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Επεκράτησεν ε?ς τινας ή ϊδέ·*, οτι ή οίκονοαική 
συνήθως λεγομένη, καί έλληνικώτερον χρη μ α τικ ή , 
άνάπτυξις καί ή περί τάς πλουτολογικας θεοιρίας 
ανένδοτος ένασχόλησις, ένώ περιορίζουν τδν άν
θρωπον εί; τδ ύλι*δν στοιχεΐον τοΰ προορισμοΰ τον, 
βλάπτουσι τδ νοητικδν καί ήθικδν καί παρεμποδί- 
ζουσιν ?ι βραδύνουσι τήν άνάπτυξίν των.

Κ ατά τή ; εσφαλμένης ταύτης δοξασία; δύο δν- 
νάμεθα ν άντιτάξω μεν αποδείξεις' τήν μεν έκ τών 
ποοτέρων, τήν δέ έκ των ύστερων.

Κ αί ή μέν έκ τών προτέρων είναι πρόδηλος, 
καθότι είς τδν φιλοσοφικώς μελετήσαντα τήν αν
θρώπινης φύσιν πρόδηλος είναι ή άκρα καί αδιά
σπαστος εκείνη ένότης, ήτις συνδέει ολα τή ; ανθρώ
πινη; φυσεω; τά  στοιχεία καί κατά τήν αρχικήν 
αύτών καταστασιν καί κατά τήν Ιστορικήν μόρφω- 
σιν καί τελειοποίησιν, είς τρόπον ώστε ή άνάπτυξι: 
τοΰ ένδς συνεπιφέρει έ; ανάγκης καί τήν άνάπτυξίν 
τοΰ άλλου. Επειδή δέ ή άπόδειξις αυτη, ποοΰποθέ- 
τουσα φιλοσοφικάς μελέτας, μεθ ών δεν δύνανται 
να ηναι οι πλεϊστοι τών αναγνωστών οίκε'.&ιαένοι, 
φαίνεται 'ίσω; εί; αύτού; σκοτεινή καί αβέβαιο;, έρ- 
χόμεθα είς τήν δευτέραν.

Τί είναι ή χρηματική ά νά π τυξ ις ;
Α νάπτυξις τή ; β ιομηχανία;, καί βιομηχανία, 

κατά τήν γενικωτέραν αύτή ; έννοιαν, είναι ή έφαρ- 
μογή τής ανθρώπινης ένεργείας είς τδν ίιλικδν κό
σμον πρδς παραγωγήν πλούτου. Η δε θεοιρία τής 
τοϋ πλούτου παραγωγής καί διανομής είνα'. ή 
επιστήμη, ήτις Πολιτική οικονομία έκλήθη ύπδ τών  
νεωτέρων, καί όρθώτερον ίσως ήδύνατο νά όνομασθή 
Π .Ιουτο.Ιογία.

Τώρα τδ ζήτημα 8*vat, έάν ή άνάπτυξις τής 
βιομηχανία; συντείνη \  δχι είς τήν άνάπτυξίν τής 
ήθικότητος καί τής διανοίας, είτε τών κοινωνιών 
ε'ίτε τοΰ ατόμου.

Η βιομηχανία, ώ ; είναι γνωστόν, τρεις έχει βαθ
μού;, καί διακλαδοΰται έπομένίος είς τρ ία  Οποδεέ' 
στερα εί'δη, καθότι η περιορίζεται είς τήν καλλιέρ
γειαν καί συγκομιδήν τώ ν καρπών τής γής καί έν 
γένει όλων τών φυσικών προϊόντων, καί τότε λέγεται 
γεωργική, αλιευτική, ποιμαντική, η τά  προϊόντα 
ταΰτα  πολυειδώς καί πολυτρόπως συνενόνει, διαιρεί, 
δ ιαπ λάττε ι, μεταποιεί καί διατυπώνει πρδς θεραπεί
αν παντοίων κοινωνικών άνανκών, καί τότε λέγετα ι 
χειροτεχνία, ή, τέλος, καί τά  φυσικά καί τά  τεχνη
τά προϊόντα πανταχόθεν μεταφέρει καί α νταλλάσ
σει προ; άλληλα, καί τότε ονομάζεται εμπορία. Είναι 
επίση; γνωστδν δτι ϊ/.αστον τών ειδών τούτων έχει
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μέν χαρακτήρας καί νόμους ιδιαιτέρους, ορούς συ- 
στάσεως καί ύπάρξεως αναγκαίους καί απαραιτή
τους* αλλ ύπάρχουσι καί νόμοι κοινοί καί είς τά  
τρ ία , δροι κοινοί, άρχαί γενικά!, α ί όποΐαι καθ δ- 
ποιονδήποτε βαθμόν καί είς όποιονδήποτε κλάδον 
βιομηχανίας εφαρμόζονται. Διά νά ’ίδωμεν δε ποια 
είναι τής βιομηχανικής άναπτύξεως καί τής πλου- 
τολογικής μελέτης τά  αποτελέσματα ώς πρδς τήν 
ηθικήν μόοφωσιν καί την νοητικήν πρόοδον τής άν- 
θρωπότητος, όφείλομεν είς την ενέργειαν τών δρων 
καί άρχών τούτοιν νά έπιστήσωμεν την προσοχήν 
μας, καί τάς συνέπειας αύτών νά έξετάσωμεν κατά  
την κοινωνικήν πραγματοποίησίν των.

Πρώτος δρος τής βιομηχανίας είναι ή κοινωνία. 
Βιομηχανία μεμωνομένων καί άκοινωνήτων άτόμων 
είναι βιομηχανία άτελεστάτη , ς-άσιμος, καχεκτική  
καί δλως ασήμαντος- τοΰτο άποδεικνΰει ή ιστορία, 
ή πραγματική καί δχι ή μυθώδης. Πρώτον λοιπδν 
αποτέλεσμα τής βιομηχανίας θέλει είναι ή άνάπτυ- 
ξις τής κοινωνικής τάσεως, δι ή ; διεγείρεται καί 
διατηρείται ή επιθυμία καί ή ανάγκη τής μ ετ’ άλ
λήλων συμβιώσεως, πρώτη πηγή τή ; φιλανθροίπίας, 
τής συμπαθείας καί τής πρδς άλλήλους αγάπης.

Καί τω όντι, διά τήν εφαρμογήν τής άνθρωπίνης 
ένεργείας είς τδν υλικόν κόσμον, τρία τινά  χρειά
ζονται* ή ανθρώπινη εργασία, τά  φυσικά όργανα οίον 
ή γή , τά  ΰδατα , 6 άήρ, τά  ζώα καί τά  τεχνητά  
δργανα, η τά κεφάλαια, δηλαδή τά βιομηχανικά  
έκεΐνα προϊόντα, τά  όποια δεν καταναλίσκονται, 
άλλ’ είς νέαν έπ ιφυλάττοντα ι παραγωγήν, οίον ερ
γαλεία , κτίρ ια , μηχαναί, νομίσματα κτλ. Αλλά τά  
τρ ία  τα ϋτα  παραγωγικά όργανα δύσκολον είναι νά 
τά  κατέχη ό αύτδς άνθρωπος, όθεν άπαραίτητον 
είναι οί κατέχοντες αύτά  νά προσεγγίσωσι πρδς άλ
λήλους καί νά άνταλλάξω σι τάς παραγωγικάς αύ
τώ ν ύπηρεσίας* δ εργάτης, νά λάβη παρά τοΰ κε
φαλαιούχου τά  κεφάλαια καί δι αύτών νά έφαρμόστ] 
τήν εργασίαν του είς τά τρ ίτω  τ ιν ί άνήκοντα φυ-  
σι*ά αντικείμενα, καί οΰτως ή βιομηχανία, ύπδ τών 
τριών δμοΰ ένεργουμένη πρδς δφελος αύτών, νά πα- 
ραγάγγ) νέα προϊόντα, ών ή ωφέλεια μεταξύ αύτών 
νά διανέμηται άναλόγως πρδς τδ ύφ’ έκαστου συνει- 
σφερόμενον. Είς τδ άπλούστατον τοΰτο φαινόμενον 
ανάγετα ι δλη ή κοινωνική βιομηχανία, δσω μεγάλη  
καί έκτεταμένη καί αν ύποτεθή, όσοι θαυμαστή καί 
«ν ηναι ή δΰναμίς της, δσφ πολυπληθή, πολυ
πο ίκ ιλα, άςιοθαύ[;αστα καί καταπληκτικά τά δι’ 
αύτής τελούμενα έργα. Υποθέσατε οτι τδ φαινόμε- 
νον τοΰτο περιλαμβάνει δχι τρία άτομα, άλλά πολλά 
έΊατομμύρια, πολλαπλασιάσατε, δσο> καί άν θέλετε, 
τούς βραχίονας, πολλαπλασιάσατε, ή διαιρέσατε καί 
Υποδιαιρέσατε έπ’ άπειρον τά  κεφάλαια, έκτείνατε 
έπί χοιραν άπέραντον τάς γαίας καί τά φυσικά άν- 
τικείμενα, συνδυάσατε, δ ιαπο ικ ίλατε, περιπλέξατε, 
δσω θέλετε, τάς τρεις ταύτας σχέσεις, δεν θέλετε

προσθέσει τίποτε είς τά  συστατικά στοιχεία τής 
παραγο>γικής έργασίας. 0  νόμος τής παραγωγής 
είναι τόσον άπλοΰς καί καθολικδς όσον δ νόμος τής 
άμοιβαίας ελξεως τών μορίων τής ΰλης, τής αμοι
βαίας £λξεως τώ ν σωμάτων, δστις άληθεύει καί είς 
τδν έλάχιστον κόκκον άμμου, τδν είς τά  βάθη τοΰ 
ώκεανοΰ βεβυθισμένον, καί είς τά  αναρίθμητα σώ
ματα δσα r-ίλβουσιν είς τδ στερέωμα. Είς τάς τρεις 
ταΰτας έργασίας άνάγονται, εϊτε αμέσως εϊτε έμ -  
μέσ&ίς,όλαι αί κο ινω νικαίλειτουργίας τά τρία ταΰτα  
στοιχεία είναι α ί τρεις μόναι πηγαί τοΰ πλούτου, 
αί τρεις μόναι πηγαί τοΰ τε ίδιωτικοΰ καί τοΰ δη 
μοσίου εισοδήματος, καί τά  δι’ αύτών παραγόμε\α 
προϊόντα, δσω καί αν μεταβάλλω νται καί κυκλο- 
φορώσι καί άνταλλάσσω νται μέχοι τής άναλώσεώς 
των, πάντοτε δια τοΰ άντ’ αύτών διδομ.έ<ου ά ν τ ιτ ί-  
μου πληρόνουσιν έν τελευτα ία  αναλύσει τάς τρεις 
ταύτας παραγο^γικάς ύπηρεσίας. Παράδοξος ε’κ α ι  
τωόντι ή άπόστασις, ήτις ένίοτε διαχωρίζει τάς  
δύο ταύτας σ τιγμ άς, έκείνην δηλαδή καθ’ ήν πα- 
ράγεται τδ προϊδν, καί έκείνην καθ’ ^ν διά τής τε 
λευταίας πωλήσεοας έξοφλοΰνται δλαι αί προηγη- 
θεϊσαι παραγωγικαί ύπηρεσίαι, πληρονόμεναι ύπδ 
τοΰ τελευταίου άγοραστοΰ καί άναλοιτοΰ τοΰ προϊόν
τος. Καί κατά τήν μακράν ταύτην άπόστασιν καί κ υ 
κλοφορίαν πόσαι εργασία·., πόσα κεφάλαια, πόσαι 
προκαταβολαί, πόσαι διαδοχικαί παραγωγαί συν- 
τρέχουσιν εις τήν τελείαν μόρφωσιν καί μετακόμισιν 
οιου δήποτε έμπορεύματος. Λάβετε ώς παράδειγμα, 
έάν θέλετε, !ν  άπδ τά κομψά έ/.εΐνα φορέματα, τά  
όποια με όλίγα νομίσματα άγοράζετε άπδ τδν ράπτην 
σας, καί ακολουθήσατε, έάν δύνασθε, τήν άπέραντον 
σειράν τών παραγωγικών ύπηρεσιών, α'ίτινες συνέ- 
τεινονπρδς τελείαν κατασκευήν του καί αί δποΐαι δι 
αύτών τών ολίγων χρημάτων άποπλτρόνονται. Μέρος 
τοΰ ποσοΰ τούτου χρησιμεύει ώς άμοιβή τής έργα
σίας τοΰ ράπτου, καί μέ αύτδ ούτος πάλιν πληρόνει 
τούς έργάτας του, τδ ένοίκιον, τάς τροφάςτου, τά  
έξοδα τής οίκογενείας του, τά  έξοδα τής τέχνης του, 
καί έκαστον τών μεριδίων τούτων πάλιν δ ια ιρείτα ι 
καί υποδιαιρείται έπ’ άπειρον. Διά δε τοΰ ετέρου 
μέρους τοΰ αύτοΰ ποσοΰ πληρόνεται δ έμπορος, δς·ις 
έπώλησε τδ σηρικόν ή έριοΰχον ύφασμα, έξ ού έμορ — 
φώθη τδ φόρεμα. Αλλά καί τοΰτο τδ είς τδν έμπο
ρον διδόμενον άντίτιμον χρησιμεύει πρδς αμοιβήν 
τής ιδιαιτέρας του βιομηχανίας ή τοΰ κέρδους του, 
πρδς πληρωμήν τώ ν έπί τής είσαγιογής τοΰ ύφά-  
σματος τελωνικών δασμών, τών έξόδων τής με-  
τακομίσεως, τής τιμής καθ’ $ν ήγοράσθη παρά τώ  
πρώτω παραγωγώ αύτοΰ, δι’ ής πάλιν έπληρώθησαν 
τά κέρδη αύτοΰ, οί έργάται, α ί πρώται δλαι, οί τό
κοι τών κεφαλαίων κτλ. καί έκαστον τών κλασμά
των τούτων πάλιν διαιρείται καί ύποδιαιρεΐται έπ’ 
άπειρον. Ι λ ιγ γ έ  δ νοΰς τοΰ παρατηρητοΰ, δταν θέ- 
λη νά παρακολουθήσνι δλας τάς μεταβάσεις καί
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μεταβολάς τών μορίων, έξ ών συνίστανται τά  βιο
μηχανικά προϊόντα, καί ποοσπαθ^ ν’ άνελίςτ) τάς 
περιπεπλεγμένας σχέσεις καί τούς μυρίους συνδυα
σμούς,οιτινες συντείνουσιν είς τήν παραγωγήν δποιου- 
δήποτε, ές-ω καί τοΰ έλαχίς-ου καί τοΰ άπλους-άτου, 
έμπορεύματος. Αλλ ooco πολυποίκιλον καί πολυει- 
δές καί πολύτροπον και πολυσύνθετον και άν ήναι 
τδ φαινόμενον τής παραγωγής, τά άρχικά του ς-οι- 
χεΐα είναι δμως πάντοτε τά  αύτά , άπλά καί ώρι- 
σμένα καί εύκρινή καί εύσύνοπτα, καθώς είς καί δ 
αύτδς πάντοτε είναι δ οργανισμός εις καθέν τών ανα
ρίθμητων άτόμων, έξ ών συγκροτούνται τά  διάφο
ρα εΐδη τών φυτών καί τών ζώων* διότι έν τώ  κοι- 
νωνικώ ώς έν τώ  ύλικώ κόσμω ή άκρα ποικιλία  
παντοΰ ύποκούπτει άκραν ένότητα, καί ή παραγω 
γή θαυμαστών αποτελεσμάτων δι’δλίγων κα ίάπλώ ν  
μέσων είναι είς τών χαρακτήρων τοΰ μεγαλείου τής 
δημιουργίας.

Αλλ έν τοσούτω, έκτδς τής κοινωνίας, τδ φαινό- 
μενον τοΰτο τ ί άλλο ύποθέτει; ποιοι είναι οί άλλοι 
δροι τής ύπάρςεώς του ;

Είναι φανερδν δτι τδ φαινόμενον τής παραγωγής 
προϋποθέτει πρώτον τήν ιδιοκτησίαν* διότι χωρίς 
ιδιοκτησίαν ουτε ανταλλαγή ύπηρεσιών γ ίνετα ι, 
ούτε άμοιβαία παραχώρησις δ ικα ιω μάτω ν, άλλά 
σύγχυσις, άμοιβαΐα ι άζιώσεις, σφετερισμοί, συγ
κρούσεις, πόλεμος, άναρχία καί καταστροφή επο
μένως πάσης βιομηχανίας* προϋποθέτει κτηματικήν  
καί προσωπικήν άσφάλειαν, ειρήνην, δικαιοσύνην είς 
τάς μεταξύ τών ιδιοκτητών σχέσεις καί διενέξεις, 
καί πρδ πάντοιν ισότητα καί έλευθερίαν. Η δε άς-υ- 
κή ελευθερία είναι ίστορικώς άποδεδειγμένον δτι, 
προϊόντος τοΰ χρόνου, έπιφέρει καί τήν πολιτικήν, 
καί μαρτυρεί επίσης ή ιστορία τοΰ άρχαίου καί τοΰ 
νέου κόσμου, δτι τά πλέον βιομήχανα εθνη είναι και 
τά  πλέον φιλελεύθερα, τά  πλέον προοδευτικά* διότι 
διά τής βιομηχανίας δχι μόνον συνταυτίζονται είς 
έν τά συμφέροντα καί εύκολώτερον επομένως μορ- 
φόνεται μ ία  κοινή γνώμη καί £ν πνεΰμα δημόσιον 
αναπτύσσεται, άλλά διά τής έκάστου μετοχής τοΰ 
κοινοϋ συμφέροντος διεγείρεται ή έπιθυμία καί ή 
ανάγκη τοΰ νά μετέχοίσιν δσω τδ δυνατδν πλειότε- 
ροι τής συστάσεως καί ένεργείας τών δημοσίων άρ
χών,καί ουτίο,γινόμενοι άρχοντες ένταυτω καί άρχό- 
μενοι, νά συνεννοώνται περί τής μορφώσεως καί δια- 
τηρησεως τής δσον ένες·ιν άρίς-ης πολιτείας. Πς·ε διά 
τής βιομηχανίας δχι μόνον τδ κοινωνικόν πνεΰμα άνα- 
πτύσσετα ικα ί αί κοινωνικαί άρεταί, ών πρώτις-αι καί 
ανακεφαλαιώσεις, οΰτως είπεΐν,δλων τών άλλων είναι 
ή δικαιοσύνη καί ή πρδς άλλήλους άγάπη, άλλά 
και παντες οί δροι βαθμηδόν πραγματοποιούνται 
τελείου πολιτεύματος βασιζομένου έπί τοΰ κοινω
νικού λόγου καί έπί τής πολιτικής έλευθερίας.

Εάν δέ τώρα παρατηοήσωμεν τά  αποτελέσματα  
τής βιομηχανίας ώς πρδς αύτδ τδ άτομον, θέλομεν

φθάσει πάντοτε είς τδ αύτδ συμπέρασμα.
Πηγή τής βιομηχανίας καί πρώτιστον αύτής δρ_ 

γανον είναι ή εργασία. Η δε ηθοποιός δύναμις τής 
έργασίας δέν χρήζει άποδείξεως, δ ιότι καθώς ή αρ
γία  είναι πασών τών κακιών καί έλαττω μάτω ν ή 
άφορμή, οΰτως ή εργασία είναι μήτηρ δλων τών 
καλών εςεων καί άρετών. Διά τής έργασίας δ άν
θρωπο; δχι μόνον εύπορεΐ, άλλά καί εύρωστος δ ια— 
τηρείται καί μετριοπαθής καί σώφρων εζ ανάγκης 
άποβαίνει. Η εργασία συνενόνει τήν ενέργειαν τοΰ αν
θρώπου μέ τήν ενέργειαν τής φύσεως,καί ώς έκ τούτου, 
ανακαλούσα αύτδν κατά πάσαν στιγμήν είς τήν άρ
χήν πάσης κινήσεως καί πάσης ένεργείας, έμπνέει καί 
περιθάλπει εις τήν καρδίαν του τδ θρησκευτικόν α’ί -  
σθηι/.α, καί δι’ αύτοΰ τήν εύσέβειαν καί τήν λατρείαν 
τοΰ δημιουργού καί τοΰ δοτήρος πάντων τών άγα-  
θών. Εξεθείασάν τινες τών πλουτολόγων, ύπέρ τδ 
δέον ϊσως, τά  ώφελήματα τοϋ καταμερισμοΰ τής έρ
γασίας, άλλ’ ούχ ήττον άξιοθαύμαστα καί έξαίσι*  
είναι τά  άποτελέσματα τής συνενώσεως και συγ-  
κεντρώσεως και συναρμολογήσεως τώ ν έργασιών. 
Η διαχώρισις καί ή συνένωσις τών έργασιών είναι, 
οΰτως είπεΐν, ή κεντρόφυξ και ή κεντρόμολος δύνα- 
μις τής βιομηχανίας, ών έκατέρα έχει μεγάλα ώφε
λήματα , έάν μη, δπέρ τδ δέον έκτεινόμεναι, περιο- 
ρισθώσιν εντός τών νομίμων δρίων καί έλλόγως συ- 
ναρμολογηθώσιν. Αλλ’ έάν έπρόκειτο νά δώσωμεν εις 
niav έζ αύτών τήν προτίμησιν, δέν ήθέλαμεν δ ι
στάσει είς τήν δευτέραν ν’ άπονείμωμεν τά  πρωτεία. 
Απδ τήν πρώτην καί έμβρυώδη έταιρίαν, ήτις συ- 
σταίνεται διά τής οίκογενείας καί διά τής συνυ- 
πάρξεως ολίγων οικογενειών είς τδν μικρότατον 
δήμον, μέχρι τών κολοσσαίοιν εκείνων έταιριών, 
αΐτινες δπλίζουσι στόλους καί στρατούς καί κυβερ- 
νώσι πολλά άνθοώπων εκατομμύρια, βλέπομεν δτι 
ό συνεταιρισμός ύπήρξε πάντοτε δ δραστηριώτερος 
μοχλό; τών χειροτεχνικών καί έμπορικών προόδων, 
ώς άν ήθελε δι’ αύτοΰ νά μας διδάξν) δ Θεός, δτι 
έξαρτώμεθα άλλήλων, ότι χωρίς αμοιβαίας άνοχής 
καί αμοιβαίας βοήθειας τίποτε δεν δυνάμεθα νά  
κατορθώσωμεν, καί δτι παντός άνθρωπίνου οικοδο
μήματος ό θεμέλιος λίθος είναι ή άμοιβαία εύνοια 
καί ή πρδς άλλήλους φιλία.

Καί δχι μόνον είς τάς μεταξύ άτόμων βιομηχα- 
νικάς σχέσεις αναφαίνεται ή τής άμοιβαιότητος καί 
συμβοηθείας άνάγκη, άλλά καί είς τάς μεταξύ τών 
κοινωνιών, ήςχρηζουσιν άλλήλων τά άτομα,ουτωκαί 
τά εθνη. Τά φυσικά καί τεχνητά προϊόντα τών δ ια
φόρων χωρών δέν έξαρκοΰσιν είς τήν θεραπείαν δλων 
τών χρειών τών έγκατοίκων των. Εντεύθεν ή άνάγ
κη τών άνταλλαγών καί τής πρδς άλληλα έμπορίας, 
έντεΰθεν αί έμπορικαί σχέσεις καί συνθήκαι,αί όποια ι 
τόσον έπωφελέστεροι είναι δσον εύνοϊκότεραι καί δ ι-  
καιότεραι, καί εκείνη τέλος πάντων ή μεταξί» τώ ν  
έθνών άλληλεγγυότης, ήτις είναι ή πολυτιμοτέρα
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θεωρία τ7(ς νέας έπ ιστήμη;, «ίσιως έφαομοζομένη 
τήν σήμερον εί; ολα σχεδόν τα πεπολιτευμένα έθνη, 
δι ής ή ευημερία τοΰ ένό; έξαρτάται άπό τήν ευη
μερίαν τοΰ άλλου, ώστε καί ολα άμοΰ καί έκαστον 
άτομικώς ενδιαφέροντα', εις τήν ευδαιμονίαν άπάν- 
των.Εύκολον δε νά ποοίδη τ ις  ποια αισθήματα πρέπει 
φυσικώ τώ λόγω νά πηγάσωσιν άπό τάς αναγκαίας 
ταύτας σχέσεις, άφ οίι κανονισθώσι κατά τάς ύγιεΐς 
άρχάς τής επιστήμης.

Ωστε καί ή ατομική ήΟική καί ή δημοσία, καί 
αί κοινωνικαί άρεταί καί αί πολ ιτ ικα ί, ή έντός τής 
πολιτείας δικαιοσύνη καί ή έλευθερία, καί α ί με- 
τα ςύ  τών έθνών εύνοϊκαί σχέσεις καί ή ειρήνη καί ή 
φ ιλ ία , πάντα  ταΰτα  όχι μόνον συβιβάζονται μέ με- 
γ ίστην βιομηχανικήν άνάπτυξιν , άλλα μ άλιστα  εί
ναι μετ αϋτής συνδεδεμέναι άναποσπάστως, εί
ναι οροί απαραίτητοι τής ύπάρξεώς της, είναι άναγ- 
κα ΐα ι αΰτής συνέπεια'. *αί άφευκτα αποτελέσματα.

Κ αί ταΰτα  μέν ώ ; πρός τήν επί τοΰ ήθικοΰ επιρ
ροήν τής βιομηχανίας.

Καθ δσον δέ άφορδ τήν έπί τοΰ νοητικοΰ, άρκεΐ 
μ ία  μόνη παρατήρησις.

ή  άνθρωπίνη ενέργεια έφαρμοζομένη είς τόν υλι
κόν κόσμον πρός παραγωγήν πλούτου, άπό τοΰ κα- 
τω τάτου αυτής βαθμού μ.έχρι τοΰ ανώτατου, φω
τ ίζ ε τα ι άπό τήν διάνοιαν καί άπό τόν λόγον. 6σω  
λοιπόν αναπτύσσεται καί φω τίζετα ι τό πνεύμα, τ ό 
σο) μάλλον τελειοποιείται καί δραστηριοτέρα καί 
παραγωγικ&ηέρα αποβαίνει ή σωμ.ατική εργασία, 
καί δσω μάλλον γνωρίζομεν τήν φύσιν, τόσοι περισ
σότερον έξ αΰτής ώφελαύμεθα. Καί μάλιστα  ή πρόο
δος τής βιομηχανίας κυρίως Οφίσταται ε ϊ; τήν άν- 
τ ικατάστασ ιν  τών φυσικών δυνάμεων είς τάς άν- 
θροιπίναςδιά τών τεραστείων έκείνων μ.ηχανών, α ΐ-  
τινες, άναπληροΰσαι πολλών έκατος-άδων ανθρώπων 
τήν έργασίαν, άφίνουσι περισσότερον καιρόν καί 
πλείονα μέσα παρέχουσιν είς τήν νοητικήν άνάπτυ- 
ξιν καί είς τήν λογικήν μόρφωσιν τής άνΟροιπότη- 
τος. Αλλά διά νά κυοιεύσωμεν τήν φύσιν πρέπει νά 
τήν ύπακούσωμεν, καί δέν τήν ΰπακούομεν είμή γνοι- 
ρίζοντες τούς νόμου; της καί προσπαθούντε; ν’ ανα- 
καλύψωμεν τά μυστήρια της. Τί άλλο δέ είναι ή ά- 
νακάλυψ ι; καί ή γνώσις αυτη είμή αύτή ή νοητική 
ά νά π τυξ ι;, αύτή ή έπιστήμη ;

Εάν δέ τώρα μας είπωσιν οί άντιφερόμενοι ν’ ώ- 
ναστρέψωμεν τήν εικόνα, ινα ίδωμεν καί τά  σκιώδη 
καί σκοτεινά αύτή ; μέρη, έάν μας είπωσιν, οτι ναι 
μέν διά τής βιομηχανίας άναπτύσσϊτα ι τό πνεΰμα, 
προοδεύει ή έπ ιστήμη, άλλ ’ αί πρόοδοι αύτή ; περι
στρέφονται μόνον εί; τάς αμέσως μέ τά βιομηχα
νικά ί ρ γ α συνεχομένχς μαθήσεις, καί μένει σ τά σ ι
μος ώς πρός τάς ήθικας καί ίστορικάς μελέτα ;, ώς 
πρός τήν γραμματολογίαν καί καλλιτεχνίαν’ έαν 
μας ένδείξωσι τά  κακά αποτελέσματα τής βιομη- 
χ 7.-1/.ή; ελευθερίά; καί τοΰ συναγωνισμού, τήν π ι ■

! νίαν τών έργατικών τάξεων, τό άστατον καί άβέ- 
βαιον τής έογομισθίας των, τήν έκ τούτου άμάθειαν 
καί διαφθοοαν καί τόν μέγαν κοινωνικόν κίνδυνον 
τόν διηνεκώ; έπαπειλοΰντα, ώς έκ τών ενδεχομένων 
ατάϋζονι, τάς βιομηχανικά; κοινοινία;' έάν μάς ε ί-  
πωσιν, ότι ή υπέρμετρος άνάπτυξις τοΰ βιοι/.ηχανι- 
κοΰ πνεύματος παροτρύνει τάς ύλικάς καί εγω ισ τ ι
κά; δρμάς, διευθύνει τήν άνθρωπίνην ένέργειαν άπο- 
κλειστικώ ; σχεδόν εϊ; τήν κερδοσκοπίαν, καί παρά
γει τήν φιλοχρηματίαν καί τήν ιδιοτέλειαν, ήτις  
έκ διαμ,έτρου άντίκειτα ι είς πάσαν γενναιότητα καί 
εις πάσαν άρετήν, άπαντώμεν, ότι τά  κακά ταΰτα  
έν μεοει άληθεύουσιν, άλλ δχι πάντοτε καί έπί πολύ, 
καί δέν είναι άΟεράπευτα,καί είναι τοΰ κακοΰ μάλλον 
ή τού καλιού οργανισμού τή ; βιομ,ηχανία; άποτελέ- 
σματα. Διότι ή τελειοποίησις τής βιομηχανίας ναι 
μέν απαιτεί καί προκαλεΐ ιδιαιτέρως τήν πρόοδον καί 
έπέκτασιν τών φυσικών γνώσεων, άλλά δέν παρεμ
ποδίζει καί δέν αποκλείει τήν άνάπτυξιν τών ανώ
τερων καί εύγενεστέρων έκείνων μαθήσεων, αΐτινες 
σκοποΰσι τήν νοητικήν καί ήθικήν φύσιν, τήν Ιστο
ρικήν πορείαν τής άνθρωπότητος καί τήν άποκάλυ- 
ψιν καί δ ιάπλασιν τοΰ καλοΰ' διότι αφ’ έ*ό; μέν, 
είναι τόσω στενώς συνδεδεμ,έναι, καί α ί μ.έν καί α ί 
os, καί κατά τήν πνευματικήν καί εσωτερικήν καί 
κατά τήν αντικειμενικήν το»ν ένότητα, ώστε μιας 
μόνη; ή άνάπ τυξ ι; όύναται όλων τών άλλων νά 
προκαλέση τήν γέννησιν' άφ’ έτέρου δε, είναι ίδιον 
τοΰ άνθρώπου, αφ ο0 θεραπεύση τά ; ύλικάς του ά -  
νάγκας, άφ ου πληρώση κατά κόρον τάς έγω ϊσ τ ι-  
κάς όρέξεις καί τάς χρηματικά; του έπιθυμίας, νά 
μή μένη, ώς τά  κτήνη, προσηλωμένος είς τήν γήν, 
έξ ής μόνον τό σώμα του τρέφεται καί κοαταιού- 
τα ι, άλλ ώς Φυτάνοΰκ iy y tio v  ct.U ο νρ ά η ο ν , εκεί 
νά ύψωση τά βλέμματα, δθεν ή πρόιτη της ψνχτ,ς 
γ ίν εσ ις  εψυ} δθεν καί ή τύχη του έξαρτάται καί ή 
διάνοια, δθεν δύναται καί τήν αρχήν καί τό τέλος 
του νά κατανοήση, καί δθεν πάσα εμπνευσι; καί 
πάν καλόν καί άγαθόν.απορρέει. Καθ’ όσον δε άφο- 
ρ£ τά ελλείμματα καί τού; κινδύνου; τών β ιομη
χανικών κοινωνιών, ούδείς δύναται ν άρνηθτί, ότι τά  
κακά τοΰ άκρου καί απεριορίστου συναγωνισμού δύ- 
νανται κατά μεγα μέρος δι έμφρόνων μέτρων νά 
προληφθώσιν ή νά θεραπευθώσι, καί ώς έκ τούτου νά 
έξασφαλισθώσιν αί έργατικαί τάςεις κατ’ έκείνων 
τών αιφνίδ ιων καί τρομερών κρίσεων, α'ίτινε;, στε- 
ροΰσαι α ύτά ; τοΰ έπιουσίου άρτου, τάς ώθοΰσιν ε ϊ; 
στάσεις καί άνταρσίας, καί αί δποΐαι σπανιώτερον α
ναφαίνονται, όταν φροντίσωσιν οί κυβερνώντε; περί 
τή ; έκπαιδεύσεως καί ήθοποιήσεως αύτών καί περί 
τών μέσων τής άποταμειεύσεως μικροΰ τίνος κεφα
λαίου διά τάς άπροσδοκήτου; άνάγκας των. Α λλ’ ώ; 
πρός δλα τα ΰτα , δύο τινά όφείλομεν νά έχωμεν 
πά/τοτε ΰπ ’ οψιν, οτι άφ ού ή άκραεύδαιμονία δέν 
έδόθη ε'ς τόν άνθρωπον, φυσικώ τώ  λόγω δέν 6»
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πάρ/ει κοινωνική κατάστασις χωρί; άτοπα, χωρίς 
κινδύνους, καί δτι έκεϊνα τά  κακά, τά όποια δέν εί
ναι άπολύτοις άφευκτα καί αθεράπευτα, καθό αχ ώ 
ριστα τή ; άτε)είας τών άνθρωπίνων, δέν δυνάμεθα 
νά θεραπεύσωμεν είμή μελετώντες βαθύτερον καί 
έπιμελέστερον τόν κατά φύσιν κοινωνικόν οργανι
σμόν, σεβόμενοι καί άκολουθοΰντες τά ; ύπαγορεύ- 
esi; καί τούς νόμου; τής φύσεως, καί δχι ποτέ κα- 
ταστρέφοντε; τήν κοινωνίαν, διά νά τήν άναπλάσω- 
μεν κατά τού; φαντασιώδεις τύπους τής μικράς μας 
διανοίας, καί άντικαθιστώντες τάς άθλιας δημιουρ
γίας τοΰ άνθρώπου είς τήν πάνσοφον δημιουργίαν 
τοΰ Θεοΰ.

Π. Β. Α.

ΟΛΙΓΑ ΤΙΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 
ΘΕΩΡΙΑΝ ΤΙΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.

Πολλοί τήν σήμερον δυσανασχετοΰσι πρός τάς 
αιρέσεις πολιτικών τινων φατριών, αΐτινες προ- 
βληματικάς κατέστησαν καί αύτάς τάς φυσικωτέ- 
ρας, έναργεστέρας καί άπανταχοΰ παραδεδεγμένα; 
ίδέας, μο>ρούς άποκαλοΰντες τούς νεωτεριστάς τού
τους, άγύρτας, όνειροπολοΰντας. ό τε  δ Καίρης απο
θνήσκει μέ τό θεοσεβικόν του δόγμα, ώ ; ό βόμβυξ 
έντό; τής μεταξωτής κοιτίδος ήν έξύφζνεν έκ τοΰ 
τιμαλφούς σιάλου του, δέν είναι παράδοξον τό ν’ 
άκούοωμεν τούς συμπολίτας αύτοΰ λέγοντας, δτι 
λήρος ήτο καί παραφροσύνη τό δόγμα του* άλλ’ δτε 
μύριαι υπόκωφοι φωναί άπό τά  σπλάγχνα αύτής 
τή ; πεπολιτισμ,ένης καί γηραιά; Εύρωπαϊκή; κοι
νωνία; έκπορευόμεναι συνενοΰνται ε ί; τό νά έκφρά- 
σοισι προσφάτου; ιδέα; τεινούσας είς τήν έκ βάθρων 
ανατροπήν τών καθεστώτων, ήμεΐς δέ γελώμεν ή 
άόιαφοροΰμεν άκούοντες τόν συγκεχυμένον ήχον τών 
φωνών τούτων, όμοιάζομεν άνθρωπον περιγελώντα 
τόν ώς έκ τοΰ άλγους τής ψυχής του παραλογιζόμε
νο·/ καί παραφρονούντα, ούδόλως δέ φροντίζοντανά 
έςιχνιαση τό αίτιον τών παθημάτων του, δποι; τόν 
καθησυχαση, παραμηθύση, καί διά τοΰ λόγου [ί ά λ - 
σαμον έπιχύση έπί τών α ίμοσταγώ ν πληγών του.

« Ιόιοκτησία είναι κλοπή » είπον Προυδών ό σοσια
λ ισ τή ; καί οί περί αύτόν. Βεβαίω; ή ποότασι; αυτη  
είναι έλλειπης λογική; έννοια; εί; τοιοΰτον βαθμόν, 
ως·ε, αμ αύτοί ούτοι οί κοινωνισταί προτείνωσι νέαν 
διοργάνωσιν τή ; κοινωνίας λαβόντες ώς θεμέλιον 
αύτή ; την κοινοκτημοσύνην, ύποπίπτουσιν ε ί; ψη- 
λαφητην άντίφασιν. Κ αταστήσαντε; άμ.φισβητήσι- 
μον τό δικαίωμα τή ; ιδ ιοκτησία; τοΰ άνθρώπου, 
καθιστώσιν επίσης άμφισβητήσιμον τό δικα!ωμ.α 
τοΰ ζήν, διότι συνταυτίζονται. Οθεν ναι μέν δυνά
μεθα νά «μφισβητήσωμεν περί τή ; διανομής καί 
διατάςεω ; τή ; κύριότητος τών π ρ α γμ ά τω ν, άλλ ’ 
δχι καί περί τοΰ δικαιώματος αύτοΰ τής ιδ ιο κ τη 

σίας. Τπό ταύτην τήν εποψιν θεωρούμενη εννοιάν 
τινα  ε/ει ή πρότασις. «ιδιοκτησία είναι κλοπή,» 
ειδεμή, τόφιλονεικεΤίν περί ιδ ιοκτησία;, είναι φ ιλο- 
νεικία περί δνου σκιάς. Αλλ’ δποίας βαούτητος 5χετα>, 
ή ώς έμπροσθεν πρότασις; ΟΙ περί τάς κοινωνικάς 
καί πολ ιτ ικά ; έπιστήμας ένασχολούμενοι ύπέπεσαν 
ώς έπίτοπολύ είς άτυχή πλάνην, μ.ή διαστέλλοντες 
τήν έπιστηιχονικήν ιδέαν άπό τήν εφαρμοστήν επ ι
στήμην. Κ ατά συνέπειαν τούτου, ώς έξ άντιθέτων  
δυνάμεων ύποκινούμενοι, τής κεντρόφυγος καί κ ιν-  
τρομόλου, οί μέν παρεγνώρισαν τήν καθαράν καί 
άκήρατον ιδέαν,θυσιάσαντες είς τό Ιστορικόν γεγονός 
καί τήν πχράδοσιν, οί δέ τάνάπαλιν. Η ιδέα είναι 
ψυ/ή τοΰ Ιστορικού γεγονότος έν ω ένσαρκοΰται, 
άφ’οΰ κατά καιρόν διαυγέστερον αντανακλάται, ή 
δ’ένσάρκωσις αυτη είναι άδιάκοπος πάλη μ,εταξύ 
άπολύτου καί σχετικού, άπειρου καί πεπερασμένου, 
πάλη έξ ής ώφελούμενος δ άνθρωπος εύοδοΰται καί 
προάγεται είς τήν τή ; ίδέας άπόλαυσιν, τή ; άναγ- 
καίως καί μή εφικτής καθολοκληρίαν. Από τού συνδέ
σμου τοΰ ιδανικού μετά τοΰ πραγματικού γεννάται 
ή κυρίως πολιτική έπιστήμη. Αλλ ο,τι είναι πολι
τικόν σήμερον απόφθεγμα δέν δύναται ν άναιρέση 
τό αξίωμα τή ; έπ ιστήμη;, μολονότι ταΰτα  ά ντ ι-  
κρούονται κατά τό φαινόμενον. Καί τώ  θελοντί σοι 
«κριθήναι, καί ιό ν  χ ιτώ νά σου λαβεΐν, άφες αύτω  
»καί τό ίμάτιον » —  «Ούτε αρα άνταδκείν  χρή, 
«ούτε κακώς ποιεΤν ούδένα άνθροιπον,ούδ άνότιούν  
«πάσχη ύπ’ αύτώ ν.» —  Αί ύψηλαί αΰτα ι άποκαλυ- 
ψεις τής ήθική; είναι άρά γε ήττον αληθείς, διότι 
ευρίσκουν πρόσκομμα κατά τήν έφαομογήντων τον 
εγωισμόν τοΰ άνθρώπου ;

Δια τοΰτο είς τοιούτου είδους έπιστήμας ένασχο- 
λούμενοι πρέπει νά μή προκαταληφθώμεν ύπό τών 
προλήψεων τής παραδόσεως καί τής συνήθεια;, ά μ -  
φοτέρας σεβόμενοι, έάν τής άληθείας δρεγώμεθα. 
Τοιουτοτρόποι; δ νοΰ; θέλει άναγνοιρίσει τήν άφη- 
ρημένην αλήθειαν, έξ ή ; ώ; έκ πηγής άεννάου θέλει 
άουσθή τήν ούσίαν είς τάς έκ διαλειμμάτων συγ
κρίσεις τοΰ τυχαίου περιστατικού μέ αύτήν τήν άμε- 
τάβλητον άλήθειαν.

11 άρ)(ή τοΰ Ρωμαϊκού δικαίου : Quod nill 1 ius 
est id ratione natura l i  occupanli conceditur, 
τήν δποίαν καί παρεδέχθησαν οί διασημότεροι τών 
Νομοδιδασκάλων μέχρι τής ιζ' έκατονταετηρίδος, ή 
δέν είναι ακριβή; ή παντελώ ; ψευδή; ε ίνα ι'δ ιότι έάν 
ι/.έν βασίζεται εϊ; τόίστορικόν γεγονό;, τοΰτ αύτό 
καθ’ έαυτό δέν δύναται νά χρησιμεύση ώ; θεμελιον 
φυσικού δικαίου (οθεν άκριβέστερον τά Βασιλικά φέ- 
ρουσι «τό μηδενό; ον τοΰ προλαμβάνοντας γ ίνε-  
»τα ι» ) , έάν δέ υπολαμβάνεται ώςές έπαγω γή; σ ιω
πηλού τίνος συναλλάγματος τών ανθρώπων, δι οΰ 
συγκατετίθετο δ εί; τού έτέρου νά σεβασθή τήνπρο- 
κατάληψιν τοΰ πράγματος, τοιοΰτο συνάλλαγμα  
είναι ολιος ιδανικόν καί αναιρείται παρά τών γε-
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γονάτων τής Ιστορία:. II τρομερά σκηνή τής Ιστο
ρίας μέ αίμοβχφεϊς χροιάς παριστάνει είς ήμάς τί)ν 
αδιάλλακτον πάλην έθνών άλληλομαχούντοιν, λαών 
δια τή ; βιας έςωσθέντων άπό το ύπ’ αύτών κατε 
χόμενον έδαφος, καταλιπόντο>ν δ’ αύτό εϊς άλλους 
αύτών ίσχυροτέρους λαούς εΐσβαλόντας είς τήν α λ 
λοδαπήν ώς λάβρους χείμαρρους ή τους ποταμούς 
πυρός τούς άποθρώσκοντας άπό του κρατήοος της 
Αί'τνης.

 .......................δάπτοντας άγρίαις γνάθοις
»τής καλλικάρπου Σικελίας λευράς γύας.»

Ο ίδιά τοΰ δόρατος ύποταχθέντες λαοί καθ ίσταν
τα ι Είλωτες καί δούλοι, οί δέ κατακτητα ί,κύριο ι καί 
δεσποται. Τοιαύτη ή ιστορία καί κατά τάς έποχάς 
καθ άς βλέπομεν άκμάζοντα τόν άρχαΐον π ο λ ιτ ι
σμόν. II Γριανόρία τώ  7 ί 3 της Ρώμης διένειμε είς 
απομάχους τ ινα ; πολλάς γέας συμπεοειλημμένας 
έν τη έντος τών Αλπεων ύπό τοΰ Ιΐάδου διαρρεομέ- 
>/) Γαλλική επαρχία" ή δε ώμοτάτη αΰτη διανομή 
συμπ ίπτει μέ τήν λααπροτέραν εποχήν τοΰ ί ’ωμαϊ- 
κοΰ πολιτ'.σμοΰ. Α λλ ή Κλείω, γράφουσα ύπερηφά- 
νως έπί αδαμαντινών δελτών τά  έπίσημα τών έθνών 
κατορθώματα καί τά σημαντικότερα τής ύδρογείου 
μας συμβεβηκότα, παραβλέπει τάς λεπτομερείας 
έκείνας τάς άφορώσας τά ένδόμυχα τοΰ έξ α ύ τ ώ ν  

έπηρεασθέντος άνθρώπου, αύτή ; δε καθάπτεται άλλη 
μούσα, ώς δ άλλη εύσεβής χοηφόρος άποδεχομένη 
έν τω μυχω τής καρδίας τά πικρά τής ατυχίας δ ά 
κρυα άποσπένδει αύτά πρός έξιλέωσιν, συνδιαλλα
γήν καί παραμυθίαν. Τίνος δέν συγκινεϊτα ι ή καρ- 
δία άναγινώσκοντος τούς εμπαθείς καί μελαγγολι- 
κούς ς-ίχους τοΰ πρώτου Ειδυλλίου τοΰ Ούιργιλίου ; 
«A t nos Iiinc a l i i  s it ieules ibimus Afros 

· · · · · · · * · · » #

»En, umquam patrios longo post lempore fines 
«Pauper is  e t tu gu r i  congeslum cespile culmen 
»Post aliquot, m earegna  videns, m irabor ar i-  

[s tas?»
Εκ τούτων επεται οτι ή άρχή τής ψιλής προχα- 

τα.Ιήψεως  ώς Ιστορικόν γεγονός συμπίπτει μέ τήν 
τής βίας και τής κατακτήσεο;;, άφ ’ ής δέν δυνάμεθα 
να την άποσπάσωμεν χωρίς νά ύποπέσωμεν εις 
ιστορικόν σολοικισμόν’ επομένως ή άρχή τής βίας 
καί τής κατακτήσεως καθιεροΰται συν τή  Ρωι/.αΐκή 
Ιδεα τής προκαταλήψεο)ς ή κατασχέσεως ( ί )  τών 
πραγμάτω ν.

(Ί) Δεν λε'γω κ α τ ο χ ΐ ς ,  προ; άποφυγΐν σ«γ·/.ύσίως, διο’τι
I Μεταφραστής τών ίονίων Κωδίκων μετεχειρίσ8:η τ ίν  λε’ξιν 
αυτήν ι ’.ς τήν στμασίαν τ?,; p o s s e s s i o .  Τά Βασιλικά έχουν 
κ α τ ο χ ή  είς τήν σΐΐΛασίαν ενίοτε τ ί ς  detentio— ν ο ρ. ί  ττ,ς 
p o s s e s s i o .  Τά ρτίματα δ ϊ  π ρ ο λ α μ β ά ν ω ,  π ρ ο χ α -  
τ α λ α μ , β α ν ω ,  » α  τ  έ χ ω  ”  occupo. έντοσούτω occupatio, 
detontio, possessio είναι τρεις ^ιακεκριμε’ναι σ τιγασ ι μιας 
πραζεως περί τών όποιων σα»ε'στατα μαρτυρεί ή Ρωυ.χϊχη 4*ρι· 
βνλογία.
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Συνισταμένου τοΰ άνθρώπου άπό σώμα καί ψυχήν, 
δέν περιορίζονται αί άνάγκαι αύτοΰ εις ο ,τι είναι 
ικανόν πρός συντήρησιν τοΰ σώματός του, άλλ ’ έγει 
καί νοητικάς καί ήθικάς άνάγκας. Αί μεν καί αί δέ 
συνταυτίζονται έν αύτώ , διότι αί πρώται άφ’ εαυ
τών δέν ήθελον άποτελέσει δ ικαίωμα,ώς τωόντι δέν 
αποτελούν έν τοΐς άλόγοις ζώοις (2), άλλά συνταυ- 
τιζόμεναι καί συγχωνευόμεναι είς τό ιερόν αύτοΰ 
πρόσωπον, έν ώ ό Θεός ένεφύσησε τό άΐ'διον πνεΰυιά 
του, παράγουσι τά  πρώτα καί ένδελεχή αύτοΰ δι
καιώ ματα ώσανεί όρους τής έκπληρώσεως τών αναγ
κών αύτοΰ καθό φυσικοΰ καί ήθικοΰ δντος. Προσωπι
κά, οικογενειακά, δημοτικά, έθνικά δ ικα ιώ ματα  
έχουν ύποστατικώς τήν αύτήν ιδεολογικήν γένεσιν, 
καθ 8ν τρόπον ρίπτοντες στερεόν τ ι σώμα είς ύγρόν 
βυθιζόμενον σχηματίζει δίνην περί τήν όποιαν, 
μεταδιδομένης τής κινήσεως, αναφύονται πολλαί 
άλλαι συγκεντρικαί δϊναι παρεκτεινόμεναι έπ’ άπει
ρον, έάν τό ύγρόν έκεϊνο ηναι ό αχανής Ωκεανός. Εκ 
τών φύσει καί πρώτων δικα ιω μάτω ν είναι καί τό 
τής ιδιοκτησίας δ ικαίωμα,άπόλυτον έπομένως πάσης 
ιδέας πραγματικής προκαταλήψεως.

Η κατάσχεσις είναι ά να γχα ΐor μέσον τής έξα-  
σκήσεως τοΰ δικαιώματός του, άλλ ’ δ/ι ένταυτώ ή 
πηγή τοΰ δικαιώματος. 0  Θεός τών όρίων (Deus 
le rm en ) ,  τόν όποιον οί σώφρονες Ρωμαίοι έπενοή- 
θησαν έν τ*̂  τών έθνικών θεογονία, πρώτον ιδεο- 
λογιχώς άναφαίνεται, οταν οί άνθρωποι μή άρκούμε- 
νοι είς τά προϊόντα τής σφενδόνης τοΰ θηρευτοΰ, 
τών δικτύων τοΰ άλιέως καί τής βοσκής, μετε/ει- 
ρίσθησαν δίκελλαν καί άροτρον, τ-?ί Δ?;μητρι ίερά. 
Η άπαλή χλόη, ^ν άφομοιουμένη ή άμνάς ανταπέ
διδε γάλα καί εριον, δέν ήτον ιδιοκτησία τοΰ νομά- 
όος, άλλ έγένετο κτήμα τοΰ γεοιργοΰ ό καρπός 
τής γής -̂ ν διέτεμε πρώτον μετά πόνου καί κόπου, 
έφαρμόσας τήν δύναμιν τών μυώνων του καί τούς 
όλκούς τοΰ διεσχισμένου έδάφους καταβρέξας μέ 
τού; ιδρώτας τής σαρκός του. Τότε δή ένετύπωσε 
τήν ατομικότητα του είς τήν καλλιεργημένην γήν 
κατας-αθεΐσαν ίδικήν του καί συντελετικόν, οΰτω ςεϊ-  
πεϊν, μέρος αύτοΰ. Η δ άτρήγετος θάλασσα ύπεκ- 
φεύγουσα τήν ένέργειάν του δέν εγεινε κτήμά του. 
Η άνωθεν εϊόιχοποίησκ; ( speci/icalio j έγέννησε τό 
δικαίωμα του έπί τών αντικειμενικών χρημάτων, 
άλλά τό άφηρημένον δικαίωμα τής ιδιοκτησίας ύ-

(2) 6  Νοίλος ί .  §. 3 . Παν£. I, I εχει οΐίτω : Jus naturale
»est quad natura omnia animalia d o c u i l ..................... Iliac
»descendit maris atque feminae conjunclio, quam nos ma- 
wtrimonium appellamus ; Line liberorum procreatio, bine 
oeducatio. Videmus enim caetera quaque animalia, feras 
oetiam, islius ju ris perilia censeri.» ό  άνωθεν Ιρισρος 8*vat 
προφανής παραλογισμ,ο'ς. Στ,αειωτε'ον προς τούτο ις, οτι μ.Ετά τον 
•dvtxov τον παραβάλλοντ* τον ·γάιχον ρ,β τ-ftv σαρχιχην τών άλλων 
ζώων ρ.ίξιν, ό χριστιανισμός, άποβλε'ττων ε’ς την πνίυϋ.ατικήν το3 
ανθρώπου καταγωγήν, αύτον εκηρυττ» υ.υστΛριον.
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πήρξεν άπό τοΰ ειναί του. Τό κεκτημένον δικαίωμα  
μή συντηρούμενον διά τής άνανεώσεως τής έργασίας 
εξαλείφεται, καί (άν μοί έπετρέπετο νά έκφρασθώ 
ούτως) εξατμίζεται,όπερ μέ νομικήν κυριολεξίαν λέ- 
γομεν παραγράφεαθαι. Επεται εκ τούτου ότι όσα 
έκ τών πρώτοιν δικαιωμάτων δέν χργιζουσιν εξω
τερικής πράξεως πρός έξάσκησιν αύτών, οίον τό τής 
έλευθερία; κτλ. είναι άπαράγραπτα.

Δια τής ψυχής ό άνθρωπος μετέχει τής άπλότη  
τος, τοΰ άιιεταβλήτου καί μονοτρόπου τοΰ άΰλου 
πνεύματος" διά τοΰ σώματος, τοΰ πολλαπλού εύ- 
μεταβλήτου καί ποικιλοτρόπου τής υλης. Δια- 
φαίνεται τό θεϊον πνεΰμα διά τοΰ προσώπου άν
θρώπων τινών ώς αί ήλιακαί άκτϊνες δι υλης δ ια 
φανούς, ένώ ή λαμπηδών τοΰ πνεύματος άλλων 
συσκιάζεται καί άμαυροΰται παρά τοΰ φθαρτού 
περικαλύμματος αύτών. Μεταξύ Ναπολέοντος καί 
τοΰόρεινοΰ κρετίνου φαίνεται διατρέχον τό άπειρον. 
Αρα, έπειδή τό σώμα είναι δ κρϊκος δ συνδέων τό 
ύποκειαενικόν μετά τοΰ αντικειμενικού, επεται ότι 
άλλοι άλλως πραγματοποιοΰσι τάς δυνάμεις των 
έπί τοΰ τελευταίου. Η άτομικότης λοιπόν είναι φ ύ 
σει άνισος. Εντεύθεν ή άνισότης τής άτομικότητος 
συνεπέφερε τής έπί τών πραγμάτωνκυριότητος του 
άνθρώπου τήν ανισότητα. Α λλ’ ή φυσική αΰτη άνι
σότης δέν ήτο επικίνδυνος ένόσω δέν συνεπλέκετο 
καί έσυγχέετο μετ’ άλλης πλαστής καί αύθαιρέτου 
ποοκυιίάσης έκ τής παραγνωρίσεως τώ ν φύσει δι 
καιωμάτων τοΰ άνθρώπου. Αν ή αριστοκρατία ητο 
φυσικόν παραγόμενον τοΰ άτελοΰς τοΰ ανθρωπίνου 
δντος, τά  προνόμια  αύτής ήσαν πλαστούργημα τής 
αύθαιρεσίας. 0  άνθρωπος ελεύθερος, κύριος τώ ν κ ι-  
νηαάτοιν του καί ίσονόμως παρά τής πολιτικής έ- 
ξουσίας ποοστατευόμενος, θέλει δυνηθή άείποτε, άν 
καί κατά διαφόρους βαθμού; άναλόγως τής φυσι
κής ίκανότητός του, ν’ άπολαύ·^ τώ ν αγαθών, ά ή 
θεία Πρόνοια έπεδαψίλευσεν αύτώ  πρός αύτοΰ συν- 
τήοησιν καί ποαγματοποίησιν τών ύψηλών τελών 
του. Τοΰτο κατορθοΰται διά τής συμπνόου έπί το 
αύτό συνέργειας τών πρώτων δικαιωμάτων του, καί 
προπάντων διά τής έλευθερίας.

Ανθιστάμενοι είς τήν φυσικήν ανισότητα τής άτο-
! 1 » t \ ·  ̂ tμικοτ7<τος μ.ατα'.οπονου^.εν αττοπε’.ρο^μενοι το αου- 

νατον. Παλινδρομεί ό ροΰς τοΰ χειμάρρου είς τήν 
πηγήν τ ο υ ; Καί τις  ό έπιχειρήσας τήν άντίστασιν ;  
1Ϊ πολιτική Αογή. Α λλ’ αύτη , παραφυάς ουσα τής 
κοινωνικής ήμών τ6)ρινής καταστάσεως, δέν ενεργεί 
είμή κατ’ έξαίρεσιν θετικήν ένέργειάν, ή δέ κανονική 
ένέργειά τη ; είναι αρνητική. Τίνι δ ικα ιώ ματι θελει 
περις-είλει τήν ελευθερίαν τής άναπεπταμένης έπί τού 
αντικειμενικού δυνάμεως τοΰ άνθρώπου; τ ίν ι δικαιω- 
μ α τι θέλει έπιχειρήσει νίαν τή ς ιδιοκτησίας διανομήν; 
Κ αί ποίαν λογικήν σημασίαν έχει ή διανομή αυτη τής 
ιδ ιοκτησίας; Η ιδιοκτησία είναι σώμα καί α ίμα  τοΰ 
ίδιοκτήμονο;. Δύναται αρα ή Εξουσία νά εκμυζήσ/.

τό αίμα τοϋτο τοΰ κτήτορος, δ:ανέμουσα αύτό καί 
οικονομούσα μεταξύ τών άκτημόνων ; Παράφρονα 
ήθέλαμεν είπεϊ τόν άποκόπτοντα κλώνας καί παρα
κλάδια δένδρου έν αύτή τ^ έαρινή ίκμάδι του, λέ-  
γοντα δέ είς τόν άπογεγυμνωμένον καυλόν" ζήθι 
τώρα, άνθοφόρει καί καρποφόρε1.. Ενθα πράσινοι λ ε ι
μώνες έν Ολλανδία παρέχουν είς μυριάδας άγελών 
βοσκήν, ήθελεν ή αλμυρά θάλασσα περίστρέφεσθαι 
μεταξύ τής εύθρύπτου καί εύκάμπτου άμμου, άν ό 
άνθοωπος δέν συνεπήγνυε καί έστερέου τό έόαφος 
έκεϊνο διά τώ ν άκαταμαχήτων προσπαθειών του,καί 
επ’ έλπίδι τοΰ μετασχεϊν τών καρπών τών τόσο^ν 
ύπ'αύτοΰ καταβαλλομένων πόνων καί μόχθιον. Α
πέραντα δάση έν τή Αμερική, όπου ή φύσις άνεπτύσ- 
σετο καθ’όλον αύτής τόναύθόρμητον οργανισμόν καί 
τήν αγριότητα καί τήν σοβαράν αύτής καί ύψηλην 
μεγαλοπρέπειαν καί άφθονίαν, όπου μεταξύ τών λ α 
βυρίνθων αιωνόβιων δένδροιν καί αύτοφυών, ποι- 
κιλοχρόων φυτών, έξετύλ ιττε τό έρπετόν τάς ελικάς 
του, έν αίς αντανακλώνται αί τής ίριδας φωτοβόλοι 
χροιαί, ό δέ άναξ τών τετραπόδων άνύψου ύπερη- 
φάνως τήν μέ δασεϊαν χαίτην έστεμμένην κεφαλήν 
του, —  ταΰτα  κατεστράφησαν, έξηλείφθησαν ώς 
χάος ενώπιον τής παντοδυνάμου τού Κ τίστου χε ι-  
οός, άμα ό άνθρωπος έξέτεινε τήν δημιουργόν καί 
θεοκατασκεύαστον χεϊρά (1) του- ώς δέ έκ θαύμα
τος ποϋ μέν άνεφύησαν πολυάνθρωποι πόλεις, όπου 
ή άρχιτεκτονική ένδείκνυσι ολην τήν μεγαλοπρε- 
πειάν της, πού δέ ή άγεώργητος γή έξωμαλύνθη είς 
λευράς γέας διαβρεχομένας καί γονιμοποιουμένας 
ύπό βαθυρρόων καί πλατυστέρνων ποταμών ή μ άλ
λον είπεϊν μεσογείων πελάγων, άτινα , διατεμνόμε- 
να ύπ’ αυτοκινήτων κολοσσαίων οχημάτων, διαχέου- 
σι πανταχοΰ τον πλούτον, τήν πολυτέλειαν, την εύη- 
μερίαν και τόν πολιτισμόν. Ταΰτα πάντα  ούδέποτε 
ήθελε ποοθυίΛοποιεΐσθαι νά έκτελέσ^ δ άνθρωπος έν 
τή ύποθέσει μιας κοινοκτημοσύνης, καθ ^ν ό νοη- 
αονέστερος τών εργατών ήθελε μετασχή ίσης με-  
οίδος μέ τόν ήλίθιον, «ν καί άσυγκρίτω λόγω πε- 
οισσότεοον συνεισέφερεν είς τήν έργασίαν. Τινι τρο- 
πω λοιπόν ήθελεν ώφεληθή δ κοινακτήμων, παρα- 
λυομένων τών παραγωγικών τοΰ πλούτου δυνάμεων 
καί άποφοασσομένων τών πηγών α ύτο ΰ ; Δέκα τε-  
τραγωνικαί λεΰγαι έν τή χώρα τών Ταρτάρων τρε- 
οουν τά κτήνη πεντακοσίων ή έ^ακoσίωv νομάδων, 
ίση δέ χώρα είς τά  πλέον πολιτισμένα τή ; Εύρώπης 
μέρη καλύπτετα ι ύπό πεντάκις καί έπέκεινα χιλίων  
γεωργών άκτημόνων άπολαρ.βανόντων τά προς τό 
ζήν έκ τών άγροτικών των έργασιών, και ύπο ίσα- 
οίθαου ποσότητος άλλων άκτημόνων χειρωνακτων.

Αί βιομηχανικαί τέχναι έν α ί; ένδυναμοΰνται

(1) Τοσον δαυμασία ε’ ναι νι κατασκευή τ ις  χειρος τοϋ άνβρώ- 
7τον, ώστε άπετο’λμτσάν τινες νά ειπωσιν οτι εις.αύτήν όιρείλει 
τον όρθον λογον τον ίιαχρίνοντα αυτόν απο τα άλλα „ώα.
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καί κραταιοΰνται τά  σημερινά Κράτη τή ; Ευρώπης 
δχι μόνον δέν ήθελον άναπτυχθή έπί τοσοΰτον, «ν 
οί πολ ΐτα ι δέν είχον έλευθέοαν τήν ενέργειαν των, 
άλλ ’ ούδ’ αύτό τδ πολλοστημόριον αύτών ήθελεν υ
πάρξει· ό δέ πολιτισμοί, αν ήτο πραγματοποιήσι
μος ή β ια στή  κοινοκτημοσύνη, ήθελεν άφανισθή. Εξ 
έναντίας, τά προϊόντα τή ; γής μεταμορφούμενα δι’ 
αλληλοδιαδόχων εργασιών καί μετακομιζόμενα είς 
τά  κε'ντρα τής πωλήσεώς των καί καταναλώσεως 
κέκτηνται νέαν (καί κατά μείζονα λόγον τή ; ή; ά- 
πολαύουσιν ελευθερία;) άξίαν καί νέα καθίστανται 
πηγή πλούτου παραγωγική. Είς δέ τήν άκατέργα- 
στον υλην προσέθεσε τήν νέαν ταύτην άζίαν μόνον 
ή άνθρωπίνη εργασία, βραβευομένη ύπό τών μεγά
λων έςαγομένων τή ; τε χειροτεχνικής καί εμπορι
κής βιομηχανίας. Γεννώνται κατ αύτόν τδν τρόπον 
τά  κεφάλαια, άτινα,συγκεντρούμενα εις χεϊρας νοη- 
μόνων κεφαλαιούχοι, παρακινοϋσιν είς άποτόλμους 
καί γ ιγαντια ίας επιχειρήσεις, εί; ας ένασχολούνται 
μύριοι βραχίονες καί νόες, χρηζούσας δέ κατά δ ια 
φόρους βαθμούς τής νοημοσύνης τοΰ έργάτου, καί 
ε ί; άπαντας έπομένως έφικτάς. Πολλαπλασιαζόμ.ε- 
να τά  κεφάλαια καί καρποφοροΰντα πολλαπλασιά- 
ζουσι τάς καταναλω τικά; υλας, εύθηνοτέρας καί κα- 
λγ,τέρας ποιότητος αύτάς καθιστάνοντα καί εύφο- 
ρώτερον καί άνετώτερον τον βίον καί αύτών τών κα
τωτέρων τή ; κοινωνίας τάξεων.

Εστινδμως άφ’ έτέρου κ α ρ ία  τής νΰν κοινωνικής 
καταστάσεως πληγή ή προς τήν πτωχείαν ροπή (!e 
pauperism e) ( ί) .  Αΰτη δέ έκ τριών μάλιστα  προ
κύπτει αίτιων* ά. έκ τών συνεπειών τοϋ άποπνεύ- 
σαντος, πού δέ τής Ευρώπης έτι ψυχορραγοΰντος 
φεουδαλικοΰ συστήματος* β\ έκ τών παραπτω μά
των τών νόμωνί γ1. έκ τοΰ οτι πάν άνθρώπου έργον 
η παν μέ αύτόν συσχετιζόμενον δέν δύναται νά ή 
ναι τέλειον, διότι τδ τέλειον είναι τοΰ πλάσαντος 
λόγου προσόν, ούχί δέ καί τοΰ πλάσματος. Προση- 
λοΰντες τούς οφθαλμούς είς τά Ινδόμυχα τών Εύρω- 
παϊκών κοινωνιών, ώς δταν περιπλανώμενοι μεταξύ  
τών ερειπίων άρχαίας τινδς πόλεως άπαντώμεν παν- 
ταχοΰ τά περισσεύματα τής βοράς τών άδδηφάγων 
αιώνων, οΰτως έκεΐ βλέπομεν τά  λείψανα τών 
καταρ^ευσάντων θεσμών. Περιπτυσσόμενα ταΰτα  
τούς νέους θεσμούς, ώς παράσιτα φυτά τόν κορ
μόν άρτιθαλοΰς δένδρου, άπορροφώσιν ώς αύτά τόν 
ζωτικόν χυμόν των καί ένίοτε τούς άποπνίγου- 
σι. Οί σώφρονες δέ τών πολιτικών άνδρών κατα-  
βάλλουσι πάσαν προσπάθειαν, όπως ούδετερώσωσι 
την μιαράν ένέργειαν τώ ν λειψάνων τούτων τών πε
παλαιωμένων καί σαθρών θεσμών έπί τών νεωστί 
πεφυκότων, μιμούμενοι δέ τόν έπί τών Οίκονομι-

(1) Αγνοώ ποιαν λε'ξιν έν Ελλάδι ^ετεχειρίσθνΐσαν δια νά εκ- 
φρασωσι τ^ν ΐδε'αν του pauperisme Π ε ν ί α  ΐ  π τ ω χ έ ί α  τ,9ε- 
λον αντιστοιχεί ε ϊ; το ρ a u ν r  e 1 e καί όχι εις ιδίαν πλε'ον yju.- 
ιτλεκ ί o’* τ, πράτ*.

κών έκεΐνον ΐπουργόν δστι; βαθμηδόν καί ήμέραν 
παο ήμέραν άφαιρεΐ άπό τήν κυκλοφορίαν,έξαγορά- 
ζοιν καί έξαογυρών τά πρώην παρ’ αύτοΰ έκδοθέντα 
γραμ,ματια, καί οΰτο) ολίγον κατ ’ ολίγον άποοβέν- 
νει τό δημόσιον χρέος, τοΰτον λεγο) μιμούμενοι, 
αποσμυχουσιν ο ,τι περιττόν καί άνάρμοστον καί 
επιβλαβές είς τήν έλευθέραν ένέργειαν καί έφαρμ.ογήν 
τών νεωτέρων θεσμοθεσι&ν, Σ πίύόη νσα  βραόίύιζ  
s~t το άπειρον τοϋ προοδευτικού σταδίου τών έθνών, 
ευδαίμων ή Α γγλία  ενθα τοιοΰτόν τ ι  δσημέραι κα-  
τορθοΰται χωρίς τών βίαιων εκείνων έκρήξεων καί 
άναστατο^σεων τών άποτινασσουσών έκ θεμ.ελίων 
τήν δλην κοινωνίαν. Νεοσύστατον δέ Βασίλειον ή 
Ελλάς δύναται νά ώφεληθη άπό τόν Δυτικόν πολι
τισμόν άποκρούουσα δ ,τ ι σεσαπρωμένον καί δυσα- 
νάρμ.οστον αύτή οί Ευρωπαϊκοί εχουσι θεσμοί. Α 
γόνου δέ καί φύσει καταστρεπτικού τοϋ Μωαμεθα
νισμού δντος, δένέκληρονόμησε παρ’ αύτοΰ ούδεμίαν 
οργανικήν κοινωνίας άρχήν. Διήλθε διά τοΰ Ελληνικού 
εδάφους ή ρομφαία τοϋ ίσλαμισμοϋ φέρουσα, παν- 
ταχοϋ τρόμον, καταστροφήν, κατερήμωσιν* άπο-  
στομωθεΐσα δέ,έπιμένει κατά τό πλεΐστον μέρος αύ
τής ώς άπνουν καί σεσηπωμένον πτώμ,α μέ σώμα 
ζών συνδεδεμένον καί σφαδάζον ύπό τήν παγεράν 
αύτοΰ επαφήν, τό εύθαλέ; καί θεόσδοτον στοι/εΐον 
τοΰ Χριστιανισμού.

Διά τής συναρμόσεως τών πολιτικώ ν νόμ.ων μέ 
τάς θεμελιώδεις τής νεωτέρας κοινωνίας άρχάς καί 
τής συνεργίας τών πολιτών εις διαφόρους πρός ά-  
γαθοεργού; σκοπού; ετα ιρία; συγκεντρουμένων,ενδέ
χεται τό κακόν τούτο τή ; πτωχείας τής χειρογά- 
στορο; τάξεως νά θεραπευθή. Η Εξουσία δποχοεοΰ- 
τα ι νά παραχώρηση ύφ’ δρους τινάς τήν μεγαλητέ-  
ραν ελευθερίαν είς τούς φιλανθρωπικούς συνδυασαού; 
τής περινοίας καί εύφυίας τών διοικουμένων, διότι, 
έχούση; μ.όνον καθήκον τήν τήρησιν τή ; αρμονίας 
καί τής τάξεως μεταξύ τών πολυειδών τής κοινω
νία ; στοιχείω1', ή ένέργεια αύτής είνα ι, καθώς ε ϊ-  
πομεν, αρνητική. Διευθύνει, διοικεί, τακτοποιεί, 
βάλλει εις κίνησιν τά κοινωνικά στοιχεία, τά δ ια 
τηρεί διά τής δικαιοσύνης είς ισορροπίαν, άλλά δέν 
είναι δεσπότις καί αύτοκράτειρα.

Ανακεφαλαιοϋμεν. Τό δικαίωμα τής ιδιοκτησίας 
δέν είναι έπίκτητον, ε’.ναι έμφυτον είς τόν άνθρω
πον, πρώτον, απόλυτον.

Π ραγματοποιείται έπί τοΰ αντικειμενικού καί α
ναπτύσσεται διά τής έλευθερίας.

Παρά τής έλευθερίας δδηγούμενος καί προπεμπό- 
μενος ό άνθρωπος προάγεται είς τήν ίκανοποίησιν 
τών φυσικών, νοητικών, ήθικών αναγκών.

Η ελευθερία, πρώτον τοΰ πολιτισμού στοιχείον 
καί βάσις, έσεται δακτύλιον συνενοΰν τόν νυν πολι
τισμόν μέ τάς έπ’ άπειρον αλληλοδιαδόχους αύτοΰ 
μεταμορφώσει;. Φ. Α.
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Το Ιπομενον τε^Λ'ίχιον suat το συμπε'ροισμ* δι.ΐίοδικτις δια- 

τρ ιβ ίς , ε’ισε'τι ανέκδοτον, ΙΤερι  ι σ τ ο ρ ι κ ώ ν  ® υ σ ττ ;[ ΐά τω ν ,  

τ . ί  ό Κ. Π. Β. Α. άνε'γνωίεν Ικ διαλειμμάτων ε’ς τήν εταιρίαν 

τών φιλομαθών.

ΠΕΡΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΛΟΤ.

Μέ τήν λέξιν ταύτην έννοοϋμεν τόν τρόπον, καθ’ 
βν δφείλει δ ιστορικός φιλόσοφος νά έφαρμόζη είς 
τήν μελέτην τής ιστορίας τάς άρχάς τής Ιστορική; 
φιλοσοφία;. Τό σύνολον τών ιστορικών νόμων απο
τελεί, ώς ήδη παρετηρήσαμεν, τήν θεωρίαν τής 
Ιστορικής φιλοσοφίας, και ή εκθεσις τή ; κατά τόπον 
καί χρόνον εφαρμογή; καί πραγματοποιήσεώς των 
άποτελεϊ τήν έπαλήθευσιν τής θεωρίας ταύτης. Εκ 
τούτου λοιπόν είναι εΰκολον νά κατανόηση τις* ά. 
δτι τό δρθόν καί λυσιτελές τή ; μεθόδου έξαρτάται 
άπό τήν άλήθειαν τδ ν  αρχών* β . δτι ή ιστορική 
έπαλήθευσις πρέπει νά ηναι ή έπιβεβαίωσις τών 
αρχών.

Ας ύποθέσωμεν λοιπόν δτι at άρχαί, τάς δποία; 
έΟέσαμεν έπί κεφαλή; τής παρούσης διατριβής, 
είναι αληθείς* ποια θέλει ε’ σθαι ή έκ τούτο^ν πηγά-  
ζουσα ιστορική μέθοδος; Πόθεν θέλει άρχίσει καί 
πώς θέλει προχωρήσει ή ιστορική εκθεσις;

Α ' .  0  ιστορικός φιλόσοφος οφείλε; ν’ άρχίση άπό 
τήν μελέτην τής ύλικής κτίσεως, τής σφαίρας ταυ- 
της, τή ; δποία; δ άνθρωπο; έκλήθη ήγεμών καί έφ 
ης έγχαράττει μέ νέους πάντοτε χαρακτήρας τό 
μεγα) εϊον τής φύσεώςτου καί τοϋ προορισμού του. 
Ττν αλήθειαν ταύτην συναισθανόμενος δ μέγα; 
Ερδερος, έκφωνεϊ εί; τήν άρχήν τοΰ αθανάτου πο
νήματος του* «Π γή μ α ς  είναι άστήρ μεταξύ άστέ- 
»ρων. II φιλοσοφία τή ; άνθρωπίνη; ιστορία;, έάν 
»θέλή νά γίνη κατά τ ι αξία  τοιούτου ονόματος, 
«δφείλει ν’ άρ/ίση άπό τόν ούρανόν. II γή τήν 
«δποίαν κατοικοϋκ.εν δέν είναι τίποτε άφ’έαυτή;. Είς 
»τάς ούοανίους δυνάμεις τοΰ παγκοσμίου συστημα- 
»τος δφείλει καί τό σχήμα τη ; καί τήν σύστασίν τη ;, 
»και τήν δποίαν εχει δύναμιν τοΰ παράγειν καί 
»συντηρεΐν δι&^ργανισμένα δντα. Πρέπει λοιπόν 
»νά τήν θεο>ρησωμεν δχι μόνον καθ’ έαυτήν, άλλά 
»καί ώ ; μέρο; τοΰ μεγάλου τοϋ κόσμου σύστημ α- 
»τος, είς τό δποΐον έτάχθη. Συνενοϋται δι’ αοράτων 
»δεσμ.ών μέ τό κεντροντης, μέ τόν ήλιον, δςτις  
«δίδει ε ί; αύτήν τό φ ώ ;, τήν θερμ.ότητα, τήν ζωήν 
»καί τήν διάρκειαν, καί χωρίς τοϋ δποίου τό σύ- 
«στημ.α τών πλανητών μένει ώς κύκλος άνευ κέν
τρου.» (Ερδερος ΐδεα ι κλ.). Τοιουτοτρόπως ύψοϋ- 
τα ι καί μεγαλύνεται ή μ.ελέτη τής ιστορικής τοΰ 
άνθρώπου άναπτύξεως, καί ή ΰπαρξίς του συνδέεται 
μέ τήν ΰπαοξιν τοΰ κόσμου, μέ τήν ΰπαρξιν τώ ν ου
ρανίων φωστήρων, ο'ίτίνες δορυφοροΰσιν άεννάωςτόν 
ήγεμόνα τοϋ φωτός, τήν πηγήν τής ζω ή ;, τόν θρό
νον τοϋ Τψίστου. ΰ  εφήμερο; αΰτη καί περιωρισμένη 
τοϋ άνθρώπου κατάστασις αναφαίνεται ύπό νέαν

μορφήν, αμα τεθή είς συγκοιν&ινίαν μέ τάς άνωτά- 
τα ; σφαίρας τή ; κτίσεως, καί δ προορισμ-ός τοΰ άν
θρώπου άνακαλύπτεται καθ’ δλον του τό μεγαλεΐον. 
Ανακαλύπτεται ή αρμονία τοΰ παντός καί θεία τις  
γαλήνη έπιχέεται εί; τόν νοΰν τοΰ παρατηρητοΰ τή ; 
φύσεως. ή  /είρ, ητις διέσπειρεν ώς κονιορτόν έν τώ  
ούρανω τού; άστέοας, εθεσε τούς πανσόφους καί 
άναλλοιώτους νόμους τών περιφορών τω ν, επλασε 
τήν γ ή ν ,  τήν έζωογόνησε, τήν έκόσμησε, τήν δ ιε- 
ποίκιλεν, αύτή ή χειρ έθεσεν έπί τής γής τό άνθος 
τή ; κτίσεως, τό τελειότατον τών πλασμάτων, τήν 
εικόνα τοϋ δημιουργοϋ, καί είς τήν καρδίαν του ένε- 
χάραξε τόν ηθικόν νόμον, τόν νόμον τής προόδου 
καί τής τελειοποιησεως. ΐ ΐ  τύχη τοΰ άνθρώπου συν
δέεται λοιπόν μ.έ τήν τύχην τοΰ παγκοσμίου συ
στήματος, καί οΐ νόμοι τής ζωής του, ot νόμοι τή ; 
άναπτυξεώ; του εΐναι επίσης άληθεϊς, χαθο h x o l  καί 
άίκτάτξίεπτοι ώ ; οί νόμοι τής ελξεως τών ούρανίων 
σοιμάτων καί τοΰ ήλιακοΰ συστήματος. Διά τοΰτο, 
πρό τοΰ νά ένασχοληθη περί τοΰ άνθρώπου, δφείλει 
ό ιστορικός φιλόσοφος νά έπιστήση τήν προσοχήν του 
έπί τής έπιγείου ταύτης κατοικίας του, κα ίνάπ ροσ-  
διορίση τήν θέσιν της, τους νόμους της καί τάς  
σχέσεις τάς δποίας εχει με τά  άλλα σώματα. Καί 
αΰτη είναι ή πρώτη άρχή τής μεθόδου.

Β\ Αλλ’ ή γή , τήν δποίαν κατοικοϋμεν, δέν ητο 
πάντοτε εις τήν δποίαν εΰρίσκεται τήν σήμ,ερον κα -  
τάστασιν. Πρό τοΰ νά ένδυθη τό τελευταϊον τοϋτο 
περικάλυμμα, έπί τοϋ δποίου ζώμεν, πρό τοϋ νά 
παράξη τό τελευταϊον προϊόν τής δημιουργικής δυ-  
νάμ,εως, τόν άνθρωπον, ύπέμεινε πολΛάς άλλοιώ- 
σεις, πολλάς έπαναστάσεις, τών οποίων άναγινώ -  
σκομεν τήν ιστορίαν έγγεγραμμένην μέ άνεξαλεί- 
πτου; χαρακτήρας είς τά σπλάγχνα της καί είς τά  
διασχίσματα τώ ν δρέωντης. Τπό τό στρώμα τοΰτο, 
έπί τοΰ δποίου ζή ή άπειρος τών φυτών καί τών  
ζώων οικογένεια πρός χρήσιν καί ύπηρεσίαν τοϋ άν
θρώπου, ύπάρχουσιν άλλα στρώματα μέ τά λείψανα  
άλλων φυτών καί άλλων ζώων. 0  δημ.ιουργικός 
νοΰς τοϋ Ινυβιέρου στηριζόμενος έπί τή ; παρατη- 
ρήσεω; καί βοηθούμενος άπό τήν μελέτην τής συγ
κριτικής Ανατομίας καί άπό τόν μέγαν νόμον τής 
αναλογίας έδυνήθη, έάν δχι νά προσδιορίση άκριβώς 
τήν διαδοχικήν σειράν τώ ν έπαναστάσεων τούτων, 
τάς α ιτίας καί τά  άποτελέσμ,ατά τω ν, ν’ άνακαλύψη 
τούλάχιστον τήν άρχήν* δτι καί ή μόρφωσις τ ίί;  
γής μας δπήκουσεν είς τόν νόμον τής βαθμική; 
προόδου, δτι δ διοργανισμός τοΰ άνθρώπου είναι δ 
ανώτατος διοργανισμός, δ τελειότατος τύπος, πρό; 
τόν δποΐον τείνουσιν οί άτελέστεροι καί κατώτεροι 
διοργανισμ.οί τών άλλων ζο>6)ν, δτι ίιπάρχει μ ία  
ένότης είς τήν άνάπτυξιν τών διοργανισμ.ών, διά 
τής δποίας βαθμ,ηδόν τελειοποιούμενοι φυλάττουσ'.ν 
δμ.ω; πάντοτε κοινόν τινα καί κύριον χαρακτήρα, 
δςτις λαμβάνει πλήρη και εντελή άνάπτυξιν είς τόν

α
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διοργανισμόν τοϋ ανθρώπου. Τοιουτοτρόπως ή ιστο
ρική φιλοσοφία συνδέεται μέ την φυσικήν ιστορίαν, 
κα ί α ί επαναστάσεις τή ; γη'ί'νης σφαίρας προετοι- 
μάζουσι τόν νοϋν είς τά ; επαναστάσεις τών έθνών 
και είς τάς ήθικάς κα! πολ ιτικά ; μεταβολάς. ό  δέ 
νόμος τής προόδου εκτεινόμενος μέχρι τής τυφλής 
καίύλικής κτίσε&ις, έπιβεβαιοΰται ετι μάλλον, δια
φω τίζετα ι κα! αποκτά; χαρακτήρα αναντίρρητου 
«ςιώματος, καθολικωτάτου κα! θεμελιωδεστάτου 
νόμου τνίς φύσεως.

Γ . Τρίτον ζήτημα είναι το περ! κλιμάτω ν, κα! 
τρίτον μέρος της ιστορικής μεθόδου είναι ή κλ ιμ α 
τογραφία. ΐ ΐ  σφαίρα, έπί της δποίας ζώμεν, διαιρεί
τ α ι είς διαφόρους χώρας, αΐτινες παντοιοτρόπως 
διαποικίλλουσι καί τροπολογοΰσι τήν έξωτεοικήν 
και έσωτεοικήν τοϋ άνθρώπου αοοφήν. Διάφορα 
χρώ ματα, διάφορα αναστήματα, διάφορος μορφή 
τοϋ κρανίου έπικαλύπτουσι τήν καθολικήν ταυτότη
τ α  τής άνθρωπίνη; φύσεως. Πρός τούτοΐς δέ αί ήθι- 
καί καί νοητικαί διαθέσεις, α ί θεσμοθεσίαι, οί νό
μοι, τά έθιμα διαφέρουσι τά  μέγιστα . Μέχρι τίνος 
τό κλίμα έλαβεν έπιρροήν έπί τών διαφορών τούτων; 
μέχρι τίνος εκτείνεται ή δύναμίς του καί ή τροπο- 
λογική του ένέργεια ; μέχρι τίνος δύνανται νά 6περ- 
νικήσωσι τοΰ κλίματος τήν έπιρροήν ή ένέργεια τοϋ 
άνθρώπου, ή σταθερά καί έπίμονος θέλησίς του, ή 
γονιμότης τοϋ νοός του, ή πρόοδος τών επιστημονι
κών γνώσεων, ή τελειοποίησις τών μηχανικών ορ
γάνων, τά αναρίθμητα βοηθήματα, οσα παρέχει ή 
καθημερινή άνάπτυξις τής βιομηχανικής έργασ ίας; 
Μεγάλα ζητήματα , τά  όποια παοουσιάζουσιν ύλην 
άνεξάντλητον σκέψεων καί παρατηρήσεων, ό  ισ το 
ρικός φιλόσοφος,ωφελούμενος άπό τάς εμβριθείς πα
ρατηρήσεις τή ; Ελληνικής μεγαλοφυίας καί τής τών 
νεωτέρων σοφίας,οφείλει νά εξακρίβωση περί τούτου 
τάς ίδέας του, νά μορφώσν) γνώμην τινά ελλογον 
καί άποδεδειγμένην, ν’ άνακαλύψη, εί δυνατόν, τάς 
αληθείς άρχάς, τούςάληθεΐ; νόμους τή ; φύσεως, πρό 
τοϋ νά προχωρήστ) εις τήν μελέτην τοϋ άνθρωπίνου 
οντος. Ισο ς̂ τότε φθάση εις τό συμπέρασμα, ότι τά 
διάφορα κλ ίμ α τα , αί διάφοροι χώοαι τή ; επιγείου 
σφαίρας δέν προωρίσθησαν νά ηναι τό θέατρον τής 
«ναπτύξεως μιας μόνης ιδέας, άποκλειστική; τίνος 
αρχής, οτι αί διαφοραί δέν άφανίζουσι τήν ομοιότη
τα , δτι 'η πο ικ ιλία  δέν άπορροφα. τήν ενότητα, άλλ’ 
ύπηρετεΐ εί; αύτήν, οτι ή υλη δέν δύναται νά κατι-  
σχύσ-ij κατά  τοϋ πνεύματος, τό υλικόν κατά του ή- 
Οικοΰ καί κατά τοϋ άνθρώπου ό κόσαος, δτι ούδε- 
μ ίαχ ώ ρ χ  είναι απόκληρος τής κοινής καί θεοδώ
ρητου τών άνθρώπων κληρονομιάς, καί οτι παντοϋ 
ένθα τοϋ άνθρώπου τά  δμματα άνοίγονται είς τά  
θαύματα τή ; φύσεως καί δ νοϋς του ΰψόνεται είς 
την θεωρίαν τοϋ Θεοϋ, ή ήθικότης, ή έπιστήμη, ή 
κοινωνική άνάπτυξι; δύνανται νά ηναι όψιμα μ έ ν ,' 
ά λλ ’ όχι έςωτικά καί ξένα προϊόντα. I

Δ . Εί; τό αύτό συμπέρασμα ΐσω ; φθάσγ) καί ώ; 
πρό; τά ; φυλά;, ε ί; τά ; ύποίας δ ιαμελίζετα ι τό αν
θρώπινον γένος. Περί τής γενεαλογίας τώ ν άνθρω- 
πίνων φυλών πολλά καί διάφορα συστήματα θέλει 
άπαντήσει ό ιστορικός φιλόσοφος. Α λλ είτε παρα- 
όεχΟή τήν θρησκευτικήν παράδοσιν, καθ ήν τό άν- 
θρώπινον γένος άπό μίαν μόνην φύτραν καταγόμε- 
νον διτ,ρέθη είς τάς διαφόρους φυλάς, αΐτινες έκ το 
πικών περιστάσεων πολυειδώς τροπολογούμενα·, συ- 
νιστώ σί τήν ατιίειρον τών έθνών ποικιλίαν, είτε συμ- 
φωνηση μέ τήν γνώμην τινών φιλοσόφων, τών οποίων 
άλλοι μέν τρεις, άλλοι δέ πέντε,καί άλλοι £ξ άρχ-.γό- 
νου; φύτρα; άναγνωρίζοντε;, έκ τούτων παράγουσιν, 
ώ; υποδιαιρέσεις, δλας τάς άνθρωπίνας φυλάς, ουδέ
ποτε ομως θέλει δυνηθήνά παραγνωρίσω τήν καθολι
κήν ταυτότητα  τοΰ άνθρωπίνου δντος'καί δπου άπαν- 
τηση λόγον, αίσθησιν καί ένέργειαν,θέλει κατανοή
σει δτ·., καί ΰπό διάφορα χρώματα, καί ΰπό διάφορα 
σχήματα, ό άνθρωπος είναι Ιν καί τό αύτό ον, δ- 
μοιον κατά τήν ουσιώδη φύσιν καί επομένως κατά  
τόν ουσιώδη νόμον τή ; συνυπάρξεω; καί τής άνα- 
πτύζεως, καί θέλει διακηρύξει τήν άπανταχοΰ ενό
τητα  τής φύσεως καί τοϋ προορισμού του. Τις δύνα- 
τα ι νά προΐδητά άποτελέσματα τής άναμίξεως τών 
διαφόρων ο υλώ ν; τ ί ;  δύναται νά θέστ) δρια εί; τήν 
τελειοποιητικήν δύναμιν τοΰ πολιτισμοΰ ; τ ί ;  θέλει 
τολμήσει νά δεσμεύση είς τάς κατώτερα; βαθμίδας 
τής ύπάρξεώς μίαν όποιανδήποτε μερίδα τοϋ άν
θρωπίνου γένους; Α λλ’ άφ’ ετέρου, οΰδείς δύναται 
έπίση; ν’ άονηθή ori α ί διάφοροι τών φυλών ιδ ιό τη 
τες είναι φαινόμενον πραγματικόν καί άναντίρρητον' 
δτι δ'.αφέρουσαι κατά τό σώμα καί κατά τόν Ολι
κόν δ.οργανισμόν, ούχ’ ήττον διαστέλλονται κατά τό 
πνεύμα, κατά τά ; νο η τκ ά ; δυνάμεις καί κατά τούς 
ήΟικους χαρακτήρας' δτι έκ τών διαφορών τούτων 
συνδυαζομένων μέ τάς τοΰ κλίματος καί τοΰ τόπου 
διαφοράς, πηγάζουσιν έν μέρει οί διάφοροι χαρακ
τήρες τών γλωσσών, τής νοητική; άναπτύξεως, τών 
ήθών καί τών εξεων,τών θεσμοθεσιών καί τών νόμων. 
Οφείλει ό Ις-ηρι/.ος φιλόσοφος,άνατρέχων είς τάς αρ
χικά ς τών πραγμάτων α ίτ ια ς, νά προσδιορίσω άκρι- 
βώς τήν έπιρροήν τής φυλής καί τοϋ κλίματος,ν άπο - 
δώσνί είς αϋτά δ ,τ ινομ ίμω ς άνήκει είς τήν ενέργειαν 
των, ν’ άναγνωρίση, έκτος τής νοητική; καί ήΟικής 
τοΰ άνθρώπου δυνάμιεως, τήν δύναμιν τής ύλης, τήν 
δύναμιν τοΰ κόσμου. Αλλάπτο ηθεί; άπό τά  γινό
μενα καί περιορίζουν είς μόνον τό παρελθόν καί ένε* 
στώς τήν ορασίν του, ας μή προδικάση τό μέλλον, 
άς μή έκφέρνι τολμηράν καί παράκαιρον καταδίκην 
κατά τοϋ άνθρώπου, άς σεβασθ’Τί τήν βραδεΐαν τοϋ 
χρόνου ένέργειαν, άς άνιχνεύστι τόν σκοπόν καί τόν 
νόμον τής φύσεως,ή τ ι;  ΰπό τήν ποικιλίαν θέτει πάν
τοτε τήν ενότητα, ύπό τά ; διαφοράς τήν ταυτότητα, 
καί ήτις, πιστή εις τάς υποσχέσεις της, δέν άφ ί-  
νει κενά είς τήν δημιουργίαν τη ;, καί ουτε δίδει πο-
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τέαέσαχω ρ'ς νά ένδειξη, ένταυτώ  καί τό τέλος, ού
τε ευαρεστείται είς τό νά πλάττ^  δντα περιττά άνευ 
σκοποΰ, άνευ διακεκριμένου καί άναποφεύκτου τινός 
προορισμοϋ.

Ε\ Από τόν συνδιασμόν τή ; ένεργείας τοΰ άν 
θρώπου μέ τήν ένέργειαν τής φύσεως γεννατα ι, ώς 
πρό^τον καί άναγκαΐον προϊόν, ή χρηματική άνά
π τυξ ι; καί ή χρηματική κατάστασις έκαστου λαοϋ. 
Πρό τοϋ νά άναπτυχθή νοητικώς, πρό τοϋ νά διευθύ- 
vtj τήν προσοχήν του επί τών έςωτερικών φαινομένων 
καί νίι μελετήσ/ι τού; νόμους τής παραγωγής των καί 
τής αλληλουχίας τ<·)», πρό τοϋ νά ύψωθή είς τήν θεω
ρίαν τών νοητικών καί ηθικών σχέσεων, δ άνθρωπος 
αισθανόμενος τήν άνάγκην τής συντηρήσεώς του,προ- 
σπαθεΐνά θεραπεύσω τάς ποώτας καί κατεπειγούσας 
χρείας του, νά προμηθ:υθή τροφά; καί κατοικίαν, νά 
έξασφαλίσ^ τήν ζοιήν του κατά τών προσβολών τών 
θηοίο^ν και τών άλόγ&^ν δυνάμεων τή ; φύσεως. Κ υ
ριεύει καί οικειΟποιεϊται τά ΰλικά αντικείμενα, με- 
ταβάλλων αύτά παντοιοτρόποις πρός ύπηρεσίαν του, 
συλλέγων τά αυτόματα προϊόντα καί έκτείνο)ν έπί 
τών φυτών καί τών ζώων τήν κυριαρχίαν του. 0  
θηρευτικός, δ ποιμενικό; καί δ γεωργικός βίος είναι 
οί πρώτοι βαθμοί τής κοινοινική; καταστάσεω ;. Ερ
χονται μ ετ’ ού πολύ αί τέχναι, ή βιομηχανία καί 
τό έμπόριον καί συμπληροΰσι τήν χρηματικήν έκά- 
στου έθνους άνάπτυξιν. Τό ύλικόν τοΰτο στοιχεΐον 
τοΰ πολιτισμοΰ, ή χρηματική έκάστου έθνους κα- 
τάστασ ις πρέπει νά ήναι τό πρώτον άντικείμενον 
τών σκέψεων καί τών παρατηρήσεοιν τοΰ ιστορικού 
φιλοσόφου. II ιστορία τής χρηματικής άναπτύξεως 
είσέτι δέν εγεινε, καί τό ώραΐον τοΰτο θέμα προσ
μένει ακόμη τόν κάλαμον εύφυοΰς τίνος συγγραφέω; 
συνεννοϋντο; μ έτάς  έπιστημονικάς γνώσεις τήν φ ι
λολογικήν πολυμάθειαν. II ενωσις τώ ν δύο τούτων 
προσόντων είναι απαραίτητος. Α λλά , κατά δυστυ
χίαν δσοι άχρι τοϋδε ένησχολήθησαν περί τά  τοιαΰ- 
τα , έχοντες είς ΰπέρτατον βαθμόν τήν φιλολογικήν 
Ικανότητα,δέν ήσαν δμως έξ ίσου έγκρατεΐς τών νό
μων τής Πλουτολογίας, καί έπομένο); τά  συγγράμ
μ ατα  τω ν , καί τοι πολύτιμα ώ ; πρό; τήν φιλολο
γικήν άξίαν, άπέβησχν άτελή -καί έπιπόλαια ώ; 
πρός τήν έπιστημονικήν ωφέλειαν. Είς ποίαν κατά-  
στασιν εΰρίσκοντο παρά τοΐς άρχαίοις ή γεοιργική, 
ή χειροτεχνική καί ή εμπορική βιομηχανία ; ποία 
ήσαν τά  φυσικά τής χώρας προϊόντα; ποία ή δ ια 
νομή καί ή καλλιέργεια τών γα'.ών ; ποια ή κατά -  
στασις τών γεο)ργών καί τών γεωκτημόνοιν ; ποΐχι 
αί πρός άλλήλους καί πρός τάς άλλα ; τάξε ι; τής 
κοινο)νίας σχέσεις αύτών ; ποια τά χειροτεχνήματα  
καί ποΐαι α ί άμοιβαΐαι σχέσει; τών χειροτεχνών; 
ποιον τό έσωτερικόν καί τό έςωτερικόν έμπόριον; 
ποια τά εισοδήματα τών πολιτών καί ποία ή άνα- 
λογία μεταξύ τών τριών κλάδων τή ; έθνική; β ιο 
μηχανία; ; ποιο; καί πόσος δ πληθυσμό;; ποιον το

σύστημα καί ή κυκλοφορία τοϋ νομ ίσματος; ποιος 
δ δημόσιος πλοΰτος, α ί πρόσοδοι, τά δημόσια ε ;ο -  
δα καί ποιαι α ί χρηματικαί θεσμοθεσίαι; Περί τού
τ ο ι  άπάντο^ν δφείλει νά πληροφορηθ^ δσον τό δυ
νατόν έντελέστερον δςτις θέλει νά έξιστορήσϊΐ έπ ι- 
στημονικώς τήν χρηματικήν άνάπτυξιν τίνος λαοϋ. 
Καί έκ τούτων μόνον τών γνώσεων δύνατα ι νά έξά- 
ξη ακριβή συμπεράσματα ώς πρός τήν σχέσιν τής 
χρηματικής πρός τήν ήθικήν καί πολιτικήν κ α τά -  
στασιν τών έθνών, ώς πρός τά  α ίτ ια  τής εύδαιμο- 
νίας -ω ν καί τής παρακμής το)ν. όμολογοϋμεν δτι, 
καθ' δσον άφορδ: μάλιστα  τά άρχαΐα έθνη, τό έργο* 
τοΰτο είναι πάντοτε δυσχερές καί ένίοτε ίσως άδύ- 
νατον' διότι άφ’ ενός μέν, λείπουσιν ώς έπί τό πολύ 
αί άναγκαΐαι πληροφορία'., καί άφ έτέρου, άγνοοΰν- 
τες οί άρχαϊοι τήν νέαν τής πλουτολογίας έπ ιστη- 
μην, έγκατέλειπον σχεδόν πάντοτε είς τήν τύχην 
τήν ρύθμισιν τών χρηματικών σχέσεων. Α λλά  νο- 
μίζομεν, δτι ωφελούμενος άπό τά ; σοφάς τών άρ- 
χαίο^ν καί τών νεωτέρων έρεύ^ας, δχι μόνον περί 
τή ; χρηματικής καταστάσεως, άλλά καί περί τής 
νομοθεσίας καί περί τών άρχαιοτήτων έν γένει, δ 
εχων πλήρη καί βαθεϊαν γνώσιν τής χρηματικής έ- 
πιστήμης ιστορικός ήθελε δυνηθ^ ένίοτε μέ δλίγχ  
καί κατά τό φαινόμενον άσήμαντα διδόμενα διά  
πλαγίοιν καί δλοις άπροσδοκήτοιν μέσων νά μαντεύ- 
σ·(ΐ έν μερει, έάν δχι δλοκλήρως, τόν οικονομικόν 
διοργανισμόν τών άρχαίίον, καθώς δ άρχιτέκτων 
εικάζει τήν συναρμογήν καί τό σύνολον κ α τε
δαφισμένου κτιρίου άπό τά  δλίγα λείψανα τά  
δποϊα ’έχει ΰπ’ δψιν, καί δ φυσεο)'ί'στο)ρ μέ ολίγα  
όςχ  άνακαλύπτει καί άναπλάττει τόν διοργανισμόν 
τών έκλειψάντων ζώοιν. Τοιουτοτρόπως καί ή ιστο
ρία δ ιαφω τίζεται καί ή επιστήμη τελειοποιείται, 
δ ιότι καί αι άρχαί στερεοΰνται καί συμπληρόνονται 
διά τής Ιστορικής έφαρμογής των, καί νέαι άρχαί 
δυνατόν ν’ άνακαλυφθώσι διά τής μελέτης τής χρη 
ματικής Ιστορίας. Τό έργον τοϋτο ώς πρός τήν άο- 
χαίαν Ελλάδα εύχόμεθα ν άναλάβωσιν οί νέοι μας 
Πλουτολόγοι,ωφελούμενοι άπό τού; θησαυρού; δσου; 
πρό χρόνο^ν έπεσώρευσεν ή Ευρωπαϊκή καί έ^αιρέ- 
το); ή Γερμανική Φιλολ.ογία.

'Τ'. Αλλ’ έκτος τοΰ χρηματικοΰ ΰπάρχει καί τό 
νοητικόν. Τό νοητικόν στοιχεΐον τής ανθρώπινηςκοι- 
νοινίας αναπτύσσεται διά τής Καλλιτεχνίας, διά τής 
Θρησκείας, καί διά τής Επιστήμης, ή διά τής Φιλο
σοφίας'διότι α ί έπιστήμαι πάσαι άνάγονται είς τήν 
Φιλοσοφίαν, κέντρον καί βάσιν τών άλλων μαθή
σεων, α ΐτινες, ώς ρεύματα έκ τής αύτής π ίγ ή ς  
άπορρέοντα, δυνατόν νά ΟεοιρηΟώσιν ώς διάφοροι 
έφαρμογαί τής φιλοσοφικής άληθείας. Οταν λοιπόν 
ό Ιστορικός φιλόσοφος θέλησή νά έξετάσΤι κατά 
ποιον βαθμόν καί ύπό ποιον τύπον άνεπτύχθη είς 
τινα λαόν τό στοιχεΐον τοϋτο, δφείλει νά έχη ύπ 
δψιν τήν τριπλήν ταύτην διαίρετιν, νά έρευνήσ^
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ποΐαι ύπηρξαν αί τέχναι, ποΤαι αί έπιστήμαι καί ή 
φιλοσοφία, ποιον το θρήσκευμα τοϋ λαοϋ τούτου. 
Η φιλοσοφία, καθ’ οσον αποβλέπει τήν ηθικήν φύ- 
σιν, την άρχήν καί τον προορισμ.όν τοϋ ανθρώπου, 
έχει το αύτό τής Θρησκείας άντικείμενον. II Φιλο
σοφία καί ή Θρησκεία, ή έξέτασις καί ή π ίσ τ ις, δ 
ανθρώπινος και 6 θείος λόγος είναι δύο συστήματα  
Ιχοντα τόν αύτόν σκοπόν, είναι δύο λύσεις τοϋ αύ
τοϋ προβλήματος. ΤΙοίαν σχέσιν εχει ή μ ία  πρός 
τήν άλλην; είναι δύο στοιχεία αντίθετα , ή τό §ν 
δέν είναι είμή έξήγησις καί ερμηνεία τοϋ άλλου; 
ή φιλοσοφική άληθεία πρέπει νά ήναι ή έρμηνε'α τοϋ 
δόγματος, ν) μάλλον ή φιλοσοφική αλήθεια φθάσα- 
σ* εις τόν ύπέρτατον βαθμόν τής άναπτύξεώς της 
μεταβάλλετα ι άπό καιρόν είς καιρόν, κατά τ ινα  
θείαν οικονομίαν, είς θρησκευτικόν δόγμα, καί ουτω  
παρεισδύουσα είς τά έγκατα τής άνθρο^πίνης καρ
δίας, μορφόνουσα αύτήν κατά τόν ’ίδιον τύπον, κυ- 
ριεύουσα καί τήν φαντασίαν καί τό αίσθημα καί 
τόν λόγον, φω τίζε ι, όδηγεΐ καί διευθύνει τήν αν
θρωπότητα; ποία κατά τόν παρόντα αιώνα καί είς 
τούς μή ορθοδόξους λαούς θέλει είναι ή μέλλουσα 
τύχη τής φιλοσοφίας; θέλει είναι ή θεράπαινα και 
ή έρμηνεύτρια τής θρησκείας, ή θέλει ετοιμάσει νέαν 
τ ινά  φάσιν, νέαν τ ινά  άνάπτυξίν τοϋ θρησκεύ
ματος ; Μεγάλα ζη τή μ α τα , τά  όποια είς τήν κα
θολικήν μάλλον παρά είς τήν ιστορικήν φιλοσο
φίαν άνήκουσι, καί τών όποιων ή λύσις δεν απ α ι
τ ε ίτα ι παρά τοϋ ίστορικοϋ φιλοσόφου. Ανιχνεύων 
οΰτος τάς α ιτ ία ς  τών κοινωνικών μεταβολών, έμ- 
βαθύνων είς τάς μυστηριώδεις καί πρώτας άρχάς 
τώ ν γεγονότων θέλει ίσως φθάσει είς τό συμπέρασμα, 
δτι ή θρησκευτική ιδέα, καθό προσδιορίζουσα τό 
τέλος τοϋ άνθρώπου καί έπιβάλλουσα χρέη ανάλογα 
πρός αύτό τό τέλος, εχει τήν μεγίστην καί πρώτην 
έπιρροήν είς τό πνεϋμα τών όμάδων, καί επομένως 
είς τήν ιστορικήν πορείαν τών έθνών, καί ουτω θέλει 
συνταυτίσει μέχρι τινός τό νοητικόν στοιχεΐον μέ 
τό θρησκευτικόν, καί είς τήν ιστορικήν εκθεσιν τών 
θρησκευμάτων θέλει εύρεΐ τήν ιστορίαν τής νοητι
κής καί κατά μέγα μέρος τής κοινωνικής καί πολι
τικής τοϋ ανθρώπου άναπτύξεως.

Ζ . Κ α ί τφόντι τό ήθικόν λεγόμενον στοιχειον 
τής κοινοινίας γενναταιάπό τήν ενωσιν τοϋ νοητικοϋ 
κα ί τοϋ ϋλικοϋ, είναι ή πρός άλληλα σχέσις, ή μ ε 
τα ξύ  τής ιδέας καί τής πράξεως αναφορά Η ήθική 
τώ ν έθνών έξαρταται δχι άπό τήν φιλοσοφίαν, ήτις 
έντός στενωτάτου κύκλου πάντοτε ένεργεΤ, δχι άπό 
τάς έπ ιστήμας, αίτινες τήν υλικήν καί οικονομικήν 
κατάστασιν μάλλον τροπολογοϋσι καί μεταβάλλου- 
σιν, άλλ’ άπό τήν θρησκείαν, ήτις καί τά ήθη μορ- 
φόνει καί τούς νόμους καί τά πολιτεύματα. Πρό 
δεκαοκτώ ήμισυ σχεδόν αιώνων έκηρύχθη διά τοΰ 
θεανθρώπου Σωτήρος τό Εύαγγέλιον τής χάριτος, 
ό νόμος τή ; αγάπης, ή άποκάλυψις τή ; αλήθειας’

τ ί άλλο είναι ή μετέπειτα Ιστορία είμή βραδεία 
μέν, άλλά διηνεκής καί αδιάκοπος πραγματοποίησις 
τής αλήθειας τ α ύ τη ς ; ποιον είναι τό τελευταΐον 
συμπέρασμα τής ήθικής καί τής πολιτικής τών νεω
τέρων σοφίας; τ ί ζητοΰσιν οί φιλόσοφοι καί τ ί 
προσδοκώσι τά  έθνη; τ ί είναι ή κυριαρχία τών 
έθνών, ή πολιτική ΐσότης, ή^πολιτική έλευθερία, ένί 
λόγοι, τό δημοκρατικόν λεγόμενον πνεϋμα τής έπο- 
χ ή ςμ α ς ; δέν συμπεριλαμβάνεται δλον είς τάς ήθι- 
κάς άρχάς τοϋ Ε υαγγελίου; Τό ήθικόν άρα στο ι- 
χεΐον τοϋ άνθρώπου συνταυτίζετα ι κα ί αύτό μέ τό 
θρησκευτικόν, καί τό πολιτικόν είναι έν μέρει άπόρ- 
ροια καί πραγματοποίησις τοϋ θρησκευτικοΰ. Αφ 
ού λοιπόν προσδιορίστι τήν έπιρροήν τοΰ κλίματος, 
τήν έπιρροήν τής φυλής, τήν έπιρροήν τής χρημα
τικής καταστάσεως, άφ’ ού φθάση είς τήν νοητικήν 
καί ηθικήν άνάπτυξίν έθνους τινός, θέλει άναγνωρί- 
σει ό ιστορικός φιλόσοφος, δτι ή θρησκευτική άλή- 
θεια, κυριωτάτη καί άνωτάτη πασών τών άρχών, 
έμπνέουσα καί μορφόνουσα κατά διαφόρους τύπους 
τήν καλλιτεχνίαν έκαστου έθνους, μοροόνει ένταυτω  
καί τά  ήθη καί τούς νόμους καί τού; θεσμούς, καί 
είναι ή γονιμοτάτη άρχή πάσης άναπτύξεως καί 
πάσης προόδου.

I I . Ας άναλύσωμεν τώρα δλα τά  στοιχεία, έξ ών 
σύγκειται ή άνθροιπίνη κοινωνία, άς καταλέξοιμεν 
μέ δλην τήν λεπτομέρειαν καί τήν άκρίβειαν δλα τά  
συστατικά μόρια τής διαφόρου τών λαών εθνικό— 
τητος, καί θέλομεν εύρεί δτι δλα ανάγονται εις τά  
άνωειρημένα. Εκ τοϋ συνδυασμοΰ τοΰ χρη μα τικόν  
τοΰ νοητικον κα ί τοΰ ήθικοΰ στοιχείου μορφόνον- 
τα ι οί νόμοι καί οί θεσμοί καί έξαρταται ή 
δόξα καί τό μεγαλεΐον τών έθνών, ή σχετ.κή ύπε- 
ροχή τω ν, αί πρός άλληλα σχέσεις, οί πόλεμοι, α ί 
συνθήκαι, α ί έπιδρομαι, α ί κατακτήσεις, ένί λόγω, 
δλαι αί μεγάλαι ΐστορικαί φάσεις, δλαι αί μεγάλα ι 
ίστορικαί μεταβολαί, τών οποίων ή ιστορική φ ιλο
σοφία μελετά τήν άρχήν καί τόν νόμον. 0  ίστορι- 
κός φιλόσοφος πρέπει νά γνωρίζ·^ ένταυτφ  καί τήν 
Ιστορίαν τών τεχνών καί τήν ιστορίαν τών νόμων, 
καί τήν φιλοσοφίαν καί τά  θρησκεύματα, καί τήν 
χρηματικήν καί τήν φυσικήν τών έθνών ιστορίαν, 
δλας τάς φάσεις τής άνθρο>πίνης άναπτύξεως, δλα, 
μηδενός έξαιρουμένου, τά  ιστορικά γεγονότα, καί 
δχι μόνον τήν πραγματικήν ΰπαρξίν των, άλλά τάς  
άρχάς αύτώ ν, τάς σχέσεις, τούς νόμους. Α λλά τ ίς ,  
άς ε’ίπωμεν ένταϋθα μέ τόν Κ. Ιίουσϊνον, τίς  θέλει 
πληρώσει τόν ιδανικόν τοΰτον τύπον τοΰ ίστορικοϋ 
τή ; άνθρωπότητος; Πρός τοΰτο άπ α ιτε ΐτα ι ύψηλό- 
τατος νοΰς καί καθολικωτάτη παιδεία' αύτός δ Αε'ί- 
βνίτιος, άλλά καί αύτός ίστάμενος έπί τής κορυφής 
τοΰ τελευταίου αίώνος τοΰ βίου τής άνθρωπότητος.

Τοιαύτη είναι έν τοσούτω ή εύγενεστάτη έπ ιστή-  
μη, είς τήν μελέτην τής όποιας προσκαλοϋμεν τήν 
έλληνικήν νεολαίαν, στηριζομένη έπί τής παρατη-
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ρήσεως, συνδεόμενη μέ τάς φυσικάς έπιστήμας καί 
μέ τάς μεταφυσικάς θεωρίας, βοηθουμένη άπό τάς 
πολυμόχθους τής φιλολογίας καί τής αρχαιολογίας 
έρεύνας, συμβαδίζουσα μέτούς αιώνας καί συμπροο- 
δεύουσα μέ τήν πρόοδον τών ηθικών καί πολιτικών 
μαθήσεων, άπειρος ώς πρός τήν εκτασιν, ώς πρός 
τό άντικείμενόν της, το δποϊον είναι αύτή ήάνθρω- 
πότης, τελειοποιουμένη καθεκάστην, διαφωτίζουσα  
τό σκότος τώ ν άρχαίων παραδόσεων και όδηγοϋσα 
ασφαλώς πρός τήν άνακάλυψιν τής τύχης,καί τοΰ μέλ
λοντος προορισμοΰ τοΰ άνθρωπίνου γένους.Η επις-η- 
μη αυτη συνδέει δλους τούς λαού; ε ί; άδελφικήντινα  
ενότητα, συνταυτίζει τά  έναντία συμφέροντα, συμφι- 
λιόνει τά  εθνη πρός άλληλα, καί άπ^καλύπτουσα τό 

. μεγαλεΐον τοΰ άνθρώπου ύμνε7- ένταυτω καί κηρύτ
τει τήν δόξαν καί τήν παντοδυναμίαν τοΰ Θεοϋ. 
0  ιστορικός φιλόσοφος ύψοΰται ύπεράνω τοΰ πραγ- 
ματικοΰ βίου, έκβαίνει άπό τήν στενήν σφαίραν τών 
υλικών συμφερόντων, άπό τάς περιστοιχούσας αυ
τόν αθλιότητας, καί θεωρών εαυτόν ώς σύγχρονον 
τών άρχαίων έθνών, ώς μέλος τής μεγάλης τών άν
θρώπων οίκογενείας, ήτις ώς !ν καί τό αύτό ον 
έκτείνεται είς πάντα τόπον και χρόνον, συμπάσχει 
είς τάς θλίψεις της, ευφραίνεται είς τάς ευτυχίας τη ; 
φλεγόμενος πάντοτε άπό τό αίσθημα τής πλέον κα- 
θαράς καί ύψηλής φιλανθρωπίας. Πόσον δέ είναι 
εύτυχής οταν καί μεταξύ τών άρχαίων έθνών βλέ- 
πτί άναλάμπον ώς φωστήρα τό έθνος του, καί μετα  
ξύ τών νεωτέρων βλέπη πάλιν τό έθνος του, ύπό 
τοΰ Χ ριστιανισμού διασωθέν καί άναγεννηθέν, νά 
προχωρώ ύπό τήν σημαίαν τοϋ Σταυροΰ καί μέ τή·< 
δ^δα τής σοφίας είς τόν έξευγενίσμόν τής Ανχτο- 
λή ;, πρόδρομον νέας παλιγγενεσίας καί δημιουργόν 
νέας καί λαμπροτάτης έποχής τής ιστορίας. Είναι 
αδτη h πληρεσιέρα ανταμοιβή τώ ν πόνων του καί 
ή γλυκυτέρα παρηγορία τώ ν δυστυχημάτοιν, δσα 
τοΰ καταθλίβουσι τήν καρδίαν καί άπομαραίνουν 
τό πνεϋμα.

Π. Β. Α.

scripsionum  G raecaru m  Ν.ο 1 9 1 9 ,  τό 18-21. 
Διατηρείται νϋν έν τώ  Μουσε'ω τή ; Βερόνη:.

ΙΪ β'. εύοέθη τό 1 8 0 6 ,  ύπό τοϋ Κυρ. Πετοιτσο- 
πούλου, ώς ό ’ίδιος λέγει, είς τό έν Αευκάδι χωρίον 
Καλλιγόνι, παρά τώ  Ναώ τής Αγίας Τριάδος, καί 
έξεδόθη άπαξ ύπ αύτοΰ τό 1 8 2 4 ,  έν τώ αύτοΰ 
Sa"o-io Storiro sull’ ela  di L eucad ia so lloΓ Ο , . . .

il doaiinio de Romani e successivi conquisia - 
tori. Venetia είς 8ov pag. 13 . (α). Εύρίσκεται νϋν 
προσηρμοσμένη είς τό περιτείχισμα τοϋ έν τή πό-  
λει κήπου του, παρά τή, κοινώς καλουμένη Κάτου 
Βούση. Τό μήκος έχει δακτύλ. 4. πλ . 3 0 ; ή δέ υλη 

ης κοινός λευκός λ ίθο ;, κεκοσμημένος άνά πασαν 
ών τεσσάρων πλευρών ταινία .

Η γ'. εύρίσκεται εί; τό αύτό χωρίον Κ αλλιγόνι, 
παρά τή  αύνϊ) σχεδόν θέσει, προσηρμοσμένη έπί 
έοειπίων οικίας, αντίκρυ τοϋ κοινώ; καλουμένου Μύ
λου τοΰ Σεντίνι. Προσηρμόσθη έ«έϊ τό 17 1  0 ώ ; έςά- 

εται έκ τίνος νεοιτέρας Επιγραφής, έκτισμένης επί 
-.ών αύτών ερειπίων, καί έχούσης ουτω* « 1 7 1 0  
Οκτωβρίου 7 έκτίσθη δ παρών οίκος καί ή βρύσι; . . . 
τοϋ Σ ταμάτι Ιωάννη . . . . »  Τό μήκος έχει δ α κ τύ
λων 4 4 πλ. 3 4 βαΟ. 32  ή δέ υλη της καιν. λευκ. 
λίθ. κεκοσμημένο; άνά πασαν τών τεσσάρων πλευ
ρών τα ιν ία , ίσως αυτη είναι, -flv αναφέρει ύπάρχου- 
σαν έν Αευκάδι ό H ughesius, κατά τήν μαρτυρίαν 
τοΰ Βοικχίου. «O uam  sicut probabile  est ex  
»Ioniarum  Insu larum  a liqua esse V en elias  
»apportatam , ila  H ughesius Itin. Tom . 1 . 
»pag. 4 0 2 .  in Leucadia prope urbem  docct 
»litu lu m  porsus sim ilem .» (β). 11 πρώτη ταύτης

ΛΛί?»# rrn  λγ»Γι π Ί .

ΣΥΛΛΟΓΗ Αευκαδίων ’Ε π ιγραφών χ τλ .
(Συνβχ?ια, iSz προτ,γούαενον φυλλά^ιον)

2 . '
§. ά. II ά. έκ Λευκάδος άναμφιβόλως (άν κα 

τινε; τών άρχαιολόγο^ν διστάζωσι) (α) μετηνέχθη 
είς Βενετίαν καί έξεδόθη ύπό Μαφφέου (Mafifeo) έ 
τώ  αύτοΰ M useo Veronensi pag. 3G. Εχαλκοχα· 
ράχθη δέ τό πρώτον ύπό Βεντοϋρα (Venlura) έν τώ  
αύτοΰ Guida al Museo Veronese. Tom 1. pa 
66. Tav. VIII. K τελευταία αύτής έκδοσ.ς είναι 
τοΰ Βοικχίου (χαλκογρ.) έν τ φ  αύτοΰ Corpus la

ι η

(α) Corp. Iscrips. Gracc. Ν,ο 1919.

εκδοσις είναι ή παρούσα

ί) ΑΠΟΑΛΩ 
ΝΙΑΤΑ! 
ΟΙΚΟΔΟ 
ΜΙΙΣΑΝ

β ' )  [ΑΠΟΛΛίϊ 
ΝΙ]ΑΤΑ[Ι 
ollvoAo 
ΜΙΙΣΑΝ

· / )  Λ Π Ο Λ Λ ί ί  

NJIATAI 
0 1 1 Κ . 0 Δ 0  

ΜΙΙΣΑΝ
Κ αί αί τρεις άνανΐίρρ^τω ; έχαρ ϊχδ ϊϊϊαν διά τον 

αύτον τροχόν χαΐ κατά τ ίν  αύτϊίν ϊτ.','χΎ, ο ι ο τ ι  
πολλά εχουσι κοινά χαρακτηριστικά, οίον τήν μ ε-  
γαλογραφίαν, τό μέγεθος καί τήν επεξεργασίαν τοϋ 
λίθου, τήν δ ιάταξιν τών γραμμάτων κ .τ .λ . διαφε-

( α )  Τ ο Ο ΙΚ Ο Λ Ο Μ Η Σ Α Ν  -γράφει ό K j j . ουτος H K .0 A 0 M U 2 A D I· 

άλλ’ ίσως είναι τυπογραφικόν λάθος.
(β) Corp. Inscsips. Gr. αύτο'Ο.
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ρουσιν δ άλλήλαις έν μέρεt ώ; προ; τήν παλαιογρα
φίαν καί τήν έπιμελή έπεζεργασίαν τών γραμμά
των' οΰτως ή ά. καί γ . φαίνονται τής άλλης έπιμε- 
λέστερον έξειργασμεναι’ ώσαύτω; τό Π τή ; ά. έχει 
τόν δεξιόν πόδα μικρότεοον τοϋ έτέρου, τό δε τής 
γ έχει άμφοτέρους ίσους’ δμ.οίως τό Ο τή ; ά. και 
γ  . είναι ίσον τό μέγεθος τοϊς λοιποί; γράμμασι, 
τό δε τή ; β". είναι μικρώτερον’ αί ασήμαντοι δ’ 
αύται διαφοραί δεν άποδεικνύουσιν, είμή οτι έχα- 
οάχθησαν ύπό διαφόρων χειρών.

Εϊ; τήν ά. άντί i l l ,  είναι ΟΙ (οΙκοδόμησαν), καί 
πρέπει να παρατηρηθη άν συνέβη τοϋτο, ή δχι, καί 
εις τας άλλα ;. Αλλά δυστυχώς ούδέν περί τούτου 
δυνάμεθα νά εϊπωμεν, δ ·.ό τ t α ί πλάκες είσί τεθλασ- 
μέναι’ κατά Ttva όμως τής γ'. προγενεστέραν τής 
ήμετέρας αντιγραφήν (τ/;ν τοϋ συμπολίτου μας Κυρ. 
Apir-οτ. Βαλλαορίτου), εξάγετα ι, οτι καί έν ταύτη  
ειχε συμβη. II παρατήρησι; αΰτη δεν είναι αδιάφορος. 
1. δ.ότι έξ αύτής βεβαιούμεθα περί τής π ιστή ; άν- 
τιγραφής τής ά. ή ; μόνον τό άντίγραφον εχομεν, 
καί 2. διότι έκ τοϋ πχρεμπεσόντο; τοΰτου γραμ 
ματικού λάθους, εΐκάζομεν τής τότε δμ.ιλουμένης 
γλώσσης τήν διαφθοράν, έξ ή ; βοηθούμεθα δπωσοΰν 
εί; τήν εΰρεσιν τής έποχής τών Επ.γραφών.

§. β'. 0  μεν 1 inghesiUS (α) νομίζει τήν Απολ
λωνίαν ταύτην, δτι ήν πόλις έν τή Λευκαδία, χωρίς 
να λέγη πόθεν εξάγει τοϋτο’ βέβαια οΰδείς τών άρ- 
χαιων συγγραφέων μνημονεύει τοιαύτην πό)ιν έπί 
τή ; Νήσου, ό  δε Βοίκχιος πιθανωτέρως εικάζει, οτι 
αΰτη ήν ή παρά τή Επιδάμ.νω έν ιλλυρία εύνομω- 
τατη  Απολλωνία, ήτις καθά Κορινθ’ων κ τ ίσα α , ήν 
συγγενής τών Λευκα.δίων. Τήν εικασίαν ταύτην έξή- 
γαγε βέβαια άπό τοϋ βουκιδίδου. «Επορεύθησαν 
»δέ πεζή ές Απολλωνίαν, Κορινθίων ούσαν αποικίαν» 
(β) καί τοϋ Στράβωνος, «καί Επίδαμνος Κορκυραίων 
»κτισμ α  . . . .  ειΟ’ δ Αψος ποταμός, καί ό Αωος, 
»έφ ώ Απολλωνία πόλις εύνομωτάτη, κτίσμα  Κο- 
» ρινθίων καί Κερκυραίων.» (γ). Αλλά καί ούτος, 
οϋχ ήττον τοϋ πρώτου, πεπλάνηται' δ ιότι, τ ί ί  δ 
άναγκάζων λόγος, δπως άναδράμωμεν είς τοσούτω  
μϊμακρυσμένας γ α ϊα ;, ζητοϋντε; τήν Απολλωνίαν 
τής Επιγραφής μας, ένϊ> ρητώς δ τε Αίβιος (δ) καί 
Στέφανος δ Βυζάντιος μας άναφέρουσιν ύπότοιοΰτον 
ονομα μίαν τών γειτονικών τή Αευκαδία νήσων 
Εχ ιναδω ν; «Απολλωνία « . . .  έν νήσω τής Ακαρ- 
«νανίας, μ ία  τών Εχινάδοιν.» (ε) έφ’ ή ; ό όρτέλιος, 
κατά τόν Σχολιαστήν τοϋ Εθνογράφου τούτου, παρα
τηρεί. «Ortelius ex istim at hanc esse Apollo- 
»n iam , de qua Strabo I lep ir i  (γραφ. l l ly r iae ) ,  
»scu Aetoliae, de qua Libro X X X III. Cap. 
»V1II. Liv ius meniione facit .» (ζ). Η ΰπαρξις

(a) Ilin. Tom. 1. pag. 4 02 . (β) B jy y .  A. §. 26. (γ) Bio.
§ ς .  (S) Lib. X X V III. Cap. VIII. (s) έν Λ.Απολλωνία, 

(ζ) Αανβανίται μ=γάλως ό ΟρτΙλιο; λ ίγων τήν ΰπΐ> Στράβωνο;

δε τής Απολλοίνιας ταύτης μαρτυρεϊται καί ύπό 
τών σωζομένων νομισμάτων της, πολλάκις καί ύπό 
διαφόρων έκδοθέντων (α). Πιθανώτερον άρα είναι, 
διά τό σύνεγγυς, δτι αί Επιγραφαί μ α ; άναοέρονται 
είς τήν Απολλωνίαν τών Εχινάόων, ήν καί δ ΓΙε- 
τριτσόπουλος παρεδέχθη (β).

§. γ  Τ «ν έποχήν τών Επιγραφών μας δλ ίγ ιστα  
μαρτυροϋσιν ?χνη. To Α, καί τό έν τή γ ’. Π, θέτουσιν 
αΰτάς νεωτέρας τών 3 0 0 . π .χ. (γ). Αλλά τών γραμ
μάτων τούτων, ύπό τοιοϋτον σχήμα δεν ήρχισε νά 
γ ίνητα ι κοινή χρήσις εις τάς Επιγραφάς τής κυρίως 
Ελλάδος, είμή μετά τήν άλωσιν τής Κορίνθου ( 1 1 5 .  
π. χ.). Ο τι δε νεωτέρας μάλλον, ή άρχαιοτέρας καί 
τής έποχής ταύτης πρέπει νά θεωρήσωμεν αΰτάς, 
γίνετα ι δήλον έκ τοΰ παρεμπεσόντος γραμματικού 
λάθους (ΟΙ άντί Ωΐ), δπερ μαρτυρεί τήν διαφθοράν 
τής τότε καθομιλουμένης γλώσσης, είκαζούσης τή  
νυν Γραικικη.

§. δ\ Αλλά δϊατί ήλθον έν Λευκάδι οί Απολλω- 
νιάται νά οίκοδομήσωσι; τ ί δε τό ύπ’ αύτών οίκο- 
δομηθέν ; Ο Βοίκχιος εικάζει, δτι οί τής Ιλλυρίας 
λπολλωνιάται, καθά συγγενείς τών Αευκαδίων, 
ήλθον καί φκοδόμησαν έν Λευκάδι, ιδίαις δαπά- 
ναις, δημόσιόν τι οικοδόμημα, ϊσω;, λέγει, ιερόν 
τοϋ Λευκάτου Απόλλωνος. Οτι <5ε ούτοι δεν ήσαν έκ 
τών τή ; Ιλλυρίας Απολλωνιατών, ειπαμεν προηγου
μένου' δτι δε δεν είναι πιθανή ούδ ή οικοδομή ίεροϋ 
τοϋ Λευκάτου Απόλλο^νος, άποδεικνύεται, τούλά^ ι- 
ς-ον πιθανώς, έκτής θέσεω;, ένν) αί μεγαλόλιθοι Επι- 
γραφαί αύται εύρέθησαν, καί έν ή ετι ύπάρχει, ώς 
εϊρηται, πρό 1 40 . ήδη ετών, ή γ '.  τούτων. Η θέσις 
αΰτη, έν χωρίω Κ αλλιγόνι, άπέχει τοϋ Λευκάτα 
Ακρωτηρίου (δπου τό Ιερόν τοϋ Λευκάτου Α πόλλω
νος εκειτο, καί δπου επρεπε βέβαια νά οίκοδομ, ηθη 
καί τό ύπό Β^ικχίου εικαζόμενον ιερόν) δσον πλειό- 
τερον δέν ήδύνατο, διότι τό μεν χωρίον Κ αλλιγόνι 
κεϊται σχεδόν έπί τήν Αρκτικωτάτην ά·<ραν τής 
Νήσου, ό δε Λευκάτας έπί τήν Μεσημβρινωτάτην. 
Αν πάλιν, κατά Βοίκ^ιον, ύποθέσωμεν, δτι φκοδό
μησαν, δχι ίερόν τοΰ Λευκάτου Απόλλωνος, άλλ’ 
άγνωστον τ ί είς ημάς οικοδόμημα, όΰδ’ αΰτη ήύπό- 
θεσις δύναται νά εχη πιθανότητα, ώς γυμνή παντός 
λόγου, καί ώ; άντιφάσκουσα μάλιστα είς τήν πτω 
χικήν κατάστασιν τών έν Εχινάσιν Απολλωνιατών, 
περί ής κατωτέρω.

0  δέ Πετριτσόπουλος (δ) έκτίθεται, ούχ’ ήττον 
τολμηρώς. Λέγει, δτι ό Ρωμαίος Στόλαρχος Κό'ίν- 
τος, νικήσας τους Λευκαδίους (περί τό 1 9 8 .  π. χ.)

εν ίλλυρία Απολλωνίαν, on είναι υι αύτή τη υπο Λ ιβίου και 
Στεφάνου ενταύθα p.vxtaovsuop.evvi. (a) Barthelemy Numismat. 
Ancicn pag. 17 2 . (β) Saggio Storico su lf elii di Leucadia 
sotto il dorainio de" Romani ,  ec. pag. 1 2 — 13.

(γ) I. Franzius Elem. Epigraph. Gr. N. oGi .  xaiBoeckhius 
C. 1 . N. 0  221 .  ( 8 )  Saggio Stor. sull ’ ela di Lcacad. sulto 
il dom. dc’ Rom. ec. pag 1 2 — 13.
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κάτεκρήμνισε τά τείχη τής πόλεώς των. Ταϋτα, 
περί τόν αυτόν χρόνον, άνήγειρεν δ Στρατηγός τών 
Ροιμ.αίο^ν Φλαμινΐνος, ύποχρεώσας πρός τοΰτο τους 
ύποτελεϊς Λευκαδίους, βοηθουμένους καί ύπό τινοιν 
αιχμαλώτων του έκ τήςέν Α ίτολ ία  Απολλωνίας" ινα 
δέ καταισχύνη είς τούς αιώνας τού; ύπερηφάνου; 
καί άδιαλλάκτους έχθρούς του Απολλωνιάτας, καθό 
Αίτωλούς, ώρισε νά προσαρμοσθώσιν είς διάφορα 
τών τειχών μέρη το ιαϋτα ι Επιγραφαί, μαρτυροϋ- 
σαι τοϊς μεταγενεστέροις τήν είς τούς Ρωμαίους 
ταπείνο>σιν αύτών, καί τόν δουλικόν βίον.

Τήν εικασίαν ταύτην (δθεν άλλοθεν καί αν παρε- 
λαβεν ό Κυρ. Πετριτσόπουλος) ώς μή βασιζομένην 
έπί άρχαίων μαρτυριών, θεωροϋμεν τολμηράν’ μ.ά- 
λ ιστα  δέ καί καθό άσυμ,βίβασ:ον τή ήν άνωτέρο) 
ώρίσαμεν τών Επιγραφών έποχή’ διότι αυται μέν 
άνάγονται είς τόν πρώτον αιώνα π. χ. έκείνη δε είς 
τάς άρχάς τοϋ δευτέρου, ήτοι περί τό 1 9 8 .  π. χ. 
καί επομένως έπαισθητή είναι ή μεταξύ των χρονική 
διαφορά. Καί π άλ ιν, άν δ Φλαμινΐνος διά τών Επι
γραφών τούτων είχε σκοπόν νά διαιώνιση τήν α ι 
σχύνην τών ύπερηφάνων έχθρών του Α ίτω λώ ν, φυ- 
σικώτερον βέβαια καί λογικώτερον ήν νά χαράξη 
έπ’ αύτών τό τοϊς πάσι γνωστόν ονομα «Α ιτω λο ί» , 
παρά τό άσημον καί πάντη άγv&Jστον είς τήν Ιστο
ρ ία ν  δνομα «Λ πολλω νιάτα ι», δι’ ου έθετε μ.άλιστα 
εις αμφιβολίαν καί τούς άλλαχοϋ οίκοϋντας Α πολ
λωνιάτας.

Αιατηροϋντες λοιπόν ήμεΐς τήν δρισθεΐσαν έποχήν 
τών Επιγραφών, δυνάμεθα νά φέρωμεν τήν έπο- 
μένην εικασίαν, ήτις μάς φαίνεται πάσης άλλης ή 
π^θανωτέρα.

At Επιγραφαί μας εύρέθησαν, οπου καί ή ύπ 
Αριθ, 4. ήτις ρητώς,μ.αρτυρεΐ περί άνεγέρσεως έν 
Λευκάδι φρουρίοίν καί άλλων οχυρωματικών οικο
δομών, κατά τούς χρόνους τοϋ Αύγούστου (30 . π .χ .)  
At Εχινάίΐες πάλιν νήσοι, έν αίς καί ή Απολλωνία, 
μαρτυροΰνται ύπό τών άρχαίων τραχεΐαι καί άκαρ
ποι. «Εχΐναι νήσοι περί τήν Α ιτω λίαν . . . .  λέ- 
«γονται καί Εχιναδες διά τό τραχύ καί όξύ, παρα 
» rov Εχϊνον.» (α) ενεκα δέ τής ακαρπίας ταύτης  
καί μικρότητας των, πιθανόν δ τ ιο ί κάτοικοι προσέ- 
φευγον, πτωχοί χειρωνάκται, άλλαχοΰ εί; ζήτησιν 
τών προσζωάρκειαν, διόπεο καί δ Θουκιδίδης λέγει 
αύνάς έρημος, «έρημοι είσί καί ού μεγάλα!.» (ο). 
Συνάγεται δ’ έκ τούτων πολλά πιθανόν, δτι πρός τά  
βαρέα έκεϊνα εργα οί Λευκάδιοι προσεκάλεσαν βοη
θούς έπί μισθώ τούς πτωχούς τούτους γείτονας των, 
οιτινες, εϊτε διά νά διαδώσωσι τ  ανομά των έπί 
λόγιο κέρδους (καθό οίκοδομοποιοί) είς τούς τότε  
κυριάρχας φιλοπολέμους Ρωμ.αίους, εϊτε καί αύτοί 
οί Λευκάδιοι, θέλοντες άπλώς νά διαιωνίσωσι τών

(α) Ϊτ ϊφ . Βιζαντ. έν Λ. Ε χϊιχ·,. (ο) Ξνγγ. Β’. §. 10 2 .

μεγάλο^ν τούτων οικοδομών τούς τεχνίτας, εΟεσαν 
έπ’ αύτών τάς περί ών δ λόγος μας Επιγραφάς.

I. Κ. Σ. ι
(άκολουθεϊ)

  '  -------

ΙΣΤΟΡΙΑ τών γεωγραφικών άνακαλύψεων κτλ.
(Συνέχεια, iSs προτ,γοναίνον γ Λ \ ά 8 ιον)

Πρός άρκτον 'ή Γεωγραφία τών Εβραίων δεν έξε- 
τείνετο ποτέ πέραν τοΰ Καυκάσου' πρός δέ τά  βο
ρειοανατολικά ήτον έπίσης περιωρισμένη. Οί Χ α λ-  
δαΐοι καταγόμ.ενοι, ώς φα ίνετα ι, έκ τής πέραν π α 
ραλίας τής Κασπίας θαλάσσης, άναφερονται ύπό τοϋ 
Προφήτου Ιερεμίου ώς έλθόντες «έκ τώ ν Αρκτων τής 
Αρκτου, καί τών περάτων τής γής.» Τή; μέν Α ίγύ-  
πτου καί Αραβία; οί Εβραίοι ήσαν ειδήμονες, άλλά 
πρός δυσμά; μόλις έγίνωσκον μέχρι τών παραλίων 
τής Ελλάδος.

Αί διεσπαρμένα', κατά τας ίεράς Γραφάς κοσμο
λογικά! εννοιαι είναι καί όλίγα ι καί άπλούστατα ι. 
Είς τών Προφητών τά συγγράμματα ύπάρχουσι πολ- 
λα ϊχνη δοξασίας τίνος, καθ ήν δ Ούρανός, ή τό 
«Ορος τοϋ Κυρίου», ήτο πρός άρκτον. II γή ύπ ετί-  
θετο επίπεδον περιοριζόμ,ενον ϊσως άπό τόν ίΐκ εα -  
νόν, δστις πάλιν περιωρίζετο άπό τάς νεφέλας τοϋ 
Ούρανοΰ’ το ιαύτη φαίνεται ή γνώμη τοϋ Ιώβ, τοϋ 
ύψηλοτέρου τών ποιητών’ «Πρόσταγμ.α έγύρωσεν 
έπί πρόσωπον ΰδατο; μέχρι συν τελείας φωτός μετά  
σκότους.» Καί πάλιν λέγει, «Επί τίνος δέ οί κρίκοι 
αύτή ; (τή; γή;) π:πόγασ·.; Τις δέ έστίν δ βαλών 
λίθον γ&)νιαΐον έπ’ α ύ τή ς ; —  Εφραξα δέ θαλασσαν 
πύλαις, δτε έμαιοΰτο, /.αί έκ κοιλίας μητρός αύτής 
έξεπορεύετο. Εθεμην δε αύτή νέ-φος άμ.φίασιν, δμ ί- 
χλη δέ αύτήν έσπαργάνωσα.» (ϊώβ κ ς .λ ή  ) Οί γ ε - 
νικοί α ίνιγμοί οί άπαντώμενοι είς τάς Γραφας περί 
τής γϊ.ς καί τής κτίσεως αύτή; είναι έπίσημοι τόσον 
διά τό συνοδεϋον αύτού; υψηλόν ΰφος, δσον διά τήν 
μεγάλην αύτών απλότητα.

Οί Φοίνικες οί ναυτικώτεροι λαοί. τής άρχαιότη
τος δέν άφήκαν κατά δυστυχίαν δπισθέν των ούδεν 
σύγγραμ.μα. Τά έπιχειρήμ.ατά τοιν γνωρίζομεν άπό 
τάς ίεράς Γραφάς, καί άπό έσπαρμένας ένστασε·.ς 
είς τού.; Ελληνας καί Λατίνους συγγραφεϊς. Είδομεν 
δτι αύτοί έγένοντο ναύκληροι έπί τοΰ σιολου τοϋ 
Σαλομώντος' καί οσάκις οί παλαιοί συγγραφείς ά- 
ναφέρωσιν Α ιγυπ τιακά  πλοϊα, αύτά αναμφίβολη; 
ώπλίζοντο καί ώδηγοϋντο άπό Φοίνικας. Οί ανθρο)- 
ποι οΰτοι ήσαν οί έμποροι τών Α ιγ υ π τ ίω ν ,τών όποιων 
ot νόμ,οι καί ή θρησκεία δεν ένεψύχουν καθολου τα  
θαλάσσια έπιχειρήματα. Αύτούς δέ πάντοτε εύρι- 
σκομεν, ώ ; ξένους έμπόρους τή; Α ίγυπτου, εις τάς 
εύτυχεϊ; ημέρα; τών έκατομπύλων Θ/,βών τά  δέ 
είσέτι σωζόμενα κωλοσσαϊ^ά μνημεία τά  δεικνυον- 
τα  τά παλαιά πλούτη καί τό μεγαλεϊον εκείνης τής 
βασιλείας άρκοΰσι νά μ.άς πείσωσιν ότι ή ναυτική
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έττ.τευξις τοΰ συγγ«νεύοντο; τούτου Ααοΰ ύττν^ρςεν 
ίκανώς μεγάλη. II έπίβλεψις τής Α ίγυπτου ύπό τοΰ 
Ιωσήφ, α ί άποθήκαι τοΰ σίτου είς τάς διαφόρους 
αύτής περιοχάς, πρδς άπάντησιν τοΰ επικειμένου 
λ ’.μοΰ, καί ή γενική χρήσις νομισμάτω ν καθ’ ολην 
την χώραν, πάντα ταΰτα  άποδεικνύουσι βαθμόν τ ι-  
να κοινωνικής τάξεως καί οικονομίας καί οικειό
τη τα  πρός τον τοΰ Εμπορίου δρόμον, ή τ ι; παρέχει 
απορίαν είς τόσον άπομεμακρυσμένην εποχήν. Επ- 
τακοσίους χρόνους ύστερότερον, είς τήν Πολιορκε'αν 
τής Τρφάδος, οί Ελληνες αγνοούσαν τήν χρήσιν νο
μ ισμάτω ν.

Οί Φοίνικες έμέθεξαν άπό τον έξευγενισμόν τών 
Α ίγ ιπ τ ίω ν ’ αύτοί ώφελήθησαν μεγάλως προμηθεύον- 
τ ε ; τό πλούσιον καί πολυτελές τοΰτο έθνος άπο ξέ
να προϊόντα, καί ένώσαντες είς τάς γνώσεις α ΐτ ινε : 
ήκμαζον είς τάς Θήβας καί τήν Μέμφιν τήν προ
μήθειαν τών ναυτικών έπιχειρημάτων, έπέδοσαν εν
τός ολίγου άρκούντω; είς όλας τάς τέχνας της ναυ
τικής. Α ί πολυάριθμοι άποικίαι αί συστηθεΐσαι ύπ’ 
αύτών είς τάς δχθας τοΰ Εύξείνου, τής Μεσογείου, 
καί τοΰ Α τλαντικοΰ πέραν τοΰ πορθμοΰ τή ; Γιβραλ- 
τάρης, μαρτυροΰσι τήν εκτασιν τών άρχαίων αύτών 
θαλασσοποριών.

ΐ ό  φιλοκίνδυνον τοΰτο έθνος πιθανόν νά εφθασεν 
ωσαύτως, κατά καιρόν είς τήν Ινδίαν διά μέσου τής 
Ερυθρά; θαλάσσης. Φοίνικες ήσαν ναύκληροι εί; τά 
πλοία τοΰ Σαλομώντος κατά τόν τριετή αύτών πλοΰν 
προς τήν Τάρσιδα. Ϊό  δε άπαιτούμενον μέγα δ ιά 
στημα χρόνου διά τάς θαλασσοπορίας ταύτας όμο- 
λογεΐ τήν βραδιΐχν τής αρχαίας ναυτικής προόδου, 
καί πιθανόν τό α ύτό α ’ίτιον εμπόδισε τήν συχνήν α ύ 
τώ ν έπανάληψιν’ άλλ’ ή τακτική  με τήν Ινδίαν κοι
νωνία δ'.ετηρεΐτο βέβαια άπό τούς Αραβας, οίτινε; 
αμα ειδον ξένα έθνη περιπλέοντα τήν ιδίαν αύτών 
Χερσόννησον, δέν ήργησαν να μάθωσι τήν ωφέλειαν 
τ ή ; παρακείμενης αύτών θέσεως.

Α ί Φοινικικαί άποικίαι Ούτική, Καρχηδών, καί 
Γάδη, ή Γάδειρα έσυστήθησαν μεταξύ τής όγδόη; 
καί δωδεκάτης έκατονταετηρίδος προ τής Χ ριστια
νική; εποχή; άλλ ’ αί θάλασσαι τή ; Δύσεω; πιθανόν 
νά έγνωρίζοντο αιώνας πρότερον παρά τών συστη- 
Οεισών άποικιών, τοσοΰτον άπέχουσαι άπό τήν μη- 
τρόπολιν.

Ουτε βλέπομεν ο -ι οί Φοίνικες χ ίλια περίπου ετη 
τουλάχιστον πρό Χριστοΰ είχον εξετάσει τόν Δ υτι
κόν ίίκεανόν, καί ένταυτω έπλεον είς τόν Ευξεινον 
Πόντον καί είς τδν Περσικόν κόλπον. Η Γεωγραφι
κή αύτών γνώσις φαίνεται οτι ίκανώς έξετάνθη’ ή 
βάρβαρος ομως ζηλοτυπ ία άναγκάζουσα αύτούς νά 
κρύπτωσι τάς ανακαλύψεις των έρριψε παχύ σκότος 
έπί τής φήμης των. Α ί τέχνα ι, ό πολιτισμός, καί 
τά  εμπορικά τών Φοινίκων πλούτη κατά τούς αρ
χαίου; αιώνας, άτελώς δύνανται τήν σήμερον νά έκ- 
τ ιμηθώ σιν άπο τά σωζόμενα περί αύτών ύπομνή-

μ ατα . Αί πυραμίδες καί τά  κολοσσαϊκά τής Α ίγύ -  
πτου έρίπεια, άποδεικνύουσιν άριδήλως είς’μακρυ- 
νούς μεταγενεστέρους το μεγαλεΐον εκείνης τής^Βα- 
σιλείας, τά  έμπορικά όμως επιχειρήματα καί ή θα
λάσσιος τώ ν Φοινίκων έπίδοσις δέν άφήκαν κανέν 
άπο τά άνάλογα ταΰτα  καί διαρκή μνημεία. 0  π α 
λαιός κόσμος ύπέφερε διαφόρους άναστροφάς είς τάς 
τέχνας καί είς τόν φωτισμόν τοΰ άνθρωπίνοο γένου?, 
διά τήν δυσκολίαν καί τά έξοδα τοΰ πολλαπλασια- 
σμοΰ τών β ιβλ ίω ν’ ένδιαφέρει δε τά μέγιστα  είς 
τήν παροΰσαν περίστασιν νά παρατηρήσωμεν οτι ή 
Γεωγραφική γνώσ'ς τών Φοινίκων κατά τούς μ υ
θώδεις χρόνους τής Ελλάδος ένηγκαλίζετο τοσοΰ
τον μέρος γής, όσον έκείνη τών Ρωμαίων κατά τον 
άκμάζοντα αιώνα τοΰ Αύγούστου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

O i "ΕΛΛητεc, —  'Ο μηρικός Α ΐω γ.
Οί πρώτοι ναυται πειραται —  Δούλων εμποριον ττ.ς Αρχαιο- 

ττ,τος —  0ΐΛ·/,ρου γνώ σις περι Ελλάδος —  Περί ΣκυΟών.—  Περί 

Α ίγυπτου και Αιθιώπων Τ α πλοία  τοΰ Ομγιρικοΰ Αιώνος. Μυ- 
θικαι χώ ραι περι τά  Δ υ τ ικ ά — Πλους όδυσσε'ως— Οί Κύκλω
π ε ς —  Ντ,σοι ττ,ς Κε'ρκτ,ς και του Αίολου. Περατα του Λκεανοΰ 

και γη  τοΰ σκο’τους. Αί πλανώρ.εναι ντ,σοι. Σύλλα και Χάρυβ^ις 

και αί ΣηρεΓνες. —  Σίκουλοι και Σίκανοι —  Τρινατ.ρ-.α —  όίΛΤ,ρος 

άγνοών τά  Δυτικά αέριη. ΙΙσίοδος—  Βασιλεύς Λατίνος —  6 ί*,ρι- 
ία ν ο ς —  Αργοναυτικη έκστρατεία  —  Λ,ξ'.ο’πιστον αύττς. ό Ευςει- 

νος Ποντος γνωστός τοΓς ΠελασγοΓς. Το Χρυσοΰν Sepy.'X. έ π ι -  

ατροφή τοΰ ΐάσωνος ίιαφορω ς ^ιτγου^ε'νχ. II Ορφική διτ,γτ,- 

σις —  Ιε'ρνις. Οι Kiur/ε'ριοι τ /.ς  Δύσεως —  Διασάφτ.σ ς εκ τνίς 

Μυθολογίας. Ηλύσσια και τών Μακάρων νήσοι περι την Δύ- 

σιν —  Σύνοψις.

Το Εμπόριον άναγκαίο>ς προήγαγε ταχέ&)ς τούς 
Φοίνικας είς κοινωνίαν μετά τών Ελλήν&)ν τών π ε
ρί τ ά ; νήσους καί τάς ό'χθας τοΰ Αιγαίου διεσπαρ» 
μένων. Αί πραγματευόμενοι σκευασίαι των, at δ ιή- 
γειρον τόν θαυμασμόν ένός αγρίου λαοΰ, συνηλλάσ- 
σοντο μέ τά φυσικά προϊόντα τής γής, καίΐσ&>ς συ- 
νεχέστερον διά δούλιον. Ούτως ό Προφήτης Εζεκιήλ 
αναφέρει τή< πορφύραν καί βύσσον έκ τώ ν νήσων 
τοΰ Ελισαν, καί ένταυτω  λέγει, «ό ίαβάν, Θουβάλ, 
καί Μεσέχ ούτοι ήσαν έμποροί σου' είς τήν άγοράν 
σου έμπορεύοντο ψυχάς άνθρώπων, καί σκεύη χ ά λ 
κινα.» (έζεκ . Κεφ. /-ζ'. 13 .)

Τά α’ίτ ια  ατινα  έκίνησαν τούς Ελληνας είς τάς  
παλαιάς ναυτικάς έκστρατείας δεικνύονται σαφώς 
άπο τόν πρώτον τοΰ Ηροδότου παράγραφον έν ω πε
ριγράφει τήν έκρηξιν τών πολέμων μεταξύ Ελλήνων 
καί βαρβάρων, ώς προαχθεΐσαν διά σειράς πειρατι
κών εισβολών, ίώ  ή θυγάτηρ τοΰ βασιλέως τοΰ Αρ
γους, ήρπάγη άπό τούς Φοίνικα;. 1 ί Ευρώπη ήρπά
γη τότε άπό τήν Τύρον άπο τού; Κρήτας: δ Ιάσων 
έφυγε άπό τήν Μήδειαν’ καί οτε δβασιλεύς τής

Κολχίδος δ πατήρ τη ; έζήτησεν άνταλλαγήν, ήρ- 
νήθη, λέγει ό Ιστορικός, διότι τά  παράπονα τοΰ Ινά
χου, Πατρος τής Ιώ, ήμελήθησαν ύπό τών φθορέων. 
Τότε άντιπειρατευόμενοι ήρπασαν καί τήν Ελένην.

Πόλεμος μόνον επιτηδεύεται παρά τοΐς άπολι- 
τεύτοις έθνεσιν, α ιχμάλωτοι δε έπικαρποΰνται διά 
τής εμπορίας. Οί Φοίνικες άναμφιβόλως άμ ιλλώ -  
μενοι, έπλητον τάς αγοράς των έξ αύτών’ ή ήθικό- 
της τοΰ εμπορίου των έξέπεσε μετά τής παρανόμου 
ταύτης πραγματείας. Ουδέποτε ήράσθησαν άκροσ- 
φαλων κερδών, καί δυνάμεθα νά συμπεράνο>μεν οτι 
οί έμποροι τής Σιδώνος ήπάτησαν τούς Ελληνας 
διά τής αύτής δολιότητος τής ύπό Χριστιανών χρα- 
σθείσης μετά τοσοΰτον αιώνων πολιτισμόν πρός τού; 
ή^λοΰς έγκατοίκους τοΰ νέου κόσμου. Εντεύθεν ό Ο 
μη ρ ο ί ,  8ς τόσον συχνά φημίζει τήν ύπεροχήν τών 
Σ.δονίων τεχνιτώ ν, έπονειδίζει τό έθνος 6 'έως ώς 
άπλήστως σφετεριζόμενον τά  τών άλλο>ν καί χαμερ- 
πώς συνεταιριζόμένον έπί ένοχή, καί διαγράφει τω 
όντι αύτού; ώ ; εχθρούς τής άνθρωπότητος, καί «παν- 
τοίως άνομοΰντας παρ’ άνθρώποις.»

ΐ ί  τών γραμμάτων γνώσις, ήν οί Ελληνες ελαβον 
άπό τούς Φοίνικας,πιθανόν νά άνταμείψϊ| είς τήν γνώ 
μην τών μεταγενεστέρων άπάσας τάς έν τή συγ
κοινωνία άμφοτέρων τών έθνών πραχθείσας ύβρεις.

Οί Ελληνες ένήργουν ζωηρώς εύτόλμως, καί ά γ-  
χινόω:, καί έκ τούτου ησαν ικανοί νά είσχωρήσωσιν 
είς τά  κρύφια τή ; φύσεως. Εςομοιούμενοι έτεροι; 
ά'ρχαίοις έθνεσι κατά τήν ζωηρότητα τής Φαντασίας, 
ύπερεΐχον δέ πολλών κατά τό πνεϋμα φιλοσοφικής 
θεωρίας’ διέοερον δέ τών Φοινίκ&>ν καθότι ούτοι μέν 
έφθόνουν μήπως δ λοιπός κόσμο; μεθέξϊ) τώ ν γνώ 
σεων του, ένώ άπ έναντίας οί Ελληνες ήσαν κοινω
νικοί όσον περίεργοι, καί Ισπευδον πρός φήμην μ ά λ 
λον ή ωφέλειαν ρυπαράc ΐινος πολιτικής.

Γ. Δ. Κ.
(ακολουθεί)

II XIII*Λ Κ Α Ι ΤΟ ΤΕΚΝΟΝ ΤΙΙΣ
οΣυαπονίσοιτι το ·γΐρ«ί, έντος τής 

Xvj/.χς xojhVi; το'3 όιτοίου ’n tuj.r, 

και τό σέβας άΐίποτε έ-πεκράτΐσαν. »

(Maflowe's Tamburlaine.)

Εκείνοι οΐτινες συνηθίζουβι νά περιεργάζωνται 
τβιαύτας σκηνάς, πρέπει νά παρετήρησαν τήν ήρε- 
μίαν καί σιγήν Α γγλικής τίνος θέας, κατά τήν ήμέ
ραν τής Κυριακής. 0  άδιάλειπτος θόρυβος τοΰ μύ
λου, δ τακτικός καί βαθμιαίος ραβδισμός τώ ν Δη
μητριακών καρπών, ό ήχος τής σφύρας τοΰ σιδη- 
ρουργοΟ, τό σύρισμα τοΰ άροτηρος, δ κρότος τής 
άμάξης, καί όλοι οί λοιποί ήχοι τής αγροτικής ερ
γασίας εΤναι διακεκομμένοι προς άνάπαυσιν, ώς καί

ήκούετο τόσον συχνά. Εί; το ιαύτας στιγμάς διελο— 
γιζόμην σχεδόν πάντοτε μέ τήν φαντασίαν μου,τούς 
ανέμους κοπάζοντας,καί τήν άσκεπή θέαν,τής όποιας 
οί χλοεροί χρωματισμοί έχάνοντο βαθμηδόν είς τό 
γλυκοκυανοΰν τοΰ δρίζοντος, χαίρουσαν καί άγαλ- 
λομένην είς τήν ίεράν ταύτην γαλήνην.

όρθώς έθεσπίσθη, οτι ή ήμέρα τής προσευχή;, 
πρέπει νά ήναι ήμέρα άναπαύσεως, καθότι ή ιερά 
άνάπαυσις, ήτις έπικρατεΐ είς τό πρόσοιπον τής γής, 
έχει τήν ήθικήν της έπιρροήν’ δι’ αύτής πάν άνήσυ- 
χον πάθος καταπραΰνεται καί μάς κάμνει νά συναι- 
σθανθώμεν τό αληθές θρήσκευμα τής ψυχής διεγειρό- 
μενον εύγενώς εί; τά  ένδόμυχα τής καρδίας. Εγώ 
αύτός υ.άλιςα κατακυριεύομαι ύπο τοιούτων α ισθη
μάτων, οσάκις εύρίσκωμαι είς αγροτικήν τινα Εκκλη
σίαν, άναμέσον μιας φύσε&ις τοσοΰτον γαληνια ίας, 
όπερ δυσκόλως απαντώ εις οίονδήποτε άλλο μέρος, 
καί νοαίζω τον εαυτόν μου, αν δχι θρησκευτικώτε- 
ρον, εύτυχέστερον ομως τήν ήμέραν τής Κυριακή;, 
παρ’ ολας τάς λοιπάς τής Εβδομάδος.

Διαοκούσης τής τελευταίας διαμονής μου είς τήν 
εξοχήν, συνήθιζον νά έπιστώ  τήν προσοχήν μου εις 
τήν παλαιάν εκκλησίαν τοΰ χωρίου. Α ί σκιεοαί δίο
δο! της, τά  κατασυντριμμένα μνημεία, τά  πεπα-  
λα'-οιυ.ένα δρύινα καθίσματα της, σεβάσμια ένεκα 
τοΰ μυστηριώδους τών παρερχομένοιν εποχών,ταΰτα  
πάντα έδείκνυον οτι ήτο ίδιάζουσα έστία  ίεράς προσ- 
εύχής καί μελέτης· Επειδή δμως εύρίσκετο άναμέσον 
πλούσιας άοιστοκρατικής γειτονίας, ή πολυτέλεια  
τοΰ σειρμοΰ είσίχώρησεν ώς καί είς αύτό τό αουτον, 
καί ήσθάνθην τύν έαυτόν μου άόιαλείπτως ώθού- 
μενον καί συγχεόμενον μέ τά  εγκόσμια, ενεκα τής 
ψυχρότητος καί τή ; πομπής τών περις-οιχούντων με 
πτωχών σκωλήκων. Τό μόνον άντικείμενον έξ άπ ά-  
σης τής συναγωγής» είς τό όποιον έχαρακτηρίζετο ή 
ταπεινή καί ικετευτική εύλάβεια ένός άληθοΰς Χρι
στιανού, ήτο πτωχή τις γραία, ήτις έκάμπτετο ύπο 
τοΰ βάρους τών χρόνων καί τώ ν ασθενειών.

Ιχνη τ ινά  έμαρτύρουν έναογώς, ό'τι δέν κατε-  
βάλλετο ύπο ύπερβολικής πενίας’ χαρακτηριστικά  
τινα  μετριοφρόνου ύπερηφανείας διεκρίνοντο είς το 
ποόσωπόντης, το ένδυμά της, μολονότι εύτελέ; είς 
τά άκρα, ήτο ομως καθαρώτατον, μικρός τ ις  σεβα
σμός προσεφέρετο είς αύτήν, καθότι δέν έλαβε μ έ
ρος μεταξύ τών πτωχών τοΰ χωρίου, άλλ ’ έκάθησε 
μόνη είς τάς βαθμίδαξ τοΰ θυσιαστηρίου, έφαίνετο 
οτι έγκατέλιπε πάσαν άγάπην, πασαν φιλίαν, πασαν 
συγκοινωνίαν, καί δέν έναπέμεινον πλέον είς αύτήν 
είμή α ί προσδοκία', τοΰ Ούρανοΰ. Οταν τήν εΐόον 
άσθενώς έγειρομένην καί κύπτουσαν τό γηραλαΐον 
της σώμα είς προσευχήν, καί έχουσαν κατα  συ
νήθειαν τούς οφθαλμούς της προσηλωμένους εις το

Ο ΦΟΙΛΊΞ G9

διακοπής όπωσοΰν τών διερχομένων οδοιπόρων, δέν

αύτος δ ίιλακτισμός τών αγροίκων κυνών, ώ ; έκ τής
βιβλίον, τό δποϊον αί τρέμουσαι χείρες της καί ή 
έκλείπουσα οοασίς της δέν τΤι έπέτρεπον ν άνα-
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γνώ ση, άλλά τό δποΐον ητο καλ&ς έγκεχαραγμένον 
είς τήν μνήμην της, γισθάνθην εις τόν εαυτόν (aou εσω
τερικήν τ ινα  πεποίθησιν, δτι ή άσθενής και διακε
κομμένη φο>νή της, ύψοΰτο είς τους ουρανούς, ταχ ύ-  
τερον τών απαντήσεων τοϋ υπηρέτου είς τάς παρα
κλήσεις τοΰ ίερέως, τοΰ ή'χου τών οργάνων ή τής 
ψαλμφδίας τοϋ χοροΰ.

Συναισθάνομαι υπερβολικήν εύχαρίστησιν, δσάκις 
περιεργάζωμαι τάς εκκλησίας τής έξοχή;, καί μ ά 
λ ιστα  αυτη ή περί ή ; δ λόγος, μέ είλκυε πολύ 
συχνάκις ενεκα τή ; μ αγευτικω τάτη ; θέσεώς της. 
ϊσ τα το  έπί λοφίσκου, πέριξ τοΰ δποίου μικρός 
όύαξ έσχημάτιζε θελκτικώτατον δριον, καί έκεΐθεν 
διεχύνετο άναμέσον εκτεταμένου καί πυκνοτάτου 
λειμώνος. Αυτη ήτο περιστοιχισμένη ύπό δένδρων, 
τά  όποια έφαίνοντο σχεδόν συνυπάρξαντα μετ’ αυ
τής, καί τό ύψηλόν κωδωνοστάσιόν της Γοτθικής 
κατασκευής, έγειρόμενον έλαφρώς άναμέσον τών 
δένδρων, έσχημάτιζε τό κέντρον, πέριξ τοΰ δποίου 
αί κορώναι καί οΐ Ιέοακες περι'ίπταντο. Διέμεινον 
έκεΐ ολόκληρόν τινα πρωίαν, περιεργαζόμενος δύο 
έργάτας σκάπτοντας ενα λάκκον. Είχον έκλέξει 
μίαν άπό τάς πλέον άπομεμονωμένας καί παρη- 
μελημένας γωνίας τοϋ νεκροταφείου, όπου, άπό 
τήν πληθύν τώ ν πέριξ άνωνύμων τάφω ν, έφ α ί
νετο, δτι ένδεεΐ; καί έρημοι μέτεκομίζοντο καί 
έθάπτοντο σωρηδόν. Επληροφορήθην δτι δ νέο; τ ά 
φος ήτο διά τόν μονογενή υίόν μ ιας πτοίχή; /ήρα;. 
Ενφ δε ή φαντασία μου έφερετο ήρεμο; έπί τών 
διακρίσεων τή ; κοινωνική; τάξεως καί καταγω γής, 
αΐτινες διατηρούνται καί έκτείνονται εως καί ε ΐ; 
αύτό τό χώ μ α , δ ήχος τοϋ κώδωνο; ανήγγειλε τήν 
ά φ ιξιν τοϋ νεκροΰ. ΙΪ επικήδειο; πομπή ήτο πτωχή  
κα ί ταπεινοτάτη , καί τό νεκρικόν φέρετρον άπλού- 
στατον καί άσκεπέ;, έφέρετο ύπό τινων χωρικών, ό  
νεκροφύλαξ έπροπορεύετο μέ ψύχραν αδιαφορίαν. 
Οί παρακολουθοΰντες δέν ήσαν προσποιητικώ; λ υ 
πημένοι, οΰδε μέ τό ένδυμα έξωτερικοΰ πένθους, 
άλλ ητο εί; π ραγματικώ ; ό κατατεθλιμμένο;, 
δ σ τι;, παρακολουθών τόν νεκρόν, έψέλλιζεν ασθε
νεί; κα ί διακεκομμένα; τ ινά ; φράσεις, ή το  ήγηραιά  
μήτηρ τοΰ θανόντος, ή τρισάθλιο; έκείνη γραία, 
τήν δποίαν είχον είδεΐ καθημένην ε ί; τ ά ;  βαθμίδα; 
τοϋ θυσιαστηρίου. Επισυνωδεύετο ύποστηριζομένη 
ύπό αγαπητή ; τίνος φ ίλη ;, προσπαθούση; νά τήν 
παρηγόρηση, όλ ίγο ι τών γειτνιαζόντων πτωχών 
ήνώθησαν ε ΐ; τήν παρακολουθίαν, καί παιδ ία  τινά 
τοΰ χωρίου ετρεχον χειροπιασμένα, ποτέ μέν φωνά- 
ζοντα μέ άπερίγραπτον ίλαοότητα, ποτέ δέ παύοντα 
καίπαρατηροϋνταμέ βρεφικήν περιέργειαν τό ά π α -  
ρηγόρητον αίσθημα τοΰ λυπημένου.

Μόλις ή επικήδειος παρακολουθία έπλησίασε τόν 
τάφον, έξήλθε διά τής θύρας τοϋ ναοϋ ό ίερεύ;, πε- 
ριβεβλημένο; τόν λευκόν μανδύαν, έχωνεΐς τάςχεΐ-  
ρας τό βιβλίον καί παρακολουθούμενος παρά τοΰ
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υπηρέτου τής Εκκλησίας. Η τελετή έδείκνυεν δτι 
έγένετο χάριν εύσπλαγχνίας, καθότι δάποθανών η-  
τον έρημος καί ή έπιζήσασα μήτηρ, ένδεής. Η έπ ι-  
κηδειο; άκολουθία άνεγνώσθη μέ πολύν ψυχρότη
τα καί χωρίς αίσθημα' δ παχύς ίερεύς έπροχώρησεν 
ολίγα βήματα άπό τήν θύραν τής Εκκλησίας, ή φω
νή του, μόλις ήκούετο εις τόν τάφον, είς τρόπον ώστε 
τό ύψηλόν καί συγκινητικόν τής επικήδειου τελετής 
είχε μεταβληθή είς ψυχρόν ψιθυρισμόν λέξεων.

Ε πλησίασα πρό; τόν τάφον. Τό νεκρικόν φέρετρον 
εκειτο έπί τή ; γή ; καί έπ αύτοΰ ήτο γεγραμμένον 
τό δνομα καί ή ήλικία τοΰ θανόντο;. «Γεώργιο; Σό- 
μερ, είκοσι καί έξέτώ ντή ν  ηλικίαν.» ή  τρις-άλαινα 
μήτηρ βοηθουμένη έγονυπέτησε πλησίον τοΰ νεκροΰ 
υίαΰ τη ;, περιέπλεξε τ ά ; άσθενεΐς της χεΐρας έν είδει 
προσευχής, καί ήδυνήθην νά διακρίνω ώ ; έκ τοΰ άσθε- 
νοΰ; ταραγμοΰ τοϋ σώματός της καί τής σπασμο
δικής κινήσεω; τών χειλέων τη ;, δτι αυτη παρετή- 
ρει τά  τελευταία  λείψανα τοϋ υίοϋ τη ; μέ φιλόστορ- 
γον καί κατασυντετριμμένην μητρικήν καρδίαν.

Ενώ έγινοντο προετοιμασίαι ίνα  ένταφιάσωσι τόν 
νεκρόν, έβλεπέ τ ι ;  έκείνας τά ; θορυβώδει; κινήσεις, 
α ΐτ ινε ; προσβάλλουσι τόσον σκληρώ; τά  αισθήματα  
τής λύπης καί τοΰ πάθους, ήκούοντο αί ψυχραί καί 
μέ άδιαφοοίαν διδόμεναι δ ιαταγα ί, ό έπί τής άμμου 
καί τών χαλίκων κτΰπος τής δικέλλης, δς-ι; ε ΐ; τόν 
τάφον εκείνον τόν δποΐον άγαπώμεν, καθ ίστατα ι δ 
ήχο; δ πλέον σπαραξικάρδιος. Η πέριξ γινομένη σύγ-  
χυσις καί ταραχή, φαίνεται δτι ήγειρον τήν μητέρα 
άπό τόν βαθύτατον ρεμβασμόν είς τόν δποΐον ήτο 
καταβεβυθισμένη. Ί'ψωσετούς ύπό τώ ν δακρύων κα ί 
τής άθυμίας στίλβοντας οφθαλμούς της, ερριψεν £ν 
βλέμμα θηριωδίας, καί καθώς είδε τού; πλησιάζον- 
τα ; νά τής άφαρπάσωσίν άπό πλησίον τό νεκρικόν 
φέρετρον καί τό καταβιβάσο)σιν εί; τόν τάφον, έξέ- 
τεινε τ ά ; χεΐρα; καί παρεδώθη εί; όδυνηράν άγω - 
νίαν καί άκατάπαυστα δάκρυα. Η δύστηνος γυνή  
ήτις ϊσ τατο  πλησίον της, τήν βλαβεν άπό τής χει- 
ρός καί έπροσπάδει νά τήν έγείρη διά παρηγορη 
τικών λέξεων, «έλα τώρα, έλα τώρα,» τή  έλεγε 
«μή λυπεΐσαι τόσον» καί είς ταύτας τάς λέξεις δέν 
ήδυνήθη είμή νά κίνηση τήν κεφαλήν καί τά ; χεΐράς 
της, ώς άν έλεγεν' ή λύπη μου είναι απαρηγόρητος.

Καθώς κατεβίβασαν τόν νεκρόν εις τόν τάφον, δ 
ύπό τών σχοινιών προξενούμενος ήχος έφαίνετο νά 
βασανίζη τήν καρδίαν της· δτε δμω; κατά σύμ- 
πτωσιν τό νεκρικόν φέρετρον,καταβιβαζόμενον συνε- 
κρούετο μέ τό χώ μα, τότε δλαι α ί μητρικαί τρυφε- 
ρότητε; άνεπτύσσοντο, ώ ; άν έπροξενεΐτο βλάβη τις  
εί; έκεΐνον, οστις εύρίσκετο τόσον μακράν τών έπι·* 
γείων δυστυχιών.

Οί οφθαλμοί μου δέν ήδυνήθησαν έτι πλέον νά 
διαμείνωσι προσηλωμένοι είς αύτήν τήν σκηνήν, ή 
καρδία μου έκ βάθρων συνεκινήθη, καί άπό τούς 
οφθαλμούς μου κατέπιπτον κρουνηδόν τά  δάκρυα*
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συνησθάνθην, δτι ήτο βάρβαρος ή πράξίς μου αυτη, 
νά διαμένω έκεΐ πλησίον, παρατηρών δκνηρώς τήν 
τραγικήν ταύτην σκηνήν τή ; μητρικής λύπης καί 
αδημονίας· μετεφέρθην δθεν εί; άλλο μέρο; τοΰ νε
κροταφείου, δπου διέμεινον, εως ού άνεχώρησεν ή 
έπικήδειο; παρακολουθία.

Οταν είδον τήν μητέρα σ ιγαλώ ; καί όδυνηρώς 
έγκαταλείπουσαν τόν τάφον, άπαφίνουσαν δπισθεν 
τη ; τά  λείψανα τοΰ έπί τ ή ; γ ή ; προσφιλέστερου 
τη ; αντικειμένου, καί έπιστρέφουσαν ε ί; τήν έρημιαν 
καί τήν δρφανίαν, ή καρδία μου συνεκινήθη ύπερ 
αύτής. Τί, είπον καθ’ έμαυτόν, είναι τά  δυστυχή
ματα τών πλουσίων ! Οΰτοι έχουσι φ ίλου; να τα  θε- 
ραπεύσωσιν, ήδονά; νά τά  άποκρούσωσιν, ενα άπε- 
ραντον κόσμον διά νά τέρψη καί διασκέδαση την 
λύπην των. Τί είναι α ί λύπαι τών νέων ! Η προβαί- 
νουσα ήλικία των ταχέω ; θεραπεύει τήν πληγήν, 
τό άναπτυσσόμενον πνεύμα των ύπερνικά την κα- 
τάθλιψιν τή ; λύπ η ;, τά  νεανικά καί εύλύγιστα π ά 
θη το)ν ένηγκαλίζονται νέα άντικείμενα. Α λλ αί λύ-  
παι τών πτω χώ ν, οίτινες στερούνται έξωτερικών 
ένασχολήσεων,ΐνα τάς καταπραύνωσιν, α ί λύπα ι τών 
προβεβηκότων, τών δποίων δ βίος δεν είναι είμη 
μία χειμερινή -/ιμέρα, καί ο ΐτινε; δεν δύνανται νά 
έλπίσωσι μελλούσας ήδονάς, αί λύπαι μ ιας χήρας 
γραίας, έρήμου, πτωχής, θρηνούσης έπί τοϋ μονο- 
γενοϋ της υίοϋ, έπί τής τελευταίας ταύτης παρηγο* 
ρίας τοΰ γήρατος της, αϋτα ι είναι πραγματικώς λυ- 
παι, αΐτινες μάς κάμνουσι νά συναισθανθώμεν, δτι 
καθίσταται περιττή κα ί ανωφελής πάσα παρα
μυθία.

Τοΰτο συνέβη ολίγον τ ι πριν άναχωρήσω άπό τό 
νεκροταφεΐον. Πορευόμενο; είς τήν οικίαν μου, άπην- 
τησα καθ’ οδόν τήν γυναίκα τήν παραμυθοϋσαν τήν 
χήραν, ήτις,άφοϋ τήν συνώδευσεν είς τήν μονήρη κα
τοικίαν τνίς, έπέστρεφε μόνη της, καί έμαθον παρ 
αύτής τά καθέκαστα τής συγκινητικωτάτης σκηνής, 
τής οποίας έχρημάτησα μάρτυς αύτόπτης.

Οί γονείς τοΰ θανόντος διέμενον έκ νεαρας ήλ ι-  
κίας είς τό χωρίον έκεΐνο, καί έκατοίκουν είς £ν τών 
καλητέρων οικημάτων, δπου, διά μέσου διαφόρων 
άγροτικών ένασχολησεων καί τής βοήθειας μικροΰ 
τίνος κήπου, διετηρήθησαν εύπίστως καί άξιοπρεπώς 
καί διήγον εύτυχή καί άμεμπτον βίον. Είχον ένα 
υίόν, οστις άνεπτύχθη διά νά χρησιμεύση τό ύπο- 
στήριγμα καί τό καύχημα τοΰ γήρατός των. —  
«Π κύριέ μου,» είπεν ή καλή γυνή, «πόσον ωραίος 
ήτο, πόσον γλυκύς είς τούς τρόπους το υ , πόσον 
ευπροσήγορος εις τούς πλησίον, πόσον ευπειθής είς 
τούς γονείς τ ο υ ! Εύχαριστεΐτο τ ις  νά τόν βλέπη τήν 
Κυριακήν, τόσον καλά ένδεδυμένον, ύψηλόν, κομ
ψόν, ίλαρόν, δδηγοΰντα είς τήν εκκλησίαν τήν γη- 
ραιάν μητέρα του, ήτις εύηρεστεΐτο περισσότερον 
νά έπιστηρίζηται είς τόν βραχίονα του Γεωργίου 
της ή εις τόν τοϋ άγαθοϋ συζύγου τη ;' ή δύστηνο ;!

δικαίως δύναται νά καυχηθή είς τοιοΰτον τέκνον, 
τό δποΐον ήτο δ άγαθώτερος νέος τώ ν περιχώρων.

Δυστυχώς δ νέος, κατ’ έποχήν τ ινα  σιτοδείας καί 
γεωργικής δυσχερείας, ύπήγε νά έργασθη ε ί; μικράν 
λέμβον διαπλέουσαν τινά ποταμόν, καί έκεΐθεν μετά  
παρέλευσιν ολίγου καιρού έσυλλήφθη ώς στρατεύ
σιμος παρά τής Κυβερνήσεως καί έφέρθη μακράν. 
Οί γονείς του ελαβον ειδήσεις περι τής συλλη- 
ψεώς του, άλλ’ ακολούθως δέν ήδυνήθησαν νά 
μάθο>σί τ ι περισσότερον, καί τοΰτο ητο πραγμ ατι
κώς ή απώλεια τοϋ μεγάλου ύποστηρίγματό; τω ν. 
0  πατήο του, οστις ήτο άσθενής, καταβληθεί; ύπό 
άπροσδοκήτου αδημονίας καί μελαγχολίας, κατην- 
τησεν είς χειροτέραν κατάστασιν καί έβυθίσθη εις 
τόν τάφον. Η χήρα, διαμείνασα έγκαταλελειμένη  
καί έρημος εις τό γήρας καί τήν άδυναμίαν της, δέν 
ήδύνατο έ τ ι πλέον νά συντηρηθή. Από δλους τούς 
κατοίκους τοΰ χωρίου προσεφερετο είς αυτήν α ίσθη
μά τ ι εύμενείας καί σεβασμοΰ, καθό μίαν τών άρ- 
χαιοτέρων κατοίκων, καί έπειδη ούδεις έζητει είς 
ένοίκιον τό οίκημα, είς τό όποιον διήλθε τόσας ευ
τυχείς ήμέρας, τή έσυγχωρεΐτο νά διαμένη έντός 
αύτοϋ, δπου μονήρης καί άνευ βοήθειας, όιηρχετο 
τάς τελευταίας ήμέρας τού βιου της. Α ί κυριωτεραι 
καί όλίγαι φυσικαί της άνάγκαι έθεραπεύοντο ύπό 
τών ολίγων προϊόντων τοΰ κήπου, τόν όποιον οί γ ε ί
τονες ώς έπί τό πλεΐστον έκαλλιέργουν ύπερ αύτής. 
όλ ίγα ς  ήμέρας πριν ή μάθω τά  περιστατικά ταΰτα , 
αυτη εύρίσκετο είς τόν μικρόν της κήπον, συλλέ- 
γουσα χόρτα πρός τροφήν, καί ήκουσεν αίφνης θόρυ
βον, μετά τοΰ δποίου ήνεώχθη ή θύρα τοϋ οικήματος 
ή άπέναντι τοΰ κήπου κειμένη. Επροχωρησε ζενος 
τις, οστις ερριψε τά βλέμματά του τριγύρω μέ 
σπουδήν καί άγριότητα. Ητο ένδεδυμένος ώς ναύ
της, κάτισχνος καί ώχρός τήν δψιν κα ι εφαινετο 
κατατρυχόμενος ύπό ασθενεί*; μαρασμώδους καί 
πτωχείας. Καθώς τήν είδεν ώρμησε πρός αυτήν, 
άλλά τά  βήματά του έτρεμον ύπό τής άθυμίας, 
έγονυπέτησεν ένωπιόν της, ήρπασε τήν χεΐρά της καί 
τήν κατέβρεξε μέ δάκρυα βρεφικής άπλοτητος. ή  
τρισάθλιος μήτηρ έρριψεν έπ αύτοΰ £ν άκίνητον χ.αι 
περιπλανώμενον βλέμμα.

« ή  φ ιλτάτη , φ Λ τά τη  μου μήτερ! δέν γνωρίζεις 
πλέον τό τέκνον σου, τό πτωχόν παιδίον σου, τόν 
Γεώργιον;» Ητο τφ ό ντ ι τό ναυάγιον τοΰ προσφι- 
λοϋ; τέκνου της, τό δποΐον καταβεβλημένον ύπό 
τών πληγών, τών ασθενειών καί τώ ν φυλακίσεων, 
ήθέλησε νά προσέγγιση τά  μαραινόμενα *αί ώχρά 
χείλη του είς τά  τής γηραιάς μητρός του, καί νά 
έπανακάμψη είς τήν οικίαν τής γεννήσεώς του, ίνα  
άναπαυθή είς τάς σκηνάς τής βρεφικής του ήλ ικ ία ;.

Δέν έπιχειρώ νά περιγράψω λεπτομερώς τα  κα
θέκαστα τοιαύτης συναπαντήσεως, δπου ή χαρα και 
ή λύπη συνηνώθησαν" δπως δήποτε ομως ητο ζ ώ ν ! 
ήλθεν είς τήν οικίαν το υ ! ήδίνατο νά ζήση ίνα  πα-
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οηγορήση και ύποστηρίξη το γνίβας τ η ς ! Η φύσις 
ομ(ος είχεν εξαντλήσει άπ ’ αύτοΰ τάς δυνάμεις της, 
καί άν έναπέμενε τ ι,  ινα ή τύχη διεκπεραίωση τδ 
έργον της, ή κατερήμωσις τής οικίας τής γεννήσεώς 
του ήθελεν είσθαι αρκετή. Κατέπεσεν έπϊ τής στρω
μνής έπί τής όποιας ή χήρα μήτηρ του είχε διέλθει 
νύκτας όλοκλήρους έν αγρυπνία, και δεν έλαβε πλέον 
τήν άνάρρωσίν του.

Οί χωρικοί, καθώς έμαθον τήν επιστροφήν τοΰ 
Γεωργίου Σόμερ, συνέρρευσαν ινα τδν ϊδω σι, προσ- 
φέροντες έκαστος κατά τάς δυνάμεις του πάσαν π α 
ραμυθίαν καί βοήθειαν, Η φωνή του, ήτο τοσοΰτον 
έξησθενισμένη, ώστε μόλις διά τής κινήσεως τής κε
φαλής του ήδύνατο νά προσφέρη τάς ευχαριστήσεις 
του. II μήτηρ δέ καθημένη παρά τδ προσκεφάλαιον, 
έ-ετήρει το τέκνον της, τδ όποιον με δυσαρέ
σκειαν έδέχετο τάς περιποιήσεις άλλου τινδς ή τής 
ιδίας μητρός του.

Τδ κάτισχνον τών μελών, το ώχρόν τής δψεως, ή 
δύσκολος αναπνοή καί τδ κοίλωμα τών οφθαλμών, 
είναι χαρακτηριστικά τής άσθενείας, ατινα  κ ατα -  
βάλλουσι πάν άγέρωχον καί ύπερήφανον αίσθη
μα , μαλακύνουσι την καρδίαν καί τήν μεταφέρου- 
civ είς τά  α ισθήματα τής νεαράς ηλικίας. Είναι δυ
νατόν τ ις , δσον ποοβεβηκώς καί αν ηναι τήν ηλι
κίαν, ένώ κατατήκεται ύπδ τών άσθενειών καί τής 
άΟυμίας, ένώ κατάκειτα ι έπί κλίνης παρημελημένος 
καί έρημος είς ξένην γην, είναι δυνατόν, νά μή έν- 
Ουμηθή, άν οχι άλλο τ ι,  τουλάχιστον τήν μητέρα, 
ήτις κατέβαλε πάσαν μέριμναν καί φροντίδα είς τήν 
παιδικήν του ηλικίαν, ητις έμαλάκυνε τδ προσκε- 
φάλαιόν του, καί τδν ύπηρετοΰσεν είς τάς άδυνςιμίας 
τ ο υ ; ( ϊ ! ύπάρχει μ ία  διαρκής τρυφερότης είς τήν 
άγάπην τής μητρός πρδς τδ τέκνον, ήτις ύπερβαί- 
νει δλα τά άλλα αισθήματα τής καρδιάς’ αυτη δέν 
καταψυχοαίνετρίΐ ύπδ της φ ιλαυτίας, δεν έκφοβεϊται 
ύπδ τώ ν κινδύνων, δέν έξασθενεϊται ύπδ τής φαυ- 
λότητος, ούδε σβέννυται ύπδ τής αχαριστίας. II 
μήτηρ είναι εκείνη, ήτις θέλει θυσιάσει τά πάντα  
πρδς ώφέλειάν του, ήτις θέλει άποδιώξει πάσαν 
ηδονήν πρδς εύραχίστησίν του, ήτις θέλει δοξάζε
τα ι εϊς τήν φήμην του καί έγκαυχάται εις τήν ευτυ
χ ίαν του, καί έάν δυστύχημά τ ι έπιπέση έπ αύτοΰ, 
αύτδς θέλει είσθαι δ προσφιλέστερες της, καί άν 
καταισχύνη προσαφθη είς τδ δνομά του, αυτη ξτι 
μάλλον θέλει τόν άγαπά και περιθάλπει καί άν δλος 
ό κόσμος προσέτι τόν άποβάλλη, αυτη θέλει ει- 
σθαι δλος δ κόσμος δι αύτόν, 0  δυστυχής Γεώρ
γιος έγνώρισε πόσον δυσάρεστον ήτο νά κατάκηται 
ασθενής καί νά μή εχη κανένα νά τον περιποιηθή, 
νά εύρίσκεται έρημος καί έν φυλακή, καί νά μή εχη 
κάνένα νά τόν επισκεφθή. Επεθύμει νά βλέπη πάν
τοτε τήν μητέρα του πλησίον, ή έάν ποτε άπεμα- 
κρύνετο, τδ βλέμμα του παρηκολούθει τά  βήματά  
τη ;. Αύτη έ/.άθητο παρά τήν κλίνην τοΰ υίοΰ της,

Ιχουσα τά δμματα της ατενώς επ’ αύτοΰ, δταν έκοι- 
μάτο. Οσάκις έξεγείρετο ύπδ πυρετώδους ένυπνίου, 
περιέστρεφε τά  δμματά του τριγύρω μέ ύπρψίαν, 
έως οΰ νά ϊδη τήν φ ιλτάτην του μητέρα πλησίον, 
καί τότε τής έλάμβανε τήν χεΐρα, τήν έθετεν έπί 
τοΰ στήθους του καί παοεδίδετο έκ νέου εις ύπνον 
με βρεφικήν τωόντι απάθειαν καί ησυχίαν, Τοιου
τοτρόπως έτελεύτησεν.

II έντύπωσις, τήν όποιαν μοί επροξέν.ησεν ή συγ-  
κινητικωτάτη αυτη περιγραφή, μέ παρ,ώρμησε νά 
έπισκεφθώ τό οίκημα τής λυπημένης χήρας καί νά 
παρεζω χρηματικήν τινα βοήθειαν καί, άν δυνατόν, 
παραμυθίαν, Επληροφορήθην δμ<ος, δτι τά εύγενή 
καί γενναία αισθήματα τών χωρικών έπλήρουν δλας 
τάς άνάγκας της’ καί επειδή οί πτωχοί γνωοίζουσι 
καλήτεοον, πώς νά παρηγορήσωσιν άμοιβαίως τάς  
λύπας των, ώ ; έκ τούτρυ δέν άπετόλμησα νά π α-  
ρουσιασθώ.

Τήν έπιοΰσαν Κυριακήν ύπήγον είς τήν έκκλησίαν 
τοϋ χωρίου, δπου μέ εκπληξίν μου είδοντήν τρ ισά
θλιον γραίαν, ψιθυρίζουσαν είς τήν συνήθη θέσιν της.

Είχε προσπαθήσει νά θέση έφ’Ίαυτής σύμβολόν 
τ ι λύπης διά τδ τέκνον της, καί τίποτε δέν ήδύνατο 
νά ύπάρςη έπαισθητότερον, δσον ή πάλη αυτη μ ε
ταξύ αγνής μητρικής λύπης καί ύπερβολικής πε
νίας' μ ία μελανόχρους τα ιν ία , §ν μελανόν παλαιόν 
ρινόμακτρον καί »ν ή δύω άλλα εύτελή σηυ,εΐα, ϊ*χ 
έκφράσωσιν έξωτερικώς έκείνην τήν λύπην, ήτις είναι 
μακράν πάσης προσποιήσεως καί έπιδείξεως.

όσάκις επιπτον τά  δμματά μου έπί τών ζο^γρά- 
φισμένων μνημείων, τών μεγαλοπρεπών, τάφω ν, 
τών ψυχρών καί κομψών λίθων, διά τών όποίοιν τδ. 
μεγαλεΐον έθρήνει τους προσφιλείς του, καί έπειτα  
εστρέφοντο έπί τής ενδεοΰς ταύτης γήρας,ήτις κατε-  
βαρύνετο ύπό τών χρόνιαν καί τής λύπης, καί ϊς-ατα 
ένώπιον τοΰ βωμοΰ τοΰ Θεοΰ της, προσφέρουσα τάς  
προσευχάς καί δεήσεις εύσεβοΰς άν καί κατασυν-  
τρ·μμένης καρδίας, ήσθανόμην καθ’ έμαυτόν, δτι τό, 
ζών τοΰτο μνημεϊον πραγματικής λύπης καί άδη- 
μονίας, ήτο άνώτερον πάντων.

Εδιηγήθην τήν ιστορίαν της εις τινας τών πλου- 
σιωτέρων έκ τής όμηγύρεως, οιτινες συνεκινήθησαν 
καί άπεφάσισαν νά άποκαταστήσωσι τήν θέσιν της 
πλέον παρηγορητικήν κ α ινά  καταπραόνωσι τάς θλ ί
ψεις της. Αΰτη δμως εύρίσκετο όλίγα βήαατα  μ α 
κράν τοΰ τάφου της. Μετά παρέλευσιν μίας ή δύο 
Κυριακών έλειπεν άπό τήν συνήθη θέσιν της εις τήν 
εκκλησίαν, καί πριν αναχωρήσω, ήκουσα μέ μεγά-  
λην τής ψυχής μου εύχαρίστησιν δτι έτελεύτησε 
καί ύπήγε νά συναπαντηθή έκ νέον μέ τους ήγαπ η-  
μένους της, είς τδν κόσμον έκεΐνον, δπου αί λύπαι 
είναι άγνωστοι καί οί φίλοι αιωνίως συνηνωμένοι, 
(Washington Irving, Μ*τάφρ. τον Αγγλικού)

Α. Π.
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Λόγιοι τινες έν Κερκύρα ήθέλησαν νά μέ τ ιμ ή -  
σωσιν, έπιφέροντες μετρικάς τινας παρατηρήσεις έπ! 
τίνος επιγράμματος, δπερ πρδ πολλοΰ ήδη έξεδω- 
κα είς τδ φύλλον τής Πανδώρας, καί κατ ’ αύτάς 
πάλιν μετετύπωσα ιδιαιτέρως είς μικρόν χάρτου 
τεμάχιον.

Παρατηροΰσι λοιπόν ά.
Είς τόν β . στίχον 

«Τάν Φερραίω κοούσασα βαρβάρω άπό χειρός.» 
δτι οΰτος, ένώ συγκροτεί μέρος σειράς έξαμέτρων 
δακτυλικών, περιλαμβάνει μολοντοΰτο πλείονας ή 
Ιξ πόδας, ών μ άλιστα  δ έκτος είναι πυρρίχιος (υυ), 
διόλου άπόξενος τοΰ δακτυλικού μέτρου. Επί τής 
παρατηρήσεως ταύτης οί έπ ικριτα ί μου στηριζόμε- 
νοι, έξάγουσι τοΰ στίχου τούτου τό έξής διάγραμμα'

δπερ βέβαια μεγάλως καί άσυγνώστως παραλλάσ- 
σει τοΰ δακτυλικού εξάμετρου, οΰτινος τό δ ιάγραμ
μα έχει ούτως"

-  υυ I -  υυ | -  υυ | -  υυ | -  υυ | -  υ
Αλλά νομίζω, δτι οί Λόγιοι ούτοι, άν δικαιωτέ- 

ραν ήθελον επιφέρει τήν κρίσιν τω ν, έπρεπε νά παοα- 
τηρήσωσιν έκεΐνο, δπερ άληθώς συνέβη είς τήν τύ -  
πωσιν τοΰ στίχου τούτου, καί δπερ εύκολώτατα καί 
άπαραβιάστως (άφ’ οΰ άπαξ έγνώρισαν τδ είδος τοΰ 
μέτρου) ήδύναντο νά ϊδωσι καί κατανοήσωσιν, άν 
δντως δ σκοπός των δέν ήτο νά δειχθώσι διδάσκα
λοί μας, καί μολονότι οΰτως δέν δεικνύονται τοιοΰ- 
το ι άξιοπρεπώς καί δικαίως. Τδ τοΰ τύπου άθώον 
καί εύδιάκριτον (είς τούς ειδήμονας τής Ελληνικής 
μετρικής) καί εύανόρθωτον λάθος είναι ή προσθήκη 
ένός Ο είς τήν άπό  πρόθεσιν. Αν τοΰτο τδ «έριδι 
ξυνελαΰνον ήμάς» άφαιρεθή, ό στίχος πάοαυτα λ α μ 
βάνει τήν φυσικήν μορφήν του, τήν δποίαν ανέκαθεν 
έδωκα εί; αύτδν, ύποθέτων πάντοτε τήν συνίζησιν 
εϊς τό «βαρβάρω άπ’ ». Εκ τούτςυ ιδού το άληθές 
τοΰ στίχου διάγραμμα*

συνιστάμενον άπό πέντε σπονδείων καί τοΰ κατα
ληκτικού δακτύλου, ώς άπα ιτεΐ ή φύσίς τοΰ έξα- 
μέτρου.

Παρατηροΰσι β ,
Είς τδν έ. στίχον
«Ζαμπελίο’ο, ίρώ άπδ Λευκάτα όρμομένοιο.» 

δτι τδ «όρμομένοιο» έπρεπε νά γραφθή διά τοΰ Ω, 
ώς απαιτεί τό ορθογραφικόν τής γλώσσης, καί δχι 
δια τοΰ Ο ώς ένταΰθα τδ έγραψα’ έπομένως, λέγου- 
σιν, δ στίχος (διορθωθείς) περιλαμβάνει ά ντί τοΰ 
καταληκτικού δακτύλου (- υ), άμφίβραχυν (υ -  υ), 
ούτω’ - υ υ  | * -  | - υ υ  | -  υ υ  | -  -  | υ - υ

Ας μάς συγχωρηθή δμως νά εϊπωμεν τοϊς λογίοις 
τούτοις έπικριταί; μας, δτι πώποτε δεν ήκριβολόγη- 
σαν έπί τών κανόνων τής Μετρικής, ούδ’ έμέτρησαν, 
φαίνεται, άκόμη έπιμελώς τόν Ομηρον. Αν τήν συ- 
ς-ολήν τοΰ Ω είς Ο δέν παραδέχονται ώς άδειαν πο ιη
τικήν, παρακαλοΰμεν αύτούς νά μάς είπωσιν —  δ 
στίγος οΰτος τοΰ Ομήρου
«Θέσπιαν, Γραϊάντε καί εύρύχΟρον Μυκαληπόν» 
όρθογεγραμμένος ουτω [(ίλ. Β 4 98 )
«Θέσπιαν, Γραίάν τε καί εύρύ^Ωρον Μυκαληπόν» 
πώς δύναται νά μετρηθή ; Ανάγκη λοιπόν νά γίνη  
σ"στολή τοΰ Ω είς Ο, καί έπομένως νά παραγκωνι- 
σθή ή ορθογραφία τής λέξεως.

Ωσαύτως έρωτώμεν αύτούς νά μάς είπωσιν —  
δ άλλος οΰτος στίχος
«Ηλιδ’ ές εύρύχΟρον διαβήμεναι, ένθα μοι Τπποι» 
όρθογεγραμμένος ουτω [( *̂ ·̂ ^ 635)
« ΐίλ ιδ ’ ές εύρύχΩρον διαβήμεναι, ένθα μοι 'ίπποι» 
πώς δύναται νά μετρηθη ; 

ί'ΐσαύτως δ άλλος οΰτος
„ f » V\«ΙΟαεν, οφοακε θασσον έγειρΟαεν οςυν Αρηα» 

όρθογεγραμμένος ουνω [(ίλ. Β 440)
«ΪΩαεν, δφρα κε Οάσσον έγείρΩμεν δ;ύν Αρηα» 

πώς δύναται νά μετρηθή;
Αναγκαζόμεθα λοιπόν νά δ ιϊά ξω μ εν τούς έπικρι- 

τάς μας, άν δχι τήν μετρικήν, τόν κανόνα δμ.ως 
τούτον τής μετρικής, δτι καί το φύσει μακοδν Ω 
συστέλλεται ένίοτε είς τδ φύσει βραχύ Ο, δταν είς 
τοΰτο αας βιάζη το μέτρον. Καί πώς; άραγε χάριν 
τοΰ μέτρου πρέπει νά καταστραφή καί αύτή ή 
γραμματική τής γλώσσης; Οχι’ άλλά τής ιδέας 
χάριν, ήτις προτιμημένη τοΰ γράμματος, άναγ- 
κάζει τον ποιητήν νά διαστρέψη τδ γράμμα, δπως 
διατηρήση έκείνην. 0  λόγος οΰτος έςηγεϊ προσέτι 
καί τινας παραβιάσεις τοΰ μέτρου, ώ ; είναι ή 
εισαγωγή τοΰ ιάμβου (υ -) είς τόν έξάμετρον δα
κτυλικόν, άν καί ό ποΰς οΰτος ούδέ κατά τήν πο
σότητα τών σημ,άτων, ούδέ κατά τήν ποσότητα 
τών χοόνων συγγενεύει διόλου τώ  δακτύλφ ( - υ υ). 
Τής παρεκτροπής ταύτης πολλά παραδείγματα εύ- 
οίσκομεν είς τόν Ομηρον — καθώς είς τόν στίχον 
«Επειδή νήάς τεκ α ί Ελλήσποντον ϊκοντο» (ίλ,Ψ  2) 
δπου τδ β επειδή » άρχεται άφ’ ένός Ιάμβου.

ήσαύτω ς καί είς τδν έπόμενον 
«Εκπέοσα'- Ποιάμοιο πόλιν, ευ δ’ οικαδ’ ίκέσθαι»

[(ίλ. Α Κ 9)
οπου τό «λιν, εύ» σχηματίζει Ιαμβον.

Αί άδειαι αΰται τώ ν ποιητών είναι τόσον δικαιο
λογημένα!, δσον λογικώτερον είναι νά προτιμά τ ις  
τήν ιδέαν παρά τδ γράμ-μα καί τδ μέτρον, διότι 
εκείνη μεν είναι πράγμα, ταϋτα δε άπλαΐ τών άν- 
θρώπων συνθήκαι,

I. Ν. Σ τ  α μ α τ  έ λ ο ς
Αευκάδιο;.
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Ανθη, σεΧς τοϋ αισθήματος μου 

Α παυγάσματα τερπνά,

Σεις, αγάπη ; ύπερμέτρου 

Τέκνα αθώα, τέκνα άγαθά,

Σείς, Γποΰ ύμνεΐτε ο ,τι προσφέρει 

t i  καρδία μου τής μητρός,

Κ α ι τήν άπειρόν μου θλίψ ιν  

’Σ τόν χαμόν τής θυγατρός,

Περιέλθετε δρομέως

Πανταχοΰ με στεναγμούς,

Και ζητησατε ενα τάφον, 

ό σ τ ις  κλείει τους ούρανούς.

Κ α ι δταν ευρητε τόν τάφον,

Τότε μέ ασμα λυπηρόν 

δ λ α  είς στέφανον πλεχθεΧτε 

Καί ουτω μείνατε είς αύτόν.

ΙΓ'.

Φεϋ, τ ! ένειρον μέ θέλγει ί 

Εσύ αγάπησες έμέ ;

Α , χαρήτε είς την χαράν μου, 

Ηλιε, αστέρες, ουρανέ!

Τοιούτους λόγους παυσε, παΰσε, 

ή  ψυχη μου μην έκβη,

Διότι τόσην ευτυχίαν 

Νά ύποφέρη αδυνατεί.

Α χ , ανέκφραστος ήδύτης,

Α χ, θεία λόγια  έρωτικά I

Πάλιν λέγε τα , νά πνέω 

Ηδονήν γοητευτικά.

Αέγε τα , V* αγαλλίαση

Η αναμμένη μου ψ'υχή . · .

Παυσε, τόσην εύτυχίαν 

Νά ύποφέρη αδυνατεί.

ΙΑ'.

Τίς καρδία νά αίσθανθή, και τ ί  στόμα  

Ιίμποροΰσε νά έκφράση ποτέ 

Ποίας χαράς, ποιας ήδύτητας κράζει 

Τής αγάπης τό πρώτιστον ν α ί !

Οση έλπίς δση δόξα έδώ κάτω ,

’Στά έπουράνια ο ,τι ύπάρχει τερπνόν, 

ό  καιρός, ή άνθρωπότης, ή φύσις, 

Εσωκλείονται εις τόν λόγον αύτόν.

Λς τά  κύματα τό Ινα μέ τ ’ άλλο 

Αγριωμένα μέ πάλην πολλην 

Συνωθοϋνται, πλήν δλα τ ά  σβένει 

Η γαλήνη είς όλίγην στιγμήν,

Ουτω σβένεις την τύρβην τοΰ κόσμου 

Σύ, χρόνε ακαμπτε, χρόνε σκληρέ" 

Α λλ’ ώς ήλιος στην μνήμην μας λάμπει 

Τής αγάπης, εως τόν τάφον, τό ναί.

Ο Φ0ΙΝ12

Σέ, θεά, νά λησμονήσω  

Ημπορώ ποτέ μου έγώ ;

Α ίσθημα σ’ έ[;έ νά ύπάρχη 

Κ αί μακράν σου ήδη νά ζώ ;

Πώς ν’ ανοίγουν οί οφθαλμοί μου 

Κ αί ματα ίω ς νά σέ ζητοΰν ;

Πώς τά  ώ τα  την φωνήν σου 

Την γλυκεΧαν νά μην άκοΰν;

Οταν πλέον τό φώς τοϋ ήλιου 

Δέν έξέλθη την αύγήν,

Οί αστέρες άπό Δύσιν 

Τρέξουν εις Ανατολήν,

Κ αι μέ τ ’ άπειρον συνάμα 

Τής ψυχής παύση ή ζωή·

Μόνον τότε θέλουν παύσει 

Τής αγάπη; μου οί παλμοί.
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ΙΣΤ'.

Διά τής αγάπης 

Ζωήν γνωρίζω,

Δι’ αΰτής αισθάνομαι,

Δι* αύτής έλπίζω ,

Αύτή είναι ό μόνος 

0  λογισμός μου,

Αύτή είναι δ πλούτός μου, 

Α ύτή τό φώς μου.

Αν χωρί; α ίσθημα  

Στιγμήν θά ζήσω,

Κ αί την αγάπην μου 

Αν λησμονήσω,

0  κόσμο; θέλω 

Νά μέ μισήση,

Κ αϊ επάνω μου άκλαυστο; 

Τάφο; νά κλείση.

ΙΖ'.

Κυριεύει σ»ην την νύκτα  

Σιωπή, πάνδημο; σιωπή, 

Πλήν ή φύσις ’στάς καρδία; 

Μέ παν μέσον δμιλεΐ.

όμιλεΧ μέ τόν άέρα,

Ποϋ σιγά σιγά φυσ^,

Μέ τά  δένδρα δποΰ κινοϋνται, 

Μέ τ ’ ανήσυχα νερά’

Μέ τ ά ; πλήρεις μελωδίας 

ό μ ιλ ε ι και τοϋ παντός, 

όμιλεΧ και μέ τό σκότος, 

όμιλεΧ καί μέ τό φώς.

Δι’ έμέ είς τόσην δμιλίαν 

Μένει κρύα καί σιωπηλή, 

Διότι ή φύσις ν’ άναστήση 

Τούς νεκρούς δέν ήμπορεΐ.

ΙΗ'.
Ερημος, μεμονομένος,

Πλάνης, τρέχω έκεΐ κ’ έδώ, 
Καί ποτέ ναυρω κάμμίαν  

Θεραπείαν δέν ήμπορώ.

Κάθε ήμέρα δποϋ προβαίνει,. 
Κάθε ήμέρα δποΰ άπερνα, 

Τάς πληγά ; μου περισσεύει,
Κ αί νέου; πόνου; μέ έξυπνη.

Κάθε δένδρον ’ποϋ απαντήσω, 
Κάθε λίθο; ’ποϋ πατώ ,

0  ούρανό; ’ποϋ μέ φω τίζει,
Α ί πεδιάδε; ’ποϋ θεωρώ,

Μοϋ ένθυμίζουν π ώ ; έχάθη 
Μέ αύτήν πασά μου χαρά, 

Πώς πικρώ; τή ; άτυχίας  
Μέ σκεπάζουν τά  πτερά.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ.
Προχθές τήν δείλην τής Κυριακής, μάς Ιδωκε 

τόν τελευταΧον αποχαιρετισμόν, δ αξιέραστος νέος 
Πλάτων Ρ ιβέλης, αποχαιρετισμόν, οστις δ ιετά -  
ραξε τά  τρυφερώτερα αισθήματα τής καρδία; μας, 
διήγειρε θλιβεράν έντύπωσιν καί μας κατεβύθισεν 
εί; λύπην άπαρηγόρητον. 0  νέος οΰτος, γόνος πο
λυαρίθμου οίκογενείας τής νήσου μας, μόλις έφθα- 
σεν είς τό δέκατον έκτον έτος τής ήλ ικ ία ; του, άφηρ- 
πάσθη ύπό τή ; χειρό; εΰεργετικοϋ τινο ; κληροδο
τήματος, άπεμακρύνθη τών πατρικών κόλπων, καί 
μετεφέρθη μακράν εί; τά μεγάλα τή ; Ευρώπης Πα
νεπιστήμια, ίνα  ποτισθή μέ τά  μελίρρυτα νάματα  
τής σοφίας. ΕχεΧ δέ ευρισκόμενος, καί ποτέ μέν ρί- 
πτων τά βλέμματά του διανοητικώς εις τήν κα τά -  
στασιν τής πολυαρίθμου οίκογενείας του, ποτέ δέ, 
έπί τών περιστοιχούντων αύτόν, διανοητικών αρι
στουργημάτων τή ; ανθρωπότητας καί ποτέ έπί τής  
αελλούσης επανόδου του, ύπό τό βάρος τών γονέων 
καί αδελφών του, δλα ταϋτα  τόν έκαμαν νά συνα ι-  
σθανθη τήν ίεράν άπος-ολήν του. Ναί, τήν συνη- 
σθάνθη, καί παρεδόθη μέ παρθενικήν άφοσίωσιν 
καί άπαραδειγμάτιστον ζήλον καί προθυμίαν είς τήν 
σπουδήν τών ωραίων γραμμάτω ν, ίνα  πληρώση έν- 
τίμως καί άξιοπρεπώς τό πρό; τόν ευεργέτην του 
χρέος, 'ίνα χρησημεύση τό ύποστήριγμα τής οΐκο- 
γενεία; του καί δειχθη έντιμο; γόνο; τοΰ τόπου τής 
γεννήσεώ; του. Ναί, μετά δεκαετή αποχωρισμόν του 
άπό τού; πατρικού; κόλπους, μετά δεκαετή πολύ
μοχθον άγώνα καί ίδρωτα, άποχαιρετγ την εσπε
ρίαν Ευρώπην, προικισμένος καί έφωδιασμένος, με 
Νομικήν καί Φιλολογικήν πολυμάθειαν, έρχεται ν’ 
άναπαυθή εί; τού; πατρικού; κόλπου; καί τάς σκη- 
νάς τή ; βρεφικής του ήλ ικ ία ;, καί μόλις πατεΧ το
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έδαφος τνίς γεννησεώ;Tbt) καί πλησιάζει την πα
τρικήν έστίαν, μόλις άρχεται <ά μας δώση δείγμα
τ α  τών κόπων καί της Ικανότητάς του, ιδού φεΰ ! 
αυθωρεί, τδ σκληρόν καί άποτρόπαιον δρέπανον τοΰ 
θανάτου, το μ ή  φειδόμενον «ουδέ τών πτωχών τάς 
καλύβας, ουδέ τών βασιλέοίν τά  ανάκτορα,» μας 
θεοίζει τδ λαμπρόν τοϋτο άνθος τοϋ κήπου μας, 
μάς καθυστεροϊ ένδς τοσοΰτον πολυτίμου καί Ικα- 
νωτάτου νέου, εΰπειθεστάτου τέκνου, άγαθωτάτου 
πολίτου καί ειλικρινούς φίλου, τδν καταβιβάζει 
σκληοώς είς τδν τάφον, καί μάς εγκαταλείπει είς 
άνεξάλειπτον πένθος καί άκατάπαυοτα δάκρυα.

Αλλά μή άδημονεΐς, ώ ψυχή τοϋ θανόντος, τδ ένά- 
ρετον, -to σεμνοπρεπές καί παρθενικόν σου προετοί
μασαν, διά μέν '.δ πτώ μα σου γαΐαν έλαφράν, διά δέ 
τήν ψυχήν σου, τούς κόλπους της αίωνιότητος. 2ύ δε 
ώ σκιά του, μή άγανακτής κατά  τοϋ άδικου καί 
σκληροϋ πεπροψ.ένου, αν καί τδ νήμα τών ήμερών σου 
έκόπη, πρίν δώσης είς ημάς δείγματα τής Ικανότη
τάς σου, καί οτι άπαντες έγνίορίσαμεν τά προτερή
μ ατα  καί τάς δάφνας αΐτινες περιέστεφον τδ μέ- 
τωπόν σου’ μή άγανακτής, καθότι ή πληθύς,ήτις αύ- 
θορμήτως παρηκολούθησε τδ νεκρόν πτώ μά σου, τά  
άπδ καρδίας ρέοντα δάκρυα τώ ν καΟοοώντων τδν επί 
τοϋ νεκρικού φερέτρου σου αειθαλή στέφανον παρ- 
Οενικής άγνότητος, μαρτυροϋσι τήν συναίσθησιν τού 
αιωνίου άφ’ ήμών αποχωρισμού σου. Ολοι έχύσαμεν 
πικρά δάκρυα, ολοι συνησθάνθομεν τήν στέρησίν σου 
ώ προσφιλέστατε συνάδελφέ καί συμπολϊτα. Ολοι 
να ί, έκλαΰσαμεν, καί αύτδς δ Ποιητής μας, μόλις 
άνέστη άναμέσον τής πενθηφορούσης παρακολου- 
θίας,ΐνα εκφώνηση τδν έπιτύμβιον, άναπολήσας είς 
τήν φαντασίαν του τά  ήθικά σου προτερήματα, 
τάς έκτεταμένας γνώσεις σου, τήν σεμνότητα τής 
συμπεριφορά; σου καί τήν γλυκυτητα  τών έκφρά- 
σεών σου, ήτένισε προσηλωμένος τά  βλέμματά  
του έπί τών τεσσάρων σανίδων, αΐτινες εκρυπτον 
τδ νεκρόν σου π τώ μ α , τδ α ίμα του νίρχισε νά 
τοέχη μέ βίαν εις τάς φλέβας του, τά  μέλη του 
έξησθένησαν, ή αναπνοή του έδυσκολεύθη, καί δέν 
ήδυνήθη είμή νά προφερη διακεκομμένας τινάς 
λέξεις, έπικαλοΰμενος αύτήν τήν ήχώ τοΰ ιερού 
ναοϋ, ΐνα  θρηνήση καί απαρίθμηση τάς άρετάς σου. 
Πρδς σέ δέ τώρα, ώ Νεολαία αποτείνομαι, μ ιμήθητι 
τοένάρετον παράδειγμα τοϋ μακαρίτου καί χύσε έν 
δάκρυ περιπλέον ύπέρ αύτού- καί συ ώ δμήγυρις τών 
λογίω ν,λυπήθητι καίκλαϋσε διάτονάο^ρον άποχωρι- 
σμδν, τοιούτου συνάδελφου καί συνεργάτου, καί σεΤς 
ω Σ υντάκτα ι τοϋ περιοδικού τούτου Συγγράμματος, 
θρηνήσατε διά τδν θάνατον τοϋ μακαρίτου,οστις όλί- 
γας ήμέρας πρίν τελευτήση, είχεν ύποσχεθή νά συ- 
νεργασθη μεθ’ ύμών, καί άπαντες οί λοιποί δμοθυ- 
μαδδν άς χύσωμεν έν άλλο δάκρυ, ώς δείγμα τής 
πρδς αύτον αγάπης καί τοΰ σεβασμού μας. A. II.

Η ΚΑΛΤΒΗ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑ ©ΩΜΑ. Συνεχίΐα, ( t ie  S '. φ Λ λ ά ! )

είναι ό κύριός μου, μέ έδεσεν είς εν δένδρον, έκοψε 
κλαδίσκους δώ τδν νέον κύριον καί τοϋ είπέν, οτι 
έπρεπε νά μέ κτυπήση έ'ως ού νά κουρασθη· καί τδ 
έκαμε, θ ά  τδν κάμω ομως νά τδ ένθυμηθη ενα 
καιρόν! συνέστείλε δέ τάς δφρϋς, καί τά δμματάτου 
έφλέγοντο άπδ μιαν έκφρασιν, ήτις έπροξένησε τρό
μον εις τήν νεαν του συζυγόν. «Ποιος τδν έκαμε κύριόν 
μου; Τοϋτο θέλω νά μάθω», είπεν.

—  Καλά «έπανέλαβεν ή Έλίζα περίλυπος». Πάν
τοτε έπίστευσα οτι πρέπει νά υπακούω τδν κύριον καί 
τήν κυρίαν μου, άλλως δέν είμαι χριστιανή.

—  ‘ I I  περίστασίς σου είναι διάφορος·1 σέ άνε'πτυξαν 
ώς βρέφος των, σέ έθρεψαν, σέ ένδυσαν, σέ περιε- 
ποιήΟησαν φιλοστόργως καί σέ έπαίδευσαν είς τρόπον 
ώστε έχεις ήδη καλήν ανατροφήν, και ώς έκ τούτου 
δικαίως δύνανται νά έχωσι δικαίωμα έπί σοϋ, Ά λ λ ’ 
έγώ έλακτίσθην, έμαστιγώθην, έβλασφημήΟην, καί 
έπί τέλους έμεινα μόνος καί έγκαταλελειμε'νος· τ ί 
λοιπδν έγώ οφείλω; ‘Εκατοντάκις έπλήρωσα τήν δια
τροφήν μου. Δέν τά υποφέρω ταϋτα, ό'χι δέν τά υπο
φέρω! εΓπεν έκτείνων τάς χεΤρας καί συστέλλων τδ 
μέτωπον.

‘Η Έ λίζα έτρεμε καί έσιώπα. Πώποτε δέν είχεν 
εϊδεϊ τδν σύζυγόν της είςτοιαύτην άγανάκτησιν, καί ή 
εύγενής καρδία της ώς κάλαμος έκυπτεν εις τδν 
σάλον τοιούτων παθών.

—  Ενθυμείσαι τδν δυστυχή Κάρλον, τόν όποιον 
μοί έδωκες; ειπεν ό Γεώργιος, αύτδς ήτο ή μόνη 
μου παρηγορία. Έκοιμάτο πλησίον μου τήν νύκτα, μέ 
παρηκολούθει τήν ήμέραν καί έστρεφε πρδς εμέ εύ- 
νοϊκδν βλέμ.μα ώς άν ένοοϋσε παν ο,τι συνησθανό- 
μην. Πολύ καλά· προχθές ένώ τοϋ έδιδον νά φάγη 
άπομεινάρια τά όποια έσύναξα άπδ τήν θύραν τοϋ μα
γειρείου, ήλθε πλησίον μου ό Κύριος καί μέ εΓπεν, ό'τι 
τδν έτρεφον δι’ έξόδων του καί δέν ήδύνατο νά παρα- 
χωρήση είς έκαστον μαϋρον νά διατηρη τδν σκύλον 
του, καί μέ διέταξε νά τοΰ δέσω ένα λίθον είς τδν 
λαιμόν καί νά τδν ρίψω είς τήν λίμνην.

—  *Ω Γεώργιε! τδ έκαμνες
—  Νά τδ κά μ ω ! έγώ δχι, άλλ’ αυτός. ‘Ο κυρ. καί 

ό Τδμ έλιθοβόλουν τδ άθλιον ζώον, ένώ ήτο κατα- 
πνιγμένον. Τδ δυστυχές! μέ παρετήρει τόσον λυπη- 
ρώς, ώς αν έθαύμαζε διατί δέν τδ έσωζον. Καί μά
λιστα διά νά μή έκτελέσω αύτδ τδ έργον έγώ ό ίδιος, 
έρραβδίσθην. Δέν μέ μέλλει, ό κυρ. θέλει μάθει οτι 
εΐμαι έξ έκείνων, τούς οποίους ή μαστίγωσιςδέν κατα- 
δαμάζει. Θέλει έλθει καί ή ήμέρα μου άν δέν προ-

—  Τί θά κάμεις, ώ Γεώργιε; μή πράξής τΐ άπαί- 
σιον, άν πιστεύης είς τδν Θεδν, προσπάθησον νά 
πράττης ορθώς καί δικαίως, καίόΘεδς θέλει σέ έλευ- 
θερώσει.

—  Δέν είμαι Χριστιανός καθώς σύ, Έ λίζα,ή καρ
δία μου είναι πλήρης πικρίας, δέν δύναμαι νά πι- 
στεύσω είς τδν Θεόν. Διατί συγχωρεϊ τά τοιαϋτα;

—  *Ω Γεώργιε! πρέπει νά έχωμεν πίστιν. ‘Η Κυ
ρία λέγει, οτι, οταν ολα τά πράγματά μας πηγαίνω σι 
κακώς, πρέπει νά πιστεύωμεν οτι ό Θεός ένεργεΐ τδ 
ώφελιμώτερον.
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—  Είναι εύκολον νά είπητις ταυτα, δι’ έκείνους 
οίτινες επαναπαύονται εις τους άνακλιντήραςτων καί 
περιφέρονται μέ τά δχήματά των, άλλ’ άν έλθωσιν είς 
τήν θέσινμου, στοιχηματίζω οτι ήθελον είσθαι ακόμη 
σκληρότεροι. Έπεθύμουν νά ήμαι καλός, άλλ’ή καρ
δία μου καταφλέγεται καί είναι αδιάλλακτος. Ούτε σύ 
ήδύνασο, άν εύρίσκεσο είς τήν θέσιν μου, ούτε δύνασαι 
ήδη άν σοί έκφράσω τά πάντα, διότι δέν γνωρίζεις 
ακόμη τδ ολον.

—  Τί άλλο τρέχει;
—  ’Εσχάτως δ κύριος έλεγεν οτι ήτο τρελδς νά 

μοϋ δώση τήν άδειαν νά ύπανδρευθώ έκτδς τοϋ κατα
στήματος. Μισεϊ τδν κύριον Σχέλβη ν καί απασαν τήν 
φυλήν του, καθότι είναι υπερήφανοι καί ύπεραίρουσι 
τάςκεφαλάςτωνύπεράνω αύτοΰ, λέγει οτι έλαβον παρά 
σοϋ ύπεροπτικάς καί άγερώχους συμβουλάς, προσέτι 
οτι δέν θέλει μέ αφήσει πλέον νά έλθω έδώ καί θέλω 
λάβει σύζυγον καί θέλω έγκατασταθή είς τά ύπος-α- 
τικά του. Κατ’ άρχάς έπεριορίζετο νά ψιθυρίζη τά 
τοιαϋτα, άλλά χθές μέ ειπεν οτι πρέπει νά λάβω διά 
σύζυγον τήν Μίνα καί νά εγκατασταθώ μετ’ αύτής είς 
μίαν καλύβην, ή άλλως ήθελε μέ πωλήσει μακράν.

—  Πώς, σύ μέ ένυμφεύθης ένώπιον τοΰ ίερέως 
ώς άν ήσο είς λευκός· είπεν ή Έ λίζα μέ ολην τήν 
απλότητα.

—  Καί δέν γνωρίζεις οτι ένας δοΰλος δέν δύναται νά 
ύπανδρευθη ; Έδώ δέν υπάρχει καί νόμος περίτούτου; 
Δέν δύναμαι νάσέ διατηρήσω ώς σύζυγόν μου άν αύτδς 
θελήση νάχωρισθώμεν. Αύτή είναι ή αιτία διάτήν όποιαν 
έπεθύμουν νά μή ήθελον σέ εί'δει ποτέ οί δφθαλμοί μου, 
διάτοΰτο έπεθύμουν νάμήήθελονγεννηθή ποτέ. ’Ήθε
λεν είσθαι προτιμότερον καί δι’ άμφοτέρους, καθώς 
ήθελεν είσθαι καλήτερον καί διά τδ άτυχές τοΰτο 
βρέφος, νά μή ήθελε ποτέ γεννηθή. Ό λα  ταΰτα είναι 
ενδεχόμενον νά συμβώσι καί είς αύτδ τδ τρισάθλιον.

—  ΤΩ, άλλ ’δ κύριος είναι τόσον άγαθός.
— Ναί, άλλά τις οίδε; Είναι ενδεχόμενον νά άποθάνη

καί τότε δύναται νά πωληθη εις τδν τυχόντα. Ποια εύχα- 
ρίστησις τδ νά ηναι εύμορφον, χαρίεν καί ζωηρόν. Σοί 
λέγω Έλίζα, κάθε καλδν καί εύχάριστον προτέρημα 
ή χαρακτηρηστικδν τοϋ τέκνου σου είναι έν ξίφος τδ 
όποιον θά διαπεράση τήν καρδίαν σου καί έτι μάλλον 
θέλει σέ κάμει νά τδ έπιθυμης πλησίον σου.

Οί λόγοι ουτοι προσέβαλον βαρέως τήν καρδίαν 
τής Έ λίζας, ή θέα τοϋ εμπόρου τής παρουσιάσθη 
ένώπιον τών δφθαλμών της, καί ώς άν τη έδιδέ τις 
κτύπημα θανατηφόρον άνεστέναξε βαρέως. Τεταραγ- 
μένη έρριψε τά βλέμματά της είς τδν εξώστην, δπου 
τδ παιδίον, κουρασθέν άπδ τήν σοβαράν δμιλίαντων 
είχεν άποσυρθη, καί έτρεχε θριαμβευτικώς έπάνω 
κάτω έχων ύπδ τά σκέλη του τήν βακτηρίαν τοΰ κυ 
ρίου Σχέλβη. ’Ήθελε νά τοΰ διακοινώση τούς φόβους 
της, άλλ’ έδίσταζεν.

—  Ό χ ι, Ό χ ι, υποφέρει πολλά δ δυστυχής «έστο- 
χάσθη» δ'χι δέν τοϋ τδ λέγω· έκτδς τούτου δέν είναι 
καί άληθές, ή κυρία ποτέ δέν μέ ήπάτησε.

—  Λοιπδν Έ λίζα, κόρη μου, «είπε λυπηρώς ό σύ
ζυγος» ύπομονή καί ύγίαινε, καθότι άναχωρώ.

—  ’Αναχωρείς, Γεώργιε; Ποΰ πηγαίνεις;
—  Είς Καναδάν, είπεν έκτείνων τδ σώμα του, καί

οταν είμαι έκεΐ, θέλω σέ άγοράσει, αυτη είναι ή 
μόνη έλπίς ήτις μάς έναπέμεινεν. ’Έχεις άγαθώτατον 
κύριον, οστις δέν θέλει άρνηθή νά σέ πωλήση. Θέλω 
αγοράσει σέ καί τδ παιδίον. ’Αν ό Θεδς μέ βοηθή- 
ση, θά τδ κάμω !

ΤΩ φρικτδν, έάν σέ συλλάβουν.
—  Δέν θελω συλληφθή, θέλω θανατωθή πρώτον. 

Ή  ε λ ε ύ θ ε ρ ο ς  ή θ ά ν α τ ο ς .
—  Θά αύτοχειριασθής ίσως;
—  Δέν είναι άνάγκη τοιούτου κινήματος, αύτοί 

θέλουσι πρότερον μέ φονεύοει· άλλά δέν θέλουσι μέ 
λάβει ποτέ ζώντα έκεΐ.

—  Ώ  Γεώργιε, δι’ άγάπηνμου Ισο προσεκτικός. 
Μή πράξης τί κακόν, μή θέσης χεΐρα έπί τοΰ άτό- 
μου σου ή οίουδήποτε άλλου. Σέ βλέπω οτι είσαι πολύ 
πολύ ερεθισμένος, άλλά μή, σέ παρακαλώ. Πήγαινε, 
πλήν μέ προσοχήν, φρόνησιν, καί ίκέτευσον τδν Γ- 
ψιστον νά σέ βοηθήση.

—  Καλά λοιπόν, Έ λίζα, άκουσον τδ σχέδιόνμου. 
Ήλθε κατά νοΰν τοΰ κυρίου μου νά μέ πέμψη κατ’ 
ευθείαν μέ μίαν έπιστολήν είς τδν κύριον Σίμς, οστις 
είναι έν μίλλιον μακράν. Νομίζω οτι έπερίμενε νά 
έλθω νά σοί άναφέρω παν ο,τι είπον. Ή θελε τδν ευ
χαριστήσει, άν ένόμιζεν οτι τοΰτο ήθελεν έπιβαρύνει 
τούς Σχελβιανούς, καΒώς αύτδς τούς λέγει. Θέλω 
ύπάγει είς τήν οικίαν ήσυχος, έννοεΐς, ώς άν έκπε- 
ραιώθη ή ύπόθεσις. ’Έχω προετοιμασίας τινάς, καί 
είναι τινές, οίτινες θέλουσι μέ βοηθήσει, καί εις τδ 
διάστημα μιας σχεδόν έβδομάδος, θέλω είμαι μεταξύ 
τών άπόντων, ήμέραν τινά. Δεήθητιύπέρ έμοΰ, Έ λ ί
ζα, καί ίσως δ άγαθός Κύριος θέλει εισακούσε: τήν 
δέησίν σου.

—  ’Ώ δεήθητι σύ αύτδς Γεώργιε, έχε πίστιν είς 
αύτδν, καί Ισο βέβαιος δτι δέν θέλεις πράξειτι κακόν.

—  Καλά λοιπόν, χαΐρε «είπεν δ Γεώργιος, κρατών 
τάς χεΐρας τής Έ λίζας καί παρατηρών αύτήν άσ- 
καρδαμηκτεί. ’Έμειναν σιωπηλοί, έπειτα ήκολούθη- 
σαν αί τελευταΐαι λέξεις, οί όλολυγμοί καί τά πικρά 
δάκρυα, άπεχαφετίαθησαν ώς εκείνοι τών όποιων ή 
έλπίς νά συναπαντηθώσιν είναι ώς Ιστός αράχνης καί 
οί δύο σύζυγοι άπεχωρίσθησαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

Μ ία  ίσ π ί 'ρ α  εις  τ η ν  Κ ιλ ύ β η ν  το ΰ  Μ π α ρ μ π ο ι  Θ ω α χ .

‘Η Καλύβη τοΰ Μπάρμπα Θωμα ήτο μία μικρά 
ξύλινη οικοδομή πολύ πλησίον τής οικίας, ώς ό 
μαΰρος κατ’ έξοχήν δνομάζει τήν κατοικίαν τοΰ κυρίου 
του. ’Έμπροσθεν ήτο ένας ώραΐος μικρός κήπος,  ̂δ
που, κατά παν θέρος, χαμοκέρασα, κόμαρα καί άλ
λοι πολυποίκιλοι καρποί καί φυτά, ήνθιζον ύπδ τήν 
έπιμελή έπιστασίαν του. Ό λον τδ πρόσωπον τής μι- 
κράς οικίας ήτο κεκαλυμμένον ύπδ μεγάλης έρυθράς 
βυγνονίας καί πολυανθέων £οδοδένδρων, τα  οποία 
συνδεόμενα καί συμπλεκόμενα μόλις άφινον δρατδν 
ίχνος τι τής ξύλινης κατασκευής. Ενταΰθα προσέ
τι, διαρκοΰντος τοΰ θέρους, διάφορα λαμπρά ένιαύσια 
φυτά πολυειδή καί ποικιλόχροα είίρισκον εύεργετικήν
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τινα γωνίαν ίνα άναπτύξωσι τήν λαμπρότητά των, καί 
ήσαν ή άγαλλίασίς καί τδ καύχημα της καρδίας τής 
θείας Χ λόης.— Ά ς  είσέλθωμεν είς τήν κατοικίαν.‘Ο 
3ε?πνος είχε τελειώσει, καί ή Χλόη ήτις έπιτηροϋσε 
διά τήν προετοιμασίαν ώς άρχιμάγειρος, άφήκεν εις 
τους κατωτέρους ύπηρέτας τοϋ μαγειρείου νά κα- 
θαρίσωσι καί πλύνωσι τά πινάκια, καί ήλθεν εις 
τήν παράμερον άπλουστάτην έπικράτειάν της, Γνα 
προετοιμάσω] τον δεϊπνον τοϋ γέροντος της· ό'θεν 
δέν υπάρχει ούδεμι'α αμφιβολία ό'τι αυτη ήτο παρά 
τήν έστίαν, έπιστατοϋσα μέ μεγάλην επιμέλειαν έπί 
τινων φαγητών φρυγομένων εντός ταψιού καί έκ 
διαλειμμ-άτων μέ σοβαρόν χαρακτήρα σηκόνουσα 
τό σκέπασμα θερμαινομένου τινός αγγείου, άπό τοϋ 
δποίου έξήρχοντο αναθυμιάσεις προαγγέλλουσαι οτι 
ητο κάτι καλόν. Τό προσωπόν της ήτο στρογγυ
λόν, μελανόν καί ς-ιλπνόν, είς τρόπον ώς-ε ήδυνατό 
τις νά συλλάβη τήν ιδέαν, οτι ειχεν άλειφθή μ.έ τό άσ- 
πράδιον τοΰ αϋγοΰ καί ώμοιαζε τά ύπ’ αύτής κατα- 
σκευαζόμενα παξιμάδια. Ό λον τό παχυλόν πρόσω- 
πόν της διαλάμπει άπό ίκανοποίησιν καί εύχαρίστη- 
σιν υπό τό πολύχρουν καί καλώς πεπαλομένον πε- 
ριτίλυγμα τής κεφαλής, χαρακτηριζόμενον ολως, αν 
πρέπν) νά τό όμολογήσωμεν, άπό άμυδρόν τινα χρω
ματισμόν οίήσεως, οστις ήρμοζεν εις τόν πρώτον μά
γειρον τής γειτονίας, οίά έθεωρεΤτο καί άνεγνωρίζετο 
γενικώς ή θεία Χλόη.

Καί μάγειρος τωόντι ήτο είς αύτούς τους μυχούς 
τής καρδίας της. Δέν ήτο κοτοπουλον, οΰ'τε γάλος, 
ούτε νήσσα είς τήν αυλήν, ήτις νά μή τήν έβλεπε 
μέ δυσάρεστο-/ ομμα πλησιάζουσαν, καί νά μή έ
φαίνετο προφανώς σκεπτομένη περί τής τελευτής της· 
ήτο βέβαιον προσέτι ό'τι αυτη πάντοτε έμελέτα τό 
διόρθωμα, τό παραγιόμισμακαίτόψήσιμον, ει’ςτοιοϋ- 
τον βαθμόν, ώστε έπρεπε νά έμπνευση φρίκην εις 
οίονδήποτε πτηνόν δυνάμενον νά σκεφθή περί τής τύ
χης του. ‘Η επιτηδειότης αύτής είς τό νά κατασκευά
ζω γλυκίσματα παντός είδους, τόσον πολλά ώστε ά- 
δυνατοϋμεν νά τά άριθμήσωμεν, ήτο έν μυστήριον υ
ψηλόν δι’ ολους τούς ήττον έμπειρους ζαχαροπλάστας, 
και έγένετο ό'λη υπότρομος, οσάκις μέ εύγενή ύπε- 
ρηφάνειαν^ καί εϋχαρίστησιν έδιηγείτο τάς μαται'ας 
προσπαθειας τάς όποιας ολαι αί συναδελφαί της κα- 
τεβαλλον, ιναφθάσωσιν είςτόν βαθμόν τήςέξαισι'ουέν- 
τελείας της.

‘Η άφιξις ξένων είς τήν οικίαν, ή έτοιμασία γευ
μάτων καί δείπνων κατά τόν σειρμόν διήγειρον ο- 
λας τάς δυνάμεις τής ψυχής της, καί ούδέν ήτο τό
σον εύάρεστον είς τήν ορασίν της, οσον σωρός τις δ- 
οοιπορικών σίντουκιων, άποτιθεμένων είς τήν είσοδον, 
καθότι τότε προέβλεπε νέας προσπαθειας καί νέους 
θριάμβους.

Τήν στιγμήν ταυτην ομως ή θεία Χλόη παρετήρει 
εντός μαγειρικού τίνος αγγείου, καί είς τήν εύάρε
στον ταυτην ένασχόλησίν της θέλομεν τήν αφήσει, 
εως οδ τελειώσωμεν τήν περιγραφήν τής καλύβης.

Είς μίαν γωνίαν αύτής ήτο κλίνη κεκαλυμμένηκομ- 
ψώς ύπό λευκοτάτου σκεπάσματος, πλησίον αύτής 
3; άρκετοϋ μεγέθους. ’Επί τούτου ή θεία
Χλοη άστατο συνήθως, ώς άν ήτο άποφασιστικώς εις

τάς ύψηλοτε'ρας περιωπάς τής ζωής· ή κλίνη καί ό 
παρ’ αύτή κείμενος τάπης, καθώς ό'λη ή γωνία, έ- 
ξαιρετικώς τωόντι περιεποιεΐτο μέ διακεκριμένην 
φροντίδα, καί διετηρεΤτο οσον τό δυνατόν απαραβία
στος άπό τάς εϊσδρομάς καί τούς μολυσμούς τών 
παίδων. Πραγματικώς, έκείνη ή γωνία ήτο ή αίθου
σα τής υποδοχής τοΰ καταστήματος. Είς τήν άλλην 
γωνίαν, ήτο άλλη κλίνη πολύ κατωτέρας τάξεως, ή- 
τις προφανώς έφαίνετο προωρισμε'νη πρός χρήσιν. ‘Ο 
έπί τής θερμάστρας τοίχος ήτο κοσμημένος μέτινας 
λαμπροτάτας ζωγραφίας, κα ίμέ τήν εικόνα τοΰ Στρα
τηγού Ούάσιγκτων, σχεδιασμένην καί χρωματισμένην 
μέ τρόπον τοιοϋτον, ώστε ήθελε βεβαίως έκπλήξει 
έκεΤνον τόν ήρωα, έάν έτύχαινε ποτέ νά συναπαντηθή 
μέ τό όμοίωμά του.

 ̂ Έπί εύτελοϋς τίνος τραπέζης εις τήν γωνίαν ήσαν 
δύω παιδία μέ έριότριχας κεφαλάς, μέ λάμποντας 
καί μέλανας οφθαλμούς καί παχυλάς καί στιλβού- 
σας παρειάς, καταγινόμενα είς τάς πρώτας προσπά
θειας τοϋ περιπατείν,αίτινες,καθώς συνήθως συμβαί
νει, συνίσταντο είς τό νά έγείρωνται όρθια, νά ταλαν- 
τεύωνται όλίγον, καί είτα νά πίπτωσι κατά γής, καί 
πάσα αύτών αποτυχία διήγειρεν άλεπαλλήλως τάς 
κραυγάς των ώς άν ήτο σπουδαιον τι καί σοβαρόν.

Μία τράπεζα όλίγον τ ι ρευματική εις τά μέλη της, 
μετεκομίσθη απέναντι της θερμάστρας κεκαλυμμένη 
μέ σκέπασμα καί κεκοσμημένη πομπωδώς μέ ποτή
ρια καί πινάκια λαμπρότατων περικοσμημάτων καί 
μέ άλλα συμπτώματα προαγγέλλοντα δεΐπνον. Παρ 
αύτή έκάθητο ό Μπάρμπα Θωμάς, ό καλήτερος βοη
θός τοΰ Σχέλβη, τόν δποΤον, καθό ήρωα τής Ιστορίας 
μας, πρέπει νά άπεικονίσωμεν ακριβώς είς τούς άνα- 
γνώστας μας. νΗτο μεγαλόσωμος καί ευρύστερνος ά- 
νήρ, μελανωποϋ χρώματος καί στιλπνού, καί είχε 
έν πρόσωπον, τοΰ όποιου οί γνήσιοι ’Αφρικανοί χα
ρακτήρες διεκρινοντο δι’ έκφράσεως σοβαρότητος καί 
δρθής κρίσεως ήνωμένης μετά πλείστης άγαθότητος 
καί εύμενείας. Καί είς τό σόνολόν του, είκονίζετο α
ξιοπρεπής φιλοτιμία συνηνωμένη μέ εύπιστον καί τα
πεινήν απλότητα.

Τήν στιγμήν ταυτην κατεγι'νετο πολύ σπουδαιως 
είς μίαν πλάκαν κειμένην ένωπιόν του, έπί τής όποιας 
προσεκτικώς καί βραδέως έπροσπάθη νά τελείωσή 
άντίγραφον γραμμάτων τ^ων, είς τήν δποίαν εργα
σίαν ομως έπετηρεϊτο άπό τόν νέον y. Γεώργιον, ζωηρόν 
καί λευκόν παιδιον δεκατριών έτών τήν ήλικιαν, τό 
όποιον έφαίνετο συναισθανόμενον πληρέστατα τήν α
ξιοπρέπειαν τής διδασκαλικής του θέσεως.
• — Ό χι κατ’ αύτόν τόν τρόπον, Μπάρμπα Θωμα—  
Ό χι,»  είπεν μέ μεγάλην ζωηρότητα, ένώ ό Μπάρμα 
Θωμάς έπιπόνως άνεβίβαζε τήν ούράντοΰ 9 άντιστρό- 
φως, «βλέπεις τοΰτο άποτελεί έ'να q.

—  Διάβολε, άληθεία;» είπεν ό Μπάρμπα Θωμάς, 
παρατηρών μέ σέβας καί θαυμασμόν τόν νέον διδά
σκαλον έγχαράττοντα αναρίθμητα τοιαΰτα ψηφία 
πρός διδασκαλίαν του. Έ πειτα, λαβών τό μολυβδο
κόνδυλον μέτούς χονδρούς καί βαρείς δακτύλους του, 
ήσύχως έπανέλαβε τό έ'ργον του.

— Πόσον εύκόλως οί λευκοί πάντοτε κάμνουσι τά 
πάντα!» είπεν ή θεία Χλόη, σταματήσασα, ένώ ήλει-
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<ρε μέ πάχος έν μαγειρητικόν άγγεΤον, και παρατη
ρούσα τόν νεον κύριον Γεώργιον μέ ύπερηφανειαν!

Πόσον καλά γράφει καί άναγινωσκει! και να έρ
χεται προσέτι ένταΰθα τό εσπέρας καί να μάς άνα- 
γινώσκη τά μαθήματά του —  είναι τωόντι άξιοθαυ- 
μαστον.

—  Ά λλά , θεία Χλόη, αρχίζω νά πεινώ,» ειπεν ό 
Γεώργιος, «Δέν έγεινεν άκόμη έκείνη ή τοϋρτα;»

—  Σχεδόν, Γεώργιε, ειπεν ή θεία Χλόη, σηκόνου
σα τό σκέπασμα καί θεωροϋσα έντός τοϋ αγγείου, 
χρωματίζεται λαμπρά, έχει πραγματικώς εύάρεστον 
χρώμα. ’Άφες με κατά μέρος διά τά τοιαϋταί Η κυ
ρία είπε προχθές τής Σάλλης νά κάμη ένα τοιοΰτόν 
τι διά νά μάθη. Ά λ λ ’ έγώ τής είπον, ώ κυρία μου, 
συντρίβεται ή καρδία μου, ένώ βλέπω καλόν φα- 
γητόν νά φθείρεται τοιουτοτρόπως! Η τοϋρτα έξογ- 
κομένη άπό τό έν μέρος, χωρίς σχήμα καί μορφήν, 
έγινε σαν τό παποΰτζι μου· «ολα περιττά, κυρία 
μου!» Καί εις τήν τελευταίαν ταύτην περιφρονητικήν 
εκφρασιν διά τήν ανοησίαν καί άπειρίαν τής Σάλ
λης, ή θεία Χλόη έσήκωσεν αμέσως τό σκέπασμα 
τοϋ αγγείου καί έπαρουσίασε μίαν τούρταν τόσον κα
λά κατεσκευασμένην, ώστε δέν ήθελε προξενήσει ά ΐι-  
μίαν είς τόν ίκανώτερον ζαχαροπλάστην.

Άφοΰ τοΰτο προφανώς ήτο τό κεντρικώτερον άν- 
τικείμενον τής σκηνής, ή θεία Χλόη ήρχησε μετα 
ταϋτα νά έπασχολήται μετά σπουδής είς τήν προε
τοιμασίαν τοΰ δείπνου.

—  AT ΣεΤς, Μωϋσή καί Πέτρε φύγετε άπό τό μέσον, 
παλ^αραπόπουλα! Φύγε, Πόλλη, φιλτάτη μου! ‘Η 
Μαμά κάτι θέλει σοί δώσει μετ’ όλίγον. Τώρα, κ. 
Γεώργιε έλευθέρωσε τήν τράπεζαν άπό έκεΤνα τά βι
βλία, καί κάθησαι όμοϋ μέ τόν γέροντά μου, καί έγώ 
θέλω τοϋ ετοιμάσει τά λουκάνικα, καί τά πρώτα γλυ
κίσματα θέλει είναι διά τό πινάκιόν σου, έντός μιας 
στιγμής.

— Μέ ήθελον νά δειπνήσω είς τήν οικίαν, εΤπεν 
δ Γεώργιος, άλλ’ έγώ ήςεύρω τί κάμνω, θεια Χλοη.

—  Καλά, καλά, αγαπητέ!» είπεν ή Χ λόη ,«πλη
ρούσα τό πινάκιόν του μέ γλυκίσματα, έγνώριζες κα
λώς οτι ή θεία Χλόη φυλάττει τό καλήτερον διά σέ. 
’Ώ, ήξεύρεις τό συμφέρον σου, παμπόνηρε.» Και με 
ταύτας τάς λέξεις ή θεία έσπρωξε τόν Γεώργιον μέ 
τόν δάκτυλόν της, είς άποδε-.ξιν τήςύπερμέτρου άγαλ- 
λιάσεώς της, καί έστράφη έκ νέου είς τό άγγεϊον της 
μέ μεγάλην σπουδήν.

— Τώρα ή τοϋρτα, είπεν δ Γεώργιος, αμα ήσύχα- 
σεν όλίγον ή δραστηριότης περί τό πρώτον φαγητόν, 
καί μέ ταύτας τάς λέξεις, ό νέος ύ'ψωσε πλατείαν 
μάχαιραν έπί τοϋ περί ου ό λόγος άντικειμένου. Ώ  
μά τόν Θεόν, Γεώργιε, είπεν ή Χλόη μέ σοβαρότητα 
ώθοϋσα τήν χεΤρά του. «Μή τήν κόπτης μέ αύτήν τήν 
πλατείαν μάχαιραν! θέλεις τήν κατασυντρίψει ολην 
καί θέλεις φθείρει τήν ώραίαν της μορφήν. ’Εδώέχω 
έ'να παλαιό μαχαιράκι έπίτηδες ήκονισμένον. Ιδού, 
βλέπεις! πώς χωρίζεται ελαφρώς ώς πτερόν. Έ λα, 
φάγε τώρα, δεν θέλεις εύρη καλήτερον άπ’ αύτό »

—  Ο Τόμ Λίνκων λέγει, είπεν δ Γεώργιος, έχων 
πλήρες τό στόμα του, οτι ή Ιωάννα είναι μάγειρος 
καλήτερός σου.

— Μή τούς άναφέρης ούτε έκείνους τούς Λίνκονς· 
είπεν ή Χλόη περιφρονητικώς, έννοώ δηλαδή παρα- 
βαλλομένους μέ τούς ι’δικούς μας. Είναι μέν άρ- 
κετά άξιοσέβαστοι μέχρι τινός, άλλ’ οταν πρόκει
ται νά κάμνωσι τί κατά τόν σειρμόν, δέν ήρχησαν 
είσέτι νά λάβωσι τήν πλέον άμυδράν περί τούτου ι
δέαν. Παράβαλε τώρα τόν κύριον Λίνκον μέ τόν 
κ. Σχέλβην, Θεέ μ ο υ , τί διαφορά! καθώς προσέτι καί ή 
κ. Λίνκον, δύναται αυτη νά παρουσιασθή είς τήν 
αίθουσαν εύγενικώτερον άπό την κυρίαν μου, ποσον 
λαμπρά άνατροφή, α ί! Ώ  φϋγεί Μή μέ άναφέρης 
πλέον έκείνους τούς Λ ίνκον!» και ή θεία Χλοη πε- 
ριφρονητικώς έκίνησε τήν κεφαλήν της ώς άν έγνώ- 
ριζεν έντελώς τά τοϋ κόσμου.

—  Καλά, καί ομως σέ ήκουσα νά λέγης, είπεν ό 
Γεώργιος, οτι ή Ιωάννα είναι ένας άρκετά καλός 
μάγειρος. /

 Ναι, τωόντι είπεν ή θεία Χλόη, δύναμαι νά
τό εϊπω. Καλός, ιδιωτικός, κοινός μάγειρος είναι ή 
Ιωάννα μάλλον, κατασκευάζει όχι εύκαταφρόνητον 
άρτον, βράζει καλώς τά γεώμηλα, τά γλυκίσματα  
της ομως δέν είναι άριστα· και τωόντι τής Ιωαν- 
νας τά γλυκίσματα δέν είναι τοιαΰτα. Α λλ άς 
έλθωμεν είς τούς ύψηλοτέρους κλάδους· τί δύναται 
νά κάμ η ; Μήπως δύναται νά κατασκευάση τα ωραία 
γλυκίσματα μας, τά όποΤα τρώγονται χωρίς νά τά αι- 
σθανθή τις  είς τό στόμα; Μήπως δύναται νά κατα- 
σκευάση έκεϊνο τό είδος τοϋ φυράματος διά γλύκι
σμα, τό όποιον νά διαλύεται είς τό στόμα σου καί νά 
έξογκόνεται ώς σπόγγος; ‘Υπήγον νά τούς έπισκε- 
φθώ, οταν έπρόκειτο νά γίνη ό γάμος τής Μαρίας, 
καί ή ’Ιωάννα μοί έδειξε τά γλυκίσματά της τά δ- 
ποΤα είγε κατασκευασει οια τό συμποσιον. 1 νωρί^εις 
οτι είμεθα φιλαι. Δεν της ειπον ποτε τίποτε, άλλα  
σέ βεβαιώ, κ. Γεώργιε, δέν ήθελον κλύσει όφθαλμόν 
διά μίαν δλόκληρον εβδομάδα, έάν έτρωγον άπό ε 
κείνα τά γλυκίσματα. Σέ βεβαιώ είναι άνάςια λογου.

 Νομίζω οτι ή Ίωαννα έπίστευεν οτι ήσαν πο
λύ καλά ; είπεν δ Γεώργιος. ^

 Τό έπίστευεν, αλήθεια. Τά έδείκνυε μέ με-
μάλην άθωότητα! Τοϋτο είναι, βλεπεις, ή Ιωαννα 
δέν ήξεύρει. Ήδύνατο μέν νά γνωριζη κάτι, άλλά 
τοϋτο δέν είναι {δικόν της λάθος. Α χ! κ. 1 εωργιε, 
δέν γνωρίζεις ούδέ τό ήμισυ τών προνομίων τής οι
κογένειας σου καί τήν άνατροφήν την οποίαν έλαοες. 
Καί ένταϋθα ή Χλόη άναστενάζουσα υ'ψωσε τούς δφ- 
θαλμούς της πολύ περιπαθητικώς.  ̂ f;

—,Είμαι βέβαιος, θεία Χλόη, έννοώ πολύ καλά ο
λα τά πρσνόμ.ια τά όποια χαίρω ώς πρός τά γλυ- 
κίσματα καί τάς τούρτας, ειπεν ό Γεώργιος, ερω- 
τησον τόν Τόμ Λίνκον, πώς τοΰ φωνάζω παν.οτε, ο
σάκις τόν άπαντώ, τήν υπεροχήν μου ώς πρός τοϋτο. ^

‘I I  θεία Χλόη έκάθησεν είς τήν καθήκλαν της καί 
ήρχισε μέ μεγάλην σφοδρότητα νά γελα είς τήν 
τοιαύτην πνευματώδη αστειότητα τοϋ νέου κυρίου, γε- 
λώσα είς τοιοϋτον βαθμόν ωστε τής έ^ρεον έστι ιών 
μελανών καί στιλπνών παρειών της δάκρυα· επισυ- 
νώδευε δέ τόν γέλωτά της μέ άστειευτικούς κολα- 
φισμούς καί κτυπήματα τής χεφός έπι τοΰ Γεωργίου, 
λεγουσα είς αύτόν να φυγγ), διότι ημέραν τινά
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6 υπερβολικές γέλως θά τής έπιφέρει τον θάνατον 
άναμέσον δε έκάστης τούτων τών επικινδύνων προρ
ρήσεων περί γέλωτος έπηυξάνετο βαθμηδόν ή μία 
κατόπιν τής άλλης, έως ου ό Γεώργιος πραγματι
κ έ ς  ήρχισε νά συναισθάνεται, οτι ήτο νέος πολύ ε
πικίνδυνος ενεκα τοϋ πνεύματός του, καί ήρμοζε νά 
ήναι προσεκτικός είς τήν δμιλίαν του, τόσον γελω
τοποιός δσον πρέπει.

—  Τωόντι· ούτως είπες τοϋ Τόμ; ’Ώ όποιας ιδέας 
συλλαμβάνουσιν οί νέοι I έφώναξες τοΰ Τ όμ; Ώ  κ. 
Γεώργιε, σέ βεβαιώ οτι κα'ι ενα τζήτζηρα ήθελες 
κάμει νά γελάση είς τους τοιούτους αστεϊσμούς σου!

—  Να!, είπεν ό Γεώργιος, τόν έλεγον, πρέπει 
νά ίδής γλυκίσματα τινά τής Χλόης, αυτά είναι τωόν
τι γλυκίσματα, είπον.

—  Τί δυστυχία ίποϋ δέν ήδυνύθη 5 Τόμ, είπεν 
ή θεία Χλόη, είς τήν ευεργετικήν καρδίαν τής οποίας 
ή ιδέα τής άγνοίας τοΰ Τόμ έφαίνετο προξενούσα 
ίσχυράν έντύπωσιν. Τωόντι, έπρεπε νά τοϋ προτεί- 
νης νά έλθη μίαν τούτων τών ήμερών, νά γευθώμεν 
όμοΰ, κ. Γεώργιε, επρόσθεσεν αυτη, ήθελεν είσθαι 
μια εύγενής πράξις διά σέ. Γνωρίζεις καλώς κ. Γεώρ
γ ιε, δτι δέν πρέπει νά συναισθάνεσαι υπεροχήν τινα 
απέναντι οίουδήποτε, ενεκα τών προνομίων σου, κα
θότι ολα έδωρήθησαν εις ήμάς υπό άνωτέρου ’’Οντος. 
Πρέπει πάντοτε τοΰτο νά έχωμεν πρό οφθαλμών· 
είπεν ή θεία Χλόη,έμφαίνουσα είς έαυτήν σοβαρόν τινα 
χαρακτήρα.

Ναι, τό εχω κατά νοΰν νά προσκαλέσω τόν 
Τόμ, ήμέραν τινά τής επομένης έβδομάδος, είπεν 
ό Γεώργιος, καί συ προσπάθησον τό καλήτερον, θεία 
Χλόη, καί είμαι βέβαιος οτι θέλομεν τόν κάμει νά 
τρομάξν), καί νά μή λάβη ανάγκην φαγητοΰ διά δε
καπέντε ήμέρας.

—  Ναι, ναι, βεβαίως, είπεν ή θεία Χλόη πλήρης 
χαράς καί ά,γαλλιάσεως, θέλεις ίδεΓ. ’Ώ ! τ ί  γεύ
ματα ήσαν εκείνα! ’Ενθυμείσαι έκεΤνο τό ύπερμεγέ- 
θες γλύκισμα άπό κοτόπουλα, τό όποιον κατεσκεύα- 
σα δταν έπροσκαλέσαμεν εις γεϋμα τόν στρατηγόν 
Κνόξ; ’Εγώ τότε δλίγον έλειψε νά συγχισθώ μέ τήν 
κυρίαν, ενεκα τής φιλονεικίας ήτις έλαβε χώραν μ ε
ταξύ μας περί τής κρόστας τοΰ γλυκίσματος. Τί δαι
μόνια έχουν ένίοτε αίκυρίαι, τοϋτο είναι άκατανόητον 
εις έμέ· άλλ’ ώς έπί τό πλειστον, δταν τις άναδέχεται 
εις έαυτόν μιαν αύστηράν ευθύνην, π.χ. καί εχη σο
βαρότητα τινά είς τόν νοΰν του καί δραστήριον αφο
σίωσή είς τήν εργασίαν του, δράττουσι κατ’ έκείνην 
τήν στιγμήν τήν ευκαιρίαν διά νά τόν περικυκλώσουν 
καί άναμιχθοΰν είς τά πάντα!

‘Η κυρία ήθελε νά κάμω δπως ήθελεν αυτή, ώστε 
έχασα τήν υπομονήν καί τής είπον· κυρά μου, πα- 
ρατήρήσον τάς λεύκάς καί ώραίας χεΤράς σου, μέ 
δακτύλους έπιμήκεις καί πλήρεις άκτινοβολούντων 
δακτυλίων, οίτινες δμοιάζουσι τους λευκούς μας 
κρήνους, δταν καταβρέχωνται άπό τήν δρόσον, καί 
ίδε μεταταΰτα τάς έδικάς μου πώς είναι χονδραί, μέ- 
λαιναι καί έξογκωμέναι. Τώρα, δέν καταλαμβάνεις 
δτι ό Θεός ένόμισε καταλληλοτέραν έμέ διά τήν 
κρόσταν τοΰ γλυκίσματος καί σέ νά μενης είς τήν 
αίθουσαν τής υποδοχής ;

SO

’Ιδού! όποιαν αυθάδειαν έλαβον, κύριε Γεώργιε.
—  Καί τ ί είπεν ή Μήτηρ; έπρόσθεσεν ό Γεώρ

γιος.
— -Ειπεν* — Αυτη τρόπον τινά μέ παρετήρει μέ έν 

μειδίαμα εις τους δφθαλμουςτης> εκείνους τους με
γάλους καί γλυκείς δφθαλμούς της, Ναι, Χλόη, 
στοχάζομαι δτι έχεις δίκαιον, είπεν καί άνεχώρησε 
διά τήν αίθουσαν. ’’Επρεπε νά μέ κτυπήση είς τήν κε
φαλήν, ένεκα τής αύθαδείας μου· άλλά τό παν είναι 
τοΰτο, οτι δέν δύναμαι νά κατορθώσω τίποτε, δταν 
είμαι μέ κυρίας εις τό μαγειρεΐον!»

—  Ώ ! έκαμες πολύ καλά τό γεΰμα έκείνην τήν 
ήμέραν, ένθυμοΰμαι, δλοι είχον έκφράσει τοΰτο, είπεν 
ό Γεώργιος.

—  Ό χ ι ίσως; Καί δέν ήμην όπισθεν τοϋ εστιατο
ρίου έκείνην τήν ήμέραν; καί δέν είδον τόν στρατη
γόν νά προσφερη τρις τό πινάκιόντου, ζητών άπΐ έκεΤ
νο τό ίδιον γλύκισμα; καί είπε μεταταΰτα, πρέπει 
νά έχης ένα έξαιρετικόν μάγειρον, κύριε Σχέλβη.ΆχΙ 
τότε έπήγα νά σκάσω άπό τήν χαράν μου.

—  ‘Ο στρατηγός δμως γνωρίζει τ ί  έστι μαγει- 
ρεύειν, είπεν ή θεία Χλόη, έγειρομένη ύπερηφάνως: 
Πολυ καλός άνθρωπος είναι δ στρατηγός! Κατάγε
ται έκ μιας τών πρωτίστων οικογενειών τής παλαιας 
Βιργινίας · Γνωρίζει νά διακρίνη, ώς έγώ, ό στρατη
γός τό έν άπό τοϋ άλλου. Καθότι γνωρίζω, οτι είναι 
άπόκρυφά τινα εις δλα τά είδη τών γλυκισμάτων, 
κύριε Γεώργιε, όχι δλοι δμως γνωρίζουσι ποΤα είναι 
ταϋτα ή πρέπει νά ήναι. Ά λ λ ’ ό στρατηγός γνωρίζει, 
τόν εννόησα άπό τάς παρατηρήσειςτου.Ναί; βεβαίως! 
γνωρίζει ποΤα είναι αύτά τά απόκρυφα!

Κατά τήν στιγμήν ταύτην δ Γεώργιος έχόρτασεν 
είςτοιοΰτον βαθμόν ώς έν βρέφος, ώστε δέν ήδύνατο 
νά έξακολουθήση νά φάγη τ ί περισσότερον, καί έπα- 
ναπαύετο, θεωρών σωρόν τινα ούλοτρίχων κεφαλών 
καί άκτινοβολούντων οφθαλμών παρατηρούντων πει- 
ναλέως άπό τήν άντικρυ γωνίαν, τά κινήματάτων.

Καί κόπτων τεμάχιά τινα, Νά Πέτρε, καί Μωϋσή, 
τους έλεγε ρίπτων αύτά, δέν είναι άληθές δτι θέ
λετε ; ’Έλα Χλόη, έτοίμασέ τους ολίγα ψητά πλα
κούντια.

‘Ο Γεώργιος καί ό Θωμάς μετεφέρθησαν είς έπα- 
ναπαυτικόν τι κάθισμα απέναντι τής θερμάστρας, ήτις 
έκειτο παρά τήν γωνίαν, καί ή Χλόη άφοΰ έτοίμασεν 
άρκετήν ποσότητα πλακουντίων, έλαβε τό βρέφος είς 
τόν κόλπον της καί ήρχισεν έναλλάξ νά πληροί τό 
ίδικόν της στόμα καί τοΰ βρέφους καί νά ρίπτη είς 
τά μικρά παιδία τόν Μωϋσήν, καί τόν Πέτρον, τά  
όποια εύχαριστοΰντο μάλλον νά τρώγωσι κυλιόμενα 
είς τό δάπεδον ύπό τήν τράπεζαν, γαργαλιζόμενα τό 
έν παρά τοΰ άλλου, καί τραβοΰντα ένίοτε άπό τά 
δάκτυλα τούς πόδας τοϋ βρέφους.

—· Αί, φεύγετε ή οχι; ειπεν ή Μήτηρ, ποδοκτυ- 
ποΰσα έκ διαλειμμάτων προσποιητικώς ύπό τήν τρά
πεζαν, δταν τά κινήμ.ατά των καθίσταντο πλέον 
θορυβώδη. Πώς δέν δύνασθε νά είσθε πλέον φρό
νιμοι δταν οί λευκοί έρχωνται νά σάς ίδωσιν; ‘Ησυ
χάσατε, δέν άκούετε; Προσέξατε κάλλιον, εί δέ άλ
λως, δταν φύγη ό Γεώργιος, θά σάς κάμω νά άνα-

6εμ.ατίσετε τήν ώραν I (θά σας κατεβάσω μίαν κομ- 
πότρυπαν άπό τήν χαράν σας).

Καθίσταται δύσκολον νά διακρίνωμεν τόν σκοπόν, 
δστις ύπεκρύπτετο ύπό τήν φρικτήν ταύτην απει
λ ή ν  είναι βέβαιον δμως δτι ή άσάφεια τής άπειλής 
ταύτης, τής άπευθυνομένης πρός τούς νέους ταρα- 
ξίας, έφαίνετο προξενοϋσα έλαχίστην έντύπωσιν.

«Ή ! ειπεν ή θεία Χ λόη ,» έχουσι τόσην μανίαν πάν
τοτε είς τό νά γαργαλίζωνται, ώστε είναι αδύνατον νά 
ησυχάσω σι.

Τά παιδία άνέκυψαν ύπό τήν τράπεζαν, καί έχοντα 
τάς χείρας καί τάς παρειάς των καλώς έμπλαστρω- 
μένας άπό μελανωπόν μέλι, ήρχισαν θερμώς νά κατα- 
φιλώσι τόν νεανίσκον.

—  Φύγετε! «είπεν ή μήτηρ,ώθοϋσα τάς ούλότρι- 
χας κεφαλάς των.» Μέ αύτόν τόν τρόπον καθώς κά- 
μνετε, θέλετε κολληθή άπό τό μέλι, καί δέν θέλετε 
δυνηθή νά άποχωρισθήτε. Πηγαίνετε νά πλυθήτε! 
είπεν έπισυνοδεύουσα τήν διαταγήν της ταύτην μέ εν 
ράπισμα, τό όποιον άντήχησε μέν πολύ δυνατά, άλλ’ 
έδωκεν άφορμήν είς τά μικρά παιδία νά γελάσωσιν 
έτι περισσότερον, καθώς έπροσπάθουν, πίπτοντα τό έν 
έπί τοΰ άλλου, νά έξέλθωσι τής θύρας, δπου ήρχι- 
σαν νά γελώσι και νά φωνάζωσι δυνατά άπό τήν ίλα- 
ρότητα.

—  Είδες ποτέ παιδιά τόσον ανήσυχα δσον ταϋτα! 
είπεν ή Χλόη συμπαθητικώς μάλλον, καί λαβοϋσα έν 
παλαιόν χειρόμακτρον, ώρισμ,ένον πρός τοιαύτην χρή- 
otv, έρριψεν έπ’ αύτοΰ όλίγον υδωρ άπό διε^ρηγμένον 
τ ι άγγεΐον τοΰ τζάϊ, καί ήρχισε νά καθαρίζη τό με- 
λωμένον πρόσωπον καί τάς χείρας τής παιδίσκης* άπο- 
καταστήσασα δέ αύτήν στιλπνήν, τήν έθεσεν είς τά 
γόνατα τοϋ Θωμα, καί ήρχισε νά σηκώση τόν δεΐ- 
πνον. 'Η παιδίσκη είς τοΰτο τό άναμεταξύ κατεγίνε- 
το τραβοϋσα τήν ρίνα τοΰ Θωμά, άνακενίζουσα τό 
πρόσωπόν του, καί περιπλέκουσα τάς παχυλάς χεΤ- 
ρας της είς τήν ουλήν κόμην του, είς τήν τελευταίαν 
δέ ταύτην χειρονομίαν τής παιδίσκης ευρισκον ιδιαι
τέραν εύχαρίστησιν.

—  Δέν είναι μία ανεκτίμητος παιδίσκη ; ειπεν ό 
Θωμάς, κρατών αύτήν έμπροσθεν τού μέ έκτεταμέ- 
νας τάς χεΤρας, καί έπειτα έγερθείς τήν έθεσεν έπί τών 
πλατέων ώμων του και ήρχισε νά παίζη καί χορεύη 
μετ’ αύτής, ένώ δ Γεώργιος τήν έκτύπα άς-ειευτικώς 
καί έκ διαλειμμάτων μέ τό ρινόμακτρον, δ δέ Μωϋ- 
σής καί δ Πέτρος έπανήλθον πάλιν καί ήρχισαν τρι
γύρω φερόμενοι, νά φωνάζωσιν ώς άρκτοι, έως ου ή 
Χλόη έξέφρασεν, δτι ήθελον τήν ξεκουφάνει μέ τάς 
ταραχάςτων. Ά ν  καί ή άπειλή αυτη έγινετο σχεδόν 
καθημ.έραν, δέν τούς καθησύχασε παντάπασιν ομως, 
μέχρις ου δλοι άπέκαμαν φωνάζοντες, πίπτοντες καί 
χορεύοντες.

—  Αί ! έλπίζω δτι έπαύσατε πλέον, είπεν ή 
Χλόη, σύρουσα έξω έν εύτελές κιδώτιον, τό όποΤον 
έχρησίμευεν ώς κλίνη· έλα τώρα, Μωυσή καί Πέτρε, 
έμβήτε μέσα, καθότι πλησιάζει ή ώρα τής προσευ
χ ή ·

—  Ώ  μήτερ, δέν θέλομεν άκόμη. Θέλομεν νά κα- 
θήσωμεν είς τήν προσευχήν, έπιθυμοΰμεν νά μείνω- 
μεν διά περιέργειαν.

0  ΦΟ

—  ”0  θεία Χλόη, σπρώξετα υποκάτω καί άφες 
τα νά καθήσουν, είπεν δ κ. Γεώργιος, ώθών μέ τόν 
πόδα του τό εύτελές κιβώτιον.

Ή θεία Χλόη,έκπληρώσασα τήν έπιθυμίαν τοΰ κυ
ρίου, έφαίνετο είς άκρον εύχαριστημένη νά σπρώξη 
τό κιβώτιον ύποκάτω, λέγουσα. « Καλά, άς ήναι, ίσως 
έπιφέρη είς αύτούς έν καλόν άποτέλεσμα.» Οί έν τή  
οικία τότε συνήχθησαν είς συμβούλιον, Γνα σκεφθώσι 
περί τής ετοιμασίας καί διευθετήσεως διά τήν προσ 
ευχήν.

—  Τί θά κάμωμεν δμως διά καθήκλας, σας όμο- 
λογώ,δτι άγνοώ είπεν ή Χλόη.’Επειδή δμως ή προσευχή 
αύ’τη έγινετο έπί πολύν καιρόν καθ’ έβδομάδα εις τήν 
καλύδην τοΰ Μπάρμπα Θωμά, χωρίς περισσοτέρας κα
θήκλας, ήρχισαν νά έμψυχόνωνται, έλπίζοντες δτι θά 
εύρεθή ό τρόπος διά νά καθήσωσιν δλοι.

—  ‘Ο γέρων Πέτρος έσύντριψε τήν τελευταίαν εβ
δομάδα καί τά δύω ποδάρια εκείνης τής παλαιοκα- 
θήκλας, ύπέμνησεν ό Μωϋσής.

—  Φΰγε! στοιχηματίζω δτι σύ τά έσπασες μέ κάνέν 
κίνημά σου τρελόν, είπεν ή Χλόη.

—  Καί τ ί!  θέλει σταθή, άρκεΓ νά τήν έπακουμ- 
βήσωμεν πλησίον είς τόν τοίχον, είπεν δ Μωϋσής.

—. Ά λ λ ’ ό γέρο Πέτρος δέν πρέπει νά καθήση 
έκεΐ, διότι αύτός σείεται καί μετατοπίζεται άπό τό θρη
σκευτικόν α ίσ θ η μ ά  του, δταν ψάλλη. Τήν παρελθοΰσαν 
έσπέραν περιήλθε τοιουτοτρόπως δλην τήν αίθου
σαν, είπεν ό Πέτρος.

—. Ώ  θεέ μου ! μάλιστα νά καθήση είς αύτήν 
«είπεν δ Μωϋσής» καί τότε θέλεις τόν ίδεΐ ν’ άρχί- 
ση· έλθετε, δσιοι καί αμαρτωλοί, καί ακούσατε τούς 
λόγους μου, και τότε θέλεις τόν ίδεI νά πέση, καί 
ό Μωϋσής έμιμεΐτο καθ’δλην τήν έντέλειαν τάς έπιρ- 
ρίνους φωνάς τοϋ γέροντος, πίπτων χαμαί ινα παρα 
στήση τόν ύποτιθέμενον κίνδυνον.

—  "Ελάτε τώρα, δέν δύνασθε νά κάμετε φρο- 
νιμώτερα; είπεν ή θεία Χλόη, δέν αίσχύνεσθε δλί 
γον;

‘Ο κ. Γεώργιος δμως ήρχ!5ε νά γελά δμοϋ μέ τό 
έπαπειλούμενον παιδίον, και ώμολόγησεν οτι ό Μωϋ
σής ήτο ένας άστειότατος μίμ.ος. Καί ού’τως αί μ.ητρι- 
καί παραινέσεις έφαίνοντο μάλλον χωρίς άποτέλεσμα.

—  Καλά γέροντά μου, είπεν ή Χλόη, πρέπει νά 
καθήσωμεν είς έκείνους τούς κάδους.

—  Οί κάδοι τής μητρός όμοιάζουσιν έκείνην τήν 
χήραν, περί τής όποιας δ Γεώργιος μάς άνεγίνωσκε 
προχθές είς τό ίερόν βιβλίον, χρησιμεύουσι διά κάθε 
τί, είπεν, ό Μωϋσής κατά μέρος τοϋ Πέτρου.

—  ΤΩ βέβαια, είπεν ό Πέτρος, μάλιστα ένας έξ 
αύτών έβούλησε προχθές, καί τούς έρριψεν δλους, ένώ 
ήσαν έν τώ μέσω τής ψαλμωδίας.

Διαρκούσης ταύτης τής κατά μέρος συνομιλίας τοΰ 
Μωϋσή καί τοΰ Πέτρου, δύο κενοί κάδοι έκύλισαν εις 
τήν καλύβην, καί σταματηθέντες διά τής τοποθετή- 
σεως λίθου είς τά πλευρά, έθεσαν έπ’ αύτών μίαν σα
νίδα· ή προετοιμασία δέ αύ'τη, όμοΰ μέ τήν τακτο- 
ποίησιν μερικών παλαιών καβηκλών, διεκπεραίωσε τήν 
ασχολίαν των.

—  ‘Οκ. Γεώργιος άναγινώσκεΓπολύ καλά,κα ί νο
μίζω δτι θέλει μείνει νάμάς άναγνώση, είπεν ή Χλόη.
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82 Ο ΦΟΙΝΙΞ

‘Ο Γεώργιος προθύμως συγκατένευσε, καθότι τά 
παιδία μέδλην τήν έτοιμότητα έκτελοϋσι παν ο,τι τούς 
δίδε! σοβαρότητα.

‘Η αίθουσα εύθύς έπληρώθη άπδ πολυποίκιλον 
δμήγυριν, περιέχουσαν, άπδ γέροντα λευκότριχον ογ
δοηκονταετή τήν ηλικίαν, μέχρι βρέφους καί -παιδί
σκης δεκαπενταετοΰς.

Άθώαι τινές ερωτήσεις έγίνοντο έπί διαφόρων υπο
θέσεων, καθώς π. χ. πόθεν ή γραϊα Σάλλη ήγόρασε 
τό νέον ερυΟρουν μανδύλιον της κεφαλής, πώς ή κυ
ρία έδωκε τής Λίζης εκείνο τό πεποικιλμενον βαμ
βακερόν φόρεμα, ποϋ έκαμε τό νέον φόρεμά της, καί 
οτι ό κ. Σχέλβης διελογίζετο ν’ άγοράση μικρόν τινα 
ίππον, ος-ις ώφειλενά ηναι μία προσθήκη εις τά τόσα 
άλλα μεγαλεία καί δόξας τής οικίας. ’Ολίγοι τινές 
των ευσεβών οίτινες άνήκον είς τάς πλησίον οικογέ
νειας, λαβόντες τήν άδειαν νά συνέρχωνται έκεΤ, εδι- 
δον έκ διαλειμμάτων καί ούτοι πληροφορίας τινάς περί 
τής συνδιαλέξεως /αί τών πράξεων τής οικίας τών 

.κυρίωντων, αΐτινες έκυκλοφοροΰσαν τόσον έλευΟέρως 
οσον μικρά αντικείμενα εις μεγαλητέρους καί ύψηλο- 
τέρους κύκλους. Μετ’δλίγον ήρχισεν ή ψαλμωδία, μέ 
εναργή εύχαρίστησιν ό'λων τών παρευρισκομένων. Καί 
μέ ό'λην τήν κακοφωνίαν τών έπιρρίνων φθόγγων, δέν 
έκαλύπτετο τό καλόν αποτέλεσμα τών φύσει ωραίων 
φωνών, είς έπη αγροίκα μέν ομως πλήρη ζωής. Έκ 
τούτων άλλα μέν ήσαν έκ τών καλώς εγνωσμένων 
καί κοινών ύ'μνων τών ψαλλόμενων είς τούς ναούς, 
άλλα δέ χαρακτήρος πλέον αγροίκου καί απροσ
διορίστου, διδασκομένου είς τάς ίεράς συναθροίσεις. 
‘Ο χορός ενός έξ αυτών τών ύ'μνων, έ'στις έχει ώς 
ακολούθως, έψάλλετο μετά πλείστης ζωηρότητος καί 
κατανύξεως.

Θάνατος είς τό παιδίον τής μάχης,
Θάνατος είς τό παιδίον τής μάχης,
Δόξα αιώνιος τής ψυχής μου.

"Ενας άλλος προσφιλής ύμνος είχε τάς συχνάκις 
έπανειλημμένας λέξεις.
Ναί, πορεύομαι είς δόξαν επεσΟέμοι! ΟυρανόΟεν 
Ά γγελο ι καλεΤιΑ νεύων καί κελεύωνμοι θαρσεΐν· 
Βλέπω τήν ώραίαν πύλην καί τήν πόλιν τήν χρυσήν.

Ήσαν άλλοι, οίτινες άδιαλείπτως έκαμνον μνείαν 
τών όχθών τοϋ Ίορδάνου , τών πεδίων τής Χ α
ναάν, καί τής Νέας Ιερουσαλήμ· καθότι τό πνεϋμα 
τοϋ μαύρου, κατατεθλιμμένον καί πλήρες φαντασίας, 
προσκολλαται αείποτε είς υμνους καί εκφράσεις φύ
σεως ζωηράς καί γραφικωτάτης. Καθώς αυτοί έψαλ- 
λον, τινές μέν έγέλουν, άλλοι έκλαιον καί άλλοι έκ- 
τύπουν τάς παλάμας ή έδιδον άμοιβαίω; τάς χεΤρας 
των μέ πολύν χαράν, ώς άν ένίκησαν Οριαμβευτικώς 
τήν άλλην όχθην τοϋ ποταμοϋ

Άναμέσον τής ψαλμωδίας, ήκούοντο διάφορο: νου- 
Οεσιαι καί διηγήσεις πολυχρονίου πείρας. Και μάλι
στα μία λευκότριχος γραία, ήτις είχε παύσει μεν πρό 
πολλοϋ τής έργασίας, καθίστατο ομως άξιοσέβα- 
στος ενεκα τών χρονικών τοϋ παρελθόντος της, ήγερ- 
θη καί στηριζομένη είς τήν βακτηρίαν της είπεν.

Καλά, τέκνα μου! Εύγεσας, είμαι είς άκρον ευχα
ριστημένη οτι σας βλέπω καί σας ακούω, καί ταύτην

τήν φοράν, καθότι είναι άγνωστον είς έμέ πότε θά 
υπάγω εις τήν δόξαν, προετοίμασα όμως τά πάντα, 
τέκνα μου, ετοίμασα καί έδεσα τό σεντούκιόν μου καί 
ένεδΰθην, καί προσμένω ήδη τήν άμαξαν νά έλθη καί 
νά με μετακόμιση είς τήν αιώνιον κατοικίαν· ένίοτε τήν 
νύκτα μοι φαίνεται ν’άκουω τόν θόρυβον τών τροχών 
ος-ις με κάμνει πάντοτε νά βλέπω έξω. Τώρα καί σεις 
ανάγκη νά προετοιμασθήτε, καθότι σας λέγω, τέκνα 
μου, είπε κτυπησασα δυνατά μέ τήν βακτηρίαν τό έδα
φος, οτι έκείνη ή δόξα είναι έν μέγα πραγμα! Ναι είναι 
έν μέγα πραγμα, τέκνα μου, καί σεις δεν προσπαθήτε 
παντελώς ύπέρ αύτής, τωόντι άξιοθαύμαστον I Καί μέ 
ταΰτα, ή γραία έκάθηαε κατανενικημένη άπό τό αί
σθημα καί έχυσεν άκατάπαυστα δάκρυα, μόλις ή ό- 
μήγυρις απασα ήρχησε νά ψάλλη.

Ώ  Χαναάν, γή Χαναάν.
Σέ πάντες έπιθυμοϋμεν, ώ γή Χαναάν.
‘Ο κ. Γεώργιος κατά προτροπήν, άνέγνωσε τά τε

λευταία κεφάλαια τής Άποκαλύψεως τά όποια οιεκό- 
πτοντο άπό πολλά έκφωνήματα.

‘Ο Γεώργιος, καθό ζωηρός καί λευκός νέος, ανε
πτυγμένος παρά τής Μητρός του μέ θρυσκευτικδν τω · 
οντι αίσθημα , βλέπων είς εαυτόν ό’τι καθίστατο 
αντικειμενον γενικού θαυμασμού, εδιδεν άπό καιρόν 
είς καιρόν διασαφήσεις τινάς, μέ άξιέπαινον σοβα
ρότητα καί σεμνότητα, έ'νεκα τών οποίων έθαυ- 
μάζετο άπό τούς νέους καί εύλογεΤτο άπό τούς γέ
ροντας* καί μάλιστα ό'λοι παρεδέχοντο εκ συμφώνου 
οτι ούτε ε'νας ‘Ιερεύς δέν ήδύνατο τά έξηγή καλή- 
τερα απ’ αύτόν.

‘Ο Μπάρμπα Θωμάς έθεωρεΤτο παρά τής γειτο
νίας ώς πατριάρχης είς τά θρησκευτικά αντικείμενα. 
Έ χων φυσικώς έ'να διοργανισμόν , έν ώ τό έπι. 
κρατέστερον στοιχεΐον ήτο ή ήθική συνηνωμένη μέ 
πολύ περισσότερον αίσθημα καί άνάπτυξιν νοός, ή 
2ση απαντάται είς τούς όμοιους του, έθεωρεΤτο μετα
ξύ αύτών μέ πολύν σεβασμόν ώς ‘Ιερευς· μάλιστα δέ 
τό άπλοϋν, εγκάρδιον καί ειλικρινές ύ'φος τών πα- 
ραινέσεών του ήτον Ικανόν νά διδάξη άτομα καλη- 
τέρας ανατροφής. Είς τήν προσευχήν αύτός κατ’ έξο- 
χην διεκρινετο. Ού Βεις ήδύνατο νά ύπερβή τήν συγκινη
τικήν άπλότητα καί τήν παιδικήν προθυμίαν τής προ- 
σευχής του, προικισμένης μέ τήν γλώσσαν τής Γρα- 
φής, ήτις έφαίνετο τόσον εντελώς συγκεχυμένη μέ 
τήν ίδικήν του, ώστε έξήρχετο διά τών χειλέων του 
μέ πολύν άφέλειαν καί αίσθημα. Καί καθώς έλεγε γέ
ρος τις μαύρος εύσεβής προσηύχετο άληθώς. Toicij· 
τον δέ αποτέλεσμα έπροξένει ή προσευχή του είς 
τα άφοσιωμένα αίσθήμαπα τών ακροατών του, ώστε 
πολλακις έπέκειτο κίνδυνος ν άπωλεσθή άναμέσον 
τών πολυαρίθμων επιφωνημάτων, άτινα έπροφέροντο 
πέριξ αύτοΰ.

Έ νφ ή σκηνή αυτη έγίνετο είς τήν καλύβην, άλ
λη τις διαφόρου φύσεως έλάμβανε χώραν είς τήν οι
κίαν τοϋ κυρίου. ‘Ο έμπορος όμοϋ μέ τόν κ. Σχέλβην 
έκάθηντο είς τόπρομνησθέν έστιατόριον, πλησίον τρα- 
πέζης τινός ήτις ήτο πλήρης εγγράφων καί χαρτο
νομισμάτων.
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‘Ο κ. Σχέλβης κατεγίνετο είς τήν άπαρίθμησιν φα- 
κέλλου τινός συναλλαγμάτων, τά όποια μεταταϋτα 
έρριψεν είς τόν έμπορον, οστις έπανέλαβε παρομοίως 
τήν ίδιαν εργασίαν.

—  Πολύ καλά, είπεν ό έμπορος, τώρα είναι άνάγ- 
κη τής υπογραφής σας. ‘Ο κ. Σλέλβης μέ σπουδήν 
έλαβε τά έγγραφα τής πωλήσεως πλησίον του, τά 
ύπέγραψε, ώς άν έπεταχύνετο διά δυσάρεστον τινα 
ύπόθεσιν, καί τά ώθησε πάλιν πρός τόν έμ.πορον όμοϋ 
μέ τό νόμισμα. ‘Ο Χόλης έξήγαγεν άπό έν περι- 
κοσμημένον χαρτοφυλάκιον περγαμηνήν τινα, τήν 
όποιαν παρατηρήσας έπ’ ολίγον, ένεχείρησεν είς τόν 
κ. Σχέλβην, οστις τήν έλαβε μέ τρόπον όχι πολύ εύ- 
χάρίστον.

—  Λοιπόν, τώρα ή ύπόθεσις έτελείωσεν ! είπεν ό 
έμπορος έγειρόμενος.

—  Έτελείωσεν 1 είπεν ό κ. Σχέλβης μάλλον έσ- 
κεμμένο>ς,καί άναστενάξας βαρέως, έτελείωσεν! έπα- 
νέλαβεν.

—  Μοί φαίνεται ό'τι σέ δυσηρέστησε τό τοιοΰτον, 
ειπεν ό έμπορος.

—  Χόλη, είπεν δ Σχέλβης, έλπίζω οτι θέλεις έν- 
θυμηθή τήν ύπόσχεσιν τής τιμής σου, τήν όποιαν μοί 
έδωκας, τοΰ νά μή πωλήσης τόν Θωμαν, χωρίς νά 
έχης θετικάς πληροφορίας είς ποιων τάς χεΐρας τόν 
δίδεις.

—  Πώς, σύ αύτός έκαμες τοΰτο ήδη, κύριε; ειπεν 
δ έμπορος.

—  Καλώς γνωρίζεις οτι, αί περιστάσεις μέ ήνάγ- 
κασαν, είπεν ό Σχέλβης ύπερηφάνως.

—  Λοιπόν, ίσως αί αύταί μέ βιάσωσι καί έμέ είς 
τοΰτο, εΤπεν ό έμπορος. Ό πως δήποτε ομως θέλω 
προσπαθήσει ό'σον τό δυνατόν νά λάβη ό Θωμάς μίαν 
καλήν προαγωγήν ό'σον δέ άφορα τόν έαυτόν μου, σέ 
βεβαιώ οτι δεν είναι ανάγκη νά φοβηθής παντάπασι 
νά τόν μεταχειρισθώ κακώς. Έάν ύπάρχη τι διά 
τό όποιον ύπερευχαριστώ τόν "Υψιστον, είναι ό'τι πώ
ποτε καί κατ’ούδένα τρόπον δέν έχρημάτισα σκληρός.

Μετά τάς προειρημένας έκθέσεις τοΰ έμπορου περί 
τών φιλανθρώπων άρχώντου, ό κ. Σχέλβης δέν συ- 
νησθάνθη τόν έαυτόν του πεπεισμένον ύπό τής τελευ
ταίας διασαφήσεώςτου· άλλ’ έπειδή έπί τής προκει- 
μένης περιστάσεως,ήτο ή καλητέρα παραμυθία, άφησε 
τόν έμπορον ν’ άναχωρήση χωρίς ν’ άναφέρη τίποτε 
πλέον, καί διαμείνας μόνος έλαβεν είς τήν χείρα έν 
σίγαρον καί ήρχισε νά καπνίζη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ.

Τ® αΐσ9ί.[Λ*τα ττ,ς εμψύχου ΐ ί ιοχ.ττ,σίχς τά  προχύπτοντ* 
έκ ττ,ς 4αεταλλα*|τς τών κυρίων.

‘Ο κύριος καί ή κυρία Σχέλβη άπεσύρθησαν είς τό 
νυκτερινόν μέρος τής οικίας των- ό κ. Σχέλβης μά
λιστα έπαναπαυόμενος είς πλατείαν καί εύρύχωρον 
καθήκλαν, άνεγίνωσκεν έπιστολάςτινας, αΐτινες είχον 
φθάσει μέ τό ταχυδρομείο·/ τής δειλής έκείνης· ή κυ
ρία Σχέλβη δέ, απέναντι τοϋ καθρέπτουτης ίσταμένη, 
έκτένιζε τάς πολυπλόκους πλεξίδας καί βοστρύχους 
μέ τούς όποιους ή Έ λίζα  είχε περικοσμήσει τήν κό

μην της· καθότι, παρατηρήσασα ώχρότητά τινα είς 
τό πρόσωπόντης καί άλλοίωσιν είς τούς δφθαλμούς, 
τήν διέταξε νά ύπάγη ν’ άναπαυθη είς τήν κλίνην 
παραλείπουσα τήν νυκτερινήν της ύπηρεσίαν . ‘Η 
ένασχόλησις, φυσικώ τώ λόγω, τής ύπενθύμει τήν έω- 
θινήν συνδιάλεςίντης μετά τής νέας· καί στραφείσα 
πρός τόν σύζυγόν της, είπε με μεγάλην αδιαφορίαν.

—  *Ω Άρθουρ, είπέμοι, ποΐος ήτο εκείνος ό χυ
δαίος άνθρωπος, τόν όποιον έφερες σήμερον είς τό 
έστιατόριον μ α ς ;

—  Χόλης όνομάζεται, ειπεν ό Σχέλβης, στραφείς 
μάλλον μέ αδιαθεσίαν είς τήν καθήκλαν του, καί άκο- 
λουθών νά έχη τούς οφθαλμούς του προσηλωμένους 
είς έπιστολήν τινα.

—  Χόλης! Τις είναι παρακαλώ, καί τ ί ύπόθεσιν 
έχει αύτός ένταϋθα;

—  Πώς, αύτός είναι ένας άνθρωπος μετά τοϋ 
όποιου διεπραγματεύθην ύπόθεσιν τινα έσχάτως, οτε 
εύρισκόμην εις Νάτζες, είπεν ό Σχέλβης.

—  Καί ένόμισεν άραμέτοΰτο νά γίνη οικιακός, νά 
διατάττη καί νά γίνεται ένταϋθα, α ί;

—  Ό χ ι! τόν έπροσκάλεσα· ώφειλον νά διεκπε- 
ραιώσω λογαριασμούς τινας μετ’ αύτοϋ, είπεν ό 
Σχέλβης.

—  Εμπορεύεται τούς μαύρους αύτός; είπεν ή κ. 
Σχέλβη,παρατηρούσα αδημονίαν τινά είς τούς τρόπους 
τοϋ συζύγου της.

—· Διατί, φιλτάτη μου, τ ί σε παρακινεί νά ύποθέ- 
σης τοϋτο; είπεν ό Σχέλβης, προσηλώσας τούς όφ- 
θαλμούςτου πρός αύτήν.

—  Τίποτε, ή Έλίζα μόνον ήλθεν έδώ τήν δειλήν, 
θρηνούσα μεγάλως, φωνάζουσα καί τεταραγμένη, καί 
μέ είπεν οτι ώμίλεις μέ έμπορον τινά, καί τόν ήκουσε 
μάλιστα νά σοί προσφέρη τιμήν πρός αγοράν τοϋ 
παιδιού της.

—  Ναί, α ί; ειπεν ό Σχέλβης λαβών πάλιν είς τάς 
χεΤρας τήν έπιστολήν, είς τήν οποίαν έφαίνετο δι’ 
ολίγας στιγμάς πολύ προσεκτικός, χωρίς νά διακρί- 
νη ό'τι τήν είχεν άντιστρόφως.

—  Έγώ ό'μως, τής είπον, ε ίϊε ν  ή κ. Σχέλβη 
κτενίζουσα είσέτι τήν κόμην της, οτι είναι ολίγον 
τρελή νά δυσαρεστήται, καθότι δέν έχεις τίποτε 
κοινόν μέ τοιούτου είδους άνθρώπους. Τωόντι, γνωρί
ζω καλώς ό'τι δέν έχεις κατά νοΰν νά πωλήσης ού
δένα τών ίδικώνμας, ούδέ τόν έλάχιστον πάντων είς 
τοιοΰτον τινά;

—  Καλά Έ μιλία, είπεν δ σύζυγός της, ουτω 
πάντοτε συνησθάνθην ένδομύχως καί έξέφρασα, άλλά 
τό πράγμα είναι τοΰτο, οτι αί υποθέσεις μου όιάκειν- 
ται ού'τω πως, ώστε δεν δύναμαι νά προχωρήσω χω
ρίς νά κάμω τοΰτο. Πρέπει νά πωλήσω μερικούς.

—  Είς έκεΤνο τό άνθρωπάριον; Άδύνατον! κύ
ριε Σχέλβη, δέν όμιλεΐτε σπουδαίως.

—  Με μεγάλην μου δυσαρέσκειαν σας λεγω ναί, 
είπεν ό Σχέλβης, έσυμφώνησα νά πωλήσω τόν 
Θωμα.

—  Τί εΐπες! τόν θω μα μας; έκεΐνον τόν αγαθόν 
καί πιστόν άνθρωπον! τόν δουλεύσαντά οε εκ νηπιο- 
τητος πιστώς! Ό  κ. Σχέλβη! Πώς γίνεται τοϋτο,ένώ 
σύ τοϋ ύπεσχέθης τήν έλευθεριαν του, καθώς και έγώ
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προσέτι τοϋ τό ειπον έκατοντάκις. Λοιπόν, τοϋτο μέ 
κάμνει νά πιστεύσω τά πάντα, μέ κάμνει νά υποθέ
σω οτι ήθελες πωλήσει και τόν μικρόν Όρρην, τό 
μόνον βρέφος τής δυστυχούς ΈλίζαςΙ ειπεν ή κυρία 
Σχέλβη μέ φωνήν μεμιγμένην λύπης καί δργής.

—  Καλά λοιπόν· έπειδή πρέπει νά μάθης τά πάν
τα, ούτως έχει. Έσυμφώνησα νά πωλήσω άμφοτέρους 
τόν Θωμά καί τόν 'Ορρην, δέν ήξεύρω ομως διατί 
πρέπει νά θεωρώμαι έγώ θηρίον, ένώ κάμνω εκείνο 
τό όποίον ό καθείς κάμνει κάθε ήμέραν.

—  Ά λλά  διατί έξ δλων έκλεξες τούτους; εΐπεν 
ή κ. Σχέλβη. Διατί νά πωλήσης τούτους άπό ολους 
τούς ίδικούς μας, άν έχης κατά νοϋν νά πώλησης 
δλους;

—  Καθότι ουτοι εις τήν ποσότητα τής τιμής ύπερ- 
βαίνουσιν απαντας τούς λοιπούς, αυτό είναι τό αίτιον. 
’Ηδυνάμην νά εκλέξω άλλον, καθώς λέγεις. Αυτός 
μοί έκαμε μεγάλην προσφοράν διά τήν Έ λ ίζαν, 
έάν ήθελεν είσθαι μαλλ'ον τής συγκαταθέσεώς σου, 
είπεν ό Σχέλβης. ·

—  Ώ  τόν τρισάθλιον! είπεν ή κ. Σχέλβη μέ εμ- 
φασιν.

—  Σέ βεβαιώ οτι δέν τοϋ έδωκα άκρόασιν ουδέ 
στιγμήν περί τούτου, ενεκα τών αισθημάτων σου, δέν 
ήθέλησα παντάπασι, πίστευσόν μοι τουλάχιστον ώς 
πρός τοϋτο.

—  Φίλτατέ μου, είπεν ή κ. Σχέλβη, άναλαμβά- 
νουσα έαυτήν· συγχώρησόν μοι, άν έχρημάτισα όρμη- 
τική. Μοί έπροξένησεν έκπληξιν τό άπροσδόκητον τής 
τοιαύτης περιστάσεως, άλλά βεβαίως νομίζω οτι θέ
λεις μέ συγχωρήσει νά λάβω μέρος εις ύπεράσπισιν 
τών άθλιεστάτων τούτων οντων. ‘Ο Θωμάς είναι έ’νας 
άνθροιπος καλλίστης ψυχής καί πιστότατος, άν καί 
μαύρος. Πιστεύω, κ. Σχέλβη, δτι άν ήθελε καταντήση 
είς τοιοϋτόν τι, ήθελε θυσιάσει τήν υπαρξίν του ύπερσ;ϋ.

—  Τό γνωρίζω, δέν διστάζω νά έκφράσω τοϋτο, 
άλλάτί ώφελοϋσιν δλα ταϋτα ; Δέν δύναμαι νά βοηθηθώ.

—  Διατί νά μή ύποστώμεν χρηματικήν τινα θυ
σίαν; είμαι έτοιμη μέ εΰχαρίστησιν νά δεχθώ τό μέ
ρος μου εις το δ^σάρεστον τοϋτο. ΤΩ κ. Σχέλβη! Έδο- 
κίμασα, έδοκίμασα πιστότατα, ώς δφείλει μία Χρι- 
στιανή, νά έκτελεσω τά καθήκοντάμου, εΐςτά  πτωχά 
ταϋτα, άπλοόστατα καί έξαρτώμενα δντα. Έφρόντισα 
ύπερ αυτών, έπαγρύπνησα καί τά εκπαίδευσα καί 
γνωρίζω πρό έτών τάς έλαχίστας φροντίδας καί ήδο- 
νάςτων· καί τώρα πώς δύναμαι πλέον νά εγείρω τήν 
κεφαλήν μου μεταξύ αύτών, ένώ ενεκα μηδαμινοϋ καί 
άσημάντου κέρδους πωλοϋμεν ενα τοιοϋτον πιστόν, 
έξαίσιον και οίκιακόν άνθρωπον ώς τόν άθλιον Θω- 
μάν, καί άφαρπάζομεν άπ’ αύτόν διά μιας στιγμής 
παν δ,τι τόν έδιδάξαμεν νά σέβηται καί ν’ αγαπά; 
Καί πώς I ένώ τούς έδίδαξα τά καθήκοντα τής οικογέ
νειας, τοϋ πατρός και τών τέκνων, τοϋ άνδρός καί τής 
συζύγου, δύναμαι ν’ ανεχθώ ώς-ε νά ΐδωσι προφανώς, δτι 
Οεωροϋμεν ώς μηδέν τόν δεσμόν, τό καθήκον,τήν σχέσιν 
οσον Ιερά καί άν ήναι, απέναντι τοϋ νομίσματος; 
Ώμίλησα τής Έλίζας περί τοϋ τέκνου της, τής είπον 
τά Χριςιανίκάτης καθήκοντα περί αύτοϋ ώς μητρός, 
νά τό έπαγρυπνή, νά δέεται ύπέρ αύτοϋ καί νά τό 
άναθρέψη τωόντι Χριστιανικώς· καί τ ί δύναμαι τώρα

πλέον νά εί'πω, άν τό άφαρπάσωσιν άπό τους κόλ- 
πουςτης τούς μητρικούς καί τό πωλήσωσι ψυχήτε 
καί σώματι εις έ'να άνόσιον καί άνήθικον άνθρω
πον, ενεκα ολίγου άργυρίου; Καί πώς θέλει μέ πι- 
στεύσει πλέον, ένω τής είχον είπε? δτι μία ψυχή δέν 
άγοράζεται μέ τόν κόσμον δλον, καί τώρα νά βλέ- 
πη τούναντιον ήμάς αύτούς νά πωλώμεν τό ίδιόντης 
τέκνον;

—  Λυποϋμαι δτι συναισθάνεσαι τοσοΰτον περί τού
του, Έ μιλία, τωόντι λυποϋμαι, είπεν & Σχέλβης, καί 
έγώ σέβομαι τά αίσθήματάσου, μολονότι δέν τά συμ
μερίζομαι καθ’δλην τήν εκτασιν, άλλά σοί λέγω ήδη 
τιμίως, δτι δέν ώφελοϋσί, δεν δύναμαι νά προχωρή
σω. Δέν είχον κατά νοϋν νά σοί είπω τοϋτο, Έ μιλία, 
άλλά σοί λέγω καθαρώς, δέν υπάρχει έκλογή εις τήν 
πώλησιν μεταξύ τούτων τών δύο ή δλων. Ή  ουτο{ 
πρέπει νά πωληθώσιν ή δλοι. ‘Ο Χόλης έ'χει υπο
θήκην, τήν όποίαν, άν δέν άποπληρώσω, θέλει κατα
λάβει τά πάντα. Έσυναξα ένθεν κακειθεν, έξοικονό- 
μησα, έκαμα δ,τι ηδυνάμην, παρεκτός τής ελεημο
σύνης, καί μολαταϋτα ήτο άνάγκη καί τούτων τών 
δύω ίνα άποπληρώσωσι τόν λογαριασμόν, καί ώς έκ 
τούτου ώφειλον νά τους δώσω. ‘Ο Χόλης εύηρεστή · 
θη είς άκρον μέ τό παιδιον, καί έσυμφώνησε νά τε- 
λειώση ή ΰπόθεσις κατ’ αύτόν τόν τρόπον καί δχι κατ’ 
άλλον. νΗμην ύπό τήν έξουσίαν του, καί έπρεπε νά 
τό κάμω.

‘Η κυρία Σχέλβη έ'μεινεν έκπληκτος. Τέλος, ς-ρα- 
φεΐσα απέναντι τοϋ καθρέπτουτης, καί πλησιάσασα 
τό πρόσωπον είς τάς χεϊραςτης, έρριψε βραχύ στε
ναγμόν.

—  Αδτη είναι ή θεοτική κατάρα εις τήν δουλείανI 
πικρόν, πικρόν καί έπικατάρατον πραγμα! κατάρα 
εις τόν κύριον, κατάρα καί εις τόν δοϋλον!

ΤΩ πόσον τρελή καί άνόήτη ήμην νά στοχάζωμαι 
δτι ήδυνάμην νά κατορθώσω τ ί καλόν άπό τοιούτου 
θανατηφόρου κακοϋ. Είναι έγκλημα νά έχητις δοϋ
λον μέ Νόμους ώς τούς (δικούς μας. Πάντοτε συνη- 
σθάνθην τοϋτο, έκ νηπιότητος έστοχάσθην τοιουτο
τρόπως, καί έτι μάλλον τώρα δτε είμαι συνηνωμέ- 
νη μέ τήν ’Εκκλησίαν· άλλ έσκεπτόμην νά δυνηθώ 
νά βελτιώσω τό κακόν, ήλπιζον δτι διά τής καλοκα- 
γαθίας, τής φροντίδος καί έκπαιδεύσεως νά δυνηθώ 
νά φέρω τους ίδικούςμου είς κατάστασιν καλητέραν 
τής έλευθερι'ας. ‘Οποία τρέλα !

Πώς Έ μιλία συ καταντάς νά είσαι δλως διόλου 
μεταμορφωτής!

—  Μεταμορφωτής! ώέάν έγνώριζον παν δ,τι γνω
ρίζω περί τής δουλείας, ήδύναντο νά όμιλήσωσι! Δέν 
έχομεν ανάγκην δμως νά μάς όμιλήσωσιν άλλοι, καλώς 
γνωρίζεις, δτι ποτέ δέν έστοχάσθην τήν δουλείαν 3ρ- 
θόν πραγμα καί δίκαιον, ποτέ δέν ήσθάνθην ευχα- 
ρίστησιν νά έχω υπό τήν έξουσίαν μου δούλους.

—  Καλά, λοιπόν διαφέρεις άπό πολλούς σοφούς 
καί εύσεβεΐς άνδρας, είπεν ό Σχελβης. ’Ενθυμείσαι 
τήν διδαχήν τοΰ Κ. Β τήν παρελθοϋσαν Κυριακήν;

—  Δέν εύαρεστοϋμαι ν’άκούω τοιαύτας διδαχάς, 
καί ήθελεν είσθαι καλήτερον νά μή άκούσω άλλοτε 
τόν Κ. Β. είς τήν εκκλησίαν μας. Άφοϋ αυτοί οί ίδιοι

(άκολουθεΐ)
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