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ΤΟ ΑΠΕΙΡΟΝ.
Βηματι σταθερώ, βλε'μματι διαγελώντι, 

έν πνεύματι γαληνια.ίω άνάπτησσον τήν εις 
υψηλούς λογισμού; γόνιμον φαντασίαν σου μέ- 
γρις ου ίπιτρεπεται αύτή έμδατεΰσαι. Στήθι 
ενταύθα, καί διερευνώντι όφθαλμώ ένατένισον 
εις τό Άπειρον.

’Ενώπιον τής διανοίας σου τής περιωρισμέ- 
ντ.ς έν τω κύκλω των νόμων τής επί τής σφαί
ρα; προτεταγμένη; φύσεως, οΰδ'εν παοίσταται 
είμή τό ύπ’ αναρίθμητων αστέρων κατεσπαρ- 
μένον στερέωμα, οίτινες ώ; πολύτιμοι άοχ- 
μαντες περικοσμοΰσι τοΰ Θεοΰ τό διάδημα, 
καί φεγγοβολοΰσι διά τοΰ φωτός έκείνου, δ 
περ δ.αυγάζον έπ'ι τοΰ σόμπαντος, τό στέμ
μα τής δόξης Αΰτοΰ καί τής παντοδυναμίας 
έκφαΐνει.

Τό Άπειρον! λέςις άκατανόητος παντί 
θνητφ, ακατάληπτος όσον καί ανεξιχνίαστος 
εις την κυρίαν αυτής σημασίαν! 'Ρήμα τής 
Θείας διαλέκτου ίδιον, γ,περ μόνη εναπόκει
ται ή λύσις τοσοϋτον άδιεισούτου ιδέα;}

Ουσία ένσεσαρκωμένη τής Θεότητος, τό 
σΰνολον των ’Εργων Έκείνου, οςτις μηδέ πέ
ρας έχει μηδέ αρχήν γνωρίζει. Αυτός ό Θεός 
παριστάμενος υπό τής απειρίας τοΰ καθαυτό 
μεγαλείου καί υπό τοΰ στοιχείου τού άτέρμο- 
νος, απρόσιτος τή έπιστημη και τή δυνάμει, 
πΰρ αναλλοίωτου αγάπη;, ηςπερ η πηγή Λυ
τός Ουτός έστιν, ακαταλόγιστος τό διάστημα 
όπερ σχηματίζει την τε έδραν καί τό απαύ
γασμα των Έκείνου προσόντων-

Τοΰντεϋθεν μή πειρώ τήν περαιτέρω έρευ
ναν ! 'Ρίύον μόνον τά βλέμματά σου έπί τών 
μυριάδων τών άστρων, οϊςτισι προσηλοϋοθαι 
τοΐ; οφθαλμοί; σου δέδοται’ έν τούτοι; από*  
βλεψον τό πρόβλημα τή; δημιουργία;· έν 
τούτοι; αναγνωρίσου τήν αιώνιον παντοδυνα
μίαν· έν τούτοι; τά; μελλοώΐας τύχας σου 
έκζήτησον καί άκουσον μυχιαίαν τινά φωνήν, 
ήτις σοί λέγει, «Ενταύθα λαμβάνει πέρας ή 
οιανοια σου και αρχεται το σέλας φωτός 
προσπελάζοντος- Κλίνε τήν κεφαλήν καί λά
τρευε. »

ΘΕΟΣ.
(Μετάφρασι; έκ τοΰ Γαλλικού A. Ν·)

ΥΠΑΡΞΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

Έπειδήπερ ό Θεός ή πρώτη αιτία έστί 
πάντων τών πραγμάτων, ή αφετηρία τοΰ παν
τός, δ άξων έφ’ ου αναπαύεται τό οικοδόμημα 
τή; δημιουργίας, τά μάλιστα ενδιαφέρει ήμϊν, 
ϊνα περί αυτού τούτου προ πάντων τόν λα
γόν ποιησώμεθα.

Στοιχειώδη; αρχή έστι τό κρίνειν περί αί
τια: τινός έκ τών άποτελεσματοιν αύτή;, καί- 
τοι μηδόλως φαινομένης.

’Εάν πτηνόν τι ιπτάμενον προσβλκθή υπό 
μόλυβδου θανατηφόρου, κρίνομεν ότι επιδέ
ξιος τις σκοπευτής έβαλεν αύτό, καίτοι μηδό- 
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λως τον σκοπευτήν βλέποντες. Οΰχ εστιν 
“Ρ“ πάντοτε άναγκαϊον τδ βλέπειν πράγμα 
τι, ίνα γνωρίζωμεν ότι υπάρχει. Έν πάσι δέ, 
τα αποτελέσματα παρατηρούντες, εΐ; τήν 
γνώσιν των αιτιών φθάνομεν.

Υπάρχει δέ και έτέρα τι; άρχή έπίσης 
στοιχειώδης, αξίωμα καταστάσα δυνάμει τή; 
αλήθειας, τουτέστι «πάν αποτέλεσμα δια
νοητικόν οφείλει έχειν διανοητικήν αιτίαν.»

Έαν έρωτησητε τί; ό κατασκεύασα; τον 
δείνα ευφυή μηχανισμόν, καί άποκριθώσιν 
ϋμϊν οτι αύτός άφ έαυτοΰ έγένετο, τί μέλ
λετε κρΐναι περί των ούτως ΰμίν άποκρινο- 
μένων; "Οταν βλέπη τι; καλλιτεχνικόν τι ή 
βιομηχανικόν αριστούργημα, λέγει ότι τούτο 
οφείλει είναι προϊόν άνδρός μεγαλοφυούς, ε
πειδή υψηλή τι; διάνοια πάντως συνέλαβεν 
αύτό’ οΰχ ηττον δε κρίνει ότι άνθρωπό; τι; 
πάντω; αύτό έποίησεν, επειδή γινώοκει δτι 
τδ πράγμα οΰδόλω; άνώτερον τή; άνθρωπί- 
νης ίκανότητος τυγχάνει, άλλ’ ούδείς ποτέ 
σκεφθήσεται είπεΐν ότι έκ τοΰ εγκεφάλου η
λίθιου τινδ; καί άμαθοΰ; ανθρώπου έξήλθε, 
καί ήκιστα ότι έργόν έστι ζώου ή προϊόν τή; 
τύχης,

Πανταχοΰ άναγνωρίζομεν τήν παρουσίαν 
τοΰ ανθρώπου έκ τών ιδίων αυτού έργων. Ή 
ΰπαρξε; τών προ τοΰ κατακλυσμού ανθρώ
πων άποδείκνοιτο αν ου μόνον ΰπδ τών αν
θρωπίνων ορυκτών, άλλα και, μετά τή; αυ
τή; βεβαιότητος, ύπό τή; παρουσία;, έν τοις 
γήινοι; στρώμασι τή; εποχή; εκείνη;, αντι
κείμενων υπό τών άνθρωπων κατειργασμένων’ 
τεμαχιον σκεύους, λίθο; λελαξευμένος, όπλον, 
πλίνθο; άρκοΰσιν ίνα τήν παρουσίαν αύτών 
πιστώσωσιν. Εκ τού βαναύσου ή έκ τής τε
λειότητα; τή; έργασία; αναγνωρίζεται ό βαθ
μό; τή; διανοία; καί προαγωγή; τών έκτε- 
λεσαντων τδ έργον. Έάν άρα, ευρισκόμενοι 
έν χώρα κατωκημένη άποκλειστικώς ύπό α
γρίων, άνακαλύψητε άγαλμα άξιον τοΰ Φει- 
δίου, ουδόλως διστάσετε είπεΐν ότι, επειδή 
οί άγριοι ανίκανοί είσι τοΰ ποιήσαι αυτό, ο
φείλει είναι έργον διανοία; ύπερτέρα; τής τών 
αγρίων.

μάς, επί τών έργων τής φύσεώς, έάν παρα- 
τηρήσωμεν το προνοητικόν, τήν σοφίαν, τήν 
αρμονίαν, αίτινε; πάντων προίστανται, άνα- 
γνωρίσομεν ότι οϋδέν υπάρχει μή ύπερβαΐνον 
Καί τον ύψιστον βαθμόν τής ανθρώπινης διά
νοιας. Μή δυναμένου δέ τού ανθρώπου πα- 
ραγειν αυτά, πρόδηλον οτι είσί προϊόντα διά
νοια; ύπερτέρα; τής άνθρωπότητος, έκτος έάν 
εϊπωμεν ότι ΰπαρχουσιν άποτελέσματα άνευ 
αίτιας.

Εί; ταΰτα δέ τινε; άντιτάσσουσι τον έ- 
πομενον συλλογισμόν.

Γά τής φύσεω; λεγάμενα έργα είσί γινόμε
να δυνάμεων υλικών, αίτινε; μηχανικώς ένερ- 
γούσι συν-πεία τών νόμων τής’έλξεω; καί 
τής άπωθήσεω;' τά μόρια τών αδρανών 
σωμάτων συνενούνται καί διαλύονται ύπό τδ 
κράτος τών νόμων τούτων. Τά φυτά φύονται, 
βλαστάνουσιν, αυξονται καί πολλαπλασιάζον
τας πάντοτε κατά τόν αυτόν τρόπον, έκαςον 
κατα τδ είδος αυτού, δυνάμει τών αυτών 
τούτων νομών’ έκαστον άντικείμενον δμοιόν 
εστι π.δ; εκείνο έξ ου προήλθεν’ ή αύξησις, 
το άνθισμά, ή καρποφορία, ό χρωματισμός ύ- 
πόκεινται εΐ; αιτία; υλικά;, οΐαι ί θερμότης, 
ό ήλεκτρισμδς, τδ φώς, ή υγρασία, κτλ. Τδ 
αΰτο ρητεον και περί τών ζώων. Οί αστέρες 
σχηματίζοντας ύπό τής έλξεο·ς τών μορίων, 
καί κινούνται διαρκώ; έν ταΐς τροχιαΐς αϊ
τών ώς έκ τοΰ άποτελέσματος τής ροπής 
προς τό κέντρον. Ή μηχανική αυτή κανονι- 
κοτης έν τη χ ρησει των φυσικών δυνάμεων 
ουδολως νπεμφαίνει διάνοιαν έλευθέραν. Ό 
άνθρωπος κινΐτόν εαυτού βραχίονα, όταν θέ- 
λη και όπως θέλει’ άλλ’ ό κίνησών αυτόν 
κατά την αυτήν διιύθυνσιν από τής γεννή- 
σεως μέχρι τού θανάτου αυτού, έσετα·’τι αυ
τόματόν’ αί έργανικαί δυνάμει; τής φύσεώς εί- 
σιν άρα καθαρώς αύτοματικαί.

Ταΰτα πάντα αληθή είσιν' άλλ’αί δυνά
μεις αυταί εισιν αποτελέσματα όφείλοντα έ
χειν ποιάν τινα αιτίαν, καί ούδείς άξιοι ότι 
τήν Θεότητα συνιστάσιν. Είσίν ΰλικαί καί μη- 
χανικαί, οΰδόλω; δέ καθ’ έαυτάς διανοητι- 

. ,, , »<»ί, καί τούτο {επίσης άληθέ; έστιν’ άλλ· έ-
Εαν ηδη ριψωμεν τα βλέμματα περί ή- τέθησαν εις ενέργειαν, διενεμήθησαν, έφηρμό-
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σθησαν εις τάς άνάγκας έκαστου πράγματος 
υπό διανοία; ήτις ουδόλως ή τών άνθρωπων 
τυγχάνει. Ή ωφέλιμος έφαρμογή τών δυνά
μεων τούτων έστιν αποτέλεσμα διανοητικόν 
έξαγγέλλον διανοητικήν αιτίαν. ’Εκκρεμές τι 
ώρολόγιον κινείται έν αυτοματική κανονικό- 
τητι, καί ή κακονικότης αυτή ποιεί τήν άξίαν 
αυτού. Ή δύναμις ή ποιούσα αύτό ένεργειν 
όλως υλική τυγχάνει καί ούδόλως διανοητική’ 
αλλά τί έμελλεν είναι τό εκκρεμές τούτο, εί
πε? ούδεμία διάνοια αυνεδύαζεν, ύπελόγιζ; 
καί διένεμε τήν χρήσιν τήςδυναμεως ταύτης, 
ίνα ποίηση αύτό στρέφεσθαι μετ άκριβείας ; 
’Επειδή δέ ή διάνοια ουδόλως έν τώ μηχα
νισμοί τού έκρεμοΰς (ενυπάρχει, και επειδή 
ουδόλως αυτήν βλέπομεν, εϊη άν εύλογον ίνα 
συμ.περάνωμεν οτι ουδόλως ύφ.σταται-, Κρίνο- 
μεν αυτήν έκ τών αποτελεσμάτων αυτής.

Ή ΰπαρξις τοΰ ωρολογίου μαρτυροϊ τήν 
ύπαρξιν τού ώρολογοποιοΰ’ τό ευφυές τού μη
χανισμού μαρτυροϊ τήν διάνοιαν καί τά; γνώ
σεις τού ώρολογοποιοΰ. "Οταν τό έκκρεμε; έ- 
ξυπηρετή άκριβέστατα τά; άνάγκας ημών, δυ- 
νάμεθα είπεΐν, «Ιδού ώρολόγιον όιανοητικω 
τατον;»

Τό αύτό ρητέον καί περί τοΰ μηχανισμού 
τού σύμπαντός’ «ό Θεό; ουδόλως φαίνεται, 
άλλα διάτων έργων Αύτοΰ πιστοΰται. » (1)

ΤΙ τοΰ Θεοΰ υπαρξι; έστιν άρα γεγονός έ- 
πιτετευγμένον ού μόνον ύπο τή; άποκαλύ- 
ψεως, άλλά καί υπό τής υλική; έναργείας 
τώ» γεγονότων. Οι άγριοι λαοί ουδεμιαν ά- 
ποκάλυψιν έσχον, καί όμως ές δρμεμφύτου 
πιστευουσιν εις τήν ύπαρξιν δυναμεω; υπέρ 
άνθρωπον βλέπουσι πράγματα ανώτερα τής 
άνθρωπίνης δυνάμεως, o'-αί συμπεραίνουσιν οτι 
προέρχονται έξ όντο; υπέρτερου τής άνθρω
πότητος. Ούχί δή λογικώτεροι τυγ-χάνουσι 
τών διατεινομένων ότι ταΰτα άφ έαυτών έ- 
γένοντο ;

(1) Σημ· Μεταφρ. Τά γάρ άορατα αυτού 
από κτίσεως κόσμου τοΐς ποιώμασι νοούμενα 
καθοράται, η τε άιδιος αύτοΰ δύναμις καί 
θειότη;. Παυλ. Έπιστ. πρό; Ρωμ. Α'. κεφ. 
1.§. 20.
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Περί •'ή; φύσεώς τοΟ ΘεοΟ.

Ουδόλως δέδοται τώ άνθρώπω τδ διίρευ- 
νήσαι τήν ενδόμυχον τοΰ Θεού φύσιν. «"ίνα 
κατανοήσωμεν τόν Θεόν έχομεν ανάγκην καί 
έτέρα; αίσθήσεως μη άποκτωμένη; είμή διά 
τού έντελοΰς έξαγνισμού τού Π νεύματος.»(1) 
Άλλ’άν δ άνθρωπος μή δόνηται διεισδύσαι 
έν τή ουσία αυτού, επειδή ή ΰπαρξις αύτοϋ 
δέδοται ώ; πρώτο; όρος τοΰ συλλογισμού, 
δύναται διά τής λογικής φθάσαι εις τήν γνώ
σιν τών αναγκαίων αυτού προσόντων’ διότι, 
βλέπων πάν ό,τι ουδόλως δύναται μή είναι, 
μηδόλως παΰων Θεδς ων, συνάγει πάν ο,τι

κατανοηοωμεν τοτων, δυσχερές άν εϊη ίνα

μηδόλως παΰων Θεός ών, 
οφείλει είναι.

"Ανευ τής γνώσεω; τών τοΰ Θεού προσόν
των, δυσχερές άν εϊη ίνα κατανοηοωμεν το 
έργον τής δημιουργίας. Αΰτη έστιν ή αφετη
ρία πασών τών θρησκευτικών πεποιθήσεων, 
καί επειδή ουδόλως πρό; αυτήν αναφερονται, 
ώς πρό; τόν φάοον όςτις ήδύνατο καθοδηγή- 
σαι αυτά, τά πλεΐστα τών θρησκευμάτων ά- 
πεπλανήθησαν έν τοΐς δόγμασιν αυτών. Τά 
μή άποδιδόντα τώ Θεω τήν παντοδυναμίαν, 
έφαντάσθησαν πολλούς Θεού;’ τά δέ μή ά- 
ποδιδόντα αύτώ τήν υπάτην αγαθότητα ε- 
ποίησαν αυτόν Θεόν ζηλότυπον, ίργιλον 
προσωπολήπτην καί φιλέκδικον.

« Ό Θεό; έστιν ή ύψίστη καί υπέρτατη 
διάνοια.» Ή διάνοια τοΰ άνθρώπου έστίπε- 
ριωοισμένη, έπειδή μηδε ποιήσαι μηδέ κατα- 
νοήσαι δύναται πάν ό,τι υπάρχει- ή δέ τοΰ 
Θεοΰ, τό άπειρον περιλαμβάνουσα, οφείλει 
άπειρος ει αι. Εϊπερ αυτήν κατά τι περιωρι- 
σμένην ΰπετιθεμεν, δυναίμεθα άν άντιλαβέ- 
σθαι όντο; ετέρου διανοητικωτέρου, ικανού 
τού κατανοήσαι καί τοΰ ποιήσαι πάν ο,τι έ
τερον ούδόλως άν ποιοι, καί ούτω καθεξής 
μέχρι τού απείρου.

« Ό Θεό; έστιν αιώνιο;.» Ουδόλως, δηλο
νότι, έσχεν άοχήν καί ούδεποτε έςει τέλος·.

(1)Σημ. Μεταφο.Βλέπομεν γάρ άρτι δι’ε- 
σόπτρου έν αίνίγματι. ΙΙαΰλ. πρό; Κορινθ. 
Α'. κεφ. ιγ'. S 12.
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Είπερ εϊχεν άρχήν, είη άν έκ τού μηδενός' 
άλλ’ έπειδή τό μηδέν ούδέν έστιν, ούδέν πα· 
ραγαγεϊν δύναται' εΐ δέ μή, δημιούργημα 
τυγχάνοι ετέρου όντος προγενεστέρου, και 
τότε τδ έτερον τούτο δν είη &·' ό Θεός. Είπερ 
ύπετίθεμενότι έχοι άρχήν και τέλος,δυναίμεθα 
άρα άντιλνβέσθαι δντος υπάρξαντος προ αύ
τοΰ, ή δυναμένου ϋπάρχειν μετ’ αύτόν, καί 
οΰτω καθεξής μέχρι τού απείρου.

α Ό θεό; έστιν αναλλοίωτος.» Είπερ ΰ- ' 
πέκειτο εις αλλοιώσεις, οί τδ σόμπαν διεπον- 
τε; νόμο ούδεμίαν άν μονιμότητα έχοιεν.

β'Ο Θεός έστιν άϋλος. Ή φύσις αυτού δια
φέρει παντός ό.τι «ήμεϊς ΰλην όνομάζομεν.» 

ε: δέ μή, ούκ αν είη αναλλοίωτος, επειδή 
ταΐς τής ΰλγς μεταποιήσεσίν ΰποκύπτοι.

Ό Θεός ούδέν σχήμα έχει καταληπτόν 
ταΐς αΐσθήσεσιν ημών' εί δέ μή, είη άν ύλη. 
Λέγομεν, ή χειρ τοϋ Θεού, ό ίφθαλμός τού 
θεού, το στόμα τοΰ Θεού, επειδή ό άνθρωπο; 
μή γνωρίζω*  εϊμή έαυτδν, λαμβάνεται ώς δ- I 
ρος συγκρίσεως παντός δ,τι ουδόλως εννοεί. 
ΑΙ εικόνες δι'ών παριστάσι τδν Θεόν ΰπό 
μορφήν γέροντος, μακράν γενειάδα φέροντος 
καί ΰπδ μανδύου κεκαλυμμένου, είσί γελοΐαι' 
έχουσι τδ ατόπημα τοΰ καταβιβάζε.ν τό Ύ 
περτατον "Ον εϊ; τάς ευτελείς αναλογίας τής 
ανθρωπότητας' έκ τούτου δέ εις τδ άποδιδό- 
ναι αύτώ πάθη ανθρώπινα, καί εις τδ ποιεϊν 
αυτόν θεόν άργιλον καί ζηλότυπου, εν μόνον 
βήμα υπάρχει.

β'Ο θεό; έστι παντοδύναμος.» Ε'-περ μή 
είχε τήν υπάτην Ισχυν, δυναίμεθα άν άντι- 
λαβέσθαι όντος Ισχυρότερου, καί οΰτω καθε
ξής μέχρι; ου εΰρωμεν τδ δν ούτινος ούδ'εν 
έτερον δύναιτο άν ΰπέρτερον είναι κατά τήν 
ισχυν, καί τούτο άν είη ό Θεό;.

«Ό Θεό; έστι ΰπερτάτως δίκαιο; καί πα
νάγαθο; » Ή προνοητική σοφία τών θείων 
νόμων έν τοΐς ελάχιστοι; ανακαλύπτεται ώς- 
περ καί έν τοΐς μεγίστοις, καί ή σοφία αΰτη 
μηδέ περί τής δικαιοσύνης αύτού μηδέ περί 
τής άγαθότητο; αυτού επιτρέπει τμίν άμφι- 
βάλλειν.

Τδ άπειρον ιδιότητας τινός άποκλείει τδ 
δυνατόν τής ΰπάρξεως ίδιότητο; εναντίας, ή-

τις έλαττοϊ άν ή έκμηδενίζοι αυτόν, α Όν 
άπείρω; άγαθδν» μηδέ τδ έλάχιστον μόριον 
κακία; δύναιτο άν έ/ειν, μηδέ τδ «άπείρως 
κακόν δν» έχειν τδ έλά/ιστόν μόριον αγαθό
τατος, ώςπερ μηδ’ άντικείμενόν τι είναι απο
λύτως μέλαν έχον άπόχρωσίν τινα λευκού, 
μηδέ απολύτως λευκόν έχον τήν έλαχίστην 
κ.ηλΐδα μελανός.

Ό θεός άρα ουδόλως δύναται είναι άγαθός 
τε άμα καί κακός' διότι τότε μή ών κάτο
χος μηδέ τής μέν μηδέ τής δέ τών ιδιοτή
των τούτων εις τδν υπέρτατου βαθμόν, ούκ 
άν είη Θεός' τά πάντα ΰποκύπτοιεν έν τγί 
ιδιοτροπία καί έν ούδενί μονιμότης υπάρχει. 
04 δύναται άρα είναι είμή άπείρως άγαθϋς 
ή άπείρω; κακός' άλλ’ επειδή τά έργα αΰτοϋ 
μαρτυρούσι τήν σοφίαν αύτού, τήν αγαθότη
τα αύτοΰ, καί τήν μέριμναν αύτού, δέον, ίνα 
συμπεράνωμεν ότι, μή δυνάμενος είναι ένταΰ- 
τώ άγαθός τε καί κακός, μηδόλως παΰων ών 
Θεός, οφείλει είναι άπείρως άγαθός.

Ή Υπέρτατη άγαθότης εμφαίνει καί τήν 
ύπερτάτην δικαιοσύνην' διότι, είπερ αδίκως 
ένήργει ή μεροληπτικό»; κατά «μίαν μόνην 
πεοίστασιν,» ή πρός χάριν «έ*ός  μόνου τών 
εαυτού δημιουργημάτων,» ούκ άν είη ΰπερ
τάτως δίκαιος καί κατά συνέπειαν μηδέ «πα
νάγαθος. »

«Ό Θεό; έστιν άπείρως τέλειος.i 'Αδύ
νατόν έστιν ίνα άντιλαοώμεθα τοΰ Θεού δίχα 
τού απείρου τών τελειοτήτων, ών άνευ ούκ 
άν είη Θεός, διότι δυναίμεθα άν πάντοτε 
άντιλαβέσθαι ετέρου όντος κατόχου παντός 
δ,τι αΰτω έλλείποι. Όπως μή δυνηται μηδ' 
εν δν ΰπέρτερον αυτού είναι, δέον, ίνα ή καθ’ 
όλα άπειρος.

Τά προσόντα τού Θεού, όντα άπειρα, μηδέ 
αύξήσεως έπιδεκτικά τυγχάνουσι μηδέ μειώ- 
σεως' εί δέ μή, ούκ άν είησαν άπειρα καί 
μ'δ ό Θεός τέλειος. Είπερ άφ-ρρει τις τδ έ- 
λαχιστον μόρων ενός μονού τών προσόντων 
αύτού, οϋκέτι άν έχοι Θεόν, έπειδή δύναιτο 
άν ϋπάρχειν δν έτερον έντελέστερον.

«Ό Θεός έστιν εις.» Τό ενιαίου τοΰ Θεού 
συνέπεια έστι τού απολύτου άπειρου τών τε- 

I λιιοτήτων. Ουδόλως άν δύναιτο ϋπάρχειν

έτερος θεός ειμή έπί τώ δρω τοϋ είναι επί
σης άπειρος καθ’ όλα' έπειδή είπερ ΰπήρχεν 
ή έλαχίστη μεταξύ αύτών διαφορά,ό μέν είη 
άν ΰποδεέστερος τού δέ, ΰποτεταγμένος τή 
δυνάμει αυτού, και ούκ άν είη Θεός. Είπερ 
ύπήοχε μεταξύ αύτών ίσότης απόλυτος, «ι
δίως άν είη ή αύτή διάνοια' ή αυτή θέλησις, 
ή αύτή δύναμις' οΰτω δέ συγκεχυμένων δν 
των έν τή ταυτότητι αυτών, πράγματι ούκ 
άν είη είμή εις μόνος θεός. Είπερ ε’χον, έκα
στος, ειδικά προνόμια, δ μέν ποιοι πάν δ,τι δ 
δέ ουδόλως π'ΐοΐ, καί τότε ούκ άν είη με
ταξύ αύτών ΐσότης τελεία, έπειδή μηδ' ό μέν 
μηδ’ ό δέ έχοι άν τήν ύπερτάτην εξουσίαν.

Ή άγνοια τής αργή; τού άπειρου τών τε
λειοτήτων τού θεού έγέννησε τήν πολυθε'αν, 
θρτ,σκείαν πάντων τών αρχικών λαών' άπέ- 
δοσαν τήν θεότητα πάση δυνάμει φανείση αυ
τοί; ά'ωτέρα τής ανθρωπότητας- βραδύτερου 
δέ τό λογικόν ώδήγηπν αυτούς ε'ις τό συνά- 
ψαι τάς διαφόρους ταύτας δυνάμεις εις μίαν 
μόνην. Έπειτα δέ, καθ’ οοον οί άνθρωποι κα' 
τενόουν τήν ουσίαν τών θείων προσόντων, ά- 
φήρεσα*  έκ τών συμβόλων αύτών τάς δοξα
σίας τάς άρνουμενας αΰτα.

Έν συ»τόμω, ό Θεό; ού δύναται είναι Θεός 
είμή έπί τώ όρω τού μή είναι έτερον ον κατ’
ούδέν ΰπέρτερον αυτού' έπειδή τότε τό όν ό- | 
περ είη άν ΰπέρτερον αύτού καθ οίονδήτι πράγ
μα, έστω καί κατά τήν πυκνότητα μιας , 
σρι-χός, είη άν ό αληθή; θεός' διόπερ, δέον, 
ίνα ή άπειρο; καθ’ όλα τά πράγματα.

Οΰτω δέ αποδεδειγμένης τής ΰπάρξεως τού 
θεού υπό τού γεγονότος τών έργων αύτού, 
φθάνομεν. διά τής απλής λογικής έπαγωγής, 
εις τό καθορίσαι τά προσόντα άτινα αύτόν 
χαρακτηρίζουσιν.

Ό θεός έστιν άρα «ή ΰψ στη και ύπατη 
διάνοια' εις έστιν, αιώνιος, αναλλοίωτος, άϋ
λος, παντοδύναμος, ΰπερτάτως δίκαιος καί 
παναγαθος, άπειρος έν ταΐς τελειότησιν αυ
τού,» καί ού δΰναται έτερόν τι είναι.

Τοιούτός έστιν ό άξων έφ’ου αναπαύεται 
τό παγκόσμιο*  οικοδόμημα' ό φάρο; έστιν 
ούτι ο; α'ι ακτίνες εκτείνονται έφ' ολοκλήρου 
τοΰ σύμπαντος, καί όςτις μόνος δύναται κα

θοδήγησα; τόν άνθρωπον έν τή έρεΰνν) τής 
άληθεία;' ακολουθών αύτώ, ουδέποτε άπο- 
πλανηθήσεται, καί είπερ πολλά<ι; επλανήθη 
τής όδού, τούτο έγένετο διότι ουδόλως ή κο 
λούθησ: τή ΰποδειχθείση αύτώ.

Τοιούτον επίσης έστι τδ «αλάθητου» κρι
τήριου πασών τώ / φιλοσοφικών καί θρησκευ
τικών διδασκαλιών' ίνα κρίνη αύτάς ό άν
θρωπο;, έχει μέτρο*  άναντιρρήτως ακριβέ; έν 
τοΐς προσούσι τοΰ Θεού, καί δύναται είπεΐν 
καθ’ εαυτόν μετά βεβαιότητας ότι, «πάσα 
θεωρία, πάσα αρχή, πάν δόγμα, πάσα πε- 
ποίθησις, πάσα πρακτική άντιφάσκουσα πρός 
εν μόνον τών προσόντων τούτων, τείνουσα οΰ 
μόνον εί; τό έκμηδενίσαι αύτό, άλλ’ απλώς 
εις τδ έξασθενίσαι αύτό, ούδόλω; δύναται 
είναι έν τή άληθεία.»

« Εν τή φιλοσοφία, έν τή ψυχολογία, έ*  
τή ηθική, έν τή θρησκεία ούκ έστιν αληθές 
είμή πάν δ,τι μηδέ καθ’ έν ιώτα άφίσταται 
τών ούσιωδων ιδιοτήτων τή; Θεότητος.» 
Θρησκεία τελεία είη άν έκείνη ηςπερ «ούδέν 
άρθρον τής πίστεως» έναντίον τυγχάνοι ταΐς 
ίδιότησι ταύταις, ή; τίνος πάντα τά δόγμα
τα δύναιντο άν ΰποστήναι τήν δοκιμήν τοΰ 
έλέγχου τούτου, μαδεμίαν προσβολήν δε

χόμενα.

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΑΗΣ.

(Συνέχεια ίδε]Σελ. 103.)

Αΐτίαι τοϋ φόβου τοΰ θανάτου.

Ό άνθρωπος, εις οίανδήτινα βαθμίδα τής 
κλίμακος και άν ά*ήκη,  από τής άγριας κα- 
ταστάσεως, έχει τό έμφυτον αίσθημα τού 
μέλλοντος' ή δέ ενδόμυχος αύτοΰ έποπτεία 
λέγει αύτώ δτι δ θάνατος ούκ έστιν ή τε- 

| λ ευταία λέξις τής ύπάοξεως, καί ότι οι άν- 
Οιωποι, έφ' ών τή στερήσει λυπούμεθα, ού- 
δόλωςάνεπιστρεπτεί άπολώλασιν. Ή πρός τό 
μέλλον πεποίθησις κατ’ έποπτείαν τώ άν- 

ι Ορώπω τυγχάνει, καί άπείρως γενικωτέρα έςτ 
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τής εις το μηδέν δοξασίας. Πώς γίνεται ό- 
θεν, "να μεταξύ τών εις τήν αθανασίαν τής 
ψυχής πιστευόντων, εΰρηται τόση προσκόλ
λησες εις τά πράγματα τής γής, καί τόσον 
μέγας τοΰ θανάτου φόβος ;

Ό φόβο; τοϋ θανάτου αποτέλεσμά έστι 
τής σοφίας τή; θιίας Προνοϊας καί συνέπεια 
τοΰ όρμεμφύτου τής συντηρήσεω; κοινού πάσι 
τοΐς έμβιοι; ουσιν. ’Αναγκαίος έστιν, έν όσω 
ό άνθρωπο; ού/ί άρκούντω; πεφωτισμένος 
τυγχάνει ώς πρός τοΰ; ορού; τής μελλοόστ,ς 
ζωή;, ώ; άντίρροπον κατά τής συμπαρέλξεως 
ήτις, δίχα τοΰ χαλινού τούτου, φέροι άν αύ
τόν εις τό έγκαταλιπείν ποοώρως τήν ζωήν 
τήν επίγειον, καί εις τό παραμελήσει τοΰ εν
ταύθα έργου όπερ οφείλει τή ιδία αύτοΰ προα
γωγή χρησιμεΰσαι.

Διό καί, παρά τοΐς αρχικοί; λαοΐς, τό μέλ
λον ούκ έστιν είμή αόριστό; τι; έποπτεία, 
βραδύτερο» απλή έλπις και βραδύτερον έπί 
τέλου; βιβαιότη;, άλλ’ άμφιταλαντευομέντ, 
εισετι υπό μυστική; τίνος προ; τήν σωματι
κήν ζωήν προσήλώσεως.

Καθ’ όσον ό άνθρωπος κάλλιον ’κατανοεί 
τήν μέλλουσαν ζωήν, ό φόβος τοΰ θανάτου 
ίλαττοΰταΓ αλλά συγχρόνως, κάλλιον έν- 
νοών τήν έπί τής γής αποστολήν αύτοΰ, α
ναμένει τήν τελευτήν αύτοΰ μετά πλείονο; 
γαλήνης, υποταγή; καί άνευ φόβου. Ή βε
βαιότης τής μελλοόσης ζωή; έτερον ροϋν ταΐς 
ΐδέαις αύτού δίδωσιν, έτερον σκοπόν τοΐ; έο- 
γοις αύτού’ πριν ή βεβαιωθώ περί ταΰτης, μό
νον όπερ τής καθεστώσης ζωής εργάζεται, 
βεβαιωθείς δέ περί έκείνης, εργάζεται υπέρ 
τού μέλλοντος μηδόλως αμελών τ.ΰ παρόν
τος, διότι γινώσκει ότι τό μέλλον αύτοΰ έ- 
ξήρτηται έκ τή; έπί τό μάλλον καί ήττον 
καλής διευθΰνσεως ήν δίδωσι τώ παρόντι. Ή 
βεβαιότης ότι άνευρήσει τούς φίλους αύτού 
μετά τον θάνατον, ότι έξακολουθήσει τάς σχέ
σεις ά; ίσχεν έπί τής γής, <<δτι ούδενό; έρ
γου τον καρπόν άπολέσει,» ότι μέλλει άκα- 
ταπαύστως προάγεσθαι τήν τε διάνοιαν καί 
τήν τελειότητα, δίδωσιν αΰτω τήν ύπομονήν 
τοΰ άναμένειν καί τό θάρρος τού ύποφέρειν 
τού; στιγμιαίους πόνου; τής έπιγείου ζωή;.

Ή αλληλεγγύη, ίν βλέπει έγκαθισταμένην 
μεταξύ τών ν κρών καί τών ζώντων ποιεί 
αύτόν έννοήσα ι έκείνην ήτις οφείλει ϋπάρχειν 
μεταξύ τών ζώντων’ άπό ταύτης δέ τή; στιγ
μής ή αδελφότης έχει τόν λόγον αυτής τοϋ 
είναι, ή δέ φιλανθρωπία σκοπεί τό τε παρόν 
καί τό μέλλον.

Όπως απαλλαγή σις τών φόβων τοΰ θα
νάτου, δέον, ίνα δυνηται θεωρεϊν αύτόν ύπό 
τήν άλζθή αύτοΰ έποψιν, "να έμβατευση δη
λονότι, διά τής διάνοιας, έν τώ πνευματικώ 
κόσμω καί σχηματίσητα; ιδέαν περί αύτοΰ ώς 
οίόν τε ακριβή, τοΰθ' όπερ εξαγγέλλει παρά 
τώ ένσάρκω Πνεύματι ποιάν τινα άνάπτυξιν, 
ποιάν τινα ικανότητα τοϋ άπαλλαγήναι άπό 
τής ύλης. Παρά δέ τοΐς μή έπαρκώς προηγ
μένοι; ή ύλική ζωή υπερτερεί τή; πνευματι
κής εΐσέτι.

Ό άνθρωπο; εις τό έξωτερικόν προσκολ- 
λώμενος, μόνον τήν έν τώ σώματι ζωήν βλέ
πει, έν ω ή πραγματική ζωή έν τή ψυχή τυγ
χάνει' τού σώματος έστερημένου τής ζωής, 
τό πάν εις τους οφθαλμού; αύτού άπολωλε, 
καί άπελπισμό; αύτόν καταλαμβάνει. Είπερ, 
άντί τοϋ συγκεντρώσαι τήν διάνοιαν αύτοΰ έν 
τώ έξωτερικώ ένδόματι, έ;·ερεν αύτήν επ'αύ- 
τής τής πηγή; τής ζωής, έπί τή; ψυχής ήτις 
έστι τό πραγματικόν δν τό επιζών /πάντων, 
ηττον άν λυποΐτο έπί τή απώλεια τοΰ σώ
ματος, πηγής τόσων αθλιοτήτων καί πόνων’ 
άλλά πρός τούτο άπαιτεΐται δύναμι;, ·ήν τό 
Πνεύμα διά μόνης τής ώριμότητος κτάται.

Ό φόβος τοΰ θανάτου προέρχεται έκ τοΰ 
ανεπαρκούς τών γνώσεων περί τής μελλοόσης 
ζωής' άλλ’ έξαγγέλλει τήν άνάγκην τού ζήν, 
τήν ύποψίαν μήπως η καταστροφή τού σώ
ματος τό τέλος πάντων τυγχάνγ,' προκαλεϊ- 
ται δέ ούτως ύπό τή; μυστική; επιθυμίας 
τοϋ έπιζήν τήν ψυχήν, τοϋθ' όπερ καλύπτε
ται εΐσέτι ύπό τής άβεβαιότητος.

Ό φόβος έλαττοΰται, καθ’ όσον ή βεβαιό- 
τζς σχηματίζεται' εξαφανίζεται δέ, όταν ή 
βεβαιότης η πλήρης.

Ιδού τό προνοητικόν μέρος τοΰ ζητήματος, 
-οφη ην η Πρόνοια, μή έκθαμβοϋσα τόν άν
θρωπον, ουτινος τό λογικόν ούκέτι άρκούντως

Έτερος λόγος προσκολλών εις τά πράγμα
τα τής γής καί τού; σταθερώς μάλιστα πι
στεύοντας εις τήν μέλλουσαν ζωήν προέρχε
ται έκ τή; έντυπώσεως ήν διατηροϋσιν άπό 
τής έξ απαλών ονύχων δοθείσης αύτοΐς δι
δασκαλίας.

Ή είκών ή,ν δίδωσιν ήμΐν περί τής μελ- 
λούσης ζωής ή θρησκεία, δέον ΐ'·α δμολογή- 
σωμεν τούτο, μηδ’ε θελκτική μηδε παραμυθη
τική τυγχάνει. Άφ’ ενός μέν, βλέπομεν τούς 
μορφασμούς τών καταδίκων άποτιόντων έν 
τοΐς βασάνοι; καί ταΐς φλοξίν άνευ τέλους 
τάς στιγμιαίας αύτών πλάνας, δι’ οΰς οι αϊώ’’ 
νες διαδέχονται τούς αιώνας άνευ έλπιδος έ- 
πανορθώσεως, μηδέ έλέους, καί δι’ °ΰς, τό 
έτι μάλλον άνοικτεΐρμον, ή μετάνοια άγονο; 
τυγχάνει’ άφ ετέρου δέ, τάς τηκομένας καί 
όδυνομένας ψυχάς τοϋ « καθαρτηρίου »(1) άνα- 
μενούσα; την σωτηρίαν αύτών έκ τής καλής 
θελήσεως τών ζώντων οίτινες παρακαλέσουσιν 
ή ποιήσουσιν ετέρου; παρακαλέσα: ύπέρ αυ
τών, καί οΰχί έκ τής προσπάθειας αυτών "να 
ποοοδευσωσιν. Αί δύο αΰται κατηγορία; συν- 
απαρτίζουσι τήν άπειρον πλειονοψηφίαν τοΰ 
πληθυσμού τοΰ ετέρου κόσμου. ’Γπεράνω δέ 
ίπταται ή λίαν περιωρισμένη τών έκλεκιών, 
άπολαυόντων, έπί τήν αιωνιότητα, κατοπτευ- 
τικη; μακαριότητας. Ή αιώνια αΰτη αχρη
στία, προτιμοτέρα άναμφιβόλως τοΰ μηδενός, 
ούχ ήττον . έπιδεικτίωσις μονοτονίας έστιν ί 
δία. Οΰτω δέ βλέπομεν έν ταΐς είκόσιν, αϊτι- 
νες παριστάσι τούς πανευδαίμονας, πρόσωπα 
αγγελικά, άπερ όμως άποπνέουσι τήν άνιαν 
μάλλον η τήν αληθινήν ευδαιμονίαν.

Ή κατάστασις αΰτη μηδέ τά; έφέσεις ι
κανοποιεί, μηδέ τήν έμφυτον ιδέαν τής προό
δου,-ήτι; μόνη φαίνεται συμβιβαζομένη πρός 
τήν απόλυτον μακαριότητα. Δυσκόλω; έννοεΐ 
τις ότι ό άγριο; αμαθής, ό αμβλύς τήν ηθι
κήν, έπε·δή έδέχθη μόνον τό βάπτισμα, ίσο

ι βαρίζει προ; τόν άφικόμενον εΐ; τόν ΰψιστον 
1 βαθμόν τή; επιστήμης «αί τή; πρακτικής

(1) Στ.μ. Μεταφρ. Πρόδηλον ότι ένταϋθα 
πρόκειται περί της διλασκαλία; τής Δυτικής 
εκκλησίας.

ισχυρόν έτΰγχανεν ίνα ΰποστή τήν θετικωτά- 
την ταύτην άποψιν καί θελκτικωτάτην μέλ
λοντος όπερ ίσως έποίει αυτόν παραμελήσαι 
τοΰ παρόντος αναγκαίου όντος τή υλική τε 
καί διανοητική προαγωγή αύτοΰ.

Ή κατάστασις αΰτη τών πραγμάτων συνε- 
τηρήθη και έπεξετάθη ύπό αιτιών καθαρώ; 
άνθρωπίνων, αίτινε; εξαφανίζονται ύπό τή; 
προόδου. Ή πρώτη έστιν ή έποψις ύφ' ήν πα- 
ρίσταται ή μέλλουσα ζωή, ήτις ήδόνατό έ- 
παρκέσαι εις διχνοία; ολίγον προηγμένα;, 
άλλ' ήτι; ούδόλω; η,δυνατό ίκανοποιήσαι τάς 
απαιτήσει; τοϋ λογικού τών σκεπτομένων αν
θρώπων. ’Επειδή, .λέγουσι καθ’ εαυτούς, πα- 
ριστάσιν ή,μΐν <■>; άπολΰτους αλήθειας άρχάς 
αντικείμενα; τή λογική και τοΐς θετικοΐς δε- 
δομένοις τή; έπιστήμης, σημεϊον ότι ούδόλω; 
είσίν άλήθϊ'-αι. Έκ τούτου δέ, παράϊτισιν ή 
απιστία, παρά πολλοί; δέ πίστις αμφίβολος. 
Ή μέλλουσα ζωή διά τινα; αόριστός τις ιδέα 
τυγχάνει, πιθανότη; μάλλον ή βεβαιότης α
πόλυτος' πίστευουσιν εις αύτήν, έπιθυμοΰσιν 
ίνα ύπάρχη τοιαύτη, καί άκοντες λέγουσι 
καθ' εαυτούς, Καί όμως; είπερ τούτο ούδόλως 
υπηρ/ε·! Τό παρό» έστι θετικόν, περί τούτου 
άσχολησώμεθα έν πρώτοι;,’ τδ μέλλον έλεό- 
σεται κατά προσεπαΰξτ,σιν.

Καί έπειτα, λέγουσι καθ’έαυτού; προσέτι, 
τί έστιν έπί τέλους ή ψυχή; Έστιν αρά γε 
κέντρου τι, άτομον, σπινθήρ, φλόξ; Πώς αισ
θάνεται: πώς βλέπει; πώς αντιλαμβάνεται; | 
Δι' αϊτούς ή ψυχή ούδόλως έστιν υπαρξις τω 
όντι πραγματική, άλλ’άφηρημένη τι; έννοια. 
Τά προσφιλή αύτοΐ; όντα, περιεστηλμένα εις 
άτομα έν τή διανοία αύτών άπολώλασιν, ού
τως εΐπεΐν, δι’αυτούς, καί ούκέτι έχουσιν ε
νώπιον τών οφθαλμών αύτών τά; ιδιότητας 
αίτινε; έποίουν αύτού; αγαπάν αυτά’ μηδέ 
τήν άγάπην σπινθήρας έννοοΰσι, μηδ' εκείνη» 
ήν δύναται τ'ς έχειν πρός αύτόν, καί αύτοΐ 
ουτοι μετρίως ικανοποιούνται έκ τοΰ μετασχη
ματισμού αύτών εΐ; μονάδας. Έκ τουτου 
δέ ή έπιστροφή εις τά θετικά τή; έπιγείου 
ζωής, ήτι; έχει τι ούσιωδέστερον. Ό αριθμός 
τών ύπό τών ιδεών τούτων εμφορούμενων έ- 
οτίν αξιοσημείωτος.
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ήθικής, μετά πολλούς ενιαυτού; εργασία;. I 
Έτι δ' ηττον καταληπτόν έστιν δτι τδ παι- 
Χίον τελεύτησαν έν μικρά ηλικία πριν η σχή 
την συνείδησιν τοΰ τε ατόμου καί τών πρά
ξεων αύτοΰ, απολαύει τών αυτών προνομιών, 
Χιά μόνου τοΰ γεγονότος τελετής, έν ηπερ ή 
θέλησις αύτοΰ ούδέν μέρος ελαβεν. Αί ΐΧέαι 
αύται μηΧέ τους τά μάλιστα ζηλωτάς ακλό
νητους έώσιν, εάν ολίγον σκέπτονται.

Έάν Χέ το προοδευτικόν έργον, δπερ έκ- 
πληροϊ τις έπί τής γής, μηδέν έν τή μελλοΰση 
ευδαιμονία τυγ/άνη, ή ευκολία Χι’ ής πιστεύ- 
ουσιν οτι αποΑτωσι την lud χ’.'χον.αν ταύτην 
δυνάμει Εξωτερικών τινων πρακτικών, τδ δυ- 
νατδν μάλιστα τοΰ άγοράσαι αυτήν Χιά τών 
χρημάτων, άνευ σπουδαίας μετατροπή; τοΰ 
χαρακτήρο; και τών έξεων παρέχουσι ταΐ; ά- 
πολαύσεσι τοΰ κόσμου πάσαν άξϊαν. Πολλοί 
πιστοί μυχαίτατα καθ' εαυτούς λέγουσιν, 
Επειδή τδ μέλλον αυτών έξησφαλισμένον τυγ
χάνει Χιά τής έκπληοώσεως τύπων τινών, ή 
Χιά Χώρων όψιγόνων, άτινα ςύΧενδς αΰτοΰς 
στεροΰσι, περιττόν αν εϊη τδ έπιβάλλειν έαυ- 
τοΐς θυσίας ή οίανΧήτινα ένόχλησιν προς ό- 
φελος τών άλλων, έν ω Χύναται σωθήναι ερ
γαζόμενος, έκαστος Χι’ εαυτόν.

Ούκ έστί βεβαίως το -.αυτή ή ιδέα όλων, 
διότι ύπαρχο ,σι μ-γάλαι καί λαμπραί εξαι
ρέσεις*  άλλ’ ούδόλως δύναται τι; ύποκρύψαι 
ότι ταύτην οί πλεϊστοι άσπάζονται καί προ 
πάντων τά ελάχιστα πεφωτισμένα πληθη, 
καί ότι ή ιδέα, ήνέχουσι περί τών ορών τοΰ 
εΰτυχεΐν έν τώ άλλω κόσμω, τήν πρδς τά 
αγαθά τούτου προσκόλλησιν συντηρεί καί 
κατά συνέπειαν τόν Εγωισμόν.

Προσθώμεν πρδς τούτοι; ότι τά πάντα, 
έν ταϊ; συνηθείαις, συντελοΰσιν ίνα λυπήταί 
τις διά τήν απώλειαν τή; Επιγείου ζωής, καί 
φοβήται τήν από τή; γής εϊ; τον ούρανον 
Χιαβασιν. Ό θάνατος περιστοιχίζεται ύπό τε
λετών θρήνου, αίτινε; έκπλήττουσι Χιά τοΰ 
τρόμου μάλλον ή παρηγορούσε Χιά τής έλπί- 
δος. Έάν είκονίζωσι τόν θάνατον, πράττο.σι 
τούτο πάντοτε ύπ’ έποψιν αποστροφήν έμ- 
πνέουσαν, καί ουδέποτε παριστάσιν αυτόν ώ; 
ύπνον μεταβάσεω;" πάντα τά εμβλήματα αυ

τού τήν καταστροφήν τοΰ σώματος ύπομι- 
μνήσκουσιν, ειδεχθή καί άσαρκον αυτόν Χει- 
κνόουσιν" ούδέν σύμοολον υπεκδηλοϊ τήν ψυ
χήν άπαλασσομένην φαιδράν έκ τών γήινων 
αυτή; δεσμών. Ή ποός τόν εύτυχέστερον έ· 
κείνον κόσμον αποδημία υπό τών θρήνων τών 
έπιζώντων παρακολουθείται, ώσείπερ τό μέ- 
γιστον τών δυστυχημάτων τοϊς Εντεύθεν έκ- 
Χημοΰσι συνέβαινεν" τελευταίου ασπασμόν δι- 
Χοΰσιν αύτοϊ; αιώνιον, ώσείπϊρ ουδέποτε ή- 
μελλον ίδείν αύτούς καί αυθίς*  λυπούνται Χέ 
αύτοΰ; διά τάς ένταΰθα άπολαύσ;·ις, ώσείπεο 
ουδόλως ήμίλλον εύρεϊν μείζους. "Οποίον δυ
στύχημα, λέγουσι, τδ άποθνή-κειν, όταν η 
τις νέος, πλούσιος, ευτυχής καί ίχη έ ώ- 
πιον αύτοΰ Λαμπρόν μέλλον.. Ή εύτυχεστέ- 
ρας καταστάσεως ιδέα μόλις ακροθιγώς Χιά 
τής Χιανοίας διέρχεται, επειδή ούδόλως έν 
αυτή έχει ρίζα;. Ία πάντα άρα συντελοΰσιν 
εΐ; το έμπνέειν τήν φ,ίκην τοΰ θανάτου αντί 
τοΰ ένσταλάξαι τήν ελπίδα. ‘Ο άνθρωπος έπί 
πολυν καιρόν άγωνισθήσεται άναμφιβόλως, 
ίνα απαλλαγή τών έαυτοΰ προλήψεων, άλλα 
κατορθώσει τούτο, καθ’ όσον ή πίστι; αύτοΰ 
στηρίζεται, καθ’ οσον σχηματίζει ύγιεστέραν 
ιδέαν τοΰ πνευματικού βίου.

"II κοινή, έκτος τούτων,δοξασία τίθησι τά; 
ψυχάς έν χώραι; μόλις προσιταί; τή διανοία, 
ένθαξέναι τρόπον τινά γίνονται πρό; τού; έ- 
πιζώντας*  καί αυτή Χή ή ’Εκκλησία τίθησι 
φραγμόν ανυπέρβλητον μεταξύ αυτών καί τών 
τελευταίων, κηρύττει οτι πάσα σχέσις διακό
πτεται, πάσα συγκοινωνία αδύνατο; αποβαί
νει. ’Εάν μέν έν τώ αδει τυγχάνωσι, πάσα 
Ελπίς ίνα ίδωμεν αυτούς διά παντδ; άπωλέ- 
σθη, έκτος άν ήμεΐ; αυτοί εϊ; τον όίδην κα- 
ταδικασθώμεν" έάν Χέ μεταξύ τών Εκλεκτών 
εύρίσκωνται, άπορροφώνται δλω; ύπό τής 
κατοπτευτικής αυτών μακαριότητος. Πάντα 
ταΰτα τίθενται μεταξύ τών άποθανόντων καί 
τών ζώντων άπόστασιν τοιαύτην, ώ;τε ώ; 
αιώνιον θεωρεί τις τόν άποχωρισμόν*  Χιόπερ 
καί προτιμά είσέτι έχειν παρ' έαυτω, πά- 
σχοντα έπί τής γής, τά όντα άπερ αγαπά, 
αντί τοΰ βλέπειν αύτά άποδημοΰντα καί πρδς 
αύτόν τόν ούρανόν μάλιστα ^.απευθυνόμενα.

Έπειτα δέ, ή ψυχή ή έν. τώ οδρανώ εύρισκο- 
μένη, έστι πράγματι ευτυχής βλέπουσα, π. 
χ., «τόν υίον αυτής, τον πατέρα αΰ-.ή;, τήν 
μητέρα αυτής, ή τού; φίλους αυτής,)) εις τό 
πΰρ τό αιώνιον ; (1)

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ

ΕΝ ΤΟΙΣ OTPANI01S ΔΙΑΣΓΗΜΑΣΙΝ 

ύπό LEON DENIS.

(Μετάφρασις έκ τοΰ Γαλλικού A. Ν-)

Πολλάκι; έρρέθη’οτι, ίνα άνυψώσηταί τις 
εϊ; τήν γνώσιν τών παγκοσμίων νόμων, ίνα 
έμβατεύσγ, έν τή παντοδυναμία καί τώ μεγα
λείο τοΰ Θεού, ούδέν ύπάρχει τελεσιουργώ 
τερον τής κατοπτεύσει»; τής φύσεώς. Ή ά- 
σκησις αυτή ού μόνον τήν ψυχήν ημών άπαλ- 
λαττε.ι έκ τών ασχολιών καί τών μερίμνων 
τοΰ ύλικοΰ βίου, άλλά καί τήν συνέπειαν 
ταύτην Εχει τοΰ άνοίγειν έν ήμίν ανεξάντλη
του πηγήν συγκινήσεων, αίτινε; τάς ψυχικά; 
ήυών δυνάμει; ένισχύουσιν, έπεκτείνουσι τή; 
Χιανοίας ήμών τούς ορίζοντας καί καλλΐους 
ημάς άποκαθιστάσιν.

Όποιον υψηλόν δίδαγμα ή θεωρία τοΰ κό
σμου, έκ τής γής ταύτης, τής μονή; ήμών, 
ένθα έκαστον άτομον έχει τδ έαυτοΰ μέρος 
έκδεδηλωμένον έν τώ μεγάλοι παγκοσμίω 
έργω! ΙΙόσαι ύψηλαί εικόνες καί συγκινητικά! 
συγχρόνως, πόσα πανοράματα άλληλοΧιαδέ-

(I) Σημ. Μεταφρ. Γνωςόν ότι ή διδασκαλία 
τοΰ ύλικοΰ πυρδς, τών καμίνων καί τών βα
σάνων καί μάλιστα τοΰ καθαρτηρίου πυρδς, 
καίτοι υποστηριζομενη ύπό τή; Δυτικής 'Εκ
κλησίας ήν έχει ύπ’ όψιν δ συγγραφεύς, τέλεον 
έγκατελείφθη τήν σήμερον ύπό τής υψηλής 
θεολογίας, ήτις αναγνωρίζει ότι ή λέξις πΰρ 
λαμβανεται ώς είκών, καί ότι ή λ.έξις αιώ
νιον ουδόλως σημαίνει τό διηνεκές μέχρι 
του άπειρου.

χονται πρό τών ίφθαλμών ήμών! Ή λαμ- 
πρότης δηλονότι τής Σφαίρας, τής πίσω πλού
σιας κατά τάς έπιδεξίως άποκεκομμένας η
πείρου; εΐ; παραλία; έλικοειΧεΐ:, καί χερσον- 
νήσους θυσανοειδείς' οί εύρεΐς ωκεανοί, οί πάν
τοτε βρέμοντες ύπΰ τήν πίεσιν τής άτμο- 
σφαίρας, καί προεκτείνοντε; ώ; απέραντους 
βραχίονα; μέχρι τοΰ κέντρου τών γαιών τάς 
έσωτερικάς θαλάσσας καί τού; βαθεΐ; κόλ
που;" οί άλυσσοι τών όρέων καί αί μεγαλο
πρεπείς αυτών κορυφαί, αίτινε; κατά τό ύψος 
αύτών έπιΧεικνύουύιν ακρότητα; χιωνοσκεπεϊ; 
ή θολούς Εστεμμένου; ύπό Χασών πρασίνων, ή 
κοιλάδά; εύφορους καί ανθηρά; ας τινα; ποτί- 
ζυυσιν οί μεγάλοι ποταμοί καί ίί; περ συνοι- 
κίζουσιν αί πολυάριθμοι ήμών πόλεις" καί έπί 
τέλους αί ομιχλώδεις δχθαι τοΰ βορρά ή_αί 
ευήλιοι άκταί τή; μεσημβρίας δλαι ύγραΐ έκ 
τών φιλημάτων τή; πλημμυρίδας, καί εκεϊθεν 
τά ακρωτήρια.

Πανταχοΰ, άπδ τοΰ ένδ; πόλου μέχρι τοΰ 
ετέρου, εκτίθεται ύπό τού; οφθαλμού; ήμών 
τδ πλούσιον θέαμα τή; φύσεώς, δπερ έστιν έκ- 
δή/ωσις θελήσεω; ήτι;
τά στοιχεία ..................
αύτής κτήμα τή; ανθρωπότητα: 
εξελίσσονται 
εύφυία.

έπί αιώνα; συνέφυρε 
τής σφαίρας, «να ποίηση μέρος 

ις, πιδίον έν ω 
ή τε δραστηριότης αύτής καί ή

Άν δέ έκ τοΰ συνόλου, μεταβώμεν εϊ; τάς 
λεπτομέρεια; τοΰ μεγαλοπρεπούς τούτου έρ
γου, ούχ ήττον έκπλαγησόμεθα Ό φυτικό; 
τάπης ό περικαλύπτων τήν γην παρέξει ήμΐν 
άπέραντον ποικιλίαν σχημάτων τε καί χρω
μάτων. Έκ Χέ τοΰ κέδρου τής ’Ανατολή; μέ
χρι τών δένδρων τών όρέων ήμών τής Γαλ
λίας, έκ τή; δρυός, τοΰ φηγοΰ, τής έλάτης 
μέχρι τών λεπτοφυών άνΰεμίων, άτινα δίκην 
ταπήτων διαστορέννυνται έν τοΐς βρύοι;, πύ- 
σαι οίκογένειαι, πόσα αντικείμενα! Ύπαρ- 
χουσι τερπνότεραι Εντυπώσεις εκείνων αίτινε; 
άφίενται έν τώ πνεύματι ήμών ύπό τή; θέας 
λίιμώνος, δάσους, δτε ώραίαν τινά ημέραν 
τοΰ θέρους, μακράν τή; τύρβη; τών πόλεων 
άφιέμεθα ύπάγοντες ίνα θεωρήσωμεν αυτά ύπό 
τά; ευεργετικά; τού ήλιου ακτίνα; ;

Κόσμο; φυτών καί θάμνων ζρ έν αυτοί;, 
20
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μυρ£α άνθη έν αΰτοϊς συνενοΰνται, διανοίγοντα 
τάς έαυτών στεφάνας και άγριας όσμάς εις 
τόν αέρα έκχέοντα. Έκαστη βάτυς, έκαστον 
συμπύκνωσα βότανών πλήρη ενδιαφέροντος 
εικόνα ήμϊν παρέχει. Έντομα έρπουσι καί κι 
νοΰνται μεταξύ τών κλωνίων τής χλόης. μυΐαι 
βομβοΰσαι ύπό τά φύλλα, πτηνά κελαδώσιν 
έπί τών κλάδων, καί έν τή μεγάλη ταύτζ, 
σιγή ζ,ν μόλις ταράττουσι, διακρίνει τις ώς 
ύπόκωφον ψιθυρισμόν, ώς μυρίσς φωνάς συγ
κεχυμένα; αΐτινες συνενοΰνται ίνα λαλήσωσιν 
προς τζ,ν καρδίαν ήμών γλώσσαν ειρήνης καί 
αγάπης.

Εις τόν θόρυβόν τών φωνών τούτων, τό ά
δυτον τής ψυχής ήμών, τό μυστυριώδις τοΰτο 
άδυτον έν ω ένθρονίζεται ή συ·-είδη,σις, έν ω 
άνεζιτήλοις γράμμασιν έγκεχάρακται ό νό 
μος τοΰ καλού καί τοΰ ωραίου ώς καί ή γνώ- 
σις τοΰ Θεού, το άδυτον τοΰτο οηερ οι περι
σπασμοί τής άνθρωπίνης ζωήςσυγκρατούσι κε- 
κλεισμένον, ανοίγεται καί άφιησιν ίνα διαφύγζ 
τό εσωτερικόν έκεΐνο φώς όπερ φωτίζει ήμάς. 
ασμα καταθέλγον ημάς, καί τό άσμα τοΰτο 
ύμνος έστιν άνευ λέξεων, όνπερ έκαστον 3ν 
κατευθύνει πρός τόν Θεόν, καί πρός 8ν ό 
Θεός άποκρίν ται δι’ενδομύχου ά μονίας ήν 
ή γραφίς ούδόλως δύναται περιγράψαι, άλλ’ 
ήνήκαρδία γνωρίζει δοκιμάσαι τε και κα- 
τανοήσαι. *

Τοιαύτη έστιν ή έντύπωσις ήν παράγει παρά 
τώ άνθρώπω ή θεωρία τή; φύσεως. Βέβαιόν 
έστιν ότι ούχί πάντε; κατά τόν αύτόνβαθμόν 
αΐσθανόμεΟα τή*  έντύπωσιν ταύτην. Κατά 
την καταστασίν τής καλλιέργειας τοΰ πνεύ
ματος ήμών έζει έφ’ ημών αποτέλεσμα κατά 
το μάλλον καί ήττον ισχυρόν, κατά τό μάλ
λον καί ήττον διαρκές. ’Αλλ’ολίγοι είσίν οί 
άνθρωποι οί μή εύαίσθητοι πρός ταΰτα τά 
θεαματα. Οί άγροδίαιτοι, οίτινες διέρχονται 
τήν εαυτών ζωήν έν τώ μεσω τών δασών καί 
τών τα μάλιστα καθυστερούντων χωρίων, εί
σίν ευαίσθητοι επίσης ώς καί οί τών πόλεων 
κάτοικοι, καίτοι τών εντυπώσεων αύτών δυσ
κολότερου ε’κδηλουμένων.

Εαν αρα αί εικόνες τής γήινος φύσεως συγ- 
κινώσιν ήμάς τόσον καί τοιαύτας έντυπώσεις

ήμϊν παράγωσιν, οποίας άρά γε έντυπώσεις 
καί συγκινήσεις δοκιμάσομεν, έάν Οεωρήσωμεν 
τώ' ούρα ών τά πανοράματα !

Κατ’ άντίθεσιν δέ πρός τά πρώτα, κατά 
τάς γαλτ.νιαίας καί διαυγείς νύκτας τού χει
μώνας τό θέαμα τοΰτο έπιδείκνυται καθ’ ό- 
ΰην τήν καταπληκτικήν αυτού όψιν. Κατά 
την εποχήν ταύτην τοΰ ένιαυτοΰ, μόλις τζ,ς 
νυκτός έζαπλούσζ,ς τάς σκιάς αυτής έπί τής 
γής, αί φωτιστικαί έστίαι άνάπτονται καθ’ 
έκατομύρια έν τη, έκτάσεΓ κατ’ άρχάς μέν τό 
βλέμ,μα εφελκύεται ύπό τών ισχυρών φώτων 
άτινα φωτίζουσι τήδε κάκεϊσε τό άμυδρόν 
τοΰ ουρανού κυανοΰν χρώμα’ εϊσί δε ταΰτα οί 
αστερε; τοΰ πρώτου μεγέθους, οί έγγύτατα 
ήμών τυγχάνοντες. Έπειτα δέ, καθ’ όσον ή 
νυς προβαίνει καί μελαντέρα καθίσταται, έτε
ροι αστέρες έπιφαίνονται καθ’ όλα τά σημεία 
τού άπειρου. Εί; μάτην τό πνεύμα προσπαθώ 
συμπεριλαβεΐν το πΟσόν αύτών τό άναρίθμη - 
τον’ άδύνα-ον δέ, ίσταται' άλλ' ό οφθαλμός 
εξακολουθεί τών αστέρων τή,ν έπιθεώρησιν. 
Διορά έν ταΐς άπωτάταις χώραις σωρό ν κό
σμων τοσφ συμπεπιεσμένων τόσον άκαταλο- 
γισ-ων, ώςτε αί συγκεχυμένα! αύτών λαμπη
δόνες φαίνονται ώς πέπλοι «ερίου εξελισσό
μενοι έν τοΐς ούρανοΐς. Έπειτα δέ άποτερω, 
έτι άποτέιω, φαίνονται ώχραί τινες νεφελό- 
τη,τες, τοσω μεμακρυσμέναι, ώςτε ήδύνατό 
τις έκλαοεΐν αϋτάς ω; τά πέρατα τοΰ άνεξε- 
ρευνήτου σύμπαντος.Έξ έκάστη; τών ές-ιών 
τούτων ακτινοβολεί γλυκ=ϊά τις καί ήρεμος 
λάμψις. Έν τοΐς έναστροι; δέ άβυσσοι; τοΰ 
διαστήματος έςαπλοΰται φωτεινός τι; στολι
σμός, καί οί ούρανιοι άδάμαντες, έξ ών συγ
κροτείται, είσί τόσοι ήλιοι.

11 συνήθεια τοΰ βλέπειν τά πράγματα 
ταΰτα άδίαφόρου; ήμάς ενίοτε καθίστησι πρός 
την καλλονήν αύτών, ταραττόμεθα ύπό τήν 
ακτινοβολούσαν καμάραν, διερχόμεθα καί οί 
οφθαλμοί ήμών μόλις ρίπτουσι ρεμβώδε; 
βλέμμα επί τών λαμπροτήτων τούτων. Καί 
όμως όταν ό ουρανός τοΰ Δεκεμβρίου περιβάλ
λεται τον μεγαλοπρεπή αύτοΰ πέπλον, όταν 
οί ωραιότατοι αστερισμό· τοΰ νότου διαβαί- 
νωσιν ήρεμα καί μεγαλοπριπώ; έν τή έκτά-

σίον τόν υπερμεγέθη αυτή; όγκον ώς και τους 
τέσσαρας αύτζ.ς πυρσούς, οίτινες συνοδεύουσιν 
αύτή καί πέμπουσιν αύτή τό φώ; τού ήλιου 
Έστι δέ ή σφαίρα αΰτη ό Ζ?υς, πλανήτης 
1400 φοράς ογκωδέστερος τής μικρά; ήμών 
γής· Έφαπτόμεθα τής επιφάνεια; αύτοΰ καί 
άπέραντο; σκηνογραφία ύφ ημάς αναπτύσσε
ται, άλυσσος δηλονότι ισχυρά όρέων, ων αί 
όμού συνδεδεμέναι τομαί αφανίζονται έν τή 
άποστάσει. Διατίθενται κατά βαθμίδας κλί- 
μακο; γιγεντιαίας’ συνεπισωρευονται και φαί
νονται έκ τού ύψους ώς ή σπονδυλική στηλη 
τοΰ κόσμου τούτου. Διά μέσου τών φαραγ- 
γων διοράτις σκιεράς καί χλοερά; κοιλάδας, 
καταρράκτας, ών τά άργυροειδή ΰδατα άνα- 
πηδώσιν έπί τών 'βράχων, έπειτα αποτερω, 
πεδιάδας κεκαλυμμένα; ύπό φυτών, δάση, 
ποταμούς, πόλεις, καί έπί τέλους εις τον ο
ρίζοντα τήν θάλασσαν, κάτοπτρον κινόύμενον 
άντανακλών τά; ζωηρά; λάμψεις τού ή,λίου.

’Εκεί πέραν, πρός τά δεξιά, έτερα σφαϊοα 
έπί τή; τροχιάς αυτής όλισθαίνει. Ή θεα αύ
τή; παράδοξος τυγχάνει καί έκτακτος, δυο 
δακτύλιοι απέραντοι περί τάς πλευράς αυτής 
εκτείνονται ώς χρυσοί κύκλοι, όκτω σελήναι 
έξελίσσονται περί αυτήν’ έστι δέ ή σφαίρα αυ
τή δ Κρόνος! Βυθίζεται έν τώ κενώ καί αί
φνης άπό τών οφθαλμών ήμών αφανίζεται.

Ιδού ήμεϊ; ήδη έν τοΐς κόλποι; τών ερή
μων τοΰ διαστήματος’ ούδέν σύννεφον, ούδείς 
ατμός τά βάθη αύτού άρτι καλύπτει. Οϊ α
ναρίθμητοι κόσμοι λάμπουσιν άσυγκριτον 
λάμψιν. Ή άκτίς ήμών πάντοτε κινείται, κα- 
ταβιβρώσκουσα τήν έκτασιν. Δι όλης δέ τής 
ίλιγγιώσης αύτή; ταχύτητο; τών έβδομηκον- 
τα καί πέντε χιλιάδων λευγών κατά δευτε- 
ρόλεπτον ούδόλως προβαίνομεν είμή βραδέως 
εις τάς αχανείς ταύτας χώρας. Ούκέτι ή,μέ- 
ραι δι’ ήμάς ύπάρχουσιν. Ό ήλιος έξακοντι- 
ζει πάντοτε έφ' ήμβί τάς φλογέράς αύτοΰ άκ- 
τϊνας, δ χρόνο; ^έει ταχύς, ήμεϊς δε ουπω έ- 
πλησιάσαμεν πρός τόν έγγύτατον τής γής α
στέρα. ’Αλλά κατά μικρόν τό φώς τού ήλιου 
ήμών άμαυρούται τή άποστάσει, δ αστηρ, 
πρός τον όποιον κατευθυνομεθα, μεγεθύνεται 
καί λαμβάνει τό σχήμα έστίας φωτεινής ο-

Σύμπαντος ιδέαν, έάν θε- 
έκ τοϋ πλησίον τάς τρο- 
ας περ αί άβυσσοι αύτοΰ 

έχομεν έτερον είμή παρα-

αει, ό τά μάλιστα αμέριμνος άνθρωπος αδυ
νατεί ίνα μή δοκιμάση θαυμασμού αίσθημα.

Έάν έκ τής γενικής τών ουρανών παρα- 
τηρήσεως μεταβώμεν εί; σπουδήν λεπτομερή 
τών κόσμων ούς έμπεριεχουσιν, έντύπωσις έτι 
ζωηρότερα ί,μάς καταλαμβάνει.

"Οταν θελήσωμεν όρίσαι την άπόστασιν 
ήτις αποχωρίζει ημάς άπό τών αστέρων, 0τ«ν 
θελήσωμεν έξερευνήσαι τά αιθέρια βάθη, αίσ
θημα θάμβους ήμάς συναρπάζει. Πράγματι δέ 
πδς αριθμός όνεπαρκής καθίσταται τοΰ έκ 
φράσαι τάς αποστάσεις ταύτας. Ή επιστή
μη,’να φθάσηιί; τό τέρμα τούτο, ζ,-αγκάσθη 
όπως «οιήσηται χιήσιν μέτρου τεραστίου, τής 
τα/ύτητος τής τού φωτός άκτΐνος. Γνωστόν 
ότι τοΰτο διανύει 300,000 χιλιομέτρων κατά 
δευτερόλεπτον. Έάν άρα θελήσωμεν σχχμα- 
τίσαι ακριβή τοϋ 
λήσωμεν θεωρζ.σαι 
μεράς δημιουργίας 
κρύπτουσιν, ούοεν f > , .
ξάμενοι τό όχημα τούτο διερευνήσαι νοερώς 
τή βοήθεια αύτοΰ τά ουράνια διαστήματα.

“Αγωμεν ούν) ζατευθυνώμεθα προς τον 
αστέρα τόν εγγύτατον τή; γή«, πρός τόν α
στέρα έκεΐνον δςτις λάμπει έκεϊ πέραν ώς 
πυρσός μεμακρυσμένος καί μυστηριώδης. Δια- 
νύοντες δέ 75,000 λευγών κατά δευτερόλε
πτου, ού πολλοΰ χρόνου δεόμεθα ίνα άπό τής 
γής άπομακρυνθώμέν. Ιδού ζ,δ'η αΰτη, μακράν 
όπισθεν ήμών· έλαττοΰται κατά τόν όγκον 
εις τήν θέαν τοΰ οφθαλμού καί περιστρέφεται 
κεκλιμένη έπί τζ,ς τροχιάς αύτή;. Διερχομε- 
θα πλησίον τοΰ δορυφόρου αυτής, τής σελή
νης, καί τό βλέμμα ήμών π=ριπλανάται έπί 
τών ένσάρκων αύτή; κορυφών, έπί των έσβε- 
σμένων καί συντετριμμένων αύτζ.ς ήφεστείων. 
Ούτό; έστι κόσμος σιγής καί θανάτου.

’Αποστρέψωμεν τό βλέμμα άπό τού πέν
θιμου τούτου θεάματος, καί ίδωμεν πρός τα 
έμπρός. Αί σκιαί τής νυκτός άπήλθον καί ό 
δίσκος τοΰ ήλιου πέραν τή; γης φαινόμενό; 
κατακλύζει ήμάς ήδη διά τών εαυτού φώ
των. “Ιδατε έκεϊ πέραν τήν σφαίραν έκείνην 
πρός ήν διευθυνόμεθα’ μεγεθύνεται κατα μι’ 
κρόν καί αίφνης δείκνυσιν ήμϊν έκ τοΰ πλη
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μοία; προ; τον ίδιον ήμών ίλών, εχων, ώ; 
περ και ουτος, τήν πολυάριθμον συνοδίαν τών 
σφαιρών, τών δορυφόρων περιπλανωμένων έν 
ται; τού φωτός πλημμυρίσιν.

Τρία έτη παρήλθον άρ' ή; ήμερα; την γήν 
έγκατελίπομεν. (επεται.)

->ίθΠ-»<.

ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

•Απόσπασμα έκ τοΰ λόγου τοΰ έκφωνηθίντος 
έν τή έν Κων[πόλει Φιλεκπαιδευτική Ά- 
δελφότητε τής Συνάσου «‘Η Πρόοδος# τή 
27 Μαρτίου 1877 υπό Δ. I. Μ πόρου. (1)

«Δράξαοθε παιδε:α; μήποτε όργιοθή 
Κύριος χαί άπολεϊαθε έξ όδοΰ δίχαίας.»

Πασίγνωστου είναι ότι σκοπός πάσης πε- 
πολίτισμενης κοινωνίας ριναι ή ευημερία τών 
μελών αύτή;. Μέσον δέ διά τοΰ οποίου δύ· 
ναται νά φθαση ή κοινωνία είς τοιοΰτον βαθ
μόν καί καταστή άξια νά όνομάζηται κοινω
νία πεπολιτισμένη είναι ή παιδεία. Διότι άνευ 
αυτής δ άνθρωπος τό τιμαλφεστερον δώρημα 
τοΰ εύγενούς αισθήματος τής λογικότατος καί 
τού όρθοΰ ήγεμονίκοΰ άποβαλών, δι’ ων δ 
πλάστης αυτόν έπροίκισε, δούλος καθ’ όλα 
καθίσταται, τήν τών παθών κα'ι φαόλω’ν έπι- 
θυμιών δουλεύων αίσχοάν δουλείαν, καί άγε
ται καί φέρεται αχαλιναγώγητος, ώ; άφηνιά- 
ζων καί θηλυμανής ίππος. Άλλ’ έκ τούτου

’Αξιότιμε Κ. Συντάκτα!

(1) Εκ πείρας εΐδώς,ότι τό ύμέτεραν περιο
δικόν αείποτε τής ώφελείας τών νέων έχομε- 
νον, καταχωρίζει τοιαΰτα; πραγματείας δι’ ω» 
τδν προς τήν παιδείαν ζήλον τής νεολαίας ν’ 
άναζωπυρή, ίξελεξάμην ίνα πέμψω ύμΐν μι 
κρον μικρού μαθητου καί πρώτον περί τό 
γράφειν δοκίμων, όπως έν ταΐς έριτίμοις στή- 
λαις τοΰ περιοδικού υμών κατα/ωριοθή.

Ελπίζων δε ότι τό τοιοΰτον ουδόλως θέ
λετε άποδοκιμάσει, καθ’ δσον (μάλιστα, ώς 

τοΰ ενός τό κακόν ώς μεταδίδεται καί είς άλ
λον καί βαθμηδόν είς δλόκληρον έθνος· ώςτε 
δ εΐ; έπιφερ’ι τήν καταστροφήν όλων. Καί 
ίνα περί τούτου βεβαιωθώμεν άρχει νά ρίψω- 
μεν έταστικόντι βλέμμα είς τήν γενικήν ισ
τορίαν τόν άδέκαστον κριτήν τών παρελθόν
των αιώνων.

Άπ εναντία; δέ εάν ό άνθρωπος κατορθώ
σω, διά τής παιδείας νά θέση χαλινόν είς τάς 
ορμας αυτού, καί νά δώση τήν προσήκουσαν 
τροφήν είς τήν ψυχήν του, έάν δηλ. κατορ
θώσει νά βαδίση τόν μακρόν καί τραχ'υν καί 
Ορθών οίμον, ταχέως καί ευκόλως τά πάντα 
περί αυτόν μεταβάλλει, ευτυχής καί ευδαί
μων, καί ωφέλιμος είς τε τόν εαυτόν καί είς 
τήν κοινωνίαν καθίσταται, πρός τούτοι; δέ 
καί τώ Θεώ αρεστός.

Ή πείρα, δ μέγιστος ουτος έν τή σκηνή 
ταυτή τού κόσμου διδάσκαλος, άπέδειξεν, ότι 
τοΰτο έπετυγχάνετο διά τής παιδείας καί 
πρό πάντων τής Ελληνικής, νΰν δέ συνδια- 
ζομένης μάλιστα μετά τής χριστιανικής αΐ- 
τινες αποτελούσε τήν αληθή παίδευσιν.

Και τφόντι- ριψωμεν έταστικόν τι βλέμμα 
εις τήν ιστορίαν καί παρατηρήσωμεν ποιον με- 
ταςύ τών αρχαίων έθνών υπερείχε πάντων 

έφθην εΐπών, αρχικόν περί τό γράφειν δοκί 
μιον υπάρχει μαθητου τή; κατώτερα; γυ
μνασιακής τάξεως,

Διατελώ ολοπρόθυμος ΰμϊν φίλος

Δ· ΛΑΜΠΙΣΗΣ.
Έν Τζιμπαλίω 12 Απριλίου <877.

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ.

’Ασμένως «ό Φίλεργος» καταχωρίζει έν ταΐς 
στηλαι; αύτοΰ απόσπασμα τοΰ άξιολόγου 
τουτου προϊόντος τοΰ μ ι κ ρ ο 5 μαθητου, 
ώς λεγετε, καί εύχεται ίνα ού μόνον καί ε- 
τερί. σπουδαιότερα έργα αύτοΰ δηαοσιεΰσο, 
άλλά καί δ,τιπλείους των τής νεολαίας ημών 
είλικρινώς αύτσν μιμηθώσιν. 

ώ; ποός τήν διανοητικήν άνάπτυξιν; και θα 
ίδωμεν οτι τό ’Ελληνικόν. Ποιον έπροώδευσεν 
είς τάς τέχνα; καί έπιστήμας; Πάλιν τό Ελ
ληνικόν ’Αλλά, ποΐον ήτον εκείνο τό όποιον 
συνετέλεσεν είς τήν ΰψωσιν τοΰ πνεύματος, 
είς τήν πρόοδον τών τεχνών καί επιστήμων-, 
Καί θά ίδωμεν βεβαίως ότι ήτον ή παιδεία 
Ή Εύρώπη διά τίνος μέσου έφθασεν είς τοιοΰ- 
-ον βαθμόν άναπτύξεως καί έγενετο εστία 
τοΰ πολιτισμού; Και θα ίδωμεν οτι καί πά
λιν διά τής παιδείας τούτο κατώρθωσε και 
διά τών’Ελληνικών συγγραμμάτων.

Ήτο καιρός, καθ’όν πάσα Ελληνική καρ- 
δία έπαλλε κομπάζουσα έπί τοϊ; θεοσδότοις 
καί θεσφάτοι; τών πατέρων Αυτής Συγγραμ 
μασιν. Ήτο τότε χρυσούς αιών τής ’Ελλάδος 
ήτις είχε τότε ένθρονισμένην τήν τιμαλφή 
παιδείαν. Άλλ’ έπήλθεν ή κκτάκτησις τή; 
'Ελλάδος, συνεπιφέρουσα παντοίας ’Ανατολι
κά; έξεις, συνεπάγουσα τήν παραμέλησιν τή; 
παιδείας καί παντοΐα δυναστευτικά έλατ- 
τώματα' Ή έκπτωσις τής παιδείας συνεπε- 
φερε καί τήν έκπτωσιν συναπασης τής Ελ
λάδος, καί ήρξατο ή μελάγχολος καί δυστυ
χή; έποχή τή; άμαθεία; προαγγέλλουσα τήν 
χαλαρότητα τών πνευμάτων καί τήν κατα
στροφήν τής ‘Ελλάδος, τοϋθ όπερ καί έγενετο.

'Αλλά, τοιοΰτον έθνος δσον μεγίστη καί 
γενική συνέβη ή πτώσις του, όσον μογαλα 
καί άν ήσαν τά καθημέραν προβαλλόμενα έμ- 
πόδια, όσον καί άν έστεοεΐτο τών αναγκαίων 
καί συντ=λεστικών πρός τήν άναγέννησιν αυ
τού μέσων, ήδύνατο αοά γε νά μείνη διά πολ
λούς αιώνας κατά τό παράδειγμα τοσουτων 
άλλων έθνών, είς τήν αξιοθρήνητου ταύτην 
τής πτώσεώ; του κατάστασιν, ώστε διά νά 
εϊπω υύτωνά έχη βοήθειαν υπερφυσική; χει
ρός διά νά τό έξαγάγη άπό τοΰ φρικωδου; 
έκείνου χάους, είς τό όποιον παντός είδους 
αίτια τό έρριψαν; Οΰχί! Ουδέ καν ανέχεται. 
Άλλ’ εξακολουθεί προοδεΰον καί ακούει τά 
άλλα έθνη λέγοντ-ι περί αύτοΰ «Καί πά
λιν λαμπρόν διά τήν άρχαίαν του εύκλειαν 
καί νΰν αξιέπαινου διά τούς καθημερινούς του 
αγώνα;.»..........

’ΐδού λοιπόν έξ όσων ειπωμεν τί συμπε-

ραίνομεν’’ ίδου ό μέγας θεμελιο; λίθο; επι τοΰ 
οποίου πρέπει νά στηρίζεται ή κοινωνία. ’Ιδού 
τί μέγα κακόν επιφέρει τής παιδεία; ή άμε- 
ΰει’α, καί ή πρός αυτήν αδιαφορία, καί ιδού 
απεναντίας τί μέγα αληθώς καί τρανόν καλόν 
συνεπάγει ή έπιμελεια προ; τήν παιδείαν 
καί ό Οργασμός. Ουτος λοιπόν έοτιν δ προο
ρισμός τοΰ ανθρώπου. Ταότα λεγων δεν έν- 
νοώ μόνον περί τού ανδρός αλλα καί περί 
τή; γυναικός. Διότι, έάν ό άνήρ δήται έπι- 
μελείας καί μορφώσεως, ή γυνή όεΐται πλειο- 
τέρας· λέγων δέ πλιιοτέρα; δεν εννοώ μα- 
θήσεως επιστημονική; άλλα μορφώσεως ηθι
κής. «Καθότι πάσα γυνή δεν δυναται να 
»δώση έπιστήμην είς τά τέκνα αυτής, επει 
»δή πάσα γυνή δέν δύναται νά ηναι έπιστη 
»μων πλήν πάσα γυνή δύναται νά δώση ή- 
»θικήν είς τά τέκνα αυτής, έπειδή πάσα γυ- 
»νή δύναται καί οφείλει νά η,ναιήθικη.»

Μέγα λοιπόν είναι καί δ προορισμός τή; 
γυναικός- καί ή γυνή λοιπόν κατέχει μέρος 
εις τήν κοινήν πρόοδον καί ώς έκ τουτου κα
θήκον παντός ανθρώπου έστί *ά  μή μένη α
διάφορο; πρός τήν γυναικείαν έκπαίδευσιν αλ
λά παντί σθένει νά έρχηταιείς αρωγήν αυτή;· 
Θέλετε αγαθού; πολίταςς πλάσατε ανεπτυγ
μένα; γυναίκας.

ΑΙ ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΔΡΑΠΕΤΕΥΣΕΙΣ.

Μετάφρασι; έκ τοΰ Γαλλικού τοΰ 

ΦΡΙΔΕΡΚΟΥ ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ 

ΰπΰ Κ. Α. -■

I.

Αριστομένης ό στρατηγός τών 
Μεσσηνίων 684 Π. X.

Ό ’Αριστομένης, στρατηγός τών Μεσση
νίων, μαχόμενος κατά τών Αακεδαιμονικών 
στρατευμάτων, πολυαριθμοτέρων τών ιδικών 
του καί διοικουμένων υπ’ αυτών τών δύω βα 
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σιλεων τής Σπάρτης, έλαβε κατά τήν γεν- 
ναίαν αύτοΰ ϋποχώρησιν πύεΐστα τραύματα 
και μεταξύ άλλων βολήν πέτρας εις τήν κε
φαλήν, ήτις ερριψεν αύτόν ημιθανή. Οί Λακε
δαιμόνιοι τον συνέλαβον μετά [πεντήκοντα 
τών στρατιωτών του καί τόν άπήγαγον εις 
Σπάρτην, οπού άπεφάσισαν νά ^ίψωσιν όλους 
εις τήν Κεάδαν. Ή το δε ή Κεάδα βαθύ ρήγ
μα τοΰ εδάφους, βάραθρον εις δ κατεκρήμνι- 
ζον τους εις θάνατον καταδεδικασμένους. 
Ο Αριστομένης έρρίφθη πράγματι εις αύτό 
μετά τών συμπολεμιστών αύτοΰ, άπολεσθέν- 
των άπαντων έν τή> πτώσει αύτών. Τήν φο
ράν ταύτην όπως καί άλλοτε ό ’Αριστομένης 
εσωθσι ύπό δαίμονός τίνος. Οί διηγούμενοι 
τούς άθλου; αύτοΰ μετά πλείονο; ενθουσιασμού 
διίσχυρίζονται ότι αετό; τις, ιπτάμενος μετ' 
αύτοΰ, ύπεστήριζε τό σώμα τοΰ Άριστομέ- 
νους έπι τών άναπεταμενων πτερύγων του, 
ούτως ώστε έφθασεν άνευ πληγής εις τό βά
θος τοΰ βαράθρου Έκ τύχη; άνεκάλυψε τήν 
εςοδον τού ζοφώδους τούτου σπηλαίου. “Οταν 
επεσεν εις το βάθος αύτοΰ κατέκειτο περιτε- 
τυλιγμένος διά τών ένδυμάτων του και πε- 
ριμένων τήν τελευταίαν αύτοΰ στιγμήν ήν έ- 
νόμιζεν έγγίζουσαν. Τρεις ημέρας ήδη κατέ- 
κειτο εις την Κεάδαν, ότε άκούσα; θόρυβον, 
άπεκάλυψε τό πρόσωπόν του και παρετήρη- 
σιν εις τό, ημίφως άλώπεκα ήτις έπλησίαζεν 
εις τα πτώματα. Μαντεύων ότι τό ζώον τούτο 
θα είσήλθεν εις τό βάραθρον δι' εισόδου τίνος 
περιέμενεν ινα το ζώον φθάση μέχρι; αύτοΰ 
καί όταν έπλησίασεν έδράξατο αύτοΰ διά της 
μιας χειρός, ένω διά τής έτέρα; έδιδεν 
αύτώ την χλαμύδα του ίνα δαγκάνρ όταν τό 
ζώον έστρέφ-ιτο πρό; αύτόν ουτω; ήκολούθει 
την αλωπεκα εΐ; τήν πορείαν της καί εσύ- 
ρετο υπ^ αύτής εϊ; τά; διόδους τοΰ υπογείου, 
μέχρι; οτου παρατήρησα; οπήν τινα αρκούν
τως εύρεΐαν καί δι’ ή; είσήοχετο ολίγον φως, 
άφησε τό ζώον δπερ δρμήσαν διέφυγεν έκ τή; 
οπής. Τότε ό Αριστομένης ηΰρηκ.ε τήν έξοδον 
τοΰ σπηλαίου διά τών χειρών του, κατόρ
θωσε νά διαπηδήση αύτήν, και έπανεύρε κα
τόπιν τοΰ; συμπολίτας του. Ή έκ τής Κεά- 
δο; δραπέτευσι; αυτή έθεωρήθη ώ; δηλωτική 

άπόδειξις τής προστασίας τών θεών. (Παυ
σανίας, «Περιγραφή τής Έλλάδο;» Βίβλον 
Δ'. Κεφ. ΙΗ'.)

Π.

Ό Ήγησίστρατος 475 II. X

Ό Μαρδόνιος εις τάς 'Ελληνικά; 
είχεν ιεροσκόπον τόν έξ Ηλείας 
στρατόν. Ό άνήρ ουτο; συλληφθεί;

τελετάς 
Ήγησι- 

. ποτέ ώς 
αιχμάλωτο; ύπό τών Σπαρτιατών, εις ούς 
προυζενησε μεγάλα κακά, έρρίφθη εις τά δε
σμό και παρεδόθη εις τήν μεγάλην βάσανων.

Περιελθών εις τόν κίνδυνον τούτον, καί γι- 
νωσκων καλώς ότι, ό/ι μόνον έπρόκειτο νά 
χασφ την ζωήν του αλλά καί φρικωδώς νά 
υποφέρ-ρ πρό τοΰ θανάτου του, διενοήθη' τήν 
εζή; απ.στευτον πράξιν. Ήδυνήθη να ευρ’ρ 
εν τή φυλακή του έλασμά τ’, σιδηροΰν, δπεο 
άγνοώ πώς εΰρίσκετο έκεϊ; και έξετέλεσε τήν 
γενναιοτεραν πράζιν έξ όσων γνωρίζομεν μέ
χρι τή; σήμερον. Μέτρησα; τό μέρος του πο- 
δό; δπερ ήδύνατο νά έκβάλφ τά; συνεχούσα; 
τοΰ; πόδα; αύτοΰ ξυλίνας πέδας καί διά σι
δήρου περικεκοσμημένη; πέδης, κατ^κοψε τόν 
ταρσόν τοΰ ποδός του καί ήδυνήθη ουτω ν’ 
απαλλαγή τών δεσμών. Ειτα, επειδή ή φυ
λακή έφυλασσίτο καλώς, ήνοιξεν οπήν διά 
τού αύτοΰ σίδηρου ελάσματος εις τόν τοίχον 
καί διέφυγεν εις τόν Τεγέαν, νυκτιπορών καί 
κρυπτόμενος τήν ήμέραν εις τούς θάμνους. 
Διά τοΰ μέσου τούτου έφθασεν εις τόν Τε
γέαν τήν τρίτην νύκτα, αποφυγών τά; κα
ταδιώξεις τών Λακεδαιμονίων, έκπλαγέντων 
λίαν επί τή τόλμη αύτοΰ, όταν ευρον τό ή 
μισυ τοΰ ποδός του έν τή φυλακή, χωρίς νά 
δυνηθώσι νά έπανεύρωσι τόν ίδιον. Θεραπευ- 
θεί; ό Ήγησίστρατος κατεσκευάσατο ξύλινον 
πόδα καί κατέστη εχθρό; κεκνρυγμένος τών 
Λακεδαιμονίων. Παρακινούμενος ταύτοχρόνως 
ύπό τοΰ μίσους καί τής φιλοκέρδειας του, ΰ- 
πηρέτησεν εΐ; τοΰ; Πέρσας κατά τήν μάχην 
τών Πλαταιών, ώ; θύτης καί ιεροσκόπος, άν- 

ταμειφθεις γενναίως ύπό τοΰ Μαρδονίου. Αλ- I 
λά τό κατά τής Σπάρτη; μισό; του προΰ- 
ξένησε καί τήν άπόλειάν του. Συλληφθεί; 
κατόπιν υπό τών Λακεδαιμονίων έν Ζακύν- 
θω, όπου έξετέ’ει τό επάγγελμα τοΰ Ιερο
σκόπου, έθανατώθ ο θανάτω οίκτρώ ύπ’ αυτών. 
('Ηρόδοτος, Βιβλίον θ' § 38.)

Εις τους χρόνου; τοΰΗροδότου έν όνόμασι 
«ταρσός» δεν συμπεριελαμβά-ετο μόνον 
μέρος τοΰ ποδός δπερ ύποδεικνύουσιν οί άνα- 
τόμοι τών ήμερων μας, άλλά συναμα και ολον 
εκείνο το μέρος δπερ προηγείται αμέσως τών 
δακτύλων. "Εκ τίνος μάλιστα χωρίου τοΰ Ίπ- 
ποκράτους δηλοΰται ότι τό όνομα ταρσός έ· 
φηρμόζετο ιδίως έπί τοΰ σήμερον όνομαζομέ- 
νου μεταταρσίου καί τών οστέων του δευτέ
ρου στίχου τοΰ ταρσού, έξ ών διακρίνει τά 
απ’ εύθείας συνεχόμενα μετά τή; κνημης. Το 
κείμενον τοΰ Ηροδότου ορίζει σαφέστατα ότι 
δ Ήγησίστρατος έκοψε τόν πόδα αύτοΰ έν 
τή ένώ'ει τοΰ ταρσού μετά τοΰ μεταταρσίου.

Έ'- πρώτης οψεω; φαίνεται άπίστευτον ότι 
έσχε τις τό θάρρος νά άκρωτηριασθή ούτως 
καί πρό πάντων νά δυνηθή νά πράξη κατό
πιν ό,τι αναφέρει ό "Ελλην συγγραφεύς, άλλ 
όμοιαι πράξεις παρετηρήθησαν ιδίως παρά τοις 
ίθαγενέσι τής Βορείου Αμερική;. Άλλω; εί
ναι σπάνιον νά μή εΰρη τι; ΰπερβολά; εί; τά; 
διηγήσεις τοΰ είδους τούτου ά; συλλέγομεν 
και παρ' αυτοί; έτι τοί; σοβαρωτέρσις ιστορι
κοί;. ΜνηαονεύοίΛΒν τοΰ συννεαοέως καί όκοΐς. Μνημονεύομεν τοΰ Ουγγραφέως καί 
αναγνώστη; δύναται νά έκτιμήση.

III. 

ο-Ό Δημήτριο; εΰρίσκετο εις 'Ρώμην ώ; 
μηρό; στιλεί; ύπό τοΰ πατρό; του Σέλευκου 
Φιλοπάτωρο;, ότε ό Αντίοχο; δολοφονήσα; 
τόν Σέλευκον άνηγορεύθη βασιλ:ΰς τής Σ'.ο'ας. 
Ό Δημήτριος έξγ,τήσατο παρά τής Συγκλή
του νά τώ άποδώσζ, τήν έλευθερίαν καί τόν θρό
νον τοΰ πατρό; του' άλλά, κατά τόν Πολύβι

ον, οί Συγκλητικοί, εί καί συγκινηθέντες έκ 
τών λόγων τοΰ Δημητρίου, ένόμισαν σκόπιμον 
διά τήν Δημοκρατίαν νά κρατήσωσι τόν ηγε
μόνα τούτον εις 'Ρώμην καί νά άναγνιορίσωσι 
τόν υιόν τοΰ Άντιόχου ώ; διάδοχον τοΰ θρο 
νου τή; Συρίας. Χρόνον τινά κατόπιν ό Δημή- 
τριος,βουλόμενος ποιήσαι νέας παραστάσεις εις 
τήν Σύγκλητον, συνεβουλεύθη τόν Πολύβιον 
οστις τω είπε: «Μή προσκρούσατε δεύτερον 
ήδη εις τόν αυτόν λίθον, ελπίζετε μόνον εις 
τόν εαυτόν σας, καί διά τού θάρρους ϋμών κα- 
τάστητε άξιος τοΰ θρόνου.» Ό νέος ήγεμών 
περιέμενεν άναμφιβόλως έκ μέρους τοΰ Πολυ
βίου συμβουλήν σύμφωνον τοις σκοποί; αύτοΰ, 
καί ουτω δεν ήκολούθησε τά; ίσως ορθά; σκέ- 
ψε'ς αύτοΰ. Άλλ’ ϊδών τήν αΐτησίν του άπορ- 
ριφθεΐσαν καί δώτερον, καί άναγνωρίσα; τό 
ορθόν τών τοΰ Πολυβίου συμβουλών, ίνησχολή- 

θη άμέσω; νά διοργανίση, τήν φυγήν αύτοΰ. 
Ό Διόδωρος, οστι; άνέθρεψεν αύτόν, φθάσας 
ακριβώς έκ Συρία; κατ’ εκείνην τήν εποχήν 
έβεβαίωσεν αύτώ ότι έάνπαρουσιάζετο και μεθ 
ενός έτι υπηρέτου εΐ; τόν λαόν του άμεσω; θα 
άνν.γρεύετο βασιλεύς.

Ό Πολύβιος, δ Διόδωρος καί τινες άλλοι 
φίλοι τοΰ νέου ηγεμόνας άμέσω; έπροθυμοποιή- 
θ σαν νά’τόνύπηρετησωσιν. Ηλοιόν τι καρ/η
δονικόν σταθμεύον τότε εις τήν έκβολήν τού 
Τιβέριο;, έναυλώθη διά λογαριασμόν τοΰ Δη
μητρίου, έκ τούτου φαίνεται ότι ή επιτηρησις 
τή; κυβερνήσεω; δεν ήτο τόσον αύστηρά, διό
τι ή αγορά συνωμολογήθη έν πλήρει ημέρα, 
καί δεν έκρύπτοντο εί; τά; μετά τού πληρώ
ματος διαπραγματεύσεις των έπί τοΰ ορισμού 
τή; ήμερα; τή; άναχωρήσεως. Τής δοιοθείσης 
ημέρας ανατειλάσης, δ Δημήτριος συνήνωσεν 
άπαντας τοΰ; φίλου; του εΐ; τι καπηλείαν, 
τινέ; μόνον έξ αύτών έγνώριζον τό άπόκρυ- 
φον. καί ώφειλον, εί; προσδιορισθιΐσαν στιγ
μήν, νά έπιβώσι τοΰ πλοίου μετά τών δούλων 
αύτών. Ό Πολύβιος, κλινήρη; ένεκεν άσθε- 

' νείας καί φοβηθείς μήπως ό“νέος ήγεμών, δε
ι λεασθησόμενο; ύπό τού οίνου, δι’ δν είχε κλί- 
j σιν τινά, λησμόνησα; τήν ώραν τής άναχω- 

ρήσεω;, άπέστειλεν αύτώ διά τοΰ άπελευθέ- 
• I ρου του, κατά τό λυκόφως, έπιστόλιον δπερ
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άνεκάλει αύτόν εΐ; τά καθήκοντα του. Άνα 
γνοΰς ό Δημήτριο; τδ έπιστόλιον, προΰφασΐ- 
σθη «διαθ εσίαν,— δι’ ή; συνήθως έπερατοΰ-το 
κατά 'την εποχήν εκείνη» τά ρωμαϊκά συμ
πόσια, — άνεχώρησε μετά τών πιστών του, 
καί, ίπανακαμψας εις '.try κατοικίαν του, ά- 
πέστειλε τού; δπηρέτας του εί; 'Αναγνιαν 
(Anagnia), διατάξας αύτού;νά έλθωσι τήν 
επαύριον μετά δικτύων και κυνηγετικών 
κυνών εΐ; τό όρο; Κιρκαΐον, όπου θά εδρωσιν 
αύτόν, και ένθα συνήθως έκυνήγει τόν μο
νών, τοΰθ’ όπερ προΰμήθευσεν αΰτω τήν φι
λίαν τοΰ Πολυβίου. Έξ άλλου καί οί φίλοι 
του, δόντε; τά; ιδία; διχταγάς εί; τοΰ; υπη- 
ρέτας των και άποσ-.είλαντες αυτού; εί; τον 
ίδιον τόπο» τής συνεντεύξεως, έπανήλθον νά 
τόν εόρωσιν ένδεδυμένοι όδοιπορικώ;, καί είτα 
όλοι όμοΰ διηυθύνθησαν εις τήν εστίαν. ’Α
νήγγειλαν εί; τόν κυβιρνήτην τοΰ πλοίου ότι 
Ιμεινεν έν 'Ρώμη, καί ότι άπέστειλεν αύτού; 
εις τόν αδελφόν του μετά τών άναγκαίων ό- 
δηγιών, ό κυβερνήτη;, γινώσκων ότι θά έ- 
λάμβανε τήν συμφωνηθεΐσαν τιμήν, ήδιαφό 
ρήσε περί τών άλλων, καί περί τό τέλος τής 
νυκτός δ Λτ,μήτριος και οί συνοδοί του έπε- 
βιβάσθησαν. Περί δέ τό λυκαυγές ό κυβερνή 
της άνείλκυσε τήν άγκυράν καί τό πλοΐον ά- 
πίπλευσεν. (Πολύβιος, Βιβλίον ΛΑ'. §12 καί 
οί ακόλουθοι.)

IV.

Ό Μάριος 85 ΓΙ· X.

‘Απειλούμενο; ύπό τοϋ Σύλλα, όςτις έβά- 
διζε κατά τή; 'Ρώμης, ό Μάριος μάτην προ- 
αεπάθησ» νά διεγιίρη υπέρ αύτοΰ τού; δού
λους, καί είδώς ότι ουδόν έλεος περ-έμενεν 
έκ μέρους τοΰ αντιπάλου του, ουτι-ος 
πολούς φίλους έθανάτωσεν, ήναγκάσθη νά υ
ποχώρηση καί νά λαβγ τήν φυγήν.

Μόλις έξελθών τής πόλεως, άπεμονωθη δ- 
λοτελώς έν τώ σκότει, τών συνοδών αύτοΰ 
διασκορπισθέντων, καί κατέφυγεν εις Σολω- 

νείον εξοχικήν οικίαν αύτοΰ. Έκείθεν επεμ*  
ψεν τόν υιόν του προ; πορισμόν τών αναγ
καίων ζωοτροφιών, εί; τά; γαία; τοΰ πενθε- 
ροΰ το > Μουκίου, αίτινε; δέν ησαν άπομε- 
μακρυσμεναι. Μεθ*  ό 'έπορεύθη πρό; τή*  ‘Ω- 
στιαν, ένθα ό Πουμέριος, εί; τών φίλων του, 
τώ εκράτει πλοΐον έτοιμον, και έκείθεν χω- 
ρί; νά περιμένη τόν υιόν του, έπεβιβάσθη 
μετά τοΰ γαμβρού του Γρανίου. Έπί τούτοι; 
δ νέος Μάριος εΐχεν ήδη προετοιμάσει τά; 
ζωοτροφίας, άλλ’ έπελθούσης τής ημέρας ίπ- 
Αοΐς τοΰ Σύλλα, ΰποπτεύοντές τι, έφθασαν 
αΰτόσε. Ό επιστάτης τοΰ Μουκίου, ίδών αύ
τού; μακρόθεν, έκρυψε τόν υιόν τοΰ Μαρίου 
εΐ; άμαξάν τινα πεπληρωμένην κυάμων, έ- 
ζευξε τού; βόας καί έπορεύθη οΰτω; έμπρο
σθεν τών ιππέων, δδηγών τήν άμαξαν πρός 
τήν πόλιν. Ό φυγά; άφιχθεί; εί; τήν οικίαν 
τή; συζύγου του, έκρόβο έκεϊ όλην τήν νύκτα, 
είτα έπεβιβάσθη καί μετά πλοϋν εύάρεστον 
άπεβη ι{; τήν ’Αφρικήν.

Ό δέ γέρων Μάριο; άποπλεύσας τή; ‘Ω- 
στία; παρέπλεε τά; άκτάς τής Ιταλία; έ 
χων καί τόν άνεμον ούριον. 'Αλλά φθάσας 
πλησίον τοΰ Τερρσίνου (Terrasine) διέταξεν 
εί; τοΰ; ναύτα; ίνα άπομακρυνθώσι τή; ακ
τής, διότι έφοδέΐτο τόν Γεμίνιον, ένα τών 
λυσσωδεστέρων εχθρών αύτοΰ καί όςτις ήτο 
εις τών πλουσίωτέρων κτηματιών τοΰ’Γερ- 
ρασίνου. Ύπήκουσαν ήδη εΐ; τάς διαταγάς 
του ότε τρομερά τρικυμία έγερθεΐσα ήνάγκα 
σεν αύτού; νά έπαναλάβωσι καί πάλιν τήν 
άκτοπλο/αν, τοΰ άνεμου πνέοντο; σφοδρώς· έκ 
τοΰ πέλαγους καί μή έπιτρέποντο; αύτοΐ; τήν 
πελαγοδρομίαν, τοΰ Μαρίου δέ ΰποφέροντο; 
έκ ναυτιάσεως έπλησίασαν τήν παραλίαν τής 
Κηρκηΐας (Circ<5i) όπου καί άπεβιβάσθησαν 
μΓτά μεγάλης δυσκολίας.

.... Εΰρίσκοντο μόλις εις άπόστασιν εί
κοσι σταδίων (μιας λεύγης) μακράν τής 
Μινθύρη; (Mintlirus), ότε παρετήρησαν α
πόσπασμα ιππέων διευθυνόμενον κατ’ αύτών, 
καί δύω λέμβους έν τη θαλάσση ευρισκόμε
να; έκ τύχης.

"Απαντες ήρξαντο τότε νά τρέχωσιν πρός 
τήν θάλασσαν καί κολυμβώντες εφθασαν εις 

εις τήν καλόβην γέροντος ζώντος έκ τής έρ- 
γασία; του.

Ό Μάριος πίπτει εις τού; πόδα; του κα| 
τόν παρακαλεί νά τόν σώση, νχ βοηθηση άν
θρωπον, όστις, έάν διέφευγε τού; έπαπειλοΰν- 
τα; αύτόν κινδύνου;, θά τόν άντημειβε γεν 
ναίως. Ό γέρων, είτε γνωρίσα; αύτόν άλλο
τε, είτε αναγνώρισα; αύτόν έκ τών χαοακτη- 
οιστικών του ώς πρόσωπον υψηλή; περιωπή;, 
τώ άπεκρίθη ότι, έάν είχε ^μονον ανάγκην ά- 
ναπαύσεως, ό καλύβη του ήτο εί; τήν όιά- 
θεσίν του- άλλ’ ότι, έάν έπλανάτο ίνα δια- 
φύγη τού; καταδιώκοντας αύτόν εχθρούς, θα 
τόν έκρυπτεν εις μέρος ασφαλές- Παρακαλε- 
σαντος δέ τού Μαρίου ίνα . πράξη τοΰτο, ο 
γέρων τόν δδηγεΐ εΐ; τό ε.λος, τόν εισάγει 
καί τόν κρύπτει εις κοίλωμά τι πλησίον της 
όχθη; τοΰ ποταμίσκου, ρίπτει έπ’ αύτοΰ κα
λάμου; καί τόν καλύπτει δι’ άλλων ελαφρών 
πραγμάτων, άτινα τόν έκρυπταν χωρίς να 
τον ένοχλώσι διά τοΰ βάρους των. Μόλις ό
μως εισήλθεν εί; τό κρησφύγετόν τυυ καί η- 
κουσε θόρυβον καί φωνάς προερχομένα; έκ 
τής καλύβης. Ό Γεμίνιος τοΰ Τερ?ασί»ου »ι- 
χεν άποστείλει πρός καταδίωξίν του πολυα
ρίθμους ιππείς. f

Τινές έζ αύτών έλθόντες εις τό μέρος ε
κείνο, προσεπάθουν νά έκφοβίσωσι τόν γέρον
τα, οωνοΰντε; ότι περιεθΑψε καί έκρυπτε 
τόν εχθρόν τή; ί’ώμης. Ό Μάριο; έγκαταλει- 
ψα; τότε το κρησφύγετόν του, καί άπεκδυθείς 
τών ένδυμάτων του, έβυθίσθη εις τό βορβο- 
ρώδε; ΰδωρ τοΰ ίλους, έξ ού καί ώράθη ύπο 
τών ζητούντων αύτόν, οίτινες αμέσως έσπευ- 
σαν νά τόν έκβάλωσιν έκείθεν γυμνόν και 
πλήρη βορβόρου. Μεθ' δ άπήγαγον αύτον εις 
Μινθύρνην καί τόν παρέδωκα» εις τούς άρ
χοντας τή; πόλεως. Πρδ πολλών ήδη είχε 
δ'ημοσιευόή εις όλα; τάς πόλεις τό άφορων 
τόν Μάριον ψήφισμα, όπερ διέταττεν εις όλους 
νά καταδιώξωσι τόν Μάριον καί νά φονεύσω- 
σιν αύτόν άμα τόν συνελαμβανον έν τούτοι; 
οί άρχοντες ένόμισαν σκόπιμον νά τόν δικά- 
σωσι πρότερον, διό καί εθεσαν αύτόν έν .ή 
οικία καί ύπό τήν έπιτήρησιν γυναικό; τίνος 

I όνομαζομένης Φανίας, ήν πάντε; έθεωροΰσεν ώ;

τά; δύω λέμβους. Ό Γοάνιος έπεβιβάσθη τής 
μιας καί έπε'ρασεν εις νήσον τινα κείμενη» 
ακριβώς απέναντι τοΰ μέρους έκείνου τής πα
ραλία; όπερ ονομάζεται Άινάρεια(ΐ)’ άλλ δ 
Μάριος ήτο τότε εβδομηκοντούτη; καί δύω 
δούλοι, υποστηρίζοντας αύτόν μετά δυσκο
λίας μόλις έπρόφθχσαν νά τόν Οέσωσιν έπί 
τής έτέρας λέμβου, ότε ήδη οί ιππείς έφώνα- 
ζον εκ τής παραλίας εις τού; λεμβήτα; να έ- 
παναφέρωσι τήν λέ -βον ή κάλλιον νά ρίψωσι 
τόν Μάριον εις τήν θάλασσαν καί νά άπελθω- 
σι κατόπιν όπου ήθελον. Ό Μάριος παρεκά- 
λει, έκλαιε καί τέλος κατέπεισε τοΰ; ναύτα;, 
πολλάκι; μεταβαλόντας άπόφασίν, νά άπο- 
κριθώσιν εΐ; τού; ιππείς ότι δέ» θά έγκατέ- 
λιπον τδν Μάριον. Μόλις όμως οί ίππεϊ; άπε- 
μακρύνθησαν πλήρεις όργής καί οί λεμβήται 
μετέβαλον καί πάλιν γνώμην καί έπλευσαν 
προς τήν παραλίαν.’Αγκυροβολήσαντε; εί; τά; 
έκβολάς του Αίριδος (Καριγλιάνου τάνΰν). ου 
τά ΰδατα σχηματίζουσιν έλος, καί ήνάγκασαν 
τόν Μάριο» νά άποβιβασθή εί; τήν γήν και 
νά συνέλθη έκ τή; ναυτιάσεως, μέχρι; οτου 
έγερθή καλό; άνεμος, τουθ’ όπερ ώφειλε νά 
γίνη εΐ; «ορισμένων τινά ώραν καθ’ ήν δ θα 
λάσσιος άήρ καταπίπτει συνήθως και αντι
καθίσταται ύπό έλαφρά; τίνος αύρας, έκ τοΰ 
μέρους τής γής, άρκούσης όπως ώθηση την 
λέμβον ίνα άναχθώσιν εις το πέλαγος. 
Ό Μάριος τούς έπίστευσε καί ήκολούθη’ε 
τήν συμβουλήν ταύτην, κατακλιθείς εις λει
μώνα τινα, καί ούδόλως υποπτευόμενο; τήν 
απιστίαν αύτών. Οί ναΰται ευθύ; άμα είδαν 
τόν Μάριον εΐ; τήν γήν άπέπλευσαν αμέσως 
και έφυγον διανοούμενοι οτι δέν ήτο ούτε 
τίμιον δι’ αύτοΰ;, νά τόν παραδώσωσιν ούτε 
πολύ ασφαλές αυτοί; νά τόν σώσωσι.

Μείνα; μόνο; δ Μάριος καί έγκαταλελει- 
μένος ύπό πάντων εμεινεν έκταδπν επί τής 
παραλία; έπί πολλήν ώραν χωρίς νά προφέ- 
ρη λέξιν’ ειτα άνεγέρθείς μετά κόπου, ηοξα- 
το νά όδεύη εις έδαφος άνευ οδών κεχαραγ- 
μένων. Διαβά; έλη βαθέα έφθασεν ευτυχώς

(1) Ίσως έκ τοΰ Αΐνείου άποβιβασθέντος 
έκεΐσε.
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^ιβν δυσμενώ; διακειμένην προς τον Μάριον 
ενεκεν αρχαίας τινός αιτία;*  είς τήνπερίστα- 
αιν όμως ταύτην ή Φανία δεν έφέρθη ώς γυνή 
ύβρισθεϊσα άλλοτε. 'Αντί νά απόδειξη ότι r, 
θέα τοΰ Μορίου άνεκάλει είς τήν μνήμην της 
αναμνήσεις δυσάρεστους, τώ προσέφερε πάν 
0,Tt ειχεν έν τή οικία της, παροτρύνουσα αύ 
τόν νά λάβη θάρρος. Ό Μάριος τήν ηύχαρί- 
Ίτησε καί τήν έβεβαίωσεν ότι ήτο πλήοης 
έμπιστοσυνης εις τό μέλλον του, ένεκεν αι
σίου τίνος οΐωνοΰ δν ειδεν*  ιΐτα ήθέλησε νά 
άναπκυθή μόνος καί διέταξε νά κλείσωσι τήν 
Ούραν τοΰ δωματίου του.

Εν τούτοίς οί άρχοντες καί οί δεκάρχαι 
τής Μινθυρνης άπεφάσισαν νά θανατωθή ό 
Μάριος ανευ αναβολής, άλλ' ούδενα πολίτην 
ευρον θέλοντα νά άναλάβη τήν έκτελεσιν. 
Γότε ίππεύς τις, Γαλάτης κατά τινας, Κία- 
>ρος κατ άλλους, έλαβεν έν ξίφος καί είσήλ- 

θε παρά τώ Μαρίω. Τό δωμάτιον είς δ έκοι- 
μάτο έδέχετο ολίγον φώς καί ήτο αρκετά 
σκοτεινόν. Διηγούνται ότι ό Κίμβρος ένόμισεν 
οτςειδε τούς οφθαλμούς τοΰ Μαρίου εκτο
ξεύοντας φλόγας καί ότι ήκουσε μεγάλην 
ψωνήν κράζουσαν αύτώ έκ τοΰ βάθους τοΰ 
σκότους: «Θά τολμήσης λοιπόν, άθλιε, νά 
φονεΰσης τόν Γάίον Μάριον;» Καί ότι αμέ
σως ό βάρβαρος έξήλθε τρέχων*  ρίψας δέ επί 
τής ούόοϋ τής θύρας την μάχαιραν ανέκραξε*.  
“Όχι, δεν δύναμαι νά φονεύσω τον Γάίον 
Μάριον.» Μετά τό συμβάν τούτο, άπαντας 
κατελαβεν ή έκπληξις, είτα ό οίκτος καί ή 
μετάνοια, καί άπαντες έμέμφοντο έουτών ότι 
ελαβον τήν σκληράν καί άγνώμονα ταύτην 
άποφασιν κατ’ Ανθρώπου σώσαντος τήν ’Ιτα
λίαν, οποταν το μή διδόναι αύτώ βοήθειαν 
έθεωρεϊτο ώς έγκλημα, καί ίλεγον; «’Ας 
φυγή φυγάς, όπου θέλη, νά ύποφέρη τό πε- 
πρωμένον του, καί ημείς θά παρακαλώμεν τού; 
θεούς νά μάς συγχωρήσωσιν δτιέδιώξαμεν τής 
πόλεώς μας τόν Μάριον γυμνόν καί έστερημέ- 
νον πάσης βοήθειας !

Τότε άπαντες εσίήλθον είς τό δωμάτιόν 
του και περικυκλώσπντες τόν προγεγραμαέ- 
νον άπήγαγον αυτόν πρός τήν θάλασσαν Οί 
αποχαιρετισμοί διήρκεσαν πολλήν ώραν, διότι
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σύν τοίς αλλοις έκαστος προσέοερε τώ Μα- 
ριω πάν δ, τι ήδύνατο νά καταστή αύτώ ώφέ 
λιμόν. Άλλως τε τό δάσος όπερ όνομάζουσι 
Μ α ρ ι κ α, καί όπερ θεωρείται ώ; ιερόν ύπό 
τών κατοίκων τής Μινθυρνης, εΰρίσκετο με
ταξύ αυτού καί τής θαλάσσης καί θά έχαναν 
περισσότερον καιρόν έάν περιήρχοντο αυτό, 
οτε εις τών γερόντων άνέκραξεν ότι δέν υπάρ
χει δίοδος εμποδιζόμενη, ότε προύκειτο νά 
σώσωσι τόν Μάριον, καί πρώτος αυτός έτέθη 
επι κεφαλής τής συνοδίας ινα διέλθωσι τό 
ιερόν όασος. Βελεός τις προύμήθευσε τώ Μα
ρίω πλοΐον όπερ έπλήρωσαν μετά σπουδής 
παντοειδών ζωοτροφιών. Ότε ό Μάριος ά- 
πεκατέστη έκ νέου έν'Ρώμη έγράψατο εικόνα, 
εις ήν παρίσταντο άπαντα τά άνω έκτεθέντα 
και ήν άνεθεσεν ώς προσφοράν είς τόν ναόν 
πλησίον τού οποίου έπεβιίάσθη τότε, πνέοντος 
ούριου άνεμου. (Πλούταρχος «Βίος Μαρίου·»)

Λ*

Άτταλος (έκτος αιών )

Ό Θευδέριχος καί ό Χιλδεβε'ρτος συμ- 
μαχήσαντες ΰπεσχέθησαν ενόρκως ίνα μή πο- 
λεμήση ό είς κατά τεΰ άλλου*  καί, πρός 
μείζον κύρος τών προφορικών συμβάσεων του, 
άντήλλαξαν άμφότειοι όμηρους. Μεταξύ τών 
ομήρων τούτων εύρίσκοντο καί πολλοί υιοί 
γερουσιαστών, οϊτινες κατόπιν, ότε ή διχό
νοια καί ή έρις έπήλθε μεταξύ τών δύω 
βασιλέων, έγένοντο έξ όμηρων δούλοι, τών 
κρατουντών άνατιθέντων αύτοις πολλάς δου- 
λοπρεπείς υπηρεσίας. Έν τούτοις πολλοί έξ 
αυτών διεφυγον καί έπανέκαμψαν είς τήν 
χώραν αύ-.ών*  ολίγοι τινες μόνον έμειναν έν 
τή δουλεία.Μεταξύ τών τελευταίων τούτων 
εΰρίσκετο καί ό Άτταλος, ανεψιός τού Αοιδί
μου Γρηγορίου, έπισκόπουΑαγγρών, Πωληθεις 
ώ; δούλος τού Κράτους, προωρίσθη είς τήν 
φυλαξιν ίππων καί κατεκυρώθη εις τινα 
βάρβαρον κάτοικον τής χώρα; τών Τρηβών. 
(Treves). Συνβλόντι είπεΐν ό αοίδιμος Γρη-

ό κύριός του ειχεν εις αυτόν πλήρη έμπιστο · 
σύνην, έπορεύθη μετά τού Άτταλου, τοΰ 
δούλου φύλακο; τών ίππων, εΐ; λειμώνάτινα 
γειτνιάζοντα μετά τή; οικίας, και εκεί, κα- 
τακλιθείς είς τό έδαφος μακράν αύτοΰ, καί 
τά νώτα έχων έστραμμένα, όπως μη έννοη- 
σωσιν ότι συνομιλώσι, τώ ειπεν; αΕινε και
ρός νά σκεφθώμεν καί είς τόν τόπον ημών*  σέ 
ειδοποιώ όθεν ότι τήν νύκτα ταύτην, όταν 
θά έπαναφέρης τούς ίππου; είς τον σταϋλον, 
νά μήυπάγης νά κοιμηθής*  αλλά νά ησαι έ
τοιμος ώστε, άμα σε φωνάξω, νά άναχωρήσω- 
μεν.» Ό βάρβαρος είχε προσκεκλημμένους 
εί4 τό δείπνον τήν εσπέραν έκείνην, πολλούς 
τών συγγενών του καί μεταξύ άλλων και τον 
γαμβρόν του. Περί τό μεσονύκτιον δτε οί 
συνδαιτημόνες ήγέρβησαν τής τραπέζης ίνα 
παραδοθώσιν είς τόν ύπνον, ό Λέων ήκολου- 
θησε τόν γαμβρόν τού κυρίου του μετά τίνος 
ποτού όπερ προσέφερεν αύτώ έν τφ δωμα- 
τίω του. Ουτος όμως πριν νά πίη αυτό, τώ 
είπε τμ έξης άστειευόμενος: «Είπε μου λοι- 
τόν σύ ό έμπιστευμένος τού πενθεροΰ μου*  ύ- 
πόθες ότι είχες τήν δόναμιν, πότε θά είχες 
τήν θέλησιν νά φυγή; είς τήν χώραν σου μετά 
τών ίππων αυτού;— Αύτό καί έγώ διανοού
μαι νά πράξω τήν νύκτα ταύτην, έαν θελη ό 
θεός, άπεκρίθη ό Λέων γελών.—Είθε οί υ· 
πηρέτας μου νά φυλάττωσι καλώς, ΰπελαβεν δ 
άλλος, όπως μή λάβης μετά σοΰ τί έκ τών 
πραγμάτων μου!» Μεθ’ ό έχωρίσθησαν γε- 
λώντες. Ένώ δέ όλοι έκοιμώντο, ό Λέων ε- 
κάλεσε τόν Άτταλον καί τώ συνέστησε να 
ζεύξη τούς ίππους, ένώ αυτός έπορεύετο είς 
τά δωμάτια τοΰ κυρίου του όπως, χάρις εις 
τήν έμπιστοσύνην ήν άπήλανε παρ’ αύτοΰ, 
λάβη τά αναγκαία όπλα. 'Εκπλήρωσα; την 
δύσκολον ταύτην έπιχείρησιν, ό Λέων έςήλθε 
τού δωματίου καί έδωκε τά όπλα είς τον 
νέον κύριόν του*  ειτα εΰρόντες τάς θυρας τής 
αυλής ήνεωγμένας έκ τύχης άπίμακρυνθησαν 
άπάγοντες μιθ’ εαυτών τήν αποσκευήν των 
καί τούς άλλους ίππους τοΰ κυρίου των. Φθα- 
σαντες είς τόν ποταμόν Μοσέλλαν. ήναγκά- 
σθσ ν νά άφησωσι τού; ίππου; ινα μη ενο 
γοποιηθώσΓ διήλθον δέ τήν αντίπεραν όχθην

γόριος άπέστειλε πρός άνεύρεσίν του ΰπηρέ- 
τας, οϊτινες άνακαλύψαντες τό μέρος είς ο 
εΰρίσκετο ό Άτταλος, προσέφερον δώρα με
γαλοπρεπή είς τόν κύριόν του ίνα τόν άπε- 
λευθερώση άλλ’ουτος, ήρνήθηλέγων; «Ουτος, 
καταγόμενο; έξ υψηλή; περιωπής οφείλει ά- 
ποτίσαι ώς λύτρα του 10 γρυσάς λίβρα;·» 
Έν τή επιστροφή τών υπηρετών, Λέων τις, 
υπηρετών ώς μάγειρο; παρά τώ έπισκόπω, 
τώ είπε: «'Επίτρεψόν με, κύριε, καί ίσως δυ- 
νηθώ νά έπαναφέρω τόν ανεψιόν σου άπο τής 
δουλείας.» Ό έπίσκοπο; έπιχαίρων είς τήν 
ιδέαν ταύτην έπεμψε τόν Λέοντα πρός έκεϊνο 
τό μέρος. Προσεπάθησε κατ’ άρχάς νά άπα- 
γάγη μυστικώς τόν νέον Άτταλον, άλλά μή 
δυνηθεί; διενοήθη μέσον τι, όπερ καί έβαλιν 
είς πέρας. "Ελαβε μεθ' εαυτού άνθρωπόν τινα 
καί τώ είπε: «"Υπαγε νά μέ πώλησης είς 
τήν οικίαν τοΰ βαρβάρου τουτου, καί ή τιμή 
τής πωλήσεως ταύτης θά ήναι κέρδος σου. 
Ό,τι θέλω είναι νά έχω είς χεΐρας τό μέ
σον νά έκτελέσω εύκολώτερον ό,τι άπεφάσισα.» 
Τής αγοράς συμφωνηθείσης ενόρκως, ό άνθρω 
πος πορευθείς έπώλησεν αύτόν αντί 12 ‘χρυ
σών σκούδων καί άπεσύρθη. ’Ερωτηθεις δε 
ό Λέων ύπό τοΰ κυρίου του τι είδους υπη 
ρεσίαν δύναται νά έκτελέση, άπεκρίθη: «Εί
μαι λίαν επιδέξιος νά προετοιμάζω πάν ό,τι 
ανάγεται είς τήν τράπεζαν τών κυρίων μου, 
καί πιστ-ύω οτι ούδεις όμοιος μου ευρίσκεται 
έν τή μαγειρική τέχνη. Λέγω τοΰτο αληθώς, 
καί όταν ακόμη τον βασιλέα ξένον σου, είμαι 
ικανός νά παρασκευάσω βασιλικόν συμποσεον 
κάλλιον παντός άλλου.» Ό κύριος τότε είπε: 
«Ή ημέρα τού ήλιου (ούτως ώνόμαζον οί 
βάρβαροι τήν ημέραν τής Κυριακής) πλησιά
ζει*  τήν ημέραν εκείνην θά προσκαλέσω εν τή 
οικία μου όλους τούς γείτονας καί συγγενείς 
μου, καί επιθυμώ νά μέ παρασκευάσης δεΓ 
πνον, όπερ νά διεγείρη τόν θαυμασμόν των..» 
“Οταν άνέτειλεν ή ήμερα τή; Κυριακής ό 
δούλο; παρέθεσε μέγα δείπνον πολυτελές... 
ό κύριο; έδωκε τότε όλην τήν εύνοιαν του 
είς τόν δοΰλον τούτον, όςτις έλαβεν έςουσίαν 
έπί παντός ούτινο; ό κύριος του διεθετε. 
Μετά παρέλευσίν ενός έτους ίδών ό Λέων ότι
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τοΰ ποταμού κολυμβητεί,',άνακβιμενοι έπι τών 
ασπίδων των. Χάρις εις τδ σκότος τής νυκτός 
εισέδυσαν εις τι δάσος και έκεΐ έκρύφθησαν. 
Έπί τρεις ήδη δλοκλήρους ημέρας, δέν έλα
βαν ούδεμιαν τροφήν, ότε εύρόντες δαμασκη- 
νέαν τινά πεπληρωμένην καρπών έφαγαν έξ 
αύτών, καί, άναλαβοντες τάς δυνάμεις των, 
εΐσήλθον εις τήν οδόν τής Καμπανίας. Μόλις 
όμως διέτρεζαν μικρόν τι διάστημα καί ή 
κουσαν όπισθεν αυτών καλπάσματα ίππων. 
Λίφηρεις τότε έκρύφθησαν όπισθεν θάμνου 
καί μετ’ οΰ πολύ εϊδον διεργομένους πολλούς 
ιππείς τρεχοντας άπδ ρυτήρος. Έκ τών φω
νών καί τής σπουδής μεθ· ής έτρεχον άνεγνώ- 
ρισαν τόν βάρβαρον κύριόν των μετά τής συ
νοδείας του, οΐτινες ήρχοντο έκ 'Ρημών κ«- 
ταδιώκοντες αύτοΰς καί θά τούς έπρόφθανον 
έάν ή νΰς δέν τούς κατελάμβανε. Τότε ό 
Λε’ων καί ό Άταλλος παλινδρομήσαντες, έ· 
φθασαν τήν ιδίαν νύκτα εις 'Ρν,μους, ένθα 
καί κατέφυγον παρά τινι ί-ρεΐ, Παυλήλω το 
Ονομα, δςτις περιθάλψας αύτοΰς ειδοποίησε 
τον θειον τοΰ ’Αττάλου τόν άοίδιμον Γρη· 

' γοριον περί τής ευτυχούς απελευθερώσει»ς τών 
δύω νέων. Άφοΰ έπί πολλάς ήμέρας άνιπαΰ- 
Οησαν παρά τώ προμνησθέντι ίερεΐ καί πρό; 
ασφάλειαν των καί πρός αναψυχήν άπδ τών 
κοπών ους υπέστησαν, αναχώρησα, καί εφθα- 
σαν τέλος πλησίον τοΰ άγιου Γρηγορίου. Ό 
επίσκοπος χαρεις λίαν έπί τή έπανόδω αυτών 
έξεδήλωσε τήν χαράν του, ότι έπανέβλεπε 
τόν προσφιλή ανεψιόν του, απελευθέρωσα; τόν 
Λέοντα μετά τής οικογένειας του, εις οΰ; έ- 
δωκε καί κτήμά τι, εις δ δ'-ήνυσαν ευτυχεί; 
ταί ημέρας των. ('Αγίου Γρηγορίου τής Τοΰρ 
«’Εκκλησιαστική ιστορία των Φράγγων.» 
Βιβλ. Ε'. Κεφ. ΙΕ'. Μετάφρασις τοΰ κ. 
Ερρίκου Βορδιέ.)

Ο Άτσαλος έγένετο κατόπιν κόμης του 
Αύδοΰνου (Autuu.)

VI.

Ριχάρδος δούξ τής Νορμανδίας 
(1'. Αιών,)

Δολοιοοντ,θέντοςΓουλιέλμου τοΰ δουκδς τής 
Νορμανδίας, πλησίον τής Πεκινή έπί τοΰ 
Σώμ (Pecquigny), ό υιός αύτοΰ ’Ριχάρδος, 
παιδίον έτι, έκλήθη νά τόν διαδε/θή όταν 
Λουδοβίκος ό Ύπεοωκεάνειος, έποφθαλμιών 
τήν κληρονομιάν τοΰ νέου ήγεμονόπαιδος ή
δυνήθη νά συλλάβτ) αύτόν καί ύπό τήν πρό- 
φασιν νά άναθρεψ-ρ αύτόν άξίως τής καταγω
γής του, τόν μετέφερεν ε{ς Λαόν. Ύπέβαλεν 
αύτόν ύπό τήν αύστηροτέραν έπιτήρησιν δει- 
κνύμενος προς αυτόν σκληρός, καί ύποδει- 
κνύων ενίοτε τήν πρόθεσιν τοΰ καΰσαι τούς 
αστράγαλους του, — τιμωρία φρικώδης ήν ή 
πολιτική τοΰ μεσαιώνος έπέβαλεν ένίοτε εις 
τούς ήγεμόνας, ους ήθελε νά άπαλλοτριώσφ 
τοΰ θρόνου.

Όσμόνδος, ύ επιμελητής τοΰ νέου 'Ριχάρ
δου, μ .θών τήν σκληρήν άπόφασιν τοΰ βασι
λείας καί προβλέπων τήν έπιφυλαττομένην 
τώ παιδίω τύχην, άπέστειλεν αντιπροσώπους 
εις τους Νορμάνδοΰς ί'να τούς ειδοποίηση) ότι 
ό αρχών αυτών 'Ριχάρδος έκρατε'-το ύπό τοΰ 
βασιλεως ύπό τόν ζυγόν φρικοιδους ,δουλείας. 
Μόλις ή εΐδησις αΰτη διεδοθη καί διετάχθη 
έν όλη τή Νορμανδική χώρα νηστεία τριών 
ήμερων, ένω άδιακόπως εις τούς ναούς έδέοντο 
υπέρ τοΰ νέου 'Ριχάρδου. Άμα άπέστειλεν 
□ Οσμόνδος τους πρέσβεις, έπεισε τό παιδίον 
νά ύποκριθή, τόν άσθε-ή καί νά μένη ολας τάς 
ημέρας κλινήρες. Οί φύλακες βλέποντες τούτο 
παρημελησαντήν έπιτήρησιν του καί άπήλθον. 
Τότε ό Όσμόνδος περιεκάλυψε τό παιδίον 
διά χόρτων καί λαβών αύτό έπ’ ώμων ύπε- 
ρεπήδησε τά τείχη τής πόλεως, καί έφθασε 
ταχέως εις Κουσί. Έκεΐ παραδώσας τό παι
δίον εις τάςφροντίδας τοΰ κυριάρχου τοΰπύρ- 
γου, έτρεξεν αμέσως εις Σενλή καί ειδοποίησε*  
άπαντας τούς προύχοντας τοΰ τόπου οΐτινες 
άφίχθησαν εις Κουσί και πα οέλαβ ον έκεΐθεν 
τόν 'Ριχάρδον μετά μεγάλης χαράς.

ΦΡΑΓΚΟΙ ΚΑΙ ΜΩΡΑΪΤΑΙ

(Συνέχεια ϊδε σελ- 1 21.)

ΣΚΗΝΗ Δ'.

ΝΟΝΝΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΑΙ.

ΝΟΝΝΟΣ

Έχει δίκαιον ό φίλος συμπολίτης !

Α'. ΠΟΛΙΤΗΣ

Σέ εύχαρίστώ διότι υπερασπίζεις τάς 
ιδέας μου’ είσαι όμως καί ού θύμα τών 
Φράγκων;

ΝΟΝΝΟΣ

Ώ ναι! είμαι καί έγώ έκ τών βα- 
θέως βασανισθέντων ύπ αύτών.Ήτιμά- 
σθην, φίλοι, κατεστράφην, καθυβρίσθην 
ύπ’ αύτών καί ταΰτα πάντα έν μια η
μέρα. Τί ωφελεί λοιπόν τοιαύτη ζωή ; 
Κάλλιον ό θάνατος τής δουλοπρεποΰς 
ταύτης αισχύνης μας. Έγείρωμεν άπαξ 
έτι τήν μάχαιραν καί άποδείξωμεν εις 
τούς δημίους ήμών ότι δέν είμεθα κτήνη 
καί ζώα ώς αύτοί άξιοΰσιν. Είσθε σύμ
φωνοι ,·

Α'. ΠΟΛΙΤΗΣ

Πληρέστατα ’

ΝΟΝΝΟΣ

Πώς! διστάζουν έτι τινές. ’Ακού
σατε λοιπόν καί πεισθήτε. Ό Καμ
πανίτης, έπερχόμενος διάδοχος τοΰ 
Βιλλαρδουίνου, καθά ήκουσα, υπόσχεται 
τοις "Ελλησιν,έάν έπαναστατήσωσι,σύν 
τονον βοήθειαν.

Φωνή τις (δεξιόθεν έκ τοΰ βάθους.)

Δυσπιστειιε πρός αύτόν ’ είναι κατά
σκοπος τών Φράγκων.

ΟΛΟΙ

Κατάσκοπος !

(γενική εκπλη ξ ις·)

ΝΟΝΝΟΣ (θορυβηθεί;)

Έγώ κατάσκοπος !

Α'. ΠΟΛΙΤΗΣ

Δέν είναι άληθές !;

ΝΟΝΝΟΣ
Τις τολμά νά μέ όνομάση κατάσκο

πον J

(Εισέρχονται οί έξης αριστερόθεν.)

ΣΚΗΝΗ Ε'.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΧ, ΣΓΟΥΡΟΣ καί ο'. ΑΝΩ.

ΣΓΟΥΡΟΣ

Έμεΐς, άθλιε!

ΝΟΝΝΟΣ

Πώς ! ποιοι εϊσθε σείς !

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Άΐ δέν μας αναγνωρίζεις ! Αί καλά, 
έάν δέν θέλης σύ νά είπης τά όνόματά 
μας, ημείς θά είπωμεν εις τούς άπα- 
τηθέντας αύτούς τό όνομά σου. Είσαι ό
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Νόννος,ψυχή κολασμένη τών Φράγκων 
τοΰ Βιλαρδουΐνου. ΙΙαρακολουθών αύτούς 
παρεμόνευσας τόν μνηστήρα τής άτι- 
μασθείσης 'Αγλαΐας και έφόνευσας αύ
τόν. Τώρα θέλεις νά είπωμεν χαί τά ίδι- 
χά μας ονόματα ίνα ό λαός κρίνη περί 
τής αλήθειας τών λόγων μας; Είμαι 
Λέων ό Χαμάρετος, ό τελευταίος τής 
Σπάρτης πρόμαχος, και αυτός Λέων ό 
Σγουρός, ό αρχών τοΰ Ναυπλίου.

Α'. ΠΟΛΙΤΗΣ

Μάς ήπάτας, άθλιε J

ΟΛΟΙ

Κατάσκοπος ! θάνατον ! θάνατον !

ΝΛΒΝΟΣ

Μέ απειλείτε μέ θάνατον ! ρίπτω λοι
πόν καί έγώ το προσωπείου (προβαίνων 
εις ύψωμά τι) Ναι! είμαι κατάσκοπος 
καί τούς άφρονας λόγους σας θά μάθη 
αυριον ό Βιλλαρδουίνος. (Βλέπων τούς 
πολ'.τας κινούμενους). Μη προχωρείτε 
δειλοί! (γυμνών μάχαιραν) ΡαϊμοΰνΒε, 
‘Ρολάνδε, ’Ερρίκε, πρός έμέ ! βοή
θειαν !

Γ'. ΠΟΛΙΤΗΣ

Κάτω ό σκύλος πριν δυνηθή νά γαυ- 
γίσή! (προχωροΰσιν.)

ΝΟΝΝΟΣ

Λάβε τήν πρώτην σύ ’ (καταφέρει διά 
τής λαβής τής μαχαίρας του κτύπημα 
κατά τοΰ πλησιάσαντος.) Τολμάτε 

ίτι !

ΟΛΟΙ

Φόνος ! κάτω ό σκύλος ! κάτω ! (συλ- 
λαμβάνουσιν αύτόν χαί τόν θανατοΰσι.)

ΝΟΝΝΟΣ (έκπνέων.)

’.Λ ! ‘Ραϊμοΰνδε ! (πίπτει).

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ (ψηλαφών αύτόν)

Έξέπνευσενϊοΰτως άς άποθάνωσι πάν· 
τες οί διανοούμενοί|τι κατάτών‘Ελλήνων.1 
ό κύβος ήδη έρρίφθη, τό τέλος πρέπει 
νά γίνη! Σπεύσωμεν όμως νά έγείρωμεν 
αύτόν όπως μή δώσωμεν ύπονοίας εις 
τούς Φράγκους καί χαταστρέψωμεν τά 
οχέδιά μας.

Β'. ΠΟΛΙΤΗΣ (παρατηρών αριστερόθεν)

Σπεύσατε ! ό Βιλλαρδουίνος έφθασεν!

Α'. ΠΟΛΙΤΗΣ

"Εχομεν καιρο'ν;

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ (ώ; άνω)

Είναι ήδη πλέον άργά· άφήσατε τό 
πτώμα, έγώ εγγυώμαι ! Σιωπή ! (Εισέρ- 
χεται ό Βιλλαρδουίνος μετά τής συνο- 
δίας του.)·

ΣΚΗΝΗ ΣΤ'.

ΒΙΛΛΑΡΔΟΥΙΝΟΣ,ΙΠΠΟΤΑΙ καί οίΑΝΩ 
είτα ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ.

ΒΙΛΛΑΡΔΟΥΙΝΟΣ
Τί σημαίνουν ταΰτα! ούδείς ιππότης 

έν τή πλατεία ταύτη καί άντ’ αύτών

Γρσικοί συνηθροισμένοι εις γωνίαν "tva 
καί συνομιλοΰντες.

ΕΙΣ ΙΠΟΤΤΗΣ

ΙΙραγματιχώς παράδοξος είναι ή ς-ά- 
σις τών Γραικύλων αύτών. Τί έχουσιν 
άρά γε ;

ΒΙΑΛΑΡΔΟ1ΙΝΟΣ

Κάτι έκτακτον θά συνέβη και πάλιν, 
όπερ όμως πρέπει νά τό μάθω. ’Ιωάννη, 
ύπαγε καί ανάγγειλαν εις τούς ίππότας 
τήν έλευσίν μου- ίσως μάθωμεν άπό αύ" 
τούς. (Εΐς έκ τών τής συνοδίας τοΰ 
Βιλλαρδουίνου άπερχόμενος συναντάταί 
μετά τοΰ ‘Ραϊμούνδου).

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Είναι περιττόν, άρχον ! έγώ αύτός 
θέλω σάς έκθεσεε πάν δ,τι συνέβη, γε- 
νόμενος μάρτυς αύτήκοος αύτών. (κίνη- 
σις μεταξύ τών ‘Ελλήνων). Οί Γραικοί 
ήσαν συνηθροισμένοι ένταΰθα και ώμΐ- 
λουν λ'αν άπρεπώς κατά τής αργής σου, 
ότε ό ύπηρέτης μου Νόννος διήλθεν εν
τεύθεν. Ιδών τόν αναβρασμό·, αύτών 
και τούς άφρονας λόγους οΰς έξέφερον 
ίναντίον τής δικαιοσύνης σου προσεπά· 
θησε νά τούς πείση καί νά καθησυχάσή 
αύτούς, άλλ’οί Γραικοί έξέλαβον αύτον 
ώς κατάσκοπον καί τόν έθανάτωσαν.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ (έκ τοΰ μέσου τών Ελλήνων)

Ψεύδεσαι άναισχύντως |

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Τις τολμά νά μέ άποκαλέση ψεύ- 
«την ! . . .

ΒΙΛΛΑΡΔΟΥΙΝΟΣ

Τίνες είναι οί πρωτουργοΐ τόΰ κινή
ματος;

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Ό προσάψας τήν συκοφαντίαν εις τόν 
ύπηρέτην μου είναι αύτός. (δεικνύει τόν 
β’. πολίτην) δ πρώτος ποοσβαλών είναι 
αύτός, (δυκνύει τόν γ'.) καί ό παροτρύ- 
νας τούς άλλους εις τήν θανάτωσιν του 
είναι εκείνος (δεικνύει τόν ά. καί οί τρεις 
είσίν εις τήν πρώτην σειράν τών ‘Ελ
λήνων.)

ΒΙΛΛΡΔΟΥ1ΝΟΣ

’’Αρχον ‘Ροδερΐγε, εύαρεσ-.ηθήτε νά 
έκιστατήσητε εις τήν έκτέλεσιν τής ά- 
ποφάσεώς μου. Τά ισόβια δεσμά εις τόν 
πρώτον προσβαλόντα, ή αγχόνη εις τόν 
παροτρύναντα καί ό τροχός εις τόν 
συκοφαντήσαντα, εντός μιάς ώρας πρέ
πει νά έκτελεσθοϋν.

ΕΙΣ ΙΠΟΤΤΗΣ

Θά έκτελεσθοΰν, υψηλότατε!

Β'. ΠΟΔΔΙΤΗΣ

Ηρίν άπαχθώμεν, υψηλότατε, θά μάς 
άφήσητε νά δικαιολογηθώμεν. Έθανα- 
τώσαμεν τόν Νόννον άφοΰ έννοήσαμεν 
δτι ήτο κατάσκοπος, διότι άφοΰ πρώ
τον μάς ΰπε<ίνει εις βίαια μέσα κατά 
τής άρχής σου, μόνος του είτα μάς ά- 
πεκάλυψε τό έπάγγελμά του. ΙΙώς ή- 
δυνάμεθα λοιπόν νά φειοθώμεν ανθρώ
που δστις έμελλε κατόπιν να προξενήση 
τήν άπώλειάν μας.
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ΒΙΛΛΑΡΔΟΤΙΝΟΣ

Είναι άλήθες ·,

Β'. ΠΟΛΙΤΗΣ

’Ορκίζομαι έπί τής ψυχής 
είναι αληθέστατα.

μου ότι

ΡΑΙΜΟΤΝΛΟΣ

"Ολοι αυτοί ψεύδονται’

Α'. ΠΟΛΙΤΗΣ

άλήΚαί μόνος έγώ θά είπω τήν 
θειαν. Ήδυνάμην νά σέ παρακαλέσω, 
Βιλλαρδουίνε, νά μου φείσθής διότι έχω 
οικογένειαν πολυμελή· άν είμαι οικο
γενειάρχης, καί ή ζωή μου είναι επομέ
νως αναγκαία, ένθυμοΰμαι όμως 
καί τήν εύγενή καταγωγήν μου. Ναί, 
Βιλλαρδουίνενέφονεύσαμεν τόν Νόννον 
διότι ήθελήσαμεν καί μόνος έγώ είμαι 
ό ένοχος τού θανάτου του. Άποφάσισον 
τώρα περί έμοΰ όπως θέλης· άν άπαγ- 
χονιοθώ, οί σύντροφοί μου βεβαίως θά 
άναμνησθώσι τήν οικογένειαν ενός θύ
ματος τής Φραγκικής δυναστείας καί 
δέν θά άφήσουν ούτε ή κόρη του νά 
άτιμασθή ούτε ή οίκογε'νειά του νά άπο- 
γυμνωθή.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ (έξερχόμενος τοΰ κύκλου τών 

‘Ελλήνων.)

Μήτι καί έγώ θά ψευσθώ, 
μοΰνδε I

1’αϊ-

ΡΑ1ΜΟΤΝΔΟΣ

("Ω! διάβολε! τί έπραξα ! ‘Ο Χαμά- 
ρετος έδώ και έγώ άναμεμιγμένος !)

ΒΙΑΛΑΡΛΟΠΝΟΣ

Πώς χαί σύ,'Χαμάρετε;

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Ναί και έγώ! Ό φονιύς τοΰ Νόννου 
δέν είναι ό φιλόπατρις εκείνος δστις σοι 
ώμολόγησε τούτο, είμαι έγώ’ έάν ή δι
καιοσύνη πρέπει νά έπιπέση βαρεία καί 
άνηλεής, άς έπιπέση έπί τοΰ αληθούς έ- 
νο'χου- ό άνθρωπος ουτος έχει οικογέ
νειαν, είνα*.  φίλ.τατο; εις πολλούς, ένώ 
έγώ είμαι μόνος έπί τοΰ κόσμου τούτου, 
δέν έχω ούδένα νά μέ αγαπά, ούδένανά 
μέ κλαύση· είναι προτιμώ :ερος λοιπόν 
ό θάνατός μου· εν θύμα σοι χρειάζεται 
λάβε τό προσφερόμενον. Άς πέσω έγώ 
πλήν άςζήση έκεΐνος. "Αλλως τε έρώτη- 
σον όλους αύτούς καί θά σοι είπωσι 
τόν άληθή ένοχον.

Α'. ΠΟΛΙΤΗΣ

Ψεύδεσαι, Χαμάρετε f . . .

ΒΙΛΛΑΡΔΟΤΙΝΟΣ '

Σιωπή!‘ή άπόφασίς μου έγένετο. Χα
ρίζω τήν ζωήν εις τούς δύω πρώτους 
πλήν ό τρίτος (δεικνύων τόν Α'.) πρέπει 
νά πέση. Ή αγχόνη στηθήσεταϊ διά 
αύτόν άμέσως. ‘Ρογήρε ! εις τό έργον 
σου.

Α'. ΠΟΛΙΤΗΣ

(Άπαγόμενος ύπό τίνος ιππότου καί 
διαβα'νων πλησίον τοΰ Χαμαρέτου). Δέν 
πειράζει’ ή ζωή σου είναι πολυτιμωτέρα 
είς τήν πατρίδα, πρέπει όμως νά μέ έκ' 
διχήσης περιλάμπρως- (εξέρχεται μετά 
τοΰ Ψογήρου.)

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Πλήν τίς σάς έδωκε το δικαίωμα νά 
φονεύητ» τούς άν·ρώπους όπως θέλετε; 
Δήμιοι, χειρότεροι άπό τούς βασανις-άς 
τοΰ Ιησού Χρίστου, άνθρωποι χωρίς 
σπλάγχνα καί χαρδίαν, ένθυμηθήτε τόν 
έπιβλέποντα Θεόν ! Βιλλαρδουίνε, σύ ό- 
στις επαγγέλλεσαι τόν δίκαιον, διατί δέν 
τιμωρείς τού; διάφορα άνομήματα έφ’ η
μών διαπράττοντας ίππότας σου; ή μή 
έχουσιν αυτοί τό δικαίωμα νά μάς βα
σανίζουν όπως θέλουν’ Βιλλαρδουίνε, ή 
φωνή τού ‘Ελληνικού λαού όμιλεί διά 
τοΰ στο'ματός μου. Αύθέντα τοΰ Μω 
ρέως, κακώς διοικείς, είσαι κακός καί 
άδικος αρχών και μίαν ημέραν ή θεία 
δίκη θα έπιβαρύνη έπί σου. Γοδεφρεΐδε 
ΒΟ'.λαρδουίνε,ένθυμήθητι οί τό ποτήριον 
ύπερεξεχείλισεν, ότι οι ύβρισθίντες σύ
ζυγοι, αί άτιμασθεΐσαι κόραι καί ό Θεός 
αύτός ζητούν έκδίκησιν.

ΡΑΙΜΟΤΝΛΟΣ

Σιώπα, άφρων !

ΒΙΛΛΑΡΔΟΤΙΝΟΣ

ΙΙρόσεξε, Χαμάρετε! ’Εάν όρκος δο
θείς πρός νεκρόν μέ ύτοχρεοί νά σοΰ 
φεισθώ, πρόσεξε μήπως δέν σοΰ φεισΰώ- 
αίν άλλοι! Άπέλθωμεν * (άπέρχβται 
μετά τών ιπποτών δεξιόθεν)

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Αί, Βιλλαρδουίνε! θά μετανοήσης πι· 
κρώς διότι μέ έλυπήθης σήμερον.Πολΐται 
έπανελθετε μετ’ άλλων πολλών ένταΰ 
θα μετά τήν άπαγχόνωΐν τοΰ συμπο
λίτου σας ! (απέρχονται οί πολΐταιάρι- 
στερόθεν.)

ΣΚΗΝΗ Ζ'.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ καί ΣΓΟΓΡΟΣ.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Οί κακούργοι I καί ύπό τοιοΰτον ζυ
γόν είμεία! Κάλλιον ό θάνατος τής 
ζωής! ‘Ο θανατος τουλάχιστον είναι 
γλυκύτερος ! φονεθ3ταί τις άπαξ μόνον! 
(σΙγή) Εϊπέ μοι έλαβες ειδήσεις έκ Ναυ
πλίου;

ΣΓΟΓΡΟΣ

Ναί.
ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Όποιας ;
ΣΓΟΓΡΟΣ

Άρίστας. ‘Ο Δοξαπατρής, ακάματος 
ώς πριν, διατρέχει τάς κώμας έ«θέτων 
είς τού; Έλληνας τής Άργολίδος τά 
σχέδιά μας· όλοι κατενθουσιασμένοι 
συντάσσονται αύτώ καί όμνύουσιν υπέρ 
τής έλευθερίας*  όλος ό έκεΐ λαός μή 
ύποφερων τάς βιαιοπραγίας τών Φράγ
κων σύνθημά τι θέλει ίνα δράξηται τών 
όπλων. ‘Ο Δοξαπατρής άπόψβ, ώς μέ 
γράφει, θέλει εύρεθή μεταξύ ημών. Ό 
έκ (Ιατρών Χαρίλαος μάς αναγγέλλει 
ότι τρεις χιλιάδες ’Αχαιών έτοιμοι εΐσίν 
είς έξεγερσιν. ‘Η Αρκαδία όλη, πρόθυ
μος, μή ανεχόμενη πλέον ύβρεις, ατι
μώσεις καί κακώσεις έξεγερθήσεται είς 
τήν Φωνήν τού Βουτσαρά. "Ηδη περί, 
μένω νά μέ είπης τί διέπραξες καί σύ !

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Φίλ', τά διαβήματα ημών στέφει ή 
επιτυχία. Ό λαός ημών έρεθισθεις έκ 
τών πολυειδών κακώσεων, ας υπομένει,

Μ
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φέρων βαρέως τό άχθος τής δουλείας, 
προύτίμησε τέλος τόν ένδοξον θάνατον 
τής δούλου ζωής. *Εν  Μεσσηνία, ένθα 
τό πρώτον εΐσήλθον, έπείσθην ότι οί 
κάτοικοι αύτής δέν έλησμόνησαν ότι 
είναι απόγονοι τοΰ Άριστομένους χαί 
’Αριστοδήμου· τήν άνάμνησιν ταύτην ή 
Φωνή μου ύπεξέχαυσε καί άπαντες μια 
φωνή τήν ελευθερίαν έζήτησαν· γενίχή 
στρατολο ; ία ήνοιχθη άμέςως χαί πρό 
θυμοί έθελονται ένεγράφησαν έν αύ:ή 
ύπέρ τούς πενταχισχιλίους. Άλλο όμως 
θέαμα μέ περιέμενεν έν Λακωνία ό 
έκεΐ Ο'οϊχών ήδυνήθη έντός έτους νά 
αποχαύνωση διά τής σιδηράς διοιχή- 
σεώς του τούς πριν ορεσιβίους πολεμί- 
στάς χαί μόλις ήδυνήθην νά αναγνω
ρίσω ήθιχώς τούς μετ’ έμ·ΰ ύπέρ τής 
Σπάρτης προμαχήσαντας. Μάτην ή 
φω»ή μου παρεκάλεσεν, Ιχέευσεν, ή 
πείληοεν ό φόβος χαί ή έξις τοΰ ζυγού 
έξενεύρισαν όλους τούς έχει, έκτος λε_ 
γεώνος άνδρείων τίνών αύθορμήτως 
προοφερθέντων ολοκαύτωμα εις τόν 
ιερόν αγώνα. Τέλος, φίλε, τά πάντα 
θέλει στέψει ή «πιτυχία· ή συνδρομή 
τοΰ βαθυπλούτου έχείνου έξ ’Αττικής 
γέροντος, ήν έξηαφάλισα εις τό επιχεί
ρημά μας, είναι πλεονέκτημα δπερ δέν 
πρέπει νά παραλείψω. Καί ό ενταύθα 
λαός συνελαβεν ήδη τήν ιδέαν ταύτην, 
ώς ήκουσας πρό όλιγου, καί ή άπαγχό- 
νισις τοΰ τολμηρού έχείνου συμπολίτου 
μας θέλει παρορμίσει αύτοΰς ίνα με- 
θέξωσιτού έργου. Τά πάντα όθενέτοιμά 
εΐσι, καί μόνον τό σύνθημα περίμένεται 
όπως ή δουλεία άπέλθη τής ωραίας ήμών 
πατρίδος καί ή έλευθερία φαεινοτέρα 
άναλάμψη εις τά δρη ήμών.

ΣΓΟΥΡΟΣ
Διέπραξες όμως άφροσύνην όμιλήτας 

εις τόν Βιλλαρο» ίων ούτως άποτόμως 

πρό δλίγου.Ήδύνατο νά σέ συλλάβη.. .

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Όπερ έπεθύμουν χαί έγώ! ή σύλληψίς 
μου θά έδιδε τήν ώθησιν εις τούς Έλ 
ληνας καί ό θάνατός μου θά άπετελείου 
τό έργον δπερ προπαρεσχεύασα. Τί ώ- 
φελεΐ μία ζωή ένώ μ-υριάδες άλλων θά 
άναλάμψωσιν; . . . Ενίοτε, φίλε Λέων, 
καταλαμβάνομαι ύπό τοσαύτης άθυμίας 
ώστε έπιθυμώ τόν Θάνατον, χαί, έάν 
δέν είχον τόν φύλακά μου άγγελον, 
τήν θεσπεσίαν χόρην τοΰ Σωτηρίου, νά 
μέ ένθα^ρύνη δι’ ενός βλέμματος, δΓ 
ενός ούρανίου μειδιάματος, πολλάχις 
θά άπηλπιζόμηνί Εις μίαν τών στιγμών 
τούτων εύρισκόμην ότε ώμίλουν πρός 
τόν Βιλλαρδουίνον· διότι έγώ, δ παρα" 
σχευάσας, ό τήν πρωτοβουλίαν τής έ 
θνεγερσίας λαβών, διστάζω ένίοτε άν 
πρέπει νά προβώ. (Ιλήν όχι ! είναι αδύ
νατον! .. έ^ρέτωσαν αί ιδέαι αυτοί ! άς 
έχωμεν ελπίδας μόνον, τήν γλυχεΐαν 
ταύτην παρηγοριάν τοΰ ανθρώπου, καί 
θέλομεν επιτύχει.

ΣΓΟΥΡΟΣ.

Ναι ! Τάς ελπίδας ήμώ' άπάσας άς 
έχωμεν είς ’όν Θεό- καί ούτω σωζόμεθαι 
(’Από τών τελευταίων λόγωντοΰ Χα. 
μαρετου ακούονται ©ωναί άπομεμα- 
κρυσμέναι, ώσεί λαού στασιάζοντος).

ΧΑΜΑΡΕΓΟΣ

II' ήν τί θόρυβος είναι αύτός;

ΣΓΟΥΡΟΣ

Είναι φωναί! ...

ΣΚΗΝΗ Η'.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ, ΑΙΜΙΛΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΑΙ (Β·. καί Γ'.)

ΠΟΛΙΤΑΙ

Συλλάβετέ τον! συλλάβετέ τον! είναι 

Φράγκος !. ..

ΑΙΜΙΛΙΟΣ (ίστάμενος)

Όχι, δέν είμαι, διαμαρτύρομαι !. . .

(τόν συλλαμβάνουν)

Γ'. ΠΟΛΙΤΗΣ

Ά! τέλος πάντων σέ κρατοΰμεν! ού 
θά πλήρωσής δό όλους! ό θάνατός σου 
άς γίνη μάθημα είς τούς άλλους.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Σταθήτε! ό νέος αύτός δέν είναι 

Φράγκος!

Β'. ΠΟΛΙΤΗΣ

Όχι, είναι· ύπηρετεΐ ύπό τόν ‘Ραΐ- 

μοΰνδον.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Τό εΐξεύρω.

Α'. ΠΟΛΙΤΗΣ

’Πτο χαί αύτός έν τή συνοδία τοΰ 
άπαγχονισθέντος συμπολίτου μας.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Αί τί μέ τούτο! διατί έδιώκετε τόν 

νέον αύτόν.

ΧΑΜΑΡΕ'ΓΟΣ

Καί φωναί άπειλητικαί! . . .

ΣΓΟΥΡΟΣ

Πλησιάζουσι« έδώ ■ (παρατηρών άρι- 
στερόθεν) Ίδε! είναι λαός καΐλαός, ώσεί 
στασιάζων. Αί προαισθήσεις σου, Χα- 
μάρετε, έπηλήθευσαν.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Διακρίνω ήδη τάς φωνάς ! θάνατον 
κραυγάζουσιν! Αί χαταδιώκουσι καί νέον 
τινά! ό νέος, φαίνεται Φράγκος! πλη
σιάζει ποός τά έδώ! ά! τον διακρίνω, 
είναι ό Αιμίλιος, προστατευόμενος τοΰ 
‘Ραϊμόνδου. Είναι νέος άνα-ραφείς παρ’ 
αύτοΰ, πή^ήν, χαθά συμπεραίνω, όμό 

φυλός μας.

ΣΓΟΥΡΟΣ 
! Πλησιάζουν· άς άποσυρθώμεν.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Νά άποσυρθώμεν! . . .

ΣΓΟΥΡΟΣ.

Άς άφήσωμεν τό κύμα νά έξογχω" 
θή· ίσως είναι καλόν}

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Πρέπει νά κατευνάσωμεν τήν στάσιν 
ταύτην διότι ό Βιλλαρδουίνος πιθανόν 
τότε νάσυ'λάβή ύπονοίας!

(Εισέρχονται πολΐται κατχδιώκοντες 
τόν Αιμίλιον.
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Β'. ΠΟΛΙΤΗΣ

Διότι ήθέλησε νά μας διαλύοη" έξα- 
γριωθέντες έχ τοΰ θανάτου εκείνου πώς 
ήδυνάμεθα νά ύπϊκούσωμεν εις ένα 
Φράγχον;

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Δέν είναι Φράγχος.

Β'. ΠΟΛΙΤΗΣ

Τί λέγετε ύμ«ι; ;

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Πώς! αμφιβάλλεις περί τοΰ λόγου 
μου; Αιμίλιε, είσαι Φράγχος ;

ΑΙΜΙΛΙΟΣ

Ειμ’ Έλλην.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Τό βλέτετε !

Γ'. ΠΟΛΛΙΤΗΣ

Ύπαγε, νέε! σέ ύπερασπιζεται ό Χα
μάρετος καί σέ άφίνομεν ελεύθερον πλήν 
είτε Έλλην είσαι είτε Μωραΐτης είτε 
Φράγχος μήν αναμιγνύεσαι εις τά ά- 
φορώντα τήν βλάβην τοΰ Μωρέως.

ΑΙΜΙΛΙΟΣ

’ΩΧαμάρετε, σοί είμ’ εόγνώμων αιω
νίως. (άπέρχεται.)

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Φίλοι! Μήν έντρέπεσθε εις πράξεις

προφανείς, όφείλετε νά ησθ« συνετοί· 
απόψε εύρεθήτε άπαντες είςτόπαρεκ- 
χλήσιον τής μονής τοΰ Ήλ'.οΟ ΐνασυν- 
ΣΐασχεφΟώμεν. "Αγετε! τό σύνθημα εί
ναι Μωρέας χαί Λακωνία (απέρχονται 
οί πολίται). ’Αδελφέ Λέων, φρόντισον 
ώστε αί πυραί τοΰ συνθήματος νά άνα- 
φθώσιν. Έγώ τρέχω εις τόν καλόν μου 
άγγελον τήν 'Ελένην ! (απέρχονται άν 
τιθέτως' μόλις όμως απέρχεται και ό 
'Ραϊμοΰνδος κεχρυμμένος, παρακολου
θεί αύτόν’ εισέρχεται ό Σωτήριος φο
ρών ενδυμασίαν οδοιπορικήν.)

ΣΚΗΝΗ θ'.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ μόνο;

(εισέρχεται κεκοπιακώς.)

Έπανήλθον τέλος’ έπανήλθον ... ά
φοΰ έξησφάλισα διά τήν προσφιλή μου 
Ελένην μέλλον καλόν, χαί έντρς όλίγου 
Θά ίδω τά σχέδιά μου στεφόμενα ύπό 
τής επιτυχίας. Ό,τιδήποτε καί άν συμβή 
θά έπιτύχω' ή έπανα'στασις των Ελ
λήνων ήν ύποβοηθώ εξασφαλίζει Sau- 
μασίως τήν επιτυχίαν τών σχεδίων μου- 
εντός μηνός ό Καμπανίτης θελει εύρει 
τόν Βιλλαρδουίνον εξησθενημένον ύπό 
τών Ελλήνων καί δυνηθή τότε εύχό- 
λως νά ύπεριοχύση· καί μετ’ ού πολύ ό 
πλ,ουοιώτερ'.ς γαιοκτήμων τής ’Αττικής 
θέλει στεφθή πενθερός του αύθέντου 
τοΰ Μωρέως. Αμείβονται τότε τά πλέον 
διαπρύσια τών αισθημάτων μου, αί Οερ 
μότεραί μου εύχαί καί έπιθυμίαι. Ί1 κό 
ρη μου περίβλεπτος τότε και ισχύουσα, 
ευδαίμων άμα καί λατρευομένη θά δύ*

(ΆκολουθιΙ.)

ΟΕΝΦΙΛΙΠΠΟΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΕΙΣΝΑΟΣ

Γράφονσι τδ Νεολόγω έκ Δοξάτου
Εις τους πρόποδας τοΰ περικρήμνου κόφου, 

ip’ ου, κατά τδν ’Αππιαναν (Ρωμ. ίστορ. Δ'), 
ην ή ιστορική πόλις τών Φιλίππων, ή Δάτο; 
όνομαζομένη πάλαι καί Κρηνίδες ίτι πρό τής 
όνομασισίας Αάτου είτα δέ Φίλιπποι (357 π. 
X. Διόδ. Σιεκλ, 1 6. 8) ύπό τοΰ Μαλεδόνων 
βασιλέως Φιλίππου μετονομασθεΐσα, άτε ό- 
χυρώσαντος αύτήν καί έπαυξήσαντος διά 
πολλών νέων οΐκητόρων, ύπό δέ τοΰ Ιερού 
Λουκά (Πράς. 16. 12) διά τοΰ ρωμαϊκού 
ονόματος Κωλωνία (αποικία) Ονομαζόμενη, 
ηΰξήθη πρώτον μέν ύπό ’Ιουλίου Καίσαρος, 
είτα δέ υπό Όκταβίου τοΰ έπονομασΟέντος 
Σεβαστού —— 60 σταδίους μακράν τής Δράμας 
(Δραβίσκου) άνεκαλύφθη (λία θελήσει κατά 
τά; κρίσιμους ταύτας περιστάσεις ύπό τινων 
’Οθωμανών τοΰ παρακειμένου χωρίου άναζη- 
τούντων έν τοϊ; έρειπίοις οϋχι ίχνη μνημείων 
άλλ' όπτάς πλίνθου; προσιυκτήριον ή Κυριά
κόν (Kirclic) διηρημένον διά δύο κιονοστοι- 
χιών καί δεχομενον τό φώς άπό τίνος όπή; 
τοΰ θόλου καί τής θόρας αύτοΰ. Ότι δέ τό 
άνακαλυφθέν θολωτόν οικοδόμημα, ού τό 
σχήμα είναι ορθογώνιον παραλληλόγραμμόν, 
είναι κυριακόν, είτε εκκλησία, ούδεμία έγχω- 
ρεΐ αμφιβολία, καθότι πολλά εϊσι τά μαρτυ- 
ροΰντα τοΰτο, καί μάλιστα ή τοιχογραφία, 
ήτις καί νΰν έτι διατηρείται ζωηροτάτη μετά 
τοσαΰτα ετη. Διά τών τοιχογραφημάτων δέ 
τούτων ίπεικονίζεται ό Κύριος ήμών Ίησοΰ; 
Χοστός έπί θρόνου δόζης καθήμενο; καί κρα
τών έν μέν τή αριστερά τό θεόγραφον Ευαγ- 
γέλιον διά δέ τής δεξιά; αυτού ευλογών- 
ό Πρόδρομο; και Βαπτιστής Ιωάννης, ού τό 
θέμα της διδασκαλίας ην ή διόρθωσις τών η
θών (Ίωσ. ’Αρχ. 18) και ή άναγκαιοτάτη 
προπαρασκευή τοΰ μέλλοντος, ’Ιωάννης ό Θε
ολόγος, ό; έγραψεν υψηλότερο ‘ περί θεοΰ φύ
σεως ό Απόστολο; Σίλ-ς εί; τών έβδομή- 
κοντα, οΰς έζελέξατο ό Χριστός κατά τόν 
τύπον τοΰ μεγάλου συνεδρίου τών Ιουδαίων 
έκ τοσοΰτων συγκειμένου έκπαλαι (Άριθμ. 
11. Ίωσ. Άρχ 6, 4)-ό θερμότατος κήρυξ 

τοΰ Ευαγγελίου Παύλος καί δ κορυφαίο; τών 
αποστόλων Πέτρος άσπαζόμενοι άλλήλους έν 
φιλήματι άγίω ('Ρωμ. I 6, 16. Λ'. Κορ. -16, 
20. Ίουστ. ’Απολ. Η'. 65, 67)- ό Παύλο; 
λαλών ταΐς συνελθοόσαις γυνεξίν εςω τή; 
πόλεως, ού ένομίζετο προσευχή είναι (Πράς. 
16, 13) παρά ποταμόν δ; ένούμενος άλ
λοι; ρύαξι τής τών Φιλίππων κοιλάδος 
σχηματίζει τόν παρ’ Ήροδότω (7, 13) Άγ- 
γιτην, ή τόν παρ’ Άππιανώ (4, 1 05) Ζυγά- 
κτην*  ή έχουσα πνεύμα ΠόθωνΟς παιδίσκη, 
κατακολουθοΰσα τώ Παύλω καί τοΐς συνέκ
δημοι; αύτοΰ, καί κράζουσα βούτοι οί άν 
θρωποι δούλοι τοΰ Θεοΰ τοΰ Ύψίστου είσίν, 
οίτινες καταγγέλλουσιν ύμΐν όδον σωτηρίας ο 
(Πράς. ενθ άνωτ) οί κύριοι τής παιδίσκης 
ελκοντε; τόν Παύλον καί τόν Σίλαν, ώς αρ
χηγούς τοΰ έργου, έπί τοΰ; άρχοντα; εις τήν 
αγοράν ή βασιλικήν, ένθα κατά τήν τότε έπι- 
κρατούσαν συνήθειαν καθήμενοι ο! στρατηγοί 
διένεμον εις τόν λαόν τήν δικαιοσύνην (Πράξ. 
ενθ’ άνωτ,)- οί ραβδούχοι, έχοντες άνά χεΐρας 
ράβδου; καί ραβδιζοντες σφοδρώς, κατά δια
ταγήν τών στρατηγών τών επιτετραμμένων 
τήν πολιτικήν καί στρατιωτικήν διοίκησιν 
τή; πόλεως, τοΰ; ταραξία; καί στασιαστάς 
Παύλον καί Σίλαν (Πράς. βνθ’ άνωτ)- ή εσώ
τερα φυλακή, ή καί σκοτεινότερα, καί οί πό- 
δες τών καταδικασθέντων κεκλεισμένοι έν τή 
ποδακάκκη έν ή παρά τοΐς αρχαίοι; Έλλη- 
σιν ετίθεντο οι πόδες τών έπί κλοπή καταδι
καζόμενων πέντε ήμερα; καί νύκτας ίσα; 
(Πράξ. ενθ’ άνω)· Smith άρχ. λεξ. σ. 503)’ 
ό δεσμοφύλαξ προσπίπτω·/ έντρομος τώ Παύ
λω και τώ Σίλα καί λέγων αύτοΐ;, στίμε 
δει ποιήσαι, ϊνα σωθώ;» (Πράξ- ενθ. άνωτ)- 
ή δι’ϋδατο; λοΰσις τών πληγών τοϋ σώματος 
τών τετραυματισμένων αποστόλων ύπό τοΰ 
δε.μοφύλακος έν τή αυλή τή; οικίας αυτού, 
εν 7) έλαλήθη καί ό λόγος τού θεοΰ εις αύτόν 
καί εί; πάντα; τοΰ; έν τή οικία αύτοΰ ύπ’ 
αύτών (Πράξ. ενθ. άνωτ-)- ή κατ' έκείνην 
τήν ώραν τή; νυκτός, έν ή έζήλθον έκ τή; 
φυλακής, βάπτισι; τού πεπιστευκότος τώ 
θεώ δεσμοφΰλακο; καί πάντων τών οικείων 
αύτού ένεργουμένη ύπό τών παθόντων άποσ-
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τόλων (Πράξ. ενΟ' άνωτ.)’ ή εξαγωγή τών ά- 
κατακρίτω; δαρεντων αποστόλων έκ τής έσω- 
τέρας φυλακής ΰπ' αύτών τών στρατηγών, 
οϊτινες, άκούσαντες ότι 'Ρωμαίοι είσιν, ήρώ- 
των αύτούς έξελθεΐν τής πόλεω; (Πράξ. ένθ’ 
άνωτ.), τέλος δ έπί τής εισόδου τοΰ Κυρία 
κοΰ άγγελος, 8ς κρατών φλογίνην δίστομον 
ρομφαίαν απαγορεύει τοΐς άσεβέσι νά είσέλθω- 
οιν εις αυτό.

Τά τοιχογραφήματα ταϋτα αΰτοΐς ομμα- 
σιν ΐδών καί ακριβώς έξετάσας μετέβην περι
έργειας ενεκεν είς τόν απέναντι τοΰ άνακαλυ- 
φθεντο; προσευχητηρίου αγρόν, ένθα καί νΰν 
ετι ίστανται τά πλατύτατα διπλά περιστύ
λια τάς άγορα; η βασιλικής, έλλείπουσι δέ 
οί έκ πετρών ή λίθου λευκού θριγκοί καί οί 
έν ταΐς άνω δροφαις περίπατοι. Ενταύθα έσ- 
τάθην ασκεπή;—σεβασμού ενεκεν προς τήν οι 
κίαν τής δικαιοσύνης—“να περιεργασθώ τά 
ερείπια, τά συντρίμματα της τεκτονικής, καί 
άνακαλόψω, εί δυνατόν, επιγραφήν τινα, όπερ 
καί έγένετο. Ευρον δηλαδή έπί μαρμάρινης 
πλακός έπιμελώ; λελαζευμέντς τήν δε τήν 
έπιγραφήν ελληνικοί; γράμμασιν, ίσως ανέκ
δοτον. Είναι δέ άνακήρυξις της ευγνωμοσύνης 
τοΰ δήμου πρός τόν Ούαλέριον..

ΒΑΙΒΙΟΝ ΟΤ 
ΑΛΕΡΙΟΝ 
ΦΙΡΜΩΝ ΤΟΝ 
ΚΡ AT ΙΣΤΟΝ 
Ο ΔΗΜΟΣ 
ΕΚ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ.

Πρός δέ ταόττ, ευρον καί πλάκα τινά μετ’ 
επιγραφή; παρεμβεβλημίνην μεταξύ τών λίθων 
τή; οικοδομής. “Ενεκα δέ τής θέσεω; τής 
πλακό;, και ταύτης διερρηγμενης εις δύο, ού- 
δ'εν άλλο ήδυνήθην ν’ άναγνώσω, καίπερ με- 
γάλας προσπάθεια; καταβαλών, ή μόνην τήν 
λέξιν ΦΙΛΙΠ . .., ήτις έπλήρωσε τούς οφθαλ
μούς μου δακρύων χαράς καί λύπης.

Τελευταΐον δέ λέγω, κατά τον πολυμαθή 
Γαλάτην κ. Albert Dumont, ότι ή άνεύρε- 
σις άλωβήτου τινό; οικοδομήματος (έκκλησι· 
αστικού), άναγομένου εί; τού; τέσσαρας τε
λευταίου; αιώνα; τής βυζαντινής αύτοκ,ατο- 
ρίας, δέον ίνα θεωρηθώ ώς ευτύχημα.

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣ.

ύπό ΛΕΟΠΟΛΔΟΤ ΒΑΡΡΑ.

Ήτο ωραία τις, πλήν καί μελαγχολική, 
ήυ.έρα τοΰ φθινοπώρου. Ό ήλιος έξ-τόξευ» 
τά; τελευταία; αύτοΰ ακτίνας έπί τής γής 
καί έδιδεν ώχραν τινα λάμψιν εις τά; κορυ
φής τών όρέων. Αί πεδιάδες ήρξαντο καλυ
πτόμενοι υπό τών πιπτοντων ούλλων τών 
δρυών καί ή φΰσις έπανελάμβανε τό πένθι
μου κάλυμμά της. Ό ψάλτη; τών δασών,— 
ή ήδύφθογγος αηδών,—έγκατελίμπανε προσ- 
καίρως τήν μονήρη αύτή; διαμονήν, καί μόνον 
ό αΰλος τού βοσκού αντηχεί ύπό τά σκιερά 
φυλλώματα.

♦
• ♦

Μετά μκκρόν περίπατον έπανέκαμπτον 
εις τήν καλύβην μου, ότε διερχόμενο; πλη
σίον νεκροταφείου χωρίου τινό; ήκουσα έλα- 
φρόν τινα θόρυβον προερχόμενου έκ τή; πέν
θιμου έκείνη; περιοχή;. Κατ’ άρχά; ένόμισα 
ότι ό νεκροθάπτη; σκάπτουν λάκκον διά γέ
ροντα τινα άποθκνόντα, προΰξένει τόν θόρυ
βον εκείνον, Άλλ είτα, κινούμενος έκ πε
ριέργειας, είσέδυσα είς τόν τόπον έκεΐνον τής 
αιωνίου άναπαύσεως καίπαρέστην μάρτυ; συγ- 
κινττικωτάτου θεάματος. Νεαρά κόρη προ- 
σηύχετο γονυκλινή; έπί τάφου τίνος, έπιστε- 
φοαένου ύπό σταυρού έκ ξύλου δρυός, ένώ αϊ 
δύουσαι άκτΐνε; τοΰ ήγεμόνο; τών άστρων 
διεισεδυον άνά μέσον τών κυπαρίσσων κα, 
τών άλλων δένδρων.

*
♦ *

Κάλλος ουράνιον ελαμπεν έπί τών χαρακ
τηριστικών τής τεθλιμμένης παιδός' τό βλέμ
μα της ήτο πλήρες γλυκύτητος καί έξέφραζε 
συναμα όλην τήν ένεργειαν τής ψυχή; αύτής. 
Κόμη μαύρη καί στίλβουσα έπιπτεν έν αφ
θονία έπί τών ώμων της· είχε συνηνωμένας 
τάς λευκότερα; καί αύτοΰ τοΰ αλαβάστρου 

1 χεϊράς της, καί οί μεγάλοι αυτής οφθαλμοί 

ήσαν προσηλωμένοι μετ’ άνεκφράστου πιρι- 
παθείας είς τό στερέωμα. Χρυσού; σταυρός,— 
σόμβολον τής θρησκείας της, — ελαμπεν έπί 
τού στήθους αύτή;’ έπί τοΰ προσώπου της ε- 
ζωγραφεϊτο άφατος μελαγχολία, άνεξήγητον 
δέ θέλγητρόν τι ήτο έντετυπωμενον έπί τοΰ 
συνόλου αυτής.

*
* ♦

Ωθούμενος υπό άκαταμαχήτου περιέρ
γειας έκρύβην όπισθεν δένδρου καί ήκουσα αύ 
τής δεόμενη; έπί τοΰ τάφου τής μητρός της.

Ή πτωχή νεάνις προσηυχετο είς τόν Ιίλά 
στην της I ’Ακούσατε, ακούσατε αύτή; !

*
* ·

«’Ω μήτέρ μου, ρ'.ψον έν βλέμμα έπ’έμοΰ! 
’Αφ’ότόυ ό σκληρός θάνατος σέ άφήρπασεν άπ’ 
έμοΰ, καί ή στοργή σου έπαυσε περιθάλπου- 
σά με, ή εύτυχία άπεπτη μακράν μου! Ή 
άνάμνησίς σου δέν δύναται νά έξαλειφθή τής 
καρδίας μου, καί έτι άναμιμνήσκομαι των 
ημερών εκείνων τών τόσω ήδειών ά; διήλθο- 
μεν εί; τήν καλύβην μα;, καί καθ' ά; ήρέσκεσο 
νά μέ υποδεικεύης τόν ήλιον ζωογονούντα τήν 
φύσιν. Μοί (δείκνυες τά φυτά άποκαλύπτον- 
τα τά φύλλα αυτών τήν πρωίαν ίνα παρα- 
δεχθώσι τήν ζωογόνον δρόσον καί έπανα- 
κλείοντα αυτά τήν εσπέραν. Τά έντομα πτε- 
ρυγίζοντα μετά ψιθύρου τάς θερμά; στιγμά; 
τή; ημέρας, καί κρυπτόμενα τό λυκόφως. 'Γά 
πτηνά, έγειρομενα τή; ήοΰς ϋποφωσκουση; καί 
άποκοιμώμενα κατά τάς πρώτας στιγμά; τής 
νυκτό;’ καί μοί έλεγες—όλα ταΰτά είσιν άπο- 
τέλεομα τής θείας άγαθότητος! ’Ενθυμούμαι 
τά; μακρύς έκείνας εσπέρας καθ’ άς, νέα ετι 
ουσα, με άπεκοίμιζες είς τάς άγκάλας σου, 
καί τά; ώραία; έκ ίνα; πρωία; καθ’ ά; μέ ώ- 
δήγεις είς τό βουνόν ένθα μέ έδίδασκε; νά 
θαυμάζω τάς καλλονάς τής φύσεως καί τήν 
μεγαλοπρέπειαν τοΰ στερεώματος! ΙΙλειστά- 
κι; δέ, εί; τό βάθο; κοιλάδος τινό;, δεικνύου- 
σά με κάλυκα ρόδου άνθοΰντος μέ έδίδασκε; 
τί έστι ζωή, ενώ πρό τού ύπό τής καταιγί- 
δο; καταβλ.ηθέντο; στάχυος έμάνθανον νά 
έννοώ τόν θάνατον...»

*
• ♦

Καί ή τεθλιμμένη παΐ; έξηκολοΰθεΧ θρη
νωδούσα έπί τού τάφου τή; μητρό; της και 
δεομένη είς τόν Πλάστην αύτής! ’Ακούσατε, 
ακούσατε αύτής δεόμενης !.. .

*■
V ♦

«'Ιδού έγώ μόνη καί έστερημένη τής στορ
γής σου ί. . . Όταν, περί μέσας νύκτας, ή 
σελήνη χρωματίζει διά τής ώχρας λάμψεώ; 
της τάς κορυφάς τών δένδρω·, ακολουθώ, έν 
τή ταχεία αύτών πορεία, τήν φυγήν τών νε
φελών καί ευλογώ τόν Πλάστην ! . ..

» Συχνάκις έπίσης όταν ή καταιγίς μυ- 
κάται καί ή βροχή πιπτομένη μετά ψιθύρου 
ραντίζει τά παραθυρόφυλλα τή; καλύβης μου, 
άρέσκωμαι νά ακούω τήν μυκωμένην φωνήν 
τοΰ ανέμου, πνέοντος μανιωδώ; άνάμεσον τών 
κλάδων τών δένδρων, καί τόν ύπόκωφον κρό
τον τοΰ κεραυνοΰ άντηχοΰντα είς τήν άτμο- 
σφαΐραν. Τότε παρακαλώ τόν θεόν νά μά; 
συνένωση ταχέως !... Ή μήτέρ μου, δέν δύ
ναμαι νά σέ λησμονήσω καί καθ’ έκάστην θά 
έρχωμαι νά άποτίσω τόν δίκαιον τούτον φό- 
ρον τών δακρύων, τών όφειλομένων εί; τήν 
μνήμην σου, έπί τοΰ κάλυκο; τών άνθέων ί- 
τινα καλύπτουσι τήν ίεράν δι’ έμέ σποδόν 
σου ! ... Μόνη τώρα, μόνην παρηγοριάν ευ
ρίσκω όταν, γονυπετοΰσα έπί τών μαρμάρινων 
πλακών τοΰ ναού, συνενοΰμαι νοερώς, διά τής 
προσευχής, μετά σοΰ. ’Εκεί, είς τό ώχρόν 
καί τρέμον φώς τής λυχνίας, ύπό τάς ζοφεράς 
αψίδας, δέομαι τού Θεού δπω; άναλαμβάνων 
με άπδ τοϋ έδάφους τούτου τής έζορίας μέ 
συγκαταλέςη μετά σοΰ είς τήν χορείαν τών 
έκλεκτών σου ! . ..»

*
» »

Καί ή νεαρά καί ευλαβής κόρη έπαυσε δεό
μενη τοΰ Πλάστου αύτής ! . .

*
♦ *

Ή σελήνη άνέτειλε τήν στιγμήν έκείνην 
έπί τοΰ πεδίου τούτου τής αιωνίου λήθης, και
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θά έξελάμβανέ τις αυτήν ώς τον φάρον τοΰ 
θανάτου φωτίζοντα διά φωτός ωχρού καί α
ποτρόπαιου τους πένθιμους τούτους τόπους.

Αί φωναί τών νυκτίων πτηνών ηρξαντο 
άντηχοΰσαι εις τά δάση, καί βράχοι τινες ύ- 
ψούμενοι κωνοειδώς έπί τών πλευρών ζοφε- 
ροΰ τίνος λόφου, διεφαίνοντο τήδε κάκεΐσε έκ 
τής λευκότατος αυτών.

♦
♦ ♦

Ή νεαρά κόρη ΰπεκλίνατο ήσύ/ως, ήσπά- 
οθη τόν έπιτύμβιον λίθον τού τάφου τής μη 
τρός της, καί άπεμακρύνθη όλβφυρομένη, ά- 
πομάττουσα διά τής μακράς αύτής κόμης τά 
πλημμυροϋντα τους Οφθαλμούς της δάκρυα.

Κατέλειπον επίσης τδ νεκροταφείου καί α
πομακρυνόμενος, μετεστρεφόμην ενίοτε, διότι 
ένόαιζον ότι εολεπον πάντοτε τόν «άγγελον 
τούτον τής νυκτός !!...»

(«ετάφρασις Κ. Α. Ξ.)

Η ΑΛΗΘΗΣ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ, 

ΔΙΗΓΗΜΑ.

Εις έκ τών βασιλέων τών ’Ινδιών, είχεν 
ύποπέσει είς τοσον σφοδράν υποχονδρίαν, ώςτε 
ούδέν έ*  τών απείρων ανακτόρων, περιπτέ
ρων, κήπων καί αμπελώνων ήδύνατο νά τόν 
ευχαρίστηση, είς ούδέν ήδύνατο ν’ άναπαυθή 
Ούδείς έκ τών άπειραρίθμων μουσικών καί 
γελωτοποιών, ούδέν άσμα, ούδέν παιγνίδιον 
ήδύ ατο νά συντέλεση πρός διασκέδασή τού 
λαοφιλούς τούτου βασιλέως. Πρός απαλλαγήν 
όθεν τοΰ πάθους τούτου καίτοι έξ όλων τών 
μερών τού Χίνδισταν μετεπέμφθησαν ιατροί 
τε καί διδάκτορες, ώντινων,άλλοι μεν τό κυ 
νήγιον, άλλοι τάς μελετάς, άλλοι δέ πάλιν ' 
τά ταζείδια καί τήν τών ιερών τόπων έπί- 
σκεψιν συνέστησαν, καίτοι δέ πάντα λεπτο
μερώς καί ακριβέστατα έξετελέσθησαν, οΰ- 
δεμία μεταβολή, οϋδεμία έπίδρασις, είς τόν |

πάντοτε σύννουν, πάντοτε μελαγχολικόν τού
τον άνακτα.

Μίαν τών ήμερων πτωχός τις Δερβίσης, 
έλθών πρό τών πυλών τών ανακτόρων, ειπεν 
είς τούς θυρωρούς·—α’Ηκουσα οτι ούδείς έκ 
τών προσκληθέντων ιατρών ήδυνήθη νά πα- 
ράσχη βελτίωσιν είς τό πάθος τοΰ προσφιλούς 
βασιλέως. Έσηκώθην λοιπόν καί ήλθον ενταύ
θα παρακαλών υμάς όπως μέ παρουσιάσητε 
είς τήν Α Μεγαλειότητα- έγώ δύναμαι έν- 
τελώς νά τόν θεραπεύσω.» — αΚρημνήσ’άπ’ 
έκεΐ, βρωμερέ, ΰπέλαβον, τόσοι καί τόσοι 
Γίατροί, καί Γίατροΐ ένας κ’’ ένας καί δέν 
’μπόρεσαν νά τοΰ κάμουν τίποτε, καί τώρα ή 
εύγενεία σου θά τόν γίατρέψης. . ε! .. Είπόν- 
τες ήθέλησαν διά τής βίας νά τον έκδιώξωσιν.

Έν τούτοις ό βασιλεύς άκούσας έκ τοΰ ε
ξώστου τά διατρέξαντα, στέλλει ζητών ϊνα 
ό Δερβίσης έμφανισθή αύτώ. Οί δέ φύλακες— 
καίτοι άκοντες—παρουσιάζουσι τόν Δερβίσην 
μαςόςτις μετά τρεϊς εδαφιαίους τεμενάδες, 
δέσας τάς χεϊρας, καί τούς όφθαλμούς πρός 
τά κάτω νεόσας,— κΒασ λεϋ! λέγει, εις τό 
»πάθος σας υπάρχει ιατρικόν τι- έάν δυνηθήτε 
»νά τό προμηθευθήτε, όλοτελώς έξ αύτοΰ ά- 
»παλλάττεσθε. Στείλατε, Μεγαλειότατε, είς 
»όλα τά μέρη τής γής, καί όταν εΰρωσί τινα, 
»έκ τής καταστάσεώς του ευχαριστημένου 
»όντα, άς λάβωσιτόν χιτώνα του, τόν οποίον 
ίάμαφορέσαντες υμείς παραυτίκα ΰγειεΐς γί- 
εγνεσθε.» Είπε- καί προσκύνησα; καί πάλιν 
ώχετο άπιών.

Έπί τούτω ό βασιλεύς έξέπεμψε άπεςαλ- I 
μένους, δδηγήσας αύτοΰς κατά τήν συμβου- I 
λήν τοΰ Δερβ σου, οΐτινες μολονότι καί αύτά | 
τά χωρία καί τάς έλαχίστας πολίχνας ήρεύ- 
νησαν, έν τούτοις Ομως ούδένα έκ τής έαυτοΰ I 
καταστάσεώς εύχαριστημένον όντα ήδυνήθη- 
σαν '•ά εΰρωσΓ καθότι έκ τών κατόχων τού 
πλούτου καί τής ευτυχίας, εις όποιονδήποτε I 
καί άν άπετάθησαν, ούδείς μεθ’ ευγνωμοσύ
νης άπήντα, άλλ' αφού τά έαυτοΰ καλά ά- 
πηρίθμει:—Δόξα τώ Θεώ—έλεγεν—ο,τι καί 
άν επιθυμήσω τό αποκτώ πλήν τί τό όφελος! 

ί τό μόνον τέκνον, ό μονογενής υιός μου άπέ- 
| θκνε καί ό κόσμος μοί φαίνεται φυλακή.—

Άλλοι δέ πάλιν: — Πολύ καλά’ ύγιειαίνω, 
<λή*  τί μέ τούτο; άφοΰ μετά τής γυναικός 

ί μου καλώς δέν διάκειμαι, καί ή κ:φαλή μου 
£κ τών άδακόπων ρήξεων κινδυνεύει νά διαρ- 
ραγή—καί άλλοι:—Τής πόλεως ταύτης ει- 
μαι δ πρώτος κατά τόν πλούτον- πλήν τί θά 

: τό κάμω-,’ί. Είμαι χωλός καί ώ,έκ τούτου δέν 
ί δύναμαι νά πηγαίνω όπου θέλω καί άλλος 

άλλ'J καί άλλος άλλο λέγοντες κατά τής 
καταστάσεώς των παρεπονούντο.

Καί έν όλίγοις οί μέ τήν διαταγήν τού νά 
εύρωσί τινα έκ τής έαυτοΰ καταστάσεώς τε 
καί ΰγί’ας εύχαριστημένον, απεσταλμένοι έ- 
πέστρεφον άπρακτοι. Έν τοσούτω δ εί; έξ 
αύτών άπήντησε καθ’ οδόν τινα όστις φορτω
μένος τά ξύλα, τά όποια, ώς φαίνεται, είχε 
κόψει έκ τού πλησίον δάσους, καί διά τοΰ ά
σματος έκδολών τήν χαράν, ήν έσωθεν έκρυ
πτε, ηρχετο.—Σταθήτί, άς ίδωμεν ουτος πώς 
είναι; είς τούς συντρόφους του είπών τόν έ- 
πλησίασεν.— Πατέρα—τωλέγει—στάσου- θά 
σ έρωτήσοι κάτι τι-ό>ς φαίνεσαι σύ θά εύπο
ρης, καθώς καί τά περί άναπαυσεως καί ευ
ζωίας θά έ/ωσι κάλλιστα παρά σοί, ίνα ούτως 
άδων καταβαίνης τό τραχύ τούτο όρος.—Βε
βαιότατα, άπήντησεν, καί άμφιβάλλης περί 
τούτου; .. . 'ίσως ευτυχέστερος μου δέν υ
πάρχει. Κατά τήν υγείαν, δόξα τή θεία πρό
νοια, έχω κάλλιστα, ποτέ δέν ενθυμούμαι 
νά πάθω τι Κ'<θ’ έκάστην έρχομαι είς τό δά
σος- κόπτω έν φορτίου ξύλα, τά μεταφέρω είς 
τάν πόλιν όπου πωλών αυτά πορίζομαι άνε- 
τώτατα τά πρός τό ζήν.—Ακριβώς σύ ε’ιαι 
έκεϊνος, τόν οποίον ζητώ" — τόν διέκοψεν δ 
επιστάτης—σέ παρακαλώ, έκβαίλε τόν χι
τώνα σου καί δός μοι τον- καί πρός αμοιβήν 
ό,τι θέλη; ζήτησον.— Πολύ καλά, έπεΐπεν ό 
ξυλοκόπος, άν ε’χον χιτώνα, καί άνευ αμοι
βής ακόμη ευχαρίστως θά σάς τόν έδιδα-πλήν 
πράγμα τό όποιον δέν έχω πώς δύναμαι νά 
τό δωσω;

Τί; ό αληθής εύ δαίμων,
Ό έ ν όλίγοις ευχαριστούμενος. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ζ. ΛΑΜΠ1ΣΗΣ
Φοιτητής τής Αύτοκρατορικ. Ίατρ. Σχολής.

«Ύ ΑΛΟΓΗ
ΔΙΑΦΟΡΟΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΝ ΚΑΙ

ΩΦΕΛΙΜΟΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΑΝΤΙ ΑΝΟΡΩ1Ω,

(Συνέχεια ϊδε τεύχος Γ'. Σελ. 116.)

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ.

« Ό Βραχμάν έρχόμενος έπί τόν ποταμόν 
ή τήν λίμνην τών καθαρισμών, δυνάμει τής 
έπομένης έπικλήσεως, μεταβαλέτω τό ύδωρ 
τοΰ ποταμού τούτου ή τής λίμνης ταυτη ς εις 
ύδωρ ηγιασμένου τοΰ Γάγγη.

— -- ·. ■

ΕΠΙΚΛΗΣΙΣ.

« Ώ Γάγγη, έγεννήθης έκ τοΰ κόλπου τοΰ 
Βράχμα, έκ τούτου κατέβης έπί τής κεφαλή; 
τβΰ Σίοα καί έπί τών ποδών τοΰ Βισχνοΰ, καί 
έπεσα; έπί τή; γής, 'ίνα εξάλειψη; τάς άμαρ - 
τίας τών ανθρώπων, καθαρίση; αυτούς έκ τών 
ρύπων αύτών καί παράσχη; αΰτοϊς τήν εύ- 
τυχίαν. Σύ υπάρχει; ή καταφυγή καί τό 
στήριγμα τών έμψύχων δημιουργημάτων, άτι
να ζώσιν επί τής γής ταύτης. Πιστεύω είς 
σέ, έλθέ άναλαβεΐν τά ιερά σου ύδατα έκ τοΰ 
ποταμού τούτου, έν ω μέλ.λω ποιήσαι τους 
καθαρισμούς μου- οΰτω δέ καθαρίσεις τό σώ- 
μά μου καί τήν ψυχήν μου.

κ Διαλογισασθω περί τών πνευμάτων α- 
τινα προίστανται τών ιερών ποταμών, άτιια 
είσιν έπτά, Γάγγεα, Ύαμουνά Σινόού, Γκο- 
δαβέρυ, Σαρασβάττυ, Νερβούδι, Κάβερυ.

Λ Λ Ο23
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α Καταβαίνων έπειτα έν τώ ΰδατι, κατευ- 
Ουνέτω τόν διαλογισμόν αύτοΰ π ό; τόν Γάγ - 
γην, και φαντασθήτω ότι ποιεί πράγματι 
τούς καθαρισμούς αύτού έντώ ποταμό» τοΰτφ.

* ♦
α Καλώς δέ λουσάμενος, οφείλει στρέψα- 

σθαι πρός τόν ήλιον, καί λαμβάνων τρις ύδωρ 
έν ταΐς χερσίν αύτοΰ, ποιήσει τρις τόν προσ
φοράν τώ αστέρι τούτω, άφιεΐς τό ύδωρρέειν 
κατά σταγόνας διά τών άκρων τών δακτύλων.

* *
« Άναβαίνει έπειτα άπό τοΰ υδατο;, ζών- 

νυσι τήν όσφύν αύτοΰ ΰφάσματι καθαρώ, τί- 
θησιν έτερον έπί τών εαυτού ώμων, και κά- 
θηται Εχων έστραμμένον τό πρόσωπον πρό; 
τήν Ανατολήν, και τιθείς παρ’ έαυτώ τό 
χάλκινον αύτοΰ δοχεΐον πλήρες υδατος.

♦ ·
σ Τρίβεται τό μέτωπον διά κόνεω; έρυ- 

θροςύλου, (ΐ) καί χαράττει έπ’ αύτοΰ τό ερυ
θρόν σημείον τό άποκαλουμενον Τ ιλ ό κ υ, 
κατά τήν συνήθειαν τής ουλής'αύτοΰ.

*
» > · * 1α Κρεμασατω τότε έπ: τοΰ αύ/ένο; αυτού 

τρεις στεφάνους ές άνθέων διαφόρων χρωμά
των, ετοιμασμένους ταΐς φροντίσι τής συζύ
γου αύτοΰ, και πεοανάτω, κρεμών έπΐ τοΰ αυ
χένας αύτοΰ κομβολόγιον κατεσκευασμένον έκ 
κόκκων ερυθρών, Βουδρακχά; έπιλεγομένων

. · * α Έπειτα δέ περί τοϋ Βισ/νοΰ διαλογι- 
ζόμενος πίνει τρίς πρός τιμήν αύτοΰ 'ύδωρ έκ 
τοΰ εαυτού δοχείου, καί έκ νέου ποιείται 
σπονδάς τώ ήλίω, διαχέων όλίγον ύδωρ έπί 
τής γής.

♦ ·
“ Τήν αυτήν σπονδήν ποιήσει πρός τιμήν 

τής ούρανίας Τριμοΰρτι, Βαχμα-Βισχνου-Σ'.βσ, 
καί τών άνωτέρων πνευμάτων, Ίνδρα, Άγνΰ, 
Ύαμά, Νεϊριτία, Βαρουνά, Βαχιβοΰ, Κουβερά, 
Ισανιά.

*
♦ ♦

α Τώ αέρι, τώ αΐθέρι, τή γή, τώ άγνώ 
ρευστώ Άγκασά, άρ-χή παγκοσμίω δυνάμεως 
καί ζωής, καί πάσι τοΐς πιτρΐς καί ταΐς ψυ- 
χαΐ; τών προγόνων, προφέρων τά ονόματα 
πάντων ών διά μνήμη; έχει·

*
* *<ι Έγερθητω τότε, καί ένεγκάτω τήν λα

τρείαν αύτοΰ τώ Βισ/νοΰ, άπαγγέλλων πρός 
τιμήν αύτοΰ τάς δεήσεις αίτινες τά μάλιστα 
αύτώ εύαρεστοχσιν.

*
♦ ΐ

σ Στρεφόμενο; τρί; βραδέως περί εαυτόν, 
προφέρει εννεάκις καθ’ έκάστην στροφήν τά 

! ονόματα τής θείας Τριάδος. ’’Επειτα δέ προ-
I φέρων βραδέως τά τρία ονόματα τά εμπεριε
χόμενα έν τή μυστηριώδη μονοσύλλαβο», 

ι Βαχμα-Βισχνου Σιβα, στρέφεται Εννεάκις περί 
έαυτόν προφέρων έκαστον όνομα.

β Προφέρων αυτήν ταύτην τήν μυστηριώδη 1 
μονοσύλλαβον, χαμηλή τή φωνή, στρέφεται I 
ταχέως περί έαυτόν εννεάκις καί απαγγέλλει / 
τήν έπομένην έπίκλησιν τώ ήλίω. ί

ΕΠ1ΚΑΙ1ΣΙΣ.

» Ώ ήλιε’ σό υπάρχεις ών ό οφθαλμός 
τοΰ Βράχμα έν τή έζεγέρσει ήμών, ό οφθαλ
μός τοΰ Βισ/νοΰ τήν μεσημβρίαν, καί ό τοΰ 
Σιβα τήν εσπέραν- συ εις ό αδάμα; τοΰ άπεί-ί 
ρου, ό πολύτιμος λίθο; τοΰ άέρο;, ό βασιλεύς 
τής ή ιέρας, ό μάρτυς πασών τών πράξεων,' 
αίτινες σνμβαίνουσιν έν τώ σύμπαντι. Ή θερ- 
μότης σου γονιμοποιέ! τήν φύσιν, συ εις τό 
μέτρον τοΰ χρόνου, συ κανονίζεις τάς ημέρας, 
τάς νύκτας, τά; εβδομάδα;, τού; μήνας, τά 
ετη, τά; έπο/άς, τόν καιρόν τών καθαρισμών 
καί τή; προσευχής. Συ ει; ό κύριος τών εν
νέα πλανητών, καθαρίζει; πάντα; τούς ρύ
που; -η; σφαίρας, διαλύει; τά σκότη παντα- 
χοΰ ένθα ανατέλλεις. Έν τώ διαστήματι τών 
έ.ή'.οντα γκαχδία διατρέχεις έπι τοΰ άρμα
τος σου £τό μέγα όρος τοΰ βορρά όπερ έχει

ΣΥΛΛΟΓΗ

έννενήκοντα έκατομύρια εξακόσια ΰοδζομά 
,έκτάσεως. Προσφέρω σοι τήν λατρείαν μου, ώ; 
προς το άνώτατον πνεύμα οπερ έπαγρυπνεΐ 
επί τοΰ ήμετέρου κόσμου.

‘ * 
* *« Πρό; τιμήν τοΰ φύλακος άστέρο; καί 

τοΰ πνεύματος όπερ αύτόν έμύυ/οΐ, στρέφεται 
έπϊΐτα περί έαυτόν δωδεκάκι; είκοσι καίτέσ- 
σαρας στροφάς, καί άν έπιτρέπωσιν αί δυνά 
μιις αύτοΰ εί'οσιτετράκις τεσσαράκοντα καί 
οκτώ στροφάς. (ΐ)

• »
η Ουτω δέ εύκαμπτον ποιεί τό έαυτοΰ 

σώμα, αυξει τά; έαυτοΰ δυνάμεις καί ετοι
μάζεται εις τάς μυστηριώδεις επικλήσεις. 
Διιυθύνεται έπειτα πρός τό δένδρον Άσσουά- 
τα (2), καί αναπαυόμενο; ύπό τήν σκιάν αύ
τού κατευθύνει αύτώ τήν έπίκλησιν τήν δε.

« Δένδρον Άσσουάτα, συ υπάρχεις ό βασι
λεύ; τών δασών, τό είκόνιον καί τό σύμβο- 
λον τών Θεών. Αι ρίζαι σου παριστάσι τόν 
Βράχμαν, ό κορμός σου τόν Βισχνοΰν, καί οί 
κλόνοι σου τόν ϊίβαν- οΰτω δε παρίστης τήν 
Τριμούρτι. Οί τιμώντές σε έν τώκόσμω τοΰ 
τω, ποιοΰντες σοι τήν τελετήν τή; άπομιμή- 
σεως, στρεφόμενοι περί σέ, έξυμνοϋντες 
τους αίνους σου, κτώνται τήν γνώσιν 
τ ών πραγμ άτων τοΰ κόσμου τουτου, 
καί σχήμα άνώτερον έν τώ έτέρω.

*
α Στρεοιται τότι περί τδ οένδρον, επτά, 

δέκα καί τέσσαρας, είκοσι καί μίαν, είκοσι 
καί οκτώ, τριάκοντα καί πέντε στροφάς, καί 
έτι πλέον, μέχρι; ού έξαντληθώσιν αί δυνά
μεις αύτοΰ, αύξάνων πάντοτε καθ επτά τόν 
αριθμόν τών στροφών τούτων.

(1) Έκ τούτου άναμφιβόλω; λαμβάνουσι 
τήν άρχήν οί Βόνζοι καί οί στρεφόμενοι Δ:ρ- 
βίσαι.

(2) Πάντε; οί Βραχμάνϊς φυτευουσιν 2ν 
δένδρον πέριξ τών ναών αυτών καί τών κα
τοικιών.

<ε ’Αναπαυόμενο; δέ, δοθήτω έπί τινα και
ρόν εις εόσεβεϊ: μελέτα;, ένδυσάσθω έπειτα 
ύφάσματα καθαρά, καί συλλέξας άνθη, σ.περ 
κομίζει ίνα προσαγάγη ώς θυσίαν τοΐς έφε- 
στίοις πνεύμασιν, έπιστρεψάτω εΐ; τήν οικίαν 
μετά τοΰ δοχείου αύτοΰ πλήρους ύδατος.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ-

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑ TOTS ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ 

ΠΡΑΞΕΩΝ.

« Έπιστρέψας οίκαδε, ό βραχάν Γριχα- 
στάς (οικοδεσπότης) ποιεί τήν θυσίαν τώ πυρί 
καί δύναται έπειτα ένασχολεΧσθαι περί τά 

έργα αύτοΰ.

ο Τήν μεσημβρίαν, δούς τάς διά τό γεύμα 
αύτοΰ διαταγάς, οφείλει έπιστρέψαι εις τόν 
ποταμόν ίνα έκ δευτέρου ποίηση τήν σανδίαν 
(προ-ευχήν), άπαγγέλλων τάς δεήσεις αίτι- 
νε; δοθήσονται κατωτέρω έν τώ εΰχολογίω.

η Έπειτα Επανέρχεται οίκαδε, καί οφεί
λει έπιστήσαι πάσαν αύτοΰ τήν προσοχήν, 
ίνα διατηρήσηται καθαρός, άποφεύγων το έγ- 
γίσαι ή τό περιπατήσας έπί πράγματος ε
πιδεκτικού ίνα μολύνη αύτόν.

*
« ♦

« Έάν έγγίση ανθρώπου τινο; ΰποδεεστέ- 
ρας φυλής, ή θέση τόν πόδα έπί συντριμμά
των φυτικών ή ζωικών, έπί τριχών, έπί ό- 
στέων, οφείλει έπιστρέψαι εις τόν ποταμόν ίνα 
άρξηται έκ νέου τούς καθαρισμού; αύτοΰ.

* *α ’Οφείλει είναι έν καταστάσει τελείας 
καθαρότητος ίνα προσαγάγη τήν θυσίαν τοΐς 
Πιτρΐς, Πνεύμασιν, ήν οφείλει τελέσαι κατά 
ταύτην τήν στιγμήν τή; ήμέρας.

ι * *(( Έτοιμασαμενος διά τήν ίπίσημον ταό 
την τελετήν, εϊσελθέτω μετά συννοίας έν τ
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ΣΥΛΛΟΓΗ 181αιθούση τής οίΧ{'Λί α,·το- .

τϊλϊτβΓί τήί

φϊαβργος

I *

::τί”"’,ί’1'”“’ ά’ώ
“,tsp‘” ’? s4

«nP;fipm. Tfli ·,$. α

ν ) ι> ά ’ επι τΟυ λαμπτίί^ο*

* ♦

χ2ΐ ρεπτων οοανιιΓ-ί» ι.ί? - , - *·  ’* _7„ - - wF“Tfu’’« λιβανωτού έπ τ5>?λογος ειπάτω. ‘ς
★

ω?Ζ·Γ ΠνίΟμ’7’ Μθξον Η™**  
, ,Ρ“ίβ’ οπερ επεχαλοΰμαι, χαί
21,“ J‘T“ λεπτοΓέί ίιά ^νούσ.ωίών 
μ ρ.ων του εμού, παρον τυγχάνεΐς; Έ <_ 
οθηπ εν τω χαπνφ του λεβανωτού, έίέ ϊνα 
η«Ρ«στ?ζ Εις τάς »'
των προγονών προσφέρω. Υ '■ '

αΐθεόώ πρ0’φ* ?*V άπό*Ρ “™, «I τοΟ

1 Ρ;°υ σ<Τατο·’ τοΰ προσχλτ.θέντος πν,ύυα- 
το; έπιφανεντο; έν τώ κσπνώ τοΰ λιβανω- 
τά-’θυσ «βΙί> Τ0.ύ; καί είς
τα. θυσία; κατα τΟν WplS(i£vov τρόπον.

« Προσενεχθείσης^ θυσίας, συν^αλεξα_ 
σθω μΕτα των ψυχών τών προγόνων κ«ί L 
-μιλησατω αύταΐ; περί τοΰ^Οντοςχαί 

των μεταοχζματ,σμών τοΰ ά φ θ i ρ Το u.

**» -»■
το,“7 μυκττοα^ ^ΛΛ'..... «Λ» t__ . ων α'^χαλυπιουσς

♦

αό-βη-Έπε^“ άν“πΤων “ νέου Τδν λαμπτϊί,α 
«υτου αποδοτω τήν ελευθερίαν τοΓς έν L- 
μ«γ.Χ0Κ κόκλοίς έγκεκλεισμίνο.ς 

τάτω τό άσυλον τών
!ειν είς

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΛΗΣΕΩΣ TOr 
ΠΡΩΤΟΙ' ΒΑΘΜΟΓ.

♦ 
χαώΤ I

πιον τις 't,?t Ξαυτδν’ Ζ“Ρ«ίάτω ένώ-
£.ό' ' θ'! ' “ -·' W01®^ ^Χλους, oS; έ-

«”Χ:ς:7Λ"3(ω--

ΰ.;Ζ “Λί,τ?9“·

*

fc*».. ■

,, 5/’■“*'  S‘&· ■**  μυκτί-

*
„,: Δι.ά το° ^^ζ’ψ’

*
α Προφέρεε τριάκοντα χβ1 I · · - εγχεχ

λ^ξιν Λ ο μ! καί ή ψυ/ή aJTo0 0_£ , ’ εγκατελαπα .ω το βσυΑον
εχ τοΟ σωματος αύτοΰ, καί τό σώμα αύ-οΰ ί άνά'Γ’ Επΐτρβπετβι α^ΰ άπελθε

1
« Άμα τελείωσα;, πλυνάσθω τάς χεϊρας, 
καθαρισάσθω δωδεκάκι; τό στόμα δε' ΰδα" 
τος χαί φαγέτιο εννέα φύλλα βασιλικού ίνα 
έξασφαλείσηται εύκολου πβψεν.

* *« 'Οφείλει διαμοιράσαε βέταλα καί άρε- 
κοκάρυα τοίς πτω/οίς ούς έκάλεσεν είς τήν 
τράπεζαν αύτοΰ, καε άπολύσας αύτούς παρα- 
δόσθω έπί τενα καερόν είς τήν άνάγνωσιν 
τών ιερών βιβλίων.

* ♦
« Μετά την άνάγνωσεν, επιτρέπεται αΰ 

τώ λαβεΐν β·.ταλα, άπελθεΐν εί; τά έργα αύ
τοΰ καε έπισκέψασβαι τούς φίλους αύτοΰ, αλλά 
καλώς προσεχίτω, ίνα έπί τάς στιγμά; τοΰ 
δημοσίου αύτοΰ βίου μήποτε έπιθυμήσνι τών 
αγαθών ή τής γυναεκός τοΰ πλησίον.

κ Δυοντος τοΰ ήλιου, επεστρέψεε εί; τον 
ποταμόν τάς αυτάς έχτελέσονν δεατυπώ^εε; 
τού καθαρεσμοϋ οίας καε την πρωίαν.

*

« Έπιστρεψας οέ οίχ.α5ε, οφείλει και αύ- 
θες προσενεγκεέν την προσκομιδήν τώ πυρε, 
καε άναμνησθήναε τών χελίων Ονομάτων τοΰ 
Χαρυ-Σμαρανά η τών λετανειών τοΰ Βεσχνοΰ.

• ·
« ΕλΘετω τότε είς τον ναόν άχροασάμε- 

μενο; τών μαθημάτων άπερ δεδωσε τώ Γρε- 
χαστά καε τοΐς Πουροχήτα (μύσταις τοΰ 
πρεότου βαθμοΰ) ό ανώτερος Γκουροϋς.

λων μελών τής ταζεως αύτοΰ, έκτελεσάτε*  
τά θρησκευτεκά αύτοΰ καθήκοντα καί έπεσ- 
τρεψάτω οίκαδε άποφευγων πάντα ρύπον ίνα 
δεεπνήσνι, μεθ’ ο πάραυτα οφείλει καταχλι- 
θήναι.

*
* *« Μηδέποτε διελθέτω τήν ν^κτα έν τώ 

τοίς πνίΰμασι καθιερωμένοι ^τόπω , καί όδοι- 
πορών προσεχέτω ίνα μή στήση τήν κλίνην 
αύτοΰ ύπό τήν σκιάν δένδρου, έν γ?, ήρο- 
τριωμέντι καί ύγρα, έν τόποι; ΰπό σποδού 
κεκαλυμμένοις ή έν ταϊ; περεφερείαι; τών κοι
μητηρίων.

* *
*

α Κατακλινόμενος, προσενεγκατω τά; έαυ 
τοΰ λατρείας τή θεία 'Γριμοΰρτι καί άπαγ 
γειλάτω τήν εί; τά πνεύματα έπικλησιν Κα- 
λασσάν, ήτις έστίν ευάρεστο; τώ Σέβα.

ΚΑΛΑΪΣΑ!

Κ Μηδέποτε είσίτω κεναΐί ταΐς ·χερσεν, 
οφείλει προσενεγκεϊν ώς δώρον είτε ελεον διά 
τόν λαμπτήρα, είτε καρπούς τοΰ κοκκοφοί 
νεκος, βανανέας, καμφοράν, λεβανωτόν, έρυ- 
θροξυλον, έ$ ων συντίθενται α'ι θυσίαε' εάν δέ 
πτωχό; τυγχάνη, δότω ολίγα βέταλα.

« Πριν ή είσέλθη έν τώ ναώ, περ ελθετω 
περί αυτόν έςακις, καί ποιπσατω ενώπιον τής 
θύρα; την Σγακταγκά ήτοι ύπόκλεσςν τώνέζ 
μελών·

*

κ Άκοόσα; δέ τά μαθήματα καί παραςάς 
εί; τά; έπίκλησεες τών Πιτρίς μετά τών άλ

« Τό πνεύμα Βαχιραβά διαφυλαςάτω τήν 
κεφαλήν μου άπό παντός συμβεδηκότος, τό 
πνεύμα Βιχαβά τό μέτωπόν μου, τό πνεύμα 
Βουτά Κάρμα τά ώτα μου, το Πρετα Βα· 
χαβά τό πρόσωπόν μου. τό Βουτά-Κάρτα 
τού; μηρού;, τά πνεύματα Δατϋς, πεπροικισ- 
μένα δια μεγίστη; δυνάμεως, τού; ώμου;, τό 
Καλαπαμυ τά; χβΐρας, τό Χαντά τό στήθος, 
το Κετρικά τήν κοιλίαν, το Παττού τά δρ· 
γανα τή; γεννήσεως, τό Κατραπαλά τά; 
πλευρά;, τό Κεβραϋά τό στόμα, τό Χεδδα- 
Παττοϋ τούς γόμφους, καί τό άνώτερον πνεύ
μα 'Γαμά ολόκληρον τό σώμα- Τό πΰρ δ- 
περ έστίν ή ουσία τή; ζωή; τών Θεών καί 
τών ανθρώπων, έξασφαλεσάτω με άπό παν
τός κακού έν οίωδήποτε τόπψ καί άν εύρί- 
σκωμαι. Αί γυναίκες τών πνευμάτων τούτων 
άγρυπνείτωσαν έπί τών τέκνων μου, τών α
γελάδων μου, τών ίππων μου καί τών ελε
φάντων μου.

Ό Β.σχνοΰς έπαγρυπνείτω έπί τή; πατρι- 
δο; μου.

Ό θεό;, όςτι; τά πάντα έφορά, έπαγρυ
πνείτω έπί πάντων τών πραγμάτων, καί έ-
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παγρυπνησάτω ωσαύτως καί έπ’ίμοϋ δτεϊσο- 
μαι έν χώραις μή ουσαις ύπό τήν έπιτήρησιν 
οϋδεμιά; θεότηΓΟς.

★

α Δοτω πέρας δια τής πρδς τον Βράχμαν 
έπικλήσεως, τον κύριον τών δημιουργημάτων.

ΕΠΙΚΛΗΣΙΣ ΤΩι ΒΡΑΧΜΑι.

ί[ Ω Βράχμα! Όποΐόν έστι τό μυστήριον 
τούτο δπερ καθ’ έκάστην νύκτα άνανεοΰται, 
μετά τάς εργασίας τής ημέρας, δταν έκαστο; 
έπιστρέψη άπδ τών αγρών, τά πρόβατα έπα- 
νελθωσι και τδ δεΐπνον τελείωση

* 
Ά σ * ♦

« Ίόου οτι έκαστος κατακλίνεται έπί τής 
εαυτού ψιάβου, ότι οι οφθαλμοί κλείονται, ότι 
ολόκληρον τό σώμα εκμηδενίζεται, και ότι 
ή ψυχή διαφεύγουσα υπάγει συνδιαλεξομέιη 
μ.ετα τών ψυχών τών προγόνων.

« Διαφυλαξον αυτήν, ώ Βράχμα, όταν 
εγκαταλείπουοα τδ ά'απαυόμενον σώμα ΰπά- 
γη όιαπλευσουσα έπί τών ύδάτων, περιπλα- 
*«σ®μίνπ ‘ν ΤΦ “Χβ'“ί τβν ουρανών, ή δταν 
εΐσδυρ έν τοΐς σκαιοΐς καί μυστηριώδεσι κα- 
ταφυγίοις τών κοιλάδων καί τών μεγάλων 
δασών τής Χυμαβάτης.

*
Ω Βραχμα! θεέ παντοδύναμε δ έπιτάτ- 

των ταΐς καταιγΐσι, Θεέ τού φωτός κα'ι τού 
σκοτους, ευδόκησαν ίνα ή ψυχή μου έν τώ 
περιπλανωμένω τούπω στσδίω μή έπιλάθη 
ται τού έπανελθεϊν τήν πρωίαν άνεμψυχώ- 
σουσα τό σώμα μου καί άποδώσουσά με είς 
τήν άνάμνησίν σου.

*
« Κατακλινάσθω έπί τής ψιάθου καί όπ- 

νωσάτω, τά ευεργετικά πνεύματα άγρυπνοΰ- 
σιν επί τής άναπαύσεως αυτού.

ΑΓΚΡΟΪΣΙΑΔΑ ΠΑΡΙΚΧΛί.

(’ Ακολουθεί.)

ΦΙΛΕ ΡΓΟΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ
(έξ αναγνώσεων.) 

«teget·-

ΠΕΡΙ ΟΜΑΙΜΟΝΩΝ ΓΑΜΩΝ

Οί μεταξύ στενών συγγενών γάμοι εχου- 
σιν έπιβλαβεϊς συνέπειας; Διάφοροι περί τού
του υπήρξαν γνώμαι καί ούδέν ζήτημα καθυ- 
πεολήθη είς τοσαύτας συζητήσεις Τινες βε- 
βαιοΰσιν ότι οί δμαίμονες γάμοι ούδεμίαν έπι- 
βλαβή συνέπειαν έπιφέρουσςν, ετεροι δέ δια
τείνονται μετά πεποιθήσεως, ότι αί συμβιώ
σεις αυται παρουσιάζουσι πραγματικούς κιν- 
όόνους καί οτι τά έξ όμαιμόνων γάμων γεν- 
νώμενα τέκνα είσί λυμφατικά, κωφά, επιληπ
τικά, κωφάλαλα, ηλίθια κτλ. Καί ουτοι και 
εκείνοι άναφέρουσιν πειστικά παραδείγματα. 
Πώς δύναται τις ν’ άρ-.ηθή τάς συνέπειας 
τών όμαιμόνων ένώσεων, όταν π. χ. τώ άνα- 
μιμνήσκωσι τήν οικτράν ιστορίαν διαμαρτυρο- 
μενης τίνος οικογένειας τής νήσου 'Ρέ, έν ή 
τρεις αδελφοί ένυμφεύθησαν τρεις άδελφάς, 
τάς πρώτα; έξαδέλφας των! Έπί 18 τέκνων 
των τριών τούτων γάμων, έν μόνον ήτο έξαι- 
ρ-τικώ; υγιές' τά ετερα 17 άπεβίωσαν εΐ; 
μικραν ηλικίαν προσβληθέντα υπό κωφοτητο;, 
επιληψίας, ή/ιθιότητος. Πώς δέ πάλιν νά πισ- 
τευσ/ι τις τήν ολεθρίαν επιρροήν τών ενώσεων 
τούτων, όταν π. χ. άναφέρωσι τήν γεννεαλο- 
γΐαν ολοκλήρου οικογένειας, ή; τά μέλη συ
ν--,ευχθησαν αλληλα, καί πάντοτε άπήλαυ- 
σ<Χ* εξαίρετου υγείας; — Δύναμαι νά παρου
σιάσω εξήκοντα τέσσαρας ενώσεις δμαίμονας 
εν τή οικογένεια μου λέγει ό δόκτωρ Bour
geois, και άπαντες οί συγγενείς μου εϊσΐν 
εύρωστοι καί υγιείς.

Ο τρόπος ουτος πού συζητεΐν δέν δύναται 
νά ίδηγήση εις βέβαιον καί άκριβές άποτέλε- 
ομα. Εκ πρώτης αφετηρίας φαίνεται άρκούτως 
λογικόν νά παιαδεχθώμεν ύτι οί μεταξύ στε
νών συγγενών γάμοι είσ’ιν ολέθριοι ή μή κα- 
τ« τας περιστάσεις. Οίκογένειαί τινες κατα- 
στρεφονται, άλλαι έξ εναντίας αύξάνουσι καί

Α1ΛΦΟΡ Α

άνεπίδεκον έπικρίσεως’ άλλ’έπειδή αί ποικίλαι 
ερευναι αύτοΰ τόν ώδήγησαν εί; άνάλογα απο
τελέσματα, επιτρέπεται να δώσωμεν είς τα 
συμπεράσματα αυτού πίστιν τινά Ή μέθο
δος τοΰ κ Δάρβεν είναι τόσον πρωτότυπος, ώ- 
βτε άξίζει τόν κόπον συνοπιικώς νά έκτεθή.

Ήρξατο καταγράφων έκ τών εφημερίδων 
τούς γάμους τούς γενομένους μεταξύ προσώ
πων φερόντων τό αύτό όνομα, παραδεχόμε
νος ό τι οι γάμοι ουτοι έγένοντο βεβαίως με
ταξύ πρώτων έξαδέλτων, άλ.λα πολλοί αν. 
θρωποι δύνανται νά ion συνώνυμοι χωρίς να 
^□γγενεύωσι κατ’ ούδένα τρόπον. Πώς νά γί- 
νη - νωστόν τό τοιοΰτον, Ό κ. Δάρβιν συνε- 
βουλεΰθη τήν καταγραφήν τού αγγλικού πλη
θυσμού τοΰ 1855. Έπί 7-2 άτόμων υπάρχει 

χ. 1 Jones, έπί SO 1‘Adams, έπί 65 I 
Smith κ. τ. λ. Ό συγγραφεύς εύρεν έπί τέ
λους ότι ή αναλογία τών γάμων μεταξύ πρώ
των έξαδέλφων τοΰ αύτοΰ ονόματος είναι πε
ρίπου 0, 75 ο)ο έπί τών γάμων έν γένει-

Καί ή αναλογία τών γάμων μεταξύ συγ
γενών μή συνωνύμω.; Ό κ. Δάρβεν ήδυνηθη 
νά πληροφορηθή ότι ή άναλογία τών μεταξύ 
πρώτων έξαδέλφων γάμων μέ τούς μή συνω
νύμους είναι 1)4-

' Έκ τή; άπαριθμήσεω; ταύτης τοΰ συγ- 
γραφέως γίνεται δήλον οτι έν Αγγλία ή α
ναλογία τών μεταξύ έξαδέλφων γάμων είναι 
περίπου 2 εω; 3 ο)ο, . , _ ·

Τοιαότη είναι σχεδόν ή άναλογία τών σ 
υ,αιμόνων γάμων πρό; τούς κοινού;.

“Ηδη έπρεπε νά έπιτευχθή λ αναλογία 
τή; έν τοΐς νοσοκομεΐοι; πληθόο; τών άσθε- 
νών πρός τήν ολικήν. Οί διε.υθυνταί τών κα
ταστημάτων τούτων δέν έχουσι . θετικά; 
πληροφορίας περί τών υποτρόφων αυτών. Έν 
τούτοι; ερευνά τις άπέδειξεν ότι έπί τοΰ ση
μαντικού αριθμού 4822 οικογενειών έκ τών 
ευρισκομένων έν τοΐς νΟσοκομείοις, 170 κα- 
τήγοντο έκ πρώτων έξαδέλφων, ήτοι, 3, 6 ο)ο 

Εί; τά άσυλα τών κωφαλάλων ό κ. Δάρ- 
βιν ευρεν ότι έπί 366 έκ γενετής κωφαλάλων 
8 μόνον κατήγοντο εκ πρώτων έξαδέλφων, 
ήτοι 2, 2 ο)ο. , ....

I “Αν ήθελε τις πιστευσει εις τας εκθεσείς

,ύημεροΰσι. Δέν φαίνεται λοιπόν ήμΐν 5τι δύ· I 
ναταί τις ν’άπαντήσγ, θετ'χώς είς την σπου- 
δαίαν έρώτησιν. Οί δμαίμονες γάμοι Ηοίν ολέ
θριοι-, 'Γούτο έξαρτάται έκ τών περιστάσεων. 
Τοιαΰτη πρέπει νά ή αι ή αλήθεια. *

’Αλλά δέν πρόκειται νά μάθωμεν αν ει; 
τά είδη ταΰτα τών ένώσεων έπακολουθώσιν 
έξαιρετικώ; μικραί τινες άτέλειαι, ή αν πρεπη 
νά τάς φοβήταί τις· πρέπει νά γνωρίζωμεν 
μετά θετικότητος άν αί ενώσεις αυται έν τώ 
συνολω αύτών άγωσιν είς ολέθρια άποτελεσ- 
ματα. Φανερόν ότι, άπαντών τις είς τήν έρω- 
τησιν ταύτην, παρέχει ωφέλιμον πληροφορίαν 
έξ ής έκαστο; δύναταε νά έπωφεληθή.

Ό κ. Γεώργιος Δάρβιν, υιός τοΰ διάσημου 
άγγλου φυσιολόγου, άπεπειράθη νά διασαφι- 
ση τό λεπτόν τούτο ζήτημα, ασχοληθείς είς 
έρευνα; έπί τού αγγλικού πλάθησμου. Έν 
Γαλλία, ήδη όκ. Βουδένσυνελεξενώς προςτους 
όμαίμονα; γάμο .ς δυσαρέστους πληροφορίας, 
άλλ' αί πληρ φορίαι αύτοΰ εϊσι τοσούτον ολι
γάριθμοι, ώστε δέν δύναται τι; "'ά έςαγάγη 
έξ αυτών σπουδαία συμπεράσματα. Καί έν 
’Αμερική έγένοντο στατιστικαί τινες περί 
γούτου, άλλ’ ή αΰθεντικότης αύτών φαίνεται 
δμφίβολος. Ή ε.ευνα τοΰ κ. Δάρβιν είναι άλ
λως άξια λόγου καί ικανή νά φωτίσγΐ ημάς 
περί τοΰ αντικειμένου τούτου.

Τό πρόβλημα οίον προεβάλομεν αύτό.περι
ορίζεται είς δύο τινά- ά) νά ζητηθή ή ύπαρ- 
χουΟχ σγέσις μεταξύ τών όμαιμό-ων γαμων 
έν γένει’ β') νάγνωοθή άφ έτέιου, ποια είναι 
έν τοΐς νοσοκομείου τών φρενοβλαβών, τώ' 
κωφαλάλων, τών τυφλών ή αναλογία τών εξ 
όμαιμόνων καταγομένων πρό; τόν όλικον πλη
θυσμόν τών ξενιζομένωνύπό τών καταστημά
των τούτων. „

"Αν αί δύο αυται άναλογαιήναι σχεδόν ι- 
σαι. προοανώς ή επιρροή τής όμαιμοσυνης ε
πί τής ολικής πληθύος θέλει είσθαι. σχεδόν 
μηδαμονή- άν τουναντίον, δέον ν’ άποδείξω- 
μεν ώ; βέβαιον τόν κίνδυνον τών όμαιμόνων 
γάμων.

Δέν είναι εύκολον νά πληρυφορηθή τις τον 
αριθμόν τών γάμων μεταξύ τών στενών συγ
γενών. Ό κ Δάρβεν ήσχολήθΑ «I; έρευναν μή
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ταύτας, ήθελεν ίδη ότι δέν υπάρχει τό έπι- 
βλαβες μεταξύ τών όμαιμονων γάμων.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΙΣ.

Ό «Γάλλος Οικονομολόγο;» δημοσιεύει 
άζιανάγνω^τον πραγματείαν περί τών κατά 
καιρούς μεταναστεύσεων έκ διαφόρων τή; 
Ευρώπης κρατών εί; τόν Νέον κόσμον. 'Γό 
άρθρον τούτο συνψίζομεν έν τοΐ; έπομένθ’·ς.

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ.

Ή Βρετανική μετανάστευσις χρονολογείται 
άπό τοΰ τέλους τοΰ ιστ' αίώνος, ήτις έν τοΐς 
μετά ταΰτα χρονοις έλαβι τεράστιας ανα
πτύξει;, ώ; δεικνύουσιν 
ιδία άπό τοΰ 1815

Έτη
1815—1δ20 
1820 1830
1830—1840 
1840—1850 
1850—1860 
1860 -1870 
1870—1875

οι επόμενοι αριθμοί 
μέ/ρι τοΰ 1875 

Μετανάσται, 
97,790

216,114
669,314 

1,494,786 
2,437,985 
1,859,099 
1,530,023

ρεσέβησαν εις τάς ακολούθου;
Εις 'Ηνωμένας Πολιτεία;

Καναδάν
Αυστραλίαν 
άλλας άπαρχίας

Το όλον
Εκ τών μετ 

είναι Ιρλανδοί, 
τοΰ 1847—.................
άριθμοΰ, 1,862,627, ήτοι τό Ι)5 τοΰ πλη
θυσμού τής Ιρλανδίας.

Οί βρετανοι μετανάσται κατά τήν άνω- 
τερω μνημονευομένην έξνκονταετή περίοδον 

. —'.-1- -·--·>-,ft χώρας.
’ 5,391,547 

1,536,683 
1,132,437 

246,058

8,306,720 
αναστών τούτων οί πλείονες 

περί ών σημειοΰται ότι άπο 
1 874 μεταναστέυσαν έκ τοΰ άνω

ΓΕΡΜΑΝΙΑ.

Ώ» έχ τής σπουδαιότητος καί τής όμοιότητος |

i καί τής όμοιότητο; τών χαρακτήρων αυτής ή 
; γερμανική μετανάστευσες ακολουθεί τήν τής 
Μ. Βρετανίας. Ή γερμανική φυλή άπό τών 
αρχαιότατων χρόνων ιδιαιτέραν κλίσιν ειχεν 
εί; τήν έκπάτρισιν. Χωρίς ν’ άνελθωμεν εις 
τους χρόνους τών βαρβαρικών επιδρομών δυ· 
νάμεθα νά παοατηρήσωμεν καί νΰν έτι πόσον 
οί Γερμανοί έπού.λαπλασιάσθησαν έν Πολωνία, 
Ουγγαρία, Τρανσυλβανία ώ; καί έν ’Αμερική" 
οί δέ υπό τής γερμανική; κυδερνήσεως έκδι- 
δόμενοι νόμοι ούδέν άλλο αποτέλεσμα έχου- 
σιν ή ν’ αυξάνουσι τά; λαθραία; άπελεύσεις, 
ώ; δύναται τις νά παρατηρήσρ έκ τών έπο- 

. Λ _μένων αριθμών.
Έτη,'

1815—1820
1820—1830
1830—1840 
1840-1850
1850—1860 
1860—1870 
1870 -1875

Πάντε; σχεδδ·· οί μετανάσται ουτοι με- 
τέβησαν εί; τά; ‘Ηνωμένα; Πολιτεία; τή; 
'Αμερικής,άπό τίνων δέ ετών παρετηρήθη ότι Ι
κανό; αριθμός αύτών έγκατέστη έν Βρασι- 
λία, Καναδά καί Αύστραλία

Παρατηρητεον ότι άπό τοΰ 1874 ή γερ
μανική μετανάστευσις ώ; καί ή τής Μεγάλη; 
Βρετανίας έπαισθητώς ήλαττώθη.

Μετανάσται.
20,000
49,600

220,900
661.223

1,017,022 
1,345,904

749,602

ΣΚ ΑΝΔΙΝ ΑΤΙΚΑΙ ΧΩΡΑ!.

Τώ 1871 έκ μόνου τού λιμεΌς τής Κο- 
πενάγη; τής Δανίας άνεχώρησαν 6,422 
μετανάσται, έξ ών 3,339 άνδρίς, 1649 γυ
ναίκες καί 1443 παιδία" το πλείστον τών 
μεταναστών τούτων μετέβν.σαν εί; τάς ‘ΐίνω- 
μένας Ιίολιτείας.

Έν Σουηδία άπό τοΰ 1851 μέχρι 
τοΰ 1860 οί κατά μέσον όρον κατ’ έτος με
τανάσται ανέρχονται εις 1696, άπό τοΰ 
I 860 1 870 εις 12,245- τώ 1870 ό άρι·
μός αύτών άνήλθεν εις 29,000, κατόπιν 
δέ έλατςωθείς υπολογίζεται τώ 1873 εις 
13,500.

Έν Νορβηγία ό αριθμός τών μετα
ναστών τώ 1870 άνήρχετο εις 14,288, 
τώ δέ 1 874 μόνον εις 4.600.

ΒΕΛΓΙΚΗ.

Ό άρ'.θμ,ός τών μεταναστατών όσοι άνε
χώρησαν έξ Άμβεοσης τώ 1843 άνέοχεται 
εις 3.179, τώ 1872 εις 1408 καί τώ 1874 

«ί; 5,316.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ.

Άπό τοΰ 1845—1854 μετησάστευσαν 
εις ’Αμερικήν έξ 'Ολλανδίας 20,507, ήτοι 
κατά μέσον όρον 2,441 κατ’ έτος. ΙΙληρο- 
φορίαι περί μεταγενεστέρων μεταναστεύσεων 

έκλείπουσιν.

ΕΛΒΕΤΙΑ.

Κατ' επισήμους πληροφορίας άπό τοΰ 1 868 
—1874 έπί πληθυσμού 2,669,000 ψυχών 
μετηνάστευσαν περί τάς 30,000, ό δέά 
ριθμός ουτος ήλλαττώθη έπαισθητώς κατά 
τό' 1874.

ΓΑΛΛΙΑ.

Άπό τοΰ 1 865 —1874 μετηνάστευσαν 
έκ διαφόρων λιμένων τής Γάλλίας εν συνό- 
λω 352,471, έκ τών οποίων Γάλλοι μέν 
κυρίως είναι 72,861, οί δέ λοιποί άλλων ε
θνικοτήτων. Έκ τούτων 281,512 μετέβη- 
σαν εις τάς ‘Ηνωμένας Πολιτείας, οί δέ 
λοιποί εις άλλας τής ’Αμερικής χώρας.

ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤ·ΓΑΛΛΙΑ.

Έκ Ναβάρας καί τών βασκικών έπαρχιών 
γίνονται ίκαναΐ μεταναστεύσεις εις Λαπλά- 
ταν, οί δέ έξ άλλων έπαρχιών μετανάσται 
προτιμώσι τήν ’Αφρικήν. Περί μεταναστεύ
σεων εις Νότιον 'Αμερικήν καί Μεξικόν δέν 
όπάρχουσιν ακριβείς πλεροφορίαι, έξ άλλου 
δέ σημαντικό; είναι ό άριθμός τών εις τήν 
Βόρειον ’Αμερικήν μεταναστευόντων. Οί πορ-

τογάλλοε μετανάσται προτιμώσιν ιδία τήν 
Βρασιλίαν καί τάς παρακείμενα; δημοκρατίας, 
έξών αύξάνει δ άριθμός τών κατοίκων.

ΓΑΛΛΙΑ.

Κατ’ άκριβεϊ; πληροφορίας μετηνάστευσαν 
έξ Ιταλίας τώ 1870 110,458 τώδέ1873 
έτει 151,151, άλλ’ οί πλεΐστοι τών μετα
ναστών τούτων δέν κατέλιπον τήν Ευρώπην, 
έγκατέστησαν δέ κυρίως εις Ελβετίαν, Γερ
μανίαν, Αυστρίαν καί Γαλλίαν, οί δέ εις τήν 
’Αμερικήν μετανκστευοντες υπολογίζονται τώ 
μέν 1870 εις 25,000 τώ δε 1873 εις 
45,000.

Καί ταΰτα μέν περί τών εις 'Αμερικήν έξ 
Εύρώπης μεταναστεύσεων έκ διαφόρων στα
τιστικών ληφθέντα’ ό δέ επόμενος πίναξ υπό 
άμερικανοΰ άνδρός συνταγείς δίδωσιν ακριβή 
ιδέαν περί τούτπλοϋτου καί τής ισχύος ών
έγενετο πρόξενος ή εύρωπα’ίκή μετανά-

στευσις.
Έτη. Μετανάσται.

■1790—1820 250,000

1820—1830 151,824

1830 — 1840 559,125

1840 -Ι85Ο 1.713,254

1850 1860 2,598,214
1860 — 1870 2,491.450
1871—1875 1,750.844

Τό όλον 9,559.709

Οΰτω; άπό τοϋ 1790 μέχρι τών καθ’ήμάς 
ημερών τδ σύνολον τών εις τάς ‘Ηνωμένας 
Ιίολιτείας μεταναστατών ΰπερέβτ. τάς 9,000, 
000 προσώπων, τά όποια διά τών κεφαλαίων 
καί τής βιομηχανίας αύτών συνετέλεσαν το 
«οΰτον θαύμα"<ίως εις τήν ίσχύν καί το με- 
γαλεΐον τή; αμερικανικής Ένώσεως.

24
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Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΕΝ ΚΙΝΑι

Τρομερό; λιμό; μαστίζει τάς βορείους επαρ
χίας τή; Κίνας, πολλοί δέ μεγαλόδωροι Σι'ναι 
έσπευσαν προς βοήθειαν τών πασχόντων συμ 
πατριωτών αυτών. Εις έξ αύτών προσκαλέ- 
σας ήμέραν τινά τού; ενδεείς γείτονας του 
εϊπέν αύτοΐς. α’Εχω άφθονον σίτον και όρύ- 
ζιον, ένώ μανθάνω οτι πολλοί έξ υμών υπο
φέρετε. Έλθετε πρός με. Θά σάς δίδω έν 5*  
σω έχω πράγμα εις τάς άποθήκα; μου" όταν 
δέ δέν ΰπάρχη πλέον τίποτε διά νά μοιρασ- 
θώμεν, την ημέραν εκείνην θά συναποθανω- 
μενϊ.

Συγκινητικωτάτη επίσης είναι ή ακόλουθο; 
φιλάνθρωπος πράξις, ήν άφηγ-ϊται σινική έ- 
φημερίς έκδιδομένη εν ‘ϊοκοχάμφ-

Τήν 15 τής σελήνης τοΰ ίανουαρίου Κινέ
ζος πλουσίω; ένδεδυμένο; παρουσιάσθη έν 
Τιεντσΐν εις τό κατάστημα, έν ω δέχονται 
χρηματικά; προσφοράς υπέρ τών ώ; έκ τή; 
πείνης μεταναστευσάντων έκ τής σινική; επαρ
χία; Σιχλή. Ό άγνωστος παρέόωκεν εΐ; τόν 
ταμίαν τοΰ καταστήματος ύπέρ τών πεινών- 
ων 1 0,000 τάελς (75,000 βραγκα).

— Πώ; όνομάζεσθε καί τί έπαγγέλλεσ- 
θε; ήρώτησεν ό ταμία;.

— 'Ονομάζομαι Ου τις, άπεκρίθη γελών 
ό δωρητής, ούδέν δέ βλέπω τό άτοπον άν ά- 
φήσω ν’ άγνοήτε ποιο; είμαι. Πάν ό,τι δύνασ- 
θε ν’ άπαιτήσητε .είναι τά χρήματά μου, ίδου 
αυτά.

Όταν τά χρήματα έμετρήθησαν, ό άγνω
στος έχαιρέτησε καί άπεμακρυνθη χωρίς ούδέν 
άλλο νά είπη.

Άλλά τί; ήτο άρά γε ό μυστηριώδη; έκεΐ- 
νο; φιλάνθρωπος; ’Ιδού ή ιστορία αύτοΰ-

Ιάπων την καταγωγήν καί έζ εύγενοΰ; οι
κογένειας καλείται Ύαόν Σιαολόν. Ίδου δέ 
ή πηγή τοΰ πλούτου αύτοΰ.

Καταδικασθείς πρό πολλοϋ εις θάνατον 
έν τή πατριό ι αΰτοϋ διά πολιτικούς λόγους 
κατέφυγεν εις Κίναν, εις τήν επαρχίαν Ναγ- 
λίν. Τίμιος, ένεργητικος καί έπιχειρηματίας, 
απέκτησε μεγάλην περιουσίαν, ήν όμως άπώ- 
λεσε καθ’ ολοκληρίαν ότε έπαναστατήσαντες 

οί Ταϊπίγκ έλαφυραγώγησαν τήν πόλιν.
Περιελθών είς μεγίστην ένδειαν ό εύγνή; 

πράσφυξ ήναγκάσψη νά έπαιτή τήν τροφήν 
αΰτοϋ άπδ θύρας είς θόραν. Τήν νύκτα έκοι- 
μάιο εί; τό ξενοδοχεΐον τοΰ Θεού (εί; τό ύ
παιθρον), στερούμενος καί ψιάθης άκόμη, έπί 
τών μαρμάρινων κλιμάκων τών παγοδών. Η 
μέραν τινά ό ιδιοκτήτης ένος έργαστηρίου πα 
στών ιχθύων τόν έδίωξεν ώς κλέπτην, διότι 
έσχε τήν απερισκεψίαν νά σταθή μέ κεχηνός 
στόμα πρό τοΰ έργαστηρίου αύτοΰ.

Ό Ύαόν, μεγάλως προσβληθείς διά τήν 
ύβριν ταύτην, ώοκίσθη νά μή έπαιτήσγ) πλέον 
καί παρεκάλεσε τόν πλοίαρχον ένος πλοίου 
νά τόν παραλαβή ώς κωπηλάτην. Κωπηλα
τών δώδεκα ώρα; καθ’ έκάστην μόλι; έκαίρ- 
δαινε τόσα όσα τώ ήρκουν άκριδώ; διά νά μή 
άποθάνη τής πείνης. ΙΙεριπλέον τώ επετράπη 
νά κοιμάται έν τώ πλοιω δπερ ήτο δι’ αυ
τόν μεγίστη χάρις.

Έν τώ μεταξύ τούτω έσχετίοθη μεθ' ένος 
άλιέως μόνην έχοντό; κατοικίαν τήν λέμβον 
αύτοΰ καί ζώντος εντός αύτή; μετά τής γυ- 
ναικό; του καί μιά; ωραίας θυγατρό; όνομα- 
ζομένη; Φα—Ταΐ. Ό Ύαόν έρασθεί; περι- 
παθώς τής θυγατρό; τοΰ άλιέως ένυμφεύθη 
αύτην.

Πέντε έτη μετά τόν γάμον τής Ουγατοός 
του ό αλιεύ; άπέθανεν, άλλά πριν ή έκπνεύ- 
ση προσκαλέσας πλησίον του τόν γαμβρόν αΰ
τοϋ, τώ είπε μυστηριωδώς.

— "Οταν ήμην νέο;, έχρημάτισα ναύκλη
ρο; εί; τό πλοϊον τοΰ πειρατοΰ Χούγκ Σΐν 
Τσουέν. Έχρημάτισα πολλά έτη εί; τήν υπη
ρεσίαν τοΰ σκληρού έκείνου ανθρώπου, ότε άνε- 
κάλυψα κατά τύχην ότι μία άλυσσος τοΰ 
πλοίου ήτο κατεσκευασμίνη έκ χρυσού. Ού
δέν είπον περί τούτου, διότι θά έκινδύνευεν ή 
ζωή μου άλλά μίαν ήμέραν αγγλική κανονιο
φόρο; μά; ήνάγκασε νά ρίψωμεν τό πλοϊον 
εΐ; τήν ξηράν,

Οί Άγγλοι,βλέποντες ότι διεφεΰγομεν έ- 
πυροβόλησαν καθ’ ήμών. Ό Χούγκ Σΐν 
Γουέν καί πολλοίτών συντρόφων μου έφονεύ- 
θησαν, έγώ δέ έσώθην κολυμβών.

Επειδή ή παραλία εκείνη ήτον έρημος 

επανήλθαν είςτό πλοϊον άμα ώ; έφυγον οί Άγ
γλοι, καί παρέλαδα χωρίς μεγάλην δυσκολίαν 
τήν πολύτιμον άλυσσον. Είναι έκτοτε δέκα έ 
τη, καί ποτέ δέν έτόλμησα νά χρησιμοποιή
σω τόν θησαυρόν μου. Εΰρίσκεται έκεΐ, κά
τωθεν τή; κλίνης μου τήν έχω δέ έπίτηδε; 
χρωματισμένην. Σοί τήν δίδω, υιέ μου, άλλά 
σοϋ συνιστώ νά κάμής φιλάνθρωπον χρν,σιν αυ
τής. Δέν γνωρίζω υπό ποιαν μορφήν θ’ άνα- 
γεννηθώ, είμαι όμω; πεπεισμένο; ότι, είτε 
ώς ζώον έπανέλθω είτε ώ; φυτόν, θά πληρο- 
φορηθώ τίνι τρόπω έξετέλεσας τήν τελεοταίαν 
μου θέλησιν.

Μετά τόν θάνατον τού άλιέως ό Ύαόν 
Σιαλον μεταβάς εί; Μανίλλην άντήλλαξε μέ 
χρήματα τήν παράδοξον αύτοΰ κληρονομιάν 
καί έπέστρεψεν εί; Κίναν, ένθα έπανέλαβε 
τό έμπόοιον του ή δε φιλανθρωπία αύτοΰ δια- 
βεβαιοΰσιν ότι είναι ανεξάντλητο;. Ό αρχαίος 
ναύκληρος τοΰ πριφήμου πειρατοΰ Χούνκ Σΐν 
Τσουέν θά έσκίρτησε βεβχίω; έκ χαρά; ύπό 
τήν νέαν αύτοΟμοοφήν (δότι οί Σίναι πρεσδεύ- 
σι τήν μετεμψύχωσιν) καθ' ήν ήμέραν ό 
γαμβρός αύτοΰ προσέφερεν ύπέρ τών πεινών- 
των 10,000 τάελς.

ΑΙ ΕΜΒΑΔΕΣ ΤΠΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

"Εν τινι πόλει τή; ’Ιταλία; ειχεν άσθε- 
νησει έπικινδύνω; ή θυγάτηρ πλουσίου τίνος 
γαιοκτήμονος.ή σύζυγο; τοΰ όποιου έ τ α ξε ν 
»ί ; τήν Παναγίαν, ότι άμα τή άναρρώ 
σει τής θυγατρό; αύτή; θέλει άναρτήσει έπί 
τή; θαυματουργού αύτή; είκόνο; ζεύγος πο
λυτίμων έμβάδων’

Μετά παρέλευσιν ολίγων ήμερών, ώ τοΰ 
θαύματος! ή κόρη άνέρρωσεν εντελώς καί ή 
μητ/,ρ έκομίσατο τάς διά πολυτίμων λίθων 
έστολισμένα; έμβάδα; (παντούφλα;) ε?; τήν 
εικόνα τής Παναγίας

Πολλοί άνθρωποι ποσήρχοντο όπως άσπα- 
οθώσι τήν θαυματουργόν εικόνα καί περίεργα- 
σθώσι τό πολύτιμον δώρον. Μεταξύ τών πολ
λών διεκρίνετο ’Ιταλός τις, κάμνων τό κόρτε 
με τάς έμβάδα; τή; Παναγίας. Ό ιερόσυλος
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διεννοεΐτο τίνι τρόπω ήδύνατο νά κλΐψη τάς 
έμβάδα;, χωρίς νά συλληφθή, έννοεΐται.

Τέλος τό κατώρθωσε’ τό πλήθος τών πε
ριέργων ήρξατο διασκορπίζομε νον, δ δέ Ιτα
λός ευρών τήν κατάλληλον ώραν ύπεξγρεσεν 
αύτά; καί άπηρχετο ύπολογίζων τήν αξίαν 
τών έμβάδων’ άλλ’ δ δυστυχής ήπατάτο. Ό 
κανδηλάπτης συνέλαβε τόν κλέπτην έπ’ αύτο- 
φώρω, παρέδοικεν αύτόν εί; άστυνομικούς κλη 
τήρας, οΐτινες ώδήγησαν αύτον εί; τήν Α
στυνομίαν.

— Διατί έκλεψα; τά; έμβάδα; τής Πα
ναγίας, ήρώτησεν αύτόν ό αστυνόμο;;

— Μέ συγχωρεΐτε, κύριε, άπεκρίνατο δ 
Ιταλό;’ έγώ δέν είμαι κλέπτης.

— Τότε διατί τά; έλαβες;
— Ή Παναγία ηλθεν είς τό σπήτί μου 

κύοιε αστυνόμε, καί έπειδή ε’δεν ότι δέν ει- 
χον παντούφλες νά τής δώσω όπως φορέση, 
μέ διέταξε νά έλθω καί νά λάβω τά; ίδικάς 
της. Ώστε βλέπετε ότι ούδέν άλλο έκαμα ή 
νά έκτελέσω κατά γράμμα τήν διαταγήν τής 
Παναγίας.

Ό άστυνομο; εί; τήν εύφυά ταύτην υπεκφυ
γήν τοΰ Ίταλοΰ εύρέθη λίαν περιπεπλεγμένος. 
Νά είπνι ότι ή Παναγία δέν εμφανίζεται; έ- 
κινδύνευε νά έκληφθή ώ; αιρετικός καί ν’ ά- 
φορισθή. Νά άφήση τόν ’Ιταλόν νά λάβρ τάς 
έμ.βάδα; καί νά φύγνι; Θά ήτο ό έσχατος τών 
βλάκων.

— Λοιπόν, κύριε αστυνόμε, θάμέ άφήσετε 
νά υπάγω εί; τήν οικίαν μου, όπου μέ περι
μένει ή Παναγία;

— Ναι, φίλε μου, νά ύπάγφς, έφώνησεν δ 
αστυνόμο; καί νά είπής τή; Παναγίας δτι 
δέν σέ πιστεύουν καί ότι είναι ανάγκη νά σέ 
δώση μίαν αύτόγραφον επιστολήν, όπως λάβρς 
τάς έμβάδα; τη;.

‘Ο αστυνόμο; έπέτυχε πληρέστατα’ διότ 
δ μέν εύφυής κλέπτη; άνεχωρησε χωρίς νά έ- 
πιστρεψφ, δ δέ άστυνόμο; καί τάς έμβάδα; 
τή; Παναγίας έσωσε καί εαυτόν, άποδείξας 
ότι είναι ευλαβής χριστιανός.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡίΦΙΑ

ΑΙ ΕΝ ΟΤΡΑΝΩς ΓΑΙΑΙ 

ύπό ΚΑΜΙΑΑΟΥ ΦΛΑΜΜΑΡΙΟΝ

Ό συγγρσφεΰς τοΰ συγγράμματος « 
Πληθΰς τών κατοικουμένων Κόσμων»

‘Π 
και 

τόσων άλλων έργων έπί της αστρονομίας καί 
τής φιλοσοφίας τών επιστημών, επεράτωσε 
κατ’ αύτάς έργον, ου ή επιτυχία έσεται βε
βαίως όμοια τής τών προηγουμένων, έάν έτι 
δέν ’Jvai άνωτέοα αύτών. Ό κ. Φλαμμα- 
ριόν έπεδόθη πράγματι, πρό πολλών ετών, 
είοικώς εις τήν τηλεσκοπικήν παρατήρΊβιν 
τώ ' πλησιεστέρων πλανητών, ιδίως τής Σε
λήνης, τής ’Αφροδίτης, τοΰ Άρεως καί τοΰ ' 
Διό;—σύλλέζας ταυτοχρόνως και παραβαλών 
μέγαν αριθμόν γραφικών παρατηρ ’.σεων έπί 
τής φόσεως διαφόρων σφαιρωμάτων άτινα 
περικοσμοΰσι τό στερέωμα, — παρατηρήσεων 
άποσταλεισών αύτώ ύπό τών αστρονόμων 
όλων,τών έθνών. Κατώρθωσεν έπομένως νά 
σχηματίση γνώσεις τόσον ακριβείς καί τόσον 
λεπτομερείς έπί τοΰ ήλιακού συστήματος, ώ
στε ήδυ/ήθη νά σχεδίαση τους γεωγραφικούς 
χαρτας, πολλών σφαιρωμάτων, να χαράςη τά; 
ήπείρους, τάς θαλάσσας, τά όρη, καί οΰτ<·>ς 
είπεΐν όλον τόν σχηματισμόν τών τόπων οί- 
τινες διαιροΰσι τά σφαιρώματα ταΰτα ώ; τό 
ήμέτερον. Βλέπει τις π. χ. τάς ζυριωτίρα; 
λεπτομέρειας τής έπιφανείας τοΰ πλανήτου 
Άρεως! Γάς γαΐάς του, τάς χερσοννήσους 
του, καί αυτά έτι τά ακρωτήρια καί τοΰ; 
πορθμούς του, ώ; επίσης τάς χιώνας καί τάς 
νεφέλας του' έν ένί λόγω κατάστασιν γεω
γραφικήν, κλιματολογικήν,καίμετεωρολογικήν, 
παρουσιάζουσαν καταπληκτικήν άφομο,ωσιν 
μετά τής τής ήμετέρας γής! Ό συγγραφεΰς 
συζητεί έπίσης τήν κατάστασιν καί τήν τών 
ατμοσφαιρών χημικήν σύνθεσιν, — άποκαλυ- 
φθείσαν ύπό τής τηλεσκοπικής άναλόσεως,— 
τήν έντασιν τών εποχών και τήν διάρκειαν 
τών ετών, το ημερολόγιου έκαστου πλανήτου, 
τόν όγκον καί τό βάρος τών έπί τής έπιφα 
νείας των σωμάτων, και κατορθοί εύλόγως νά

τβν περικυκλουσών ήμδς έπί τοΰ 
πλανήτου,— δςτις, βλεπόμενος μεν 
έν τώ διαστήματι, είναι λαμπρός 

ώ; ή Αφροδίτη, βλεπόμενος δέ

ύπονοήση τήν διάρκειαν τής ζωής έφ’έκαστου 
τών κόσμων τούτων, καί νά διίδνι έτι τό 
πιθανόν σχήμα τών κατοίκων του. Ούτως δ 
έξοχος συγγραφεύς αστρονόμος καί φυσιολό
γο; συνάμα, δεικνύει τμΐν ότι οί πλανήται 
οϊτινες, μετά τή; γής, στρέφονται περί τόν 
Ήλιον δέν είναι ποσώς αστέρες, έν τή δημώ- 
δει έννοια τής λέζεως άλλ’ είναι πραγματι- 
κώς ΟύράνιαιΓαίαι, εύρεΐαι, βαρεΐαι, 
ογκώδεις ώ; ή γή, ήν κατοικοΰμεν, φωτιζό- 
μεναι υπόπτου ίδιου Ήλιου, θερμαινόμενα; ύπό 
τής αύτής εστίας, περικυκλούμεναι ύπ' ατ
μόσφαιρας, καί στολιζομεναι ύπό τοποθεσιών 
αναλογών 
ήμετέρου 
μακρόθεν 
τις άστήρ 
μακρότερον είναι ωχρόν τι σημείον μόνον, 
καί έτι πλέον εις τά απώτατα σημεία τοΰ 
ουρανίου όρίζοντος δέν φαίνεται ουδόλως.

Αί έν τώ Ο ύ ρ α ν ι ω Γ α ϊ α ι αναπτυσ- 
σουσιν δθεν καί έπιβεβαιοΰσι τό θέμα τής 
πλ/,θΰος τών κόσμων, καί υποχείριον ποιοϋσι 
τήν θετικωτέραν επιστήμην εί; τούς άναγνώ- 
στας, τούς μάλλον άπροσέκτους και τούς ου
δόλως έχοντας γνώσεις αυτής.

Α'ιένΟΰρανω Γαίαι συγχείμεναι έξ 
600 Σελίδων, μεγάλου 8ου, κοσμουμεναι δε 
καί ύπό διαφόρων ιχνογραφημάτων, μετα- 
φρασθήσονται καί δζμοσιευθήσονται διά τοΰ 
«Φίλεργου.»

ΠΟίΗΣΙΣ
Ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ

«Ό χρήσιμα είδώς ούχ ό πολλά σοφός.»

» , * ♦ ,
Έγώ μαι ό ’Απρίλιος

δ τόσον ζηλευμένος
ό εχων εί; τά; χεϊράς μου 

τό κράτος καί το μένος.
ν *

□ Ο 1 11 JJ3

Ό ταύρος ε’ναι σήμά μ.ου 
*ς την χεΐρα φέρω κλείδα 

χαΐ πάντες άτενίζουσι 
σ’ έμέ μέ τήν ελπίδα.

*
* * » »Ή γή έν πρώτοι; απ έμέ 

προσμένει τήν τροφήν της,
Άν βρέξη δ 'Απρίλιο; 

χαρά ’ς τήν έποχην της.

< * * »Οί βασιλείς κ’ οί άρχοντες 
προσμένουν τήν φωνήν μου

Χαρήτε τήν νεότητα 
χαρήτε τήν ζωήν σας

έχετε τόν 'Απρίλιον 
προστάτην, έραστήν σας.

*
« «

Έν Τζιμπαλίφ κατ’’Απρίλιον 1877.

ΣΟΦΙΑ ΛΑΜΠΙΣΗ ΙΑΤΡΟΪ.

ν' ανοίξουν τά συμβούλια 
μέ τήν διαταγήν μου.

• ·
Είμαι προάγγελος καλών 

καί εύδαιμόνων χρόνων
στολίζω με τήν χλόην μου 

κήπους τών ηγεμόνων.
*

* *
Είμ’ αρωγός καί πρόθυμος 

Προστάτης ναυτιλίας
άφόβως τρέχ’ ό πλοίαρχος 

μέχρις ώκεανίας.

Θάρσος καί τόλμην έμψυχώ 
πλέον νά μή φοβώνται

νά αψηφούν τόν κίνδυνον 
πελάγη μή πτοώνται.

* *
Οί πλούσιοι καί έμποροι 

στάδιον νέον πιάνουν
είς κίνησιν ατμόπλοια, 

σιδηροδρόμους βάνουν.
* ·

Ώ ! τί χαρά ! ένας εγώ 
νά ήμαι ή αιτία

νά χύνετ’ ή 'Αμάλθεια 
παντού κ’ ή ευτυχία.

♦ V
Μέ τί τερπνόν μέ βλέπουσι 

βλέμμα αΐ νεανίδες 
αρχίζει ό Ιύΐάτ-χανές

Εμπρός'. ΈμπρόςΙΧουρίδες1.
*

» *

Η ΑΑΟΙΞΙΣ.

Τά χιωνισμένα πριν βουνά 
πρασίνισαν καί πάλι'

Μέσα στο πράσινο κλαδί 
γλυκά τ’ αηδόνι κελαϊδεί 

τής δνοιξις τά κάλλη'

Αοόζουνται πάλι τά πουλιά 
στη βρύσι :έρι τέρι' 

ανθούν λουλοΰδ’α μαγικά 
και μέσ στά ανθηα τα γλυκά 

παίζει τσ' αυγής τάγέρι.

Ριχτεί /ρυσαϊ; τσ’ άχτίδαις του 
δ ήλιος στη σφαίρα’ 

τόν κάμπ' όργόν’ ό χωρικός 
καί μές στα δάση ό βοσκός 

φυσάει τή φλογέρα.

Σά νόμφ' ή γή μας ντύθηκε 
τή; άνοιξις στολίδια' 

τάνθηα τής στέλνουνε φιλία 
καί γλυκοπαίζουν τά πουλιά 

τοΰ γάμου τά παιγνίδ’α.

Τ’ άρν’ά στους κάμπους βόσκουνε 
σφυρίζει τό καλάμι’ 

καί μ«ϊ °® Χ°Ρτα 
τά καθαρόφλοισδα κυλά 

νερά του τό ποτάμι.
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'Ωσάν τραντάφυλλ’ ή αύγή 
στον αύρανό χαράζει’ 

σαν κάλυκας πριν ανοιχτή . .. 
μήπως κ’ ή νιότης μας αύτή 

τήν άνοιξε δεν μο’άζει;

Μνρτίαΐς, μοσκαίς, τριαντάφυλλα 
είναι τά όνειρά της’ 

κι’ άγαπημένα της πουλιά 
ζέφυρος, αύρα, τά φιλ’ά 

είναι τοϋ έρωτά της.

'Ομοιάζει ναι! τή νειότη μας, 
πιστή τη; ειν*  εικόνα’

σύμβολο τερψις καί χαράς...
"Αμα φυσήση πλήν βορράς 

και στείλη τόν χειμώνα,

Μ' ίκι’ά τά κρύα χιόνια του, 
ταΐς πάχναις, τό χαλάζι, 

σβυέται μέ μίας παντοτεινά 
καί 'σάν αύτή π’ά δέν γυρνά... 

τό μνήαα τή σκεπάζει!
X Τ.

ΚΙ’ ΕΓΩ ΠΟΤΕ ΗΓΑΠΗΣΑ

Εις τους λειμώνας τής ζωής 
κΓ έγώ ποτέ ήγάπων, 

κ’ έγώ ποτέ ήτένισα 
εις μυροβόλον 'Ρόδον, 

Ή λύσσα πλήν τό ήρπασε 
χειμερινών λαιλάπων 

καί απνουν τό έκυλισεν 
έν μέσω τών τριόδων !

Κ’ έγώ ποτέ ήγάπησα ! 
καί μ’ άσματα αγάπης.

Εις στήθη άλαβάστρινα 
άπεκοιμήθην πάλαι 

φαιδρός μέ περιέπτυσσε 
τοΰ ’Ερωτος ό τάπης 

κι’ άνοίγοντο χαρίεσσαι 
'Εκείνης αί άγκάλαι.

ΤΗτο παρθένος άσπιλος 
έκκαίδεκα έάριον, 

τύπος γλυκείας καλλονής 
Αγγέλων Ουρανίων, 

’σ τά στήθη της μ’ έλίκνιζε 
μέ άσματα κιθαρών, 

χι*  ώς άστρον κατεφώτιζε 
τόν παιδικόν μου βίον.

Χαρίεσσα ποοσήγγιζε 
’ς τά χείλη μου τά χείλη 

καί θλίβουσα τά;]χεΐρας μου 
αΣέάγαπώο έφώνει’ 

έσίγων τότε, πλήν εντός 
τό στήθος μου ώμίλει 

τήν γλώσσαν, ηνπερ όμιλει 
ψυχή ευδαίμων μόνη.

Είμεθα ζεύγος τρυφερώς 
άγαπωμένων κύκνων, 

τήν πτήσιν μας έφέρομεν 
έντός χωρών απείρων 

καί κοιμωμένους’ς της ζωής 
τόν ληθαργώδη λίκνον 

φαιδρούς μάς έβαυκάλιζε 
τό πνεύμα τών Ζεφύρων·

Ώ ! ενθυμούμαι πίπτουσα 
πολλάκις το έσπέρας 

σ τό στήθος μου λυσίκομος 
καί ένδακρυς μ.’ ήρώτα, 

ήρεμα άτενιζουσα 
τούς στίλβοντας αστέρας, 

πότε θά μάς συνδέσωσι 
τοϋ Υμεναίου φώτα.

Τό προσφιλές της όνειρον 
ήμην καί ίνδαλμά της.

Καί ή ζωή μου έρρεε 
σιωπηλή κ’ ευδαίμων, 

θρησκεία, πλούτος καί θεός 
μ’ ήτο τό όνομά της, 

καί προσηυχομην εις αυτό 
πανευλαβώς καί τρόμων.

Κ’έγώ ποτέ ήγάπησα ! 
πλήν τό λευκόν της στήθος 

ό παγετώδης θανατος 
μοιραίως τό προσβάλλει 

κ’ αντί εκείνης, έρημος 
ήδη ύψούται λίθος, 

κ’ εγγύς αυτής κυπάρισσος 
κοιμητηρίων θάλλει...

ΖΕΓΣ.

ΑΛΛΟΤΕ.

"Αλλοτε ήμην εύτυχες 
άμέριμ-νον παιδίον, 

υπό μητρός φιλήματα 
τά βλέφαρά μου κλεΐον, 

κ’ ε’ιχον καρδίαν πάλλουσαν 
πρός πάν ό,τι γενναϊον 

άλλ’ εύρον εις τόν βίον μου 
άπατας καί όδύνας, 

καί ίσως δέν θά αισθανθώ 
τάς ήδονάς εκείνα; 

ποτέ, ώ ! ποτέ πλέον.
*

* *Άλλοτε υψουν πρός θεόν 
τό διαυγές μου δμμα, 

ήτένιζα μέ σεβασμόν 
τών ουρανών τό δώμα, 

καί ηκουον τά δόγματα 
πιστώ; τών ιερέων’ 

άλλα έβάθυνεν ό νους, 
κ’ έπάγωσ’ ή καρδία, 

καί δέν θά θέλςη τήν πίκραν 
ζωήν μου ή θρησκεία 

ποτέ, ω ’ ποτέ πλέον.
*

♦ ♦
Άλλοτε μ’ έτειναν πολλοί 

φιλίας δήθεν χεϊρα, 
άλλ’ καροία των

ή μοχθηρά '■ °·''Ε·ρα· 
Εις μάτην έπλασα συχνά 

εν ίνδαλμα ώραΐον 

φίλου, μαζύ μου χαίροντος 
καί κλαίοντος μαζύ μου.

Δέν θ’ άπαντήση ίνδαλμα 
τοιοΰτον ή ψυχή μου 

ποτέ, ώ ! ποτέ πλέον.
♦ *

Άλλοτ' εις κόσμους φανταστούς 
έπέτων έλευθέρως, 

καί θέλγων ύπεφαίνετο 
τόν βίον μου δ έρως, 

άλλ’ έρως μέγας, αληθής, 
τά στήθη κατακαίω* ’

Ώ, ήσαν όνειρα } γυνή 
τοιαυτη δέν εΰρέθη, 

καί τήν ψυχήν μου έρωτος 
δέν θά πληρώση μέθη 

π·τέ, ώ! ποτέ πλέον,
*

* *
Άλλοτ ή νεα μου φωνή 

νά ψάλη προσεπάθει,
καί άτελώς είκόνιζον 

τά ίδιά μου πάθη, 
εΐ; άπατώντα όνειρα 

μελλουση; δόξης πλέων’ 
πλήν τώρα έσβυσεν ή φλόξ 

έκείν’ ή πυρπολούσα, 
καί δέν θά μοί έπςφανή 

παρήγορος ή Μούσα 
ποτέ, ώ ! ποτέ πλέον.

Α. Σ. Β.

ΑΠΛΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΤΩΧΙΑ 

ΤΟΤ Κ. Γ. Λ.

(Ίδε τεϋχο; Α'. σελ 16.)

->ς^θίι<·

Αί γυναίκες τί σέ φτέγουν; 
μήπως χρήματα γυρεύουν; 

αυται λίρες δέν κρατούν 
ούτε καν σέ έρωτοϋν,
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άρχοντας άν ήσουν πρώτα 
ή φτωχός άν ησαι τώρα 
άν λιρίτζες η χαρτί 
είν’ γεμάτο τό πουγγί'

φθάνει λούσο νά φορούν.

Τόν γυναίκα 5όν την μέλει 
ξόδι είσαι, είτε μέλι'

φτώχια είναι ή αφθονία' 
ζέστα ίχ' ή κρύα χ’όν’α' 

εις τούς δρόμους περπατεϊ 
σάν άξέν’αστο πουλί
φθάνει λοΰσα νά φορή 
κ’ άς κοιμάται νυστική

εις τά βρωμερά σινδόν’α.

Ή γυνή δέν είναι χρήμα, 
ούτε παντοπώλου κτήμα 

είναι όν τι θελκτικόν 
βρέφος κολακευτικόν.

Τό ώραίον την άρέζει 
άγαπά ότε νά παίζη 
καί νά κλαίη και νά Θέλγιρ, 
καί τό γάλα σου ν' αρμέγει 

εις παντοτειναν καιρόν.

Πλήν, διατί γυναίκες φτέγουν 
άν ώς βδέλαι μάς αρμέγουν;

Τό κακόν πότε θά γίάννη 
θά μικράνη ή θ’ αύξάνη" 
ή τής φτώχιας κατοχή; 

Τούτο είν φιλοσοφία 
κυβερνήσεων μωρία 
καί διπλωματών σκοποί 
ν’ άποθάνωμεν φτωχοί 

όπως ηρταμε 'στη γη.

Φθάνει τότε μωρέ Γιάννη 
τό κακό διά νά γίάννη'

όταν άρχοντας, φτωχός, 
ό καλός καί πονηρός· 

όταν κλήρος, καί λαός’ 
εις γενοϋν όλοι δεσμός' 
τότε παύει, πλέον Γ’αννη 
το κεφάλι σου νά σπάνη 

γυναικδς δ στολισμός.

Τό κακό τότε θά παύση 
καί κανείς μας δέν θά κλαύση 

όταν πίάσωμε δουλείά’ 
όχι μέθυ καί β’ολιά.

Τότ’ ή σκωρίασμένη τζέπη 
τά χρυσόόολα θά β'*έπη,  
καί στο χέρι τό σκληρό 
θ’ άν φλωρϊ γιαλιστερό.

έξω αναπαραδιά !

Α. Φ.

ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ.

Μάτην ήλπίσα γαλήνην 
μετά το®ας τρικυμίας, 
πέπρωται νά μή γνωρίσω 
τό τοιούτον άγαθον.

Ώς άπό βαθυν πυθμένα 
το άνέλκω μετά βίας, 
κ' ενώ είμαι νά το λάβω 
παλιν πίπτ' εις τόν βυθόν.

I. I. ΣΚΓΛΙΣΣΙ1Σ.

Ήρτε Γ’άν' ή φτώχία πουρί ε, 
πές την τό καλώς ώρίστε' 

ήλθε βύζιτα »ά κάμη' 
πλήν πογίά καί μέ πακάμι 

άς τήν βάύωμε τ’ αύτί, 
καί καθείς άς τήν θωρεί 
ώς τόν άσπονδον εχθρόν 
οκορπιόν φαρμακερόν 

καί 'χταπόδι μέ πλοκάμι.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ.

Τώ Κυρίω Άλφα Βήτα 
ευχαρίστως άπαντώμεν, 

καί εύχόμεθα εγκαίρως 
παρ' ήμϊν νά τόν ίδώμεν.

«ΦΙΛΕΡΓΟΣ.»


