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ΣΥΝΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΣ. (1 )

1 .  f l  ιών τρόπων ευγένεια et ναι ή «κφρασις τής 
χγαθότητβς τής καρδίας, ανεξαρτήτως άπό πάσης 
κοσμικής μσταιότητος καί έγωϊσμού, καί δέν δύνα- 
ται νά ύπάρξφ άνευ ήθικής, χρτ,ς·ότ»τος, έπιεικείας 
καί τίνος ευαισθησίας.

2 . έξαιρέτως ςηρίζεται είς τήν πρός τόν πλησίον 
αγάπην, είς τήν επιθυμίαν τού α’γαπάσθαι ώς ύφ’ έ- 
αυτού- οπερ ε’στίν ή επιθυμία τού α’ρέσκειν.

3 . Πρός ανθρώπους τους όποιους δέν άγαπωμεν 
tivat δυσ κολώνατον νά ώμενεύγεν Γς, άν ή περί τήν 
συμπεριφοράν εμπειρία δέν ελθη, εις βοήθειαν ημών.

4 .  Η περί τήν συμπεριφοράν έμπειρία είναι τό 
ίσχυρότατον βοήθημα τής του τρόπου (όγενείας.

5 . Αν ή ευγένεια δέν είν’ άλλο ή προσωπεΐον, ώς 
λεγουσιν οϊ ψεύδοφιλάνθρωποι, άλλά φόρει τό προσω- 
πείον τούτο,δι ου πάντες κερδιζουσι· διότι είναι καλ- 
λίτερον οπωσδήποτε ν’ άγαπάταί τις παρά να μισή- 
ται.

6 . Εάν κατορθώσει« ν’ άγαπγ,θής, ή προσωπίς 
θα πίσΥ!, καί θά καταντήσεις ν’ αγαπά; κ α ί  συ τους 
άλλου; Οσον δήποτε δέκρείττων καί άν ής, θά ώφέ- 
ληθτ,ς μάλλον τών άλλων.

(») Ί 8ε τήν συνέχειαν εις το προτ,γούμενον φυλλάίιον.

7 .  ΟΙ οέπολίτιυτοι είναι παχυλοί άνθρωποι, οΐ- 
τινες δέν δΰνανται να έχω  σι φίλους ειλικρινείς.

8 . Μή ζήτει τήν φιλίαν άλλων ή τών εύγενών 
τούς τρόπους ανθρώπων διότι αί καλαί όρμαί, ώς 
καί αί κακαί, είναι κολλητικαί.

9 .  Καί οί βαναυσο'τατοι άνίρωτοι, οϊ σφοδρότα
τοι κατήγοροι τών καλών τρόπων, υποκρίνονται π ολ- 
λάκις όσον τό δυνατόν τους εόγενεΐς τρόπους. 0 μο- 
λογούσι λοιπόν χωρίς νά τό αισθάνονται, τήν υπε
ροχή* τής τών τρόπων εύγενιίας κατά τής κακής 
συμπεριφοράς.

1 0 . Η τού τρόπου ευγένεια συνίσταται είς τό νά 
ήμεθα τόσον αγαθοί καί εράσμιοι πρός τους άλλους, 
οσον θέλομεν νά ήν* ι  οί άλλοι πρός ημάς, καί νά μή 
προσκρούωμέν ποτέ είς τά παραδεδεγμε'να έθιμα ίν 
τώ  κόσμο».

1 1 . Δηλουται δέ αυτή έκ τής διηνεκούς καί άνε- 
πιτηδεύτου φροντίδος τού παρεχειν ημάς αυτούς άρε- 
?ούς τοίς ά'λλοις, καί τούτους ίαυτοΓς.

1 2 . Το νά καθιστώμεν λοιπόν τούς άλλους αρε
στούς έαυτοϊς, ποιοΰντες ιύ'δηλον τήν οϊζίαν αυτών, 
είναι ό ανώτατος όρος τής εύγενείας· διότι δέν υπάρ
χει θελκτικώτερος τρόπος τού άρέσκειν.

1 3 . Επί τούτω λοιπόν κάλυπτε τή* λάμύιν σου, 
ΐνα λάμπωσιν οί άλλοι, καί δέν θα βλε'πωσιν άλλον 
ή σέ.

14 . Μή βλέπε τάς άδυναμία; καί τά ελαττώμα
τα ούδενός. 'Εσο τυνετός, διακριτικός, προσεκτικός 
καί πρό πάντων επιεικής' δ ιόη  τίς  δέν Ιχει χρείαν
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έπιεικείας; « ¿> άναμάρτητος υμών πρώτο; τον 
λίθον ίπ ’ αυτή βαλέτω » λέγει τό Εύαγγέίιον. Μή 
λησμονεί λοιπόν ποτέ τό ίιψηλόν τούτο αξίωμα.

1 5 . ή  αληθής ευγένεια τού τρόπου δέν είναι 
όγληρά πρός ούδένα, άλλά διατίθησι χαλώ; πάν
τ α ;, χαί άφίνει δκας-ον ελεύθερον. όθεν πρέπει 
νά ω μ  εν εύγενεϊς χαί καλοκάγαθοι πρός πάντα;, 
χαί πρός τους βαναυσοτάτους χαί κτηνωδέστατου; 
των ανθρώπων* διότι ούτο; είναι ό μόνος τρόπος, δι 
ου δυνάμεθα να χάμνωμεν αύτοό; ώστε νά ερυθριώσι 
διά την εαυτών σκαιότητα, χαί οίίτω; ένίοτε νά του; 
διορθόνωμεν.

4 6 .  0  εύγενής τους τρόπου; δέν προσβάλλεται 
δ ι’ οΰδεμίαν αιτίαν, χαί ούδέ δι’ άντιλογίαν.

4 7 . Πρό πάντων πρέπει νά διπλασιάζωμεν τήν 
ευγένειαν, όταν πρόχηται ν’ άρνηθώμεν ΰπηρετημα 
η χάριν τινά η νά χάμωμεν δυσάρεστον έπίπληξιν.

4 8 . 6  εύγενής συγχατάβασις δέν είναι ποτέ 
έξευτελιστιχή, όσον μέγα; καί άν ήναι ό βαθμό; 
τόν όποιον χατέχομεν. — Εν τ ω  άναχτόρω τή ; Βερ
σαλλίας Λουδοβίκος ό Ι Λ  , είσελθών μόνος εί; θά
λαμον σπανίως συχναζόμενον, ευρεν εργάτην, δστις 
άναβάς έπί χλίμαχο; ήγωνίζετο ν’ άφαιρέση έν λαμ
πρόν κρεμαστόν ώρολόγιον. Επειδή δέ το χυρωμέ- 
νον έδαφος ήτο λίαν ολισθηρόν, έχράτησεν ό μέγα; 
βασελευς τόν πόδα της χλίμαχος διά νά μή πέση, 
ουδόλως θεωρών τούτο έζευτελιστιχόν. Δυστυχώς 
όμως ό υποτιθέμενος έργάτη; δέν ήτο άλλο ή τολ
μηρός κλέπτης, δστις άπήγαγε τό κρεμαστόν ώρο
λόγιον χαί δέν έφάνη πλέον.

1 9 . Διά ν’ άπολαυωμεν ύπολήψεως εύγενοϋς α’ν- 
θρώπου, πρέπει νά ήμεθα τοιοϋτοι εν πάσαις ταις 
περις*άσεσι του βίου χαί πανταχου.

2 0 .  Οί έγωϊσταί χαί χαχοί άνθρωποι χρυπτουσι 
τάς χακίας των ϋπό τό επαγωγόν προτωπεΐον^ της 
εύγενεία;· αισθάνονται λοιπόν χαί ούτοι την ανάγ
κην του είναι εύγενεϊς.

2 4 . Μή σύγχεε τήν του τρόπου ευγένειαν μετά 
τής πείρα; τής συμπεριφοράς, ίΐ μέν ευγένεια του 
τρόπου είναι εξαιρέτως ή διάλεκτος τής Λαρδίας, ή 
δέ περί τήν συμπεριφοράν εμπειρία ευτροπια τις 
χστά συνθήκην, ή τις α’ποκτάται διά τής συνανα
στροφής τής καλής κοινωνίας.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑ Τ’ ΟΙΚΟΝ II  ΜΕΤΑ ΤΩΝ 

ΟΙΚΕΙΩΝ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠ Ο Υ.

Ευρίσκω πολλάκι; έν τή  κοινωνία ανθρώπους γι- 
νώσκοντας νά ζώσι καλώς, και πλήρεις καλοκάγα- 
θίας καί εξαίρετου τρόπου, άλλ’ ο'ίτινε; άμα είσελ- 
θόντες εις τήν οικίαν αυτών, άποβάλλουσι πάντα 
τά χαλά ταϋτα προτερήματα, καί γίνονται ανυπό
φοροι δεσπόται. Δέν »σεβάσθην ποτέ τους ά<θρώ- 
πους τούτους’ διότι έξεταζων αυτούς έκ του π λη - 
ιίον, παριτήρησα δτι υπό τό προσωπεϊον των εύγε- 
νών τρόπων ύπέκρυπτον βαθυν εγωισμόν καί ψυ
χήν ^ιες-ραμμένην, άτινα ς-ερούσιν αϋτους παντός 
ειλικρινούς αισθήματος φιλίας.

”Ακουε του Κ. Μαρτίνου λέγοντας. « Δι τερπναί. 
παρά τήν έ^ίαν συνομιλίαι έχονσι μυς-ικόν τι θέλ
γητρου, όπου απολαύει τις  μικρά; ανέσεο>;, καθυ- 
δυνούση; τού; πόνους τού βίου, καί έπιχριοόαης μ ε- 
λιτι τά f  είλη τού πικρού ποτηριού, έξού πίνομεν 
πάντες. Οϊ Αγγλοι περί πολλοϋ ποιούνται τήν i-'.~ 
ανλέγοντες δε a t hom e (οϊκοι, οϊκαδε) έκφράζουσι 
δι’αϋτοίϊ τα πάντα· τούτο δηλοί τήν κατ’οΐκον έζουν 
σία του πολίτου’έκεΐ ουτος είναι βασιλεύς, καί κυριάρ- 
χης’ ή εστία του είναι ίερά’ είναι άιυλον άπαραοία- 
ς-ον, ενθα τηρείται ή πίστις, καί όπου έκχυ-όμενα τά 
φιλικά αισθήματα εισέρχονται ε ί; τήν καρδίαν, χαί 
δέν έξέργονται πλέον. Διά τοΟτο λοιπόν ό Αγγλος 
ούδαμοΰ είναι τόσον αγαπητός όσον εν τή τίκία του, 
έν τώ  μέσω τής οικογένειας, όπου αποτίθησιν δλην 
αυτού τήν έπαρσιν, τήν βρετανικήν ίκεί·ην ύπερη- 
φανίαν,ήτις χαθις·? αυτόν δυσπρόσιτου εις τούς ξέ 
νους, καίάν εις τάς μετά τών άλλων σχέσεις του ει- 

■ ναι ψυ/οός, ευρίσκει τουλάχιστον τήν ευθυμίαν καί 
τήν άδολον χαράν έν τή  οικογένεια του.

Η κατ’ οίκον ευγένεια περιλαμβάνει τά καθήκον
τα , ά'περ οί σύζυγοι όφείλουτι πρός άλλήλους, και 
τά τέκνα πρός τού; εαυτών γονείς.

ΠΕΡΙ ΤΙ1Σ ΧΡΗ ΣΤΟ ΓΙΙΓΟ Σ ΤΩΝ ΤΡΟΠΩΝ 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ.

Ενταύθα πρέπει νά άντλή; έκ τής καρδία; σου 
δλους τού; κανόνας τού ζήν άγαθώς* διότι αν σερήσαι 
ς-οργής πρός τόν πατέρα καί τήν μητέρα σου, δ,τι 
καί άν πράξης, ούχήττονθά ήσαι άχάρις-ος, καί θά 
παραβαίνη; τόπρώτιςων τών οικογενειακών καθηκόν
των. Ο Θεός είπε, « T iu a  Tor  πατέρα σον χ α ί τή>- 
¡ιη τίγα  σου.»  Καί όμως ή Κυρία Β. έσυμπ-ρανεν 
δτι εϊς τινας περιστάσεις δόναταί τις νά μή τού;· 
αγαπά. « Εύρίσκονται ένίοτε πατέρες διεςφαμμένοι, 
λέγει, οΰς δέ/ δόναταί τις νά άγαπά.» ΤοΟτο είναι 
κακοήθεια, ήτις έξέφυγε τόν άρις·οκρατ·.κόν κάλα
μον λογιωτατίνης. Μήπως ή Κυρία Β. αγνοεί δτι 
ό Θεός είπε πρός τούτοι;, «Μή κρίνε ΐνα μή κριθη;.» 
Τίνι δικαιώματι δύναται τό τέκνον να κρίνη άν 4 
πατήρ του είναι ένοχος ή ό χ ι; μήπω ; ενεπλήσθη 
άνωθεν σοφίας ο>ςι νά ή<αι βέβαιο; ότι όέν ετφα- 
λεν έν τή χρίσει του; ότι άτατηλά φαινόμενα καί 
εισηγήσεις δεν ήπάτησαν αυτόν, είναι πλέον αλάν- 
Θα70;  τών δικας-ηρίων, τά όποια καταδικαζουσιν 
ένίοτε τόν οίθώον μετά τάς λεπτομερ.Γκσας ανακρί
σεις;

Ας μή χακοφανή τής Κυρίας Β ., άν φρονώ δτι τό 
ν’ αγαπά: τις τούς αζιου; αγάπης γονείς είναι καθή
κον συνηθές·ατον’ άλλά τό μεγαλείου τ η ; αρετής συ- 
νί^αται ε ί; τό νά τούς άγαπώμεν καί όταν δέν είναι 
άξιαγάπη τοι.

"Ολων τών κανόνων τής τού τρόπου εύγε-είας, 
πασών τών συμβουλών τών περί έπιεικείας, χρν,ν. 
τητος, πραότητας, υπομονής, σεβασμού, καί τών 
φιλοφρονήσεων, τών διδασκόμενων έν τώ  βιβλιω 

I τούτω, οφείλεις νά κάμνης χρήσιν ύπέρ τών γο
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νέων καί πάππων σου- έπί πλέον τοΐς χρεωθείς- 4ον 
άγάπην αγνήν καί άπηλλαγμένην πάσης ιδιοτέλει
ας, προτρέπουσαν άδιακόπως νά τοΐς γίνεσαι άρε- 
ςος, καθ’ δσον δύνασαι’ νά φροντίζης περί αύτών, 
νά μή τοΐς άντιλέγης ποτέ, καί να συμμερίζεσαι 
προθύμως τας κλίσεις καί έπιθυμίας τ ω ν  2 ον, χρε
ωθείς ωσαύτως νά συμμερίζεσαι τά ; λύπας των, 
καί ουτος είναι 6 καλλίτερος τρόπος δι’ ού δόνασαι 
τά τού; κάμνης ώστε νά τάς λησμονώσιν, ή του
λάχιστον ν’ ανακουφίζωνται α’πο αΰτάς· 3ον, εσο 
έπ εικής πρός αύτύς δσον δόνασαι, καί ύπόφερε μεθ’ 
ϋτιομονής τάς α’σθενϊίας τού γήρατος αύτών, δσον 
δυσάρεστοι καί άν ήναι’ διότι μόνος ό αγροίκος καί 
κτηνώδης άνθρωπος δύνατεκ νά τους ψέγη δι’ αύ- 
τάς. Σό τουναντίον προσποιοΰ δτι δέν βλέπεις τήν 
ανησυχίαν, τήν όποιαν σοί προξενούσΐ’ 4ον, μή ό- 
μίλει αύτοίς ποτέ περί τής ηλικίας τω ν, καί διά τής 
έρασμιότητος καί ευθυμίας σου άποδίωκε τής διά
νοιας των τήν άπαίσιον ιδέαν τού προσεγγίζοντος 
τέλους, πρός ϊ  φέρει ήδη αυτούς τό γήρας. Οϊ 
μάλλον φοβούμονοι τόν θάνατον γέροντες είναι έ- 
κεϊνοι, οίτινες όμιλοϋσι περί αύτοΰ μετά πλείονος 
έλευθερίας’ μεταχειρίζου λοιπόν πάσαν τήν νοη
μοσύνην σου, ΐ·να διακόπτης, άνευ προσποιήσεως, 
τήν περί τής θλιβερά; ταότης ϋποθέσεως όμιλίαν.

Πολλάκις α’παντ* τις  έν τή  κοινωνία νεόπλου
τους, οίτινες διετήρησαν τοσαύτην χαμέρπειαν, ώς-ε 
νά περιφρονώσι τούς εν πενία διατελούντας γονείς 
τω ν, χβί νά έρυθριώσι διά τήν απλότητα τών ηθών 
καί τών τρόπων τών γονέων των. λναφέρω ένταυθα 
οίνέκδοτόν τ ι , τού όποιου δύναμαι νά έγγυηθώ τήν 
οίλήθειαν, καίτοι όντος λίαν δραματικού.

Ó Κύριος Λ ... έσχετίσθη έν τινι καφενείω μετά 
τίνος άλλοκότοτ ά·θρώπου καλουμένου δόν Πιβίλ- 
λου, Βρασιλιανού δήθεν, άφιχθέντος νεως-ί έκ Ριου 
’Ιανείρου, καί φέροντος μεθ’ ίαυτοΰ κολοσσαία* π ε
ριουσίαν, τήν οποίαν δέν ειζευρε πώς να μεταχει- 
ρισθή’ διότι δέν ήγάπα οϋτε τούς ίππους, ούτε τά 
πολυτελή δείπνα, οϋτε τάς συναναστροφάς, ού'τε τό 
θέατρον. όθεν, επειδή δϊν είχεν ετι ούτε φίλους 
ούτε σχέσεις έν Παοισίοις, ΰπέπεσε ταχέως εί; πολ- 
λήν μελαγγολίαν. Αλλά τέλος άπήντησε τόν Κύριον 
Λ... μεθ’ ου συνεδέθη διά φιλίας ίξ  άπλή; αργίας 
προελθοδσαν, ώ ; συμβαίνει τούτο συχνότατα έν τώ  
κόσμω.

— ’ Αγαπητέ δόν Πιβίλλε, τώ  είπεν ημέραν τινά 
δ Κύριος Λ... καπνίζων τό σιγάρον του ενώπιον ένός 
βουκαλίου ζυθου, πρέπει νά πάμε μαζη νά δειπνή- 
σωμεν εί; τήν έξοχή« έν τή οίκ.α τού κυρίου Πιβίλ- 
λη, διότι τούιο δύναται να σέ διασκέδαση ο
λίγον.

—  Πιβίλλη λέγεις ; ίδού όνομα δπερ ομοιάζει 
παραδόξω; με τό ΐόικόν μου, είπεν ϋ Βρασιλιανός, 
αποθετών πάραυτα τό σιγάρον του έπί τής τρα- 
πέζης.

—  Ναι, άλλ’ είναι όνομα Γαλλικόν, ενώ τό ίδι- 
χόν σου είναι Πορτογαλλικόν.

—  Τ ί άνθρωπος είναι αύτός ό Πιβίλλης ; είπεν 
α’ναλαβών πάλιν τό σιγάρον του.

—  Είναι ένας καλής ψυχής χωριανός καί χον- 
δροκομμε'νος Νορμανδός, όστις ήλθεν είς Παρισίους 
με τά τσαρούχια του, με σκοπόν νά πώληση τά 
πεπόνια του εν τινι γωνία τού δρόμου τό θέρος, καί 
ν αγοράση τόν χειμώνα κουνελόγουναις καί παλαιά 
φορέματα, έπ ειδ ή  δέ ητο νέος καί ειξευρε ν’ άνα- 
γινώσκη καί νά γράφη, ευοε τόν τρόπον τού νά 
είσχωρήση παρά τινι κλητήρι διά τήν έπί ποδός 
υπηρεσίαν, έπειτα δέ έγένετο γραμματεύς τής μι
σθοδοσίας. έντεύθεν μεταβάς εις τίνος δικογράφου, 
χάρις είς τό στρεψόδικον πνεΰμά του, κατώρθωσε 
νά γείνη πρώτος γραμματεύς. 0  δικογράφος, δστις 
διά τινας αιτίας ήθελε ν’ άπαλλαχθή τής θύγατρό; 
του καί τού σπουδαστηρίου του, παρέδωκε δωρεάν 
είς τόν Πιβίλλην τήν θέσιν του, έπί συμφωνία νά 
πάρη τήν κόρην του χωρίς τίποτε. Πρό πολλοΰ ήδη 
έν Παρισίοις, ώ ; καί αλλαχού, διά τοιαύτης άμοι- 
βαιότητος γίνονται τά πράγματα.

£ΐ κυρία Πιβίλλη, ή εις ητο γυνή είδήμων τής 
κοινωνίας, κατώρθωσε νά έκρυπώση τόν σύζυγόν 
τη ς , σχεδόν με όσην ταχύτητα ό σύζυγός της α’πε- 
γόμνωσε τούς πελάτας του. Σήμερον δέ διάγουσιν 
ζωήν α’ξιόλογον, έχοντες καί άμαξαν καί αγροτικήν 
οικίαν πέραν τού Μεύδονος (Μβΐΐιΐοη). Είναι λοιπόν 
ώς βλέπεις άνθρωποι καλλίστης συμπεριφοράς.

—  Δέχομαι τήν πρότασίν βου, είπεν ό δόν Π ι· 
βίλλος. Τήν έπαύριον λαμπρά αμαξα μετά σφρι- 
γώντων ίππων, καί χρυσοπαρόφου ηνιόχου, καί 
δπισθεν υπηρέτου, φθάνει καλπάζουσα καί σταματά 
πρό τής θύρας τού Πιβίλλη. 0  Κύριος Α ... δέν 
διστάζει νά είσαγάγη τόν έκ Βοασιλίας φίλον του 
έν ώρα γεύματος, έναντίον τής συνήθειας, ί)  πο
νηρός Παρισινός εγνώριζεν δτι χάριν τής λαμπράς 
άμάξης ευκόλως παραβλέπονται πολλαί ασήμαντοι 
παρατηρήσεις. Τό γεύμα ήτο θελχτικώτατον. Αλ
λά, φευ τής καταστροφής 1

Είς τό έπιδόρπισμα, ό κατάρατο; Βρασιλιανός» 
δστις είχε γείνιι άφαντος από τής τραπέζης τρό τ ι -  
νων στιγμών, εισέρχεται εϊς τήν αίθουσαν, κρατών 
διά μέν τής μιας χ_ειρός γυναίκα γραίαν καί £υπα- 
οάν, ήν εύρε πλύνουσαν τάς γαβαθας έν τώ  μαγει
ρείο!, διά δέ τής έτέρας γέροντα χωρικόν, ρακενδυ- 
την,τόν οποίον υπήγε καί έξετρόπωσεν εν τινι μι- 
κρώ δωματίω  τού υπερώου.

—  Κύριοι, είπεν α’ποτεινόμενος πρός τούς πολυ
πληθείς συνδαιτυμόνας, έπιτρέψατέ μοι, πριν άνα- 
χωρησω νά σάς παρουσιάσω τόν Σεβαστιανόν Πι
βίλλην, αδελφόν μέν ¿δικόν μου, πατέρα δέ τού 
ξενίζοντας ήράς. καί τήν Ερριέτταν Πιβίλλην, νύμ
φην μέν ίδικήν μου, αύτού δέ μητέρα. Οσον δέ διά 
σέ, ανεψιέ μου, σοΰ ζητώ  συγγνώμην, άν τούτο σέ 
ταράττη’ άλλ’ επειδή είς συμβολαιογράφος μάς πε
ριμένει άπόψε είς Παρισιού; διά νά ϋπογράψωμεν 
τό συαβόλαιον, δι’ ού άφώω είς τόν αδελφόν μου, 
3ν ενόμιζον α’ποθανόντα, τό ή μι συ τής περιουσίας
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μου, έννοείται ότι δέν δυνάμεθα ν* βραδύ, ωμεν τήν 
άναχώρησίν μας.

—  Kal έγώ, ειπεν ό Κύριος Λ. ¿γειρόμενος tic 
τής τραπεζης, επειδή οφείλω νά ύπογράψω το συμ
βόλαιο» ώς μάρτυς ένδιαφερόμενος, παρακαλώ τα - 
πεινώς τήν χαρίεσσαν κυρίαν Πιβίλλην νά εύαρεςηθή 
νά μέ συγχώρηση, διότι αναχωρώ μετά του φίλου 
μου.

Τή» έπαύριον διεδόθη έν Παρισίοις πανταχοΰ ή 
φήμη του συμβάντος τούτου, όπερ έκαμε χρότον 
επί τέσσαρας τούλάχισταν ημέρας. Μετά οκτώ δέ 
ημέρας ό Πιβιλλης έό'υνήθη νά έγκαταλείψη την ί -  
παυλίν του, καί ωθούμενος υπό τ ι ς  γυναικός του είς 
τον λαβύρινθον της κοινωνίας, άπώ λεσε * άσαν τήν 
περιουσίαν του, καί άμφότεροι ήρχισαν νά αίσθά- 
νωνται τά αποτελέσματα δυστυχίας τοτούτω μάλ
λον εξευτελιστικής, οσω και άξιας αυτών δτε δύω 
αρωγοί χείρες ήλθον νά τούς σώσωσιν έκ του ναυ
αγίου- ήσαν δέ αυται αί του Σεβαστιανού και τής 
έρριέτης.

(Έπεται βυνέχειβ).

Ο Ι Σ Ο Φ ΙΣ Τ Α Ι  Τ Ι Ι Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ
( Κ α τ ά  τόχ Γ ρ ότ ιογ )

Εάν ποτ* έσεβάοθημεν τήν α’λήθειαν, πρέπει 
νά σεβασθώμεν αυτήν καί εις τό μέρος εκείνο τής 
ιστορίας τό άφορών τους σοφιστάς, τους πρακτι
κούς διδασκάλους τών Αθηνών και τής Ελλάδος, 
κακώς εννοούμενους καί κακώς εκτιμωμένους.

0  αρχική έκπαίδευαις τών έν Αθήναις συνίς-ατο 
είς δυο τινά, εις γυμ γαστιχ ή τ  διά το σώμα, καί 
μ ο ν σ ιχ ή»· διά τό πνεύμα, ή  λ ίξις μουσική δεν 
πρέπει νά έκληφθή ΰπό τήν στενήν σημασίαν ήν 
φέρει τώρα, διότι περιελα'μβαν» παν δίδαγμα άνα- 
φερόμενον είς τάς εννέα Μούσας- και ού μόνον το 
κρούειν τήν λύραν ή τό ψαλλειν εν χορώ, αλλά καί 
τό άκούειν, καί τό μανΟάνειν, καί τό άπαγγέλειν 
π,οίησιν, ώς καί τήν ίξάσκησιν ορθής καίκαλλής προ
φοράς. Τό δέ τελευταίον τούτο κόσμημα εν γλώσ- 
σ·ρ όποία ήν ή ελληνική, μετά μακρών φωνηέντων, 
έμμετρων συλλαβών, καί μεγάλης ποικιλίας τονι
σμού είς τάς λέξεις, πρέπει νά ήτο πολλώ μάλλον 
δυσαπόκτητον ή εν όποία δήποτε νεωτέρα ευρωπα
ϊκή γλώσαη. Προχωρούαης δέ τής διανοητικής άνα- 
πτύξεω ς, καί αί λέξεις μ ουσική  καί ό ιύ ά σ χ α .ίο ι  
μ ουσική ς  προσελαβον εύρυτε'ραν σημασίαν, είς τρό
πον ώστε νά πεοιλαμβάνωσι ίίλην διδασκαλίας έν- 
ταυτώ άφθονοτέραντε καί ποικιλωτέραν- Περί τά μ έ 
σα τής πε'μπτης εκατονταετηρίδος Π. X . εφάνησαν 
ούτως εν λθήναις, μεταξύ τών μουσικοδιδασκά- 
λων, άνθρωποι διακεκριριένης Ικανότητος καί υπερ
οχής, διδάσκαλοι πάοης μαθήσεως τού καιρού ε
κείνου, διδάσκοντες παν ότι ήτο γνωστόν περί α
στρονομίας, γεωγραφίας, καί φυσικής, καί δυνάμε- 
νοι νά διεξάγωσι διαλεκτικός συζυτήσεις μετά τών 
μαθητών αυτών περί τών διαφόροιν ζητημάτων, τών 
τότε έπικρατούντων μεταξύ τών λογίων. Τοιούτοί δέ

ήσαν ό Λάμπρος, ό Αγαθοκλής, 6 Προκλείδης, ό Δά
μων καί λοιποί. Οί δύω τελευταίοι ήσαν διδάσκαλοι 
τού Περικλεούς, καί μάλις-α ό Λάμων κατέστη μι
σητός είς τον δήμον τών Αθηνών, μέρος μεν ένεκα 
τής εύρύτητος καί έλευθεοίας τών φιλοσοφημάτων 
του, μέρος δε ένεκα τών πολιτικών εχθρών τού μ ε 
γάλου αύτοΰ μαθητοΰ, ώστε έ'ωστρακίσθη, ή του
λάχιστον κατεδικάσθη είς έξορίαν. Οί τοιούτοί άν- 
δρες ήσαν άξιοι σύντροφοι τού Ζήνοινος καί Ανα- 
ξαγόρου, καί ένησχολούντο έν μέρει είς τάς αύτάς 
μελετάς- διότι ή περιοχή τής μαθήσεως δεν ήτο 
τότε αρκετά εΰρεία ώστε νά ύποδιαιρήται είς χ ω - 
ριςηύς κλάδους, ένώ  ό Ευριπίδης έφοίτα παρά τώ  
Αναξαγόρα, καί εξεμάνθανε τάς γνώμας του, ίων 
ό Χίος, ό αντίπαλος αύτοΰ τραγικός ποιητής, φί
λος δέ του Κίμωνος, ένδιέτριβε τόσον εις φυσικάς 
μελέτας, όπως εννοούντο τότε, ώστε εσχημάτισεν 
ιδίαν θεωρίαν, πρεσβεύων τό δόγμα τών τριών στοι
χείων εν τή φύσει, τού άε'ρος, δηλαδή, τού πυρός 
καί τής γής.

Οί δέ τοιούτοί μουσικοδιδάσκαλοι, ώ ; ό Δάμων 
καί οι λοιποί τών ^ηθίντων, ήσαν σοφισταί, ού μό
νον είς τήν φυσικήν καί Ελληνικήν σημασίαν τής 
λέξεως, άλλα μέχρι τινός καί είς τήν ειδικήν καί 
στενήν σημασίαν, ήν ό Πλάτων ήθελησε νά δώτ^ είς 
τήν λεξίν ταύτην. Σοφιστής, είς τήν κυρίαν σημα
σίαν, έση'μαινετόν πεπαιδευμένον, τόν σοφόν άν* 
δρα, τόν διακρινόμενον μεταξύ τού λαού κατά τήν 
διανοητικήν αύτοΰ ύπεροχήν καί μάθησιν. Τοιουτο- 
τρόπο- ό Σόλων καί ά Πυθαγόρας ώνομάζοντο ά μ- 
φότεροι σοφισταί. 0  θαμύρας, ό έξοχος άοιδός, ώνο- 
μάζετο σοφιστής, καί ό Σωκράτης ονομάζεται ού
τως ού μόνον ύπό τού Αριστοφάνους, αλλά καί ύπό 
το» Αίσχίνου- καί αύτός ό Αριστοτέλης καί ό Ξενο
φών (’ονόμασαν διά τού ονόματος τούτου, ό μίν τόν 
Αρίς-ιππον, ά δε τόν λντισθένην, άμφότεοους μαθη- 
τάς τού Σο>κράτου.-. 0  Ξενοφών όμιλών περί συλλο
γής τίνος βιβλίων διδακτικών άποκαλεΐ αύτά γ ρ ά μ 
μ α τ α  ττοιητώτ τ ε  χ α ι σοφιατ&Υ τώ τ  εύύ:οκιμο>τά- 
τω ν, ενιοών διά τής λε'ξεως Σοφις-ών τούς πεζογρά- 
φους έν γένει, καί ό Πλάτων οϊναφέρεται ώς σοφις-ής 
ύπ’ αύτού του ΐσοκράτους, 071;  καί αύτός κατεκρίθη 
μετά πικρίας ώς σοφΐ7 ή?, υπερασπίζεται καί 
εαυτόν καί τό επάγγελμά του. Τέλος δέ Τίμων ό φί
λος καί θιασώτης τού Πύρρωνος, τό 3 0 0 — 2 8 0  Π .Χ , 
ό πικρώς χλευάσας πάντας τους φιλοσόφους, απέ- 
δωκεν αύτυϊς μή εξαιρούμενων τού Πλάτω ος καί 
του Αριτοτελους, τήν γενικήν προσηγορείαν τού Σοφι- 
στού. Κατ’ άρχάς λοιπόν ή λέξις αυτή ειχε τήν εύ- 
ρείαν ταύτην σημσσίαν, καί ύπ’ αύτήν εν γέ·ει τήν 
σημασίαν εξηκολούθει νά εκλαμβάνητε ύπό τού λα
ού. Αλλά ποός τούτοις ό τίτλος τού σοφιστοΰ £νέ- 
πνεε φθόνον. Η φυσική διάθεσις τού άμαθού; λαού 
πρός τούς υπερέχοντας κατά τήν διάνοιαν, (ή αύτή 
εκείνη διάθεσις, ήτις ένέπνεε τάς έπί μαγεία κατη
γορίας, τόσον συνεχείς είς τόν μεσαιώνα) φαίνεται 
ότι εΐναι μίγμα θαυμασμού καί δυσμενειας τίνος 
ή μίσους ή φόβου, κατά τήν περίστασιν· εκτός
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εάν τό τελευταιον τούτο μηδενισθή ύπό τοΰ συνήθους 
προσφερομένου σεβασμού είς ώρισμένον επάγγελμα 
ή υπούργημα- οπως δήποτε όμως τό δυσμενές αί
σθημα είναι πολλάκις τόσον προφανές, ώ στε ουσια
στικόν όνομα, άνευ ανάγκης επιθετικού προσδιορι
σ μ έ ,  ταχέως εύρίσκεται ώ ; κατάλληλον πρός έκ- 
φρασιν τού αισθήματος τούτου. Ó Τίμων 071;  έμίσει 
τού; φιλοσόφους, ευρεν ουτω τήν λέξιν Σοφιστής, 
ώς προς τό αίσθημα καί τον σκοπόν του, κατάλληλον 
ό/ομασίαν δι’ αύτούς.

( Συνέχεια)

ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΑΠΟΚΡΥΦΑ, ο

Β'. Ο ΔΙΣΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΝΛΟΤΚΚΛΙΙΣΙΟΝ.

Καθ ην ώραν ό καπετάν Πάδδης όχράνης διέ
φευγε τήν καταδίωξιν τής αστυνομικής λέμβου διά 
κολυμβήματος, ό Στέφανος Μάκ-Νάβης, Σκώττος τό 
γένος, καί ιατρός τό επάγγελμα, ηλικίας εΐκοσιτεσ- 
σάρων ετών πλην δυω μηνών, παραλαβών τάς δύω 
έξαδέλφας του ύφ έκάτερον βραχίονα, διευθύνετο είς 
τό Ναουκκλήσιον.

Αί έξάδελφαι τού Στεφάνου Μακ-Νάβη ύπήγαι- 
νον ουτω τήν πρώτην κυριακήν έκάστου μηνός εις 
την εκκλησίαν του Ναού, διά νά άκούσωσι τήν δι
δαχήν τού οίδισίμου Ιωάννου Βουτλέρου, καί νά 
γί7.λωσιν ύμνους, ή  πρεσβυτέρα εξ αύτών ιονομά- 
ζετο Κλάρη, ή δέ νεωτέρα ίκαλεΐτο Αννα. ό  πα
τήρ αύτών, είς εκ τών είρηνοδικών τήςέπαρχίαςΔούμ- 
φρης (D u m fries.) κατώκει είς τό φρούρϊον Κρέυ- 
ης, πλησίον τής Λοχμάβεν, καί οινομάζετο Δγκος 
Μακ- Φαρλανης. II Κλαρη και ή Αννα ήσαν αί δύω 
ώραιόταται μίσσαι (νεάνιδες) τοΰ κο'σμου. Η οψις 
αύτών άνεκάλει είς τήν μνήμην τήν εικόνα εκείνην 
δι’ ής χαριέστατα παρέστησεν ό Θώμσων τά θελ- 
κτικώτατα δημιουργήματα τού μεγάλου μυθιστοριο- 
γράφου μας, τήν Μίνναν καί Βρένό'αν Τρωΐλου. Δεν 
είχον όμως τήν νεφελώδη καλλονήν τών παρθένων 
τού βορ^ά- ί,σαν δύω|,θυγατέρες τής νοτίου Σκωτίας, 
χαρίεασαι καί αφελείς τούς τρόπους, μέ μειδίαμα 
λεπτόν καί οφθαλμούς εύγενεΐς. ή Κλάρη όμως είχε 
τό βλέμμα πλέον ύπερήφανον, τό μέτωπον ύπερο- 
τττικώτερον, και τό μειδίαμα μελαγχολικώτερον. 
Λύτη ήτον ή Μίννα- απεναντίας δέ ή Αννα, δειλή τε 
καί φιλόγελως ενταύτώ, είχε διατηρήσει, νεάνις 
ήδη, τό νηπιακόν πρόσωπόν της· δέν προέβλεπεν 
είμή χαράν κ«ί εύδαιμονίαν είς τό μέλλον τού βίου 
τη ς- ούδεμία ιδέα λυπηρά δέν είχε ποτέ συνοφρυ
ώσει τό άμεριμνον μέτωπόν της- οί μέλανες καί 
μεγάλοι οφθαλμοί της, οί μειδιώντες καί παίζοντες 
ύπό τας μακράς καί κ«7«νόχροας βλεφαρίδας της, 
δεν έγνώριζον άλλα δάκρυα είμή τά  ρέοντα άνευ 
πικρίας, καί στεγνούμενα έπί τών παρειών, χωοίς 
ν’ άφήσωσιν ίχνος επί τής ψυχής· «ύτη ήτον ή Βρένδα.

( ι )  Ίόε τήν συνέχειαν είς τόπροηγούμενον φυλλάοιον.

ΪΙσαν δέ άμφότεραι άνάτεθραμμένοι έν τη έν- 
θ.υσιώδει εύσέβεια τού Σκωττικοΰ λαού- ή δέησις 
ητον ή κυριεοτέρα αύτών ασχολία, καί τά τής θρη
σκείας έπλήρουν άπαντα τόν βίον αύτών. II μήτηρ 
τού Στεφάνου Μάκ-Νάβη, ή θεία αύτών, παρά τή 
όποία κατώκουν, ήτο καί αύτή Σκωττίς, καί εύσε- 
βής ώ ; αύταί- ή οικία της δέν έσυχνάζετο είμή Οπό 
τινων αγαθών δεσποιεών έλεημόνων μέν, άλλ’ οχι 
τόσον διασκεδαστικής συναναστροφής, καί ΰπό τού 
βίδεσίμου Ιωάννου Βουτλέρου, όβτις είχε συλλάβει 
διά τας δύω άδελφάς πατρικήν στοργήν.

0  Στέφανος ήτο άριστος νέος, όστις σπουδάσας 
έπί πέντε έτη τήν ιατρικήν, μετήρχετο αύτήν ένΛον- 
δίνω, ελπίζων νά καταταχθή είς τόν ούλλογον τών 
σοφών υφηγητών τής Β ασ ιλ ικ ή ς  Σ χ ο ./ή ς  (ΙΙογδΙ- 
C olIege), καί νομίζων ότι ¿γνώριζε κατά βάθος τά 
τού βίου. ’ Επαιζεν άρκετά καλά τό οϋ ίς ι  (\ iliist), 
έφόρει κομψοπρεπώς τήν ενδυμασίαν τού συρμού, καί 
δέν ειχε ποσώς τήν άφόρητον σχολ*7 ιιιότητα τών 
νεοφύτων ιατρών, ίπερηγάπα τάς δύω έξαδέλφας 
του- δηλαδή, τήν μεν Κλάρην έρωτικώς ή παραπλή
σιος, καί τήν Ανναν φιλικώς- άλλά τά δύω ταΰτα 
αίοθήματα δέν διέφιρον αρκούντως ¿ν τή καρδία αύ- 
τού τοσουτον ώστε νά κρίνη περί αύτών όριστικώς. 
Ορίζοντες δέ αύτά προσδοκώμεν τήν άνάπτηξιν αύ
τών· άλλ’ έάν ήθέλετε έρωτήσει τόν Στέφανον, δεν 
ήθελε βέβαια δυνηθί νά σάς εΐπν) ούδέ τόσον, όπω ς 
καί άν ίχ η  τό πράγμα, τήν περί ή ; όλόγος κυοιαχήν, 
άσθενούσης τής κυρίας Μάκ-Νάβης, ό Στέφανος άνε- 
δέχθη τό έργον τού συνοδευτοΰ Αργού- κατέβη λοι
πόν υπερήφανος τό πεζοδρομίαν τοΰ Φ θινοπαζάρου  
(Οΐιβηρβΐάο), σεμνυνόμενος έπί τή  καλλονή τών εκα
τέρωθεν αύτού αγγέλων έκράτει είς τού; βραχίονάς 
του τήν Κλάρην καί τήν Ανναν, ών ή μέν πρώτη ήν 
όλίγον σύννους, καί ενίοτε ύπεμειδία μηχανικώς, ή 
εκ φιλοφροσύνης πρός τόν ¿ 7 εϊζόμενον ε’ξάδελφόν τη ς- 
ή δέ ’ Αννα ήκροάτο μετά μεγίστης προσοχής, καί 
δέν ενεθυμείτο νά άπήντησέ ποτε άνθρωπον τόσον 
πνευματώδη όσον τή εφαίνετο ό Στέφανος. Καθ’ ό
σον έπλησίαζον είς τήν είς τήν εκκλησίαν, ή εύθυμία 
τούτου ήλαττούτο. ΙΙτο μεν πάντοτε καλός Χριστια
νός, άλλά μακρα διδαχή, ακολουθούμενη ύπό πολ
λών ψαλμωδιών, δέν ειλκυεν αύτόν πολύ.

— λγαπηταί μοι έξάδελφαι, είπεν αίφνης έξερχό- 
μενος έκ τής οδού τού Στόλου (Π εο Ι-Β ίΓ εεΙ) καί 
εισερχόμενος είς τήν οδόν τού Ενδοτέρου Ναού (Ιη- 
n er-T em p le), είμαι ένας κακορίζικος χασονούς!

—  Διατί τούτο; ήρώτησεν ή νΑννα, ή Κλάρη ό
μως δέν τόν ήκουσε.

—  Διότι έλησμόνησα νά έπισκεφθώ ένα άσθενή 
μου.

0  Στέφανος έπρόφερε τούς λόγους τούτους μετά 
τίνος έμφάσεως· διότι ό άσθενής ούτος ήτον ό πρώ
τος πελάτης του.

—  Τόν έπισκέπτεσθε αίίριον, είπεν ή νΑννα.

—  Αυριον;... είμπορεΐ νά ήναι πολύ άργά.
2



13 Ο ΦΙΛΟΚΑΛΟΣ

Η Κλάρη στρχφείσα ιτρος τον Στέφανο* έμειδίασε 
και ίπένευσεν, ένόμισεν δτι έ<αμί κάνέν λογοπαί- 
γνιον. Νοατιμώτχταν ειπίν α υ τί, ô δέ Στέφανος 
εστρεψεν i s ’ αύτής τό βλέμμα του πλήρες απορίας.

—  Τ ί νόστιμον εύρίσκιις ε ί; αύτό Κλάρη ; έξε- 
φώνησεν ή Αννα, ό Στέφανος λε'γει δτι έχει νά κάμη 
ουσιώδη τινα έπίσχεψιν, θα μείνωμεν λοιπόν μόναι.

—  Τ ί πειράζει ;  ό έξάδελφός μας έρχεται πάλιν 
και μα ; ευρίσκει.

— Βέβαια, έσπευσε να εϊπη ό Στέφανος, τούτο εί
ναι εργον μιας στιγμής. ”Εφθασαν εις τάς βαθμίδας 
τ ή ; εκκλησίας, καί ή Αννα μέ ΰφος δυσηρεστημένον 
άφήσασα τόν βραχίονα του έξαδέλφοϋ τη ς , είσήλθεν 
ακολουθούμενη ύπο τής Κλάρης. Ο δε Στέφανος μεί- 
νας παρά την θύραν ηρχισε να σκε'πτεται.

—  Η Κλάρη έχει άλλοκότου; ρεμβασμούς, εΤιτε 
κατά νουν, και βλε'πω δτι άπαλλάττετχι εύχαρίς-ω; 
τής προστασίας μου... Να εμβω καί εγώ ;

Καί άν πρόκειται να συλλάβνι δ αναγνώστης κα- 
χήν ιδέαν περί του Στεφάνου Μάχ-Νάβη, δστις μελ- 
λει να λχβγι μέρος επαινετόν εΐ; την διη'γησιν ταύ- 
τήν,άναγκαζόμεθα να όμολογήσωμε/ ότι δεν ειχεχα- 
νεν είδος έπισχέψεω; να κάμη πρός όφελος του α 
σθενούς του· ή  διδαχή του αίδεσίμου Ιωάννου Βουτλί- 
ρου τόν οΐνεχαίτιζε, καί τίποτε άλλο. Τούτο δέν ή το 
καλόν βέβαια, οΐλλά πρε'πει νά γείνη συγκατάβασις 
προς ίκτροός είκοσιτεσσάρων ετών ηλικίας πλήν 
δύω μηνών, Αντί λοιπόν να άκούσνι τήν διδαχήν, 
είχε σχεδιάσει να ύπάγη r  ά τ α ίξ η  χ α μ μ ιά κ  χου- 
6érza>· μετά τίνος φίλου τής γειτονείας, j j  r à  χάμη  
ιιαί.ύ του μ ία ν  χ α ρ τ ιά  a  του μ χ ί.ί .ά ά ρ ά ο ν τ ,  άλλο « ·  
άλλ’ ό ρεμβασμός τής Κλάρης τόν έβαλε/ ε ί; συλ- 
λόγισιν. Είσήλθε λοιπόν καί αυτός, καί κρυπτόμε
νος όπισθεν των στόλων του χορού, έκάθισεν εις 
μέρος, δθεν ήδύνατο ασφαλώς νά κατασκοπευνι τάς 
δύω άδελφας, καί τούτο τ , τ ο  πολύ κακόν. Αλλ’ είχον 
διαδοθή λόγοι περί υπανδρείας μεταξύ του Στεφά
νου καί μια; τών έςαδέλφων του «προσδιοριστώ;.
Ο Στε'φανος λοιπόν είχεν ολίγον τό δικαίωμα τού νά 
λάβη τήν θεσιν παρατηρητού,

Τό Ναουκκλη'σιον ήτο πλήρες όλην τήν ημέραν, 
άλλα τήν ώραν ταύτην δέν εύρίσκοντο άλλοι εις τήν 
έκχλησίαν είμήτό μικρόν ποίμνιον τού αίδεσίμου 1ω· 
άννου Βουτλέρου, συγκείμενον σχεδόν ύλοκλήρω; 
έκ γυναικών. Τό μικρόν τούτο άκροατήριον άνεπαόε- 
το έ» τώ  χορώ εις τήν ίσπερινήν λειτουργίαν, διότι 
τό Ναούχκλήσιον ον αρχαιότατο/ λείψανον τής γοτ
θική; αρχιτεκτονικής, διατηρεί ότι τήν μορφήν καί 
τάς διαιρέσεις Παπικής εκκλησίας.

Ô Στέφανος οΰδέν είδε κατά πρώτον διότι αί δόω 
νεάνιδες γονυπετείς εν τώ  μέσω δεκαστοιχίας γυναι
κώ ν, είχον τήν διάνοιαν παραδεδομένην εις τήν προσ
ευχήν, καί ό. ϊερεύς ΐστάμενος έπί τοϋ μικρού 
άμβωνος τού προσηλωμένου επί τοϋ τοίχου τ ώ  ιε
ρού, άπήγγελλε ψαλμόν τινα, 8ν οί παρόντες έπανε- 
λάμβανον εν χορώ· σιωπήσαντος δέ τού ίερέως, έπήλΐε

σιγή, διαρκουσης τής όποιας, έκαστος έν κατανυξει 
έξηκολούθει νοερώ; τήν δεησίν του. Μετά ταύτα πάν- 
τ ε ; ήγέρθησαν, καί τότε μόνον ό Στέφανος ήδυνήθη. 
νά διακρίνρ τά πρόσωπα των δόω αδελφών.

Η Αννα πριν ή καθίση ϊνα άκοοασθή τής ά/αγνώ- 
σεως,άπηόθυνεν εν ή δόω μειδιάματα εύμενείας πρός 
τάς συντρόφους της, άλλ’ ή Κλάρη δέν έμιμήθη πο
σώς τό παράδειγμά της· αΰτη έστράφη πρός τόν ς·ό- 
λον όπου ήν έστηριγμένος ό Στέφανος, καί ερριψ* 
βλέμμα άδιάφορον καί ρεμβόν, άλλ’ αίφνης συνετα- 
ράχθη ζω/ρώς, ή κεφαλή τη ; έκλινε, καί ώχρότης 
αιφνίδιος α’πε'σβεσε τά ζωηρά χ_ρώματα τής παρειά; 

της.
— Τ ί ανόητος που είμαι ! είπε κατά νοϋν ό Σ τέ

φανος, μ ’ ¿στοχάσθηκε!,. καί δι’ αυτομάτου κινή
ματος έκρύφθη όπισθεν του στόλου. Μετά τινας στιγ- 
μάς προυοαλε πάλιν τήν κεφαλήν μετά προσοχής.
Η Κλάρη διετήρει τήν αυτήν στάσιν εξακολουθούσα 
νά μέ.·/) ορθή, άν καί ό ίερεϋς έπρόφερεν ήδη τούς 
πρώτους λόγου; τής διδαχής του. Δυναμις μυστη
ριώδης έφαίνετο άποναρκούσα τά  μέλη της, καί τύ  
διαπεραστικόν καί πυριλαμπές βλέμματης δέν άπε- 
σπάτο από τού στόλου.

— Παράξενον! είπε κατά νοϋν ό Στέφηνος, δέν 
τήν είδον ποτέ νά βλέπη ούτως· έπειτα δέ άφού έπαν, 
έλαβε δίς τό προαναφερθίν κίνημα, έπρότεινεν εις 
εαυτόν τήν έρώτησεν ταύτην, ή» άλλος ήθελε προ
τείνει εις εαυτόν εκ πρώτης αφετηρίας, Αραγε εμένα 
κυταζει; ϊ/α βεγαιωθή περί τούτου περιήλθε ταχέω ς 
τόν στόλον, καί εϋρίθη κατέναντι ανθρώπου, ¿στη
ριγμένου, ώ ; αυτός προ ολίγου, επί τοϋ λίθου. ί> 
άνθρωπος ούτος είχε τούς οφθαλμού; κλειστούς, καί 
έλαφρόν μεεδίαμα έφαίνετο επί τών χειλέων του. ί> 
δέ Στέφανος συ/εταοάχθη καί αυτός καί ώχρίασιν. 

ί νΕρβεψϊ βλέμμα ά;υ πρός τήν Κλάρην, άλλ’ αΰτη ήτο- 
άπεστραμμένη, διότι έκάθητο ήδη· ή νΑννα όμως ά - 
πήντησεν εις τό βλέμμα του με ϋφο; ευγνωμοσύνης, 
ώς εί έλεγε/— Εύγε δέν ήογησε; πολύ εις τήν επίσκε

ψήν σου.
Τότε ό Στέφανος ήσθάνθη έν τή καρδία αύτοϋ α

δημονίαν βαθυτάτην, ϊ σ ω ;  κατά πρώτην φοράν εις 
τήν ζωήν του. ή  συνείδησίς του, τό βιβλίον όπερ 
έκας-ος φέρει έν έαυτώ, καί τό όποιον άκοντες φύλλο - 
λογουμεν, ήνεώχθη καί εδειξεν αΰτώ ό'/ομα, γεγραμ- 
μένον διά ζωηρών χαρακτήρων. Απώλεσε τήν 
γαλήνην καί αδιαφορίαν, ήτις προκύπτει έκ τής 
άγνοια; ήμών αύτών. 11 Κλάρη, ήν μέχρι τοϋδε 
ήγάπακατά καιρούς, οΰτω; εεπειν, καί όταν δέν είχε 
καλλιτέραν ένασχόλησιν, ή Κλάρη τώ. έφά.η ό ;  ό 
σ/.οπός τοϋ βίου του, ώς τό μόνον ά/αγκαίον διά τήν 
ευτυχίαν του. Λεν έδίς-αζε πλέον, καί ουδέ ήλθεν εις 
τόν λογισμόν του ή Αννα, καίοϋδ’ εφαντάσθη ποτέ αν 
αΰτη ήδύνατο νά άντι^αθμίση τήν οίδελφήν της. 
ίΐγάπα τήν Κλάρην, τό εϊξευρεν ήδη, καί δέν ένεθυ- 
μειτο πλέον τούς παλαιούς εκείνου; χρό<ους, του- 
τε'ςι τήν προτεραίαν ς-ιγμήν, ίκ  τής οποία; χάσμα 
μέγα τόν εχώριζεν εις τό.έξής· τους καιρούς έκεί-

ΪΜΤΡΝΑΓΟΣ-

νους λέγομον, καθ’ <·ΰς δεν ήδύνατο νά γνωρίσ/ι τό 
πάθος του.’ΐίσθάνετο τό μέτωπον πεφλογισμε'νον, τήν 
καρδίαν πάλλουσαν σφοδρώς, καί τού; οφθαλμούς 
τεθολωμένους, καί έτοιμοδάχρυας.

Καί διατ’ ά:αγε ή αιφνίδιος αΰτη άποχάλυψις 
έρωτος τέως ύποχρυπτομέ-ου καί μόλις βλαστήσαν- 
το ς ; Διότι τό πάθος ΰπ.ώ ττει, όταν ό σκοπό; είναι 
τόσον πλησίον ώστε διά να φθάση τις εις αύτόν 
φθάνει ν άπλώσγ, τήν χεΤρά του, καί διά νά αίσθαν- 
θή τις τήν αξίαν ίνός θησαυρού, πρέπει νά φοβήται 
μήπως τόν χάση, καί διότι ό Στέφανος είπε πρό 
ολίγου. Δέν έβλεπε πρός ίμ.έ! 'Εμεινεν έπί τινα λεπτά 
εμβρόντητος- ό φύσει σταθερός καί εμφρων χα- 
ρακτήρτου ήγωνίσθη νά χαταβάλη τό αίσθημά του. 
έρώψε βλέμμα πλήρες μίσους κατά τοϋ ανθρώπου, 
ον έξέλαβε δι’ αντίπαλόν του, καί τώ  έκήρυξεν έν τή  I 
καρδία του πόλεμον μέχρι θανάτου. Αλλ’ ούτος I 
ούό’ έστοχ άοθη αυτό- οί οφθαλμοί του έμενον κλει- 
7 Γ'ί, καί τό στόμα του έξηκολουθει μειδιών.

Ο Στέφανος ήσθήνθη σφοδράν έπιθυμίαν τοϋ 
νά έγγίσ'η τόν βραχίονα του, ϊνα προσκαλέσας αύ
τόν έξω , παροργίστι αύτόν καί τελείωση τό πράγ
μα δι’ ένός μόνου κτυπήματος. Αλλά πώ ς νά αιτι
ολογήσει τήν ποόχλησίν του; άλλως τε , καίτοι ό 
Στέφανος ων παλληκάρι, καθιο; λέγουν, καί πολ- 
λάκι; μονομαχήσας κατά τό διάστημα της πεν
ταετούς μαθητεύσεώ; του, ούχ_ ήττον όμως έσκε- 
πτετο ώς Σκώττος. Το ξίφος καί τό πιστόλιον τώ  
έφαίνοντο μέσα κινδυνώδη, καί ούχί τόσον ασφα
λή εις τόν σκοπόν του διά τοσοϋτον σοβαράν ύπό- 
θεσιν ήτο έ '  έκείνων τών φρονίμων καί λογικώς 
φερομένων εις τάς έκδιχήσεις των, καί σΐτινε; μο- 
νομαχοϋσι προθύμω; άπλώς δι’ άγριον βλέμμα, αλλά 
φρονοΰσιν ότι πρός ίκανοποίησιν μεγάλου αδικήμα
τος ή μονομαχία είναι μέσον ανεπαρκές καί πολ- 
λάκις γελοίον. 0  προλύτης εκαμε καθ’ εαυτόν τόν 
έξης συλλογισμόν άξιον προλύτου τής ύξωνίας.
Ο Χ *μ έ προσβάλλει εις τά  τιμαλφέστατα συμ
φέροντα μ ο υ , με προκαλεί είς μονομαχίαν καί 
μέ φονεύει· λοιπόν ίκανοποιοΰμαι;

Ενταϋθα ό συλλο·| ισμός έλάμβανε νέαν δύναμιν- J 
ό κατά τοϋ στύλου έστηριγμένος άνθρωπος, όση ς j  

τήν στιγμήν ταύτην ητο ö X  τοϋ προβλήματος, 
έφσίνετο τύπος εύκινησίας καί ρωμαλαιότητος· ήτο ! 
άνθρωπο; περίπου τριάκοντα έτών,τουλάχιστον κατά 
τό φηνόμε/ον, καί άναιτήματο; υψηλού, κομψού, 
καί αριστοκρατικού. Η ένδυμασία του άπλου ς-άτη | 
άλλ’ εις άκρον φιλόκαλος ώμοίαζε τήν ενδυμα
σίαν τών. δούλων τοϋ συρμού, όσον ή είκών τού 
αριστοτέχνου ομοιάζει τό ασθενές αντίγραφου τού ( 
άμαθοϋς ζωγράφου. Τό δέ πρόσωπόν του παρίστα 
τύπον άξιόλογον ανδροπρεπούς καί νοημοσύνην έμ- 
φαινούσης καλλονής. Τό μέτωπόν του υψηλόν, εύρύ 
καί άνευ όυτίδος, διαγραφόμενον δέ άνωθεν πρός I 
τά κατω ύπό ελαφρά; καί σχεδόν ανεπαίσθητου ού- 
λ τς , έν όσω ή όψις του έμενεν ατάραχος, χ ι ί  περιωρί- j  

ζετο άπό λαμπράς καί μελαίνη; κόμης* οί οφθαλμοί |

του δέν έφαίνοντο, άλλα καί έπί τών βλεφάρων του 
ήδύνατο νά μαντεύσνι τις τήν δύναμίν των. Τό ενεκα 
τού μειδιάματος ήμίκλειστον στόμα του έπεκοσμείτο 
ύπό λεπτού καί μελανό; μύστακος κατά τόν Ισπανικόν 
τρόπον, καί ύπεδείκνυεν άαρκο· όδόντων μικρών καί 
λευκών, δυναμένων νά καΤ·^ιύνωσι τό στόμα ώραίας. 
γυναικός. Τό ούνολον τών χαρακτήρων τούτων,, 
υπέρ τό δέον ίσως λεπτοφυών, καθίστατο άρρενο- 
πώτερον ύπό δύω όξειών όφρύων, ζωηρώ; έζωγρα- 
φημένων, αΐτινες έδείκνυον αύτόν σταθερόν καί ύψη- 
λόφρονα. Εστηριγμένος άφελώς εις τόν στύλον ίφαί- 
νετο ώ ; κοιμώμενος καί έντρυφών εις όνειρον τερ
πνόν, ή όψις του εξέφραζε σειράν στιγμιαίων μέν 
αλλ’ ηδονικών «ΐσθημάτων. 0  Στέφανος τόν έθε- 
ωρησε πολλήν ώραν μ ετ  αγανακτήσεω;· Ο νέος 
ιατρός ¿νόμιζε μέν εαυτόν ώραϊον, άλλά δέν έφαν- 
τάσθη κάν ότι ήδύνατο νά συγκριθή μετά τοϋ ύπερ - 
ηφάνου τούτου ξένου, καί ή ζηλοτυπία του τόν 
έδείκνυεν εις αύτόν τελειότερον καί τού ό,τι ήτο 
αληθώς· έν τή  φαντασία αύτού ό αφελής ουτος 
ό/ειροπόλος έμεγαλύ/ετο παραδόξω; καί εις τρό
πον όλέθριον· τόν έθεώρει ώς άνθρωπον ίχοντα μα- 
γνητικήν κατατομήν, έξ έκείνων αϊτινες έμφανίζον- 
ται έπίτηδες εις τά μυθιστορήματα διά νά κλονί
σ ω «  τήν άρετήν τήν πλέον α’κράδαντον- ήτο άλλος 
δον Ζουάν. Εέναι όμως αμφίβολον άν ό δόν Ζουάν 
είχε τόσον ώραίαις cpaCopltatc, άλλ’εΐναι βέβαιον ότι 
δέν έφόρει γε-U xior  τόσον ζηλευτόν. 6  Στέφανος 
δέν ήδύνατο νά τόν μέμφεται διά τήν έλαφράν ου
λήν του ήτις διέτεμνε τό πρόσωπόν του, διότι δέν 
τήν εβλεπε, καί τοι τό μέρος τής έκκλησίας όπου εύ- 
ρίσκετο, έφωτίζετο λαμπρώς, έπειδή, ίνα φανή ή 
ούλή αΰτη ώ ; λευκή γραμμή, έχρειάζετο νά έρυθρι- 
άση το μέτωπόν του ύπό τήν επιρροήν πάθους α ί- 
φνιδίως διηγερμένου’ τήν στιγμήν δέ ταύτην τό μέτ
ωπον τοϋ όνειροπόλου ήτο λείον ώ ; τό τού νηπίου.

ίίξ άπελπισίας ό Στέφανος έπελάβετο τών ·/.·- 
κλεισμένων οφθαλμών του, τούς οποίους έφαντά- 
οθη έρυθρούς καί παραλελυμένους, καί παραφερό- 
μένος ύπό τής άπελπισίας του άνεβόησε τρίβων 
τά ; χειράς του.

—  ίσως είναι αλλήθωρος !
Η ευεργετική αΰτη ιδέα τόν κατεπράϋνεν ούσι- 

ω δώς, καί ενώ ή  διδαχή ήγγιζεν εις τό τέλος, άπε- 
μακρύνθη έκ τοϋ ώραίου όνειροπόλου, ϊνα παρατηρήση 
κάλλιον τήν διαγωγήν τής Κλάρης εις τό συμβησό- 
μενον κίνημα τών έκλησιαζομένων.

Μόλις δέ έφθασεν εις τήν νέαν θέσιν του, καί οί πχρ- 
ευρισκόμενοι ήγέρθησαν όμοθυμαδόν, ή δέ ψυχή τοϋ 
Στεφάνου συνεκεντρώθη εις τούς οφθαλμούς του.

Η Κλάρη ¿γειρόμενη ερριψε καί δεύτερον βλέμ
μα πρό; τόν περίφημον στύλον- Καί πάλιν τό βλέμ
μα της ητο διαρκές καί ζωηρόν. 0  Στέφανος ήθελε 
δώσει εξ μήνας τής ζωής του διά παρόμοιον βλέμ
μα· ήθέλησε δέ νά ΐδη πώ ς ήθελεν άποκριθή είς αυτό 
ό ό/ειροπόλος. Παράδοξον! Ο όνειοοπόλος έςηκο- 
λούθει όνειροπολών, δέν ήνοιξε ποσώς τους οφθαλ
μούς καί δέν έλάμβανενούδέν μέρος εις πάντα ταϋτα.
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Ο  Στέφανος ήσθάνθη εαυτόν λίαν τεταπεινωμένον.
—  Ούδε κ&ν τήν βλέπει, έψιθύρισε μανιωδώς· 

εκείνη α’γάπα ούτόν χαί όχι αύτος εκείνην! ο άνθρω
πος ούτος μ ’ ένίχηβε χωρίς νά τό είξεύρη? Τά πράγ
μα λοιπόν δεν ήτο λίαν λον  χα'ι τό  προφανές 
τοδτο συμπέρασμα επλχγοί ̂  ζωηρά τόν Στέφανον, 
καί τω  έπροξέ.ησε ψυχρόν ίδρωτα. Εφθόνησε τους 
ήρωος τοΰ θ ε ά τ ρ ο ν  τ ύ ν  ’A d i J f& r ,  οΐτινες εχουσι 
πάντοτε εγχειρίδια είς τεύ ; κόλπους τω ν, ΐνα φο- 
νευ^&σιν οσάκις ή χρεία τό καλέση.

Εν τούτοις στεναγμός διίίγειρε τό στήθος ττς  
Κλάρης, ήτίς μέ λύπην της ίστράφη πρός τό άγιον 
βήμα. Ö Ιερεός έτόνισε ψαλμόν τιν«, και χορός νε
αρών και καθαρών φωνών έπνιξε μετ’ ολίγον τήν 
τερερίζουσαν φωνχν του. Ö όνειροπόλος ετεινεν ήδυ- 
παθώς τό ου; του ώ ; ή σαύρα πλτ,σίον τής όποιας 
τ,χει αυλός’ τό μ.ειδίαμά του ηδξησεν έτι μάλλον, 
καί όλη ή οψ·ς του εξεφραζεν άπεοίγραπτον γλυκυ 
θυμίαν, ό δ έ  Στέφανος εθεώρϊι αύτόν μετά θαυμα
σμού. Καθ’ όσον ή ψαλμωδία προύχώρει ή ς-άσις τού 
ανθρώπου ίγίνετο ήδυπαθες-έρα και ε'φαίνετο παρα- 
δεδομένος είς έκςασιν 6ελκτιχωτάττ,ν.

—  Υπέρ των α’σθενών μας, ειπε φωνή τις  γλυ
κεία όπισθεν τού Σιεφάνον.

—  Εςράφη καί α’ νεγνώρισε τήν νΑνναν, κρα
τούσαν τό βαλάντιον τής έλεημοσύνης κατά τήν συ
νήθειαν, ήτις αρχίζει νά επανέρχεται είς τινας εκ
κλησίας των δισμαρτυρομένων.

Αδημονών ό Στέφανος ένόμισεν οτι ε’χε τό δ ι
καίωμα νά πράξη ώς φρενοβλαβής, *Εψ«υσεν είς τό 
θυλάκιον του υπενδύτου του, και παραφερόμε<ος από 
σφοδρόν αίσθημα άσωτείας ανεξηγη'του, ερριψε μετά 
κρότου δύο τάλληρα είς τό  βαλάντιον, ή δε 'Αννα 
τόν εύχαρίςησε διά χαρίεντος μειδιάματος. Μετά την | 
ριυμαντικήν ταύτην ελευθεριότητα του ό Στέφανος 
ύψωσε την κεφαλήν, καί οίνέπνευσεν ίξ  όλης καρδί- 
ας, καί μετά τούτο έτριψε βλέμμα θριαμβευτικόν 
προς τον μυστηριιόδη αντίπαλόν του.

—  Τουλάχιστον κατά τούτο, εϊπε καθ’ εαυτόν, 
θέλω σέ ύπεοβή, τρισκατάρατε ξένε!

—  Λιά τοός ασθενείς μας, είπε πάλιν ή 'Λννα, 
είς τόν όνειροπόλον. Ούτος δέ οκιρτήσας ήμιηνέωξε 
τού; οφθαλμούς- εί; την θέαν τή ς 'Αννης ώ -ισθοχώ - 
ρησεν Sv βήμα φε'ρων την χείρα είς τό μέτωπον, όπως 
κάμνει τις όταν νομίζη εαυτόν παίγνιον της φαν
τασίας του, καί εμεινεν ακίνητος βλέπων άσκαρδα- 
μυκτεί. Η δέ'Λννα κατησχυμμένη καί έρυθριώσα ή θέ
λησε ν’ άπομακρυνθη, αλλ’ ό όιειροπόλος την ίς-α- 
ματησε διά νεύματος πλήρους χάριτος, καί έκβαλών 
έκ τοδ κόλπου του λαμπρόν χαρτοφυλάκιον, έπήρεν 
εξ  αύτοΰ χαρτονόμισμα δέκα λιρών καί τό  έναπέ- 
θηκεν είς τό βαλάντον ϋποκλίνων ταπεινώς.

Ο Στέφανος συν έσφιξε σπασμωδώς τού; γρόν— 
θου; του, χαίέδάγκασε τό χεΐλός του μέχριςαίματος, 
διότι είχεν ίδεί είς τήν γωνίαν του χαρτονομίσμα
τος καθαρώς έγκεχαραγμ,ένην γοτθικοί; γράμμασι 
τήν λέξιν len  (δέκα).

—  Λέκα λίρας?. .  καί εγώ μόνον δέκα σιλίνια, 
ίμούρμούρισεν. 0  άγνωστος ήκολούθησε τήν Ανναν 
καιρόν τινά με τό βλέμμα του, ένω «ΰτη έξηκο- 
λούθει περιφέρουσα τό βαλάντιον δτε δέ έγένετο 
άφαντος έν τώ  πλήθει, άνώρθωσεν αίφνης τό μεγα
λοπρεπές ανάστημά του, καί έ^ ιψ ε βλέμμα πέριξ 
αύτοΰ- τό βλέμμα τούτο επεσε μετ’ αδιαφορίας καί

επί του Στεφάνου.
Αεν είναι αλλήθωρος ! . .  ε'συλλογίσθη ούτος 

μετά λύπης’,  καί συνελ.θών πάραυτα έπρόσθεσε. —
Αλλά που διάβολον είδα τό πρόσωπον τοΰτο καί

ά λλοτε;
Είς μάτην έσκάλιζε τά ; αναμνήσεις του· ήνάγκά- 

σθη νά όμολογόση έπί τέλους ότι τυχαία δήθεν 
όμο ότης ήπάτα αύτόν οί μεγάλοι καί βαθέω; κυα
νού χρώματος όφθαλμοί του έδιπλασίαζον τό θέλ- 
γητρον του προσώπου του, καί τό βλέμμα του ήτο 
προστακτικόν καί πλήρες σκεψεως.

Ητο ήδη εσπέρας, καί τό μέρος του ναοΰ όπου 
ήσαν οί έκκλησιαζόμενοι, έφωτιζετο λαμπρώς καί 
ό νάρθηξ καί αΐ έσχατιαί ήσαν όλοτελώς έσκοτι- 
σμένα· όδέώραίος άγνωστος,διακοπείση; τής ό '8ιρο· 
πολήσεώς του, άφήκε τον στύλον όπου ίστηρίζ£Τ0 
πρό ολίγου, καί διευθύνθη βραδέως πρός μίαν τ ζ,·, 
εσχατιών· ταυτοχρόνως δε έκινήθη και άνθρωπό; 
τις πενιχρά ένδεδυμένος, καί οψιν εχων κατα5 ί*ου> 
ος-ις ήνέωξεν μετ’ άπληςίας τοός οφθαλμούς ΤΟυ, 
ότε είδε τό είς τόν δίσκον δοθέν χαρτονόμισμα, ό  
άνθρωπος ούτος αντί ν άκολουθήση τον όνειροπόλον 
μας, παρηκολούθησε τήν απέναντι εσχατιάν, ώς-ε είς 
τόν κυκλοειδή περίπατον αύτόν έμελλον νά συναπ- 
αντηθώσιν είς τό μέσον του νάρθηκος, τουτές-ιν εί; 
τό σκοτεινότατον καί πλέον έρημον μέρος. 6 Σ τέ
φανος είδε τοΰτο, καί αιφνίδιος ιδέα διήλθε τόν νοΰν 
του· ητο ήδη πρό ΐκανοΰ χρόνου είς τό Λονδίνον 
ΐ .α  γνωρίση ότι ό πολιτισμός ήμών έφθασεν εί; 
τοιοϋτον βαθμόν, ώστε οί πολλοί των κακούργων να 
θεωρώσι τήν ιεροσυλίαν ώς παίγνιον, καί σχεδόν 
έμάντευσεν ότι έμελλε νά γείνη α’πόπειρα φόνου.
Ο φόνο; ούτος, εάν αί ύποψίαι του ήσαν βάσιμοι, 
ήθελε θαυμασίως ύπηρετήσει τά συμφέροντα του, 
άλλ'ό Στέφανος άν καί δέν ήτο ήρως μυθιστορήμα
τος, ήτον όμως καλής αγωγής καί τίμιος· απί/.ρου- 
σε λοιπό τό οϊσθημα του έγωίσμού, τό οποίον τόν 
Ικαρε κατά πρώτον νάχαρή’ άφήκε δέκαί αϋτός τήν 
θέσιν του, καί είσεχώρησεν ύπό τήν σκιάν τοΰ θολού, 
αποφασισμένος νά παράσχη χρείας τυχούσης, ειλι
κρινή βοήθειαν είς τόν ξένον. Ούτος δέ προύχιόρει 
βραδέως, ίστατο ενίοτε, έστρεφεν όπίσω καί πάλιν 
α’νελάμβανε τόν περίπατόν του, ώ ; εί έζήτει, ιό; ει- 
δήμων, τό καταλληλότερον μέρος διά νά άκούη 
άμυδράν καί έξησθενημένην ύπό τή, α’ποστάσεως τήν 
ίεράν ψαλμωδίαν ενίοτε δέ άνυψών τά βλέμματά του 
έθεώρει μετά θαυμασμού τήν αρχιτεκτονικήν τοΰ 

ναοΰ.
Ο Στέφανος ήκολούθησεν έπί πολλήν ώραν, άλλ’ 

ό νάρθηξ ήτο κεκαλυμμένος ύπό σκότους τόσον 
βαθέω;, ώστε είς δέκα βημάτων άπόστασιν τά

ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ

πάντα έγίνοντο άφαντα. Εις μίαν έκ τω ν  ίδιοτρό- 
πων τούτων περιστροφών ό Στέφανο; τόν έχασεν 
άπ έμπροσθεν του, καί μ όλα; τ ά ; προσπάθειας του 
δέν ήδυνήθη νά τόν άνακαλύψη.

Τότε εδραμε πρός τήν απέναντι έσχατιάν διά νά 
σταματήση τόν άθλιον εκείνον, εις 8ν απέδιδε σκο
πού; ιερόσυλους, άλλ' ό ¿ακενδύτης έγένετο άφαν
τος. Ó Στέφανος εύοεθη είς άκραν αμηχανίαν, έπρι- 
πεν, έπί τή  βάσει απλής υποψίας, ήτις ήδύνατο νά 
φαν, άτοπος είς τόν καθένα, έπρεπε, λ έγ ω , νά δ ι« - 
κόψη τήν θρησκευτική,ν τελετήν, ΐνα διατάξη νά φω- 
τίσωσι τόν νάρθηκα, ή νά περιμε'νγ, κραυγήν δυνα- 
υ.ένην νά τόν όδηγήση εκεί οπου έχρειάζετο βοήθεισ; 
Τό πρώτον μέσον ήτο άναμφιβόλως τό  κάλλις-ονκαί 
άσφαλέ^ατον, άλλ’ ό Στέφανος δέν έτόλμησε νά τό 
μεταχειρισθή· έπρόσμενε λοιπόν παραδεδομένο; είς 
είδος πυρετώδους στενοχώριας, καί νομιζων ότι ή- 
κουεν ένίοτε τήν βραγχώδηκαί π·ιγμόοδη κραυγήν 
ανθρώπου πληγωθε'ντος θανασίμως.

'Η ψαλμωδία έξηκολούθει άναβαίνουσα άγία καί 
•ναρμόνιος πρός τόν θόλ.ον ύπήρχεν άντίθεσις πα
ράδοξος καί φοβερά μεταξύ τώ ν μελωδικών ήχων 
τού Ιερού καί τής νεκρικής σιωπής τού νάρθηκος, 
μεταξύ τής λάμψεως έ ξ  έ.ός καί τού ζόφου έξ  άλ
λου μέρους, καί μάλ·.ς·α όταν έσυλλογίζετό τις  ότι 
έκ  τής σιωπής ταύτης καί τού σκότους ήδύνατο νά 
έξέλθη άνά πάσαν ς-ιγρι-ήν οίμωγή αγωνίας. ’Εν 
τούτοις 6 ευειδής όνειροπόλος μας,άγνοών τόν ίσως 
κατά φαντασίαν κίνδυνον, καί τήν υπέρ αυτού άνη- 
συχίαν, έξηκολούθει τόν θελκτικόν περίπατον, καί 
πλανώμενος ούτως έφθασεν είς τά μέρη έκεΐνα τού 
νάρθηκος, τά  καλυπτόμενα άπό ψιάθους έκ καλάμου, 
αΐτινες πνιγουσαι τόν θ' ουβον τών βημάτων του, 
έκαμαν τόν Στέφανον νά χάσγ, τά  ίχνη του. Είς τό 
μ,έρος τούτο ό ήχος τής Ιεράς ψαλμωδίας διαθλώ- 
μίνοςύπό τής διπλής σειρά; τών ς-ύλων τού νάρθη
κος, έφθανεν είς αύτόν θρηνώδης κ σ ί πλήρης μελαγ
χολικής αρμονίας· ή όψις τού Ιερού έλαμπε κατά 
πρόσωπον αύτού, καί ή έπί τού λευκού μαρμάρου 
είκών τής ς-αυρώσεως άπής-ρσπτε μετά  λάμψεως 
θείας. ’θ  δέ άγνως-ος ήμών παρέδιδε τήν κσρδίαν 
του προθύμως είς τό  ποιητικόν τοΰτο όραμα" ένεθυ- 
αείτο τάς ήμ.έοας τής ευσεβούς νεοτητός του, καί 
άνεπαύετο άπό τούς κόπους λίαν τεταραγμένου βίου 
έ» έχς-άσει μακαριόττ,τος’διότι ό άγνως-ος ήμών τοι- 
αύτηςήτοφύσεως καίτοι φιλήδονος ήδύνατο νά γείνη, 
εύσεβή; διά μ.ίαν ς-ιγμήν, ίνα έντρυφήσγ, είς τάς άπα- 
ραμίλλου; συγκινήσεις άορίς-ου μέν άλλά θέλκτικω - 
τάτου ¡ivtnixiajioü· ήδύνατο ένίοτε νά γείνη εϋερ - 
γετικός, ίνα άπολαύση τή ς ήδονής ήν παρέχει ή ευ
εργεσία' ύπερηγάπα τάς συγκινήσεις, καί εϊξευρε 
νά άρύεται άπόλαυσιν εκ παντός συμβάντος, 
άνθρωπος δυνάμενος ένταύτώ νά πράξη τό  αγαθόν 
καί τό κακόν, άλλ’ είςτινας περις-άσεις έγωίς-ής, ψυ
χρός έκ  συμφέροντος καί ικανός νά πώληση τό  σόμ
παν άντί ς-ιγμιαία; ήδονής.

Καί τήν δραστηριότητα ήν άλλοι καταβάλλου- 
βιν είς Ϊνα καί μόνον σκοπόν,8ν πρό πολλού θτ,ρεύου-

σιν, ουτος κατέβαλλεν αύτήν άφειδώς ΐ»α γευθή 
έπιπολαίως ήδονής έφημέρου, ΐνα ένδώση είς τήν 
φαντασιοπληξίαν του- καί τούτου γενομένου έπήρ- 
χ ετο  νέα έπιθυμία, κατεβάλλοντο νέοι αγώνες, πάν
τοτε επιτυχείς, διότι ήσαν ισχυροί, άλλ’ ακολουθού
μενοι ύπό κόρου καί άπαθείας, καί τούτοι; πά)ιν 
εΐπετο δραςτ;ριότης άκατάσχετος.

Τήν ήμέραν ταύτην τού κατέβη νά δνειροπολή,καί 
ώνειροπόλει έξ όλης ψυχής. 'Η  ποίησις ήτο ίν αφθο
νία πέρίξ αύτοΰ, καί ένετρύφα εις αύτήν ώς σπου
δαστής τής ρητορικής ή ώς γυνή συγγραφεύς. Τήν 
έπιοΰσαν ήθελε συστρέψει τά  χείλη του ύπ’ άηδείας 
ένθυμούμενος τήν μακαριότητα τής προτεραίας. Οί 
έκκλησιαζόμενοι έψαλλον ήδη τόν τελευταίον ψαλ
μόν τω ν , καί δ φίλος όνειροπόλος αισθανόμενος δτι 
έμελλον ν’ άπομακρύ·.ωσι τό ποτήριον άπό τά χ εί- 
λητου,ήθέλησε νά μή άφήση ρανίδα. ’Εξηπλώθη λοι
πόν επί τού θρανίου διάνά βλέπη καί ν’ άκούη καλ
λίτερα, άλλά καθήμενος ένόμισεν ότι ήκουσε κρό
τον όπισθέν του, είς τόν όποιον δέν έδωκε προσοχήν. 
Δέν χρειάζεται όμως σφοδρός άνεμος ΐνα στραφή τό  
πτδαλιον τής φάντασίσς· καί άλλαι πάλιν ίδέαι είσ* 
έβαλον άνεπαιβθήτως είς τόν έγκέφαλον τοΰ άγνώ- 
ςτ,υ μας.’Ο παμμεγέθης νάρθηξ ύ σκοτεινός καί μο
νήρης παρίς-a είς αύτόν πένθιμον οψιν, οί δέ τελευ
ταίοι ήχοι τή ς  ίεράς ψαλμωδίας τ ώ  έφάνησαν Ικα
νοί νά καταπνίξωσι τήν οίμωγήν αγωνίας, τό σκό
τος ήδύνατο νά καλύπτη τούς κακοποιούς, καί ένφ 
παρεκεΐ έν τώ  μέσω λύχνων καί λαμπάδων έδέοντ» 
τοΰ Θεού, ό Σατανάς ίσως ήγρύπνει έν τώ  σκότει 
καί ώ δήγειτή  βήματα τού προσεκτικού δολοφόνου. 
ΤΗ το ολως ποραδεδομένος είς τάς νέας ταύτας σκέ
ψεις, ότε έτερος πάλιν κρότος έλαφρός, άλλ’ έγγύ- 
τερος έπληξε τήν ακοήν του· ήτο 6 ψόφος σώματος 
ίρποντος έπί τής ψιάΟου* δ άγνωστος δεν έκινήθη, 
άλλά τό  δνειρόν του άπέπτη καί τό πνεΰμά του έ- 
πανελθόνάπό τό  εϊδανικόν είς τό  πραγματικόν έξή- 
ταζεν άταράχως τήν θέσιν που, καί διά κινήσεως 
βραδείας, άδιακόπου, καί άνεπαισθήτου ες-ρεψε τήν 
κεφαλήν του, καί είδεν όγκον σκοτεινόν προοέρπον- 
τα εις αύτόν.

—  Αϋτός ό διάβολος μού άφήρπασε τήν ιδέαν 
είπε κατά νοϋν, θέλει νά μ έ δολοφονήση· άλλά καί 
πάλιν δέν έταράχθη καί έπρόσμενε. Μετά τινας δί 
στιγμάς ό  ούτως έρχόμενος, όστις ήτο ό παρά τήν 
άψίδα κακοενδεδυμένος,ήγέρθη αΐφ-.ης καί έπήδησε 
πρός τά  ίμπρός, άλλ’ ή μάχαιρα αύτού, καί τοι 
θαυμασίως διευθυνομένη, δέν έπληξεν είμή τό  έπ ι- 
νώτιον (d ossier) ένός θρανίου, διότι άμέσο>ς ό ά 
γνως-ος παρέκλινεν άνορθούμενος, δ δέ δολοφόνος 
ήσθάνθη τόν καρπόν τή ; χειρός σφίγ^όμενον ώς ύπό 
μαγγάνου.

—  Ουφ! είπεν έκπέμπων οδυνηρόν ς-εναγμόν, 
θορροΰσα πώς δέν είχεν άλλο χέρι στόν κόσρ,ον σάν 
εκείνο...—  ’Επλησίασε δέ τό πρόσωπον του είς τό 
τ»ύ  άγνώς-ου. Οί όφθαλρ.οί άμφοτέρων ήσαν συνει- 
θισμένοι είς τό σκότος, κοί άνεγνωρίσθησαν συγ
χρόνως.



Ö ΦΙΛΟΚΑΛΟΣ

— Βωβ-Ααντέρνα/ Εμουρμούρισεν ό ώραΐο; όνει- 
ροπόλος.

—  * Ελεος! Εντιμότατε/ άνεφώνησεν δ δολοφό
νος γονυπετής, δεν σας Εγνώρισα.

'Η  έντιμότης του άφήκε τον βραχίονα του Βωβ- 
Ααντέρνα, οστις σταυρώσας πάραυτα τ ά ; χεΤρας 
ικετευτικής.

— Καλόμου αφεντικό, είπε, καλέ μου κύρ’Εδου- 
άρδε, {α’ αύτό τό φόρεμα πού φορείς Εχεις τή  μέσγ 
σαν κοκονίτσα... δεν ο’ έγνώρισα.

— ■’ Καί δι’ αυτήν τήν αΙτίαν πρέπει νά σκοτό- 
ν η ς χ α ’ι μάλις·* μέσα ςίς τήν Εκκλησίαν /

Ί$πινοϋσα άφεντάχι (/.ου.... δέν μου δίνετε π ι -  
ρβδε; ουχνά, καί δλα τα  πάντα είναι άχριβά στή 
Λδντρα. Νάτχν σαν έχει πέρα στή  Σκωτία....

—  Σιωπά ? είπε πρθ7 * * τ ικ ώ ; δ Κ . 'Εδουάρδος, 
τί κάμ.νουν οΐ σύντροφοί σου ;

—  Μικρά πράγματα  δλα τά πάντα είναι

άχοεβά.*
— νΕλα αύριον νά πάρη; χαρτσιλίχι. Μή χάμνεις 

όκως πιά τέτοια  άσχημα καμώ ματα, ειδεμή σε 
πέρν’ δ διάβολος, μας-ρο-Βωβη /

'Ο Κύριος’Εδουάρδος προύχώρησε ποός τον δπι- 
σθόχορον, καί δ Βύβης τον ήχολούθησε μ'ε ΰφος 
σκύλου, τόν δποϊον εδειρεν ό αύθεντη; του.

Τελειωθείσης τής πάλης του, ό Στέφανος προΰ- 
χώρησε πρός τήν αψίδα, όπου οί Εκκλησιαζόμενοι 
ήτοιμάζοντο νά έςέλθωσι, άλλ’δποίαήέχπληξίςτου, 
δτε είδε τόν άγνωστον Επανερχόμενον και συνοδευ- 
δμενον ύπό τού ρακένδυτου. Παρελθόντος τού κιν
δύνου εις 3ν εϋρίσκετοδ άγνωμος, δλα τά  αισθήματα 
τής άγανακτήσεως καί τού μίσους ύπεοίσχυσαν καί 
σχεδόν με τενόησε διά τήνδπέρ αύτοϋ ανησυχίαν του.

' θ  Κύριος ’Εδουάρδος τήν στιγμήν ταύτην δεν 
ητο άξιος τής όνομασίας του όνειροπόλου, ήν έδώ - 
καμ.-ν αύτώ πολλάκις· έβάδιζεν άγερώ χω ςμέ άνωρ- 
θωμένην κεφαλήν, ώ ; άνθρωπο; άπηλλαγμ,ένος πά- 
ο η ; μ.ερίμνης· ές-άθη δέ ολίγον Εμπροσθεν τών αν
θρώπων καί άπορ^ίπτων τήν χειρίδα, δι’ η ; είχεν 
έγγίσει τόν Βωβ-Λαντερναν,έπεχείρησε τήν μακράν 
καί επίπονον Εργασίαν τοΰ νά έμ.βάλν, τά  δάκτυλά 
του ε ί; άλλην. "Ο Βώβης άνέλαβε τήν χειρίδα καί 
τήν έβαλεν εις τόν κόλπον του" ήτο λάφυρον ευτελές 
τούτο, άλλ’ ΰπάρχουσιν άνθρωποι οΤτινες δέν άγα- 
ποΟι νά χάνωσιν οϋδέ μίαν καρφίτσαν, καί ό Β ω β - 
Λαντέρναςήτον άνθρωπος δστις Επροτίμ.ανά παίρνη 
άπό τά θυλάκια των άλλων παρά νά μήπέρνη τίποτε.

Καί τοι “ άλλων τήν χειρίδα του δΚύριος ’Εδον- 
άρδος έθεώρει τήν ώραίαν δισκοφόρον, ήτις έπα- 
ρουσιάσθη είς τά βλέμματά του δτε έτελείωσε τό 
δνειρόν του, αλλά δέν παρετήρησε τήν Κλάρην, τής 
οποίας τό βλέμμα)δέν τόν άφινεν οΰδεμίαν ς·ιγμ·ήν' 
απεναντίας δ Στέφανος δέν έβλεπεν είμή τήν Κ λά- 
οην, καί ή ζηλοτυπία εκαμνε νά βράζη τό αίμα είς 
τάς φλέβας του.

Ι3ρίν άναχωρώση δ Κ . Εδουάρδος επέθεσε τό 
ίίοπτρον εις τό δ μ μ * του.

Τή άληθεία είναι πολύ ώραία, έμουρμούρισε, 
νεύων είς τόν Βώβην νά πλησιάση. ΓΙλησιάσαντος δε 
τούτου εκλινεν ε ί ;  τ ό  ου; του, καί τ ώ  είπε.

—  Βλέπεις τό ώραιον Εκείνο κοράσιον κοντά εί; 
τόν άμβωνα ;

— Βλέπω κάμποσα.
—  Αλλά τό ώραιότατον.
— Αύτό, ξέρω κ ’ Εγώ, είναι κατά τό  γοΰς-ο τού 

καθενός.
— ’ Εκείνην που κλείει τό εύχολόγιόν της.
— ’Εκείνη πού γύριζε τό δίσκο;
—  ’Εκείνην δά... Να τήν άκολουθήσ/;; καί αύριου 

νά Ελθη; νά μοι δώσγς πληροφορίας.
'Ο Βοβλαντίρνα; Επένευσεν είς ταϋτα, καί 6 Κ . 

’Εδουάρδος κατορθώτας νά φορέση τάς χειρίδας του, 
Εξήλθε' διχβαίνων πλησίον του Στεφάνου, χωρίς νά 
προσεχή ποσώς είς τό δυσμενέφατον βλέμμα, 2π:ρ 
δ νέο; Ιατρός έρριψϊ *α τ ’ αυτού.

'Η Κλάρη δεν Επαυσε νά τόν θεωρή Εως ού Εξήλ
θε τής θύρας.

Μόλις άνεχώρησεν ουτος, καί ό Στέφανο; ίδραμε 
πρός τόν Βωβλαντέραν.

— Ποιος είναι αυτός ό άνθρωπος; είπε.
—  Ποιός άνθρωπος;
— 'θ  άνθρωπος πού σ’ Εμιλούσε τώρα.
— Λύτό; δέν είν’ άνθρωπος, είπε/ ό Β ώ ίη ; μ ετ ' 

Εμφάσεως, είναι Κύριος.
— Τ ’ ό/ομά του ;
— Λέν τό γνωρίζω.
— 'θ  Στέφανο; Εχωσε τά δάκτυλά του είς τό θυ- 

λάκιόν του καί άπέσυρεν Εξ αυτού μίαν λίραν, τήν 
όποιαν Ενέβαλεν είς τήν χεϊρα τού Βωβλαντέονα.

—  ' λ ! τό τε  αλλάζει τό  πραγμα, είπεν οϋτο; 
έναποθέτων]τό χρυσοϋν νόμισμα ε ί; τόπον άσφαλή, 
θέλετε νά μάθετε τ ’ό«ομά του ;

— Ναι, κάμε ’γλήγορτ.
— Λεν τό γνωρίζω.
Καί τούτο είπών καί ό ύποκλίνας κατά τόν τρό

πον τω ν Επαιτών πάστ,ς χώρα; Επρόσθεσεν.
— 'θ  θ. .ς νά σας εύλογή/γ άφεντάκιμου.— -Καί 

ταϋτα είπών έγε'νετο άφαντος.
(Έπεται σ υ ν έ χ ε ι α ) .

-

Ο ΑΦΗΓΗΜ ΕΝΟΣ.

’ Αφηρημένος ή ρεμβός ονομάζεται Εκείνος τού 
όποιου ή προσοχή άπορροφάται ευκόλως ϋπό Ενός 
μόνου πράγματος ούτως, ¿»7*  νά διατελή αναίσθη
τ ο ;  πρός τά περιχυκλοϋντα αυτόν αντικείμενα. Τοι- 
οϋτος ήτο καί ό περίφημος φιλόσοφος ’ ίσαάκ Νεύ- 
τω». Πολλά άναφέρονται γελοία περί τού σοφού τού
του άνδρός, μεταξύ τών οποίων καί τό έξτ.ς. Η μέ- 
ραν τινά προσκαλέσα; φίλον του είς τό  γεύμα, καί 
Ελθόντο; αύτοϋ ε ί; τήν ώρισμένην ώραν, Επειδή i  
Νεύτων ήτο λίαν ένησχολημένος ε ί; τό σπουδα^ή- 
ριόν του, είς τό  νά λύη μαθηματικά προβλήματα, 
διέταξεν είς τόν ύπηρέτην του νά τόν παρακαλέση 
Εκ μέρους του νά περιμείντ, όλίγας 7 ΐγμ*< ϊ :·; τό
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έσπατόοιον. έκάθισε λοιπόν ό προσκεκλημένο; Επί 
«νακλινττ.ρος περιμε'·ων αύτόν, άλλ’ επειδή ό ζε- 
νίζων λησμόνησα; Εβράδυνεν ύπέρ τό δέον τήν Εμ- 
φάνισίν του, βλέπω·« ό φίλο; του τά φαγητά έπί τής 
τραπέζης, πλησιάζει, χαί καθήσα; άποχαλύπτει πα- 
ροψιδα τινά, χαί ενρών Εν αύτή λαμπράν όρνιθι, 
αρχίζει χαί τρώγει μέχρι κόρου· επειτα δέ συσσω
ρέυσα; πάλιν τά  όστά; τά Εμβάλει είς τήν παροψί- 
δα καί τήν σκεπάζει, χαί τούτο ποιήσας άναλααβά- 
νει πάλιν τήν θίσιν του Επί τού άνακλιντίρος. Μετ’ 
ολίγον έρχεται ό Νεύτων καί μετά τούς συνήθεις 
χαιρετισμούς ουγκάθηνται είς τήν τράπεζαν, καί 
άνοίγων τήν παροψ.δα εκείνην, a ί ϊ  0 ;έ / ο λέγει, 
«φίλε μου, σοΰ ζητώ συγγνώμην, ένόμιζον ότι δεν 
ειχον φάγει άκόμη, άλλ’ ήπατώμην.»

Αλλά τ ί  θέλω τόν Νεύτωνα, Ε'ώ εχω φίλον 
ζώντα, ( όνομα καί μή χωριό,) όστις πολλάκις μ ’ 
έχαμε νά γελάσω έγχαρδ ω ; διά τής απροσεξίας 
του. Δέν σάς λέγω ότι πολλάχις εοαλεν είς τό πο- 
τη'οιόν του ελαίου αντί οίνου χαί χατέπιεν αύτό 
τουλάχιστον χατά τό ήμισυ, ότι πολλάχις εχυσε 
τόν καφέν όλον είς τό ζαχαροδοχεΐον, άντί νά τόν 
χύση είς τήν φιάλην του, ότι πολλάχις εκαυσε τήν 
γλώσσαν του Εμβάλλων τό σιγάρον του άπό τό άν- 
ημμένον μέρος είς τό στόμα του, ότι έζήτησε νά 
τανύση τό ώρολόγιόν του με μολυβδοχόνδυλον, 
οτι γράφων ποτέ χατεπεΐγον γράμμα χαί τελειώ- 
σας αύτό, τό ήρπασε καί έδραμ.εν ασκεπής είς τό 
ταχυδρομείου, κρατών τόν κάλαμον είς τούς 
όδόντας του κτλ. κτλ. Τό μέγιστον πάντων cl/at 
οτι μνηστεύσας ποτέ ώραιοτάτην καί χαριεστάτην 
νεάνιδαΕν Λονδίνω, τήν προτεραίαν τού γάμου του 
ενώ περιεφίρετο Επί των οχθών τού Ταμέσεως, είδε 
πλήθος ανθρώπων επιβιβαζόμενων είς πλοίον ανα
χωρούν διά τήν Αυστραλία«· Επιβιβάζεται λοιπόν 
καί αύτός όλος ¡ίεμβάζω«, καί καταβάς είς τόν θά
λαμον τού πλοίου βυθίζεται είς ύπνον βαθόν, Ενώ 
α,’νεπαύετο έπί εύρυχώρου καί μαλακή; έδρας. "θ τε  
δέ εξυπνησεν εϋρίσκετο ήδη « ίπ  εύρέα νώτα θα
λάσσης», καί ού:ω  θέλω« καί μή θέλω» α’φίχθη είς 
Αυστραλίαν, όπου παρασυρόμενος ύπό τού παρα- 
«δείγματος τών πολλών, ίδόθτ, είς τήν έξόρυξι* τού 
χρυσού, καί μετά ϊν ή δύο ετη πλουτήσας επέστρε- 
ψεν εις Λονδΐνον, ΐνα νυαφευθή τήν ώραίαν φίλην 
του· αλλά tropo tnrdi, διότι εύροϋσα τινά πλουσι- 
(Οτερον δέν Ενόμισε φρόνιμον νά χάση τήν ευκαι
ρίαν. Πλήν καί ό φίλος μ  υ πλούσιο; ώ« ήδη δέν 
ίδράδυνεν νά εύρη ώραιωτε'ραν καί χαριεστέραν εκείνη;

-·»»»■ -  *·Χ~ —

Η ΕΥΣΕΒΕΙΑ ΒΑΣ1Σ ΤΗΣ ΚΑΛΟΚΛΙΆΘΕΙΑΣ.

Η εϋσέβειά έστι τό θεμέλιον της αληθούς ηθικής, καί 
περιποΐίϊ ίίιάζουσαν χάριν εί; τήν νεολαίαν. 11 σ τε- 
ρηοις αυτής Εμφαίνει αναισθησίαν, καί ¿λλειψιν τών 
άγαθών κλίσεων τή ; νεανικής ηλικίας ήτις έστίν 
ό  καιρός τών ένθέομων Χαί γενναίων συγκινήσεων. 
11 καρδία πρέπει τότε νά διεγείρεται αύθορμήτο/ς 
είς θαυμασμόν τού μεγαλείου χαί rá φλέγε raí ύπό

τής άγάπη; τού χαλού χαί ίξαιρέτου, χαί νά συν- 
χινήται εύρίσχουσα άμοιβαίαν στοργήν χαί χαλο- 
χάγαθίαν.

Τί δύναται χάλλιον νά διεγείρτ, τα αισθήματα 
ταΰτα, ή ό πατήρ τού παντός καί χορηγός πάση; 
ευδαιμονίας. Δύνασαι άνευ σεβασμού νά θεωρής τό 
μεγαλεΐον χαί τήν μεγαλοπρέπειαν, ήν δειχνύουσι 
πανταχ««0 τά εργα αύτβυ. Δύνασαι χωρίς νά αί· 
σθανθή; ευγνωμοσύνην νά βλεπης τήν αφθονίαν τών 
άγαθών, άτινα εί; τήν τερπνήν ταύτην Εποχήν τού 
βίου ή ευεργετική αύτού χειρ σοί Επιδαψιλεύει. 
Απολαύων τής α’γάπης τών φίλων χαί συγγενών 
σου, άνάβλεψονείς τό ύπερτατον 8ν, ώ ;  τά έμπνέον 
τήν πρός σέ φιλίαν τών άλλων, θεώρει αύτόν ώ ; τόν 
πρώτιστον καί χάλλιστον φίλον σου, τόν έπισχιά- 
σαντά σε εν τή νηπιότητί σου, χαί τόν όδηγήσαντα 
τά βήματα τής παιδικής σου ηλικίας, νΰν δέ φύλακα 
τής νεότητός σου χαί έλπίδα τού μέλλοντος. Νο'μι- 
ζ ε  τό πρός τό θιϊον σέβας ώ ; φυσικήν ίκφρασιν ευ
γνωμοσύνης πρός αύτό διά πάσαν άγαθότητα, θε
ώρησαν αύϊό ώς λατρείαν τού θεού τών πατέρων 
σου, λατρείαν έκείνου, πρός τόν όποιον σέ άνέθηκαν 
οΐ γονείς σου, έκείνου τον όποιον άλλοτε οι πρόγο
νοί σου έτίμων, χαί ύπό τού όποιου ανταμείβονται 
νύν Εν τώ ούρανώ.

έμποίησον είς τό χνεΰμά σου σέβας πρός πάν 
ιερόν. Μηδέποτε ή  νεανική ευθυμία, μηδέ ή συγχατά- 
θεσί; σου πρός τήν έ* α’κρασία ευθυμίαν τών άλλων 
σέ παρασύρη είς βλάσφημους αστεϊσμούς· διότι 
Εκτός τού πταίσματος, τού όποιου γίνεται τις ένεκα 
τούτου ένοχος, δέν ύπάρχει άλλο τό όποιον δεικνύει 

ί τόσον μισητήν αυθάδειαν καί αλαζονείαν νεανικήν, 
ί όσον ή επιτηδευμένη περιφρόνησις τής θρησκείας. 

Τούτο δέν ει»αι άπόδειξις τής διανοητικής υπεροχής, 
άλλ’ άπόδειξις τής θοασύτητο; καί χουφότητο; ε 
κείνων, οϊτινες κενοδοξού«τες και δοκησισοφουντες 
διά τάς επιπόλαιους καί ατελείς γνώσεις των τολ- 
μώσι νά Εμπαίζωσι ό,τι οί λοιποί τών ανθρώπων 

σέβσνται.
Η εύσέβεια όμως δέν απαιτεί παρά σού φχρισα- 

ϊκήν σχυθρωπότητα, χαί ύπεροπτιχήν χατάχρισιν 
τών πράξεων τού πλησίον σου, άλλά μάλιστα πρέ- 
π ε , νά σοί Εμπνί'η πραότητα χαί έπιείχειαν, καί 
έμποιή αφέλειαν τού τρόπου. Ο ευσεβής ά-θρωπος 
ε?ναι κεινωνιχός, α’γαθό; χαί φαιδρός, πολύ άπέχων 
τής μελαγχολικής καί μίσαλλοθρήσκου δεισιδαιμο
νίας, ή τις σκιάζει τήν όφρύν, οξύνει τόν θυμόν, προ
ξενεί κατήφειαν, καί διδάσκει τού; άνθρώποο; νά 
έτοιμάζωνται διά τήν μέλλουοαν ζωήν, άμεριμνοΰν- 
τες διά τά άφορώντα τήν παρούσαν.

Εν τ ή  εύσεβεία σου λοιπόν, σύνδεε τήν διά τόν ου
ρανόν προπαρασκευήν σου μετά τής ευσυνείδητου 
καί άοκνου έκπληοώοεω; τών β.ωτικών καθηκόντων 
σου, καί δείκνυε εν πάση περιστάσει ότι διά τήν 
τοιαύτην σου ευσέβειαν δεν έουθριάς, άποφεύγων 
όμως πάσαν περιττήν έπίίειξιν αυτής έμπροσθεν 

! τών άνθρό»πων.
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ΗΔΟΝΗ ΚΑΙ ΠΟΝΟΣ.

‘ Υπτρχον δύω οίχογένειαι, οίτινες «πό κτίσεως 
κόσμου ήσαν αντίθετοι πρός άλλήλας ώς τό φώς 
ττβος τό σκότος. Καί ή μέν κατώχει ¿ν τώ  ούοανώ, 
χ S i ¿v τώ  Καί τής μέν πρώτης τών οίχογε-
νειών νεώτατος απόγονος ήν ή ήδονή, θυγάττρ τής 
ευδαιμονίας, θυγατρός τής Αρετής, ν?τις ήτο βλά
στημα των όλυμπίων θεών. Τ ις  δέ δεύτερα; τ έ - 
κνον ήτο ό Πόνος υιός τ ι ς  Κακοδαιμονίας, θυγατρός 
ττ,ς Κακίας, γϊννη,θβίσης εκ των έριννύων.

Εν τώ  μέσω των δύω τούτων εναντίων άκρων τού 
παντός έχειτο ή γή, ήν κατωκουν μεσαίας  ταξεως 
όντα, ούτε τόσον ενάρετα ώς τα τού ουρανού, ούτε 
τόσον μοχθηρά ώ ς τά του αδου, άλλά μ π έγ ον ια  
εκτβ τών άγαθών καί φαύλων κλίσεων τών δύω 
εναντίων γενεών. Συνιδών d Ζεύς ότι τό γένος τούτο 
τό κοινώς καθούμενον άνθρωπος, ιιγεν Ικανήν άρε- 
τήν ώστε νά γιντ,τη  ευτυχές, καί ικανήν κα
κίαν ώστε νά- γ έη τα ι δυστυχές, ένα διαστείλη 
τό αγαθόν από τοΟ πονηρού, διέταξε τους δύω νε- 
ωτάτου; γόνους τών προρ^ηθεισών οικογενειών, τήν 
Ηδονήν τήν θυγατέρα τής Ευδαιμονίας, καί τόν 
Πόνον, τόν υΙόν τής Κακοδαιμονίας, νά βυνανττ,θώσι 
προς τό μέρος ¿κείνο του παντός, τό χείμενον εις 
τό μέσον του μεταξύ αυτών διαστήματος, υπο
σχόμενος νά τά παραχωρήσω εις αυτούς, επι συν
θήκη, να συμφωνήσωσι ττερι τής διαιρέσεως ούτως, 
Αστε να μοιρασθώσιν έξ ’ίσου τό ανθρώπινον γένος.

Μόλις ή ήδονή καί 6 Πόνος Ουντ,ντήθγισαν εις 
τήν νέαν αύτών κατοικίαν καί έσυμφώντ,σαν ώστε 
ή μεν ήδονή νά έξουσιάζη τούς έναρέτους, ό δέ 
Πόνος τούς πονηρούς, του παραδοθεντος αύτοίς 
γένους. Αλλ’ ϊξεταζοντες εις ποιον ικ τών δύω αν- 
τκεν έκαστος, εύρον δτι άμφότεροι ειχον δικαίωμα 
επ αύτοΟ, διότι εναντίον τού δτι είχον ίδιϊ εις 
τάς προτέρας κατοικίας των, ούδείς υπήρχε τοσοΰ- 
τον φαύλος ώστε νά μή έχ·ρ έν έαυτώ αγαθόν τι, ού- 
δε τόσον ενάρετος ώ στε νά τ,ναι πάντη ¿στερημένος 
κακίας. Τό αληθές είναι ότι ώς επί τό πλείστον εΰ· 
ρισκον, ότι εις τόν χείριστον άνθρωπον ή ‘ Ηδονή ή- 
δύνατο νά άντιποιήται τό ίκατοστν,μόριο'-, καί ότι 
εις τόν κάλλιστον ό Πόνος ήδύνατο νά άμφισβητήσιρ 
τά δύω τρίτα. Συνεϊδον λοιπόν οτι τούτο έμελλε 
νά προξενή μεταξύ αύτών άτελευτήτους έριδας, 
ει μή συνεφοίνουν. Πρό αποφυγήν τού τοιούτου έπρό- 
τειναν τήν διά γάμου ένωσ ν των, καί τέλος ένυμ- 
φεύθησαν, καί διά τούτο εΰρίσκομεν τήν ‘Ηδονήν 
καί τόν Πόνον τοσούτον αχώριστους συντρόφους, 
ώ στε, ή ¿πισχέπτωνται βμοΰ τούς ανθρώπους, ή δέν 
άκέχουσι πολύ άπ’ α’λλήλων. "Οταν δέ ό Πόνος είσ- 
ιλθη, εις τινα κβρδιαν, ίπαχολουθείται α’μέσως ύπό 
τής Ηδονής, καί όταν είσέλθγ, εις αΰτήν ή ‘Ηδονή, 
ίσο βέβαιος ότι 6 Πόνος δέν απέχει μακράν.

Καί τοι όμως ό γάμος ούτος συμφέρων ιίς έκατέ- 
ρους, δεν έφαίνετο ανταποκρινόμενος εις τόν σκοπόν 
του Αιός τού αποστείλαντος αυτούς εις τούς ανθρώ
πους. Πρός θεραπείαν τής άτοπίας ταύτης, συνεφω-

νήθη κατά κοινήν συγκατάθεσιν, ότι, άν χαί ήρχον 
άδιαφόρως έπί τού γινους τών βροτών, εις τόν θά
νατον δμως έκαστος άνθρωπος, ¿αν εύρίσκετο έν αύτώ 
μέρος τ ι κακίας, νά φερη διαβατήριον δια τόν *Α.δην 
δεδομένον ύπό τού Πόνου, διά νά κατοική έκεϊμετά  
τής Κακοδαιμονίας, τής Κακίας κα'ι τών ήριννύων. 
εί δέ μή απεναντίας, άν είχεν έν αύτώ ποσόεητά 
τινα καλοχαγαθίας, νά πεμφθί, εις τόν ουρανόν, 
φέρων διαβατήριον τής ‘Ηδονής και νά κατοική 
έχει μετά τής Ευδαιμονίας, τής Αρετής χαί τών 
θεών.

ΔΕΝ ΕΙΕΕΎΡΟ.

‘Ο περίφημος Δυβάλ, β.βλιοφύλαξ τού αύτοχρά- 

τορος Φραγκίσκου τού Α. άπεχρίνετο πολλάχις δ.ά 
τού δ έ ν ε ί ξ ε ύ ρ ω ,  εις τάς άπευθυνομένας πρός αυ

τόν ¿ρωτήσεις περί διαφόρων έπιστημονιχών αντικεί

μενων. « Αλλά, τώ  ειπεν ήμέραν τινά αμαθής τις, 

6 αύτοκράτωρ σε πλτ,ρό-ει διά νά ειξεύρ-ρς.» a Mè 
πληρόνει δι’ οσα ιίξεύρω, άπεχρίθη μετριοφρό-ως 

ό σοφός· διότι άν μ’ έπλτ,ρωνε δι’ όσα δέν γνωρίζω, 

δέν θά έφθαναν οί θησαυροί τής αυτοκρατορίας.»

Η ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑ.

Εις τής ννκτός τήν σιωπήν, τήνπένθιμον γαλήνην. 
Φωνήν έ ζ  ένδομύχων μου ακούω μυστικήν,
.H τις ¡ιοί Λέγει θήρευε καί ασκεί Αρετήν,

Κ αί φεύγε τ.άν δννάμενον νά προζενή αισχύνην.

Ενρεΐαν δ  Sr ¡ιοι, ω θ εέ , κ' εύαίσθηιον xapôiar, 
Νά βέ.έω ένθονσιωδώς καί πράττω τό καΛόν,
Τών άδεΛφών μου νάπο&ώ τ'οφιΛος τήν παιδείαν, 
Κ αί εις τόν β ίον  ¡ιου σκοπόν νά ίχω ύψηΛόν.

Έ .έιεινός ό άνθρωπος ό σνσσωρεύων π.Ιοΰτον,
"/να εές ΙδιοτεΛεϊς όρέζίις άναΜσκη. 
Ευεργεσίας ήδονήν εντός του δέν ευρίσκει.
Ώ ς  άψυχον καί άχρηςον ψυτύν νομίζω τούτον.

Οι δέ ψι.ίάργνροι, νεκροί ΰπάργονν έν τοίς ζώοιν. 
Ψυχρά t ir  ή καρδία των, ψυχρά ώς ή χιών.
Οί âS Jio i ! ώς Τάντα.έοι έν δσω ί.οϋν διψώσιν, 
"ΐνα σωρεύουν θησαυρούς δι άσωτον νίόν.

Τά τέκνα τών συμπο.έαών ώς τέκνα θεωρείτε. 
Κ αί τήν κοινήν ώγέ.έειαν ώς προαγι.έή σκοπόν, 
Τ ά τής παιδείας αγαθά ώς τιμα.1}ή καρπόν, 
Αυτά πο.Ιΐται Αγαθοί, αυτά κα.ί.ίιιργείτε.

Ευγνωμοσύνης δάκρυα υπέρ υμών θά χύνουν, 
θ ά  σάς ήδύνουν a i εύχαί πνωχών τήν ακοήν. 
Ν αί, τά ύνόματα ήμών άγαπητά θά μείνουν,
Κ α ί στέφανον θά .Ιάβετε στην i/iJJo v aar  ζωήν.




