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Ώ; δέ πρΙν νά άρχίση τι; νά έπιληφθρ τή; 
άνοικοδομήσεω; τοϋ κτιρίου έν ω κατοικεί, 
δέν αρκεί μονον νά τό ρίψη κάτω καί νά προ- 
μηθευθή τό υλικόν καί τούς τέκτονας ά®οΰ 
διαχαράξη έπιμελώς τό σχεδίαν, άλλά πρέπει 
έπίστ,ς νά φροντίση καί περί καταλλήλου οι
κήματος έν ω θά κατοική καθ’ 8ν καιρόν ή 
οικία του θά επισκευάζεται" ούτως, ινα καί 
έγώ μή μείνω αναποφάσιστος, είς τά; πρά
ξεις μου, καθ' όν καιρόν τό λογικόν θά μοί 
επέβαλλε τούτο έν ταΐ; κρισεσΐ μου, έσχη- 
ματισα προσκαίρω; ήθικην τινα συνισταμένην 
εις τρία η τεσσαρα αζίωματα, ατινα ανακοι- 
νώ ύμΐν,

Τό πρώτον αξίωμα συνίστατο εις το ϋπα" 
κουειν εΐς τοΰ; νόμους καί τά ίθη τοΰ το που 

μου, κρατών έν τή μνημη μου σταθερός τό 
θρήσκευαα έν ω θεία βουλήσει άνετραφην νη
πιόθεν, καί υπογραμμόν έ/ων είς άλας τάς 
άλλα; πράξεις μου τάς μετριωτέρας καί τάς 
μάλλον άπομεμακουσμένας τή; υπερβολής άρ- 
χάς, αϊτινες έγένοντο δεκταί κοινώ; ύπό τών 
νουνεγεστερων άνδρών μεθ’ ών έμελλαν νά 
ζήσω. Διότι άρζάμενος έκτοτε νά μή λαμβά
νω ΰπ’ όψιν τάς έμάς θεωρίας ώς μέλλων νά 
εξετάσω τήν ακρίβειαν αύτών, ώφειλον έξ ά- 
νάγ'Λ'ης νά παραδεχθώ τάς τών νουνεχεστέ- 
ρων. Σκεπτόμενος δε ότι ήδύναντο νά εύρε- 
θώσι καί μεταξύ αυτών τών Περσών ή τών 
Σινών πολύ νουνεγ έστεροι ή μεταξύ ήμών, μοί 
έφαίνετο οτι τό ώοελιμώτερον ήτο νά ρυθμί
σω τά; ιδέα; μου άναλόγως έκείνων α; έμελ- 
λον νά απαντήσω είς τούς μετ’ έμοΰ συζήσον- 
τας. Συνεπώς όθεν ώρειλον νά προσπαθήσω 
νά μάθω τάς αληθείς αύτών άρχάς προσεχών 
περισσότερον εί; τάς πράξεις των ή εις τοΰ; 
λόγους των, οχι διότι έν τή διαφθορά τών η
θών μα; εύρίσκονται όλίγοι οϊτινες νά λέγω- 
σιν |δ,τι σκέπτονται άλλα διότι εύρίσκονται 
πολλοί οϊτινες άγνοοΰσιν ό,τι λέγουσι, τής 
ιδέα; δι’ής πιστεύουσι πράγμα τι ουσης πλει- 
στακις διαφόρου εκείνη; γνωρίζουσιν οτι 
πιστεύουσιν αυτό' ώς έκ τούτου συχνάκις ε
νυπάρχει ή μία άνευ τής άλλης. Μεταξύ 
δέ πολλών αρχών δαοίω; άποδεχθεισών εξέ
λεγαν μόνον τάς μέτριας, καί διότι είσι συ
νήθως εΰχερέστεραι είς τήν έκτέλεσιν, ουσαι 
αληθώς αί καλλίτερα;, καί διότι πάσα υπερ
βολή είναι συνήθως κακή. Έξελεξάμην δέ 
τό μέτρον τοΰτο όπως έκτραπώ όσον οιόν τε
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όλιγώτερον τίς εύθείας όδοΰ όπόταν τυχόν 
* L «% ° ' Ε 'Λ * * \να παοέπαιον, εαν οαως εζελεγον το »·/ των 

άκρων έξ ανάγκης θα ήκολούθουν τό άλλο. 
Ιδίως έθετον μεταξύ όλων τών υπερβολών 
όλους τούς όρους δι’ ών περιορίζεται η ελευ
θερία όλων τών πραγμάτων" όχι διότι δέν 
έπεδοκίμαζον τους νόμους, οίτινε;, ίνα έπιφέ- 
ρωσι θεραπείαν εις την αστάθειαν τών ασθε
νών πνευμάτων, έπιτρέπουσιν, όταν έχη τις 
καλόν τι σχέδιον ή άδιάφορον δι’ όλους ή και 
δι’ αύτήν την ασφάλειαν τοΰ εμπορίου, νά 
δίδη υποσχέσεις ή νά συναπτή συμβόλαια ά
τινα ΰποχρεοϋσι νά έγκαρτερη τις,|άλλά διότι 
δεν έβλεπον ούδέν έν τω κόσμω μενον έν τή 
αύτή πάντοτε θέσει, καΐ ότι, ιδίως δι' έμέ, 
υποσχεθεΐς νά τελειοποιήσω τήν κρίσιν μου, 
καΐ όχι νά καταστήσω αύτήν χείρονα, θά 
διέπραττον μέγα λάθος κατά τής λογικής, 
έάν ό,τι έπεδοκίμαζον τότε, ημην αναγκα
σμένος ‘νά έξακολουθώ έκλαμβάνων αύτό ώς 
τοιοΰτον ετι άφοΰ θά έπαυε νά γ>ζ ν.ν.'/Λ'ί St' 
έμέ.’ λ . - , ;

Τό όεύτερον αξίωμά μου ήτο νά ήμαι δσω 
τό δυνατόν σταθερότερο; καΐ αποφασιστικό
τερος εις τάς πράξεις μου, καί νά μή ακολου
θώ πάντοτε σταθερώς τάς αμφιβόλου; άρχάς, 
όταν πεισθώ ότι είναι τοιαϋται" έφ ό έμι 
μούμην τούς ταξειδεύοντας οΐτινες, περιπλα- 
νηθέντε; είς τι δάσος, δέν όφε λουσι νά στρέ- 
φωνται δτέ μεν έκ τοΰ ενός ότε δέ έκ τοΰ 
άλλου μέρους ούδέ νά ϊστανται εί; τινα θέσιν, 
άλλά νά βαδίζωσι πάντοτε όσω τό δυνατόν 
εύθύτερον πρός τι σημεΐον κα'ι νά μή παραλ- 
λάττωσι τής γραμμής ταύτης κατ’ ούδένα 
λόγον, καΐ έάν έτι άφέθησαν εις τήν οδηγίαν 
τής τύχης, δώτι διά τοΰ μέσου τούτου, έάν 
δέν φθάσωσιν έκεΐ όπου έπιθ-ψθΰσι, θά φθά- 
σωσι τούλάχιστον εις τέρμα τι ένθα θά εΰ- 
ρίσκοντάι πάντοτε κάλλιαν ή είς τό μέσον 
τοΰ δάσους. Ούτως ούδεμιάς αναβολής έπι- 
τρεπομένη; εις τάς πράξεις τοΰ βίου ήμών, 
όταν δέν δυνάμεθα νά διαστείλωμεν τάς α
ληθέστερα; άρχάς όφείλομεν νά άκσλουθήσω- 
μεν τάς πιθανωτέρα;" καΐ έάν έτι δέν παρα 
τηρώμεν πιθανότητα πλείονα είς τάς μέν ή 
είς τά; δέ, όφείλομεν εν τούτοις νά άποφα- 

σίσωμεν περί τινων, καΐ νά τά; Οεωρώμεν κα
τόπιν, όχι πλέον αναμφιβόλους είς πάν 5,-εε 
άναφέρεται είς τήν πείρά μας, άλλ’ ώς λίαν 
άληθ-ϊς καΐ λίαν βεβαίας, διότι τό λογικόν 
όπερ μάς ήνάγκασε νά έκλέξωμεν αύτά; είναι 
τοιοΰτον. Τοΰθ’ όπερ μέ άπηλευθέρωσεν έξ 
όλων τών μεταμελειών καί τών ελέγχων οϊ- 
τινες συνήθως ταράττουσι τά συνήθη τών 
αδυνάτων κχΐ άμφιρρεπών τούτων πνευμάτων 
άτινα άστατως αποφασίζουσι νά χρήσιμο- 
ποιώσιν ώ; καλά πράγματα άτινα κρίνουσι 
κατόπιν όντα κακά.

Τό τρίτον αξίωμα συνίστατο είς τό νά 
προσπαθώ νά καταδαμάζω τάς όρμάς τών 
πίθων μου καί νά αποφεύγω τήν έπήρειαν 
τή; τύχης, καί γενικώς νά πιστεύσω ότι ού- 
όεν υπερτερον τοΰ λογικού ήμών, ώστε άοοΰ 
έποαξαμεν πάν τό έφ’ ήμΐν έφικτόν είς πάν
τα τά εξωτερικά γεγονότα, άτινα έάν δέν 
έπιτύχωσι Οά ηνε βεβαίως ανώτερα τών δυ- 
ναμεών μας. Και τοΰτο μόνον μοί ήοκει όπως 
ούδέν επιθυμήσω έν τώ μέλλοντι καΐ μείνω 
ούτως ευχαριστημένος" διότι τή; θελήσεως 
ήμών φυσικώς έπιθυμούση; μόνον τά πράγ
ματα άτινα ή διάνοια ήμών άναπαριστά ώ; 
εφικτά, εικε βέβαιον ότι έάν Οεωρώμεν όλα τά 
αγαθά, άτινα δέν έχομεν, ώς μή εφικτά εί; 
τήν δόναμιν ήμών, δέν θά λυπώμ.εθα πλέον 
όταν άποτυγχάνωμεν είς πάν ρ,τι έξ αύτής 
τής γεννήσεως προωρίσθημεν καΐ έξ ίδιου 
σφάλματος έστερήθημεν. ίίοιοΰντες δέ, κατά 
τό δή λεγόμενόν, τήν ανάγκην αρετήν, δέν 
θά έπιθυμησωμεν πλέον τήν υγιείαν ήμών 
όντες άσθενεΐς, ή τήν έλευθεοίαν μας οντες 
έν φυλακή, όταν είμεθα βέβαιοι ότι κεκτή- 
μεθα σώματα έξ ύλης αδιάφθορου ώς τής 
τοΰ άδάμαντος ή πτερά πρός πτήσιν ώ; τά 
πτηνά. Ένταΰθα άνομολογώ ότι είναι ανάγκη 
μακρά; πείρας καί σκέύεως συχνάκις επα
ναλαμβανόμενης όπως έθισθώμεν ίνα θεωρώ- 
μεν όλα τά πράγματα πλαγίως" καί είς τού
το συνίστατο, ώς έμοΐ δοκεΐ, τό άπόκρυφον 
τών φιλοσόφων εκείνων οΐτινες ήδυνήθησαν 
άλλοτε νά ΰπεκφυγωσι τήν επήρειαν τοΰ πε
πρωμένου, καΐ μεθ’ δλην τήν πενίαν καΐ α
θλιότητά των, νά διαφιλονεικήσωσι τό γέρας

»

πιζον νά εΰρω πάντοτε είς τάς άρχάς τοΰ 
άλλου αρχήν τινα καλήν" καΐ τέλος δέν θά 
ήδυνάμην νά περιορίσω τάς επιθυμίας μ.ου, 
ούτε νά ημαι ευχαριστημένο; έάν δέν ήκο
λούθουν.όδόν, δι’ ή;, βέβαιο; περί τή; έρεύνης 
όλων τών προσιτών τώ πνεύματί μου γνώ
σεων, θά ήρεύνων επίσης καΐ τά αγαθά άτινα 
ήσαν εφικτά είς τήν δύναμίν μου, καθόσον 
μάλιστα τή; θελήσεως ήμών άκολουθούσης 
ή άποφευγούσης τά πράγματα κατά τόν τρό
πον δε" ου ηθελεν άναπαοιστήσει αύτά ή διά
νοια ήμών ώ; καλά ή κακά, άρκεΐ νά κρινη 
τι; καλώ; ϊνχ πράξη καλώς, καί νά κρίνη τό 
καλλίτερον, ϊνα δυνηθή νά έκτελέση αύτο, 
ήτοι νά απόκτηση άλας τάς άρετάς καί μετ’ 
αύτών όλα τά αγαθά" τούτου δέ τελεαθεντος 
έκαστο: Οά ηύχαριστεϊτο.

Παραδεχθείς όθεν τά αξιώματα ταΰτα 
καΐ τάς αλήθειας τής πίστεως, αϊτινες πρώ- 
ται ένετυπώθησαν έν τή διανοία μου, έσκε- 
φθην ότι ήδυνάμην νά απαλλαγώ έλευθέροις 
τών άλλων αρχών μου. Ήλπιζον δέ ότι θά 
δ'ετήρουν αύτάς κάλλιον άναστρεφόμενος 
μετά τών ά.θρώπων ή διαμένων έπί πλείονα 
χρόνον έν τώ δωματίω ένθα εσκέφθην όλα 
ταΰτα" τό τέλος δε τοΰ χειμώνος δέν είχεν 
έπέλθει έτι ότε άνέλαβο? τά ταξείδιά μου, 
περιπλανώμενος έδώ καΐ έκεΐ κατά τά κα
τόπιν έννέα έτη καί προσπαθών νά ημαι μάλ
λον θεατής ή δρών πρόσοιπον είς όλας τάς 
κωμωδίας αϊτινες ανελίσσονται έπί τή; σκη
νή; τοΰ κόσμου τούτου. Έξετάζων δέ πάν
τοτε προσεκτικώς έκαστον άντικείμενον Οπερ 
ήδύνατο νά ηνε αμφίβολον καί νά παρεγνω- 
ριζον αύτό, κατόρθωσα νά έκβάλλω τοΰ 
πνεύματός μου όλα; τάς πλάνας αϊτινες διει- 
σεδυσαν είς αύτό. Όχι διότι έμιμούμην τοΰς 
σκεπτικούς οΐτινες πάντοτε άμφιβάλλουσι καί 
είσι τό πλεΐστον αναποφάσιστοι, άλλά διότι 
έξ εναντία:, τό σχέδιόν μου έτεινε πάντοτε 
νά άνερευνώ καί νά ρίπτω τήν κινητήν γήν 
καΐ τήν άμμον, ίνα άνεύρω τόν βράχον καΐ 

ι τήν τίτανον, Τοΰθ’όπερ, ώς έμοΐ δοκεΐ, μοι 
ι έπετύγχανε καθ' όσον έν τη ανακαλύψει του 

ψευδούς ή τοΰ άβεβαίου τών προτάσεων, αςε- 
- ξήταζον ούχί δά ασθενών υποθέσεων άλλα

τή; ευδαιμονίας καΐ πρός αύτοΰς τοΰ; θεού; ■ 
των· Διότι, ένασχολούμενοι άδιακόπω; εί; ι 
τήν παρατήρησιν τών ορίων τών υπό τή; φύ- ■ 
σεως καθοριαθέντων. έπείθοντο τόσον ευκόλως > 
ότι έκτος τών ιδεών των ούδέν ήεο είς την 
δύναμίν των, ώστε τοΰτο μόνον ηοκει αύτοΐς 
όπως τοΐς άποτρέψη πάση; άλλης συμπά
θειας. "Απολύτως δέ χρώμενοι ταϊς ΐδεαις 
ταύταις έθεώρουν αυτοί έαυτοΰ; δικαίως ίσ- 
χυρωτέρους καΐ πλουσιωτέρους, ευτυχέστε
ρους καΐ έλευθερωτέρους καΐ αύτών τών μάλ
λον δαψιλώ; ύπό τής φύσεω; προικισθεντων, 
οΐτινες μή ’έχοντες ποσώς τήν φιλοσοφίαν 
ταύτην δέν έχρώντό ποτέ ούτως ταϊς ίδέαι; 
αύτών.

Τέλος ώ; συμπέρασμα τή; ήθική; ταύτη; 
διενοήθην νά έπιθεωρήσω τά διάφορα έργα ει; 
ά ένασχολοΰ*ται  οί άνθρωποι έν τω βίω των, 
όπως προσπαθήσω νά εκλέξω τό καλλίτερον" 
μή θέλων δέ νά εϊπω τι περί τών άλλων, 
έσκέφθην δτΐ θά έπρατταν κάλλιον έάν έξη- 
κολούθουν έκεΐνο δπερ έξελεξάμην, τουτέστι 
νά κατατρέξω τήν ζωήν μου όπως καλλιερ
γώ τό λογικόν μου, καί νά προοδεύσω όσον 
ένεστί μοι είς τήν γνώσιν τή; αλήθειας κατά 
τήν μέθοδον ήν έλαβον ώ; υπογραμμόν. Ί ό
σον δέ ηύχαριστήθην άφότου ήρχισα νά με- 

“ - Λ’<' ώστε έ-
πίστευσα ότι ούδείς θά απολαύσει τοιουτων 

ι κοινωνίαν 
άνακαλυ- 

ήμέραν άλοθείας αρκετά 
__ ιδαίας καΐ κοινώς αγνοούμενα; ύπό τών 
άλλων ανθρώπων, ’ήσθανόμην τοσαύτην ευ- 
■χαρίστησιν καταλαμβάνουσαν τό πνεΰμά μου, 
ώστε πάντα τάλ,οιπά δεν άπησχ όλ.ουν πλέον 
αύτό, άφοΰ μάλιστα καί τά τρία προν,γηθέντα 
αξιώματα παρεδέχθην ώς μέλλοντα νά βοη- 
θήσωσι είς τήν εφαρμογήν τής μεθόδου ταύτης. 
Διότι τής φύσεω; δωρησάσης ίκαστω ήμών 
αρκετόν πνεύμα οπωζ διακρίνωμεν το αληθές 
τοΰ ψευδούς. δέν έκρινα καλόν νά ευχαριστη
θώ έστω καΐ μίαν στιγμήν μέ τάς άρχάς τοΰ 
άλλου χωρίς νά ΰποβάλλω αύτά; πρότερον 
είς τήν κρίσιν τοϋ λογικού ήμών" Οά μέ έτυ
πτε δέ ή συνείδησις διά τοΰτο, έάν δεν ηλ-

ταχειρίζωμαι τής μεθόδου ταύτης

εύχαριστήσεων ένδομύχω; εί; τήν 
ταύτην. Διά τής μεθόδου ταύτης 
πτων καθ’ έκάστην ί 
σπουδαίας
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δια συλλογισμών σαφών και βεβαίων άνεΰρι- 
σκον και έν τή άμφιβολωτέρα έξ αύτών συμ
πέρασμα τι βέβαιον. Καί όπως όταν καταρ- 
ρίπτουσιν οικοδόμημά τι παλαιόν φυλάττου- 
σι τήν ΰλην όπως χρησιμεύση είς τήν οικο
δομήν τοΰ νέου, οΰτω ζαταστοέφων δλας τάς 
άρχάς Η·Ου.· *ί  έκοινον ώς άβασίμους, έποίουν 
διαφόρους παρατηρήσεις καί προσεχών πολλά 
συμπεράσματα, ατινα μοί έχρησίμευον κα 
τοπιν όπως σχηματίσω νέας άρχάς’ έτι έξω- 
κοιούμην μέ τήν μέθοδον ήν ελαβον υπογραμ
μόν τών συλλογισμών μου. Διότι έκτος ότι 
έπρόσεχον πάντοτε νά καθοδηγώ γενικώς τάς 
ιδέας μου συμφώνως μέ τους κανόνας, έπε- 
φυλαττον ενίοτε καί τινας ώρας, άςμετεχει- 
ριζόμην ιδιαιτέρως εις τήν έφαρμογήν τών 
μαθηματικών προβλημάτων, ή είς άλλα τινα 
ατινα ήπλοποίουν ώ; τά μαθηματικά, άται- 
ρών έξ αύτών όλα τά αξιώματα τών άλλων 
επιστημών ατινα δέν μοί έφαίνοντο βέβαια. 
Καί οΰτω χωρίς νά διάγω άλλεοτρόπως τών 
άλλων ανθρώπων, οίτινες ούδέν άλλο μετέρ
χονται ή νά’ζήοωσι ζωήν άνετον καίήσυχον 
πειρώνται όπως χωρίσωσι τάς ήδονάς τών 
ελαττωμάτων, καί οίτινες ίνα χαίοωνται 
χωρίς νά ένοχλώνται, μεταχειρίζονται δλας 
τάς διασκεδάσεις τάς νομιζομένας τιμίας, έ- 
ξοκολούθουν πάντοτε τό σχέδιόν μου καί ώ 
φελουμην άπό τήν γνώσιντής αλήθειας πλε ό- 
τερον έάν άνεγίνωσκον άκαταπαύστως καί 
άνεστρεφόμην λογίους.

Εν τούτοις τά έννέα ταΰτα έτη παρήλθον 
χωρίς νά λάβω ούδεμίαν άπόφασιν περί τών 
δυσκολιών άς διαφιλονεικοΰσιν αί σχολαί, 
ούδέ έζήτησα έτι κατά τό διάστημα τοΰτο 
την βασιν φιλοσοφίας τίνος βεβαιωτέρας τής 
κοινής- Άνελογιζόμην δέ δλας τάς δυσκολίας 
τής τοιαυτης έπιχειρήσεως παρατηρών οτι 
πολλοί έξοχου πνεύματος άπέτυχον οίκτρώς 
άναλαβόντες τό σχέδιον τοΰτο, καί δέν θά 
έτολμων ποτέ καί έγώ βεβαίως νά άναλάβω 
τοιοΰτόν τι, έάν τινες δεν διέδιδον οτι έπέ- 
τυχον τοΰ τοιούτου. ’Αγνοώ έπί τίνος έρει 
δομενοι διέδιδον τά τοιαΰτα" καί έάν συνε- 
τέλεσά ποτέ είς τοΰτο διά τών λόγων μου, 
τοΰτο θά έγένετο μάλλον έξομολογούμενος ά· 

φελώς πάν ό,τι ήγνόουν, τοΰθ’ όπερ δέν είναι 
έθος παρά τοΐς όλίγον σπουδάσασι, καί ίσως 
έπ ίσης υποδείκνυαν τους λόγους ους είχον 
ίν· αμφιβάλλω περί πολλών πραγμάτων άτινα 
οί άλλοι ένομιζον βέβαια, ή καυχησιλογών 
έπί τή συλλήψει ιδέας τίνος. ’Αλλ’ών φύσει 
άγαθός, καί μή έπιθυμών νά μέ ΰπολάβωσιν 
ό,τι δέν ήμην, έσκέφθην ότι έπρεπε νά προσ
παθήσω δι όλων τών μέσων νά γίνω άξιος 
■τής φημης ης απήλαυον. ’Οκτώ άκριβώς έτη 
παρήλθον α©οτου συλλαβών τήν ιδέαν άπε- 
φασισα νά απομακρυνθώ όλων τών μερών ένθα 
ήδυνάμην νά έχω σχέσεις, καί νά άποσΰρθώ 
ενταύθα, είς χώραν ίνθα ή μακρά διάρκεια 
τοΰ πολέμου ένέόαλεν εις πάντας τοιαύτας 
ιδέας ώστε νά θεοιρώσι τόν στρατόν ώς μέσον 
ειρήνης, και ένθχ άνά μέσον λαού ένεργητι- 
κοΰ και έχοντος πλειοτέραν φροντίδα είς τάς 
υποθέσεις τον ή περιέργειαν είς τάς τοΰ ξένον, 
ήδυνήθην νά ζήσω μεμονωμένος, ώς έάν εύρι- 
σκόμην είς τήν έρημον, χωρίς ούδένα νά βλά
ψω, τοΰθ’ δπιρ σύνηθες είς τάς πολυανθρώ- 
πους πόλεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

Δέν είξεόρω έάν πρέπει νά σάς έκθέσω 
εν τώ λόγω τουτω τάς πρώτας περί τοΰ άν· 
τοΰ αντικειμένου τούτου μελέτας μου, διότι 
ουσαι μεταφυσικαί καί όλίγον κοιναί, δέν θά 
άρεσωσιν είς όλους' όπως όμως δυνηθώσι νά 
κοίνωσιν έάν αί κρίσεις μου είσι σταθεραι, α
ναγκάζομαι νά ομιλήσω περί αύτών. ΙΙρό 
πολλοϋ παρετήρησα οτι είναι ανάγκη ένίοτε 
νά άκολουθηση τις τά ήθη τά αξιώματα άτινα 
γινωσκει ιός λίαν αβέβαια, καί έάν άκόαη εί
ναι όλίγον κοινά ήτοι άπίστευτα’άλλά δι’ ό,τι 
έμελλυν τότε νά καθυποβάλλω εϊς τήν ερευ
νάν τής αλήθειας, έσκέφθην ότι ώφειλον νά 
πραςω το εναντίον, καί νά άπορρίψω ώς απο
λύτως ψευδές πάν ό,τι ήδυνάμην νά φαντασ- 
θώ ότι π ριεΐχε τήν έλαχίστην αμφιβολίαν, 
όπως ίδω έάν έμεινε κατόπιν έν τω πνεύμα- 
τί μου τί άπίστευτον. ’Επειδή δέ αί αίσθή- 

σεις ήμών μάς άπατώσιν ένίοτε, κατενόησα 
ότι πρέπει νά παραδεχθώμεν ποτέ τά πράγ
ματα ώς μάς τά άναπαριστώσι. Παραλογιζό
μενων δέ τινων καί έν αύτΟΙς τοΐς συλλογι
σμούς τών άπλουστέρων θεμάτων τής γεω
μετρίας, άπέρριψα ώς ψευδείς όλους τους 
συλλογισμούς ους έλαβον ώς αποδείξεις, κρί
νων ότι ήμην υποκείμενος νά σφάλλω, όπως 
οί άλλοι' συμπεραίνων δέ έν τελεί, ότι αί 
κάτέχουσαι ήμάς ίδέαι δύνννται νά έπανέλ- 
Οωσι και όταν κοιμωμεθα χωρίς νά έχωσι 
τότε ούδεμίαν ύπόστασιν αλήθειας, άπεφάσι- 
σα όπως λαμβάνω όλας τάς ιδέας αίτινες 
εΐσήρχοντο έν τώ πνεύματί μου ώς φαντα
σιοπληξίας. Άλλ’ αμέσως κατόπιν προσέξας 
ότι ίνα Θέλω νά λαμβάνω τάς σκέψεις μου 
ώς ψευδιϊς, έπρεπεν άναγκαίως καί εγώ όστις 
σκέπτομαι ίνα ημαι κάτι τι’ λαμβάνων δέ 
ΰπ όψιν ότι ή αλήθεια αΰτη- σκέπτομαι
όθεν υπάρχω, ήτο τόσον αληθής κοι βέ
βαια ώστε αί,,παραδοξότεραι υποθέσεις τών I 
σκεπτικών δέν ήδύναντο νά τήν κλονίσωσιν, 
έκρινα καλόν ότι ήδυνάμην νάτάν άποδεχ- 
θώ άνευ αμφιβολίας ώς τήν πρώτην άρχήν 
τής φιλοσοφίας ήν έζήτουν.

Είτα έξετάζων μετά προσοχής τί ήμην, 
καί βλέπων ότι ήδυνάμην νά υποθέσω ότι 
δέν είχον ούδέν σώμα καί ότι δέν ΰπήρχεν ού- 
δεις κόσμος ή ούδέν μέρος ένθα εύρισκόμην, 
άλλ'ότι δέν ήδυνάμην νά υποθέσω διά τοΰτο 
ότι δέν ύπήρχον, καί ότι έξ εναντίας δι’ αΰ- 
το τοΰτο διότι έσκεπτόμην νά αμφιβάλλω 
περί τής αλήθειας τών άλλων πραγμάτων, 
είπετο λίάν προδήλους, καί βεβαίως,οτι ΰπήρ- 
χον' ένώ έάν αμέσως επαυον μόνον νά σκέ 
πτωμαι, ότε έτι πάν ο,τι έφαντάσθην θά ήτο 
αληθές, δέν είχον ούδένα λόγον νά πιστεύω 
ότι ύπήρχον, έξ οΰ κατενόησα ότι ήμην ύπαρ- 
ξις ής όλη ή φύσις συνίστατο είς τήν σκέψιν, 
και ητις ι.α υπαρχν) οεν εχει αναγκην ον- 
δενός τόπου ούδέ έξαρτάται έξ ούδενύς υλι
κού αντικειμένου, ώστε αύτό τό έγώ, ήτοι 
ί ψυχή, δι’ής είμαι δ είμαι, είναι δλως κε- 
χωρισμένη τοΰ σώματος, καί ότι είναι ευκο
λότερου νά τήν γνωρίση τις ή εκείνο, καί έστω 

νά μή ητο έτι δέν θά άφινε ποσώς νά ήν«ι 
ό,τι είναι.

Μεθ’ 8 παρετήρησα γενικώς πάν ό,τι ένυ- 
πάρχει είς πρότασίν τινα "να ήνε αληθής καί 
βέβαια' διότι άφοΰ κατόρθωσα νά εΰρω μίαν 
τοιαύτην, έσκέφθην ότι ώφειλον επίσης νά 
μάθω είς τί συνίστατο ή βεβαιότης αυτή. 
Κα! παρατήρησα; ότι ούδέν τούτου, όπερ νά 
μέ βέβαιοί ότι λέγω τήν αλήθειαν, ενυπάρ
χει έν τω άξιώματι τούτω, Σκέπτομαι 
όθεν υπάρχω, έκτος ότι βλέπων λίαν 
σαοώς ότι "να σκέπτωμαι πρέπει νά υφίστα
μαι, έκρινα ότι ήδυνάμην νά λάβω ώς γενικόν 
κανόνα ότι τά πράγματα άτινα έννοοΰμεν 
λίαν σαφώς καί εύδιακρίτως είσίν όλα αλη
θή, άλλ' ότι ΰφίσταται δυσκολία τις ίνα πα- 
ρατηρήσωμεν ποια εισιν εκείνα άτινα έ νο'ΰ- 
μεν εύδιακρίτως.

ίυνεπεία τούτου σκεπ-τόυ ε··ος περί ο υτινος 
άμφε’βαλΰον, καί ότι, επομένως ή υπαρξις δέν 
ήτον εντελής, διότι σαφώς έβλεπαν ότι ήτο 
μεγαλειτέρα έ-τέλεια τό γνωριζειν, ή τό άμ- 
φιβάλλειν, έσκέφθην νά αναζητήσω πόθεν έ 
μαθον νά σκέπτωμαι εϊς τι έντελέστερον τής 
ϋπάρξεώ; μου καί προσήλιο; κατενόησα ότι 
τοΰτο ώφε λεν ε'οθαι απόρροια φύσεως έντε- 
λεστέρας τωόντι' όσον δέ διά τάς ιδέας άς 
ειχον περί πολλών άντικειμένων έξω τοΰ 
έαυτοΰ μου, Gtov τοΰ ούρανοΰ, της γής, του 
φωτός, τής θερμότητος καί μυρίων άλλων, 
δέν έδυσκολευόμην νά μάθω πόθεν προήρχον- 
το, διότι, μή παρατηρήσας τίποτε εϊς τάς 
ιδέας ταύτας άνώτερον τοΰ έμαυτοΰ μου, ηδυ*  
νάμ.ην νά πιστεύσω ότι, έάν ήσαν άληθεΐς, 
εςνρτώντο ες αυτής της φύσεως μου εχουσης 
έντέλιιάν τινα' έάν δέ ήσ»ν ψευδείς, ησαν 
άπόρροια τοΰ μηδενός ήτοι εύρίσκοντο 
έν έμοί δι’ό,τι ελάττωμα ειχον. ’.Αλλά δέν 
ήδΰνατο νά γ,νε επίσης τό αύτό και περί 
τής ιδέας ήν είχον π=ρί όντος έντελεστερου 
έμοΰ- διότι έάν ώφειλον αύτήν εις το μηδέν 
ήτο τοΰτο προδήλω; αδύνατον’ Τεθείσης δέ 
τής αρχής ότι τοΰ έντελεστερου μήδυναμένου 
εϊσθαι συνέπεια καί άπόρροια τοΰ άτελεστέ- 
ρου, δέν ήδυνάμην επίσης νά οφείλω ϊήν ι
δέαν ταύτην καί είς έμέ αύτόν- ώστε ύπε-
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λέίπετο ότι ή ιδέα αΰτη έτέθη έν έμοί ύπό 
φύσεως αληθώς έντελεστέρας τοϋ ό,τι ημην, 
και ότι θά ειχεν δλας τά; έντελείας περί ών 
ήδυνάμην νά έχω ιδέαν τινά, έν ένί λόγφ, ότι 
ητο ό θεός. Ές $ έπρόσθετον, ότι άφοΰ έ- 
γνώριζον έντελείας τιν«ς ά; δέν είχον, δέν 
ήμην τσ μόνον δν όπερ ύφίστατο, άλλ’ ότι έξ 
ανάγκης έπρεπε νά εΰρίσκετο άλλο τι όν εν
τελέστερου, έξ ου θά έξηρτώμην, και έξ ού 
θά έλαβον παν ό,τι ειχον’ διότι εάν ήμην μά 
νος καί άνεξάρτητος παντός άλλου, ώστε νά 
έχω πάν ό,τι άνήγετο εΐς το άνώτατον δν, 
θά ήδυνάμην νά έχω έπίσης διά τόν αυτόν 
λόγον, πάν ό,τι έβλεπον ότι δέν είχον καί 
οΰτω νά ήμαι καί έγώ άπειρος, αιώνιος, παν- 
τεπόπτης, παντοδύναμος, τέλος νά έχω δλας 
τάς έντελείας άς ήδυνάμην νά άνεύρω έν τώ 
Θεώ. Διότι, κατά τους συλλογισμού; οΰς έξέ- 
θεσα ανωτέρω, Ινα. γνωρίσω τήν φύσιν τοΰ 
Θεού δσον ένεστί μοι έπρεπε νά παρατηρήσω 
έάν ητον εντέλεια ή όχι νά κατέχω τήν ιδέαν 
ην εΰρισκον έν έμοί περί όλων τών πραγμά
των, καί έβεβαιώθην ότι ούδεμία ατελής εΰ- 
ρισκετο έν αύτώ άλλά Ιίπάσαι αί εντελείς’ 
βλέπων ότι ή αμφιβολία, η αστάθεια, ή κα
τήφεια καί άλλα παρόμοια δέν ήδύναντο νά 
έμφιλοχωρησωσιν εν αύτώ άφοΰ Οά έθεωρού- 
μην ευτυχής έάν δέν τάς ειχον. Ειτα έκτο; 
τουτου έσκεπτομην περί πολλών πραγμάτων 
υλικών, διότι μολονότι ύπέθετον ότι ώνει- 
ρευόμην, έν τούτοι; δεν ήδυνάμην νά άρνηθώ 
ότι αΐ ΐδέαι ησαν έν έμοί. Ίδών δέ λίαν σα
φώς οτι ή διανοητική φόσις είναι χωριστή τής 
υλικής, καί παρατήρησα; ότι έκαστη σύνβεσι; 
μαρτυρεί ανεξαρτησίαν ήτις είναι ελάττωμα, 
συνεπέρανα ότι ό θεός ίνα ηναι έντελής πρέ
πει νά ηναι μια; φύσεως Άλλ’ έάν εύρίσκοντο 
σώματα τινα εί; τόν κόσμον, ή μάλλον πνεύ
ματα τινα ή άλλαι φύσει; μή ουσαι εντελείς, 
ή ΰπαρξι; αύτών βεβαίως θά έξνρτατο έκ τής 
ισχύος του, ώστε άνευ αύτοΰ δέν θά όφίσταν- 
το ούτε μίαν στιγμήν.

Επί στιγμήν ήθέλησα νά αναζητήσω έτέ- 
ρα; άληθείας’ πρόβατών δέ τό άντικείμενόν 
τών γεωμετρών, όπερ ένόουν ώς σώμα συμ
παγές, ή διάστημα εκτεινόμενον έπ’ άπειρον 

είς μήκος, πλάτος, ΰψος ή βάθος, καί διαι
ρετέου είς διάφορα μέρη δυνάμενα νά λάβωσι 
διαφόρου; μορφάς καί σχήματα, καί νά κζ- 
νηθώσιν ή νά μεταφερθώσιν παντοιοτρόπω ς, 
ώ; έπιθυμοΰσι νά εφαρμόζωσι ταΰτα οίγεω- 
μέτραι έπί τοΰ άντικειμένου των, διεξήλθον 
οΰτω τινά τών εΰκολωτέρων προβλημάτων 
των, καί προσέξας μήπως ή μεγάλη αΰτη 
βεβαιότης ήν όλος ό κόσμος αποδίδει αυταΐς, 
θεμελίοΰνται μόνον ει; ό,τι βλέπουσιν έν αύ- 
ταΐ; προόήλως κατά τον κανόνα Ον έξέθεσα 
ανωτέρω, έπρόσεξα έπίσης νά μή ενυπάρχει 
έν αύταϊς ούδέν όπερ νά μοί βέβαιοί τήν ΰ- 
παρξίν των" διότι φερ’ είπεΐν, εβλεπον πράγ 
μάτι ότι υπόθετων τρίγωνον τι έπρεπιν αί 
τρεις αύτοΰ γωνίας νά ώσιν ϊσαι πρός δύω 
ευθείας, άλλ ούδέν έβλεπαν οτι ένυπάρχει έν 
τώ κόσμω ούδέν τρίγωνον. Ενώ έπανερχό- 
μενος εί; τήν άνερεύνησιν τή; ιδέας ήν είχον 
περί τίνος τελείου όντας, εΰρισκον ότι ή υ- 
παρςις αύτοΰ ύπεννοεΐτο όπως καί ή τοΰ τρι
γώνου είς δ αί τρείς αύτοΰ γωνίαι εΐσίν ioat 
προ; δύω εύθείας, όπως ή τή; σφαίρας είς ήν 
όλα τά μέρη αύτής άπέχουσιν ίσως από του 
κέντρου, μέ τήν διαφοράν ότι είναι βεβα^- 
τέρα ή ΰπαρξι; τοΰ θεοΰ, όστις είναι τ'ο < έ- 
λειον τούτο "Ον, διότι έχομεν προφαν® α
ποδείξεις τούτου.

Άλλά διατί πολλοί άνομολογοΰσιν ότι ®ινε 
δύσκολον νά γνωρίση τις τούτο, ώς έπ'σης 
είνε δύσκολου νά γνωρίση τις τί έστι ψυχή ; 
Εί; τήν έρώτησιν ταύτην ήν προβάλλω θά 
προσπαθήσω νά άπαντήσω κατηγορηματικά»;. 
Διότι οί άνθρωποι οΰτοι, ών ανωτέρω έμνή- 
σθην, ουδέποτε ανύψωσαν τό πνεύμα αύτών 
πέραν τών αισθητών αντικειμένων, καί εΐσίν 
είθισμένοι νά φαντάζωνται τά δυσεπίλυτα ώ; 
ακατανόητα, τούθ’ όπερ εΐνε ίδιον είδος σκέ- 
ύεως περί των υλικών πραγμάτων. Όπερ 
είναι καί άρκετά πρόδηλον και έκ τοΰ ύπό 
τών φιλοσόφων έν τοΐ; σχολείοις θεωρουμέ- 
νου αξιώματος, ότι ούδέν υπάρχει έν τώ νώ 
όπερ νά μή ΰπηρζε πρότερον έν ταΐ; αίσθησεσιν 
εί; ας εΐνε βέβαιον έν τούτοι; ότι αί περί τής 
ψυχή; καί του Θεοΰ ΐδέαι ουδέποτε υπήρ
ξαν- καί μοί φαίνεται ότι έπιθυμοΰντες νά 

'μεταχειριαθώσι ‘τήν διάνοιαν των ίνα έννοή- 
σωσι ταύτας ποιούσ’.ν άκριβώ; οπω; εκείνοι 
οίτινε; έαν ποτέ ήθέλησαν νά άκούσωσι τού; 
ήχου; η νά οσιρανθώσι,μεταχειρίζονται τού; 
οφθαλμού; των- ή αίσθησις δέ τή; όράσεω; 
δέν μά; βέβαιοί ποσώ; τήν αλήθειαν τών αν
τικειμένων artva ανάγονται εί; τήνόσφρησιν 
ή εί; τήν ακοήν, ένω ούτε ή φαντασία μα; 
ούτε αί αισθήσεις μα; δέν μά; έπιβεβαιοΰσι 
πράγμά τι έάν δ νοΰς μας δένέπέλθο αρωγός.

Τέλος έάν ύπάρχωσιν είσέτι άνθρωποι μή 
πεισθέντες εντελώς περί τής ϋπάρξεως τοΰ 
Θεοΰ καί τής ψυχής των διά τών έκτεθέν- 
των λόγων, ά; μάθωσιν ουτοι οτι δλα τά άλ
λα πράγματα περί ών σκέπτονται βεβαιότε
ρου, ώ; νά έχωσι σώμα καί οτι υπάρ/ουσιν 
αστέρες, γή- καί τά παρόμ.οια, εΐσίν έπίσης 
αβέβαια- διότι μολονότι έχουσιν ήθικην τινα 
βεβαιότητα τών πραγμάτων τούτων, περί ής 
πρέπει νά ηναι πολύ τολμηρός έάν άμφι- 
βάλλη τις, έν τούτοις δμω;, όταν πρόχηται 
περί μεταφυσικού τίνος προβλήματος δέν 
πρέπει νά άρνηθή τις, έκτος έάν στερείται 
λογικότητος, οτι απαιτούνται άρκεταί απο
δείξεις όπως βεβαιωθή τις καί ότι πρέπει 
νά προσεχή τι; μήπως έν τω ΰπνω του ίδη 
νέον σώμα, άλλους αστέρας καί νέαν γήν, 
χωρίς νά ύπάρχη τι. Διότι ποθεν γνωρίζο- 
μεν ότι αί ΐδέαι αΐτινες έπέρχονται ήμΐν έν 
Ονείρφ είσι μάλλον ψευδείς τών άλ'ων άφοΰ 
πλειστάκις είσι ζω/,ρότεραι καί έκφραστικώ- 
τεραι·, Δέν πιστεύω δέ νά λύσωσι τήν απο
ρίαν ταύτην καί οί νοημονέστεροι όσον καί νά 
σπουδώσωσιν, έάν δέ προϋποθέσωσιτήν υπαρ- 
ξεν τοΰ Θεοΰ. Διότι, πρώτον, καί αύτό έτι 
δπερ έλαβαν ώς κανόνα, ήτοι, ότι τά πράγ
ματα άτινα συλλαμβανωμεν έν νώ καθαρώς 
καί εύδιακρ’τως εΐσίν όλα αληθή, δέν βε- 
βαιοΰται εΐμή ότι δ θεός υπάρχει καί ότι 
είναι’Όν τέλειον, και πάν ό,τι ένυπάρχει εν 
ήμΐν έξ αύτοΰ απορρέει- έξ ού έπάγεται οτι 
αί ΐδέαι μας ή αίάρχαί μας ουσαι πράγματα 
βέβαια, καί έκ τοΰ Θεοΰ άπορρέουσαι, καθ’ 
δσον είσι καθαραΐ καί ευδιάκριτοι εΐσίν επο
μένως καί αληθείς. Ώστε έάν έχωμεν καί 
άλλα; περιιχούσας ψεύδος, αυται Οά ώσιν έ- 

κεΐναι αΐτινες είσι συγκεχυμεναι κα) σκοτει
νά!, διότι μετέχονται τοΰ μηδενός, ήτοι ώς 
προερχόμενα·, έκ τή; άτελείας ήμών. ’Εάν 
δέ είζεύρωμεν ότι πάν ο,τι ένυπάρχει έν 
ήμΐν θετικόν καί αληθές, προέρχεται έξ όντος 
τελείου καί άπιίρου, δέν θά είχομεν ούδένα 
λόγον δστις νά μάς βέβαιοί δτι αί άληθεΐς 
ΐδέαι ήμών είσί πράγματι αληθείς.

Άφοΰ δέ ή γνώσις τοΰ Θεοΰ και τής ψυ
χής μά; άπεκατέστησεν ούτωσί βεβαίους περί 
τοΰ κανόνος τούτου, εΐνε εΰκολον νά γνωρί- 
σωμεν δτι| τά όνειρα άπερ φανταζόμεθα έν 
τώ ΰπνω ήμών δέν όφείλουσιν οΰδαμώ; νά 
μά; έμβκλωσιν είς υποψίας περί τής άληθείας 
τών ιδεών ας είχομεν έγρηγορϋντες.Διότι έάν 
συνέβαινε καί κοιμώμενός τις νά συνελάμβα- 
νεν ιδέαν τινά καθαράν, ώς, φέρ’ είπεΐν, γεω- 
μέτρη; τις νά έπενόει νέον πόρισμα, ό ΰπνος 
του δεν Οά εμπόδιζε τοΰ νά ηνε αληθές, ή 
κοινωτέρα δέ πλάνη τών ονείρων μας ήτις 
συνίσταται είς τσ νά άναπαριστά ήμΐν διά
φορα αντικείμενα, όπως καί αί έξωτερικαί μας 
αισθήσεις, δέν συνεπάγεται ότι πρέπει νά 
δυσπιστώμεν περί τή; άληθείας τών τοιώνδε 
ιδεών διότι δυνάμεθα έπίσης νά άπατηθώ- 
μεν χωρίς έτι νά κοιμώμεθα, ώς οί άσθενούν- 
τε; έκ κίτρινου πυρετού βλέπουσι τά πάντα 
κιτρινοειδή, ή όπως οί αστέρες καί τά άλλα 
τά πολύ άπομεμακρυσμένα σώματα φαίνονται 
ήμΐν μικρότερα τών όσων εΐσίν.

Διότι έπί τέλους είτε έγρηγοροΰντες είτε 
κοιμώμενοι δέν όφείλομεν νά πεισθώμεν καί 
εί; τό προφανές τοΰ λόγου ήμών. Πρέπει δέ 
νά παρατηρησητε οτι λέγω τοΰ λόγου ήμών 
καί ούχί ποσώς τής φαντασίας ήμών ούτε 
τών αισθήσεων μας- ώ; έτι βλέπομεν τόν ή
λιον καθαρώς δέν όφείλομεν νά κρίνωμεν έκ 
τούτου δ’, ι είναιτοιούτου μεγέθους ώς φαίνεται, 
διότι ό λόγος δέν μάς λέγει ποσώς ότι πάν 
ό,τι βλέπομεν ή φανταζόμεθα εΐνε έπίσης α
ληθές, άλλ’ έπίσης μάς λέγει οτι δλαι αί ΐδέαι 
ή αί άρχαί ήμών όφείλουσι νά έχωσιν ΰπό- 
σταείν τινα άληθείας,—διότι δέν εΐνε ποτέ 
δυνατόν νά τάς έθεσεν έν ήμΐν ό Θεός χωρίς 
νάύπάρχη δστις είναι αληθής καί τέλειος, οτι 
δέ οί λογισμοί ήμών δέν είσί τόσω προφανείς
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και δλόκληροι κατά τον ύπνον δσω κατά τήν 
έγρηγορσι», μολονότι ένίοτε ή φαντασία ή- 
μών έστι ζωηρότερα, μάς λέγι ότι αίίδέαι 
ημών, μη ούσαι άπασαι αληθείς, διότι δέν 
εϊμεθα άλως έντελεΐς, ύποκρόπτουσι πλειοτέ
ραν αλήθειαν έν τή έγερση ήμών ή έν τώ 
ΰπνω. (Ακολουθεί.)

Ο ΠΕΡΙ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΑΓΩΝ.

Έάν διεξέλθη τις πάτος τάς κατά δια
φόρους εποχάς περί κόσμου έπικρατησάσας 
θεωρίας, ευρίσκει ότι δύναται νά ύπαγάγρ αύ
τάς είς δύο κεφαλαιώδεις τάξεις, δηλ. τήν 
καλουμένην τελεολογικήν, καθ' ήν ό 
δημιουργός κατά τινα προσχιδιασθέντα τύ
πο» έπλασε πολλά είδη τών ζώων κοί φυτών 
ων πάν οργανον, πάν μέλος, πάν άτοκον κλ. 
ενεργεί σκοπίμως. Ή παρατήρησις ότι τά 
πλεΐστα ^όργανα τοϋ σώματος ένεργοΰσι 
σκοπίμως, ή κακή έξήγησις τοΰ τρόπου 
τής γινέσεως τών οργάνων καί οργα
νισμών, ή μελέτη τοΰ θαυμαστού καί πο
λυσυνθέτου τών διάφορων Οργανισμών έπέ 
βαλον τήν γνώμην ταύτην είς τόν έξετάζον- 
τα τήν φύσιν φιλόσοφον. Ή έτέρα θεωρία 
καλείται μηχανική ή αιτιολογία ή. 
Κατά ταύτην οί οργανισμοί αναπτύσσονται 
κατά μικρόν καί τελειοποιούνται, άλλά δέν 
έδημιουργήθησαν όπως νΰν έχουσι, τουναν
τίον άνεπτύχθησαν άπό άτελεστέρω» άλλων 
κατά φυσικούς νόμους, αιωνίους καί αναλ
λοίωτους, έ-εργοΰντας δέ τυφλώς, άσκόπω; 
καί ούχί έν συνειδήσει, άν δε τά πλεΐστα όρ
γανα ένεργώσι σκοπίμως, τοΰτο προέρχεται 
έκ τού οτι αύτά άνεπτύχθησαν ύπό συνθή- 
κας, έπηρείας έσωτερικά; καί έζωτερικάς, καί 
ποικίλας άλλας σχέσεις, ών ώς τελικόν απο
τέλεσμα παρίσταται ή σκοπιμότης. Ενίοτε 
οΰ μόνον δέν υπάρχει σκοπιμότης οργάνων 
τινων καί οργανισμών, άλλά τούναντίον, τό 
όργανο*  είναι ή περιττόν ή επιβλαβές διά τον 
οργανισμόν.

'Ενώ ή τελευταία αΰτη θεωρία ισχύει ά- 
ποκλειστικώς έν τισι φυσικαϊς έπιστήμαις, 

οιον τή άστρονομία, φυσική,’χημεία, κλ. οϋ- 
δείςδέ φυσικός, ή αστρονόμος ή -χημικός κα
ταφεύγει είς θεωρίας τελεολογικός, άλλ’ έξη 
γεΐ πάντα κατά τού; φυσικούς νόμους, όντας 
αρκετού; ίνα έξηγήσωσι τά φαινόμενα, άτινα 
παρατηρεί, τά δέ άποτελέσματα άποδεικνύ- 
ουσι πόσον δίκαιον έχουσι, τουναντίον έν τ-ή 
βιολογία, δηλ. τή επιστήμη εκείνη, ής 
άντικείμενον είναι ή ζώσα φύσις, δηλ φυτά 
καί ζώα, επικρατεί είσέτι παρά πολλοί; ή τε
λεολογική θεωρία, έπικαλουμένη τό ύπερφυ- 
σικόν είς βοήθειαν, ώ; καί ό ανόργανος καί 
όργανικός κόσμος ήν φύσεώς άλλης, ούχί δέ 
ενιαίος καί άλληλένδετος. ΊΙ ένότη; τού όρ- 
γαν. καίάνοργάνου κόσμου έγένετο παραδεκ
τή τα.ΰν παρά πάντων τών φυσιοδιφών, όσοι 
φερουσι τά πρώτα έν τή επιστήμη καί έν έ- 
παφή στενή πρός τήν φύσιν έρευνώσιν αύτήν, 
Ουτοι είναι οπαδοί ή θεμελιωταί τής μηχα
νικής θεωρίας.

Μεταξύ τών φυσικών νόμων, οΐτινες διέ- 
πουσι τάς σχέσεις τοΰ οργανικού κόσμου (ζώα 
καί φυτά) καί έπενεργοΰσιν είς τήν διάπλα- 
σι», ποικιλίαν, καί τελειοποίησιν τών φυτών 
καί ζώων, διαπρέπει ώ; λίαν ουσιώδης ό περ 
τής ύπάρξεως άγών.

Ένω κατά τήν τελεολογικήν θεωρίαν έ- 
πλάσθησαν ζώα καί φυτά ίνα ζώσιν έν είρήνη 
πλησίον άλληλων, άπολαΰοντα έξ ίσου τών 
δώρων τή; φύσεω;, ή έτέρα θεωρία άνακαλύ 
πτει πανταχοϋ έν τή φύσει αγώνα δεινόν και 
αδυσώπητου πάντων π.ός πάντα, καί ού μό
νον ούδαμοΰ ευρίσκει τήν ύπό τών ποιητών 
ψαλεΐταν ειρήνην, άλλά τούναντίον πάλην 
σκληρόν, τάσιν πρός έξόντωσιν τοΰ πλησίον, 
εγωισμόν, ιδιοτέλειαν, πάντα δέ ταΰτα ένερ- 
γοΰντα ότέ μεν έν αγνοία καί έκ ουσική; τίνος 
ορμής προερχόμενα, ότέ δε έν συνειδήσει τοΰ 
πρα-τοντος.

Ό αγών ουτος ύπάρχει άνα.'.φισβητήτω; 
πανταχοϋ έν τή φύσει, όπου υπάρχει ζωή, 
αύτη μάλιστα όέν δύναται νά ύπάρξη άνευ 
έκεΐνοj- τά ελατήρια, τά κινοΰντα ζώα και 
φυτά πρός τον άγώνα τούτον, είναι κυρίως ή 
πιός αύτοσυντηρησίαν ορμή καί ή πρό; δ·.ά- 
δοσιν τού είδους (γενετήσιος όομή.) "Εκαστος 

δέ έννοεϊ εύκόλω; ότι άνευ τούτων ηθελεν 
έκλείψει πάν άτομον καί πάν είδος.

Έπειδή ό νόμος ουτος δέν ενεργεί, έν γνώ- 
σει, ουδέ σκοπίμως, συμβαίνει συχνάκις νά 
καταστρέφηται έν τώ άγώνι ώφέλιμ'.ν τι 
ζώον ή φυτδν, νά ύπολβίπηται δέ νικητής ε
πικίνδυνόν τι καί έπιβλαβές. Γούτο δέν είναι 
άτοπον και άπίστευτον, όταν άναλογισθή τις 
ότι καί άλλα φυσικά φαινόμενα, οιον υπέρ
μετρος θερμότης, ή σφοδρόν ψύχος, καταστρέ- 
φουσ. τούς κόπους τοΰ γεωργού καί άποστε- 
ροΰσιν αύτόν τών πρός τό ζήν αναγκαίων. 
Ταΰτα συμβαίνουσιν ούχί σκοπίμως, ούδ’ ε
πίτηδες, άλλά κατά άναλλοίωτον νόμον. Οΰ 
τω συμβαίνει καί μέ τόν περί υπάρξεω; άγώνα.

*Ας γνωρίτωμεν έκ τοΰ πλησίον τόν νόμον 
τοΰτο», έρευνώντες τά συμβαίνοντα είς τόν 
Οργανικόν κόσμον. "Ολα τά ζώα καί τά φυτά 
έχουσι τάσιν νάπολλαπλασιαζωνται εΐ; μάλ
λον ή ηττον γεωμετρικήν αναλογίαν Έκα
στον είδος αύτών δύναται έν τι’Ί ούχί μα 
κρώ χρονω, ύπό συνθήκας ευνοϊκά; είς τήν 
δρτήοησιν καί διάδοσιν αύτών, νά αΰξήσφ 
ούτως ώστε, νά καταλάβη έντελώς κατάλ
ληλόν τινα χώραν. Ό χρόνος ιίναι διάφορο; 
διά τά διάφορα είδη. Ήδη ό Linne είχε» 
υπολογίσει ότι έν μονοετές φυτόν, παράγον 
δύο μόνον σπέρματα, (σημειωτέου δέ ότι 
οΰδεν παράγει τόσον, ολίγα) ήθελε παραγάγει 
έντός 20 ετών έ» εκατομμύριο» άτομα. 'Ο 
δε Bar in ύπελόγισεν ότι ό Έλέσας, δστις 
φαίνεται ότι έκ πάντων τών ζώων βραδύτε
ρο» πολλσπλασιάζεται, γεννών κατά τόν χρό
νον τής ώριμου ηλικίας του, άπό τοΰ '10 — 
90 έτους-, τρία μόνον ζεύγη, έν 500 έτεσιν 
ήθελε παραγάγιι 15 εκατομμύρια απογόνους. 
Έάν λάβωμεν ώ; βάσιν τόν μέσον όρον τής 
τεκνοποιίας τού άνθρώπου, έντος 25 έτών 
ήθελε διπλασιασθή ό υπάρχων πληθυσμός, 
έντός 50 τετραπλασιασθή, έντός 1 00 δεκα- 
πλασιασθή. Πλεΐστα ζώα ταπεινότερων τά
ξεων καί ιχθύ; γεννώσι διά μιας χιλιάδας 
τινάς ή εκατοντάδας χιλιάδων ώώ», πολλά 
δε άλλα ζώα, οιον οί μΰς γεννώσι τρις ή έ- 
ξ«κις τού έτους, καί μάλιστα έκάστοτε 4— 
6 νεογνά. Έάν λοιπόν ύπολογίση τις τήν γεω

μετρικήν αύξησιν ένό; μό*ον  ζεύγους αύτών 
έντός χρόνου τινός, θέλει ευρει, ότι διά τους 
α«ογονρκ αυτου η επιφάνεια της γης οβν η- 
θ-λεν έπαρκέσει. Πράγματι δέ ένίοτε είδη τι- 
νά ζώων πολλαπλασιάζοντας ούτως, ώστε ε
πέρχεται λιμός, απώλεια καί μετανάστευσή 
αυτών, άλλά τοΰτο συμ-βαίνει περιοδικώς 
μόνον.

Πόσον ταχέως προβαίνει δ πολλαπλασιασ
μός τών ζώων έν εύνοϊκαϊς περιστασεσίν, απο · 
δεικνύουσι περίεργό τινα παραδείγματα ζωων 
έξαγριωθέντων. Ό βοΰς καί δ ίππος, άτινα 
ζώα σχετικώ; βραδέως πολλαπλασιαζωνται, 
έντός τριών έτών ουτω; έπληθυνθησαν έν τή 
μεσημβρινή Αμερική, ώστε δ αριθμός των ει- 
νσι άνυπολόγιςος. Οότωζώσι κατά Η Utnbold 
er Pampar τών πολιτειών τοΰ Laplata τρία 
περίπου εκατομμύρια ίππων, οΐτινες κατάγον
ται άπό ολίγων ίππων Ισπανική; φυλής προ 
τριακοσίων ετών έκεΐ είσαχθέντων. Οί βο-:ς 
έκεΐ έπολλαπλασιάσθησαν τόσον, ώστε κατ’ 
έτος φέρονται είς τό έμπόοιον 30,000 δερ 
ματα, ών δ αριθμός έλαττοΰται κατά μικρόν 
ένεκα τής καταδιώξεως αυτών.

Έκ τών ολίγων τούτων καταφαίνεται ότι 
έκαστον είδος φυτών ή ζωων εν σχετικώ; 
βραχεί χρόνω δύναται νά καταλαβή πάσαν 
τήν έκτασιν τή; έπιφανείας τή; γής, ένθα 
ευρίσκει τάς πρό; το ζήν συνθήκας. Καΐ όμως 
τό πράγμα δέν έχει ουτω, διότι ό τών αν
θρώπων, ζώων καί φυτών αριθμός οΰδ'έπίμι 
κρόν αναλογεί πρός τούς άνω ύποΰογισμους. 
Πλεΐστοι οργανισμοί καλούνται νά μίτασχω- 
σι τή; ζωής, όλίγιστοι όμως μετέχουσιν αύ
τή; πράγματι, διότι οί πλειστοι αύτών άπόλ- 
λυνται πριν ή άναπτυχθώσιν, ή βραδύτερο» 
έν ηλικία νεαρά, πριν ή δυνηθώσι νά άφησωσι 
κληρονόμους.

Έάν λάβωμεν ώς αφετηρίαν τό γεγονός 
τοΰτο, έρχόμεθα εΐ; τό εξαγόμενον, οτι σειρά 
τις πολυαρίθμων καί ποικίλων εχθρικών σχέ
σεων, δυσμενών εις τήν διατήρησιν τών γεν- 
νηθέντων όντων έν τή ζωή, είναι πρόσκομμα 
είς τήν διατήρησιν τοϋ ατόμου καί διάδοσιν 
τοΰ είδους. Έν έκάστω άτόμω όμως ενυπάρ
χει φύσει ή πρός αυτοσυντηρισίαν δρμή καί 
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ή πρό; διαιώ'/ισιν τοΰ εϊδου;, ένεκα τών όποιων 
έκαστο; οργανισμός άποδύεται εϊς δεινόν α
γώνα πρός δμοειδεΐ; και ετεροειδείς δργανισ- 
μοΰς, καί πρός τάς έπηρείας εκείνα; ά; συλ
λήβδην καλοΰμεν κλιματικά; καί μετεωρο
λογικά;. Ένώ οί οργανισμοί αύξάνουσι γεω- 
μετρικώς, ή τροφή αυξάνει άριθμητικώς, έξ 
ου προκύπτει δυσαναλογία, ένώ ό χώρος μέ
νει αμετάβλητος, καθιστάμενο; κατά μικρόν 
σχετικώς ανεπαρκέστερος. Έν τω άγώνι το - 
τω συμβαίνει έτη μέν τινα νά ύπερισχύωσιν 
ουτοι, έτη δέ τινα εκείνοι οί οργανισμοί είς 
διαφόρους χώρας, ώς θέλομεν ίδει τοΰτο κα
τωτέρω ώστε τοιουτοτρόπως επέρχεται με
ταβολή τις, άλλοίωσις καί ποικιλία.

Ένεκα τοϋ άγώνο; περί της ΰπάρξεως 
συμβαίνει νά μη πολλαπλασιάζωνται τόσον 
οί οργανισμοί, οί πολλά γεννώντες, άλλά 
μάλλον έκεϊνοι, οίτινες είναι κάλλιον παρεσ- 
κευασμένοι εί; τόν αγώνα καί νικήτα! εξέρ
χονται αύτοΰ. "Αν άλλως είχε τοΰτο, έπρε- 
πεν αί ταινίαι, οί σκώληκε; εκείνοι, οίτινες 
ένδιαιτώνται μόνον είς τά έντερα τών αν
θρώπων, καί έν βραχεί χρόνω εκατομμύρια 
ώών γεννώσι, νά ηναι πολυαριθμώτατοι, πο
λύ ύπερβαίνοντε; τόν αριθμόν τών ξενιζόν- 
των αύτοΰ; ανθρώπων, ένώ ευτυχώς ένεκα 
τοΰ άγώνο; τοΰ περί τής ΰπάρξεως είναι 
σχετικώς ολιγάριθμοι. Τό αύτό ζεκτέον περί 
πλειστων άλλων.

Έκαστον ζώον ή φυτον, άμα είσελθον είς. 
τήν κυκλοφορίαν τή; ζωή;, άποδύεται εϊ; τόν 
αγώνα. Οί πολέμιοι είναι πολλοί καί ποικί
λοι, ουχί δέ πάντε; γνωστοί. Τοιοΰτοι είναι 
όιά μέν τά ζώα άλλα σαρκοβόρα καί άρπακ- 
τικά, ^ητοΰντα τροφήν μεταξύ εκείνων ή έν 
τοΐς έντοσθίοις των ζώντα, άλλ ώ; άναλώ- 
μασι τοΰ ξενίζοντο;, προσέτι αί διάφοροι κα- 
ταστάσ.ις τοΰ εδάφους καί τής ατμόσφαιρας, 
χιών, πάγος, υπερβολική Οερμότης καί ξηρά 
σία, δετοί, πλημύραι κλπ. Τά φυτά διαμφι- 
σβητοΰσιν άλλήλοις τήν κατοχήν τοΰ εδά
φους, τήν άπορρόφησιν θερμότητος, φωτός, 
υγρασία; κλπ· Ό άγων είναι έπίση; δεινό; 
μεταςυ ζωων ανηκοντων εις το αυτό ειοος και 
τήν αύτήν νεμομένων χώραν, διότι έκαστον 

φροντίζει νά απόλαυση τή; αναγκαία; τροφής, 
αποστερούν τό έτερον αύτής. Έν τώ άγώνι 
τούτω πάσα ίδιότη; καλή, ήν κεκτηται τό 
έν ατομον, στερείται δέ τό άλλο, αποβαίνει 
ωφέλιμος καί άγει είς τήν νίκην. Τοΰτο δέ 
το νίκησαν άπολαμβάνον άφθόνω; τών πρός 
τό ζήν αναγκαίων συνθηκών, αυξάνει έπιδί- 
δει, ένισχύεται, γεννά απογόνους, έν οίς με
ταδίδεται κληρονομικώς ή φυσική δύναμις, 
ένώ τουναντίον ό ήττηθείς ή άπόλλυται, τό 
φυτον μαραίνεται καί ξηραίνεται, τό ζώον 
αποθνήσκει, ή άπολαμβάνων άνεπαρκώ; τών 
πρός τό ζήν, μένει ανάπηρο; καί ασθενής, ά- 
φίνων κληρονόμου; έπίση; ασθενεί;, οίτινες 
ύποκυπτουσιν είς τόν αγώνα καί τέλος άπόλ- 
λυνται.

Ό ζωικό; κόσμο; καί ό φυτικό; ζώσιν έν 
ποικίλη άμοιβαί? έπιδράσε1·· Διότι ζώα μέν 
τινα τρέφονται άπό φυτών μόνον, τινά δέ 
άπό τών σαρκών άλλων ζώων, έ-ώ άφ’ έτέ- 
ρου πλεϊστα φυτά έξαρτώνται άπο ζώων, 
διότι π. χ. άνευ τούτων δέν δύνανται νά 
γονιμοποιηθώσιν. "Ενεκα τούτου αί σχέσεις 
αί κατά τόν περί τής ΰπάρξεως αγώνα ά- 
παντώμενα·-, γίνονται πολυπλοκώτεραι άκόμη 
κα'· ποικιλότεραι ή άνευ τούτου. Έκ τούτου 
γεννάται ισορροπία τις, ήτι; όμω; δέν είναι 
σταθερά και αμετάβλητο;, άλλά ταλαντεύε
ται εντός εϋρυτατων ορίων. Εάν λοιπόν εν 
τινι τόπω αύξησωσι καθ’ υπερβολή/ τά χορ- 
τοφάγα ζώα, τότε έλαττοΰται ή φυτεία κατά 
μικρόν εί; τοιοΰτο/ βαθμόν, ώστε επέρχεται 
λιμό;, ένεκα τοΰ οποίου τά μέν ζώα έλατ- 
τοϋνται κατ’ αριθμόν, τοΰθ' όπερ επιτρέπει 
είς τά φυτά νά αύξήσωσιν άναλόγως τής ε
κείνων απώλειας. Έάν, ώ; είπομεν, αύξηση ό 
αριθμό; τών χορτοφάγων, αυξάνει έπίση; καί 
ό τών σαρκοφάγων, εύρισκόντων άφθονον τρο
φήν, ή αυξησι; δέ τούτων επιφέρει ελάττω
σή εκείνων. Ποικιλία τοιαύτη καί διατάρα- 
ξις ή διακΰμα.σι; τής ισορροπίας παρατηρεί- 
ται ιδίως καταφανώ; έν τισι περιωρισμένοις 
τόποι;, οιον νήσοι; εί; οΰς είσήγαγεν ό άνθρω
πο; νέα ζώα. Παράδειγμα τοιοϋτον παρέχει 
ή αγία 'Ελένη. Ή νήσος αΰτη ήτο κα
τάφυτο; κατά τόν 16ον αιώνα. ΟΙ Εΰρω-

παΐοι εΐσήγαγον αίγας καί χοίρου; οίτινες 
| ηύξησαν καθ’ υπερβολήν, ένέυο/το κατά μι

κρόν τά τρυφερότερα φυτά καί τού; διαφό
ρους κλάδους τών δένδρων καί τάς ρίζας, οΰτω 
δέ ή νήσο; κατέστη έρημο; φυτών έντός δυο 
αιώνων. Ή έεήμωσι- αΰτη δμω; έπέδρασεν 
άφ’ ετέρου έπί τών ζώων, ών ό άριθμός ηρ- 
χισε νά έλαττοΰται, οΰτω δέ είδη μέν τινα 
ήλαττώθησαν, άλλα δέ έξέλιπον.

Έπί τή; νήσου Juan Lemandes τή; σι
νική; θαλάσσης, έξετέθησαν ύπό ναυτών α'γε;, 
οίτινες ταχέως έπολλαπλασιάσθησαν δι' έλ- 
λειψιν συναγωνισμού. Οί Ισπανοί ίνα κωλύ- 
σωσι τού; ναύτα; τοΰ νά θηρεύωσιν έν αύτή, 
έξέθεσαν κύνα; πρό; έξολόθρευσιν τών αιγών, 
έξ ου προήλθεν αυξησι; τών κυνώ», κατασ
τροφή τών αιγών’ τότε όμω; δι’ έλλειψιν 
τροφή; καί οί κυνε; ήρξαντονά έλαττοϋνται.

'Αλλοιώσει; τοίαΰται σ/μβαίνουσ’· παντα 
χοΰ καί πάντοτε έν τή φύσε·, είναι δέ ώ; 
αποτέλεσμα τοΰ περί τή; ΰπάρξεως άγώνο;, 
ου αί σχέσεις είναι ποικιλώτατοι. Αί αλλοιώ
σεις αύται άλλάσσουσι φυσικώ τω λόγω καθ’ 
ολοκληρίαν τήν εξωτερικήν δψιν τόπου τινο; 
μετά τοΰ έν αύτώ ζώντος οργανικού κοσμου, 
ώ; καταδείκνυται τούτο έκ τών ανωτέρω 
συντόνων παραδειγμάτων. Ό άγων ουτος εί
ναι τόσον δεινός, ώστε πλεϊστα ζώα, οιον ό 
άνθρωπος, δ βούς, ό Ιππος, ό έλέφα; κλπ. 
τά περισσότερα πτηνά καί οΰτω καθεξής, 
διατρέφουσιν έπί τινα χρόνον τά νεογνά των. 
καί προφυλάττωσιν άπο παντός εχθρού, μέ
χρι; ού δυνηθώσι νά έγκαταλείψωσιν αύτά 
εί; τήν τύχην των. Έάν ταΰτα έγκατελεί- 
ποντο άυα γεννηθέντα αβοήθητα, ήθελον τα- 
7?ω; παυσει τοΰ ζήν διότι ήθελον ύποκύψει 
κατά τόν αγώνα, εΐ; 8ν είσήλθον άνευ τών 
αναγκαίων προσόντων.

Ένώ δέ αί διάφοροι έπηρειαι, αίτινες έπι- 
φερουσ: τήν αυξησιν καί έλάττωσιν έκαστου 
είδους φυτών καί ζώων, έν γένει καί έπί μα- 
κρον χρόνον διατελοΰτιν εί; ισορροπίαν τινά, 
ενόσω αί διάφοροι συνΟήκαι μένουσιν αί αύ- 
παί, τό σύνολον δέ τών οργανισμών μικρά; 
τινο; -χρονικής περιόδου μένει κατά προσέγ 
γΐσιν τό αύτό, γεννάται έντός τινων ορίων
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δι’ έκάστην χώραν τής γή; φυσική τις οικο
νομία, έν ή έκαστον είδος ζώων καί φυτών 
κατέχει, ή είναι ήναγκασμένον νά κατέχη 
θέσιν τινά, έχουσαν στενότερα ή ευρύτερα 
όρια. Έν ταύτη δέ τή θέσει πρέπει έκαστον 
άτομον νά άγωνίσθή περί τροφής καί χώρου, 
ήτοι περ! τή; ΰπάρξεως. Εί; πλεϊστα; περι
στάσεις αί διάφοροι σχέσεις, αί διέπουσαιτόν 
περί τή; ΰπάρξεως αγώνα, είναι τόσον σύν
θετοι καί κεκρυμμέναι, ώστε μόνον άτελώς 
δυνάμεθα νά γνωρίσωμεν αύτά;, ένεκα δέ 
τούτων πολλά συμβεβηκότα έν τή οικονομία 
τή; φύσεως μένουσιν ανεξήγητα καί σκοτεινά. 
Ίνα κατανοήσωμεν τό’πολύπλοκο» καί πο
λυσύνθετον τοΰτο, αρκεί νά άναφέρωμεν ολί
γα παραδείγματα, έν οί; άνευρέθη δ μυστη
ριώδη; μίτος. ‘Ο Darvin αναφέρει, ότι το 
ερυθρόν τρίφυλλον (TtipOlium ΡΓΒθθΠΖθ) έν 
Αγγλία, αποτελούν τήν ουσιώδη τροφήν τών 
βοώ/, σίτιζες άποτελοΰσιν έν μέρος τής ευη
μερίας τής χώρας έκείνης, ίνα γονιμοποιηθή 
χργζιι τής έπισκέψεως είδους τινο; εντομών 
Λαλουμένων βομβυλιών, ατινα άπορρο- 
φώντα τόν όπόν έκ τοΰ βάθους τών άνθέων 
φέρουσιν εί; επαφήν τήν άνθόκονιν μέ τήν ου
λήν, οΰτω δέ μεσιτεύουσι τήν γονιποποίησιν 
ήτι; άλλως δέν ήθελε λάβει χώραν, ώ; απέ
δειξε τοΰτο ό ρηθείς φυσιοδίφη;, απόκλεισα; 
τήν πρόσκλησιν τών εντόμων. Ό τών βομβυ
λιών άριθμός όμω; καί ή ζωή των έξαρτάται 
άπό τών έ·χ_θρών των, κατ’εξοχήν άπό τών 
άρουραίων μυών, οίτινες άφ’ ετέρου καταδιώ 
κονται υπό τών γαλών. "Οπου υπάρχουσι 
πλησίον τών χωρίων καί πόλεων πολλαί 
γαλαί, έκεΐ οί μΰς είναι ολίγοι, οί δέ βομβυ- 
λιοι πολυπληθείς. Έν τή περιστάσει ταύτη 
υπάρχει στενή σχέσι; μεταξύ τριφύλλου καί 
γαλών. άφ’ έξαρτάται μέγα. μέρος τή; εύημε- 
ρίας λαοΰ ολοκλήρου, χρήζοντος κρέατος διά 
τό τραχύ καί ψυχρόν κλίμα.

Ύπάργουσι μικρά: νήσοι εν τώ ώκεανώ, 
ών οί κάτοικοι ζώσι κυρίως άπό φοινίκων. 
Ουτοι όμως γονίμοποιοΰνται μόνον τή μεσι
τεία εντόμων τινών, άτινα μεταφέρουσι τήν 
άνθόκονιν άπό τών άρρένων δένδρων εί; τά 
Οήλη. Τά έντομα ταΰτα καταδιώκονται καί



/
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καταβιβρώσκονται ύπό έντομοφάγων πτηνών, 
ών άποτελούσι τήν φυσικήν τροφήν, ταύτα δέ 
πάσχουσι τα αύτά ύπό πτηνών σαρκοφάγων. 
Ταΰτα τά τελευταία άποθνήσκουσι συχνάκις 
βπό παρασιτικοΰ τίνος άκάρεως, όπερ ανα
πτύσσεται κατά εκατομμύρια είς τα πτερά 
των. Τό παοάσιτον τοΰτο καταστρέφ-ται 
ενίοτε υπό μυκήτων τινών. Μΰ'.ητοι, σαρκο
βόρα όρνεα, καί έντομα εΰνοούαι έν τή περι- 
στάσει ταύτη τήν τών φοινίων γονιμοποίη
σή, τό δέ άκαρι καί τά έντομοφάγα πτηνά 

Ένταΰθα βλέπομεν 
ευνοϊκών καί μή έ-

διακινδυνεύουσιν αύτήν. 
άπο πόσων περιστάσεων 
ξαρτάται ή ΰπαοξις τών κατοίκων τών νήσων 
εκείνων. Δυστυχώς δεν είναι πάντοτε εύκο
λο*,  ουδέ δυνατόν, νά άνασύρωμεν πάντοτε 
καί πανταχοϋ τόν πέπλον, όστις καλύπτει 
τάς πολύπλοκους σχέσεις τοϋ περί τής ΰπάρ- 
ξεως άγώνος. Τά μνζμονευθέντα παραδείγ
ματα όμως άρζούσι νά καταδείξωσι πόσον 
ποικίλα είναι τά επεισόδια καί αί περιπέ
τειας αί λαμβάνουσι χώραν έν τώ περί τή; 
ύπάρξεως άγώνι.

Ό περί τής ύπάρξεω; άγιον είναι λίαν 
καταφανής πρό πάντων όπου δ άνθρωπος έξα- 
σκεϊ τήν έπιρροήν αύτοΰ είς περιωρισμένους 
τόπους, ένθα προτίθεται νά φέρτ, μεταβολάς, 
έξ ων νά καρπωθή ώφέλειάν τινα. Ό γεωπό
νος, οιον δ γεωργός, ό κηπουρός, δ αμπελουρ
γός κλπ. ερχεται έπίκουρος τών ωφελίμων 
φυτών καταστρέφων τά συναγωνιζόμενα ά
χρηστα ή καί επιβλαβή, τοΰτ'αύτό ποιεί καί 
• κτηνοτρόφος. Εκείνος μεν ποοφυλάττει τά 
φυτά του άπό ξηρασίας, υπερβολικής θερμό- 
τητος, παγετού, πλημμύρας, έπιΆαβών φυ
τών ή ζώων κτλ- Ταΰτα παντα είναι εχθροί, 
οΐτινές άνευ βουλήσεως σπεΰδουσι νά κατασ 
τρέψωσι τό ωφέλιμον φυτό*,  ή τουλάχιστον 
σ.πολαμβάνοντες, ό,τι χρήζουσι πρός θρέψιν 
καί διάδοσίν των, άποστεροΰσιν εκείνα μέρους 
τών αναγκαίων συνθηκών πρός τήν ζωήν καί 
καρποφορίαν. 'Άνευ τής μεσιτείας τοΰ γεωργού 
ήδύναντο ταΰτα νά ΰποκύώωσι κατά τόν α
γώνα ήνά καταστώσιν ηττον ωφέλιμα. ’Αφή
σατε άμπελον επί τινα έτη άκαλλιέργητον, 
δηλ. άφετε αυτήν εί; τήν τύχην της, ή τήν
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Φυσικήν της κατάστασιν, καί θέλετε ίδει, 
ότι βλαστοί καί φόλα καί ρίζαι καί κτρποί 
χάνουσι τήν ζωηρότητά των, τό φυσικόν μέ
γεθος, τήν καλήν όύιν, τόνά ρθο ον και γλυ
κόν όπόν, βραδύτερον δέ ξηραίνεται και έρη- 
μοΰται, ένω δέ συμβζίνουσι ταύτα,τά άλλό- 
τρία εκφύονται, άτινα συναγωνιζόμενα άπορ- 
ροφώσι τό πλεϊστον μέρος τής ΐκμάοος, ήν- 
περ δ αμπελουργός κατώρθου νά οίκονομήση 
μόνον πρό; όφελος τή; αμπέλου. Τοΰτο ήθε
λε συμβή τώ ποιμένι, άν άφινε τά πρόβατά 
του εκτεθειμένα είς τά; εξωτερικά; έπιρροίας, 
καί δέν ήρ-χετο εί; βοήθειαν αυτών, παρέχων 
καλήν βοσκήν, διά τόν χειμώνα συλλόγων 
φόρτον καί έγκλείων αυτά ει; θερμόν τοπον 
πρός διαχείμαην, προφυλάττων άπό παντός 
κακού καί προστατεόων αύτά κατά τών λύ
κων καί άλλων σαρκοβόρων ζώων.

Άλλά δέν είναι ανάγκη νά ύπάγωμεν λίαν 
μακράν ίνα εΰρωμεν τόν αγώνα, περί ου έγέ 
νέτο λίγος. 'Άς ρίψωμεν έν βλέμμα εΐ; τήν 
κοινωνίαν, καί θέλομεν παρατηρήσει ότι έν 
αύτή ούδέν άλλο λαμβάνει χώραν, ή πάλη 
δεινή καί αμείλικτος, ύπό διαφόρου; ποικι- 
λωτάτας μορφάς. Ή πάλη αυτή υπάρχει έν 
καιρώ πολέμων καί επαναστάσεων, καί έν 
καιρω βαθύτατης είρηνη; μόνον έχει διαφό
ρους δψιις. Οί Ευρωπαίοι εύρίσκοντες στενόν, 
ή φανταζόμενοι έξηντλκμένον τόν τοπον ή 
πράγικατι εύρισκοντες αύτόν τοιοΰτον, μετά 
ναστεόουσιν είς τήν Αμερικήν, ένθα υπάρχει 
άπειρο; εκτασις χωρών πλουσίων, εύφορων, 
μηκέτι εκμεταλλεΰθεισών, ίνα ευχερέστερων 
άποκτήσωσι τά πρό; τό ζήν. Οί ερυθρόδερμοι 
κάτοικοι αυτής αμύνονται κατά τών νεηλυ- 
δων, ου; θεωροϋσι σφετεριστά; τής “χώρα; 
των. Οΰτω δέ προέκυύε πολυχρόνιος αγών, 
όστις άπέληξε μέ τήν έξόντωοιν τούτων, ήτις 
δεν θά βραδύνη νά γείνη δλοσχερής. ’Ητο 
φυσικόν νά υποκύψωσιν οί αύτόχθονες Ινδοί, 
οϊτινες ησαν κακώς παρασκευασμένοι διά τόν 
άπροσδόκητον τούτον αγώνα. Ούτοιοΰδέπο 
τε έκαλλιέργησαν σώμα καί διάνοιαν ή τόσον 
μόνον όσον άπήτει ή έκπλήρωσι; ολίγων φυ
σικών αναγκών, ένώ οί Ευρωπαίοι ήλθον φέ
ροντας όπλα τεχνητά και διανοητικά, άτινα 

άπέκτησαν έν διαστηματι πολλών αιώνων, 
καλλιεργοΰντες τόν νούν. Όπως πανταχοϋ 
έν τή φύσει, οΰτω καί ένταΰθα ό άγων έ
λαβεν έκβασιν ευνοϊκήν διά τόν ίσχυρότε- 
ρον καί μάλλον πεπροικισμένον μέ τάς α
ναγκαίας πρός τόν αγώνα ιδιότητας. Ή 
πνευματική ύπεοοχή τοΰ Ευρωπαίου κατίσ- 
χυσε τής σωματικής ρώμης καί τοΰ άγριου 
χαρακτήρας τοΰ Ινδού ούτως, ώστε ό α
ριθμός αύτών έν τε τή ’Αμερική καί Αυσ
τραλία διηνεκώς έλαττοΰται, οΐ Ευρωπαίοι 
πολλαπλασιάζοντας ένω οΐ αύτόχθονες θέ- 
λουσιν έκλείψει κατά μικρόν,

Έάν ^ίψωμεν έπιπολαιον μόν«ν βλέμμα 
εΐς τήν κοινωνίαν, άνευρίσκομεν αμέσως τόν 
αγώνα, όστις έν κλαγγή όπλων ή τουναν
τίον σιωπηλώς διεξάγεται μεταξύ τών έθ
νών, τών πόλεων, τών κοινοτήτων καί α
τόμων, εκείνος μέν κατά καιρούς καί διά
φορα χρονικά διαστήματα, ουτος δέ άδια- 
κόπως καί παντοτεινώς. Οί πόλεμοι τεί- 
νουσι καί είς τό νά περιποιήσωσιν είς τό 
έν τών αντιπάλων μερών άφθονα μέσα πρός 
ευημερίαν έν γένει, οίον έκτασιν χώρας, 
χρήματα κτλ. καί διαφόρους άλλας ώφε- 
λεία.ς, αϊτινες άπορρέουσιν έκ τής ύπεροχής, 
ήν λαμβάνει ό νικητής.

"Εκαστον έθνος προσπαθεί νά. άναπτύξη 
την βιομηχανίαν του, νά έκτείνρ τδ εμπό
ριό*  του, νά ©έρη είς θέσιν ευάρεστο*  τά 
με'σα τής συγκοινωνίας, νά έκμεταλ.λευθν) 
τόν υπόγειον καί επίγειον πλούτον, κτλ. 
ού μόνον ϊνα επαρκή είς τάς ιδίας άνάγ- 
κας, όσον τοΰτο είναι δυνατόν, άλλά καί 
ϊνα δυνηθή έπιτυχώς νά συναγωνισθΤ) πρός 
όμορα καί μακρυνά έθνη, ϊνα δυνηθή ύπε- 
ρε'χον νά καταλάβη τάς αγοράς τών άλλων, 
παραγκώνιση αύτά καί καρπωθή τάς ύπαρ- 
χούσας ώφελείας. Τό αύτό συμβαίνει εΐς 
τά διάφορα επαγγέλματα- διότι όπως πάν 
φυτόν ή ζώον συναγωνίζεται πρός τά ό- 
μοειδή του, κατέχοντα ή νεμόμενα τόν αυ
τόν τόπον, οΰτω πάς βιομήχανος, έμπυρος, 
διδάσκαλος, ιατρός, δικηγόρος ζή τρόπον 
■τινά έν τω αύτώ τόπω μετά τών όμοτέ- 
χνων, οϊτινες προς τό ίδιον αύτών συμφέ

ρον άποβλέποντες, πρώτιστον πάντων τεί- 
νουσιν εΐς τό νά άποστερήσωσιν ή έλαττώ- 
σωσιν τα με'σα τής ύπάρξεως τών καλούμε
νων συναδέλφων. Τό «κεραμεύς κέραμέ? 
κοτέει», είναι δυστυχώς λίαν ορθόν, άλλά 
καί αναπόφευκτος συνέπεια τού περί τής 
ύπάρξεως άγώνος. Εννοείται δε ευκόλως, 
ότι ό κότος ουτος είναι τόσω γολωδέστερος, 
• » % ** */ ! Ο περί της υπαρςεως άγων τοσω ςωηροτε- 
ρος καί εμπαθέστερος μεταζύ τών ομοτέ
χνων, δσον οί μέν συναγωνιζόμενοι είναι 
πολυαριθμότεροι, τδ δέ πεδίον τού συνα
γωνισμού ηττον εύρύ, καί τά έντεδθεν ά- 
πορρέοντα κέρδη, ήτοι πρός τό ζήν μέσα, 
ηττον άφθονα. Έν τώ συναγωνισμφ τού- 
τω ό πλείονας καί καλλιτέρας ιδιότητας 
κεκτημε'νος υπερέχει τούς άλλους, ό δέ μ.ειο- 
νεκτών, ή άγει βίον μέτριον ή ύ.:οχωρεϊ 
έκ τοΰ πεδίου τής μάχης, ζητών νά υπε
ρίσχυση έν άλλη κοινωνία, ή πόλει, ένθα οί 
συναγωνιζόμενοι μειονεκτοΰσιν αύτοΰ.

Όσον παράδοξος καί καταστρεπτικός 
καί άν φαίνηται έκ πρώτης όψεως ό φυσι
κός νόμος ούτος, ούχ ηττον ύπάρχει άναμ- 
Φίσβητήτως πανταχοϋ τής γής, όπου ύπάρ- 
χει ζωή, προσέτι δε είναι λίαν ευεργετικός 
καί δι’ άλλους λόγους, καί διότι ούτος εί
ναι ή αιτία ένεκα τής οποίας τελειοποιούν
ται ζώα καί φυτά καί άνθ.ωποι, καί δι’ ήν 
έγεννήθη ή Οαυμασία ποικιλία καί τό κάλ
λος τοΰ οργανικού κόσμου. Ό πολιτισμός 
ήμών, καί ή πελώρια ανάπτυξες τοΰ ανθρω
πίνου πνεύματος έσχεν ώς έλατήριον την 
έργασίαν. προς ήν ώθεΐ άκαναμαχήτως τόν 
άνθρωπον ό περί τής' ύπάρξεως αγών. Ότι 
τά οργανικά όντα έπολλαπλασιάσθησαν 
κατά είδη καί γένη, καί έξωραίσθησαν, 
τοΰτο άποδεικνύουσιν αί διάφοροι φυσικαι 
έπιστήμαι, καί τόσον τοΰτο είναι βέβαιον, 
ώστε ό περίφημος ’Ελβετός φυσιοδίφης 
Agassiy, ό νεωστι άποθανών έν Άμερικΰ'. 
ϊνα έξηγήση τδ γεγονός τοΰτο παρεδέχθη 
ότι όΘεος έδημιούργησε τόν οργανικόν κό
σμον ούχί διά μιας, άλλ’ εΐς διαφόρους 
χρονικάς έποχάς, καταστρέφων εΐς την 
προηγηθεϊσαν, φέρων δέ εΐς φώς άλλην νέαν
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δημιουργίαν, πολλφ τελειοτέραν τής προ- 
τέρας, καί οτι έν τ$| τελευταία δημιουρ
γία έπλασε τόν άνθρωπον. Ότι δ τρόπος 
ούτος τοϋ θεωρεϊν τόν οργανικόν κόσμον 
δέν είναι ορθός, άπέδειξαν οί τά εναντία 
φρονούντες. Ότι ό περί τής ύπάρξεως άγων 
τελειοποιεί ζώα καί φυτά είναι εύνόητον- 
διότι ούτος διεγείρει τά συναγωνιζόμενα 
όντα είς εργασίαν καί άνάπτυζιν τών φυ
σικών αύτών δυνάμεων, ενισχύει τά όργα
να αύτών καί καθιστά αρμόδια πρός τόν 
σκοπόν, δν τό φυτόν ή ζώον έν γνώσει ή 
άγνοια έπιδιώκει. Άνευ τής εργασίας, ούτε 
ισχύς, ούτε τελειότης ούτε κάλλος ύπάρχει. 
Αΐ ούτως άποκτηθεϊσαι ιδιότητες μεταδί
δονται είς τούς απογόνους, παρ’ οίς προά- 
ίονται ετι μάλλον έν τω περί τής ύπάρ- 

εως άγώνι. Ένω δέ οί οργανισμοί οί ά- 
μοιροϋντες τών άναγκαίων συνθηκών πρός 
διατήρησιν τοϋ ατόμου καί διαιώνισιν τοϋ 
είδους άπόλλυνται έν τή πάλη, οί τέλειοι 
γενόμενοι καί έκείνων ύπερε'χοντες ού μόνον 
διατηρούνται έν τή ζωή, άλλά καί γεν- 
νώσιν άπογόνους, είς ους μεταδίδουσι κλη- 
ρονομικώς τάς άποκτηθείσας ιδιότητας. 
Ό,τι έποίουν οί άρχαϊοι Σπαρτιάται, καί 
οί έρυθρόδερμοι τής ’Αμερικής νΰν, οονεύον- 
τες τά ασθενή βρέφη, άνατρέφοντες δέ μετά 
προσοχής τά εύρωστα, ϊνα περιποιήσωσι 
τή πατρίδι γενναίους στρατιώτας καΐ pu>- 
μαλαίους άπογόνους, τοϋτ αύτό ποιεί ή 
φύσις εν άγνοία καΐ άσκόπως, άλλά πολλώ 
βραδύτερον καί γενικώς πανταχοϋ έν τώ 
βασιλείω τών φυτών καΐ τών ζώων. Ό 
άνθρωπος, τό τελειότερον τών σπονδυλω
τών ζώων, δέν ήδυνήθη ν’ άποφόγή τήν 
άκαταμάχητον έπήρειαν τοϋ νόμου τούτου, 
δεό καί τά έθνη άτινα συνηγωνίσθησαν 
ζωηρώς, άνεπτύχθησαν καΐ έτελειοποιήθη- 
σαν μάλλον τών άλλων. Άν οί Άγγλοι, 
Γάλλοι, Γερμανοί καΐ άλλοι λαοί τής έπο- 
χής μας βαίνωσι πρό τών άλλων λαών έν 
τώ πολιτισμω, τούτο όφείλουσιν είς τόν 
άγώνα τούτον, έν ω άνέπτυξαν τάς δια- 
νοητικάς των δυνάμεις.

’Ενταύθα άς έπιτραπή νά άναφέρωμεν, 
ότι άν τό Ελληνικόν έθνος περιεσώθη έν τώ 
μέσω τοσούτων αλλοφύλων, πολιτισμένων 
ή βαρβάρων έθνών, άτινα έδούλωσαν αύτό 
κατά διαφόρους έποχάς, τούτο προήλθεν έκ 
τού οτι, άν καί τό αείποτε όλιγάριθμον καΐ 
διχονοούν Ελληνικόν έθνος ύπέκυψεν είς τόν 
όγκον τών έξωθεν ελθόντων κατακτητών, 
είχεν όμως διανοητικής ιδιότητας ύπερτέ- 
ρας έπείνων, αύται δέ μόναι διε'πουσαι αύ
τό άπό τών τρικυμιών, αϊτινες κατά τό 
χρονικόν διάστημα, τό έκ τής ιστορίας γνω
στόν, ήπείλησαν άπειράκις τήν ύπαρξιν 
αύτοΰ. Τάς ιδιότητας ταύτας άπε'κτησε τό 
έθνος ήμών έν μακροχρονίφ άγώνι, συνα- 
γωνιζόμενον πρός ξε'νας φυλάς καί πρός 
εαυτό, δηλ. αί διάφοροι πόλεις πρός άλ- 
λήλας, έν πολέμοις, έν άγώσιν όλυμπιακοΐς, 
έν τή φιλοσοφία, τε'χναις καί έπιστήμαις. 
Ή αρμονική άσκησις τού σώματος καί τού 
νοός έγέννησε τάς ιδιότητας έκείνας είς 
τόν Ελληνικόν λαόν αϊτινες κατέστησαν 
τό όνομα αύτοΰ αθάνατον. Τάς ιδιότητας 
έκείνας έκληροδότησε τό έθνος είς τούς ά· 
πογόνους του*  άν δέ αύται ή τινες κάπως 
ήλαττώθησαν ή έστρεβλώθησαν κατά τό 
διάστημα τής μακράς δουλείας, είναι ήμέ- 
τερον έργον νά φέρωμεν αυτ/κς είς τό περι
κλεές έκεΐνο ύψος. Άσκησις λοιπόν τοϋ 
σώματος καΐ τού νοος_ εργασία καί γράμ
ματα είναι τά μ.όνα τελειοποιοϋντα, τούτο 
είναι νόμος φυσικός*  ότι δέ απαιτείται 
βαθμός τις ύγείας καΐ σωματικής ρώμης 
ώς βάσις πρός καλλιέργειαν τού νοός’ τού
το γνωρίζουσιν οί φίλοι άναγνώσται.

Γ. Δ.

ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

(Συνέχεια, Τεύχος Ε'. σελ. 208)

Ιδού, αγαπητέ μ.οι διδάσκαλε, διέρχο
μαι ήδη διά τοϋ κράτους τοϋ ήλίου τόν 
όποιον έπί τής γής βόρειον πολικόν αστέρα 
όνομάζουσιν. Όποια μεγαλοπρέπεια ! ... 
Άλλ’ ιδού έτεροι ήλιοι . . . "Γψιστε θεέ ! 
Όποία ποικιλία! όποια απειρία όγκων, 
διαστάσεων, φωτών καΐ χρωμάτων ! «Ώς 
έμεγαλύνθη τά έργα σου, Κύριε! Πάντα 
έν σοφία έποίησας!» Ακαταλόγιστους α
ποστάσεις διέτρεξα, διά πολλών ήλιακών 
συστημάτων διήλθον, φίλτατε διδάσκαλε, 
άλλ- ούδεμίαν ομοιότητα εύρον μεταζύ αύ
τών καί τοϋ ηλιακού συστήματος ούτινος 
μέρος αποτελεί ή Γή, έφ’ ής ύπάρχει τής 
Εύθυμίας(Ι) τό φθαρτόν περικάλυμμα. Ού 
μόνον δέ, άλλ’ ούδέ μεταςΰ τών ήλιακών 
τούτων συστημάτων εΰρηται ή έλαχίστη 
όμοιότης έκτος τής κινήσεως . . - Άλλ’ ιδού 
τό ζητούμενον ήλιακόν σύστημα, ιδού τό 
κέντρον αύτοΰ ομοιον καθ’ ολα πρός τό 
κέντρον περί τό όποιον ή Γή διαγράφει τήν 
τροχιάν της, ιδού οί περί αύτό πλανήται 
όμοιοι καθ’ ολα πρός τούς πλανήτας τούς 
όποιους πρό ολίγου έξητάσαμεν.

— Έν ένί λόγω, σοφή μου Μαθήτρια, 
τό ήλιακόν σύστημα τό όποιον τήν στιγ
μήν ταύτην βλέπεις είναι καθ’ ολα ομοιον 
πρός τό ήμέτερον ; Πλησίασαν πρός τό κέν
τρον τοϋ συστήματος τούτου- έρεύνησον λε
πτομερώς καί έκεϊθεν μετάβηθι έπί πάν
των τών περί αύτό πλανητών, έζέτασον 
καΐ σύγκρινον αύτούς προςένα έκαστον τών 
τοϋ ήμετέρου ήλιακοϋ συστήματος .. .

- Ένόησα, φίλτατε διδάσκαλε.;. Ιδού 
ό ήλιος, τοϋ συστήματος έν τώ όποΐω εύ- 
ρίσκομαι καθ’ όλα όμοιος πρός τόν ήλιον

(I) Όνομα τής μαγνητιζόμενης. Πολλοί 
τών είλικρινώς μαγνητιζόμενων οσάκις θέ- 
λωσι νά εΐπωσί τι περί εαυτών, όμιλούσιν 
ως περί τρίτου προσώπου προκειμένου. 

τοϋ συστήματος έντός τοϋ οποίου εύρίσκε- 
σαι. ’Ιδού ό πρώτος τή τάξει άπό τοϋ ή
λίου, ον ήδη ήρεύνησα, πλανήτης όμοιος 
καθ’ όλα πρός τόν "Ηφαιστον· ιδού ό δεύ
τερος όμοιος καθ’ όλα προς τόν Έρμήν- ιδού 
ό τρίτος όμοιος καθ’ ολα πρός τήν Άφρο- 
δίτην ιδού ό τέταρτος όμοιος καθ’ όλα 
πρός τήν Γήν έφ’ής ύπάρχεις- ιδού πάντες 
οί λοιποί ισάριθμοι καθ’ όλα όμοιοι πρός 
τόν Άρην, τούς τηλεσκοπικούς πλανητί- 
σκους, τόν Δία, τόν Κρόνον καΐ τούς λοι
πούς, είς τήν αύτήν άπόστασεν άπ’ άλλή- 
λων τήν τροχιάν αύτών διαγράφοντες διά 
τής αύτής ταχύτητος καί τήν αύτήν έπιρ- 
ροήν έπ’ άλλήλων ένασκοϋντες, οϊαν καί 
οί πλανήται τοϋ ήλιακοϋ έκείνου συστήμα
τος έν ω υπάρχεις.Ούδεμία διαφορά υπάρ
χει μεταζύ τούτου καί έκείνου τοϋ ήλεακού 
συστήματος.

— Εύχαριστώ, φιλτάτη μου βλέπουσα- 
είναι λοιπόν τό ήλιακόν σύστημα τό όποιον 
ζητώ ; Υπάρχει λοιπόν πράγματι έν τώ 
άπείρω καΐ έτερον ήλιακόν σύστημα ομοιον 
πρός τό ήμέτερον;

— Ούχί μόνον έν, άλλά πλεΐστα όσα 
και καθ’όλαόμοια πρόςτό ύ μ έτερον.

—- Έχει καλώς, φιλτάτη μοι- ήδη με- 
τάβηθι έπί τού τετάρτου πλανήτου τοϋ ή
λιακοϋ έκείνου συστήματος έντός τού όποιου 
περιπλανάσαι καί στήθι έπ’ αύτοΰ.

— ’Ιδού έγώ έπί τού πλανήτου, δστις 
καθ’ όλα πρός τήν Γήν είναι όμοιος.

— Έν πρώτοις, άγαπητή μοι, είναι δυ
νατόν νά μοι εΓπνις πόσον απέχει ό πλα 
νήτης ούτος άπό τής Γής ;

— Είναι άπολύτως άδύνατον, φίλτατε 
διδάσκαλε, ν’ άντιληφθή θνητός τής Γής 
τής άποστάσεως ήτις διαχωρίζει ταύτην 
άπό τού πλανήτου έπί τοϋ οποίου 'ίσταμαι.

— Καί όμως ή άπόστασις αύτη ή νύν 
μεταξύ σοϋ καΐ έμοΰ είναι πεπερασμένη 
βεβαίως- διότι πέραν τού πλανήτου έφ’ ού 
ϊστασαι υπάρχει χώρος, ύπάρχουσι πάντως 
καΐ έτερα ήλιακά συστήματα.

— Βεβαιότατα φίλτατε διδάσκαλε- ύ-
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βμος ούτος έν τ$ φύσει. Έπιθιμώ £δη νά 
μάθω, καί τά μέγιστα μοί ένδιχφέρε: τοΰτο, 
διά ποιων άράγε θεσμών καί νόμων εφθασαν 
οί άνθρωποι έκεΐνοι είς τοιαύτην πρόοδον ;

— θά προσπαθήσω, φίλτατ» διδάσκαλε, 
νά συλλέξω καί νά σοι δώσω Ακριβέστατα; 
περί πάντων όσα επιθυμεί; νά γνωρίζη,ς πλη
ροφορίας*  άλλά δέον πρός τοΟό ν’ άρχίσω- 
μ»ν άπο τή,ς Αρχή; καί νά φθάσωμεν εί; τά; 
λεπτομέρειας, χαί άφοΰ μέ άφίνεις έλευθέραν 
νά ομιλήσω πρώτον περί οϊουδητινος ζητάμα
τος έγχρίνω εύλογον χαί κατάλληλον, προ
τιμά χαί βλέπω μάλιστα οτι είναι συμφω- 
νότερον πρός τόν σκοπόν σου, νά έρευνήσω χαί 
νά σοι δώτω πρώτον έν περιλήψει τήν γενι
κήν Ιστορίαν τοΰ πλανήτου έφ' ού ίσταμαι, 
άπό τις αρχής αύτοΰ μέχρι τής στιγμής 
ταύτης καί ακολούθως νά φθάσωμεν εί; τάς 
λεπτομέρειας σέ παρακαλώ λοιπόν νά με βοη- 
θησης ώςτε ν’ Αναβώ άν ούχί μέχρι τής δη
μιουργίας τοΰ σύμπαντος κόσμου, άλλά του
λάχιστον μέχρι τής στιγμής τής συστάσεως 
τοΰ πλανήτου τούτου.

— Ίο έπιθνμώ καί τό θέλω, αγαπητή 
μοι, καί μεγάλως σ' ευχαριστώ διά τη,ν ίκλο- 
γήν βου ταύτην. Άνάβηθε λοιπόν μέχρι τή; 
στιγμής έκεί’Τ,ς καθ’ήν ό πλανήτης ίφ’ ού εΰ- 
ρίσχεσαι ήρζατο συμπυκνούμίνο; καί σχημα- 
τιζόμενος*  συγχρόνως δέ βλέπε, άν σοι ξνα·. 
δ -ν«τόν, καί ττ,ν τότε κατάστασιν τή; Γής 
έ© ής υπάρχω, καί παράβαλλε καί σύγκρινε 
συνάμα τη,ν σύστασιν χαί τόν σχηματισμόν 
άμψοτε'ρων τών πλανητών, τής Γή; τοΰ Φω- 
τθΓθ>ποΰΉλιου Χαί τής Γή; τοΰ Φωτοποιοΰ 
Ήλί-υ. Άνάβη,θι. αγαπητή, μοι, άναβηθι μέ
χρι; ού δεδοται τω ένσάρκω πνεύματι, καί 
Ισο διορατική, φιλτάτη μοι, πάντοτε.

■— Ιδού άμφότ-ροι οί έν λόγω πλανήται 
ενώπιον τών οφθαλμών μου έν τώ σχη.ματί- 
ζεσθαι. Ού μόνον κατά τόν αύτόν χρόνον, 
άλλά καί κατά τόν αύτόν τρόπον συμπυ 
κνοϋνται άμεότ-ροι, έκ τών αύτών στοωμά- 
των ουνιστώνται καί έκ τών αύτών συστα
τικών στοιχείων συμφύρονται, καθώς ήθέλη- 
σεν ο Κύριος, Ιδού αύτοί άμφότεροι συγχρό
νως τήν αύτήν Αρχική» περίοδον αύτών δια-

τρίχουσι διά τών αύτών κινήσεων χαί διά 
τη,ς αύτή; ταχύτατος. Έν τώ αύτώ δέ χβο- 
νικώ διαστήματι είς τήν μεταβατικήν αυτών 
περίοδον φθάνουσιν. Ιδού αύτοί έν τή δευ· 
τερευοΰση πανόμοιοι έκτος τοΰ σχήματος τών 
ηπείρων καί τών θαλασσών. Ιδού ή περίοδος 

ι τών κατακλυσμών σύγχρονο;, τάς αύτάς κα- 
ταστροψά; καί μεταβολάς περίπου έπί τή*  
έπιφανείας άμφοτέρω» τών πλανητών έπιφέ- 
ρει. Ιδού αύτοί έν τή μετά τούς κατακλυ
σμού; περιόδω έπίσης Απαράλλακτοι. Οί ίν- 
θρωπο: μηδ’έντούτωμη.δ’έν έκείνω τώ πλα
νήτη γνωρίζουσι νά λατρεύωσι τόν θεόν κα
θώς πρέπει. Άλλ’ έπειδή, φίλτατί μοι διδά
σκαλε, γνωρίζομε» ή.δη τήν ιστορίαν τοΰ Αν
θρωπίνου γένους τή» Γή; τοΰ Φωτοπομπαΰ 
Ήλιου, εάν θελη,ς θά ακολουθήσω τούντεΰβε» 
μόνον τήν πίρίληψι» τή; γενικής ιστορίας του 
ανθρωπίνου γένους τής Γής τοΰ Φωτοποιοΰ 
Ήλιου, καί ακολούθως θά μεταβώ εις τάς λε
πτομέρειας πρό πάντων τής τελευταίας αυ
τής έποχής ή όποια τά μέγιστα, ώς βλέπω, 
σοι ενδιαφέρει’ καί έκ τής αρχικής χαταστά- 
σεως τών ανθρώπων καί έκ τή; τελευταίας 
τής τόσον προηγμένης, ώς είδαμεν, Οά δυνη- 
θής καί μόνος σου τότε νά πορισθής καί στη
ρίζει» τό μέγα σου συμπέρασμα, όπερ κλίνεις 
μεν καί άπό τουδε νά π’ραδεγΟίις, άλλ’αμ
φιρρεπείς είσέτι, ώς μή εχων τά; απαιτούμε- 
νας θετικά; γνώσε ς,είμήέκ τ^ς φαντασίας σου.

— Θκ μοί συγχωιή.'η,ί, φι*τατη  μοι, νά 
, σέ παρα<αλέσω, νά έξηγηθ?,; επί τόσαρέιτε- 

ρον. Νομίζω δ-ι σέ ένιοώ, άλλά δέν δύναμαι 
| νά σέ βεβαιώσω ότι καλώ; σέ καταλαμβχνω.

— Μέ καταλαμβάνει;, φίλτατε, άλλά 
' διστάζεις- θέλεις νά βεβαιωθώ άν καλώς μ( 
ζαταλχμβάνη;, καί εξηγούμαι. ΙΙερί πολλών 

ι ζητημάτων σκέπτεσαι, καθ' Οσον έπιτρίπου- 
. σι τούτο τά μέσα σου*  νομίζκς όμως οτι δεν 
I ή,δυνήθη; είσέτι νά άποκτήσ·/); γνώσεις τοιαύ- 
τας αί όποίαι νά δύνανται νά ευρύνω1?'. τόν 
κύκλον τών σκέψεων σου και νά στη,ρίζωσι τά 
έκ τής επαγωγή; πορίσματα σου' άδί'.ως ό
μως. Τοΰτο δέ κάλλιστα συναισθανόμενος, 
άμφ οάλλιις, δέν δόνασαι νά άποφκσίση,ς μη- 
ό’ς ού αύτός άν τό συμπέρασμά σου ηναι ipό
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δεών σου αί δποϊαι σοΐ έμπνέονται, άλλά με
τά τάς έρευνας σου ταΰ;ας θά πεισθής ε|ς αΰ· 
τάς, θά ένδυναμωθ-^ς καί θά άπορρίψη; καί 
τάς όλίγας προλήψεις σου. 'Ηθέλησας νά βε
βαιωθώ περί τής άληθείας τών θεωριών σου, 
νομιζων ότι σύ αύτός άποσαυτοΰταύτας έγέν- 
νησας*  έδεήθης τοΰ Κυρίου, είσηκοΰσθη;, καί 
έντό; όλίγου ούδεμία αμφιβολία παρά σοι θά 
ΰπάρχ-j. Τό συμπέρασμά βου θά στηριχθ^ 
τουλάχιστον παρά σοι ίπί τοΰ παρόντος, καί 
μεγίστην χαρά*  αισθάνομαι δυναμένη νά σοι 
χρησιμεύσω είς τοΰτο, καί πληρέστατα τήν 
στιγμήν ταύτην συμμερίζομαι τάς θεωρίας 
σου. ’Εκείνο λοιπόν, τό όποιον σοι ένδια έρει 
τά μέγιστα, είναι νά γνωρίσης τήν κατά τή» 
τελευταίων εποχή» κατάστασιν τών ανθρώ
πων τή; Γής τοΰ Φωτοποιοΰ Ήλίου’ άλλ' 
επαναλαμβάνω ότι ανάγκη πάσα νά σοι είπω 
ολίγα τινά περί τής άρχική» αύτών καταστά- 
σεω;" έπειτα δέ θά σοι διηγήθώ έυ περιλή- 
ψει τήν ιστορίαν τών έξ Ανθρώπων γεν-με- 
νων, τών μεγάλων καί αξιοσημείωτων αύτώ» 
έργων τών άφορόντων ιδίως τη,ν ηθικήν αύ
τών πρόοδον, διότι τοΰτο πρό πάντων σοι έν- 
διαφέρϊΓ καί έπι τέλους έν έκτάσει θά σοι 
περιγράφω τήν κατάστασιν έν η εύρίσκονται 
κιθ’όί χρόνον οι έπί τή; Γής τού Φωτοπομ- 
που Ήλίου άνθρωποι μετρώσε 1870 έτη άπό 
τής τοϋ Χριστοΰ Γεννήσεω;’ θά σοί δώΐω 
πάσαν λεπτομέρε αν τήν έποίχν θά ζητήσ^ς, 
καί όμοΰ τέτ; θά ποοισθώμεν τά συμπερά
σματα τά οποία έπιθυμεΐ;. Έγώ ήδη εΰρί- 
σ-.ομαι, ώ; εννοείς, έν τή. μετά τούς κατα
κλυσμούς έποχή τής Γή; τοΰ Φωτοποιοΰ Ή
λιον. Σ: παρακαλώ δέ νά έςακολουθής νά 
γράρη; τοΰ; λόγου; μου, καί νά μή μέ δια· 
κόπτ·/ι; εΐμή όταν δεν μέ έννο·}ς.

— Ευχαριστώ, φιλτάτη, μοι θά συμμορ
φωθώ πληρέστατα πρό; τάς οδηγία» συ». 
Έ?εό*η ’ον κ*ί  λάλησον όπως κάλλιαν ίγκρί- 
νει;· εγώ δέν γράφω εΐμή όπως υπαγορεύεις.

— Σέ παρακαλώ λοιπόν νά μοί έπιτρεψης 
ν’ άναπαυθώ έπί τινα; στιγμά;, μετά τάς 
όποιας θά διέλθω νοερώ; πάσαν τήν ζωήν 
τής Γής τοΰ Φωτοποιοΰ Ήλίου, άπό τής αρ
χή; μέχρι τή; εποχή; είς ήν έφθασεν, θά

6aν ή έβφαλμένον, διότι φοβείσαι μήπω; αί 
ΐδέαι έχ τών όποιων τοΰτο πορίζεσαι ηναι ά 
«οχυήματα τή» φαντασίας σου. Σε β βχιώ ό
μως ότι καίτοι αί γνώσεις σου είναι μικραί 
καί ίλίγαι, είναι όμως θετικαί, χαί δόνασαι 
έδιστάκτως ίπί τούτων νά βχσίζησαι. Ώ; 
έπί τό πλεϊστον δέ σκέπτεσαι περί κοινωνι
κών ζητημάτων, περί τών διαφόρων πρόςάλ- 
λήλους σχέσεων τών Ανθρώπων, περί τών δι- 
■ιρέσιων καί υποδιαιρέσεων αυτών, περί τής 
υλικής καί ηθικής αύτών καταστάσεως, περί 
τών θεσμών καί νόμων αύτών, περί τής προό 
ϊου χαί βελτιώσ.ως αύτών, περί τών αιτιών 
τή; δυστυχίας αύτών, ίν γένει περί τοΰ πώ; 
δύνανται νά φθάσωσιν οί άνθρωποι είς τό νά 
διάγωσι πάντες ευτυχείς καί ευχαριστημένοι 
έκ τής εαυτών καταστάσεω;· Ταΰτα δέ καί 
τά τούτο ς παραπλήσια είδικώς πως ερευνών, 
ίφθασες είς συμπεράσματα, τά όποια καίτοι 
όρθά, φοβείσαι όμως νά παραδεχθης ώ; τοι- 
αΰτα διότι άμφιβάλλιις περί τή; άλ.ηθιία; 
αρχών τινων ίξ ών εί; τού; συλλογισμού; 
σου ενίοτε δρμάσαι. Δέν είσαι μέν Πνρρωνι- 
βτής, άλλά περί πολλών πραγμάτων είσέτι 
διστάζεις· διότι δέν είσαι εντελώς άπηλλαγ- 
μένος τών προλήψεων τής περιστοιχούση,ς σε 
κοινωνίας. Μή άνη’σχη.» όμως. Βλέπω οτι αί 
θεωρίαι σου ε’νζι καλαί καί δρθαί, αί εμπνεύ
σεις σου δέν είνι-ι τυχαΐχι, καί καλώς βε 
βχιώθητι ότι ή ιδέχ .οΰ νά έ.-ΐινήτη,; καινά 
πληροφσρηθώ άν ύπάοχη ίν τω άπε'ρω έτε
ρός τις κόσμος όμοιος καθ’ όλα πρός τή,ν Γή» 
δεν οο: ί·εφυσήθη εΐμή ύπό αγαθού πάντως ' 
Ι1·ιύματος, ύπό τού φύλακος αγγέλου σου, 
μετά τού όποιου άφ' ή; στιγμής έδιδάχθης νά 
προσεύχησαι ε-.ς τόν Κύριον καί νά έπικα 
λήσαι ιό προστατεΰό-'σε Πνεΰμα, άφ'η; 
στιγμής δ-ά πρώττ,ν φοράν Απήγγειλα; τη,ν 
γνωστήν προσευχήν «'Αγιε Άγγελε ό εφε 
βτώς τής άθλια; μου ψυχής καί ταλαίπωρου 
μου ζωής» ουδέποτε έπαυσα; συναναστρεφό- 
μένος, καθώς μηδ’ έκεΐνος έπαυσε ποτέ ίγρη- 
γ’ρών έπί τή; ζωής σου, καί έμπνέων σοι τά 
όσια καί τά δίκαια καί έν τή όδώ τοϋ Κυ
ρίου δδηγών σε, διότι σύ αυτός τ,θίλησβς τοΰ- 
«· 'Αμφιβάλλεις περί τής όρθότητος τών Ι
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συλλίξω καί θά ταξιοθετήσω τά γεγονότα 
τά; έφευρέσει; καί τά; ανακαλύψει; αΐ όποίαι 
συ'ίτέλεσαν »ί; τήν ηθικήν τών Ιτ.\ ταύτη; 
τών ανθρώπων πρόοδον. Μή μέ διεκόψτ;;, άλ
λά περίμεν» ν’ αρχίσω έγώ την διήγησιν.

— Άναπαΰθητι φιλτάτη μοι, και έξέτα- 
eov όπως κάλλιαν δύνασαι. βά περιμένω μέ- 
χρ ς ου σΰ αύτ-ij μόνη λαλήσης.

— Δύναμαι ήδη νά λαλήσω, άγαπητόμοι 
διδάσκαλε.

— Είμαι καΐ έγώ έτοιμο; νά γράφω, φιλ- 
τάτη μοι

— Άρ-χομαι άπό της Εποχής, καθ’ ήν έ· 
φάνηβαν τό πρώτον οί άνθρωποι έπί τής Γής 
τιδ Φωτοποιοΰ Ήλιου, δηλαδή μετά τόν 
σελευταΐον παγκόσμιον κατακλυσμόν.

Οί άνθρωποι φαίνονται διεσπαρμένοι έφ' 
5λων τών μεγάλων ηπείρων κατά τά θερμά 
ώς έπί τό πλιϊστον κλίματα. Διάγουσιν έν ά- 
γρ·α καταοτάσει, αμαθείς, γυμνοί, καΐ δέν 
τρώγουσιν είμή τά ’χόρτα τά όποια ή γή αΰ- 
τορυώς παράγει, καί τοΰς καρπυύς τών δέν
δρων άτινα έν τή περιπλανήσει αύτών εΰρί- 
οκοισι καΐ ύπό τά όποια έπί τινα καιρόν κα- 
τακλίνονται. Διαιρούνται εις διαφόρους φυ
λάς, άλλ’ ούδεμία έξ αύτών γνωρίζει είσέτι 
νά οπείργ, μηδέ νά σκαπτή τήν γήν. Δ'εν ό 
δν.γιΰνται είμή ύπό μόνου τοΰ δρμεμφύτου 
τής αΰτοσυντζρζσίας. Δέν έγνώρ ζον τον άλη- 
θινόν Οίόν, άλλ' ούδέποτε Επαυσαν λατρεύ- 
ο>τες καΐ έπ καλούμενοι τήν βοήθειαν αύτοΰ 
»■ ώρα κινδύνων· Έν τοΐς κίνδυνοι; δε ;κ τή;

υοχ^ασιας τζς ατμόσφαιρας, tv τη υπερώο- 
λική θιρμότητι και τή ραγδαίφ β-ο/ϋϊ κατέ- 
φευγον εις τά χάσματα τών βράχων, καί εις 
τά σπήλαια όσα ήδΰναντο νά εΰρωσιν εν δέ 
τοΐς έκ τών θηρίων, αναγκαζόμενοι ‘.ά ύπε- 
ρασπίσωσιν έαντιύς, έδιδάχθησαν ύπό τής 
φύσεώς νά κατασκευάσωσι τά πρώτα άμυντι 
κά όπλα καΐ νά στησωσι τά; πρώτα; καλύ
βας έκ ξύλων καί φύλλων. Έζων δ? ζωήν 
νομάδων, καΐ Επειδή δέν ήδΰναντο νά μεΓα 
φίρωσι τάς καλύβα; ταΰτα;, «πενόησαν τάς 
έκ δερμάτων σκηνάς καί ίκολούθως κατά 
κοινωνίας συνίρχόμενοι προς άμυναν άλλήλων 

κατά τών θηρίων, οΰ μόνον ταΰτα επιτύχω; 
έξωλόθρευον, άπό τών χωρών τάς όποιας ώς 
ευφόρου; κατώκουν, άλλά καΐ μαθόντε;, προϊ
όντος τοΰ χρόνου, νά σκάπτωσι καΐ νά σπεί» 
ρωσιν, Εστηναν σκηνάς έξ ύφασμάτων. Τά αύ
τά συνέί'αινον καθ’ όλα; τάς ηπείρους. Ό 
πληθυσμός τών άνθρωπων αύξανε καΐ συν- 
ήρχοντο τότε εις οικογένειας. Τά ήθη τότε 
αυτών έγένοντο ήμερώτερα’ καΐ συνηόξανε 
μετ’αύτών καΐ ή ευημερία άναλόγωι, διευ
κολυνόμενων τών μεταξύ τών έθνών σχέσεων, 
Έζων έπί τό άνετώτερον. Έν ένϊ λόγω ή 
κατάστασις τών ανθρώπων τών πρώτων αιώ
νων έπί τής Γής τοΰ Φωτοποιοΰ Ήλίου ύ· 
πήρξεν δμοία σχεδόν πρός τήν κατάστασιν 
τών πρώτων ανθρώπων τών έπί τής Γής τοΰ 
Φωτοπομποΰ Ήλίου Άφοΰ δέ εμαθον ήδη 
νά καλλιεργώσι τήν γήν νά σπείρωσι καΐ νά 
Εχωσιν άφθονους συγκομιδής κατά τινα; χώ
ρα; έδόθησαν -ί; τάς τέχνας, έφεϋρ-.ν τό πυρ, 
κατεσκ-.ΰαζον Εργαλεία εντελέστερα και όλο
νέν προώδευον κατά τάς τέχνας και κατά 
τάς έπιστήμας, ήστρονόμουν, έφιλοσόφουν, έ- 
γνώρισαν τόν Θ;όν καΐ έν ταΐ; πρός άλλήλου; 
τών λαών συγκοινωνίαις σπουδάζοντες τάς 
γλώσσας άλλήλων περί τοΰ Θεού τούς λό- 

[ γους πάντοτε έπο·-οΰντο. Ώστε έντός ολίγων 
αΐώ«ων απανταχού οί κάτοικοι τή; Γή; τοΰ 
Φωτοποιοΰ Ήλίου έλάτρευον τον Θεόν ώ; 
τόν ποιητήν τ’,ΰ Σΰμπαντος καΐ δημιουργόν 
τών Πνευμάτων.

Καί όμως ούδαμοΰ είσέτι ιερατείου υπάρ
χει. "Ηδη αί φυλαι έγένοντο έθνη, οί άνθρω
ποι άπέβησαν κοινων.κώτεροι, έφεΰρον πάντα 
τά πρό; το ζήν κκι παράγειν έπιτηδεύμα - α, 
καί μεταδοτικότεροι όλονέν άποβαίνουσιν. 
Έχουσι τού; Κομφυκίους αύτών, του; 11υ· 
θαγόρας, τού; Σωκράτας, τοΰ; Ιίλάτονας, 
τούς Μανοΰ;, τού; Σισόστριδας, τού; Μωΰ- 
σέας, τοΰ; Λυκούργου;, τού; Σώλονας, τούς 
Λουμίς, άλλά δέ» έχουσι και τού; Βόνζου:, 
τοΰς Β,.αχμάνα;, τοΰ; Λέβητα; τού; Ιερείς 
τής "Ισιδο; καί -τοΰ Άπόλλονος ή τούς Μά 
γους. (Άκολουθί).

ΦΡΑΓΚΟ! ΚΑΙ ΜΩΡΑΪΤΑΙ.

(Συνέχεια ϊδε σελ- 220.)

ΣΚΗΝΗ Ε.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ καΐ ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ.

Πώ; είσαι ίδώ! ίτόλμησας νά εί’ 
σελΟης είς τοΰ Λύκου τό αιύμκ προσ· 
φερόμενος βορά εύάλωτος! Μαχρόθεν 
σέ είδον χαΐ έσπευσα ...

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Ήθθον, 'Ραίμοϋνδε, να μάθω Ετι 
άπαξ τά Εθη τών δυναστών μας. ..

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Έχτιθέμενος δμως έπιχινδύνωςτοιου
τοτρόπως .. .

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Καί <α ο·ί αναγγείλω Οτι ό Κνμ- 
ββνϊτης εΰρίσχεται είς άγιον Ζαχαρίαν 
χαΐ μ2ς Αποστέλλει έχεϊθεν διάγγελμα 
παροτρύνον ήμάς νά σπιύαωμεν. ..

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Πώς σοί άπίστειλε τοΰτο ,

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

'θχι είς έμέ, άλλ’ είς τόν Σωτήριον, 
συ άπόντος το ίλαβον.

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ (ζωτ,ρω;)

Καί τί περιείχε ·,

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Τέσσαρας μόνον λέξεις τάς έ?ή;: 
« 'Γώ Σωτηρίω. Σπεύσατε . Καμπαίί- 
τ^ς « Τί εύγλωττότερον δέ τής λακω
νικής ταύτης Επιστολής»

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ (άνακσυφισθεΐ;)

Ά I Τοΰτο μόνον [λοιπόν πρέπει νά 
σπεύσωμεν [

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Βιβαίως· διά τοΰτο ήλθον νά βέ ει
δοποιήσω’ ώς «ίξεύρεις ή συνάθροκεις 
τελείται απόψε είς τό έρημοχλήσιον 
τοΟ ‘Πλ'οΟ καί θέλω νά μάθω έάν θά 
παρευρεθ^ς;

ΡΑΙΜΟΝΔΟΣ

Μετά μίαν ώραν περίμενέ με είς τοΟ 
Σωτηρίου· απόψε διαλύω τάς μετά τών 
Φράγκων σχέσεις μου καΐ αποσκορα
κίζω πάν τό δυνάμενον νά Εχη συνά
φειαν μετ’ αύτών. θά έκοιωχθώ, άλλ’ 
ελπίζω δτι ό Σωτήριος Οά μοί προσ- 
φέοη Ασφαλές άσυλον είς τήν οικίαν 
του καΐ ή επιρροή του θά ματαιώση 
πάσαν κατ’ έμοΰ καταδίωξιν. Ουτω Οά 
διατελώ Αβλαβής ένω αί έπί τών Φράγ
κων σπουδαίοι γνώσεις μου Οά προσθέ- 
σωσι νέαν ίσχύν είς τά σχέδια τών 
πατριωτών. Άλλ’ είναι καιρέ; νάφύγης· 
διότι ή περαιτέρω παρουσία σου δυνα
τόν νά καταστρέψη όλον τό Εργον.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Φεύγω, πλήν μετά μίαν ώραν σέ 
I περιμένω είς τοΰ Σωτηρίου' (ό Χαμά- 
I ρετος απέρχεται δεξιόθεν.)



ΡΑΙΜΟΥΝΔΟΣ (μόνος)

Ά ! ήλθες νά μέ προχαταλάβης άλλ’ 
εύρέθην {χανώτερός σου. Ό Βιλλαρ- 
δουΐνβςγίνώσκει πάντα τά σχέδια τών 
Μωρα’ϊτών χαί έγώ μόνος θά άπολαύσω 
τών ωφελειών αύτών. ‘Ομίλησα ηδη 
περί τής άναχωρήσεώς μου εΐς αύτόν 
χαί ούτως ήσπάσθη ένθέρμως τάς ίδέαί 
μου. *Εν  μόνον μέ ανησυχεί » ή Εύτυ- 
χία · μήπως διά τίνος παράτολμου κι
νήματος, ου τήν ιδέαν αίφνιδίως μόνη 
αύτή δύναται νά συλλαβή,παραχωλύση 
τήν έπιτυχίαν τών σκοπών μου. Καί 
τούτο όμως χάρις είς τήν άγρυπνου 
προσοχήν μου θά αποσοβήσω. Πλη
σιάζουν οί αύλιχεί! Ό καιρός τής ύπο- 
χρισίας έπέστη. Ας φανώ ‘Ελληνόφρων 
όλίγον πρός μεγίστην έχπληξιν αύτών 
τών χρυσών άνδραρίων άτινα όνομά- 
ζον’αΐ [ππόται! (εισέρχονται έχ τού 
βάθους οί εξής.)

ΣΚΗΝΠ ΣΤ'.

δίΑΛΑΡΔΟΥΙΝΟΣ, ΕΥΤΥΧΙΑ, ΑΙΜΙΛΙΟΣ 
ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ, ΡΟΛΑΝδΟΣ,

Εκ ιππότες, αύλιχοί μετά κυριών καί 

ΡΑΙΜΟΥΝΔΟΧ

ΒΙΛΛΑΡΔΟΤΙΝΟΣ

Οΰτω λοιπόν, κύριοι εξελίξατε βα
σίλισσαν τής εορτής τήν άδελρήν τού 
προσφιλούς ήμΐν ‘Ραϊμούνδου;

ΡΟΛΑΝΔΟΣ

Μάλιστα, υψηλότατε1

ΒΙΛΛΑΡΔΟΥΙΝΟΣ

Σάς ουγχαίρομαι, κύριοι. Είς ύμάς

ΦΙΛΕΡΓΟΣ

δέ, φίλη δέσποινα, έπεύχομαι τήν βα
σιλείαν ύμών άνέφελον χαί γαλήνιου.

ΕΥΤΥΧΙΑ (Ιλαρώ;)

‘Π βασιλεία μου θά ήνε ανέφελος, 
φίλε συνάδελφε. ..

ΒΙΛΛΑΡΔΟΥΙΝΟΣ (ώ; άνω.)

Λησμονείτε, κυρία, ότι όλοι οί ήγε- 
μό.ες εΐνε έξάδελφοι μεταξύ των. ‘Η. 
μεΐς τούλάχιστον δέν ίλησμονήσαμεν 
τούτο καί ίπιθυμοΰμεν ώς έξάδελφον 
νά μας θεωρήτε χαί μεταχειρίζησθε. 
Έλίγετε λοιπόν; .. .

ΕΥΤΥΧΙΑ (ως άνω)

Έλεγον,φίλτατε έξάδελφε, ότι ή βα
σιλεία μου θά ήνε ανέφελος έάν οί ύ· 
πήχοοί μου δέν άθετήσωσ: τόν όρκον 
τής πίστεως δν μοί ώμωσαν.

Β1ΛΛΑΡΔΟΥ1ΝΡΣ

“Q! αύτό είναι πλέον ή έπιείκεια.— 
Είξεύρετε, ‘ΡΗμοΰνδε, ότι ή αδελ
φή σας πχίζει καλά τό -τρόσωπο· ώς 
βασίλισσα;

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Εισθε πολύ έπιειχής, ‘Υψηλότατε !

ΒΙΛΛΑΡΔΟΥΙΝΟΣ

Λέγω την καθαράν άλήθεΐα». Καί 
είς τίνα όφιιλεται ή τιμή τής πρώτο, 
βουλίας τής άναγορευαεως ;

ΕΙΣ ΙΠΠΟΤΗΣ

Είς τόν άρχοντα Έδουάρδον.
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ΒΙΛΛΑΡΔΟΥΙΝΟΣ

Είξεύρετε ότι όφείλετε νά άνταμεί- 
ψητε, φίλη δέσποινα, τόν νομοταγή ύ· 
πήχοόν σας.

ΕΥΤΥΧΙΑ

Άντήμειψα αύτόν ήδη.

ΒΙΛΛΑΡΔΟΥΙΝΟΣ

Πώς ;

ΕΥΤΥΧΙΑ

Άναγορεύαααα αύτόν Ιππότην μου 
«■θ’ δλον τό διάστημα τής βασιλείας 
μου.

ΒΙΛΛΑΡΔΟΥΙΝΟΣ

•Π έντσμοιβή είναι μεγάλη καί ό 
κύριος Έδουάρδος πρέπει νά ή ναι πολύ 
ευτυχής ίπόψε.

ΕΤΤΤΧΙΑ

Χέ κολακεύετε!

ΒΙΛΛΑΡΔΟΥΙΝΟΣ

Καί είς έμέ τί θέσιν έπεφυλάξατε;

ΕΥΤΓΧΙΑ

Τήντού συμβούλου μου’

ΒΙΛΛΑΡΔΟΥΙΝΟΣ (μιιδιών)

Αληθώς .. . Καί πάλιν σάς λέγω, 
‘Γαϊμούνδε, ότι ή άδελφή σας δύναται 

θεωρηθή πρότυπον βασιλίσσης.

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Ποιεί ήδη τάς άπαρχά; της, υψηλό
τατε! πιθανώς οί Γραΐχοί ήμέραν τινά 
νά τήν έχλέξωσι βασίλισσαν καί βε„ 
βαίως δέν θϊλετε νά είπωσι τότε ότι 
ή σχολή Βιλλαρδουίνου Jvo άτελής.

ΒΙΛΛΑΡΔΟΥΙΝΟΣ

Είθε! φιλτάτη έξαδέλφη, θά μοί ί- 
πιτρέψητε νά συνοδεύσω κάΙ έγώ κυρίαν 
τινά.

ΕΥΤΥΧΙΑ

Είσθ» έλεύθερος’Έδουάρδε, τίν βρα- 
χίονά σας!

(Ό Βιλλαρδουίνος λαμβάνει είς τόν 
βραχίονα του κυρίαν τινά καί περιδια
βάζει είς τάς στοάς άχολουθούμενος 
ύπό τοΰ ‘Ροβέρτον, τής Εύτυχίας, τών 
αύλϊκών χαί τών κυριών κατά μιχρά 
δέ διαλείμματα αναφαίνονται είς τό 
βάθος· ό ‘Ρολάνδος καί τινες ίππόται 
σχηματίζουσιν όμιλόν τινα πίριξ τού 
•Ροϊμουνδου (σταμένου είς τά προσκή
νια).

ΡΟΛΑΝΔΟΣ

Ήκουσα, άρχον ‘Ραϊμούνίε, π»ρί 
τίνος στάσεως λαβοΰση; χώραν σήμε
ρον είναι αληθές;

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ
Άληθέστατον είς τήν στάσιν ταύτην 

προσεβλήθη καί ό υπηρέτης μου, διό 
καί όργισθείς έζήτησα δικαιοσύνην καί 
ίπέτυχο·.·, κρεμασθέντος τού πρωται
τίου. Άλλ· οί "Ελληνες ειχον δίχαιον 
καί μετανοώ διά την έπίμβασίν μου.
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ΦΙΛΕΡΓΟ Σ

Α'. ΙΠΠΟΤΗΣ

Πώς ;
ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Μάλιστα. Διότι είναι φυαιχώτατον 
όπως ό αΜίλουμίνος *ά  ΰπερασιυζηται 
πάντοη έαυτόν χαί οί Έλληνες δέν έ
κραξαν άλλο τι ή νέ υπιρασπισθώσιν 
ίαυτούς εις τήν περίστασιν ταύτην· Το 
ύπερκοΒίζεαδαι οί «αυτόν δέν είναι πρΛ- 
ξις παράνομος, νομίζω.

ΡΟΑΑΝΔΟΣ

‘βετε χα·' ύμ4ί οί Έλληνες έχουσι 
δίκαιον ;

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

βεδαΐωζ'

(Ό Βιλαρϊ. Είς τούς τελευταίους 
λίγους άφίνει τήν ουνοδιύουααν κυρίαν 
άποτόμως χαί ίρχιται »ίς τήν σκηνήν 
ακολουθούμενος ύφ' όλων.)

ΒΙΑΛΑΡΔΟΤΙΝΟΣ (αοόχρώ;)

Κύριε ’ΡαϊυοΟνδε, ε'σΟβ Φράγκο;;

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ (στρεφόμενος ώσι'ι ίχπλαγιί;)

Όχι· είξβύρετε χολώς τούτο- (γενική 
έχπληξις).

ΒΙΑΛΑΡΔΟΤΙΝΟΣ

Είσθε Έλλη*;

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ
Ούτε.

ΒΙΑΛΑΡΔΟΤΙΝΟΣ

Τί ε’σθε λοιπόν;

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Ρόδιος.

ΒΙΑΛΑΡΔΟΤΙΝΟΣ

·£}βτ» δέν ύπάγεσθ! »ίς τήν διχαιο- 
δοσίαν τοϋ βαοιλέως τής Γαλλία; (ό 
•Ραϊμ. άνανεύει). Σδς ευρίσκω τότε πολύ 
τολμηρόν νά άναμιγνυησθ» είς τά τής 
ήγεμονείας μου.

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ.

Μέ εύρίοχετε πολύ τολμηρόν άφοϋ 
μ! ίδώχατε ήδη τό δικαίωμα;

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Λησμονείς, Ραίμοϋνδε, άτι πρό διε
τίας φιλοξενείσαι παρ’ ίμοι I

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Δέν τό έλησμόνηβά ποτέ! ά| σάς 
δυσαρεστώ ] μη θέλετε όμως προοβάλ" 
Κοντές με νά άφήσητε νά όμιλήση ή 

! γλώσσα, ήτις ήτο ϊχ καθήκοντος δέ
σμια μέχρι τοϋδε. Βιλλαρδουί if, λέγω 
τήν καθαρόν αλήθειαν- ή πολιτική τήν 
όποιαν ακολουθείς είνε σαθρά χαί ό 

I Χαμάρετος σοί υπέδειξε τοΰτο έν τή 
ί άγορα.Σοϊ ευγνωμονώ διότι μέ έφιλοξέ- 
■ νησας καί διά τοίτο δέν θέλω νά ή*αι  

χόλαξ- τήν φιλοδοξίαν όμως ταύτην 
1 τήν άποδιοπομπώ άφοΰ θέλεις νά ίπι· 
ί βάλης δεσμόν είς τάς ιδέας μου.

ΕΪΤΤΧΙΔ

(άποσπωμένη τοΰ βραχίονος τού *Β·  
δουάρδου) Τί λέγεις, Θεέ μου!

Β1ΛΑΡΔΟΤΙΝΟΣ

Είσαι έλεύθεροςνά πράξης τοΰτο

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ (ώσει προσβλτ,θεί;).

Αί» ναι λοιπόν! άφοΰ μέ ώθεΐς είς 
αύτό- φεύγω πλήν θά μετανοήσης πι- 
χρώς- ή τύχη δέν Θά μέ έγχαταλείψει. 
Έλθέ, αδελφή μου} χα! σύ, Αιμίλιε, 
φύγωμεν τοΰ έπιχαταράτου τούτου οί
κου όπου τά βύγενέστερα τών αισθη
μάτων παραγνοίριζονται καί τά ποτα
πώτερα πάθη έχτιμώνται" ύγίαινε, Βιλ- 
ί.αρδουίνε J (απέρχεται βιαίως μετά τής 
Ευτυχίας χαί τοΰ Αιμίλιου)

ΒΙΑΛΑΡΔΟΤΙΝΟΣ

"Υπαγε, άφρον, νά χρησιμοποίησης 
πλησίον τών ‘Ελλήνων τά μαθήματα 
βασιλίσσης, άπερ έλαβεν ή ενταύθα, α
δελφή σου ! (γενιχή χατάπληξις) Έλ
θετε τώρα, Κύριοι, νά δειπνήσωμεν) 
απέρχονται όλοι έχ τοϋ βάθους αρι
στερόθεν αλλαγή σκηνής)..

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ Γ'.

Περιοχή ναΐσκου- μνήματα- Κυπά· 
ρισσοι. ΙΙρός τό βάθος αριστερόθεν δια
φαίνεται ό ναΐσκος. Είναι νύξ.

ΣΚΗΝΗ Α'.

ΣΪΜΕΩΝ (μόνος).

Διατί νά βραδύνωσι τόσον-τοιαύτη ή 
φιλοπατρία των ! όπου έκαστο; πρώτος 
προσπαθεί νά φθάση πάντοτε διατί νά 
βραδύνωσι τόσον; Άλλά τί λέγω; διατί

άδημόνώ... νά δυσπιστώ είς τόν Χαμά- 
ρετον χαί τούς περί αύτόν; Ώ ? ή έρη_ 
μία τί μέ χατήντησε! Μόνος χαί πάν
τοτε μόνος άφότου έχασα τόν υιόν μου! 
Ω τέκνον μου, άπέθανες άρά γε; έάν 

ζής ποΰ είσαι; "Ισως είς χεΐρας Φράγ
κων ! είς χεΐρας Φράγκων ! καί πάλιν 
τό μισητόν των όνομα άνήλθεν εις τά 
χείλη μου ! Ώ υίέ μου, προτιμώ νά σέ 
ιδω πτώμα χατακείμενον χαμαί καί 
άνευ ζωής, ή νά σέ ίδώ είς χεΐρας τών 
κακοδαιμόνωναύτών! Πλήν μάτην ονει
ροπολώ ! άπέθανες!... Ώ!οχι! όχι! 
ό θεός δέν θά έπιτρέψη τοΰτο ! ή έπι~ 
χειρησις ήμών θά άρξηύπο καλούς οιω
νούς ι ό Θεός θά μέ λυπηθή έπί τέλους 
καί θά μοί δώση τόν υιόν μου,δν έχασα, 
μετά τής άναγεννήσεως τής πατρίδας 
μου. Ώ Παντεπόπτα Πλάστα, άπό τοϋ 
ύψους τοϋ θρόνου σου, ρίψον βλέμμα 
ίλεον έπί τοΰ έκλεκτοΰ λαοΰ σου, άρ- 
κοΰσι πλέον τά δεινά τής πατρίδος μου, 
εύδόκησον τήν έπιχείρησιν ήμών καί 
άποδος μοι έπί τέλους τόν υιόν μου, 
τήν μόνην ελπίδα μου, τό ποτέ καύχημά 
μου, τό μόνον τέκνον μου, τόν Λέαν
δρόν μου! λυπήσου με πλέον. Θεέ μου, 
έξηράνθησαν οί Οφθαλμοί μου άπό τοΰ 
χειμάρρου τών δακρύων, S έχυσα | τό 
στήθος μου δέν πάλλει πλέον, τόσον 
αδύνατον κατέστη έκ τών λυγμών, ούς 
καθ'ήμέραν έκπέμπω . .. Άφ’ ότου μοί 
ήρπάγης, Λέανδρέ μου, διηνεκώς τρέχω 
άπελπις βουνά και δρυμούς τό μονά · 
χικόν σχήμα περιβληθείς καί ευρών πα
ρηγοριάν έν τω οίκτείρμονι Θεώ, έν τω 
μάρτυρι Χριστώ, τω πατρί καί επόπτη 
τών δυστυχών ! (άκούεται κώδων τις) 
Ά ! είναι ό κώδων τής θύρας! έρχε
ται τις........... είναι ό Σγουρός !

(εισέρχεται ό Σγουρός)

34

/
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ΣΚΗΝΗ Β'.

ΣΥΜΕΩΝ καί ΣΓΟΥΡΟΣ.

ΣΓΟΥΡΟΣ

ΧαΙρι,πάτερ μου.

ΣΥΜΕΩΝ

Καλώς ήλθες, τέκνον μου.

ΣΓΟΥΡΟΣ

Δέ» ήλθον έτι οίσύντροφοί μου!

ΣΥΜΕΩΝ

Όχι άχόμη !

(εισέρχεται ί Δοξαπατρής)

ΣΚΗΝΗ Γ'.

ΔΟΞΑΠΑΤΡΗΣ καί οΐ άνω

ΔΟΞΑΠΑΤΡΗΣ

Χαίρετε, φίλοι ! δόξα πατρί!

ΣΥΜΕΩΝ

Τό εύσεβές επιφώνημα τοΰτο μοι προ- 
οιδει τόν άνδρείον Βουτοαράν.

ΔΟΞΑΠΑΤΡΗΣ

'Γόν έπι/.εγόμενον Δόξαπαιρήν.

ΣΥΜΕΩΝ

Όλαι αί έλληνικαί χαρδίαι σέ έχλαυ- 

σαν ή’ρωϊχέ τοϋ Άραχλόβου πρόμαχε! 
ή φήμη οιέδωχεν οτι έτάφης ύπό τά 
έρείπιά του ! Ευτυχία διά τήν ‘Ελλάδα 
ότι ή φήμη αυτή ήτο ψευδής.

ΔΟΞΑΠΑΤΡΗΣ

‘Η ώρα μου είχε σημάνει άλλ’ ό 
θεός ήθέΑησεν άκόμη νά μέ άφήση έπι 
τής γής.

ΣΥΜΕΩΝ

Καί που χατώχεις ένώ ή πατρίς σου 
σέ ένόμ'ζε θανόντα.

δΟΕΑΠΑ'ΓΡηΧ

Έν τώ μέσω τών βουνών χαί όρέων, 
έζων μακράν τών τυράννων μου, μό
νος πλήν ελεύθερος (εισέρχεται ό Δή
μος-εΐς έχάστην άφιξιν ακούεται ό κώ
δων.)

ΣΚΗΝΗ Δ'.

ΔΗΜΟΣ καί οΐ άνω

ΔΗΜΟΣ

Εύγε,γενναίε μου συμμαχητά! Χαί
ρετε, φίλοι (δεξιοΰνται ολλήλους)

ΔΟΞΑΠΑΤΡΗΣ

Καί τις είσαι σΰ ό άποχαλών με 
συμμαχητήν σου.

ΔΗΜΟΣ

Δέν μέ αναγνωρίζεις, Βουτσαρα; δέν 
αναγνωρίζεις τόν άρχαϊον φίλον σου, 

τόν ύπό τοΰ Φραγκικού τυφώνος έξο· 
ρισθεντα συμμαχητήν σου, τόν περί 
πλανώμενον γέροντα, δν εΐς φριχτήν ώ
ραν έπί τοΰ πτώματος τής θυγατρός 
σου έν Άραχλόβω άνεγνώρισες ; .. .

ΔΟΞΑΠΑΤΡΗΣ

Τι! είσαι. . .

ΔΗΜΟΙ

Δήμος Ά -δρίνός ό ’ ^ρκάς . . .

ΔΟΞΑΠΑΤΡΗΣ

Δόξα πατρί! ό Δήμος σύ ! (άσπαζό 
μένος αύτόν) συγχώρτσόν με άν δεν σέ 
άνεγνώρισα " άλλ’ ή λύπη -. .

ΔΗΜΟΣ

Ώ! ναί ! ή λύπη μέ μετέβαλε πολύ.

ΔΟΞΑΠΑΤΡΗΣ

θάρσει ! Οάρσεί ! χαί όλίγον έτι θά 
ύπομείνωμεν.

ΔΗΜΟΣ

Νά ύπομείνωμεν! . .. νά ύπομείνω ...

ΣΥΜΕΩΝ

’Ενθυμοΰ, φίλε ότι ό θεός έδώρησεν 
είς τόν άνθρωπον ύπομονήν καί έλ- 
ιτίδο. ‘Υπομονήν εΐς τά δεινά, έλπίοα 
διάτήνμέλλουσαν εύτυχίαν.Τδύπε μένει» 
είναιχριστιανιχόν,τό δέ έλπιζαν έλλη·-ι 
κόν.'Η ύπομονήπρομη-ύει τήν Ισχύ» χαί 
ή ελπίς τήν έπιτυχίαν. (εισέρχον
ται οί:)
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ΣΚΗΝΗ Ε'.

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ Α'. και Β'.

ΣΥΝΩΜΟΤΗΣ καί οί άνω.

ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Χαίρετε, φίλοι !

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ (παρατηρώ» πίριξ)

Εΐς τήν πρόσκλησιν τελευταίοι, είς 
τόν,.άγώνα πρώτοι.

Α'. ΣΥΝΩΜΟΤΗΣ

Οί πάντες ένταΰθα. . . Απόψε ή τύχη 
τής ‘Ελλάδος άποφασίζεται. ‘Υπομονή, 
ώ ®ίλοι καί τά πάντα εΰοδοΰντσί.

ΔΗΜΟΣ ’

‘Υπομονήν, έλπίδα } πάντες αύτά 
λέγουσι ! μόνος έγώ δέν δύναμαι νά 
έχφρασθώ ούτω.

ΣΓΟΥΡΟΣ

Πλήν διατί, ώ γέρον, οι / όγοι ού,'οι 
οί πικροί. Ίδέ τούς φίλους σου εύέλπι- 
δας χal έγχαρδιώθητι!.

ΔΗΜΟΣ

Νά ίγκαρδιωθώ ! χαί πρός τί· Τήν 
καλήν τής Γόρτυνος παρθένον, τήν 
σεμνήν ’Αγλαΐαν έγνωρίσατε; Ητο 
κόρη μου' χαί ή καρδία μου έδόθη είς 
μόνην αύτήν, αύτήν ήτις ήτο τό μόνον 
ίνδαλμα τής άπονεχρωθείσης ύπό τών 
ταλϊίπωριών'χαρδίας μου. Πλήν ή ά- 
τίμια έπελθοΰσα χαί μετ’ αύτήν όθάνα
τος μέ τήν άφήρεοαν. Πρό εξ ήμερων,
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ένώ έπεχείρισα ταξείδιό'ν τι, ή χάρη μου 
αρπάζεται ύπδ χειρών Φραγγιχών -χαί 
έγώ αύτός παρ’ όλίγον νά πέσω θύμα 
ένέδρας· έννόησα τό αίτιον καί έτρεξα 
αμέσως εις τήν οικίαν μου" έζγρησα 
τήν Αγλαΐαν, πλήν ούδαμοϋ τήν εύρον*  
τήν πέμπτην ήμέραν είς 8aoo;Jxt έχα- 
6ήμην καταβεβλημένος ύπδ τής λύπης 
ότε εΐδον τό πτώμα της ριοθέ» παρ’ 
έμέ' τό πτώμα της φέρον τά έπ’ αυτής 
ίχνη τής βίας. Ή κόρη μου άτιμασθεισα 
έφονεύθη κατόπιν ύπό τών άρπάγων της. 
Ώρχίσθην έχδίκησιν έπι τοΰ νεκρυΰ αύ
τής, πλήν αμέσως ή άποθάρρυνσις μέ 
κατέλαβε. Τώρα μέ λέγετε νά ύπομείνω 
καινά έλπίζω.'Γήν κόρην μου τίς Οά μέ 
άποδώση ; τήν θλίψιν τών τελευταίων 
ήμερώνμου τίς θά μετριάσηή τϊς παρα- 
μυθίανείς τούς πόνους μου χαί βάλσα- 
μον ειςτό χαΐνον τραύμα τής καρδ'ας 
μου θέλει μέ άποδώσή;

ΣΓΟΥΡΟΣ

ΙΙαραμυθι’αν θέλει σέ δώσει ή χαρά 
τής έκδικήσεως τήν δυστυχίαν σου με
τριάσει ή άνάστασις τής πατρίδος σου 
χαί τήν κόρην σου θέλεις συναντήσει 
όταν ό θεός εύδοκήσει νά σέ ανακα- 
λέση πλησίον του.

ΔΗΜΟΣ

Εύχαριστώ, υίέ μου! . . Έχδίκησιν 
όμως! έχδίκησιν τρομεράν θέλω. Αύτή 
μόνη δύναται νά έπουλώση τήν πλη
γήν μου.

ΣΥΜΕΩΝ

"Ελπιζε επί τόν Θεόν και ό Θεός 
Θέλει σέ έχδιχηθή. Ένθυμοϋ δέ πάντοτε 

ότι ύπάρχουν έπι γής πολύ δυοτυχέ- 
στεροί σου.

ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Ή έκδικησίς θά σοί άπσδοθή πεοι- 
λάμπρως και ιοως ή κόρη σου είναιτό 
τελευταίου πλήν καί τό μεγαλείτερον 
θύμα τής τυραννίας τών ξένων, ό πρό
δρομος τής ελευθερίας μας . .

(εισέρχονται οί εξής) 
(’Ακολουθεί.)

Η ΠΡΩΤΗ ΛΥΠΗ.

(Έκ τών σοΰ ΛλΑΜΑΡΤΙΝΟΓ)

I.

Παρά τήν ευηχον ακτήν τίς Σορρέντης 
ένθα ί θάλασσα άνελίσσει τά κυανά κύματά 
της παρά τούς πόδας τής πορτοκαλέας, έκεϊ 
πλησίον τής στενωπού υπό εύώδη αιμασιάν 
εΰρίσκεται μικρός τις στενός λίθος αδιάφορος 
και άγνωστος εις τά ρεμβώδη βήματα τοϋ 
ξένου.

Ή καρυοφυλλέα κρύπτει ύπό τά φύλλα 
της £' μόνον όνομα, όνομα όπερ ούδεμία ήχώ 
αντιλάλησε ποτέ. ’Ενίοτε δ διαβάτης στα- 
ματών έκεϊ κατά τύχην καί παραμερίζων τήν 
καλύπτουσαν τόν λίθον χλόην άναγινώσκει 
τήν ηλικίαν και τόν χρόνον . · . Αισθανόμε
νος δέ τότε έπί τών παρειών του κυλιόμενα 
δάκρυά τινα ψιθυρίζει.

— Είχε δέκα καί Ιξ έτη} Άπέθανεν 
εις τήν αυγήν τής ζωής της.

*
♦ ♦

Πλήν προς τί νά φέρωμαι πρό; τάς θλιβε
ρός παρελθουσας αύτάς σκηνάς ; . .. άφήσω- 
μεν κάλλιον όπισθεν των τόν άνεμον μυκώ- 
μενον καί τό κύμα μορμυρίζον |. . . .

Ώ ! έπανέλθιτε έπανέλθετε , ώ πικραί 
μου σκέψεις | Θέλω νά ονειροπολήσω καί όχι 
νά κλαύσω.

II.
Ε’πεν.
«Είχε δέκα εζ έτη ! s
Ναί I δέκα έξ έτη, καί ή ηλικία αΰτη 

ουδέποτε έξήστραψεν έπί θελκτικωτέρου με
τώπου, καί ουδέποτε όλη ή μεγαλοπρέπεια 
τής πυριφλεγούς αύτή; παραλία; άντηυγασθη 
έπι έρωτικωτέρου · όμιατος ! Έγώ μόνος 
τήν έπαναβλέπω τοιαύτην όποιαν μέ τήν ά-. 
φίκεν ή άνάμνησις εΐςτήν ψυχήν, είς ήν ούδέν 
αποθνήσκει. . . . Ζώσαν μου τήν άφήκε, ζώ- 
σαν ώ; τήν ώραν καθ’ ήν προσηλοϋσα τούς 
οφθαλμούς της έπί τών ίδικών μου καί έπε 
κτείνουσα παρά τήν θάλασσαν τά; πρώτα; 
μας συνεντεύξεις, ήκουέ τό ασμα τοΰ νυκτερι
νού άλιέως, καί είσπνέουσα τήν δρόσον τή; 
άρωματώδου; αύρας, μέ έδείκνυεν είς τόν ού
ρανόν τήν σελήνην διαγελώσαν ώς νύκτιόν τι 
άνθος, ούτίνος ή αυγή είναι χαρίεσσα καί ό 
άφρός άργυροειδής.

Μοί έλεγε τότε, καί ή μαύρη τη; κόμη έγ 
καταλελζιμμένη είς τόν άνεμον έπτερύγιζε 
και ή σκιά τοΰ πεπλ.ου της έπλανάτο έπί 
τής ωραίας παρειάς της !

Μοί έλεγε;
«Διατί λάμπει οΰτω τό πάν είς τού; αι

θέρας καί έν έμοί ; Ουδέποτε οί Χυανοΐ αύ
τοΐ ουρανοί έσπαρμένοι μέ τόσας φλόγα; ου
δέποτε αί χρυσαϊ αΰται άμμοι, έφ' ών έκθνή- 
σκουσιν τό έν μετά τό άλλο άλλεπαλλήλως 
τά κύματα, τά μεμ.ονωμένα αύτά όρη τών 
οποίων αί κορυφαί τρέμουσιν είς τά βάθη τών 
ουρανών, αύτοΐ οι κόλποι οί περιστΐφόμενοι 
υπό τών σιωπηλών αύτών δασών, αί παρά 
τήν παραλίαν αύταί λάμψεις καί τά άσματα 
τά έπί τών κυμάτων, ουδέποτε όλα αύτά 
συνικίνησαν τάς αισθήσεις μου μέ ηδονήν τό
σον άφατον !

«Ουδέποτε ώνειροπόλησα τόσον ώ; τήν ε
σπέραν αυτήν" μή άνέτειλεν άγνωστόν τι ά
στρου έντός τής καρδία; μου;

«Συ, ώ υίέ τής πρωίας, είπε μοι, ώ! είπέ 
μοι, αί νύκτες τής πατρίδος σου ά·ευ έμοΰ 
ώμοίαζον μέ τά; ωραίας αύτάς νύκτας; »

Έπειτα παρατηρούσα τήνμητέρα της πα- 
ρακαθημένην πλησίον μας έθείε, διά νά απο

κοιμηθώ, τό μέτωπον έπί τών γονάτων της.
*

* *
Πλήν πρός τί νά φέρωμαι πρός τά; θλι

βερά; παρελθουσας αυτά; σκηνάς;..· άφη- 
σωμεν κάλλιον όπισθεν των τόν άνεμον μυ- 
κώμενον καί τό κΰμα μορμυρίζον · . . . Ώ ! 
έπανέλθετε! έπανέλθετε, ώ πικραί μου σκέ
ψεις ! Θέλω νά ονειροπολήσω καί όχι νά 
κλαύσω.

III.

Πόσον τό όμμα τη; ήτο διαυγές καί τό 
χείλος τη; σεμνόν Π Ύφ’ όποιας λάμψεως κα- 
τεπλημμύρϊΐ ό ουρανός τήν όψυχήν τη; ! Ή 
ωραία λίμνη τής Νέμιδος, ήν περ ουδέ ή έλα- 
χίστη πνοή αύρας ρυτιδοϊ, ηττον αυτής είχε 
τήν διαφάνειαν καί τήν γαλήνην" ή ψυχή της 
ήτο ανοικτή καί έ'όει τι; τά; σκέψεις της 
πριν ή αυτή ή ιδία τά; γνωρίσει' αί μακρο- 
τενεΐ; βλεφαρίδες της έπί τών μεγάλων, ω
ραίων, χαμαινευόντων οφθαλμών τη; ουδέπο
τε άπέκρυψαν τό βλέμμα της, τό πλήρες παι 
δική; άθωότητο;" έπί τοϋ μετώπου τη; ού
δεμία ποτέ μέριμνα έπετύπωσε τάς ρυτίδας 
τη; . . . 'Γδ πάν ήτο πλήοες ζωής έν αύτή 
καί τό νεαρόν τη; μειδίαμα, τό όποιο» αρ
γότερα τόσον θλ'.βερώς έξέπνευσεν εί; τό πι
κρόν τη; στόμα έκυμάτει διηνεκώς έπί τών 
ήμιανοίκτωνχειλέων τη;. "Ως καθαρόν τι ου
ράνιον τόξο·' μέσον ημέρας διαυγούς, οΰτω 
καί τό γάριέν τη; μέτωπον ούδέν ποτέ νέ
φος έσκίασε ! Τό άμέριμνον βάδισμά της, α
σταθές καί ταλαντευόμενον έκυμάσιζεν ώς 
κύμα ελεύθερον άντανακλών τήν λάμψιν τής 
ημέρας" καί ή άργυρόεσσα φωνή τη;, ήχώ δι
αυγή; καί γαλήνιο; τής παιδική; ψυχής τής, 
μουσική τής ψυχής αύτή; είςήν έφαίνετο τό 
πάν άδον, άνήρχετο «έχοι τών αιθέρων οίτι
νες τήν ήκουον έκεΐ πετώσαν !

♦
·¥ *

Πλήν πρό; τί νά φέρωμαι πρός τά; θλι
βερά; παρελθουσας αύτάς σκηνάς; . . . άφή· 
σωμεν κάλλιον όπισθεν των τόν άνεμον μυ- 

' κώμενον καί τό κύμα μορμυρίζον · . . . Ώ ’
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επάνελθετε! επάνελθετε, ώ πικραί μου σκέ- 
ψεις ! Θέλω νά ονειροπολήσω και οχι να 
κλαύσω.

V.
•Η εΐκών μου ένεχαράχθη είς την καρδίαν 

της, ώς τδ φώς είς τδ όμμα τδ άνοιγόμενον 
τήν πρωίαν, καί έκτοτε ούδέν άλλο έκτος ε
μού παρετήρησε πλέον,—Άφ’ η; στιγμή; ή- 
γάπηοε τό σόμπαν υπήρξε δι’ αύτήν έρως !

Μέ συνέχεε μετά τής ιδίας της ζωής—,το 
πάν έβλεπε διά τής ψυχής μου καί ημην δι 
αυτήν ό κόσμος ολόκληρος, ό πρδ τών όμ 
μάτων τη; άνοιγόμενος. Ή ευδαιμονία της ό 
έν τή γή, καί ή έλπίς της ή γλυκεία ή τών 
ουρανών J

Ό χρόνο; όλος διήρχετο χωρίς νά ίπισύ 
ρη την προσοχήν της διότι μία μόνη ώρα ά- 
περρόφα τδ δλον τής ΰπάρξεώ; της. Προ έ 
μοΰ ή ζωη της ήτο άνευ αναμνήσεων καί μια 
εσπέρα τών ωραίων εκείνων ημερών υπήρξε 
δι’αύτήν ολόκληρος δ τοΰ μέλλοντος της ό 
ρίζων-

Ένεπιστεΰετο εις τήν γλυκεϊαν φΰσιν, ή 
οποία έμειδία πρδ ήμών, εΐ; τήν αγνήν προ
σευχήν της τήν όποιαν έξετέλει μέ καρδίαν 
έμπλεων χαράς καΐ όχι δακρύων ώς άλλοι, 
είς τον βωμόν τον όποιον ήγάπα νά περιστε 
φη πάντοτε μέ άνθη. Ποσάκις ή χ£ίρ τη; δέν 
μέ έσυρεν έκεΐ πρδ τών ιερών του βαθμιδών! 
Έγώ τήν ήκολούθουν ώ; παιδίον ευτυχές, ή 
δέ φωνή της σιγηλώς μοί έλεγε,

— ε Προσεύχου μετ’έμοΰ διότι καί τον 
ούρανόν αύτόν νά έννοήσω άνευ σοΰ δέν δύ
ναμαι! »

• ·
Πλήν πρδς τί νά φέρωμαι πρός τάς θλίβε-. 

ράς παρελθοΰσας αΰτάς σκηνάς ;. . . άφήσω- 
μεν κάλλιον δπισθέν των τον άνεμον μυκω 
μενον καΐ τδ κύμα μορμ υρίζον ’ Ώ ε
πάνελθετε ! έπανέλθειε, ώ πίκρα ί μου σκέ
ψεις ! Θέλω νά ονειροπολήσω καί όχι να 
κλαυσω

V·
’[δετέ ποτέ πηγήν τινα ΰδατος σχηματι- 

οθείσαν έν αύτή τή γεννήσει της ΰπδ τήν

στενήν όχθην τοϋ λεκανοπεδίου της ! Τδ νε 
ρδν αύτής εΐνε κυανούν και διαυγές καί ου
δέποτε δ άνεμος έρρυτίδωσε τήν λείαν έπι- 
φάνειάν του, ούδέποτε αί ακτίνες τοΰ ήλίου 
δυνάμεναι νά άπορροφήσωσιν αύτό διεισέδυ- 
σαν μέχρις έκεΐ. Έκεΐ καθ’ εκάστην έσπέ- 
ρα« υπό τήν λάμψιν τών αστέρων κύκνος λευ
κός έρχόμενο; ίνα κολυμβήστ) έπί τοΰ διαυ
γούς ΰδατος κοσμεί τήν ήρεμον ταύτην λί
μνην χωρίς νά κηλιδώσφ τήν ώς τό κάτοπ- 
τρον λείαν έπιφάνειάν της. Άλλ δποταν ό 
έχθρδ; τοΰ γένους του γΰψ επιφανή έπί τών 
κυμάτων σπειρών τά ίχνη τοΰ θανάτου, α
μέσως ό κύκνος άναλαμβάνων τήν πτήσίν του 
πρδς νέας πηγάο κτυπα τρόμων διά τών υ
γρών του πτερύγων τδ κύμα. Ό άντικατο- 
πτριζόμενος τότε ούρανδς έξαλείφεται άπό 
τό ύδωρ όπερ θολοϋται καί τολύπαι άφροΰ 
σχηματίζονται περί έκαστον πτερύγισμα τοΰ 
αθώου πτηνού, καί ή μυστηριώδης καί θελ
κτική εκείνη λίμνη άλλάσσει το λάμπον κυ- 
ανοΰν χρώμά τη; μέ τό χρώμα θολού ΰδα
τος εις ό ή άμμος συνανεμίχθη !

Ούτως όπόταν άνεχώρησα το παν κατε- 
ταράχθη καΐ άνετράπη έν τή ψυχή αύτή! Ή 
ζωτική της άκτίς άπεσβέσθη, καί ή τρεμουσα, 
ήμιλειπόθυμός της, θνήσκουσα φλόξ άνήλθεν 
είς τοΰ; ουρανού; διά νά μή κατέλθή έκεΐ· 
θέν ποτέ πλέον.

Δέν ήθέλησε νά βαυκαλισθή είς τήν ελπί
δα δευτέρου μέλλοντος, δέν ήθέλησε νά έλ- 
πίση πλέον! Τήν ζωήν της δέν ήθέλησε νά 
διαφιλονεικήσή μέ τήν αγωνίαν τής όδύνη; 
της άλλά δι’ ένος καί μόνου κινήματος κατέ- 
πιε μέχρι τρυγάς τό κύπελλον τής πικρίας, 
καταπνίγουσα τήν ψυχήν της είς τδ πρώτον 
τη; καί ύστατον δάκρυ J

Όμοια δέ πρός τό πτηνόν τδ ήττον αύ
τής παρθένον καί ώραιον, δπερ τήν εσπέραν 
δια νά άποκοιμηθή θέτει τόν τράχηλον με
ταξύ τών πτερύγων του, περιετυλίχθη μέ 
τόν πέπλον κατηφοΰς καί άφωνου άπελπισιας 
καί άπεκοιμήθη έπίσης, ώ; αύτό, καΐ αυτή, 
πλήν, φεΰ πολύ πρό τής έσπέρας !. . .

*
♦ ♦

[Ιλήν πρδς τί νά φέρωμαι πρό; τάς θλι-

βέράς παρελθούσα; αύτάς σκηνάς ! . . . ά- 
φήσωμεν καλλιον όπισθεν των τδν άνεμον 
μυκωμενον καί τδ κύμα μορμυρίζον ! . · . . 
Ώ ! έπανέλθετεεπάνελθετε, ώ πικραί μου 
σκέψεις! Θέλω νά ονειροπολήσω καί όχι νά 
κλαύσω.

VI’

Δέκα πέντε ήδη ολόκληρα έτη έκοιμήθη 
είς τάν άργιλλώδη στρωμνήν της, καΐ ούδείς 
κλαίει τώρα παρά τό τελευταίόν της άσυλον, 
καί ή ταχεία λήθη, δεύτερον μνήμα τών νε
κρών, κατεκάλυψε τήν στενωπόν τήν φέρου- 
σαν είς τά ίχνη τη; !

Ούδείς πλέον επισκέπτεται τόν λησμονη- 
θέντα αύτόν λίθον, ούδείς τόν ένθυμεΐται, ού- 
δεις τδν κλαίει, έξαφουμένη; τής άναμνή- 
σεώς μου ! . . . Όπόταν άνερχόμενος καί δια- 
περών τά κύματα τών παρελθουσών ημερών 
μου, καΐ άναζητών είς τά’βάθη τής καρδία; 
μου όλους έκείνους οί όποιοι δέν υπάρχουσι 
πλέον, μέ τούς όφθαλμοΰ; κυμαινομένους έπί 
φιλτάτων μοι εκμαγείων, κλαίω εις τόν ού
ρανόν μου τόσους άπεσβεσθέντας άστέρας μου!

Ό πρώτος ύπήρξεν αύτή, «αΐ ή γλυκεία 
λάμψις του φωτίζει άκόμη τήν καρδίαν μου 
διά ίεροΰ καί φωτός!

*
* *

’Ακανθώδες δενδρύλλιον μέ ολίγα χλωρά 
φύλλα, ιδού τό μόνον μαυσωλείου τδ όποιον 
τή άνήγειρεν ή φύσις! Μαστιζόμενου ύπό τών 
θαλασσίων ανέμων, ύπό τοΰ ήλίου δια καώ- 
μενον, ως γοερά τις άνάμνησις ένριζωθεϊσα 
εΐ; τά στήθη, ζή έπί τής σπιλάδος χωρίς νά 
τήέπιχέγ) σκιάν’ κλίνον δέ πρός τήν γήν ά- 
φίνει τοΰς κεκυρτωμένους του κλάδους είς 
τδν οδόντα τή; έρίφου, ενώ ή κόνι; τής όδοΰ 
άπολευκαίνει τδ φύλλωμά του.

Κατά τό έαρ άνθος τι λευκόν, ώς νιφά; 
χιόνος, φύεται καΐ κυματεΐ έκεΐ μίαν ή δύω 
ήμέρας, άλλ’ ό άνεμο; βαρύς αίφνης ένσκή- 
πτων έπ’ αύτοΰ τό άποφυλλιζει πριν ή έκ- 
χύση τδ άρωμά του. 'Ενίοτε περιπαθές καΐ 
μελαγχολικδν πτηνόν έπικαθηται έπί τοΰ 
κεκλιμμένου θαλλοΰ του Οπως ψάλλη τήν 
θλιβεράν έπωδόν του,—τδ μόνον δάκρυ όπερ

έπί δεκαπενταετίαν λείβεται έπί τοΰ μονή
ρους έκείνου τάφου ! · . .

Ό ! ε'πέ, άνθος, δπερ ό άνεμος έμάρανεν 
πριν ή έτι έξανθήστ,ς, είπέ ! δέν εινε αληθές 
οτι υπάρχει άλλη γή ένθα τό πάν θά άνα- 
λάβη καί αύθις ζωήν ; . . .

*
* *

’Ανέλθετε, άνέλθετε είς τάς παρελθούσα; 
έκείνας ώρας, ώ σκέψεις μου ! Αί πικραί άνα· 
μνησεις ά; πλημμυρίσωσι διά στεναγμών τήν 
ψυχήν μου, καί ένώ ή καρδία μου έμπλεως 
οδύνης θά κλαΰση, σείς πετάξατε έκεΐ όπου 
πέτα ή ψυχή μου (

. (μετάφρασις Γ. Λ.)

ΕΠΙ ΤΩι ΘΑΝΑΤΩι ΤΗΣ!...

Ώ; τδ άνθος τό καταπατηθέν ύπό άγροί- 
κου ποδός διαβάτου ότε μόλις ήρξατο άνθοΰν 
νά άναδιδ·ρ τήν ευώδη οσμήν του, έπεσε καί 
εκείνη έν όλή τή άκμή τής δεκαπενταε- 
τοϋς ήλικ ας της ύπό τήν άνιλεή χεΐρα τοΰ 
παντοκράτορα; θανάτου. Ώς χρυσαλλϊς πε- 
τώσα περί τδ λάμπον φώς δπερ, καϊον ολίγον 
κατ’ολίγον τάς λαμπυριζούσας πτέρυγάς της, 
ρίπτει αύτήν αίφνης άπνουν έκ τής θερμότη- 
τός του, οΰτω καΐ έ κ ε ί ν η έξ απροόπτου 
άφηρπασθη τή; γής ταύτης ίνα μετοικήσρ 
εις χώραν εντελεστέραν. Απέθανε πλήρης 
ζωής βαυκαλιζομένη καί είς αύτήν τήν τε- 
λευταίαν στιγμήν της έτι ύπό τών ονείρων 
της, ύπό τών ήδέων καΐ άθώων έκείνων ο
νείρων άτινα περιϊπτανται πάντοτε περί τδν 
ύπνον έκαστη; παρθένου. Ή Άτροπος, ή α
δυσώπητος αύτή Μοίρα, έκοψε φεΰ! πολύ ε
νωρίς τδ νήμα τής ζωής έκείνης, δι’ ήν πολ
λοί συγγενείς τε καΐ φίλοι έκουσίως προσέ- 
φέροντο δλοκαυτώμτα. Ούδέν δμως ίσχυσε 
νά άπομακρΰνν) τοΰ προσκέφαλα ίου της τδν 
έπαπειλούμονον κίνδυνον, και νέα ετι, πολύ 
νέα, άπέτισε τόν όφειλόμενον φόρον τής ζωής 
εί; τόν είσπράκτορα θάνατον!

♦
¥ ♦
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Πόσοι δέ'·' έκλαυσαν τόν θάνατόν σου, σε

μνό καί ωραία παρθένος ; Οί συγγενείς σου, 
οί φίλοι σου έκ καρδίας κατηράσθησαν τό 
άτεγκτου πεπρωμένου την μίαν Ημέραν καί 
τήν άλλην αίδόύμενοι τοϋ εγωιστικού χαρακ- 
τήρός των παρέδωκαν τήν μνήμην σου είς 
την λήθην" μόνος έγώ θά φέρω ζωηράν τήν 
μνήμην σου μέχρι τής ώρας καθ’ ήν περώνας 
τήν έπί τής γης τροχιάν μου προσέλΟω έκεΐ 
ένθα προσέρχονται όλοι. Ώ! είχες διπλήν 
ωραιότητα, τήν ωραιότητα τής ψυχής καί 
τών ηθών, το κάλλος τής αθωότητες, έλαμ
πες έκ τοΰ άπαυ γάζοντος γοήτρου τή; παι
δείας, ήσο αφελής καί ειλικρινής, κόρη σπά
νιά διά τήν κοινωνίαν τής σήμερον "καί έν 
τοότοις ό θάνατος δέν σοΰ έοείσθη.

Πλήν καί πόσοι δέν έζήλευϊαν τήν τύχην 
σου .

* 
• »

Ώ θάνατε, I έπί τοΰ πτώματός της άνε- 
γνώρισα το μεγαλείου σου. Πλήν άρά γε εί
σαι πράγματι θάνατος; ή μόνον άπλοΰν 
όργανον μεταβιβασεως άπό τοΰ ένός άστέρος 
είς τόν άλλον; Όχι! ειν' αδύνατον ! ό άν
θρωπος δ φαντασθείς τόσα καί τόσα εΐνε α
δύνατον νά θνήσκη" θά άναζή καί πάλιν, διό
τι δ θεός αδίκως δέν ώνομάοθη δίκαιος" 
καί έάν ποτέ αναλαμβάνει προώρως τάς ψυ
χές τών εκλεκτών, τοΰτο θά πράτττι όπως 
τελειοποίηση νέαν ζωήν. 'Ναί! έπί τοΰ πτώ
ματος εκείνης συνέλαβον τήν πεποίθησιν 
ότι οί μέν καλοί άφϊπτανται τής γής ποοω- 
ρως έν όλη τή άγνότητι αύτών 'ίνα μετοική- 
σωσιν είς κόσμον τελειότερον, οΐ δέ κακοί 
μένουσιν έπί πολύ εΐς τήν γήν ϊνα δίδωσι 
δίκην τών ελαττωμάτων των.

• ·
Ό θάνατό; 'ΓΗΣ έβύθισεν είς πένθος μίαν 

έτι καρδίαν !. "..
Ύπήρξεν εποχή, καλοί μου άναγνώσται, 

καθ’ ίν οί πάντες ησαν εύτυχεϊς έν τή γή 
ταύτη, καθ’ ήν ό άνθρωπος αθώος καί άνευ 
λυπών έπαιζε μετά τοΰ Θεοΰ του καταβαί- 
νοντος είς τήν γήν, καθ’ ήν αμέριμνος έκαλ- 
λιέργει τόν αγρόν του" ή έποχή έκείνη Ονο
μάζεται χρυσούς αιών, πλήν ώς τό 

χρυσίον τδ κυλινδούμενον, παρήλθε καί συνα- 
νεμίχθη. είς τό χάος τών αιώνων. Τώρα τά 
πάντα είσί ζοφερά έπί τής γή; καί ό αιών 
μας σίδηρους. Ούδείς άνευ λύπη; καί με- 
ρίμνης εύρίσκεται διότι ούδείς σκέπτεται περί 
τοϋ Πλάστου, όστις όμως προνοών καί περί 
τούτου αναλαμβάνει τούς έκλεκτούς του, ίνα 
δέωνται πρό αύτοΰ υπέρ τών κακών.

Εκε ίνη, καλή καί έκλεκτή θανοΰσα έ- 
φησύχασε τών κόπων τής γήινου ζωής" ήμεΐς 
φεροντες ψυχήν ηρώων Βυρωνείων ποιημάτων 
περιπλανώμεθα τί,δε κάκεΐσε σύροντες μεθ' 
ήμών βαρεΐαν τήν συνείδησίν μας, ήτις ώς 
γΰψ κατατρώγει τά σπλάγχνα μας, καί οϋ- 
δ’ν άλλο καλόν φέροντες ή τήν άνάμνησίν 
ΓΗΣ!... ΣΕΙΡΙΟΣ.

Η ΧΗΡΑ

ΚΑΙ ΑΙ ΔΤΩ ΤΠ£ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ.

Ή

τά δώρα τής νηρηίδος.

ΔΙΗΓΗΜΑ

Τίς δ αληθής ευδαίμων,,
. .ό έν τή έαυτοΰ καταστάσει εύχαριβτού- 

[μενος.

Υπήρχε ποτέ πτωχή τις χήρα ήτις είχε 
δύω θυγατέρας τάς όποιας υπερηγάπα. Ή 
μία τούτων ώνομαζετο Λευκή ή δε έτέρα 
Βερμηλία.

‘Ημέραν τινά ή καλή αΰτη γυνή ίσταμένη 
πρό τής θύοας τής πενιχρά; .της καλϋβης 
είδε κεκοπωμένην καί γηραιόν γυναίκα στη- 
ριζομένην έπί τής βακτηρίας της.

— Εΐσθε πολύ κουρασμένη; τή λέγει*  
καθίσατε ολίγον ίν’ άναπαυθήτε" καί συνάμα 
διέταζε τά; θυγατέρας τη; νά δώσωσιν εν 
κάθισμα είς τήν γυναίκα ταύτην.

Ύπήκουσαν άμοότεραι άλλ’ ή Βερμηλία 
ϊτρεξε ταχύτερου τής αδελφής της καί έφερε 
τό κάθισμα.

— Θέλετε νά πΓ.τί τι; τήν ήρώτησε καί 
«άλιν.

·— Εύχαρίοτ;·»;. άπεκρίθη- έπιθύμουν μά
λιστα νά φάγω καί κάτι τι άν ευχάριστή- 
σθε νά μοί δώσητε.

— Θά σάς δώσω πάν δ,τι απαιτεί τδ κα
θήκον, έπεΐπεν ή χήρα, άλλ’ έπειδή είμαι 
πτωχή δέν θά ηναι μέγα τι πράγμα.

Ταυτοχρόνως δέ, ειπεν είς τάς θυγατέρας 
τής ν« ύπηρετήσωσι τήν ξενην των, τήν ό
ποιαν ε’χον ήδη προσκαλέσει εί; τήν τράπε
ζαν, καί νά ύπάγωσ: πρίς συλλογήν ολίγων 
δαμασκηνώνέκ τής αγαπητής τη; δαμασκη- 
νέας ήν ίδίαις χιρσίν είχε φντεύσει.

Ή Λευκή αντί νά ΰπακούση προθύμως είς 
τάς διαταγάς τής μητρός της, υπετονθόρισέ 
τι κατ' αύτών. Δέν έτόλμα όμως ν άρνηθή 
όλίγα δαμάσκηνα άτινα καί άκουσιω; προ- 
είφιρεν.

— Σύ δέ, Βερμηλία, ειπϊν ή χήρα εί; 
τήν δευτε'ραν τών θυγατέρων της, δέν έχεις 
καρπούς νά προσφίρτς εί; τήν καλήν ταύτην 
κυρίαν, καθότι αί σταφυλαί σου δεν ωρίμασαν 
είσέτι.

— Πραγματική;, άπεκρίθη" άλλ’ έχω εν 
ώόν τό όποιον ετικε σήμερον ή όρνις μου καί 
τδ όποιον,έάν ή κυρία εύηρεστεϊτο νά το φα- 
γη, εύχαρίστω; θά τή τό προσέφερον.

Καί παραυτίκα χωρίς νά προσμείνη τήν 
χατάνεϋσιν τής γραίας, έτριξε προς άναζή- 
τησιν τοΰ ώοϋ της.

’Αλλά καθ’ ήν στιγμήν τή τώ έπαρουσίαζε 
ή πτωχή γραία ίξηφανίσθη καί άντ' αυτής 
ΐιδον νεαράν ντρηίδα λέγουσαν εΐ; τήν μητέρα

— Θέλω ν’ άνταμείψω τάς θυγατέρας σου 
κατά τήν αξίαν τών προτερημάτων έκαστη;" 
ή πρωτότοκος Οά καταστή ηγεμονίς ή δέ 
δεύτερα γεωργός.

Καί επληξε διά τής έάβδου της τήν οι
κίαν ζτις μετεμορφώθη εΐ; ώραϊαν καί περί- 
καλή ϊπαυλιν.

—- |δοΰ τδ μερίδιόν σου, είπε τότε τή 
Βιομηλία- Πιστεύω ότι δίδω εί; έκαστον ε
κείνο το όποιον κάλλιον αγαπά.

* *
‘Η νηρηίς εϊποΰσα τούς λόγους τούτους 

άπεμσκρύνθη. Ή δέ μήτηρ καθώς καί αί δύω 
τη; θυγατέρες Ιμενον λίκν έκπεπληγμενβι... 
Είσελθοϋσαι έν τ$ έπαύλει έθαΰμαζον τήν 
καθαριότητα τών έπίπλων... Αΐ καθεκλαι η
σαν μέν άπό ξΰλονάλλ όμως ήταν τόσον κα 
θαραί ώ; νά τάς είχε τις φυλάξει είς σκευο
θήκην.

Αί κλίναι ησαν έστρωμέναι έξ ύφάσματος 
λευκοΰ ώ; ή χιών, είς δέ τόν σταϋλον ένυ- 
πήρχον πρόβατα, βο'ες, αγελάδες, καθώς καί 
εις τούς ορνιθώνας όρνιθες, νήσβαι, περιστε
ρά’., καί αλλα διάφορα; είδη πτηνών. Ειχεν 
έπίσης ώραΐον κήπον ;πλήρει άνθέων καί 
καρπών.

* ·
♦ *

Ή Λευκή έβλεπε τήν φοράν ταύτην άνευ 
ζήλιας — συνήθους αύτής χαρακτήρος —- τδ 
δώρον,. οπερ προσέφερε τή άδελ,φή αυτή; ή 
νηριίς, άναμένουσα μετά χαρά; τήν στιγμήν 
καθ' ήν έμελλε νά λάβη τό ίδικόν της, του- 
τέστι νά καταστεί ήγεμονίς.

— α ‘Ιδού, ελ-γεν, ή άδςλφή μου τοσαύ-· 
τν.ν έδειξε προθυμίαν είς τήν Νύμφην έκείνη», 
καί έν τούτοι; τήν έξη ,ιίλισεν είς τοσούτον 
βαθμόν, καταστήσασα αύτήν απλήν γεωργόν, 
ένώ εμέ μεθ όλην τήν πρός αύτήν αδιαφο
ρίαν μου, μ’ ένέκοιν’ν αξίαν βασιλικού στέμ
ματος !. .. »

• »
Αίφνης τού; διαλογισμούς τή; νεάνιδο; 

διέκοψαν καλπασμοί ίππων. Ητο βασιλικόν 
κυνήγιον.

Ή Λευκή τρέξασα αμέσως πρό τής θύρας 
ίνα ίδ·|ΐ τί συμβαίνει, έφάνη τόσον ώραΐα είς 
τού; οφθαλμούς τοΰ βασιλέως, ώστε ουτος 
άπεφάσισε νά τήν νυμφευθή,

Ιδού! "Ηρξατο πληρούμεεον καί τό δεύ
τερον τής Ηηρηίδο; δώρον . . .

*• ♦
Ή Λευκή καταστάσα ήδη βασίλισσα εί- 

πεν είς τήν αδελφήν της.
— Δέν θέλω νά ήσαι γεωργός" έλθέ μετ 

έμοΰ, αγαπητή μου αδελφή, θά σέ νυμφεύσω’ 
μετ' ευγενοΰ; τινο; Κυρίου,

—- Σάς είμαι λίαν ύπόχρεως, ακριβή μου" 
άπεκρίθη ή Βερμηλία.— Είμαι συνετισμένη
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•k τήν έξοχλν καί μοί δίδιι κόπον >ά την 
έγκαταλείψω . . .

* *
Π ήγεμονις ΛευΧΊ, άνεχώρηοε» δθεν, καί 

ητο τόσο*  ευχαριστημένη, ώστε διήλθε» 4- 
λοχλτρους νύκτας άΰπνος. Τους πρώτους μί
νας ητο τόσον du ηβχολημέ*η  εις τάς λαμ- 
*ρ«ί της όσθήτας, τούς χορούς, τά θέατρα 
καί τάς κωμωδίας «στε, έκτος τούτω», ου
δόν άλλο έσκέπτετο · · · ■

Άλλ’ ολίγος παρήλθε καιρός χαί κ νίαρά 
θγεμονίς συνειθίσασα πάντα*  ταΰτα εϊς ούδέν 
Τβριοχε τίοψιν, ούδέ» ήδύνατο »ά την 3ιλ· 
οκεδάσφ. Όλαι «ί χυρίαι τής Αυλής τή ά- 
•κέδιδο*  μεγάλα; τιμάς όταν ή;αν ένώπιύν 
της· άλλ’ ίν τ| άπουβία της πεοιγελώσαι τήν 
Ιλ»γον;—*|δέτε  τήν πτωχήν χωρική», κά- 
μν»ι ώσεί ήτο μεγάλη Κυρία (!) i βαβιλιΰς 
»’χϊ πολύ βοταπην καρδίαν ϊ*α  συζευχθη 
μετά τοιαύτη; γυναικός!! '

Οί τελευταίοι ουτοι λίγοι μεγάλη*  repo - 
ξενήααντες τφ βασιλεΐ εντόπωσι», ποικίλας 
αύτώ έγεννηβαν σκέψιις

Εσκίφθη ότι επραξ» μέγα άτοκον ,υμ 
φευόμενος τήν Λευκή»—γυναίκα κατωτέρας 
περιωπής, μίαν απλήν γεωργόν! Ό πρός αυ
τήν ίρως του «ιχ» παρίλθει, διό καί ό/.οτε- 
λώ< παρημίλησε τά πρός αυτήν συζυγικά 
του καθήκοντα.

Οί α&λικοί όταν ε’δον ότι ό βασιλεύ; δεν 
ήγάπα πλέον τήν γυναίκα ταύτην, ήρχισα» 
νά μή άποδιδωσι» αύτή ούδέν σέβας, οΰδε- 
μίαν τιμήν έξ εκείνων αίτινες ηοαοζον είς τήν 
ίεσι- της... Καί έν ένί λόγω η Ατυχή κατέ
στη δυστυχής.

* ·
Ητο ίτι μάλλον δυστυχεβτέρα διότι δέν 

<ίχ»ν ούδέ ίν» κάν άληθό φίλον, είς όν νά ή
δύνατο νά έκφρασθή έμπιστευτικώ; τά βά
σανά της, οΛ καί ίζν. είς διαρκή τινα στο- 
«οχωρίαν ...

Εχριώσ-.<·. νά ήναι σοβαρά, διότι τή έλε
γαν ότι μιά βασιλίσση, αρμόζει χαρακτήρ 
σπουδαίος καί μεγαλοπρε-τής!. .

Άπέκτησ- πλεϊστα τέκνα πλήν δέν τλ 
Μπιστεύοντο τήν ανατροφήν των,'

Ή τάλαινα Λευκή ετήκετο ύπό τό βάρο*  
; τών βασάνων αύτής, κατέστη δί τόσον ισχνή 

ώστε έγινε βχεδόν αγνώριστος.
♦ ·*

Τρία καί ήμΐβυ έτη παρήλθον, άφ' ού ή 
λευκή είχε νυμφευθή τον βισιλεα, καθ' ίλαν 
δέ τοΰτο τό χρονικόν διάστημα δεν είδε 
ούδεμία*  κά*  στιγμήν τήν προσφιλή αδελ
φήν της, διότι έθεώρει άπρεπες μεγαλοπρε 
πής βασίλισσα -ά έπισκεφθγ; πενιχρήν γεωρ
γό»! νϋν όμως καταβεβλημένη έκ τών διη
νεκών θλίψεων καί τών άδιακόπων στεναγ
μών έκρινε» εύλογον νά διελθη ημέρας τινας 
ίν τή έξοχή ..

Έζήτησε*  όθε< τήν άδεια*  παρά το6 β» 
σιλίως, οςτις καί προθΰμως τή τήν έχερή- 
γησεν, ιν’ απαλλαγή άπ αυτή;...

μ ♦
Ή Λευκή έγκαταλύψασα τά ανάκτορα, 

ίφθασε περί τό εσπέρας εϊς τήν Ιπαυλιν τής 
Βερμηλ ·; ίμπροσθιν τής θυρας τής όποιας ί· 
δοΰσεε μακρόθε*,  όμιλον ποιμένων και »·;- 
μενίδων, οίτινες πλήρης χαράς ώρχ<Λ*τ·  καί 
διείκίδαζον παίζοντες διάφορα παιγνίδια.— 
’Αλλοίμονο*·  ανέκραξε δακρόουσα —ποΰ «ι» 
έκεΐνος ό καιρό; κα θ' ό*  κ;.’ <γώ καθ' δ» Μ 
έγώ αμέριμνος και άφρο-τις διεοκέδαζαν ώς 
αι πτωχα’ι αύται βοσκϊδες (;)'... Οίμεκ ' 
παρήλθε* ...

Άμα ιδοϋσα τήν αδελφή*  της, αμέσως I- 
δρσμε νά τήν έναγκαλισθή. Eups δ’ αύτήν ί« 
άριστη υγεία διατελοΰσαν, καί τήν χαράν ττ.ς 

; είς τά μή π-ραιτέρφ άφικομεντ.ν.
Η Βερμηλία είχε νυμρευθή ωραίο*  τινα 

χωρικόν, μόνην χαράν του θεωρούντο νά ευ- 
ρρ λογους έτι μάλλον περιποιητικούς, ίτι 
μάλλον έπαγωγοτέρονς δι' ών νά τήν προ*  
σαγορευση. Διέκειτο κάλλιστα μετά τών περί 
αυτήν τούς όποιους ήγάπα ώ; τέκνα της, 
καί οί οποίοι τή*  ήγάπων έπίση; καί άνθη.· 
μιλλώντο τις * άποδώβη αύτή πλειοτερας 
φιλοφρονήσεις. Δεν είχε μέν πολλά χρήματα, 
δέν είχε*  ομω; καί τήν ανάγκην αύτών κα
θότι ίκ μέν τών γχιών της έσύναζε τόν σι- 
τον, εκ δέ τών έλαιόνων τδ έλαιο*.  Τά ποί
μνια τη; τή προσίφιρον άφθονο*  νάλα; <ξ ου

-

λΐ Α ΑΟΓΟΧ

«ατεσκεΰαζε τυρόν κχί βούτυρον. ’Βνηθε τδ · 
Ϊελλίον τών προβάτων τκς καί ύφαινεν έν - : 

ύματα διά τε έαυτήν καί τδν σύζυγόν της, 
καθώς καί διά τά δύω της τέκνα.

*Ητο λίαν εΰχαριβτημόνη Ικ. τής κατα- 
βτάσεώς της καί πϋχαρίστει πάντοτε τήν 
τκρηίδα διά τό δώρον όπερ τ$ έδωρήσατο. 
Πρός τό έσπέρας δε όπόταν ή έργασία έτε- 
λιύτα, διεσκεδαζε ποίκιλα μετά διαφόρων 
«οιμινίδων, παίζουσα παι·/νίδια: είς ήν θέτι*  
ιόροΰσα αύτήν ή Λευκή.

— Οίμοι!. · ανέκραξε καί πάλιν, ή νη- 
νηίς μοί έκαμε κάκιστον δώρο*  δίδουσά μοι 
τ» οτέμμα... «Ουδέποτε εύρίσκεται η χαρά 
είς τά μεγαλοπρεπή ανάκτορα!.. -»

Μόλις έτελείωσε τους λόγους τούτους n 
πολλά παθοΰσα άνασσα, και ή νηρν,Ις παρέ- 
ίτη iv τώ μέσωαύτών.—Δέν ηθέλησα να σ' ; 
ανταμείψω,—είπε τότεάποτεινομένκ είς τήν ’ 
Λευκήν —καθιστ&σα βασίλισσαν, άλλά μάλ
λον. νά σέ τιμωρήσω' διότι τήν έλαχίστην 
δωρεάν τά όλίγιστα έκεϊνα δαμάσκηνα, «' 
τιναμοί προσέφερεςμοί τά προσέφερεςάκουσίο·;.

— Αρκετά ίκανοποιήθητσ πλέον’ διέκοψε 
μετά δακρύων ή Λευκή. Μή θελήσετε, κυρία, ! 
νά παρατείνητε επί μάλλον τήν δυσβάστα
κτου ταύνν.ν ποινήν 1 ..,

— Τετέλεσται ηοη' έπεϊπεν ή Νηρηις και 
«νιχωρησεν. ¥

Άνετειλεν ή έπιοΰσα!
Κσί πάλιν ήκούσθησαν γδούποι πετάλων ■ 

καλπάζοντο- ίππου... καί πάλιν ή Λιυκή ί- 
τρεξε πιδ τή; θύρας...

'Ην απεσταλμένος του βασιλέως, βέρων \ 
Λευκή τά τέκνα της. μετά τής χαρο

ποιός—άλλως τε—ιίδήσεως, ότι ό βασιλεύς | 
τήν εσπέραν εκείνην έμελλε νά νυμβευθή 
τήν θυγατέρα τοϋ κόμκτος Β ..

Ή Λευκή ασμένως έϊέχθζ τά τέκνα της, 
•τινα πρό πολλοί» δεν «ΐδεν, άμα τι και τήν 
«ίδητιν τη; απαλλαγής τη; από τής σκλ.ν.· 
ράς εκείνης βασάνου, ήντινα άπο τριετία; υ- ' 
πίφερε, και έζεσε τό υπόλοιπον τής έαυτής 
ζωής έν τ», Γ ι <» ρ γ ·. κ ή τ ή ς Β ε ρ μ ν} λ ι ας 
έπαύλει. Δημ. Ζ ΛΑΜΠί^ΗΣ,

Φοιτ. τής Αύτ. Ίατρ. Σχολής..

ΔίΑΛΟΓΟί
ΜΗΤΡΟ1 ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΟ1

= c/3—

ΜΗΤΗΡ.

17Β

(Πορευομενη μ«τά τή; θυγατρός της Μ< 
τόν KS1KO*):κ«πον):

— Ό! τί χαρμόσυνος αύγή; 
δρόσος παντού μεγάλη ·

Τδ αηδόνι κιλαδε*  
τδ κσρδ'ρ-νι ψάλλίι. 

Ανβτ. παντού εΰοκοσμα 
'ς τά δρη 'ς τάς κοιλάδας, 

τδ θέρος τδν χιτώνα του 
ρίχνε·, ’ς τά; πεδιάδας !

I) Ζέφυρος γλυκορυσά, 
τά φύλλα ψιθυρίζουν, 

καί τά ρυάκια τερπνώς 
ρέοντα μύρμυρίζουν.

ΤΙ θάλασσα γαλήνιος, 
ομοιάζει τδ κρυστάλλι!

ώ ’ τί ώραϊα ’ τί λαμπρά 
της φύσει»; τά κάλλη ' 

Γό πάν κοιμάται ήρεμο* ! 
όλοι εξαπλωμένοι 

εύρίσκονται 'ς τάς κλίνας τ«*  
γλυκά άναπαυμτ*®'··  

Μόνη εσύ, θυγάτριο*.  
τΐίπαθες; είπί μου;

Δέν σ' ένθυμοΰμαι τήν α-ύγ**  
νά έξυπνάς ποτέ μου-

βΓΓΑΤΗΡ

— Ά ’ μήτέρ μου, μη*  έρωτας 
τίίπσθα *ά  μάθης 

Έχεις φιλόμουβο*  ψυχή» 
φοβούμαι μή συμπαθές.
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ΪΑπόψε »νώ κοίτουμουν 
γλυκά αναπαυμένη,

εις τά βαθείά μεσάνυχτα 
'ς τόν δεύτερον δομένη,

μ' έφάνη οτι έβλεπα, 
μήτερ, ’ς τό ονειρόν μου.

Μ' έφάνη .. ναι ! αληθινά .. .
• εν φάντασμα έμπρό; μου, 

καί μ έλεγε με γελαστόν 
τό πρύσωπαν καί στόμα 
Ακόμα είς τό στρώμα;» 
«αδύνατον, φελάτη μοι, 

» νά γείνη προκομμένη 
» όπο’α εις τά χαράγματα 

’> κοιμάτ αναπαυμένη, e 
3ιππάσθηκα, ώ μήτέρ μου.
καί έκτοτε κομμάτι 

δέν ήδυνήθην, πίστευσον
νά κλείσω τό όμμάτι.

ΜΗΤΗΡ

S Καλά τό λέγουν, θύγατερ 1 
β τών ήμερών αί σκέψεις, 

ο μας' φαίνονται είς όνειρον
» ώς έλεγχος ή τέρψις.»

θ ΠΑΤΗΡ

— Όχι . ■ · Δέν ήτ ον δνιιρον 
διότι νά ακόμα,

'ς τ’ αΰτ’ά μου μένει έναυλο» 
τό τιλευταΐον κόμμα.

θυμούμαι, ναι, πώς μ' έλεγε 
προχθές ό δάσκαλός μα;

ότ'«ή αυγή Ην’ ό τροχό; 
*1' άκόνη τοΰ νοός μας ο

-λήν δεν θαρροΰσα άπ’ αύτά 
έντΰπωσιν, καί τόσην

ώστε νά έξιππάζωσι 
τόν άνθρωπον στήν σ τ ρ ώ σ ι ν. |

’□! Π ίστευοόν μοι, μήτέρ μοΰ, 
-όν πόδα στό χωρίον

εφίτοί άφοΰ πάτησα, 
Δ»ν ξεΰρω τί κ? όποιον,

δέν μέ άφίνει ήσυχον, 
καί ώς άπελπισρίνη 

φοίοϋμαι μή άγραμματ ς 
πά/-.οτι θέλω μένει.

ΜΗΤΗΡ
— ’Επαινετός · ζήλος σου

καί η φιλοτιμία,
Δέν τώλπιζα, ώ θΰγατερ · 

Εύγε’ τή αλήθεια !
Ευχαριστώ σε, σύρανε ! 

μεγάλη σου ή δόσις!
Είθε σοφήν ώς τήν ποθώ, 

νά μέ τήν αξίωσης.

ΘΪΤΑ’ΓΗΡ

— Και σήμίρον ’ξαφνήσ-Λ/.α . . .
πλέον δέν ήδυνήθην

νά κοιμηθώ, ώ μήτέρ μθυ, 
'σηκώθην δέ κϊ ένδίθβν,

καΐ τοΰ Σωκράτου ςζπρότερον 
τόν μετά Αριστίππου, 

Λόγον άφοΰ έπέρασ< 
(ά;ιθν όντος τόπο υ)

τόσον έκατενΰχθηκε. 
πιστεύω, Λ καρδιά μιυ 

ώστ’ ήρχισαν νά ρέωσιν 
ευθύς τά δάκρυα μου.

ΚΓ οότω μήν ύποφέρουσκ 
μόνη μ.ου νά καθίσω 

έτριξα είς τήν κλίνην σου

ΜΗΤΗΡ

— ’Α ! χαίρω, ώ θυγάτριον, 
στήν αγκαλιάν μου τρέξε.

Μέ τά θερμά μου δάκρυα 
τάς παρειάς σου βρέξε.

Αύτό είναι τό μάθημα 
οπού τήν ^έδδομαδα 

τήν παρελθοΰσαν πήραμε·' , . . 
ή κάθε δέ αράδα 

πολϋ αξίζει κ’· αρκετά 
στόν δστις εΰτυχήσιρ 

είς τήν καρδιάν .τών λέξεων 
καλώς νά παρείσδυση.

ΘΥΓΑΤΗΡ

’Εγώ όμως ένόησα 
δλον τό νόημά του 

έκστατική δέ έμεινα 
στό θειον λόγιάν του, .

καί απορώ τί άνθρωπον 
τον έκαμεν ή φύσις!

ΜΗΤΗΡ

Όντως σοφόν! ώ θΰγατερ’ 
κι’ αύτό θά τό νοήστ,ς 

μέ τόν καιρόν’ πλήν λείπεται 
ακόμη τελευταίο*  

νά έπιστήσνις «ίς αύτόν 
τόν νοϋν σου περιπλέον.

Καί τότε θέλεις αίσθανθό 
τί θησαυρός κρυμμένο; 

μένει είς τά συγγράμματα 
τών παλαιών σωσμενος.

Καί τί ουράνιος σ αύτά 
εύρίσκεται σοφία, 

καί πόσον πρέπει νά σκιρτά 
ή νεαρά καρδία, 

βλίπουσα τονόντάξιον 
'Ελληνικόν μα; γόνον 

βαδΐζοντα στά εύγενή 
ίχνη, τά τών προγονών- 

Ζν,τοΰντα τήν άνάρρωσιν 
τής γλώσσης τής άρχαίας 

καί ήδη συμμορφόνοντα 
αύτήν μετά της νέα;

ΘΥΓΑ’ΓΗΓ

- Ώ μήτέρ μου, ευχαριστώ 
τό θειον καί δοξάζω

8τι μέ κατηξίωσε, 
πολλάκις το θαυμάζω 
νά γεννηθώ είς έποχήν 

καθ’ην πάλιν τά φώτα
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είναι έλπΐς ν' άναστηθοΰν 
ίσως κι’ ωσάν καΐ πρώτα.

ΜΗΤΗΡ

Χωρίς μεγάλην, θΰγατερ, 
πίστευσε δυσκολίαν 

θά άναλάβωμεν κΐ' ήμεΐ;
τήν παλαιάν παιδείαν.

Έάν ι?ς τά συγγράμματα 
τών παλαιών δοθώμεν

στήν εποχήν τών παλαιών 
αμέσως θά φανώμεν.

Ώ εποχή τών παλαιών· 
και πώς νά μή δακρύσω

όπόταν τήν ενθυμηθώ
κβί τήν αναπολήσω· 

Ό! τί μεγάλος θησαυρό;!
ώ! τί γλώσσα ωραία!

Ώ! τί λαμπρά συγγράμματα '. 
πάντοτε ε:να· νέα . . ·

Εί αι πηγαΐ «I ^ίουσαι 
τό μέλι καί το γάλα.

Τά Πνεύματα τών παλαιών 
τί έξοχαμεγάλα '

Ή γλώσσα ή ' Ελληνική 
πασών εΰφορωτάτη 

ή γλώσσα ή 'Ελληνική 
πασών εύφραδεττάτη 

ή ευλαλος της φύσεω;
εΐκών καί ζωγραψία 

ή γλώσσα ήν ίλάληβεν 
ή τών Μουσών χορεία

Αΰτη έκάλλυνε ψυχές 
ημέρωσε τά ήθη, 

κι’έδειξεν έθνος ζωηρόν 
μέ τά γενναία στήθη . . . 
Ενίσχυσεν, ένέπνευσε 
φωνήν καί φαντασίαν ,, .

κι' έφερε τού; προγόνους μας, 
είς τήν αθανασίαν . . ,

Έν γένει δέ, ώ θύγατερ, 
ή πατρική μας γλωσσά 

Είναι γλώσσα ο ΰ ρ ά ν ι ο ς 
είς τούς αιώνας ζώσα.
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Δ«’ δ χβί ε'·ς τήν χτήσιν τ*ς  
μ’ επιμονήν καρτερεί 

τόν θ ε ϊ ο ν Ζενοφώντα σου 
μΐ μψ*  άπ’ τό χέρι.

Σίγοιχίίωβου μετ’ αύτοΰ 
καί ώ; πάλαι δ Πλάτων,

Έχαιρεν ιίς τούς κόλπους του 
τόν Κωμιχον φυλαττων.

Τόν ϊενοφώντα Ιχε βύ
«>’ ίξυπνη χι· είς τό στρώμα.

ΘΤΓΑΤΗΡ

— Ευλογητόν βου, μήτερ μου. 
ευλογητόν τδ στόμα,

ΜΗΤΗΡ

— Σωκράτους Ottou Ζενοοών, 
άξιος μαθητής του, 

μέ γλώσσαν έπουράνιο» 
Χαθ’ δλα μιμητής τ·.·>.

Μάς άφησε τ’ άθίνατα 
’π ο μ ν « μ πνεύματά του. 

διαίωνίσας δι’ αύτών 
τδ δ ίΐον όνομά του.

Σ αύτόν καθένας δύναται 
τον νουν του να σοβίσγ,

'■'« διδαχθή τό ε ινα ι του, 
τήν φύσιν νά γνωρίβτ;.

ΘΪΓΑΓΗΡ

— Ναί ’ πόσην «•/«λλίεσ» 
αίσθάνετ’ ή ψυχή μου 

x«i πώς άναζωόνεται 
τφοντι τό κορμί μου.

Βίς τήν άνάγνωσιν αύτών!... 
ά ίλά χΐ έγώ, εϊπί «ου· 

νά λάμψω εΐς τα χρέη μου 
9’αξιωθώ ποτέ μου;

ΜΗΤΗΡ

■— A’ Ναι, φίλον θυγάτριον. 
φθάνει μόνον να δ«σγς 

τόν έαυτόν σου είς αυτά 
ρητώς V αφοσίωσής. . .

Re's τότε θέλεις δυνχθή 
βέβαια να γνωρίστε 

τά άγαθά τής προχοπή;
χαί νά τα άποχτήσγς.

Καν τότε τήν ί ι α ® 0 ο ρ ά ι 
φεύγουσα τοδ αΐώνος 

•β προοδιόβγς ο-τλ χρηστά 
έν μίβψ τοΰ άγώνος. 

Δεικννουσ' 5τ’ ή αρετή 
αρμόζει έπι πλέον

• ί ς τ ή ν ψυχ ή ν τών γ υ ν « m ώ ν 
χαί μάλιστα τών νέων.

βΥΤΑΤΗΡ.

— Ό ’ Ζήθι έπι μήχιστβν.
ώ μήτερ μου, χαί ϊχε 

χρχστάς ελπίδα; δι’ ϊμε . , .

ΜΗΤΗΡ.

— ’Q! ΐπιμόνω; τρέχε
Τό στάδιόν σου, θυγατερ, 

χα>. τής διαγωγή; σου
Ώς ακραιφνή υπογραμμόν 

χι' άπάσης τή: ζωής σου
Γόν θειον καί σοφώτατο» 

έγ£ πάντα Σωχράττ,ν.

Καθ' ήν στιγμήν ένησχρλοΰντο εις τάς 
I χατα Σωχράτχν νουθεσίας χαί βυμοουλάς 
| τής μχτρός χαταπράσιον φύλλου βυχαμχνεας 
! ϊπεσιν έπί τοΰ ήμιφνεωγμίνου βιβλίου των- 
Ή μήτηρ ένατενίσασα εις τδ δένδρο» λέγει 

. είς τήν θυγατέρα τη; ;

— Βλέπεις αύτήν τήν συχαμιίυ 
τήν τόσον ώπλουστάτπν ;

Τό δένδρου τοΰτο, θύγατερ. 
το βλέπεις ζωγράφιζε1.

Τόν χόβμον μά; αναπολεί 
τό πάν μάς ιίχονίζει 

Μ’ αύτά τό τερψιχάρδ’.χ 

χατάσχιά του φύλλα
Μάς ρέρει είς τήν μνήμη» μας 

τβ τών άνθρώπω» φόλα. ..
Κεεθέν φντρόνει . . . έρχεται. . 

αυξάνει μεγαλαίνει
Πλήν μέ καιρόν μαραίνεται . 

σήπεται, αποβαίνει. ..
Τοιουτοτρόπως χι’ οΐ θνητοί, 

χαθείς ά»θεΐ χι’αυξάνει.
Πλήν εξαψνα τό άνθος του 

μαραίνεται ■ . . τό χάνει . .
Καί αί γλυκείαι ήδοναί 

ίσοι μάς συνοδεύουν.
Ή δύναμις χαί ή χαρά 

τα κάλλη ά τοξεύουν 
θέλουν χαθή ώς όνειρος, 

ή ®; άχνΐς ή πάχνη 
καί θλιβερά ανάμνησή 

μά; μένει ώς αράχνη 
Περνά χαί τρέχει δ καιρό; 

χι’ ή υστερνή μας ώρα 
Έπάραβί · · · τετέλισται 

{ως νά εϊπτ,ς τώρα. 
Τριάντα χαλοκαίρία 

ώς τώρα περασμένα 
{χω φίλον θυγάτριον 

είς ταΰτα ίν πρός {·«, 
ίνόσω ήδτ. προχωρώ 

πάντα 'ς τήν ήλικίαν 
αισθάνομαι τήν ίλλειψι 

πώχομεν βτήν παιδεία».
Και »ίς τοσούτον ευφυές 

χαί ζωογόνο» κλήμα 
Δέν βλέπω είς τήν πρόοδε» 

ούδέ μικρόν τ>. βήμα.
Μόνον ή πολυτέλεια 
υπάρχει τιμώμενη, 

ή δέ παιδεία πάντοτε 
έν μέρει άφειμέντ,.

Καί μάλιστα άπό τινάς 
έχούσας καί τους τρόπους 

διαφιρούσας δέ μτ.δεν 
άπό λοιπούς ανθρώπους. 

Αναθραμμόναι τρυφηλώς 
βϊς ίιψηλάς οΐπίας 

είς κήπους, είς «νάηαυσιν

κι’ εις ήδονάς πχντοίας 
Κομίζομε» ότι σ' ιώτα 

δλ^ ή ευτυχία 
σννίβταται ή γήινο» 

ίντως ευδαιμονία. 
Αλλά, φίλον θυγάτριον, 
τωόντι τί απάτη ’

— Αίωνία βσς ή μνήμη
Αίνοφώνμο» καί Σωκράτη! 

Πλούτη καί δόξαι, κόρη μου, 
είναι βχιά χαί πλάνη, 

Μό»' ή παιδεία δύνατα·. 
μό»η νά μάς ενφράνρ.

*ίαΙ, μόνη αύτή δυνατοί 
ιέ μάς άθανατίσρ, 

καί όταν άποθάνωμε» 
τό κλέος μα; ν’ ΐφήστ.

ιις γενεές τώ» γενεώ» 
χι αιώνα; τών αιώνων

1 »ό χείλη να ΰμνώμεθα 
συχνά τ&ν απογόνων

βΤΓΑΤΗΡ

— ‘Αλλά γνωρίζεις, μήτέρ μου,
«Τό τή» παιδεία; ατ^μα 

πώς δυσχολοαπόχτητον 
•πάρχει δ<τως χτήμα»

MHTHP-

— Τά πάντα είς τό χέρι μας Q
χρέμανται χι ένθυμίσευ 

Τί είδομεν στον Πρόδιχον, 
χόρχ μου ίνθυμήσου.

» Αν θέλχς, ώ πχιδάχι μου, 
»ή· γή νά σοΰ γεννήση

«σιτάρι ή χριθάριον 
ή χαί νά σ’ε πλουτίση ;

»Χτΐ; γής τήν καλλιέργεια» 
:>νά άσχολήσαι πρέπει

»χι’ είς ό.τι άλλ*  τόν τχοπίν 
ετούτον σου αποβλέπει

Άν θίλγ,ς τά βοσκήματα 
νά γέμουν στήν αύλήν σου

« ϋρέττΐΐ είς ταυ τα νά δοθείς



190 ♦ ί ΑΕΡΓΟΣ

«μ’ δλην τήν προσοχήν σου» 
α αν βέλη; τώρα νά φανφς 

ς τόν κόσμοπροκομμένη 
*Καί τ’ όνομά σου πανταχοϋ 

άθανατον νά μένη,
• a Πρέπει νά καταγίνεσαι

εί; τήν σπουδή επάνω».

Τί κλαίεις; φίλη θύγατερ ; 
καλώ;-καταλαμβάνω

Πάσχει; καθώς ποτ’Ιπαθε 
τους παλαιού; αιώνας 

ό Θουκυδίδη; ό μικρός 
όταν είς του; άγώνας 

έβλεπε τόν Ηρόδοτον 
ότι εΰδοκιμοϋσεν 

ότε την ιστορίαν του 
έν μέσω ιστορούσε 

σοί προφητεύω τό λοιπόν 
τύχην ναίμακαρίαν 

Κι’ αθάνατον τό όνομα 
μέσα στήν Ιστορίαν . . .

Πλήν ώ φίλον Ουγάτριον 
δ ’Ηλιο; αρχίζει

Με τάς λαμπρά; ακτίνας τον 
τον κόσμον νά φωτίζη 

έπαρέ το βιβλίον σου 
καΐ δεύρο ά; προβώμβν 

έλπίζω δέ περί αυτών 
πάλιν νά συσκ'.φθώμεν.

"Εγραφον έν Κ" Σμύρνης τή 40 ΐουν. 1877.

ΣΟΦΙΑ ΑΑΜΠΙΣΗ. ΙΑΤΡΟΤ.

ΜΕΑΕΤΑΙ eni ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

«Καθώς δύω τρία άνθη 
μ’άν αύγούλα ξεφυτρόνουν

Καί τήν άλλη ξημερόνουν 
δίχως κάλλος καί πνοή».

«Κ' έγώ λίγα τραγουδάκια 
θέλω ψάλλει πονεμένη 

Κ’ας πεθάνουν ένα ενα 
μέ τού χρόνου τήν ροή |»

Μελέτη Α.
ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ

Α'.
Ητο νύξ. Νύξ μέλαινα ώςψυχή Ιησουίτου. 

Άνεμος, ψύχος, βροχή, άστραπαΐ, κεραυνοί, 
όλα τέλος τά στοιχεία σνμπηχθέντα είς εν, 
άπετέλεσαν τήν νύκτα εκείνην. ’Οποίαν με. 
γαλοπρέπειαν εγκλείει ή θέα τών στοιχείων 
έν τοιαύτη νυκτί ! Πλήν άλλά καΐ πόσον 
αί φρικώδεις τού βίου σκηναί καθίστανται 
φρικωδέστεραι έπενιργούση; έπί της φαντα
σίας τής ψυχή;, τή; καρδίας τής φρικωδίας 
τής έμποιουμένη; ύπό της όψεως τοιαύττ.ς 
φύσεω;!

Τίνος όντως τήν φαντασίαν δέν θέλει ίι- 
ίλθει φρικασμό; άναλογιζομένου ότι έν τοιαύ
τη νυκτί ίσως εις πατήρ μία μήτηρ θά ίδ- 
ρίσκωνται είς τάς έσχάρας τής κολάσεως 
βλέποντες τά τέκνα των, τά φυλλοκάρδια 
των, ριγοϋντα καί μετά παραλελυμένκς υπό 
τοϋ ψύχους καί |τής πείνης φωνή; ριγηλώς 
διαρθροϋντα μόλις.—Μάνα ! .. . Πατέρα ! 
Πεινάμε ! . . . Κρυόνουμε !—-Τί δεν θέλει 
υποστή αισθανόμενο; ότι,αί λέξεις αύται είναι 
ςρέβλη,ε’ναιλέξεις παράγουσας άλγοςάλγεινά■ 
τερον τή; βασάνου τής στρεβλώσεως' λέξεις 
κινοΰσαι τήν ψυχήν είς παράπονου είς στε
ναγμόν, εί; άγανάκτησιν, είς άράν ισω; κατά 
τοΰ πλάστου! λέξεις όπλίζουσαι τήν χείρα 
κατά τοΰ ίδίσυ σώματος, κατά τοΰ πλησίον 
ισω; ;

Οποια όντως λύπη δι’ εύγενή ψυχήν νά 
σκεπτηται ότι κατά τοιαύτην νύκτα ε?; γέ
ρων έπαίτης, έν χαμίνιυν, γυμνό·', ριγοϋντες 
ανέστιοι θά κοιμηθώσιν μπνον δολοφόνου ί
σως είς τήν γωνίαν μια; όδοΰ, εϊ; τρώγλην 
τινά ίσως, πειθανότερον εί; τά παγετώδη 
μάρμαρα μια; στοάς !

Οπόσον δέ θελει κλαύσει ποιητική καρ
δία έπί τή φαντασία ότι ίσως έν τοιαύτη 
νυκτί νεανία; τις άγγίλου εχων μορφήν καί 
αγγέλου καρδία·' άφίπταται τοΰ κόσμου τού
του φθίνας ώς άνθος Μυλεβόίον! καί ό άγγε
λος ουτος ντο ίσως ή ελπίς καί τό στήριγμα

I λευκοκόμων γονέων, ή πνοή ευώδους ώς ρό- 
I δον ευαίσθητου ώς μή μοΰ απτού παρθένου !

Καί όταν τό έαρ παρέλθη τά άνθη τά 
F φύλλα τί γίνονται;

σ Τό άνθος μαραίνεται 
τό φύλον ξηραίνεται».

Κ«ί όπόσας τοιαύτας σπαρακτικός σκη
νάς δέν παρουσιάζει καθ’ έκάστην ύπό τά όμ 
ματα ήμών ή τρομερά τοΰ βίου πραγματι- 
κότης !

Β'.
Έν τοιαύτη λοιπόν νυκτί, είς τινα καλύ- 

βην όμοιάζουσαν πρόςέρίπειον σκηνή σπαραξι
κάρδιος λαμβάνει χώραν Παρά τινι τής 
καλύβης γωνία κειται έστία έν ή καίουσιν 
ολίγα γλωρά ξύλα άναδίδοντα καπνόν μέ- 
λανα καί δυσοσμίαν ανυπόφορου. Πέριξ τή; 
πυράς ταύτης κάθηνται μία γυνή καί δύω 
παιδία. Γυνή ! δηλαδή φάσμα γυναικός 
μάλλον—χεΐρες σκελετώδεις, ώς είσιν αί τή; 
πενίας! — πρόσωπον, έν ώ ένεχαράχθησαν οί 
αύλακες τοϋ διελθόντος έκεϊθεν ποταμού τής 
πείνης, τής πένητος δυστυχίας ! Καί ή γυνή 
αΰτη είναι ή μήτηρ τών δύω παρακαθημένων 
όμοιων φασμάτων—τά βλέπει και δάκρυα 
άναβλύζουσιν εί; τούς θολούς ώς ή θύελλα 
οφθαλμού; της! — τ’ ακούει καί ή φωνή των 
τή εμποιεί φρίκην, όποιαν ή φωνή τοΰ δη
μίου εΐ; τόν κατάδικον!—Μα να, έκλαθμύ- 
ριζε τό έν, πεινώ ! κρυόνω ! καί ώ; ηχώ 
τής φωνή; ταύτης έτέρα άνταπήντα φωνή 
ταΰτα έπαναλαμβάνουσα άλλ’ αΰτη οξεία 
ώ; ή άπελπησία. Καί εΐ; τήν σπαραξικάρδιου 
ταύτην δυωδίαν, είς τήν πρόσκλησιν ταύτην 
τής πενία; πρός τδ μητρικόν φίλτρον λυγμοί 
ήσαν ή άπάντησις καί στεναγμοί ! . . . η μή
τηρ έκείνη κατηράτο τήν στιγμήν τή; γεννή 
σεώς της. Άρα έπταισεν ·,—"Ισως όχι! Αφ’ 
ού έπλάσθημεν άνθρωποι διατί ν’ άπαιτήται 
παρημών νά δυνάμεθα νά πράττωμεν όπερ 
άνθρωπα ;

Ί1 μήτηο έκείνη άπώλλυτο είςπαραφρονα 
απελπισίαν βλέπουσα τά τέκνα της θνήσκον- 
τα τής πείνη; και έν τούτοι; άλλοι έσπατα- 
λουν κοεπαλοϋντες—ήτο παραμονή νέου ε- 
του;—ήμέρα καθ’ ήν τοσαϋτα σπαταλά ό

πλούτος εΐ; περισσά κρε'α, εί; μουσικούς εις 
διασκεδάσεις είς συμπόσια .... όργριώδη ί
σως. Δικαιούμεθα λοιπόν νά μεμφθώμεν τή; 
μητρός έκείνης διότι έν τή όρμή τοΰ μητρι
κού φίλτρου άπηλπίσθή καί άπελπισθεϊσα κα - 
τηράσθη ;

Ώ αδελφοί μ.ου, μή άφίνωμεν τόν πτω
χόν νά πεινά, νά κρυώνη ! παρέχωμεν αύτώ 
άρτον, ένδυμα !

Τυφλέ πλούτε ! δέν έδοκίμασα; τί έστι 
πείνα, κρύος! δέν ήκουσε; τό τόκον σου νά σοί 
λέγη ότι πεινά, οτι κρυόνει, δέν δύνασαι 
επομένως νά αίσθανθής ott αί λέξεις ώθοΰσι 
τόν άνθρωπον εί; έγκλημα.

’Ο πένης είναι ώ; έπί τώ πολύ ένάρετος, 
άλλ’ ή κυριεύουσα παρ' αύτώ αρετή έστιν ή 
πρός τά ίδια τέκνα στοργή. "Οταν επομένως 
τόαίσθημα τούτο έξεγερθή καταβάλλει πάσαν 
άλλην αρετήν. Έν τοιαυταις στιγμαι; έχει 
καθήκον νά προσέρχηται αρωγός ό πλούτος, 
ίνα σώζη οΰτω μίαν αρετήν καί ίσως καί μίαν 
ύπαρξιν, ήτις, τίς οΐδε,ν ήδύνατο νά ηναι πο
λύτιμος τή κοινωνία.

Γ'.
Ήμίσεια σχεδόν είχε παρέλθει ώρα μετά 

τήν σκηνήν,ήνάνωτέρω περιεγράψαμεν, μεθ’ήν 
φωνή σπαρακτική, φωνή απελπισίας ήκούσθη 
έν τή τρώγλη έκείνη.

Μετά μικρόν σκηνή οΐκτρά άποκαλύπτου 
σα έν ολη αυτής τή γυμνοτητι τήν άθλιε- 

ί στέραν, τήν μάλλον άξίαν οίκτου φάσςν τής 
κοινωνίας—τήν τής ένοχου άναλγησίας της 
πρό; τήν δυστυχίαν—έξετιλύσσετο έντω κα- 
τοικητηρίω έκείνω ριμματων τινων τοΰ θυ
μού τή; ειμαρμένης.—Ή μήτηρ λειπόθυμος 
έκράτει εί; τάς άγκάλας τη; τό σφαζάζον έτι 
πτώμα τού ενός τών τέκνων της, πεσόντας 
θύματος τής άπανθρώπου κοινωνίας άρνηθεί- 
ση; νά τή παράσχη τήν ζωήν συνισταμένην 
είς έν μόνον τεμάχιον, ξηρού μόνου άρτου’ τό 
δέ έπιζήσαν παιδίον, άναίσθητον πρός τήν 
νέαν του δ >ατυχίαν, έζήτει άρτον κλαθμυ- 
ρίζο·'............. % , ,

Σκληρά καί άνελεήμων κοινωνία διατί ·,

ΙΙαύσον, ώ αδελφή τής καρδίας μου είκονο-
86
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πλάστις φαντασία, έντανΰουσα έπί πλέον 
τάς πενθοβαφεΐ ηδη πτέρυγάς σου είς περαι
τέρω προς τήν σφαίραν καρδιοσπαρακτριών 
συγκινήσεων πτήσιν, διότι ή δεί'-αϊα καρδίχ 
μου αδυνατεί νά σέ άκολουθήση..............

Αλλ’ όχι, μή μέντις, μή κράτει τήν ζωο- 
δότιδα πτήσίν σου φειδομένη τή; γελοία; 
μου καρδίας, Σέ ικετεύω πέτα ! πέτα, έως 
ου ραγεΐσα δυνηθή νά έ'αιμέση τό καταβιβρώ- 
σκον αύτήν τής αναισθησία; τέρας ! Πέτα, 
έως ού άπαυδήσασα καταπέσνι αναίσθητος νε
κρά έπί τής ζωοπαρόχου ύλης, ναί τή; όλης. 
.... ’Αλλ' ό/ι μένε.. . . Μήμένης. Στήθι 
Πέτα. . . . Ναί. . . . Όχι . . .

'Ω κοινωνία, διατί νά μήν ήμαι "έγώ ό 
Πλάστη; σου ;..............................

Ή μήτηρ εϊπομεν έλειποθύμησεν. Πώς ! 
άπωλεσε τό τέκνον της καί εζη ;

Ναί, έζη ! Έζη διότι είχε καί έτερον τέ
κνον καί τό τέκνον έκεΐνο ειχεν ανάγκην 
τής μητρικής αγκάλης’ ή μήτηρ έκείνη δέν 
άπέθανε καίτοι έπιθυμήσασα τούτο διότι άνε- 
μνήσβη ότι τό ύπολειπόμενον τέκνον της θά 
έμενεν ίρφανόν, έτι χείρω Οά έμενεν εϊ; τά; 
χεΐρχ; τή; μητρυιάς καί μητρυιά; κακή; τή; 
κοινωνία;, ήτι; θά τό έλάκτιζε καί τό λά
κτισμά της τούτο Οά τδ έβύθιζεν εϊς τό 
βάραθρον τού εγκλήματος. Ή μήτηρ έκείνη 
λοιπόν έζησεν !—άπεσπάσθη τών αγκαλών 
τοΰ παυσίλυπου θανάτου ινα ριφθή είς τάς 
τρικυμία; τής ζωής ! Ό τοΰ μεγέθους τοΰ 
μητρικού φίλτρου !

Καί όμω; έρχονται στίγμα',, καθ’ ά; ή ψυ
χή ήμών αγανακτεί κατά τή; κοιλίας εκείνης 
ήτις έφερεν ήμά; άγογγύστως, ήδέως μάλλον 
έπί έννέα όλους μήνας, κατά τών μαστών ε
κείνων οίτινες μάς παρέσχον τήν πρώτην τρο
φήν κατά τή; αγκάλη; εκείνης, ένηΐτοσαύτα; 
εΰρομεν γλυκεία; περιπτύξεις· κατά τών χει 
λέων τέλος εκείνων, ών τά φιλήματα τοσά
κις μετέβαλον τούς κλαθμοΰ; ήμών εϊς αρμο
νικόν κλαυσίγελω, καί ών τά έπη τοσάκις 
έν τώ παιδικώ βίω ήγαγον ήμάς εις τό ύπα
τον τής ευδαιμονίας, τοσάκις γενομένου; άν- 
δρα; έποδηγέτησαν ήμάς ασφαλώς άνά μέσον 
τών έπικινδύνω; ολισθηρών ατραπών τοΰ 

βίου. .. . Κατάρα ! κατάρα κολασμένου εϊ; 
τήν αχάριστου έκείνην ψυχήν τήν έστω καί 
διανοηθεϊσαν νά άγανακτήση κατά τής μη
τρός του ! ... . Δυστυχής ! ήσθάνθης πο
τέ τήν έλλειψιν τη; ·, Δέν αισθάνεσαι ότι ή 
έλλΐιύι; μητρδ; εϊςτδν άνθρωπον είναι ό,τι ή 
στέρησις τή; φωνή; εΐ; τήν φυσιοθαυμαστιν 
άηδόνα, ή ελλειψις έρωτος εΐςτήν συμπαθήτι- 
κήν τρυγώνα, ή έλειψι; μόρου εις τά μειδιά
ματα τή; φύσεως—τά θεοδώρητα άνθη, ότς 
έν λέςει μια ή έλειψι; παρθένων έκ τής γής 
αστέρων έκ τοϋ ουρανού ; . . .

Δ'.
Ή λειποθυμία τή; μητρδ; έκείνη; όλίγον 

διήοκεσεν. Μόλις ήνεώγησαν οί^οφθαλμοί τη; 
καί ή απελπιστική καί πειναλέα τοΰ ζών- 
το; τέκνου τη; φωνή ώ; αμφίστομο; δηλητη- 
ρειοβαφής μάχαιρα διήλασε τήν καρδίαν τη; 
.... Ήγέρθη, έρριψεν αιμοσταγές έπί τή; 
ύπό τού; πόδας τη; σκηνή; βλέμμα, καί ή 
όψις της έλαβεν έκφρασιν λύσση;, τοιαΰτην, 
ήν ήσθάνθη ή καρδία άλλ' ή χειρ αδυνατεί 
νά όδηγήσρ βαρΰν κάλαμον είς περιγραφήν 
αύτής. . . · Μετά μικρόν τό βλέμμα της τό 
μητρικόν έστράφη πρός τήν έδραν τοΰ πλά
στου καί έστη είς τήν τοιαΰτην στάσιν έπι 
μικρόν ακίνητος. . . . είτα στεναγμός μηκυθ 
μό; λεαίνης έςέφυγε τοΰ στήθόυς της, δάκρυ 
δέ χονδρόν, μέλαν, στυγνόν κατέπεσεν έκτων 
αίμοσταζόντων τεθολωμένων οφθαλμών τη; 
καί εν Ω! λαδοφόρον έστειλεν όπισθεν τούτων 
ή καρδία διά πελιδνών καί τρεμόντων χει- 
λέων ! Καί έςήλθε μηδέν έτερον είποΰσα ή 
τό Ώ ! έκεΐνο. Τό άλγος τής καρδία; κλείει 
τά χείλη, καί τότε έν Ώ ! εκφράζει πλείονα 
τών όσων ή καρδία αισθάνεται .... άν 
μετριόνται τών καρδιών τά βάθη !

.... Μόλις εΰρέθη έν τή όδώ καί τδ 
ψύχος προσδκλδν τό σώμα της έκαμε νά διε- 
γερθή καί υπερισγύσγ, πρός στιγμήν |έν έαυτή 
λεληθοτως τδ αίσθημα τή; αύτοουντηρησεως 
τοΰ τή; πρός τό ίδιον τέκνον στοργή;. Ό 
άνθρωπος είναι φύσει εγωιστής, καί δ έγωϊ- 
σμό; όταν έςεγείρηται καταβάλλει πάντα τά 
άλλα αισθήματα’ οΰτω καί έπί τοΰ παροντο; 
ή αύτοσυντήρησις κατέβαλε πρό; στιγμήν 

συναποφέρουσα καί τόν άρτον, τήν ζωήν δηλ. 
τοΰ τέκνου τη; καί τήν ίδικήν της ατιμίαν*  
.... Ποσάκις έν καί τό αύτό πράγμα δί
δει καί ζωήν καί θάνατον !

Έν ολίγο» χρόνω εΰρέθη έν τή καλύβι) της. 
Έδωκεν, ή μάλλον έρριψε τόν άρτον πρός τό 
ζών τέκνον τη; καί έρρίφθη καί αΰτη έπί τοΰ 
πτώματος τοΰ ετέρου. Καί έκλανσε·! Έκλαυ- 
σεν, όπω; μόνον οί οφθαλμοί μητρός γνωρί- 
ζουσι νά κλαίωσι τό πτώμα τοΰ τέκνου της*  
Άλλως τε καί ουδέποτε είμεθα ^τοσοΰτον 
πρόθυμοι εί; τήν έκπλήρωσιν ένό; καθήκον
τος, όσον όταν ΰστερησαμεν τούτου έπι τινχ 
καιρόν. Οΰτω; δ Βρούτο; ούδέ πλειότερον, 
ούδέ άλλοίω; τή; μητρδ; ταύτης υποθέτω 
έκλαυσεν έπί τών πτωμάτων τών υίών του, 
οΰ; ύπέρ τοΰ καθήκοντος του έθυσίασεν. Άμ- 
φότεροι δέ, δ,τε Βρούτο; καί ή μήτηρ έκεί
νη, ύστεροΰντες τών δακρύων, ύστερουν ένος 
καθήκοντος καί έπίεζον τήν εκρηξιν ένό; αι
σθήματος. Καί ό μέν ηρωισμός τοΰ Βρούτου 
μετ' ενθουσιώδους σεβασμού έν τρ ιστορία 
άναφέρεται. Εύλόγως· έκεΐνο; ήτο άρχων 
τή; Ί’ώμηί. Άλλ' ό ηρωισμός τής μητρδ; έ- 
κείνης ,’ . · ■ Πλήν,

α Ώ πόσοι, πόσοι ήρωε; κοιμώνται εΐ; τοΰ;
[τάφους,

Χωρίς ποτέ νά στέψωσι μ’ έν ρόδον 
τοΰ; κροτάφου;’» 

’ Αλλ’ αδιάφορου! Ό λαός, ό άνωνύμως έν 
ταΐςμά/αι; ύπέρ πίστεως καί πατρίδος πί
πτω-', ό λαός, όστις, ό,τι πράττει αγαθόν, 
ηρωικόν, υψηλόν, εΰγενές έν ένί λόγω, τό 
πράττει ώ; υπαγορευόμενου αύτώ ύπο τού 
αισθήματος του, δέν απαιτεί, δέν έπαιτ^ϊ 
τού; έπαίνου; τή; ιστορία;· Αισθάνεται, άν 
δέν γνωρίζει, οτι ή έκπλήρωσις τοϋ καθήκον
τος δέν απαιτεί αμοιβήν. Μόνη άμοιβή δι' 
αυτόν έστιν ή εύχαρίστησις, ήν τώ παρεχει 
ή συνείδησις, έπί τή συναισθήσει ότι έξε- 
πλήρωσε τδ καθήκόν του.

Ε'.

Τήν έπομένην τή; νυκτός, ένή συνέβησαν

μεν τδ μητρικόν φίλτρον' καί όταν το αί
σθημα τή; λύπηςέλσττωθή πρόςστιγμήν τό
τε οί οφθαλμοί δεν φείδονται δακρύων’ οΰτω 
τά δάκρυα τών μητρικών εκείνων οφθαλμών 
άνεμίχίησχν μετά τή; βροχή; ακράτητα. 
'Ομοίως όταν πρό; στιγμήν σταματίση,; τόν 
ροΰν ποταμού, άμα άρθή τό κώλυμα, δ πο
ταμό; έκεΐνο; ρέει όρμητίκώτεοο; συμπαρασύ 
ρων πάν τό προστυγΰν, όπως τά δάκρυα 
ταΰτα τήν μητέρα έκείνην εί; τό έγκλημα. 
Ούτε βροχήν ούτε ψϋχος^αισθανθεϊσα κλαίου- 
σα καί λύζουσα διηυθόνθη εϊςτι άρτοπωλεΐον. 
. . . . Τό εύγενέστερον τών αισθημάτων ώδή- 
γει αύτήν εί; τό έγκλημα .... Καί όμω; 
νομιζόμεθα πλάσματα Θεού αγαθού, Θεού 
πανσόφου !

Πριν ή φθάση εΐ; τό άρτοπωλεΐον έστη 
επι μικρόν άναλογισθεΐσα τί έμελλε νά πρά 
ξη. ’Επί μικρόν δειλία τήν κατέλαβε·/ έβλε- 
πεν ότι ολίγα άν έχώρη έτι βήματα, ένέπι- 
πτεν έν τώ πρό τών ποδιών τη; χαίνοντι βα- 
ράθρω . . . Άλλ' αδιάφορου, τό τέκνον τη; 
έπείνα καί ώφειλε νά δώσή αύτώ άρτον . . . 
Έχώρησεν εμπρός.

Διηυθύνθη el; τδ άρτοπωλεΐον καί έζήτη- 
σεν άρτον' άμα δέ λαβούσα αυτόν παρά τοΰ 
υπηρέτου έτράπη είς φυγήν’ πλήν δύω δέν 
ειχεν έτι χωρήσει βήματα κκίσυνελήφθη πα
ρά τοΰ προσδραμόντος όπισθεν αύτής υπη
ρέτου. Μόλις έννοήσασα τοΰτο, καί έγκατα- 
λειφθεΐσα ύπό τών δυνάμεων της, κατέπεσε 
χαμαί σχεδόν λειπόθυμο; . . .

Τό πρώτον βήμα ποό; τό έγκλημα είναι 
πάντοτε δειλόν' άλλ’ ή μητρική στοργή, ό
ταν τό σπλάγχνου της νά σώση κινδυνεΰον 
πρόκειται, υπερπηδά πάν κώλυμα υλικόν καί 
ηθικόν . . . Καί ή μήτηρ έκείνη άνελογίσθη 
έν τή στιγμή ταύτη ότι τδ τέκνον τη; έπεί
να. Τούτο ήρκει . . .

Ώς τίγρις, ή; τινο; θέλουσι ν' άρπάσωσι 
την λείαν ή τοΰ; σκύμνου;, ταχεία ώ; ή α
στραπή ήγέρθη καί άπωθήσασα αΰτη αδύνα
τος τον ισχυρόν υπηρέτην, διά τής ισχύος ε
κείνης, ήν μό<θν δ κίνδυνος, ή απελπισία, τό 
μητρικόν φίλτρον δίδουσιν, έτράπη εί; φυγήν,
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όσα προσεπαθήσαμεν νά έκθέσωμεν διά τών 
άνωχερω, έκηδευετο τό πτώμα τοϋ θύμα
τος έκείνου τής πείνης, δύω δέ ιερείς ή- 
κολούθουν το φέρετρου αύτοΰ. Πώς, θ ά- 
ναλογισθή τις ίσως άπορων, ή μήτηρ δέν ει- 
χεν άρτον νά τώ δώση χθες, καί είχε σή
μερον χρήματα νά τό κηδεύσρ διά δύω ιε
ρέων (α). Ούχί, άπαντώμεν άλλ’ άν έν τή 
κοινωνία ταύτη ΰπάρχη μεγίστη άσπλαγ 
χνία, ύπάρχουσιν ούχ ηττον καί εύγενεϊς 
τινες ύπάρξεις, έθισμενην εχουσαι τήν χεϊ- 
ρα εΐς έλιημοσύνας’ καί αί ύπάρξεις αύται 
δέν ζώσιν είς πολυτελή μέγαρα δαπανώσαι 
εΐς ματαιότητας τοσαϋτα, ών και τά ήμίση 
θά ήδύναντο ν’ άποδιώξωσιν έκ τής κοινω
νίας τήν πενίαν, τήν ατιμίαν δηλ. έκ τής 
κόρης, και τήν μάχαιραν τοϋ δολοφόνου έκ 
τών χειρών τοϋ άνδρός’ αι ώυχαί αύται δέν 
ζώσιν έκεΐ, άλλά παρά τώ εργάτη, τώπα
ρέα λαώ· Τό παιδίον εκείνο δέν έκηδεύ-ιτο 
δαπάναις πολυτάλαντου τινός, ούχί, άλλά 
δαπάναις πτωχού άρτοπώλου' καί τίνος ; έ
κείνου, παρ' ού τήν προηγουμε'νην ή μήτηρ 
τοΰ πτώματος ήρπασε τόν άρτον I

Καί ο!. πλούσιοι, ήδύνατο ν’ αναφώνηση 
τις άγανακτήσεω; πλήρης, τί πράττουσιν είς 
τοιαύτας περιστάσεις ; — Οΐ πλούσιοι, ή- 
θέλομεν απαντήσει, καταγίνονται νά πολλα- 
πλασιάσωσι τό δοθεν αύτοΐς τάλαντον ή 
μήπως ήλθεν είς τόν νουν τίνος ή ιδέα νά

(α) Καί πώς, ήδύνατο νά σκεφθή τις. υ
πάρχει άνάγκη χρημάτων ινα άποδοθώσι τώ 
μή έχοντι άρτον, αί τελευταίοι τής θρη
σκείας παρηγορίαι; πρέπει νά έχη τις χρή
ματα ίν’ άποθάνη; —Ναί, άπαντώμεν δα- 
κρύοντες, ούτως ή θρησκεία σήμερον πωλεί
ται, όπως καί τόσα άλλα πωλούνται- πρέ
πει νά τήν άγοράση τις είς πολλά ίνα τήν 
άπολαύσ·/) ’ Οποίον ένόει τόν λειτουργόν 
τών άρχών του ό μάρτυς τού σταυρού, καί 
όποιοι κατέστησαν οΰτοι σήμερον ’ Σκληραί 
ψυχαΐ, θά δώσητε λόγον μίαν ήμέραν ! . . . 
Καί έπειτα είσί τινες άποροϋντες διατί έν 
ω λεγόμεθα Χριστιανοί, δέν εΐμεθα Χρι
στιανοί ! I. Π

τούς μεμφθή διά τούτο-, Άλλως, νομίζετε, 
κύριοί μου, ότι ειχον οΰτοι τό δικαίωμα ν’ 
αφαιρεσωσιν απο τών κυνών τοιαύτην εύω. 
χίαν επί τοσούτον τερπνού έδέσματος, άφ' 
ου αύτοί άσμενοι καί άνέτως έφ’ όμοιων εύ- 
ωχούνται καθ’έκάστην;.............Καί όμως
ε'μεθά τινες όνειρευόμενοι παγκοσμίους 
ισότητας καί αδελφότητας! Ό
ποια εξημμένων φαντασιών εξημμένα ονει
ροπολήματα} . . . . Ί σ ό τ η ς ! . , . . ’Α
δελφότης’.,.. Πού; ... είς τοιαύ
την κοινωνίαν ·’ ’

Σ'Γ'.
παιδιού έκεί- 
άρτοπωλου ϊ-

Είπομεν ότι ή κηδεία τού 
νου, έγένετο δαπάναις τού 
δού πώς.

Ή σκηνή τής αρπαγής τοϋ άρτου έπρο- 
ξένησεν αρκετόν θόρυβον, ώστε νά έξυπνήση 
τούς έν τω άρτοπωλείω ϋπνοΰντας, ησαν δέ 
ουτοι ό άρτοπώλης καί ή σύντυχός του («)· 
ήρωτησαν περί τούτου τόν τότ: εισερχόμε
νο/ υπηρέτην περί τή; αιτίας τοΰ θορύβου, 
οστις έκθέσας αύτήν προσέθηκεν ότι ήδυνή- 
θη νά γνωρίση τήν γυναίκα εκείνην.

Δέν άρκεΐ νά έχη τις καρδίαν, άλλά πρέ
πει νά ύπέφερέ ποτέ πείναν, ίνα δυνη- 
θέΐ νά έμβατεόση είς τά βάθη,τής καρδίας 
τού ζεύγους έκείνου, όπερ εύρέΟη άλλοτε είς 
παράλληλον ταύτη περίστασιν, καί δυνηθή 
νά διίδη όποια άμα έξηγέρθησαν έκεΐ τήν 
στιγμήν ταύτην αισθήματα’ διότι ούδέν συγ 
κινεί τόσον τάς εύγενεϊς ψυχάς, όσον ή σύμ-

(α) Άς μάς έπιτραπρ νά μεταχειρισθώ- 
μεν τήν λέξιν ταύτην έκ τής ιταλικής COH- 
sorte μεταφρασαντες, άντΐ τής παρ’ ήμΐν 
έν χρήσει σύζυγος, ήτις πάν άλλο εκ
φράζει ή τήν υψηλήν τού γάμου έννοιαν, έν 
ω άπ’ εναντίας διά τής σύντυχός έκ- 
φράζεται όλη ή ίδανικότης, όλη ή άγιότης, 
δι’ών ότε Χριστιανισμός, ό πολιτισμός, καί 
ή έν γένει πρόοδος πεοιβάλλουσι τόν δεσμόν 
τούτον- Τί άλλο είναι τω όντι ό γάμ^ς ύπό 
τήν αληθή αυτού έννοιαν ή συνένωσις δύω 

πτωσις δυστυχιών, όταν μάλιστα αύται ώ- 
σιν ώς πρός αύτά; αναμνήσεις μόνον.

Την πρωίαν αί δύω οικογένεια! έγένοντο 
μία, τό δέ έπιζήσαν παιδίον ειχεν ήδη πα
τέρα καί δύω μητέρας. ΓΙρός δε καί άρτον.

Παρήλθον χρόνοι Τό παιδίον άνδρωθέν 
απέκτησε πλούτη, πλούτη άπειρα, άτινα κα- 
τεσπατάλει, νά εΐπωμεν ούτως, είς έλεημο- 

όντων ύπο τήν αύτήν τύχην; "Ινα δέ μή 
οκανδαλισθή τις έκ τών εναντίων εί; τήν ει
σαγωγήν τοιούτων καινοτομιών είς τήν γλώσ
σαν, δηλούμεν ότι έπροτιμήσαμεν την λεξιν 
ταύτην καί τής έτέρας παρ' ήμΐν έν χρήσει, 
τής σ ύ ν ε υ ν ο ς, διότι καί αυτή ένομίσα- 
μεν ότι κατ' ούδέν υστερεί τής πρώτης, ινα 
μή είπωμεν ότι θεωρούμεν αύτήν προσβλη
τικήν κατά τών ήθών τού αΐώνος, καθώς καί 
τήν φράσιν σύντροφος του βίοι·. Τήν 
δέ συμβία, θεωρούμεν άνάλόγως ψυχράν.

Είς ηθικούς λοιπόν στηριζόμενοι λόγους, 
καί είς πιθανώς έπελευσόμενον ηθικόν τι απο
τέλεσμα άποβλέψαντες έτολμήσαμεν νά εί- 
σαγάγωμ.εν τήν καινοτομίαν ταύτην, ό δέ 
σκοπός ήμ.ών έλπίζομεν ότι θέλει δικαιολο
γήσει τήν τόλμην μας ταύτην. Εύχόμεθά δέ 
όπως καί εϋάρεστον άποτέλεσμαξάνταποκρι- 
δ?, είς τόν σκοπόν μας.

Έν τέλει αϊσθανόμεθα έν ήμΐν τό καθή
κον νά σημειώσωμεν οτι αί άνω ΐδέαι εΐσίν 
ώς έπί τό πολύ ούχί ήμέτερον κτήμα, άλ
λα τού αξιότιμου διευθυντΟΰ τού έ» ω δια- 
τελούμεν μαθηταί εκπαιδευτηρίου «Κ απο- 
δ ί σ τ ρ ι α ς» κυρίου Λεωνίδα Βλάχου, πρός 
δν καί τάς ήμετέρας εύχαρ'-στίας έπί τούτω 
έκφράζομεν, μή δυνάμενοι, καίτοι φοβούμε
νοι μή έγγίσωμεν τήν αυτού μετριοφροσύνην, 
νά παρελθωμεν τήν παρούσαν ευκαιρίαν, χω 
ρίς νά δραχθώμεν αυτής όπως έκφράσωμεν 
«ύτφ καί δημοσία τήν ήμετέραν ευγνωμο
σύνην, δι’ όσα όφείλομεν αύτώ, καί είσι τό- 
°α! .. . 1 Ιλήν άς κλεισθώσι τά χείλη, "να 
μή γεννηθη πέτρα σκανδάλου. 1. Π.

σύνας. Έσώθη διά τής έλεημοσύνης καί ώς 
ώφειλεν ανταπέδιδε τά ίσα.

Πόσοι γονείς δέν ώφειλον αύτώ τά τέκνα 
των ! πόσα τέκνα τούς γονείς των! Πόσα; 
κόρας, δέν έσωσεν άπό τήν ατιμίαν’ πόσους 
διερχομένους παρά τώ βαρκθρφ τοΰ εγκλή
ματος δέν έσωσε κινδυνεύοντας νά έμπέσω- 
σ'.ν έν αύτώ ! Καί ταΰτα πάντα, διότι έ
σώθη έξ ελεημοσύνης καί άνετράφη δι' αυ
τής. Ούτως ή έλεημοσύνη ομοιάζει πρός κόκ
κον σίτου σπειρόμενον έν τή γή' μίαν ημέ
ραν’ άναβλαστάνει άποφέρων πλείονας τοιού- 
τους. Ναί. Μία έλεημοσύνη έπράχθη καϊ έζ 
αύτής άπέρευσαν μυρίαι άλλαι.

Άλλ’ ίσως θέληση τις νά παρεμβάλνι εΐς 
τούς συλλογισμούς μας τούτους έν ίσως, 
προβάλλων τήν αγαθήν φύσιν τού παιδός έ
κείνου. Ίσως ναί’ άλλά τίς έγγυάται, ύπο· 
τιθέμενου ότι το παιδίον εκείνο έσώζετο, 
ούχί δι ελεημοσύνης, άλλ’ άλλως πως, ότι 
δέ'· θά ε ΰρίσκετο κατόπιν είς τήν ανάγκην νά 
τραπή τήν όδόν τού εγκλήματος; τίς, έρω- 
τώμεν προσθέτως, έγγυάται ότι τό τέκνον 
έκεϊνο θά έζη, άν δέν ύπήρχεν ό φίλελεήμων 
εκείνος άρτοπώλης νά συγγωρήση, όν τρόπον 
συνεχώρησεν, έν έγκλημα, καί προλάβη ού
τως έτερα έπόμενα έκείνω ·, διότι άν ή μη- 
τηο έκείνη έγένετο κατά πρώτον άοπαξ, ύ
στερον καί είς έτερον άποτροπιαστικώτερον 
Οά έ/ώρει ίσως έγκλημα, Οά έγίνετο κλέπτρια, 
όπερ Οά έχανεν αύτήν- καί τής μητρσς άπο- 
λεσθείσης, θά έσώζετο τό τέκνον; .... Δια 
τούτο άς μάς έπιτραπή νά δοξαζωμεν, ότι ή 
κοινωνία θά έπραττε κάλλιον είς τινας περι
στάσεις, έάν αντί νά σκληρύνη διά τή; τιμω
ρίας, προσεπάθει νά συγκινή διά τής συγγνώ
μης, προφυλασσομενη τήν υποτροπήν, διά 
τής άρσεως τών αιτίων τών ώθησάντων ατο- 
μόν τι εΐς τοιαύτην τινά θέσιν, καί ούτως 
άντί νά προφυλάσσητσι ένα εγκληματίαν, θά 
περιεπτύσσετο είς τάς άγκάλας της ενα κα 
λόν πολίτην (α).

(α) Καί ό Ούγγώ, έν ένί τών αριστουρ
γημάτων αύτοΰ,— τοϊς Ά θ λ ί ο ι ς — τώ
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'Ο δέ πλούσιος άντΐ [ν’ άπαιτή αμείλικτος 

τήν τιμωρίαν τοΰ κλε'πτου, οστις τόν έκλε
ψε, τοΰ φονεως, θά Επραττε κάλλιον άν προ· 
σεπάθει νά έκριζώτη τήν πενίαν, τήν αιτίαν 
τών πλείστων κακών, άτινα συιιβαίνουσιν έν 
τή κοινωνία. Έάν πλούσιε δέν θέλησης νά 
δώσγς εις τόν πτωχόν άρτον ένω πεινά, Ενδυ
μα έν ώ είναι γυμνός, Θά ελθη νά σοί τά άρ- 
πάσφ καί έν άνάγκ-ρ σέ φονεύει.

Έάν λοιπόν θέλωμεν ν’ άπελάσωμεν άφ’ 
ήμών τό έγκλημα, άς έκριζώσωμεν πρώτον 
τήν αιτίαν τούτου—τήν πενίαν—ή δέ πενία 
είναι αληθές ότι μόνον διά τής εργασίας έ- 
παρκεϊ εις τά; άνάγκσς της' άλλ' όταν υ
πάρχει έλειψις εργασίας, τά έκ τής έλλείψεως 
ταύτης δυνάμενα νά συμβώσι κακά μόνον 
διά τής ελεημοσύνη; προλαμβάνονται. Και 
ένοσω μέν δυνάμεθα νά παρέχωμεν τφ πένη 
τι έργασίαν. άς παρέχωμεν δίδοντες ουτω 
συν τώ άρτω και ώθησιν πρός επιθυμίαν 
τής εργασίας. "Οταν όμως δέν δυνάμεθα νά 
πραττωμεν τοΰτο, άς άνακουφίζωμεν διά τής 
ελεημοσύνης τάς άνάγκας τών άδελφών μας 
Άλλως οι συνεργοΐ τοϋ έγκλήματός έσμεν 
οι μάλλον ένοχοι τών αυτουργών.

«Τού; πτωχούς ελεείτε» έκ-ήρυζε τό στό 
μα τής αλήθειας !

«Τοΰς πτωχούς ελεείτε» έπιτάττει ήμΐν 

δικαίως επικληθέντι εύαγγέλιον τοΰ 
ΙΘ*.  α ί ώ ν ο ς, ταύτά π·ρί τοΰ αντικειμέ
νου τούτου δογματίζει, άφιερβν ε’-ς άπόδει- 
ξιν τής ιδέας ταύτης τόν γόητα αύτοΰ κά
λαμον έν αύτώ τω προσώπω τοΰ ήρωος τοΰ 
μυθιστορήματός του Γιάννη Ά γ ι ά ννη, 
κατασταθέντος διά τής συγγνώμη; πρωτύ- 
που τοΰ ίδανικοΰ τής αρετής, ής τίνος είχεν 
άποσκιρτήσεΓ ενεκεν^αυστηράς τιμωρίας έπι- 
βληθείσης αύτώ διά μικράν κλοπήν, ήν πει
νών διεπράζατο.

τό ήμέτερον πρός τήν κοινωνίαν καθήκον [
« Τούς πτωχούς ελεείτε η φωνεΐ άμειλίκτως 

καί ή ανάγκη, τό ήμέτερον συμφέρον .'.........
’Ελεημοσύνη, Χριστιανοί κάμετ’ έλεημοσύνη, 
Έτσι άθεος παρηγορ’ά κ'άγάπη νά σάς δίνη.

Ελεημοσύνη έλεημοσύνη, 
είς τήν χήρα εις τ’ αγόρι, 

Εις τήν έρημη τήν κόρη 
Καί τό γέρο ποΰ πεινά.

Αδελφοί μου! αδελφοί μου ! 
Δυπηθήτε! λυπηθήτε !

Άχ ! τόν τάφο φοβηθητε 
καί τήν τύχη ποΰ γυρνά ! (α.)

Έν Κέρκυρα τή 5 Ιουνίου 1877.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΡΑΣΚΕΤΟΠΟΤΛΟΣ 
μαθητής τής Α'. γυμνασιακής τάξεως -.οΰ εκ
παιδευτηρίου «Καποδίστριας».

(α.) Καί ήδη σείς, οΐτινες διά τής καρ
δία; διήλθατε τό άδόκιμον τοΰτο δοκίμιόν 
μοι, ών τοΰ; οφθαλμούς διαβλέπω δακρύον- 
τα; έκ τής συγκινήσεως ήν ένεποίησεν ήμΐν 
ή έν αύτώ εκτυλισσόμενη σκληρότη; τής κοι· 
νωνοίας τείνατε έπ' ολίγον έτι τό ους, ϊνα 
δύω έτι άκούσητε λέξεις μου. 'Ακούσατε : 
Ό ήλιο; άνατέλει καί ό πλούσιος εύωχεϊται 
Ό ήλιος δύει καί ό πλούσιος εύωχεϊται ! 
Ό ήλιος μεσουρανεί καί ό πλούσιος ευωχεί
ται ! Ό ήλιος άνατέλει καί ό πτωχός πεινά 
Ό ήλιος δύει καί ό πτωχός πεινά, ακόμη '· 
Άλλά καί τοΰ ήλίου μεσουρανούντος δ πένη; 
πεινά 1 Άλλ' έως πότε ; -. . . Άναγνώςαι 
δέν σάς περισεύετ τεμάχιον άρτου διά τόν 
πεινώντα πένητα ; Οία ανεκλάλητος διά 
τήν ψυχήν μου χαρά άν σάς έπεισα νά τώ το 
δώσητε!.......

ΑΙ ΕΝ ΟΥΡΑΝΩ ΓΑΙΑΙ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ, ΦΤΣ1ΚΗ, ΚΛ1ΜΑΤΟΛΟ-
ΓΙΚ11, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ,

ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΟΐΤΙΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ 
ΓΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΟΓΣΪ ΤΗΝ ΕΑΥΤΩΝ 

ΤΡΟΧΙΑΝ

ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ 

και τής πιθανή; καταστάσεώς τής 
ζωής έπί τής έπιφανείας αύτών.

ΥΠΟ

αστρονόμου, αρχαίου μέλους τοΰ 'Αστε
ροσκοπείου τών Παρισίων κτλ.

Μετάφρασις έκ τοΰ Γαλλικού
ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΑΑΙΔΟΥ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ (I) 

Ή αστρονομία έστί συνάμα ή επιστήμη 
τοΰ ύλικοΰ σΰμπαντος καί ή επιστήμη τοΰ

(I) Άρχόμενοι σήμερον τής έν μετα- 
Ε φράσει δημοσιεύσεων τοΰ σπουδαιότατου 
I έργου, δπερ έκδιδόμενον έν Παρισίοις κατά 
ν· τεύχη, μετεφράσθη ευθύ; εις πλεΐστα; Ευ

ρωπαϊκά; γλώσσας διά τήν έκτκτον ύπο- 
! δοχήν αύτοΰ παρά τω δημοσίω τών μάλλον 

πεπολιτισμένωνέθνών τής Ευρώπης,πιστεύο- 
μεν ότι παραθετομ.εν εις τού; άν«γνώστας 
ήμών ανάγνωσμα εύχάριστον άμα καί δι
δακτικόν. Περιττόν νομίζομεν νά συστή- 
σωμεν πλειύτερον τό έργον τοΰτο άλλως τε 
τοΰ όνομα τοΰ ευρωπαϊκήν ήδη φήμην έχον 
το; συγγραφέως του δμιλεϊ εΰγλωττότερον 

, ήμών.

ζώντος σΰμπαντος, ή έπιστήμη τών κόσμων 
καί ή έπιστήμη τών όντων, ή έπιστήμη τοΰ 
διαστήματος καί ή έπιστήμη τοΰ χρόνου, ή 
επιστήμη τοΰ απείρου καΐ ή έπιστήμη τή; 
αίωνιότητος.Σχίζουσα τόν άρχαίον πέπλον, 
δστις έκάλυπτεν ήμ.ϊν τής παγκοσμίου δη
μιουργίας τάς λαμπρότητας, δείκνυσιν ήμΐν 
έν τώ άπείρω, δπερ εκτείνεται άνευ περά- 
των κύκλω τή; Γής,τούς κόσμους διαδεχό
μενους τούς κόσμους, τούς ήλίου; διαδεχό
μενους τούς ήλιους, τά σύμπαντα δια
δεχόμενα τά σύμπαντα, καί τό απέ
ραντου διάστημα συνοικιζόμενον ύπό 
αστέρων άναριθμήτων έξελίσσον μέχρι πέ
ραν τών έσχατων όριζόντων, ών ή διάνοια 
δύναιτο άντιλαβέσθαι, τά; αορίστου; σειράς 
τών συγχρόνων καί συνακολούθων δημι
ουργιών. Ή ένάργεια πάρεστιν έν τω ΐλιγ- 
γιώντι αύτή; μεγαλείο. Μήτε αί άτολμίαι 
τών δειλών ψυχών, μήτε τά σοφίσματα 
τών κούφων πνευμάτων, μήτε αΐ αρνήσεις 
τών μηδόλως βουλομένων ίδεΐν, κωλύουσι 
τήν Φύσιν τοΰ είναι καί τοΰ διαμένειν ό,τι 
πέρ έστιν. Ή σφαίρα, έφ’ ής κατοικοΰμεν 
ουδόλως συνίστησι μόνη καθ’ έαυτήν όλό- 
κληρον τήν δημιουργίαν, άλλ’ έξ έναντίας 
μέρος αύτής άπείρω; μικρόν τυγχάνει καί 
παοεπόμενον σχεδόν άσήμαντον. Παρά 
ταύτη δέ κόσμοι κατοικούμενοι καθάπερ 
καί αύτή όδεύουσιν έν τώ διαστήματι. Ε
κατομμύρια πλανητικών συστημάτων ανα
λογών πρός τό ήμέτερον περιπλανώνται έν 
τώ άπεράντω βάθει. Οί αστέρες μηδ’ α
πλανείς τυγχάνουσι μηδ’ αναλλοίωτοι· βα- 
δίζουσιν, ϊπτανται διά τών ούρανών έν 
ταχύτητι άκαταλήπτω τή ήμετέρα ασθενεί 
διανοία- στρέφονται περί εαυτούς- συνεται
ρίζονται έν συστήμασι, συνοδεύονται ύπό 
πλανητών οΐτινες ταράττουσι τήν πορείαν 
αύτών- έχουσι κηλΐδας ώςπερ ό ήλιος ήμών 
καί τά έν τή ήλιιική ήμών εστία φλέγον
τα στοιχεία φλέγουσιν έπίση; έν τοΐς ά.πο- 
τάτοις έκείνοι; πυρσοϊς, διαχέοντα περί ί- 
αυτά τάς γονίμους ακτινοβολίας αϊτινες 
σπείρουσι τήν ζωήν έν δλαις ταϊς χώραις
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τοΰ Σύμπαντος. Καί ή Γη οΰκ έστιν είμή 
σημεϊον σκοτεινόν άπολλύμενον έν τή πλη- 
Ού’ί, καί ή επίγειος άνΟρωπότης οΰκ έστιν 
είμή μία τών αναρίθμητων οικογενειών αΐ- 
τινες τά; οΰρανία; μονάς κατοικοΰσιν. Οΰκ 
έστιν έτερος ούρανό; είμή τό κενόν διάστη
μα έν τοΐς κόλποι; τοΰ οποίου κινοΰνται οί 
κόσμοι’ καί πράγματι έν τω οΰρανώ έσμεν, 
τόσον έντελώς, ώσείπερ έπί τοΰ Διό; ή έπι 
τοΰ Σειρίου κατωκούμεν- καί πάσαι αί ΐ- 
δέαι, άςτινας έπρέσβευσαν οί άνθρωποι με'- 
χρι τοΰδε περί της Δημιουργίας, περί της 
Γης, περί τοΰ Οΰρανοΰ, περί της καταστά- 
σεως τοΰ ανθρώπου έν τή φύσει καί περί 
τοΰ προορισμού αύτοΰ, όφείλουσι ύποστήναι 
σήμερον αλλαγήν ριζικήν καί απόλυτον. Ό 
ήλιο; τής αστρονομία; λάμπει έπί τών κε
φαλών ήμών! Ή νΰξ παρήλΟεν. Ή ήμερα 
έγε'νετο.

Όλίγιστοι, άναμφιβόλως, είσίν οί άν
θρωποι καί μάλιστα οί αστρονόμοι, οϊτινες 
παρατηροΰσι τήν γαληνιαίαν καί ειρηνι
κήν ταύτην μεταβολήν, άρξαμένην άπό 
τριών σχεδόν αιώνων, άπο τοΰ Γαλιλαίου, 
καί μεγάλοι; βήμασι πρός τό τε'ρμα αύτής 
βαδίζουσαν. Ζώσιν έτι καί σήμερον ώσείπερ 
τό στερε'ωμα τοΰ ’Ιησού τοΰ Ναυή ήν πάν
τοτε στερεώ; καθεστηκό; έπί τών κεφα
λών ήμών, καί ούδόλως αισθάνονται οτι 
ή Αστρονομία, ύπολογίζουσα τά; τών α
στέρων αποστάσεις, προλε'γουσα τάς κινή
σεις αυτών, ανακαλύπτουσα τήν φυσικήν 
καί χημικήν αυτών σύστασης έρριψε γέφυ
ραν μεταξύ τοΰ Ουρανού καί τής Γής διά 
τήν άνδρωπίνην διάνοιαν, ή μάλλον, ποιού
σα ΐνα έςαφανισΟή ό Οΰρανός ό αρχαίος 
καί άποκαλύπτουσα ήμϊν τήν φύσιν τών 
άλλων έκείνων κόσμων, δεσμόν μυστικής 
συμπάθειας μεταξύ τής Γής καί τών έν τω 
άπείρω αδελφών αύτής κατε'στησεν. Ού μό
νον περί τών όγκων τών ουρανίων σωμά
των άσχολεϊται σήμερον ή έπιστήμη τών 
Κοπερνίκων, τών Κεπλερων καί τών Νευτώ- 
νων, άλλά καί περί τών δρων έν οίς ή ζωή 
οφείλει εύρίσκεσΟαι έπί τής έπιφανεία; αυ

τών ποιούσα δέ ή ζωή’ ΐνα διαρραγή είς I 
τεμάχια ή σφαίρα, ήτις κατε'πνίγεν αύτήν 
ενταύθα, διά μιάς περί ήμά; διεχύθη· ή δέ 
Αστρονομία μεγαλύνουσα τό Σόμπαν, έμε- 
γέθυνεν έν ταύτφ καί τής ζωής τήν σφαί
ραν. Ούχί όγκους ακατέργαστους καί α
δρανείς άνωφελώ; κυκλοφοροΰντας έν τώ 
άπείρω ή έπιστήμη ζυγίζει τήν σήμερον· 
ούκέτι υπάρχει έρημος άπειρος σιωπηλώ; ε
ξελισσόμενη έν τή ένάστρω νυκτι, ήν ό δά
κτυλος τής Οΰρανίας, δείκνυσιν ήμϊν διά 
με'σου τής απειρία;· άλλά ζωή υπάρχει, ή 
άπειρος, παγκόσμιος, αίωνία ΖΩΗ, κινού
σα τά άτομα έπί πασών τών σφαιρών, πάλ- 
λουσα έν τοΐς κυματισμοϊ; τού φωτός, άκ- 
τινοβολούσα περί πάντα; τούς ήλιους, φρι- 
κυώσα έν ταϊςχλιαραϊς κα'Γ φωτειναϊς άτ- 
μοσφαίραις, ποιούσα ΐνα τά Οεϊα αύτής 
άσματα έπί πασών τών σφαιρών άκούων- 
ται, καί αντηχούσα διά τού απείρου έν 
ταΐς πολλαπλαϊ; συμφωνίαι; αρμονίας άπε- 
ράντου καί άσβεστου.

Τό Σόμπαν τώ Θεώ έστι συναίδιον καί 
ώ; Αύτός άπειρον! Πάν δ’ ό,τι έστι σή
μερον εσεται καί αΰριον. Ούδέν δημιουρ- 
γεϊται, ούδέν άπόλλυται. Πριν τής έποχής 
καθ’ ήν τό πρώτον άνθρώπινον έπίγειον 
βλε'μμα ΰψώβη πρός τόν ήλιον καί τήν φύ
σιν έΟαύμασε, τό Σόμπαν’ύπήρχεν ώς υ
πάρχει τήν σήμερον. Ύπήρχον ήδη ετεροι 
πλανήται κατοικούμενοι, έ’τεροι ήλιοι λάμ 
ποντες έν τώ διαστήματι, έτερα συστήμα
τα ρέποντα τή ωθήσει τών πρωτοπαγών 
δυνάμεων τής φύσεως- καί πράγματι ύπάρ- 
χουσιν άστε'ρε; οίτινες τόσον άπομεμ,ακρυ- 
σμ.ένοι άφ’ ήμών εύρίσκονται, ώςτε τό φώς 
αύτών μετά εκατομμύρια έτών είς ήμάς 
φθάνει διά πορείας άκαταπαύστου 75-000 
λευγών κατά δευτερόλεπτον, καί ή φωτι
στική άκτίς, ήν δεχόμεΟα παρ’ αυτών σή
μερον, άνεχώρησεν έκ τών κόλπων αύτών ου 
μόνον πριν τής ΰπάρξεως τοΰ ανθρώπου έπί 
τή; Γής, άλλά καί πριν τής ΰπάρξεως αύ
τοΰ τοΰ πλανήτου ήμών τούτου.

(’Ακολουθεί.)


