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Η Π ΙΣ Τ Ι3  Ε Α Ι Ο ΛΟΓΟΣ.

Η π ίσ τ ι;, καθ’ ήν ένταϋθα έκλαμβάνεται σημα
σίαν, είναι ή συγκατάθεσι; τη ; ψυχή; εί; τά ; θρη
σκευτικά; άληθεία;.

0  δε λόγο;, δπω; δήποτε δρισθή, έν γένει θεω
ρείται ώ; ή δύναμι; δι’ ή; διακρίνΟμεν τήν αλήθειαν.

Κ αί έκ ταύτη ; μ.όνη; τη ; πρώτη; έπόψεω; συνά- 
γομεν άμέσως, οτι ή π ίσ τ ι;,  καθδ πράξι; τοϋ νοό; 
μ.χς, καί δ λόγο;, καθδ δύναμι; αύτου, έχουσί τ ι 
κοινόν έν τω  άντικειμένω άμφοτέρων* καθότι διά  
μέν τή ; π ίστεω ; άποδεχόμεθα εΐδό; τ ι αληθειών, 
διά δέ τοϋ λόγου έχομεν γενικήν τινα δύναμιν,δ ια
κριτικήν καί διαγνωστικήν πάση;έν γένει άληθεία;.

Αρα ή π ίστις,καθδ μερική πράξι; τοϋ πνεύματο;, 
περί τ ι είδικδν άντικείμενον στρεφομένη, υποθέτει 
τήν γενικήν αύτοϋ δύναμ,ιν, δ ι’ ή ; καί τοϋ α ντ ι
κειμένου τούτου καί άλλων δμοειδών άντιλαμβανό- 
μεθα. Η π ίσ τ ι;, έν άλλο ι; λόγο ι;, είναι έφαρμ,ογή 
καί συνέπεια τοΰ λόγου.

Τήν αλήθειαν ταύτην παραγνωοίσαντε; τ ινέ ; τών 
κατά καιρού; φιλοσόφων ήλθον ε ί; συμπέρασμα 
δλω; έναντίον καί εί; τήν άληθή έννοιαν τών πραγ
μάτων καί ε ί; τά ; φυσικά; καί νομίμου; σχέσεις, 

(Τόμ. Α . Φυλλ. ί.  ΙΑ.)

α ιτ ινε; ΰπάρχουσι μεταξύ τών διαφόρων τοϋ νοδ; 
δυνάμ.εων καί εργασιών" καί άφ ένδ; μ.εν, έκήρυζαν 
τδν λόγον άντάρΐην κατά τή ; π ίστεω ;, άσυμβίβα- 
στον πρδ; αύτήν, άφ’ έτέρου δέ, άπήτησαν πχρά 
τών άνθρώπων αλογόν τινα  ύποταγήν, τυφλήν συγ-  
κατάθείιν , άναξίαν καί τοϋ όντος, παρ ού άπγ,- 
τεΐτο , καί έκδίνου, χάριν τοϋ δποίου ήθελον νάτ ήν  
έπιβάλωσιν.

Αλλ’ ή φύσ ι;, άνω ΐέρα καί ισχυρότερα πάση; 
άνθρωπίνη; προσπαθεία;, έματαίωσε τού; ισχυρι
σμού; τω ν, καί ή Ιστορία, π ιστή εΐκών τοϋ έσωτε- 
ρικοϋ άνθρώπου, παριστά κατά τ ά ;  διαφόρου; φ ά 
σεις αύτή ; τήν συνύπαρξιν καί ένίοτε τήν πάλην τών 
ά^ωρίστων δύο τούτων στοιχείιον τοϋ άνθροιπίνου 
πνεύματο;, ατινα  άνέπτύχθησαν διά τή ; θρησκεία; 
καί διά τή ; φιλοσοφία;.

Οτι δέ θέλει παύσει ή πάλη^ καί έξ αύτή; θέλει 
προκύψει έπί τέλου; ή ειρήνη καί ή άρμονί», τοϋτο 
είναι άναντίρρητον, έάν άναντίρρητον ήναι ότι ή ' 
μέν θρησκεία δεν είναι είμή ή παρά Θεοϋ άποκάλυ- 
ψ ι; τή ; άληθεία;, ή δέ φιλοσοφία ή διά τοϋ λόγου 
ζήτησι; καί άναγνώρισι; αύτής, καί δτι ή αλήθεια  
είναι μ ία  καί μόνη.

ΐί,π ρ έπ ε ι λοιπδν νά καταργήσωμεν ΛΧσαν ζή -  
τησιν, πάσαν έρευναν, πάσαν ένέργειαν τοϋ άνθρω*
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πίνου πνεύματος, $ πρέπει νά φθάσωμεν είς τοΰτο 
τδ συμπέρασμα, δτι ή φιλοσοφία Θέλει συμφωνήσει 
έπί τέλους με τήν μόνην αληθή θρησκείαν.

Λε'γομεν δε, πασαν ζήτησιν, πασαν ερευνάν, διότι 
αδύνατον είναι νά περιορισθώσιν αί έρευναι τοΰ άν
θρώπου εις τά  Ολικά αντικείμενα καί νά μη έκ- 
ταθώσιν εις τά  νοητικά καί ηθικά,καί εκ τούτοιν νά 
μή άναβώσιν είς τά  Οπερφυσικά καί θεία' διότι 
πάντα ταϋτα  είναι τόσον στενώς συνδεδεμένα,ώς-ε, 
καθώς ελεγεν ό Καρτέσιος, εΰκολώτερον είναι νά 
μάθτ} τις  δλας τάς έπιστήμας, παρά νά έννοήση 
μίαν έξ αύτών κεχωρισμένην πασών τών άλλων. 
Κ αί ότι ή καθαρωτέρα καί θερμοτέρα π ίστις συμ
β ιβάζετα ι μέ τήν ύψηλοτέραν φιλοσοφικήν άνάπτυ-  
ξιν , τόσα παραδείγματα τδ άποδεικνύουσι, καί ύπο 
τώ ν άρχαίων καί ύπδ τώ ν νεωτέρων παρεχόμενα 
φιλοσόφων, ώστε συστελλόμεθα νά τά άναφέρωμεν.

όποιαν δέ έννοοϋμενμόνην άληθή θρησκείαν,άοκεΐ 
κα ί άνθρωπίνως νά τδ έξηγήσωμεν. Καθότι έ'κα- 
στος εννοεί οτι είναι έκείνη, ητις άπ’ άρχής τοΰ 
κόσμου άνεκαλύφθη είς τδν άνθρωπον, ή τις , δτε 
•ήλθε τδ πλήρωμα τοΰ χρόνου, συνεπληρώθη διά 
δευτέρας άποκαλύψεως, ητις έπεφερε πασαν άτο- 
μικήν καί κοινωνικήν τελειοποίησιν, ητις ύπερ πα
σαν άλλην ικανοποιεί τδν νοΰν καί εύχαρις-εΐ τήν 
καρδίαν, καί ύπέρ πασαν άλλην εξασφαλίζει τήν 
αξιοπρέπειαν καί ευημερίαν τοΰ άνθρωπίνου δντος.

Λ ί καθ ήμας στοιχειώδεις αΰται άρχαί έχουσιν 
δμοις ανάγκην τινών άναπτύξεων.

β'.

Δύο ειδών είναι α ί θρησκευτικαί άλήθειαι.
Α ί μέν έςωτερικαί, ούτως είπεϊν, καί ίστορικαί, 

αί δέ έσωτερικαί καί δογματικαί.
Κ αί αί μέν πρώτα ι φανερόν οτι δύνανται νά 

έπαληθευθώσι δι’ ελλόγου έρεύνης καί κριτικής ευ
συνείδητου.

Τά Ιστορικά γεγονότα πρόκεινται πάντοτε έκ- 
τεθειμένα είς τήν Ιστορικήν έπαλήθευσιν’ είτε θέλο
μεν είτε δχι, ή έπαλήΟευσις αύτη γ ίνετα ι, ε’ίτε ύπδ 
εχθρών ειτε ύπδ φίλων, καί οσοι μ άλ ιστα  ένδιαφέ- 
ρονται είς τήν έπιβεβαίωσιν αύτώ ν, οφείλουν νά 
προκαλέσωσι τήν έρευναν και τήν έξέτασιν.

Εκ τή ; έξετάσεως ταύτης ουδόλως θέλει ζημιω - 
θή ή θρησκεία’ θέλει ές εναντίας τά  μέγιστα  ώφε- 
ληθή, διότι τδ εξαγόμενον θέλει τήν περιβάλει μέ 
τδ κύρος της άποδείξεως.

II δπαρξις τοΰ Ιουδαϊκοΰ λαοΰ, τά  ήθη αύτοΰ 
καί τά  έθιμα, οί νόμοι καί τδ θρήσκευμα, ή κοι
νωνική καί πολιτική του κατάστασις, τά  δεινά όσα 
ύπέστη, αί περιπέτεια1, αύτοΰ καί α ί διάφοροι φά
σεις, τάς όποιας διήλθεν έν δ ιαστήματι τόσων α ι
ώνων, ή πτώςτις αύτοΰ κα; ή διασπορά, είναι γεγο
νότα τόσω μεγάλα, τόσοι γνω στά , ώστε ούτε δυ
νατόν είναι νά τά επικαλύψωμεν μέ τδν πέπλον τής
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λήθης καί τής σιωπής, ούτε συμφέρει νά τά  ύπεζαι- 
ρέσωμεν έκ τής έρεύνης τών βουλομένων νά τά έπα- 
ληθεύσωσιν.

Εάν δέ έκ τοΰ ίουδαϊσμοΰ έξήλθεν ό Χριστια- 
νισμδς, καί πότε καί ποΰ, καί ποιος δ έπί τή ; γη; 
βίος τοΰ Θεανθρώπου Σοηήρος καί θεμελιωτοΰ αύ
τοΰ, ποΐαι α ί πρώται πράξεις τών οπαδών αύτοΰ 
καί άποστόλων, καί τ ίν ι τρόπω καθιδρύθη, έμορ- 
φώθη, άνεπτύχθη καί εις τά πέοατα τής οικουμέ
νης διεδόθη ή θεία αύτοΰ διδασκαλία, είναι καί 
ταΰτα  ζητήματα  εφικτά είς τδν άνθρώπινον λό
γον, ών θεμιτή είναι ή μελέτη κα ί, ύπέρ όσον π ι-  
στεύουσί τινες, λυσιτελής πρδς αύτδ τδ θρησκευτι
κόν συμφέρον ή λύσις’ διότι διά τής λύσεως αύτών 
λύονται κατά μέγα μέρος καί αί περί τών δογμά
τω ν άποοίαι.

Περί δε τών δευτέρων αληθειών παρατηρητέον 
ότι δύο τ ινά  ταράττουσι τά  άστήρικτα πνεύματα  
κατά τήν μελέτην τών θείων δογμάτων’ τά  θαύ
ματα  καί τά μυστήρια.

Αλλά τά  μέν πρώτα ίστορικώς άποδεικνύονται, 
καί τδ μέγιστον αυτών, ή διάδοσις δηλαδή τοΰ 
Χριστιανισμού, ή άχρι τοΰδε διατήρνισίς του καί τά  
άπειρα εύεργετήματα, ών εγεινε πρόξενος είς τήν 
άνθρωπότητα, άνευ στρατών, άνευ πολιτικής άρχής, 
άνευ χρημάτων, άνευ υλικών μέσίον, διά μόνου 
τοΰ λόγου '4αί τής χάριτος, είναι τόσον εκπληκτι
κόν, τόσον φωτοβόλον καί τόσον ένδομ.ύχως συν
δέεται καί συνταυτίζετα ι μέ ολα τά ίς-ορικά τοΰ 
νέου κόσμου συμβάντα, ώς-ε καί αύτοί οί μάλλον 
απειθείς καί πολέμιοι δέν διστάζουσι νά τδ δμο- 
λογήσωσιν.

Οςτις δέ πιστεύει τδ θαΰμα τοΰτο, τδ όποιον 
όλως άπίστευτον ήθελε φανη, έάν δεν ύπήρχε πρδ 
τών οφθαλμών μας, καί ώς έκ τούτου πας λογικδς 
άνθρωπος δέν δύναται νά μή τδ πιστεύσΐ}, δέν 
πρέπει νά δυσκολευθή καί τά  άλλα νά παραδεχθή, 
όσα προηγήθησαν τής έμφανίσεως τοΰ Χ ρ ιστιαν ι
σμού ή συνώδευσαν τήν έγκαθίδρυσίν του.

Οςτις δέ θεωρεί ώ; θαΰμα άκατανόητον τήν σ ί-  
στασιν τοΰ παντός, τούς νόμους ύφ’ ών δ ιέπετα ι, τό 
άπειρον τής εκτάσεως, τδ. άκαταμέτρητον τή ; σο
φίας καί τδ ύπέρ άνθρωπον τής προνοίας, ών άπει
ρα δείγματα καθορώμεν έν τώ  συνόλφ καθώς έν 
έκάστν) καί έν τ?} έλαχίστ^ τοΰ κόσμου μερίδι, δύ- 
ναται εύκόλως νά παραδεχθη, οτι δυνάμει τοΰ αύτοϋ 
αιτίου, έξ οΰ έπήγασε τδ θαΰμα τών νόμων, δύναν- 
τα ι έκτάκτως νά γίνωσι καί εξαιρέσεις τών νόμων 
τούτων, ό έστι έκεΐνα τά  φαινόμενα, τά  όποΐα διά 
τών γνωστών καί τακτικώ ν νόμων τής φύσεως δέν 
έξηγοΰνται, καί θαύματα ονομάζονται.

Τδ ύπερφυές τών θαυμάτων διευκολύνει τήν απο
δοχήν τοΰ ύπερφυοΰς τών μυστηρίων.

Τδ μυστήριον είναι τδ στοιχεΐον, έν ζα ζή καί 
έξ ού δέν δύναται νά έξέλθ)? τδ πνεΰαα τοΰ άν-

θρώπου, καί μόνη μ ία  φιλοσοφία, περί ής θέλο
μεν λαλήσει κατωτέρω, άξιοι νά άποκλείση παν 
μυστήριον, καί άπδ τής ύπάρξεως τοΰ άπειρου μέ
χρι τής τελευταίας αύτοΰ άναπτύξεως, διϊσχυρίζε- 
ται τά  πάντα νά έξηγήσ/ι διά λογικής έξαγωγής 
καί ν’ απόδειξή έκ τών προτέρων.

Η π ίσ τ ις , λέγουσί τινες, διαφέρει τής γνώσεως, 
καθότι ή μέν άποκλείει τήν ερευνάν, ή δέ βασίζεται 
έπ αύτής. Α λλ’ έάν ή γνώσις βασίζεται έπί τής 
έρεύνης, αύτή ή γνώσις δέν έξηγεΐται διά τής έρεύ
νης, ούδ’ άλλως πως’ ή γνώσις, είτε αισθητική, εί
τε λογική, είναι καθ’ έαυτήν καί δ ι’ έαυτής έναρ- 
γής, είναι φώς άφ έαυτοΰ φωτίζον, άλλ άγνοοΰν 
τήν άρχήν, έξ ής ή φω τιστική  του δύναμις απορρέει, 
άρα είναι μυστήριον. Καί έν φ  τδ δι’ οΰ γνωρίζο- 
μεν είναι μυστήριον, άπαιτοΰμεν τά γνωριζόμενα 
νά μή εχωσιν ούτε ίχνος μυστηρίου, νά ήναι καθ’ όλα 
καταληπτά, ίνα  γίνωσι π ιστευτά.

Α λλ’ έάν αύτή ή γνωστική δύναμις ηναι μ υσ τή 
ριον, ποιον έκ τών αντικειμένων αύτής δέν είναι 
τοιοΰτον; δ κόσμος, ό άνθρωπος ?ι ό Θεός;

Παράλογον όνομάζουσί τινες τήν ιδέαν τής δη
μιουργίας, διότι άκατανόητον καί άντιβαίνουσαν
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δτι ένδς μόνου άτόμου τδ εργον σώζει μυριάδας 
άνθρώπων, δτι ούτε τδ έλάχις-ον μόριον τής ύλη ; 
μετά τήν άποσύνθεσιν τών σωμάτων μηδενοΰται, 
καί δτι ή διαίρεσις καί ύποδιαίρεσις τώ ν μορίων 
τούτων έκτείνεται είς τδ άπειρον.

11 μεταξύ πίστεοις καί άπ ιστίάς περί τώ ν το ι-  
ούτων άντίφασις τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος είνα ι 
τώ  δντι απίστευτος.

Καί τήν άντίφασινταύτην μόνος δύναται νά άνα ι-  
ρέσΐ} ό λόγος.

Μόνος δ λόγος δέχεται τήν άποκάλυψιν καί τά  
ύπέρ φύσιν καί ύπέρ λόγον μυστήρια αύτής, μόνος 
δ λόγος δύναται νά πιστεύσΐ}, μόνος δ λόγος δύνα- 
τα ι νά περιορίση έαυτδν, καί μόνη ή έκουσία καί 
έλλογος ύποταγή είναι άζία  τοϋ λογικοϋ δντος καί 
ή πηγή τής εις τδ ύπέρτατον Ον προσηκούσης λ α 
τρείας.

Συνέπεια τών δογμάτων είναι ή λατρεία καί ή 
ήθική.

Καί περί τής ήθικής, χάριτι θεία, δέν διαφωνοΰ- 
σιν οί φιλόσοφοι, διότι καί οί πρδς τά δόγματα τοϋ 
Χριστιανισμού άπις-οΰντες άμ ιλλώ ντα ι τίς νά έκθειά- 
σϊ} περισσότερον τήν ήθικήν του, άντιφάσκοντες καί 
κατά τοΰτο, δ ιότι, άρνούμενοι τάς άρχάς, παραδέ
χονται τάς συνεπείας.

Τίς δέ θέλει άρνηθή δτι ή ήθική τοϋ Χ ρ ισ τ ια -  
νισμοΰ είναι πόρισμα αύστηρότατον τών δογμά
των του ;

Η πρδς τδν Θεδν καί πρδς τδν πλησίον άγάπη, έν 
ή συλλήβδην πάσα χριστιανική άρετή περιέχεται,καί 
ή έξ αύτής πηγάζουσα έντολή τής αύταπαρνήσεως 
καί τή ; θυσίας,άλλο δέν είναι είμή πραγματική έφ αρ
μογή τής καθολικής τώ ν άνθρώπων άδελφότητος, 

Μωσαϊκδς νόμος έξηγεΐ τήν άρχήν, καί μ ίμ η -  
σις τής θείας άρετή;, ής τδ παράδειγμα κατέλιπεν 
είς τδν κόσμον ό Θεάνθρωπος διά τοΰ πάθους του.

11 δικαιοσύνη δύναται νά έπιβληθή δυνάμει άπο- 
λύτου λογικής άρχής, άλλ ’ ή άγάπη δέν έγείρεται 
είς τήν καρδίαν είμή ύπδ τοΰ σπινθήρος τής πίς-εω; 
καί ύπδ τή ; φωνής τοΰ Σωτήρος.

ίίσ τ ε  καί τδ έςωτερικδν καί τδ εσωτερικόν ς·οι- 
χεΐον τής θρησκευτικής άληθείας δέν είναι ασυμβίβα
στον πρδς τδν λόγον. Καί έάν τοΰτο παραδεχθώμεν, 
δι’ αύτοΰ τούτου δμολογοϋμεν δτι ή φιλοσοφία καί 
ή θρησκεία δύνανται νά συμβιβασθώσιν.

Είς τδ αύτδ συμπέρασμα έπαγόμεθα καί έκ τ ίς  
τωρινής παρά τοΐς σοφωτέροις Ιθνεσι καταστάσεω; 
τής έπ ιστήμη;.

r
Υ·

Ο ,τι δήποτε καί αν φρονή τις περί τών κατά  τά  
διάφορα μέρη τής Ευρώπης έπικρατουσών φιλοσο
φικών αίρέσεων, οφείλει δμως νά δμολογήσ·/) δτι 
σύστημα άπ εύθείας καί δμολογουμένως πολέμιον 
τοΰ χριστιανισμού δέν Οπάρχει.
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εΰρισκουσιν αύτήν είς τούς νόμους τοΰ λόγου καί 
τής διανοίας. Αλλ’ είναι μάλλον καταληπτή ή μάλ
λον έύεξήγητος ή άίδιος δπαρξις καί ή συναίδιος 
άνάπτυξις τοΰ άπολύτου; είναι μάλλον πιστευτή  
ή ταυτότης έμοϋ καί τοϋ άπειρου, ταυτότης, ήτις  
ούδέ τδν πρώτιστον χαρακτήρα έχει τής λογικής 
ταυτότητος, τήν έν έμοί δηλαδή συνείδησιν π ά ν
των τών τε δντων καί έσομένων; είναι μάλλον π ι
στευτή ή έξωτερίκευσις, ή Ιστορική, ούτως είπεϊν, 
γένεσις καί πραγματοποίησις τοΰ άπειρου διά τών 
άπείρως έπαναλαμβανομένων πεπερασμένων αύτοϋ ής δ 
αναπτύξεων ; καί δ άνθρωπος δς-ις πις-εύει, δτι είναι 
δ άλάνθας-ος τοϋ άπειρου χρησμδς, δστις γνωρίζει 
έντελέστατα καί τ ί είναι τδ άπειρον, καί διά τ ί καί 
πώς άνεπτύχθη,καί πώς έζήλθεν έξ αύτοϋ καί πάλιν 
είς έαυτο επανήλθε καί συνεπλήρωσεν ούτοι τήν άνά
πτυξίν του, καί πώς θέλει άναπτυχθή μέχρι τέλους, 
δ άνθρωπος ουτος δεν δύναται νά πιστεύση δτι τδ 
άπειρον, η δ Θεός έδημιούργησε τδ παν έκ τοϋ μη- 
δενός, ή οτι αύτδς άπεκαλύφθη είς τδν άνθρωπον,
% δτι ό λόγος του ένεσαρκώθη καί ένανθρωπίσθη.

Δεν πιστεύουσιν άλλοι τήν έκ μιας μόνης φύτρα; 
καταγωγήν τοϋ άνθρωπίνου γένους, τήν πτώσιν τοΰ 
άνθρώπου ενεκα τοΰ προπατορικού αμαρτήματος, 
την έξαγοράν αύτοϋ καί τήν μετά θάνατον άθανα- 
νασιαν του, άλλά πιστεύουσι, (καί πώς νά μή τδ 
πιστεύσωσιν, άφ ού είναι πραγματικόν καί πασί- 
γνωστον γεγονός;) δτι ταυτότης φύσεως καί προο
ρισμού ύπάρχει μεταξύ τών άπαρχής καί άπαντα-  
χοϋ άνθρωπινων δντων, δτι μετά τώ ν φυσικών 
μεταδίδονται είς τούς άπογόνους καί τά  νοητικά 
καί ήθικά τών άποτκτω ν προγόνων ίδ ιώ αατα ,
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Π τά σ ι; μάλιστα τών φιλοσοφικών πνευμάτων 
καταδεικνύει άντενέργειαν κατά τών προ μικρού βα
σιλευόντων άντιχριστιανικών δογμάτων, και προσ- 
εγγίζουσαν έπις-ροφήν ε ί; τάς χρ ιστιανικά ; άληθείας.

Καθαρού ύλισμοϋ καί αθεϊσμού σύστημα δέν 
γνωριζομεν, ποεσβευόμενον δημοσίως κα; εκτετα
μένων έξασκοΰν επιρροήν, ούδαμοΰ τ ι ς  Ευρώπης.

Η ύπέρ πασαν άλλην σώφρων καί εγκρατής ?κω -  
τικη σχολή, εί καί άπώλεσε μέρος τής άρχαίας της 
φήμης, άκολουθεΐ ομως βαδίζουσα πιστώς την δ- 
δόν ^ν έχάραξαν οί ένδοξοι αρχηγοί της. Φειδω
λή κατά τήν επαγωγήν, δυσπιστοΰσα κατά πάσης 
τολμηρά; εικασίας, άποστρεφομένη τάς ύποθέσεις, 
ά λλ ’ άνεξάντλητο; ε ϊ; τ ά ; παρατηρήσεις, φαίνεται 
μάλλον προετοιμάζουσα τήν υλην η σκοπεύουσα νά 
εγείρω το φιλοσοφικόν οικοδόμημα. Αλλά το σέβα; 
της προς τήν άποκάλυψιν είναι πλήρες καί απεριό
ριστον, καί οίον δήποτε ηναι τό έκεΐσε επικρατούν 
θρησκευτικόν δόγμα, καί δσην ελευθερίαν καί άν 
παραχωρή τοϋτο είς τάς περί π ίστεω ; έρευνας τοϋ 
ατομικού λόγου,βέβαιον είναι ότι ή θρησκεία θέλει 
τήν εχει πάντοτε σύμμαχον ^καί βοηθόν καί οχι 
πολέμιον.

-υμυ.α·/ί« καί ειρήνη συνωμολογήθη πάνδημοι;
κα ί έν Γ αλλία  μεταξύ τοΰ ένδοξου αρχηγού τή ; έκ- 
λεκτική; σχολή; καί τοϋ σοφοϋ καί άγαθοϋ τών Πα- 
ρισίοιν άρχιερέω; έν τ -Tj προσφάτω; τελεσθείστι έπι- 
οήμω έορτγί τών σχολών.

Καί ύπέρ πάσαν εξωτερικήν παράστασιν ή προς 
τον Χρις-ιανισμόν συμφωνία ένυπάρχει ε ί; αύτάς τάς 
άρ/άς τής νέας Γαλλικής σχολής, τήν οποίαν άπερι- 
σ/.έπτως καί άφοόνως έπολέμησαν καί ένίοτε διέβα- 
λον οΐ τή ; Καθολική; λεγομένη; φιλοσοφία; κήρυ- 
κε; καί Οιασώται, μή έννοήσαντες q t i  δ έκλεκτι- 
οαό; δέν ήτο είμή αύτός δ χριστιανικό; πνευμα
τ ισμ ό ;, /.αθ’όσον είναι εφικτός καί καταληπτός ύπό 
τοϋ άνθροιπίνου λόγου. Αλλά δέν είναι πολύς και 
ρό; άφ’ οΰ έγνώρισαν τό λάθο;,καί έσπευσαν ν άπο 
δώσωσι τά τοΰ λόγου τώ  λόγω καί τά  τοϋ Θεοΰ τώ  
Θ :ώ, καί νά έναγκαλισθώσι τήν φιλοσοφίαν ώ; ει
λικρινή φίλην καί άδελφήν τή ; θρησκεία;.

«Η Θρησκεία καί ή έπιστήμη (έλεγεν 6 μνησθείς 
»άρχ'.επίσκοπο; έν τ7) άπό 1 G Νοεμβρίου Εγκυ- 
»κλίω  του,·?,ν λυπούμεθαοτι δέν δυνάμεθα νά άνα 
)>φέρωμεν δλοκλήρως), είναι α ί δύο λυχνία ι αί φο>τί- 
»ζουσαι τόν κόσμον, ή μέν διά τοϋ ύπέρ φύσιν φοι- 
» τός, δ ι’ού καταυγάζει τήν ανθρωπότητα, ινα  με- 
»θέξη α ύτή ; τή ; ζωή; τοΰ Θεοΰ, ή δέ διά τοΰ 
«φυσικού φωτός^ όπερ, συνις-ών έν τώ  άνθρώπω τόν 
» λόγον, κάμνει τό πνεύμα του ικανόν νά γνωρίστ) 
ί>καί νά θαυμά^η τά  θαύματα τή ; δημιουργίας, καί 
» τά δύο ταΰτα  φώτο; έκ τή ; αύτή ; προχέονται ές-ίας, 
»ή τ ι; είναι δ Θεός, ό πατήρ τών φώ τω ν, καί έξ οΰ 
#π£ν δώρημα τέλειον. Καί δ ΐησοϋς Xpir-ός, ό λό- 
»υο ; αύτοΰ? είναι, έν τ α υ τφ  ή αλήθεια %αί ή ζωή,

τό φώ ; τοϋ κόσμου και δ άρτος τή ; διανοία;, 6 

«Θεό; είναι ή καθαρά καί άνεξάντλητο; πηγή τή; 
«άληθείας, τοΰ φωτός καί πάση; γνώσεως, είναι 6 

«Θεός τή ; έπις-ήμη; ούχ ήττον ή τή ; χάριτος’ Θεός 
»γνώ σεω ν Κ ύρ ιο ς .» (α  . Βασιλ. β . 3).

Κ αί τωόντι ποια τών άρχών τοϋ πνευματισμού 
δέν συν άδει πρό; τήν χριστιανικήν δ ιδασκαλίαν;

ή  περί Θεοΰ έννοια,ό'ντο; άπειρου,άπειροτελειου, 
ποώτου α ιτίου, δημιουργοΰ καί συντηρητοΰ τοϋ 
παντό ;, ή άΰλότη; καί ή αθανασία τή ; ψυχή;, ή 
ηθική έλευθερία, ό εί; τήν γνώσιν τοϋ άληθοϋ; καί 
τήν πράξιν τοΰ άγαθοΰ προορισμό; τοΰ άνθρω- 
που, δ νόμο; τού καθήκοντο;, ή τοΰ λόγου κυριαρ
χ ία , Ιν τε τώ  άτόμω καί έν τ·/| κοινωνίοι, ή έν τί) 
πολιτεία ίσότη; καί ή ελευθερία, ή δικαιοσύνη καί 

άγάπη, όλον τό ηθικόν τοΰτο οικοδόμημα, τό 
ιδανικόν τοΰτο σχέδιον, πρό; δ τείνει ή άνθρο,ιπο- 
τη ;, ό ύπεράνο) τοϋ ύλικοΰ. ηθικός οΰτο; κοσμο;, 
παράδειγμα τ ο ύ  κοινωνικού καί έκτύπωμα τοΰ νοε
ρού, ο/ι μόνον δέν αντιβαίνει πρό; τόν υπερφυ
σικόν, 8ν αποκαλύπτει ή θρησκεία, άλλά μάλιστ?  
δι’ αύτοΰ συμπληροΰται καί δ ια σ τ ίζ ε τ α ι .

Ούδεί; λόγο; άρα ύπάρχει, ινα μή έπί τέλους 
συμφωνήσω, δ εν Γαλλία πνευματισμός μέ τό έκεΐσε 
πρεσβευόμενον χριστιανικόν δόγμα.

Μέ οίανδήποτε χριστιανικήν άρχήν άσυμβίβαςο; 
ήτο ή μέχοι τοΰδε έπικρατοΰσα έν Γερμανία φιλο
σοφία.

] ϊ  συνταύτισ ις τής ιδέας καί τής πραγματικό· 
τητος, τοΰ άπειρου καί τοΰ πεπερασμένου,τοΰ ΘεοΟ 
καί τοΰ κόσμου, όπω; καί αν όνομασθή, είναι παν
θεϊσμό;’ καί είτε έκ τή ; ιδέα; τού άπολύτου δρμη* 
θείς, είτε έκ τή ; λογικής τοΰ άνθρώπου ούσίας λα
βών τήν άρχήν ,  είς τά αύτά φθάνει πάντοτε συμ
περάσματα, τήν κατάργησιν δηλαδή τή ; έλευθερίας 
καί τή ; άτομικότητο; καί τήν έξάλειψ ’.ν έπομένως 
πάση; εύθύνης, πάση; ήθικότητος,καί ώς έκ τούτον 
παράγει ή τήν άδράνειαν καί τήν στασιμότητα τδν 
ίνδών ή τόν κοινοτισμόν τών νεωτερων.

Α ί συνέπειαι δέν ύπήρχον ισως είς τό πνεύμα 
τών εφευρετών τοΰ συστήματος, άλλ έ^πάρχου- 
σιν είς τάς άρχάς των. Η ζήτησι; τοΰ άπολύτου, τι 
έκ τών ποοτέρων έξήγησι; τοΰ παντός διά τών νό
μων τής διανοίας, ή άμεσος συνταύτισ ις τού θείςυ 
λόγου καί τοΰ ανθρωπίνου, ή ειμαρμένη άντί τ ί ;  
ποονοίας, δ λογικός τύπος άντί τής θείας σοφίας, 
ή έπόρροιακαί εξωτερίκευσι; τού άπολύτου άντί τής 
δημιουργίας, το ιαΰτα είναι τά άτοπα, είς ά περιέ
πεσε τό εωσφορικόν πνεΰμα τών νεων πανθεϊστών^ 
είς τούς δποίους άδικον ςμως ήθελεν είσθοιι νά μίΐ 
άναγνωρίσωμεν νοΰν έξαίσιον, μεγάλα ζητοΰντα κοιι 
μεγάλα άποπειρώμενον, εύρυτάτην παιδείαν, τολ- 
μηράν φαντασίαν καί σπανίαν καί ’ίσως μοναδική 
διαλεκτικήν δύναμιν.

Α λλ’ ί ’ι;  ποιαν λυπηράν σύγχυσιν κατήν-ρισ^ν 5
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διδασκαλία των καί εις ποιαν άθεράπευτον άνα ο
χιάν περιέπεσαν οι οπαδοί των ; καί πόσον αί με- 
γάλαι νομιζόμεναι ΐδέαι τών νέων τούτων διδασκά
λων τ ή ; οικουμένη;, ο'ίτινε; έφαντάζοντο, ότι συνε- 
ταύτισαν τήν φιλοσοφίαν μέ τήν θρησκείαν, τήν 
τέχνην μέ τήν έπιστήμην, τήν ιστορίαν μέ τήν θεο
λογίαν, τόν κόσμον καί τόν άνθρωπον μέ τόν Θεόν, 
πόσον έφάνησαν π τω χα ί, απραγματοποίητοι καί 
γελοία!,άμα ήλθον είς έπαφήν μέ τήν πραγματικήν 
κοινωνίαν, μέ τάς έλπίδας καί τάς απαιτήσεις τών 
νέων γενεών, μέ τά δ ικα ιώ ματα τών λαών καί τών 
άτομων, με τά ; δυσκολία; τού πρακτικού βίου καί 
μέ τάς νέας άνάγκας τής άνθρωπότητος.

Α λλ έκ τού χάους έμελλε καί πάλιν νά έξέλθη 
τό φώς, δ όρθό; λόγο; εμελλε νά έγεοθτι πάλιν 
καί νά αντενεργήσω κατά τώ ν αύθαιρέτοιν ύποθέ- 
σεων, έμελλεν ή ανάγκη τή ; π ίστεω ; νά διευθύνη 
πάλιν τά δμματα τών λαών πρό; τό σημεΐον τή ; 
σωτηρία; των.

Η νέα φάσι; τή ; Γερμανικής φιλοσοφίας μ.όλις 
ήρχισενάδύνατον νά διαγοάψϊ] τις έκ τών ποοτέ- 
ρων τήν μ.έλλουσαν πορείαν της· άλλ' έκ τών ολί
γων βημάτων, οσα εκαμεν άχρι τοΰδε, δυνάμεθα 
άδιστάκτως νά προείπωμεν ότι ούτε είς τόν ύλ ι-  
σμον τοϋ ιη. αίώνος θελει επιτρέψει, ούτε πλέον 
θελει έμμεινει είς τόν άγονον πανθεϊσμόν τών ήυ.ε- 
ρών μας, ούτε είς τόν παραγαγόντα αύτόν ιδανικόν 
σκεπτισμόν θέλει ζητήσει τό δρμητήριον τής προσ- 
εγγιζούση; πολιτικής της άναμορφώσεως. Η χρι- 
ς-ιανικί) άλήθεια θέλει καί αύτήν χειραγωγήσει, ώς 
κα'ι άλλα έθνη έχειραγώγησεν, είς τό πολύμοχθον 
καί ένδοξον στάδιον τής έθνικής ένότητος καί τής 
πολιτικής έλευθερίας.

Η Ιταλία , τελευταίαν, ή έδρα τοϋ καθολικισμού, 
ή πρώτη έστία τοϋ φωτισμοΰ τής Λύσεως, ή κοιτίς 
τής νέας έλευθερίας, ή άλλοτε διδάσκαλος τοΰ Ευ
ρωπαϊκού πολιτισμού, άποβαλούσα έκ τών κόλ 
πων της τον αισθητισμόν τή ; παρελθούση; έ'.ατον 
ταετ/,ρίδο; ούδεποτε παρεδέχθη τόν πανθεϊσμόν τή ; 
Ιερμανία;. Τά δύο σημαντικώτερα φιλοσοφικά συ
στήματα , τά  έσχάτω ; άναφανέντα έν τή  πολυπα 
θεΐ και ώραία χερσονήσου, καίτοι ύπό διάφορον τύ 
πον, βασίζονται άμφότερα έπί τής Χ ριστιανική; 
άληθεια;. Ευτυχής, έάν δυνηθή ν’ άποτεινάξ-jj τόν 
διπλοϋν ζυγόν τοϋ ξενισμού καί τού Παπισμού,καί 
άναβαπτιζομένη εις τά  ρείθρα τής άρχαίας ορθοδο
ξ ία ;, προετοιμάσω διά τ ή ; θρησκευτική; τήν πολι
τικήν αύτή ; άνβγέννησιν.

Δ ιότι,είναι ήδη καιρό; νά τό είπωμεν, ό Χ ρ ιστια 
νισμός τώ ν άλλων έθνών δέν είνα ι είμή παραφθορά 
τού αληθούς Χ ριστιανισμού, ού τήν παρακαταθήκην 
έλαβεν άπ  άρχή; καί διά πολλών άγώνο>ν άθικτον 
άπό τή ; λύμην τή ; κακοδοξίας διεφύλαξεν ή Α να
τολική Εκκλησία. Καί ή ορθοδοξία, ήτις διέσωσε

υίός τή ; άρχαία; σοφία; καί έλευθερία;, καί, άνα- 
τελλοντος τοΰ νέου κόσμου, έγένετο δ πρώτο; κή- 
ρυξ και δ πρώτο; μάρτυ; τοϋ Ευαγγελίου καί διέ- 
μεινεν έν τή αίχμαλωσίοι^αί ύπό τήν άπηνεστέρα^ 
τυραννίαν πιστό; αύτοϋ οπαδός, άδύνατον είναι νά 
πιστεύσωμεν οτι παρεμποδίζει τήν έν αύτώ  άνά- 
πτυςιν καί ελευθερίαν τοϋ πνεύματος, καί οτι είναι 
άσυμβίβαστο; μέ τήν ύγια φιλοσοφίαν. Μ άλιστα, 
έάν μά ; έσυγχωρεΐτο,δδηγούμενοι ύπό τοϋ παρελ- 
θόντο;, νά ρίψωμεν βλέμμα έπί τοΰ μέλλοντος, 
καί να προεικονισωμεν τήν νέαν φάσιν, τήν όποιαν 
θέλει λάβει τό άνθρώπινον πνεύμα, άφ’ ού, διά τής 
δλομελοΰς έθνικής άναστάσεω;, ό πολιτισμό; τή ; 
δύσεοί; μεταβή εί; τήν άνατολήν, ήθέλαμεν τολ
μήσει να είπωμεν, ότι δ κυοιώτερος χαρακτήρ τής 
φάσεω; ταύτ/ι; θέλει είναι ή διά τή ; ορθοδοξία; 
πλήρη; αρμονία τ ή ; π ίστεω ; καί τοΰ λόγου.

Π. ii. Α.
---------—3SXKOOS----------
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ

ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΟΪ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ.
Α'.

Εκ Πετρουττολίως, 7|18 Ιουλίου 17 7 ο . (α).

Αίδεσίμώτατε έν Ίερεΰσι Π Π. Κύρ Δηρ,ήτρίε, 
Αοελφέ έν  Χριστώ περιπόθητε.

ερί τά μέσα τοϋ παρελθόντο; Ιουνίου ελαβον 
τό άδελφικόν γράμμα τη ; σημειωμένον Μαρτίου 
3 0 , έμπεριεχόμενον εί; άλλο γράμμα τοϋ άγαπ η -
τοϋ ήμών άνεψιοϋ Κ .ο υ ............... γραμ,μένον τοΰτο
Μαίου 1 4[ 2 ο άπό Βενετίας.

Περιμένεις έξ άπαντος ν’ άκούσης (κατά τήν κοι
νήν συνήθειαν) εις τήν άρχήν ταύτης μου τής άπο- 
κρίσεως, οτι έχάρην δεξάμενος γράμματα παρά 
τών συγγενών μου, άφ ού μετά τοσούτους χρόνους 
έμάκρυνα φυγαδεύων άπό αύτούς τούς πατρίου; τό
πους, καί ένθεν κάκεϊθεν πλανήτη; περιερχόμενος, 
ηΰλίσθην όπου καί αν ηύλίσθην. Αληθώ; κατάτι 
έχάρην εί; τούτο, διότι τέλο; πάντων όσα άλλα  
μ ά ; περιστΟιχούσι κακά, καί παντοΐαι τοΰ βίου 
συμφοραί καί έπήρειαι, 'r\ ζωή δμω; είναι τό καλόν 
τό ύπέρ άπαντα ποθεινότερον, καί τώ  Θεώ χάρις 
ότι τό καλόν τούτο σα; τό έφύλαςε, καί έπί πάσιν 
είς τήν ήγαπημένην μου καί σεβαστήν Κυρίαν . . .  
τήν τ ιμ ιω τά τη ν  μητέρα σα;, τήν ηδη ύπέργηρον, 
τή ; δποίας τήν δεξιάν, ώ ; μητρό; μου, καταφιλώ  
ταπεινώ ; καί ειλικρινέστατα.

Αλλά συμμά εί; τήν είρημένην άφορμήν τής 
χαράς αί πικραί ειδήσεις, δποϋ παρασταίνει τό 
γράμμα, προσέμιξαν έν εύφροσύν/j τήν λύπην, καί 

χαρά σχεδόν είς λύπην άπέληξε. Μ ία  ψ αμι-

Jtsti άνε^ησεν έθνος, τό δποΐον ύπήρξεν ό πρωτότοκος

(α) Ο προς ον τ. Επιστολή ίιευθυνετοει ίερεύς Λτ.ιχττριος, ιτρε- 
πει ν ΐ  ί,τον έκ ττ,; οίκογενείας Βαλσάμου, καί πιβανον τ. Επις-ολή 
5ιευΟΰνθτι εις Ζάκυνθον. Δταοσιεύεται S i  5 ια  το φώς οπερ 5ια- 
χ ί --: έπί τών ϊυγγενικών σχέσεων τοϋ Ευγενίου. Ο Ε » ί.
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Jiia,  τή ν  όποιαν α ί π ερ ιπέτεια ι τώ ν καιρών  
ποικι.Ιοτρόπως κα τέθλ ιφ α ν , εύ .Ιο γηϋΰσα  ύπό 
τή ς  Προνοίας μ έ  ενα χορόν π ο λ λώ ν  καί χα.Ιών 
άδελφ ώ ν, φαίνετα ι πώ ς έπρεπε να ευδοκίμηση  
καί νά άποχατασταθη είς την  προτέραν κατάστα -  
σ ιν ' τέσσαρα σ το ιχεία , κα ί άν προσέζησε καί ό 
Βενιαμίν, π έν τε ,  επρεπε yd  συγκροτήσουν τής 
τοιαύτης φ αμ ίλιας ικανόν τό ευ τύχη μ α . Α ΰται 
ήσαν αί π ιθαναί έλπίδες* και α ί έλπιζε; αόται άρ
χισαν νά άνθοΰν,καί νά έπαγγέλλωνται καί δαψιλείς 
τού; καρπούς. Α λλ’ ιδού αί έπισυμβάσαι επήρεια! 
τάς έματαίωσαν, καν πρός τό π α ρ ό ν  λυποΰμαι
καί κατακάρδιον αισθάνομαι τήν π λ η γ ή ν .............
με παρηγορεΐ μ.όνον το πρός τό παρόν , καί με 
ύποθάλπει έτ ι, οτι αύτός δ βορράς θέλει παοελθη, 
καί θέλει πνεύσει είς τό έξής κάμμ ία  πνοή γλυ-  
κυτέρας αύρας, με τήν ές ύψου; βοήθειαν’ αύτό τό 
θάρρος τρέφω, στηριζόμενο; εις τήν φρόνησιν τή ; 
ύμετέρας Αΐδεσιμότητος, εις τήν άξιοπρέπειαν καί 
αθωότητα τοΰ αδίκως φυγαδευθέντος άδελφοΰ καί 
πρό πάντων είς τάς εύχάς τών ύμετέρων γονέων, 
αί δποΐαι οταν ήναι δραστήοιοι παρά τω  Θεώ ς·η- 
ρίζουσι τά τέκνα. Νεώτερος έγενόμην καί γάρ έγή- 
ρασα* (καί τά γένειά μ.ου, τά  όποια έπειδή ήσαν 
ξανθά, τά  ώμοίαζες με τό σφ ιλάτζο, άν Ινθυμασαι, 
τώρα άσπρισαν ώσάν τό βαμπάκι) καί οϋκ εί δον 
δίκαιον έγκαταλελειμμένον, ουδέ τό σπέρμα αϋτοΰ 
ζητούν άρτους.

Διά τήν ύπόθεσιν τοΰ . . . .  δποΰ μοΰ γράφετε, 
σας αποκρίνομαι δτι μοΰ έγράψετε είς περιστάσεις 
διά τάς δποίας ενα πραγμα δποΰ άλλεοτρόποις ή -  
Οελεν είσθαι εύκολον, είναι δύσκολον* πρώτον π ά ν 

τω ν ή Αύτοκρατορική Αύλή, άπό πέντε μ,ηνών ήδη 
καί επέκεινα, άνεχώρησε, καί εΰρίσκεται είς τήν 
Μόσχαν* έγώ δέ εύρίσκομαι είς τό Πετροβοΰργον, 
έπειδή έκεΐ δέν εχω κανένα έργον. Τό διάστημ,ατής 
μιας καί τη ; άλλης πόλεω; είναι δωδεκαήμεοον, 
μέ τήν πόσταν τό ήμισυ. Μέ τήν Αύλήν έκεΐ ήκο- 
λούθησαν δλοι οί Μεγι^άνε; τοΰ Βασιλείου, καί σχε
δόν δλοι (πλήν ολίγων) δσοι είναι τινός αξιώματος 
καί δυνάμεως.

Αν είχα κανένα φίλον διά νά ένεογήσω διά τό 
ζήτημά  σας, αύτός λείπει" ή σύστασις ή δι’ έπι* 
στολών δεν ώφελεΐ τόσον, δ ια τ ί καί άργοπορεΐ, καί 
δεν είναι τόσον δραστήριος. Ιδού ενα μέγα κώλυμα. 
Δεύτερον έμπόδιον ακόμη μεγαλήτερον, δτι δταν 
έδέχθην τό γράμμα σας Ιουνίου 1 1 ,  δ Πρίγγιψ 
Ρεπνίν, ό άποστελλόμενος μ.έγας πρέσβυς είς Κων
σταντινούπολή , είχε μισεύσει* καί είς αύτόν είναι 
δεδομένον τό νά ϊδη φθάνωντας έκεΐ, καί νά έξετά-
ση ε ί; ποιους τόπους τ ά ................πρέπει νά διορι-
σθοΰν, καί είς ποια ύποκείμενα νά δοθοΰν. Τρίτον,
ούδέ τοΰτο μικρόν έναντίω μα, δτι ή τ ο ΰ .............
ΰπόθεσις φα ίνετα ι (καθώς πολλοί κοίνουσιν έδώ) 
άντικειμένη εις τά  ίντερέσσκ τοΰ ΐ'ωσσιακοϋ Κρά

τους, καί έπομένως καί οί περί τ ό ν .................. είτε
αληθώς είτε κατά τό φαινόμενον, ένοχοι κρίνονται" 
καί ώς έχθροί νομιζόμ-ενοι, δέν είναι δυνατόν νά 
έλπίζουν δούλευσιν είς μίαν βασιλείαν, τήν δποίαν 
ύποπτεύονται πώς έπιβουλεύθησαν. Περί τούτου τοϋ 
τρίτου άναμένο) νά συμβουλευθώ μέ τόν Κόντε Μο- 
τζενΐγον τόν έδικόν σας, δποΰ άκούω πώς έρχεται* 
δ ιατί είναι άναγκαΐον νά πληροφορηθώ, άν δχι διά 
τό παρόν, καν διά τό έρχόμενον, δταν μοί δοθή δ 
τρόπος καί ή εύκαιρία νά έπιχείοι-σθώ νά κατορθώ
σω τ ι.  Αύτά τά  τρ ία  α ίτ ια , άν τά στοχασθήτε μέ 
ακρίβειαν, καί τά ζυγιάσετε, θέλετε ευρει, δτι διά 
μέν τό γ\ τό ζήτημά σας είναι δυσαπόδεκτον* διά 
δέ τό δεύτερον είναι έξω καιρού* διά δέ τό πρώτον 
είναι εξω τόπου.

Διά περισσοτέραν πληροφορίαν σημειώσατε. —  
Αύγούστου 9 1 2 0  τοΰ περασμένου ένιαυτοΰ 1 7 7 4 ,
δ έν Θεσσαλονίκη Δόκτωρ κ α ί ............... έγραψέ μοι
παρακαλών νά μεσιτεύσο) ύπέρ αύτοΰ όιά τό έν 
Θεσσαλονίκη . . . . .  δποΰ θέλει νά είπή μ.έ Ιγρα- 
ψεν εύθυς μετά τήν ειρήνην. Μά ή επιστολή του 
άργησε νά μοί έλθη (δεν ήξεύρω πώς) μ,ετά μήνας 
σχεδόν δκτώ* ή αύλή τότε έδώθεν έλλειπεν. Εγραψα 
πρός τους φίλους καί πατρώνους είς Μόσχαν. 11λή< 
ούδέν έκατώρθωσα* ούτε δ τόπος έβοήθησεν, οίίτε δ 
καιρός* τό τρίτον έκεΐ έμπόδιον έλειπε, τό ά. καί 
τό β7. δμως άπεματαίοισαν τό ζήτημα. Τοΰτο σας 
τό γράφω διά νά στοχασθήτε προσέτι, δ τ ι, άν διά 
τόν ξένον έδειξα τήν δυνατήν προθυμίαν καί έπ ι-  
μέλειαν, διά τόν συγγενή μου είναι δυνατόν νά μήν 
προθυμηθώ; άδύνατον. Καί θαρρώ δτι είς τοΰτο με 
κάμνετε δικαιοσύνην, ούδέ ποσώς νά μή αμφιβάλε
τε, άλλ ’ έν πάση πληροφορία νά ήσθε βεβαιωμένοι, 
δτι δεν θέλει λείψω νά προσέχω είς πάντα τρόπον 
εύκαιρίας όποΰ νά μοΰ δοθή νά έπιμεληθώ εις π α -  
ρηγορίαν τοΰ όσπητίου σας,(ταύτόν είπεΐν τοΰ όσπη- 
τίουμου) τό κατά δύναμιν.

Παρακαλώ άφοΰ διαβάσης τό γράμμα μου είς 
τήν κυρίαν μου καί περιπό)ητον Θείαν, νά τής φ ί
λη ση; πρώτον τό χέρι, έπειτα τό πρόσωπον έκμ.έ- 
ρουςμου. Αγκαλά καί ίερεύς είσαι, αδελφέ, δέν τό 
βλάπτει. Πρώτον, έπειδή έν σοί τοΰ ίερέως πρότε- 
ρος είναι ό υιός, καί ό νόμος τή ; φύσεως είναι πρε- 
σβύτερος τοΰ πρεσβυτέρου,διατί είναι πρεσβύτατος* 
καί δεύτερον, δ ιατί φιλεΐς έπιτροπικώς, τουτέστιν  
ώς τόν τόπον έπέχων, καί τό πρόσωπον έπιφερων 
ένός διακόνου.

Πρό; τούτοι; παρακαλώ νά προσφέρη; τούς έγ-  
καρδίους μ,ου ασπασμούς πρός πασαν τήν σήν αδελ
φότητα καί άνεψιότητα, ήγουν τήν έμήν έξαδελ- 
φότητα καί θειότητα. Κ αί τόν μέν S ig .r R ag ia - 
natu, τόν γλυκύτατόν μοι Σπυράκην, καί τόν συνο- 
δεύοντα αύτόν έν τη  φυγή Κυρ Θεόδωρον νά τού; 
άσπασθή; έγγράφως, ή (τό καλλιώτερον δώη Κύ
ριος !) έπανελθόντας όγλίγωρα, καί αυτοπροσώπως,
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τού; δέ λοιπούς άπαςάπ αντα ; καί άπαξαπάσας έκ 
στόματος, νοείται δέ ώς αρχηγόν τοΰ χοροΰ καί 
ποωθήλικα, τόν αγαπητόν μοι Σ.ρ Τζόρτζην. Μή 
λείψετε μέ άλλο σας γράμμα νά μοί δηλοποιήσετε 
τί τέλος ελαβεν ή ύπόθεσις τοΰ Σ.ρ Σπυράκη, ή τ ί 
έλπίζεται.Τ ά γράμματά σας άς πέμπωνται εις Βε
νετίαν, η πρός τόν Σ.ρ Μαρού-ζην,  ̂ εις άλλον διά 
νά στέλλω ντα ι per Βιέννα εις Πετροβοΰργον.

Α χ αδελφέ, άν ήτον τρόπος νά ελθω νά τελειώ 
σω αύτοΰ μεταξύ σας τήν πολύπονον πλάνην τοΰ 
βίου, τήν δποίαν εως τώρα έπέρασα! Πίστευσόν 
μοι αύτοί σας οί τόποι είναι δ παράδεισος. Τί ώφε- 
λοϋσιν αί αύλικαί τύοβαι καί τά  θεάματα τή ; κοσ
μικής μεγαλειότητας πρός παράθεσιν μιας δ ιαγω 
γής έν όλιγαρκεία γαληνιώδους καί άκύμονος ; τ ί 
σύγκρισιν έχουν τά άγαθά τής ύπολήψεως πρός τά  
άγαθά τής φύσεω ς; έκεΐνα είναι δνειοα, παραβαλ
λόμενα πρός ταΰτα , καθώς ταΰτα  πρός τά έλπι- 
ζόμενα είναι τό ούδέν. Μά γ!*  είπέ μοι καί τοΰτο  
άόελφέ, άν αύτοΰ έλθωμεν (έπειδή ε’ίμεθα άνθρω
ποι σάρκα φοοοΰντες, καί τόν κόσμον οίκοΰντε;) 
πώς Ιχομεν νά ζήσω μ εν; £σύ διάτανε a  buon 
conto έχεις μίαν fam osa abbazia , έχεις casa 
p ropria, καί possessiones^ ήγουν είσαι ίντραδό- 
ρος, είσαι έπιθυμητός καί κογχορρέρονν μικροί καί 
μεγάλοι τόμου ψάλλη; διά νά σε ακούσουν" έχεις 
φίλου; καί γνωρίμου; τόσου; καί τόσους καί είσαι 
παρά πάντων ρισπεττάδος. Μά έγώ άν ελθω, ενα 
άπό τούς κόπους καί άπό τάς ταλαιπωοίας σεσα- 
θρωμένον γερόντιαν, μέ δύο ήμισυ δόντια δλα δλα, 
χωρίς ύπ 07ατικά, χωρίς σπήτι, χωρίς δφφίκιον, 
χωρίς έπιτραχήλιον, χωρίς τέχνην (επειδή καί έ
κεΐνο τό π τω χ ο -τύπ τω -τύπ τε ις , πάει τώρα έπέρα- 
σε) τ ί Ιχω νά γένω;—  Ερωτώ λοιπόν, καί σημείωσα', 
μοι" ήμπορώ αύτοΰ νά αγοράσω (διατί τήν σήμερον 
αύτά άγοράζονται) κάμμίαν abbazia , δποΰ νά μοί 
δίδη κάμμίαν εκατοντάδα φλωρίων τόν χρόνον πρός 
κυβερνησιν, (δ ιατί δέν είμα ι νηστευτής") καί ώς 
πόσα χρειάζοντάι διά τοιαύτην άγοράν ή ύποθήκην; 
τήν ζητώ  in v ita , καί ή ζωή μου δέν θέλει είναι 
μακρά, οθεν ό πωλητής θέλει ευρη τόν λογαριασμόν 
του. Κ αί τήν θέλω δχιμ,ακράν τής πόλεως, διά νάε- 
χω,δταν θέλω,εύκολην καί πρόχειρον τήν συνανας-ρο- 
φήν τών συγγενών καί τών φίλων. Γράψε μοι πρός 
τούτοις, καί άν άπό τό περίφημόν μας Κ αψ ο-γα ϊ-  
δούρικο γένος τών Βουλγαράτων αύτοΰ εΰρίσκεται 
κανένας άρρην* ?| μόνος άπέμ,εινα ή άφεντιά μου. ί ’ϊέ) 
. . . . τό χαρτί έτελεί&ισε" έρρωσο καί ευ πράττε.

0  ύμέτερο; έξάδελφο; καί αδελφός καί δοΰλος 
Εύγένιος ίεροδιάκονος δ Βούλγαρις.

Αν αύτοΰ εύρίσκεται δ λογ ιώ τατο ; έν ίεροδιδα- 
σκάλοις καί ίεροκήουξ τής Μεγάλης Εκκλησίας Κύρ 
ίωάσαφ δ Κορνήλιος, άς δεχθη δ ι’ ύμετέρα; φωνής 
τού; παρ έμοΰ έγκαρδίους ασπασμούς.

Β'.
Οκτώβριος 1775. 

Λ,ογίώτατε χα? φίλων άριστε, τήν ύμετέραν 
αγάπην ειλικρινέστατα κατασπάζομαι, 

καί έκ καροίας έπεύχομαί. *

Τί; δ κατά τήν άρτίως συςάσαν Επαρχίαν Σλα- 
βωνίου καί Χερσώνος Αρχιεπίσκοπος",—  Εύγένιος" 8 
ού προσεδόκησα‘ 8 ούδέποτε κατεδίωξα,καί ούδέποτε 
έφαντάσθην, μάλλον δέ διά παντός ώ ; βαρύτατον 
φορτίον, καί μέγα, καί ύπέρ έμέ, άπέκλινα πάση 
δυνάμει* τοΰτο κατά τό θειον έλεος, άξιώσει ισχυ
ρά τή ; φιλοχρίστου ήαών Αύτοκρατορίσσης, συν- 
νεύσει και συνεπευδοκήσει τής Ιεοα; ταύτης έν Ρωσ- 
σ'α Συνόδου, κοινή ευαρεστήσει καί Ρώσσοιν καί 
Γραικών, ιδού γέγονα κατά τήν πρώτην τοΰ έν ι— 
σταμένου μ,ηνός, έν τώ  ναώ τοΰ καθ ήμας Μονα
στηριού (Ί), παρουσιαζούσης τής Αύτοκράτορος, καυ
τής Αύλής άπασης, ύπό τών Πανιερωτάτων, τοΰ 
Μοσκοβίας Πλάτωνος, καί Πλασκοβίας ίνοκεντίου, 
καί τοΰ Κροντίσκης Σαμουήλ, χειροτονηθείς Αρχιε- 
ρεύς, καί διορισθείς είς τήν ποιμαντρίαν τοΰ ποι
μνίου τής νέας Γουβερνίας, ήτις 5π δνόματι τής 
Νέας Ρο^σσίας γνωρίζεται, περιέχουσαν τήν Νέαν 
Σερβίαν, καί τά  άπό Αζωφίου πρός άνατολάς, Κυμ.- 
βουρνίου πρός δυσμ,άς διοριζόμενα, ύπό τών Να- 
γαίων 'Γατάρων πρός μεσημβρίαν, καί τής Μικράς 
Ρωσσίας πρός Αρκτον, εως καί αύτή ; Πουλτάβας 
καί έπεκεινα.

Επετέθη δέ δνομα τη Αρχιεπισκοπή τό ρηθέν 
άνωτέρω, Σλαβωνίου καί Χερσώνος, τό μέν διά 
τήν τών ένδόζοιν Σλάβων τοΰ Ρωσσικοΰ γένους 
άρχήν, τό δέ διά τήν έν Χερσώνι τοΰ Ε ύαγγελι- 
κοΰ φοιτός παραδοχήν, πόλει παλαια καί έπ ισή- 
μ.ου ονόματος.

'Γαΰτά σοι, αγαπητέ,τά  έμά φιλικώς άναγγέλλ&), 
καί τοΐς λοιποί; τών γν&^ρίμων καί φίλων διά σοΰ, 
ώς ύμας περί έμ.οΰ πρός κύριον εύχεσθαι, ίνα  μή ή 
πρός τήν άρχιερωσύνην άνάβασις, καί τής αληθινής 
φιλοσοφίας γένηταί μοι κατάβασις, μηδέ είς κρί
μα μ.οι καταστή, ή είς κατάκριμα τό άξίοιμα.

ΐ ί  Επαρχία μου, άγαπητέ, είναι εύκραής κατά τό 
κλ ίαα , είναι εύφορος κατά τούς καρπούς* είναι τερ
πνή καί διά τούς βασιλικούς ποταμούς, ύφ’ ών πε- 
Ο’.ρ^εΐται, καί διά τά παραθαλάσσια πρός ά πα- 
ρεκτείνεται* είναι καί καταφύγιον ανεκτόν τών ύπό 
τής Οθωμανικής 'Γυραννίδος έπηρεαζομένων καί 
κατατρυχομένων, Ελλήνων, Βλάχων, Μολδαύων, 
Σέρβων, καί τών έξης. Πρός ου; πλεΐστα καί άρι
στα προνόμια ύπό τή ; Αύτοκρατορίσση; έχαρίσθη- 
σαν. Εάν θελήση; νά έλθη; έκεΐ νά κατοίκησης, εϋ~ 
ρήσεις πολλούς πολλαχόθεν αδελφούς σου* εύρήσει; 
δε κάμέ δλον σόν εί; συνδρομήν καί βοήθειάν σου.

(1) ΕννοίΓ έκίϊνο το τών ϊβτριτών τι) έν τ ΐ  Μοσχ».
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έ γ ώ  γάρ είμ ι δ πρώτος εκείνο; Εύγένιος δ σός ει
λικρινής φίλος, καί διά βίου έσομαι.

Γ'.

(Προ* συγγενή είς Κέρκυραν, 17 7 8  μετά τον όκτόβρίον).

Τ ό ν  περασμένοι Αύγουστον διά προσταγές τ ίς  
μεγάλης τών Ρωσσιών Αύτοκράτορος διέβην άπό 
Πετροβούργου εις Μόσχαν, οπου εύρίσκετο ή Αύ- 
τοκρατορική Αύλή. Εύρών δε τον Κ. Κομ.. Μοτ- 
ζενίγον πρό ολίγου καί αύτόν έλθόντα, έλαβον παρ 
αύτοϋ τό αγαπητόν γράμμ,ατης, σημειωμ.ένον 1 7 7 4  
Ιουνίου πρώτη,, τούτέστι γεγραμμένον πρό δεκα
τεσσάρων μηνών" έ χάρην δε μ,αθων δι αύτοϋ την 
ποθητήν μοι ύγείαν σας, τήν δποίαν εύχομαι θεό
θεν είς πάσαν, τήν φαμ ίλ ιαν σα; καί συγ ^ενειαν 
άπαρασάλευτον καί είς τό έξης μετά τής άπολαυ- 
σεως παντός άγαθοϋ. Η χαρά μου ηύξησεν ώ ; έδιά- 
βασα τά  χρυσά βλαστάρια τοϋ Εκλαμ. Δόκτορος 
Κυρίου Νικολάου Παπαδοπούλου καί τής αγαπη
τής μου πρωτεζαδέλφης Κυρίας Σόφιας" τα όνομα 
τ α  Αγγέλου καί Αντωνίου τών μικρών μου ανεψιών, 
άνεκάλεσαν είς τήν ένθύμησίν μου την μ.ακαριτησ- 
σαν νόνναν καί τόν μακαρίτην θειον μου. 0  Θεός 
νά τούς δώση ζωήν νά γηράσουν ώ ; ή μεγάλη μη
τέρα τους. Δεν αμφιβάλλω  δτι θέλει φροντίσετε να 
τού; δώσετε μίαν καλήν καί σπουδαίαν ανατροφήν. 
Αύτη είναι ή μεγαλήτερη κληρονομιά την όποιαν 
ήμποροϋν οί φρόνιμοι γονείς νά αφήνουν εί; τά  τέ- 
κνατου;" τό χρυσίον καί τό άργύριον ώ ; προ; αυ
τήν δέν είναι τό ούδέν" έγώ έγεννήθην πτωχός καί 
ήποοημένος" οί γονείς μου δέν μοϋ άφησαν μιαν 
τρίχα" δ πατήρ μου  καί ή μήτηρ  μου ε γ χ α τελ ι-  
πόν μ ε ' μά μ ία  μέτρια ανατροφή, καί μ ία  παν- 
τοτεινή δρεξι; μαθήσεως, δχι μόνον δεν με αφησαν 
νά πεινάσο), ούδέ νά διψήσω, ά λ λ ά  χο,ι μ ε  χσζέ~ 
σζησαν ένόοζον xa i πλούσιον  ύπερ 8 άςιος ε ιμ ι.

Κ αί επειδή περί τοΰ δοξασμοΰ μου καί πλουτι- 
«αοϋ μου παρενέπεσε λογο;, εστω εις ειδησιν σα; 
οτι τήν ώραν ταύτην καθ ήν σάς γραφοί είμαι Αρ
χιεπίσκοπο;. Απ’ άρχής ακόμη άφ ού δια δύο και 
τριών γ ρ α μ μ ά τω ν  προσκληθείς μετεβην άπο Λει
ψίας εί; τό Πετοοβοΰργον πρό χρόνων τώρα τεσ
σάρων καί επέκεινα, ή πανευσπλαγχνικωτάτη Κυ
ρία Αύτοκράτωρ μεγαλύνουσα το ελεο; της έπ έμοι 
’έδειξε κλίσιν νά με προβιβάση άπό τήν τάξιν τοϋ 
άπλοΰ Διακόνου εί; βαθμόν ύψηλότερον. Πάντοτε 
έγώ παρητήθην προβάλλωντας μεταξύ τών άλλων 
τήν στέρησιν της ρωσσική; γλώ σση;,δ ιά  την δποίαν 
δεν ήδυνάμην νά άναδεχθώ τοϋ λογικού ποιμνίου 
τήν διοίκησιν" άλλ’ ή πανένδοξος ειρήνη, μετά την 
εύτυχίαν τών τροπαιοφόρων οπλών τής Αύτοκρα- 
τορος? έσύστησεν είς τό Ρωσσικόν Κράτος άλλο ενα

Governo νέον, δποϋ άπλόνεΐα ι εως είς την μοου* 
ρην θάλασσαν, είς τό όποιον πλήθος Ρωμακον, Σερ- 
βων, Βλάχων, Μολδαύων συντρέχουσιν ε ί; κατοί- 
κησιν μέ διάφορα προνόμια δποϋ ή Αύτοκρατορι/.ν) 
Αύλή είς αύτούς έχάρισεν. ΙΪ νέα αυτη Επαρ
χία έχρειάζετο καί ενα Ποιμένα διά την διοίκησή 
τήν εκκλησιαστικήν, καί ή Αύτοκράτωρ έστρεψ» 
τά δμματά τη ; πρό; έμί" δθεν έχρειάσθη νά ύπο- 
ταχθώ καί νά ύπακούσω εις τον Θεον και εις τον 
Καίσαρα. Εχειροτονήθην λοιπόν έν Μόσχα Αρχιερείι; 
κατά τήν π ρ ώ τ η ν  τοϋ παρελθοντο; μηνος Οκτω
βρίου, παρούσης έπί θρόνου εί; τήν χειροτονίαν 
μου καί αύτή ; τής Α ύγούστη; και πασΛ; τή ; Αύ- 
τοκρατορική; Αύλής. ΙΪ Αρχιεπισκοπή μου δι 
τοκρατορικοΰ δ ιπλω ματο; έπωνομάσθη Σλαβινκ 
καί Χερσώνος άπό δύο Πόλεις όποϋ το ΐμπερκ
νέας τώρα οίκοόομεί. £2; τόσον ή καΰεορ 
πρό; τό παρόν θέλει είναι εις την περιφημον 
τάβαν, ήτις καί αύτή περιέχεται εις τά δρι

αυ- 
ινίου

ρσώνος απο ουο ι ιοΛΐΐς uvkju .^,».ptov 
τώρα οίκοδομεί. ί 2; τοσον ή καθεδρα μου

Πουλ
ιά τ ί;

Επαρχίας μου, ήτις άπλόνεται άπό τά σύνορα τ ι; 
Κιοβία; έω; τή ; Μαύρης Θαλάσσης κατά βορράν κα! 
νότον, κατά δέ άνατολάς και δυσμα; άπο το Αζω^ 
εως είς τόν ποταμόν Βώγ.

Α φ’ ου σύν Θεώ καταβώ  είς τήν έπαρχίαν μου, 
έκεΐθεν διά μέσου Κωνσταντινουπόλεως θέλει σά; 
γράφω εύκολώτεοα καί συχνότερα" εις το αναμε
ταξύ , αν θελήσετε νά γράψητε είς έμε, ήμπορειτί 
νά στείλετε έπιστολήν σα; per ricap ito  ώ ; εο*·

ξ ή ;   , λ ,
Θέλει αναγγείλετε ,πά κατ έμε παντα ε;;^τον 

αγαπητόν Διδάσκαλόν μου Κυρ Ιερεμίαν αν η.ον 
νεώτερος ήθελα τολμήσω νά τόν παρακαλέσο) vi 
έλθ'/j πρός έμε διά νά συζήσωμεν καί νά τόν έχω 
βοηθόν εί; τό φορτίον όποϋ άνεύεχθην και όδηγιαν 
καί φώς" ή οικία μου ίκανη είναι να περίθαλψή το 
γήρά; του" ούδέν εργον έπίπονον δεν ήθελεν εχη" κ« 
άν'έχ-ij καί τινα  συγγενή καί θεράποντα, δεν ήθελαν 
λείψη καί ύπέρ τούτων τά  ικανά. Η Επαρχία (Λθυ 
δέν είναι είς κλίμα τραχύ καί κατεψυγμένον, ή θέ- 
σ ι; είναι δέκα βαθμού; κατωτέρα τής Πετρουπο 
λεω :,δπου έγώ Ιοί; τοϋ νϋν διέτριβον, ωστε το κλί
μα είναι εύκρατον, ό άήρ ύγιεινο;, ή γή εύφορο,, 
κ. τ . λ . Αλλά τ ί μάταιον δποϋ ζητώ  τά  σχεδόν 

άδύνατα! Τούτο τό μέρο; τή ; επιστολής μου δέν 
σά; άοέσει, καί άν ή Κέρκυρα ηκουε το πρβολγιμα 
μου, χωρίς άλλο ήθελε με καταρασθή. ίϊς  τόσον 
τόν άσπάζομαι, άπό βάθους καρδία;, τον καλόν 
μου αύτόν Διδάσκαλον, καί ιδού αδτη ή επιστολή 
μου εστω καί πρό; αύτον δια να μην ε ιπ /j πώ; δι' 
τόν έγραψα. Τόν παρακαλώ νά μέ έπευχηθή διά η  
φανώ έργάτη; δχι πάντη άδοκιμος, διά τοϋ θ-ιον 
έλέους, εί; τόν αμπελώνα τοϋτον, είς 8ν δ Κύριος 
δλην τήν ήμέραν έστηκότα άργόν, κατά τήν ένδΥ 
κάτην ώραν καί έμε έμισθώσατο. Τάς εγκαρδίου 
μου εύχά; πέμπω ε ί; τήν ήγαπημένην μου Οε·.*ν
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S.» Σιγοΰραν καί τήν πρωτεξαδέλφην μου S .a Σο
φίαν καί τόν Εκλαμ. Αρχοντα αύτής i l  S ig .r D.r 
Niccolo Papadopoli καί τά  φ ίλ τα τα  τέκνα του;.

Ι Ο Γ Δ Ι Θ .

Μεταξύ τών τ ή ; Π. Δ. Βιβλίων έμπεοιλαμβά- 
νεται και το τή ; Ιουδίθ ( 1 ) δπερ, άν καί έκτός τοϋ 
Κανονος, έταττε^ο δμως ύπό τών Αρχαίων Ιουδαίων 
μετα τών Αγιογραφων Βιβλίων. Ιδού δε τά δσα 
έζ αύτοϋ μανθάνομεν.

Αρφας»δ (2 ) τών Μήδων δ βασιλεύ;, κτίσα ; 
δχυρωτάτην πολιν,ώνόμασεν Εκβάτανα, περιβαλών 
οούτην με τείχη θαυμαστά, έχοντα υψος μέν πήχεοιν 
70, πλάτος δε, 5 0 , έκ λελαξευμένων συνιστάμενα  
λίθων, τριών πήχεων τό πλάτο ;, καί έξ τό μήκος. 
Περιπλεον κατεσκεύασεν έπ’ αύτά πύργου;, 100 

πηχεων το υψο;, καί 60 τό πλάτο ;, ύψώσα; αύτού; 
έπί τών πυλών, εχουσών υψος μέν 70  πήχεοιν, π λ ά 
το; όε 4 0 , ώστε καί διά τό οχυρόν τής πόλείοςκαί 
διά τήν πληθύν καί άνδρείαν τών στρατιωτών του, 
χαι δια το πλήθος τών άρματων, ένόμιζεν έαυτόν 
άκατανικητον. Κ ατά τούτου έκστρατεύσα; δ τών  
Ασσυριών βασιλεύ; Ναβουχοδονόσορ μετά πολυαρίθ 
μου στρατιά; τό 1 2  ετο; τή ; βασιλεία ; του, έχω 
μεθ έαυτοϋ πολλά έθνη, π άντα ; τού; κατοίκου 
τών ορεινών μερών, τού; παρά τόν Ευφράτην καί 
Τίγρην και ΐδ α σ π η ν , ποταμούς, καί τούς κατοι-  
κοΰντα; τα  πεδεινά μέρη τοϋ Εϊριώχ βασιλέω; τών 
Ελυμαιων, ένίκησεν αύτόν παρά τάς μεγάλα ; πε 
διάδα; τή ; Ραγαϋ, ή Ραγών, τή ; Μηδείας. Επαρ 

δε έπί το ιαύτη νικει ό Ναβουχοδονόσορ, ήθέ- 
λησεν οτι όλοι τή ; Ασίας οί λαοί νά άναγνωρίσω- 
c.v αύτον, ώ ; τόν μόνον τής Ανατολή; μονάρχην 
καί κύριον. Διό άπέστειλε πρέσβεις καθ’ δλα τά μέ- 
ρί), ει; τε την Περσιδα, Κ ιλ ικ ίαν, καί Δαμασκόν, 
έτι δέ ει; πάσαν την ίουδαιαν, Α ίγυπτον, καί μέχρι

Συγγραφή τοϋ φερώνυμου τ ί ;  ίου5ί9 βιβλίου, οί μεν 6έ- 
τ'ον Αρχιερεα Ι ' . λ ’ χ / .Ε 'α , τ'ον ΐτ.·. Μανασσΐ, οί <)1 τον ΐγισοΰν

1

(1) Συγγροίφία τοΰ 
λουσι τον

ΐον υιόν τοϋ ίοισε^εκ. Ι^ε τον σο©. Οίκον, εν τω περί τών ΟΒ 
ίρμ. τ ίς  Π. Δ. Β. 4 . S . ί ,  2 7 .

(2) ό  Αρφαξ»5 οϊτος είν*!, λεγουσιν, ό Φραορτΐς υίός τοΰ Δτϊ 
οχου, δεύτερος τών Mr,5ων βασιλεύς, περί ων ΐστΟρεΓ ό ήρο’δοτος, 
οτι ό (Λεν Ληϊοκτς εκτισε τά Εκβάταν* όχυρώσας αύτά με ι/ί- 
γάλα και ισχυρά τείχη, τών οποίων οϊ κύκλοι ΐσ α ν  επτά ό είς 
τοΰ άλλου υψηλοτερος· τοϋ μεν πρώτου /.ΰκλου, λεγει, οΐ προμα
χώνες τ.σαν λευκοί, τοϋ S& ίευτερου με'λανες, τοϋ δέ τρίτου φοινι- 
χοι, τοϋ S i  τέταρτου κυανοί, τοϋ δέ πέμπτου σανδαράκινοι, τοϋ 
δϊ έκτου αργυροχρΰοι, του δε εβδοαου χρυσοειδεΓς. 0  δέ υιος του, 
φραορτιος, διαδεχθείς αΰτ'ον, βασιλευ'σαντα 83 ί η ,  ΐπολε'μΐσε 
Χ>τά τών Πυρσών, και ύπεταξεν αυτούς. Βασιλεύων δ ’έπί τών δύο 
του-ων ισχυρών έβνών, ίρχισε νά ύτοτάττη  και άλλα διάφορα 
ττ; Ασίας Ιϋ-ιχ, έκσ-ρατεύσας καί κατά τών Ασσυριών, τών εχον- 
των την Νινευί, οπου καί άπωλε'σβη, βασιλεύσας 22  ε’τί;. (ίΐρ. Β. 
L  06, 98 , 102).

(Τόμ. Α. Φυλλ. ί.  ΙΑ.)

τών δρίων τή ; Α ίθιο ίϊίας, άπαιτώ ν παρ’ δλων τού
των ύπο ταγήν. Αλλ ολοι ούτοι οί λαοί δμοφώνως, 
χωρίς νά δώσωσιν ούδεμίαν άκρόασιν είς τάς άδι
κου; απαιτήσει; του, άπέπεμψαν τούς Πρέσβεις, 
καί μέ καταφρόνησιν. Τότε ό Ναβουχοδονόσορ π α -  
ροξυνθεί; σφόδρα κατ’ αύτών ώμοσεν ε ί; τόν Θρό
νον του καί ε ί; τήν βασιλείαν, νά έκδικηθί) έναν- 
τίον δλων τούτων τών έθνών, καί νά παραδώση  
αύτά έν στόματι μαχαίρας. Οθεν κατά τό ί 7 ετο ; 
τή ; βασιλεία; του πρώτον μέν παρετάχθη μέ τήν  
δύναμιν του κατά τοΰ Αρφαξάδ καί κατέστρεψεν 
αύτοΰ καί τό ιππικόν καί τά άρματα καί πάσαν 
τήν δύναμίν του, γενόμενο; κύριο; πολλών πόλεων 
αύτοϋ" ώστε εφθασε καί 2ιο; τά  Εκβάτανα, τά  
δποΐα έκυρίευσε, διαρπάσα; δλα τά  πλούτη τή ;  
πόλεω;, καί αύτόν τόν βασιλέα φεύγοντα συλλα
βών εί; τά δρια τή ; Ραγαΰ, έφόνευσε" καί ουτω ; 
έπανήλθεν εί; τήν Νινευή μέ δλα τά  άπειράριθμ.α 
πλήθη τών πολεμιστών του, φέρων πολλά λάφυρα* 
δπου έδόθη είς τρυφά; καί εύωχία; αύτός καί τά  
στρατεύματα αύτοΰ έπί 1 2 0  ήμέρα;.

Εί; δέ τό 1 8  έτο; τή ; βασιλείας του τ^ 2 2  ή 
μέρα τοϋ πρώτου μηνό; συνήθροισεν έν τώ  άνακτό- 
ρω αύτοΰ συμβούλιον δλων τών στρατηγών αύτοΰ, 
καί μεγις-άνων, παραστήσα; αύτοί; δτι έχει σκοπόν 
νά έκδικηθή μέν κατ’ έκείνων, οΐτινες κατεφρόνησαν 
τάς δ ιαταγάς του, νά ύποτάξι^ δέ εί; τήν ύπακοήν 
του καί δλα τά έθνη τής γή ;. Αφοΰ δέ ένεκρίθη παρ’ 
δλων ή πρόθεσι; αύτοϋ, προσκαλέσα; Ολοφέρνην τόν 
Αρχιστράτηγον δλη; του τή ; δυνάμεω;, διέταξεν 
αύτόν νά έκλέςϊ) τού; μαχιμωτέρου; άνδρα;, πεζού; 
μέν 1 2 0  χ ιλιάδας, έφιππου; δέ τοξότας χ ιλ ιάδα ;
1 2 , καί νά πολεμήσ/ι καθ’ δλων έκείνων τής Δύ- 
σεω; τών λαών, ο ΐτινε; άπείθησαν καί κατεφρόνη
σαν τά ; δ ια ταγά ; του, ΰποτάττων δλου; τούτου; εί; 
τήν ύπακοήν του.Παραλαβών λοιπόν εύθύ; ό Ολοφέρ- 
νης, πρός έκπλήρωσιν τής δ ιαταγής τοΰ κυρίου του, 
δλα ταϋτα  τά  στρατεύματα, έτι δέ καί απειράριθ
μα ζώα, καμηλού;, δνου; καί ήμιόνου; μέ πολεμο
φόδια, χρυσίον καί άργύριον πολύ, έξήλθεν έκ τή ; 
Νινευή, καί δ ιαβά; τόν Εύφράτην, διευθύνθη πρό; 
την Κ ιλ ικ ίαν, καί μετά τριών ήμερων δδοιπορίαν 
έφθασεν άπέναντι τοΰ πεδίου Βαικτιλαίθ, ς-ρατοπε- 
δεύσα; παρά τό Ορο; Αργεον ή Αργαΐον ( 1 ). Καί 
πρώτον μέν έγινε κύριο; άπασών τών πόλεων έ
κείνων, καταστρέψας δλον τόν τόπον. Ακολούθως 
δε, παρελθών τόν Εύφράτην, ύπέταξεν .ολην τήν 
Μεσοποταμίαν, φέρων παντού τήν φρίκην καί τόν 
άφανισμον, ε ί; τε τήν Συρίαν, Δααασκόν καί π ά 
σαν τήν γήν τοϋ Μ αδιάμ, εί; τρόπον όίστε ολοι οί 
ϊασ ιλε ΐ; τή ; Συρίας, Μεσοποταμία;, Κ ιλ ικ ία ;, καί 
Λυβίας προσήρχοντο προσφέροντες τήν ύπακοήν των, 
καί άναγνωρίζοντε; τό κράτο; καί τήν κυριότητα

(1) Γεωγ. Μελ. Β. 3. Κ.. 14 . σελ. 19 1 .
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τοϋ Μεγάλου βασιλέως Ναβουχοδονόσορος. Κ αί μό
λ ις  ό όλοφέρνης έπαρρνισιάζετο εΐ; οίανδήποτε πό
λ ιν ,  ΰπεδέχοντο αύτόν και άρχοντες καί ίδ ιώ τα ικ α ί 
πόές δ λαός τών περιχώρων μετά ς-εφάνojv έν τυμπά-  
νοις καί χοροί; ( ί  ). Πλήν ολα ταΰτα  δεν ϊσχυσαν 
νά μαλάξωσ'. τήν σκληρότατα τοΰ ώμ.οτάτου έκεί 
νου κατακτητοΰ, οστις κα', τάς πόλεις έκείνων τών 
έθνών κατέσκαψε καί τά  άλση αΰτών έξέκοψε, 
διαταχθείς ύπδ τοϋ Ναβουχοδονόσορος νά έξολο- 
θρεύσν? καί αΰτούς της γης τούς θεούς, οπο ς̂ αΰτδν 
μόνον λατρεύσωσι πάντα τά έθνη, καί έπικαλώνται 
ώς Θεόν πασαι φυλαί καί γλώσσα'.. Φθάσας δέ καί 
είς τήν γην τοΰ ίσραήλ, έστρατοπέδευσεν είς τήν 
κοιλάδα Εσδρηλών ή ίεζραέλ, άναμέσον Γαβαά καί 
Σκυθοπόλεως, διαμείνας έκεΐ ενα μήνα. Οί δέ 
Ιουδαίοι άκούσαντες τά όσα δ Ολεφέρνης είς τά 
άλλα έθνη έπραςε, καί πώς έσκύλευσεν αύτών δλα 
τά  Ιερά, καί τά  παρέδωκεν είς άφανισμόν, φοβού 
μενοι μή πράξη τά  αύτά  καί είς τήν Ιερουσαλήμ 
καί είς τδν ναόν τοΰ Κυρίου, τοΰ δποίου προσφάτως 
άναβάντες έκ της γενηθείσης α ιχμαλωσίας, καί 
νεωστί συναθροισθέντες πας δ λαός, έκαθάρισαν τά 
σκεύη καί το θυσιαστήριον, ατινα  είχον βεβηλοιθή, 
έκυριεύθησαν ύπδ μεγάλης φρίκης καί ταραχή;. 
Πλήν, πεποιθότες είς τήν θείαν ά ντ ίλη ψ ινκ α ί βοή
θειαν, άπεφάσισαν νά άντιπαραταχθώσι κατά τών 
πολεμ,ίων. Οθεν άπέστειλαν καί προκατέλαβον τάς 
εις τήν γην το>ν διαβάσεις τοΰ έχθροΰ, καί δλα τά 
ίιψηλά καί στενά μέρη, ήσφάλισαν μέν σύν τείχεσι 
τάς πόλεις τω ν, συνήθροισαν δε ζοιοτροφίας έκ τών 
νεοθερίστων άγρών τω ν, έγραψε δέ καί δ Αρχιερεύς 
Ιωακείμ πρδς τούς κατοίκους της Βετυλούας (2), 

καί Βετομεσθαίμ, κειμένης απέναντι Εσδρηλών, νά 
προκαταλάβωσι καί αύτοί τάς αναβάσεις τής Ορει
νής, καί τάς προς τήν ίουδαίαν διαβάσεις, ίνα  έμ- 
ποδίσωσι τών λσσυρίων τήν έφοδον· καί άφοΰ συνε- 
τέλεσαν πάντα τα ΰτα , δ Αρχιερεύς, οί Ιερείς καί 
πας δ λαος άνεβόησαν πρδς τδν Θεδν μετ’ έκτενοΰς 
δεήσεως, νηστεύοντες, ένδεδ υαένοι σάκκ,ους, εχοντε; 
σποδόν έπί κεφαλής των, άνδρες γυναίκες καί νή
π ια , συνηθροισμένοι έντδς τοΰ ναοΰ τοΰ Κυρίου, 
καλύψαντες μέ σάκκον ώς καί αύτδ τδ θυσιαστή
ριον, καί ίκετεύοντες όμοθυμαδδν τήν έξ ύψους α
ρωγήν, ίνα  μή τά νήπια αΰτών καί αί γυναίκες γέ-  
νωσι τοΰ έχθροΰ λάφυρον, α ί δέ πόλεις έξαφανι- 
σθώσι καί τά  αγ ία  αΰτών βεβηλωθώσι, τών δποίων 
α ί ταπ εινα ί ίκεσίαι ήκούσθησαν ιλεοε ένώπιον τοΰ 
θρόνου Κυρίου Παντοκράτορος.

Μαθών δε δ Ολοφέρνης δ τών Ασσυριών Αρχι-

(1) iou5\9 γ .
(2) 11 Βετυλοΰα τοποθετείται έν τώ βορεί&> μερει τ ι ς  Ιερου

σαλήμ, άπέχουσα αϋτΐ,ς 30 περίπου Γαλλ. λεύγας, παρα τό 
πείίον Γ,ο5ριηλών, οπερ έκειτο έν ~ΐ\ ΓαλΛαία μεταξύ ΤΫ; Βα- 
σάν η ϊκυίΐοπο'λεως καί τοΰ Καρμτ.λίου όρους. ΐ5έ  Λνασχ. Βολτ. 
Χύ.. 110.

στρατηγός, δτι οί ίσραηλΐτα ί προπαρεσκευάσθη- 
σαν είς πόλεμον, συγκλείσαντες μ.έν πανταχόθεν 
τάς διαβάσεις, δχυοώσαντες δέ δλα τά  ΰψηλά μέρη, 
θέσαντες ενεδραν είς τάς πεδιάδας, καί όργισθείς 
σφόδρα κατ’ αύτών, συνεκάλεσεν δλους τούς άξιο)- 
ματικούς τοΰ στρατεύματος αύτοΰ καί τών συμ
μάχων του, είπών* καί ποΐός τις  δ λαος ούτος διά 
νά πολεμήση καθ ήμώ ν; τίνες αίπόλε·ς τω ν ; δποία 
ή δύναμίς τ&)ν, καί ό βασιλεύ; αΰτών ; Τότε Αχιώρ 
δ τών Α μμωνιτών Αρχηγό; άποκριθείς, είπε" «κύριέ 
μου, άκουσον τά  δσα θέλω σοί διηγηθή είλικρινώς 
καί αληθώς περί τοΰ λαοΰ τούτου. Οδτος είναι έκ 
τών απογόνων τών Χ αλδαίων, οίτινες κατ’ άρχάς, 
μή θελήσαντε; νά άκολουθήσωσι τήν λατρείαν τών 
Θεών τών Πατέρων τω ν, άλλά προσκυνοΰντες καί 
λατρεύοντες τδν Θεόν τοΰ οΰρανοΰ, έξήλθον έκ τής 
Χαλδαίας γής καί παρώκησαν πρώτον μέν έν με
σοποταμία ήμέρας πολλάς· είτα  δέ έπρόσταξεν αύ
τού; δ Θεδς, τδν όποιον αύτοί έγνώρισαν, νά έξέλ- 
θωσιν έκεΐθεν καί νά ύπάγοισιν εις τήν γήν τοΰ Χ α-  
αάν, δπου άποκατασταθέντες έγιναν πλούσιοι σφό

δρα είς χρυσίον, άργύριον, καί κτήνη* άλλ ’ έξ α ιτίας  
τής πείνης, ήτις ήκολούθησε μεγάλη είς δλην τήν 
γήν τοΰ Χαναάν, κατέβησαν είς τήν Α ίγυπτον καί 
κατώκησαν έκεΐ. Είς ταύτην δέ τήν νέαν παροικίαν 
πληθυνθέντες γεγόνασιν άναρίθμητοι- ώστε δ βα
σιλεύς τή ; Α ίγύπτου, 'ίνα περισυστείλη αΰτών τήν 
αύξησιν, έξανέστη κατ αύτών ύποβαλών αΰτούς είς 
πολλάς καί έπιμ.όχθους έργασίας, καταστήσας αύ
τού; δούλους του' πλήν δ Θεδς αύτών, πρδς τδν 
δποΐον ύψωσαν τήν φωνήν των, έπακούσας έπί τήν 
δέησιν αύτώ ν, έπάταξε πάσαν τήν Α ίγυπτον μέ 
μεγάλας καί ανιάτους πληγάς, ενεκα τών δποίων 
οί Α ιγύπτιο ι βιασθέντες έξέβαλον αύτούς έκεΐθεν- 
καί ούτο>ς έλευθερωθέντες οΰτοι άπδ τών Α ιγυπτίω ν  
τήν δουλείαν, διέβησαν τήν έρυθράν θάλασσαν, τήν 
δποίαν έξήοανεν ένώπιον αύτών δ Θεδς, καί ήλθον 
διά τής έρήυου είς τδ όρος τό Σινα, καί είς Κάδης 
Βαρνή, καί έκβαλόντες πάντας τούς κατοικοΰντας 
τήν έρημον, πρώτον μέν κατώκησαν είς τών Αμορ- 
ραίων τήν γήν, έξολοθρεύσαντες τή  δυνάμει αύτών 
δλους τούς Εσεβωνίτας, ακολούθως δέ διαβάντες 
τδν ίορδάνην, έκληρονόμησαν πασαν τήν γήν τοΰ 
Χαναάν, διώξαντες έκεΐθεν δλους τούς κατοίκους 
της. Καί ένόσω έμενον πιστοί είς τδν Θεόν των άπε- 
καθίσταντο ακατανίκητοι, δσάκις δέ άπεστάτουν 
άπδ τήν πρός αύτδν όφειλομένην ύπακοήν καί πίς-tv, 
έξωλοθρεύοντο είς τούς πολέμους, καί έ'νεκα τούτου 
ήχμαλωτίσθησαν είς ξένην γήν, καί δ ναός τοΰ Θεοΰ 
των κατερημώθη, καί αί πόλεις αύτών κατεσχέθη- 
σαν ύπο τών πολεμίων· άλλά μετανοήσαντες έπα- 
νήλθον έκ τής αίχμ.αλωσίας ( ί ) ,  άνέλαβον τήν ίε-

(1) Ενταϋβα, ο’. λεγουσιν, οτι δπα ινίττίτα ι τοΰ Mavasui 
την αιχμαλωσίαν εΐ; τήν Βαβυλώνα, γίνΐθεΓσχν ύπο τώ·ι ιτρα-

0  Φ0ΙΝΙ3 255
ρουσαλημ και το άγιαστήοιον αύτών, κατοίκησαν 
τες τά όρεινα ταΰτα  μέρη- τώρα λοιπδν, κύριέ μου, 
έαν μεν αύτοί ήμάρτ/,σαν εις τδν Θεόν τω ν, άφεύ- 
Λτως νικησομεν αύτούς, πολεμήσαντες, εί δέ καί 
δεν ήμάρτησαν, ματαίως έφορμήσομεν κατ ’ αύτών, 
διότι δ Θεος, τδν δποΐον αύτοί λατρεύουσι, θέλει 
τους υπερασπισθή, καί ήμεΐς θέλομεν γίνει τδ όνειδος 
άπασης τής γής». Αυτη ήδμ ιλ ία  τοσοΰτον παρώξυνε 
τον όλοφέρνην καί τούς περί αύτδν στρατηγούς έ- 
ναντιον τοΰ Αχιωρ, ωστε διηγέρθησαν κατ αύτοΰ 
να τον φονευσωσι* πλην ό Ολοφέρνης έπρό^αξε τούς 
άρχηγ&υς να τον δέσωσι, καί νά τύν φέρωσιν είς 
Βετυλουαν, πολιν τής φυλής τοΰ Συμεών, παραδί- 
δοντες αύτ6ν είς τάς χεΐρας τών Ισραηλιτών,είπών, 
ότι, άφοΰ τους ύποτάξη, γνωρίσουσι καί αύτοί, δτι 
δέν υπάρχει άλλος παρα τον Ναβουχοδονόσορα θεός* 
καί ούτε αύτος ό τών Εβραίων Κύριος νά λυτρώση  
έ* τών χειρών του δύναται ούτε έαυτόν, ούτε τδν 
λαον του- τοτε καί σύ, ώ Αχιώρ, λέγει, μέλεις 
άφευκτως να άπολεσθής μετ αύτών, δοκιμάζων έμ- 
πρακτως και τών 7Γρορρyj<7£<ον σου το [/.άταιον καί 
τών ελπίδων σοο τδ απατηλόν. Οθεν, συλλαβόντε; 
τον Αχιωρ οί αρχηγοί τοΰ όλοφέρνους,καί φέροντε; 
αΰτον είς το Ορος, έφ ου ή πόλις Βετυλουα εκει- 
το> τον εύ/;σαν υ~ο tyjv Οπώοε^αν αυτου, καί άνενώ· 
ρησαν. Εςελθόντε; δε τότε οι τή ; πόλεω; κάτοικοι 
κατ αύτώ ν,καί καταξάντες τδ όρος,εύρον αύτδν έκεΐ 
δεδεμενον, τδν δποΐον λύσαντες εφερον είς τήν Βε- 
τυλούαν, παραστήσαντες αύτδν ένώπιον τής συνε- 
λευσεως τοΰ λαοΰ, έκδιηγηθέντα πάντα τά δ ια- 
τρεςαντα, την τε προς τον όλοφέρνην όμιλίαν του, 
και τους βλάσφημους ένταυτφ  λόγους τοΰ άλαζό- 
νος έκεινου, και τά  δσα περιπλέον ούτος έδοκίμασε. 
Ιαΰτα άκουσας πας ο λαδς,πεσόντες,έπροσκύνησαν 
τδν θεδν, επικαλούμενοι αύτοΰ τήν βοήθειαν- Κ ύ
ριε, έλεγον, δ Θεός τοΰ ούρανοΰ, κάτιδε έπί τάς 
ύπερ/)φανειας αυτών, έλεησον ήμας τού; τεταπεινω- 
μένους- έπιβλεψον έν τή ήμέρα ταύτν} έπι τό πρόσω
πον τοΰ λαοΰ σου, τδν όποιον ήγίασας- μετά δέ 
ταυτα 7uapy4yopy)(7av τον Α^ιώρ* τον όποίον |Λάαι· 
στα δ Οχοζίας ό υίδς τοΰ Μιχά έκ τής φυλής τοΰ 
Συμεών, δ άρχων τή ; Βετυλούας, παραλαβών είς 
τήν οικίαν του, περιεποιηθη, προσκαλέσας μετ αύ
τοΰ και τους πρεσβυτερους είς συμπόσιον, καί καθ’ 
δλην έκείνην τήν νύκτα πας ό λαός ίκέτευον τδν 
θεόν, ΐνα  βοηθήστ) αύτού; καί σώσ·/ι έκ τοΰ έπικει- 
μένου κινδύνου.

Τ/]ν δε έπιοΰσαν ό Ολοφέρνης διέταξεν δλα τά 
υπο την δδηγιαν του στρατεύματα, συνιστάμενα  
έκ πεζών μ,έν 1 7 0  χ ιλ ιάδω ν, ιππέων δέ 1 2  χωρίς 
νά συναριθμηθώσιν οί μέ τάς άποσκευάς παρακολου-

ί

τευ,αάτων τοϋ λσαρχαρδύν βοισιλέως τ ι ς  Συρίας· ο ί Si, οτι ολον 
« 1 8  και 19  έίάφιον τοϋ έ. Κεφ. είν*ι μεταγεν,ιτί'ρ* προ®0τ,*.*. 
ίίέ  Pddcaax. ist. do giud. p. 38.

θοΰντες πεζοί άνδρες ε ΐ; πλήθος πολύ σφόδρα, νά 
σηκωθώσιν άπό τάς πεδιάδας Εσδρηλών, καί νά 
προχωρήσωσι πρός τήν Βετυλούαν, κειμένην έφ’ έ 
νδς όρους δυσπορθήτου, καί τήν δευτέραν ήμέραν 
παρεσκευάσθη είς έφοδον. Τότε προσελθόντες οί 
Αρχοντες τών ΐδουμαίων καί τών Μ ωαβιτών οί 
άρχηγοί, καί οί στρατηγοί τών άλλων τής παοα- 
λίας μερών, ειπον τώ  όλοφέρνη- Ακουσον, παοακα- 
λοΰμεν, τών δούλων σου τήν συμβουλήν* δέν συμ
φέρει, Δέσποτα, είς ήμας νά πολεμήσωμεν τού ; 
ϊσραηλίτας έν παρατάξει τακτική πολέμου, δ ιότι 
δέν είναι τόσον εύκολον νά άναβώμεν έπί τάς κο- 
ρυφάς τών Ορέων τω ν, ΐνα  μή ουτω διακινδυνεύ- 
σωμεν άνωφελώς τά στρατεύματα μας* έπειδή ό 
τοπος καί όχι τά  δπλα τών ύπεναντίων έπί τοΰ 
παρόντος βοηθοΰσιν αΰτούς* άλλ’ ας έπιμείν&ιμεν 
είς τήν πολιορκείαν, προκαταλαμ,βάνοντες τοΰ υδα-  
τος τάς πηγάς, τάς ύπό τήν ύπώρειαν τοΰ Ορους, 
χωρίς νά άφήσωμεν ούδένα νά έξελθ/ι τής πόλεως. 
Εκ τούτου £ν έκ τών δύο άφευκτα άκολουθήσει,η δλοι 
θέλουσιν άποθάνει ύπό τοΰ λιμοΰ καί τής δ ίψ η ς ,  
τάχιον νά παραδοθώσι μέλλουσι- καί ουτω χοιρίς 
νά άπολέσης ούτε έ'να άνδρα έκ τοΰ λαοΰ σου, κυ
ριεύεις εύκολώτατα μέν άκινδυνώτατα δε τήν πόλιν, 
καί άνταποδώσεις αύτοΐς άντάξιον τής πονηριάς καί 
απείθειας t o jv  τδ άνταπόδομα. δθεν ευαρεστηθείς 
πολύ είς τοιαύτην συμβουλήν ύ Ολοφέρνης άυ,έσως 
έβαλεν αΰτήν είς πράξιν, ώστε πέντε χιλιάδες Ασ
συριών προκατέλαβον εύθύς τώ νύδάτω ν τάς πηγάς, 
τά δε λοιπά στρατεύματα, πεζοί, αρματα καί ιπ 
πείς, περιεκύκλωσαν πανταχόθεν τήν πόλιν μ.έ στε- 
νωτάτην πολιορκίαν.

Εν το ιαύτ-/} δέ καταστάσει εΰρισκόμενοι οί ίσ -  
ραηλΐται, προβλέποντες άφευκτον τόν έπικείμενον 
αύτοΐς όλεθρον έκ μέρους τών περικυκλούντων αύ
τούς εχθρών, προσέπεσον είς τήν άνωτάτην βοή
θειαν, έπικαλούμενοι Κύριον τόν Θεόν αύτών, ίνα  
λυτρώσ/ι αύτού; άπό τών εχθρών των τά ; χεΐρας. 
Παρελθουσών ουτω 34  ήμερών, έπειδή έξήντλησαν 
δλα τών ύδάτων τά δοχεία, καί τούς λάκκους έξε- 
κένωσαν, καί τό δδωρ ήρχισεν δλως νά έκλείπη, 
καθότι παρεκτός τούτων τών δεξαμενών δέν είχον 
έντός τής πόλεως πηγάς, προμηθευόμενοι πρότερ'ον 
έςωθεν τή ; πόλεως ύδωρ, δπερ ήδη κατεΐχον οί 
έχθροί, διά τοΰτο άπας δ λαός, άνδρες γυναίκες 
καί πα ιδ ία, λειποθυμήσαντες ύπό τής δίψης, π α -  
ρουσιάσθησαν ένώπιον τοΰ Οχοζίου καί τή ; Γε
ρουσίας τής πόλεως, φωνάζοντες μεγάλτ) τή φοινή. 
ύ  Θεος εστω κριτής μ.εταξύ ύμών καί ήμών! δ ιότι 
σεΐ; είσθε οί παραίτιοι ολοιν τούτων τών κακών, 
τά δποΐα δοκιμάζομεν* διά τό νά μή ήθελήσατε 
νά πραγματευθήτε ειρηνικά; μετά τών Ασσορίων 
συνθήκας- πλήν καί τώρα μή εχοντες πλέον άλλην 
σωτηρίας ελπίδα, είμή έκείνην τοΰ έποδύνου θανά
του, ήδυνάμεθ* νά άποφύγωμεν αύτόν, παοαδί-
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δοντες έαυτού; τ φ  όλοφέρνγ)* διότι κάλλιον νά ζή -  
σωμεν δούλοι, γ) νά άποθάνωμεν ουτο), προβαλλό
μενοι μάρτυρας κατ αύτών τδν Ούρανόν, τήν γην, 
κα ί τον Θεόν τών Πατέρων των, κλαίοντες μετά  
μεγάλου κλαυθμού έν τώ  μέσω τη ; έκκλησίας, καί 
ίκέτεύοντες δμ,οθυμαδόν την έξ ύψους βοήθειαν. Τό
τε δ όχοζίας ειπεν είς αύτούς. Θαρρείτε, αδελφοί, 
ύπομείνατε καρτερικώς ετι πέντε ήμέρας, είς τάς 
όποιας έπιστρέψει, ώς έλπίζω , Κύριος ό Θεάς ήμών 
το έλεος του έφ ήμάς, καί ούκ έγκαταλείψει εις τ έ 
λος- άλλ’ έάν εϊς τό δ ιάστημα τοϋτο, διά τάς Αμαρ
τ ίας ήμών, δεν άπολαύσωμεν τοϋ Θεοΰ τήν βοή
θειαν, άφεύκτως τότε κατά τόν λόγον σας παρα- 
δίδομεν έαυτού; έκουσίω; είς τά ; χεΐρα; τών Α σ
συριών. (ακολουθεί)

Φ. Κ. I.

Π Ε Ρ Ι  Δ Η Μ Ο Σ ΙΟ Υ  Η Θ ΙΚ Η Σ

Αύτοσχεδίασαα β\

Αρχής λοιπόν τεθείσης ότι προφανής έστιν ή 
άνάγκη τής δημ.οσίου ήθικής, είπωμεν, τ ίν ι τρόπω 
ήδύνατο ή κοινωνία νά βάλη είς έργον τήν άρχήν 
ταύτην. Τοϋτο όμως είναι δυσκατόρθωτον εογον 
πρώτον μ^ν, διότι δυστυχώς οί άνθρωποι έσμέν 
άσύμφωνοι'πολλάκις δε καί είς αύτά τά  άπλούς-ατα 
xcd ώ φελ ιμώ τατα , άλλοιωτοί τήν γνώμην καί ποι- 
κίλλοι τήν θέλησιν. Δεύτερον δέ,δ ιότι τά πράγμα
τα  αύ*τά είς τήν φύσιν των ούκ όλίγα  προσκόμματα 
παρενθέτουσιν ήμ.ιν" ενεκα τούτου συμβαίνει θαμ.ινά 
νά μή ηναι αληθές έν τ?ί έφαρμογή,όπερ έν τή θεω
ρία τοιοϋτον διεδηλώθη. ‘.Α λλ’ έξ'άλλου μ.έοους ήδύ- 
νατό τις  είπεϊν, ότι αί το ιαϋτα ι δυσκολίαι είναι 
όλως άνυπέρβλητοι; £ν μόνον, νομίζω , είναι άναγ
καΐον καί πρώτον ινα πάσα δυσκολία αρθή" θέλη- 
σις καθαρά καί ειλικρινής τών διεπόντων τάς τ ύ -  
χας τών λαών. Καί ταύτην όφείλουσι νά 1^6>σιν, 
έπειδή πρόκειται περί άντικειμ,ένου τήν επίγειον 
εύδαίμ,ονίαν πάντων άποσκοποϋντος. 0  μ.έγας τών 
Σπαρτιατών νομοθέτης Λυκούργος, εΰρεθείς είς πα-  
ρομοίαν σχεδόν ανάγκην, βουλόμενος, δηλονότι, νά 
μεταβάλω τό πολίτευμα, έβιάσθη, πρώτον μέν νά 
■προετοιμάση τό εργον διά μεγάλου τινός αριθμού 
όπαδών,καί δεύτερον νά μεταχειρισθώ τήν δύναμιν. 
Π λήναύτόθι,ή μεταβολή εμελλε μέν τινας νά ώφελή- 
σω καί άλλου; νά βλάψω συμφέροντα' διόπερ
ήτον χρεία καί τής βίας. Αλλ’ένταϋθα,τοϋ ένός τών 
δύο μέσων εστι χρεία'ήγουν,τών συνεταίρων,ή μ άλ
λον συμβοηθών. Επειδή, ή δημοσία ήθική δ ^ α τα ινά  
συγκατοικη, νομίζω , όταν ήναι αληθής καί ε ιλ ικρ ι
νής, μετά παντός είδους πολιτεύματος'επειδή ούδε 
πρόκειται περί μεταβολής πολιτείας άλλά πολιτεύ
ματος, ήγουν, δ.ορθώσεως βίου. Τούτου τεθέντος, τ ίς  
ήθελεν άντις-άθή είς τήν Κυβέρνησιν έθνους ή κοινω
νίας W 3?» ένδ) καί τήν δύναμιν έχει καί τά μέσα;

ένώ ούδεν μέλος αδ ικε ίτα ι, πάντα δέ μάλις-α ώφε* 
ληθήσονται βελτιούμενα; ή μήπως καί αύτή ή Ολι
κή ωφέλεια, τής κακίας καί διαφθοράς αποκύημά 
ές-ι; τοϋτο ού μό·ιον ψευδές ές-ι, καθότι ή δια φθορά 
μάλις-α τάς δυς-υχιας γεννά, άλλά καί τ ίς  τάς φρέ
να; ύγιαίνων,ήθελε τολμήσει τοΰτο ά π ο δ ε ΐξα ι; άλ
λως,τοιαύτη τις μωρία ήθελεν αναγκάσει καί ήμα;, 
καθάπερ καί τούς άρχαίους, νά δημιουργήσωμεν 
δύο θεούς τοΰ παντός, ή δύο άρχάς' μίαν διέπου- 
σαν τά  καλά καί έτέραν εναντίαν τά  κ α κ ά ! κα! 
μ ά λ ΐ7 « άντιθέτως έκείνοις’ ήτο ι τήν μεν πρώτην 
γεννώσαν τήν κακοδαιμονίαν, τήν δ έτέραν τάς ευ
τυχ ίας καί τήν εύδαιμ.ονίαν προάγουσαν. ! !

Τούτων ουν ούτως έχόντων, έπανερχόμεθα έν 
προκειμ,ένω. Διαιροϋμεν κατά πρώτον τούς άνθρώ
πους πάντας είς δύο μεγάλας τάξε ις, είς ένήλικας 
καί άνήλικας' καί άπό μέν τής πρώτης, έπειδή ή 
ήθική έκάς-ου κατά 7 ασις, δποία τις  καί άν η, δυσκό- 
λως ήθελε μεταβληθή, διά τοϋτο δλίγον νά έλ- 
πίσω τις δύναται παρ’ αύτής έκ τής περί δημοσίου 
ήθικής νομοθεσίας. Εμφοονες όμως θετικοί καί κα
θαροί νόμοι ήδύναντο νά άπείρξωσι καν ώφελίμω; 
καΐκατας-είλωσιν άρκούντως τό κακόν παράδειγμα, 
τήν ρας-ώνην τής έσχατης μάλις-α εκείνης τάξεως τής 
κοινοινίας, ήτις εϊς ούδέν άλλο καταγίνετα ι, ή τίνι 
τρόπω ένοχλητική νά καθίστατα ι τοϊς άγαθοϊς καί 
έπιεικέσιν, άσυς-όλως ποιοϋσα πάσαν αθέμιτον πρά
ξιν, μήτε Θεόν αίδουμένη μηδέ τούς νόμους φοβου- 
μένη. Επειδή τίς  άρνηθήναι δύναται ότι ή αργία 
είναι νόσος φθοροποιά είς τήν κοινωνίαν ; δμοίως 
δέ καί πάσαν άλλην κακήν εξιν, καί φθοροποιάν 
είς τήν κοινωνίαν'τάς άτιμους πράξεις, τήν έπίμ,εμ- 
πτον διαγωγήν. Ταΰτα πάντα καί ετερα όμοια δύνα- 
τα ι εμφρων νομοθεσία νά κατας-είλω, καί τών δ
ποίων ούδ αύτή ή ανώτερα τάξις τών πολιτών στε
ρείται πολλάκις' διόπερ, τότε, ή κοινωνία ολόκλη
ρος πάσχει. Νόμοι άρα τήν αρετήν έπιτάσσοντες, 
αύτήν βραβεύοντες, τήν ίκανότητα τ ιμ ώ ντες, σ τ ιγ -  
ματίζοντες δε τήν κακίαν, τήν ατιμ ίαν μή ΰπο- 
στηρίζοντες, μή άνεχόμενοι τάς αδικίας, νόμοι φ ι
λάνθρωποι, πατρικοί, προνοητικοί, δύνανται νά πα- 
ράσχωσι μεγίστην βοήθειαν, καίπροαγάγω σι κατ’ δ
λίγον δλίγον τήν ήθικοποίησιν καί τής περί ής δ 
λόγος μερίδος τής κοινωνίας. Α λλ’ ένταϋθα άπωτεΐ- 
το ειδική τ ις  εκθεσις τών κυριωτέρων πραγμάτων  
όσα έπιβλαβή καί δλέθρια, καθώς καί όσα ώφέλιμά  
είσιν είς τήν δημόσιον ήθικήν'άλλ’εί καί ήθελεν είσθαι 
εργον τοΰτο ύπέρ τάς ήμετέρας δυνάμεις, ούκ άμε- 
λήσομεν όμως έν είκείω τόπω είπεϊν όλίγα έξ ών 
δυνάμεθα, όπως τοϊς είδημονεστέροις ήμ.ών εϊς τά  
το ιαΰτα  άφορμήν δώμεν, λαβεϊν τόν κάλαμον καί 
δ ιαφω τίσα ι τήν κοινωνίαν εϊς τόέμβριθές καί άναγ- 
καιότατον άντικείμενον τής δημοσίου ήθικής, όνπερ 
καί άρχήθεν προεθέμεθα κύριον σκοπόν πολλώ Ss 
μάλλον τοΰτο λέγομεν, έπειδή τό περί δημοσίου ή -
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θικής άντικείμενον, σχέσιν έχει άμεσον πρός τήν 
Π ολιτικήν, τήν Ν ο μ ικ ή ν , τήν /!  ιδασχα.Ιιχην, ή 
καί άλλην τινά δήποτε, ών οί κλάδοι είσί πολλοί 
τε καί διάφοροι' τούθ’ ενεκα, οί άνήκοντες ταΐς ρη- 
θΐίσαις έπιστήμαις όφείλουσι συνδραμεϊν διά τών 
γνώσεων αύτώ ν, πρός οίκοδόμησιν τοΰ κοιν<υφελοΰ; 
οικοδομήματος.

Αλλ' εΐπωμέν τ ι νΰν καί περί τής έτέρας μερίδος 
έκείνης τής κοινωνίας, ήν συμπ?ριελάβομεν ύπό τό 
ονομα άνήΛικες. Είς ταύτην δέ ώσπερ είς νέαν γε
νεάν, έλπίζει κυρίως ή κοινωνία τήν κατόρθωσιν τοΰ 
σκοπουμένου. Οί ανήλικες δύνανται νά μορφωθώσιν 
όπως ή δημόσιος ηθική α πα ιτεί. Καί ή ς-ιγμή αυτη 
είναι πάσης άλλης ή σοβαρωτέρα" τά θεμέλια τοϋ 
θαυμαστού οικοδομήματος τούτου έντεΰθεν άοχον- 
ται' ένταϋθα άνάγκη ές-ί μεγίς-ης προσοχής, πολλοΰ 
ζήλου καί άκρας συνέσεως. Ας άρχίσωμεν λοιπόν 
άπ’ αύτήν την γέννησιν τοΰ ανθρώπου. Η γέννησις 
τού άνθοώπου εϊς τήν κοινωνίαν είναι γεγονός όχι 
άδιάφορον ούδ’ ολίγου λόγου άξιον. Η κοινωνία δέν 
πρέπει όθεννά περιορίζηται είς τήνγνώ σιν μόνον X. 
Π. περί τής νομίμου ή μή γεννήσεως τοϋ ατόμου, 
περί τής ήμέρας καιώρας, καίέκ ποίων γεννητόρων 
κτλ.καί πλέον ού'πρέπει ή κοινωνία νά λάβ/ι πάσαν 
φροντίδα όπως ό γεννηθείς καί άνατοαφή κατά τό 
δημόσιον πνεύμα,καί γίντ, μέλος δποΐον δ σκοπός καί 
τό ίδιον τής κοινωνίας τέλος άπαιτεϊ.ίδού δ ιατί ό Λυ
κούργος τοσοΰτον ένησχολήθη περί τήν γέννησιν καί 
δημόσιον άνατροφήν τών τέκνων. Αλλ ήαεΐςούκ έ- 
παινοΰμεν ποσώς τάς τοϋ Λυκούργου περί τών άσθε- 
νών καί ατελών βρεφών,δλίγον πατοικάς, μάλλον δέ 
άσπλάγχνους έντολάς'έπειδή δεν έχομεν σκοπόν νά 
σ^ηματίσωμεν Σ π α ρ τιά τα ς , άλλ άγαθούς πολίτας. 
Είθε να μή είχεν ή άνθρωπότης χρείαν Σπαρτιατών 
πρός άμυναν ή πόλεμον! εκείνη έκ τών κοινωνιών 
ή δποία ήθελεν εύρεθή εϊς τήν ανάγκην είς ήν καί 
ή Αακεδαίμων, ποιησάτω τοιούτους, άλλά άνα- 
τραφέτω και τούς άτελεΐς γόνους, καί άνατραφέτω  
αύτούς καλώς καί έπιμελώς, ινα ωφέλιμοι άλλεο- 
τρόπως γένωνται τή κοινωνία. Ούδείς γάρ δικαίωμα  
κέκτηται ς-ερήσαι τής ζωής έκεΐνον ϊν  ό Θεός έν τή  
ζωή άφωρίσατο, εί καί ή φύσις τής εύρως-ίας καί τ ε 
λειότητος ές-ερήσατο.Συνήθως ή κοινωνία άπό τής νη- 
«πιότητος,μέχρι τής νομίμου (λεγομένης ύπό τών νο
μομαθών) ήλικίας τοΰ άνθρώπου,ούδεμίαν λαμβάνει 
φροντίδα’ έκτος δέ τινων δημοσίων καταστημάτω ν  
π α ιδε ίας,τά  δποΐα διά τού; σπουδάσαι έν αύτοΐς έπ ι- 
θυμοϋνταςίδρύθησαν,τήν υπόλοιπον ηθικήν άνατρο-r 
φήν άφίησιν είς τούς γονεϊς'οΰτοι δέ είσιν ελεύθεροι ά -  
ναθρέψαι τούς παΐδας αύτώ νόπω ; βούλωνται ή όπως 
δύνανται. Είς τοΰτο τό διάς-ημα,τό δποΐον δέν είναι 
μικρόν, έπειδή είναι σχεδόν τό ήμισυ ή τό Sv τρί
τον τής μέσης ζωής ήμών, δ άνθρωπος διδάσκεται 
οπου καί όπως βούλεται' συχνάκις δέ, ούτε τά πρώ
τοι γινώσκει εντάλματα  τής ήθικής' άφοΰ δέ γίνη

νόμιμος τή ήλικία, τότε είναι κατά πάντα υπεύθυνος 
είς τούς νόμους τής κοινωνίας καί πρός τήν ιδίαν κοι
νωνίαν. Τίς λοιπόν δέν βλέπει έντεΰθεν ότι μυριοτρό- 
πως είναι εύκολον νά προσκρούσω εϊς αύτούς,άφοΰούτοι 
μ.εν δέν συναπαρτίζουσιν έν σύς-ημα δμοειδεςέχον tv 
καθαρόν ήθικόν δ πολίτης τέλος,άφοΰ ούτε τό υλικόν 
μέρος αύτών, ούδέ τό ήθικόν τών ιδίων γινώσκει ή έ-  
σπούδασε;μάλις·αδέ άφοΰ άνετράφηένάγνοία αύτώ ν, 
καί έν χειρί διαβουλίω αύτοΰ ; Αρα ή κοινωνία έχει 
χρέος νά λάβω άπ’αύτής τής γεννήσεως τοΰ άνθρώπου 
φροντίδα περί τής δημοσίου ανατροφής αύτοϋ' διότι 
τότε τις  ύπεύθυνος νομίζεται έμπροσθέν τής κοινω
νίας διά τήν παράβασιν νόμ,ου τινός, όταν έδιδάχθη 
καίάνετράφη κατά τόν σκοπόν τοΰ νόμου, καί γ ινώ -  
σκω αύτόν καί τό τέλος αύτοΰ έντελώς' καί αυτη κα
λείτα ι ήθική εύθύνη. Είς τόν σκοπόν τοΰτον δεν άρ- 
κοΰσι τά  περί παιδείας δημόσια κατας-ήματα καθώς 
ή πείρα άποδεικνύει. Η κοινωνία λοιπόν πρέπει νά 
διατάξω διά νόμου γενικού καί θετικού τήν δημόσιον 
άνατροφήν, δι’ου νά ύποχρεώνται οί γεννήτορες είς 
τό ν’ άνατρέφωσι τά ίδ ια  τέκνα καθ ώρισμένον τινά  
δμοιότυπον τρόπον δημοσίου ήθικής' εΐη δ αΰτη  
ή τοΰ Εύαγγελίου! καί νά δίδοισι λόγον είς τήν διοί- 
κησιν τής κοινωνίας περί τής τοιαύτης άνατροφής 
τ̂ >ν τέκνων. Η αύτή δε τής κοινωνίας διοίκησις 
δφείλει νά έπισκοπή άν τά τέκνα τής πολιτείας 
έκπαιδεύωνται κατά τόν ύπό τής κοινοινίας ώρισμε- 
νον τύπον τής δομοσίου ήθικής. Καλώς έννοητέον, 
ότι διά τούς μή δυναμένους ποιήσαι τοϋτο, ή κυ- 
βέρνησις τής πολιτείας έκείνης ήθελε λαμβάνειν τή'* 
φροντίδα. ΙΪ άνάγκη λοιπόν καταστημάτω ν είς τά  
όποια νά άνατρέφωνται οί παΐδες καί τήν δημόσιον 
ήθικήν συν τοϊς άλλοις είναι προφανής, ό  δμοιότυπο; 
τρόπος ήθικής άνατροφής άνάγκη νά ήναι ό αύτός δ ι’ 
όλους τούς παΐδας, τόσον τδ ν  πλουσίων καθοις καί 
τών λοιπών'καθότι,άπαντα θέλουσιν είσθαι μέλη τής 
αύτής κοινωνίας καί πρός αύτήν τά  αύτά εχωσι 
καθήκοντα' τούτου ενεκα ή προπαίδεια τήν δποίαν 
ήθελον διδάσκεσθαι οί παΐδες, άνάγκη νά στρέφηται 
εις τήν μόρφωσιν τών ήθών τ&>ν. Αφού δε οί παΐδες 
μέχρι τώ ν δέκα § ξή δ εκ α έπ τά  έτώνήθελον δ ιδά- 
σκεσθαι, άκροάζεσθαι καί έξασκεΐσθαι τήν ήθικήν, 
ήθελον δοΐίν ούδεν άλλο ?j τά  καλά παραδείγμα
τα , άφεύκτως έμελλον νά μορφωθώσι κατά τό τής 
πολιτείας πνεύμα ού μόνον κατά  τά  έξωτερικά έρ
γα , άλλά καί κατά τήν καρδίαν. Διότι ή καρδί* 
καί δ νοϋς τών παίδων όμοιάζέι τήν ζύμην ήτις  
λαμβάνει οίανδήποτε σφραγίδα, ή τόν λευκόν χάρ
την , ρστις δέχεται κάθε χαρακτήρα. 0  δέ δέκατος 
Εβδομος χρόνος ’έστω έκεΐνος άφ ού εκας·ος δύνα- 
ται νά αρχίσω τήν κατά τήν τάξιν, κατά τά  μέσα, 
ή καί κατά  τήν νοητικήν Ικανότητα, και κατα  τας  
άνάγκας τής κοινωνίας, σπουδήν του, εις τε τας  
τέχνας καί έπιςηήμας. Καί κατά τοΰτο το μέρος 
πάλιν ή κοινωνία άνάγκη νά ίχω την άνή·^ουσαν
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θέσιν α υ τ ί ; .  Ενταύθα άνήκουσι μ άλιστα  νόμοι 
προνοητικοί , προνοοϋντες ε ί; τά ; χ ο ΐία ; τ?.; κο ι
νω νία; καί προάγοντε; τήν βελτίωσιν και την υλ ι
κήν εύτυχίαν αυτή;" καί συμφώνω; τούτοι; νά ό · 
ρίζωσι τού; κλάδους τών τεχνβν καί επιστημών, 
άπασχολούντες δικαίως και άναλόγω; τά πνεύμα
τα  χωρίς νά άφίνωσιν έ'καστον νά πλέη επικίνδυνα  
πελάγη, καί δαπαν^ τά  έτη τής ζωή; αύτοΰ άνω- 
φελώς, διά τό νά μή Ιλαβ ϊ ποτέ τήν άνήκουσαν δ- 
δ,ηγίαν καί κατά τό πνεϋμα καί τά ; δυνάμει; αύτοΰ 
τήν εφαρμογήν. Εντεΰθενγενναται ή δοκησισοφία,ή ή- 
μιμάθεια, ή άγυρτεία καί τά όμοια, τά όποια είναι 
διά  τήν κοινο^νίαν ανίατοι πληγαί. Εν ένί λόγω εί καί 
πασα άλλη μάθησι; τέχνη; η έπ’.στήμης ήθελεν εί- 
σΟαι έλευθέρα εί; καθένα οίαςδήποτε τάςεω ; τη ; 
κοινωνία;' τη ; δημοσίου ήθιχψ, όμως ή μάθησις καί 
άσκησις, εστω ό κα6 ύποχρέωσιν έκεϊνο; κλάδο; 
8;  άνάγκη νά έκμανθάνηται καί νά έπιδεικνύηται 
δημοσία διά τών έργων ύφ’ όλων τών μελών τή ; 
κοινωνία; ( ΐ)·δ ικα ία  δέ τ ι;  διανομή τών τιμώ ν καί 
προνομίων λογιζέσθω βραβεϊον παρά τί) κοινωνία 
τ η ; κατ αλήθειαν άρετή;. A. II. Α.

ΑΝΘΟΛΟΓ1&Α.
ΤΟ Λ Ε ΙΡ ΙΟ Ν .

ϊ ό  Γεσνεριανόν Αείριον (T ulipa G esneriaaa) 
είναι φυτό ; εγχώριον τή ; Ανατολή;, φυόμενον υ.έν 
αύτομάτω ; εί; τήν Ταυρικήν, Καππαδοκίαν, Θρά
κην καί άλλαχοΰ, είσαχΟεν δε ε ί; τήν Ευρώπην περί 
τά  μέσα τοΰ δεκάτου έκτου αϊώνο;, άγκαλά δ L o i- 
se leu r λέγει, ότι ε ίνα ι ιθαγενές καί τή ; Σαβαυδίας 
καί τών περιχώρων τη ; έν Πεδεμοντίω Νίκαια; 
(Nizza). Ωνομάσθη δε Γεσνεριανόν,έπειδή πρώτο; δ 
Γέσνερο; ώμίλησε περί αύτοΰ. Ούτο; παρετήρησε 
τό πρώτον Αείριον κατά τό 1 5 5 6  έν Αύγούστη  
(A ugsburg) ε·ς τόν κήπον τοΰ Ερρίκου Ερουαρβί- 
δου, ένθα προήχθη έκ σπόρων, οιτινε; είχον στα· 
λή αύτώ  έκ Κωνσταντινουπόλεως. Ητον δε τοΰτο  
έν Αείριον έρυθρόν καί τερατώδε;, ώ; εχον όΛτώ 
στήμ,ονας καί όκτώ σέπαλα.

Τό Αείριον ανήκει ε ί; τήν Εξανδρίαν μονογύναιον 
τοΰ συστήματος τοΰ Λινναίου, καί ε ί; τήν οικο
γένειαν τώ ν Κρινοειδών κατά τήν φυσικήν μέθο
δον. Είναι φυτδν βολβώδες" ό δε βολβό; αύτοΰ ε ί 
ναι λευκό; μεν τά ένδον, έξωθεν δε περικεκαλυμμέ- 
νο; ύπό χ ιτώ νο; έρυθρομέλανο;. Μέ τού; βολβού; 
τοΰ Λειριού πολλάκις άντικαταστένουν δολίω; έκεί
νου; τοΰ Κολχικοΰ' πλήν δ Βοτανικό; ευκόλως δύ- 
νατα ι νά γνοιρίση τήν νόθευσιν ταύτην, έπειδή δ

(1) ΕΟχΐς S i  εργον τ,θελεν είσθαι νά ϊίιρ  τις κοσρου,αένας τας 
σχολάς καί Ακαδτ,αίας καί S ix  ττ ,ς  κ ο ι ν ω φ ε λ ο ύ ς  [/.αθν'- 
σεως ϊ, ειτισττ'ατις τ ις  Δ η u. ρ σ ί  α  (  ή Π  ο λ  ι τ  ι κ τ, ς I I  0 ι- 
χ ν

αέν βολβό; του Λειριού είναι αληθινό; Βολβό; 
(Itulbus), ένω δ τοΰ Κολχικοΰ είναι Τπόκορμο; 
(Cormus). 0  Σκάπο; τοΰ Λειρίου είναι άπλοΰ;, 
ορθιος, μονοανΟή;* τό δέ άνθο; έπικλινέ; πρό τή; 
αναπτύξεω;. Τά φύλλα κολεώδη, ώολογχοειδή καί 
χρώματο; γλαυκοπρασίνου' τό δέ άνθο; αύτοϋ, 
καίτοι κομψότατον, δέν έχει κυρίως στεφάνην, άλ
λά μόνον κάλυκα, συγκροτούμενον άπό έξ χρωμα
τισμένα σέπαλα. Οί στήμονες είναι ε ; ,  ένθεμένοι 
είς τήν πρόσφυσιν τοϋ περιγονίου μετά τής ωοθή
κης. Τό σ τίγμ α  άμισχον ύπολοφοειδέ;. 0  καρπό; 
είναι θυλάκιον έπίμηκε;, τρίγωνον, τρίκοιλον, τρι- 
βαλβιδωτόν καί πολύσπορον.

Παρά το ΐ; όθω μανοΐ; καί Πέρσαις τά  Λειριά 
είναι άντικείμενον λατρεία ;, οθεν καί είς τόν καιρόν 
τή ; άνΟήσεω; τών Λειρίων άγουσιν έορτήν τινα. 
Περί τό έτο; 1 6 3 5  ή σπουδή τή ; καλλιεργεία; 
τοϋ Λειρίου έφθασε μέχρι φανατισμοΰ, καί ή επι
θυμ ία τ ή ; άγορα; έκλεκτών Λειρίων έκορυφώθη έκ 
τή ; κερδοσκοπία; τών όλλανδών καί Φιλανδρών 
άνθοκόμων, ώστε κατήντησεν είς άληθινήν τρέλλαν* 
ό'θεν καί τό δνομα Λεφιομανία (T ulipo-u ian ia). 
Καί πραγματικώς ή τ ιμ ή  τών Λειρίων ύψώθη τό
σον, ώστε ήγοράσθησαν μέ πολλάς έκατοντάδας 
καί · ιλ ιάδα ; φλωρινίων" έξ ού καί αί άρχαί εύρέ- 
θησαν τό 1 6 6 7  ε ί; τήν ανάγκην νά θέσωσιν έ'να 
ορον εί; έμπόριον τόσον άλλόκοτον. Τοΰτο δέ έκα- 
μεν, ώστε άπό έ'να ύπερβολικόν Φανατισμόν τό άν
θος τοϋτο κατήντησε νά έχη μετά ταϋτα  τιμήν  
μικροτέραν τής αληθινή; αύτοϋ άξ ια ;. Τήν σήμερον 
δέ αί ώραιότεραι ποικιλίαι τοϋ Λειρίου, μολονότι 
δέν πληοόνονται είς ακριβή τιμήν, χαίρουσιν όμως 
πάντοτε ύπόληψιν ε ί; τά ; έκλεκτάς συλλογάς ένός 
άνθοκομείου.

Κ ατά τούς ειδήμονας άνθοκόμους α ί ιδιότητες 
α'ίτινε; χαρακτηοίζουσιν £ν Αείριον έντελε; κατά  
τήν ωραιότητα είναι αί ακόλουθοι’ νά έχη σκάπον 
στερεόν, δρθιον, ύψούμενον εΐκοσιν εως τριάκοντα  
δακτύλου;" τό άνθο; αύτοΰ νά είναι μέγα καί άνά- 
λογον μέ τό υψος τοΰ σκάπου" νά συγκροτήται δε 
άπό σέπαλα, τά όποια έκ μέν τής βάσεως νά 
έκφύωνται δριζοντείως, νά φέρωνται δε καθετως 
πρός τά άνο), ώστε νά σχηματίζω σιν είδος ύποκρα- 
τηρίου ώοειδοϋ; κατά τόν πυθμένα. Τά τρία έξω- 
τεοικά σέπαλα πρέπει νά ήναι μεγαλήτερα τών 
τριών έσωτερικών, τό δέ χείλος αύτών λεΐον καί 
άνευ ούδεμιά; εντομής. Α ί χρωματισμέναι Tatviai, 
α'ίτινες σχηματίζουν τήν κομψότητα ένός ωραίου 
Λειρίου, πρέπει νά ηναι κανονικαί, καλώς σημειω- 
μέναι καί διακεκριμένα!, καί άπολήγουσαι κατά  
τήν κορυφήν δίκην γραφίδος ή πτίλου.

Τά κυριώτερα είδη τοϋ Λειρίου, έκτός τοΰ Γεσ- 
νεοιανοΰ, τό δποϊον περιεγοάψαμεν, είναι τό Εύώδες 
(Τ. Suaveo lens), τό ίίλ ιόφθαλμον (Τ. Oculus 
So lis), τό Κλουσιακόν (Τ. C lusiana) καί το Αγριον

Ο ΦΟΙΝΙΞ 2 5 9

(Τ. Sy lvcstris ). Τήν σήμερον δμως άριΟμοΰνται 
πολύ περισσότερα είδη" αί δέ ποικιλίαι τούτων εί
ναι τόσον πολυάριθμοι, ώστε άποβαίνει σχεδόν 
αδύνατον νά όνομάσωμεν καί τάς κυριωτέοας.

Τό άρχικόν χρώμα τοϋ Λειρίου φαίνεται οτι 
δπή'ρξε τό κόκκινον. Ουτω τούλάχιστον περιγρά
φει αύτό δ Γέσνερο;. Τήν σήμερον όμως εχομεν Λει
ριά λευκά, κίτρινα, πορτοκαλόχοοα, πορφυρά, ερυ
θρά ή μ ικτώ ; χρωματισμένα διά τών ρηθέντων 
χρωμάτων, καί προσέτι διά τοϋ μελαγχροινοϋ καί 
κυανού. Τά μονόχροα όμω; δέν χαίρουσι μεγάλην 
ύπόληψιν, καί τά  μόνα παραδεκτά είς τάς έκλεκτά; 
συλλογάς είναι τά  ποικιλόχροα.

Τά Λείρια εύδοκιμοϋσιν είς γήν έλαφράν, όλίγον 
αμμώδη καί μετρίως κοπρισμένην διά βωδοκόπρου 
καλώς κατειργασμένης. Πολλαπλασιάζονται δε μέ 
ευκολίαν διά βολβών καί διά σπόρων.

Διά μέν βολβών, άφοϋ φυτευθώσιν οί νέοι βολ
βοί περί τά μέσα τοΰ Σεπτεμβρίου κατά σειρά; 
εί; μικρού; λάκκους, άπέχοντα; άπ’ άλλήλων τρεις 
εως τέσσαρας δακτύλους, καί έχοντας βάθος δακ- 
τύλων τριών ή τεσσάοατν. Ολίγη δέ άαμος δύναται 
νά χυθή πέριξ τών βολβών. Τήν άνοιξιν σκαλίζον
ται" είναι δέ ανάγκη νά προφυλάττωνται τά  φύλ
λα καί οί σκάποι άπό τήν πάχνην καί τάς δυνατά; 
βροχάς διά στεγασμάτων. Οταν δέ άρχίσωσι τα 
άνθη νά άναπτύσσοινται, τουτέστι περί τόν Μά'ίον, 
πρέπει ταϋτα  νά προφυλάττωνται άπό τας ήλια- 
κάς ακτίνας, ύπό τών όποιων βλάπτονται. Οταν 
πέσωσι τά  σέπαλα, πρέπει νά άφαιρώνται αί ώο- 
θήκαι, όπως μή έξαντληθή τό φυτόν διά τή ; ώρι- 
μάνσεως τών σπόρων, καί έχη έπομένως ίκανην 
δύνααιν ώστε νά προάξη τόν νέον βολβόν. Περι 
δέ τόν Ιούνιον, άφοΰ τά φύλλα μαρανθώσιν, έςο- 
ρύττομεν τού; βολβούς, άποβάλλομεν τόν σκάπον 
τά φύλλα, τ ά ; ^ίζα; καί τόν έξηραμμένον χ ιτώ να, 
καί άποχωρίζομεν τού; νέου; βολβού;, τού; δποίαυ; 
άκολούθω; ξηραίνομεν καί φυλάττομεν είς έπ'.τηδες 
κιβώ τια , καί ε ί; τόπον καλώ ; άεριζόμενον, άλλά 
μή έκτεθειμένον είς τόν Ηλιον, εο>; ότου έλθη ή επο
χή νά φυτευθώσιν. 0  πολλαπλασιασμό; ούτο; διά 
βολβών παρέχει τήν αύτήν ποικιλίαν" τά δέ φυτά  
γενικώς άνθοϋσι τό πρώτον ή δεύτερον έτος.

Διά σπόρων δέ προάγονται νέαι πο ικ ιλ ία ι, και 
διά τοΰ τρόπου τούτου μάλιστα  έλήφθησαν αί πο- 
λυαριθμόταται ποικ ιλ ία ι τών Λειρίων οσαι είναι 
γνωσταί τήν σήμερον. Οί σπόροι σπείρονται τό 
Φθινώπορον είς γήν δχι πολύ παχεΐαν, καί άφοϋ 
σκεπασθώσι μέ λεπτόν στρώμα γής, ποτίζονται. 
Περί τόν Μάρτιον γεννώνται τά  νέα Λείρια, τά 
όποια εως τοϋ τρίτου έτους άφίνονται είς την α ύ 
τήν θέσιν' μετά  δέ ταΰτα  μεταφυτεύονται κατ’ έ
τος, διατηρούμενα άραιότερ». Τά Λείρια τά  απο
λαμβανόμενα διά σπόρων άνθοϋσι τό πέμπτον ή 
έκτον έτος. Κάμνοντες δέ τήν τεχνητήν γονοποίη-

σιν μεταξύ διαφόρων Λειρίων, δυνάμεθα νά εχω- 
μεν καί ωραιότατα νοθογενή.

Σημειωτέον δέ, ότι, ώς πρός τό χρώμα αύτών, 
δέν δυνάμεθα νά άποφασίσωμεν έκ μ ια ; άρχής,επει
δή πολλάκις κατά τό πρώτον έτος 2ν Λείριον παρου
σιάζει χρώματα άμαυρα καί κατηφή, ή αόριστα, 
καί έπομένοι; δέν εύχαριστεΐ τήν όρασιν" άλλά διά  
τής διαδοχικής μετ«φυτεύσε&>ς τά χρώματα τα ϋτχ  
γίνονται ανοικτότερα, λαμπρότερα καί πλέον χ α -  
ροπά, καί τό άνθος δεικνύει τότε ολην αύτοΰ τήν 
κομψότητα. X . Λαβράνος.

Ο ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ ΓΑΛΙΛΑΙΟ Υ κ τλ .
(Συνέχεια, ΐδε προτ.γούαενον φυλλάδ.)

Αί α ύ ’-αί αμφισβητήσεις άνεφύησαν καί περί τοΰ 
αναλογικού διαβήτου, 8ν δ Γαλιλαίος έπενόησεν έν 
ετει 1 5 9 7  καί έξοιράϊσεν έν τώ  ύπ’ αύτοΰ έκδο- 
θέντι συγγράμματι, τώ  1 6 0 6 ,  έπιγραφομένω* Α ί  
έργασία ι τοϋ γεω μετριχοϋ χαΐ στρατιω τικού δ ια 
βήτου. Τώ δ’ έξής έτει έδημοσ·εύθη πραγματεία  
τ ις, λατ ιν ισ τ ί γεγραμμένη, περί τό αύτό τοϋτο 
άντικείυ.ενον ύπό τοΰ Μιλάνου Βαλτάσσαρος Κάπρα, 
όστις ήθέλησε νά οίκειοποιηθή τοιαύτην άνακάλυ- 
ψιν. Τοϋ δέ Γαλιλαίου παραπονεθέντος παρά τοΐς 
Μεταρρυθμίσταΐς τής Ακαδημίας, άφ ου ούτοι έξέ- 
τασαν υ.ετά προσοχής τό πραγμα καί έ γνώρισαν 
τήν άγυρτείαν τοϋ άντιπάλου του, διέταξαν νά έπ ι- 
ς-ραφώσι τά αντίγραφα τοϋ βιβλίου τοϋ Κάπρα,καί 
ύπεσχέθησαν νά διακοινώσωσι τήν τούτου Απολο
γίαν είς τον Γαλιλαίον, όστις δέν ώργίσθη τοσοΰ
τον κατά τοΰ Κάπρα όσον κατά τοΰ Διδασκάλου 
αύτοϋ Σίι/ωνος τοϋ Μάριου τοΰ παρακινήσαντος τον 
μαθητήν νά πράξη παρομοίαν λογοκλοπίαν (α).

, Ακολούθως άνεφάνη έτερος συναγωνιστής Ιοϋστος 
ό Βύργιος, περί τοϋ δποίου όμως δέν γ ίνετα ι μνεία 
είμή έν ετει 1 6 0 7 ,  έν ώ δ Γαλιλαίος είχεν ήδη 
πραγματευθή τό άντικείμενον τοΰτο δέκα έτη πρό- 
τερον. Αλλά καί τό θερμόμετρον άπεσπάσθη, ού
τως είπεϊν, έκ χειρός τοΰ Γαλιλαίου ύπό τίνος 
Δρεββέλου, πρόςδν οί έγκυκλοπαιδισταί άποδίδουσι 
τήν τούτου έφεύρεσιν, έν ω πρώτος έκεϊνος τό ε ί-  
χεν ίδεασθή, ώς κάλλιστα  τοΰτο εξάγετα ι έκ τών 
έξής λόγων τσϋ Βιβιάνη. «Περί τόν αύτόν τοϋτον 
χρόνον (κατά τό 1 5 96 ) έφεϋρε τά  θερμόμετρα, δη
λαδή τά δι’υδατος καί άέοος ύέλινα έκεΐνα έργαλεϊα, 
δι’ ών διακρίνονται αί μεταβολαί τής θερμότητος 
καί τοϋ ψύχους, ή ποικιλία τών θερμοκρασιών τών 
τόπων, ή όποία έξαίσιος έπινόησις νεώτερον έτελειο- 
ποιήθη ύπό τής μεγαλονοίας Φερδινάνδου τοΰ Β .»  
Καί δ Σαγρέδος, εύπατρίδης Ενετός, γράφων πρό; 
τόν Γαλιλαίον τώ  1 6 1 3 ,  λέγει" «Τό ύπό τ ή ; ύμε- 
τέρας Εύγενείας έπινοηθέν έργαλεΐον πρός καταμ έ-

( α)  Ορ α  Γ α λ ιλ α ίο υ  Σ ΰ γ τ  IL· Saggiatore, Toji.. Β'. σ ελ . 283 .
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τρησιν τής θερμότητα; άνήγαγον ύπό διαφόρους 
έπιτηδείους καί άξιολόγους πρόπους, καθ’ δσον ση- 
p-etovet τήν διαφοράν τής θερμοκρασίας άπο £ν εϊς 
άλλο δωμάτιον, μέχρις έκατόν βαθμών (1). Εφευ- 
ρέθησαν είσέτι ύπό τοΰ Γαλιλαίου καί ή ύδροστατι- 
κή στάθμη ή προσδιορίζουσα διά τοΰ ΰδατος το βά
ρος τών μετάλλοιν, καί ή κατάρτισις τής μ αγνή τι-  
δος, δι ής έξαισίως έπαυξάνεται ή δύναμις αύτής, 
καθ ά λέγει δ Βιβιάνης’ «Περί τον αϋτόν χρόνον 
(τοΰτέστι περί το 1 6 00 ) εκαμεν ιδιαιτέραν μελέ
την καί παρατήρησιν περί τής δυνάμεως τής μ α-  
γνήτιδος, καί διά διαφόρων καί επανειλημμένων 
πειραμάτων εΰρήκε τρόπον ασφαλή τοΰ καταρτί-  
ζειν οίονδήποτε αύτής τεμάχιον ωστε νά κρατή όγ- 
δοηκοντάκις καί έκατοντάκις περισσότερον σίδηρον 
ή άν ητο ακατάρτιστος, πρός την οποίαν τελειο- 
ποίησιν ούδείς άλλος προ αύτοΰ έφθασεν είς τοιοΰ- 
τον βαθμόν.»

Τοιαΰται ανακαλύψεις ηθελον άρκέσει, ινα  άπα- 
Οανατίσωσι τον Γαλιλαίον ώς ανακαινιστήν τής φ ι
λοσοφίας’ άλλ αύται είναι σχεδόν μηδέν άπέναντι 
τών μέγάλων ανακαλύψεων τάς δποίας εκαμεν είς 
έκαστον μέρος τοΰ βασιλείου τής φύσεως. Πεπεισ
μένος περί τής μ,αταιότητος τώ ν  σχολαστικών θεω
ριών, ήρχισε νά σπουδάσω με μεγίστην ακρίβειαν 
τάς ιδιότητας τών οντων, καί έγνώρισεν δτι τό νά 
θέλ^ τ 'ί νά άναγάγω ύπό τινας θετικάς κα: προσ- 
διωρισμένας άρχάς τά φαινόμενα τής φύσεως, χ ω 
ρίς πρότερον νά γνωρίσω την φύσιν καί τούς νό
μους αύτών, ητο τό αύτό καί νά έγείρ/ι εύρύ ο ι
κοδόμημα χωρίς πρότερον νά ρίψω στερεόν θέμε- 
θλον. «Η μεγαλτ,τέρα δόξα τοΰ Γαλιλαίου, λέγει 
δ Ανδοες, έχρημάτισε τό νά μή μορφώσω συστήμα
τ α , καί αΰτη ίσως ύπήρξεν είσέτι ή ατυχία του καί 
ή α ιτ ία , δι’ ην δέν έξετιμήθη μεγάλους ή άξία  το υ .» 
(2). Αλλ αί άρχαί τάς όποιας εθηκεν έχρησίμευ- 
σαν ώς βάσεις είς τήν νεωτέραν φιλοσοφίαν, έν φ ,  
ώ ; παρετήρησεν δΤιραβόσκης, δ Καρτέσιος δστις 
είς τό ίδιον σύστημα έπχιρόμενος έγραφε τοσοΰτον 
περιφρονητικώς περί τοΰ Γαλιλαίου, έάν τώρα ήγει
ρε τήν κεφαλήν, ήθελεν είδεΐ έγκαταλελειμ.ένον πλέον 
τό σύς-ημά του καί λογιζόμενον ώς άνόητον μυθις-ό- 
ρημα. Καί τοΰτο συνέβη έκ τοΰ δτ ι δ Γαλιλαίος έδί- 
δαξεν άληθείας βασιζομ.ένας έπί τών γεγονότων, 
καί ούχί ύποθέσεις κατά τόν Γάλλον φιλόσοφον. 
Γενομένής άρχής άπό τής αστρονομίας, ήτις, μο
λονότι κατέστησεν αύτόν έ'ρμαιον τών καταδ ιω γ-  
μών, τώ  έξησφάλισεν δμως τήν αθανασίαν, διε- 
σαφήνισε μ.άλιστα διετράνωσε τό κοπερνικανόν 
σύστημα, έξηγήσας τήν ήμερησίαν καί έτησίαν τής 
γή ; κίνησιν, ώστε ούδείς πλέον, έχων δλίγον νοΰν, 
θέλει τολμήσει νά τό άρνηθή. Μεγάλην δόξαν άπέκ-
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(1) ϊπο'μν. τοϋ Φρίτορος Π*ΰλοκ, σελ. 2 10 .
(2) Λοχίμ· Φιλία. το3 Γαλιλ, σ ιλ. 1 2 .

τησεν δ Γαλιλαίος, όχι τόβον διά τήν έξωρά'ίίιν 
τών άλλοτρίων ανακαλύψεων δσον δια τάς ούρ«- 
νίους ανακαλύψεις, τάς δποίας έκαμε διά τοΰ τη- 
λεσκοπείου του. 01 άπλανεΐς αστέρες, λέγει δ Αν
δρε;, .δέν ήξεύρω έάν ήθελον παραπονεθή μάλλον 
κατά τοΰ Γαλιλαίου ή εύχαριστήσει αύτόν. Ουτο! 
άνεκάλυψεν αύτοΐς την θεραπείαν τοσούτων άλλων 
άστέρων έπί τοσούτους αιώνας είσέτι αγνώστων, 
άνεκάλυψε δηλαδή, δτι δ Γαλαξίας καί ή Πολυα- 
στρία άλλο δέν ησαν είμή συστήματα καί σωρεΐαι 
άστέρων μέχρι τότε άγνώστων, καί άπέδωκεν αύ- 
τοις ίδιον φώς, άλλ ’ έστέρησεν αύτούς έπίσης κα
τά μέγα μέρος τής λαμπρότητός τω ν, τής δποία} 
ήσύχως έχαιρον, άνεκάλυψε, δηλαδή, διά τοΰ ττ)* 
λεσκοπείου, δτι ή άκτινοβολία των τούς παριστάνει 
εϊς τό ψιλόν όμμα μεγαλ^τέρους παρ’ δ ,τ ι είναι. 
Αλλά περισσότερον τής άνακαλύψεως τών άστέρων 
τούτων καί τών άλλων δύο περί τόν Κρόνον, τών 
δποίων προανήγγειλε τήν έπιστροφήν (ήτις καί συ
νέβη) ήγλάϊσεν αύτόν ή άνακάλυψις $ν έκαμε τών 
δορυφόροιν τοΰ Διος, ύπελογίσθη τάς περιόδους τών 
κινησεών των, καί έξέθηκε τούς πίνακας αύτών. 
Ηλπισεν άκολούθως νά λύσω τό τόσω περίφημον 
πρόβλημα τών μηκών, άλλ ’ είς μάτην έπεχείρησΐν 
αύτό, έπικαλεσθείς τήν βοήθειαν τή ; Ισπανίας καί 
Ολλανδίας, διότι αί ελπίδες του έματαιώθησαν, 
καί διεσκορπίσθησαν αύτοΰ τά  περί τούτου χει
ρόγραφα.

Αφοΰ έγνώρισε τάς φάσεις τής Αφροδίτης καί 
έλαβεν ύποψίας περί έκείνων τοΰ Αρεως, εστρεψ? 
τήν προσοχήν του είς τήν Σελήνην, καί πρώτος αύ
τός άπέδειξεν δτι ή έπιφάνεια αύτής ήτο τραχεία, 
καί διέκρινε τά όρη τών δποίων έπεχείοησεν είσέτι 
νά καταμετρήσω καί τό υψος. Ουτε ό Ηλιος έφάννι 
άσπιλος είς τούς δφθαλμούς του, δ ιότι άνεκάλυψεν 
εϊς αύτόν τάς κηλίδας πρό τοΰ Ιησουίτου Σχεϊνέρου, 
πρός 8ν διεκοινώθησαν αί παρατηρήσεις τοΰ Γαλι
λαίου ύπό τίνος μέλους τοΰ Συλλόγου του (1). Αλλά 
δέν ύπήρξεν έξίσου εύτυχής καί περί τούς πλανήτας, 
διότι, άσθενής ων, δέν ήδυνήθη νά τούς παρατηρή
σω δ ίδιος, άλλ’ ήναγκάσθη νά έμπιστευθή είς τά; 
εκθέσεις τών άλλων. Δέν ήτο άοκετά πεπεισμένο; 
περί τής δοξασίας τοΰ μεγάλου Τυχώνος, δστις πρώ
τος άνεκάλυψεν δτι οί κομήται ήσαν άληθεΐς πλα- 
νήται μέ τροχιάς τοσοΰτον έλλε ιπ ηκ άς, ώστε με
τά παρέλευσιν πολλών έτών πρός δλίγους μήνας 
ή καί πρός δλίγας μόνον ήμέρας κινούνται περί 
τόν ήλιον καί λαμβάνουσιν έξ αύτοΰ τό φώς. Ιν* 
δέ άνασκευάσϊ) τήν δοξασίαν ταύτην έκαμε τόν Μά
ριον Γουϊδούτσην, τόν μ,αθητήν του, νά ύποστηρί- 
ξϊ|, δτι οί κομήται έσύγκειντο άπό γηίνης υλης έκ 
τής ήμετέρας σφαίρας είς τόν άέρα άνυψουμένης. 
0  Ιησουίτης Γράσιος,ύποπτεΰσας δτι ύπό τό όνομα

(1) Τιραβο'σκ. Τή*. Η. Βιβ. β'. χ ιο . 2.

ίοϋτο τοΰ Γουϊδούτση ύπεκρυπτετο δ Γαλιλαίος, 
τώ άπήντησε δι’ ένό; συγγράμματος έπιγραφομέ- 
νου L ib ra  astroaom ica e filosofica, πρός Sv δ 
Γαλιλαίος άνταπήντησε διά τοΰ σοφωτάτου αύτοΰ 
πονήματος II Sagg iato re , έν ώ, κατά τό λέγειν 
τοϋ Ανδρες, ή θεωρία τοΰ Γαλιλαίου είναι ά ;ία  
πάσης συγκαταβάσεω; ώς πρός τάς ώραιοτάτας 
ανακαλύψεις τάς δποία; ή οπτική καί άπασα ή φ ι
λοσοφία δφείλουσιν είς αύτόν. Μεταβάς άκολούθως 
έκ τών αστρονομικών θεωριών εί; τάς έχούσας σχε- 
οιν μέ αύτάς, ώμίλησε περί τών μετεώρων, περί 
τοϋ βορείου σέλας, περί τών αιτίων τών άνέμων 
καί περί τή ; παλίρροιας τής θαλάσσης’ καί μ-ολονότι 
ή περί τό τελευταΐον τοΰτο φαινόμενον ύπόθεσίς του 
παρεχώρησε τόν τόπον είς έκείνην τοϋ Νεύτωνος, 
μολοντούτο κοινώς θεωρείται εύφυεστάτη.

Ο Γαλιλαίος δφείλει κατά μέγα μέρος τά ; ασ
τρονομικά; αύτοΰ ανακαλύψει; είς τήν εύτυχή έπι- 
νόησιν τών τηλεσκοπείων του" άλλ’ άί άρχαί τής 
μηχανική; καί αί συνέπειαι δσας έκ τούτων έξήγα- 
γεν, υπήρξαν άποκλειςνκόν προϊόν τής μεγαλονοίας 
του. Οί περί vhvN sar Επιστήμην αύτοΰ διάλογοι 
άποτελοΰσι, κατά τό λέγειν τοΰ Ανδρες, τήν έποχήν 
τής άληθοΰς καί νέας φιλοσοφίας. Εν αύτοί; ώρισεν 
ακριβώς τήν δμοίαν κ.ίνησιν, άπέδειξε τό ψεΰδος τοΰ 
άςιώματος τοΰ Αριστοτέλους, δτι τά βαρέα έπιτα- 
χύνουσι τήν πτώσιν των κατά λόγον τοϋ βάρους των, 
έτόλμησε νά επιβεβαιώση, δτι §ν άχυρον καί £ν τε
μάχιον μ.ολύβδου ήθελον πέσει είς τό κενόν μέ τήν 
αύτήν ταχύτητα, δπερ έπαλήθευσαν έπειτα τά διά 
τής πνευματικής μηχανής γενόμενα πειράματα’ 
έπολέμ.ησε τό άλλο άξίωμα τοΰ Αριστοτέλους, δτι 
«ί ταχύτητες τοΰ αύτοΰ κινητού, τό δποΐον πίπτει 
διά διαφόρων μέσων,είναι εϊς άναλογίαν άντίθετον 
μέ τ /jv πυκνότητα τών αύτών μ,έσων,καί προσδιώ- 
ρισε τάς αναλογίας τάς δττοία; έχουσιν αί ταχύτητες 
τών όμοιων ή τών ά»ομο!ων σωμάτων είς τό αύτό 
η είς διάφορα μέσα’ έδωκε τόν περίφημον νόμον τής 
έπιταχύνσεω; τών βαρέοιν, καί τή; καταφοράς αύ
τών εϊς τά κεκλιμένα έπίπεδα’ έξήγ/ισε τήν κίνησιν 
τών προβαλλομένων, δείξας δτι ή περιγραφομένη 
γραμμή ύπό τών δριζοντείως ώθουμένων βαρέων ήτο 
μία παραβολή’ έξωράϊσε τό περί τοϋ κέντρου τής 
βαρύτητας σύγγραμμα τοϋ Κομμανδίνου, παρετή- 
ρησε τάς άναλικνίσεις τοϋ έκρεμ.οΰς πάντοτε ίσα;, 
έφηρμοσεν αύτό εϊς τήν καταμέτρησΓν τών ύψών, 
είς το ώρολογιον καί είς τήν ιατρικήν πρός γ^ώσιν 
τοΰ σφιγμοϋ’ έδωκε τήν άπόδειξιν γενικής τίνος 
άρχής τής Στατικής, δηλαδή, δτι διά νά κινηθώ Ίι 
βάρος, απαιτείται δύναμις μεγαλνιτερα τοΰ βάρους 
αύτοϋ, ή, έάν αΰτη ήναι μικροτέρα,νά άναπληροΰται 
ή έλλειψις τής δυνάμεως ύπό τή ; ταχύτητος’ ώμ.ί- 
λησε πολλά βαθέως, κατά τήν αρχήν ταύτην, περί 
τοϋ μοχλοϋ καί τής έλικος· έρριψε τά θεμέλια τών 
θεωριών αύτοΰ περί τε τήν άντίστατ.ν τών στερεών, 

(Γόμ. Α. Φυλλ. ί .  ΙΑ.)

καί τήν δύναμιν τής ώ Θησέως’ ανέπτυξε τας άρχάς 
τής ύδοοςατικής είς τήν Π ερί τών έπί τοΰ vdazOQ 
ΐπίττ.Ιίοντων ΐ)εν αύτώ χινοναένων πραγματείαν, 
καί είς τό βιβλίον τής'Υδροστατικής στάθμης'ά-ί'ρ- 
ριψε τήν άρχήν τών Περιπατητικών, δτι δηλαδή ή 
βύθισις ήέπιπόλασις τών σωμάτων έξαρτατα ι έκτοϋ  
σχήματος αύτών, έξηγήσας πόθεν προκύπτει, δ τι ή 
αύτή ποσότης μολύβδου έν σχήματι μ.έν σφαίρας 
βυθίζεται, έν σχήματι δέ ελάσματος επιπλέει’ δ ιέ 
χυσε πολύ φώς είς τήνίδραυλ ικήν έν τή περί τοϋ πο- 
τααοϋ Βισεντίου αύτοΰ επιβολή, καί έφαρμόσας τήν  
γεωμετρίαν εί; τό ρεϋμα τών ΰδάτων, ήνέωςε την 
δδόν είς τόν περίφηυ.ον αύτοΰ μαθητην Κ α7 ^λλιον" 
έδειξε τόν νόμον τής συνεχείας, δστις κοινώς π ι-  
ς“εύεται ύπό τοϋ Λεϊβνητίου άνακαλυφθεις’έζω ραΐσε 
τήν στρατιωτικήν αρχιτεκτονικήν είς τήν περί Ο- 
χνρώσεως αύτοΰ πραγματείαν , άνε«.δοτον έπ ι πο
λύν χρόνον μείνασαν έν τη Αμβροσίαν^ καί έτεραις 
Βιβλιοθή^αις, καί άκολούθως δημοσιευθεΐσαν ύπο 
τοϋ ίπ . Βεντούρη’ ένησχολήθη είς τήν μουσικήν, 
καί έκ τής παρατηρήσεως τών άναλικνίσεων τών 
εκκρεμών έξήγαγε τήν λύσιν τοΰ προβλήματος τώ ν  
δύο τεταμένων ομοήχων χορδών, ώστε,έγγ'.ζομ,ενης 
τής μιας, άντηχεί ή έτερα,ποίν είσέτι έγγιχθή, καί 
ώρισε τάς άρχάς τής συνηχήσεω; ή άπηχήσεως, κα ί 
τούς λόγόυς αύτώ ν’ άρχαί, λέγει ό Ανδρες, πχρα- 
δεχθεΐσαι ύπό τοϋ Εύλήρου, δστις ήθελε δυνηθή νκ 
άναφέρω τόν Γαλιλαίον ώς τόν αύτουργόν τοιαύτης 
άνακαλύψεως. Τέλος πάντων είς πολλά τώ ν σ υγ -  
γραμαάτω ν αύτοϋ διεφώτισε τήν οπτικήν, την δ.ο- 
πτρικήν καί τήν κατοπτρικήν’ καί αί έπ ιστήμαι 
αύται ήθελον έτι μάλλον προοδεύσει, έαν δεν άπω λ-  
λυτο ή ύπ’ αύτοϋ γραφεΐσχ πραγματεία De visu 
et co loribas, ήτις μετά πολλών άλλων χειρογρά
φων έπυρπολήθησαν υπό άμαθοΰς τίνος άνεψιοΰ τοϋ  
Γαλιλαίου. «Τά μέχρι τοϋδε ρηθεντα, συμπεραίνει 
δ Ανδρες, δεικνύουσιν αρκούντως πόσον ή Φυσική 
είναι δφειλέτρεια είς τόν Γαλιλαίον καθ ολα της τα  
μέρη. Δεν ήθέλησα νά άναφέρω τινάς προτάσεις τοϋ, 
ίδιου περί γενέσεως τών σωμάτο^ν, περί τής πυκνο- 
τητος καί άραιότητος καί άλλων ιδιοτήτων έν οίς 
άπασα ή φυσική τών τότε χρόνων συνιστατο. ό  
Γαλιλαίος, άληθήςέκτιμηττς τών έπιστημών, ο λ ί
γον ύπελογίζετο το ιαΰτα  ζητήματα,ώ ς κάμ.νουσιν 
ήδη δλοι οί φιλόσοφοι, δ ι’ 8 καί πολλά δλίγδί περί 
τούτων κατέλιπεν' άλλά καί είς τά  δλίγα ταΰτα  
άνέπτυξεν έναργέστατα το ιαΰτα αντικείμενα άνευ 
ουσιωδών ή τυχαίων τύπω ν, καί ύπήρξε, κατα τον 
Καρτέσιον,δ πρόδρομος μιας άληθείας,δι’ ήν τοσοϋ- 
τον άντήχησεν είς τά  σχολεία τό όνοματο’ΐ). Οϋχ 
ήττον,ήδυνάμην νά μορφώσω μίαν λογικήν έκ δ ια 
φόρων τοΰ Γαλιλαίου αναλογιών, ώς έκαμαν οί 
Καρτεσιανοί έκ τών δλίγων κανόνων τής περί τήν 
μέθοδον τοϋ Καρτεσίου πραγματείας. II τοσοΰτον 
συ^-αθεϊσα ύπό τοΰ Καοτεσιου άμφιβολια ούχ ήττον
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έ σ υ καί 6πο τοϋ Γαλιλαίου έν τινι αΰτοϋ έπις-ολΐ) 
προς τόν Π. Καστέλλιον, οπου καλεΐ τήν αμφιβολίαν 
πα τέρ α  τώ ν επινοήσεων, καθό άνοίγουσαν την όδον 
εί; την άνακάλυψιν της αλήθειας. Α ’ίρων τόν ζυγόν  
τοϋ  Αρις-οτέλους και σείων εκείνον τής αυθεντίας, 
έλαβεν ήδη ό Καρτέσιο; τό παράδειγμα του Γ αλι
λαίου, οστις έν τω  πρώτοι και δευτέρω διαλόγω, 
εις τ ά ; διαφόρου; Σκέψεις καί είς τόν Δοκιμαστήν 
λέγει πράγματα  χαριές-ατα περι το ιαύτη ; ΰλης. 
Ο Γαλιλαίος διδάσκει τόν αληθή τρόπον τοϋ σπου- 
δάζειν την φιλοσοφίαν ε ί; τό μέγα βιβλίον τοϋ Κόσ
μου, δίδει τους άληθεΐς κανόνας τοϋ^θεωρεΐν τήν 
φύσιν καί διερμηνεύειν τήν γλώσσαν της, συνιστώ  
-τήν μελέτην τής μαθηματικής επιστήμης, δπως 
μάθϊ) τις  νά γνωρίσ/} τήν φύσιν καί εισχώρηση είς 
τήν άληθή φιλοσοφίαν* και πολλά άλλα λέγει δ ι
δάσκοντα τόν άληθή τρόπον τοϋ φιλοσοφεΐν μάλλον 
η δλαι αί ιδιοτροπίαι τής λογικής τών τότε χρό
νων ( 1).

Τ πολείπεται, τέλος, νά εϊπωμεν δλίγα τινά  περί 
τής φιλολογικής αξίας τοϋ Γαλιλαίου, καί περί τοϋ 
υφους, τό δποΐον μετεχειρίσθη είς τά  συγγράμματά  
του. Είχεν οΰτος έξασκήσει τήν ποίησιν, καί περί 
τούτου μαρτυροΰσιν έπισήμο>ς τρία επ ιγράμματα  
καί έν κεφάλαιον, έν οίς κατηγορεί τήν Τήβεναν, ύ
πό τοϋ κανονικού Σαλβίνη καταχωρηθέντα είς τους 
Υ κα τιχο ύς  αΰτοϋ καταλόγους. Καθ’ ύπερβολήν 

δέ ήδύνετο έκ τής άναγνώσεως τοϋ Μ ανιακού, έξ 
οΰ είπεν, δτι έλαβε τό τίμησαν αύτόν ώραΐον υφος* 
καί ή προτίμησις ίιν είχε περί τοϋ ποιήματος τού
του Ειπήρξε τό αίτιον δι’ δ έγραψε τάς πικράς έκεΐ- 
νας πρός τόν Τάσσον Σκέψεις, έν αίς αδίκως τόν π ε
ριπαίζει. Λριμώτερος δμως γενόμενος καί τήν η λ ι
κίαν καί τήν διάνοιαν, καί άναγκασθείς νά εϊπη τήν 
γνώμην του περί τών δύο ποιημάτων τοϋ Αριόστου 
καί τοϋ Τάσσου, άπεκρίθη'0'ri τω έφαίνετο ωραιό
τερος μ έν ό  Τάσσος άρεστότερος όε ύ Αριόστος. Οί- 
αδήποτε δμως καί αν ήτο τοΰ Γαλιλαίου ή γνώμη 
περί τών δύο τούτο^ν ποιητών βέβαιον είναι δτι έ
δειξε πολλήν φιλοκαλίαν είς τά  Ιταλικά αύτοΰ συγ
γράμματα, άτινα  συγκατηριθμήθησχν μεταξύ τών 
παραδειγμάτων τή ; γλώσσης. « 0  Φοίνιξ τών νεωτέ 
ρων φιλοσόφων, λέγει ό Παρίνης, καί τής Ιταλίας 
τό καύχημα, ό Γαλιλαίος Γαλιλαίου δέν εχρινεν ά- 
νισον προς τό υψος τών θεωριών αύτοΰ καί ανακαλύ
ψεων τήν μητρικήν γλώσσαν, άλλ έγραψεν έναύτή  
μέ τό κανονικόν καί φυσικόν έκεΐνο υφος, τό όποιον 
αρμόζει είς φιλόσοφον, δστις έχει μεγάλα πράγμα
τα  νά είπη, καί δμοις ούδέν άλλο θηρεύει μάλλον 
είμή τήν καθαρότητα καί τήν σαφήνειαν» (2 ).

(1) AvSpej, Δοχ. τ ί ς  φιλοσ. τοϋ Γαλ'.λ.
(3) Πχρίν. Αρχ. ωραίων ΓρΛ|ΛΐΑ. κεφ. lit

Μ Ε A A Ν.

Τό γραφικόν τών αρχαίων μέλαν δεν ήτο τόσον 
ροώδες, ώς τό ίδικόν μας. Ε ί; τήν σύνθεσιν αύτοΰ 
δέν είσήρχετο τό χάλκανθον' τό χρώμα τών γραμ- 
μάτων τών έν Ηρακλείω εύρεθέντων χειρογράφων 
είναι μελανώτερον παρ’ αύτά τά χειρόγραφα, καί- 
τοι ήνθρακωμένα* τοϋτο προέρχεται έκ τή ; απου
σίας τοΰ χαλκάνθου, δπερ ήθελε κάμει ερυθραία τά 
γράμματα , καί ήθελε προσέτι διαφάγει άναμφιβό- 
λως τήν υλην, έπί τής όποίας είναι γεγραμμένα, 
ώς έκαστο; δύναται νά πληροφορηθή, βλέπων τά 
έν τώ  Ο ύατικανφ χειρόγραφα Οΰΐργιλίου καί Τερεν- 
τίου. Η είς ταϋτα  τά χειρόγραφα έςοχή τών γραμ- 
μάτω ν άποδεικνύει καί δτι τό μέλαν, τοΰ δποίου 
έγινε χρήσις, δέν ήτο ροώδες, άλλά μάλλον παχεΐ* 
τις υλη.

Διαφόρους βαφάς οί αρχαίοι μετεχειρίσθησαν εί; 
τό γράφειν, ώς δεικνύεται έκ τών σωζομένων πα
λαιών χειρογράφων. Τό συχνότερον μέλαν, κοινά 
έχον μετά τοϋ καθ ήμας τό κόμμι καί τό χρώμα, 
έκαλεΐτο ύπό τών Λατίνων atran ientum  scripto
rium  η l ib ra riu ru , μέλαν γραφικόν ή βιβλιακό», 
χρήσιμον είς τό γράφειν, πρός διαστολήν έτέρου 
μέλανος, δπερ έκαλεΐτο su to rium , σκυτικόν, διότι 
τοϋτο μετεχειρίζοντο οί σκυτεΐς πρός μαύρωσιν τών 
δερμάτων. Περί τών συστατικών του μέλανος, τά 
δ~οΐα δέν ήσαν πάντοτε ε ί; πάσαν σύνθεσιν τά αϋ· 
τ ά , διεπραγματεύθησαν Ινορνήλιος Κέλσος, Πλ·'νιος 
Διοσκορίδης,καί πολλοί άλλοι (S an inaurin i, Tom.
I. p. 5 4 0 ) ‘ καί έκ τών νεωτέρων ό Ιίανεπάριος, εί; 
τό σύγγραμμα αύτοϋ De atram entis cujusque 
generis* καί ό Μαρτορέλλιος, ωσαύτως είς τό αύτοϋ 
σύγγραμμα De reg ia  Iheca c a lam aria . ό  δδ 
Λεμερϋς μετά άλλων έδίδαξαν τόν τρόπον τοΰ συν· 
θέτειν τό κάλλιον γραφικόν μέλαν* καί ε ί; τό τέ
λος χειρογράφων τινών τοϋ μεσαιώνος ή μελανο- 
ποιί'ας άναγινώσκεται μέθοδος. ΙΪ αιθάλη ή άσβόλη 
τής ρητίνη;, τής πίσσης, τών πυρσών καί τών κα
μίνων ήτο τοΰ μέλανος τών άρχαίαιν ή βάσις. Αντί 
τής αιθάλης ύποκαθίστατο ένίοτε ή οίνου τρυγία, 
τό κεκαυμένον έλεφαντοκόκκαλον, οί τετριμμένοι 
άνθρακες. Τό μέλαν τοΰτο έν χρήσει ήτο κατά τούς 
χρόνους Διοσκοριδου καί Πλινίου* καί βλέπομεν εί; 
τάς Ετυμολογίας (O rigin . L ib r. b ) Ισιδώρου τού 
έκ Σεβίλλης, δτι ούδέν διέφερε καί κατά τήν εβδό- 
μην έκατονταετηρίδα.
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Γραφή καί τά Ευαγγέλια τών Εκκλησιών, έγράφη- 
 ̂σαν μετά πλείονος πολυτελείας καί δαπάνης χρυ
σού, παρά τά  άλλα, τών δποίων οί χρυσοί χαρα
κτήρες περιεστέλλοντο ώς έπί τό πλέϊστον είς τήν 
πράτην σελίδα, η είς αρχικά τινα γράμματα. Εί 
καί τά  πλειότερα τών αΰτοκρατόρων καί τών άλ
λων ηγεμόνων δ ιπλώ ματα έγράφησαν μετά μέλα
νος, έπέμφθησαν δμως ού μόνον ύπό τών ανατολι
κών καί δυτικών αΰτοκρατόρων, άλλά καί άλλων 
ήγεμόνων, πολλά τούτων μετά χρυσοΰ γεγραμαέ- 
να. Οτι δε τοΰτο ήν έθος παρά το ΐ; σεβαστοί; Ελ- 
λησι, καθίσταται αναμφίβολον, μαρτυρούντων πολ
λών συγγραφέο^ν. Τό γράφειν χρυσούς χαρακτήρας 
έκαλεΐτο χρυσογραμμία, καί χρυσογραφία* οί γρα
φείς, χρυσογράφοι* καί τά  οΰτω γεγραμμένα χει
ρόγραφα, χρυσογραμματα. Κ ατά τούτον τόν τρό
πον οί Βρεττανοί καί οί Α γγλοσάξονες συνείθιζον 
νά μεταχειρ ίζωνται χρυσοΰς χαρακτήρας ού μόνον 
είς τά  χειρόγραφα, άλλά καί είς τά  διπλώματα  
αύτών. ί'ίς έπί τό πλεΐστον δμως ήρκοΰντο νά ση- 
μειόνωσι χρυσοΰς σταυρούς είς τήν άρχήν τών δ ι
πλωμάτων, ή τών ύπογραφών αύτών* καί κατά 
τοϋτο πολλάκις οΐ Εκκλησιαστικοί Προεστώτες, καί 
οί μεγιστάνες τοϋ βασιλείου έμιμοϋντο αύτούς.

Α λλ οί μεταγραφεΐς συχνάκις έγραφον μετά 
έρυθρας, κυανής, καί χλοεράς ή πράσινης υλης τάς 
τε έπιγραφάς καί τά  αρχικά γράμματα τών β ι
βλίων, τών κεφαλαίων, καί τών παραγράφων. Είς 
τά έκκλησιαστικά β ιβλία, ώ ; άντιφωνάρια, ευχο
λόγια, τυπ ικά , καί άλλα το ιαϋτα , έδεικνύοντο πα
ρά Λ ατίνο ι; δ·.ά έρυθρών γραμμάτων οί προσδιο- 
ρίζοντε; τήν τάξιν τής έκκλησιαστικής ακολουθίας 
Κανόνες, λεγόμενοι R ubricae , κατά τήν κυρίαν 
τής λέξεως σημασίαν, ώς μετά έρυθρας υλης γρα
φόμενοι. Η μίλτος, μετά τής δποίας έγράφοντο αί 
τών βιβλίων έπιγραφαί, ήτο χρώματος έρυθροϋ, 
πολύ λαμπροτέρου παρ’ έκεΐνο, μεθ’ οΰ τά φύλλα 
τινών χειρογράφων έβάπτοντο. Τό χρώμα τοϋτο 
ήτο πλεονάκις είς χρήσιν, καί άπό Αύγούστου ή 
συνήθεια αυτη ήτο τόσον γενική, ώστε έθεωρεΐτο 
ώς μεγάλης λύπης σημεΐον νά μή γράφωνται ούτως 
αί τών βιβλίων έπιγραφαί. Πολλάκις μετά έρυθρών 
χαρακτήρων εγραφον είς τά  άκρα τή ; σελίδος ση
μειώσεις, καί είς τό τέλος τοϋ βιβλίου τό δνομα 
τοΰ μεταγραφέως, πότε, καί ποΰ, διά τ ίνα , καί 
κατά τ ίνα  έπιταγήν αύτός έγραψε, κτλ.

Οί πορφύρεοι χαρακτήρες ήσαν είς τά  διπλώ-
Εκτός τοΰ μέλανος οί αρχαίοι πρός τό γράφειν ματα σπανιώτεροι πάρεξ είς τά  χειρόγραφα* τό  

μετεχειρ ίζοντο υλην χρυσήν, άργυραν, πορφύραν| χρώμα τοΰτο προξενεί τό παράδοξον αποτέλεσμ α, 
καί άλλω ν χρω μ ά τω ν. Οί άργυροί χαρακτήρες εί-Ι νά φαίνηται ποτέ μεν έρυθρόν, ποτέ δέ μελανόν, 
ναι σχεδόν πά ντοτε γεγρ α μ μ ένο ι έπί πορφυροβα- άλλοτε δε χρυσοεεδες, καθώ; άντανακλώσι τό φώς
φοΰς έπ ιφ χνείας, ένώ οί χρυσοί ά πα ντώ νται άδια· &ί διάφοροι αύτοΰ θέσεις. Α λλ’ ή έρυθρά υλη έφυ
φόρως καί έπί κεχρω σμένω ν καί άλλων επιφανειών, λάχθη πρός ιδίαν χρήσιν τών Αΰτοκρατόρων τή;
α ΐτινες, παρά τό φυσικόν τώ ν περγαμη νώ ν, άλλο Κ ωνσταντινουπόλεω ς, ίνα  ύπογράφωσι τ ά ςέπ ισ τ ο -
χοώ μα δέν έ /α υ σ ι. Τά Ιερά χειρόγραφ α, ώ ; ή άγια λας, τά  πρακτικά, τά  δ ιπ λώ μ α τα , άπερ έπ δ νό μ α τι

αύτών άπεστέλλοντο, η έξεδίδοντο παρ’αύτών* ή 
βαφή αυτη, ήτις έγίνετο έκ τ ή ; δπτή ; πορφύρας,καί 
τών τετριμμένων δστράκων αύτής,εκαλείτο έγκαυ- 
στον έκ τοΰ έγκαίω, ή Ιερόν έγκαυστον (ΐους-ινιαν. 
Κώδ. I, 2 5 , 6 .), τό δποΐον ήτο έπί ποινί) θανάτου 
άπηγορευμένον νά μεταχειρίζηται άλλος, ί| κα ί νά 
έχτι αύτό, δτι τοϋτο ήθελεν είσθαι σπουδαρχία; 
τεκμήριον. Εγγραφον αύτοκρατορικόν άνευ τής έρυ
θρας τοϋ βασιλέως ύπογραφής κατά νόμον ήτο άκυ-  
ρον. Μολονότι άπό τοϋ 4 70  έτους μέχρι τή ; παν
τελούς κατας-ροφής τής ανατολικής αύτοκρατορία; 
οί σεβαστοί Ελληνες ήλλαξαν συχνάκις τούς τύπους 
τής ύπογραφής αύτών, άλλ’ δμως αυτη έγινε πάν
τοτε μετά έρυθρών χαρακτήρων. Κατά τήν δωδε- 
κάτην έκατονταετηρίδα ήρχισαν οΰτοι νά μεταδ ί-  
δωσι τοΰ δικαιώματος τούτου εί; τού; εγγις-α συγ
γενείς αύτώ ν,καί ακόμη εϊ; τούς μεγάλου; τής αυ
λής αξιωματικούς* άλλ έπεφύλαξαν εί; έαυτούς τό 
ύπογράφειν μετά έρυθρών ωσαύτως χαρακτήρων τόν 
μήνα καί τήν ίνδικτιώνα" τοΰτο ύπήρξεν έξαίρετον 
είς τούς αύτοκράτορας τής δωδεκάτης καί δεκάτης 
τρίτης έκατονταετηρίδος, καί έπομένως ίκανή δ ιά — 
κρισις μεταξύ αύτών καί τών συγγενών, είς τού; 
όποιους έδοσαν τήν άδειαν νά ύπογράφωσι μόνον 
τό ίδιον δνομα μετά έρυθρών χαρακτήρων. Αφοϋ 
τέλος πάντων ήρχισαν οί αύτοκράτορες νά μή φ υ-  
λάττω σιν ύπερακριβώς τοϋ πορφυρού χρώματος τήν 
χρήσιν, άρκούμενοι νά ύπογράφωσι μετά έρυθρών 
χαρακτήρων, δέν ήτο πλέον είς τούς ιδιωτικούς ά 
πηγορευμένον νά κάμνωσι χρήσιν αύτών, άλλ δχι 
είς έπιστολάς, δημόσια έγγραφα ή δ ιπλώ ματα.

Τά δ ιπλώ ματα τών δυτικών αΰτοκρατόρων, ο ΐ- 
τινες δέν συνείθιζον νά ύπογράφωνται ΐδιοχείρως, 
δέν εχουσι τ ά ; ύπογραφάς αύτών ούτε έρυθροϋ ούτε 
άλλου χρώματος. Επί τινων δμως Καρόλου τοΰ Φα- 
λακοοΰ, τό μονόγραμμον αύτοϋ καί ή τοϋ άρχι- 
γραμματέως ύπογραφή είναι έρυθροϋ χρώαατος
(M abillon, De re d ip l. lib r. I, C. 10 , n. 5. καί 
suppl. C. II, n. 3). To αύτό μαρτυρεΐται (M iira- 
to ri, Ant. ita l. t. VI. diss. 73) καί περί ένός τοϋ 
877 διπλώματος Καρόλου τοϋ Παχέος.

όσάκις τά  βιβλία  έκοσμοϋντο μετά αρχικών 
γραμμάτων, εΐκονιζομένων έν μορφή ιχθύων, π τη 
νών, τετραπόδων, άνθέων καί άλλων καλλωπισμά
των, ό χρωματουργών ώ ; έπί τό πλεΐστον διεκρί- 
νετο τοϋ μεταγραφέως. Εντεΰθεν, πολλά χειρόγρα
φα, έξαιρέτως άπό τής δεκάτης τρ ίτη ; έκατονταε
τηρίδος, είναι άμοιρα τοιούτων γραμμάτων, τά  δ
ποΐα παρέλιπον άγραφα, ή μόνον έδήλίοσαν διά μ ι-  
κροΰ χαρακτήρος, δπως δυνηθώσι νά έπικαλύψωσιν 
αυτά μετά ζωγραφητών κεφαλαίων γραμμάτων.

Κ . Σ.
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ΤΟ ΤΗΑΑΤΓΕΣΤΑΤΟΝ ΑΣΤΡΟΝ ΤΙΙΣ 
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ.

Από τινων ήμερων είς τών έλασσόνων πλανητών, 
ή καλλίστη Αφροδίτη, στίλβουσα όδοντοειδώς καί 
άδαμαντίνως έπί τοΰ στερεώματος, προσελκύει καί 
τέρπει τάς όψεις τώ ν γηγενών, δσάκις τά  νέφη 
ουγχωρούσι την έπίδειξιν αύτής. Κ αί διά τ ί  τοσαύ- 
τη λαμπ ρότης; καί διά τ ί  δρατή καί την ήμέραν 
α ύτή ν; Ούκ έστιν αυτη ήτις μετά τάς δυσμάς τοϋ 
ήλίου παρ ίστατα ι συνήθως έπί τόν δυτικόν δρίζον- 
τα  καί καλείτα ι Εσπερος, καί προ τής άνατολής 
έκείνου, έπί τον ανατολικόν, καί ονομάζεται Φώσ
φορος ; —

Ακούσωμεν τ ί λέγει περί ταύτης αύτής δ περι
κλεής Ααπλάκιος (La Place).

«Η Αφροδίτη Υπερτερεί τούς άλλους πλανήτας 
καί τά  άστρα κατά τήν λάμψιν* ένίοτε άποβαίνει 
έπί τοσοΰτον στιλπνή ώςτε καθοράται έν πλήρει 
μεσημβρίβί, μόνοις τοΐς όφθαλμοΐς. Τδ φαινόμενον 
τοΰτο, δπερ έξήοτηται έκ τής έπιστροφής τοΰ πλα
νήτου είς τήν αύτήν 9έσιν αύτοΰ ώς προς τόν ήλιον, 
έπανέρχεται έν δ ιαστήματι περίπου δεκαεννέα μη
νών, καί ή μεγίστη αύτοΰ φωτεινότης παρουσιάζε
τα ι άνά πασαν οκταετίαν. Κ αί τοι ούχί σπάνιον, 
διεγείρει άπαύστως τόν θαυμασμόν τοΰ κοινοΰ,δπερ 
έν τη  εύπίστω άγνοια αύτοΰ συνδέει αύτό τοΰτο 
αείποτε μετά τών άξιολογωτέρων συγχρόνων γ ε 
γονότων» (1). —  Οπως'δέ καΐάν έχη τό άληθές, ή- 
μεΐς, ώς μή μέν άστρονόμος, άλλ ώς εύελπις καί 
εύπιστος κατά τοΰτο Ελλην, ήσπάσθημεν αύτήν έξ 
ολης ψυχής’ Ω  αγ.Ιαεστάτη καί εΰχαρ ις  Α φρο
δ ίτη , ώς ευ παρ ίστης, μ ετά  τόν Κ ομήτην , οιωνός 
άριστος, άγαθάγγελος! !  —  Π. Λ.

Π ΕΡΙ ΤΩΝ ΑΗΜΟΚΡΑΤΙΩΝ ΑΘΙΙΝΩιλ 
ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ (2).

Οταν κάνεις δίδηται είς τήν περί τάς πλέον 
εύτακτους Διοικήσεις σπουδήν, είναι τών αδυνάτων 
νά μή ρίψη έν προσεκτικόν βλέμμα έπί τών Ελ
ληνικών δημοκρατιών, αϊτινες ύπήρξαν τό θέατρον 
κινήματος πολιτικού καί ηθικού έπί τοσοΰτον με
γάλου έν τή άρχαιότητι. Δύο Κράτη έξόχως έλκου-

(1 ) « V e n u s  su rp a sse  en c la rte  les a u lre s p la n jte s  e t l e s  
e to ile s  ; e jle  e s t qne lquefo is  si b ritlan te  qu ’ on la voit en 
p le in  jcm r, i  la  vue sim ple . Ce p henem ene , qui depend  
du  re to u r  de la p lane te  il sa raem e position  p a r  rap p o rt 
an  So le il, re v ien t dans  Γ in te r r a lle  de d ix -n e a f  m ois il peu 
priis, e t son p lus g ran d  6clat se rep ro d u it tous les buit 
a n s . Q uoique assez freq u e n t, il ne m anque  ja m a is  d ’ e x c i
t e r  la  su rp rise  du  vu lga ire  q u i, dans  sa c redu le  ig n o ran ce , 
le  suppose  tou jou rs  lie  an x  eT enem ents con tem pora in s  les 
p lu s  rem arq u ab les»  —  L a  P la c e , E x p o s i t i o n  d u  s y s -  
t i m c  d u m o n d e ,  pag . 38 . L .

(2) Ex τοϋ Γαλλικού. Op* την εφημερίδα τ ις  Ακαδημίας 
•rilv τΜικοπολιτικών έτΓ’.στ7ΐμ.ών, Μάιον και Ιούνιον καί άκολού- 
9 ω ;,Ι85 1 , σελ. 335.

σι τά  μέγιστα  τήν προσοχήν, ήγουν, αί Αθήνα! καί 
ή Λακεδαίμων’ αί μέν, περίδοξοι διά τήν αγχί
νοιαν, τήν λαμπράν άνδρίαν, τήν άστειοσύνην καί 
τήν κλίσιν αύτών πρός τάς τέχνας καί τήν φιλο
σοφίαν’ ή δέ, τοσοΰτον διαβόητος διά τόν πολεαι- 
κόν ηρωισμόν, διά τάς άστυκάς άρετάς αύτής καί 
διά τά  ύψηλά φρονήματα ένός νομοθέτου, τόν όποιον 
οί Πλάτωνες καί οί Κικέρωνες κατέταζαν ύπεράνω 
τών άλλων.

Α λλ’ οταν τ ίς , απαλλαχθείς τών κρίσεων τών 
έμπνεομένων ύπό τοΰ ένθουσιασμοΰ πρός τούς με
γάλους χαρακτήρας καί τά  πολύκροτα κατορθώμα
τα , έμφιλοχωρήση είς τόν πολιτισμόν τών δύο αύ
τών δημοκρατιών δταν μ άλιστα  μελετήση τάς κρι- 
τικάς σκέψεις τοΰ Ξενοφώντος περί τώ ν Αθηνών, 
καί τοΰ Αριστοτέλους περί τής Αακεδαίμονος, 4 
θαυμασμός ψυχραίνεται κα ί α ί σκιαί διαδέχονται 
τάς φωτεινάς ακτίνας. Δέν εχει πλέον ένώπιόν του 
είμή μεγαλεία άτελή, μή θέλοντα νά βλέπω ντα ιέ*  
τοΰ πλησίον, ίνα χάριν τής άποστάσεως σκεπάζων- 
τα ι τά  ελλείμματα αύτών.

Καί δντως, ή ύπερβολή ένυπάρχει είς τήν φύσιν 
τών Αθηνών καί τής Σπάρτης’ αί Διοικήσεις αύτών 
δέν έγνώρισαν τ ί ανήκει νομίμως είς τήν ελευθερίαν 
καί τ ί εις τήν έξουσίαν, καί άπένειμαν ή παραπο- 
λύ ή παρολίγον είς τάς δύο ταύτας τής κοινωνίας 
δυνάμεις, τάς όποιας τά καλά συντάγματα θέτου- 
σιν είς ισορροπίαν. Αί Αθήναι έθυσίαζον τό παν είς 
τήν Δημοκρατίαν’ ή δέ Σπάρτη, εις τόν λόγον τοΰ 
Κράτους,ή ώ ; έλεγον τότε,είς τήν Πατρίδα. Τών μέν 
άκρων μερών τοΰ Αθηναϊκού λαοΰ λαβόντων ύπερο
χήν, ήτις άγει έκ τής δημοκρατίας εις τήν δημα^ 
γω γίαν, τό Κράτος επεσεν έλεεινώς διά τήν ακολα
σίαν καί αναρχίαν, ής δέ πρός τήν Σπάρτην,δ άκαμ
πτος λόγος τοΰ Κράτους, έξαντλών τάς πλουσιο- 
παρόχους πηγάς τής ατομικής ελευθερίας, προη- 
τοίμασε τό θλιβερόν τέρμα, εις δ έμελλε νά λήξη 
ή παραβίασις τοΰ φυσικοΰ δικαίου, συστηματικώς 
διωργανισμ5νι,ι ύπό τοΰ έργου τοΰ Αυκούργου. Οταν 
τίς συλλογίζηται οτι αί Αθήναι καί ή Σπάρτη 
δπήρξ«ν αί δύο λαμπρότεραί δημοκρατίαι τής Ελ
λάδος, έννοεΐ διά τ ί τό είδος αύτό τής Κυβερνή- 
σεως, άσθενές τοΰ λοιποΰ καί τετριμμένον, έταπει- 
νώθη ένώπιον τοΰ Φιλίππου, έξξλιπεν ενώπιον τοΰ 
Αλεξάνδρου, καί άφήκεν είς τήν μοναρχίαν τήν κη
δεμονίαν τών Ελληνικών συμφερόντων καί τήν έπι·» 
χείρησιν τών μεγάλων πραγμάτων. Διαλεχθώμεν 
πρώτον περί τών Αθηνών,

§ . Α '. Περί τη ς  Δημοκρατίας τώ ν  Αθηνών.

Τό ζήτημα είναι τοΰτο’
ί Αί Αθήναι, αίτινες έμάγευσαν τούς μεταγενε

στέρους διά τής ποιητικής, ρητορικής τε καί φίλο·» 
σοφικής μεγαλοφυΐας αύτών, διά τής φιλοτεχνίας 
καί τής κομψοηθείας, είναι αξιέπαινοι καί διά τήν
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πολιτικήν αύτών σύνεσή ; Η άπόκρισιςπρός τό ζή 
τημα δέν έπιδέ χεται δισταγμόν.

Αί Αθήναι ύπήρξαν μία δημοκρατία άκατάστα
τος, ζηλότυπος, θορυβώδης, αείποτε σκιαζομένη διά 
τά δ ικαιώ ματά της’ ήτις, φόβο) δυνάμεως τινών, 
άπώλετο ύπό τών γενικών αύτής συνελεύσεων’ ήτις, 
διά τό φιλύποπτον πρός τήν ίσχύν τής άξιότητος 
καί τής έχεφροσύνης, παρεδόθη είς τάς χεϊρας τών 
άνοήτων, τών άγυρτών καί τών φιλοταραχων. Τό 
πολίτευμα αύτής, σχεδιασθέν κατ’ άρχάς μεθ ίκα- 
νώς φρονίμου διαιρέσεως τών έξουσιών παρά τοΰ 
Σόλωνος, έπεσε πάραυτα είς τήν διαφθοράν τής δη
μοκρατίας’ μετεποιήθη, ούτως είπεϊν, δι αλληλο
διαδόχων νόμων, τεθέντων πρός εξαιρετικόν συμ
φέρον τοΰ λαοΰ κατά τοΰ συμφέροντος τών πλου
σίων’ νέα άπόδειξις τοΰ άξιοπαρατηρήτου τούτου 
γεγονότος, δτι πανταχοΰ τής Ελλάδος ό πλοΰτος 
εφερεν είς άμηχανίαν τούς πολιτικούς, καθό έθεώ- 
ρουν αύτόν ώς νόσηρ,α τής κοινωνίας, έν ώ είναι 
τό άσφαλτον σημεΐον τής εύημερίας αύτής. Εν μέν 
τή Σπάρτη ή νομοθεσία κατεπολέμει τόν πλούτον, 
έν δε ταΐς Αθήναις, τούς πλουσίους’ τά  ύποστη- 
ρίγματα τοΰ δημοτικοΰ προνομίου προδιέθεσαν 
καί ηύτρέπισαν τό παν, ίνα  άσφαλίσωσιν είς τό 
πλήθος τήν κυριαρχίαν,καί έμπράκτως καί δικαιω- 
ματικώς. Λέγεται παροιμιωδώς δτι οί ισχυροί δέν 
φοβούνται. ΙΪ Αθηναϊκή ομως δημοκρατία δέν έπαυ
σε μέχρι τής τελευταίας αύτής ήμέρας τοΰ φοβεΐ- 
σθαι ώσανεί ήτο αδύνατος. Προέκρινε νά ά τ ιμ α -  
σΟή είς τάς άκολασίας τής δημαγωγίας μάλλον, ή 
νά ύποκύψη είς έν σύς-ημα αρμονίας μηδόλως κα
ταφρονούν ανθρώπους,τούς δποίους ή περιουσία των 
άποκαθίστα προχείρους είς τάς δημοσίας υποθέσεις, 
καί δ νοΰς αύτών, αρμοδίους είς τήν καλήν αύτών 
έκείνων διεξαγωγήν. Τό ηθος τοΰ έθνους τούτου κα
ταφαίνετα ι δλόκληρον εις τήν άπόκρισιν ένός έκ 
τοΰ λαοΰ πρός τόν Μ ιλτιάδην, αίτοΰντα στέφανον 
δάφνης είς βραβεϊον τής έν Μαραθώνι νίκης αύτοΰ’ 
«ώ Μ ιλτιάδη, δταν μόνος άποκρούσης τούς βαρβά
ρους, τότε θέλεις έχει καί μόνος στέφανον ( ί) .»  
Απόκρισις μωρά καί άπεικόνισμα ολης τής δημα
γω γικής προπετείας’ διότι τ ί άν έγίνετο τό πλήθος 
χοίρίς τής ύψινοίας τοΰ άρχηγοΰ ήτις τό κινεί; Ηθος 
φθονερόν τό αύτό άποκαλύπτεται και είς τήν δ ια 
γωγήν τών Αθηναίων πρός τούς πολίτας τούς δυ
νατούς καί χρησίμους διά τά  πλούτη των, Τά χρή
μ α τα  δέν είχον τιμήν είμή δτε έτίθεντο είς τούς 
πόδας τοΰ αισχροκερδούς καί άναιδοΰς δχλου. Οσά
κις αύτά δέν ήσαν δογανον σκευωρίας, ύπελαμβάνον- 
το ώς ύποπτα. 0  Κ ίμων, άνήρ πλούσιος μέν, άλλ  ά 

ν

ι

(1) «Αλλά τούτω γε (τώ Μιλτιά&η), θαλλου στέφανον αίτο3ν- 
τ ι,  Σωχάρτ,ς ο Δεκελευς έκ με'σου ττ,ς εκκλησίας άναστάς, άν- 
τεΓπεν, ούκ εύγνώαον* j a s v ,  άρέσασαν 5έ τώ 8riu .q  τότε φωνήν 
άφείς. «Οταν γάρ (εφτ), αονος άγωνισάαενος, ω Μιλτιά&ί), νι- 
ΧΎΐστς τους βαρβάρους, τοτε και τιαάσΟαι μονος άξιου,» Πλουτ. 
£ν βίω Κίρ.ων. σελ. 18 7 , εκ ί. Κοραη. Μ.

κέρβιος, ττο  έξόριστος’ δ δέ Κλέων, όςτις έμίσθο- 
νε τό πλήθος διά τής πολυδωρίας, ύψώθη είς τήν 
έξουσίαν. Eivat άναντίρρητον δτι αί Ελληνικαί δη- 
υιοκρατίαι έπαθον τά πάνδεινα έκ τοΰ παραλόγο.» 
πολέμου τών πενήτων κατά τών εύπόρων’ αί Αθή
ναι είναι τό λαμπρόν παράδειγμα τοΰ ανταγω νι
σμού τούτου, άλλως σχεδόν γενικού είς έτέρας το -  
σαύτας μικοάς καί άκατονομάστους δημοκρατίας, 
αίτινες κατηναλώθησαν έπονειδίστως είς άσπονδους 
καί άκάοπους έχθροπραξίας.

Ο Σόλων είχεν άποπειραθή νά θέση ίσοσταθμίαν 
τινά είς τό Κράτος, ένεργήσας νά γενώσι δεκτά ύπό 
τοΰ εύαγώγου τούτου λαοΰ αντισηκώματα μετρια
στικά. Προύτίμησε τό δημοκρατικόν είδος, καθό
τ ι, τής Ιωνικής φυλής έχούσης φύσει ροπνιν πρός τό 
άνεξάρτητον, ή θέσις τών Αθηνών καί δ έξ έμπο
ρων καί θαλασσίων συγκείμενος αύτών πληθυσμός 
δέν έπέτρεπον έκλογήν αριστοκρατικού πολιτεύμα
τος. Δέν έλάνθανε τήν ύψηλήν αύτοΰ φρόνησιν ότι 
οί καλήτεροι είς τήν πόλιν ταύτην νόμοι δέν ήσαν 
καί οί έντελέστεροι, άλλά μόνον έκεΐνοι τούς δποίους 
αΰτη ήδύνατο νά ύπομείνη(ΐ). Καί δμως, ήπ ατή- 
θη νομίσας δτι ή πόλις ήθελεν ύπομείνει τούς ίδιους 
αύτοΰ. Εζη είσέτι καί τό σύνταγμα αύτού, δπερ 
σύμπασαι αί τάξεις τοΰ Κράτους ώρκίσθησαν νά 
τηοήσωσιν, άπεκατέστη ήδη ένοχλητικόν. 0  Πει- 
σίστρατος, δημοκόλαξ, έγίνετο ανώτερος αύτοΰ τού
του,σφετεριζόμενος τήν «ξουσίαν τή βοήθεια τοΰ δ
χλου, και προσωποποιών έν έαυτώ πάσας τάς δυ
νάμεις τοΰ δημοτικού στοιχείου.

ίΤίνες δέ ήσαν οί συνδυασμοί τοΰ Σόλωνος πρός 
χαλιναγώγησιν έθνους δυσορέκτου (capricieux) καί 
άνησύχου;

Είς τήν γενικήν συνέλευσιν τών πολιτών τήν κα - 
λουμένην ’Ε κκλησ ία ν  άνήκον ή νομοθέτησις, τό δ ι
καίωμα ειρήνης καί πολέμου, αί συνθήκαι, α ί συμ- 
μαχία ι, οί φόροι καί πάντα τά μεγάλα συμφέροντα 
τοΰ Κράτους. Εκεί έβασίλευε καθ’ δ^ην αύτής τήν 
ίσχύν ή κυριαρχία τοΰ Αθηναϊκού λαού’ κυριαρχία, 
τήν δποίαν είδοΛολάτρει, καί ήτις έφαίνετο αύτώ  
τό ιδανικόν τής έλευθερίας. ΐπελογίσαντο δτι τό 
δλοντών πολιτών άνέβαινεν έως 1 9 — 2 0 , 0 0 0 (2). 
0  άριθμός ουτος είναι μικρόν πράγμα, παραβαλ
λόμενος μέ τήν πληθύν τής Γαλλίας καί τήν δημο
κρατίαν τών Αμερικανών’ πλήν είναι μέγας καί πε- 
ριπλεκτικός ώς πρός μίαν δημοκρατίαν μή ουσαν 
παραστατικήν ή άντιπροσωπικήν, καί δπου ή ύπεο- 
τάτη  εξουσία έξασκεΐται άπ ευθείας. Παρά τοΐς άρ- 
χοςίοις, είς τά ελεύθερα αύτών Κράτη, ή έντολοδο- 
σίαή έπίτρεψις (de legation ) ητο είς δλίγην χρήσιν’ 
ύπελάμβανον δτι έξησθένουν τό δόγμα τής κυοιαρ-

(1) «Οθεν ύστερον έρωττβεις, εί τοΰ{ άρίστους Αϋτναίν.ς νοαους 
εγραψεν ών άν, εφτ, ττροσείεξαντο τους άρίστους.» Πλουταρ. 
Σόλων, σελ. 15G, εκ ί. Κοραχ. Μ.

(*2) Memoire do Μ . L e tro n n e  h T A cadcm ie des in sc r i-  
p lious et b elles  le ttre s , S e rie ,t. t ,  pag. 18 3  e t  18 4 .
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χίας τοΰ λαοΰ, δπερ ήτο ή κυρία βάσις τών δημο
κρατιών α ύτώ ν  Αλλ’ επειδή αί δημ.οκρατίαι αΰται 
ύπήρχον πόλεις μετρίου μ„εγέθου;,ή εύθεΐα καί ομαδι
κή έξάσκησι; τής ύπερτάτης εξουσία;, ητις είναι ή 
πλέον έλλογος μορφή τής λαϊκής κυριαρχίας,δέν είχε 
το ριζικόν άδύνατον, τό όποιον έιιποδίζει τήνέπ ιτέ-  
λεσιν αύτής είς τάς μεγάλας νεωτέρας δημοκρατίας. 
Είχον μόνον τά ατοπήματα μιας δύσκολου, έκτα- 
ρακτική; κα! απερίσκεπτου κυβερνήσεω;' άτοπήμ.α- 
τα  δεινά, τά  δποΐα κατεζάλισαν έκ βαθέων τάς δη
μοκρατίας, τάς έσπαρμένας έπί τοϋ εδάφους τής Ελ
λάδος κα’ι είς τοΰ Α ιγαίου Πέλαγους τάς νήσους, ά 
τ ινα  δεν ήδυνήθησαν νά διαφωτίσοισι τόν άδιόρθωτον 
τοΰτον λαόν μ.ήτε περί τής άθλιας διοργανώσείος τδν  
πολιτικών έςουσιών, μήτε περί τής όλεθρία; διασ
τροφής τοΰ έθνικοΰ αύτοΰ χαρακτήρος.

Εις αύτάς τάς γενικάς συνελεύσεις τών Αθηναίων, 
ή ύπερίσχυσις ήτο έκ τοΰ μέρους τών πτοιχών και 
τώ ν έν άγνοί^· πράγμα φυσικόν, διότι ούτοι ή
σαν οί πλειότεροι. Εροιτηθείς δ Εύθύδημος τ ί η 
το ό λαός· £?{' jrr&ijoi π ο λ ΐτα ι, άπεκρίθη" καί 
ές-ιν άληθές ότι δ κυρίαρχος, δηλαδή έκεΐνο; ο- 
ς·ις έδέσποζε καί τών μεγ#λτ|τέρων πολιτικών καί 
τώ ν έξοχων νόων, συνέκειτο μάλλον έξ ύποδημά- 
τοποιών, ξυλουργών, ναυτών, οίτινες έκ τών καπη
λειών μετέβαινον είς τάς συνάξεις. Τόν δύστροπον 
τοΰτον αύθίντην έζωγοάφει ό Αριστοφάνης ώς άκο- 
λούθως* « Εχομεν έ'να δεσπότην ώμον, κουκκιοφά- 
γον, άνθρωπον όργίλον, άφαοπαζόμενον, Πνυκίτην 
( 1 ) τό γένος, γερόντιον δύσκολον καί ύπόκωφον. . .  
τόν οίκειόνεται κάνεις,ών πάντοτε τής γνώμης αύ
τοΰ, καί λέγων αύτώ 1 Αναπαύου μετά τάς δίκας* 
πίε, φάγε, λάβε τό τριώβολον καί έλα εις έμέ νά 
δείπνησες » (2  ) .  ό  Σόλ(υν έστοχάσθη νά θεραπεύ- 
ovj τό κακόν τοΰτο διά τής έγκαταστάσεως μιάς 
Βουλή; ήτις προητοίμαζε τάς υποθέσεις καί εΐ/ε 
την πρωτολογίαν και τήν πρότασιν τών ληφθ/ισομέ- 
νων μέτρων παρά τής Εκκλησίας. Πάσης άποφάσεως 
τοΰ λαοΰ προηγείτο εν ψήφισμα τής Βουλής εχον 
ίσχύν νόμου έπί έ'ν ετος. Τό σώμα τοΰτο ητο σύν
θετον ύπό 4 0 0  βουλευτών έκλεγομένοιν διά κλήοου 
έν τ φ  κόλπο) τών τεσσάρων φυλών. Η κληρωσις δέν 
ήδύνατο νά πέση είμή έπ’ έκείνους οσοι έπαρουσιά- 
ζοντο" μέσον τοΰτο άπομ,ακρύνσεως πολλών. Οΰχ

( 1 )  Π νυ; ητο ο τόπος  της συναθροίσεως του λαου.
(*2) Αριστοφ. ί  π  π  ε Γ ς, στ ίχ. 4 0 — 5 3 .

. . . .  ν ω ν γ ά ρ ε σ τ ι  δ ε σ π ο ' τ η ς  
Α γ ρ ο ί κ ο ς  ο ρ γ ή ν ,  κ υ α μ ο τ ρ ώ ξ ,  ά κ ρ ά χ ο λ ο ς  
Δ ή μ ο ς  Π  ν υ κ ί τ  η ς,  δ ύ σ κ ο λ ο ν  γ ε ρ ο ν τ ι ο ν
ύποκωφον....................................................................................
ουτος. . . (ό Κλε'ων, προτερον μεν βυρσοδε'ψης, ύστερον 
δε δημαγωγο'ς). . . ύποπεσών τον δεσπότην 

Ι Ι κ α λ λ ’, έθ ώ  π ε υ ’, ε κ ο λ ά κ ε υ ’, έ ξ η π ά τ α  
Κ ο σ κ υ λ  μ α τ ί  ο ι ς ά κ ρ ο ι σ ι ,  τ ο ι α υ τ ι  λ έ γ ω ν *  
ώ Δ η μ ε ,  λ ο υ σ α ι  π ρ ώ τ ο ν  ε κ δ ι κ ά σ α ς  μ ί α ν ,  
ε ν θ ο υ ,  ρ ο φ η σ ο ν ,  ε ν τ ρ α γ ’, ε χ ε  τ ρ ι ώ β ο λ ο ν .  
Β ο ύ λ ε ι  π α ρ α Ο ώ  σ ο ι  δ ο ρ π ο ν ;  Μ.

ήττον όμως άναδέχετο ή τυφλό της τής τύχης νά 
κολάζη τάς παρεκτροπάς τώ ν δημοτικώ νδρισμάτω ν. 
Ο εκλεχθείς ήτο έξετας-έο; ύπό κριτών δυναμένοιν 
νά προφέρωσι κατ’ αύτοΰ κατηγόρημα άναξιότητος. 
Οί βουλευταί διωρίζοντο ένιαύσιοι* πλήν ό κλήρος 
ήδύνατο νά συνεχίζγ] τήν έντολήν αΰτών και έπί £ν 
ετερον έτος.Π άς πολίτηςΑθηναΐος είχεν έπ ιτηδειότη-  
τα ( a p t i t u d e )  νά γενή μέλος τοΰ σώματος τούτου  
άναλαμβάνοντοςτήν έπαγρύπνησιν τή; σωτηρία; τοΰ 
έθνους. Α πεδίδετο δέ δικαιω ματικώ ς είς έκαστον 
βουλευτήν παρόντα μία δραχμή τήν ήμέραν.

Κ αί δεν ήρκέσθη ό Σόλων είς τοΰτο μόνον* έπ'ι 
σκοπώ τοΰ νά μή παραδίδηται ή γενική συνέλευσις 
τών πολιτώ ν εις τόν τυχόντα  άπερίσκεπτον η αρ

γυρώνητον ρήτορα, αμα  έκεΐνος παρουσιάζετο, ετ α -  
ξεν ό τ ι, όςτις λαμβάνη  τόν λόγον ένώπιον αύτής, 
νά ύπόκηται είς έξέτασιν περί τή; δ ιαγω γής καί 
τών ήθών αύτοΰ, νά ε χ ^  άγαθά εις τήν Α ττικήν, 
καί οί πρώ τοι καθέξοντες τό βήμα νά ώσι τουλά 
χιστον ηλικίας 5 0  έτώ ν. ΙΪ νεολαία, ητις άπό τής 
εικοσαετούς ήλικία; ε ίχε τήν ψήφον αύτής είς τάς 
γενικά; συνελεύσεις, ήδύνατο νά ευρϊ) τινά χ α λ ι 
νόν είς ταύτας τάς πρώ τας έντυπώ σεις, τάς ά π ο -  
τελουμένας ύπό τή ; ωρίμου ηλικίας καί τής πείρας. 
ίΠοία δέ τώρα θέλει είσθαι ή σύστασις τής έκτελε- 
στικής εξουσίας ; 0  Σόλων τήν ένεπιστεύθη είς Α ρ 

χοντα ς έκλεγομένου; κατ ένιαυτόν ύπό τώ ν ψήφων 
τής, γενική; συνελεύσεως. Α λλά , διαφερόντω; πρός 
τάς άλλας Ελληνικάς δημοκρατίας, αίτινες συνεχώ - 
ρουν και είς τούς πτίοχοτέρους νά έποφθαλμιώ σι τάς 
άρχάς καί τά ύπουργή ματα , ύπέλαβεν ότι μόνοι οί 
εύποροι είναι προσκλητέοι ένταϋθα. Τέσσαρες φυ- 
λαί ή τάξεις έσχηματίσθησαν καθ’ άπασαν τήν Α τ 
τικήν. II μέν πρώ τη συνετίθετο έκ τώ ν κτηματιώ ν  
τών έχόντοιν εισόδημα πεντακοσίων μέτρων σίτου 
η ελαίου* ή δέ δευτέρα, έκ τών έχόντω ν τριακοσί- 
ων* ή δέ τρ ίτη , έκ τώ ν ποιούντων διακόσια* καί ή 
τετάρτη ,συγκειμένη  ούσα έκ μ ισθοφ όρω ν,περιελάμ- 
βανε τό υπόλοιπον τώ ν πολιτώ ν. Οί τελευταίοι ού- 
τοι άπεκλείσθησαν τών έκτελεσηκώ ν αρχώ ν, ώ; α 
μίσθω ν, καί έπομένως οχληρών είς τόν πένητα.

Π λήν,πρόςάντάλλαγμα,κατές·ησεν εί; αύτούς προ
σιτήν τήν δικαστικήν έξουσίαν* ήδύναντο νά προσ- 
κληθώσιν είς ύπηρεσίαν ύπερτάτω ν κριτών ( 1 ) .  Τά

(1 )  ελαβε τα  τιμήματα τών πολιτών, και του·: μεν
«ν ξηροις όμου και υγροΐς μέτρα πεντακόσια ποιουντας, πρώτους 
εταξε, και πεντακοσιομεδίμνους προσηγορευσε* δευτε'ρους οε τους ! 
ίπ π ον  τρε'φειν δυναμε'νους, η με'τρα ποιεΓν τριακο'σια* και τού- ί 
τους Ι π π ά δ α  τελουντας εκάλουν. Ζευγΐται δέ οι του τ»ίτου τι
μήματος ώνομάσθησαν, οίς με'τρον ην συναμφοτε'ρων διακοσίων. 
Οί δέ λοιποί πάντες εκαλούντο Θ ήτες, οίς ούδεμίαν άρχήν εδω- 

ςάρχειν, άλλά τώ συνεκκλησιάζειν και δικάζειν μο'νον μετεΓ- 
>  της πολιτείας. Ο κατ’ άρχάς μεν ούδέν, ύστερον δε π αμμε-  
γεθες έφάνη’ τά γάρ πλεϊστα  τών διαφορών ένε'πιπτον είς τους 
δικαστάς. Και γάρ οσα ταις άρχαΓς εταξε κρίνειν, ομοίως και 
περι έκείνων εις το δικασττριον εφέσεις  έδωκε τοις βουλομε'νοις.»

Πλούταρ. Σο'λων σελ. 1 3 9 ,  εκδ. Κορανί. Μ. τ
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δικαστήρια ησαν σύνθετα έκ πολιτών τών δποίων 
τά ονόματα έξήρ/οντο κατά κλήρον έκ τοΰ γενικού 
καταλόγου* ώνομ.αζοντο Ηλιας-αί. Τά κριτήρια ταΰ
τα , πολλά τόν αριθμόν, ώριζαν τελειωτικώς περί 
τών έφεσιβλητων αποφάσεων του Αρχοντος, τών 
προσαγομ,ένων ένώπιον αύτών.

Τέλος πάντων ό Σόλων άνέΟηκεν είς τόν Αρειον 
πάγον τήν φροντίδα νά κρίνη τινάς ύποθέσεις και 
μάλιστα  νά επισκοπή τά ’ίδ ια  καί δημόσια ηθη, τήν 
άνατροφήν, τήν τήρησιν τών νόμων, τήν πρός την 
πολιτείαν (Constitution) εύλάβειαν καί τάς κα ι
νοτομίας, « ίτινες ήδύναντο νά τήν άλλοιωσωσι, 
τήν τιμ.ήν τών δημοσίων υπαλλήλων καί αρχόν
των , τόν ζήλον τοΰ ς-ρατοΰ καί τάς άμ,οιβάς πρός 
τούς άξιους. Το Συνέδριον τοΰτο δέν πρέπει νά 
συγχέηται μέ τήν Βουλήν τής δποίας τά μέλη δεν 
εί/ον είμή ενιαύσιον έντολήν,καί ήτις προπαρεσκευα- 
ζε τάς υποθέσεις. 0  Αρειος πάγος ΰπήρχεν ή άπο- 
θήκη τοΰ συντάγματος καί τών ήθών* οί Αρχοντες, 
μετά έξέτασιν αύστηράν, είσήρχοντο δ ικα ιω μ ατι-  
κώ; είς τόν περικλεή αύτόν σύλλογον* ήτο δέ αμε
τακ ίνητο;. Ερριπτο ώ; άγκυρα τρόπον τινά έν μ.έ- 
σω τών κυμάτων τής Αθηναϊκής δημοκρατία; ( 1 ). 
Εικότως δ Κικέρων άποφαίνεται ότι δ Αρειος πάγος 
έχρημάτισε τ φ  όντι ή προς·ασία τών Αθηνών. Hoc 
semper p roderit cw ita lr . hoc consilio leges A l-  
heniensium , hoc rnajorum  in t ilu ta  servantur»  
(O ff .  1 ,  2 2 ) .  Θεωρεί δέ αύτόν ώ ; τό κάλλιστον 
τής πολιτικής επινόημα, καί τόν άντιπαραβάλλει 
μέ τήν νίκην τής Σαλαμΐνος ώςπρό; τό μ,έγεθο;τή; 
ύπ’ αύτοϋ εις τάς Αθήνας προξενηθείσης ώφελείας. 
Εί μέν ό έπαινος ούτος δέν είναι υπερβολή,δ Αρειος 
πάγος άνεδείχθη άξιος αύτοΰ κατ’ εξοχήν διά τό 
άμετακίνητον, τούτέστι διά τήν έαυτοϋ άνεξαρτη- 
σίαν καί σταθερότητα.

Τοιοϋτοι ύπήρξαν οί κυριώτεροι συνδυασμοί δι’ ών 
δ Σόλων εκρινε νά καθέξν) τήν δημοκρατίαν τών 
Αθηνών.

Εϊ μέν αΰται παραδέχοντο πληρέστατα τούς νό
μους τούτους,ήδύναντο νά καταταγώ σι μεταςύ τών 
δημοκρατικών κυβερνήσεων τών άξιων νά δίδωσι 
παράδειγμα. Καί τώ  δντι, δ Σόλων, καθώς πά ; 
πολιτικός διαστέλλων τής δημαγωγίας τήν δημο
κρατίαν, κατενόησεν άριστα ότι ή δημοκρατία όέν 
είναι άσυνύπαρκτος μεθ’ δρίων κατασταλτικώ ν τής 
παντοδυναμίας τοΰ δχλου. ή  δημοκρατία είναι ή 
φυσική κατάστασις τοΰ πολιτισμοΰ* είναι νόμιμος 
διοίκησις. Πλήν ό λέγων διοίκησιν, λέγει κανόνα 
καί διεύθυνσιν, χαλινόν καί Οποταγήν. Η δημοκρα
τία  έπιδέχεται θαυμασίως τήν υπαρξιν φραγμών, 
οίτινες άντιτείνουσιν είς τήν τυφλήν δύναμ.ιν τοϋ 
άριθμ,οΰ τήν πεφωτισμένη-/ ίσχύν τοϋ λόγου, εϊς

(1 ) «Ττιν άνω βουλήν, έπίσκοττον πάντων κ*ί φ ΰ λα χ ΐ των νο
μών έ/.άθιυεν, οίομενος έπ ί 5 υ ιί  βουλαΐς, ώσπερ άγχόραις, αρμοΰ- 
ο*ν, ήττον έν σάλω τήν πολιν έσευθοιι, καί μάλλον ότρεμοΰντα  
τον δ ΐμ ο ν  παρέξειν.»  ΙΙλοιίτ. αύτοΌι. σελι 1 6 0 . Μ .

τήν παρασύρουσαν κίνησιν,τήν μετριάζουσαν αντο
χήν, είς τήν χρείαν τή ; μεταβολής, τήν κατεπεί- 
γουσαν ανάγκην τής συντηρήσεως.Μόνη ή δημαγω
γ ία  ή άναρχία αποκρούει τού; περιορισμούς αύ
τούς, ίνα  εύχαριστή άκολαστότερον τάς ορέξεις αυ
τής, τό άστατον αύτής, ";ήν έπ ιθυμ ίαν, τό πρός 
τήν ανατροπήν πάθο; αύτής.

Αλλά μετ’ ού πολύ αί λθήναι άπεμακρύνθη- 
σαν τών ιδεών τοΰ Σόλ&>νος, καί άνθυπεκατέστη- 
σαν τό άκρον καί άπόλυτον τής δημαγωγίας είς 
τήν ίσοζυγοΰσαν αύτοΰ πολιτείαν. Τά πλεονεκτή
μ ατα  πάντα βαθμηδόν έκλιναν μάλλον πρός τόν 
μοχθηρότερον δχλον παρά πρός τούς χρηστούς 
πολίτας.

Τό πλεΐστον μ.έρος τοΰ λαοΰ τών Αθηνών συνί- 
στατο είς ναύτας καί ναυπηγούς, αίτιους τοΰ άκ- 
μάζοντος εμπορίου, καί νεϋρον τής ναυτική; αύτών 
δυνάμ,εως ( 1 ). Οί άνδρες ουτοι, ό'ντες αγέρωχοι, 
θερμουργοί, συνειθισμένοι είς τήν κινδυνευτικήν τνίς 
θαλάσσης ζωήν, είς τάς διακυβευτικάς έπί τώ νέχ -  
θοικών παραλίο)ν αποβάσεις, συχνάκις είς τας πε ι-  
ρατηρίας, διετήρουν καί είς τάς γενικάς συνελεύσεις 
τόν παράφοραν καί δυςμεταχείριστον χαρακτήρά  
των* καί έπειδή είχον χρείαν τών βραχιόνων αύ
τών, έθήρευον καί τάς ψήφους των. 0  Κικέρων π α -  
ρετήρησεν ορθότατα ότι αί παραθαλάσσιαι πύλεις 
τής Ελλάδος έκινδύνευον μάλλον τών άλλων νά 
πάθο^σι τήν φθοράν καί τό άστατον τών ήθών, κα
θότι τό έμπόριον έκόμιζεν έκεΐ άδιαλείπτως νέα 
έθιμα, καί ότι οί κάτοικοί των,ώς έρασταί τών π λα 
νητικών επιχειρήσεων, έθετον τήν ορεξιν τής περιο
δείας καί τοΰ κέρδους ύπεράνω τών διαλογισμών πε
ρί πολιτικής στερεότητος, έπί τοσοΰτον άναγκαίας 
είς μίαν Επικράτειαν έπιποθοΰσαντό διαρκές. Τού
το κατέστη μ ία  τών α ιτιώ ν ήτις έρριψε τοσαύ- 
την ταραχήν ε'ίς τε τάς Αθήνας καί τήν Κόρινθον 
καί αύτάς τάς Ελληνικάς νήσους, τάς διά τού; αύ
τών θεσμούς κυμ,ατωδεστέρας, λέγει δ περικλεής 
Ρωιιαΐο;, παρά τά  κύματα  τών αίγιαλών των.

Α φ’ έτέρου δέ, οί ξένοι επλεόναζον είς τας Αθή
νας καί έσχημάτιζον σχεδόν τό τρίτον τής πλη- 
θύος. Το έυ,πόοιον,τό ναυτικόν,αί τέχναι,έφείλκυον 
αύτούς είς τήν πόλιν ταύτην* τά προνόμια τούς έκ- 
ράτουν αύτόθι. Τοΰτο δέ έγένετο αίτιον δεινότατον 
φθοράς τή ; πολιτείας διά τής συγκράσεως άλλοτρί- 
ων ήθών (2 ).

(1 ) α . . . .  6  δτ,μος έστιν ο Ιλαύνων τάς ναυς, και ό ττ\ν 
δύναμιν περιΟεις τη πο'λει· και γάρ οί κυβερνηται και οί κελευ- 
σται και οί πενττ,κονταρχοι και οί πρω ράταικαι οί ναυπτ,γοι, ουτοι 
είσιν οί τήν δύναμιν περιτιθεντες τ ί  πο'λεΐ, πολυ μάλλσν η οι πολΓται 
και οί γενναίοι και οί χρηστοί* επειδή ουν ταυτα ούτως έχει, 
δοκεί δίκαιον είναι πάσι τών άρχών μετεΓναι, εντε τώ κληρω και 
έν τνί χειροτονία* και λε'γειν έξειναι τώ βουλοαε'νω τών πολιτών*

(Ξενοφ. Αθηναίων Πολιτ. Κεφ. A. I .)  Μ.
(2 ) Κ α ι οί μεν Ελληνες ιδία μάλλον και φωνη και διαίτη  

και σχτιματι χρώνται. Αθηναίοι δε κεκραμενη ες απαντω ν τών 
ϊ,λληνω ν και βαρβάρων.» (Ξενοφ. αυτόθι, Κεφ· Β ’ S .)  Μ .
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Μετά τάς νικάς κατά τών Περσών, οί Αθηναίοι 
ήθέλησαν νά βραβεύσωσι την κατωτέραν τάξιν δι’ 
αύξήσεως άστυκών δικαιωμάτο^ν. Οθεν δ Αριστεί
δης εισήγαγε ψήφισμα, δι’ οΰ καθίσταντο έφικταί 
δικαιωματικάς εις τούς πένητας πολίτας αί έκτε- 
λεστικαί άρχαί, τών δποίων εκείνοι ησαν άχρι τοΰ- 
δε άποκεκλεισμένοι. Ερρέθη, πρός έπαινον τών Α
θηναίων, δτι σπανίως έτέθη είς ενέργειαν ή παραχώ- 
ρησις α υτη 'ά λλ ά  τδ έγκώμιον τοϋτό, α ιτώ  συγ
γνώμην τον Μοντεσκιών, δέν μοί φαίνεται σπουδαΐ- 
ον ( 1 ) .—--Τί έχρησίμευον την ενδεή τάξιν άρχαί 
άνευ μισθού, ύπουργίαι, ναί μέν πολλοΰ λόγου ά-  
ξ ια ι, άλλ’ δλέθριαι είς τούς |λή πλουσίους; Τό άνι- 
διωφελές λοιπόν τοϋτο δέν πρέπι νά θεωρηθή ώς φέ- 
ρον τιμήν είς τόν Αθηναϊκόν λαόν' ητο προνόημα 
έκ μέρους αύτοϋ χωρίς άρετής. ί Καί δέν είχεν,άφ’ 
ετέρου, την βεβαιότητα τοΰ νά ευρτι μεταξύ τών 
πλουσίων άνθρώπους θέλοντας νά δψωθώσι διά τής 
εύνοιας αύτοϋ καί άφωσιωμένους εις τά  συμφέροντά 
του; Τπάρχουσι πάντοτε πλούσιοι κολακεύοντες τόν 
πτωχόν κενοδοξίας ενεκα, καί πτωχοί ύπηρετοΟντες 
τούς πλουσίους διά ματαιοφροσύνην.

Α λλ δτε δ Περικλής άπέδωκε φιλοδωρίαν τριών 
οβολών είς τόν παραστατοϋντα έν ιή  Εκκλησίγ,ότε 
άπένειμε μισθόν είς τάς δικαστικάς έργασίας, δ λα 
ός έδείχθη καθ’ ύπερβολήν ένθερμος πρός τοϋ πο
λ ιτικού βίου τάς πράξεις ταύτας ώς κερδαλέας. Ε- 
πολιόρκει τάς καθολικάς συνελεύσεις, κατέπνιγεν έ
κεΐ τήν φωνήν τών μεγάλο>ν καί πλουσίων, καί έ- 
μηδένιζε τήν ίσχύν αύτών. Α ί ληφθεΐσαι παρά τοϋ 
Σόλωνος προφυλάξεις πρός άναχαίτισιν τής δρμής τοΰ 
λόγου,έπί τοΰ εύπροσβλήτου τούτου λαοϋ, περιέ- 
πεσον είς λήθην. 0  τυχών έσφετερίσθη τό δικαίωμα  
τοϋ ζητειν τόν λόγον, ότε έβούλετο, καί δημηγορεΐν 
ίδ ί^  αύτοΰ τρόπος πρός τό άνθος τών χαριεστέρων 
πολιτών.

Τοιούτως διεξήχθησαν τά  πράγματα κατά τούς 
άτυχεΐς καιρούς τών Αθηνών. Τότε, ότε δ λαός ύ 
περίσχυε θορυβωδώς είς τάς συνελεύσεις, προητοι- 
μάσθη τό βάραθρον τής πατρίδος, άπό τοΰ Πελο- 
ποννησιακοϋ πολέμου μέχρι τής έν Χαιρωνεία μ ά 
χης. Η επικρατούσα δύναμις εΰρίσκετο έξ ολοκλή
ρου είς τήν αμαθή μερίδα τοΰ λαοΰ, είς τό δραστή- 
ριον καί φιλοτάραχον θητικόν (p ro le ta r ia t ) .

(1 ) E t  quo iqu’ & A thfines on p ilt, p a r  la loi d ’ A r is t i
d e , l i r e r  les m ag is tra te  de to u tes  les C lasses , il n ’arriva  
ja m a is ,  d it X en o p h o n , que lc bas peup le  dem audiit celles 
q u i p o u v a ie n l in te re s se r  son sa lu t e t sa  g lo ire .»  (a)

(M o n te sq u ie u , E s p r it  d es  L o is  L iv . II. C hap. II· M.
(α )« έπ ε ιτα  όπο'σαι ρ,εν σωτηρίαν φέρουσι τών άρ^ών χρη-  

σταί ουσαι καί [J.rj χρησταί η κίνδυνον τώ  δηαω  όίπαντι, 
τούτων [*έν τών άρχών ούδεν δείται ό δΐ[Λθς (ΛετεΓ- 
vat, οϊίτε των στρατηγικών κλήρων οΐονται σφίσι χρηναι υ.ΞτεΓ- 
ναι, οϋτε τών ίππαρχιών· γινώσκει γάρ ό <Sy.ij.-j;, οτι πλείω 
ωφελείται ε’ν τώ fj.fi αύτός άρχειν ταύτας τάς άρχάς, άλλ’ ένή 
τους δυνατωτάτους άρχειν. όποσαι δ ’ είσιν άρχαί υ.ισΟοφορίας 
ίνεκα καί ώφελείας είς τον οίκον ταύτας ζη τε ί ό δηι/.ος άρχειν.» 
Ξενοφ. αύτοθι Κεφ. Α'.

Κ αί αύτά δεν είναι έφευρέμαΐά μου’ έγώ μόνον 
άναφέρω. Ανάγνωθι μίαν τών περιεργοτέρων κωμω- 
διών τοΰ Αριστοφάνους, τούς ίππεϊς. ό  Αημοσθένης 
καί ό Νικίας έπαίρουσι καθ’ δδόν τόν Αγοράκριτον, 
άλλαντοπώλην περιφερόμενον, ινα άντιτάξοισιν αύ
τόν είς τόν βυρσοπώλην Κλέωνα. 0  δέ Κλέων, άνθρο>- 
πος ραδιούργος καί συκοφάντης έκ τών πρώτων, είχε 
προκατόχους έν τη κυβερνήσει τής δημοκρατίας ένα 
στυππειοπώλην κατ’ άρχάς καί έπειτα ένα πρόβα·* 
τοπώλην. Χρησμός τις  πρότερον είπεν οτι δ Κλέων 
ούτος, βδελυρότερος ών έκείνων τών δύο, φύρτης 
(bronillon), αρπαξ, κεκράκτης, κυκλοφόοου φωνήν 
έχοιν, θέλει αφήσει διάδοχον ενα άλλαντοπώλην. Ο 
Λημοσθένης λοιπόν καί ό Νικίας άπαντώσι τόν Α- 
γοράκριτον καί τό εύμετακόμιστον έργαστήριόν του 
(to έλεόν), άπάγουσιν αύτόν, τώ  ύπόσχονται μεγα
λεία καί ευδαιμονίαν. « Σύ θέλεις είσθαι ό απόλυτος 
έξουσιαστής τοΰ λαοΰ τούτου" σύ θέλεις κατ άρέ- 
σκειαν δρίζει περί τής άγορας, τών λιμένων, τή; 
Πνυκός’ σύ θέλεις ανακαλεί καί φυλακίζει τούς στρα
τηγούς’ σύ θέλεις δύνασθαι νά πωλής τήν δημοκρα
τίαν καί τάς κτήσεις αύτής. Εγώ, λέγει δ ταλα ί
πωρος, πώς δύναμαι νά γενώ μέγας άνθρωπος, έν ώ 
είμαι ούτιδανός ; — Διά τοΰτο μάλις-α ! θέλεις κα
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ΛιίΛης αρχίζει νά καταλαμβάνη, ένθυμούμενος OTt 
είς τήν παιδικήν του ηλικίαν μίαν ήμέραν, έν ώ 
έκλεψε κρέας, εις ρήτωρ τώ προεΐπεν δτι ήθελε γενή 
καλός δημαγωγός. 0  χορός τόν ενθαρρύνει νά ώφε- 
ληθή έξ αύτοΰ τοΰ πλεονεκτήματος, νά δείξη δτ 
άνετράφη δπου σχηματίζονται οί άληθεΐς πολιτικοί 
δνδρες, καί οτι μ ία χρηστή άγωγή είναι πραγμα 
παντάπασιν ανωφελές ( ί) .  Εν τούτοις άρχεται ή 
πάλη μεταξύ αύτοΰ τούτου καί τοΰ Ιίλέωνος πρός 
δελέασιν τοΰ δήμου. 0  Κλέων ύπενθυμίζει τόν λαόν 
£ν τών μεγίστων δικαιωμάτων αύτοΰ, δηλονότι δτι 
έπτώχυνεν, έβασάν.σε πλήθος πολιτών διά νά πλου
τίση (2). 0  δέ πωλητής τών άλλάντ<ον, δ Αγορά 
κριτος, προσφέρει είς τόν κυρίαρχον τών Αθηνών 
(τούτέστι τόν συρφερόν τώ ν ναυτών ύπερισχύοντα 
έν τή  έκκλησια) £ν προσκέφαλον απαλόν ίνχ κατα-  
ς̂ ήση εύχρηστότερα καί ήττον σκληρά τά  έδρα
να τών κωπηλατών έπί τών δποίων έκεΐνος δ ιά 
γει τήν ζοιήν αύτοϋ (3). 0  Κλέων πάλιν ύπόσχέ- 
ται είς τόν δήμον, έκτος τών καθημερουσίων όβο 
λών,τό κράτος τής Ασίας καί τοϋ Κόσμου,είς δπερ 
οι χρησμ.οί καλοϋσιν αύτόν (4). Κ αί δ Αγοράκριτος 
τόν διαβεβαιοΐ δ τι ή θεά Αθήνα μέλλει νά χύσ7) 
έπ’ αύτόν δ ι’ ένός ποτιστηριού τά  πλούτη καί τήν 
ευτυχίαν (5). Πλήν τό άληθέστερον πάντων αύτών 
τών προγνωστικών είναι (καί δ Αγοράκριτος έδρα

τασταθή έπί τοσοΰτον μ.έγας, έφ’ δσον είσαι ποτα- 
πός, κακός ύβριστής καί άγοοαϊος. — Α λλ’ έγώ δεν
είμαι σοφός, μόλις έξεύρω νά άναγινώσκω. —  Καί ^  ^  , ς  tq Q  λ g t |  ,a ^ j y  · ν  τ -  δ [ α .

αύτο είναι παραπολύ’ ή δημοκρατία οεν οιοικεϊται .. 
ύπ άξίων καί χρηστών, άλλ’ύπ’άγροικων καί άπα- 
τεώνων. Αρκεί νά μεταχειρίζησαι πανουργίας, νά 
ταράττΥΐς τό παν, νά προσελκύης τόν λαόν μέ άρε- 
σκεύμ.ατα μαγειρικά, νά τόν δμιλής μετά σφοδρό* 
τητος καί άναιδώς’ ίδού δλον τό χρειώδες πρόςκυ- 
βέρνησιν τής δημοκρατίας» (1). Τότε ό άλλαντο-

χειρίσει τών δημοσίων χρημάτων έπραξεν δπως καί 
αί τροφοί, «αΐτινες* έπί ποοφάσει τοΰ νά δοκιμά- 
σιοσι διά τής γεύσεως τόν πολτόν πριν τόν δώσω- 
σιν είς τά  βρέφη, τρώγουσι τό ήμισυ» (6). Τότε οί

(1) Αριστοφ. Ι π π .  στίχ. 164 .
Δχιχοσθεν. Τούτων απάντων αύΐος άρχέλας εσει,

Κ αι τ ι ς  άγορας, και τών λιμένω ν, και ττ,ς  Πνυκος. 
Βουλήν πατήσεις, και στραττ,γούς κλαστάσεις 
Λιάσεις, φυλάξεις*

Γίγνει γά ρ , ως ό χρησμός ουτο σι λ έγ ε ι,
Ανήρ μέγιστος.

Α λλαντοπώ λ. Ε ιττ’ έρ.οι, και πώς έγώ
Α λλαντοπώ λτς ών, άνηρ γεντσο«.αι ;

Δ^αοσΟέν. Δι* αύτο γάρτοι τούτο και γ ίγν ε ι {Λε'γας, 
ό τ ιή  πονχρος, καξ άγορας η ,  και θρασύς.

Αλλαντοπ. Αλλ1 ώ ’^άθ', ού 5ε μουσικήν επίστα^.αι,
Π λην γραμμάτω ν, και ταύτα ρ,ε'ντοι κακά κακώς. 

Δγιιχοσθε'ν. Τούτο' σε ρο'νον εολαψεν, ο η  και κακά κακώς.
Η  ^τ,ααγω γία γάρ ού προς μουσικού
Ε τ’ εστιν άν^ρος, ού5ε χρτ.στου τους τροπους,
Α λλ’ είς ά|χαθγΐ και βδελυρον.

Φαυλο'τατον ερ γ ο ν  ταυΟ’ απερ ποιεΓς, ποιεί, 
Τάραττε, και χορ ίευ ’ ό^,ού τά π ρ ά γμ α τα  
Α παντα , και τον δγιμ.ον αιει προσποιού,
Υπόγλυκαίνων ρτ.ρ,ατίοις ρ,αγειρικοΓς*
Τά δ ’ άλλα σοι προσεστι ^τ,ααγω γικά,
Φωνή ρ,ιαρά, γε'γονας κακός, άγοραΓος εν*
Ε χεις ά παντα  προς πολιτιίαν ά δ ι ι .

Χορός

I

(1) Στίχ. 332. — Αλλ'ώ τραφείς,οθεν πάρεισιν άντρες,οΐπερ είσιν
Νυν ό&Γξον, άς ού5&ν λέγει το Σ ω φρονω ς Τ ρ α φ τ ,-

[ ν α ι.
(2) στίχ. 773 .

Κλεών Και πώς άν εμ.ού αάλλον σΐ φιλών, ω ίτ,ιχε, γε'νοιτο
[π ο λ ίττς ;

Ος πρώτα ρ.εν, vmV έοούλευο'ν σοι, χρτπαατα πλεΓστ’
[απέδειξα

Εν τώ κοινώ, τούς μεν στρεβλών, τούς δ’άγχων, τούς
[̂ 5έ ρεταιτών,

Ού φροντίζων τών ιδιωτών ού^ενος, ει σοι χαριζοίϋ.τ<ν.
(3) στίχ. 7 8 1 . ^

Αλλαντοπ. Σε γάρ, όι Μτ,^οισι ^ίεξιφίσω περι ττ,ς χώρας
[Μαραθώνι,

Και νικτ,σας 4ΐ(χΓν μεγάλως εγγλωττοτυπεΓν πα-
[ρε'ίωκας,

Επι ταΓσι πε'τραις ού φροντίζει σκληρώς σε καθτ,^ενον
[οΰτως*

Ούχ ώς περ εγώ ραψάμενος σοι τουτι φιρω. Αλλ’ έπα-
[ ναίρου,

Κατα καθίζου «χαλακώς, ινα τρίβτς τήν έν
[ΣαλααΓνι.

(1) Στίχ. 797 .
Κλε'ων. Ινα γ  Ελλήνων αρξη πάντων* εστι γάρ Ιν τοΓς λογίοισί, 

ή ς  τοΰτον ίεΓ  π οτ’ έν Αρκαδία πεντώδολον ίλ ιά σ α σ θα ι,  
Ην άναμείνϊ]· πάντως ί ’ αύτον θρέψω ’γώ  καί θεραπεύσω, 
Εξευρίσκων εύ και u-'αρώς οπο'θεν τό τ^ιώοολον ε'ξει.

(2) 2 τ ίχ . 1 0 9 0 .
Αλλαντ. Α λλ’ έγώ εί5ον ϊναρ, καί (tot 5οκει r. Θεός αύττ 

Τοΰ δνίίΛου κατανεϊν άρυταίνη πλουθιιτίειαν.
(3) 2τι'χ ;  7 1 6 .

Αλλαντ. Κ αθ’ ως περ α ί τίτΟαι γε, σ ιτίζε ις κακώς·
(Τόμ. Α. Φυλλ. I. ΙΛ.)

δύο αντίζηλοι δ ιαμ ιλλώ ντα ι περί γενναιότητας τοϋ 
νά παρέξωσι τώ  δήμω την εύκαιρίαν νά εύχαριςήσϊ) 
τί)ν ήδυπαθή οκνηρίαν του. Καθίζουσιν αύτόν είς 
τήν τράπεζαν, τόν ψωμίζουσιν έτνος πισινόν (φά
βαν), ηνυστρον βοός (κοιλίαν), πλακούνταν καί κα -  
ρύκην ?ι χόλικα (λουκάνικα). Ποτίζουσι δ’αύτόν οί
νον έκλεκτόν σταλθέντα ύπό τής Αθήνας, ό  δήμος, 
ύπερευχάριστος ών, άπορεΐ είς τίνα  νά δώση τήν  
προτίμησιν’ καί δμως κατανοεί δτι, έν φ  δ Α γο- 
ράκριτος έχορήγει γενναιοφρόνως είς τήν δρεξιν αύ- 
τοϋ πασαν τήν τροφήν του, δ Κλέοιν έπεφύλαξε 
μέρος τής έαυτοϋ’ έκλαμβάνει έκεΐνος αύτό ώς κλο
πήν, ώς αισχροκέρδειαν’ καθότι οφείλει πας τις νά 
άπογυμνόνηται ύπέρ τοΰ δήμου. 0  Ιίλέων δθεν 
θεωρείται ώς αλιτήριος καί άτιμος* δ δήμος τοΰ 
άφαιρεί τήν άρχήν καί τόν άποπέμπει ο’ίκαδε (4). 
— II έζεικόνισις αυτη,χαραχθεΐσα ύπόχειρός διδα
σκάλου, δεν έχει χρείαν έρμηνείας. Καθορά τις έν 
αύτ'^ πάσας τάς άθλιότητας, πάντα  τά  α ’ίσχη, π ά 
σας τάς κτηνώδεις ορέξεις τής δημαγω γίας, καί 
άπεικάζει διά τ ί ή Αθηναϊκή δημοκρατία παρεδόθη 
τυφλοΐς δμμ,ασιν εις ούτιδανούς άνθρώπους, οιτινες 
άπώλεσαν αύτήν διά τής θρασύτητος, τής πλεονε
ξίας καί τών χαμερπών κολακειών τ ω ν  τίποτε δέν 
ήδυνήθη νά συνετίση τάς Αθήνας. Α ύται ύπήρχον 
αί αύτα ι είσέτι δτε ήλθον οί Ρωμαίοι ν άρπάσιυσι 
τήν αύτονομίαν τής Ελλάδος. 0  Τΐτος-Λίβιος μας 
παριστ^ τάς φλυάρους συνελεύσεις αύτής, τών ο
ποίων έμπαίζει τήν κουφότητα, καταναλισκομένας 
έν τ^ άγορα είς τήν μ,αταιολογίαν, θορυβουμ,ένας 
ύπό τής φωνασκίας τών δημοτικών ρητόρων, ο ιτ ι-  
νες άδυνατοΰσι νά καταλάβω σι ποΰ έστίν δ κίνδυ
νος* οιτινες αισθάνονται έν έαυτοϊς ικανότητα πρός 
τό λέγειν καί ούχί πρός τό ένεργεΐν, καί οιτινες κα-

Μασωι/.ενος γάρ, τώ [ΐεν ολίγον ΙνπθεΓς·
Αύτός δ’ έκείνοΰ τριπλάσιον κατε'σπακας.

(4) Στίχ. 120 7 .
Αλλαντ. Τί ού διακρίνεις St.ja’, όποτερος εστι νων

Avfip άυ.εί-νων περί σε, καί την γαστε'ρα ;
Λτ/λο;. Τω δίϊτ’ άν υαας χρτσάρενος τεκ .̂τ: ίίΊ 

Λο;αι«.ι κρίνειν τοΓς θεαταΓσι σοφώς;
Αλλαντ. έγώ φράσω σοι* την έυ.ην κίσττ,ν ιών 

Ηΰλλαοε σιωπγ, καί βασάνισον άττ'ενι,
Καί ~τ,ί Παφλαγονος· κάυ-ίλιΐ κρίνεις καλώς.
Φερ* Γδω, τί ουν ενεστι,

Αλλ’ όρας κενήν,
1! παππ ίδ ιον απαντα γάρ σοι παρεφο’ρουν. 

u .lt—*. Αίίττ, υ.εν ·5ι κίστΥ, τά τοΰ δταοιι φρονεΓ.
Αλλαντ. Βάδιζε γοΰν καί δεΟρο πρός την Παφλαγονος. 

όρας νϋν j
OifAOi τών αγαθών οσωνπλε'α.

Οσον το χρΐυ.α τοΰ πλακοΰντος άπε'θετο.
Καοί δ’ εδωκεν άποτε|Λών Ϋυννουτονί.

Αλλαντ. Τοιαΰτα αε'ντοι καί προτερον εϊργάζετο·
Σοί y.h προσεδίδου σ̂ ικρόν ων ανεν·
Αύτός δ ’ έαυτω παρετίθει τά (Λείζονα. 
h  ιχιαο'ε, κλεπτών δη |Λε τοΰτ’ έξηπάτας ;
Εγώ α ί  TU έστεφάνιξα, κάδωρησά(Λαν.
Εγώ δ' έ'κλεπτον έπ’ άγαθώ γε τη πο'λει.
Κατάθου ταχέως τόν στέφανον, ϊν' έγώ τούτωΐ αύτό» πε-

[ριθώ.
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ταφέρονται μετα δημαγωγικής μανίας εναντίον τοϋ 
βασιλέως Φιλίππου, τοϋ μόνου δυναμένου νά σώση 
το Ελληνικόν δνομα άπο τοΰ ζυγοϋ τώ ν Ρωμαίων, 
άν ή Ελλάς ήθελε στέρξει νά συννενοηθϊ} καί νά μείνη 
Ενωμένη ( ί) .

Είς τήν συνεχή ταύτην κίνησιν της γενικής συ- 
νελεύσεως όφείλομεν νά προσθέσωμεν καί μίαν άλ-

(1) Titus —  L iv  X X X I, 2 9 . Οί άπεσταλμένοι του Φι 
λ  ίππου έκθε'τουσι θαυμασίως τον κίνδυνον είς την -γενική ι συ- 
νελευσιν τών Αιτωλών. — Συγχωρηβητω ημΓν νά μεταφ/ρωμεν εν
ταύθα Λ ατινιστί τήν περικοπήν ταύτην του Ρω μαίου  Θουκυδί- 
δου. Ως άρμοδιωτάτην εις τά παρόντα, καθυποβάλλομεν αύτην 
είς τήν μελέτην τών λατινιστών Ελλήνων άνευ έξελληνίσεως. 
Τοΰτο εκεΓνο το της παροικίας «έ ξ ο ν υ χ ο ς τ ο ν  λ έ ο ν τ α · »  
«Consilium Aelolorum  stata die, quod PanaHoiium vocant, 
futurum erat. liu ic  ut occurrereut, et legati regis iter ac- 
celerarunt, et ab Consule missus L . Furius Purpureo le- 
gatus venit. Alheniensium quoqne legati ad id concilium 
occurrcrunt. Primi Macedones, cum quibus recentissimum  
feed us erat, auditi sunt· qui7 «nulla nova re, nihil se novi 
habere, quod afferrent, dixerunt: quibus enim de causis, 
experta inutili societate romana, pacem cum Philippo fe- 
cissent, compositam semel servare eos debere. A n  im itari, 
inquit unus ex. legatis, Romanorum licentiam, an levita- 
tem dicam, m avu ltis? qui quum legatis vestris Roma; res
ponded ita jussissent, quid ad nos venitis, A etoli, sine 
quorum auctoritate pacem cum Philippo fecistis? iidcm 
nunc, ut bellum seuum adversus Philippum geratis, pos
tulant. Et antea propter yos, et pro vobis arma sumpta 
adversus eum sim ulabant; nunc vos in pace esse cum 
Philippo prohibent. Messanre ut auxilio essenl, primo 
in Siciliam transcenderunt: iterum, ut Syracusas oppressas 
ab Carthaginiensibus in libertatem eximerent. Et Mcssanam, 
et Syracusas, et totam Siciliam ipsihabent, vectigalemque 
provinciam securibus et fascibus subjecerunt. Scilicet, 
sicut vos Naupacti legibus veslris per magistratus a vobis 
creatos concilium habetis, socium hostemque libere, quern 
velitis, lecturi, pacem ac bellum arbitrio habituri vestro ; 
sic Siculorum civiiatibus, Syracusas aut Messanam, aut 
Lilybseum indicitur concilium. Prector romanus conventus 
ag it; eo imperio evocati conveniunt: excelso in suggestu 
superba jure reddentem, stipatum lictoribus vident; virga; 
tergo, secures cervicibus imminent: et quotannis alium 
atque alinm dominum sortiuntur. Nec id mirari debent, 
aut possunt, quum Italia; urbes Rhegium, Tarentum, Ca- 
puam, ne finitimas nominem, quarum ruinis crevit urbs 
romana, eidem subjectas videant imperio. Capua quidem, 
sepulcrum ac monumeutum campani populi, elato et ex- 
torri ejecto ips0 populo, superest; urbs trunca, sine sena- 
tu, sine plebe, sine magistratibus, prodiginm, relicta cru- 
delius habitanda, quam si deleta foret. Furor est, si ali- 
enigenas homines, plus lingua et moribus et legibus, quam 
maris terrarumque spatio discreti, liaec tenuerint, sperare, 
quicquam eodem statu mansurum. Philippi regnum officere 
aliquid videtur libertati vestrae; qui quum merito vestro 
vobis infestus esset, et nihil a vobis ultra, quam pacem, 
petiit, fidemque liodie pacis pacta; desiderat ?  Assuefacite 
his terris legiones externas, et jugum accipite: Sero ac 
nequicquam, quum dominum romanum habebitis, socium 
Philippum quairetis. Aetolos, Acarnanas, Macedonas, e j-  
usdem lingua; homines, leves ad tempus orta; causae dis— 
jungunt conjunguntque: com alienigenis, cum barbaris 
aeternum omnibus Grsocis bellum est, eritque. Natura enim, 
quce perpetua est, non mutabilibus in diem causis, hostes 
sunt. Sed, unde ccepit oratio mea, ibi desinet. Hoc eo
dem loco iidem homines de ejusdem Philippi pace trien- 
nio ante docrevislis, iisdem improbantibus earn pacem 
Romanis, qui nunc pactam et compositam turbare vo- 
lunt. I a qua consultatione nihil fortuna mutavit, cur vos 
m utetis, non video ); — Τά αυτά τ&Γς αύτοΓς, και αείποτε 
ο£>τω. Μ.

λην α ιτίαν. Μετά τον πτώ διν τώ ν ΠειΛς·ρατιδδν( 
δ Κλεισθένης,πρδς άναζωπύρησιν της πολιτικής ζωή; 
καταπνιχθείσης επί τής δεσποτείας έκείνων, ηύξη- 
σεν έκ τεσσάρων είς δέκα τάς φυλάς της Αττική;' 
έμεγέθυνεν αύτάς διά παρεισάξεως μεγάλου αριθ
μού ξένων και φιλοταράχων δούλων. Α ί φυλαΐ αί>- 
τα ι, ώς τοσαΰται μικραί δημοκρατία'., είχαν ίδίου; 
αύτών προέδρους, ίδιους αξιωματικούς, ϊδ ια  συμ
φέροντα, ίδ ια  δικας-ήοια. Η δε διαίρεσις αυτη εδω- 
κεν είς το δημοτικόν στοιχεΐον πλειοτέραν δραστη
ριότητα και παρώξυνεν αύτό είς συμμέθεξιν τών 
πραγμάτων. Προς τούτοις, δ αριθμός τών βου
λευτών άνυψώθη είς πεντακοσίους, και κατ ετοζ 

ώνομάι,οντο διά κλήρου πεντήκοντα βουλευταί ές 
έκάστης φυλής* αφορμή τοΰτο έτέρα, εύκολύνουσα 
τήν εισαγωγήν περισσοτέρων άνθρώπων τοΰ λαοΰ 
είς τό συμβούλιον.

Η βουλή αυτη, κατά δόκησιν άλλως τόσω ώραία, 
ήτις ώφειλε νά ήναι τό συνετόν συμβούλιον τό δο- 
Οεν παρά τοΰ Σόλωνος είς τήν κυριαρχίαν τοΰ λαοΰ, 
άπέτυχεν όλοτελώς τοΰ σκοπουμένου. Η ένιαύσιο; 
άστασία αύτής άφηρει ώς προς τήν πολιτικήν της τήν 
άκολουθίαν και τό σταθερόν έν τή  κυβερνήσει. Κ α ί  
έπειδή έκαστος βουλευτής ύπέκειτο είς τήν δικαιο
δοσίαν τοΰ λαοΰ, δθεν ήλπιζε χάριτας και τ ιμάς, 
τό πνεϋμα τοΰ συνεδρίου τούτου Ιτεινε μάλλον νά 
κολακεύη παρά νά κρατή τό πλήθος ουτινος είχ8 

χρείαν. Διά τοΰτο καί ή εξουσία αύτοΰ ητο μόνον 
κ α τ ’δνομα. Αδιακόπως τά  ψηφίσματα αύτοΰ άπερ- 
ρίπτοντο’ ή πρωτολογία ήτο ήοπαγμένη έπιβλαβώ; 
πρός αύτό ύπο ρητόρων αύτεπαγγέλτω ν , οϊτινε; 
ένήργουν νά γ ίνω ντα ι δεκτά όμοφώνως σχέδια έχ 
τοΰ προχείρου.

Αλλά τό πλήθος κατέστησε τον ζυγόν του τυ 
ραννικόν προ πάντων ώς συμμερισθέν τάς δικαστι- 
κάς έργασίας. Αύτό, κατέχον τά κριτήρια, ήρμήνευί 
τούς νόμους, δ ιέταττε  κατ’ δρεξιν περί τής ζωής, 
τής περιουσίας καί τής τ ιμής τών πολιτώ ν’ έδέχετο 
τούς συμμάχους προσπίπτοντας αύτώ , δτε ήοχοντο 
νά ύπερασπισθώσιν ένώπιόν του, καί νά έπικαλεσθώ- 
σι γονυκλιτώς τήν δυσόρεκτον καί ώνιον δικαιοσύ
νην του. Ού μόνον τό δικαίωμα τοΰ δικάζειν άνε- 
δείκνυε τόν δήμον κύριον τών Αθηνών, θωπευόμενον, 
καθικετευόμενον καί δεξιώσεις άπολαύοντα’ άλλά 
καί τώ  έπρομήθευεν ικανά κέρδη δι ών εζηκαί έμυ· 
κτήριζε τούς πλουσίους. Παρατηρητέον δε δτι δεν 
είναι δ Σόλοιν δστις ύπέπεσεν είς τό σφάλμα τοδ 
νά προσθέση το δέλεαρ τοΰ κέρδους είς τά  ατοπή
ματα τής χυδαίας ταύτης δικαιοσύνης, ήτις έπεσά· 
ρευεν εως 5 00  κριτάς είς §ν δικας-ήριον, καί εβαλ- 
λεν είς κίνησιν τον άπεοαντον αριθμόν 6 ,0 0 0  πο
λ ιτώ ν ’ δ Περικλής ύπήρξεν, δςτις, ινα άρέστ) εις τόν 
δχλον τον δποϊον κατεφρόνει, κατώρθωσε νά δοθϊί

1εκ τοΰ θησαυροΰ εις έκαστον δικαστήν δικαίωμ» 
παρουσία; τριών οβολών άνά πασαν συνεδρίασιν.

Π;τε δεν έξήρκει δτι ή δικας-ική άρχή διωργανίσθη 
εύπροσιτοτάτη είς τά  πάθη καί πάντη έστερημένη 
τών άπαιτουμένων πρδς όρθοδικίαν’ ητο έπάναγκί; 
είσέτι νά προσάψη, τις  είς τήν άλογον δρμήν τοιού
του δχλου καί τόν δελεασμδν τοΰ εύκόλου κέρδους, 
προκειμένου περί μηδαμινών άνθρώπων. Εί μεν ή 
πληθύς έν Αθήναις έπεθύμει τόσον ένθέρμως τάς 
δικαστικάς λειτουργίας, τοΰτο δέν προήρχετο άπο 
φιλοτιμίας πρός διανομήν τής δικαιοσύνης, άλλ έξ 
αισθήματος χαμερποΰς πλεονεξίας. Η άρχαιότης εί
ναι ομόφωνος ώς πρδς τήν κακήν δικαιοσύνην τών 
Αθηναίων. Τά κριτήρια, «τά  συνήθη ταΰτα  θέλγη
τρα της πόλεως», ώς λέγει δ Αρις-οφάνης, (1) ήσαν 
τό πεδίον της μάχης τό ανοικτόν είς τήν ραδιουρ
γίαν, εις τάς εχθρας, είς το άργύριον. Ο κοινός 
λαός τών Αθηνών έπρέσβευεν έκεΐ άπροκαλύπτως ώς 
ήθικόν παράγγελμα δ.τι έπρεπεν αύτδς νά ζή δαπάνη 
τών πλουσίων, καί δεν ελλειψε τοΰ νά φορολογήσω 
τά κόμαατα καί νά πλουτίση διά δημεύσεων ά δ ι
κων τόν θησαυρόν δςτις τώ  έπλήρονε τούς οβολούς 
τοΰ δικαστηρίου καί τής εκκλησίας ή γενικής συν- 
ελεύσεοις.

Προσθέτω ένταϋθα έμπαρόδω δτι δ συρφετώδης 
δχλος, έκτός τ^ΰ μισθοΰ της δικαιοσύνης, είχε καί 
τό δφελος τών θρησκευτικών Ουσιών. Αί έορταί έπολ- 
λαπλασιάσθησαν είς τάς Αθήνας πολύ περισσότερον 
παντός άλλου μέρους’ καθότι τά  προσφερόμενα θύ
ματα κατ ’αύτάς τάς έορτάς διεμοιράζοντο είς τδν 
λαόν διά λαχμοΰ. Κ αί λοιπόν τό παν συνεφώνει είς 
τήν πολιτικήν ταύτην σύστασιν δπως ό λαος, ώ; 
κη /·ή τής δημοσίας δυνάμεως, συλλέγϊ) τά  ώ; έκ 
τούτου ύλικά ω φελήματα. Επορίζετο δέ τά  πρδς 
τό ζήν έκ τοΰ θυσιαστηρίου ώς έκ τοΰ δικαστηρίου 
καί τής εκκλησίας.

Ώς δέ πρός τόν φόρον, κρίνοκ.εν περιττόν νά ε’ί- 
πιομεν δτι ήτο διατεθειμένος ουτ&ις, ώςτε δλον τό 
βάρος αύτοΰ επιπτεν έπι τών πλουσίων καί τών 
συμμάχων. Υπάρχει §ν πόνημα τοΰ Ξενοφώντος περί 
τών μέσων τής βελτιώσεως τών προσόδων τών Αθη
νών, καί βλέπει τ ις  έν αύτώ  καθαρώς δτι, είς άνα- 
κούφισιν τοΰ πλήθους, κατεπίεζον άνευ έπιεικείας 
τούς συμμάχους, καί συγχρόνως έπέβαλλον είς τούς 
πλουσίους τά βάρη τοϋ πολέμου (1). Εν ύποκείμε-

. (1) Stpixsc, στίχ. SoO —  και άλλαχοϋ συχνάχις.
Φιλοκλέων· Τι tSSaipiov γ ,  τ, ]Α*κ*ριοτον ρ.χλλον νϋν

[έστι δικαστοϋ,
U τρυφερώτερον (aut deliciis magis abundaas). . . .  ;

Μ'
(1) Ξενοφ. Π ο ρ ο ι, ΐ  περ\ Π ρο σ ο δ ώ ν .  Εις την πολύ

τιμον ταύτην πραγματείαν ό Ξενοφών προοιμιάζεται οΟ'τως* «Εγω 
μεν τοΰτο αεί ποτε νομίζω, όποιοι τινες αν οί προατάται ωσι, 
τοιαύτας και τας πολιτείας γίγνεσθαι, έπ ε ι Si τών Αδήνγ,σι προ- 
εσττ.κο'των ελε'γοντο* τινες, ώς γινώσκουσι μεν τό δίκαιον ούδενός 
ΐττον τών άλλων ανθρώπων, διά δε ττ,ν τοΰ πλτ,Βους πενίαν 
άναγκάζεσδαι εφασαν άδικώτεροι εΤναι περι τ α ς  πόλεις· έκ τού
του έπεχείρτσα σκοπείν, ειπη δύναντ'αν οί πολΓται διατρέφεσθαι 
W τ ις  ίαυτών,οβεν περ και δικαιόταχοννομίζων εί τοΰτο γε'νοιτο, 
«μα τν, τ ί  πενία αύτών έπικεκουρίσθαι αν και τώ τοΰ ύποπτους

νον (δ Κλέων) μ ιας κωμωδίας (τών Ιππέων) τοΰ 
Αριστοφάνους, θέλοιν νά έκδςκηθή κατά τοΰ έχθροΰ 
αύτόΰ, τώ  λέγει. «Θέλω κάμει νά νομισθής πλού
σιος,και τότε νά σε άφανίσω μέ τάς είσφοράς»(2). 
0  καλούμενος πλούσιος ώφειλε νά διασκεδάζη τόν 
πένητα, νά τδν διατρέφω, νά έφοπλίζη τριήρεις, νά 
ένδύ·/) τούς στρατιώτας καί καθεξής’ μακάριος δτε, 
έπί τή  τ ιμ ή  τώ ν άγαθών αύτοΰ τοιουτοτρόποις ύπό  
τή ; δη μ οκρατία; θηλαζομένων, ήδύνατο ν’ άποδη- 
μήσ^ δπως άσφαλίσ^ έαυτον έΓ'.κείμενον είς τούς 
διαβολεΐς,είς τούς συκοφάντας καί τάς τιμωρίας τοΰ 
δχλου. Εν τώ  Συμποσίω αύτοΰ τούτου τοΰ Ξενο
φώντος, ό Κ ρ ιτ ία ς ( ΐ)  έρωτόί τον Χαρμ,ίδην τίνος 
ενεκα στέργει τόσον τήν πτωχίαν του' «Θέλω σοί 
τό είπεΐ, άπεκρίθη δ Χαρμίδης’ Οτε ήμην πλού
σιος, εύρισκόμην είς τήν άνάγκην τοΰ νά θεραπεύο> 
τούς συκοφάντας’ τήν σήμερον είμαι άπηλλαγμένος 
τϊις φροντίδας ταύτης. Καθ’ έκάστην είχον νέας εισ
φοράς νά πληρόνω και δέν ήμην έλεύθερος νά τ α -  
ξειδεύσω. Τώρα δέν έπαπειλοΰμαι πλέον, έπαπειλώ  
έγώ τούς άλλους’ δύναμαι νά περιηγηθώ η νά μείνω  
είς τάς Αθήνας κατ’ αρέσκειάν μου. Πλούσιος ών, 
ήμην ύπόδουλος’ ένδεής δέ,βασιλεύς, έπλήρονον τόν 
φόρον, είναι αύτή ή δημοκρατία ητις μοί τόν π λη -  
ρόνει, διότι είναι είς χρέος νά μέ τρέφιτ,. Τέλος π άν
των ιδού έγώ έλεύθερος. ό τε  είχον τά άγαθά μου, 
ώφειλον νά φοβώμαι δτέ μέν τάς περιπετείας τής 
τύχης, δτέ δέ, τήν φιλάργυρον χεΐρα τ ί ς  δημοκρα
τίας ήτις μ’άφτρει κ ά ττ ι τ ί ’ νΰν δέ είμαι έν σκέπη 
τών κινδύνων τούτων καί ούδέν εχω νά χάσω »(2).

τοΓς Ελλτ,σιν είναι. —  Και άφ’ ου S iS y  εις τους άσωφρονίστους 
συα.πολίιας αυτοΰ χρυσάς συιχβουλάς ρ.εΟ’ Τατ,ττίου {/.ε'λιτος, ως 
ρ.έ^ας διαχειριστικός ύπουρ^ος :h οϊκονοιχολογος , περι πόρων, 
περαίνει ώς εφεξίς· «Αλλ’ εϊ·γε ρ.·Λν τών είρταενων άδύνατον 
ρ,εν {χτδέν έστι ρ,τ,δε χαλεπόν, πραττοαε'νων $1  αύτών, προσ
φιλέστεροι (χεν τοΓς £λλχσι γενν,σορ.εθα, άσφαλέστερον 8 ϊ  οίκιί- 
σομεν, ευκλεε'στεροι δέ έσο'μεθα, και ό μεν δτ,αος τροφτ,ς εΰπ ι-  
ρχσει, οι δέ πλούσιοι ττ,ς ε’.ς τον πο'λεμον δαπάντ,ς άπαλλαγτ,- 
σονται, περιουσίας δε πολλτ,ς ^ενομε'ντ,ς, μεγαλοπρεπε'στερον 
μέν ετι νΰν έορτάς άξομεν, ιερά δ ’ έττισκευάσομεν, τείχτ, και 
νεώοια άνορβώσομεν, ιερευσι δέ και βουλή και άρχαΓς και ίπ-- 
πευσι τά  πάτρια άποδώσομεν πώς ούκ άξιον ώς τάχιστα τού · 
τοις έγχειρειν, ινα ετι έφ’ τμών έπίδωμεν την πολιν μετ’ άσ- 
φαλείας^εΰδχιμονουσαν ;)> Φωνή βύώντος εν ττ, έρτ,μω! Μ.

(2) ίπ π . Στίχ. 9 2 3 — .
Κλε'ων Δώσεις εμοι καλήν δίκτν, 

ίπούμενος ταΓς είσφοραΓς* 
έγώ  γάρ είς τους πλουσίους 
Σπεύσω σ’ οπως άν έγγραφης. Μ.

( 1 ) Λεγε, Καλλίας· μντ,μονικον αμάρτημα η παραδρομή το3 
συγγραφείς.  ̂  ̂ ^

(2) Χαρμιο. « Κγω τοινυν εν τηοε τη πολει οτε μεν πλούσιος 
ην, πρώτον μέν εφοβούμην μή τίς μου τήν οικίαν διορύξας και τά  
χρήματα λάβοι και αύτον τ ί με κακόν έργάσαιτο* έ'πειτα δέ και 
τους συκοφάντας εθεράπευον, είδώς οτιπαθεΓν μάλλον κακώς ικα
νός είην η ποιησαι έκείνους. Και γάρ δή προσετάττετο μέν άει τ ί 
μοι δαπανάν υπο της πολεως, άποοημήσαι δέ ούδαμοϋ* νΰν δέ ε
πειδή τών υπεροριών στερομαι και τά εγγαια ού καρποΰμαι και 
τά έκ της οικίας πί'πραται, ηδε'ως μέν καθεύδω έκτεταμενος,πι
στός δέ τη πο^ει γεγένημαι, ούκέτι δέ άπειλοΰμαι, άλλ ηδη ά-r 
πειλώ άλλοις, ώς έλευθε'ρω τε εξεστί μοι άποδημεΓν και έπιδημεΓν 
ύπανίστανται δέ μοι ήδη και θάκων και οδών έΕίστανται οί πλού
σιοι. Και είμι νΰν τυράννω έοικώς, τότε δέ σαφφς δούλος ίν*

ι
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ίδού τ ίν ι τρόπ<ο ή πολίτικη οικονομία τών Αθηνών 
μετεχειρίζετο τόν πλούτον. Διά τοϋτο και αί μεγά- 
λα ι καταστάσεις έφθείροντο ταχέως. Βλέπομεν τούς 
πλουσιωτέρους πολίτας, τον Αλκιβ'.άδην, τόν ίσό- 
μαχον, Στέφανον τόν Θαλοΰ, τόν Νικίαν, καί τλπ ., 
νά μήν άφήσωσιν είς τά  τέκνα των είμή πατρώα είς 
άκρον ήλαττωμένα. Επί τοσοΰτον εφθανον αί θυ- 
σίαι καί τά βάρη αυτών! Ινα πλουτίσ'ι? τ ις  έχρειά- 
ζετο νά εχϊ) α ξ ιώ ματα  είς τά  έξω, νά δέχεται άρ- 
γύριον παρά τών Περσών, νά έμπορεύηται καί νά 
έςορύτττ; τά  μεταλλεία. Αλλά πάραυτα ή δημο
κρατία, ώς βδέλλα, άπερρόφει τούς είτε καλώς είτε 
κακώς άποκτ,',θέντας τούτους θησαυρούς. Καί τω

της αναρχίας ενεκα τής τειχορρηξίας (breclie) 
ταύτης επραξε τάς πλέον επίφοβους είσβολάς* αί 
Αθήναι, στερηθεΐσαι τοϋ καλλίστου αΰτών κοσμή
ματος, δέν ησαν άλλο, παρά Κικέρωνι κριτή, είμή 
τό θέατρον μιας ίσότητος έξυβριστικής της αξίας.
0  έλεγχος τών ήθών έξέλιπεν" οί άχρειέστεροι τών 
πολιτών, άπολυθεντες τής αναγκαίας εφορείας μά
λ ιστα  εις τάς έλευθέρας Κυβερνήσεις, έβάδισαν ύ- 
ψωμένη τή κεφαλή, κατεπάτησαν τήν χρηστοήθειαν, 
τήν ευπρέπειαν καί τούς νόμους. II φθορά έπεκρά- 
τησε παρρησία είς τάς έκλογάς, ή δωροδοκία είς 
τάς δίκας, τό ψεϋδος εις τάς δ'.καστικάς μαρτυρίας, ί 
«Ναί, διά τώ ν χρημάτων, κραυγάζει δ Ξενοφών

περι τών δημοσίων προσόδων, ότε δεν έστερεΐτο 
τροφής καί τέρψεως, άνάγκη πάσα νά φροντίζωσιν 
οί πλούσιοι νά ίρχω ντα ι είς βοήθειαν τών άχρημά- 
των στρατηγών, νά άπαντώ σι τά  έξοδα τοΰ πο
λέμου, συχνάκις καί άκουσίως αύτών τούτων κε/.η- 
ρυγυ-ένου.

Εντεύθεν προκύπτει έναργώς πώς ή Αθηναϊκή δ η 
μοκρατία διέρρηξε τούς φραγμούς ους εθηκεν δ Σό
λων είς τό κενόδοξον καί τό παράφορον αύτής.Τό ερ- 
γον τοΰ νομοθέτου τούτου κατήντησε παρες-ραμμέ- 
νον· ήτο ή δημαγω γία ήτις ΰπερεχείλιζε' ύπελείπετο 
ό Αρειος πάγος” άλλλα καί αύτοϋ δ Περικλής εκ- 
λεισε το στόμα (1). Η ανεξαρτησία αύτοΰ, έγ- 
γύησις ουσα πολύτιμος έν μια: δ/ϊαοκρατία εύτά- 
κτω , άπέβη τοϋ λοιποΰ ασυμβίβαστος μετά τής 
δεσποτείας τοϋ δχλου. Δι αύτοΰ τοΰ όλεθρίου πρα
ξικοπήματος ή πολιτική ίσοσταθυ,ία άπώλεσε τό 
ασαλευτότερον αΰτής ύπομόχλιον, καί ό Περικλής 
έπάταξε καιρίοιςτό εργον τοΰ Σόλωνος, δςτις, άνα 
γνωρίζων τά δ ικαιώ ματα τοΰ λαοΰ, προσεπάθει νά 
προλάβϊ[ΐ τάς καταχρήσεις αύτών φοονίμω συγ- 
κράσει τής διαιρέσεως τών εξουσιών. Τό πνεΰμα

τότε μεν εγώ φορον έπέφερον τώ δημω, νυν δε ή πόλις τέλος φε- 
ρουσα τρέφει με. Αλλά και Σωκράτει οτε μεν πλούσιος ήν ελοιδο- 
ρουν με οτι συνην, νυν δ’ επει πέντς γεγένημαι, ούκε'τι ούδέν μ έ
λει ούδενί. Και μήν οτε μεν γε πολλά ειχον άεί τι άπε'βαλλον η 
ύπο της πόλεως η υπο τής τύχης* νυν δέ αποβάλλω μέν ούδέν, 
ού δέ γάρ £χω, άει δ* τ ι λήφεσΟαι ελπίζω. » —  Ξινοφ.Συμποσ. 
Κεφ. Δ. 30. Μ. ‘

(1) «Κ αι ταχυ θεωρικοις και δικαστικοΓς λτμμασιν, άλλαις τε 
μισθοφοραίς και χορτ,γίαις συνδεκάσας (ό Περικλής) το πλήθος, 
έχρήτο κατά της έ? Αρε ίου πάγου βουλής, ης αύτος ού μετείχε, 
διά το μη τ’ άρχων, μήτε θεσμοθέτης, μήτε βασιλεύς, μήτε πολέ
μαρχος λαχείν. Αυται γάρ αί άρχαι κ>ηρωται τ ’ ίίσαν έκ παλαιού, 
και δ ι?αύτών οι δοκιμασθεντες ανέβαιναν εις Αρειον Πάγον. Διο 
και μάλλον ίσχύσας ό Περικλής έν τώ δημω, κατεστασίαζε τήν 
βουλήν, ώςτε τήν μέν άφαιρεθήναι τάς πλείστας κρίσεις δ ι? Εφιάλ
του, Κίμωνα δέ ώς φιλολάκωνα και μισο'δημον έξοστρακισθήναι, 
πλούτω μέν κα* γένει ούδενος άπολειπομενον, νίκας δέ καλλίστας 
νενικηκοτα τους βαρβάρους και χρημάτων πολλών και λαφύρων 
ιμπεπληκοτα τήν πολιν, ώς έν τοίς περι έκείνου γέγραπται. Το
σοΰτον ήν το κράτος έν τώ δήμω Περικλεούς.»— Ιίλουπάρχ. ΙΙε- 
ρι/,λή$ σελ. εκδ. Κοραή. Μ.

άκρόασις καί παρά τής βουλής καί παρά τοΰ λαοΰ ! 
Καί τό κακόν θέλει πάντοτε αυξάνει, κατά λόγον 
εύθύν τής πρός δόσιν χρηματικής έλλείψεως» ( ί) .

Η δε παρά του Αρείου πάγου διενεργουμένη έπι- 
σκοπία (discipline), καί κατά τών ανωφελών πο
λ ιτώ ν , καί κατά τών άνθρώπων τών στερουμένων 
αέσων ύπάρξεώς, καί κατά τών ρητόρων τών χω- 
οίς εύθύτητος, καί κατά τών άσώ τφν καί ακολά
στων, άπώλεσε τό εννομον αξίωμα καί ολην τήν 
πραγματικήν αύτής ίσχύν. Α ί αποφάσεις αύτής δεν 
ήσαν πλέον είμή άπλα ΐ συμβουλαί σπανίως είσα- 
κουόμεναι, καί τό στίγμ α  τήι α τιμ ίας , δπερ έκώ- 
λυε τούς στηλιτευθέντας πολίτας νά είσέρχωνται 
εις τήν έκκλησίαν, δέν έξεφόβιζε πλέον τούς κακεν
τρεχείς. Πρός άντέκτισ ιν δε (en revanch e),ή άναρ- 
χία έξήσκησε τήν έποπτικήν εξουσίαν, τήν όποιαν 
τόσ(^ καλώς μετεχειρίσθη κατ’ ίδιον αύτοΰ τρόπον 
ό Αρειος πάγος' ή καταμήνυσις διεδέχθη τήν υψη
λήν έπιτήρησιν τοΰ εύκλεοΰς τούτου συνεδρίου, καί 
τά δικαστήρια ήνοίχθησαν είς τάς καταλαλιάς τών 
συκοφαντών. Η τής κακοηθείας αυστηρά έξέλεγξις 
δέν εΰρε καταφύγιον είμή έν τώ  θεάτρω* άλλά τό 
θέατρον, σ/.οπεΰον πολλώ μάλλον νά διασκεδάζη Υ| 
νά διδάσκν), έγίνετο αίτιον νά έκπίπτ/ι ή έπιτίμη* I 
σις είς τό σατυρικόν καί τήν υβριν” πρόσθες είς 
τοΰτο καί δτι δ λαός δέν συνεχώρει είς τήν κω
μωδίαν είμή τήν μαστίγω σιν τών εύγενών, τών 
πλουσίων καί τών ισχυρών, καί δτι σπανίως συγ- 
κατένευε νά παραδίδ/ι είς τόν κοινόν χλευασμόν τά

(1 ) «Λε’γουσι δέ τινες, τ ις άργύριον έχων προσίη προς 
βουλήν η δήμον, χρηματιεΓται* έγώ δέ τούτοις όμολογήσαιμ’ άν, 
άπο χρημάτων πολλά διαπράττεσθαι Αθήνησι, και ετι άν πλείο» 
διαπράττεσθαι, εί πλείους επεδίδοσαν άργύρΐον.)> Ηενοφ. Αθην, 
Πολιτ. Κεφ.— Γ .Παρατηρουμεν και έξαιτούμεθα ώς Ελληνες συγ
γνώμην,οτι η Ξενοφώντειος αίιτη περίοδος, άν τις άνασκοπη τά 
προηγούμενα και τά  επόμενα αύτης αίτιολογτματα, έ'παθεν όπω- 
σουν παραβίασιν δικηγορικήν παρά τοΰ νομοδιδασκάλου συγ-: 
γραφίως, τοΰ Κ. Τροπλογγου (Troplonp)· και άλλαχοΰ τοΰτο 
υποφαίνεται· Αλλά μή λησμονήσωμεν οτι τά  τοιαϋτα θιματα 
υφαίνονται έπι Ναπολε'οντος Γ'· ύπο τών ύπέρ αύτοΰ τούτος 
^ολιτευομένων, Sf ?

έλαττώ ματα χα\ τά  γελοία τοϋ πλήθους (1). Τέλος 
πάντων, τοΰ Αρείου πάγου τοιουτοτρόπως άκρωτη- 
ριασθέντος, αί έκλογαί καί αί διαβουλεύσεις άφέθη- 
σαν είς τούς τολμηροτέρους πρός τήν κακοποίίαν, 
έξήρκει μόνον νά ήσαν καί οί εύφραδέστεροι.

Τό δίκαω ν, περιφρονηθέν έσωτερικώς τε καί έ ;ω -  
τερικώς, άντικατεστάθη ΰπό τής ισχύος, τοΰ δόλου, 
τής κακοπιστίας. Ο Ανυτος έπαπειλών τόν Σωκρά- 
την, τώ  ελεγε' «Μάθετε δτι ένταϋθα μάλλον ή άλ 
λοθι δύναταί τις  νά πράζΥΐ καί πολύ κακόν καί 
πολύ καλόν.» 0  Ανυτος έκολάκευε, τάς Αθήνας' τό 
κακόν έπλεονέκτει. (Ακολουθεί) Π. Λ.

Παρόραμα. Σελ. 2 65  στίχ. 13  γράφ. άναγώγου.

----------- ——Γ ~ ~ ---- ----------

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ TH S ΙΣΤΟΡΙΑΣ
(Συνέχεια, ορα φυλλάδ. ί ! . σελ. 1 7 7 — 183).

Σύστημα του Σπινόζα (2).

Μεταξύ τών δντοίνδ πανθεϊσμός διας·έλλει έκεΐνα, 
τά δποΐα φαίνονται ύπάρχοντα άφ έαυτών (αύθυπο- 
ς-ατα) άπό έκεΐνα, τά  δποΐα πάντοτε ύπάρχουσιν είς 
άλλα. Α ί ιδ ιότητες, τά  προσόντα, τά  αποτελέ
σματα συγκροτοΰσι τήν δευτέραν κλάσιν τών δν
των. Είς τήν πρώτην άνήκουσι τά ύποκείμενα, αί 
ούσίαι καί ύποστάσεις, δλα τά  σώματα καί αύτος 
ό άνθρωπος. Αλλά καί τα ϋτα , έάν ακριβώς έξετά
σωμεν, θέλομεν ίδεΐ δ τι δεν ύπάρχουσιν άφ έαυτών, 
δτι, λαβόντα τήν δπαρξιν παρ’ άλλου δντος, ούτε 
ταύτην δύνανται νά διατηρήσωσι κα ινά  προαγάγωσι 
κατ’ άρέσκειαν, ουτε ν’ άποφύγωσι τόν θάνατον, 
τόν όποιον έπέβαλεν $ίς αύτά  άλλη δύνααις άνω- 
τέρα.

Η πείρα καί ίι παρατήρησις δέν μάς παρέχουσιν 
είμή τάς δύο ταύτας κατηγορίας τών δντων. Αλλ 
ό λόγος, προχωρών περαιτέρω καί θειορών δτι ή 
δπαρξις τών δσα πίπτουν ύπό τάς αισθήσεις μας 
είναι δεδανεισμένη, είναι πρόσκαιρος, δτι δεν είναι 
ούσιωδώς καί άναφαιρέτως ένυπάρχουσα είς αύτα, 
συμπεραίνει οτι πρέπει νά ΰπάρχουσι καί αλλα ον
τα , τώ ν δποίων ή ούσία νά ήναι αύτή ή υπαρξίς 
καί τά  δποΐα νά ύπάρχωσιν αληθώς άφ έαυτ,ών>

Φθάσαντες δέ είς ταύτην τήν άνωτέραν τάς ιν  
τών δντων, άποδεικνύουσιν εύκολώτατα οί πανθεΐ*

(1 ) «ΚαϊμωδεΓν S ' αυ καί κακώς -λεγίΐν τον ^T.tiov ούκ έώσιν, 
ίνα ij.fi αύτοί άκούωσι κακώς· ϊδ ία AiXiW 'jm , ε” τις τινα βοΰλε- 
λιτα ι, ευ εΐίοτες, οτι ούχί τοΰ Sr.us/j εστίν, ού δ ϊ  τοΰ πλχδους ό 
κωαω5ού(Λενος ώς έπί το πολίι, άλλ' ΐ  πλούσιος, ί  γενναίος, ΐ  
^υνάχενος. Ολίγοι S i  τινες τών πεν^των καί τών Χ αοτικών κω- 
ρ.(ι)ίοΰνται, καί ού5’ οϊτοι, έάν αη Si% κβλυπραγαοαύντιν, καί 5ιά  
το ζϊιτεΓν πλε'ον ί/ειν τοΰ S t u . ον.» Ξενοφ. Α 0 τ  ν. Πολιτ. Κε'φ.Β .18 .

Μ.
(2) Καίτοι εχοντες ύπ ’ οψιν την ύ—'ο Ε. Σαισσετον μεταφρασιν 

τοΰ 2 πινοζα, έπροτιρ-τσααεν ύ'.ά το σύντομον καί εΰλχπτον αύττ,ς 
τ^ν εκθεσιν τ#,ν έποίαν εκααε τοϋ συστήματος τοΰτον ο Κ.. Ιουΐϊροας 
f i ;  το σύγγραμμά τοιι Caurs de I)roil ’̂alurcl.

στα ί, δτι το ιαϋτα  δντα δεν είναι δυνατόν νά ήναι 
ούτε πολλά ούτε δύο, άλλ  §ν καί μόνον, καί τοΰτο 
είναι τό αύτοόν, ή μόνη καί αληθής ύπόστασις, ό 
Θεός, άίδιος, ανεξάρτητος, άπλοΰς καί άδιαίοετος.

Δεν υπάρχει λοιπόν αληθώς είιιή ίν  μόνον 8ν, καί 
πάντα  τά άλλα δι’ αύτοϋ καί έν αύτώ  ύπάρχουσιν, 
είναι άναπτύξεις, προσόντα, τρόποι μ ιας καί τ ή ;  
αύτής ύποστάσεω:.

Κ αι έπειδή τό ον τοϋτο ε^ναι τό μόνον ύπάρχον, 
τό μόνον άναγκαΐον, επεται δτι αναγκαία είναι κα ί 
ή ενέργεια αύτοϋ" τουτέστιν, ούδέν έκ τών δντων 
καί έσομένων είναι τυχηρον καί ένδεχόμενον, άλλά  
πάντα άναγκαΐά, πάντα άναπόφευκτα, διότι πάντα  
είναι τρόποι τών προσόντων τοΰ Θεοΰ. Και ιδού 
πώς κατά τοϋτο συνάδει δ πανθεϊσμός, ώς πρός 
τάς Ιστορικά; συνεπείας, μέτόν ύλισμόν καί μέ τήν 
μοιροδοξίαν.

Κατά τό σύστημα τοϋτο λοιπόν τ ί είναι δ άν-  
θρωπος; ή ψυχή του είναι μέρος τής ψυχής τοϋ 
θεοΰ, τό σώμά του είναι έπίσης μέρος τοΰ σώμα
τος τοΰ Θεοΰ, αί ίδέαι, αί βουλαί καί αί πράξεις 
τοΰ άνθρώπου είναι τρόποι τής ύπάρξεοις τής θείας 
ούσίας. Ε λ τούτου δυνατόν νά προί'Χωριεν πόσον 
δλέθοιαι ήθελον είσθαι α ί ήθικαί συνέπειαι τοιούτου 
συσ τή μ α το ς , έάν ήθελέ τις δι’ αύστηράς λογικής νά 
τάς έ ξ α γ ά γ η  άπό τάς προεκτεθείσας άρχάς. Η πρα
κτική εφαρμογή τοΰ πανθεϊσμοΰ φέρει άναποφευ- 
κτως τόν άνθρωπον είς τήν απάθειαν ή εις τήν α 
κολασίαν. Θεωρών έαυτόν ώς άπλοϋν φαινόμενον, 
καί πάσαν έπιθυμίαν του, πάσαν πράξιν ώς τρόπον, 
ίιφ’ 8ν άναπτύσσεται ή υπαρξίς τοϋ ύπερτάτου και 
μόνου δντος, άδύνατον νά μή <ppov?j δτι πάν εργον 
του είναι άδιάφορον, άναπόφευκτον, άναγκαΐον, καί 
έπομένω;, η νά έξοκείλη άνερυθριάστοίς είς τά  
πλέον βδελυρά καί ολέθρια ατοπήματα, ή νά με ί-  
νγ) άπρακτος καί άδρανής, παραδίδοιν έαυτόν ε ί; 
τά κύματα τοΰ μεγάλου τούτου ώκεανοΰ, τοΰ δ
ποίου δέν είναι είμή άόρατος καί ασήμαντος ρανίς.

Τοιούτους καρπούς εφερεν δ πανθεϊσμός είς τήν 
Ινδίαν καί θέλει φέρει άπανταχοϋ, δπου φθάση νά 
ριζωθη είς τό πνεΰμα τών δμάδοιν καί νά λάβ^ 
πλήαη έφαρμογήν είς τόν πρακτικόν (ϊίον.

Η Ιστορία έν τοσούτ&> είναι, κατά τούς πανθεϊ- 
στάς, ή κατά χρόνον καί τόπον άνάπτυξις τής άν
θρωπότητος. Καί έπειδή ή άνθρωπότης είναι μέρος 
τοΰ μόνου δντος, καί άναγκαίως ύπάρχουσα, άναγ-  
καίως προοδεύει καί άναπτύσσεται, επεται οτι ή 
ιστορία δέν είναι άλλο είμή ή πραγματοποιησι; 
τοϋ Θεοΰ.

Τάς Ιστορικά; συνεπείας τοΰ πανθεϊσμού, α ΐτ ι
νες δυνάμ,ει ένυπήρχον είς τό σύστηιια τοΰ Σ π ι- 
νόζα, έξήγαγον καί έξέφρασαν διαρρήδην οί νεω τε- 
301 πανθεϊσταί τής Γερμανίας.

0  απόλυτος ιδανισμός  τοϋ Σχελλίγγου είναι 
ύ^ό νέαν μορφήν αύτό; ό πανθεϊσμό; τοϋ Σπινόζα.
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Σύστημα τοΰ Σχελλίγγου.

Είναι γνωστόν οτι τήν υποκειμενικήν φιλοσοφίαν 
τοϋ Κ,αντίου διεδέχθη έν Γερμανία δ ιδανισμό; τοϋ 
Φίχτου, καί οτι τόν ιδανισμόν τοΰτον παρέλαβε πα
ρά τοΰ Φίχτου ό Σχελλίγγος καί έκαμεν άπόΛυτον.

0  Σχελλίγγος άνεχώρησεν άπό τήν ιδέαν, οτι 
α ί δάο άντικείμεναι μέθοδοι, διά τών όποιων είχον 
προσπαθήσει έως τότε νά λύσωσι τό κυριώτερον 
•πρόβλημα της φιλοσοφίας, τουτέστι τόν συμβιβα
σμόν τοϋ έγώ  μέ τό ούκ έγώ, ησαν άμφότεραι 
ατελείς.

Διότι, εί μέν στηριχθώμεν εϊς τό ούχ έγώ διά 
νά έξηγήσωμεν τό έγώ, πίπτομεν εϊς τόν ύΛισμόν' 
εϊ δέ θελήσωμεν διά τοΰ έγώ νά γνιορίσωμεν τό 
ούχ έγώ , χανόμεθα άναποφεύκτιος είς τόν λαβύ
ρινθον τοΰ Ιό'απομοΰ. Ανάγκη λοιπόν νά προσ- 
δράμωμεν είς άλλην γ  ενικωτέραν άρχήν.

Η άρχή τοΰ παντός δέν είναι ουτε τό έγώ , ουτε 
τό ούχ έγώ , άλλά τό άπόΛυτor, καί πάσα άλη- 
Οής φιλοσοφία πρέπει νά ήναι ή έπιστήμη τοΰ άπο- 
Λύτου. Τό άπόΛυτor τοΰτο δέν είναι ουτε ΰπο- 
κείμενον,οΰτε άντικείμ.ενον, ουτε πνεΰμα,ούτε ΰλη, 
ουτε πεπερασμένον, ούτε άπειρον, ούτε ιδανικόν,ού- 
τε  πραγματικόν, ούτε έλεύθερον, ούτε άναγκαΐον, 
άλλ ’ ί] καθολική άρχή, ή τελεία ένότης, τό άδ ιά-  
φορον, εϊς 8 άρμονικώς συνενοΰνται ή ιδέα καί τό 
ον καί πάντα τά ώς πρός άλληλα αντικείμενα καί τά  
διάφορα, είναι ή άπόΛυτος ταυτότης, δ Θεός.

Τό άπόλυτον, καί το ι μή εχον συναίσθησιν έχυ- 
τοΰ, βασανίζεται ομιος άπό τήν άκάθεκτον έπιθυ- 
μίαν τοΰ νά άποκαλυφθή καί ν’ άναπτυχθη έξωτε- 
ρικώ;. Ενδίδον είς τήν έπιθυμ.ίαν ταύτην διαιρεί
τα ι, παύει ή άρχική ένότης καί άρχεται τό σχίσμα' 
α ί δυνάμεις, αΐτινες είς τό βάθος τοϋ άπολύτου 
εύρίσκονται είς πλήρη αρμονίαν πρός άλλήλας, 
λαμβάνουσι διά της άναπτύξεως του διπλήν καί 
εναντίαν διεύθυνσιν" έκ τούτου αί διαφοραί τών 
οντω ν,τά  όποια γεννώνται άπό τήν άνάπτυξιν τοΰ 
άπολύτου. Απειρος είναι δ άριθμός τών δντο^ν,καί 
δ έξελιγμός ούτος γ ίνετα ι έπ’ άπειρον. Αλλά διά 
τούτου τό άπόλυτον δέν άποβάλλει τήν ιδίαν του 
φύσιν. Καθ’ έκαστον βαθμόν τής άναπτύξεως νέα 
δντα παράγονται, τελειότερα τών προγενεστέρων, 
καί έκ τής άντικειμένη; διευθύνσεως, καθ’ ·?,ν τό 
άπόλυτον άναπτύσσεται, μορφόνονται τά  δύο βα
σίλεια τής φύσεως, τό τής νοήσεως καί τό τής ϋΛης. 
Εκτασις καί νόησι; είναι καί κατά τόν Σπινόζα τά 
δύο προσόντα τής θείας ουσίας. Τό σώμα κα ί ή 
ψυχή είναι δύο όψεις ένός καί τοΰ αύτοϋ πράγμα
τος, καί ή σειρά τών αναπτύξεων τοΰ ένός άντα -  
ποκρίνεται ακριβώς εις τήν σειράν τών άναπτύξεων 
τοΰ άλλου’ ή σειρά τών ιδεών, έξ ών σύγκειτα ι ή 
ψυχή, άντιστο ιχεΐ άκριβέστατα είς τήν σειράν τών 
κινήσεων, έξ ών σύγκειτα ι τό σώμα.

Απαράλλακτα καί δ Σχελίγγος λέγει, δτι τά 
δύο βασίλεια τής φύσεως, καί τοι διαφέροντα άλ
λήλων, έχουσιν δμιυ; τήν αύτήν πηγήν, είναι άμ- 
φότερα άποκαλύψεις τοΰ άπολύτου, καί έχουσι κοι
νήν βάσιν τής ύπάρξεώςτων τήν παραγωγικήν δύ- 
ναμιν τοΰ άπολύτου. Τοΰτο εξηγεί τόν παράδοξον 
έκεΐνον παραλληλισμόν, δστις ύπάρχει μεταξύ τής · 
υλικής φύσεως καί τής άνθρωπίνη; διανοία;" διά 
τοΰτο οί νόμοι τής πρώτης συνάδουσι τόσον εντε
λώς μέ τούς νόμους τής δευτέρας, ώστε άρκεϊ νά ' 
συμβουλευθώμεν τόν άνθρώπινον λόγον, ινα γνοιρί- 
σωυ.εν τούς καθολικούς νόμους, ο'ίτινες διέπουσι τήν 
έξωτερικήν φύσιν.

Καθ’ δσον προοδεύει ή άνάπτυξις τοΰ άπολύτου i 
κατά τοσοΰτον διευκρινεΐται καί φω τίζετα ι ή συναί- * 
σθησις τήν δποίαν εχει έαυτοϋ. Σκοτεινή κατ άρ
χάς καί συγκεχυμένη, γ ίνετα ι βαθμ,ηδόν σαφεστέ- 
ρα, καί τό άπόλυτον φθάνει τέλος είς τήν πλήρη 
συνείδησιν έαυτοϋ διά τοΰ άνθρωπίνου λόγου. Τό 
πνεΰμα τοΰ Θεοΰ κο ιματα ι εις τόν λίθον, ονειρεύε
τα ι εϊς τό ζώον, είναι έξυπνον είς τόν άνθρωπον.

Εκ τής διπλής άναπτύξεως τοΰ άπολύτου γέννα - 
τα ι ή διαίρεσις τής φιλοσοφίας είς δύο μέρη α ντ ι
κείμενα μέν καί παράλληλα,άλλά σύμφωνα ένταυτώ  
καί συνενούμενα εί; άνωτέραν τινα  ένότητα. Αφ ε
νός μ.έν, είναι ή φιΛοσοφία τής φύσεως, τουτέστιν, 
ή έπιστήμη τοΰ πραγματικού, άφ’ έτέρου δέ, ή 
υπερβατική φιΛοσοφία ,  τουτέστιν, ή έπις-ήμ?) τοΰ 
Ιδα> ικοΰ. 0  σύνδεσμος δέ τώ ν δύο μ,ερών, ή πηγη, 
έξ ής άπορρέουσι καί τό τέρμα,είς τό όποιον τελευ- 
τώσιν, είναι ή άνωτάτη Θεωρία τοϋ άποΛύτου, ή 
μόνη άξία  νά έπονομάζηται κυρίους ΦιΛοσοφία.

Η απόλυτος ταυτότης καί οί δύο τρόποι τής 
άναπτύξεως της άποτελοΰσι παν τό ύπάρχον καί 
τό μόνον ύπάρχον. Τό τριπλοΰν καί ταύτόν, ή 
τριαδική ταυτότης, είναι ό άνώτατος νόμος τής 
άναπτύξεοις. Εκας·ο; δέ τούτων τών δύο τροπών 
τής άναπτύξεως, τουτέστι, τό τε πραγματικόν καί 
τό ιδανικόν, ύποδιαιρεΐται είς άλλα τρ ία  ς-οιχεΐα. 
Καί τό μέν πραγματικόν άναπτύσσεται διά τή ; 
βαρύτητος,ΰ'Λ τοΰ φωτός καί διά τοϋ οργανισμού, 
είς τά  δποία άντιστοιχοΰσιν ή ΰ.ίη, ή κίννσις καί 
ή ζωή' τό δέ ίδαη κόν  διά τοΰ άΛηθοϋς, διά τοΰ 
άγαθοϋ, καί διά τοΰ κα.Ιον, είς τά  όποια άντι-  
στοιχοΰσιν ή έπιστήμη,ή θρησκεία καί ή χαΛΛιτε- 
χνία . ί'ί; τύπο; δέ καί άντανάκλασις τοΰ παγκο
σμίου συστήματος παρουσ ιάζετα ιb μιχρόκοσμος, δ 
Άνθρωπος, δστις καί αύτός ύπό δύο μ,ορφάς άνα- 
πτύσσετα ι, τουτέ^ι, τήν ποΛιτείαν καί τήν Ιστορίαν.

Η ιστορία λοιπόν, είναι κατά τό σύστημα τοϋτο, 
ή άποκάλυψις τοϋ Θεοϋ γινομένη κατά διηνεκή και 
άπεριόριστον πρόοδον, καί αί διάφοροι φάσεις και 
μεταβολαί τή ; ιστορία; είναι οί διάφοροι τρόποι τής 
άναπτύξεως τοΰ ύπερτάτου δντος. Εις τήν Ις-οριαν

μ&τοποιεϊτάι δ Θεός. Η δέ θρησκεία είναι ή έκ- 
φρασις τοϋ άπολύτου, ό Λόγος, εϊς τόν όποιον ό 
Θεός ένσαρκοϋται καί άποκαλύπτεται,όδηγών τούς 
λαούς εϊς τόν πολιτισμόν καί είς τήν άλήθειαν.

Τόν τριαδικόν τύπον τοΰ Πλάτωνος καί τών Νεο- 
πλατονικών εύρίσκομεν λοιπόν καί εϊς τό σύστημ,α 
τοΰ Σχελλίγγου,καθώς θέλομεν τόν εύρεΐ καί εις τό 
συστημ.α τοΰ Εγέλου. Κ αί έκ τών δύο τούτων ελα- 
βον ϊσω ; αύτόν καί ό Βονάλδο;,καί ό Κουσΐνο;, καί 
δ Ααμ,αινναΐος.

Τό σύστημα τοϋ Σχελλίγγου δυνατόν έν τοσού- 
τω νά συμπεριληφθΐί,κατά τόν Τεννεμάννον, είς τάς 
έ;ής προτάσεις.

α. Δέν ύπάρχει είμή έν μόνον ον, τό όποιον 
αναπτύσσεται διά τοΰ ϊδανικοΰ καί διά τοΰ πραγ
ματικού.

β . Τά άλλα δντα δέν ύπάρχουσιν είμή καθό άνα- 
πτύςεις τοΰ ένός καί μόνου τούτου δντο;,δ ι’ών αποκα
λύπτεται ύπό όιαφόρου; προσδιωρισμένου; τύπου;.

γ  . Α ί οιαφοραί τών δντων προέρχονται άπό τήν 
άντίθεσιν τοϋ πραγματικοϋ καί τοϋ ίδανικοϋ, καί 
απο την σχετικήν ίιπεροχήν καί ύπεοίσχυσιν τοΰ 
ένός ή τοϋ άλλου. Α ί άντιθέσεις αύται λοιπόν δέν 
είναι είμη έκφράσεις τής ταυτότητος.

Η έπιστήμη έπομένως είναι ή γνώσις τής άνα
πτύξεως τής ένότητος διά τής ποικιλίας, είναι εί- 
κων τοϋ κόσμου καθ δσον έξάγουσα τά ; ιδέα; τών 
πραγμάτων άπό τήν θεμ-ελιώδη έννοιαν τοϋ άπο
λύτου, άκολουθεϊ καί μ ιμ είτα ι τήν παραγωγικήν 
τή; φύσεω; μέθοδον. 11 ίς-ορική φιλοσοφία, κλάδο; 
τή; καθολική; φιλοσοφία;, είναι λοιπόν ή γνώσις 
τών νόμων, καθ ού; άναπτύσσεται τό μ.όνον ον, τό 
άπόλυτον, διά τής άνθρωπότητος.

Τοιοϋτον είναι έν συνόψει τό πρώτον σύστημ,α 
τοΰ Σχελλίγγου. Διότι είναι γνωστόν δτι δ μέγας 
οΰτος φιλόσοφος έτροπολόγησεν ή μάλλον ήλλαξεν 
δλοτελώς τήν πρώτην φιλοσοφίαν του, διασπάσα; τά 
δΐσμά τοΰ πανθεϊσμού καί διακηρύξας νέον σύστη
μα, διά τοΰ δποίου προσπαθεί νά συμβιβάση τήν 
φιλοσοφίαν μέ τήν θρησκείαν. Αλλά μή εχοντε; άρ- 
κετα; πληροφορία;, δέν δυνάμεθα νά έκταθώμεν περί 
τούτου ε ί; τήν παροΰσαν διατριβήν.

Α ; ίδωμεν ποιον υπήρξε τό δεύτερον πανθεΐστι- 
κόν σύστημα τή ; Γερμανική; φιλοσοφία;

Σύστημα τοΰ 'Εγέλου.
0  Εγελο; κατ ’ άρχά; προέθετο μόνον τήν άνά- 

Κτυζιν τοΰ συστήματος τοϋ διδασκάλου του Σχελ- 
^ίγγου. Αλλά μετ ού πολύ ήρχισε τήν έκθεσι ννέου 
Ουστήματος, τό όποιον, διαφέρον άπό τό σύστημα  
τοΰ Σχελλίγγου κατά τινα , συνάδει δμως καί συν
ταυτίζετα ι μέ αύτό ώς πρός τό γενικόν πνεΰμα

Ιδέα δέν είναι πλήρης καί έντελής ιδέα είμή δταν 
πραγματοποιήται. Η πραγματικότης ένυπάρχει 
δυνάμει εϊς τήν Ιδέαν καί συνενοΰνται μέ αύτήν· ή 
πραγματικότης καί ή Ιδέα δέν είναι δύοστοιχεΐα 
άντίθετα, τά  δποία συνδυάζονται, άλλ ’ είναι £ν καί 
τό αύτό,καθ δσον ή πραγματικότης είναι ή ιδ ία  άνά- 
πτυξις τής Ιδέας. Η Ιδέα λοιπόν καί τό όν δέν 
διαφέρουσι παντελώς, καί έπειδή ή έπ ιστήμη τ ή ;  
Ιδέας (τήν δποίαν Μεταφυσικήν η πρώτηνφιΛοσο- 
φίαν όνομ,άζουσιν άλλοι) καλείται ύπό τοΰ Εγέ
λου Λογική, έ'πεται δτι κατ αύτόν ή Λογική καί ή 
όντοΛογία συνενοΰνται καί συγχωνεύονται εϊ; μ ίαν 
κα! τήν αύτήν θεωρίαν.

II άρχική καί καθαρά καί γενική Ιδέα, πραγμα
τοποιούσα έχυττην,μερικεύεται. Α\\ατο μερικόν με- 
τέχον τοΰ γίΠΛίοΰ,συνενοΰται μετ’ αύτοΰ* δ ιό τι,ώ ; 
είπομεν, ή πραγματικότης δέν είναι εϊμή άνάπτυ- 
ξις τή ; ιδέας. Ιί Ιδέα λοιπόν, ήτις κατ άρχάς έχα
σε τήν γενικότητά της μερικευομένη, έπιστρέφει πά
λιν είς εαυτήν, έχει συναίσθησιν έαυτής καί τότε  
άποτελεΐται ή πλήρης άτομικότης καί ή τριαδική  
ένότης, ήτις είναι ή βάσις πάση; ύπάρξεως καί π ά 
σης έπιστήμης. 0  τριαδικός τύπος είναι δ χαρα- 
κτηρ τής τελειότητος καί ένταυτώ ή κλείς πάσης 
θεωρίας.

Τρία λοιπόν είναι τά  μέρη τής φιλοσοφίας, καί 
έκαστον αύτών ύποδιαιρεΐται εϊς άλλα τρ ία,καί οΰ
το} καθεζής.

ά. Η Λογική, ήτις είναι ή έπιστήμη τοΰ άπει
ρου, τοΰ άπολύτου, τοϋ δντος, καί τοϋ άνθρώπου 
θεωρουμένου ώς νοητικοϋ δντος' καί αΰτη ύποδιαι- 
ρεΐται είς τήν περί τοΰ όντος, είς τήν περί τής ού
σίας καί ε ί; τήν περί τή ; έννοίας ή τής Ιδέας λο
γικήν.

β . Η ψιΛοσοφία τής φύσεως, ήτις υποδιαιρεί
τα ι είς μηχανικήν, φυσικήν καϊ οργανικήν.

γ  . Η φιΛοσοφία τοΰ πνεύματος, ήτις καί αυτή  
διαιρείται είς τρία μέρη, τουτέστιν, εϊς έπιστήμην 
τοΰ πνεύματος, θεωρουμένου έξ  ύπο κειμένου, του- 
τές-ιν, ανθρωποΛόγιαν,φαινομενοΛογίαν τοΰ πνεύ
ματος καί ψυχοΛογίαν' τοΰ πνεύματος, θεωρουμέ
νου έξ  αντικειμένου, τουτέστι κατά τον έξωτερι
κήν του άποκάλυψιν διά τής ήθικής, διά τοϋ δ ι 
καίου καί διά τής άναπτύξεως τούτου έν τή ιστο
ρία' καί τοϋ πνεύματος, θεωρουμένου άποΛύτως, 
τουτέστι, κατά τήν άποκάλυψιν αύτοϋ διά τής  
χαΛΛιτεχνίας, διά τή ; θρησκείας καί διά τής 
αιΛοσοφίας.

Η χαΛΛιτεχνία, ή θρησκεία καί δ φιλοσοφικός 
Λόγος είναι οί τρεΐ; τρόποι τή ; άποκαλύψεω; καί 
έκδηλώ σεως τοϋ άπολύτου λόγου. Αλλ’ ή αισθητή  
δήλωσις τής τέχνης δέν άρκεΐ πρός πλήρη άποκά
λυψιν τοΰ πνεύματος" ή θρησκεία , είναι καί αΰτη  
άτελής, διότι είναι ή θεωρία τοϋ Θεοΰ ύπό τοΰ ά ν
θρώπου' είς δέ τήν φιλοσοφίαν αύτός ό Θεός γ ινώ -

τής θεωρίας.
0  λόγος, δ απόλυτος καί καθαρός λόγος, ή ή 

συνταυτίζεται ή ελευθερία μέ τήν άνάγκην καί πραγ* ίδεα, είναι ή βάσις τοϋ συστήματος τούτου. Αλλ’ ή

i
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βκει έαυτόν Ιν τώ πνευματι τοϋ φιλοσόφου, δςτις 
ΰψοΰτα ι Οπεράνω τοΰ υποκειμενικού μέχρι τοϋ απο
λύτου λόγου καί νοεί τούτον διά μέσου αύτοϋ τοΰ 
ίδίου Οθεν ή φιλοσοφία είναι ή άνωτάτη πραγμα
τοποίησή τοΰ Θεοΰ' ή αληθής αύτοΰ έμφάνισις είς 
τον κόσμον* καί τότε δύναται δ άνθρωπος ν’ άπαλ- 
λαχθή άπο την θρησκείαν, ϊδού λοιπόν καί δ Εγελος 
δι’ άλλης μεθόδου έρχεται είς τό αύτδ συμπέρασμα  
τοΰ Σχελλίγγου, οτι είς τδν ανθρώπινον λόγον τδ 
απόλυτον φθάνει είς την πλήρη συνείδησιν έαυτοΰ. 
Α λλ’ ό πανθεϊσμός του γίνεται πλέον έτι κατάδη
λος διά τής ιδέας την δποίαν μας δίδει περί τής φύ
σεως τοΰ Θεοΰ.

0  Θεδς δέν δύναται νά ηναι προσωπικός, διότι 
είναι άπειρος, καί ή ποοσωπικότης υποθέτει Λέρας, 
μερικότητα, ητις δέν συμβιβάζεται μέ τδ άπειρον. 
Α λλ’άφ'έτέρου, καθδ άπειρος καί απόλυτος λόγος, 
ό Θεδς πρέπει νά έχη συναίσθησιν έαυτοΰ, καί ή 
συναίσθησις αΰτη υποθέτει προσωπικότητα. Κ-αί 
έπειδή δέν είναι δυνατόν νά ήναι ένταυτω  προσω
πικός καί απρόσωπος, πρέπει νά παραδεχθώμεν ές

τον είναι τό σύστημα, τό δποϊον παρεδέχΟη ε!ς τήν W  κα ί έντελής ή άπαρίθμησις τών στοιχείων τού-
*■ *■ · * · - -  των> §9εν αδύνατον είναι νά προς-εθή ή ν άφαιρεθή

ούδέν έξ αύτών. Α λλ’ ή άναγωγή (reduction), τήν 
Οποίαν έκαμαν, είναι επιδεκτική τελειοποιήσεως’ 
δέν έφθ ασαν κατά τοΰτο οί μεγάλοι ο&τοι νόες είς 
τό μή περαιτέρω.

Ολα τά  στοιχεία τοΰ λόγου ανάγονται είς δύο. 
0  άνθρώπινος λόγος, Όπου καί δπως άναπτυχθή, 
καί είτε έπιστήση τήν προσοχήν του έπί τής έξω- 
τερικής καί Ολικής κτίσεως, έν μέσω τής οποίας 
ζώμεν, είτε θεώρηση τδν έσωτερικδν καί νοερόν 
κόσμον τής διανοίας, παντοΰ καί πάντοτε, είς ολα 
τά αντικείμενα τής άντιλήψεώς του, τ ίποτε δέν 
δύναται νά συλλάβη είμή Οπό τδ κράτοί δύο έννοιών. 
Καί τ&>όντι, ώς πρδς τδν αριθμόν, λ. χ. καί τό πο- 
βόν, δέν δύναται νά συλλάβη τάς ιδέας ταύτας εΐ-

άρχήν τής φιλοσοφικής του διδασκαλίας κα ί ό Κ 
Κουσινος καί τό δποϊον μετά τινων τροπολογιών 
έξέθεσεν είς τά  μαθήματα του τοΰ 1 8 2 8 .  Εδώκα- 
ι/.εν είς τήν προλαβοΰσαν διατριβήν συνοπτικήν τινα 
ιδέαν τοΰ συστήματος τούτου. Ερχόμεθα ήδη νά 
τδ άναπτύξωμεν καί πλατύτερον, έπιφυλαττόμενοι 
νά καθυποβάλωμεν έν τέλει δλίγας παρατηρήσει; 
καί περί αύτοΰ καί περί παντός πανθεϊσμού έν γένει. 

Σύστημα τοΰ Κ. Κουσίνου.
Αποδεικνύει δ Κ. Κουσινος είς τά  πρώτα μαθή· 

α α τα , δτι ή φιλοσοφία,Ιχουσα άντικείμενον τδ άλη· 
είναι Sv τών στοιχείων τοΰ κοινωνικού βίουτή?Ι 

άνθοωπότητος. Υποστηρίζει δέ τήν γνώμην ταύτην 
καί μ.έ τήν ψυχολογικήν άνάλυσιν καί μέ τήν ισ το 
ρίαν τής έν παντί τόποι καί χρόνιο άναπτύςεως.
Προχωρών δέ είς τήν Ικθεσιν τής θεωρίας του,προσ- ^  ώ « ™ λλ“ > Μ ™ *  \  ποικιλίαν* ώς πρός 
θέτει ακολούθως, δτι τό στοιχεΐον τοΰτο είναι τό
κυοιώτερον καί ούσιωδέστερον, καί δτι έπομένως ή| 
Ιστορία τής φιλοσοφίας είναι τό κυριώτερον καί 
ούσιωδέστερον μέρος τής καθολικής ίστορίας, ή, ώ;

τόν τόπον, δέν δύναται νά τόν έννοήση είμή ώς 
άπειρον ή πεπερασμένον, ώς πρός τόν χρόνον, ώς 
ά'ίδιον ή πεπερασμένον, ώς πρδς τήν υπαρξιν, ώς 
απόλυτον ή- σχετικήν καί ουτω καθεξής'ώστε ό ύλ ι-

άνάγκης, ο τ ι, εί μέν ώς άπειρος δεν εχει μορφήν 
προσωπικότητος, διότι αυτη Οποθέτει πέρας, ώς δέ 
απόλυτος λόγος έχει συναίσθησιν έαυτοΰ καί έπο
μένως προσωπικότητα, πρέπει, λέγω , έξ ανάγκης 
νά παραδεχθώμεν, δτι έχει μέν μορφήν πεπερα- 
σμένην, άλλ’ έπ’ άπειρον έπαναλαμβανομένην, καί 
ουτω συμβιβάζεται τό άνεπίδεκτον μερικής μορφής 
τοΰ απείρου μέ τό προσωπικόν τοΰ λόγου. Κ,αϋδ 
λόγος, Ιχει συναίσθησιν έαυτοΰ ύπό μερικήν μορφήν, 
άλλά καθό άπειρος πρέπει νά Ιχη μορφάς, α ίδπα ΐα ι 
νά παράγωνται έπ’ άπειρον, ό  Θεός λοιπόν αποκα
λύπ τετα ι δι απείρου σειράς μορφών καί προσώπων, 
τουτέστι, πραγματοποιείται διά τής Ολικής φύσεως 
καί διά τή ; άνθρωπότητος. 0  ατομικός άνθρωπος, 
καθό πεπερασμένος καί περιωρισμένος, δέν δύναται 
νά πραγματοποιήση τόν Θεόν* μόνη δ ίνα τα ι νά τδν 
άποκαλύψη ή άθάνατος καί αείποτε έπιζώσα άν- 
Οοωπότης. Η Ιστορία λοιπόν είναι ή άποκάλυψις 
τοΰ Θεοΰ, ήτοι ή άποθέωσις τής άνθρωπότητος.

Ερχόμεθα τώρα ν’ άναπτύξωμεν με δλην τήν δυ
νατήν ακρίβειαν τδ ιστορικόν σύστημα τοΰ Εγέλου, 
καί ενταύθα έπροσπαθήσαμεν ν’ άκολουθήσωμεν κα 
τ ά  πόδα τήν έπιστημονικήν έ/.θεσιν τοΰ Εγέλου. 
Α λλά μή δυνάμενο: νά μεταφράσωμεν κατά λέξιν, 
ήναγκάσθημεν ν’ άπομακρυνθώμεν άπό τό κείμενον, 
άλλα παραλείποντες καί άλλα τροπολογοΰντες. Ελ- 
πίζομεν δέ δ «  πας τις έκ τών αναγνωστών, δς 
τ ις  δέν είναι αμύητος τής γριφώδους καί συβιλ- 
λικής φρασιολογίας τοΰ Εγέλου, θέλει συγχωρήσει 
καί τήν τόλμην μας και τά  τυχόν έλλείμματα τής 
μεθερμηνεύσεως.

Τοιοΰτος είναι δ πανθεϊσμό; τοΰ Εγέλου, τοιοΰ-

αύτός λέγει, ή ίστορία της ίστορίας χαί ή ιιότη κος κόσμος, δ νοερος, δ ήθικός, παντα  Οπόκεινται
εις τάς δύο ταύτας έννοιας, δ λόγος δέν δύναται 
ν’ άναπτυχθη είμή Οπό τούς δύο τούτους δρους. Η

στορια.
Εάν λοιπόν ή ίστορία ηναι ή άνάπτυξις τής άν- 

Ιρωπότητος, καί έάν τό κυριώτερον στοιχεΐον τή; 
άνθρωπότητος ήναι ή φιλοσοφία, ήτοι ή ένέργεια 
τοΰ λόγου , Επεται δτι ή ίστορία είναι ή άνάπτυ- 
ξις τοΰ λόγου,' δτι τά  στο ιχεία , έξ ών σύγκειται
δ λόγος, είναι τά στοιχεία τής Ιστορίας, καί δτι οί ί/·ενον> τ5 σχετικόν α ίτιον, το άτελες, 
νόμοι καθ’ ους άναπτύσσονται τά  στοιχεία ταΰτα,| ρασμένον, 
είναι οί νόμοι τής άνθρωπίνης άναπτύξεως, τουτέ-

γενική διαίρεσις λοιπόν τών ιδεών μάς παρέχει δύο 
κατηγορίας, τουτέστιν, άφ’ ένός μέν, τήν ενότητα, 
τήν ούσίαν, τδ άπόλυτον α ίτιον, τό τέλειον, τδ 
άπειρον* άφ’ έτέρου δέ, τήν πολλότητα, τό φαινό- 

τό σχετικόν α ίτιον, τό ατελές, τό πεπε-
• ·  Ο V*

Α λλ ή άνάλυσις προχωρεί ’έτι περαιτέρω , καί
στιν, οί νόμοι τής ίστορίας. Τοιουτοτρόπως ή άν- βυνταυτίζει μετ άλληλων όλους τους δρους τής 
θρωπότης συνταυτίζετα ι μέ τόν λόγον, ή άνθρωπί J  ζ Ρώ^  κατηγορίας καί τούς ανάγει είς ένα μόνον, 
ίστορία μέ τήν Ιστορίαν τής φιλοσοφίας καί ή ίστο- άπειρον  συνταυτίζει ώσαυτο)ς ολους τους ορούς 
ρία τής φιλοσοφίας μέ αύτήν τήν φιλοσοφίαν. δευτερας jia i τους άναγει είς ένα, τδ πεπερα-

Ενταΰθα διακόπτοντες τήν σειράν τώ ν συλλογι- νμένον, καί ούτως, άντι δυο κατηγορ ιώ ν, έχο μεν 
σαών τοΰ Κ. Κουσίνου, ήδυνάμεθα ευκόλως ν’ άπο- « ίο  °Ρου?> δύο στοιχεία, τό άπειρον καί τό πεπερα 
δείξωμεν, δτι ούτε ή άνθρωπότης δύναται νά συν- ™ ν όπ0,'ων τώ Ρα νά έξετάσωμεν τήν
ταυτισθή μέ τδν λόγον, δ όποιος δέν είναι, ώςαύτδς ^
δμολογεΐ, τό μόνον στοιχεΐον τής άνθρο>πότητος, δυο δροι συγχρόνως αναφαίνονται είς το άν-
ούτε ή άνθρωπίνη ίς-ορία έπομένως δύναται νά θεω- θρώπινον πνεϋμα, καί δέν δύνανται νά χωρισΟώσι, 
ρηθή ώς £ν καί τό αύτδ μέ τήν ί 7 θρίαν τής φιλο· "1(̂ τ ι ό είς υποθετει τον ετερον, και δεν όυνατα ινα  

ύνατα ι τελευταϊον κατ’ ούδένα τρό4 ν̂,ογΐ®ή χωρίς αυτοΰ. Α λλ ώς πρδς τα  άντικειμενα,
:ι σθή ή ίστοοία τής φιλοσοφίας μί| ώί πρδς τήν έξωτερικήν τάξιν τώ ν δντων, δ δεύτε

ρος προϋποθέτει τόν πρώτον, διότι πρό τής πο ικ ι
λίας Οπήρχεν ή ένότης, πρό τοΰ φαινομένου ή ούσία, 
προ τοΰ πεπερασμένου τόπου καί χρόνου δ άπειρος 

π ε ι ά. νά κάμωμεν έντελή αύτών άπαρ ίθμ^  *·τ *λ * Α λλ’ ή m rim cp fa  των είναι κατ’ άνάγκην, 
σιν, μήτε παραλείποντες μήτε προσθέτοντες* β'. ν Ι  διότι πραγματικώς δέν δύνανται νά ύπάρξωσιν, έάν 
τά  άναγάγωμεν είς τά  άπλούστερα, τά αρχικά, τ» Χω?ι®δώσιν ά.. άλληλων, καί κατ άνάγκην είναι δ 
άδιαίρετα* γ'. νά προσδιορίσωμεν τήν πρός άλληλα ·■«!*&«* τοΰ δποίου δ εΤς παράγει τόν άλλον, 
σχέσιν. ' '  ̂ ποικιλίαν, ή ούσία τό φαινόμενον, τό

ί \  πρός τό ποώτον, Εχομεν δύο άριθμήσεις, δίο «πόλυτον α ίτιον το σχετικόν καί οδτω καθεξής, 
καταλόγους, τόν κατάλογον τοϋ Αριστοτέλους καί ? 5τε ή π Ρδ« άλλήλους σχέσις τών^ δύο δρων είναι ή άνάπτυξις, ή ίστορία ύποθέτει διαφοράς,άλλοιώ- 

αντίου. ί π ’ αύτών εγινε πλνη t*<5vov ή κατ’ α νάγκης συνύπαρξις, άλλά καί ή I σεις, έποχάς. Αί διαφοραί αύται πηγάζουσιν άπό

σοφίας, ουτε 
πον νά συνταυτισθή ή ίστοοία τής φιλοσοφίας jxl 
αύτήν τήν φιλοσοφίαν. Α λλ άς προχωρήσωμεν εί; 
τήν εκθεσιν τοΰ συστήματος.

Ποια είναι τά  σ το ιχ ϊΐα  τοΰ λόγου;
Πρέπι

κατ’ άνάγκην γνώσις καί παραγωγή τοΰ ένός παρά 
τοΰ άλλου.

Συνενοΰντες λοιπόν τούς δύο ορούς διά τής πρός 
άλλήλους σχέσεως εχομεν τήν τριαδικήν ένότητα, 
ήτις είναι αϋτή ή ούσία τοϋ λόγου ή τής άνθρωπό
τητος.

Α λλ δ λόγος δέν είναι άτομικός, δέν είναι προσω- 
πικός'είναι καθολικός, είναι άπρόσωπος, διότι ούδείς 
δύναται νά υπεκφύγη τό κράτος του, έπομένως δέν εί
ναι άνθρώπινος,δέν μας άνήκει,είναι θείος,είναι άκτίς  
καί κλάσμα τοΰ καθαρού καί άφθίτου λόγου, δςτις 
είναι ό Θεός. Καί επειδή ή φύσις τοΰ λόγου είναι ή 
τριαδική ένότης, έ'πεται δτι ή τριάς είναι ή ούσία 
καί τοϋ Θεοΰ, ή όμοούσιος καί τρισυπός·ατος φύσις, 
τήν δποίαν Οπό διάφορα ονόματα προσκυνεΐ καί λα 
τρεύει δλον τών άνθρώπων τδ γένος.

Ενταύθα ό Κ . Κουσινος προσπαθεί ν’ άποκρούση 
τήν κατηγορίαν τοϋ πανθεϊσμοΰ, τήν δποίαν ήδύ- 
νατό τ ις  νά τώ  προσάψη έκ τών προεκτεθέντων. 
Αλλά διά τοΰ τρόπου, καθ’ βν έξηγεΐ τήν δημιουρ
γ ίαν , έπιβεβαιόνει τήν κατηγορίαν ταύτην. 0  Θεός 
έπλασε τόν κόσμον, λέγει ουτος, μέ τήν δποίαν εχει 
δημιουργικήν δύναμιν, έξήγαγε τόν κόσμον ο/ι έκ 
τοΰ μηδενός, τό όποιον δέν ύπάρχει, άλλ’ έξ’ έαυ
τοΰ τοΰ ίδίου, δςτις είναι ή άπόλυτος υπαρξις. Κ αί 
έπειδή ή άπόλυτος δημιουργική του δύναμις είναι ό 
πρώτος αύτοΰ χαρακτήρ, έ'πεται δτι ή δημιουργία 
δέν είναι άπλώς ένδεχομένη, άλλά κατ ’ άνάγκην, 
δτι, έπειδή δ Θεός δημιουργεί άκαταπαύστως καί 
έπ’ άπειρον, είναι άνεζάντλητος ή δημιουργία καί 
συντηρείται άδιακόπως. Πρός τούτοις,έπειδή δ Θεός 
δημιουργεί δχι έκ τοΰ μηδενός άλλ’ έξ’ έαυτοΰ, 
επεται δτι δημιουργεί μέ δλους τούς χαρακτήρας 
τούς δποίους άνεγνωρίσαμεν είς αύτόν, καί τούς 
δποίους εύρίσκομεν είς τά  δημιουργήματα, καί έπο
μένως, ή τριαδική ένότης πρέπει νά ύπάρχη καί ένυ- 
πάρχη τωόντι είς τόν Ολικόν κόσμον, είς τόν άτο- 
μικόν άνθρωπον καί εις τήν ανθρωπότητα. Καί τω 
όντι δ κόσμος είναι αρμονία, τουτέστιν, ένότης έν 
ποικ ιλία ,καί ή έν τή  ποικιλία ένότης είναι δ χαρα
κτήρ δλων τώ ν νόμων τής φύσεως. Η έπ’ άπειρον 
διαιρετότης συνδυαζομένη μέ ιόν καθολικόν νόμον 
τής έλξεως δέν είναι τά  πολλά καί τό £ν, ή ποι
κιλία  καί ή ένότης; παρομοίως ό άνθρωπος, δ άν
θρώπινος λόγος, είς τόν δποϊον άντανακλαται τδ 
παν, δέν εχει τρία στοιχεία, τό £ν, τό άπειρον,τήν 
σύσίαν άφ’ ένός, καί άφ’έτέρου τά πολλά, τό πεπε
ρασμένον, τήν μορφήν, τό φαινόμενον καί τήν πρός 
άλληλα σχέσιν ; λοιπόν καί ή άνθρωπότης δέν δύ- 
ναται νά διαφέρη τοΰ άτομικοΰ άνθρώπου, καί 
ή άνθρωπότης φέρει έπί τοΰ προσώπου αύτής τόν 
τύπον τής τριαδικής ένότητος.

Η άνθρωπότης άναπτύσσεται έν τή  ίςορία. Α λλ

τόν κατάλογον τοΰ Ιίαντίου.

L
(Τόμ. Α. Φυλλ. ί.  ΙΑ.) 43



Ο ΦΟΙΝΙΞ

τον διάφορον τρόπον, καθ’ 3ν έκδηλοϋνται καί ανα
πτύσσονται τά στοιχεία τής άνθρωπότητος. Καί 
έπηδή τρία είναι τά  στοιχεία τ ι ς  άνθρωπότητος, 
τρεις είναι καί αί μεγάλαι έποχαί της Ιστορίας. Ινα 
δέ προσδιορίσωμεν ακριβώς τήν αλληλουχίαν καί 
τήν τάξιν τώ ν τριών τούτοιν έποχών, πρέπει νά 
έξετάσωμεν κατά ποίαν τάςιν αναπτύσσονται τά 
τρία στοιχεία της άνθρωπότητος.

Το πρώτον, κατά τήν Ιστορικήν άνάπτυξιν, δέν 
δύναται νά ηναι τό στοιχεΐον τη ; σχέσεως, διότι 
τοϋτο προϋποθέτει τά  δύο άλλα' δέν δύναται έπ ί- 
σης νά ήναι τό πεκερασμένον, διότι ή άνάπτυξις 
τούτου (τό όποιον δέν είναι είμή τό έγω, ή άτο- 
μική θέλησις καί ενέργεια) υποθέτει μακράνγύμνα- 
σιν, ΐνα  φθάση είς συναίσθησιν έαυτοϋ, 'ίνα απε
λευθερωθώ καί γνο^ρίσ/ι τήν δύναμίν του. Εξ άνάγ- 
κης λοιπόν τό πρώτον πρέπει τά  ήναι τό στοιχεΐον 
τοΰ άπειρου, τό δποΐον, καίτοι σκοτεινόν κατ άρ
χάς καί συγκεχυμένον,κυριεύει όμως τό πνεΰμα καί 
άπορροφδί πάντα  τά  άλλα. Ουτω συμβαίνει καί είς 
τό άτομον καί είς τήν ανθρωπότητα. Η πρώτη έπο- 
χή άρα τής Ιστορίας πρέπει νά ηναι ή έποχή τοϋ 
άπειρου, της ένότητος, τοΰ άπολύτου, τής αίωνιό- 
τητος. Είναι αυτη έποχή ακινησίας διά τήν άν- 
θρωπότητα. ΙΪ πρόσκαιρος αυτη ζωή, τήν δποίαν 
άκόμη δέν άπήλαυσε, φαίνεται εις αύτήν μικρά καί 
άθλία ά.ντανάκλασις τής αίωνιότητος, καί έντεϋθεν 
ή μικρότης καί ή άθλιότης δλων τών νοητικών 
προΐόντοιν τής πρώτης ταύτης έποχής. Α λλ δλ ί
γον κατ’ δλίγον ή άνθρωπότης συναισθάνεται τήν 
ελευθερίαν της καί τήν δύναμίν της, αυξάνει, ένι- 
σχύεται, καί άναγνωρίζουσα τό μεγαλεΐον τής ιδίας 
καί τής έξωτεοικής φύσεως, λησμονεί όλα τά άλλα  
καί ουτω γενναται ή έποχή τής προσωπικότητος 
τοϋ πεπερασμένου, τής ποικιλίας. Αφ οΰ τελεσθώ- 
σιν αί δύο αΰται έποχαί, έρχεται άλλη τρ ίτη , ήτις 
δεν είναι ουτε δύναται νά ήναι πλέον τό κράτος ού
τε τοϋ άπειρου ούτε τοϋ πεπερασμένου, διότι ή άν
θρωπότης δέν οπισθοδρομεί, άλλ έξαντλήσασα τά 
δύο άκρα, γνωρίσασα καί τήν δύναμίν της καί τήν 
άδυναμίαν της, φθάνει είς τήν έννοιαν τής άναγ- 
καίας σ/έσεως τοΰ πεπερασμένου πρός τό άπειρον, 
καί έντεϋθεν ή τρίτη έποχή, ήτις διαφέρουσα 
καί τής πρώτης καί τής δευτέρας, τείνει πρός τόν 
συμβιβασμόν άμφοτέρων,καί άπαντα/οΰ έντυπόνου- 
σα, εις τήν βιομηχανίαν, είς τό πολίτευμα, είς τήν 
θρησκείαν, εϊς τήν φιλοσοφίαν, τόν χαρακτήρα τής 
σχέσεως τοΰ άπειρου πρός τό πεπεοασμένον,δίδει έν 
τή ιστορία τήν κατάλληλον εκφρασιν καί τήν έπο
ψήν τή ; άνο>τάτης ταύτης κατηγορίας.

Καί ή τάξις  αΰτη τών έποχών τής καθολικής 
ιστορίας δέν είναι άπλής συνυπάοξεως σ/έσις, άλλ’ 
άναγκαίας παραγωγής καίγενέσεως. Εκ τούτου πη- 
γάζουσιν οί νόμοι τής ιστορίας, οίτινες είναι οί νό
μοι αύτή; τής άνθρωπότητος καί ή πραγματοποίη
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σή τής θείας προνοίας. Εκ τούτου άποδεικνύεται ή 
ένότης, ήτις συνδέει τόν άνθρωπον, τόν κόσμον 
καί τόν Θεόν, καί άναφαίνεται ί) αρμονία, τό κάλ
λος καί ή ήθικότης τής ιστορίας.

Πάντα τά  ιστορικά γινόμενα εχουσι λοιπόν τόν 
λόγον τω ν, εχουσιν ιδέαν τ ινά , τήν όποιαν δηλοΰσι 
καί πραγματοποιοϋσι, καί ή ιδέα έκάστης έποχής 
είναι τό πνεΰμα αΰτής, τό οποίον αποκαλύπτεται 
διά τοϋ τόπου, διά τών λαών καί διά τών μεγά
λων άνδρών, οίτινες διοικοϋσι καί διευθύνουσι τού; 
λαούς.

Πας τόπος, πασα χώρα αντιπροσωπεύει μ ίαν  
τών τριών ιδεών, ήτις είναι ό λόγος τής ύπάρ- 
ξεώς του, καί μορφόνει κατ ’ αύτήν τόν ένοικοΰντα 
λαόν. 0  τόπος τοΰ άπείρου διαφέρει άπό τόν 
τόπον τοΰ πεπερασμένου, άπό τόν τόπον τής πρός: 
άλληλα σχέσεως.ΐπόθες ή'πειρον λίαν έκτεταμένην,, 
τήν δποίαν περιβρέχει άπέραντος ωκεανός, ολίγοι 
ποταμ,οί, όλίγαι λ ίμνα ι διαιροϋσι καί ποικίλλουσι 
τήν έπιφάνειάν της,ύψηλά καί άνυπέρβλητα δρη χω- 
ρίζουσιν αιωνίως τούς λαούς, οί όποιοι κατοικοϋσι 
μονοτόνους καί δμοιομόρφους πεδ ιάδας^  ήλιος κα
τατοξεύει άεννάως έπ’ αύτής τάς καυστικάς άκτΐ-  
νάς του’ δύναται εϊς την γήν ταύτην νά άναπτυχθγ, j 
τό στοιχεΐον τοΰ πεπερασμένου, τουτέστι, τής κ ι-  
νήσεως, τής άτομικότητος, τής ένεργητικότητος, 
τής έλευθερίας ; δχι βέβαια. Αύτδς δ τόπος φέρει 
τούς χαρακτήρας τοΰ άπείρου , τής άκινησίας f  , 
τής άδρανίας κα ί τοΰ δεσποτισμοΰ. Παρομοίως έάν 
ύποθέσωμεν γή.ν παραθαλασσίαν,εχουσαΛ/ θάλασσαν 
μεσόγειον, λ ίμνας, ποταμούς, λόφους,κοιλάδας καί 
φέρουσαν παντοϋ τόν τύποντής πο ικ ιλ ίας,τής ένερ- 
γητικότητος καί τής κινήσεως, είναι φανερόν δτι ό j 
τόπος ούτο; προώρις-αι νά ηναι τό θέατρον τής άνα
πτύξεως τοΰ πεπερασμένου. Τελευταΐον, έάν εΰρω -; 
μεν τρίτην χώραν συνενοΰσαν τούς χαρακτήρας τής 
πρώτης καί τής δευτέρας, θέλομεν έννοή;σει δτι είς 
τόν τόπον τοΰτον θέλει άναπτυχθή τό τρίτον ςο·.- 
χεΐον , ή τρίτη άρχή τής ίς-ορίας, τουτές-ι ή σχέσι; 
καί ό συμβιβασμό; τών δύο δρων* καί τάς τρεις 
ταύτας χώρας έχομεν έν τη  Ανατολ/ι, έν τή  Ελ- 
λάδι καί έν τη  Ευρώπη.

Μετά τούς τόπους έρχονται οΐ ένοικοΰντε; λαο ί, 
καί ώς πρός τούτους πρέπει νά έξετάσωμεν, ά. 
ποίαν ιδέαν άντιπροσωπεύουσι, τουτές ι ποία είναι 
ή άποστολή των καί ποιος δ σκοπός τής ύπάρξεώς 
τω ν, β . τ ίν ι τρόπ&> Ιγινεν ή προοδευτική πραγ
ματοποίησή τής ίδέας ταύτης, δηλαδή γ ’.π ώ ; άνε-k 
πτύχθησαν τά  στοιχεία,έξ ώ νσ ύγκ ε ιτα ιό  βίοςτων,Ι 
τουτέ7 ΐν ή βιομηχανία, οί νόμοι, αί τέχναι, ή θρη-| 
σκεία, καί π&ΐαι αί πρός άλληλα σχέσεις τών μοι
χειών τούτων, δ', τελευταΐον, πρέπει νάέρευνήσω- 
μεν ποία είναι ή φιλοσοφία έκάστου λαοΰ,ήτις κυ
ριεύει δλα τά  άλλα στοιχεία,καί είναι τό γενικώ- 
τερον, τό λογικώτερον καί επομένως τό σαφές-ερον

γνώρισμα έκάμου λαοϋ καί τό τελευταΐον 
τής ένεργείας του.

Αφ’ οΰ προσδιορίσο>μεν τήν ιδέαν έκάστου λαοΰ 
καί τόν τρόπον καθ’ 8ν πραγματοποιεί τήν ιδέαν 
ταύτην,μένει νά έξετάσωμεν ποΐαι α ί σχέσεις τοΰ 
λαοΰ τούτου πρός τούς άλλους, οίτινες ζώσιν είς 
τήν αύτήν έποχήν. Είναι φανερόν δτι 6 λαός δ άν- 
τιπροσωπεύων τήν έπικρατεστέραν ιδέαν, τήν ιδέαν, 
ήτις ύπέρ τάς άλλας συνάδει μέ τό πνεΰμα τής έπο
χής του, θέλει είναι δ ισχυρότερο; καί θέλει κυ
ριεύσει τούς άλλους.' Εντεϋθεν ή άνάγκη, ή ωφέλεια 
καί ή δικαιοσύνη τοϋ πολέμου,καί ή δόξα τών πε
ριβόητων έκείνων μαχών, είς τάς δποίας άπεφασί- 
σθη ή -ίύχη δχι ένός λαοΰ άλλ αύτής τής άνθρω
πότητος.

Ερχονται τελευταίοι μετά τούς λαούς οί μεγά
λοι άνδρες, ο'ίτινες τούς άντιπροσωπεύουσι,καί είς 
τούς δποίους ένσαρκοϋται καί ένανθρωπίζεται ή ου
σιώδης ιδέα έκάζ-ου λαοϋ. Η υπαρξίς των δέν είναι 
αύθαίρετος, άλλά κατ’ άνάγκην, διό u  χωρίς αύτών 
δέν ύπάρχει ή ένότης τών λαών, τά  άτομα δέν συ- 
νενοοϋνται, δέν ένεργοΰσι, τό πνεΰμα έκάς-ου λαοΰ 
δεν πραγματοποεΐτα ι,καί δέν έκτελεΐται ή άπος-ο- 
λή του. Καί έπειδή οί μεγάλοι άνδρες άντιπροσω- 
πεύουσι τούς λαούς η τήν ανθρωπότητα, ήτις  
άνακεφαλαιόνει καί αντιπροσωπεύει τήν ύλικήν φύ
σιν, ήτις είναι ή δήλωσις καί άποκάλυψις τοΰ δη
μιουργού της, επεται δτι οί μεγάλοι άνδρες είναι 
τό τελευταΐον προϊόν καί ή άνωτάτη ένότης, είς τήν 
δποίαν ανάγεται ή άκρα ποικιλία τών δντων, καί. 
είς τήν όποιαν έντυποΰται ή είκών τοΰ Θεοΰ.

Εκ τούτων πηγάζει' ά. δτι οί μεγάλοι άνδρες 
έρχονται πάντοτε έν καιρω' άλλως δέν ηθελον ’έχει. 
ούδεμίαν άπος-ολήν, ούδεμίαν άντιπροσωπείαν' 
καθό δργανα άνωτέρας δυνάμεως έρχονται δτε ε ί
ναι αναγκαία ή σύμ-πραξις καί ένέργειά των' β . δτι 
πάντοτε έπιτυγχάνουσιν,άλλως δέν ηθελον έκπληροί 
τήν άπος-ολήν των' γ\ δτι δικαίως άπολαμβάνουσι. 
τήν εξουσίαν καί *ήν δόξαν, ήτις τούς περις-έφει 
καί ζώντας καί μετά θάνατον, 3'. δτι οί μεγάλοι 
άνδρες συχνότερα αναφαίνονται κατά τήν έποχήν τοΰ 
πεπερασμένου και τής σχέσεως τούτου πρός τό ά
πειρον ή κατά τήν έποχήν τοϋ άπείρου* έ. δτιο ί 
μεγάλοι άνδρες συχνότερα άναφαίνονται κατά τά  
άτομικώτερα ς-ο'.χεΐα τοΰ κοινωνικού βίου, τουτές-ι 
κατά τήν πολεμικήν τέχνη» καί τήν φιλοσοφίαν,, 
παρά κατά τά άλλα.

Τοιοΰτον είναι τό σύςιομα τοΰ Κ. Κουσίνου, τό 
δποΐον έρανισθείς παρά τοΰ Εγέλου καί τροπολογή- 
σας,εκαμεν άπλους-ερον καί εύληπτότερον, καί έξέ- 
θεσε μέ άμίμητον σαφήνειαν καί εύγλω ττίαν έν τη. 
πρώτη σειρ$ τών φιλοσοφικών μαθημάτων του. Δεν 
ήξεύρομεν έάν έπιμένη είς αύτό, καί έάν παραδέχεται 
δλας του τάς συνεπείας. Δυνάμεθα μάλις-α νά είκάσω- 
μεν άπό τήν συνέχειαν τής φιλοσοφικής του παρα-

δόσεως καί άπό άλλα μεταγενές-ερα συγγράμμα- 
τά το υ , δτι παραιτήσα; καί τήν άρχήν του καί τάς 
συνεπείας του, ‘αποκρούει έντάνως τήν κατηγορίαν 
τοϋ πανθεϊσμού ώς ψευδή καί αίσχράν συκοφαν- 
XCotν· Π. Β. Α.

Π ο ί τι σ ι ς.
Ιίαταχωροϋμεν άσμένως τού; έξής στίχους, ών 

τήν δημοσίευσιν έπέτρεψεν δ ποιητής έπ ιτάττω ν  
ήμΐν συγχρόνως νά μή άναφέρωμεν τό δνομά του. 
Περί τής άξίας τοΰ ποιήματος, ούδέν λέγομεν. Τ- 
πάρχουσι κάλλη τα  δποΐα δεν εχουσιν ανάγκην 
σχολίων, ώς ύπάρχουσιν άλήθειαι μή χρήζουσαι 
άποδείξεων.

Εϊς ενα καράβι, όποϋ ε^ ίψαν ε!ς τήν 
θάλασσαν το 1849 .

Άλυσομένο, ακίνητο 

Σ’ είχε τής γής ή αγκάλη,

Ί ά ν  το θηρίο τής θάλασσας 

’Στό έρημο .ακρογιάλι.

Τώρα σοϋ Ιπέσαν τά δεσμά,

Φύγε τής γής τδ μνήμα,

‘Ρίξου, καράβι, τολμηρά 

Μέσ’ τ ϊ  άγριωμένο κϋμα.

Νά, νά, τό βλέπω, Ιχύθηκε^
"Υμνοι χαρας ’γροικιώνται,

Καί γύρω χιλϊα στόματα *.·
ΜίΤρα χρυσή τοΰ εοχιώνται.

Σύρε, καράβι, ’ς τ ϊ  καλό 

Και ’ς τήν καλή τήν ώρα,

Πάλι νά φύγης απ’ έδώ>
Καθώς μησεύεις τώρα.

’Σ τό δρόμο σου ν-α στρώνωνταί:

Τά κύματα έμπροστά σου,
‘Σά δε'λφινας νά χύνεσαι 

Με τά λευκά πανιά σου,

• Χωρίς νά εχη τρικυμία??

‘Η θάλασσα γϊά σένα.
Ά λ λ ά  καί δάκρυα καί χαραΐς 

θαυ'ρης συχνά είς τά ξένα·
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Της κόρης τά παράπονα,
Ποΰ κάθεται μονάχη,
Τό πέλαγο άγναντεύωντας 
’Απ’ τοϋ βούνοϋ τή ράχη,

Κ ί ένώ τό βλέμμα, τοΰ ’γραλοΰ 
Τό κΰμα άκολουθάει,
Τοΰ μησεμοΰ, τοΰ χωρισμού 
Τή λαύρα τραγουδάει·

Μάνα, ποΰ κλαίει τό τοκνο της, 
Τή μόνη της έλπίδα,
Ό π’ έχυσε τό αίμά του 
Για τή γλυκιά πατρίδα,

Ένώ αστράφτει τυχηρή 
Ά λ λ η ς  μητρός άγκάλη,
Όποΰ τό σφίγγει νικητή 
Μέ δάφνη ’ς τό κεφάλι.

’’Ανθη θαυρης αμάραντα,
Αΰρα μοσκοχυμένη,
Κ ι’ άλλοΰ χλωμή τήν άνοιξη 
’Σ τά χιόνια βυθισμένη.

Σε μύριαις γλώσσαις καί φωναΐς 
β ’ άκούσης, είς τά ξένα,
Λέησες έγκάρδιαις καί θερμαΤς 
’Σ τήν Παναγία Παρθένα,

Τοΰ ναύτη, μεσ’ τό σφύρισμα 
Καί τήν ορμή τοΰ ανέμου,
Τ’ ανδρείου, ποΰ ’ξάφνου ρίχνεται 
’Σ τή λάμψι τοΰ πολέμου,

Τοΰ ξένου, ποΰ ’ς τή ξενιτιά 
Ποθάει τά γονικά του,
Καί πόχει πλούτη κ’ αφεντιά,
’Σ τό στρώμα τοΰ θανάτου*

Παντοΰ θαυρής, καράβι μου, 
Όπου άστρα γη σκεπάζουν,
Γ ιά ’λίγους όποΰ χαίρονται 
Πολλούς ποΰ άναστενάζουν.

Μαύρη εΤνε ή μοίρα, καί βαρειά 
Παρηγοριά ή έλπίδα,
Ποΰ δείχνει τ ’ άχαρου ψηλά 
Ά λ λ η  γλυκεία πατρίδα.

Κι’ άνίσως τά μεσάνυχτα*
"Οταν σιγάν) τ’ αέρι,
Περάσης άρμενίζοντας 
Ά π ’ της Φραγκιάς τά μέρη,

Βρόντους άρμάτων καϊ κτυπιαΐς 
Καί κλάυματα άν ’γροικήσης,
’Σ ταΐς Ιρμαις άκροθαλασσ)α?ς 
Τήν πλώρη νά γυρήσης,

Γίά νά σοΰ παραδώσουνε 
Τ’ άγρια βουνά καί oi βράχοι 
Τους χριστιανούς, ποΰ έγλύτρωσαν 
’Σ τών χριστιανών τή μάχη.

Φέρ’τους, καράβι ’σπλαγχνικό,
’Σ άνατολή καί δύσι,
Κι’ άνάθεμα ’ς τό χριστιανό 
Ποΰ το'ΰς κακοκαρδήσν],

Κ ι’ άνίσως μέσ’ τό Βόσπορο 
'Η μοΐρά σου σέ φέρη,
Καί ίδής, το γλυκοχάραγμα,
Σάν άλλου κόσμου αστέρι,

Ουράνιο φώς νά κατεβή,
Καί άπ’ τήν 'Αγιά Σοφία 

«Χριστός άνέστη» πεταχθή,
Μέ άνήκουστη άρμονία,

Στόν ύμνον τής ανάστασης 
Θ’ άναγαλλιάση ή φύσι,
’Σ ολα της γής τά πέρατα,
Ό  ΰμνος θ’ άντηχήση.

01 πεθαμένοι μέ χαρά 
’Σ τους τάφους θά ξυπνήσουν,
Καί μέσα ’ς τήν άγια Σόφιά 
Ή εικόνες θά δακρύσουν.

Τότες και συ, καράβι μου,
Χρυσή σημαία νά ύψώσης,
Κ’ έλα ελαφρό καί γλήγορο 
Τήν εί'δησι νά δώσης.

Θά σοΰ φυσάει μέσ’ τά πανιά 
Ό λο ευοδιαις τ’ άέρι,
Καί μέσ’ ’τά ολόστρωτα νερά 
Θά λάμπεις σάν αστέρι.

Ο ΦΟΙΝΙΞ
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Η ΚΑΛΪΒΗ ΤΟϊ ΜΠΑΡΜΠΑ ΘΩΜΑ. Συνίχ,ίΐχ, (1'<5ε 6'. φυλλάδ.) 

πλησίον καθίσταται είς άκρον περίεργον άντικεί- 
μενον, διότι, καίτοι καθημένων εϊς τό αυτό κάθισμα, 
έχόντων τους αυτούς όφθαλμούς, ώτα, χειρας, μέ
λη, καί μέ τά αυτά αντικείμενα ένώπιον τής όρά- 
σεώς των, μολοντούτο είναι τωόντι αξιοθαύμαστος 
ή διαφορά τήν όποιαν εύρίσκομεν εϊς τόν διαλογι
σμόν των.

Ώ ς έπ! παραδείγματος, ό κύριος Χόλης έσκέπτετο 
πρώτον περί τοΰ πλάτους τοΰ θω μα, τοϋ χόνδρους 
καί τοΰ 6'ψους, καί πόσον ήθελεν ώφεληθή μέ τό 
νά τόν διατηρήση παχυν καί είς καλήν κατάστασιν 
μέχρι τής στιγμής καθ’ ήν ήθελε τοΰ δοθή ευκαιρία 
νά τόν πώληση. Έσκέπτετο πώς ήδύνατο νά σχημα- 
τίση τήν άγέλην του, άπηρίθμει ύποθετικώς τιμήν 
τινων άνδρών, γυναικών καί παιδιών καί άλλα τοιού- 
του είδους άντικείμενα* μετά ταΰτα έσκέπτετο περί 
κύτοΰ τοΰ ίδιου, πόσον φιλάνθρωπος ήτο, οτι, μολονότι 
άλλοι άλυσόδενον τους μαύρους των χέρια κα! ποδά
ρια, αυτός δέν ε δεν εν είμή τους πόδας κα! μάλιστα 
άφησε τόν Θωμαν νά μεταχειρίζηται τάς χεϊράς του 
έλευθε'ρως, έως ου έφέρετο καλά, κα! ές-έναζε προσέτι 
άναλογιζόμενος τήν άχαριστίαν τοϋ ανθρωπίνου πλά
σματος, ένεκα τής αμηχανίας, είς ήν εΰρίσκετο,εάν ό 
θωμάς ήθελεν έκτιμήσει τάςκαλοκάγαθίας του.· Κα! 
έπειδή ήπατήθη τοσάκις άπό μαύρους τους οποίους 
εύηργέτησεν, ώς έκ τούτου έθαύμαζε τήν είς τήν ψυ
χήν του ύπάρχουσαν ετι άγαθωσύνην.

Ό Θωμάς δέ έσκέπτετο λέξεις τινάς παλαιοΰ 
τίνος βιβλίου, αΐτινες περιέτρεχον · άδιαλεί-τως είς 
τόν νοΰν του, κα! είναι αί ακόλουθοί* «Ήμεΐς 
δέν έ'χομεν ένταϋθα μίαν διαρκή πόλιν, άλλά τήν 
ζητοΰμεν, καί ώς έκ τούτου ό Θεός αυτός δέν έν- 
τρέπεται νά κληθή Θεός μας, καθότι προητοίμασε 
καί δι’ ήμάς μίαν πόλιν.» Αί λέξεις αυται, γεγραμ- 
μέναι κατ’ άρχάς άπό «άμαΟεΐς καί άπαιδεύτόυς άν
θρώπους», διετήρησαν καθ’ 2λας τάς έποχάς εϊδός 
τι άλλοκότου έπιρροής εις τά πνεύματα τών πτωχών 
καί άπλουστάτων ανθρώπων, ώς ό Θωμάς. Αυται 
συνταράττουσιν άπό τά βάθη τήν ψυχήν, καί διεγεί- 
ρουσιν, ώς μέ ήχον σάλπιγγος, τήν γενναιότητα, τήν 
δραστηριότητα καί τόν ένθουσιασμόν, έκεΤ οπου πρό- 
τερόν δέν ύπήρχον είμή σκότος κα! άπελπισία.

Ό  κύριος Χόλης, έκβαλών άπό τήν θήκην του δια 
φόρους έφημερίδας, ήρχισε νά παρατηρή μέ ύπέρ- 
βολίκόν ένδιάφορον τάς ειδοποιήσεις των, κα! μή 
δυνάμενϊς ν’ άναγίνώσκη μέ μεγ«λην ευκολίαν καί 
ταχύτητα, έξηκολούθησεν, ώς είχε πάν.τοτε συνή
θειαν, τήν άνάγνωσίν του, έν ειδει δυνατής απαγ
γελίας, είς τρόπον, ώστε’ έφαίνετο δτι άπήτει παρά 
τών ώτωντου τήν,έπαγρύπνησιν είς τάς παραδρομάς 
τής όράσεώς του. Κατ’ αυτόν τόν τρόπον άνέγνώσε 
τόν ακόλουθον παράγραφον.

«Πώλησις γινόμενη παρά τών έκτελεστών. —  
Μαΰροι! Συμφώνως μέ τήν διάταξιν τοϋ δ'.κας-ηρίου 
θέλουσι πωληθή τήν Τρίτην 20 Φεβρουάριου,παρά τήν 
θύραν αύτοΰ τοΰ Δικαστηρίου είς τήν πόλιν Οϋάσιγ- 
κτων, τής Κεντούκης οί άκόλουθοι μαΰροι* ’Αγάρα 60  
έτών ήλικίας, ’Ιωάννης 30 έτών, Βέν 21 έτους, 
Σαοΰλ 25  έτών καί Αλβέρτος 1 4 έτών. ΙΙωλοΰνται 

(Τόα. Α . Φυλλ. I, ΙΑ.)

\

πρός ό'φελος τών οφειλετών καί τών κληρονόμων της 
περιουσίας τοΰ Κυρίου Γιέσσε Βλότζφορδ.»

Σαμουήλ Μόρης), .
Θωμάς Φλώτ ) Εκτελε' α>·

Πρέπει νά τήν ’ίδωμεν, είπε πρός τόν Θωμάν, 
μή εχων πρός ποιον άλλον ν’ άποτανθή. Βλέπεις, 
πηγαίνω ν’ άγοράσω μίαν καλήν συντροφιάν διά νά 
έλθη κάτω μαζή σου, Θωμα, καί θά είναι πολύ ευά
ρεστος καί διασκεδαστική. Πρέπει νά άπευθευνθώμεν 
κατά πρώτον είς Οϋάσιγκτων, καί οταν φθάσωμεν 
έ/.εΤ, θέλω σέ φυλακίσει έ'ως ου νά τελειώσω τάς  
ΰποθέσεις μου.

Ό  Θωμάς ήκουσε τήν εϋάρεστον ταύτην άγγελίαν 
μέ μεγάλην πραότητα, περιπλανώμενος άπλώς μέ τήν 
διάνοιάν του είς τάς γυναίκας καί τά τέκνα τών άτυχών 
έκείνων άνθρώπων, κα! έσκέπτετο έάν ήθελον συναι- 
σθάνεσθαι^καθώς αυτός,έγκαταλείποντές τα. Πρέπει νά 
όμολογήσωμεν ομως, ό'τι ή σκληρά καί άπροσδόκητος 
είδοποίησις, οτι επρεπε νά ριθφή είς φυλακήν, δέν 
έπροξένησεν άναντιρρήτως εύάρεστον έντύπωσιν είς 
έν τρισάθλιον δν, τό όποΤον πάντοτε έγκαυχάτο 
είς τήν τιμιότητα καί ευθύτητα τής διαγωγής του. 
Ναί, πρέπει νά τό μαρτυρήσωμεν, οτι ό τρισάθλιος 
Θωμάς μή εχων άλλο τι, έγκαυχάτο είς τήν τ ι
μιότητά του, κα! άν άνήκεν είς τινα τών ύψηλοτε'- 
ρων τάξεων τής κοινωνίας, δέν ήθελε καταντήσει είς 
τοιαΰτα δεινά. Ή ήμέρα έπροχώρησε κα! παρήλθε, 
καί τήν εσπέραν ό Χόλης και ό Θωμάς έπανεπαύ- 
θησαν είς Οϋάσιγκτων, ό μέν έντός ξενοδοχείου, δ 
δέ έντός ειρκτής.

Πρός τάς ένδεκα ώρας τής έπιούσης, πολύμι- 
κτος συνάθροισις άνθρώπων, καπνιζόντων, μασσών- 
των, πτυόντων, βλασφημούντων καί συνομιλούντων 
κατά: διαφόρους: τρόπους, - ί’στατο περί τάς βαθμίδας 
τοΰ δικαστηρίου περιμένουσα τήν έναρξιν τής δημο
πρασίας. Οί ύπό πώλησιν ανδρες και γυναίκες έκά- 
θηντο όμοΰ κατά μέρος, όμιλοϋντες άναμεταξύ των 
σιγαλή τή φωνή. Ή γυνή, ήτις άνηγγελθη υπό τό 
όνομα Άγάρα, ητο πραγματικώς ’Αφρικανή καί κατά 
τά χαρακτηριστικά κα! κατά τό σχήμα* ενδεχόμενον 
νά ήτο εξηκοντούτης, έφαίνετο ομως πολύ πλέον 
προβεβηκυΐα έ'νεκα τής σκληραγωγίας καί τής ά- 
σθενείας· ήτο'ολίγον τυφλή, προσέτι δέ και χωλή 
άπό ρευματισμόν. Πλησίον της ί'στατο τό μόνον ένα- 
πομείναν τέκνον της — ’Αλβέρτος, ζωηρόν καί μικρόν 
παιδίον δεκατεσσάρων έτών. Αύτό τό τέκνον ήτο τό 
λείψανον πολυαρίθμου οίκογενείας, ήτις κατά δια
φόρους καιρίΰς έπωλήθη έξ ολοκλήρου είς τά με
σημβρινά μέρη. Ή μήτηρ στηριζομένη έπ’ αύτοϋ 
μέ άμφοτέρας τάς τρεμούσας χείρας εβριπτε τά

και τρόμου κατεχόμενα 
:ροσερχόμενον, ί'να τό πα-

ύπό ϋπερδολικοΰ φόβου 
βλέμματά της εις πάντα 
ρατηρήση.

—  Μή φοβήσαι, θεία Άγάρα, είπεν ό γεροντώτε- 
ρος έξ αυτών, ώμίλησα τοΰ κυρίου Τόμ κα! μοΰ 
είπεν, οτι Οά προσπαθήσει νά σέ πωλήση μαζή μέ 
τό παιδί σου.

—  Δέν πρέπει νά φωνάξουν οτι δέν είμαι καλή 
γιά  τίποτε άκόμη, είπεν αυτη, ύψόνουσα τάς τρεμού
σας χεΤράςτης. Έ γώ ’μπορώ νά μαγειρεύσω, νά πα-
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στρέψω, νά σαρώσω, αξίζω ν’ άγορασθώ, καί μά
λιστα δποΰ είμαι φθινή, είπέ τους το· κάμε μοι» τή 
χάρι, Ιχρόσθεσε μέ προθυμίαν.

Ό  Χόλης τήν στιγμήν ταύτην έπλησίασε καί απευ
θυνθείς πρδς τόν γέροντα, ήνοιξε τό στόμα του καί 
παρετήρει τοΰς δδόνταςτου έάν σαλεύωνται,τδν έκαμε 
νά μείνη ό'ρθιος, νά κλίνν] είς τό όπισθεν μέρος καί 
νά δείξη τους μύονάς του μέ διαφόρους στροφάς καί 
κινήματα, μετά ταϋτα διευθύνθη πρός τόν ακόλουθον 
καί τόν καθυπέβαλεν είς τάς αΰτάς δοκιμασίας. ΙΙλη- 
σιάσας τέλος πρός τό παιδίον, έδοκίμασε τους βρα
χίονάς του, έσφιγξε τάς χεΤράς του, παρετήρησε τοΰς 
δακτΰλουςτου, καί τό διέταξε νά πηδήση διά νά ίδη 
τήν έπιτηδειότητά του.

—  Τοϋτο δεν πουλιέται χωρίς έμενα I ειπεν ή 
γραΤα μέ παθητικωτάτην προθυμίαν, έγώ μ’ αυτό 
πηγαίνουμε μαζή, είμαι ακόμη γερή,κύριε,καί μπορώ 
νά κάμω πλήθος δουλιαΐς, πλήθος, κύριε.

—  Διά τοΰς άγροΰς δπου φυτεύομεν; ήρώτησεν ό 
Χόλης, μέ εν μειδίαμα. Μου φαίνεται παραμύθι! 
καί ικανοποιημένος είς άκρον άπό τάς περί τών μαύ
ρων παρατηρήσεις του, έπεριπάτει άνω κάτω παρα
τηρώ·; αΰτοΰς, καί σταματών έκ διαλειμμάτων μέ 
τό σίγαρον είς τό στόμα, τάς χεΐράς του είς τάς 
θήκας καί τόν πΐλόν του πλαγίως· έφαίνετο διατε
θειμένος πρός έκτέλεσιν τών σχεδίων του.

—  Πώς σου φαίνονται αυτοί οί μαϋροι; είπε πρός 
αύτόν άνθρωπός τις, οστις παρηκολούθει τά διαβή 
ματα τοΰ Χόλη διά νά καταλάβη τόν σκοπόν του.

—  Καλά, ειπεν ό Χόλης, πτύων. ’Ίσως βάλλω  
επάνω διά τοΰς νεωτέρους καί τό παιδί.

—  Θέλουν νά πωλήσουν τό παιδί όμοϋ μέ τή 
γραίαν, ειπεν ό ξένος.

—  Είναι μία άσχημη δουλιά, αύτή δέν είναι παρά 
ενας σωρός άπό παλιοκόκ/.αλα όποΰ δέν αξίζει ουτε 
τό αλάτι όποϋ θά φάγει.

—  Δεν ήθελες τήν αγοράσει λοιπόν μέ τό παιδί; 
ειπεν ό ξένος.

—  Θά είναι τρελός έκεΐνος ό'στις τό κάμη. Αύτή 
είναι μισότυφλη, καταζαρωμένη άπό τόν ρευματισμόν, 
καί θεότρελη.

—  Μερικοί αγοράζουν αύταΤς ταΤς γραίαις καί 
λέγουν οτι ώφελοΰνται περισσότερον άπ’ οτι ήθελε 
νομίσει τις, είπεν δ ξένος μέ σκεπτικόν τρόπον.

—  Μπά, μπά, ολως διόλου, είπεν ό Χόλης, δέν 
ήθελε τήν πάρω ούτε άν μοϋ τήν έχάριζαν ώ βέβαια, 
τήν είδα, καί τοΰτο σώνει.

—  Ναί, άλλ’ ήθελεν είσθαι σκληρόν νά μή τήν ά- 
γοράση τις όμοϋ μέ τό τέκνον της· φαίνεται ό'τι τρέ
μει ή καρδιά της δι’ αύτό. ’Αν ομως τήν άφήσουν 
πολΰ εύθηνήν;

—  Δι’ έκείνους όποϋ έ'χουν χρήματα νά έξοδεύ- 
σουν κατ’ αύτόν τόν τρόπον, πηγαίνει πολΰ καλά.Έγώ  
θά προσπαθήσω ν’ αγοράσω έκεΤνο τό παιδί διά νά 
δουλευη είς τοΰς άγροΰς όποϋ φυτευομεν, δέν ήθελα 
ομως νά έμπλεχθώ μ’ έκείνη τή παλιόγρηια, ούτε 
άν μοϋ τήν έδιναν χάρισμα, είπεν ό Χόλης.

—  Αύτή ή δύστυχη Οά έλθει είς απελπισίαν, έ- 
πρόσθεσεν ό ξένος.

—  ”Ω βεβαιότατα, έπανελαβεν ί  έμπορος μέ ψυ

χρότητα. Ή συνδιάλεξ'.ς ένταϋθα διεκόπη άπό τήν 
κίνησιν, ήτις έλαβε χώραν είς τήν συνάθροισιν, καί 
ό δημοπράτης, άνθρωπος χαμηλοϋ άναστήμα
τος καί μεγάλης αύς-ηρότητος, ένεφανίσθη διασχίζων 
μέ τοΰς άγκώνας του τό πλήθος. Ή γραία άναστέ- 
ναξεν άπο τά άνήσυχα βάθη τής καρδίας της καί έ- 
πλησίασε μέ μεγάλην θερμότητα τό τέκνον της.

—  Στάσου σιμά είς τήν μητέρα σου, ’Αλβέρτε, 
σιμά, θά μάς πωλήσουν μαζή.

—  ’Ώ μητέρα I σ/.ιάζομαι όχι, άπήντησε τό παιδίον.
—  Πρέπει νά τό κάμουν, παιδί μου, γιατί άν δεν κλαιουσα άκαταπαύς·ως 

το κάμουν, δέν Οά μπορέσω νά βαστάξω τή ζωή μου, —  Μητέρα 1 μητέρα, μή κλαΐς, μή κ λ α ις ! είπε τό 
είπεν ή γραΤα μήτηρ δλως τεταραγμένη. παιδίον. Λένε_ «τι έχεις έ'να καλάν κύριον.

Τό στεντόρειον ύ'φος τοΰ δημοπράτου, φωνάζοντος —  Δεν μέ μέλλει, δέν μέ μέλλει. ”Ω ’Αλβέρτε 
νά γίνη τόπος, έσήμαινεν οτι ή πώλησις ήτο πλη- ώ παιδάκι μου! σΰ είσαι τό ύστερο παιδί μου. ’Ώ 
σίον. ’’Εγινε τόπος, καί μετ’ όλίγον οί μαϋροι οί κα- θεέ μου I καί πώς ’μπορώ νά υποφέρω αύτή τή συμ- 
ταγραμμένοι είς τόν κατάλογον έπωλήθησαν είς κα- φορά;

τόπον, συνηθροίσθησαν τριγύρω είς τήν άξιοθρήνητον 
καί απελπιστικήν γραίαν μητέρα, τής όποίας ή αγω
νία έπροξένει οίκτον καί λύπην.

—  Νά μή μ’ άφήσουν ουτε ένα άπό τά παιδιά 
μου; Ό  αφέντης μ’ έλεγε πάντοτε ό'τι θά μοΰ μείνει 
ένα, έπανελάμβανεν άδιαλείπτως ή γραία μέ κα- 
τασυντετριμμένην φωνήν.

—  Πίστευε είς τόν Θεόν, θεία. Ά γάρα, είπεν ό 
γεροντότερος καταλελυπημένος.

—- Καί τ ί ώφελεΐται κάνεις μέ τοϋτο; είπεν αυτη

λάς τιμάς, μάλιστα δύο έξ αύτών επεσαν είς τάς 
χεΐρας τοΰ κυρίου Χόλη.

—  ’’Ελα τώρα, σΰ παιδί, είπεν ό δημοπράτης, δί
δω είς αύτό έν κτύπημα μέ τήν μικράν σφύραν του, 
έλα, σηκώσου καί δείξε μας τήν έξυπνάδα σου.

—  Έ λα, βγάλτε την άπ’ έδώ, κάνεις άπό σας, 
είπεν ό Χόλης. . Αύτός ό τρόπος όποΰ κλαίει δέν τής 
προξενεί κάμμίαν ωφέλειαν,

—  Οί γεροντότεροι τής συνοδίας, έν μέρει κατα- 
πεισθέντες άπό τάς λέξεις τοΰ κυρίου Χόλη' καί έν

—  Βάλε μας καί τοΰς δύο μαζή, μαζή, σέ παρα- μέρει διά τής.βίας,άπεσπασαν τήν τρισάθλιον γραίαν 
καλώ αφέντη, είπεν ή γραια, μένουσα πλησίον είς τό άπό τό τελευταΤον απελπιστικόν έναγκάλισμά της 
τέκνον της. καί έπροσπάθουν νά τήν παρηγορήσωσι, καθώς τήν

—  Φύγε άπ’ έδώ! είπεν αύτός άποτόμως,σπρώχνων ώδήγουν είς. τήν αμαξαν τοϋ νέου κυρίου της.
τάς χεΐράς της, σΰ είσαι ή ύστερη, ’σχατόγρηαΐ καί —  Εμπρός ! είπεν δ Χόλης είς τάς τρεις πραγμα- 
μέ τάς λέξεις ταύτας ώθησε τό παιδίον ένώ βα- τείας του,καί παρουσιάσαςέν δέμα άλυσίδων τάςπροσ- 
θΰς καί βαρύτατος γογγυσμός τής γραίας άπετεί·] ήρμοσεν είς τάς χεΤράς των καί δε'σας μετά ταϋτα είς 
νετο πρός αύτόν. Τό παιδίον έμεινε παρατηροϋν ό'πι- έκαστον μιαν μακρυτάτην άλυσον, τοΰς ώδήγησεν είς 
σθεν, άλλά δέν ήτο πλέον καιρός, καί άφοΰ έστέ- τήν φυλακήν, Μετ’ δλίγας ήμέρας ό κύριος Χόλης 
γνωσε τά έπί τών μεγάλων καί ζωηρών οφθαλμών όμοϋ μέ τάς πραγματείας του είχον έπιβιβασθή άσφα- 
του κρεμάμενα δάκρυα, άνέβη έν τώ άμα. λώς είς έν τών πλοίων τοΰ Όίου. Οί τέσσαρες τοΰς

Τό ώραΐον του σχήμα, τά εύκίνητα μέλη του καί όποιους είχε μαζή του, δέν ήσαν είμή ή άρχή τής 
τό ζωηρόν προσωπόν του διήγειρον τήν αϊφνήδιον αγέλης του, ήτις έπρεπε ν’ αύξηθή καθώς έπροχώρει 
έπιθυμίαν άπάντων, καί εξ περίπου προσφοραί έφθα- τό πλοΤον, άπό διαφόρους άλλας πραγματείας τοΰ 
σαν ταυτοχρόνως είς τά « τα  τοΰ δημοπράτου. ’Ανή- αύτοϋ είδους, τάς όποίας αύτός ή οί επιτετραμμένοι 
συχον καί πεφοβισμένον τό παιδίον, έστρεψε τά βλέμ· παρ’ αύτοΰ είχον έναποθέσει είς διάφορα μέρη παρά 
ματάτου καθ’ ολα τά μέρη, καθώς ήκουσε τόν θόρυβον τήν όχθην.
τών πανταχόθεν διισχυριζομένων προσφορών, έως ou. > Ό  ώραΤος ποταμός, τό ταχύτερον και εύσχη- 
ήκουσε τό τελευταΤον κτύπημα τής σφύρας, τό όποιον μότερον τών πλοίων, οσα διαπλέουσι τά ύ'δατα τοϋ 
ήτο ύπέρ τοϋ κυρίου Χόλη. Τό ώθησαν λοιπόν άπό τί συνωνύμου ποταμοϋ, διέσχιζεν ύπερηφάνως τά ρεύ- 
μέρος οπου ί'στατο πρός τόν νέον κύριόν του, κα! αύτό ματα ύπό καθαρώτατον καί εύδιον ούρανόν, ή έπί 
έμεινε δι’ δλίγας στιγμάς παρατηρούν δπισθεν, οπου κεφαλής ύψωμένη σημαία τής έλευθέρας ’Αμερικής 
ή τρισάθλιος γραΤα μήτηρ του μέ τρέμοντα χείλη έφαίνετο κυματιζομένη είς τόν άέρα, οί φύλακες ή- 
έξέτεινε τάς σπασμοδικώς κινουμένας χεΤρας της. σαν περιτριγυρισμένοι άπό καλώς ένδεδυμένας κυ-

—  Άγόρασέ με καί έμέ, άν άγαπάς τόν Θεόν, ρίας, καί οί κύριοι περιήρχοντο άπό τόέν μέρος είςτό 
κύριε! άγόρασέ με γιατί θ’ άποθάνω, άν δέν μ’ άγο- άλλο τοϋ καταστρώματος άγαλλόμενοι διά τήν λαμ- 
ράσης. προτάτην καί εύάρεστον έκείνην ήμέραν. Τό παν ήτο

—  Τό νόστιμο εΐναι όποΰ, άν σ’ άγοράσω, Ο’άπο- ζωή, κινησις καί χαρά —  τό παν έχαιρεν έκτός τής 
θάνεις, είπεν ό Χόλης. Ό χ ι δέν τό βλέπεις τοϋτο! καί μικράς αγέλης τοϋ κυρίου Χόλη, τής συνισταμένης 
έστρεψε τά νώτά του. έκ τεσσάρων άνθρώπων, οίτινες συσσωρευμένοι μέ

Έπί τέλους έλαβε χώραν ή προσφορά διά τήν. τάς λοιπάς πραγματείας είς τόν μυχόν τοΰ πλοίου, 
τρισάθλιον γραίαν. Ό  άνθρωπος έκεΐνος, οστις προν;-| έφαίνοντο τρόπον τινά μή έκτιμώντες τά ίδιαίτερά 
γουμένως είχεν όμιλήσει πρός τόν κύριον Χόλην καί' φυσικά καί άπαράγραπτα προνόμιά των, άλλά καθή- 
ος-ις δέν έφαίνετο στερούμενος σπινθήρος τινός εύ- μενοι έπί δγκωδεστάτης δεσμίδος, συνωμίλουν σιγα- 
σπλαγχνίας, τήν ήγόρασε είς μικροτάτην τιμήν, καί λή τή φωνή.
μ,ετά ταϋτα ή συνάθροισις ήρχισε νά διαλύεται. —  Παιδιά, είπεν δ Χόλης, πλησιάσας αύτοΰς μέ

Τά άτυχή θύματα τής πωλήσεως ταύτης, τά όποια έλευθέριον ύ’φος· έν& ίζω νά ήσθε καλόκαρδοι κα! 
έπί πολλά έτη είχον άναπτυχθή όμοϋ, εις τόν αύτόν χαρούμενοι. Έ λα  τώρα δεν μοϋ χρειάζονται μοϋτρα,

ί

σφίξετε τά δόντια σας, καί άν φερθήτε καλά μέ έμένα, 
θέλετε εύχαριστηθή. Αύτοί οί τρισάθλιοι άπήντησαν 
μέ τό τυπικόν «Μάλιστα κύριε», τό όποιον έπί πολΰν 
καιρόν ήτο τό σύνθημα τής άτυχοϋς ’Αφρικής, άλλά 
πραγματικώς δέν έφαίνοντο χαίροντες. Έκαστος 
έξ αύτών είχε τάς προλήψεις του άφορώσας τήν 
σύζυγον, τήν μητέρα, τήν άδελφήν, τό τέκνον, 
τό δποΐον άπεχαιρέτησε διά τήν τελευταίαν φοράν, 
καί μολονότι έκεΐνος, οστις τοΰς έστέρησεν άπδ τά  
προσφιλή των αντικείμενα, άπήτει παρ’ αύτών αδια
φορίαν καί χαράν, ή άπαίτησίς του ομως κατ’ έκεί
νην τήν στιγμήν καθίστατο αδύνατος.

—  Είμαι ’πανδρεμένος, είπεν ή πραγματεία ή 
έχουσα τό σημεΐον, «’Ιωάννης 30 έτών» στήριξα- 
σα τήν άλυσοδεμένην χεΐρά της είς τό γόνυ τοΰ 
Θωμα, καί ή δύστυχη γυναΐκά μου, δέν ήξέρει τ ί
ποτε άπ’ ολη ταύτη τή συμφορά 1

—  Ποϋ κατοικεί; ήρώτησεν δ Θωμάς.
—  Είς ένα μαγαζΰ έδώ σιμά, ειπεν δ ’Ιωάννης, 

Ά χ ! ήθελα τώρα, νά ήμποροϋσα νά τήν έβλεπα 
μίαν άκόμη φοράν είς τοΰτον τόν κόσμον, έπρόσθεσε.

—  Καψο-Γιάννη! Α ί έχεις δίκαιο, είναι πραγμα 
φυσικό, κα: τά δάκρυα, τά όποια έπιπτον καθώς ώμί- 
λει, έπιπτον μέ τόσον αίσθημα, ώς άν ήτο λευκός. 
Ό Θωμάς αναστέναξε βαρέως άπό τά βάθη τής κα- 
τατεθλιμμένης καρδίας του καί έπροσπάθει, κατά τόν 
ιδιαίτερον τρόποντου, νά τόν παρηγορήση.

Είς έν δωμάτιον έπάνωθέν των έκάθηντο πατέρες 
καί μητέρες, άνδρες καί σύζυγοι καί περιχαρή καί 
χορεύοντα παιδία έκινοϋντο τριγύρω των, δμοιάζοντα 
τόσας μικράς πεταλίδας, τό πάν τέλος πάντων έβά- 
διζε τακτικώς καί χαρμοσύνως.

—  ’Ώ μητέρα 1 είπε έν παιδίον, τό δποΐον κατ’ 
έκείνην τήν στιγμήν είχεν άναβή έπάνω, έδώ μέσα 
είς τό πλίΐον είναι ένας πραγματευτής άπό μαύρους 
καί έχει άγορασμένους μαζή του έδώ κάτω τεσσαρας 
ή πέντε σκλάβους.

—  Τρισάθλια πλάσματα! είπεν ή μήτηρ, μέ έν 
υφος μεταξΰ λύπης καί άγανακτήσεως.

—  Τί τρέχει; ήρώτησε μία άλλη κυρία.
—  Μερικοί δύστυχοι σκλάβοι είναι κάτω, είπεν ή

μή^Ρ·
—  Καί τοίις εχουσι δεμένους μ’ άλυσίδες, έπρόσ

θεσε τό παιδίον.
—  ΙΙοΐον αίσχος διά τήν πατρίδα μας, νά βλεπη 

τις τά τοιαϋτα! έπρόσθεσεν άλλη τις  κυρία.
—  ’Ώ ! έχει νά εί’πη τις πολλά καί δι’ άμφότερα 

τά μέρη, είπεν εύγενικωτάτη κυρία, ήτις έκάθητο 
ράπτουσα είς τήν θύραν τοΰ δωματίου της, ένώ ή 
μικρά κόρη της μέ τό παιδάκι έπαιζον τριγύρω της, 
έπεσκέφθην τά μεσημβρινά μέρη καί πιστεύω μέ βε
βαιότητα, οτι οί μαϋροι εύχαριστοΰνται περισσότερον 
παρά άν ήσαν έλεύθεροι.

—· Κατά τάς περιστάσεις, ναί, τό όμολογώ, 8τι 
τινές έξ αύτών εύχαριστοΰνται, άπήντησεν ή κυρία 
πρός τήν δποίαν άπευθύνετο ή άνωθεν παρατήρησις. 
Τό φρικωδέστερον μέρος τής δουλείας κατά τήν γνώ 
μην μου, είναι αί προσβολαί καί ή περιφρόνησις ή 
γινόμενη είς τά αισθήματα καί είς τάς συμπαθείας 
των, π. χ. ό διαμελισμός τών μελών μιας οίκογενείας.
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—  Ναι, βίβαιως αύτό είναι πολυ κακόν, ειπεν ή 
άλλη κυρία, ητις τελειώσασα κατ’ έκείνην τήν στιγ
μήν 'έν φόρεμα τοΰ μικροΰ παιδιού της, το έκράτει εις 
τάς χεϊράς της καί παρετήρει προσεκτικώς τά περι- 
κοσμήματά του, άλλά νομίζω τοϋτο νά μή συμβαίνη 
συχνάκις.

—  ’Ώ, έ ;  έναντίας συμβαίνει, ειπεν ή πρώτη κυρία 
με μεγάλην προθυμίαν. Διέμεινα έπί πολλά έτη είς 
τά μέρη τής Κεντούκης καί τής Βιργινίας, και ειδον 
πολλάς τοιούτου είδους σκηνάς, αίτινες κατασπαράτ- 
τουσι τήν καρδίαν έκάστου. Ύπόθες, κυρία, νά έλθουν 
νά σοϋ άφαρπάσουν τά δύω παιδιά σου καί νά τά πω- 
λήσουν;

—  Δέν πρέπει νά παραβάλωμεν τάαίσθήματάμας 
μέ έκεΤνα ταύτης τής κλάσεως τών άνθρώπων, άπήν
τησεν ή άλλη κυρία.

—  Σέ βεβαιώ, κυρία, οτι δέν γνωρίζεις ποσώς περί 
αύτών, οταν ίμ ιλή ς  τοιουτοτρόπως, άπήντησε μέ ζωη
ρότητα ή πρώτη κυρία. Έγώ έγεννήθην καί άνετρά- 
φην μεταξύ αύτών, καί γνωρίζω κάλλιστα δτι έχουν 
τά  αύτά αισθήματα μέ ήμας, καί ίσως ανώτερα.

—  ’Αλήθεια! έπρόσθεσεν ή άλλη κυρία έπισυνο- 
δεύουσα τήν λέξιν της ταύτην μέ έν χάσμημα, καί 
έστρεψε τήν κεφαλήν πρός τό παράθυρον τοϋ δω
ματίου της, έπανέλαβεν έπί τε'λους τήν είς τήν έ'ναρ- 
ξιν της ομιλίας της παρατήρησίν της· «Μολοντοΰτο 
έγώ στοχάζομαι οτι αύτοί ευχαριστούνται καλήτερα 
παρά άν ήσαν ελεύθεροι^»

—  Είναι άναμφιδόλως ή διάθεσις τής θείας Προ- 
νοίας ώστε ή ’Αφρικανική φυλή νά ήναι δούλη, καί 
νά διατηρήταί είς έξευτελισμένην κατάστασιν, είπε 
κύριός της σοβαρού χαρατήρος ένδεδυμένος τά μαΰ- 
ρα, δστις έκάθητο παρά τήν θύραν τοϋ δωματίου,καί 
οΰτος ήτο ίερεύς· « ’Επικατάρατος έ'στω δ Χαναάν, 
δοϋλος τών δούλων θέλει ε ίσθα ι,» λέγει ή Γραφή.

—  Νά σέ ειπώ, ξένε, αύτδ σημαίνει τό ρητόν τοϋ
το ; έρώτησεν υψηλός κύριος οστις ί'στατο πλησίον.

—. Βεβαίως. Ήτον ή θέλησις τής θείας Προνοίας, 
ενεκα άνερευνήτων τινών αί,τίών νά καθυποτάξη τήν 
φυλήν ταύτην πρό πολλών έτών είς τήν δουλείαν, 
καί ημείς δέν πρέπει νά άντιτάττωμεν τήν γνώμην 
μας κατ’ αύτής τής θελήσεως.

—  Λοιπόν άς προχωρήσωμεν ολοι έμπρός διά νά 
άγοράσωμεν μαύρους, αύτός είναι ό οκοπός τής Προ- 
νοίας, at κύριε; έπρόσθεσεν δ ίερεύς στραφείς πρός 
τόν κύριον Χόλην, οστις ί'στατο παρά τήν θερμάστρ«ν 
μέ τάς χεϊράς του εις τάς θήκας, άκροαζόμενος 
προσεκτικώς τήν γινομένην συνδιάλεξιν.

—  Ναι, έξηκολούθησεν ό ύψηλόσωμος κύριος, 
πρέπει ήμεΐς ολοι νά καθυποταττώμεθα εις τάς απο
φάσεις τής Προνοίας. Οί μαϋροι πρέπει νά πωλών- 
ται, ν’ άγοράζωνται καί νά διατηρώνται πάντοτε κα
θυποταγμένοι, αύτοί έγεννήθησαν διά τοϋτο μόνον. 
Μοϋ φαίνεται οτι τοϋτο σέ εύχαριστεΤ, αί φ ίλ ε ; είπε 
πρός τόν κύριον Χόλην.

—  Δέν έστοχάσθηκα ποτέ τοϋτο, άπήντησεν δ 
Χόλης. Δέν ήξεύρω νά είπώ δσα είπατε σεις γιατί 
δέν έχω σπουδή. Έ γώ άρχισα τό έμπόριον, γ ιά  νά 
μπορέσω νά ζήσω, έσκόπευον δμως άν δέν ήτο καλόν 
πραγμα, νά μετανοήσω μέ τόν καιρόν.

—  Και τώρα άπαλλάττεσαι άπ’ αύτήν τήν άνησυ- 
χίαν, a t; είπεν ό ύψηλόσωμτος κύριος. Βλέπεις τί 
άξίζει νά γνωρίζη κάνεις τήν Γραφήν I Ά ν  ήθελε? 
σπουδάσει μόνον τήν Βίβλον καθώς τήν έσπούδασεν 
ουτος ό κύριος, ήθελες τό γνωρίζει τοϋτο πρότερον 
καί ήθελες άπαλαχθή άπό τόσους δισταγμούς καί 
ανησυχίας. Ήδύνασο μόνον νά εί'πης, «Ε πικατά
ρατος δ . . . .  » έλησμόνησα τό όνομά του, 
καί ήθελον είσθαι δλα τά πράγματα έν τάξει. Καί ί  
κύριος ουτος, δστις δμιλεΐ, καί δστις δέν ήτο είμή δ 
έντιμος κάτοχος σκλάβων, τον όποιον παρουσιάσαμεν 
είς τούς άναγνώσταςμας εις τό ξενοδοχεΐον τής Κεν- 
τούκης, έκάθησεν είς τήν καθήκλαν του καί ήρχισί 
νά καπνίζη μέ περίεργον μειδίαμα έπί τοϋ έπιμή- 
κους καί ξηροΰ προσώπου του. Νέος ύψηλοϋ ανα
στήματος καί ισχνός μέ εν πρόσωπον έκφράζον 
ύπερβολικόν αίσθημα καί σύνεσιν, διεκοψεν ένταϋθα, 
έπαναλαμβάνων τάς λέξεις «Ό πως θέλης οί άλλοι 
νάπράττωσι πρός σέ, ού'τω πρέπει καί σύ νά πράττης 
πρός αύτούς.» Μοΰ φαίνεται δτι τοΰτο είναι τής Γρα
φής, ώσαύτως καθώς, Έπικατάρατός ές-ω δ Χαναάν.»

—  Ναι, φίλε, τοΰτο τό ρητόν είναι καθαρώτερον 
διά ήμάς τούς άπλοϋς ανθρώπους, είπεν δ ’Ιωάννης 
καπνίζων ώς ήφαίστειον.

Ό  νέος περαιώσας τόν λόγον του, έφαίνετο δτί 
ήθελε νά έξακολουθήση πάλιν, άλλά κατ’ αύτήν τήν 
στιγμήν τό πλοΐον σταματά, καί ή συνοδία τών έπι - 
βατών έδραμεν δλη, ώς συνήθως συμβαίνει, ίνα πα
ρατήρηση είς ποΤον μέρος έφθασαν.

—  Αύτοί οί δύο είναι ίερε ΐς ; ήρώτησεν δ Ιωάννης 
τινά. Ιστάμενον πλησίον, καθώς αύτοί οί δύο άπεβι- 
βάζοντο.

Ό  πλησίον του Ινευσεν άποφατικώς.
Καθώς έσταμάτησε τό πλοΐον, μαύρη τις  γυνή ά- 

νέβη άπό τό σανίδωμα τρέχουσα καί έξαγριώμένή, 
ώρμησεν ώς αστραπή άναμέσον τοϋ πλήθους, άπευ- 
θύνθη πρός τό μέρος δπου ήχο συνηγμένη ή αγέλη 
τών μαύρων, καί περιέπλεξε μέ τούς βραχίονάςτης 
τήν δυστυχή πραγματείαν τήν άνωθεν σημειωθέΐσαϊ 
«’ Ιωάννης 30  έτών», μέ λυγμούς καί άκατάπαυστα 
δάκρυα όδυρομένη διά τόν σύζυγόν της.

’Α λλ’ όποια ή άνάγκη τοΰ νά περιγράψωμεν τήν 
σκηνήν ταύτην, ήτις άδιαλείπτο»ς καί άνά πασαν 
στιγμήν έπαναλαμβάνεται, σκηνήν σπαράττουσαν καί 
κατασυντρίβουσαν τήν άθρωπίνην καρδίαν; τίς ή άνάγ
κη νά περιγράψη τις πάλιν τούς κατακερματισμούς! 
καί τά μαρτύρια τά όποια έπιβάλλονται ε ίς  τόν άδύ- 1 
νατον πρός εύχαρίστησιν καί ώφέλειαν τοΰ δυνατοϋ. ί

’Όχι δέν είναι άνάγκη νά έπαναληφθή- άνά πασαν 
ήμέραν, τά γεγονότα αύτά το μαρΐυροΰσι καί φωνά- 
ζουσιν είς τά ώτα ένός,δστις, άνκαί δέν είναι κωφός, 
μολοντούτο δέν ήθέλησεν είσέτι νά δώση άκρόασιν

Ό νέος κύριος, δστις είχε προηγουμένως δμίλήαείΙ 
υπερασπιζόμενος τήν άνθρωπότητα καί τόν Θεόν, ί | 
στατο μέ έσταυρωμένας τάς χεϊρας, παρατηρών τήν( 
σκηνήν ταυτην. Στραφείς δέ καί ίδών τόν Χόλην 
πλησίοντου, φίλε, είπε μέ τεταραγμένην φωνήν, πδς

•νω είς τήν σίκίαν μου, είς τήν σύζυγον μου, είς τά 
τέκνα μου, καί δ ίδιος κτύπος τοϋ κώδωνος οστις 
θέλει αναγγείλει τόν δρόμον είς τά προσφιλή μου 
ταϋτα αντικείμενα,θέλει αποχωρίσει διά παντός αύτόν 
τόν δυστυχή από τήν σύζυγόν του· νά τό ένθυμήσαι, 
διότι δ Θεός θά σε κρίνει αύστηρά διά τοϋτο.

Ό  έμπορος στραφείς, άνεχώρησε σιωπηλώς.
—  Νά σοϋ είπώ, είπεν ό κάτοχος σκλάβων έγγίζων 

αύτόν μέ τόν άγκώνά του, μοϋ φαίνεται νά ήναι δια
φορά μεταξύ αύτών τών κληρικών· τό Επικατάρατος 
δ Χαναάν, δέν συμβιβάζεται μέ τοϋτον έδώ.

Ό  Χόλης άπήντησε μέ δυσάρεστον μούγγρισμα.
—  Τοϋτο δμως δέν είναι τό χειρότερον, είπεν ό 

’ Ιωάννης, ίσως δέν θά ’μπορέσει νά συμβιβασθή τοϋτο 
ουτε μέ τήν θέλησιν του Θεοΰ, δταν θά ύπάγεις νά 
κάμης τούς λογαριασμούς σου μέ Αύτόν κάμμίαν τών 
ήμερών, καθώς δλοι ήμεΤς.

Ό  Χόλης άπευθύνθη σκεπτικός είς τό άλλο μέρος 
σοϋ πλοίου.

— Ά ν  έπιτύχω μία ή δύο καλαϊς συντροφιαις άπό 
μαύρους, επειτα άπό ταύτην έδώ, έλεγε καθ’ έαυτόν, 
ς-οχάζομαι νά παύσω τοϋτο τό έμπόριον, γιατί είναι 
τωόντι έπικίνδυνον. Καί έκβαλών άπό τήν θήκην του 
τό βιβλιάριον, ήρχισε νά παρατηρή τούς λογαρια
σμούς του, μέσον τό όποιον μετεχειρίσθησαν πολλοί 
άλλοι, έκτός τοϋ κυρίου Χόλη, πρός καταπράυνσιν 
τής συνειδήσεώς των.

Τό πλοΐον άπεμακρύνθη άπό τήν όχθην καί δλοι 
χαίροντες έπανήλθον ώς πρότερον είς τάς θέσεις 
των. Οί άνδρες διεσκέδαζον μέ τάς συνομιλίας των, 
μέ τόν γέλωτα, μέ τήν άνάγνωσιν καί μέ τό κάπνι
σμα, αί γυναίκες μέ το έργόχειρόν των, τά τέκνα μέ 
τά παιγνίδιά των, καί τό πλοΐον έπροχώρει τακττκώς 
είς τόν δρόμον του.

Μίαν ήμέραν, δταν τό πλοΐον έσταμάτησε έπ’ όλί
γον είς μικράν τινα πόλιν τής Κεντούκης, δ Χόλης 
άπεβιβάσθη είς τήν ξηράν δι’ ύπόθεσίν τινα.

Ό  Θωμάς, τόν όποιον τά δεσμά δεν έμπόδιζον 
-νά κάμη μετριασμένα βήματα, άπεσύρθη είς τήν 
άκραν τοΰ πλοίου, καί ί'στατο παρατηρών μέ βλέμ
μα προσηλωμένον καί άδιάφορον τάς οχθας. Μετ’ ό
λίγον είδε τόν κύριόν του έπιστρέφοντα μέ ταχύ 
βήμα δμοΰ με μίαν μαύρην, ήτις έφερεν είς τάς 
άγκάλαςτης μικρόν βρέφος· ήτον αρκετά καλά έν- 
δεδυμένη καί παρηκολουθεΐτο ύπό μαύρου τινός, δς-ις 
έκόμιζε τά πράγματά της. Ή γυνή αΰτη έπροχώρει 
μέ μεγάλην προθυμίαν, ομιλούσα καθ’ δλον τό διά
στημα τοΰ δρόμου μέ τόν μαϋρον, δστις ί'στατο πλη
σίον της, καί κατ’ αύτόν τόν τρόπον άνέβη είς τό 
πλοΐον. Ό  κώδων έσήμανε, δ άτμός έβρύχησεν, ή 
μηχανή ήρχησε τόν αδιάλειπτο·; καί βομβώόη κτύ
πον της καί τό πλοΐον έπανέλαβε τόν δρόμον του.

Ή γυνή άπευθυνθεΐσα πρός τόν μυχόν τοΰ πλοίου, 
δπου ήσαν οί σωροί τών δεσμίδων καί τών πραγμα
τειών, καί καθήσασα, ήρχισε νά διασκεδάζη μέ τό 
βρέφος της.

'Ο Χόλης περιελθών απαξ καί δίς τό πλοΐον,άπευ- 
θύνθη πλησίον της,καί καθήσας ήρχισε νά τήςδμιλή  
μέ σιγαλόν καί άδιάφορον υφος.

Ό Θωμάς έν τώ άμα παρετήρησε βαρύ καί με- 
(Τάμ. Α .Φ υλλ. ί.  ΙΑ.)

λανωπόν νέφος επίσκιασαν τό μέτωπόντης, και μετά 
ταϋτα ήκουσε τήν μέ ύπερβολικήν ορμήν καί δεινό
τητα δοθεΐσαν είς αύτόν άπάντησίν της.

—  Δέν τό πιστεύω, όχι, οΰτε θέλω νά τό πιστεύ- 
σω ! Θέλεις νά γελάσης μ’ εμένα.

—  Ά ν δέν Οέλης νά τό πϊστεύσηο, παρατήρησε 
έδώ! ειπεν δ Χόλης, έκβαλών έν έγγραφον τοϋτο 
είναι τό χαρτί τής πωλήσεώς σου, έδώ είναι είς αύτό 
καί τό όνομα τοΰ κυρίου σου, καί ήμπορώ νά σοϋ 
είπώ προσέτι, δτι έπλήρωσα αρκετά χρήματα διά 
αύτό, λοιπόν!

—  Δέν τό πιστεύω, νά μ’ άπάτησεν ό κύριός μου 
κατ’ αύτόν τόν τρόπον, δέν ήμπορεΐ νά ήναι άληθινό! 
είπεν ή γυνή είς άκρον τεταραγμένη.

—  Ήμπορεϊς νά έρωτήσης δποϊον θέλεις άπό 
τούτους τούς άνθρώπους όποϋ νά ήξεύρη ν’ άναγινώ- 
σκη τό γράψιμο. Έ δώ ! άπετάνθη πρός τινα περιπα- 
τοΰντα έκεΤ πλησίον, μας κάμνεις τήν χάριν, κύριε, 
νάμάς άναγνώσης τοϋτο τό χαρτί; Τούτη ή γυναίκα 
δέν θέλει νά πιστεύση έκεϊνο όπου τής λέγω.

—  ’Ώ, τοϋτο είναι έγγραφον πωλήσεως, υπογε
γραμμένο-/ παρά τοϋ ’Ιωάννη Φόσδικ, είπεν ό ξέ
νος, δστις άπαφίνει είς σέ τήν Λουκίαν καί τό τέκνον 
της. Μοί φαίνεται δτι είναι πολύ φανερόν τοϋτο.

Αί παθητικώταται έκφωνήσειςτής γυναικδς έπροκά- 
λεσαν τριγύρω της πλήρη συνάθροισιν, καί ό έμπο
ρος τούς έγνωστοποίησεν έν συντομία τό αίτιον τής 
ταραχής ταύτης.

—  Αύτός μοϋ είπε νά ’πάγω έκεΐ κάτω είς τήν 
Λουϊσβίλα, διά νά μαγειρεύω είςτό ίδιο καπελιό όποϋ 
δουλεύει καί ό άνδρας μου, αύτό είναι έκεϊνο δποϋ 
μοΰ είπεν ό κύριός μου, αύτός ό ίδιος μέ τό στόμα 
του, καί δέν ’μπορεί νάήναι ψεύματα, είπεν ή γυνή.

—  ’Αλλ’ αύτός σ’ έπώλησε, δύστυχη, δέν είναι 
αμφιβολία είς τοϋτο, είπεν άνθρωπός τις άγαθής φύ
σεως, δστις είχεν άναγνώσει τά έγγραφα· σ’ έγέλασε 
χωρίς άλλο.

—  "Οταν ήναι έτσι, δέν είναι άνάγκη νά «ωνάζω  
τόσο, είπεν ή γυνή καταπραυνθεΐσα -έξ ολοκλήρου· 
καί, περιπλέξασα δυνατά μέ τούς βραχίονας της τό 
βρέφος, έκάθησεν έχουσατά νώτα ές-ραμμένα είς τούς 
παρευρισκομένους, καί παρετήρει μέ ΰφοςκατηφές τά 
ύδατα τοΰ ποταμοϋ.

—  ’’Επειτα άπό τόσα, βλέπω οτι ήσυχάζει! είπεν 
ό έμπορος.

Ή τρισάθλιος αυτη γυνή έφαίνετο καταπραϋνομένη 
έπί μάλλον καί μάλλον, καθώς τό πλοΐον έπροχώρει· 
λεπτή καί γλυκυτάτη θερινή αύρα, ώς παρηγορητι
κόν τι πνεϋμα, έφύσησεν έπί τής κεφαλής της, ή 
εύγενής καί ύψηλή έκείνη αύρα, ήτις αδιακρίτως 
δροσίζει τό άσχημον καί τό εύειδές, τό λευκόν καί το 
μελανόν μέτωπον. Αΰτη είδε τόν άνατέλλοντα ήλιον 
λαμπρύνοντα μέ χρυσοειδεΐς ταινίας τά ΰδατα τοϋ 
ποταμοϋ, καί ήκουσε τριγύρω αύτής, καθ’ δλας τάς 
διευθύνσεις,γλυκυτάτας φωνάς, τάς φωνάς τής χαράς 
καί τής εύδαιμονίας, άλλά τά πάντα ανωφελή, καθότι 
ή καρδία της έφαίνετο κατατεθλιμμένη ύπό ύπερβο- 
λικοϋ βάρους. Τό παιδιον έγερθέν όρθιον ένώπιόν της, 
έκτύπησε μέ τάς μικράς χεϊράς του τάς παρειάς της, 
καί σαλευόμενον άνω κάτω, ποτέ μέν μέ κραυγάς,

45

ήμπορεϊς, πώς τολμάς νά μετέρχεσαι τοιοϋτον εμ
πόρευμα; Παρατήρησε αύτά τά τρισάθλια πλάσμα
τα ! Ή καρδία μου είναι πλήρης χαρας, διότι πηγαί-ί
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ποτέ δέ μέ γέλωτα, lootίνετο διατεθειμένο·; νά τήν 
έγείρϊ). Αΰτη τό έσφιγξε δυνατά είς τους βραχίονας 
της, /.αί καθώς τ ί  έσφιγξε, δύο δάκρυα έν όπίσω τοϋ 
άλλοι» βραδέως έπεσαν έπί τοϋ προσφιλέστατου και 
αθώου προσώπου του· άκολούθως άφοΰ καθησύχασε, 
κατεγίνετο επιτηρούσα καί τρέφουσα τδ τέκνον της.

Το παιδίον δέν ητο είμή δέκα μηνών τήν ηλικίαν, 
άλλά τό μέγεθος καί τ ί  εύρωστον τοϋ σώματος του 
καθώς προσέτι ή ζωηρότης καί τό άκούραστον τών 
έκφωνήσεών του, ήσαν τωόντι αξιοπαρατήρητα.

  Τί εύμορφο παιδάκι 1 είπεν άνθρωπός τις στα-
ματήσας αίφνης άπέναντί του μέ τάς χείρας εις τάς 
θήκας, Πόσων έτών είναι J

—  Λεκάμισυ μηνών, άπήντησεν ή μήτηρ.
Ό  άνθρωπος έσύριξε τοΰ παιδιού καί τώ έπρόσ- 

φερε τεμάχιον ζακχάρεως,τό όποιον, άφοΰ τόηρπαςε 
μέ μεγάλην προθυμίαν, τό έναπέθεσεν εις τό γενικόν 
τών βρέφων ταμεΐον, ινα γλυκάνη τό στόμα του. ^

"Εξυπνο παιδάκι 1 ειπεν ό άνθρωπος, δεν ηξευρει 
τό δύστυχο τ ί ε ίνα ι! καί απομακρυνόμενος έσυριξε 
ποός αύτό. Πορευθείς δε μετά ταΰτα είςτό άλλο μέ
ρος τοΰ πλοίου, έπλησίασε τόν Χόλην, οστις έκάθητο 
καπνίζων έπί σωροΰ κιβωτίων.

Ό  ξένος έκβαλών έν φώσφορον καί άνάψας τόν 
σίγαρόν του, ειπεν ώς άκολούθως.

—  Φίλε, έχεις μία καλούτζικη γυναΤκα έκεΐ κάτω.
—  Ναί, μοϋ φαίνεται οτι είναι αρκετά καλή, ειπεν 

δ Χόλης, έκβάλλων τόν καπνόν άπό το στόμα του, 
τήν πέρνεις κάτω εις τά Μεσηβρινά.μέρη ; ήρώτησεν 
ό ξένος.

Ό  Χόλης ένευσε μέ τήν κεφαλήν του και έξηκο 
λούθει τό κάπνισμα.

—  Διά νά δουλεύη εις τούς άγρους;
Ναί, είπεν ό Χόλης, έχω μίαν διαταγήν νά

καί μετά τήν όμιλίαν ταύτην έπανέλαβε τό σιγά- 
ρον του.

—  Ά λ λ ’ είς τούς άγρούς όποΰ φυτεύουν, δέν έχουν 
άνάγκη άπ’ έκεϊνο τό μικρό παιδί όποΰ έχει μαζητης. 
είπεν ό ξένος.

—  Αύτό θά τό πουλήσω μέ πρώτη εύκαιρία'2ποι 
ευρω, ειπεν ό Χόλης, άνάπτων ταυτοχρόνως έν άλλο 
σίγαρον.

—  Στοχάζομαι 2τι θά τό πωλήσεις είς μια με 
τρια τιμή, ήρώτησεν ό ξένος, άναβάς έπί τοΰ σωροϋ 
τών κιβωτίων καί καθήσας πλησίον του.

—  Δέν ήξεύρω τίποτε γιά τοΰτο, άπήντησεν ό 
Χόλης, είναι άρκετά εύμορφο παιδάκι, ίσιο, εΰρως-ο 
ύγειές, μέ κρέατα σάν τό μάρμαρο γερά.

—  Αλήθεια, άλλά πρέπει νά σημειώσης οτι είναι 
έπειτα ή ένόχλησις καί τά έξοδα διά νά τό μεγα- 
λώση τις.

—  Ώ  ανοησία! ειπεν ό Χόλης, αύτά αυξάνουν 
μέ τήν ιδία ευκολία, καθώς κάθε άλλο ζώο, δε1 
δίνουν τίποτε περισσότερη ένόχλησιν άπό έ'να σκυλά

κι. Αύτό τό παιδί είς ενα μήνα Οά τό βλέπεις vet 
τρέχη όλούθενε.

—  ’Εγώ έχω έ'να καλό μέρος διά νά τά μεγα- 
λόνω, καί στοχάζομαι ν’ αγοράσω άκόμη όλίγα, ει- 
πεν δ ξένος. Τήν περασμένην έβδομάδα ή γυναίκα 
όποϋ μάς μαγειρεύει, έ'χασεν έ'να παιδάκι, καί τής 
έ πνίγηκε είς τό νερό,ένώ αύτή έ κρεμούσε τά σκουτιά 
διά νά στεγνώσουν,, καί νομίζω οτι ήθελεν είσθαι 
καλό πράγμα νά τής δώσω τοΰτο ν’ άναθρέψη.

Ό  Χόλης καί ό ξένος έκάπνιζον δι’ δλίγον σιω
πηλοί, ούδείς έκ τών δύο έφαίνετο διατεθειμένος νά 
έγγίση τό ζήτημα τό προκαλέσαν τήν σιωπήν. Έπί 
τέλους ομως ό ξένος έπανέλαβε τόν λόγον.

-  Μοί φαίνεται ό'τι δέν ήθελες ζητήσει περισσό
τερο άπό δέκα τάλληρα γ ι ' αύτό τό παιδάκι, άφοΰ 
μάλιστα βλέπω οτι έχεις σκοπόν νά τό δώσης μέ 
πρώτην εύκαιρίαν.

Ό  Χόλης σείσας τή» κεφαλήν του καί πτύσας
—  ’Ώ δέν κάνει, δέν συμφέρει παντελώς, ειπεν, 

έπαναλαμβάνων τό κάπνισμά του
—  Λοιπόν, φίλε, πόσον ζητείς;.
—  Νά σοΰ είπώ, ειπεν δ Χόλης, αυτό τό παιδί 

ήμποροϋσα νά τό άναθρέψω έγώ δ ίδιος, ή νά τ ί 
δώσω νά μοΰ τό άναθρέψουν· αύτό, καθώς είδες, είναι 
πολύ εύμορφο καί γερό καί είς ε'ξη μήνας ήθελεν α
ξίζει έκατό τάλλαρα, καί είς ένα ή δύο χρόνια είς 
καλή κατάστασι βασταγμένο, ήθελεν αξίζει διακόσια 
τάλλαρα··έτζι λοιπόν τώρα καθώς είναι, δέν τό δίνω 
ουτε έ'να μικρό ολιγώτερο άπό τά πενήντα.

-  ’Ώ φ ίλε ! τοΰτο είναι γελοΐον, ειπεν δ ξένος.
-  Έ τζι είναι! έπρόσθεσεν δ Χόλης μέ εν απο

φασιστικόν κίνημα τής κεφαλής.
—  Δέν σοΰ δίνω ουτε ένα μικρό περισσότερο άπβ 

τά τριάντα, ειπεν δ ξένος·
—  Τό περισσότερον όποΰ ήμπορώ, νά κάμω είναι 

τοΰτο, ειπεν δ Χόλης, πτύων έκ νέου μέ άποφασι 
στικόν ύ'φος, νά χωρίσουμε τήν διαφορά είς τή μέση, 
καί έτζι γίνονται σαράντα.

-  Πολυ καλά, συμφωνώ! ειπεν δ ξένος μετά δια· 
κοπήν τινα.

—  ’Έγινε λοιπόν, ειπεν δ Χόλης. Είς ποΐο με ρ 5(1
θά βγεΤς;

—  Είς τήν Αουίσβίλα, ειπεν δ ξένος.
—  Πολυ καλά, είπεν δ Χόλης· θά φθάσωμεν έχίΐ 

πρός τό δειλινό. Τό παιδί Οά κοιμάται καί έτζι « 
πέρνεις εξαίρετα μέ ήσυχίαν καί χωρίς φωναίς. ’Ε
μένα μ’ αρέσει τά πράγματά μου νά γι'νωνται μΐ 
ήσυχία, δέν ήμπορώ νά ύποφέρω ό'λως διόλου ταρα- 
χαΐς καί κλάυματα. Άκολούθως δ ξένος έκβαλών 
άπό τό σημειωτάριόν του χαρτονομίσματα τινα, χμ 
τά ένεχείρησεν, αύτός δέ, μετά τήν παραλαβήν τδ) 
χρημάτων, έπανέλαβε τό κάπνισμα.

Ή έσπερα, καθ’ ήν έφθασε τό πλοΤον είς τήν προ 
κυμαίαν τής Λουϊσβίλας, ήτο λαμπρά καί γαληνιαίι 
Ή γυνή έκάθητο έχουσα είς τούς βραχίονάς της 
βαθέως κοιμώμενον βρέφος της· μόλις δέ ήκουσε τί 
όνομα τοΰ τόπου είς τόν δποΐον έφθασαν, εύθύς μ: 
μεγάλην ταχύτητα ρίψασα τό έπανοφόρεμά της εί: 
κενόν τι τό δποΐον έσχηματίζετο άναμέσον δύω κι
βωτίων καί έναποθέσασα ουτω τό βρέφος είς τήν μι-
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Υράν αύτήν κοιτίδα, έδραμε πρός τήν κλίμακα τοΰ 
πλοίου, έλπίζουσα νά ί'δη τόν σύζυγόν της άναμέσον 
τών διαφόρων ύπηρετών τών ξενοδοχείων, οιτινες 
κατεπλημμύριζον τήν προκυμαίαν. Ύ π’αύτής τής έλ- 
πίδος κατεχομένη, έπροχώρησεν είς τό χείλος τοΰ 
πλοίου καί προσήλωσε τά βλέμματά της προσεκτι 
κώς έπί τών παρά τήν ό'χθην κινουμένων κεφαλών, 
άλλά τό πλήθος τήν διεχώρισεν άπό τό τέκνον της.

—  Τώρα είναι καιρός, είπεν δ Χόλης, λαβών τό 
κοιμώμενον βρέφος καί παραδώσας αύτό είς τάς χεΐ 
ρας τοΰ ξένου.

— Έ λα τώρα μή τό ’ξυπνίσης καί τό κάμης νά φω- 
νάξη, γιατί θά γίνει μία ταραχή τοΰ διαόλου μ’ αύτή 
τή γυναίκα. Ό ξένος παραλαβών τό περιτίλυγμα 
έπιμελώς, έγινεν έν άκαρεΐ άφαντος άναμέσον τοΰ 
πλήθους τοΰ άπαβιβαζομένου είς τήν προκυμαίαν.

"Οταν τό κρίζον, συρίζον καί παφλάζον πλοΐον, 
άπεμακρύνθη τής προκυμαίας καί έπανελάμβανε σι- 
γαλώς τόν δρόμον του, ή τρισάθλιος γυνή έπανήλθεν 
είς τήν προτέραντης θέσιν. Ό  έμπορος έκάθητο έκεΐ 
περιμένων τό βρέφος έλλειπε !

—  Καί πώς, καί πώς, ποΰ είναι! έκραξεν αυτη 
έξαγριωμένη καί έκπληκτος.

—  Λουκία, ειπεν δ έμπορος, τό παιδίον επήγε 
ή τώρα, ή υστέρα είναι ο.λ.ο τό ί'διο, πρέπει νά σοΰ 
τό είπώ. Έγώ ήξευρα οτι δένήμπορρΰσες νά τό πά- 
ρης κάτω είς τή Μεσημβρία, καί έλαβα τήν ευκαι
ρίαν νά τό πουλήσω είς μία καλλίστη οικογένεια, ή 
δποία Οά τό αναθρέψει καλήτερα άπό έσένα.

Ό  έμπορος ειχε φθάσει είς έκεΐνον τόν βαθμόν τής 
χριστιανικής καί πολιτικής τελειότητος, τήν όποιαν 
τινές τών κηρύκων καί πολιτικών έσχάτως έσύστησαν 
καί δυνάμει τής δποίας ειχε παντελώς ύπερνικήσει 
πάσαν άνθρωπίνην πρόληψ.ιν καί αδυναμίαν. Τό αί
σθημα τής καρδίας τ-ο.υ ήτο εντελώς δποΐον ήθελεν 
είσθαι καί τό ίδικόν σου, ώ άναγνώς-α, καί τό ίδικόν 
μου, έάν άνεπτύσσετο μ ε  τόν αύτόν τρόπον καί καθυ- 
πεβάλλετο είς τάς αύτάς δοκιμασίας. Τό έξηγριωμέ- 
νον βλέμμα μητρικής απελπισίας καί αγωνίας, τό 
δποΐον .έρριψεν έπ’ αύτοΰ ή τρισάθλιος εκείνη γυνή, 
ήθελε διαταράξει πάντα όλιγώτερον συνηθισμένον είς 
τά  τοιαΰτα· άλλ’ αύτός ένεκα τής μεγάλης πείρας 
του -εμενεν ατάραχος, καθότι άπειρ.άκις έρρίφθησαν 
■έπί τοΰ προσώπου του τοιαΰτα έξηγριωμένα βλέμμα
τα, Καί σύ, ώ φίλτατε άναγνώστα, δύνασαι .νά σονη-i 
θίσης είς τά τοιαΰτα, άφοΰ μάλιστα τό κύριον άντι- 
κείμενον τών τελευταίων προσπαθειών έτεινεν είς τό 
νά καΟυποόάλγ] τά αρκτικά μέρη μας είς τήν αύτήν 
συνήθειαν, πρός δόξαν τής Μεγάλης Ένότητος.

Ό έμπορος ομως.οΰτος, τήν θανατηφόρον έκείνην 
αγωνίαν, ήτις διεκρίνετο είς τά μελανωπά χαρακτηρι
στικά τοΰ προσώπου της, τάς άπελπιστικώς συνδεδε- 
μένας χεΐράς της καί τήν πνιγηράν φωνήν της, τά 
έθεώρει ώς αναγκαία περιστατικά τοΰ έμπορίου, ώς 
ενδιαφέρον είς αύτόν άντικείμενον έθεώρει μόνον τάς 
φωνάς καί ταραχάς τάς όποιας ουτε ήδύνατο νάύπο- 
?εργ) είς τό πλοΐον, καθότι, ώς πολλοί άλλοι τών 
υπερασπιστών του, δυσηρεστεΐτο είς άκρον άπό τά 
τοιαΰτα.

Ή γυνή ομως δέν έφώναξε ποσώς, τό κτύπημα έ-

δοθη καιριως, ή βολή διεπερασε τό κέντρον τής 
καρίιας της και έπομένως ούτε κραυγή ουτε δάκρυα 
ήδύναντο νά έξέλθωσι.

Ή σκοτοδίνη τήν ήνάγκασε νά καθήση, αί χεΐρές 
της κατεβιβάσθησαν νεκρικώς, τά ομματά της έμει
ναν άνεωγμένα, τό βλέμμα της προσηλωμένον, άλλά  
δέν έβλεπε τίποτε, ολη ή ταραχή καί δ θόρυβος τοΰ 
πλοίου, καθώς προσέτι δ μηκυθμός τής μηχανής, 
άπετέλουν ένύπνιον είς τό κατατρομασμένον ούς της| 
καί ή τρισαθλίως καί Οανατηφόρως προσβεβλημένη 
καρδία της δέν είχεν ούδέ φωνήν ούδέ δάκρυ νά 
χύση διά τήν μεγίστην αύτήν συμφοράν της.

Ο έμπορος, οστις, αν και κατα τα συμφέροντα του 
ήτο φιλάνθρωπος, ώς τινές τών πολιτικών μας, μο- 
λοντοΰτο έφαίνετο συναισθανόμενος τήν ανάγκην τοΰ 
νά δώση τήν παρηγορίαν έκείνην τήν δποίαν ή περί- 
στάσις άπήτεί.

—· Τό γνωρίζω όποΰ είναι πολυ σκληρό κατά 
πρώτον τοΰτο, Λουκία, άλλά σάν μία εύμορφη καί 
ευαίσθητος γυναίκα όποΰ είσαι, πρέπει νά τό λησμο- 
νήσης. Βλέπεις είναι άνάγκη, καί δέν ήμπορεΐ νά 
γίνη άλέως.

—  Ό χι, δχι κύριέ μου! είπεν ή γυνή μέ ψυχορ- 
^αγοΰσαν φωνήν.

—  Συ είσαι μία έξυπνη κοπέλλα, Λουκία, έξη- 
κολούθει δ Χόλης· έγώ έχω σκοπόν νά σέ ευχαρι
στήσω καί νά σέ βάλω είς ενα καλό μέρος κάτω  
είς τόν ποταμόν, καί Οά πάρεις γλήγορα άλλον άνδρα 
σάν εύμορφη κοπελλα όποΰ είσαι. 
r —  ”Ω κύριέ μου! μή μοΰ δμιλής περισσότερον,

είπεν ή γυνή καταβεβαρυμέ,νη ύπό αγωνίας τοσοΰτον

κεφαλήν της μέ τό έπανωφόρεμα.
Ό έμπορος περιεπάτει έπ’ δλίγον καί ές-αματοΰσεν 

έκ διαλειμμάτων παρατηρών αύτήν.
—  Τό πέρνει πολύ κατάκαρδα, επαναλάμβανε 

μόνος του & Χόλης, είναι ήσυχη μολοντοΰτο, άς ξε- 
θυμάνη κάμποσον, καί έπειτα δλίγον κατ’ δλίγον 
ήσυχάζει.

 ̂ Ό  θωμάς παρατηρήσας τήν σκηνήν ταύτην άπό 
άρχήν έως τό τέλος, έννόησεν έντελέστατα τά 

άποτελέσματά της· έπειδή ομως τό πτωχόν καί ά- 
παίδευτον τοΰτο μαΰρον πλάσμα δέν είχε διδαχθή 
νά γενικεύη τά αντικείμενα καί νά δίίη είς τάς 
ιδέας του σφαίραν εύρυτέραν, ώς έκ τούτου ί  σκχνη. . . . . .  ουτου ή σκηνή
αυτη τώ έφαίνετο τι είς άκρον φρικώδης καί σκληρά. 
Αν ήθελεν εκπαιδευθη ύπό τίνος τών κηρύκων τοϋ 

Χριστιανισμοϋ, ήθελεν έκλάβει τήν σκηνήν ταύτην 
άκατάπαυστον γεγονός νομίμου έμπορίας. Πλήν δ θ ω 
μάς, έπειδή δέν ήτον είμή ένας πτωχός καί απαί
δευτος άνθρωπος, τοΰ δποίου ή άνάγνωσις έπεριο- 
ρίζετο μόνον είς τήν νέαν Διαθήκην, δέν ήδύνατο 
νά παρηγόρηση καί ήσυχάση έαυτον μέ τοιαύτας 
ιδέας. Σταγόνες αίματος έπιπτον άπό τήν καρδίαν 
του, άναλογιζομένου όποια νά ήσαν τά έλλείμματα  
τοΰ τρισαθλίου πάσχοντος τούτου πράγματος, τό δ
ποΐον έκειτο έπί τών κιβωτίων ώς τά έκριζωμένον 
καί ανωφελές φυτόν, όποια τά έλλείμματα τοΰ έμψύ-
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you, τοΰ εΰαισθήτου, τοΰ ζωηρού καί αθανάτου τούτου 
πράγματος, τδ όποιον ’Αμερικανικός νόμος ψυχρώς 
καί μέ αδιαφορίαν κατατάσσει είς τήν τάξιν τών δε
σμίδων, τών κιβωτίων καί τών πραγματειών μεταξΰ 
τών όποιων ή τρισάθλιος αυτη μήτηρ κατάκειται.

Ό  Θωμάς τήν έπλησίασεν άποπειρίμενος νά τη 
όμιλήση, αυτη δμως κατείχετο άπδ άκαταπαύστους 
λυγμούς, καί βαρύτατον ς-εναγμόν. Μέ έντιμον τρόπον 
καί μέ δάκρυα ρέοντα έπί τών παρειών του, τη άνέφερεν 
οτι υπάρχει εις τούς ούρανοΰς μια καρδία ητις τήν 
αγαπά, δ'τι υπάρχει έ'νας Ίησοΰς έλεήμων καί μία 
αιώνιος κατοικία, τδ ους της ομως τραυματισμένον 
άπδ τήν δδυνηράν αγωνίαν, δέν ήδύνατο ν’ άκούση, 
καί ή άπονενεκρωμένη καί παράλυτος άπδ τήν λύπην 
καρδία της άδυνατοϋσε νά αίσθανθη.

Ή νΰξ προέβη, ήτο νύξ ήρεμος, γαληνιαία καί έν
δοξος, λάμπουσα μέ τούς άναριθμήτους έκείνους σε
μνούς καί αγγελικούς οφθαλμούς της, τούς άς-ράπτον- 
τας άπδ τήν έξαίσιον καλλονήν των. Ούδείς φθόγ
γος ήκούετο, ούδεμία εύσπλαγχνος φωνή, ουδέ βοη
θητική χειρ έκτείνετο άπδ τδάχανές έκεΐνο διάς·ημα· 
μίαν κατόπιν τής άλλης· τάς φωνάς τής έργασίας 
καί τής ήδονής διεδέχθη ή σιγή, απαντες έν τώ 
πλοίω έκοιμώντο καί ό έπί τής πρώρας κτύπος τοϋ 
άφροϋ τών ύδάτων ήκούετο εντελέστατα. Ό  Θωμάς 
έξηπλώθη έπί κιβωτίου τινδς ίνα άναπαυθή, καθώς 
έκειτο δ'μως έκεΐ ή'κουσεν έκ διαλειμάτων πνιγηράν 
πνοήν συνωδευμένην άπό κλαυθμηρδν ήχον δ'στις ήρ- 
χετο άπδ τδ μέρος τοΰ κατακειμένου πλάσματος —  
« ’Ώ τ ί θά γ ίν ω ; ώ Θεέ μου I ώ εΰ'σπλαγχνε Θεέ μου, 
βοήθησε με!»  καί ουτω άδιαλείπτως, έως ου βαθμη
δόν έληξεν είς βαθυτάτην σιγήν,

Πρδς τδ μεσονύκτιον δ Θωμάς ήγέρΰη μέ αιφνί- 
διον σκίρτημα. Σκιά μαύρη διήλθε ταχέως πλησίον 
του, πορευομενη εϊς τήν άκραν τοϋ πλοίου, οπου 
μετ’ δλίγον ή'κουσεν ενα δοΰπιν είς τά ύ'δατα. Ού
δείς άλλος έκτδς αΰτοϋ ειδεν ή ήκουσε τδ τοιοΰτον, 
δψωσε τήν κεφαλήν του πρδς το μέρος, δ'που έκειτο 
ή τρισαθλία έκείνη μήτηρ, άλλ’ ή θέσις ήτο κενή! 
ήγέρθη, ήρεύνησε πανταχόθεν, άλλ’ εις μάτην. ΤΙ 
τρισάθλιος καί αιμοσταγής έκείνη καρδία, ύπήγεν έπί 
τέλους νά καθησυχάση εις αιώνιον καί άτάραχον κα
τοικίαν, καί τά ύ'δατα τοΰ ποταμοϋ άφριζον καί έτρε- 
χον τδν ρ,οΰν των μέ τόσην αδιαφορίαν ώς άν μή 
έκρυπτον τίποτε υποκάτω.

Καρτερία! Καρτερία! Σείς, αί καρδίαί τών δποίων 
κατακυριεύονται άπδ δργήν καί άγανάκτησιν βλεπου- 
σαι τά τοιαϋτα. Ούδείς παλμδς καί λυγμδς αγωνίας, 
οΰδέν δάκρυ έξερχόμενον άπδκατατεθλιμμένην καρ
δίαν υπεκφεύγει τήν ένθύμησιν τοϋ καρτερικοΰ έκεί
νου νΟντος, τοΰ Σωτήρος τής δόξης. Είς τό ύπομο- 
νητικδν καί γενναΐόν του στήθος φέρει τήν άγωνίαν 
κόσμ-ου ίλοκλήρου. Ού'τω λοιπδν καί σΰ, ύπόφερε μέ 
καρτερίαν καί έργάζου έν ειρήνη, καθότι ή ήμέρα 
τής άνταποδόσεως θέλει έλθει.

Ό  έμπορος έγερθείς ένώρως, έξήλθε νά παρατη- 
ρήση τήν έμψυχον πραγματείαν του, ήτο ομως ή 
φορά του ήδη νά τήν ζητη έν αμηχανία.

—  Ποΰ είναι έκείνη ή γυναίκα; ήρώτησε τδν 
Θωμα.

Ό  Θωμάς, δ'στις ειχε συνηθίσει είς τήν μεγάλην 
σοφίαν τής μυστικότητος, δέν ένόμιζεν άναγκαΐον καί 
αρμόδιον νά έκθεση τάς παρατηρήσεις καί ύπονοίας 
του, καί ώ ςέκ τούτου άπήντησεν δ'τι δέν ή'ξευρεν.

—  Αύτή βέβαια δέν ήμποροϋσε ν’ άποβιβασθη είς 
κανένα μ.έρος τήν νύκτα, διότι ήμουν έξυπνος καί 
παρετηροϋσα καλά , δ'ταν τδ. πλοΐον'έσταματοΰσε. 
Ποτέ δένέμπιστεύομαι ταΰτα τά πράγματα εϊς άλλον.

Ή δμιλία αυτη άπευθύνετο πρός τδν Θωμα μέ 
φιλικόν τρόπον, ώς άν ήτο άντικείμενον ενδιαφέρον 
κατ’έξοχήν αΰτδν ό Θωμάς ομως δέν έδωκεν ούδε
μίαν άπάντησιν.

Ό  έμπορος έρεύνησε τδ πλοΐον άπδ τήν μίαν ά
κραν έως τήν άλλην, άναμέσον τών κιβωτίων, τών 
δεσμίδων, τών κάδων, περί τήν μηχανήν, άλλ’ εϊς 
μάτην.

—  Νά σοΰ είπω, Θωμα, στοχάσου καλά τοΰτο, 
είπεν ό έ’μπ«ρος, έλθών μετά τήν ανωφελή έρευνάν 
του πρδς τδ μέρος δ'που έκάθητο ό Θωμάς. Σΰ ήξεύ- 
ρεις κάτι καί μή μοϋ έναντιόνεσαι, διότι είμαι βέ
βαιος περί τούτου. Έγώ είδα αύτή τή γυναίκα ’ξα
πλωμένη έδώ περί τάς δέκα ώρας, τήν είδα τάς 
δώδεκα καί πάλιν πρδς τήν μία ή δύο ώρας, έπειτα 
δέ, τάς τεσσαρας ώρας όποΰ ήλθα, δέν τήν είδα πλέον 
καί σύ έκο<μώσουν καθ’ δλον το διάστημα έκεΐ. ’Έλα 
τώρα, είμαί βέβαιος δ'τι ήξεύρεις κάτι.

—  Ίδοΰ τ ί είναι, κύριέ μου, είπεν ό Θωμάς* πρδς 
τδ πρωί ήκουσα μία ταραχή κοντάμου καί σχεδδν 
έμισοξύπνησα, έπειτα ήκουσα έ'να δυνατδ σπλάσς είς 
τδ νερδ, τότε έσηκώθηκα έπάνω καί είδα οτι έλει- 
πεν ή γυναίκα. Τοΰτο είναι ολο έκεΐνο δποΰ ήξεύρω.

Ό  έμπορος δέν έταράχθη, οΰδ’ έξεπλάγη ποσώς 
άπδ τήν περιγραφήν ταύτην, καθότι, ώς εί'πομεν προη
γουμένως, είχε συνηθίσει είς πολλάς τοιούτου είδους 
σκηνάς, εις τάς όποίας σΰ, ώ φίλτατε άναγνώστα,δέν 
έσυνήθισες. 'Ως καί αΰτδς ό τρομακτικός καί απο
τρόπαιος θάνατος δέν τοΰ έπροξένει ούδεμίαν φρίκην 
ούδεμίαν έντύπωσιν. Τόν θάνατον τόν είχεν είδει ά- 
πειράκις ένώπιον τών δφθαλμών του, τόν συναπην· 
τησε πολλάκις εϊς τδ έμπόριον του καί έσυσχετίσθη 
μετ’ αύτοΰ, ώς έκ τούτου τόν ένόμιζεν ώς ένα σκλη
ρδν αγοραστήν, άνατρέποντα καί περιπλέκοντα δεινως 
καί έπικινδύνως τάς έμπορικάς του έπιχειρήσεις κα! 
έβλασφήμει τήν τρισάθλιον γυναίκα ώς πραγματείαν 
τινά άτυχή, προσθέτων προσέτι
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■γενικώς περιφρονημε'νοι καί εις ούδεμίαν άξιδτιμον 
ϊυνάθροισιν είναι δεκτοί.

—  ’Αλλά ποιος, κύριε, σχημάτιζε! τδν έμπορον; 
ποΐος είναι πλέον άξιόμεμπτος; δ άνεπτυγμένος καί 
πεφωτισμένος έκεΐνος άνθρωπος, ό ύποστηρίζων σύ
στημα, τοΰ δποίου άναπόφευκτον άποτελεσμα είναι 
δ έμπορος, ή αύτός ό ίδιος έμπορος; Σύ κάμνεις το 
δημόσιον νά ζητή τδ έμπόριον, τδ όποιον έξευτελί- 
ζει τδν έμπορον καί τοϋ άφαιρεΐ πάν αίσθημα καί πά
σαν αιδώ· είς τ ί λοιπόν τόνύπερτερεΐς ;

 ̂ Είσαι σΰ ί'σως άνεπτυγμένος, καί αΰτδς αμαθής, 
τ?ΰ υψηλής τάξεως, καί αύτδς χαμηλής, σΰ χαρίης, 
καί αύτδς άπλοΰς, σΰ πνευματώδης, καί αΰτδς βλάξ ;

Εϊς τήν ήμέραν μιας μελλούσης κρίσεως, ί'σως 
αυτός θέλει είσθαι πλέον ύποφερτός παρά σέ.

ΙΙεραίνοντες τά περιστατικά ταΰτα τοΰ νομίμου 
"εμπορίου, νομιζομεν καθήκον μας νά παρακαλέσω- 
μεν άπαντας έν γένει, νά μή νομίσωσί τούς ’Αμερι
κανούς νομοΌετας, έστερημένους παντάπασι φιλαν
θρωπίας, ώς δύνανται ίσως έσφαλμένως νά ε-ϊκά- 
■σωσι τοΰτό έκ τών μεγάλων προσπαθείών, αΐτινες 
■έγιναν παρά τοϋ έθνικοΰ σώματος, πρδς ένίσχιισιν 
καί διαιώνισιν τοΰ έμπορίου τούτου.

τελέστατα κα! περικοσμουσας τάς αίθουσας τοΰ συρ- 
μοϋ· είς τήν καθήκλαν ταύτην, εύμενώς καί ναριεν- 
τος κινούμενη καί μέ τούς δφθαλμούς της προσηλω
μένους επι λεπτοΰ τίνος χειροτεχνήματος, έκάθητο 
ή παΛαία μας φιΑη Έλίζα. Ναί, έκεΐ έπανεπαύετο ή 
φιλη μας αύτη, πλήν ύπδ τήν σκιάν τών μακρυτάτων 
βλεφαρίδων της έβλεπε τις κεκρυμμένην ήσυχον λύ
πην, τά εύγενικά καί γλυκύτατα χείλήτης ήσαν μα
ραμένα καί τδ πρόσωπον της ίσχνότερον κα! ώχρότε- 
ρον ή οταν εύρίσκετο εϊς τήν έν Κεντούκη κατοικίαν 
της. Εναργέστατα ήδύνατό τις νά διακρίνη, μέ δποΐον 
ζωηρόν κα! σταθερόν χαρακτήρα είχε πέριβάλει τήν 
νεανικήν της καρδίαν ή έπιρροή τοσούτων φροντίδων 
καί στεναγμών, καί δ'ταν ύ'ψονε τοΰς μάκρους καί 
μέλανας δφθαλμούς της, ίνα άκολουθήση τά κινήματα 
τοΰ μικροΰ "Ορρη, ό όποιος, ώς ή χρυσαλλίς' τών 
τροπικών, έκινεΐτο καί έπαιζεν ένθεν κάκεΐθεν έπ! 
τοΰ πατώματος, έβλεπε τις ταυτοχρδνως σταθερω- 
.άι^ν πεποίθησιν και άκαμπτον άπόφασιν, άσυνη- 
θις-ον είς τάς πρώτας καί εύτυχες-έρας ήμέρας τοΰ 
βίου της.

Πλησίον της έκάθητο. γυνή έχουσα έπί των γο
νάτων της καθαρώτατον άγγεΐον έντδς τοΰ όποιοι 
εθετεν έπιμελώς ξηρά τινα ροδάκινα. ΕνδεχόμενονΠοιος άγνοεΐ,: πόσον .οί μεγάλοι άνδρες μας κα
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ταφερονται καιφωνάζουσι κατά τοΰ ξένου έμπορίου δ'τι ήτο; πεντηκοντούτης ή έξηκοντούττς

αντικείμενου τούτου ολοκληρος στρατειά Κλαρκ- τδ νά λαμπρύνωσι καί περικοσμή 
σονων και Γουιλβερφορσίων, οίτινες έκπλήττουσι της. Τδ. χιονόλευκον κά] 
πάντα άκροατήν κα! θεατήν. Τδ νά έμπορεύεταί τις άπδ λεπτότατον ύφασμα κ 
μαυρους άπδ τήν ’Αφρικήν, φίλτατε άναγνώστα, εί, κερικδν τύπον σχηματισμέ
Vr,, -,ν I Α Ι ..___'  >' J . . . _ ' - ‘Γ. Γ

σωσι τδ πρόσωπον

ναι πράγμα είς άκρον φρικώδες I Δέν πρέπει ούτε I καί άπλοϋν μανδύλιον ‘ τδ π ε ρ ι^ γ μ ένο ν  * ά φ ί ώ- 
καν να τδ φαντασθή τ ις ! Ά λλά , τδ νά το.ΰς έμπο . . .  - ^
ρεύετάι άπδ τήν Κεντούκην, τοΰτο είνα< πάνυ διά 

••φορον 1

ΚΕΦΑΛΑ10Ν ΙΓ'.

Kouocxspw'o; ο'κος.

περί τδ στήθος της, τδ έπί τών ώμων της βαθύχροον 
μανδύλιον καί τδ φόρεμά της, ολα ταΰτα έδείκνυον 
έκ πρώτης δ'ψεως τήν θρησκευτικήν κοινότητα εϊς 
ήν ανήκε. Τδ στρογγΰλον καί ροδόχρουν πρόσωπον 
της, ύγειεστάτης κράσεως καί μαλακόν, ώμοίαζεν 
έντελέστατα ώριμον ροδάκινον. Έ κόμη της, βεδαμ- 
μένη εις μέρη τινά μέ τδ άργυροΰν τής πολιότητος 
χρώμα, έχωρίζετο έπιμελώς καί λείως. άπδ τδ ύψη-

"Ησυχος σκηνή παρουσιάζεται ήδη ένώπιον τώ  
θαλμών μας· καλώς χρωματισμένον καί άρκετή.

λ^ΐον t —'i >j ~̂'ε κιτί5ίν“ ^ ν , κα· ι " i'ls  μ ϊταςυ αλληλων αγάπη»
i a f i a i L  ;  Γ  -  : ίΛ5“ 5τίς Τήν ^ « χ ιςη ν  ύποκάτω δέ τοΰ μετώπου έλαμπεν έν ζεύγος καθαοω- 

/ η r  ; ,· μ  λ r ‘ λ ν  'Cy Η·α ΓεΦεί0υ τοατου ητο -κα-Ι τάτων, σεβασμίων κα! προσφίλες-άτων ξανθών όοθαλ 
:ροσετί οτί έαν at υποθεσείς θαρωτατος κλίβανος, ^σαν σεφαί ς-ιλβοντος μετάλ- μων τοας ottocouc τόκε ~ι~ L  1  9

του έβάδιζον κατ’ αύτδν τδν τρόπον δέν ήθελεν ώ- λου, ύπενθυμίζοντος άναρίθμητα εϊς τήν δρεςιν εΰά- κώ ς’ διά’ νά διακ-ίνν ’ '  ̂ ' * ·' “ρ0ΐ;εκτ!*

ήσυχος σκηνη παρουσιαζεται ηδη ΐνωπιον των κα; γαλγ)ν[αΐον μέτω_ίν  . ,
οφθαλμών μας· καλώς χρωματισμένον καί άρκετής ίκο['ου τά γ ίρας δέν εΓχεν έγγράψει άλλο τ -’e iV  
έκτασεως μαγειρεΐον, με πατωμα κιτρινωπόν καί | «Ειρήνη έπί τής γής καί μεταξΰ άλλήλων άγά- i »

φεληθή ούδέ λεπτόν είς τήν παροΰσαν έπ'.χείρησίν ρέστα άντικείμενα, ξύλιναι καθήκλαι πρασινωποΰ ν α! άνντ-· ναοδιαί
— ■ ’Ρ·' η  Λ Α'Ι χρώματος καί πεπαλαιωμένης έποχής, πλήν στερεό-' ^

τάται, μικρά εύκίνητος καθήκλα μέ έν καλώς έ^ α

ξανθών δφθαλ- 
, , ,. . .ρήση προσεκτι-

Οιακριν,η αμέσως τά βάθη άγαθωτάτης

του. Έν βραχυλογία, έφαίνετο θεωρών έαυτόν ώς 
άνθρωπον άπερίσκεπτον καί άτυχή, άλλ’έπί τήςπρο- 
κειμένης περιπτώσεως δέν ήτο ούδεμία θεραπεία, 
καθότι ή γυνή είχε καταφύγει είς έπικράτειαν, ήτΐξ 
δέν θέλει πώποτε άποδώσει μίαν φυγάδα, ούδέ αν 
απασα ή περιώνυμος ’Αμερικανική Ένότης έπιμό-Ι
νως τήν άπαιτήση. Ό έμπορος λοιπόν καθήσας δυση·Ι ροναν τήν φιλόξενον πρόσκλησιν, τήν προερχομένην

Πολλοί έπερίγραψαν καί έψαλλον μέ άσματα άνα- 
-ΓΓ^Ιρίθμητα τήν ωραιότητα τών νεανίδων, 'καίθαυμάζοαεν 

■S Z b Ϊ 2 ,  Τ  V  πώς δέν ήγέρθη ούδείς μεταξύ τόσων, Γνα π,ριγρά-
a n  Τ  ™λυ/Ρ™ ,μαλ ;να « P « 0 W -  Ψη τήν ώραιότητα τών γραιών. Έάν τις ομως έπι- 

. * ϊλϊ1 καί παλαιοτερα, τής όποιας Ουμή νά λάβη ιδέαν τινά τής ώραιότητος ταύτ/^ άς
έφανέ- J στρέψη τά βλέμματά του έπί τής άγαθωτάτης φίλης 

μας 'Ραχήλ Χόληδευ, ήτις τήν στιγμήν ταύτην κά-
ρεστημενος με^το σημειωταρ ον του ανα χειρας, e-f α τδ απαιτητικόν προτέρημα τών άπδ πτερά σχη- Οηται κινούμενη είς τήν μικ άν τηο καθήκλαν. Ή
γράψε το ελλειπον σωμα και ψυχήν εις τήν σειράν ματισμένων προσκεφαλαιων της, καί μία τρίτη, πα- καθήκλα αύ’τη, είτε διότι εϊς τάς πρώτα- Α έ ρ α ς - r -
τών απολεσθεντων! λαιοτατη και πραγματικώς άναπαυτική καθήκλα ήτο καθυπεβλήθη εϊς τρομεράς δ ο κ ιμ α σ τ  είτε διότι ί

-  Τι δλεθριο πλασμα είναι τουτο'ς δ έμπορος! *«.,■ ητις κατα λογον τής έντιμου καί σεβασμίας γ,νεν άδιάλειπτος καί ύπέρ τάς δυνάμεις της νρή
αναίσθητος! είναι τωοντ·. τρομερον πραγμα. κατοικίας είς τήν οποίαν εύρίσκετο, ήτο προτιμητέα σις αύτής, είτε διότι τά νεΰρά της ήσαν έκτ π ιϊμέ-

—  ’Ώ, ούδείς τους στοχάζεται παντάπασιν! Είναι, 'παράμυρίας άλλ.ας κεκαλυμμένας μέ υφάσματα ττολυ-
(Τ0[Λ. Α . Φυλλ. ί,  ΙΑ.)

ι

νεΰρά της ήσαν εκτοπισμέ
να έν μέρει, όπωσδήποτε ομως, καθώς ή γυνή μέ
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αφελή κα: ευγενικόν τρόπον έκινεϊτο έμπροσθεν καί 
όπισθεν, ή καθήκλα αΰτη έπροξένει άδιάλειπτον θό
ρυβον «κρίτζ-κράκ» οστις, έάν έγίνετο άπό άλλην 
τινά καθήκλαν, δέν ήθελεν είσθαι παντάπασιν υπο
φερτός. Ό γέρων Συμεών Χόληδεϋς μάλιστα πολ
λάκις έξέφρασεν, οτι ό θόρυβος ουτος έπροξένει είς 
τήν ακοήν του τήν ευχαρίστησιν τήν όποιαν ήθελον 
προξενήσει τά έκλεκτότερα τεμάχια τής Μουσικής, 
καί τά τέκνα ωσαύτως έμαρτύρουν τήν προτίμησιν 
τήν όποιαν εδιδον είς τόν θόρυβον τής καθήκλας τής 
μητρός, ύπό όποιονΒήποτε άλλο πράγμα είς τόν κό
σμον. Καί δ ια τ ί; Διότι έπι είκοσι καί έπέκεινα έτη 
καθ’ ά έκάθητο ή μήτηρ είς έκείνην τήν καθηκλαν, 
δέν έξήρχοντο είμή προσφιλείς λέξεις, έπισυνωδεο- 
μέναι μέ νάματα υψηλότατης ηθικής καί άγαθωτά- 
της μητρικής αγάπης· άλγη τής κεφαλής καί όδύναι 
τής καρδίας άναρίθμητοι έλαβον έκεϊ τήν θεραπείαν 
των, απειράριθμοι δυσκολία! τοϋ πνεύματος τής έπο
ψής έλαβον έκεϊ τήν λύσιν των, καί ολα ταϋτα ύπό 
τής άγαθωτάτης καί προσφιλες-άτης ταύτης γυναικός, 
ώ ό Θεός νά τήν εύλογήση I

—  Σύ λοιπόν στοχάζεσαι όλοέν νά ύπάγης εις 
τόν Καναδα, αι Έ λ ίζα ; ήρώτησεν ή γυνή, καθώς 
παρετήρει ήσύχως τά έν τω άγγείω ροδάκινά της.

—  Ναι, κυρία μου, άπήντησεν ή Έ λίζα μέ θετι
κόν τρόπον. Πρέπει νά ύπάγω έμπρός, δέν τολμάω 
νά μείνω.

—  Καί τ ί θά κάμεις οταν φθάσης έκεϊ; Πρέπει 
νά σκεφθής καλά τοϋτο, παιδί μου.

Ή λέξις «παιδί μου» έξήλθε φυσικώτατα έκ τών 
χειλέων τής 'Ραχήλ Χοληδέϋ, καί μάλιστα άφοϋ ενε
κα τοΰ προσώπου, τοϋ σχήματος καί τών τρόπων της, 
έδείκνυεν έντελέστατον μητρικόν χαρακτήρα.

Ή χειρ της Έ λίζης έτρεμε, καί δλίγα δάκρυα 
κατέβρεξαν τό λεπτόν έργόχειρόν της πλήν ή άπάν- 
τησίς της ήτο σταθερά.

—  Θά κάμω ο,τι ήμπορέσω, καί έλπίζω νά ευρω 
κάτι.

—  ’Ήξευρε Εμως, δτι ήμπορεΤς νά μείνης έδώ 
οσον θέλεις, εΐπεν ή 'Ραχήλ.

—  ’’Ω σέ ευχαριστώ· άλλά, ειπεν ή Έ λίζα έν
τρομος δεικνύουσα τόν μικρόν ’Όρρην, δέν ήμπορώ νά 
κοιμηθώ τήν νύκτα, δέν ήμπορώ ν’ άναπαυθώ κα' 
νά ήσυχάσω. Χθές είδα είς τό ό'νειρόν μου ό'τι έκεϊ- 
νος ό άνθρωπος ήλθεν είς τήν αυλήν;

—  ’Ώ δύστυχη! ειπεν ή 'Ραχήλ, σπογγίζουσα 
τους οφθαλμούς της, δέν πρέπει ομως νά φοβήσαι 
τόσον. Με τήν δύναμι του Θεοϋ δέν έπιάσθηκε κάνε 
νας φυγάς ακόμη έδώ είς τό χωριό μας, καί έλπί
ζω ό'τι δέν θά ήσαι ή πρώτη.

Ή θύρα ένταϋθα ήνεώχθη, καί μικρόσωμος,ς-ρογ- 
γύλη καί φουντωμένη γυνή ένεφανίσθη είς τήν θύ- 
ραν, τής όποιας τό έρυθροϋν καί άκμάζον πρόσω
πον ώμοιαζεν ώριμον μήλον. Ήτο ένδεδυμένη ώς ή 
'Ραχήλ, μέ τά αύτά χρώματα καί μέ τό καθαρόν 
μανδήλιον περί τό στογγϋλον καί παχυλόν στη 
θός της.

—  ’Ώ 'Ρουθ Στέδμαν, ειπεν ή 'Ραχήλ προχωρή- 
σασα χαρμοσύνως, τ ί κάνεις 'Ρούθ; ήρώτησεν, δί-

δουσαι άμοιβαίως καί άπό καρδίας τάς χεϊράς των.
—  Καλά, άπήντησεν ή 'Ρούθ· έκβαλοϋσα δέ τά 

πιλίον της καί καλύψασα αυτό μέ τό ρινόμακτρόν 
της, έδειξε στρογγύλην μικράν κεφαλήν, έπί τής 
όποιας τό Κουακερικόν κάλυμμα Ιστάμενον άτάκτως 
καί άσχήμως, περιεφρόνει τάς ψηλαφήσεις καί τά; 
προσπαθειας τών μικροτάτων καί παχυλών έκείνων 
χειρών, αίτινες κατεγίνοντο νά τό τοποθετήσιοσιν 
εύσχήμως. ΣτροφοίτΕνες τής είς άκρον βοστρυχώδου; 
κόμης της ήσαν έξωθεν διεσπαρμένοι ένθεν κακεΐθεν,. 
καί ήναγκάσθη νά τούς διόρθωσή είς τήν θέσιν των 
μετά ταϋτα ή φίλη μας αυτη, ήτις έφαίνετο είκοσι- 
πενταετής τήν ήλικιαν, στραφεϊσα άπό τά μικρόν κά- 
τοπτρον, ένώπιόν τοϋ όποιου ί'στατο,καταγινομένη εί; 
τάς άνωθεν έπιδιορθώσεις, έφαίνετο πολυ εύχαριστη- 
μένη. Τήν αύτήν ευχαρίστησιν ήθελε λάβει καί οίοσ- 
δήποτε άλλος τήν έβλεπε,καθότι ήτο κράσεως ύγειε- 
στάτης, καλής καρδίας, ζωηρά, μία γυναικοϋλα τέλο; 
πάντων ήτις είχε παν ό',τι ή καρδία τοϋ άνθρώποο 
δύναται νά έπιθυμήση.

—  'Ρούθ, τούτη ή φιλινάδα έδώ είναι ή Έλίζα 
Χάρης, καί τοϋτο είναι τό μικρό παιδί όποϋ σοϋ είπα.

—  ’Έχω μεγάλην εύχαρίς-ησιν όποϋ σ’ειδα,Έλίζα, 
ειπεν ή 'Ρουθ, σειούσα τάς χεϊρας ώς άν ήτον ή 
Έ λίζα παλαιάτης φίλη, τήν όποιαν πρό πολλοΰ έπερί
μενεν· τοΰτο είναι τό παιδάκι σου αι, τοϋ έφερα έ'να 
γλύκισμα, ειπεν έκβάλουσα αύτό άπό τήν θήκην του, 
τό δέ παιδιον έγερθεν καί παρατηροΰν χαρμοσύνως 
άναμέσον τών βοστρύχων του, τό έλαβεν είς τάς χεΐ- 
ράς του μέ φόβον τινά.

—  Ποΰ είναι τό βρέφος σου 'Ρούθ; ήρώτησεν ή 
'Ραχήλ.

— ”Ω, έρχεται όλοέν, ή Μαρία σου καθώς έρχό- 
μουν τό έπήρε, καί έτρεξε διά νά τά δείξη εις τά 
παιδιά.

Τήν στιγμήν ταύτην, άνοιχθείσης τής θύρας, ήλ
θεν ή Μαρία μέ· τό βρέφος· ήτο έντιμος καί ροδό- 
χρους νεανις, τής όποιας οί μεγάλοι κα: ξανθοί 
όφθαλμοί ώμοίαζον τους τής μητρός της.

—  ’Ώ, ώ 1 έφώναξεν ή 'Ραχήλ, πλησιάσασα καί 
λαβοΰσα είς τούς βραχίονάς της τό μεγάλο, λευκόν 
καί παχυ παιδιον, τ ί καλό όποϋ είναι, καί πώς με- 
γαλόνει 1

—  Βέβαια! ειπεν ή μικρά'Ρουθ μέ ζωηρότητα, 
καί λαβοΰσα είς τάς χεϊράς της τό βρέφος ήρχισε νά 
τά άπεκδύη βαθμηδόν άπό ολα τά έξωτερικά περι- 
κοσμήματα, έπισυνοδεύουσα τήν πραξίντης ταύτην μέ 
άδιάλειπτα φιλήματα καί χειρονομίας, καί άφοΰ τό 
έπιδιώρθωσε κατά τήν θέλησιν της, τό έθεσεν έπί το3 
πατώματος είς έλευθέραν διάθεσιν. Τό βρέφος έφαί
νετο συνηθισμένον είς τοΰτο, καθότι εύθυς μέ τήν 
μεγαλητέραν άδιαφορίαν έθεσε τόν άντίχειρά του είς 
τό στόμα, καί ήρχισε νά καταβυθίζηται είς τούς βα- 
θυτάτους διαλογισμούς του, ή δέ μήτηρ καθήσασα καί 
λαβοΰσα άνά χεϊρας μακροτάτην περικνημίδα μεμιγ- 
μένου νήματος κυανοΰ καί λευκοΰ, ήρχισε νά πλέκει 
μέ ύπερβολικήν ταχύτητα καί προθυμίαν.

—  Μαρία, ήθελεν είσθαι καλήτερα νά γέμισης τέ 
άγγεϊον άπό νερό; είπεν εύγενώς ή μήτηρ.

Ή Μαρία διευθύνθη εύθυς μέ τό άγγεϊον είς το
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φρέαρ, καί έπανελΟοϋσα μετ’ όλίγον, τό έθεσεν έπί 
τοϋ πυράς οπου ήρχισε νά βράζη καί νά άτμίζη. Τά 
£οδάκινα ωσαύτως, δυνάμει έλαφρών τινων ψιθυρι 
σμών τής 'Ραχήλ, έτεθησαν μέ τάς αύτάς χεϊρας 
έπί τοΰ πυρός.

—  Μαρία, είπεν ή 'Ραχήλ, δέν πηγαίνεις καλή 
τερα νά είπής τοΰ ’Ιωάννη νά έτοιμάση έν κοτόπου- 
λον; καί ή Μαρία άνεχώρησεν εύθύς πρός έκτέλεσιν 
τής παραγγελίας. Ή 'Ραχήλ δέ καταβιβάσασα λευ- 
κώτατον άλευρον καί άγγεϊον, καί δέσασα ένώπιόν 
της τήν ποδιάν, κατεγίνετο ήσύχως είς τόν σχημα
τισμόν γλυκυσμάτων.

—  Πώς άπερνα ή Ά β ιγέλ  Πέτερσς; ήρώτησεν ή 
Ραχήλ έξακολουθοϋσα τήν έργασίαν της.

—  ’Ώ καλήτερα, είπεν ή 'Ρούθ. ’Ήμουν σήμερον 
τό πρωί έκεϊ, τής ετοίμασα τό κρεββάτι καί τής έσι 
γύρησα τήν οικίαν· ώς καί ή Λή Χ ίλς έπήγε τό 
απόγευμα καί τής έκαμε ψωμί διά κάμποσαις ήμέ- 
ραις· τής ύπεσχέθηκα καί έγώ ό'τι θά υπάγω απόψε.

—  Θά ύπάγω καί έγώ αυριον νά ίδώ άν έχη χρεία 
άπό κάμμίαν υπηρεσίαν, είπεν ή 'Ραχήλ.
... —  Θά κάμεις πολυ καλά, είπεν ή 'Ρούθ. "Ακόυσα 
προσέτι, οτι ή Ά ννα  Στάνγγουδ άσθενεϊ. Ό  ’Ιωάννης 
ήτον έκεϊ χθές τά βράδυ, πρέπει νά ύπάγω καί έγώ 
αϋριον,

—  Ό  ’Ιωάννης ήμπορεΐ νά έλθη νά γευματίση μέ 
ήμας, αν έχης νάμείνης έκεϊ ολην τήν ήμέραν, είπεν 
ή 'Ραχήλ. ^

—  Σέ ευχαριστώ, 'Ραχήλ, βλέπομεν ώς αύ'ριον· ώ 
νά ήρχετο ό Συμεών.

Τήν στιγμήν ταύτην είσήλθεν ό Συμεών Χόληδεϋς 
ουτος ήτο ύψηλός, ίσιος καί εύρωστος άνήρ, ένδε
δυμένος με έπανοφόρεμα καί περισκέλια βαθύχροα, 
καί πλατύτατον πίλον έπί τής κεφαλής.

—  Τί κάμνεις, 'Ρούθ; είπεν, έκτεινας ένθερμος 
τήν πλατυτάτην χεϊρά του ενώπιον τής μικρας καί 
παχυλής παλάμης της· τ ί κάμνει δ Ιω άννης;

—  ’Ώ, δ ’Ιωάννης κα! ό'λοι μας εϊμεθα καλά, 
άπήντησεν ή 'Ρουθ περιχαρής.

—  Κάνένα νέον, πατέρα; ήρώτησεν ή 'Ραχήλ, 
καθώς κατεγίνετο νά ψήση τά γλυκύσματα.

—  Ό Πέτρος Στέβινς μοϋ είπεν οτι θά έλθει πρός 
τοϋτα τά μέρη άπόψε, μέ «φίλους», είπεν ό Συμεών 
έκφραστικώς, καθώς έπλενε τάς χεϊράς του είς όπι
σθεν τι μέρος τοϋ δωματίου.

—  ’Αλήθεια I είπεν ή 'Ραχήλ σκεπτικώς παρατη
ρούσα μέ περίεργον βλέμμα τήν Έλιζαν.

—  Δέν είπες συ οτι τό όνομά σου είναι Χάρης; 
ήρώτησεν δ Συμεών τήν Έ λίζαν, καθώς έπανήλθεν 
έντός τοϋ δωματίου.

Ή 'Ραχήλ έτριψε ταχέως τό βλέμμα της έπί τοϋ 
συζύγου της, καθώς ή Έ λίζα τρομακτικώς άπήντη
σε, ναι, καί έπειδή οί φόβοι της ήσαν πάντοτε είς 
άκρον υπερβολικοί, ώς έκ τούτου συνέλαβε τήν ιδέαν 
μήπως έδημοσιεύθησαν ειδοποιήσεις περί αύτής.

—  Μητέρα ! έφώναξεν ό Συμεών τής 'Ραχήλ κα
θώς Γστατο έξωθεν.

—  Τί θέλεις; είπεν ή'Ραχήλ, τρίβουσα τάς άλευ- 
ρωμένας χεϊράς της καθώς έξήλθεν.

—  'Ο άνδρας τής κοπέλλας είναι εις τοΰτα τά

μέρη, καί θά έλθη έδώ άπόψε, είπεν δ Συμεών.
—  ’Αλήθεια τό λέγεις πατέρα ; ήρώτησεν ή 'Ρα

χήλ μέ χαρμόσυνον πρόσωπον.
—  Είναι άληθέστατον. Ό  Πέτρος έπήγε χθές 

κάτω εις τό άλλο μέρος μέ τήν άμαξαν, καί ευρηκε 
έκεϊ μίαν γραϊαν και δύω άνθρώπους, ό ενας έξ αυ
τών μάλιστα είπεν οτι όνομάζεται Γεώργιος Χάρης, 
καί άπ’ έκεϊνο όποϋ έπερίγραψεν, είμαι βέβαιος ό'τι 
είναι ό άνδρας της. Είναι ένας καθαρός καί εύμορ
φος νέος.

—  Θά τής τό είποΰμε τώρα* είπεν δ Συμεών.
—  Ά ς  τό είποΰμ3ν τής Τοΰθ, είπεν ή 'Ραχήλ. 

Έ λα έδώ 'Ρούθ, έλα!
Ή'Ρούθ άφήσασα τό έργόχειρόν της, έδραμεν εύθύς.
—  'Ρουθ, τ ί στοχάζεσαι, είπεν ή 'Ραχήλ. 'Ο πατέ

ρας λέγει ό'τι ό άνδρας τής Έλίζας είναι είς τοΰτα 
τά μέρη καί θά έλθει άπόψε έδώ.

Τά αιφνίδιον σκίρτημα χαρας τής μικρας ταύτης 
γυναικός διέκοψε τήν ομιλίαν, καί καθώς έκτύπησε 
τάς χεϊράς της μέ έν περίεργον πήδημα άπό τά πά
τωμα, δύω βόστρυχες έξήλθον τοΰ καλύμματος της 
καί έπεσαν λάμποντες είς τά έπί τών ώμων τηςλευ- 
κώτατον μανδύλιον.

—  Σιωπή ’μάτ)α μου I είπεν ή 'Ραχήλ ήπίως, 
σιωπή 'Ρούθ! Είπέ μας, κάνει νά τής τό είποΰμε 
τώρα;

—  Τώρα! βέβαια εις τήν στιγμήν. Ύπόθεσαί νά 
ήτον είς ταύτην τήν περίστασιν ό ’Ιωάννης μου· πό
σον ήθελα χαρή ; Πρέπει νά τής τό είποϋμεν εύθύς.

—  Συ δέν φροντίζεις δι’ άλλο τι παρά νά άγα- 
π$ς τόν πλησίον σου, 'Ρουθ, είπεν ό Συμεών παρα
τηρών τήν 'Ρουθ μέ λάμποντας δφθαλμούς.

—  Βεβαιότατα, Καί πώς, δέν έγεννήθημεν πρός 
τοΰτον τόν σκοπόν; Ά ν  δέν άγαποΰσα τόν Ίωάννην 
και τό βρέφος μου, δέν ήθελα αίσθάνεσθαι. τόσον 
αύτόν. Έ λα  τώρα είπέ της το 1 είπεν ή 'Ρούθ ρί- 
ψασα καταπεις-ικώς τάς χεϊράς της έπ! τοϋ βραχίο- 
νος τής'Ραχήλ. Έ παρέτην είς τό δωμάτιόν τής κλί
νης σου, καί έγώ έπιστατώ είς τό μαγειρεϊον.

Ή 'Ραχήλ ήλθεν έντός τοϋ μαγειριού οπου έκά
θητο ή Έ λίζα ράπτουσα, καί άνοίξασα τήν θύραν 
μικροΰ τίνος δωματίου τής κλίνης, ειπεν ήπίως· 
Έ λα έδώ μέσα μαζή μου, έχω νά σοΰ είπώ κάτι νέον.

Τό -ωχρόν πρόσωπον τής Έλίζης αίφνης έρυθρία- 
σε, και καθώς ήγέρθη τρέμουσα ύπό νευρικής αδη
μονίας, τά όμματά της ήσαν προσηλωμένα έπί τοϋ 
βρέφους της. _

—  ’Όχι, όχι, είπεν ή μικρά ’Ρουθ, καθώς έδραμε 
κα! τήν έλαβεν άπό τάς χεϊρας. Μή φοβήσαι ποτέ, 
είναι καλαί ειδήσεις. Έ λίζα, πήγαινε μέσα, πήγαινε! 
Ώθήσασα δέ αύτήν εύγενώς καί κλείσασα τήν θύραν 
όπισθέν της, έστράφη μετά ταΰτα, κα! λαβοΰσα τόν 
μικρόν ’Ό($ρην είς τους βραχίονάς της, ήρχιοε νά τοϋ 
δίδη άδιάλειπτα φιλήματα.

—  ’Ώ μικρό μου, θά είδεΐς τόν πατέρα σου. Τό 
ήξεύρεις τοΰτο; έπανελάμδανεν άκαταπαύςως καθώς 
τό παιδιον μέ έκπληκτον βλέμμα τήν παρετήρει.

Έντοσούτω άλλη τις σκηνή έλάμβανε χώραν έντός 
τοΰ δωματίου τής κλίνης. 'Η 'Ραχήλ Χόληδεϋ κρά ■ 
ξασα τήν Έ λίζαν πλησίον, τη είπεν. Ό  Κύριος σέ
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εύσπλαγχνίσθη παιδί μου· δ άνδρας σου έ'φυγεν άπό 
τδν οίκον τής δουλείας.

Τδ αίμα τής Έλίζης έσυσωρευθη έν άκαρεί είς 
τας παρειάς της, καί άπεσύρθη πάλιν με τήν αυτήν 
ταχύτητα είς τήν καρδίαν της· οθεν ώχρα κα! μή 
δυναμένη ν’ άνθεξη ύπδ τής άθυμίας, έκάθησεν.

 ’Έχε θάρρος παιδί μου, είπεν ή ‘Ραχήλ ψαυ-
σασα με τήν χεΐρα τήν κεφαλήν της. Αύτδς είναι με 
φίλους, οί όποιοι θα τδν φέρουν εδώ απόψε.

 ’Απόψε! έπανέλαβεν ή Έ λίζα, απόψε! Ά λ λ ’
αί λέξεις κατ' έκείνην τήν στιγμήν είχον άπωλέσει 
τήν σημασίαν των, δ έγκέφαλός της κατείχετο ύπδ 
σκοτοδίνης, τδ παν ήτο χάος.

"Οταν ήγέρθη τοϋ ύ'πνου, ευρεν έαυτήν άναπαυ- 
τικώς κεκαλυμμένην έπί τής κλίνης καί ήσθάνθη τάς 
χεϊράς της τριδομένας ύπδ τής μικρός *Ρβυθ με 
καμφοράν. ’’Ηνοιξε τούς δφθαλμούς είς κατάστα- 
σιν ένυπνιώδους καί γλυκυτάτης άσθενείας, καί εϊς 
τήν περίστασιν ταύτην ώμοίαζε τδν άνθρωπον έκεΐνον 
οστις, άφοΰ έκόμιίέν έπί πολύ διάστημα βαρύτατον 
άχθος καί άπελευθερώθη τοϋ βάρους, έπιθυμεΐ τήν 
άνάπαυσιν. Τδ ύπδ τής πρώτης .στιγμής τής φυγής 
της άδιάλειπτον κτύπημα τών νεύρων της κατε- 
πραύνθη καί άντ’ αύτοϋ τήν κατέλαοεν ιδιαίτερον 
αίσθημα ασφαλείας καί άναπαύσεως, πλήν καθώς 
έκειτο έπί τής κλίνης μέ τούς -μεγάλους καί μέλανας 
δφθαλμούς της ήνεωγμένους, παρηκολούθει, ώς εις 
γλυκύτατον ένύπνιον καταβεβυθισμένη, τά  κινήματα 
τών πέριξ εύρισκομένων. Καθώς ήτο ή θύρα -τοΰ 
άλλου δωματίου ήνεωγμένη, είδε τήν τράπεζαν τοΰ 
δείπνου προητοιμασμένην μέ τδ. λευκότατον τραπε- 
ζομάνδηλον, ήκουσε τδν θόρυβον τών αγγείων -τοΰ 
τέ'ι, είδε τήν ‘Ρουθ είς άκατάπαυστον κίνησιν, κομί- 
ζουσαν πινάκιχ πλήρη γλυκισμάτων, καί θέτουσαν 
άπδ καιρδν είς καιρδν γλύκισμά τι εις τήν . χεΐρα 
τοϋ ’’Ορρη, ^.ψηλαφίζουσαν τήν κεφαλήν του ή περι- 
πλέκουσαν τούς λευκοτάτους δακτύλους της άναμέσον 
τών μάκρυ'τάτων βοστρύχων του, είδε τόν μητρικόν 
καί ευπροσήγορον τρόπον τής-φαχήλ, ήτις άπδ κα ι
ρόν εις καιρόν έπλησίαζε τήν κλίνην έπιδιορθόνουσα 
τά σκεπάσματα καί τακτοποιούσα τήν στρωμνήν, είς 
τρόπον ώς-ε έξεφράζετο ή καλοκάγα,θίατης, καί συνη- 
σθάνετο ύπερβολικήν εΰχαρίστησιν άπδ τδ άκτινο- 
δολοϋν βλέμμα, τδ δποΐον έρ^ιπτον έπ’ αύτής οί δύο 
μεγάλοι, ζωηροί καί ξανθοί δφθαλμοί τής ‘Ραχήλ. 
Είδε τήν έλευσιν τοϋ άνδρδς τής ‘Ρούθ, καί αύτήν 
άναπηδήσα.σαν ji-l πρόθυμόν τινα ψιθυρισμόν καί δει- 
κνύουσα άπό καιρόν είς καιρόν μέ τούς μικρούς 
δακτύλους της τδ δωμάτιον, τήν είδε μετά ταΰτα 
καθησμένη^ με τδν Όδρην είς τούς βραχιονάς της διά 
τδ τέϊ, τούς -είδεν ολους ακολούθως είς τήν τράπε
ζαν, καί τδ βρέφος της έπι ύψηλής τίνος καθήκλας, 
ύπό τήν σκιάν τής εύρυτάτης πτέρ^γος τής ‘Ραχήλ. 
Έ κεΐ ήκούοντο’ ’ σιγαλοί ψιθυρισμοί, ελαφρός ήχος 
κοχλιαρίων, καί μουσική άρμ,ονία έκπωμάτων καί 
πινακίων, ολα δέ όμοΰ μεμιγμένα άπετέλουν εύάρε- 
ς-ον ένύπνιον άνατϊκέσεως- καί ή Έ λίζα έκοιματο, ώς 
άν μή έκοιμήθη ποσώς άπδ τήν φρικώδη έκείνην 
στιγμήν τοϋ μεσονυκτίου, καθ’ ήν, μέ τδ βρέφος είς

τάς άγκάλας, έφυγεν έν τώ μέσω τής ψυχρότατης 
καί άστροφεγγοϋς εκείνης νυκτός.

”Ε5λεπεν είς τδ ένύπνιον της ώραΐόν τινα τόπον, 
δ'στις. τή έφαίνετο τόπος άναπαύσεως, περικεκοσμη- 
μένον μέ χλοεράς ό'χθας, μέ ευσχηαα νησίδια καί 
λαμπρώς μαρμαίροντα υδατα. Έ κεΐ έντός οικίας 
τίνος, είς τήν δποίαν εδνοϊκαί τινες φωναί τής έ'λε- 
γον οτι είναι άσυλον, είδε τδ τέκνον της παίζον ώς 
έλεύθερον καί ευτυχές βρέφος. ’Ήκουσε τδ βάδισμα 
τοϋ συζύγου της, οστις πλησιάσας, τήν περιέπλεξε 
μέ τούς βραχιονάς του· μετά ταΰτα ήσθάνθη όλίγα 
τινά δάκρυα έπ! τοϋ προσώπου της καί ήγέρθη! Δέν 
ήτον ένύπνιον. Τδ φώς τής ήμέρας είχε πρδ πολλής 
ώρας παρέλθη, τό βρέφος έκοιματο ήσύχως πλησίον 
της, 0 λύχνος έ'χεεν άμυδρόν φώς καί δ σύζυγόςτης 
ίστάμενος παρά τά προσκεφάλαιόν της εκλάιεν.

‘Ηέπιοϋσα πρωία εις τδν Κουακερικδν τοΰτον οί
κον ήτο τωόντι χαρμόσυνος. .‘Η μήτηρ ήγέρθη ένώ- 
ρως καί περιετριγυρίζέτο άπδ ένασχολημένας νεάνι- 
δας καί νέους, .τούς δποίους μόλις έλάβομεν ευκαι
ρίαν νά παρεισάξωμεν χθές είς τούς άναγνώστας μάς', 
καί οιτινες ώς πρδς τήν εργασίαν των διά τήν προε^ 
τοιμασίαν τοΰ προγεύματος, καθυπετάττοντο είς τήν 
εύγενή έκίρρασιν τής ‘Ραχήλ, «ήθελεν είσθαι καλη- 
τερον τοΰτο, ή γλυκύτερον, δέν ήθελεν είσθαι καλύ
τερα νά κάμης τοΰτο;» καθότι τδ πρόγευμα είς τάς 
άφθόνρυς πεδιάδας τής Ινδίας είναι πραγμα είς 
άκρον πολύπλοκον καί ποικίλον καί απαιτεί, καθώς 
ή σύλλεξις τών διεσκορπισμένων ροδοφύλλων τοϋ Πα
ραδείσου, περισσοτέρας χείρας παρά τάς τής πρωτοτύ
που μητρός. Έν τούτω τω μεταξύ ό ’Ιωάννης έδρα- 
μεν είς τδ φρέαρ διά νά λάβη ύ'δωρ, δ Συμεών έκο- 
σκίνΐζεν άλευρον διά άρτοκούλουρα, ή Μαρία-άλεθε 
καφφέ, καί ή ‘Ραχήλ έκινεΤτο εύγενώς καί ήσύχως, 
καταγινομένη είς τήν έπεξέργασίαν γλυκυσμάτων, 
κόπτουσα κοτόπουλα, καί δίαχέουσα έπί δλων γεν ι
κώς τών έργασιών τής προετοιμασίας είδός τι ήλια- 
κοϋ άκτινοβολισμοΰ. Έάν ήτο κίνδυνος αταξίας 
ή συγκρούσεως προερχόμενης Ικ τοϋ άπρό.νοήτού 
ζήλου τοσούτων νέων έργατών, ή γλυκυΐάτη εκφρα- 
σίς της, «έλα, έλα» ^το ίκανή νά διαλύση πασαν 
δυσκολίαν. Οί ποιηταί έπραγματεύθησαν περί τοΰ 
διαζώματος τής Αφροδίτης τδ όποιον άπδ γενεάς είς 
γενεάν διετάραξεν απασαν τήν ανθρωπότητα-,-ώς 
πρδς ήμας ομως ήθέλαμεν προτιμήσει τδ διάζωμα 
τής ‘Ραχή Χδληδεϋ, τδ δποΐον διετήρει τήν τάξιν καί 
έξαίσιον αρμονίαν είς ολας τάς πράξεις, καθότι 
άναμφιβόλως νομίζομεν οτι είναι πλέον ίδιάζον είς 
τήν έποχήν μας.

Ένώ έγίνοντο ολαι αί λοιπαί προετοιμασίας Συ
μεών δ γεροντότερος ί'στατο ένώπιον μικροϋ τίνος 
καθρέπτου είς τήν γωνίαν, έπησχολημένος είς τδ 
άντιπατριαρχικδν έργον τοϋ ξυρίσματος. Τά πάντα 
έντδς τοϋ μεγάλου τούτου μαγειρείου έβάδιζον μέ 
ύπερβολικήν ευταξίαν, ήσυχίαν καί άρμονίαν ολοι 
έφαίνοντο συναισθανόμενοι τήν εΰχαρίστησιν τοϋ νά 
πράξωσι κάτι, καί έφ’ ό'λων ήτο διακεχυμένη μία 
ατμόσφαιρα αμοιβαίας σχέσεως καί αδελφότητος, ώ ί



0  ΦΟΙΝΙΞ έκδίδεται απαξ τοϋ μηνος είς φυλλάδιον συγκείμενον έκ τριών τουλά
χιστον τυπογραφικών φύλλων.
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ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, παρά τώ  αύτώ  τυπογραφε'ω.
» ΠΑΞΟΙ.Σ, παρά τώ  Κ. Σ. I. Μάστορα.
» ΑΕΥΚΑΑΙ, πζρά τώ  Κ. Ανδρέα Ν. Μεταξίί.
» ΖΑΚΥΝΘΩ, παρά τώ  Κ. Σεργίω X. ί ’αφτάνΥ).
» ΑΘΙΙΝΑΙΣ, παρά τώ  Κ. Σ-υρ. Α . Κουτσούρ^.
» ΣΜΥΡΝΗ, παρά τώ  Κ. Α. Πατοικίω.
» ΚΩΝΣ'ΓΑΝΤΙΝΟΥΠΟΑΕΙ, παρά τώ  Κ. Α. Βαλλιάνω.

0  προμηθεύων δέκα σύνδρομά; θέλει λάβει δωρεάν δύο αντίτυπα  τοϋ έν τώ  Φοινίκι 
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Μπητσερ Στόου τοΰ δποίου ή εκδοσι; θέλει συμπληρωθή δσον οϊίπω.

0  ΦΟΙΝΙΞ θέλει αναγγέλλει ε ί; το έςώφυλλόν του τά νεοφανή συγγράμματα , ών 
άντίτυπον ήθελε σταλ?; παρά τώ ν συγγραφέων εί; τούς έκδοτα;.
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