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Τδ ίπόαενον άρθρον μετεφράσαμεν έκ διατριβής, ήτις έξεδόθη 
έσχάτως εις τδ πολιτικο-φιλβλογικδν κατά τρίμηνον δημοσιευο- 
μενον Σύγγραμμα τού ’Εδιμβούργου, έν έκ τών αρίστων τής Ευ
ρώπης.

ή  ίΣΤΟΡίΑ τής Ευρώπης, κατά τά διάστημα της 
παρελΟούσης πεντηκονταετηρίδος, παριστάνει άντίθε- 
τα φαινόμενα τά πλέον έκπληκτικά και αξιοσημεί
ωτα. ’Εάν διαιρέσωμεν τήν χρονικήν αυτήν περί
οδον είς δύο σχεδόν ϊσα μέρη, ουνάμεθα το μέν πρώ
τον νά χαρακτηρίσωμεν ώς πολεμικόν, τδ δέ τελευ- 
ταϊον ώς ειρηνικόν. Μεταξύ τής εκρήξεως τής Γαλ* 
λικής Μεταπολιτεύσεως (1789) και τής Ιν Ούατερ- 
λώ μάχης (1815) πας θρόνος τής Ευρωπαϊκής ήπεί- 
ρου έκλονήθη σφοδρότατα. Τά παλαιά φιλόδοξα 
ονείρατα τής Γαλλίας, ό τής κοσμοκρατορίας πόθος 
της —ή μεγαλοπρεπής έννοια (la grande pensé«·), ώς 
αΰθαδώς έκαλείτο— έφαίνοντο ώς μέλλοντα ήδη νά 
πραγματοποιηθώσι. Στρατιωτική αρχή, πολύ μάλ
λον εκτεταμένη και κραταιοτέρα οίασδήποτε άλλης 
μετά τήν πτώσιν τής 'Ρωμαϊκής αύτοκρατορίας, κα
τέλαβε τον τόπον αρχαίων ήγεμονιών καί δυνάμεων. 
Οί αετοί τού Ναπολέοντος άνυψώθησαν είς πάσαν 
σχεδόν μητρόπολιν τής ήπειρωτικής Ευρώπης. Το 
κλίμα καί ή άπόστασις τής Ρωσσίας πολύν χρόνον 
άπέκρουον τήν προσβολήν, καί τέλος παρήγαγον ασφά
λειαν άλλ’ ή Γερμανία, ’Ιταλία, Προυσσία, Ολλαν
δία, καί Ελβετία, ειτε υπεζυγώθησαν, είτε προσε- 
βλήθη ό εθνισμός των διά συνθηκών επίσης αισχρών, 
ώς καί ή αυτή ή ύποζύγωσις. Αγριος καί αδυσώ
πητος πόλεμος έφοβέριζε τήν ανεξαρτησίαν τών έπί 
τής χερσονήσου μοναρχιών. Εάν δέ ή Ισπανία καί 
ή Πορτογαλλία ειχον άφεθή νά πολεμώσιν άβοήθη- 
τ-οι, ή εκβασις του άγώνος ήτον αδύνατον νά μείνη 
πολύν χρόνον αμφίβολος. Η Βρετανία, έχουσα προ
πύργια τήν νησωμένην θέσιν καί τήν ναυτικήν υπερο
χήν της, καί πολύ μάλλον τδ άκαταδάμαστον φρό
νημα τού λαού της, άνεχαίτισε τήν πρόοδον τού στρα
τιωτικού δεσποτισμού, όστις ήπείλει τά τιμαλφέ- 
στερα συμφέροντα του άνθρωπίνου γένους. Πρδς κα- 
τόρθωσιν δέ τού μεγάλου τούτου σκοπού, ή ’Αγγλία ! 
έκαμεν άγώνας καί θυσίας άνευ παραδείγματος είς ι 
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τήν ιστορίαν τών έθνών. Φόροι προσετίθεντο είς 
φόρους· δάνεια συνεφωνοΰντο άλλεπάλληλα- στρα
τοί έμορφόνοντο* στόλοι άπηρτίζοντο- χρηματική 
έπικουοία έδίδετο είς ξένα κράτη. ’Ανταρσία τών 
ϊρλανοών στάσις τού ναυτικού· ό τής Τραπέζης πε
ριορισμός τού 17 97,— οί κίνδυνοι οδτοι, καίτοι τρο
μεροί, άτρομήτως άπηντήθησαν. 'Η καρτερία τής 
’Αγγλίας, καί οί πόροι αυτής, οίτινες έφαίνοντο άνε- 
ξάντλητοι, ηΰξανον άναλόγως πρδς τήν δεινότητα 
τών περιστάσεων, καί κατά τδ μέγεθος έκάστου έπι- 
κειμένου κινδύνου. ’Επί τέλους, ήγγισεν ό χρόνος, 
όστις άντήμειψεν δλας τάς θυσίας ταύτας. Ωφε- 
ληθεΐσα έκ τής τολμηράς θρασύτητος τού γενικού 
έχθρβύ, καί έμπνεύσασα είς τά έθνη τής Ευρώπης 
μέρος τού ίδίου της φρονήματος, καί τινα καρτερίαν 
καί προθυμίαν είς γενναίας θυσίας, έκτήσατο ή ’Αγ
γλία έν Ούατερλφ τήν ύψίστην θέσιν μεταξύ τών 
στρατιωτικών έθνών, καί μετεχειρίσθη τήν νίκην είς 
τδ νά προνοήση υπέρ τής μελλούσης ήσυχίας καί 
άσφαλείας τής Ευρώπης.

Έάν δ’ έρωτηθώμεν ποΓ ανθρώπινα μέσα παρή
γαγον τήν ένδοξον ταύτην έκβασιν, δέν έμπορούμεν 
νά διστάσωμεν περί τής άπαντήσεως. Ο θρίαμβος 
τής ’Αγγλίας πρέπει ν’ άποδοθή είς καρτερίαν, τε- 
θεμελιωμένην έπί θρησκευτικών καί ήθικών βάσεων 
είς ένεργητικότητα, τδν καρπόν έλευθέρων θεσμοθε- 
σιών είς κυβέρνησιν άπεριορίστως αξιόχρεων, καθβ 
έπ’ άκριβεία πάντοτε διατηρούσαν τήν δημοσίαν πί- 
στιν καί είς πλούτη, τδ άποτέλεσμα τής βιομη
χανίας καί τού έμπορίου. Αν έλειπε κάνέν έκ τών 
στοιχείων τούτων, δ άγων ημών ήδύνατο μέν νά στα- 
θή ήρωϊκός, αλλά μόλις ευτυχής· καί άν πρδς και
ρόν ήδυνάμεθα νά διατηρήσωμεν τήν έθνικήν ημών 
ανεξαρτησίαν, ουδέποτε ήθέλομεν δυνηθή νά κατα- 
σταθώμεν οί έλευθερωταί τής Εύρώπης. Είς τούς 
έμπόρους ήμών χρεωστούμεν, όσον καί είς τούς πο- 
λεμιστάς. Η  βιομηχανία τού Πήλ καί ή έφευρε- 
τική μεγαλοφυΐα τού Αρκραϊτ συνετέλεσαν είς τήν 
ευτυχή έκβασιν, όσον τδ ήρωίκόν πνεύμα τού Νέλ- 
σωνος, καί ή υπέροχος ίκανότης, ένέργε*χ, φρόνησις, 
καί καρτερία τού Ούελλιγκτώνος.

Τοιούτος ήτον ό χαρακτήρ τού πρώτου μέρους τής
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τελευταίας πεντηκονταετηρίδος. 'Η βασιλεία της 
ειρήνης ήρχισεν επειτα—ειρήνης σχεδόν άνευ παρα
δείγματος κατά τήν διάρκειαν, και εις τάς συνεπείας 
της ούχ ήττον άξιολόγου των προηγηθέντων στρα
τιωτικών άγώνων. ’Αλλά μολονότι κατέπαυσεν ή 
σύγκρουσις των όπλων, άνεφάνησαν μετ’ ού πολύ νέα 
αίτια ερίδων. Τά εθνη τής Ευρώπης έφαίνοντο άπο- 
φασισμένα ν’ άξιωθώσι των αγαθών τής ελευθερίας 
καί τού εμπορίου ώς τών καρπών καί άμοιβών της 
νίκης των. Τούτο δέ ήτο συνέπεια φυσικωτάτη- 
διότι έπί τής συνταγματικής ελευθερίας καί τής επι
μόνου βιομηχανίας είχεν άποδείχθήν οτι έστηρίζετο 
ή δόξα καί τό κράτος τής ’Αγγλίας· καί είς τά στοι
χεία ταΰτα τής δυνάμεως καί του μεγέθους προέτει- 
ναν τάς δικαίας αυτών αξιώσεις τά έπίλοιπα Ευρω
παϊκά έθνη. Είς τήν συνταγματικήν δέ πάλην, ήτις 
έκ τούτου προέκυψεν, αγώνες πρόωροι καί ασύμμε
τροι δέν. έχρησίμευσαν είς τινας περιστάσεις είμή 
νά ένισχύσωσι τόν δεσποτισμόν, 8ν ό παραπολύ πρό
θυμος λαός έζήτει νά άνατρέψη. Αί έν Νεαπόλει 
θανατώσεις—αΐ φυλακαί τής Σπιελβέργης— ή βα
σιλική απιστία τού Πεδεμοντίου— αύται είναι δλαι 
αί μένουσαι αποδείξεις του άκαίρου καί ματαίου κι
νήματος υπέρ τής Ιταλικής ανεξαρτησίας. ’Αλλ’ 
είς την Γαλλίαν, Ισπανίαν, καί Πορτογαλλίαν, ή έκ- 
βασις ήτο διάφορος- ή χωριστή ύπαρξις του Βελγίου, 
έξησφαλίσθη- καί είς πολλάς άλλας πολιτείας τής 
Ευρώπης —  ακόμη και όπου δέν ¿τελεσφόρησαν αί 
συνταγματικαί μεταβολαί— είσήχθη έλευθεριώτερον 
καί δικαιότερου σύστημα διοικήσεως. Τήν Ευρώ
πην έν γένει θεωρούντες, δέν έμπορουμεν ν’ άμφιβά- 
λωμεν οτι εγεινε μεγαλητέρα πρόοδος είς τήν ευ
νομίαν, είς τήν έλευθερίαν του ένεργεΐν καί του δο- 
ξάζειν, εντός τής παρελθούσης δεκαετίας παρ’ έφ’ οί- 
ασδήποτε άλλης όμοιας περιόδου. Δύναται αράγε 
νά σταθή ; Αρχαί ήδη συνωμολογήθησαν, καί δυ
νάμεις έμβήκαν είς ενέργειαν, αϊτινες άγουσιν άνα- 
ποφεύκτως είς μέλλουσανπρόοδον. ΕίςτήνΠρουσ- 
σίαν, είς πολλάς τών Γερμανικών Πολιτειών, είς τινας 
τών επαρχιών τής Αυστρίας, προβαίνουσιν οί λαοί, 
ού μόνον διά τής διαδόσεως τής γενικής ανατροφής, 
αλλά καί διά τής βελτιώσεως τών εθνικών θεσμών, 
καί οΰτω προετοιμάζονται βαθμηδόν, αλλά βεβαίως, 
δραστηριώτεραι μεταρρυθμίσεις- μετά τής πολιτι
κής δ’ ελευθερίας συμπροώοευσεν είς βαθμόν αξιοση
μείωτου καί ή βιομηχανία τής Ευρώπης. Μετάπλει- 
οτερας ή ολιγωτέρας ίκανότητος καί εμπειρίας, καί 
μετά διαφόρου επιτυχίας, έδόθησαν ολα σχεδόν τά 
έθνη τής Ευρώπης είς τήν περί τά χειροτεχνήματα 
βιομηχανίαν καί είς τό έμπόριον. Η Γαλλία, ή 
Γερμανία, ή Ελβετία, καί άλλαι πολιτείαι καθίσταν
ται ήδη αντίζηλοι τής Μεγάλης Βρετανίας. Μή

άρκούμενοι πλέον νά έφαρμόζωσι τήν φυσικήν των 
ένέργειαν είς τήν αυξησιν καί τήν βελτίωσιν τών εγ
χωρίων αυτών προϊόντων, ζητοΰσι νά δημιουργών ι 
καί νά έμψυχόνωσι παντός είδους χειροτεχνήματα. 
Τούτο δέ προήλθε κυρίως έκ τής εσφαλμένης πολι
τικής καί τού βλαβερού παραδείγματος τής ’Αγγλίας. 
Οί νομοθέται αυτής, λησμονοΰντες ότι ή άνταλλαγή 
τών χειροτεχνημάτων της πρός τάς άκατεργάστους 
ύλας τών άλλων χωρών είναι ό έπωφελέστερος όλων 
τών κλάδων τού έμπορίου, άντέβαλλον μέχρι τού νυν 
παν κώλυμα είς τήν όδόν τής φυσικωτάτης ταύτης 
ληψοδοσίας. Μή δυνάμενοι δέ οί αλλοεθνείς ν’ άγο- 
ράζωσι τά ήμέτερα χειροτεχνήματα, ήναγκάσθησαν 
εναντίον είς τά αληθινά των συμφέροντα νά χειροτε- 
χνώσιν είς τήν πατρίδα των. Ημείς άπωλέσαμεν 
τάς αγοράς των άποκλείοντες αυτούς εκ τών ήμετέ- 
ρων. Αλλά τά χειροτεχνήματα καί ή βιομηχανία 
των έκτείνονται παρά φύσιν. Βρετανοί τεχνϊται, καί 
Βρετανικαί μηχαναί, βιάζονται τανύν είς ξένας χώρας- 
— γεννώνται ίδιοτελείς κλάσεις, άνεγείρονται κωμο- 
πόλεις, κατασκευάζονται σιδηρόδρομοι, ό πληθυσμός 
αυξάνει, μεταλλεία δουλεύονται,— καί όλα τά ειδικά 
εκείνα χαρακτηριστικά τού πλούτου καί τής ευδαι
μονίας, άτινα προ τής ειρήνης έλογίζοντο ώς ίδια 
είς τήν Αγγλίαν, τεχνητώς έμψυχούνται διά τών 
άσυμφόρων νόμων μας—έκ τών παραλίων τής Μεσο
γείου μέχρι τών τής Βαλτικής καί τής Βορείου Θα
λάσσης. Τ’ αποτελέσματα δέ ταΰτα, καίτοι βλα
βερά είς ήμάς, δέν είναι αληθώς καί μονίμως ωφέ
λιμα είς τούς ξένους, οϊτινες άποτρέπονται οΰτω από 
φυσικωτέρους καί ώφελιμωτέρους κλάδους τής βιο
μηχανίας.

’Αλλά καί ή ’Αγγλία δέν έμεινεν αδρανής κατά 
τήν περίοδον ταύτην. Καί ήμείς ήγωνίσθημεν τούς 
πολιτικούς ήμών αγώνας- όχι τωόντι διά νά θεμε- 
λιώσωμεν, άλλά διά νά έξασφαλίσωμεν καί έπεκτεί- 
νωμεν τά πολιτικά μας δικαιώματα. Κατωρθώσα- 
μεν μεταβολήν περί τήν εκλογήν τών άντιπροσώπων 
έδώκαμεν έλευθερίαν είς τούς δήμους μας- έστερε- 
ώσαμεν διά παντός τάς θρησκευτικάς ήμών ελευθε
ρίας- τά μέγιστα έξετείναμεν τό έμπόριόν μας- καί 
ηύξήσαμεν, είς έκπληκτικόν βαθμόν, τήν παραγωγόν 
δύναμιν είς τά χειροτεχνήματα, καί, δυνάμεθα νά 
προσθέσωμεν, καί τόν γεωργικόν πλούτον. Αί με- 
γαλοπόλεις ήμών έξετάθησαν μέ ταχύτητα διόλου 
απαραδειγμάτιστο';. Αί τών χειροτεχνημάτων κω- 
μοπόλεις μας εγειναν μεγαλοπόλεις. Κώμαι πρό- 
τερον άσημείωτοι έπί τών γεωγραφικών πινάκων μας 
εγειναν δραστήριοι καθέδραι βιομηχανίας- καί χέρσα 
ελη καί όρέων πλευραί, τά οποία κυνηγοί μόνον επε- 
σκέπτοντο πρότερον. παριστώσι νύν τάς χιλιάοας καί 
μυριάδας των. Η τού πλούτου ταχμϊα έπισώρευ-
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σις, καί ή μετατροπή εισοδήματος είς κεφάλαιον, δει
κνύονται πανταχοϋ. Γιγαντιαίαι επιχειρήσεις ού μό
νον έργολαβούνται, άλλά καί άποπερατοΰνται μετά 
δραστηριότητος καί έντελείας, τών οποίων οί πριν 
χρόνοι ού δέν παράδειγμα χορηγοΰσι. Γραμμαί σι
δηροδρόμων διατέμνουσι τήν χώραν, καί ανοίγονται 
μέ δαπάνην ίσην μέ τήν τών εθνικών πολέμων. Τά 
τεράστια ταύτα, ό πλούτος δν παράγουσι καί έξ ού 
έπήγασαν, δάκτυλο δε ικτούνται ώς ή άπόδειξις τής 
Βρετανικής μεγαλειότητας- ώς τά αίτια τής εξω δυ- 
νάμεώς μας, τής έσωτερικής ευημερίας ήμών, καί 
τής έκτάσεως καί εύδαιμονίας τών αποικιακών μας 
έγκτήσεων. Αί μεγαλοπόλεις ήμών, καί αί αύξά- 
νουσαι και πολυάσχολοι χιλιάδες των, άναφέρονται 
άπασαι είς άπόοειξιν ότι ή περί τό έμπόριον καί τά 
χειροτεχνήματα βιομηχανία είναι άχωρίστως συνδε- 
δεμένη μέ τόν πολιτισμόν καί ότι έκάστη πολιτεία 
οφείλει νά προάγη, παντί τρόπω, τήν περαιτέρω καί 
απεριόριστον άνάπτυξιν αύτών.

ΕΠΙΚΙΙΛΕ10Σ ΊΈΛΕΓΠ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ.
ΠΕΡΪ τήν δειλήν ώραίας τινός ήμέρας, κατ’ άρχάς 
τού φθινοπώρου, έπλησίασα είς τερπνήν μεμονωαέ- 
νην κώμην, παραποτάμων. 'θ δύων ήλιος ερριπτε 
πλαγίως τάς άκτΐνάς του έπί τής όλόγυρα πεποικιλ- 
μένης έκτάσεως, ήτις μετέβαλλεν ήδη τό πράσινον 
τών φύλλων της είς τάς διαφόρους χροιάς τού φθι
νοπώρου, καί έφαίνετο άμιλλωμένη κατά τήν λαμ
πρότητα πρός τήν ̂ μεγαλοπρεπή καλλονήν τού δυ
τικού ορίζοντος. 'θ αήρ ήτο γλυκύς καί ήρεμος, 
καί ή έκ διαλειμμάτων κραυγή τών πτηνών, άτινα 
γοερώς άνταπεκρίνοντο είς άλληλα, καθίστανε τήν 
ώραν £τι σπουδαιοτέραν. Σοβαρά έντύπωσις εγεινεν 
έπί τού πνεύματός μου- ενώ δ’ έπορευόμην σύννους 
καί βραδύπους, είδον ού μετά λύπης, πρός τήν άκοαν 
τής κώμης, πριν έμβώ είς αυτήν, κοιμητήριο'/είς 
τήν πλευράν τής οδού.

Τάς μεταβολάς τής φύσεως, καί τό τέλος τής 
ήμέρας καί τού ένιαυτού πρό μικρού άναπολών, ήμην 
ήθη άριστα προδιατεθειμένος εις τό νά θεωρήσω τό 
τέλος τού ανθρώπου. Λπέβην, καί δέσας τόν ίππον 
μου, υπήγα νά άναγνώσω τάς έπιτυμβίους έπιγρα- 
φας, να μάθω το βραχύ τού βιου, καί νά σκεφθώ 
περί τής ματαιότητος τού μετά θάνατον έπαίνου. Εύ- 
ρήκα δέ τάφον νεοσκαφή, πρό μικρού άνοιχθέντα, καί 
περιμένοντα τόν κάτοχόν του. Οί διαλογισμοί μου 
προσηλώθησαν έπ’ αύτοΰ. Τίνος άράγε νά ήναι; 'ί- 
στάμην δέ περιστρέφων είς τόν νουν τάς είς τήν 
έρώτησιν ταύτην ένδεχομένας αποκρίσεις, Ιως ού μ ’ 
¿τάραξαν βήματα πλησιάζοντα, καί πομπή τις έπι- 
κηοειος εμβήκεν είς το νεκροταφείο';.

Εστάθην κατά μέρος νά παρατηρήσω αυτήν. Προ

ηγούντο δώδεκα κόραι, λευχείμονες, κρατοΰσαι είς 
τάς χεΐρας αειθαλή στέμματα. Είπετο πρεσβύτης, 
δ λειτουργός τού χωρίου, καί άμέσως κατόπιν αύ
τοΰ το φέρετρον, βασταζόμενου υπό τεσσάρων νεανί
σκων. Οί πενθουντες, καί πολυπληθής συνοδία, ήκο- 
λούθουν. Η πομπή προεχώρησεν είς τόν τάφον 
συνήχθησαν πυκνότατοι πέριξ αύτοΰ- οί νεκροφόροι 
έστάθησαν, καί άπέθηκαν τό φέρετρου έπί τού έδά- 
φους. Εύσεβάστως άφηρέθη τό μαύρου κάλυμμα 
τού θανάτου, καί ή νεκροθήκη, έν οδυνηρά σιγή, κα- 
τέβη είς τόν τόπον της. Προσήγγισαν ήδη αί λευ
χείμονες κόραι, καί έρριψαν έπ’ αύτής τά στέμματά 
των, έπειτα δέ χαμηλή τή φιονή ήρχισαν θρηνήρη 
ψαλμωδίαν, ήτις βαθμηδόν έγίνετο έντονωτέρα, καί 
άντήχει τρανώτερον, μέχρις ού έτελεύτησεν ώς ύμνος 
θριάμβου.

Είς τοιούτο σεμνοπρεπές θέαμα ουδέποτε είχον 
παρευρεθήν έγειναν δέ τά πάντα τόσον άπλοϊκώς, 
τόσον ήσύχως, τόσον φυσικώς, ώστε ή κάρο ία μου 
κατενύχθη. Είδον οτι καί άλλοι συνεκινήθησαν καί 
αύτός δέ ό σεβάσμιος ποιμήν έξεκάλυψεν είς τούς 
ανέμους τήν λευκήν κόμην του, καί ανύψωσε τήν τρέ- 
μουσαν φωνήν του όχι ατάραχος τήν ψυχήν.

«Καλώ; έχει,” είπε, «καλώ; έχει, αρμόζει ώστε οί ωραίοι 
καί οΐ αθώοι νά μεταβαίνωσιν εί; τήν αιώνιον κατοικίαν 
των έπί τών πτερύγων τής ωδής, καί ν’ άποχαιρετώσιν 
οί Χριστιανοί ουτω πω; τούς αγαπητούς συγγενείς καί φί
λους. Ενώ όμνωδούντες άγγελοι παραδέχονται τά πνεύ
ματά των είς τούς ουρανούς, είναι άρμοδιώτατον ν’ άντα- 
ποκρινώμεΟα ήμείς οΐ έπί γης εις τό παραμυθητικόν καί εκ
στατικόν εκείνων άσμα. Διότι, αδελφοί, τί καταθετομεν 
είς τόν χούν ; Τά σώμα. Αλλ’ είς αυτόν ανήκει- εδώ είναι 
ή κατοικία του. Η βεβαρημένη ψυχή άπέβαλε τό επα
χθές φορτίον της, καί άνέβη ελεύθερα- ήμείς δέ μόνον κρυ
πτομεν αυτό είς τήν γην, ήτις τό παρήγαγε. Αλλά τούτο 
δεν απαιτεί λύπην καί δάκρυα- ένω χαίρει τό πνεύμα τό 
έκ τού προκειμένου σώματος αναχώρησαν, δέν αρμόζει νά 
θρηνώσιν οΐ άγαπώντες αύτό. Οχι- τό σώμα, χους ον, 
είς τόν χούν άς καταβή, καί ας ψαλθή αλληλούια υπέρ τής 
κοίτης αύτού- καθότι τό πνεύμα μετέβη πρός τόν Θεόν, 
όστις εδο;κεν αύτό. 0  θάνατος κατεπόθη είς νίκος- καί 
ό αλαλαγμός τής νίκης πρέπει νά ήναι περιχαρής.»

Ο ένθουσιασμός του γέροντος έξήφθη ενώ έλά- 
λεί, καί άνυψώσας τήν ώραίαν κεφαλήν του, έδειξε 
πρός τά άνω, ώς έάν έβλεπε τούς ουρανούς άνεωγ- 
μένους. ’Ενητένισα είς αυτόν, καί άνεκάλεσα είς 
τήν μνήμην *όν Στέφανον, τό προσωπον τού οποίου 
ήτον ώσεί προσωπον αγγέλου. Η σιγή τού θανά
του κατέλαβε-; άπαντας, ένω, μετά θρησκευτικής σχε
δόν εύλαβείας, έθεώρουν τό αρχαϊκόν σχήμά του. Καί 
αύτοί τών πενθούντων οί πεπνιγμένοι λυγμοί έπαυ
σαν τού ν’ άκούωνται. Μετ’ ολίγον έστρεψε πρός
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τά κάτω τον όφθαλμόν, καί κατεβίβασε τήν χείρά 
του, έωσοΰ έδακτυλοδείκτει προς τον τάφον.

« Ούτος,» είπεν, « είναι κράββατο; αγίας, καί πρέπει νά 
«ύγνωμονώμεν δτι ίστάμεθα πλνισίον του. Ητο ρ.έν νέα· 
πλην πόσον καθαρά, πόσον άμεμπτος, πόσον έρασρ.ία, εί
δωλο ν των γεννητόρων της, χαρά των φίλων της, τέρψις 
καί παράδειγμα εις άπαντας. Περιεπάτει εις τά βη'ρ,ατα 
τον Κυρίου της— ταπεινόφρων, ευσεβής· καί ρ.ετά πάσης 
Χριστιανικής πραότητος καί ειρηνικής ελπίδας ηκουσε την 
πρόσκλησιν του νά άπε'λθη. « 0  βίος,» ειπεν, « είναι γλυ
κύς, και διά πολλούς λόγους μέ είναι επιθυμητός· άλλ’ εχω 
ελπίδα έν τοίς ούρανοΐς· καί άν ό Θεος Οέλη ν’ αλλάξω 
γηίνην έλπίδα άντί ουρανίου, διατί εγω νά επιθυμώ άνα- 
βολη'ν ;» Ούτω δέ γαληνίως παρεδόΟη εις τό θεληρ.α του 
Δηριουργοΰ της, καί ήσυχως έξεπνευσεν εις τάς χεΐράς του. 
Κοιρ.άται έν τφ Ιησού, καί είναι ρ,ακαρία. Καί τίς ήθελε 
την έζυπνισει ; Τίς ήθελε καλέσει το πνεύμα της όπίσω νά 
μετεμψυχώσφ τον ψυχρόν αύτδν κορμόν, καί νά άναρ,ιχθη 
έκ νέου εις τούς γήινους κόπους; Είχε μέν χρηστάς ελ
πίδας προ οφθαλμών, καί το ρ.έλλον αύτης έφαίνετολαμ- 
πρόν· μ’ δλον τούτο, τίς έξ ήρ,ών ήθελε την εύχηθη νά έπα- 
ναστρέψη εις αύτά ; Ητον ένδεχόρ.ενον νά ψευσθη των ελ
πίδων της, νά την καταθλίψη ή αποτυχία, καί ήρηρ.ωρ.ε'νη 
να διελθη εν πονω καί μόχθω την κοιλάδα ταύτην του 
κλαυθμώνος. Αλλ αι ελπίδες του κόσρ,ου, εις ον ΰπηγεν, 
είναι βέβαιαι καί αιώνιοι. Η ψυχή, ήτις έγευθη τά έν 
ούρανοΐς αγαθά, ή'θελε στοχασθή τάς πληρεστέρας των γήι
νων ευχαριστήσεων ανικάνους καί ευτελείς· ή ψυχή, ήτις 
ελπίζει αύτά μέ τήν δύναμιν τής Χριστιανικής πίστεως, 
πληροφορηρ-ένη δτι ύπάρχουσι, καί δτι χαίρεται αύτά ή άπελ- 
θοΰσα φιλτάτη,τό νομίζει άνόσιον νά καλέση αύτήν όπίσω.

« Δεν είναι ούτω;» είπε, στραφείς προς τούς γονείς τής 
κεκοιρηρ,ένης, οίτινες άφθόνως έδακρυρρόουν, πλήν προδη'- 
λως τοσον έκ του περισσεύματος τής θρησκευτικής συγκι- 
νήσεως, δσον έκ τής λύπης —  « δεν είναι ούτω; Δεν είναι 
καλητέρα ή ελπίς τής έν ούρανοΐς μακαρίας συνεντεύξεώς 
σας παρ ή έπι γής άπόλαυσις της συναναστροφής της; 
Υμείς καί έγώ έχορ.εν πολλούς, οίτινες ρ,ετέβησαν εις τάς 
μονας του φωτός. ίδού καί άλλη, αγαπητή προς έρ,έ ώς 
εάν ήτον ιδία ρ.ου, προσετέθη τώρα εις τήν συνοδίαν έκέί- 
νων. Πλειοτερους των φιλτάτων μου έχω εις τούς ούρα- 
νούς παρ έπι τής γής· περιμένω δε μετ’ άγαλλιάσεως τήν 
ιδίαν ρ.ου άποβίωσιν, επειδή θέλει μέ άποκαταστήσειν εις 
το μέγα πλήθος τών αγαθών καί ήγαπημενών, άφ’ ών ή 
μακρα ζωή μου με διεχωρισε. Τούτο δέ είναι ό θρίαμ
βος τής αγίας ημών πίστεως, δτι αί λυπηρότεραι, φοβε- 
ρώτεραι, θλιβερώτεραι στιγμαί τής ζωής δίδουν αφορμήν 
εις τά γενναιότερα καί μχκαριώτερα αισθήματα τού αν
θρωπίνου νοος. Και το σκοτεινόν αύτό καί φρικτόν μνήμα 
γίνεται τοπος δεόοζασμένος, καί ή ταφή τών φιλτάτων 
αφορμή αγαλλιασεως. Δόξα τώ Θεώ διά τό άνεκλάλη-

τον αύτοΰ δώρον—τό δώρον τής αιωνίου ζωής, διά τού 
Κυρίου ήμών Ιησού Χριστού! Ω πόσον μετέβαλε τά αι
σθήματα τής ώρας ταύτης ! Διότι πώς ήθελομεν υποφέ
ρει να παραδώσωμ,εν εις τό χώρια τήν πολύτιμον καί περι
καλλή ταύτην μορφήν, εάν δεν έγνωρίζομεν δτι έπιζή τό 
πολυτιμοτερον πνεύμα της ; Αλλά τώρα δίδομεν στάκτην 
εις στάκτην, καί χοΰν εις χοδν, έν έλπίδι πλήοει αθανασίας· 
γνωρίζοντες δτι τό φθαρτόν τούτο μέλλει νά ένδυθή αφθαρ
σίαν, καί ό θάνατος νά καταποθή εις νΐκος αιώνιον. Διότι, 
καθώς ό Ιησούς άπέθανε καί άν,έστη πάλιν, ουτω καί τούς 
κοιμηθέντας έν τω Ιησού θέλει φέρει μεθ’ εαυτού ό θεός. 
Είθε άπαντες νά ήμεθα έκ τού αριθμού τών ριακαρίων τού
των καί δεδοςασμένων ! Είθε ού μόνον νά παρηγορώμεθα 
έκ τής έλπίδος ταύτης, ένώ συλλογιζόμεθα περί τής κεκοι- 
μημένης άγιας, άλλα καί νά παροτρυνώριεθα νά ζώμεν καί 
ν’ άποθάνωμεν ώς έκείνη, ώστε νά μή χοιρισθώμεν άπ’ αύ- 
τής τήν έσχάτην ημέραν.»

'θ γέρων έπαυσε μίαν στιγμήν, έπειτα δέ είπε'
«Δεν έσκόπευον να λαλήσω ούτω- άλλά παρεκινήθην 

καί συνηρπάσθην ύπό τής γλυκείας φδής. Τό υπούργημά 
μου είναι να προσεύχωμαι- διότι εις τοιαύτην ώραν τί 
ισχύουν οϊ ανθρώπινοι λόγοι; Ή παραμυθία καί ή ευλογία 
προέρχονται μόνον έκ Θεού. Παρ’ αύτοΰ ας τάς ζητη'- 
σωμεν.

Πάσα κεφαλή άπεκαλύφθη, και μετ’ εύλαβείας 
έκυψε προς τό έδαφος, ένώ 6 σεβάσμιος γέρων άνέ- 
τεινε τάς χείρας εις τούς ουρανούς, καί προέφερε λό
γους Χριστιανικής πεποιθήσεως, έλπίδος καί ειρήνης. 
Ησαν καθ’ όλα σύμφωνοι μέ τά ήδη έκφρασθέντα 
αισθήματα. Μ’ έφάνη ώς ίστάμενος μεταξύ τών 
ζώντων καί τών νεκρών, καί λαλών άπο τά μεθόρια 
τών δύο κόσμων. Αί τελευταϊαι ακτίνες του ήλίου, 
δστις ήδη έκρύπτετο υπό τον ορίζοντα, έπεσον φωταυ- 
γεΐς επί της κυμαινομένης πολιάς του, καί έφαίνοντ» 
σύμβολον τού ιοίου του πνεύματος, έτοιμου ήδη νά 
κλίνη εις άνάπαυσιν, ώστε νά έγερθή πάλιν εις λαμ- 
προτέραν ήμέραν. ’Ενώ δέ σιωπηλώς ήκολούθουν 
τό πλήθος τό έκ του κοιμητηρίου έξερχόμενον, άνε- 
κάλεσα τήν σειράν τών έννοιών, αιτινες μέ παρεκί- 
νησαν νά είσέλθω. Ναι, είπα κατ’ έμαυτόν, ή ήμέρα 
τελειόνει έν σκότει, τό έτος κλείεται έν ερημώσει, 
καί ό άνθρωπος κοιμάται εις τό χώμα’ άλλ’ υπάρ
χει πρωία καί ώρα τής άνοίξεως δι’ άπαντα. II νεό- 
της, ή ώς πρωινόν άνθος κατακοπτομένη έν καιρώ 
τής έρασμιότητός της, θέλει ανθήσει πάλιν έν τώ 
κήπω τού Θεού· καί τό γήρας, το λάμπον έν δικαιο
σύνη έως νά καταβυθισθή ύπό τάς βώλους τού πε
δίου, θέλει άναστή πάλιν έν δόξη, ιός ό ήλιος έν τώ 
στερεώματι. Μακάριος ό τον θάνατον καταργήσας, 
καί φωτίσας ζωήν καί αφθαρσίαν διά τού Ευαγγε
λίου.
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Ο Ρ Α Σ Σ Ε Λ Α Σ .
Συνέχειι. Ίο ε  Σελ. 150—159.

Κ Ε Φ Α Α . Δ'.— 'Ο  Βασιλόπαις εξακολουθεί νά λυπήται 
καί νά διαλογίζηται.

ΤΗΝ στιγμήν ταύτην ό ήχος τής μουσικής άνήγ- 
γειλε τήν ώραν του δείπνου, καί ή συνδιάλεξις έλαβε 
τέλος. Ο γέρων άπήλθεν αρκετά ουσηρεστημένος 
ότι οί λόγοι γου έπέφεραν αύτό εκείνο τό συμπέρα
σμα, ο σκοπόν είχον νά προλάβωσιν. Αλλ’ εις τήν 
παρακμήν τής ζωής ή αισχύνη καί ή λύπη όλίγον 
διαρκοΰσιν ή διότι ευκόλως ύπομένομεν οσα ύπε- 
μείναμεν ήδη πολύν χρόνον ή διότι, βλέποντες ήμάς 
αυτούς όλιγώτερον τιμωμένους εις τό γήρας, τιμώ- 
μεν καί ήμείς όλιγώτερον τήν δημοσίαν ύπόληψιν 
ή διότι μικρόν μάς μέλει περί θλίψεων, αιτινες γνω- 
ρίζομεν ότι μετ’ ού πολύ θέλουσι κοπήν ύπό τής 
χειρός του θανάτου.

'θ δέ βασιλόπαις, δστις έθεώρει έμπροσθεν αύτοΰ 
πλατύτερον διάστημα, έδυσκολεύετο παραπολύ νάκα- 
τευνάση τήν συγκίνησιν τής ψυχής του. Πρότερον 
τό μήκος τής ζωής πολλάκις έφόβιζεν αύτόν, επειδή 
έστοχάζετο ότι εις πολύν χρόνον πολλά έπρεπε νά 
όποφέρη· νυν έχαροποίει αύτόν ή νεότης του, επειδή 
εις πολλά έτη ήδύναντο πολλά νά πραχθώσιν. Η 
άκτίς αυτη τής έλπίδος,—ή πρώτη ήτις διεπέρασέ 
πότε εις τόν νουν του,— έξήψε πάλιν τήν νεότητα εις 
τάς παρειάς του, καί έδιπλασίασε τήν λάμψιν τών 
όφθαλμών του. 'ϊπερεπόθει νά πράξη τι, μολονότι 
δέν έγνώριζεν ακόμη σαφώς ούδ’ έπι τίνι σκοπώ, 
ουδέ διά ποίων μέσων. Τώρα δέν ήτο πλέον σκυ
θρωπός καί μοναχικός· άλλά στοχαζόμενος ότι έγνώ- 
ρισε πηγήν ευδαιμονίας, άφ’ ής ήδύνατο έν τώ κρυ- 
πτφ μόνον νά έξαντλή, ύπεκρίνετο ότι ασμένως μετ
είχε τών παντοίων διασκεδάσεων, καί έπροσπάθει 
νά κάμη αρεστήν εις άλλους τήν κατάστασιν, ήτις 
πρδς αύτόν ήτον δχληροτάτη. Α λλ’ ουδέποτε δύ- 
νανται νά γείνωσιν αί τέρψεις τόσον πολυπληθείς ή 
τόσον συνεχείς, ώστε νά μή μένη κενόν έτι αρκετόν 
μέρος τού βίου- πολλάς ώρας καί τής ημέρας καί 
τής νυκτός έδαπάνα άνυπόπτως εις μονήρεις διαλο
γισμούς. Τό βάρος τής ζωής παραπολύ άνεκουφί- 
σθη· έσύχναζεν εις τάς δμηγύρεις, καθά στοχαζο- 
μενος τήν εκεί παρουσίαν του άναγκαίαν εις τήν επι
τυχίαν τών σκοπών του· ευχαρίστως δ’ άπεσύρετο 
κατά μόνας, επειδή τώρα ειχέ τι, περί ού νά σκέ- 
πτηται. Προ πάντων δέ ήγάπα νά είκονίζη εις έαυ 
τον τον κόσμον, όν είσέτι δέν είχεν ίδεί, νά ύποτί- 
θηται εις διαφόρους καταστάσεις, νά περιπλέκηται 
εις φαντασιώδεις δυσκολίας, καί νά ένασχολήται εις 
παραδόξους επιχειρήσεις· άλλ’ ή καλοκάγαθία του 
¿νήργει ώστε τέλη τών σχεδίων του νά ήναι πάντοτε 

11* ζ'.

ήάνακούφισις τής θλίψεως,ή άνακάλυψις του δόλου, 
ή ποινή τής καταδυναστείας, καί ή διάόοσις τής 
εύημερίας.

Ούτω πως παρήλθον είκοσι μήνες τής ζωής τού 
'Ρασσέλα. Τόσον έπιμελώς έδημιούργει ή φαντα
σία του άνυπάρκτους θορύβους, ώστε έλησμόνει τήν 
πραγματικήν μοναξίαν του- καί ένώ καθ’ ώραν προ- 
ητοιμάζετο εις τάς πολυποίκιλους τύχας τών ανθρω
πίνων πραγμάτων, ήμέλει νά στόχασθή διά τίνων 
μέσων ήθελέ ποτε δυνηθή νά είσέλθη εις τό μέσον 
τής κοινωνίας.

Μίαν τών ημερών, ένώ έκάθητο επί τίνος όχθης, 
έφαντάσθη παρθένον ορφανήν στερηθεΐσαν όλης τής 
μικρας περιουσίας της ύπό τίνος απίστου έραστοΰ, 
καί κράζουσαν κατόπιν αύτοΰ νά τήν έπιστρέψη τά 
άρπαχθέντα. Τόσον δέ ίσχυρώς ένετυπώθη ή είκών 
αδτη επί του πνεύματός του, ώστε σηκωθείς ώρ- 
μησε προς ύπεράσπισιν τής κόρης, καί έόραμεν ούτω 
σπουδαίως, ώς εάν ήτον αληθής ή καταοίωξις. Ο 
φόβος φυσικά ταχύνει τόν δρόμον τοΰ ενόχου- δθεν, ό 
'Ράσσελας μ’ όλην τήν προσπάθειάν του δέν ίσχυσε 
νά προφθάση τόν φυγάδα- άλλ’ άποφασίσας νά κα- 
τορθώση διά τής επιμονής ό,τι δέν ήδύνατο διά τής 
ταχύτητος, κατεπείγετο εις τά έμπροσθεν μέχρις ού 
αί ύπώρειαι έστησαν τήν πρόοδόν του.

’Ενταύθα συνήλθεν εις εαυτόν, καί έμειδίασεν εις 
τήν άνωφελή ορμήν του. ’Επειτα, τούς οφθαλμούς 
άνατείνας εις τό όρος, « Σύ,» είπε, « καί τήν άπό- 
λαυσιν ήδονών καί τήν άσκησιν τής αρετής εμπο
δίζεις. Πόσον χρόνον εκτείνονται επέκεινα τοΰ ορίου 
τούτου τής ζωής μου αί έλπίδες καί αί έπιθυμίαι 
μου, καί όμως ποτέ δέν έπειράθην νά τό ύπερβώ!» 
’Εξέπληξεν αύτόν ή σκέψις αύτ/), καί καθίσας νά 
διαλογισθή, ένθυμήθη ότι, άφοΰ πρώτον άπεφάσισε 
νά έκφύγη τής φυλακής του, ό ή'λιος είχε τελειιυσει 
δίς τόν έτήσιον δρόμον του. Ελυπήθη τώρα, όσον 
ουδέποτε άρχήτερα. ’Εστοχ_άσθη πόσα ήδύνατο νά 
πράξη 'εις τόν καιρόν, οστις είχε παρέλθει μηοέν 
πραγματικόν όπισθεν αύτοΰ άφήσας. Παρέβαλεν 
είκοσι μήνας μέ ό'λον τό διάστημα τής άνθρωπίνου 
ζωής. « Εις τήν ζωήν,» είπε, « δέν πρέπει νά συμ- 
περιληφθή ή άγνοια τής νηπιότητος, ούτε ή ασθέ
νεια τοΰ γηρατείου. ’Αργοΰμεν ν’ άποκτήσωμεν 
τήν δύναμιν του διανοεϊσθαι, καί χάνομεν ταχέως 

_ τήν δύναμιν τοΰ ένεργεΐν. 'Η αληθινή περίοδος τής 
άνθρωπίνου ύπάρξεως έμπορεί όρθώς νά ύπολογισθή 
ώς τεσσαράκοντα ετών, έξ ών τό εικοστόν τέταρτον 
μέρος έδαπάνησα είς άνωφελή διαλογισμόν. Ο 
καιρός όν ήδη έχασα ήτο βέβαιος, διότι βεβαίως εί
χον αύτόν είς τήν εξουσίαν μου- ά λ λ ά  τίς δύναται 
νά μέ βεβαιώση περί είκοσι μελλόντων μηνών ;»
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Περίλυπου και απαρηγόρη-ον άφήκεν αυτόν ή συν- 
αισθησις τής εαυτού μωρίας. « Τό πλείατον μέρος 
του παρελθόντος βίου μου,« έλεγεν, « έχάθ'/] έκ του 
πταίσματος η τής αφροσύνης των προγόνων μου, 
και των άτοπων εθίμων τής πατρίδος μου- μετ’ 
αηδίας ένθυμοΰμαι αυτόν, πλήν άνευ τυψεως του 
συνειόοτος· άλλ οι μήνες, όσοι παρήλθον αφού νέον 
φως ελαμψεν εις την ψυχήν μου, αφού έσχεδίασα 
λογικήν μέθοδον ευδαιμονίας, ήσωτεύθησαν έξ ίδίου 
μου σφάλματος. Απιόλεσα ο,τι δεν δύναμαι πλέον 
να ανακτήσω" ειδον τον ήλιον άνατέλλοντα καί δύ- 
οντα είκοσι μήνας, αργός θεατής του ουρανίου φωτός* 
είς τον καιρόν τούτον τα πτηνά άφηκαν τήν φωλεάν 
τής μητρός των, καί παρεδόθησαν είς τά δάση καί 
τους ουρανούς" τό έρίφιον παρήτησε τον μαστόν, καί 
βαθμηδόν έμαθε νά άναβαίνη τούς βράχους είς ζή- 
τησιν ανεξαρτήτου ζωοτροφίας. Έγώ μόνος δεν 
έκαμα προοόον, αλλ είμαι ακόμη αβοήθητος καί 
αμαθής. Η σεληνη, διά των είκοσι καί έπέκεινα 
μεταβολών της, μ ’ ¿νουθέτησε περί τής τού βίου 
ροής· ο ρυαξ, ο πρό των πόθων μου κυλιόμενος, μου 
έπέπληττε τήν αδράνειαν. ’Εκαθήμην έκδοτος είς 
Ίν̂ ευυ.'Χ ςίχΛς ατυρο(7εχτοζ και είζ τ ^ γ ή ς  τά
ι.ζρ,χθζ,ιγι/.ζτοί υ.7.1 εΐζ των τιλοίντ̂ τίον τάς δίδαοκ,#- 
λίας. Είκοσι μήνες παρήλθον τίς θέλει μέ τούς 
αποδώσει:»

Αί λυπηραι αυται μελέται προσηλώθησαν είς τό 
πνεύμάτου* εν τετράμηνον έπέρασεν,,άποφασίζων νά 
Ρ-ή χάνη πλέον καιρόν είς ματαίας αποφάσεις, διη- 
γέρθη οέ είς έντονωτέραν προσπάθειαν, άκούσας από 
κόρην, ήτις ειχε συντρίψει φαρφούρινον ποτήριον, ότι 
δέν πρέπει νά λυπήταί τις δΓ όσα δέν επιδέχονται 
θεραπείαν.

Τήν φανεράν ταύτην αλήθειαν έπέπληξεν εαυτόν 
ό Ράσσελας ότι δέν είχε πρότερον ανακαλύψει* μή 
γνωρίσας ή μή στοχασθείς πόσας ωφελίμους νύξεις 
λαμβάνομεν κατά συγκυρίαν, καί ποσάκις ό νους, είς 
μακρυνάς θεωρίας κατεπειγόμενος υπό τής ιδίας 
αυτού ζεσεως, παραμελεί τας έμπροσθεν αυτού άνε- 
ωγμένας άληθείας.^ "Ωρας τινάς έλυπεϊτο διά τήν 
λύπην του, έκτοτε όέ κατεγίνετο παντί σθένει είς τό 
νά έφεύρη τά μέσα τού νά έκφύγη από τήν εύδαί- 
μονα κοιλάδα.

Κ Ε Φ Α Α . Ε '. Ό  Βασιλόπαις μελετά τίνι τρο'πω 
νόε οιεκφύγν).

^Δυσκατόρθωτον όμως εύρήκεν ο ευκόλως υπέθετεν 
ήδη κατωρθωμένον. Στρέψας ολόγυρα τούς δφθαλ- 
μούς, ειοεν ότι περιώριζον αυτόν τά εμφράγματα τής 
ούσεως, ανυπέρβλητα μέχρι τοΰδε, καί' ή πύλη, δι’ 
ής αφού άπαξ έπέοα τις ήτο πλέον άδύνατον νά έπι- 
στρέψη. ότον ήδη ανυπόμονος, ως άετός έν κλω-

βίφ.  ̂ 'Εβδομάδας καί μήνας διήγαγεν άναβαίνων 
είς τα όρη, νά ίδη άν ύπήρχεν άνοιγμά τι κεκρυμ- 
μένον υπό τών θάμνων, άλλ’ εύρήκεν όλας τάς κο- 
ρυφας κρεμαμενας, τρόπον τινά, υπέρ τής κοιλάδος, 
και κατα συνέπειαν άπροσίτους. Τήν σιδηράν πύ
λην δέν ήλπιζε νά άνοίξη* διότι ού μόνον ήτον έξ- 
ησφαλισμενη μέ ολην την δύναμιν τής τέχνης, άλλά 
καί έφυλάσσετο πάντοτε, καί ως έκ τής θέσεώς της 
υπέκειτο άδιακόπως είς τήν παρατήρησιν όλων τών 
έγκατοίκων.

Έξέτασεν επειτα τό σπήλαιον, δι’ οδ έξέβαλλον 
τά υοατα της λίμνης* καί θεωρήσας τά βάθη αυτού 
εν ω καιρώ ο ήλιος ελαμπεν ίσχυρώς επί τού στο
μίου του, ανεκαλυψεν οτι εγεμεν άπό συντετριμμί- 

βράχους, οίτινες, μολονότι άφινον τό ποτάμιον 
νά έκρέη διά μέσου πολλών στενών διόδων, ήθελον 
έμποδίσειν οίονδήποτε σώμα στερεού όγκου. ’Επέ
στρεψε ν άθυμος καί κατηφής* άλλά, γνωρίζων ήδη 
τήν γλυκύτητα τής έλπίδος, άπεφάσισε μηδέποτε ν’ 
άπελπισθή.

Δέκα μήνας έδαπάνησεν είς τάς άκάρπους ταύτας 
έρευνας. Ο καιρός όμως παρήρχετο ευχαρίστως* 
τό̂ πρωί̂  άνίστατο μέ νέαν ελπίδα, τά εσπέρας επαι
νούσε τήν ίδιαν αυτού επιμέλειαν, καί τήν νύκτα έκοι- 
μάτο ήδεως μετα τούς κόπους τής ήμέρας. Χιλίας 
διασκεδάσεις  ̂άπήντα, αίτινες άνεκούφιζον τούς μό
χθους του,και έποίκιλλον τούς διαλογισμούς του. Δι- 
έκρινε τα οιάφορα τών ζώων ένστίγματα, καί τάς ιδιό
τητας τών φυτών, καί εύρήκε τήν κοιλάδα πλήρη 
θαυμάτων, μέ τήν θεωρίαν τών οποίων προέθετο νά 
παρηγορη εαυτόν, άν ήθελε σταθήν άδύνατον νά έκ- 
τελέση^τήν ^φυγήν του* χαίρων ότι αί προσπάθειαί 
του, καίτοι ατυχείς μέχρι τούδε, είχον όμως χοοη- 
γήσειν είς^αύτόν πηγήν άνεξαντλήτου έρεύνης*. * 

’Αλλά δέν είχε παρακμάσειν ετι ή πρώτη αυτού 
περιεργεια" ητον άποφασισμένος νά γνωρίση τάς οδού' 
τών  ̂ανθρώπων. Η επιθυμία του έξηκολούθει ετι! 
άλλ ή ελπίς του ήλαττώθη. ’Επαυσε τού Οεωρείν 
ι,ους .οιχους τής φυλακής του, καί δέν κατεγίνετ* 
πλέον είς άνακάλυψιν σχισμών, αίτινες ήξευρεν ότι 
δέν ήδύναντο νά εύρεθώσι* πάντοτε όμως είχεν ύπ’ 
όψιν τον σκοπός του, έτοιμος ών νά ώφεληθή ςί- 
ασόήποτε τυχηράς περιστάσεως.

Κ Ε Φ Α Λ .· Σ Τ '.  Συζήτησις περί τη; τέχνης του ίπτασθαι.

, Εκ τών τεχνιτών, οίτινες είχον έλκυσθήν είς τήν 
εύόαιμονα κοιλαοα, ώς επιτήδειοι νά συνεισφέρωσιν 
ίίς την ανάπαυσιν και ήόονήν τών έγκατοίκων της, 
ητον άνήρ τις έξοχος διά τάς μηχανικάς γνώσεις 
του, εφευρέτης πολλών τεχνουργημάτων καί χρησί
μων καί τερπνών.  ̂ Διά τροχού περιστρεφόμενου ύπό 
τού ρυακος, άνεβιβαζε τό ύδωρ είς τινα πύργον, όθεν
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διενέμετο είς όλα τά δωμάτια τού παλατίου. Σκιάδα 
έν τώ κήπω άνεγείρας, κατέψυχε διά πεποιημένων 
βροχών τον περί αυτήν άέρα. Εν άπό τά άλση, 
τό είς τάς δεσποίνας προσδιωρισμένον, διηνέμιζον 
ριπίδες, αίτινες έκινούντο άκαταπαύστως ύπό τών 
διαρρεόντων ποταμίων* καί όργανα ήδείας μουσικής 
έπαίζοντο είς κατάλληλα άποστήματα, άλλα μέν διά 
τής ώθήσεως τού άνέμου, άλλα δέ διά τής όρμής τού 
ρυακος.

Τον τεχνίτην τούτον έπεσκέπτετο ενίοτε ό Ράσ
σελας, οστις ήτο καθ’ όλα φιλομαθής, φανταζομενος 
ότι ό χρόνος έμελλε νά έλθη, καθ’ ον ήθελε μετα- 
χειρισθήν επωφελώς τάς γνώσεις του είς τό θέατρον 
του εύρυχώρου κόσμου. Μίαν τών ημερών, προσελ- 
θών κατά τά σύνηθες, εύρήκε τον τεχνίτην ένησχο- 
λημένον είς κατασκευήν πλοϊκής άμάξης* παρετή- 
ρησε δέ ότι τό σχέδιον ήτο κατορθωτόν έπί ομαλής 
έπιφανείας, καί μέ εκφράσεις βαθείας ύπολήψεως 
παρεκάλεσεν αυτόν νά τήν τελειώση. Ο τεχνουρ- 
γός ευαρεστηθείς οτι τοσούτον είλκυσε τήν εύνοιαν 
τού βασιλόπαιδος, άπεφάσισε ν’ άξιωθή ετι μεγαλη- 
τέρων τιμών.

* Κύριε,” είπε, « μικρόν μέρος μόνον είδες τών όσα ή 
μηχανικό επιστήμη δύναται νά έκτελέση. Πρό πολλου 
είμαι γνώμης, ότι ό άνθρωπος ήδύνατο, αντί της βραδείας 
μετακομιδής τών πλοίων καί τών άμαξών, νά μεταχει- 
ρίζηται τό ταχύτερον μέσον τών πτερύγων* ότι είς την 
σαοίαν ό άηρ δέν είναι οδός απρόσιτος, και ότι είς την 
άγνοιαν μόνον καί την οκνηρίαν αρμόζει νά ερπωσιν επί 
τοδ εδάφους.»

'Η καινοφανής αύτη ιδέα έξήψε πάλιν είς τον βα- 
σιλόπαιδα τήν έπιθυμίαν τού νά ύπερβή τά όρη. 
’ίδων τί ό μηχανικός είχεν ήδη κατορθώσειν, ήγάπα 
νά φαντάζηται ότι ήδύνατο νά πράξη έτι περισσότε
ρα* άπεφάσισεν όμως νά έρευνήση πλέον λεπτομε
ρώς, πριν άφήση τήν ελπίδα νά θλίψη αυτόν διά τής 
αποτυχίας.

« Φοβούμαι,» είπεν είς τον τεχνίτην, « ότι ή φαντασία 
υπερισχύει κατά της εμπειρίας σου, καί ότι μέ λέγεις τώρα 
μάλλον όσα ποθείς παρ’ όσα γινώσκεις. Παν ζώον έχει 
τό στοιχειον του προσδιωρισμένον είς αυτό" τά πτηνά 
εχουσι τον άέρα, ό δέ άνθρωπος καί τά κτηνη την γην.»

« Καί οί ιχθύες,» άπηντησεν ό μηχανικός, * εχουσι τό 
ύδωρ* άλλά τά κτηνη κολυμβώσιν έν αύτώ έκ φύσεως, 
καί ό άνθρωπος διά της τέχνης. Ó δυνάμενος νά κο- 
λυμβα ας έλπίζη καί νά πετάξντ κατά τί διαφέρει τό 
κολυμβαν άπό τό πέτεσθαι; μόνον καθ’ ότι τό οδωρ είναι 
ρευστόν παχύτερον του άέρος* ό κολυμβών πετα εις πυκνο- 
τερον στοιχειον, ό δέ πετών κολυμβα εις λεπτοτερον. Α
παιτείται μόνον νά ένεργώμεν δύναμιν άντιστάσεως άνά- 
λογον μέ την διάφορον πυκνότητα της ϊλης δι ης πεο-

νώμεν. 0  άηρ θέλει άφεύκτως σέ βαστάζειν, έάν δυνασαι 
νά ώθης αύτόν ταχύτερον παρ’ όσον αύτό; δύναται ν’ άπο- 
σύρηται της ώθησεως.»

* Αλλά τό κολυμβαν,» είπεν ό βασιλόπαις, » είναι άσκη- 
σις πολύ επίπονος* τά ισχυρότερα μέλη ταχέως άποκά- 
μ-νουσι* φοβούμαι δέ ότι τό πεταν θέλει είσθαι ετι βιαιό
τερου" καί αί πτέρυγες θέλουν χρησιμευσειν ολίγον, έκτος 
έάν δυνηθώμεν νά πετάξωμεν μακρότερον παρ’ όσον δυ- 
νάιιεθα νά κολυμβη'σωμεν.»

« 0  κόπος του νά ύψωθη τις έκ του έδάφους,” είπεν ό 
τεχνίτης, “ θέλει είσθαι μέγας, ώς βλέπομεν είς τά βαρύ
τερα οικιακά πτηνά" άλλ’ όσον άναβαίνομεν υψηλότερου,
"ή ελξις της γης, καί ή βαρυτης του σώματος, θέλουσι 
βαθμηδόν έλαττοΰσθαι, μέχρις ού νά φθάσωμεν είς χώ
ραν, όπου ό άνθρωπος θέλει περιπλέειν είς την άτμοσφαΐ- 
ραν χωρίς τίνος έπιρρεπείας είς τό νά πέση· τότε μόνη 
μας φροντίς θέλει είσθαι νά κινώμεθα είς τά έμπροσθεν̂  
καί είς τούτο θέλει έξαρκεϊν ή έλαχίστη ώθησις. Συ, κύ
ριε, οστις έχεις περιέργειαν τόσον ζωηράν, ευκόλως εννοείς 
μετά πόσης ήδονης φιλόσοφος έπτερωμ-ένος, καί ιπτάμε
νος είς τούς ουρανούς, ήθελε βλέπει τήν γην, μέ όλους τους 
κατοίκους αύτής, περιστρεφομένην υποκάτω του, καί πα- 
ριστώσαν είς αύτόν έκ διαδοχής, διά τής ημερησίου κινη'- 
σεώς της, όλας τάς έν τώ αύτώ παραλλήλω χώρας. Πόσον 
διασκεδαστικόν είς τον κρεμάμενον θεατήν νά βλέπη κι
νούμενα τήν ξηράν καί τήν θάλασσαν, τάς πόλεις καί τάς 
έρη'μους! νά θεωρή έξίσου άσφαλώς τάς αγοράς του έμ- 
πορίου, καί τά πεδία τής μάχης ! όρη κρυπτη'ρια ληστών, 
καί γαίας ευφόρους, όπου ή άφθονία ευφραίνει, και ή είρη'νη 
άναπαύει! Πόσον ευκόλως θέλομεν εξιχνιάσει τότε τον 
Νείλον καθ’ όλας τάς διόδους του, καί εξετάσει τό προ
σώπου τής φυσεως άπ’ άκρου είς άκρον τής γής !»

« Ταΰτα πάντα,» είπεν ό βασιλόπαις, « είναι μέν εύχής 
άξια* πλήν φοβούμαι ότι ούδείς έκ τών άνθρώπων θέλει 
δυνηθή ποτέ νά άναπνεύση είς τάς γαλήνιους έκείνας χώ
ρας.'1' ήκουσα ότι δυσκόλως άναπνέει τις έπί τών υψη
λών όρέων* έκ τών κρημνών τούτων όμως, καίτοι τόσον 
υψηλών ώστε νά παράγωσι μεγάλην λεπτότητα του άέρος, 
πίπτει εύκολώτατα ό άνθρωπος* όθεν υποπτεύομαι ότι άφ’ 
οΐουδη'ποτε υψους, όπου ή ζωή έμπορεί νά διατηρηθη, υπάρ
χει κίνδυνος παραπολύ ταχείας καταβάσεως.»

« Ούδεμία απόπειρα θέλει γένει ποτέ,» άπη'ντησεν ό 
τεχνίτης,« έάν π έ̂πη νά προεξομαλυνφ τις όλας τάς έν- 
δεχομενας δυσκολίας. Αν ήσαι εύνους είς την έπιχείρη- 
σίν μου, θέλω δοκιμάσει πρώτος έγώ μέίδιόν μου κίνδυ
νον. ήδη εξέτασα την κατασκευήν όλων τών πεταμέ
νων ζώων, εύρηκα δέ καταλληλοτέρας είς τήν άνθρωπίνην 
μορφήν τάς έλιγματώδεις πτέρυγας τής νυκτερίδος. Κατά

*Έ νθυαίζομ.εν είς τον αναγνώστην, οτι ταΰτο} Ιγράφησαν πριν 
ευρεθή ή ’Αεροσφαΐρα.
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τον τύπον τούτον θέλω αρχίσει το εργον μου άπό τής κύ
ριον- ελπίζω όέ μετά εν έτος να μετεωρισθώ επέκεινα τής 
κακίας καί καταδιώξεως τοΰ ανθρώπου. Αλλά θέλω έρ- 
γασθη μόνον επί τί) συμφωνία ταύτη, νά μή διαδοθή ή 
τέχνη, καί νά μή μοΰ απαίτησης νά κάμω πτέρυγας 5ι’ 
άλλον τινά έκτος &ι’ ημάς αυτούς.»

« Διά τί,» είπεν ό Ράσσελας, « νά μή χαρώσι καί άλλοι 
τόσον μέγα πλεονέκτημα; Πάσα τέχνη οφείλει νά ενερ- 
γηται προς όφελος πα'ντων των ανθρώπων καθείς χρεια
στεί πολλά εις άλλους· καί πρέπει ν’ άντααείβη κατά όυ- 
ναμιν ό'σας έλαβεν αγαθοεργίας.»

« Αν οΐ άνθρωποι ήσαν όλοι ενάρετοι,» άπεκρίθη ό τε
χνίτης, « προθυμότατα ηθελον όΆα'ςειν αύτους νά πετώσι. 
Αλλά ποίαν ασφάλειαν ηθελον έχειν οί χρηστοί, άν οί κακοί 
η&υναντο, οσάκις ηθελον, νά πίπτωσι κατ’ αυτών ούρανό- 
θεν ; Εναντίον στρατού όιαπλέοντος τά νέφη, ού̂ έ τείχη, 
ούίέ όρη, ούδέ τά πελάγη αυτά, ηθελον μάς προφυλάττει. 
Αγριοι έκ τοΰ βορρά ηδυναντο νά έλθωσι παμπληθεί διά 
της ατμόσφαιρας, καί νά καταβώσι μέ άκάθεκτον άρμην 
εις την πρωτεύουσαν καρποφόρου τινός περιοχής. Ακόμη 
καί ή κοιλάς αίίτη, το καταγώγιον βασιλοπαίδων, το οί- 
κητηριον της ευδαιμονίας, ήδύνατο νά καταπατηθη διά 
της αιφνίδιου καθόδου γυμνής τινός φυλής, εκ των πολλών 
όσαι βρύουν έπι της παραλίας τοΰ νοτίου ώκεανοΰ.»

Ο βασιλόπαις ύπεσχέθη μυστικότητα, καί περι
έμενε την έκτέλεσιν, όχι πάντη άνελπις επιτυχίας. 
Από καιρόν εις καιρόν επεσκέπτετο τό εργον, παρε- 

τήρει την πρόοδόν του, καί περιειργάζετο πολλάς 
ευφυείς επινοήσεις πρός εύκόλυνσιν τής κινήσεως, 
καί πρός έ'νωσιν έλαφρότητος καί δυνάμεως. Καθ’ 
έκάστην ήτο βεβαιότερος ό τεχνίτης οτι έμελλε ν’ 
άφήση οπίσω του γύπας καί άετούς, καί ο βασιλό- 
παις κατήντησε βαθμηδόν νά μεθέξη τοΰ θάρρους 
του. Εις έν έτος ¿τελείωσαν αί πτέρυγες· καί προσ- 
διωρισμένην τινά πρωίαν ό ποιητής αυτών έφάνη 
έπτερωμένος επί μικράς τινός άκρας· έκυμανεν ολί
γον τάς πτέρυγας διά νά συνάξη αέρα, έπειτα έπή- 
δησεν άπό την θέσιν του, καί εις μίαν στιγμήν έπε- 
σεν εις την λίμνην. Αί πτέρυγες, αίτινες δεν τον 
¿χρησιμέυσαν εις τόν αέρα, τον έβάστασαν εις το 
δδωρ· καί ό βασιλόπαις έσυρεν αυτόν εις τήν όχθην 
ήμιθανή άπό τόν φόβον καί τήν άγανάκτησιν.

Π Ο Σ Ο Ν  εύχάριστον νά πληρόνη τις  τα  χρέη του ! Π ροέρχεται 
δέ τούτο εκ διαφόρων περιστάσεων, όλων ήδονικών. Πρώτον, 
άφαιρεΐ τήν ανησυχίαν ήτις προξενειται πάντοτε άπό τήν έςάρτη- 
σιν καί ύποχρέωσιν, καί μάλιστα  εις τούς φρόνημά τ ι  έχοντας. 
Ε υχαρ ιστεί τόν δανειστήν, καί κατά  συνέπειαν τέρπει τή ν  κοινω
νικήν στοργήν μας. ’Ε πιφ έρει εμπιστοσύνην εις τό μέλλον, ήτις 
είναι τόσον περισπούδαστος είς πά ντα  τίμ ιον νουν. Ευκολύνει τήν 
άναπλήρωσιν των χρειών μας είς ακολούθους περιστάσεις. Ά φ ίνει 
συναίσθησιν τής ίδιας ημώ ν άρετής· καί είναι πραξις περί ή ς γ ν ω - 
ρ,ίζομεν δτι είναι ορθή, καί ώ ; πρός τό δίκαιον καί ώς πρός τήν 
ΰγια οικονομίαν. Έ π ί  τέλους, είναι τό  κύριον υποστήριγμα τή ς 
απλής ΰπολήψεως.

Π Ε Ρ Ι  Τ Ω Ν  Υ Π Ο Κ Ε Κ Ρ Υ Μ Μ Ε Ν Ω Ν  ΙΟ Υ Δ Α ΙΩ Ν  
Τ Ι1 Σ  ΙΣ Π Α Ν ΙΑ Σ .

ΙΔΙ0ΤΡΟΠ0Σ τις Αγγλος περιηγητής, πολλά μέρη τοΰ 
κόσμου περιελθών, καί πολλάς γλώσσας κατέχων, έξέδω- 
κεν εσχάτως διήγημα των έν τη Ισπανία περιοδειών του· 
ιστορεί δε τοσαΰτα περίεργα, ώστε θέλομεν καταχωρήσει 
τινα πρός τέρψιν τών αναγνωστών μας, προλέγοντες μό
νον ότι ό χαρακτήο τοΰ περιηγητοΰ είναι έκ τών αρίστων, 
— ή φιλαλήθειά του άνωτέρα πάσης υποψίας.

Ενώ έπλησίαζεν είς τήν πόλιν Ταλαυέραν μόνον σύν
τροφον έχων τον ίππον του, έπρόφθασεν αυτόν ΐππεύς τις, 
σοβαρός, καλώς ενδεδυμένος, μεσοκαιρίτης, μεθ’ ου συνεβά- 
δισεν ολίγα λεπτά. 0  άνήρ ούτος ώμίλει τήν Ισπανικήν 
αριστα" άλλ ό πολύγλωσσος καί πολύπειρος Αγγλος ενό- 
ησεν άπό την προφοράν ίδιαιτέροον τινών λέξεων, ότι ό 
νέος συνοδίτη; ήτον Ιουδαίος έν τώ κρύπτω.• ι *

«Δύο ονόματα έχεις,» είπε πρός αυτόν δ Ά γ γ λ ο ς , « τό μεν δ ιά  
τόν οΤκον, τό δε διά τόν δρόμον· άμφότερα είναι χο η σ τά ’ άλλ’ 
εκείνο, δ ι’ ου καλείσαι εις τόν οίκον, σε άρέσκει καλήτερα.»

Ο ξένος προεχώρησε περί τά  δέκα βήμ ατα  κατά τόν αυτόν 
τροπον ώς άρχήτερα· έπειτα , αίφνιδίως στραφείς, επίασε τόν χ α 
λινόν του ίππου  μου, καί άμφότεροι εστάθημεν. Έθεοόρησα νυν 
εντελώς τό πρόσωπον καί τό σ χή μ ά  του, καί οί ευμεγέθεις χα ρ α 
κτήρες κα ί ή ήράκλειος μορφή του μ 'επ ισ κ έπ το ντα ι ακόμη ένίοτε 
είς τά  όνειρά μου. Β λέπω  αυτόν ίστάμενον είς τό φέγγος τής 
σελήνης, χάσκοντά με κατά  πρόσωπον μέ τοός βαθεϊς γαλήνιους 
οφθαλμούς του. ’ Ε π ί τέλους είπε μετά σοβαρότητας, Ε ε υείβιΐ 
ίϋπι'Μβη εΐο ηοεοίτοβ ? [Ε ίσα ι λοιπόν καί σύ εκ τώ ν ήμετέρων ;)»

Μετ’ άμοιβαίας διασαφήσεις, έςηκολούθησαν τόν δρόμον 
των, καί φθάσαντες άργά είς τήν Ταλαυέραν, είσήλθον είς 
ξενοδοχεΐον, όπου μετά καλόν δείπνον καθίσαντες παρά 
τό πΰρ έκαμαν τήν έπομένην συνδιάλεςιν.

Ά γ γ λ ο ς .— Βέβαια συνωμίλησας καί πρότερον με Ά γγλους· εί 
δε μ ή , πώ ς ήθελες μέ γνωρίσειν άπό τόν τόνον τής φωνής μ ου;

Ά βαρβενήλ.— Ή μ η ν  νέον μ,ειράκιον, ότε εξέσπασεν δ υπέρ τής 
ανεξαρτησίας πόλεμος· τότε ήλθεν είς τήν κώ μην, όπου κατώκει 
ή οίκογένειά μας, Ά γ γ λ ο ς  τ ις  αξιω ματικός νά διδάξη τήν τα κτι
κήν είς τους νεοσυλλέκτους. Κατέλυσε δέ είς τόν οίκον του π α - 
τρός μου, καί συνέλαβε πρός εμέ θερμήν αγάπην. Ό τ ε  άνεχώ - 
ρησε, τόν συνωδευσα, μέ τήν συγκατάθεσιν τοΰ πατρός μ,ου, καί 
οιέμεινα μ ετ’ αύτοΰ εν έτος καί ώς σύντροφος καί ώς θεράπων. 
Έ π ε ιτ α  αίφνης άνεκλήθη είς τήν πατρ ίδα  του '— ήθελε δ’ ευχαρί
στως με συμπαραλάβειν, άλλ’ ό πατήο μου ποσώς δέν εκλινεν είς 
τοΰτο. Ε ΐκοσιπέντε 'χρόνους δέν ειχον ίδείν “Α γγλον, κα ί όμως 
σ’ εγνώρισα ευθύς, καί είς τό σκότος.

Ά γ γ λ ο ς .— Κ αί ποίαν ζωήν δ ιάγεις; τ ί  εργον μ ετέρ χεσ α ι;

Ά βα ρβενή λ— Ζ ώ  έν άνέσει. Δ ιάγω  σχεδόν άπαραλλάκτως 
τόν βίον τών προπατόρων μου- βέβαια, καθώς έζη δ πατήρ μου, 
οίίτω ζώ  κάγώ . “Ό τ ε  άπεβίωσεν, ¿κληρονόμησα δλην τήν περ ι
ουσίαν του, διότι ήμην το μόνον τέκνον του. Δέν ήτο χρε ία  νά 
μ ετέρχω μαι κάνέν έργον, διότι ό πλοΰτός μου ήτο μέγας- π λήν, 
πρός αποφυγήν ύποψίας, έμπορευόμην ένίοτε εις μαλλία· άλλ’ δκνη- 
ρώς, δκνηρώς— έπειδή δέν είχον ανάγκην* πολλάκις όμως έπέτυ -
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χον, παραδόξοις πως· πολύ μάλλον παρ’ άλλους πολλούς, οίτινες 
ήγωνίζοντο ημέραν καί νύκτα , καταγινόμενοι έλοψύχως είς τό εμ 
πόρων.

Ά γ γ λ ο ς .—Έ χ ε ι ς  πα ιδ ία  ; Ε ίσ α ι νυμφευμένος;
Ά βα ρβενήλ .— Ε ίμ α ι άτεκνος, καίτο ι νυμ,φευμένος. Έ χ ω  μίαν 

σύζυγον καί μ ίαν φ ίλην, ή μάλλον είπεΐν δύο συζύγους, διότι εί
μα ι νυμφευμένος μέ άμφοτέρας. Ά λ λ ά  τήν μ ίαν ονομάζω φί
λην μου, διά τον κόσμον, καθότι έπιθυμώ  νά ζώ  ήσυχος, καί δέν 
θέλω νά προσκρούσω εις τάς προλήψεις τοΰ περιοικοΰντος λαοΰ.

Ά γ γ λ ο ς .— Λ έγεις ότι είσαι πλούσιος' εις τ ί  συνίστανται τά  
πλούτη σ ου;

Ά β α ρ β ενή λ .— Ε ις  χρυσών καί είς αργύρων, καί πολυτίμους 
πέτρας· διότι ¿κληρονόμησα όλους τούς θησαυρούς τώ ν προπατό
ρων μου. Τ ό  πλεΐστον μέρος είναι τεθαμμένον ύπό τήν γήν· τω 
όντι ποτέ δέν έξέτασα ούδέ τό δεκατημόρων αυτών. Έ χ ω  αρ
γυρά καί χρυσά νομίσματα παλαώ τερα τών χρόνων Φερδινάνδου 
τοΰ Κ ατηραμένου καί τής Ίεζά β ελ  (Ίζαβέλλης)· τοκίζω δέ καί 
μεγάλην ποσότητα. Ε ίμ εθα  όμως πολλά περιωρισμένοι είς τά 
έξοδά μας, κα ί προσποωύμεθα ότι πάσχομεν άπό ένδε ια ν  άλλ’ είς 
τινας περιστάσεις, είς τάς έορτάς μας, όπόταν κλεισθώσιν αί πύλαι 
μας, καί άπολυθώσιν οί άγριοι σκύλοι μας είς τήν αύλήν, τρώγο- 
μεν άπό π ινάκια  τοιαΰτα, δποϊα δέν έχει ούτε αυτή ή βασίλισσα 
τής 'Ισπαν ία ς, καί ν ίπτομεν τούς πόδας είς άργυρας λεκάνας, σ χ η - 
ματισθείσας καί καλλιτεχνηθείσας πρό τής άνακαλύψεως τής ’Α 
μερικής· μολονότι τά  ίμ ά τ ιά  μας είναι πάντοτε χονδρά, κα ί ή 
τροφή μας ώς έπιτοπλεϊστον άπλουστάτη.

Ά γ γ λ ο ς .— Έ κ το ς  σοΰ καί τών δύο συζύγων σου είναι άλλοι 
ίδικοί σας ;

Ά βα ρβενή λ .— Ο ί δύο μου θεράποντες, οίτινες ώσαύτως είναι 
έξ ή μ ώ ν  δ μέν είναι νεανίσκος, κα ί μέλλει ν’ άπέλθη, άρραβω- 
νισθείς κόρην είς μικράν ά πόσ τα σ ιν  δ δέ είναι γέρων, καί έρχε
τα ι κατόπιν μου μέ ήμίονον καί άμαξαν φορτωμένην.

Ά γ γ λ ο ς .— Καί ποΰ διευθύνεσαι τώ ρ α ;
Ά βαρβενήλ.— Ε ίς  τό Τόλητον, όπου εμπορεύομαι κάποτε. 

Α γ α π ώ  νά περ ιπλανώ μ α ι, μολονότι σπανίω ς απομακρύνομαι τοΰ 
οίκου μου. Ά φ ο ΰ  Ιχω ρίσθην άπό τόν Ά γ γ λ ο ν , ποτέ οί πόδες 
μου ούτε μ ίαν φοράν δέν Ιπατησ αν έξω τών δρίων τής Νέας Κ α - 
στέλλης. Α γ α π ώ  νά έπ ισ κέπτω μ αι τό Τόλητον, καί νά αναπολώ 
τά  παρελθόντα- ήθελον δ’ έγκατασταθήν εκεί, άν δέν ήσαν τόσοι 
επικατάρατοι, οίτινες μέ ύποβλέπουσι μέ κάκιστον δμ μ α .

Ά γ γ λ ο ς .— Γνωρίζουν όποιος ε ίσ α ι; Α ί άρχα ί σέ ένοχλοΰσι;
Ά βα ρβ ενή λ .— Ό  κόσμος μέ υποπτεύονται- άλλ’ έπειδή ώς έπ ι- 

τοπλειστον συμμορφοΰμαι είς τό εξωτερικόν μέ τάς συνήθειας τω ν, 
δέν επεμβαίνουν είς τά  Ιμ ά . Ν αι μέν, όταν είσέρχω μαι είς τήν εκ
κλησίαν νά λειτουργηθώ, μέ χάσκουν, ώσεί λέγοντες, Τ ί  θέλει ούτος 
εδώ ; Έ ν ίο τε  δέ κάμνουσι τόν σταυρόν τω ν ένω περνώ - άλλ’ 
επειδή περαιτέρω  δέν υπάγουν, αδιαφορώ. 'Ω ς πρός τάς άρχάς, 
είμεθα έν γένει φίλοι. Πολλοί έκ τής πρώ της τάξεως μέ χρεω - 
στοΰσιν άογύρων, ώ στε τρόπον τινά  έχω  αυτούς είς τήν εξουσίαν 
μου: οσον δέ διά τούς χυδαίους, αύτοί ήθελον κάμειν δ,τιδήποτε 
νά μ ’ εύχαριστήσωσι χάρ ιν τώ ν ολίγων δίστηλων, άτινα τούς δίδω 
άπΰ καιρόν εις καιρόν· γενικώ ς, τά  πά ντα  ύπάγουσι κ α τ’ ευχήν. 
Τό πάλα ι, τω όντι, ήτον 0λως διαφορετικά" π λήν, δέν έξεύρω τίν ι 
τρόπω, μολονότι άλλαι οίκογένειαι έπασχον πολύ, ή ήμετέρα απο
λάμβανε πάντοτε ικανήν ήσ υχίαν. Τ ό  αληθές είναι ότι ή οίκο- 
γένειά μας θαυμασίως ¿γνώριζε πάντοτε πώ ς νά διευθύνητχι. Έ μ -  
πορω νά είπω  ότι υπάρχει μεταξύ μας ού μικρόν μέρος τής φρονή- 
σεως τοΰ οφεως. Π άντοτε είχομεν φίλους· ως δέ πρός έχθρούς, δεν

είναι κατ’ ούδένα τρόπον ασφαλές νά έπεμβαίνωσιν είς τά  ήμέτερα. 
διότι έχε ι κανόνα ή οίκογένειά μ.ας νά μ ή  συγχω ρή ποτέ αδικίας, 
καί νά μή φείδηται μ ήτε κόπων μ ήτε δαπάνης, ώστε νά φέρη 
όλεθρον έπ ί τής κεφαλής τώ ν κακοποιών.

Ά γ γ λ ο ς  Σ α ς Ινοχλοΰν οί ιερείς ;
Ά β α ρ β ενή λ .— Μέ άφίνουν είς τήν ήσυχίαν μου, καί μάλιστα  

οί γείτονες μου. ’Ο λίγον μ ετά  τόν θάνατον τοΰ πατρός μου, έν- 
θουσιιυδης τ ις  έζήτησε νά μέ κακοποίηση" άλλά δέν έβράδυνα νά 
εκδικηθώ, ένεργήσας ώστε νά φυλακωθή έπ ί κατηγορία βλασφη
μίας· έμεινε δ’ είς τήν φυλακήν, ίω ς  οτου παρεφρόνησε κα ί α π ί 
θανε.

Ά γ γ λ ο ς .—Έ χ ε τ ε  αρχηγόν είς τήν 'Ισ π α ν ία ν ;
Ά β α ρ β ενή λ .— *Ο χι καθαυτό. Ε ίνα ι όμως άγ ια ί τινες οίκο- 

γένεια ι, α ίτινες χαίρουσι πολλήν ύπόληψιν" ή ίδική μου είναι μ ια  
έκ τούτων, ή πρώ τιστη , έμπορώ  νά είπω . Ό πά π πο ς μου ήτο 
κατ’ εξοχήν άγιος άνθρωπος· ήκουσα δέ τόν πατέρα μου λέγοντα 
ότι μ ίαν νύκτα αρχιεπίσκοπός τις έπεσκέφθη αυτόν μυστικώ ς, μο- 
νον διά νά λάβη τήν εύχαρίστησιν ν’ άσπασθή τήν δεξιάν του.

Ά γ γ λ ο ς .— Π ώς έτυχεν α υ τό ; ποιον σέβας ήδύνατο νά τρέφη 
αρχιεπίσκοπος πρός άνθρωπον τή ς πίστεώ ς σου, ή τής τοΰ π ά π -  
που σου ;

Ά βαρβενήλ.— Μάλλον παρ’ όσον φαντάζεσαι. Ή το ν  εΤς έξ 
ή μ ώ ν  τουλάχιστον δ πα τή ρ  αύτοΰ ήτο, καί ουδέποτε ήδύνατο νά 
λησμονήσει όσα μ ετ’ εύλαβείας ε ίχε  μάθειν έπ ι τής πα ιδ ικής ή λ ι-  
κίας του. Ε ίπ εν  ο τ ι  ε ίχε προσπαθήσει νά τά  λησμονήση, άλλά 
δέν ήδύνατο" ότι τό π νεΰμ α  ήτον άδιακόπως επάνω του, καί οτι 
παιδιόθεν κατετάραττεν αυτόν, Ιωσοΰ έπ ί τέλους δέν ήδύνατο νά 
ύποφέρη πλέον· όθεν υπήγε πρός τόν πά π πο ν  μου, μεθ’ ού έμεινε 
μ ίαν δλόκληρον νύκτα" Ιστράφη δ’ έπειτα  είς τήν επισκοπήν του, 
όπου μ ετ’ ολίγον άπέ(Γανε, κλεΐζόμενος δι’ αγιότητα .

Ά γ γ λ ο ς .— Ο ί λόγοι σου μέ εκπλήττουν. 'Υ ποθέτεις ότι εύ- 
ρίσκονται πολλοί έξ ύμώ ν μεταξύ τοΰ ιερατείου ;

Ά βα ρβενήλ-— Δέν τό υποθέτω , άλλά τόεξεύρω. Π ολλοί όμοιοι 
μου εύρίσχονται είς τό  ίερατεΐον, καί ό χ ι μόνον εις τάς κα τω τέ- 
ρας τάξεις τοΰ ιερατείου- τ ινέςτώ ν  σοφωτέρων καί περιφημοτέρων 
έν 'Ισ π α ν ία  ήσαν έξ ήμώ ν, ή έκ τοΰ αίματος ήμώ ν τουλάχιστον, 
καί πολλοί αυτών τήν σήμερον φρονούν ώς εγώ . Κ ατά  τινα  επ ί
σημον ενιαύσιον έορτήν μ ’ έπισκέπτοντα ι άφεύκτως τέσσαρες τών 
προκρίτων εκκλησιαστικών· καί τότε, άφοΰ κατακλεισθώμεν καί 
έξασφαλισθώμεν, καί τελέσωμεν τάς άπαιτουμένας ιεροπραξίας, 
καθίζουν έπ ί τοΰ εδάφους καί καταρώ ντχι.

Ά γ γ λ ο ς .— Είσθε πολυάριθμοι είς τάς μεγαλοπόλεις ;
Ά βα ρβενήλ .— Ουδόλως- οί τόποι τής κατοικίας ήμώ ν σπανίω ς 

είναι αί μεγαλοπόλεις· προτιμ ώ μεν τάς χώ μ α ς, καί ολιγάκις έμ - 
βαίνομεν είς τάς μεγαλοπόλεις έκτος διά υποδέσεις. Πολυάριθμοι 
δέν είμεθα, καί δλίγα ι τών επαρχιώ ν τής Ισ π α ν ία ς  περιέχουν ύπέρ 
τάς είκοσι οικογένειας. Ούδείς έξ ήμώ ν είναι πτωχός" καί ό'σοι 
έξ ήμώ ν ύπηρετοΰσι, τό πράττουν έκ προαιρέσεως μάλλον ή έξ 
ανάγκης, διότι άλλή)χ>υς ύπηρετοΰντες μανθάνομεν διαφόρους τέ -  
χνας. Π ολλάκις δ χρόνος τής υπηρεσίας είναι κα ί δ τή ς ερω τι
κής περιποιήσεως· καί οί ύπηρέτα ι νυμφεύονται έπ ί τέλους τάς 
θυγατέρας τώ ν κυρίων.

Τοιαΰτα περψ τών έν Ισπανία Ιουδαίων. Τών ανθρώ
πων τούτων ή ιστορία, άγνωστος νΰν κατά το πλεΐστον 
μέρος, όπόταν συγγραφή, Οε’λει είσθαι έκ τών μάλλον αξιο
περίεργων. ή  ίβηρική χερσόνησος έχρησίρίευσεν έκπαλαι 
είς αύτους ώς Δευτέρα Παλαιστίνη," οί υπήκοοι τοΰ -ο-
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λομώντος, οί εμπορευόμενοι προ? Χειρ «μ, βασιλέα της Τύ- 
ρου, κατώκησαν εις Θαρσεις, έν τη σημερινή Ισπανική επαρ
χία Ανδαλουσία, πολϋν χρο'νον πριν άκουσθή ή Ελλάς η 
ή Ρώμη. Τον αριθμόν των επηυςησαν οί φυγόντε; έκ της 
Αιχμαλωσίας. Συνωκίσθησαν δε εις τό Τόλητον, την 
πόλιν των γενεών των καί την πρωτεύουσαν αυτών έκεϊ 
ηύξη'θησαν καί έπληθυνθησαν, έωσου κατεδιώχθησαν ΰπο 
των Γότθων, οίτινες πρώτοι έφεραν εις την Ισπανίαν την 
θρησκευτικήν μισαλλοδοξίαν. Οί Ιουδαίοι, προς εκδίκη- 
σιν, εύκόλυναν την επιδρομήν του συγγενούς Μαυρουσίου. 
Οτε δέ πάλιν ήλώθη υπό τών Χριστιανών τό Τόλητον, 
οί εύρεθεντες εκεί πάμπολλοι Ιουδαίοι άφέθησαν ζώντες 
καθό μή ένοχοι τής σταυρώσεως, καταγόμενοι έξ Ιουδαίων, 
οίτινες είχον άναχωρη'σειν εκ τής Ιερουσαλήμ πολΰν χρό
νον προ τής πράξεως του εγκλήματος αύτου. 0  χρυσούς 
αιών τών Ισπανών ίουδαίων ήτον ό αιών Πέτρου του Σκλη
ρού· ήσπάσθησαν την φατρίαν του, ή μάλλον αύτός τήν 
¿δικήν των, επειδή είχε δανεισθή παρ’ αύτών χρήματα. 
Κατεδυναστευοντο δέ ύπό του αντιζήλου καύματος του 
Τρασταμάρα, καί τέλος έξωρίσθησαν υπό τής ίζαβέλλης, 
τό 1492, τον αριθμόν ήμισυ έκατομμυριον, ή κατ’ άλλους 
800,000. Οί φυγάδες κατώκησαν εις τάς Ασιατικας 
καί Αφρικανάς παραλίας τής Μεσογείου, όπου βλεπομεν 
καί άκουομεν αυτούς μέχρι τής σήμερον λαλουντας τά Ι
σπανικά τών προπατόρων των. Οσοι δέ μή θέλοντες ν’ 
άφήσωσι τούς θησαυρούς των έμειναν εις τήν Ισπανίαν, 
ύπεκρίθησαν ότι έγειναν Χριστιανοί· άλλ’ εν τώ κρύπτω 
έλάτρευον τήν άρχαίαν πίστιν των. Οί Ιουδαίζοντες ού- 
τοι, πλούσιοι όντες, ήσαν τά κυριώτερα θύματα τής ίεράς 
έξετάσεως. 0  Χριστιανός τής Ισπανίας βδελύσσεται τον 
Ιουδαίον μέ απερίγραπτου βδελυγμόν. 0  αριθμός τών 
έν Ισπανία ίουδαίων δέν είναι μέγας' ίσως συμποσοΰνται 
εις 500 οικογένειας. Υπερβαίνουσι δέ πολύ κατά τον 
χαρακτήρα τους αλλαχού τής οικουμένης ομογενείς των.

Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΑΝ.
Σ υνέχεια . Ί δ ε  Σ ελ . 145-148.

ΟΙ Ολλανδοί, οίτινες ήσαν προεγκαταστημένοι εις 
τήν Φίρανδον, έβλεπον τούς Άγγλους μετά ζηλοτύ
που φόβου- οί δέ Πορτογάλλοι έβλεπον μετά τών 
αύτών αισθημάτων άμφοτέρους. Τίνι δέ τρόπω έπροσ- 
πάθουν οί καλοί ούτοι πεπολιτισμένοι Ευρωπαίοι 
νά ύποσκελίζωσιν άλλήλους εις τάς μακρυνάς έκείνας 
χώρας, φαίνεται έκ τού εφεξής άλλοκότου διηγήμα
τος.—  Ο Αγγλος, ό μείνας διευθυντής τού έν Φι- 
ράνδω έμπορείου, πορευθείς ποτε νά προσφέρη τά 
σεβάσματά του εις τόν αύτοκράτορα, εύρήκεν έμπρο
σθεν αύτοΰ αλαζόνα τινά Ολλανδόν, δστις έκομ- 
πορρημόνει προς τόν αύτοκράτορα περί της ¿δίας του 
πατρίδος, καί άνεβίβαζε τόν βασιλέα τής Ολλανδίας 
εις τούς ουρανούς, ώς τον μέγιστον καί κραταιότατον

ηγεμόνα καθ’ ολον έκεϊνο τό μέρος τής οικουμένης, 
μετά πολλών άλλων τοιούτων μεγαλαυχιών. Ά λ λ ’ 
ό Αγγλος, δστις έννόει τήν ϊαπονικήν γλώσσαν, 
μολονότι ό Ολλανδός ενόμιζε τουναντίον, τόν εΐπεν 
έμπροσθεν τού βασιλέως, δτι « μάταιον ήτο νά ψευ- 
δολογη τοιουτοτρόπως, έπειδή δλος ό κόσμος έγνώ- 
ριζεν δ'τι ούδέ βασιλέα καν είχον εις τήν Ολλαν
δίαν, αλλά μόνον κυβερνήτην, δστις δέν έκυβέρνα 
τόσον τόν λαόν, όσον έκυβερνάτο αύτός υπ’ έκείνων. 
Καί έπειδή κατήντησεν εις τόσον ή αναίδειά του, ώστε 
νά είπη ότι δ βασιλεύς του είχεν ύποτεταγμένους 
όλους τούς άλλους Χριστιανούς ηγεμόνας, πρέπει 
κάγώ νά εί'πω, δτι, αν ό βασιλεύς τής Αγγλίας δέν 
ήτο προστάτης τού 'Ολλανδικού κράτους, οί 'Ολ
λανδοί έμποροι δέν ήθελον είσθαί ποτε εις κατάστα- 
σιν νά ελθωσι καί νά κάμνωσι τόσον κρότον εις τά 
μέρη ταύτα τού κόσμου.» Σύγχυσις περιεκάλυψε 
τόν καυχηματίαν αλλά τί νά κάμη ; οί παρευρε- 
θέντες 'Ισπανοί καί Πορτογάλλοι ώμολόγησαν τήν 
αλήθειαν τών ρηθέντων καί ή συντροφία διεσκέδα- 
σεν εις τό άκρον, καί ούκ όλίγον περιεγέλασε τόν 
άθλιον 'Ολλανδόν.

’Εν τούτοις, τό μίσος καί ή ζηλοτυπία μεταξύ τών 
πολλών οίτινες διέμενον προσκολλημένοι εις τάς αρ
χαίας δεισιδαιμονίας, καί τών Πορτογάλλων τε καί 
αύτοχθόνων όσοι έπρέσβευον τόν Χριστιανισμόν, εί
χον έξακολουθήσει, καθ’ έκάστην έπαυξάνοντα. Πρώ
τον δ’ έξέσπασαν εις φανεράν έριδα τό 1590, καί 
πολλοί έφονεύθησαν. Ετυχον δέ καί μεταβολαί εις
τήν κυβέρνησιν, αίτινες έκαμαν αυτούς πολιτικώς 
έναντίους. 'Η ύπερτάτη έξουσία είχεν άρπασθή· καί 
ό άρπαξ, πρός στερέωσιν άναμφιβόλως τής δυνάμεώς 
του, έπροστάτευε τό ισχυρότερου κόμμα, καί κατέ- 
θλιβε τό άδυνατώτερον. Πλήν, μολονότι περιωρί- 
σθησαν οί αγώνες τών ’Ιησουιτών, δέν άπηγορεύθη- 
σαν ολως διόλου, έως οδ ή αύθάδης αφροσύνη Φραγ
κισκανών τινων έπέσυρε τήν έκδίκησιν τής αύλής. 
Οί μοναχοί ούτοι έφθασαν έκ τής Μανίλλης, καί πα- 
ραβλέποντες τάς κατεπειγούσας παρακλήσεις τών 
Ιησουιτών, καί περιφρονούντες τήν αύτοκρατορικήν 

έντολήν, ήρχισαν νά οΐκοδομώσιν εκκλησίαν, καί νά 
κηρύττωσι δημοσία εις τάς οδούς τού Μεάκου. Πρός 
δικαιολόγησιν τής διαγωγής τούτης άνέφερον τό 
« Πειθαρχεΐν δει Θεώ μάλλον ή άνθρώποις.» Ά λλ’ 
οί καλοί ούτοι άνθρωποι έλησμόνησαν τόν άλλον μέ- 
γαν κανόνα, τόν δοθέντα πρός οδηγίαν τών άποστό- 
λων, «Γίνεσθε φρόνιμοι ώς οί οφεις, καί ακέραιοι ώς 
αί περιστεραί·» καθότι διηρέθιζον τούς ϊαπονούςνά 
καταστρέφωσι τά είδωλά των, καί τό παραδοξότερον 
έζήτησαν νά πυρπολήσωσι ναόν. Άπό τής έποχής 
ταύτης ή ούναμις καί ή επιρροή τών Πορτογάλλων
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Λεωφόρος διά καλλιεργημένων αγρώ ν, εις την Ία πονία ν .

καί τών Ιησουιτών παρήκμαζον ταχέως, καί οί αύ- 
τόχθονες Χριστιανοί ήσαν έκτεθειμένοι εις ύβρεις 
παντός είδους από μέρους τών ομογενών αύτών. 'θ 
έν Φιράνδω Αγγλος πράκτωρ, γράφων τό 1614, λέ
γει δτι « έμφύλιος πόλεμος ήτον έτοιμος νά έκραγή, 
έπαπειλών μεγάλα δυστυχήματα εις δλην τήν χώ
ραν τό οέ 1619 άναφέρει τάς φοβεράς κακοπαθείας 
δσας ύπέφερον οί Χριστιανοί. Οί Πορτογάλλοι έβε- 
βαίουν, δτι οί 'Ολλανδοί, άπό τόν ζήλον τού νά υπο
σκελίσουν αύτούς, άπήντησαν εις τήν έρώτησιν άν 
ήσαν Χριστιανοί —  όχι, δτι ήσαν 'Ολλανδοί, 'θ 
Κάεμφερ ομως άρνεΐται τούτο, καί λέγει δτι άπάν- 
τησιν έόωκαν δτι ήσαν Χριστιανοί μέν, διάφοροι δμως 
τών Πορτογάλλων ιερέων, 'θ προειρημένος Ά γ 
γλος πράκτωρ, περιγράφων τόν καταδιωγμόν, εις ον 
ύπεβλήθησαν οί έντόπιοι Χριστιανοί, λέγει δτι εκα- 
μνον καί αύτά τά παιδία των μάρτυρας μεθ’ έαυτών, 
καί τά εφερον έπί τών αγκαλών των εις τόν θάνα
τον, προτιμώντες νά παραδώσωσιν αύτά εις τάς φλό
γας μάλλον ή νά τά άφήσωσι νά άνατραφώσιν εις 
τήν θρησκείαν τών είδωλολατρών.

Επί τίνος Πορτογαλλικοΰ πλοίου εύρήκαν οί Ολ- 
λανοοί έπιστολάς, διευθυνομένας ύφ’ έ'/ος τών έν άξι-

ώματι ϊαπονών πρός τόν βασιλέα τής Πορτογαλ- 
λίας. Άπεμψαν δ’ αύτάς πρός τόν διοικητήν τής 
Φιράνδου, καί ούτος πρός τόν αύτοκράτορα τής ϊα - 
πονίας. ’Εν ταϊς έπιστολαϊς ταύταις έλέγετο δτι 
περιείχοντο έναργεΐς άποδείξεις έκτεταμένης συνω
μοσίας μεταξύ τών Πορτογάλλων καί ϊαπονών Χρι
στιανών κατά τού αύτοκράτορος. 'θ νομιζόμενος 
συγγραφεύς αύτών κατεδικάσθη καί έθανατώθη· ευ
θύς δέ μετέπειτα, έν έτει 1637,έφάνη τό ψήφισμα, 
δι’ ού, έκτοτε μέχρι τής σήμερον, άποκλείονται τής 
Ιαπονίας οί ξένοι. Διετάσσετο νά έξορισθώσιν εις 

τό Μάκαον, τό έν Κίνα Πορτογαλλικόν συνοίκισμα, 
δλοι ανεξαιρέτως οί Πορτογάλλοι, μετά τών μητέρων 
καί τροφών των, καί παντός τού εις αύτούς άνήκον- 
τος· διαταγή προσέτι έξεδόθη νά φυλακισθώσιν οί 
αύτόχθονες Χριστιανοί, καί άμοιβαί προσετέρθησαν 
διά τήν άνακάλυψιν ιερέων καί Χριστιανών" οί ϊα -  
πονοί άπηγορεύθησαν τού νά άναχωρώσι τής πατρί
δος των, καί .ξένοι τού νά εισέρχονται εις τήν ϊαπο- 
νίαν, έπί αύστηρότάταις ποιναϊς.

Χιλιάδες τινες τών ϊαπονών Χριστιανών άνέστη- 
σαν εις τά δπλα, καί καταλαβόντες παλαιόν τι οχύ
ρωμα εις τήν γειτονίαν τόπου καλουμένου Σιμαβάό-
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pet, α.*£.οο£<7ΐ<7αν· vst UTTcpccdTctcOcoGt [/.¿ypt έ<τ̂ άττ]ς 
πνοής. Ο αύτοκράτωρ προσεκάλεσε τούς Ολλαν- 
οούς,̂  άν ήθελον ν’ άποδείξωσι τήν ειλικρίνειαν των 
ώς σύμμαχοι, νά συνδράμωσιν αυτόν εις το νά καθυ- 
ποβαλη τούς έπαναστάτας. Αισθανόμενοι οέ ό'τι καί 
ή εττιρροτ] αυτών έκλονεΐτο, συγκατένευσαν, καί έστει
λαν πολεμικόν πλοΐον νά προσβάλη τό όχύοωυ,α. 
Ηλώθη δέ* καί βεβαιουται ότι 40,000 ϊαπονών 
έχάθησαν εις τήν έπανάστασιν ταύτην. ’Εν τώ αύ- 
τώ ετ#, 1G38, καθηρέθησαν τά επί τής νήσου Φι- 
ρανοου οικοοομηματα, και οί Ολλανδοί μετώκησαν 
εις νησίον έν τώ λιμένι τής Ναγγασάκης, εις ον μό
νον συγχωρείται έκτοτε ή είσοδος των ξένων. Τό 
1640, οί Πορτογάλλοι έκαμαν άπόπειραν νά άνακτή- 
σωσι τήν άπολεσΟείσαν ίσχύν των, πέμψαντες ποε- 
σβείαν έκ του Μακάου, συνισταμένην άπό 73 άτομα. 
Αλλ ό αύτοκράτωρ τής Ιαπονίας ολίγον έσεβάσθη 

τα Οικαιιόματα ή τά προνόμια τών πρέσβεων. Κοα- 
τηθέντες οί ΓΙορτογάλλοι έΟανατώΟησαν άπαντες, εξ
αιρέσει δώδεκα, οιτινες άπεστάλησαν έν πλοιαρίω, 
μετ’ άλαζόνος αγγελίας παρά του αύτοκράτορος ό'τι, 
άν ο βασιλεύς τής Πορτογαλλιας έτόλμα νά πατήση 
το εοαφος τής ίαπαν, ήθελε καί αύτός πάθει τά 
όμοια. Kat οι δώδεκα όμως ούτοι έχάθησαν εις τό 
πέλαγος.

Εις τούς Ολλανδούς χρεωστούμεν δλας σχεδόν 
τας συναχθεισας περι τής Ιαπονίας ειδήσεις έν τώ 
διαστήματι τών δύο εκατονταετηρίδων, καθ’ άς είναι 
κεκλεισμένη εις τους αλλοεθνείς. Τό πλεΐστον μέ
ρος τών περί του ενδοτέρου έγνωσμένων συνελέχθη 
εις *ας ετήσιους οδοιπορίας, τάς γινομένας έκ τής 
Ναγγασάκης εις τήν μητρόπολιν 'ϊεδον, —  έπειδή 
οι Ολλανδοί οφείλουν νά πέμπωσιν ετήσιον πρεσβείαν 
εις .ον αυτοκρατορα. Τρεις κατά καιρόν ιατροί του 
Ολλανδικού έμπορείου έγραψαν περί τής ϊαπονίας· 

έκ τούτων ό πρώτος,'Κάεμφερ, έπεσκέφθη τό ’’ϊεδον 
τό 1690 καί 1691' ό Θύνβεργος, τό 1775 καί 
1 / 76· ό οέ Σιεβόλόης κατώκησεν εις τήν ’ίαπονίαν 
άπό τού 1823 μέχρι τού 1830. Συνέγραψε προσ
έτι ιστορίαν τής Ιαπαν είς εκ τών Ιησουιτών πά
τερων, και άλλοι προσέθηκαν μικρά τινα προς διασά- 
φησιν, ώς, λογου χαριν, Αγγλος τις πλοίαρχος, αίχ- 
μαλωτισθείς υπό τών ’ϊαπονών τό 1811.  ’Αλλ’ ή 
αυστηροτης και απόφασις, μεθ’ ής αί άρχαί διατη- 
ρουσιν ετι τό σύστημα τής μή συγκοινωνίας, δεικνύ
εται εκ τίνος νεωστί γενομένης άποπείρας. Πλοΐόν 
τι παρεσκευάσθη, κατ’ έπιφάνειαν μέν διά νά έπα- 
ναφερη είς την πατριόα των επτά ναυαγήσαντας Ια- 
..ονους, πραγματικώς δε οιά νά άνοιξη εμπορικήν 
προς τον λαον συγκοινωνίαν. ’Αλλ’ ή άγρυπνία τών 
αρχών εμα>.αιωσε τό οεύτερον μέρος τού σχεδίου.

Οπουδήποτε έγίνετο άπόπειράτις άποβάσεως, ποώ- 
τον μ.εν ειδοποιούν τό πλοΐον ν’ άπου,ακουνθή, αετέ-
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πειτα ο επυροσολουν κατ αυτου, ιοστε να το άναγ- 
κάσωσι ν’ άποπλεύση.

'Ο Κάεμφερ παραβάλλει τάς ΐαπονικάς μέ τάς 
Βρετανικας νήσους κατά τό φαινόμενου καί τήν Οέ- 
σιν και αν τις παρατηρήση γεωγραφικόν πίνακα, 
θέλει εύρεΐ πολλήν τήν ομοιότητα. Αί Βρετανικαί 
νήσοι κεΐνται παρά τά βορειοδυτικόν παράλιον τής 
Ευρώπης· αί δέ ’ΐαπονικαί παρά τό βορειοανατολικόν 
παραλιον τής Ασίας. Είς έκαστον σύστημα υπάρ- 
χει μία μεγάλη ή κυριωτέρα νήσος, περιέχουσα τάς 
πρωτεύουσας πόλεις, και αποτελούσα τό πλεΐστον 
μέρος τού βασιλείου ή τού κράτους. Είς έκάστην 
περίστασιν αί κυριώτεραι αύται νήσοι είναι μακραί 
καί άναλόγως στεναί, έκτεινόμεναι μοίρας τινάς πλά
τους άπ’ άρκτου είς νότον. 'Η Βόρειος Θάλασσα 
έμπορει νά συγκριθή μέ τήν Θάλασσαν τής ’Ιαπονίας, 
καί ό Πορθμός τής Κορέας μέ τον Βρετανικόν Πορ
θμόν. Ο πληθυσμός τού Ηνωμένου Βασιλείου τής 
Μεγάλης Βρετανίας καί ’Ιρλανδίας υπολογίζεται τήν 
σήμερον ώς 26 ,000 ,000' ό δέ τής ’ίαπονικής αυ
τοκρατορίας εικάζεται οτι είναι 25 ,000 ,000 .

0  αριθμός τών νήσων, έξ ών συνίσταται ή αυτοκρα
τορία τής Ταπάν, είναι άγνωστος. 'Υπάρχουν όμως 
τρεις μεγάλαι νήσοι, αΐτινες μετά τινων μικροτέρων, 
συγκροτούσι τήν κυρίως λεγομένην αυτοκρατορίαν. 
Τά ονόματα τών τριών νήσων, αΐτινες κεΐνται πλη
σίον άλλήλων, είναι Κιουσιού, Σιτκόκη, καί Νιφών, 
ή μεγίστη. Αύται καλύπτουσι τοσας περίπου μοί- ' 

πλάτους, απ άρκτου είς νότον, Οσας αι Βρετανι- 
καί νήσοι. ’Αλλά πρός τό βόρειον άκρον τής Νι- 
φώνος κεΐται ή ϊεσσος, ή'τις, καίτοι μή περικλειό
μενη είς τήν κυρίως καλουμένην αυτοκρατορίαν, έξαο- 
τάται απ αυτής* είναι οε περίπου ισομεγέθης μέ 
τήν ’Ιρλανδίαν. Επέκεινα τής 'ϊέσσου, καλύπτου- 
σαι τό πέλαγος μεταςυ αυτής καί τής μεσημβρινής 
άκρας τής Καμσιατκης είναι αι Κουρίλαι νήσοι, έξ 
ών τινάς κατοικούσιν οί ’ίαπονοί. Τής 'ϊέσσου 
συμπεριλαμβανομένης, αί Ιαπονικαί νήσοι έκτείνον- 
ται άπό τής 31ης μέχρι τής 45ης μοίρας τού βο
ρείου πλάτους, καί υπολογίζονται ώς περιέχουσαι
160,000 τετραγωνικών μιλίων, ή περίπου 40,000  
μάλλον τών Βρετανικών νήσων.

Τήν περιξ τών ίαπονικών νήσων θάλασσαν καθι- 
στώσιν επικίνδυνον αί αίφνίδιαι τρικυμίαι, καί τό 
άβαθες τών ύδάτων. Η φυσική δέ αύτη περίστα- 
σις βοηθεΐ τάς ΐαπονικάς άρχάς νά διατηρώσι τό 
σύστημα τής μή συγκοινωνίας. Μεγάλα Ευρωπαϊκά 
πλοΐα δέν δύνανται νά προσορμισθώσιν εγγύς τής ξη
ρός- καί διά τό αυτό αίτιον τά ’ίαπονικά πλοΐα έ'λ-
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κουσιν όλίγον ύδωρ. Τό κλίμα τού νοτίου μέρους 
τής χώρας παρεβλήθη μέ τό τής ’Αγγλίας. « Η 
ϊαπάν,» λέγει 6 Κάεμφερ, « απολαύει τερπνόν καί 
υγιεινόν κλίμα. Ο άήρ είναι πολύ άστατος, καί 
υποκείμενος είς πλείστας μεταβολάς* τόν χειμώνα 
χιονίζει, καί συμβαίνουσι κάποτε δριμεΐς πάγοι· τό 
θέρος, έξ έναντίας, μάλιστα κατά τήν διάρκειαν τών 
κυνικών ημερών, είναι ό καύσων άνυπόφορος. Πολ- 
λάκις βρέχει καθ’ όλων τό έτος, άλλ’ άφθονώτατα 
τόν ’Ιούνιον καί ’Ιούλιον.» Είς τάς γειτονευούσας 
θαλάσσας σχηματίζονται κάποτε σίς-ωνες, περί ών 
φαντάζονται οί ’ίαπονοί ότι είναι θαλάσσιοι δράκον
τες, άναβαίνοντες είς τά μετέωρα, 'ϊπόκειται δέ 
ή ’ΐαπάν καί είς σεισμούς, οιτινες έπροξένησαν ενί
οτε μ,εγάλας ζημίας· συμβαίνουσι δέ τόσον συνεχώς, 
ώστε οί εντόπιοι δέν φοβούνται αυτούς μάλλον παρ’ 
όσον ήμεΐς φοβούμεθα τάς βροντάς καί άστραπάς. 
Ως αίτιον τών σεισμών στοχάζονται ευμεγέθη τινά 

φάλαιναν, έρπουσαν ύπό τήν γήν, καί μετροΰσιν αυ
τούς ώς μηδέν.

Τό ένδότε ρον τών νήσων είναι άκόμη πολλά άλί- 
γον έγνωσμένον, καί δέν δύναταί τις νά περιγράψη 
αύτό μ,ετά λεπτομερείας ή άκριβείας. Καί αυτά τά 
παράλια δέν κατεστρώθησαν είσέτι διακεκριμένως. 
II γενική πρόσοψις τών νήσων δύναται νά περιγραφή 

ώς διαφέρουσα έκ τού λοφώδους είς τό όρεινόν. Τούτο 
αληθεύει μάλιστα ώς πρός τήν μεγάλην νήσον Νι- 
φώνα- ή ταχύτης, μεθ’ ής καταρρέουσιν οί ποταμοί 
αυτής πρός τήν θάλασσαν, λογίζεται άπόδειξις τού 
ότι γενικώς είναι ύψηλή έν τώ κέντρω. Ηφαίστια, 
καί ένεργά καί έσβεσμένα, άπαντώνται έπί τών με
γάλων καί έπί τών μικρών νήσων· είς τήν "ϊεσσον 
υπάρχει κόλπος εχων εκατέρωθεν ήφαίστιον, καί διά 
τούτο καλούμενος Κόλπος τών Ηφαιστίων.

Έκ τής πολυανθρωπίας τής ’ΐαπάν δύναταί τις 
νά συμπεράνη ότι δλαι αί μεγάλαι νήσοι αυτής άφθο- 
νούσι πόλεων καί κωμών. Πρωτεύουσα τής αύτο- 
κρατορίας είναι ή Υεδδος, άλλως Ιεδος, καί κατά 
τινας Εδδος. Κεΐται δ’ έπί τής ανατολικής πλευ
ράς τής Νιφώνος, παρά τινα κόλπον. 'θ προειρη
μένος ’Αγγλος πλοίαρχος Σαρίς είδεν αυτήν έν έτει 
1612,  καί τήν περιγράφει ώς « ένδοξον τό φαινόμε
νου· καί αύτοί, λέγει τών δωμάτων οί κέραμοι είναι 
κεχρυσωμένοι, καί τά σταθμά τών θυρών κεκοσμη- 
μένα μέ στίλβον βερενίκωμα. Δέν έχουν ύάλινα 
παράθυρα, αλλά ξύλινα, βεβαμμένα μέ λεπτά ώραΐα 
χρώματα. 'Ολόκληρος ή κυριωτέρα οδός τής πό- 
λεως, πλατεία όσον οίαδήποτε είς τήν Αγγλίαν, 
είναι κτιστή, καί ύποκάτωθεν αύτής περνά ώραιος 
ποταμός. Κατά πεντήκοντα βήματα έχουσιν ¿κτι
σμένα χείλη φρέατος, καί κάδδους παρατεθειμένους,

δι’ ών νά έξαντλώσιν ύδωρ έκ τού ποταμού έν και- 
ρώ πυρκαϊάς.» Καθό έδρα τού αύτοκράτορος καί 
τής αυλής του, είναι πολυανθρωποτάτη, περιέχουσα 
άπό έν είς̂  έν ήμισυ εκατομμύριου κατοίκων. Περί 
τούτου οί Ιαπονοί δίδονται είς μεγίστας ύπερβολάς. 
« Μάς έδειξαν,» λέγει δ πλοίαρχος Γολωνίν, ό αίχ- 
μαλωτισθείς το 1811,  « σχέδιον τής μητροπόλεως, 
καί μάς είπαν ότι είς μίαν ημέραν δέν ήδύνατό τις 
νά βαδίση άπ’ άκρου είς άκρον αύτής. "θτε δέ ήρω- 
τήσαμεν τούς ’ΐαπονούς περί τού πληθυσμού της, 
έβεβαίωσαν οτι περιεΐχεν υπέρ τά δέκα εκατομμύρια 
κατοίκων, καί μάλιστα ώργίσθησαν διότι ήμεΐς άμ- 
φιβάλλομεν. Τήν έπαύριον μάς έφεραν έγγραφον 
ενός τών αξιωματικών, δστις κατείχε πρότερον θέ- 
σιν είς τήν άστυνομίαν τής 'ϊέδου. Τό έγγραφον τού
το διελάμβανεν οτι ή πόλις "ϊεδος έχει είς τάς κυ- 
ριωτέρας οδούς της 280,000 οίκων, καί έν έκάστψ 
αυτών 30 έως 40 κατοίκους.» 'η  πόλις αύτη ύπό- 
κειται είς συνεχείς πυρκαϊάς. Τό δέ 170-3 σεισμός 
σχεδόν κατέστρεψεν αύτήν, καί πολλαί χιλιάδες τών 
κατοίκων της έθανατώθησαν. Τό παλάτιον τού αύ
τοκράτορος κατέχει μέγα περιπεφραγμένον διάστημα 
έν τώ κέντρω τής πόλεως.

Δευτέρα πόλις είναι τό Μέακον, όπου διατρίβει ό 
Δαίρης, ήγουν δ πνευματικός αύτοκράτωρ. Κεΐται 
είς τό ενδότερον, καί νομίζεται ότι περιέχει ώς ήμισυ 
εκατομμύριου κατοίκων. « Ευρωπαίοι τινες,» λέγει 
δ Γολωνίν, « όνομάζουσι τήν έδραν τού πνευματικού 
αύτοκράτορος Μίακον ή Μέακον. Τΐ λέξις σημαίνει 
μητρόπολις, καί δίδεται ύπό τών Ϊαπονών είς τήν 
πόλιν ταύτην κατ’ εξοχήν. Τά κύριον όνομά της 
είναι Κίον, καί Κίοτον τόνομα τής έπαρχίας.» « Ε- 
περάσαμεν άπό τό Μέακον,» λέγει δ πλοίαρχος Σα
ρίς, « μίαν τών μεγίστων πόλεων τής ’ϊαπονίας, καί 
τοπον εμπορικωτατον. Ολοι οί πραγματευταί κα* 
τοικούσιν εις ιδιαίτερον μέρος τής πόλεως· οί ϊαπο- 
νοί τό κρίνουσιν άσχημότατον καί άτακτον νά εύρί- 
σκωνται συμμεμιγμένοι άνθρωποι τοσούτων διαφό
ρων έπαγγελμάτων καί έπιτηδευμάτων όθεν όλοι 
οί ομότεχνοι κατοικοΰσι πλησίον άλλήλων. 'θ με
γαλοπρεπέστατος ναός όλης τής χώρας είναι ένταύθα 
είς τό Μέακον, λίθινος, καμαρωτός, κεκοσμημένος 
μέ λαμπρούς κίονας, μάκρος καί υψηλός όσον ή έν 
Λονδίνω έκκλησίατού 'Αγ. Παύλου.» Ο Εαυϊέρος, 
έν έτει 155-3, λέγει ότι τό Μέακον, πρό τίνος κατα
στροφής είς ήν υπέπεσε, περιείχε πραγματικώς 1 8 0 ,- 
000 οΐκων. ύθ Κάεμφερ άναφέρει οτι περιείχε 600 
ναών, καί 2τι έχρειάσθη μίαν δλόκληρον ήμέραν νά 
ίππεύση διά μέσου αύτής άπό τού ενός. είς τό άλλ* 
ακρον, καιτοι ούχι ακριβώς κατ’ εύθεΐαν γραμμήν.

Τρεις άλλαι πόλεις είναι τού αύτού βαθμού μέ τήν
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Ν αγγα σάκη, εν Ία π ον ία .

Υ ¿δον καί το Μέακον, ή Οσάκα καί ή Σάκαια, ού 
μακράν του Μεάκου, καί ή Ναγγασάκη, επί της νή
σου Κίουσιοϋ. Αί πέντε αδται πόλεις διακρίνονται 
ώς αί αύτοκρατορικαί πόλεις τής Ιαπονίας. Τό 'Ολ
λανδικόν έμπορεΐον μετεοέρΟη εις την Ναγγασάκην 
έκ τής νήσου Φιράνδου τό 1638. Είναι δέ τοπο- 
Οετημένον επί τίνος νησιδίου έν τω λιμένι, διά γέ
φυρας ηνωμένου μέ την μεγαλητέραν ξηράν.

Έ π έ τ α ι  συνέχεια .

Υ Π Ε Ρ Ο Χ Η  Τ Η Σ  Η Θ ΙΚ Η Σ  Τ Ο Υ  Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ ΙΟ Υ .

ΟΛΑ τά παραγγέλματα τις Χριστιανικής ηθικής απευ
θύνονται εις τήν καρδίαν. Δεν αποβλέπει ποτέ εις τό νά 
μορφιόστ) τον εξωτερικόν άνθρωπον είναι αδιάφορος εις 
τά άπλώς εξωτερικά ypevj. Μορφονει τον βίον των άν- 
θρώπων όχι κατ’ άλλον τρόπον, παρά ριορφόνουσα τά; δια
θέτεις αύτών. Ποτέ δεν απευθύνεται εις την ματαιότη- 
τά των, εις τήν φιλαυτίαν, η εις άλλην τινά διεφθαρριέ- 
νην κλίτιν εξεναντίας, κηρύττει φανερόν πόλεμον, καί αδι
άλλακτον έήθραν, εναντίον πάσης κακής διαθέσεως εις την 
άνθρωπίνην καρδίαν κάμμίαν δεν υποφέρει. Με απο
σ τρ ο φ ή ν  λαλεϊ περί των πλέον μισητών αμαρτημάτων, 
τά όποια είναι ή εις τούς γονείς απείθεια, ή ατιμία, ή 
αδικία, καί ό φόνος. Λέγει ότι τά τοιαΰτα δεν πρέπει 
ούδέ νά όνομάζωνται μεταξύ τών Χριστιανών. Αλλά δεν 
μένει έως εδώ* καταβαίνεί εις την καρδίαν, και, έκτείνου- 
σα την ηεΐρά της, έκσπα πάσαν ρίζαν πικρίας, ητις έκφύ- 
ουσα ήθελε μολύνει την ψυχήν, καί μιάνει τον βίον. Πολλά 
πάθη, τά οποία ό κόσμος αποδέχεται, καί εις πολλάς πε
ριστάσεις θεωρεί αθώα, καθώς την φιλοδοξίαν, την ένθεο- 
μον σπουδήν του πλούτου, τήν φιληδονίαν, τήν ύπερηφα- 
νίαν, τον φθόνον, τήν εκδίκησιν, τήν περιφρόνησιν τών 
άλλων, καί την πρός τούς αισχρούς άστεϊσμούς κλίσιν, τό 
Εύαγγέλιον καταδικάζει αύτά εις όποιανδήποτε μορφήν 
καί βαθμόν. Δεν συγχωρεΐ αύτά ούδέ κατά διάνοιαν, 
απαγορεύει τήν μοιχείαν τών οφθαλμών, καί τον φόνον 
της καρδίας· καί παραγγέλλει νά πνίγωνται εις τήν γέν- 
νησίν των. Ούτε αί χείρες, ούτε ή γλώσσα, ούτε ή κε- 
φαλή, ούτε ή καρδία, δεν πρέπει νά γίνωνται ένοχα κάμ-
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ηρωικήν φιλοτιμίαν εις ένα, τον έρωτα τής δόξης εις άλλον,

τήν επιτυχή σπουδήν εί; τρίτον, τήν ύψηλάφρονα ύπερη- 
φανίαν, τον λαμπρόν πατριωτισμόν όστις ήθελεν άναγκά- 
σειν όλα τά πλησιόχωρα έθνη νά κλίνωσι τον αύχένα, τό 
επίμονον φιλέκδικητικόν διά ύβρεις γενομένας, καί τήν δε- 
σποτικήν περιφρόνησιν του κοινού καί αγενούς όχλου, όλα 
ταύτα ό Χριστιανισμός τά καταδικάζει, καί παραγγέλλει 
τούς μαθητάς τού Ιησού νά τά σταυρόνωσι χωρίς άναβο- 
λη'ν. Κάνέν δεν πρέπει ό Χριστιανός νά φειδεύεται, άν 
ήναι καί πολύτιμον ιός ό δεξιός οφθαλμός διά τήν χρήσιν 
ή τέρψιν, ή καί άναγκαίον ώς ή δεξιά χειρ διά τήν ύπερ- 
άσπισιν ή εργασίαν. Τό Εύαγγέλιον δεν παρακινεί τούς 
ανθρώπους νά βλέπωσι τί έμπορούν οί άλλοι νά στοχά- 
ζωνται περί αύτών, ή ποιόν τι αποτέλεσμα θέλει κάμειν 
εις τό κοσμ-ΐκόν συμφέρον των, άλλά ποιον είναι τό όρθόν, 
καί ποιον τό άναγκαίον εις τό νά ζώσιν άπταίστως. Εάν 
δέχησαι τά παραγγέλματα του, πρέπει νά ήσαι τοιοΰτος, 
καί όχι άπλώς νά φαίνησαι· τήν καρδίαν ζητεί καί όλαι 
αϊ διοριζόμενα-, διάφοροι μορφαί τής λατρείας καί ύπακοής 
δεν είναι παρά τόσαι διάφοροι εκφράσεις τούτου, ή tco-  
ποποιη'σεις.

Ápa έμπορεί νά εύρεθη τι όμοιον τούτου εις τά συγ
γράμματα τών εναντίων τής άποκαλύψεως ; όχι. Η ήθι- 
κότης των δεν έχει κάνέν κύρος· καί ό ηθικό; των κώδηξ 
είναι πραγματικώς άνατροπή όλης τής ήθικότητος. Αί 
θεότητες των φαίνονται ότι δέν εξετάζουν τήν καρδίαν. 
Κατ’ αύτούς, « δεν είναι κάμμία άξιομισθία ή αμάρτημα 
εις τον σκοπόν.» Η ήθικότης των άποβλέπει μόνον εις 
τό νά μόρφωση τό εξωτερικόν τού άνθρώπου. Συγχωρεί 
τον έσχατον σκοπόν τών κακών επιθυμιών· φθάνει μόνον 
νά μήν έκτελώνται μέ βλάβην τής κοινωνίας· καί κατά 
τόν κώδηκά τινων, ή δολοφονία τού άνδρός, όστις διά πολι
τικόν τινα λόγον έμπορεί νά θεωρηθή ένοχος, είναι πράξις 
επαινετή'· ή άπαγόρευσις τής παρανόμου συγκοινωνίας άν- 
δρών καί γυναικών είναι διαστροφή τών πλέον φανερών 
νόμων της φύσεως· καί ή παρακμάσασα γεροντική ηλικία 
δέν άξίζει τούς κόπους καί τά έξοδα, τά όποία γίνονται 
πρός ύποστη'ριξίν της !!!

Είναι άξιοσημείωτον ότι τό Εύαγγέλιον διδάσκει τήν 
πλέον καθαράν λατρείαν τού Θεού, καί υΐίκήν πεποίθησιν 
εις τό έλεος καί εις τήν άγαθότητά του· οΐ δέ νεώτεροι 
έναντίοι τής άποκαλύψεως, εν τώ μέσω τών άντιμαχομέ- 
νων ηθικών θεωριών των, είναι σύμφωνοι εις τό νά άπο- 
κλείωσι τόν Θεόν άπό τά ηθικά των συστη'ματα, ίχνον- 
τες ούτω ότι είναι θείσταί εις τήν θεωρίαν, εθνικοί εις τήν 
κλίσιν, καί άθεοι εις τήν πράξιν.

Οι λόγοι τής Γραφής είναι πνεύμα καί ζωη'· είναι ή 
γλώσσα τής άγάπης. Πάσα προτροπή τού Χριστού καί 
τών άποστόλων του είναι πλήρης τού πνεύματος τούτου. 
Ας στραφη ό αναγνώστης εις τό δωδέκατον κεφάλαιον τής 
πρός ί*ωμαίους επιστολής, παραδείγματος χάριν, καί άς 
άναγνώση αύτό επιμελώς· άς εύρη, έάν έμπορή, εις τό
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πλέον καθαρόν μέρος τών συγγραμμάτων τών θεϊστών τί
ποτε άξιον νά συγκριθή μέ αύτό. Οχι- ή άρετή αύτή 
δέν είναι πλέον άρετή εις τάς χεΐράς των. Χάνει τά θέλ
γητρά της, όταν ύποκρίνωνται ότι έναγκαλίζονται αύτήν 
τό ψαύσιμον των είναι ώς τό τής ψύχρας χειρός τού νεκρού. 
Το πλέον εράσμιον άντικείμενον χάνει δι’ αύτού τήν ζωη
ρότητα και τό κάλλος του, καί καταντά εις έρρυτιδωμένον 
όγκον άψύχου έθίσμ.ού.

[Μ ετάφ. Ν . Β Α Μ Β Α .]

Π Ρ Ο Σ  Τ Ο Υ Σ  Φ Ε Υ Γ Ο Ν Τ Α Σ  Τ ΙΙΝ  Δ ΙΔ Α Σ Κ Α Λ ΙΑ Ν .

« Ι Ι Ε Τ Ρ Ε ,  μή φοβού, άπό τού νυν ανθρώπους έση ζωγρών,» εί- 
πεν 5 Σ ω τήρ  ήμώ ν πρός τόν άλιέα. Π ού, Κ ύ ρ ιε ; εις τήν λ ίμνην 
Γενησαρέτ, δηλαδή εις τόν τα ραχώ δη τούτον κόσμον K ai u i  τ ί, 
Κ ύρ ιε ; μ έ  τού λόγου τά  δίχτυα , καθώς μέ τα  ά π λ δ  δίχτυα άλιεύ- 
ονται οί ιχθύες.

Δ ίχτυα , λοιπόν, άκροαταί, είναι ή δ ιδαχή , καί ιχθύς δ άνθρω
πος δ Χριστιανός, οστις π ιάνετα ι εις τής διδασκαλίας τά  δίκτυα· 
κα ι λέγετα ι δίχτυον ή διδαχή , διότι, καθώς τό δίκτυον έχει πολλά 
π λ έγμ α τα , πολλά δμ μ ά τ ια , έν οίς εμπλέκονται καί π ιάνονται οί 
ιχθύες, ουτω καί ή δ ιδαχή , επειδή εχει σκοπόν νά Ιμποδίση  άπό 
τόν δρόμον τής κακίας τόν άνθρωπον, καί νά τόν κράτηση εις τήν 
αλήθειαν, διά τούτο δ διδάσκαλος τήν πλε'κει μέ μεθόδους πολλάς 
και καλάς, διά νά μ ή  τού φύγη τό καλόν κυνήγιον δ άνθρωπος. 
Μ έ δλον τούτο, δ άνθρωπος ό αμαρτωλός είναι σοφός τεχνίτη ς είς 
τήν κακίαν, κα ί πά ντα  ευρίσκει δ άθλιος κατά  τής σωτηρίας του 
πολλάς μηχα νάς, καί διασπα καί φεύγει άπό τής διδασκαλίας τά  
σω τήρια δίκτυα , άγαπώ ν νά κάθητα ι εις τής κοσμικής θαλάσσης 
τήν τα ρα χή ν, δηλαδή συγκεχωσμένος εις φροντίδας καί μέριμνας 
π ρα γμ ά τω ν άνωμάλουν καί αβέβαιω ν, δποϊα είναι ταύτα τά  κο
σ μ ικά , άτινα άλλοτε άλλους κυλίονται καί συντρίβονται εύκολούτε- 
ρον καί άπό αύτά τά  κύμ ατα  καί τόν άφρόν τής θαλάσσης. Δ ιά  
τούτο έπρεπε νά έχιοσιν είς αύτά δλιγουτέραν σπουδήν καί μικρο- 
τέραν φροντίδα, διά νά έχουσι καιρόν νά σχολάζωσι καί είς άλλα , 
φυσικώτερα είς τόν άνθρωπον, καί πλέον άληθινά καί σουτήρια· 
πλήν ή σω ματική  τρυφή, ή τού κόσμου ψευδής άπόλαυσις, είς S 
οί άνθρωποι χάσκουσιν, καθώς οί χάννοι είς τό δόλωμα, σκοτίζει 
αυτούς, καί δέν άφ ίνε ινά  γνωρίσωσιν ή νά έπαινέσουσι χω ρ ίς  δό
λον αλλο καλόν, παρά τού κόσμου μόνην τήν μ α τα ιότητα , καί 
τή ς άπολαύσεως τήν άνυπόστατον θάλασσαν. Κ αί διότι ή  π α ί-  
δευσις, ή διδαχή , δεικνύει τούτον τόν σκοπόν αύτών άνόητον, καί 
τά  Ιπ ιθ υ μ ή μ α τά  των άκα τά λη πτα  καί- άτέλεστα (τρυφή γάρ καί 
πλούτος και άφηςήδονα! κατά  άλήθειαν άτέλεστα πράγματα · καί 
ουδέποτε παυουσι τήν επιθυμίαν εκείνου, όστις υπέρ το μέτρον κα
ταδιώ κει αύτά· ή ποιος έκορέσθη πλουτώ ν ; ποιος Ιχόρτασε, καί 
δπέρ τό μέτρον καθ’ ήμέραν τρυφ ώ ν; ποϊος, ήδοναίς δουλεύουν 
α ισχραϊς κα ι ατοποις, εδρεν όφελος, καί όχ ι βλάβην αιώνιον ;) δι
ότι, λεγω , οί εμπαθείς καί φιλήδονοι καί φιλόπλουτοι δέν επιθυ

μούν ν άκούουσιν ότι είς μ ά τα ια  κατατρίβουσι τόν πολύτιμον χρό
νον, διά τούτο φεύγουν καί μ.ισούν τήν παίδευση/ καί δ ιδαχήν, καί 
στέργουν καί έναγκαλίζονται τόν βυθόν τή ς άγνοιας καί αμαρτίας, 
ώσεί άφωνοι ιχθύες.

Δ ι’ όλα τά  αισθητικώτερα ζώα τής γης, καθώς εις όλους είναι 
φανερόν καί γνώριμον τούτο, ευρίσκονται άνθρωποι επιτήδειο ι, ο ΐ- 
τινες τά  διοασκουσι πολλά καί θαυμαστά επ ιτη δεύ μ ατα  καί u a -  
θημα.τα. Ε χ ε ι  τις όμως νά ε ΐπη , οτι έδιδάχθη καί κάνεις ιχθύς

τ ίπ ο τε  μ ά θ η μ α ; όχι· ουτου καί όστις γεννηθή μέσα είς τό πλατύ 

πέλαγος τώ ν άπολαυστικών ήδονών, κα ί τραφή εκεί, κα ί περί
πατε! έκεΐ δρόμον άτακτον καί άόριστον, ώς είναι των ίχθύουν δ 
δρόμος, ουτος έστρεψε τό φυσικόν του λογικόν εις τώ ν ιχθύων την 
άλογίαν καί άνοιαν· κα ί διά τούτο, καν αυτός δ Θεός ήθελε τού 
γένει διδάσκαλος, δέν άφίνει τήν Ιξιν τού τόπου του, δέν πα ιδεύ 
εται· άλλ’ υυς ιχθύς δλισθηρός, ώς χέλυς, γλ ίστρα  καί εξέρχεται και 
απο το καλοπλεγμένον δίκτυον τής διδαχής, καί τρέχει κα ί κρύ
π τετα ι είς τόν συνειθισμένον βόρβορον τής λίμνης του. Ά λ λ ά  δέν 
είναι καλός ουτε άσφαλής τόπος ή θάλασσα· διότι η πνίγε ι εκεί
νον όστις βουληθή νά τήν κατοική, ή ωσάν ίχθύν τόν κρατεί άφω- 
νον καί άδιόρθωτον. Δ ιά  τούτο, Χ ριστιανέ, καθους, όσον καί άν 
δίψας, ποτέ δέν συγκαταβαίνεις νά π ίη ς άπό θάλασσαν, διότι είναι 
αλμυρά καί φ θαρτική ,κα ί αν π ίη ς, δίψας κα ι φλέγεσαι περισσό
τερον, ούτω εύλαβοΰ καί φεύγε καί τής περί ής δ λόγος θαλάσσης 
τας φθοροποιάς καί Οανατουδεις άπολαύσεις. Ε ί οέ καί κατά  τό 
παρόν ευρισκεσαι μέσα καί κολυμβας, έκβα όσον τά χ ισ τα , έκβα* 
διότι, όσον κ α ί άν ήσαι καλός κολυμβητής, ή πολλή τα ρα χή τού 
κοσμου, και τό άπλήρωτον πέλαγος τών ήδονών, σέ κα τα ποντί
ζουν, σέ πνίγουν. Έ λ α  λοιπόν, καί ώσάν καλός καί άπλούστατος 

ί/.θύς, στάσου καί άγρεύθητι εις τό σωτήριον δίκτυον τής διδαχής· 

καί αν ήσαι κα ί πολύ βαθέα, και μέσα είς πολύ πέλαγος, μή  φο- 
βού, μ ή  άπελπίζου· διότι καί δ Χριστός είς τό βάθος έπρόσταξε 
να διψωσι τα  δίκτυα. Μονον θέλησε λοιπόν νά π ιασθής, κα ί ευ* 
θυς δ Χριστός σέ λαμβάνει μέσα είς τό πλοιάριόν του, τόσον τα - 
χεω ς, τοσον εύκολους, ώστε καί αυτοί τού Χριστού οί μαθη τα ί νά 
ξεν ίζοντα ι χα ι νά 0αο|Λαζω?7ΐ την σωτηρίαν σου.

Α λλά, καθώς εκείνους οϊτινες πέσωσιν είς τήν θάλασσαν, αν 
τυΧ3 να π ιω σ ιν απο το πικρόν νερόν της, όταν τούς Ικβάλω σιν, 
τους κρεμω σ ι, κ α ί, ώς μέ φαίνετα ι, τούς δέρνουν £αυς ού νά έξε- 
ρασαυσιν όλον τό φθαρτικόν υδωρ όσον έπιον, ούτου καί σύ, Χ ρι
στιανέ, αφού φύγης τό βαθύ τής αμα ρτίας πέλαγος διά μ,έσου τής 
δ ιδαχής, τότε σπούδασε πα ντ ί τρόπου μετανοίας νά έξεράσης όλην 
τήν αλμυραδα όσην εποτίσθης άπό τήν έν τοΐς κακίστοις έργοις 
κα ι τοποις αναστροφήν· ώστε, εί δυνατόν, νά καθαρισθής καί άπό 
αύτήν τήν ένθύμησιν τή ς  πρώ της σου πολιτείας. Τ ό  δέ έπίλοιπον 
α .  το οιοασκει δ σοφος Σολομών είς τάς παροιμ ίας του, λέγουν, 
Υ ιε, π ινε  απο σουν φρεάτων· τούτο κάμνε, Χ ριστιανέ’ κα ί π ίνε 
και πότιζε απο τήν βρύσιν, ήν έχει ή Ε κ κ λ η σ ία  μας· ήτις είναι 
ή  άληθινή δ ιδαχή , κα ί τής ευσεβούς σοφίας ή γνώ σις καί π α ί -  
δευσις.

Ε κ  λογου έχφωνηθέντος Ιν Σμ ύρνη  κατά  τό 1709, Σ ε π τε μ 
βρίου 25, υπο Δ ΙΑ Μ Α Ν Τ Η  Ρ Υ Σ ΙΟ Υ , π ά π πο υ  τού Κοραή.

Α Ι Λ Ε Ξ Ε ΙΣ  Α Γ ΙΑ Σ Μ Ο Σ  Κ Α Ι Α Γ ΙΟ Σ .

Α Ι ΙΑ Σ Μ Ο Ν  ονομάζομεν σήμερον τό δ ι’ ιερατικών ευχών άγια- 
ζομενον υδωρ. 'Αγιασμόν δέ έλεγον οί ’Απόστολοι τήν αγνείαν, 
την καθαρότητα τής ψ υχής καί τού σ ώ μ α το ς , καί μάλιστα τής 
ψυχής άπό πασαν αδικίαν κα ί πλεονεξίαν· διότι καί είς σούυ,α 
πολλά καθαρόν κατοικεί πολλάκις ψυχή μιαρουτάτη·

Χείρες μέν άγνα ί, φρήν δ’ έχει μ ία σ μ ά  τ ι.
Ω σαύτω ς Α γ ί ο υ ς  ονομάζομεν, όχ ι μόνον τούς δι’ άοετήν κει- 

θέντας, μετά θάνατον, τΑιούτους καί κανονισθέντας άπό τήν εκκλη
σίαν, αΧ λα  καί πολλούς μωρούς άνθρώπους, τό δέ χειρότερον, πολ- 
λακις καί κακούς, κρινοντες αύτούς άπό τήν δπ Ιία ν  φυλάσσουν 
ακρίβειαν εις τινα  θρησκευτικά έθ ιμα , καλά μέν, όταν συνοοεύων- 
τα ι μ έ  .  Ι η ν  κρισιν, τόν έλεον καί τήν π ίσ τιν ,»  ήγουν, τήν
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δικαιοσύνην, τήν φιλανθρωπίαν, και τήν εις Θεόν ευσέβειαν, ομοια 
βέ με « Γο ήΟυοσμον, το άνηθον και το κύμινον» των Φ αρισαίω ν, 
όταν γ ίνω νται κατά δεισιδαιμονίαν η καθ’ υπόκρισιν. Β λέπεις 
τινά  συχνάζοντα καθημέραν τους ιερούς ναούς, νηστεύοντα νηστείας 
συχνάς και μακράς, μοιράζοντα άκόμη καί εις ψωμοζητάς οχ ι ολί
γα  ; μή βιασθής να τον κηρύξης άγιον, πριν μάθης αν φυλάσση 
τ ή ν  κ ρ ί σ ι ν ,  τ ο ν  Ι λ ε ο ν  κ α ί  τ ή ν  π ί σ τ ι ν .  Μόνοι οί Φυ

λακές των τοιούτων κρίνονται καί άπό τον Χρίστον καί άπό τους 
Αποστόλους άγιοι. 'Α γίους άκόμη ονομάζει ή Ν έα Διαθήκη απλώ ς 

και τοίις πρώτους Χριστιανούς, διότι καί αληθώς τοιοϋτοι ήσαν τότε. 
'Ο τ α ν  δ Παύλος, γραφών προς τους Έ φεσίους, λέγη περί Ιαυτού, 
« Έ μ ο ί  τώ  ελαχιστοτέρω πάντω ν τών Α ΓΙΩ Ν ,» νοεί Χ Ρ Ι Σ Τ ΙΑ 
Ν Ω Ν , καί καταρχάς της αυτής επιστολής ονομάζει όλους τους Χρι
στιανούς της Εφέσου αγίους, « Τ ο ϊς άγίοις τοϊς ούσιν Ιν Έ φ έσω .»  
Κ αι τούτο εξηγων δ Θεοφύλακτος λέγει, <ι "Ορα πόση ήν τότε ή 
άρετή ! ότε αγίους καί π ιστούς καλει άνδρας βιωτικούς, γυναίκας 
έχοντας καί παιδία· άλλα νυν ουδέ εν ορεσι καί σπηλαίοις τοιοΰ- 
τοι.» Ε ις  τους χρόνους τού Θεοφυλάκτου κατά  τήν Ινδεκάτην έκα- 
τονταετηρίδα καί τάς Ιξής οί βιωτικοί Χ ριστιανοί εΤχον παυσει 
νά όνομάζωνται άγιοι· το εφύλαξαν μόνοι οί ίερωμένοι, κα ί το έκοι- 
νώνησαν έπειτα  κα ί εις αυτούς τους Γραικορωμαίους Αύτοκράτο- 
ρας, όνομάζοντες αυτούς 'Α  γ  ί ο υ ς Δ  ε σ π  ό τ  α ς ,  καί ' Α γ ί ο υ ς  
Β α σ ι λ ε ί ς ,  διά τήν στέψιν, εις τήν δποίαν πρώτος δ Π ατρ ιά ρ
χ η ς καί μ ετ ’ αυτόν όλος δ λαός άνευφήμιζον " Α γ ι ο ν  τον σ τε -  
φόμενον. " Α γ ι ο ι  προσέτι επωνομάζοντο καί οί Π α τρ ιά ρχα ι, κ α ί, 
I I  ά γ  ι ω σ υ ν η  σ ο υ ,  ελεγον συνήθως οί προς αυτούς λαλούντες 
ή γράφοντες. Π ότε δε ήρχισαν να λέγω ντα ι καί Π α ν α γ ι ώ 
τ α  τ  ο ι (έπίθετον εις μόνον τύν Θεον οίκεϊον), δέν εΐναι φανερόν. 
Πιθανόν ότι άπύ συνέρισιν τή ν  προς τον Π ά π α ν . ’Ε πειδή  καί 
οδτος ώνομάζετο " Α γ ι ο ς  π α τή ρ , το Ά  γ  ι ο ς ενομίσθη τα π ε ι
νόν άπό τούς επισκόπους τ τ ς  Κωνσταντινουπόλεως, κ’ Ιλαβον άντ’ 
αυτού τύ Π  α ν α γ  ι ώ  τ  α τ  ο ς ,  με διπλήν δπέρθεσιν, δ ιά  να μή 
μείνη οΰδεμια αμφιβολία περί τής υπεροχής τών Π ατρ ιαρχώ ν 
υπέρ τούς Π ά πα ς.—  Κ Ο Ρ Α ΙΙΣ .

Μ Ε Τ Α Κ Ο Μ ΙΔ Η  Τ Ο Υ  Π Α Γ Ο Υ .

Ε Ν  απο τά  πριυτιστα  σχεδόν ειδη του έυιπορίου τώ ν βορείων 
επαρχιώ ν τής ’Α μερικής είναι ή μετακομιδή του πάγου είτε εις 
τάς ’Αμερικανικός νήσους, είτε εις τήν νότιον ’Α μερικήν, είτε εις 
τάς άνατολικάς ’Ινδίας· άναχωρούσι δέ υ>ς επ ί τό πλεΐστον άπό τήν 
Βοστώνα τα  πλοία  όσα μεταφέρουσς τον πάγον. Τον Ικβάλλουσι 
δέ άπό τάς λίμνας καί τούς ποταμούς εις κομ μ ά τια  δυο μέν ποδών 
τετραγω νικών επιφάνειας, ενός δέ καί 18 δακτύλων πάχους, αν μέλ- 
λη να σταλθή εις τά ς Κ υκλάδας τής ’Α μερικής (τάς Δ υτικάς ’Ιν 
δίας). ’Ε πειδή  δ πλους ουτος διαρκεΐ ίο μόνον έως 15 ήμέρας, δλί- 
γην πρόνοιαν λαμβάνουσι περί μεγάλης άσφαλείας· άρκούνται δέ 
νά σκεπάσωσι την τρόπιν καί τά  πλευρά μέ τεσσάρων δακτύλων 
κονιορτόν φλοιού δρυός (βελανιδιάς), τόν δέ πάγον μέ ίκανήν π ο 
σότητα χόρτου, έπειτα  δέ κλείουσι στεγανώς τάς θυρίδας, καί τάς 
άνοίγουσι μόνον άφοΰ καταντήσιοσιν εις τόν σκοπόν.

"Ο ταν δέ εξ εναντίας δ πάγος προορίζηται νά σταλθή εις τήν 
Ιν δ ία ν , επειδή δ πλούς παρατείνετα ι εις πέντε καί εξ μήνας, προ- 
ετοιμάζουσιν εις τό βάθος τού πλοίου σανίδωμα ώς πέντε ποδών 
μήκους, κα ί επ’ αυτού βίπτουσιν άπό τόν είρημένον άνωτέρω φλοιόν, 
έπειτα  δέ βάλλουσι κα ί δεύτερον σανίδω μα, καί τούτο γίνεται δμοίως 
εις τά  π λ ά γ ια  μέρη , ώστε τό δοχείον, ούτως ε ίπε ϊν , είτε ή θήκη 
τού πάγου , νά ευρίσκηται παντελώ ς χω ρισμένη άπό τούς τοίχους 
τού πλοίου. Ο ί δέ κύβοι τού πάγου βάλλονται πλησιέστατα , δσω

δυνατόν, ώστε νά καταντήση είς μόνος ογκος στερεός· τόν σκεπά- 
ζουσι δ’ επειτα  μέ ένός ποδός χόρτον καλώς στειβασμένον, καί ε π ' 
αυτου βαλλουσι το σανίδω μα, τό δποίον καί αυτό σκεπάζουσι υιέ 
φλοιόν δρυός.

Ε χουσι οέ και σημεϊον (Ιπ ιπλεύσ την) διά τοΰ δποίου δ ια κρ ί- 
νουσι πόσον δ πάγος ανέλυσε. Συνίστα τα ι δέ τούτο είς ράβδον 
μεταλλικήν κάθετον, ήτις , διερχομένη διά σωλήνος διηρημένου είς 
βαθμούς, στηρίζεται είς τήν επιφάνειαν τού πάγου, ώστε καταβαί- 
νει τοσω πλειότερον, όσω αυτός άναλύει· χάνοντα ι δέ ώς 55 πίθοι 
άπό τήν Βοστώνα ίω ς τήν Καλκούταν.

Π Ε Ρ Ι  β ρ ο χ ή ς !
Α Τ Μ Ο Ι άναβαίνουσιν άδιακόπως εκ τής ξηρας καί τών ύί'άτων. 
Τούτο καλείτα ι έξάτμισις. "Ο ταν δέ συμπυκνωθώσιν οί ατμοί 
πλησίον τής γής, άποτελούσιν δμ ίχλην.

"Ο ταν ή δμ ίχλη  υψωθή είς τόν άέρα, λέγεται νέφος· όταν δέ 
συμπυκνωθή ετι μάλλον, π ίπ τ ε ι  εν είδει βροχής, χιόνος, ή  χα λ ά - 
ζης· Ή  χ ιώ ν  συνίσταται άπό τούς άτμούς, οίτινες παγόνουν ενώ 
τά  μόρια είναι μ ικρά. 'Η  δέ χάλα ζα  συνίσταται άπό σφαίρια π ά 
γου, καί σ χη μ α τίζετα ι άπό σταγόνας βροχής, α"τινες παγόνουν ενώ 
π ίπτουσι.

Ο ί έκ τής γής άναβαίνοντες άτμοί δέν φθάνουσιν υπεράνω προσ
διορισμένου τινός ύψους- επέκεινα δέ τούτου ούτε βροχή π ίπ τε ι, 
ούτε χ ιώ ν . Τ ό  σύνηθες ύψος τών νεφών δέν δπερβαίνει Ιν ή δύο 
μ ίλ ια .

Διάφοροι ποσότητες βροχής πίπτουσιν είς διάφορα μέρη τής 
γής, κατά  τό κ λ ίμ α  καί τήν τοποθεσίαν. Ή  ποσότης τής βροχής 
καί τής χιόνος είναι μεγίστη επ ί τών ορέων, άτινα καί περιέχουσι 
τάς κυριωτέρας π η γά ς τών ποταμώ ν. Νήσοι καί παραθαλάσσιοι 
τόποι δπόκεινται φυσική τώ  λόγοι μάλλον είς βροχάς καί υγρα
σίαν παρά τά  ενδότερα μέρη.

'Η  ποσότης τής βροχής διαφέρει καί κατά τό πλάτος. Ε ίς  τήν 
Διακεκαυμένην Ζώνην ή έξάτμισις εΤναι άφθονωτέρα εξ α ιτίας τής 
θερμότητος, καί ή μεγίστη  ποσότης τής βροχής π ίπ τ ε ι επ ί τοΰ 
μέρους τούτου τής γής. Κ αταβαίνει δέ μόνον Ιν  μ ια  ώρα τού ενι
αυτού, κατά  δέ τόν Ιπίλοιπον χρόνον δέν βρέχει διόλου. ’Ε ντεύ 
θεν δ άριθμός τώ ν βροχερών ήμερών είναι ελάχιστος κατά τόν 
ισημερινόν- αυξάνει δέ άναλόγως τής Ιξ αυτού άποστάσεως. ’Α πό 
βόρειον πλάτος 1 2°  είς 4 3 °  δ κατά μέσον όρον άριθμός τώ ν βοο- 
χερώ ν ήμερών είς εν ετος είναι 78· άπό 43“  είς 4 6 ° , δ κατά  μέσον 
βρον άριθμός εΤναι 103 άπό 4 8 °  είς 6 0 ° , είναι 134· άπό δέ  δ ΐ ’ είς 
0 0 ° , ΙΟΙ.

Ό  βροχερός καιρός είς τήν Δ ιακεκαυμένην Ζώνην είναι κατά 
τό διάστημα τού θέρους, δπότε δ ήλω ς άναβιβάζει τήν μ εγαλητέ- 
ραν τώ ν άτμώ ν ποσότητα· φυσικώ δέ τώ  λόγω διαφέρει Ικα τέ -  
ρωθεν τού ισημερινού.

Α ί άστραπαί κα ί βρονταί γίνονται σφοδρότεραι εις τήν Διακε- 
καυμένην Ζώ νην, είς δέ χώ ρας εγγύς τώ ν πόλων ουδέποτε συμ- 
βαίνουσιν. Ε ίς  τήν Γροιλλανδίαν καί τόν Ύδσόνειον Κόλπον δέν 
βροντά ποτέ. Τόν ηλεκτρισμόν τών χωρών τούτων ίσως εξαντλεί 
το  βόρειον σέλας. Ε ίς  τάς εύκράτους ζώνας, αί βρονταί είναι συ- 
χνότεραι καί βιαιότεραι, καθ’ δσον τό κ λ ίμ α  είναι θερμότερον.

Ε ίς  τινας χώ ρας μόλις ποτέ βρέχει, καθώς εις τήν Α ίγυπτον 
καί είς διάφορα άλλα μέρη τής ’Α φρικής καί Ά σ ία ς . Τ α ύ τα ςπ ο -  
τίζουσι ποταμοί εκ τώ ν όρέων, καί άφθονιόταται δρόσοι.
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