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Τοΰ περικλεούς τής ήμετέρα; φιλολογίας, ιε
ρά; τε καί θύραθεν, τροφέως καί τελειωτοΰ καί 
τάλλα θαυμάσιου, Ευγενίου τοΰ Βουλγάρεω;, 
πάν μέν έργον πνευματικόν τιμαλφές ήμϊν καί 
περισπούδαστου εΰλόγως τυγχάνει, ώ; σοφή; καί 
βαθεία; φρενό; κεδνόν καί ωφέλιμον βλάστημα, 
μάλιστα δ αί ήδύτητος άποστάζουσαι καί άλη- 
βεις τής ψυχή; τοΰ αοιδίμου άνδρός εικόνες, αί 
επιστολαί, ά; πρός πολλούς καί σοεούς καί παν- 
τοδαποΰς ελληνιστί τε καί λατινιστί έγραψεν. 
Αλλά τούτων έλάχισται τώ τή; τυπογραφία; 
φωτί παοαδοθεΐσαι άνεγνώσθησαν ύπό τών ήμε- 
τέρων μετά πολλοϋ τοΰ διαφέροντος (α). At δέ

(α) Τάς μέχρι τοϋ 1850 κατά καιρού; έκδεδομένας 

άπηρίδμησεν ό μουσοφιλ-ή; καί γλαφυρώτατο; φίλος ΊΙλίας 

ό Τανταλίδης έν ή τότ’ έςέδωκεν έν Κωνσταντινουπόλει 

πολυτίμω τοΰ Ευγενίου έπιστολή περί φιλία; σελ. 

°·—γ- τοϋ προλόγου. 

πολλαί ή παντάπασιν άγνωσ-οι διατελοΰσι πα- 
ρερριμέναι που, ή κοσμοΰσι χειρόγραφοι τά; Βι - 
βλιοθήκα; τών εύμοιρησάντων κεκτήσθαι αύ
τά; (α). Τούτων αίαν εόρόντες προσημμένην χει · 
ρογράφφ τινί άρτίω; εΐ; ήμάς παρά τοϋ φιλό
καλου Π. Κρονδηρά προφρόνω; χορηγηθέντι καί 
άλλα τινά ούκ ευκαταφρόνητα περιέχοντι (β),

(α) Άπόχειται κατ’ εύχληρίαν καν τή ήμετέρα βιβλιο

θήκη μετά της αύτογράφου μεταφράσεως τοϋ Έρμείου 

(Mercurialis), περί ή; είπομεν τινα εν τώ· Δωροχλείδα 

ήμών (σελ. < —, καί μέρος της τών επιστολών τοϋ αοιδί

μου συλλογής έν χειρογράφω, πολυτιμοτάτω μέν άλλως 

τε καί ά-ε φέροντι πλήν άλλων Ιδιοχείρων παρασημειώ- 

σεων και πίνακα ύπ' αύτοΰ τοΰ πατρό; γεγραμμένον, κε · 

χολωβωμενω με’ν το: δυστυχώς· τών γαρ έν τώ πίνακ, 

κατειλεγμένων είς ρξΰάνηκουσών μόναι αί γα’. κσι 

τή;1;”'. ή αρχή σώζονται έν τώ χειρογράφω, σελίδα; 

μόνα; έχοντι 298 άντΐ τών έν τώ πίνακι σεσημειωμενων 

429. Έκ τινο; δ' έν σελίδι 290 παρασημειώματός αύ

τοΰ δήλο» γίνεται ότι καί δεύτερον είχε τόμον ά'λλα; πε- 

ριέχοντα έπιστολά; αύτοΰ. Ία; μέν τοι περιλειφΟει'σα; 

Θεοΰ συναιρομένου μετ ’ ού πολύ έκδωσειν έλπίζομεν.

(β) Τό χειρόγραφον τοΰτο γεγραμμένον περί τά έσχατα 

τής πρό ήμών έκατονταετηρίδος ούχ ύπό της αύτής χει- 

ρό; περιέχει α) Θεόδωρου τοΰ Προδρόμου έξήγησιν εί; 

τού; έν ταΐ; Οείαι; καί δεσποτικαϊ; έοοταΐς μελουργηΟε'ντα; 

κανόνα; παρά Κοσμά καί I. Δαμασκηνού, β) ’Ακακίου 

μοναχοϋ καί Σαβοαίτου έρμηνείαν τοϋ μεγάλου Κανόνο; 

τοΰ έν άγιοι; πατρό; ήμών Ανδρέου τοΰ Ίεροσολυμίτου
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μετά προθυμίας σπεύδομ.εν διά τής δημοσιεύσει·); 
αύτής καθηδϋναι τήν εύγνώμονα φιλομ.άθειαν καί 
αγαθήν ποοαίρεσιν τών ήμετέρων. ’Ενομίσαμεν 
δέ πολλοΰ λόγου άξίαν τήν επιστολήν ταύτην 
ούχί μόνον διά τήν έμφαινομένην έν αύτή κατ’ 
ευσέβειαν φιλοσοφικήν τοΰ ιεράρχου δεινότητα 
καί τάς άλλας αύτής άρετά;, άλλά καί διότι 
μόνην αύτήν, όσον έγώ οϊδα, έχομεν φερέγγυου 
έπίκρισιν τής κατά Ωκέλλου φιλ.οσοφική: πραγ
ματείας Ιωάννου τοΰ Τζανέτου.

Ιωάννης γάρ δ 1'ζανέτη; άνήρ Βυζάντιος, περί 
ού ούδείς ούδ ό Γεώργιος Ζαβίρας λέγει τι λε- 
πτομερέστερον ή οτι έκ τοΰ συγγράμματος αύτοϋ 
καταφαίνεται (α), συγγράψας έξέδωκεν ελληνιστί 
καί γαλλιστί τώ 1787 έν Βιέννη πόνημα « Κα
τά ’ίΙχέ.Ι.Ιου περί ίης τοΰ πακτός ρύσεως, » 
άφιερώσας αύτά τώ τότε τής Ούγγροβλαχίας 
ήγεμονεΰοντι Ιωάννη Μαυρογένη, παρ’ ώ διετέλει 
αύτός έν άζιωματι τώ τοΰ Κλοτζιάρη λεγομένω. 
Συνέγραψε δέ τήν άναίρεσιν τών έρεσχελιών τοΰ 

(ατελή), γ) Βιβλίον κατά Μωάμεθ καί τών Λατίνων συν· 

τεθέν (ώ; βεβαιοΰσιν οί εΐδότε;) παρά τοΰ σοφωτάτου οι 

δασκάλου Αναστασίου Γοροίου τοΰ ές Άγραφων. ΙΙροτέ- 

τεκται δέ ταύτης, πλήν άλλων περί τής τελευτής τοΰ δι

δασκάλου άςιολόγων ειδήσεων, καί ή διαθήκη αύτοϋ. δ) 

Τοϋ μακαριωτάτου Θεοδώρητου επισκόπου Κόρφου έ.;μη 

ν·ία είς τόν προφήτην Μιχαίαν, καί ε) τέλος ή προκειμένη 

τοΰ Εύγενίου επιστολή.

(α) Ότι μέν ήν Βυζάντιο;, δήλον ές ού προτέτακται 

τής Βίβλου έςαστίχου ΐαμβείου Θεόδωρου τινός άδοντος, 

ότι ή Βίβλο; ίσ:ί

ΙΙόνημ’ ίδιον τοΰ μεγάλου Κλουτζάρη

Ί'ζανή έπίκλην, εύγενοΰς Βυζαντίου.

Τής δέ περί τήν Ελληνικήν καί τήν Γαλλικήν γλώσσαν 

σπουδής καί έπιτηδειότητος αύτοϋ καί τής τών φιλοσοιι 

•Ζ,ών σπουδασμάτων εςεως όλη πρόκειται ή βίβλο; μαρτύ

ρων. Ότι δέ μαθητής έγένετο Δωροθέου ίερομονά/ου 

τοΰ έκ Μιτυλήνης αειμνήστου διδασζάλ.ου τής έν Κων- 

σταντινουπόλει περικλεούς πατριαρχικής Σχολής, μαρτυ 

ρεϊ αύτή ή έπιστολή έν οί; και ήμεΐς ύποτημειώσομεν δσα 

περί τοΰ Δωροθέου σνλλέςαι ήδυνήθημεν. 'Ο δέ περι

κλεής Βύρων έτφαλμένως καλών τόν Τζανέτην Καμαρά 

σην μεταφραστήν αύτόν λέγει τοΰ συγγράμματος τοΰ Ώ- 

κέλλου εΐς Γαλλικήν γλώσσαν ! (Notes to Child Harold 

Cant. II. 33. . Καί ό ήμέτερο; Λ. Βρετός (Καταλόγ. 

Τόμ. Β. σελ. 9Ι-), άποδίδωσιν αύτώ τήν ποίησιν τής 

Βοσπορομαχιας, μάρτυρα παράγων τόν μακαοίτην Ίακ. 

■ΡίζοντόνΝΊρουλόν, 3; όμως (έν Cours deLitter, grecque 

moderne pag. 31, 134) Γιααννακάκην Τυανίτην, ούχί 

δ Ίωάννην Τζανέτην λέγει τόν ποιητήν τοΰ ποιητικού 

τούτου άΟυρματίου, τοΰ τώ 1752 ποιηθέντο; υπό τοΰ 

Σενόρ Μομαρς. ώς ό τίτλος αύτοϋ έκδοΟέντος τώ 1792 

Ένετίησι μαρτυρεί. 

ύλιστοΰ Ωκέλλου, τοΰ πάντα τά τών πρό αύτοϋ 
ύπέρ τής άϊδιότητος καί τοΰ άνάρχου·τοΰ κόσμου 
σοφίσματα έν ιδία) συγκαττύσαντο; συγγράμ- 
μα-ι ί α), ού πολλώ πρότερον τή; έκδόσεω; αύτής" 
ως γάρ αύτός φησιν έν τή προτεταγμένη άφιε- 
ρωτική » συνέβη ταύτη (τή βίβλφ) τή ύστάτη 
ημέρα πρό τής ηγεμονίας (τοΰ Μαυρογένους) συν- 
τελεσθήναι. » Εί τοίνυν αληθή λέγει* αύτόν δώ- 
σομεν, καί μή ώσπερ άλλα πολλά τής προσφω- 
νητική; επιστολής τή κολακεία μάλλον ή τή 
άληθεία οικεία έφθέγξατο, επειδή ό Μαυρογένη; 
κατά τό 1780 εί; τήν τή; Ούγγροβλαχίας άνε- 
βιβάσθη ηγεμονίαν, τότε άρα καί τό πόνημα 
τέλος έσχε.

(τ) Ότι μέν ό Ώκελλος ούκ ·ην τών Πυθαγορείων, ώς 

τινες έοόςι-.ζον, άποδείκνυσι καί αύτός δ Τζανέτης λέγων 

« Τό δ’ ανθρώπινον γένος διαλυεσθαι και άπογίνεσθαι φά- 

σκων ό Ώκελλος καί παρ' δλον τό σύγγραμμα τής δοκού- 

σης τώ Πυθαγόρα μετεμψυχώσει·); ούδεμίαν μνείαν ποιού

μενος, δήλό; έστι τήν τ’ αθανασίαν τή; ήμετέρας ψυχής 

μή τιθέμενος καί οτι μή Πυθαγόρειος δ άνήρ· έξ ών άν 

τις τεκμήραιτο δμώνυμόν τινα Ώκελλον τώ Πυθαγορείω 

είναι τόν ςυγγραφέα τής πραγματείας ταύτης- ού γάρ 

άν Πυθαγόρειό; γε ών ούτως αναφανδόν τήν τε θείαν φύ- 

σιν καί τήν αθανασίαν τής ήμετέρας ψυχής άπαναίνοιτ’ 

αν ί κτλ. (σελ. 1 22). Καί τοΐ ούκ οίδ’ ίτι παθών μετά 

I ί μόνα; σελίδας αντιφάσκει πρός εαυτόν. « Παρά ταϋτα 

δέ, λόγων, II υ 0 α γ ό ρ ε ι ο ; ώ ν δ Ώκελλος 

παρά χορδήν τά τοϋ Έμπεδοκλέους άνακυκλοϊ, νεϊκος 

καί φιλίαν εισάγων. » Άρχάϊον δέ δοξάζων τόν Ώκελλον 

καί τό περί φύσει·); τών δντων έπώνυμον Βιβλίον γνήσιον 

φαίνεται καί ό Εύγενιο; έν τώ τρίτω τών κατά τής άϊδιό

τητος τοϋ κόσμου επιχειρημάτων αύτοϋ, ένθα τά έν τώ 

Βιβλίω έκείνω φέρει ώς πρό τοΰ ’Λριστοτέλ.ου; ειρημένα, 

καθάπερ κάντώβ'τή; Μεταφυσικής αύτοϋ τόμω, τή 

Κοσμολογία ίσελ. 19}, ές ής οΰπω έκδεδομένης τότε φαί

νεται τά πλεϊστα τών έν τή έπιστολή άπηνθολογηκώς. Οί 

δέ νειότεροι Κριτικοί άποφαίνονται περί αύτοϋ, ίτι έγέ

νετο μέν περί τό 480 π. X. έν Λευκανία· άλλ’ έπειδή 

παρ' ούδενι τών πρό τής β'. μ. X. έκατονταετηρίδο; γε- 

νομενων άπαντα μνεία τι; αύτοϋ καί έκ τίς μή Δωρικής 

διαλέκτου τών εΐ; αύτόν άποδιδομένων συγγραμμάτων εύ- 

λόγω; συμπαιραίνουσιν, ότι περί ταύτην δή τήν β'. εκατον

ταετηρίδα υπό τίνος τών Νεοπλατωνικών συνταχθέντα εΐς 

τόν άρχαΐον Ώκελλον άνεγράφησαν, όπως καί άλλα τότ’ 

έφωράθησαν ίδια έκγονα τοΐ; τών αρχαίων έπισημοτέροις 

εΐσποιοϋντες, μάλλον δπερ τή; ιδία; αίρέσεω; ή περί της 

αλήθειας άφιλοσόφω; άγωνιζόμενοι (Βλ. Schoell Gech. 

derGrieeh. Litteretur aus dem Franz. iilbers. von

Schwarze T. 1. p. 442). Ίσως δέ καί τών τοΰ Ώ- 

κέλλου λειψάνων περενύφηνάν τινα οί παραχαράκται έν 

τώ κιβδήλω αύτών συόδάματι, διανοθεύσαντε; καί έπαυ- 

ξήσαντες αύτά ΐδίαι; γνώμαις, ώ; δ Άρλέσιο; γνωματεύει 

(Introduce in Hist. Ling. Graec. T. 1. p. 258 καί 

not. εΐς Fabric. Bibl. Craec. T. 1. pag. 857).

Εκδοθεϊσαν δε τήν πραγματείαν ϊπεμψεν έπειτα 
μετά γράμματος αύτήν πρός τόνΕύγένιον ό Τζανέ
της, αϊτιολογών καί τήν αναβολήν. Καί πρός 
ταύτην ό πολυάσχολος γηραιός έγραψε τήν άνά 
χεϊρας τώ 1791, ένθα ούχ απλώς επαινεί τόν 
δωροφορήσαντα φίλον, άλλά καί στ.βαρώτερα 

τά επιχειρήματα καθίστησι καί έν πολλοί; εύθύνει 
αύτόν διορθών, ών τινα έξη; ύποδηλοοσομεν, 
προσημειώσαντε; τά τε μνημονευόμενα γραφικά 
καί τών έξω σοφών χωρία, καί δσα άλλα κρί- 
νομεν ού πάνυ τι άπεμφαίνοντα. Εστι δέ καί 
αυτή κατά τήν γλώσσαν έκ τών παρά τών πρό 
ήμών λογίων καί αύτοϋ τοΰ Εύγενίου μιξοβαρ- 
βάρων καλούμενων, ήτοι τών έκγόνων τοΰ Εύ
γενίου, « άπερ τό λιτόν τής καθ’ ημάς 
λουμένης λαλιάς τοιβώνιον έν άτημελήτω χάριτι 
περιβέβληνται, » οι; ό χαριέστατος Τανταλίδη; 

εϊπε.

καθομι-

Γ5> είιγετεστάτω καί .Ιογιωτάτω Κνζιίω 
’Iudrnj Τ^αν^τη τη>· έζ εΐ.ίικρινεστά- 

της ι'·υχτ.ς εΰχετικην .-τρόσρησιν.

Χάριτας υμϊν αποδίδω τάς αξιόχρεους έπί τή 
κατά Ώκέλλου πεμφθείση μοι πραγματεία μετά 
τοΰ προσφιλέστατου ύμετέρου γράμματος' έν 
ώ περιττήν δμως κρίνω τήν περιεχομένην αύτο- 
λογίαν (γρ. αιτιολογίαν) τής αναβολής, ώς άλ· 
λοθεν προελθούσης, καί ούχί έξ υμών τή; ύπερθέ- 
σεως. Είς εμέ τό δώρον καί βραδυπορήσαν δώρον 
έρχεται τιμιώτατον. II χάρι; ούδέποτε γηράσκει, 
ώς λέγεται, άλλά καθ’ έαυτήν νεάζουσα διά παν
τός έν άκμή παρίσταται, καί είναι ώοαία' καί 
καλώς διά τοϋτο καί οί παλαιοί τά; χάριτα; ταϊ; 
ώραις συνίδρυσαν. Σχολή; τοίνυν εύκαιρου τυχών 
έκ διαλειμμάτων, δσα μοι συγχωρήσει ή ενδελε
χής περί τήν του Μάρωνος έκδοσιν ένασχόλησις, 
άναγνόνσομαι τά ’ΐλκέλλου σοφίσματα καί τήν 
τούτων ανασκευήν ώ; ήδιστα. Καίτοι καί άλ
λοτε άνέγνων έκεϊνα, διελθών έπ’ αύτοϊ; καί ήν 
μετ’ έκείνων τε καί περί εκείνα έξέδωκε πραγμα
τείαν, ώς έρμηνεύ; άμα καί ύπομ.νηματιστής έν 
μέρει τοΰ Λευκανοΰ, ό Γάλλο; ’Αργένση; ΛΙαρκέ- 
σιος, άρτίως τότε έκτυπωθεϊσαν, δτε έν Λειψία 
διέτριβον (α).

(α). Έςεδόθη τώ 1762 έν Βερολίνω μετά τοΰ κει

μένου Γαλλική μετάφρασι; τοΰ Άργένση μαρτυρούσα ούχ^ 

ούτως ακριβή τη; έλληνικής γλοόσση; τήν γνώσιν τοϋ 

Γαλάτου, ώ; άςιόλογον τήν ευφυΐαν αύτοϋ οείκνυσι τόπροσ- 

ηρτημένον υπόμνημα.

’Εγώ γοϋν έπί τή; τοιαύτη; άναγνώσεως ού- 
δαμώ; ούδέποτε έξενίσθην. Η δόξα αυτή ή περί 
τής τοΰ κόσμου άϊδιότητος δέν είναι τοΰ ίϊκέλλου 
μόνου, άλλ έφάνη πάντων σχεδόν τών πώποτε 
παρά τοϊς πάλαι φιλοσοφησάντων δόξα κοινή, 
κατά τό μάλλον καί ήττον παραλλάττουσα τήν 
άτοπίαν, καθ’ όσον άπήτει ή διαφορά τοΰ παρ’ έ- 
κάστοις αύτών υίοθετηθέντος συστήματος, il λύ- 
κη, ή έπιπολάζουσα τή πρ&ιτη μάλιστα τών 
δντων ούσιώσει καί φύσει, δέν είχε δύναμιν νά 
κινήση προσωτέρω τής ανθρώπινης διανοία; τά 
δμματα' έτύφλωττον, καί έν άλλοι; πλείστοις, 
καί έν τούτοι πρό πάντων, οί καλοί φιλόσοφοι, 
καί βλέπειν δοκοΰντε; ούκ έβλεπον.

Οί Περιπατητικοί, έν σκότει περιπα-οΰντες, ή- 
θελον τόν κόσμον άΐδιον, καί είσάγοντές τι 
πρώτον κινούν, τόν έδόξαζον δμως άίδίως κινού- 
μενον. Οί Στωϊκοί, καί αρχήν τινα τοΰ νΰν συ- 
νεστηκότος υποτιθέμενοι τούτου συντάγματος, 
άλλ’ έξεστηκότες τάς φρένα;, έφαντάζοντο άλλη- 
λοδιαδόχως εις τό απέραντου τοΰ αίώνος, αρχής 
επέκεινα καί τέλους, απειροπληθείς τή; (γρ. τάς) 
κατ’αύτού; έκ πυρό; παλιγγενεσία;. Καί ό δαιμό
νιο; Πλάτων ό προκριΟείς καν τούτφ τών άλλων 
όρθοδοξότερος, άν έγνώριζέ τινα δημιουργόν, όσον 
κατά τήν τοΰ παντός διακόσμησιν, άλλ’ έν λο
γισμοί; καί αύτός καταφερόμενος χαμερπέσιν 
όρθ-έδόξαζεν (ΐνα ούτως εΐπω έφ’ ήμισεία;), προ- 
ΰποθείς τήν ύλην αύθυφεστώσαν, καί άντιπαρα- 
βαλών τώ Δημιουργώ άπ’ αϊώνο;, καθώς καί τήν 
ιδέαν, συνυπάοχουσαν. Τω δντι « νυκτερίδε; περί 

i τό φώς. » Παρατρέχω τού; άλ/,ου;, ώ; καί τών 
ειρημένων (ούτω φάναι) νυκτεριδεστέρου; (α).

Ούδέν θαυμαστόν, έάν οί φιλόσοφοι ούτοι, εις 
μόνου; τού; δειλού; αυτών λογισμ.ού; καταστη- 
ριζόμενοι καί εί; τό άδιεξίτητον τής μεταφυσικής 
χάος άποπλανηΟέντες, τοιαύτα έδόξασαν. Πάντως 
ή έκ τοΰ μηδενός παραγωγή τοΰ απλώς μή δντος 
εί; τό άπλώ; είναι, όμολογητέα διανοίαις άνθρο>- 
πων ού μόνον δυστέκμαρτος, άλλά καί πάντη 
άπερινόητος, ε’ίτις έντός τών όρων τής κατ’ αύ
τόν πεπερασμένης δυνάμεω; μενών, δέν άνα- 
δράμη εις τήν άπειρίαν τής τοΰ θεοΰ σοφία; τε 
καί ισχύος. Διά τοϋτο καί τών δογμάτων Ιν

(α) Καί ή λ«ςι; νυκτιριδέστερο; έστι τών 

πολλών χβινουργηθιισών παρά τή; δημιουργικής τοΰ Εύ

γενίου ευφυΐας, έν αί; τό τε κατωτέρω ύποσεληνχια καί 

ή τεραστωλογία, άπομαγνητοϋν κτλ· (Κοσμίλογ. αελ. 

150, 177.)
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αύτδ; τοϋτο ήγοΰμα·., 8 διά τή; άποκαλόψεως 
ήμϊ» εις πληροφορΓαν προβάλλεται πίστεως. Αλη
θεύει γαρ έν τοϊς τοιούτο·.; τδ προφητικόν εκείνο, 
δτι « έάν μή πιστεΰσητε, ού μή συνήτε» (*), και 

τό άλλο τδ Ψαλμικόν, « έπίστευσα, διό έλάλησα’ 
έγώ δε έταπεινώθην σφόδρκ' έγώ δε είπα έν τή 
έκστάσει μου, πάς άνθρωπος ψεύστης» (β). Καί τί 
περί τών ανθρώπων λ;γω ; Εγώ δέν ήξεύρω, άν 
καί αύτοϊ οί άγγελοι, αί άσώματοι φύσει; καί 
παντοίας άμι εί; κατα τήν αύτών ούσίωσιν ύλη;’ 
δέν ήςεύρω (είπα) άν καί αυτοί μή πρότερον άπδ ( 

υπερουσίου αίγλη; τδν νοΰν έλλαμφθέντες, 
κατανόησιν πληρεστάτην τής 

κτίσεως' χρεία ήτον
αυτοί νά ένδυναμωθώσι διά τής έποπτείας

τη:
ικανοί ήσαν πρδ:
τών οντων έκ τοΰ μηδενος 
καί
έπϊ τοϊς δ·ημ.ιουργουμένοις καί οΰτω νά κινηθώσιν 
εί; ■ήν τοΰ Δημιουργού αϊνεσιν. » Οτ έποίουν 
άστρα, γ,νεσάν με φωνή μεγάλη πάντες Αγγελοι 
μου » (γ). Τδ διάστημα τδ μεταξύ τοΰ δντος καί 
τοΰ μή ον το; άπλώς είναι διάστημα άπειρον. II 
φύσις ή πεπερασμένη δέν έχει δύναμιν νά τδ δια- 
δράμη. II τοΰ Θεού δόναμ.·.;, άπειρο; ουσα, μόνη 
σταδιεύει (ούτως είπεΧ») τοϋτο τδ στάδιον, δια- 
περαινουσα αυτό και κατα νοησι» και κατ ενέρ
γειαν. Νοεί τδ μή ον εις ον, καί άνάπαλιν πέ
ρα τοϊ μέν έκεϊνο εί; -ούτο όντοποιοΰσα, παρατοΧ 
δέ τοϋτο εί; έκεϊνο έξουθεναΰσα, τουτέστιν εΐ; 
τδ μή ον (έάν Οέλη) φέρουσα, περιουσία απείρου 
τε καί ήμϊ' πά/τη ακατανόητου καί άνεξιχνιά- 
στου δυνάμεω;.

Οί τοίννν έν σκότει 
ώ; τοΰ φωτός εστερημένοι 
μήπω αύτοϊ; έπιλάμψαντος, 
στέοι τή; πλάνη; ένεκα καί 
διαπληκτισμοΰ περί τή; πρώτιστης τών οντων 
παραγωγής κιί συστάσεω;" άλλ OTt δή καί τών 
άπδ τοΰ φωτός τών ιερών Γραφών έλλαμφθέντων 
τινέ; παρασύρονται καί αύτοϊ εΐ; τά; αύτάς τών 
εθνικών φιλοσόφων παραρρυόμενοι δοξασία;, τοϋτο 
τή άληθεα. και ξένον καί ασύγγνωστου καί πολ
λών δακρύων καί θρήνων άξιον ού μόνον ελέγχων. 
Αύτή ή θεόθεν ήμϊν δοθεϊσα άποκάλ.υψι;, ή διά 
πολλών τεκμηρίων τε καί λόγων διαπιστωθέϊσα 
καί άοαρότως έχουσα, τδν ουρανού καί γής ποιη
τήν, ώ; δόγμα πρώτιστον καί θεμελιώδες ήμϊν 
καταγγέλλει προβαλλουσα' καί άν δέν άναγζάζη 

τή; άσεβεία; ήλάσκοντες, 
τής άποκαλΰψεως 
τάχα καί συγγνω- 
τοΰ πρδς άλλήλους

τήν δυσπειθοΰσαν ψυχήν είς τούτο άναμφιβόλω; 
νά ήσυχάση, κατεπείγει δμως τδν νθΰν τδν έμ- 
φρονα εΐ; τδ νά υποδιστάση, μήπως άρα εις έξ- 
απάτην εΰρίσκεται ή ασθενής σοφία τοΰ κόσμου 
καί είς τούτο, καθώς καί εις άλλα μυρία* μήπως 
ό χαμαιπετή; φιλόσοφος δέν έχει πτέρυγας ίκα- 
νάς (καθώς καί τή άληθεία δέν έχει) διά νά δυνη- 
θή νά πετασθή καί νά φθάση εις τοσοϋτον ύψος, 
ό δισταγμό; ούτος στρέφει καί εΐ; υποψίαν’ ή υπο
ψία δίκαιοί τήν απορίαν’ ή απορία καταφεύγει 
είς τήν μετά σκίψεω; άκριβεστέραν τοϋ πράγμα
τος θεωρίαν’ και ή έπιστατική αυτή καί διηκρι- 
βωμένη σκ:ψις μετά προσοχής ατενούς καί με
λέτης επιμελούς γινομένη, άνακαλύπτει τέως 
μίαν τινά αρχήν εύλογωτέρας τε καί φιλοσοφικω- 
ρέρας εφόδου, ήτις κατά μικρόν προϊοΰσα καί 
διαοκεδαζουσα τήν έπιπροσθούσαν άχλύν, άφίνει 
νά διαπεράση μεταξύ τοΰ γνόφου καθαρωτέρα ή 
τή; άληθεία; άκτίς.

Η ψυχή τότε συλλογίζεται τοιοτοτρόπως. Οί 
φιλόσοφοι ούτοι πλάττουσιν ήμ,ϊν τδν κόσμον αι
ώνιον’ Αλλά τδ αιώνιον έχει τήν ΰπαρξιν αύτοϋ 
ουσιώδη, καί νά νοηΟή χωρίς ταύτης, άδύνατον' 
Αλλ’ έγώ νοώ τδν κόσμον καί χωρίς ύπάρξεω;" 
έγώ συνάπτω τήν τοΰ κόσμου έννοιαν μετά τή; 
άνυπάρξεως (ΐσ. γρ. ανυπαρξίας). Μάρτυρες αύτοϊ 
οί φιλόσοφοι, έν ώ ζητοΰσι: πότερον ό Κόσμος 
αιωνίως υπάρχει’ Μάρτυς ό Αριστοτέλης αύτδ; 
πρδ τών άλλων, δστις (έν τοϊς Τοπικ. βιβλ. Γ. 
κεφ. β) συγκαταλέγει τούτο τοϊς προβλήμασιν, ά 
άπορίαν έχει, « πότερον ούτως έχει, ή ούχ 
.. . οίον πότ: 
γάρ τά τοιοΰτα ζητή

Αλλο. Τδ αιώνιον, ώς "ύσιωδώς 
μή κατά συμβεβηκδς ύπαρχον, 
νοηθήναι άλλως τε καί άλλως, 
καί έστίν’ ότι αύτδ 
τδ άεί ωσαύτως έχον’ άλλά τίς άδυνατεϊ νά 
ση τδν έν τώ Κόσμω τι 
αντί

ούτως' 
ερον ό Κόσμος άϊδιος, ή ού; καί 

.ητήσειεν άν τι; ».

καθ’ εαυτό καί 
αδύνατόν έστι 

-------- ζς, παρ ο καί νοείται 
κατά τού; φιλοσόφους έστί 

νοή- 
ούτω ήλιον (φέρ’ εΐπεΧν), 

τοΰ έξ Ανατολών εΐ; Δυσμάς τήν ημερη- 
σίαν κινεϊσθαι κ.ίνησιν, έξ έναντία; φερόμενον τήν 
άπδ Δυσμών εί; Ανατολάς, καί τήν ένιαυσίαν 
ομοίως, άνάπαλιν ; Τίς, άντί επτά -ή έκκαίδεκα 
πλανητών, άδυνατεϊ νά έννοήση έν αύτώ πλείο- 
να; τδν αριθμόν, καί Οέσιν, καί τρόπον κινήσεως 
(ΐσ. προσθ. άπερ) παντοίω; υπό τών φιλοσοφούν- 
των πάλαι τε καί ύστερον διετάχθησαν ; Ούχί 
δέ καί ό Ισπανός βασιλεύς τε καί αστρονόμος 
έκεϊνο; εΐπεϊν έτόλμησε περί τής τοΰ παντός συ-

■στήν.τιτος διατάξει·»; τό άφοονέστατον άμα καί 
γελοιότατο» τοϋτο’ « δτι άν αυτός εύοίσκετο πα
ρών εις τήν Κοσμοποιΐχν, ήθελε δώση γνώμην νά 
διαταχθή τδ σύνταγμα πολύ τοΰ παρόντος ά· 
πλούστερόν τε καί εϋθετώτερον; » (α). Λοιπόν 
οί φιλοσοφοΰντες δύνανται νά έννοήσουν, καί έν- 
νοοΰσι πραγματικοί;, τόν Κόσμον διατεταγμένου 
άλλως καί άλλως. Λοιπόν ό Κόσμο; ούχί κατ’ 
ουσίαν υπάρχει τοιούτο; υπάρχων, ώ; είναι δυ 
νάμενος. ή τουλάχιστον νοηθήναι, οΰτω καί μή 
ούτως έχων. Ταϋτα πάντως άντιπίπτονσιν εΐ; 
ήν οί πάντε; τοΰ αιωνίου έχομεν ιδέαν. Καί αυ

τοί τοίνυν οί φιλόσοφοι, έξ ών φιλοσοφοΰσι, χο- 
ρηγοϋσιν εΐ; ημάς παντοίων τοιούτων επιχειρη
μάτων δαψίλειαν κατά τή; τοΰ κόσμου αιώνιό- 

πητος-
Αλλο. Τί» αιώνιον όμολογεϊται καί άτρεπτον’ 

ότι ή τροπή αρχή καί αιτία φθοράς, εΐτι νοοΰ- 
μεν. ό αύτος ’Αριστοτέλης, καί πρό τούτου ό 
ώκελλος, έπιχειρϊζονται νά αποδείξουν τήν τού 
Κόσμου άϊδιότητα διά τοΰ αγέννητου καί τοΰ 
άφθάρτου, πειθόμενοι δτι τά τοιαΰτα πάθη ασύμ
βατα τή άϊδιότητι. Αλλ ερωτώ* ό Κόσμος εί
ναι τή άληθεία τροπής παντοίας αμέτοχος, κα
θώς αύτοϊ υπολαμβάνουσι ; δέν όμολογοΰσι καί 
αύτοϊ τά υπό σελήνην τρεπτά ; — ’Αλλά τά ύπδ 
σελήνην. — Αλλά καί τά ύπδ τήν σελήνην δέν 
είναι και αύτά μέρος τοΰ συμπαντος Κόσμου; 
καί άτρεπτον δύναται ποτέ νά δ-<ομασθή τδ δλον, 
όταν έν έαυτώ περιέχη μέρη τινά τρεπόμενα, 
έξ ών αύτδ τήν ολοκληρίαν λαμβάνει καί τήν 
όλοσχέρειαν ; καί δ Φιλοκτήτης υγιαίνων άποκα- 
λεϊται, δταν τδ σκέλος αύτοϋ κατασήπηται;

Καί τό» ϋπο σπεος εύρυ κακή περιόάμνατ άνίη 6). 

Αλλά τά υπέρ σελήνην τροπή; εΐσι παντοίας επέ
κεινα. — Τίς φερέγγυ'ς ; — Αλλ εκείνα εΐσϊ σώ
ματα απλά. — Δέν έχουσι μέρη καί έ'.εϊνα,'έξ ών 
αύτοϊ; ή έκτασις, καί είς ά δυνατή ή αύτών διά- 

λυσις ; — άλλ’ έκεϊνα σώματά είσιν άμοιρα ποιο
τήτων, Θερμότητος, ψυχρότητος, ΰγρότητος, ξη·

(α) Άλφόνσος ήν oj-oc ό 1'. βασιλεύ; τή; Λεώνης χαί 

Καστιλλία; κατά τό 125’2 έπί τοϋ βρόνου αναόάς χαΐ α

στρονόμο; τε χαΐ a-λόσοοο; έπ-.χληΰεί;, ου περ πόνημα 

τυγχάνουσ: καί οί έπω·.υμσ·. αύτοϋ αστρονομικό ί 

π ί ν α χ εΒλ. Biographic Uniucrscl. ancicn. et 

moilerne. T- I· pag. 619. Paris, 1811.

Co) Κοίντ. των μεδ' "Ομηρ. θ. στίχ. 3G9

ρότητος, έξ ών ή μάχη, καί ή εις φθοράν λύ- 
σις. — Οΰτω ναί ; καί ούτε ροώδη αύτά τήν 
σύστασιν, ούτε στεγανά καί αντίτυπα ; ούτε 
πυκνά, ούτε μανά ; ούτε βαρέα, ούτε κοΰφα ; 
ούτε άφωτα, ούτε φωτεινά ; ούτε διαφανή, ούτε 
τοΰ προσβάλλοντος πρδ; αύτά φωτός άνταυγα- 
στικά ή άντανακλαστικά ; ούτε άλλα; τινά; ποιό
τητα; έχοντα, αγνοούμενα; ήμΧν καί αδήλους ; 
Καί τολμήσει τις, τούτο διατείνασθαι, οπότε 
μ.υρια' λανθάνουσιν ημάς τών έν τοϊ; ύπδ σε
λήνην σώμασι ποιοτήτων, παντάπασι μ.έν άγνο- 
ούμεναι, όμω; όμολογουμένω; αύτοϊ; ένυπάρ- 
χουσαι; (α) ’Αλλ’ ή έν τοϊ; ούρανίοι; εκείνοι; 
σώμασι κίνησι; έστίν απλή, ώς μή ευθεία ουτα 
κατά τήν στοιχειακήν, άλλά κυκλοφορικήν (γρ. 
κυκλοφορική), καί διά τούτο καί μήτε αρχήν 
όλω; έχουσα, μήτε τέλος. — Αλλ’ ό λόγος ού
τος, δστις καί τώ Αριστοτέλει (Φυσικ. Η. κεφ. 
νγ’.) καί πρδ τούτου τώ Ωκέλλω (Τμήμ. Α. κεφ. 
I) ήρεσεν, αύτδ; ό λόγος υπό τών Αγγλων συγ
γραφέων (έν τώ προεισοδιώδει λόγω τή; κατ’ 
αυτού;’ παγκοσμίου ιστορία;) άπροσφυή; έκρίθη 
καί άτοπος καί γελοίος. Καί τω όντι τά θεμέ
λια, εί; τά δποϊα έπιστηρίζεται, είναι σαθρά. 
Πρώτον μέν, ότι ή άπ’ εύθείχς κίνησις δμολογεΧ- 
ται άπλουστέρα τής κυκλοφορικής' έξ εκείνης γάρ 
αύτη, ώς έκ στοιχείου, άπεδείχθη προβαί»ουσα, 
καί ούδέν έτερόν έστιν ή κυκλοφορία, η συνεχής 
τι; κάμψι; φορά; διηνεκώς τής έπϊ τδ εύθύ προό
δου έκτρεπομένη;’ δ,τε κύκλο; καμπύλη τί; έστιν 
έξ άπειροστών ευθειών επίσης άνακαμπτουσών 
συνιστάμενος. Δεύτερον δέ, δτι καί τδ έπί τής 
κυκλοφορίας άναρχον καί ατελεύτητου τοΰ σχή
ματος προβληθέν επιεικώς παιδαριώδες. Αρχή 
γάρ έπί τή; κυκλοφοράς αν εϊη ή άπδ τής άκι- 
νησία; πρώτη μεταβολή’ τέλος δέ ή άπδ τής κι- 
νήσεως πρώτη’ μέσον δέ, τό μεταξύ έξίσου’ ή, 
διά τί (γρ. διότι) περιδινεϊται ό στρόβιλος, ή ή 
βέμ,βιξ, διά τοϋτο ή βεμβικιώσα αύτη ύλη, καί 
ή μ.εταδοθεϊσα αύτή κίνησις, ή περιστρόμβησις, 
άναρχος έσται καί άτελεύτητος ; Ούκ ! Παί- 
ζουσιν ήμϊν τώ όντι οί τά τοιαΰτα φιλοσοφοΰντες.

(α) Ενταύθα αναιρεί τά κατ’ ’Αριστοτέλην ΰπό Τζα- 

νετουλεγάμενα σελ. 32 χαΐ 48—51 καί 110.

(β) Συμπληροΐ οιά τούτων τήν σελ. 116—120 ατελή 

παρά τοϋ Τζανέτου έςενεχΟεΐσαν άναίρεσιν της έχ τοϋ ά

ναρχου καί ατελεύτητου χαΐ άπλοϋ τή; κυκλοφορικής χινη- 

σεοις άποοείςεω; τής άϊόώτητος τοϋ κόσμου.
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Οί δ’ άρ ύπδ πληγησι Οοα; βέμδιχα; ίχοντες, 
Έστρεφον ευρείτ, παΐδε; ένΐ τριόοω (α).

Αλλά τούτο τέως άναντίρρητον, δτε ού συνίσταν- 
ται τά ουράνια ίν. τών υπδ σελήνην τεσσάρων 
στοιχείων, έξ ών καΐ έν οϊς αί φθοραί τε καί αί 

-γενέσεις. — Ωσάν τδ προκείμενον ζήτημα έγί
νετο, περί τών υποσεληναίων φθορών καΐ γε- 
νέσεων, κα: περί τοϋ τρόπου, καί)’ 8ν εκείνα συμ- 
βαίνουσιν. ίλσάν νά ήτον ό λόγος ένταϋθα περί 
γενέσεως τής έξ δλης προϋποκειμένης καΐ περί 
φθοράς τής είς τι υπολειπόμενον! και ούχί περί 
τής τών όντων έκ τοϋ μηδενδς ούσιώσεως, καί 
τής εις τδ μηδέν πάλιν αυτών μεταβάσεως ! — 
« Αλλο γλαϋξ, άλλο κορώνη φθέγγεται. » 
Αλλο μέν έστι τδ ζητούμενου, περί άλλου δέ 
αυτοί οί καλοί φιλόσοφοι άποφαίνονται. Αΰτη ή 
έν ταϊς σχολαϊς λεγομένη τοϋ ί.Ιίγχον Άγνοια 
τδ αϊσχιστον τών σοφισμάτων καΐ ΰπουλότατον.

Αλλως: άτρεπτα, φασΐ, τά ουράνια σώματα. 
Τούτο δέ πάτερα άρα ; οτι ού τρέπεται ένερ
γεία, ή ότι ουδέ τραπήναι δλως δυνήσεται ; 
Εάν τδ δεύτερον ήμϊν εϊπη ό φιλόσοφος, λοιπόν 
αύτδς αγνοεί δύναμίν τινα άλλην άνωτέραν ύπέρ 
αυτά’ καΐ πώς τούτο έρεϊ ό τδ πρώτον κινούν 
άκινήτως είσάγων, καΐ τών κινουμένων ύπ έκεί
νου παραιρών, άσυγκρίτως κρεΐττον υποτιθέ
μενος ; Πρδς γάρ τούς ούδέ θεόν δλως τινά άπο- 
δεχομένους ούδέν δεϊ έπιστρέφεσθαι, ουδέ την 
αρχήν άπαταν (γρ. απαντάν). Εάν δέ έκεϊνο άπο
κριθή, τών έρωτημάτων τδ πρώτον έπανερωτή- 
σομεν αύτδν, πόθεν τούτο είδώς διατείνεται; ότι 
τυχόν ούδεμίαν έπΐ τών σωμάτων έκείνων τρο
πήν συμβαίνουσαν καθορα; Αλλ.’ έπάναγκες εΐναι, 
άποκρινούμεθα, τοιουτοτρόπως τδ πράγμα νά 
ακόλουθή. Αί αίσθητικαΐ έν ήμϊν δυνάμεις εχου- 
σιν όρους’ δέν άναλογοΰσιν αύται πρδς πάντα 
τά άντικείμενα' διαφεύγουσιν αύτάς καΐ τά πάν 
τη σμικρά τούς όγκους, καΐ τά πάνυ πόέρω τάς 
αποστάσεις. Η φύσις δέν ένηρμοσεν είς ημάς άντΐ 
οφθαλμών ούτε μικροσκόπια, ούτε τηλεσκόπια, 
ότι ούδέ συνέφερεν ϊσως ούτε εις την καθ’ ημάς 
διάπλασιν, ούτε είς τδν τρόπον τής πρόσκαιρου 
βιώσεως, είς ήν διωρίσθημεν' άλλ’ έάν δμως δ 
φιλόσοφος ημών, κατά νοεράν τινα άνατύπωσιν 
άναλάβη τδν κόπον νά άναβή υψηλότερα (άρκεϊ 
καΐ άχοι τής σελήνής, δέν λέγω επέκεινα)' ούδέ

(α) Καλλιμ. έπίγρ. εις Πιτταχον. Βλ. Epigram Grae- 

corum L. III. pag. 422. Franco!. 1600.

τάς έπΐ τής γής ταύτης συμβαινούσας παρ’ήμϊ„ 
καΐ περί ημάς, τροπάς τε καί άλλόιώσεις, φθο
ράς τε καΐ γενέσεις, 5 ϊκαρομέν.ππος ημϊν ούτος 
έκεϊθεν κατόψεται· Τί λοιπόν διά τούτο ; μή 
άτρεπτα είναι δοξάσει καΐ τά υπδ σελήνην ταϋ- 
τα, καί παντάπασιν αναλλοίωτα, καθάπερ νΰν 
υπολαμβάνει καί τά ώς πυρέωτάτω αύτού άφε- 
στώτα ουράνια σώματα ;

Πλήν ούδέ ταύτην δώσομεν αύτώ τήν ένόχλη- 
σιν' και έπΐ τής γής αύτός μένων, χωρίς νά λά
βη τδν κόπον νά έξαρθή κατά τούς έφ’ ήμών άε- 

ροστατοϋντας μετάρσιος, δύναται δμως νά παρα
τήρηση, καΐ άπό τής έσχατιάς, άφ’ ής έρπει, 
ταύτης, φαινόμενά τινα ύπέρ τήν σελήνην ένίοτε 
παριστάμενα άλλοίως ή πρότερον. ό παλαιός 
αστρονόμος ίππαρχος, άστεροσκοπών κατεϊδε τι- 

νας αστέρας μή πρότερον φαινομένου; είς τά ού- 
ράνια. Κατά τδ <f<fo6 άνεφάνη έν τώ Κασσιοπείω 
άστερισμώ άστήρ τις νεοφανής, τδ πρόσθεν άό- 
ρατος. Κατά τδ αφλ?- έν τώ τής φαλαίνης τρα· 
χήλω άνέκυψεν άλλος. Κατά τδ αχ. έν τώ τρα- 
χήλω τού Κύκνου άλλος. Κατά τδ αχν’ έν 
τώ Οφιούχιρ άλλος Κατά αχό, άλλος (α). Αλλ’ 
έάν καί τάς παρατηρήσεις ταύτας τάς ύπδ δοκι- 
μωτάτων φιλοσόφων δμολογουμένας παραδρά- 
μωμεν' ή, καΐ άν τούς έπ’ αύταϊς ολας νύκτας 
έπαγρυπνοϋντας καταμυκτηρίσωμεν ήμεϊς οί διά 
νυκτδς όλης καθεύδοντες, τί θέλει είπεϊ ό νοή- 
μων, όταν Οεωρή τούς κομήτας άσυγκρίτως ύπέρ 
τήν σελήνην και τούς πλάνητας μετεωροτέρους 
φερομένους, κατά καμπύλα; έλλειψοειδεϊς γραμ- 
μά; τεταγμένως περιοδεύοντας, άπογειοτέρους ή 
προσγειοτέρους γινομένους, διά δέ τήν πρδς τδν 
ήλιον προσέγγισιν κατ έπιφάνειαν περιφλεγομέ- 
νους, καΐ καπνούς αίσθητώς άποφέροντας ; τί 
θέλει ειπεϊν ; Θρασυνθήσεται έτι, καΐ τής ιδίας 
έπιμόνως άνθέξεται σφαλεράς δοξασίας, διϊσχυ- 
ριζόμενος προίκα τε καΐ σύν ούδενΐ λόγω, δτι τά 
ύπέρ σελήνην σώματα πάθους τε παντδς καί παν- 
τοίας τροπή; τε καΐ άλλοιώσεως έστιν άνεπίδε- 
κτα ; Δέν τδ πιστεύω' είμή έκεϊνο διατείνοιτο 
τδ ληρώδες καΐ καταγέλαστον, δτι καΐ οί έπι- 

τέλλοντες κατά καιρούς ούτοι κομήται πυρσεύ- 
ματά τινα άκαριαϊά είσι καΐ αύτοΐ κατά τούς δα- 
λούς καΐ τάς αίγας καΐ τούς λεγομένους άστέρας 
πίπτοντας ή διάττοντας καί τάς τοιαύτας πυρί-

(α) Ταΰτα γέγραφε καν τή Κοσμολογία αύτοΰ δ Εύγί- 
νιος (σελ. 21).

νους έπΐ τής άτμοσφαίρας διαφάνσεις' άφ ού μά
λιστα κοινή οί φιλ.οσοφοΰντες διέγνωσαν, δτι σώ
ματά είσιν οί κομήται στερρώς διαρκονντα καί 
διαμένοντα, τών αύτών -(a) και τής τροχιάς τό 
καμπόλον καΐ τής καμπυλότητος τδ είδος καί 
τή; περιόδου τδν χρόνον σχεδόν έπ ακριβές λο 

■γιστεύσαντες.
Τοιγαροϋν ο έπιστατικδς νους και ό έμφρων 

λογισμός τά είρημένα πάντα διά τής ακριβούς 
στάθμης τοϋ ορθού λόγου ζυγοστατήσας. διακρί
νει τήν τών άϊδιον δοξαζόντων τον ύφεστώτα 
κόσμον φιλοσόφων κουφότητα καΐ αβελτηρίαν, 
καΐ συλλογίζεται ούτως'

Εν τώδε τώ τοϋ παντδς συντάγματι έγώ βλέ
πω οφθαλμοφανώς μίαν αρμονίαν εύλογωτάτην' 
τούτο άναλογεϊ πρδς έκεϊνο' βλέπω μίαν τάξιν 
άκριβεστάτην' τούτο ακολουθεί μετ’ έκεϊνο' βλέ
πω ένα σκοπόν, καί έν τι τέλος σαφέστατα' 
τούτο γίνεται δι’ έκεϊνο' ούδέν μάτην. ΙΪ αρμο
νία, ή τάξις, ό σκοπό; συνεισάγουσιν άναμφιβό- 
λως τδν νουν τδν αρμοστήν καΐ κοσμήτορα, τδν 
εύθετοϋντα καί διατάσσοντα, τδν νοοϋντα καΐ 
πρδς τδν σκοπόν διϊθύνοντα' έως ώδε ή διανόη
σή μου εϊναι σαφής, εϊναι βεβαία, εϊναι άναμφί- 
βολος.

Προχωρώ: 0 νοϋς αύτδς ό επιστατών και 
διατάσσοον καΐ διϊΟύνων δεν εϊναι, δέν είμπορεϊ 
νά ήναι ή ύλη' τουτέστιν ή σωματική φύσις καθ’ 
έαυτήν. Η ύλη (δσον καΐ άν στενοχωρώ ζτδν έν 
έμοΐ λόγον είς τήν περί αύτής νόησιν, ήν έχω, 
καί ήν δύναμαι νά έχω)' Η ύλη αύτή λέγω, δέν 
βλέπιο νά εϊναι άλλο τι, παρά μία παχύτηςϊδια 
στατή, εις μήκος εί; πλάτος καΐ βάθος έφαπλου- 
μένη, πυκνοτέρας ή άραιοτέρας συστάσεως· Μία 
ούσίωσις, ήτις έχει μέρη έκτδς μερών, καΐ διά 
τούτο καί έκτασις λέγεται, ούχί κενή άλλά πλή
ρη;' ή (άν άλλο; θέλη ούτω νά τήν όνομάση) καΐ 
στερέωμα Ενα; όγκος καθ εαυτόν αδρανής καΐ 
νωθρός καΐ άργός. Ογκος, όστις συνάπτεται έκ 
πολλών μερών, καΐ διατέμνεται είς μέρη πολλά'
πυκνοΰται, μανοϋτα·.' κινείται, ήρεμεϊ' σχημα
τίζεται, καΐ παντοίως διαπλάττεται καΐ διατυ- 
ποϋται' πλήν ούδέποτε αύτδς άφ’εαυτού, πάν
τοτε δέ ύπό τίνος άλλου. Καΐ ταύτα δσα ήρίθ- 
μησα, πάντα έγώ τά αισθάνομαι, τά κατανοώ, 
καΐ ούδέ άν Θελήσω δύναμαι ποσώς είς αύτά νά

(α) Ίσ. γρ. ά τ ί αύτών τδ γάρ τών αύτών 
άσυντακτον ύοχεΐ.

αμφιβάλλω' έν τούτοις όμως τοϊ; είρημ ένθες ού
δεμίαν νοεράν καί αντιληπτικήν ή κριτικήν αλή
θειας καθιστάν έχω ενέργειαν ή δύναμίν π ροσπε- 
ριοϋσαν τή απλώς όλη' λοιπόν διακρίνειν παν- 
τάπασιν ένάγομαι τδν νοϋν αντιδιαστέλλω^' άπό 
τής ύλης αύτής. Λοιπόν έκ τούτου εισβάλλω 
χωρίς υποψίας άπάτης, δτι ή όλη, τσιαύτης ο ϋσα 
φύσεως, ούτε έκίνησεν αύτή έαυτήν ούτε διέτιτ" 
ςεν, ούτε διεμόρφωσεν ή διεκόσμησε, καΐ κατά': 
τδ επόμενον, ούτε είς τδ είναι έσχεν άφ έαυτής 
ΰποστήναι, ή έαυτήν δλω; παραγαγεϊν. Οτι ά- 
συγκρίτω; κρεΐττον τδ ΰποστήσαι τδ μή πρότερον 
ον, ή το ήδη υφεστιος διατάξαι τε καΐ διακο- 
σμήσαι. Καΐ προσέτι δέ συλλογίζομαι δτι τδ άφ* 
εαυτού μή ούτως ή άλλως ένεργεΐν, καΐ μηδέ 
τήν άρχήν ούτε κινεϊσθαι αύτδ ούτε άλλο τι κι- 
νήσαι δυνάμενον, πώ; άν δλως εχει τδ εϊναι άφ’ 
εαυτού; Εΐ γοϋν έστι ταύτα οΰτως, ώσπερ καί 
έστΐ καΐ άναντιρρήτως όμολογεϊται, ούκ άρα 
αύθύπαρκτος καΐ αύθυφεστώσα ή ΰλη, ώς ούδέ 
αυτοκίνητος ούδέ αύτενέργητος' καΐ ούδέ άγέν- 
νητος άρα, ούτε έκ τοϋ άκολούθου αιώνιος. Τδ 
γαρ αιώνιον και αφ εαυτού ενεργεί, και αφ ε- 
αυτού έστι, διδ καΐ άεΐ έστίν. Οθεν συνάγεται έζ 
άνάγκης ότι ό υφεστώς κόσμος έχει τδν εαυτού 
Δημιουργόν.

Εις τούτο τδ άναμφίβολον συμπέρασμα ο έκ 
φύσεως έν έμοΐ λόγος σαφέστατά με χειραγωγεί' 
έπιστηρίζει δέ μέ είς τδ αύτδ συμπέρασμα άπα- 
ρασαλεύτω; ένθεν μέν ή καλλονή καΐ ή τάξις τών 
δρωμένων, ένθεν δέ καί ή περί τοΰ δόγματος 
τούτου δοθεϊσά μοι άποκάλυψις. · θί ούρανοΐ 
διηγούνται δόζαν Θεοϋ, ποίησιν δέ χειρών αύτοΰ 
αναγγέλλει τδ στερέωμα » (aj. Εν ιό έκείνη α
νοίγει μου’τούς όφθαλμού; τούς σωματικούς, αύτη 
μου διανοίγει τής καρδίαςτά ώτα, ώς γέγραπται' 
έκεϊθεν βλέπω τδ ποίημα, καΐ ανάγομαι είς τδν 
ποιητήν' έδώθεν άκούω τδν ποιητήν λαλ.οϋντα, 
και τδν δοξολογώ διά τδ ποίημα, ώ; ών καΐ αύ
τδς αετά πάντων τών άλλων έργον αυτού' « Οτι 
αύτδς εϊπε καί έγεννήθησαν, αύτδς ένετείλατο καΐ 
έκτίσθησαν (β). « Λι χεϊρές σου έποίησάν με καϊ 

έπλασάν με» (γ). «Αύτδ; έποίησεν ημάς, καϊ ούχ 
ήμεϊς» (δ). Μία καΐ μ.όνη υπολείπεται ή δυσχέρεια' 
ότι ή έκ τού μηδενδς εί; τδ εϊναι, καί άνάπαλιν ή 
έκ τοΰ δντος εί; τδ μηκέτι μηδέν εϊναι, άμφό-

(α) Ψαλμ. ιη, 1. (6) Ί'αλμ. λδ, 9. — (γ) Ψαλμ. 
ριη, 73 πρδλ. Ίώδ 1, 8 — (5) Ί'αλμ. γ6, 3.
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τεραι at μεταβάσεις αϋται τίς καθ’ ημάς περι- 
νοίας είσίν άνώτεραι, έκ δυνάμεως προερχόμενα·, 
απείρου, ώς είρηται. Τούτο καί αυτοί τ$» ομολο 
γοϋμεν. ’Αλλ ημείς έπαρκούυ.εθα είς ττ,ν σαφή 
τε καί άναντίρρχτον έ-ίγνωσιν τοϋ &ι έστίζ, ε! 
xal μη έξισχύομεν άναβήναι είς τήν κατανόησιν 
τοΰ όπως τονιό emir επί τών τοιούτων ζητη
μάτων άπόδ’ίξις είναι αύταρκεστάτη ή είς -.δ ατο 
.tor λεγομένη Απαγωγή' καί πόσα τοιαΰτα έν 
ταΐς θύραθεν έπιστή/αις κατασκευάζονται διά 
τίς τοιαύτη; εφόδου, καί άοαρότως πιστεύονται ς 
τδ ^ςεύρουν όσοι καί άπ αύτοϋ, ώς λέγουσι, τοϋ 
φλιοΰ ήσ-άσαντο την φιλοσοφίαν. Εν τοϊς Γεω
μετρικοί;, [τά] περί τάς ευθείας θεωρούμενα, τά; 
τοϋ κύκλου καθαπτομένας, τά περί της «συμ
μετρία; τί; διαγώνιου τοϋ τετραγώνου πρδς τήν 
πλευράν, τά περί τών ασύμπτωτων γραμαών κτλ. 
κτλ. Εν τοΐ; Φυσικοί;, ή τη; έκτάσεω; διαίρε· 
σις ή κατατομή, ή τών ελαστικών δύναμι;, ή τών 
ηλεκτρικών.αί έν τοΐ; σώμασι ροπαί, αί έπίκεντροι 
καλούμενα·., ή άπόκετροι, καί αί διάφοροι τού
των συμμίξέις τε καί συνανακράσεις έπί τών 
κατά διαφόρου; καμπύλα; κυκλοφορούμενων ού- 
ρανίων σωμάτων, ό της άόλου ψυχή; μετά τοϋ 
ένύλου σαρκίου σύνδεσμος, ή τών βουλητικών τε 
καί αβούλητων έν άνθρωποι; σωματικών κινημά
των διαφορά κτλ. κτλ. κτλ. Μυρία τοιαΰτα, έν 
οί; κατασκευή κρατίστη δοκιμάζεται ή διά τη; 
εφεπομένη; άτοπίας έκ τί; δόςη; τοϋ άντιψάλ- 
λοντος, καί τδ αδύνατον, όπερ έξ ανάγκη; συνά
γεται, έάν άλλως υποτεθή, ή συγχωρηθη.

Αλλ εύλογητδς ό Θεός. Τούτων μέν τών πρδ 
μικρού ειρημένων ή γνώσις πρδς σωτηρίαν ήαΐν 

-------------' καί ούδέν πρδς ημάς, Ούτε ή 
ή ύπδ τη; καθαπτομένη; όπόση, ούτε ή 

ή; έκτάσεω;, είτε έπ’ άπειρον, είτε καί 
μή. Η δέ τών όλων δημιουργία δόγμα ήν τών 
πρδς εύσέβειαν άναγκαιοτάτων, καί τούτου τοϋ 
δόγματος διά τοϋτο ήμϊν έδόθη ή άποκάλυψις, 
ητις δέν έπιτρέπει πλέον νά άμφιβάλλωμεν- άφ’ 
ου μάλιστα και δια τοΰ φυσικού λόγου βλέπομεν 
πολλά καί μεγάλα τά έκ της εναντίας δόξης πα 
ρακολουθοϋντα άτοπα. Καί τοϋ λοιπού τά τοϋ 
Ωκέλλου (ήτοι τά τοϋ τυφλού όφθαλμίσκου’ τδν 
δφθαλμίσκον γάρ σημαίνει δ Ακελλο;) καί τά 
τών Ωκελλιτών τών συν αΰτω τυφλώττειν προαι
ρούμενων (είτινες καί έτι είσί) πάμπολλα ήδη 

καί εΰρωτιώντα φιλοσοφήματα, σοφισμάτια καθ’ 
ίμας έστίν εύτελη καί μικρά καί λόγου μηδενδ; 
παρά σοφοί; αξία.

ούδέν συνεβάλετο" 
γωνία 
διατομή τί

Τδν μέν ούν έλεγχον τών σοφισμάτων τούτων 
ανεβάλλοντο πολλοί καί μεταξύ τών -άλλων έχο
μεν καί το ’ίωάννου τοϋ Φιλοπόνοι» σύγγραμμα 
το τα Πρόκλου τοϋ Διαδόχου φρονήματα περ). 
τήν υπόύεσιν ταύτην ίκανώ; άπελέγχον. Εχομεν 
δέ καί διάφορα μεταφυσικά συντάγματα υπό 

τών νεωτέρων συγγραφέντα, έν οίς ή τοϋ κόσμου 
άΐδιότη; ώ; δόγμα μεγάλα; συνεισάγον τάς άτο
πίας άνασκευάζεται καί«ποσυρίττεται. Καί (έάν 
συγχωρημένον μοι είναι νά αναφέρω πρδς τοΐ; άλ
λοι; καί τινα κοσμολογικήν πραγματείαν (α)ήτις 
καί τοι τύποι; ένέκδοτος, άλλά καί παρεδόθη 
ποτέ κατά τήν Αθωνιάδα σχολήν, καί έν χερσί 
πολλών περιφέρεται)' πρόκειται δη τδ ζήτημα 
τοϋτο, συν καί άλλοι; πολλοί; ακριβέστατα, ώς 
οίόν τέ μοι ήν, έκτεθέν, ένθα παρά τά τοϋ Ωκέλ
λου καί τά τοϋ Αριστοτέλους, καί τών άλλων 
αρχαίων επιχειρήματα, καί δσα έτι ό Πρόκλος, 
ή καί μετ έκεΐνον έτεροι τών ύστερον έπρόβαλον, 
τήν άποχρώσαν έλαβον άπάντησιν, καί ώς ά- 
ραχνιαϊα υφάσματα διελύθησαν.

Επί τούτοι; καί συν τούτοι; καί τδ υμέτερον, 
αγαπητέ, φιλοπόνημα συναριθμηθέν, δέν είναι 
περιττόν, αλλα και πανυ συντελές καί έπαίνου 
τοΰ παντδ; άξιον, διά τε τήν έν αύτώ άρχαιό- 
τροπον φιλοσοφίαν, ήςπερ έπιβαίνων τοϊς ϊχνεσιν, 
αύτήν δμω; εΐς τοϋτο καθ’ έαυτης στρέψαι έπι- 
μελώ; προτεθύμησαΓ και έτι μάλλον διά τήν εύ- 
σέβειαν, καί διά τδν [έμφαι]νόμενον έν δλω τώ 
συντάγματι ζήλον, 8ν άνέλαβες υπέρ τής ανατρο
πής τοϋ πονηρού καί δλεθρίου δόγματος, καί τής 
τοΰ καλού καί εύλόγου καί μόνου δρθοΰ συστά- 
σεως. Καί κατά μέν τδν τοΰ φιλοσοφεΐν τρόπον, 
τδν έκ τοϋ ’Αριστοτελικού τύπου κεχαραγμένον, 
καί τοι γε κατά ’Αριστοτελικής φερόμενον δόξης, 
ούδέν έτερον, έξ ών έπιτροχάδην διήλθον (ένασχο-- 
λεΐ γάρ με, ώ; φθάσα; έφην, άδιαλείπτως ό Μό
ρων), είπειν έχω πρδ; τδ παρόν, εΐμή ότι αύτδν 
έκεΐνον έδοξέ μοι άκοΰειν τδν σδν καθηγητήν, 
τδν μακαρίτην Δωρόθεον, κατά τε την τοϋ λόγου 
ιδέαν καί κατά τάς άρχάς τοϋ φ-.λοσοφεϊν καί 
τά; μεθόδου; καί τά ένθυμήματα (β).

(α) Τδν δεύτερον εννοεί τόμον τής τρίτομου Μεταφυσι

κής, έκδοθείσης τώ 1805 Ένετίτ,σιν. Συντέτακται δι ’ ή 

β'.ολος Ttjj 1755, ώς άν τες είχάβειεν έζ ών έν σελ. <99 

χρονολογεί τήν τοϋ βαββίνου Χωμέρ έξελέγχων ψευδο- 

προφητείαν.

(ί) Ό έκ Μιτυλήνης ιερομόναχος Δωρόθεος μαθητής 

γινόμενο; ’Ιακώβου τοϋ "Αργείου, τοϋ ύπατου τών φιλο-

Άτρεκεω; πάϊς, έσσί θρασυφρονο; Αΐακίδαο,

ΤΩ τέκος, ουνεκά οί κρατερδν μένος, ήδέ καί είδος. 

Καί μέγεθος, καί θάρσος εΐδέ φρένας ένδον εοικας.

βόφων έπικληθέντος, καί πρωτοσύγκελλος τής Μ. ’Εκ

κλησίας προχειριστείς (ώ; ήμϊν παραδέδοται), έδίδαξεν έν 

τή έν Κωνστα/τινουπόλει ’Ακαδημία, ώς ιστορεί ό άοίδι 

αος Κωνστάντιος δ άπδ Σιναίου (έν Κωνσταντινιάδ. σελ. 

147). Ότι δέ τών ούκ εδκαταφρονήτων ήν δ άνήρ ύπο- 

ίειχνύουσι και ταϋτα τοϋ Εύγενίου, έτι δέ καί ή δι’ έπι- 

στολών πρός έκεΐνον δμιλία, ών τρεις μέν έν τώ πίνακι 

τοϋ παρ’ ήμϊν χειρογράφου εισί κατειλεγμέναι, μία δ’ ένε 

στι τώ ύπολειφθέντι μέρει τοϋ τόμου, μαρτυρούσα δ’ ο3ν 

καί αυτή 3τι περί πολλοΰ έποιεΐτο τδν άνδρα δ Εύγενιο; 

ώς καν τή Λογική φαίνεται (σελ. 43). Έπιβεβαιοΐ δέ τήν 

έν λόγοι; τοϋ άνδρός σπουδαιότητα καί Άνανίας δ ΙΙάριος, 

ού μόνον άτε μαθητή; έκείνου γενόμενος πολλοΰ λόγου 

άξιος, άλλά καί έν οΐ; εύγνωμόνω; έπέγραψέ τε τδ σπου 

δαιότατον αύτοϋ Σπλάγχνου γραμματικής 

(έκδ. Ένετίησ. αψξδ) « έκ τών συνουσιών Δωροθέου τοϋ 

φιλοσόφου, » καί σελ. 252 εϊπεν <■ εΐ μή τώ έκ Μιτυ- 

λήνης Δωροθέω, τώ όντως δή φιλοσοφώ, άγχινοίας τε 

καί πόνου τώ περιόντι καί τοϋτο πάνυ δρθώς έννοησαντι 

ώσπερ άμέλει καί ταλλα πάντα άφθόνως ήμα; καί δι- 

δάξαντι1 » έξ ων δήλον ϊτι περί τε τά γραμματικά καί 

περί τά φιλόσοφα σπουδάσματα ύπεεβολήν τοϊς κατ’ αύ

τδν ούκ άπελελοίπει· ώστε μάτην Στέφανος δ Κανελλο; 

(Βλ. Iken LeucotheaT. I - pag- 215) σπουδάζει περι- 

κεΐραι τοϋ διδασκάλου τήν δόξαν, πολλά ού κατά κόσμον 

μακρηγορών, ΐνα τά τοϋ Βεντότη έμπαίξν), καλούντο; τόν 

Δωρόθεον μετά τής συνήθους αυτω υπερβολικής έκφρασεως 

(έν Τόμ. Δ. τής ύπ’ α.τοϋ συμπληρωθείσης Έκκλησ. 

Ιστορίας Μελετίου σελ. 224) « ’Αριστοτελικόν έπιστήμονα 

καί μετά τδν θουκυδίδην καί Ξενοφώντα άριστον Ελλή

νων. » Ταϋτα δέ τοϋ Βεντότη τά βήματα δ περικλεής 

Βύρων έσφαλμένως εΐς τδν Μελέτιον άναφέρων, προστι- 

θησι και άλλα τινά τή; παρά τοϊς σύγχρονοι; λογίοις 

τών ομογενών ύπερβολικής του Δωροθέου οοξης καί τιμής 

«ναντίββητα τεκμήρια (Βλ. Notes to Cliilde Harold 

Cant. II. 33 έν The Works of Lord Byron, pag. 52. 

New-York 1844). Ό δέ μακαρίτης Ζαβίρας (σελ. 202 

τής χειρογράφου αύτοϋ συγγραφής, σωζομένης έν τή έν- 

ταϋθα Δημοσία Βιβλιοθήκη) προστίθησι τοϊς περί Δωρο

θέου, δν τίθησι κατά τδ 1745, καί τάδε1 · ώς ήκουσται 

μοι, συνέγραψεν ουτος δ σοφός άνήρ περί έντόμων χαί 

άτόμων καί άλλα διάφορα συγγράμματα έλληνιχά. » 

Άλλ’ ήμεΐς ούδέν πω τούτων είδομεν. Καί δ Κανέλλος 

(ένθ. άνωτ σελ. 116) διισχυρίζεται βτι ςύοέν έτερον κα- 

τέλιπεν δ άνήρ πλήν τής θεματογραφίας καί τινων ολίγων 

γραμματικών παρατηρήσεοιν χαί τινων θεολογικών συγ- 

γραμματίων, έξ ων δήλον (φησιν) 8τι ούδέ τους συγχρόνους 

ίπαντας ύπερβά; φαίνεται. Αίδ’ ουν προειρημέναι γραμμα- 

ματιχαί παρατηρήσεις, έφερον έπιγραφήν «Γραμμα

τικοί μελέτα, τοϋ "Ελλη νος λόγο υ », 

ώς έμάθομεν παρ’ ϊδόντος αύτάς χειρογράφου; έν τοϊς σχο- 

λιίοις μετά τής θεματογραφία; τοϋ άοιδίμου διδασκο- 

μίνας.;

0; τδν Νεπτόλεμον βαψωδών ό Καλαβρδς διε- 
γνώριζεν (α) καί άτεχνώ; έκεΐνο έρώ σοι

Ου παΐς ’Αχίλλειος, άλλ’ εκείνος αύτός εί.

Κατά δέ τδν ζήλον έγώ μέν, ούχ ώ; ό πανιε- 
ρώτατο; Σεβαστεία; (β), έκεΐνό σοι τδ όμηρικδν 
παρωδήσω:

Αί γάρ Ζεϋτε πάτερ, καί Άθηναίη καί Άπολλονκτλ.

Αλλ’ έκεΐνο μάλλον εύξομαι, δπω; πλουσία 
σοι γένοιτο ή τοϋ σοϋ πόνου συγκομιδή αυτή καί 
συντελής τοΐ; άναγινώσκουσιν. Είθε δέ καί τδν 
σκοπούμενον καρπόν έξ αυτή; σου τή; γεωργία; 
ταύτης έκομίσω, εί; υγείαν καί £ώσιν καί στη- 
ριγμδν καρδίας εκείνου πρδ τών άλλων, πρδς 3ν 
καί τδ βιβλίον φέρων άνέθηκα; υπδ ροπής (ώ; 
γράφεις) έναχθείς κρείττονος, τδν άθλιον λέγω 
Μαυρογένην καί τριταταλάντατον (γ).

Πλήν δπως άν τέως καί έζέβη περί έκεΐνον, 
ή δπως καί είς τούπιδν πρδς άλλους άποβήσεται

(α) Κόϊντον τδν Σμυρναΐον ούτω καλεΐ τώ κοινώ κατα- 

κολουθήσας έθει· έπεχράτησε γάρ παρά τοϊς νεωτέροις ού 

πάνυ εύλόγω; Καλαβρδν χαλεϊσθαι τδν Όμηρικώτατον και 

γλαφυρώτατον τών μεθ’ Όμηρον τρισκαίδεκα βιβλίων 

ποιητήν Κόϊντον, δν Σμυρναΐον καταφαίνουσιν αύτοϋ το 

τοϋ ποιήματος τα έν IB. στχ. 308—313 και Τζέτζης 

(Χιλ. Β. στχ. 489, 490) καί τ’αρχαιότερα τών χειρο

γράφων τής τ’ έν Βιέννη καί τής τοϋ Μαδρίτου βιβλιοθή

κης. Τά δ’ ουν έπιγενόμενα τών χειρογράφων καί ή Άλ- 

δινή έκδοσις Καλαβρδν αύτδν μετωνόμασαν, ώς ύπό τοϋ 

Νίκαιας Βησσαρίωνος τδ πρώτον ούρεθέντος τοϋ ποιήμα

τος παρά τώ Ύδροϋντι, μέχρι; ού έξέτεινον ούκ οίδ’ Οπως 

τδ τή; Καλαβρίας όνομα. Τήν δ ’ ακμήν αύτοϋ τιθέασι 

περί τά μέσα τοϋ ΔΖ. αίωνος μ. X- ,Βλ. lychen Com

ment1 de Quinto Smyrnaeo pag. XXIV-ΧΧΧΠ)· 

έχε. δέ τούς άναφερομένους στίχους έν Βιβλ. Ζ. στχ. 

089-691.

(β) Δανιήλ ό Πάτμιος ήν ουτος, 8; τή ζ' Ποσειδεώ- 

νος (Δεκεμβρ.) τοϋ αψπς έν Βουκορεστίω γέγοαφε τήν 

έγκριτικήν καί επαινετικήν τοϋ ύποβληθέντος είς τήν κρί- 

σιν αύτοϋ πονήματος τοϋ Τζανετη, προτεταγμένην τη 

βίβλω μετά τήν σύντομον πλήν έμβριθεστέραν κρίσιν καί 

τά τρία έπιγράμματα τοϋ Θεοδώρου καί πρό τής τοϋ Ούγ

γροβλαχίας Γ ρηγορίου.

(γ) Λέγει ταϋτα περί τοϋ έκ Μυκόνου ήγεμόνος τής 

Ούγγροβλαχίας Δ. Μαυρογένους, πρδς 8ν δΤζανέτη; ανα

τιθέμενος τήν συγγραφήν κολακίστερον πρδς άλλοι; λέ - 

γει καί τά « ύπδ βοπής έναχθείς κρείττονος»· έπειδή δ 

Μαυρογένης τώ 1786 εις τδν ήγεμονικδν άναβάς θρόνον, 

ώς προείπομεν, πολλαϊς αύτδν έμίανε κακουργίαις, καί 

τέλος τώ <790 έγένετο σφάγιον ούχ ήττον τοϋ μίσους 

τών κρατούντων ή τής ιδίας απερισκεψίας καί ΰπερηνο- 

ρία; (Βλ· Δ. Φωτεινού Ίστορ. Δακίας Τόμ. Β. σελ. 

360).
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406 ΧΡΤΣΑΛΑΙΣ.
ΧΡΤΣΑΛΑΙΣ.

ή περί τήν καλήν σου εργασίαν ταύτην φιλο- 
πονία, άποδέξεταί σου πάντως του; ίδρωτα; <5 
Κύριο;, καί τού; πόνου; φάγεται αύτδ; τώ·' 
καρπών σου, και μακαριστό; έση, καί καλώ; σοι 
έσται’ ότι ψυχα; έκ τών ολέθριων τής δυσσεβεία; 
δοξασμάτων, όσον το έπί σοί, προ; τό ευσεβές 
δόγμα άνακαλέσαι καί εις έπίγνωσιν τοΰ Δημι
ουργού έπιστρέψαι έσπούδασας. Εέρωσο.

0 πρός τήν ύμετέραν ελλόγιμον ευγένειαν εί 
λικρινής τήν έν Χριστώ αγάπην και εύχέτη; 
θερμότατο;.

Εν Π. Π. αψ/α. Δεκεμβρ. ιγ'.

Ο ταπεινός Αρχιεπίσκοπος
ΕΤΓΕΝ1ΟΣ.

ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ. (1)

Τέσσαρα; ήδη ημέρα; είμαι εις Σμύρνην, έπε- 
σκέφθην διαφόρου; οικογένεια;, έσπούδασα κατά 
τό ένόν τόν χαρακτήρα τών ανθρώπων, καί δύνα
μαι νά είπω έλευθέρω; καί έν πάση συνειδήσει 
τήν γνώμην μου, έπί τοσούτω μάλλον, έφ’ όσιο 
γράφω πρό; υμα; καί ή έπιστολή μου δέν εϊνε 
προωρισμένη νά ΐδη τό φώς.

Οί Σμυρναϊοι, καί έννοώ τού; ομογενείς, έχουσι 
τόν χαρακτήρα εύθυμον καθ’ υπερβολήν, είσιν 
αγαθοί, φιλόξενοι καί φιλοπάτριδε;, εισι φύσει 
ευφυείς, άλλά στερούνται τή; πραγματικής έκεί- 
νης άναπτύξεω;, ήτις δίδει εΐ; τόν άνθρωπον σο
βαρότητα καί αξίαν. Πιθηκίζουσι πολύ, και έκ 
τοΰ έσπερίου πολιτισμού, ώ; πανταχοϋ σχεδόν 
τής Ανατολή; συμβαίνει, δέν άρύονται είμή τά 
έπίψογα και έπιβλαβή. Αί γυναϊκες των ιδίως 
έχουσι φιλοκαλίαν τινα έπιτετηδευμένην καί εί; 
Ελληνίύα; ανοίκειον, ένεκολπώθησαν δέ τήν πο
λυτέλειαν τοσοϋτον, ώστε άγνοώ, ποΰ ουτω βα- 
δίζουσαι θέλουσι φθάσει. Επεσκέφθην διαφόρου; 
πόλεις τή; Ευρώπης, τή; Τουρκία; και τή; Ελ
λάδος’ άλλ.’ οΰδαμοΰ άπήντησα τοσαύτην πολυ
τέλειαν όσην έν Σμύρνη. Πρέπει νά διέλθη τι; 
τό εσπέρας τάς υπό τοΰ αεριόφωτος φωτιζομέ- 
να; οδούς, ή νά ύπάγη εΐ; Πούνταν, όπου γίνε
ται ό συνήθη; περίπατο; είς τόν σταθμόν τοΰ 
σιδηροδρόμου, διά νά ΐδη καί οΐκτείρη τήν κα- 
τάστασιν εις ήν μάς έφερε, καί τό βάραθρον εί;

(,1) Συνέχεια άπδ φυλλάϊιον 76. 

τό όποιον μά; ωθεί ό λεγόμενο; πολιτισμός, 
πράγματι δέ ή κακοήθεια τής Εύρώπχς.

Πρό; τί χρησιμεύει, παρακαλώ, ή τοσαύτη πο
λυτέλεια ; ίΐ γυνή, διατί φορείς τήν βαρύτιμον 
αυτήν μεταξίνην έσθίτα, ή τά πολυδάπανα αυτά 
κοσμήματα ; Εάν διά ν’ άρέσκη; είς τούς πολ
λούς, άλλά τότε κατά τί διαφέρεις τών έκδεδιη- 
τημ.ένων έκείνων γυναίων, άτινα ψιμμυθιούμενα 
καί καλλωπιζόμενα, ΐστανται εις τά; οδού; καί 
εις τα; θυρίδα; καί προσκαλοΰσι τού; διαβαί
νοντας ; Εάν διά ν άρέση; είς τόν σύζυγόν σου, 
άλλ έκεϊνο; σέ εύρεν αρεστήν καί σέ παρέλαβεν 
ει; τον οϊκόν του καί συνεδέθη μετά σοΰ διά βίου. 
Προ; τί λοιπόν νά δαπανά; αφειδώς όπου δέν 
πρέπει, παραβαρύνουσα τόν σύζυγόν σου καί συ
νεχείς δίόουσα αύτώ άφορμάς δυσαρεσκειών καί 
διενέξεων ; Γνωρίζει; ποιον εϊνε τό άποτέλεσμα 

τής πολυτελεία; ; Εάν έχη; άδελφά; ή θυγατέ
ρας καί δέν ήσαι εί; κατάστασιν νά ικανοποίηση; 
τάς απαιτήσει; τών νυμφίων (αϊτινε; αύταί καθ’ 
έαυτάς άδικοι ούσαι ένεκα · τής πολυτελεία; ό
μως είσί δικαιότατα'.) θά ΐδη; αύτά; μαραινο- 
μένας, διότι δέν θά δύνανται νά νυμφευθώσι, καί 
θά τήκησαι διότι δέν δύνασαι νά τά; άποκατα- 
στήση;" έκ τούτου δέ προέρχεται τό πλήθος 
τών γεροντοχοζίτζων τά όποια πλημμυροΰσι 
πανταχοϋ καί ιδία εί; Σμύρνην. Αλλ’ έάν σύ εύ
πορο; ούσα, δύνασαι νά προίκιση; τά; θυγατέρα; 
σου, εϊνε άρα δίκαιον, εϊνε καλόν νά καθίστασαι 
τό κακόν παράδειγμα καί νά βλάπτης χιλιάδα; 
άλλων μή εύπορούντων ;

Ισω; ευρίσκετε τή ν παρέκβασίν μου ταύτην 
υπέρ τό δέον φιλοσοφικήν’ άλλά, νά σάς είπω 
τήν αμαρτίαν μου, ή ευαίσθητο; καρδία μου τή
κεται όπόταν βλέπω καλλονά; άλλοτε άκμαζού- 
σα; καί προκαλούσα; τόν θαυμασμόν, ήδη πα" 
ρηκμακυία; καί ουδέ βλέμμα οίκτου καν έ- 
φελκυούσας, όταν βλέπω οφθαλμού; άλλοτε πΰρ 
έξερευγομένου; καί άπαστράπτοντας, ήδη έσβεσμέ- 
νου; καί τεθολωμένους, καί έπεθύμουν εί δυνατόν 
νά χύσω βάλσαμον παρηγορία; εί; τάς τοσοϋτον 
θλιβομένα; εκείνα; καρδία;’ άλλά φεΰ ! ούδ’ έάν 
εϊχον όλα τά βάλσαμα τοΰ Μαχασάρ, t&jvi- 
μην νά εκπληρώσω τήν έπιθυμίαν μου. Εϊνε άλη- 
θέ; ότι ή άγαμο; γυνή ούδέποτε υπερβαίνει τά 
δεκαοκτώ ή εϊκοσιν έτη, καί έγνώρισα κυρίαν 
τινά, ήτι; πρό οκταετία; έκαρφώθη εί; τό ει
κοστόν τή; ηλικία; τη; έτος, καί Κύριο; οιδε 
πόσαι γενεαί θέλουσι παρέλθει, έκείνη; μηδ’ ένα 

μήνα πρό; τά πρόσω προβαινούση;’ άλλά δυσκό- ■ 
λως τό παρύενιχόν γά,Ια δύναται νά έξαλείψη ' 
τά; ρυτίδας τοΰ προσώπου, ούδ’ ή αλοιφή τοΰ ■ 
Ζωμεν νά δώση εί; τό χρώμα τό δροσώδε; τής ι 
δεκαοκταετοΰς ηλικίας. Η μόνη παρηγοριά εϊνε 
ή έν τώ μέλλοντι βίω έλπίς.

Συνήθως δ νέηλυς εί; έκαστον τόπον επιθυμεί 
νά ϊδη δ,τι έν αύτώ άξιοθέατον υπάρχει’ αύτή λοι 
πόν τή συνήθεια καί έγώ επόμενος, ήθέλησα νά 
έπισκεφθώ τά δημόσια καταστήματα τή; Σμύ- 
νης, καί έκ τούτων ελαβον άφορμήν νά εκτιμήσω 
καί θαυμάσου τόν σπάνιον χαρακτήρα τών Σμυρ
νβίων, οΐτινες, άνευ κυβερνητικής πρόνοιας, άνευ 
ξένη; συνδρομής, άλλ’ έκ μόνων τών φιλομούσων 
καί χριστιανικών αύτών αισθημάτων έλαυνόμενοι 
απέκτησαν καί διατηρούσι καταστήματα, μονα
δικά ϊσω; καθ’ όλην τήν Ανατολήν. Είθε νά έμι · 
μούμεθα οί έν Αθήναις αύτούς.

Πριν τή; υπό τών Τούρκων άλώσεως, ή Σμύρ 
νη ήτο πλήρης άρχαίων έρειπίων, τά όποια βαθ
μηδόν έπεχώσθησαν καί κατεστράφησαν’ μεταξύ 
δέ τούτων όπήρχον καί τά έρείπια τή; αρχαίας 
μητροπόλεως, ήτις έκειτο εί; θέσιν τανΰν Ναμα- 
ζιάχ καλουμένην, είς οθωμανικόν δέ κοιμητήρων 
χρησιμεύουσαν. Εκεί πλήθος τεμαχίων κιόνων 
διεσπαρμένων δεικνύει τήν εκτασιν, ήν ή άρχαία 
έκείνη έκκλησία είχε’ μετά ταϋτα δέ ή μητρό- 
πολις, καθ' ά μ.’ έβεβαίωσαν, μετετέθη εί; τήν 
νΰν δυτικήν εκκλησίαν τοϋ Αγίου Πολυκάρπου 
τήν δποίαν διά τινα φόνον έν αύτή έπισυμβάντα, 
έπώλησαν δψιαίτερον εί; τού; Φράγκου;. Μητρο- 
πολιτικός δέ ναό; τών ορθοδόξων εϊνε ή αγία 
Φωτεινή, τής δποία; τά; διαφόρους περιπετείας 
δεικνύει τό άνωθεν τή; Ούρα; έπίγραμμα τοϋτο. 
« Κατά τό 1 6S8 ετο; διά σφοδρού σεισμού κα- 
τηδαφίσθη δ πάνσεπτο; ούτος ναό; τής άγιας 
ενδόξου μεγαλομάρτυρα; Φωτεινή; καί άνφκοδο- 
μήθη έκ βάθρων γή; κατά τό 1690 έτο; τή 
συνδρομή τών κατ’ εκείνον τον καιρόν κατοι- 
κούντων ενταύθα ορθοδόξων χριστιανών, τή έπι- 
στασία Χατζή Ζαχαρίου τινός, άρχιερατεύοντος 
τότε κυρίου Γρηγορίου Κονταρή’ πυρποληθεί; ό 
αδθις κατά τό 1763 έτος, θεία εύδοκία τή με
σιτεία τοΰ ένδοξοτάτου άρχοντος μεγάλου Σπα- 
θάρη καί δραγουμάνου τοΰ βασιλικού στόλου κυ
ρίου Κωνσταντίνου Χαντζερή καί συνδρομή καί 
έπιστασία τών προϊσταμένων κοινή γνώμη εύ 
γενεστάτων δέκα αρχόντων, διέκυψεν δ τών κρα
τουντών οίκτο; καί έκ βάθρων άνιρκοδομήθη ού-

τωσεί, ώ; δράται, κατά τό 1792 έτο; διά κοι
νή; βοήθεια; απάντων τών χριστιανών, άρχιερ'α- 
τεύοντο; τοΰ εϋτελοΰ; Γρηγορίου Πελοποννησίου" 
ό δέ Θεό; άντιβραβεύσοι πλουσίω; τοϊ; έργώ καί 
λόγω συνδοαμοΰσιν εί; τήν τούτου άνέγέρσιν. » 

0 ναό; τή; άγιας Φωτεινής, έκτο; τοΰ έσω- 
τεοκοΰ αύτοϋ καλλωπισμού, ώοαίζεται έξωθεν 
καί υπό υψηλού καί λαμπρού κωδωνοστασίου" 
δυστυχώ; δέ δι’ έλλειψιν ορισμένου νεκροτα
φείου, ή αύλή αύτοϋ χρησιμεύει ώ; τοιοϋτον. Εκεί 
μεταξύ πολλών μνημάτων μοί έδειξαν καί τό 
τοΰ τήν 6 ’Ιουλίου 1863 έν τή νοσοκομείο ά- 
ποθανόντο; έθνικοΰ ποιητοϋ Αλεξάνδρου Σούτσου, 
μηδεμίαν φέοον επιγραφήν. Καί οί μέν Σμυρναϊ- 
οι φιλοτιμώ; καί μεγαλοπρεπώ; έκήδευσαν τόν 
Οανόντα, υπολείπεται όμως καί ή άνέγερσις μνη
μείου είς τόν ποιητήν τοΰ Περιπλανωμένου καί 
τής Τουρκομάχου Ελλάδος, περί ού δέον νά φρον- 
τίση ή έλληνική κυβέρνησις.

Τώ ναώ παράκειται τό κατάλυμα τοΰ άρχιερέ- 
ως, όστι; τιτλοφορείται « Μητροπολίτη; Σμύρνη; 
καί ύπέρτιμο; καί έξαρχο; Ασίας. » ό νΰν Μητρο
πολίτη; Σμύρνη; Κ. Χρύσανθος, 8ν έπεσκαψάμην, 
εϊνε σεβάσμιο; δγδοηκοντούτης γέρων, δστις έχει 
υφ εαυτόν ένα επίσκοπον, τόν Ξανθουπόλεω; 
Ιγνάτιον, άνδρα εύπαίδευτον καί ένάρετον. Ειδον 
άμφοτέρου; λειτουργοΰντα; μετά τοΰ πρεσβυ
τερίου των έν τή Αγία Φωτε ινή καί κατενύγην 
έκ τής τάξεως, έκ τοΰ σεβασμού καί έκ τή; εύ- 
πρεπείας, ήτι; τηρείται ένταΰθα, κατ’ άντίθεσιν, 
τών έν ’Αθήναις’ δφείλω δέ νά ομολογήσω ότι οί 
όρθόδξοι ίερεϊ; έν Σμύρνη είσί πολλώ τών έν Λθή- 
ναι; αξιοπρεπέστεροι’ ήδη δέ, καθ’ ά μανθάνω, 
λόγο; γίνεται περί τής μισθοδοτήσει·»; αύτών, 
εί; τρεις κατηγορία; διαιρεθησομένων, έξ ών οί μέν 
τή; πρώτη; θέλουσι λαμβάνει εξακόσια γρόσια 
κατά μήνα, οί τή; δεύτερα; πεντακόσια καί οί 
τή; τρίτη; τετρακόσια.

Τοΰ ναού τή; άγιας Φωτεινής, πολύ μεγαλο
πρεπέστεροι καί λαμπρότεροι είσιν ό τοΰ Αγίου 
Γεωργίου καί δ τοΰ Αγίου ίωάννου, καίτοι μή 
πεπερατώμένον έχοντε; είσέτι τόν εσωτερικόν 
αύτών καλλωπισμόν’ έκτό; δέ τούτων υπάρχου- 
σιν έτι έν Σμύρνη ούκ δλίγαι έτεραι έκκλησία1., 
ών εξέχει ή τοΰ Αγίου Δημητρίου.

, Εί; τό προαύλιον τή; έκκλησία; τοΰ άγιου 
Γεωργίου σώζεται τό μνημεϊον νεομάρτυρό; τίνος,

■ Δήμου καλουμένου, τό όποιον υπάρχει λίαν σε-
■ βαστάν, ατε πλεϊστα, ώ; μέ έβιβαίωσαν, θαύμα-
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τα άπειργασάμ,ενον. ό Δήμος ουτος έκβιασθεΐς δ
πως άσπασθή τδν Τουρκισμδν, έκαρατομήθη μετά 
φρικώδει; βασάνου; είς τδ Ίσάρτζαμΐ τή δέκατη 
Απριλίου 1763 καί ούτως ήξιώθη τδν στέφανον 
τοϋ μαρτυρίου. Επΐ δέ τοϋ τάφου τοϋ άναγι- 
νώσκεται τδ έξής δυσεξήγητον επίγραμμα. « Δή
μος δήμον έξέστησεν ουράνιον ήμέριόν τε δημίοι; 
ήκιστα πτύξας. Δήμος ’Απριλίου δεκάτη κάραν 
έτμήθη έν ετει άπδ Χριστοΰ αψξγ. »

Πρδς τά; έκκλησίας συνδέονται και τά εκπαι
δευτικά καταστήματα, έν οϊς πρωτεύει ή Ευαγ
γελική σχολή διά τά ά^ρενα, διευθυνομένη υπδ 
τοϋ Κ. Ξανθοπούλου καί περιλαμβάνουσα μετά 
τών παραρτημάτων αύτής δημοτικών σχολείων 
ύπέρ τούς χιλίους μαθητάς, καί τδ υπδ τή; 
γνωστή; είς τδν καθ’ ήμάς φιλολογικόν κόσμον 
Κ. Σαπφοϋς Λεοντιάδος διευθυνόμενον Παρθενα
γωγείου καί περιλαμβάνον πεντακόσια; πεντή 
κοντά μαθήτριας, ών τήν έκπαίδευσιν έπιτηροϋσι 
πεντεκαίδεκα διδασκάλισσαι καί διδάσκαλοι. Πρδς 
δέ τδ Σχολεΐον τή; ’Αδελφότητος τοϋ Αγίου 
Γρηγορίου τοϋ Παλαμα, έν φ φοιτώσι τετρα
κόσιοι περίπου παΐδε; καϊ δύο έτερα ούκ εύκα- 
ταφρόνητα. Εί; πάντα ταΰτα ή Σμυρναϊκή νεο
λαία διδάσκεται άμισθεΐ, τά δέ έξοδα αύτών 
άτινα βεβαίως δέν εινε μικρά, πορίζονται έξ αύ- 
τοπροαιρέτων συνδρομών καϊ έκ διαφόρων κλη
ροδοτημάτων.

Αλλά κατάστημα μοναδικόν κατά τήν’Ανα
τολήν καΐ περιποιοϋν πλείστην τιμήν είς τους 
Σμυρναίους εϊνε τδ νοσοκομείου, είς τδ όποϊον 
συμπεριλαμβάνετε γηροκομείου άμα καϊ φρενο
κομείου, καΐ είς τδ όποιον διαιτώνται περί τους 
πεντακοσίου; άποροι καϊ πάσχοντες χριστια
νοί. Τδ νοσοκομείου τοΰτο, κτισθέν κατά πρώ
τον ύπδ Παντελέοντος Σεβαστοποόλου κατά τώ 
1748, καϊ πυρποληθέν, ώ; έπΐ πλακό; τινο; 
γέγραπται, τή 4 Μαρτίου 1797, άνωκοδομήθη 
τή 15 Ιουνίου τοϋ αύτοΰ έτους’ ώκοδομήθη δέ 
τελευταίου τώ 1852 μεμαλοπρεπέστατον καϊ 
δαπανηρότατου, περιλαμβάνον έκατδν πεντή- 

κουτα κλίνας δι’ άόρώστου; κα’ι άπαιτεΐ έτησίαν 
δαπάνην S; έως επτά χιλιάδων λιρών, τάς όποιας 
φιλοτιμώ; είσπράττουσιν έξ έράνων, κληροδοτη
μάτων καΐ ένοικίων κτημάτων, τά όποϊα έχει, 
ότε έπεσκέφθην αύτδ καΐ άνέγνωσα τδ έπΐ τής 

κλίμακο; πρδ τή; θύρας γεγραμμένον α ίπδ 
Παντολέοντος Σεβαστοποόλου κατά τδ <748. I. 
Κανά, I. Μαυρογορδάτου, Δ. Βαχατώρη, Ν. Βα

χατώρη κατά τδ<773. Τ. όμηρου κατά τδ 
<804. λνηγέρθη έκ βάθρων τή συνδρομή τών 
ενταϋθα καΐ άλλαχοϋ ομογενών 1852 » η,ύλό- 
γησα άπδ καρδία; τήν μνήμην τών άοιδίμων κτι- 
τόρων, ών τδ κλέος εϊη είς τδν αιώνα. Πρόκει
ται δε ήδη νά οίκοδομηθή καΐ Sv Ορφανοτροφείου.

Επιθυμείτε βεβαίως νά σάς είπω καΐ περί τής 
καταστάσεως τών λοιπών έθνών’ άλλά περί μέν 
τών Εβραίων καΐ Αρμενίων ούδέν σχεδδνέχω, διότι 
ό Εβραίος πανταχοϋ καΐ πάντοτε είνε δ αύτδς, 
ρυπαρός δηλονότι δειλδςκαΐ πανοϋργος καΐ φανατι- 
κώ; έμμένων είς τά πάτρια, ό δέ Αρμένιος, φιλή
δονος πάντοτε καΐ αμέριμνος κατά τοΰτο μόνον 
προώδευσεν ότι αίσχύνεται νά θεωρήται άρμένιος 
καΐ νά όμιλή τήν έθνικήν του γλώσσαν. Εκ τού
του πολλοί μέν αύτών διά τής άλλαζοθρησκείας 
πράγματι, κατ ευφημισμόν δέ διά τής ένώσεως 
μετά τών Φράγκων, πατρίδα λαμβάνουσι τήν 
Φραγκιαν (ίσως άγνως-ον έτι ήπειρον τοϋ κόσμου)’ 
άν δέ τους έρωτήσης τί πατρίδος εϊνε, σάς άποκρί- 

νονται κατό.Ιιχοι συγχέοντες τήν θρησκείαν μετά 
τοΰ έθνισμοϋ, ή δέ γλώσσα των άποτελεϊ τδν 
τραγέλαφον έκεΐνον, δι ού ό μέν εϊ; έρωτα έξ ήμι- 
σεία; Γαλλιστί καΐ έξ ήμισείας άρμενιστί’ αΒοη 
jour ; έφένδημ, ϊντζ — κινί; ; » (καλ’ ήμέραν, 
κύριε, τί κάμνεις ;) ό δέ έτερος άποκρίνεται έξ ή- 
μισεία; Τουρκιστί καΐ έξ ήμισείας ελληνιστί 
« Σαμπάν χαϊρ—ολσούν, κέφι καλδ εινε. » (καλ* 
ήμέραν, είμαι καλά).

Περί τών Τούρκων έπίσης όλίγιστα έχω νά σάς 
ε'ίπω, διότι μ δλας τά; προσπάθειας τοΰ Εωθι
νού Ταχυδρόμου δπω; άποδείξη τδ άκμαΐον καΐ 
προοδευτικόν τών Τούρκων, ούτοι καθ’ έκάστην 
εκπιπτουσι καΐ πτωχύνουσιν, άπεναντίας τών λοι
πών χριστιανικών στοιχείων, άτινα καΐ ηθικώς 
καΐ ύλικώς άναπτύσσονται. Πράγμα δέ άξιοπε- 
ρίεργον άλλά καΐ άληθέστατον, έν Σμύρνη τού
λάχιστον, εϊνε ότι οί Τούρκοι ούχί μόνον ήθικώς, 
άλλά καΐ άριθμητικώς όσημέραι έλαττοΰνται, καί 
τοΰτο διότι καθ’ ά μ’ έβεβαίωσαν, αί όθωμανίδες 
μετά τδν πρώτον καΐ δεύτερον τοκετόν λαμ
βάνουσι φάρμακα στειρώσεως, τδ μέν ένεκα τής 
πτωχίας, τδ δέ δπω; διατηρήσωσι τδ κάλλος των’ 
ένώ παρά τοϊ; χριστιανοί; συμβαίνει τανάπαλιν, 
άμιλλωμένοις πρό; άλλήλους έπΐ πολυτεκνία.

Τί δέ νά εϊπωμεν καΐ περί τών Γραικοφράγκων 
τή; Σμύρνης; Παιδαγωγούμενοι ύπδ σμήνους 
άγριων καΐ φανατικών καλογήρων, ποτίζονται 
παρ αύτών μέ τά αισθήματα άπιστεύτου θρησκευ-

— Φεϋ ! άναχωρώ μετ’ όλίγον, προσέθετεν 
ή πρώτη μετά πόνου, είπέ μοι τούλάχιστον Οά 
μέ ένθυμήσαι ; είπέ μοι Οά μέ άγαπάς ;

— Καΐ άμφιβάλλεις περί τούτου; άπεκρίνετβ 
ή δευτέοα.

— Ενόησα άμέσως, διότι τά τοιαϋτα εννοώ 
δά καΐ έγώ όλίγον, δτι ή συνομιλία έκείνη ήτον 
έρωκτιχή ώστε άπεφάσισα να μείνω μέχρι τέλους 
διά νά άκούσω τδ συμπέρασμα τών λόγων αύτών.

— Αναχωρών σοΐ συνιστώ, προσέθετεν δ νεα
νίας, δ τι πλέον άνήκεις είς έμέ, καί ή ένθύμησις 
αύτη νά ήνε άδιαλείπτως είς τήν μνήμην σου.

— Τδ ήςεύρω.
— Αχ ! πόσον ή στέρησίς σου θά μοΐ ήνε όδυ’ 

νηρά καΐ μετά τίνων παλμών θά αναμένω τήν 
ήμέραν τής έπιστροφή; μου διά νά σέ έν..........

— ’Αχρείε! ήκούσθη άγρια τι; φωνή διακό- 
ψασα τούς ερωμένους, τόσον γλυκά συνομιλοϋν- 
τας. Τόρα σου δείχνω έγώ.

Καΐ πάραυτα κρότοι βημάτων ήκούσθησαν 
καΐ φώτα έλαμψαν είς τήν όδδν καΐ βαρείς γδού
ποι ^αβδισμών διέσχισαν τδν αέρα καΐ ό πρδ 
ολίγου εύτυχής έραστής τάς ετρωγεν αξιόλογα, 
διότι ό κτυπών εϊχε, φαίνεται, βραχίονα θαυμα- 
σίως ρωμαλέου.

— Σώσου, Κύριε, έπρόφθασα νά είπω έγώ καΐ 
έτράπην είς φυγήν μέ ταχύτητα δορκάδος.

( Ί1 συνέχεια είς τδ προσεχές)

τικοϋ μίσους κατά τών λοιπών ετεροδόξων καΐ 
iiist τών Ελλήνων, καί προστατευόμενοι ύπδ τής ι 
Προπαγάνδας καΐ τής ξενικής διπλωματίας εύ- | 
ποροϋσι μέν ύλικώς, άλλά πνευματικώς εϊσίν ά- 
πεκτηνωμένοι: ψιττακίζοντες Γαλλικά τινά, νο- · 
μίζουτιν έαυτούς ώ; τδ άκρον άωτου τοϋ πολι
τισμού, ένώ πραγματικό»; εις τά σχολεία των 
δέν διδάσκονται άλλο, είμή πώς νά φοιτώσι τα- 
κτικώς είς τάς έκκλησίας των, αΐτινες ένταϋθα 
εϊνε αναρίθμητοι. Καί διά νά έννοήσητε μέχρι 
τίνος βαθμού φθάνει παρ' αύτοΐ; ό θρησκευτικός 
παραλογισμδς, σάς σημείο» οτι είς τδ σχολεΐον 
τής Προπανγάνδας υπάρχει σχέδιόν τι σανδαλιού, 
περί τδ όποιον Λατινικοί; στοιχείοις, άλλ Ελ 
ληνικαϊς λέξεσιν άναγινώσκονται ταΰτα « Αλη
θές μέτρον τοϋ παπουτζίου τής ύπεραγία; ήμών 
θεο τόκου Μαρίας- » Οστις λοιπόν τών μαθητών 
έπιτυχώ; ζωγραφήση τδ ό. Λήθες αύτό μέτρος, 
άπαλλάσσεται τών αμαρτιών τοϋ έπΐ έννέα ήμέ
ρας. Παραλείπω ότι τοΐς διδάσκεται ιστορία ύπδ 
ϊησουητικήν έποψιν γεγραμμένη, ότι αί γραφαΐ 
τοϊς έξηγοϋνται μέ γελοιώδη θεολογίαν καΐ ότι 
ή άνάγωσις τοϋ Εύαγγελίου εϊνε άπηγορευμένη 
τώ λόγςο ότι περικλείουσι πράγματα δυσκατά- 

ληπτα καί δεόμενα έξηγήσεως.
ϊσως, κυρία μ.ου, άνεμίχθην εις πολλά πράγμα

τα ταύτοχρόνως, φιλοσοφικά, θρησκευτικά, έθνο- 
λογικά καΐ λοιπά’ δέν θέλετε λησμονήσει όμως 
ότι έκληρονόμησα ώς Ελλην καΐ έγώ τδ προπα
τορικόν αμάρτημα, νά άναμιγνύωμαι δηλονότι 
εΐ; πάντα, νά θέλω νά διορθώσω πάντα, νάό- 
μιλώ περί πάντων κα! έπΐ τέλους ΐσωςνά μή λέγω 
τίποτε. Αλλως τε θέλω σάς διηγηθή καί συμβάν 
τι, ού έγενόμην αύτόπτης καί διά τοϋ όποιου Οέ 
λετε ϊσως καταπαύσει τήν κατ’ έμοΰ δυσαρέσκει
αν σας. Χθες τό έσπέρα; μεταβαίνων έκ τοϋ Cale 
Levanlino είς τδ ελληνικόν Θέατρον’ διότι πρέ
πει νά μάθητε ότι υπάρχει ένταϋθα άξιόλογος 
δραματική ελληνική εταιρία ύπδ τήν διεύθυνσιν 
τοϋ Κ. Μαρκεζίνη, όίφειλον νά διαβώ διά στενής 
τινδς όδοΰ σκοτεινής’ ότε δέ έμελλον νά κάμψω 
μίαν τών γωνιών της ήκουσα συνομιλίαν τινα 
λίαν χαμηλοφώνως, καΐ έπειδή ήμην περίεργος 
νά άκούσω τί έλεγον καΐ τίνες ήσαν οί όμιλοϋν- 
τες, έστάθην καΐ άφιερώσας όλην μου τήν προσο
χήν, ήκροάσθην.

— Και άλλοτε μοΐ έπανέλαβες τδ αύτδ, έλε
γε νεανική τις φωνή, καΐ όμως έψεύσθης.

— ’Αλλά τότε ήτον άλλο έτος καΐ τώρα εϊνε 
άλλο, άπεκρίνατο έτέρα γυναικεία.

Ο ΛΕΠΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΟΣΤΙΙΣ. (1)

— Μέ ψυχήν τοσοΰτον ένθερμον θά ήγωνίσθης 
βεβαίως πολύ διά να ύποφέρης άγογγύστως τήν 
τύχην σου, παρετήρησεν ό στρατιωτικός, καΐ νά 

έγκαταλειφθής εϊς τήν απελπισίαν.
— ήθελον σέ άπατήσει έάν σέ άφινα νά νο- 

μιζης ότι υποφέρω πάντοτε μεθ υπομονής τήν 
τύχην μου, άπεκρίθη ό λεπρός' ούδόλως έφθα- 
σα είς αύτήν τήν αύταπάρνησιν, είς τήν όποίαν 
άναχωρηταί τινες κατώρθωσαν νά φθάσωσιν. Αύ
τη ή έντελής θυσία δλων τών ανθρωπίνων φίλ
τρων δέν έξετελέσθη εΐσέτι’ ό βίος μου διέρχε
ται δι άκαταπαύστου πάλης, καΐ αύτή έτι ή 
βοήθεια τής θρησκείας δέν εϊναι πάντοτε ικανή

(·) Συνέχεια άπδ φυλλάδ. 76.
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νά άναστέλλη τάς δρμάς τή; φαντασίας μου. 
Αυτή μέ παρασύρει συνεχώς άκοντα έντδς ωκεα
νού χειμερικών πόθων, οίτινε; πάντες μέ έπα- 
ναφέρουσιν είς έκεΐνον τδν κόσμον, τοϋ δποίου 
ούδεμίαν ιδέαν έχω, καί τού δποίου ή φαντα
σιώδης εϊκών μοΐ εΐναι πάντοτε παρούσα διά νά 
μέ βασανίζη.

— Εάν ήδυνάμην νά σε κάμω νά άναγνώσης 
έν τή ψυχή μου, καί νά σοί δώσω περί τού κό
σμου τήν ιδέαν ήν έχω, δλαι αί έπιθυμίαι καί 
αί λύπαι σου ήθελον πάραυτα έκλείψει.

— Μάτην βιβλία τινά μέ έδίδαξαν περί τής 
διαφθοράς τών ανθρώπων, καί τών άχωοίστων 
άπδ τήν ανθρωπότητα δυστυχιών’ ή καρδία μου 
άρνεΐται νά τά πιστεύση. Φαντάζομαι πάντοτε 
συναναστροφές ειλικρινών καί ενάρετων φίλων’ 
συζύγου; άρμονικώ; βιούντας, τούς δποίου; η 
ύγεία, ή νεότη; καΐ τα πλούτη, τά πάντα πλ.η- 
ροϋσιν ευδαιμονίας. Νομίζω οτι βλέπω αύτού; 
περιεοχομένου; είς φαιδρότερα καί δροσερότερα 
άλση τών σκιαζόντων με, φωτιζομένου; ύπδ 
λαμπροτέρου ήλιου τού φωτίζοντό; με, καί ή 
τύχη αύτών μοί φαίνεται πλέον αξιοζήλευτος 
καθ’ όσον ή ίδική μου εΐναι άθλιεστέρα. Κατά 
τά; άρχά; τού έαρος, δτε ό άήρ τού Πεδεμον
τίου πνέη είς τήν κοιλάδα μας, αισθάνομαι είσ- 
δύουσαν είς έμέ τήν ζωογόνον αύτοΰ αύραν, και 

ανασκιρτώ άκουσίω;. Αισθάνομαι άνεξήγη.τον πό
θον καί αόριστον αίσθημα απείρου εύδαιμονίας 
τή; όποία; ήδυνάμην νά άπολαύω καί ήτις όμως 
δέν μοί επιτρέπεται. Εξέρχομαι τότε τού κελ- 
λίου μου, καί πλανώμαι εί; τήν εξοχήν, όπως 
άναπνεύσω έλευθερότερον. Αποφεύγω δέ νά φα
νώ εΐ; τού; ανθρώπου; τούς δποίου; έν τούτοι; 
ποθώ νά απαντήσω’ καί έκ τοϋ υψους τοΰ λό
φου, κεκρυμμένος μεταξύ τών θάμνων ώ; άγριον 
Οηρίον φέρω τά βλέμματα εί; τήν πόλιν Αό- 
στην. Βλέπω μακρόθεν μέ φθονερόν βλέμμα τού; 
εύτυχεϊ; αύτή; κατοίκους, οίτινε; μόλις μέ γνω- 
ρίζουσι’ στενάζων εκτείνω πρδ; αύτού; τά; χεϊ 
ρα; ζητών τήν μερίδα μου έκ τής εύτυχία; έκεί
νων. Εν τή παραφορά μου, σοί τδ ομολογώ, 
πολλάκις ένηγκαλίσθην τά δένδρα τού δάσους, 
παρακαλών τδν Θεόν νά έμψυχώση αύτά, δπως 
μοί παοάσχη φίλον. Αλλά τά δένδρα μένουσιν 
άφωνα, δ ψυχρός αύτών φλοιό; μέ απωθεί, ούτος 
ούδέν κοινόν μετά τή; καρδία; μου έχει, ήτι; 
φλέγεται καί πάλλει· Κεκμηκώ; ύπδ τοΰ κόπου, 
βεβαρυμένος τήν ζωήν επιστρέφω έκ νέου είς τδ 

κελλίον μου, έκθέτω τάς βασάνου; μου τώ Θεώ, 
καί ή προσευχή έπαναφέρει όλίγην γαλήνην εί; 
τήν ψυχήν μου.

— Υποφέρει; λοιπόν, ταλαίπωρε, δλα τά δει
νά τή; ψυχή; καί τού σώματος, είπεν ό στρα
τιωτικός έν συγκινήσει.

— Τά τελευταία ταΰτα δέν είναι τά σκληρό
τερα !

— Σοΐ άφίνουσι λοιπόν πολλάκις άνεσιν ;
— Καθ' έκαστον μήνα αύξάνουσι καί έλατ- 

τούνται κατά λόγον τή; πορείας τή; σελήνης. 
Οταν αύτη άρχίζη νά φαίνηται, ύποφέρω συνήθως 
περισσότερον, ή άσθένειά μου έλαττούται μετά 
ταΰτα, καί φαίνεται ώς νά μέταβάλλη φύσιν’ τδ 
δέρμά μου ξηραίνεται καί λευκαίνεται καί σχε
δόν δέν αισθάνομαι τδ κακόν μου’ αλλά τούτο θά 
μοί ήτο πάντοτε υποφερτόν άνευ τών φρικτών 
αϋπνιών τά; όποία; μοί προξενεί.

— Πώς ! καί αύτδς ό ύπνο; σέ έγκαταλεί- 
πει; ήρώτησεν ό ξένος.

— ί 1! φίλε μου, αί άύπνίαι! αί άΰπνίαι! Δέν 
δύνασαι νά φαντασθή; πόσον μακρά καί λ.υπηοά 
είναι ή νύξ, τήν δποίαν δυστυχής τις διέρχεται 
ολόκληρον, χωρίς ποσώς νά κοιμηθή, έχων τον 
νοΰν προσηλωμένου εί; φρικώδη κατάστασιν καί 
είς μέλλον άνευ έλπίδος. Οχι ! ούδείς δύναται 
νά τδ έννοήση. Αί ανησυχία·, μου αύξάνουσι κα
θόσον ή νύξ προχωρεί’ καί όταν αύτη πλησιάζη 
πρδ; τδ τέλος αύτής, ή ταραχή μου εΐναι τοι
αύτη ώστε δέν ήξεύρω τί νά άπογείνω’ αί σκέ
ψεις μου συγχέονται’ αισθάνομαι παράδοξον αί
σθημα, τδ όποιον ούδέποτε άλλοτε έν έμοΐ ευρί
σκω είμή κατά τά; τρομερά; ταύτα; στιγμάς. 
ύτέ μέν μοί φαίνεται ότι ανυπόστατο; τις δύ- 
ναμι; μέ παρασύρει εί; αχανές βάραθρον’ ότέ δέ 
βλέπω κηλίδα; μελανά; ένώπιον μου’ άλλ’ ένώ 
παρατηρώ αύτά; μετά περιεργείας, διασταυρούν- 
ται ταχέως ώς άστραπή, μεγαλύνονται, πλησιά" 
ζουσαι πρδς έμέ καί πάραυτα γίνονται όρη, τά 
όποια μέ καταθλίβουσι διά τοΰ βάρους των. Αλ
λοτε πάλιν βλέπω νέφη άνερχόμενα έκ τή; γής, 
ώ; κύματα τά όποια ύψοΰνται, επισωρεύονται, 
καί έπαπειλοΰσι νά μέ καταπίωσιν’ οσάκις δέ 
θέλω νά έγερθώ διά νά διασκεδάσω αύτά; τάς 
ιδέα; μοί φαίνεται ώς νά κρατώμαι δι’ αοράτων 
δεσμών, άτινα μοί άφαιροΰσι τάς δυνάμεις. Θά 
νομίσης ίσως ότι δλα ταύτα εΐναι όνειρα’ άλλ’ όχι, 
διότι ούδόλως κοιμώμαΐ. Επαναβλέπω άκαταπαύ- 

στω; τά αύτά αντικείμενα, καί τοΰτο είναι φβι- 

χτδν αίσθημα ύπερβαΐνον όλα τά δεινά μου !

— Ενδεχόμενον είναι ότι ύποφέρει; άπδ πυ
ρετόν, εϊπεν ό στρατιωτικός, κατά τά; σκληρά; 
αύτάς αϋπνίας, καΐ ούτο; είναι άναμφιβόλω; δ 
ποόξενο; αύτοΰ τοΰ είδους τή; παραφοράς.

— Νομίζεις ότι δύναται τοΰτο νά προέλθη 
έκ πυρετού ΐ ίϊ! λίαν έπεθύμουν νά είχεν ούτο» 
τδ πράγμα. Μέχρι τοΰδε έψοβούμην μήπως είναι 

αύται αί όπτασίαι συμπτώματα μανίας, καί ομο
λογώ σοι ότι τοΰτο πολύ μέ άνησύχει. Είθε νά 

ήτο τωόντι πυρετός.
— Ζωηρώς ένδιαφέρομαι διά σέ. Ομολογώ δτι 

ούδέποτε ήθελον σχηματίσει ιδέαν παρομοίαν τής 
καταστάσεώς σου. Εν τούτοι; νομίζω ότι αύτη 
θά ήτο όλιγώτερον λυπηρά οτε έζη ή άδελφή 

σου.
— 0 Θεδς μόνον γινώσκει ό,τι έχασα διά τοΰ 

θανάτου τή; άδελφή; μου, άπεκρίθη ό λεπρός 
στενάζων. Αλλά δέν φοβείσαι ευρισκόμενο; το
σοΰτον πλησίον μου ; Κ άθησον ένταϋθα, έπ αύ - 
τοΰ τοΰ λίθου’ έγώ θά μ,ένω όπισθεν τοΰ φυλλώ
ματος τούτου, όπόθεν θά συνδιαλεγώμεθα χω

ρίς νά βλέπωμεν ό εϊ; τδν άλλον.
— Καί διατί; όχι, δέν Οά μέ άφήσης, κά· 

θησον πλησίον μου. Λέγων δέ ταΰτα, δ όδοιπό 

ρο; έκινήθη δπω; λάβη τήν χεΐρα τοΰ λεπροΰ, 
δστι; άπέσυρεν αύτήν.

— Λφρων! άνέκραξεν ολίγον ελειψε νά έγγί- 

σης τήν χεϊρά μου.
— Καί διατί όχι; Οά έσφιγγαν αύτήν έγκαρ- 

δίως.
— Πρώτην φοράν θά άπελάμβανον τοιοϋτον 

ευτύχημα, διότι ούδείς ποτέ ήγγισε τήν χεϊρά 
μου, είπεν ό λεπρός.

— Καί πώς ! έκτδς τής άδελφή; περί τή; 
όποία; μοι άνέφερες, ούδέποτε συνήψα; σχέσιν 
μετά τίνος, ούδέποτε ήγαπήθη; παρά τινο; τών 
όμοιων σου ;

— Κατ’ εύτυχίαν τή; άνθρωπότητος δέν έχω 
πλέον έπί τής γής όμοιόν μου, άπεκρίθη ό λεπρός 
περιλύπως·

— Μέ κάμνεις νά φρίττω !
— Συγχώρησαν με, συμπαθή ξένε! γνωρίζεις' 

δτι οί δυστυχείς εύχαρίστω; όμιλοΰσι περί τών 
δυστυχιών αύτών.

— Εξακολούθησαν, καλέ άνθρωπε! Μοΐ εί
πε; οτι άδελφή τι; έζη ποτέ μετά σοΰ, καΐ σέ 
έβοήθει, ώστε νά- ύποφέρης τάς θλίψεις σου.

— Αύτη ήτον ό μόνος δεσμός όστις. μέ συνέ-

δεεν ετι μετά τών έπιλοίπων ανθρώπων, ό Θεδς 
ηύδόκησε νά διακόψη αύτδν καί νά μέ άφήση με
μονωμένου έν τώ μέσφ τοΰ κόσμου. Π ψυχή αύ
τή; ήτον αξία τοΰ ούρανοϋ, όπου εύοίσκεται, καί
τδ παράδειγμά της μέ υπεστήρεζε εναντίον τής 
άποθαέρύνσεω; τή; συνεχώς καταβαλλούσης με 
μετά τδν θάνατον αύτής. Και όμως δέν έζώμ.εν 
έν αύτή τή τερπνότατη οίκειότητι τήν όποίαν 
φαντάζομαι, καΐ ήτις ώφειλε νά συνδέφ δυστυ

χείς φίλους. Τά δεινά ύστέρουν ήμάς τής παρη
γοριά; ταύτης, ώστε καΐ ότε άκόμη έπλησιάζο- 
μεν διά νά παρακαλέσ···μεν τδν Θεόν, άπεφεύ* 
γομεν νά βλέπωμεν ό εί; τδν άλλον, φοβούμενοι 
μήπως τδ θέαμα τών δεινών μα; ταράξη τά; 
σκέψεις μας, καΐ τά βλέμματά μας δέν έτόλμων

πλέον νά συναντηθώσιν είμή εί; τόν ούρανόν. Με
τά τήν προσευχήν, ή αδελφή μου άπεσύρετο ένίο
τε εΐ; τδ κελλίον της ή ύπδ τά; λεπτοκαρυά; τά; 
αποτελούσα; τδν κήπον, καΐ έζώμεν σχεδόν 

πάντοτε κεχωρισμένοι.
— ’Αλλά διατί έπεβλήθητε εί; τοσοΰτον σκλη

ρόν περιορισμόν ; ήρώτησεν ό ξένος.
— Οτε ή άδελφή μου προσεβλήθη ύπδ τή; 

φοβερά; αύτής νόσου, έκ τή; όποία; ολόκληρο; 
ή οικογένεια μου κατεστράφη, καΐ ήλθε νά συμ- 
μερισθή τήν μοναξίαν μου, δέν είχομεν εΐσέτι ίδεϊ 
άλλήλους’ μεγίστη δθεν ύπήρξεν ή φρίκη αύτή; 
ίδοΰση; με τδ πρώτον, ό φόβος μή τήν λυπήσω, 
ό έτι μεγαλείτερο; φόβος μή αύξήσω τδ κακόν 
της πλησιάζων αύτήν, μέ ήνάγκασε νά άσπασθώ 
αύτδ τδ είδος τοΰ βίου. II λέπρα δέν είχεν εΐ
σέτι προσβάλει είμή τδ στήθος της, καϊ έτι έτρε
φαν έλπίδα; περί τή; σωτηρία; αύτή;. Βλέπει; 
αύτήν τήν παρημελημένην άμπελον ; αύτη ήτο 
τότε φραγμό; τδν όποιον μετά πολλή; φροντί · 
δο; διετήρουν καί όστις διήρει τδν κήπον εί; 
δύω μέρη. Εκατέρωθεν εϊχον σχηματίσει μικράν 
άτραπδν κατά μήκος τής όποία; ήδυνάμεθα νά 
περιπατώμεν καί νά συνομιλώμεν, χωρίς νά βλε
πώμεθα καΐ χωρίς νά πλησιάζωμεν ό εΐ; τον 

άλλον.
— Θά ελεγέ τις ότι ό ούρανδς εύηρεστεϊτο δη- 

λ.ητηριάζων τά; λυπηρά; απολαύσει; τά; όποιας 

έχοοήγει ■
— ’Αλλά τότε τούλάχιστον δέν- ήμην μόνος, 

ύπέλαβεν ό λεπρός, ή παρουσία τής άδελφή; μου 
έζωογόνει τήν μοναξίαν ταύτην. Ηκουον τδν κρό
τον τών βημάτων τη; έν τή έρημία μου. Οσά
κις δέ τήν αύγήν, έπανηρχόμην ύπ’ αύτά τά
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δένδρα νά προσευχηθώ τώ Θεώ, ή θύρα τοϋ 
πύργου ήνοίγετο ελαφρά καί η φωνή τής αδελφής 
μου άνεμιγνύετο άνεπαισθήτως μέ την ίδικήν μου. 
Το εσπέρας, δτε έπότιζον τδν κήπον μου, αύτη 
περιεπάτει ενίοτε περί τήν δύσιν τοϋ ήλίου είς 
τδ αύτδ μέρος δπου σοί ομιλώ, καί έβλεπον τήν 
σκιάν αυτής περιπλανωμένην ύπδ τά άνθη μου 
Καί μολονότι δέν έβλεπον αυτήν, εύρισκον δμως 
πανταχοϋ τά ίχνη τής παρουσίας της. Ηδη δε 
δέν μοί συμβαίνει πλέον νά απαντήσω έπί τής 
δδοϋ άνθος τι μαδημένον, ή κλάδους τινά; 
θάμνων τούς όποιους έρριπτεν άλλοτε έκείνη δι- 
ερχομένη’ είμαι μόνος' έπαυσε πλέον πέριξ έμοϋ 
ή ζωή καί ή κίνησις, καί ή στενή δδδς ή φέρουσα 
είς το προσφιλές μικρόν δάσος της γίνεται ήδη 
άφαντος ύπδ τήν χλόην. Αν καί αύτη δέν έφαί 
νέτο ότι ένησχολεϊτο δι’ έμέ, έπαγρύπνει δμως 
άκαταπαύστως είς πάν δ,τι ήδύνατο νά μοί προ- 
ξενήση εύχαρίστησιν. Οτε έπανηρχόμην είς τό 
δωμάτιόν μου έξεπληττόμην ένίοτε εύρίσκων έν 
αύτώ αγγεία πλήρη νέων άνθέων, ή ώραϊον τινά 
καρπόν διά τδν οποίον ειχεν ή ιδία φροντίσει. Δέν 
έτόλμων νά τή αποδώσω τάς αύτάς περιποιήσεις 
καί μάλιστα πολλάκις παρεκάλεσα αυτήν όπως 
ουδέποτε είσέρχηται είς τδ δωμάτιόν μου’ άλλά 
τίς δύναται νά περιορίση αγάπην αδελφής ; Μια 
μόνη πράξις αυτής δύναται νά σέ πληροφορήση 
περί τή; πρδς έμέ αγάπης της. Νύκτα τινά πε- 
ριεπάτουν μεγάλοι; βήμασιν έντδς τοϋ κελλίου 
μου, βασανιζόμενος ύπδ φοικτών πόνων. Περί τδ 
μεσονύκτιον δέ καθήσας έπί τινας στιγμάς νά ά- 
ναπαυΟώ, ήκουσα είς τήν είσοδον τοϋ δωματίου 
μου έλαφρδν κρότον. Πλησιάζω, τείνω τδ ου;' 
κρίνε περί τής έκπλήξεώς μου! ήτο ή αδελφή 
μου ήτις έδεετο τοϋ Θεοϋ είς τδ κατώφλιον τή; 
Ούρας. Ειχεν ακούσει τά παράπονά μου, καί δέν 
ήθέλησε μέν νά μέ ταοάξη, άλλ’ ήρχετο δπως έν 
άνάγκη ήναι έτοιμη νά μέ βοηθήση. Τήν ήκουσα 
άπαγγέλλο υσαν χαμηλή τή φωνή τό: Ελέησόν με 
ό Θεός. Εγονυπέτησα τότε πλησίον τής θύρας 
χωρίς νά τήν διακόψω, και ήκολοΰθησα νοερώς 
τάς λέξεις τη;. Οι οφθαλμοί μου ήσαν πλήρεις 
δακρύων' καί τίς δέν ήθελε συγκινηθή είς τήν 
τοιαύτην αγάπην ; Οτε έννόησα δτι ή προσευχή 
αυτής είχε τελειώσει: ο ΐγίαινε, αδελφή μου, τή 
είπον χαμηλή τή φωνή, ύγίαινε, έπίστρεψον είς 
τδ δωμάτιόν σου, αισθάνομαι έμαυτδν καλλίτε- 
ρον' δ Θεό; νά σέ εύλογήση καί νά άνταμείψη 
τήν εύσέβειάν σου ! » ’Απεσύρθη σιωπηλώς, καί 

άναμφιβόλως ή προσευχή αύτής είσηκοΰσθη, διότι 
τέλος πάντων έκοιμήθην ώρας τινάς ήσυχον ύπνον.

— Πόσον θλιβεραί θά σοι άπέβησαν αί πρώ- 
ται μετά τδν θάνατον τής αγαπητής αυτής ά- 
δελφής ήμέραι! είπεν δ ξένος.

— Έπί τινα χρόνον διετέλουν είς είδος τι έκ- 
πλήξεως ήτις μ’ άφήρει τήν δύναμιν τοϋ νά 
αισθανθώ δλην τήν έκτασιν τής δυστυχίας μου' 
δτε δέ τέλος πάντων άνέλαβον τάς αισθήσεις, 
καί ήμην πλέον ικανός νά κρίνω τήν κατάστα- 
σίν μου, δ νοϋς μου ολίγον έλειψε νά μέ εγκατά
λειψη. Λύτη ή έποχή τής ζωής μου θά ήναι πάντο
τε διττώς δι έμέ θλιβερά, διότι μοί ύπενθυμί- 
ζει τδ μέγιστον τών δυστυχημάτων, καί ταυτο- 
χρόνως τδ έγκλημα τό όποιον ολίγον έλειψε νά 
πράξω.

— Εγκλημα ! άνέκραξεν ό στρατιωτικός, αδυ
νατώ νά σέ θεωρήσω ικανόν τούτου.

— Καί δμως είναι άληθέστατον, καί διηγού
μενος τήν εποχήν ταύτην τοϋ βίου μ,ου αίσθά" 
νομαιι δτι θά χάσω όχι ολίγον έκ τής ύπολήψεώς 
σου' άλλά δέν θέλω νά παρασταθώ καλλίτερος 
άφ’ ό,τι είμαι, καί πιθανόν καταδικάζων με θά 
μέ οίκτείρης. Ηδη, είς περιόδους τινά; μελαγχο
λίας, ή ιδέα τοϋ νά άφήσω τήν ζωήν ταύτην έ- 
κουσίως παρουσιάσθη έν έμοί’ έν τούτοι; ό φό
βος τοΰ Θεοϋ μοί είχε πάντοτε αποκρούσει αυτήν, 
δτε ή άπλουστέρα περίστασις καί ή όλιγώτερον 
κατά τό φαινόμενον ικανή νά μέ ταράξη έμελλε 
νά μέ έξαφανίση διά παντός. Νέαν πάλιν έδοκί- 
μασα θλίψιν. Πρό τινων έτών έδωοήθη είς ήυ.άς 
μικρός τις κύων' ή άδελφή μου πολύ ήγάπησεν 
αύτδν, καί σοι ομολογώ, δτι άφ’ δτου αύτη δέν 
ύπήοχε πλέον τδ πτωχόν τοϋτο ζώον ήτον άλη- 
θής δέ έμέ παραμυθία.

Αναμφιβόλως ένεκα τής άσχημίας του έξέ- 
λεξε τήν οικίαν μας ώς άσυλόν του. Παρά πάντων 
ειχεν άπο^διφθή, άλλά διά τδν οίκον τοϋ λεπροϋ 
ήτο θησαυρός. Πρός άμοιβήν τής χάριτος ήν ό 
Θεός άπένειμεν είς ημάς δίδων ήμϊν αύτόν τδν 
φίλον, ή άδελφή μου ώνόμασεν αύτδν θαύμα- καί 
τδ σύσμα του, τδ όποιον άπετέλει άντίθεσιν μέ 
τήν άσχημίαν του καθώς καί ή αίωνία ευθυμία 
του, πολλάκις διεσκέδαζε τάς θλίψεις μας. ’Αλλά 
μέ δλην τήν φροντίδα τήν όποιαν εϊχον δι’ αύτόν, 
πολλάκις έδραπέτευε, καί ούδέποτε εϊχον σκε- 
φθή δτι τοϋτο δύναται νά ηναι είς τινά βλαβερόν. 
Εν τούτοις κάτοικοι τινές τής πόλεως δυσηρεστή- 
Οησαν, διό νομίζοντες δτε ό κύων ήδύνατο να

έμελλον ούτοι νά άφανισθώσιν άπδ τήν δρασίν μου, 
δτε φωναί χαράς ποοσέβαλον τάς άκοάς μου' ήσαν 
άί οικογένειας αύτών συνηθροισμέναι καί ήρχοντο 
είς προϋπάντησιν αύτών. Γέροντες, γυναίκες, παι- 
δία παριεστοίχιζον αύτούς- ήκουσα τδν συγκε
χυμένου Οροϋν τής χαρά;' έβλεπον μεταξύ τών 
δένδρων τά λαμπρά χρώματα τών ενδυμάτων 
των, καί ολόκληρον τό σύμπλεγμα τοϋτο μοί έφαί- 
νετο περιστοιχιζόμενον ύπδ νέφους εύτυχίας. Δέν 
ήδυνήθην νά υποφέρω πλέον αύτδ τδ θέαμα, ά- 

τά βλέυματά μου, καί έέρίφθην εις τό 
έρημον, σκοτεινόν

φέρη μεταξύ αυτών τδ σπέρμα τής άσθενεία; μου' 
όθεν άπέφάσισαν νά παραπονεθώσιν εις τδν διοι
κητήν, δστις προσέταξε νά φονευθή πάραυτα δ 
κύων μου. Στρατιώται συνοδευόμενοι παρά τινων 
κατοίκων ήλθον είς τδν οίκόν μου, δπως έκπλη- 
ρώσωσι τήν σκληράν ταύτην διαταγήν. Εδεσαν αύ
τδν έκ τοϋ τραχήλου ένώπιόν μου, καί έσυρον 
αύτδν έξω. Οτε ήτον είς τήν θύραν τοϋ κήπου, 
δέν ήδυνήθην νά κρατηθώ άπδ τοΰ νά τόν θεω
ρήσω έτι μίαν φοράν- είδον αύτδν στρέφοντα ' 
πρός έμέ τού; οφθαλμούς καί ζητοϋντα παο έμοϋ 
βοήθειαν, ήν δέν ήδυνάμην νά τώ δώσω. ΙΙθελον 
νά πνίξωσιν αύτδν είς τδν ποταμόν, άλλά τδ πλή
θος τδ όποιον περιέμενεν αύτδν έξωθεν, τδν έλι- 
θοβόλησε πάραυτα. Ηκουσα τάς κραυγάς αύτοϋ, 
καί είσήλθον εί; τδν πύργον μου νεκρός μάλλον 
ή ζών’ τά τρέμοντα γόνατά μου δέν ήδύναντο νά. 
μέ στηρίξωσιν' έρρίφθην έπί τής κλίνης μου εί; 
άθλίαν κατάστασιν. Η θλίψις μου δέν μοί έπέτρε- 
ψε νά ίδω έν αύτή τή δικαία μέν άλλά σκληρά 
διαταγή, είμή βαρβαρότητα τοσοϋτον άπάνθρω- 
πον δσον καί άνωφελή, καί μολονότι αίσχύνομαι 
σήμερον διά τδ τότε έρεθίσαν με αίσθημα, δέν 
δύναμαι είσέτι νά σκεφθώ έπί τούτου άταράχως. 
Διήλθον ολόκληρον τήν ημέραν έν μεγίστη ταρα
χή. Τοϋτο ήτο τδ τελευταΐον δν δπερ άπέσπασαν 
άπδ πλησίον μου, καί ή νέα αύτη προσβολή ήνοι 
ξεν έκ νέου τάς πληγάς τή; καρδία; μου.

Τοιαύτη ήτον ή κατάστασίς μου οτε τήν αύτήν 
ήμέραν, περί τήν δύσιν τοϋ ήλίου, ήλθον νά κα
θίσω ένταΰθα, έπ’ αύτοϋ τοϋ λίθου, έπί τοϋ δποί
ου κάθησαι τώρα. Πρδ ολίγων στιγμών έσκεπτό- 
μην τήν θλιβερά* τύχην μου, δτε έκεϊ κάτω, πρδς 
έκείνας τάς δύω σημάδας τάς τδν φραγμόν άπο- 
τελειούσας, είδον δύο νέου; συζύγους οϊτινε; 
πρδ ολίγου εϊχον συζευχθή. Επροχώρησαν πρδς 
τήν στενήν δδδν καί διήλθον ένώπιόν μου. Η τερ
πνή γαλήνη τήν οποίαν έμπνέει βεβαία εύτυχία 
ήτον έζωγραφημένη έπί τών ωραίων αύτών φυ
σιογνωμιών' έβάδιζον βραδέως, οι βραχίονες των 
ήσαν συμπεπλεγμένοι. Αίφνης έστάθησαν' ή νέα 
γυνή έκλινε τήν κεφαλήν πρδς τόν κόλπον τοΰ 
συζύγου της, δστις ένηγκαλίσθη αύτήν μετ’ άγαλ- 
λιάσεως. Ησθάνθην τήν καρδίαν μου συς-ελλομένην 
καί, σοί τδ δμολογώ, πρώτην ήδη φοράν είσέδυ- 
σεν είς τήν καρδίαν μου δ φθόνο;' ούδέποτε ή εί- 
κών τή; εύτυχίας μοί παρουσιάσθη μετά τοσαύ- 
της ζωηρότητος. Ηκολούθησα αυτού; διά τών 
βλεμμ.άτων μέχρι τής: άκρα; τοϋ λειμώνος καί

πέστρεψα 
κελλίον μου. Θεέ μου, πόσον 
καί φρικώδε; μοί έφάνη !

« Ενταΰθα λοιπόν, είπον ; 
προσδιωρισμένη ή αίωνία μου κατοικία' ένταΰθα 
λοιπόν είναι δ τόπος, δπου έλεεινόν διάγων βίον 
θά περιμείνω τδ βραδύ τέρμα τών ήμερων μου ! 
0 Τί'ψιστος διέχυσε τήν εύτυχίαν, διέχυσεν αύτήν 
ο>ς χείμα^όον είς πάν τδ άναπνέον' καί έγώ, έγώ 
μόνος '. άνευ βοήθειας, άνευ φίλων, άνευ συντρό
φου. . . όποιον φρικτδν πεπρωμένου! »

Βυθισμένος είς τάς λυπηρά; αύτάς σκέψεις, έ- 
λησμόνησα οτι ύπάρχει Ον παρηγορητικόν, έ- 
λησμόνησα έμέ τδν ίδιον. « Διατί, έλεγον κατ’ 
έμαυτδν, έγεννήθην ; διατί ή φύσις δι’ έμέ μόνον 
είναι άδικος καί άστοργος ; Ομοιος άποκεκληρω- 
μένω τέκνω έχω ύπδ τούς οφθαλμούς μ.ου τήν 
πλουσίαν κληρονομιάν τής άνθρωπίνης οικογένει
ας, καί ό φειδωλός ούρανδς μοί άρνεϊται τήν με
ρίδα μου όχι όχι, άνέκραξα τέλος έν τή παρα
φορά μου, δέν ύπάρχει πλέον έπί τής γης εύτυχία 
διά σέ' άπόθανε ! ταλαίπωρε, άπόθανε ! ίκανδν 
χρόνον έμόλυνας τήν γην διά τής παρουσίας σου' 
είθε αύτη νά σέ καταπίη ζώντα, και ούδέν ίχνος 
νά άφήση τής μακράς ύπάρξεώς σου. » Βαθμηδόν 
αύξανομένης τής μανίας μου, ή επιθυμία νά έγκα- 
ταλείψω τήν ζωήν μέ έκυρίευτε καί έσταμάτησε 
όλα; τάς σκέψεις μου. Τέλος άπεφάσισα νά πυρ
πολήσω τδ καταφύγιό·; μου, καί νά καώ καί έγώ 
μετά παντός δυναμένου νά άφήση μνήμην τής ύ
πάρξεώς μου. Τεταραγμένος, μανιώδης, έξήλθον 
είς τήν έξοχήν, έπλανήθην στιγμάς τινάς είς τήν 
σκιάν πέριξ τοϋ πύργου μου' άκούσιοι δλολυγμοί 
έξήρχοντο έκ τοϋ κατατεθλιμένου στήθους μου, 
καί έμέ τδν ίδιον έτρόμαζον έν τή σιγή τή; 
νυκτός. Πλήρη; μανίας, είσήλθον είς τδ οίκημά 
μου κράζων: α Δυστυχία σου, λεπρέ, δυστυχία 
σου ! » Καί ώ; έάν τδ πάν συνετέλει εις τήν ά- 
πώλειάν μου ήκουσα τήν ηχώ ήτις, έκ τοϋ μέσου

είπον κατ έμαυτδν, είναι
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τών ερειπίων τοϋ πύργου τοϋ Bramofan, εύκρι- 
νώς έπανέλαβεν « Δυστυχία σου I » Κυριευθείς 
τότε ύπδ φρίκης, έστάθην είς ττ,ν θύραν τοΰ πύρ
γου, καί ή ασθενής ήχώ τοϋ δρους έπανέλαβε 
μετά πολλήν ώραν: « Δυστυχία σου! » . · ..

Ελαβον λύχνον, καί έχων τήν άπόφασιν νά 
πυρπολήσω τήν κατοικίαν μου, κατέβην είς τό 
κατώτερον δωμάτων, φέρων μετ έμοϋ κληματί
δας καί ξηρούς κλάδους. Ητο τό δωμάτιον είς 
τό όποιον κατώκησεν τ, άδελφή μου καί όπου ου 
δέποτε είσήλθον μετά τόν θάνατον αυτής’ τό ά- 
νάκλιντρόν τη; ευρίσκετο έτι είς τήν αυτήν θέσιν, 
είς τήν οποίαν έγώ έθεσα αύτό σηκώσα; διά τελευ
ταία» φοράν τήν αδελφήν μου' έξεπλάγην ίδιον 
τόν πέπλον της καί μέρος τι τών έν τώ δωμα- 
τίςο έέριμμένων ενδυμάτων αύτής’ ένεθυμήθην τάς 
τελευταίας λέξεις τάς οποίας εϊπεν έξερχομένη 
έντεϋθεν. «Δέν θά σέ έγκαταλείψω μετά τόν Οά 
νατόν μου’ ένΟυμοϋ ότι Οά είμαι πάντοτε παροϋ- 
σα είς τάς θλίψει; σου. » Λποθέσας τόν λύχνον 
έπί τή; τραπέζης, ειδον τήν κλωστήν τοϋ σταυ- 
ροϋ τόν οποίον αΰτη έφερε πάντοτε έπ’ αυτής, 
καί τόν οποίον ή ιδία είχε θέσει μεταξύ δύω φύλ
λων τής βίβλου της. Εϊ; αύτήν τήν θέαν, {οπισθο
δρόμησα καταλειφθεί; ύπό θεία; φρίκη;. Τδ βά
θος τή; αβύσσου όπου έμελλαν νά βυθισθώ, πα- 
οουσιάσθη αίφνης είς τού; ήνεωγμέ-ους οφθαλμούς 
μου’ τρέμω» έπλησίασα τήν ίεράν βίβλον: « ϊδού. 
δ ού, ανέκραξα, ή βοήθεια τήν οποίαν μοί ύπεσχέ- 
θη αΰτη ! Καί σύρων τόν σταυρόν έκ τοϋ βιβλί
ου, εύοον έν αύτώ επιστολήν έσφραγισμένην, τήν 
όποιαν ή καλή αδελφή μου ειχεν εναποθέτει δι’ 
έμέ. Τά δάκρυα μου, τδ όποια έω; τότε ή Ολίψις 
είχε κρατήσει, έρρευσαν πλέον ώ; χείμαρρο;’ όλα 
τά απαίσια σχέδιά μου πάραυτα έξέλιπον. Επί 
πολλήν ώραν έσφιγγα τήν πολύτιμον ταύτην έ- 
πιστολήν εΐς τήν καρδίαν μου, πριν δυνηθώνά τήν 
άναγνώσω’ καί, γονυπετήσα; διά νά έπικαλεσθώ 
τδ θειον έλεος, ήνοιξα αύτήν καί άνέγνων τά; 
άκολούθου; λέςεις, α’ίτινε; έσονται αιωνίως έγκε- 
χαραγμέναι έν τή καρδία. μου’. « ’Αδελφέ μου, έν
τός ολίγου Οά σέ άφήσω’ άλλά δέν θέλω σέ έγκα- 
ταλείψει. Ούρανόθεν, όπου ελπίζω νά υπάγω, Οά 
έπαγρυπνώ διά, σέ θά παρακαλώ τόν θεόν νά σοι 
δίδη γενναιότητα όπως ύποφέρης άγογγυστω; τήν 
ζωήν, μέχρι; ού εύαρεστηθή νά ένωση ημάς πάλιν 
εί; άλλον κόσμον’ τότε θά δύναμαι νά σοι δίδω 
δείγματα όλη; μου τή; αγάπη;’ ούδέν θά μέ έμ- 
ποδζη τότε νά σέ πλησιάζω, καί ούδέν Οά δυνη-

Οή Χω?’·σή άφίνω αύτδν τδν σταυ
ρόν, τδν όποιον έφερον καθ’ όλον μου τδν βίον’ 
πολλάκι; ούτος μέ έπαοηγόρησεν είς τάς θλίψεις 
μου καί τά δάκρυα μου ούδέποτε άλλον μάρτυ
ρα είχον εΐμή αύτόν. ΕνΟυμοϋ, οσάκις τδν βλέ
πεις, ότι ή τελευταία εύχή μου ήτο νά δυνηθής 
νά ζήση; καί νά άποθάνη; ώ; καλό; χριστιανός!»

Προσφιλής έπιστολή ! ούδέποτε Οά άποχω” 
ρισθώ άπ’ αύτήν’ Οά φέρω αύτήν μετ’ έμοϋ εί; 
τόν τάφον’ αΰτη θέλει μοι ανοίξει τάς Ούρα; τοΰ 
ούρανοϋ, τάς δποία; τό έγκλημά μου διαπαντός 
έμελλε νά μοί κλίση. 'Αναγνώσας αύτήν έλειπο- 
θύμησα, καταβληθείς υπό τών συγκινήσεων τά; 
όποια; είχον αίσθανΟή. Ειδον νέφο; διαχεόμενον 
έπί τή; οψεώ; μου, καί έπί τινα καιρόν άπώλεσα 
ταύτοχρόνως τήν έ-θόμ.ησιν τών δεινών μου καί 
τήν συναίσθησιν τή; ύπάρξεώ; μ.ου. Οτε άνέλαβον 
τά; αισθήσεις μου, ή νύξ ήτο προχωρημένη, ’α- 
φοϋ αί ίδέκι μου διευκρινίσΟησαν, ήσθανόμην 
αίσθημα άνεξηγήτου γαλήνη;" παν τδ διατρέξαν 
κατ έκείνην τήν εσπέραν μοί έφαίνετο ονειρον. 
Τό πρώτον μου κίνημα ήτο νά υψώσω τού; οφθαλ
μού; πρό; τόν Θεόν καί νά τόν ευχαριστήσω διότι 
μέ έπροφύλαξεν άπδ τδ μέγιστο» τών δυστυχη
μάτων. Ούδέποτε τδ στερέωμα δέν μοί είχε 
φανή τοσοϋτον αίθριον καί ώραϊον’ άστήρ τι; έ
λαμπε» άπέναντ· τοϋ παραθύρου μου’ έθεώρησα 
αύτόν έπί ικανήν ώραν μετ’ άνεκφοάστου χαρά;, 
εύχαρ.ς-ών τδν Θεόν ότι μοί έχορήγει έτι τήν εύ- 
χαρίς-ησιν νά τόν βλέπω, καί ήσθανόμην ύπολαν- 
Οάνουσαν παραμυθίαν σκεπτόμενο;, ότι άκτίς τις 
αύτοϋ ήτον έν τούτοι; προωρισμένη διά τό λυ
πηρόν κελλίον τοϋ λεπρού.

Λνέβην κατόπιν είς τδ οίκημά μου ήσυχώτε- 
ρο;. Διήλθον τδ έπίλοιπον τή; νυκτδ; άναγι- 
νώσκων τδ βιβλίον τοϋ Ιώβ, καί ό θείος ένθου- 
σιασμδ;, τδν όποιον τό βιβλίον τοϋτο ένέβαλεν 
έν τή ψυχή μου, κατώρθωσε νά διασκεδάσω όλα; 
τά; μαύρα; ίδιας, αίτινε; μέ είχον καταβάλει. 
Ζώση; τή; αδελφή; μου ούδέποτε έδοκίμασα τοι- 
αύτα; φρικώδει; στιγμά;’ μοί ήρκει μόνον νά 
αίσθάνωμαι αύτήν πλησίον μου διά νά ήμαι ή- ' 
συχος, καί ή μόνη σκέψις τή; άγάπης ήν αυτή 
περί έμοϋ έτρεφε», ήρκει διά νά μέ παρηγορή καί 
μοί δίδη γενναιότητα.

Οίκτ-ρμων ξένε ! ό θεό; νά σέ φυλάττη άπδ ’ 
τοϋ νά ευρεθή; ποτέ εί; τήν άνάγκην νά ζήση; ■ 
μόνος ! Η αδελφή μου, ή σύντροφό; μου δέν ύ-' 
πάρχει πλέον, άλλ’ ό Θεός θά μοί παράσχτ τήν

y
δόναμιν νά ύπομείνω γε»να(ως τήν ζωήν’ Οά μοί 
παράσχη αύτήν, έλπίζω, διότι παρακαλώ αύτόν 
έν τή είλικρινία τής καρδίας μου.

— Ποια; ηλικίας ήτον ή άδελφή σου δτε ά- 
πέθανεν ; ήρώτησεν ό ξένο;·

— Μόλις ήτον είκοσι πέντε έτών, άλλ' οί πό 
νοι έδείκνυον αύτήν έτι προβεβηκυΐαν. Καί μολο
νότι ή άσθένεια τήν είχε καταβάλει, καί ειχεν 
αλλοιώσει τούς χαρακτήρά; της, ούχ ήττον Οά 
ητο ωραία άνευ τής θανάσιμου ώχρότητο; ήτις 
τήν ήσχήμιζεν’ ήτον ή ζώσα είκών τοϋ θανάτου 
δέν ήδυνάμην νά ίδω αύτήν χωρίς νά στενάξω.

—Εστερήθης λοιπόν αύτή; νεωτάτη; έτι οΰσης.
•— ΙΪ άδύνατος καί τρυφερά κρασί; τη; δέν 

ήδύνατο νά άνθέξη είς τοσαϋτα όμ.οϋ δεινά’ πρό 
τινο; χρόνου παρετήρουν ότι ό θάνατό; τη; ήτον 
άφευκτος, καί τοιαύτη ήτον ή θλιβερά αύτής 
τύχη ώστε ήναγκαζόμην νά τόν επιθυμώ. Βλέ 
πων αύτήν τηκομένην καί φθειρομένην καθ έκά- 
στην, παρετήρουν, μετ’ απαίσιου χαρά;, πλησιά- 
ζον τδ τέρμα τών βασάνων της. Πρδ ενός μηνό; 
ήδη ή άδυναμία αύτή; ειχεν αύξήσει’ συνεχείς I 
λειποθυμίαι ήπείλουν άπό στιγμής εί; στιγμήν 
τήν ζωήν αύτής. Εσπέραν τινά (κατά τά; άρχά; 
τοϋ Αύγουστου) τήν ειδον τοσοϋτον καταβε
βλημένη», ώστε δέν ήθελον νά τήν άφήσω μό
νην’ έκάθητο έπί τοϋ ανακλίντρου τη; μή δυ- 
ναμένη πρό τινων ημερών νά υποφέοη τήν κλί
νην. Έκάθησα καί έγώ πλησίον της, καί έν βα- 
θυτάτω σκότει συνωμιλοϋμεν τήν τελευταίαν 
συνομιλίαν. Τά δάκρυα μου δέν ήδόναντο νά κρχ- 
τηΟώσιν’ σκληρόν προαίσθημα μέ έτάραττεν. 
«Διατί κλαίεις, άδελφέ μου, μοί εϊπεν, διατί λυ- 
πείσαι τόσον ; δέν θά σέ άφήσω άποθνήσκουσα. 
άλλά Οά ήμαι πάντοτε παρούσα είς τά; θλίψεις 

σου ».
Μετά τινας στιγμά; μοί έξέφρασε τήν επιθυ

μίαν νά έξέλθη τοϋ πύργου, καί νά προσευχηθή 
είς τδ μικρόν έκ λεπτοκαρυών δάσος τη;’ έκεϊ 
διήρχετο τδ πλεϊστον μέρος τής άνοίξεως. « Επι
θυμώ, έλεγε, νά άποθάνω βλέπουσα τδν ούρα- 
νόν ». Δέν ένόμιζον τδ τέλος αύτής τοσοϋτον 
πλησίον. Τήν ελαβον εί; τάς άγκάλας μου διά νά 
τήν σηκώσω. «Στήριξόν με μόνον, μοί εϊπε’ Οά 
έχω ίσως έτι τήν δύναμιν νά περιπατήσω. 8 Τήν 
ώδήγησα βραδέως μέχρι τών λεπτοκαρυών’ τή 
κατεσκεύασα μικρόν προσκεφάλαιον έκ ξηρών 
φύλλων τά όποια αύτή ή ιδία είχε συλλέξει, κα· 
καλύψας αύτήν δια τίνος πέπλου, όπως τήν προ-

φυλάξω άπδ τής υγρασίας τής νυκτδ;, έκάθησα 
πλησίον τη;’ άλλ αΰτη έπεθόμει νά μένη μόν^ 
έν τή τελευταία τη; σκέψει, όθεν άπεμακρύνθην 
χωρίς όμως νά τήν χάσω άπδ τών οφθαλμών 
μου. Εβλεπον τόν πέπλον της άνασηκονόμενον 
άπδ καιρού εί; καιρόν καί τά; λευκά; αύτής χεϊ- 
ρα; διευθυνομένας πρδς τόν ούρανόν. Οτε έπλη
σίασα έκ νέου εί; τό μικρόν δάσος ή αδελφή μου 
μοί έζήτησεν ύδωρ’ τή εφερον έντδς τοϋ ποτηριού 
της’ έπλησίασεν αύτό εί; τδ στόμα της, άλλά δέν 
ήδυνήθη νά πίη. «Αισθάνομαι έγγίζον τό τέλος 
μου, μοί εϊπε, στρέφουσα τήν κεφαλήν’ ή δίψα θέ
λε·. πάραυτα καταπαύσει διά παντός. Στήριξόν 
με, αδελφέ μου, βοήθησον τήν αδελφήν σου νά 
ύπερβή ταύτην τήν ποθητήν μ.έν άλλά τρομεράν 
διάβασιν. Στήριξόν με, άπάγγειλον τήν προσευ
χήν τών ψυχορόαγούντων. » Αύταί ήσαν αί τε- 
λευταίαι λέξεις τάς δποία; μοί έπρόφερεν. ’Ε- 
στήριξα τήν κεφαλήν αύτή; είς τδν κόλπον μου, 
καί απήγγειλα τήν προσευχήν τών ψυχο^δαγούν- 
των. «Μετάβηθι εί; τήν αιωνιότητα! τή εϊπον, 
φιλτάτη μου άδελφή, άπάλλαξον σεαυτήν τής 
ζωής’ άφησον τδ λείψανόν σου εί; τάς άγκάλας 
μου !” ’Εν διαστήματι τριών ωρών έβοήθησα 
αύτήν έν τή τελευταία πάλη τής φύσεως" τέλος 
έσβυσεν ήσύχως, καί ή ψυχή τη; άνευ άγώνος 
έχωρίσθη άπδ τή; γής · . .

0 Λεπρός, τελείωσα; τήν διήγησιν ταύτην έκά- 
λυψε τδ πρόσωπον διά τών χειρών του’ ή συγ- 
κίνησι; άφηρει τήν φωνήν άπδ τόν οδοιπόρον. Με
τά στιγμιαίαν σιωπήν ό Λεπρός ηγέρθη. « όδοι- 
πόρε, εϊπεν, οτε ή Ολίψις ή ή άποθάρόυνσι; σέ 
πλησιάσωσι, συλλογίσθητι τδ» λεπρόν τής πόλεως 
’Αόστης’ ή έπίσκεψί; σου δέν Οά μένη άνωφελής.» 

’Επροχώρησαν όμοϋ μέχρι τής θύρας τοϋ κή
που. Οτε ό στρατιωτικός ήτον έτοιμος νά έξέλθη, 
έβαλλε τήν χείρά του εί; τήν δεξιάν αύτοϋ χείρα' 
«Ούδενδ; ποτέ χεϊρα ήγγισα;, εϊπεν εί; τδν λε
πρόν, έγγισον, σέ παρακαλώ τήν ίδικήν μου’ εί
ναι χείρ φίλου ζωηρώ; διά σέ ένδιαφερομένου.» 
0 λεπρός ώπισθοδρόμησέ τινα βήματα μετά 
φρίκης, καί ΰψώσα; τού; οφθαλμού; καί τάς χεϊ
ρας πρό; τον ούρανόν’ «Πανάγαθε Θεέ, άνέκοα- 
ξε, πλήρωσον διά τών εύλογιών σου τδν καλόν 

αύτόν άνθρωπον ! "
«Σέ ζτ.τώ λοιπόν άλλην τινά χάριν, έπανέ- 

λαβεν ό οδοιπόρος. Θά άναχωρήσω, δι’ ικανόν ίσως 
χρόνον δέν θά έπανίδωμεν υμάς αυτούς’ δέν 
;δυνάμεθα άρα μέ τάς αναγκαίας προφυλάξεις νά
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άνταλλάσσωμεν επιστολές; τοιαύτη σχέσις ή
θελε σέ διασκεδάζει, καί εί; έμέ τόν ίδιον μεγί
στων ήθελε προξενεί εύχαρίστησιν. » ό λεπρός 
έσκεφθη στιγμάς τινας. «Διατί, είπε τέλος, προσ
παθώ νά άπατήσω ε'μαυτόν ; Δέν δύναμαι νά ίγω 
κοινωνίαν είμή μέ έμέ μόνον, καί άλλον φίλον 
είμή τόν Θεόν’ έν αύτώ θά έπανίδωμεν άλλήλους. 
Υγίαινε, γενναίε ξένε, καί εύτύχει . ..

ίγίαινε διαπαντός ! ». . ό λεπρός έκλεισε τήν 
Ούραν καί έσυρε τού; μοχλούς.

Μετά^ρασι< ιΛενθίςα έκ τοΰ γα.Ηικοϋ

ΕΛΕΝΗ Κ. ΚΟΧΟΚΟΤΡΩΝΗ.

-7!/1· Χρυσα.Ι.Ιίύος. Τοσούτω μάλλον ευχα
ρίστως έδωμοσιεύσαμεν τό ανωτέρω διηγημάτων, 
καθ όσον διά τής άναγνώσεως αυτού θά συγκι- 
νηθώσιν, έλπίζομεν, αί εύγενεϊς ψυχαί τών ανα
γνωστών μας καί θά ένθυμηθώσιν ότι καί έν Ελ- 
λάδι ϋπαρχουσι δυστυχή πλάσματα προσβεβλη

μένα υπό τής απαίσιας αύτής νόσου, τής .Ιέπρας, 
μέ τήν διαφοράν ότι έδώ ούδεμία περί τών τα- 
λαιπώρων τούτων λαυ.βάνεται φροντίς, ούδεμία 
συνδρομή παρέχεται, άλλ’ έρημα καί έγκαταλε- 
λειμμένα εις ακατοίκητα δάση καί άγρια σπή
λαια κατατρύχονται υπό τής πείνης, υπό τή; 
γυμνότητας καί τοΰ ψύχους.

Είθε ή άνάγνωσις τοϋ ανωτέρω διηγήματος ν’ 
αναζωπυρήση τον πρός τό άγαθοεργεΐν ζήλον αυ

τών καινά συντέλεση είς γενναίαν χρημματικήν 
συνδρομήν πρό; τήν μελετωμένην ϊδρυσιν Λεπρο
κομείου έν Ελλάδι. Ως δέ είναι γνωστόν υπάρ
χει έν Αθήναις έπιτροπή δεχομένη τάς συνεισφο
ρά; καί καταθέτουσα αύτά; είς τήν 'Εθνικήν 
Τράπεζαν. Μέχρι τούδε, ιός άνέφερεν έν τώ τής 
55 Μαρτίου 1864 λόγω του 0 Κύριος Γεώργ. 
Γερτσετης εισεπράχθησαν πρός τον σκοπόν τού
τον 45 χιλιάδες δραχμαί, άλλά τό ποσόν τούτο 
δέν έπαρκεΐ προς τελείωσιν τού έργου- δθεν 
άν ή ευχή μα; καρποφορήσω καί εύρεθώσιν άν
θρωποι επιθυμούντο; νά συνεισφέρωσιν είς τέ- 
λεσιν τοσοϋτον ιερού έργου, ή διεύθυνσις τή; 
Χρυσαλλίδο; προθύμως άναδέχεται νά παοα- 
λαμβάνη τά προσφερόμενα χρήματα καί νά πα- 
ραδίδη αύτά είς τήν έπιτροπήν έπί αποδείξει.

II Ο I Η Σ I Σ.

Ιανω·

I

II ΠΛΗΘΤΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ
('Εκ τοΰ ΓαΛ.Ιικοΰ).

Λν πτέρυγας ω; της ΙΙοΰς ήαπόρουν νά τανύσω, 

Οπως τό πλήθος τών χρυσών ήλιων αριθμήσω, 

Άν εί.- τά βάθ’ είσέδυ του άπεράντου κόσμου 

Μεγεθη τε καί αριθμού; συνθείς ό λογισμός μου, 

Αν πτησιν τήν παράβολον πλανών υπό τό χάος 

Εμετρουν τό διάστημα κ’ έμέτρουν άεννάως, 

Ο συμπας θά παρήρχετο αιών εις τόν αγώνα, 

Μακράν έμοϋ τόν σύμπαντα θά εφευγον αιώνα, 

Εχων τό άπειρον εμπρός, τό άπειρον δ.τίσω, 

Χωρίς τό μέγα πρόβλημα ποτέ νά προσεγγίσω.

Καιομως, τρόυ.ου έμπλεως καί πόθου ταυτοχρόνως, 

Ι'ούς ούρανού; νά άναβη τολμά τής γης ό γόνος. 

Ανέρχομαι . . . τήν κλίμακα διάττω τήν φλογίνην, 

Κόσμων, ήλιων, κομητών τήν πλήθουσαν έκείνην. 

Νά βλέπω έπαυσα τήν Ιην, κ’ ή τών νυκτών Σελήνη 

Κ αυτή από τάς όψεις μου μακρυνεται καί σβύνει. 

Τοϋ Κρόνου τό μεθόριον διέβην . . . ύπεράνω 

1 ην χρυσήν οέρβιν του φωτός και τοϋ σαπφείρου φθάνω. 

Γήν ύπερέβην, ήγγ,σα τούς άφεστώτας χώρους, 

Βασίλεια κατάφωτα, εκτάσεις άστροφόρους, 

“Οπου εις υψη άμετρα τό βλέμμα του βυθίζων, 

Διά κρυστάλλου τολμηρού τήν δρασιν δπλίζων, 

Ο αστρονόμος άλαζών εις έκαστον φωστήρα 

Τόν θαυμαστόν αύτοϋ πλανα τάς νύκτας διοπτηρα. 

Καί ουρανόν έξ ουρανού, πλανήτην έκ πλανήτου 

Αμείβων, παρακολουθών τήν πτησιν τοϋ κομήτου, 

Συνανυψοϋμαι μετ’ αύτοϋ εί; πυραυγεΐς ήλίοίς, 

Αστρα απεριόριστα, σφαίρας αυτεξουσίους, 

Ουράς χείμαρρους, ίθεν ζή τό παν καί αναπνέει, 

Κόσμων ψυχές, ifO=v αλών τό κράτος άποβρέει. 

Εκεϊσε ένθα στρέφονται κόσμοι βαθεΐς, άνύων 

Τήν τροχιάν του έκαστος εντός έτών χιλίων, 

Γίς αύτη ή λαμπρά σκηνή, δ στίλ.βων θόλος δ'δε ; 

Τοΰ ανακτόρου σου θεέ, μή δ πυλών εΐν’ ώδε ; 

" ! ποιον λόγον άφρον μου τό στόμα έξερεύγει! 

^Οσον προβαίνω πρός Αύτόν, τόσον μακράν μου φεύγει. 

Ω I ή, εν ή έτεχθην, 1'ή, που είσαι ; ποϋ απέχεις ; 

Πόσον στενόν, ώ Ήλιε, τόν κύκλον διατρέχεις ! 

Ιδού, υπό τούς πόδα; μου, ώσεί σωροί σαπφείρων, 

Ο φανοί κεΐνται πολλαπλοί έπ’Ουρανών άπειρων. 

Πλήν πόββω καί αόρατος τών ουρανών δ Άρχων, 

Απρόσιτος, καί ευτυχής καθ' εαυτόν ύπαρχων, 

Μακραν ήμών, εγγύς ημών αίνιγμα, τών άλύτων, 

Τών τόσων κόσμων σύνδεσμος καί λόγος καί αρχή των, 

Ίσταται δπου ουρανοί δέν εϊ.αι πλέον άλλοι, 

Πέραν του διαστήματος, ο μόνο; περιβάλλει !

1. ΚΑΡΑΣΟΥΤΣΑΣ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΑΣΜΑ.
Το κατωτέρω δημοσιευόμενου δημοτικόν άσμα 

έγραψα καθ’ ύπαγόρευσιν γέροντος Άκαρνάνος, 
κατά τήν έν Στερεά περυσινήν άποστολήν μου.

Εϊνε τό πρώτον έξυμνούν κλεπτικά κατορθώ
ματα, καί ανάγεται εί; τήν περί τά; άρχά; τής 
11 έκατονταετηρίδος ύποκινηθεΐσαν μέν υπό τού 
δουκός Νεβέρ, οίκτρώς δέ καταλήξασαν, ένεκα 
τή; προδοτική; διαγωγή; τού άρματωλού τή; 
Ηπείρου Μάρκο-Πούλίου έπανάστασιν, περί ή; 
θέλω κατ’ έκτασιν γράψει εί; Sv τών προσεχών 
φυλλαδίων τής Χρυσαλλίδο;, οτε καί περί τών 
έν τώ άσματι άναφερομένων άρματωλών Ζάχου, 
Μαρασλή καί Μάρκο-Πούλίου, γενήσεται λόγο;.

Κ. ΣΑΘΑΣ.

Τό λεν τ' αηδόνια στά βουνά, κ’ ή πέοδικαι; στά πλάγια, 

Το λέει κ’ ?να κλεφτόπουλο στοϋ Ζάχου τό λημέρι.

« 'Ροβόλα Ζάχο μ’ τά βουνά, και πόλεμο μή κάνης,

* Πολλή Τουρκιά ξεμουτρισε πεζούρα καί καβάλα,

» “Οσο νάρθή δ Μαρασλή;, κ’ αυτός δ Μάρκο ■ ΓΙούλ^ος. » 

Κ' ?νας αητός που τ' ακούσε στά Ζάχο πάγει καί λέει- 

« Ό Πούλιας σάς έγέλασε κ' άρνήθη τό βαγγέλιο,

• Κ’ δ Μαρασλής έπλάκωσε μ’ εξήντα παλληκάρία. · 

Τό λόγο δέν απόσωσε, κ' ή συντυχία κρατιόνταν,

Κ δ Μαρασλής ροβόλαε τούς κάμπους καβαλάρης.

Πετάει δ Ζάχος τό σπαθί καί βίχνει τό‘τουφέκι, 

Κ’ ό Μαρασλής από κοντά στούς Τούρκους καβαλάρης. 

« Χόρτασε Ζάχο τή Τουρκιά, άφσε κ έμενα λίγους. ·

Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΙΙΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ. 0)

Οί Τουρκομάνοι δτε ύπήντων πολυάριθμόν τινα 
λαόν, είτε ώχυρωμένην τινα χώραν, εϊχον σύστη
μα νά μή διακινδυνεύωσιν έν μάχη, καί τότε 
έδήουν τόν τόπον εκείνον δπω; καταστήσωσιν αύ
τόν άοίκητον καί εί; αύτού; τού; υ τερασπίζοντα; 
αύτόν. Δι’ αύτοϋ τού τρόπου οί νομάδες μου
σουλμάνοι τή; Ασίας καί οί βοσκοί σλάβ-,ι καί 
βούλγαροι τή; Εύρώπης κατεκυρίευσαν έκτετα- 
μένα; χώρας καί κατέστρεψαν μυριάδα; ά-δρών 
ελληνική; φυλή;. Τό σφάλμα δμω; δέον ν άπο- 
ϊοθή καί εί; τά; κυβερνήσει; τή; τε Κωνσιαντι 
νουπόλεως καί Τραπεζοΰντος, ών ή πλεονεξία εί; 
τό νά εισπράττωσι φόρου; ήτο ίση πρό; τήν αμέ
λειαν ήν έδείκνυον περί τήν ύπεράσπισιν τή; χώ
ρα;. Οί έπί τών αμπέλων καί έλαιών φόροι έπολ- 
λαπλασιάζοντο άεννάως. έλησμονεϊτο δέ τό πα- 
ράπαν ή έπισκευή τών οδών, τών υδραγωγείων, 
τών γεφυρών καί διωρύγων. Διά τοϋ συστήματος 
τούτου οι καλλιεργούντες τήν γήν μετ’ ού πολύ 
καταστρέφονται καί τέλος έκλείπουσιν όλοτε- 
λώς. Οστις δήποτε παρατηρήση μετά προσοχής

(1): Συνέχεια από φυλλαδ. 76. 

τό οθωμανικόν κράτος θέλει ΐδη τά πρακτικά 
εξαγόμενα παρομοίων μέτρων. Εν τή παρακμή 
πάσης άπολύτου κυβερνήσεως αί δαπάνα·, τού 
ήγεμόνος άποβροφώσι μέγιστον μέρος τών δημο
σίων έσόδων, ασθενείς δέ ηγεμόνες προτιμώσι 
μάλλον νά κατεδαφίσωσι τά τείχη τών φρουρίων 
των ή νά έλαττώσωσι τόν άριθμόν τών θαλα
μηπόλων των καί περιορίσωσι τά; επιδεικτικά; 
δαπάνα; τής αυλής. Οί Τουρκομάνοι έδρεψαν πολ
λάκις τούς καρπού; τοιαύτη; διαγωγής- Εκάστη 
γενεά έβλεπε κατά διαδοχήν αύτού; εισβάλλον
τας είς επαρχίαν τινά ή καταλαμβάνοντας φρού- 
ριον τι έπί τών ορίων τοϋ κράτους. Εν τούτοι; 
αί κατακτήσει; των διεκόπτοντο ένίοτε καί αί 
όρδαί των άπεδιώκοντο μακράν, διότι όταν ό 
στρατός τής Τραπεζοΰντος έστρατηγεΐτο καλώς, 
ήτο υπέρτερο; τών νομάδων ιππέων τών Τουρκο- 
μάνων. Καί έπ’ αύτοϋ δέ τού Αλεξίου Γ', ήγε- 
μ.όνο; άμοιρου στρατιωτικών γνοισεων, έγένοντο 
διάφοροι πολεμικαί έπιχειρήσει; α'ίτινες έπέτυχον 
όπωσοϋν. 6 εμίρη; τού Βεβάντου ήττήθη καί 
έφονεύθη, ό δέ έμίρης τής Αρσινγά άπεδιώχθη 
μετά πλείστης ζημίας’ άφ’ ετέρου δμως τά φρού
ρια Ματσούκα καί Γολάσα έπεσαν εί; τήν εξου
σίαν μουσουλμάνων. Η μεταξύ Κερασοϋντος καί 
Ούνίχης Λιμνία κατεκτήθη υπό τοϋ Ταζεδίου, 
τού νυμφευθέντος τήν θυγατέρα τού Αλεξίου Ευ
δοξίαν, είτε παρεδόθη αύτώ ώ; προίξ τή; ήγε- 
μονίδος. Ο Αλέξιο; άπεπειράθη καί δεύτερον ν’ 
άνακτήστ, τήν Χεριανήν, άλλ’ή στρατιωτική αύ
τού άνικανότη; καί ή ατμοσφαιρική άκρασία έπί- 
φεραν τόν δλεθρον τοΰ στρατού του, δστις πλειό- 
τερα ύπέφερεν έκ τε τού ψύχους καί τή; πείνης 
ή έκ τού έχθρικού σιδήρου. Ευτυχώ; διά τό κρά
τος του, ή διχόνοια εϊσέδυσεν έν μέσω τών Τουρ- 
κομάνων, και ό Ταζεδίν, έμίρης τή; Λιμνία;, 
έπέπεσε κατά τοϋ υίοΰ τοϋ Χατίζή όμέρ ΣουλεΧ- 
μανβέγη, έμίρΟυ τής Καλυβίας. Οί ηγεμόνες ού- 
τοι, άμφότεροι γαμβροί τού Αλεξίου Γ , συνή
ψαν μάχην έν γ έφονεύθη ό Ταζεδίν μετά ϊξ χι
λιάδων έκ τών στρατιωτών του.

Η υπόληψις τού Αλεξίου έπαθεν έτι μάλλον 
έκ τίνος διαφοράς μεθ’ ένό; τών γενουηνσίων 
έμπόρων, ή έκ τών κατά τών Τουρκομάνων άπο- 
λεσθεισών μαχών. Αί έπί τής ύποθέσεως ταύτης 
αίσχραί λεπτομέρειαι κατέστησαν τήν αύτοκρα- 
τορίαν τή; Τραπεζοΰντος άντικείμενον παροιμια- 
κής περιφρονήσεω; έν τή Ανατολή. Εύγενής τι; 
Γενουήνσιος, Μέγολος Λερκάρη; καλούμενος, ητ·
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|/.εν έγκαταστημένος έν Καφά χάριν εμπορίου, συ
νεχώς δέ διέτριβε ν.χ\ έν Τραπεζοϋντι. Ενεκα 
τής καταγωγής του καί τοΰ πλούτου του είχεν 
είσαχθή έν τή αύλή τοΰ Αλεξίου, δπου διά τών 
ποικίλων γνώσεων του καί τής πνευματώδους 

ομιλίας του είχε λάβει τοσαύτην οικειότητα καί 
φιλίαν μετά τοΰ αύτοκράτορο:, ώστε τοΰτο Ερέ
θιζε πλείστον τήν ζηλοτυπίαν τών Ελλήνων αύ- 
λικών. Ημέραν τινά, παίζων είς τούς πεσσούς, 
ήλθεν εις λόγους μετά τίνος νέου άπολαύοντος 
τήν άτιίλάζουσαν αύτόν εύνοιαν τοΰ αυτοκράτο 
ρος- ύ νέος ούτος Ελλην έπί τοσοΰτον προέβη 
αύθαδείας, ώστε καί έπληξε τόν Γενουήνσιον. 
δν οί παρευρεθέντες αύλικοί έμπόδισαν νά έκδι- 
κηθή αμέσως’ ό Λερκάρης ακολούθως ητησεν άπό 
τδν αύτοκράτορα ίκανοποίησιν, άλλ ούτος Οεωοή- 
σας τήν ύπόθεσιν άσήμαντον, δεν έδωκε καμμίαν 
προσοχήν εις τά παράπονα τοΰ Ι’ενουηνσίου. Α- 
γανακτήσας ό Λερκάρης έγκατέλιπε τήν Τραπε- 
ζοΰντα διακηρύττω·/ ότι ό αύτοκράτωρ Οά έδιδε 
μετ’ ού πολύ λόγον διά τήν αύθάδειαν τοΰ εύ- 
νοουμένου του, καί ούτω έπανήλθεν εις Γενούην 
δπου έξήρτυσε δύο γαλέρας μέ σκοπόν νά ριφθή 
ώς καταδρομεύς είς τήν Μαύρην θάλασσαν.

Τώ δντι, μετ’ ού πολύ έφάνη πρδ τής Τραπε- 
ζοΰντος, συνέλαβε πλείστους αιχμαλώτους πρδς 
οΰς προσεφέρετο μετά φρικώδους σκληρότητος 
καθότι πάντων τών δπωςδηποτε συγκαταλεγό
μενων εϊς τήν υπηρεσίαν τοΰ αύτοκράτορος άπέ- 
κοπτε τήν ρίνα καί τά ώτία. ό Αλέςιος, ούρίου 
πνέοντας άνέμου, διέταξε ν άνοιχθή εις τδ πέ
λαγος μοϊοά τις συγκειμένη έκ τεσσάρων γαλερών 
του, ών τά πληρώματα συνέκειντο έκ τών καλ- 
λιτέρων τής αύτοκρατορίας ναυτών, ούδόλως 
διστάζων περί τελείας τινδς καί εύκολου νίκης. 
’Αλλ’ οί Γενουήνσιοι τοσοΰτον έπιτηδείως έθα- 
λασσοδρόμουν καί τοσαύτην ανέπτυξαν τόλμην, 
ώστε καί τάς τίσσαρας γαλέρας έκυρίευσαν τήν 
μίαν κατόπιν τής άλλης. Οί αιχμάλωτοι άπαντες 
ήκροτηριάσθησαν, ε’τα έρρίφθησαν διά τών λέμ
βων είς τήν παραλίαν. Μεταξύ τών αιχμαλώτων 
ηύρίσκετο γηραιός τις ναύτης όμοΰ μέ δύο υιούς 
του" καθ’ ήν στιγμήν έμελλον ν άκροτηριάσωσι 
τούς υιούς αύτοΰ, ό γέρων έδεήθη τοΰ Λερκάρη νά 
Οανατώση αύτδν, άλλά νά φεισθή τών υιών του, 
οΐτινες λαβόντες τά όπλα κατά τών Γενουηνσίων 
ούδέν άλλο έποαξαν ή νά ύπακούσωσι τδν πατέρα 
των. Κατανυγε’ς ό Λερκάρης έκ τής εύγενοϋς ταύ- 
φης παρακλήσεως έλαβεν οίκτον διά τά θύματα 

τής άναξίας διαγωγής τοΰ ηγεμόνο^ των, και ή- 
ρυθρίασεν ϊσως διά τήν ειδεχθή έκδίκησίν του. 
Οθεν έδωρήσατο τώ γέρον τι τούς υιούς του, άνέ- 
θηκεν όμως αύτοΐς νά φέρωσιν είς τδν αύτοκρά
τορα πίθον πεπληρωμένον ταριχευμένων ρινών 
καί ώτίων ά είχεν άποκόψει άπδ τών υπηκόων 
του' πρδς ταΰτα τώ άπέστειλε καί έπιστολήν 
δι ής τώ έγνωστοποίιι δτι τδ μόνον μέσον πρδς 
απαλλαγήν τής αύτοκρατορίας άπδ τοΰ τοιού- 
του φόρου ήτο ή είς τδν Λερχάρην παράδοσις τοΰ 
έξυβρίσαντος αύτόν νεανίου. 0 ’Αλέξιος ού τά 

τήν μανίαν τών 
υπόβληθή εις τούς 

τούτους. Οτε δ νέος Ελλην εύρέθη άπέ-

καλλίτερα πλοία είχον συλληφθή οί δέ υπήκοο·, 
ηόρίσκοντο εκτεθειμένοι είς 
Γενουηνσίων, ήναγκάσθη νά 
όρους 
ναντι τοΰ φιλέκδικου Γενουηνσίου, προσέπεσεν είς
τά γόνατά του, καί αναλυόμενος είς δάκρυα, πα- 
ρεκάλει νά τω δοθή ό θάνατος άνευ βασάνων, 
άλλ ό Λερκάρης, ού είχεν ίκανοποιηθή ή άλαζο- 
νεία διά τοΰ έξευτελισμοΰ ένδς αύτοκράτορος 
περιεφρόνησε τδν άτιμον νεανίαν καί ήρκέσθη, 
λακτίσας αύτδν διά τοΰ ποδδς, νά τώ εϊπη μετά 
μειδιάματος μεστού έννοιας’ «θί ανδρείοι δέν έκ· 
δικ'.ΰνται πλήττοντες γυναίκας.»

Αναμφιβόλω; διάφοροι διπλωματικαΐ συμβά
σεις μεταξύ τής αύτοκρατορίας τής Τραπεζοϋντος 
καί τών έν τή μαύρη θαλάσση αποικιών τής 
Γενούης θά έλαβον χώραν μετά τήν άνωτέρω 
τοϋ Λερκάρη έκδίκησιν, καθότι μετά τήν ύπό- 
θεσιν ταύτην βλέπομεν τδν Αλέξιον υποχρεού- 
μενον νά παραδώση τοϊς έν Τραπεζοϋντι Γενου- 
ηνσίοις οικοδόμημά τι δπως χρησιμεύση αύτοΐς 
είς αποθήκην. Τοΰτο έμελλε νά ήναι εύρύχωρόν 
τι κτίριον δμοιον μέ τά καραβανσεράγια τής ’α 
νατολής έν οίς οί έμποροι έναπέθετον τά δέματά 
των, κατώκουν έντδς αύτών καί ήδύναντο νά ύ- 
περασπίσωσιν έαυτούς διά τών οπλών. Ταΰτα ώς 
καί τά μοναστήρια τή; έποχής ταύτης, ήσαν εί- 
δός τι φρουρίων έν μέσω τών πόλεων. Είς τάς το
σάκις πυρποληθείσας οδούς τής Κωνσταντινου
πόλεως βλέπει τις έτι τά τείχη τοιούτου εί
δους κτίρια. Ούτω; δ αύτοκράτωρ έπεκύρωσεν 
άπαντα τά προνόμια, ών άπήλαυον είς τήν έπι- 
κράτειάν του οί Γενουήνσιοι έμποροι.

0 Αλέξιος ΓΖ. εί καί δέν άνεφάνη ούτε εύ- 
τυχή; στρατιώτης ούτε έπιτήδειος πολιτικός, έ- 
ζησε μολαταύτα ώς ήγεμών μετά τίνος άξιοπρε- 
πείας κατά τδ φαινόμενον. Παΐς έτι ών, είχεν ά· 
ναλάβει τδ κράτος έν πλήοει αναρχία, μικρόν δέ

^«τά μικρόν είχεν επαναφέρει τάξιν άμα καί δι- 
■οίχησιν. Πρδς άπάρτισιν τοΰ έργου τούτου, έπρα- 
ξε πάν τδ άπ’ αύτοΰ έξαρτώμενον δπως προσκτή 
σηται καί τήν τοΰ κλήρου συνδρομήν. Τα ύπδ τοΰ 
αύτοκράτορος τούτου χορηγηθέντα τή έκκλησία 
κληροδοτήματα, πολιτικής ένεκα εϊτε καθ ύπα- 
γόρευσιν συνειδήσεως καί ώς άντάλλαγμα τών 
αμαρτιών του, ήσαν πλουσιώτατα. Επεσκεύασε 
πολυτελέστατα τήν έκκλησίαν τοΰ αγίου Εύγενίου 
καί κατ’ έτος έώρταζε μετά μεγάλης πομπής τήν 
.εορτήν τοϋ άγιου δι εξόδων τοΰ αύτοκρατορικοϋ 
ταμείου Ανέκτισε διαφόρου; άλλα; έκκλησία; καί 
άνίδρυσεν ή έπεσκεύασε μοναςήρια καί νοσοκομεία. 
Η γυναικεία μονή τής Παναγίας Οεοσκεπάστου, 
κειμένη έν θαυμασίφ τινΐχωρίω καί κατά τήν είσο
δον σπηλαίου τίνος τοΰ όρους Μιθρίσυ, έπλατύνθη 
καί διεκοσμήθη πλουσίως ύπ’ αύτοΰ. Περί τού
του λαλεϊ ό σοφός Τουρνεφόρτ έν τή έκθέσει τής 
περιηγήσεω; του. Τδ εύρύχωρόν μοναστήριον τοϋ 
Σουμελά, όπερ έκρύπτετο έν μέσω βράχων, δασών 
καί χειμάρρων, ύπήρξεν έπίσης αντικείμενον τής 
αύτοκρατορικής του έλευθεριότητος’ έν τώ μονα- 
στηρίω τούτςν τηρείται έτι τδ χρυσύδον^οχ ή 
ό τών προνομίων του χάρτης, φέρον τήν ύπογρα- 
φήν τοΰ ήγεμόνος τούτου. ’Αλλα τδ μεγαλοπρε 
πέστερον τής τοΰ Αλεξίου έλευθεριότητος μνη
μείο·/ τδ μέχρις ήμών διασωθεν είναι τδ έν τώ 
Αθωνι μοναστήριον τοΰ άγιου Διονυσίου, δ ιδρυ- 
ται έν τινι τερπνοτάτω χωρίο», παρά τήν με- 
σημβρινοδυτικήν πλευράν τοΰ άγιου όρους. Τοΰτο 
είναι μεταγενέστερον τών είκοσι δύο μεγάλων 
μοναστηρίων άτινα κατέστησαν πολύκροτο* τδν 
Αθωνα έν τή έκκλησία τής ’Ανατολής. Τδ έν τοϊ; 
αρχείο;; τής μονή; τηρούμενον χρυσόβουλλον τοϋ 
Αλεξίου, είναι τδ πολυτιμότερο* δείγμα τή; 
γραφική; καί καλλιγραφίας τών Ελλήνων τοϋ μέ
σου αίώνος. Τδ αύτοκρατορικον τοΰτο έγγραφον 
είναι γεγραμμένον έπί ταινία; χάρτου, ένός καί 
ήμίσεως ποδδς πλάτους, δεκαπέντε δε ποδών μή
κους, καί κοσμείται ύπο πολυτελών είς τδ πε
ριθώριο·/ αραβουργημάτων. Ο: αύτοκρατορικοί 
τίτλοι είναι γεγραμμέ/οι διά χι^α-Ιαίωκ έχό/των 
μέγεθος τριών δακτύλων, καί κεχρωματισμένων 
διά κυανού χρώματος κα χρυσίου’ οσάκις έν τώ 
χάρτη τούτο» απαντάται ή λέξις μίγα-Ιν-ύτης, 
ύπάρχει γεγραμμένη, ώς έπίσης καί ή ύπογραφή 
τοϋ αύτοκράτορος, διά πορφυρά; μελάνη;, ή; μό
νο; δ αύτοκράτωρ ποιείται χρήσιν. Η άξια τοϋ 
περιέργου τούτου χειρογράφου οφείλεται πρδ πάν
των εϊ; τινα γραφήν έν ή παρίσταται ό Ιησού; 
Χριστό; έχων τεταμένα; τά; χεΐρα; καί εύλογών 
τδν αύτοκράτορα Αλέςιον καί τήν αύτοκράτει" 
ραν Θεοδώραν’ αί δύο αύται μέχρι ποδών οίκό- 
νε; έχουσιν ύψο; δεκαέξ περίπου δακτύλων, τά 
πρόσωπα δέ, τά αύτοκρατορικά στέμματα, οί 
πολυτελείς έπενδύται, καί οί περίλαμπροι λίθοι 
είναι έζωγραφημένοι μετά τής ίκανότητος καί τής

πολυπράγμονος μερίμνης τών έπιτηδειυτέρων βυ
ζαντινών καλλιτεχνών. Κάτωθι τών εικόνων καί 
άμέσως μετά τούς αύτοκρατορικού; τίτλους, ύ- 
πάρχουσιν αί δύο χρυσαϊ βοϋλαι, ήτοι σφραγίδες, 
μέγεθος έχουσαι ένδς πεντοφράγκου, καί φέρουσαι 
τα; προτομάς, τά ονόματα καΐ τού; τίτλου; τοΰ 
ήγεμόνος καί τής ήγεμονίδος. Αί σφραγίδες αύται 
είσι προκεκολλημέναι έπί τοΰ χάρτου διά χρυσών 
πορπών.

Αλέξιος ό Γ’. άπέθανε τώ 1 390 βασιλεύσα; 
τεσσαράκοντα καί tv έτος. Η έποχή καθ ήν 
έζησεν ήτο έποχή παγκοσμίου σχεδόν πολέμου, 
αναρχίας καί έμφυλίων πολέμων, έλίγαι δέ χώ
ραι έν Ι-.ύρώπη άπήλαυον πλειοτέρας εσωτερικής 
ησυχία; καί άσφ «λείας ώς πρδς τήν ιδιοκτησίαν, 
όση; ή αύτοκρατορία τής Τραπεζοϋντος. Διά τών 
διπλωματικών αύτοΰ συνδυασμών είχε κατορ
θώσει ό Αλέξιος νά τηρήσ-fl έπιρροήν τινα ήν αί 
στρατιωτικά! αύτοΰ άποτυχίαι είχον πολλάκις 
έκθέσει είς κίνδυνον, τά δέ έμπορικά πλεονεκτή
ματα τής χώρα; τώ άπέδιδον προςόδους πολύ 
σημαντικωτέρας άφ’ οσον ήδύνατό τις νά ύπο- 
θέση λαμβάνω* ύπ όψιν τήν έκτασιν τοϋ Κρά
τους του. Οί ισχυρότεροι τών πλησιόχωρων ηγε
μόνων έπεθύμουν νά τηρώσι φιλικά; μετ’ αύτοΰ 
σχέσεις, διότι οί υπήκοοι αύτών έπλούτουν έκ 
τοΰ έν Τραπεζοϋντι γενομένου εμπορίου. 0 Αλέ
ξιο; έπωφελ.ήθη τάς περιστάσεις αύτάς δπως διο
μολόγηση γαμικάς συμμαχίας μεταξύ τών ήγε- 
μονίδων τή; οικογένειας του καί τών πλησιοχώ- 
ρων ηγεμόνων, μωαμεθανών τε καί χριστιανών. 
Η άδελφή αύτοΰ Μαρία ύπανδρεύθη τδν Κου- 
τλουβέγ, άρχηγδν τών Τουρκομάνων τή; μεγά
λης ορδής τών Μεγάλων προβάτων’ ή έτέρα αύ
τοΰ άδελφή Θεοδώρα έλαβε σύζυγον τόν έμίρην 
τής Καλύβια;, Χατζή όμάρην’ ή θυγάτηρ του 
Εύδοξία είχεν ύπανδρεύθη εΐ; πρώτον γάμον τδν 
έμίρην Ταζεδδίν, βραδύτερου δ’ έγένετο σύζυγος 
τοΰ αύτοκράτορο; τοϋ Βυζαντίου Ιωάννου τοΰ 
Ε’ ή Αννα, δευτερότοκο; αύτοΰ θυγάτηρ, έδόθη 
εί; γάμον τώ Βχγράτη 7, βασιλεϊ τής Γεωργί
ας καί τέλος ή τρίτη ύπανδρεύθη τδν Ταχαρτέν, 
έμίρην τή; 'Αρσίνγη; (Ερδζενζάνης.) II Κωνσταν- 
τινούπολι; έτέλει τότε φόρον τοΐς όθωμανοϊ; δ
θεν ούδόλως θαυμαστόν άν ό αύτοκράτωρ τοΰ 
Βυζαντίου έζήτησε τήν χεΐρα τή; θυγατρδς τοΰ 
πλουσίου καί εΐσέτι ανεξαρτήτου τής Τραπεζοΰν- 
τος αύτοκράτορος.

ό ’Αλέξιος είχεν εύγενές τδ ανάστημα, όψιν 
κανονικήν καί ήν γρυπό; τήν ρίνα, οπερ (ώ; συ
νεχώς τώ άνεμίμνησκον οί κόλακες) κατά τδν 
Πλάτωνα ήτο βασιλικός χαρακτήρ’ ήτο εύθυμος 
καΐ γενναίος, έμέμφθησαν δμως αύτοΰ τήν αύ- 
Οάδειαν τδ βίαιον τοϋ χαρακτήρος καί τώ άπέ- 
δωκαν κτηνώδους φύσεως πάθη.

(“Επεται ή συνέχεια.)



1 ZU ΧΡΤΣΑΛΛΙΣ.

Η ΑΛΗΘΗΣ ΜΗΤΗΡ.
Κατά ψυχράν τινα του Νοεμβρίου πρωίαν τοΰ I 

έτους 4 717 είς τών έν Παρισίοι; αστυνομικών 
κλητήρων ένώ διήρχετο προ τοϋ ναοϋ τοϋ αγίου 
’ΐωάννου είδε πολυάνθρωπον σύναξιν έκ γυναικών 
καί εργατών μετά περιεργεία; παρατηρούντων 
τήν κλίμακα τοϋ ναοϋ καί ζωηρώς συνδιαλεγομέ- 
νων. Τότε δ κλητήρ πλησίασα; ήκουσε κλαυθμυ
ρισμούς καί είδε νεογνόν βρέφος έντός μικρά; κοι- 
τίδος εκτεθειμένου έπί τών βαθμιδών τοΰ ναοΰ.

Τά πολυτελή αύτοϋ σπάργανα, τδ πτιλωτδν 
προσκεφάλαιον και έν γένει σύμπασα ή αποσκευή 
του άπεδείκνυον ότι είχε γονείς εύκαταστάτου;’ 
διά τοϋτο καί οί παρεστώτες έξέφραζον γεγωνυία 
τή φωνή τήν άγανάκτησίν των.

— Ίδέτε, αχρειότητα μητρός! έλεγε μία δ- 
πωροπώλις, ένώ είναι πλούσια, ένώ έχει δλα; τά; 
αναπαύσει; ρίπτει τδ βρέφος τη; εί: τού; δρόμου; !

— Πρέπει νά τήν πιάσουν καί νά τήν κλείσουν 
εΐς μίαν φυλακήν, νά σαπίση έκεϊ μέσα ! έλεγεν 
έτέρα τις γαλακτοπώλις.

— Είναι πολύ εύμορφο τδ κακόμοιρο, είπε μία 
άλλη’ κυττάξετε πόσον είναι χλωμό’ τά χεράκια 
του έπάγωσαν ! 0 Θεδς ήξεύρει πόσα; ώρας κοί* 
τεται έδώ κατά γής !

Εν τούτοις δ κλητήρ κατά καθήκον ελαυε τδ 
βρέφος είς τάς άγκάλας του καί ήτοιμάσθη νά τδ 
μετακόμιση είς τδ βρεφοκομεΐον.

— Μή τδ πέρν/ις ! ’Ανέκραξεν αίφνης ή γυνή 
ένδς γείτονος υαλοπώλου. Αύτδ τδ ταλαίπωρον 
θά άποθάνη καθ δδδν, πριν τδ μεταφέρης είς τδ 
βρεφοκομείου. Αφε; το, τδ κρατώ έγώ, παιδιά δέυ 
έχω, τδ κάμ.νω παιδί μου.

Καί τςοόντι τδ βρέφος δεν παρεϊχεν ελπίδα 
μακροβιότατος είς ήν κατάστασιν ευρίσκετο τήν 
ώραν έκείνην, καί έχρειάζετο ταχίστην περίθαλ 
ψιν διά νά έπανέλθη εί; τήν ζωήν. Τόσον ήτο ύπδ 
τοϋ ψύχους καί τή; ασιτίας καταπεπονημένον !

Οθεν δ κλητήρ ασμένως παραδεχθείς τήν πρό- 
τασιν τής ύαλοπώλιδος, εγκαταλείπει είς αύτήν τδ 
βρέφος καί αναχωρεί, άφοϋ προηγουμένως έση- 
μείωσε λεπτομερώς δλα τά έπ’ αύτοϋ εύρεθέντα 
αναγνωριστικά σημεία.

II γυνή τοϋ υαλοπώλου ήτο πένης πενεστάτη, 
άλλ’ είχεν αγαθότητα ψυχής μεγάλην κα'ι ήγάπη- 
σε μετά τρυφερής στοργή;, τδ έγκατελελειμμένον 
βρέφος, τδ δποϊον καί αύτδ κατόπιν τήν άντηγά- 
πησεν ώς γνησίαν μητέρα. Μετά παρέλευσιν εν
τούτοις ολίγων ημερών άνθρωπός τι; άγνωστος 
είσήλθεν είς τδ πτωχικόν οίκημά της καί άνήγ- 
γειλεν ότι άπδ τής ώρας εκείνης θά λαμβάνή έτη 
σίαν χορήγησιν δύο χιλιάδες φράγκα έξασφαλι- 
ζόμενα αυτή διά γραμματίου πρδς πεοίθαλψιν 
καί ανατροφήν τοϋ έκθετου παιδός’ άλλά περί 
τών γονέω; ούδέ λέξιν άνέφερεν, έκτοτε δέ δλαι 
αί προσπάθειας τής ύαλοπώλιδος πρδς άνακάλυψιν 
αύτή; άπέοησαν μάταιαι καί τδ πράγμα έτηρήθη 
μυστικόν έπί πολλήν χρόνον.

Εν τούτοι; χάρις είς τάς περιποιήσεις καί ε’ς 
τήν άφοσίωσιν τή; ύαλοπώλιδος, τδ,παιδίον ηυ- 
ξχνε καί ένδυναμοϋτο έκπλήσσον τού; ’πάντα; διά 
τής προώρου καί τεραστία; διανοητική; αύτοϋ 
άναπτύξεως" ιδίως δέ τού; διδασκάλους έξέπλητ- 
τεν δ πρδς τάς μαθηματικής έπιστήμας ζήλός του 
καί ή εύκολία μεθ ή; έλυε τά πολυπλοκώτερα 
προβλήματα άνευ ούδενδς βοηθήματος. Διό κοινή 
ψηφίο έκλήθη παρ αύτών δεύτερος Πασχάλ (1).

Ο Νέο; λοιπόν Δ Αλαμπέρ (ούτω ώνομάσθη 
τό έκθετον βρέφος^ περάτωσα; τά; σπουδές του 
καί άναγορευθείς διδάκτωρ τών μαθηματικών, έ- 
πέστρεψε πάλιν εί; τδν πενιχρόν οίκον τής ύαλο- 
πώλιδος, άφ’ ής ούδέποτε πλέον άπεχωρίσθη, καί 
τοι περιελθών είς μεγίστην πεοιοπήν δόξης ενε- 
κεν τών πολλών καί άξιολόγων αύτοϋ συγγραμ
μάτων, περί τών δποίον μέγας λόγος έγένετο καθ 
άπασαν τήν Εύρώπην.

Περί δέ τήν εποχήν έκείνην έζη γυνή τις περι
βόητο; έπί ώραιότητι καίεύφυΐα, άλλά καί έπί έρω- 
τοτροπία ονομαστί, ή κυρία Δέ Τενσέν Οειασότης 
ένθερμος τοϋ συρμού καί άδελφή τοϋ άρχιεπισκο- 
ποϋ Λουγδούνου. At σκανδωλώδεις αύτής σχέσεις 
καί πρδ πάντων αί μετά τοΰ Αντιβασιλέως καί τοϋ 
υπουργού αύτοϋ καρδιναλίου Δυβουά άφησαν έπο- 
χήν’ άλλά μεταξύ τών έραστών τήν πρώτην θέσιν 
κατεΐχεν έν τή καρδία τη; άνώτερό; τις άξιωμα- 
τικδς τοΰ πυροβολικού δνόματι Δεστούχ. Τών μετά 
τοΰ τελευταίου τούτου λοιπόν σχέσεων τη; καρ
πός ήτον δ περί ού δ λόγος δ’ Αλαμπέρ.

Οτε δέ τδ τέκνον κατέστη, προϊόντος τοϋ χρό
νου, άνήρ διάσημος έν φιλολόγοις. τδ μητρικόν 
φίλτρον καί τοι πρδ πολλοΰ καταπνιγέν ήρχισε 
πάλιν ν άναθάλλη, καί ή κυρία Δέ Τενσέν έπϊ- 
θύμησεν έπιθυμίαν μεγάλην νά ίδη έκ τοΰ σύ
νεγγυς τδν υίόν τη;. ’Αλλ’δ Δ”Λλαμπέρ δέν ή
θελε κατ ούδένα τρόπον νά έλθη είς συνέντευ- 
ζιν μετ αύτής, έωσοϋ τέλος πάντων κατεπεί- 
σθη, ύπό τδν όρον δμως νά συμπαραλάβη εί; τήν 
έπίσκεψιν καί τήν θετήν αύτοϋ μητέρα.

11 ημέρα τής συνεντεΰξεως προσδιορίζεται, ή κυ
ρία Δέ Τενσέν αναμένει, φθάνει τέλο; καί δυίός της. 
Αλλ οτε εδραμε πρδ; αύτδν μέ άνοικτάς άγκάλας,

— Δέν είσαι συ ή μήτηρ μου! ανέκραξεν δ 
Δ Αλαμπέρ ένδακρυς’ μίαν καί μόνην μητέρα 
έχω, τήν ύαλοπώλιδα !

Καί τωόντι αληθής μήτηο τοΰ έκθέτου βρέ
φους είναι έκείνη, ήτις έγκαταλελειμμένον τδ πα- 
ραλαμβάνει, κατάψυχρον τδ θερμαίνει εί; τά; άγ
κάλας της, άσιτον τδ διατρέφει, καί παρά τών 
«σπλάγχνων γονέων του μισηθέν τδ περιποιείται 
καί τδ άγαπα ώς ίδιον τέκνον. Η μήτηρ έκείνη 
δέχεται τά; εύλογίας τοϋ Τψίστου.

(1) Διάσημος μαθηματικός Γάλλος.
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