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Ε Κ Θ Ε Σ Ι Ϊ

ΤΗΣ ΓΑΤΡΙΚ.ΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΤ 

ήτοι

Τ Η Σ  Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Η Σ  Μ Ι Κ Ρ Α Σ  Τ Α Τ Α Ρ Ι Α Σ .

(Σ υ νίχ ιια , t j s προ»;ρΰι/.ενον φ ιιλλάδ.)

Μετά τού; Ρωμαίου; ύστερον, κατά τον ΙΓ\ αιώ 
να, δτε οί δυτικοί βασιλεΐ; καί δυνάσται τον κατά 
τών Σαρακηνών σταυροφορικόν πόλεμον συνεκρό- 
τουν, το δε έν Κωνσταντινουπόλει κράτο; ές ανα
τολών, καί δυσμών, καί βορρά, καί θαλάσση;έπη-  
ρεαζόμενον άδ ιαλε ίπτω ; τ,ύρίσκετο έν αδυναμία., 
πλεΰσαντε; οί Γ ίνου ΐτα ι μετά στόλου ισχυρού εί; 
τον Εϋςεινον πόντον, έκυρίευσαν έπί τ ή ; Ταυρική; 
χερσονήσου την πόλιν Θεοδοσίαν, τήν άλλω ; Κ αφ
έαν, έμπόριον ένταϋθα άξιολογώτατον καταστήσαν- 
τε;, καί άμα άπλωθέντε; καί ε ί; άλλα τινά τή ; χερ
σονήσου παράλια.

Κ ατ’ άρχά; δέ τού αΰτοϋ ΙΓ\ αϊώνο; άκμάζων 
ένεφάνγι έπί γή ; καί ό περιβόητο; Γ ε γ γ Ιζ -X d r  (γεν
νηθεί; μέν έν ετει 1 1 6 4 ,  παρατείνα; δε τό ζήν εω; 
έτους 1 2 2 7 )  6 πολλών μέν έθνών καί λαών κατα* 

(Τόμ. Α. Φυλλ. Θ'.)

κυρίευσα;, πολλά; δέ βασιλεία ; άναστατώ σα;, κατά  
τε τήν Ασίαν καί τήν Ευρώπην, τά ; μέν δι έαυτοϋ, 
τ ά ; δέ διά τών δπαδών καί οϊκείοίν, καί νέα; καί 
αλλα; δυναστεία; συστησάμενο;. Ες οΰ καί ή Ι Γ . 
τών άπο X . ενιαυτών έκατονταετηρι; αυτη, ούκ 
άπεικότω; ύπό τών χοονολογούντων, έκατονταετη- 
ρί; έπωνομάσθη Ταταρική. Κ ατά ταύτην ουν πλήθη 
συχνά έ* τών Γεγγις-χανίων  τού; τών Τατάρων 
εΐσελάσαντε; καί εί; απασαν τήν Ταυρικήν χερσό
νησον, αύτήν τε δή καί τ ά ;  περί αύτήν άπάσα; 
κατεπόρθησαν καί καθυπέταξαν χώρα;, όθεν καί 
Ταταρίαν  έξ έκείνου ταύτην, άντί Σ *υθία ;τε καί 
ϊαυροσκυθία; ώ; άχρι; έκείνου κατωνομάζετο, Τα- 
ταρίαν δέ M ixgkr  πρό; αντιδιαστολήν τή ; Ταταρία; 
τ^-Μ εγά -Ιη ς  καλεΐσθαι τοϋ λοιπού έγένοντο αίτιο ι. 
Τού;μέντοι Γενουίτα;, μέρο; τ ι  τή ; παραθαλασσίου 
χερσοννήσου κατέχοντα;, καί έπί τή ; Θεοδοσία; 
ήτοι τού Kaycpoi μάλιστα  στηριζομένου;, φόρον 
έπιτάξαντε; αύτο ί; μένειν ε’ίασαν κατά χώραν, καί 
ώ ; ύποτελεΐ; έπ’ άδεία; τήν έμπορίαν έργάζεσθαι.

Ουτω; ουν οί Τάταροι τό άπό τοϋδε άπολύτω; 
τε καί αύτονόμω; έφεξή; άντί τών πάλαι ονο μ ασ 
μένων Σκυθών, καί άντί τών άπαναστάντων τέω ;, 
καί πάντη τή ; χώρα; έκλελοιπότων Ελλήνων τε 
καί Ρωμαίων, επί τή ; Ταυροσκυθία; αύτοί δυνα-
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«τεύοντε;, καί Χάνην ίδιον έξελέξαντο, καί ούτως 
ώνόμασαν ώ ; ύπέρτατον βασιλέα τή ; έπικρατείας 
αύτδν, καί αρχηγόν αύτοδέσποτον, έν έτει 1 400 .

Οί δέ Γενουΐται, άφ’ ών έκράτουν παραθαλασ
σίων, εί καί τοΐς Τατάροις ήδη ύπόφοροι, καί έξ 
αύτής τέως τής Θεοδοσίας Οπό του Β . Μωάμεθ, έν 
’έτε! 1 4 7 5 ,  έξώσθησαν, τοϋ τώ ν τινα  Γενουϊτών 
άδρ&. χρυσίου έπιδόσει διαφθείραντος* καθά γράψ-ζς 
παρέδωκεν ίο)άννη; δ Φείσκιος, έν τα ΐς εις τά  Φι
λίππου τοϋ Κλουβερίου Γεωγραφικά ϊδίαις αύτοΰ 
παρασημειώσεσι. Τά χρονικά δμως τών Σουλτάνων 
τώ ν όσμανιδώ ν, τά  ύπό ίωάννου Δεΰγκλαυ'ί'ου άπό 
τής Τουρκικής γλώσσης έκλατινισθέντα, καί μετά  
της τοΰ Χαλκοκονδύλου ίστορίας τύποις έκδοθέντα, 
γράφουσιν, δτι έκ πολιορκίας έκυριεύθη βίοι ό Κ αφ-  
φας μετά τώ ν πέριξ, ύποστρατηγοΰντο; τοϋ Γ ε-  
δούκη, δεκάκις χ ιλίων Αζάπων, καί ισαρίθμων Γ ια - 
ν,τζάρων έκπολιορκησάντων τό άστυ. Ούδέν δέ περί 
τής τοΰ Γενου'ί'του προδοσίας τά χρονικά ταΰτα  λέ- 
γουσι" προσηθέασι δέ μόνον, δτι καί οί Τάταροι 
τότε τοΐς Τούοκοις καθυπετάγησαν. Τοϋτο δέ νοη- 
τέον, ούχί απλώς καί δι δλου, άλλ έν μέρει καί 
κατά  τι* έπιτεθέντων δηλονότι αύτοϊς τότε παρά 
τώ ν όθωμανών προσδιορισμών τινων ύποταγήςτε  
καί ύποκλίσεως. Ε πειδή:

Τους Τατάρους ελευθέρους όπωσοΰν είσέτι δντας 
καί αύτονόμους, ίστόρηται δτι τελευταϊον ύποδου- 
λώσας ύπέταξεν δ Σουλτάνος Μουράτης, μετά παρέ- 
λευσιν δηλαδή έκατόν καί έννέα ενιαυτών ύστερον" 
τουτέστιν έν ετει άπό X. 1 5 8 4 ,  σχέτλιόν τ ι εκτοτε 
καί άμενηνόν, καί δλως άψυχον προβαλλομένους βα
σιλείας ίνδαλμα.

Διηρκει δέ ή τοιαύτη τών Τατάρωνy ούτως είπεϊν, 
δουλοβασιλεία έπί ένιαυτοΐ; ένατόν έννενήκοντα, 
δπερ έστίν, εως τοΰ Σωτηρίου έτους 1 774* καθ δ 
ή Μεγάλη τών Ρωσσιών Αύτοκράτειρα Αίκατερίνα 
ή Β*. μετά τ ά ; ένδοξους νίκας καί τά  θαυμαστά  
τρόπαια, α κατά τών όθωμανών ήρε διά τε γή ; 
καί θαλάσσης, νομοθετήσασα τούτοι; τήν ειρήνην, 
κατηνάγκασεν αυτού; πρός τοΐς άλλοις άπέχεσθαι 
τοΰ λοιποϋ τή ; Μικρά; τα ύ τη ; Τ αταρία;, καί παν- 
τελευθέραν αύτήν έασαι καί αύτοδέσποτον1 χαρι- 
σαμένη μεγαλοπρεπώς τε καί μεγαλοψύχως το ΐ; Τα- 
τάροις(ήν σοιφοονώσι) τό άφ’ έαυτών βασιλεύεσθαι, 
καί κυρίους έαυτών καταστήσασα, ου; ήδη ύποχει- 
ρίους είχεν ύπό την ιδίαν αύτής κυριότητα. Ο 
δη που καί έπαίνου, ούκ άν έχοι τις είπεϊν δσου, κα 
τόρθωμα άξιον. Τό μέν γάρ αύτόν τινα βασιλεύειν, 
έκ τύχης πολλάκις, καί έκ τή ; τών πραγμάτων 
φορά; περιγίνεται, τό δέ βασιλεύειν άλλον, καί τόν 
ήδη έπεχόμενον θρόνον ετέρω καταχαρίζεσθαιθέλειν, 
ούκ έστιν δτε τοΰτο ούκ έξ άρετή; κατοοθοϋται γ ι 
νόμενον" έχει γάρ όρθώς τό ύπό τοϋ Σοφοΰ ρηθέν 
«τι Habere regnum fortuna esl, dare virtus.
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Έν ω δεχας’Ανδρών τών έχ τοΰ ΣκυΟίχοΰ 
γένους περιωνύμων.

A . 'Ά β α ρ ις , δ έκ τώ ν ύπερβορίων Σκυθών" περί 
ού τά  πλεΐστα  τών λεγομένων μυθώδη, καί ή χρο
νολογία άμφιβαλλομένη. Οί μέν γάρ προ τών Γρωι* 
κών άκμάσαι τοΰτον Ιστόρησαν, οί δε περι την Ε. 
Ο λυμπιάδα, πρό X . ετει 7 6 0 ’ οί δε περι την ΚΑ. 
ετει 6 4 ύστερον· οί δέ περί την ΝΑ, ετει προ X. 
564" οί δέ απλώς τοϋ Πυθαγόρου γενέσθαι φασίν 
αύτόν άρχαιότερον' Ιάμβλιχος όε σύγχρονον, και 
μαθητεϋσαι δέ αύτόν Πυθαγόρα.

Β . ’Α νά χα ρσ ις , υίός Γνούρου, φιλόσοφο;, δ Αθη- 
νησί δ ιατρ ίψα ;, καί παραβαλων τώ  Σό7ωνι, περί 
τήν ΜΖ\ Ο λυμπιάδα, έν έτει πρό X. 5 92 .

Γ'. Ίδιάθυρσος  δ Σκυθών βασιλεύ;, δ έπί τή; 
Δαρείου κατά τών Σκυθών έπ ιστρατεια; πειθων του; 
ίώνων Τυράννου;, τό τε ϊστρου ζεύγμα λΰσαντα; 
άπαλλάττεσθαι" μή βουληθέντας δε, δια την πρό; 
Δαοεΐον π ίσ τ ιν  (ή δι Ετερον ισως πολιτικωτερον 
σκοπόν, ώ ; άλλοι κρίνουσιν) άνδράποδα χρηστά 
καί άδοαστα καλών. Ηκμαζε δέ έν έτεσιν ώσεί 500  
πρό Χριστοϋ.

δ’ . Ά τ έ α ς ,  8;  έγραφε μεγαλοφοόνο); πρός Φί
λιππον «Σύ μέν άρχεις Μακεδόνων, άνθρωπων με- 
μαθηκότων πολεμεΐν, έγώ δε Σ κ υ θ ώ ν , <& και λιμω  
καί δίψη μάχεσθαι δύνανται.» Τούς δε πρεσβεις 
τοϋ Φιλίππου, ψήχων τόν 'ίππον, ήρωτησεν, ει 
τοΰτο ποιεί Φίλιππος, ίσμενίαν δέ τόν άριστον αυ
λητήν λαβών αιχμάλωτον, έκέλευσεν αύλήσαι θαυ- 
μ α ζό ντω ν  δε τών άλλων, αυτός ωμοσεν, /ίδιον 
άκούειν τοϋ ϊππου χρεμετίζοντο;. Εβασίλευε δέ περί 
έτος τό πρό Χριστοϋ 4 40.

Ε. Θεόδωρος δ έπικληθείς άθεο;, δ μαθητέυσα; 
παρά Αννικέριί καί παρά Διονυσίω τώ Διαλεκτικό), 
καί παρά Αοιστίππω. Εβίου δέ περί τήν ρ .  Ολυμ
π ιάδα , κατά τό 3 8 0  πρό Χριστού.

B lu r  φιλόσοφο; Βορυσθενίτης, 8; ήν έπί Αν
τιγόνου τοΰ Γόνατα Βασιλέω; Μακεδόνων. Ούτο;

] πρώτο; έκύνισε παρά Κράτητι. Ε ιτα μετεθετο προ; 
τόν άνωτέρω λεχθέντα Θεόδωρον τον έπικληθεντα 
άθεον, καί τούτου διήκουσε σοφιστεύο^τος, ώς ιστο
ρεί έν τώ  βίω Διογένη; ό Λαέρτιο;. Αλλά τοϋτο πώ; 
συναρτίζεται τώ  άνωτέρ&ν,είπερ δ μεν Βίω ν  λεγεται, 
δτι ήκμαζεν έπί Αντιγόνου τοΰ Γόνατα κατά την 
ρκ</· Ολυμπιάδα, έν έτει Π. X . ώσει 2 7 6 , ό δε Θεό
δωρό; έζηπρό είκοσι καί έ ;  Ο λυμπιάδων, ητοι περί 
τού; έκατόν χρόνους έκείνου πρότερον. Ταΰτα δηπου 
έν τώ  μεγάλω αύτοΰ Λεξικώ άταλαιπωρως δ Γάλλο; 
Μωρέριο; έπεσώρευσεν ή τυχόν έσφαλμενως οι έκ- 
δόντε; έξέδωκαν, είμή αύτός παρακεκρουσμαι’ ?1 

τέως, τό μετεθ ετο  καί τό διήχονσεν  αύτοΰ σοφι- 
στεύοντο;, νοεΐν χρή» ούχί κατά την δι άκοή; ένερ* 
γεία  ένηχουμένης άκρόασιν" άλλά καθότι τα  έκείνου

Ο ΦΟΙΝΙΞ 223

τοϋ Θεοδώρου δ Βίων ουτος διεμελετησεν ύστερον 
γεγονώ;, καί τήν αύτοΰ έκείνου αΐρεσίν τε καί προαί- 
ρεσιν κατεζήλωσεν.

Ζ . Ασανδρος διοικητής ών τοΰ Κιμμερίου Βο
σπόρου, δ άντάρα; Φαρνάκη τ φ  Αρμενί^, καί Μι- 
θριδάτη τώ  έκ Περγάμου, άμφοτέρους τε θραύσας 
έν πολέν,ω καί άποκτείνας. ίστόρηται δέ γενέσθαι 
ό Ασανδρο; περί τό δεύτερον έτος τή ; ρπγ\ ό λ υμ -  
πιάδο;, ήτοι έν ετει πρό Χριστοϋ 4 7 .

Η. Ασανδρο; άλλο; έτι φέρεται, δ διαστήσα; 
τήν Ταυοικήν χερσόννησον άπό τή ; ήπείρου, καί 
διαχύσα; τήν θάλασσαν διά τοΰ ίσθμοΰ άπό τού 
Καρκινίτου κόλπου εί; τήν Μ αιώτιδα.

Θ'. Ασανδρο; (άλλο; ΐσω ;) δ άποτειχίσα; τόν ισ 
θμόν τής Χερσονήσου τόν πρός τή Μ αιώτιδι, τρ ια -  
κοσίων δντα καί έξήκοντα σταδίων, καί έπιστήσας 
πΰργου; καθ’ έ'καστον στάδιον δέκα. Ουτω; άνα- 
γινώσκω, δτι ΐψ ικ ο ά τη ; ιστόρησε παρά Στράβωνι" 
(β.βλ. Ζ .) θαυμαστή π άντω ; ή περί την οικοδομήν 
τών τρισχιλίων έξακοσίων πύργων μεγαλουργία! 
Α λλά μήποτε άναγνως-έον άνάπαλιν, άντί τώ ν δέκα 
πύργων καθ έκας-ον ς·άδιον,κατά δέκα τον ς-άδιον ενα 
πύργον; Εοικε δή, καίτοι γε καί οΰτω ;, εί; τριάκοντα 
καί 2ς τών πύργων πληθυνομένων, ούτι γε μικρόν 
άντι; είποι τό έργον, είμή τών πάνυ εύτελώντε καί 
όλιγοδαπάνων ΰπόθοιτο τά τοιάδε πυργώματα. Αλ- 
λω ; τε καί ούδέ 3 6 0  σταδίων ύπήρχε τό πλάτο; 
τοΰ τής Χερσονήσου ίσθμοΰ, ώ ; έκ τοΰ Τψικράτου; 
δ Στράβων αύτό άνέφερεν. Αλλ εύρύνεται, ώ ; κατ’ 
ιδίαν δόξαν δ Γεωγράφο; αύτός λέγει, είς στάδια  
4 0 , ή καί κατά τόν Εενοφώντα (ώς δ Αθηνών Με
λέτιος φησίν έν τοΐς Γεωγραφικοί;) είς στάδια επτά 
καί τριάκοντα. Οθεν καί ήμεΐς τοΰ ίσθμοΰ τούτου 
τό εύρος, έν άρχαΐς τής συγγραφής ταύτης άνηγά- 
γομεν είς fv Γερμανικόν μιλλιάριον, δπερ έστίν εί; 
πεντε καί μικρόν τ ι  προ; Ρωσσικά βέρστια. Τοιου- 
τοτρόπω; γίνονται οί πύργοι το ΐ; σταδίοις ισάριθ
μοι, καί ούτε άγαν πυκνούμενοι, ώ ; οί δέκα καθ’ ε 
καστον στάδιον, ούθ’ ύπέρ τό δέον άραιούμενοι, ώ; 
οί διά δέκα σταδίων εκας-οι" κατά δέ στάδιον έκα
στον έκαστο; άποδ^ς-άμενοι άπ’ άλλήλων, άκριβε- 
στέραν άματε καί πιθανωτέραν καθιστώσι τήν τοΰ 
ίσθμοΰ ύπό τοΰ Ασάνδρου διατείχ ισ ιν.

I. ΣχίΛουρος δ Σκυθών βασιλεύς, πατήρ γενό- 
μενοςυίών πεντήκοντα, ή άλλως όγδοήκοντα, δ διά 
τή ; δέσμη; τών ισαρίθμων ακοντίων άρίστην δμο- 
νοία; τε καί δμοφροσύνης ύποθήκην το ΐ; υίέσιν α ύ 
τοΰ προστησάμενος.

Εκ τών τοΰ ΒάρωνοςΤοτ προσφάτων υπομνη
μάτων τοΰ χρηματίσαντος Κονσόλου τών 

Γάλλων πρό τοϋ τελευταίου πολέμου.

Είναι είς τήν Κριμχίαν έν ορος δνομαζόμενον

Τσαδϊρ-Α άγ, περιέχον καί χρυσοΰν μέταλλον. Τών 
Γενουϊτών είτε ή έπιδεξιότης, είτε ή φιλοχρημα
τ ία  ήρχησε νά έκφέρη έξ αύτοΰ τοΰ δοους χρυσόν 
ούκ όλίγον* άλλ οί Τατάρων Χ άν , ή δι’ άπλοή- 
θειαν, ή διά πολιτικήν υποψίαν, δέν ήθέλησαν νά 
έπιχειρισθοΰν τήν μετάλλευσιν.

Τά μετέωρα τά  κατά πάσαν τοΰ ένιαυτοΰ ώραν 
έπί τοΰ ούρανοΰ τής Κριμαίας φαινόμενα, καί πρό 
πάντων ή τών βορρείων δρθρων λευκότης, απερ 
συχνά συμβαίνουσι, μαρτυροΰσι τής ατμόσφαιρας 
τήν καθαρότητα. Δύναται τις  τήν τής τοιαύτης α τ
μόσφαιρας κράσιν νά τήν δνομάση αίθέριον, καί νά 
τήν άποδώση είς τάς άπεράντους καί καταξήρου; 
πεδιάδας τάς πρός βορρχν τοϋ τόπου άποκλινού- 
σας, καθώς καί είς τήν τοϋ Καυκάσου πλησιότητα, 
ούτινος αί άκρώρειαι έφέλκουσί τε καί άπορροφώ- 
σιν δλας τάς αναθυμιάσεις, δσαι άπό τοϋ δυτικω- 
τέρου θέματος έξαίρονται.

Α ί ώραι εύτάκτως προβαίνουσαι κατά  βαθμόν 
καί συντρέχουσαι μέ τήν άρετήν τοϋ έδάφους, άφθο- 
νωτάτην προάγουσι τ ή ν τ ή ; γεωργία; καρποφορίαν. 
Ταύτην έπιβοηθεΐ μ ία γή φυτική, μέλαινα, συνημ
μένη μέ άμμον, έξαπλουμένη άπό Λεουπόλεω; τής 
έν τη ερυθρά Ρωσσίβ: έω ; τή ; Χερσονήσου. Η θερ- 
μότη; τοΰ ήλίου άναδεικνύει εύκαρπα χωρίς πε
ρισσόν τοΰ γηπόνου κόπον δλα τά σπόριμα. Φθάνει 
νά έξαυλακισθη διά τής άρόσεως ή γή δπου μέλ
λει νά σπαρθη. Διάφοροι σπόροι, πεπόνων, πίσων, 
κυάμων, κτλ. συγκεχυμένοι δμοΰ είς ενα σάκκον 
σκορπίζονται άπό έ'να τινά  δποΰ άκολουθεΐ όπίσω  
τό άροτρον- ούτε καταδέχονται νά σκεπάζουν τά  
καταβαλλόμενα σπέρματα" κρίνουσιν δτι άναπλη- 
ροϋσιν είς τοΰτο αί βροχαί" καί δ άγρός ούτως έγ -  
καταλείπεται εως τών καιρών τής διαφόρου συνά- 
ξεως τών καρπών, τούς δποίους πρέπει νά διακρίνν) 
μόνον τ ι ;  άπό τής συγχύσεως δποϋ φέρει ή τών 
σπαρέντων άνακάτωσις.

Καρποφορεί αύτοφυώς ή Κ ριμαία τούς άσπάρα- 
γας, τά  κάρυα, τά τε  άλλα καί τά  ποντικά, έπ ί-  
σημα δντα διά τό μέγεθος" δμοίως έπ’ αύτής ση- 
μεκοδης είναι καί ή τών άνθέων δαψίλεια.

Κακώ; άμπελοκομοϋνται έν τή Κριμαία τά κλή
ματα. Προκρίνουσιν οί άμπελουργοί τάς κοιλάδας. 
Φυτεύεται δε τό κλήμα είς λακκίσκους όκτώ ή δέκα 
ποδών διαμέτρου, έπί τέσσαρσιν η πέντε πόδεσι 
βάθους* τό άνωτέρω τής σκαφής χείλος ύποβαστά- 
ζει τούς κλάδους τοϋ κλήματος, οί όποιοι έπισκε- 
πάζουσι τό άνοιγμα μέ τά φύλλα, καί ύποκάτωθεν 
άφίνουσι κρεμαμένας τάς σταφυλάς, σκιαζομένας 
ουτω, καί άφθόνως καταρδευομένας ύπό τής νο τ ί-  
δος άεί τής έν τή  γή ύγρασίας, καί πολλάκις δε 
καί ύπό τών συναγομένων δμβρων ποτιζομένας.

Αφαιροΰσι τών κλημάτων τούτων τά φύλλα ένα 
μήνα πρό τοΰ τρυγητού" μετά δέ τόν τρυγητόν, έν 
χειμώνι κατακλυζομένη ή άμπελος ύπό τοϋ έκχει-
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λισμοϋ τών γευμάτων, δίδει τήν έλευθερίαν είς τά 
ύδροχαρή πτηνά έπ’ άδειας νά νέμωνται.

Τών ύδροχαρών τούτων πτηνών, τών έν τη  Κρι
μ α ία  έπιπολαζόντων, τδ πλέον σημειώδες είναι £ν 
είδος άγριοχηνών, ύψηλοτέρων το ανάστημα παρα 
τ ά ;  παρ’ ήμϊν, έρυθρών δέ το πτίλωμα" τούτων ή 
γεΰσις κατά τού; Τατάρου; είναι βλαβερά* έγώ ήθέ- 
λησα νά γευθώ, άλλ ’ ούδέν άλλο ήσθάνθην, είμη 
δτι ή γεϋσις άηδεστάτη.

Δέν είναι τόπο; έπί γή ; εί; τόν όποιον νά έπι- 
δηαοΰν περισσότερα τά όρτύγια" ταΰτα  δέ απαντα
χού τ η ; Κ ριμα ία ; διεσκορπισμένα, πλησιάζοντος 
•τοΰ μετοπώρου συνάζονται είς διαπέρασιν τοΰ Εύ
ξείνου πόντου, δθεν έπί τά  νοτιώτερα μεθίπταντα ι 
κλήματα. Περί το τέλο; τοΰ αύγούστου έν ήμέοα 
τ ιν ι ,  καθ’·?|ν δ άπό βορρά άνεμος πνέων περί την ήλίου 
δΰσιν άγαθην τ ινα  νύκτα προεπισημαίνει, είς τάς 
άκτάς καθιπτάμενα τών α ίγιαλών περί την ς·. καί 
ζ\  εσπερινήν ώραν άναχωροΰσι, καί 5 0  λευγών 
διάβασή έ'ως τό πρω'ί έκπεραίνουσιν είς τούς αντι
θέτους α ίγιαλούς, ενθα την αύτών Επιδημίαν έπι- 
μελεΐ; θηρευταί περιμένοντες, τούς είς αποικίαν με- 
ταβαίνοντας αύτού; δρνει; άποδεκατεύουσιν.

Αν και πλήθος ύδάτων καταρδεύωσι την Kpt-  
μαίαν, δέν συστένουσιν δμω; έν αύτη ποταμόν 
τινα  άξιόλογον, και ή τοΰ αίγιαλοΰ πλησιότη; ανα
καλεί πάντα ρύακα εί; τό πέλαγο;. Οί ισχυρότεροι 
καύσονε; δέν φέρουσι ποτέ λειψυδρείαν εί; τ ά ; πη- 
γ ά ;, καί οι κάτοικοι εύρίσκουσιν ε ί; τού; αυλώνα; 
τόσον καλλιώτερα νερά, δσον άλληλοδιαδόχως αύτά  
διά τών λειβαδιών άπό κρημνών καταρρεοντα δ ια· 
σώζουσι μέ τού; καταδούπους την αύτών καθαρό
τα τα . Α ί τή ; Ιταλ ία ; αϊγειροι είς αύτά τά  χώ ματα  
εύθηνοΰσι, καί τό πλήθο; τούτων άποδείχνει τό 
δενδρον ιθαγενές, αν οί άποικισθέντες ποτέ Γενουΐ- 
τ α ι δέν τό μετέφερον.

Τό πρό; βορραν μέρο; τοΰ Εύςείνου πόντου σπα
νίζει τήν σήμερον όστρέων, έκ δέ τούτ&>ν τά  έλάσ- 
σονα τόν δγκον επιπολάζουν κατά τό μέρο; τή ; 
αύτή ; θαλάσση; τό νότιον.

Οί σεισμοί εϊ; τήν Ταυροσκυθίαν συμβαίνουσι 
πολλά σπάνιοι" οί ζυγοί τών έν αύτή ύψηλοτέρίον 
όρέων ούδέν ίχνος κρατήοο; δείχνουσι.

Κ ατά τ ά ; άρχά; τοΰ παρελθόντο; πολέμου ή Τα- 
ταρία συνέστηαε τρία στρατεύματα’ τό μέν τοΰ Χάν, 
χ ιλ . έκχτόν" τό δέ τοΰ Κάλγα χ ιλ , έξήκοντα" τό 
δε τοΰ Νουραδίου χ ιλ . τεσσαράκοντα* άμα καί κατά  
τό αύτό λέγουσι, δτι ή Ταταρία έδύνατο νά στρα
τολογήσω τό δ ιπλάσιον, δθεν συμπεραίνεται ι:ή; 
χώρας δ πληθυσμό;.

Η δέ τών Τατάρων έφοδο; έν τη  Ρωσσία κατά  
τή ; νέα; Ελισαβετουπόλεω;, έπί τοΰ Χάνου Κρίμ- 
Γεράκι;, εγεινεν έν έτει 1 7 6 9 ,  Ιανουαρίου έβδόμη.

Σιηα» 6 τ ι αι του Στράβωνος παραθέσεις έσγιαειώ9τ)σαν κατά 
τήν ϋς$. του Κοραη. ό Ε%ο.
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Λ Ε Σ X II.
Αί καλούμεναι λέσχαι ησαν έκ τών οικοδομών 

έκείνω ν, τών δποίων ή είσοδο; ητο τοϊς πασιν έλευ- 
θέρα' έφοίτων οί άνθρωποι είς αύτά ; πρό; διάχυ- 
σιν, περίπατον, καί διάλεξιν μετά τών φίλων. Hmv 
εί; διαφόρου; πόλει; πολλαί λέσχαι' ένίοτε μία εί; 
έκάστην τώ ν συνοικιών' καί μάλιστα  λέσχαι ίδιαί- 
τεοαι διά τού; τελείου; άνδρα;, καί άλλαι διά τού; 
νέου;' καί λέσχαι διά μεν τού; δημωδεστέρου; πρός 
τό θερμαίνεσθαι, OTt ησαν τόποι θερρ,αντικοί, καί 
συναδολεσχεΐν" διά δε τού; κομψοτέρους, πρό; τό 
συμφιλοσοφεΐν" δι’ άλλου; δέ, δποΐοι ήσαν οί Βοιω- 
τοί, πρό; τό σ,ινδειπνεΐν, οτι λέσχα; καί ούτοι έ κα
λούν τά παρ’ αύτο ί; κοινά δειπνητήρια (Ετυμολογ. 
σελ. 5 61 ) .  0  Φώτιο; έχει «Αέσχας έλεγον^δημο
σίου; τ ινά ; τόπους, έν οί; σχολήν άγοντε; έκαθέ- 
ζοντο πολλοί, ε ί; ο δ; συνιόντε; έλέσχαινον». Τά 
αύτά , ώ ; εϊπεΐν, έχει καί δ Ησύχιο;. 0  δέ Πρόκλος, 
τοΰ δποίου μνημονεύουσιν δ Μεούρσιο; και δ ήμέ- 
τερο; Κοραή;, εξηγούμενο; έ'να στίχον τοΰ Ησιόδου 
(Εργ. καί Ημ. 493) ,  λέγει δτι ύπήρχον ε ί; Αθήνα; 
τριακόσιαι εξήκοντα λέσχαι. Αλλ έκτο; τών τοιού- 
των συνδιαλέξεω; τόπων, ο'ίτινες ήσαν ε ί; τού; Ελ
ληνα; δ ,τ ι ε ί; μέν τού; Ρωμαίου; αί Scbolae por- 
ticuutn,8i; δέ τού; νΰν νεωτέρου; τά  casin i,k lubbs, 
c lubs, λέσχη έσήμαινε καί δικαστήριον (Αίσχυλ. 
Εύαεν. 3 6 2 ) , καί συνέδριον η συμβούλιον (Σοφοκλ. 
Α ντιγ. 165) .

Ησαν αί λέσχαι πιθανώ; οίκοι, sa lles, στοά; έ· 
χοντε; καί έδρας, διατεθειμένα; έντεϋθεν καί έντεΰ- 
θεν ένό; παραλληλογράμμου, τοϋ όποιου αί μικραί 
πλευραί τά ; εισόδου; παρεΐχον. Ταΰτα; δέ ώ ; έπί 
τό πλείστον έκόσμουν ζοιγραφίαι.

Τή; έν Δελφοί; λέσχη; αί ζωγραφίαι ησαν πολλοΰ 
λόγου άξ'-at διά τό μέγεθο; καί πολυτελέ; τή ; σ υ ν -  

θέσεω;. Τούτων λεπτομερή διήγησιν κάμνει δ Παυ
σανία; είς έπτά τών Φωκικών δλόκληρα Κεφάλαια  
(κέ.— λά.), άρχόμενο; ουτω;' «Τπέο τήν Κασσο)- 
τίδα  έστίν οίκημα γραφά; εχον τοΰ Πολυγνώτου, 
ανάθημα μέν Κνιδίων' καλείτα ι δέ ύπό Δελφών Λέ
σχη, δτι ένταϋθα συνιόντε; τό άρχαϊον τά  τε σπου- 
δαιότεοα διελέγοντο, καί δπόσα μυθώδη. Τοιαύτ 
είναι πολλά άνά πασαν τήν Ελλάδα Ομηρο; έν Με- 
λάνθου; λοιδορί$ πρό; όδυσσέα έδήλωσε, κτλ.»  
(όδύσ. Σ. 3 2 8 ) . Είς τό δεξιόν μέρος τής ζωγραφίας 
είκονίζετο ή Ιλίου άλωσις, καί δ τών Ελλήν&>ν άπό* 
πλου;' έφαίνετο δέ αύτόΟι ό Μενέλαο; διατάττων  
τά εί; τήν άναχώρησιν' καί τό πλοΐον αύτοϋ, ναύτα; 
εχον άναμίξ άνδρα; καί παΐδας, καί εί; τό μέσον 
τοΰ πλοίου δ κυβερνήτη; Φρόντι;, κρατών εί; τά; 
δύο χεϊρα; κωπία. —  Κ ατά τοΰτο τή ; ζωγραφία; 
τό μέρο; άνεγινώσκετο καί Σιμωνίδου έλεγεΐον :

Γράψε Πολύγνωτος, ©άσιος γένος, Αγλαοφώντο;
ΤΙος, πεοθομένην ίλίου άκρόπολιν.
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Είς δέ τό ετερον τής ζωγραφίας μέρος, τό έξ άρι- 
στερα; χειοός, είκονίζετο όδυσσεύ;, καταβάς είς 
τόν αδην, ινα  συμβουλευθή τήν ψυχήν Τειρεσίου 
περί τής είς τήν οικίαν εύτυχοΰς αύτοΰ επιστροφής. 
Εφαίνετο δέ έκεΐ ποταμός, άναμφιβόλως δ Αχέρων, 
πλήρης φυτροψ.ένων καλάμοιν, καί είς αύτόν τά  
είδη τών ιχθύων τοσοΰτον βέβαια άμυδρά, σκιάς 
μάλλον παρά ϊχθύας άληθεΐ; δμοιάζοντα' καί πλοΐον 
εϊς τόν ποταμόν, καί πορθμεύς κωπηλατών, δ γ έ 
ρων ήδη τήν ήλικίαν Χάρων.

Πλησίον τής Σπάρτης, δπου ησαν τάφοι τών Α- 
γιαδών βασιλέων, υπήρχε λέσχη, δνομαζομένη Κρο- 
τανών, οιτινες μέρος άπετέλουν τών κατοικούν τής 
πόλεως Πιτάνης. Είς δέ τήν Σπάρτην, έτέρα λέσχη, 
πολυτελώς μετά γραφών κεκοσμημένη, καί διά τ α ΰ 
τα καλουμένη Ποικίλη. Κ . Σ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΙΙΜΟΣΙΟΤ ΗΘΙΚ.Η2

Α ΰ τ  οσχεδίασμα.

Εάν τ ι ;  παοατηρήση μετ’ επ ιστασία ; τών άνθρώ- 
πων τά ; πράςεις, θέλει εύρεΐ αύτάς άπε/οΰσας τής 
ύγιοϋς ήθικής' έπομένως τόν άνθρωπον αύτόν βαδί- 
ζοντα τυφλώς είς τόν δλεθρον αύτοϋ. Οπου καί 
άν τις στρέψη τό βλέμμα βλέπει τήν κακίαν κυρι- 
εύουσαν, τό ψεΰδος καί τήν άπάτην ποοοδεύοντα, 
τά πάθη ύπερεκχειλιζόμενα, τήν διαφθοράν θριαμ- 
βεύουσαν. Οί νόμοι πλέον δέν βαδίζουσι τήν άλη- 
θινήν όδόν τή ; δικαιοσύνης, κεΐνται άργο^ ή λαμβά- 
νουσι σφραγίδας πολυειδεΐ;, δίδουσιν αφορμήν πα
ρεξηγήσεων, δίδουσι λαβήν νέων έγκλημάτων, έμ- 
πνέουσι τήν μισητήν έκδίκησιν, δέν ποολαμβάνουσι 
τάς κακίας, δεν ήθικοποιοϋσι, διαφθείρουσι, τά  
πάθη έξάπτουσιν, άντί δέ εύδαιμονία; τόν ύλικόν 
^αί ήθικόν δλεθρον φέρουσιν. Η κοινωνία τών αν
θρώπων κατέστη σήμερον άναξία τοϋ όνόματο; 
τούτου' κατήντησεν οίο; σωρό; όστέων σκελετοϋ άν- 
θρωπίνου τινο; σώ ματο;, στερουμένου πνεύματος, 
ένεργείας, καί ζωή;* ολίγον άπέχει παντελοΰς δια* 
λΰσεως ή έξοντώσεω;' κατέ^η ιδανική, είπεϊν ουτω;, 
καί πλέον ού. Αποδεικνύουσι ταΰτα  αί άντιπολιτεύ- 
σει;, αί καταδυναστεΐαι τών Αρχόντων, α ί άνταρ- 
σίαι καί στάσει; τών λαών, τά πολυειδή δικαστήρια 
αί πολυποίκιλοι βάσανοι, τά  τρομερά κτίρια φυλα
κών, αί ύπόγειοι είρκταί, αί κεφαλικαί ποιναί, οί 
παντοειδεϊ; άτιμο ι θάνατοι, α ί σφαγαί, οί τρομ-εροί 
πόλεμοι, καί πάντα δσα ή κακία άνεκάλυψε κατά τή ; 
πολυπαθεστάτη; άνθρωποτητο;. Αλλ’ έάν τοιαΰτα  
άλήθειαι είσι πραγματικα ί, δυνατόν έστιν, έρωτώ, 
ύπάρξαι άνθρωπίνη κοινωνία άληθώ; τοιουτοτρό- 
π ω ; ; Η οί δλίγιστοι έκεϊνοι οιτινε; ένόησαν τήν 
οληθινήν έννοιαν τή ; άνθρωπίνη; κοινωνίας, καί 
κατά τό άληθε; νόημα έμορφώθησαν κ α τά τε  τόν 
νοΰν καί κατά την καρδίαν, ικανοί είσιν δπω; πρό;

τόν δλικόν άριθμόν παραβληθώσι τών διεφθαρμένων 
τής κοινωνίας; Οί τοιοΰτοι μ ά λ ισ τα , έξόν είπεϊν, 
δτι έξω είσί τή ; το ιαύτη; κοινωνίας, ούδ’ άτοτελοΰ- 
σιν ήθικώς μέρος τής ιδίας' έπειδή δ διεφθαρμένος 
δεσμός έκεϊνο; δ τού; λοιπού; συνδέων, δέν είναι 
έκεϊνο;, δστι; ήνωσε τού; άνθρώπου; κατά τήν 
σύς-ασιν τή ; κοινωνία;, δθεν κρατεί τού; τοιούτου; 
άκοντα; συνενωμένου; μετά τών άλλων, ού έ'νεκα, 
θύματα καθίστανται τή ; άνυπερβλήτου ανάγκη;. 
Εντεΰθεν ή άρετή συμπνίγεται εί; τόν ωκεανόν τ ή ;  
διαφθορα;" ή παιδία καταθάπτεται ύπό τοΰ φθόνου, 
τή; κακ ία ;, τή ; παχυλής άμαθίας καί τών δεισιδαι
μονιών' ή τιμ ιότης κατατρέχεται καί άφανίζεται 
ύπό τοΰ έγκλήματος καί τής άναισθησία;' ή εύσέ- 
βεια περιπαίζεται ύπό τής άσεβεία;, τή ; αδιαφο
ρία;" ή αλήθεια καταστρέφεται ύπό τοΰ ψεύδους, 
τή ; άπατη ;, τη ; δολιότητο; καί τοΰ άτιμου συμφέ- 
ροντο;! Καί έάν ποτε έν μέσω τών έργων τούτων 
τοΰ σκότου;, φαίνεται πω; μικρά ά κ τ ί; φοιτεινών 
έργων, καί τά  το ιαΰτα, έξαιρουμένων τινων, είσιν 
έργα δχι αύτόφοιτα, ήν μοι συγκεχωοημένον έστίν 
ινα έκφρασθώ ουτω ;, μάλλον δέ έτερόφωτα καί έτε- 
ροκίνητα. Τοιόντι πράττομεν τό καλόν, ούχί δι 
αγάπην τοϋ καλοΰ, τήν άρετήν ούχί δι’ αγάπην τή ; 
άρετή;, άλλ’ έπειδή δι’ αύτών έλπίζομεν έπιτυχεΐν τ ι  
ωφέλιμον εί; έαυτού;, πολλάκι; δέ, καί ύπό φόβου 
κινούμεθα εϊ; τοΰτο ! Τί άλλο έστί τοϋτο ή διαφθο
ρά ; έάν δέ ταΰτα  ούκ είσί διαφθορά, τ ί έστι λοιπόν 
άρετή ; άλλω ; είπωμεν εϊ τά  τοιαΰτά είσι φα ντα -  
σμαγορίαι" ά ; παραθέσωμεν τά ήμέτερα έργα πρό; 
τά  τοΰ Εύαγγελίου έντάλματα , πρό; τήν Εύαγγε- 
λικήν ήθικήν, καί είπωμεν εί συνάδουσιν έκείνοι;. 
Εί άρά γε διάφορα πρέπει νά έπιβάλλωνται καθή
κοντα ύπό τής κοινωνία; παρά τά  ύπό τοΰ Εύαγ
γελίου ; Πλήν άλλά άν καί τινα το ιαΰτα  φαίνονται, 
εϊσίν δμω; πρό; τό τέλο;, ϊ) λαθητά ή άντιφατικά . 
Χάριν παραδείγματο;, ού φονεύσει; λέγει ή Γραφή" 
ού φονεύσει; λέγει καί δ πολιτικό; νόμος" άλλ ούτος 
προστίθησι, διότι δ φονεύσα; φονευθήσεται" άντ ί-  
φ α σ ις ! άπαγορεύει άρα ή κοινωνία έκεϊνο δπερ ή 
ιδία διατάσσει κατά τοϋ φονεύσαντος ! πώς νά όνο- 
μάσωμεν τοΰτο ; άναγκαΐον κακόν! Πόσον δέ δεν 
ήθελεν είσθαι έπιθυμητόν νά έφεύρισκον μάλλον οί 
σοφοί, οί νομοθέται τόν τρόπον τοΰ νά έκλειψη τό 
δεύτερον τοϋτο μέρος τοΰ πολιτικοΰ νόμου, οπερ 
έκαλέσαμεν κακόν άναγκαΐον, διά τής ήθικοποιή- 
σεως τών μελών έκείνων οίαςδήποτε κοινωνίας, 
έ'νεκα τών οποίων δ νόμος έκεϊνο; γέγονε καί τά  
όποια άποβλέπει; Μή άρά γε λέγει ?ι τό Εύαγγέ* 
λιον, η δ ήθικό; νόμο;, τ) δ φυσικό; αύτό; δτι νά 
φονεύηται δ φονεύ;, τό δποΐον διατάσσει δ πολι
τικό; νό μ ο ;; Δέν ήθελεν είσθαι αίρετώτερον νά  
προλαμβάνο>σιν οί νόμοι νά έκδικώνται ε ί; 
μάτην, άνευ ούδεμιά; ώφελείας ή θ ικ ϊΐς ; Οί νόμοι 
οί πολιτικοί έν γένει ούδεν Ιτερον ποιοϋσιν, η δτι
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έκδικοΰνται τά  μέλη έκεΐνα τή ; κοινωνία; ?ι δλό- 
κληρον αύτήν τήν κοινωνίαν, διά βλάβην ή αδικίαν 
ε ί; ^ν ύπέστη παρά τίνος' ένεργοΰσι λοιπόν έςωτε- 
ρικώ;. Αλλ’ αί πράξει;, ήτοι άγαθαί είσιν, \  έπιβλα- 
β ε ΐ;, πηγάζουσιν έκ τή ; άνθρωπίνης καρδίας, άρα 
οΐ πολιτικοί νόμοι, ίνα  μή είπω δτι πολλάκι; παρα- 
μορφόνουσι τήν καρδίαν, ούκ άναμορφοϋσιν δμω; 
αύτήν. Επειδή τ ί ;  ή ωφέλεια, έάν (κατά τόν τρόπον 
καθ 8ν δτι έμορφώθν) ή κοινωνία θέλουσιν οί φ ιλό 
σοφοι) συμφοινήσωσι πολλοί μεταζύ αύτών, ίνα  σέ- 
βωνται έκαστο; τήν ζωήν τήν τιμήν καί τήν ιδ ιο
κτησίαν τοΰ άλλου, εί; έναντίαν δε περίστασιν, νά 
χρεωστώσι τά λοιπά μέλη τή ; το ιαύτη; κοινωνία; 
νά έκδικώνται κατά τοΰ παραβιάσαντο; τήν συμ
φωνίαν, αυτά δέ τά μέλη, ή τά πλεΐστα έζ αύτών, 
είναι διεφθαρμένα ; τ ί  θέλει συμβή τότε ; ο ,τι συμ
βαίνει καί νυν’ ήγουν, άδιακόπω; παοαβιασει; νό
μων καί έκδικήσει; ή τ ιμ ω ρ ία ι, κατά τών παρα
βατών. Εκ τούτου δύναταί τ ι;  είπεΐν δτι οί νόμοι 
δέν άσφαλίζουσι τήν κοινωνίαν έκ τή ; τών κακούρ
γων κακή; κλ ίσεω ;κα ί διαφθορά;. Διότι τ ί πρό; τον 
άδικηθέντα ή έκδίκησι; κατά τοΰ άδικήσαντο;; Εν
τεύθεν τ ί ήθελέτις συμπεοάνει; δτι οί νόμοι ο ΐτινε; 
έκλήθησαν υπό τών σοφών ψυχή τή ; κοινωνία;, είναι 
π ερ ιττο ί; άπαγε ! Οί νόμοι, τωόντι, είναι τή ; πο
λ ιτε ία ; ή ψυχή, ή δύναμ ι;, καί μάλιστα  άν οί το ι-  
οΰτοι βέλτιστοι είσ ιν” ήθελον δέ είσθαι καί σωτή
ριοι άν ή προσανήκουσα υποταγή προσεφέρετο αυ
το ί;. Δυο τινά είσι διά τοΰτο αναγκαία απολύτω; ίνα 
καλώ; λαό; τ ι ;  ή εθνο; ή κοινοινία δ ιέπηται” δύο 
τ ινά  συνιστώσι τήν εύδαιμονίαν τών λαών, αριστοι 
νόμοι x a l χρηστο ί πο .Ιϊτα ι. Τά δύο ταΰτα  δμω; 
είναι τοσοΰτον συνδεδεμένα πρό; άλληλα, ώ ;τε τό 
έν ύποθέτει τό ετερον. Τωόντι δπου οί νόμοΓ άριστοί 
είσ ι, κάκεΐ καί οί πολΐτα ι χρηστοί’ δπου δέ είσιν οί 
χρης·οί π ολ ΐτα ι, έκεΐ ύπάρχουσι καί οί άρκτοι νόμοι” 
οΰ δ’ ύπάρχουσιν άμφότερα ταΰτα , κάκεΐ ή ευδαιμο
νία πραγματικώ ; κατοικεί. Εκ τών εϊρημένων συνά
γετα ι ή ανάγκη συστήματό; τινο ; νομοθεσία; ήθι- 
κοποιούση; τά μέλη τή ; κοινωνία;· κατά όέ τό ού- 
σιώδε; τοϋτο μέρο;, νομίζω, χωλαίνουσιν οί νόμοι 
τώ ν λαών, οί ανθρώπινοι νόμοι. Τό μέρο; τοΰτο, άν 
δέν λανθάνωμαι, έγκατελείφθη δλω;, εί; τήν κατ’οί- 
κον ανατροφήν, καί τοΰτο δσον καί μόνον διά τήν νεα
νικήν ήμών ηλικ ίαν,εί; τήν έν το ΐ; σχολείοι; καί σπου- 
δαστηρίοις, ε ί; τήν Εκκλησίαν κτλ . παρημελήθη δέ 
διόλου, καί ούδεμία πρόνοια έλήφθη ύπό τή ; κοι
νω νία; δπω; το ιαύτη ανατροφή κατασταθΤί καθήκον 
δημόσιον. Εκαστο; δμω; γινώσκει έκ τοΰ άποτελέ- 
σματο; δτι τά  είοημένα μέσα άτελή δντα καί ανε
παρκή, δέν προάγουσι τό σκοπούμενον τέλος. Ανάγκη 
άρα δημοσίας τινός ηθικής έπιταττομένη; ύπό 
νόμων θετικών. Εν άλλο ι; λόγο ι;, έκάστη κοινωνία 
έχει ανάγκην νομοθεσία; το ια ύτη ;, ή τ ι;  μετά τή ; 
δυνατή ; αύσττιρότητος ν’ άναγκάζη έκαστον αύτή ;

μέλο; είς τό να καταδεικνύω έαυτόν ένώπιον τή; 
κοινοινία; χρη στόν  χαγαθόν π ο λ ίτην . Οί Ελληνε; 
καθώ; φαίνεται άπό τ ά ; νομοθεοία; τών Αθηναίων 
καί τών Σπαρτιατών, καλώ ; έγίνωσκον τήν τοιαύτην 
άλήθειαν” διόπερ έφρόντιζον άμα ές αύτή ; τή ; γ ίν - 
νήσεω; τών τέκνων, ίν ’ δπω; συμφώνω; τώ  τή; 
πολιτεία ; δρω άνατρέφωνται” αύτού; ήκολούθησαν 
καί οί Ρωμαίοι άλλ ’ ούκ έντελώ;. Εάν λοιπόν 
έποίουν τοΰτο οί έθνικοί, βάσιν πρό; τοΰτο εχοντε; 
ανθρωπίνου; νόμου; καί έπομένω; ατελείς, οίοι οί 
τοΰ Δράκοντο;, τοΰ Λυκούργου, τοΰ Σόλα,νο; κτλ. 
δ ια τ ί δέν πράττομεν τοΰτο ήμεΐ; οί χριστιανοί,εχον
τε; πρό; τοΰτο θειον νόμον τόν τοΰ Ιησοΰ Χρις-οΰ; 
Ποιο; ετερος νόμος δύναται νά καταστήση χρηστούς 
πολίτας, καί μέλη κοινωνίας τ ίμ ια , καί λαόν εύ- 
τυχή, ?1 τό θειον καί ιερόν Ε ύγγέλιον; άλλ  έάν 
τοΰτο έκτελήται  ̂ ού, οί ίόμοι οί πολιτικοί άδια- 
φοροΰσιν έπειδή άδιαφοροΰσι περί τοΰ ούσιωδεστέ- 
ρου μέρους, τής ήθικοποιήσεως τών μελών τής κοι
νωνίας. Αλλ' ήθελέ τις ε ϊπεΐ,τότε λοιπόν άναγκας-ώς, 
ήθελον τά  μέλη τ ή ; κοινωνίας έκτελοΰσι τά εντάλ
ματα τοΰ Ευαγγελίου, δπερ άτοπον” δ ιατί δέ άτο- 
π ο ν; Πρώτον μέν άφοΰ 6 άνθρωπος έξ άπαλών ονύ
χων άνετρέφετο δημοσία εί; τήν ήθικήν τοΰ Ευαγγε
λίου, δέν ήθελε νομίζει βίαν, τήν ήθικοποίησίν του, 
εςωθεν αύτώ επιβληθείσαν, διότι ήθελε γνωρίσει τή ; 
ήθική; αύτοΰ τελειοποιήσει»); τήν χρείαν καί ωφέλειαν” 
καί καθό μέλο; κοινωνία; ήθελε μάθει δτι ώφειλε νά 
ηναι τοιοΰτον. Δεύτερον. Η κοινωνία απαιτεί τά μέλη 
αύτή ; νάήναι τέλεια'λοιπόν πρέπει νά φοοντίση αύτή 
ΐνα  ώσι το ιαϋτα. Κ α ίτρ ίτον ήθελεν ώ ; Χ ριστιανική  
κοινωνία έκπληροΐ τό άνώτατον πάντων τών καθη
κόντων αύτή ;, φροντίζουσα, δηλονότι, περί τή ; 
ήθική; τελειοποιήσεο); τών ιδίων αύτή ; μελών, 
άφ’ ή ; ή τελεία αύτών ευδαιμονία πηγάζει. Τοΰτο 
δέ δέν επ ιτυγχάνεται είμή δι’έπιτηδείου νομοθεσία;” 
καί καθώ; πάσα άλλη νομοθεσία, σκοπόν εχουσα νά 
προάξη νομιζομένην τινά ώφέλειαν εί; τήνκοινωνίαν, 
δέν θεωρεί βίαν τήν ανάγκην -̂ ν έπιβάλλει εϊ; τά μέλη - 
τή ; κοινωνία;, τοιουτοτρόπω; δέν είναι δυνατόν νά 
Οεωρηθή βία εί; τά  μέλη τή ; κοινωνία; ή τών ιδίων 
διά τοΰ Ευαγγελίου ηθικοποίησή. Ναί μέν δ Κύριος 
είπεν” δ; τ ι ;  θέλει όπίσω μου άκολουθεΐν κτλ . άλλ έν- 
ταΰθα δέν πρόκειται περί τοϋ μέρους έκείνου τοϋ 
Εύαγγελίου, τό δποΐον αποβλέπει τήν Πίς·'.ν, διότι 
τοϋτο ήθελεν είσθαι μετά τοϋ ΐϊθ ικοϋ καί Πρακτι- 
κοϋ μέρου;, κοινόν διά του; ε ί; τήν Ευαγγελικήν 
χάριν άναγεννωμένου;. Τό δέ Πρακτικόν μέρο; ϊς ι  
κοινόν διά πάν εθνο; εστω καί άπ ιστον” άρα εί; 
πάντα ; άρμόδιον. Τωόντι α ί έντολαί τοϋ δεκαλόγου 
κοινά! είσιν εί; πάντα άνθρωπον, διό καί ήθικό; έκλή- 
θησαν νόμο;”ουτωκαί τό,« Ο συ μ ισεί; έτέρ(ομή ποιή
σει;,»  τοϋ Εύαγγελίου, δμοίω;, καί τό , «Ο πω; θέ
λετε 'ίνα ποιώσιν ύμ ΐν οΐ άνθρωποι ποιείτε κα! ύμεΐ; 
αύτοΐς δμοίως» κτλ . Εάν λοιπόν, τέλος, διά δήμο
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σίας Η θ ικ ή ς  ητις νά έ ίϊιτά ττη τα ι ύπό έπιτηδείου 
νομοθεσίας, έρειδομένη; δέ έπ! τοΰ θείου νόμου, εϊ; 
τόν όποιον κρέμαται πάντων ή μέλουσα εύδαιμονία 
κα! ή ένεστώσα ειρήνη, πάσα κοινωνία έφρόντιζε νά 
καταστήση άγαθοΰ; κα! χρηστού; πολ ίτα ; τά ίδια  
μέλγ), δέν ήτο δύσκολον νά ϊδη κα! πάλιν ή άνθρω- 
πότη;, τήν τελείαν, σχεδόν ε ίπ ίΐν  καταστροφήν, 
(καθώ; είδε τήν τής είδωλολατρεία;) τή ; διαφθορά; 
καί κακίας, καί τών άξιομισήτων Ιργων δσα είς κα
ταστροφήν έαυτή; άνήγειρε κατασκευάσασα.

Ταΰτα δέ έπ ιτυγχάνονται άναμφιβόλως, άφοΰ 
έκαστον μέλος τής κοινωνίας ηθικόν γίντ,” ήγουν, 
φθάσει νά γνωρίση δτι οί άνθρωποι είναι πάντες 
αδελφοί, δτι ή κοινωνία ε ί.α ι έκτεταμένη τις  οικο
γένεια, δτι τό συμφέρον, ή βελτίωσις, ή εύδαιμονία, 
τή; κοινωνία; άπάση;, ή καί ένός τών μελών α ύ 
τής, είναι συαφέρον, βελτίωσις, εύδαιμονία ιδία. 
Τοιαϋτα άνάγκη νά γνωρίζη ούχί κατά θεωρίαν, 
άλλ’ είς ταΰτα  νά άνατραφή παιδιόθεν. Τότε πάντα  
τά μέλη τής κοινωνία; αληθώς ήθελε φροντίζουσι 
περί τή ; εύδαιμονία; αύτή ;, ώ ; περ περί ιδ ίας” τότε 
δέν ήθελεν είσθαι άνάγκη τής χρήσεως τών άπανθρώ- 
πων έκείνων μέσων τά όποια ή κακία έφεΰρεν ϊνα  
άμύνηται, τιμωρή, έκδικη, άδική, άρπάζη, άφα- 
νίζη, έξολοθρεΰη’ τότε λέγω άντί τοϋ δλεθριωτά- 
του εγωισμού κα! τής αύτοφ ιλαυτία ; άτινα κατοι- 
κοΰσιν εί; τή ; τών άνθρώπων κοινωνία; τά έγκατα, 
καί κυριεύουσι τήν καρδίαν ένό; έκαστου τών με
λών αύτή ;, ήθελεν άντικατασταθή δ αδ ιάλυτο;, ό 
πλουσιόδωρο;, δ θείο; σύνδεσμο; τή ; αμοιβαία; 
Α γά π η ς .

Α . Π . Α .  
 -------------

Ο Ι Ν Α Ϊ Σ Τ Α Ι

( Τ  emptier s , T em p la r ii) . 

Ο Ι  Ρ Ο Δ Ο Σ Τ Α Τ Ρ Ι Τ Α Ι  

(F reeres  du la  R ose-C ro ix).

Είς τό προηγούμενον φύλλον, Αρθρον Φαρμα- 
σώνοι, ύπεσχέθημεν νά εΐπωμεν βραχέα τινά περί 
τών άνωτέρω Αδελφοτήτων ή μυστικών βταιριών· 
έκπληροΰμεν.

Οί Ναΐσταί ?ι ίππ ότα ι τοϋ στρατοϋ τοΰ Ναοΰ, 
δπήρξαν τάγμ α  ςρατιωτικόν κα! θρησκευτικόν, συ- 
στηθένπερ! τά  1 Η  8 έν Ιεροσολύμοι; ύπό τοϋ Ουγου 
Δεσπεγένσου, τοϋ Γεοφροά Σαιντ-Αδεμάρου κα! 
άλλων επτά Σταυροφόρων Γάλλων,προστασία; ενεκα 
τών Προσκυνητών. 0  Βωδουΐνο; Β\ , βασιλεύ; τών 
Ιεροσολύμων, το ΐ; εδοικε κατ’ άρχά; έ'να οίκον κεί
μενον πλησίον τή ; Εκκλησία; τ ή ; πόλεω; ταύτη ;, 
ήτι; ήτο τό πάλαι δ ναός τοΰ Σολομώντο;” δθεν κα! 
τό δνομα αύτών (ναό;, temple). Εκαμνον δέ τρεΐ; 
εύχωλά; (voti), τής πενία;, τή ; άγνεία ; κα! τή ; 
ύπακοής, κα! ώφειλον νά ζώσιν άπό ελεημοσυνών.

Αλλά πάραυτα  διά τ ά ; μεγάλα ; διορεά; καί δσα 
κέρδη *τοΐς έποομήθευεν ό κατά τώ ν άπιστων πό
λεμο; κατέστησαν πλούσιοι. Μετά δέ τήν πτώσιν 
τοΰ βασιλείου τ ή ; Ιερουσαλήμ τό 1 1 8 7 ,  διεσπά- 
ρησαν άνά πάσαν τήν Εύρώπην, γ,υςησαν έκεΐ ά π ίί-  
ρω; τήν δύναμιν τω ν, τά π λο ύτη τω ν κα! τήν έπ’ 
άνδρία δικαίαν αύτών ύπόληψ ιν ύπήο'ε σ τιγμ ή  
καθ’ ν̂ ν ουτοι έλογαρίαζον έννέα χ ιλ ιάδα ; οίκου; 
άνήκοντα; εϊ; τό Τάγαα  των. Εφόρουν το λευκόν 
ίμάτιον μετά σταυροΰ έπί τοΰ μανδύου tojv. Ο κο
ρυφαίο; αύτών έκαλεΐτο Μέγα; Διδάσκαλο; ή Τ αγ
ματάρχη; (Grand Maitre)* τό Τάγμα διηρεΐτο ε ϊ; 
πολλά; διαλέκτους, αί γεωκτησίαι των εί; πολλάς 
έπαρχία;” αΰτα ι παλιν ύποδινιρούντο εί; μεγάλα; 
ηγουμενία; (prieures) καί προσοδοαχίας ΐι σ ιτη
ρέσια (com manderies), Τοσαύτη ευημερία δέν ήδύ
νατο νά μή προξενήση φόβον, νά μ ή διεγείρει τόν 
φθόνον” είχον δμω; οΰτοι γρήγορα καί διαφθαρή 
τά ήθη” ή δέ άλαζονεία, ή ασέβειά των καί τά 
έπάοατα κακοηθεΰματα, άτινα  τινέ; έ ; αύτών μετέ- 
φερον έκ τή ; Ανατολή;, παρέ^ον τήν ευκαιρίαν τή ;  
άπολέσεώ; των* Φίλιππο;-δ-Ωραΐο; (P liilip p e-le- 
Bel) δράττεται έπιδέζ'.α αύτών τών προφάσε&)ν. 
Κατά δέ τό 1 3 0 7  όκτωβρίου 1 3 , άπαντε; οί έν 
τή Γαλλία Ναΐσταί συνελήφθησαν διά μ ιά ;” μέγα ; 
άριθμό; αύτών άπωλέσθη εί; τ ά ; φλόγα; μετά μ ίαν  
εικονικήν δ ικαγω γίαν, ώ ; καί δ περίφημο; τελευ
ταίο; Ταγματάρχης των Ιάκωβο;-δέ-Μολαίος (ΛΙο- 
la i). Τέλος πάντων, Κλήμης δ Ε, δλος άφωσιωμέ- 
νο; ών εϊ; τόν βασιλέα τή ; Γ αλλία ;, κατήργησε τό 
Τάγμα κατά τό 1 3 1 2 ,  έπί τή ; έν Βιέννη συνόδου, 
έν άποκρΰφω συνεδρίω.

Εν Πορτογαλλία, άφανισθέντο; τοΰ Τ άγματο; 
τούτου, έσχηματίσθη τό Τάγμα  τοϋ Χριστοΰ. Φαί
νεται δμω; δτι διετηοήθη έν τή σκι^ ε ιδω λόντι 
τοΰ Τάγματος τον Ναοϋ, τό δποΐον έφύλαςε μέν 
τό αύτό όνομα, άλλ έςώκειλεν εϊ; αιρεσιν μ υσ τι
κήν. Οί Φαρμασώνοι διΐσχυρίζονται δτι είναι άπο- 
κύημα τοΰ τάγμ ατο ; αύτοϋ τούτου” τό δέ έγκλημα  
τών Ναϊστών ύπάρχει καί άχρι τή ; σήμερον προ- 
βληματώδε;” τό ώμολόγησαν, λέγει ό Βοσσουέτο; 
εύρισκόμενοι εϊ; τά ; στρεβλώσει;, άλλά τό ήρνή- 
θησαν,άπαγόμενοι εί; τόν τόπον τή ; καταδίκης.Π ολ- 
>.οί πολλά συνέγραψαν ύπέρ κα! κατά τοΰ περιβοή-· 
του τούτου Τ άγματο;, τού ; δποίου; δ βουλόμενος 
λεπτομερεία; δύναται νά άναγνώση άνέτω; (I).  
Οθεν μεταβαίνομεν εί;. τού; Ροδοσταυρίτα;.

Οί Αδελφό! οΰτοι ήσαν μυστική εταιρία έλλαμ-  
πομένων ή θϊοφωτίσνων θεόληπτων (illum ines)” 
έπίστευον δτι είσδύουσιν εί; τά μυστήρια τή ; φ ύ-  
σεω; δι ’ ένό; έσίοτερικοΰ φωτό;” άπέδιδον είς έαυ-

(1) Ορα και την ύραίαν τραγωδίαν (fLes Tcm pliers» το3 
ί*αιϋνουάρ5ου (Raynouard), T7i77*t^ev t̂vo’j  Γάλλον, άποβιώ- 
σαντος κοιτ* το 1836.
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τούς ώς αρχηγόν ένα εύγενή Γερμανόν καλούμενον 
' Ρ οζενκρέϋτσον  ήγουν 'Ροδόσταυρον (Uosen- 
k reu tz , R ose-Croix), δς τις  δήθεν έζησεν ύπέρ 
τά  έκατόν έτη ( 1 3 7 8 — 1 4 8 4 ) , καί δ; τ ις , έπανα- 
κάμψας έκ περιοδείας έν Τουρκία και Αραβία, έκό- 
μισε θαυμάσια μυστήρια’ το πιθανώτερον ομως είναι 
οτι ή άρχή αύτών δέν άναβαίνει έκεΐθεν τοΰ ΙΖ . 
αίώνος' θεωρείται δέ ώ ; κεφαλή τοιν δ I. Βαλεν
τίνος Ανδρέας (περι το 4 6 1 4 ) .  Οί Ροδοσταυρΐται 
προέθετον ώς σκοπόν τήν τελειοποίησιν τών χρη
σίμων είς τήν ανθρωπότητα έπιστημών, μάλιστα  δέ 
τής ιατρική;" άλλά παρεξετράπησαν εις τάς π λά
νας τής μαγείας, τής Αλχημείας, και διετείνοντο 
δτι κέκτηνται τόν φιλοσοφικόν λ ίθον , εως δτου 
κατήντησαν νά έκλαμβάνωνται ώ ; άγύρται" Διε- 
σπάρησαν κατ εξοχήν είς τήν Γερμανίαν περί τάς  
άρχάς τής ΙΖ . έ'.ατονταετηρίδος. Τό κόμμα των 
φαίνεται τήν σήμερον έσβεσμένον’ ένιοι μάχονται 
ν’ άποδείξωσιν δτι ή Εταιρία τών Ροδοσταυριτών 
είναι φανταστή" άλλοι δέ τήν συγχέουσι μέ τούς 
Ιίαββαλιστάς, τούς Θεοσόφους, τούς οπαδούς τοΰ 
Παρακέλσου. —  Οπως δέ καί άν έχη τό άληθές, 
ευρίσκει τ ί ;  τήν έκθεσιν τών διδασκαλιών τω ν έν τή  
'Ο μολογία  Ροδίου Σταύρον ( Confessio Rosea} 
Crucis) ,  δημοσιευθείστι παρά I. Β. Ανδρέου ( 1 61  5), 
και είς τινα συγγράμματα τοΰ Ροβέρτου Φλούδδου 
( ί)  Οί εταίροι ούτοι ώνομάζοντο καί ’Ε λ λ α υ τ ιό ■ 
μ ενο ι, Α θ ά ν α το ι, Α ό ρ α το ι. Τό δνομα «Ροδόσταυ- 
ρος» διετηρήθη έν τή Φαρμασωνία, καί σημαίνει 
βαθμόν τ ινα  άν&>τερον τοΰ μαγίστορος (m aitre).

(Εκ τοΰ Γαλλικού) Π. Λ.
-------------   Β-ίΟΟΟ«Β-----------

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ.
Οί τοίχοι τοΰ πάνσεπτου ναοΰ τούτου οί ύπό τής 

άγιας Ελένης μητρός τοΰ μεγάλου Κωνσταντίνου 
έγερθέντες, οΰ ή έσωτερική κατασκευή έξετελέσθη 
κατά τούς χρόνους τών σταυροφοριών, περικυκλοΰ- 
σιν άπαντα ; τούς ιερούς έκείνους τόπους, οΐτινες 
εΐσί μ άλ ιστα  άξιοσημείωτοι έν τή ίς-ορίοτ τών ς-αυ- 
ροφοριών διά τε τήν ταφήν καί τήν άνάληψιν τοΰ 
Σωτήρος ήμών Χριστοϋ. Εχουσι μέν μήκος 1 2 6  
ποδών, πλάτος δέ 7 0 . Η πρόσοψις τοΰ ναοΰ βλέπει 
πρός μεσημβρίαν. Εχει δέ δύο πύλας, δι ών εισέρ
χετα ι τ ις , ών ή μέν έτειχίσθη, δτε έν ετει 1 18 8  ή 
Ιερουσαλήμ περιέπεσεν είς χεϊρας τώ ν Αγαρηνών, 
ή δέ έτερα κεκλεισμένη έστί καί τή σφραγίδι τοΰ

(1) Πολυ0ρΰλλ·ητος τοΰ ΙΣΤ'. και ΙΖ\ αίώνος Χγγλος Θ ε ο'- 
σ ο φ ο ς, Αλχϊίμιστίίς καί μάγος ίατρος, ί ’οδοσταυρίτπς, ως 
καί ό παράδοξος καί θ α υ μ α τ ο υ ρ γ ά ;  του ΙΕ. έλβετος 
Θεοφραστος Παρακελσο; Αυται ίσ α ν  αί προκοπαί τών αιώνων 
ίκείνων είς τάς κεφαλάς τάς κακώς 5'.ωργανισμενας. Ποσον θε'λει 
περιγελάσει και ίμ α ς  ό 5υσχιλιοστ'ος α ιώ ν !!

Σ. Μ.

Πολιάρχου έσφραγισμένη. Εί δε τις τών μοναχών ί) 
προσκυνητών έπιθυμή είσελθεϊν, ανοίγεται αύτ&> ή 
πύλή αύτη διά πληρωμής τεσσάρων καί είκοσι γρο- 
σίων. Διά μικρά; δε τινο; έπί τή πύλ>3 θυρίδο; δέ
χονται οίτε ιερείς καί μοναχοί τά  πρός υπαρξιν 
μέσα. Τό κωδοινοστάσιον έστί τετράγωνον, έχον 
τέσσαρα; σειράς θυρίδων άλλά χωρίς κωδώνων, ώ; 
άπηγορευμέντ.ς ούση; τής χρήσεως αύτών ύπό τών 
Τούρκων. 0  στρογγυλόμορφο; ούτος Ναός περιέχει 
έν αύτώ τό* άγιον τάφον, δηλαδή, μικρόν θόλον 
μή δυνάμενον χωρήσαι ύπέρ τούς τρεϊ; ανθρώπους 
γονυκλίτους, διότι τό ήμισυ τοΰ πλάτου; αύτοΰ 
κατέχεται, δεξιόθεν τοΰ εισερχομένου, έκ τοΰ λίθου 
έκείνου, έν ώ τό άγιον σώμα άπετέθη. Ιερείς χρι
στιανοί όκτώ διαφόρων φυλών διανέμονται τήν 
κατοχήν τοΰ Ναοΰ τούτου, κοινή συνεισφέροντε; εί; 
τάς Οθωμανικά; Αρχάς σημαντικόν ύπέρ αύτοΰ 
φόρον, λειτουργοΰντες εις ίδ ια  τελεστήρια, έκα
στος κατά τό έχυτοΰ θρήσκευμα, όρθόδοξοι, Κα* 
τόλικοι, Κ όπτα ι, Αρμένιοι, Νεστοριανοί, ίακω β ΐ-  
τα ι, Γεωργιανοί, Μαρονΐται, Αβυσσήνιοι. Αςιοπα- 
ρατήρητον δ’ έστίν έν τώ  ίεροτελεστηρίω τών τε
λευταίων τούτων είκών τ ις , ή τις , έν ώ παριστ^  
τόν Σωτήρα ήμών έπί σταυροΰ, τήν δέ Μαρίαν καί 
ίωάννην τόν Ευαγγελιστήν μέλανας, δείκνυσιν ά λ 
λοθι που τόν διάβολον ώς άνθρωπον λευκόν, μηδέν 
άλλο έχοντα έν έχυτώ μέλαν είμή τού; οφθαλμού; 
καί τού; όδόντα;. Απαντες έν γένει οί έν αύτοϊς 
ίερουργοΰντες ίερεϊς συνήθως διατρίβουσιν έν τώ  
Ναώ δύο μήνας, δι’ δ καί αποχωρίζονται τών άλ
λων τών διαμενόντων έν τοσούτο) έν ίεροσολύμοις, 
είς τ ινα  αύτών μοναστήρια ίκανώς εύρύχωρα. Τό 
Αρμένιον μοναστήριον καθ’ εαυτό περιέχει χ ίλια  
δω μάτια  διά τούς προσκυνητάς, καί τερπνού; άν- 
θοκήπους. Διακόσιαι λαμπάδες καίονται νυκτός καί 
ήμέραν έν τω  εύρυχώρω τούτω οίκοδομήματι, έν
θα άσμένως τόν βίον διάγουσιν οί μοναχοί διά τήν 
γενναιότητα μεθ ή; οί προσκυνηταί, οί άλλοτε συ
νήθως έκεϊ συχνάζοντες ώσεί 1 5 χ ιλ ιάδε; κατ’ ετος, 
άμείβονται αύτούς διά τε τήν κατοικίαν, τά  ιερά 
λείψανα, καί τάλλα  δσα παρ’ αύτών λαμβάνουσιν. 
Αλλά το ιαΰτα ι προσφοραΐ, προϊόντος τοΰ χρόνου, 
ήλαττώθησαν, ώ ; έλαττωθέντος καί τοΰ άριθμοΰ 
τών προσκυνητών, δτε μάλιστα  έκάη έν ετει 1 8 0 8  
τό πλεΐστον μέρος τσΰ Ναοΰ τοΰ Αγίου τάφου, έκ
τός τοΰ θόλου, δπου ύπάρχει ό περίβολος τοΰ αύ
τοΰ τάφου, δστις καί μόνος διεσώθη άπό τής τοΰ 
πυρός καταστροφής. Π έτρος Φωκάς.

Χ Α Ρ Α Κ Τ ΙΙΡ  Κ Α Ρ 0 Α 0 1*  Β .
(έκ τ ίς  Α γγλ ικ ίς  ίστορίας τοΰ Μακώλεϋ)

0  λαός ουδέποτε έδειξε μεγαλητέραν άγάπην 
είς ούδένα έκ τών προκατόχων τοΰ παλινορθώτου 
βασιλέως, δποίαν έδειξε πρός αύτόν κατά τήν έπο·

Ο ΦΟΙΝΙΞ 229

χήν έκείνην. Α ί δυστυχία ι τής οίκογενείας αύτοϋ, 
δ ήρο>ϊκός θάνατος τοϋ πατρός του, αί πολυχρό- 
viot ταλαιπωρίαι καί τά  ρωμαντικά αύτοΰ συμβά 
ματα, ήσαν αντικείμενα τρυφερά; συμπαθεία;. Η 
έπιστροφή αύτοΰ είχεν έλευθερώσει τήν χώραν έξ 
άνυποφόρου δουλεία;. Καλεσθείς έξ άμφοτέρων τών 
διεστώτων κομμάτων, ήτον δ άνθρωπος δστις κάλ- 
λιον παντός άλλου θά ήδύνατο νά άποφασίση περί 
τών διαφορών τω ν, καί τά  προτερήματα αύτοΰ 
τόν καθίστανον ίκανόν εις τοΰτο. Η φύσις έπροίκι- 
σεν αύτόν μέ ευφυΐαν καί μέ καλόν χαρακτήρα' ή 
ανατροφή αύτοΰ ύπήρξε τοιαύτη, ώστε Μαστός θά 
ένόμιζεν δτι, άναπτυχθέντα δι’ αύτοΰ τά προτεοή- 
ματά του, θάέμορφοΰτο δι’ δλας τάς ίδ ιω τικάςκαί 
δημοσίους άρετάς. Είχε διέλθει δ ι’ δλο>ν τών περι
πετειών τής τύχης, είχεν ίδεΐ καί τά  δύο μέρη τής 
ανθρώπινης φύσεω;. Νεώτατος έτι ών, ήναγκάσθη 
νά έγκαταλείψη Ιν παλάτιον διά τόν βίον τής έξο- 
ρίας, τής πενίας καί τών κινδύνων. Καθ’ ήν ήλικίαν 
τό σώμα καί τό πνεϋμα ύπάρχουσιν είς δλην αύτών 
τήν άκμήν, οταν ό πρώτος βρασμός τής νεότητος 
πραυνηται, τό στέμμα ύπήγε νά τόν ζητήσ^ είς τήν 
έςοριαν. Εκ πείρας έγνώριζεν δποία χαμέρπεια, δ- 
ποια άπ ιστία , οποία άγνοιμοσύνη δύναται νά κρύ- 
π τητα ι ύπο τό φιλόφρον έξωτερικόν τών αύλικών" 
τουναντίον δε εύρε τήν αληθή εύγένειαν τή ; ψυχής 
ύπό τήν ταπεινήν στέγην τών πενεστέρων χωρικών. 
Οταν δ πλοΰτος έπερίμενεν έκεΐνον, δστις θά τόν 
παρεδιδεν, δταν δ θάνατος έπρεπε νά πληρώση τό 
είς αύτόν παραχωρηθέν άσυλον, άπλοι χωρικοί, 6- 
πηρέται αγροικιών διετήρησαν τό μυστικόν του, 
και ύπό τόν ποταπόν αύτοΰ μεταμφιεσμόν, έφίλη- 
σαν τήν χεϊρά του, μέ τό αύτό σέβας ώς εί έκάθη- 
το έπι τοΰ θρόνου τών προγόνων του. Εξελθών 
τοιαύτης σχολής, καθείς έπερίμενεν δτι νέος, δστις 
καί ίκανότητα καί αξιέραστους άρετάς είχε, θά 
έγένετο καλός καί μέγας βασιλεύς.

0  Κάρολος έγινεν άνθρωπος κοινοτικών διαθέ- 
σεων, είχεν εύγενεΐς καί ελκυστικούς τρόπους, συ
νομιλίαν εύφυή, ύπερμέτρω; έκδοτος είς τάς φ ι
λήδονους αύτοϋ κλίσεις, ύπεραγαπών τάς κούφας 
διασκεδάσεις, ανίκανος δ ι’ αύταπάρνησιν ή διά 
προσπάθειαν, άνευ πίστεως είς τήν φ ιλίαν ή είς τήν 
άρετήν τών ανθρώπων, καί τόσον δλίγ,ον έπιθυμών 
τήν φήμην, δσον ήτον αναίσθητος είς τάς έπιπλή- 
ξεις. —  Κ ατ αύτόν, άνδρες τε καί γυναίκες έπω- 
λοΰντο" άλλά τινές έπωλοϋντο καλλίτερα άπό ά λ 
λους, καί δταν δ πωλητής ήτο δεξιώτατος καί έπ ί- 
μονος, τότε τό πραγμα έκαλεΐτο διά πομπώδους 
τινός δνόματος. Η κυριωτέρα απάτη ήν οί εύφυεΐς 
άνθρωποι μεταχειρίζονται, δπως δώσωσι μεγαλητέ-  
ραν τιμήν είς τό πνεϋμα των, έκαλεΐτο άκεραιότης' 
έκείνη δέ τήν δποίαν μετεχειρίζοντο αί γυναίκες 
δπως δώσωσι μεγαλητέραν αξίαν είς τήνώραιότη*  
τα τω ν, έκαλεΐτο μετριοφροσύνη.

(Τόμ. Α. Φυλλ. Θ .)

Η πρός τόν Θεόν άγάπη, δ πρός τήν πατρίδα  
ερω;, ή άγάπη τή ; οίκογενείας, ή φ ιλ ία , τσαν  
φράσεις έχουσαι τήν αυτήν αξίαν, ήσαν κομψά καί 
πρόσφορα συνώνυμα σημαίνοντα άγάπην πρός έαυ- 
τόν. —  Τοιαύτας περί άνθροιπότητος έχων ιδέα; δ 
Κάρολος, φυσικώ; όλίγον έφρόντιζε περί τής γ ν ώ 
μης ήν περί αύτοΰ είχε. Διά τήν δόξαν ή τήν α ι
σχύνην έφρόντιζεν δσον καί ό τυφλός διά τό φώς 
ή τό σκότος. Η καταφοόνησις αύτοϋ διά τήν κολα
κείαν φα ίνετα ι, έάν τήν πχρατηρήσαψεν μέ τό δλον 
τοΰ χαρακτήρός του, όλίγον αξία τών έπαίνων μ α ;. 
Δυναταί τ ι ;  νά άγαπα ώ ; καί νά άποστρέφηται τήν 
κολακείαν, άλλ ’ δ ούδένα πιστεύων δέν θέλει π ι-  
στεύσει χαμερπή τινα  κόλακα, καί δ μή έκτιμών 
τήν άληθή δόξαν, δέν δύναται νά έκτιμήσιρ τήν 
άπομίμησιν.

ΓΙρέπεινά είμεθα εύχάριστοι είς τόν Κάρολον δτι 
δέν έγινε μισάνθρωπος, καί τοι τοιοΰτον περί τοϋ 
άνθρωπίνου γένους έχοντα φρόνημα. Ούδέν άλλο 
διέκρινεν είς τούς ανθρώπους είμή μόνον δ ,τ ι ήτο 
μισητόν, καί δμω; δέν τήν έμίσει* ήτο μ άλιστα  
λίαν φιλάνθρωπος, ώστε δυσηρεστεΐτο νά βλέπ/ι 
τάς ταλαιπωρίας αύτών, καί νά άκούϊ) τά  παρά
πονά των. Τοιούτου είδους δμως φιλανθρωπία, δσον 
επιθυμητή καί αξιέπαινος δύναται νά ήναι είς ένα 
ιδ ιώ την, τόν όποιον στενός τ ις  κύκλος έμποδίζει 
νά βλάπτ^ καί νά βοηθή, είναι μάλλον ελάττω μα  
ή αρετή είς έ'να ηγεμόνα.

Πλέον παρά είς Μονάρχης, εχων τάς καλλιτέρας 
διαθέσεις, έγκατέλειψεν δλοκλήρους έπαρχίας είς 
τήν καταπίεσιν καί είς τήν λη,στείαν, ινα μή βλέ- 
πτι είς τήν τράπεζάν του είμή εύτυχή πρόσωπα. 
Οστις θέλει νά διοικήση μεγάλην τ ινά  κοινωνίαν, 
δέν πρέπει νά διατάξτι νά δυσαρεστήση τούς εύα- 
ρίθμους ύπηκόους τούς περιστοιχοΰντας αύτόν, διά 
τήν εύδαιμονίαν τοΰ πλήθους τώ ν ύπηκόων τούς 
δποίους ούδέποτε θέλει είδεΐ.

Η ραθυμία τοΰ Καρόλου ήτο τοιαύτη, ώστε πώ 
ποτε ίσως είδέ τις  τοσαύτην__ είς άνθρωπον τόσον 
νουνεχή δσον ήτον αύτός. Ητο δοΰλος χωρίς νά 
ήναι παίγνιον. Αθλιοί τινες άνδρες καί γυναίκες, 
τήν καρδίαν τών δποίων μέχρι βάθους έβλεπε, καί 
κάλλιστα έγνώριζεν δτι ούδέν αίσθημα άγάπη; πε
ρί αύτοΰ έτρεφον, καί δτι ήσαν ανάξιοι τή ; Εμπι
στοσύνης του, τώ  άφήρουν, διά τώ ν θωπευμάτων 
τω ν, τ ίτλους, θέσεις, κ τή μ α τα , απόκρυφα τοΰ 
Κράτους καί συγχωρήσεις. Εδώρησε πολλά, κα ί 
δμω; πώποτε δέν άπήλαυσε μήτε τήν εύχαρίστησιν, 
μήτε τήν φήμην τή ; αγαθοεργίας. Τώ ήτο δεινόν νά  
άρνήται, άλλ’ ούδέποτε αύθορμήτως έδιδεν. Ούτως 
αί μεγαλοδωρίαι αύτοΰ δέν έπιπτον έπί έκείνων ακ
τίνες ήξιζον αύτάς, ή έπί τών μάλλον παρ αύτοΰ 
ήγαπημένων, άλλά έπί τοΰ άναιδεστέρου καί τοΰ 
δχλ^ροτέρου αίτοΰντος, δστις έπετύγχανεν άκροά- 
σεως.

36
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Μεγάλο); διέφερον τά α ίτ ια  τά διευθύνοντα την 
πολιτικήν πορείαν τοϋ Καρόλου, άπο τον παροτρύ- 
νοντα τόν προκάτοχον καί τον διάδοχον αύτοΰ. 
Δέν ήτον άνθρωπο; νά πιστεύη ε ί; τ ά ; πατριαρχι
κά ; θεωρία; τή ; Κυβερνήσεω; καί ε ϊ; τά  δόγματα  
τοΰ θείου δικαίου, δέν ήτο φιλόδοξο;, άπεστρέφετο 
τά ; υποθέσει;, καί μάλλον Οά παοαιτοΰσε το στέμ
μα του παρά νά ύποβληθή εί; τήν αηδίαν νά διευ- 
θύνη αυτό; την διοίκησιν.

ΐ ΐ  αποστροφή αύτοΰ διά την εργασίαν, ή αμά
θεια αύτοΰ περ! τ ά ; δποθέσει; ή*ο τοσαύτη, ώστε 
οί γραμ μ ατεΐ; οί περιστοιχοΰντε; αύτόν, όταν προέ
δρευε τό συμβούλιόν του, δέν ήδύναντο είμή νά 
μειδιάσωσι διά τ ά ; μ α τα ία ; παρατηρήσει; του καί 
διά τά ; ίδιας παιδαριώδεις ανυπομονησία; του. Η 
ευγνωμοσύνη καί ή μνησικακία ούδέν μέρος έλάμ- 
βανον ε ί; τ ά ; αποφάσεις του, έπειδή ε ϊ; τό πνεΰμα 
αύτοΰ αί υβρει; και αί έκδουλεύσει; ούδέ καν atptvov 
άμυδράν τινα  καί πρόσκαιρον έντύπωσιν. Αύτό; 
ήθελεν άπλώ ; νά ήναι βασιλεύς καθ’ 8ν τρόπον εγει- 
νεν άργότερα ό Λουδοβίκο; ΙΔ\ εί; τήν Γαλλίαν. 
Βασιλεύ;, δστις, άντλών άπεριορίστω; έκ τοΰ τ α 
μείου, έκπληροΐ τάς ιδιαιτέρας αύτοΰ επιθυμίας, 
καί ανταμείβει διά τ ιμώ ν καί χρυσοΰ τους δυνα- 
μένου; νά βοηθήσωσιν αύτόν νά άπερνδί τόν κα ι
ρόν του, νά άπομακούνη άπό τόν περίβολον τοΰ γυ-  
ναικωνίτου αύτοΰ τήνόχληράν αλήθειαν, καί νά μή 
βλέπη ούδέ νά άκούϊ) τό δυνάμενον νά ταράξη τήν 
ηδονικήν αύτοΰ άνάπαυσιν καί έάν άκόμη τό 
Κράτο; ήθελε υπάρχει βυθισμένο.ν ε ί; τόν έξευτε- 
λισμόν και εί; τήν παραμονήν τ ή ; καταστροφή; 
του, χάριν τή ; ανεπιτήδειου αύτοΰ διοικήσεω;. Διά 
αύτόν τόν σκοπόν μόνον έπόθει απόλυτον έςουσίαν, 
ύπό τόν δρον δμω ; νά τόν άπολαύση άνευ κρότου 
κα ί άνευ κινδύνου. Οσον δέ άφορα τά ; θρησκευτικά; 
διενέςει; τ ά ; διαιρούσα; τού; διαμαοτυρουμένου; 
υπηκόου; του, ούδαμώ; μετείχετο ή συνείδησί; του, 
έπειδή α ί δόξαι του έταλαντεύοντο μεταξύ τή ; 
άσεβεία; καί τοΰ παπισμοΰ. Αλλ' έ*ν ή συνείδησί; 
αύτοΰ εμενεν ούδε^έρα μεταξύ τών Πρεσβυτερια
νών καί τών Επισκοπικών, αί κλίσε1.; του δμο»; δέν 
ήσαν. Τά εύνοούμενα αύτοΰ ελαττώ ματα  ήσαν άκρι- 
βώ ; έξ έκείνων διά τά δποία οί Καθαρίθρησκοι ε ί
χον όλιγωτέραν συγκατάβασιν, και ούδέ ήαέρα π α-  
ρήρχετο χωρί; νά προστρέξνι εϊ; τ ινα ; έξ έκείνων 
τώ ν διασκεδάσεων, τ ά ; παρ αύτών θεωρουμένα; 
ώ ; εγκλη ματικά ;. Ανθρωπο; διακεκριμένο; καί 
εύαισθητότατο; είς τό γελοΐον, περιφρονητικά»; έ- 
μειδιοΰσε διά τού; έκκεντρισμού; τών Καθαροθρή- 
σκο»ν. Κ αί δμω ;, πρέπει νά τό δμολογήσωμεν, ε ί
χε δίκαιόν τ ι νά άποστρέφηται τήν αύστηράν ταύ- 
την α'ίρεσιν. Εϊ; τήν ηλικίαν καθ ήν ολίγη έλα- 
φρότη; είναι συγγνωστέα, διήλθε μήνα; τ ινά ; έν 
Σκωτία, όνόματι μέν βασιλεύ;, πράγματι δέ α ιχ 
μάλω το ; τών αυστηρών Πρεσβυτεριανών. Μήεύ-

χαριστούμενοι νά άπαιτήσωσι νά συμμορφωθή εί; 
τήν λατρείαν των καί νά ύπογράψη τήν σύνορο- 
Λ όγιαν τής π ίσ τεω ς, κατεσκόπευον άπαντα τέ 
δ ιαβήματα αύτοΰ, καί κατέκρινον άπάσα; τά ; νεα
νικά; αύτοΰ παρεκτροπά;. Ηναγκασμένο; νά πα- 
ρευρίσκηται ε ί; δ ιδαχά; καί εί; παοακλήσει; άτε- 
λειώτου;, εύτυχή; θά έλογίζετο δταν, έκ τοΰ άμ- 
βωνο; δέν τώ  άνενθύμιζον αύθαδώ; τά ; άδυναμία; 
του, τήν τυραννίαν τοΰ πατρό; του καί τήν είδω- 
λολατρείαν τή ; μητρό; του. Τέλο;, ήτο τόσον δυσ
τυχή; κατα τήν περίοδον ταύτην τοΰ βίου του, ώ
στε δικαίω ; ήδύνατο νά θεώρηση τήν ήτταν, ήτι; 
τόν ερριψεν εί; τήν εξορίαν μάλλον ώ ; άπελευθέ- 
ρωσιν παρά ώ ; δυστυχίαν. Τπό τήν έπιρροήν λοι
πόν παρομοίων έντυπώσεων ών ό Κάρολο;, πολυ 
έπεΟύμει νά ταπεινώση τό κόμμα τό όποιον άντέ- 
στη εί; τόν πατέρα αύτοΰ· Α. Γ. Φ.

Ο ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ.

Βιογραφ(κα! αύτοΰ ειδήσεις— θαιψ,άσίαί αύτοΰ 
ανακαλύψεις ■— Φιλολογική αύτοϋ άξια 

(Κατά ίωσήφ Μαφέην)

Μ ετάψ ρασθέντα  ύπό Π έτρου Φωκά.

Γαλιλαίος ό περίφημος έγεννήθη ε ί; Πίσσαν τ ι  
15  Φεβρουάριου έν έτει · 156 ί  ύπό Βικεντίου εύ- 
γενοΰ; φλωρεντινού καί έπισήμ.ου μουσικογράφου 
καί ύπό Ιουλίας Α μμανάτη ; έκ Πεσσία;· τά δέ περί 
τή ; γενέσεω; «ύτοΰ λεγάμενα, δτι ΰπήρζεν άνοσίου 
ερωτο; αποκύημα, ούδέν άλλο έστί είμή λήρος τών 
έγκυκλοπαιδιστών, καί άλλων τινώ.ν. Κακώ; δέ έκ- 
παιδευθεί; ύπό τών διδασκάλων ου; έλαβεν εί; 
Φλωρεντίαν, άνεπλήρωσε τό έλλεΐπον διά τή ; με
λέτης τών δοκιμο»τέρο»ν συγγραφέων,ήδέως έπασχο- 
ληθεί; περί τε τήν μουσικήν καί τήν σχεδιογραφίαν 
ετ ι δέ καί τήν ποίησιν" δ πατήρ αύτοΰ, δ; τ ι ;  δέν 
ήτο έκ τών εύκαταστάτω ν, ήθέλησε νά καταστήστι 
αύτόν ιατρόν, καί πρό; τοΰτο άπέστειλεν αύτον 
εί; τήν Ακαδημίαν τή ; Πίσση;, οπου ήκουσε τά μα
θήματα τή ; φιλοσοφίας καί τής ιατρική;. Α λλ’ ό 
Γαλιλαίο; δστι; έκ φύσεω; έκλινε μάλλον είς τήν 
μαθηματικήν έπιστήμην, έδιδάχθη τά στοιχεία τή; 
Γειομετρίας ύπό τίνος όστιλ ίου Ρ ίτσι έκ τής πόλεω; 
Φέρμου, έν ή εκαμεν ε ί; τό έξή; τοσαύτα; γιγαν- 
τ ια ία ; προόδου;, ώστε ό πχτήρ αύτοΰ, θαυμάσα; 
τήν εύφυιαν αύτοΰ, έσυγχώρησεν αύτώ  νά έγκατα- 
λείύη πάσαν άλλην έπασχόλησιν, έκτδ; τών μαθη
ματικώ ν. Εκλεχθείς καθηγητή; έν ετει 4 5 8 9  είς το 
πανεπιστήμιον τή ; Πίσση;, έδίδαξε τ ά ; άρχάς εκεί
να; διά τ ά ;  δποία; νΰν μέν θαυμάζεται ώ ; εί; τών 
μεγαλητέρων φωστήρων τή ; φιλοσοφία;, άλλά δια 
τάς δποία; τότε είχεν έπισύρει καθ αύτοΰ του; 
ύλακτισμού; τ ή ; σχολαστικότητα; χαρακτηρισάσϊί;
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αύτόν ώ; παράφρονα καινοτόμον καθό τολμήσαντα  
vi έπιβεβαιώση δτι ό Αριστοτέλης καί οί περιπα
τητικοί δλοι είχον σφάλει. Ινα δέ άπαλλαχθη τοϋ 
φθόνου, δ Γ αλιλαίο ; έδέχθη άσμένω; τήν πρόσκλη- 
g iv  τοΰ πανεπιστημείου τή ; Παδούα;, δπου με- 
τέβη κατά τόν Σεπτέμβριον τοΰ 1 5 9 2 ,  διατρίψα; 
έκεΐ 18  ’έτη, ύπό πάντων τ ιμ ηθεί; καί ύπό τή ; Δη
μοκρατία; διακριθεί; δι έκτεταμένων προνομίων 
καί διά τή ; αύξησε»; τή ; έτησίου αύτώ μισθοδο
σία; μέχρι χ ιλίων φιορινίων. Επιθυμών δμω; να 
έττισ—ρέψιρ εί; τό πανεπιστήμιον, έν φ  είχε θη
λάσει τό πρώτον γάλα  τών έπιστημών, έπέτυχε νά 
άνακληθή πάλιν εί; ΙΙίσσαν, καί έξελέχθη τώ  1 6 1 0  
«άρχιμαθηματικό; έν τώ  Σπουδαστήρια» τή ; Πίσ- 
»ση; καί φιλόσοφο; τοΰ γαληνοτάτου μεγάλου 
«Δουκό;, άνευ ύποχρεώσεω; τοΰ άναγινώσκειν καί 
»τοΰ έδοεύειν ουτε έν τώ  Σπουδαστήριο» ούτε έν τή  
»πόλει τή ; Πίσσ/;;, καί μέ τήν μισθοδοσίαν χιλίων 
«σκούδων κατ’ έτο; φλωρεντινού νομίσματο;.» Τώ 
δ’ έξής έτει πορευθείς τό πρώτον είς Ρώμην, έγέ- 
νετο δεκτός μετά μεγάλων τιμώ ν, καί προσεγράφη 
έν τή ακαδημία τών Λ ιγχ έω ν .  Μετά δε τεσσάρων 
έτών παρέλευσιν έπανήλθε καί πάλ ιν , πλήν δέν 
έλαβε τήν αύτήν ύποδοχήν, διότι αί δοξασία ιτου  
καί κατ’ έξοχήν ή τοΰ κοπερνικανοΰ συστήματο; ήρ- 
χιζον νά τόν χαρακτηρίζωσιν ώ; αιρετικόν. Ο Γα
λιλαίο; παοηγορηθεί; ε ί; τοΰτο καί ύπό τοΰ μ εγά 
λου Δουκό;, έκρινεν εύλογον νά πορευθή έκ νέου είς 
Ρώμην, δπου είχεν ήδη άρχίσει ή συζήτησις άν τό 
ύπ’ αύτοΰ ύποστηριζόμενον σύστημα ήτο αιρετικόν" 
καί θερμώς ένταϋθα αύτό ύποστηρίξας, δέν έμεινεν 
ανέπαφος άπό τίνος κινδύνου" δθεν ό μέγας Δούς 
διέταξεν αύτώ  κατά τόν Μάϊον τοΰ 1 6 1 6  νά έπι- 
στρέψη είς Φλωρεντίαν" ό δέ ύπήκουσεν, άφοΰ έλα
βε τήν έν όνόματι τοΰ Πάπα δοθεΐσαν αύτώ δ ια τα 
γή ν  ύπό τοΰ Καρδινάλεως Βελλαρμίνου νά μή ύπο- 
στηρίξ-jp τό κοπερνικανόν σύστημα. Αλλ δ ένδοξος 
φιλόσοφος, έπιστραφείς είς Ρώμην τώ  1 6 3 0 ,  διε- 
κοίνοισε τούς διαλόγους του, δι’ ών γενναίως τό 
ύπεράσπιζεν, ους, έπιδοκιμασθεντας, έξέδοτο άκο- 
λούθο»; έν Φλωρεντία, δύο έτ^ ύστερον. Μόλις ούτοι 
έδημοσιεύθησαν, μέγας καταδιωγμός ήγέρθη κατά  
τοΰ έντιμου συγγραφέα»;, δστι; έβδομηκονταετή; 
τήν ηλικίαν, ήναγκάσθη νά έπιχειρήστ, νέον πρό; 
τήν Ρώμην ταξείδιον, δπου είχε προσκληθή νά δώση 
λόγον τών δοξασιών του. ( 1 )

Παύλο; δ Σάοπη;, δστις έγνώριζε τήν διάθεσιν 
τών Ρωμαίων Θεολόγων, μεθ’ ών ύπέμεινεν οδυνη
ρά; διενέξεις, προεΐδε τά  άπαίσια  συμβάντα εί; τά  
δποία δ Γαλιλαίος έξετίθετο, κα ί γράφων πρός ένα 
τών φίλων του, ουτω; έλεγε. «Τώρα έννοώ δτι δ 
Γαλιλαίο; μέλλει νά μεταβή εί; Ρώμην, έκεΐ προσ
κληθεί; ύπό διαφόρων Καρδινάλεων, ινα κάμη έπί-

(1) Ορα τ'ον βίον τοϋ Γαλιλαίου συνταχθέντ* υπό ΒιβιάνΥ], και 
τον ΰττ'ο τοϋ Φρίζου 5ru.o<juu9svTa αύτώ sjtaivov.

δειξιν τών ουρανίων αύτοΰ εφευρέσεων" καί φοβού
μ α ι, έάν εί; τοιαύτην περίπτωσιν προβάλη τού; 
σοφού; λόγου; τούς άναγκάζοντας αύτόν νά άντ ι-  
τάξγ] περί τό ήλιακόν ήμών σύστηαα τήν θεωρίαν 
τοΰ Κανόνικου Κοπερνίκου,μήπω; δέν άπαντήστ, βε
βαίως είς τό πνεΰμα τών Ιησουιτών καί τώ ν άλλων 
φρατόρων. Μεταβληθέντος δέ ύπό τούτα»ν τοΰ φ υ 
σικού καί άστρονομικοΰ ζητήματος εί; ΘεολογικόνΤ 
προβλέπω μέ πολλήν μου δυσαρέσκειαν, δ τ ι, ινα  
ζήση έν ειρήνη καί άνευ τής προσωνυμία; αίρετικοΰ 
καί άφωρισμένου, οφείλει νά αποκήρυξη τά  έν το ι-  
ούτω προκειμένο» αύτοΰ αισθήματα. Θέλει έλθει 
δμω; ήμέρα, καί είμαι σχεδόν βέβαιο;, δτι οί άν
θρωποι ύπό καλητέροιν σπουδών φωτισθέντε;, θέ
λουν θρηνήσει τήν δυστυχίαν τοΰ Γαλιλαίου καί 
τήν κατά τοσούτου μεγάλου άνδρό; γενομένην- 
άδικ'αν" άλλ’ έντοσούτο» οφείλει νά τήν ύπομείνη 
καί νά μή παραπονήται είμή έν τώ  κρυπτφ.» (f)  
Καί τώ  δι<τι, φθάσας ό Γαλιλαίος είς Ρώμην, καθυ- 
πεβλήθη είς δίκην, κατά τήν διάρκειαν δμως τής  
δποίας δεν έκλείσθη είς τήν φυλακήν, άλλ  έκατοί- 
κησεν έν μέρει μεν είς τήν οικίαν τοΰ Φραγκίσκου 
Νικολίνου πρέσβεως τοΰ μεγάλου Δουκό;, έν μέρει 
δέ ε ί; τάς αίθουσα; τοΰ Εισαγγελέα»; τή ; ίεροκρι- 
σ ία ;. Εκπεραια»θείση; τή ; δ ίκη;, προσεκλήθη ενώ
πιον τών δικαστών του, τών δηλωσάντων αύτώ τήν 
ποινήν τή ; φυλακίσεω;,έάν μή άπεκηρύττετο καί μή 
ύπέσχετο νά έγκαταλείψη τήν τοΰ Κοπερνικανοΰ 
συστήματο; ύπεράσπισιν. 0  Ποντίφιξ μετήλλαξεν 
αύτώ τήν φυλάκισιν είς περιορισμόν έν τώ  περιβο- 
λίω  τή ; Γριάδος τών Ορέων τό δποΐον άνήκεν ε ί; 
τόν μέγαν Δοΰκα. Μετ’ ού πολύ έσυγχαιρήθη αύτώ  
νά ύπάγη εί; Σιέναν, δπου ελαβεν ώς δεσμωτήοιον 
τό παλάτιον τοΰ άρχιεπισκοπου Πικκολομίνη, δς·ις 
πάνυ φιλοφρονώ; ύπεδέχθη αύτόν. «Μοι διωρίσθη 
(έγραφεν ό αύτό; Γαλιλαίο;) ώ ; δεσμωτήο ιον μετά  
γενναίου οί*τιρμοΰ, ή κατοικία τοΰ προσφιλεστέρου 
μοι» φίλου 8ν είχα ε ί; Σιέναν, τοΰ ίεράοχου Πικκο- 
λοαίνη, τή ; χαριεστάτης συνδιαλέξεω; τοΰ δποίου 
άπήλαυσα μετά τοσαύτη; ήρεμίας καί εύφοοσύνη; 
τή ; ψυχή; μου, ώστε, έπαναλαβών ένταϋθα τάς 
μελέτα; μου, εϋρήκα καί απέδειξα μέγα μέρο; τών  
μηχανικών συμπερασμάτο»ν περί τή ; άντιστάσεω ; 
τών στερεών, μετά τινων άλλων θεωριών" καί μετά  
πέντε σχεδόν μήνας, άφ ού έπαυσεν ό λοιμό; τή ; 
πατρίδο;μου, ή Αύτοΰ Μακαριότη; μετήλλαζέμοι 
τήν στενοχώριαν έκείνη; τής οικίας είς τήν έλευθε
ρίαν τής τοσοΰτον προσφιλούς μοι έξοχή;, δθεν έπέ- 
στρεψα ε ί; τήν κώμην Βελλοσγουάρδο, είτα  ε ί; 
Αρτσέτρην, δπου ήδη εύρίσκομαι άναπνέων τό νύγ ιΆ 
τοΰτον άέοα, πλησίον τή ; ποθητή; μου πατρίδος 
Φλωρεντία;» (2). Εν τέλει τοΰ 1 6 3 7  έπηρώθη δλως

(1) έπις·. τοΰ Γαλιλαίου. ί>.&. Bsv-ούρτ Σ$λ. 274 .
(’2) Επις-. Γαλιλ. πρός τ'ον Π. Βικέντιον ί'ϊνιίοτ,ν περι των 

κ*τ*ίΐΜ^·ι/.ών του.
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διόλου τάς όψεις, και τώ 1 6 4 1  έτελεύτησε τι) 8 
Ιανουαρίου. Τά λείψανα αύτοΰ μετηνέχθησαν είς 
Φλωρεντίαν, καί κατετέθησαν έντω  ναώ τοΰ Τιμίου 
Σταυροΰ οπου ακολούθως ήγέρθη αύτώ  λαμπρόν 
μαυσωλεΐον, ίνα  μη μείνωσιν άνευ επιτύμβιου τιμής 
τά  όστά εκείνου, δς τις είδε 
Sotto I’etereo pad ig lion  rotarsi 
P iu  mondi, e i l  sole irrq d ia r li im m oto,
Onde a l l ’A nglo , che tan ta a la  v i stese, 
Sgom bro primo le  v ie  del firm amento (1).

Μ εγάλαι καί ευφυέστατοι είναι α ί ύπο τοϋ Γα
λιλα ίου γενόμεναι η τελειοποιηθεΐσαι ανακαλύψεις’ 
καί πρώτη μεταξύ αύτών είναι ή τοΰ τηλεσκοπίου, 
το όποιον, καί τοι μή ύπ αύτοΰ έπινοηθέν, ήνέχθη 
δαως άναμφιβόλως ύπ’ αύτοΰ είς τελειοποίησιν. Διη
γ ε ίτα ι οΰτος έν τω  συγγράμματι αύτοΰ τω έπ ι- 
γραφομένω N untius S idereus, τυπο»θέντι είς Πα- 
δούαν κατά τόν Μάρτιον τοϋ 1 6 1 0 ,  δ τ ι, άκούσας 
πρό τινων μηνών, δτι είς Φλαμΐγγος είχεν έπεξερ- 
γασθή έν τηλεσκόπιον, δ ι’ οΰ καί τά  πορρώτερα αν
τικείμενα έφαίνοντο ουτω διακεκριμένα ώς αν ήσαν 
ύπό τόν οφθαλμόν, καί βεβαιωθείς είτα περί τούτου 
διά γραμμάτων έκ Παρισίων αύτώ  περιελθόντων, 
ήρχισε καθ’ έαυτόν νά σκέπτηται τ ίν ι τρόπω ήδύ
νατο νά επιτύχα τοϋτο’ καί έπέτυχε νά έργασθή 
τ ινα  τηλεσκόπια, άτινα  έπλησίαζον καί έμεγέθυνον 
Οαυμ.ασίως τά αντικείμενα, καί τά  όποια μετεχει- 
ρίσθη, 'ίνα κάμω τάς άξιομνημονεύτους έκείνας ανα
καλύψεις περί ών κατωτέρω λεχθήσεται. Οτι δέ δ 
Γαλιλαίος είργάσθη μ.έ περισσοτέραν τελειοποίησιν 
π αρ 'δ ,τ ι έγίνετο είς Ολλανδίαν το έργαλεΐον τοΰ
το , μαρτυρεί ή έξ Αίας έπιστολή Κωνσταντίνου τοΰ 
ΐγ ε ν ίο υ  πατρδς τοΰ περικλεοΰς Χριστιανού γραφεΐ- 
σα έν έτει 1 6 3 7 ,  έν fi έπιβεβαιοΐ, δτι διά τών 
έκεϊσε κατασκευασμένω ν τηλεσκοπίων δεν διε- 
κρίνοντο καλώς οί δορυφόροι τοϋ Αιός. (2) Ετι μ άλ
λον διαφιλονεικεΐται καί ή έφεύρεσις τοΰ μικροσκο
πίου, μολονότι φαίνεται βέβαιον δτι πρώτος πάντοιν 
δ Γαλιλαίος καί είργάσθη καί ώμίλησε περί αύτοΰ, 
δστις άπδ τοϋ 1 6 1 2  έστειλεν §ν έξ αύτών είς δώρον 
τώ  βασιλεΐ τής Πολονίας. Καί τω  δντι, έν το ΐ; 
άπομνημονεύμασι τοϋ Βοκκαλίνου δημοσιευθεΐσι 
τώ  αύτώ  έκείνω έτει, γ ίνετα ι μνεία τοϋ έργαλείου 
τούτου, περί οΰ λέγετα ι, δτι «θαυμασ ιώ τατα  είναι 
τά  δίοπτρα έκεΐνα μέ τοσαύτην τέχνην κατε- 
σκευασμένα, ώστε ύποδεικνύουσι τοΰς ψύλλους, ελέ- 
φαντας, καί τούς πυγμαίους, γ ίγ α ντα ς .»  Φαίνεται 
δμω; δ Γαλιλαίος μή τελειοποιήσας το μικροσκο
πίαν είαή τώ  1 6 2 4 ,  διότι σώζεται έπιστολη τώ  
αύτώ  τούτοι έ τε ι ύπ ’ αύτοΰ γεγραμμένη πρδς τδν 
Πρίγκιπα Φεδερΐκον Κέζην, έν ί), άποστέλλων αύτώ

(1) Φοσκολος, Οί τάφοι. 0  έντοόβχ μνημονευόμενος Αγγλος 
ίΐν« ι i  Νεύτ«ν. t

( 2 )  Γ«λιλ. Συγγρ. Τομ. Β'. Σελ. 4 9 1 . έχ.5. της Π*δού*ί 1 8 1  ί .

έν τών έργαλείων τούτων, τώ  λέγει’ «Αποστέλλω  
τη ΰμετέρα έξοχότητι έν δίοπτρον ϊνχ  βλέπω; έκ 
τοΰ πλησίον τά  λεπτομερή π ράγματα , περί τοΰ 
δποίου έλπίζω , δτι θέλεις λάβει ού μικράν ηδονήν 
καί εύχαρίστησιν, δτι ουτω συμβαίνει καί είς έμέ. 
Εβράδυνα νά σοι τδ άποστείλω, διότι δεν τδ είχον 
είσέτι τελειοποιήσει, δ ιά  τήν δυσκολίαν τήν δποίαν 
άπήντησα εί; τδ νά έπεξεργασθώ εντελώς τά κρύ
σταλλα. Τδ άντικείμενον προσαρμόζεται είς τδν 
κινητδν κύκλον, δστις είναι είς τήν βάσιν, και κι
νείτα ι ίνα  γίνη δλον τδ άντικείμενον δρατόν.» Αλλά 
καί δοθέντος δτι άλλος πρδς τοΰ Γαλιλαίου είργά
σθη τδ μικροσκόπιον (τδ δποΐον κατά τδν Τιραβό- 
σκην δεν είναι τόσον εύαπόδεικτον) δμολογητέον 
δμως δτι δ μέγας οΰτος άνήρ, χωρίς νά ϊδη άλλο, 
ίδεάσθη καί έξετέλεσε καί αύτδς τήν αύτήν έργα- 
σίαν. 0  Γ αλιλα ίο ; έπενόησε καί ετερον τ/)λεσκόπιον, 
κληθέν ύπ’ αύτοΰ Π ερικεφ α λα ία , διότι προσηρμό- 
ζετο είς τήν κεφαλήν είς τρόπον ώστε καί τας ι-  
δεύων τις  έπι τών τριηρέων, ήδύνατο πολύ μακρό- 
θεν νά διακρίνη δι’ αύτοΰ μεγαλοποιημένα τά άντι-  
κείμενα’ άλλά τοιοΰτον έργαλεΐον εύρέθη διά τή; 
πείρας ήττον κατάλληλον, παρ’ δ ,τ ι ένοαίζετο, εί; 
τά ; παρατηρήσεις,διό καί κατέστη εύθΰ; άχρηςον (1 )

Απαίσιος ειμαρμένη ύπήρξε βεβαίως έκείνη τοϋ 
Γαλιλαίου, ίδόντος διαφιλονεικουμ,ένας τάς ώραιο- 
τέρας ανακαλύψεις, διότι τοϋτο τώ  συνέβτ) δχι μό
νον περί τδ τηλεσκόπιον καί τδ μικροσκόπιον άλλα 
καί πεοί τήν έφαρμογ/ιν τοΰ έν τώ  ώρολογίω έκ* 
κρεμοϋς, δπερ ύπήρξεν ή πηγή τοσούτων ώραίων 
ανακαλύψεων κ α τά τε  τήν φυσικήν καί Αστρονο
μ ίαν. Δ ιηγείται δ Βιβιάνης, δτι ό Γαλιλαίος έφαν- 
τάσθη έν έτει 1 6 4 1  τήν έφαρμογήν ταύτην, άλλά 
δέν τήν ένήργησε, καί δτι μόνον δ υίδς αύτοΰ Βι
κέντιος έτελειοποίησεν αύτήν ή μάλλον είπεΐν, έςε- 
τέλεσεν. 0  Μοντοϋκλας, άπ’ έναντία ;, δίισχυρίσθίΐ 
δτι πρώτος αληθής έκτελεστής ύπήρξεν δ Τγένιος, 
δστις τώ  1 6 5 7  παρουσίασεν είς τά  Ολλανδικά Κρά
τη έκκρεμ,ές ώρολόγιον. Ο βουλόμενος νάμάθη ακρι
βώς τήν άλήθειαν, άλλο δέν έχει νά κάμω είμή νά 
παραβάλω τάς έποχάς, καί δταν ένθυμηθή δτι ό Γα
λιλαίος άπεβίίοσε τώ  16  4 1 ,  δέν έχει είμή νά απο
δείξω, άν οΰτος έπενόησε τήν έφαρμογήν τοϋ έκ- 
κοεαοΰς,'ίνα αποδώσω αύτώ  τήν προσήκουσαν τιμήν, 
απέναντι τοϋ σοφοϋ όλλανδοΰ τοΰ μή παρουσια- 
σαντος τδ ώρολόγιόν του είμή δεκαεπτά έτη υστε* 
ρον. 0  Βιβιάνης αναφέρει, δτι ών δ Γ αλιλα ίο ; μα
θητής είς Πίσσαν, «έπενόησε τδ άπλοΰν έκεΐνο καί 
«κανονικόν τοΰ χρόνου μέτρον διά μέσου τοϋ έκ- 
»κρεμοΰ;, ύπ’ ούδενδς άλλου πρότερον ίδεασθέντος, 
«λαβών αφορμήν είς τήν τούτου παρατήρησιν έκτή; 
«κινήσεω; μιας κανδήλας, δτε μίαν ήμέραν ήτο εί; 
»τήν μητροπολιτικήν Εκκλησίαν τής Π ίσσης.ϊ Ανα-

(1) Τιραβοσκης, Top., Η. Βιβλ. Β'. Κεφ. 2.

«γινώσκεται έ ντο ΐ; πειράμασι τής Ακαδημίας τοϋ 
Κιμέντου, δτι έχρίθη  εύλογον νά έφαομοσθω τδ έν 
τώ ώρολογίω έκκρεμές έπί τής κινήσεως έκείνου, τδ 
δποΐον πρδ παντός άλλου έπενόησεν δ Γαλιλαίος, 
καί τδ δποΐον άπό τοϋ έτους 1 6 49 έθεσεν είς ενέρ
γειαν δ υίδς αύτοϋ Βικέντιος. Εντινι έπιστολή πρδς 
τόν Μαγαλότην γραφείση έν έτει 1 6 7 3  δ αύτδ; 
Βιβιάνης ούτως έκφράζεται’ «πολύ πρότερον είχον 
«ακούσει πόσον δυσχεοώς υπέμεινεν ό Ί’γένιος τήν 
«δικαίαν άξίωσιν, $ν ένταϋθαήμ.εΐς έχομεν ύπέρ 
«τοΰ ήμετέρου Γαλιλαίου, πρώτου παρατηρητοΰ 
«καί έκτελεστοϋχοηματίσαντος τοϋ έκκρεμοϋ; ώοο- 
«λογίου, καί ύπέρ τοΰ υίοϋ αύτοϋ Βικεντίου, ποώτου 
«έκτελεστοϋ τών διανοημάτων τοϋ πατρό;.» 0 
Καρδινάλι; Λεοπόλδος γράφων πρός τδν ΐγ έν ιο ν , 
τώ λαλεΐ περί τής προτεραιότητος τής άνακαλύ- 
ψεως τοϋ Γαλιλαίου’ ό δε Τγένιος αύτδς έπάγεται 
νά τήν πιστεύσω έν τ ιν ι έπιστολή ποός τόν Βουλ- 
λιάλδον. Τέλος, αύτός ούτος ό Γαλιλαίος γράφων 
τώ  1 6 3 7  πρός Λαυρέντιον τδν Ρεάλιον, λαλεΐ έκ- 
τεταμένο»ς περί τοΰ έκκρεμοΰς, τδ δποΐον έκάλει τό 
μετρητήριον τοϋ χρόνου του , καί άφ’ οΰ λεπτομε
ρώς περιέγραψε τδν τρόπον δι’ ου τό κατεσκεύασε, 
δεικνυσιν ένταυτώ  τήν χοήσιν αύτοΰ, ήτις ήδύνατο 
νά γίνω ώ ? τ « ωρολόγια. «Κ αί έπειδή τό λ ά 
θος τών ωρολογίων, έλεγε, κυρίως συνίσταται εΐ; 
το ο ,τ ι δέν ύπήρξεν άχρι τοΰδε δυνατόν νά κατα-  
σκευασθ'ω δ καλούμενος χρόνος τοΰ ώρολογίου το
σοΰτον ακριβώς ώστε νά κάμνη ϊσας τάς άναλικνί- 
σεις, ουτως εις το άπλούστατόν μου τοϋτο έκκρε- 
μες, καί μή δποκείμενον είς ούδεμίαν άλλοίωσιν, 
περιέχεται δ τρόπος τοΰ διατηρεΐν πάντοτε άκρι- 
βέστατα τήν ίσομετρίαν τοϋ χρόνου.» Προστεθήτω 
εις ταΰτα  πάντα καί έπιστολη τοΰ Ματθαίου Καμ- 
πάνου, άπευθυνθεΐσα πρδς τδν βασιλέα Λουϊγιον ΙΔ' 
έν vj δ ιηγείτα ι, οτι· τώ  1 6 5 5  προσήνεγκεν είς τδν 
Μεγαν Δοϋκαν Φερδινάνδον τδν Β . έν ώρολόγιον 
εύμετακομιστον, έν φ  είχε προσαρμόσει τδ έκκρε
μές, και οτι δ Πρίγκιψ τώ  είχε δείξει έτερον με- 
γαλγιτερον, έχον έπίσης προσηρμοσμένον τό έκκρε- 
μες κατα την ύπδ τοΰ υίοΰ τοΰ Γαλιλαίου δοθεΐσαν 
ιδέαν έν τιν ι αΟτοΰ μηχανή, καί καθ’ ά δ Γαλιλαίο; 
αύτδς ειχε γράψει. Ο Καμπάνη; θεωρήσας τοιαύ- 
την μηχανήν, ήρχισε νά σκέπτηται περί τών διά
φορων τρόπων, καθ’ ου; ήδύνατο νά έφαρμοσθ'ω τδ 
έκκρεμε; είς το ώρολόγιον, καί άναγνοΰ; τδ έν έτει 
1 6 5 8  τυπωθεν βιβλίον τοϋ Τγενίου, έστοχάσθη δτι 
ήδύνατο νά τδ κάμη είς τρόπον, ώστε ή νά έχη 
πάντοτε ϊσας άναλικνίσεις τδ ώρολόγιον, ή τδ έκ- 
κρεμες αύτδ καθ έαυτδ, άνευ ούδεμία; έξωτερική; 
δυνάμεω;, νά κ ινήται διηνεκώς* καί εύρήκε τέλος 
πάντων τόν τρόπον, τδν δποΐον πρδ πολλοϋ έζήτει, 
νά κάμω άπλοΰν εκκρεμές νά κινήται έξ
ίδιας κινήσεως καί άνευ ούδεμιάς έξωτερικής δυνά
μεω;, τό δποΐον μ υ7 ΐ*όν, λέγει δτι διεκοίνωσεν είς

Ο Φ<

τδν Αύτοκράτοοα Φερδινάνδον τδν Β’· Τέλος πάντων  
τοσοΰτον σημαντική άνακάλυψις, τής δποίας ή δόξα 
διαφιλονεικεΐται ύπό τε τής Ιταλίας καί ό λλανδ ία ς , 
ώς άνήκουσα είς τόν Γαλιλαίον καί τδν Τγένιον, 
άπεδόθη ύπό τοϋ Βερνάρδου είς τούς Αραβας άλλ’ 
έπί τ ίν ι βάσει ταϋτα  είρηκε, δέν γνωρίζομεν, διότι 
δέν έπιφέρει ίκανάς αποδείξεις ( 1). (ακολουθεί)

II ΑΛΙΕΙΑ Τ Ω \ ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΝ.
Οί μαργαρΐται είναι προϊόν τής κόχλου ή π ίν -  

νης, ζώσης είς τά δδατα τών Ανατολικών καί Δυ
τικών Ινδιών, καί είς άλλα τοϋ ίΐκεανοϋ μέρη έν 
τώ  βυθώ τής θαλάσση; εύρισκομένη; έπί τών σκο
πέλων, ώ ; τά  όστρεα. Η τούτων αλιεία γίνετα ι 
πάντοτε κατά τδν Απρίλιον, διότι τότε ή θάλασσα 
είναι γαληνιωτέρα. Ιΐλεΐστοι έπί τούτο) συνέρχον
τα ι ώσεϊ δεκαπεντακισμύριοι τδν άριθμόν, ύπδ κα
λαμωτά σκηνώματα οίκοϋντες, καί σχηματίζοντες 
έκτεταμένην πανήγυριν.

Πολλά δλίγα γνωρίζομεν περί τής φύσεω; τοϋ 
ζωυφίου τοϋ κατοικοΰντο; εις τάς κογχύλας ταύτας. 
Παρετηρήθη δμως, δτι αί μαργαριτοφόροι κογχΰ- 
λαι έχουσι μάλλον ή ήττον βεβλαμμένον τδ οστρα
κόδερμα, ευρισκομένων τών μαργαριτών έπι τοϋ 
έξωθεν μέρους τή ; έπιφανεία; των. Είναι δε δώδε
κα ειδών. Οί μαργαρΐται οί εύρισκόμ,ενοι είς τδ σώ
μα τοΰ ζωυφίου, ώ ; τινε; λέγουσι, γεννώνται κατά  
τόν έξή; τρόπον’ δταν δηλαδή ύπάρχη κόκκος ά μ 
μου ή άλλο τ ι σώμα ένδον τοϋ ζωυφίου, συνθλιβό- 
μενον μέ τδ τρυφερόν αύτοϋ κρέας, τδ ξένον τοϋτο  
σώμα καλύπτεται ύπδ τής τιτανώδους αύτοϋ υλης, 
καί ούτο» παράγεται δ μαργαρίτης. Πολλαχοϋ τής 
Ασίας βιάζετα ι ή τούτων παραγωγή, διότι άνοί— 
γονται έπιμελώς τά όστρακοδέρματα, τίθεντα ι έν
δον τά άτομα ταϋτα , καί ακολούθως ρίπτονται έκ 
νέου εί; τήν θάλασσαν, καί μετά τινα χρόνον τά  
ρηθέντα άτομα καλύπτονται ΰπδ τοσοΰτον πυκνής 
υλης, ώστε φαίνονται φυσικοί μαργαρΐται, πωλού- 
μ,ενοι ώ ; τοιοϋτοι. Κ α τ ’ άλλου; δέ παράγονται άπδ 
τά ώά τών κογχυλών, καί κατ’ άλλους, τέλος πάν- 
τοιν, άπδ τόν χυμόν τοΰ όστρακοδέρματος. Η α λ ι
εία αΰτη είναι λίαν σκολιά καί έπικίνδυνος, καί 
πρός ταύτην ένασχολοΰνται οί κατ έξοχήν κολυμ- 
βιστα ί, οΐτινε; γυμνάζονται άπδ τής νηπιότη- 
τός των.

Επειδή δέ οί λευκοί άπέχουσι πολλά μ ίλια  τής 
παραλίας, τδ σημεΐον τής άναχωρήσεως, κατά τά  
ύπδ τοΰ Κόμ. Νώε ιστορούμενα, παρ’ οΰ καί τήν 
παροΰσαν διατριβήν ήρανίσθημεν, μάρτυρος αύτό- 
πτου χρηματίσαντος τής αλιείας τα ύτη ; είς Κέϋλαν, 
δ ίδετα ι πάντοτε περι τδ μεσονύκτιον, καί έκεΐ 
φθάνουσιν αί λέμβοι άμα φέξ^ ή ήμέρα. Η έναρξις

(I) Λ νίο ϊς, τ ις  άρ//,ς κ«ί προο'δου τ ι ς  Φιλολογ, χ ιγ . 10 .
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τΫίς αλιείας δηλοΰται δι’ ένδς κανονοβολισμοΰ, καί 
τ ινα  άκάτια  είς έπιτήρησιν ώρισμένα δεν συγχω- 
ροΰσιν εί; ούδένα νά άλ ’εύη επέκεινα ώρι-μένων 
τινώ ν δοίων. Ε<άστη λέμβο;, έκτο; τοΰ ιδιοκτήτου, 
καί τών ναυτών, περιέχει καί ετέρου; είκοσι αν
θρώπου;, έν οί; εύρίσκονται καί δέκο  ̂ κ ο λυμ β ιίτα ι, 
ών οί πέντε Τστανται πάντοτε ύπδ τά  ύδατα. Ινα 
δε φθάσο^σι ταχύτερον είς τδ βάθος, στηρίζουσι 
τδν πόδα έπί τινο ; άναβολέως διά σχοινιού έπί 
τής λέμβου εξασφαλισμένου, προς ο είναι δεδεμέ- 
vvj πέτρα τοΰ βάρους 20  μέχρι 30  λ'.τρών. Εχου- 
σι δε περί την όσφύν σχοινίον, τους μυκτήρας 
καί τά  ώτα νισφαλισμένα διά βάμβακος, περί δέ 
τους βραχίονας σπόγγον βεβααμένον εις τδ έλαιον', 
§ν ενίοτε κρατοΰσιν είς τδ στόμα, 'ίνα άναπνέωσι 
καί μή πίνωσιν ύδωρ; Εκτδς τούτου ε<αστος κο- 
λυμ ο ιστή ; ε/ει μαχαίριον 'ίνα άποσπ£ τάς κογ/ύ- 
λας έκ τών σκοπέλων, ετι δέ κανίστριον καί δίκ- 
τυον προς —ο συλλέγειν. Βυθίζεται δε είς το ϋδωρ 
μέχρι 1 0 καί 1 2 όργυών, καί γεμ ίζει το δίκυτον 
έκ τοΰ παρατυχόντος’ καί εί μέν τδ κανίστριον ηναι 
πλήρες, η δεν δύναται νά άνθέςη ύπό τδ ύδωρ, 
σείει τδ σχοινίοννδ έστίν έζωσμένος, καί ευθύς ανέρ
χετα ι είς τήν έπιφάνειαν, εί δε καί συμβϊ) τις  βρα- 
δύτης, άπόλλυται. Εκτδς δέ τούτου, έπαπειλοΰσιν 
άύτδν καί έτεροι κίνδυνοι, διότι συχνάκις άπόλ- 
λυτα ι η διά την έπέλευσιν τινο; κήτους καταπίνον
τας ή άκοωτηριάζοντος αύτον, ή καί κατά συνέπειαν 
αιμοπτύσεων καί αιμορραγιών. Π αλιεία συνήθως 
δι αρκεί άπδ εκτ«; ώρα; μέχρι δέκατης π . μ . είτα  
δίδει ή λέμβος τδ σημεΐον τής επιστροφές, κ α ίτά  
άκάτια  φθάνουσιν εις τήν παραλίαν πρδς την 4ην η 
δην ώραν μ. μ. Εκάκστη λέμβος υπάγει είς τδν 
ωρισμένον τόπον, οπου έκφοοτόνονται και δ ιανέ
μονται αί κογχΰλαι μεταξύ τοΰ ιδιοκτήτου, τώ ν  
ναυτών, καί τών κολυμβιστών κατά τάς ώοισμένας 
συμφωνίας, καί ακολούθως φέρονται είς τ /jv αγο
ράν. Ενταϋθα, ένδον τοΰ περιβόλου, εκτίθενται αί 
κογχΰλαι είς τδν ήλιον ινα σαπηθώσιν, είτα βάλ
λονται είς μ ίαν σκάφην, χύνεται έπ’ αύτών ύδωρ 
θαλάσσιον, καί ακολούθως πλύνονται. Αί κογχΰλαι 
αΰτα ι περιέχουσιν άπδ δκτώ Ιως δώδεκα μαργα
ριτών, άλλ’ ούχί πασαι. Εάν δέ οί έργάται έγγίξοι- 
βι τδ στόμα αύτών μέ την χεϊρα, μαστιγοΰντα ι 
ύπδ τών διευθυντών. Συμβαίνει δμως ενίοτε νά κα- 
ταπ ίνω σ ι τινές πολυτίμ,ους μαργαρίτας’ έάν λη- 
φθώσιν έπ’ αύτοφώρω, εύθύς δένονται έπί τοΰ ξ ύ 
λου, καί αναγκάζονται νά λάβωσιν ένεργητικδν κα- 
θάρσιον. Εκπεραιωθείσης τής διά τοΰ ύδατος έρ- 
γασ ίας, έπιμελώς έκκενοΰται τοΰ υδατος τούτου ή 
σκάφη, καί αναφαίνονται έπί τής άμμου οί μ εγά 
λη τεροι καί ωραιότεροι μαργαρϊται, πλύνονται 
πολλάκις ακολούθως, καί έκτίθενται είς τδν ήλιον, 
Οί δέ λοιποί σηταρίζονται δ ι’ έννέα διαφόρων ση- 
τώ ν, καί ουτω προκύπτουσι μ.αργαρΐται διαφόρο>ν

μεγεθών. Οί μένοντες είς την άνωτέραν σήταν ε ί
ναι ουσικά πολυτιμότεροι καθδ μεγαλύτεροι, συ- 
νισταμένης τής ωραιότητάς των είς τδ μέγεθος, τδ 
στρογγΰλον σχήμα, καί τήν λαμ,πρότητα. Τινές έζ 
αύτών έχουσι τδ μέγεθος μικροΰ καρύου, άλλ είναι 
σπανιώτατοι. Οί κεράσιοι λεγόμ,ενοι μ,αργαρΐται, 
καί τοι έν άφθονίοι εύρισ*όμενοι, είναι όμως βαρύ
τιμοι.

Ώς πρδς τήν τ ιμήν δέ τών μαργαριτών, αυτη 
είναι μεταβλητή. —  Είς καλδς μαργαρίτης δύνχ- 
ται νά ζυγίζ^ 5 κράτία, δστις ύπολογιζόμενος πρδς 
5 τάλληρα τδ κράτιον, δίδει έξάγόμενον 2 5 , τδ 
δποϊον πολλαπλασιασθεν έπί τήν τ ιμήν τοΰ κρατίου, 
δίδει τήν αληθινήν τ ιμήν τοΰ μαργαρίτου, δηλ. 
τάλληρα 1 2 5 .  Οί ήμιουγγιαΐο ι είναι στρογγΰλοι 
καί ώραϊοι, τών δποίων έκάστη ούγγία δύναται νά 
έκτιμηθή πρδς 1 0 0  τάλληρα’ καί τδ άνάπαλιν, έάν 
διακόσιοι μαργαρϊται ζυγίζω σι μ.ίαν ούγγίαν, ούτοι 
στοιχίζουν μ.όνον 6 0  ?j 70  τάλληρα. Τών δε λει- 
ποστρογγύλων μαργαριτών ή ούγγία  ώς έπί τδ 
πλεΐστον έκτιμ ατα ι τδ πολύ §ν τάλληρον. Οί εύρω- 
παϊκοί μαργαρϊται είναι κατωτέρας τ ιμ ής, ώς οί 
ανατολικοί. Οί τελευταίοι ούτοι ένίοτε έπωληθησαν 
μέχρι δεκακισμυρίων ταλλή ρω ν: καί είς μαργαρί
νης τοΰ βασιλέως τής Περσίας έστοίχισε 4 0 0  0 0 0  
τάλληρα. Η Κλεοπάτρα έπ'.εν έν τ ιν ι συμπόσιό) τδν 
μεγαλητερον μαργαρίτην τοΰ κόσμ,ου, τιμώμενον 
σχεδόν 5 0 0  000  ταλλήρων, άναλελυμένον είς τδ 
δξος, είς τήν ύγείαν τοΰ Αντωνίου. Ετερος δέ ώοει- 
δής άνήκων είς Φίλιππον τδν Β . βασιλέα τής Ισπα
νίας, λεγόμενος δ έξοχος, είχε τδ μέγεθος περι- 
στερείου ώοΰ, κα! έξετιμήθη 8 0 ,  000  δουκάτα.

Πέτρος Φωκάς.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΤ’ ΕΚΤΑΣΙΝ ΚΑΤΠΧΗΣΙΣ.

Νε«>στί εξεδόθη, έκ τοΰ τυπογραφείου δ Ερμής 
δαπάνη ποεσβυτέρου Νικολάου τοΰ Α ύλωνιτου, 
τρίτην ηδη φοράν μ,ετά τήν πρωτότυπον εκδο- 
σιν, αν δέν λανθανώ μεία , ή Χ ριστιανική κατ ε*- 
τασ ιν Κατηχησις τής όρθοδόξου Καθολικής καί 
Ανατολικής Εκκλησίας, ρωσιστί τδ πρώτον πονη- 
θεϊσα" σύγγραμμ,α μεθοδικώτατον καί πρόσφορον, 
καί πληροΰν κατά  πάντα  τήν έλλειψιν τήν όποιαν 
πρδ πολλοΰ ήσθάνθημεν, οί άπδ τής καθεδρας δ ιδά
σκοντες τδ θειον περί εύσεβείας μάθημα. Ούκ δλιγα  
δέ καί παρά τοΐς Ελλησιν ήμΐν εύρίσκονται τοιούτου 
είδους διδακτικά β ιβλία , άλλά τά  όποΐα είδον, έγω , 
είσί τά πλεΐστα  σύντομα, άρμόζοντα μάλλον είς τα  
σχολεία έκεΐνα, έν οίς είς τήν προκαταρκτικήν σπου
δήν οί παΐδες καταγίνοντα ι’ετερα δέ πληρέστερα μεν 
καθόσον αποβλέπει τά  διάφορα θρησκευτικά κεφα
λα ία , άλλ’ άμέθοδα καί φιλοσοφικής ύφής άμοιρα* 
ακατάλληλα έπομένως διά τά  σχολεία έκεΐνα όπου

Ο ΦΟΙΝΙΞ

δί φοιτώντες ακροάζονται μαθήματα δπωσοϋν ανώ
τερα, καί τροφή στερεωτέρα ανήκει αύτοϊς, καί τδν 
λόγον τών πραγμάτω ν νά ζητώ σι μανθάνουσι. Τδ 
μόνον άξιον παντός έπαίνου πόνημα περί εύσεβείας, 
πάντες οί ειδήμονες οίδασιν, δτι έστι τδ τοΰ Πλά
τωνος Μητροπολίτου Μόσχας, τδ μετά πλατω νικής  
τωόντι σοφίας συνυφανθέν, μετά κριτικής δέ συνέ- 
σεως έπαξίως πλουτισθέν, καί μετά τής προσηκού- 
ση; ελληνικής άφελείας μεταγλω ττισθέν ύπδ τοΰ 
αοιδίμου Αδαμαντίνου Κοραή’ άλλ ’ αύτδ ύπδ τών 
περισσοτέρων θεωρείται μάλλον, ο'ία τις συνοπτική 
θεολογία θετική’ διόπερ άρμοδιώτεοόν έστι νά πα- 
ραδίδηται είς τούς μέλλοντας ίερωθήναι ή σπουδά- 
σαι τήν έπιστήμην τής Θεολογίας, προηγουμένης 
ομως άπλουστέρας καί στοιχειώδεστέρας σπουδής 
Ιεράς Κατηχήσεω;, καί άλλων μαθημ,άτων. Τωόντι, 
τοΰτον τδν μέσον όρον, νομίζω, καταλλήλως βα
δίζει τδ περί ού ό λόγος πονημάτιον, ώς κατάλλη
λον διά τούς έλλόγως σπουδάζοντας τά  στοιχειώ
δη τώ ν μαθημάτο)ν φοιτητάς τών διαφόρων Δευτε- 
ρευόντων Σχολείων, Λυκείων, ?) Γυμνασίων, κτλ . 
Τπέρ αύτοΰ, ήθελεν έχει καί έτέρους τινάς λόγου; 
ο’ίλοθεν έςαχθησομένους’ άρκοΰσιν δμως αί μέχρι 
τοΰ νΰν άπαράλλακτοι μετατυπώσεις κα ιέπικυρώ- 
σεις τών άγ ιω τάτω ν Συνόδιον, ΐ ’ωσσίας τε καί Κων
σταντινουπόλεως, καί ή εισαγωγή αύτοΰ είς τε τά  
δημ.όσια σχολεία αύτών, ού μόνον, άλλά καί έν Ελ- 
λάδι, καί έν Κερκύρα καί πολλαχοΰ. Τούθ’ έ'νεκα 
συνιστώμεν είς τούς ορθοδόξους πάντας τδ περί οΰ 
δ λόγος πόνημα, καί μάλιστα  είς τούς τής εύσεβείας 
διδασκάλους’ άπονέμομενδε αμα τδν προσανήκοντα 
έπαινον τοΐς είς τά  το ιαΰτα , είτε δι’ έργου, ή ίπ ι-  
στασίας, ή δαπάνης συντελοΰσιν.

Α . Πανδής Αρχιδιάκονος.

Ο ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ ΚΑΙ II ΜΙΙΤΗΡ ΤΟΤ·

Τά επόμενα περί τοΰ Αγγλαμερικανοΰ Ο ύασιγ- 
κτώνος θέλουν δείξει πόσον μεγάλη έπιρροήν έχουν 
αί μητέρες είς τά  πα ιδ ία  των, και ακολούθως πόσον 
κρέμ.αται άπ’ αύτάς ή μέλλουσα ευτυχία ή δυστυ
χία των. Τοΰ άληθώς μεγάλου τούτου άνδρδς ή 
μήτηρ ήτον άξιοσέβαστος καί εύλαβής γυνή· έπειδή 
δε άπέθανεν ό άνήρ της, ένώ τά παιδ ία  τω ν ήσαν 
μικρά, έλαβε μόνη τήν φροντίδα τής άνατροφής των.

Λέγεται δτι έρο^τηθεΐσα ποτέ κατά ποιον τρόπον 
άνέθρεψε τδν υιόν της, ώστε νά καταστήση αύτδν 
άνδρα τόσον περικλεή, άπεκρίθη, «Μόνον άπαιτοΰ- 
σα ΤΜΛΚΟΙΤΝ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΝ, καί ΑΛΙΙΘΕΙΑΝ.» 
Οί άπλοι δέ ούτοι κανόνες, π ιστώ ς έξακολουθούμε- 
μενοι, έπέφεραν θαυμάσια άποτελέσματα. Εκνεα-  
ράς ηλικίας τδν έσυνείθισε νά λέγη, μέ άκρίβειαν 
δλα δσα διηγείτο, καί νά όμιλή περί τών σφαλμά
των κα ί τώ ν ελλείψεων αύτοΰ καθαρά, χωρίς κάμ- 
μίαν τέχνην διά νά άπατήσ^ ή νά κρύψ^. Απδ τοΰ-,

το δ’ έπήγασεν ή μεγάλη τής ψυχής του ε ιλ ικρ ί
νεια, καί τδ πρδς τήν απάτην άσπονδον μισός του, 
διά τά  όποια πάντοτε ήτον έπίσημος.

Εκ νεανικής άπροσεξίας έ*αμε ποτέ μεγάλην 
τινά  ζημ ίαν, καί τοιαύτην, όποια άμέσως εμπόδι
ζε τά σχέδια τής μητρός του. Εύθύς ύπήγε, καί 
τήν ώμολόγησεν έλευθέριος τδ σφάλμα' έκείνη 
δέ, ένώ τής άγάπης τδ δάκρυον ύγραινε τδ όμ μ ά-  
τιόν της, άπεκρίθη. «Εχω πολύ καλύτερα δτι έγ ι
νεν ή ζημ ία  παρά νά έ^εγεν ό υίός μου ψεΰμα.»

Ητο προσεκτική νά μή τδν έκνευρίζη μέ τρυφήν, 
μήτε άσθενώς νά χαρίζεται εί; τάς έπιθυμία; του. 
Τδν έσυνείθιζε νά σηκόνεται άπδ τήν κλίνην ενωρίς, 
καί ποτέ δέν τδν άφινεν άργόν. Ενίοτε δ Ούασιγ- 
κτών κατεγίνετο είς κόπους, τούς δποίους ήθελαν 
νομίσει αύστηρούς τών σημερινών μας πλουσίων 
τά πα ιδ ία , —  καί τοιουτοτρόπως άπέκτησε δύνα- 
μιν σώματος, καί έγυμνάσθη νά καταφρονί) τήν 
σκληραγωγίαν. Η συστηματική δέ είς ώφέλιμ,όν 
τ ι χρήσις τοΰ καιροϋ, τήν όποιαν παιδιόθεν έδι- 
δάχθη, τ φ  έχρησίμευσεν δχι όλίγον, δταν έπεφορ- 
τίσθη δλου τοΰ Αγγλαμδρικανοΰ έθνους τήν φροντίδα.

Παοετηρεΐτο άπδ τούς πάντοτε περί αύτδν, δ τ ι 
ποτέ δέν ήτο β ια στικός , άλλ’ ευρισκεν ώραν διά 
τήν έκτέλεσιν τών μικροτέρων πραγμάτων είς τδ  
μέσον τών μεγαλύτερων καί τών διαφερομένων μ ά 
λ ιστα  χρεών του. Τόσον ώφέλησεν αύτδν ή άκοόα- 
σις τών μ.ητρικών συμ.βουλων !

II είς τά προστάγματα αύτής ΰπακοή του, ένόσ&> 
εύρίσκετο είς τήν παιδικήν ήλικίαν, ήτον ιλαρά κα! 
άκριβής· δτε δ έπλησίασε τήν ανδρικήν, τών μ ι
κρότερων τη ; έπιθυμ,ιών ή φανέρωσις τοΰ ήτο νόμος.

Τής μητρδς ταύτης ή τόσον μεγάλη επιρροή 
έχρεωστεΐτο κατά μέρος είς τήν άξιοπρέπειαν, μέ 
τήν δποίαν ή άληθής ευσέβεια τήν έστόλιζε’ δ ιότι 
αυτη υψονε τά αίσθήματά της, καί τής έπροξένει 
γαλήνην εις τδ πνεϋμα. Κ α τ’ έποχάς τινας τοΰ πο
λέμου, δτε οί φόβοι τοΰ λαοΰ ήσαν ύπερβολικοι, 
πολλαί φήμαι ψευδείς διεδίδοντο, αί όποΐαι έθλ ι
βαν τάς καρδίας τών δσοι είχαν φίλους εις έπ ικ ιν-  
δύνους θέσεις. Την έλεγαν κάποτε, «Κυρία, έφθα
σεν ειδησις δτι ένικήθη τδ στράτευμά μας, καί δτι 
ό υίός σας ήχμαλωτίσθη.» « 0  υίός μου, άπεκρί- 
νετο, είναι μαθημένος είς δεινάς περιστάσεις, καί 
εύρίσκεται εί; τάς χεϊρας τοΰ Θεοΰ.» Αλλοτε πά
λιν τήν άνήγγελλον δτι, «Διά ρ.έσου τοΰ Ούασιγ ι 
κτώνος μεγάλη νίκη έκερδήθη.» Εκείνη δ’ άπεχοί- 
νετο, «Δότε δόξαν είς τδν Θεδν τών μαχών.» Ητο 
δέ φανερδν, δτι ή γαλήνη αύτη τοΰ πνεύματος δεν 
προήρχετο ούτε άπδ μητρικής στοργής έλλειψ ιν, 
ούτε άπδ αδιαφορίαν είς τοΰ πολέμου τάς τύχας, 
άλλ άπδ τήν θάρρος έμπνέουσαν Χριστιανικήν 
πίστιν.

Τοιουτοτρόπως βλέπομεν ρτι δ φιλόστοργος 
κα! υπήκοος ούτο; υίδς έγινεν αρχηγός νικηφόρων
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στρατευμάτω ν, νικητής δυνατοΰ έθνους, και δ θαυ
μασμός τοϋ κόσμου. Βλέπομεν δτι πολλαί άπο τάς  
άρετάς αύτοϋ προήλθον έκ της ίλαρας εκείνης Ofto- 
ταγής, τήν δποίαν, και παΐς άκόμη ών, έδείκνυεν 
εϊς τά μητρικά παραγγέλματα. Η γυνή, τήν δποίαν 
έτίμησε μέ τοιοϋτον υίΐκδν σέβας, ειπεν 8τι δ υίός 
της «εΐ/ε μάθει νά κυβερν^. άλλους, μαθών πρώτον 
νά ύπακούη ό ’ίδιος.»

ΕνΟυαούμεΟα προσέτι δτι έλέχθη δι ενα πολίι 
μεγαλητερον παρά τδν Ο ύαυιγκτώ να, δτι «ϋπετάσ-  
σετοείς τήν μητέρα του.» Οσοι λοιπδν εις την άρχήν 
τοϋ βίου φιλοτιμούν ται νά έπιτύχωσι μέλλουσαν 
δό ;αν, α ; βάλωσι θεμέλιον τήν υίϊκήν άρετήν" καί 
ας μή προσμένωσι νά ήναι μήτε καλότυχοι, μήτε 
εύδαίμονες, ένώ άμελυϋν τήν παραγγελίαν, «Τίέ 
μου φύλαττε τάς έντολάς τοϋ πατρός σου, καί μή 
«μελής τδν νόμον της μητρός σου.»

(Εκ της Αποθ. τών ώφελ. γνώσ.)
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ΣΥΛΛΟΓΗ Λευκαοίων Επιγραφών χτλ.
(Σ υνεχεία , ί'£ε Κ. φυλλάδιον)

11.
Εύοίσκεται προσηρμοσμένη έπί τοϋ ύπερθύρου 

της οικίας τοΰ συμπολίτου μας Κυρ. Αθανασίου 
Βουργανίτου, παρά τώ  έν τηπόλει ναω τής Αγίας 
Παρασκευής. Η υλη της είναι κοιν. λευκ. λιθ. τδ 
μήκος ε/ων δακτ. 1 3 , πλ, 9 , καί κοσμείται άνω
θεν κυματίω . Εκδίδεται νΰν τδ πρώτον.

ΑΓίΟΛΛΩΝΙΟ[Σ
Παρατηροϋμεν δ ,τ ι καί είς τήν 8 ην.

12?
Εύρέθη καί εύρίσκεται δπου κα! ή 8 η. Η υλη 

της κοιν. λευκ. λ ίθ. κεκοσμημένος άνωθεν τα ινία  
καί κυματίω , καί έχων μήκ. δακτ. 3 7 ,  πλ. 1 2 —  
4 7 . Εκδίδεται νϋν τδ πρώτον.

Α Ρ Ν Ι Σ Κ Ο Τ
Κ ατά γενικήν πτώσιν ύπακούεται τδ ΣΗΜΑ. 

Τδ δνομα τοΰτο νΰν τδ πρώτον άπαντατα ι.

Τ ί
Εΰρέθη δπου καί ή 8η. Αγνοοϋμεν ποΰ νΰν κα- 

τήντησε. Ταύτης πιστδν άντίγραφον διέσωσεν δ 
συμπολίτης μας Κυρ. Αριστοτ. Βαλλαορίτης, ύφ’ 
ούηνος τδ ήμέτερον έλάβομεν. Εκδίδεται νΰν τδ 
πρώτον.

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ι Δ Α
Εν Δωρική δ ιαλέκτω , κατά Κ λητικήν πτώσιν' 

ύπακούεται τδ ΧΑΙΡΕ. Τδ όνομα τοΰτο νΰν τδ 
πρώτον άπ αντατα ι.

11 .
Εΰρέθη δπου καί ■?] 8 η. Αγνοείται ποΰ νΰν υπάρ

χει. Ταύτης πιστδν άντίγραφον διέσωσεν δ αύτδ; 
Κύρ. Βαλλαορίτης, ύφ’ οϋτινος έξηγάγομεν τδ πα
ρόν. Εκδίδεται νϋν τδ πρώτον.

Φ Ι Λ Ι Κ Α  Χ Α Ι Ρ Ε
Εν Δωρική δ ιαλέκτω , κατά Κ λητικήν πτώσιν. 

Ονομα γυναικδς (άντ. Φιλική), νΰν τδ πρώτον α- 
παντώμενον.

_ 1 5 .
Εύρέθη καί εύρίσκεται δπου και ή 8 η. Η ΰλη της 

είναι κοινδς λευκδς λίθος, κεκοσμημένος ανοιθεν κυ
μ α τίω , καί “χων μήκος δακτ. 2 1 , πλ. 2 0 .

Δ Ι Κ Α Ι Α  Χ Α Ι Ρ Ε
όνομα γυναικδς, νϋν τδ πρώτον άπαντώμενον.

-------------   ίΒρ '  ~ " ----~ -------------

Γ Ν Ω Μ I Κ Α
Έκ τών τοΰ Φραγκίσκου, Δουκος 

Δέ Λαροχεφουκώλδου (1).
1. Η φ ιλαυτία  είναι δ μεγαλύτερος πάντων τών 

κολάκων.
2. Τά πάθη είναι οί μόνοι ρήτορες ο'ίτινες κατα- 

πείθουσι πάντοτε' είναι ώς τέχνη τής φύσεως, τής 
δποίας οί κανόνες είσίν άλάνθαστοι" καί δ άνθρω
πος δ πλέον άπλοϋς πείθει κάλλιον εχων πάθος,παρά 
τδν μή εχοντα πλέον εύγλωττον.

3 . ΐπ ά ρ χ ε ι γέννησις διηνεκής παθών είς τήν 
καρδίαν τοϋ άνθρώπου" ώς τε ή παϋσις ένδς είναι 
σχεδδν αείποτε ή άποκατάστασις άλλου.

4 . Τδ ευσταθές τών σοφών δέν είναι είμή τέχνη 
τοΰ νά έγκλειωσι τήν ταραχήν τω ν είς τήν καρ
δίαν των.

5. Η φιλοσοφία θριαμβεύει εύκόλως τών πα
ρελθόντων καί μελλόντων δεινών" άλλά τά  παρόντα 
τήν νικώσι.

6 . Χ ρειάζεται πλειοτέρα άρετή είς τδ νά βα- 
στάση κάνείς τήν ευτυχίαν \  τήν δυστυχίαν.

7 . Ούτε δ ήλιος ούτε δ θάνατος δύνανται νά θεω- 
p&SvTat ασκαρδαμυκτί.

8 . Τδ κακδν δπερ πράττομεν δέν επισύρει είς 
ήμας τόσους καταδκογμούς καί εχθρας, δσους τά 
προτερήματα ήμών.

9. Τδ συμφέρον τυφ λώ ττε ι τοΰτον, κα ί φω τί
ζει εκείνον. Π. Λ.

(1) δ  έ'ν&οξος ουτος άνίιρ, Francois, Due de la Roche
foucauld, Ι-γεννήOn εν Παρισίοις περι το 16 0 5  ί\ 1 6 1 3 , και 
έτελεύτησε το 16 8 0 . Διεκρίθγι και ώς πολεμικος και ώς βαθί>- 
•γνιοιτττ,ς τνίς άνΟρωπίντς καρδίας* το συγγρα^αά του, έπιγρας 
φορνον Maximes ct Reflexions M orales, και τοι περιε'χον 
πολλά τολμηρά και παράδοξα και πρεσβεΰον την φιλαυτίαν ώς 
το (λονον κινούν τών άνθρωπίνων πράξεων, εύδοκί{ΛΤ,σεν έπι το- 
σουτον, ώς τε ιγε'νετο πάγκοινον είς τά  πεφωτισ^ε'να έ'βνια' είναι 
και καλλίστου υ'φους· έξ αύτοΰ έρανιζορ.εΟα.

ΗΚλλΤΒΠ ΤΟΤ ΜΠΑΡΜΠΑ ©ΩΜΑ. Suviy.sta, (?5ε Vi. φυλλάί,
“  Καλά, άς ήναι, διά χάριν σου δέν τό ‘λάμνω 

άλλα να το συλλογισθη κάνεις,δεν είναι τωόντι εντροπή 
Δεν με ειδοποίησαν διά τοϋτο τό πραγμα, ού-ε μου 
είπαν λόγον τινά, και άν δέν ήτονό Τόμ Λίνκον, δέν 
ήθελα το μάθει. Νά σοϋ είπώ ομως, τους έδιορθωσα 
ολους καλά εις τήν οικίαν·1

Ω, φοβούμαι οτι δέν έκαμες καλά, κύριε Γε-
ώργιε.

Δεν ήμπορώ νά υποφέρω, είναι εντροπή! Νά 
σοϋ ειπώ, Μπαρμπα Θωμα, είπεν αύτός στρέψας τά 
νωτα εις τό έργοστάσιον καί όμιλήσας μυστηριωδώς· 
«Σοϋ έφερα τό τάλλαρόμου.»

— Ω, δέν ήμπορώ νά τό πάρω, κύριε Γεώργιε, 
ίχ ι είναι αδύνατον ■ είπεν ό Θωμάς ο'λως τεταραγ- 
μένος.

—  Ά λλά  πρέπει νά τό πάρης! ειπεν ό Γεώργιος. 
Τό ειπα τής θείας Χλόης, οτι θά σοϋ τό φέρω, καί 
αυτή μ’ έσυμβούλευσε νά τό τρυπήσω καί νά τό 
περασω άπό μιαν ταινίαν διά νά ήμπορης νά τό 
κρεμάσης άπό τόν λαιμό σου κρυμμένον, διότι άλ- 
λεως τοΰτος ό διεστραμμένος Οά σοϋ τό πάρει. Νά 
σοϋ είπώ, Θωμα, είχα μεγάλη ευχαρίστησι νά τόν 
χτυπήσω

—  Ό χι, οχι, κύριε Γεώργιε, γ ιατί δέν Οά μοϋ 
προξενήσει κάμμίαν ώφέλειαν.

Ας ήναι πρός χάριν σου, εΤπεν ό Γεώργιος, κα- 
ταγινόμενος νά δέση τό τάλληρον τριγύρω εϊς τόν 
λαιμόν τοϋ Θωμά· έλα τώρα θηλύκοσε τό φόρεμά 
®ου καλά έπάνωθεν καί φύλαχτο, καί θυμήσου κάδε 
?ορά όποϋ τό βλέπεις, οτι θέλω σέ άκολουθήσει διά 
νά έπαναφέρω. 'Ωμίλησα μέ τήν θείαν Χλόην περί 
τούτου, καί τής είπα νά μην άμφιβάλλη παντελώς, 
Οελω λάβει έγώ τήν φροντίδα, καί Οά τον δαιμονήσω 
τόν πατέρα μου αν δέν τό κάμη.

—  ’Ώ, κύριε Γεώργιε, δέν πρέπει νά. όμιλος κατ’ 
«ύτόν τόν τρόπον γ ια  τόν πατέρα σου.

—  ’Ώ ! Μπάρμπα Θωμά, δέν έννοώ κάνέν κακόν 
πραγμα.

—  Τώρα, κύριε Γεώογιε, ειπεν ό Θωμάς, πρέπει 
νά πράττης ώσάν καλό καί φρόνιμο παιδί, θυμήσου 
πόσαι ψυχαί κυττάζουν διά έσένα. Πάντοτε νά ήσαι 
σημά εϊς τή μητέρα σου, μή άκολουθης τόν τρελλόν 
δρόμον έκείνων τών παιδιών, οπου δέν θέλουν ν’ ακού
σουν τάς μητέρας των. Ό  Θεός,Γεώργιε, δίνει εις τόν 
άνθρωπον καλά πράγματα περισσότερα άπό μία φορά, 
άλλά τήν μητέρα δέν τήν δίνει παρά μία φορά. Ά ν  
ζήσης καί γεράσης καί έκατό χρόνια, δέν θέλεις λά
βει μία τέτοια μητέρα, κύριε Γεώργιε. ’Έτζι λοιπόν 
αυξάνοντας εις τήν ηλικίαν νά τήν ύπακούης γιά νά 
tjffat ή παρηγορίατης- έλα, καλό παιδί μου, δέν άμ- 
φιβάλλω οτι θά τό κάμεις;

—  Ναί, Μπάρμπα Θωμά, ειπεν ό Γεώργιος σπου- 
δαίως.

—  Καί νά ήσαι προσεκτικός οταν όμιλης, κύριε 
Γεώργιε. Τά μωρά παιδιά εϊς τήν ήλικίαν σου είναι 
θυμώδη ενίοτε, καί τοΰτο είναι φυσικό, άλλά οί κα
θαυτό ευγενεις καί μέ άνατροφήν, καθώς ελπίζω οτι 
θά είσαι, δέν άφίνουν νά τους ξεφεύγουν άπό τό ς·όμα 
λόγία χωρίς σέβας εϊς τούς γονείς τους. Μοϋ φαίνε-

(Τόμ. Α. Φυλλ. Θ ')

δέν σοϋ κακοφαίνεται* κύριε Γεώργιε,
Οχι βεοαια, Μπάρμπα Θωμα, εσύ πάντοτε 

μοϋ έδα κες καλάς συμβουλάς.
—  Έγώ είμ,αι γεροντότερος, ειπεν ό Θωμάς,ψαύων 

τήν λεπτήν καί ουλώδη κεφαλήν τοϋ παιδίου μέ τήν 
χονδρήν καί ίγκώδη .χεΤρά του, καί όμιλών μέ γλυ- 
κύτατον τρόπον φωνής, έγώ βλέπω τί ήμπορεΐ' νά σοϋ 
λάχη. ’Ώ ,κύριε Γεώργιε! συ έχεις ολα, έχεις μάθη- 
σι, καί προτίμησαις, ξέρεις νά άναγνώσης, νά γρά- 
ψης, καί μέ τόν καιρόν αυξάνοντας θέλεις γίνει ενας 
μεγάλος, προκομμένος καί καλός άνθρωπος, καί ολοι 
άπό τόν τόπον καθώς καί ή μητέρα σου καί ό πατέρας 
σου θέλει καυχώνται γιά έσένα! Νά ήσαι καλός κύ
ριος σάν τόν πατέρα σου, καί καλός χριστιανός σάν 
τήν μητέρα σου. Εϊς τήν νεότητά σου νά θυμάσαι 
πάντοτε τόν Πλάστη όποϋ σ’ έκαμε, κύριε Γεώργιε.

—  Ναί τωόντι, θά είμαι καλός, μπάρμπα Θωμά, 
σέ βεβαιώ, είπεν ό Γεώργιος, θά είμαι πρώτης τά
ξεως, καί μή φοβείσαι διά τοΰτο, θά σέ φέρω πάλιν 
έδώ εϊς τόν τόπον, καί καθώς είπα τής θείας Χλόης 
τοϋτο τό πρωί, θά σοϋ κτίσω τήν οικίαν σου, καί τότε 
θά έχεις ένα δωμάτιον γιά συνομιλίαν σκεπασμένο 
μέ ένα τάπητα, καί τοϋτο θά σοϋ τό κάμω οταν 
γίνω μεγάλος. ’Ώ μή άπελπίζεσαι* θά λάβεις άκόμη 
καλαΐς ήμέραις.

Ό Χόλης τήν στιγμήν ταύτην έξήλθε τής θύρας, 
κρατών είς τάς χείρας του τάς άλυσίδας.

—  Νά σοϋ είπώ κύριε, είπεν ό Γεώργιος, μέ 
ύφος μεγάλης ύπεροχής, Οά είπώ τοϋ πατρός μου και 
τής μητρός μου, πώς μεταχειρίζεσαι τόν μπάρμπα 
Θωμά!

—  Καλώς ήλθατε, είπεν ό έμπορος.
—  Στοχάζομαι οτι έπρεπε νά έντρέπεσαι νά έξο- 

δεύης ολον τόν καιρόν σου άγοράζων άνδρας καί γυ
ναίκας καί νά τους άλυσοδένης σάν τόσα άλογα ζώα. 
Ένόμιζα ό'τι Οά συλλογίζεσαι καί Οά συναισθάνεσαι 
τήν άτιμίαν, εΤπέν ό Γεώργιος.

—  "Εως οτου οί μεγάλοι σου πωλοϋν άνδρας 
καί γυναίκας, μοϋ φαίνεται ό'τι και έγώ είμαι τό ίδιο, 
είπεν ό Χόλης, καθότι δέν είναι άτιμώτερο τό νά 
πωλη τις άπό τό ν’ άγοράζη.

—  Και άνδρας ήλικίωμένος άν γίνω, δέν θά 
κάμω ποτέ τοϋτο, είπεν ό Γεώργιος. Έντρέπομαι σή
μερον νά ήμαι άπό τήν Κεντούκην, ένώ προτήτερα 
πάντοτε έκαυχώμουν· καί ό κύριος Γεώργιος 'ίστά
μενος άγερώχως έπί τοϋ ίππου, έτριψε τριγύρω τά 
βλέμματά του μέ τοιοϋτο υφος ώς άν έπερίμενε νά 
ίδη όποιαν έκπληξιν ήθελε προξενήσει ή γνώμη του 
αυτη εϊς τόν τόπον.

—  Λοιπόν έχε υγείαν, μπάρμπα Θωμά, καί ΰπό- 
φερε μέ γενναιότητα, είπεν ό Γεώργιος.

—  "Ωρα καλη, κύριε Γεώργιε, είπεν ό θωμάς, 
παρατηρών αύτόν μέ προσφιλές βλέμμα καί θαυμα
σμόν. Ό  "Γψιστος νά σέ εύλογήση! Ά χ  ή Κεντούκη 
δέν έχει πολλούς σάν καί σένα! έπρόσθεσεν άπό τά 
3άθη της καρδίας του, καθώς τό εύγενές καί παιδικόν 
πρόσωπόν του άπωλεσΟη άπό τήν ορασίν του. Ά νε-  
χώρησε, καί ό Θωμάς είχε προσηλωμένα είσέτι τά 
3λεμματά του έ'ως ού έπαυσεν ό ήχος τών ποδοκτυπη
μάτων τοϋ ίππου, τοϋ τελευταίου τούτου άντικειμένου
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των οικείων του. Εις τήν καρδίαν του ομως έφαίνετο 
οτι υπήρχε μία ζεστή γωνία, διά νάθερμάνη τήν ψυ
χρότητα τής έρημίας του, είς τήν δποίαν αί νεανικαί 
έκεΐναι χεΤρες είχον θέσει τδ πολυτιμώτατον τάλλη- 
ρον. Ό  θωμάς ύ'ψωσε τάς χείράς του καί τάς έκρά- 
τει πλησίον είς τήν καρδίαν του.

—  Νά σοϋ είπω τώρα, Θωμα, είπεν δ Χόλης, 
καθώς άνέβη είς τήν αμαξαν καί έτριψε τάς αλυσί
δας, στοχάζομαι νά αρχίσω με καλδν τρόπον, κα
θώς συνήθως κάμνω μέ τοΰς μαύρους μου, καί γιά  
ν’ αρχίσω, σε λέγω οτι, άν φερθής καλά, Οά σέ με- 
ταχειρισθώ και έγώ καλά· έγώ δέν είμαι ποτέ σκλη
ρός μέ τοΰς μαύρους μου, συλλογίζομαι νά τοΰς με- 
ταχειρισθώ δσον ήμπορώ καλήτερα. Τώρα λοιπδν 
τδ καλήτερο είναι νά ύποφέρης δπως ήμπορέσης και 
νά μή δοκιμάσης νά κάμης κανένα παιγνιδάκι, γιατί 
τά ξέρω, καί είμαι συνηθισμένος είς αυτά, δέν ωφε
λούν δμως τίποτε. Ά ν  οί μαϋροι ήναι ήσυχοι καί 
δέν προσπαθούν νά φύγουν, άπερνοϋν καλά καί εύτυ- 
χησμένα μέ εμένα, καί αν τδ εναντίον, ώ, τότε τδ 
σφάλμα είναι δικό τους καί δ'χι δικό μου.

Ό  Θωμάς έβεβαίωσε τδν Χόλην δτι δέν είχε κατά 
τδ παρδν διάθεσιν νά φύγη· καί πραγματικώς, ή 
παραίνεσις τοϋ κυρίου Χόλη έφαίνετο μ.άλλον πε
ριττή είς άνθρωπον, δστις εφερεν εις τοΰς πόδας του 
ογκωδέστατον ζεΰγος σιδηρών αλυσίδων. Πλήν ό κύ
ριος Χόλης έσυνήθιζε πάντοτε ν’ άρχίζη τάς σχε'σεις 
τών ίδικών του μέ μικράς τινας παρατηρήσεις τοι- 
αύτης φύσεως, τάς όποίας έθεώρει ώςτό μόνον αρμό
διον μέσον, ίνα τοΐς έμπνεύση ίσχυρότητα καί θάρρος 
καί έμποδίση πάσαν ένδεχομένην δυσάρεστον σκηνήν.

Καί ένταϋθα πρδς τδ παρδν άφίνομεν τδν Θωμά 
ίνα άκολουθήσωμεν τάς τύχας άλλων αντικειμένων 
τής Ιστορίας μας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'.
Au<j*£»suto{ μεταβολή τ ΐν  οποίαν λαμβάνει το πνεΰμα

τοϋ λογικοΰ κττ,ματο;.

Πρδς τήν δειλήν μιας όμβρώδους ήμέρας, δδοι- 
πόρος τις  έπέζευσεν είς τήν θύραν μικροΰ τίνος 
ξενοδοχείου τής έξοχής, είς τδ χωρίον Ν. τής Κεν- 
τούκης. Εις τδ δωμάτιον τής εισόδου εΰρε συνηγμέ- 
νην πολυποίκιλον συνοδίαν, τήν δποίαν τδ άκατά- 
ς-ατον τοϋ καιροϋ ήνάγκασε νά κατα φύγη είς αΰτδν 
τδν λιμένα, καί δ τόπος παρουσίαζεν είς τά όμματα 
τοϋ Οεατοϋ τήν συνήθη σκηνήν τοιούτων συναθροί
σεων. Μεγάλοι, υψηλοί καί εύρωστοι Κεντούκιοι έν- 
δεδυμένοι μέ θηρευτικά φορέματα, τανύοντες τά σώ
ματά των είς τήν αρκετά έκτεταμένην ταύτην έπι- 
κράτειάν των, μέ τήν συνήθη έκείνην αδράνειαν καί 
αδιαφορίαν τήν ίδιάζουσαν είς τήν φυλήν των, δπλα 
άκουμβισμένα είς τήν γωνίαν, ταγάρια,· θηρευτικοί 
σκϋλοι καί μικροί μαϋροι, δλοι δμοΰ ήσαν συσσω- 
ρευμένοι είς τάς γω νίας— ταϋτα ήσαν τά κύρια χαρα
κτηριστικά τής σκηνής. Είς πάσαν άκραν τής θερμά- 
ς-ρας έκάθητο είς κύριος, έχων τοΰς πόδας τδν ενα έπί 
τοϋ άλλου, τήν καθήκλαν κλίνουσαν πρδς τά ό'πισθεν, 
τδν πΐλον έπι κεφαλής, καί τάς πτέρνας τών λασπο- 
μένων υποδημάτων άκουμβισμε'νας μέ άπερίγραπτον

αδιαφορίαν έπί τοΰ κάτω μέρους τής θερμάστρας—
ή θέσις αύ'τη, πρδς πληροφορίαν τών άναγνωστών 
μας, είναι ή πλέον ευχάριστος είς τάς σκεπτικά; 
στιγμάς τών ανατολικών καπηλειών, δπου οί οδοι
πόροι δεικνύουσι προτίμησίν τινα διά τδν ιδιαίτερον 
τοΰτον τρόπον τής άνυψώσεως τών διαλογισμ,ών των.

Ό  κύριος τοϋ ξενοδοχείου, δστις έκάθητο όπισθεν 
τής τραπέζης, ώς οί πλείστοι τών συμπολιτών του, 
ήτο μεγάλου άναστήματος, αγαθής φύσεως πλήν χα
λαρός, ή κεφαλή του ήτο κεκαλυμμένη μέ πυκνήν καί 
ογκώδη κόμην, έπί τής κορυφής τής δποίας ίστατο 
υψηλότατος πίλος.

Πραγματικώς έκαστος τιον παρευρισκομένων εις 
τδ δωμάτιον εφερεν έπί τής κεφαλής τδ έμβλημα 
τοΰτο τδ χαρακτηρίζον τήν ήγεμονίαν τοΰ άνθρώπου, 
είτε ήτο κάλυμμα άπό μάλλινον ΰ'φασμα, ή άπδ φύλλα 
φοίνικος, είτε ήτο πίλος τής καλητέρας ποιότητος 
καί τοΰ συρμοΰ, ήτο προσηρμοσμένος έφ’ έκάστης έκεί
νων τών κεφαλών μέ δημοκρατικήν τωόντι άνεξαρ- 
τησίαν. Τή αλήθεια, δ πίλος έφαίνετο δτι ήτο τδ ιδι
αίτερον χαρακτηριστικόν έκάστου ατόμου, τινές μέν 
έξ αυτών τδν έφόρουν μέ μεγάλην αφέλειαν πλαγίως, 
ούτοι ήσαν οί καλής διαθέσεως άνθρωποι, Ιλαροί καί 
φίλοι τής άφροντισίας· τινές δέ τδν έφόρουν καταβι- 
βασμένον έως είς τήν ρίνα, καί ούτοι ήσαν οί αύστη- 
ροϋ χαρακτήρος καί σκεπτικοί, οίτινες, δταν έφόρουν 
τοΰς πίλους των, ήθελον νάτοΰς φορώσι κατά τήν διά- 
θεσίν των. ’Ησαν τινές οίτινες τοΰς είχον μάλλον πρδς 
τδ δπισθεν μέρος τής κεφαλής, ούτοι ήσαν οί σφόδρα 
ζωηροί, οίτινες δέν έπεθύμουν νά έ'χωσι πρόσκομμά 
τι ένώπιον τω ν  ήσαν προσέτι καί οί άμέριμνοι, οι- 
τινες δέν ήξευρον ή δέν έφρόντιζον όποιαν θεσιν έ- 
λάμβανον οί πίλοι των, και ώς έκ τούτου έφαίνοντο 
σαλευόμενοι καθ’ δλας τάς διευθύνσεις. Ή ποικιλία 
τών πίλων καθίστατο πραγματικώς μία σπουδή δλως 
Σιακσπιρική.

Πλείστοι μαϋροι Ινδεδυμένοι μόνον μέ άπλούστα- 
τα καί ευρύτατα περι σκέλια, χωρίς ύποχιτώνιον ή 
άλλο τ ι, περιεφέροντο άνω κάτω καθ’ δλα τά μέρη, 
χωρίς νά έπιφέρωσιν ιδιαίτερόν τι αποτέλεσμα, έδεί- 
κνυον δμως αυθόρμητον έπιθυμίαν είς τδ νά άνατρέψω- 
σιν έν γένει τδ πάν πρός υπηρεσίαν καί δφελος τοϋ 
κυρίου καί τών ζώων του. Πρόσθεσε προσέτι εις τήν 
εικόνα ταύτην έν ζωηρόν καί σπινθηρίζον πΰρ, φλε- 
γόμενον χαρμοσύνως έπί μεγάλης καί εύρυτάτης 
θερμάστρας, τήν έξωτερικήν θύραν καί δλα τά πα
ράθυρα άνεωγμένα, καί τά έξ υφάσματος παραπετά
σματα τών παραθύρων σαλευόμενα καί κυματιζόμενα 
ύπδ νοτίου ανέμου καί ψύχρας ατμόσφαιρας, καί θέ
λεις έχει ιδέαν τών άπολαύσεων τάς όποίας προσφέρει 
έν καπηλεΤον τής Κεντούκης.

Ό  Κεντούκιος τής παρούσης έποχής παρέχει 
ικανήν άπόδειξιν τών παραδιδομένων έθίμων καί 
ιδιοτροπιών. Οί προπάτορές των ήσαν αδάμα
στοι θηρευταί, άνθρωποι, οίτινες διήγον τδν βίον 
των είς τά δάση, έκοιμώντο ύπδ έλεύθερον καί έκ- 
τεταμένον ούρανδν καί ειχον ώς λυχνίας τοΰς αστέ
ρας· ωσαύτως καί οί άπόγονοί των τής σημερινής 
έποχής μεταχειρίζονται τάς οικίας των ώς δάση, 
φοροϋσι τοΰς πίλους των καθ’ δλας τάς στιγμάς,
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τανύονται καί κυλίονται είς δλα τά μέρη καί έπα- 
κουμβοΰν τοΰς πόδας των είς τάς κορυφάς τών καθη- 
κλών ή είς τδ στήριγμα τής θερμάστρας, ώς οί πα
τέρες των έκυλίοντο έπί τοΰ χλοεροΰ έδάφους καί 
έπακουμβοΰσαν τοΰς πόδας των είς τοΰς κορμοΰς τών 
δένδρων- διατηροϋσι πάντοτε τά παράθυρα καί τάς 
θύρας καθ’ ολας τάς έποχάς άνεωγμένας, ώστε νά 
έχωσιν αρκετόν άέρα διά τοΰς μεγάλους πνεύμονάς 
των, καλοΰσι τδν καθένα ξένον μέ αυθόρμητον καλο- 
κάγαΟιαν καί είναι έν συνόλω τά άγαθώτερα, έλευθε- 
ριώτερα, καί χαρμοσυνώτερα άνθρώπινα πλάσματα.

Είς τοιαύτην έλευθέραν καί άπλουστάτην συνάθροι- 
σιν είσήλθεν δ οδοιπόρος μας.

*Ητο χαμηλοΰ άναστήματος καί παχΰς, καλά έν- 
δεδυμένος, μέ πρόσωπν στρογγΰλον καί άγαθής φύ
σεως καί τι γελοίον καί ίδιότροπον είς τήν δλην 
συμπεριφοράν του. Έδείκνυε μεγάλην φροντίδα διά 
τήν ένδυματοθήκην καί τδ άλεξιβρόχιόν του, φέρων 
αύτήν μέ τάς ιδίας του χεΐρας, καί έναντιούμενος 
αύθαδώς είς τάς ύπό τών ύπηρετών παρακλήσεις διά 
νά άφήση είς αύτοΰς τδ βάρος καί τήν ένόχλησιν. 
Παρετήρει τριγύρω τδ δωμάτιον μέ υφος μάλλον 
περίεργον, καί άποσυρθείς μέ τά πολύτιμά του αντι
κείμενα είς τήν θερμοτέραν γωνίαν, τά έναπέθεσεν 
ύπδ τήν καθήκλαν του, καί άφοΰ έκάθησε, τά ό'μματά 
του προσηλώθησαν μέ ύποπτον τρόπον είς τδ άξιότι- 
μον δποκείμενον, οί πόδες τοΰ όποιου έκαλλώπιζον 
τήν βάσιν τής θερμάστρας, καί δστις έ'πτυε δεξιόθεν 
καί άρις-ερόθεν μέτοσαύτην αδιαφορίαν καί ένέργειαν, 
ωστε έπροξένει έ'κπληξιν είς κυρίους ασθενούς κρά- 
σεως καί ιδιαιτέρων έθίμων.

—  Ώ  ξένε, τ ί κάμνεις; ήρώτησεν δ άνω ρηθείς 
κύριος, £ίψας πρδς έντιμον χαιρετισμόν έν πτύσμμα 
ταμβάκου πρδς τδ μέρος τοΰ νεοφερθέντος.

—  Μετρίως, άπήντησεν ούτος, περιφρονήσας μέ 
έκπληξίν τινα τδ άγενές κίνημά του.

—  Τίποτε νέον; ειπεν δ πρώτος έκβάλλων άπδ τήν 
θήκην του έν τεμάχιον ταμβάκου καί έν αρκετά με- 
γάλον μαχαιρίδιον τοΰ κυνηγιοϋ.

—  Δέν ήξεύρω τίποτε νέον, άπήντησεν.
—  Μ πά; είπεν δ πρώτος, προσφέρων πρδς τδν 

κύριον τεμάχιον τοΰ ταμβάκου του, μέ υφος τωόντι 
άδελφικόν.

—  ’’Οχι, σας ευχαριστώ, μέ ένοχλεί πολΰ, είπεν 
δ μικρόσωμος άνθρωπος, άπομακρυνθείς.

—  Σέ ένοχλεί α ί; άπήντησεν δ άλλος μέ αφελή 
τρόπον καί θέσας τδ τεμάχιον είς τό στόμα του διά 
νά έπεκτείνη τά αδιάλειπτα πτύσματα πρός γενικήν 
εύχαρίστησιν τής συναναστροφής.

Ό γέρων κύριος άδιαλείπτως μετετοπίζετο όλίγον 
τί δσάκις δ πλησίον του συνάδελφός έ'πτυε πρός τδ 
μέρος του, καί έπειδή τδ κίνημά του παρετηρήθη 
δπωσοϋν μέ δυσαρέσκειαν, ευχαρίστως έστρεψε τδ 
πυροβόλον του πρός άλλο μέρος καί έξηκολούθησε 
τήν πτύσιν του έπί τών σιδήρων τής θερμάστρας μέ 
ς-ρατιωτικήν τέχνην καί πνεΰμα τοιοΰτον, ώ ςάν ήθελε 
νά κυριεύση πόλιν τινά.

—  Τί είναι αύτό, ήρώτησεν δ γέρων κύριος, πα- 
ρατηρήσας τινάς έξ αύτών πλησιάζοντας τριγύρω είς 
μίαν μεγάλην_προκήρυξιν.

—  Είδοποίησις μαύρων, άπήντησεν ενας άπδ τήν
συνοδίαν συντόμως.

Ό  κύριος Ούίλσων, έπειδή τοιοϋτο ήτο τδ όνομα 
αύτοϋ τοϋ νεοφερθέντος γέροντος κυρίου, ήγέρθη, καί, 
άφοΰ έθεσεν έπιμελώς κατά μέρος τήν ένδυματοθή
κην καί τδ άλεξιβρόχιόν του, καί προσήρμοσε καλά  
είς τήν ρίνα του τά όμματοϋάλιά του, ήρχισε νά άνα- 
γινώσκη τδ άκόλουθον.

—  «’Έφυγεν άπό τδν υποφαινόμενον δ μιξόφυλος 
μαΰρος, Γεώργιος. Ό  Γεώργιος ούτος είναι εξ πο- 
δών τό υψος, πολΰ καθαροΰ χρώματος καί ξανθω
πής καί βοστρυχωμένης κόμης, είναι είς άκρον επι
μελής, όμίλεΐ διορθωμένως, γνωρίζει ν’ άναγινώσκη 
καί νά γράφη, πιθανώς ίσως προσπαθήση νά περάση 
ώς λευκός, έχει μίαν βαθυτάτην ουλήν είς τοΰς ώ
μους του, είναι στιγματισμένος είς τήν δεξιάν χείρα 
μέ τδ ψηφεΐον Η. Θέλω δώσει τετρακόσια τάλληρα 
δι’ αύτόν ζωντανόν, καί τήν ίδιαν ποσότητα πρδς Ικα- 
νοποίησιν, έάν έφονεύθη.»

Ό γέρων κύριος άνέγνωσε τήν είδοποίησιν ταύτην 
άπδ τήν άρχήν έως τδ τέλος, χαμηλη τί] φωνη ώς 
άν τήν έμελέτα.

Ό  μακρόπους κύριος, δστις, καθώς προηγουμένως 
περιεγράψαμεν,κατεγίνετο πολιορκών μέτοΰς σιάλους 
του τδ σίδηρον τής θερμάστρας, κατεβίβασεν ή'δη τά 
χονδροειδή σκέλη του, καί, έκτείνας τδ πελώριον σώ- 
μά του, διευθύνθη πρδς τήν είδοποίησιν, καί καθώς 
έπλησίασε, τήν έπτυσε μέμίαν καλήν ποσότητα ταμ
βάκου.

—  Νά πώς τδν στοχάζομαι! εΤπεν έν βραχυλο
γία, καί έκάθησεν έκ νέου είς τήν θέσιν του.

—  Καί πώς, κύριε, γ ια τ ί αύτό; ειπεν δ κύριος τοΰ 
ξενοδοχείου.

—  ’Ήθελα κάμει άπαράλλακτα τδ ίδιον και είς έκεί- 
νονδποΰ έγραψεν αύτδ τδ έγγραφον άν ή tov έδώ,άπήν
τησεν δ μακρΰς άνθρωπος, άκολουθήσας μέ μεγάλην 
άδιαφορίαν τήν πρώτην ένασχόλησίν του τοΰ νά κό- 
πτη τεμάχια ταμβάκου. ’Εκείνος δστις έχει είς τήν 
έξουσίαν του έ'να νέον ώσάν αύτον, καί δέν ήμπορεΤ 
νά εύ'ρη καλήτερον τρόπον διά νά τδν μεταχειρισθή, 
τοϋ πρέπει νά τδν άπολεση. Τοιαϋτα έγγραφα ώσάν 
αύτά προξενοΰν αίσχος είς τήν Κεντούκην, αύτή 
είναι ή άληθής γνώμη μου, δι’ δποΐον θέλει νά τήν 
ήξεύρη.

—  "Οσο γ ιά  αύτδ έτζι είναι, εΓπεν δ ξενοδόχος, 
άφοΰ έσημείωσε κάτι είς τό βιβλίον,

—  Έγώ έ'χω ενα πλήθος παιδιά, ειπεν δ μακρΰς 
κύριος, έξακολουθών τήν έργασίαν του πρός τδ σίδη
ρον τής θερμάστρας, καί τοΰς λέγω· παιδιά μου, φύ
γετε όπόταν θέλετε, δέν έρχομαι ποτέ όπίσωσαςδιά 
νά σας ξεκυνηγήσω! Μέ τοιοΰτον τρόπον τοΰς μετα
χειρίζομαι, διότι κάμε τους νά γνωρίσουν δτι είναι 
έλεύθεροι νά φύγουν δταν θέλουν, καί βλέπεις δτι 
τοΰς έξαλείφεται ή έπιθυμία αυτη. Πρδ δλίγου έδω- 
κα είς δλους έλεύθερα διαβατήρια· έάν κατά περί- 
πτωσιν ύποπέσω ποτέ είς κάνέν δυστύχημα, και σέ 
βεβαιώ, κύριέ μου, δτι δέν ώφελεΤται κάνεις είς τά  
μέρη μας άπό τοΰς μαύρους τόσον δσον έγώ. Τοΰς 
άφησα καί υπήγαν είς Κικιγνάτην μέ πουλάρια τής 
άξίας πεντακοσίων ταλλήρων καί έπέκεινα, καί μοϋ
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έπέστρεψαν τά χρήματά άκριβέστατα καί έν καιρφ. 
Καί /.ατά δίκαιον λόγον έπρεπε νά φερθώσι κατ’ 
«5τον τδν τρόπον. Μεταχειρίσου τοιις ώς σκύλους, 
-/.αί θέλεις εχει έ'ργα καί πράξεις σκύλων, μεταχει
ρίσου τους ώς ανθρώπους, καί θέλεις εχει πράξεις 
άνθρώπων.

—  Μοΰ φαίνεται οτι έχεις πολυ δίκαιον, φίλε, ειπεν 
δ κύριος Ούίλσων, καθότι τοϋτο τό παιδί τό όποιον 
περιγράφουν, είναι ενα καλό παιδί, δέν ύπάρχει αμ
φιβολία. Αύτός ύπηρέτησε σχεδόν εξ έτη εις τό κα
τάστημά μου και ήτον ό καλύτερος τών εργατών μου. 
Είναι προσέτι ενας νέος πολύ πνευματώδης, έφεΰρε 
μίαν μηχανήν πρός καθαρισμόν της κανάβεως, έν 
άξώτιμον τωόντι έργον, καί τό όποΤον έθεσαν είς 
ένέργειάν πολλά άλλα καταστήματα, καί ό κύριός 
του κατέχει τό αποδεικτικόν τής έφευρέσεώς του.

 ’Ώ είμαι βέβαιος, εΐπεν δ κάτοχος σκλάβων,
κρατεί τδ αποδεικτικόν διά νά κάμη χρήματα μέ 
αύτό, καί άπδ τό άλλο μέρος ς-ιγματίζει τόν νέον είς 
τήν δεξιάν χεϊρα. Έάν μοΰ έτύχαινε μία καλή περί- 
οτασις, ή'θελα στιγματίσει αύτδν τόν ίδιον, χωρίς αμ
φιβολίαν διά νά τδ θυμάται δι’ αρκετόν καιρόν.

.—  Ταϋτα τά πνευματώδη παιδία είναι πάντοτε 
Ενοχλητικά καί άτακτα, είπεν είς τής συνοδίας 
οστις ίστατο είς τό άλλο μέρος τοϋ δωματίου, καί 
δι’ αύτήν τήν αιτίαν τά σημαδεύουν μέ τομάς καί τά 
στιγματίζουν. ’Εάν έφέροντο καλά, δέν ήθελον υπο
φέρει ουτω πως.

—  Δηλαδή δ Θεός τούς έ'καμεν ανθρώπους, καί 
είναι σκληρόν πράγμα νά τους καταμαςίζουν καί 
νάτούς καταπιέζουν είς βαθμδν τοιοϋτον ώς άν ήσαν 
«λογά ζώα, είπεν δ κάτοχος σκλάβων.

—  Οί καθαρόχροοι μαύροι δέν παρέχουσι κάνέν 
δφελος εις τούς κυρίους τω ν , έξηκολούθησεν δ 
ετερος περιπεπλεγμένος καλά είς μίαν παχυτάτην 
σνοησίαν άπό τήν περιφρόνησιν τοϋ αντιπάλου του, 
Τι ωφελεί νά έχη τις  αυτούς τους νέους μέ πνεϋμα, 
οταν δέν ήμπορή δ ίδιος νά τούς μεταχειρισθϊ) πρός 
οφελός το υ ; καί ολο τδ πνεϋμά τους τό μεταχειρί
ζονται είς τδ νά σέ άπατήσουν; καί έγώ είχα ποτέ 
ενα ή δύο άπο ταϋτα τά παιδιά καί τά έπώλησα 
κάτω είς τόν ποταμό, καθότι έγνώριζα οτι ή γλήγο- 
ρα ή άργά Ιπρεπε νά τά χάσω, άν δέν έ'καμνα κατ’ 
αύτόν τδν τρόπον.

—  ’Ήθελεν είσθαι καλήτερα νά παρακαλέσης τδν 
Πλάστην νά σοϋ κάμη όλίγους άπ’ αυτούς, χωρίς 
ψυχήν δλως διόλου, είπεν δ κάτοχος σκλάβων.

Ένταϋθα ή έλευσις μικροϋ τίνος άμαξίου μέ ενα 
ίππον, διέκοψε τήν συνομιλίαν. Τό άμαξάκι παρου- 
σιαζεν άξιοπρεπρεπές· έντός ήτο άνθρωπος καθαρώς 
και εύγενώς ένδεδυμένος καί ύπηρέτης τής μικτής 
γενεάς οστις ώδήγει.

"Απαντες οί παρευρισκόμενοι παρετήρουν τόν νεό- 
φερτον κύριον μετά τής σπουδής καί τής περιεργείας 
έκείνης ήτις είναι συνήθης είς συνοδίαν δκνηρών έν 
ήμεροι κακοκαιρίας καί βροχής. Αύτδς δ κύριος ήτο 
αναστήματος πολύ ύψηλοΰ, χρώματος μελανωπού 
Ισπανικού, οί δφθαλμοί του μέλανες καί είς ά
κρον έκφραστικοί, καί ή κόμη του πυκνή καί βοσ- 
τρυχώδης ήτο ωσαύτως μελανός, στιλπνού χρώμα

τος. Ή άέτειος καί ευσχημάτιστος αύτοΰ ρίν, ύ  
εύθύγραμμα καί λεπτά χείλη του, καί τό καθυπερ- 
βολήν εύσχημον τών μελών του διήγειρον τήν πε
ριέργειαν ολης τής συνοδίας ώς άν έβλεπέ τι εξαι
ρετικόν. Εισήλθε μέ αφέλειαν καί άδιαφορίαν είς 
τδ δωμάτιόν, έκαμε νεύμα τοΰ ύπηρέτου του είς 
ποΤον μέρος νά τοποθετήση τά πράγματα, έκλινε 
τήν κεφαλήν του είς απασαν τήν συνοδίαν, και μετα 
ταϋτα μέ τόν πίλον είς τάς χεΤράς του διευθυνθείς 
βραδέως πρδς τήν τράπεζαν τοϋ ξενοδόχου, έσημειώ- 
θη ύπδ τδ δνομα, ΈνρΤκος Βοϋτλερ, άπδ Οκλανί 
περιοχήν τοϋ Σχέλβη, καί στραφείς μέ αδιάφοροι» 
υφος, έπλησίασεν Γνα άναγνώση τήν είδοποίησιν.

— . Τζίμ, είπεν είς τόν ύπηρέτην του, μοϋ φαίνε
ται οτι άπηντήσαμεν ένα νέον καθώς τοΰτον είς τήν 
Βέρνην, δέν είναι άληθές ;

—  Μάλιστα, κύριε, άπήντησεν δ Τζίμ, δέν ένθυ- 
μοϋμαι ομως μέ βεβαιότητα διά τό χέρι.

—· Ναι, βέβαια δέν παρετήρησα, είπεν δ κύριος 
έπισυνοδεύων τάς λέξεις του ταύτας μέ έν χάσμημα. 
Μετά ταϋτα διευθυνθείς πρός τόν οικοδεσπότην, τφ 
διεκοίνωσε τήν έπιθυμίαν του δι’ ιδιαίτερον δωμάτιόν, 
έπειδή είχε νά γράψη τί κατεπεΤγον.

Ό  ξενοδόχος ήτο’ είς άκρον ύπηρετικδς, καί ενας 
σωρός περίπου έπτά μαύρων, συγκείμενος άπό νέους 
καί γέροντας, άνδρας καί γυναίκας, μεγάλους καί μι
κρούς, έτέθη είς μεγάλην κίνησιν· καί καθώς πο
λυάριθμοι πέρδικες θορυβοϋσι, τρέχουσι, καταπατοΰσιν 
ή μία τής άλλης τούς πόδας, καί πίπτουσιν ή μια έπί 
τής άλλης, τοιουτοτρόπως έπραττον καί οί προμνη- 
σθέντες έπτά μαύροι, ίνα προετοιμάσωσι τδ δωμα- 
τιον τοϋ νέου κυρίου, οστις έν τώ μεταξύ αυτώ εκαθη- 
σεν είς μίαν καθήκλαν έν τώ μέσω τής αιθούσης και 
ήρχησε νά συνομιλή μέ τδν ίστάμενον πλησίον του.

Ό  κύριος Ούίλσων άπδ τήν στιγμήν τής έλεύσεως 
τοϋ ξένου, τόν παρετήρει μέ δείγματα τεταραγμενης 
καί δυσαρέστου περιεργείας. Τώ έφαίνετο οτι τόν 
έγνώριζε καί συναπαντήθη μετ’ αύτοϋ εις κάποιον 
μέρος, δέν ήτο δυνατόν ομως παντάπασι να ένθυμη-r 
θή ακριβώς, άνά πάσαν στιγμήν, καθ’ ήν έβλεπε τόν 
νέον κύριον νά δμιλή, ή νά κινήται, ή νά γελ$, έτα- 
ράττετο ολος, προσήλωνε τά ομματά του έπ αυτοϋ, 
καί μετά ταϋτα έν τω αμα τά κατεβίβαζεν δσακις 
έβλεπε τούς ζωηρούς καί μέλανας οφθαλμούς του να 
συναπαντώνται μέ τούς ίδικούς του μέ άδιαφορον ψυ
χρότητα. Τέλος μία αιφνίδιος ένθύμησις έλαμψεν εις 
τήν γνώμην του καί άτενίσας τά βλέμματά του πρδς 
τδν ξένον μέ έν υφος έκστατικόν καί θορυβώδες, διευ- 
θύνθη πρδς αύτόν.

—  Νομίζω, οτι είσθε δ κύριος Ούίλσων, ειπε μέ τρο- 
πον ώς άν τδν άνεγνώρισεν, έκτείνων τήν χεΤρά του. 
Σάς παρακαλώ νά μέ συγχωρήσητε, δέν ήδυνήθην να 
σας ένθυμηθώ πρότερον. Βλέπω οτι μέ ένθυμεΐσθε, 
Κ. Βοϋτλερ, άπδ 'Οκλανδ, περιοχή Σχέλβη.

—  *Α, ναι, ναι, κύριε, είπεν δ Ούίλσων ώ? άν 
ένυπνιάζετο.

Τήν στιγμήν ταύτην έν μαϋρο παιδί είσήλθεν Γνα 
άναγγειλη οτι τδ δωμάτιόν τοϋ κυρίου ήτο έ'τοιμον.

—  Τζίμ, πρόσεχε τά πράγματά, είπεν δ κύριος μέ 
άδιαφορίαν, μετά ταϋτα άποτανθείς πρός τόν κύριον
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Ούίλσων έπρόσθεσεν, έπεθύμουν νά συνομιλήσω δι’ 
ολίγος στιγμάς μεθ’ ύμών είς τό δωμάτιόν μου περί 
ύποθέσεώς τίνος.

Ό κύριος Ούίλσων τδν ήκολούθησεν ώςύπνοβάτης, 
καί είσήλθον άμφότεροι είς έκτεταμένον δωμάτιόν, 
είς τδ όποΤον είχεν άναφθή κατ’ έκείνην τήν στιγμήν 
ή θερμάστρα, καί είς τδ όποιον εύρίσκοντο είσέτι διά
φοροι ύπηρέται κινούμενοι καθ’ ολα τά μέρη τοϋ δω
ματίου κάμνοντες τάς τελειωτικάς διορθώσεις τής 
προετοιμασίας των.

Άφοΰ έτελείωσαν τήν έργασίαν των οί ύπηρέται κα! 
άνεχώρησαν, δ νέος κύριος μέ ήρεμον ύ'φος έκλεισε 
τήν θύραν, καί θέσας τό κλειδίον είς τήν θήκην του, 
έστράφη μέ έσταυρωμένας τάςχεϊράςτου καί προσή
λωσε τά βλέμματά του έπί τοϋ κυρίου Ούίλσωνος.

—  Γεώργιε! είπεν δ κύριος Ούίλσων.
—  Ναι, Γεώργιος, άπήντησεν ό νέος κύριος.
—  Δεν ήδυνάμην νά τά φαντασθώ I
—  Μοϋ φαίνεται οτι ύποκρύπτομαι πολύ καλά, 

είπεν δ νέος κύριος μέ έν μειδίαμα. Μέ όλίγον φλοιόν 
καρυδιού, μετήλλαξα τδ ξανθόν δέρμα μου είς έν γλυ
κύ μελανωπόν, καί έβαψα προσέτι τήν κόμην μου, είς 
τρόπον ώστε, βλέπεις, δέν άνταποκρίνομαι παντάπασι 
μέ τήν είδοποίησιν.

—  "Ω Γεώργιε! τοϋτο τό παιγνίδι όποϋ παίζεις 
είναι πολύ έπικίνδυνον, δέν ή'θελα ποτέ σέ συμβου
λεύσει είς τοϋτο.

—  Τό κάμνω διά τήν εύθυνην μου, είπεν ό Γε
ώργιος, έςακολουθών τδ ύπερήφανον μειδίαμά του.

Παρατηροϋμεν, ώς έν παρόδω, ό'τι δ Γεώργιος 
κατήγετο έκ πατρός λευκοϋ χρώματος. Ή μήτηρ του 
ήτο μία έξ έκείνων τών άτυχων γυναικών τής φυλής 
της, ήτις, ένεκα τής ωραιότητάς της έπέπρωτο νά 
ήναι ή δούλη τών παθών τοϋ κυρίου της, καί μή
τηρ τέκνων, τά όποΐα δέν ήθελον ίσως γνωρίσει ποτέ 
ένα πατέρα.

Έ ξ ένός τών έγκριτωτέρων οικογενειών τής Ιίεν- 
τούκης, έκληρονόμησεν ωραιότατα χαρακτηριστικά 
Εύρωπαίου και πνεϋμα ύψηλδν καί άκαταδάμαστον. 
Έκ τής μητρδς έλαβε μόνον έλαφρδν χρωματι
σμόν φαιδν, έπισυνωδευόμενον πλουσιοπαρόχως μέ 
δύο μεγάλους κα! μέλανας δφθαλμούς. Ή έλαφρο- 
τάτη άλλοίωσις είς τδν χρωματισμόν τοϋ δέρματος 
καί τής κόμης μετέδωκαν είς αύτδν έντελέστατα 
τόν 'Ισπανικόν χαρακτήρα, καί έπειδή τδ χάριεν τής 
συμπεριφοράς του καί τά εύγενές τών τρόπων του 
ήσαν δωρήματα φυσικά, ώς έκ τούτου δέν τοϋ άπέ- 
βαινε δυσχερές τδ επικίνδυνον μέρος, τό όποιον άνε- 
δέχθη νά παραστήση, τό τοϋ κυρίου, δδοιποροΰντος 
μετά τοϋ ύπηρέτσυ του.

Ό  κύριος Ούίλσων, γέρων άγαθής* φύσεως, άλλ’ 
είς άκρον προφυλακτικδς καί συνετός, έβάδιζεν άπδ 
τήν μίαν γωνίαν είς τήν άλλην τοϋ δωματίου, ν ά ν ή 

συχος κατά τον νοϋν καί άμφιταλαντευόμενος μεπαξύ 
τής έπιθυμίας τοϋ νά βοηθήση τόν Γεώργιον’καί τής 
συγκεχυμένης ιδέας τοϋ νά τηρήση τούς νόμους καί 
τήν τάξιν. Ουτω λοιπόν, καθώς περιεφέρετο, άπευθυν- 
θη πρδς τόν Γεώργιον ώς άκολούθως.

—  Λοιπόν, Γεώργιε, στοχάζομαι ό'τι φεύγεις έγ- 
καταλείπων τδν νόμιμον κύριόν σου, τοϋτο δέν μοϋ

(Τόα. Λ. Φυλλ. Θ'.)

φαίνεται παράξενον, εις τδν αύτδν καιρόν δμως λυ
πούμαι Γεώργιε, ναι τωόντι λυποϋμαι, καί πρέπει νά 
τά μαρτυρήσω, διότι τό νομίζω καθήκον μου.

—  Διατί λυπεΤσαι, κύριε; άπήντησεν δ Γεώργιος 
άταράχως.

—  Βέβαια λυποϋμαι, διότι σέ βλέπω νά έναντιώ- 
νεσαι είς τούς νόμους τής πατρίδος σου.

—  Τής πατρίδος μου; άπήντησεν δ Γεώργιος μέ 
υφος πλήρεις πικρίας καί έμφάσεως, ποιαν άλλην 
πατρίδα έχω παρά τδν τάφον, κα! είθε δ "Γψιστος 
νά μέ άναπαύση έκεΤ δ'σον τάχιστα!

— · ’Ώ Γεώργιε, δχι, δχι, δέν πρέπει· αύτός δ 
τρόπος τής όμιλίας σου είναι πολύ κακός καί έναν- 
τίον τής Γραφής. Γεώργιε, ό κύριός σου είναι πολύ 
σκληρός, τοϋτο είναι άληθές, ή διαγωγή του είναι 
αξιοκαταφρόνητος. Δέν διϊσχυρίζομαι νά τόν ύπερα- 
σπισθώ, άλλά γνωρίζεις οτι δ άγγελος διέταξε τήν 
"Άγαρ νά έπιστρέψη εις τόν κύριόν της και νά προσ- 
πέση είς συγγνώμην, κα! ό άπόστολος έ'πεμψε πάλιν 
τδν Όνήσιμ,ον είς τδν κύριόν του.

—  Μή μοϋ έξηγής τήν γραφήν κατ’ αύτδν τδν 
τρόπον, κύριε Ούίλσων, ειπεν ό Γεώργιος μέ άστρά- 
πτον βλέμμα, μή ! διότι ή γυνή μου είναι Χριστιανή, 
καί έγώ ώσαύτως νομίζω νά γίνω, έάν δυνηθώ νά 
ύπάγω είς κάνέν μέρος. Ά λλά  νά μοϋ έξηγής τήν 
Γραφήν κατ’ αύτόν τόν τρόπον, είς τοιαύτας περιστά
σεις, μέ ένοχλεΤ πολυ. Επικαλούμαι τόν "Γψιστον, 
καί επιθυμώ νά τοϋ περι γράψω τήν περίστασιν μου, 
καί νά τδν έρωτή σω, έάν πράττω κακά ζητών τήν 
έλευθερίαν μου.

—  Ταΰτα τά αισθήματα είναι πολύ φυσικά, Γεώρ
γιε, είπεν ό καλός άνθρωπος, φυσών τήν ρίνα του. 
Ναι, είναι φυσικά, πλήν καθήκον μου είναι νά μή 
σοΰ τά ύποστηρίξω. Ναι, παιδί μου, σέ βεβαιώ οτι σέ 
λυπούμαι, είσαι είς πολύ κακήν θέσιν, όλεθρίαν, καί 
μάλιστα ένώ δ άπόστολος λέγει οτι· «Ό  καθείς άς 
διαμένη είς τήν θέσιν είς τήν δποίαν διετάχθη.» Ή - 
μεΤς ολοι πρέπει νάκαθυποβληθώμεν είς τάς θελήσεις 
τής Προνοίας, Γεώργιε, δέν τδ ήξεύρεις τοϋτο;

Ό  Γεώργιος Γς-ατο μέ τήν κεφαλήν κλίνου σαν πρός 
τά όπίσω, τάς χεϊρας έσταυρωμένας έπί τοΰ εΰρυτά- 
του στήθους του καί έν πικρόν μειδίαμα είς τά χεί
λη του

—  Θαυμάζο) κύριε Ούίλσων, άν ήρχοντο οί ’Ιν
δοί νά σέ άφαρπάσουν, ώς αιχμάλωτον, άπδ τήν σύ
ζυγον καί τά τέκνα σου, Γνα σέ έπασχολήσωσι δι’ ο
λην τήν ζωήν σου είς τδ νά σκαλίζης τδν σίτον τω ν  
ήθελες τό νομίσει καθήκον σου, νά ύπομείνης είς τήν 
κατάστασιν είς τήν οποίαν περιέπεσες! Έγώ μάλλον 
νομίζω, ό'τι τόν πρώτον ίππον τόν όποιον ήθελες συν
απαντήσει, ήθελες τόν νομίσει ευκαιρίαν τινά δοθεί- 
σαν άπό τήν Πρόνοιαν, διά νά έλευθερωθής.

'Ο μικρός γέρων ήτένισεν άμφοτέρους τούς όφθαλ- 
μούς μετά τήν περιγραφήν τοΰ περιστατικού τούτου, 
καί μολονότι ήτον άσθενής επιχειρηματίας, είχεν ο
μως τήν συναίσθησιν, τής όποιας πολλοί τών λογι
κών ςεροΰνται, τοϋ νά σιωπώσιν, δταν δέν έχωσι τί νά 
είπωσι.

—  Νά σοΰ είπιν, Γεώργιε, σύ καλά ήξεύρεις οτι 
έγώ έχρημάτισα πάντοτε φίλος σου, καί ο,τι σοϋ ειπα
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έτεινε πρ ϊς  ώφέλειαν σου. Τώρα, μοϋ φαίνεται οτιίέπτά τέκνα της, τά δποΤα εν πρδς εν επωληΟησαν 
τρέχεις ενα φοβερόν κίνδυνον, κα! δέν είναι δυνατήν ενώπιον της είς διαφόρους κυρίους καί έκτων οποίων 
νά τδν ύπεκφύγης. Ά ν  συλληφθής, θά είναι τδ χειρό
τερον άπ’ ό'λα, τότε Οά σέ κακομεταχειρισθοϋν, θά σέ
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μισοσκοτώσουν, και τέλος θά σέ πωλήσουν κάτω είς 
τόν ποταμόν.

—  Κύριε Οΰίλσων, ολα ταϋτα τά γνωρίζω, ειπεν 
ό Γεώργιος. Ναί, δέν υπάρχει αμφιβολία οτι τρέχω 
κίνδυνον, άλλά —  Ήνοιξε τδ φόρεμά του καί έδειξε 
δύω πιστόλια και μίαν μάχαιραν. Ίδού ! είπεν, είμαι 
έφωδιασμένος καί έτοιμος! Ποτέ δέν θά καταντήσω 
κάτω είς τόν ποταμόν. Ό χι! έάν ομως έλθω είς τοι- 
οΰτον βαθμόν, Οά τους αναγκάσω νά μου δώσουν εξ 
ποδών ελεύθερον έδαφος, τδ μόνον και τελευταΤον 
χρέος μου τδ όποΤον ώφείλω είς Κεντούκην.

—  Πώς, Γεώργιε, τδ λογικόν σου είναι είς δυσά
ρεστο-; κατάστασιν! λαμβάνει πραγματικής απελπι
στικόν χαρακτήρα. Δυσαρες-οΰμαι νά σέ βλέπω νά 
καταπατάς τούς νόμους τής πατρίδος σου!

—  Τής πατρίδος μου πάλιν ! κύριε Οΰίλσων, Σύ 
έχεις πατρίδα, άλλ’ έγώ ποιαν πατρίδα έχω, ή κάθε 
άλλος σάν καί ’μένα γεννημένος απδ μητέρα δούλην; 
Ποιους νόμους έχομεν; Ήμεΐς δέν τούς κάμνομεν, 
ήμεΐς δέν τούς έπιδοκιμάζομεν, ήμεΐς δέν ένδιαφερό- 
μεθα ολως διόλου· ο,τι γίνεται, γίνεται διά νά μάς 
καταπατήσουν καί καταθλίψουν. Δέν ήκουσα ίσως τάς 
όμιλίας σας τής τετάρτης ’Ιουλίου, καί δέν μάς περι
γράφετε, μίαν φοράν τδν χρόνον, οτι αί Κυβερνή
σεις λαμβάνουσι τήν αληθή δυναμίν των άπό τήν 
έπιδοκιμασίαν ή συναίνεσίν των διοικουμένων; "Ενας 
οστις ακούει τά τοιαΰτα, νομίζεις οτι δέν συλλογίζε
ται ; Δύναται νά συνενώση τις τά δύο ταϋτα όμοΰ, 
καί νά ί'δη τδ άποβησόμενον;

Τδ πνεΰμα τοΰ κυρίου Οΰίλσωνος δύναται άρμο- 
δίως νά παραβληΟή με φορτίον ξύλων. Πραγμα
τ ικής ήσθάνετο εΰσπλαγχνίαν τινα καί συμπάθειαν 
διά τόν Γεώργιον, καί κατείχετο άπδ σκοτεινόν 
καί άμυδρδν αίσθημα,τδ όποιον τδν διετάραττεν έσω- 
τερικώς, άλλ’ ένόμιζε καθήκον του νά τοΰ δμιλήση 
φρονίμως καί μέ πολλήν τόλμην.

—  Γεώργιε, όμιλεις πολυ κακά. Πρέπει νά σοΰ 
είπώ ώς φίλος, ό'τι ήθελεν είσθαι καλήτερον νά μή 
περιπλέκεσαι είς τοιαυτας ιδέας, είναι κακαί, Γεώρ
γιε, δλέθριαι, διά νέους, οιτινες εύρίσκονται είς 
τοιαύτην θέσιν κα! κατάστασιν, καί ό κύριος Οΰίλσων 
έκάθησεν έπί μιας τραπέζης, καί ήρχισε σπασμωδι- 
κώς νά δαγκάνη τήν λαβήν τοΰ άλεξιβροχίου του.

—  Ίδού, κύριε Οΰίλσων, είπεν ό Γεώργιος, καθή- 
σας εξεπίτηδες απέναντι του, παρατήρησε με. Δέν 
κάθηται ένώπιον σου ενας άνθρωπος ομοιος καθ’ό'λα 
μ’ έσένα; Παρατήρησε τό πρόσωπόν μου, τάς χείρας 
μου, τδ σώμά μου, έπρόσθεσεν ό νέος Γεώργιος έγερ- 
θείς υπερηφάνως. Καί πώς δέν είμαι ενας άνθρωπος 
καθώς οίοσδήποτε άλλος ; Ίδού λοιπόν, κύριε Οΰίλσων, 
άκουσον τί θά σοΰ είπώ. Ό  πατήρ μου ήτο εις τών 
εύγενών τής Κεντούκης σας, δ'στις δέν εφρόντισεν 
αρκούντως νά μέ διαφυλάξη άπδ τοΰ νά πωληθώ 
μετά τδν θάνατόν του, όμοΰ μέ τούς σκύλους καί 
τούς ίππους του. Είδον όφθαλμοφανώς τήν μ,ητερα 
μου, νά πωληθή είς τήν δημοπρασίαν όμοΰ μέ τά

εγω ήμουν ό νεωτερος. ΓΙροσεπεσεν ή τρισάθλιος είς τ* 
γόνατα τοΰ παλαιοΰ κυρίου, ίκετεύουσα αύτδν νά τήν 
άγοράση όμοΰ μέ εμέ, ινα εχη έπί τέλους πλησίον της 
εν μόνον τέκνον, άλλ ’ αΰτδς τήν ώθησε μακράν μέ 
τδ χονδρόν ύπόδημά του. Ναί,τδν είδον νά τήν ώθηση, 
καί ό'ταν έδέθην είς τδν τράχηλον τοΰ ίππου,ινα μετα- 
κομισΟώ είς τδν τόπον τοΰ κυρίου, τότε ήκουσα τούς 
τελευταίους θρήνους καί τάς τελευταίας κραυγάς της.

—  ’Έ πειτα;
—  Ό κύριός μου διεπραγματεύθη μεθ’ ένός καί 

ήγόρασε τήν ήλικιωτέραν αδελφήν μου. Αυτη ήτο μία 
σεβασμία καί άγαθωτάτη νέα, άνήκουσα είς τήν εκ
κλησίαν τών βαπτιστών, όμοια είς τήν καλλονήν μέ 
τήν μητέρα μου, άρίστης ανατροφής καί περιποιητι- 
κωτάτων τρόπων. Κατά πρώτον, συνησθάνΟην ύπερ
βολικήν εΰχαρίστησιν διά τήν άγοράν της, άναλογι- 
ζόμενος, οτι θά έχω ένα φίλον πλησίον μου· μετά 
ταΰτα ομως ή εΰχαρίς-ησίς μου μετεβλήΟη είς λύπην, 
καθότι πλησιάσας τήν θύραν καίάκούσας τάς μας-ιγώ- 
σεις τάς όποιας τής έδιδον, μοι έφαίνετο ό'τι έδιδοντο 
είς τήν γεγυμνωμένην καρδίαν μου, πλήν δέν ήδυνά
μην νά τήν βοηθήσω, καί ή αίτια διά τήν όποιαν 
έμαστιγόνετο ήτο, διότι ήθελε νά διάγη ζωήν ευ
πρεπή καί Χριστιανικήν, έκείνην δηλαδή τήν όποιαν 
εμποδίζουν οί νόμοι σας είς νέαν δοϋλην, καί 
δι’ αυτήν μόνην τήν αιτίαν, έπέμφθη σιδηροδέσμιος 
ινα πωληθή είς Όρλεανς, τοΰτο είναι παν έ'τι ήξεύ
ρω περί αύτής. Μετά ταΰτα ηύξησα, έπί πολύν και
ρόν, χωρίς πατέρα, χωρίς μητέρα, χωρίς άδελφήν, 
χωρίς άλλον τινά δστις νά έφρόντισε δι’ έμέ περισσό
τερον άπ’ ένα σκϋλον, δέν είχα άλλον σύντροφον πα
ρά τήν μαστίγωσιν, τάς έπιπλήξεις καί τήν πείναν. 
Μίαν φοράν ήμουν τόσον πεινασμένος, ώς-ε ήναγκά- 
σθην μέ εΰχαρίστησιν μου νά λάβω τά κόκκαλα τά 
όποια έρριψαν είς τούς σκύλους τω ν  καί οταν ήμουν 
μικρό παιδί καί έμενα έξυπνος νύκτας όλοκλήρους 
φωνάζων, δέν ήτο διά τήν πείναν, ούτε διά τήν 
μαστίγωσιν, όχι, κύριε, έφώναζα διά τήν μητέρα μοι; 
κα! τάς άδελφάς μου, έφώναζον διότι ήμουν έπί τής 
γής άπομεμονωμένος χωρίς νά έχω κάνένα δ'στις νά 
μέ άγαπά. Δέν έγνώρισα ποτέ, τί είναι ή ειρήνη καί 
ή άνάπαυσις, δέν ήκουσα ποτέ κάνέν στόμα νά προ- 
φέρη είς εμέ μίαν εύνοΐκήν λέξιν έ'ως ου ήλθα είς τό 
έργοστάσιον σου. Κύριε Οΰίλσων, ναί τδ όμολογώ,σύ μέ 
μετεχειρίσθης καλά, σύ μέ ένεθάρρυνες είς καλά έρ
γα, μέ έσυμβούλευσες νά μάθω νά άναγινώσκω καί νά 
γράφω, ί'να γίνω κάτι, καί ό Θεός ήξεύρει πόσον σοϋ 
είμαι εύγνώμων διά τοΰτο. Μετά ταΰτα εύρηκα τήν 
σύζυγόν μου, τήν είδες και ήξεύρεις πόσον εύμορφη 
είναι, καί επειδή έγνώρισα οτι μέ άγαποϋσεν, άφοΰ 
τήν ένυμφεύΟην ήμουν τόσον εύτυχής, ώστε μόλις ή
δυνάμην νά πιστεύσω οτι ήμουν ζωντανός, δ'σον είναι 
ό'μως εύμορφη άλλο τόσον είναι καί αγαθή. Άλλά  
τί μέ τοΰτο; ’Έρχεται ό κύριός μου, μέ άφαρπάζει | 
άπδ τήν έργασίαν μου. άπό τούς φίλους μου, άπδ τό 
παν καί μέ καταβυθίζει είς τόν βόρβορον! Καί διατί; 
Διότι,λέγει, έλησμόνησα ποιος ήμουν, καί ήθελε νά μοΰ ι 
δείξη οτι δέν ήμουν παρά ένας μαΰρος, ένας δούλος I

Έπειτα άπ’ ολα, έρχεται μεταξύ έμοΰ καί τής συ
ζύγου μου, καί μοΰ λέγει· τήν σύζυγόν σου θά τήν 
δώσω, καί σύ θέλεις λάβει μίαν άλλην, καί ολα ταϋ
τα έπιτρέπονται καί ένισχύονται άπό τούς νόμους 
σας, είς τδ πείσμα καί τοΰ Θεοΰ καί τών ανθρώπων. 
Παρατήρησε, κύριε Οΰίλσων, δέν είναι άλλο τι τό δ- 
κοΐον νά κατεσπάραξε τόσον τάς καρδίας καί τής 
μητρός μου καί τής άδελφής μου καί τής συζύγου μου 
καί έμοΰ τοΰ ίδιου, δ'σον ή απεριόριστος έξουσία τήν 
όποιαν -δίδουσιν οί νόμοι σας είς τόν καθένα άπδ τήν 
Κεντούκην νά πράττη ο,τι θέλει αύθαιρέτως, χωρίς 
νά δύναται τις νά τοΰ έναντιωθή είς τό παραμικρόν! 
καί είναι ουτοι νόμοι τής πατρίδος μου; Ό χι κύριε, 
ίχι, καθώς είμαι υστερημένος πατρός, ου'τως είμαι καί 
πατρίδος. Ά λ λ ά  πορεύομαι νά τήν αποκτήσω, δέν 
απαιτώ άλλο τι άπδ τήν πατρίδα σας, είμή νά μέ άφή- 
ση ν’ αναχωρήσω έλευΟέρως καί έν ειρήνη μακράν αύ
τής, καί οταν φΟάσω είς τδν Καναδά, οπου οί νόμοι 
δέλουσι μέ ύπερασπισΟή, εκείνος θέλει είσθαι ή πατρίς 
μου καί είς τούς νόμους έκείνους θέλω ύποταχθή. 
Έάν τις ομως προσπαΟήση νά μέ έμποδίση άπδ τοϋ
το, άς συλλογισθη καλά, οτι εύρίσκομαι είς τδν τε- 
λευταΐον βαθμόν τής απελπισίας. Θέλω παλαίσει 
πρός ύπεράσπισιν τής έλευθερίας μου μέχρι τελευ
ταίας πνοής. Συ είπες οτι οί προπάτορές σου έπρα- 
ξαν ουτω, έάν λοιπόν ήτο δρθόν καί δίκαιον δι’ αΰ- 
τους, είναι καί δι’ έμέ.

Διαρκούσης ολης ταύτης τής ομιλίας τής όποιας 
μέρος μέν έξεφώνησε καΟήμενος έπί τής τραπέζης 
καί μέρος περιπαπών είς τδ δωμάτιον, έτρεχον πο- 
ταμηδδν τά δάκρυα έπισυνωδευόμενα μέ άστράπτον- 
τας όφθαλμους κα! απελπιστικά κινήματα, τά όποια 
έν συντόμω ένήργησαν πολυ είς τήν καρδίαν τοΰ ά- 
γαθωτάτου γέροντος πρός τδν όποΤον άπωτείνετο, καί 
έκβαλών έν κίτρινον ρινόμακτρον έσφόγγιζε τό πρό- 
σωπον μέ μεγάλην δραστηριότητα.

—  Ανάθεμά τους δλους! έπρόσθεσεν αίφνης. Έγώ  
τό είπα πάντοτε δ'τι είναι έπικατάρατα πράγματα, καί 
μοϋ φαίνεται νά μή βλασφημώ. Λοιπόν πήγαινε,Γε
ώργιε, πήγαινε, άλλ’ έσω προσεκτικός, παιδί μου, 
μή φονεύσης κάνένα, Γεώργιε, έκτδς, —  δχι, όχι, 
καλήτερα κάνένα. Ποΰ είναι ή σύζυγός σου, Γεώργιε; 
έπρόσΟεσε, καθώς ήγέρθη σπασμοδικώς καίήρχισενά  
περιπατή είς τά δωμάτιον.

—  ’Έφυγε, κύριε, έφυγε, μέ τδ παιδί είς τάς άγ- 
κάλας της, καί ό Κύριος μόνον γνωρίζει ποΰ ύπήγεν. 
Έφυγεν άκολουθοΰσα τδν Αρκτικόν αστέρα, καί 
κάνεις δέν δύναται νά προσδιορίση πότε θά συνα- 
παντηθώ μετ’ αύτής.

—  Είναι δυνατόν; μοΰ προξενεί έκπληξιν! άπδ 
τοιαύτην άγαθωτάτην οικογένειαν.

—  Αί καλαί οίκογένειαι χρεόνονται, καί οί νόμοι 
τής πατρίδος μας δίδουσιν είς αΰτάς τήν άδειαν νά 
άφαρπάσωσι τδ βρέφος άπδ τδν κόλπον τής μητρός 
καί νά τδ πωλήσωσιν, ινα πληρωΟή τδ χρέος τοϋ 
κυρίου του, είπεν ό Γεώργιος με μεγάλην πικρίαν.

—  Καλά, καλά, είπεν ό έντιμος Γέρων, έρευνών 
τήν θήκην του. Νομίζω ί'σως οτι δέν ακολουθώ τό 
λογικόν μου, δέν θέλω νά τό ακολουθήσω! έπρόσΟε- 
σεν αίφνης, λοιπόν λάβε Γεώργιε, και έκβαλών μίαν

δεσμίδα χαρτονομισμάτων άπδ τδ χαρτοφυλάκιόν του, 
τήν έπρόσφερεν είς τδν Γεώργιον.

—  Ό χι, άγαθώτατε καί προσφιλέστατε κύριέ μου I 
ειπεν ό Γεώργιος, έκαμες πολύ δι’ έμέ, καί τοϋτο 
ίσως σοί είναι πολύ έπιβαρυντικόν. ’Έχω χρήματα 
Ικανά, καί έλπίζω νά μοϋ άρκέσουν διά νά ύπάγω 
οπου σκοπεύω.

—  Ό χι, Γεώργιε, σέ ύποχρεόνω νά τά λάβ>;ς. Τά 
χρήματα είναι μέγα βοήθημα διά κάθε μέρος, καί 
δέν δύνασαι νά έχης πολλά δ'ταν τά αποκτάς έντί- 
μως. Λάβετα, λάβετα τώρα, έλα παιδί μου I

—  Ναί, τά λαμβάνω, κύριε, πλήν μέ συμφωνίαν 
νά σοΰ τά ανταποδώσω άκολούθως· είπεν δ Γεώργιος, 
λαμβάνων τά χαρτονομίσματα.

—  Καί τώρα, Γεώργιε, διά πόσον καιρόν Οά δδοι- 
πορεύσεις κατ’ αΰτόν τδν τρόπον; έλπίζω οτι ούτε διά 
πολύν καιρόν ούτε πολύ μακράν Οά υπάγεις. Φέρε
σαι καλά είς τήν έξωτερικήν παρρησίαν, άλλ’ είσαι 
πολύ τολμηρός. Κα! τοΰτος ό μαΰρος δποΰ έχεις μα- 
ζύ σου, ποιος ε ίνα ι;

—  Είναι ένας κάλλιστος νέος, οστις είχε φύγει 
διά τδν Καναδά, είναι ήδη περίπου ένας χρόνος καί 
άκούσας, άφοΰ έφθασεν έκεΤ, ό'τι δ κύριός του ώργι- 
σμένος εις άκρον διά τήν φυγήν του, έμαστίγονε τήν 
τρισάθλιον γραίαν μητέρα του, έπανήλθε, διατρέξας 
τόσον δρόμον διά νά τήν παρηγορήση καί νά προσ- 
παθήση, εί δυνατόν, νά τήν έλευθερώση.

—  Τήν έλευθέρωσε;
—  Ό χι άκόμη, έπεριφέρετο πλησίον εις τδν τό

πον, άλλά δέν τοΰ παρουσιάσθη άκόμη καλή ευκαι
ρία. Έντοσούτω έρχεται μαζύ μου έως είς τδν Ό ιον, 
διά νά μέ τοποθέτηση είς φίλους τινάς, οιτινες τόν 
έβοήθησαν, καί έπειτα Οά έπιστρέψει όπίσω διά τήν 
μητέρα του.

—  Επικίνδυνον, πολύ έπικίνδυνον, εΤπεν δ γέρων 
κύριος.

Ό Γεώργιος ήγέρθη μέ περιφρονητικόν μει
δίαμα.

Ό  γέρων κύριος τδν κατεμέτρησε μέ τδ βλέμμα 
του άπό κεφαλής μέχρι ποδών μέ ειδός τ ι άθώου θαυ- 
μασμοΰ.

—  Γεώργιε κάτι σέ μετήλλαξε θαυμ.ασίως. Βα
στάς ύψωμένην τήν κεφαλήν, καί όμιλεις καί κινεΤσαι 
πολύ διαφορετικά, είπεν ό κύριος Οΰίλσων.

—  Ά , διότι είμαι έ λ ε ύ θ ε ρ ο ς !  είπεν δ Γεώρ
γιος ύπερηφάνοις. Ναί κύριε, δέν θέλω προφέρει 
πλέον είς κάνένα, τήν λέξιν, «κύριέ μου»

—  Έχε προσοχήν! Δέν είσαι βέβαιος άκόμη, 
είναι ένδεχόμενον νά σέ συλλάβουν.

—  ’’Ω άν έλθη αύτή ή περίστασις, τότε, ολοι οί 
άνθρωποι είναι ελεύθεροι καί ίσοι είς τόν τάφον, κύ
ριε Οΰίλσων, είπεν ό Γεώργιος.

—  Είμαι έντελώς τεταραγμένος και έκπληκτος, 
είπεν ό Οΰίλσων, διά τήν τόλμην, τήν δποίαν έλαβες 
νά έλΟης είς τδ πλησιέστερον ξενοδοχεΤον.

—  Κ Οΰίλσων, τό κίνημα είναι τόσω τολμηρόν, 
καί τό ξενοδοχεΤον τόσω πλησίον, ώστε δέν θά τδ 
ύποπτευθώσι ποτέ, Οά τρέχουν νά μ’ ευρουν είς μα
κρύ διάστημα, καί σύ ό ίδιος άκόμη δέν ήθελες δυ-
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νηθή νά μέ γνωρίσης. Ό  κύριος τοΰ Τζίμ δέν κατοι
κε ί εις ταύτην τήν περιοχήν, καί δέν είναι γνωρι
σμένος εις ταΰτα τά μέρη. Έκτος τούτου ή καταδίω- 
ξίς του έτελείωσε καί δέν κυνηγείται τώρα άπο κα
νένα· έγώ δέ, νομίζω οτι δέν ανταποκρίνομαι παν- 
τάπασιν εις τήν είδοποίησιν.

—  Ά λλά το σημεΐον εις τήν χεΐρά σου;
Ό Γεώργιος έκβαλών τδ χειρόκτιόν του, έδειξε 

μίαν νέαν ούλήν εις τήν χεΐρά του.
—  Αυτη είναι ή τελευταία έ'νδειξις της πρδς έμέ 

ύπολήψεως τοϋ κυρίου Χάρης, είπε περιφρονητικώς. 
Πρδ δεκαπέντε ήμερών συνέλαβε είς τδν νοΰν του νά 
μοϋ κάμη τοϋτο, διότι έπίστευεν οτι έπροσπαθοΰσα 
νά φύγω μίαν τών ήμερών· τί περίεργος σύμπτωσις, 
δέν εΐναι αληθές; είπε θέτων το χειρόκτιόν του πάλιν. ]

—  Σέ βεβαιώ οτι τδ αίμα μου παγόνει οσάκις συλ
λογίζομαι τήν διαγωγήν σου καί τούς κινδύνους τούς 
όποιους τρέχεις! είπεν ό κύριος Ούίλσων.

—  Και τδ ίδικόν μου, σέ βεβαιώ, ήτο παγωμένον 
διά πολλά έτη, κύριε Ούίλσων, τώρα ομως είναι είς 
τήν στιγμήν τοϋ αναβρασμού του, είπεν ό Γεώργιος.

—  Λοιπδν, αγαθέ κύριέ μου, έξηκολοΰθησεν ό 
Γεώργιος μετά ολίγης στιγμής σιωπήν, είδα δ'τι μέ 
έγνώρισες, καί ένόμισα ορθόν νά κάμω ταύτην τήν 
δμιλίαν μετά σοϋ, ίνα μή άνακαλυφθώ άπδ τά εκπλη
κτικά πρδς έμέ βλέμματά σου. ’Αναχωρώ αύ'ριον τδ 
πρωι πολύ ενωρίς, καί τήν νύκτα ελπίζω να άνα- 
παυθώ άσφαλής είς ’Όίον. Θέλω περίπατε]' διαρκού- 
σης τής ήμέρας, θέλω διαμείνει είς τά καλήτερα ξε
νοδοχεία, θέλω γευματίζει είς τάς τραπέζας μέ τούς 
κυρίους. Λοιπδν χαίρε κύριε, καί άν άκούσης δτι 
έσυλλήψθην νόμισέ με θανόνταί

Ό  Γεώργιος έγερθείς όρθιος ώς βράχος έςετεινε 
τήν χεΐρά του μέ υφος ήγεμονικόν. Ό  μικρός γέ
ρων τήν άνταπέδωκε φιλικώς καί άπδ καρδίας, καί 
μετά δλίγων στιγμών συμβουλάς, έλαβε τδ άλεξί- 
βρόχιόν του καί άνεχώρησεν άπδ τό δωμάτιον.

Ό  Γεώργιος έμεινε σκεπτικός παρατηρών τήν 
θύραν καθώς τήν εκλεισεν ό Γέρων. Έ νας ς-οχασμδς 
φαίνεται δτι διεπερασε τδν νοΰν του, καί έν τω αμα 
έξέτεινε τδ βήμά του, καί άνοίξας τήν θύραν, έφώ- 
ναξε.

—  Κύριε Ούίλσων, μίαν λέξιν άκόμι^.
Ό  γέρων κύριος είσήλθεν έκ νεου εις τά δωμά

τιον, καί ό Γεώργιος καθώς πρότερον έκλεισε τήν 
θύραν, καί προσήλωσε τό βλέμμα του δι’ δλίγας 
στιγμάς είς τδ έδαφος έν άπορί^. Τέλος έγείραςτήν 
κεφαλήν του μέ αίφνήδιον κίνημα, είπε.

—  Κύριε Οΰίλσων, σύ είς δλας τάς πράξεις σου 
εδείχθης είς έμέ άληθής Χριστιανός —  θέλω τώρα 
νά ζητήσω απ’ έσέ μίαν τελευταίαν χρις-ιανικήν χάριν.

—  Ποία είναι αυτη ή χάρ ις ;
—  "Ο,τι είπες, κύριε, ήτο αληθές, τρέχω τρομε

ρόν κίνδυνον.
Δέν είναι έπί τής γής ζώσα ψυχή, ήτις νά ένδια- 

φέρεται διά τδν θάνατόν μου, έπρόσθεσε βαρυπνέων 
καί καταβάλλων μέγαν αγώνα είς τάς έκφράσειςτου· 
δταν άποθάνω, θά μέ ρίψουν καί θά μέένταφιάσουν ώς 
ενα σκΰλον, καί κάνεις δέν θά φροντίσει τήν ακόλουθον 
ήμεραν περί έμοΰ, είμή μόνον ή δύστυχος σύζυγός

μου! Ώ  τρισάθλιος ψυχή! αύτή μόνη θέλει λυπηθη 
καί θρηνήσει, δθεν σέ παρακαλώ, κύριε Ούίλσων, νά 
κατορθώσης νά τής πεμφθή τούτη ή μικρή καρφίτζα. 
Αύτή ή ιδία μοΰ τήν έδωκεν ώς δώρον τών Χρις-ου- 
γεννών! Δόσε την εις αύτήν καί είπέ της δτι τήν 
άγαπώ ώς τό τέλος· ναί, σέ παρακαλώ νά τήν δώσης.

—  Ναί, μείνε ήσυχος, δύστυχε! είπεν ό γέρων κύ
ριος, λαμβάνων τήν καρφίτζαν μέ καταβεβρεγμένους 
οφθαλμούς καί διακεκομμένην φωνήν.

—  Είπέ της έν πράγμα, είπεν ό Γεώργιος, ή μόνη 
μου καί τελευταία μου έπιθυμία είναι, άν δύναται 
νά ύπάγη είς Καναδά, νά ύπάγη, χωρίς νά έπηρεα- 
σθϊ] ούτε άπδ τήν άγαθότητα τής κυρίας της, ούτε 
άπό τήν αγάπην τήν όποιαν δυνατόν νά έχη πρός τήν

|παλαιάν κατοικίαν της· παρακάλεσέ την έκ μέρους 
μου νά μή έπανέλθη δπίσω ένταϋθα, καθότι πάντο
τε τό τέλος τής δουλείας έχρημάτισεν ή δυστυχία· 
είπέ της ν’ άναθρέψη τδ τέκνον της έλευθέρως, καί 
τότε δέν θά ύποφερει καθώς έγώ. Σέ παρακαλώ, κύ
ριε Ούίλσων, μή λησμονήσηςνά τής είπής δλα ταΰτα.

—  Ναί, Γεώργιε, θά τής τά είπω, άλλά επιμένω 
δτι δέν 0’ άποθανης. ’Έχε θάρρος, είσαι έ'νας Ικανώ- 
τατος νέος. Έναπόθες τάς ελπίδας σου είς τδν Κύ
ριον, Γεώργιε. Ή καρδία μου έπιθυμεϊ νά σέ ακούσω 
είς άσφάλειαν, αύτή είναι ή μόνη εύχαρίστησίς μου.

—  Είναι έ'νας Θεός είς τδν όποιον δύναταί τις νά 
έλπίση; είπεν ό Γεώργιος, διακόψας τήν όμιλίαν 
τοΰ γεροντος Κυρίου μέ δργίλον καί απελπιστικόν 
υφος. ’Ώ I είδα πράγματα είς δληνμου τήν ζωήν τά 
όποια μέ έκαμαν νά συναισθανθώ δτι δέν είναι δυ
νατόν νά ύπάρχη έ'νας Θεός. 01 Χριστιανοί δμως δέν 
γνωρίζουσι πώς φαίνονται ταΰτα τά πράγματα είς 
ήμας. Διά σας ύπάρχει Θεός, άλλά δι’ ήμάς ύπάρ- 
χει κανείς;

—  ’Ώ όχι, οχι παιδί μου I είπεν ό γέρων έπισυνο- 
δεύων τήν όμιλίαν του μέ άδιάλειπτον λυγμ.δν, μή 
έχης τοιαϋτα αισθήματα. 'Υπάρχει· ύπάρχει, νέφη 
καί σκότος, ναι,· τδν περιτριγυρίζουν, άλλ’ εύθύτης, 
εύσπλαγχνία, καί δικαιοσύνη, είναι ή κατοικία τοΰ 
θρόνου του. Υπάρχει έ'νας Θεός, Γεώργιε, πίστευσέ 
το, έχε εις αύτόν τάς ελπίδας σου, καί έσω βέβαιος 
δτι θέλει σε βοηθήσει. Έ άν όχι είς ταύτην τήν ζωήν, 
είς τήν μέλλουσαν δμως καί τό έλάχιστον πράγ
μα θά έχει τήν προσήκουσαν θέσιν του.

Ή πραγματική εύσπλαγχνία καί καλοκάγαθία τοΰ 
άπλουστάτου γέροντος περιέβαλλε τάς λέξεις του μέ 
στιγμιαίαν σοβαρότητα καί μεγαλοπρέπειαν. 'Ο 
Γεώργιος διέκοψεν έν τώ αμα τδ περί τό δωμάτιον 
περιπλανόμενον βήμά του, καί μείνας στιγμήν τινα 
σκεπτικός, έπανέλαβεν ήσύχως.

—  Σέ ύπερευχαριστώ διά ταύτας τάς λέξεις σου, 
άγαθώτατε φίλε μου, καί δεν θέλω τάς λησμονήσει.

ΚΕΦΑΛΑ10Ν 1Β'.
Ιδιαίτερον συμβάν νομίμου εμπορίου.

Ό  κύριος Χόλης καί ό Θωμάς έσύροντο μακράν 
μέ τήν αμαξαν, έκαστος έξ αύτών καταβεβυθισμένος 
είς τάς ιδίας του σκέψεις. Καί είς τήν παρούσαν πε- 
ρίστασιν οί διαλογισμοί δύο άνθρώπων καθημένων



0  ΦΟΙΝΙΞ έκδίδεται άπαξ τοΰ μηνύ; ε ί; φυλλάδιον συγκείμενον έκ τριών τούλά- 
χιστον τυπογραφικών φύλλων.

Τ ιματα ι δέ διά μέν τού; έντί>; τη ; Επτάνησου κατ’ ετο; δ ιστ. 2 διά δέ τού; 
έκτο; δραχμ. 4 7 π ληρω τέο ι αμα τη παραλαβή τοΰ πρώτου φυλλαδίου.

ΑΙ ΣΤΝΛΡΟΜΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ

ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, παρά τω  αύτώ  τυπογραφείο).
» ΠΑΞΟΙΣ, παρά τω  Κ. Σ. I. Μάστορα.
» ΑΕΥΚΑΔΙ, παρά τω  Κ. Ανδρέα Ν. Μεταξ^.
» ΖΑΚΥΝΘΓ2, παρά τ φ  Κ . Γ. Δ. Κανάλη.
» ΑΘΗΝΑΙΣ, παρά τ φ  Κ. Σπυρ. Α . Κουτσούρη.
» ΣΜΥΡΝΗ, παρά τώ  Κ. Α. Πατρικίω.
» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΕΙ, παρά τω  Κ. Α. Βαλλιάνο».

0  προμηθεύων δέκα σύνδρομά; θέλει λάβει δωρεάν δυο αντ ίτυπ α  τοΰ έν τώ  Φοινίκι 
μεταφρασμένου μυθιστορήματο; I I  Κα.Ιύβη τον Μπάρμπα, Θωμα, τή ; Κ .αί 
Μπητσερ Στόου τοΰ δποίου ή έκδοσι; θέλει συμπληρωθή δσον ούπω.

0  ΦΟΙΝΙΞ θέλει άναγγέλλει ε ί; τύ έξώφυλλόν του τά  νεοφανή συγγράμματα , ών 
άντίτυπον ήθελε σταλή παρά τώ ν συγγραφέων εί; τού; έκδοτα;.
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Πι'ναξ τό3ν εμπεριεχόμενων.

Εκθεσι; τή ; Ταυρική; χερσονήσου 
Αέσχη . . .  . . .
Περι τή ; άνάγκη; δημοσίου ήθική;
Οί Ν αΐσταί. Οί Ροδοσταυρΐται 
0  Ναδ; τοΰ Αγίου Τάφου . .
Χαρακτήρ Καρόλου Β'.
0  Γαλιλαίο; Γαλιλαίου 
f i  αλιεία τών μαργαριτών 
Χ ριστιανική κατ’ εκτασιν Κ ατήχησι;
0  Οΰάσιγκτων καί ή μήτηρ του .
Συλλογή Αευκαδίων Επιγραφών .
Γνωμικά ....................................
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ, ή  Καλύβη τοΰ Μπάρμπα Θωμά, σύγγραμμα 

τή ; Αμερικανίδο; Κ.*? Μπητσερ Στόου (Beecher Stowe)
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