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[Σιμιονοσέκη, παραθαλάσσιος πόλις Ιπ ιτ ο υ  νοτιοδυτικού παραλίου Της Ν ιφωνος, της κυριωτέρα; νήσου της Ια π ο ν ία ς .]

ΤΗΝ ϊαπάν, ή Έλληνικώτερον ίαπονίαν, έ γνωστο
ποίησε πρώτον είς τούς Ευρωπαίους δ ΜάρκΟς Πό 
Λος.* Ο είδήμων ούτος άρχαϊος Βενετός περιηγη
τής διέτριψε πολλά ετη έν τη αυλή τού μεγάλου 
κατακτητού τής Κίνας, Κουδλαί Χάν. Ευνοούμενος 
δέύπό τού αύτοκράτορος, καί άποστελλόμενος πρέ~ 
σδυς είς πολλάς χώρας, εκαμνεν έκτεταμένας περι
οδείας καθ’ ολον τδ Μογγολικόν κράτος, καί ούτως 
έγνυύρισε πολλά μέρη τού κόσμου, άγνωστα είς τούς

* Μάρκος 11αυλός γράφ εται δπό του Κουμια- α ί δυο λέξεις δαοι- 
«ζουσι παραπολό u t  τό Ε λλ η ν ικ ό ν  Μαρκόπωλος· διετηρησααεν 
«παραλλάκτους τό ; Βενετικός λέξεις M arco Polo.

10  ζ'.

Εύρωπαίους. Τήν ϊαπονίαν δμως δέν έπεσκέφθη* 
όθεν ήδύνατο νά περιγράψη αυτήν μόνον έκ τών όσα 
είχεν ακούσει. Καλεΐ δέ τήν παρ’ ήμών λεγομένην 
ϊαπονίαν Ζιπαγγομ- ή λέξις αύτη σημαίνει « τό πρός 
άνατολάς βασίλειον.» 'Η παρά τού Μάρκου Πόλον 
περιγραφή τής ϊαπονίας είναι Αξιοπερίεργος■ διό καί 
μεταφράσαντες καταχωρούμεν αύτήν.

«  Η  Ζιπαγγού είναι μεγάλη νήσος τού Ανατολν-’ 
κΰύ ώκεανοϋ, ώς 5Ό0 μίλια άπέχουσα τής ήπείρου. 
Οί κάτοικοι αύτής έχουσι λεύκάς όψεις, είναι κομψοί 
τήν μορφήν, καί πεπολιτσμένοι τά ήθη- 'τήν δέ θρη* 
σκείαν είδωλολάτραι. Δέν ύπόκεινται είς κά μμ ία ν
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ξένην δύναμιν, άλλα κυβερνώνται μόνον υπό των 2ο ίων 
αυτών βασιλέων. Εχουσι μεγίστην άφθονίαν χρυ
σόν, καθότι αί πηγαι αύτού είναι άνεξάντλητοι- άλλ’ 
έπειδή ό βασιλεύς δεν συγχωρεί την εξαγωγήν του, 
όλίγοι έμποροι καί ολίγα ξένα πλοϊα έπισκέπτονται 
τήν χώραν τιον. Εις τούτο πρέπει ν’ άποδώσωμεν 
τά παράδοξα πλούτη τού βασιλικού παλατιού. 'Ολό
κληρος ή όροφή, λέγουν οι λαβόντες τήν είσοδον, είναι 
κεκαλυμμένη με πλάκας χρυσού, άπαραλλάκτως κα
θώς ήμεΐς καλύπτομεν τούς οίκους, ή μάλλον τάς 
εκκλησίας, μέ μόλυβδον. Αί στέγαι των αιθουσών 
είναι έκ τού αυτού πολυτίμου μετάλλου· πολλά των 
Οωματίων εχουσι τραπέζια ολόχρυσα ικανού πάχους· 
καί τά παράθυρα προσέτι εχουσι "χρυσά κοσμήματα. 
Τόσον άφθονα τωόντι είναι τά πλούτη τού παλατιού, 
ώστε είναι αδύνατον να δώση τις ιδέαν περί αύτών. 
’Εν τη νήσω ταύτη εύρίσκονται προσέτι πλείστοι μαρ- 
γαρίται, έρυθρόχροοι, στρογγυλοί, καί μεγάλοι· ισό
τιμοι ή καί τιμιώτεροι τών λευκών μαργαριτών. Οί 
μεν έκ τών κατοίκων θάπτουσι τούς νεκρούς των, οί 
οέ καίουσιν αυτούς. Οί πρώτοι έχουν συνήθειαν νά 
θέτωσιν ένα τών μαργαριτών τούτων εις τό στόμα 
τού νεκρού. Εύρίσκονται 3’ εκεί καί τίμιοί τινες 
λίθοι.

« Τόσον περίφημος ήτον ή νήσος αύτη διά τά πλού
τη της, ώστε ό νύν βασιλεύων μέγας Χάν Κουβλαί 
συνέλαβε σφοδρόν πόθον νά κυριεύση καί νά προσθέση 
αυτήν εις τήν έπικράτειάν του. Προς κατόρθωσιν 
δε τούτου παρεσκεύασε πολυάριθμον στόλον, καί έπε- 
βίβασε μέγα σώμα στρατευμάτων, υπό τήν διεύθυν- 
σιν δύο έκ τών κυριωτέρων άξιωματικών του. 'Η 
εκστρατεία έξέπλευσεν από τούς λιμένας τής Ζαϊτούν 
καί Κινσαί,* καί διαβάντες τό μεταξύ πέλαγος, εύω- 
δώθησαν εις τήν νήσον αλλά, κατά συνέπειαν τής 
πρός άλλήλους ζηλοτυπίας τών δύο αρχηγών, εϊς έξ 
αύτών περιεφρόνει τά σχέδια του άλλου, καί άνθί- 
στατο εις τήν έκτέλεσιν τών διαταγών του· δ'θεν 
κάμμίαν πόλιν ή οχυρόν τόπον δεν ίσχυσαν νά κυρι- 
εύσωσι, πλήν ενός μόνου, όστις ήλώθη έξ έφόδου, τής 
φρουράς άποποιουμένης νά παραδοθή. Διαταγαί εί- 
χον δοθή νά σφαγώσιν άπαντες, καί τωόντι όλοι άπε- 
κεφαλίσθησαν, πλήν οκτώ, οίτινες, δυνάμει διαβολι
κού τίνος θελγήτρου, συνισταμένου από τινα λίθον 
πολύτιμον είσαχθέντα εις τον δεξιόν βραχίονα, με
ταξύ τής έιΐιδερμίδος καί τής σαρκός, έξησφαλίσθη- 
σανάπό τά τού σιδήρου αποτελέσματα, μή δυνάμενοι 
μήτε νά φονευθώσι μήτε νά πληγωθώσι. Τούτου 
άνακαλυφθέντος, έκτυπήθησαν μέ βαρύ ξύλινον ρό- 
παλον, καί μετ’ ού πολύ άπέθανον. ('Η ιδέα, ότι

* 'Η  Ζαϊτούν εΤναι πιθανώς ή Ά μόη, καί ή Κινσαι δ λιμήν της 
Νιγγπώ ή της Τσουσάν.

οιά τής χρήσεως τών περιάπτων γίνεται τις άτρω
τος, έπικρατεί κοινώς εις τούς κατοίκους τών ανα
τολικών νήσων τής ’Ασίας.)

« Μετά καιρόν ήρχισεν ό βορέαε, κακή τύχη, νά 
πνέη σφοδρότατος, καί τά πλοία τών Ταρτάρων, παρά 
τον αίγιαλόν τής νήσου προσωρμισμένα, περιέπεσον 
τό εν κατά τού άλλου. ’Απεφασίσθη λοιπόν, εις 
συμβούλιόν τι τών άξιωματικών έπί τής ναυαρχι
κός, ότι έπρεπε ν’ άπομακρυνθώσι τής ξηράς· καί 
κατά συνέπειαν, εόθύς δτ’ έπέβησαν οί στρατιώται, 
άνήχθησαν εις το πέλαγος. ’Αλλ’ ή τρικυμία έσφο- 
δρύνθη έπί τοσούτον, ώστε τινά τών πλοίων κατεπον- 
τίσθησαν. Οί δ’ έν αύτοίς,προσκολληθέντες εις τά 
ναυάγια, έσώθησαν έπί τίνος νήσου, κειμένης περί τά 
τέσσαρα μίλια έκ τού παραλίου τής Ζιπαγγοΰ. Τά 
άλλα πλοία, δ'σα, ταχύτερον άπομακρυνθέντα τής ξη
ράς, δεν υπέφεραν έκ τής τρικυμίας, καί έφ’ ών ήσαν 
οί δύο άρχηγοί, μετά τών κυριωτέρων άξιωματικών, 
τουτέστιν έκείνων, δσοι έκ τού βαθμού των ειχον το 
δικαίωμα ν’ άρχωσι δέκα μυριάδων ή μιάς μυριά
δας άνδρών, διεύθυναν τον δρόμον των εις τήν πα
τρίδα, καί έπανήλθον εις τον μέγαν Χάν. Οί δέ 
Τάρταροι, οί μείναντες έπί τής νήσου 6'που έναυάγη- 
σαν, συμποσούμενοι εις περίπου 30 ,000 , βλέποντες 
δ'τι άφέθησαν χωρίς πλοίων, οτι παρητήθησαν ύπο 
τών αρχηγών των, καί δ'τι δεν είχον ούτε πλοία ούτε 
ζωοτροφίας, δεν ήλπιζον άλλο είμή νά αϊχμαλωτι- 
σθώσιν ή νά άπολεσθώσι, μάλιστα έπειδή τό νησίον 
ήτον έρημον κατοικιών, δπου νά προσδράμωσι διά 
σκέπην καί αναψυχήν. Παρευθύς αφού έκόπασεν ή 
τρικυμία, καί ή θάλασσα κατέστη λεία καί ατάραχος, 
πολυάριθμος δύναμις έκ τής μεγάλης νήσου Ζιπαγ
γοΰ μετέβη έν πλοιαρίοις εϊς τό έρημονήσιον, διά 
νά αίχμαλωτίσωσι τούς ναυαγήσαντας Ταρτάρους, 
καί άποβάντες έζήτουν αυτούς, άλλ’ άτάκτως τήδε 
κάκείσε περιπλανώμενοι. Οί Τάρταροι, τό καθ’ εαυ
τούς, έφέρθησαν μετά συνετής προφυλάξεως, καί κρυ
πτόμενοι διά τίνος υψώματος έν τώ κέντρω τής νή
σου, ενώ οί εχθροί εσπευδον εις καταδίωξιν αύτών 
δι’ ενός δρόμου, περιήλθον έκείνοι τήν παραλίαν διά 
τίνος άλλου, δστις εφερεν αυτούς εϊς τό μέρος, οπού 
ό στόλος τών λέμβων ήτο προσωρμισμένος. Εύ- 
ρόντες δέ τούτον έρημον, μέ σημαίας άναπεπταμέ- 
νας, κατέλαβον αύτόν αμέσως, καί άπομακρυνθέντες 
τού νησίου, διευθύνθησαν εις τήν κυριωτέραν πόλιν 
τής Ζιπαγγοΰ, δπου, ώς έκ τών σημαιών, άφέθησαν 
νά έμβώσιν άνενόχλητοι. ’Ενταύθα εύρήκαν όλίγους 
κατοίκους πλήν τών γυναικών. 'θτε δέ δ βασιλεύς 
έμαθε τό γενόμενον, υπερελυπήθη, καί πάραυτα διέ
ταξε νά πολιορκηθή ή πόλις αυστηρότατα· τούτο 3έ 
καί πραγματικώς έγεινε, διότι έν διαστήματι έ'ξ μη
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νών, καθ’ ους διήρκεσεν ή πολιορκία, ούδείς ούτε 
έξήλθεν ούτε είσήλθε. Μετά τήν παρέλευσιν τού 
χρόνου τούτου, οί Τάρταροι, άπελπισθέντες πάσης 
βοήθειας, παρεδόθησαν έπί συνθήκη νά τούς χαρίσωσι 
τήν ζωήν. Ταΰτα συνέβησαντό 1264. Μετάτινας 
ο’ ένιαυτούς, μαθών ό μέγας Χάν, οτι ή κακότυχος 
Ικβασις τής έκστρατείας έπρεπε ν’ άποοοθή εις τήν 
μεταξύ τών δύο άρχηγών διχόνοιαν, άπεκεφάλισε τον 
Ινα, τον δέ άλλον έστειλεν έξόριστον εϊς τήν άγρίαν 
νήσον Ζόρζαν.»

'θ περιβόητος Γερμανός περιηγητής Κάεμφερ, 
δστις συνέγραψε καί ιστορίαν τής ’ΐαπονίας, αναφέ
ρει μαρτυρίας έκ τών ’ίαπονικών χρονικών περί τής 
απόπειρας ταύτης τού Κουβλαί Χάν νά καθυποτάξη 
τήν Ζιπαγγοΰ, έπιβεβαιούσας τήν γενικήν άκρίβειαν 
τού Μάρκου 'Πόλου. Τά χρονικά όμως σιωπώσιν 
ολως διόλου περί τού παραδόξου συμβάντος, τού άνα- 
φερομένου πρός τά τέλη τού άνωτέρω αποσπάσματος, 
καί απλώς λέγουσιν ότι δλη ή έκστρατεία έχάθη·—  
άποτέλεσμα άποδιβόμενον εις τήν εύνοιαν καί προ
στασίαν τών θεών τής ΐαπονίας. Τό έτος 1264  
πρέπει νά ήναι σφάλμα τινός έκ τών άντιγραφέων 
τού Μάρκου Πόλου, έπειδή ή αληθής εποχή είναι 
1280-81 .

'θ Μάρκος Πόλος ήτον ό πολικός άστηρ τού Κο- 
λόμβου’ έν όσω περιέθαλπε τάς οπτασίας, αιτινες έπέ- 
φεραν τήν άνακάλυψιν τής ’Αμερικής, ή έλπίς τού 
νά εύρη τήν χρυσήν νήσον Ζιπαγγού, ώς καί τήν 
Κίναν, ένέπνεεν εϊς αύτόν έπίμονον ζήλον. Κατά 
τόν πρώτον πλούν αυτού έφαντάσθη δ'τι ή Κούβα ήτον 
ή Ζιπαγγού- καί τό αυτό έτος, 1492, Γερμανός τις 
γεωγράφος, δστις είχε συνοδεύσει τόν Πορτογάλλον 
θαλασσοπόρον Διόγον Κάμ εις τόν πλούν αυτού κατά 
τήν παραλίαν τής Γουινέας, έκαμε γηΐνην σφαίραν, 
έν ή έθηκε τήν Ζιπαγγού εϊς μικράν άπόστασιν πρός 
δυσμάς τών Γοργάδων νήσων. 'Η πρόοδος τής άνα- 
καλύψεως διεσκέδασε τάς πλάνας ταύτας. Οί Πορ- 
τογάλλοι, κατά τήν έφεξής ήμίσειαν έκατονταετη- 
ρίδα, δραστηρίως διατρέχοντες τό στάδιον τής άνα- 
καλύψεως όμού καί κατακτήσεως, έξέτασαν τάς άνα- 
τολικάς θαλάσσας καί χώρας τής ’Ασίας· καί τό 
154-2 εις τών θαλασσοπόρων αύτών έσπρώχθη ύπ’ 
ανεμοζάλης εϊς λιμένα τής κυριωτέρας νήσου τής 
ΐαπονίας, τής Ζιπαγγοΰ τού Μάρκου Πόλου. Ενταύ
θα περιεποιήθησαν αύτόν φιλοφρονέστατα οί εγχώ
ριοι, καθότι ή αύστηρότης, ή προ διακοσίων έτών 
ήδη άπαγορεύουσα πάσαν πρόσοδον είςτό κράτος αύτό, 
δέν υπήρχε τότε. Οί Πορτογάλλοι δέν έβράδυναν νά 
ώφεληθώσι τής εύκαιρίας πρός έκτασιν τού έμπορίου 
των· καί τό 1549 νέος τις ’ΐαπονός, δστις είχεν

έπαρθήν εις τήν Γόαν* καί βαπτισθή, παρεκίνησε 
τούς ’ΐησουίτας νά πέμψωσιν ιεραποστόλους εις τήν 
ΐαπονίαν. ’Εκ τών πρώτων δσοι έφθασαν ήτο και 
ό Ξαβιέρος, δ κατ’ εξοχήν έπονομασθείς άπόστολος 
τών ’ίνδιών. Κατ’ άρχάς ή πρόοδος τών ’Ιησουι
τών ήτο βραδυτάτη· διότι είχον ν’ άντιπολεμώσιν 
δλα τά έκ τής άγνοίαςτής γλώσσηςκαί τών έθίμων 
κωλύματα. « Οί πατέρες,» λέγει ό Κάεμφερ, «άγνο- 
ούντες άκόμη τάήθη καί τά έθη, τήν γλώσσαν καί 
τήν πολιτικήν τών ΐαπονών, ήσαν υπόχρεοι νά με- 
ταγλωττίζωσι τάς διδαχάς των καί δ,τι άλλο είχον 
νά προτείνωσιν εις τόν λαόν διά μεταφραστών όχι 
τών έμπειροτέρων, γράφοντες τάς ’ίαπονικάς λέξεις 
αέ Λατινικούς χαρακτήρας· τούτου δέ γενομένου, 
άνεγίνωσκον έκ τού χαρτίου δ'σα ούδ’ αύτοί έγίνω- 
σκον, καί κατά τρόπον, ώς εύκόλως δύναται καθείς 
νά συμπεράνη, δστις ήτον αδύνατον νά μήν έκθέση 
αύτούς εις τόν γέλωτα τού ακροατηρίου.» ’Αλλά 
διά τής επιμονής ένίκησαν τάς δυσκολίας ταύτας. 
Βαθμηδόν έστερεώθησαν, καί ώκοδόμησαν γυμνάσιον 
εϊς τήν μεγαλόπολιν Μέακον· τραχύς τις ’Αγγλος 
πλοίαρχος, ό'στις έπεσκέφθη τήν ’ΐαπονίαν τό 1612,  
καί δστις λαλεΐ περί τών ’Ιησουιτών καταφρονητικώ 
τρόπψ,“ομολογεί δ'τι είχον έκτελέσειν άγαθόν τι- 
« Οί έκ τής Πορτογαλλίας ’ΐησουίται,» παρατηρεί, 
« έ'χουσι μεγαλοπρεπές γυμνάσιον έν τή πόλει ταύτη, 
δαψιλώς έφωδιασμένον άπό άνδρας τής εταιρείας των 
άνατρέφουσι δέ πλείστους ’ίαπονούς παίδας, διδάσκον
τες αύτούς φιλοσοφίαν καί θεολογίαν, πολλούς αύ
τών κάμνοντες ιεροκήρυκας, τέλος δέ, ύποθέτω, καί 
’ίησουίτας. ’Αμφιβολία δέν υπάρχει βτι προσπα
θούν νά κάμωσιν αύτούς δ'σον τό δυνατόν άγαθούς, 
καί μεταξύ άλλων τεχνών, διδάσκουσι καί τνας έκ 
τών ιδίων εϊς τό τάγμα των. Ηδη μετέφρασαν τήν 
Καινήν Διαθήκην εϊς τήν Ταπονικήν γλώσσαν* καί 
έκτος τών έν τώ γυμνασίω έκπαιδευομένων εύελπί- 
δων τούτων μειράκιων, υπολογίζονται πεντακισχί- 
λιοι ή έξακισχίλιοι έν Μεάκω οίτινες πρεσβεύουσι 
τόν Χριστιανισμόν.»

’Ενώ οί ϊησουίται έξηκολούθουν ουτω πως άγω- 
νιζόμενοι, έστεοεόνοντο εύτυχώς εϊς τήν ’ΐαπονίαν 
καί οί τό έμπόριον μετερχόμενοι ομογενείς των. 
Έπιγαμίαι τινές συνεκροτήθησαν μεταξύ τών Πορ- 
τογάλλων καί τών ’ΐαπονών καί όσον έπλούτουν οί

* 'Η  Γόα, πρωτεύουσα των εις τάς άνατολικάς ’Ινδίας Πορτο- 
γαλλιχών εγχτήσεων, ήτο ποτέ λαμπρά πόλις καί πολυάνθρωπος, 
περιε/ουσα πολλάς μεγαλοπρεπείς οικίας καί με'γα πλήθος περι
καλλών εκκλησιών καί μοναστηρίων· αλλά, νοσιόδης ουσα, εγχα- 
τελείφθη, μόνον υπ’ ¿λίγων αθλίων εκκλησιαστικών οικουμένη τήν 
σήμερον· εκτίσθη δέ νεα πόλις, πεντε μίλια πλησιέστερον ιίς τήν 
θάλασσαν.
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Πορτογάλλοι, καί εβλεπον τήν θέσιν των έδραιοτέ- 
ραν, κατήντων άλαζόνες καί ύπερόπται. Τούτο έπέ- 
φερε ουσαρεσκείας. Οσοι έκ των Ίαπονών ή σαν ετι 
προσκολλημένοι εις τάς παλαιάς συνήθειας καί θρη- 
σκευτικάς τελετάς ήσθάνοντο, κατά φυσικόν λόγον, 
ζηλοτυπίαν προς τούς υπερήφανους ξένους, καί προς 
έκείνους των ιδίων συμπατριωτών, όσοι έκλινον εις 
τό μέρος των καί τοιουτοτρόπως δύο φατρίαι έσχη- 
ματίσθησαν ή μέν, άσυγκρίτως ή πολυαριθμοτέρα, 
προσκολλημένη εις τάς αρχαίας θεσμόΟεσίας καί τά 
άρχαϊα καθεστώτα' ή δέ, πολύ κατώτερα τον αριθ
μόν, άλλά δραστήρια καί αρκετά πολυπληθής, ώστε 
νά διερεθίση εις μίσος τήν αύξάνουσαν ζηλοτυπίαν. 
Εν τώ μεταξύ, οί Ολλανδοί καί οί “Αγγλοι έζή- 

τουν νά ύποσκάψωσι τήν επιρροήν των Πορτογάλ- 
λων, καί νά λάβωσι μέρος του Ίαπονικοΰ εμπορίου. 
Τό 1598, εμπορικός στόλος 'ολλανδικός έκ πέντε 
πλοίων διευθύνθη εις τήν ’ΐαπονίαν, ώς πρωράτην 
συμπαραλαβών “Αγγλον τινά Γυλιέλμον ’Αδάμ, τον 
πρώτον έξ αύτοϋ του έθνους, καθ’ όσον γινώσκεται, 
όστις έπεσκέφθη τήν Ζιπαγγου. ’Αφού δέ ύπέφε- 
ραν μεγίστην κακοπάθειαν άπ’ άνεμοζάλας καί άσθε- 
νείας,καί διεχωρίσθησαν άπ’ άλλήλων, τό πλοϊον, έν 
ώ εύρίσκετο ό “Αγγλος, έφθασεν εις τήν ϊαπονίαν 
κακώς Ιχον. « Αλλά τό δυστυχέστερον,» λέγει ό 
ταύτα διηγούμενος, « ήτον ότι εύρον έκεΐ Πορτογάλ- 
λους καί ’ίησουΐτας, τούς οποίους ήναγκάσθησαν νά 
μεταχειρισθώσιν ώς διερμηνείς- πλήν ήθελεν εισθαι 
πβλύ καλήτερον, άν περιωρίζοντο εις την γλώσσαν 
τών χειρονομιών καί τών σημείων. Διότι οί άν
θρωποι οδτοι έδωκαν εις αυτούς τοιούτον χαρακτή
ρα, όποιον κοινώς δίδουσιν εις ολους τούς Ευρωπαί
ους γείτονάς των οπουδήποτε τού κόσμου ήθελον τούς 
απαντήσει, δηλ. ότι ήσαν κατάσκοποι, ή πειραταί, 
καί οχι έμποροι, ώς οί ίδιοι έπροσποιοΰντο. Τούτο 
όέ τόσον παρώξυνε κατ’ αύτών τούς Ταπονούς, ώστε 
μας λέγει ό “Αγγλος πρωράτης, ότι ένα καιρόν έφο- 
βεΐτο μή τιμωρηθώσιν ώς πειραταί, καί ή ποινή τών 
τοιούτων έν ¿κείνη τη χώρα είναι ή σταύρωσις. Οΰ- 
τω δέ νά φερθώσιν οί καλοί Πορτογάλλοι καί ϊη -  
σουΐται προς συντροφίαν αθλίων ναυτών, οίτινες, τρό
πον τινά, παρεδόθησαν εις τό ελεός των, καί μάλι
στα εις ξένην γην, οπού δεν ήδύναντο νά λαλήσωσι, 
καί όπου ή ζωή καί ή ελευθερία των έξηρτώντο από
τήν περί αύτών καλήν ύπόληψιν τών έγχωρίων,__
τοιαύτη διαγωγή προς τοιούτους ανθρώπους εις τοι- 
αύτην θέσιν ήτον άσυγχώρητον έγκλημα, καί πράξις 
τόσον άπάνθρωπος καί χαμερπής, ώστε Πορτογάλ- 
λοι μόνον καί Ιησουΐται ήδύναντο νά γένωσιν ένο
χοι αυτής.»

Οί φόβοι όμως τού κυρίου ’Αδάμ δέν έπραγμα-

τοποιήθησαν-—ού μόνον δέν έσταυρώθη ώς πειρα
τής, άλλά μετακληθείς υπό τού αύτοκράτορος, διέ- 
τριψε παρ αύτώ ικανά ετη- καί κατά τον ίδιόν του 
λόγον τοσοΰτον ευνοείτο έν τή αύλή, ώστε καί οί 
Ιησουΐται αύτοι ήθελον νά μεταχειρίζονται τήν εκεί 

επιρροήν του, και έκολάκευον αύτόν χάριν τής προσ
τασίας του* λέγει δέ ότι διά τής μεσολαβήσεώς του 
καί 'Ισπανοί καί Πορτογάλλοι άπέλαβον χάριτας 
παρά τού αύτοκράτορος, αίτινες άλλως δέν ήθελον 
χορηγηθή. Περί τού έμπορίου τής ίαπάν, ό κύριος 
’Αδάμ λέγει, « Μεταξωτά καί μάλλινα υφάσματα 
πωλούνται ευκόλως, καί τοίς μετρητοις. Οί Ία- 
πονοι εχουσι τον τροπον νά πληρόνωσιν άκόπως, καί 
ν’ άγοράζωσιν εις τάς έπωφελεστέρας τιμάς, Ιχοντες 
ικανόν χρυσόν καί άργυρον έν τή ιδία αύτών χώρα. 
Ευτυχέστατος λαός, καθό πλούσιος ένταυτώ καΓφρό
νιμος, Ιχοντες κατ’ έξοχήν τά πλεονεκτήματα ταύ- 
τα—άργύριον καί πνεύμα, άτινα σπανίως συνυπάρ- 
χουσιν. Οί Ολλανδοί,» προσθέτει, « συγχωρούνται 
έλευθέρως νά έμπορεύωνται, καί συνεφώνησαν ιαετά 
τού αύτοκράτορος νά πέμπωσι κατ’ ετος έν ή* δύο 
φορτία πραγματειών.»

_ Κατά τήν εποχήν ταύτην ή ’Αγγλική 'Εταιρεία 
τών ’Ανατολικών ’Ινδιών έστειλε τρία πλοία εις τήν 
Ιαπάν, υπό τήν διοίκησιν τού πλοιάρχου Τωάννου 

Σαρίς. 'Ο σκοπός τής αποστολής ήτον ή καθίδρυ- 
σις ’Αγγλικού έμπορείου εις τήν Ίαπάν. Εις Φί- 
ρανδον, εν τών πολυαρίθμων νησιών, άτινα κείνται 
έγγύς τών μεγαλητέρων ’ίαπονικών νήσων, ήξιώθη ό 
πλοίαρχος Σαρίς εύμενεστάτης υποδοχής. Οί έγ- 
χώριοι, λέγει, « εύηρεστήθησαν παραπολύ μέ τον 
περιποιητικόν τροπον μας- και ή Αγγλική μουσι
κή άπετέλει ού μικρόν μέρος τής διασκεδάσεως καί 
ήόονής, όσην έδοκίμασαν έπί τών πλοίων προθύαως 
δέ ύπεσχέθησαν νά μάς συνδράμωσιν όπως ήδύναντο, 
έξαιρέτως άφού έπαρουσιάσαμεν τήν επιστολήν τού 
βασιλέιος μας, ητις επροξένησεν εις αύτούς θαυμα
στήν χαράν καί εύαρέσκειαν. 'θ διοικητής όμως 
δέν ήθέλησε νά τήν άνοιξη πριν φθάση ό πρωράτης, 
όστις ήτον ό συμπατριώτης καί φίλος μάς κύριος 
Αοάμ, υποκείμενον σημαντικόν τότε εί; τήν Ίαπο- 

νίαν. Εγγραφον έστάλθη άμέσως προς αύτόν, καί 
άλλο προς τον μέγαν αύτοκράτορα, εις τό ένδότε- 
ρον, ο ίσον εις αύτούς τάς περί ημών ειδήσεις.» . Δια- 
ταγη εφθασε μετ’ ού πολύ νά ύπάγη ό πλοίαρχος 
προς έπισκεψιν τού αύτοκράτορος- καί εις τήν οδοι
πορίαν ταύτην έλαβε τήν εύκαιρίαν νά ίδη μέγα μέ- 
ρος τής χώρας, καί δύο τών κυριωτέρων πόλεων, το 
Μέακον καί τό Υεδον. Κατώρθωσε δέ καί τον 

| σκοπόν τής αποστολής του, λαβών άδειαν νά έμπο- 
! ρεύωνται οί “Αγγλοι εις τήν ’ϊαπονίαν.

Ί'.πεται συνέχει*.
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ΟΜΗΡΟΣ.
Συνε/αν και τέλος. Ί 5 ε  Σελ. IS9-IS2.

ΙΔΕΑ τις, προταθεΐσα μέν καί άλλοτε, άποβληθείσα 
δέ τότε ώς πάντη άξιογέλαστος, άνεγεννήθη κατά 
τό τελευταίον ήμισυ τής παρελθούσης εκατονταετη
ρίδας, ότι τοιοΰτος άνθρωπος, όποιος ό 'Ομηρος, δέν 
υπήρξε ποτέ, καί ότι ή Ίλιάς καί ή ’οδύσσεια είναι 
συλλογή έθνικών πατροπαραδότων μυθιστοριών, αί
τινες έστιχουργήθησαν καί διετηρήθησαν υπό ραψω
δών διαφόρων, καί τέλος διετάχθησαν εις τήν παρού
σαν μορφήν των ύπό τού Σόλωνος ή τού Πεισιστρά- 
του, 600 σχεδόν ετη πρό Χριστού. Ο Ούόλφιος 
καί ό Έϋν, δύο περιβόητοι Γερμανοί κριτικοί καί 
Φίλολόγοι, έδειξαν μεγίστην σοφίαν καί εύφυ’ίαν πρός 
ύποστήριξιν τής δόξης ταύτης, ητις, καίτοι εκπλη
κτική, καί έναντία εις τά αισθήματα τόύ πρός τόν 
Ομηρον δεισιδαίμονος σχεδόν σεβασμού όλων τών 

αιώνων καί όλων τών εθνών, εύρήκεν όμως ύποδο- 
χήν παρά πολλοίς. Ιδού οί λόγοι των* —

Ι.Ούδέν είναι μάλλον άπίθανον παρ’ ότι εις άγροι- 
κον αιώνα, καί χωρίς παραδειγμάτων, ή μεγαλοφυία 
ενός ανθρώπου παρήγαγε ποιήματα, άτινα κατά τήν 
ομολογίαν απάντων ούδέποτ’ έξισώθησαν άτινα ύπό 
κριτικών, προκατειλημμένων ίσως, έθεωρήθησαν ώς 
άριστουργήματα τέχνης τε καί μεγαλοφυίας- καί άτΐ- 
να ύπήρξαν ό τύπος, καθ’ δν συνετέθησαν όλα τά με
ταγενέστερα έπικά ποιήματα, καί οθεν έξήχθησαν οί 
κανόνες τής έπικής ποιήσεως.

2. ’Επειδή δέν άναγινώσκομεν περί νόμων ή δη
μοσίων ύπομνημάτων ότι κατεγράφοντο, εκτός μετά 
πολύν χρόνον αφού συνετέθησαν τά ποιήματα ταύτα, 
καί έπειδή ή πρώτη μέθοδος τού γράφειν ήτον ό έπί- 
πονος καί οχληρός τρόπος τού χαράττειν έπί ξύλου, 
λίθου, ή μετάλλου, είναι αδύνατον νά ύποθέσωμεν ότι 
4 Ομηρος είχε τά μέσα νά καταγράψη 15,000, ή 
μάλλον 30,000 στίχων. Επίσης αδύνατον είναι 
νά ύποθέσωμεν, όσον μεγαλοφυές καί άν ήτο τό πνεΰ- 
μά του καί ακριβές τό μνημονικόν του, ότι ήδυνήθη 
νά συλλάβη, καί νά συμπληρώση καθ’ όλας τάς λε- 
πτομερείας αύτών, καί τόσον όμοειδώς,δύο πονήματα 
τόσον εκτεταμένα, όσον ή Ίλιάς καί ή ’οδύσσεια, 
χωρίς τήν δύναμιν τού σημειόνειν τάς έννοιας του, 
καί τού έπανέρχεσθαι από καιρόν εις καιρόν εις τά 
προειρημένα.

3. Στερεώσαντες έπί τοιούτων βάσεων τό άπίθα
νον τού οτι η Ίλιάς καί ή ’Οδύσσεια συνετάχθησαν 
ύφ’ ενός ανθρώπου είς άγροικον κατάστασιν κοινωνίας, 
διϊσχυρίζονται ότι πράγμα τόσον άπίθανον απαιτεί 
πρός ύποστήριξιν αύτού τήν ίσχυροτάτην άπόδειξιν. 
Τίποτε όμως δέν έμπορεϊ νά ήναι σκοτεινότερον καί

10’ ζ'.

άβεβαιότερον τής καί αυτήν τήν ύπαρξιν τού Ομή
ρου άφορώσης άποδείξεως- ή γέννησις, ή πατρίς, ό 
αιών αύτού, είναι όλα άμφισβητήσιμα- ή προσωπική 
του ιστορία αγνοείται διόλου. Η ύπάρχουσα μά
λιστα άπόδειξις βοηθεΐ τήν ύπόθεσιν, ό'τι τά ποιή
ματα ταύτα δέν ήσαν εργον ενός ανθρώπου. Είς τούς 
άρχαιοτάτους χρόνους άναφέρονται ούχί ώς εν ολον, 
ούχί ώς έπί τού παρόντος διατεταγμένα, άλλ’ ώς 
άπεσπασμένα τεμάχια, αρμόδια ώστε ν’ άπαγγέλ- 
λωνται καθ’ έαυτά- ή δέ διάταξις αύτών είς τήν πα
ρούσαν μορφήν των άποδίδεται σαφώς είς οψιμωτέ- 
ραν έποχήν, καί είς πρόσωπον πάντη διάφορον τού 
ύποτιθεμένου συγγραφέως. 'θ 'Ομηρος αύτός (άν 
'Ομηρος ύπήρξεν) έδανείσθη άναμφιβόλως τάςτύχας 
τών ήρώων του από άρχαιοτέρους ποιητάς- καθότι 
ούδείς ύποθέτει οτι αύτός έφεύρηκε τήν ιστορίαν τού 
Τρωικού πολέμου, ή οτι συνήκμασε μέ τούς είς αύ
τόν ένασχοληθέντας. 'Οθεν καί δυνάμεθα φυσικω 
τω λόγιο νά ύποθέσωμεν ότι οί ραψωδοί, οίτινες άνα- 
φέρονται είς τά 'Ομηρικά ποιήματα, καί περί ών γι- 
νώσκομεν ότι ήσαν οί διατηρηταί τών ποιημάτων 
τούτων, ήσαν κατά τούς άρχαιοτάτους χρόνους καί οί 
συγγραφείς αύτών άοιακόπως δέ περιστρεφόμενα είς 
ιούς νόας άνθρώπων περί τάς αύτάς ύποθέσεις κα- 
ταγινομένων, καί τό αύτό φρόνημα έμπεπνευσμένων, 
έύπρεπίζοντο βαθμηδόν, καί συνεδέοντο έπί μάλλον 
καί μάλλον, έωσού άνώτερόν τι πνεύμα, ό Σόλων ή 
ό Πεισίστρατος, έτελειοποίησε τήν διάταξιν, καί μάς 
εδωκε τήν Ίλιάδα καί ’Οδύσσειαν, όποίαι νΰν ύπάρ- 
χουσι. 'Η θεωρία αύτη μόλις συμβιβάζεται μέ τήν 
τού σχεδίου ενότητα καί τήν εντέλειαν τής τέχνης, 
τάς άποδιδομένας ύπό τού Αριστοτέλους καί άλλων 
κριτικών είς τά περί ών ό λόγος ποιήματα- άλλά 
καί ή τού σχεδίου ένότης έπίσης καταστρέφεται ύπό 
τής γνώμης νεωτέρων κριτικών, ότι πολλά μέρη τών 
οσα ό ’Αριστοτέλης ένόμίζε γνήσια πονήματα του 
Ομήρου είναι πραγματικώς παρενθέσεις όψιμωτέρου 

αίώνος. ’Αλλότριον τού σκοπού μας ήθελεν είσθαι 
νά έμβώμεν είς ύπόθεσιν τόσον σκοτεινήν άλλά τά 
επόμενα τεμάχια ύπωπτεύθησαν οί μέν τούτο, οί δέ 
έκεΐνο-—είς τήν Ίλιάδα, τό πέμπτον καί τά Τελευ
ταία εξ βιβλία, τήν διά νυκτός έκστρατείαν τού Ο- 
δυσσέως καί Διομήδους, τήν μονομαχίαν τού Εκτορος 
καί Αιαντος, τήν περιγραφήν τής άσπίδος τού Αχιλ- 
λέως- είς δέ τήν ’οδύσσειαν, τό έσχατον βιβλίον, 
καί μέρος τού παρατελευταίου, καί τήν παρά τού 
’οδυσσέως εκκλησιν τών σκιών τών νεκρών.

Διά λόγωνζ όμοιοι οί προειρημένοι, ύποστηρίζει 
τήν ύπόθεσίν του ό Ούόλφιος- άλλ’ ολίγους έλπίζο- 
μεν ότι θέλει καταπείσει. Τό κάλλος τού ποιήμα
τος τωόντι μένει τό αύτό, όπωσδήποτε καί άν ύπο·»
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θέτωμεν 6ν. έποιήθη. ’Αλλά δεν δυνάμεθα νά με- 
ταφέρωμεν τήν αγάπην καί τον σεβασμόν μας άπό 
του ένος μεγάλου άοιδοΰ, παντοδυνάμου και πανσέ- 
πτου έν τη άσθενεία καί ατυχία αύτού, εις πολυμελή 
έταιρείαν καί ή άπώλεια του άτομικοΰ 'Ομήρου άπό 
μεταξύ των υπερφυών πνευμάτων του άνθρωπίνου γέ
νους ήθελεν είσθαι ώς ή απώλεια ενός των λαμπρο- 
τάτων άστέρων έκ του στερεώματος.

Μεταγενέστερος Γερμανός συγγραφεύς, ό Μύλλε- 
ρος, έπανήλθε σχεδόν εις τήν περί τούτου άρχαίαν 
πίστιν. Αυτός τό θεωρεί ώς βέβαιον, ότι πρό του 
αίώνος τοΰ 'Ομήρου καί Ησιόδου ή ποίησις ειχε καλ- 
λιεργηθή, καί στερεωθήν ή εθνική μυθολογία" δτι 
τά ονόματα, αί ιδιότητες, καί αί πράξεις των θεών 
καί ήρώων ήσαν προσδιωρισμένα καί παραδεδεγμένα 
ώς άρθρα δημοτικής πίστεως· καί ότι ή μορφή καί 
τό μέτρον του έπικοΰ ποιήματος ήσαν ήδη αποφα
σισμένα, ότε ό Ομηρος Ιδωκεν εις τήν επικήν ποίη- 
σιν τήν πρώτην αυτής μεγάλην ώθησιν. Πρό τών 
χ ρόνων αύτού μοναδικαί μόνον πράξεις καί τυχαι 
εξυμνούντο διά συντόμων στιχουργημάτων οί άοι- 
δοί ευχαριστούντο διασαφηνίζοντες ιδιαιτέρά τινα μέ
ρη τής ήρωϊκής μυθολογίας τού έθνους' λόγου χάριν, 
όλης τής ιστορίας τού Τρωικού πολέμου ούσης πα- 
σιγνώστου, ό ποιητής ή ό ραψωδός ήδύνατο ν’ άρ- 
χ ίση διαμιάς τον λόγον περί μιας τίνος τύχης, οποία 
ή μονομαχία τού "Εκτορος καί τού Αιαντος, ή ή διά 
νυκτος έκστρατεία τού ’οδυσσέως καί Διομήδους,άνευ 
προοιμίου ώστε νά ειπη τίνες ήσαν οί ένεργοΰντες, 
ή πώς συνέβη νά ένασχοληθώσιν ούτως. Ητο δέ 
δυνατόν νά ποιήση τις καί μακροτέραν σειράν τών 
ανδραγαθιών τού αύτού ήρωος' άλλ’ εμενον πάντοτε 
«συλλογή ανεξαρτήτων ποιημάτουν περί τής αυτής 
ύποθέσεως, καί δεν εφθανον ποτέ είς τήν ενότητα 
τού χαρακτήρος, ήτις αποτελεί εν ποίημα. Φαινό- 
μενον πάντη καινόν έπαρουσιάσθη, καί αρμόδιον νά 
κάμη τήν βαθυτέραν έντύπωσιν, οτε ποιητής εκλεξεν 
ύπόθεσιν τής ήρωϊκής παραδόσεως, ήτις (έκτός τής 
συνεχείας αυτής πρός τά λοιπά μέρη τών αυτών πα- 
τροπαραδότων διηγημάτων) είχεν έν έαυτή τά μέσα 
τού νά διεγείρη ζωηράν προσπάθειαν, καί νά ευχά
ριστή τόν νουν, καί συγχρόνως ήτο δεκτική τοιαύ- 
της άναπτύξεως, ώστε τά κυριώτερα υποκείμενα ήδύ- 
ναντο νά παρασταθώσιν ένεργούντα έκαστον μέ ίδιον 
καί ατομικόν χαρακτήρα, χωρίς ν’ άμαυρόνωσι τόν 
προύχοντα ήρωα καί τόν κύριον σκοπόν τού ποιή- 
αατος.
I \ <Χ

Περί δέ τών ενστάσεων αίτινες προετάθησαν, ότι 
τάχα ήτον αδύνατον νά συντεθώσι τοιαύτα ποιήματα, 
έκτός διά τού μέσου τής γραφής, ιδού τί παρατηρεί 
ό Μύλλερος' — « Τό πράγμα φαίνεται δύσκολον είς

ήμάς καθό άγνοοΰντας τήν έποχήν έκείνην, καί μή 
δυναμένους νά συλλάβωμεν πλάσμα τού νοός άνευ 
τών μέσων, άτινα διά τής χρήσεως κατήντησαν είς 
ήμάς δευτέρα φύσις· άλλ’ ούδεμία δυσκολία υπάρ
χει ώς έκ τών γενικών νόμων τής άνθρωπίνου διά
νοιας. Τίς δύναται ν’ άποφασίση πόσας χιλιάδας 
στίβων άνθρωπος πεποτισμένος τήν ύπόθεσίν του, καί 
παραδεδομένος είς τήν θεωρίαν αυτής, ήδύνατο νά 
παραγάγη είς έ'ν ετος, καί νά τά έμπιστευθή είς τήν 
μνήμην μαθητών άφωσιωμένων είς τόν διδάσκαλον 
αυτών καί είς τήν τέχνην του ; ’Αλλά διατί νά συν- 
τεθώσι τά διεξοδικά ταύτα επικά ποιήματα, έάν ποτέ 
δεν άπηγγέλλοντο ακέραια ; καί είς ποίας περιστά
σεις ήδύνατο νά γένη τούτο ; πότε εύρίσκοντο τόσον 
διατεθειμένοι οί άκροαταί, ώστε νά δώσωσι προσο
χήν είς ό'λην τήν ’ίλιάδα, καί νά αίσθανθώσιν ολην 
τήν δύναμιν καί ό'λον τό θέλγητρον τού ποιήματος; 
Ποια συμπόσια, έρωτώσιν, ή ποΐαι έορταί ήσαν αρ
κετά μακραί πρός απαγγελίαν τοσούτων χιλιάδω'
στίχων; ’Εάν όμως οί ’Αθηναίοι ήδύναντο είς μίαν 
πανήγυριν ν’ άκούσωσιν έκ διαδοχής εννέα περίπου 
τραγωδίας, τρία σατυρικά δράματα, καί άλλαςτόσας 
κωμωδίας, χωρίς ποτε νά συλλογισθώσιν δτι ήθελεν 
είσθαι καλήτερον νά διανείμωσι τήν άπόλαυσιν ταύ- 
την είς ό'λον τό έ'τος, διάτί δεν ήδύναντο οί Ελλη
νες τών άρχαιοτέρων χρόνων ν’ άκούσωσι τήν ΐλι- 
άδα καί ’οδύσσειαν, ίσως δέ καί άλλα ποιήματα, 
είς τήν αυτήν εορτήν ; Ας φυλαττυθμεθα μή μετρώ 
μεν διά τής ήμετέρας χαύνου καί άκαταστάτου άνα- 
γνώσεως τήν διανοητικήν έ'ντασιν, μεθ’ ής λαός εν
θουσιώδους είς τοιαύτας απολαύσεις άφωσιουμένος 
έξηρτάτο έν άγαλλιάσει άπό τά χείλη τού άοιδού,

Του και άπό γλώσσης μέλιτος γλυκίω ν βέεν αυδή.

’Εν βραχυλογία, ήτο καιρός (καί ή ΐλιάς καί ή ’Ο
δύσσεια είναι τά υπομνήματα αύτού) οπότε ό λαός 
τής 'Ελλάδος, ούχί τωόντι είς τά συμπόσια, άλλ’ 
είς τάς πανηγύρεις, καί υπό τήν προστασίαν τών κλη
ρονομικών ηγεμόνων των, ήκουον καί άπήλαυον ταύ
τα καί άλλα ήττον αξιόλογα ποιήματα, ώςήτο σκο
πός ν’ άκούωνται καί ν’ άπολαύωνται, τουτέστι, καθ’ 
ολην αύτών τήν ακεραιότητα. Εάν είς τήν άρχ αίαν 
τούτην έποχήν άπηγγέλλοντο ποτε ένεκα βραβείου, 
καί έν συναγωνισμού πρός άλλους, είναι αμφίβολον, 
καίτοι ούχί άπίθανον. ’Αλλ’ ό'τε ηύξησεν ή τών 
ραψωδών συρροή είς τούς αγώνας· ότε, συγχρόνως, 
οί άκροαταί άπέβλεπον μάλλον είς τήν τέχνην τού 
απαγγέλλοντας παρ’ είς τό κάλλος τού πασιγνώστου 
απαγγελλόμενου ποιήματος· καί ότε, έκτός τών ρα
ψωδιών, οίκειοποιούντο μέρος τού χρόνου καί άλλαι 
μουσικοί τε καί ποιητικοί παραστάσεις, τότε έλα- 
βον άδειαν οί ραψωδοί ν’ άπαγγέλλωσι χωριστά μέ-
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οη ποιημάτων, δι’ ουν ήλπιζον νά φανή μάλλον ή 
υπεροχή των· καί ή ΐλιάς καί ή ’Οδύσσεια (έπειδή 
δεν είχον ακόμη καταγραφήν) ύπήρχον πρός καιρόν 
μόνον ώς διεσκορπισμένα καί άσύνδετα κλάσματα. 
Υ)θεν καί είμεθα πάντοτε υπόχρεοι είς τον κανονί- 
σαντα τούς είς τά Παναθήναια αγώνας τών ραψω
δών (είτε τόν Σόλωνα είτε τον Πεισίστρατον) διότι 
ήνάγκασεν αύτούς ν’ άκολουθώσιν είς τόν άλλον κατά 
τήν τάξιν τού’ ποιήματος, καί διότι άποκατέστησεν 
ούτω τά μεγάλα ταύτα ποιήματα είς τήν άρχικήν 
«ύτών άκεραιότητα.»

Διά τοιούτων καί άλλων ισχυρών λόγων υποστη
ρίζει ό Μύλλερος τήν γνησιότητα τής ’ίλιάδος καί 
’Οδυσσείας ώς ποιημάτων τοΰ Ομήρου- καί τήν σή
μερον εύχαρίστως παρατηροΰμεν δτι οί σοφώτεροι 
κριτικοί κλίνουσιν είς τήν γνώμην ταύτην, — τήν 
γνώμην τών μεγάλων φιλοσόφων καί κριτικών τής 
άρχαιότητος, τοΰ ’Αριστοτέλους, Λογγίνου, ’Αρι- 
στάρχου, κλπ.

Σημειωτέον έπί τέλους, δτι μεταξύ τών παλαιών 
γραμματικών ύπήρχον τινές άποδίδοντες μέν είς τόν 
Ομηρον τήν ’ίλιάδα, άλλ’ άρνούμενοι ότι αύτός έποί- 

ησε τήν ’οδύσσειαν, καί διά τούτο καλούμενοι Οί 
Χωρίζοντες· τής δοξασίας δμως ταύτης ήσαν πάν
τοτε όλίγοι οί οπαδοί. Τούς δέ "Υμνους, συλλογή· 
τινα επιγραμμάτων, καί τήν Βατραχομυομαχίαν δέν 
παραδέχονται οί νεώτεροι κριτικοί ώς 'Ομηρικά ποι
ήματα. Οί Υμνοι φαίνονται μεταγενέστεροι τής 
Ιλιάδος καί ’οδυσσείας, καί διαφόρων έποχών. Ο 

Μύλλερος υποθέτει περί αύτών ότι έχρησίμευον οί 
μέν βραχύτεροι ώς είσαγωγαί είς τάς άπαγγελίας 
τών ραψωδών οί δέ μακρότεροι ώς προάσματα είς 
τούς υπέρ βραβείου πανδήμους συναγωνισμούς των,
II Βατραχομυομαχία είναι κατά πάσαν πιθανότητα 

ετι μεταγενεστέρα.

Τ Α  Π Λ Ο Υ Τ Η  Ί  Ω Ν  Μ Ε Ξ ΙΚ Α Ν Ω Ν .
Τ Ο  Μ εξικόν δύναται να όνομασθή κ α τ’ εξοχήν ή άργυρα χώρα, 
Προ τεσσαράκοντα ετών, 6 πλούτος τών μεγάλω ν κτητόρων τής 
γης’ είχε φθάσειν είς τον κολοψώνά του. 'Η  θαυμαστή επ ιτυ χ ία  
τώ ν μεταλλευτικών Ιπ ιχειρή σεω ν, α ίτινες εξηκολούθουν άκμάζου, 
βαι επ ί μάλλον καί μάλλον μ ίαν σχεδόν Ικατονταετηρίδα άνευ 
σημαντικής τίνος διακοπής, είχεν εμψυχώ σει καί τήν γεωργίαν 
άπειροι δε καταστάσεις επραγματοποιήθησαν υπό τών κτητοριον 
τής γής καί τώ ν κεφαλαιούχων. Ή σ α ν  άτομα, άτινα Ιλάμ βα  
νον 200,000 δίστηλα κατ’ ετος άπό τήν γήν μόνον, χω ρ ίς  τών με. 
ταΧλείων. 'Ο  Κόμης τής Ούαλενκιανής είχε λάβειν είς τινας ενι. 
αυτούς $ 1,200,000 άπό τό μοναδικόν μεταλλεϊον τής Ούαλενκιανής· 
ή ιδιοκτησία τής οικογένειας του είς γήν, χω ρ ίς του είρημένου με 
ταλλείου, ύπελογίζετο ώς 30 έκατομμυρίων δίστηλων. Έ δίδοντο  
δ ΐ είς άσωτίας τόσον υπερβολικά;, δσον τά  πλούτη των ήσαν ίιπέρ· 
ογκα. 'Ο  Κόμης 'Ρ εγλ α ς  ήτο τόσον βαθύπλουτος, ωστε, δπότε 
4 υίός του έβαπτίσθη, όλη ή συνοδία Ιβάδισεν άπό τοΰ οίκου είς

τήν Ικκλησίαν επ ί όγκων άργύρου. Ή  Κόμησσα, δυσαρέσκειαν 
λαβοΰσα πρός τήν άντιβασίλισσαν, εστειλε πρό; αυτήν, είς ενδειξιν 
συμβιβασμού, λευκήν Ιμβάδα εξ δλοσηρικοϋ (άτλαζίου), κεκαλυμ- 
με'νην βλως διόλου άπό μεγάλους άδάμαντας. 'Ο  Κόμης προσε- 
χάλεσε τόν βασιλέα τής 'Ισπανία ς νά επισκεφθή τάς Μ εξικανικάς 
Ιπα ρχία ς του, βεβαιόνων αυτόν ότι αί όπλαί τών ίπ π ω ν  τής Αύτοΰ 
Μ εγαλειότητος δέν ήθελον εγγίξει τίποτε είμ ή  στερεόν άργυρον 
άπό τήν Βέρα Κ ροόζείςτή ν  πρωτεύουσαν, (δ ιάστημα 180 μ ιλ ίω ν !) 
Γοΰτο μέν ίσως ήτο καύχημα· άλλά δείγμα βεβαιότερου τοΰ πλοό - 
του αύτοΰ είναι ότι έκαμε νά ναυπηγηθώσιν είς τήν Αδάναν, Ιδία 
του δαπάνη, δύο εκ τών μεγίστω ν δικρότων άπό μαώνιον καί 
κέδρον, άτινα έδωρήσατο είς τόν βασιλέα.

Ο ΝΟΥΣ.
ΠΟΣΟΝ αξιοθαύμαστος ό λεγόμενος Νους ! Πόσον πο
λυτιμότερος υπέρ παν το πεποιημένον υλικόν σόμπαν ! ίέν 
μόνον δν υπερβαίνει αυτόν, ό Θεός. Τα πάντα ώς ίμά- 
τιον παλαιωθήσονται· ό δέ Νους διαμενεΤ είς τον αιώνα.

όποιαν αφορμήν είς έκπληξιν καί θαυμασμόν μάς πα- 
ρέχουσιν αί δυνάμεις του ! αί αισθήσεις, ή μνήμη, τό λο
γικόν του·— τό παρελθόν, τό ένεστώς, τό μέλλον, όλον τό 
σόμπαν, καί άν τό σόμπαν έχη ό'ρια, μάλλον καί παρ’ όλον 
τό σόμπαν, συμπεριλαμβανόμενα είς ένα μόνον διαλογι- 
σμ.όν ! καί μ’ ό'λην τήν ταχεϊαν ταύτην άπειροειδή καί 
άτελεύτητον μεταβολήν τών αισθημάτων, επίμονος καί 
αμετάβλητος διάρκεια, πρός ήν παραβαλλόμενη ή διάρ
κεια εξωτερικών πραγμάτων δέν είναι παρ’ ώς ή υπαρξις 
μιας στιγμής !

Πόσον δέ αυξάνεται ή έκπληξις καί ό θαυμασμός ούτος, 
όπόταν θεωρήσωμεν τά αριστουργήματα τοΰ νοός· τά; 
πόλεις, τάς καλλιεργημένας πεδιάδας, καί πάσαν τήν ποι
κιλίαν τοΰ λαμπροΰ εκείνου θεάτρου, είς ό ή τέχνη τοΰ 
άνθρώπου μετεμόρφωσε τάς ερήμους καί τά δάση, καί τού; 
βράχους τής αρχικής φύσεως· όταν ίδωμεν αυτόν μή πε- 
ριορίζοντα τάς εργασίας τής τέχνης του είς ήν έφαίνετο 
περικεκλεισμένος γήν, άλλά διαρρηγνυοντα καί αύτά τά 
στοιχεία, άτινα έφαίνοντο περικυκλοΰντα αύτόν ώς ανυπέρ
βλητον περίφραγμα,— διαβαίνοντα τούς ώκεανοΰς,— κατα- 
πατοΰντα τήν ορμήν καί ανέμων καί ρευμάτων— μετε- 
ωριζόμενον καί είς αύτά τά ύψη τής άτμοσφαίρας· όταν 
θεωρήσωμεν τάς έτι μεγάλη τέρα; μεταμορφώσεις, τάς ένερ- 
γηθείσας ύπ’ αύτοΰ είς τό ηθικόν θέατρον, καί παραβά- 
λωμεν πρός τάς δυστυχίας τής βαρβάρου ζωής τήν ησυ
χίαν καί ασφάλειαν εύνομουμένης πολιτείας· όταν ίδωμεν, 
ύπό τήν επιρροήν νομοθετικής σοφίας, αναρίθμητα πλήθη 
ΰποτασσόμενα, εναντίον είς τά ισχυρότερα πάθη των, είς 
τάς χαλινώσεις δυνάμεως μόλις ύπ αύτών κατανοουμέ- 
νης, καί τ’ αδικήματα ένος μόνου ατόμου σημειουμενα καί 
παιδευόμενα χιλιάδας λευγών μακράν τοΰ τόπου, έν ω 
έπράχθησαν!'

Η  Σ Β Ε Κ ΙΑ , με πληθυσμόν μόλις 3,000,000, διατηρεί 70 πολ ιτι
κός εφημερίδας, κα ί διάφορα περιοδικά θρησκευτικού ή επιστημο
νικού χαρακτήρος.
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Π Ε Ρ Ι  Τ Η Σ  Α Γ Ν Ο ΙΑ Σ  Τ Ω Ν  Θ Ε ΙΩ Ν  ΝΟΜ ΩΝ.

OÍ Ρωμαϊκοί νόμοι όέν έσυγχώρουν εις κάνένα Ρω
μαίου νά άγνοη τούς πολιτικούς νόμους· ούδέ κάν
εις Ρωμαίος ήδυνατό νά προφασισθη) έπί κριτηρίου 
την άγνοιαν των νόμων. Αυτή ή διαταγή φαίνεται 
ότι ΓΛαβε τήν άρχήν απ’ αυτήν τήν 'Αγίαν Γραφήν 
όπου έ Θεός, δίδουν τούς νόμους εις τόν Μωυσήν, τον 
προστάσσει νά τούς φανέρωση εις όλην τήν Συναγω
γήν των υιών ’Ισραήλ, καθώς καί έκαστον από τούς 
’ίσραηλίτας, όχι μόνον αυτός νά τούς έξεύρη, αλλά 
καί τά τέκνα του νά διδάσκη·* ό δέ Μωϋσής προσ- 
τάσσει καί αύτός τούς ιερείς νά τούς άναγινώσκω- 
σιν εις ολον τον λαόν, άνδρας όμοΰ καί γυναίκας. 
Διά τ ί; « 'ΐν’ άκούσωσι (λέγει), καί ίνα μάθωσι φο- 
βείσθαι Κύριον τόν Θεόν υμών καί άκούσονται ποιεϊν 
πάντας τούς λόγους του νόμου τούτου- καί οί υιοί αυ
τών, οί ούκ οίοασιν, άκούσονται, καί μαθήσονται φο- 
βείσθαι Κύριον τόν Θεόν.» Καί βέβαια, έάν, όσα 
έγράφησαν, έγράφησαν διά διδασκαλίαν ήμετέραν 
καί άν ολαι αί πλάναι προέρχωνται από τήν άγνοιαν 
τών θείων νόμων τις είναι τόσον ανόητος, ώστε νά 
μή καταλαμβάνη, ότι είναι άσυγκρίτως άναγκαιότε- 
ρον εις αύτόν τό νά έξεύρη τούς νόμους του Θεού, άφ’ 
ο,τι ήτον εις ένα Ρωμαίον νά έξεύρη τούς πολιτι
κούς νόμους τής Ρώμης; Ο 'Ρωμαίος πολίτης, 
άγνοών τούς νόμους της ιδίας πατρίδος, έκινδύνευε 
νά ζημιωθή τό περισσότερον αύτήν τήν πρόσκαιρου 
ζωήν ό δέ Χριστιανός, τού. όποιου τό πολίτευμα εί
ναι εις τούς ουρανούς, άν άγνοή τούς νόμους αυτής 
τής ουρανίου πατρίδος, κινδυνεύει νά έξορισθή διά 
παντός απ’ αυτήν, καί νά καταντήση εις μίαν άθλι- 
ότητα χωρίς τέλος. Διότι, καθώς ανίσχυρος ήτον 
ή πρόφα.σις ένας Ρωμαίου ότι δεν έγίνωσκε τούς νό
μους, επίσης καί περισσότερον αδύνατον είναι εις τόν 
Χριστιανόν νά δικαιωθή με τήν άγνοιαν τών θείων 
νόμων εις τα κριτήριου του Τψίστου καί αδέκαστου 
Νομοθέτου- όπου, καθώς αύτας λέγει, θέλει δαρή 
καί ό μή γνούς, καθώς καί ό γνούς.

Δύτη ή μελέτη τών θείων νόμων, έάν καί αναν
τίρρητους αναγκαία, ήμελήθη τήν σήμερον, καθώς 
καί άλλα καλά" καί δέν είναι άλλο κοινότερου παρά 
τό νά; βλέπη τις τούς περισσοτέρους τού παρόντος 
καιροί Χριστιανούς εις παντελή άγνοιαν, ή (τούλά-. 
χιστον) εις επιπόλαιου καί άμέθοδον γνωσιν της ιδίας 
αυτών θρησκείας, Qí γονείς, cí όποιοι έπρεπε νά 
ήναι οί πρώτοι κατηχηταί τών ιδίων τέκνων, άκα- 
τήχητοι αυτοί, ούτε ούνανται, ούτε θέλουσι νά διδά-

* Εις πολλότοίτϊ μέρη τή; Γραφής προστάσσει δ. θεός-τον Μω- 
νσην νά φανερόν·»* τους νόμους εις τον ’Ισραήλ μέ ταΰτα τά λό
για" « Λάλησον τοΐς υ?»ϊς ’Ισραήλ·» τους γονείς δε πάλιν νά. δι- 
ίάαχωσι τά τέκνα, Δευτερενομ. β. 7.

ξωσι τά τέκνα των. Αν τούς έρωτήσης, έχουσι και
ρόν δΓ όλας τάς άλλος βιωτικάς υποθέσεις καί μέ
ριμνας- καταγίνονται μέ μεγάλην έπιμέλειαν εις τό 
νά συναθροίσωσι πλούτον διά τά τέκνα των· σπου- 
δάζουσι νά συγκροτήσωσιν έπιγαμίας εύτυχεϊς· διά 
μόνην τήν καλήν άνατροφήν τών τέκνων αυτών δέν 
εύκαιρούσιν· ή, καί άν εύκαιρήσωσιν, ολη ή άνατρο- 
φή, τήν οποίαν δίδουσιν εις αυτά, περιορίζεται εις 
τό νά τά διδάσκωσι, τίνι τρόποι νά στολίζωνται, καί 
πώς νά προσφέρωνται εις τάς αμοιβαίας επισκέψεις 
καί προσρήσεις. Καί εις τούς τοιούτους γονείς αρ
μόζει κατά πολλά τό όποιον έλεγεν ό Κράτης· « "Αν
θρωποι, πού ¡τρέχετε ; τί καταγίνεσθε μέ τοσαύτην 
σπουδήν εις τό νά άποκτήσητε χρήματα, έπειτα αμε
λείτε τήν άνατροφήν τών τέκνων, εις τά όποια θέ
λετε αφήσει τά χρήματα ;» Οσοι δέ πάλιν άπό τούς 
γονείς φαίνονται ότι Ιχουσι φροντίδα διά τά τέκνα 
των, αότοί προφασίζονται, ότι δέν έξεύρουσι τόν τρό
πον, καθ’ ον πρέπει νά τά διδάξωσι.

[Κοραής.]

Τ Ο  Υ Φ Α Σ Μ Α  Τ Η Σ  Α Ρ Α Χ Ν Η Σ .

ΕίΣ τά πάγκοινα μεν, συγχρόνως δέ αξιοθαύμαστα φαι
νόμενα, ανήκει καί ή τής Αράχνης ευφυέστατη εργασία. 
Αί λεπτότατα; καί σχεδόν άόρατον εκ είναι κλωσταί, αί- 
τινες,συμπλεκόμεναιή ύφαινόμεναι, άποτελοΰσι τό δίκτυον, 
δΓ ού συλλαμβάνει τά έντομα εξ ών τρέφεται, είλκυσαν 
βεβαίως τήν προσοχήν ενός έκαστου τών αναγνωστών μας. 
Δέν ύφαίνουσιν όμως ούδέ νήθουσιν όλαι αί άράχναι. Τινές 
ένεδρευουσιν ύπό λίθους ή φύλλα, κάκεϊθεν όρμώσιν, ώς τί
γρεις, κατά των διαβαινόντων εντόμων. Αλλαι κατα- 
διώκουσι τό θΰμά των, καί άφοΰ συλλάβωσι μεταφέρουν 
αύτό εις τήν οπήν των, όπου τό καταβιβρώσκουν έν ¿νέσει. 
Αλλαι επιπλέουν εις τήν επιφάνειαν τού ύδατος, καί άλλαι, 
ώς ή ένυδρίς, καταδύουσι προς ζήτησιν τροφής, — τών σω
μάτων αύτών διατηρουμένων στεγνών ύπό τής περικυκλού- 
σης αυτά ατμόσφαιρας τού άέρος.,

Αλλ’ επί τού παρόντος ό λόγος ημών στερί τών όσαι ύφαί- 
νουσιν, ή έξαπλούσι τά δίκτυά των ώς παγίδας προς σύλ- 
ληψιν τών άπροσέκτων. Πρώτον δε, άς έξετάσωυ,εν τήν 
φύσιν τής ύλης ήν μεταχειρίζονται.. Τό νήμα τής αρά
χνης ομοιάζει τό τού μεταξοσκώληκο.ς καί άλλων καμπών, 
εξαγόμενον ά.πό. τινα ταμεία επί τού. σώματος τού εντό
μου, π,εριέχοντα κολλητικήν τινα ουσίαν.

Αν έξετάσνις αράχνην λεπτομερώς, θέλεις κατανοήσει 
τέσσαοα ή εξ τιτθοειδή ογκώματα, ώς παριστάνονται εις 
την έπισυνημμένην εικονογραφίαν. Ταΰτα. είναι τά όργα
να, δι ών σύρεται τό; νήμα κατά τρόπον περιεργάτερον τού 
τών σχοινοπλόκων.. έκαστον δέ τών ογκωμάτων έχει 
πλήθος σωλήνων, τόσον ύπερβολικά λεπτών, ώστε πολλά- 
κις διάστημα ολίγον μεγαλήτερον τής αιχμής τής βελό
νης περιέχει, κατά τόν Ρεωμύρον, χιλίους ! Εξ έκαστου τών
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(’Αράχνη ηδξημένη.)

σωλήνων τούτων προέρχεται νήμα έκπληκτικώς λεπτόν, 
τό όποιον, αμέσως άφού έξέλθη, συνενούμενον μετά τών 
λοιπών, σχηματίζει εν μόνον· όθεν άφ’ έκάστου ογκώματος 
προέρχεται σύνθετον νήμα- καί τά τέσσαρα ταύτα νήματα 
ένούμενα εις μικράν άπόστασιν άποτελοΰσι τό βλεπόμενον 
παρ’ ημών, καί τό χρησιμεΰον εις τήν αράχνην προς κα
τασκευήν τού υφάσματος της.

Εκ τοιαύτης λεπτής ύλης κατασκευάζει τά δίκτυά της 
ή αράχνη· αλλά τίνι τρόπω υφαίνει αύτά ; ποια εργαλεία 
μεταχειρίζεται πρός τούτος ή  αράχνη μεταχειρίζεται 
μ,όνον τά εργαλεία τής φύσεως, δηλ. τούς όνυχας τών πο- 
δών της. Διά μέσου τούτων οδηγεί καί διατάσσει τάς 
κολλητικός κλωστάς, τάς συραμένας άπό τά τιτθοειδή εξ
ογκώματα, Επί σκοπώ δέ του νά ήναι δραστηριώτεροι 
ώς εργαλεία, δύο τών ονύχων (τουλάχιστον εις πολλά είδη) 
έχουσιν υποκάτω όδάντια ώς κτενιού, δι’ ών χωρίζονται 
καταλλήλως καί διατίθενται αί κλωσταί· άλλα, περιπλέον, 
συχνάκις χρειάζεται νά άναβή ή άράχνη διά τής κλω
στής, ήτις κατεβίβασεν αύτήν άπό ύψωμά τι εις τό υπο
κάτω έδαφος, καί εις τήν άνάβασιν ταύτην συστρέφει τήν 
κλωστήν εις είδος τολύπης (κουβαρακίου.) Εις τό μηχά
νημα τούτο. δέν. μεταχειρίζεται τούς οδοντωτούς όνυχας, 
άλλά τρίτον τινα, κείμενον μεταξύ τών δύο άλλων, όστις 
φαίνεται ότι έδόθη επίτηδες διά τοιαύτην εργασίαν. Τό

(Όνυχες της άράχνης ηυςημένοι.) 
κατασκεύασμα τών νηθουσών άραχνών έμπορεϊ νά διαιρε- 
θή εις δύο είδη.· 1. πυκνά υφάσματα, συντεθειμένα άπό 
κλωστάς, αίτινες διασταυροΰσιν άλλήλας κατά διαφόρους

διευθύνσεις· και, 2. αραιόν σύμπλεγμα* κλωστών, κατά το 
μάλλον ή ήττον συμμετρικούς διατεταγμένων, και άποτε- 
λουσών ωραιότατα δίκτυα.

Εκ τών τεχνιτών, οϊτινες παράγουσι τά του πρώτου εί
δους ύφάσματα, έμ.παρούμεν νά άναφέρωμεν τήν κοινήν 
οικιακήν αράχνην έκ δέ τών παραγόντων τά του δευτέ
ρου είδους, τήν ώραίαν τών κήπων αράχνην, τά γεωμετρικά 
δίκτυα τής οποίας είναι τόσον άφθονα εις τούς τοίχους 
ημών καί επί παντός θάμνου.

Τό ύφασμα τής κοινής οικιακής αράχνης είναι πασί- 
γνωστον τίθεται εις κόγχας δωματίων, άχυρώνων, ιππο
στασίων, καί άλλων όμοιων τόπων κατασκευάζεται δέ ώς 
επομένως. Αφού έκλέξη τήν θέσιν, καί διατάξη τό γε
νικόν σχέδιον καί τάς διαστάσεις τού υφάσματος, προσ- 
ηλόνει έπιδεξίως τήν πρώτην κλωστήν, ήτις μέλλει νά σχη- 
ματιση τό κράσπεδον του δικτύου, εις έ'να τών τοίχων, ή 
εις άλλο τι αρμόδιον σημείον καί έπειτα, εξάγουσα πάν
τοτε τήν κλωστήν της, προχωρεί αμέσως εις τόν απέναντι 
τοίχον, ή σημείον, καί εκεί στερεόνει αύτήν· τούτο επανα
λαμβάνει άρκετάς φοράς, ώστε, πολυπλασιάζουσα τάς κλω
στάς, νά δώση άποχρώσαν δύναμιν εις τό κράσπεδον, έφ’ 
ού μέλλει νά πέση ικανόν βάρος. Αφού δέ τό κράσπεδον 
σχηματισθή τοιουτοτρόπως, αρχίζει έπειτα νά ε’κτείνη κλω
στάς κατά πάσαν διεύθυνσιν σταυρόνουσα καί μετασταυρό- 
νουσα αύτάς, έωσοΰ, παντός διαστήματος πληρωθέντος, τό 
ύφασμα παριστάνει λεπτότατον κατασκεύασμα, όριζοντίως 
έκτεινόμενον άπό σημείου εί; σημείον, ή γεμίζον αρμόδιόν 
τινα κόγχην. Παλλάκις όμως, εκτός τού υφάσματος τού
του, άνυψουνται άπό τά κράσπεδα αύτού καί τινες κλωσταί 
συμπεριπεπλεγμέναι εις τρόπον έπιτηδειότατον πρός πα- 
γίδευσιν τής πλανωμένης μυίας, διά τόν όλεθρον τής οποίας 
καί έξαπλοΰνται. Τοιουτοτρόπως διατάσσεται τό ύφασμα 
τής οικιακής αράχνης. Αλλ’ ό πανούργος κατασκευαστής 
πού διατρίβει; ύπομονητικώς ενεδρεύει εις μικρόν τινα 
άπόκρυφον τόπον, έσκεπασμένον μέ πυκνόν ύφασμα,— εις 
μακρυνήν τινα κόγχην, κεκρυμμένος μέν άπό έπιπόλαιον 
θεωρίαν, άλλ’ αρκετά πλησίον διά πάσαν ανάγκην. Εις 
τό σπηλαιον τούτο άγουσι κλωσταί τινες, αί όποίαι, κλο- 
νούμεναι όταν έμπλεχθνί τό περιμενόμενον θύμα, είδοποι- 
ούσι τήν αράχνην περί τής ήδη εφικτής λείας· πάραυτα 
δέ καταβαίνει, ώς ναύτης έκ τής κορυφής τού ιστού, επί 
τού άγωνιώντος θύματος. Καί άν μέν ήναι μικρόν καί 
αδύνατον, αρχίζει τψν έφοδον διαμιάς, έμπήγουσα τάς φαρ
μακερός σιαγόνας της εις τό σώμα τού άτυχούς δεσμίου· 
εάν δέ τό θύμα ήναι μέγα καί ισχυρόν, καί. φαινηται κίν
δυνός τις νά διάρρηξη τά βρόχια διά τών προσπαθειών 
του, βαδίζει κατ,’ άλλην μ.έθοδον προσεκτικωτέραν. Σειρά 
νημάτων ευθύς περιτυλίσσεται είς αύτό, καί εξασφαλίζεται· 
άφού δ’ ούτως άλυσιδεθτ,, άφίνεται, έωσοΰ, κεκοπιακός άπό, 
άκαρπους αγώνας, νά πέση ευκολον θύμα Ιίς τάς δολο
πλοκίας τού πανούργου εχθρού του.— Καθ’ όμοιον τρόπο.·»
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ό Καίριων της κα κ ία ς εκτείνει τά ς  π α γ ίδ α ;  του πειρασμού  

καί του  ολέθρου.

Η Δ Ο Υ Λ Ε ΙΑ  ΚΑΙ Η Σ Ω Μ Α Τ Ε Μ Π Ο ΡΙΑ . Ά ρ . 4 .

Ο Ι συνήγοροι των Μοιυρων, ώ ; προείπομεν, διΐσχυρίζοντο δτι δεν 
είναι ασφαλές ν’ άφίνη τ ις  άνθρωπον εις τδ έλεος ανθρώπου' αλλά 
πολύν χ  ρόνον πριν ζητήσωσι την έλευθίρωσιν των δουλών, διεύ- 
θυναν τους αγώνας αυτών εις την κατάργησιν της σω ματεμπορίας, 
ητις ήρήμονε την ’Αφρικήν, έμπόδιζεν εξ δλοχλήρου την πρόοδον 
αυτής είς τον πολιτισμόν, καί ένεΟάρρυνε τήν έν τα ΐς άποιχίαις 
χάχωσιν τών Μ αύρων, καθδ παρεχουσα απεριόριστον άναπλήρυι- 
σ ιν, κα ι άσύμφορον χαθιστώσα είς τούς κ τη μ α τία ς το πληθύνειν 
τούς δούλους αυτών διά της φυσικής δδοϋ. Τ ή ν  προσοχήν τώ ν 
άνθροιπων είς τάς φρικτάς άπανθρω πίας του εμπορίου τούτου δρα- 
στηρίως διήγειρε πρώτον δ Ά γγλ ο ς θ ω μ ά ς  Κλάρκσων. Ο ι α γώ 
νες αύτοϋ καί τών μ ε τ ’ αύτοϋ παρεσκεύασαν τήν όδόν είς τον Ο ύ- 
ϊλβερφόρκην, δστις παρέστησε τήν ύπόΟεσιν είς τήν Κ άτω  Βουλήν 
της ’Α γγλίας τδ I78S, καί δεν έπαυσεν άγωνιζόμενος τον ένδοξον 
άγώ να, έωσοϋ μ ετά  παρέλευσιν είκοσι ετών κατώρθωσε τδ  ποθού- 
μενον. Πρώτον έψηφίσθη προβούλευμα, κανονίζον τήν σ ω μ α τεμ 
πορίαν μέχρ ις ού νά καταργηθή· τοϋτο δέ ήλάττω σε μ έχρ ι τινδς 
τάς πανδείνους ταλα ιπω ρίας του διάπλου. Α λλ’ ή περί της κα- 
ταργήσεως πρότασις άπεβάλλετο κατ’ επανάληψιν, μ έχρ ι τού 1804, 

δτε προτροπή τού Ούιλβερφόρκη ένεκρίθη τδ προβούλευμα ύπδ 
τής Κ άτω  Βουλής' άπερβίφθη δμως έν τή  ’Ανω Βουλή, καί τδ 
προσεχές έτος έμποδίσθη πάλιν καί έν αυτή τή  Κ ατω Βουλή. Έ ν  
τ φ  μεταξύ, ή γενομένη παρά τών ’ Α γγλω ν αλωσις τών ξένων 
απο ικ ιώ ν, καί μάλιστα τών 'Ο λλανδικώ ν, Ιπηύξησεν είς φοβερδν 
βαθμόν τήν ποσότητα του σω ματεμπορίου, άνοίξασα είς τά  Βρε
τανικά κεφάλαια τά  συνοικίσματα τα ϋτα ' καί είς μ ίαν έποχήν, 
δλος δ αριθμός τών δπδ Βρετανικών πλοίιον είσαγομένων δούλων 
συνεποσούτο είς σχεδόν οο,οοο κα τ’ έτος, εξ ών περί τδ τριτημόριον 
ήσαν διά τήν άναπλήρωσιν τών αρχαίω ν Βρετανικών αποικιώ ν. 
Ε π ιτ έ λ ο υ ς ,  τδ 1805, βασιλικόν δ ιάτα γμ α  τής ’Α γγλίας άπηγόρευσε 
τδ σω αατεμπόριον είς τάς κατακτηθείσας αποικίας. Τ δ  προσεχές 
έτος ένομοθέτησαν αί ΒαυλαΙ νά μ ή  έν ασχολούνται Βρετανοί ύπη- 
κοοι είς τήν σω ματεμπορίαν πρδς άναπλήρωσιν είτε τώ ν ξένων 
συνοικισμάτων, είτε τών Βρετανικών αποικιών. Τ δ δέ 1807, τδ  
Γενικόν περί Καταργήσεως Προβούλευμα έπαρουσιάσθη ύπδ του 
μ ετά  τα ϋτα  Κόμητος Γρέη, καί ψηφισθέν είς άμφοτέρας τάς Βου- 
λάς, έλαβε τήν βασιλικήν συναίνεσιν τήν -25ην Μαρτίου 1807. Ό  
νόαος ούτος άπηγόρευε τήν σω ματεμπορίαν άπδ τής ιης καί μετά 
τήν ιην Ίανουαρίου, 1808' άλλ’ επειδή καθυπέβαλλε τούς ττταίστας 
μόνον είς χρημ α τιχάς ποινάς, καί επειδή τά  έκ του σω ματεμπορίου 
κέρδη ήσαν τόσον μεγάλα, ωστε νά σχεπάζιοσιν ολας τάς εκ τής 
άλώσεως ζημ ίας, πολλοί παρέβαινον τον νόμον τολμηρότατα. "Ο - 
θεν τδ  1811, αί Βουλαί έκήρυξαν τήν σω ματεμπορίαν κακούργη
μ α , τιμωρούμενου μέ δεκατετραετή εξορίαν καί καταδίκην είς τάς 
ποινικάς αποικίας, ή μ έ  φυλάχωσιν καί αναγκαστικήν επίμοχθον 
εργασίαν. Τ δ  1824,οί περί τής σω ματεμπορίας νόμοι έστερεώθη- 
σαν, καί Ιδηλοποιήθη περιπλέον δτι ήτο πειρατεία , καί τιμω ρητέα  
κεφαλικώς, άν έπράττετο έντδς τής δικαιοδοσίας του Ναυαρχείου. 
Τ δ  1837, ή ποινή μετεβλήθη είς έξορίαν επ ί ζωής, 6ιά τώ ν νομών 
οί’τινες ήλάττωσαν τδν αριθμόν τών κεφαλικων ποινώ ν. Μ ετα 
τδ  ψ ήφισμα του ιβ ι ι ,α ί  Βρετανικοί άπο ιχία ι έπαυσαν εξ δλοκληρου 
άπδ πασαν ενοχήν είς τδ έμπόριον τοϋτο. Έ ά ν  δ εκτοτε ενη - 
σ/ολήθησαν είς αύτδ Βρετανοί τινες υπήκοοι η Βρετανικά τινα  
χρ ή μ α τα , τδ  πτα ίσ μ α  έπράχθη είς τδ ξένον εμπόρω ν.

Κ ατά τήν ειρήνην τοΰ 181» καί 1815, κα ί μετά ταϋτα  είς τήν 
σύνοδον τοΰ Ά κυϊσγράνου, ή Μ εγάλη Βρετανία ένήργησεν δλην 
τήν επιρροήν της νά λάβη τήν συνδρομήν τών ξένων δυνάμεων είς 
τήν κ α τά ργη σ ιν  καί μ ετ ’ επ ιτυ χ ία ς έπ ί τοσοΰτον, καθ’ οσον δλαι 
έθηκαν νόμους απαγορεύοντας τήν σω ματεμπορίαν, καί ολαι, πλήν 
τών Ή νοιμένιυν Π ολιτειώ ν τής Βορείου ’Α μερικής, συγκατενευ- 
σαν είς τήν έξάσκησιν αμοιβαίου διχαώ ιματος νηϊοψίας, τοϋ μονού 
δραστήριου μέσου τής καταργήσεως της. ’Επειδή δέ α ί Ή ν ω -  
μέναι Π ολιτεΐα ι ήσαν ή προιτη δύναμις, ήτις κατήργησε διά νόμου 
τδ εξωτερικόν δουλεμπόρων, νομοθετήσασα τήν κατάργησιν αύτοϋ 
πρδ τής Μ εγάλης Βρετανίας, καί μάλιστα  εύθύς δτε τδ  σύνταγμα 
έδωκεν είς τήν Συνέλευσιν τδ δικα ίω μα τοιαύτης πράςεοις—είναι 
διά τοϋτο μάλλον άξιοθρήνητον δτι επιμένουν ακόμη αποποιού
μενα! τδ  δ ικα ίω μα τής νηϊοψίας, τδ  δποΐον καί ή Γ αλλία αύτή 
παρεχώρησε, καί ουτω δίδουσαι τήν ίσχύν είς τούς σ ω ματέμπο
ρους νά μ εταχειρ ίζω ντα ι τήν σημαίαν των κατά  φοβεράν έκτασιν. 
Ό  Δούξ Ο υελλιγκτώ ν, πρέσβυς ών Ιν  Π αρισίοις τδ 1814, κατέβαλε 
πασαν προσπάθειαν νά λάβη παρά τής Βουρβονικής κυβερνήσεως 
άπαγόρευσιν τής σωματεμπορίας· αλλά τά  συμφέροντα των εις 
τάς Δ υτιχάς ’Ινδίας έμπορευομένων, καί ή πρδς τήν ’Α γγλίαν εμ
πορική ζηλοτυπία, εματαίω σαν δλας τάς επιχειρήσεις του, καί 4 
Ναπολέων, είς τδ δ ιάστημα τών Ικατδν ήμερώ ν, μ ετά  τήν άπδ 
τής Έ λ β α ς  επιστροφήν του, πρώτος έν Γ αλλία  κατήργησε δια νο
μού τδ περί ού δ λόγος έμπόριον. Τ δ  δέ δικαίω μα τής νηϊοψίας 
παρεχωρήθη έντιμότατα ύπδ τής κυβερνησειος τοϋ 1830.

Μ ετά τήν άπαγόρευσιν τοϋ σιυματεμπορίου, ή δουλεία όιεμενεν 
έτι είς τάς αποικίας. Έ ν  έτει δμως 1834 ένομοθέτησαν αί Β ρε- 
τανικαί Βουλαί νά καταργηθή ή δουλεία είς δλας τάς Βρετανικάς 
αποικίας, καί είκοσι εκατομμύρια Λ ιτρών Στερλινών έψηφίσθησαν 
πρδςάποζημίιοσιν τών ιδιοκτήτων. Ή  πραξις αυτη τ ιμ δ  μεγα- 
λως τδ ’Αγγλικόν έθνος, καί κατέχει σημαντικόν τόπον είς τήν 
ιστορίαν τοΰ αίώνός μας. Μ έχρι της σήμερον, ούδέν άλλο έθνος 
έμ ιμήθη τδ παράδειγμα. Ή  δουλεία ύπάρχει είς τάς Γαλλικάς, 
Ό λλανδικάς, Τσπανικάς, καί Π ορτογαλλικάς άποικίας, κα ί είς τάς 
νοτίους πολιτείας τής Β ορειο-Ά μερ ικα νικής Ό μοσπονοιας. Α ί 
νέαι δημοκρατίαι τής Ισ π α ν ικ ή ς  ’Α μερικής, γενικώ ς είπείν , ήλευ- 
θέρωσαν τούς δούλους αύτών κατά τδν καιρόν τής μεταπολιτευσεως. 
Ε π ε ιδ ή  δε δ πληθυσμός τών δούλων έν γένει δεν διατηρεί τον 
αριθμόν του διά τής φυσικής αύξήσεως, καί έπειδή δλονέν έκτεί-  
νεται ή καλλιέργεια έν τ φ  Νέω Κόσμω, α πα ιτε ίτα ι κατ’ έτος εισ
αγωγή δούλων έκ τής ’Αφρικής, οΐτινες μεταφέρονται είς τήν Βρα
ζιλίαν, Κούβαν, Πουέρτο 'Ρ ίχ ο ν , Μοντεβίδεον, κα ί, ώς λέγετα ι, 
λαθραίως καί διά περιδρομής καί είς αύτδ τδ Τέξας. Κ ατά τινα  
ύπολογισμδν είς σύγγρα μμα έσχάτω ; δημοσιευθέν, ιεο,ουυ δουλών 
εϊσάγονται κατ’ έτος έκ τή ς ’Αφρικής είς τάς προειρημένας χώ ρας, 
άπέναντι τών νόιιων καί τών συνθηκών αΐτινες ύπάρχουσι μεταξύ 
τής Μ εγάλης Βρετανίας καί τής Ισ π α ν ία ς  καί Π ορτογαλλίας,— 
τών τοπικών αρχώ ν είτε συγκατατιθεμένων είς τήν πραξιν, είτε 
μ ή  ϊυναμένων νά έμποδίσωσιν αύτήν. 'Υ π ά ρ χε ι δέ καί αλλο τ ι 
δεινότερον, δτι, άφοϋ έκηρύχθη παράνομος ή σω ματεμπορία , αί 
κακοπάθειαι τών δούλων είς τδν διάπλουν τοϋ ’Ατλαντικού ηϋξη- 
σαν μεγάλω ς, καθότι κατέστη άναγκαϊον εις τούς πλοιάρχους των 
σω ματεμπορικών πλοίων νά κρύπτοισι τδ φορτίον τω ν , περιορι- 
ζοντες τούς Μαύρους είς στενιότατον δ ιάσ τημ α ' ποκλάκις δε και 
βίπτουσιν αύτούς έξω τοΰ πλοίου έν καιρώ καταδιδιξεως. Χ ά 
νονται προσέτι πολλα ι ζω αί είς τάς κυνηγετικός χαταδρομάς καί 
τήν βιαίαν άλωσιν τών Μ αύρων, κα ί είς τούς πολέμους τούς με
ταξύ τών αρχηγώ ν τοϋ ένδοτέρου έπ ί σκοπώ αίχμαλω τίσεω ς. Ί κ α -
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νοί άποθνήσχουσιν έπ ί τοΰ είς τήν παραλίαν δρόμου' ή απώλεια 
είς τδν διάπλουν ύπολογίζεται ώς Ιν τέταρτον τοϋ φορτίου· καί 
εκτός τούτου, έπετα ι καί άλλη θυσία μ ετά  τήν άποβίβασιν, διότι 
πολλοί αποθνήσκουν έκ τών πρώην κακοπαθειών, τής μεταβολής 
τοϋ κλίματος, κτλ. Τ ή ν  σήμερον οί σω ματέμποροι μεταχειρίζον
τα ι φανερά τάς σημαίας τής Πορτογαλλίας καί Βραζιλίας, συναι- 
νέσει τώ ν αρχών· μ εταχειρ ίζονται δέ καί τήν Ισ π α ν ικ ή ν , καίτο ι 
πλέον σκεπαστά, καί μάλλον προφυλακτικώς, κατά  συνέπειαν τής 
μεταξύ ’Α γγλίας κα ί Ισ π α ν ία ς  συνθήκης, ήτις βητώς καταργεί τδ 
σω ματέμπορω ν έκ μέρους τής Ισ π α ν ία ς . Μ ικτή έπιτροπή Ι σ π α 
νών καί Ά γγλ ω ν  ύπάρχει έν Αύάνα διά νά κρίνοι τούς τδ ά π η -  
γορευμένον έμπόριον μετερχομένους' άλλά προφάσεις δεν λείπουσι 
ποτέ είς ύπεκφυγήν τών άρθρων τής συνθήκης. Φ α ίνετα ι τωόντι 
δυσκολδιτατον νά συμπράξωσιν είλικρινώ ς δλαι αί Χ ριστιανικά! 
δυνάμεις πρδς δραστήριον κατάπαυσιν τοϋ σω ματεμπορίου, μο
λονότι είναι βέβαιον δτι είς δλα έκτδς είς τά  Πορτογαλλικά καί 
Ισ π α ν ικ ά  συνοικίσματα τδ  διαβολικόν αύτδ έμπόριον έπαυσεν ήδη 
σχεδόν έξ δλοκλήρου.

Έ κ τδ ς  τής επ ί τοϋ ’Α τλαντικού σω ματεμπορίας, ύπάρχει καί 
άλλη περιοδική έξαγωγή δούλων διά συνοδοιποριών έκ τής Σουδάν 
είς τάς πολιτείας τής Βαρβαρϊας κα ί τήν Α ίγυπτον, δ έτήσιος αριθ
μός τών δποίων ύπολογίζεται διαφόρως ώς μεταξύ είκοσι καί τρ ιά 
κοντα χιλ ιάδω ν. Έ νεο γε ιτα ι δέ τοιοϋτον έμπόριον καί ύπδ τών 
ύπηκόων τοϋ Ί μ ά μ  τοΰ Μ ουσχάτ, οίτινες έξάγουσι δούλους είς ’Α 
ραβικά πλοία άπδ Ζανζεβάρ καί άλλους λιμένας τοΰ άνατολικοΰ 
παραλίου τής ’Αφρικής, είς τήν ’Α ραβίαν, Π ερσίαν, ’Ινδίαν, Ί α ύ -  
αν, καί άλλους τόπους. ’ Αγγλος τις, γράφων άπδ Ζανζεβάρ τδν 
Μάϊον τοϋ 1839, λέγει δτι δ άριθμδς τών έν εκείνη τή  άγορ^ έτη- 
σίως πωλουμένων άνδραπόδων δέν ήτον ολιγοατερος τών 50,000. Οί 
Πορτογάλλοι προσέτι έξάγουσι δούλους άπδ τδ έπ ί τής Μ οζαμβι- 
κής παραλίας συνοίκισμά των είς τήν Γόαν, Δ ω ϋ, καί τάς άλλας 
Ίνδ ικάς έγχτήσεις τω ν .

Κ ατά νόμον τοϋ Κορανίου, δστις δμως δέν φυλάσσεται πάντοτε 
είς δλας τάς Μ ω αμεθανιχάς χώ ρας, ούδείς Μουσουλμάνος συγχω - 
ρεϊται νά υποδούλωση δμόπιστόν του. Τ ά  τδν Μ ωαμεθανισμόν 
ποεσβεύοντα Α ίθιοπικά βασίλεια τής Σουδάν πωλοϋσι τούς ε’ιδοι- 
λολάτρας μόνον ύπηκόους ή γείτονάς τοιν είς τούς έκ τής Βαρβα- 
ρίας σωματέμπορους. Ά π ίθανον φαίνεται δτι α ί Μ ωαμεθανικαί 
δυνάμεις θέλουν ποτέ καταργήσει τδ εμπόρω ν τοϋτο οίκεωθελώς.

Έ νερ γε ΐτα ι δέ καί πολύ εσωτερικόν δουλεμπόρων είς τάς Η 
νωμένας Πολιτείας τής Βορείου ’Α μερικής. Μαϋροι άγοράζονται 
είς τήν Μαριλανδίαν καί Β ιργινίαν, κα ί τινας άλλας πολιτείας, 
καί μετακομίζοντα ι είς τάς εύφορωτέρας γα ίας τλς Ά λ α β ά μ α ς , 
Λουΐσιανής, καί άλλοιν νοτίων πολιτειών.

Δ ιΐσχυοίζονταί τινες δτι ή  ’Α φρικανική σω ματεμπορία δέν ίύ -  
να τα ι νά καταργηθή δραστηρίως διά τής βίας, καί δ'τι ή μόνη ελ
π ίς  τής δλικής παύσεώς της έξαρταται άπδ τδν πολιτισμόν τής κεν
τρικής ’Αφρικής, διά τής ένθαρβύνσευις τή ς γειοργίας καί τών νο- 
ιιίμοιν κλάδων τοΰ έμποριου, καί συγχρόνως διά τής έξαπλώσεως 
τής παιδείας καί τοΰ Χριστιανισμού. Βέβαιον είναι δτι αν ολαι 
γενικώς αί Ε ύρω πνΐκα ί δυνάμεις δέν προσπαθήσυισιν είλικρινώς 
νά ένεργώνται οί έν ίσ χυ ΐ νομοί, ή κατάργησις πρέπει νά άναβληθή 
είς τήν άπομεμακρυσμένην ταύτην περίοδον. Ο ί ’Αφρικανοί π ω - 
λοϋσιν ανθρώπους διότι δέν έχουν άλλα μέσα νά προμηθεύωνται 
Εύρωπαϊκάς πραγματείας, καί άναμφιβόλως ή σω ματεμπορία έμ- 
ποδίζει τδν πολιτισμόν τής κεντρικής ’Αφρικής.

Τ δ  κεφάλαων τοϋ έν ’Α μερική πληθυσμού τώ ν δούλων δύσ
κολοι; εξακριβοϋται. Κ ατά τήν άπογραφήν τοϋ 1835, ή Β ραζιλία

περιείχε 2 , 100,000 δούλους. Ο ί δοϋλοι έν Κούβα, τδ 1828, ήσαν 
περίπου 26ιι,οοο. Ε ίς τάς Η νω μ έν α ς Π ολιτείας, κατά τδ 1840, δ 
άριθμδς τών δούλων άνέβαινεν είς 2,487,213 δούλους.

Έ τα ιρ ε ϊα ι σκοπόν έχουσαι τήν παγκόσμιον κατάργησιν τής 
δουλείας υπάρχουν έν ’Α γγλία , Γ αλλ ία , καί τα ίς Ή νω μ ένα ις 11ο- 
λςτείαις, καί έκδίδουσι τάς άναφοράς τ ω ν  συνέλευσις δ ’ έπιτρόπων 
έκ πολλών χω ρώ ν συνεκροτήθη έν Αονδίνω, τδν ’Ιούνιον τοΰ 184«, 
διά νά συσκεφθώσι περί τών μέσων τής κατορθώσειός της. ‘Η 
’Αμερικανική Ε τα ιρ ε ία  καθίδρυσεν άποικίαν ύπδ τδ όνομα Λ ιβε
ρία, πλησίον τοϋ άκρου Μεσουράδου, έπ ί τής δυτικής παραλίας 
τή ς ’Αφρικής, όπου στέλλονται δοϋλοι έλευθερωθέντες είς τάς Η 
νωμένας Π ολιτείας, άν θέλοισι νά ύπάγω σιν. Ή  Α γγλική κυβέρ- 
νησις παρομοίοις έχε ι άποικίαν διά τδν αύτδν σκοπόν είς τήν Σ ι -  
έρβαν Λεώνε, δ'που συνοικίζονται οί Μαϋροι οί έπί δουλεμπορικών 
πλοίιον άλισκόμενοι παρά τών ’Α γγλικώ ν νηών.*

Ο Π Λ Α Ν Η Τ Η Σ  Α Ρ Η Σ .

0  ΑΡΗΣ κατέχει τον τέταρτον τόπον εις το ήμέτε- 
ρον ηλιακόν σύστημα, άπέχων του ήλιου 115 έκα- 
τομμύρια υιιλίων. Στρέοεται δ έ  πεεί αυτόν είς ενI I I  ̂I I ι » ^
ετος καί δέκα μήνας· ή διάμετρός του είναι περίπου 
4,200 μίλια, καί διακρίνεται άφ’ δ'λων τών άλλων 
πλανητών οιά τής κοκκινωπής όψεως αύτοϋ, προερ
χόμενης έκ τής πυκνής ατμόσφαιρας του. Διά κα
λού τηλεσκοπίου ή επιφάνεια του παρίσταται πεποι- 
κιλμένη άπό οιατφρους κηλίδας, ώς φαίνεται είς τήν 
εικονογραφίαν, έκ τής κινήσεως τών όποιων άποδει-

* Ο ί εν Τουρκία Γραικοί υπήκοοι του Ο θω μανικού Κράτους δέν 
εσυγ/ω ρουντό ποτε να ε /ω σ ιν  άγοραστους δούλους* ¿σ*/άτιυς δ'μως 
παρατηρουμεν δτι^μ ο γενείς  τινες υπήκοοι *Έλληνες, εναντίον τών 
νδμοιν του Ε λλη ν ικού  βασιλείου, ήρ /ισ αν να είσάγωσι μεταξύ μας 
τδ βάρβαρον και άπάνΟρωπον τούτο εΟιμον* άλλα δέν ά μ φ ιβ ά λ - 
λομεν δτι αι άρ·^αι θέλουν εμποδίσει τήν πρόοδον γόο  νέου τούτον»

! χακου.
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κνύεται οτι περιστρέφεται είς τον άξονα του είς 24 
ώρας καί 40 λεπτά. ’Επειδή ή Ιγκλισις του άξο- 
νός του προς τδ επίπεδον τής τροχιάς του είναι πε
ρίπου 28° 42 , αί ήμέραι καί νύκτες, καί αί διάφο
ροι ώραι είς τον πλανήτην τούτον ίκανώς δμοιάζου- 
51 μέ τάς παρ’ ήμεών δοκιμαζομένας είς τήν γηίνην 
ταύτην σφαίραν*. 'Οπόταν εύρίσκηται εγγύτερον είς 
τήν γην, ή άφ’ ήμών άπόστασις αυτού είναι περίπου 
50 έκατομμύρια μιλίων δπόταν δε μάλλον άφίστα- 
ται, απέχει περί τά 240 έκατομμύρια μιλίων ώστε 
είς τήν πρώτην περίστασιν φαίνεται σχεδόν είκοσι- 
πεντάκις μεγαλήτερος παρά είς τήν δευτέραν. Είς 
θεατήν εν τώ πλανήτη τούτω ή γη μας φαίνεται 
έναλλάξ ώς πρωϊνδς καί εσπερινός άστήρ, καί παρι- 
στα δ'λας τάς φάσεις τής σελήνης, καθώς ή ’Αφρο
δίτη πρός ήμάς, αλλά μέ μικρότερον βαθμόν φαινο
μένου μεγέθους καί λαμπρότητας. Φωτεινή ζώνη 
παρετηρήθη περί τούς πόλους τού ’Αρεως, ήτις ύπό- 
κειται είς διαδοχικάς μεταβολάς. 'θ Δόκτωρ'Ερ- 
σχελ υποθέτει οτι παράγεται εκ τής άντανακλάσεως 
τού ήλιακού φωτός από τάς παγωμένος χώρας του, 
καί οτι ή άνάλυσις των όγκων τούτων τού πολικού 
πάγου είναι τό αίτιον της κατά τό μέγεθος καί τό 
φαινόμενον αυτής διαφοράς, Ο πλανήτης κινείται 
είς τήν τροχιάν του πρός 55 χιλιάδας μιλίων καθ’ 
ώραν.

Ο Ρ Α Σ Σ Ε Α Α Σ .
Ο Ρ Α Σ Σ Ε Α Α Σ , μυθιστορικο-φιλοσοφικον διηγήαα, περιεχον 

ίποψιν της άνθρωπίνου ζωης, είναι σύγγραμμα του περικλεούς 
"Άγγλου φιλολόγου και ηθικολόγου Ίώνσωνος· αυνίσταται δέ άπο 
49 κεφάλαια, έξ ών καταχωροϋμεν εις τον παρόντα αριθμόν τά  τρ ία  
πρώτα.

Κ Ε Φ Α Λ . Α '.— Περιγραφή παλατιού εν χοιλάδι.

Οί εύπιστα κλίνοντες ώτα είς τούς ψιθυρισμούς τής 
φαντασίας, καί προΟύμω ποδί καταδιώκοντες τά φά
σματα τής έλπίδος· οί κολακευόμενοι ότι τό γήρας 
θέλει εκπληρώσει τάς επαγγελίας τής νεότητος, καί 
ή αύριον θεραπεύσει τάς ελλείψεις τής σήμερον δότε 
προσοχήν είς τήν ιστορίαν τού Ρασσέλα, βασιλόπαι- 
δος τής ’Αβυσσινίας.

'θ ρ ΑςΣΕΛΑΣ ήτον δ τέταρτος υιός τού ισχυρού 
άνακτος, είς τήν έπικράτειαν τού δποίου δ πατήρ των 
ύδάτων άρχίζει τήν πορείαν του, ρύακας άφθονίας 
διαχέων, καί τήν Αίγυπτον εύφραίνων καί γονιμο
ποιών.

* Ή  εγκλιαις του άξονος τής γης πρός τήν εκλειπτικήν, ή, με 
αλλας λέξεις, πρός τό Ιπιπεδον τής ετησίου τροχιάς της, είναι 23 
μοϊραι καί 28 λεπτά· εκ τούτου δέ προέρχονται αί διάφοροι ώραι 
του ενιαυτού, και αί άνισοι ήμέραι καί νύκτες. ’Εάν δ άξων τής 
γής ήτο κατά κάθετον είς τήν τροχιάν της, ώς είς τον πλανήτην 
Αία, δεν ήθελον δπάρχϋν ωραι τβϋ ένιαυτοΰ.

Κατά τήν έκπαλαι συνήθειαν των μοναρχών τής 
διακεκαυμένης ζώνης, δ 'Ράσσελας διήγε τον βίον 
περιωρισμένος είς ιδιαίτερον παλάτιον μετά των άλ
λων υιών καί θυγατέρων τής βασιλικής οίκογενείας, 
έως οδ κατά τήν σειράν τής διαδοχής νά άναβή επί 
τού θρόνου.

Ο δέ τόπος, δ ύπό τής φρονήσεως ή πολιτικής τής 
άρχαιότητος εκλεχθείς πρός κατοίκησιν τών ’Αβυσ- 
σινών βασιλοπαίδων, ήτον ευρύχωρος κοιλάς είς τό 
βασίλειον τής ’Αμχάρας, ύπ’ όρέων πανταχόθεν πί-  
ρικυκλωμένη. Η μόνη δδός, όθεν ήδύνατό τις νά 
εϊσέλθη, ήτο σπήλαιον διαβαΐνον ύποκάτωθεν βρά
χων, περί οδ πολύν χρόνον διεφιλονεικεΐτο άν ήτον 
έργον τής φύσεως ή τής τέχνης· τήν έξοδον τού 
σπηλαίου υπέκρυπτε πυκνόν άλσος- τό δέ στόμιον, 
τό άνοϊγον είς τήν κοιλάδα, έκλείετο μέ σιδηράς πύ- 
λας, χαλκευθείσας ύπό αρχαίων τεχνιτών, καί τόσον 
όγκώδεις, ώστε ούδείς ήδύνατο, χωρίς βοήθειαν μη
χανών, ν’ άνοιξη ή νά κλείση αύτάς.

’Εκ τών περικυκλούντων όρέων κατέβαινον ποτά 
μια, άτινα καθίστων χλοεράν καί γόνιμον δλην τήν 
κοιλάδα, καί έσχημάτιζον λίμνην έν τώ μέσω, κα- 
τοικουμένην ύπό παντοειδών ιχθύων, καί συχναζο- 
μένην ύπό πάντων τών ορνέων, δσα ή φύσις έοίδαξε 
νά βυθίζωσι τάς πτέρυγας είς τά ΰδατα. Τά δέ πε
ρισσεύματα τής λίμνης έξεβάλλοντο διά ρύακος, δστις, 
έμβαίνων είς σκοτεινήν σχισμήν τού όρους κατά τήν 
βόρειον πλευράν, έπιπτε μετά φοβερού πατάγου άπό 
κρημνού είς κρημνόν, έως ότου δέν ήκούετο πλέον.

Δένδρα έκάλυπτον τάς πλευράς τών όρέων, καί άν
θη έποίκιλλον τάς οχθας τών ρυάκων πάσα πνοή 
άνέμου διέχυνεν αρώματα έκ τών βράχων, καί πάς 
μήν τού ένιαυτού έστρώννυεν όπώρας είς τό έδαφος. 
Ολα τά ζώα, όσα δάκνουσι τον χόρτον, ή κλαδεύουσι 

τόν θάμνον, είτε άγρια είτε ήμερα, έπλανώντο είς 
τήν έκτεταμένην ταύτην περιοχήν, ασφαλή άπό παν
τός άρπακτικοΰ θηρίου διά τά περικυκλοΰντα όρη. 
’Εξ ενός μέρους ήσαν ποίμνια καί άγέλαι βοσκόμε- 
να είς τάς νόμάς, έξ άλλου δέ, κυνηγέσιμα κτήνη 
εύφραινόμενα είς τούς άγρούς· τό γοργόν έρίφιον έπή- 
δα είς τούς βράχους, δ πανούργος πίθηκος έπαιζεν 
είς τά δένδρα, καί ό σοβαρός έλέφας άνεπαύετο είς 
τήν σκιάν. Τά έν τώ κόσμω πολυποίκιλα πραγμά
των είδη συνυπήρχον ένταΰθα· τά μέν άγαθά τής 
φύσεως ήσαν συνηγμένα έν αφθονία, τά δέ δεινά άφη- 
ρημένα καί άποκεκλεισμένα.

Η κοιλάς, ευρύχωρος καί καρποφόρος, παρεϊχεν 
είς τούς κατοίκους αύτής τά πρός ζωήν αναγκαία- 
όλα δέ τά είς ευζωίαν ή τρυφήν συντείνοντα προσε- 
τίθεντο ύπό τού αύτοκράτορος κατά τήν ενιαύσιον είς 
τά τέκνα του έπίσκεψιν, δπότε ήνοίγετο ή σιδηρά πύλη
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μέ τον ήχον τής μουσικής, καί είς διάστημα δκτώ 
ημερών πάς ό έν τή κοιλάδι διατρίβων είχε τό δι
καίωμα νά ζητήση ό,τιδήποτε αρμόδιον νά καθιστά 
τερπνήν τήν μοναξίαν, νά πληροί τά τών διασκεδά
σεων χάσματα, καί νά σμικρύνη τό όχληρόν τής αερ
γίας. Πάν αίτημα εύθύς έχαρίζετο. Πάντες οί τε- 
χνϊται τής ήδονής προσεκαλοΰντο είς τό νά εύφραί- 
νωσι τόν εορτασμόν οί μουσικοί κατέβαλλον πάσαν 
τήν δύναμιν τής αρμονίας, καί οί όρχησταί'έδείκνυον 
ίλην αύτών τήν δραστηριότητα έμπροσθεν τών βασι- 
λοπαίδων, μ’ ελπίδα νά περάσωσι τήν ζωήν είς τον 
μακάριον τούτον περιορισμόν, όπου έκεΐνοι μόνον 
ήσαν δεκτοί, όσοι έκρίνοντο έπιτήδειοι νά έφευρίσκωσι 
νεώτερόν τι πρός αύξησιν τής ήδονής. Τόσον ασφα
λές καί τερπνόν καταγώγιον έφαίνετο ή κοιλάς αυτη, 
ώστε έκεΐνοι πρός ους ήτο νέον έπεθύμουν πάντοτε 
νά ήναι διηνεκές· καί έπειδή οί άπαξ έγκλεισθέν- 
τες ουδέποτε πλέον έσυγχωροΟντο νά έξέλθωσιν, 
ήγνοεΐτο είς τόν κόσμον τό αποτέλεσμα πολυχρονιω- 
τέρας πείρας. Τοιουτοτρόπως νέαι αγαλλιάσεις κατ’ 
έτος έσχεδιάζοντο, καί νέοι έπαρουσιάζοντο συναγω- 
νισταί ύπέρ τού ποθουμένου φυλακισμοϋ.

Τό παλάτιον ίστατο έπί τίνος ύψώματος, περί τά 
τριάκοντα βήματα ύπέρ τής έπιφανείας τής λίμνης. 
Ητο δέ διηρημένον είς πολλά τετράγωνα ή αύλάς, 

κατά τό μάλλον ή ήττον μεγάλοπρεπώς έκτισμέ- 
νας, άναλόγως τού βαθμού τών μελλόντων νά ένοι- 
κήσωσιν. Αί στέγαι ήσαν καμαρωταί άπό πέτρας 
ογκώδεις, συνηνωμένας διά τίνος κολλητικής ύλης, 
ήτις έσκληρύνετο προϊόντος τού χρόνου· ίστατο δέ 
τό οικοδόμημα έξ αίώνος είς αιώνα, έμπαΐζον τάς 
βροχάς τών ήλιοστασ ίων καί τάς θύελλας τών ιση
μεριών, χωρίς ανάγκην επισκευής.

Ο οίκος ούτος, ό τόσον ευρύχωρος, ώστε ολίγοι 
μόνον παλαιοί άξιωματικοί, οίτινες έκ διαδοχής έκλη- 
ρονόμουν τά περί αυτού απόρρητα, έγνώριζον αύτόν 
εντελώς, ήτον ιρκοδομημένος ώς άν ή ύποψία είχεν 
ύπαγορεύσει το σχέδιον. Είς έκαστον δωμάτιον 
ήτο φανερά καί απόκρυφος δίοδος· πάσα πλατεία 
είχε συγκοινωνίαν μέ τάς λοιπάς, είτε έκ τών άνιο- 
τέρων πατωμάτων διά κεκρυμμένων στοών, είτε διά 
υπογείων διόδων άπό τά κάτω πατώματα. Πολλοί 
έκ τών κιόνων είχον αφανείς κοιλότητας, έν αίς πλεί- 
στοι έκ διαδοχής μονάρχαι είχον έναποθέσει τούς 
θησαυρούς των. ’Εφραζον έπειτα τό άνοιγμα διά 
μαρμάρου, τό όποιον ουδέποτε έπρεπε ν’ άφαιρεθή 
εκτός είς τάς κατεπειγούσας άνάγκας τού κράτους· 
κατέγραφον δέ τάς επισωρεύσεις είς βιβλίον, κου- 
πτόμενον καί αυτό έν πύργω, όπου δέν είσήρχετο 
είμή δ άναξ, μετά μόνου τού διαδόχου.

Κ Ε Φ Α Λ . Β '.— Ή  δυσαρέσκεια τοΰ 'Ρασσέλα εις τήν 
εύδαίμονα κοιλάδα.

ΕΝΤΑΥΘΑ οί υιοί καίαί θυγατέρες τής ’Αβυσσινίας 
διέτριβον άτάραχον καί ήδονικόν βίον, μόνους θερά- 
ποντας έχοντες τούς μάλλον έπιτηδείους είς το τέρ- 
πειν, καί μόνον έργον τό εύφραίνεσθαι. Περιεφέρον- 
το είς εύοσμους κήπους, καί έκοιμώντο είς άκίνδυνα 
φρούρια. Πάσα τέχνη κατεβάλλετο, ώστε νά εύχα- 
ριστώνται είς τήν ιδίαν αύτών κατάστασιν. Οί σο
φοί, οίτινες έδίδασκον αύτούς, δέν άνέφεραν είμή τάς 
ταλαιπωρίας τού δημοσίου βίου, καί περιέγραφον πάν 
τό έπέκεινα τών όρέων ώς χώρας άθλιότητος, όπου 
διχόνοια άείποτε έπεκράτει, καί οπού κατεπολεμοΰν- 
το μεταξύ των οί άνθρωποι. Άσματα περί τής 
εύδαίμονος κοιλάδας, καθ’ έκάστην ψαλλόμενα, έδι- 
οον είς αύτούς ύψηλοτέραν ιδέαν περί τής ιδίας των 
μακαριότητος. Τάς ορέξεις των διηρέθιζον συνεχείς 
απαριθμήσεις διαφόρων απολαύσεων, καί ή χαρά καί 
ή εύθυμία ήσαν τό έργον έκάστης ώρας άπό τής αυ
γής τής πρωίας μέχρι τού τέλους τής εσπέρας.

Αί μέθοδοι αδται γενικώς έπετύγχανον ολίγοι έκ 
τών βασιλοπαίδων είχον επιθυμήσει ποτέ νά έκτεί- 
νωσι τά όριά των, άλλά διήγον τήν ζωήν εντελώς 
πεπεισμένοι ότι πάν δ ή τέχνη ή ή φύσις ήδύνατο 
νά χορηγήση ήτον εφικτόν είς αύτούς, καί έλεεινο- 
λόγουν τούς άποκεκλεισμένους τής ήσύχου ταύτης 
έόρας τών απολαύσεων, ώς το παίγνιον τής τύχης 
καί τούς δούλους τής άθλιότητος.

Ούτως άνίσταντο τήν πρωίαν καί έπλαγίαζον τήν 
νύκτα, ευαρεστημένοι καί πρός άλλήλους καί πρός 
εαυτούς, άπαντες έκτος τοΰ 'Ρασσέλα, δστις, κατά 
τό εικοστόν έκτον έτος τής ήλικίας του, -ηρχ ισε ν’ 
άπομακρύνηται τών διασκεδάσεων καί συνελεύσεων, 
καί ν’ άγάλληται είς μονήρεις περιπάτους καί σιω
πηλήν μελέτην. Πολλάκις έκάθιζεν είς τραπέζας 
έσκεπασμένας άπό τρυφήν, καί έλησμόνει νά γευθή 
τα παρατεθειμένα λιχνεύματα" άνίστατο αίφνης έν 
τώ μέσω τού άσματος, καί άπεσύρετο σπουδαίως 
έπέκεινα τού ήχου τής μουσικής. Οί θεράποντες 
αύτού παρετήρησαν τήν μεταβολήν, καί έπροσπάθη- 
σαν νά άνανεώσωσι τήν φιληδονίαν του- αύτός όμως 
παρημέλει τάς κολακευτικάς περιποιήσεις των, άπέ- 
κρουε τάς προσκλήσεις των, καί διήγεν ήμέραν έξ 
ημέρας είς τάς έχθας ποταμίων ύπό τήν σκέπην δέν
δρων, όπου ποτέ μέν ήκροάζετο τά έπί τών κλάδων 
πτηνά, ποτέ δέ παρετήρει τούς ιχθύς παίζοντας είς 
τό ρυάκιον, καί ποτε έρριπτε τούς οφθαλμούς έπί τών 

! νομών καί όρ'έων γεμάτων άπό ζώα, έξ ών άλλα μέν 
I έδακνον τόν χόοτον, άλλα δ’ έκοιμώντο μεταξύ τών 

θάμνων. Η ιδιοτροπία του εϊλκυσε τήν παρατήρη
σή όλων τών κατοίκων τής κοιλάδος. Είς 'δέ τών
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5οφών, μεθ ου προτερον εχαιρε συνδιαλεγόμενος ό 
βασιλόπαις, ήκολούθησεν αύτον μυστικώς, μ ’ έλπί- 
δα να ανακαλυψη το αίτιον της άνησυχίας του. Ο
Ρασσελας, μη γινωσκων δτι παρευρίσκετό τις, άφοΰ 

ώραν τινα προσήλωσε τούς οφθαλμούς επί των αι
γών αίτινες εβοσκον μεταξύ των βράχων, ήρχισε νά 
παραβάλη τήν κατάστασιν αυτών μέ τήν ιδικήν του·-

« Κατά τί,» είπε, « διαφέρει ό άνθρωπος άπό τά λοιπά 
ζώα; Παν κτήνος, περιπλανώμενον εις την κοιλάδα, έχει 
τάς αύτάς σωματικάς άνάγκας, όποιας εγώ- πείνα, καί 
κόπτει τον χόρτον* διψά, και πίνει άπό τό ρυάκιον· ή 
διψα και ή πείνα του θεραπεύονται· ευχαριστείται, καί κοι
μάται· σηκόνεται πάλιν, καί πεινά· πάλιν τρέφεται, καί 
ησυχάζει, Εγώ δέ πεινώ μέν καί διψώ, ώς αυτό· άλλ’ 
άφοΰ ή πείνα και ή διψα μου καταπραϋνθώσι, δεν ήσυ- 
χάζω· ή έλλειψις θλίβει καί εμέ, ώς εκείνο, άλλ’ ή άνα* 
πλήρωσις δέν με αναπαύει εξίσου. Αί μεσολαβοΰσαι ώραι 
είναι όχληραι και ζοφώδεις· ποθώ πάλιν νά πεινάσω, ώστε 
πάλιν νά διεγείρω τήν προσοχήν μου. Τά πτηνά κίμ- 
βουσι τούς στάχεις του σίτου, καί φεύγουν εις τά άλση, 
όπου κάθηνται εύδαίμονα επί των κλάδων, καί δαπανώσι 
τήν ζωήν αδοντα αμετάβλητον σειράν ήχων. Κάγώ δε 
παρομοίως δύναμαι νά καλέσω τον λυρίζοντα καί τον άοι- 
δον άλλ οί ήχοι, οΐτινες χθες μέ ήρεσκον, μέ βαρύνουσι 
τήν σήμερον, καί θέλουν καταντήσειν έτι επαχθέστεροι τήν 
επαύριον. Ούδεμίαν αίσθησιν ευρίσκω εν έμοί, ήτις δέν 
εκορέσθη άπό τήν ιδίαν αυτής ηδονήν· καί όμως δέν αι
σθάνομαι ευφροσύνην. 0  άνθρωπος εξάπαντος έχει κε- 
κρυμμένην τινα αίσθησιν, ήν ό τόπος ούτος δέν ισχύει νά 
θεραπεύσ/τ ή έχει άλλας εφέσεις διαφόρους των της αί- 
σθήσεως, αίτινες άνάγκη πάσα νά πληρωθώσι πριν ή δυ- 
νηθή νά εύδαιμονήση.»

Μετά ταΰτα άνέτεινε τήν κεφαλήν, καί ίδών τήν 
σελήνην άνατέλλουσαν έβάδισε προς τά παλάτιον. 
Ενώ δέ διήρχετο τούς αγρούς, καί έβλεπε τά ζώα 

πέριξ αύτοϋ,
“ Σείς,» είπεν, « ευδαιμονείτε, καί δέν έχετε χρείαν νά 

φθονήτε εμέ, όστις περιπατώ τοιουτοτρόπως μεταξύ σας, 
καταβεβαρυμενος ύπ εμαυτου- άλλ’ ούδ έγώ, άθώα πλά
σματα, δεν φθονώ την μακαριότητα σας· καθότι δέν είναι 
ή μακαριότης του άνθρώπου. Εχω πολλάς θλίψεις άγνω
στους προς σάς· φοβούμαι τήν άλγη δόνα, όπόταν δέν αί- 
σθάνωμαι αυτήν· τρέμω ενθυμούμενος δεινά, καί προβλέπων 
αύτα καταπλήττομαι· βεβαίως ή δικαιοσύνη τής Προνοίας 
ίσοσταθμισεν ιδιαίτερα πάθη μέ ιδιαιτέρας άπόλαύσεις.”

Τά τοιαϋτα άναπολών, διεσκέδαζεν ό βασιλόπαις 
Ινώ έπεστρεφε, προφέρων αύτά μετά γοερας μέν φω
νής, αλλ όμως μετα βλέμματος έμφαίνοντος, δτι τον 
έπροξενει αύταρέσκειάν τινα τδ διορατικόν του, καί 
τινα παραμυθίαν διά τήν άθλιότητα του βίου ή τρυ-

φεροτης τών περί αυτής αισθημάτων του καί ή ευ
γλωττία τών περί αυτής θρηνωδιών του. Ανεμίχθη 
λοιπον ίλαρώς εις τάς ευθυμίας τής εσπέρας, καί 
παντες έχαρησαν ίοοντες έλαφροτέραν τήν καρδίαν 
του.

Κ Ε Φ Α Λ . 1 . - - Α ί  χρ ε ια ι του [χηδβνος υοτερουμένου. 

ΤΗΝ έπαυριον, δ παλαιός αύτοϋ διδάσκαλος, φαν- 
ταζόμενος οτι έγνώρισεν ήθη τήν πνευματικήν ασθέ
νειαν τοϋ εύγενοϋς μαθητου, ήλπιζε νά τήν θερα- 
πευση οια καταλλήλων συμβουλών, καί μετ’ άνυπο- 
μόνου σπουδής έζήτει εύκαιρίαν προς συνδιάλεξιν· 
αλλ ο βασιλόπαις, πρό πολλοΰ στοχαζόμενος αυ
τόν ώς άνδρα έξηντλημένην εχοντα τήν διάνοιαν, δέν 
είχε πολλήν διάθεσιν εις τούτο· «Διά τί,» έλεγε, 
« μ ’ ένοχλεΐ ό γέρων τοιουτοτρόπως ; δέν θέλει ποτέ 
μέ συγχωρηθή νά λησμονήσω μαθήματα, άρέσκοντα 
μόνον οτε ήσαν καινοφανή, καί μή δυνάμενα πάλιν 
νά ήδύνωσιν έκτός άφοΰ λησμονηθέντα γένωσι πάλιν 
νεα;» Εβαοισεν επειταείςτό δάσος, καί προητοι- 
μάζετο εις τάς συνήθεις μελέτας του· αλλά, πριν 
λάβωσιν ιδιαιτέραν τινα διευθυνσιν οί διαλογισμοί 
του, είδε τόν διώκτην του προσεγγίζοντα, καί κατά 
πρώτον μέν ώρμησεν ανυπόμονος ν’ άπομακρυνθή· 
αλλα μή θελων νά πρόσκρουση εις άνδρα ον έσέβετό 
ποτε, καί δν ήγάπα έτι, προσεκάλεσεν αυτόν νά κα- 
θίση πλησίον του έπί τής όχθης.

Εκ τουτου λαβών θάρρος ό πρεσβύτης, ήρχισε 
νά έλεεινολογή τήν εσχάτως παρατηρηθεΐσαν εις τόν 
βασιλόπαιδα μεταβολήν, καί νά έρωτα διά τί τοσά
κις έπεσύρετο έκ τών ήδονών τοϋ παλατιού εις τήν 
μοναξίαν καί τήν σιωπήν.

« Φεύγω τήν ηδονήν,» άπεκρίθη ό βασιλόπαις, « διότι 
η ηδονη επαυσε του ήδύνειν είμαι μόνος διότι είμαι άθλιος, 
και δέν επιθυμώ ν άμαυρόνω διά τής παρουσίας μου τήν 
ευδαιμονίαν τών λοιπών.»

« Πρώτος σύ, κύριε,» είπεν ό σοφός, « παραπονείσαι ώς 
αθλιως διαγων εις τήν εύδαίμονα κοιλάδα· ελπίζω νά σέ 
καταπείσω ότι τά παράπονά σου είναι άθεμελίωτα. Εν
ταύθα άπολαύεις πάν ό,τι ό αύτοκράτωρ τής Αβυσσινίας 
δύναται νά σέ χορηγήση· ενταύθα ούτε κόπους έχεις νά 
υπομενρς, ουτε κινδύνους να φοβήσαι· καί όμως χαίρεσαι 
πάν ο,τι ό κοπος ή ό κίνδυνος δύναται νά προμηθεύση. 
Στρεψον περιξ τα βλέμματά σου, καί είπέ με ποία έκ τών 
χρειών σου δεν θεραπεύεται· εάν στερήσαι μηδενός, τίνι 
τρόπω είσαι άθλιος;»

• Αύτό τούτο είναι τό παράπονον μου,» ειπεν ό βασι- 
λοπαις, «ότι δέν μ’ έλλείπει τίποτε, ή μάλλον ότι άγνοά

/  1 « γ γ  /  Λ Τ i  /  t μTt (X ελλείπει· αν ειχον εγνωσμένη ν τινα χρείαν, ηθελον 
έχει καί τινα επιθυμίαν αύτή δέ ή έπιθυμία ήθελε διε
γείρει τήν προσπάθειάν μου, καί τότε δέν ήθελον τήκεσθαι 
βλέπων τόν ήλιον κινούμενον τόσον βραδέως προς τά ίυ-
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τικά όρη, ή θρηναλογών όπόταν ή αύγή χαράττη, καί ό 
ύπνος δέν με κρύπτη πλέον άπ’ έμαυτοΰ. Οταν βλέπω 
τά ερίφια καί τά άρνία καταδιώκοντα εν τό άλλο, φαν
τάζομαι ότι ήθελον είσθαι ευδαίμων αν είχόν τι νά κατα
διώκω. Αλλά, μηδενός στερούμενος, ευρίσκω έκάστην 
ημέραν καί έκάστην ώραν άπαράλλακτον ώς τήν πρό αυ
τής, έκτός ότι ή δευτέρα είναι έτι όχληροτέρα τής πρώ
της. Ας μέ διδάξη ή πείρά σου πώς δύναται ή ημέρα 
νά φαίνηται τόσον βραχεία τώρα, όσον εις τήν παιδικήν 
ηλικίαν μου, καθ’ ήν ή φύσις ήτον άκόμη καινοφανής, καί 
πάσα στιγμή μ’ έδείκνυέ τι μή παρατηρηθέν πρότερον. 
Ηδη άπηλαυσα παραπολύ· δός με τι νά έπιθυμη'σω.»

’Εξεπλάγη ό πρεσβύτης εις τό καινόν τούτο εί
δος τής θλίψεως, καί ήγνόει τί ν’ άποκριθή· άλλ’ 
όμως δέν ήθελε νά μείνη άφωνος.

« Κύριε,» είπε,« αν είχες ίδεί τάς άθλιότητας τού κό
σμου, ήθελες γνωρίζει πώς νά Ικτιμάς τήν παροΰσάν σου 
κατάστασιν.»

« Τώρα,» ειπεν ό βασιλόπαις, « μ’ έδωκάς τι νά επιθυ
μώ- θέλω όρέγεσθαι νά ίδω τάς άθλιότητας τού κόσμου, 
έπειδή ή θέα αυτών είναι άναγκαία προς ευδαιμονίαν.»

Τ Α  Π Α Θ Η , Κ Α Ι Η Α Γ Α Π Η , Τ Ο Υ  Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Υ .

ΥΠΕΘΕΣΑΝ πολλοί ότι ό Χριστός δέν έπαθε πραγματι- 
κώς, άλλά μάλλον κατά τό φαινόμενον· ή τουλάχιστον, 
ότι έχων άφθονους παρηγοριάς, καί γνωρίζων ποια ευτυχή 
παρεπόμενα έμελλαν νά προκύψωσιν άπό τόν θάνατόν του, 
έλάμβανε πολλήν άνακούφισιν εις τάς θλίψεις του, ή καί 
ότι ή γνώσις αΰτη σχεδόν τάς μετέτρεψεν εις χαράν. Αί 
υποθέσεις όμως αύται είναι πολύ έσφαλμέναι. Καθότι 
ό Ιησούς Χριστός, ένανθρωπήσας τωόντι, ήτον επομένως 
ώς άνθρωπος όμοιος μέ ημάς, υποκείμενος εις θλίψεις, αι
σθανόμενος ζωηρώς τάς λύπας καί τάς ύβρεις, καί, ώς όλοι 
οί απόγονοι τού Αδάμ, φυσικά άποστρεφόμενος τούς πόνους 
καί τά παθήματα. Ως δέ προς τάς θείας παρηγοριάς 
καί άνακουφίσεις, καί εις πάσαν μέν άλλην περίστασιν τόν 
έδόθησαν πολλά φειδωλώς, εις δέ τήν μεγίστην ταύτην 
αγωνίαν του δλως διόλου τού άφη,ρέθησαν. Μολονότι δέ, 
γνωρίζων τά έκ τών παθών του αξιόλογα παρεπόμενα, 
ευχαρίστως τά ύπέμενε, τούτο όμως δέν τόν έπρομήθευσεν 
ούτε τήν μικροτέραν άνακούφισιν, ούτε ήδύνατο νά κατα- 
στήση ανεπαίσθητους τούς πόνους του. Καί είναι βέβαι
ό τατον ότι τά πάθη του όχι μόνον δέν ήσαν κατά φαν
τασίαν, άλλά καί άσυγκρίτως μεγαλύτερα παρ’ όποια πραγ- 
ν,ατικώς έφαίνοντο. Καί ούτε ό περιωρισμένος νοΰς δύ- 
ναται ποτέ νά καταλάβη πόσον μεγάλα ήσαν, ούτε κάνεις 
άπό τήν άνθρώπινον γενεάν έμπορεΐ νά λάβη τό έπώνυ- 
μον « Ανθρωπος θλίψεως,» ώς ό άνθρωπος ίησοΰς Χριστός.

Διά νά δυνηθώμεν νά λάβωμεν μικράν τινα ιδέαν τής 
αγάπης τού Χριστού, άς ύποθέσωμεν, φίλοι μου Χριστια
νοί, ότι όλοι σας οί πειρασμοί καί τά πάθη έτελείωσαν, καί

ότι έφθάσατε άσφαλώς εις τόν ουρανόν, εις τήν άνάπαυσιν 
ήτις άπομένει διά τόν λαόν τού Θεού· ότι έστεφανώθητε 
μετά δόξης, τιμής καί άθανασίας, ότι ήκούσατε μέ άπε- 
ριγράπτους έκστάσεις χαράς τούς ύμνους τών σεσωσμένων, 
ότι παρετηρήσατε τάς άνεκφράστους δόξας τού Υψίστου, 
έπίετε άπό τούς ποταμούς τής χάριτος, τούς ρέοντας αεί
ποτε έκ δεξιών του, καί άπηλαύσατε ήδονάς, όποιας ποτε 
δέν έφαντάσθη ή καρδία τού άνθρώπου. Τί έδύνατο άράγε 
τότε νά σάς πείση νά έπιστρέψητε πάλιν εις τήν κοιλάδα 
ταύτην τού κλαυθμώνος, ν’ άρχίσητε πάλιν τόν πολύμοχθον 
τούτον περίπλουν τού βίου, καί ν άπαντήσητε όλους τούς 
κόπους, τούς πειρασμούς, τά πάθη καί τάς θλίψεις, όσα 
τόν συνοδεύουσι; Βέβαια μόνον άγάπη ίσχυροτέρα τού θα
νάτου, καί τοιαύτη, όποιαν δέν δύνασθε τώρα νά φαντα- 
σθήτε, ήθελε σάς παρακινήσει νά τό κάμητε. Πόσον άπει
ρος λοιπόν, καί πόσον άκατανόητος πρέπει νά ήτον ή άγά
πη έκείνη, ήτις κατεβίβασε τόν Υιόν τού Θεού άπό τόν 
ούρανόν διά νά σώση τήν διεφθαρμένην γενεάν μας ! ήτις 
τόν ώδήγησε νά μεταλλάξη τόν κόλπον τού Πατρός του 
άντί τής σκέπης τής άνθρωπίνης σαρκός, τάς λατρείας τών 
αγγέλων άντί τών βλασφημιών καί ύβρεων τών άμαρτω- 
λών, καί τήν χαράν τής αιωνίου ζωής άντί θλιβερού, έπ- 
ονειδίστου καί σκληρού θανάτου ! Μόνον ή ΑΓΑΠΗ ήδύ
νατο νά έκτελέση όλα ταΰτα. Καί ούτε ολαι τού ουρα
νού, τής γής καί τής κολάσεως αί δυνάμεις συνηνωμέναι 
δέν ήθελον δυνηθή νά τόν σύρωσιν άπό τόν έπουράνιον 
θρόνον, καί ν’ άφαρπάσωσι τό σκήπτρον τού παντός από 
τάς χεΐράς του. Οχι, βέβαια· άλλά μόνη ή άγάπη, ή 
θεία καί παντοδύναμος άγάπη τόν κατεβιβασεν. Εις τα 
δεσμά τής άγάπη ς μόνος του άφέθη αιχμάλωτος δι όλων 
τών πειρασμών καί τών παθών τής πολυμόχθου ζωής του, 
καί τά δεσμά ταΰτα τόν έ’δεσαν ενώπιον τού βήματος τού 
Πιλάτου, όπου ό Αρχών τής ζωής κατεκρίθη εις άτιμον 
θάνατον!

Π Α Ρ Α Α Ο Ξ Ο Σ  Υ Π Ν Ο Β Α Σ ΙΑ .

Τ Η Ν  π έμ π τη ν , εις τάς 3 Α ύγουστου ,--λέγει ’Α γγλική  εφημερίς, 
— δύο παΐδες, θεράποντες, διεχώριζον γογγύλια  εις αγρόν τ ινα  εγγύς 
τοϋ παραλίου, κα ι άφοϋ ¿τελείωσαν τό ήμεροκάματον, υπήγαν εις 
τήν όφρυν τοϋ Βουνού. Ποοκύψαντες δέ, παρετήρησαν εις ικανήν 
άπόστασιν, ως 40 π η χ ώ ν , φωλεάν λάρου περιεχουσαν κα ί νεοσσούς, 
Ιτοίαους κατά  τό φαινόμενον νά πετάξω σιν. Άφοϋ εκυτταζαν 
ώραν τ ινά , εΐς αυτών εδοκίμασε νά φθάση εις τήν φωλεάν, άλλ 
ά π έτυ χ εν  επιστρεφων όμως οΐκαδε, είπεν ότι υπερεπόθει νά εχη  
έν λαρόπωλον. Μ εχ’ ού πολύ Ιπλα γίασ ε, περίλυπος διά τήν απο
τυχία ν  του, καί σχεδιάζων εις τόν νοϋν του τ ιν ι τροπω νά κατορ- 
6(.όση τό ποθούμενον. ’Α ποκοιμηθείς μέ τήν φαντασίαν τεταραγ- 
μένην, άνέστη τήν νύκτα εΐς τόν ύπνον του (χω ρ ίς νά λάβη εΐδησιν 
δ σύγκοιτός του), υπήγε, χω ρ ίς νά ενδυθή, εις τό βουνόν, άπέχον 
τουλάχιστον ήμ ιβυ  μίλιον, κατέβη φοβερόν τινα  κρημνόν, άνέβη 
εΐς επικίνδυνον υψος βράχω ν, έφθασεν εις τήν φωλεάν, ήλωσεν 0ν* 
τών νεοσσών, κατέβη τόν αυτόν επικίνδυνον ανήφορον, εφθασεν 
εις τό έδαφος εν ασφαλεία, δπήγεν οΐκαδε εΐς Ίον αχυρώ να, και 
άπέθηκε τό λαρόπωλον εις κάόδον τινα , όπου συνήθως εφνλαττον
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κριθήν διά τούς ίππους , έβσλε δρομιόνιον Ιπ ί  της κορυφής, κα ι 
Ιπανήλθεν εις την κλίνην χω ρ ίς νά νόηση τίπ οτε  δ σύντροφός του. 
Τ ό  π ρ ω ί Ιξυπνήσσς, παρεπονεϊτο ότι Ιπονούσε τους πόδας· εν των 
γονάτων του ήτον ολίγον Ισχισμένον, ο! δάκτυλοί του ήμυγμ ένο ι 
(τζουγκρανισμένοι) και α ίματω μένο ι, καί δέν ήδύνατο νά φαντασθη 
πώ ς κατελασπώθησαν οί πόδες καί τά  σκέλη του. Ε ίπεν  άκολού- 
θως οτι ώνειρεύθη ότι ε ίχε  π ιά σει τδλαρόπω λον, τδ ζητηθέν την 
προτεραίαν, καί πορευθεντες εις τον αχυρώνα εύρηκαν αυτό ασφα
λές καί άβλαβες, άπαραλλάκτω ς καθώς προείπαμεν. Ό  π α ίς  ανή
κει εις ευυπόληπτον οικογένειαν, κα ί ο? δεσπόται του είναι τέλεια 
πεπεισμένοι ότι ηλωσε τό πτηνόν καθ’ δν τρόπον ήδη περιεγρά- 
ψαμεν. Ουδείς τώ ν κατοίκων τής περιχιόρου Ινθυμεϊτα ι τόσον 
παράδοξον καί κινδυνώδη ε π ιχ ε ίρ η σ ιν  καί όσον άπίστευτος καί 
άν φ αίνηται, δέν υπάρχει αμφιβολία περί τής αλήθειας της. Προ 
ένός ή δυο ετών τό μειράκιον, εις κατάστασιν δπνοβασίας ευρισκό
μενον, επεσεν εκ τίνος σιτοβολώνος, καί Ιβλάφθη καιρίως.

Ε Ο Ρ Τ Η  Τ Ω Ν  Ν Ε Κ Ρ Ω Ν .

Φ Γ Λ Α Ι τινες τών αυτοχθόνων ’Α μερικανών ίορτάζουσιν, άλλαι 
κατά δεκαετίαν, καί άλλαι κατά  οκταετίαν, τήν πλέον παράδοξον 
ίσως όλυιν τώ ν εορτών, αρχαίω ν τε κα ί νειοτέρων. Κ αλείτα ι δέ ή 
τών Ν εκρών, ή ή τώ ν ψ υ χ ώ ν  Ε ο ρ τ ή .

Ε ις  τοιαυτην περίστασιν, πρώτον εκθάπτονται όσοι άπέθανον από 
τής εσχά της δμοίας τελετής· συνάγεται τό χώ μ ά  τινω ν, καθαρί
ζονται άλλων τά  έφθαρμόνα σώ μ ατα , μεταφέρονται οί νεκροί υπό 
τώ ν ιδίων συγγενών καί φίλων εις τάς καλύβας τω ν , όπου, προς 
τ ιμ ή ν  τών τεθνηκότων, Ιτο ιμ άζετα ι συμπόσιον εν ώ εξυμνούνται τά  
κατορθώ ματά τω ν, καί φιλοστόργοις μνημονεύονται αί περ ιπο ιη 
τ ικ ο ί καί άγαθαί πράξεις τω ν . “ Ε π ε τ α ι εις τα ΰτα  γενική ταφή, 
καί Ιν μ νή μ α  γ ίνετα ι τό δοχεΐον όλων δμοΰ. Φ οβερωτέραν καί 
καταπληκτικω τέραν σκηνήν δέν δύναταί τ ις  νά φαντασθή. Ο ί ’Α 
θηναίοι είχον τούς ενιαυσίους επικήδειους λόγους των προς τ ιμ ή ν  
τών εν μ ά χα ις  φονευθέντων οί Π λα τα ιεις ετέλουν σεμνήν ε τή 
σιον Ιορτήν, καί δ άρχων αυτών εσπενδε ποτήοιον οίνου εις τους 
θυσιάσαντας τήν ζωήν υπέρ τής Ε λ λ η ν ικ ή ς  ανεξαρτησίας· Ιπ ίτρο- 
πο ι δ’ έξ Ικάστης τώ ν Έ λ λ η ν ίδω ν  πόλεων έιόρταζον τά  Ε λ ε υ θ έ 
ρια εις τάς Π λατα ιάς κατά  πενταετη ρ ίδα , προς άνάμνησιν τώ ν 
ήρώων, οΐτινες κατετρόπωσαν τον Μαρδόνιον. Α ί Ε λ λ η ν ικ ο ί α&- 
τα ι ίεροπραξίαι διαιιόνιζον α ισθήματα  σεβασμού δπέρ τώ ν τεθνη
κότω ν, καί διήγειρον εις τον λαόν γενναίαν εφεσιν τού νά γένωσιν 
Ιφ ά μ ιλλω  τών μνημονευομένων ενδόξων κατορθω μά τω ν καί όμως 
εις τους θεατάς δέν ήδύναντο νά προξενήσωσι τοσαύτην συγκίνη- 
σιν, όσην εις τους ’Αμερικανούς ή Ε ο ρ τ ή  τώ ν Νεκρών, καθ’ ήν 
παριστώ υται εις τήν όψιν τά  δστα τώ ν κεκοιμημένω ν— θέαμα , 
προσφυές νά διασείη σφοδρότατα τάς ψ υχάς τών άπαιδεύτω ν καί 
άτεχνω ν Ικείνων αγρίων,

Π Τ Ω Σ Ι Σ  Β Α Τ Ρ Α Χ Ω Ν .
Π Α Ρ Α Δ Ο Ξ Ο Ν  τ ι  φαινόμενον— λέγει ’Α γγλική ε’φ ημερις— συνώ- 
δευσε τήν πρώ ην δαγδαίαν β ρ ο χή ν  τουτέστι, αναρίθμητος ποσό- 
τη ς μ ικρών βάτραχω ν. Χ ιλιάδες αυτών έπεσον κατά  τήν έσπε
ρον κα ι προ τού μεσονυκτίου. ’Α πειράριθμοι εφάνησαν εις τήν 
κώ μην καί τά  περ ίχω ρα , μακράν παντός τόπου εν ώ ήδύναντο νά 
τραφώ σι. Τ ή ν  Δευτέραν π ρ δςτό  Ισπέρας, Ινώ  άνήρ τ ις  καί πα ϊς 
περιεπάτουν Ιν τω  μέσω τής ανεμοζάλης, πορευόμενοι άφ’ ένός εις 
άλλο χω ρίον, 6 π α ϊς  είπεν εις τον άνδρα ότι βάτραχος επεσεν επ ί 
τών ώ μω ν του- τούτο εκαμεν αυτούς προσεκτικωτε’ρους, καί π α -  
ρετήρησαν μ ετα  ταύτα διαφόρους οιτινες ϊπεσον επάνω τω ν. Τ ήν 
πρω ίαν τής Τ ρ ίτη ς , ευθύς αφού Ιχάραξεν, Ιφάνη παντού πλήθος 
σχεδόν άπίστευτον. Δύναται δέ το θαυμαστόν φαινόμενον νά Ιξη-

γηθή δεά τής υποθέσεως, ότι λ ίμνη  ή ποτάμιον υδατος περιέχον 
τούς υποκοριστικούς βατράχους δπέπεσεν εις τήν επιρροήν τής 
ανεμοζάλης, καί ότι τά  υδατα καί τά  εν αύτώ άνεσύρθησαν καθ' 
δν τρόπον βλέπομεν ενίοτε κονιορτόν ή άχυρα αναβιβαζόμενα σπει- 
ροειδώς υπό τού ανεμοστροβίλου. “Ο πω ς όμως καί άν εχη τούτο, 
όθεν καί άν ήλθον οί βάτραχοι, βέβαιον είναι ότι επεσον μετά  τής 
βροχής· ή , άλλως είπεΐν , οτι έβρεξε βατράχους· ή τοποθεσία Ιν 
ή εύρέθησαν τόσον πολυπληθείς, δμού καί τό ότι είδον αυτούς π ί 
πτοντας, δέν άφίνουσιν ούτε σκιάν αμφιβολίας.

Δ Υ Ν Α Μ ΙΣ  Τ Η Σ  Σ Τ Ν Ε 1 Δ Η Σ Ε Ω Σ .

Ο Ι κω μω δοί, οί άνήκοντες εις Α γγλο ν  τινα Κ όμητα, παρέστησάν 
ποτε δραμά τ ι ,  καλούμενον δ Μοναχός Φ ραγκίσκος, |ν  ¿, εξιστο
ρούνται τά  περί γυναικός, ή τις , Ι π ί  σκοπώ τού νά χα ίρη τα ι άνενο- 
χλή τω ς τήν συναναστροφήν νέου Ιραστοΰ, ε ίχε  φονεύσει τόν άνδρα 
της· παρουσιάζεται δ’ Ι π ί  τής σκηνής ώς καταδιωκομένη υπό τού 
φάσματός του. Ε ις  τό διάστημα τής παραστάσεως, μ ία  τώ ν π α - 
ρευρισκομένων γυναικών Ιξεπλάγη άφ’ όσα εβλεπεν Ι π ί  τής σκη
νής, κα ί έξεφώνησεν, « Ώ  ! άνερ μου, άνερ μου !» Έ ρ εύνη ς γε- 
νομένης περί τού αιτίου τής Ικφωνήσεως ταύτης, ώμολόγησεν δτι 
πρό τινων Ιτώ ν, διά ν’ άπολαύη τόν εροιτα κυρίου τινός, εΤχε 
φαρμακευσει τον συζυγον της, τήν φοβέραν εικόνα τού δποιου π α - 
ρίστα νυν έμπροσθεν της τό φάσμα τού δράματος. Ή  γυνή εκρί- 
θη μ ετά  ταΰτα , καί κατεδικάσθη.

Τ Ο  Κ Α Τ Α Φ Υ Γ ΙΟ Ν  Τ Ο Υ  Α Μ Α Ρ Τ Ω Λ Ο Υ .

» ΤΙΣ περιπατεϊ εις τό σκύτος καί δέν έχει φώς ; Ας 
έλπίση εις τό όνομα του Κυρίου, καί ας δώση όλ.ον τό θάρ
ρος του εις τόν Θεόν.» Ας δραμη προς τόν Ιησούν Χρι
στόν, τόν εύ'σπλαγχνον Σωτήρα τών αμαρτωλών, όστις ια
τρεύει τόν συντετριμμένον τήν καρδίαν, καί ώς καλός ποι- 
μήν βαστάζει τα άρνία εις τάς χειράς του, καί τά σηκύνει 
εις τάς άγκάλας του. Υπάγετε, λέγω, προς αυτόν, καί 
είπατε τον όλ,ας τάς θλίψεις καί στενοχώριας σας, είπατε 
τον ότι ανησυχίαι καί φόβοι υπερισχύουν εναντίον σας, ότι 
είσθε πτωχοί, άθλιοι, δυστυχείς, τυφλοί καί γυμνοί. Υπά
γετε εις τόν θρόνον τής χάριτός του, ό'που κάθηται ώς 
έλεη'μων άρχιερεύς διάνα δώση μετάνοιαν καί άφεσιν αμαρ
τιών. Υπάγετε καί έναγκαλισθήτε τους πόδας του, φα
νερώσατε όλην τήν καρδίαν σας, καί παρρησιάσατε τον 
όλα τά δεινά, τά παράπονα καί τάς άσθενείας σας, καί 
θελετε τόν εύρειν άπειράκις Ιλεημονέστερον παρ’ όσον δύνα- 
σθε νά φαντασθήτε ! Αύτός είναι αγάπη μόνον καί εύ- 
σπλαγχνία. Εχετε καρδίαν σκληράν ; Φέρετε την πρός 
«ύτόν, καί θέλει τήν μαλακώσειν. Εχετε τυφλόν πνεύμα ; 
Αύτός θέλει τό φωτίσει. Καταπιέζεσθε άπό τό φορτίον 
τών εγκλημάτων σας ; Αύτός θέλει τό άνασηκώσειν. Ει- 
σθέ μιαροί καί μεμολυσμένοι ; Θέλει σάς πλύνει μέ τό 
ίδιόν του αίμα. Απεστατήσατε ; Στρέψατε πρός έμε, 
λέγει, τέκνα τής αποστασίας, καί εγώ θέλω ϊατρεύσει τήν 
αποστασίαν σας. Υπάγετε λοιπόν πρός τόν Χριστόν, καί 
λάβετε αύτάς τάς έπιρροάς του πνεύματός του, δι’ ών θέ
λετε αύζανειν εις τήν χάριν καί εις την γνώσιν τού Κ υ 

ρίου ήμών καί Σωτήρος Ιησού Χριστού. Τοιουτοτρόπως 
δέ « ό δρόμος σας θέλει είσθαι ώς τό φως τής αύγής, τό 
όποιον φωτίζει επί μάλλον καί μάλλον έως εις τήν τελείαν 
ημέραν.»


