησιν, εί- 

_'εν είς τήν καρδίαν της, ήγάπα καθ’ ύπερ- 
’ην.έηασμίαν μικράν κόρην, καί μολονότι έθεώ- 

£  ,Τκναν ώς άνθρωπον μάλλον άπιστον, 
■ε usX  ί  ήγάπα, έγέλα είς τούς άστεϊσμούς 
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ώστε καθίστατο έντελώς άπίστευτον εις εκείνον, 
οστις έγνώριζε τούς χαρακτήρας άμφοτέρων. Ά λ λ ’2, 
τι περισσότερον επιθυμεί τ ις  νά μάθη περί τής κυ
ρίας Όφελίας, ό άναγνώστης μας δύναται εύκόλως 
νά τό κατορθώση διά τής σχέσεώς της.

Ιδού; τήν εύρίσκομεν καθημένην είς τό μικρόν δω
μάτιόν της καί περικυκλωμένην άπό πολυποίκιλον 
αριθμόν μικρών καί μεγάλων σάκκων τής όδοιπο- 
ρίας, κιβωτίων, καλαθιών περιεχόντων διάφορα άν- 

.τικείμενα, καί τά όποΐα καταγίνεται ή'δη νά δέσν] 
καί τακτοποιήση με ύπερβολικήν σπουδαιότητα.

—  Ώ  Εύα, έμέτρησες τά πράγματά σου .; Βέβαια; 
ό'χι, διότι τά παιδιά ποτέ δέν τό κάμνουν έκεϊ είναι 
ό χρωματισμένος σάκκος τής νυκτός, καί τό μικρόν 
κυανοϋν κιβώτιον μέ τό καλήτερον κάλυμμά sou, 
αύτά είναι δύο, έπειτα τό σακουλάκι άπό έλάστικον 
όποϋ είναι τρία, τό κιβώτιον τοϋ χειροτεχνήματος 
μου είναι τέσσαρα, τό κιβώτιον σου πέντε, καί τό 
κιβώτιον μου με τά περιτραχήλιοι είναι εξ, κα! έκεϊνο 
τό μικρό αεντουκάκι είναι έπτά. Τί έκαμες τό σκιά- 
διόνσου;. Δό.ς μοι το νά τό περιτυλίξω μέ ενα χαρτί 
και νά τό δέσω με τά έδικά μαυ. ’Ιδού.

—-ί Καί πώς, θεία, τ ί ώφελοϋσιν ολα ταϋτα, ήμεΐς  
θά ύπάγομεν είς τήν οικίαν; ... . .

—» Τό έκαμα διά νά τό προφυλάςω, παιδί μου· ot 
άνθρωποι πρέπει νά έχουν φροντίδα περί τών πραγ
μάτων των, άν θέλουν νά τά διατηρήσουν. ’’Ω είπέ 
μου τώρα, Εύ'α, έφύλαξες τήν δακτυλίθραν σου; ·

—r Νά σοΰ είπώ τήν άλήθεία,θεία μου, δέν ήξεύρω*'
—  ’’Εγνοια σου, έγώ παρατηρώ εις τά κιβώτιό»' 

σου, ιδού ή δακτυλίθρα, ό κηρός, δύο κουταλάκια,' 
ψαλίδια, μαχαιρίδιον κα! βελόνι, πολύ καλά όλα έν' 
τάξει είναι εδώ. Τί έκαμνες, παιδί μου, δταν ήρχεσ<? 
μόνη μέ τόν παπά σου ; Στοχάζομαι οτι έχανες χω 
ρίς νά σέ μελλη ο ,τ ι είχες.

—  Να?, θεία μου, έχασα αρκετά πράγματα, και 
ό'ταν έσταματοάσαιιεν είς κάνέν μέρος, όπαπας μοΰ 
άγόραζεν άλλα.

—  Άλλοίμονον παιδί μου! τ ί τρόπος!/
—  Ήτον έ'νας πολύ καλός τρόπος θεία, είπεν ή  

Εύα.
—  Είναι ολέθριος, άθλιος, άπήντησεν ή θεία.
—  Λοιπόν, θεία, τ ί θά γίνει τώρα ; είπεν ή Εύα. 

Έκεϊνο τό σεντούκι είναι πολύ γεμάτο, καί δέν ήμ
πορεΐ νά κλεισθή.

—  Πρέπει νά κλεισθη, άπήντησεν ή θεία μέ ήγε- 
μονικόν υφος· κα! καταπιέσασα δυνατά τά πράγματα, 
έπήδησεν έπί τοϋ σκεπάσματος , άλλ ’ είσέτι μ ι
κρόν τι μέρος έμενεν άπ’ έξω. Ανέβα έδώ έπάνω, 
Εύα! είπεν ή κυρία Όφελία μέ θάρρος, ο,τι έγινε 
δέν ήμπορεΐ ν’ άπογίνη, τοϋτο τό σεντούκι πρέπει νά 
πλακωθή καί κλεισθή, δέν ύπάρχει άμφιβολία ώς 
πρός τοΰτο. Α.ύτό δέ καταφοβισμένον άπό τήν άπο- 
φασιστικήν ταύτην έκφρασιν, ύπεχώρησενή δέ κυρία 
Όφελία στρέψασα τή ν  κλείδα τήν έθεσεν είς τήν 
θήκην της έν θριάμβω.

—  ’Ιδού, είμεθα έτοιμοι, ποϋ είναι ό παπας σου, 
στοχάζομαι ό'τι είναι καιρός νά άνεβάσουν τοϋτο 
τό πράγμα. Πήγαινε, Εύα, κα! παρατήρησε νά ευρης 
τόν παπά σου.

μόν,
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 νΩ ναι, είναι κάτω είς τά άλλα δωμάτια τών
κυρίων, καί τρώγει εν πορτοκάλλι.

—  Δέν ήμπορεΐ νά ήξεύρη πόσον πλησίον εφΟά- 
οαμεν, είπεν ή θεία, καί είναι καλήτερον νά πηγαί- 
νης νά τοϋ όμιλήσης ;

’ —  Ό  παπας δέν έχει βίαν είς κανένα πραγμα, 
είπεν ή Εύα, καί μάλιςα  όποϋ δεν έφθάσαμεν άκόμη 
είς τό μέρος τής ξηρας. ’Έλα έδώ έξω, θεία, παρα
τήρησε, έκεϊ έπάνω είς έκεΐνον τόν δρόμον, είναι ή 
κατοικία μας.

Τό πλοΐον ήδη, μέ δυνατωτάτους μηκυΟμούς, ώς 
ύπερμέγεθες καί άπηυδησμένον θηρίον, ήρχισε- νά 
προετοιμάζηται ίνα είσπλευση άναμέσον τών πολυα
ρίθμων άτμοπλοίων τών έκεϊ προσαραγμένων. Η 
Εύα χαρμοσύνως έδείκνυε μέ τόν δάκτυλόν της τά 
κωδωνος-άσια, τάς ύψηλάς οικοδομάς, καί τάς όόού.ς, 
διά τών όποιων άνεγνώριζε το έδαφος τής γεννή- 
<τεώς της. . _ ■ λξ'Λ

—  Ναι, ναι μάτ^α μου, πολύ ώραΐα, ειπεν ή κυ
ρία Όφελία. Ά λ λ ά  γιά τόν Θεόν, τό άτμοκίνητον 
έσταμάτησεί Ποΰ είναι ό πατήρ σου;

Ένταϋθα τήν στιγμήν ταύτην ήρχισεν ό συνήθης 
θόρυβος τής άποβιβάσεως· ύπηρέται έτρεχον καθ’ ο* 
λας τάς διευθύνσεις, άχθοφόροι προητοιμάζοντο νά 
μετακομίσωσι σεντούκια, σάκκους τής νυκτός, κιβώ
τια· γυναίκες έκραζον μέ προθυμίαν τά τέκνα των, 
καί ολον τό πλήθος έσυσσωρευετο όμοΰ πρός τό μέρος 
τής άποβιβάσεως.

Ή κυρία Όφελία έκάθησεν άτάραχος έπί τοϋ έσχά- 
τωςκατανενικημένου σεντουκίου,καί διευθετήσασαολα 
τά πράγματά της  καί τά καλάθίά της, μέ άριστον 
στρατιωτικήν τάξιν, έφαίνετο άποφασισμε'νη νά τά 
υπερασπισθη μέχρι τελευταίας στιγμής. :

—  Νά πάρω τά σεντούκι σου,κυρία; Νά πάρω τά 
πράγματά σου; Νά προσέξω τά πράγματά σου,κυρία; 
Νά φέρω έξω είς τήν ξηράν τοΰτα. τά πράγματα, 
κυρ ία ; άπετείνοντο άκαταπαύστως προς αύτήν. Αυτη 
έκάθησε μέ αυστηροτάτην άπόφασιν, κρατοϋσα είς 
τάς χεϊρας τό δεμάτιον τών άλεξιβροχίων καί σκια- 
δίων, καί άπανχοΰσε μέ άρνητικήν θετικότητα τοιαύ
την, ήτις ήδύνατο νά έκπλήξη καί ένα άγωγιάτην  
άπέτείνετο δέ άπό καιρόν είς καιρόν είς τήν Εύαν, 
«πρός θεοϋ τι γίνεται ό πατήρ σου, δέν θά έπεσε 
βέβαια, άλλά κάτι Οά τόν συνέβη·» καί καθώς ήρ- 
χισεν ό νους της νά εύρίσκηται είς αμηχανίαν, αύτός 
άνέβη έπάνω μέ τόν συνήθη άφρόντιστον τρόπον του, 
καί δώσας είς τήν Εύαν μέρος τοϋ πορτοκαλλίου τό 
όποιον έτρωγεν, είπε·

—  Λοιπόν έξαδέλφη Βερμόντ, στοχάζομαι οτι ει- 
σθαι έτοιμη.

 Τά έτοίμασα ολα καί σέ περιμένω σχεδόν μίαν
ώραν, είπεν ή κυρία Όφελία. Καί ήρχισα πραγμα
τικώς νά σκέπτωμαι περί σοϋ.

—  Λοιπόν, ή άμαξα περιμένει καί τό πλήθος τώ
ρα διελύθη, ώστε κάνεις δύναται νά έπιβιβασθή τα
κτικά κα! χριστιανικά, χωρίς νά ώθήται άπό τόν μέν 
καί άπό τόν δέ. Έδώ α ί, είπε πρός αχθοφόρον τινά 
ιστάμενον όπισθεν του, πάρε ταϋτα τά πράγματα.

—  Πηγαίνω νά ίδώ πώς Οά τά τοποθετήσει, ει- 
πεν ή κυρία Όφελία.

—  ’Ώ, πσού, έξάδελφη! τίς  ή χρεία! ειπεν” δ Σάν 
Κλέαρ.

—  Λοιπόν, διά κάθε π.-.ρίς-ασιν, έγώ περνώ τοϋτο, 
τοϋτο, καί τοϋτο, είπεν ή κυρία Ό φελία, θέσασα χω
ριστά τρία κιβώτια κα! έν μικρόν σάκκον της νυκτός.

—  Φιλτάτη μου Βερμόντ δέν άρμοζε: τοϋτο, πρέ
πει νά παραδεχθής τουλάχιστον μέρος τών μεσημ
βρινών έθίμων, κα! όχι νά άποβιβασθής άπό τά πλοΐον 
μ.έ τόσον βάρος; Οά σέ νομίσουν μίαν υπηρέτριαν. 
Δώσε τα ολα τοϋ άνθρώπου, αύτός ήμπορεΐ νά τά 
μετακόμιση ώσάν αυγά.

Ή κυρία Όφελία έφαίνετο απηλπισμένη καθώς ό 
έξάδελφός της άφήρεσεν άπό πλησίον της ό’λους τούς 
θησαυρούς της, καί έπερίμενε χαρμοσύνως νά ΰπάγη 
είς.τήν άμαξαν διά νά τούς έχη πάλιν πλησίον της.

—  Ποϋ είναι ό Θωμάς; ήρώτησεν ή Εύα.
—  Είναι άπ’ έξω άπό τήν άμαξαν, μάτια μου. Θά 

πάρω τόν Θωμά τής μητρός σου ώς δώρον, διά νά 
τόν άντικαταςήσω είς τήν θέσιν έκείνου τοϋ μεθύσου, 
οστις αναποδογύρισε τήν άμαξαν.

’Ώ, τό ήξεύρω βέβαια, ό θω μάς Οά είναι ένας 
περίφημος άμαξηλάτης, δέν θά μεθύσει ποτέ, είπεν 
ή Εύα.

Ή άμαξα έσταμάτησεν απέναντι μιας παλαιας 
κατοικίας, ώκοδομημένης κατά τό ίδιότροπον εκείνο 
μίγμα τοϋ ’Ισπανικού καί τοϋ Γαλλικοϋ ύ'φους, τοϋ 
όποιου ίχνη διατηρούνται είσέτι είς μέρη τινα τής 
Νέας Ό ρλεανς. Ήτο κατά τήν συνήθειαν τών Μαύρων 
κατασκευασμένη— μία τετραγωνική δηλαδή οικοδομή I 
περικλείουσα μίαν αυλήν, έντός τής όποίας εισήλθεν 
ή. άμαξα διά τοξοειδούς τίνος πύλης. Ή έσωθεν αυτη 
αύλή ήτο έναργώς ουτω πως τακτοποιημένη ώστε 
εύηρέστει τήν ορασιν καί διήγειρε ’ την φαντασίαν 
τοϋ Οεατοϋ. ’Εκτεταμένα! παραδρομίδες ήσαν πέριξ 
τών τεσσάρων πλευρών, τών όποιων αί κατά τά ύ'φος 
τών μαύρων κατεσκευασμέναι καμάραι, οί λεπτοί 
κίονες, καί τά άραβικά περικοσμήματα, μετέφερον 
τόν νοϋν τοϋ άνθρώπου, ώς είς ένύπνιον, είς τήν έπο
χήν καθ’ ήν έβασίλευεν είς τήν ’Ισπανίαν ό ρομαν
τισμός τής Ανατολής, Έν τώ μέσο) τής αύλής ταύ 
της ώραία κρήνη έρριπτεν υψηλά τάάργυροειδή ι 
ΰδατά της, τά όποΐα με ά δ: άλλ ε: π τ ί  ν 
έντός μαρμαρίνης λεκάνης, πε^/κΤκοσμημε'νηΙ 
λεπτόν περίφραγμα εύοσμων ίων. Τό ώς κρύσταϊ 
διαυγές υδωρ τής λεκάνης διέλαμπε μέ 
άργυροχρυσοειδεΐς ίχθύας, οιτίιες έσ 
έπλεον έντός αύτής ώς έμψυχοι άδά" 
ριξ τής λεκάνης ήτο μία όδός  ̂
μωσαϊκόν περικοσμημένον μέ 8ιι 
κάς εικόνας, καί αυτη ή όδός πάλιν 
άπό λεΐαν γήν όμοιάζουσαντά πρασινω; 
ύφασμα, καί άκολούθως μία άλλη όίός διά ' 
ςαν περιέκλειεν ό'λα ταϋτα. Δύο μεγά 
πορτοκαλλέων· άνθισμένα έσχημάτιζον 
την σκιάν, καί' έπί της λείας γής ήσαν 
κλοειδώς μαρμάρινα: γάστραι περιέχο 
κτότερα άνθη τών τροπικών. Τά ύπερμ 
δρα μέ τά μαρμαίροντα φύλλα των και^ 
τοιν, τά βαθύχραα Αραβικά γιε 
άργυροειδεΐς αστέρας των, αί γε



£όδα τά καμπτόμενα ύπό το βάρος τών άνθέων των, 
τά  χρυσοειδή γελσομίνια κα! αί λεμονεύοσμοι βερμ- 
πενες, ολα δμοΰ συνενοϋντο καί άπετέλουν τήν χλοε- 
ράν έκείνην λαμπρότητα καί τήν έξαίσίον ευωδίαν,

Οί μικροί κίονες τών παραδρομίδων, οίτινες πε- 
ριεκύκλονον τήν αυλήν, έκοσμοΰντο είς τήν κορυφήν 
μέ ύφασμά τι τών Μαύρων, τό όποιον ήδύνατο νά 
καταβιβασθή κατ’ εύχαρίστησιν, ίνα άποκλείση τάς 
ήλιακάς ακτίνας. Τό σύνολον τοϋ τόπου τουτου ήτο 
εΰάρεστον καί ρωμαντικόν.

ΙναΟώς ή άμαξα είσήλθεν, ή Εύ'α έφαίνετο ώ ςπτη-  
νόν τι έτοιμον νά πετάξη άπό τό κλωβίον, ενεκα τής 
άκρατήτου όρμής τής ευχάριστήσεώς της.

— · ”0 , δέν είναι ωραία, ή φιλτάτη, ή περιπόθητος 
κατοικία μου! ειπεν αυτη πρός τήν κυρίαν Όφελίαν. 
Δέν είναι ω ραία ;

—  Βιναι εν ώραϊον μέρος, ειπεν ή κυρία Όφελία, 
καθώς κατέδη άπό τήν άμαξαν, άλλά μοί φαίνεται 
μάλλον παλαιά.

Ό  Θωμάς άπεβιβάσθη τής άμάξης καί παρετήρει 
τριγύρω του μέ υφος ήρεμον καί χάριεν. Ό  μαύ
ρος, πρέπει νά τό ένθυμήται τις, είναι προϊόν τών 
πλέον άφθονων καί ύπερηφάνων μερών τής γής, καί 
εχει βαθέως είς τήν καρδίαν του πάθος καί άφοσίω- 
σιν είς πάν ό',τι ε ν̂αί λαμπρόν, πλούσιον καί φαν
τασιώδες, πάθος τό όποιον, άγροίκως θωπευόμενον 
υπό άχαλινώτου έπιθυμίας, έπισύρει τόν γέλωτα τής 
ψυχροτέρας καί τελειοτέρας φυλής τών λευκών.

Ό  Σάν Κλέαρ, τοϋ όποιου ή καρδία ήτο εις άκρον 
ποιητική καί φιλήδονος, έμειδίασεν είς τήν παρατή
ρησή τής κυρίας Ό φελίας, καί στραφείς πρός τόν 
Θωμάν,' ο—ις περιεργάζετο τριγύρω του μέ πρόσωπον 
ακτινοβολούν άπό θαυμασμόν, τόν είπε.

—-  ΦΓλε Θωμα, φαίνεται νά σ' άρέση τοϋτο.
—  Να... κύριε, φαίνεται τωόντι, οτι είναι κάτι, 

ειπεν ό Θωμάς.
"Ολα ταϋτα είπώθησαν τήν ς-ιγμήν έκείνην,καθ’ήν

μετεκομίζοντο τά πράγματα άπό τής άμάξης, καί
έπληρόνετο δ αμαξηλάτης, καί καθ’ ήν πλήθος άν-

, Ορώπων, πάσης ήλικίας καί παντός μεγέθους, άνδρες,
γυναίκες καί παιδία, ήλθον τρέχοντα πρός τάς πα-
ραδ|ίόμίδας άνωθεν καί κάτωθεν, οπως ϊδωσι τήν

7ΐν τοΰ κυρίου των. Έμπροσθεν τούτων άπάνΛ)ν
J ,  Λ νέος μεμιγμένου χρώματος καί καλά ένδεδυ-
ί Χί ε " δ σ τ ί ί ,  οέρω;* μεθ’ έαυτοϋ τά έξω τε . κά ν  αία ύ”  J  Γ ' , , /-, .-φιστικά οιακεκριμμενου τίνος υποκείμενου,πε-

>?- η*·; ,'ύ3α τ̂6)ί μεστόν.τελειότερον βαθμόν τοϋ
■δύναμιας , γ , „ Γ

■ ’ ■> />ατιζεν εις τήν χειρα του χαριεντως
η  ρ  \ r f- !  , > βχμοακερον ρινομακτρον.

είμενον τοϋτο είχε καταβάλει μέ ύπερ- 
" ^αστηριότητα πάσαν προσπάθειαν, οπως 

τήν πληθύν '.ών οικιακών τούτων υπηρετών 
’ ’ άλλην άκραν τοϋ πυλώνος.
'-‘̂ 'πίσω δλοι σαςΙ Μ’ έντροπ«ζε'·ε, ειπε μέ 

°;όν υφος. Νομίζω οτι ήΟέλα’ϊε ευχαρίστως 
' ιβ^τε καί είς τάς οίκογενιακά|ι σχέσεις τοϋ 

:'*ατά  τάς πρώτας στιγμάς τής έπ^τροφήςτου; 
i j -.τονος αυτη όμιλία, ή άπαγγελθεΐσα με 
. ,{5 ,υφος, τους κατέπληξε, καί «πεσύρθησαν 
” ’ ** όμοϋ είς άπομεμακρυσμένον μέρος,. 
’ V *  ■ \  ~  -dfc *
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εκτός δυο ευρώστων άνδρών, οίτινες άνεδέχθησαν τήν 
εργασίαν τοϋνά κομισωσιν έντός τής οικίας τά πράγ
ματα.

Χάριν τής συστηματικής διευθυνσεως καί τακτο- 
ποιήσεως τοΰ κυρίου Άδόλφου, ό'τε ό Σάν Κλέαρ μετά 
τήν πληρωμήν τοϋ αμαξηλάτου έστράφη, δέν ειδεν 
άλλον τινά ό'πίσθέν του είμή αυτόν τόν Άδόλφον, 
οστις διέπρεπε διά τόν μεταξωτόν υπενδύτην του, 
τήν χρυσήν άλυσόν του, τά λευκά περισκέλιά του καί 
τήν άνέκφραστον χάριτα καί ευγένειαν τοΰ χαιρετι
σμού του.

—  ’Ά ! σύ είσαι, Ά δόλφε; ειπεν δ κύριος, έκτεί
νων είς αυτόν τήν χεΐρα τ ί κάμνεις, παιδί μου ; 
είς αύτό τό μεταξύ δέ 0 Άδόλφος ήρχισε με ύπερ
βολικήν ευγλωττίαν αύτοσχε'διον όμιλίαν, είς τήν 
σύνθεσιν τής δποίας κατεγίνετο άπό δεκαπέντε πε
ρίπου ήμέρας.

—  Καλά, καλά, ειπεν δ Σάν Κλέαρ, παρερχόμε- 
νος μέ τό σύνηθες χλευαστικόν ύ'φος του, είναι πολύ 
καλά συνθεμένον, Άδόλφε. Παρατήρησε νάτακτοποι- 
ηθώσι καλά τά πράγματα, και έρχομαι ευθύς, ού'τως 
δέ είπών, ώδήγησε τήν κυρίαν Όφελίαν έντός έκτε- 
ταμένου δωματίου, είς τό όποιον είσήοχετό τις  άπό 
τόν πυλώνα.

Έ ν τούτω τώ μεταξύ, ή Ευα τρέχουσα ώς πτηνόν 
διά τής εισόδου διευθύνθη είς μικρόν τι δωμάτιον, 
τοϋ δποίου ή είσοδος ήτο ωσαύτως άπό τόν πυλώνα.

Γυνή , υψήλοϋ άναστήματος , μελανών δφθαλ- 
μών καί ώχροΰ χρώματος, ήγέρθη σχεδόν άπό τής 
καθήκλας άφ’ ής έπανεπαύετο.

—  Μάμ.α! είπεν ή Εύ'α έν εί'δει έκστάσεως· καί 
ριφθεΐσα έπί τοΰ τραχήλου της τη έδιδεν άδιαλλεί- 
πτους άσπασμούς.

—  Φθάνει, παιδί μου, γιατί μοϋ κάμνεις πονο
κέφαλον ! είπεν ή μήτηρ, άφοϋ τήν έφίλησε μέ πολ- 
λήν ψυχρότητα.

Ό  Σάν Κλέαρ είσήλθε, καί άφοϋ ένηγκάλισε τήν 
σύζυγόν του μέ τωόντι δρθόδοξον καί συζυγικόν τρό
πον, τήν παρουσίασεν είς τήν έξαδέλφην του. Ή Μα
ρία ε^ ιψ ε  τούς μεγάλους δφθαλμούς της έπί τής 
έξαδέλφης της μέ ύ'φος πεοιεργείας καί τήν έδέ- 
χθη μέ ψυχροτάτην εύγένέιαν. Έ ν πλήθος υπη
ρετών ένεφ ινίσθη είς τήν θύραν τής εισόδου· μεταξύ 
δέ αύτών μία μεσαία, ήλικίας καί μεμιγμένου χρώ
ματος γυνή, είς άκρον άξιοσέβαστος κατά τό έξω- 
τερικόν της, Γστατο άπέναντι τής θύρας τρέμουσα άπό 
τήν χαράν καί τήν άγαλλίασιν.

—  ’Ώ I ί$ού ή βά^ α ! έφώναξεν ή Εύ'α· καίτρέξα- 
σα άναμέσον?’τοϋ δωματίου, έ^ρίφθη είς τούς βρα
χίονάς της καί τή εδωκεν έπανειλημμένα φιλήματα.

Ή γυνή αυτη δέν τής είπε νά προσέςη μήπως τής 
προξενήση ία  οκέφαλον, άλλ’ έξ έναντίας τήν περιέ- 
πλεξεν είς τόν κόλπον της, καί έγέλα καί εκλαιεν 
άπό τήν χαράν της· οταν δέ άπεμακρύνθη άπ’ αύτήν 
ή Ευα, έτρεχεν είς τόν μέν, καί είς τόν δέ,άνταλλάτ- 
τουσα χεΐρας καί φιλήματα, είς τρόπον ώστε ή κυρία 
Όφελια άκολούθως έξέφρασεν 2τί της άηδιασ» τόν 
στόμαχον.

—  ’Ώ, ειπεν ή Όφελία, σεις οί Μεσημβρινοί δύνα · 
τθε νά πράξητε έκεΐνο τό όποιον ήμεΐς δέν δυνάμεθα.
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