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ΦίΛΑΜΙΟΝ ΙΒ'· ΤΟΜΟΕ Α ΦΕΒΡΟΓΑΡΙΟΣ 1854.

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΕΤΟΣ ΤΟΪ ΦΟΙΜΚΟΣ.

Ms τύ παρόν φυλλάδιον συμπληροΰται το ποώ 
τον έτος τοΰ ΦΟΙΝΙΚΌΣ. Πιστοί εί; τάς υποσχέ
σεις u.a; και άμετάτοεπτοι είς τον σκοπόν μας, θέ
λομεν έξα/.ολουθήσει τήν δημοσίευσιν τοΰ περιοδικού 
μας, εύγνωμονοΰντες διά τίι παρελθόν καί μη άπελ 
πιζόμενοι διά το μέλλον. Τά; δυσκολία; τοΰ έργου 
δέν παρεγνωρίσαμεν άπ’ άρ^ή;" ήξεύρομεν οτι ή 
ύλική συνδρομή εί; κοινωνίας, οΐχ ή ίδική μας, εί
ναι έξ άνάγκη; πολύ περιωρισμένη· καί έάν έμελε- 
τούσαμεν επωφελή κερδοσκοπίαν, βεβχίω; δέν ήθέ- 
λομεν άναλάβει την ε*δοσιν φιλολογική; έφεμερίδος. 
Επιθυμοΰντες δχι νά ζώμεν πολυτελώς η νά θησαυ- 
ρίζωμεν έ* τών εργο^ν μ α ;, άλλά ν’ άποζώμεν καί 
νά μη ήμεθα εϊ; βάρος τών άλλων, άπεφασίσαμεν 
σύν το ϊ; άλλο1.; και την τύπωσιν έφημερίδος δυνα
μένη; νά παραγάγ/ι περισσοτέραν ήθικήν ωφέλειαν 
εί; τήν κοινωνίαν, ή χρηματικήν είς το άτομόν μ.α;. 
Πρύς τοϋτο προσεκαλέσαμεν ολους τούς λογίους, 
παντ&ς είδους καί πάσης τάξεως, παλαιούς καί 
νέους, ημεδαπού; καί άλλοδαπού;, Κερκυραίου; καί 
μή, Ιονίους καί μή Ιονίους, Ελληνας αύτόχθονα; 
καί έτερόχθονας, γνωστούς καί άγνωστους, καί 
τοϊς εϊπομεν. ίδού χώρα ούδετέρα έν μέσω ίιμών, 

(Τόμ. λ .  Φυλλ. ΙΒ'.)

κονίστρα δλως ανεξάρτητος τή ; πολιτικής, ανώ
τερα αύτή; καί άπαθεστέρα καί ήσυχωτέρα, ιδού 
στάδιον άνοικτον, ίδού ευτελή; λυχνία , τήν δποίαν 
αί ασθενεί; ήμών ψείρες προσπαθούν ν! άνυψ<*®ωσιν, 
άλλ’ ύμ,εΐς δύνασθε διά του ελαίου σας νά κάμητε  
λαμπράν καί άκτινοβόλον, προς φωτισμόν τών 
συγχρόνων καί μεταγενεστέρων καί προς τιμήν καί 
δόξαν δλο>ς ίδικην σας. Κ αί υλικήν μέν αμοιβήν 
ήμεΐς άδυνατοΰμεν νά σάς δώσωμεν, διότι καί ήμεΐς 
στεροΰμεθα’ ήθικήν δέ, καί πλήοη καί είς τάς εύγε- 
νεΐ; ψυχάς αρκετήν, θέλετε λάβεί διά τής συνειδή- 
σεώς σας, διά τής ύπολήψεως, διά τής ευγνωμοσύ
νης καί τιμής καί αγάπης τοΰ ύφ’ ύμών εύεργετου- 
μ.ένου κοινού. Αφ έτέρου πολλά δέν άπαιτοΰμεν* 
τά μεγάλα καί σοφά έργα, τά  πολύτιμα κειμήλια 
τοΰ θησαυροΰ σας, τά εύοσμώτερα άνθη τοΰ ήμε- 
τέρου παραδείσου, οί άδάμαντες καί οί μαργαρΐται 
μενέτωσαν προς κόσμον ίδικόν σας,καί ά ; συνυφαν- 
θώσι με τον χρυσόν καί τον άργυρον τών σπουδαιό
τερων συγγραμμάτων σας' άλλά καί ήμάς έκ τοΰ 
περισσεύματος δύνασθε νά εύεργετήσητε, καί τί> δη
μόσιον νά τέρψητε ώφελίμως καί νά εύφράνητε μέ 
τά  προανακρούσματα τών μουσικοιτέρων έργων 
σας. Προς δέ τούς νέους έπίσης άπετάνθημεν,καί τοϊς 
εϊπομεν' οστις έξ ύμών συναισθάνεται έν έαυτω κά-
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ποιαν Ικανότητα, κάποιαν δύναμιν, καί θέλει νά κά- 
μΐ) τάς πρώτα; δοκιμάς τής εύφυΐας του, ας λαβή 
τον κάλαμον άνά χεΐρα; καί α ; μ α ; συνδράμ.η" τω  
προσφέρομεν φιλικήν καί Ενθαρρυντικήν ύποδοχήν.

Κ αί πρδς έκείνους μέν ο'ίτινε; εύμενώς έδέχθησαν 
τήν πρόσκλησίν μ α ;, τιμήσαντες το φύλλονμας με 
άρθρα, Ιστοί και δλίγα καί μικρά, άπειρους όμολο- 
γοΰμεν y άριτας, καί διά βίου θέλομεν είσθαι εύ- 
γνώμονε; καί υπόχρεοι. Πρδς δε τούς άποποιηθέντα; 
όέν μνησικακοϋμεν, καί δέν άπελπιζόμεθα, εϊ; παν 
άλλο άποδίδοντε; την άρνησίν το>ν η είς άνικανό- 
ττ,τα η ιδιοτέλειαν ή αδιαφορίαν' καί έχοντες την 
πεποίθησιν οτι είς παν έργον άγαθδν, είς πασαν 
κοινωφελή έπιχείρησιν, είς πασαν προσπάθειαν εύ- 
συνείδητον καί σταθεράν καί έπίμονον, έάν κατ  
άρχάς δέν μειδι£ ή τύχη, δέν λείπει έπί τέλους 
ή βοήθεια τοΰ Θεοΰ, δ έπαινος καί ή ύποστήριξι; 
τώ ν άνθρώπων. Γνωρίζομεν δτι τά  καλά πόνω 
κτώ ντα ι καί χρόνο) κατορθοΰνται, καί δέν εχομεν 
τόσην κακήν ιδέαν τώ ν συγχρόνων μας, ώστε νά 
φοβηθώμεν, δτι τδ πολίτιμον δικαίωμα της διά τοΰ 
τύπου έλευθέρας τών δοξασιών έκφράσεως, τδ ό
ποιον παρήγαγεν άλλαχοΰ τόσους πολυτίμους καρ
πούς καί δι’ ού έφωτίσθησαν, ήμερώθησαν, εΰημέ- 
ρησαν καί έδοξάσθησαν άλλαι κοινωνίαι, θέλει μεί
νει παρ’ ήμΐν άκαρπον και άγονον καί άτελεσφόρη- 
τον πρδς θλίψιν τών φίλων μας καί ευχαρίστησιν 
τώ ν έχθρών μας. Ελπίζομεν άφ’έτέρου δτι καί αύτοί 
οί πλέον αδιάφοροι θέλουν έννοήσει έπί τέλους τήν 
άλληλεγγυότητα, ήτις συνδέει τά  άτομα πρδς τήν 
κοινωνίαν καί τάς διαφόρους μερίδα; μιας κοινωνίας, 
ένδς έθνους πρδς άλλήλας. 0  ώφελιμώτεοος καρ- 
πδς τοϋ πολιτικοΰ βίου, καί τδ πλέον αναμφίβολον 
εξαγόμενον της πολίτικης πείρας, είναι ή βράδιον 
ή τάχιον άποκτωμένη πεποίθησις, δτι τδ άτομον 
χωρίς τη ; κοινωνία; είναι μηδέν, καί δτι ε ί; τδ γε 
νικδν καλδν δύναται μόνον νά ευργ) έκαστο; πολί 
τη ; καί τδ ϋδιον συμφέρον καί τήν αποτελεσματικήν 
έγγύησιν τών ιδίων δικαιωμάτων. Καί καθώ; ή πε- 
ποίθησις αυτη είναι τδ άσφαλέστερον δείγμα της 
πολίτικης ώριμότητο;, ούτως ή σύμφωνος πρδς αύ
τήν διαγωγή είναι ό άνώτατο; βαθμό; τη ; π ο λ ιτ ι 
κή; αρετής. Παραπονεΐται, φέρ είπεϊν, δ λόγιο ;, δτι 
ή ίκανότης του δέν άναγνωρίζεται, δτι δέν τιμοίται 
τδ έργον του, δτι παοαμελεΐται καί παραγκώνιζε 
τ α ι ώς μέλος άχρηστον της κοινωνίας, καί οΰτε 
έμψυχόνεται ώς έπρεπεν, ούτε άνταμείβεται κατ α
ξίαν. Αλλά ποιον δραστηριώτερον μέσον δύναται 
νά μεταχειρισθη, δπο ς̂ καί τδ κοινδν κακδν θερα 
πεύσ/j καί τάς νομίμους άπαιτήσεις του δικαιώση 
παρά τήν διά τοϋ τύπου άκατάπαυστον έπί τοΰ 
δημοσίου πνεύματος ένέργειάν, δι’ ής καί μόνης καί 
δ έρως της μαθήσεως άναπτύσσεται, καί ό έπ ιστη- 
μονικδς ζήλος διεγείρεται, καί ή έπιθυμία καί 'η 
άνάγκη τών φώτων ζωηρότεραι γ ίνοντα ι, καί αί

ύπέρ τής νοητικής προόδου προσπάθειαι καί θυσίαι 
εύκολώτερον έκτελοϋνται; Ο ,τι δε λέγομεν περί λο
γ ίω ν, έφαρμόζεται άναλόγο^ς καί είς δλας τάς άλ
λας κοινωνικάς τάξε ις, αίτινες μόνον διά της κοι
νωνίας καί έν τή  κοινωνία δύνανται νά άναπτυ- 
χθώσιν άσφαλώς, νά πλουτήσωσι, νά φωτισθώσι, 
νά προοδεύσωσι.

Κοινωνία δέ δέν ύπάρχει οπου δέν ύπάρχει δη
μόσιον πνεϋμα" καί τοϋτο δέν μορφόνεται είμή διά 
της κοινότητος τών ίδεών καί τών έξ αύτών παρα- 
γομένων αισθημάτων. Η άνευ δημοσίου πνεύματος 

οινωνία δέν είναι λογικών καί ήθικών δντων συμ- 
βίωσις, άλλ ’ έπιπρόσθεσις άτόμων καί άγέλη δού
λων. Η δέ κοινότης τώ ν ίδεών κατορθοΰται διά της 
κοινής συζητήσεως τών άρχών, α ιτ ινε ; αμέσως ?| 
έμμέσως, γενικώς ή μερικώς, άφηρημένως ή συγ
κεκριμένους άναφέρονται εις τά  κοινωνικά συμφέ
ροντα. Κ αί ή μέν άμεσος καί μερικί) καί συγκεκρι
μένη σχέσις τών άρχών πρδς τά πράγματα είναι τδ 
άντικείμενον τών πολιτικών εφημερίδων, α ίτ ιε ς  
σκοποϋσι τήν άμεσον αύτών έφαρμογήν καί πραγ- 
ματοποίησιν- ή δέ έμμεσο; καί γενική καί άφγιρη· 
μένη είναι τών έπιστημονικών καί φιλολογικών 
έφημερίδων ή υλη, ή δι’ αύτών προπαρασκευαζο- 
μένη, ούτως είπεϊν, εις τά  πνεύματα τών πολιτών, 
ινα μεταβληθ^ έν καιρώ είς έξωτερικάς πράξεις, είς 
εσμούς καί είς νόμους. Τά δύο ταΰτα  είδη τής 

έφημεριδογραφίας δέν είναι λοιπόν ούτε άνεξάρτη* 
τα , ούτε ξένα πρδς άλληλα, ούτε είναι πλήρη καί 
άποτελεσματικά, έάν χωρισθώσιν άλληλων, διότι 
είναι δύο στοιχεία ένδς καί τοΰ αύτοΰ έργου, δύο 
φάσεις μιας καί τής αύτή ; πράξεως, δύο βαθμοί 
μιας καί τής αύτής ένεργείας, δύο κοινωνικαί 
λειτουργίαι, ών ή μ ία  υποθέτει τήν άλλην καί 
αί δύο όαοϋ άμοιβαίως συμβοηθοΰνται καί συμ- 
πληρόνονται.

Εν τή άπολύτο) σχεδόν σιωπή τ °ύ πολιτικοΰ τύ
που ένομίσαμεν, δτι ό επιστημονικός καί φιλολογι
κός ήδύνατο ν’άναλάβη τδ έργον του, καί νά έκπλη- 
ρώσν) άσφαλέστερον καί λυτιτελέστερον ίσως τήν 
εντολήν του. Επιστεύσαμεν δτι ή λογική καί πνευ
ματική ένότης τή ; κοινωνίας καί τοϋ έθνους έζαρ- 
τά τα ι πρδ πάντων έκ τίνος κοινής έννοιας περί τών 
άναγκών, τών δικαιωμάτο>ν, τώ ν άπαιτήσεων, τών 
ελπίδων καί τοϋ προορισμοϋ τοΰ έθνους καί τή; 
κοινωνίας" καί ύπδ τήν έποψιν ταύτην παρεκινήσα- 
μεν τούς λογίους νά έπιληφθώσι τής μελέτη ; τδν 
φυσικών καί ήθ'·κών επιστημών, τής γραμματολο
γ ία ς, τή ; ίστορίας, τή ; καλλιτεχνίας, άναφοοικώ; 
πάντοτε πρδ; τά  έθνικά στοιχεία, πρδς τήν παρού
σαν κατάστασιν καί τήν μέλλουσαν πρόοδον τή; 
Ελληνικής κοινωνίας. ΙΙλπίζομεν δέ οτι, μετά τών 
άλλο^ν οργάνων τοΰ φιλολογικοϋ τύπου, ήδύνατο 
καί δ ήμέτερος ΦΟΙΝΙΞ νά συντείνν) εις τήν λογικΐν 
ταύτην μόρφωσιν τοΰ έθνικοϋ πνεύματος καί εϊ;
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τήν νοεοάν έκείνην ένότητα, ήτις προηγείται τής 
πολιτικής, προετοιμάζουσα αύτήν, έγγυωμένη καί 
έςασφαλίζουσα τήν πραγματοποίησήν της" διότι 
είναι νόμος τής φύσεως ή νοητική δύναμις νά 
ύπερέχη καί νά κυριεύη τής υλ ική ;, καί τά  μεγάλα  
ζητήματα τώ ν λαών καί τών έθνικοτήτων νά μή 
λύω νται ούτε διά τής σπάθης τοΰ ς-ρατιώτου, ούτε 
διά τών δ ιπλω ματικώ ν διαπραγματεύσεων, α ΐτ ι-  
νες μόνον έκδηλοΰσι κα ίέκτελοϋσι τήν ήδηγενομέ- 
νηνλύσ ιν ,άλλά  διά τής βαθμικής πορείας τού έθνι- 
κοΰ καί έν γένει τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος, διά 
τής συγκρούσεως τών ίδεών, διά τή ; προόδου τών 
γνώσεων, διά τής διαδόσεως τών φώτων καί διά 
τής τελειοποιήσεως τοϋ νοεροϋ έκείνου οργάνου, τδ 
όποιον είναι τδ δπλον τοΰ λόγου καί τοΰ πνεύμα
τος, τδ μέγιστον έλατήριον τών άνθρωπίνων πρά
ξεων καί τών έθνικών κινημ.άτων, ό ίσχυρώτατος 
μοχλδς τής ανθρώπινης άναπτύξεως.

Είς τάς υποχρεώσεις ταύτας τοΰ προγράμματος 
μας έμείναμεν, τδ καθ’ ήμάς, πιστοί, δεχθέντε; 
άσμ,ένω; καί ευχάριστοι; πασαν όπωσοΰν σοβχράν 
διατριβήν, εϊτε πρωτότυπον είτε μεταφρασμένων, 
καί έκλέξαντε; έκ τών ξένων συγγραμ.μάτων παν 
δ,τι έθεοορήσαμεν τερπνόν καί ωφέλιμον είς τήν 
κοινωνικήν πρόοδον, έά ν  κατά τδ προσεχές έτος 
προοδεύσωμεν όλίγον, χοιρίς νά όπισθοδρομήσωμεν, 
εύχαριστούμεθα, διότι γνωρίζομεν έκ πείρας δτι 
αί το ιαΰτα ι έπιχειρήσεις άπαιτοΰσι καί έπιμονήνκαί 
όπομ.ονήν, καί χρόνον πολύν καί θυσίας ού μικράς, 
ινα στερεωθώσι καί άποβώσιν όπωσοΰν ώφέλιμοι 
καί έπικερδεΐς. Μέ τοιαύτας έλπίδας άποτεινόμεθα 
έκ νέου καί είς τήν τάξ ιν  τών λογίων καί είς δλους 
έν γένει τούς συνδρομητάς μας, παρόντας καί μέλ
λοντας. Καί έκ μέν τών πρώτων,δσοι μας τιμήσωσι 
μέ τά  άρθρα τω ν, θέλουν εύχαριστηθή διά τδ έτοι
μον καί άκριβές τής τυπώσεως’ διότι περί τού
του θέλομεν καταβάλει πάσαν προσοχήν καί πάσαν 
φροντίδα, καθώς έκάμαμεν άχρι τοΰδε, χωρίς νά 
δυσαρεστηθώσιν οί συνδραμόντες ήμας μέ τά έργα 
των. Οσοι δέ είσέτι δέν ήθέλησαν νά μας τιμήσωσι 
μέ τάς διατριβάς τω ν, έλπίζομεν δτι θέλουν τδ 
κάμει εις τδ έ ;ή ς, φιλοτιμώμενοι νά συντείνοισι 
καί αύτοί κ α τά τι είς παγίωσιν καί βελτίωσιν δχι 
όλως άγενοϋς καί άσκόπου επιχειρήματος. Πρδς δέ 
τούς συνδρομητάς θέλομεν άποστείλει τακτικώς τά  
φύλλα καί τοϋ δευτέρου έτους, έλπίζοντες δτι ούτε 
θέλουν μάς στερήσει τής συνδρομής των, ούτε θέ
λουν καθυστερήσει είς τήν πληρωμήν, ένθυμούμενοι 
οτι εχομεν έξοδα υπέρογκα, καθημερινά καί άπα- 
ραίτητα.

Ο ί έχόόζαι.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤίΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (α).

. . . .  Είναι ί)δη καινός νά προχωρήσωμεν και 
νά συμπληρώσωμεν τδ έργον μας. Α λλά πρώτον άς 
μάς συγχωρηθή νά ^ίψωμεν gv βλέμμα έπί τής όδοΰ, 
τήν δποίαν διτ,λθορ.εν, καί νά άνακεφαλαιοισωαεν 
διά βραχέων τάς ιδέα;, δσας άνεπτύξαμεν άνρ ι 
τοΰδε.

Αναχο>ρήσαντες άπδ τήν απόλυτον καί καθολι
κήν ιδέαν τοΰ δντος, καί άποδείξαντες τ ί έστι νό
μος έν γένει, καί τ ί έστι νόμος ίστορικδς, ευρομεν 
δτι ούτος είναι ό νόμος τοϋ προορισμού τή ; άνθρω
πότητος, ό ανώτατος νόμος τοΰ άνθρωπίνου γένους" 
καί συνταυτίσαντες τοΰτον μέ τδν ήθικδν, είπομεν, 
δτι ή κυριωτάτη καί θεμελιώδη έντολή τοϋ νόυ,ου 
τούτου είναι ή πρόοδος, ή άδιάκοπος καί απεριόρι
στο; άνάπτυξις καί τελειοποίησις τή ; άνθρωπότη
τος· είπομεν, ότι έκτδς τοΰ άνοιτάτου καί άρχικω- 
τάτου νόμου τής προόδου, ύπάρχουσι καί άλλοι νό
μοι παρεπόμενοι καί δευτερεύοντες, ο'ίτινες συνερ- 
γοϋσιν είς τήν έκτέλεσιν καί πραγματοποίησιν τοϋ 
νόμου τούτου, καί άποτελοϋσι τδ σύνολον'τής ιστο
ρικής θεο^ρίας’ είπομεν,δτι ή πραγματοποίησις τών 
ιστορικών νόμων γίνεται διά τής άνθρωπίνη; ένερ- 
γεία ;, διά τώ ν άνθρωπίνων γεγονότων συνδυαζομέ- 
νων μέ έκεΐνα τά  γεγονότα, τά όποΤα, καθδ έκπη- 
γάζοντα άπδ άλλην καί άνοιτέραν άρχήν, ο’>νομά- 
σαμεν χαζά πρόνοια* γινόμενα" ε’ιπομεν τελευ- 
ταΐον, δτι ή ιστορική φιλοσοφία, έχουσα άντικείμε- 
νον τήν γνώσιν τοΰ ίστορικοϋ νόμου καί τή ; ποαγ- 
ματοποιήσεώς του έν τί) ίστορί^, οφείλει νά έρευ- 
νήση τάς άρχάς καί τά  α ϊτ ια  τώ ν Ιστορικών γινο
μένων, τάς σχέσεις δι’ ών συνδέονται πρδς άλληλα, 
τήν έπιρροήν τω ν, τά  άποτελέσματά των, καί ουτω  
συνταυτίζεται μέ τήν καθολικήν φιλοσοφίαν, καί 
προβιβάζεται είς τδν άνώτατον βαθμδν τής άληθοΰς 
έπιστήμης·

Εκθέσαντες ουτοι έκ δευτέρου τάς θεμελιώδεις 
άρχάς τής Ιστορικής φιλοσοφίας, έζητήσαμεν ποια 
καί πόσα είναι τά  Ιστορικά συστήματα, καί εύρο- 
μεν, δτι κατά δύο τρόπους δύναται νά μορφωθή 
σύςτίμα ίς-ορικόν’ ά. έκ τώ ν ύς-έρων, διά τής παρα- 
τηρήσεως τών Ιστορικών γεγονότων, καί διά τής 
έκ τούτων έξαγωγής τοΰ ίς-ορικοΰ νόμου" β’. έκ τών 
προτέρων, διά τής έςαγωγής τοΰ ίς-ορικοΰ νόμου 
άπδ τάς περί τών δντων άρχάς, τούτές-ιν, άπό με- 
ταφυσικάς θεωρίας. Καί ώ; πρδς τά πρώτα, παρε- 
τηρήσαμεν δτι ό ίς-ορικδς νόμος, άφορών δχι τήν

(α) Με το παρόν άρθρον συμπλτροϋται r, σειρά ~ωι τεμαχίων
ίΐβ ΐς , ών ττ,ν Sr.-rr.s «ερι ι σ τ ο ρ ι κ ώ ν  σ υ σ τ η μ ά τ ω ν δι*τ

(λοσίευσιν έπε’τρεψεν ό συ^γρα^εΰς. Τοννν καταχωριζο^αενον 
γεΓτ*ι τοϋ έντω  φυλλ. Γ'. σελ. 6 1  δημοσιευδέντος συ«.πε:άσ;χα- 
τος, κ*ί έρχεται μετά τινα έιτίχρισιν τοϋ συγγράμματος τοϋ Κ. 
Μ. ί*ενιερ7ΐ επομενην ε’.ξ το έν τω προτ/γονμενω ϊρυλλ^διω &ν- 

μοσιενθεν τεμάχιον.
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υπαρξιν τ δ ν  δντων, άλλά τάς πράξεις αύτών, δχι 
τά  γινόμενα, ώς γίνονται, άλλ ’ ώς πρέπει νά γ ί-  
νω ντα ι, δεν δύναται ποτε νά έξαχθ·?ι άπδ τά  ίς-opt— 
κά γεγονότα' ώς προς τά  δεύτερα, άνεγνωρίσαμεν 
δτι τόσα είναι ή δύνανται νά ήναι τα ΰτα , δσα εί
ναι καί τά φιλοσοφικά έν γένει συς-ήματα. Κ αί ε
πειδή τρία είναι τά  αντικείμενα τη ; φιλοσοφικής 
μελέτης, δ κόσμος, δ άνθρωπο;, καί δ Θεδς, παρε- 
τηοήσαμεν, δτι είς τρεις κλάσεις δυνατόν νά κα- 
ταταχθώ σιν δλα τά φιλοσοφικά συς-ήματα, κατά 
τήν εις αύτά ύπεοοχήν έκάς-ου τών τριών αντικει
μένων τής φιλοσοφίας" και εϊδομεν, δτι άπο τήν 
ύπεροχήν τοϋ ύλικοΰ κόσμου γεννάται δ Ολισμός, 
καί έκ τούτου ή μοιροδοξία* δτι άπδ τήν ύπεροχήν 
τής ανθρώπινης ένεργείας γενναται δ ιδανισμός,καί 
δτι έκ τούτου ουτε γεννατα ι, ουτε δύναται νά γεν- 
νηθ’ί} σύστημα ιστορικόν· δτι άπδ τήν ύπεροχήν τή ; 
θείας ένεργείας προέρχεται δ πανθεϊσμός, καί έκ 
τούτου τά πανθεϊστικά συς-ήματα τής ίς-ορίας. Α ; 
παραδείγματα δε τούτων άνεφέραμ,εν τδ σύστημα  
τοΰ Σπινόζα, τδ σύς-ημα τοΰ Σχελίγγου καί τοΰ Ε- 
γέλου, καί τά  συς-ήματα τοΰ Κ. Κουσίνου καί τοΰ 
Κ . ίενιέρη.

Α ναπτύξαντες κατά πλάτος τά  πανθεϊστικά συ
στήματα  τής Ιστορικής φιλοσοφίας, όφείλομεν νά 
καθυποβάλωμεν, πρδς συμπλήοωσίν τής θεωρίας, 
δλίγας σκέψεις περί πανθεϊσμοϋ έν γένει, πριν ή μ.ε- 
ταβώμεν είς τδ τρίτον μέρος τής διατριβής μας, 
τουτέστιν, είς τήν Εκθεσιν τής ιστορικής μεθόδου.

Εάν τρία είναι, ώς εϊπομεν, τά αντικείμενα τής 
φιλοσοφικής μελέτης,Επεται δτι τρεις εΐναι αί κυριώ- 
τ α τα ι πηγαί τών ανθρωπίνων γνώσεων* ά. ή πείρα, 
ή παρατήρησις τών έξωτερικών φαινομένων* β'. ή 
συναίσθησις, ή συνείδησί; ή έσωτερική παρατήρησις* 
γ\ ό λόγος. Καί ή κ,εν έξωτερική παρατήρησις δεν 
μας δίδει είμή τδ πραγματικόν, τδ πεπερασμένον, 
τδ ένδεχόμενον, τδ μερικόν, τδ σχετικόν* ή δε συ - 
ναίσθησις, ή συνείδησις μ,άς δίδει μόνον τήν εικόνα 
τής ψυχή; μας, τήν ιδέαν τών νοητικών έργασιών 
καί τών έσωτεριζών μ α ; δυνάμεων. Μόνος δ λό
γος μας δίδει τδ ιδανικόν, τδ άπειρον, τδ άναγ
καΐον, τδ καθολικον, τδ άπόλυτον. Είς μάτηνπροσ- 
παθοΰσι τινες νά έξαγάγωσιν άπδ τήν αίσθησιν τήν 
ιδέαν τής ούσίας, τν.ν ιδέαν τοΰ δντος, τήν ιδέαν τοΰ 
άπειρου τόπου καί χρόνου κτλ. Ωσαύτο>ς, εϊς μά- 
την ήθελέ τις προσπαθήσει νά έζχγάγη έκ τοΰ απεί
ρου τδ πεπερασμ,ένον, έκ τοΰ άπολύτου, τδ σχετι- 
κδν, έκ τοΰ ιδανικού, τδ πραγματικόν. 11 περί τού
του άπόδειξις εγεινε πολλάκις, καί είναι άναντίρρη- 
τος. Καί έάν αί τρεις κλάσεις τών φιλοσοφικών συ
στημάτων διαφέρουσιν, ώς εϊπομεν, άλλήλων, κατά  
τήν αποκλειστικήν καί ύπεοβάλλουσαν ΰπεοοχήν 
τοϋ ένδς τών ανωτέρω τριών στοιχείων, Επεται δτι 
ό πανθεϊσμδς διαφέρει άπδ τά  άλλα συστήματα, 
καθ’ ήν δίδει υπεροχήν εϊ; τδ στοιχεΐον τοϋ λόγου,

τούτέστιν, ε ί; τδ άπόλυτον, είς τδ άπειρον, εϊς τδ 
άναγκαΐον, πρδς βλάβην τοΰ σχετικοΰ, τοΰ πεπε· 
ρασμένου, τοΰ ένδεχομ.ένου, καί δτι έπομένωςπα- 
ραγνωρίζει καί παραμελεί καί τήν παρατήρησιν τών 
έξωτερικών φαινομένων καί τήν έσωτερικήν συνεί- 
δησιν.

0  άνθρωπος, εϊς έαυτδν συνερχόμενος, αισθάνε
τα ι δτι είναι άρχή καί α ιτ ία  τών πράξεών του, δτι 
ή ενέργεια του, ή θέλησίς του· είναι τ ι  άνεξάρτητον 
καί έλεύθερον, είναι αύτή ή ούσία τοΰ δντος του, 
είναί Tt ϊδιον καί άναπαλλοτρίοιτον. Περί τούτου 
δεν ’έχομεν άλλην άπόδειξιν είμή τήν μαρτυρίαν 
τής συνειδήσεως, καί έκ τούτου γενναται τδ α ί
σθημα τής προσωπικής ταύτότητο ;. Αισθάνεται 
επίσης, δτι έκτδς τή ; ούσία; του, έκτο; τής ένερ
γείας του, έκτδς τοΰ άτομικοΰ του προσώπου, είναι 
άλλαι ούσίαι, άλλαι ένέργειαι, άλλα δντα, τά  δποία 
εύρίσκονται είς έπαφήνμετ’ αύτοΰ διά τών έντυπώ- 
σεων, τάς δποίας κάμνουσιν έπί τών αίσθήσεών του. 
Τδ ούκ έγώ  τοϋτο είναι δ κόσμος, ή ύλική φύσις. 
Αλλ έκτδ; τοϋ έγώ  καί τοϋ ούκ έγώ , εύρίσκει δ 
άνθροιπος έν έαυτω καί τρίτον στοιχεΐον, τδ δποΐον 
κατ’ άνάγκην αναπτύσσεται είς αύτδν, τδ δποΐον 
δέν δύναται νά παραγνώρισή, καί τδ δποΐον φέρει; 
τδν τύπον τοΰ άπολύτου, τοΰ άπειρου καί τοΰ 
αναγκαίου. Περιορισθέντε; εϊς τδ στοιχεΐον τοΰτο, οι 
πανθεϊσταί έξ αύτοϋ έξήγαγον καί δ ι’ αύτοΰ εξήγη
σαν τδν άνθροιπον καί τδν κόσμον. Κ αί έπειδή δ 
Θεδς είναι αύτδς δ άπειρος καί άφθιτος λόγος, τδ 
καθ’ αύτδ άπόλυτον καί άναγκαΐον, τδ Αύτοδν, εί
πον, έκτδς τοΰ Θεοΰ τίποτε δέν ύπάρχει, τά πάντα  
έν Θεώ ύπάρχουσι καί είναι τοΰ Θεοΰ προσόντα.

Α λλ άς παρατηρήσωμεν*
ά. ό τ ι  δ πανθεϊσμός είναι καθαρός δογματισμδς, 

είναι άπόφανσις, τήν δποίαν ή πρέπει νά παραδεχθή 
τις άνευ άποδείξεως ή νά άπορρίψη,* είναι άλυσος 
σιδηρά καί άδιάσπαστο; άρχών καί συνεπειών, είναι 
σειρά θεωριών, αΐτινες έςέρχονται δλαι κατ άνάγ
κην άπδ μ ίαν τεθεΐσαν άρχήν’ ώς πρδς τήν μέθοδον 
λοιπδν, είναι σύστημα τδ δποΐον απομακρύνεται 
άπδ τήν ορθήν μέθοδον τή ; παρατηρήσεως καί τής 
πείρας.

β’ . 0  πανθεϊσμδς συμβιβάζει τά  άσυμβίβαστα  
καί συνενόνει τά δ ιεστώ τα  καί έναντία* διότι έάν 
ήναι άληθές, δτι έχομεν τήν ιδέαν τοΰ άπειρου καί 
τήν ιδέαν τοΰ πεπερασμένου, τοΰ άπολύτου καί τού 
σχετικοΰ, τοΰ αναγκαίου καί τοΰ ένδεχομένου, καί 
δτι α ί δυο αύτα ι ίδέαι άντίκεινται, είναι έναντία; 
ούσεω;, πώ ; είναι δυνατδν νά συνενωθώσιν ε ί; καί 
τδ αύτδ, τδ άπειρον νά γίν/ι πεπερασμένον, καί τδ 
πεπερασμένον νά γίνη άπειρον;

γ'. FIροσέτι αποδίδει ε ί; μίαν καί τήν αύτήν ού- 
σίαν προσόντα έναντία πρδς άλληλα καί άμοιβαίως 
καταστρεφόμενα. ί ΐ  κίνησις καί ή ήρεμία, ή δρα- 
στηοιότης καί ή αδράνεια, τδ άϋλον καί τδ ύλικδν, ή
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άγαθότης καί ή κακία, ή αταξία  καί ή τάξις, είναι, 
κατά του; πανθεϊστά ;, προσόντα μ ια ; καί τή ; αύ
τής ύποστάσεως.

δ\ Δι αύτοΰ καταργεΐται ή ήθική ελευθερία, τδ 
αίσθημα τής ανθρώπινης ένότητος, τή ; προσωπικής 
ταυτότητος, ή συναίσθησις τής ατομικής ύπάρςείος 
καί ένεργείας, τδ δποΐον είναι άπδ τήν άνθρωπίνην 
ψυχήν άναπόσπαστον.

έ. Αναιρείται ή έλευθερία καί ή παντοδυναμία  
τοΰ Θεοΰ , καί τδ ύπέρτατον καί τελειότατον Ον 
μας παριστάνεται ώς δοΰλον τής ειμαρμένης καί 
τής άνάγκης.

ς-. Παραμορφόνεται τδ άί'διον, τδ άτρεπτον καί 
άναλλοίωτον τής φύσεώς του* δ ιότι, κατά τους παν· 
θεϊστάς, δ Θεδς πραγματοποιείται, άναπτύσσεται, 
άρα μεταβάλλετα ι, γ ίνετα ι, άλλάσσει ^αθεκάς-ην 
ένδυμα καί μορφήν.

X,'. Η άπεριόριστος αΰτη άνάπτυξις, ή έπ’άπει- 
ρον αυτη παραγωγή τύπων καί μορφών, τήν δποίαν 
άποδίδουσιν οί πανθεϊσταί είς τήν ουσίαν τής θεό - 
τητος, δέν είναι ή άπειρος μορφή, ήτις άρμόζει είς 
άπειρον ούσίαν, άλλ είναι πολλαπλασίασις τοΰ πε
περασμένου, είναι τδ πεπερασμένον άπειράκι: έπα- 
ναλαμβανόμ.ενον’ άλλ’ έκ τούτου, δσον καί άν έπα- 
ναληφθή, ποτέ δέν θέλει έξέλθει τδ άπειρον.

ή. 0  πανθεϊσμδς άντίκεται είς τήν μαρτυρίαν ό
λου τοΰ ανθρωπίνου γένους, διότι ή γλώσσα τών 
άπανταχοΰ άνθρώπων, πιστή εϊκών τής έσωτερικής 
αύτών διανοίας, δχι έν μόνον πρόσωπον έκφράζει, 
άλλά πλείονα καί διακεκριμένα καί άνεξάοτητα, καί 
ή μαρτυρία αυτη τής άνθρωπότητος δεν είναι βε
βαίως άξιοπερκρρόνητο;, δσον νομίζουσι τινές τών 
φιλοσόφων, διότι καί αύτοί πολλάκις τήν έπικα- 
λοΰνται.

θ . ΑΙ ήθικαί συνέπειαι τοϋ πανθεϊσμού είναι δλέ- 
θριαι. Εάν πεισθή δ άνθρωπος,δτι δέν κ ινείτα ι άφ’ε- 
αυτοΰ, καί δέν είναι δν έλεύθερον, άνεξάρτητον καί 
δπεύθυνον,άλλ’ ότι είναι άπλοΰν φαινόμενον καί προ- 
σδν άλλου δντος, δέν αντενεργεί πλέον κατά τών 
παθών του, δέν διευθύνει καί δέν διοικεί τάς θελή 
σεις του, νεκρόνεται τδ πνεΰμά του , χάνει πασαν 
δραστηριότητα , καί π ίπ τε ι εϊς μ.αοασμδν καί εϊς 
αδράνειαν.

ί. ί ΐ  έφαρμογή καί ή πρακτική δοκιμασία τοΰ 
πανθεΐσμοΰ είναι ή ίσχυρωτέρα άπόδειξις τοΰ ψεύδους 
αύτοΰ καί τή ; πλάνη;* διότι έπί τών ήθικών, κα- 
6ώ ; καί έπί τών φυσικών, μόνη ή διά τής πείρας 
έπαλήθευσι; έπισφραγίζει τδ γνήσιον καί άληθές τή; 
θεωρίας* καί δ πανθεϊσμδς δχι μόνον δεν βεβαιοΰ- 
τα ι διά τής έπαληθεύσεως, άλλά καί αύτήν τήν έπ- 
αλήθευσιν άποστρέφεται καί καταντο: περιττήν, κα
θώς περιττήν καταντά  πάσαν ερευνάν καί πάσαν έ- 
πιστήμην, διϊσχυριζόμενος τά  πάντα  νά έξηγήση 
έκ τών προτέριον.

ιά. ύ ;  πρδς τήν ιστορίαν, τελευταΐον, δ πανθεϊ

σμός άφαιρεΐ άπ’ αύτήν πάσαν ήθικότητα καί πάσαν 
ώφέλειαν, καί καταντά  είς τάς αύτάς συνεπείαςτής 
μοιροδοξίας* άφαιρεΐ άπδ τά  εθνη πάσαν εύθύνην, 
σβύνων τδ αίσθημα τής άνθρωπίνης ένεργεία;, π α -  
ραμορφόνει τήν πρόοδον, καί συνταυτίζει τους Χο
ρικούς μέ τους υλικούς νόμους τής φύσεως. Η 
ιστορία δεν είναι πλέον τδ φώς τής ζωής, όδδη-  
γδς καί διδάσκαλος τών έπερχομένοίν γενεών, τδ  
μάθημα τής πείρας καί δ κανών τής διαγωγής τών 
λαών, άλλά ή περιγραφή τών άναγκαίων άναπ τύ-  
ξεων τοΰ μόνου δντος, ή άπλή παρατήρησις τών  
γεγονότων,ή άνακάλυψις τών νόμων τής ειμαρμένης.

Εξ δσων ήδη έσημειώσαμεν περί Ιστορικών συ
στημάτων νοιιίζομεν δτι προκύπτει ούσιώδη; τις  
παρατήρησις.

Εάν ή φιλοσοφία τής ιστορίας ήναι κλάδος τής 
καθολικής φιλοσοφίας, έάν τά ιστορικά συστήματα  
άντιστοιχώσιν είς τά φιλοσοφικά, καί έάν αί δια— 
φοραί καί αί παρεκτροπαί τών συστημάτων τούτων 
προήλθον άπδ τδν διάφορον τρόπον, καθ βν έθεώρη- 
σχν τά τρία άντικείμενα τής φιλοσοφικής μελέτη ;, 
τούτέστιν, άπδ τήν συνταύτισιν τοΰ παντδς μέ τήν 
υλην, δ ύλισμδς, άπδ τήν συνταύτισιν τοΰ παντδς 
μέ τδν άνθρωπον, δ ιδανισμός, καί άπδ τήν συνταύ- 
τισιν τοϋ παντδς μέ τδν Θεδν, δ πανθεϊσμδς, είναι 
φανερδν, δτι ή φιλοσοφική άλήθεια συνίς-αται, δχι 
εϊς τήν μηδένωσιν δύο έκ τών στοιχείων τούτων  
πρδς δφελος τοΰ τρίτου, άλλά εϊς τήν άναγνώρισιν 
και συναρμολογίαν τών τριών. Είναι ωσαύτως φ α 
νερόν, δτι ή άλήθεια, ώς πρδς τήν ιστορικήν φιλοσο
φίαν, πρέπει νά συνίστατα ι είς τήν άναγνώρισιν καί 
τον συμβιβασμδν τών τριών τούτων ς-οιχείων, τού- 
τέστι, τή ; ύλική; φύσεως, καί έν τω  κόσμω καί έν 
τώ άνθρωπίνω σώ ματι θεωρουμένης, τής έπ αύτή ; 
άνθρωπίνης έπιρροής, καί τής θείας έπί τοΰ παντδς 
ένεργείας· 0  άνθρωπος, δ κόσμος καί δ Θεδς, ίδου 
οΐ τρεις μεγάλοι έργάται τής Ιστορίας. Εκ τής συν- 
ενώσεως τών τριών τούτων έργασιών προκύπτει τδ 
σύνολον τής ίς-ορικής πραγματικότητος, ή θεωρία 
καί δ νόμος τής άνθρωπίνη; άναπτύ;εω ;.

Καί δστι; θελήσ») νά έξετάσ-jj άκριβώς τάς άρχάς, 
τάς όποιας παραδέχθημεν ώς βάσιν τής Ιστορικής 
φιλοσοφίας, θελει ίσως άναγνωρίσει, δτι ή θεωρία 
μας πηγάζει δλη άπ αύτήν τήν άρχήν, μορφόνε- 
ται δι’ αύτής τής με θόδου, καί τείνει πρδς αύτδ τδ 
τέλος. —  Ο άνθρωπος, εϊπομεν, δεν δύναται νά 
μεταβάλνι ούτε τδν ύλικόν του όργανισμδν, καί τά  
άρχικα καί αχώριστα προσόντα τών διαφόρων φυ» 
λών, είς τάς δποίας άνήκει, ούτε τδν τόπον είς τδν 
δποΐον ζή, ούτε τδν χρόνον, καθ 8ν άναφαίνεται* 
καί αυτη είναι ή έπιρροή τής ύλης καί τοΰ κόσμου. 
—  0  άνθρωπος προσέτι δέν δύναται ούτε νά έμ -  
ποδίση, ούτε νά προκαλέση τήνέμφάνισιν τών δαι* 
μονιών έκείνων άνδρών, οΐτινε; έκ μεγάλων δ ιαλειμ
μάτων παρουσιάζονται εί; τδ Οέατρον τής Ις-ορίας,
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ώ ; αντιπρόσωποι τών έθνών, υπουργοί καί εκτελε
στά ! θείου τινι»; βουλεύματος· καί αυτη είναι #) ε
πιρροή και τδ έργον τ ι ς  θείας Προνοίας. —  0  άν- 
θο ω π ο ς, τελευταϊον, φύσει έλεύθερος, ήθικόν καί λο- 
γικον ζώον, οφείλει νά άναπτυχθ?), νά τελειοποιη
θεί, νά προοδεύσν), νά έκτελέση τον νόμον του, τον 
Ιστορικόν νόμον τοϋ προορισμού του" καί αυτη είναι 
ήέπιρροη τής ανθρώπινης ένεργείας.

ίδού λοιπόν έσεβάσθημεν καί τήν άνθρωπίνην φύ
σιν καί τόν ύλικόν κόσμον καί τήν θείαν Πρόνοιαν, 
ΐδού λοιπον άνεκαλύψαμεν τάς τρεις άρχάς τών 
ιστορικών γεγονότων, καί έκ τοϋ συμβιβασμού τών 
τριών έμορφώσαμεν τήν ιστορικήν θεωρίαν. Eivat 
καιρός, νομίζομεν, νά κάμωμεν καί διά τήν Ιστορι
κήν Φιλοσοφίαν, δ ,τ ι έκαμαν οΐ πρόγονοί μας διά 
τάς φυσικάς έπ ιστήμας, καί ο,τι κάμνουν τινές τών 
καθ’ ήμάς φιλοσόφων διά τήν καθολικήν φιλοσο
φίαν. Η παρατήρησις τώ ν φυσικών φαινομένων, ύπό 
τό κράτος τοΰ λόγου, αυτη είναι ή μέθοδος ή τ ό 
σον προαγαγοΰσα τ ά ; άνθρωπινας μαθήσεις, ή μό
νη στερεά, ή μόνη επωφελής καί σωτήριος. Ας άνα- 
γνωρίσωμεν, δτι ή ανθρώπινη σοφία μόνον έπί τοΰ 
άνθρωπίνου λόγου δύναται νά στηριχθϊί’ άς διαχω- 
ρίσωμεν τά  θεϊα άπό τά ανθρώπινα, τή ; θρησκείαν 
άπό τήν φιλοσοφίαν,, καί άς μή θελήσωμεν είς ταύ
την νά Οποτάξωμεν έκείνην. Η π ίστ ις, ήτις μέχρι 
τινός αποκλείει τήν ερευνάν καί τήν έξέτασιν, συμ
β ιβάζετα ι δμως μέ τήν άνεξαρτησίαν τοϋ λόγου, 
δταν ήξεύρωμεν νά διαχωρίσωμεν εύπρεπώς τό 
κράτος έκατέρας τών δύο τούτων δυνάμεων, ένω ή 
σύγχ ισ ι; τής θρησκείας καί τής φιλοσοφίας παρα- 
μορφόνει καί έξασθενίζει άμφοτέρας. ΙΪ δε φιλοσο
φ ία , έπί τής παρατηρήσεως καί τοΰ λόγου στηρι- 
ζομένη, δέν δύναται άλλην νά έχν) βάσιν, είμή έκεί
νην δλων τών άλλοιν έπιστημών. Παρήλθεν ό κα ι
ρός τοΰ δογματισμού. Τά δογματικά συστήματα  
άρμόζουσι μάλλον είς τήν νηπιώδη παρά εις τήν 
ανδρικήν τής έπιστήμ,ης ήλικιαν. II φιλοσοφία, δρ- 
6ώς έννοουμένη, καί όδηγουμένη πάντοτε άπό τήν 
παρατήρησιν καί άπδ τήν μελέτην τών φυσικών νό
μων, δύναται καί τά  ουσιωδέστερα προβλήματα νά 
λύσν) καί είς τάς πλέον ύψηλάς άρχάς τής οντολο
γ ίας νά ύψωθϊ), χωρίς νά παρεκτραπή είς τολμηράς 
ύποθέσεις, καί είς φαντασιώδεις καί άναποδείκτους 
θεωρίας. Καί τω όντι, ή πειραματική λεγομένη φ ι
λοσοφία δέν είναι, ώς ύποθέτουσι τινές, ή μήτηο 
τοϋ άθεϊσμοϋ καί τής ύλοφροσύνης. Οταν καλλιερ
γηθεί μέ ζήλον καί ορθήν μέθοδον, δύνατοα νά π α- 
ραγάγη τούς ώραιοτέρου; καρπούς. ΙΪ υπαρξις τοΰ 
Θεοΰ, ή άθανασία τής ψυχής, ή ηθική έλευθερία, ό 
ήθικός νόμος, ή πρός άλλήλους άγάπη, ή πολ ιτ ι-  
τ ική  ίσότης καί έλευθερία, ή πρόοδος, δλαι αί σω
τήριοι αύτα ι άρχαί, αίτινες ζωογονοΰσι, τρέφουσι 
καί τελειοποιοΰσι τάς κοινωνίας, είναι πορίσματα  
τής φιλοσοφικής μελέτης τοΰ νοητικοΰ καί ήθικοΰ

ανθρώπου, στηριζομένης είς τήν άνάλυσιν τών φαι
νομένων, είς τήν παρατήρησιν τών αιωνίων καί άναλ- 
λοιώτων νόμων τής φύσεως.

Εκ τής φρονίμου ταύτης φιλοσοφίας έπροσπα- 
θήσαμεν καί ήμεϊς νά έξαγάγωμεν σύστημα Ιστο
ρικόν, συνάδον καί μέ τάς άρχάς τοϋ όρθοϋ λόγου, 
καί μέ τήν παρατήρησιν τών ιστορικών γεγονότων’ 
καί ώς πρώτον θεμέλιον τής Ιστορικής ταύτης θεω
ρίας έτολμήσαμεν νά θέσωμεν τήν ταυτότητα  τοϋ 
ήθικοΰ καί τοϋ ίστορικοϋ νόμου. Αποσκορρακίσαντε; 
τόν πανθεϊσμόν καί τήν μοιροδοξίαν, καί σεβόμε
νοι τά  μέγιστα  τήν ήθικήν ελευθερίαν, άνεγνωρί- 
σαμεν τοϋτο τής άνθρωπίνη; ψυχής τό κάλλιστον 
αξίωμα δχι μόνον εις τό άτομον, δχι μόνον είς τά 
έθνη, άλλά καί εις αύτήν τήν ανθρωπότητα, καί 
άπεδείξαμεν, δτι ό άνθρωπος πάντοτε καί παντα- 
χοΰ είναι κατά μέγα μέρος ό δημιουργός τής τ ύ 
χης του. Αποφεύγοντες δέ συγχρόνως πασαν παρά
λογον ύπερβολήν ώς πρός τήν πλαστικήν δύναμιν 
τοϋ άτόμου, άπερρίψαμεν τόν ιδανισμόν, καί είδο- 
μεν τόν άνθρωπον ελεύθερον μέν, άλλά δοϋλον έν- 
ταυτώ  καί υποκείμενον εις τήν έπιρροήν τής υλης, 
τοΰτε ίδίου δργανισμοΰ, δηλαδή, καί τής χώρας, 
είς τήν δποίαν ζή καί αναπτύσσεται. Αναγνωρί- 
σαντες τελευταϊον ύπέρτατον Ον, ύπεράγαθον καί 
παντοδύναμον, δημιούργησαν καί τόν άνθρωπον 
καί τόν κόσμον, ώμολογήσαμεν, δτι ή θεία πρό
νοια δέν έγκατέλιπε τόν άνθρωπον ερμαιον τών π α - ] 
θών του καί τής αδυναμίας του, άλλ ’ έπιβλέπουσα 
ενίοτε είς τάς αθλιότητας τής επιγείου ζωής μας, 
τείνει πρός τήν ανθρωπότητα χεΐρα βοήθειας, καί 
έπιταχύνει διά τών άπεσταλμένων της τήν πρόο
δον αύτής πρός τήν αλήθειαν καί τήν ευδαιμονίαν.

Τούτων τεθέντων, άς εϊπωμεν δλίγα τινά  περί 
ιστορικής μεθόδου.

Π. Β. Α.

ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΑΙΝΟΥ
ΪΠΟ ΜΙΓΝΕΤΟΤ

Μ Ε Ρ Ο Σ  Π Ρ Ω Τ Ο Ν  

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Τί 5ι5άσκει ό βίος τοΰ Φραγκλίνου.

«Γεννηθείς πένης καί άσημος, λέγει δ Φραγκλϊ- 
νος, γράφων τά  ΰπομνήματά του, καί τοιοϋτος χρη- 
ματίσας κατά τούς πρώτους χρόνους τής ηλικίας 
μου, άνέβην είς ΰπέρπλουτον έν τώ  κόσμω κατάς-α- 
σιν καί απέκτησα κάποιαν έν αύτώ  διασημότητα. 
Εύμενοΰς δέ καί είς τό έζής φανείσης πρός έμέ τής 
τύχης, καίτοι προβεβηκότα τήν ήλικίαν, οί άπόγο- 
νοί μου θέλουσιν ’ίσως εύαρεστηθή μανθάνοντες τά  
μέσα, τά  όποια πρός τούτο μετεχειρίσθην,καί δι’ών

χάρ ιτι Θείο'-, τοσοΰτον ευδοκίμησα. Δύνανται δέ νά 
χρησιμεύσωσιν ώς έπωφελές μάθημα είς έκείνους έξ 
αύτών δσοι, είς παρομοίας ευρισκόμενοι περιστάσεις, 
ήθελον κρίνει εύλογον νά τά  μιμηθώσι.»

Οσα ό Φραγκλΐνος απευθύνει είς τούς υιούς του, 
δύνανται νά ηναι πρός δλους λυσιτελή. () βίος αύ
τοϋ είναι τύπος αξιομίμητος. Εκαστος δύναται νά 
διδαχθνί τ ι έν αύτώ , καί ό πτωχός καί δ πλούσιος, 
καί δ σοφός καί δ άπαίδευτος, καί δ ιδιώτης καί δ 
πολιτικός. Παρέχει πρό πάντων δ ιδάγματα  καί έλ- 
πίδας είς έκείνους οΐτινες , είς εύτελή κατάστασιν 
γεννηθέντες, άνυποστήρικτοι καί άποροι, αισθάνον
τα ι έν αύτοϊς τήν έπιθυμίαν νά βελτιώσωσι τήν κα- 
τάστασ ίν τω ν, καί ζητοΰσι τά μέσα ινα διακριθώσι 
μεταξύ τών δμοίων των. Θέλουσιν είδεϊ τίν ι τρόπω 
υίός πτωχοΰ τεχνίτου,ίδ ία ις χερσίν έπί πολύν χρόνον 
έργασθείς ίνα  ζήση, έγένετο πλούσιος δι’ επιμόνου 
έργασίας, φρονήσεως καί οικονομίας· τ ίν ι τρόπω έ- 
μόρφωσε μόνος του τό πνεΰμά του με τάς μάλλον 
προωδευμένας γνώσεις τής έποχής του, ’έκαμψε τήν 
ψυχήν του είς τήν άρετήν δ ι’ έπιμελείας καί τέχ 
νης, άς ήθέλησε νά διδάξη είς τούς άλλους· καί πώς 
μετεχειρίσθη τήν επινοητικήν αύτοϋ Επιστήμην καί 
τήν σεβαστήν αύτοϋ τιμ ιό τη τα  είς πρόοδον τοϋ άν
θρωπίνου γένους καί είς ευημερίαν τής πατρίδος του.

ό λ ίγο ι διέτρεξαν στάδιον τοσοΰτον πλήρες καί 
ένδοξον καί ένάρετον, ώς δ υίός βαφέως τινός τής 
Βοστώνης, δςτις ήρχισεν άπό τοΰ νά χύν/) ξυγκοκή- 
ρια, έγένετο άκολούθως τυπογράφος, συνέταξε τάς 
πρώτας αμερικανικά; Εφημερίδας,καθίδρυσε τά πρώ
τα  χαρτοποιεϊα είς τάς αποικίας ταύτας, ών έπηύ- 
ξησε τόν ύλικόν πολιτισμόν καί τά  φώτα" άνεκά- 
λυψε τήν ταυτό τη τα  τοΰήλεκτρικοϋ ^ευστοϋκαί τοΰ 
κεραυνοΰ" έγένετο μέλος τής Ακαδημίας τών Πα
ρισίων, καί πάντων σχεδόν τών σοφών συλλόγων 
τήςΕΰοώπης'ύπήρξε παρά τή,μητροπόλει δ εύτολμος 
απεσταλμένος τών ύποτεταγμένων αποικιών, παρά 
δέ τί) Γ αλλία  καί Ισπανία,δ εύτυχής διαπραγματευ
τής αύτών τώ ν αποικιών έπανασταθεισών,ίσος-άσιος 
τοϋ Γεωργίου Οΰασιγκτώνος γενόμενος, καθό θεμε
λιωτής τής άνεξαρτησίας τω ν’καί τέλος,άφοϋ έπί ό- 
γδοήκοντα τέσσαρα έτη διετέλεσεν άγαθοποιών, ά- 
πίθανε τιμώμενος ύπό τών δύο κόσμων καθό σοφός 
δς-ις έξέτεινε τήν γνώσιν τών νόμων τοϋ Παντός,καί 
καθό μέγας άνήρ δς-ις συνεισέφερεν υπέρ τής άπελευ- 
θερώσεωςκαί εύημερίαςτής πατρίδος του,καί ήξιώ - 
θη δχι μόνον τοϋ πένθους άπάσης τής Αμερικής άλ* 
λά καί τής διά ψηφίσματος συμμετοχής αύτοΰ τής 
συντακτικής τής Γαλλίας Συνελεύσεως.

Ούδείς, κ α τ ’ άλήθειαν, δς-ις κάλλιον γνωρίση τόν 
Φραγκλϊνον, δύναται νά έξισωθή πρός αύτόν. II με- 
γαλόνοια είναι άμίμητος· καί ούδείς δύναται νά δι- 
ευθύνγ) τούς δμοίουςτου καί τοσοΰτον ίσχυρώς νά 
έπενεργήσν) έπί τάς τύχας τής πατρίδος του, έάν μή 
πρότερον έλαβεν έκ φύσεως τά  ώραιότερα δώρα τοΰ
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πνεύματος καί τά  ΐσχυοώτερα τοΰ χαρακτήρος προ
τερήματα. Αλλ έάν δ Φραγκλΐνος ύπήρξε δαιμόνιο; 
άνήρ, ύπήρξεν ένταυτώ καί δρθόνους, έάν ύπήρξεν 
ένάρετοζ, ύπήρξε καί τίμ ιος, έάν ύπήρξεν ένδοξο; 
πολιτικός, ύπήρξε καί άφοσιωμένος πολίτης. Διά 
ταύτης λοιπόν τής όρθονοίας, τής τ ιμ ιό τη το ;- καί 
τής άφοσιώσεως δύναται νά διδάξη ά π αντα ; τού; 
τόν βίον αύτοΰ άναγνο>σομένους, νά μεταχειρισθώσι 
τήν παρά Θεοΰ δοθεΐσαν αύτοϊς διάνοιαν, ίνα  άπο- 
φύγωσι τάς αποπλανήσεις τών ψευδών ίδεών, τά  
καλά α ισθήματα, οσα δ Θεός ένέσπειρεν είς τάς ψυ-  
χάςτω ν, ινα καταπολεμήσωσι τά  πάθη καί τάς κα 
κίας, ατινα  καθιστώσι τον άνθρωπον δυστυχή και 
ταλαίποιρον. Τά ευεργετήματα τή ; φιλοπονοίας, 
τού; αισίους καρπούς τής οικονομίας, τήν σωτήριον 
έ'ξιν σκέψεως όρθής προηγουμένής καί διεπούσης 
πάντοτε τήν δ ιαγω γήν, τήν έπαινετήν έπιθυμίαν τοϋ 
εύεργετεϊν τού; άνθρώπου; καί έπομένως τοϋ έτοι- 
μάζειν είς έαυτούς τήν θυμηδεστέραν τών απολαύ
σεων καί τήν έπωφελεστέραν τών ανταμοιβών, τήν 
εύχαρίστησιν τοϋ συνειδότο; δηλονότι καί τήν κα
λήν γνώμην τών άλλων, ιδού τ ί έ'καστο; δύναται 
νά άντληση έκ τή ; άναγνώσεως ταύτης.

Αλλ’ Οπάρχουσιν έν τώ  βίω τοϋ Φραγκλίνουκαί ώ- 
ραΐα μαθήματα διά τούς ισχυρούς καί γενναίου; χα
ρακτήρα; δσοι οφείλουν ύπεράνω τή ; κοινή; τύχη; νά 
ύψωθώσιν. Διότι καί δυσκολίας πολλάς άπήντησεν, 
ίνα καλλιεργήσω τήν μεγαλοφυΐαν του, καί προσ
παθεί»; πολλά; κατέβαλεν, ίνα  μορφωθή πρό; τήν 
άρετήν, καί κόπον ούκ όλίγον, ινα κατασταθή έπ<ο- 
φελής είς τήν πατρίδα του καί ε ί; τόν Κόσμον. 6 -  
θεν άξιος είναι νά ληφθ’Τι ώς όδηγός ύπό τώ ν ε ί; τήν 
θείαν Πρόνοιαν προσφιλών έκείνων δντων, ύπό τών 
εύγενών έκείνων ύπηρετών τής άνθρωπότητος, δσοι 
ονομάζονται μεγάλοι άνδρες καί δ ι’ ών τό άνθρώ- 
πινον γένος βαοίζει έπ! μάλλον καί μάλλον πρό; 
τήν έπις-ήμην καί τήν εύδαιμονίαν. Τό κενόν τή ;  
άνισότητος, ήτις διακρίνει αύτού; άπό τών άλλων 
άνθρώπων, καί τήν δποίαν οί άλλοι άνθρωποι ήθε
λον πειρασθή κατ’ άρχάς νά καταοασθώσιν, άνα- 
πληροϋσιν εύθύ; διά τοϋ δώρου τώ ν ίδεών των, διά 
τή ; εύεργεσίας τών άνακαλύψεών τω ν, καί διά τή ; 
γονίμου ένεργεία; τώ ν δποίων δίδουσιν ώθήσεοιν. 
Ανυψοΰσιν δλίγον κατ ’ όλίγον μέχρι τή ; στάθμης 
των έκείνους, ο'ίτινε; ουδέποτε ήθελον δυνηθή νά 
φθάσωσιν έκεϊ μόνοι των,καί ουτω ποιοΰσιν αύτούς 
συμμέτοχου; τών πλεονεκτημάτων τή ; αγαθοεργού; 
αύτών άνισότητο; , ή τ ι;  παρευθύ; μεταμορφοΰται 
δι’ δλου; ε ί; ισότητα άνωτέρα; τάξεω ;. Κ αί τωόν- 
τ ι,  μετά τ ινα ; γενεάς, δ ,τ ι ητο ή μεγαλόνοια ένό; 
μόνου άνδρό; καθίσταται ή δοθόνοια τοϋ άνθρωπί
νου γένου;, καί τολμηρά τ ι;  καινοτομία μ εταβάλ
λετα ι ε ί; καθολικήν συνήθειαν. Οί σοφοί καί έπ ι-  
στήμονε;τώ ν διαφόρων αιώνων προσθέτουσιν ενδε
λεχώς είς τόν κοινόν τοϋτον θησαυρόν, δθεν άντλεϊ
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ή άνθρωπότης, η τ ις  χωρίς αύτών ήθελε μείνε', εις 
την άρχαίαν αύτής πτωχείαν, τουτέστιν, εις τήν α
μάθειαν αδτής καί αδυναμίαν. Ας προτρέψωμεν λο ι
πήν τούς άνθροιπους εϊς την άληθή έπις-ήμην, διότι 
δέν ύπάρχει άλήθεια, η τ ις , καταστρέφουσα μίαν 
πηγήν πενίας, δέν φονεύει ένταυτώ καί τινα κακίαν. 
Ας τιμωμεν τους ανώτερους ανορας, προτεινοντες 
αΰτούς είς την μ,ίμησιν τών άλλο)ν* διότι ουτω  
προετοιμάζομ.εν άλλους. Ούδέποτε ό κόμος έλαβε 
μείζονα αύτών ανάγκην.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Καταγωγή τοϋ Φραγκλίνου. — Οικογένεια αΰτοϋ και άνατροφιή. 
Πρώται αύτοΰ έπασχολτσεις παρά τω πατρι αΰτοϋ. — Μαθη
τεία αΰτοϋ παρά τώ άδελφώ αΰτοϋ Ιακώοω φραγκλίνω, ώ; 
τυπογράφω.— Αναγνώσεις αΰτοϋ και δοξασίαι,

Η οικογένεια τοΰ Φραγκλίνου ητο οικογένεια αρ
χαίων καί έντιμων τεχνιτών. Καταγομένη έκ της 
έν Α γγλ ία  κομητείας τοϋ Νορθαμπτώνος, κατεΐ- 
χον εϊς κώμην, λεγομένην Εκτώνην, χωράφιον τρ ιά
κοντα περίπου πλέθρων τήν έκτασιν, καί σιδηρουρ- 
γεΐον τί) όποιον κατά κληρονομιάν μετέβαινεν άπό 
πατρός είς υίόν κατά τάς ιν  πρωτοτοκίας. Από της 
παναστάσεως, ητις είχε μεταβάλει την θρησκευτικήν 
π ίστιν  τής Α γγλίας, ή οικογένεια αυτη εΐ/εν άσπα- 
σθή τά  άπλα καί αύστηρά δόγματα τής πρεσβυτε
ριανής αίρέσεως μη άναγνωριζούση; ούτε, ώς οί κ α 
θολικοί, τήν παράδοσιν τή ; Εκκλησίας καί τήν κυ
ριαρχίαν τοΰ Πάπα, ουτε, κατά τού; αγγλικανού;, 
τήν Ιεραρχίαν τή ; έπισκοπής καί τήν εκκλησιαστι
κήν κυριαρχίαν τοΰ Βασιλέως. Εζη δέ χρ ιστιανικώ - 
τα τα  καί δημοκρατικώτατα, έκλέγουσα τούς λε ι
τουργούς της καί ρυθμίζουσα αύτή τήν λατρείαν της. 
01 εύσεβεΐς καί αυστηροί οπαδοί τής αίρέσεως τα ύ 
της μή δυνάμενοι νά έξασκώσιν έλευΟέρως τό θρή
σκευμά των έν τ'?, ιδία; πατρ ίδ ι, έπί τής Βασιλεία; 
τώ ν τριών τελευταίων Στουάρδων, έπροτίμησαν νά 
έγκαταλείψωσιν αύτήν, ίνα  ύπάγωσι νά έγκαθιδρύ- 
σωσιν άπό τοϋ 1 6 2 0 — 1 6 8 2 , έπί τών τραχέων καί 
έρημων παραλίων τής Αρκτώας Αμερικής, αποικίας 
οπου ελεύθεροι νά προσεύχωνται καί νά ζώσι κατά  
τό οίκεϊον φρόνημα. II θρησκεία κατασταθεΐσα έτι 
κοινωνικωτέοα διά τής ελευθερίας, καί ή έλευθερία 
κατας-αθεΐσα κανονικωτέρα διά τοϋ αισθήματος τοϋ 
καθήκοντος και τή ; εύλαβείας τοϋ δικαίου, ύπήρ- 
ξαν αί έδραΐαι βάσεις, έφ’ ών έστηρίχθησαν α ίνέα ι 
άποικίαι τ ή ς  Νέας Α γγλίας, καί άνεπτύχθηό μέγας 
λαός τώ ν Ηνωμένων Πολιτειών.

0  πατήρ τοΰ Βενιαμίν Φραγκλίνου, ένθερμος ζη 
λωτής τοϋ Πρεσβυτεριανού δόγματος, άνεχώρησε 
πρός τήν Νέαν Α γγλίαν, περί τά  τέλη τής Βασιλείας 
Καρόλου τοΰ Β . οτε οί νόμοι αΰστηρώς έ μ. πόδιζαν 
τάς θρησκευτικάς δμηγύρεις τώ ν διχογνωμούντων. 
Εκαλείτο δέ ίωσίας, καί ήτο τεσσάρων αδελφών ό 
νεώτερος. Καί δ μέν προιτότοκος, Θωμάς, ητο σ ιδη
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ρουργό;" ό δέ δεύτερος ίωάννης, καί ό τρίτος, Βε
νιαμ ίν, ήσαν άμφότεροι βαφείς ό μέν λινών ΰφασ- 
μάτω ν, ό δέ μεταξω τώ ν.— Απεδήμησε δέ μετά τής 
συζύγου καί τριών υιών περί τό 1 6 8 2 ,  καθ 6ν χρό
νον ό περίφημο; Κουάκερος Γουλιέλμ.ος ΙΙεν καθί- 
δρυεν έπί τών όχθών τής Δελαουάρης τήν αποικίαν 
τής Πενσυλβανίας, ένθα ό υίίις αύτοϋ, μετά ενα σχε
δόν αιώνα, έμελλε τοσοΰτον νά διαπρέψη. ΐπ ή γε  
δέ νά άποκατασταθϊ) είς Βος-ώνην, ε!ς τήν αποικίαν 
τοϋ Μασαχουσέτ, καθιδρυθεισαν έν έτει 1 6 2 8 . Καί 
έπειδή έκ τοϋ άρχαίου αύτοϋ επιτηδεύματος με* 
ταξοβαφέως, όπερ ήτο πολυτελείας έπιτήδευμα, 
δέν ειχεν ικανά κέρδη ώς-ε νά επαρκή είς τάς χρείας 
τής οίκογενε'ας του, ήναγκάσθη νά γίνη κηοοπηγός.

Κ ατά τό εικοστόν τέταρτον ετος τής έν Βοστώνΐ) 
διαμονής του έλαβεν έκ τής δευτέρας αύτοϋ γυ-  
ναικός Αβιάθ Φολγέρου, τόν Βενιαμίν Φραγκλΐνον» 
Δίς είχε νυμφευθίί. Καί ή μέν πρώτη σύζυγος, έλ- 
θοϋσα μ ετ’ αύτοϋ έξ Α γγλίας, έγέννησεν αύτώ  πα ΐ-  
δας επτά, ή δέ δευτέρα, δέκα. 0  Βενιαμίν Φραγ
κλΐνος ό ύστερότοκος τών άρρένων καί ό ιέ. όλοιν 
αύτοϋ τών παίδων έγεννήθη τη t 7 ϊανουαρίου 1 7 06 , 
καί έφθασε νά ϊδη δεκατρείς αδελφούς καί άδελ- 
φάς πεοικαθημένους μετ αύτοϋ είς τήν αΰτήν τράπε
ζαν τοϋ πατρός τω ν, πεποιθότος είς τήν Θείαν Πρό
νοιαν καί είς τήν έργασίαν τών χειρών του, ίνα  άνα- 
θρέψη καί άποκαταστήση αύτούς.

Η άνατροφή, ·?,ν έδωκεν αύτοΐς, δέν ήδύνατο νά 
ήναι πολυδάπανος, έπομένως ουτε παραπολύ έκλε- 
κτή. Οδτο^ς ό Βενιαμ.ίν Φραγκλΐνος δέν διέτριψεν 
ε’ς τό Σχολείον είμή Ιν μόνον έτος. Καί μ.ολονότι 
ό πατήρ εβλεπεν αύτόν εΰδιάθετον περί τά  γράμ
ματα , δέν ήθέλησεν όμως νά τόν κλείση είς τό Γυ- 
μνάσιον, ώς μ.ή δυνάμενος νά άπαντήση τά έξοδα 
τής άνωτέρας έκπαιδεύσεως* οθεν εύχαριστήθη νά 
πέμψη αύτρν έπί τινα  χρόνον παρά τ ιν ι διδασκάλω  
αριθμητικής καί γραφής. Αλλ έάν δεν εδωκεν είς τόν 
Βενιαμίν Φραγκλίνον ό ,τ ι βραδύτερον εμελλεν ού
τος να μάθη μόνος, τώ  μετέδωκεν όμως σώμα εύ- 
ρωστον, πνεΰμα ορθόν, φυσικήν τιμ ιό τη τα , φιλοπο- 
νίαν, τά  καλητερα αίσθήμ.ατα καί τά  καλήτερα 
παραδείγματα.

Τό μ,έλλον τών τέκνων κατά μέγα μέρος έςαρ- 
τά τα ι έκ τών γονέων. Υπάρχει κληροδότημα έτι 
σημαντικώτερον έκείνου τής περιουσίας τω ν, τό τών 
προτερημάτων. Κοινωνοϋσιν οΰτοι ώς έπί τό πλεΐ- 
στον, μετά τή ; ζωής, τούς χαρακτήρας τοϋ προ
σώπου t o j v , τήν μορφήν τοΰ σώματός τω ν, τά  α ί
τ ια  τής ύγείας ή τή ; άσθενείας, τήν ένέργειαν ή τήν 
χαυνότητα τοϋ πνεύματος,τήν ίσχύν ή τήν άσθένειαν 
τής ψυχής, καθ’ ό ,τ ι καί αύτοί εχουσι. Συμφέρει 
λοιπόν είς αύτού; νά περιποιώνται έν έαυτοίς καί 
τά τέκνα των. Εί μέν είναι έκνενευρισμένοι, κινδυ- 
νεύουσι νά έχωσιν αύτά άσθενή* εί δέ έλαβον νό
σου;, δύνανται νά τοΐς μεταδώσωσι τόν σπόρον
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αύτών καί νά τά  καταδικάσωσιν είς ζωήν όδυνηράν 
καί βραχεΐαν* καί τοΰτο δεν συμβαίνει μόνον κατά  
τό φυσικόν, άλλά καί κατά τό ήθικόν. Καλλιεργοΰν- 
τες τήν διάνοιάν των καθ’ όσον έπιτρέπει ή θέσι; 
τω ν, άκολουθοϋντες τούς κανόνας τής τιμιότητος  
καί τούς νόμους τής άληθείας, οί γονείς κοινωνοΰ- 
σιν εις τούς παΐδας τω ν αίσθημα ίσχυρότερον καί 
δρθότερον,δίδουσιν αύτοΐς τό ένς-ιγμα τής αβροφρο
σύνης καί τής ειλικρίνειας, πριν ή προσφέρωσι αύ
τοΐς τό περί τούτων παράδειγμα. Καί άπ’ έναν- 
τ ία ς, άλλοιοΰντες έν τώ  ίδίω  πνεύματι τά  φυσικά 
φώτα,άθετοϋντες διά τής διαγωγής τω ν τούς νόμους, 
ους ή θεία Πρόνοια έθετο είς τόν κόσμον, καί ών ή 
παράβασις ούδέποτε μένει ατιμώρητος, ποιοΰσιν αύ 
τούς συνήθως μετόχους τής διαιοητικής αύτών άτε- 
λείας καί τής ηθικής αύτών διαστροφής. Εξ αύτών 
λοιπόν έξαρτάτα ι, ύπέρ όσον πιστεύουσι,νά έχωσιν 
υιούς ύγιεΐς ή άσθενεΐς, νοήμονας ή χαύνους, έναρέ- 
τους ή μοχθηρούς, ζώντας καλώς ή κακώς, πολύ ν 
όλίγον Τοιαύτη είναι ή έπιβαρύνουσα αύτούς εύθύ- 
νη καί ήτις, καθ <χ αύτοί πράττουσι, τούς ανταμεί
βει ή τούς τιμωρεί είς ο ,τ ι ύπάρχει αύτοΐς προσφι 
λέστερον.

0  Φραγκλΐνος έλαβε, κατ’ ευτυχίαν, ύγιεΐς, φιλο- 
πόνους, συνετούς καί έναρέτους γονείς. 0  πατήρ 
αύτοϋ έφθασεν είς ήλικίαν όγδοήκοντα έννέα έτών* ή 
δέ μήτηρ του διακρινομένη τόσον διά τήν ύψηλήν 
ευσέβειαν τής ψυχής της όσον καί διά τήν σταθεράν 
εύθύτητα τοϋ πνεύματός της,έζησεν όγδοήκοντα τέσ
σαρα έτη. Ελαβεν έξ αύτών καί τήν μακροβιότητα, 
καί τό έτ ι βέλτιον, τούς βλαστούς τών εύτυχεστέρων 
προτερημάτων, ίνα  διανύστ} αύτήν έντίμως. Τούς 
πολυτίμους τούτους βλαστούς έμαθε νά άναπτύξιρ 
καί εγκαίρως έδιδάχθη νά σκέπτηται καί νά ρυθμί- 
ζ?ι τά  ηθη του' ένθερμος δέ κα ί περιπαθής, ούδείς 
κάλλιον αύτοΰ έφθασε νά κατασταθή απόλυτος κύ
ριος έαυτοϋ. Τό πρώτον μάθημα τό όποιον έλαβε 
περί τούτου, καί τό δποΐον άφήκεν αύτφ  άνεξάλει- 
πτον έντύπωσιν, τώ  έδόθη έξαετεΐ δντι τήν ήλικίαν. 
Εορτάσιμον τινά ήμέραν ειχεν όλίγα νομίσματα είς 
τό θηλάκιόν του, καί πορευόμενος, ίνα  δ ι’αύτών άγο- 
ράση π α ιγνίδ ια , άπήντησε καθ’ οδόν παιδίον, τό δ
ποΐον είχε μίαν Όυρίς-ραν,καί έσήμαινε- καί τόσον έ- 
θέλχθη ύπό τοΰ ήχου αύτής, ώστε έπρόσφερεν ολα 
αύτοϋ τά  χρήματα, ϊνα  απόκτηση τήν ποθητήν αύ- 
τ φ  συρίς-ραν. Δεκτής γενομένης τής προτάσεως καί 
μόλις έλαβεν τήν συρίς-ραν, όλος περιχαρής, είσήλθε 
μετ αύτής είς τήν οικίαν του συρίζων τοσοΰτον, 
ώστε κατεζάλισεν απαντας τούς έν τ7) οίκία. Οί 
αδελφοί του, αί άδελφαί του, αί έξάδελφαι του τόν 
ήρώτησαν πόσον είχεν αγοράσει τό δχληρόν έκεΐνο 
παιγνίδιον* καί άπήντησεν οτι είχε δώσει όσα εΐ- 
χεν είς τό θηλάκιύν του’ έκεΐνοι δέ τόν έπέπληξαν, 
λέγοντες οτι ή συρίστρα έκείνη ήξιζε δεκάκις δλι- 
γώτερον, καί δυσμενώς ήοίθμησαν όλα τά  ώοαΐα 

(Τόμ. Α. Φυλλ. ID'.)

πράγματα, όσα ήδύνατο νά άγοράση μέ τό περισ- 
σεΰον τών χρημάτων. Εγεινε τότε όλος σκεπτικός, 
καί ή λύπη -̂ ν ήσθάνθη, διεσκέδασεν ολην αύτοϋ 
τήν εύχαρίστησιν. Απεφάσισεν έπομένως,δσάκις ήθε
λε ζωηρώς έπιθυμήσ^ τ ί,  νά β ΐβαιωθή πρότερον 
περί τής αξίας του, καί νά μή άφήση νά παρασυρ- 
θίι, ένθυμούμενος τήν συ pi στ par.

Η ιστορία αυτη, τήν δποίαν συχνάκις καί χ α -  
ριέντως διηγείτο, τόν ώφέλησεν εις πολλάς περι
στάσεις. Καί νέος καί y-έρων, εϊς τε τά α ισθήματα  
αύτοϋ καί τάς υποθέσεις, πρίν ή συμφωνήση τάς έμ -  
πορικάς έργασίας του καί δρίσΐ} τάς πολιτικάς αύ
τοϋ άποφάσεις, πάντοτε ένθυμεΐτο τήν αγοράν τής  
συρίστρας. —  Αύτη ήτο ή είδοποίησις, ·?ιν έδιδεν 
είς τόν λόγον του, δ χαλινός 8ν έβαλλεν είς τά  πά
θη του. Ο ,τι καί αίν έπεθύμ,ει ή ήγόραζενή έπεχεί- 
ρει, έλεγε καθ έαυτόν* μή  όώσωμεν xapaitoJt) (hd 
τήν σ'ΐρίστραν. Τό δέ συμπέρασμα, τό δποΐον έκ 
ταύτης ύπέρ αύτοΰ έξήγαγεν,έφήρμοζεν έπίσης είς 
τούς άλλους, καί εδρισκεν, ότι τό πλεΐστον μέρος 
τών δυστυχημάτων τοϋ άνθρωπίνου γένους προήρ- 
χετο έκ τών ψευδών εκτιμήσεων τάς δποίας έκα- 
μνε τής αξίας τών πραγμάτων, καί έκ τοΰ ότι td i-  
όε παραποΜ  διά  τάς συρίστρας.

Δεκαετή έτι δντα, δ πατήρ του τόν ένησχόλησεν 
είς τό κηροπηγεΐον του. Επί δύο έτη ένησχολήθη 
είς τόνά  κόπτη θρυαλλίδας, νά τ ά ;θ έ τ η ε ί;τ ά  χόα- 
να, νά γεμίζη άκολούθως ταϋτα  μέ δξύγκιον, καί 
νά έκτελή τάς παραγγελίας τοΰ πατρικοϋ εργαστη
ρίου. Α λλ’ ή τέχνη αυτη όλίγον τώ  ήρεσκεν. Ών 
γενναίος καί όξύνους, ήθελε νά ένεργή, νά βλέπΐ}, 
νά μανθάντι. Ανατραφείς παρά τάς δχθας τής θαλάσ
σης, δπου, κατά τήν νηπιότητά του, ολην σχεδόν 
την ήμέραν έρρίπτετο, διαρκοΰντος τοΰ θέρους, κα ί 
έπί τών κυμάτων τής δποίας συχνάκις έρριψοκινδυ- 
νευε μετά τών συντρόφων του, οδ; ώδήγει, έπεθύ- 
μει νά γίνη ναύτης. Ινα δέ άποτρέψη αύτόν δ π α 
τήρ άπό τοϋ σταδίου τούτου, είς 8 είχεν ήδη είσέλ- 
θει είς τών υιών του, τόν έφερε ποτέ μέν είς τούς 
ξυλουργούς, ποτέ δέ είς τούς κ τ ίσ τας , άλλοτε είς 
τούς ύελοτέχνας, άλλοτε είς τούς τορνευτάς κτλ. 
όπως γνωρίση τήν έπιστήμην, ήτις μάλλον τώ ήρ- 
μοζεν. 0  Φραγκλΐνος εφερεν είς τά  διάφορα έργο— 
ς-άσια, οί έπεσκέπτετο, τήν προσεκτικήν έκείνην π α-  
ρατήρησιν ήτις κατά πάντα  τόν διέκρινε, καί έμαθε 
νά μεταχειρίζηται τά  εργαλεία τών διαφόρων επαγ
γελμάτων, βλέπων πώς τά  μετεχειρίζοντο οί ά λ 
λοι. Τοιουτοτρόπως ήδυνήθη νά κατασκευάση βρα
δύτερον, μέ πολλήν έπιδεξιότητα, τά μικρά έκεΐνα 
έργαλεΐα τών δποίων είχε χρείαν είς τήν οικίαν 
του, καί τάς μηχανάς, αΐτινες τώ  έχρησίμευσαν είς 
τά  πειράματά του. 0  πατήρ του άπεφάσισε νά τόν 
κάμη μαχαιροποιόν, καί πρός τοϋτο, τόν παρέδω- 
κεν είς τόν έξάδελφον αύτοΰ Σαμουήλ Φραγκλίνον, 
όσης, μορφωθείς είς τό έπιτήδευμα τοΟτο έν Λον-
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δίνω, είχεν έλθει νά εγκατασταθή εις Βοστώνην* 
άλλ’ επειδή ή άπαιτουμένη διά την μαθητείαν του 
ποσότης τω  έφάνη δπωσοΰν ύπέρογκος, ήναγκάσθη 
νά άποβάλη τόν σκοπόν τοΰτον. 0  Φραγκλΐνο; έκ 
τούτου δμω; δεν ήδικήθη, διότι μετ’ ου πολύ ήσπα- 
σθη επάγγελμα, είς 8 ήτο άπειράκις άρμοδιώτερο;.

Τό πνεΰμα του ήτο παραπολύ δραστήριον, ώστε 
νά μείν/ι εϊς τήν οκνηρίαν και τήν αμάθειαν. Η γά- 
πα ίιπερβολικώ; τήν άνάγνωσιν. Η μικρά β ιβλιο
θήκη του πατρός του, ήτις πρό πάντων έσύγκειτο 
άπό θεολογικών βιβλίων, εϊς βρ«χύ διάστημα έξ
η ντλήθη. Εύρήκεν έν α ’-ΐτή τόν Π λούταρχον  τόν 
δποΐον κατέφαγε, καί τους μεγάλους άνδρας τής 
άρχαιότητος πρώτους έλαβε διδασκάλους. Τό περί 
τών σχεδίων Αοχίμιον τοΰ Δεφωέ, τοΰ τερπνοΰ 
συγγραφέω; τοΰ Ροβινσώνος Κρουζοέ, και τό περί 
τών μέσων τοϋ άγαθοποιεΐν Αοχίμιον τοΰ Δόκτο- 
ρος Μαθέρου τόν ένδιέφερον τά μέγ ισ τα , διότι ήρ· 
μοζον πρός τήν τάσιν τής φαντασίας του και τήν 
κλίσιν τής ψυχής του. Τά όλίγα χρήματα οσα είχε 
μετεχειρίζετο εϊς άπόκτησιν βιβλίων.

0  πατήρ βλέπων τήν φανεράν ταύτην διάθεσίν 
του, και φοβούμενος μήπως παραδοθτι εϊς τήν άλ
λην κλίσ ιν, ην πάντοτε είχε πρός τήν ναυτιλίαν, 
έάν μή ευχαριστεί αυτόν, τόν διώρισε, τέλος, νά 
γίνγι τυπογράφος. Κ ατά τό 4 7 1 8  τόν παρέδωκεν 
είς ενα τών υιών του, όνόματι Ιάκ&)βον, οστις είχεν 
έπις-οέψει έξ Α γγλίας τό προηγούμενον έτος, μ,εθ’έ- 
νός τυπογραφείου και τυπογραφικών χαρακτήρων. 
Τό περί μαθητείας συμβόλαιον έγένετο έπι εννέα 
έτη. Κ ατά τά  πρώτα όκτώ έτη δ Βενιαμίν Φραγ- 
*λΐνος ώφειλε νά ύπηρετή άμισθί τόν αδελφόν του, 
οστις, άντί τούτου, ώφειλε νά τόν τρέφη κ α ίν ά τώ  
δίδη, κατά τό εννατονέτος, μισθόν εργάτου.

Εγένετο μετ’ ού πολύ ίκανώτατος περί τήν τέχ 
νην, Ιχων πολλήν έπιδεξιότητα, ήν έπηύξησε διά 
πολλής έπιμελείας. Λιήγαγε τήν ήμέραν εργαζόμε
νο:, καί μέρος τής νυκτός εκπαιδευόμενος. Τότε έ- 
σπούδασεν οσα ήγνόει άπό τής γραμματικής μέχρι 
τής φιλοσοφίας’ τότε έμ.αθε τήν άριθμητικήν, ής ά- 
τελώς έγνώριζε τούς κανόνας, καί είς ήν προσέθηκε 
καί τήν γνώσιν τής γεωμετρία; καί τήν θεωρίαν τή ;  
ναυτικής' τότε έμόρψωσε μεθοδικώς τό πνεΰμά του, 
ώς δλίγον βραδΰτερον έμόρφωσε καί τά  ήθη του. 
επέτυχε δέ τοΰτο δι’ έπιμόνου 0ελήσεως καί στερή
σεων. Α υτα ι ομως ολίγον τόν έβλαπτον, μολονότι 
και έκ τής ποιότητος τής τροφή; του καί τών ώρών 
τής άναπαύσεώ; του έλάμβανε, ινα προμηθεύηται 
τά  μέσα καί τόν καιρόν τοΰ μ,ανθάνειν. Είχεν άνα- 
γνώσει οτι άρχαΐο; τ ι ;  συγγραφεύς, έπανιστάμενος 
κατά τής συνήθειας τοΰ. χρεω φαγεΐν, έσύσταινε νά 
μή τρέφηταί τ ις  είμή διά φυτών. Εκτοτε άπεφά- 
σισε νά μή τρώγη πλέον ούδεν εχον ζωήν, θεωρών 
τοΰτο ώ; εςιν βάρβαρον ένταυτώ καί φθοροποιάν. 
Κ αί ινα ώφεληθή έκ τής συστηματικής αύτοΰ έγ-

κρατείας, είχε προτείνει εϊς τόν αδελφόν τοονά τρέ- 
φηται δ ίδιος μέ τά ήμίση τών πρός τοΰτο *αθ εβ
δομάδα παρ’αύτοΰ δαπανομένων χρημάτων.Η πρό- 
τα σ ι; έγένετο δεκτή, καί ό Φραγκλΐνος άρκούμενος 
εις ζο>μόν χόνδρου, §ν ό ίδ ιο ; άτέχνω ; έμ,αγείρευε, 
τρώγων δρθιος καί ταχέο^ς τεμάχιον άρτου μετά  τ ί
νος οπώρα;, καί πίνων μόνον υδωο, δέν έδαπάνησεν 
όλην τήν μικράν ποσότητα, ήν είχε δώσει αύτώ  δ 
άδελφό; του,καί έξοικονόμησεν έξ αύτή ; ικανά χρή
ματα , 'ίνα άγοράση β ιβλία, καί κατά τάς ώρας τοΰ 
γεύματός του , Ικανόν χρόνον ινα τά άναγινώσκη.

Τά έπ αύτοΰ έξασκήσαντα μεγαλητέραν επιρ
ροήν συγγράμματα ήσαν, Τό περί τής άνθρωπί
νης (Ίιανοίας Αοχίμιον τοΰ Λωχίου, ό Θεατής τής 
Αΰάισώνος,τά Απομνημονεύματα τοΰ Ξενοψων- 

τος. Τά άνέγνωσε δέ μ.έ μεγάλον πόθον, καί έζή- 
τησεν έν αύτοί; παραδείγματα σκέψεως, διαλέκτου, 
καί συζητήσεως. Κ αί δ μέν Λώκιο; έγένετο δ δ ιδά
σκαλος αύτοΰ είς τήν τέχνην τοΰ σκέπτεσθαι, ό δέ 
Αδδισών εϊς έκείνην τοΰ γράφειν, καί ό Σωκράτη; 
είς έκείνην τοΰ συλλογίζεσθαι.

Η κομψή άπλότης, ή πλήρης εννοιών βραχυλο
γ ία ,ή  λεπτή σοβαρότης καί ή διαπεραστική ένέρ- 
νεια  τοΰ ύφους τοΰ Αδδισώνο; υπήρξαν τό α ν τ ι
κείμενο-/ τής έπιμόνου καί εύτυχοΰς αύτοΰ μ ιμ ή -  
σεω;. Η δέ μετάφρασις τών έπαρχιαχών επιστο
λών, ών ή άνάγνωσις έπι πολύ τόν έθελξε, τόν έμόρ- 
φωσαν έπί τέλους εϊς τήν έξιν τής εντέχνου και έν
τονου έκείνης διαλεκτικής, έν ή, Οπό τοΰ Σωκρά- 
τους καί τοΰ Πασχάλου οδηγούμενο;, άνέμιξε τήν 
καυστικήν όρθόνοιαν καί τήν πνευματώδη χάοιν 
τοΰ ένό; μέ τήν υψηλήν ειρωνείαν καί τήν άκαταμά·? 
/ητον ίσχύν τοΰ άλλου.

Α λλ’ έν φ  απέκτησε περισσοτέρας ιδέας, άπέ- 
βαλε τά ; παλαιάς δοξασίας τής οίκογενείας του. Τά 
συγγράμματα τοΰΚολλίνου καί τοΰ Σχαφτεσβύρου 
έφερον αύτόν είς. τήν απ ιστίαν, διά τή ; .αύτής δδοΰ 
ήν ήκολούθησέν δ Βολταΐρο;. Τό περίεργον αύτοϋ 
πνεΰμα ήχθη έπί τή ; θρησκείας, ίνα άμ,φιβάλη περί 
τής άληθείας της, καί μετεχειρίσθη τήν λεπτολόγον 
αύτοϋ διαλεκτικήν, 'ίνα διαφιλονεικήση τάς Ιερά; 
αύτή ; βάσει;. Εμεινεν οθεν έπί τ ινα  χρόνον χωρί; 
ώρισμένην π ίσ τιν,μή  παραδεχόμενος πλέον τήν χρι
στιανικήν άποκάλ>υψιν, καί μή ών άρκούντω; πεφω
τισμένο; ύπό τής φυσική; άποκαλύψεως. ΓΙαύσα; 
άπό τοΰ νά ήναι εύπειθή; χριστιανό;, χωρίς πρότε
ρον νά ήναι οξυδερκή; φιλόσοφο;, δέν διετήρει πλέον 
τόν μεταδοθέντα αύτώ  ήθικόν κανόνα, καί δέν είχεν 
είσέτι έκεΐνον, εϊς 8ν μετ’ ού πολύ έμελλε νά ύπο- 
βληθή άφ’ έαυτοϋ, καί 8ν ούδέποτε πλέον ήθέτησε.

(Εκ τοΰ Γαλλικού.) (ακολουθεί)

Π έτρος Φωχας.
----------- -«=5̂ ©®κ8>β£=—---------- -

Ο ΦΟΙΝΙΞ 303

I  Ο 1* X  I  θ .

(Συνέχεια, 55$ προηγοψίνον φυλλά^ιον)

Ητο δέ τότε έν τή  Βετυλούα γυνή τις έκ τή ; 
φυλής τοϋ Συμεών όνόματι Ιουδίθ θυγάτηο τοϋ Με- 
ραρί, καί χήρα τοΰ Μανασσή, τεθνηκότο; ήδη έν 
ταύτη  τη πόλει του πρό τριών ένιαυτών καί μηνών 
τεσσάρων, διαμένουσα έκτοτε έν -:η έαυτή; οικία, 
χηρεύουσα καί έξασκουμένη τής μετανοία; τά  
εργα, ήτις κατεσκεύασεν έπί τοΰ οϊκου της 
έν δωμάτιον, οπου διέμενε νηστεύουσα πάσας τά ; 
ήμέρας τή; χηρεία; της, πλήν τώ ν ήμερών τοϋ Σαβ
βάτου τών προνουμηνιών καί νουμηνιών, καί τών 
έορτών τών Ισραηλιτών· καλή τό είδος καί ωραιό
τατη  τήν οψιν* άφησε δέ είς αύτήν δ άνήρ τη ; με
γάλα  πλούτη, χρυσίον, άργύοιον, καί δούλους καί 
δούλας καί κτήνη καί άγρούς. Αυτη μέν ουτω τ ι-  
μωμένη καί σεβαζομένη παρά πάντω ν, μηδενός δ- 
μιλοΰντος λόγον πονηρόν κατ’ αύτής, διότι έφοβει- 
το τον Κύριον, άκούσασα δέ τοϋ λαοϋ τάς κατά  
τών αρχόντων διαμαρτυρήσεις, καί τήν πρός αύτόν 
άποκρισιν έκείνων, οτι μετά πέντε ήμέρας παροδο- 
θήσεται ή πόλι; είς τού; Ασσυρίου;, έκραξε τον 0 - 
ζιαν κα ίΧ αβρίν καί Χαρμί τής πόλεως έκείνης τούς 
Πρεσβυτερου; καί είπεν' άκούσατε, ώ άρ/οντες τή ; 
Βετυλουας, είναι εύθύς δ λ»όγος καί ή ένορκος ΰπό-j 
σχεσιςύμών, οτι έάν είς πέντε ήμέρας δέν έπέλθη 
έφ ήμάς βοήθεια έκ μέρους τοϋ Κυρίου, παραδώσε
τε τήν πόλιν εϊς τού; εχθρού; μ α ; ; τίνες είσθε ύμεΐς 
δια να πειράσητε τόν Θεόν καί Παντοκράτορα Κ ύ
ριον! δύνασθε νά περιορίσητε μεθ’ ϋποσχέσεω; τοΰ 
Θεοϋ τήν εύσπλαγχνίαν! Ούτως άντί νά άπολαύσω- 
μεν το έλεός του, διερεθίσομεν μάλλον τήν οργήν 
του καθ ήμών' άλλά διά νά έπιτύχωμεν αϋτοΰ τό 
ελεος άνάγκη πάσα νά μετανοήσωμεν, ταπεινούμε- 
νοι ένώπιον τοϋ Κυρίου, καί ουτω νά άπεκδεχώμε- 
θα τήν παρ’ αύτοΰ βοήθειαν καί σωτηρίαν. Εγώ, ε
παναλαμβάνει , συνέλαβον τήν ϊδέαν νά σώσω μέ 
τοϋ Θεοΰ τήν βοήθειαν τήν πόλιν· πλήν δέν θέλω 
ειπεϊ τό πώς, έως δτου νά φέρω είς τέλος τόν σκο- 
πον μου, ύμεΐς ομω; σταθήτεπαρά τη πύλη τή ; πό
λεως ταύτην τήν νύκτα' διότι θέλω έξέλθη δμ.οΰ μέ 
την Αβραν μου’ καί εϊ; τό δ ιάστημα τών πέντε ή 
μερών, καθ ά ; είπατε νά παραδώσητε τήν πόλιν εϊς 
τού; έχθρού:, δ Κύριος θέλει έπισκεφθη τόν Ισραήλ 
διά τή ; χειρός μου' καί άφοΰ είπε ταΰτα , έκεϊνοι μέν | 
άπήλθον, έπευχόμενοι τελεσφόρον τήν εύκταίαν αύ
τής πρόθεσιν" αυτη δέ είσελθοΰσα είς τόν κοιτώνα 
της, έπεσεν έπί πρόσωπον, περιβεβλημένη σάκκον, 
βαλοΰσα σποδόν έπί τής κεφαλή; τη ;, καί έδέετο 
τοϋ Θεοϋ μεγάλη φωνη λέγουσα «Κύριε δ Θεός τοϋ 
Πατρός μου Συμεών,εί; τήν χεΐρα τοϋ δποίου εδω- 
κας τήν ρομφαίαν, διά νά έκδικηθη τού; άλλογε- 
νεϊς έκείνου; Σ ιχεμίτας, οιτινες κατεμίαναν παρθέ
νον άπείρανδρον, έταπείνωσαν καί έξύβοισαν αύ

τήν μετ’ αισχύνης καί όνειδισμου’ διό αύτούς μέν 
παρέδωκας εϊς σφαγήν, τά ; δέ γυνα ίκα; αύτών καί 
θυγατέρα;, εϊ; προνομήν καί α ιχμαλω σίαν, καί πάντα  

; τά Οπάρχοντα αύτών, λάφυρον εί; διαμοίρασιν τών
• ύπό σοΰ ήγαπημένων υίών, οιτινες άναφλεχθέντε;
• μέν ύπό τοΰ ζήλου σου, βδελυχθεντες δέ τήν 
κ μ,ιαράν έκείνων πράξιν, έπεκαλέσαντο σέ είς βοή- 
, θειαν’ ουτω ποίησον τανΰν καί είς τού; άλλο
ι φύλου; τούτου; τού; γαυριώντα; έπί τή  δυνάμει 
; εαυτών. Ναί, Κύριε, ό Θεό; δ Θεό; μου, εϊσάκουσον 
; τήν προσευχήν έμοΰ τής χήρα;’ κοαταίωσον τήν
• χεϊρά μου, ινα φέρω εϊς τέλο; τόν σκοπόν μου, κό-  
ι πτουσα τήν ίιπερήφανον τοΰ όλοφέρνου κεφαλήν" ϊδέ
■ τήν υπερηφάνειαν τών Ασουρίων καί άπός-ειλον τήν 
- οργήν σου έπί τά ; κεφαλά; αϋτών, θραΰσον αύτών 
ί τό γαυρίαμα διά τή; έμή; αδυναμία;, καί δός, Θεέ
■ τοΰ Πατρό; μου, τή ; πχρακλήσεώ; μου τό δώρημα,
■ ινα γνωρίσοισι πάντε; δτι σύ είσαι δ Θεός πάση;
■ δυνάμεως καί κράτου;, καί ούδείς άλλος ύπάρχεί δ 
: υπερασπιζόμενο; τόν Ισραήλ, είμή σύ .»
ι Αφοΰ δέ έτελείωσε τήν προσευχήν τη ;, καταβά-
■ σα έκ τοΰ δώματο; καί έκδυθεΐσα τόν σάκκον καί
■ τής χηρεύσεω; τά ίμ ά τια , έλούσθη καί ήλείφθ/; μέ 
; πολύτιμον μΰρον, καί περικοσμ.ήΊ«5Χ τή; κεφαλής 
; αύτής τάς τρ ίχα ;, περιέθετο τήν μίτραν, καί ένε-
■ δύθη τά λαμπρά αύτή; ίμ ά τια , μέ τά όποια έστο- 

λίζετο, ζώντος τοΰ άνδρός τη;" έβαλε μ.έν τά  σαν
δάλια είς τού; πόδα;, περιέθηκε δέ τού; χλιδώ να;, 
τά ψέλλια, καί τά  δακτυλίδα, τά  ένώτια, καί δλα 
τέλο; πάντων τά  περικοσμήματα αύτή ;, καί έκαλ- 
λο^πίσθη σφόδρα, ώστε τώ ν δρώντων τού; οφθαλ
μού; κατέθελγεν, έδωκε δέ καί ε ί; τήν Αβραν της, 
τά πρός τροφήν άναγκαια , άρτον, οίνον κχί έλαιον, 
καί σύκων καλάθην, καί εξελθοΰσα εϊς τήν πύλην 
τής πόλεως εϋρεν τόν ό ζ ία ν, καί τούς Πρεσβυτέ- 
ρου; περιμένοντα; έκεΐ, οιτινες, ώ ; είδον αύτήν ■!>- 
περεθαύμασαν τό κάλλο; αύτή ; τό έκπληκτικόν ε ί-  
πόντε;· Είθε δ Θεό; τών πατέρων ήμών νά σοί δώση 
τήν χάριν νά τελειώσ^; τό έπιτήδευμά σου εϊ; θρίαμ
βον τών υιών Ισραήλ, καί δόξαν τή ; Ιερουσαλήμ· 
καί παρευθύ; έπρός-αξαν καί ήνοιξαν τήν πύλην τή ; 
πόλεως" έν ω δέ κατέβαινε τό δρο; δμοϋ μ.έ τήν 
δούληντ^;, άπήντησεν αύτήν τώ ν Ασουρίων ή προσ- 
θοφυλακή, καί τήν συνέλαβον* άφοΰ δε, έρωτήσαν- 
τε ; αύτήν, έμαθαν δτι εχει σκοπόν νά συνομιληση 
μετά τοΰ όλοφέρνου, θαυμάσαντε; τήν πρόθεσίν τη ; 
καί έκπλαγέντε; ετι μάλλον ύπό τοϋ κάλλου; τη ;, 
παρεθάρρυναν αύτήν καίεφερον, δδηγοΰντες είς τοϋ 
Αρχις-ρατήγου τήν σκηνήν εκατόν έπίλεκτοι άνδρες. 
Μόλις δέ τοϋτο άνηγγέλθη εϊς τών Ασουρίων τήν 
παρεμβολήν, συνέδραμον πλήθος λαοϋ καί περιεκύ- 
κλωσαν αύτήν, περιμένουσαν εζω τή ; Σκηνής τοϋ 
όλοφέρνου, έ'ως νά εϊδοποιήσωσιν αύτόν , θαυμά- 
ζοντες αύτής τήν ωραιότητα. Εν τοσούτοι έξήλθον 
οί σωματοφύλακες έκείνου, καί πάντε; οί θεράπον-
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τες αύτοΰ καί είσήγαγον αύτην είς τδ προσκήνιον’ 
διότι τότε ό όλοφέρνης άνεπαύετο έπί τ^ς κλίνης 
τοϋ μέσα είς τδ κ&)νωπεΐον, τδ δποϊον ήτο έκ πορ
φύρας, χρυσίου, σμαράγδου, και λίθων πολυτελών 
καθυφασμένον’ καί ώς ανήγγειλαν αύτώ  περί της 
Ιουδίθ, έξήλθεν αμέσως είς τδ προσκήνιον, προπο- 
ρευομένων λαμπάδων αργυρών. Κ αί ώς είδεν αύτδν 
ή Ιουδίθ, έπεσεν έπί πρόσωπον καί έπροσκύνησεν’ δ 
δε αμέσως έπρόσταξε τούς δούλους του καί τήν ά- 
νήγειραν, είπών είς αύτήν* έάν δ λαός σου δεν ήθε
λε μέ περιφρονήσει, δέν ήθελα έγώ πώποτε στρέ
ψει κατ αύτοΰ τά όπλα" πλήν αύτοί είναι τής δυ
στυχίας των οΐ παραίτιοι. Α λλά, δ ιατί συ, έρωτ^, 
έφυγες έκεΐθεν καί ήλθες πρδς ήμας; είπέ τήν α ι
τ ίαν; Η δέ, ήλθα, άπεκρίθη, νά κοινοποιήσω είς σέ 
■πράγματα σοβαρά,τά όποΐα, έάν πράξης, άφεύκτως 
εύδοκιμήσεις είς τδν σκοπόν σου. Κ αί πρώτον μέν 
έπαινεΐ καί έγκωμιάζει αύτον διά τήν σοφίαν καί 
πολεμικήν άρετήν του* οτι δι’ αύτής δποτάξει π άν
τα  τά έθνη εις Ναβουχοδονόσορα, τδν κύριον του' 
εΐτα  δ έ τφ  λέγει' έπειδή ο ίίβ ρ α ΐο ι παρώργισαν σφό- 
δρα τδν Θεόν διά τάς ανομίας των τάς πολλάς, καί 
έπέσυρον διά τοΰτο είς έαυτούς τήν θείαν οργήν του, 
θέλουσιν άφεύκτως παραδοθη δλοι είς τάς χεϊρας 
τοΰ κυρίου σου. Κ αί ιδού προσθέτει, άπέστειλεν έμε 
τήν δούλην σου δ Θεδς, ινα σοί αναγγείλω πάντα  
τα ΰ τα , καί ινα σέ όδηγήσω άκινδύνως μέχρι τής Ιε
ρουσαλήμ, καί στήσω έν τώ  μέσω αύτής τδν θρό
νον σου. 01 λόγοι ούτοι εύχαρίστησαν πολύ τδν 0 - 
λοφέρνην καί πάντας τούς περί αύτδν, οΐτινες έμει
ναν έκπεπληγμένοι ούχ ήττον διά τήν σοφίαν τών 
λόγων της, ή άπδ τοΰ κάλλους αύτής* πρδς τήν δ
ποίαν λέγει δ όλοφέρνης’ έάν γίνωσι τά  δσα μοί 
είπας έκ μέρους τοΰ Θεοΰ σου, αύτδς μέν τοΰ λοι
πού θέλει είσθαι καί δ Θεδς έμοΰ, σύ δέ καθ/,σεις 
είς τοΰ Ναβουχοδονόσορος τδν οίκον, καί καταστα-  
θήση δνομας-ή είς πασαν τήν γήν*καί παρευθύς προσ- 
έταξε νά είσαγάγωσιν αύτήν είς τήν σκηνήν του, 
καί νά παραθέσωσιν αύτη φαγητά καί ποτά άπδ τά 
είς αύτδν ποοσφερόμενα. Η δέ εύχαριστήσασα αύ
τδν, λέγει, δτι δέν δύναται νά φάγη έξ έκείνων τών 
φαγητώ ν, ώς άπηγορευμένων ύπδ τοΰ νόμου τω ν, 
άλλ ’ έχει μεθ’ έαυτής τά  χρειώδη' έν τοσούτφ δέ 
τδν παρεκάλεσε νά δώση τήν άδειαν είς αύτήν νά 
έςέρχηται άκωλύτως τήν νύκτα έξω τοΰ στρατοπέ
δου, διά νά προσεύχηται εί; τδν Θεόν' καί λαβοΰσα 
ταύτην, έξήοχετο κατά πασαν νύκτα είς τήν κοιλά
δα τής Βετυλούας,δπου καί έπλύνετο παρά τή πηγή 
τη  ούση έκεϊ.

Περί δέ τήν τετάοτην ήμέραν δ όλοφέρνης έκαυ,ε 
μέγα συμπόσιον είς τούς άξιωματικούς του,είπών εις 
Βαγώαν τδν άρχιευνοϋχον του νά πείση καί τήν Ιου
δίθ νά έλθη είς τδ γεΰμα. Κ αί ό μέν έξετέλεσε τήν 
διαταγήν τοΰ κυρίου του, ή δέ άποδεχθεΐσα μετ’εύ- 
χαριστήσεως τοΰτο, είσήλθε κεκαλλωπισαένη καί έ-

στολισμένη πρδς αύτδν, τοΰ δποίου ή καρδία έθέλ' 
χθη καθ ύπερβολήν είς τήν θεωρίαν αύτής. Επαλεύ- 
θη ή ψυχή του άπδ τδν σφοδρόν πρός αύτήν έρωτα, 
βάλλων αύτήν νά καθήση παρ’ α ύ τφ , παρακινών νά 
φάγη καί νά πίη κιιί νά εύφρανθή καί τοιαύτην αύ
τός εύχαρίστησιν έλαβε, βλεπων αύτήν τρώγουσαν 
έκ τών φαγητών αύτοΰ, ώστε άπδ τήν χαράν του 
έπιε τόσον πολύν οίνον, δσον πώποτε ούκ έπιε. Κ α ί 
περί τδ έσπέρας, έπειδή πάντας έκυρίευσεν ό οίνος, 
οί μέν άνεχώρησαν, ή δέ Ιουδίθ ύπελείφθη μόνη είς 
την Σκηνήν μετά τοΰ Ολοφέρνου, κοιμωμένου 
έπί τής κλίνης του ύπνον βαθύν, τότε αυτη , άφοΰ 
παρήγγεΛεν είς τήν δούληντης νά περιμένη έξω 
τοΰ κοιτώνος, δπως ύπάγωσι κατά τήν συνήθειαν, 
διά νά έκπληρώσωσι τής προσευχής τδ χρέος, ά ρ 
χισε νά έπικαλήται θερμώς τόν Θεόν, ινα ένισχύση 
αύτήν" καί ακολούθως λαβοΰσα τήν μάχαιραν τοΰ 
Ολοφέρνου άπέκοψε τήν κεφαλήν του, τήν δποίαν 
τιλύξασα μέ τδ κωνωπεΐον, έξήλθεν έξω πρδς τήν 
δούλην της, θέσασα αύτήν έντός τής πήρας, έν ή ε ι-  
χον τά  πρός τροφήν" καί ούτως έξήλθον δμοΰ διά  
τής παρεμβολής, δπως έκτελέσωσι δήθεν τής προσ
ευχής τό χρέος πρός τήν κοιλάδα έκείνην. Οθεν ά -  
ναβάσαι έκεΐθεν τδ δρος, έφθασαν εως εις τάς πύ-  
λας τής Βετυλούας.Τότε ή Ιουδίθ έφώναξε πρδς τούς 
φύλακας τών πυλών" ανοίξατε, ανοίξατε, διότι δ 
Θεός είναι μεθ ήμών, σώσας τδν Ισραήλ κα ί κατα-  
τροπώσας τούς έχθρούς του. Εν τω  αμα,διαδοθείσης 
τής φωνής, ήνοίχθησαν αί πύλα ι καί συνηθροίσθη 
πας δ λαός περί αύτήν μετά φανών καί λαμπάδων* 
ή δέ στασα έν τώ  μέσω τοΰ σωρρεύ·σαντος πλήθους, 
είπε μετά μεγάλης φωνή;* α ίνεΐτα ι τδν Θεόν, δστις 
ήλέησε τόν οίκον Ισραήλ, καί έθραυσε τούς εχ
θρούς του ταύτην τήν νύκτα διά τής χειρός μου" καί 
συγχρόνως έκβαλοΰσα τοΰ Ολοφέρνου τήν κεφα
λήν έκ τής πήοας, καί δεικνύουσα αύτήν, ιδού, 
έλεγε τοΰ Αρχιστρατήγου τών Ασσουρίων, ή κε
φαλή, ιδού καί τδ κωνωπεΐον, έν ώ κατέκειτο με-  
μεθυσμένος, τόν δποϊον έπάταξεν δ Κύριος διά χει
ρός γυναικείας, τή ; δποίας τήν όδόν κατεύθυνε, καί 
διετήρησεν άμόλυντον άπδ τής αισχύνης καί αμαρ
τίας τδ μίασμα" καί έξέστη πας δ λαός σφόδρα καί 
δ ό ζ ία ς  καί οί Πρεσβύτεροι καί δλον τό πλήθος 
κύψαντες έπροσκύνησαν τδν Θεόν μετ’ εύχαριστίας 
καί εύλογίας πρδς τήν εύεργέτιδα. Ακολούθως έφε- 
ρον τδν Αχιώρ καί έδειξαν αύτώ  τοΰ Ολοφέρνου τήν 
κεφαλήν, καί μόλις είδεν αύτήν,έπεσεν έπί πρόσωπον 
καί έξέστη τδ πνεϋμα αύτοΰ. Ως δέ ήλθεν είς τδν 
έαυτόν του,προσέπεσεν είς τούς πόδας τήςίουδίθ προσ- 
κυνών αύτήν καί λέγων* εύλογημένη σύ εις πάντα  
τοΰ Ιούδα τά σκηνώματα, καί εις πάντα τά έθνη, 
ατινα  θέλουσιν είς τήν ακοήν τοΰ όνόματός σου τα -  
ράττεσθαι. Αλλ’ είπέ μοι, έρ ω τ$ , πώς έξετέλεσας 
τοΰτο ; ή δέ έπί, παρουσία πάντων, έξεθεσε λεπτο
μερώς τά  δσα έπραξε, τά  δποΐα άκούσας πας δ λαός
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ήλάλαξεν άπδ τήν χαράν του, δ δέ Αχιώρ έκπλα- 
γείς έπί τοΰ Θεοΰ τή  δυνάμει, επιστευσεν αύτφ  καί 
περιετμήθη, συναριθμηθείς μεταξύ τών Ισραηλιτών.

Τότε ή Ιουδίθ είπεν είς τόν λαόν* Σείς μέν λά
βετε τήν κεφαλήν τοΰ Ολοφέρνου και κρεμασατε αύ
τήν έπί τής έπάλξεως τοΰ τείχους, καί περί τήν ά- 
νατολήν τοΰ Ηλίου έξέλθετε κατά τών έχθρών έν 
παρατάξει, ώς δήθεν νά έφορμήσητεκατ αύτώ ν,χω 
ρίς δμως νά καταβήτε τό δρος* έκεΐνοι δέ, λέγει, 
θέλουσι τότε τρέξει,ΐνα έξυπνίσωσι τόν όλοφέρνην, 
δπως λάβωσι παρ’ αύτοΰ τάς διαταγας* καί έπειδή 
δέν θέλουσιν ευρει αύτόν , έπιπέσει έπ αύτούς φό
βος καί τρόμος, ώστε νά φεύγωσιν άπδ προσώπου 
ήμών* τότε υμείς, καταδιώκοντες γενναίως αύτούς, 
φονεύσατε φεύγοντας. Εύθύς λοιπόν άφοΰ έγινεν ή ή
μέρα, εβαλον ε ίςπραξιν, τά  δσα ή Ιουδίθ προεΐπεν 
εις αύτούς, έξελθόντες άπαντες κατ’ αύτών παρα- 
τεταγμένοι ώς είς πόλεμον καί άλαλάζοντες, τούς 
δποίους ιδόντες οί λσούριοι, εδραμον εις τοΰ ό λο -  
φέρνου τήν σκηνήν, πλήν ούδείς έτόλμα νά είσέλθη" 
τότε είπον είς τόν άρχιευνοϋχον του* έξύπνισον τδν 
κύριον ήμών τάχ ιστα ,δ ιό τ ι οί εχθροί έξήλθον καθ ή
μών είς πόλεμον. 0  δέ Βαγώας είσελθών έκρουσε 
τήν αύλαίαν, ύπολαμβάνων δτι κοιμαται μετά τής 
Ιουδίθ* πλήν πλησιάσας είς τόν κοιτώνα είδε τδ μέν 
σώμα αύτοΰ έρριμμένον νεκρόν, τήν δέ κεφαλήν ά- 
φηρημέ;ην, καί παρευθύς έφώναξε μεγάλη φωνή, καί 
διαρρήξας τά  φορέματά του κλαίων, έτρεξεν είς 
τήν σκηνήν τής Ιουδίθ, καί μή εύρών αύτήν, έξ- 
ήλθε φωνάζων πρός τούς άξιωματικούς* ή γυνή αυ
τη τών Εβραίων μάς κατησχυνεν, έκοψε τοΰ όλο- 
φέρνου τήν κεφαλήν. Ταΰτα άκούσαντες οί αρχηγοί, 
έξέσχισαν τά φορέματά τω ν, κατεκυριεύθησαν ύπδ 
τοΰ φόβου, καί βοή καί κραυγή ήκούετο μεγάλη 
σφόδρα έν τ φ  μέσω τής παρεμβολής. Αφοΰ ή ά- 
προσδόκητος αυτη εϊδησις διεδόθη είς δλας τάς σκη- 
νάς, έπέπεσεν έπ’ αύτούς τοιοΰτος φόβος καί τρόμος, 
ώστε ούδείς έμενε πλέον κατά πρόσωπον τοΰ π λη 
σίον αύτοΰ, άλλά πάντες δμοθυμαδδν ένθεν κακεΐ- 
θεν έφευγον. Τότε οί ίσραηλΐτα ι, ώφεληθέντες άπδ 
τδν μέγαν τοΰτον θόρυβον τών έχθρών, έπεπεσαν 
βαρείς κατ’ αύτών, έν παρατάξει πολέμου, σαλ- 
πίζοντες καί άλαλάζοντες. Εν τοσούτω δ όζίας  
προαπέστειλενείς πάντα τοΰ Ισραήλ τά  δρια, δίδων 
τήν εύκταί’αν ταύτην άγγελίαν,καί προσκαλών πρός 
τών πολεμίων τήνάναίρεσιν* ώς δέ ήκουσαν τοΰτο οί 
ίσραηλΐτα ι, εδραμον εύθύς πάντες δμοθυμαδδν κατά 
τών εχθρών, καταδιώκοντες καί φονεύοντες αύτούς 
μέχρι τών δρίων αύτών. Κ αί οί μέν άπολειφθέντες 
έν τή Βετυλούα, έξελθόντες είς τών Ασουρίων τήν π α 
ρεμβολήν, έλαβον πολλά λάφυρα* καθώς καί οί κα
ταδιώκοντες, έπιστέψαντες έκ τής κοπής τών έχ
θρών, έφερον άπειρα καί αύτοί λάφυρα. Τότε ίω α-  
κείμ δ Αρχιερεύς ηλθεν έξ Ιερουσαλήμ είς Βετυ- 
λούαν μετά τών Πρεσβυτέρων, ίνα  ίδώσι τήν

Ιουδίθ, καί εύχαριστήσωσιν αύτήν διά τήν σωτη
ρίαν τήν δποίαν δι αύτής δ Κύριος έποίησεν. Ο
θεν έλθόντες εύλόγησαν αύτήν καί εΐπον * σύ είσαι 
τής Ιερουσαλήμ ή δόξα, τοΰ Ισραήλ ή άγαλλίασις, 
καί τοΰ γένους ήμών τδ καύχημα τδ μ έγα ’ εύλο
γημένη έσο παρά Κυρίφ τώ Παντοκράτορι εις τόν 
αιώνα τοΰ αίώνος. Εντοσούτω δέ δ λαός έπί τρ ιά
κοντα ήμέοας συνήθροιζεν έκ τής παρεμβολής τώ ν  
Ασουρίων τά  λάφυρα καί πάντα τά έν τή σκηνή τοϋ 
όλοφέρνου, χρυσίον, άργύριον, ένδύματα καί λοιπά  
σκεύη, καί αύτήν τήν σκηνήν έδωκαν τη Ιουδίθ πρός 
εύγνωμοσύνην.

Μετά δέ ταΰτα  ή Ιουδίθ ευγνωμονούσα πρός τόν 
Θεόν τό αίτιον τής σωτηρίας τοΰ λαοΰ του, συνέ- 
θεσεν έ'να εύχαριστήριον ύμνον, αίνοΰσα μέν καί έξ 
υμνοΰσα τοΰ Θεοΰ τά  μεγαλεία, καταστηλιτεύουσα  
δέ τοΰ Ολοφέρνου τήν παράτολμον προπέτειαν, καί 
καταδεικνύουσα πάσας τάς περις-άσεις τής θαυμα
στής ταύτης έπιχειρήσεως, καί δτι ή ώραιότης καί 
εύτολμία μιας γυναικός έστάθη ή α ιτ ία  τής κατα
στροφής δλοκλήρου τής Παρεμβολής τών Ασουρίων.

Ε ιτα δ μέν λαός άπας έλθών είς τήν Ιερουσαλήμ 
έπροσκύνησαν τόν Θεδν,προσφέροντες δλοκαυτώμα- 
τα καί προσφοράς, ή δέ Ιουδίθ λαβοΰσα τοΰ όλο
φέρνου τδ κωνωπεΐον, καί πάντα τά σκεύη αύτοΰ 
δσα άπέδωκεν αύτη δ λαός, έπρόσφερεν αύτά ανα
θέματα είς τδν Θεόν, καί εύφράνθησαν απαντες, 
διαμείναντες έκεϊ έπί τρεις μήνας, καί μετά ταΰτα  
άνεχώρησαν έκαστος είς τά  ίδ ια ’ καί ή Ιουδίθ έπα- 
νήλθεν είς τήν Βετυλούαν,δοξαζομένη ύπό πάντω ν, 
διαμείνασα έν τη χηρεία αύτής, χωρίς νά γνωρίση 
ποτέ άλλον άνδρα,μετά τόν θάνατον τοΰ άνδρός της, 
Μανασσή, μέχρι τέλους τής ζωής της, ήτις πρδ τοϋ 
θανάτου της, διαμοιράσασα μέν πάντα τά  υπάρχον
τα αύτής είς τούς συγγενείς τοΰ άνδρός της, καί είς 
τούς έδικούς της, έλευθερώσασα δέ τήν δούλην της, 
άπέθανεν έν γήρα βαθεΐ 1 0 5  έτών, καί έτάφη έν 
Βετυλούα είς τοΰ άνδρός της τδν τάφον,τήν όποιαν 
έπένθησεν έπτά ήμέρας πάς Ισραήλ, δστις, διά νά 
διαιώνιση τής εύεργεσίας τήν μνήμην, έσύς-ησε καί 
έορτήν είς αύτήν, έορταζομένην ύπό τών Εβραίων* 
ώστε καί ζώσης καί άπο θανούσης, έχάρη δ Ισραήλ 
δι αύτής βαθυτάτην ειρήνην έπί πολύ καιροΰ διά
στημα. Φ· Κ· Ι·

Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΒΙΟΣ.

0  Ανθρώπινος βίος δμοιάζει δρόμον, δστις τ ε 
λευτή είς κρημνόν φοβερώτατον. Είδοποιούμεθα 
τοΰτο είς τό πρώτον βήμα τής δδοιπορίας* άλλά  
μας είναι γραπτόν, καί άνάγκη πασα νά προβαί- 
νωμεν. Προχωρείτε! προχωρείτε! Δύναμις άκατα
μάχητος, δρμή τις ακάθεκτος, μας ώθεΐ έμπροσθεν* 
καί άναγκαζόμεθα δλονέν νά προβαίνωμεν είς τδν 
κρημνόν. Χ ίλ ια ι άποτυχίαι, χίλιο ι πόνοι, κόποι,
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καί ένοχλήσεις, μας βασανίζουν είς τον δρόμον. Νά 
ήδυνάι/εθα μόνον ν’ άποφύγωμεν τδν φρικώδη κρη
μνόν ! Ο χ ι! προχωρείτε! Ανάγκη πασκ νά τρέχετε 
εμπρός' τόσον έγρήγορα φεύγουν οί χρόνοι. Μ όλον 
τοΰτο, άπαντώμεν ένίοτε είς τον δρόμον αντικείμε
νά τινα ευάρεστα, ρέον τ ι ποτάμιον, παρερχόμενόν 
τι άνθος· ήδυνόμεθα ύπ’ αύτών, κχί έπιθυμοΰμεν νά 
σταθώμεν. Προχωρείτε! προχο^ρεΐτε! Βλέπομεν οτι 
ολα τά πέριξ ήμών κατακρημνίζονται’ κτύπος φο
βερός! δλεθρος αναπόφευκτος! Αλλά ποΰ και ποϋ 
συνάγομεν άνθη τινά , είς τάς χεΐρας ήμών μαραι
νόμενα, καρπούς τινάς άφανιζομένους ένώ τούς άπο- 
γευόμεθα, τά  δποΐα, μ’ ολον τοΰτο, μας εύφραίνουν 
δλίγας στιγμάς. Γοητεία καί δφθαλμοπλανία έπ ι- 
κρατοΰν πανταχοΰ" σπεύδομεν ακόμη είς τδν φοβε- 
ρδν κόλπον. Βαθμηδδν αρχίζουν άπαντα νά μαραί- 
νωνται· οί κήποι φαίνονται δλιγώτερον ώραΐοι, τά  
άνθη δλιγώτερον ζωηρά, τά χρώματα δλιγώτερον 
νωπά, οι λειμώνες δλιγώτερον εύθυμοι, τά  ύδατα  
δλιγώτερον φαιδρά’ τά  πάντα  παρακμάζουν, τά  
πάντα  εκπίπτουν. Τέλος, παριστάνετχι πρδ δφθαλ
μών μας τδ φάσμα τοΰ θανάτου. Αίσθανόμεθα πλέον, 
δτι δέν απέχει πολύ δ τρομερδς κόλπος! Εγγίζομεν 
τδ χείλος αύτοΰ’ Ιν άλλο β ή μ α ! καί— φρίκη κυρι
εύει τώρα τάς αισθήσεις μας, ή κεφαλή γυρίζει, οΐ 
δφθαλμοί π λα νώ ντα ι! Αναγκαίως έτ ι προβαίνομεν. 
ί% νά ήμπορούσαμεν νά έπιστρέψωμεν! Αλλά δεν 
ύπάρχει τρόπος επιστροφής’ πτώσις δεινή! Τδ παν 
έγινεν άφαντον, τδ παν έχάθη-

ΙΟΥΔΑΪΚΟΣ ΜΥΘΟΣ.

Ενώ, κατά τδ σύνηθες, έκάθητο δ Αβραάμ είς 
τήν θύραν της σκηνής του, προσμένων νά ύποδεχ- 
θή ξένους, έπαρατήρησε γηραλέον τινά έκατονταετή  
νά πλησιάζη γυρμένος καί στηριγμένος έπί τής βα
κτηρίας του, τδν ύπεδέχθη δέ φιλοφρόνως, ένιψε 
τούς πόδας του, έπρόβλεψε δεΐπνον, καί τδν έκαμε 
νά καθίσΐ}' άλλά παρατηρήσας δτι δ γέρων έτρωγε 
καί δεν έπροσεύχετο, ούδ’ έζήτησεν εύχήν πρδ τής 
τραπέζης, τδν ήρώτησε διατί δεν έπροσκύνει τδν 
Θεδν τοΰ ούρανοΰ. ό  γέρων άπεκρίθη δτι έπροσκύ- 
νει τδ πΰρ μόνον, καί δεν έγνώριζε άλλον θεόν. Είς 
τοΰτο έπαρωργίσθη τόσον δ Αβραάμ, ώστε έκβαλε 
τδν γέροντα, έξω τής σκηνής του, καί τδν έξέθηκεν 
είς δλα της νυκτδς τά δεινά καί τούς κινδύνους ά- 
προφυλάκτου καταστάσεως. Μετά τήν άναχώρηϊΐν 
τοΰ γέροντος έφώναξεν δ Θεδς τδν Αβραάμ, καί τδν 
ήρώτησε ποΰ είναι δ ξένος. Τδν εκβαλα εξω, άπε
κρίθη, έπειδή δέν έπροσκύνει ΣΕ. ό  Θεδς δέ τδν εί- 
π εν, Εγώ τδν ύπέφερα έκατδν έτη, άν καί μέ ήτί- 
μαζε' καί δέν ήμ^οροΰσες σύ νά τδν ΰποφέρης μίαν 
νύκτα, δτε δέν σ’ έδιδε κάμμίαν ένόχλησιν; Ακού- 
σας δ Αβραάμ τοΰτο, λέγει δ μύθος, τδν έφερε π ά 
λιν δπίσω, καί δχι μόνον φιλοξένως τδν έπεριποιή- 
θη, άλλά καί σοφάς διδασκαλίας τδν παρέδωκε.

ΔΙΚΑΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Λογάριασε,— λέγει δ σοφδς Φραγκλΐνος, —  δσα 

χοεωστεΐς, καί δσα σέ χοεωστοϋνται, έπειτα σύ
ναξε, καί πλήρονε, δσον τάχ ιστα . Κ αταγίνου έπ ι
μελώς είς τδ έργον σου’ έσο οίκονομικώτατος’ άπό- 
βαλλε πασαν ύπερηφανίαν’ δίδου πιστώς είς δλα 
τά θρησκευτικά σου καθήκοντα, προσευχόμενος έγ- 
καρδίως εσπέρας καί πρω'ί, συχνάζων είς τήν εκ
κλησίαν τάς Κυριακάς, καί πράττω ν είς άλλους, 
δτι θέλεις νά πράττουσιν άλλοι πρδς σέ. Αν δεν έχ^ς 
νά βοηθάς τούς πτωχούς, κάμνε δι αύτούς δ ,τ ι ά λ 
λο δύνασαι, κα ί κάμνετο ίλαρώς’ άλλ ’ έάν έχϊΐς, 
βοήθει πάντοτε τούς πένητας, καί τούς άναξίως 
δυστυχοΰντας. Τήν όδδν ταύτην βάδιζε δι’ επτά  
χρόνους μ ’ έπιμέλειαν καί ειλικρίνειαν, καί, άν δέν 
εύτυχήσ^ς, έλθέ είς έμέ, καί ύπόσχομαι νά πλη
ρώσω τά χρέη σου.

ΗΘΙΚΙΙ ΤΩΝ ΑΡΑΒΩΝ.

Είς ναδν τινά  έπί τής νήσου Χινζουάν εύρίσκον- 
τατι τέσσαρες έπιγραφαί, α ί ακόλουθοι.—  «Μας 
έδόθη δ κόσμος διά ψυχικδν δφελος, δχι δι άνέ- 
γερσιν πολυτελών οικοδομών' ή ζωή* δ ιά  τήν έκ- 
πλήρωσιν ήθικών καί θρησκευτικών καθηκόντων, 
δχι διά ήδονικάς ευχαριστήσεις’ δ πλοΰτος, διά νά 
έπιδαψιλεύηται γενναίως, δχι διά έπισωρεύηται 
φιλαργύρως’ καί ή μάθησις, διά νά παράγη χρη
στά έργα, δχι άπεράντους λογομαχίας.»

(Αποθ. τών Ωφελ. Γνώσεων).

»««««

ΕΠΙΣΤΟΛΙΙ ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ 

ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ.
(Συνέχεια, ί ί ε  irpW](o«|*. (ρυλλάδιον)

Δ', (α)

ΑίδεσΕριώτατε έν 'ΙερεΟσι ΠΠ. Κΰρ Δημήτρίί 
Βάλσαμε, έξάδελφέμου τόκατά σάρκα, τήν 
ύ̂ ετέραν αίδεσίρ,ότητα ευχόμενος κατα- 
σπάζομαι.

ΙΞύχόμενος ό Διάκονος τδν ίερ έα ;— άνω ποτα* 
μών τά  ρεύματα; —  καί ή αμαξα τδν βοΰν ελκει;—  
καί ούχί τδ χείρον ύπδ τοΰκρείττονος εύλογεΐται; — 
Αλλ’ ήξευρε, άδελφέ, δτι είς τήν ώραν ταύτην καθ fa 
γράφω έγώ δ άνάξιος είμαι Αρχιερεύς. Κρίμασιν 
οίς οΐδε Κύριος, ή μεγάλη Αύτοκράτωρ ηύδόκησεν 
έπ’ έμοί καί δι’ δσον άντέστην, άπελογήθην, ίκέ- 
τευσα, έπρόβαλα τδ γήράς μου, τήν άσθένειαν, τήν 
άπραξίαν, τήν στέρησιν τής Ρωσσικής γλώσσης,

(α) Η i m a τολΛ α ϊτη  Ιγράφκι, ώς φαίνεται, ί *  Μόσχας τδ I 
17 7 3  περί tqv Οκτώβριον. ό  ΐ χ ί .

Ο ΦΟΙΝΙΞ

κτλ . δέν έδυνήθην νά τδ άποφύγω. Ευρισκόμενος 
έν Πετρουπόλει κατά  τδν παρελθόντα Ιούλιον μήνα 
(δθεν σας έγραψα) έλαβον άπδ Μόσχαν, ένθα ήτον 
ή Αύτοκρατορική αυλή, τά προσκλητικά γράμματα. 
Απεκρίθην έκεΐθεν παραιτούμενος διά πολλών, ώς 
είπον, τδ μέγα καί ύπέρογκον φορτίον, άλλ’ έδέχ- 
θην καί δεύτερα γράμματα έπί τοΐς πρώτοις, καί 
έπί το ΐ; δευτεροις τρ ίτα , καί τέως τά  γράμματα  
έγιναν έπ ιτά γμ α τα , καί ή πρόσκλησις τρόπον τινά  
κέλευσις. Οθεν ήναγκάσθην νά ένδώσω καί νά ύπα- 
κούσω. Διέβην τοίνυν έκ ΓΙετρουπόλεως είς τήν Μό
σχαν περί τάς άρχάς τοΰ Αϋγούστου, δπου κατά  
τήν τριακοστήν τοΰ είρημένου μηνδς έχειροτονήθην 
55ρεύς, μ ετά  δέ τήν παρέλευσιν τοΰ έφεξής μηνδς 
Σεπτεμβρίου, τί) πρώτη δηλ. τοΰ Οκτωβρίου προε- 
βιβάσθην είς τδν ύψηλδν τής Αρχιερατίας βαθμδν, 
χειροτονηθείς ΰπδ τώ ν τριών έγκριτων τής ένταΰ- 
θα ίερωτάτης Συνόδου Αρχιερέων, παρουσιαζούσης 
έπί τοΰ θρόνου καί αύτής τής Αύτοκράτορος καί 
άπάσης τής αύτοκρατορικής αυλής. Κ α ί ιδού σοι δ 
άπ έκείνου άχρι γήρου ών τί^πεινδς Διάκονος,. Αρ
χιεπίσκοπος είναι Σλαβωνίου καί Χερσώνος. Τοΰτο 
έπετέθη δνομα έκ διπλώματος αύτοκρατορικοΰ τή  
νεωστί συστηΟείση επαρχία είς τήν νέαν Διοίκησιν 
δποΰ τδ Ρωσσικδν Κράτος είς κ.αιρδν τής ένδόξου 
ειρήνης έθεμελίωσε, καί της έπαρχίας τά δρια έκ- 
κτείνονται άπδ της. περίφημου Πουλτάβας, δπου 
δ αοίδιμος Πέτρος δ Μέγας κατέθραυσε ,τήν δύ- 
ναμιν τώ ν Σβεκών, εως τοΰ Αζώφ, εως Κ υμ-  
βούρ.· πρδς άνατολάς καί τοΰ ποταμοϋ Βώγ πρδς 
δυσμάς. Η αύτή  έπαρχία ονομάζεται καί νέα Ρωσ- 
σία, καί έν αύτή συγκροτείται ή νέα άποικία .τοΰ 
ήμετέρομ .γένους τών Γραικών, Μολδαύων καί Βλά
χων καί Σέρβων, οίτινες έπί πολλής καί καλής γής 
εύφορου καί καρπερής θελήσουν νά συνδράμουν, έξ 
ών έίως τοΰ νϋν τινές χιλιάδες συνέδραμον είς Γε- 
νικαλέ, καί είς τάς άλλας πόλεις καί χώρας, ίσως 
δέ καί πλείονες συνδράμουν χριστιανοί, φεύγοντες 
τήν καταδυναστείαν τώ ν τυράννων αύτών καί τήν 
στενοχώριαν τής άπορίας καί Ολίψεως.

Εχεις τά  κατ’ έμε συμβάντα, άδελφέ, Ικανώς 
λογιάζω δσον συγχωοεΐ τδ πλάτος μιας έπιστολής, 
έκ τής αύτής δέ ταύτης είδήσεοις καταλαμβάνεις 
καί τήν α ιτ ίαν δι ηνείς τήν έπιστολήν σας τήν δευ
τέραν άνέβαλον ε*)ς τοΰ νϋν τήν άπόκρισιν. Η άδιο- 
ρισία είς ην εύρέθην, καί αί πολλαί άσχολίαι τή ; 
νέας μου βαρυτάτης καί πολλά φορτικής καταστά 
σεως έπροξένησαν τήν αναβολήν, καί δέν ήτον τρό
πος αλλέως.

Είς αύτάς τας ήμέρας έπέστρεψεν ή Αύλή είς 
Πετρούπολιν, έγώ δέ έμεινα είς Μόσχαν καί κάμνω  
τας πρεπούσάς μου ετο ιμασία ;, διά νά καταβώ είς 
τήν ρηθεΐσαν πόλιν Πουλτάβαν, δπου πρέπει νά 
ουστήσω κατ ’ άρχάς τήν καταμονήν μου, έ'ως ν*

στηριχθη δ θρόνος είς τήν άρμοδιωτέραν τής έπαρ
χίας κατάθεσιν.

0  άγαπητδς έξάδελφος καί εύχε'της θερμός

Ε υγένιος ό Σ.Ισ.6. και Χερσώ νος Α ρ χ ιεπ ίσ κ ο π ο ς .
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ΣΥΛΛΟΓΗ Λευκαδίων Επιγραφών κτλ.
(Συνεχεία, iS t  Θ', (ρυλλίίιον.)

1 6 .
Μετηνέχθη έκ Αευκάδος τδ 1 759. είς τδ έν Βρε

τανία Νανιανδν Μουσεΐον. Εξεδόθη ύπδ Passeri έν 
τώ αύτοΰ Dissert. Β. pag. 29. ύπδ Paciandi έν 
τώ αύτοϋ Monument. Peloponnes. p. 2 1 1 . έπ ί-  
σης [χαλκόγρ.] καί είς τδ M d s . Nanian. DoIIect. 
Antig. Ν. 7 0 . Τδ τελευταΐον έξεδόθη ύπδ Βοικχίου 
[χαλκόγρ.| έν τώ  αύτοΰ C. I. Ν. 1 921. Κεκόσμη- 
τα ι άετώ ματι.

Α Ε Ο Ν Τ Ι Ο Ν  Α Ι Σ Χ Υ Λ Ε  Λ Α Μ Ο Η Ε Ν Α 
Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ε  

Είναι περίεργον δτι κεχάρακται έπί τής τα ιν ίας, 
τής μεταξύ τοϋ άετώυ.ατος καί τής κυρίας στήλης, 
οπερ οεν σημαίνει, ειμττποΰ τεχνίτου απλήν επιόει- 
ξιν. Οί τεθνεώτες είσίν υίδς [Αεόντιον,] πατήρ [Α ί- 
σχύλος] καί μήτηρ [Δαμοξέ-να.] Η διάταξις αύτών 
άκολουθεΐ ίσως τήν χρονολογικήν τάξιν τοϋ θανά
του. Τδ τοΰ υίοϋ δνομα κατ ’ ουδέτερον γένος, ά ντί 
ΑΕΟΝΤΙΕ, έτέθη ίσως πρδς δια^ολήν τοΰ υίοϋ άπδ 
τοΰ πατρδς, ή καθ’ άπλοΰν ύποκορισμόν. Το δέ τή ; 
γυναικός [έν Δωρική διαλέκτο)] πρώτον ένταϋθα ά -  
πανταται.

1 7 .
Εύρίσκεται είς τδ ΛΙουσεΐον τοΰ Δρ.’Π. Κατσαΐ'- 

του, Κεφαλλήνος, εύρόντος αύτήν έν Λευκάδι. Η 
ύλη της είναι κοιν. λευκ. λ ιθ. έχοιν μήκ. δακτ. 1 1 . 
πλ. 7. μετά κυματίου άν&)θεν καί ταινίας. Εκδίδε- 
τα ι νΰν τδ πρώτον.

. . . .  ΝΙΔΑΣ
Πολυτρόπως δύναται νά συμπληρωθ^. Τά περαι

τέρω έν Επ. 8 .

18.
Εύρίσκεται προσηρμοσμένη είς τινα έν τή πόλει 

οίκίσκ^, παρά τώ  Ναώ τοΰ Αγ. Μηνα. Η υλη της  
κοιν. λευ. λιθ. έχων μήκ. δακτ. 1 6 . πλ. 1 2 . καί 
κεκόσμηται άνωθεν τα ινία  καί κυματίω . Εκδιδ. νΰν 
τδ πρώτον.

ΑΡΙΣΤΑΓΟ ΡΑΣ
Παρατηροϋμεν δ ,τι καί είς τήν β™·
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1 9 .
Εύρέθη παρά τώ  έν τή  πόλει Ναώ τοΰ Παντο- 

κράτορος, είς τήν άνασκαφήν τοΰ συμπολίτου μας 
Κυρ. Σπυρίδωνος Σκουφά, ύφ ’ οΰτινος καί δ ιακατέ
χετα ι, ή  υλη της είναι μαρμαρ. ύπομέλ. εχων μήκ. 
δακτ. 4 2 .π λ .  Ι Ι .Ε κ δ ιδ . νυν το πρώτον.

ΑΡΙΣΤΩΝ
Κ α τ’ ονομαστικήν ή Κλητικήν πτώσιν. Τάς π α 

ρατηρήσεις ίδε έν Επ. 8 .

_2θΓ
Μετηνέχθη έκ Λευκάδος το 1 7 5 9 .  εϊς τδ έν Βρε

ταν ία  Navtav6v Μουσεϊον. Εζεδόθη Οπο P asseri 
έν τώ  αύτοϋ D issert. II. pag. 3 2 . ύπδ Paciand i 
έντίδ  αύτοϋ Monum. Pelopn. Tom. II. pag. 5 7 .  
(χαλκόγρ). ίϊσαύτω ς [χαλκόγρ.] καί είς το Mus. 
N anian . Collect. Antiq. Ν. 7 2 . To δε τελευταΐον 
Ιναλκόγρ.] ύπο Βοικχίου έντώ  αύτοΰ C.1.N .1920.

ΑΛΚΤΩΝ
Ανευ ούδενδς λόγου, κατά Βοικχιον, άποδίδου- 

σι τινες αύτήν εϊς τον ΐατρον Αλκύωνα, τον παρά 
ίωσηπου άναφερόμενον. (α). Τά περαιτέρω έν Επ.8 .

~2ΪΓ
Ποΰ τής Λευκάδος εύρέθη, καί ποΰ νΰν κατήντη- 

σεν,άγνοοΰμεν. Ταύτης άντίγραφον διέσωσεν 6 συμ
πολίτης μας Λ. Ανδρέας Βλαντής, ύφ οΰτινος έζήξα·- 
μεν τί) ήμέτερον. Εκδίδομ.εν νΰν το πρώτον.

ΝΙΚΟ[ΜΑΧΟΣ
Πολυτρόπως δύναται νά συμπληρωΟ^. ίδε Επ. 8 .

~ 2 2 Γ
Εύρίσκεται προσηρμοσμένη είς οικίαν τ ινά  έν 

χωρίω Κατούνα, περι τάς 2 f  ώρας μακράν τής 
πόλεως. Αντέγραψεν αύτήν δ Κυρ. Βλαντής, ύφ’οϋ· 
τίνος καί ήμεΐς έξήξαμεν το άντίγραφον. Εκδίδε 
τα ι νϋν τ!) πρώτον.

ΝΙΚΟΜΑΧΟΣ 
ΠΟΑΤΚΡΑΤΕΙΑ

Τάφος ουζύγων. Τδ τής γυναικδς δνομα νϋν τδ 
πρώτον απαντάτα ι.

~23Γ
Εύρίσκεται είς τδ Μουσεϊον τοϋ συμπολίτου μας 

Δρ. Δημητρίου Πετριτσοπούλου.Κεκόσμηται άετώ -  
μ α τι. Τδ παρδν έλάβαμεν έκ τοΰ αντιγράφου τοϋ 
Κυρ. Ανδρ. Βλαντή. Εκδίδεται νϋν τδ πρώτον.

ΣΩΤΗΡΙΣ ΧΑΙΡΕ
Σωτηρίς Χαΐρε. Κεχάρακται δίς έπί τής στήλης*

(«) Φλαύ. Ιώατιτης. Αρχαιολ. B-.S. 1 0 ’· Κεφ. Α. §. 2 0 .

έγγλύφως μέν έν τώ  λ ε τώ μ α τ ι, άναγλΰφως δέ ύπδ 
τδ Αέτωμα. Τοΰτο είναι άπλή έπίδειξις τοϋ τεχνί
του. Ονομα γυναικδς, νϋν τδ πρώτον άπαντώμενον.

Γ  Ν  Ω  Μ I  Κ. Α.

Έκ τών τοϋ Φραγκίσκου, Δουκός 
Δέ Λαροχεφουκώλδου.

1 . Τά πάθη συχνάκις γεννώσιν άλλα πάθη έκ 
διαμέτρου άντικείμενα* ή φιλαργυρία προάγει τήν 
άσωτίαν, καί ή άσοιτία τήν φιλαργυρίαν* πολλά- 
κις γίνετα ι τ ις  σταθερδς δ ι’ αδυναμίαν, καί θρασύς 
διά δειλίαν.

2 . 01 άνθρωποι δεν είναι μόνον ύποκείμενοι εϊς 
τδ νά λησμονώσι τάς ευεργεσίας καί τάς ύβρεις* μ ι- 
σοϋσι μάλιστα  δσους τούς ύπεχρέωσαν, καί παύου- 
σι τοΰ μίσους πρδς δσους τούς ύβρισαν* καθότι ή 
προσπάθεια εϊς τδ ν’ άνταμείψωσι τδ άγαθδν καί 
νά έκδικηθώσι τδ κακδν τοϊς φαίνεται βάρος, είς τδ 
δποΐον δυσκόλως ύποβάλλονται.

3 . Η ζηλοτυπία είναι τρόπον τινά  δικαία καί 
έλλογος* διότι τείνει είς τδ νά φυλάξη Ιν καλόν τδ 
δποΐον ανήκει είς ήμ α ;, ή τδ δποΐον νομίζομεν ίδιον 
ήμών* έν φ  δ φθό'νος είναι μανία μή ύποφέρουσα τδ 
άγαθδν τοΰ άλλου.

ί .  Εχομεν πλειοτέραν δύναμ.ιν παρά θέλησιν* 
καί συχνάκις φανταζόμεθα δτι τά  πράγματα είναι 
αδύνατα, έπί μόνφ σκοπώ νά δικαιολογηθώμεν 
είς ήμας αύτούς.

5. Εί μέν δέν είχομεν σφάλματα, δέν έδοκιμά- 
ζαμ.εν τοσαύτην εύχαρίστησιν διά τά  τών άλλων.

6 . Η ζηλοτυπία τρέφηται έν τώ  δισταγμώ* 
άποβαίνει μανία, ή παύει, αμα διαβαίνει τ ις  έκ τοΰ 
δισταγμοΰ εις τήν βεβαιότητα.

7 . Ι ν  δέν είχομεν ύπερηφανίαν χαθόλου, δέν 
παρεπονούμεθα διά τήν ύπερηφανίαν τών άλλων.

8 . Η ϋπερηφανία ύπάρχει έπίσης είς πάντας, 
καί μόνον τά μέσα καί ό τρόπος τής φανερώσεως 
διαφέρουσι.

9 . Φαίνεται δτι ή φύσις, ητις διέθεσε μετά το- 
σαύτης σοφίας τά  δργανα τοΰ σώματος ήμών ινα 
καταστήσϊΐ ήμας εύτυχεΐς, έδωκεν είς ήμας καί τήν 
ύπερηφανίαν πρδς απαλλαγήν τής έκ τής γνωρίβεω; 
τών ήμετέρων άτελειών λύπης.

1 0. Εχει μάλλον ή ύπερηφανία ή ή άγαθότη; 
μετοχήν είς τάς παραινέσεις ήμών πρδς τούς πταύον- 
τας* νουθετοΰμεν δέ αύτούς δχι τόσον διά νά τού; 
διορθώσωμεν, δσον έπί σκοπφ νά τούς πείσωμεν 
δτι ήμεΐς είμεθα άνεπίληπτοι.

1 1 . Τποσχόμεθα κατά τάς έλπίδας καί έκπλη- 
ροϋμεν κατά τούς φόβους ήμών.

1 2 . Τδ συμφέρον λαλεΐ παν είδος γλωσσών, κα! 
διαδραματίζεται πάσης λογής ύποκείμενον, ώς καί 
τδ τοϋ αφιλοκερδούς. Π. Λ.
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καί τά μαχαιροπίρουνα, καθώς έναπετεθησαν έπι τής 
τραπέζης, έπροξένησαν γλυκύν καί αδελφικήν θό
ρυβον, καθώς προσέτι τό κοτόπουλον όμοΰ μέ τό 
χοιρομέρι, καθώς έμαγειρεύοντο έντός τοϋ αγγείου, 
άπετέλουν εύάρεστον καί ήδονικώτατον ήχον, ώς άν 
^σθάνοντο καί αύτά εΰχαρίστησιν τινα. Μετά ταϋτα 
δέ, έξελθόντος τοϋ Γεωργίου και της Έ λιζης όμοΰ 
μέ τόν μικρόν ’’Ορρην, συναπήντησαν τοσοΰτον Εγ
κάρδιον χαιρετισμόν, οστις, χωρίς υπερβολήν, τοϊς 
έφαίνετο ένύπνιον.

Έπί τέλους, έκάθησαν ολοι εϊς τό πρόγευμα, ή δέ 
Μαρία ίσταμένη παρά τήν γωνίαν εψηνεν άρτοκού- 
λουρα, τά όποια, μόλις έλάμβανον τό χρυσόξανθον 
χρώμα τής τελειότητος, μετεκόμιζε μέ τάς ίδιας της 
χεΐρας έπί τής τραπέζης.

Ή 'Ραχήλ δέν έφάνη πώποτε τοσοΰτον εύτυχής, 
δσον εις τήν παρούσαν περίστασιν, έπί κεφαλής ούσα 
της τραπέζης της· ενυπήρχε τοσοΰτον μητρικόν αί
σθημα καί καλοκάγαθία είς δλας της τάς πράξεις, 
ώς*ε καί οταν έδιδε πινάκιόν τι μέ γλυκύσματαή έχεε 
καφφέ έντός τών έκπωμάτων,έφαίνετο διαχέουσα ταυ- 
τοχρόνως πνεΰμά τι είς τάς προσφοράς της ταύτας.

’Ητο ή πρώτη φορά καθ’ ή ν ό Γεώργιος έκάθησεν 
είς τήν τράπεζαν ένόςλευκοΰ, οθεν κατ’ άρχάς συνη· 
σθάνθη στενοχώριαν τινά καί ανησυχίαν, άλλά μετά 
ταΰτα έξηφανίσθη καί διεσκορπίσθη ώς πνοή απέ
ναντι τών εωθινών άκτίνων τής άπλουστάτης καί 
παντοϋ διακεχυμένης ταύτης άγαθότη :ος.

Ούτος ήτο πραγματικώς ενας οίκος, εν άσυλον, 
λέξις της όποιας τήν σημασίαν ήγνόει μέχρι τοΰδε 
δ Γεώργιος- ώς έκ τούτου ή πρός τόν Θεόν πίστις 
καί ή πεποίθησις είς τήν άπειρον Πρόνοιαν του, 
ήρχισε νά κυκλοφορη είς τήν καρδίαν του, αί κατα
χθόνιοι, αί μισάνθρωπος αί άθεϊστικαί άμφιβολίαι 
και ή θηριώδης απελπισία του έξηοανίσθησαν απέ
ναντι τοΰ φωτός ένός Ευαγγελίου, τό όποιον ήτο 
έγκεχαραγμένον είς τά έμψυχα πρόσωπα τών παρευ- 
ρισκομένων, καί έφανεροΰτο άπό τά άπειρα καί ειλ ι
κρινή δείγματα αγάπης καί καλοκάγαθίας, τά όποια 
δέν θέλουσι πώποτε μείνει χωρίς τής άπαιτουμένης 
ανταμοιβής.

—- Πατέρα, τ ί Οά γίνει αν φανερωθης πάλιν; ήρώ- 
τησε Συμεών ό δεύτερος, καθώς έβουτύρονε τόν άρ
τον του.

—  Θά ύποφέρω τήν ποινήν· άπήντησεν ό Συμεών 
ήσύχως.

—  Ά λ λ ά  τ ί Οά γίνει, άν σέ φυλακίσουν ;
—  Πώς δέν ήμπορεϊς σύ μέ τήν μητέρα νά βα- 

στάξητε τήν οικίαν ; ειπεν ό Συμεών μέ έν μειδίαμα.
—  ’Ώ, ή μητέρα ήμπορεΓ νά κάμη κάθε τι, είπε 

τό παιδίον. Δέν είναι εντροπή ομως νά γίνωνται τέ
τοιοι ν ίμ ο ι;

—  Σύ δεν πρέπει νά όμιλης κακά έναντίον έκεί
νων δποϋ μας διοικούν, ειπεν ό παίήρ μέ βαρύ υφος. 
Ό Κύριος μάς δίδει τά έπιούσια αγαθά με τόν σκο
πόν μόνον νά πράττωμεν ο,τι είναι δίκαιον καί εύ- 
σπλαγχνον, έάν οαως οί άρχηγοί μας ζητώσι πλη
ρωμήν διά τοΰτο, ήμεΐς πρέπει νά τήν δώσωμεν.

—· "Ω πόσον άπος-ρέφομαι έκείνους τούς παλ)αν- 
(Τόμ. Α. Φυλλ. ΙΒ '.)

θρώπους όπου έχουν τούς σκλάβους! είπε τό παιδίον.
—  "Ώ σέ θαυμάζομαι, ειπεν ό Συμεών, ή μητέρα 

σου δέν σέ έδίδαξε ποτέ τοιούτους λόγους. Έάν δ 
Κύριος ήθελε φέρει είς τήν θύρα μου ενα κάτοχον 
σκλάβων κατατεθλιμμένον καί ένδεή, ήθελα μετα-/ει- 
ρισθή καί αύτόν απαράλλακτα καθώς έ'να σκλάβον. 
Ό  νέος Συμεών έρυθρίασεν, άλλ’ ή μήτηρ μειδιάσασα 
τοΰ είπεν, ό Συμεών είναι τό καλό παιδί μου, με τόν 
καιρόν θά μεγαλώσει, καί τότε Οά όμοιάσει τόν πα
τέρα του.

—  Έ λπίζω, αγαθέ μου κύριε, νά μή εύρίσκεσαι 
είς κάμμίαν δυσκολίαν ή κίνδυνον έξ αίτιας μας, ει- 
πεν ό Γεώργιος περίλυπος.

—  "Ολως διόλου, Γεώργιε, ήμεΐς εί'μεΟα εδώ κά
τω είς τοΰτον τόν κόσμον διά τοΰτο. "Αν δέν ήμπο- 
ρούσαμε νά ύποφέρωμεν ένόχλησιν διά μίαν καλήν 
πράξιν, δέν ήθελαμεν είσθαι άξιοι τοϋ όνόματός μας.

—  Έξ αίτιας μου; ήρώτησεν ό Γεώργιος, ώ δέν 
τό έπιθυμώ.

—  Οχι, Γεώργιε, μείνε ήσυχος, ο,τι κάμνομεν τό 
κάμνομεν διά τόν Θεόν, καί διά τόν άνθρωπον, ειπεν 
ό Συμεών. Σήμερον κάθησε εδώ μέ ολην τήν άνά- 
παυσίν σου, καί τό βράδυ πρός τάς δέκα ώρας ό Φί- 
νεας Φλέτζερ θέλει σάς όδηγήσει έμπρός είς τό άλλο 
μέρος. Καταδιώκεσαι φρικτά καί δέν πρέπει νά χα
σομέρης.

—  Ά ν  ήναι τοϋτο, διατί νά περιμείνωμεν ώς τό 
βράδυ; είπεν ό Γεώργιος,

—  Τήν ήμέραν έδώ είσαι ασφαλισμένος, καθότι 
ολοι έδώ πλησίον είς τοϋτο τό μέρος είναι φίλοι, καί 
φυλάττουν. Εκτός τούτου είναι άσφαλέστερον νά πε- 
ριπατήτε, διαρκούσης τής νυκτός.

ΚΕΦΑΛΑ10Ν 1Δ\

Εϋαγγελίνα.

A  young star,'which shone
O’er life— too sweet an image for such glass!
A  lo v e ly  being scarcely formed or moulded;
A  rose with all its sweetest leaves yet folded.

Αί σκηναί τοϋ Μισισιπί, ώς διά μαγευτικής ράβ
δου, έ'λαβον έπαιδθητήν μεταβολήν, άπό της έποχής 
καθ’ ήν ό περίφημος Σιατοβριάν τόν περιέγραψεν, ώς 
ποταμόν άπεράντων καί άβατων έρημιών, ρέοντα 
άναμέσον έξαισίας χλόης και έμ-ψύχων άντικειμένων.

Ό  ποταμός ομως ούτος τών ένυπνίων καί τής £ο- 
μαντικότητος, μετεβλήθη είς βραχύτατον διάστημα 
χρόνου είς μίαν πραγματικότητα όλιγώτερον όρατήν 
καί ένδοξον τής πρώτης. Όποιος άλλος ποταμός έπ! 
τής γής φέρει είς τόν κόλπον του τά άφθονα καί 
θαυμάσια άγαθά τοιούτου τόπου; τόπου τοϋ όποιου 
τά προϊόντα κατακαλύπτουσιν ολον τό άπέραντον 
διάστημα τό μεταξύ τών τροπικών καί τών πόλων 1 
Όποιος άλλος ποταμός φέρει μεθ’ έαυτοϋ τά τετα- 
ραγμένα, τά βίαια, τά άφρίζοντα καί τά μηκώμενα 
έκείνα υδατα, τά δποία είναι εναργής άπόδειξις τοϋ 
έκτεταμένου σάλου τής έργασίας, ήτις είναι διακεχυ- 
μένη εως είς τά βάθη τών κυμάτων του ύπό φυλής 
πλέον δραστήριου καί ένεργητικής δλων τών άλλων 
τής άρχαιότητος. Ά χ !  είθε προσέτι νά μή φέρωσι
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μεθ’ εαυτών θέαν πολύ φρικωδεστέραν, τά δάκρυα τών 
κατατεθλιμμένων,τούς στεναγμούς τών έγκαταλελειμ- 
μένων, τάς τών πτωχών καί άπλουστάτων καρδιών 
ι«κράς παρακλήσεις πρδς εν άγνωστον Ό ν, άγνως-ον, 
αόρατον καί ήσυχον, άλλά τό όποιον θέλει φανερωθή, 
ινα σώση ό'λους τους έπί της γης πτωχούς!

Τό πλάγιον φώς τοϋ όύοντος ήλιου έσελάγιζεν 
έπι τών άπεράντων ύδάτων τοϋ ποταμοϋ, οί εύκαμ
πτοι κάλαμοι καί αί ύψηλα! και βαθύχροοι κυπά- 
ρισσοι ελαμπον ύπό τών χρυσοειδών ακτινών, καθώς 
τό βαρέως φορτωμένον άτμόπλοιον έπροχώρει.

Έπιστοιβασμένον τό άτμόπλοιον καθ’ ό'λα του τά 
μέρη άπό δεσμίδας βαμβακιού, έφαίνετο μακρόθεν 
ενας τετραγωνικός όγκος κινούμενος βραδέως· και 
διά νά άνεύρωμεν έκ νέου τόν ταπεινόν μας φίλον 
Θωμάν, ήτο άνάγκη νά γίνη μία έπίπονος έρευνα 
καθ’ ολας τάς γωνίας τοϋ πλοίου, τέλος δετόν άνακα- 
λύπτομεν εις τό άνω κατάστρωμα τοϋ πλοίου είς μέ
ρος τι άναμέσον τών άπανταχοϋ εύρισκομένων βαμ
βακοδεσμίδων.

Ό  Θωμάς, έν μέρεί μέν έ'νεκα της έμπιστοσύνης 
τήν δποίαν είχον έμπνεύσει είς τόν παρόντα κύριόν 
του αί συστάσεις τοΰ Κ. Σχέλβη, έν μέρει δέ ένεκα 
τής αξιοπαρατήρητου και ήσύχου διαγωγής του, άνε- 
παισθήτως έκέρδισεν ώς καί τούτου τοΰ θηριώδους άν
δρός τήν έμπιστοσύνην.

Κατ’ άρχάς, διαρκούσης τής ήμέρας, τόν έφύλαττεν 
έκ τοϋ πλησίον, καί δέν τόν άφινε πώποτε άλυτον 
τήν νύκτα- πλήν ή άτάραχος υπομονή καί ή έναργής 
εύχαρίστησις τοΰ Θωμά τόν παρεκίνησαν βαθμηδόν 
νά παύση τους τοιούτους περιορισμούς καί βασιζόμε
νος είς τόν λόγον τής τιμής του, τώ έδωκεν άπεριό- 
ριστον ελευθερίαν έντός τοϋ πλοίου.

"Ησυχος πάντοτε καί υποχρεωτικός, καθώς προσέτι 
καί έτοιμος είς τό νά δώση χεΐρα βοήθειας, άν ήτο 
άνάγκη, είς τούς έργάτας τοϋ πλοίου, είχεν άποκτή- 
σει τήν εύνοιάν των καί έδαπανοϋσεν ίκανάς ώρας 
βοηθών αύτούς μέ έγκάρδιον ευχαρίστησιν μεγαλητέ- 
ραν ή οταν είργάζετο είς Κεντούκην.

Ό ταν έβλεπεν,ό'τι δέν ήτο άνάγκη υπηρεσίας,έπα- 
ναπαύετο έντός γωνίας τινός άναμέσον τών βαμβακο
δεσμίδων τοΰ άνω καταστρώματος καί κατεγίνετο 
μελετών τήν άγίαν Γραφήν, καί έίς. αυτήν τήν ένα- 
σχόλησιν ήδη τόν εύρίσκομεν.

Είς διάστημα έκατόν περίπου μιλιών άπό τήν 
Νέαν Όρλεανς, ό ποταμός είναι υψηλότερος τής πε 
ριστοιχούσης αύτόν έκτάσεως, και τά πελώρια ίίδα- 
τάτου ρέουσιν άναμέσον όγκωδεστάτων σωρών γαιών 
είκοσι ποδών τό υ'ψος. Ό έπιβάτης άπό του κατα
στρώματος τοΰ πλοίου, ώς άπό τής κορυφής ύψηλοΰ 
τίνος φρουρίου, καθορα ό'λους τούς τριγύρω του άπε- 
ράντους τόπους, ό δέ Θωμάς είχεν ύπό τήν ό'ρασίν 
του φυσικωτάτην άπεικόνησιν τοΰ βίου, τόν όποΤον 
μετ’ ολίγον ώφειλε νά διατρέξη.

Ναι, είδε τους μακράν διεσκορπισμένους σκλάβους 
εις τήν έργασίαντων, καί >δλίγον τι μακρύτερον διέ- 
κρινε τά χωρία των τά σχηματισμένα άπό έκτεταμέ- 
νας σειράς μικρών καλυβών, αίτινες ελαμπον είς δια
φόρους πεδιάδας, καί αίτινες ήσαν άπομεμακρυσμέναι 
άπό τάς μεγαλοπρεπείς κατοικίας καί τάς διασκε-

δαστικάς γαΐας των κυρίων των, καθώς ό'μ,ως ή κι- 
νουμένη αύτή είκών παρήρχετο, ή πτωχή καί άπλου
στάτη καρδία του έπανήρχετο είς τόν έν Κεντούκη 
άγρόν του, τόν έπισκιαζόμενον υπό τών παλαιοτάτων 
φυγών, είς τήν μέ έκτεταμένα καί ψυχρά δωμάτια 
οικίαν τοϋ κυρίου του, καί πλησίον αύτής είς τήν μι
κρά ν καλύβην του τήν περικοσμ-ημένην μέ τά πο- 
λυειδή άνθη καί τήν βιγνωνίαν. Έ κεϊ τώ έφαίνετο νά 
βλέπη μέ τήν φαντασίαν του τά οικογενειακά καί φι
λικά έκεΐνα πρόσωπα, μέ τά όποια είχεν άναπτυχθή 
έκ νηπιότητος, τώ έφαίνετο νά βλέπη τήν ένασχο- 
λημένην σύζυγόν του κινουμένην διά τάς έσπερινάς 
προετοιμασίας τοΰ φαγητοΰ, τ φ  έφαίνετο νά άκούη 
τόν φαιδρόν γέλωτα τών παιζόντων τέκνων του, καί 
τάς ίλαράς φωνάς τοϋ έπί τών γονάτων του βρέφους, 
άλλά μετά ταΰτα μέ έν αίφνήδιον σκίρτημα τά πάντα 
έξηφανίζοντο, καί έβλεπεν έκ νέου τους καλαμώνας 
καί τάς κυπαρίσσους τών κίνουμένων παιδιάδων, καί 
ήκουε πάλιν τόν κρότον καί τήν βοήν τής μηχανής, 
τά όποΐα τώ έλεγον καθαρώς, ό'τι έκείνη ή φάσις τοΰ 
βίου του παρήλθε διά παντός.

Είς τοιαύτην θέσιν εύρισκόμενος, ώ άναγνώστα, ή
θελες γράψει είς τήν σύζυγόν σου, ήθελες πέμψει 
ειδήσεις είς τά τέκνα σου, άλλ’ ό Θωμάς δέν ήδύ
νατο νά γράψη, δΓ αυτόν ταχυδρομείο-/ δέν ύπήρχε, 
καί ό κόλπος τοΰ διαχωρισμού ούδέ καν διά φιλικής 
τίνος λέξεως ή νεύματος συνηνόνετο.

Είναι παράδοξον λοιπόν, έάν δάκρυα τινά κατε- 
βρεξαν τήν έπί βαμβακοδεσμίδος τίνος ίεράν Γραφήν 
του τής όποίας τάς ύποσχέσεις ανεύρισκε σιγαλώς 
μέ τόν δάκτυλόν του; Ό  Θωμάς μαθών πολυ προβε- 
βηκώς τήν ήλικιαν τήν άνάγνωσιν, δέν είχε τήν άπαι- 
τουμένην εύκολίαν καί ταχύτητα, ώς έκ τούτου έπρο· 
χώρει είς τδ έργον του μέπολυν κόπον, άναγινώσκων 
στίχον ιίρός στίχον. Κατά τύχην ομως τό βιβλίον,τό 
όποιον είχεν άνά χεϊρας, ήτο έξ έκείνων, τά όποΐα ή 
βραδεία άνάγνωσις δέν δύναται νά βλάψη, έξ εκεί
νων τών όποιων αί λέξεις, ώς τόσα τεμάχια χρυσού, 
άπαιτοΰσι πολλάκις νά ήναι χωρισμένα άπ’ άλλήλων, 
ίνα ό νοΰς τοΰ ανθρώπου άποδώση τήν άπαιτουμένην 
αξίαν. Ά ς  τόν άκολουθήσωμεν ήδη πρός στιγμήν, 
δακτυλοδεικτοΰντα καί προφέροντα μεγαλοφώνως άπό 
λέξεως είς λέξιν τά άκόλουθα.

—  Μή —  ταρασσέσθω —  ύμών —  ή —  καρδία. 
Είς —  τήν —  οικίαν —  τοΰ —  πατρός μου — 
πολλαι —  μονά! —  είσί. Πορεύομαι —  έτοιμάσαι 
—  τόπον —  ύμών —  και —  πάλιν —  έρχομαι — 
πρός —  ύμας.

Ή καρδία τοΰ Κικέρωνος, ό'ταν παρηκολούΰησεν 
είς τόν τάφον τήν μόνην καί προσφιλεστάτην θυγατέ
ρα του, δέν κατείχετο ύπό περισσοτέρας λύπης ή ή 
τοΰ πτωχοΰ Θωμα, καθότι άμφότεροι ήσαν άνθρωποι, 
πλήν ό Ιίικέρων δέν έπανεπαύετο είς τάς ύψηλα; 
ταύτας ιδέας τής έλπίδος, δέν έγνώριζε τήν μέλλου- 
σαν άπάντων συναπάντησιν, καί άν ήθελεν είδη ταΰ
τα γεγραμμένα έντός τοΰ Βιβλίου, άδηλον έάν τα 
παρεδέχετο, καθότι ήθελον άναφυηθή είς τόν νοϋντοο 
άπειροι άμφιβολιαι περ! τοΰ κύρους τοΰ χειρογράφο» 
ή τοΰ άκριβοΰς τής μεταφράσεως. Ό  άθλιος ομω; 
Θωμάς τά έβλεπε τόσον άληθή κα! θεία ώστε βί-
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δέποτε είσεχώρησεν είς τόν άπλούστατον νοϋν του αμ
φιβολία τις. Ταΰτα άναμφιβόλως πρέπει νά ήναι άλη
θή, καθότι άλλέως, πώς ή'θελον ύπάρξει;

Ή Βίβλος τοΰ Θωμά άν καί καθυστερεΐτο είς τό 
περιθώριον σημειώσεων καί βοηθημάτων πεπαιδευμέ
νων σχολιαστών, ήτο ομως περικεκοσμημένη μέ τι- 
νας σημειώσεις καί παραπομπάς τοΰ ίδίου Θωμα, 
αίτινες τόν έβοήθουν περισσότερον άπό τάς πλέον 
έσπουδασμένας διασαφήσεις. Είχε τήν συνήθειαν νά 
άκούη τήν Γραφήν άναγινωσκομένην ύπό τών τέκνων 
τοϋ κυρίου του, και ιοιαιτερως ύπό τοΰ νέου κυρίου 
Γεωργ-ίου· καί καθώς τήν άνεγίνωσκον, έσημείονε μέ 
χονδρά καί δυνατά σημεία καί έγχαράγματα μελά- 

τά χωρία έκε·να τά όποΤα τώ άπέβαινον πλέον 
ευαρεσ,α εις τήν άκοην η πλέον περιπόθητα είς 
τήν καρδίαν. Ή Βίβλος αυτη ήτο τοιουτοτρόπως 
έφωδιασμένη άπό τήν άρχήν εως τό τέλος μέ ποι- 
*Λίαν γραφής καί σημειώσεων, ώστε διά μιας ς-ιγ- 
μής^ ήδύνατο νά ευ'ρη τά ευνοούμενα χωρία της, 
χωρίς ν’ άγωνισθή ν’ άναγνώση τό μεταξύ των διά
στημα και καθώς εκειτο έκεϊ” πλησίον του, πάσα πε
ρίοδός της, ώς διά πνοής τίνος, άνεκάλει εις τήν φαν
τασίαν του παλαιάς τινας οίκογενειακάς σκηνάς καί 
πεπερασμένην τινά ήδονήν· ή Βίβλος του τέλος τώ 
έφαίνετο ώς τό μόνον άντικείμενον τής παρούσης 
ζωής τό έναπομεΐναν, είς αυτόν, καί ή μόνη ύπόσνε- 
σις μελλούσης.

, Μεταξύ^ τών έπιβατών τοΰ πλοίου, ητο νεος τις 
κύριος όνόματι Σάν-Κλέαρ, διακεκριμένης οίκογε
νείας καί κάτοικος τής Νέας Όρλεανς. Ό κύριος 
ουτος είχε μεθ’ έαυτοΰ μίαν θυγατέρα άπό 5 εως 6 
έτών τήν ηλικίαν, τής όποίας ή έπαγρύπνησις ένα- 
ποτίθετο είς κυρίαν τινα έχουσαν κατά τό φαινόμενον 
συγγένειαν μέ άμφοτέρους.

Συχνάκις τά βλέμματα τής μικρας ταύτης νεάνι- 
δος  ̂έστρεφοντο πρός τόν Θωμάν, ήτο δέ αύ'τη έν έξ 
έκείνων τών ένεργητικών καί ζωηρών πλασμάτων’  
το όποιον ώς ήλιακή τις άκτίς καί θερινή αύρα δέν 
ηδυνατο νά περ ι̂ορισΟη έντός ένός μόνου τόπου, ούδέ 
ές έκείνων,^ τά όποΐα, άφοϋ ήθελέ τις άπαξ είδεΐ, ή
δύνατο ευκόλως νά λησμονήση.

Τό σχήμά της καθ’ ό'λα τού τά μέρη ήτο ή έντέ- 
λεια της παιδικής ώραιότητος, ένυπήρχε δέ είς αύτό 
υψηλή καί άέριος χάρις τοιαύτη, ώστε παρίστατο 
εις την φαντασίαν τοΰ θεατού ώς μυθολογικόν κα! 
άλληγορικόν τι όν. Ή ώραιότης καί έντέλεια τών 
χαρακτηριστικών τοΰ προσώπου της, ήτο όλιγώτερον 
αςιοπαρατήρητος τής μοναδικής και άπεριγράπτου 
εκείνης σοβαρότητος τής έκφράσεώς της, ήτις άνύ- 
ψονε^τήν ιδέαν τοΰ Οεατοΰ καί έπροξένει άνεπαισθή- 
τως ώπερβολικήν έντύπωσιν είς τε τόν άπλούστατον 
άνθρωπον καί εις τόν πλέον άνεπτυγμένον. Τό σχήμα 
τής κεφαλής και ή περιφέρεια τοϋ τραχήλου καί τοϋ 
ςηθους της ήσαν εύγενικώτατα· ή ώς' νέφος περι
καλύπτουν τήν κεφαλήν της μακροτάτη καί χρυσό
ξανθος κομη, και ή πνευματική σεμνότης τών κυα
νών οφθαλμών της έχισκιαζομένων ύπό μεγάλων 
και ξανθοχρώων 'βλεφαρίδων, ολα ταΰτα τήν άνύ- 
yoyav ύπεράνω τών άλλων συνομιλήκων της, καί 
ηναγκα,ον τόν καθένα νά τήν παρατηρή περιέργως,

καθώς αυτη τρέχουσα, περιήρχετο ένθεν κάκεΐθεν έν
τός τοΰ πλοίου. Ή μικρά αΰτη νεανις δέν ήτο ούδέ 
σοβαρή ούδέ κατηφής, τουναντίον μάλιστα, έλα- 
φρά καί άθώα φαιδρότης, ώς ή σκιά τών θερινών 
φύλλων τοΰ δένδρου, έσαλεύετο έπί τοΰ παιδικού 
προσώπου της καί τριγύρω τοΰ ευσχήμου σώματός 
της, αυτη εύρίσκετο πάντοτε είς κίνησιν, τό ροδό- 
χρουν στόμα της έλαμπε πάντοτε μέ έλαφρόν μ ε ι
δίαμα, τό ταχύ καί χάριεν βάδισμά της περιίστατο 
καθ’ δλα τά μέρη, καί τό γλυκύ της άσμα τό έπισυ- 
νοδεϋον τάς πράξεις της, όλα έν γένει έδείκνυονώς άν 
εύρίσκετο είς εύτυχέςτι ένύπνιον. Ό  πατήρτης καί δ 
γυναικείος φύλαξ της έτρεχον άκαταπαύς-ως έπιτν- 
ροΰντες την, όταν δέ τήν εσυλλάμβανον,τούςύπεξέφευ- 
γε πάλιν ώς θερινόν νέφος· και έπειδή τδουςτής’δέν 
είχε πώποτε ακούσει ούδεμίαν άπειλητικήν λέξιν δι’ 
οίανδήποτε πράξίν της, ώς έκ τούτου έξηκολούθει 
τήν συνήθη  ̂πορείαν της έντός τοΰ πλοίου. Μέ λευκήν 
έσθήτα ένδεδυμένη έκινεϊτο ώς σκιά εις όλα τά 
μέρη χωρίς νά προξενη στενοχώριαν ή ένόχλησιν είς 
τό παραμικρόν άντικείμενον· καί δέν ύπήρ’χεν άπό- 
κρυφον μέρος ή γωνία είς τό άνω κα! κάτω μέρος 
:οΰ πλοίου, τήν όποιαν οί λαμπροί έκεΐνοι πόδες νά 
μή έπεσκέφθησαν, καί ή χρυσή έκείνη κεφαλή ή 
κοσμημένη μέ δύο κυανούς οφθαλμούς νά μή παρε- 
τήρησαν.

 ̂ Ό  παρά  ̂ τούς άνθρακας έργάτης, ύψόνων ένιοτε 
τήν κεφαλήν του άπό τό έπίπονον κα: κοπιαστικόν 
έργον του, συναπαντοΰσεν έκείνους τούς δφθαλμούς 
παρατηροΰντας έκπληκτικώς τά έξαγριωμένα βάθη τής 
καμίνου, καί δεικνύοντας εύσπλαγχνον συμπάθειαν 
ώς άν τόν έβλεπον είς τρομερόν τινα κίνδυνον. Άπό  
καιρόν είς καιρόν ό έπί τοΰ τροχού ναύκληρος έμει- 
δία, καθώς ή εικονογραφίαν όμοιάζουσα έκείνη κε
φαλή έπλησίαζε τά παράθυρα τοΰ; δωματίου του, 
παρατηρούσα καί μετά ταϋτα διά μιας στιγμής οεύ-

Ut?a ,π“λ[ν· ’Απε1Ράκί? τήξ ήμερας τραχεία ι φώναί 
τη άπεδιδον εύλογίας, καί ασυνήθιστα μειδιάματα 
γλυκυτητος έφαίνοντο έπί σοβαρών κα! σκυθρωπών 
προσώπων, καθώς παρήρχετο άπό πλησίον δταν δέ 
άφοβως έτρεχεν είς έπικίνδυνα τινά μέρη, χονδραί 
και λιγνυωοεις χεΐρες έκτείνοντο άκουσίως ίνα τήν 
βοηθήσωσι καί τής όμαλύνωσι τήν όδόν.

, Ό  Θωμάς έχων τήν μαλακότητα καί τήν εύαισθη- 
σίαν τής άγαθοτάτης φυλής του, τήν οποίαν είς ά
κρον συγκινεΐ τό άπλοΰν καί τό παιδικόν, παρηκο- 
λούθει τήν μικράν νεάνιδα μέ καθ’ ήμέραν έπαυξα- 
νομενον ^συμφέρον. Η νεανις αυτη τώ έφαίνετό τι 
θ^ΐον, και οσάκις ή χρυσόκοσμος κεφαλή καί οί κυα- 
νοχροοι όφθαλμοι της ένεφανίζοντο ένώπιόν του άπό 
τό όπισθεν μέρος βαμβακοδεσμίδος τίνος ή τόν παρε- 
τήρουν έπ! σωροϋ τίνος πραγματειών, ένόμιζε σχε
δόν ό'τι ήτο άγγελός τις τής Νέας Διαθήκης του. ’ 

Πολλάκις περιεφέρετο σκυθρωπή πρός τό μέρος 
που έκάθηντο οί άνθρωποι τοΰ Χόλη άλυσοδεμένοι, 

τούς  ̂έπλησίαζε, τούς παρετήρει μέ βλέμμα πλή
ρες αμηχανίας καί λύπης, ένίοτε ΰψονε μέ τάς λε- 

της χεΤρας τας άλύσους των, καί είτα άναχω- 
·. ρουσα, άναστεναζε βαρέως, άπό καιρόν είς καιρόν 
I ένεφανίζετο πρός αυτούς αίφνηδίως μέ τάς χεϊράς
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πλήρεις γλυκισμάτων, καρυδιών κα! πορτοκαλ- 

λιων, τά δποΐα άφοϋ ή'θελε χαρμοσύνως διανείμει 
προς αύτούς, έφευγε πάλιν.

Ό  Θωμάς παρη*ολουθει έπ! πολϋν καιρόν μέ τά 
βλέμματα του τήν μικράν ταύτην κυρίαν, πρίν άπο- 
φασιση νά της δώση δείγματα φιλίας. Αύτός έγνώ- 
ριζεν άπειρα απλούστατα μέσα, ίνα κερδίση την εύ
νοιαν και προκαλέση τήν προσοχήν τών παίδω ν ώ- 
εκ τουτου ένομισεν αρμόδιον νά παραστήση τό μέρος 
του τοϋτο με πολύ πνεΰμα. Είχε τήν έπ,τηδειότη.α 
να καμνη καλαθισκους με τα κουκαρίκια τών κερα
σιών, ηξευρε νά σχηματίζω αγροίκα πρόσωπα έπ> 
των φλοιών τών καρυδιών, καί αλλα πολλά τοιαϋτα 
παιγνίδια, ητο δε προσέτι καί «ληθής Πάν διά 
την κατασκευήν αυλών παντός είδους κα! μεγέθους 
Αι θηκαι του ησαν πλήρεις παντοειδών τοιούτων άν 
τικειμενων, τα όποια είχε κατασκευάσει κρυφίως etc 
τας πεπερασμενας ήμέρας του διά τά τέκνα τοϋ κυ
ρίου του, και τα οποία εις τήν παροΰσαν περίστασιν 
προσηνεγκεν εν πρός εν μέ άξιέπαινον τωόντι «οδν»- 
σιν και οικονομίαν, ώς προεισαγωγικά τής μετά τ?ο 
μικρας νεανιδος σχέσεως καί φιλίας του

^)Τ'7ΠώςΛημάζ"σ̂  μίΧρά μ5“ κϋ?ί'“ >· ήρώτησεν έπι τέλους ό Θωμάς, οταν ένόμισεν ό'τι τά πράγμα
τα ωρίμασαν εις τοιοΰτον βαθμόν, ώ ςε ήδύναντο J  
προκαλεσωσι τοιαυτην έρώτησιν.

—  Ευγγελινα Σάν-Κλέαρ, άπήντησεν ή  μ α ρ ή  κ ι) .  

ρια, ο παπος μου ομως και ό'λοι οί λοιποί μέ δνο- 
μαςουσι Ευαν. Ποιον δέ είναι τό ό'νομά σου ·

—  Τό ονομά μου είναι Θωμάς, καί τά παιδιά έκεΐ 
πέρα εις την Κεντούκην έσυνήθιζαν νά μέ κρ'άζουσι 
Μπαρμπα Θωμά. ^

~  Και έγώ λοιπόν, έπειδή σ’ άγαπώ, θά σέ κράζω 
Μπαρμπα Θωμα, ειπεν ή Εύ'α. Τώρα δέ Μπάρμπα 
Θωμα, που πηγαίνεις;

ήξευρω ούτε έγώ, κυρία Εύ'α.
—  ^εν ηςευρεις; ειπεν ή Εύ'α.

, ΚΤ  ° * 1’ 0α„ μ ϊ πωλήσουν είς κάποιον, άλλά δέν 
ηςευρω εις ποιον.

—  Ό  πάπος μου ήμπορεϊ νά σ’ άγοράση, ειπεν ή 
Ευα ταχέως, καί αν σ άγοράση 0’ άπεράσης καλά 
Σκοπεύω μαλιστα νά τοΰ τό είπώ σήμερον.

—  - ε  υπερευχαριστώ,κυροΰλα μου, είπεν ό θω μάς.
Τό πλοΐον ενταύθα ε σταμάτησε πλησίον μέρους

τίνος, ιναφορτωση ξυλικήν, καί ή Εύα άκούσασα -ή ί  
φωνήν του^πατρος της έκαμε ενα χαρίεντα χαιρετι
σμόν και ανεχωρησεν 'Ο θω μάς ήγέρθη καί ύπή- 
γεν ινα προσφερη την υπηρεσίαν του μεταξύ τών 
εργατών. Η Ε_υα καί ό πατήρ της ί'σταντο όμοϋ εις 
' α/Ραν τ°υ πλοίου, παρατηροΰντες τήν άπομά- 

κρυνσιν ^ων^από εκείνο τό μέρος, οί τροχοί είχον 
κάμει μιαν ή δυο στροφάς είς τά δδατα, καί ή μ ι
κρά νεανις οι αίφνηδίρυ κινήματος έ'χασε τήν ι’σορ- 
ροπιαν της καί επεσεν ακράτητος είς τά ύ'δατα. Ό  
π^-'ίΡ τι3? αναισθητών κατ’ έκείνην τήν ciyu.9)v ι7ι« 
μ^αεν όπισθεν της, πλήν άνεχαιτίσθη ύ Σ Τ ώ ν ^ Γ  
σιον του ευρισκομένων, οίτινες είχον ίδεΐ οτι ίο * '  
διωτερα βοήθεια ειχεν άκολουθήσει'τό τέκνον του. ,

Ο θω μάς ϊστατο υποκάτω, ό'ταν ή νεανις αύ'τη 
^  a7:i T0U πλ®10^  '''•«ί ευθύς καθώς τήν είδ  ̂ νά

κτυπήση έπί τών ύδάτων κα! νάκαταβυθισθη, έν άκα- 
εχυθη όπισθεν της. "Ων ευρύστερνος καί ι’σχυρών 

βραχιόνων, του ηουνατο ευκόλως ν’ άνθεςη ε'ίς τά 
υοατα, ως εκ τουτου μετά μίαν ή δυο στιγμάς ή 
νεανις έφανη^ επί τής έπιφανείας, καί εύθύς τήν 
έλαβεν εις τους βραχίονάς του καί πλεύσας μετ' αΰ-

" i?S\  TCU π λβ ιί“* υψωσεν ολην 
σταλαζουσαν ινα τήν παραδώση είς τας απειραρίθ
μους εκεινας χεΐρας, αΐτινες ώς άν άνήκον ε ίς ΐν α  
μονον άνθρωπον, έξετείνοντο προθύμως ίνατήνάπο- 
δεχθωσι. Μετ όλιγας στιγμάς ό πατήρ της τήν έφε
ρε καταβεβρεγμενην καί έν άθυμία, είς τό δωμάτιον 

κυΡιων> «που, ως συμβαίνει πάντοτε είς το-αυ- 
τας περιστάσεις, έγίνετο πρόθυμος καί έγκάρδιος 
Ρ ς μ5ταξΛυ ίλ ω ν  των ίκ ε ΐ παρευρισκομένων γυναι

κών, αμιλλομένων ποία νά προσφέρη χερισσ^τέραν 
εΛοου^σιν η να συντελέση διά τήν άνάρρωσιν τής

Νέα! καΓ ^ ν ."ά ά τ μ ί~λ5!0ν Πλησίαζε τήν
' 1 'S nV? 5,10 εί’? “κρον θεοαή καί
ομιχλώδης Γενικός θόρυβος προετοιμασίας ήτο δ-α- 
κεχυμενος έντος τοΰ πλοίου· είς τό δωμάτιον ό'λοι
Ζ τ: Ι ; Τ ΰ ™νγ ντη  τά τρά γμζτά  των καί τα- 
κτοποιουντες τα δια. ν αποβιβασθώσιν οί αξιωμα
τικοί, οι υπηρεται και όλοι έν γένει ένησχολοΰντο είς 
τό να καθαρισωσι καί διευθετήσωσι τό μεγαλοπρεπές
λεανς1 ^  π ? ί6α 'νον ^ π λ η σ ίο ν  τής Νέας Ό ρ-

Εις τό κάτω μέρος έκάθητο ό φίλος μας θω μ άς, 
. / J ' l  εστ“ιιΡω !Λενας έχων τάς χεΐρας, ε^ ιπτεν άπό 

Ρ , W  καΐΡ3ν πρόθυμα βλέμματα ^ρός σωρόν 
.ινα ανθρωπων ίστάμενον είς τό άλλο μέρος τοϋ 
πλοίου.

, Εκε' ^το ή Εδαγγελίνα, όλίγόν τι ώνρο-
τερα της προτεραίας, πλήν έπί τοΰ προσώπου της 
δεν διεκρινετο^ ίχνος τοΰ απευκταίου συμβάντος. 
Πλησίον της ιστατο χαρίης καί κομψός νέος, ό'σ- 
τις εχων τόν αγκωνά του άφελώς έπεστηριγμε'νον 
έπι τίνος βαμβακοοεσμίδος, παρετήρει μεγάλον τι 
σημειωταριον, τό όποιον εκειτο ανοικτόν ένώπιόν 
του και^δι ενός βλέμματος ήδύνατό τις έναργώς 
να οι ακρινή, οτι ό κύριος έκεΐνος ήτο ό πατήρ της 
Ευας. Ειχε τό αυτό εύγενές σχήμα τής κεφαλής, 
.wj, αυτους μεγάλους καί κυανούς οφθαλμούς, τό 
αυτό  ̂χρυσό,ανθον χρώμα της κόμης, πλήν ή έ'κφρα- 
σις ητο πανυ οιαφορος· καί μολονότι οί μεγάλοι, κα- 
θαροι και κυανοί οφθαλμοί του, ώς πρός τό χρώμα,
/;σαν εντελώς όμοιοι, έστεροΰντο ομως έκείνης τής 
σκοτεινής καί φανταστικής έκφράσεως τής Ουγα- 
τρος του· εις τό εύσχημον στόμα του διεκρίνετο άγέ- 
ρωχος καί σαρκαστική έ'κφρασις, καθώς προσέτι 
υφος ελευθερίου υπεροχής έκόσμιζε χαριέντως πά
σαν στροφήν και κίνημα τοΰ ώραίου σώματός του. 
Αυτός δ κύριος ίστατο άκροαζόμενος μέ εύθυμονκαί 
αφελες υφος, ήμι/,ωμικόν καί σχεδόν περιφρονητι
κόν, τόν Χόλην, οστις μέ πολλήν εύστροφία.ν περιέ
γραφε τήν ποιότητα τοϋ αντικειμένου περί τοΰ όποίου 
οιεπραγματεύοντο.

—  Ολαι αι ηθικαι καί χριστιανικαί άρεταί είναι
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Εντελώς συγκεντρωμένα: εις αύτόν τόν μαΰρον! ει- 
πεν, οταν έτελειωσε τήν όμιλίαν του ό Χόλης. Λοιπόν 
τώρα, καλέ μου φίλε, είπέ μου, πόσον θά μοΰ στοιχί
σει; οπως λέγουν είς τήν Κεντούκην, έν βραχυλο
γ ία , πόσον θά πληρώσω δι’ αύτήν τήν ύπόθεσιν, ή 
πόσον έχεις σκοπόν νά με γελάσης; Ελα λέγε ;

—  Ζητώντας σου χίλια τριακόσια τάλληρα δι’ αύ
τόν τόν άνθρωπον, σέ βεβαιώ όποΰ δεν σοΰ ζητώ 
παρά τήν άληθή αξίαν τήν όποιαν έπλήρωσα.

—  Δύστυχε 1 είπεν ό νέος κύριος, προσηλώσας 
είς αύτόν όξύ και χλευαστικόν βλέμμα, στοχάζοααι 
ομως οτι, πρός ιδιαιτέραν χάριν έμοΰ, θά μοΰ τόν 
παραχωρήσης είς αύτήν τήν τιμήν ;

—  Έδώ ή μικρά κυρία φαίνεται οτι ήναι πολύ 
άφοσκομένη είς αύτόν.

—  ’’Ω βέβαια, φίλε μου, αύτή άπαιτεΐ τήν καλο- 
*άγαθον συγκατάθεσίν σου. Λοιπόν, ώς έν άντικείμε- 
•νον χριστιανικής εύσπλαγχνίας, πόσον δλιγώτερον 
ήδύνασο νά τόν παραχώρησης, διά νά δποχρεώσης 
μίαν νέαν κυρίαν, ήτις είναι κατεξοχήν άφοσιωμένη 
ιείς αυτόν;

—  Στοχάσου το ό ίδιος, είπεν ό έμπορος· παρα
τήρησε έκεΐνα τά μέλη του, έκεΐνο τό πλατύ στήθος 
δποΰ είναι γερόν σάν τό σίδηρο. Κύτταςε τά κεφάλι 
του καί έκεΐνο τό πλατύ κούτελο, όποϋ δείχνει τήν 
έξυπνάδα τών μαύρων καί τήν έπιτηδειότητά των διά 
κάθε πραγμα. Παρατήρησε τώρα, ?νας μαΰρος μέ 
τέτοιο ανάστημα καί σώμα, διά μόνον τό σώμά του, 
ας ήναι και κουτός, αξίζει οσο καί άν οαντασθης· 
άλλά ποόσθεσε τό πνεϋμά του καί τήν έξυπνάδα του 
καί τόσα άλλα προτερήματα, καί μοΰ φαίνεται βέβαια 
νά τόν κάνουν νά άξίζη άκόμη περισσότερον, Αύτός ό 
άνθρωπος είχεν είς τήν έπιτήρησίν του ο'λα τά κτή 
ματα τοϋ κυρίου του, καί έχει μεγάλο πνεΰμα γιά  
κάθε πράγμα.

—  Κακά, κακά, πολύ κακά! γνωρίζει πολλά πράγ 
ματα! ειπεν δ νέος κύριος μέ τό αύτό χλευαστικόν 
μειδίαμα έπί τοΰ ςόματός του. Γενικώς, αύτοί οί έξυ
πνοι άνθρωποί σας, πάντοτε φεύγουν, κλεπτουν τούς 
ίππους καί κάνουν τόν διάβολο τέσσερα. Νομίζω ό'τι 
πρέπει νά άφαιρέσης κάμμία διακοσαριά διά τήν έξυ- 
κνάδα του.

—  Ναί, ήμποροϋσα νά τό κάμω άν δέν είχε τόσα 
προτερήματα τοΰ χαρακτήρος του, καί ήμπορώ νά σοΰ 
δείξω συστατικά άπό τόν κύριόν του καί άπό άλλους, 
διά νά σέ βεβαιώσω άκόμη περισσότερο, οτι αύτός είναι 
ενας αληθινά εύσεβής, είναι δ ταπεινότερος καί Ορη - 
σκευτικώτερος άνθρωπος άπ" οσους έγνώρισες. Αύτός 
έκράζετο ίεροκήρυξ έκεΐ είς τά μέρη του.

—  Και έγώ, ενδεχόμενον ίσως νά τόν μεταχειρι- 
σθώ ώς ίερέα τής οίκογενείας, έπρόσθεσεν ό νέος 
κύριος ξηρώς. Τοΰτο δέν είναι παρά μία άπλή έ'κ- 
φρασις, διότι είς τήν οικίαν μας ή θρησκεία είναι έν 
από τά ασήμαντα αντικείμενα.

—  νΩ, μοΰ φαίνεται οτι γελάς.
—  ΙΙώς τό ήξεύρεις οτι γ ελ ώ ; Δέν μοϋ τόν έσύ- 

στησες σύ τήν στιγμήν ταύτην ώς ίεροκήρυκα; Τόν 
έξέτασεν ίσως κάμμία σύνοδος ή συμβούλιον; Έ λα, 
δώσε μας τά έγγραφα.

Έάν δ έμπορος δέν ήθελε καταπεισθή μέ βεβαιό- 
(Τόμ. Α. Φυλλ. ΙΒ\)

τητα, διά τίνος εύδιαθετου βλεφαρισμοϋ τοΰ μεγάλου 
καί κυανοΰ όφθαλμοϋτου, οτι απας ούτος ό άςεϊσμός, 
μετά τούς διεξοδικούς ελιγμούς του, ήθελεν άποβή 
ώφελιμος είς τό χρηματικόν του συμφέρον, ήθελε 
βεβαίως άπολέσει όλίγον τι τήν ύπομονήν· οθεν, ένα- 
ποθεσας έπί τών βαμβακοδεσμίδων λυποτρόν τι ση- 
μειωτάριον, κατεγίνετο παρατηρών έγγραφά τινα· δ 
δέ νέος κύριος, Ιστάμενος πλησίον του καθ’ ολον τό 
διάστημα τοΰτο, τόν παρετήρει μέ άδιάφορον και 
χλευαστικόν υφος.

—  Παπά, άγόρασέ τον! δέν πειράζει πόσο θά πλη
ρώσεις, έψιθύριζεν έλαφρώς ή Εύ'α, άναβάσα έπι 
σωροΰ τίνος πραγματειών καί περιπτύξασα μέ τόν 
βραχίονα της τόν τράχηλον τοΰ πατρός, ήξεύρω, 
έπανέλαβεν, οτι έχεις αρκετά χρήματα, καί τόν θέλω.

—  Τί τόν θέλεις μάτία μου; Τόν θέλεις ίσως διά 
τά παιγνιδιά σου, νά σοΰ τραβάη τό αμαξάκι σου, τόν 
θέλεις διά νά τόν κάμης αλογάκι, ή τί τόν θέλεις;

—  θέλω  νά τόν κάμω εύτυχή.
—  Αύτή είναι βέβαια μία πρωτότυπος αίτια.
Τήν στιγμήν ταύτην ό έμπορος τοϋ ένεχείρησεν εν

πιστοποιητικόν ύπογεγραμμενον παρά τοϋ κυρίου 
Σχέλβη· αύτός δέ λαβών αύτά μέ τάς άκρας των 
μακροτάτων δακτύλων, τά παρετήρησε μέ μεγάλην 
ταχύτητα και αδιαφορίαν.

—  Φαίνεται οτι ήναι άπό ευγενικήν χεΐρα, είναι 
καί καλά γραμμένον καί μέ όρθογραφίαν. ’Αλλά νά 
σοϋ είπώ τήν άλήθειαν έπειτα άπό ολα ταϋτα, δεν 
έχω βεβαιότητα περί αύτής τής θρησκείας, είπεν ό 
νέος κύριος, έπαναλαβών τό χλευαστικόν καί ειρωνι
κόν βλέμμα του· τοΰτοι οί θρησκευτικοί μεθοδισταί 
είναι σχεδόν ό όλεθρος τοΰ τόπου μας, είναι τόσοι πολι
τικοί,οίτινες κάμ,νουν μόνον τούς εύσεβεΐς,οταν πρόκει
ται περί έκλογής τίνος! καί τά πράγματα βαδιζουσι 
τόσον εύσεβώς καθ’ ο'λα τά διαμερίσματα τής Ε κκλη
σίας καί τοΰ κράτους, ώστε δ καθείς δέν ήξεύρει 
άπό ποιον νά πρωτοφυλαχθή. Προσέτι δέν ήξεύρω 
ούτε κατά πόσον είναι αυξημένη ή τιμή τής θρη
σκείας είς τήν αγοράν* δέν άνέγνωσα έσχάτως τάς 
έφημερίδας διά νά ίδώ πώς πωλείται. Πόσας εκα
τοντάδας ταλλήρων λοιπόν έχεις σκοπόν νά πρόσθε
σης δι’ αύτήν τήν θρησκείαν του;

—  Σ’ αρέσει νά γελάς, είπεν δ έμπορος, πλήν τά 
λόγια μου έχουν τό νόημά τους. Γνωρίζω οτι είναι 
πολλών ειδών θρησκεΐαι· μερικαί άπ’ αύτάς κάνουν 
τόν άνθρωπον νά ήναι πάντοτε λυπημένος και με- 
λ&γχολικός, είναι ή εύσεβής συνάθροισις, είναι 
καί άλλαι οπου ή ευσέβεια δέν είναι άλλο παρά 
νά ψάλλουν καί νά μουγγρίζουν, τούταις δέν αξί
ζουν τίποτες, γ ιατί δέν είναι στέρεαις· τουτουνοΰ 
τοΰ μαύρου ομως είναι τωόντι στερεή, καί εύρηκα 
μάλιστα, οτι ή θρησκεία είς τούτους τούς μαύρους 
είναι πλέον στέρεη παρά είς κάθε άλλον, καί τούς 
κάνει τόσον ταπεινούς, ήσυχους, σταθερούς, τίμιους 
καί ευσεβείς ώστε δ κόσμος ολόκληρος δέν ήμπορεϊ 
νά τούς βιάση νά κάμουν ενα πράγμα, τό όποιον νά 
στοχάζωνται οτι είναι κακόν, καί βλέπεις πραγματι
κώς δ ίδιος, τί λέγει γ^ά τοϋτο δ παλαιός κύριος τοΰ 
Θωμά.

—  Τώρα, είπεν δ νέος κύριος, παρατηρών σοβα-
50
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ρώς τδ χαρτονομισματάριον του- άν μέ ‘βεβαίωσης οτι 
ήμπορώ πραγμ,ατικώς ν’ αγοράσω ενα άνθρωπον μ.έ 
τοιαύτην ευσέβειαν, καί οτί Οά γραφθή τοϋτο εις τό 
’Άνωβιβλιον πρός αφελός μου, ώς πράγμα άνήκον εις 
έμέ, δέν ήθελα δυσκολευθή νά πληρώσω καί κάτι 
περισσότερον.

—  Νά σοΰ είπώ τήν άλήθεια, δέν ήμπορώ νά σέ 
βεβαιώσω γιά  τοΰτο, ειπεν ό έμπορος. Μοΰ φαίνεται 
εϊς έκείνα τά μέρη ύψηλά, ό καθένας θά δώσει λο
γαριασμόν γιά τόν εαυτόν του μόνον.

—  Είναι ενα πράγμα δλίγον βαρύ δι’ έναν δπου 
ευχαριστείται νά πληρώση περισσότερον διά τήν θρη
σκείαν, και νά μή δύναται νά τήν έμπορευθή είς 
έκεϊνο τό μέρος οπου τοϋ αναγκαίοι περισσότερον, 
δέν είναι αληθές ,' είπεν ό νέος κύριος, δ'στις, διαρ- 
κούσης τής όμιλίαςτου, κατεγίνετο εϊς τόν σχηματι
σμόν φακέλλου τίνος χαρτονομισμάτων. Ίδού! μέ
τρησε τά χρήματά σου, φίλε, έπρόσθεσεν έγχειρίζων 
τά χαρτονομίσματα εϊς τόν έμπορον.

—  Πολύ καλά, ειπεν ό Χόλης, τοΰ δποίου τδ πρόσω
πο-/ άκτινοβόλησεν άπό χαράν· καί έκβαλών έν κε- 
ράτινον μελανοδοχεϊον, ήρχισε νά άναπληροΐ τά κενά 
ένός έγγράφου πωλήσεως, τό όποιον μετ’ δλίγας ς-ιγ- 
μάς παρέδωκε είς τδν νέον κύριον.

—  ’Ηθελα νά ήξευρα, έάν ήμουν δίηρημένος κατά 
τό σώμα, πόσονήθελεν είσθαι ή άξία μου είς τήν δημο
πρασίαν, είπεν ό νέος κύριος παρατηρών τδ έγγραφον 
τής πωλήσεως. Ύπόθες τόσον διάτδ σχήμα τής κεφα
λής, τόσον διά τό μεγάλον μέτωπον, τόσον διά τούς 
βραχίονας, διά τάςχεϊρας, διά τούς πόδας, έπειτα τό
σον διά τήν άνατροφήν, τήν μάθησιν, τό πνεΰμα, τήν 
τιμιότητα, τήν θρησκείαν! *Ω βίίοαχ, μοΰ φαίνεται 
οτι ήθελεν είσθαι μία μικροτάτη τιμή διά τό τελευ
ταΐον. ’Έλα, Ευα, είπε· καί λαβών άπό τήν χεΐρα τήν 
θυγατέρα του, έπορεύθη είς τό άλλο με'ρος τοΰ πλοίου· 
θέσας δέ μέ άδιαφορίαν τήν άκραν τοΰ δακτύλου του 
ύπό τόν γνάθον τοΰ Θωμά, του είπε χαρμοσυνως· 
Σήκωσε τό κεφάλι σου Θωμα, καί παρατήρησε πώς 
σοΰ φαίνεται ό νέος κύριός σου.

Ό  Θωμάς ύψωσε τούς δφθαλμούς του· έπειδή ομως 
πας οστις ήθελε παρατηρήσει εκείνο τό ιλαρόν, τό 
νεανικόν καί ώραΐον πρόσωπον, δέν ήδύνατο είμή νά 
συναισθανθή εΰχαρίστησιν τινα, ώς έκ τούτου κατέ- 
βησαν τά δάκρυα άπό τούς δφθαλμούς τοΰ Θωμα· 
είπεν έκ καρδίας, δ Θεός νά σέ εύλογήση κύ
ριέ μου I

Ναί, έλπίζω οτι μέ τήν Ικεσίαν σου, νά μέ εύλο- 
γήση, τό ίδιον καθώς καί μέ τήν ίδικήν μου. Πώς 
είναι το ό'νομά σου; Θ ωμάς; Ήξεύρεις νά όδηγήσης 
άλογα, Θωμα ;

—  Έγώ ήμουν πάντοτε συνηθισμένος μέ τ’ άλο
γα, είπεν ό Θωμάς· ό κύριος Σχέλβης μάλιστα είχε 
πλήθος.

—  Καλά, στοχάζομαι λοιπόν νά σέ βάλω εις 
τήν άμαξαν, μέ συμφωνίαν ομως νά μή μεθάς περισ
σότερον άπό μίαν φοράν τήν έβδομάδα, εκτός είς 
έξαιρετικάς περιστάσεις, Θωμ.α.

Ό Θωμάς έκπληκτος καί μάλλον κατατεθλιμμέ- 
νος, άπήντησεν, έγώ δέν πίνω ποτέ μου κύριε.

—  Τοΰτο έδώ τό ήκουσα πολλάκις προτήτερα,

Θωμα, πλήν θέλομεν είδεϊ. *Αν δέν πίνης Οά ecvat 
βέβαια εύχάριστον δι’ ολους έκείνους οσοι ένδιαφέ- 
ρονται.

’Έγνοια σου τώρα, παιδί μου, έπρόσθεσεν ό νέος κύ
ριος μέ χαρμόσυνον υφος, καθώς είδε τόν Θωμα είσέτι 
κατατεθλιμμένον · δέν άμφιβάλλω δτι έχεις κατά 
νοΰν νά φέρνεσαι καλά.

—  Βέβαια, κύριε, είπεν δ Θωμάς.
—  Καί σύ θά έχεις ευτυχείς ήμέρας, είπεν ή Ευα. 

Ό  παπάς είναι καλός μέ δλους, άλλά τοΰ άρέσει 
πάντοτε νά γελάη.

—  Ό  παπάς .σοϋ είναι πολύ ύπόχρεως διά τήν 
σύστασίν σου, είπε τής θυγατρός του ό Σάν-Κλέαρ 
γελών, καθώς έστράφη καί άνεχώρησε.

ΚΕΦΑΛΑ10Ν ΙΕ'.

Π<ρ\ τον νέοο χυρίοιι το3 Θω|χα και 8 ι*φόρ»ν άλλων 

άνηχεΐ(*6νων.

’Ήδη δέ,έπειδή τό νήμα τής ζωής τοΰ ταπεινοΰ μας 
ήρωος συνεπλέχθη μέ τό τής άνωτέρας τάξεως, καθί
σταται άναγκαΐον νά δώσωμεν είς τους άναγνώστας 
μας βραχεΐαν τινά προεισαγωγήν.

Ό  Αυγουστίνος Σάν-Κλεαρ ήτο υιός εύκαταστά- 
του ιδιοκτήτου τής Λουϊσιάνας, τοΰ δποίου ή .οικογέ
νεια κατήγετο άπό τόν Καναδ,ά. Ήσαν δύο άδελφοΐ, 
οιτινες είχον μεγάλην δμοιότητα ώς πρός τόν χαρα
κτήρα, καί ό μέν έξ αύτών είχεν έγκατασταθή είς τινα 
πλουσιώτατον άγρόν είς Βερμόν, ό δέ άπέβη μέγας 
ιδιοκτήτης είς Λουϊσιάναν. Ή μήτηρ τοΰ Αυγουστίνου 
ήτο Γαλλίς διαμαρτυρουμένου δόγματος, τής δποίας 
ή οικογένεια είχε μεταβή είς τήν Λουϊσιάναν κατά 
τάς πρώτας ήμέρας τής άποικίας της. Ό  Αυγου
στίνος όμοΰ μέ άλλον αδελφόν ήσαν τά μόνα τέκνα 
τών γονέων των· κληρονομήσας δέ δ Αύγουστΐνος 
παρά τής μητρός του κατασκευήν σώματος είς άκρον 
λεπτοτάτην, έπέμφθη, συνεπεία διαταγής τών ιατρών, 
διαρκούσης τής παιδικής του ήλικίας έπί πολλά έτη, 
ύπό τήν φροντίδα τοΰ θείου του, είς Βερμόν, ίνα, έ'νεκα 
τής έπφροής κλίματος ψυχροτέρου, άναπτυχθώσιν 
άνδρικώς αί σωματικαί δυνάμεις.

Εϊς τήν νεανικήν του ήλικίαν δίεκρίνετο διά τήν 
υπερβολικήν καί άξιοπαρατήρητον ευαισθησίαν τοΰ 
χαρακτήρός του, τήν ϊδιάζουσαν μάλλον είς τήν μα- 
λακότητα γυναικδς, ή είς τήν συνήθη ζωηρότητα 
τοΰ γένους είς τό όποιον άνήκεν. Ό  καιρός μολον- 
τοΰτο έκάλυψε τήν μαλακότητά του ταύτην μέ τόν 
χονδρόν φλοιόν τής άνδρικότητος, καί δλίγις·οι ήδύ
ναντο νά διακρίνωσιν οτι ή μαλακότης αύ'τη διετη- 
ρεΐτο ζωηρά καί άκμαία είς τήν ψυχήν του. Ήτο 
μεγάλης ευφυΐας, πλήν ό νοΰς του έδείκνυε πάντοτε 
τάσιν τινα πρός τό ιδανικόν καί τό αισθητικόν, καί 
μεγάλην· άποςροφήν πρός τήν ενεργητικότητα τοΰ άν- 
Ορωπίνου βίου. Μετά τήν διεκπεραίωσιν τής σειράς 
τών Γυμνασιακών μαθημάτων, ή ψυχή του ολη άνα- 
ψεν ύπό σφοδροτάτης καί ακράτητου φλογός ρομαι*-
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τικοϋ πάθους. Ή ώρα του εφθασεν, έκείνη ή ώρα 
ήτις δέν έρχεται είμή άπαξ μόνον, δ άστήρ έκεΐνος 
οστις άνατέλλει είς τόν δρίζοντα τόσον συχνάκις έπί 
ματαίω, καί δέν χρησιμεύει άκολούθως είμή ώς ένθύ- 
μησις ένυπνίων, άνέτειλε καί διά τοΰτον επι ματαιφ. 
Χάριν βραχυλογίας,ό κύριος ούτος,ίδών είς τά άρκτικά 
μέρη άγαθωτάτηντινά καί ώραιοτάτην κυρίαν, έκέρδισε 
τήν αγάπην της, καί άφοΰ έσυσχετίσθη μετ’ αυτής, έπα- 
νήλθεν είς τά μεσημβρινά μέρη ίνα κάμη τούς άναγ- 
καίους συμβιβασμούς διά τόν γάμον· πλήν παρά πά
σαν προσδοκίαν, έπανέλαβε διά τοΰ ταχυδρομείου 
τάς έπιστολάς του, έπισυνωδευμένας μέ βραχυτάτην 
τινά σημείωσιν τοϋ έπιτρόπου της, κοινοποιοΰντος εϊς 
αύτόν οτι, πρό τής άφίξεως τής παρούσης, ή κυρία 
θέλει είσθαι ή σύζυγος άλλου. Καταςαθείς άφρων 
ενεκα τοΰ πάθους του, είς μάτην ήλπισε νά τό από
σπαση άπό τήν καρδίαν του δι’ απελπιστικού τίνος 
κινήματος, πλήν ή άγερωχία του μή έπιτρέπουσα είς 
αύτόν νά ίκετεύση ή ζητήση διασαφήσεις, κατεβυ- 
Οίσθη διά μιάς εϊς τάς ήδονάς τοΰ σειρμοΰ καί εϊς 
δεκαπενθήμερον διάστημα άπό τής έποχής, καθ’ ήν 
έλαβε τήν άπαίσιον έκείνην έπιστολήν, έγινεν ό πε
ριπόθητος έρας-ής τής βασιλευούσης ώραίας τής έπο
χής, καί μόλις διεκπεραίώθησαν οί άναγκαΐοι συμ
βιβασμοί, έγινεν δ σύζυγος ώραιοτάτης νεάνιδος, κε- 
κοσμημένης μέδύολαμπροτάτους καί μέλανας δφθαλ
μούς, καί έκατόν χιλιάδας ταλλήρων.

Οί εύτυχεΐς ουτοι σύζυγοι εύρίσκοντο διασκεδά- 
ζοντες τάς πρώτας ήμέρας τοΰ'Υμεναίου των άνα- 
μέσον ζωηροτάτης συναναστροφής φ ίλω ν, εϊς τό 
λαμπρόν χωρίον των παρά τήν όχθην τής λίμνης 
Ποντσαρτρέν, οπου άπροσδοκήτως μια τών ήμερών 
εφθασεν είς αύτόν έπιστολή γεγραμμένη μέ τόν 
καλώς έγνωσμένον έκεϊνον χαρακτήρα. Ή έπι
στολή αυτη έδόθη είς τάς χείρας τοΰ συζύγου ένώ 
εΰρίσκετο καταβεβυθίσμένος είς φαιδροτάτην καί 
άδιάλειπτον συνομιλίαν έντός πλήρους αιθούσης. 
Έ γινεν ώχρός ώς ό θάνατος, οταν είδϊ τό γράψιμόν 
της, πλήν διετήρησεν άταραξίαν καί τελειώσας τήν 
διεξοδικήν συνδιάλεξιν τήν όποιαν κατ’ έκείνην τήν 
στιγμήν έξηκολούθει μέ κυρίαν τ:να άπέναντί του 
Ισταμ.ένην, μετ’ δλίγας στιγμάς άπεσύρθη, έγκατα- 
λείψας τόν κύκλον τής συναναστροφής. Έντός τοΰ 
δωματίου του μόνος, ήνοιξε καί άνέγνωσε τήν έπιστο
λήν, άλλ’ είς τήν παροΰσαν περίστασιν ήτο περιττή 
καί άνωφελής ή άνάγ^ωσίς της. Ναί, ήτο επις·ολή τής 
πρώτης ερωμένης του, ήτις τφ  περιέγραφε λεπτο
μερώς τήν καταδρομήν είς τήν οποίαν ύπέστη ύπό 
τοΰ έπιτρόπου της, παρακινοϋντος αύτήν νά συναφθή 
είς γάμον μετά τοϋ υίοΰ του, ήτις τώ έλεγεν οτι 
έπί πολύν καιρόν έστερήθη έπιστολών του, δτι τώ 
έγραψε τόσον συχνάκις, ώστε άπηύδησε καί ήρχισε 
νά ήναι είς άμφιβολίαν τω έλεγεν έπί τέλους, πόσον 
αί φροντίδες της κατέβαλλον τήν ύγείαν της, καί 
πώς άνεκάλυψεν ολην τήν άπάτην ήτις ένεργεΐτο είς 
άμφοτέρους. Τό τέλος τής έπιστολής περιελάμβανεν 
έκφράσεις έλπίδων καί ευχαριστήσεων καί διαβεβαιώ
σεις αιωνίου άγάπης, αίτινες εϊς τόν άτυχή έκεΐνον 
κύριον ήσαν πικρότεραι καί αύτοΰ τοΰ θανάτου. Τή 
έγραψε δέ έν τώ άμα είς άπάντησιν τά άκόλουθα,

κ’Έλαβα τήν έπιστολήν σου, άλλα πολυ αργά. 
Έπίστευσα οσα ήκουσα. Ή λθα εϊς άπελπισίαν. Έγώ  
ένυμφεύθην καί ολα έτελείωσαν. Τό νά τά λησμονή- 
σωμεν, είναι τό μόνον τό όποιον έναπομένει καί είς 
άμφοτέρους.»

Ούτως έλαβε πέρας απασα ή ρωμαντικοτης καί 
ϊδανιχότης τής ζωής τοΰΣάν-Κλέαρ, άλλά τω έναπέ- 
μεινεν ή πραγματικότης, ή πραγματικότης ήτις όμοι- 
άζει τήν λεΤαν,γεγυμνωμένην καί πυκνήν έκείνην ίλύν, 
τήν όποιαν άπαφίνει ή παλίρροια,οταν τά κυανομαρμαί- 
povra κύματα,μέ ολας τάςσυνοδίας τών λαμπρότατων 
λέμβων καί λευκοπτέρων πλοίων, μέ τήν έναρμόνιον 
μουσικήν τών κώπων, καί τόν έλαφρόν ψιθυρισμόν 
τών ύδάτων, άποσύρονται μακράν, καί ίδού μένει ή 
λεία, πυκνή καί γεγυμνωμένη ίλύς, ή καθαυτό πραγ
ματικότης.

Εϊς διηγήματα φυσικώ τώ λόγω αί καρδίαι τών άν
θρώπων συντρίβονται και άποθνήσκουσι, καί τοΰτο 
είναι τό τέλος των, καί τοΰτο αρμόζει είς διήγημα 
πρός εύκολίαν τοΰ συγγραφέως. ’Α λλ’ είς τόν πραγ
ματικόν βίον δέν άποθνήσκομεν, ούδε οταν μάς άοαι- 
ρήται παν ο,τι τόν καθιστά λαμπρόν καί εύάρε
στον. Υπάρχει πρός τούτοις έν στάδιον νά δια- 
τρέξη τις, τό όποΤον συνίσταται είς άδιάλλειπτον 
καί ένεργητικήν κίνησιν φαγητοΰ, πόσεως, ένδυμα- 
σίας, περιπάτου, έπισκέψεων, άγορας, πωλήσεως» 
ομ ιλίας, άναγνώσεως καί παντός αντικείμενού 
άπαρτίζοντος τήν κοινώς λεγομένην ζωήν, καί αυτη 
άπέμενεν είς τόν Αύγουστϊνον. ’Αν ή σύζυγός τοι* 
ήθελεν είσθαι γενναίου αισθήματος, ήδύνατο, ώς 
πολλαί άλλαι γυναίκες, νά συντελέση είς τ ι, ίνα ράψη 
τάκεκομμένα νήματα τής ζωής του, καί νά τά πλέ
ξη έκ νέου είς ύφασμα λαμπρότητος καί εύτυχίας. 
’Α λλ’ ή Μαρία Σάν-Κλέαρ δέν ήδύνατο ούδέ καν νά 
διακρίνη τήν συντριβήν τής καρδίας του, διότι, ώς 
προηγουμένως έξεθέσαμεν, δέν ήτον είμή μία ώραί* 
κυρία, έχουσα έν ζεϋγος λαμπρότατων δφθαλμών, 
καί έκατόν χιλιάδας ταλλήρων, καί ούδέν τών προ
τερημάτων τούτων ήτο έντελώς άρμόδΐίν νά π ρ σ -  
φέρη θεραπείαν τινά είς τήν ασθένειαν τοΰ νοος τοΰ. 
συζύγου της.

"Οταν ή Μαρία έβλεπε τόν Αυγουστίνον έπανα- 
παυόμενον, καί είς τό πρόσωπον ωχρόν ώς δ θάνα
τος, άποδίδοντα τό αίτιον τής άνίας του καί λύπης 
είς αίφνήδιον κεφαλαλγίαν, τώ έσύσταινε θεραπευ
τικόν τι μέσον πρός όσφρησιν, έπειδή δέ ή ώχρότης 
καί κεφαλαλγία έξηκολούθει άπό έβδομάδος είς έβ
δομάδα· έλεγεν οτι δεν ένόμισε πώποτε τόν Σάν- 
Κλέ?ρ οτι ήναι άσθενοϋς κράσεως, πλήν φαίνεται 
οτι ήτο πολύ ύποκείμενος είς τήν άσθένειαν ταύτην 
τής κεφαλαλγίας, καί αυτή τό ένόμιζεν πραγμα 
πολύ άτυχες, διότι δέν ευχαριστείτο νά τήν συνοδεύη 
είς ούδέν μέρος, πράξις ολως διόλου άσυνήθης είς 
τούς νεονύμφους. Ό  Αύγουστΐνος συνησθάνετο εύ- 
χαρίστησιν ό'τι έσυζεύχθη μέ γυναίκα τοσοΰτον 
άδιάφορον άλλά καθώς αί Οωπεύσεις καί αί ?ύ- 
μένειαι τών πρώτων ήμερών τοΰ ύμεναίου δλίγ?ν 
κατ’ δλίγον *«ρήρχοντο, άνεκάλυψεν δτι μία τόσον 
ώραία νεάνις, ήχις, δι«ρκοΰντος.2λου τοϋ βίρυ της, 
εΰρίσκετο περιστοιχισμένη καί προφυλαγμένη, ήδά-
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νχτο εις τόν οικιακόν βίον νά κατασταθή μία α υ 
στηρά οικοδέσποινα. 'II Μαρία ούδέποτε ητο έπιδε- 
χτιχή πάθους ή μεγάλης ευαισθησίας, πλήν, καί αν 
ύπήρχεν είς αύτήν σπινθήρ τίς, ό σπινθήρ ουτος εί
χεν άναπτυχθή μέ άκρατον καί απερίσκεπτο·/ έγωϊ- 
σμόν, εγωισμός, δστις, ενεκα τής μεγάλης αναισθη
σίας καί τής ά νοητού καί αμαθέστατης άποδόσεως 
προνομίων καί δικαιωμάτων είς τδν έαυτόν της μό
νον, δεν παρείχε τήν έλαχίστην ελπίδα θεραπείας. 
Έκ νηπιότητός της έπερικυκλοϋτο πάντοτε άπό υπη- 
ρέτας, οΐτινες έχρησίμευον εις τδ νά σπουδάζωσι τάς 
διαθέσεις καί ιδιοτροπίας της· . ή ίδέα δμως, οτι 
οί ύπηρέται ούτοι δυνατόν νά είχον ή αισθήματα ή 
δικαιώματα, δέν τής είχεν έλθει ποσώς κατά νοϋν. 
Ό. πατήρ της μή έ'χων άλλο τέκνον είμή αύτήν μό
νον, τής έξετέλει ολας τάς απαιτήσεις, οσαι έ'κειν- 
το έντός των ίρίων τών άνθρωπίνων δυνάμεων, καί 
οταν εισήλθεν είς τό στάδιον τοϋ βίου, ωραία, τελεία 
καί κληρονόμος, είχεν εις τους πόδας της στενά
ζοντας ολους τους νομίμους καί ανόμους έρας-άς της, 
καί είχε προσέτι τήν βεβαιότητα οτι δ Αυγουστίνος, 
ενεκα αυτής, ήτο είς τών εύτυχεστέρων άνθρώπων. 
Είναι μέγα λάθος τό νά υπόθεση τις, οτι γυνή 
στερημένη αισθημάτων καί καρδίας, θέλει είσθαι 
εύκολος πιστωτής τής μεταλλαγής τοΰ πάθους. 
Λεν υπάρχει έπί τής γής άτομον τδ όποιον ν’ άπαι- 
τη τοσοΰτον άσπλάγχνως τήν άγάπην τών άλλων, 
δσον γυνή είς άκρον εγωιστική, καί οσον δλιγώ- 
τερον έρασμία καθίσταται, τόσω μάλλον ζηλοτυ- 
πως καί δυσχερώς τήν έπιποθεΐ. Ό τε λοιπόν δ Σάν- 
Κλε'αρ έπανελάμβανεν έκ νέου έκείνας τάς θωπεύσεις 
καί μικρας περιποιήσεις, τάς όποίας διέχεεν κατ’ άρ
χάς χάριν τοΰ υμεναίου, έβλεπεν οτι ή κυρία δέν 
άφινε τόν αιχμάλωτόν της ν’ άπομακρυνθή ποσώς 
άπό πλησίον της· έκεϊ οπου ύπήρχεν άφθονία δα
κρύων, καί έλαφρών ανησυχιών, έκεϊ έλάμβανον 
χώραν δυσαρέσκειαι, παράπονα καί όνειδισμοί. Ό  
Σάν-Κλέαρ, ώ ίά γα θή ς  φύσεως καί ήσυχου χαρακτή
ρας, έπροσπάθει ν’ αναπληρώση τήν ψυχρότητά του 
μέ δώρα κα'? κολακείας· καί οταν ή Μαρία έγινε 
μήτηρ ωραίας θυγατρός, συνησθάνθη πραγματικώς 
τήν αναγέννησήν αίσθήματόςΑινος προσεγγίξοντος είς 
τήν τρυφερότητα. -

Ή μήτηρ τοΰ Σάν-Κλέαρ ήτο γυνή υψηλοτάτης 
ανατροφής καί καθαρωτάτου: χαρακτήρος· ώς έκ 
τούτου έδωκεν είς τό τέκνον του τό1 ί ν δ ^ τ ή ς  μη
τρός, μέ τήν ίδέαν οτι ήθελεν άποβή μίαν ήμέραν εν 
δμοίωμα if,~ είκόνος της. Τό πράγμα τοϋτο έπε- 
φερεν είς τήν σύζυγόν του αισχροτάτην αντιζηλίαν, 
καί παρετήρει τήν υπερβολικήν άφοσίωσιν τοΰ συ
ζύγου της πρός τό τέκνον μέ υπόνοιαν καί δυσα- 

έσκειαν Tt5fv δ,τι τοΰ έδιδε, τη έφαίνετο πάντοτε 
τι ήτο πραγμά τι άφαιρεθέν άπ’ αυτήν. Άπό τής 

έποχής καθ’ ήν έγεννήθη τό τέκ?ον τοϋτό, ή ύγεία 
της ύπέκυψε βαθμηδόν· ή μακροχρόνιος αδράνεια 
τοϋ σώματος καί τοΰ νοός, ή άδιάλλειπτος αηδία καί 
δυσαρέσκεια όμοΰ μ.έ τήν συνήθη αδυναμίαν,ήτις επα
κολουθεί τήν περίοδον τής γεννήσεως, ολα ταϋτα 
βεβαίως είς τό διάστημα ολίγων έτών μετέβαλλον 
τήν άκμαίαν έκείνην ώρα:αν νεάνιδα είς τινα ώχράν,

φθίνουσαν καί άσθενή γυναίκα, τής όποίας δλος ό 
βίος ήτο καταβεδαρυμένος άπό ποικιλίαν φανταστι
κών άσθενειών, καί ήτις έθεώρει τόν έαυτόν της καθ’ 
ολους τους λόγους, τό πλέον κακομεταχειρισμένο» 
καί πάσχον άτομον ό’λης τής άνθρωπότητος.

’’Απειρα καί ατελεύτητα ήσαντά διάφορα π^άπονά  
της, πλήν τό αρχικόν της έφαίνετο οτι ήτο τής κεφαλαλ
γίας, ήτις πολλάκις τήν περιώριζεν έντός τοΰ δωματίου 
της,τό ήμισυ σχεδόν τήςέβδομάδος. Έπειδή δέ κατά 
συνέπειαν άπασα ή τακτοποίησις τής οίκογενείας ε- 
κειτο είς τάς χεϊρας τών δούλων, ό Σάν-Κλέαρ δέν 
εύρήκεν είς τήν οικίαν του όλως διόλου καλήν δια- 
χείρησιν. Έπειδή δέ ή μόνη αυτη θυγάτηρ του ήτο είς 
άκρον τρυφερά καί λεπτή, έφοβεΐτο μήπως, άνευ τής 
άπαιτουμένης φροντίδος καί έπιτηρήσεως, ή ύγεία 
της καί ή ζωή της γίνωσι θϋμα τής μητρικής αδια
φορίας καί άνικανότητος· τήν έλαβεν δθεν μαζή του, 
καί ύπήγε πρός διασκέδασιν είς Βερμδν, οπου κατέ- 
πεισε τήν αδελφήν του κυρίαν Όφελίαν Σάν-Κλέαρ 
νάέπιστρέψη μεθ’ έαυτοΰ εις τήν μεσημβρινήν κατοι
κίαν του· καί ταϋτα είναι ήδη τά πρόσωπα, τά όποΐ* 
παρεισάξαμεν είς τους άναγνώσταςμας, έπιστρέφον- 
τας είς τό πλοΐον;

’Ήδη δέ, ένώ μακρόθεν παρουσιάζονται εις τήν 
ορασίν μας αί υψηλαί οίκοδομαί καί τά κωδωνοστά
σια τής Νέας ’Όρλεανς, νομίζομε·/ άναγκαΐον νά δώ- 
σωμεν προεισαγωγικάς τινας γνώσεις περί τής κυ
ρίας Όφελίας.

Ό στις περιηγήθη τάς έπαρχίας τής Νέας ’Αγ
γλίας, θέλει ένθυμεΐσθαι βεβαίως εις τι τών ψυ- ι 

ν χωρίων της, τήν έκτεταμένην αγροτικήν οί- ] 
, όμοΰ με τήν κα^αρώς διατηρούμενη·/ καίχλοη- 

φόρον αυλήν της, έπισκιαζομένην , ύπό τών πυκνότα
των καί πολυαρίθμων φύλλων τών, δένδρων τής ζακ- 
χάρεως, θέλει ένθυμεΐσθαι τήν τάξιν καί ήσυχίαν, 
τήν άδιάλειπτον καί άτάραχον έκείνην άνάπαυσιν, ή- 
τίς έφαίνετο διακεχυμένη έφ’ όλου τοΰ τόπου. Δέν 
έβλεπε τις ούδέν περιττόν, άλλά τά πάντα διεπόμενα 
ύπό τίνος ύπερθαυμάστου άρμονίας καί τάξεως· έντός 
τής αυλής δέν έφαίνετο ή ελάχιστη ακαθαρσία, άλλά  
άφθονία εύοσμων καί τερπνοτάτων άνθέων περιεκύ- 
κλόνε τήν οικίαν, τά όποΐα άνεπτύσσοντο ύπό τών 
παραθύρων. Ό στις εισήλθεν έντός τής οικίας, θέλει 
ένθυμεΐσθαι τάέκτεταμένα καί καθαρά έκεΐνα δωμά
τια, δπου τά πάντα έγίνοντο μέ τήν αύστηροτέραν 
έντέλειαν, καί αί τακτικαί υπηρεσίαι έβάδιζον μέ τήν 
άξιοπρατήρητον ακρίβειαν τοΰ είς τήν γωνίαν ευρι
σκομένου παλαιοΰ ωρολογίου. Έντός τοϋ δωματίου 
τής οίκογενείας, θέλει ένθυμεΐται τήν όρθιον καί ά- . 
ξιοσέβας-ον έκείνην παλαιάν βιβλιοθήκην με ύαλίνους ι 
θυρίδας κεκλεισμένην, είς τήν όποιαν ή ίστορία τοϋ 
'Ρολλίνου, ό Άπολεσθείς Παράδεισος τοϋ Μίλτωνος, ή 
Πρόοδος τοΰ Πρίσκυνητοΰ ύπό Μπόνγιαν, καί ή Βίβλος 
τής οίκογενείας ύπό Σκώτ, ήσαν τοποθετημένα τό έν 
πλησίον τοΰ άλλου μέ αρκετήν τάξιν, καί έντός τής 
όποίας ήσαν καί πολλά άλλα βιβλία εξίσου έπαινετά 
καί άξιοσέβαστα. Είς τήν οικίαν ταύτην δέν ύπήρχον 
ύπηρέται, καί μολοντοΰτο εβλεπέ τις τήν κυρίαν με 
τό χιονόλευκον κάλυμμά της καί μέ τά δμματοϋά- 
λια έπί τής £ινός, καθημένην καί ράπτουσαν καθέ- 1



0  ΦΟΙΝΙΞ εκδίδεται άπαξ τοϋ μηνδς εϊς φυλλάδιον συγκείμενον έκ τριών τουλά
χ ιστον τυπογραφικών φύλλων.

Τ ιματα ι δε διά μεν τους έντδς τής έπτανήσου κατ’ ϊτος δ ισ τ. 2 { ,  δ ιά δε τούς 
έκτδς δραχμ. 1 7 πληρωτέων άμα τή  παραλαβή τοϋ πρώτου φυλλαδίου.

ΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ

ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, παρά τω  αΰτώ  τυπογραφεία).
» ΠΑΞΟΙΣ, παρά τω  Κ. 2. I. Μάστορα.
» ΛΕΥΚΑΔΙ, παρά τ φ  Κ. Ανδρέα Ν. Μεταξύ·
# ΖΑΚΥΝΘΩ, παρά τω  Κ. Σεργίω X. Ραφτάνγ).
» ΑΘΗΝΑΙΣ, παρά τώ  Κ . Σπυρ. Α . Κουτσούρι?.
» ΣΜΥΡΝΗ, παρά τώ  Κ. Α. Π ατρικίφ.
» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ, παρά τώ  Κ . Α. Βαλλιάνω.

6  προμηθεύων δέκα συνδρομάς θέλει λάβει δωρεάν δυο αντ ίτυπ α  τοΰ έν τ φ  ΦοΙνιχι 
μεταφραζομένου μυθιστορήματος I I  ΚαΑύβη τοΰ Μ πάρμπα Θωμα τ ι ς  Κ .α« 
Μπητσερ Στόου τοϋ δποίου ή εκδοσις θέλει συμπληρωθώ δσον οδπω.

6  ΦΟΙΝΙΞ θέλει αναγγέλλει είς τδ έζώφυλλόν του τά νεοφανή σ υγγράμματα , ών 
άντίτυπον ήθελε σταλή παρά τώ ν συγγραφέων είς τους έκδότας.
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Πίνας τών εμπεριεχόμενων.

Τδ πρώτον έτος τοϋ Φοίνικος .  σελ.
Φιλοσοφία τή ; Ι σ τ ο ρ ί α ς ............................................................................ » 2 9 5
Βίος τοϋ Φραγκλίνου · ο . . . . . .  · » 29 8
Ιουδίθ s . . . . .  . ί  . · .  . » 3 0 3
0  ανθρώπινος βίος . » 3 0 5
ίουδαϊκδς μϋθος . / . ....................... ................................> 3 0 6
Δίκαια προσφορά » »
Ildrxr τών Αράβων · > . · ' . , ; · ·  » »
Επιστολ-, άνέκδοτος Ευγενίου τοϋ Βουλγάρεως 3 . « » »
Συλλογή Λευκαδίων Επιγραφών κτλ . . . . s · . » 3 0 7
Γνωμικά .    » 3 0 8
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ. Η Κ.αλύβη τοϋ Μπάρμπα Θωμα, σύγγραμμα
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