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Πάντες οί φιλόσοφοι και οί βαθέως σκε- 
πτόμενοι, περί τών αυτών, ώς καί ήμεϊ;, 
ζητημάτων ένασχολούμενοι, διαφόρους καί 
πολυαρίθμους ορισμούς κατά τό μάλλον χαί 
ηττον σαφείς ή ακριβείς τής προσωπικής 
ανατροφής εδοσαν. 'Υπάρχει έν τοΰτο ις εί; 
υπέρτερος καθ' ήμάς πάντων, καί τών ζωη
ροτήτων προσβολών ανώτερος. Ό ορισμός 
ούτος έρχεται ήμΐν παρά τής Ελληνικής 
'Αρχαιότητας.

Κατά τάς πεποιθήσεις ήμών όρίζομεν 
τήν προσωπικήν ανατροφήν ώδε, τ ι θ έ ν αι 
έν πράζει τό αξίωμα ΓΝΩΘΙ 
ΣΑΥΤΟΝ.

Τό άποτε’λεσμα τής πραγματώσεω;ταύ
της, τής άναπτυζεως τής ανατροφής ταύ
της, λέγεται σταθερά τελειοποίησις τοΰ αν
θρώπου, πορεία αδιάκοπος τοΰ ατόμου καί 
τών οικογενειών προ; τήν πρόοδον.- Έκτο; 
δέ τούτου τό μέσον έστι τή; προαγωγή; 
τή; ψυχή; προς τού; ανώτερου; κατά το 
μάλλον καί ηττον εΰδαίμονας κόσμου;.

Γ ν ώ θ ι σα υ τ ο ν, δηλαδή εργασία ά- 
κατάπαυστο; τή; αίωνία; πνευματική; ή
μών άτομι/.ότητο; πρός τό εύ είναι πάσης 
τής δημιουργίας καί συνάμα πρό; το ίδιον 
ήμών αυτών, γονιμοποίήσι; τή; εργασία; 

ταύτης διά τή; παγκοσμίου αλληλεγγύης, 
καταστροφή διά τή; κραταιάς πνοή; τής 
θεότητα; τών ύρίων τών έπιβληθέντων τή 
αναπτύξει τοΰ ανθρωπίνου λογικού καί τοΰ 
αυτεξουσίου ύπό τοΰ στενού πνεύματος 
τών φυλών, τών φιλοσοφικών συστημάτων 
καί τών ιερατικών δογμάτων. Ιδού τί πε
ριέχει ή πρακτική τοΰ μεγάλου τούτου η
θικού νόμου έν όλη αυτού τή άκεραιότητι, 
έάν ύποτασσώμεθα αύτώ άνευ όπισθοβου 
λίας καί άνευ ύποκρίσεως.

Τό γνώναι έαυτόν έστιν οΰ μόνον τό 
σπεύδειν πρός τήν ευτυχίαν πρό; τήν μακα
ριότητα, άλλά καί τό αγαπάν μετά τής 
υψηλή; καί αφιλοκερδούς εκείνης ορμής, 
μετά τή; εΰρεία; έκείνη; καρδία; ής περ ό 
Ιησούς,έντή άγνότητι αΰτού, ήδυνήθη μόνο; 
δούναι ήμΐν τό παράδειγμα.Περιπλέον δέ τό 
προσπελάσαι έστι πρό; τόν Θεόν, τό δοκι- 
μάσαι όμοιωθήναι πρός αύτόν, τό έπιτυχεΐν 
μέρους τής όμοιώσεως ταύτης.

Γνώτε υμάς αύτούς, ώ άνθρωποι, ή άν 
κάλλιον αγαπάτε, άκολουθήσατε τή θείφ 
ωθήσει, δράματε πρό; τήν ενότητα τών πε
ποιθήσεων, λύσατε τό κοινωνικόν πρόβλη
μα, σπεύσατε εΐς βοήθειαν τής κατεργασίας 
τή; θρησκευτικής συνθέσεως ήτις μέλλει έ- 
παγαγεΐν έπί τή; γής τήν τού Θεού βασι
λείαν! Άπορρίψατε τά σπάργανα τής νη- 
πιακής ηλικίας, άνδρίσθητε! ΤΙ άρετή ήμών 
ποιησάτω ϊνα έξαφανισθή ή κηδεμονία τών 
δεσποτών ύμών. ’Ανυψώσατε τάς ψυχάς 
ύμών πρός τόν δημιουργόν ύμών καί φυλλο- 
λογήσατε μετ' απληστίας τάς μεγάλα;
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σελίδας της δημιουργίας, ας περ ό Θεός ή- ' 
νεωγμένας κρατεί ενώπιον τών όβθαλμών 
υμών. ’Αντλήσατε έκ τής πηγής πασών τών 
γνώσεων, εξετάσατε βαθε'ως, έζερευνήσατε, 
έρωτήσατε, αγαπήσατε τήν δημιουργίαν 
καί τό δημιούργημα ό Θεός θέλει τοΰτο 
'ίνα ελεύθεροι ητε !

Τό γνώναι έαυτόν οΰκ εστιν αρά γε τό 
έπιφυλάξασθαι τήν πλήρη παραφορών έκεί
νην χαράν ήτις περιμένει τόν δυστυχή αιχ
μάλωτον καθ’ ήν ήμέραν άπελευθεροΰται ; 
Οΰκ έστιν άρά γε το άφιέναι τόν στεναγ
μόν εκείνον τής εΰχαριστήσεως τοΰ αθώου 
δεσμώτου και τοΰ πεφορτισμένου ύπό «λύ
σεων, δτε ανοίγονται αί θύραι τοΰ δεσμω
τηρίου αύτοΰ καί τά προσκόμματα πίπτου- 
σιν 'ίνα άφώσιν αύτόν εις τήν ελευθερίαν ;

ΤΙ χειραφε'τησίς.έστι μεγάλου λαοΰ έπο- 
φθαλμιώντο; εις τήν άνεσιν ύπό τήν αιγί
δα τής ελευθερίας μετά αιώνας βασάνων 
και τυραννίας.

Τό γνώναι εαυτόν έστι τό ακολούθησα· 
τή θεία θελήσει συναγωνιζόμενον ύπέρ τής 
γενικής ευημερίας διά τής μεταρρυθμίσεως 
τοΰ προσωπικού όντος- Ό έαυτόν γινώ- 
σκων άνθρωπος εννοεί το τέλος δι’ οπερ έ- 
πλάσθη, παρέλκει δέ έν τή πρός τήν μα
καριότητα πορεία αύτοΰ τούς πεπλανημέ
νους ή καθυστερυΰντας αύτοΰ αδελφούς· φι- 
λάνθρωπόςέστι, φιλάδελφοςκαί φιλόθρησκος.

Γνώθι σαυτόν, ουσιώδη; βάσις τής μεγά
λης καί ύψηλής θρησκείας τοϋ μέλλοντος, 
πηγή ακένωτος διδαγμάτων, ηθικής επισ
τήμης, κοινωνικής καί θρησκευτικής ένότη- 
τος. ’Αρχή πάσης σοφίας καί πάσης αφι
λοκέρδειας, ανοχής, πίστεως, έργασίας καί 
ιερών απολαύσεων. Άπόδειζις μή εξαιρέ
σιμος τής θείας Προνοίας καί ώχρα αντα
νάκλασες τής ειρήνης, ήν δοκιμάζουσιν αί έ- 
ξηγνισμέναι ψυχαι. Υποταγή πλήρης τής 
υλικής άρχής είς τήν πνευματικήν, τών 
όρμεμφύτων και τών παθών εις τόν οδη
γόν αύτών, τήν ψυχήν. ’Επικύρωσις τής α
θανασίας τής ψυχής ταύτης καί τών πο
λυαρίθμων αυτής δυνάμεων !

* Ανθρωποί τινες επιπόλαιοι, άμοιροι εύ·

γενών σκέψεων, δέον ινα όμολογήσωμεν 
τοΰτο, διατείνονται ότι ή προσωπική αΰτη 
ανατροφή ού μόνον ανωφελής έστιν άλλά 
καί αδύνατος, ότι ταΰτα πάντα ονειροπο
λήματα είσι τών φιλοσόφων, χίμαιραι τών 
σκεπτομένων τών πάντοτε είς ματαίας έμ- 
βεβυθισμένων μελετάς. Πράγματι όμως ή 
φιλοσοφία καί ή ηθική ουδόλως διατιμών- 
ται έπί τών περί τά οικονομικά άγορών ! 
καί επίσης αληθές έστιν ότι άπωθοΰσι μετ’ 
ένεργείας τήν αιχμαλωσίαν τής ψυχής καί 
τοΰ σώματος ! Οΰτω δέ τίς ό άνθιστάμενο; 
τή ανατροφή ταύτη; Τίνες είσίν οί αδύνα
τον αύτήν προκηρύττοντες; Οί έγωϊσταί 
πάσης τάξεως, πάσης κοινωνικής καταστά- 
σεως, ώνπερ αί μέγισται άσχολίαι είσίν αί 
βάναυσοι απολαύσεις τής ΰλης ή ή επιδέξιος 
έκμετάλλευσις μερίδος τινός τών έαυτών 
όμοιων. Ούτως εκφράζονται οί εχθροί πάσης 
προόδου. Καί τοΰτο διά τί; Διότι παρά τοΐς 
πολλοϊς, τό καταβήναι είς τό βάθος τής 
εαυτών συνειδήσεως, συνελθεϊν έν έαυτοϊς 
διεισδΰσαι είς τά απόρρητα τής έαυτών 
φύσεως είσι τόσα πράγματα άγνωστα. Διά 
τινας μέν ή σπουδή αΰτη είη άν φρικώδης, 
διά τινας δέ άντιπράττοι κατά τών ζωικών 
αύτών όρμεμφύτων και τών κακών παθών.

Δύναται τις άμφιβάλλειν οτι τό πνεύμα 
τών πλείστων ανθρώπων ούκ έστιν είμή 
σκιά άνευ αξίας, άνευ πραγματικότητος, 
συγκριτικώς προς τά εξωτερικά αντικείμενα, 
πρός τάςκοσμικζς απολαύσεις πρός τούς θο
ρυβώδεις καί έλκυστικούς ήχους τών χρη
μάτων; Πάσα ή προσδοκία τών οντων τού
των, ών αί ύλικαί έπιθυμίαι ούδαμώς έζι 
σοΰνται είμή πρός τήν ψυχρότητα καί τήν 
αδιαφορίαν αύτών απέναντι τών δυστυχών 
καί αποκλήρων αύτών αδελφών, προσηλοΰ- 
ται είς παν ό,τι ψαύεται, ψηλαφαται, δρΛ- 

; ται, δοκιμάζεται τήν γεΰσιν, αποκτάται 
άντί τοΰ βάρους τοΰ χρυσού, ή έρχεται λι- 
παϊνον τό σωματικόν αύτών περικάλυμμα 
τή ζημία τής ύγιείας τής ψυχής αύτών. 
Προσκολλώμενοι είς τήν γήν ώς ό κισσός είς 
τήν δρΰν, έλκόμενοι ύπό τής ψύχρας κου
φότητας τής πολυτελείας, ύπό τών θωπειών

τής υποκριτικής έπιδείξεως, ώ; ό σίδηρος 
ύπό τοϋ μαγνήτου, ουδέποτε ρίπτουσι τά 
βλέμματα πέραν τοΰ στενού αύτών κύκλου, 
μηδ' άνυψοϋσι τάς διανοίας αύτών προς τόν 
"Γψιστον Καί έπειτα.

I ινα παραδοθώσιν

δύναμις τής Οελήσεως· ύπό τήν γενναίαν αύ 
τής έπήρειαν ή ψυχή ήμών μανθάνει έθέλϊΐν 
καί διδόναι σοφάς εκδηλώσεις.

Τό δυνατόν τούτο, τό άναγκαΐον τούτο 
τής προσωπικής ανατροφής, βασίζονται έπί 
τής ίδιας ήμών φύσεως, έπί τών ικανοτήτων 
αυτή;, έπί τών αναγκών αύτής και έπί τών 
τάσεων αύτής, Τό αιώνιον ήμών ΕΓΩ, ή 
πανθομολογουμένη αΰτη άλήθεια, κάτοχός έςι 
δύο ουσιωδών δυνάμεων, αίτινες μαρτυρούσι 
τό μεγαλεΐον, τήν άγαθότητα καί τήν δι
καιοσύνην τοϋ Δημιουργού, αύται δέ εισιν αί 
καθιστώσαι επίσης τήν ψυχήν διάμεσον τή; 
σταθερά; θείας άποκαλύψεως.

Ή ανθρώπινη ψυχή έχει ώς πρώτην αύτή; 
δυναμιν, τήν τού σπουδάζειν έαυτήν, τού έ
ρωταν έαυτήν, τοΰ διερευνάν τά μάλιστα κε- 
κρυμμένα αύτή; βάθη' καί ώ; δευτέραν, συ 
νέπειαν τή; πρώτη; αναπόφευκτο·', τήν τοΰ 
σχηματίζειν έαυτήν άφ’ έαυτής τοϋ προο
δεύει, τού έξευγενίζεσθαι, τοΰ άναπτΰσσειν 
τά; ύπολανθανούσα; αύτής δυνάμει; καί τήν 
νοητικήν αύτής επιβολήν. Ταΰτα είσι βε
βαίως δύο σημεία παραδεδεγμένα παρά πάν
των τών ΐδεολόγων.

Ή κατοχή τή; ίσχύο; ταύτης, καταγόμε
νη; έκ τή; πρώτης δυνάμεως, επιβάλλει ή 
μϊν τήν ΰποχρέωσιν, έάν θέλωμεν πρό; τά 
πρόσω'βαδίζειν καί μή στρέφεσθαι έπί τοί; 
αύτοΐ; έν πλημμελεΐ τινι κύκλω ίνα έπανχ - 
γάγωμεν τό πνεύμα ήμών είς αύτό τοΰτο 
διά ίσχυράς προσπάθειας-

Έπιστρέψαι είς τό παρελθόν, θεωρήται καί 
ύπολογίσαι τάς έπιχειρίσεις αύτού, τά; πρά
ξεις μετά γαλήνης, όξυδερκείας, καί δικαιο
σύνης,, έξετάσαι αύστηρώ; πταίσματα και 
εγκλήματα, λόγους ή διανοίας, έλατήριχ καί 
μέσα ένεργείας, αποτελέσματα έπιτευχθέντα, 
έλπίδας, επιθυμίας πραγματοπο'.ηθείσα; ή 
μή, τοιοΰτόν έστι τό καθήκον.

ΙΙαρατηρήσαι τδ παρόν, άντιλαβέοθκι τοΰ 
έπί μάλλον καί ήττον στενού συνδέσμου αύ
τού μετά τοϋ παρελθόντος, κρϊναι περί τή; 
επιρροής τοϋ τελευταίου τούτου έπί τή; έ ε- 
στώση; καταστάσεως, παραβαλεΐν τά; προ
γενέστερα; πλάνας καί τάς συνέπειας αύτών

αυτών προς τόν 
έάν συμβή ενίοτε, 

εις έαυτούς καί καταδιωχ- 
■; τής συνειδήσεως, 

- -£__ _ « *

πέναντι χάους σκοτεινού καί άνεξε- 
;ς τά

θώσιν όπό τή; φ«νή;
"" το5 παρ£χθόντος, ,&ρ'β.ινα έπανέλθωσιν 
κονται ά 
ρευνήτου,ι. Έάν δέ περαιτέρω βυθίζοντε; 
βλέμματα αύτών, άνακαλύψωσι βίαιόν τικχί 
κακόν πάθος ώθησαν αύτούς είς ύπερβολάς 
τρομερά; καί έπιζημίου;, φεύγουσιν ό,τι τά- 
χιον τήν πραγματικότητα ταύτην, η; τίνος 
ή θέα φέροι άν αύτού; είς βελτίωσιν. Αίεύ- 
γενέσταται αύτών ψυχικαί δυνάμει; ούδό
λως άρα εσχον τήν ίσχύν είμή ινα μόλις μίαν 
στιγμήν δώσιν αύτοΐ; τόν καιρόν τής σκέ- 
ψεως. Φεΰ! πόσοι άνθρωποι ζώσι καί άπο· 
θνήσκουσιν ούτως ! Πόσα όντα σκεπτόμενα 
διέρχονται έν μεγίστη αδιαφορία τόν σταθμόν 
τούτον, τήν ζωήν, ήν ό Θεός έπέβαλεν αύ- 
τοΐς διά τε τήν ηθικήν καί διανοητικήν αύ
τών προαγωγήν, διά τήν ευτυχίαν αύτών ! 
Οΰτω δέ πόσαι τρομεραί έξεγέρσεις πέραν 
τοϋ τάφου, πόσαι άγωνίαι διά τάς ψυχάς ταύ
τας περιφρονησάσα; τήν πρόοδον’ Δεήσει αύ- 
ταϊς άπεκδύσασθαι τών άτελειών, ίνα άγναί 
γένωνται. Έβύθισαν έν τή ναρκώσει δυνά
μεις, ά; περ δεήοει αύταϊς άποδοΰναι τή 
έργασία δι’ ένεργείας κεκτημένης έν ζωαϊς ’ε- 
πομέναις. "Οσον τό κακόν μέγα άν ύπάρξγι, 
τόσον οδυνηρά έσεται ή έπανόρθωσις.

Εναντίον δέ τών εγωιστών τούτων, έπι- 
κυροϋμεν ότι ή προσωπική αΰτη ανατροφή 
δυνατή έστι, κατεπ·ίγουσα, αναγκαία, απα
ραίτητος. Οί ειλικρινείς άνθρωποι οίτινες έσ
χον τήν πείραν αύτή; έφ’ έαυτών και δι’ έαυ
τών συμμερισθησονται τήν γνώμην ήμών. 
Προσωπικώς γνωρίζομεν καί έκτιμώμεν δλην 
τήν αξίαν τής ανατροφής ταύτης. Ούδείς η
θικός άνθρωπος, τίμιος άνθρωπος, φιλόθρησκος 
λεγόμενος άνθρωπος, υπάρχει μή κατανοών 
την μεγάλην ταύτην αλήθειαν. Έκ τή; ανα
τροφής ταύτης γεννίται ή έκτακτο; έκείνη
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έπί τών παρουσών ιδεών, καταστήβαι ση
μεία συγκρίσεως μεταξύ τών αποτελεσμά
των τών εξαγομένων άπό τού τελχσθέντος 
κακοΰ καί έκβίνων άτινα δύναιτο άν παραγα- 
γεΐν τό ύφ' ήμών άμεληθέν καλόν, έρωτήσαι 
ήμάς αύτοΰ; περί τή; αξίας τών ήΟικών ή
μών αποκτήσεων, τοιοϋτον αυθί; έστι τό κα
θήκον.

Γνώναι τάς έπιδεκτικότητα; τοϋ πνεύ
ματος ήμών, τά; ικανότητα; αΰτοϋ, τήν τής 
ένεργείας δύναμ-.ν αύτοΰ έ» τώδε ή έκείνω τω 
κύκλω, τήν θέλησιν αύτοΰ, τήν δόναμιν αΰ
τοϋ τοϋ κτάσθαι νέας γνώσεις, τόν τρόπον 
τοΰ γυμνάζεσθαι κατά τήν δόναμιν ταύτην, 
γενέσθαι έπί τέλους κατόχους τοΰ μέτρου 
τών θλίψεων καΐ τών αγαλλιάσεων αύτοΰ, 
τών προτερημάτων αύτοΰ και πρό πάντων 
τών ελλείψεων αύτοΰ. τών ελπίδων και τών 
έοέσεων αΰτοϋ, τή; ένεργείας αύτοΰ, τής επι
στήμης αύτοΰ καί τής ήθική; αύτοΰ, τή; 
ευαισθησίας αΰτοϋ καί τών καθευδουσών αύτοΰ 
δυνάμεων, ΰπολογίσαι τό ποσόν τών δυστυ
χιών αύτοΰ, τών δοκιμασιών αύτοΰ ίνα ίδω
μεν τήν αιτίαν αύτών, προσπαθήσαι διεισ- 
δύσαι εις τούς προορισμούς αύτοΰ καί σπου- 
δάσαι τά μέσα τά κάλλιστα ίνα άγάγωσιν 
αύτό πρός τόν τελικόν αύτοΰ σκοπόν, τοιοΰ- 
τον πάντοτε έστι τό καθήκον-

Εκτελών δέ ό άνθρωπος τό ουσιώδες τοΰ
το καθήκον προάγεται ούτως είς τό διακοίνειν 
τί πραγματικώ; έστιν, πόθεν έρχεται καί ποΰ 
υπάγει. Βλέπει τί μέλλει γενέσθαι καί ανα
γνωρίζει έν έαυτώ τό σπέρμα έκεΐνο τής άνευ 
ορίων άναπτόξεως, τήν εντελέχειαν εκείνην, 
ύπερτάτην παρηγοριάν τού ©ιλοπονοΰντος, 
τοΰ βαθέως σκεπτομένου Δι*  αύτόν οί λόγοι 
τοΰ Ιησού πρός τούς Ιουδαίους ούκέτι είσιν
εφαρμόσιμοι. α'Γό πνεύμα όπου θέλει πνεΐ’ I 
καί την φωνήν αύτοΰ ακούει;, άλλ’ οΰκ οιδα; 1 
πόθεν έρχεται, καί ποΰ υπάγει' ούτως έστι 
πά; ό γεγεννημένος έκ τοϋ πνεύματος β(1) 

Ένεκα τής προόδου τών έργων τών προ
γόνων ήμών, ένεκα αύτοΰ τοΰ 'Ιησού πρό 
πάντων καί τών διαφόρων άποκαλυπτών τών

άπεσταλμένων τοΐς άνθρωποι; παρά θεού, έσ- 
■χομεν τό εύτύχημ.α τοϋ διεισδύσαι έν τώ 
γεγονότι τοΰτω, μυστηρίω τοΐς αρχαίοι;, 
πραγματικότητι καί αλήθεια ήμΐν, τή άτο- 
μικότητι δηλονότι τής άθανάτου ψυχή; διά 
τών αλληλοδιαδόχων ζωών αύτής.

Προσθώμεν ότι διά τής προσωπικής ταό- 
τή; ανατροφή; άκαταπαύστως άποβλέπομεν 
πέραν παντός εις ο,τι περ άφικόμεθα, τεί- 
νομεν πάντοτε έπί μάλλον καί μάλλον εί; 
τήν τελειοποίητιν, σκοπόν τοϋ όντο; ήμών. 
Αύτη έστιν ή δύναμις ή διακρίνουσα ήμάς 
άπό τοΰ κτήνους. Τό τελευταΐον τοΰτο ού
δόλως δύναται γνώναι εαυτό’ ουτω δέ είς 
εαυτό άφιέμενον ούδεμίαν έχει ιδέαν περί τής 
λελογισμένη; εργασίας, μή βλέπον πρό; ποιον 
σκοπόν τείνει. Έξ εναντία; δέ δ άνθρωπος 
γ/ωρίζων έαυτόν, δυνατήν ευρίσκει τήν προ
σωπικήν καλλιέργειαν καί αναζητεί τά μέσα 
τοΰ φθάσαι τάχιον προς τόν σκοπόν 8ν δια
βλέπει καί έπιθυμεΐ. “Αλλως δέ άνευ τή; 
γνώσεω; ταύτης ήμών αύτών όποιαν εργα
σίαν ήδυνάμεθα έπιχειρίσαΓ ούδόλως δυναί- 
μεθα έκλέξαι ταύτην ή εκείνην τήν γραμμήν 
τής διαγωγής. Άναταμεϊν τήν ψυχήν, έπειτα 
δέ άναλϋσαι έκαστον μέρος αύτής, έκαστον 
μυχόν αύτής ίσον έστι τώ γνώναι τήν σΰν- 
Οεσιν αύτή; καί τήνηθικήναύτή; φυσιολογίαν.

Ή προσωπική ανατροφή ού μόνον δυνατή 
έστι, διότι δυνάμεθα έξετάσαι ήμάς αύτούς, 
γνωρίσαι ήμάς αύτούς καί κατανοήσαι ήμάς 
αύτοΰς, άλλά καΐ ή έτέρα αΰτη δύναμις οΰχ 
ήττον εΰγενής, ούχ' ήττον μεγάλη ίν» δΰ<η· 
ται σχηματίσαι ήμάς, όδηγήσαι ήμάς είς τό 
βελτιοΰσθαι, άποδείκνυσιν έπίσης τό δυνατόν 
τούτο. Ίίστι δέ συμφυής τή ψυχή ήμών καί 
έπί ταύτης άναπαύεται τό αύτεξοΰσιεν ήμών.

(’Ακολουθεί.)

ΑΙ ΕΝ ΟΤΡΑΝΩ ΓΑΙΑΙ-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ, ΦΓΣΙΚΗ, ΚΛΙΜΑΤΟΑΟ- 
ΓΙΚΗ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ,

ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΟΐΤΙΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ 
ΓΗΣ ΔΙΛΓΡΛΦΟΥΣΙ ΤΗΝ ΕΑΥΤΩΝ 

ΤΡΟΧΙΑΝ

ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ

χαΐ τής πιθανής καταστάσεώς τής 
ζωής έπί τής έπιφανείας αύτών.

ΥΠΟ

CMVUl.LE

αστρονόμου, άρχαίου μέλους τοϋ ’Αστε
ροσκοπείου τών Παρισίων κτλ.

Μετάφρασε; εκ τοΰ Γαλλικού 
ΑΤΤΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ.

(Συνέχεια. ϊδε τεύχος ΣΤ’, σελ. 288.)

ΊΙ ανθρώπινη ήμών προσωπικότης, ήν τόσον 
περί πολλου ποιούμεθα, καί κατ’ εικόνα τή; 
οποία; εσχηματίσάμεν τον Θεόν καί τό 
σόμπαν ολόκληρον, άνευ ούδεμιάς σημασίας 
τυγχάνει έν τφ συνόλω τής δημιουργίας. 
“Οταν ή τελευταία άνθρωπίνη βλεφαρίς 
κλεισθή ένταΰθα, και ή σφαίρα ήμών, άφοΰ 
έπί τοσοΰτον χρόνον ύπήρξεν ή διαμονή τή; 
ζωή; μετά τών παθών αύτής, μετά τών 
ΐργων, τών ευτυχιών καί τών θλίψεων αύ
τής, μετά τή; άγάπης καί τοΰ μίσους αυ
τής, μετά τών θρησκευτικών καί πολιτικών 
αξιώσεων αύτής καΐ μεθ’ όλων τών τελι
κών αύτή; περιττολογιών, άποβήσεται α
νεπαίσθητος έρημος, έριίπιον, σιωπηλή, 
σκοτεινή, καί ήρεμα ένταφιασθήσεται έν 
τοίς μυχοί; νυκτό; βαθεία;, ήν ό άπεσβεσ-

με’νος ήλιο; οΰκε’τι άφυπνήσε γ ε ιεν ! καί 
τότε, ώσπερ καί σήμερον, τό Σόμπαν έπί
σης πλήρες έσεται, οί άστε’οες έξακολουθή- 
σουσιν έν τοΐς ουρανοί; λάμ.ποντες, έτεροι 
ήλιοι έπί έτέρ ω ν γαιώ ν άναφΟήσονται, 
ετεραι ανοίξεις έπαναγαγεϊν μέλλουσι τό 
μειδίαμα τών άνθε'ων, τά ονειροπολήματα 
τής νεότητος, ετεραι πρωΐαι καί ετεραι έ- 
σπε'ραι άλληλοδιαδεχθήσονται. καί ό κόσ
μος ώς έν τώ παρόντι βαδίσει- διότι ή δη
μιουργία αναπτύσσεται έν τώ άπειρα καΐ 
έν τή αίωνιότητι. καί πράγματι μηδέ χρό
νος ύπαρχει μηδέ διάστημά.

Έάν άρα, έν τω συνόλω πασών τών έ- 
πιστημών οίονδήτι άντικείμενον ιδιαζόντως 
τυγχάνη άξιον τής μελέτη; ήμών, τοΰτό 
έστιν άναντιρρήτω; τό άντικείμενον περί 
ούτινος τόν λόγον ποιούμεθα- διότι ή με
λέτη αυτή ούκ έστιν άλλη είμή ή ολοσχε
ρής σπουδή τοΰ Σόμπαντος. Ή αστρονομική 
σύνθεσις περιλαμβάνει τά πάντα’ εκτός 
ταύτης ούδέν ύπάρχει, παρά ταύτή δέ υ
πάρχει. ..ή πλάνη. Ποΰ έσμεν; Ποΰ έστιν 
ή Γή; ΓΙοίαν Οε'σιν έχομεν έν τω άπείρω; 
ΙΙόθεν έρχόμεθα καί ποϊ βαίνομεν; — Τίς 
δύναιτο άν δούναι ήμΐν τήν άπόκρισιν, είπερ 
ή ’Αστρονομία έσίγα;

'Η γνώσις αΰτη ή πρώτιστη τυγχάνει, 
αύτή καθ' έαυτήν έν πρώτοι;, έπειτα δέ 
καί ώ; έκ τών συνεπειών αύτής. Δυοΐν θά- 
τερον, ή θνητοί έσμεν, ή αθάνατοι τυγχά- 
νομεν. Κατά μέν τήν ποώτην πεοίπτωσιν ή 
σπουδή τή; ’Αστρονομία; έστιν ή σπουδή 
τής μόνης, ένθα κατοικόΰμεν, καί τοΰ ταύ
την περιστοιχίζοντας, καί άνευ τής σπου
δή; ταύτης ζώμεν ώς τυφλοί έκ γενετής, ώς 
ζώα, ώ; φυτά- κατά δέ τήν δευτέραν περί- 
πτωσιν, τυγχάνει συνάμα ή σπουδή τής 
μονής έφ' ής έσμεν καί τών μονών έφ’ ών 
κατοικήσομεν έγκαταλιπόντες τόν κόσμον 
τοΰτον, διότι ό πύρινο; ουρανό; τών θεο- 
λόγων πάντων τών θρησκευμάτων ο ύ δ ό- 

1 λ ως ύ φ ( σ τα τ α ι. Οίονδήτι άρα καί άν 

■ γ τό αίσθημα όπερ έχει τις πρός τόπρό 
βλήμα τής έφεστώση; ζωής καί πρό; τό 

1 τή; αϊωνιότητος, ή 'Αστρονομία έ'νεκα τοΰ
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ένδιαφε'ροντος, τής σπουδαιότητο; και τοΰ ι 
μεγαλείου αύτή; πασών τών άλλων έπιστη- 

μών ύπερε'χει.Τό θέμα τοΰτο ύπεστήριξα έν τή ζέσει 
πεποιθήσεως εμφύτου, άμα τό πρώτον βι
βλίου περί τή; έπιστήμη; ταύτη; δημοσιεύ- 
σαι τολμήσας, ότε πρό δέκα καί πέντε έ
τών έγραψα La Plurality des Mondes 
ΒηΙ)ϊίέε(τουτέστι μεθερμηνευόμενου ο Ή πλη ' 
θυ; τών κατωκημένων Κόσμων.»)Μετά τινα 
δέ έτη, ή κριτική έξέτασις τής διδασκαλίας 
ταύτης ώ; πρό; τήν ιστορικήν έποψιν έδωκε 
χωράν τώ συγγράμματι όπερ διεδέζατο τό 
προηγούμενου ύπό τόν τίτλον Les Mondes 
imaginaris et les mondes reels, (ήτοι 
«Οί φανταστικοί κόσμοι καί οί πραγματικοί 
κόσμο·-.» (Βραδύτερον δέ κατά τινα έτη έπει- 
ράθην τής έκθέσεως τής αρμονίας τών κόσ
μων, τών όντων και τών πραγμάτων διά τοΰ 
συγγράμματος τοΰ έπιγραφομόνου 
dans la Nature, (τουτέστιν to θεό; έν τή 
φύσει,») καί έτι βραδύτερον έπεχείρησα τό 
προσχεδιάσαι τάς καλλονάς τοϋ άστρωου 

-Γ.ύδ;'=; τ:“· Π«>'·μαπος 
lldcitsdc ΓϊηΑηΐ,(ήτοι

αύτών. Τό βιβλίον άρα τοϋτό έστι πραγματεία 
περιγραφική τής s Πλανητικής Άςρονομίας.» 
Τό πρώτον ήδη διά τού άνά χεΐρας συγ
γράμματος γίνεται απόπειρα λεπτομερούς 
περιγραφής ένό; έκαστου τών πλανητών οϊ
τινες συνοδεύουσι τήν γήν έν τώ ήλιακώσυ- 
στήματι, έκθέσεως ώς οϊόν τε πλήρους τής 
κλιματολογικής και μάλιστα τής γεωγραφι
κής αύτών καταστάσεις, δηλαδή τής οργα
νική; αυτών καταστάσεω; ώ; μονής κατοι

κίας.
Ή άπό δεκαπενταετίας ύπό τή; ’Αστρο

νομίας συντελεσθεΐαα πρόοδο; πράγματι αξιο
σημείωτος τυγχάνει, καί ώς πρός τούτο αί 
τάσεις τής έπιστήμη; επ' αλήθειας ηλλαξαν 
όψιν. Τότε, δέον ϊνα είπωμεν τοΰτο, οι επι
στήμονες, οϊτινες συνεμερίζοντο τάς πεποιθή
σεις μου καί τάς ελπίδάς μου, έν έλαχίστη 

l)icu ίΑ,ιονοψ,'?ί£ί1 2 3 4 5 6 7 ^τΰγχ®νθν, έπεκράτει ήμαθη- 
. μ α τ ι κ ή'Αστρονομία, καί έποίει ίνα τόσον 

„ ι i.'a'h' . ’ ι έκλείπη ή s υ σ ι κ ή ’ Αστρονομία ώστε αυτή

(1) Είς τό Πανεπιστήμιου τή; Ό,ξφόρτης, 
έν έτει 1873'είς ateshead πλησίον τής 
Ne castle, έν 1 870,οις προσθετέον τά; άνα 
πτύξεις τά; ληφθείσα; ύπό τών τών Κ. Κ. 
Huggins καί Loccyer, πλησίον τοΰ Λον
δίνου.

(2) Είς ΙΙαλέρμον, έν 1872, Societil 
| degli Spettroscopisti.

(3) Είς. Βερολϊνον, έν 1874.
(4) Εί; Βιέννην, έν 1875.
(5) Εί; Louvain (Μ. Torby), έν 1870.
(6) Είς Μόσχαν έν 1873.
(7) Εΐς Darmouth, έν 1863· εΐ; Yale 

College, έν 1866, κτλ. Ευκολόν έστι τό υ
πόδειξα'. καί έτερα προσέτι. Δύναμαι προσ- 
θεϊναι επίσης ότι άπό δεκαετίας πρό πάντων 
ποοσωπικώς άφιιερώθην εί; τήν τηλεσκοπι
κήν σπουδήν τών πλανητών, καί οτι αί ίδιαι 
εμού παρατηρήσει; σχηματίζουσ; τήν βάσιν

1 πολλών κεφαλαίων τού άνά χεΐρας συγγράμ
ματος.

φύσει,») και ετι βραδύτερον επενειρησα τό . , · · , e ’ - „ . _προσχεδίασα; τά; καλλονά; τοΰ άστρώου ^νετο βλαστανουσα ω; το ιον εν τή σκ.α 
χοσμου διά τ.νο; περιοδείας τού Πνεύματος % ά ου*
έν τώσυγγράμματιΒέόΙδόοΙΊηΗηίϊήτοι β?'θ^ν’ ,’1? ανθρώπινης ψυχής
«Διηγήσεις'τοΰ απείρου» καί έ» τή Ιστορία e?W€,{ «υς ουράνιους κόσμους οετω.ς 
τού Lumen. Άλλ’οδπω ήν καιρός ί»α δη! W™ «^αλυπτομε»οι, εξελαμύα,οντο 
μοσιευσω τό άνά χεΐρας σύγγραμμα διότι ή ωί και ματαιολογιαι. Ση-
γνώσις τών πλανητών ούδόλως ήν άεκούντως Wov “ ™ θ™"·

• λ , τ/.ν πλτφεσταττ.ν μιταμορφωσιν. Η ιυωόια
προηγμένη ινα όςχιααση τις την ειδικήν σπου· . , .δήν ήτις αύτήν συνί,τησ.ν leu "0Wl τον Γ’β "“Τ

’Από δέκα καί πέντε ηδη έτών,ποόοδοι άναστεΐλαι την εαυτού πορείαν,
· _....Λ... και ηφυσικη ’Αστρονομία ήρεμα εφελκυ-

σατο τήν συμπαθητικήν προσοχήν τού βα
θέως σκεπτομένου. Αστρονόμοι έπιδέξιοι ά- 
νεδείγθησαν' νέα έπιστήμη, ή τηλεσκοπική 
άνάλυσις, έγεννήθη, ώς ή ’Αθήνα, έν πάση τφ 
πανοπλία, διά καταπληκτικά; κατακτήσεις’ 
έργαλεΐα νέα πάραυτα έφευρέθησαν*  Άστε-) 
ροσκοπεϊα καθιερωμένα ίδρύθησαν ένΓαλλία(1 ί

• ί
Άλλ’ουπω ην καιρός °71'

.· διότι ή

ινα δοχιμάση τις τήν ειδικήν σπου-

A71Q Ο6Λί*  Λ. ΙΑ» «·■>*..  .,δη έτών, πρόοδοι 
όλως απροσδόκητοι έλάμπρυναν τήν φυσική» 
αστρονομίαν. Το έν τώ συγγράματι «Ή πλη- 
θυ; τών κατωκημόνων κόσμων» προταθέν θέ- 
μα δύναται ηδη μεγάλως άναπτυχθήναι και 
απολύτως έπικυρωθήναι. 'Γοιοΰτό; έστιν ό 
σκοπό; τού παρόντος βιβλίου. Ούκέτι τήν 
διδασκαλίαν μόνον τή; ύπάρξεω; τής ζωή; 
εκτός τής γής θεωροΰμεν τήν σήμερον έν τώ 
γενικώ καί φυσιολογικό; αύτής χαρακτήρι, 
άλλά και διεισδύσαι δυνάμεθα έν ταΐς λεπ- 
τομιρείαις, λαβεϊν τάς άποδειξεις έν τή χειρί, 
ποιήσαι σταθμόν έφ' έκαστου πλανήτου, καί 
έπικυρώσαι τάς μή έξαιρεσίμους μαρτυρία; 
τής ύπάρξεω; τή; ζωής έπί τής έπιφανεία; 

έν Άγγλία(1),έν Ίταλία(2),έν Γερμανία ί8), 
έν Αυστρία (1), έν Βελγίω (5), έν Ί’ωσσία (<>), 
έν ’Αμερική (7), κτλ., ισχυρά δίοπτρα καί 
απέραντα τηλεσκόπια κατεσκευάσθησαν, και 
πλεϊστοι άστρονόμοι ηρξαντο σπουδάζοντες 
έν έπιμονή τήνφυσικήν σύστασιν τού Ήλιου, 
τής Σελήνη;, τών πλανητών, τών κομητών 
καί τών αστέρων.

Σήμερον δέ πάς τις έννοεΐ ότι οΰδαμώς οί 
άριθμοί συνιστώσι τήν ’Αστρονομίαν, άλλ 
ότι τυγχάνουσι μόνον ή βάσις τής σπουδή; 
τών κινήσεων καί τών όγκων. Ή μαθημα
τική άνάλυσις ούδέν έτερον δείκνυσιν ήμΐν έν 
τώ Σύμπαντι εΐμή λίθου; έρριμένου; έν τώ 
κενώ, λίθου; έπί τό μάλλον καί ηττον με
γάλους καί κινούμενους κατά τό μάλλον καί 
ηττον ταχέως, ιδού τό πάν. Τό έχειν έπί 
τοσούτον χρόνον περιωρισμένην μέχρι τοΰ 
σημείου τούτου τήν Αστρονομίαν αληθής 
έστιν άποπλάνησις, δυνάμεθα καί ήμεΐς ηδη 
είπεΐν. Ούχί δύσκολόν έστιν τό ίκανοποιήσαι 
εκείνον οστι; γνωρίζων διά τοΰ ύπολογισμού 
το βάρος τού ήλιου, ούδέν περισσότερον έπι*

(1 ) Αστεροσκοπεία τού κ. IanSSen χα, 
τοΰ επί τού γεωγραφικού μήκους Γραφείου 

άν ίτει 1875.
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Ουμεΐ, καί ούδόλως μάλιστα εξετάζει οποία 
τίς έστιν ή θερμότης τού άστέρο; τούτου, 
πώ; άνανεοΰται, καί πώς συντηρεί τήν επί
γειον ζωήν, μηδ’έκεϊνον όστις, γνωρίζων διά 
τοΰ υπολογισμού τήν κίνησιν τού πλανήτου 
Άρεως ή τού χόσμου τού Διό;, οΰδεμίαν έ- 
πιθυμίαν αισθάνεται ϊνα παρατήρησή διά τού 
τηλεσκοπίου τά; γαίας ταύτας τοΰ διαστή
ματος, καί ίδη αύτοΐς όφθαλμοϊς, τά νέφη 
αύτών τάς άτμοσφαίρας αύτών,τήν έπιφάνειαν 
αύτώ» τάς ομοιότητα;αΰτώνπρός τόν αστέρα 
έφ’ ούκατοικοΰμεν.Τοιοΰτο; μαθηματικό; δεί 
κνυσι περιέογειανούχί άνωτέραν τής τοΰ βου- 
κώλουδςτι; άπότής παιδική; αύτοΰήλικίαςβλέ- 
πει τά; φάσεις τής Σελήνης, άλλ' ένταΰθα 
περιορίζει τάς έαυτοΰ γνώσεις, καί ούδόλως 
πληροφορείται περί της φύσεως τής γείτονος 
σφαίρας, ήν ή νεωτέρα οπτική προσάγει τόσον 
έγγύτατα ήμών, καί ποιεί ήμά; άψασθαι αυ
τής σχεδόν διά τού δακτύλου. Ούχί, ή άλη- 
θινή έπιστήμη τοΰ ουρανού ούδόλως περιέ- 
χεται έν ταΐς πίναξι τών λογαρίθμων- τό 
Σύμπαν ούκ έστιν έρημος σκαιά, έν τοίς κόλ
ποι; τή; οποία; κυμαίνονται αδρανεί; όγκοι, 
μηδέ πίναξ μέλας, έφ' ου διατρέχουσ: χα
ρακτήρες αριθμητικοί κατά τό μάλλον καί 
ηττον διαλάμποντες. Τό Σόμπαν έστι ζών! 
Έξ έκαστου ήλιου άκτινοβολλοΰντος έν τώ 
αίθέρι έξορμώσιν άκαταπαύστως οί φωτιστι
κοί πολλαπλασιαζόμενοι κυματισμοί, οϊτινες 
έρχονται φωτίσοντε; καί θερμανούντε; τους 
κόσμου; διά τών γονιμοποιών αύτών απο
πνοιών, καί έκαστος κόσμος έν έκάστω συ- 
στήματι ρέπει περί τήν εστίαν αύτοΰ, στρέ
φεται περί τόν άξονα αύτοΰ, παρουσιάζει 
κατά σειράν τοΰ; διαφόρους αύτοΰ μεσημβρι
νούς εί; τό φώ;, σχηματίζει τήν νύκτα καί 
τήν ήμέραν, τάς έποχά; καί τά έτη, δέχε
ται τήν έκ τοΰ ήλιου αύτοΰ έξερχομένην 
δύναμιν καί μεταποιεί αύτήν είς ζωτικάς έκ- 
δηλ.ώσεις, αΐτινε; διαφέρουσιν άπό τοΰ μεν 
είς τόν έτερον κόσμον κατά τήν έντασιν και 
τόν συνδυασμόν τών στοιχ-ίων τή; ζωή; έφ’ 
έκάστης σφαίρας. Ή έντελής άστρονομική 
έπιστήμη, ή ολοσχερής έπιστήμη, συνίστο·;τα 
άρα οΰ μόνον εί; τήν γνώσιν τώγ ιχεγεθών
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τών αποστάσεων, τών κινήσεων καΓτώνόγ- | 
κων, άλλά καΐ προ πάντων είς τήν σπόυδήν 
της φυσικής τών αστέρων συστάσεως, κ*ί  έπί 
τέλους είς την τών όρων της ζωής έπί τής 
έπιφανείας αύτών. Τοςοΰτός έστιν ό αληθής 
φιλοσοφικό; σκοπός τής ’Αστρονομίας

Ναι, τό ζήτημα τής ύπάρςεω; τής ζωής 
έν τοΐς άλλοις κόσμοις τό ΛυοιοΟ έσΤι ζήτημα 
ού μόνον τής 'Αστρονομίας άλλά καΐ δλόκλή- 
ρου τής φιλοσοφίας.

Διά τοΰ φωτός τής νεωτέρας ίπιστημης 
βλέπομεν τήν Γήν τεθεψένην άνευ ούδεμιάς 
ειδικής διακρίσεω; μεταξύ Των πλανητών 
τοΰ ηλιακού συστήματος (καΐ ούχί μεταξύ 
τών τά μάλιστα ενδιαφερόντων)· ό κόσμος 
ήμών ούκέτι εστίν είμή τεμαφ ιον άνεπαισ- 
θητον τοϋ Σΰμπαντος δλοκλήρου, λεπτομέ
ρεια άπολλυμένη έν τω συνόλω, άντιΚείμε- 
νον τόσον άσήμαντον καθ’έαυτό, ώστε ή πα
ρουσία ή ή άπουσία αύτοΰ μηδέ ίτρβστιθησι 
μηδ- άφα ρεΐ σχεδόν ούδέν έκ τοϋ μεγαλείου 
καΐ τοϋ πλούτου τής παγκοσμίου δημιουρ
γίας, Ό ήλιος έστιν άστήρ κολοσσάιος τε
θειμένος έν τώ κίνώ, ΰποστηρίζων διά τή; 
δυνάμεως αύτοΰ τού; πλανήτας τοϋ έαυτοΰ 
συστήματος, ποιών αύτούς ρέπειν περί αύτόν 
μετά ταχύτητας τεραστίας, ώς έν βιαία σφεν
δόνη, έκρίπτων κύκλω αύτοΰ έν ορμή άστρα- 
πής τούς αιθέριους παλμού; τόύ; έκ τών κόλ
πων αϋτοΰ άπορρέοντας κυματισμούς’ ΚΑΡ
ΔΙΑ έστιν απέραντος ής τινο; οί παλμοί 
διαχέουσι μακράν κύματα θερμότητο;, φω
τός, ηλεκτρισμού, ή, ϊνα κάλλιον εϊπωμεν, 
δύναμις άκατωνόμαστος. ήτις προβαίνει 
διαδιδόμενη διά τοΰ διαστήματος, μηδέν πα
ράγουσα έν τώ διαστήματι τούτω, μή θερ- 
μαίνουσα αύτό, μηδέ φωτίζουσα αύτό, άλλ’ 
ήτις, ότε άπαντά πλανήτην τινά, αναστέλ
λεται ύπ’ αύτοΰ, και μεταπο ιεΐ τούς ορ
μητικού; αυτής κυματισμους είς δυνάμεις 
ένεργητικάς, αΐτινές είσι, θερμότης διά τόν 
οργανισμόν ήμών, φώς διά τούς οφθαλμού; 
ήμών, μαγνητισμός διά τήν μεμαγνητισμε- 
νην βελόνην, δύναμις χημική διά τά φυτά, 
τροφή διά τά ζώα, ένεργητικότης νευρική 
έν τώ έγκεβάλω ήμών, καΐ ήτις έν ένί λογω
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μάλλον 
Ούγΐ δέ

παράγει τά θαυμάσια τής ζωή; έπί τής 
έπιφανείας τών πλτανητών.

Ή γή ούδόλως έστΐ προνομιούχος μάλλον 
τών συνοδιτών αυτής ίνα δέχηται τήν ήλια- 
κήν ταύτην γονιμοποίησιν, καΐ ουτοι κατά 
τον αύτον λόγον, ώς καί αύτή, δέχονται 
ταύτην. Άλλ’ ό κολοσσάιος ήμών ήλιος ούκ 
έστι πράγματι είμή άστρον, καΐ έκαστος άσ
τήρ πράγματι αληθής έστιν ήλιος, λαμπών 
έξ ίδιου φωτός, καί άνευ οΰδεμιάς αμφιβο
λία; έστία πλανητικών συστημάτων κατά τό 

και ηττον οιαφορων του ημετε^ου. 
άλλω; μετρητέον τά έν τώ άπ :ρω

άλληλοδιαδεχόμενα ηλιακά συστήματα εεμή 
καθ' έκατοστύα; εκατομμυρίων, καί κ! τά 
δισεκατομμύρια τούς συγκροτοΰντας αΛτά 
πλανήτας· Τί έστιν ή Γή έν τώ συνόλω τΰού- 
τω’,Μειόν τι μιας μόνης πολίχνης, μεϊον χω
ρίου έφ’ ολοκλήρου τής γής. Άλλαμήν, ή 
ολόκληρον το σόμπαν κατοικεϊται, ή έρημον 
τυγχάνει. Ή ΰπαρξις χρησιμεύει εις τι, ή 
εί; ούδέν. Έπί τέλους δέ, ϊνα έλευθέρώς λα- 
λήσωμεν, τής Γή; οΰσης τεμαχίου τόσω μι- 
κροϋ, ώστε πρό; τό μηδέν προσεγγίζει, 
«ή τό Σόμπαν ύπάρχει ή ούδόλω; ύπάρχει.» 
Τό ζητημα τίθεται όριστικώς κατά τούς τε
λευταίους τούτους όρους. Έάν τό Σόμπαν 
κατοικήται ύπο όντων έμβιων, καΐ ύπό όν
των διανοουμένων, άτινα βλέπουσιν αύτό και 
γνωρίζουσιν ότι υπάρχει, έάν έκαστον ηλια
κόν σύστημα φέρη τήν ζωήν καΐ τήν διάνοιαν, 
πράγματι τό Σόμπαν ύπάρχει. ’Αλλ' άν μή 
ύπάρχρ έν άλω τοΰτω είμή χάος όγκων λί
θου καί αργίλου στρεφόμενων καθ 5*ας  τάς 
διευθύνσεις διά τοΰ άτέρμονος διαστήματος, 
σειρά ήλιων φλεγόντων ϊνα μηδέν θερμαίνωσι 
λαμπόντων ίνα μηδέν φωτίζωσι, όδηγούντων 
έπί τών οδών τοΰ διαστήματος πόλεις άκα" 
τοικήτους καί αγόνους ερήμους, άν ό κόσμο; 
βαδίζη τυφλώς έν τοΐς κόλποι; τοΰ αιωνίου 
θανάτου, τότε τό Σόμπαν ουδόλως υπάρχει, 
αί δυνάμεις τής φύσεώς ούδόλω; ΰπάρχουσιν, 
ό θεός ούδόλω; υπάρχει, ούδείς νόμο; υπάρ
χει έντή δημιουργία, ή δημιουργία αΰτη ου
δόλως υπάρχει, καί όλον τό έργον τών ασ
τρονόμων ούκ έστιν είμή φαντασμαγορία.

Ή ΰπαρξις τής παγκοσμίου καί αιώνιας 
ζωής έν τώ άπείρφ συνίστησιν άρα πράγματι 
τήν κεφαλαιώδη σύνθεσιν καί τόν οριστικόν 
σκοπόν πάσης τής 'Αστρονομίας. Τίέστιν ή 
’Αστρονομία καθ' έαυτήν πλησίον τοΰ σκοπού 
τούτου; Τί έστι τό άντικείμενον τών άλλων 
επιστημών ; Τίέστιν ή ιστορία και ή πολι
τική έκαστου έθνους; Τί έστιν ή ιστορία τής 
Γαλλίας; ή ίστορ α τής Αγγλίας, ή ιστορία 
τής Ιταλίας ή τής Γερμανίας: Τί έστιν ή 
ιστορία τή; Ευρώπης; Τί έστιν ή ιστορία δ
λοκλήρου τής Γή; ενώπιον τής πληθύος τών 
κόσμων; Ή ιστορία έστι μυρμηκ'ά; συγκρι- 
νομένη προς τήν ιστορίαν ηπείρου, ή ιστορία 
μιας μόνης οικογένειας συγκρινομένη πρός 
ολόκληρον τήν τής ανθρώπινης φυλής.

Όποια αινίγματα έπ'ρυλάσσονται αί έπί 
τών κεφαλών ήμών όρθούυεναι ερωτήσεις αυ
ται; Εν τοΐς κόλποι; τής βαθείας ουν»οίας 
καί τής γαληνιαίας σιγής τών ενάστρων νυκ
τών, ή περίεργος ήμών διάνοια ίπταται πρός 
τάς νήσους έκείνας τοΰ φωτός, ινα αύτά; περί 
τοΰ μυστηρίου αύτών έρωτηογ,. Ή θεία’Ασ
τρονομία εβολιδοσκόπησε τάς ουρανίας ταυ- 
τας σφαίρας καί έδίδαξεν ημάς ότι οί αστέ
ρες είσιν ήλιοι, καί ότι οί πλανήταί είσι γαιαι 
ανάλογοι προς τήν ήμετέραν.

Ναι, Γ αία ι, εύρεΐαι, απέραντο·, έσχη- 
ματισμένσι έξ ύλιζών βαρίων καί σκοτεινών’ 
γαιαι έν αίς βλέπει τις ηπείρους καΐ θαλάβ- 
εας, γαιαι ών περ τό έδαφος συντίθεται έξ 
αργίλου ώςπερ καί τό ήμέτερον, καί ών τά 
γήπεδα, ποικίλλονται ώςπερ τά τής ιδίας ή
μών σφαίρας, σχηματίζουσιν όρη καί κοιλά
δας οροπέδια καί πεδιάδας, αϊτινες χρησι- 
μεύουσιν ώς κοιτίδες τοΐς άγροδιαίτοις άπερ 
άλληλοδιαδέχονται έν αΰταΐς άπό αϊώνος 
εις αιώνα. Αι γαιαι αυται βαρεϊαί είσιν ώς
περ καί ή ήμετέια, καί περιπλανώντας ώ; 
καί αΰτη έν τώ άορίστω διαστήματι, δπερ 
μηδέ άνω έχει μηδέ κάτω, μήτε διεύθυνσιν 
μήτε μέτρον. Δι’ούδενός ίδιου φωτός πεπροι- 
κισμέναι τυγχάνουσι, καί φαίνονται λάμ- 
πουσαι διότι ό ήλ’·ος φωτί 
καί τήν Γήν φωτίζει, καί διότι, τής άπο- 
°τάσεως σμικρυνούσης τον δίσκον αύτών, ά 

ζει ω;

παν τό μεσημβρινόν φώς εις [εν μόνον ση
μεΐον συγκεντροΰται. Ουτω καΐ ή Γή λάμ
πει μα.κρόθεν έν τώ διαστήματι, παρουσιά
ζει φάσεις, ώς ή Σελήνη, ό Ερμής, ή Αφρο
δίτη, δ Άρης παρέχουσιν ήμΐν τοιαύτας, καί 
περιπλανάται, λαμπρόν άστρον, έν τώ ούρα- 
νώ έτερων κόσμων.

Όποια πραγματα, όποια όντα αί γονιμαι 
δυνάμεις τή; φύσεώς έγέννησαν έπί τών διά
φορων τούτων τοΰ ήμετέρου κόσμων; Ένταΰ
θα, έν τοιαύτη τιν'ς καταστήσει τή; κράσεως 
τής ατμόσφαιρας, τοΰ φωτός, τοϋ άέρος, τής 
υγρασίας, τών χημικών συνδυασμών, της 
πυκνότητος, τής βαρύτητος, τοΰ χρόνου, τών 
ήμερών, τών έτών, ή φύσις παρήγαγε τά 
πράγματα καί τά ό»τα άτινα περιστοιχοϋσιν 
ήμάς, τροποποιούσα άλλως τε τά έργα αύτής 
καΐ τά θεάματα αύτής κατά τού; αιώνας 
καΐ κατά τούς μεταβαλλόμενους όρους αύτοΰ 
τούτου τοΰ πλανήτου, Τί έγέννησαν αΰταί 
αυται αί δυνάμεις έπί τών άλλων γαιών 
τοΰ ούρανοϋ; Έν τώ μέσω τών τόσω ποικί
λων όρων οΐτινες δ'-ακρίνουσι τόν Έρμήν τοΰ 
Ποσειδώνος, τόν Κρόνον τής Γής, τόν Άρην 
τού Ούρανοϋ καί τόν Δία τής 'Αφροδίτης, ό
ποια στοιχεία έπικρατησουσιν έπί τοϋ μεν 
καί έπί τοΰ δέ; 'Οποία παράδοξα σχήματα, 
όποια φανταστικά όντα έγέννησαν αρά γε αϊ 
αναπτύξεις τής δημιουργούσες δυνάμεως; 
'Οποία τίς έστιν ή οργανική άποψις τών κό
σμων τούτων; Ή ’Αφροδίτη τών όττεντότων 
τερατώδη; δι’ήμάς τυγχάνει, καί όμως με
ταξύ τής Ευρώπης καί τής Αφρικής ούκ’έ
στιν είμή άπλή τις διαφορά πλάτους. Ό
ποια τις άρά γέ έστιν ή ποικιλία, ή παρα- 
δοξότης, τό φαινόμενον άσυνάρτηταν τών 
έμβιων σχημάτων τών άνηκόντων ταϊς δια- 
φόροις σφαίραις τοΰ ήμετέρου συστήματος! 
Καί είπερ μεταφερόμεθα από τής ήλιακής 
ήμών οικογένειας είς τήν τ οϋ Βέγα, τοΰ Άλ- 
τεμπαρόν, τοΰ Άντάρεως, ή τοΰ Κάστορας, 
πόσον άρά γε ή περιοδεία ήμών είη άν άσυγ- 
κρίτως θαυμασιωτέρα καί φανταστικωτέρα 
πασών τών τοϋ Δάντη, τοΰ Μίλτωνος, τοϋ 
Γυλλιβέρου καί τοϋ Άριόστου ηνωμένων !

Έκεΐ λάμπει Ετερος ήλιο;, εκεί ετερον φώς
38 '
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έκ τοϋ Ούρανΰϋ καταβαίνεΓ έκεϊ πνέει αήρ 
όστις ούδόλως γή’ίνος τύγχανες έκεϊ άνθοΰσι 
φυτά, άτινα ούδόλως φυτά είσι, έκεΐ ρέουσίν 
ΰδατα μηδόλως ΰδατα όντα, έκεϊ ΰπάρχουσι 1 
πεδιάδες, λάκκοι, δάση, θάλασσαι, άπερ οί 
οφθαλμοί ήμών ουδόλως είδον, και άπερ ού
δόλως δύναιντο άναγνωρίσαι· Eat όμως τό 
τηλεσκόπιου φέρει πρός αύτά τά γήινα ημών 
βλέμματα, καί όμως αί ψυχαι ήμών μετα
φέρονται έκεϊ έναντίον τών εκατομμυρίων καί 
τών δισεκατομμυρίων τών λευγών αίτινες 
άποχωρίζουσιν ήμάς άπ’ εκείνων, κα> όμως 
ή τρυτάνη τής Ουρανίας ζυγίζει τά άστρώα 
συστήματα, καί όμως ή τηλεσκοπική άνά- 
λυσις ανακαλύπτει τήν χημικήν σύστασιν 
τών Ολικών τών συγκροτοΰντων τούς άπολ- 
λυμένους έν τω άπείρω κόσμους έκείνους.

Τδ πλανητικόν ήμών σύστημα δύναται 
συγκριθήναι πρός άπέρ/ντον δημοκρατίαν, 
ής τίνος έκαστος κόσμος παρίστησι κράτος τι 
τατά τό μάλλον καί ηττον μέγα, κατά τό 
μάλλον καί ηττον πλούσιον, κατά τδ μάλ
λον καί ήττον κατωκημένον είσι δέ αί 'Η
νωμένα·. Πολιτεΐαι τοϋ ουρανού, τουλάχιστον 
τής ούρανίας χώρας έν η εόρισκόμεθα. Πέραν 
δέ τοϋ περιστοιχοϋντος ημάς αιθέριου ωκεα
νού’, έτεραι Ήνωμέναι Πολιτεΐαι ύπάρχουσι, 
πέριξ ίστιών, αίτιν ς Ονομάζονται Σείριος 
Προκύων, Καπέλλας, Άρκτοϋρος, έν τή άν- 
θρωπίνη διαλέκτφ’ άλλ’ αί άπομεμακρυσμέ 
ναι αυτοί έπαρχίαι είσίν απρόσιτοι ταΐς ή
μών παρατηρήσεσιν. Μάνας τάς επαρχία; 
τής ηλιακής δημοκρατίας δυνάμεθα παρατη- 
ρήσαι, πλησιάσαι, ■ άποκαλόψαι διά τών τη
λεσκοπίων ήμών, καί περί τούτων μονον τόν 
λόγον ποιησόμεθα έν τώπαρο*τι  συγγραμματι.

Τό σχέδιον άρα τοϋ βιβλίου τούτου άφ’ 
έαυτοΰ διαχαράσσεται. Έπισκεψόμεθα άλλη- 
λοδιαδόχως έκάστην τών έπαρχιών τής η
λιακής δημοκρατίας, προσπαθούν :ε; ώς ο·.όν 
τε ίδεΐν καίκαταστήσαι τήν περιοδείαν ήμών 
όσον δίδοται, καρποφόρον. Αί πολικαί χιόνες 
του Άρεως ουδόλως ήμάς άνασταλοΰσι, καί 
έπιβκεψόμεθα τούς πόλους αύτοΰ κάλλιον ή 
όσυν δυνάμεθα ποιήσαι τοΰτο ενταύθα διά ι 
τού; πόλους τής ιδίας ήμών Γής. Οί δακτύ

λιοι τοϋ Κρόνου ούδαμώς εσονται έμπόδιον 
"■$ ορμή ήμών, καί διατρέξομεν αύτούς εύκο- 
λώτίρον έπίσης ή όσον δύνανται ποιήσαι 
τοΰτο αύτοΐ οί κάτοικοι τοϋ Κρόνου. Ή ού 
ρανία ήμών έκδρομή άρξεται άπό τοϋ έγγυ- 
τάτου τοΰ Ήλιου πλανήτου καί έκτ>θήσε 
ταΐ άλληλόδιαδόχως μέχρι τοΰ άποτάτου. 
Έν τή πλανητική ταύτη περιοδεία, Συναν
τήσομε·' καί αυτήν ταύτην τήν Γην, έφ’ ης 
ύπάρχόμεν έν τω παρόντι αΐώνι,, άλλ’ έφ' 
ή; ούχί διά παντός κατοικήσομεν !

’Οφείλομεν δέ ποιήσαι έναρξιν τής περι
γραφής τών κόσμων τοϋ ή/ιακοϋ συστήματος 
απ' αύτοΰ τούτου τοϋ Ήλιου, έστίας ευερ
γετικής, εις ούτινος τάς ακτίνας ή ζωή τής 
Γής έστι μετέωρος, ώς περ καί ή τών άλλων 
πλανητών. Τοΰτο άρα τό άστρου άνοίζει τήν 
πορείαν ήμών έν τή μεγάλη περιοδεία ήν
μέλλοαεν ποιήσαι. Άλλα προεισαγωγή τις 
άφ’έαυτής επιβάλλεται εις τήν περιοδείαν 
ταύτην’ έστι δέ αΰτη ή έξέτασις τών θαυμά
σιων τής οπτικής οργάνων, δι' ών δυνάμεθα 
οΰτω διακρίναι τήν επιφάνειαν τών άλλων 
κόσμων καί τήν φύσιν αύτών σπόυδάσαι. Τό 
πρώτον οθεν βιολίον άφιέρωται είς τήν περι
γραφή·· τών ίσχυροτάτων τηλεσκοπίων τών 
έν ένεργεία υπαρχόντων.

Καί ήδη, προσφιλείς άναγνώστα;, μή έ- 
πεκτεινωμεν περαιτέρω τήν προκαταρκτικήν 
ήμών συνδιάλεξίν, καί παραδώμεθα αΰτίκα 
ταΐς ΰψήλαΐς ταύταις σπουδαϊς, αΐτινές είσι 
τών μεγίστων θ’λγήτρων τής ζωής, καί τών 
εύγενεστάτων τής διανοίας κατοπτεύσει·)·' 

Έγραφον έν Παρισίοις, έν έτει 1 8”6.
("Επεται.)

ΠΕΡΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΨΥΧΗΣ.

Έάν τά πάντα συναποθνήσκωσι μετά τοϋ 
σώματος, πρέπει τό σόμπαν νά λάβη άλλους 
νόμους, ή ύφήλιος άλλα ήθη, άλλας έξεις, 
καί τό πάν ν’ άλλάξη φάσιν έπί τής γής-

Έάν τά πάντα συναποθνήσκωσι μετά τοϋ 
σώματος, τ αξιώματα τής εύθυτητος, 
τής φιλίας, τής τιμής, τής ευγνωμοσύνης,

ΠΕΡΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΨΥΧΗΣ

ούδέν άλλο είσίν ή πλάναι δτ,μώδε'ς, έπειδή ι 
ούδέν όφείλομιν είς ανθρώπους, οίτινες δέν | 
ΰπάρχουιιν ήδη, οίτινες μετ’ οϋ πολύ Οέλου- 
σιν έπανέλθει εί; τό μηδέν, καί μεθ' ών ού- / 
δεις κοινός δεσμός Οργ,σχείας καί έλπίδο; 

συνδέει ήμάς.
Έάν τά πάντα συναποθνήσκωσι μετά τοϋ 

σώματος, τά όδέα ονόματα τών τέκνων, τοΰ 
πατρός, τού συζύγου είναι λοιπόν λέξεις κε- 
ναΐ, καί μάταιοι τίτλοι άπατώντες ήμάς, 
έπειδή ή ίερότης τών σχέσεων τούτων καί οί 
συνενοϋντες ήμάς δεσμοί δέν είναι πλέον 
διαρκείς. Ούτε οί πατέρες υπήρξαν πατέρες 
ήμών ούτε τά ήμέτερα τέκνα θά ήναι διάδο
χοί μας, διότι τό μηδέν είς ό θέλ'μεν μετα- 
βληθή ήμέραν τινά δέν έχει συνέχειαν. Ή 
τοΰ γάμου ιερά κοινωνία ι'ιναι κτηνώδης 
ένωσ,ις έζ ής έξέρχονται ώς δι’ άλλοκότου καί 
τυχαίας συναθροίσεως όντα όμοιομ,ορφα μέν 
άλλ' ούδέν τό κοινόν έχοντα μιθ' ήμών ή τό 

μηδέν.
Τί νά είπω άκόμη ;
Εάν τά πάντα συναποθνήσκωσι μετά του 

σώματος, τά χρονικά τής οικογένεια; καί ή 
γενεά τών προπατόρων καί προγόνων ήμών 
είναι άπλή σειρά χιμαιρών, έπειδή δέν έχο
μεν ποσώς προγόνους καί μήτε άπογόνους βε- , 
βαίως Οάέχωμεν. Αίμέριμναι τοϋ οικογενειακού 
όνόματοςκαίτώνμεταγενεςέρων είσι κενοσπου- 
δίαΓ ή άποδιδομένη τιμή έπί τή μνήμη τών 
ένδοξων άνδρών πλάνη παιδαριώδης, έπειδή 
β-.βαίως είννι γελοΐον τό νά τιμά τις πάνό,τι 
δέν υπάρχει πλέον.Ή εύλάβεια τών τάφων α
πατηλή καί τετριμμένη συνήθεια, ή τέφρα 
τών τεθνεώτων πατέρων καί φίλων μας κό- 
νις ευτελής ήν πρέπει νά διασκορπίση τις εις 
τόν άέρα ώς μη άνήκουσαν εί; οϋδένα. Αι 
τελευταίοι θελήσεις τών θνησκόντων, αί τό
σον ίεραΐ καί είς αύτά τά βάρβαρα έθνη, τε
λευταίος ήχος μηχανής διαλυομένης, καίίνα 
είπω συντόμως, οί νόμο; παράλογος δουλεία, 
οί βασιλείς καί μεγιστάνες φάσματα ατινα 
ή αδυναμία σών λαών έδομιούργησεν, ή δι
καιοσύνη αρπαγή έπί τής έλευθερίας τοΰ 
ανθρώπου, ό νόμος τής συζυγίας βάρος έπαχ- 
θές, ή αιδώ; πρόληψις, ή χρηστότη; χίμαιρα

αίβδιλυρα'ι προδοσίαι καί δολιότητε; άσή- 
μαντοι καί θεμιτά! πράξεις, καί ή καταδίκη 
τούτων διαβήματα περιττά καί αποφάσεις 
άσκοποι υπό νομοθετών καί δικαστών αφρό

νων Οεσμοθετηθεϊσαι.
’Ιδού ποΰ δύναται νά φθάσγ, καί ποΰ κα

ταντά ή ύ,ψηλή φιλοσοφία τών ασεβώ'.’Ιδού 
ή δύναμις, ή όρθοφροσύνη, ή σοφία ήν έκ- 
θειάζουσιν ήμϊν αιωνίως. ΆποδέχΟητε τάς 
άρχάς των καί τό σόμπαν πίπτει είς χάος 
φρικώδες καί συγχέεταΓ άπασαι αί περί α
ρετής καί κακίας ίδέαι καταστρέφονται, οί 
πλέον απαραβίαστοι νόμ-ot τής κοινωνίας έκ- 
λείπουσιν, ή διάπλασις τών ηθών φθείρεται, 
ή κυβέρνησις τών πόλεων ναυαγεί, άπασα ή 
αρμονία πολιτικού τε καί θρησκευτικού σώ
ματος καταρρέει, καί τό ανθρώπινον γένος 
θελει εισθαι άθροισμα αφρόνων βαρβάρων, 
αναιδών, μαινρμένων, πανούργων, καί άστορ
γων ούδένα άλλον νόμον έχόντων ή τήν ίσ- 
χύν, άλλον χαλινόν ή τά πάθη των καί τόν 
φόβον τής έξουσίας, άλλον θεόν ή τούς έαυ- 

ι τού; των.
(Μετάφρασις έκ τοϋ Γαλλικού)

Μ- Π.

ίΥ ΑΛΟΓΗ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΙΙΑΝΤΙαΝΘΡΩΠΩ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’.
ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΠΡΩΤΟΙ" ΒΑΘΜΟΥ ΤΙΙΣ 

ΜΥΗ-ΣΕΩΣ.

ΙΙροσευχή τής πρωίας, τής μεσημ
βρίας καί τής εσπέρας.

Συνέχεια ίδε τεύχος Δ'. Σελ. 182.)

Δέκα ήδη έτών παρελθόντων έν τώ πρώ- 
τω βαθμώ τής μ,υήσεως, καί τών Γρ’Λχα
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στα χαί τών Πουροχήτα το αύτό ίσον 
χρονικόν διάστημα διανΰσαι μελλόντων, ίνα 
γένωνται Σαννυασή χαί Βαναπατρα, ίνα 
δηλαδή φθάσωσιν είς τόν δεύτερον βαθμόν 
τής μυήσεω;, πολυάριθμοι προσευχαί οφει- 
λουσι προστεθήνα·· είς τάς διατάξει; τών ά- 
πολούσεων της πρωίας, τής μεσημβρίας χαί 
τής ίσπέρα;

’Αοιχόμενος δέ είς ταύτην τήν περίοδον 
τής ζωής αύτοΰ, ό μεμυημένος ούχέτι έαυτώ 
άνήκει’ άλλά διέρχεται πάσας σχεδόν τάς 
ήμέρας αύτοΰ διά προσευχών, νηστειών καί 
σκληραγωγιών παντός είδους- Μέρος δετών 
νυκτών αύτοΰ καθιεροΰται εν τώ ναώ εις τάς 
τελετάς τών επικλήσεων, ύπό τήν έπο- 
πτει’αν τών άνωτέρων Γκουροΰ. Τρώγει δε 
άπαξ τής ήμέρας μετά τήν δύσιν τοΰ ήλιου’ 
πάσαι αί απόκρυφοι δυνάμεις τίθενται ι 
είς ένέργειαν ίνα τροποποιήσωσι τόν φυσιο- | 
λογικόν αύτοΰ οργανισμόν καί ειδικήν διεύ- 
θυνσιν ταΐς δυνάμεσιν αύτοΰ δώσιν.

’Ολίγοι δέ βραχμάνες φθάνουσιν είς τήν 
δευτέραν κλάσιν τών μεμυημένων’ επειδή 
τά μυστηριώδη καί καί τρομερά φαινόμενα 
απεο όφείλουσι παραγαγεΐν, άπαιτοΰσιν ίνα 
κατοβάλωσιν ύπερφυσικά; δυνάμεις,ών 
π·.ρ όλίγιστοι μόνον κατορθοΰσι κυριεΰσαι.

Οί πλεϊστοι άρα τών βραχμάνων ουδέ
ποτε ύπερβαίνουσι τήν κλάσιν τών Γρη
χαστά και τών ΙΙουριχήτα Μέλλομεν ίδεϊν 
έν τούτοι; παρακατιόντες μετά τήν περι
γραφήν τών προσευχών καί τών έξωτερικών 
τύπων τών προωοισμένων είς τό έξασκήσαι 
τήν διάνοιαν διά τή; έπαναλήψιω; τών αύ 
τών πράξεων, ότε τόν λόγον ποιησόμεθα πε
ρί τών εμφανίσεων καί πάντων τών άλ.λων 
φαινομένων, ότι οί μεμυημένος ουτοι τοΰ 
πρώτου βαθμού αντιποιούνται καί κΧτέχΟυ 
σι κατ’ επιφάνειαν δυνάμεων ανεπτυγμέ
νων είς βαθμόν πρός όν ούδέποτέ τις έφθα
σεν έν Ευρώπη.

Οί δέ τής δεύτερα; καί πρό πάντων τής 
τρίτη; κατηγορίας, άξιοΰσιν ότι μηδέ τόν 
χρόνον ήδη μηδέτόνχώρον γνωρίζουσι καί ότι 
άρχουσι και τής ζωής καί τοΰ θανάτο ι.

’Ιδού αί προσευχαί αίτινες, έν τή δευτέ-

ρ? περιόδω τών δέκα έτών τοΰ πρώτου 
βαθμΰο τής μυήσεω; προστίθενται είς όλας 
τά; διατυπώσεις καί έπικλήσεις} τάς ήδη έ- 
πιβείλημένας, ώ; αϊ πράξεις διανοητική; 
πειθαρχίας προωρισμέναι είς τό παρακωλύ- 
σαι τό ύποκείμενον ινα μίαν μόνην στιγ
μήν διατελέση ύπό τήν έπιρροήν τών ίδιων 
αύτοΰ σκέψεων.

Αί ακόλουθοι έπικλήσεις άπαντώσι με
τά μικρών τινων διαφορών έν όλαις ταΐς δια 
λέκτοι; τής Ινδικής, καί^άσαι οί θργ,σ 
κευτικαί αιρέσεις εξίσου αντιποιούνται αυτά; 
ώς ίδιας. Εΐσίν άλλως τε σύμφωνοι πρός τό 
τυπικόν τοΰ I α τ ζ ο ΰ ρ-Β έ δ α.

ΙΙΡΟΣΕΓΧΗ ΙΗΣ ΠΡΩΙΑΣ

«Μετά δέκα έτη καί έπί δέκα έτη, ό 
βραχμάν Γρηχαστά ό αισθανόμενος τήν δύ- 
ναμιντοΰ φθάσαι τόν ά φθαρτόν, μνη- 
μονευέτω έν ταΐς άπολούσεσι τή; πρωία; τών 
έπομένων προσευχών, προστιθεΐ; αύτά; είς 
τάς ήδη διατεταγμένα;·

* ♦
«Ποιείτω έναρξιν πασών τών ασκήσεων 

αύτοΰ διά τής επομένης έπικλήσεω;

ΑΠΛΒ1ΤΡΑΧΛ, ΠΑΒΙΤΡΑΧΛ ΣΑΡΒΑ ΒΑ 
ΣΤΑ Μ ΓΚΑΤΟΠΙΒΑ ΙΑΣΜΑΡΚΤ ΠΟΤΓ- 
ΓΑΡΙΚΑΚΧΑ.Μ ΣΑΒΑΧΙΑΒΧΙΑΜ ΤΑΡΑ 
ΣΟΤΚΧΙΧΓ.

I
Ό αγνός ή ακάθαρτος άνθρωπος, ή δ έν έ- 

πικίνδύνω καταστάσει ευρισκόμενος, οίαδή- 
τινι·, ούδέν έτερον οφείλει ποιήσαι εΐμή έπι· 
καλέσαι έ κ ε ΐ νο ' υύτινος οί οφθαλμοί έ- 
χουσι χρώμα λωτοΰ, ίνα έξαγνισθή έσωτερι- 
κώς τε καί έξωτερικώς καί σωθρ.

« Έξακολουθησάτω διά τής έπικλήσεω; 
τοΰ υδατος.

ΕΠΙΚΛΙ1ΣΙΣ ΤΩ 1'ΔΑΤΙ

« *Γδωρ  ήγιασμένονύπό τών πέντε ευω
διών τής προσευχής, υπάρχεις αγνόν, έκ τή; 
θαλασσή;. τών ποταμών, τών λιμνών ή τών

(
φρεάτων προερχόμενον, καθάρισον τό σώμα 

μου άπό παντός ρύπου.ι■ « Ώσπερ ό οδοιπόρο; ό κεκμηκώ; ύπό
, τοΰ θάλπους ευρίσκει αναψυχήν ύπό τήν 
I σκιάν δέ·δρου, οΰτω δυνηθείη» εύρΛν έν σοι,
■ ϋδορ ήγιασμένον, τήν άνακοόφισιν τών δει

νών μου χαί τόν καθαρισμόν τών άμαρτη-
τών δει-

νών μου χαί τόν 
μίτων μοι·.

« "Γδορ ήγιασμένον. 
βία

*
* * ·- ___ ,. t ‘ I, σύ υπάρχεις ή ου- ·

ςία τής θυσία;, τό σπέρμα τής ζωής, έν τοίς 
κόλποις σου βλαστάνουσι πάντα τά σπέρμα
τα καί σχηματίζονται πάντα τά όντα.

♦ ♦
« ’Επικαλούμαι σε μετά τής αύτής έμπι- 

στοσύνης μεθ’ ής τό τέκνον, απέναντι οίου- 
δήτινο; κινδύνου, ύπάγει καί ρίπτεται έν 
ταΐς άγκάλαις τής μητρο; ήτις τρυφερώ; 
αύτό ύπεραγαπα. Πλύ'ον με άπό τών πα- 
ραπτομάτων μου, καί καθάρισον μετ’ έμοΰ 
πάντα; τούς άνθρώπους.

*
* ♦« 'Γδορ ήγιασμένον έν τώ καιρώ τοΰ Πα· 

λαΰά-χάος,—Βράχμα, τής ύπερτάτη; σοφίας, 
ό Σβκΰαμπχοΰβας, τό όν τό ύπαρχον έκ μό
νων τών δυνάμεων αύτοΰ, ύπτ.ρχεν ύπό τό 
σχήμά σου. Χύ ή; συγκεχυμενον έναΰτώ.

*
♦ ♦

« Αίφνης έφάνη έπί τών απέραντων κυ
μάτων άτινα διηυλάκουν τό άπειρον, καί έ 
δημιούργησε σχήμά τι ίνα άποκαλύψηται, 
καί διεχώρισε τήν γήν άπό τών ύδάτων, ά
τινα συνηνωμένα εις ένα δεσμόν, έσχημάτι- 
οαν τόν αχανή ωκεανόν.

♦
e Τό ανεξιχνίασταν δ», ό Βράχμας, τό 

έπαναπαυόμενον έν τώ κενώ τοΰ απέραντου 
αίθέρος, παρήγαγεν έκ τής ιδίας αύτοΰ ου
σίας τήν Τριμοΰρτιν, έχουσαν τρία πρόσωπα, 
ήτις έποίησε τόν ούρανόν καί τήν γήν, τόν άέ 
ρα καί τούς ύποδεεστέρου; κόσμους·

♦
Πίραίνων δέ χυσάτω έπί τή; κεφαλής αύ

τοΰ διά τριών στελεχών τής ίεράς βοτάνης 
Ααρβά, σιαγώνάς τινα; ΰδατος.

r

« Ό τήν πρωίαν απευθύνω» τήν έπίκλη- 
σιν ταύτη*  τώ όδατι καί καλώς ίννοώ» τήν 
άλληγορικήν αύτής σημασίαν, 
φθάνει είς ύψηλόν βαθμόν άγιότητος.

«Συνενών έπειτα τάς χεΐρας, είπάτω: «ώ 
Βισχνοΰ, έκτελώ ταΰτα πάντα, Ινα διατη
ρήσω τό αξίωμα τοΰ Γρηχαστά. s

•
♦ *

«Σκεψάσθω περί τών άνωτέρων καί ύπο- 
δειστέρων κόσμων, περί τών πνευμάτων ά
τινα κατοικοΰσιν έπ’ αύτών, περί τών πνευ
μάτων τοΰ πυράς, τοΰ ανέμου, τοΰ ήλιου, 
καί περί όλων τών πνευμάτων τής γής.

» ♦βΦέρων έπειτα την χεΐραέπί τής κεφαλής 
αύτοΰ μνημονευσάτω πάντων τών ονομάτων 
τοΰ Βράχμα, καί κλείων τους οφθαλμού; καί 

; συνθλιίων τοΰς μυκτήρα; ποιησάτω τήν έπί- 
κλησιν τοΰ Θεοΰ τούτου διά τών λόγων 

ί τών δε’
* * » · « ·« Έλθέ, Βράχμα, καταόηθι επί τοΰ στή

θους μου ! »
• »« Φχντασθητω τότε τόν θεόν τοΰτον ώς 

μηδόλως λαόόντα αρχήν, ώ; κατέχοντα πα
σών τών επιστημών, ώ; τόν Γκουροΰ, αίω- 
νίαν άρχήν πάντων τών πραγμάτων.

•
* *« Καί είπάτω: χαΐρε Βράχμα! σύ ό ών ή 

ουσία παντός ό,τι ύπάρχει, τοΰ ΰδατος, τοΰ 
πυρόί, τοΰ άε'ρος, τοΰ Αίθε'ρος, τού χώρου καί 
τοΰ άπειρου, προσφέρω σοι τάς λατρεία; μ.ου.

•
• *« Έπικαλεσάσθω τότε τόν Βισχνοΰν, καί 

φαντασθήτω αύτόν έξερχόμενον έκ τών κόλ
πων τών ύδάτων έν τώ μέσω άνθους λωτοΰ.

*
« Επικαλεσάσθω το Χίβαν λέγων, Σύ ό 

κατα’τρέφων καί μετασχηματίζω» πάν ό,τι 
υπάρχει, κατάστρεψον και μεταποίησον πάν 
ο,τ·. άχαθαρτςν έν έμοί υπάρχει.

• ♦« Ό Γρηχαστά; απευθύνει τότε τω ή- 

λίω τή» έπομένην παρά<λησιν·
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ΕΙΊΙΚΛΙΙΣΙΣ tq 11Λ.1Ω-

• "Ηλιε, τό πΰρ σου καθαρίζει τά πάν· 
τα, σΰ ιΐ τό πνεύμα τής παρακλήσεως, κα
θάρισαν με άπό πάντων τών αμαρτημάτων 
οσα διέπραξα παρακαλώ-' καί θυσιάύων, πάν
των δσ*  διέπραξα τήν νύκτα λόγω, έργω ή ; 
διανοία, πάντων όσα διέπραξη ' ’ .
πλησίον μου, συκοφαντών, ψεαδομ— 
ή έπιθυμών τήν γυναίκα .r-,
γων τροφάς άπηγορευμένας ή έν ώραις άπη- 
γορευμέναις, ή συγκοινωνών μετ' ανθρώπων 
πονηρών, άπό πάντων τών ρύπων έπί τέ
λους όσους ήδυνήθην “τελέσαι, είτε ημέρας

♦ΙΛΒΡΓΟJ

« Φανέντος δέ τοϋ πνεύματος, άπαγγει 
λάτω ύψηλοφώνως τους επομένους λόγου; εί 
τιμήν τής παγκοσμίου μητρός.
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L χεΐω-', τοΰ άέρο;, τοΰ πυρός, τοΰ ΰδατος τή; 
γή;, τοΰ αιθέρας.

» Τριγκανά, αρετή, πλούτο;, αγάπη.
» Κανιμπαβά, παρθενία αϊωνία.

•
• ·

» Ποιησατω τον όρκον τοΰ μνημονευειν 
1 τούλάχιστον τρι; τή; ημέρα; τής υψηλής 
| ταύτης έπικλήσεω;, πηγής πάσης ζωή; και 
| πάβής μεταποιήσεως.

» Ελθετε πάντα, ακούσατε, μέμνησθε 
τών λόγων τούτων.

★
♦ *

» Προστατεύσατε τοΰς όδοιπ'-ροΰντας, τάς 
συνοδείας, πάντα; τους έργαζομένου; άνθρώ- 
πους, τοΰς πάσχοντας, τοΰ; προσευχομένους, 
τοΰ; άναπαυομένους, πάντα; τοΰ; έν τή σιγή 
τής νυκτός φέρουσι τοΰ; νεκρούς εις τήν πυ
ράν, τοΰ; διατρε’χοντα; τάς έρημου;, τά δά 
ση τήν απεραντον θάλασσα-'.

*
• ·

» Πνεύματα ! έλθετε πάντα, ακούσατε ! 
μέμνησΟε τών λόγων τούτων καί προστα
τεύετε παντας τοΰς ανθρώπους.

(ΑΓΚΡΟΓΣΙΑδΑ-ΠΑΡΙΚΧΑΙ )

ΕΠΙΚΛΗΣΙΣ ΤΗ ΝΑΡΗ.

,-ζα εναντίον τοΰ « θέία σύζυγε τού κινούμενου έπί τών μου, συκοφαντών, ψεοδομαρτυρών, ΰδάτων, διαφύλαξήν με τήν ημέραν, διαφύ- 
‘)ν γυναίκα τοΰ άλλου, τριό- λαξόν με τήν νύκτα.

• * *“ ' β Έχεις φύτιν πνευματικήν.

β Σ'ι ει τό κατ’ έςοχήν φώς. 
ι> Ούδόλως υπόκει’αι τοΐς άνθρωπ'-νοις 

πάθεσιν.

ι> Υπάρχει; αϊωνία
» Σο ε’ι παντοδύναμος.
» Σΰ εις ή καθαυτό άγνότης.
β Σΰ είς ή καταφυγή τών ανθρώπων.
» Σΰ εις ί σωτηρία αύτών.
» Σΰ υπάρχεις ή γνώσις.
ώ Σΰ εις ή ουσία τής ιερά; 
β Διά τής άκαταπαύστου 

σου συντηρείται το συμπαν.
» Σύ ει; ή είκών τή; έπικλήσεω;.
» Σΰ εις ή προσευχή.
ο Προς σεοφείλουσιν άπευθύνεσθαι 

;ί θυσία ι.
Σΰ διανέμει; πάντα τά αγαθά. 
'·” πάντα έν ταΐ; χερσί σου εύρισκον 
χαρά, θλίψις, φόδο;, ελπίς. 
Παρούσα τυγχάνει; εΐ; τοΰ; τρεις κόσμους. 
' Εχεις τρία πρόσωπα.
• γ» ■

®πο πάντων

“τ* νυχτός.

©υσεω;

α:

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΙΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ.

« Ήλιε!
παρα σοΰ τά 
πτά μόρια» ά 
ματίσαι αύτοΐ; αέριόν τι σώμα.

ι Χαραζάτω τότε περί εαυτόν τοΰ; μα
γικού; κύκλους οΐτινες κωλύουοι τήν ποοσέγ- 
γισιν τών κακών πνευμάτων.

*
* *« Έπειτα άποτεινόμενος πρός τήν αθά

νατον θεάν Ναρή (1), ϊκφρασάσθω διάτων 
λόγων τών δε:

*
« Ένδοξε Θεά! απευθύνω σοι τά; λα

τρείας· μου, ποίησαν, ίνα άπεκδυόμενος πά- 
ραυτα από τοΰ φθαρτού τούτου περικαλύμμα
τος δυνηθώ άνυψώσασθα: μέχρι τών ανώτε
ρων σφαιρών.

*
* *Τιθέμενος τότε τάς χ,εΐρα; ϋπεράνω τοΰ 

χάλκινου αύτοΰ δοχείου τοΰ πεπληρωμένου 
ΰδατος, έπικαλεΐται τον υιόν τοΰ Κασιαππά 
ή παντός ετέρου σοφού τών παρελθόντων 
χρόνων, προσκαλώ-' αύτόν έλθει' άκούσων 
τους επαίνους οΰ; απευθύνει τή Ναρή, καί 
μνημονεύσω-' αύτών μετ’ αύτοΰ.

• ·
(I) Πρόσωπον έμβλκματικόν τής 

έν τή ’Ινδική μυθολογία.

το πΰρ έκ σοΰ έγεννήθη, «καί 
πνεύματα λαμβάνουσι τά λε- 
τινα συντελοΰ’ιν είς τό σχη- » / - *

:Ρ«; γραφής.
-J γονιμότητάς

πάσαι
a .
» Τά π· 

»>
»

Β
» Ό αριθμός τρία αποτελεί την ούσίαν

*
♦ *

Ναρή, παρθένος αθάνατος.

παγκόσμιος.
» Ίρανία .μήτρα χρυσή.
» Παραματμά, ψυχή πάντων τών οντων. 
η Σακτη, άνασσα τοΰ σΰμπαντος.
ι> Ααχμ,ή, φώς ουράνιον.
> Μαριαμά, γόνιμό της αϊωνία.
> ’Λγγασά. ρευστό» καθαρόν.
> "Αχαγκαρά, ΰπερτάτη συνείδησις. 

Κονυά, σεμνή παρθένος.
Ταμματρά, συνένωσε; τών πέντε στοι-

» Έπα'νάλαβέτω τάς αύτά; προσευχά; 
μετά -οΰ; καθαρισμού; τή; μεσημβρία; καί 
ποιησάτω τήν έπίκλησιν τών πνευμάτων διά 

f τού ΰδατος.

ΠΡΟΣΒΓΧΙΙ ΤΟΤ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ.

» Προσενεγκών τώ πυρί τήν Ουσίαν, επι- 
κκλεσάσθω έν τώ καπνώ τοΰ λιβανωτού τά 
πνεύμα _α τής νυκτός λέγω-' πρός αύτά-

Β Πνεύματα 
» Πνεύματα 
» II νεύματα 
»
Β
Β
Β
»
»
»
9
»
1
»
»
α

τών ΰδάτων.
τών δασών.
τών έρημων δρόμων, 
τών τριόδων.
τών άμα ωδών πεδιάδων, 
τών βραχωδών πεδιαΰων

Πνεύματα
Πνεύματα
Πνεύματα 
Πνεύματα τών όρέων.
Πνεύματα τών έπικηδείων τόπων.
Πνεύματα τή; θαλάσσης. 
Πνεύματα τοΰ ανέμου.
Πνεύματα τών καταιγίδων. 
Πνεύματα καταστρεπτικά.
Πνεύματα παγίδας ίστάντα. 
Πνεύματα τών αλμυρών ερήμων. 
Πνεύματα τής ’Ανατολής.
Πνεύματα τής Δύσεως.

» Πνεύματα τοΰ Βορρά.
β Πνεύματα τοΰ Νότου.
» Πνεύματα τσΰ σκότους.
η Πνεύματα τών άνευ πυθμενο; βαράθρων.
» Πνεύματα τοΰ ουρανού.
» Πνεύματα τή; γής.
» Πνεύματα τοΰ αδου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.

ΙΙΕΡΙ ΤΟΤ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΙ’ ΓΗΣ 
ΜΥΗΣΕΩΣ.

Διελθών ήδη είκοσιν έτη τής έαυτοΰ ζωής 
έν τώ πρώτω βαθμω, ΰπωπιάζων τό σώμα 
αύτοΰ διά τή; νηστεία; καί τών στερήσεων 
πάση; φύσεώς, άπαλύνων τήν διάνοιαν αΰτοϋ 
διά τών προσευχών, τών επικλήσεων καί 
τών θυσιών, ό μεμυημένο; όριστικώ; έν μια 
τών τριών επομένων κατηγοριών κατατάσ
σεται.

Γκριχαστάς — Γίνεται αρχηγός οι
κογένειας μέχρι τέλους τών ημερών αύτοΰ, 
ζη, έν τώ κόσμω, άσχολείται είς τάς έαυ
τοΰ υποθέσεις, καί έξ όλων; όσα έδιδάχθη, 
ούδέν διατηρεί είμή τήν δύναμιν τής έπι- 
κ λ ή σ ε ω ς τών εφεστίων πνευμάτων, τών 
άνηκόντων δηλαδή τώ γενεαλογικώ αύτοΰ 
δέ'δρω, μεθ’ ων έχει τό δικαίωμα τοΰ συγ 
κοινωνίΐν έν τω άδύτω δπερ οφείλει τκρεϊν 
αύτοΐ; έν τή οικία αύτοΰ.

Πούρο χ ί τ α ς. — Γίνίται ίερεΰς τής 
κοινής λατρείας, παρίσταται έν πάσαις ταΐ; 
τελεταΐς, έν δλαις ταϊς οικογενειακά!; πα- 
νηγύρεσιν, έν τ'Λ; ναοί; καί έν ταϊς ϊδιαι-
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ούδείς δύνατα'.· νά εχη κτήμα τι ίδιον, μηδέ 
ν άρνήται τήν συνεργασίαν του εί; τόν πλη
σίον του.

* *

«10 Ούδείς έστιν ανώτερος τοΰ άλλου 
απέναντι τοΰ Θεού χαί τή; πόλεως, άλλά 
πάντες,άνδρες τε καί γυναίκες ίσοι είναι, καί 
τά αύτά δικαιώματα χαίρουσιν.

* *

«11 Άλλ’ οί μάλλον ανεπτυγμένοι τήν 
διάνοιαν χρεωστού'ι νά διδάσκωσι του; κα- 
Ουστερούντας καί νάόδηγώσιν αύτούς εις τήν 
γνώσιν τής αλήθειας άνευ ούδεμιάς άπαιτή- 
σεως.

* *
♦

» 1 2 Ό Θεός έποίησε τά πάντα λίαν κα 
λά- τό δέ κακόν έκ τοΰ αυτεξουσίου τοΰ αν
θρώπου προέρχεται.

» 1 3 Ό άνθρωπος ει·αι υπεύθυνος ένώπιον 
τοΰ Θεοΰ καί τής έλα/ίστης αύτοΰ πράξεως.

* "*
•

Ί 4 Έκαστος τών ανθρώπων χρεώστε? νά 
μεριμνά καί νά ίπαγρυπνή υπέρ τή- σωτη
ρίας καί εύημερία; παση; τής πόλεως.

«15 Ούδείς ανήκει είς έαυτόν, άλλά πάν
τες εί; την πάλιν καί πάσα ί πόλις είς έκα
στον άνθρωπον.

* *
*

« 1G Άπασα ή πόλις δέν αποτελεί εΐμή 
έν σώμα, καί έκαστο; άνθρωπος είναι μέλος 
άναπόσπαστον τοΰ σώματος τούτου.

«
♦ ♦

«17 Ούδείς έχει τδ δικαίωμα νά διατάσ- 
ση τόν έτερον,μηδέ νά τιμωρή' διότι υπάρχει 
όέτάζων καρδία; καί νεβρούς, καί είς αυτόν 
πάσα ποινή καί ανταμοιβή εναπόκειται.

Α
* *

«18 Καθ’ έκαστον έτος συνέρχεται πάτα η 
πόλις καί έκλίγει δέκα καί έξ έπιτροπά; δω 
δεκαμ=λεΐς διά πλειονοψηφίας απολύτου' ή 
πρώτη έξ αύτών φροντίζει περί τίς παι
δείας, ή δεύτερα περί τών οικοδομών καί τής 
εργασίας, ί τρίτη περί τών τεχνών τών έπι- 
οτημών, τών εφευρέσεων χαί τών ανακαλύ

ψεων, ή τετάρτη περί τη; φυλακής τή; πό
λεω;, ή πέμπτη περ; τών ναυτικών, καί τής 
ξυλουργίας ή έκτη περί τών εξωτερικών 
σχέσεων, ή έβδομη περί τη, διαδό- 
σ^ω; τών φώτων καί είς τάς έτέρας πόλεις 
διά τής αποστολής καταλλήλων προσώπων, 
η όγδοη περί τής σωτηρίας τών ασθενών, ή 
εννάτη περί τοΰ σωφρονισμού τών πταιοντων 
ή άπειθούντων, ή δεκάτη περί τοΰ ιματισ
μού, ή ένδεκάτη περί τών ζώων, ή δωδέκατη 
περί τής γεωργία;, ή δεκάτη τρίτη περί τής 
κηπουρικής, ή δεκάτη τετάρτη περί της δια
τροφή; άπάσης τή; πόλεως, ή δεκάτη πέμ
πτη περί τής δικαιοσύνης καί ή δεκάτη έκ
τη περί τής έκτελέσεω; τών αποφάσεων τής 
δικαιοσύνη; καί πάντων τών κοινών συμφε
ρόντων τών άποφασιζομένων ύπο πασών τών 
άλλων έπιτροπών.

*
♦ *

«19 Έκάστη επιτροπή αμαέκλεγεϊσα κα
ταρτίζει τό έαυτής προσωπικόν διά πλειονο
ψηφία; απολύτου-

*
♦ ♦

» 20 Ούίεΐς 5ύνχται να ηναι μέλος ίόο η 
και πλειοτέοων επιτροπών, άλλ' ό βουλόμενος 
και εχων τόν άπαιτούμενον καιρόν δύναται 
νά έργάζηται ύπό τά; οδηγίας δύο έπιτρο 
πών, ούδεποτε όμως καί πλειοτέρων.

*
• * *» 21 Ούόεμία επιτροπή δύναται νά έκ- 

λεγή καί τό επόμενον έτος-
*

• ·
» 22 Πάντες οί πολΐται όφείλουσι νάσπεύ- 

δωσιν εί; τήν πρόσκ'λησιν τής τετάρτη; έ 
πιτροπή; έν ώρα ανάγκης πρό; ύπεράσπισιν 
τής πόλεως.

♦
♦ ♦

a 23 Οίέπιμένοντες έν τή οκνηρία καί τή 
πρός τοίς εαυτών αδελφοί; άπειθεία έξορί- 
ζονται της πόλεως δι’άποφάσεως τή; δέκα
της πέμπτης επιτροπή; έγκρινομένης ύπό 
πάσης τή; πόλεως.

*
* ·

» 24 Ή πόλις ούδεποτε, δι’ ούδένα λόγον 
έπιτ.θεται καθ'έτέρα; τινός πόλεως, άλλά 
Οά προσπαθή πάντοτε διά παντός εύστοχου

καί ειρηνικού τρόπου νά διαδίδη τήν ηθικήν 
ανατροφήν καί τήν πρός τόν αληθινόν Θεόν 
πίστιν εΐς όσα; πόλεις δύναται.

*
* *ο 25 Πρώτον Εκλέγεται ή έπί τής παιδεία; 

επιτροπή, καί αύτή πρώτη έπι'σης καταρτί
ζει τό προσωπικόν τη;, καί άφοΰ αΰτη συμ
πλήρωσή τό προσωπικόν πάντων τών διδα
σκαλείων, τότε εκλέγονται αί λοιπαί έπι- 
τροπαί. Έάν δέ κατσρτισθέντων τών προ
σωπικών πασών τών έπιτροπών μένω'ί τινες 
διαθέσιμοι, άποστέλλονται εΐς κατήχησιν 
τώ' έθνών, έάν μή σπουδασταί τυγχάνωσιν.

* *« 2601 Βπουδάζοντες καίαί σπουδαζουσαι 
μηδέ εκλέξιμοι δύνανται νά ηναι μηδ’ εκλο
γείς, έάν μί πρώτον συμπληρώσωσι τό εικο
στόν έτος τή; εαυτών ηλικίας, ούχ ηττον 
όμως άπό τοΰ εικοστού έτους όφείλουσι νά 
έργάζωνται άναλόγως ού μόνον υπέρ τής 
βοήθεια; τή; πόλεως άλλά καί πρός έπαύ- 
ξησιν αύτής. *

« ·
» 27’Εν τ·Λ;σχολείο·.; έκτος τών άλλων 

μαθημάτων διδάσκονται καί πάσχι αί ζώσαι 
γλώσσαι τοΰ κόσμου, διά νά δυνηθή ή πό
λις ημέραν τινά εΐς πάντα τά έθνη νά δια- 
δοισγι τούς νόμους της.

♦

» 28'Ως πρώτιστον δέ μάθημα διδάσκον
ται καί αναπτύσσονται οί παρόντε; νόμοι, ού 
μόνον έν τοϊς διδασκαλείοι:, άλλά και έν 
πάσρ τοΰ δήμου διαχύσει, 'ία καλώ; οί πάν
τες τούτους γνωρίζωσιν, έκ συμφώνου έξηγώσι 
καί αύτοπροαιρέτως αΰτοϋ; έκτελώσιν.

*
• ·

β 29Τάς ιδιαιτέρας διατάξει; ίκάσττς επι
τροπής εγκρίνει πά'α ή πόλις.

*
* ·

» 30 Καταργειται ή κυκλοφορία παντός 
νομίσματος έν τή πόλει, καί άπας ό θησαυρό; 
αύτής παραδίδοται τή έκτη έπιτροπή

» 3 I Ή πόλις δύναται νά έξάγη Εμπορεύ
ματα έπ’ ανταλλαγή, δύναται ενίοτε νά 
λαμβάνη αντί τών ιΐδών τής εξαγωγή; χρυ
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σόν ή άργυρον, "να δύναται και έν άνάγ κη 
ν’ άγοράζη χριιώδη τινά είδη εισαγωγή;' άλ
λ’ο χρυσός τή; πόλεως δέν θά χρησίμεύή 
κυρίως εΐμή τοΐ; εί; τά έθνη άποστόλοι;.

*
♦ *

» 32 Οί παρόντε; νόμοι μεταφράζονται 
εΐ; όλα; τά; γλώσσα; καί πέμπονται εΐ; όλα 
τά έθνη.

*
• ·

» 33θίάλλοδαποίδύνανται νά συμμετέ- 
χωσι τή; ευημερία; τή; πόλεω; συμμορφού- 
μενοι πρό; τού νόμου; αυτή;, τοΰ; οποίους έν 
τή ιδία αύτών διαλέκτιο σπουδάζο,σι, καί 
θεωρούνται ώς τέλειοι πολΐται, τά αΰτά δι
καιώματα καί καθήκοντα έχοντες.

4-
* * ,

• 34 Όσοι έκ τών αλλοδαπών δέν θελη- 
σωσι νά συμμορφωθώσι πρός τούς παρόντα; 
νόμου; καί τάς διατάξει; το»ν έπιτροπών δύ

νανται ν’ αποχωρησωσιν.*·
* * , ·

» 35 Οί παρόντε; νόμοι αναθεωρούνται υφ 
άπάσης τή; πόλεω; μετά πάσαν δεκαετίαν 
έπί τή προτάσει μιά; καί τή παραδοχή πα
σών τών επιτροπών.

*
* *"36 0ί συντάξαντε; αύτοΰ; έκτος τών κατά 

καιρού; ετέρων αύτών καθηκόντων, άναλαμ- 
βανουσι περιπλέον καί τήν έπιφόρτισιν νά 
διδάσκωσι καί νά έξηγώσιν αυτού; εΐ; πάντα 
πολίτην ημεδαπόν ή αλλοδαπόν διά καταλ
λήλου διερμηνέως.

*

» * *» 37'0 Θεός, οστιςδιά τών λειτουργικών 
αύτοΰ πνευμάτων ένέπνευσέ σή πόλει την 
έπιψήφισιν τών νόμων τούτων, ε’η βοηθό; καί 
σκεπαστή; αύτή; πάντοτε.

♦
II νομοθεσία αΰτη, καίτοι ατελής, υπήρξε 

τό πρώτιστον καί μέγιστον βήμα τή; προς 
τά πρόσω γιγαντιαίας ήθική; προόδου καί 
εύημερία; τή; Γή; τοΰ Φωτοποιού Ήλιου

Σύ, άγαπητέ μοι διδάσκαλε, ούδόλως ώ; 
βλέπω, χιμαιρικού; ή παραδόξου; τού; νό
μους τούτου; ευρίσκεις, καίτοι ώ; ειπον ούχί 
εντελείς τυγχάνοντας- καί όλίγιστοι έκ τών
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ά'θιωπων τί; Γης τοΰ Φωτοπομποΰ Ηλιου 
Οά κρίνωσιν αύτούς ώς δυνατούς .ά έφαρμο- 
σθώσι». Οί κλειστοί, οί ζαΟυστερ· ΰντες Οά 
είπωσιν ότι δεν είναι, είμή αποκυήματα τίς 
φαντασίας σου μηδεμιδ; εφαρμογής ίυνάμε- 
να νά τύχωσιν. Οι τοιοϋτοι δεν εχουσιν υπ’ 
δψιν είμή τήν Γήν τοϋ Φωτοπομποΰ Ηλιου, 
ί μάλλον ελάχιστου μέρος αύτζς έζ τοϋ ό
ποιου θέλουΉ νά ζρίνωσι περί τοΰ ολου. 
Βλέπουσι τήν αθλιότητα μέρους τί,ς άνΟρω- 
πότητο; τής έν λό,ω Γής, ,'ίλέπουσι τήν έζ 
τώνέζεων ζα'ι τών προλήψεων διαφθοράν τών 
ηθών τής κοινωνίας, τήν ιδιοτέλειαν, τήν δυ
σπιστίαν, τον φθονον, ζαί τον εγωισμόν, ζα'ι 
σκέπτονται ότι αδύνατον είναι ώστε νόμοι 
τοιοϋτοι νά εφαρμοσΟώβιν. Ά; σκεφθώοι ζαί 
άςς είπωσιν ότι θέλωσιν. Σύ γνωρίζει;, φίλ ■ 
τατέ μοι, ότι είναι καθήκον σου ·ά γράψης 
καΐ νά δημοσίευσές ό,τι σοί υπαγορεύω.

Θά δζμοσιεόσ-ρ; ταΰτα πάντα ώς έχουσιν 
ήδη καΐ ώς έτροποποιήΟησαν ακολούθως καί 
έβελτιώθησαν, καθώς θά σοί ΰπα; ορεύσω έν 
έτέρα συνεδριάσει. Ήδη είναι καιρός ίνα 
έτιστρέψω εις τήν Γήν τοϋ Φωτοπομποΰ Ή 
λίου. Πριν τούτου όμως θά σοί ειπω ολίγα 
τινά είτετΓ θέλω νά φθατω μέχρι τής έφε- 
στώσης εποχής τής Γή;, έφ η; εϋρίσζομαι, 
νά χαιρετήσω τού; αγαθούς καΐ αγαπητούς 
εκείνου; αδελφούς ήμών νά συσχέτισθω μετ’ 
αύτών έκ τοϋ πλησίον καί έν τή επομένη συ
νεδριάσει θά σοί περιγράφω λεπτομερώς τά 
τού βίου των. Προλαμβάνω νά σοι εΐπω ότι 
κάλλ’.ον είναι, ώστε έγώ έγρηγορούσα να μή 
ένθυμώμαι τό παραμικρόν εζ τούτων όσα είδα 
καί σοι ϋπηγόρενσα, καί οτι θά μο'ι έπιτρέ- 
ψης νά έπανέλθω εις τό σώμα μου. άμα έγώ 
αύτή τούτο θιλήσω. Οί νόμοι ούτοι υπήρξαν 
παιδαγωγικοί, προεισαγωγικοί πολλάκις ά.νε 
θεωρήθησαν όο'άπάσ/ς τής πόλεως. "Αρθρα 
τινα έτροποποιήθησαν, έβελτιώθησαν, έ ερα 
δέ προϊόντος τοϋ χρόνου και τής άνθρωπότι 
τος προοδευοΰσης είς τήν ηθικήν ώς περιττά 
θεωρούμενα ζατηργήθησαν καί όσκμέραι διε- 
δίδοντο τά φώτα τη; Προόδου είςτας πόλεις 
αϊτινες εϋρισκοντο ει; σχεσεις μετ’ αύτής, 
χωρίς νά επιβάλλωνται.

Καί μετά δέκα αιώνας, πάντες οϊ άνθρω 
ποι έπί πασών τών ηπείρων δ'εν ώμίλουνείμή 
μιαν και τήν αυτήν γλώσσαν’ ούχί δέ ώς ί, 
μόνον έθνος έθεωροΰντο, άλλ’ ώ; μία κ4·. 
μόνη οικογένεια. Ώ, φιλτατε διδάσκαλε, 
οί νομοί ουτοι ό'ΐιδόθησαν έντό; ολίγων αιώ
νων είς ολας τάς ηπείρους, αϊτινες προθυμό
τατα ήσπάζοντο αύτούς, έκτο; μιά:, τής έβ
δομης, τή; έσχατης δηλαδή ώ; πρός τήν η
θικήν πρόοδον, εν ή άρχαί τινες θρησζιυ· 
τικαΐ >.αΐ πολίτικα'; βλέπουσαι ότι πρου- 
κειτο ν’ άπολεσωσι την τε κοσμικήν καί 
πνευματικήν αυτών εςουσίαν παντι σθένει έ- 
πολεμησαν όπως μή έμπν-υσθώσιν εις του; 
υπηκόους αυτών α; ϊδέαι αυται. Έν τή ήπεί- 
ρω ταυτη πολθαχοΰ ήρ·α ·το-έγκαθιστά" 

[ μένα ιερατεία, καί διάφορα πολιτεύματα 
ι μοναρχικά παρεκώλυον τών ανθρώπων τήν 
: πρόοδον. Επί τέλους όμως ήττήθησαν οΰχί 
διά τών όπλων, άλλά διά τής εύμ.ενϊίας Ζα 
τή; κοινής προσπάθεια; τών ες ετέρων ηπεί
ρων, αϊτινες πληρέστατα αύτου; παρεδέςαντο.

Έπί δέκα αιώνας διά τών νόμων τούτων 
οί άνθρωποι τή; Γή; τοϋ Φωτοποιοΰ Ήλίου 
διοιζοΰμενοι εί; τοιοΰτον βαθμόν ήθική; καί 
διανοητική; προόδου άφίζοντο, ώςτε μή έ- 
•χοντες ήδη ανάγκην μηόέ νόμων, μηδέ δια
τάξεων ζαί θεωροΰντε; ήδη αύτούς ώς πε
ριορίζοντας τήν ελευθερίαν τζών ατόμων ζα- 
τήργησαν αύτοΰ;, ή μάλλον άπλοποιήσαντες 
αύτούς, έκ.τοτε δέν ζώσιν είμή καθ’ έςιν έν τή 
αρετή καί τή παγζοσμίω όμο'οία, ώς τέκνα 
ένος καΐ τού αύτοΰ πατρό; τοΰ Δημιουργού 
τού σΰμπαντος.

’Ι'.κτοτε ό εες ζή και εργάζεται δι' όλους, 
καί όλοι ζώσι και εργάζονται διά τόν ένα, 
αύςανόμενοι καί πληθυνόμε·<οι καί τόν 'Ύψι- 
στον κοινή δο'ολογοΰντϊς.

Άπό τή; εποχή; έκείνης μέχρι τή; πα
ρούσας ό'άκληρον τήν ιστορίαν τή; Γή; τοΰ 
Φωτοποιοΰ Ηλίου μια μόνη λέςι; συνοψίζει 
ΟΔΒΙΟ’ΓΗΣ! Εϊ; μο·/ο; νόμο; διίπει 
τή< ανθρωπότητα, και τον νόμον τούτον αία 
μόνη λέξις έκφράζει, ΑΓΑΠΗ.

( ’Επεται)

ΦΡΑΓΚΟΙ ΚΑΙ ΜΩΡΑΪΤΑΙ. 

(Συνέχεια ϊδε Τεύχος ΣΤ'. σελ. 268).

ΣΚΗΝΗ ΣΤ'.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ, ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

ζα'ι οί άνω.

άλλ’ ήδη βλέπων ένταΰθα συνηγμένους 
ενδόξους α’νδρας δοξάζω τόν Θεόν διό
τι έφθασα εγκαίρως. Άν καΐ μή γνω
ρίζω·/ τό αίτιον τής συνδρομής ταύτης 
μαντεύω όμως ότι πρόκειται περί σχε
δίου, όπερ μόνον σΰ δύνασαι νά συλλά- 
βης καΐ νά άγης εις πέρας.

ΧΑΑΑΡΕΤΟΣ. ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Χαίρετε φίλοι, ούδείς ελλείπει ;

ΣΤΜΕΩΝ
Ούδείς.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Καΐ ό Δήμος ·,

■-*  » » *»  —Ι·.ιν εςω.
ΔΗΜΟΣ

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Θάρρος, Δήμε ! θάρρος f έσο άνήρ I 
ένθυμήθητι ότι είσαι "Ελλην καί έοο 
ύπερήφανος διά τοΰτο. Ίσως ή κόρη 
σου είναι Βιργινία ή ‘Ρωμαία τής ε
ποχής μας..

ΔΗΜΟΣ

Ώί ναί! νά φονεύσω τόν βιαστήν τής 
τιμής τής Ουγατρός μου καί άς άπο- 
θάνω το’τε αμέσως μετ’ αύτόν.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Θά τόν φονεύσης!

ΔΗΜΟΣ

Ναι... είς τήν πρόσχληοίν σου έ- 
σπευσα νά προσέλθω. Τό μυστηριώδες 
αύτής έκέντησε τήν περιέργειαν μου·

Ανδρείοι μου φίλοι, θαρσειτε I ‘Ο 
Θεός δέν άπέστρεψε τό πρόσωπόν του 
άπό τήν γήν τής 'Ελλάδος! αί δοκιμα- 
σίαι τάς οποίας ύπέστημεν είναι τιμω
ρία διά τήν μέχρι τοΰδε νάρκην μας· 
άλλ’ είς τούς έγχαρτεροΰντας άνήχει ό 
στέφανος τών μαρτύρων. Αδελφοί μου, 
γνωρίζετε ότι είναι χρέος ήμών νά πα- 
ραφυλάττωμεν άγρυπνως τής μητρός 
μας Ελλάδος τόν τάφον και άμα νοή- 
σωμεν ότι είναι λυτρώσεως έλπίς νά 
ήμεθα όρθοί πρός βοήθειαν της. Νομί- 
σας δέ ότι ήλθεν ή στιγμή νά πρό,ξω- 
μεν ύπέρ αύτής τό καθήκον μα;, οδς 
συνεκάλεσα, αρχαίοι συστρατιώται, εις 
τόν έρημον καΐ ιερόν αύτό·/ περίβολον. 
Γό αίτιον όπερ έπισπεύδε: τήν έξέγερ- 
σιν ήμών είναι ή άνάχλησις τοΰ Βιλ- 
λαρδουίνου και ή άφιξις τοΰ διαδόχου 
του. Χαίρομαι δέ άναγγελλων ύμΐν τοΰ
το διότι μεταξύ τοΰ έπελθόντος Καμ
πανίτου καί τοΰ νΰν κυριαρχούντο; Βιλ- 
λαρδουίνου συναφθήσεται πάλη αιματη
ρά, καθ’ήν θά εύρωμεν ευκαιρίαν ϊνα 
άποδώσωμεν τήν έλευθερίαν εις τήν πα
τρίδα μας, ήτις τότε θά δείξϊ) είς τόν 
τεθαμβηκότα κόσμον ότι δύναται νά 
γέννηση απογόνους άξιους τών Λεωνι
δών και Μιλτιαδών. Τήν μερίδα τοΰ δευ
τέρου, διότι επ'αύτοΰ, ώς μή είδότος τά 
τοϋ τόπου, θά δυνηθώμεν νά επιτύχω- 
μεν τοΰ σκοπού μας. Άν δέ ό Βιλλαρ-
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δουινος ένδώση άνευ Αντιστάσεως, τό
τε τό ήμισυ τοΰ έργου μας έσται τετε- 
λεσμένον. 'Ιδού λοιπόν διότι σάς συνε 
κσλεσα*  δ·.’ έπιτηδείων μέσων χατώρ 
θωσα νά συνδέσω όλους υμάς έν άγνοια 
όλ<·>ν εΐς ιερόν σύνδεσμον καί νά συν
δαυλίσω τό έν τή καρδία τοΰ λαοΰ τής 
Πελοπόννησου ένυπάρχον αίσθημα έ- 
λευθερ'ας καί έμφύτου μίσους πρός τήν 
δουλείαν. ‘Ο λαός όλος έτοιμος Αρχη
γούς μόνον περιμένει καί σύνθημα ινα 
ίξβγερθή. Ήδη, εΐπέτε μοι, πώς ευρί- 
σχετε τά σχέδιά μου ; Είναι άξια τής 
συμπάθειας σας.

ΔΟΞΑΠΑΤΡΗΣ

Τά σχέδιά σου, Χαμάρετε, είναι χα 
λά χαί προθύμως συν'άσσομαι αύτοΐς.

ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Τίς τήν έλευθεοίαν τής πατρίδος του 
ευρίσκει άξιόμεμπτον:

ΑΡΙΣΤΟΔΙΙΜΟΣ

Τά αισθήματα ταΰτά εισιν οί αλη
θείς διερμηνείς τών ευχών απάντων τών 
‘Ελλήνων.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Σγουρέ, τήν γνώμην σου δέν ζητώ- 
είσαι ό συνεργός μου, χαί ήμέραν τινά 
θέλεις γίνει συμμέτοχος εις τούς κιν
δύνους. ’Αδελφοί, έχέγγυον επιτυχίας 
σάς παρουσιάζω τούς δύω τούτους άν- 
δρας, οϊτινες μέ συνοδεύουσι. ΜωραΙ- 
ται, ό γέρων αύτός είναι ό έπιφανές-ε- 
ρος άνήρ τής Αττικής, ό μετά τόν Ό- 
θωνα δελά Ρός πλειοτέραν ίυχύν καί 
δυνάμεις διαθέτων έν τή χώρα εκείνη. 

Έλληνες, ό «καλυμμένος διά τοΰ μαύ
ρου μανδύου νέος έχεΐνο; είναι ειςΈ’λ· 
λην, τέως Φράγχος νομιζόμενός ΰφ*  η
μών. Είναι ό ‘Ραΐμοΰνδος ό ευνοούμε
νος τ°ΰ Βιλλαρδουίνου. Νομιζόμενος 
ώς Φράγχος ήδυνήθη νά πρόσκτηση, 
ται την εύνοιαν αύτών χαί νά συλλέξη 
πληροφορίας οϊτινες θά μας χρησιμεύ- 
σωσιν έν δέοντι χαιρώ, χαθ’δν χαταπο- 
λεμήσωμεν τούς Φράγχους διά τών Ι
δίων των χειρών.

ΔΟΞΑΠΑΤΡΗΣ

Δόξα πατρί! Οά έχδιχηΟώ λοιπόν τήν 
θυγατέρα μου. \ι, Μαρία, άπό τοΰ τά
φου σου άνάπεμύον εύχάς νίχης χαί 
θριάμβου διά τόν άγώνά’μας.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Συγγνώμην, άδελφοί, άν ή φωνή τής 
φρονήσεως όμιλεϊ διά τοΰ στόματός μου. 
Άπό τά βλέμματά σας, άπό τούς λό
γους σας εννοώ ότι περιστοιχοΰμαί ύπ’ 
άνδρείων’ άν όμως ήσθε οί μόνοι άλει- 
φόμενοι είς τόν αγώνα, ή μέν πρόθεσίς 
σας ήρωϊκή, άλλ’ ή έχβασις, κιοτεύ
σατε τούς λόγο· ς τής πολυετοΰς πεί
ρας μου, ένδοξος, άλλ’άκαρπος θάνα
τος. Διά νάέλ ιίζητε έπιτυχίαν, Χαμά
ρετε, πρέπει νά έχητε στηρίγματα ούχί 
εκατόμβην άνδρείων μαρτύρων, άλλ’ δ- 
λον τόν λαόν έχοντα τήν ίλπίδα τής έ- 
πιτνχίας.

ΔΟΞΑΠΑΤΡΗΣ

Δέν ήχουσας τί ειπεν ό Χαμάρετος ; 
Όσους άν μας βλέπης, τόσας πόλεις θά 
ίδης προθύμους εις τά χινήματά μας. 
Εις τήν έπιχείρησίν μας προσφέρω τό

ΦΡΑΓΚΟΙΚΑΙΜ Ω Ρ A I Τ A I

I Ρ·ου· ®^λά προσφέρω συνάμα χαί 

χινείται, δόξα πατρί, όλη ή φάραγξ 
^ΠΓ-ΛΛ-ruVO.·.

-ών Βουτζαραίων τό όνομα. Είς αύτό 
’ ' c. νής

[όρτυνος.

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ

Καί έγώ έπίσης άντιπρόσωπος τών 
Μεσσηνίων απάντων, διακηρύττω ότι 
είναι έτοιμοι όλοι ούχί δποταγήν άλ
λά πόλεμον μέχρι θανάτου καί έπανά 
στάσιν φλογώδη νά προσφέρωτιν είς 
τούς Φράγχους.

ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Καί τών Ιίατρών ή επαρχία έν μό
νον σύνθημα περιμένει ϊνα διώςη τούς 

I τυράννους της.

ΣΓΟΤΡΟΣ

Καί τό Ναύπλιον τό τόσον ήρωϊκώς 
άντισταθέν εΐς τούς Φράγχους τέως ή- 

• δη, υπόσχεται δι’ έμοΰ νά άνοιξη τας 
| πύλας του είς τούς Έλληνας άμα τό 

πρώτον κίνημα έκραγή.

• ΔΗΜΟΣ

Καί έγώ, μά τής θυγατρός μου το 
άσπαΐρον έτι πτώμα, ύπόσχομαι νά ε
παναστατήσω όλην τήν 'Αρκαδίαν.

Α. ΣΥΝΩΜΟΤΗΣ.

Καί έγώ έγγυώμαι υπέρ τής πόλεως 
Ανδραβίδας.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Ί ότε ή επιχείρησες εί<αι κατα τό ή- 
μισυ έξησφαλισμένη.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Ναί! έξησφαλισμένη ! Κατά τάς πλη
ροφορίας άς έλαβον, υπάρχει στρατός 
έ.-οιμος δι’ έξέγερσίν. ΓΙώς πρέπει νά

ΔΟΞΑΠΑΤΡΗΣ

Έγώ σκέπτομαι ότι είναι καταλλη
λότερου νά διασχορπισθή εΐς τάς έπαρ- 
χίας καί έκεϊθεν νά άρχίση έξολοθρεύ- 
ων τούς Φράγχους.

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Όχι! οί Φράγκοι τάνυν συνεκεντρώ- 
θησαν περί τήν πόλιν ταύτην. Φρονώ 
λοιπόν ότι πρέπει άπας ό στρατός νά 
συγκεντρωθή περί τήν ’Ανδραβίδαν, ό
πως ή πλησιέστερος καί έτοιμος 0Γ έν- 
δεχόμενόν τι κίνημα.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

‘Η συνάθρο;σις όμως περί τά μέρη 
ταΰτα πρέπει νά γίνη μέ προφύλαξιν.

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Βεβαίως.
ΣΓΟΤΡΟΣ

‘Η ιδέα τοΰ κυρίου είναι καλή. Συμ
φωνώ.

ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Καί έγώ.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

ΙΙώς όμως Οά δυνηθή νά διατηρηθή 
ένταΰθα αόρατος ·,
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ΔΗΜΟΣ

Γνωρίζω χρησφύγετόν τι μεταξύ τών 
κοιλάδων καί τών ύπωρειών τοΰ Ώλένου 
όπου δύνανται νά χρυφθί-σιν έπίπο'-ύ 
χωρίς νά δυνηθή ούδείς νάγνωρίοη αύ
τούς.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Τότε σσπάζομαι πληρέστατα 
δέαν ταύτην.

τήν ί-

ΑΡΙΣΤΟδΗΜΟΣ

Τίς δέ ό μέλλων αρχηγός ήμών;

ΣΓΟΥΡΟΣ

Ίίς έτερος ή ό λαβών τήν πρωτο
βουλίαν τής έπαναστάσεως!

Α'. ΣΥΝΩΜΟΤΗΣ

Τίς άλλος είναι ίκανώτερος ή εκεί
νος ου τό ονομα διαιωνίσθη ήδη έν τή 
’Ανατολή έκ τών άνοραγαθιών του ■

ΔΟΞΑΠΑΤΡΗΣ

Ειξεύρετε τίς είναι ουτος;

ΟΛΟΙ

‘Ο Χαμάρετος !

ΔΟΞΑΠΑΤΡΗΣ

Ναι’! (ερχόμενος πρό αύτοΰ) Λοιπόν, 
Χαμάρετε, ήμεΐς οί Έλληνες ελεύθεροι 
μέλλοντες νά γίνωμεν, καταθέτομεν 
πρό σοΰ τήν ύπαζοήν μας, άνακηρύττον- 
τες οέ αρχηγόν μας καί έμπιστευόμε 

νοι εΐς χεΐρας σου τήν τύχην τοΰ μέλ- 
λ.οντος τής πατρίδος μα;. Δέχεσαι;

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ (μετά τινα σιγήν).

Φίλσι’ έκουσιως μέ άνεκηρύξατε αρ
χηγόν σας. Δέχομαι καί θά προσπαθή
σω νά φανώ άξιος τής έμπιστοσύνης 
σας· Τό έργον ήμών, φίλοι, έπείγει και 
ή ρηθεΐσα άπόφασις σήμερον πρέπει νά 
έκτελεσθή. Σγουρέ, ’Αριστόδημε, Χαρί
λαε καί Δοξαπατρή, άμα άπέλθητε εν
τεύθεν αναχωρήσατε αμέσως καί συνα 
σιτίσατε τούς έτοιμους πο^ιτας. Ό Δή
μος μετά δύω ήμέρας θέλει σας περι
μένει ένταΰθα ίνα σάς δείξη το κρησφύ
γετου . . . Φίλοι μου, τήν στιγμήν ταύ 
την ή άνάστασις τής πατρίδος μας προε
τοιμάζεται έν ταΐς ανεξιχνίαστοι; (3ου· 
λαις τοΰ ‘Ύψίστου. Ιίατρίς μου, οί υιοί 
σου, τέκνα τών Λεωνιδών, χαταβάλλο- 
μεν σήμερον τά θέμεθλα τή; όνειδιστι- 
χής τυραννίας καί άνυψοΰμεν τήν ση
μαίαν τής έλευθερίας. ‘Ελλάς, έκ τοΰ 
τάφου ένθα σέ έρριψεν ή δουλεία, ανά
στα και ίδέ τούς υιούς σου άγωνιζομέ- 
νους ύπέρ σοΰ άνταξίως τών προγόνων 
των χαί έχοντας εΐς τό στόμα τό^παν 
ελλήνιον σύνθημα; ’Ελευθερίαν ή 
Θάνατον!

ΟΛΟΙ

Έ λ ε υ θ ε ρ ί α ν ή Θάνατον’

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ (ξιφήρης.)

Φίλοι, γονυπετήσωμεν άπαντες καί 
δεηθώμεν τοΰ ‘Υψίστου ίνα εύλογήοη τά 
ξίφη ήμών διά τοΰ ίερέως τούτου!

(γονυπετοϋσιν άπαντες ξιφήρεις

έν συμπλέγματι).

ΣΥΜΕΩΝ

Ύψιστε, Πανάγαθε θεέ! Παντεπόπτα 
Πλάστα! Δημιουργέ, ό έτάζων νεφροΰς 
καί καρδίαν, έπίβλεψον έφ’ήμάς και εύ- 
όδωσον τά έργα ήμών !

(σιγή· έγείρονται άπαντες).

ΣΓΟΥΡΟΣ

ΙΙοΰ και πώς Οά συγκληθώμεν ;

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Μετά τρεις ήμέρας εΐς τοΰ Λύκου τό 
Στήλαιον.

ΔΟΞΑΠΑΤΡΗΣ (ιδία)
(καί μετά των άλλων όμοϋ.)

Αί, καλή μου μάχαιρα, θά προέλθης 
καί πάλιν τής θήκης σου !

ΔΗΜΟΣ (ίδια)

Κόρη μου! έκδίκησιν Οάλάβης’

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ (ιδία)

‘Ελένη, μετά τρεις ήμέρας Οά σέ α
πολαύσω !

ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ιδία)

θά γίνω πενθερός ήγεμονος !

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ (Ιδία)

'Ελευθερία καί πάλιν θά σέ έπανίδω! 
Όρη τής Λακωνίας καί Αρκαδίας θά 
άντηχήσητε τάς κραυγάς μουίΜωρέα,Οά 
χαρής και Οά άναζήσης !

ΔΟΞΑΠΑΤΡΗΣ

Τό δέ σύνθημά μας;

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Μωρέας καί ελευθερία !

ΟΛΟΙ

Μωρέας και έλευθερία.!

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Τήν εύλογίαν σου, πάτερ μου !

ΣΥΜΕΩΝ (ευλογών αύτούς γονυπετιςς.)

Έστέ εύλογημέ-σ, τέκνα μου !

(είκών---- καταπετάννυταιή αύλαία).

——

ΠΡΑΞίΣ Γ'.

ΑΔΕΛΦΟΣ καί αΔΕΑΦΗ 

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ'.

Ή Σκηνογραφία παρίστησιν αίθου
σαν τινα κυκλοείδή, φιλοκάλως διακεκοσμη- 
μένην έν τή οικία του Σωτηρίου.Δεξιόθεν, α
ριστερόθεν, καί πρός τό βάθος βύραι’ μεταξύ 
τής πρός τό βάθος καί τής αριστερόθεν εισό
δου παράθυρου έξού διαφαίνεται τό όρος Ώ- 
λενος. Έτίρα παράθυρα παοαπλεύρως τής 
δεξιόθεν εισόδου’ άφ’ όλων τών παραθύρων 
κρέμανται παραπετάσματα βαρύτιμα’ έν τώ 
μέσω τράπεζα’ ανάκλιντρα'—είναι λυκόφως.

40
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ΣΚΗΝΗ Α'.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ καί ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Οΰτω Λοιπόν, ‘Ραϊμοΰνδε, ό Καμπα
νίτης ένέδωχεν άνευ άντιστάσεως,· ύπέ- 
χυψεν είς τά χαρτία έχείνα χωρίς νά 
έναντιωθή καθόλου ;

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Καί πώς ήδύνατο άλλως νά πράξη; 
Αί θελήσεις τοΰ θείου του ήσαν ίεραί 
καί απαραβίαστοι. Δέν ήδύνατο νά τάς 
παραβή χωρίς νά έπισύρη κατ’ αύτοΰ 
τήν οργήν όλων χαί αύτών έτι τών ιπ
ποτών του. Άλλως τε τά χαρτία εκεί
να προσδιώριζον έζ τών προτέρων τήν 
θέοιν του. Ώφειλε νά έμφανισθή τήν 
1Οην μαρτίου χαί ένεφανίσθη τήν ενδε
κάτων. ’Ενώπιον της θελήσεως ταύτης 
τοΰ θείου του έπρεπε νά ύποχύψη.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Α ! είναι πολύ ! εντός μιας ώρας 
χατεστράφησαν όλα τά σχέδιά μου.

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Πώς ! χατεστάφησαν ! απ’ εναντίας 
ήνορθώθηααν. Πρόκειται μόνον περί αλ
λαγής γαμβροΰ.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Τί είπες ; μήπως ...

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Λέγω ότι ή 'Ελένη, μελλόνυμφος 

τοΰ Καμπανίτου, δύναται κάλλιστα νά 
γείνη σύζυγος τοϋ Γοοεφρείδου Βιλλαρ- 
δουίνου, υιού τοΰ ήγεμόνος τής Πελο
πόννησου. ‘Η διαφορά είναι μόνον ότι 
αντί νά γείνη εύθύς ήγεμονίς μέλλει 
νά περιμείνη μέχρι τοΰ θανάτου τοϋ 
πενθεροΰ της, τοΰθ’όπερ όμως δέν εμ
ποδίζει τόν γέροντα Σωτήριον νά λάβη 
επιρροήν παρά τώ συμπενθερώ του.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Καί δύναται τοΰτο!

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ,

Πώς όχι; έγώ τούλάχιστον άναλαμ. 
βά ω νά διεκπεραιώσω τήν ύπόθεσιν 
ταύτην. Δύναμαι νά πείθω τον Βιλλαρ- 
δουΐ'ον νά δώση τήν συγχατάθεοιν εις 
τόν υιόν του.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Είσαι άνθρωπος πολύτιμος ‘Ραϊμοΰν- 
οε ! Άλλ’ οί Έλληνες τούς όποιους έ- 
ξηγείραμεν ;

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Εύκολη δουλειά! ... ΤΑ1 . . . πρέ- 
πει νά τούς προδώαης εις τόν Βιλλαρ- 
Οουΐνον.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Νά τούς προδώσω !

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Βεβαίως ! ό Βιλλαρδουίνος λαμβά
νω» παρά σοΰ τήν εΐοησιν τής άνταρ- 
σίας άφεύχτως δά συγχατανεύση εις τόν 

ποθούμενον γάμον. (Προσοχή νά μή μας 
διαφύγη !)

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Νομίζεις ;

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Απόψε δέν Οά δοθή τό σύνθημα τής 
ανταρσίας;

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Net?

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Τότε πρέπει νά σπεύσωμεν I ’Εγώ ύ- 
πάγω νά προσχαλέσω τόν Βιλλαρδουί- 
νον χαί διά νά μή δώσωμεν ούδεμίαν 
λαβήν υποψίας εις τούς “Ελληνας πρέ 
πει νά παρευρεθώμεν απόψε εις τήν 
συνεδρίασίν των.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΙΙλήν μέ ύπόσχεσαι ότι ή θυγάτηρ 
μου Οά γίνη σύζυγος τού Γοδεφρείδου ;

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Σοί δίδω τόν λόγον τής τιμής μου ώς 
‘Ρα’ίμούνδου ότι θά γίνη ? ύπάγω! Προ
σοχή καί φρόνησις !

(απέρχεται δεξιόθεν).

ΣΩΤΗΡΙΟΣ (μόνος.)

Προσοχή καί φρόνησις ! έως ότου σοι 
δώσω τόν χτύπον τοϋ ποδός, μυσαρέ 
ΦράγχείΆς επιτύχω έγώ ό,τι θέλω 
και Οά ιδης τότε χάλλιον τήν πτωχήν 

‘Ελένην μου, όπως τήν βλέπης νΰν, έκ 
τοΰ ύψους τής χρεμάθρας. Πρέπει όμως 
νά μυήσω χαί αύτήν είς τά σχέδια μου. 
Προσοχή! είναι νέα! ά! θά ύπακούση 
είς τάς θελήσεις μου ! Οά ύποταχθή είς 
τήν φωνήν τών συμβουλών μου. (έχ τής 
θύρας τοϋ βάθους) ‘Ελένη ? ‘Ελένη !

ΕΛΕΝΗ (έξωθεν)

Ιδού έγώ, πάτερ μου !

(εισέρχεται ή ‘Ελένη).

ΣΚΗΝΗ Β'.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ καί ΕΛΕΝΗ 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Ελθέ, κόρη μου, χάθησον ένταΰθα! 
(κάθηνται) Οά σέ ομιλήσω περί σπου- 
δαιοτάτων αντικειμένων.

ΕΛΕΝΗ (μειδιώσα)

Περί σπουδαιότατων αντικειμένων! 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Ναι, κόρη μου, θά σέ ομιλήσω περί 
τοϋ μέλλοντος σου! Μή μέ διακόπτης! 
Είχοσι χαι δύω ανοίξεων άνθη έστεψαν 
τό μέτωπόν σου χαί έτι ούδένα λόγον 
σοί έποίησα περί ένδεχομένου τινός γά. 
μου- πολλοί σέ έζήτησαν, άλλ’ ούδείς 
παρείχε τά άπαιτούμενα πλεονεκτήμα
τα- έπεθύμουν νά σέ εξασφαλίσω Οέσιν 
περίβλεπτον καί ύψηλήν, υπό πάντων 
φθονουμένην. ’Ex τών ποο'έρων χωρίς 
νά έρωτήσω τήν χαρδίαν σου σέ είχον 
προσδιορίσει διά τόν -Ροβέρτον Καμπα. 
νίτην τον μέλλοντα ήγεμόνα τής Πε
λοπόννησου . . . Μή μέ δίακόψης. . . .
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Άλλ' δμως τά πράγματα ήλλαξαν φά- 
σΐν χαί ό Καμπανίτης απέρχεται ώς 
ηλθεν, ό δέ Βιλλαρδουίνος μενει πά
λιν είς τήν θέσιν του. ‘Ο δέ υιός αύ
τοΰ, βλαστός οίκου επισημότατου, αΰ 
•έντης χαί αναίμακτος καταχτητής τοΰ 
Μωρέως, νέος, εύγενής, πλούσιος, ου
τος είναι ό άνήρ δν άσχών πατρός δι
καίωμα χαί χαθήχον, σοί προορίζω ώς 
μέλλοντα νυμφίον σου. Άλλως τε νο
μίζω ότι μετ’ αύτοΰ θά συζήσης εύτυ- 
χεστέρα ώς γνωστότερου σοι, ή μετά 
το» νέου Καμπανίτου. Αύτόν λοιπόν 
πρέπει νά έχλέξ^ς έπιστέφουσα τά με
γάλα μου σχέδια.

ΕΛΕΝΗ

Άλλά, πάτερ μου, είμαι κόρη ασθε
νής καί ακατάλληλος νά άναμιχθώ είς 
τά μεγάλα σας σχέδια. Μή θελήσετε 
νά μέ μεταχειρισθήτε ώς δργανόν σας- 
Αί καρδ'.αι άς άπελίθωσεν ή πολιτική 
κα· ή φιλοδοξία, δύνανται νά λαξευθώ- 
σιν ώς όργανα- ασθενείς όμως καρδίαι, 
ώς ή ϊδιχή μου, συντρίβονται ύπό τήν 
σφύραν τής βίας χωρίς νά χρησιμο- 
ποιηθώσι.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Τής βίας! είναι βίας ανάγκη δταν 
σοί δίδηται ό λαμπρότερος τών χριστια
νών ιπποτών, φέρων προίκα όλα τά έπί 
γής φθονητότερα πλεονεκτήματα, δταν 
τίθηται είς τούς πόδας σου ή μεγαλει- 
τέρα τής ανατολής αυθεντία ;

ΕΛΕΝΗ

Αυθεντία! ή εύτυχία τής θυγατρός 
σου δέν εχει άλλο όνομα ;

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

"Ακουσον, θύγατερ ! αί νεανικοί αΰ· 
ται ίδιοτροπίαι πρέπει νά παύσωσιν’ ού 
δένα λόγον έχεις νά άρνηθής εις τόν 
Γοδεφρεΐδον τήν χεΐρά σου δστις σοί 
τήν ζητεί. ’Ακούεις;

ΕΛΕΝΗ (άλλοφρο νοΰσα)

Άλλά τί θέλετε παρ’ έμοΰ, πάτερ ;

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Θέλω νά δεχθής έκ τής χειρός μου 
σύζυγον τόν έρασμιώτερον καί ενδοξό
τερου ένταυτώ ιππότην έκεϊνον εις οΰ 
τήν κεφαλήν έπιπετδ ήδη ήγεμονικόν 
στέμμα, εκείνον δστις θέλει σέ κατα
στήσει εύτυχή. θέλω νά δεχθής σύζυ
γον τόν Γοδεφρεΐδον Βιλλαρδουίνον.

ΕΛΕΝΗ

Άλλά πάτερ νά μέ φονεύοης λοιπόν 
θέλεις; Δέν είναι δυνατόν νά διέλθω 
ήσυχος τήν σκοτεινήν μου μέχρι τοΰ 
τάφου οδόν ; διατί σπείρετε επ’ αύτής 
άκάνθας άντι άνθέων; "Αφετέ με ζώ 
σαν νά ταφώ είς τι καταγώγιον κάλ- 
λιον ή νά μέ νυμφεύσητε μετ’ άνθρώπου 
προς δν ούόεμίαν συμπάθειαν τρέφω.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

11 σημαίνουν θύγατερ, οί άπονενοη · 
μένοί ουτοι λόγοι; Μήπως πετά πρό 
τής φαντασίας σου λαμπρότερόν τι δνει- 
ρον; ή μήπως σέ έξέπληξαν τοΰ Χαμα- 
ρέτου οί πατριωτικοί διθύραμβοι ! Ά- 
φρων όνειροπολος! Ίσως ενθαρρύνεις 
τάς μωράς αξιώσεις του διά μειδιάμα
τος < μειδίαμα τώ δντι πρέπει νά άπο- 
χριθη είς αύτός, άλλά μειδίαμα οίκτου 
χαί περιφρονήσεως.

(’Ακολουθεί.)

ΗΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΑ'ΓΩΝ ΣΤΕΝΑΓΜΩΝ.

(Διήγημα τοΰ VICTOR PUJO)

Ή δεντροστοιχία αυτή, σκιερά καί μυσ- 
τηριώδη;, «ναι ό τής προτιμήσεώς μου πε
ρίπατος.

Έκεΐ, κατά τάς θερμάς ημέρας, ό περιδια- 
βάζων καταλαμβάνεται ύπό άνεξηγήτου ευε
ξίας’ ΰπδ τό σκιερόν εκείνο φύλλωμα, δπερ 
τήν ευώδη οσμήν τών πευκών αποπνέει, νο
μίζει τις ότι εΰρίσκεται έν τώ μέσω μεγά
λου τινός δάσους τών Βοσγίων.

’Ενίοτε τό μονότονον ασμα τοΰ σπίνου ή 
τής όπολαίδος ταράσσει τήν σιγήν ήτις δεσ
πόζει εις τό ζωγραφικόν τούτο τοπεΐον. 
Κατά τήν ώραν τής μεσημβρίας αί ακτίνες 
τοΰ ήλίου διεισδύουσαι άνά μέσον τών κλά
δων σκιαγραφίζουσιν έπί τής λευκής άμμου 
τό νηματοειδές σχήμα τών φύλλων.

Ή δενδροστοιχία αΰτη είναι στενή' άλλά 
τό μήκος της έξαλείφει τό ολίγον τοϋ πλά
τους της. Άπό τής μιας άκρας μέχρι τής 
άλλης ό οφθαλμός έχει πρό αΰτοϋ θέαμα έ- 
ξαίσιον' μόλις λευκόν τι σημεΐον φωτιζόμε
νου όπό τοΰ ήλίου δεικνύει τό πέρας τοΰ θόλου.

Έκεΐ οί περιπατηταί εϊσίν ολίγοι. Ενίοτε 
τήν Κυριακήν ζεύγη τινα δειλών εραστών 
όνιιροτολοΰσιν έπί τίνος καθίσματος υπό τήν 
σκιάν γηραιάς ποτίσου-

Ε’πον οτι ή δενδοοστοιχία αΰτη είναι ό 
τής προτιμήσεώς μου περίπατος' ναι, άγαπώ 
τό ποιητικόν καί πέραν τής τύρβης τών πό
λεων ευρισκόμενον τοπεΐον τοΰτο, διότι αισ
θάνομαι έμαυτόν έν αύτώ πλέον άπομεμο- 
νωμένον' δδεν πιστεύω ότι είμαι είς τών 
σπανίων θαμώνων τής μικράς ταύτης Εδέμ

Σήμερον ή «Δενόροστοιχία τών Στεναγ
μών» μοί φαίνεται ωραιότερα’ οί κλώνες τών 
δένδρων κλίνουσ» μετά πλειοτέρας χάριτος’ 
ό άήρ καθαρότερος, μοί φαίνεται πλήρης αρω
μάτων.

Ήδέως εισπνέω τάς αναθυμιάσεις ταΰτας 
τοΰ έαρος, καί άποκαλυπτόμενος, έγκατα 
λείπω τό μετωπόν μου είς τήν λαμψιν τού

πανταχόθεν κατακλύζοντας φωτός.
Άλλ’ έπί τοΰ θρανίου {κείνου, έχει κάτω, 

τί βλέπω ;
Ξανθή τις καί ώχρά νεάνις, μέ οφθαλ

μούς κυανούς έφ’ ων ό πυρετός άνεγινόσκε- 
ται, κάθηται κρατούσα διά τών λευκών καί 
ισχνών δακτύλων τών αμίμητου κανονικότη· 
τος χειρώντης άνθος τι πασχαλίας. Ή φαιό- 
χρους έσθής της καί τό λευκόν κρήδεμνόν 
της, όλίγον κεκλιμμένον έπί τοΰ μετώπου 
της, συμφωνοΰσι μετά τοΰ περικυκλοΰντος 
αύτήν φυλλώματος.

Οί άφθαλμο’ι τής νεάνιδος ταύτης ατενώς 
προσβλέπουσι τό άνθος ώσεί άπευθΰνοντες εις 
αύτό έρώτησίν τινα. Άλλ'οί μικροί κώδω
νες τής πασχαλέας δέν αποκρίνονται είς τά 
περιπαθή έ κείνα βλέμματα.

Αίφνης ή νέα κόρη θωπεύει διά τών χει- 
λέων της τό άνθος, οπβρ, διά τών χνοωδών 
αυτού πετάλων άνταποδίδει τήν ήδυτέραν 
θωπείαν του εις τό συγκεκινημένον έκεΐνο 
στόμα.

— Πτωχόν άνθος ! ψιθυρίζει ή νεάνις’ 
πτωχόν άνθος! μοί ανταποδίδεις τό φίλημα 
μου! καί έγώ σέ άπέσπασα πρό ολίγου έκ 
τής γείτονας ανθοδέσμης! Πρό μικρού έτς ί- 
θερμαίνεσο έκ τών άκτίνων τοΰ ήλίου, εμε" 
θύσκεσο έκ ταΰ φωτός καί τοΰ καθαροΰ αε- 
ρος. Ή έκρινή αΰτη ημέρα έμελλε νά ηναι 
μία τών ωραιότερων ήμερων τής τοσον, φεΰ! 
βραχείας ζωής σουΙ Σέ εύραν έπί τής οδού 
μου καί δι' άδυσωπήτου χ_βιρός σέ έδρεψα 
ίνα είσπνεύσω τό άρωμά σου.

» Σέ έδρεψα, ε’.πον; όχι, ώφειλον νά εϊπω 
ότι σέ έ θ α ν ά τ ω σ α, σέ συνίτριψα’τό 
ίδ ρεψα είναι λίαν ήδύ. Καί ίδου ήδη ή 
στεφάνη σου έμαράνθη, τά φύλλα σου σχε
δόν έζηράνθησαν, καί μετά τινας στιγμάς δέν 
θά ησαι πλέον τό ώραϊον έκεΐνο άνθος, ου δ 
κάλυξ ΰπηνοίγετο τήν πρωίαν ταύτην είς τά 
φιλήματα τής ήοΰς·»

» Τοιοΰταν ητο τό πεπρωμένου σου -,
» Ή ειμαρμένη είναι ό μόνος σκληρός νο

μός δστις διέπει όλα τά πράγματα έδώ κάτω;
» Ώ! όταν διανοούμαι τά βαθέα ταΰτα 

μυστήρια μένω ένεά έκ φρίκης.
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» Ώ Θεί μου! πόσον ή παντοδυναμία σου 
είναι μεγάλη καί πόσον τό πνεύμα ήμών ά- 
νισχυρον πρό τοΰ μεγαλείου σου.

» Όταν σέ άπέσπασα, ώ πτωχόν μικρόν 
άνθος, άπό τοΰ κλάδου, τοΰ τόσον υπερήφα
νου διότι σέ έφερεν, ήμην ζηλότυπος βλέπου- 
σά σε πλήρες ζωής, ισχύος καί ώραιότητος, 
νά χαίρησαι άμέριμνον τών γλυκερών ήμερων 
τοΰ έαρος, ένώ έν τω βάθει τής καρδίας μου 
ΰφίσταται ό κατατρώγων τά σπλάγχνα μου 
σκώληξ' ένώ αισθάνομαι τό έδαφος τρόμον 
ύπό τά βήματά μου, καί τήν ψυχήν μου Ο
λίγον κατ’ όλίγον, βραδέως, προσπαθούσαν 
νά έγκαταλείψη τό εύθραυστον τοΰτο περι
κάλυμμα. .. τήν ψυχράν ταύτην φυλακήν ή- 
τις μέ προξενεί τόσην οδύνην....

» Ναι, σέ έζήλευον, άθώον άνθύλλιον’ ή 
νεότης μου, άποκληρωθϊΐσα τής εύτυχίας σου, 
«φθάνει τήν γαλήνην σου, τήν άμέριμνον ζωήν 
σου,καίεις παροξυσμόν απελπισίας ήθελησα νά 
συνάψω τήν τύχην σου μετά τής ίδικής μου... 
Έάν έχης επίσης ψυχήν, μικρόν άνθος,, καί 
έαν ή καθαρά αΰτη ψυχή κυμαίνεται, τάνϋν, 
αναποφάσιστος εις τό φώς, όπερ μέ περικυκ- 
λοΐ, εϊς τόν άερα, όν εισπνέει τό στήθό; μου, 
είθε νά ήδύνατο ή ψυχή σου αΰτη νά ένωθή 
μετά τής ίδικής μου, νά είσδύση είς τάς μυ- 
χιαιτέρα; μου σκέψεις’ είθε νά δυνηθή νά 
αναζωογόνηση τήν πνοήν ήτις φαίνεται έτοι
μος νά διαφυγή τοΰ στήθους μου ί »

Ό μονόλογος ουτος μέ συνεκίνησε βαθέως 
διότι διή·(ειρεν έν έμοί μυρίας δσας σκέψεις-

Έπλησίασα εγγύτερον άπαρατήρητος.
Τίς ήτο ή νέα αΰτη γυνή; Ήρχετο είς τόν 

κήπον απλώς μόνον ίνα ρεμβάση ;
Το χαϋνον τού βλέμματός της, ή ίσχνό- 

της τών χειρών της καί ή υπερβολική ώχρό- 
της τής μορφής της προΰδιδον τό σαθρόν τής 
προ πολλοΰ υποσκαπτόμενης ύγείας της, — 
σώμα έξ ού ή ζωή άνεπαισθήτω; άπεσύρετο. 
’Οδύνην προύξένεί ή θέα τής όσον ωραίας 
τοσω και ταλαίπωρου νεάνιδος ταύτης μέ 
την ξανθήν μακράν κόμην της, έν τώ μέσω 
τής ποιητικής καί άνθούση; εκείνης φύσεως.

Τίς ητο; τί έπραττεν ενταύθα-, ήρώτησα 
έκ όευτερουέμαυτόνϋπό ζωηράς περιέργειας κι

νούμενος.
Μόλις όμως έπέρανα τήν σκίψιν μου ταύ

την καί παρετήρησα έν τή δενδροστοιχία 
νέον τινά ένδεδυμένον κομψώς κατά τόν τε- 
λευταϊον συρμόν.

Έπί τού προσώπου του έζωγραφεΐτο με
λαγχολία υπέρμετρος’ οί οφθαλμοί του, οί 
μεγάλοι καί ζωηροί, ίφερον τόν τόπον οδύ
νης ισχυρά;, άλλ’ ύποκώφου καί συνεχομένης.

Έπλησίασε τήν νέαν καί έκαθέσθη πλη
σίον της, λαβών τάς χεϊράς της έντος τών 
ίδικών του.

— Σήμερον, ’Ιωάννα, δέν είσαι τόσον ω
χρά όσω χθες!

— Καί έν τούτοις δέν αισθάνομαι έμαυ- 
τήν καλλίτερον, μολονότι τό ζωηρόν αύτό 
φώς καί ή καλλονή τής δενδροστοιχίας ταύ
τη; μοί προξεννΰσιν ευεξίαν τινά ασυνήθη καί 
ολως νέαν δι’ έμέ.

— Άλλ’ έγώ έλπίζω, πολυπόθητος μου 
μνηστή, ότι έν τή έπιστροφή τών ώραίων ή
μερων θά άνακτήσωμεν καί οί δόω τήν ευ
τυχίαν μας. Μή σκεπτόμεθα πλέον περί τών 
ζοφερών ημερών αφού αί φωτειναί έπανέρ- 
χονται.

— Ώ φίλε, λυπούμαι πολύ δτι θά σέ 
προξενήσω θλίψε-ν' άλλ’ αισθάνομαι οτι άπέρ- 
χομαι... Αισθάνομαι τό σώμά μου κλίνον 
έτι μάλλον πρός τήν γην καί τήν ψυχήν μου 
λυτρουμένην τών δεσμών της...'Μοί φαίνεται 
μάλιστα ότι είμαι έλαφροτέρα σήμερον.

— Διατί νά έγκαταλείπησαι είς τάςμαύ- 
ρας ταύτας ιδέας; Πιστεύεις ότι δ θάνατος θά 
έπιθυμηση τού νέου τούτου καί ώραιου σώ
ματος-, Νομίζεις οτι τό δρέπανόν του θά 
τολμηση νά δρέψη τό άνθος τοΰτο τό πλήρες 
έτι ζωής καί νεότητος; Οί βραχίονες μου 
εΰρίσκονται έτοιμοι νά σέ κρατήσωσι... Τά 
φιλήματα μου θά άνανεώσωσι τό ρευστόν τής 
ςωής είς τάς φλέβας σου, καί ή ψυχή σου θά 
μείνη εϊς τήν κατοικίαν της ώς τι πτηνόν 
θωπευομενον καί φυλασσόμενου έν τω κλω- 
βίω του... Άγαπώμεθα! δ έρως μα; δέν θά 
ήναι δ ισχυρότερος;

— ’Ω Άδριανέ μου! δπόση είναι ή απελ
πισία μου ότε βλέπο» ότι ολαι αύταί α’. ώ" 

paiat ελπίδες Οά έξαφανίσθώσιν έντός ολί
γου, ώς έξηφανίσθησαν όλα τά όνειρά μου ! 
Νά αισθάνεται τις ότι εγκαταλείπει τήν 
ζωήν ολίγον κατ’ όλίγον καθ' έκαστην, ένώ 
επιθυμεί νά ζήση!... 'Οποίαν πικρίαν αισθά
νεται ή καρδία μου όταν βλέπω ότι προσ
καλούμαι καί έδώ ΚΑΤΩ κα'· έκεΐ «ΠΑΝΩ!.. 
Έπί τής γή; ύπό τοΰ έρωτος, είς τό άπει
ρον ύπό τή; δίψης έκείνης τής έλευθερία; 
καί τή; ηρεμίας, αίτινες εισιν έμφυτοι τή 
ψυχή ήμών. Πάν ό,τι μέ παρηγορεΐ, πάν ό,τι 
ρίπτει όλίγην λάμψεν έπί τών τελευταίων 
ημερών μ.ου, τών συνήθως τόσοι ζοφερών, είναι 
ότι δ θάνατος, όπως θεωρώ αύτόν, δέν μέ 
προξενεί ούδόλως τρόμον. Καί έπί τούτου σΰ 
μέ καθησύχασες κατά τάς φιλοσοφικά; μας 
συνομιλίας, ενθυμείσαι; ’Α! τότε είμεθα ευ
τυχείς καί ούδέν έτάραττε τήν ευδαιμονίαν 
ήμών!

— Τωόντι, ήθελησα νά σέ μυήσω είς 
τάς μυγιαιτέρας μου πεποιθήσεις, ήθελησα νά 
συμμεριοθής τάς ιδέας μου καί τά; ελπίδας 
μου. Ήγνόει; έτι τά μεγάλα προβλήματα 
τής ζωής- πλήρη; τών παρ-:λθουσών δοξα
σιών, έζης είς συνεχή άγνοιαν έρωτώσα 
έαυτήν άνά πάσαν στιγμήν έαν Οά έπορευε- 
σο, μετά τό πέρα; τής ζωής σου, νά συμμε- 
θέξη; τής ευδαιμονίας τών εκλεκτών ή νά 
καίησαι αιωνίως εί; ορικώδη κόλασιν. Τότε 
οέ έδίδαξα πόσον ήτο άδικος καί σκληρός δ 
Θεός τής πεπλανημένης φαντασίας σου. Διή- 
νοιξα τήν καρδίαν σου είς τήν ύπερτάτην έλ- 
πίδα καί σοί υπέδειξα τό άπειρον{μέ τού; κα
τωτέρου; καί ανώτερους κοσμους*  καί ό 
θεός τού σύμπαντο; τούτου σοί έφάνη άπεί
ρω; μείζων καί τελειότερο; εκείνου, όν ώ; 
φόβητρον σοι παρίστανε πρότερον ή φαντα
σία σου 

”Ω! ναί! καί τότε κατενόησα μετά με 
γίστης εύ/αριστήσεως τί ητο ή ψ υ χή, αύτή 
ή δύναμις ή αόριστος καί ισχυρά ήν έζήτουν 
πανταχοΰ καί οΰδαμοΰ τήν εΰρισκον. Ή ά- 
νακάλυψις αΰτη έπέχυσε φώ; λαμπρόν έπί 
τοΰ σκότους τής γυναικείας άγνοιας μου. Ή 
διάνοια μου ηύρύνθη εκτοτε, καί ήδυνήθην, 
χάρις είς σέ, νά περιλαβω έν τφ πνεύματί

μου δλην τήν έκτασιν τών ανθρωπίνων γνώ
σεων έπί τής ένταύθα ζωής καί τού θ α ν ά- 
του ώς καί τή; μελλούσης ζωής. Όθεν, ώς 
σέ εΐπον, δέν φοβούμαι τόν θάνατον’ τδν πε
ριμένω μετά γαλήνη- καί ύπομονής. Καί θά 
ήμην εύτυχής έπί τή προσεγγίσει τής άπε- 
λευθερώσεώς μου, έάν δέν σέ έγκατέλιπον 
μόνον ένταΰθα νά περάνης ζωήν πικράν καί 
πληρη άποθαρρύνσεως...

— Μή όμιλή; τοιουτοτρόπως, πολυέρα- 
στός μου φίλη! συντρίβεις τήν καρδίαν μου... 
Καί έν τούτοις έάν ήξευρες πόσον καθηδύ- 
νομαι άκούων άπό σέ τούς λόγους τούτου; ! 
Διότι εί; πάν ο,τι μοί λέγεις ανευρίσκω τήν 
ίκφρασιν τών ιδίων μου αισθημάτων. Έάν 
άποθάνη; ή ζωή μ.ου έσεται όλιγώτερον πι
κρά, διότι είμαι βέβαιος ότι θά σέ έπανεύρω 
ήμέραν τινά είς τό άπειρον, διότι είμαι βέ
βαιο; ότι θά σέ έχοι συνεχώς-πλησίον μου, 
άγαπώσάν με πάντοτε, συμβουλεύουσάν με 
καθ’ ΰπνου; καί άποστέλλουσάν με οΰτω διά
φορα εύδαιμονία; όνειρα'.... Ά! πόσον είναι 
ήδύ τό νά γνωρίζη τις ότι τά φιλούμενα 
πρόσωπα, άτινα άπέπτησαν εις τού; αιθέρας 
εΰρίσκονται μεταξύ ήμών καί μάς άγαπώσι 
πάντοτε'.... Εσχάτως έτι, έν τινι επιστολή 
αύτοΰ πρός τόν ποιητήν Ευγένιον Βαζέν, ό 
Βίκτωρ Ούγώ δέν έλεγεν: «. . . Είξεύρετε 
καλώς οτι δέν πιστεύω είς τόν θάνατον: οι 
νεκροί είσίν αόρατοι, ιδού τό πάν...» Άλλά 
τί φλυαρίας σέ λέγω, Ιωάννα μου; Λησμονώ 
οτι εύρίσκεσαι ζώσα ετι είς τούς βρα/ίονάς 
μου, καί δτι θα έδιδον μυριάκις τήν ζωήν μου 
ίνα σέ άποσπάσω τού θανάτου ! . . .

— Θάρρος, φίλε..- Κλίνον τό μέτωπόν 
σου ενώπιον τών θείων >όμων. Ό Θεός θέλει 
όπως υπάγω νά εΰρω τά; άδελφάς μου είς τό 
άπειρον. Παρηγορηθοτι. Δός μοι τήν χεΐρά 
σου όπως θλίψω αύτήν έτι άπαξ" θές τήν άλ
λην έπί τής έτ ι παλλούσης καρδ ίας ταύτης 
ινα απόλαυσης τών τελευταίων παλμών, τών 
τελευταίων στιγμών τού έρωτός μου έπί τής 
σφαίρας ταύτης... Αυριον ή μεθαύριον ή ψυ
χή μου άπελεύσεται τή; ειρκτής τη;" είς μό
νος δεσμός τήν κρατεί έτι είς τήν άλυσσον 
τοϋ καταδίκου... Στιγμάς τινας μάλιστα αίσ-ι 
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θάνομαι όλο» τό ρευστόν τρίμον καθ’δλον 
ιό σώμά μου, ώσεί άποσεΐον έκαστον μόρων 
τίς ύλης καί τότε είμαι τοσον ελαφρά, αισ
θάνομαι τοιαύτην άνακούφισιν ώστε ερωτώ 
έμαυτήν έάν πράγματι ανήκω έτι είς τόν 
κόσμον τούτον τής Γής.

— Ώ 'Ιωάννα μου! μοί προξενείς φόβον... 
Βλέπω 5τι δέν δά μείνης έπί πολύ έν τώ 
μέσω ημών, καί οτι μετ’ οΰ πολύ, φεΰ’ θά 
έπανίδη; τήν μεγάλην ουράνιον πατρίδα, τήν 
πατρίδα όλων τών άνθρώπων. Φρικιώ έπί τή 
προσέγγισές τή; ολέθριου ταύτης στιγμής και 
δέν τολμώ νά βλασφημήσω κατά θεοΰ αιω
νίως αγαθού, έςόχως δικαίου... Δέομαι μόνον 
αύτοΰ όπως μοί δώσν) τό άναγκαϊον θάρρος 
ου ίχω ανάγκην, ίνα ίδω τήν πρόωρον άνα- 
χώρησίν σου άνευ λύπης καί όδυρμοΰ .. -

— Ά! πόσον μέ άποκαθιστάς ευτυχή, 
φίλτατί μοι Άδριανέ!.. Αι ΐδέαι αυταί είσι 
παρήγοροι. Θά αναχωρήσω όθεν μετά μείο’ 
νος λύπης εϊδυΐά σε ισχυρότερου έν τή δυσ
τυχία. Έχε εμπιστοσύνην είς τό υπέρτατου 
Όν δέχθητι τήν ΰπαρξιν οία έστι. Αί όλίγαι 
αύται ήμέραι τής δοκιμασίας καί τών αγώ
νων είναι βραχεΐαι,—μηδέν πρό τοΰ αιωνίου 
τής ΰπάρξεως. ’Αντί νά θλιβώμεθα διά τό 
άδυσώπητον τής τύχης, πρέπει ν« εύλογώ- 
μεν τόν θεόν, διότι μάς επιτρέπει νά 
έπανορθώμεν τά λάθη μας, όπως άνυψούμεθα 
καί πλησιάζομεν πλειότερον είς τήν τελειό
τητά Του.

— Ή ιδέα αΰτη, Ιωάννα, πρέπει νά μάς 
ένδυναμοΐ όπως ΰποφέρωμεν μεθ’ υπομονής 6- 
λας αύτά; τάς μικράς πικρίας μας... Ναί, οί 
άνθρωποι θά ησαν καλλίτεροι έάν έ ν ό ο υ ν 
τήν δικαιοσύνην τοΰ Θεού· έάν πρό πάντων 
ένόουν τόν έπί τής Γής προορισμόν των. Έλ- 
πίσωμεν, φίλη μου, ότι ή θρησκεία τοΰ μέλ
λοντος έσεται ή φυσική θρησκεία, ή αιώνιος 
εκείνη ήτιί οφείλει νά άποκαταστήση ολονς 
τούς κατοίκους τής σφαίρας ταύτης ένα λαόν 
αδελφών ζώντων έν τή αύτή συγκοινωνία 
τών ιδεών, καί προσπαθουντων τήν έπίτευξιν 
τοΰ αύτοΰ σκοπού.
—Έως σήμερον, φίλε μου, ή Ανθρώπινος έ
πιστήμη πίραπλανάτο’ ώς ό τυφλό; έβάδιζε 

δεξιόθεν καί αριστερόθεν παραγνωρίζουσα ή 
άρνουμένη |τ«ς έξοχους άρετάς τής Φύσεως. 
Ή φιλοσοφία έπομένως, παρασυρθεΐσα, περι- 
πλεχθεϊσα είς τήν άδιεξίτητον ταύτην σύγ- 
χυσιν, ϋπέφερεν ολίγον. Άλλ' ήμέραν τινά ή 
έπιστήμη συνενωθήτεται μετά τή; θρησκείας, 
καί έκ τής ένώσειος ταύτης άναγεννηθήσεται 
ή επίγειος φιλανθρωπία, ήτις εσται συμπα
θώ; εΐς σχέσιν μετά τών Ουρανίων Κόσμων.

— Έάν ή φιλανθρωπία προοδεύση έπί τής 
γης, θά ίδωμεν άναμοηρίστως τήν εποχήν 
ταύτην τού ύψίστου πολιτισμού. Αί έργα- 
σίαι τών προηγουμένων καί συγχρόνων έθνών 
προετοίμασαν καί προετοιμάζουσι τήν οδόν 
είς τάς μεγάλας ιδέας τού Μέλλοντος . . . 
Ήδη ό άτμός, ό ηλεκτρισμός, τό φώς έθε
σαν τήν έπιστήμην έπί ”ίήςνέις ταύτης όδοΰ. 
Τό φώς πρό πάντων θά προσφέρω είς τους 
οφθαλμούς ήμών έξοχα θαύματα.

— Πόσον όλα ταΰτα τα πράγματα μοί 
προξενοΰσι χαράν εΐς τάς στιγμά; ταύτα; 
τάς τόσω θλιβερά; δι’ έμέ! Άλλοτε ό φόβο; 
τοΰ θανάτου έθλιβε τήν καρδίαν μου. Σή
μερον τόν θεωρώ κατά πρόσωπον χωρίς νά 
συνοφρυωθώ, διότι είναι αναγκαίο; είς τήν 
ηθικήν ήμών πρόοδον. Τό έγκαταλείπειν τόν 
κόσμον τούτον έν τοιαότη ηλικία είνε πράγ
ματι σκληρόν διά τόν μή συμμεριζόμενον 
τά; δοξασία; ήμών. Ό γέρων έκ τών προ· 
τέρων γινώσκει ότι εύρίσκεται είς τάς τελευ
ταίας του ελπίδας, δθεν σβέννυται άνεπαι- 
σθήτως, ώς λύχνος ελλείψει ελαίου. Αλλ’ έ
γώ, νέα, πλήρη; ονειροπολημάτων, βλέπω 
τήν ζωήν νά μέ εγκαταλείπει ήμέραν καθ 
ήμέραν. 'Ηδη αισθάνομαι έμαυτήν γηράσα- 
σαν εΐς τό σώμά μου τό αίμα δέν κυκλοφο
ρεί σχεδόν πλέον’ τά νεύρα, οί όδηγοί ουτοι 
τών ρευστών τή; ψυχή; παύουσιν ολίγον κατ' 
ολίγον τήν ενέργειαν αύτών. Οΰτω βλέπει ό 
στηθικός εξαφανιζομένας, ήμέραν καθ ήμέ
ραν, ώραν καθ’ ώραν, τά τελευταία αντικεί
μενα ατινα προσεδαλλον τήν όρασίν του. Έπ: 
τέλους τό σώμά του βαρύνεται καταπίπτει 
καί άφίνει νά έκφόγφ, ώς ζεφυρίτιδά τινα αύ
ραν, τήν ψ υ χήν, τό ρευστόν τοΰτο όπερ 
τόν έζωογόνει. Ό χωρισμό; ουτος έκτελ-.ϊταε 

ανευ τιναγμού, ώς τό μύρον έκφεύγει τοΰ 
ρόδου όταν τούτο ξη ραίνεται κατά τήν 
εσπέραν τοΰ Φθινοπώρου... Έπανέλθωμεν οί
κοι, φίλε μου’ άγωμεν... αισθάνομαι έμαυτήν 
άσθενεστέρσν.. άγωμεν!

Έπΐ τοϊς λόγοι; τούτοι; ή νέα ασθενή; 
ήγέρθη βραδέως καί έλαβε τόν βραχίονα τού 
νεανίου. Δύω δέ λεπτά μετά ταΰτα ήμην 
μόνος έν τή αΔενδροστοιχία τών Στεναγμών»

* *
Παρήλθον οκτώ ήμέραι.
Περιεπάτουν ώς συνήθως εΐς τήν δενδρο- 

στοιχίαν ήν αγαπώ τόσον.
’Ητο ωραία τις ήμέρα τοΰ μηνός Μαΐου 

καί έρώ εύρισκόμην έκεΐ πρό μιας ώρας. Τί 
θαυμάσιο» θέαμα είχον πρό των όφθαλμώνμουί

Αί πεύκα; καί αί ελατοί άνεθαλλον. Μα- 
κροί πρασινόχροοι κλάδοι διεσταυροΰντο παν 
ταχόθεν ό χυμό; τών δένδρων τούτων εστα- 
ζεν, ώ; δάκρυα χρυσά, άπό τών λευκόφαιων 
φλοιών’ αί ρανίδες τή; διαφανούς ρητίνης, 
πρτσβαλλόμεναι υπό τών άκτίνων τοΰ ήλιου, 
έφαίνοντο ώ; μαργαρΐται άπαστράπτοντε; 
υπό χλοερό' στέγασμα'είς τά πυκνοτιρα μέ
ρη τής δενδροστοιχίας έσχηματίζοντο στέ
φανοι ύπό δεσμίδων διαφόρων λευκών καί 
ευωδών άνθέων.

Ούδέν νέφος ήν έν τω ουρανω. Ό ήλιος 
έλαμπε μέσον ατμόσφαιρα; σχεδόν διαυγούς.

Έάν ή εύτυχία ένεκαθίστατο έπί τίνος 
μέρους τής γής, αμφιβάλλω άν θά προΰχίμα 
του τοπείου τούτου έτερον μέρος.

Ήμην καταγοητευμένος, έπεθύμουν νά ή
μην άνθος ή πτηνόν όπως κάλλιον χαρώ της 
εξαίσιου ταύτης πρωίας. Ό άνθρωπος είναι 
ένίοτε τόσον απασχολημένος ύπό τών ψυχρών 
πραγματικοτήτων τής ζωή; ώστε δύναται 
νά εύχηται δπω; ζήση στιγμά; τινα; έπί 
τής κατωτέρας κλίμακα; τών όντων ίνα βυ 
θισθή εί; τήν ζωήν τού ονείρου.

Οΰτω; έσκεπτόον προσβλέπων τήν με 
γαλοπρεπή θέαν τή; ωραίας φύσεως οτε στρα
φείς παρετήρησα καί έτερον περιπατητήν πλη
σίον μου. Ήτο δ νέο; όν είδον συνομιλοΰν- 
"α μετά τής ασθενούς νεάνιδος οκτώ ήμέρα; 
προτιρον.

Εσχετίσθημεν. Μέ έπληροφόρησεν ότι ή 
μνηστή του έγκατέλιπε τήν Γήν ταύτην πρό 
πέντε ήμερών.

Έκαθήσαμεν έπί τοΰ ίδιου θρανίου έφ’ οΰ 
συνωμίλησαν δμου Άκτίς ζωηρού φωτός 
συνοδευομέ'η ύπό ελαφρά; αύρα; μάςκπεσπα- 
σεν αίφνης τού ρεμβασμού μα;’ Οά έλεγε τι; 
οτιστέφανος έλαμπε πέριξ ήμών. Η παράδοζος 
αΰτη λάμψις έξαλείφουσα καί αύτό τό φώ; 
τής λαμπρά; ταύτης ήμέρας μάς έξέπληςε 
καί παρήγαγεν ήμΐν πληθυν εντυπώσεων.

— Μή είναι άραγε ή πολυπόθητος μου 
’Ιωάννα, έψιθύρισεν ό σύντροφό; μου.

— Τι; οίδεν; άπεκρίθην. Δεν γνωρίζομεν 
τά μυστήρια τών νόμων τής φύσεως. Τό 
Πνεύμα άπαλλοτριούμενον τής όλη; δύναται 
νά λαβή έπ αύτή; επιρροήν ήτις έτι είναι 
άγνωστο; ήμΐν.
—Ή λευκή αΰτη λάμψις ήτις προοέψαυσε 
τό μέτωπόν μου μοι φαίνεται ουτα τό απο
τέλεσμα λόγου ισχυρού καί δέν θά άπα- 
τηθώ, πιστεύω, άποδίδων οΰτω; είς τήν 
Ιωάνναν μου, διάνοιαν έξοχον, πνεύμα εκ

λεκτόν έν τή ούρανίω Ιεραρχία . . .

ΚΩΝΣΤ. Α. ΕΑΝΘΟΠΟΤΔΟΣ.

ΕΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙω.

Ούδαμοΰ άλλοθι δύναται τις νά έννοήση 
I κατά βάθος τήν ανθρωπίνην αδυναμίαν καί 

ματαιότητα ή έννεκροταφείω.
Ή πένθιμος καί μυστηριώδης εκείνη σιγή 

.ή επικρατούσα νυχθημερόν, ή παγετώδης ά- 
πομόνωσις, οί λευκοί τάφοι έχοντες έμβλημα 

J μελανό σταυρόν, τά θρη ώδη επιτύμβια, ή 
τελευταία καί μΟνη αυτή προσαγορεύει; τού 
τεθνεώτο; προς τή ζωήν, τά υψίκορμα καί 
σκιοεντα δένδρα έφ’ ών άτρέμα εμφωλεύει ό 
νυκτοκόραξ, παντα ταΰτα φέόουσι τόν επισ- 

I κεπτόμενον είς χώρον ν' άναπτύξή βαθύτα
τα; μελέτα;.

♦ τ
Χαίρετε,μεμονωμένα μέρη, υπναλέοι τάφοι, 

σιγηρά τών νεκροπολιτών ενδιαιτήματα !
41 
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'Ενώ τήν σοβαράν θέαν σας έ» παραδόζου 
φρίκη; άποστρέφεται τό όμμα τοΰ φαύλου, ή 
καρδία τοϋ ευαίσθητου ευρίσκει πλησίον σας 
πηγήν μικτών αισθημάτων και υψηλών ιδεών.

ΓΙόσα ωφέλιμα μαθήματα, πόσαι έμβριθεΐ; 
και διδακτικαΐ μελέτα', παρουσιάζονται είς 
τδ πνεύμα, δπερ ήξευρει νά σάς συμβου- 
λευηται!

Σείς μόνα δύνασθε ν' άντιπαραταχθήτε 
κατά τής ματαιότητα; καΐ κενοδοξίας, καΐ 
διά τής έμφαντικωτέρας ειρωνείας νά παρου- 
σιασητε εϊ; τήν πλάνην καΐ άγνοιαν τών γήι
νων τήν πραγματικήν αλήθειαν.

Πόσον ενάρετο; δύναται νά γίνγ, ένταΰθα 
ό άδικος, ό τύραννο;, ό κακούργος !

Ποσον ευαίσθητος ήθελε καταστή ο τρα
χύς πλούσιο; μετ' επιστασία; παρατϊ.ρών 
έδώ τήν πλάστιγγα τή; ίσότητο; σταθμίζου- 
σαν έζ ίσου τήν έπίχρυσον αλαζονείαν του 
μέ τά ράκη τοϋ πένητος ! Κροΐσι ! ‘Ρέψατε 
βλέμμα έπί τοϋ φρικαλέου τούτου θεατ.ου 
καΐ θέλετε συναντήσει τόν σοφώτερον Σο- 
λωνά σας · Μ. 11.

ΑΟΓΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘ11Χ ΠΛΙ- 
ΑΕϊΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ, 11ΘΩΝ ΚΑΙ 

ΕΘΙΜΩΝ ΤΠΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Σεβαστή καί φιλόμουαος όμήγυρις,

Καλόν καί άναγκαΐον είναι κατά τήν ή
μέραν ταύτην, καθ’ ήν πρόκειται νά πανηγυ- 
ρισθώσι καί καί δημοσία οί διανοητικοί τών 
παιδευομένων αγώνες, δι ών δύναται ή κα- 
χεκτοΰσα κοινωνία ν’ άτενίση πρό; μέλλον 
εύτυχεστερυν, καλόν είναι, λέγω, έν τοιαύτη 
ήμερα, ειλικρινώ; καί άπαρακαλύπτως νά 
έκθέση καί ή σχολή ενώπιον ήμών τοϋςποθους 
τάςέπιθυμίαςτάς εύχάς καί τούς φόβους αυτής 
οΐτινες κατέχουσιν αύτήν κατά τήν προσπά

θειαν τής ειλικρινούς εφαρμογής τοϋ άνά χεϊ· 
ρας αύτής παιδευτικού προγράμματος.

Άλλ' όσω καλόν καΐ δίκαιον παρίσταται 
η τοιαύτη τής σχολής προς τούς γονείς κοι
νωνία, τόσω δυσχερής αποβαίνει καί ίσως 
επικίνδυνος ή έλίοθερα τών ιδεών καί τών 
αισθημάτων διαδήλωσις’ επειδή κατά τήν 
παρούσαν περίοδον τής μετατροπής τού εθνι
κού ήμών βίου, έν η;'κατ’ ανάγκην, δι’ έλλει- 
ψιν κύρους παιδαγωγικού, αί άτομικαι έπι- 
κρατοϋσιν ίδεαι καί δοξασία·., έν ή άβασανί- 
στω; άποδεχόμεθα πάν τό ΰποδεικνυόμενον 
ήμΐν ξενικόν αγαθόν έν τή παιδαγωγίφ, ή δέ 
πάτριος ήμών ιστορία, ή οέρουσα τάς αλη
θείς καί καθολ'.κωτέρας παιδαγωγικά; άρχάς 
παραβλέπεται, πολλαπλότη; δέ ιδεών κατα
στρέφει τήν ενότητα τής παιδαγωγικής έπι- 
στήμης, έν η τοιαΰτα καί τοσαύτα συμβαί- 
νουσι περί ήμάς, πώ; δύναται να τολμήση 
παιδαγωγός άκινδΰνως καί παρρησία νά ομι
λήσει περί ζητημάτων παιδαγωγικών ;

Πρός τοιαύτην δυσχέρειαν προσβλέπουσα 
καί έγώ, καΐ τάς έμάς δυνάμει; καΐ τήν ανε
πάρκειαν τών γνώσεων καί τή; πείρα; πρός 
τά; άνάγκας τής ημέρα; συνειδυϊα ήθελον 
προσπαθήσει ν' άνατεθή τδ έργον εις χεΐρας 
ίκανωτέρας καί έμπειρωτέρα; τών έμών. Άλ 
λά θελησι; ανώτερα τής έμής, ή άπόφασις 
τοϋ διοικητικού συμβουλίου τού Ζαππείου μοί 
επιβάλλει τό καθήκον.

Ώ φιλογενεΐς άνδρες, τών όποιων ή πα
τρική προστασία μοί δίδει δύναμιν καΐ θάρρος 
νά ομιλήσω σήμερον, άνελογίσθητε όρίζοντές 
μοι τήν ΰποθεσιν τού λόγου μου πρός τίνας 
σκοπέλου; ή δύναμην νά προσκρούσω ; Άνε 
λογίσθητε εν τή άνεπιφυλάκτω πρός με εμ
πιστοσύνη υμών οτι τά καθ’ ήμάς δ'εν διέ- 
πουσι δυστυχώς μόνον ή επιείκεια καί ή αγά
πη ; Άλλά τί λέγω ·, Ύπάρχουσιν αστέρες 
φωτοβολούντες ένώπιόν τών οφθαλμών μου, 
άστερε; πλήρεις παραμυθία; παρηνορίας και 
στοργής· ναι, αστέρες τών όποιων τό ιερόν 
πΰρ, ώς λαμπάς φιλοσόφου, έ' έμ'Λ μέν κατα 
δεικνύει τήν πραγματικήν μου κατάστασιν, 
ένώπιόν μου δέ παριστά φίλους καί καλοθε
λητής. Οί αστέρες ουτοι είσιν ή απερίσπαστος

θεία ευλογία διά τής ’Εκκλησίας έπιγενο- 
μένη μοι τήν στιγμήν ταύτην, ή στοργή καί 
ή συμπάθεια τών άκροωμένων καΐ ή άγνή 
καΐ άδολος άγάπη τών προσφιλών μοι συνα
δέλφων καΐ μαθητριών και μαλιστα τών 
πεσιλημενων μοι κοσμητριών. Ύπό τοιουτων 
δέ φρουρουμένη πώς δύναμαι νά άποδειλιάσω 
πρός τό προκείμενον ; 'Οθεν έπιτρέψάτέ μοι 
νά όμιλήσω περί τής επιρροής τή; ορθής παι- 
δεΰσεως έπΐτών ηθών, εθίμων καΐ ιδεών τή; 
κοινωνίας, όσον μοί τδ έπιτρέπουσιν αί δυνά
μεις καΐ «χρόνος.

Α'.
Διά νά έννοήσωμεν καί κατίδωμεν τοϋ; 

λόγους εκείνους, δι ών αί ίδέαι γεννώνται 
σχηματίζονται καί έπιδρώσιν έπί τής αγωγή; 
είναι άνάγκη νά γενικεύσωμεν, όσον οίον τε, 
τάς αντιλήψεις ήμών δι’ ών ψηλαφητώς νά 
ΰποδειχθή τό ζητούμενου Έπιίδή δέ ό αν
θρώπινος βίος πολλά έχει τά κοινά μέ τόν 
βίον τού ατόμου, δυνατόν είναι διά τών γένι 
κωτάτων εκείνου ιδεών νά συνειδώμεν καί 
τά; ατομικά;, ήτοι διά τών χαρακτηριστικών 
περιόδων τής καθολικής Ιστορίας νά κατα 
νοήσωμεν καΐ τά έν τώ άτόμω συαβαινοντα 

. καί τάνάπαλιν.
Τοιαΰτα σημεία αλάνθαστα τοΰ βίου τών 

εθνών, έφ' ών ό όλο; άνθρωπος άποτυποϋται 
καί δι' ών κ*ί  μερικώτερον τάς μυχιαιτάτα; 
διαθέσεις τής διανοίας καί τής καρδίας δυ- 
ναμεθα νά ίδωμεν ένσεσαρκωμένα;, ούτως εί
πεΐν, διά τής τέχνης είσιν αί περίοδοι έκεϊ- 
ναι, καθ' α; ό όλος βίος είναι είκών τή; ηθι
κής, διανοητικής καί αισθηματικής αύτών κα- 
ταστάσεως. Καί πρώτη μέν έστιν ή περίοδος 
ήν ή ιστορία καλεΐ οργανικήν, περ’οδος πί· 
’τέως, περίοδο; έλπίδο;, περίοδος αγάπης, 
περίοόο; καθ ην προτίθενται τά στοιχεία τού 
μέλλοντος δογματισμού καί κατά τήν θρη
σκείαν και κατά τήν τέχνην καΐ κατά τήν ε
πιστήμην, περίοδος καθ' ήν ή καρδία τοΰ αν
θρώπου πιστεύουσα είλικρινώ; εις τόν θεόν 
καΐ τήν αρετήν απολαύει τής ουρανίου εύδαι 
μονιάς καΐ ταμεϊον αποβαίνει τών θειΟτέρων 
*αΐ υψηλότερων ποιητικών εντυπώσεων, πλη- 
ροΰται θείας έμπνευσεως ύπό τής θρησκείας

καί δημιουργεί τοΰς κανόνας τής καλλιτε
χνία; κατά τον λόγον καί τήν τέχνην, ήτις 
κατ' ανάγκην κατοπτρίζει τήν ζώσαν πίστίν. 
Τό αίσθημα καίπερ φαινομενικώ; έσπαργανω- 
μένον υπό τού δόγματος, αποβαίνει αγαθο
ποιόν καΐ παράγει τούς ύψηλοτέρους καΐ θειο 
τέρους παλμούς τής καρδίας’ έν δέ τή αρμο
νία ταύτη ό νοϋς αντιλαμβάνεται τών νεωτέ- 
ρων ιδεών πρός τάς νεωτέρας άνάγκας, ή τέ
χνη έπισφραγίζει τέλος πρός μακρδν μέλλον 
τά; αθανάτους έκείνας ιδέα;. Όθεν αναφαί
νεται κατά τήν περίοδον τα,την ακμή τών 
καλλιλογικών έργων, χρηστοτης ηθών καΐ 
άγνότης παιδαγωγικών αρχών.

Αλλ’ έπειδή ή άνθρωπότη; πρέπει ν' α
κολουθήσω τήν φοράν τή; κυμάνσεως, πρέπει 
τήν άκμήν νά παρακολουθήσει ή παρακμή, καΐ 
δ άνθρωπος νά βαδιση τήν πρό; τά πρόσω πο
ρείαν τής τελειοποιήσεως τοΰ γένους, έναπτύ- 
σεται τό πνεύμα αύτοΰ, πολλαπλασιάζονται
αί γνώσεις τό σύστημα τών προιέρων θρησκευ 
τ·.κών ιδεών δέν έπαρκεΐ πρό; τάς άνάγκας 
τής ήμετέρας επιστήμης, νεαι δέ ίδέαι νέου 
σχήματος ανάγκην έχουσιν, άρχεται ή συζή- 
τησις, εισέρχεται ή αμφιβολία ώ; όφις, είς 
τόν νοΰν καί ή καρδία άπόλλυσι τήν έαυτής 
άρμονίαν χαλαροΰνται αί ήθικαΐ σχέσεις καί 
φεΰ t έπιλανθάνεται δ άνθρωπος έν τή πολ- 
λαπλότττι τώ·' ιδεών τής ένότητος τοΰ ηθι
κού κόσμου ! "Οθεν ’προκύπτει ακμή μέν 
διανοητικής ένεργείας, πολυμάθεια, ποικιλία 
αντιλήψεων, βασιζόμενη έπί τοΰ ατόμου, καΐ 
κατ’ ανάγκην στείρωσις παντελής καλλι
λογικό, ταπείνωσες καΐ έξευτελισμό; καλλι
τεχνικός,άπιστία πρός τήν θρησκείαν καΐ πρός 
τήνάρετήν,καί τέλος φαυλότηςκαΐ έξαχρείωσις 
τών ηθών. Τοιαύτη δέ είναι ή αντίστοιχος 
περίοδος, ή κριτική. Γό αυτό ακριβώς συμ
βαίνει καί είς τόν άνθρωπον'κατά τήν παιδι
κήν αύτοΰ ηλικίαν τίθενται τά σπέρματα 
τών γνώσεων καί αισθημάτων, δογματίζον
τας και κανόνες άποβαίνουσι κατά τήν νεα
νικήν ηλικίαν, ότε βρίζεται έν γένει ή 
καθ’ ολου αυτού πίστις, ή καρδία πλήρης έλ- 
πίδος καί αγάπη; πάλλει προςτό καλόν, ανα
φαίνεται ή ποίησις, ό εύγενής ΐπποτισμό;
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κατά τάς σχέσεις, αύστηρότης κατά τήν έκ- 
τίμησιν τοΰ καλού και βίος πίστεως είς τήν 
αρετήν καί τήν φιλίαν, ότε καί τά καλλιλο 
γικώτερ» καί εύγενέστερα παράγονται έργα 
καί τελούνται πράξεις αντάξιοι τούτων, εί
ναι ό χρυσού,αιών τού ανθρώπου. Άνδεούται 
επέρχεται εποχή καθ' ήν προσκαλείται νά 
πραγματοποίηση τάς ηθικός αύτού ΰποχι εώ· 
σεις, ό δέ πρακτικός κόσμος νά άποβή εΐ 
κών τών δογματισθέντων' άλλά φεΰ ! κατά 
τήν περίοδον ταύτην έκ τής πολλαπλότητο; 
καί ποικιλίας τών σχέσεων αύτοΰ πρόςτόν έξω 
κόσμον διασπάται ή ένότη; άρχεται τό σόφι
σμα, βασιλεύει ή δυσπιστία μαραίνεται ή καρ 
δια, σιγά ή ποίησες, καί κακοδαιμονία μαστί
ζει τήν ψυχήν. Ευτυχής ό άνθρωπο; εκείνος 
όστις κατά τήν ηλικίαν ταύτην, ήν καλοΰμεν 
ηλικίαν πείρας, ήδυνήθη νά κράτηση τήν εις 
το δίκαιον καί τήν αρετήν πίστιν αυτού" ευ
τυχής όστις άπό τών νέων σημείων τοϋ πολ
λαπλού βίου, ήδυνήθη νά εχη ενώπιον αυτού 
τήν πρός τόν Θεόν πίστιν- ούτο; παρασκευά
ζει είς έαυτόν νέαν περίοδον πείρας, πεοίοδον 
τής εκ τών υστέρων πίστεως πρός τήν άρετήν, 
οτε παρίσταται νέα καί σπουδαιότερα βίου 
φάσις, σεβαστή, θαυμασία, ιερά, καθ’ ήν αί 
ίδέαι έχουσι παιδαγωγικωτέραν τάσιν καί 
πλουσιώτερον αντλούνται έκ τή: πηγής τής 
αληθούς ζωής καί εύδαιμονίας, ή δέ ποίη 
οις λαμβάνει τον υψηλόν αύτής χαρακτήια 
Τό δε θνητόν σώμα καίπερ ήναγκασμένον νά 
είκη εις τούς νομούς τής φύσεως, φέρει τήν 
σφραγίδα τούήθικοΰ κάλλους έπί τής μοροής 
έφ ης το βλέμμα καλλιτέχνου καί εύσεβοό- 
σης ψυχή; δΰναται νά διίδη του- παράγον
τας τήν υψηλήν εκείνην μορφήν. Τότε δέ 
καί ζωηρότερες παρίσταται καί ό έρως τού 
καλού-

Β'.
Άλλ’ έχομεν ανάγκην αντιλήψεων ίστορι- 

κωτέρων,ίνα μή πλανηθώμενεΐς τάς μερικότη- 
τας. Μοκρός είναι ό βίος τώνλαώ'και άνάγ 
κην έχομεν σημείων οριζόντων τήν άρχήν καί 
τό τέλος περιόδων χαρακτηριστικών. Ό βίο; 
λοιπόν τών ’Ελλήνων καί τών Ρωμαίων δύ
ναται νά χρησιμευση ημί., διότι έκτυλίσ- 

σεται ένώπιον ήμών πληρης.
Το ΰψιστον σημεΐον οργανικής περιόδου έν 

τώ βίφ τών'Ελλήνων παριστώσιν ήμΐν οί 
μηδικοί χρόνοι, καθ’ ου; τό άπό πολλοΰ σχη- 
ματισθέν πολυθεϊκόν δόγμα κρατεί τήν πί
στιν γαλήνιον, ή βεβόλωσι; τών ιερών ύπό 
τών ξένων εξάπτει τό θρησκευτικόν αίσθημα, 
ή νίκη κατά των βαρβάρων δίδει ^τό μέτρον 
τής διαγνώσεως τή; ατομικής δυνάμεως, ή 
πολιτεία παρέχει τά μέσα πρός τήνέλευθέραν 
φοράν καίόέλληνικός κόσμος σπεύδει πρός διά- 
χυσιν των έν αύτώ κυοφορηθεισων ιδεών, τάς 
όποια; ή τέχνη εύρούσα τό κατάλληλον σχή 
μα διαιωνίζει. [ 1 ροάγγελον δέ εικόνα θαυ- 
μασίως παοιστά ήμΐν ό πρός τόν Απόλλωνα 
ΰμνος τοΰ'Ομήρου.
Θέμις νέκταρ τε, καί άμβροσίην ερατεινήν 
άθανάτησι χερσίν έπήρξατο, χαΐρε δέ Λητώ, 
οΰνεκα τοξοφόρον καί καρτερόν υιόν έτικτεν. 
Αύτάρ επειδή,Φοίβε,κατέβρως άμβροτον είδαρ 
Ού σέ γ' έπειτα ισχον χρΰσεσι στρόφον άσ- 

[παίροντα,
Οΰδ’ έτι δ=σμά σ’ έρυκε, λύοντο δέ πείρατα 

[πάντα, 
αύτίκα δ’ άθανάτησι μετηΰδα Φοίβος Απόλ

λων
Είη μοι. κίθαρίς τε φίλη, καί καμπύλα τόξα, 
χρήσω δ' άθανάσο’.σι Διό; νημερτέα βουλήν. 
Ό; είπών έβίβασκε έπί χθσνός εύρυδείη;
Φοίβος άκερσοκόμης έκατηβόλος, αί δ’ άρα

[πάσαι 
θάμβεον αθάνατοι.

Δέν ηθελέ τις υποθέσει οτι ό "Ομηρος 
προφητικώς παριστα τόν Σοφοκλέα έστεμ- 
μενον, μετά αγώνα άγοντα χορον έφηβων 
έπί τής λύρα; αυτού, ολως εμπ ευσμένον καί 
αδο·τα τά επινίκια μετά τήν έν Σαλαμΐνι 
ναυμαχίαν ;

Ν>ί" μόλις ό ’Απόλλων γεύεται τής άμ- 
βρότου τροφής έν ούρανο?ς καί δέν δΰνανται 
πλέον οί χρυσοί στρόφοι νά κρατήσωσιν αύ
τόν άσταίρ.ντα πρό; τόν ενεργόν βιον. Ή 
ψυχή κάτοχος γενομένη τής θείας άληθεία-Γ, 
δέν δύναται πλέον νά ΰποφέρη τά δεσμά 
τών τοπικών καί καιρικών προλήψεων ! Γά 
πάθη σιγώσι, τά δεσμά άφ’ έαυτών λ.υον-

ται, δι’ ών είχε σπαργανώσει αύτόν ή θέ
μις, καί άτενίζων μετά θάρρους καί πεποι- 
θήσεως πρό; τάς αθανάτου; τροφούς, δότε 

I μοι, λέγει, κιθάραν φίλην καί καμπύλα τό
ξα καί θέλω προφητεύσει καί μεταφέρει προς 
τούς ανθρώπους τήν βουλήν τοΰ αθανάτου 
Δώς, τήν άλάνθχστον. Ναί, κιθάραν ζητεί ή 
θεοφορουμένη ψυχή διά νά χύση παραμυθίας 
πρός τοΰ; πάσχοντας" καμπύλα τόξα, ινα 
καταπολέμηση δι’ αύτών κατά τον βίον τά 
έαυτής πάθη, καί πάν δυνάυενον νά προσ 
βάλη τόν αγιασμόν αύτής. Δίδεται αληθή; 
πρός τόν "Ελληνα κίνησις, άποσείει τά σπάρ
γανα τοΰ παρελθόντος, άναπτεροΰται, έμ- 
πνέεται καί λαβών τήν λύραν προλογίζει 
πρός τήν άνθοωπότήτα τον βουλήν τών θεών, 
αμέσως δέ παρακολουθούσε τόν άναγεννώμε- 
νον άνθρωπον αί ουράνια: Μούσαι·

Τής δέ κριτικής περιόδου τό ΰψ'.στνν ση· 
μεϊον κεΐται είς τού; μετ’ ’Αλέξανδρον χρό
νους, ότε, ώς άπήχησις μακρά καί πρός τους 
καιρού; άλλοιουμένη, τήδε κάκεΐσε αναφαί
νονται αί άρχαί τών μεγάλων σχολών, δι’ 
ών είχε παρασκευασθή ή λαμπρά τής όργα- 
νώσεως περίοδο;" ό δέ έλληνίσμός έκτακτον 
λαβών άνάπτυξιν κατ’ έκτασιν υλικήν άσόλ- 
λυσι τήν συνεκτικήν αύτοΰ δύναμιν, ή τέχνη 
άπό τοΰ βωμού τών θεών πρός τήν κολα
κείαν τών ατόμων καταπίπτου'α καί ομοιώ
ματα δουλικά κατεργαζομένη, άφαιρεϊ έκτου 
έλληνικοϋ κόσμου κατά μικρόν τοϋ; μεγά 
λους καλλιτέχνας. Σιγά ό λόγος, χαλα- 
ροΰνται αί χορδαί τής ποιητικής λύρας, δια 
σπάται ή εθνική ένότης, τούτων δέ πάντων 
μαρτύρων άλανθαστον είναι ή ταπείνωσις τοΰ 
θρησκευτικού αισθήματος, ό'θεν αί παλαιαι 
παραδόσεις χάνουσι τό κύρος, τό δέ πολυ
θεϊκόν δόγμα δέν έπαρκεΐ πρός τάς άνάγκας 
τή; έπιστηυ.η;·

"Αν κατά τάς περιστάσεις έκείνας ζώντες, 
φιλοσοφικώτερον τά περί ήμάς συμβαίνοντα 
ήρευνώμεν, δέν ήθέλομεν π<στεύσει ότι ή 
κατάστασις έκείνη τής κοινωνίας, ητις έν 
πλείστοις ομοιάζει τήν καθ’ήμάς, ήτο αδύ
νατον νά άνακύψη; Όχι, οχ'-' ' Γπάρχουσι 
νόμοι καθολικοί, νόμοι υπέρτατοι, δι’ιύνή

»

θεία Πρόνοια διακυβερνα τόν καθ' ολου^βιον, 
ή δέ στιγμή τής στασιμότητος ηθελεν εισθαι 
στιγμή θανάτου. Όθεν επρετε νά επελθη Π 
κριτική περίοδο;, ίνα τεθώσι τά στοιχεία 
τού νεωτέρου κόσμου. ’Εκ παραλλήλου τα 
αύτά συνέβησαν καί είς τού; 'Ρωμαίους, εις 
τόν βίον τών όποιων τό ΰψιστον στμεΐον τής 
όργανικής περιόδου σημαίνουσιν οί λιβυκοί 
πόλεμοι, τό δέ τής κριτική; οί χρόνοι τής 
αύτοκρατορικής παρακμής, ότε τό θρήσκευμα 
πνίγεται έν τώ κατακλυσμώ τή; διαφθοράς, 
τά ήθη έκφαυλοΰνται, ή έθνςκή ένότης διασ- 
πάται, ή δέ μόλις μεταξύ αύτών άναφαινο- 
μένη Μούσα άποτεθαρρημένη προφητικώς α- 
ποβλέπ ι πρός τήν μέλλουσαν αΰτήςδόξαν είς 
τήν πατρίδα τών Κ,αισαρων.

ΓΙόθεν άρά γε καί πώ; κατ’ όλίγον «φα- 
νώς καί μυστηριωδώ; παρασκευάζονται αι 
μεταβολαί αύται; Είναι τάχα μοιραΐον τό 
συμβαΐνον: "Οχι" ούδέν αυτόματον, ούδέν 
μοιραΐον. Πάντα συμβαίνουσι κατα σκοπον. 
Όπως ή μονά; είναι ή δημιουργική δύναμις 
τών άριθμών, οΰτω καί τό ατομον είναι ή 
δημιουργική δύναμις τή; κοινωνίας διό όέν 
δύνατιί ποτέ νά επελθη κοινωνική τις με
ταβολή ή ήθική αυτής άλλοίωσι:, αν τας 
πρό; τούτο άφορμάς δέν εδωκεν ατομον, οοον 
αφανή; καί άν ΰποτεθή ή ενέργεια αύτοΰ. 
Μόλις ιδέα ισχυρά καταλαμβανει τήν ψυ
χήν καί τείνει κατεπαγόντως νά παραστσθή 
είς τόν πλησίον ά-θρωπον, όπως κθ·νωνόν 
καταστήση αύτόν τοΰ έν αύτώ άγαθού, ό δέ 
ύπό τοΰ άγαθού τούτου κατεχομενος τοιαυ- 
την πάσχει άλλοίω ιν, ώστε διαπαιδαγωγεΐ- 
ται κατ’ ολίγο·' άφανώ; καί συν,πιφερει τήν 
μεταβολήν τών περί αυτόν, Ήγουν ή ΐδεα 
τής δικαιοσύνης καθ’ όλου άποκ’λυπτομένη 
άγνώς είς ψυχήν αγνήν, αύτήν μέν καλλύνει 
δίδουσα κύρος καί ΐσχύν είς τόν λόγον, τας 
δέ σχέσεις άπάσα; όμοΰ καί έκάστην ίδίμ 
αύτή; πρό; τού; περί αυτήν τροποποιεί και 
άλλοιοϊ" γενικευομένη δέ ή ιδέα αΰτη μετα- 

, ξύ πολλών, θέτει τάς βάσει; τής αγωγής καί 
διά τοϋ λόγου εμφανιζόμενη έν τοϊ; βιβλίοι; 
αποβαίνει τό όργανον τής διαπλασεω; τών 
νεωτέρων. Άναλογίσθητε πρό; στιγμήν.απο
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τίνος απλής παρατηρήσεως προέκυψεν ή θαυ- 
μασία γνώσις τών νόμων τή; πτώσεως τών 
σωμάτων’ ητο μυχία τις και αφανής μελέτη 
ατόμου, καθ’ ήν, τής ψυχής αγνής οΰση; 
προλήψεων επιστημονικών, καί καθ’ έαυτήν 
γενομήνης, αποκαλύπτεται ή γενικωτάτη τών 
έπί τής γής αληθειών, ό νόμος τής ε λ ξε ω ς’ 
μεςά δέ άγώνας πείρας, λαμβάνει σχήμα άν· 
τιλήψεως ώρισμένον και Καταλαμβάνει τήν 
θέσιν αυτής έν τή κοινωνίφ διά τή; μεταδό- 
σεως, όιαπαιδαγωγεϊ τους λειτουργούς τών 
φυσικών επιστημών διά τών βιβλίων, αθά
νατον καθιστώσα τό όνομα τοΰ Νεύτωνος. 
Και τοΰτο μέν συμβαίνει είς τό άτομον ύπό 
μιας μόνης ιδέας κατεχόμενον, ιδέας μερικω- 
τάτη; ώς πρός τήν καθόλου αλήθειαν.

Γι δέ ήθελε συμβή εις τόν άνθρωπον εις 
όν ή ΰπερτάτη τώ/ αληθειών, ή τής θεότη- 
τος, αποκαλύπτεται; Τί μέν ήθελε συμβή 
δεν δύναται άκριβώ; νά παρμστήση ό λόγος 
ή τέχνη μόνη διά τοΰ γλυφάνου και τοϋ χρω
στήρας είναι ικανή ν’ απεικόνιση τοΰτο έπι 
ανθρωπίνου ομοιώματος. ’Αλλά δΐ είκόνος 
πεοιληπτικωτέρα; δυνατόν νά καταδειχθή 
τό ζητουμενον. Τοιαύτην εικόνα λαμπράν καί 
έπιφανή παρέχει ήμΐν τό μέγα καί θειον ί
δρυμα τής χριστιανικής θρησκείας. Άνεγνώ 
εατε βεβαίως καί γινώσκετε τόν χαρακτήρα 
τών τελείων Χριστιανών. ΙΙόσον είναι θαυ 
μασίαί Πόσον ανεξήγηταν τό μεγαλεΐον εκεί
νο τής ηθικής καλλονής! ΙΙαρατηρήσατε, ίδα- 
τε’ τό μέν βλέμμα άπό τής ούραν ου αύτοΰ 
πατρίδο; άεννάως κατά τάς δυσχερείας αν
τλεί, ώς ό μυθολογούμενος Ανταίος ήντλει 
εκ τής μητρός αύτοΰ Γή;, νέας κ«ί ακατά
βλητους δυνάμεις, ή καρδία έμπνεομένη ύπο 
τοΰ αληθούς χριστιανικού έρωτος ευλογεί τούς 
εχθρούς καί άσπάζεται τούς διώκτας αύτής, 
ό δε χαρακτηρ, το σύνολον τής ύπάρξεω; τοϋ 
ανθρώπου τούτου, φέρει κατ' ανάγκην τήν α
κατάβλητου δύναμιν τής άληθεία;, τό κύρος 
τοΰ ηθικού νόμου καί τήν ευγένειαν τή; 
πνευματικής αριστοκρατίας. Τίς έξ ήμών, ό
σον πεπωρωμένην καί άν ηθελεν έχει τήν καρ
δίαν, δέν ηθελεν αίσθανθή σέβας θρησκευτι
κόν ενώτιο» γυναικός καταφρονούσες -ού; 

μεγίστους τών κινδύνων, ίνα μίαν σώση ψυ
χήν καί όδηγήσρ αύτήν εΐς τήν οδόν τής α
λήθειας; Ποσαι παρθένοι τρυφεραί και περι
καλλείς δέν ήγίασαν φύλακας κακούργων, 
θανατιώντων αμαρτωλών κλίνας δέν κα-έσ- 
τησαν λουτρώνα παλιγγεν-σία;; ΓΙώς δέ και 
διά τίνος δυνάμεω; 'μάλαξαν τά; αμείλικ
τους έκείνας καρδία;;

Τίς αγνοεί τή' φιλόσοφον Αικατερίνην, 
τήν θυγατέρα Κώνςου τινός έξ ’Αλεξάνδρειάς; 
Ωραία και έπιφανή; βασιλικώς επέβαλλε τοίς 
περί αύτήν τό σέοας, τήν αγάπην καί τήν 
άφοσίωσιν. Κάτοχος τής ελληνικής, ρωμαϊ
κής καί λατινικής παιδεύσεως, επιστήμων, 
ερμ.ηνεύτρια Β'ργιλίου και Γαληνού, δια- 
κούσασα τήν φιλοσοφίαν τού Πλάτωνος, Ά- 
ριστοτέλους καί Ευσεβίου, δεινή περί τό λέ
γει·/, γυνή εξόχως ρήτωρ καταθέλγουσα καί 
διαπαιδαγωγοΰσα τούς άκροατά; και τούς 
όμιλητά; αύτής κατά τούς χρόνους Μαξι- 
μιανού καί Μαξεντίου, άσπάζεται τήν νέαν 
φιλοσοφίαν τών Χριστιανών, καί προσελκύει 
πεντηκοντα ρήτορας πρός τήν νεαν θρησκείαν’ 
Παρίσταται ένώπιον βασιλέων καί επιβάλ
λει αύτοΐς τσ σέβας καί τήν τιμήν πρός τήν 
αλήθειαν. ’Αποθνήσκει δέ έν βασάνοι;, ατά
ραχος και γαλήνιος, έχουσα τήν καρδίαν έσ- 
-ραμμένην πρός τήν αιωνιότητα.—Μελαίνη 
ή Μελάνη, θυγατηρ πλουβιωτατων γονέων, 
ωραία και πεπαιδευμένη κόρη, καθιεροΐ τόν 
βίον της είς τά έργα τή; φιλανθρωπίας, πα- 
ρέχουσα ήμΐν ζώσαν τήν χριστιανικήν πιςιν 
διά τοΰ πρακτικωτάτου αύτής βίου. Τρέφει 
πεινώντας, ενδύει γυμνητεύοντας, παραμυθεΐ 
τούς έν ταΐς φυλά καις αδελφούς αύτής, πε
ρισώζει ψυχάς έν κακία πλανωμένας καί 
φέρει π«νταχοϋ προσερχομένη τήν θείαν γα
λήνην καί τήν ούρανιον παραμυθίαν. — Βαρ
βάρα, Ουγάτηρ "Ελληνας, καταισχύνει τού; 
δ'ώκτα; αύτής ένώπιον τυράννων καί κρατε- 
ρώς δέχεται τόν θάνατον τών μαρτύρων

Τί; αγνοεί τόν βίον τής Κυριακής, ήτις 
τήν στιγμήν καθ’ ην ήγετο πρός τόν θάνατον 
τοσαυτκν έδειξε τήν δύναμιν τής πίστεως 
αυτής, ώς-πολλοί τώνέτεροδοξούντων ήσπά- 
σθησαν τήν θρησκείαν αύτή;; Τίς δέν έκθαμ-

I βοΰται ένώπιον τής αληθούς άριστοκράτιδος 
έν Χριστώ, τής Παρασκευή;, ήτις απόστολος 

ί γενομένη τοΰ χριστιανισμού καί πολλά πα- 
• θοΰσα άγεται ένώπιον τοΰ ’Αντωνίου τοΰ 

'Ρωμαίου καί περιφρονοΰσα θρόνον καί αγαθά 
πάντα; καταπλήττει διά τού κάλλους τών 
γνώσεων και τής φρο.ήσεω; αύτής; Τίς δέν 
ήθελε κλίνει γόνυ ένώπιον τού αγιασμού αυ
τής, ότε, «Μή γένοιτό ποτέ ν’άρνηθώ τό ό
νομα τού Θεού μου», αποκρίνεται (πρός τόν 
βασιλέα’ «θεοί γάρ οΐ τόν ούρανόν καί τήν 
γην οΰκ έποίησαν, άπωλέσθησαν έκ τή; γής»; 
Πώ; δέ καί διά τίνος δυνάμεως εκτάκτου 
αί όσιαι καί άγιαι έκεϊναι παρθένοι τοιαΰτα 
θαυμάσια διέπραξαν; Ποιον τάχα τό μυστή
ριον τή; άκαταβλήτου έκείνης δυνάμεως ; 
Ή ά γ ά π η, ή π ί σ τ ι ς, ή έ λ π ί ς, ήτοι ή 
άποκάλυψι; τοΰ θείου έν τώ άνθρώπω. Τίς δέ 
δέν ένθυμεΐται καί μεταξύ τών Λατίνων τήν 
Αύρηλιανήν παρθένον; Αλλ’ ηθελεν έπιλείψει 
με ό χρόνο; άν έπέμενον είς τά παραδείγ
ματα ταΰτα·

Άν νύν έκ περιωπή; θεωρήσωμεν τήν καθ' 
ημάς ευρωπαϊκήν κοινωνίαν, Οελομεν ϊδει, 
ώσπερ έν. είκόνι, είς τε τά διανοητικά μνη
μεία καί εί; τά μνημεία τής τέχνης τήν καθ’ 
όλου ιστορίαν τής ψυχής τοΰ Χριστιανού. 
Πώ; δέ διεδόθηοαν καί έγενικεύθησαν αί άρ 
χαί έκεΐναι; ’Εκ τής μονάύος προς τά άτομα 
καί έκ τών ατόμων είς τήν κοινωνίαν διά τή; 
συστηματικωτέρα; διδασκαλία;, ήτοι τή; 

I λεγάμενης χριστιανικής αγωγής, ητι; πρό
γραμμα ίδιον καί κανόνας παιδαγωγικούς 
και σύστημα ίδιον ειχεν. Τοιοΰτοι είναι, φι 
λόμουσον άκροατηριον, οί θείοι νόμοι οί ά- 
ναλλοιώτως τήν αθάνατον ήμών ψυχήν δια- 
παιδαγωγοΰντες,νόμοι φέροντες έν εαυτοί; διά 
τοΰ ηθικού κύρους τήν αληθή ζωήν, τήν 
άλ/,θή κίνησιν’ ναί*  νόμοι δι’ ώνή ψυχή ά
γεται πρός τόν προς 'όν έκληθη όρον. Ή 
έμοάνεια λοιπόν τής άληθείας ή καθ' ολου 
ή κατά μέ ρος. γεννά έν τώ άνθρωπο» τήν 
ζωήν. Οΐ δέ δυνάμενοι νά έπισπάσωσιν εις 
εαυτού; τήν αλήθειαν είναι οί θεόπνευστοι 
τή; άνθρωπότητος παιδαγωγοί οϊτινες διά 
τού ειλικρινούς αύτών βίου άποβαίνουσιν οι

λαμπαδηφόροι τοΰ πολιτισμού.
Άλλά καί όριστικωτερον και συστηματι- 

κώτερον δυνάμεθα νά ϊδοιμεν τήν έπιρροήν 
τής αγωγής έπί τών ιδεών, αισθημάτων 
καί πράξεων τή; κοινωνίας. Ό λαό; τοΰ 
Ισραήλ, έξελθών έκ τής γής Αίγύπτου, και 
ύπό τών άγνών τής μονοθεϊας άρχών κατεχό- 
μενος, διά τής τάξεως τών ιερέων παρασκευ
άζει κατ' ολίγον είς τούς 'Εβραίου; σχολήν, 
ήτις βκσιν έχουσα τήν ειλικρινή είς Θεόν 
πίστιν, π>·οεσκεύασε διά τών μαθητών αυτής 
παιδαγωγού; τών 'Εβραίων, τών οποίων αί 
ΐδέαι αί άρχαί καί δοξασίαι δ.επαιδαγώγη- 
σαν αύτούς έν ήμέραι; εύδίαις, έπαραμύθη- 
σαν έν τω πένθει τής δουλεία; καί ανύψωσαν 
τό θάρρος, προσβλέποντε; είς μέλλον αίσιον" 
ύπερπηδήσαντε; όέ τούς αιώνας διαπαιδα- 
γωγοΰσ-.ν έτ>. σήμερον τό πλεΐστΟν τής ’Εσ
περία; διά τής βιβλικής αγωγής’ διό βλέπο - 
μεν μετ’ έκπληκτου απορίας τάς προ τεισα - 
ρων χιλιάδων έτών μονοθε'ίκάς αντιλήψεις τοΰ 
Μωΰσέως ύποτυπουμένα; έπί τών διδακτι
κών καί παιδαγωγικών βιβλίων τοΰδεχάτου 
έννάτου αΐώνος. Πόσον θαυμασία έστίν ή δύ- 
ναμις τής άληθείας! πόσον ακατάβλητος καί 
αθάνατος! Συνέλαβεν ό Σαμουήλ τήν ιδέαν 
τής σχολής, ύπετυπωσε τάς Ιδέας του εις 
πρόγραμμα, άνέπλασε τάξιν ανθρώπων κατ’ 
αύτό, διεπαιδαγώγησε τού; λαού; τών 'Ε
βραίων έπί αιώνας καί διαπαιδαγωγεΐ έτι 
σήμερον τήν πεφωτισμένων Βύιωπην, ητι; ου
δόλως ύπό τοΰ καιρικού σχήματος πτοουμενη 
άσπάζεται τάς δόξα; έκείνας.

Δ'.
Αλλ’ ό λόγος όσον τέλειος καί άν παρίσ

ταται, όσον σοφάς καί άν συνθεσφ τάς συνθη- 
κας αύτοΰ, ώς μέσα παραστασεως εχων κυ
ρίας ιδέας, αδυνατεί νά δώσφ τήν ακριβή ει
κόνα τών ύπ’ αύτοΰ παριστανομένων δεών 
καί αισθημάτων, έπειδή αι αντιλήψεις τών 
ανθρώπων κατ' ανάγκην έξαρτώνται έκ τού 

ι είδους τής αγωγή;, τοϋ βαθμ.οΰ τοΰ" πολιτι
σμού, τής διαίτη; καί τοΰ εθνικού βίου’ ώστε 

, τρεις άνθρωποι μίαν καί τήν αύτήν ιδέαν 
. άναγΓ/ώσκοντε; τρεις διαφόρους εικόνας, πολ- 

λάκι; αντιθέτους, ήδύναντο νά παραστήσωσιν
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έν τ$ τέχνη. Ήγουν ή ιδέα αγάπη άνα- 
γινωσκομένη ακριβώς καΐ κατά πάσας τάς 
συνθήκας τής γραμματικής ύπό διαφόρων 
ανθρώπων όλω; διάφορον άντίληψιν παρέχει 
έκάστω έξαρτωμένη έκ τοΰ βίου αύτών άλ
λως αντιλαμβάνεται αύτής ό Χριστιαιός, 
άλλως δ Έλλην τής άρχαιότητος, άλλως ό 
πνευμντιστής καΐ άλλως ό ύλόφρων. Ιίόσαι 
θεϊαι καί ύπέρταται ίδέαι τών αρχαίων σο
φών καΐ μάλιστα τυΰ Πλάτωνος δεν παρε- 
μορφώθησαν,δέν παρεξηγήθησαν καΐ δέν παρε- 
νοηθησαν; Πώς ήτό ποτέ δυνατόν μέ τάς 
κατά καιρούς περί γυναικός έπικρατοΰσας ι
δέας ν’ άντιληφθώμεν ακριβώς τής κατά 
Πλάτωνα τελείας γυναικός, τής Διοτίμης, 
άν δέν περιεσώζετο ήμΐν ή απαράμιλλος Βε- 
λετρία Πακλάς έν Λούβρω; Όθεν διά τών 
κυρίων ιδεών ούτε τάς θρησκευτικός ιδέας I 
δυνάμεθα ακριβώς νά ίδωμεν, ούτε τών ηθι
κών παραστάσεων άκριβή εικόνα νά έχωμεν. 
Μνημεϊον σχεδόν αλάνθαστου, τό όποιον ε
πιβάλλει ήμΐν τάς ιδέας καΐ τά αισθήματα 
αρχαίας εποχής κατά τόν αύτόν πρός πάντα 
χαρακτήρα και τόν αύτόν τρόπον είναι τά 
καλλιτεχνήματα τών εθνών, έφ ών άπροσκό- 
πτως δυνάμεθα νά ίδωμεν τούς πόθους, τάς 
έφέσεις, τάς ελπίδας τοϋ ανθρώπου’ διό όπως 
παραστήσωμεν ακριβέστερου τήν επιρροήν 
τών ιδεών έπί τοΰ βίου τή; κοινωνίας, α
νάγκην έχομεν εικόνων ψηλαφητών. Τίς τήν 
Ήραν έν τω Βατικανω βλέπων γαλακτο- 
τροφοΰσαν τόν ’Αρην δέν σέβεται καί άγα- 
πα τήν ύψηλήν τής μητρός ιδέαν κατά τόν 
άρχαϊον "Ελληνα; Τίς τέλος άτινίζων πρός 
τον Διόνυσον καΐ τους οπαδούς αύτοΰ, δέν 
βλέπει καθαρώς τινα ιδέαν είχον οί πατέρες 
ήμών περί τών άνθρώπων έκείνων, οΐτινες 
ταπεινοΰνται μέχρι τής τάξεω; τών ζώων, 
ύπο τής μέθης τών παθών κατεχομενοι ;

Δύο είσί κυρίως τά λαμπρότατα τοΰ κα
θολικού βίου σημεία, καθ’ ά ό πολιτισμός πα
ρέχει εικόνας, ζωηρώς ώρισμένας καί ποικί 
λας έν τή ένότητι αύτών, περιόδου όργανώ- 
σεως κοινωνίας" σημεία χρονικά, καθ’ σ. ή ψυ
χή ώς άπό μακράς νάρκης έγειρομένη καΐ ά- 
ποσείουσα τό παρελθόν, έν εΰσεβική έκστάσει

θεωρεί τήν νέαν φάσιν τής κοινωνίας' στιγ- 
μαΐ, άς δικαίως δυνάμεθα νά όνομάσωμεν 
χρυσοΰν αιώνα. Αί στιγμαι αυται άφήκαν 
ανεξάλειπτα τά ίχνη αύτών διά τής Ελλά
δος καΐ τής ’Ιταλίας' στιγμαι, καθ άς επι
σφραγίζει έκατέρα κατά τάς ιδίας άφορμάς 
καί άνάγκας καΐ έπικυροΐ τάς ιδέας αύτής, 
συντελέσασαι ή μεν είς τήν άποθέωσιν τής 
γλυπτικής, ή δέ είς τήν τής ζωγραφικής, δι’ 
ων ού μόνον ό υπό τών τότε ιδεών παΐδα- 
γωγηΟάΐς αποκαλύπτεται ήμΐν, άλλά καΐ 
πρός τό μέλλον τίθενται τά στοιχεία τής 
αγωγής και διαπλάσεως τών νεωτέρων. 'Εκ
προσωπούνται δέ αί στιγμαι αυται ύπό τοΰ 
Φειδίου, Πραξιτέλους καί Πολυκλείτου έν 
Έλλάδι, ύπό τοϋ Λεονάρδου de Vinci, Μι
χαήλ 'Αγγέλου, Τιτιανοΰ καί 'Ραφαήλου έν 
Ιταλία. Παραλληλίζοντες τάς δύο ταύτας 

άδελφάς δυναμεθα νά δείξωμεν τύ κατ’ ιδέαν 
τού ελληνικού καΐ ιταλικού βίου ώ; άποτέ- 
λεσμα τών έπικρατουσών αρχών, ιδεών, δο- 
ξών καΐ έν γένει τής αγωγής.

Κατά τόν "Ελληνα, διά πολλούς καΐ δια
φόρου; λόγους, ους δέν είναι τού παρόντος 
νά ύποδείξωμεν, ό άνθρωπος είνσι κέντρου 
τοΰ ηθικού κόσμου, έχοντοί νόμους έπίσης θε
τικούς καΐ άπαραβιάστους, οίους ό φυσικός, 
είναι ό ήλιος έν τω μέσω τοΰ ηλιακού συσ
τήματος. Ό έν τώ ά'Όρώπω νούς παριστά τό 
θειον, ούτινος ενδιαίτημα αντάξιον είναι τό 
σώμα, ώς ναός ιερός, τό δέ κατ’ ιδέαν τοΰ 
ανθρώπου παρίσταται ώς ψυχή θεία έν σώ· 
μάτι τελείω. Ή ψυχή είναι ήρεμος έν ταϊς 
βιωτικαΐ; περιπετείαις, μεγάθυμο; κατά τάς 
κοινωνικός σχέσεις, ισχυρά κατά τήν πάλην 
πρός τό κακόν, μόνιμος έν τή άενιάω καί ά- 
σκόπω κινήσει τών περί αύτήν, είναι άκρι 
βή; εΐκών τοΰ πυθαγορείου και πλατωνικού 
άνθρώπου. Έκ δέ τού κατ'ιδέαν τούτου πα
ράγεται ή θεία κεφαλή τού Μειλιχίου Διός 
-ού πατρό; άνδρών τε καί θεών. Ζητεί δ 
Φειδίας νά δώση σάρκα; ιείς τό εθνικόν του 
κατ’ ιδέαν, νά παραστήση δηλαδή τήν τε
λείαν ψυχήν έν σώματι τ-λείω, καί συλλαμ
βάνει τήν ιδέαν τής ουρανίου σοφίας ώς γυ- 
ναικ'ς, κατασκευάζει αύτή ναόν μεγαλοπρε-

πή τόν Παρθενώνα, ένοικίζει έναΰτώ τήν θεάν ι 
καΐ παρέχει ήμΐν σήμερον εικόνα τής τελείας : 
ιύνχή; τής γυναικός έν τώ έναρμονίως πέπλα 
βμένω σώματι. *

Τό κατ’ ιδέαν τοϋ χριστιανικού κόσμου έν 
Ιταλία γεν άται έκ τής πνευματικής τάσεως 
παραγομενης έν μέσω τώνψαλιδωτών αψίδων ( 
τοΰ γοτθικού ναού, ένθα διεπαιδβγωγεΐτο ή 1 
νεολαία. Όπως δέ αΐ άψίδε;, οΰσω καί ό 
ανθρώπινος νους άνψοόμενος ζητεί νά διάσχι
ση τά νέφη, ζητεί τόν γλυκυν ούρανιον πα
τέρα τοΰ Εσταυρωμένου, καΐ παραμελών τό 
σώμα μεταφέρει τήν ψυχήν άσώματον πρός 
τήν αιωνιότητα. Μυστήριον άκατάληπτον εί
ναι δ άνθρωπος, ή δέ τέχνη πρός παράστα- 
σιν αύτοΰ έχει άνάγκην μέσων πνραδόξω; 
ποικίλων. Ή ψυχή ρεμβώδη; άλλ' ισχυρά, 
τό αίσθημα μυστικόν, βαθύ καί δραματικόν, 
τήν δέ ταχεΐαν διαδοχήν τών παθήσεων τής 
ψυχής δέν δύναται ή τέχνη τοΰ "Ελληνός νά 
παραστηση. Γεν-άται τό γραφικόν αίσθημα, 
εΐκών τού συγχρόνου βίου, και έξ αύτής χα
ρακτηρίζεται ή καλλιτεχνία, ήτι; δύναται νά 
παρακολουθώ τήν πτήσιν τής χριστιανικής 
ψυχής, ή’Κ έπί γής σάρκας λαβοΰσα καΐ έπί 
καιρόν τάς πηγάς τών ύδάτων, ένθα ήλθε 
ν’ άντληση, διαταράξασα (ώ; λέγει διάσημος 
τις γάλλος συγγραφε'υ;) απέρχεται βαρύθυ
μος καΐ ανεπαρκή; προς τού; ούρανοΰ;, ποθού
σα τήν πλήρωσίν αύτή;' οθιν ή μελαγχολία 
καί τό ανεπαρκές τών ψυχικών δυναμεοιν 
πρός τάς έφέσεις χαρακτ'ρίζουσιν έξόχως αύ
τήν. Το δέ γραφικόν τοΰτο αίσθημα είναι 
τόσον ζωηρό*  καί απαραίτητον, ώστε καΐ ό 
Μωϋσής τοΰ Μιχαήλ 'Αγγέλου, καίπ-ρ έργον 
γλυπτικόν, είναι καθαρά εΐκών τής συγχρό
νου γραφικής, όθεν καΐ ώς γραφικόν έργον δυ
ναμεθα τούτο νά κρίνωμεν. Διά τοΰ Μωϋσέως 
λοιπόν τούτου καΐ τής .locoilde τοΰ Λεο- 
ναρδου de 1UC1 παρέχονται ήμΐν εικόνες 
άκριβεΐς τών είρτμένων, έφ' ών τοσούτον θαυ- 
μασίω; άποτυπούται ή χριστιανική άγωγή 
τοΰ αΐώνος όλων τών εφέσεων, πόθων και πα
θήσεων τής ψυχής.

Ή κεφαλή του καλλιτεχνήματος τού λ ilici 
φέρει μέτωπον ύψηλόν, άλλά σύννουν, εύρύ,

άλλά καλυπτόμενον μυστηριωδώς ύπο τής 
κόμης, όπως τά νέφη καλύπτουσι τόν θρόνον 
του έν υυρανοΐς πατρός, βλέμμα βαθύ καΐ έμ- 
βριθές, άλλ' έχυν τι άόριστον, άτενίζον πρός 
τό άπειρον, μειδίαμα λεπτόν, άλλά τέραν 
καΐ ίχνη ειρωνείας πρός τάς έπιγείου; δοκι
μασίας. Είναι ή Σφίγξ τού χριστιανικού κό
σμου προτείνουσα τό πρόβλημα αύτής. Ή δέ 
τοΰ Μιχαήλ ’Αγγέλου, ακριβής εΐκών τοΰ 
καλλιτέχνου, προξενεί τρόμον διά τήν έν τώ 
μαρμάρφ άσπαίρουΟαν φυλακισμένην δόναμιν, 
παλαίει πρός τό κατ’ ιδέαν, άγωνςί ό νοΰ; 
κατά τήν πάθησιν άναπτύσσει δυνάμει; έκ
τακτου;, ά; ά·τιπαρατάσσει πρό; τά; εξωτε
ρικά; δυσχερείας, καΐ ζητεί νά λύση τό μέγα 
πρ-,βλήμα, κατά πόσον δυνατόν έστι νά έπι- 
τείνη ό άνθρωπος, ελεύθερα θελήσει, τάς ψυ
χικός αύτοΰ δυνάμεις. ‘Η ψυχή αγωνία νκ 
διάρρηξη τά υλικά δεσμό, όπως άνζρχομένη 
ά σώματος εΐ*  τάς χωράς τή; αθανασίας 
ίδη τόν ποιητήν αύτής, τον θεόν τών πνευ
μάτων. Ιίισελθετε τώρα διά τή; ταχυπτέρου 
φαντασίας ε ς τά σχολεία τών τότε ιερέων, 
τών διδασκάλων καί έν αύτοΐς τοι; πανεπι- 
στημίοις, ατενίσατε πρός τά; όψεις τών ειλι- 
κρινώς διδασκόντων τήν χριστιανικήν φιλο
σοφίαν, ήτι; ήτον ή βάσι; τή; αγωγή;, καΐ 
θέλετε ίδεΐ ποθεν καί πώ; έδημιουργήθη ό 
Μωϋσής τού Μιχαήλ’Αγγέλου καί ή κεφαλή 
τοϋ ilici. Ό βίος λοιπόν τών διδασκάλων- 
τά σχολεία τό π,όγραμμα αύτών, τό σύ
στημα τή; παιδαγωγία; διέπλασαν τάς ει
κόνας έκείνας, αϊτινες νΰν ίστανται μαρτή 
ριον άλάνθαστον τής συγχρόνου αγωγό,

Ουτω λοιπόν έχόντων τών πραγμάτων 
και τοιαύτη; οΰσης τής έπιεροή; τών ιδεών 
έπί τοΰ βίου καί τή; τύχης τών μελλόντων 
νά όνομάσωσιν ήμάς προγονούς, είναι δυνατόν 
νά μή αίσθανώμεθα τήν οποίαν φέρορεν εύ- 

, θύνην απέναντι τής καθ’ ήμάς κοινωνίας κατά 
τε τήν διδασκαλίαν, τό σύστημα τή; παι- 

ι δεύσεως καΐ τόν τρόπον τή; διαπλάσεως τών 
καρδιών τών έμπεπιστευμένων ήμΐν άθώων 
ψυχών; Η εύθυνη αύτη μερικώτερον μεν 
πρός τόν οίκον καΐ τήν κοινωνίαν, γενικώτε- 
ρον δέ πρό; τόν καθ'όλου βίον τών άνθρώ- 
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πων, είναι μεγίστη και δυσβάστακτος, επι- 
φέρουσα κατ’ ανάγκην τάς εύχάς η την κα. 
τάραν τής έπερχομίνης γενεάς.

Τοιαΰτα έννοών και βλέπων ό παιδαγω
γός πώς δύναται νά λαβή ώ; γνώμονα τι>0 
τε καΟ όλου τής σχολή; προγράμματος και 
τής είδικωτέρας αύτοΰ Εντολή; τάς γνώμας, 
τάς δόξας καί τάς ίδέ»ς μεμονωμένων ατό
μων; Πώς δύναται πτοούμενος έκ τών κατ’ 
ανάγκην Επιγινομένων τω εργω αύτοΰ δυσ
χερείων καί κοινωνικών δοκιμασιών νά συμ- 
μορφοΰται προς τά καιρικά, έπιλήσμων γινό
μενός τών αιωνίων καί άμετατρέπτων; Πώς 
δύναται νά λησμονήση ότι καθήκον εχει νά 
μεταδώση τοΐς περί αύτόν τόν αγιασμόν τών 
σχέσεων κατά τόν κοινωνικόν βίον; Πώς δύ
ναται, λέγω, νά έπιλανθάνηται τής ύψίστης 
αύτοΰ Εντολής, δι' ής έκλήθη νά συντέλεση 
είς τυν στολισμόν τής αθανάτου ψυχής ύπό 
τών άρετών εκείνων δι’ ών προσπελάζει δ 
θνητός τω άθανάτω; πώς δύναται νά μήοί- 
σθάνηται κακοδαιμονίαν καυστικήν ά 
ναλογιζόμενος, ότι συντελεί εις τήν διαστρέ
βλωσή τής αλήθειας, τήν διαφθοράν τής 
καρδίας καί τήν καπηλευσιν τής αρετής, διά 
λόγους όλως ατομικούς, χάριν ατομικής ίκα- 
νοποιήσεως ή ψευδούς δόξτ.ς; Δέν είναι προ 
τιμ-ότερον εις τόν τοιοΰτον ν’ άνοιχθή ή γή 
καί νά τόν κατατάξη μεταξύ τών σκωλήκων 
τών βιβρωσκόντων τά σώματα τών ιεκρών ;

*£2 ναί· ούδέν έργον εστί δοσχερέστερον, 
ούδέν έναγωνιώτερον ή τό έργον τοΰ παιδα
γωγού τοΰ φέροντας είς τάς χεϊρας αύτοΰ τήν 
αληθή εύδαιμονίαν ή κακοδαιμονίαν όντων, 
άτινα ή τε κοινωνία καί οί γονείς Ενεπιστεύ- 
θησαν αύτώ! Άλλ’ οσω είναι δυσχερές τό 
Εργον, τόσω καί μεστόν είναι εύλογίας, όταν 
διά τής μυστηριώδους άνθρωπογνωσίας, ώς ό 
γενναίος ναύκληρος, καθοδηγεί τό λογικόν 
σκάφος πρός λιμένα ασφαλή και αιώνιον, πρός 
τήν αλήθειαν, ητις έστιν ή πηγή τής ζωής, 
αύτός ύ Θεός.

"Οθεν ανάγκην έχει ό ευσεβής παΐδας ω- 
λί,ς συντάττων τό πρόγραμμα αύτοΰ νά έχη 
ώς τελικόν μέν σκοπόν τους νόμους τοΰ η
θικού κόσμου, ώς μέσα δέ πρός έπίτευξιναύ- ,

1 τοτ τά στοιχεία εκείνα, άτινα δύνανται νά 
προσπολεμήσωσι τά προσκόμματα, κατά τήν 
φοράν αύτοΰ είς τε τόν κοινωνικόν, τόν ηθι
κόν καί τόν Επιστημονικόν βίον, ήτοι τάς 
προλήψεις, τά πάθη καί τάς ψευδείς δόξας. 
"Εργον αύτοΰ είναι νά άγνίση τήν ψυχήν τών 
περί αύτόν, δ.τως ή θεία χάρις κατερχομένη έν 
αύτή άποκαλύψη τήν αλήθειαν. Ναί! νά κα- 
τέλθη ή θεία χάρις εις τάς ψυχάς, νά αΐσ- 
θανθή ή καρδία τούς παλμούς τής ούρανίου 
λύρας, ν' άναφανή τό θειον κάλλος τής αλή
θειας, ν’ άνυψώση τό καταπίπτον θάρρος τής 
δίκην χρυσαλλίδας πλανωμένης ψυχής, ίνα 
ανάκτηση τήν έξιν τής πρός τά άνω πτη- 
σεως, ίνα καταστολίσωσιν αύθις τήν άπογοη- 
τευμένην ήμών κοινωνίαν ίεροφάνται μουσών 
προφήται τοΰ μέλλοντος, ποιηταί τής αγνής 
καρδίας καί τεχνΐται τών ευσεβών εμπνεύ
σεων' καί ν' αναφώνηση πάλιν ή πολυμήχα
νος καιρική καί υλιστική φιλοσοφία άνακύπ- 
τουσα καί έξευγενιζομένη, Ενώπιον τής άπει- 
ρογνωσίας τοΰ Δημιουργού, τήν θείαν τοΰ 
Πλάτωνος έπίκλησιν αΔώη ήμΐν ό Θεός Ε
πιστήμην, ινα γνώμεν τήν ανεπιστημοσύνην 
ήμών». Ναί ! νά άνυψωθή αύθις τό πνεύμα 
πρός τήν πηγήν τής αλήθειας, νά γευθή τής 
ούρανίου τροφής καί Εμφορούμενου νά εκφώνηση 
τήν προφητικήν τοΰ ’Απόλλωνος φωνήν «Δό- 
τε μοι λύραν φίλην καί καμπύλα τόξα, ίνα 
μεταδώσω τοΐς άνθρωποι; τήν άναμάρτηεον 
βουλήν τοϋ μεγάλου Θεού καί προφητεΰσω 
τό μέλλον.»

Άλλ’ όπως τό μέλλον τοΰτο παρασκευάζη- 
ται κατ’ όλίγον, ανάγκη είναι έκάστη φυλή 
έκάστη κοινωνία, έκαστον έθνος νά πρόσθεση 
τό κατ’ ιδέαν αύτοΰ, είναι ανάγκη ν' άναδει- 
χθώσιν οί οροί, οί μέλλοντες νά διαπα-δαγω- 
γήσωσι τούς νεωτέρους, είναι ανάγκη νά όρι- 
σθή καλώς καί εύκρινώς ή Εντολή τής παιδα
γωγίας. "Οτι ή παιδαγωγία {αποτελεί σή
μερον τήν πρακτικήν φιλοσοφίαν, ούδείς ό 
άντιλέγων ότι δι' αυτής άναμένουσι τήν 
βελτίωσιν τών κοινωνιών οίλαοί, είναι πασί 
γνωστόν' ότι άντικ-ίμενον άπέβη σπουδής 
καί μελέτης τών σοφωτέρων τής Δυσεω; άν- 
δρών, Εξ αύτών τών παιδαγωγικών βιβλίων

καταφαίνεται' τέλος ότι ό κόσμος έκ τών | 
θεωριών, τών άφορωσών τόν άνθρωπον καί 
τάς σχέσεις αύτού, πρό; αυτήν την άνθρωπο- 
γνωσίαν κατέρχεται, καί τοΰτο δήλον.

Ιίάντε; γινώσκομεν ότι τό γερμανικόν σύ
στημα τής αγωγής, όπερ φαίνεται ότι άσπά- 
ζονται οί παιδαγωγοί τής Ανατολής, είναι 
σύστημα προκύψαν έξ εμβριθών μελετών και 
έκ τών ύστερων καί έκ. τών προτέρων αύτή; 
τής ένεργείας καί τοΰ τρόπου τής διαδηλώ- 
σεως τών ψυχικών δυνάμεων, δι’ ών κατ' ό
λίγον άναπλαττεται ό λογικός άνθρωπος. 
Άλλ’άρά γε το σύστημα τοΰτο, όπερ έν τή 
διαπλάσει αυτού εύρίσκεται ετι, φέρει καί 
πάντα τά στοιχεία Εκείνα, δι’ ών δύναται 
νά καταστή παγκόσμιον; Δΰναται τάχα νά 
προσαρμοσθή καί προς τάς ήμετέρας έν τή 
Ανατολή κοινωνικά; καί διανοητικά; άνάγ- 
κας; Ό σοφός τής Γερμανία; ήτο δυνατόν νά 
έχη Ενώπιον του κατά τήν Εφαρμογήν τών 
παιδαγωγικών αύτού άρχών τόν "Ελληνα 
τής χαριεστάτης χερσονήσου τής Μεσογείου; 
Ήδύνατο ν’άποσιίση τήν Εθνικήν τάσιν αύ
τοΰ πρός τάς ειδικότητας, ητις χαρακτηρίζει 
τά; εμβριθείς αύτοΰ μελέτας, άλλ’ ήτις προ
ϋποθέτει Εποχήν, καθ’ίν αί έγκυκλοπαιδικαί 
γνώσεις προειδοποίησαν τήν τάσιν ταύτην; 
Τό γερμανικόν σύστημα, σοφώτατον πρός 
'εαυτ ,!ν^;ιάλλιστον ώ; πρό; τό έθνος, έλατ 
τοΰται πολλαχού κατ’ ανάγκην κατά τήν Ε
φαρμογήν αύτοΰ ώς πρός τάς ήμετέρας έθνι- 
κάς κοινωνικά; καί τοπικά; άνάγκας. Ή δέ 
γαλλική λεγομένη μέθοδο; κατ’ άντιθεσιν 
τή; γειμανική;, είναι μέθοδος όλω; έγκυκλο 
παιδική έχουσα τάσιν τινά ίσως πρός τήν 
επιπολαιότητα, άλλά φέρουσα έν έαυτή κα- 
θολκώτερον χαρακτήρα προσαρμόζεται βέλ- 
τιον πρός τάς άνάγκας λαού νεωστί είσερχο 
μένου είς τόν τακτικόν παιδαγωγικόν βίον 
καί κατεπειγόντω; ανάγκην έχοντο; νά έπι- 
ταχύνη τήν διάδοσιν τών γνώσεων.

Άλλά τί λέγω περί γερμανική; καί γαλ- 
φική; μεθόδου; Ή ά ν θ ρ ω π ί ν η μέθοδο; 
δέν είναι μία καί ή αυτή; Ήτο δυνατόν τά
χα ενώπιον τού φιλοσοφούντο; νοό; νά συγχυ- 
σθώσιν οί γενικώτατοι τής παιδαγωγίας νό
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μοι, διότι κατά τόπους, κατά καιρούς ίδιους, 
κατά περιστάσεις εκτάκτους τής ιστορίας ποι
κίλη καί διάφορος έγένετο ή Εφαρμογή αύτών;

Δέν ήδυνάμεθα άρα καί ημείς, οι τήν 'Α
νατολήν οίκοΰντες "Ελληνες, είλικρινεώς καί 
Εν άληθεία Επιζητοΰντες τήν βελτίωσιν τής 
παρ' ήμΐν παιδιύσεως, πειρώμενοι μετά προ · 
σοχής ν’ άκολουθώμεν τούς γενικούς Εκείνους 
παιδαγωγικούς νόμους εύσεβώς; Δέν Επιτρέ
πεται τάχα ήμϊν εκ τής πατρίου ιστορίας, 
έν η άφίόνως εϋρηνται αί άρχαί τής παιδαγω
γίας, αμέτοχοι τών καιρικών αντιλήψεων νά 
σχηματίσωμεν καί τρόπον ίδιον εφαρμογής 
τών αρχών Εκείνων; Δέν διαγράφεται καθα- 
ρώ; έν τοΐς έργοις τών προγόνων ή τε νη· 
πιαγωγική καί ή προπχιδευτ.κή μέθοδος 
περί τής όποιας τοσοΰτον θαυμάζομεν τήν 
Δύσιν; ’Αχούσατε τί λέγει ό Πλάτων περί 
άμφοτέρων’ «Μειράκ.α μέν όντα καί παΐδας 
μειρακιώδη παιδείαν καί φιλοσοφίαν μετα- 
χειρίζεσθαι, τών τε σωαάτων, έν ή βλαστά- 
νει τε καί άνδροΰται, ευ μάλα έπιμελεϊσθαι, 
υπηρεσίαν φιλοσοφία κτωμένους· προϊούσης 
δέ τής ηλικίας, έν η ή ψυχή τελειούσθαι άρ
χεται, έπιτείνειν τά Εκείνης γυμνάσια». Και 
αλλαχού’ « Μή τοίνυν βία, ώ αριστε, τους 
παΐδας έν τοΐς μαθήμασιν, άλλά παίζοντας 
τρέφε; ίνα καί μάλλον οίός τ’ ης καθοράν έφ 
ο έκαστος πίφυκε». ΊΙ δέ κατά Πλάτωνα 
συνοπτική μέθοδος ή διαλεκτική κατά τήν 
παίδευσιν δέν είναι αί άρχαί τής παιδαγω
γίας σήμερον; Δέν είναι λοιπόν δυνατόν νά 
σχηματίσωμεν τό κατ’ ιδέαν τοΰ κα λώς 
διαπαιδαγωγουμένου ά'θρώποσ εκ τούτου,;

Άλλά πρός τό κατ’ ιδέαν τούτο πρεπει 
είπομεν, νά προτεθώσιν οί χαρακτήρες’ οί 
μέλλοντες νά διαπλάσωσι αύτόν. Τοιοΰτο1 δέ 
εισιν' 'Ελεύθερος σχηματισμός τού χαρακτή- 
ρος καί σέβας πρός εήν ατομικότητα τού 
παιδευομένου, άγνοτης καί ακρίβεια κατά 
τήν παράστασιν τοΰ αληθούς, όπως ή άντί- 
ληψις άποδυσπετή πρός τήν σοφιστείαν’ πα 
ράστασις καλή καί έμπρέπουσα τή ψυχή τών 
ζητημάτων Εκείνων άτινα άφορώσι τά αισθή
ματα' έξέγιρσις τής φαντασίας διά τής όδοΰ 
τής Επιστήμης' διαπαιδαγώγησή τής Οελή-
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σι ως πρός τήν αρετήν, ήτοι τόν πρακτικόν 
βίον, Six τής επιμόνου παρασκευής εξεων 
πρός τοϋ-.ο’ μέτρον έκτιμήσιως τών πε.'ι ή- 
μάς συμβαινόντων ακίνητον' κανόνες τής ήθι 
κής, φέροντε; τόν χαρακτήρα ούχί τής κατά 
συνθήκην, άλλα τή; καθ' όλου ηθικής" πίστις 
αληθής, ειλικρινής καί ζώσα, κατοπτριζομένη 
έξ όλων τών ιδεών, αισθημάτων καί πράξεων, 
κοινή ελπίς, καί έπί πάσι τούτοι; έπικράτη- 
σις τής ηθικής αίδοϋς, τής αϊδοΰς εκείνης, 
ήτις κανονίζει τάς πράξεις τοϋ ανθρώπου προς 
τόν ίδιον έαυτόν, όν πρέπει νά αίσχύνηται 
μάλιστα πάντων κατά τό πυθαγορικόν λό- 
γιον «πάντων δέ μάλιστα αίσχύνεο σαυτόν»" 
επειδή ό άνθρωπος πάντας μέν δύναται νά 
έξαπατήση ή ύπο πάντων νά παραγνώρισή, 
άλλ’ ούδεποτε καί τήν έν αύτώ συνείδηΐιν, 
ήτις έστίν ή κυρίως διαπλαστική τοΰ χαρακ- 
τήρος δύναμις, νά διαλάθη. Τοιαΰτά είσι τά 
στοιχεία έφ’ ών δυνάμεθα νά ΐδρύσωμεν τό 
γενικόν τής παιδαγωγίας πρόγραμμα. Τοιοϋ- 
τοί εισιν οί όροι τής μεταξύ παιδαγωγού καί 
παιδαγωγουμένου συνθήκης.

Ούτως έχόντων ήμΐν τών πραγμάτων δί
καιον εί'αι ν' ατενίσω πρός υμάς τό βλέμμα, 
ω προσφιλείς μοι μαθήτριας, πρό; υμάς, αϊ 
τιν ς σήμερον παριστασθε ένώπιον ήμών άγω· 
νιζόμεναι τόν ιερόν τής τελειοποιήσει·); αγώνα 
καί προαλειφόμιναι πρός τό μέλλον. Έφ’ ύ
μών ίδρυται ή π ι στις, ή έ λ π ί ς καί ή 
άγ άπη ημών τώνπρεσβυτερών. ΙΙαρατκενά- 
ζεσθε νΰν γενναίως ύπό τάς πτέρυγας τή; 
πατρικής ύμών εστίας καί ύπό τήν μητρικήν 
σκεπήν τής σ/ολής ταύτης, καί μή λησμο
νείτε κατά τήν έκτίμησιν τών περί υμάς συμ- 
βαινόντων ότι αληθής ζωή καί αληθής κίνη- 
σις είναι ή εσωτερική ύμών διάπλασις. Δύ· 
νασθε νά ζήσητε ετη πολλά, πολλών ν’άπο· 
λαύσητε τιμών καί ά; αθών, πολλά νά δια- 
πράξητε έργα δυνάμινα νά έξεγείρωσι τό» 
θαυμασμόν τόν περί ύμάς, άλλ’ούδέν τού 
των δύναται νά λογισθή κίνησις καί φορά, άν 
δι’αύτών ό εσωτερικός δέν διεπλάσθη άν
θρωπος. Ίο μέτρον τής ζωής, τό μέτρν τής 
άληθοΰ; προόδου είναι ή καθ' έκάστην αύ- 
ξάνουσα δύναμις τής έπί τά κρείττω μετα- 

βςλής τοϋ έν ήμΐν ένοικοΰντο; θείου" αΰτη 
μόνη ή μεταβολή συνεπιφέρει καί τή» άλλοίω- 
σιν τοΰ ανθρώπου, αΰτη άκτινοβολεΐ περί έαυ 
τήν τήν θείαν εύλογίαν, αυτή τάς σχέσεις 
καθαγιάζει τού; δεσμούς επιτείνει, αΰτη έςίν 
ή πηγή τών εύγενών έμπν»ύσεων, αΰτη μόνη 
συντελεί είς τήν βελτίωσιν τής τύχης τών 
κοινωνιών. Ό δέ τών ήδονών τή; τοιαύτης 
ζωής γ;υσάμε<ος φέρει καί τόν απαραίτητον 
τύπεν τή; ηθικής αριστοκρατίας, δστις καί έν 
"ενι'/.Ρ? καλύ&ρ καί έν μέσω τών βιωτικών 
τρικυμιών καί ύπό ράκους περ-.βεδλημένο; επι
βάλλει βασιλικώς τοίς περί αύτόν τό δοξα- 
στέον καί πρακτέον. Ταύτη; φύλακας ϊταξεν 
ήμάς ό δημιουργός καί κατά τό μέτρον ταύ
τη; θέλομεν έχει τήν αμοιβήν.

Προσέλθετε νΰν, προσφιλείς μοι μαθήτριας, 
ϊνα λάβητε τήν αμοιβήν τών αγώνων ύμών, 
όπως δι' αύτών μάθητε τήν αληθή έκτίμησιν 
τών έν ύμϊν συμβαινόντων καί είς τό μέλλον, 
Οτε ή φωνή ημών τών πρεσβυτέρων δέν θέλει 
πλέον ήχεΐ μεταξύ υμών, εύχομαι δέ η μνή 
μη αύτών νά ΰποβοηθή ύμάς κατά τήν δύσ- 
κολον τοϋ καθήκοντος έκπλήρωσιν.

Αί δέ καθυστερήσασαι, χαίρετε έπί τώ 
άγαθώ τών αδελφών υμών, άποβλέπούσαι εΐς 
τό μέγα τής τελειοποιήσει·»; στάδιον τοϋ 
σχολικού ύμών βίου, καθ'/ϊν καί ύμάς άνα 
μένει ό τή; νίκη; στέφανος, άν εΐλικρ^-.ς καί 
άγνώς τύ καλόν έπιδίιόκητε, διότι έστι θεό; 
δικαιοσύνης άμείβων τόν δίκαιον αγώνα ..

*0 Β-,σσουέτος, έγκωμιάζ'ων τήν Έρριέτ*  
ταν Μαρίαν, βασίλισσαν τής ’Αγγλίας, λέ
γει ότι «ευχαριστεί τόν Θεόν διά δύο με
γάλος χάοιτας, τήν μέν, ότι έκα.μεν αύτήν 
Χριστιανήν" τήν δέ . .. τί προσμένετε ν' ά- 
κουσητε, άκροασαί; ίσως οτι άνώρθωσε τά 
πράγματα τοϋ βασιλέι-ς, υιού αύτή;. Οϋχί, 
άλλα διότι έκαμεν αύτήνδυστυχή βασίλισσαν.

ΠΟΙΗΣΙΣ
Συγχαρητήριον πρός την A. Ε. τόν Μουνίφ 

Έφένιην ύπουργον τής παιδείας.

ΙΙαρά τής Κυρίας Α. Σ.

Έξοχε Μουνίφ έφέντη, γόνε θείε ’Αραβίας,
τής πατρίδος σου ή δόξα, καί τό κλέος τή; Τουρκίας.

Σέ έποοικισεν ή φΰσις μέ τό πνεϋμα τοϋ Σωκράτους, 
τό αγλάισμα θά είσαι τοϋ τών Όσμανλίδων κράτους.

Σέένεπνευσε τό μισό; πρός τήν ειδεχθή κακίαν 
πρός τήν πρόοδον αγάπην καί πρός τήν φιλοσοφίαν.

‘Έσο σ’ ειπεν, δ Σωκράτης τοϋ δεκάτ’έννάτ’ αΐώνος, 
κ’"δ,τι έπραττε νά πράττ-ρς μετά ζήλου έπιμόνως.

Ώς εκείνος προωρίσθη τήν Ελλάδα νά δοξάση 
καί τό θειον όνομά του ή γή όλη νά θιυμάση,,

Σύ ωσαύτως προωρίσθη; τήν Τουρκίαν νά τιμήίης, 
καί ώς άστρο» φωτοβόλον τό σόν έθνος νά φώτιση,;.

Άς σεμνύνετ’ ή Τουρκία ότι μήτηρ αΰτη είναι 
τοΰ σοφού Μουνίφ έφέντη, ώ; Σωκράτους αί Άθήναι.

Σύ δέ, φίλε τή; ψυχή; μα , όν μάςέδωκεν ή τύχη 
τά; προσρήσεις ταύτος δέξου καί άγάλλου καί εύτύχ ι.

Έκ καρδία; σέ συγχαίρω διά τόν διορισμόν σου, 
κΓ ό θεό; νά εύλογήση τόν είς γήν προορισμό- σου.

Τάς μέγιστα; νά καθέξϊΐ; κοινωνίας τάς 
τ' Ονομά σου νά κοσμήση ιστορίας τάς

Χαΐρε, εύγενής καρδία ,χαΐρε λάτρα τή; σοφίας, 
τούτους δέ τού; στίχου; δέξου ώ; τεκμήριου φιλίας.

Αύτούς μέ υπαγορεύει ή εύγνώμων μου καρδία 
κ>’ ή τοϋ ά·’ελφοΰ μου, φίλε, πρός οέ αρεαρος λατρε'α

βαθμί α: 
σελίδας·

ΙΙλοΰτον μέ*  πλουτοΰντος έχει ψυχήν δε
|πένητσς,
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II ΑΝΙΑΤΟΣ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ

Moi seulj'ai dans le ccnur une douleur profonde 
La vicrgc que j’airnais dort au fond du corcueil. 
Ahisanselle maintenant que fcrai-je dans ce monde 
ma vie est sans espoir et mon atne est en deoil. >

Ιίόσον γλυκά τής χαραυγής τ’ άστέρ’α λαμπυρίζουν 
«τόν άσημέν’ο ουρανό 
τόν φεγγοβόλ’ αυγερινό 
φαιδρά καλημερίζουν.

Ακόμη δέν άρχίνησεν ό ήλ’ος νά χρυσόνρ.
τό περιγιάλι, τά βουνά,
καΐ της πρωίας τά πτηνά
δέν ’ξύπνησαν ακόμη.

Μέσα στά φύλλα μοναχό πώς κελαδεΐ τ’ αηδόνι, 
καΐ τ’ αεράκι στά κλαδιά 
φυσά, κ’ ή δάφνη κ’ ή μυρτιά 
τό μΰρό της άπλόνει.

’Ερωτικό μυστήριο ποΰ έχ’ ή φύσις μόνη
σ αύτή τή γλυκερά στιγμή
σιγοϋν οί μαύροι στεναγμοί 
και τής καρδιάς οί πόνοι.

Σιγοΰν οί πόνοι; άμοιρη! τοΰ βίου μου τό νήμα 
κλώθεται μέ τάς συμφοράς 
μέ τρικυμίας ζοφερές

κ’ έκεΐγος ποΰ έλάτρευσα, κοιμάται μέσ’ στο μνήμα.
Έκεΐ όπου κυπαρισσος τόν τάφον του σκιάζει

άς ήμουν χλόη δροσερά
ή μ’ά μυρτοΰλα τρυςερά
τό χώμα νά σκεπάζη.

Γ’ά νά τοϋ φέγγω ήθελα ν’ άμουνα κάθε βρχδη,
τσ’ αυγής αχτίδα λαμπερή
στό πλάγΓ ακοίμητο κερί
νά καίω στό σκοτάδι.

"II τά βαθε’ά χαραμματα νάμουν λαμπρό αστέρι, 
γλυκό κελάδημα πτηνού, 
ή μυρωμένο τοΰ βουνού, 
νά τόν δροσιζ αέρι.

ΙΙιστή φρουρός στό μνήμα του θά ημαι αιωνίως
καί ή καρδιά μου στη χαρά
θά ηναι άσπονδος έχθρά

καί μισητό; και άπελπις θά μ’ ήν αυτός ό βίος,

Επί Τω ΘΑΝΑΤΩ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΟΣ Κ. Ε. 
—ο—

Πουλ’ά, ποΰ στόν αιθέρα τήν ώρ’ αύτή πετάτε 
ανάμεσα ’σταϊς μαύραις σας φτιροΰγαις μήν κρατάτε 

τνη άσπρη της ψυχή ’
”Αχ! πώς μοΰ τήν άρπάξατε καΐ πόθεν μοΰ τήνπάτε 
καί ποΰ Οά τήν άφήσετε τήν δόλΙα μοναχή!

* *Ώχ! πάρτ’ αύτοΰς τοΰς ςεναγμοΰς, πουλ’άμ’ αγαπημένα, 
καί ’πέστε την πώς έρχονται ’στον ουρανό ’πό ’μένα 

σά φλόγα φλογισμένοι !
Νά τοΰς φυλάξνι φυλαχτό γΐά θερμασ’ά στό κρύο, 
καΐ γ’ά γλυκονανοΰρισμα τήν νύχτα ’στό φεγγάρι, 
’στόν καύσωνα ψιλή δροσ’ά, 'στά σκότη γ’ά λυχνάρι.

Ώχ! κ’ ή ’στερνήμ*  άνίσασι ’σ αύτοΰς είναι χυμένη! 
!> ’Ιουνίου 1877 ’’ 1

ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ.

I
Είς τήν άμμον έκεΐ πέραν 
πώς τό κύμα σιγοκλαίει!... 
ε’ν’ οί στεναγμοί ωραίοι 
τής θαλάσσης, τήν έσπέραν’ 
τών ’Αγγέλων μελωδίαν 
πώς ακούει τις νομίζει, 
όταν ζεφυρΧτις αύρα 
θρηνωδή καί πτερυγίζη 
εις τήν παραθαλασσιαν.** *
Είθε όλη ή ψυχή μου 
έπ’αύτής νά έκκολλάτο! 
ευτυχής είς τήν πνοήν της 
τήν αγνήν, θ’ άπεκοιμάτο, 
—θά άνέτελλ’ ή ήμέρα— 
κ’ έν τώ μέσω τής γαλήνης 
θά άφίπτατο γελώσα 
μετ’ αύτής είς τόν αιθέρα !

* *Είς τό άπειρον! τί πλέον 
έν τω βίω μέ συνέχει’ 
έάν εΰριΤτι, σείς άλλοι, 
έν αύτώ τί τό ώραΐον, 
δι’ έμέ πλήν, οίμοι! όμως, 
σιωπών περά τό νέον

τής ζωής μου χωρίς καν τι 
γόητρον μικρόν νά έχη !!. ·.

II
Είς τήν έρημον τοΰ κόσμου 
τοΰ παντός έστερκμένος 
προχωρώ χωρίς νά ιΰρω 
δασίν ποτέ έμπρός μου, 
χωρίς ούδαμοΰ ό καίων 
καΐ δακρύων οφθαλμός μου 
νά άναπαυθή εις ρεΐθρον 
πρός στιγμήν δεδροσισμένος...

« *
Μέ έςέκαυσεν ό χρόνος 
ό σκληρός τοΰ παρελθόντος, 
άνιλέως μέ έκκαίουν 
αί έμέραι τού παρόντος, 
είς τό μέλλον δέ δέν έχω 
τήν παραμικρόν έλπίδα, 
τό προβλέπω ώς ήμέραν 
σκοτεινήν τό ένεστώς μου, 
—τό ταλαίπωρο*  προεΐδα ! . ..—

III
Ώ! Δεν έχω νά έλπίζω J.. .
Ή Σελήνη σκοτισμένη 
εις τά νε’φη ολισθαίνει!...

Τήν ζωήν έάν άφήσω 
πρό; τόν τάφον αν βαδίσω,

ΜΛΡΙΛΝΘΗ ΠΡ1ΣΙΜΙΤΖΛΚΙ1



336 ΦΙΛΕΡΓΟΣ

τί κατόπιν μ' απομένει ; ! !. . 
... Ώ! αύτό τό ΤΙ άς ητο 
δυνατόν νά έννοήσω . . .
—Ν’ άποθάνω ή νά ζησω! —

* 
» *

Άποκρίθητί μοι,{κύμα- 
πρός τί κλα’εις καί στενάζεις 
Ί&γ.·, τι, αν άποθχνω, 
θά άνευρω είς τό μνΐ|μα ; . . 
θά ριφθώ είς την γαλήνην, 
η, διπλοΰν τοΰ βίου θύμα, 
θ’ απαντήσω κ έκεΐ κάτω 
αγωνίαν και οδύνην ;

ν *

Λέγε με! τί λέγουν όσα 
πνεύματα περοϋν καί φεύγουν 
καί διέρχοντ’ άπ’έμπρός σου, 
ώσεί πύρινος τις γλώσσα ! 
Κάν είπε μοι, κάν εΰρίσκη 
εις τά ύψη τοΰ αίθέρος 
πνεύμα τι ό οφθαλμός σου !

* 
• ♦

Τί σέ λέγουν τά πτηνά σου, 
οί χλωμοί αύτοΐ αστέρες 
τά κρυστάλλινα νερά σου, 
ή σιγή τής έρημίας, 
καί ή δρυς ή στοναχούσα 
τΐ μέ λέγει θρηνωδούσα ;

4» *

Τί μέ ψάλλουσιν οί τόνοι 
οί απαίσιοι τοΰ βία, 
τί σημαίνει αΰτη, πέριξ, 
ή φρικώδης ήρεμία ·, 
τίς τήν έπομένην θέλει 
είς τήν φύσιν ζωήν δώσει 
καί πώς δλα ταΰτα, κύμα, 
άπό τό βαθύ των μνήμα 
ούτως αίφνης ίζυπνώσι;

Έκεϊ όπισθεν τού βράχου 
κάθε νύκτα, περί μέτην 
ώραν τών μεσονυκτίων, 
έπλτ,μμύρουν τόν αιθέρα 
τόνοι ήχων ούρανίων’ 
τίς διέκοψε τδ ασμα 

τής πένθιμου αυτής λύρας 
είς τά βάθη τής φιλύρας ;

IV

"Ω μυστήριον τοΰ κόσμου, 
σκοτεινήν καί παγετώδες, 
ατενίζω» σε θολοϋται, 
φρ’κυχ, δ οφθαλμός μου ! 
είς τά βάθη σου έγκύψας 
άβυσσον άγρίαν είδα 
χωρίς ελεος, ελπίδα, 
νά άνοίγηται έμπρός μου·

·» ♦ 
Τδ παιδίον έκκμάτο 
τών αγγέλων γλυκόν ύπνον! 
πλήν έξύπνησεν .. . εύρέθη 
γύρω σκυθρωπών μνημάτων, 
κ’ έν τω μέσω ηδη σκότους 
καί σκωλήκων κύκλω δεϊπνον 
άνατριχια, εϊσπνέον 
τήν πνοήν τών φαντασμάτων ’.

• *
Τί σε χρησιμεύουν, ΦϊΣΙΣ, 
αύτά όλα σου τά κάλλη!. . . 
τί μέ χρησιμεύει όλη 
ή ωραία αύτη κτήσις, 
άφοΰ αυριον ήμέρα 
θ’ άνατείλγ παλιν άλλη 
καί οΰδεν τι άλλο πλέον 
τών τής σήμερον ωραίων 
θ’ άπαντησφ εϊς τον ροΰν της’ 
θά ΐδ’7) δ’ απλώς και μόνον 
σέ μέν όλω: ξηρανθεϊταν 
έμέ δέ καί τήν ζωήν μου 
μέ τοΰ παρελθόντος χρόνου 
τήν ροήν παρασυρθεΐσαν ! ,,

3 Ιουνίου 1877.

Γ. Λ.


