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0 ΚΟΣΜΟΣ
’Απόσπασμα έκ τών Νυχτών τοΰ Γιούγγ.

Όποϊον άραγε τό παρακείμενον άθλον,ίιπέρ 
τοΰ όποιου τρέ/ομεν εί; τό στάδιον τοΰ κό
σμου, καταζαλιζόμενοι έκ τού θορύβου, κα- 
ταπνιγόμενοι έκ τής κόνεως, καταβαλλόμε
νοι ύπό τοΰ κόπου, άνευ ούδεμία; σκέψεως 
ότι εύσχιστό; έστιν ή αυλαία ήτις δ αχωρί- 
ζει τό θέατρον τή; ζωή; «πό τοΰ κοσμου ;

Ιδού δ ά’λλαζών, πλανάται τήδε κάκεΐσε 
καί έπαιτεϊ βλέμματα ί ιδού ό άσωτο; εξαν
τλείται εί; τήν τών ηδονών επιδίωξιν. "Αλ
λοι ανόητοι καΐ άθλ.έστεροι λ'μώττουσι διά 
πλούτον καί εξουσίαν.

Πάντε; καταγίνονται εΐ; φλυαρίας ποικί
λα; πάσα; καί έξ ίσου ματαίας’πάντες εί; τήν 
καταιγίδα τής ματαιότητα; σύρονται, ώ; τά 
φρούδα εκείνα σωμάτια, ίτινα πνοή τι; ά
νεμου παραφέρει ε·; τάο κοιλάδας.

Μόλις εκλείπει ή λαμπρά πλάνη τή; φαν
τασίας, και εύθύ; παρέπεται ή ζοφερά νΰζ τή; 
απελπισία;, δ δε άνθρωπο; κατακρημνίζεται 
εί; τήν άβυσσον.

Πόσον οί θνητοί, καί τά αντικείμενα τών 
ορέξεων αύτών εύθρυπτα είσιν καί έφήμερα !

Τόπο; τι; φαντασιώδη; φαίνεται δ κόσμο; 
ουτος, οί δέ άνθρωποι φάσματα παρακολου- 
θ,ΰντα σκιά; πατκλοτέρας.

Ό εύτραπέλω: φλύαρο; άνθρωπος, ώ; και 
δ σπουδν.ίως εΐ; δυσχερείς χίμαιρα; καταγι- 
νόμενο;, εξίσου μωροί είσιν καί ανόητοι, επει

δή άμφότεροι εί; τήν άβυσσον περιπατοϋσιν, 
ό μέν δι’έρημων θλιβερών, δ δέ δι’ατραπών 
άνθοστολίστων, ό μέν διά βήματος σταθερού 
καί αγέρωχου, δ δέ καί σπεύδει ώς δρχού- 
μενος.

Λαυρέντιε! άφοΰ δ Αιώνιο; πλησιάζει, και 
αί ματαιότητε; τοϋ κόσμου μέλλουσ’.ν έξα- 
φανισθήναι, ώ; αί πομφόλυγες αί έπί τοϋ άφρου 
τών κυμάτων περιπλανώμεναι, τί ώφελοΰσιν 
οί υψηλοί τίτλοι,ή λαμπρότης τοΰ γένους, καί 
πάντα ταΰτα τά μεγαλεία τά έγκαταλείπον- 
τα ήμάς έν τή ταπεινότητι;

Έπί άκανθων ζητείς άνάπαυσιν, ή δε ψυχή 
σου έκβ βακχευμένη ΰπδ χιμαιρών καΐ άλη- 
θώς βε-’αρυμένη ΰπδ τών ταραττόντων αύτήν 
κόπων, καθεύδει καί ονειρεύεται τήν εΰτσ- 
Ζ.ίαν· , , , ν

Ό σκοπό; μού έστιν ίνα διαρρήξω τδ είς 
τόν κόσμον προσηλοΰν σε θέλγητρου. Τδ θέ
μα μου υπάρχει άπλοϋν, τά άσματά μου ό
μως ούκ έσονται απλά, έάν ή Ουρανία, ήν 
επικαλούμαι, καταξίωση, όπως άνταποκριθή 
εϊ; τά; εΰχάς μου.

Διά πόσης ταραχής μέλλει; άνακύψειν έκ 
τού ληθάργου σου, ίνα άναπνεύση; είς επιδίω
ξιν αγαθών βεβαιότερων ! Μέλλω σε κατα- 
βιάσειν ίνα μυκτηρίσης τδ άντικείμενον τών 
ορεςεων σου. Ίσως τά αύσττρά ποιήματα μου 
άπαρεσωσιν εις τοΰ; διεφθαρμένου;’ άλλά δί
καιόν έστιν, ίνα σιωπά ή αλήθεια, διότι ή 
ανοησία συνοφρυάται;

Άνοίξωμεν τήν ιστορίαν τοΰ κόσμου’ τί έν 
αυτή βλεπομεν; τά ταράδοςα τής ειμαρμένης 

ι παιγνια, τά; καταπειγούσας τής φύσεω; α- 
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νάγκας, τήν απιστίαν τών γυναικών, _τήν έκ- 
δίκκσιν καί τήν άπανθρωπίαν.

Ή σάλπιγξ τή; φήμης πάντβτε σχεδόν ή
χους πένθιμους διεκχέει, δυστύχημά τι αναγ
γέλλοντας. Ακαταπαύστως αΰτη εξιστορεί 
είς τον προσεκτικόν κόσμον δυστυχίας τοΰ 
ανθρώπου, όστις έστι τό ανεξάντλητου θέμα 
τών θλιβερών τούτων διηγήσεων, αίτινε; επα
ναλαμβάνονται καθ’ ίκάστην άπό τής αρχής 
τοΰ κόσμου. Νομίζει τις δτι ό χρόνος διακό
πτει τήν τροχιάν αύτοΰ, όπως άπαριθμήση 
άπό περιόδου είς περίοδον τάς δυστυχίας καί 
τάς φθοράς τών ανθρώπων. Καθ’ έκάστην ό 
άνθρωπος εμπιστευόμενος τάς ώρας αύτοΰ έπί 
τοΰ τροχού τής τύχης, θεωρεί τά απροσδόκη
τα συμβάντα, είς τήν στιγμήν διακόπτοντα 
τό νήμα τής ώραιοτερας ζωής. Έκαστη ώρα 
απαριθμεί τό τραγικόν αύτής συμβάν μεμιγ- 
μενον μετά τινων γελοίων επεισοδίων, ό δ'ε 
χρόνος ρεει πληρών τά χρονικά αυτού έκ τών 
δυστυχημάτων τοΰ ανθρωπίνου γένους·

Ω σύ, οστις επιτρέπεις ίνα πίπτφ έφ’ ή
μών ό ύετός ούτος τών δεινών, όπως άναγκά- 
σης ημάς ίνα χύσωμεν ενάρετα δάκρυα! τί έ
στιν ο κόσμος;

Κυμαινόμενου άθροισμα νεφελών καί ατμών 
κούφων, τό όποιον μία άκτίς τοΰ φωτός σου 
άνήγειρε έκ τοΰ μηδενός είς τόν άέρα, καί 
μία στιγμή μελλει αύτό αΐφνιδίως κατα- 
στρέψειν. Αί ήμέραι τής γής είοιν ήριθμημέ- 
ναι- ηττον δ’ εφήμερος τών ύπ’ αύτής δια· 
τρεφόμενων αύτής τέκνων, θ.ητή έπίσης τυγ
χάνει ώς Λ.αί ταΰτα, καί ή τελευταία αύτής 
ήμερα έγγίζει. Καί όμως οί άνθρωποι παίζου- 
σιν έπι τής επιφάνειας αύτής, ώσεί αύτοί τε 
καί αΰτη όπήρχον διαρκείς καί αιώνιοι. Καί 
σύ, Αιώνιον Όν, ύπάρχει; άπλοΰν δι’ αύτούς 
ονείρου.

Τί έστιυ ή γή αΰτη; διαμονή όντων φαν
τασιωδών καί απατηλών, πεδιάς, ης τά άνθη 
ύπισχνοΰνται καρπούς άνευ ούδεμιάς ποτέ καρ
ποφορίας, ή μάλλον έρημός τις, έ-θα βασιλεύει 
ή φρίκη καί ή άβεβαιότης, ένθα αί πυκνά' ά 
ζανθαι αίματτοΰσιν είς πάν βήνα τοΰ αθλίου 
οδοιπόρου τούς ποδας.

Τί έστιν αΰτη; ωκεανός κυματόεις κεκα- 

λυμαένος υπό τολμηρών τυχοδιωκτών τών 
οποίων οί θησαυροί κεΐνται δλβι έπί τών ΰδά 
των. Έάν ή τύχη προσπνεύσασα διεγείρ-ρ τήν 
τρικυμίαν, οΰδίμία ήδη ελπίς απολείπεται εί; 
αύτούς.

Φαίνονται πλέοντες έπι απείρων πλοίων, 
τών όποιων αί έτεροχροοι σημαία ι κρατούν
ται είς τόν άέρα. Πάντες πλέουσι πλησίςτοι 
πρός τήν ευτυχίαν’ όλίγιστοι δ’ έξ αύτών έ- 
φωδιασμένοι διά τής επιστήμης τής πυξίδος, 
έλαβον ώ; οδηγόν αστέρα τοΰ ταζειδίου αυ
τών τήν Αρετήν.

Πάντες κατά τό μάλλον, καί ηττ»ν παρα- 
πονοΰνται δια τάς παλιντροπία; τής τύχης, 
δτ’ε μεν αίωροόμενοι επί. τής κορυφής τών κυ
μάτων, ότε δε βυθιζόμενοι είς τάς αβύσσους’ 
καί έκριπτόμενοι μακράν τή; «δοΰ αυτών, 
στενοχωροΰνται, συγκρούονται πρός άλλήλους, 
ένεκα κινήσεων εναντίων προς τά αντίθετα 
αυτών πάθη καί πάσχουσιν έτι μείζονα δεινά 
έκ τής ανοησίας αύτών μάλλον ή έκ τής ει
μαρμένη;.^

Ω'.εανχ, τοΰ οποίου τά βρυχωμενα κύμα
τα περικυκλοΰσι τήν πατρίδα μου, θορυβώδης 
διαμονή τών ναυαγίων, βάραθρον αιωνίως 
χαίνον ίνα καταπίη; τό άνθρώπινον γένος, τά
φε ευρύτατε, ένθα ό θάνατος βασιλεύει περι- 
στοιχούμενος ύπό πάντων τών φόβητρων σου, 
μοί αντανακλά; ώσπερ πιστόν .κάτοπτρου, 
πάντας τούς /αρακκήρα; τής θλιβερά; είκονος 
τοΰ κοσμου καί τής ζωής.

Κατά τό έαρ τής ηλικίας ήμών, όποτε ή 
υγεία λάμπει έπι τών ανθηρών προσώπων, 
οπότε ή ρώμη κυκλοφορεί καί ή χαρά ανα
βράζει είς τά; φλέβα; ημών, αμαθείς είσέτι 
καί άπειροι τοΰ βίου, ψυχαγωγούμενοι ύπό τή; 
έλπίδος, παραφερόμενοι δέ ύπό τής ορμή; τών 
ορέξεων, έγκαταλείπομεν ίλαρώς το άπόγειον 
και άφορμώμεν πάραυτα είς τόν κόσμον. Είς 
τά άνόζτα ήμών Ονειρα πάντες οί αστέρες 
καί οί άνεμοί ύπαρχουσιν ήαέτεροι φίλοι’ καί 
έκαστος επιβιβάζεται πλήρης εμπιστοσύνης, 
έλπίζων έπίτενξιν όσον ή νεαρά αύτοΰ καρδία 
ορέγεται.

Άλλά τίς δ δυνάμενος καταμιτρήσαι τό 
βάθος τής ιδία; αύτοΰ ειμαρμένης; ΟΙ πλεΐςοί

Ο KO SMOZ

τοΰ θρασέως τούτου ομίλου, θύματα τής ά-| 
«ερισκέπτ ·υ αρχής ύφ' η; κυβερνιόνται, τρέ-' 
χουσιν άνευ συνδρομής ή τέχνης πρός τόν ό'ε- 
βραν αύτών καί προσκρούουν εί; σκοπέλους.

Τινες έκυβέρνων μετά μεγίστης έπιδεξιό- 
σητος, οπότε ό λαίλαψ έπιπεσών αίφνης, ά- 
πεπλάνησεν αύτούς μέχρι; απελπισίας. "Οσοι 
ίσχον τήν ψυχήν ατρόμητου, μόλις άντιπα- 
λαίοντες πρός τά κύματα καί τούς ανέμους, 
άνέλαβον αυθις τήν οδόν αύτών. Μετά το- 
σαύτας προσπάθειας καί άνδραγαθόματα, πα
ρουσιάζεται ήδη πρό οφθαλμών αύτών ό λι
μόν. Άλλά καθ’ήν στιγμήν μεθ’ύπιρβαλ- 
λούση; χαρά; άνακραζουσιν δμοφώνω; «έφθά 
ααμεν εΐς τόν λιμένα» άπόλυται ουτος. Μά- 
την κτυπώσι τό ΰδωρ δι' αλλεπαλλήλωνκω- 
πηλατήσεων. Ό βραχίων τής ειμαρμένης 
ό.τις παρασύρει αύτούς εΐς τήν άβυσσον ύπάρ- 
χει πολύ ισχυρότερο; τών κωπών καί κατα
ποντίζει αυτούς. Ποσ-it κατεποντίσθησαν, καί 
γαλήνη; έ πίκρα τούτης! Τά κύμστα διϊσταν- 
ταΓ καταβυθίζονται οΰτοι. Τά κύματα συγ- 
κλείονται αυθις «π’ αύτών καί έπί τών ονο
μάτων αύτών. Ή δέ έπαύριον αγνοεί είποτε 
έγε νηθησαν. Ά! τί ωφελεί εις τούς άλλους 
αν άφησωσιν όπισθεν αύτών βραχυχρόνιόν τι- 
να φήμην; λάμπει μεν αΰτη καί επιπλέει 
πρός στιγμήν, όπως κυματίζει έτι επί τών 
ύδάτων ή σημαία τοΰ καταποντισθέντος πλοί
ου, μετεπειτα όμως εξαλείφεται. Χάριν τής 
άναμνήσεως ενός Καίσαρος έξχφανίζονται έκ 
τή; μνήμης τή; ιστορίας τόσοι άλλει. Οΰτω; 
εξαφανίζεται πολυειδώς δ όμιλος ούτος τών 
τολμηρών νεανιών. Ποσοι οθεν μένουσιν, οϊ- 
τινε; ύπο ευνοϊκόν γεννηθίντ-ς αστέρα, ώ; 
προσφιλείς εκλεκτοί τής ειμαρμένης εισέρχον
ται πλησίστιοι είς τόν ποθητόν λιμέ·.», γέ
ροντες μεθ εαυτών πάσας τά; έκπληρωθεί- 
«ας αύτών εύχάς; Καί άν ύπαρχωσι τοιοΰ- 
τοι, ού πολύς καιρό; παρελεύσεται, καί οΰτοι 
παραπονεθήσονται’ έπειδή είσιν άνθρωποι’ καί 
ο α-θρωπος εύρίσκεται ποτέ εί; βεβαιότητα; 
’*ίΙ  άν ύπεκφύγωσι τό δυστύχημα, δύνανται 
όμοίως ΰπεκφυγεϊν καί τήν ίδιαν αύτών φύ- 
®‘v; Ό χρόνος υποσκάπτει ύποκώφως τάς 
δυνάμεις αύτών, τά δέ ετη προσβάλλουσιν

όφθαλμοΐς είδεν άνεγεφόμενον, 
ς τοϋ όποιου τοσούτον εύδαιμόνως

θετών τήν κατοικίαν αύτοΰ ύπε-

ενδελεχώς τό εύθραυστον τής ζωή; αυτών οι
κοδόμημα. Καί άπειρους άν διαφύγωσι κιν
δύνους, ό θάματος ύπάρχει σκόπελος άναπό 
φευκτός.'Ανάγκη, ένί λόγω, ϊνα άπολεσθώσιν 
είς τελευταίου ναυάγιον. Άπασαι αί έπιτυ- 
χίαι έκεΐναι έφ’ α’ς τοσούτον σεμνυνονται, 
έτι πικροτέραν κατεργάζονται τήν ανάγκην 
τοϋ άποθανεΐν.

Πόσον τρομερόν ύπάρχει, ίνα έγκαταλείψ’ρ 
τις τόν κόσμον καθ’ ήν στιγμήν ήρχετο ε ίς 
αύτόν άνήκων, καί τήν π-ρίουσίαν, ήν δ'ά τ°- 
σούτων κόπων καί μόχθων έκτήσατο, καθ’ ήν 
στιγμήν ήτοιμάζετο άπολαυεϊν τών καρπών 
αύτής. ϊνα άπαχθή άπό τοΰ παλατιού, τό ό
ποιον ίδιοι; οφθαλμοί; είδεν άνεγεφόμενον, 
καί έντό 
εζησεν!

Μόνος ό 
ράνω τών αστέρων, μόνος αυτός ανεγείρει οι
κοδομήν διαρκή καί αΐωνίαν.

'Ρίιόωμεν κάλυμμα έπί τών δεινών τής ζωή; 
κ·ΐ ύποθέσωμεν ότι ή τύχη περιμενει μόνον 
τάς διαταγάς ήμών. ’Εκείνοι, τούς όποιους 
άποκαλοΰσι πλουσίους, μεγάλους, σεβαστούς, 
όποιοι τινες είσι πραγματικώς; Ό ευτυχέςε- 
ρος θνητός μοί παρέχειτόκάλλιστον υπόδειγ
μα τής ανθρώπινης άθλιότητος.

Σήνερον βλέπεις αύτούς μειδιώντας, ίπί- 
στρεψον αύριον καί δψει αυτού; δυστυχεστέ- 
ρους καί τοϋ έσχατου αύτών δοόλου. Είς τήν 
ήμέραν τής ανάγκης ή άπιστος αύτών εύΤυχία 
αποβάλλει τό πρόσωπον μετά τών έπιπλά- 
στων φίλων καί έμπηγες βέλος όξύτατον εΐς 
τήν καρδίαν αύτών. Όπόση ένδεια έν τώ 
πλούτω! όπόση ασθένεια έν τή ισχύει! Πάν- 
τις οί υπερήφανοι οΰτοι τίτλοι τρομερά; ΰπο- 
κρύπτουσι θλίψεις.

Μόνη ή 'Αρετή έστιν ή άγκυρα τήν ό 
ποιαν δυνάμεθα άντιτάξαι κατά τής τρικυ
μίας’ μόνη αΰτη ευρίσκει βοηθήματα καί έν 
μέσω τής λύσσης αύτής τών άφριζόντων κυ
μάτων’ εισέρχεται δέ καί είς τόν τάφον, ώς 
είς εύνοϊκον λιμένα.
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(Μ ετάφρασις έ» τοΰ Γαλλιχοΰ A. Ν.)

Τό μέλλον καί τό μηδέν.

Ζώμεν, διανοοΰμεθα, ένεργοΰμεν, τούτό έςι 
θετικόν' άποθνήσκομεν, τούτο ούχ ηττον βέ
βαιόν έστιν. ’Αλλ’ έγκαταλείποντβς τήν ζωήν 
ποΰ ύπάγομεν; Τί γινόμεθα; Έν καλλίονι ή 
έν χείρονι καταστάσει έσόμεθα; Έσόμεθα ή 
ουδόλως έσόμεθα; Είναι ή μ ή είναι, 
τοιαύτη έστιν ή αΐρεσις, διά παντός ή δι'ου
δέποτε, τό όλον ή ούδέν'ή αιωνίως ζήσομεν, 
η το πάν τετελειωμένον άνεπιστρεπτεΐ ήμΐν 
έσεται. Τοΰτο δίκαιοί τόν κόπον τοΰ σκέπτε*  έσεται. Τοΰτο δίκαιοί τόν κόπον 
σθαι περί αύτοΰ.

Πάς άνθρωπος αισθάνεται 
τού ζήν, τού άπολαύειν, 
ευτυχώς διάγειν. Είπατε τώ μέλλοντι άπο- : 
θανεΐν ότι ζήσει εΐσέτι, ότι ή ώρα αύτού γοο ' 
νΐςει είπατε αυτω προ πάντων οτι εσεται '■ 
εύτυχέστερος ή όσον υπήρξε, καί ή καρδία ' 
αύτοΰ χαράς παλμού; δοκιμάσει. ’Αλλά τί 
ωφελούσιν α: τής ευτυχία; έπιθυμίαι αυται, 
έα» πνοή τις δΰνηται ποιήσαι αύτάς έξαφανι- 
σθήναι;

Υπάρχει τι άπελπ'-στικώτερον τής ιδέα; 
ταύτης τής απολύτου καταστροφής; Ίεραί α
φοσιώσεις, διάνοια, πρόοδος, γνώσεις φιλοπό- 
νως αποκτηθεΐσαι, τά πάντα έξολοθεύοιντο, 
τά πάντα άπόλλοιντο! Τίς ή ανάγκη ΐνα 
προσπαθώμεν δπω; καλλίονς γενώμεθα, ΐνα 
άναγκαζώμεθα όπως τά .τάθη ήμών κατα- 
στελλωμεν, ΐνα κοπιώμεν όπως τό πνεύμα 
ήμών καλλωπίζωμεν, έάν μηδέ-α καρπόν 
συγκομίσασθαι μέλλωμεν, έν τή ιδέα μάλιςα 
ότι αύσιον ίσως ούδόλως ήμά; τοΰτο ώφελή- 
σει; Είπερ ούτως ειχεν, ή τύχη τοΰ ανθρώ
που είη άνέκατοντάκις χείρων τής τού κτή
νους, διότι τό κτήνος, ζών καθ’ ολοκληρίαν 
έν τώ παρόντι, ικανοποιεί τά; υλικά; αύτοΰ 
ορέξεις, μηδόλως είς τό μέλλον έποφθαλμιών. 
Μυστηριώδης τις έποπτεία λέγει οτι τούτο 
ούκ έστι δυνατόν.

Διά τή; είς τό μηδέν πίστεως, ό άνθρωπος

τοΰ

συγκεντροι ΐσχυρώς πάσας αυτού τάς σκέψεις 
είς την παρούσαν ζωήν. Καί όντως, πώς δΰ- 
ναταί τι:, λογικώς, ένασχολεϊσθαι περί μέλ
λοντος οπερ ούδόλως προσδοκά; Ή άπυκλει- 
στική αΰτη περί τοΰ παρόντος ένασχόλησίς 
άγει φυσικώ; εί; τό σκέπτεσθαι πρό πάντων 
περί έαυτοΰ. Τοΰτο δέ έστι τό ισχυρότατου 
διεγερτικόν τού εγωισμού, καί ό άπιστο; συ
νεπής πρό; έαυτόν έστιν, όταν φθάση είς τό 
συμπέρασμα τοδε, «εύφρανθωμεν, έ#’ όσον 
έσμέν, εύφρανθωμεν όσον τό δυνατόν πλεΐον, 
έπειδή μ-.θ’ ήμάς τό πάν τετέλεσται, εΰφραν- 
θώμεν μετά σπουδής, έπειδή άγνοοΰμον έπι 
πόσον τοΰτο διαρκέσει,» καί είς τό έτερον 
τόδε τό λίαν αλκως σοβαρόν διά τήν κοινω
νίαν, «εύρρανθώμεν δπω; άν τύχωμεν. εκαςος 
δι’ εαυτόν, ή ευτυχία ενταύθα τώ έπιδεξιω- 
τέοω ανήκει.»

Εάν τό πρός τούς ανθρώπους σέβας συγ- 
κρατή τινας, όποιον χαλινόν δόναν» αι έχειν 
οί μηδέν φοβούμενοι; Λέγουσι καθ’ εαυτούς 
οτι οί ανθρώπινοι νόμοι μονον τούς αναξίους 
προσβάλλουσι*  διό καί πειοΰσι χρησιν παντός 
τοΰ πνεύματος αύτών ώς πρός τά μέσα τού 
ύπεκρυγ ίν αυτούς. Έάν ύπάρχή διδασκαλία 
τις ν ο σώ δ τ ς και αντικοινωνική, αύτη ές·'ιν 
άναμφιβόλως ή τού έ κ μ η δ ενισμού; 
διότι διαρρήγνυσι τού; αληθείς δεςμούς τής 
αλληλεγγύης καί τή; αδελφότητος, βάσεις 
τών κοινωνικών σχέσεων.

' 1 ποθώμεθα οτι κατά τινα περίβτασιν δ- 
λόκληρος λαός, βιβαιοΰται ότι, έντός όκτώ 
ήμε ών, έντός μηνός, έντός έτους άν θελή τις, 
μέλλει έκμηδενισθήναι, ότι ούδεις άνθρωπο; 
έπιζήσει, ότι ούδέν ίχνος αυτού μενεΐ μετά 
τον θάνατον' τί ποιήσει έπί τόν χρόνον τού
τον; Έργασθήσεται ύπέρ τής βελτιώσεω; αύ
τοΰ, ύπέρ τή; έκπαιδεΰσεω; αύτοΰ; Ύποτα- 
γήσεται τοΐς νόμοι;, εξουσία τινι, οίαδήτις 
καί άν ή, έστω δε καί ή νομιμωτάτη, ή πα
τρική εξουσία; 'Τπάρχει δ.' αύτόν οίονδήτι 
καθήκον; Ούχί βεβαίως Ειεν! Τό μή άθρόως 
γινόμενον ό έκμηδενισμός πραγματοποιεί καθ’ 
εκάστην μεμννωμένως. Έάν αί συνεπειαι μη 
ώσι τόσον όλίθριαι, όσον ήδύνα-το είναι, ση
μείου δτι παρά τοΐς πλείστοις τών άπιστων 

ΰπσρ/ει κομποροημοσόνκ μάλλον ή αληθής α
πιστία. αμφιβολία μάλλον ή πεπείθησις, καί 
ότι φοβούνται τό μηδέν μάλλον ή όσον φαίνον
ται' ό τίτλος τοΰ ισχυρού πνεύματος κολα
κεύει τήν φιλαυτίαν αύτών' κατά δεύτερον δέ 
λόγον, οί απολύτως άπιστοι έν άπείρω είσι 
μειονοψηφία' ύφίστανται ακουσίω; τήν υπερο
χήν τής έναντι»; γνώμης καί συγκρατοΰνται 
ύπό υλικής δυνάμεως' άλλα γενέσθω ή από
λυτος απιστία ήμέραν τινά γνώμη τής πλειο
νοψηφίας, ή κοινωνία διελυθη" καί πρός τοΰτο 
τείνει ή διάδοσις τή; διδασκαλία; τού έκμη- 
δενισμοΰ.

Οίαιδήτινε; καί άν ωσι*  αί συνεπειαι αύ 
τού, έάν ό έκμηδενισμ’ς τυγχάνη αλήθεια.· έυν 
ΐνα παραδεξώμ-ιθα αύτόν, και μηδέ τά εναν
τία συστήματα, μηδ’ή^έκ τούτου προκόψασα 
τού κακού ιδέα δύνανται ποιήσαι αύτόν μή 
ύπάρ,ειν. Αεον όμως ΐνα μή άποκρύψωμεν 
ότι ό σκεπτικισμός, ή αμφιβολία, ή αδιαφορία 
δσημέραι προβαίνουσιν, εναντίον τών προσπα
θειών τής θρησκείας' τούτό έστι θετικόν . ..

’Εκαστο; έλεόθερός έστ,ν άναμφιβόλως εν 
τή δοξασία αυτού, δύναται πιστεύειν εί; τι ή 
εϊς μηδέν πιστεύειν- άλ* ’ οί προσπαθοΰντε; 
ΐνα έν τοΐς πνεΰμασι τοΰ λαού καί μάλιστα 
τής νεολαία; τήν άρνησιν καταστήσωσΐ προ- 
τιμοτέραν τού μέλλοντος, βασιζόμενοι είς τό 
κύρος τών γνώσεων αύτών καί τή; υπεροχής 
τή; κοινωνικής αυτών θέσεως, σπείρουσιν έν 
τή κοινωνία σπέρματα ταραχής και άποσυνθε- 
σεως, κ«ΐ μεγάλην ευθύνην άναλυμβανουσιν.

Υπάρχει έτέρα τις διδασκαλία, ήτις υπε
ρασπίζεται κατά τοΰ υλισμού, διότι παραδέ
χεται τήν ΰπαρξιν αρχής διανοητική; έκτος 
τής ύλης' έστι δε αΰτη ή τή; άπορροφή- 
σ ε ω ς έ ν πάγκο σ μ ί ω τινι σ υ ν ο λφ. 
Κατά τήν διδασκαλίαν ταύτην έκαστον ά- 
τομον λαμβάνει έν τή γεννήσει αυτού μόριόν 
τι τής αρχής ταύτης οπερ αποτελεί τήν ψυ
χήν αύτού καί όπερ δίδωσιν αύτώ τήν ζωήν, 
τήν διάνοιαν καί τό αίσθημα Έν τω θανάτω, 
ή ψυχή αΰτη επιστρέφει είς τήν κοινήν έ- 
στιαν καί άπόλλυται έν τώ άπιί.ω ώ; στα- 
γων ΰδατος έν τώ ώκεανώ.

Ή διδασκαλία αΰτη προηγμένη βεβαίως 

καθ' ίν βήμα τοΰ καθαρού υλισμού τυγχάνει, 
διότι παραδέχεται τι, έν ω ή έτέρα ούδέν 
παραδέχεται, άλλ’ αί συνεπειαι ακριβώς αί 
αύταί τυγχάνουσιν, Είτ’ έν τώ μηδενί ό άν
θρωπος βυθίζεται, είτε έν τώ κοινω δοχείω, 
τό αΰτο ώς πρός τούτο τυγχάνει' έάν έν τω 
μοδενί, εκμηδενίζεται' έάν δε έν τω τελευ
ταίου, άπόλλυσι τήν έαυτοΰ ατομικότητα, τό 
αύτό έστιν ωσειπερ μή ύπήρχεν' ούχ ηττον 
διά παντός αί χοινωνικαί σχέσεις διαρρήγνυν- 
ται Τό ούσιώδε, δι' αυτόν έστιν ή διατήρησις 
τού ΕΓΩ αύτοΰ' άνευ τούτου τί ενδιαφέρει 
αύτώ τό είναι ή τό μή είναι! Τδ μέλλον δι’ 
αυτόν μηδέν έστι πάντοτε, ή δέ παρούσα ζωή 
το μόνον πράγμα όπερ αύτώ ενδιαφέρει καί έ- 
πασχολεΐ αυτόν, 'U; πρός τάς ηθικά; αύτής 
συνέπειας, ή διδασκαλία αΰτη έπίση; νοσώδης 
εστιν, έπίση; άπελπιζουσα, έπίση; τόν έγωϊ 
«μόν έξεγείρουσα όσον καί ό κυρίως υλισμός 
λεγόμενός.

Δύ.αταί τις ώσαότως ποιήσαι αυτή τήν έ" 
πομενην ενστασιν. Πάσαι αί έκ τού ώκ·ανού 
άντλούμεναι σταγόνες όμοιάζουσι πρός άλλη- 
λα; καί έχουσι τά; αύτάς ιδιότητας, ους τά 
μ.ρη τοΰ αύτοΰ όλου' διά τί αί ψυχαι, έάν έκ 
τοΰ μεγάλου ώκεανοΰ τής παγκοσμίου διά
νοιας πηγαζωσι, τόσον δλίγ ·ν πρό; άλληλας 
όμοιάζουσιν; Διά τί ή ευφυΐα παρά τή ηλίθιο- 
τητι; αί υψισται άρεταί παρά ταΐς άγενεστα- 
ται; κακία ς; ή άγαθότης, ή πραότης, ή ακα
κία παρά τή μο-χθκρία, τή σκληροτητι, τή 
βα βαρότητι; Πώς τά μέρη δμογενούς τίνος 
όλου δύνανται είναι τόσον διάφορα άλληλων; 
Είποι τις άν, ότι ή άνατροφή τροποποιεί αύ 
τάς. Αλλά τότε «Οθεν προέρχονται αί έκ γε
νετής ιδιότητες, αΐ πρώϊμαι διάνοια:, τά άγα- 
Οά καί τά κακά δρμέμουτα, τά ανεξάρτητα 
πασης άνατροφή;, και πολλάκις τοσον όλίγον 
εν άρμονίφ πρός τά περιεχοντα, έν οίς ανα
πτύσσονται;

'll άνατροφή, άνευ ούδεμία; αμφιβολίας 
τροποποιεί τάς διανοητικός καί ηθικά; ιδιό
τητας τή; ψυχή;' άλλ' ένταύθα έτέρα τις δυσ
κολία παρουσιάζεται. Γίς δίδωσι τή ψυχή 
τήν άνατρ-.φήν, ΐνα ποίηση αύτήν προοδεύσαι-, 
Έτεραι ψυχαι αίτινες, διά τήν κοινήν αύτών
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καταγωγήν, ούδόλως προηγμένα: τυγχάνου- 1 · 
σιν 'Αφ' ετέρου δέ. η ψυ/ή, έπιστρέφουσα έν ■ 
τω Παγκοσμίω Συνόλω, 0θε· έξήλθιν, άφ·ύ < 
προώδευσεν έπί τήν ζωήν, φέρει αύτώ στοι- ι 
χεΐον έντελίστερον' όθεν επε·.αι ότι τδ Σύνολον 
τούτο οφείλει έπί τέλους ίνα βαθέω; τροπο- 
ποιήται καΐ βελτιοΰται. Πώς γίνεται ινα α- 
καταπαύστω; έξέρχωνται έζεΐθεν ψυχαΐ αμα
θείς καί μοχθηρά:·,

Έν τή διδασκαλία ταύτη ή παγκόσμιος 
πηγή τής διανοίας, ήτις παρέχει τάς ανθρώ
πινα; ψυχάς, άνεξαρτητός έστιν άπδ τής Θεό· 
τητος- ούκ έστι τούτο ακριβώς πανθεϊ
σμός. Ό κυρίως πανθεϊσμός λεγόμε
νος διαφέρει έν τούτωοτι θεωρεί τήν παγκό
σμιον αρχήν τής ζωής καΐ τής διανοίας ώς 
συνιστώσαν τήν Θεότητα. Ό Θ ό; έστι συνάμα 
καΐ πνεύμα καΐ ύλη' πάντα τά δντα, πάντα 
τά σώματα τής φύσεώς άπαρτίζουσι τήν Θεό- 
ττιτα, η; περ μόρια καΐ συστατικά στοιχεία 
τυγχάνουσιν' ό Θεός έστι τδ σΰνολον πασών 
τών διανοιών συνηνωμίνων- έκαστο» δε άτο- 
μον 8ν μέρος τού όλου, Θεός έστι και τούτο' 
ούδέν όν άνώτερονκαΐ ανεξάρτητον δίατάττει 
τδ σύνολον’ τό σόμπαν άπειρός έστι δημο
κρατία ανευ αρχηγού’ ή μάλλον έν αύτή έκα
στος αρχηγός έστιν εχων απόλυτον εξουσίαν.

Εναντίον τού συστήματος τούτου πολλάς 
ενστάσεις' δύναται τις άντιτάξαι, ών αί κυ- 
ριώτεραί είσι αΐ έπομεναι* * μή δυναμενοι έν- 
νοήσαι τήν Θεότητα δίγα τού άπειρου τών 
τελειοτήτων, άπυρούμεν πώ; δλον τι εντελές 
δύναται συνίστασθαι έκ μερών ατελών έ/όν- 
των ανάγκην προόδου; Έκάστου μέρους υπο
κειμένου τώνόμφ τής προόδου, επεται ότι καΐ 
αύτό; ό Θεδ; οφείλει προάγεσθαι' έάν άκα- 
ταπαύστω; προοδεύη, ώφειλεν είναι έν τή 
αρχή τών αιώνων δν ατελές. Πώ; όν άτελες, 
έσγηματισμίνων έκ θελήσεων καΐ ίδιών τόσω 
διαφόρων, ήδυνήθη συλλαβεΐν τους τόσον έ- 
νζομονίου; καΐ τόσον θαυμαστού; νόμου; τή; 
ένότητος, τής σοφία; καί τής πρόνοιας, οίτινε; 
τό σόμπαν δι:-πουσιν; Εάν όλα·. α'- ψυχαΐ 
μέρη τής Θεότητος_τυγχάνωσι,ζπάσαι συνετέ- 
λεσαν είς τού;νόμους τής φύσεω;, πώς γί
νεται ίνα γογγύζωσιν άκαταπαύστως εναν

(1) Σημ. Μεταφρ. Ύπέρ τή- ένότητος τής 
πίστεως καί τή; κοινωνία; τοΰ'Αγίου Πνεύ
ματος δέεται ή άληθής τοΰ Χριστού Εκκλη
σία, ήτι; ούδενα αποκλείει- ύπέρ τούτων δέ 
οφείλει δέεοθαι πά; άνθρωπος, καΐ μάλιστα

• ■ Τ » επας χριστιανός, ’αεχρις ου χ,ατα ττν επαγγε- 
λίαν τοΰ αψευδούςέκείνου στόματος, ό κόσμος 
άπας γένηται μία ποίμνη ύπο ένα καί τον αύ
τον ποιμένα, τδν Δημιουργόν τού ^παντός.

τίον τών έν λόγιο νόμων, οίτινε; αύτών τού
των είσιν έργον, Θεωρίατι; ούδόλω; 
δύναται είναι π α ρ α δ ε κ τ ή ε ί μ ή 
έπί τώορψ τοΰίκανοποιεΐν τό 
λογικόν καί τού έξη", εΐν πάντα 
τά γεγονότα άτινα περιλάμβα
νε ι'έάνένμόνονγεγονόςέπέλθτι δια- 
ψεύδοναΰτήν,σημεΐον ό τ ι ο ύ χ ΐ έ ν 
τήάπολύτωάληθείφ εύρίσκεται.

Ώς πρδ; τήν ηθικήν, αί συνέπεια: έπίση; 
παράλογοι τυγ/άνουσιν. Εν πρώτοι; διά τάς 
ψυγάς, ώ; καί έν τώ προη·;ουμένω συστηματι, 
άπορρόφησίς έστιν έν τινι συνόλω καί απώ
λεια τής άτομικότητος. Έάν δεχθή τις, κατά 
τήν γνώμην πανθεϊστών τινων, οτι όιατη- 
ρ'.ύσι τήν εαυτών άτομικότητα, ό Θεδ; ούκε- 
τι έ/ει θέλησιν ένιαίαν, άλλά σύνθετον έκ 
μυριάδων ποικίλων θελήσεων. Επειτα δέ, ε
πειδή έκαστη ψυχή μέρος έστι συμφυές τή; 
θεότητος, ούδεμία κατεζουσιάζεται ϋπσ δυ- 
νάμεως ύπερτέρα;’ ούδεμίαν άρα ευθύνην έγει 
τών καλών ή κα-.ών αυτή; πράξ.ων, ο^δέν 
συμφέρον εχει τό αγαθόν ποιούσα και δυνα
τά·. άτιμωρήτω; τδ κακόν διαπράττειν, διότι 
υπέρτατη έστι δέσποινα.

Τά συστήματα ταύτα μηδέ τδ λογικόν 
ίκανοποιούσι, μηδέ τά; έφέσεις τού άνθρώπου. 
Έκτο; δέ τούτου, έν αύτοΐ; προσκρούει τις, 
ώς πας τις βλέπει, εναντίον δυσκολιών ά-υ- 
περβλήτων, διότι αδυνατούσε ταΰτα λύσαι 
πάντα τά θετικά ζητήματα άπερ έγείρουσιν. 
Ό ά ν θ ρ ω π ο; ά ρ α ί χ ε ι τ ρ ε ξς αιρέ

δ (ί. 8 έ ν, τ ή ν ά 
ή ν ατομικότητα

π ο ρ ρ ο φ η σ ιν, 
τής ψυχής 

ι κ α ΐ μ ε τ ά 
δ ν θ ά ν α τ ο ν. Είς ταύττιν δέ τήν τελευ- 

σεις,
ή
καΐ πρδ τού θ α ν α τ ο υ
τ
ταίαν οδηγεί ήμάς άκαταμαχήτω; ή λογική’ 
αΰτη έστιν επίσης, ήτι; ύπάρξεν ή βάσι; πα-
σών τών θρησκειών άπδ καταβολή; κόσμου.

Έάν ή λογική άγη άμα; «ί; τήν ατομικό
τητα τής ψυχής, οδηγεί ημ,ά; έπίσης είς ταύ
την τήν έτέ-αν συνέπειαν, ότι ή καταστασι; 
έκαστη; ψυχής οφείλει έςαρτάσθαι έκ τών 
προσωπικών αύτής διοτήτων’ δ .ότι παράλο
γόν έστι τδ παραδέχεσθαι ότι ή τού άγριου 
καθυστερούσα ψυχή καί ή του μοχθηρού ευ- 

ρηνται έν τή αύτή έπ'φανεία έν η καΐ ή τού 
έπιστήμονος καί χρηστού άνθρώπου. Κατά 
τήν δικαιοσύνην, αί ψυχαΐ όφείλουσιν έχειν 
τήν ευθύνην τών εαυτών πράξεων' άλλ’ίνα 
υπεύθυνοι ώσιν, δέον, όπως έχωσι τήν έλευ- 
θεριαν τού έκλέγειν μεταξύ τού άγαθοΰ καΐ 
τού κακού (1)' άνευ αυτεξουσίου, ύπάρχει ει
μαρμένη- ούδολω; δύναται ύπάργεινεύθΰνη.

Πάσαι αί θρησκιΐαι έξ ίσου παρεδίξαντο 
τήν αρχήν τή; εύδαίμονο; ή κακνδαίμονος 
καταστασεω; τών ψυχών μετά τόν θάνατον, 
ή αλλω; είπεΐν, τά; ποινάς καΐ τάς απολαύ
σει; τοΰ μέλλοντος, αίτινε; συνοψίζονται έν 
τή διδασκαλία τοΰ ουρανού καί τού αδου, ήν 
πανταχοϋ άνευρίσκομεν. Ούσιωδώ; 5μ δια- 
φέρουσιν έν τή φύσει τών ποινών τούτων καΐ 
τών απολαύσεων, καΐ πρδ πάντων έν 
τοϊ; όροι;, οΐτινες δύνανται είναι άξιοι τού
των τε καί εκείνων. Έκ τούτου δέ προέρ
χονται κα> τά αντιφατικά σημεία τή; πίστεως, 
ατινα έγέννησαν τά διάφορα θρησκεύματα καί 
τά ίδιάζοντα καθήκοντα τα ΰφ’ έκάστου τού
των επιβαλλόμενα διά τήν τού Θεού λατρείαν, 
ινα διά τού μέσου τούτου κερδίση τι; τδν 
ούρανον καί αποφυγή τδν αδην.

Ταύτα τά θρησκεύματα, έν τή αργή αύ
τών ώφειλον είναι ανάλογα πρδς τδν βαθμόν 
τή; ηθιζή; καί διανοητικής προαγωγής τών 
άνθρωπων, οίτινε; λίαν υλικοί είσέτι, καΐ μή 
έννοοΰντες τήν άξίαν τών καθαρώ; πνευματι
κών πραγμάτων, έποιησαν τά πλεΐστα τών 
θρησκευτικών καθηκόντων συνίστασθαι έν τή 
εκπληρώσει εξωτερικών τύπων. Έπί τινα δέ 
χρόνον οί τύποι ουτοι έζηρκησαν είς τδ λογι
κόν αύτών’ βραδύτερον δε, τού φωτός άνα· 
σελλοντο; έν τώ πνεύματι αύτών, αισθάνον
ται τδ κενόν όπερ δ τύπο; άφίησιν κατόπιν 
αυτού, καί άν ή θρησκεία μήκαταπληροΐ αύτό, 
έγκαταλείπουσι τήν θρησκείαν καΐ γίνονται 
φιλόσοφοι,

(ί) Σημ. Μεταφρ. Δέον πρδ πάντων ίνα 
γινώσζ.η τό αγαθόν καί τό κακόν, άναγκηΐ·® 
σπουδάση καΐ τό μέν καί τδ δέ, δπω; δια- 
κρινη αϋτά, όπως προαιρήται έν πλήρει γνω- 
σει τδ πρώτον καΐ άποστρέφηται τδ δεύτερον.

Ό άνθρωπο; βούλεται γινώσκειν πόθεν ίρ- 
χεται καί πού υπάγει' ίάν τις δεικνύφ αυτώ 
τέλος τι μή άνταποκρινόμενον μήτε πρός τα; 
έφέσεις αύτοΰ μήτε πρδ; τήν ιδέαν ήν εχει 
περί Θεού, μήτε πρό; τά θετικά διδόμενα ά
περ παρέχει αύτώ ή έπιστήμη. έάν, ώς έκ πε
ρισσού, ίνα φθάση πρδς Αύτόν, έπιβάλλη τις 
αύτώ ορούς ών τήν ωφέλειαν οΐδόλως άπο- 
δείκνυσιν αύτώ τδ λογικόν αυτού, απωθεί τό 
πάν. Ό υλισμός καί δ πανθεϊσμό; οαίνονται 
αύτώ ετι εύλογώτεροι, διότι έν αύτοΐ; συζη
τούν καί κρίνουσι’ κρίνουσιν έσφαλμένως, αλη
θές έστιν' αλλά προτιμά τό κρίνειν έσφαλμέ- 
νω; μάλλον ή τδ μηδαμώς κρίνειν.

Αλλά παρουσιασάτω τι; αύτώ μέλλον τι 
έν όροι; λογικοί;, άξ’-ον καθ’ όλα τοϋ μεγα ■ 
λείου τής δικαιοσύνης καί τή; άπειρου άγα- 
θότητο; τοΰ θεού, καί έγκαταλειψφι τόν υλι
σμόν καΐ τδν πανθεϊσμόν, ών τδ κενόν μυ- 
χαίτατα αισθάνεται, καΐ οΰ; έν ελλείψει καλ- 
λίονος παρεδέξαντο.

Ό άνθρωπο; όρμεμφύτω; πιστεύει εί; τό 
μέλλον, άλλ’ ουτω θετικώς ώρισεν αύτό, καί 
ή φαντασία αύτοΰ έγέννησε τά συστήματα, 
άπιρέπήγαγον .τήνδιαφοράν τώνπεποιθήσεων.

Η ένοτης, ως πρδςπάν ’δ,τ ι ά— 
φορά τήν μέλλουσαν τώνψυχών 
κατάστασιν εσεται τδ πρώτον 
σημεΐον τή; προσεγγίσεως τών 
δ ιαφόρων θρησκευμάτων, βήμα 
μέγιστον πρδ; τήν άνεξιθρη- 
σκείαν ένπρώτοις, καίβραδύτε- 
ρονπρδ; τήν συγχώνευ σ ι ν. (1)
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Επιστολή Ευγενίου τσϋ Βσυλγάρβως.

Ε'δον τδ έρώτημα, τδ όποιον έρωτάτε 
περί τών ψυχών τών δικαίων. Μετά τήνέν- 
τεύθεν άποδήμησιν εΐς ποιον άρά γε παρά
δεισον εύρίσκονται; Καί περί τούτου συντό- 
μως αποκρίνομαι, οτι ή μετά Θεοΰ ίνωσις 
τών δικαίων, καί ή ατελής μεν προ τής κρί- 
σεως, τελεία δέ μετά τήν έσομένην κρίσιν 
προσδοζωμένη άπόλαυσις τής μακαριότατος 
καί δόξης, αύτή λέγεται καί Παράδεισος, αύ
τή καί Ουρανό:, αύτή καί Ουράνιος Βασι
λεία, αύτή καί Χάρις Θεού, καί ΙΙρόσωπον 
ΘεοΟ, καί Τόπος Φωτεινός. «Φώς δίκαιοι; 
διαπαντός, καί παρά Κυρίω εύρίσκουσι χάριν 
καί δόξαν’ τόπος χλ.οερός’ τόπος άναπαόσεω;’ 
τόπος ειρήνης’ οί δέ εΐσίν έν ειρήνη’» δλα 
αύτά τά Ονόματα δηλοΰσιν έν μόνον και τό 
αύτό πράγμα. Μετά τήν άποβιωσιν ήμεΐς 
τήν κατάστασιν τών ψυχών πρέπει νά δια- 
κρίνωμεν, όχι τήν τοποθεσίαν. Κυρίως νά εΐ 
πωμεν, ή ψυχή δέν είναι έν τόπερ, διότι εί
ναι άυλος καί άσώματο; φύσις, καί όχι σώ
μα, ώστε νά χρειάζηται πού νά στζ.ριχθή, καί 
π·ΰ νά καθίση, καθώς τά σώματα. Ό τόπος 
τής ψυχής μετά θανατον είναι ή κατάστασις, 
είς τήν όποιαν εύρεθ$ όταν άποχωρισθή άπό 
τό γήίνον σκήνωμά της. Εύρέθη τότε έν εύ- 
σεοεία καί πίστεί; έν μετανοία καί έζομολο 
γήσει; έν χάριτι θεοΰ δεδικαιωμένη; Βεβαιό
τατη είναι καί κατά πάντα τρόπον πεπλη- 
ροφορημέη περί τής μελλοόσης τελείας δό
ξης. Έξεύρει τήν τάξιν της, αισθάνεται τήν 
μακαριότητα τζς, <αί έχει τόν αρραβώνα τής 
τελείας άπολαύσεως, φωτιζομέ-η παρά Θεού, 
δοξαζόμενη, αναπαυόμενη, χαίρουσα, άγαλ- 
λιώσα, μακαρία τωόντι’ και πρό τής τελείας 
μακαριότητας άξιοΰται έν μέρει θείας έμφά- 
σιως, άνάπτει μέ τάς γλυκύτατα; φλόγας 
τών θείων ερώτων, συναμιλλος μέ τους αγ’ 
" έλους, συνωδευμένη μέ τ·ύς προοητας και 
αποστόλου; καί μάρτυρας καί μέ όλον τον 
χορόν τών δίκαιων, φαιδρύνεται, σ ιρτμ, Ανα
παύεται*  Ιδού δ ούρανός, ιδού ό παράδειοος, 

ιδού ή βασιλεία, ιδού ή δόξα, ιδού τό φώς, 
ή αναψυχή, ή χλόη, η ανάπαυσές, ή ειρήνη, 
πάν αγαθόν. Αλλ’ εύρέθη έκ τοϋ ενάντιου, εν 
ω άπήλθε τοΰ βίου, εΐς τό σκότος τής ασέ
βειας καί κακοδοξίας, είς τον β ,θον τής άπο
νοι·; καί άπογνώσεως, έκπεπτωκυϊα τής 
θείας χάριτος, μέ τό βάρος τών ανομιών’. Ούαι 
είς αυτήν, βεβαιωμένη τότε είναι και αΰτη 
ή άθλια περί τής μελλούσκς καταδίκης. Έ- 
ξεύρει καί αύτή τήν τάξιν της, γνωρίζει τήν 
αθλιότητά της, καί έχει τά προοίμια τής τε- 
λείας κατακριβεως, σκοτιζομέντ, μακράν τοΰ 
Θεοΰ άπερριμένη, ταλαιπωρουμίνη, θλιβομεν’Ο, 
άδημον ΰσα καί τρέμουσα, παναθλία τωόντι 
καί πρό τής τελείας κολάσεως, άμετοχος 
πάντη Θείου φωτισμού, άμοιρος θείες άγαπης, 
πλήρης φόβου, πλήρη; φοίκζς, ένάριθμυς μέ 
τούς δαίμονας, συναναστρεφομένη μέ τους ά
θεους καί ασεβείς, καί μέ τούς υιούς τής α
πώλειας, κατηφής, σκυθρωπή, άγωνιώσα, τρε 
μούσα. Ί 'ού ό αδης, ιδού τά σκηνώματα 
Κηδάρ, ιδού ό κάκωσις, ή ταλαιπωρία, ή ο
δύνη, άπαν κακόν. Έμπορεΐ νά ευρ:θή μια 
ψυχή άπό τάς ποώτας, καί μια άπό τά; δευ- 
τέρας, καί αί δυο άμα κατά το αύτο, καί (νά 
εϊπωμεν ούτως) εΐς ένα καί τον αΰτΟν τοπον’ 
πάλιν ή πρώτη διά τήν κατάστασιν της εύ
ρίσκεται μακαρία, καί έν ούρ ’νώ' ή^ δέ δευ- 
τέρα δυσ υχής καϊ άθλια, καί έν α’ή’πάλιν 
εκείνη έν τοϊς κόλποι; τοΰ ’ ' βραάμ, δηλαδή 
εις άνεσιν, πάλιν αΰτη εΐς τά βάθη τής γεέ- 
νης, δηλαδή είς κάκωσιν" καί όμοΰ άν συνέλ" 
θωσιν, ή διαφορά της αύτών καταστάσεως 
τάς διακρίνει και τάς χωρίζει, καί αύτό εί
ναι τό μέγα καί φοβερόν εκείνο χάσμα, όπερ 
άκοΰομεν είς τήν παραβολήν’ «Μεταξύ ή
μών καί ύμών χάσμα μεγα έστήρικται, ίνα 
οΐ θέλοντε; διαβήναι 
δύνωνται, 
ρώσι.» Τί καυ.νει ό τοπος, καθο 
ποτέ. Ό Άδάμ ήτον εί;
φάγγ τόν πι 
τόν έφαγε πριν έτι 
βρώσεως ·. .. _ .
/-αί Ο Ζαοα·^ φυΐ'-υ, .uj uv&v η’Αν
κυρίως εί; τόν παράδεισον. Μετά τήν βρώσιν, 

έντ-ιΰθεν πρός ύμάς μή 
μηδέ οί έκεϊθεν πρός ημάς ύιαπε- 

όπος; Τί
τον παράδεισον πριν 

πικρόν εκείνον καρτόν, ήτο καί άφοΰ 
- ' ” ι έςορισθή’ πλήν πρό τής 

ήτον αληθώς είς τόν π’ ραδεισον, 
ήτον ΐδικός του’ δθεν ητο

ήτο μέν προς ολίγον έτι είς τόν παράδεισον, 
άλλά, καθό άλλότριος καί ξένος ηδη τοΰ πα
ραδείσου, ητον έν τώ παραδείσω, χωρίς νά 
ηναι κυρίως εΐ; τόν παράδεισον,

Οι άγγελοι ή,έν τώ παραδείσω, ή εςω αύ
τοΰ, όπου αν εύρεθώσιν, είς τόν παράδεισον 
είναι, ααί όταν εύρίσκωνται έν τή σκηνή τοϋ 
’Αβραάμ εΐς τήν δρΰν τοΰ Μαμβρή, καί όταν 
έν τή οικία τοϋ Λώτ μέσα εΐς τά Σόδομα. 
Οί διάβολοι έξ εναντίας είς τόπον καταδίκης 
είναι, και όταν κατά παραχώρησιν Θεοΰέ?ο- 
χλώσιν ένα άνθρωπον, καί όταν κατ’άδειαν 
θείαν είσέρχωνται μέσα εΐς τών Γαραδηνών 
τούς χοίρους- οπού άν τυχωσι, καί εκείνοι 
φέρουσι μαζή τήν μακαριότητά των, καί ου- 
τοι τήν ιδίαν αύτών αθλιότητα’ ό τόπος δεν 
διακρίνει, άλλ’ γ, κατάστασις. Καταίβασε προς 
όλιγον ένα άγγελον εί; τήν γέεναν, άναίβασε 
ένα διάβολον εΐς τόν ουρανόν, φυλάττων είς 
εκείνον τήν ένοικον δόξαν, είς τούτον τήν 
σύνοικον καταδίκην’ καί έχεις εκείνον μεν άγ- 
?ελον φωτός καί ανάμεσα εί; τά σκότη τοϋ 
οφεροϋ ταρτάρου, τούτον δ’ άγγελον σκότους 

καί ανάμεσα εΐς τήν αιγλην τοϋ ούρανίου 
φωτός. ’Ακούομε- εί; τό β βλίον τοΰ ’Ιώβ, ότι 
μίαν ήμέραν παρεστάθησαν οί άγγελοι ένώπιον 
τού Θείου θρόνου, καί δ διάβολος έν μέσω αύ
τών, άλλά τί παρά τοΰτο; μήπως διότι ό 
διάβολος εύρέθη ανάμεσα είς τάς χορεία; τών 
αγγέλων, έμπροσθεν τοΰ θρόνου τής Θεία; 
Μεγαλειότητας, μήπως, λέγω, έπαυσε νά 
ηναι τότε διάβολος; όχι, ήτα καί τό’-ε έκεΐ 
πάλιν ίν καταδίκη, πάλιν δαυλό; τοΰ άσβέ 
στου ταρτάρου. Ωσαύτως οΐ άγγελοι παντα
χοϋ και πάντοτε λειτουργικά πνεύματα είς 
διάκο ίαν άποστελλόνενα, καί τοΰ ούρανίου 
πυρά; καθαρώταται φλό; ε;. Γοπους ήέκκλη- 
βία μας εννοεί τά; διαφόςου; τών ψυχών μετά 
θάνατον καταστάσεις, τόπου; δέ διωρισμένους 
καθαρά η πίστις μα; δέν ήθέλησε νά μ.άς α
ποκάλυψη,, λέγουσα έδώ ή έκεΐ, εί; τρόπον 
ώστε μέ ακριβή εϊδζσιν τά τοιαΰτα νά έξεύ- 
ρωμεν. Διά τούτο ούτε ήκοόσθη ποτέ ή εκ
κλησία τοϋ Χριστού νά διδάσκη τά τέκνα 
της, ούτε είναι ένας τρίτο; τρόπος καθάρ- 
σεως, και ότι άνάπτει έν αύτώ τω τόπω πϋρ 

καθαρτήριον. Αύτό έρο τό ονομάζω περισ
σότερον χωνευτηρίου όπου διαλύεται τό χρυ
σαφιού, διά νά γεμίζη τους θησαυρούς έκείνων 
οϊτινες τό έφεύρηκαν. Ταΰτα περί τούτου, τι- 
μιώτατέ μοι κυρ Νικόλαε, βσον δ Θεός με 
έφώτισε, καί αι πολλαί υποθέσεις μέ έσυγ
χώρησαν νά γράψω. Σύ δέ, φίλτατε, εχε τόν 
φόβον τού Θεοϋ, καί τήν έλπίδα σου έφ’ όλης 
σου τή; ζωής είς αύτόν, καί πληροφορημένος 
ότι είναι Παράδεισος καί Κολασις, μή φρόν
τιζες παραπολΰ νά μαθης πού είναι ό Παρά
δεισος αύτός, καί πού ή Κόλασις, καί ποΰ ό 
τόπο; ιδίως είς τόν όποιον μετά θάνατον συ
νέρχονται αί ψυχαί. Τά τοιαΰτα είναι περίερ
γα, καί δέν συντελοΰσιν εί; σωτηρίαν. Πί
στευε μόνον ότι είναι, καί μή ερεύνα ποΰ εί
ναι, καί πιστεύων φοβοΰ, καί φεΰγε τό έν 
έλπιζε δέ καί κυνήγα τό άλλο. Οΰτω πίς-ευε’ 
καί σ ω θ ή σ γ).

ΠΕΡΙ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ

Α ιόσπασμα έκ τοΰ λόγου τοϋ έκφωνη- 
ύεντος είς Σταυροδρομιού τήν Κυρια

κήν τής Ορθοδοξίας 1877 ύπό τοϋ 
’Αρχιμανδρίτου κ. Φωτίου Προϊ

σταμένου τής ’Εκκλησίας τοϋ 
Τσιμπαλίου.

Έάν ύπάρχη τι τό όποιον νά καθιστά τόν 
χριστιανόν άσύμφωνον πρό; τάθ ιδία; άρχάς 
του, καί έναντίον είς τόν σκοπόν δι’όν έγεν- 
νηθη, τό τοιοΰτον είναι τό συμφέρον, κακώς 
έννοούμενον. Ό άνθρωπος φύσει άγαπα τόν 
έαυτόν του πλειότερον άπό τά λοιπά οντ«· 
άπανταχοϋ καί πάντοτε θηρεύει τσ συμφέρον 
τοΰ ατόμου του, καί όμως, παραδόξω(, τό 
μόνον πράγμα τό όποιον περιφρονεΐ είναι τό 
ίδιον αύτοΰ άτΟμον. Καί βέβαια’ ποιον, σάς 
παρακαλώ, περιφρονοΰμεν, εΐμή εκείνον, ουτι- 
νος άποφευγομεν τήν φιλίαν καί συναναστρο
φήν, -αι περί τοΰ όποιου όχι μόνον δέν φρον- 
τίζομεν, άλλά καί αυτό τό όνομα δέν άξιου- 
μεν ν άναεέρωμεν; Καί όμως, τό τοιοΰτον 
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καταπεφρονημένβν δν είς ήμάς γινόμεθ*  ήμεις 
οί ίδιοι’ ώστε εχθρός τοϋ ανθρώπου εινε ό 
άνθρωπος αύτός.

Δεν ίχομεν άνάγκην νά καταφύγωμεν είς 
αποδείξεις έξωτερικάς διά νά στηρίξωμεν τά 
λεγάμενα’ ή άπόδειξις κεΐται έντός ήμών αυ
τών. Ή ΰπαρξις τοΰ Θεού, καί τής ψυχής 
ή αθανασία, τά δύο ταΰτα θεμελιώδη δόγ 
ματα τοΰ χριστιανισμού και τοΰ όρβοΰ Λό
γου, εάν έχωσιν άπόδειξιν, οδτως είπεϊν, ψη 
λαφητήν, ή άπόδειξις αΰτη ε'νε ή καρδία 
τοΰ άνθρώπου, ήτις διά τών άχορτάστων ε
πιθυμιών τη; κηρύσσει ότι έγεννήθη διά τόν 
θεόν καί τήν αθανασίαν- Άς πλουτήση ά- 
μέτρως δ άνθρωπος έπί τής γής’ άς δοξασθή 
ύπέρ τούς πάντα; έν τώ κόσμω, είς τήν καρ
δίαν του απομένει κενόν τι, τό όποιον ουδέ
ποτε θέλει πληοωθή έν όσω ζή τόν υλικόν 
τούτον βίον. Όσον δέ καί άν έσκοτίσθη άπό 
τήν αμαρτίαν δ νοϋς, δσ·ν καί άν ΰπετάχθη 
εις τά πάθη ή ψυχή, δέν δυνάμεθα ν· άρνη- 
θώμεν δτι δέν υπάρχει έπί τή; γής μόνιμο; 
καί σταθερά ευδαιμονία. Όσον θέλομεν ά; 
άπομακρύνωμεν άφ’ ήμών τόν πικρόν ένθυ 
μησιν τοΰ θανατου’ τόν αίσθινόμεθα, τδν 
βλέποαεν, τόν άκοΰομεν, διότι άγρυπνος ΐςα- 
ται καί κρούει τάς πόλα; τής ήμετέρας ύπάρ- 
ξεως. Ό ουρανός καί ή γή, τά χόρτα, τά άν 
θη, τά ζώα, τά δένδρα, τά ρυτά, τά πάντα 
φίρουσιν εις τδ μέτωπόν των τήν έπιγοαρήν: 
φθορά, θάνατος, μ α τ α ι ό τ η ς. Καί 
όμως δ χριστιανός άνθρωπος δίδει είς α^τά 
πολλήν σημασίαν, καί έπιθυμών νά χόρταση 
τήν διψώσαν καρδίαν του, έναγκαλίζεται 
τήν φθοράν, ένδΰεται τήν ματαιότητα, καί, 
μή έννοών ποΰ κεΐται τό αληθινόν αύτοΰ συμ
φέρον, μακρύνεται άπο τόν θεόν, όστις εινε ή 
πηγή παντός άγαθού, καί ή πλήρωσι; τή; 
ανθρώπινης καρδίας. Ιδού πώς ό άνθρωπος γί
νεται έχθρδς έαυτοΰ.

Άλλά, πόθεν, άρά γε, προέρχεται ή τοιαύ
τη παραγνωρισις τςΰ συμφέροντος; αύτή προέρ
χεται έκ τούτου, ότι δ -χριστιανό; αδιαφορεί 
νά μαθη καί πραγματοποίηση τά προςαγματα 
τή; ίεράς του θρησκείας. Ή αδιαφορία, άρα, 
πρός τήν θρησκείαν καί τά πολύτιμα αυτή;

αντικείμενα εινε ή περιφοόνησις έαυτοΰ, καί ή 
έσχατη πλάνη τοΰ ανθρώπου’ ή, καθώς είπε 
σοοός τι; έκ τών νεωτερων, ή θρησκευτική 
αδιαφορία ε'νε ό τάφος τή; συνειδήσεως, όπου 
αΰτη καταβαίνει γυμνή καί έρημο; καί άπό 
τήν πλάνην καί άπό τήν αλήθειαν.

Ό Θεό; διά νά τίμηση τού; ανθρώπου;, 
τού; έδωκε νόμον; τινάς ΐνα τού; διακρίνη 
άπό τά άψυχα καί τά ζώα, τά όποια τνφλώ; 
'■αί έξ άνάγκ-.ς άκολουθοΰσιν άπαρεγκλίτως 
τούς διαγεγραμμένους εί; αύτά νόμου; τή; 
ρύσεως. « Κατάστησον, κύριε, νομοθέτην έπ’ 
αύτού;" γνώτωσαν έθνη ,ότι άνθρωποί εισιν» 
είπε διά τοΰτο ό Προφήτη; καί βασιλεύ; 
Δαυίδ. Ή θρησ-είζ, λοιπόν, ήτι; διδάσκει 
τά παραδείγματα τ·ΰ Θεοΰ, όσον άφ’ ένός 
τιμά τόν άνθρωπο» καί τόν οδηγεί εΐ; τό α
ληθές καί ατομικόν του συμφέρον, διότι τόν 
διδ άσκει τά χρέη άτινα έχει προς τόν Θεόν, 
πρό; έαυτόν καί πρός τον πλησίον, τόσον άφ' 
έτέρου σώζει καί τήν ανθρωπότητά, έπειδή ή 
πιστή έκπληρωσις τών χρεών ένό; έκαστου 
εινε ό σύνδεσμο; τή; κοινωνίας.

’Ενταύθα, όμως, πιθανόν νά εΐπη τις ότι 
προς συντηρησιν τή; κοινωνία; αρκεί καί 
μόνο; ό Νόμο; δ πολιτικός. Τό τοί'-ύτον δέν 
ει<ε αληθές, διότι ό πολιτικός νόμο; έξετά- 
ίει καί κρίνει τάς φαν ρ-/ς πράξεις, δεν ήμ.πο- 
ρεΐ όμω; νά κάμη τδ ίδιον καί διά τάς αφα
νείς καί κ-κρυμμέ-ας, ούτε νά διορθώεη τού; 
λογισμούς, ούτε νά προλάοη τάς παραβάσεις. 
Εϊ; κοινωνίαν όπ ·υ δέν υπάρχει θρησκ εία, καί 
τοιαύτη κοινωνία Οά ήτο τέρας, ό δόλιο; καί 
ό πανούργος δύνανται κάλλιστα νά μετέλθω- 
σι πάν άτιμον έργον, καί νά διαποάζωσι πά
σαν αΐσχοοτητα, φθάνει μόνον ν άποφύγωσι 
τά όμματα τοϋ πολιτικού νόμου. *Ώ  ! πόσα 
τοιαύτα τέρατα δέν τρέφει ή κοινωνία! ποσά- 
κις δέν έπαιοούμεν’ ποσακι; δέν θα-ιμάζομεν 
τήν αρετήν ανθρώπων, οίτινες έςωθεν μεν φαί
νονται πράοι και ήσυχοι ώ; τ’ ακακα άρνία, 
έσωθεν όμως εινε λύκοι βαρείς καί λυμεώνες 

ι απροσδόκητοι « Γά γάρ κρυφή γινόμενα ύπ’ 
αύτών αισχρόν έστι καί λέγειν.ο Ό>θν, λοι
πόν, θέλει ή κοινωνία ά; αύξηση τού; νομ.υ;’ 
ά; πολυπλασιάση τά δικαστήρια καί γεμίση

κούρειων παρέλυσε πάντα δεσμόν θρησκευ
τικόν.

'Ρίψατε τώρα εν βλέμμα καί εί; τά ΐδικά 
μας πράγματα, τά έκκλησιαστικά καί τά έθνι- 
κά, καί θέλετε ομολογήσει, μέ πόνον ψυχής, 
δτι ή άδιαφορία περί πάντα, κάμπτουσα τόν 
τράχηλον.μά; κρατεί εϊ; άποσΰνθεσιν καί πα
ραλυσίαν. Διότι καθώς εί; τό σώμα επέρχεται 
δ θάνατο; Οταν σταματήση ή κίνησι; τή; καρ
δία; καί παύση ή κυκλοφορία τοϋ αίματος, 
οΰτω καί εί; τά έθνη έπέρχονται πάνείδος δυ
στυχήματος καί γενική καταστροφή, όταν τά 
διάφορα μέλη τοΰ έθνους εκείνου κυριευθέντα 
άπο τήν αδιαφορίαν δέν ©Λντίζουν, είμή 
περί τή; ίδιας αυτών άναπαόσεως, καί έκα
στος επιρρίπτει τήν ευθύνην τοΰ κακού είς 
τούς άλλους, καί θεωρεί τόν έαυτόν του ά- 
νεόθυνον’ διά τοΰτο όπου σήμερον καί άν 
ριψωμεν τά βλέμματά μας θέλομεν απαντή
σει ψυχρότητα, πτωχείαν, άποσόνθεσιν.

Άπδ τό βιβλίον τής ήμετέρας συνειδήσεως 
ίπεσβέσθη τό όνομα ψυχή, θεός, εκκλη
σία κ α ί έ 0 ν ο ς, καί δύο μόναι λέξεις, λε- 
ξτ.ι; αποτρόπαιοι, ιδιοτέλεια καίέγωϊ- 
σμός, πλνρόϋσι τά; σελίδας του. Φεΰ! δ- 
πόσον παράλλαξαν σήμερον τά πράγματα· 
οποίαν άντίθισιν παριβτά ή διαγωγή ήμών 
άπδ τήν διαγωγήν τών αειμνήστων πατέρων 
μας. 'Εκείνοι είς δεινά; περιστάσεις, ότε ή 
όλκάς τή; ορθοδοξίας, πλέουσα τό τρικυ
μιώδες πέλαγος τών διωγμών, {κινδύνευε 
τον κίνδυνον τής έξοντώσεως καί τοΰ κατα
ποντισμού, έδυνήθησαν όχι μόνον νάδιασώ- 
σωσιν, άλλά και νά στολίσωσιν, αλλά καί νά 
πλουτίσωσιν αύτήν διά Ουσιών ακαταλόγι
στων, καί ήμεις, έν τώ λιμένι τής ασφα
λείας, κινδυνεύομε·' νά χάσωμεν ό,τι έκεΐνοι 
με κινδύνους μυοίους μάς έκληροδότηεαν. 'Ε
κείνοι, μολονότι είχον αείποτε τόν τράχηλον 
υπό το ξ φος, έν τούτοις επωφελούντο πάσαν 
έν γένει ευκαιρίαν ΐνα περιποιησωσιν είς τ*  
έθνος ή σωτηρίαν ή εύκλειαν, καί ήμεις έν ά. 
σφαλεία ζώντε; άδια®οροΰμεν διά πάντα· έ
θνος καί εκκλησία ε’νε είς ήμάς λέξεις κεναί 
χωρίς σημασίαν.

χωρία καί πόλεις άπό φύλακας’ όλη άς μετα- 
έληθή είς άστυνομικόν σώμα, ούδέποτε θά 
παραγάγη τι άγαθον ή χρήσιμον διά τήν αν
θρωπότητα’ τδ έν κακούργημα θά διαδέχε
ται τό άλλο’ ή άπατη θ' άντικαταστήση τήν 
δικαιοσύνην τό ψεύδος τήν άλνθε'αν’ ή ΰ*  
πουλότη; τάν αθωότητα καί ή αρπαγή θά 
είνεξτό μοναδικόν επιτήδευμα τών μελών της. 
Μόνη ή θρησκεία, τδ ουράνιον τούτο δώρον, 
εινε ό φαεινός πυρσός, όςτις, φωτίζων τδν 
νοϋν διά τή; αλήθειας, θερμαίνει τήν καρδίαν 
εί; τήν άπόχτησιν τής αρετής’ διεγείρει τά 
εύγενή καί γενναία αισθήματα’ ενδυναμώνει 
τήν θέλησιν καί ποράγει τά θαυμάσια έκεϊνα 
αριστουργήματα τή; πίστεως καί τής καρτε
ρίας Μόνη ή θρησκεία, έμβαίνουσα 4; τδ ά 
δυτον τή; ανθρώπινη; καρδίας, κινεί αύτήν 
διά τών άκαταυαχήτων μοχλών τη; καί τήν 
καταπείθη νά σέβηται τούς νόμους του κρά
τους, νά ΰπβτάσσηται «Άρχαί; καί Έξου- 
σίαι; ύπερε/ούσαις», καί νά συντρεχη έν ει
λικρίνεια πρό; τήν τοϋ όλου διάσωσιν καί 
ευημερίαν διά τή; τιμιότητας καί τή; εργα
σία; Διά τούτο οί νομοθέται τής Αρχαιότα
τος όχι μόνον δέν {μπόδισαν τήν θρησκείαν, 
άλλά καί έπωφεληθησαν αύτήν, καί διά νά 
στερεώσωσι τδ πολιτικόν αύτών οικοδόμημα 
άπ^διδον είς τούς νόμου; των θείαν καταγω
γήν. Όσον οί πεπαιδευμένοι καί οί άρχοντες 
καί άν περιεπαιζον τήν θρησκείαν έούλασσον 
ομω; ακριβώς τά παραγγέλματα καί τά; τε- 
λετάς της, καί έκρυπτον πολλάκις ύπό τόν 
τρίβωνα τοϋ φιλοσόφου ή τόν μανδύαν τοϋ 
ιερού τά άθεα αύτών φρονήματα. Τοσοΰτον 
άναγκαίαν έθεώρουν τήν ΰπαρξιν τή; θρησκείας! 
Ή παγκόσμιος ιστορία κηρύσσει ότι ή ά- 
διαφ- ρία είς τά πράγματα τή; θρησκεία; πα
ραλύει τά ήθη, επιφέρει τήν αταξίαν, τήν ά- 
συμφωνίαν καί τήν αρπαγήν, καί αίχμαλωτί- 
ζουσα τήν ψυχήν είς τά πάθη, αιχμαλωτίζει 
τό σώμα εϊ; ξένου; τυράννου; καί έπιφέρει τήν 
δουλείαν τών λαών’ διότι μέ τήν αδιαφορίαν 
παραλύβυσι καί τά άτομα καί τά έθνη’ διά 
τοΰτο, λέγει εΐ; -ών σοφών, κατεστράφη ή 
κοσμο-ρατοιία τής 'Ρώμης, διότι είσαχθεΐσα 
έίς αύτήν ή άκολαστος φιλοσοφία τών ’Επι
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ΑΓΝΟΆ
ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ.

01 'Ρωμαϊκοί νόμοι δεν έσυγχώρουν είς 
κανένα 'Ρωμαΐον νά άγνοή τούς πολιτικούς 
νόμους’ ούδέ κάνεις'Ρωμαίος ήδύνατο νά προ 
φασισθή έπί κριτηρίου τήν άγνοιαν τών νό
μων. Αυτή ή διαταγή φαίνεται ότι έλαβε τήν 
αρχήν άπ’αυτήν τήν Αγίαν Γραφήν’ όπου ό 
Θεός, δίδων τούς νόμου; είς τον Μωϋσήν, τόν 
προστάσσει νά τούς φανέρωση εί; όλην τήν 
Συναγωγήν τών υιών 'Ισραήλ, καθώς καί έ
καστον άπό τούς Ίσραηλιτας. όχι μόνον αύ
τός νά τούς έξφμρη, άλλά και τά τέκνα του 
νά διδάσκη' (1) ό δέ Μωϋσής προστάσσει 
καί αύτός τούς ιερείς νά τού; άναγινώσκωσιν 
είς ολον τόν λαόν, άνδρας ό,υοϋ καί γυναί
κας. Διά τί; «"Ιν’άκοΰσωσι (λέγει), καΐ ϊνα 
μάθωοι φοβεΐσθαι Κύριον τόν Θεόν υμών’ καί 
ά)<οΰσονται ποιείν πάντας τούς λόγους τοΰ 
νόμου τούτου' ζαί οί υιοί αύτών, οΐ ούκ οί- 
δασιν, άκούοονται, καί μαθόσονται φοβεΐσθαι 
Κύριον τόν Θεόν.» Καί βέβαια, έάν, όσα έ- 
γράφχσαν διά διδασκαλίαν ήμετέραν, καί άν 
όλαι αί πλάναι προέρχωνται άπό τήν ά
γνοιαν τών θείων νόμων' τίς είναι τόσον ά- 
νόητος, ώστε νά μή καταλαμβάνη, ότι είναι 
άσυγκρίτως άναγκαιότερον εί; αύτον νά έζεύ- 
ρη τού; νόμους τοϋ Θεόν, άφ’ ό,τι ήτον είς ένα 
'Ρωμαΐον να έςεύρη τού; πολιτικούς νόμου; 
τή; 'Ρώμη;; Ό 'Ρωμαίος πολίτης, άγνοών 
τούς νόμους τής ιδίας πατρίδος, έκινδύνευε 
νά ζημιωθώ τό περισσότερον αύτήν τήν πρό 
ozatpov ζωήν’ ό δέ Χριστιανός, τοΰ οποίου τό 
πολίτευμα είναι είς τού; ουρανούς, άν άγνοή 
τού; νόμους αυτής τής ουρανίου πατρίδος, 
κινδυνεύει νά έςορισθή διά παντός άπ αύτήν, 
καί νά καταντήση εί; μίαν αθλιότητα χωρίς 
τέλος. Διότι, καθώς άνίσχυρος ήτον ή πρόφα- 
σις ένος 'Ρωμαίου ότι δέν έγίνωσκε τούς νό·

(1) Είς πολλότατα μέρη τής Γραφής προ- 
στάσσει ό Θεός τόν Μωϋσήν νά φανερόν/·, του; 
νομού; είς τόν ’Ισραήλ μέ ταΰτα τά λόγια' 
«Λάλησον τοΐς υιοί;'Ισραήλ'2 τούς γονεϊ; δέ 
πάλιν νά διδάσκωσι τά τέκνα, Δευτερ. 6-7. 

μους, έπίσης καί περισσότερον άδΰνατον είναι 
είς τόν Χριστιανόν νά διχαιωθή μέ τήν ά
γνοιαν τών θείων νομών εί; τό κριτήριου τοΰ 
'Γψίστου καΐ άδεκάστου Νομοθέτου' όπου, 
καθώς αυτό; λέγει, θέλει δαρή καί ό μή γνούς, 
καθώς καί ό γνούς.

Αύτη ή μελέτη τών θείων νόμων, έάν καί 
άναντιρρήτως αναγκαία, ήμελήθη τήν σήμε
ρον, καθώς καί άλλα καλά’ καί δέν είναι άλ
λο κοινότερον παρά τό νά β’/έπη τις τούς πε
ρισσοτέρους τοΰ παρόντος καιρού Χριστιανού; 
εί; παντελή άγνοιαν, ή (τούλάχιστον) είς έ- 
πιπόλαιον καί «μέθοδον γνώσιν τής ιδίας 
αυτών θρησκείας. Οί γονείς, οί όποιοι έπρεπε 
νά ηναι οΐ πρώτοι κατηχηταί τών ιδίων τέ
κνων, άκατήχητοι αύτοΐ, ούτε δύνανται, ού
τε θέλουσι νά διδαςωσι τά τέκνα των. "Αν 
τούς ερώτηση;, έχουσι καιρόν δι’δλας τάς 
άλλα; β’-ωτικάς υποθέσεις καί μέριμνας' κα
ταγίνονται μέ μ=γαλην επιμέλειαν είς τό νά 
συναθροίσωσι πλούτον διά τά τέκνα των. 
σπουδαζουσι νά συγκρότήσωσιν επιγαμίας ευ
τυχείς διά μόνην τήν καλήν ανατροφήν τών 
τέκνων αύτών δεν εύκαιροϋσιν' ή, καΐ άν εύ- 
καιρήσωσιν, όλη ή ανατροφή, τήν όποιαν δί- 
δουσιν είς αύτά, περιορίζεται είς τό νά τά δι- 
δάσκωσι, τίνι τρόπω νά στολίζωνται, καί πώς 
νά π.οσφέρωνται εί; τά; αμοιβαία; επισκέψεις 
καί προσρήσεις. Καί είς τούς τοιούτου; γονείς 
αρμόζει κατά πολλά τό όποιον ίλεγεν ό 
Κράτη;' «Άνθρωποι, ποΰ τρέχετε; τί κατα- 
γίνεσθε μέ τοσαύτην σπουδήν είς τό νά άπο· 
κτήσητε χρήματα, έ ειτα αμελείτε τήν ανα
τροφήν τών τέκνων, είς τά όποια θέλετε α
φήσει τά χρήματα;» Όσοι δέ παλιν άπό 
τού; γονείς φαίνονται ότι έχουσι φροντίδα 
διά τά τέκνα των, αύτοΐ προφασίζονται, ότι 
δέ- έζεϋρουσι τόν τρόπον, καθ όν πρέπει νά 
τά διδάςωσιν. (1) ΚΟΡΑΙ1Σ.

—-»30!<·—

0) Σημ. Φίλεργου. Ή,τε θρησκεία και τό 
λογικόν πειστικώταα ήμά; διδάσκουσιν ότι 
ό άνθρωπος οφείλει μανθανειν, γι-ωσκειν και 
προοδεΰειν. Τοιοΰτος πέφυκεν, έάν μή ήλίθιος

<Υ ΑΛΟΓΗ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΑΝΤΙ ΑΝΘΡΩΙΐΩ.

(Συνέχεια tS- Τεύχος Β’. Σελ. 93.)

« 'Γέλεσθέντων δέ τών προπαρασκευών, ό 
πατήρ προσελθέτω τω πουροχήτα ίνα ζητήση 
όπως δείξη αύτώ ήμέραν τινά ευτυχούς επή
ρειας. Ή ήμερα αΰτη ούδέποτε οφείλει είναι 
μηδ' έν τή αρχή μηδ' έν τώ τέλει τής σελή
νη;, έστω δέ έπίσης ήμερα μή -άρτια.

*
♦ *

(I) Νάρα-Νάρι Βιράδζ.
Άυνί- Βοΰά-Σουρυά.
Βράχμα-Βισχνοΰ-Σίβα.
(·2) "Εκαστον έτο; τών Θεών ίσον έστι 

πολλοί; δισεκατομμυρίοι; σεληνιακών έτών.

«Ύψωσάτω τότε τό πάνδαλον (στέγασμα) 
μιτά τών άνθέων καί τών καθιερωμένων^ουλ- 
λ*>ματων  έ*  οΐ; επικρατεί τό άνθος τού λω- 
τοϋ' διασκορπισάτω έπί τοΰ εδάφους πυκνόν 
στρώμα χόρτου τού Κουσά, καί έλθετω προ- 
βκαλέσαι τού; συγγενείς αύτοΰ, άρχομενος εκ 
τών τής πατρικής άνιούσ/ς γραμμής, μετά 
ταΰτα δέ συγκαλεσάτω τοΰ; φίλου; αύτοΰ 

■καί πάντας τούς Βραχμάνας οίτινε; έφθασαν 
Ιείς τήν ηλικίαν τών έκατόν έτών.

__* ____  
> * .*« Στολισατωσαν αί γυναΐκνς μεγαλόπρε

πά/; τό πάνδαλον δι’ ανθοδεσμών κρεμαμενων 
ώς στέφανοι, είς τρόπον ίνα σχηματιζουσιν 
ϊναλλάς σειράς ερυθρά; καί λευκά;.

, * * .
« Παντε; οί προσκεκλημένοι, πριν η ίιπά- 

γωσιν είς τόν τόπον ένθα μέλλει λαβιΐν χώ 
f«v ή τελετή, έλθέτωσαν εί; τήν ίεράν λίμνην 
σής παγόδας, ϊνα ποιήσωσι τούς συνήθεις κα- 
θαρισαούς.

Λ
« Όταν πάντες οί συγγενείς καί όλοι οζ 

φίλοι συνέλθωσιν ό πουροχήτα; όςτις μέλλε1 
προϊστασθαι τή; τελετή; είσαχθήτω διά τών 
όψειλομένων αύτώ ένδείζεων τοϋ σεβασμοϋ)

κομισάτω δέ μεθ’ έαυτοΰ μίαν ταινίαν καί έν 
δέρμα δορκάδος.

« Το δέρμα τή; δορκάδος καθαρόν πάν
τοτε έστι, καί ό επ' αύτοΰ καθήμενος ούδόλως 
μολύνεται.

« Ποιησάτω δ πουροχήτα; τότε τό σάν- 
κόλπα, — προπαρασκευήν τής ψυχής—βυθι- 
σάσθω είς τήν μελέτην τοϋ Βισχνού, φαντα- 
σθήτω αυτόν ώς τον δημιουργόν καί τον συν
τηρητήν τοϋ σΰμπαντος τούτου.

*

« θεωρησάτω αυτόν ώ; τόν διανομέα πα. 
σών τών χαρίτων καΐ ώς τόν όδηγοΰντα εΐ; 
εύτυχές τέλος πάσα; ήμών τάς επιχειρήσεις, 
’Εν τή σκεψει δέ ταύτη,άπαγγειλάτω τρις τό 
όνομα αύτοΰ καΐ προσαγαγίτω αύτώ τάς 
έαυτοΰ λατρείας.

* *« Μελετησάτω έπειτα τάς απείρους τε
λειότητας τοΰ Βράχαα, σκεψάσθω περί τών 
έξ αύτοΰ έκπορευομένων τριών τριάδων (I) 
αϊτινες έδημιούργησαν τά οκτώ εκατομμύρια 
τετρακόσια; χιλιάδας τών ζώντων πλασμά
των, ών πρώτο; ό άνθρωπο; τυγχάνει.

* * .Σκεψάσθω περί τής ύπάρξεως τοΰ σύμπαν- 
τος τούτου, όπερ μέλλει διαρκέσειν έκατόν 
έτη τών Θεών (2), καί όπερ διαιρείται εις 
τέσσαρα μέρη, ών τό πρώτον, το δεύτερον 
καί τό ήμισυ τοΰ τρίτου παρήλθεν ήδη. Ποιη- 
σάτω προσκομιδήν τώ σύμπαντι.

* 
r ♦

« Σκοπισάτω είς τά; διαφόρου; ένσαρ- 
κώσεις τοϋ Βισχνοΰ καΐ είς τήν τοΰ Συάγρου 
ύφ' ούτινο; τήν μορφήν ό Θεός εκμηδενίζει 
τόν γίγαντα Ίραννίαν.

*
* ♦
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σ Προσπεσάτω ενώπιον τών δεκατεσσάρων 
κατηγοριών τών ούρανίων Πνευμάτων, τών 
πιτρίς καί τών ΰποδεεστέοων πν&υαάτων τών 
καταπλτ,ρούντων τους κόσυους.

. * *

(1) Αένδρον όπωροφόρον τή; Περουβίας.

« Ποιησατω προσκομιδήν τώ καθαρω ρευ
στώ όπερ ονομάζεται Άγασά, και όπερ ές-’-ν 
ή τής ζωής ούσία.

*
• *

σ Άπαγγειλάτω^τήν μυστηριώδη μο'Ο 
σύλλαβον, ήτις όφείλει ■ άγνωστος είναι τώ 
πληθει, κινών απλώς τά χείλη.

*

« Ποιησατω τήν θυσίαν τω Σουβαϊαυ,β 
χεύβα τώ αύθυπαρκτω όντι.

★ 
» * *

« Έπικαλεσασθω τδ πνεύμα τών προγο
νών, παρακαλών αύτούς ίνα παραστώσιν εί; 
τήν τελεί η ν.

*
a Έξορκισάτω τά κακοποιά πνεύματα, ών 

ή παρουσία δύναιτο άν διαταράξαι τά; θυσία;

, * *
« Εξευμενισάσθω έαυτώ τδ ύπέρτατον 

πνεύμα ΓΙουλεάο, οπερ προίσταται τών κω
λυμάτων καί ενεργεί τήν επιτυχίαν τών ε
πιχειρήσεων.

*
* *

α Πάντες οί συνδαιτυμόνες έλθέτωσαν ετι 
εις τήν ιεράν λίμνην τών καθαρισμών καί κα- 
θαρισασθωσαν κατά τόν πκραγεγραμμένον 
τρόπον.

* 
»»·,**« "Αμα ,έπιστρέψωσιν, δ βραχματσαρή; 

(β·αχμίσκο;)—δόκιμο; σπουδαστής,—δφείλει 
θέσιν λαβεΐν ύπδϊτό πάνδαλον τών άνθέων, καΐ 
πάσα·, αί έγγαμοι γυναίκες, αιτινες εύρίσκον
ται έν τί παραστασει δφείλουσι ψάλλειν τάς 
καθιερωμένα; ώδάς, -χρίουσαι τά μέλη αύτοΰ 
εύώδει έλαίς» και κρόκω, καί άλείφουσαι τάς 
βλεφαρίδας αυτού δι’ άντιμονίου.

♦
* *

« Όταν δ στολισμός τελείωση, δ πατήο 
καί ή μητηο τοΰ ν;»®ωτίστου κάθηνται πλη
σίον αύτοΰ ύπό τδ πάνδαλον, καί αί γυναίκες 
ποιοΰσιν ύπί τών κεφαλών αύτών τήν τελετήν | πικαλούμενος αύτά πε'ριξ τοΰ πυραύνου, καί

τοΰ άράττη 
οιωνούς.

"να άπομακρόνωσι τους κακού;

*
• *

« Προσφέρουσι τήν παυδζά — Ουσίαν— 
πάσι τοΐ; προστατευτικοί;'έφεστίοις πνεύμασι, 
ώς καί τά πρώτα φαγ-ήτα τά ήτοιμασμένα διά 
τδ γ εΰμα.

♦
* *

« Πάντες οί άνδρες και πάσαι αί γυναί
κες καθήσθωσαν τότε έπίφύλλων κοκοφοινί- 
κων κεκαλυμμένων ύπό φύλλων τοΰ λωτοΰ, 
καί στρεψάτωσαν πρός άλλάλου; τά νώτα είς 
τρόπον ίνα μή βλέπωσιν άλληλοϋς τρώγοντας.

• κ
α Φέρουσι τότε τδ όρύζιον, τδ κεκαθαρι- 

σμένον βούτυρον, τό ελαιον, την ζάκχαριν, 
τούς καρπούς καί τά όσπρια τά προσδιωρι- 
σμένα είς την πανήγυριν, επειτα δ πατήρ ποιεί 
διανομήν Βεταλων είς τό τέλος τοΰ γεύματος, 
δίδωσι δώιον τώ πουροχήτα, καί όλος δ 
κόσμος οφείλει άπελθεΐν.

« Τοιαυτη έστίν ή πρώτη ημέρα τής Οΰ- 
παναϊάνας.

♦
* * *-

« Ή επαύριον ονομάζεται Μουχουρτά— 
ή μεγάλη ημέρα—έπειδή έν αυτή οφείλει γε- 
νέσβαι η περιβολή τή; ταινίας. ,

»
* *

α Ό βραχματσαρή; λαβέτω θέσιν ύπό το 
Πάνδαλον έν μέσω τοΰ πατρδς καί τή; μητρός 
αύτοΰ, στρεψάτωσαν δε και οί τρεις τό προ
σώπου πρός το μέρος τής Ανατολής.

»■ »
« Ό βραχματσαρή; οφείλει εχειντην όσφύν 

περιεζωσμένην ύπό λινοΰ νεουργοΰ. καί υφά
σματος καθαρού, καί αί γυναίκες άλείφουσιν 
αύτόν άπα'ώ; έπί τοΰ στήθους κ-Ί τών βρα
χιόνων διά τής κονεως του κρόκου μεμιγμε- 
νης ές έρυθροξύλου, ψάλλουσαι τάς καθιερωμέ
να; ώδάς.

*
* ♦

« Προχωρησάτω τότε δ πουρο-χήτας. μετά 
πυραύνου άργυρον πλήρους ανθρακιά; φλεγού- 
σης, ποιησάτω ττ,ν θυσίαν τοΐ; πνεύμασιν, ε-

ριψάτο) έπί τοΰ πυρδς, "να ευχαρίστηση τήν 
όσφρησιν αύτών, θομίαμα και κόνιν τοϋ έρυ- 
θροξόλου.

*

ε Τδ πυρ τοΰτο οφείλει διβτκρηθήναι έπι- 
τετηδευμένως μέχρι τέλους ·ίής εορτής Ούπα- 
ναίάνας’ διότι, είπερ έσβέννυτο, μεγάλα δυ
στυχήματα συμβαίνοιεν άν, καί τά εφέστια 
πνεύματα έγκαταλείποιεν τήν οικίαν.

α Εννέα βραχμάνε; καί έννέα βραχμανίδες 
έγγαμοι όφείλουσιν ίνα προσδιορισθώσιν εΐς 
τήν διατήρησιν τοΰ πυρός τούτου.

*

« Πάσαι αί έγγαμοι γυναίκες, αίτινε; εύ
ρίσκονται μεταξύ τών προσκεκλημένων, έλ
θέτωσαν έν μεγάλη πομπή μέχρι τή; Ιερά; 
λίμνης, μουσικών προηγουμένων οργάνων, φε- 
ρονσαι άγγεϊον χαλκοΰν, όπερ πληροϋσιν ΰ- 
δατος.

α Άμα έπιστρέψασαι εΐς τήν οικίαν, καλυ- 
ψάτωσαν το στόμιον τοϋ αγγείου διά φύλλων 
τοΰ μαγγιοφόρου (1) καίκρεμασάτωσαν όπερά 
νωθεν κλάδον βανανέας άοτίως κ σπόντα καί 
τούς εαυτού καρπού; φέροντα.

« Έλθέτωσαν τότε, όλαι όμΟύ, είς τό γει- 
I τνιάζον δάσος, καί άνευροϋσαι φωλεάν μυρ- 

μηκων λευκών, πληρωσάτωσαν δέκα μικοάς 
χύτρας, πηλίνας τή; τετριμμένης και κεκοσκι 

ί νισμενης γής ύπό τών ζώων τούτων.
•

« Έπειτα δέ έρχόμεναι παρά τοίς προ
σκεκλημένοι; όφείλουσι φυτεΰσαι έν ταΐς 
οκεύεσι τούτοι; δέκα είδη διαφόρων κόκκων, 

■ Λ V _ · - < - ·. ■ους ποτίζουσι διά τοΰ 
άντληθέντο; ΰδατος.

*
< ♦

« Τουτου γενομένου, 
λει συνενώσαι παντα τά 
φαπλών ύπεράνω λινόν λεπτόν, ποιησάτω τήν 
έπίκλησιν τών προστατευτικών (πνευμάτων 
καί δεηθήτω αύτών ΐνκ έκδηλώσωσΐ τήν δύ 
ναμιν αυτών διά τίνος εύτυχού; οιωνού.

ό Πουοοχήτας όφεί- 
δοχεΐα όμοΰ και έ-

« Τότε 
τοΰ λινού 
ακουομενο; 
μ’νας f

έπιβάλλων τάς χεΐρας ύπεράνω 
άπαγγειλάτω χαμηλοφώ-ως, μή 
ΰπδ τών παρισταμένων τας έπο- 

μαγικάς λέξεις- Άγνίμ-Πά-Πάτρα 
Παρυάϊα Παρώξα.

Αί πέντε αύται σανσκρητικαί λέξεις ση- 
μαίνουσιν*  Άγνιμ-πΰρ ιερόν, Πά'ΰδωρ άγιον, 
Πάτρα-δοχεΐον έξηγνισμένον, Παρυά'ία βλά- 
στησις μαγική, Παρώξα αόρατος.

. *.  *.  ·« Ό Πουροχητας οφείλει απαγγεϊλαι έ ν- 
ν ε’ά κ ι ς εννεάκις τάς λέξεις ταύτας. 
Τότε δε τά προστατευτικά πνεύματα έμφα- 
νίζονται, τό έλαφρόν λινόν άνεγείρεται κατά 
μικρόν, έν δσω διαρκεΐ ή έπίκλησις.

*

« Ό Πουροχητας άράτω τότε το λινόν, 
οί δέκα κόκκοι διεπέρασαν τήν γήν έντος τών 
δέκα δοχείων, δέκα δενδρύλλια ύψώθησαν μέ
χρι του μετώπου Τοΰ Π-υροχητκ, φέροντα έ
καστον κατά τό ε’ιδος αύτοΰ άνθη καί καρπούς.

*
* *« ΤΙ μήτηρ τού Βραχματσαρή πλέκει τό

τε στέφανον έκ τών άνθέων τών δένδρων τού
των καί τίθησιν αύτόν έπί τής κεφαλής τοΰ 
υιού αύτής, καί ό Πουραχήτα; διανέμει πάσι 
τοϊς παρισταμένοις τούς καρπού; οϊτινες 
προήχθησκν ύπό τό λινόν, καί οί προσκεκλη
μένοι έπαναλαμ,βάνουσι τρις τρώγοντες αυ
τούς. Ό ευτυχής οιωνό; έξεδηλώθη. Ό ευτυ
χής οιωνό; έξεδηλώθη. Ό ευτυχής οιωνό; έ- 
ξεδηλώθη. Ό Βραχματσαρή; λαβέτω τηε 
τριπλήν ταινίαν τοΰ δοκίμου.

. * · ,
« Ποιοΰσι νεαν έπίκλησιν τών πνευμάτων 

τών πλανητών και τών πρ;γονων, ινα εΰχα- 
ριστήσωσιν αύτοΐς διά τήν προστατευτικήν 
αύτών έπιφοίτησιν, καί κρεμώσιν εΐ; τον λαι
μόν τοΰ νεαροΰ βραχμάνο; τεμάχιον καθιερω
μένου κρόκου.

« Ό κουρεύ; ξυρισάτω τότε τήν κεφαλήν 
τού δοκίμου καί κοψάτω τούς όνυχας τών 
ποδών καί τών χειρών αύτοΰ έν τώ θορυβφ 
τών ασμάτων τών γυναικών, συναυλ'.ύντων 
τών μουσικών τών παγοδών.

■ν ♦
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π ’Επιτάσσεται τώ νταρώ βραχμανι, ίνα 
ελθών λούσηται έν τή λίμνη τών καθαρι
σμών, ίνα εξάλειψη τάς ακαθαρσίας άςπερ ή 
ακάθαρτος επαφή τοϋ κουρέω; ένετύπωσεν αύ- 
τώ’ καί αί γυναίκες ένδόουσιν αύτόν νέα κα
θαρά λινά.

*

« Ό Πουροχήτα; προβαίνει τότε παρ’ αύ- 
τφ, καί επιτεθείς έπ' αύτοΰ τάς χεΐρας, δια
λύει τήν αγνοιαν αύτοΰ καί ικανόν αυτόν ά 
ποκαθίστησι τής σπουδής τών έπιστημών, 
αίτινε; μελλουσι πάσας αύτοΰ τά; στιγμάς 
έπασχολήσειν. Περιβαλέτω αύτόν έπειτα διά 
τριπλής ζώνης πεπλεγμένης έκ τής ίεράς βο- 
τάνης τοϋ Δαρβά.

¥ ¥
« Άναγινώσκων έπειτα τούς έξορκισμού; 

τοΰ λαιμού καΐ τοΰ στήθους, κοσμεί τόν νεο- 
φώτιστον ΐή τριπλή ταινία τής βραχμανικής 
μυήσεως καί καθιεροΐ αυτόν Βραχματσαρήν— 
δόκιμον έποφθαλμιώντα είς τήν μυησιν,

* 
» * *« Τήν στιγμήν ταύτην ποιησάτωσαν διά 

τδν νεαρόν βραχματσαρήν εκλογήν Γκοφοΰ— 
διδασκάλου τής ίεράς έπιστήμη;—ύπερβάντος 
τά εξήκοντα έτη.

*
« Όδηγησάτω ό γκουροΰ κατά μέρος τόν 

νέον αύτοΰ μαθητήν, καί στρέψα; αύτόν πρός 
Ανατολάς, είπάτω αύτώ,

*

« Ώ υίέ μου, ιδού διι κάθησαι ήδη παρά 
τοΐς άνθρωποι;, μηδέν ακάθαρτον μιανάτω 
τό σώμα σου, ή δέ διάνοια σου έστραμμένη 
πάντοτε έστω πρός τδ καλόν, διότι ό Βράγ- 
μας αρςεταί σε γινωσκειν έκ τών πράξεων σου.

« Γνωρισον ότι αί ψυχαΐ τών προγόνων 
αιθέρων σώμα έχουσαι, άκολουθήσουσί σοι έν 
ταϊς σπουδαΐς σου, καί βράδιον άποκαλόύου- 
σί σοι, έάν άξιος τούτου ή;, τό μέγα μυστή
ριον τοΰ Ό ν τ ο ς.

*

« Μηδέποτε λάθζ; οτι όσα μέλλει; μαθεϊν 
ούδεπυτε οφειλουσιν ινα άποκαλυφθώσι τώ 
ήλιθίω όχλω, καί ότι ούδέποτε άφιξη είς τήν 

μύησιν, έάν μή μάθης ένθάψαι τό μυστήριον 
πραγμάτων έν τώ μυχαιτάτω τις ζαρ- 
σου.

τών 
δία;

*
♦ *

« Τού; λόγους τούτους άπαγγείλας, δ 
Γκουροΰ ό-ομάζει διά πρώτην φοράν τδν νεα
ρόν βραχματσαρήν Δουϊδζάα — δηλαδή δί; 
γεγεννημένον.

*
¥ ¥

« Ή πρώτη γέννησις ούκ έστιν είμή ή «- 
φιξι; εν τή υλική ζωή, ή δευτέρα δέ έστιν ή 
προσχώρησις είς τήν π ευματικήν ζωήν.

★
* ♦ 9

« Καί οΰτω πέρα; λαμβάνει ή δευτέρα 
ήμερα.

*
* * ’

« 'Γήν τρίτην ήμέραν, ό βραχματσαρή; 
προσενεγκατω διά πρώτην φοράν τήν τώ πυρί 
θυσίαν, και ποιησάτω τήν προσκομιδήν τοι; 
πνεύμασι και ταΐ; ψυχαΐ; τών προγόνων έ- 
νωπιον πάντων τών προσκεκλημένων.

*
¥ ¥

« Τκν τετάρτην ήμέραν, ό πατήρ τοϋ νεα
ρού βραχμάνος τοϋδεξανένου τήν περιβολήν 
ποιησάτω τά αρμόδια δώρα πασι τοΐς παρα- 
στάσιν έν τή τελετή, καί μή έπιλαθέτω δοϋ- 
vat δάμαλιν καΐ έκατόν μαγγανΰ; όρυζίου τώ 
Ύκουροΰ τοΰ υιού αύτοΰ. >

*
•ν ♦

α ’Ανανέωσα; τήν σάν κάλπαν, ό Πουρο- 
χήτας ποιησάτω τήν προσκομιδήν πάσι τοϊ; 
πνεΰμασιν άπερ έπεκαλέσατο ίνα παραστώ- 
σιν έν τή τελετή, καί εΰχαριστησάτω αΰτοϊς 
ευαρεστηθεΐσιν ένδο'ναι ταΐ; δεήσεσιν αύτοΰ, 
και οι παρισταυενοι οφειλουσιν αποχωρήσει 
λίγοντες, «τό παιδίον τέθνηκεν, άνήρ έγεν- 
νήθη.ί

Ούδόλως σχολιάζομεν τό περίεργον τοΰτο 
/ωρίον τοϋ 'Αγκουσιαδά Παρικχαί. Ούδό
λω; θέλομεν είναι, είμή οί αμερόληπτοι 
ιστορικοί τών παραδόξων τούτων εθίμων. -η" 
μειοϋμεν μόνον ότι έν τή τελετή ταύτη τής 
Ούπαναϊάνας, ή περιβολή; τής ιερά; ταινίας, 
ήτις τό π α ι δ ί ο ν ά ν δ ρ α π ο ι ε ΐ, τά 
πιτρίς ή πνεύματα, καί αΐ ψυχαΐ τών προ
γόνων λαμβάνουσι τδ κυριώτερον μέρος. ΙΙρο— 

οκαλοϋντα·. ύπό τίνος Πουροχήτα, παρίσταν- 
ται έφ’ δλον τδν χρόνον έν τή πανηγύρει, καί 
δέχονται σχεδόν αποκλειστικά,; τάς θυσίας. ' 
τάς”προσκομιδάς καΐ τά; άπαρχά; όλων τών 
προητοιμασμένων φαγητών διά τάς εύωχιας 
αίτινε; άποπερατοϋσι τάς μυστηριώδεις ιε
ρουργίας έκαστη; ημέρας.

Ό Βισχνοΰς ούδόλως παρακαλεΐται, ώςπερ 
μηδ’ δ Βράχμα;, ό αρχών τών δημιουργημά
των, δ κ ύ ρ ι ο ς τών Θεών καΐ τών 
άνθρωπων ύπό τοΰ Πουροχήτα είμή ίνα 
αυτό; ουτος προπαοασκευασθή εϊ; τήν τελετήν 
ΰπδ τή» μελέτη; τών άπε ρων τελειοτήτων 
τοΰ δημιουργού ζαί τού συντηρητού τοΰ σΰμ
παντος τούτου.

Ό Βραχματσαρή; τηρεί τήν θέσιν ταύτην 
τοΰ δοκίμου μέχρι τή; εποχή; τον γάμον αύ
τοΰ, όςτις λαμβάνει -χώραν κατά τδ δέκατον 
έκτον ή δέκατον όγδοον έτος περίπου τή; 
έαυτοΰ ήλικίας. Έπί τήν χρονικήν ταύτην 
περίοδον, μένει παρά τώ γκουροΰ αύτοΰ ή 
διευθυντή, παραδιδόμενος τή σπουδή τών ιε
ρών βιβλίων καΐ τών μαθηματικών καί α
στρονομικών έπιστημών.

Οΰπω είσάγουσιν αύτόν εί; τά; άποκρύφου; 
έπιστήμας, ώ, τάς άρχάς τότε μόνον άρξε- 
ται διδασκόμενο; ότε άφίξεται, ώ; γριχα- 
στάς, άρχη; ός οικογένειας, ή πουροχήτα;, ίε- 
ριύς λειτουργός, είς τδν πρώτον βαθμόν τή; 
μ υ ή σ εω ς.

Ιδού αί παραγγελίας ά; δίδωσιν αύτώ ό 
Μανοΰ;.

*
* *

« Ό Γκουροΰ. μετά την μύησιν τοϋ Βραχ
ματσαρή διδάσκει αύτόν τά καθήκοντα τής 
καθαροτητο; ζαί τά χρηστά ήθη, τήν δια- 
τήρησιν τοΰ ίεροΰ πυρδς, καΐ τάς σανδόα;— 
είδη προσευχών — τής πρωίας, τή; μεσημ
βρία; καί τή; εσπέρας

*
¥ ¥

« Ποιήσας τού; παραγεγραμμένου; καθα
ρισμούς καΐ τό πρόσωπον έστραμμένον έχων 
πρδς ’Ανατολάς, δ βραχματσαρή; οφείλει, 
πρίν ή άνοιξη τό Βεβα, ζατευθύναι τά σεβά- 
σματα αύτοΰ τώ ύπερτάτωΚυριω 
τού σύμ-παντος.

« Άναγινώσκων τό Βεδα, οφείλει δεσπό- 
σαι τών αισθήσεων αΰτοϋ ζα'ι στήναι συνηνω- 
μέ-ας έχων τάς -χεΐρας ίνα σέβας αποδώ τή 
άγια γραφή’ άρχόμενο; δέ ζαί λήγων τής ά- 
ναγνώσιως, έναγκαλισάσθω τού; πόδας τοϋ 
πνευματικού αύτοΰ, καί μή άρξάτω μηδέ παυ- 
σάτω είμή άκούων τοϋ γκουροΰ λέγοντος αύτώ, 
αΐ! σπούδαζε, ή άρκεΐ, στήθι.

♦
¥ ¥

« Άπαγγελ.λάτω πάντοτε, έν τή αρχή 
ζαί έν τώ τελεί τής άναγνώσεως αύτοΰ τήν 
ίεράν μονοσύλλαβον— AIM—ητις έμπεριε- 
χει έν έαυτή τό μυστήριον τής Τριαδος. Ο 
τοΰτο μή ποιων λησμονεί παντός δ,τι έμαθε, 
τόσον ταχέως όσον οί έπί τοΰ ΰδατος χαρατ- 
τόμενοι χαρακτήρες εξαλείφονται.

* * ΖΛ >« Άπαγγειλάτω τήν μυστηριώδη ταύτην 
μονοσύλλαβον, έπίκλησιν τή Τριμοΰρτι, ην 
αύτό; ό Βράχμα; έξέφοασεν άπδ τή; ούσίας 
τοϋ Βεδα, έχων τδ πρόσωπον έστραμμένον 
πρός Ανατολάς, καθαρός παντός μιάσματος, 
συγκρατών τήν αναπνοήν αύτοΰ καί φερων 
έν χερσί κορμόν τής ίεράς βοτάνης τοΰ Κ,ουσά.

« Ό Βραχματσαοή; ούδέποτε οφείλει προ- 
ξενήσαι τήν έλαχίστην θλίψιν τώ γκουροΰ*  ό;" 
τις άνελάβετο τδ καθήκον τοϋ άναθρέψαι αυ
τόν καΐ διδάξαι αύτόν τήν αγίαν γραφήν. 
'Οφείλει σέβειν αύτόν ώ; πατέρα τε καί μη
τέρα.

Οζδόλω; ύποδείκνυται έν τώ Άγκρουσια- 
δα Παρικχαί ότι δ βραχματσαρή; έχει τδ 
δικαίωμα τού ποίεΐσθαι χρήσιν τή; μυστη
ριώδους μονοσυλλάβου ΑΥΜ, ήν χορηγεί αΰ 
τώ ό Μανοΰ, άλλ' δ αρχαίο; νομοθέτη; ούδέν 
δ δωσιν ένταΰθα τή λεξει ταύτη ειμη την 
κοινήν έννοιαν έν ή παρίσνησι τήν θρησκευ
τικήν τριάδα, ώ; πρό; τήν μυστικήν δέ ση
μασίαν τών τριών γραμμάτων, άπαγορευει 
τήν έξήγησιν αύτής, άπαραμειώτως ώςπερ καί 
τό βιβλιον τών πιτρίς.

« Ή άγία αρχική συλλαβή ή συντεθει
μένη έκ τριών γραμμάτων, έν η εμπεριέχε
ται ή βεδική τριάς, οφείλει τηρεΐσθαιά πόρ-
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ρητό; ώς δεύτερον τριπλοΰν Βέδα, κ.τ λ... . 
ΜΛΝΟΓΣ, βιβλ. ΙΑ'. § 265.

Τά άληθή πρακτικά τών απόκρυφων έπι- 
στημών μόνον κατά τδν δεύτερον καί τρίτον 
βαθμόν τής μυ^σεως άρχονται, καί ταΰτα πρό 
πάντων ένδιαφέρουσιν ήμϊν ίνα γνωρίζωμεν, 
τής δοκιμασία; καί τής πρώτης κλάσεω; τής 
μυήσεω; μή ούσών είμή προπαρασκευής τοΐς 
«νωτέροις βαθμοΐς.

Αρκεσατω ήμΐν είπεϊν ότι αί έορταί τοΰ 
γάμου καί αί τελεταί τής κηδεα; συνο Λύον
ται πάντοτε ύπό τής έπικλησ-ιως τών ψυχών 
τών προγόνων καί τών πιτρΐς, άνευ δέ τής 
παρουοίας τούτων ουδόλως άν δΰναιντο λα- 
(εϊν χώραν.

ΚΕΦίΛΑΙΟΝ Δ'.

ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΠΡΩΤΟΪ ΒΑΘΜΟΤ ΤΗΣ 
ΜΤΗΣΕΩ2.

Καθαρισμοί.—Δεήσεις.—Τελειαί.— 
’Επικλήσεις.

Μετάφρασις έκ τοΰ Άγκρουσάδα Παρικχαί.

Διά τοϋ γάμου αύτοΰ, ό Βραχματσαρής ά- 
φίησι τήν κλάσιν τών δοκίμων, μηδόλως ό
μως εισερχόμενος είς τήν τών Γριχαστάήτοι 
οικογενειαρχών μεμυημένων τοΰ πρώτου βαθ
μού. Δέον πρός τούτο πρώτον μέν ινα άπο- 
τίσρ τήν οφειλήν τών προγόνων 
διά τής γεννήσεω; υιού καθωρισμινου εΐ; τήν 
διαιώνισιν τής φυλή; αύτών, δεύτερον δέ, ΐνα 
άξιος κριθή, κατά τήν έ'-θέσιν τοϋ γκουροΰ 
αύτοΰ, τού διαοκελίσαι τό πρώτον τοΰτο 
βή*«·

Δεκτός δέ γενόμενος, δύναται μένειν απλούς 
γρισχαστάς, ή, πουροχήτας τιτλοφορούμε
νος, προσληφθήναι είς τήν υπηρεσίαν Παγόδας 
τινός' άλλ’ έν εκατέρα τών θέσεων ίρχεται 
ών μέλος τής" μεγάλης ιερατικής οικογένειας, 
καί έπί εϊκοσιν ετη πάσαι αί πράξεις τής

ζωή; αύτοΰ έκάστη; ημέρας τείνουσιν εϊ; το 
έτοιμάσαι τό πνεύμα και τό σώμα αύτοΰ, διά 
τή; μελέτη;, τών προσευχών, τών θυσιών, 
τών καθαρισμών καί τών λεπτότατων φρον
τίδων τή; αγνείας, πρό; τήν ύπερτάτην μετά 
μόρφωσιν πρό; ήν άξιο· άφικέοθαι.

Ιδού, κατά τό Νίττια Κάρμα, μέρος πρώ 
τον τοΰ’Αγκρουσιαδά Παρικχαί,ούτινος μνείαν 
έποιησάμεθα ηδη, όποΐαί τινέ; εισιν αί άνα - 
ρίθμητοι τελεταί τών καθαρισμών τών σω
ματικών τε καί τών πνευματικών, οίτινες 
επιβάλλονται αυτό», και ών ούδενό; δΰναται 
παραμελήσαι άνευ τών αυστηρότατων ποινώ».

Διατηροΰμεν τάς διαιρέσει; τά; παραδε
δεγμένα; έν τώ πρωτοτυπώ συγγράμματι.

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ.

«Ό γριχαστά; ίγκαταλειπέτω τήν ψ ία θο ν 
αύτοΰ καθ έκάστην πρωίαν μιαν ώραν πρό 
τή; ανατολής τοΰ ήλιου, καί, άμα αφή τήν 
κλίνην αύτοΰ, ό πρώτο; αύτοΰ λόγο; έστω 
έπίκλησι; τω Βισχνού.

♦
(t ’λποτεινέσθω ακολουθώ; τή μεγάλη ου

σία η; δ άριθμός τρία εμπεριέχεται εν έ ν ί 
ωςπερ και τοΐ; ανωτέρω πνεύμασι, καί λεγέ- 
τω, Βράχμα! Βισχνού! Σιβα! καί ύμεΐ; δαι
μόνια τών έπτά πλανητών, ποιήσατε τήν ή
μέραν άνατεΐλαι.

*

« Ί ο όεύτιρον όνομα οπεο έφείΧει «~αγ- 
γεΐλαι, έστι τό τοΰ Γκουροΰ ύφ' Ον έτέλεσε 
τήν δοκιμασίαν αύτοΰ. Είπάτω, ώ άγιε Γου- 
ροΰ, προσφέρω σοι τάς λατρείας μου, ύπιρα- 
γαπώ σε ώ; πνεύμα άνώτερον οπερ έγκατέ- 
λιπε ήδη τόν κόσμον τούτον. Διά τών σοφών 
σου μαθημάτων ήδυνήθην άποφυγεΐ- τό κακόν.

Μ *
ο Π>ρακαλείτω τύ ύπερτατον “Ον, ινα 

κατέ'θη έν τή καρδία αύτοΰ, καί λεγέτω, 
ιδού ότι ό Βράχμα; έν έμοί έστιν, εΰυραν- 
θήσομαι έν έντελεϊ ευδαιμονία.

I ♦ ♦

α ’Αποτεινέσθω τώ Βισχνού, καί λεγέτω, 
θεέ, όςτις ό καθαρώτα-ος τών πνευμάτων υ
πάρχει;, ή “ρχή πάντων τών πραγμάτων, ό 

■ κύριο; τοΰ κόσμου, ό γονιμοποιο; τής φύσεως, 
I ταί; διαταγαΐ; σου αφίημι τήν στρωμνήν μου, 

καί άψηςιήσω τούς σκοπέλου; τοϋ κόσμου.

* *
κ Σκεψασθω επομένως περί πάντων όσα 

’ μέλλει ποιήσαι τήν ήμέραν, περί τών αγα
θών έργων, καί περί τών θεάρεστων πράξεων 
ά; περ έκτελέσειν οφείλει.

κ Άναμιμνησκέσθω ότι, ίνα ωσιν ευάρε
στοι τοΐς θεοϊς, αί πράξεις αύτοΰ όφείλουσιν 
έκπληροΰσθαι μετά ζέσεως καί εύσεβείας, καί 
ούχί αμελώ; ή έξ ανάγκης.

*♦ *
f α Έν τή άποφάσει τοϋ έκτελέσαι πάντα 

αύτοΰ τά καθήκοντα, άπαγγειλάτω ΰψηλο- 
φώνω; τά χίλια ονόματα τοϋ Βισχνοϋ · . ■

Τό ’Αγρουσιαδά δίδωσι καθ’ ολοκληρίαν 
τά είδη ταΰτα τών λιτανειών τοΰ Βισχνοϋ, 
αίτινες πράγματι εκ χιλίων ονομάτων «ύγ- 
κεινται. Άρχονται δ' ωδε, Χαΐρε Βισχνοϋ. 
Χαΐρε Χαρή. Χαΐρε, Ναραϊάνα. Χαΐρε, Κοβίν- 
δα. Χαΐρε, Κεσβά. κτλ. ..

ΜίΡΟΣ 11PQTON.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ.

α Λαμβάνων έν τή -χειρί δοχεΐον τι χαλ 
κοΰν έλθέτοι διά τάς φυσικά; αύτοΰ άνάγκας 
εί; άπόστασιν τουλάχιστον βολή; βέλου; άπό 
τή; κατοικία; αύτοΰ, έν τόπω μεμονωμένο».

*
* *α Έν τή εκλογή μέρους καταλλήλου, ά- 

ποφευγέτω τόν περίβολον ναού, τά; όχθας 
ποταμού, λίμνη;, φρέατος, όδοΰ πολυθαμίς-ου 
καί ι-ρού δάσους.

• ♦
« Μή έχέτω τά καθαρά υφάσματα, άτινα 

ένδυθήσεται.

« Κρεμασάτω τό τριπλοΰν σχοινίον, ση
μείου τού αξιώματος αύτού, έπί τού αριστε
ρού ώτόςι

• ν
« Στήτω έν μέρει, ένθα βέβαιό; έστιν, δτι 

ονδεις αύτόν βλέπει, καί έφ- όσον μενεΐ έν 
αύτώ, μηδέ τή διανοία αύτού μηδέ τή δρά
σει αύτοΰ παραστησάτω τούς θεούς, τά πι- 
τρίς, τά; ψυχά; τών προγόνων, τον ήλιον, 
τήν σελήνην, τού; έπτά πλανήτας, τό πΰρ, 
βραχμάνά τινα, ναόν, άγαλμα τή; Οεότητος, 

γυναίκα. *
• ·

« Τηρησάτω σιγήν βαθεϊαν.

* ·« Μηδέν μασσάτω, καί μηδέν φορτίον έπί 

τή; κεφαλής έχέτω.

α Έπειτα δέ άποστήτω, καί, λούσα; τούς 
πόδα; καί τά; χεϊρας διά τοΰ ΰδατος, όπερ 
έν τώ χαλκίνω δοχείω έχει, έλθι'τω εί; τάς 
ό/Οας ποταμού ή λίμνης, όπω; έκτελέση τόν 
καθαρισμόν τών κρύφιων μερών.

• «I
« Άφικομενος εί; τάς όχθης τοΰ ποταμού 

ή τής λίμνης, ένθα καθαρίσασθαι θέλει, έκ- 
λεξάτω μέρος κατάλληλον, καί όλίγην λεπτήν 
άμμον, ής -χρήσιν οφείλει ποιήσασθαι, συνε- 
νών αυτήν μετά του ΰδατος, ΐνα τόν έαυτοΰ 

καθαρισμόν ένεργήσ-ρ.

• Γινωσχζτω οτι ύπάρχουσι πολ^ά 
γαιών ακαθάρτων, ών ούδόλω; δύναται τις 
χρήσιν ποιήσασθαι, ήτοι ή γή ή άνεγειρομένη 
ύπο τών μυρμήκων, ή γή έξ ής έκβάλλουσι 
τό άλα;, ή άρχιλώδτς γή, ή γή ή εύρισκομέ- 
νη έπί μεγάλη; όδοΰ, ή γή η; έποιήσατό τι; 
χρήσιν πλύνας τά λευκά ένδύματα (I), ή γή 
εκλαμβανόμενη ύπό τι δένδρον, έν τω περι
βάλω ναού, έν κοιμητηρίω, καί ή γή ήτις εύ- 
ρίσκεται πλησίον τών οπών άς περ οί μΰς α- 
νοίγουσίν. f

(1) Γή, -ήν όποιαν μεταχειρίζονται είς 
τήν μ π ο γ ά δ α ν, εί; τήν θολοστάκτην, ώ; 

παρ’ήμΐν τήν στακτήν.ι
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« Έκλεξάτω άρα γ^ν αμμώδη, λεπτήν, 
καί άνευ ούδενός είδους συντριμμάτων φυτι
κών καί ζωικών.

+
*,*

α Κρατών γήν κατάλληλον πλησιάσει προς 
τό ύδωρ, μή καταβαίνων έν αύτώ, καί αντλή
σει έξ αύτοΰ διά τοΰ χάλκινου αύτοΰ δο
χείου. Εάν δ'ε μή έχη δοχεΐον, ποιησατω 
οπήν έν τή άμμω, έπί τήςδχθη; τοΰ ποταμού.

« Λαβών δράκα γή; έμβεβρεγμένης έν τώ 
ΰδατι, προστρίψει καί πλύνει τρις τόέρρυ- 
πωμένον μέρος, καί άπαξ τά έτεοα κρύφια 
μέρη.

σ Έπειτα δέ, καθαρισάμενο; κα! πλυνά-
μενος διά πολλοΰ ΰδατος, πλύνει τό στόμα 
αύτοΰ δι’ ΰδατος καθαρού, καταπίνων τρεις 
μικρές καταπόσεις, καί προφέρων τό όνομα 
τοϋ Βισχνοΰ.

★

α Ίνα πρόστριψη τού; έαυτοΰ όδόντας, 
ποιησατω χρήσιν μικρού κλάδου έκ ξύλου, όν 
ούδόλως δυ-αται συλλέξαι εΐμή έκ τών δέν
δρων Ούδογμα, ραγγού, νεραδοΰ, βισουγγα, 
ούταρά, ρεβανοΰ, καί έπί ίλών τών γαλακτω
δών καί ακανθωδών θάμνων.

*
« Άποκόπτων τόν κλάδον κατευθυνέτω 

τούς έπομένους λόγους πρός τά πνεύματα τών 
δασών.

*
« Πνεύματα τών δασών, κόπτω ίνα τών 

μικρών τούτων κλάδων ίνα προστρίψω τούς 
όδόντας μου. Απονέμετε μοι διά τής πράξεως 
ήν ποιήσω, πολυχρόνιον ζωήν, δύναμιν, τιμάς, 
πνεύμα.

*
* *« Μετά τήν έπίκλησιν ταύτην, κλαδευ- 

σάτω μακράν ράβδον φοίνικος, η; τή- άκραν 
κατασκευάσει ώ; γραφίδα.

♦ * _ Χ
ϊ Καθήμενος έπί τής όχθη; τού ΰόατος, 

εχων τό πρόσωπον έστραμμένον προς τό μέ
ρος τής ’Ανατολής, τρίψει όλου; αύτοΰ τού; 
όδόντας διά τού έκ ξύλου τούτου κλάδου, 

καί πλύνει τρις τό στόμα αύτοΰ δι' ΰδατος 
διαυγούς.

*
» ♦

α Ούδόλως έπιτρέπεται, ίνα άσχολήται 
πασας τά; ημέρα; είς ταύτην τήν φροντίδα 
τής καθαριότητο;' οφείλει έπέχειν ταύτη; τή, 
έκτην, τήν όγδόην, τήν εννάτην, τήν ένδεκα - 
την καί δωδεκάτην ήμέραν τή; νέας σελήνη; 
καί τή; πανσέληνου.

*

β Τήν τρίτην έκάστη; έβδομάδο;, τήν ή
μέραν καθ' ήν συμπίπτει ό άστερισμό; ύφ’ όν 
ήλθεν είς τόν κόσμον, τήν ήμέραν τής έβδο- 
μάδ >; καί τήν πρώτην τοΰ μηνος, αίτινες άν- 
ταποκρίνονται εί; τήν τής γεννήσεως.

« Τόν χρονον τών έκλ-.ίψεων, - ής συζυ
γίας τών πλανητών, τών ισημεριών, τών ή- 
λιοστασίων, καί ετέρων έποχών δυστυχών.

* * ,
π Τήν έπέτειον ήμέραν τοΰ θανατου τοΰ 

πατρός ή τή; μητρό; αύτοΰ' γνώτω δέ ότι 
πάντα ταΰτα άπολύτω; απαγορεύονται.

(’Ακολουθεί.)

Η ΠΑΣΧΟΤΣΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ.

'Απόσπασμα έκ “οΰ λόγου, δν ό ιατρός 
χ. Ε. Ζωγράφος απήγγειλε τή 27 
Φεβρουάριου 1877 κατά τήν εορτήν 
τής Φ λοπτώχου τών Κυριών Α.δελ 
οότητυς έν Στουροδρομίω.

Προκειμενου περί Φιλοπτώχου 'Αδελφό 
τητος, ποιον καταλληλοτερον θέμα, εΐμή αύτή 
ή πάσχουσα άνθρωπότη:, ποια αφορμή λόγων 
προσφορωτέρα εΐμή τά βάσανα, και αί ταλαι- 
πωριαι, καί οί ατελεύτητοι ολοουρμοί τής 
μεγάλης μερίδας τών ανθρώπων, ών τήν ά να 
κούφισιν προτίθενται, φιλανθρώπως πάνυ, τά 
τοιαΰτα σωαατεΐα; Ναί, δέν έζήτησα καί 
τότε ώς καί νΰν τοϋ έμοΰ θέματος τάς μαρ
τυρίας καί πληροφορίας εΐ; συγγραφείς καί βι- 
βλιοθήκας, δέν ήρεύνησα ούδ’ ηρώτησα περί

Η ΗΑΣΧΟΪΣΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ 

τήν διπλωματικήν συνείδη-

Ήμεΐς δέ τί έπράξαμεν κατά τό χρονικόν 
·--· ---- διάστημά; Βεβαίως έν τώ ταπεινώ

---- J , αύτής, καί έδειξα , καί στενώ ήμών κύκλω, ούδέν τό δυνάμενον 
τήν σάρκα ύπό τό άλγος καί τήν ι έπε-εργήσαι έφ’ όλης τή; άνθρωπότητος. ’Α

ί σθενεΐς ήμεΐς, καί ναυαγοί τών τρικυμιών καί 
η«·ι, «... Γ . ----------------- ί συγγραφέων , θυελλών τών περιστάσεων, άσημοι ήμεΐς,

προύτίμησα , ν ανοίξω τόν αίματόγραπτον βί-1 και καταμεμωλωπισμένοι ύπό τών σκληρών 
' ,--’- . " ·ΙΒ-'·-— -Α «αω τήν ] προσβολών τών αιώνων, τί δυνάμεθα ένώπιον

αύλαίαν, όπισθεν τής οποίας παρίσταται τό ; τή; άκατχσχετου φορά; τή; ώθούση; τήνά — 
μεγα, καί άλγεινόν δράμα τής κοινωνία; τών ; θρωπότητα ίίς τό μαρτύριαν; Τί δυνάμεθα 
ανθρώπων (qilivj SOSpcri, pianti ed alt.i ; κατά τού σιδηρού βραχί-,νος τού κρατοϋ-τος 

-τ«Λ<τπετασιια τό καλύ- ; αύτήν τρέμουσαν ύπό τό κράτος τοϋ χαθε
ί στώτος; Τί δυνάμεθα κατά τής στυγερά; ά- 

• νάγκος, ήν ούδ' ή μεγάλη έπί τοΰ Γολγοθά 
θυσία κατόρθωσε νά καταβολή, ή νά μαλάξη; 

ΙΙεριορισθώμεν λοιπόν έν τή στενή μάνδρα 
ήμών, καί ίδωμεν όποΧα τά κατά τά τελευ
ταία ταΰτα έτη κατορθωθέντα έργα έν τή 
συνοικία ταύτφ, πέραν τής όποιας ούκ έξεστι 
τή Φιλοπτώχω ’Λδελφότητι ήμών μεριμνάν 

και φροντίζει·-...................................................II ίδρυσι; καί ό καταρτισμό; έργαστηρίου 
βάσεων καί αρχών οίας έξέθεντο ήμΐν τά 

1 ίϋγενή εκτελεστικά μέλη έστιν έργον όντως 
εθνωφελές καί φιλάνθρωπον, ού μόνον ώ; πα- 

; ρέχον άρτον είς τούς πένητας αξιοπρεπώς, 
άλλα καί ώς σπουδαίου καί ισχυρόν μέσον ή 
θικποιήσεω; καί διαμορφώσει*;  τής πενομένη; 

ι τάξεως Λαί τών έν λιμώ καί αύχμω ταλαι- 

ί πωρουμένων.• | Δεν νομίζω άναγκαϊον νά φέρω ένώπιον ύ- 
δ εκ μών τά; διά θεωριώ- καί επιχειρημάτων ά- 

τούτου ότι ή έργ- σία, ύπό τε τήν

αύτοΰ τών διαφόρων ίδεολόγων τάς ιδέας ' 
καί τάς γ-ωμας, άλλ' έξεθέμ'ην ένώπιον ΰ 
μών γυμνά καί αίμασοοντα τά έλκη τής αν
θρωπίνου κο νω-ίας, καί έβαλον τον δάκτυλον 
εί; τά; χαινούσα; πλογάς > 
άσπαρουσαν · ' 
οδύνην!· . . .

Ναί, άντί β βλιοθηκών καί

βλον τή; άνθρωπότητος, ήθέλησα νά άρω τήν 
• · r--------

ιί άλγεινόν δράμα τής κοινωνία; τών
’ ι (quivi sospcri, ρ··-*···  «λ «η; 

gnai). νά σύρω τό παραπέτασμα τό καλυ- , 
πτον τήν νόσον τήν κατατρύχουσαν καί δια- j 1 
οιβρώσκουσαν τά σπλάγχνα τών έθνών, ,ά 
ίρευνήσωμεν τά αληθή αίτια αύτή; καί νά ύ- I 
ποδείξωμεν τήν δυνατήν θεραπείαν' άλλά τί 
/.ατωρθώσαμεν', Εΰρομεν ετι τό κύριον αίτιον 
τή; καταοτάσεω; ταύτη; έγκειται έν τή 
σφαλερά καί ήματρτημένρ θεσμοθεσία τών ε- ι 
διώ··, άφ’ή; άποροέει ή κα-.ή έκτίμησι; τών 
θααφόρων φυσικών ικανοτήτων τών άτομών, 
καί ή συγκέντρωσι; τοϋ πλούτου εί; ολίγους' j 
άλλά κατά τί ώφελήθημεν; Ύπετυπώσαμε·- έπί 
τήν έν τώ ώραίω τούτω κόσμω εύδαίμονα τ-.ΰ 
άνθρώπου πορείαν, ύπό άλλον κοινωνικόν 
διοργανισμόν, ϋπ· άλλοίαν νομοθετικήν διαρ- 
ρύθμισιν, ύπό διάφορον πολιτείαν' άλλά τί 

έκερδήσαμεν;
Έκτοτε πολλοί καί μεγάλαι έγένοντο 

κοινωνικοί μεταβολαί έν τε · ' ' ~
τώ νέω κόσμω, ριζικοί 
νέβησαν κυβερνητικοί μετατροπαί, ποια 
τούτων έπήλθε βελτίωσι; τι" ' 
κατεβ'.ήθη οροντί; ύπό τών διεπόντων τάς j 
τύχας τών εθνών, ύπέρ τών πενομένων τά 
ξεων, τής μεγαλειτέρας ταύτης μερίδο; τών ( 
έπί γή; ζώντων; Ποια κάί ποΰ αί εύτυχή- 
σασαι κοινωνίαι έκ τοϋ τόσου καταρρευσαντο; 
ανθρωπίνου αίματος έν άμφοτέροις τοΐ; ήμι- 
σφαιρίοι;; Ποΐαι καί ποΰ αί έκ τών διπλω
ματικών ένεργει<· ν καί συνδιασκέψεων προκυ- 
ψασαι ώφελειαι ύπ'ερ τώ·· ταλαιπωρούμενων; 
ποϊαι καί ποΰ οί έκ τών μυριοφονων μαχών 
έπελθοΰσαι έλευθερίαι καί ισότητες; Εΐ; ταΰτα j άντίτιμον

' πάντα άφίνομεν
1 βιν ν’ άποκριθή ! . ·

τούτο διάστημα;

ι τώ παλαιώ καί
καί άτέκμαρτοι συ- 

ύπ«ί, ποια ι 
ών λαών; Ποια ( ποδείξει; ...— . . . ,

■ υλικήν καί ηθικήν αυτής εποψιν λ- 

καί ώ έλιμος

-....... λυσιτελής
; τώ άνθρώπω τυγχάνει' τοΰτό 

έστι πρότασις αυταπόδεικτος' άλλως δε, άλ
λοι έμοΰ φέρτεροι έξ,τέλεσαν τούτο άλλοτε, 
καί ιδίως κατά το παρελθόν έτος ό συνάδελ
φο; κ. Δάλλας. Ούδέ θεωρώ δίκαιον τό πα
ραπαν, ν απασχολήσω τόν πολύτιμον καιρόν 
ύμών έπι θέματος πασίγνωστου' τοΰτο μόνον 
λέγω ώ; έπίμετρον τών πέρυσι λΐχθέντων, 
ότι ό πένη; ό προσερχόμενο; ίνα λάθη τό 

τής εργασία; αύτοΰ, διά τής συ-
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ναλλαγή; αΰτοϋ έξισοΰται τέλεον τώ διδόν- 
τι, χαί αναχωρεί φέρων υψηλά τδ μέτωπον, 
οτι ει; ούόένα χρεωστεϊ χάριν είμή ει; έαυ- 
τόν, ενφ ό ελεούμενος μόνφ φιλανθρωπίας λό
γω, απέρχεται έξουθημέ·ο; καί τεταπεινωυέ- 
νος' ή ήθική <?ε καταπτωσις αΰτη πολλαχις 
επαναλαμβανόμενη, καθίσταται έθος κατα- 
πνίγον έπί τέλους χαΐ άποσβ ννύον πάσαν 
συναίσθησιν φιλοτιμίας, ήτοι έξευτελισμός 
καί έξαχρείωσις.

'Γήν ιδέαν τής άντικαταστάσεω; τής άμε
σου ελεημοσύνης διά τής έργασια;, τήν ευτυχή, 
λέγω, ιδέαν τοΰ παρέχειν πόρον ζωής έντι
μον εις τους πενομένουφ, άντι τή; μικρά; καΐ 
πάντοτε ανεπαρκούς διανεμόμενης χρηματικής 
ποσότ-^τ»- —i " 3 τα ερίτιμα έκτελε,

ής ’Αδελφότητος έμερμήριζαν 
ί κατά θυμόν, άλλ’ εΐμχρται 
ιΐ οιλοκάλω φίλω ημών κ. 
η «««ν- χαί όστά εις τήν ψι- 

Λ1|, mcav ταύτην.
Ύπάρχουσιν εν τώ κόσμω άνθρωποι, οίτι 

νες διά τής ικανότητά; των έκβιάζοντες, οΰ- 
ι, τήν εύνοιαν τής τύχης και ζά

πλουτοι γινόμενοι, παραδίδονται έπειτα ύπ’ 
αύτής έλεύθεροι ώ; πρός τήν χρήσιν τοΰ πλού
του εί; -τας εμπνεύσεις τοΰ δαιμόνιου τοΰ έν 
παντί θνητώ οίκοΰντος κατά Πλάτωνα, ευτυ
χή; δέ ή κοινωνία, ευτυχής ή πατρίς ή πολ
λά τοιαΰτα αποκτησασα τέκνα.

Ύπό τοϋ αγαθού δαιμονίου αΰτοϋ εμφορού
μενος καί ό αγαθός φίλο; κ. Συγγρός, καί 
παρ’ ήμΐν τυγχάνων, καί άπό τής ξένη;, οΰ- 
δέποτ έπαύσατο παραινών καί ύποστηρίζων 
τήν κατάργησιν τοϋ έξευτελιστικου συστή 
ματος τής διανομής τών έλεών, καί τήν σύ- 
στασιν κέντρου εργασίας, ήτοι εργαστηρίου 
παρεμφερούς έκείνου τών 'Αθηνών.

Έπιθυμών δέ ίνα καί πράγματι διατράνω
σή τήν συμπάθειαν αύτοΰ όπερ τής συ οικίας 
ταύτης, ήτι; είδεν αύτόν άπδ νεότη γο; αύτοΰ 
παλαίοντα κατά τών ιδιοτροπιών τή; πολυ
τρόπου καί άλλοπροσάλλου τύχη;, καί ήτις 
έπήνεσεν αύτόν έξελθίντα νικητήν διά τή; έ- 
πιμονής και ευφυΐας του, θέλων, λέγω, νά δεί- 
ξη έργοις ότι φέρε'· έν τή καρδία αΰτοϋ ασβ»-

"οσοτητος, πρό πολλοϋ 
μεχη -ής 

κατα οβένα

“^γγρώ να δωση 
λ’6ν ιδέαν ταύτην.

Γπάρχουσιν έν 
ν|* διά τή; ΐκανότητόι 
"ως είπεΐν

στον τδ ιερόν πύο τοΰ άγαθοΰ, έδωρήσατο τή 
Άδελφότητι ού μόνον οϊκόπεδον αξιόλογου έν 
τώ κέντρω τοΰ Πέρα πρό; έγκαθιδρζσιν μο
νίμου εργαστηρίου άντι τού νΰν υπάρχοντες 
προ-ωρινοΰ . . . άλλά καΐ χ’λίας λίρα; πρός 
άνέγερσιν αύτοΰ’ μή δέ τι; ύποθέση ότι ό κ. 
Συγγρός άρκεσθήσεται είς ταΰτα μόνα, ού 
μά τό αγαθόν δαιμόνιου τό οίκοϋν έν αύτώ, 
ού μά τό ιερόν πυρ το θεού αίνον τήν καρδίαν 
τών ήμετερων πλουσίων, ό Συγγρός ού μή 
παύσηται έ ρ δ ων τό άγ α θ ό ν.

Εργαστηρίου λέγοντε; δευ ένυοοϋμεν έργο - 
στάσιον, ού δ σκοπός έστιν ή κερδοσκοπία, αί 
δ'έργαζόμεναι χεΐρ’ι; θεωρούνται ώ; τόσαι 

μηχαναί προωρισμέναι νά παράγωσιν. Εν τώ 
εργοστασίω ένεργεϊται καθ ολην αύτής τήν 
δραστηριότητα, μέχρι τή; καταχρήσεως, ή 
έκμετάλλευσις τών δυνάμεων τοϋ εργάτου 
παντός γένους καΐ ηλικία; αδιακρίτως πρός 
πλείονα παραγωγήν καί ωφέλειαν κέρδους. 
Εν τω προκειμένω δέ έργαστηρίω, ού ό σκο

πός είναι βιοποριστικός άμα „καί ηθικός, δέν 
εκμεταλλεύεται άλλά χρησιμοποιείται ή άνερ
γός τοϋ άνθρώπου δύναμιι, καΐ τούτο ύπό 
όρου; οΰ; έπιβάλλουσι τοϊ; έπιτηροϋσι καί 
διευθύνουσιν οΐ κανόνες τή; υγιεινή; καί ό 
σκοπό; τής ήθικοποιήσεω; καί διαμορφώσεως 
τών εργαζομένων. Εφ’ώ καί ανάγκη μεγί
στη; πείρας, καί ούκ ολίγων γνώσεων περί τήν 
σύνταξιν τοΰ καταλλήλου κανονισμού τοιού- 
του καταστήματος. Καί έξεπονήθημέν τοιοϋ- 
το; ώ; έγγιστα κανονισμό; ύπό άνδρός πε
πειραμένου καί πως αρμοδίου, άλλά, τό επα
ναλαμβάνω, έπί τοϋ νΰν ύπάργοντος εργα
στηρίου άδύνατο; ή εφαρμογή’ καί άπόδειξις 
τούτου έστιν ότι πρό; ΐκανοπαιησιν τή; υγιει
νής, δέον ή έργασια νά διαιρήται είς διάφορα 
τεχνουργικά τμήματα άπαλλαττοντα τό σώ
μα τής έργάτιδος άπό τή; διηνεκούς ηρεμίας, 
ή τής άπαύστου ένεργείας.

"Αν π. χ. καταδικάσατε τά; περί τήν ρα
πτικήν ή τήν ποικιλτικήν ασχολούμενα; νά 
διανύωσιν ολην τήν ήμέραν εϊ; τήν αύτήν έ 
νασχόλησιν κρατούσαν το σώμα εί; παντελή 
άκινησίαν, έπίκ ιται κίνδυνος μή μετ' οΰ πολύ 

| ή χλώρωσις ή ό μαρασμός καί ή καχεξία κα- 

ταλάβωσι τά; έργάτιδας ταύτα;. Δέον άρα ή 
π«ρί την ραπτικήν, ή τήν ποικιλτικήν, ή τά 
τρίχαπτα άσχολουμένη κόρη ή γυνή νά έξα- 
σκήται καθ' ώρισμένας ώρα; καί περί τήν υ
φαντικήν, ή τήν έριοξα/τική·, ή άλλην εργα
σίαν -.ιθεΐσαν τό μυϊκόν συςημα είς ενέργειαν 
καί κίνησιν.

Έκ τούτου προκύπτει ή άναπόφευκτος ά- 
νάγκη τοΰ διαιρέσαι τό κατάστημα είς διά
φορα τεχνουργικά τμήματα αλλοίω; καί άν- 
τιθέτω; έπί τοΰ σώματος τής έργάτιδος έπε- 
νεργούντα ποΰ δέ ό αναγκαίος χώρος ;

Όσον δε περί τή; ήθικοποιησεως, νομίζω 
ούχί άνέφικτον ούδέ δυσκατορθωτον τήν α
πλήν διδασκαλίαν θρησκευτικών τινων πα
ραγγελμάτων, καί μαλιστα τήν στοιχειώδη 
ωδικήν, δι' ής ου μόνον οί πνεύμονες αναπτύσ
σονται, άλλά κάπως έξεγείρεται καί ή εύθυ- 
μία, ήν κατέθλιψε φεΰ! καί άπέσβεσεν ή πτω
χεία, φαιδρύνεται δέ καί ή όψις ήν έσκυθρώ- 
πασαν καί κατεμάραναν αί στερήσει;!

Ύπο τοιαύτας συνθήκας καί όρους δύναται 
μόνον τό έν λόγω καθίδρυμα νά έπιτύχφ τοΰ 
εύγενοΰς καί όντως φιλανθρωπικού αύτοΰ σκο
πού’ άλλως δύναται νά συμβή «ακόν άντι κα
λού, ώ; συνεόαινε μέγρις έσχατων έν τή ια
τρική τής Αδελφότητος υπηρεσία, καθ'ήν ό 
ασθενή; έπισκεπτόμενος καθ’ έκάςην ύπό νέου 
ιατρού, έγένετο άντικείμενον έφαρμογή; διά
φορων θεραπευτικών συςημάτων πολλάκις έκ 
διαμέτρου έναντίων’ χάρις όμως είς τήν νοη
μοσύνην καί εύθυκρισίαν τών ε .γενών έκτιλε- 
£ΐκών μελών, έπαυσεν ήδη ή ανώμαλος αΰτη 
καταςασις δια τής παραλαβής έμμισθου 
ίατροΰ.

Παραλείπω τάς άλλα; ώφολείας οσας το 
καθίδρυμα τούτο, κέντρον γινόμενον των έ- 
νεργειών τή; Α’δβλφότητος, δύναται νά πα- 
Ρασχ?, ί"<* 1 τήν σύστασιν νηπιαγωγείου, τόν 
προσδιορισμόν ιδίας αΐθ.ΰση; πρό; παραλαβήν 
τών βρεφών τών έν αύτώ εργαζόμενων γυ
ναικών κατά το διάστηυα τή; εργασίας (ere 
die) — τήν σύστασιν ίδιου φαρμακείου, τήν 
εν αύτώ έν ίιίοι αιθούση έπίσκεψιν άσθ.νών 
κ.τ.λ.

Άλλα «καλά ταΰτα καί άγια, είποι τις άν,

Η ΠλΣΧΟΤΣΑΑΜΘΡΩΠΟΤΗΣ 11»

πλήν τίς ό ποίησών; ποΰ οί πόροι; ποΰ 
γρήματα ; » .............................................

Ητο Βεβαίως προτιμότερου, ητο ευκτον να 
μή υπήρχε τέλεον έν τώ κόσν.ω ή π·νία, τό 
ειδεχθές τοΰτο τέρας τό θλίβον καί πιέζον 
τό πλεΐστον τή; άνθρωπότητο;! Ήτο άπει- 
ρακις ωφελιμότερου καί τοΰ καθ ήμάς πο - 
λιτισμοΰ άξιου νά έξελειπεν ΰλως ή δυσκλεής 
αΰτη καί σναζια τοΰ άνθρώπ ου κατάστασις, 
και ή κοινωνία κάλλιον καί δικαιότερου διωρ- 
γανισμένη καί νενομυθτηαένη, νά πάρεΐχεν 
ήμΐν άλλα; άφορυάς ευγνωμοσύνη; καί έπαί- 
«ων πρό; τά; κυρία;, άφοουάς υψηλότερα; καί 
άξια; τής λεπτότητος τής γυναικός, άφορμάς 
παρεχομένας ούχί έκ τής ύλης καί τών άθλιο- 
τήτων αυτής, αλλ· έκ τών αιθέριων χωρών, 
ένθα ή λατρεία του ιδεώδους καί τοΰ άπεί*  
ρως άγαθοΰ, ένθα ή άφατος αρμονία τής δη
μιουργίας, καί ή τοΰ θείου κατόπτευσις! Ώ, 
ναι, δέν έζησεν. δέν ίζησεν ΰστις δέν ή-.θάν- 
θη τόν θειον ένθουσιασμον 
ραίου, δστις δέυ άπήλαυσε 
κόσμου τά θέλγητρα!

τά

τοΰ καλοϋ καί ώ- 
τοΰ διανοητικού 

Δεν ίζησεν δστις δέν 
κατώρθωσε ν’ αποθέωση ένώπιόν του τόν αι
σθητόν κόσμον, ιός έπραξεν ή αρχαία 'Ελ
λάς! ... Τήν γυναίκα έπρεπε νά στεφανοΰμεν 
διακοσμούσαν τόν οίκον, καθωοαιζουσαν τήν 
πολιτείαν, νικώσαν τόν Πίνδαρον, καί ούχί 
κατερχομένην είς καταγώγια, ένθα ή γύμνω- 
σι; ή πείνα καί ή νότες !

Πλήν ματαίως! ΓΙέπρωται ή δυστυχής άν
θρωπότη; άποπλανηθεϊσα άμαξ νά άρη τόν 
σταυρόν αυτή; καί νά έπιδιωκη έσαεί άνά 
μέσον άκανθων καί τριβόλων, άνά μέσον τα
λαιπωριών καί βασάνων τήν αείποτε φεύγου- 
σαν μακαριότητα I Πεπρωται έν αΰχμφ καί 
λιμώ νά ζητή. τήν δραπέτιν εύδαιμονίαν ε
κείνην, ύπέρ η; γοερά άντηχησεν άπό τοΰ 
καυκασίου βράχου ή τοϋ οίκτου καί τής εύ- 
σπλαγχν ας μεγάλη φωνή τοΰ ηρωος δεσμώτου.

Μάτην μεταβάλλονται κυβερνητικά συςή- 
μαια ή άνακηρύσσονται νέα! Μάτην συντρί
βονται θρονοι, καί έπί τών συντριμμάτων 
αυτών θεσπίζονται θεσμοί νέοι, νέα πολιτεύ
ματα! Ματην οί ίδεολόγοι ζητούσε τόν φι- 

I λοσοφικόν λίθον τών κοινωνιών έν ταϊς μελέ-
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ταις αΰτω·»! Τό Κράτος χαί η Βία πέπρω 
ται νά δεσπόζωσιν έπι τής άνθρωπότητος καί 
νά χλευάζωσι τόν δεσμώτην νουν!

Όποια συμβάντα, όποια γεγονότα ίι βά
θρων διασείσαντα τά καθεστώτα κατά τήν 
δεκαετίαν ταύτην! ΔηΟ-οκρατίαι κατελύθησαν 
καί αΰτοκρατοριαι άνηγορεύθησαν’ αύτοκράτο- 
ρε; οικτρώς έθανατώθησαν πέραν τοϋ Ατλαν
τικού, άλλοι έντεΰθεν πανστρατιά παρεδόθη- 
σαν τοΐς έγθροΐς μετά μυριόνεκρους μαχας’ 
άλλοι έξεθρονίσθησαν, άλλοι ηύτοκτόνησαν 
έδώ Συντάγματα προύκηρύχθησαν, έκεΐ εγ
γυήσεις απαιτούνται- βασιλείς καί δυνάμεις 
συνταράσσονται, στρατοί μετακινούνται, φυ
λά·. υπό φυλετικού οίστρου οίστρηλατούνται, 
καί ουνελόντι είπεϊν, άπαξάπαντα τά έθνη, 
σΰμπασα ή άνθρωπδτη; άγωνιά καί συντα- 
οάτεται. Προς τίνα άρά γε σκοπόν; Φρικιά ό 
νοΰ, πρός τόν κελαΐνεφή ορίζοντα άτενίζων, 
τρέμει πρ· τής έπαπειλουμένης τρομεράς 
θυέλλης. Τί άρα άναμένει μετά τήν κ'-πασιν 
τών άνεμων; ’Οποίον τό όφελος μετά τήν 
γαλήνην; Ό στερούμενος άρτου καί γυμνη- 
τεύων, ή ό ασθενών καί ταλαιπωρούμενος 
δόσποτμος πενης θέλει εχει άρά γε τόν πα- 
ρέχοντα άρτον, ένδυμα, ή νοσηλείαν, ούχί ές 
ελεημοσύνης, ούχί έκ συμπάθειας, άλλ’ έξ υ
ποχρεώσεις, έπιβχλλ'μένης ύπό τοϋ νόμου, 
ή έκ καθήκοντος χριστιανικού ;. . ·

"Ώ, είθε ή θεία διδασκαλία ή άπό τού 
σταυρού πρός άπαντα τά έθνη τήν αγάπην καί 
τήν άδελφοποίησιν άπαγγείλ.ασα, είθε τό ά
γιον καί αληθές τοϋ χριστιανισμού πνεύμα νά 
έμπνευση /αί φωτίση τάς καρδίας τών τάς 
τυχας τής ανθρωπότητα; διεπόντων, ΐνα κοι
νόν παραθέσωσι τήν τράπεξαν τών τού κό
σμου απολαύσεων, καί πραγματοποιηθώ τό 
μόνον αληθές σύνταγμα τών Χριστιανών κατά 
τόν Μέγαν Βασίλειον’ « Καταλείψωμεν τούς 
έξωθεν, καί τό πρώτον τών Χριστιανών ζη- 
λώσωμεν σύνταγμα όπως ην αυτοϊς άπαντα 
κοινά, ό βίος, ή ψυχή, η συμφωνία, ή τράπε
ζα κοινή, αδιαίρετος αδελφότης; αγάπη άνυ- 
πόκριτος, τάς διαφόρους ψυχάς εί» μίαν όμό- 

νοιαν άρμόζουσα» (ί). Αί δέ άδελφαί «ί τήν 
εύγενή χορείαν τών εκτελεστικών μελών συγ
κροτούσα!, είθε μή άποκνήσωσι, μηδ’ άπο 
θαρρυνθώσιν έκ τών προσκομμάτων καί τών 
άπαντωμένων δυσχερείων, άλλ’ ύπό τοϋ αύ
τού ζήλου έμφορουμεναι, ύπό τοΰ αυτού ίεροΰ 
πυρός διαφλεγόμεναι, έγκαρτεοήσωσ» μετ’ 
εύσπλαγχνίας, κί κατ’ αυτής ντής καταλα
λιάς καί τής άδικου ά/αριστίας.

« Ού γάρ άποκνητέον τον ά- 
»γώνα τόν μίγιστον άγωνιζομέ· 
«νους, αλλά καί πληγάς ληιετέον’ 
»ού γάρ υπέρ πάλης καί παγκρα· 
»τί·υ ό άγων πρόκειται, άλλ" 
»ύπέρ αύτής ευτυχίας καί εύδαι- 
» μονιάς καί αγάπης Θεού» (2).

ΣΗΛΙ. αΦΙΛΕΡΓΟΙ-.» Ό ιατρός κ S- Ζω
γράφος έρωτά ανωτέρω «πού οί πόροι; πού τά 
χρήματα;»

Άπαντώμεν α τω ότι ή ’Αξιότιμος ’Αδελ
φότης τών Κυριών εάν είλικρινώς επιθυμώ 
ύπέρ μόνης τής πενψένης άνθρωπότητος, έςω, 
καί μόνου τοϋ προαστείυυ έν ω εδρεύει, νά 
μεριμνά καί νά φροντίζη πρός πραγματικήν 
καί αξιοπρεπή αύτής άνακοΰφισιν, τους πό
ρους καί τα χρήματα δύναται νά τά έχη, έκ 
τής έρ-'ασίας καί διά μόνης τής έργασζας αύ
τής. Οφείλι νά έργάζηται περισσότερον, 
να παραδε/θή έν τή υπηρεσία της μεταρρυθ 
μίσεις καλλίους, καί νά θέλη νά έκτελή αύ
τάς αισθανόμενη τό καθήκον της, καί ούχί ν’ 
άφινη τήν μίαν ή τήν άλλην νά πηγαίνη νά 
κάμνη έπίδειςιν τών ενδυμάτων της καί τών 
αδαμά των της εί; τήν πεινώσαν ανθρωπό
τητα.

"Ας έργαοθή ή Φιλόπτωχο; ’Αδελφότης, 
άς έργα'-θήάνευ οϋδεμιάς έτέρα; άπαιτήσεως, 
και τούς πόρους της θ αύξηση καί χ. ήματα 
πάντοτε έτοιμα πρός εργασίαν Οά έχγ,.

•——

(1) Μ. Βασιλείου ομιλία έν λιμώ καίαΰχμώ·
(2) Αριαν. 'Επικτ. διατρ. κεφ. κέ.

ΦΡΑΓΚΟ’ και 1ΩΡΑ1ΤΑΙ

ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΝΤΕ

ΪΠΟ ΚΩΝΣΤ. Α. ΞΑΝΘΟΠΟΪΛΟΥ.

ΠΡΟΣΩΠΑ

ΒΙΛΛΡΔΟΤΪΝΟΣ ήγεμών τού Μωρέως 
ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ. έξ απορρήτων του 
ΙΠΎΧ1Α, άδελφήταυ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ, νέος άγνωςος άνατραφεις^ παρ 

[αύτών.
ΣΩΤΗΡΙΟΣ γέρων πλούσιο; εξ ’Αττικής 
ΕΛΕΝΗ, θυγάτηρ του. ,
ΛΕΩΝ ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ, ευπατρίδη; Λάκων
ΪΤΜΕΩΝ, ίερεύς
ΛΕΩΝ ΣΓΟΥΡΟΣ \
ΔΟΜΑΠΑΤΡΗΣ ό Βουτσαρας I "Ελληνες
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ί συνωμόται

ΔΗΜΟΣ j
ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ

Πολϊται Έλληνες, Ίππόται Φράγκοι, Στρατιωται, Κυρία» τής αυλής τοϋ 
Βιλλαρδουΐνου, Συνωμόται, Φρουροί.

Τό Δράμα τελείται έν Ανδραβίδα, καί τοΐς περιχώροις αύτής (είς Πελοπόννησον) 
περί τό έτος 1210 Μ. X.

ΠΡΑΞΙΣ ΠΡΩΤΗ

Ο ΡΑϊΜΟΤΝΛΟΣ.

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ Α'.

Όδός τις τής’Ανδραβίδας- πρός το βάθος δεξιόθεν διαγαίνεταε τό 
μεγάρου τοΰ βιλλαρδουίνου

ΝΟΝΝΟΣ χωρικός 
ΚΔΟΥΑΡΔΟΣ
ΡΟΛΑΝΔΟΣ
Λ’, πολίτης 
Β'. »
α'. Συνωμότης
Β'. »
Λ'. Μοναχός
Β'. »
Γ'. »
ΕΙΣ Ιππότης
ΕΙΣ χωρικός
ΕΙΣ υπηρέτης.

| ίππόται

46



122 ΦΙΛΕΡΓΟΙ ΦΡΑΓΚΟΙ ΚΑΙ ΜΩΡΑΙΤΑΙ 123
ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ.

ΙΔΟΥΑΡΔΟΣ, ΡΟΛΑΝΔΟΣ, ΙΠΠΟΤΑΙ 

καί είτα ΡΑΙΜΟ ΥΝΔΟΣ.

ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ.

Και έγώ σάς λέγω, άρχοντες μου, 
δτι τήν καθαράν αλήθεια·' μόνον άπό 
τόν 'Ραιμοΰνδον δυνάμεθα νά μάθωμεν.

Α'. ΙΠΠΟΤΗΣ

Είναι άρά γε τόσον ενήμερος τών ύ" 
ποθέοεων αύτός σου ό 'Ροϊμοΰνδος ώστε 
νά μάς δώση τάς ποθητός πληροφορίας:

ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ.

Πώς; αμφιβάλλεις περί τοΰ άξιοπίς-ου 
τοΰ 'Ραϊμούνδου; Άλλά δέν είξεύρεις 
ότι ό 'Ραϊμοΰνδος είναι ό εύνους τοΰ το*  
ποτηρητοΰ, ή ψυχή τοΰ συμβουλίου αύ
τοΰ καί ό θεματοφύλ’ί όλων τών μυ
στικών τοΰ Βιλλαρδουίνου.

Α’. ΙΠΠΟΤΗΣ.

Δέν άγνοώ τοΰτο, άλλ’ αμφιβάλλω 
άν θελήσή νά μάς πληροφόρηση περί 
τούτου.

ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ.

Νά μή πληροφόρηση ημάς τούς διηνε 
χώς περις·οιχοΰντας τόν Βιλλαρδουίνον, 
τους ύπ’ αύτοΰ έχλεγέντας ίππότας τής 
τιμής!

ΡΟΛΑΝΔΟΣ

ΟΙ λόγοι σου,υίέ μου, προδίδουσι τήν 
απειρίαν σου. Άπό ενός ήδη έτους δίαμέ- 
νωνέντή αύλή τοΰΒιλλαρδουίνου δέν ήδυ

νήθης νά σπουδάσης τόν άνθρωπον; Δέν 
έμαθες ότι ό 'ΡαΙμοΰνδοςείναι ή πανουρ- 
γοτέρα άλώπηξ τών όσων μέχρι τοΰδε 
ώνομάοθηοαν αύλοχόλαχες χαί ότι άμα 
δέν έχει συμφέρον είς τι ούδέν άποχα- 
λύπτεΗ Αί, άφρον παιδάριον . . .

ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ. ’

■Άφρον παιδάριον! Μάθε, γέρον ανί
κανε, ότι τό παιδάριον τοΰτο, όπερ σύ 
τόσω περιφρονεϊς είναι πολύ έμπειρό- 
τιρόν σου . . .

Β'. ΙΠΠΟΤΗΣ

Αί! τί εϊς έριδας πάλιν θά περιπλεχ- 
θήτε! Τι μάς μέλλει περί τοϋ 'Ροϊμούν- 
δου, Βιλλαρδουίνου καί Καμπανίτου! "Ας 
αφήαωμεν αύτά, άτινα θά μάθωμεν έν 
δέοντί. Τό στοίχημα ήμών, κύριοι, είνα 
πάντοτε στοίχημα. Πρόκειται νά μά
θωμεν τίς ύπερέβη έξ όλων ήμών χατάι 
τό παρελθόν οκταήμερον είς τήν έπί 
τών πτωχών Ελλήνων δυναστείαν του. 
Ειπέ τήν ιστορίαν σου, Έδουάρδε, έως 
ότου έλθη ό περιμενόμενος τοποτηρη- 
τής, δοτις έν παρόδω δείκνυται κατ' αύ- 
τας πολύ επιεικής είς αύτούς τούς 
Μωραι .ας.

ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ.

Σάς είπόν ποτέ ότι έν τή περιφερεία 
τοΰ πύργου μου είιρίσκετο ή θελκτικό
τερα γυνή τήν όποιαν άπήντησά ποτέ- 
ή γυνή όμως αΰτη ήτο κόρη καί είχε 
πατέρα δεινόν τινα άρχαΐον πολεμικήν, 
όστις ήτο ικανός νά φονιύση, έπ'ιτή ελά
χιστη ύποψίσ ήν ήδύνατο νά συλλάβη 
τόν έπιχειριζομενον προσβολήν τινα κατά 
τής θυγατρός του, Πρό οχτώ ήμερών

ακριβώς έμαθον δτι ό πατήρ έμελλε νά 
άπουσιάση, άγνοώ ποΰ, εύθυς όθεν έχ- 
πέμπω κατόπιν αύτοΰ τρεις πιστούς 
Καμπανίτα»· ό πατήρ δολοφονείται, ή 
κόρη άπα|'εται είς τόν πύργον και έγώ 
άφοΰ έπί έξ ήμέρας συνεχώς έντρυφώ 
είς τάς άγχάλας ούτής στέλλω καί αύ
τήν κατόπιν τήν έβδόμην ήμέρανΐνα 
υπάγη νά εΰρη τόν πατέρα της εις τά; 
αιωνίους μονός !

Α'. ΙΠΠΟΤΗΣ

Ώ! ώ !

Β'. η

Καί πώς ώνομάζετο ό πατήρ;

ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ

Δήμος, νομίζω.

Α'. ΙΠΠΟΤΗΣ.

Γνωρίζεις όμως ότι αύτό τό όποιον 
έκαμες, έάν διαδοθή, δύναται νά πρόκα' 
λέοη στάσιν τινά ήτις βεβαίως θά πα- 
ροργίση έτι μάλλον τόν Βιλλαρδουίνον 
καθ' ήμών.

Β'. ΙΠΠΟΤΗΣ.

Ουφ! καί σύ ! ήρχίσες πάλιν μέ τάς 
ιερεμιάδας σου ! κατά πάσαν ύραν άλλο 
τίποτε δέν διανοείσαι ή έπανάστασιν 
μή τύχη καί τήν είδες είς τό ίνειρόν 
σου· έπανάστασίς τις καταβάλλεται είς 
τήν σημερινήν έποχήν όπως καταβάλ- 
λη τις μίαν έλαφον. ’Ακούσατε σείς τί 
διέπραξα έγώ προχθές.

ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ.

Σούτ! ό 'Ραϊμοΰνδος έρχεται ί Σιωπή} 
Τώρα θά ίδωμεν, κύριοι, τίς έξ ήμών 
είχε δίκαιον όταν έφιλονείκει πρό όλί~ 
γου περί τοΰ Καμπανίτου,(Εισέρχεται ό)

ΡΑΙΜΟΥΝΔΟΣ.

Χαίρετε, άρχοντες!

ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ

Χαΐρε, εύγενέστατε! (δεξιοΰνται ά- 
παντες τόν ΊΡαϊμοΰνδον). Καί τί νεώ· 
τερον μάς φέρετε, άρχων 'Ραϊμυΰνδε

ΡΑΙΜΟΥΝΔΟΣ.

Ούδέν !

ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ.

(θορυβηθείς, ένώ οί άλλοι έπιδεικνύουν 
σημεία χαράς). Πώς! ούδέν; Παραδείγ
ματος χάριν περί τών περίμενομένω V 
ξένων;

ΡΑΙΜΟΥΝΔΟΣ.

Περί τών περιμενομένων ξένων! Έ- 
μαθόν τι άλλ’ είναι άσήμαντον. Ότι 
δήθεν ή Αγνή Κουρτεναί, ή άνεψιάτοΰ 
αύτοκράτορος τής Κωνσταντινουπόλεως 
περιμένεται ένταϋθα τήν προσεχή εβδο
μάδα ΐνα άπέλθη είς 'Ισπανίαν.

ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ.

Αύτήν τήν ειδησιν τήν έμάθομεν.

Α'. ΙΠΠΟΤΗΣ.

Είναι άληθές λοιπόν! θά έχωμεν καί 
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πάλιν έορτάς· ώ, πόσον χαίρομαι· καί 
άπ· τοΰδε προβλέπω ότι αι έορταί αΰ- 
ται θά γινωνται δαπάναις Γραικών. Αί,Ι 
σύ, ίππότα, ήχουοας; χαί πάλιν έορτάς, 
χορούς . . .

ΕΔΟΥαΡλΟΣ.

Πάντοτε μέ έορτάς χαί διασκεδάσεις 
έχεις νά χάμης. Άφες αύτά, προβλέπω 
ότιό άρχων 'Ραιμοΰνδος έχει νά μάς 
διακοινώση άλλο σπουδαιότερον.

ΡΑΙΜΟΥΝΔΟΣ.

"Ινα σήμερον εύθύς μάθωβι τούτο 
άπαντες οί αύλιχοί. Όχι, καλέ μου νέε, 
δέν έχω τίποτε νά σας είπω. Ούδέν 
πλειότερον γνωρίζω.

ΕΔΟΥΑΡΛΟΣ.

Πώς; ούδέν άλλο!... δέν έμάθατε 
τίποτε περί τοΰ έπισήμου ξένου-,

ΡΑΙΜΟΥΝΔΟΣ.

’Α! περί ’Ροβέρτου τοΰ Καμπανίτου! 
καί σάς ένδιαφέρει τοΰτο πολύ, υμάς 
τούς έν μέθαις καί ήδοναϊς χατασπατα- 
Κοΰντας τήν πολύτιμον νεότητά σας, 
ύμάς τούς αντί λαγωών χυνηγοΰντας 
ποιμένας έτεροδόξους καί παρακί'-δυ- 
νεύοντας οΰτω τήν τε εξουσίαν σας καί 
τήν τοΰ Βιλλαρδουίνου. Αί, μωραί κε- 
φαλαί, μή έννοοϋσαι άλλο τι ή τά χυνή 
yta καί τάς διασκεδάσεις, μή διαχρίνου- 
σαι ούδέν έτερον έχτός τών ερατεινών 
γυναικών χαί τ·0 χαλοΰ οίνου, τρυφή" 
λοί χαί ίναιδεϊς οίνοπόται, αισχροί δια
φθορείς καί βιασταί,έπιμένετε χαί πάλιν 
νά μάθητε άν ό 'Ροβέρτος φθάνει, ίφθα- 
σεν, ή άπεβιβάσθη.

ΕΔΟΥΑΡΛΟΣ

Μάλιστα, μάλιστα !

ΡΑΙΜΟΥΝΔΟΣ.

Λοιπόν ό 'Ροβέρτος Καμπανίτης, ό 
ανεψιός τοΰ ύψηλοτάτου αύθέντου σας, 
έφθασε τήν προιίαν ταύτην εΐς τόν Μω. 
ρέαν χαι άπεβιβάοθη εις άγιον Ζαχα
ρίαν. ’Εάν έμάθατε όμως τοΰτο ήδη, 
δέν εϊξεύρετε τό σπουδαιότερον.

ΟΛΟΙ.

Όποιον ;

ΡΑΙΜΟΥΝΔΟΣ.

Ότι ό άφιχθείς ξένος είναι ό μέλλεεν 
αϋθέντης ήμών.

ΕΔΟΥΑΡΛΟΣ.

Πώς ;

ΡΑΙΜΟΥΝΔΟΣ.

Ναι, είναι ό διάδοχος τοΰ Βιλλαρ- 
δουίνου, διαταγή τοΰ χαριεστάτου ήμών 
κυριάρχου βασιλέως τής Γαλλίας.

Α'. ΙΠΠΟΤΗΣ.

Σπεύδω νά τόν χαιρετήσω!

ΡΑΙΜΟΥΝΔΟΣ.

Στάσου !

Α'. ΙΠΠΟΤΗΣ.

Μέ διατασσεις ;

ΡΑΙΜΟΥΝΔΟΣ.

Σιώπα ! (μυστιχώς αύτώ) Εΐξεύρωτό 
μετά τών λαγωών χυνήγιόν σου. Κύ
ριοι, ό 'Ροβέρτος Καμπανίτης έφθασεν 
είναι διάδοχος τοΰ Βιλλαρδουίνου. Έκ 
τών προτέρων όμως θα σάς έρωτήσω τι, 
ίνα μάθω τήνγνώμην σας. Νομίζετε δί 
χαιον νά διωχθή ύφ έτέρου επεργομενου 
ό κατακτήσας τόν Μωρέαν και επί εν 
έτος κυβερνήοας αύτόν;

ΟΛΟΙ.

Όχι βέβαια!

ΡΑΙΜΟΥΝΔΟΣ.

Εύχαριστοΰμαι πολύ διότι ειμεθα σύμ
φωνοι περί τούτου. Τώρα υπάγετε, καί 
περιμένετε με κατόπιν είς ·;όν οίχον τοϋ 
'Ρολάνδου ίνα σάς ομιλήσω έν έκτάσεί 
περί αύτοΰ τοΰ αντικειμένου· έχετε 
όμως πάντοτε κατά νοΰν ότι ό Βιλ· 
λαρδουίνος είξεύρει τά τελευταία ά- 
νοοιουργήματά σας, άλλ’ είναι επιεικής 
καί σάς συγχωρεϊ καί πάλιν. "Άγετε 
νΰν ! (απέρχονται οί ίππόται περιδεείς.)

*ΗΘ0=**

ΣΚΗΝΗ Β'.

ΡΑΙΜΟΥΝΔΟΣ χαί ειτα ΝΟΝΝΟΣ. 

ΡΑΙΜΟΥΝΔΟΣ.

’Α ! τοιοΰτοι άνθρωποι είναι ανεπιτή
δειοι είς τούς σκοπούς μου! Πρέπει έν 
τουτοις νά άρκεσθώμεν καί μετ’αύτών! 
Άν άλλοι με ήρνήθησαν τήν συνδρομήν 
των έγώ αυτός θέλω περατώσει το έρ- 
γον όπερ τόσω έπιχόνως ήρχισα. 'Γή 
βοήθεια τού Νόννου έχω ήδη ασφαλές 

τό μέλλον μου. Όστις δήποτε χαί άν 
καίέξη τήν αύθεντείαν τοΰ Μωρεως ή 
θέσις μου είναι έξησφαλισμένη πλησίον 
αύτοΰ, καί τις οίάεν, ή τύχη είναι ερω
μένη άγχίστροφος !.. τίς οίδεν έάν ίσως 
ήμέραν τινά ό υιός τοΰ βοοχοΰ άνέλθη 
είς τά ύπατα τών Αξιωμάτων, *ά  όποια 
ό πατήρ αύ·οΰ ούδέ είς τον ύπνον του 
θά έφαντάζετο- χαι ίσως δυνήθώ τή βοη 
θεία τών σκοπών μου νά απολαύσω τήν 
ώραίαν Ελένην, ής ή άνάμνησις άδια- 
κόπως βασανίζει τόν νοΰν μού! τό νέον 
όμως συλληφθέν σχέοιον εξασφαλίζει 
είς έμέ τήν επιτυχίαν τών δύω τούτων 
σκέψεών μου ! (εισέρχεται ό Νοννος.) Ή 
συνωμοσία ήν ύποδαυλιζω είναι εν τών 
ασφαλέστερων μέσων πρός άπόλαυσιν 
τής Ελένης και θά επιτύχω τούτο . ..

ΝΟΝΝΟΣ.

Νομίζω ότι Οά τό κατορθώσητε, 
αρχών!

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ.

Άί άθλιε όςτις δήποτε καί άν ήσαι!.. 
(ορμών κατ’ αύτοΰ) ό Νόννος !

ΝΟΝΝΟΣ.

Αυτός ουτος, Αρχών 'Ραιμοΰνδε ·

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ.

*Αφες τάς φλυαρίας χαί είπέ μοι τι 
νέα φέρεις.

ΝΟΝΝΟΣ.

Άπλούστατσ. ΙΙάν ό,τι προίδητε, συ 
νέβη.
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ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ.

"Εχει χολώς· χαί ό Βιλλαρδουίνος 
πότε φθάνε', ένταΰθα ;

ΝΟΝΝΟΣ.

Σήμερον.
ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ.

Σήμερον ! (Είναι καιρός νά σπεύσ»- 
μεν !) Πρέπει, Νόννε, άμα φθάση εν
ταύθα ό Βιλλαρδουίνος, νά εύρη στάσιν 
τινά τών Γραικών, οΐτινες είς αύτήν 
τή» πβρίστασιν πρέπει νά ύποχινηθοϋν.

ΝΟΝΝΟΣ.

Νά εύρη στάσιν ! πρός τί; τούτο δέν 
δύναμαι νά εννοήσω- έμάντευσα όλα τά 
νέα σχέδιά σας, τούτο όμως δέν δύνα
μαι νά καταλάβω.

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ,

Έμάννευοες όλα τά σχέδιά μου ;

ΝΟΝΝΟΣ.

Ναι! Δέν είναι άπορον τούτο.

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ.

(Ώ 1 κατέστη έπιχ'.νδυνος! όφείλομεν 
ν’ ίπαλλαγώμβν αύτοΰ!)

ΝΟΝΝΟΣ.

Θέλω λοιπόν νά μάθω τόν σκοπόν 
τής στάσεως ταύτης.

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ.

Σοί είναι άδιάφορον ! ώς'σέ εϊπα πρέ

πει νά ύποκινηθούν οί Έλληνες καί 
τούτο θά άναλάβης συ.· . Α! καί τώρα 
μάλιστα! Βλέπω εντεύθεν έρχομένους 
Μωραίτας, όφείλεις νά ύποχινήσης αύ
τούς εις βίαια μέτρα κατά τών Φράγ
κων έπιτηδ'ίως χαι όπως γνωρίζεις σύ.

ΝΟΝΝΟΣ.

Κάλλιστα! όφειλω νά περιμένω έν
ταΰθα;

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ.

Όχι, έλθέ μετ’ έμοδ. Ά; κρυφθώμεν 
πληοίον τοΰ μεγάρου ίνα φθάσης εις τήν 
κατάλληλον ώραν.

(ένω απέρχονται δεξιόθεν πρός τδ 
βάθος, αριστερόθεν εισέρχονται 

οί Πολΐται.)

ΣΚΗΝΗ Γ'.

ΠΟΛΙΤΑΙ (Α. Β·. καί Γ'.)

Α'. ΠΟΛΙΤΗΣ.

'Α! αύτό μά τόν Θεόν είναι άνυπό*  
φορον Ι

Β'. ΠΟΛΙΤΗΣ.

Είναι λοιπόν αληθής ή είδησις;

Γ'. ΠΟΛΙΤΗΣ.

Άληθεστάτη.
Α'. ΠΟΛΙΤΗΣ.

Τότε πρέπει νά δράξωμεν τής αιτίας 
ταύτης ίνα ύπερασπιαθώμεν τά δίκαια 
ήμών ! '(εισέρχεται ό Νόννος.) 

(’Ακολουθεί.)

Η ΓΥΝΗ ΤΟ ΒΑΡΑΘΡΟΝ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

’Απόσπασμα ανεκδότου πραγματείας.

ΪΙ1Ο

IQANNOY Μ. Τ.

Ειχον είσέλθει είς η τών κ α φ έ-Σ α τ άν 
τής ήμετέρας μεγαλοπόλεως, μάλλον ώς πα
ρατηρητής, ή πρδς τέρψιν.

Καΐ πράγματι, τίνα τέρψιν δύναται τις νά 
εύρη είς τά αχρεία ταΰτα καταγώγια, τά 
ύπό τοΰ Ευρωπαϊκού πολιτισμού άνακαλυ- 
φθέντα ’.

Βαρεία άτμόσφαιρα, φρενιτιώδεις κραυγαΐ 
βεβακχευμένων λεόντων, ασελγή άσματα, 
καταστρεπτικόν χαρτοπαίγνιον, ιδού τά κυ- 
ριώτερα συστατικά παντός κ α φ έ-Σ α τ ά ν.

’Εκάθησα.
Νέα τις μοί προσήνεγκε τάς έκδουλεύσεις 

της. Διέταζα άναψυκτικόν τι ποτδν, δπερ 
κατά μικρόν ροφών διέτρεχον διά τοΰ βλέμ
ματος τήν ευρεΐαν αίθουσαν.

Παρά τινα τών παρακειμένων τραπεζών 
τριάς Περαίων λεόντων καΐ κόρη τις έκάθοντο.

Ή νεάνις, καίτοι ευειδής, έφαίνετο παρα- 
καίρως ώριμάσασα ύπό τών καταχρήσεων.

Ή δυστυχής! άνήκεν εϊ; τήν τάξιν εκεί
νην τής ήμιτέρας κοινωνίας- .. ή μάλλον είς 
οΰδεμίαν άποκλειστικώς τάξιν άνήκεν, ήν 
κοινή. Θεωρών τήν ομάδα ταύτην, έβυθί- 
σθην είς διαλογισμούς.

Ανελογίσθην τήν κατάστασιν τής γυναικός 
έκείνης, παρέβαλαν τήν ένεστώσαν αυτής κα· 
τάατασιν πρδς εκείνην εις ήν έν τή κοινωνία 
ώφειλε νά ηναι. καί έρρίγησα.

Τάλαινα !
Κατεδικάσθη ύπό τή; κοινωνίας νά ύπο- 

βαστάζη τδ βαρύτερον τών φορτίων, καΐ έση- 
μάνθη τή σφραγίδι τής άτιμώσεως.

Τίς οιδεν αντί ποια; ευτελούς τιμής ή- 
ναγκάσθη νά πώληση τήν άνεκτίμητον τι
μήν της !

Δυστυχής κόρη !
Ή όψις της προέδιδε μελαγχολίαν. Τδ

βλέμμα της'καίτοι ερατεινόν ε’γε τι δεικνύον 
I » ’S'/ ’ ί*'  ' Μ Λ 'ψυχικήν οόυνην. Ιο μιιόιαμα τιις ην γλυκυ 
μέν, πλήν καΐ βεβιασμένου.

’Εδέχετο τάς περιποιήσεις τών παρ»κα- 
ίημένων νέων καΐ ανταπέδιδαν αύτάς, άλλ’ έν 
τοΐς τρόποι; της έκείνοις κατεδεικνύετο ότι 
άλλη τις αιτία ή ή ήδονή τήν ήνάγκασε ν’ 
άπεκδυθή εις τό στάδιόν της έκεΐνο.

*
• »

Ήθ εκολόγοι! μή μέμφεσθε ήμών ότι έπι- 
χειροΰμεν νά καταςήσωμεν άξια οίκτου όντα, 
περιφρονησεως μάλλον χρήζοντα.

. . ο . .Μή περιφρονήτε τα δυστυχή ταΰτα πλά
σματα, τά έκ τών κόλπων τής κοινωνίας ά- 
ποσπασθέντα καί εις τδ βάραθρον τής άτιμώ
σεως κατακρημνισθίντα.

Μή περιφρονήτε τα δυστυχή ταΰτα πλά
σματα, ίτινα αύτή ή κοινωνία ώθησεν εις 
τήν απώλειαν.

Οίκτε ίρατέ τα, οΐκτείρατέ τα, καΐ αν δύ - 
νασθε τείνο τε αύτοΐς χεΐρα άρωγόν και λυ
τρώσατε αύτά.

Ή δυστυχής νεάνις ήτις λιμώττει τόν 
άρτον αύτής ελλείψει εργασίας, ήντινα μα- 
ταίως ε?ς τάς θύρας τών πλουσίων άνεζήτησεν' 
ή δυστηχή; νεάνις ήτις μέσω βαρυτάτου χει- 
μώνος, ένφ ή φύσις είναι λευκή ώς νεκρική 
σινδόνη, καταλαμβάνεται άνευ ανθράκων ύπό 
τοϋ παγετού' ή δυστυχής νιάνις ήτις βλέπει 
τήν μητέρα αύτής θνήσκουσαν έλλείψει τρο
φής καί περιποιήσεως' ή δυστυχή; νεάνις ήτις 
κινδυνεύει νά μείνη άστεγος, διότι χρεωστιΐ 
έξ μηνών ένοικων, ή δυστυχή; αότη νεάνις 
άνταλλάττει τήν τιμήν της τή ζωή τής μη
τρός της, κρημνίζεται είς τό χαΐνον τή; ατι
μίας βάραθρον άντι τεμαχίου άρτου, καταδι
κάζει έαυτήν εϊ; τό όνειδος άντί τινων αν
θράκων.

Είναι ^λοιπόν άξια περιφρονήσεως ή κόρη 
αΰτη ;

Ηθικολόγοι, πρό; υμάς τήν έρώτησίν μου 
ταύτην απευθύνω.

"Οτε κατά πρώτον ή δειλό νεάνις έτόλμη- 
σε νά κρούση τάς θύρας τών πλουσίων κ»ΐ νά 
ζητήση εργασίαν, ήκουσε «δέν ύπάρχει ίρ- 
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γασία διά σέ, δυνασαι όμω; άλλως να χερ- 
δίσης τήν ζωήν τής μητρός σου, είσαι ωραία 
...» μετά φρίκης άπεμακρύνθη, άλλ' ότε 
έπιέσθη ύπό τή; ένδείας χαί έγκκταλείψεως, 
ότε οί οφθαλμοί αύτής έσκοτίσθησαν ύπό τοΰ 
λιμού, ή δυστυχής ζνεανις ΰπέκυψεν.

Δύνασθε ήδσ νά την περ ιφρονήσητε ;
Έξ ίκατόν τβιούτων δυστυχών χορών, αί 

έννενήκοντα, ίνα μη είπω άπασχι, έχ τής 
στερήσεως καί άπογνώσεως παρέχλιναν τής 
ευθείας όδοΰ, έστάθησαν έπι μιχρόν εϊς τό 
χείλος τοϋ τρομερού τής έξαχρειώσεω; βαρά
θρου, χατεΐδον ίλλιγγιώσαι τό σκοτεινόν βά
θος, έτεινα» τάς χεϊρας έπικαλούμεναι έν α
πελπισία βοήθειαν, άλλ’ ή αμείλικτος ανθρώ
πινο κοινωνία τάς ώθησε πρός τά εμπρός.

Έπεσαν.
» 

• γ

* *

(1) SHM. «ΦΙΛΕΡΓΟΙ·.» Ή αιτία ή μάλ
λον αί αίτίαι είναι πολλαί.

Οί άνδρες, ούχί βεβαίως όλοι, νομίζουσιν 
ότι ούδόλω; αύτοΐ- συμφέρει ή θεραπεία τοΰ 
κακού τούτου. Ήδο-ήν έν αΰτω εΰρίσκουσιν.

Αί λέσχαι, αί Αδελφότητες καί οί Σύλ
λογοι δέν έγένοντο άρά γε πρός ήθικοποιη- 
σιν τής κοινωνίας ήμών καί σωτηρίαν άπό 
τή; άπωλεία; ταύτη:, άλλά διά νά δύνανται 
οί άνδρε; νά έπδεικνύωσι τήν πολυμάθειαν 
αυτών κα1- νά έοελκΰωντα. τό μειδίαμα τών 
γυναικών, άδιαοορούντε; περί τής ηθική; των;

Ή κόρη αυτή ήν τινα σήμερον καταφρο
νείτε καί δια τών άτιμωτέρων χαλεΐτε επι
θέτων, υπήρξε ποτέ νήπιον’ έδέ/θη καί αυτή 
τους θερμούς ασπασμούς και τάς εγκάρδιους 
περιπτύξεις μητρός φιλοστοργωτέρας ίσως 
τής ύμετέρα;, σεμνότυφοι ηθικολόγοι, άνα- 
τραφέντες τίς οίδεν, ύπό τίνος εύρωπαία; Κύ
θηρας’ υπήρξε καί αυτή σεμνή παρθένος έρυ- 
θριώσα είς τό πρώτον ιταμόν βλέμμα Άδώνι- 
δος τής εποχής’ ήδη όμως............

"Ηδη;
Είναι μάρτυς ήδη ή ιέρεια αυτή τής ’Α

φροδίτης, είναι μάρτυς έν φθίνοντι Ιθ’ αίώ- 
νι, μαρτυρούσα ούχί υπέρ τοϋ Θεού της αλλ 
ύπέρ τοΰ άρτου της.

Είναι μάρτυς, διότι ή κοινωνία ή κατα- 
ατήσασα αύτήν νύμφην τής ηδονής τήν πα
ρέγραψε τού καταλόγου τών μελών της.

Είναι μάρτυς διότι στερείται αίσθήσεως, 
καρδίας καί θελήσεως.

Ή αίσθησίς της άπεναρκώθη, ή καρδία της 
κατέστη ψυχρότερα μαρμάρου, καί ή θέλησίς 
τη; είναι ή θέλησις τοΰ άνδρός πρός όν ενοι
κιάζει τά θέλγητρα και τόν έρωτα της.

Είναι μάρτυς διότι εύρίσχεται περιπε
πλεγμένη είς τό τρομερώτερον τών δίλημμά 
των, θ αν ατ ον έξ έγκατα λείψεως 
ήζωήν έν ά τ ι μ ί φ-

— Πλήν διατί δέν έργάζηται; δύνανται 
νά παρατηρήσωσιν οί ηθικολόγοι, ή έργασία 
εξαγνίζει.

— Ναί, εξαγνίζει ή έργασία, πλήν τίς ό 
δώσων εργασίαν εις τήν έγκκταλελειμμένην; 
τίς ό άνοιξών τήν οικίαν του εις μίαν άτιμονί 
ούχί μόνον εργασίαν άλλ' ούτε άσυϊον ευρί
σκει ίνα κρόψη τό αίσχος της, είναι Πα- 
ρίας τής κοινωνίας! όπου άν προσελθη θ’ ά- 
παντήση τήν κοινωνικήν μωρίαν υπό προσω
πίδα αυστηρά; ηθικής, καί θ'άκούση «μα 
κράν,μή μολύνης τήν τιμήν τής οικογένειας 
μου»’ καί τόν ά-τον της έτι άν έπαιτήση 
καί τούτον θά τή άρνηθώσιν. Οΰτω δ’ άφοΰ 

, .yr'· e ' Υ ’·μ.ατ·/ιν αναζήτηση πορον υπαρςιως, αφνυ κα· 
ταπιεΐται μέχρι σταγόνος τό πικρόν τής στε- 
ρήσεως ποτήριον, θ’ άναγχασθή νά έπανέλθη 
έχει όθεν ειχεν έξίλθει πρός άναζητησιν ερ
γασίας.

Είναι μάρτυς διότι μήτηρ καθιστάμενη, 
είναι ή δυστυχεστέρα τών μητέρων! Παρά τό 
λίκνον τού κλαυθμυρίζοντος Ουγατρίου της 
αγρυπνούσα ή τάλαινα μήτηρ διορία τό άθλιον 
μέλλον τού αθώου πλάσματος όπερ, κρίμασιν 
οι; οιδε Κύριος, είδε το φώς τή; ήμέρας- 
Φρίττει έπί μόνη τή σκέψει ότι ή κόρη της 
θά μάθή ποτέ τήν μητρικήν ατιμία-, καί έν 
τή παραφόρω απελπισία της καταριέται εαυ- 
τήν τε καί τόν άγνωστον τού βρέφους πατέρα.

Ώ! ε’ναι μαρτύριαν διά τήν τλήμονα ταύ
την μητέρα ν άναλογίζηται τό μέλλον τοϋ 
τέκνου της!

Τί μέλλει γενέσθαι κόρη μητρός προγε- 
γραμμένης! ποιαν οδόν θ άκολουθήση οτε τά 
μητρικά θέλγητρα θά παύσωσι παρέχοντα 
αύτή τά πρός τό ζή·!

Έσφραγισμένη τή ατιμωτική σφραγϊδι ή 
κόρη τής έταίρας, καταπεφρονημίνη υπα τής 
κοινωνίας, άνευ προστάτου εν τω πολυδαιδά- 
λω καί τρικυμιώδη άνθρωπίνω τούτω βίω, 
έπί πόσον δύναται ν’ άντιστή είς τήν αθλιό
τητα ; ! !

'Αναλογίσθητε τήν άπέλπιδα καί σκοτει
νήν θέσιν τή; ταλαίνης ταύτης μητρός καί μή 

ι όμολογήσητε ότι είναι μάρτυς!! άν δό-ασθε; 
I Ήδη τίς έχει δικαίωμα νά περιφρόνησή 

τά θύματα ταΰτα τής πτωχείας καί στε· 
ρήσεως ;

Περιφρονησατε, προγράψατε τής κοινωνίας 
τά έξηχρειωμένα εκείνα γύναια τά προδιδον 
τα τήν συζυγικήν πίστιν, καί καταπατοΰντα 
τους όρκους των χάριν έ στραμμένου τινός μύ- 
στακος ή ωραίας γενειάδος, σεβάσθητε όμως 
τους μάρτυρας τούτους τούς πεσοντας ύπέρ 
τεμαχίου άρτου !

Ό ΙΘ'. αιών έκλήθη αιών τής προόδου, 
των φώτων καί τοϋ πολιτισμού, καί όμως ή- 
δΰνατο κάλλιον νά όνομασθή αιών τή; κοινω
νικής εξαχρειώσει»;.

Έν τω ΙΘ'. τούτω αίώνι φθίνοντ·, τίς ποτέ 
έσκέφθη περί τού άθλιου τούτου όντος, τής 
πεπτωκυίας γυναικός; τίς ποτέ έσκέφθη νά 
εξαγάγη αύτήν τού βορβόρου έν ω κυλιέται’, 
νά ίπαναφέρη αύτήν είς τήν όδόν τής αρετής; 
ν’ άπ <δώστ, τή κοινωνία έν τών τέκνων της;

Ίδρΰσαμεν Συλλόγους, Λέσχας, καί Α
δελφότητας, οίτινες έξοδεύόντίς κατ’ έτος 
σπουδαία χρηματικά ποσά, κοπανίζουσιν άέρα 
ύπέρ τής έκπαιδεύσεως τοϋ έθ ους, ήνάύαμεν 
τόσα; φωτοβόλου; ιστία; πρός διασκεδασιν 
τής άμαθείας, ήτις αδύνατον νά μή δ ι α
σκέ δ ά ζ η μέ τάς προσπάθειας μα;, καί ό
μως ούτε κάν έσκέφθημεν ν’άνεγείρωμεν μίαν 
όλισθήσασαν.

Τίς ή αιτία τούτου;... (ί)
Απήλθον τού Κ α φ έ-Σ α τάν βαρυαλγής.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΤΟΤ ΓΛΜΟΓ.

Ύπό

A. DEBAY.
(Συνέχεια, ίδε Σελ. 13.)

Κ.ΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΓΤΕΡΟΜ.

Ό άνήρ δέ< γίνεται αληθώς άνήρ, καί ή 
γυνή αληθώς γυνή είμή διά τού Γάμου’ διό
τι τότε δύνανται νά γεννήσωσιν τοΰ; έαυτών 
ομοιους’ ο άνήρ και ή γυνή χρηστοήθεις όντες 
ούδόλω; όφείλουσιν περιπατεΐν μεμονωμένοι 
έπί τής γής’ συνενούμενοι δέ πρός άλληλους
εΰρίσκουσιν τήν ευτυχίαν έν τη ζωή καί έκ- 
πληρούσιν τό πρός τό κράτος χρέος αύτών 
προμηθεύοντες αύτώ υπηκόους. Δίδοντες δέ 
καλήν ανατροφήν είς τά τέκνα των καί διδά
σκοντες αύτά νά έκτελώσιν ώς πολΐται τά 
έαυτών καθήκοντα, ό,τε άνήρ καί ή γυνή είναι 
αληθώς ωφέλιμοι εί; τήν κοινωνίαν. Ό Γάμ.ος 
καθίστησι τόν άνδρα καί τήν γυναίκα εντε
λέστερους’ πρώτον μέν διότι είναι αναγκαίος 
είς τήν πλήρη άνάπτυξιν τοΰ οργανισμούαύ
τών, δεύτερον δέ, διότι υπόχρεοι αυτούς είς 
τήν εργασίαν διά να έξασφαλίσωσιν τήν ΰ- 
παρξιν τής οικογένειας των-

Ό άνθρωπος, σύζυγον λαμβάνων, εκλέγει 
δι’ έαυτόν σύντροφον μετά τή; οποίας οφείλει 
νά θέση εν κοι-.ώ τήν ΰπαρξιν του, τά άγαθά 
του, τάς άρετάς του, τά πλεονεκτήματά του,

Ποιοΰσιν αρά γέ τι οί άνδρες μή έχοντες 
ύπ’ όψιν τό άρέσ-ιειν τώ ώραίω φυλώ; ούχί 
βεβαίως, καί μυριάκις ούχί, έκτος ολίγων ε
ξαιρέσεων, άλλά κυρίως δι’ αύτό τοΰτο ή κα
κία οσημέραι προάγεται, και τήν ζωήν τής 
κοινωνία; φθίνει ή ακολασία.
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τά δικαιώματα καί τά καθήκοντα του. Ή 
ίσότη; τών δικαιωμάτων καί ή κοινότης τών 
άγαθών είναι αί βάσει; τής συζυγική; κοινω 
νιας. Ή γυνή δεν χρεωστεΐ νά σχηματίζη 
εΐμή έν μόνον ον μετά τοΰ συζύγου τη;' άμ- 
φότεροι ζώσιν δι’ άλλήλους καί αί δύο αύ
τών υπάρξεις όφείλουσιν να συγχέωνται εί; 
μίαν.

Οί άνδρες οϊτινες καθιστώσι τήν γυναίκα 
αιχμάλωτον είναι εχθροί τής κοινωνίας’ διότι 
τό σέβα; πρός τήν γυναίκα καί πρό πάντων 
προς τήν μητέρα είναι ή πηγή τών καλών 
καί τών χρηστών ηθών.

Ή φυσις καλεΐ πάντα; τούς άνθρώπους εί; 
γάμον, καί διά τήν κοινωνίαν ό γάμος είναι 
καθήκον' ό άγαμο; είναι μέλος ανωφελές. Ό 
σχοπος τνις συζυγικές ενωσεως είναι η όιαιω- 
νισις τής ύπάρξεω; τήν όποιαν έλάβομεν καί 
ή ανατροφή τών τέκνων tv τή πρακτική τών 
άρετών, ίνα γένωνται ήμέραν τινά πολΐται 
ωφέλιμοι εί; τό κράτος.

Τό άνατρέφειν εν τέκνον, τό φυτεύειν εν 
δένδρον καί τό καλλιεργεΐν ένα αγρόν ησαν 
καί είναι μέχρι τή; σήμερον πράξεις λίαν α
ξιέπαινοι, λίαν επίσημοι έν τή ’Ινδική καί έν 
τή Περσία' θά έμένομεν άρά γε υποδεέστεροι 
τών λαών τούτων ώς πρός τήν ηθικήν·,

Ή Βίβλος, έν πολλοΐς χωρίοις, προκηρύτ- 
τει τον γάμον ώ; τελειότητα, καί τήν άγα- 
μίαν ώς άτιμίαν. Ό Ήσαίας διδάσκει ήμά; 
ότι ήτον όνειδος εΐ; τάς γυναίκα; „νά διαμέ- 
νωσι παρθένοι.

Φισόσοφός -τι;, άφοΰ έπι εΐκοσιν έτη έμε- 
λέτησε τά βιβλία τοΰ Μωϋσέως, συνεπέρανεν 
ότι οί ’Ιουδαίοι μίαν μόνην καλήν διάταξιν 
είχον, τήν απέχθειαν πρό; τήν παρθενίαν. 
Έάν δ μικρός ούτος δεισιδαίμων λαός δέν έ- 
θεώρει τόν γάμον ώς τόν πρώτον τών νόμων 
εί; τόν όποιον ό άνθρωπος οφείλει να ύποτάσ- 
σηται, έάν ειχεν, ώς ήμεΐς, μοναστήρια, μο
ναχούς καί μοναχά;, προ πολλοΰ θά έξαφα- 
νίζετο έκ τοΰ άριθμοϋ τών έθνών άτινα οίκί- 
ζουσι τήν σήμερον τήν γήν.

Οί Ελληνικοί καί 'Ρωμαϊκοί νόμοι ένε 
Οαρρυνον τούς γάμου;, έπί τω σκοπώ ν' αύ- 
5ύσωσιν τόν αριθμόν τών πολιτών' οΰ μόνον | είς τάς κακίας καί είς τάς παρεκτροπάς. Ό

α τοϋ Λυκούργο» καί 
ττ,ν έγκυον γυναίκα 

, ώστε ήτο δύ-

άντήμοιβον έκείνου; οΐ όποιοι ειχον πολλά τέ
κνα, άλλά καί έτιμώρουν εκείνου; οϊτινες διέ- 
μενον έν τή άγαμία και καθυπέβαλον εΐς προ
στίμου. Ό Αύγουστος, Sti νά πολλαπλασιά- 
σν> τού; γάμου; επέτρεψεν εί; τούς 'Ρωμαίους 
πολίτας, έκτο; τών γερουσιαστών νά συζεύ- 
γνυνται μέ νεάνιζα; άπελευθέρους, χωρίς αί 
σχέσεις αύται νά δύνανται νά βλάπτωσιν 
τού; συμβαλλόμενου;. Έν έπιθχωρήσει τινι 
τοΰ λαού διένειμεν έκάστω οικογενειάρχη άνά 
χιλιάδα στατήρων, διά. νά ένθαρρύνη τούς 
νέους εί; τον γάμον.

Κατά το παράδιίγμ 
τοΰ Σώλονος, περιέβαλε 
διά τόσων σημείων σεβασμού, 
σκολον είς μίαν νεάνιδα νά μή έπιθυμήσγι νά 
γείνη μήτηρ. "Εκαστος πολίτη; ίχρεώστει νά 
παραμερίσγ άπό τήν όδόν του καί νά υποχώ
ρηση το βήμα είς τήν έγκυον γυναίκα, άδια- 
φορον ιίς όποιανδήποτε τάξιν αΰτη άνήκεν, 
καί αυτοί οί ίδιοι οί πατρίκιοι ησαν υποχρεω
μένοι νά χαιρετώσιν αυτήν όταν τήν άπήντων 
διερχομένην.

Ό Κάμιλλος ήνάγκασε διά προστίμων 
καί φόρων, τούς 'Ρωμαίους οϊτινες δέν ησαν 
έγγαμοι νά νυμφεύωνται τά; γήρα; τών άν- 
δρών όσοι άπεθνησκον είς τό πεδίον τή; μάχη;.

Παρά τοϊς Γαλάται; τοίς Φραγκοι; τοϊς 
Γερμανοί; ό γάμος έπίσης έτιμίτο' έπί τ*- ’ 
λους, ή ιστορία όλων τών έθνών, έκτός λαών 
τινων καθυστερουντων ένεκα τής πολυτελεία; 
καί τού δεσποτισμοΰ, άποδεικυύιι ήμΐν τόν 
γάμον σεβαζόμενου καί τιμώμενον, τήν δε ά- 
■ αυ.ίαν έστιγυατισμένην.

Κατόπιν ττ.ς παγκοσμίου ταύτης εχτια/Π- 
σεως τοΰ γά'Ου, πρόδηλον γίνεται, ότι, ό 
άνήρ καί ή γυνή έγγαμοι όντις μάλλον προηγ
μένοι τυγχάνουσιν έ’ τή ηθική κλίμακ: τών 
κοινωνιών, ή ό έγωίστής άγαμος όστις, κα
θώς το άγονον φυτό·, βλάπτει ώς έπί τό 
π’λεϊστου τού; γείτονα; του.

Ό γάμος είναι ή βασι; πάσης κοινωνίας, 
καί ή διάσωσι; τών άγαθών ήθών, καθιστά 
τόν τε άνδρα καί τήν γυναίκα έναρετωτέρους 
καί εμποδίζει αύτούς άπό το νά παραδ-.θώσιν 

[γγαμος άνήρ, έν τή στιγμή τοΰ διαπράξαι 
κακήν τινα πράξιν, συχνάκις εμποδίζεται ύπό 
τή: γυνα κό; του. Ή μητηρ οικογένειας έν τή 
στιγμή τής αποπλανήσει·»;, επανέρχεται έν τή 
ευθεία, βλέπουσα τά άγαπητά αύτής τέκνα- 

Ό οικογενειάρχη; καταστέλλει τάς κακά; 
αύτοΰ κλίσεις*  δέν θέλει νά έρυθρια ένώπιον 
τών τέκνων του καί νά άφήση αύτοΐς τό ό
νειδος ώς κληρονομιάν. Μεγάλοι τινες πολι
τικοί είπον: Νυμφεύσατε τούς στρατιώτα; 
σας καί δέν θά λειποτακτήσωσι πλέον' συν- 
δεδεμένοι μετά τή; οικογένεια; των, θά συν- 
δέωνται καί μετά τής πατρίδος των. 'Αγα
μό; τι; στρατιώτης, πολλάκις δέν είναι εΐμή 
μισθωτός, αλήτης, αδιαφορών όποιον υπηρε
τεί. Οί Έλληνες καί Ρωμαίοι πολεμισταί 
ησαν έ; γαμοι καί ένίκησαν ο λα τά έθνη.

Αί σκέψεις αύται είναι άρκετα ίσχυραί διά 
νά ύποχρεώσωσιν τού; κυβερνήτα; νά ένθαρ- 
ρύνωσι τούς γάμου; έξ όλη; αύτών τή; δυ
νάμεω;, νά εύνοώσιν αύτούς, νά πολλάπλα- 
σιάζωσιν αύτούς τιμώντ ; τού; εγγάμου; καί 
στιγματίζοντε; τού; άγαμους, τέλος όέ νά 
ήθικοποιώσιν τήν ένωσιν διά καλών νόμων.

Έάν ό γάμο; είναι σύστασι; σοβαρά καί 
ενδιαφέρουσα δια τήν κοινωνίαν, ^δέον έπίσης 
νά τ,ναι πραξις καθ' υπερβολήν σπουδαία διά 
τά άτομα’ δέν είναι διόλου ύπόθεσις τήν β 
ποιαν χρεωστεΐ τις νά πραγματευθή έπιπο- 
λαίως. Πρόκειται περί δύο υπάρξεων ατενώς 
συ^δεδεμένων πρός άλλέλα; αϊτινες πρέπει 
νά άνθώσιν διά τών άκτίνω? διαρκούς εύτυ 
χίας, έάν ηναι είς εντελείς σχέσεις, ίνα φθί- 
νωσι, νά μαραίνωνται έν ταΐς θλίψεσιν έάν 
ηναι άντιπαθητι/.αί.

Ό άνθρωπο; όστις ζητεί σύντροφον επρεπε 
νά προσεχή εί; τήν περιουσίαν όλιγώτερον ή 
είςτήν ανατροφήν, ε ; τήν ηθικότητα' όιοτι 
διά τών δύο τούτων προτερημάτων ή γυνή 
πάντοτε σχεδόν εύτυχή καθιστά τόν έαυτής 
σύζυγον Έάν ή άγνοια μετάτώνπροληψεων,τή; 
δεισιδαιμονίας καί τή; κακώς εννοούμενης θρη
σκευτική; εΰλαβέίας ηναι οί θανάσιμοι εχθροί 
έ-ό; ανδρογύνου, ή έκπαίδευσις, αί χάριτε; 
τοΰ πνεύματος, αί “ψυχαγι'αι, καί αί τέχναι 
εναι τά θέλγητρά των.

Υπάρχει περίστασίς τι; ήτις ψυχραίνει τόν 
άνθρωπον, καί ητι; άπομακ:ύνει αύτόν πάν
τοτε σχεδόν άπό τή; μελλονύμφου το··, είναι 
δέ αΰτη ότε ή τύχη ή αί εύουεΐ; έρευναι τή; 
ζηλοτυπίας κάμνουσιν αύτόν ν’ άνακαλύψη 
ότι αΰτη έσχεν προηγουμένως έρωτικήν τινα 
σχέσιν. Ιδού διατί αί γυναίκες ένώ είναι τόσον 
εύκαμπτοι πρό; παν έτερον πράγμα, έχουσιν 
ακατανίκητου επιμονήν πρός τοΰτο' θά έπρο- 
τίμων νά ύποφέρωοι μύρια; βασάνου; μάλλον 
ή νά κάμωσιν τήν παραμικρά? άποκάλυψιν, 
καί γενικώς φέρουσιν τό μυστικόν αύτό εί; 
τόν τάφον.

Οδτω δέ, αί μάταιαι αύται έρευναι, τά 
παιδαριώδη ταΰτα, άναγκάζουσι τήν γυναίκα 
νά άρχίση διά τοΰ ψεύδους' έπειδή δέ τό 
ψεύδος συμπαρέλκει καί έτερα σχεδόν, πιθα
νόν καθίσταται ότι δύναται τις V άπατηθί) 
ύπό συζύγου ήτις θά ήρχζε δια του ψεύδους.

Λέγω ότι είναι παιδαριώδες τό έρευναν 
μετά τοσαύτη; λεπτότητος προηγούμενα αρε
τής τόσον ίφημέρου' έπειδή, έάν, ή ύπόληψις 
καί ή ήθικότης τής γυναικός μετά τή; οποίας 
θέλει τι; νά συζευχθή,ώσι καλαί, έάν ΰπάρχη 
συμφωνία ορέξεων και κλίσεων, έάν τις εχη 
τήν βεβαιότητα ότι ευτυχείς ήμέρα; θά διέλ
θη μετ’ αύτής, διατί νά μή απόρριψη κατά 
μέρος δλα; ταύτας τά; αθλιότητας, ολαςταυ- 
τα; τάς προλήψεις τή; έσχάτης άστυκής τά- 
ξ:ως, αϊτινες έκδηλοϋσιν πτωχείαν λογικού, 
ασθένειαν χαρακτήρο; μάλλον, ή αίσθημα 
λεπτότητος έπί τοΰ σημείου τούτου τή; τιμής-

Έγνώοισα νεανίαν τινά όστις ήρ»ήθη τήν 
ευτυχίαν του, διαζευχθε'ις άπό τή; μελλονύμ
φου του,γυναικός αρκετά προηγμένη:, γλυκείας 
καί έναρέτου, ήτις άπεποιήθη νά προφέρη τόν 
τύπον τοΰ γαμικού ορκου πριν ή ομολογηση 
αύτώ πάν ό,τι έν τώ κόσμω όνομάζουσιν ε
ρωτικόν σφάλμα. Ό μνηστήρ άπεσύρθη έμ
προσθεν τοϋ πράγματος όπερ αότος ώ-όμαζεν 
αφέλειαν τή; ομολογία; ταύτης. Ή γυνή αΰ
τη θαυμαστή κατά τή? ειλικρίνειαν, καί ισχυ
ρά κατά τόν χαρακτήρα, δέν ήθελε νά άρ- 
χίστι διά ψεύδους' ό ονήρ δέν ένόησεν αύ
τήν. Μετά εξ μήνα; ό αύτό; Κύριος, ό τό
σον άκριβολόγο; έλαβεν ώ; σύζυγον γυναίκα 
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τριάκοντα καΐ πέντε έτών, τετράκις χήραν, 
ήτις πιθανόν θάάφέθη είς τινα σφάλματα τή; 
φύσεω; ταύτης έπί τά διαλείμματα τών 
τεσσάρων αυτή; συζεύξεων.

Ή έλευθερως ομολογούσα ύπόκειται είς τό 
άπαταν όλιγώτερον τή; κρυπτούση; τάς 
πρώτα; α-τή; σχέσεις,ή μέν, ώς γέ μοι δοκεΐ, 
προτιμότερα τής δέ τυγχάνει. Θά ήγάπων, 
θά έθαΰμαζον τή- γυναίκα ήτις θά μοί ώμίλει 
διά τήςδε τής γλώσσης, «’Ενόσω ύπήρχον 
έλευθέρα, έΐχον το δικαίωμα νά διαθέτω τάς 
πράξεις μου, ούδένα έχρεώστουν λόγον μή 
ούσα καθυποχρεωμένη, ουδόλως έπιώρκησα. 
Σήμερον, λαμβάνουσα σύζυγον, παραδίδομαι 
είς αύτόν καθ-λοκληρίαν' τό παρελθόν μοι ανή
κε, τό παρόν καί το μέλλον αύτώ άνήκουσιν »

Έχοντε; τοιαΰτα; γυναίκα;, οί σύζυγοι θά 
ήδΰναντο νά άπουαιάζωσιν ήσυχώτερο.. Ού
δεμία αμφιβολία οτι διά τήν ευτονίαν τοϋ 
γάμου, καλλών είναι να εχη τις γυναίκα, υ
πόπτου μέν παρελθότος, άλλά καλήν καίφρο- 
νίμην, μετά τόν όρκον, ή σύζυγον ληφθεΐσαν 
μέν παρθένον, άλλά λησμονήσασαν βραδύτε- 
ρον τήν συζυγικήν πίστιν. "Ινα κάλλιον δια- 
φωτίσωμεν τόν άναγνωστην έπί τής έν λόγω 
προληψεω; προσπαθήσωμεν λογικώς νά συλ- 
λογισθώμεν.

Ή άγ-ότης τής γυναικός συνίσταται 
άρά γε είς τήν απουσίαν πάση; επαφής ξένης, 
πασης προσψαύσεω; φυσικής, ή είς τήν άρνη- 
σιν πάση; ιδέας, πάση; επιθυμίας τής προσ- 
ψαύσεως ταύτης, τής επαφής ταύτης, ή έπί 
τέλους ή άγνότη; απαιτεί τούς δύο τούτους 
όρου; ·

Αφίημι τό ζήτημα τοΰτο εις τά; μελέτα; 
τοΰ αναγνώστου’ είναι σοβαρόν, καΐ δέν θά ή- 
δυνατό τι; νά στηριχθή εί; τό φιλοσοφικόν 
λογικόν διά νά τό λύση.

'Υπάρχουσι περιστάσεις έν τή ζωή καθ' άς 
ό γάμο; είναι σχεδόν αναγκαίος, ότε, έντ-ΰ- 
τοις, δέν υπάρχει δυσαναλογία πολύ μεγάλη 
κατά τήν ηλικίαν καί τήν θέσιν τών ατόμων. 
Αναφέρω δέ, ολόκληρον τήν άφοσίωσιν, τήν 

θυσίαν, πάντοτε ύπεστηριγμένην, τήν ΰπό- 
σχεσιν έσφραγισμένην ύπό όρκου πανδήμου. 
Ουτω δέ, πώς δύνασθε νά άναγνωρίσητε τήν 

έκδούλευσιν τήν δποίαν πρόσωπον τι θά προ
σφέρω ήμΐν Ουσιάζον τήν τύχην του, τό μέλ
λον του μέχρι τή; ύπ.λήψεώ; του, διά νά 
άρπάξη ημδ; έκ τής δυστυχία; έκ τοϋ θανά
του, έκ τή; αισχύνης ίσως! Πώ; δύνασθε νά 
άποδείξητε αύτώ οτι ή καρδία σας πάλλει έκ 
θαυμασμού καΐ ευγνωμοσύνης ’έάν λέγη ήμΐν. 
«Ότι έπραξα,θά αρχίσω έκ νέου πράττουσα, 
θά έσυσιαζόμην μυριάκις διά νά σέ σώσω 
άπο ένος μόνου δακρύου, άπό ενός πόνου’ 
έπειδή σέ αγαπώ’ έπειδή είς σέ άνέθηκα τήν 
ελπίδα μου, καί επειδή ή με γίστη ευτυχία μου 
είναι νά γνωρίζω ότι είσαι εύτυχής. »

Δέν υπάρχει είμή εΐ; μόνος γάμο; όστι; δύ
ναται ν ανταμείψω άφοσίωσιν τόσον ζωηράν, 
τοσον ώραίαν προσηλωσιν Οί γονείς έχρεώ
στουν ίσως νά το αισθανωνται καί ούδόλω, νά 
άνθίστανται είς τά είδη ταΰτα τών ένώσεων, 
έάν, επαναλαμβάνω, ή δυσαναλογία μεταξύ 
τής ήλικίας καί τή; κοινωνική; θέσεω; δέν 
είναι πολύ μεγάλη’ έπειδή ή αρετή πρέπει 
νά προτιμάται άντι τών χρημάτων.

Ό έρως φεύγει μετ ολίγον άφοΰ ίκανο- 
ποιηθή· ή τετριμένη αΰτη παροιμία έκαμε νά 
πιστεύσωσιν, ότι ό έρως έσβέννυτο έν τή ικα
νοποιήσει τή; επιθυμίας’ άλλ’ ούδόλως ακρι
βής τυγ/άνει, συνέχεε τόν τίμιον ά-θρωπον 
μετά τού ασώτου. τήν άγαπώσαν και αδύνα
τον γυναίκα α-τά τής φιλάρεσκου. Καρδία 
ευαίσθητο; και ευγνώμων άνήο τίμιο; καΐ ει
λικρινής θά εκτίμηση πάντοτε τήν άπειρον ο
φειλήν ήν συ νηψατο μετά τή; γυναικός ήτις 
εθουίασε τήν ύπόληψίν τη; εί; τόν έρωτά 
του, καί ήτι; έδωκεν αύτώ τήν ευτυχίαν μέ 
απώλειαν τή; άναπαυσεω; καί τή; άρετή; της.

Έλθωμεν ήδη είς τά μετά τον γάμον έτη. 
Τού έρωτα, έάν υπήρξε μεταξύ δύο συζύγων, 
οφείλει νά διαδεχθή τρυφ-ρά τι; οίκειότης, 
γλυκεία τι; ανάγκη τοϋ συζήν έπί τό αύτό’ 
τό σέβα; καί ή φιλία είσί τά ώραιώτερα άνθη 
τοΰ γάμου. Άλλά, διά νά βλέπωβιν τΰτά 
έξανθοΰ-τα, οί σύζυγοι, όφείλουσιν νάποιών- 
ται περί πολλοϋ άλλήλους, νά προσφίρωνται 
φιλυορονέστατα, και νά έχωσε σχέσιν πλη- 
ρη τέρψεων.

Ό άνήρ ούδόλω; θά καταχρασθή τή; έπι-

λαχοΰσης αύτώ έξουσίας, καΐ ή γυνή δέν θά I 
άντιποιήται τά δικαιώματα τού άνδρός. Θά 
ύποχορώσιν άμοιβαίως, καί ποτέ δέν θά με“ 
ταχειρισθώσιν μήτε τραχύτητα μήτε πεισμο- , 
νήν εί; τά; σχέσεις των ρ,Ό σύζυγο; θα ηναι 
πλήρη; προσοχή; πρό; τήν γυναίκα του, θά 
ίκανοποιή καί θά προλαμβάνη μάλιστα τάς 
επιθυμία; της, έάν λογικά; αυτά; κρίνη’ προ 
πάντων δέ, ούδέποτε θά δείξη άδιαφορίαν ή 
άνιαν πρός αύτήν. Αΰτη δέ, πρό; αμοιβήν ο
φείλει νά λησμονήση τά διαχύσεις τοΰ κόσμου, 
διά νά άποδώση ολην αύτής τήν τρυφερότητα 
πρό τόν σύζυγον *«ί  προ; τά τέκνα τη;’ διό
τι μία γυνή, μή σκεπτομένη είμή πανηγύρ’-ις 
καί θέατρα, Οά έχη κακόν τέλος. Καιρός παντί 
πράγματι, αί κοϋ κ λα ι, διά τά παιδικ τ ά 
κου δ ουν ά κ ι α τοϋ συρμοϋ διά τά κοράσια, 
διά δέ τάς μητέρας, ή εγκράτεια καί ή φρό
νησες. (’Ακολουθεί.)

ΔΙΑΦΟΡΑ
(έξ αναγνώσεων.)

ΕΙΣ ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΜΪΘΟΣ.—Ύπό τόν τί
τλον τούτον ή Φωνή τής Πετρουπόλεω; δη
μοσιεύει τήν άκολουθον ιστορίαν.

Είς άγνωστον αύτοκρατουιαν υπήρχε μια 
άοιδός, ήτις άπό πολλών έτών κατέθελγε τάς 
άκοάς τοϋ κοινού τής πρωτευουσης. Έλεγον 
ότιητον άτρωτο; εί; τόν έρωτα, καί έν τυυ- 
τοι; έπ’έσχάτω' ήράσθη νέου υψιφώνου, όν 
μεγάλα»; έπόης εκτιμά τό αύτό κοινόν.

ΙΙυλύ νέα έτι συνεζεύχθη ένα μεγιστάνα, 
άγνωστον, αν κόμητα, μαρκήσιον ή όποκομη- 
τα. '() σύζυγος ουτος διηύθυνε κατά τό δο- 
κοΰν τόν λάρυγγα τής συζύγου αύτοΰ, καθι
στάμενου πηγή χρυσού. ’Ηράτο τής συζύγου 
αύτοΰ, έβλεπαν δέ αύτόν πρώτον ·ί; το θέα
τρου, μέ τά; διόπτοα; άνά χεΐρας καί πρώτον 
όίδο-.τα τό σύνθημα τών χει-σκροτήσίων.

Ό νέος υψίφωνος ζαέστη τό νέφος του 
συζυγικού ουρανού, όν έφαίνετο ότι Ουδέν έ
μελλε νά σκίαση. Ό σύζυγος, λαβών ύπονοιας, 

καί ούχί άνευ λόγου, ήθέλησε νά εμποδιση 
τήν σύζυγον αΰτοϋ ’πω; αδη μετά τοΰ έν 
λόγω έρωτολήπτ>υ. Γιΰτο κάλιστα έγένετο 
εί; τών προφορικών όρων τοϋ συμφωνητικού 
τή; ηθοποιού. Ό διευθυντής τοϋ θέατρου ,ΰ- 
πεσχέθη τοΰτο.. · Αλλ» πώ; ν άντιστή οτε 
ό μέγα; άοιδός προσηνέχθη νά αδη δωρεάν; 
4ιά τοΰ τρόπου τούτου ό 'Ρωμαίο; και ή 
Ιουλία παρίστανον όμοΰ πρό τών όμματων 
τοΰ συζύγου. 'Ρήξι; ητο αναπόφευκτος’ τοΰτο 
καί έγένετο. Ή ηθοποιό; εΰρίσκετο έν τώδω- 
ματίω αυτής έν τή σκηνή τοΰ θεατρ°υ, μέ 
τού; άδάμαντας αΰτή; έπί τή; τραπεζης, ότε 
ό σύζυγο; είσώρμησεν ώ; -ίόμβχ· παραυτα 
ήκούσθησαν διά μέσου του διαφραγματο; λό
γοι ασυνάρτητοι καΐ είς ΰφος άργιλον. Άπαν 
τό προσωπικόν τού θεάτρου σπεϋ.αν εκεί 
πλησίον ήκροάτο. Ό σύζυγο; και ή σύζυγο; 
έ '.ραόγαζον ό μέν ισχυρότερων τής δέ. Τέλος 
ήκούσθησαν οί ακόλουθοι λόγοι.

— Σοί έδωκα, όν μηδαμινόν, τίτλον ευ- 
γενείας, σύ δέ προσηνέχθη; πρός μ= ώ;... .

Φωνή οξεία άπαντά’ — Αάβε, ιδού σοι 
πληρόνω τόν τίτλον σου. Καί ταύτοχρόνως 
ακούεται χάλ.αζα άδαμάντων κατρακυλούν- 
-.ων κατά γής. Μετά μίαν στιγμήν ακούεται 
έτερο; κρότο: όμοιο; κ'-λαοίσματος, καί ειτα 
αί κρ»υγαί Βοήθεια! Τότε ό διευθυντή; ήθε- 
λησε ν' άνοιξη τήν θΰραν, ήν έπί τέλους ήναγ 
κάσθη νά συντρίψη. Προσπαθεί ν’ άπομακρυ- 
νη τόν σύζυγον δυνάμει τοΰ κανονισμού τοΰ 
θεάτρου, άλλ’ έκεΐνο; άπαντά; οτι εΰρίσκεται 
παρά τή συζύγω αΰτοϋ, ήτι; όμως κρα-,ει.

— Παραλάβετέ τονΙ δέν είναι σύζυγο; δι’ 
έμέ! Τέλος έξεδιώχθη ό σύζυγος.

Ή ηθοποιό; έζήτησε τότε νά σημειωθώσι 
τά συμβάντα. Ζητεί διαζύγιο», άλλ' αδύνα
τον νά τήγορηγήσωσι τοιοΰτον εν ή χω^α ευ- 
ρίσκεται. Προσφέρει τό ήμισυ τών είσοδημα- 

' w αΰτή; εί; τόν σύζυγόν τη; όπως τήν ά- 
φήτη ησυ/ον. Ζητεί προστασίαν καΐ κατορθο- 
νει τροποποίησιν τοΰ σ ζυγικοΰ οικήματος 
(τρία δωμάτια δ.ά τόν κύριον, τέσσαρα διά 
τήν κυρίαν). Περιπλέον εΐ; αστυνομικό, υ
πάλληλο; ίσταται προ τή; θόρα; αΰτήςόπω; 
τήν προστατεύη.
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Διηγούνται ώς έπίλογον, ότι ή σύζυγος έ
δρα πέτευσε μετά τοΰ πρώτου υψιφώνου.

Σ. Φ. Τοιαΰτά είσι τά αποτελέσματα τών 
όπισθοδρομικών προλήψεων τής αριστοκρα
τίας τοΰ μεσαιωνο;, ητις άσυστόλω; κομπά
ζει εΐσέτι έπι τοΐς τίτλοι; τής εΰγενεία;, 
καίτοι μηδαμώς παρά τισι τών δή λεγομένων 
εΰγενών υφιστάμενης τοιαύτη;.

Ο ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΝ 
ΛΜΕΡΙΚΗι.-—Άπεβίωσε κατ’ αύτάς έν ’Α
μερική ό πλουσιώτερος έμπορος όχι μόνον τής 
Αμερικής άλλ' άπάση; τής ύφηλίου, ό Κορνή- 

λιος Βανδερβίλ, παρακολούθησα; είς τάς αιω
νίους μονάς δύο άλλους άμερικανούς μεγα- 
πλούτου; προ τίνος άποβιώσαντας, τόν Βιλ*  
λιαυ. Άστόρ καί τόν Αλέξανδρον Στούαρτ.

Ήσαν λίαν περίεργοι έν Άμερικίί νά πλη- 
ροφορηθώσιν όπόση τις ήν ή περιουσία τοϋ Βαν
δερβίλ, όστις όχι μόνον ούδεποτε έπεδείκνυεν 
αύτήν, άλλ’ απεναντίας έπειράτο νά τήν άπο· 
κρύπτη, ί«ω; όπως διαφυγή τους φόρους δι' 
ων θά έπεβαρύνετο ή τε ακίνητος και ή κινητή 
αύτοΰ περιουσία. Ή περιέργεια όμως τοΰ κοι
νού δέν ίκανοποιήθη. Έν τή διαθήκη τού ά- 
ποθανοντος άν'φέροντο σημαντικά κληροδο
τήματα, άποδεικνύοντα ότι διέθετε κολοσ
σιαίου πλούτον, ουτινος όμως τό ποσό·' γνω
ρίζει μόνον ό πρωτότοκος αύτοΰ υιός ό καί 
γενικός αύτοΰ κληρονόμος, άπό τινων ετών 
μετά τοΰ πατρός αύτοΰ συνεργαζόμενο;.

Τά κληροδοτήματα υπολογίζονται εις 
85—90,000,000 φράγκων- Είς ενα ε';γ νον 
αύτού κληροδοτεί 27.500,000 φράγκων. Είς 
τρεις άλλους έγγόνου; άνά 10,000,000 φρ. 
Είς πεντε τών θυγατέρων αυτού κληροδοτεί 
άνά 2,500,000 φρ Είς τρεις άλλας 2,500, 
000 είς τήν πρώτην, 2,000,000 είς τήν δευ- 
τέραν καί 1,500,000 είς τήν τρίτην.

Ό Βανδερβίλ ένυμφιΰΟη είς ηλικίαν 19 
ετών, άποθανουσης δέ τής συζύγου αυτού έ- 
νυμφεύθη τό δεύτερον είς ηλικίαν 75 ή 76 ε
τών μίαν μεμακρυσμένην συγγενή του τρια- 
κοντούτιδα. Είς τήν γυναίκα ταύτην, έξ ής 

δέν απέκτησε τέκνα, κληροδοτεί 3,500,000 
φράγκων. Εκ τοΰ πρώτου αυτού γάμου απέ
κτησε τέσσαρας υιούς και εννέα θυγατέρα; 
Εΐ; ένα τών υιών αύτοΰ ώς μή όντα οίκονό- 
μοο άφίνει μόνον 1.000,000 φράγκων, τήν 
δ επίλοιπον περιουσίαν του, ύπολογιζοαένην 
κατά τους μέν είς 300,—350,000,000 φρ. 
κατά τους δέ είς 400,—500,000 000 φρ. 
άφίνει, ώς ειπομεν, τώ πρωτοτόκω αύτού υίώ· 

Περιπλέον άφίνει τά ακόλουθα κληροδοτή
ματα. Είς τον κατά τάς τελευταίας αυτού 
στιγμάς παραστάντα ιερέα, κατ’ αίτησι» τοΰ 
οποίου έκτισε και μίαν έκκλησίαν, 100,000 φρ. 
Είς τόν ιατρόν του πρός όν εδωκεν ήδη 150, 
000 φρ. έτέρα; 50.000 φρ. Είς τόν άδελε>όν 
του 250.000 φρ. και εις ένα υπάλληλόν του 
100,000 φρ. Διαρκούσης δε τής ασθένειας 
αύτοΰ, διένειμε πρό; τούς συγγενείς, ύπηρέτας 
νοσοκόμους του καί λοιπούς 3,500,000 φρ. 
καί εί; διάφορα καθιδρύματα 5,000,000 φρ. 
ιδίως προς σύιτασιν ασύλου διά τούς υπαλ
λήλους τών σιδηροδρόμων αύτοΰ, οίτινες ώς 
έκ τής ηλικίας, τής ασθένειας καί ετέρων λό
γων δέν θά ήδύναντο νά έργασθώσιν.

Ό Κορνήλιος Βανδερβίλ, 'Ολλανδός τήν 
καταγωγήν, ητο τό τελευταϊον τών έννέα τέ
κνων τοΰ πατρός του, έκμισθωτού τό επάγγελ
μα, καί φέροντας είς τήν άγοράν τής Νέας 
Ύόρκης, άριθμούσης τότε μόλις 60,000 κα
τοίκων, πρός πώλησιν τά όπωρικά καί λαχα
νικά- Είς τήν μεταφοράν ταύτην έβοήθει ό 
Κορνήλιος τόν πατέρα αύτού. Ό Κορνήλιος εΐ- 
χ=ν ίδιάζουσαν κλίσιν είς τήν ναυτιλίαν, ότε 
δ' άπέθανεν ό πατήρ αύτοΰ, ό δεκαεξαετής 
υιός του έζήτησε παρά τής μητρός αύτού 500 
φράγκα όπως δι αυτών άγοράση μίαν λέμβον. 
Κατα τόν μεταςύ Αγγλίας καί 'Αμερικής 
πόλεμον (1812) τή φροντίδι αυτού έτροφοδο- 
τήθησαν τά φρούρια τού λιμένος τής Νέας 
"Υόρκης, διά δέ τών χρημάτων τα όποια έ- 
κέρδησεν ή γύρισε δύο σκούνας, δι' ών μετήρ- 
•χετο τήν άτμοπλοιαν.

Εν ηλικία είκοσι τριών έτών ήτο κάτοχος 
περιουσίας 50,000 φρ. έννοήσα; δε ότι ό ατ
μό; Οά ΰπεσκέκιζε τά ιστιοφόρα, καίτοι κά 
τοχος δύο τοιούτων, άποφερόντων αΰτω κέρδος 

11,000 φρ. κατ' έτος, κατετάχθη είς τήν 
υπηρεσίαν εξοπλιστού τινός τή; Νέας'Υόρκη; 
μετά ετησίου μισθοΰ 5,000 φρ. διατελεσας 
είς τήν υπηρεσίαν ταύτην έπί 1 0 ετη. Ό έ- 
ξοπλιστή; όπως μή απομακρυνθώ τώ προσέφερε 
κατ' έτος 25,000 .φρ. τώ προέτεινε μάλιστα 
καί νά τω πώληση τήν έπιχε'.ρησίν του, παρε- 
χων αΰτω πάσαν ευκολίαν διά τήν πληρω
μήν, ό Βανδερβίλ όμως ήρνήθη; κάτοχος δέ 
περιουσίας 150,000 φρ. έπεδόθη είς τήν ναυ 
πήγησιν άτμοπλοίων. Μετά 20 έτη ήτο ιδιο
κτήτης 38 άτμοπλοίων, διατηρούντων δια
φόρους γραμμάς.

Τω 1857-1858 κάτοχος ήδη 200,000, 
000 φρ. παρητήθη τού επαγγέλματος τού ί- 
ξοπλιστοΰ, ασχοληθείς καθ' όλοκληείαν εις 
κατασκιυήν σιδηροδρόμων. Κατείχε δέ ή διηύ- 
βυνε σιδηροδρομικά; γραμμάς μηκου; 978 
μιλλίων, παριστώσα; κεφάλαιον 750,000, 
000 φρ., ουτινος τό ημισυ ήτο ίδικόν του. 
Τούτου ενεκεν έκλήθη βασιλεύς τ ών 
σιδ ηροδρόμων.

—‘iKSWo—

ΕΠΑΥΞΗΣΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΓΗΣ ΓΗΣ 
ΔΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ.

Έν σειρά τινι συνελεύσεων μεστών ένδια- 
φέροντος γενομένων έν τω θιάτρω τής Βασι
λικής 'Εταιρίας τών Τεχνών έν Λονδίνω, ό κ. 
Πρόκτωρ ανέπτυξε τήν θεωρίαν τήν δε, ότι 
ή γή θ' αύξηση κατά τόν όγκον έν δσω α
παρτίζει μέρος τοΰ ήμετέρου κοσμικού συστή
ματος. Τά πέραν τή; γή; μετέωρα περιπλα- 
νώνται κατά ποσά αξιοσημείωτα καί διά με
γάλων συστημάτων έν τροχιαΐ; έκκεντρικω- 
τάταις περί τόν ήλιον. Τά συστήματα ταΰτα 
τών μετεώρων είσι πολυαριθμότατα, καί, ό
ταν ή πορεία αύτών φέρη αύτά είς έπαφήν 
μετά τής τρ,χιάς τής γής, ύπόκεινται είς 
τήν επιρροήν τής έλςεω; αύτής' γίνονται φω
τεινά άμα είσέλθωσιν έν τή ατμόσφαιρα ή
μών, καί πίπτουσιν έπί τής επιφάνεια; τοΰ 
ήμετέρου πλανήτου δίκην βροχών περιοδικών 
διαττόντων άστέρων, ου; όλο; ό κόσμ.ος γνω

ρίζει. Ούδεμία νυξ παρέρχεται, χωρί; νά ϊδνι 
τις πίπτοντας τινα; τών άστέρων τούτων. 
Κατά τινας δέ μήνας, καί κατα τινα; νύκτα; 
μάλιστα, ή χρυσή αΰτη βροχή είναι άκατά- 
παυστος. Φυσικώς, τά μετέωρα πίπτουσιν ε- 
π ση; καί τήν ήμέραν, αλλά δεν βλέπομεν αύ
τά. Έπολογίζουσί τινες, κατά τόν κ- ΓΙροκ- 
τορα, ότι έκατοστύαι χιλιάδων τών πέραν 
τής γής σωμάτων τούτων έντός είκοσι καί 
τεσσάοων ωρών, έρχονται νά συσσωματωθώσι 
μετά τή; γής, καί ότι πίπτουσι 400 εκατομ
μύρια έν τώ διαστήματι έκαστου έτους. Εν 
τούτοι; αί επαυξήσεις αύται αί γινόμεναι είς 
τήν ύλην τής γής μετά πολλά έκατομμύρια 
έτών μόλις θά ηύξανον κατά ίνα πόδα τήν 
διάμετρον τής γής.

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ ΕΝ ΡΩΣΣΙΑι.

Κατά τήν έπ’ έσχάτων δημοσιευθεΐσαν 
έκθεσιν τής ιερά; συνόδου τής Πετρου- 
πολεως έξάγεται οτι έν 'Ρωσσία ύπαρ- 
χουσιν ορθόδοξοι μέν 59,000,000, άλλων δέ 
δογμάτων καί θρησκειών 24,000,000. Έν 
Μόσχα άνεφάνη νέα αίρεσις, ής οί οπαδοί φρο- 
νούσιν ότι ή ένεστώσα εποχή είναι ή τοΰ Άν- 
τιχρίςου' άπέχοντες όλοσχερώς πάσης οίασδή- 
ποτε ίεροτελετής, ουδέ είς τάς έκκλησίας φοι- 
τώντες, ΰπολαμβάνουσιν ώς ιερόν μόνον τό ΰ
δωρ, όπερ άούονται νύκτωο. Μεγάλην επιρ
ροήν έξασκοΰσιν έπί τών νέων αιρετικών αί 
καλούμεναι ιιθεραπαιναι τοΰ Κυρίου®, αίτι- 
νες θυγατέρες χωρικών ούσαι θεωρούνται ώς 
προφήτιδε;. Δύο έκ τών προφητίδων τούτων 
Άλαγία καί Ναταλία, θυγατέρες ενός χωρικού 
καλουμένου ΚολοτοτσΙν, ο'.κοϋσιν έν τώ χω- 
ρίω Δζουκύμω,ένθα πάμπολλοι έκ τών αιρετι
κών μεταβαινουσι και προσκυνοΰσιν αύτάς.

Οί νέοι αιρετικοί συγκροτοϋσι τακτικώς θρη
σκευτικά; συνελεύσεις, καθ' άς μετά παράδο
ξον τινα τελετήν κάθηνται κύκλω τραπέζη; 
τινός, άναγινώσκουσι τάς ιερά; βίβλους καί 
έπί τέλους διάλύουσι τήν όμήγυριν δι' όίσμχ- 
το;, όπερ ψάλλουσιν αί προφήτιδε;.
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ΛΟΓΟΣ
'Ο εναρκτήριος λόγος τής Α. Μ. τοϋ 

Σουλτάνου Xajzto χάν Β τοΰ Άνα 
μορφωτοΰ έπί τ έπισημω έγχάϊνίσει 
τοΰ Κοινοβούλιο έν Τουρχ'α.

Τά μέγιστα ευτυχείς λογιζόμεθα άναγράοο/- 
τες τόν έναρκτήριον λόγον τοϋ Σεβαστού 
καί Λαοποθήτου ήμών Άνακτος ώς μίαν 
τών φαεινότερων καί ενδοξότερων σελίδων 
τής έπί τών ήμερων ήμών ιστορίας τοΰ 
'Οθωμανικού Κράτους.

Κύριοι γερουσιασταί.
Κύρι οι βου ) ευταί.
Άσμενος έγκαινίζω σήμερον τό Κοινοβου

λίου, οπερ τό πρώτον συνέρχεται έν τώ ήμε- 
τερω κράτει.

Όμολογουμενον ύπάρχει οτι τό μεγαλείου 
καί ή ισχύς τών κρατών καί τών έθνών διά 
δικαιοσύνη; μόνον προάγονται. Κατά τά; άρ- 
χας τής εμφανισεως τοΰ ήμετέρον κράτους, ή 
ισχύς καί δύναμις αύτοΰ διεδόθη καθ άπαντα 
τόν κόσμον, τοΰτο δέ διότι έν τή διακυβερ- 
νησει τών τοΰ κράτους ή δικαιοσύνη καί τά 
δικαιώματα καί συμφέροντα πάσης τάξεως 
τών υπηκόων ήσαν σεβαστά.

Γνωστοί είσι τοΐ; πάσιν αί παραχωρήσεις 
όσα; δ έκ τών προγόνων ήμών Σουλτάν Μεχ- 
μέτ Χάν δ Πορθητής έχορήγησε πρός έξασφά 
λισιν τής ελευθερία; καί τής έλε βέρας έξα- 
σκησεως τών θρησκευμάτων. Καί οί λοιποί δέ 
προκάτογοι ήμών, έπόμενοι τω παραδείγματι 
τούτο», Ουδέποτε παρηνώχλησαν τήν έλ-υθέ- 
ραν έξάσκησιν τών τελετών και θρησκευμά
των, καί ούδείς δύναται ν' άρνηθή ότι ή άπό 
έξακοσίων ήδη έτών διασωσ·; τής έθνότητος, 
τής γλωσσης καί τής θρασκειας πασών τών 
τάξεων τών ημετέρων υπηκόων φυσική τούτου 
υπήρξε συνέπεια.

Συνελοντι είπεΐν, ενώ κατά τού; αιώνα; 
καί τού; χρόνους έκείνου;, προστατευομ,ένης 

τής δικαιοσύνης και τηρούμενων τών νόμων, 
ό πλούτος καί ή εύημερία τοΰ κράτους καί 
του έθνους προώδ:οσαν, επειδή όμως βαθμηδόν 
δέν έτηρήθη υποταγή οϋτε πρός τό σ ε ρ ί, 
ούτε πρός τούς κειμένους νόμους, αί γενΰμε αι 
προοδοι ηρξαντο παρ>κμάζουσαι καί ή έξα- 
σθένησι; διεδέξατο τήν προτέραν ίσχύν. Τε
λευταίου, ό αοίδιμος πάππος μου Σουλτάν 
Μαχμούτ Χάν, εκποδών ποιησάμενος τήν πα
ρανομίαν, ήτις ήν ή πρώτιστη αιτία κα- 
ταπτώσεως, εί; ήν άπό τινων περιόδων έτών 
περχπεσε τό κράτος ήμών, καί τόν έκ ταύτης 
προκύψαντα γενίτσαρισμόν, έκάθκρε τάς ά- 
κάνθας τών ταραχών καί επαναστάσεων, αΐ· 
τινες παρέβλαψαν τό σύνο'ον τοΰ κράτους 
καί τοΰ έθνους, καί έταμεν όδόν, δι’ ής πρώ
τιστα καί μάλιστα έμελλε νά είσαχθή είς 
την χωράν ήμών δ παρών πολιτισμός τής Εΰ· 
ρωπζς. Ό δέ αείμνηστο; πατήρ μου Σουλτάν 
Μετζίτ χάν έπι τά ίχνη εκείνου βαίνω'» ποοε- 
κηρυζε τάς βάσεις τών αισίων νομοθετημάτων, 
άτι-α παρεΐχον τήν ασφάλειαν τής ζωής, πε
ριουσίας, τιμής καί υπολήψεως τοϋ λαού ήμών.

Έκτοτε τδ έμπόριον καί ή γεωργία τών 
χωρών ήμων ηύρύνθη, τά δ’ έσοδα τοΰ κράτους 
ήμών έν όλιγω χρόνο» ηύξήθησαν κατά πολλά, 
συνταχθέντων δέ τών κανονισμών καί νόμων 
όσοι ήθελον χρησιμεύσει εί; τάς μεταρρυθμί
σει; ων έχρήζομιν, άνεπτόχθη κατά τό δυ
νατόν καί δ κύκλος τή; παιδείας καί τών ε
πιστημών

Ένώ δέ έκ τών άγαθών τούτων προοιμίων 
καί προ πάντων έκ τή; έσωτερική; ασφαλείας 
παρήχθη ελπίς προόδου διά τό κράτος ήμών, 
ή έκρηξις τοϋ κριμαϊκού πολέμου άνεστειλε 
τήν έξικολούθησιν τών προς διακανόνισα τής 
καταστάσεω; τής χώρας καί τών υπηκόων 
προσπαθειών, καί ενώ έως τότε ούδε οβολόν 
έξωτιρικοΰ χρέους είχε τό ταμείου ήμών, ε
πειδή όμως δέν ητο δυνατόν ν' άντικρυσωσι 
τά έσοδα ήμών είς τά κατ' άναγκην γινόμενα 
έξοδα τοΰ πολέμου, άναγκαϊον άπέβη ϊνα δι' 
εξωτερικών δανείων άποσοβήσωμεν τάς ά" 
νάγκα: καί δυσχερείας, τοιουτοτρόπως δέ ή 
νοιχθη ή πύλη των χρεών.

Αληθώς ή είρηνη είς ην άπέληζεν ό πολε-

μος διά τής πραγματικής καί πλήρους καί 
τά; σελίδας τή; ιστορία; άνεξιτήλοις «ερικο- < 
σμοόσης γράμμασι βοήθειας τών ήαετέρων - 
συμμάχων τών άναγνωρισαντων το νόμιμόν < 
τών ήμετέρων δικαιωμάτων έν τώ ζητήματι 1 
έκείνω, έθηκεν ύπο τήν διά συνθήκη; έγγύη- 
βιν τών κρατών τής Ευρώπης τήν ακεραιότητα 
καί ανεξαρτησίαν τού κράτους ήμών, καί εν
τεύθεν έγεννήθη ή σταθερά «εποίθησις, ότι ή 
ειρήνη αΰτη παρεσκεύαζεν εύδαίμονα έποχήν 
διά τό μέλλον, όπως έσωτερικώ; μέν διακα- 
νονίσωμεν τά ήμέτερα, τραπώμεν δ» τήν i- 
λήθη όδόν τής προόδου. Αλλ’ή έπελθ-ύσα 
κατάστασι; παρήγαγεν εί; μέσον τό αντίθε
τον τών όσα ήλπίζομεν καί άνεμένομεν' τά 
εσωτερικά, δηλονότι, ζητήματα, διά πολλών 
υποκινήσεων καί παροτρύνσεων αλληλοδιαδο
χή ς άναφυόμενα, ού μόνον δέν παρεΐχον ήμΐν 
ευκαιρίαν όπως προσέχωμιν είς τάς μεταρ
ρυθμίσεις της χώρ·ς ήμών, άλλά καί αίτια 
έγένοντο ίνα ή γεωργία καί τό έμποριον ήμών 
ΰποβληθώσιν είς μεγάλα; βλάβας, ενεκα τής 
ανάγκης τοϋ τηρεΐν ύπό τά όπλα, διά τής 
κατ' έτος άθροίσιως εκτάκτων στρατιών, τήν 
μερίδα τοΰ λαυΰ τήν μάλλον πρόσφορου είς 
έργασίαν. Άλλά καί μετά τά; τοσαύτας δυ
σχέρειας καί τά προσκόμματα, δμολογούμε- 
νον είναι ότι ικανό» διηνυσαμεν δρόμον έν τή 
έδώ τής προόδου τή; τε ηθικής καί τής υλι
κής, ή δ' άπό εΐκοσιετίας άδιαλείπτω; έπελ- 
θοΰσα αύξησις τών ήμετέρων προσόδων τεκμή
ριου έστι τής προόδου τής χώρας καί τής αύ· 
ξήσεως τής ησυχίας τών κατοίκων.

Εί καί ή παρούσα οίκενομική δυσχέρεια 
παρήγθη έκ τών άνω άριθμουμένων αίτιων, 
ητο δυνατόν νά έλαφρύνωμεν τάς δυσχερείας 
καί νά διατηρήσωμεν τήν οικονομικήν πίστιν 
παραδεχόμενοι συνίτήν πορείαν εί; τήν δια- 
κυβέρνησιν τών οί'κονομικών. Άλλ’ δμω; τά 
ληφθέντα ϋπό το πρόσχημα μεταρρυθμίσεων 
οικονομικά μέτρα ού μόνον οΰδαμώ; μετέβα· 
λον έπί τβ
καί έδείνωσαν άλως αύτήν, καθ' όσον, έπιδιω- 
κομένης μόνον τής τού ένεστώτος ωφέλειας, 
•ύδόλως έλααβάνετο ύπ' όψιν όποιον έβται τό 
μέλλον.

βέλτιον τήν κατάστασιν, άλλά

Ούτως άρα, άφ' ένός μέν ή δπαρξις καί ή 
άλληλοδιάδ οχος έπέλευσι; τών αμηχανιών 
τοότων, άφ’ Ιτέρου δέ ή προμήθεια πολλών 
άναγκαίων, οιον νε«»ν πολεμικών όπλων καί 
θωρηκτών πλοίων πρό; έπιφρούρησιν καί κρα- 
ταίωσιν τοΰ μεγαλείου κιί τής ισχύος τού 
«μετίρου κράτους, και ή έκ τούτων αδυναμία 
τοϋ τηρτ,σαι έν ισοζύγιο» τά έσοδα καί τά έ
ξοδα, παρήγαγε βαθμηδόν τήν καταστροφήν 
τή; οικονομικής ήμών διαχειρίσεως, καί έπή- 
νεγκε τήν αΰξησιν τού χρέους ήμών καί τήν 
έκτακτον οικονομικήν δυσχέρειαν, έν ή δια- 
τελοϋμεν.

Είτα ίπήλθον τά συμβάντα τή; Ερζεγο
βίνης, αποτέλεσμα μέν μηχανορραφιών καί 
υποκινήσεων, κτησάμενα δ' έπ’ έσχάτων 
σπουδαιότητα καί ευρύτητα έκραγέντων δ' αί 
φνηςτών πολέμων Σερβίας καί Μαυροβούνιου, 
μεγάλαι έν τώ πολιτικώ κόσμε» άνεφύησαν 
ανωμαλία». Εΐς τηλικαύτην διατάραξιν τού 
ήμετέρου κράτους περιπεσόντος, άνήλθομεν 
βουλή τοΰ 'ϊψίστου, έπί τόν θρόνο ι τών έν
δοξων ήμών προγόνων.

Αί δυσχέρειας καί οί κίνδυνοι, οίτινε; «κύ
κλωσαν ημάς πανταχόθεν, προς οΰδένα δύναν
ται νά παραδληθώσι τών όσοι μέχρι τοϋ νΰν 
Απείλησαν τό κράτος’ διο καί πρώτον πάν
των περιέστην είς τήν ανάγκην νά καλέσω 
ύπό τά όπλα έπτακοσίας περίπου χιλιάδας 
στρατιωτών, αύξάνων πανταχοϋ τάς στρατιάς 
ήμών, όπως πρώτιστα και μάλιστα περι- 
φοουρηθώσι τά ήμέτερα δικαιώματα, έθεώρη- 
σα δέ καθήκον όπως διά ριζικών μεταρρυθμί
σεων έν τώ κράτει ζητήσω μέσον, δι' ου, τή 
βοήθεια τού Ύψίστου, νά εξαλείψω καί νά 
εξαφανίσω όλοσχερώς τήν διατάραξιν ταύτην, 

ι καί οότω νά έξασφαλίσω εΐς τό διηνεκές τ· 
μέλλον ήμών Δ.ότι, ένεκα τής γονιμοτητος, 
ήν ό ’Ύψνστος εδωρήσατυ τή ήμίτέρφ χώρφ 
καί τή ικανέτητι ήτις φύσει ενυπάρχει είς τον 
λαόν, ενώ είναι φανερόν οτι εν μικριρ χρόνο» 
ήθέλομεν προοδεύσει έπί πολύ, έάν έτρεπόμε- 
θα όδάν χρητ '.οικήσεεες, δέν ήδυνήθημεν 
Ομως να καταφοασ αεν τάς παρούσας πρ·ό- 
δους τού πεχΆ;· -ένοο κόσμου, καθόσον δέν 
επικράτησαν α «ρυθμίσεις, ών εχοηζεν ή 

18"
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χώρα τ,μων, καί οί νόμοι καί κανονισμοί οί 
σχετικοί προς ταΰτα' τούτο δέ^βευαίω; ώς 
έκ τοΰ ότι πάσα πράξι; καί παν διάβημα 
πρός τούτο 8 ιήρχοντο πάντοτε διά τών χε<ρών 
τής απολυταρχίας, μηδαμώς καθυποβαλλόμε- 
ν« εΐ; τόν τύπον τάς συζητήσει·;, ένώ είναι 
φανερόν ότι αί πρόοδοι τών πεπολιτισμένων 
κρατών καί ή ασφάλεια καί ή εύημ:ρια τών 
γωρώ αύτών εΐσιν αποτέλεσμα τού ότι αί τε 
γεν.καί υποθέσει; καί οί θεσμοί αύτών έτί 
θιντο καί έθεμελιούντο τή γενική γνώμη καί 
συμφωνία πάντων.

Κατά βυ'ίπειβν κατιδών κάγώ τήν ά άγ- 
χτ,ν τού ;πιζητήσ·ι τήν προ-,δ .ν τού κράτους 
έν τή «δφ ταύτη καί τοΰ στηρίξει τούς νό
μους -ή; χωράς έπί τή; γενικής ύ'φ·’.ορί«ς, 
πρ 'κήρυξα τό Σύνταγμα. Σκοπός ήμών, ά»α

,ρ ξαντών τό Σύνταγμα, δέν -«το μόνον τό 
έ προσκαλέση τον λαόν όπως συμμετέχη τής 

εξ μαλύνσεως τών γενικών ύποθέσεων, αλλά 
κατεΌήσαμεν οτι τό σύστημα τούτο είναι το 
μονονμεσον πρός β’λτίωσιντήςκυίερνήσεω; τών 
χωρώνήμών καί πρό; εξάλειψιν τών καταχρή
σεων καί τής απολυταρχίας. Τό Σύνταγμα, 
πλήν τών κυριωδών αύτοΰ πλεονεκτημάτων, 
τίθτ,σι καί τάς βάσεις τής ομοφωνίας καί ά- 
δεΛφοποιήσεως μεταζύ τών διαφόρων λαών, 
τού ασφαλίσαι δε εις τόν λαόν ζωήν ευημε
ρία; καί αδελφότητος. Διότι, «ί κατακτήσεις, 
ών ήξιώθησαν οί ένδοξοι ήμών πρόγονοι, ή- 

ρ ισαν ύπό τό σκηπτρον αύτών πολλά; φυλάς 
ι τώ εϋρεί τουτιρ κράτει, άλλ' άπελείπετο τό 
σ-jv' έσαι έν τώ αύτώ νομω καί τώ αΰ- 
τώ φρονήματι τάς φυλάς ταυτας, τάς τοσοΰ- 
τον διαφόρους κατά τό θρήσκευμα καί τήν 
φυλήν. Άφοΰ δέ τή βοήθεια τού 'Γψί·τ··υ ού- 
τίνος ατελεύτητοι αίχάριτ ς καί α'- θείαι βου- 
λαί, διηυκολύνθη καί τούτο, άπό τούνύν «άν
τε; οί ύπή.οοι ήμών, τέκνα τής αυτής πα 
τρίδος, καί ζώντες ύπό τήν προστασίαν ένός 
νομού, θέλουσι καλείσθαι διά τού όνόματος έ- 
κεί»ου οπερ άπό Ιξακοσίων καί επέκεινα ετών 
εστί τίτλος τών ήγεμόνων τοΰ ήμετερου κρά
τους καί πολλά έν ταΐς σελίσι τής ίστορί.ς 
άφήκεν ίχνη δόξη; καί μεγαλείου. 'Γό όνομα 
Ό · ω μ α * ό όπιρ pfy.pi τοϋ νύν ην περί- 

1 δοξος σημαία ισχύος' καί δννάμεως, έλπίζω 
ότι τ ύ λοιπο έσται διΐγμα τή; δ ατηρή- 
σεω; και διακηρύξίως τώ- κοινών συμφεεόν- 

’ των, όσα θελουσιν υπάρξει μεταξύ απάντων 
! τών υπηκόων ήμών.

Διά τού; λόγους καί τοΰ; πόθους τούτους 
έχω τήν σκιάδαν· ον θέλχσιν τού ν' άκ λου- 
θησω τήν οδόν ήν έτράπην καί όσημέραι νά 
στερεώ καί νά ισχυροποιώ αυτήν. Πέποιθα δέ 
έπί τήν υλικήν καί ήθικήν αρωγήν υμών όπως 
απενεγκωσι τούς καρπούς αύτών αί νόμιμοι 
διατάζεις τού Συντάγματος, όπερ ίρειδεται 
έπ> τού σωτηρίου νόμου τής δικαιοσύνης. Έ- 
θεώρησα άναγκαίαν τήν έξάλειψιν τή; άπο- 

I λυταρχίας δια τής έξασφαλίσεως τής ίσόττ,το; 
καί τών δικαιωμάτων τής έλευθερία; τών υ
πηκόων, τήν θέσπισιν καί έκτίλσιν τών νό
μων καί τών ύποθέσεων τοΰ κράτους καί τής 
χώρας διά τις γενικής γνώμης καί έν γένει 
-ήν σύνδεην τών θεμελίων τής ήμετέρας διοι- 
κησεω; πρό; το εννομον κοινοβουλευτικόν σύ
στημα. Έκ δέ τοϋ ειλικρινούς πόθου ό- έπί 
τούτερ τοανώς έπεδειξάμην συνεσττ,σα τό ύμέ- 
τερσν συμβούλιο», απαρτιζόμενον έκ τή; Γε 
ρουσιας καί τής Βουλής. Τμΐν ήδη άπόκειται 
ή πιστή καί ορθή έκτέλεσις τών νομίμων κα
θηκόντων όσα τή φικοπατρί? ύμών α-ετε·η- 
σα», ούδένα φούουμένοις καί ουδέ» έτερον η 
περί τής σωτήρια; καί ευημερία; τοΰ κράτους 
καί της χωράς ήμών σκεπτομέν-ις. Διότι σή
μερον αί μεταρρυθμίσεις, ώνχρήζομεν, καί οι 
νόμοι, εις ούς πανταχόθεν τής χώρας χμώ. i- 
τενίζουσιν, είσί πολλοί, σπουδαίοι καί σοβα
ροί. Καί ή μεν βαθμιαία έκτένεσι; τούτων 
εναπόκειται άποκλειστικώς τή ύμετέρα ομο
φωνία, τά δέ άπαιτούμινα πρός τούτο νομο- 
•γέδια συντάσσονται όλονέν έν τώ συμβου 
λιω τοΰ κράτους.

Κατά τήν σύνοδον τού παρόντος έτους πα- 
ραπεμφθτ,σονται τώ συμβου/ίω ύμών πρός συ 
ζητησιν ό εσωτε.ικός κανονισμό; τοΰ σ μβ .υ- 
λιου ύμών, ο εκλογικός νομ-.ς, .,έ περί β ι· 
λαετίων και περί διοκήσ«ω; τών ν α- 
χιεδ ων γενικοί νόμοι, Ο πε ι δπμιργιων, 
δ περί πολιτική; δικόν μΐις και σχηματισμού 
τών δικαστηρίων, ό χέρι προβιύασμυύ καί

μο’-βά; και εις τήν πρ «τασίαν ήν παρέχει τό 
Σύνταγμα τοί; πιστώς καί τιμίω; υπηρέτου- 
σιν υπάλληλοι;

συντάξεως τών δικαστών, ό περί τών καθη 
κόντων καί τοϋ δι<·ιώματο; πρ·; σύνταξιν 
απάντων τών υπαλλήλων, ό περί τύπον, ό 
περί ελεγκτικών συ-εδρίων καί ό προϋπολο 
γισμός τοΰ παρελθόντες ί'ον;. ίπιθυυώ δέ 
διακαώς ΐ α κατά σειράν σνζητη.στ,'ε και έζε- 
τάσητε τούς νόμους τύτουι, ιποβαλλ'-ντες τα 
ί οτελεσμα-α. Επειδή δέ πρό πάντων δέον 
νά λ/φθώσιν υπ’όψιν αμέσως αί μεταρρυθμί
σει: καί οί νόμοι οί π ρί δικαστ,ρίω^ καί χω 
ροφυλακής, δι' ώ μονον εξασφαλίζονται τα 
γενικά δίκαια, είναι αναγκαία πρός τοΰτο ή 
αόξησι; τών σχετικών πρός ταύτα τακτικών 
έζόδων.

Ώ; και έκ τοΰ ύποβληθησομένου τώ ύμετέ- 
ρω συμβουλίω προϋπολογισμού γε-ήσεται δό
λον, ή οικονομική ημών κατάστασις ύπεπεσεν 
εις πολλάς δυσχερεία; καί αμηχανίας' διό καί 
συνιστώ όμΐ» ίνα κατά πρώτον έκ συμφώνου 
καταβάλητε τάς δέουσα; προσπάθεια; όπως 
λυτρωθώμεν έκ τών δυσχέρειάν πούτων, όρι- 
σθώσι δέ καί ληφθώσι τά μέσα όσα ή,θελον 
κριθή ώ; συμβάλ/οντα εις τήν επάνοδον τής 
οίκο ομική; ήμών πίστεως, καί αί άναγκαΐαι 
χορηγίαι δ·ά τάς κατεπειγούσα; μεταρ
ρυθμίσεις.

θεού εΰδοκοϋντο;, κατά τήν βουλευτικήν 
περίοδον τού προσεχούς έτους Οελουσι καθυ- 
ποβλήθή δμΐ» νομοογέδια άφορώντα τήν β·λ 
τίωκν τών σχολών καί τον καθορισμόν τών 
διαφόρων βαθμών τής έκπαιδευσεως, καθόσον 
ό μόνος μογλός τή; προόδου τής τι βιομη
χανίας κοί γεωργίας, μιας τών πρωτί
στων αναγκών τών υπηκόων καί τών αναγ
καιοτήτων μεταρρυθμίσεων τού κράτους, και 
τή; οΰτω ανόδου εις τόν ΰύιστον βαθμόν τής 
προόδου καί εΰημ'ρία; ήμών, είναι τά γράμ
ματα καί αίέπιστήμαι. ’Επειδή δέ ή έπίτευ 
ξις αγαθών άτοτελεσμάτων έκ τών προειρη 
μένων θεσμών, ώ; καί έκ τών ακολούθως έν 
ένεργεία τεθησομέ<ων, έξήρτηται έκ της με 
γάλτ.ς προσοχής καί σπουδαιότητο;, ήτις δέον 
να καταβληθή "ερί τό ζήτημα τής εκλογή; 
τώνδιοικητικών υπαλλήλων, ή κυβέρνησις η
μών θέλιΐ λάθει ύπό σπουδιίαν εποψ ν τό 
ζήτημα τοΰτο, προσέχοισα συνάμα εις τά; ά-

Τήν σπουδαιότητα τού ζητήματος τή; τών 
υπαλλήλων έκλογή; κατείδομενάπ αϋτής ίτι 
τής ήμέρας τε; εΐ; τόν θρόνον άναβκσεως ή 
μών' διά ταύτα συνέλαβον τό σχίδίον τού ι
δρύσει ειδικήν σχολήν, δαπάνη τεΰ ιδιαίτε
ρου μου ταμείου, πρό; μόρφωειν ύπαλληλων 
διά τήν γενικήν διοίκησιν τοΰ κράτους. Ώς 
δέ καταφαίνεται έκ τού ήδη δημο’ΐεσθεντος 
κχνονισμοΰ τής σχολή; ταύττ,ς, οι μαθ-ταί 
αυτής λαμβανόμινοι έκ πασών τών τάξεων 
τών υπηκόων ήμών άνευ διακρίσεω; θρησκεύ
ματος, 0’ άνέρχωνται μέχρι τών ανώτατων 
βαθυίδων τών διο'κητικών καί διπλωματικών 
υπουργημάτων, καί ή προαγωγή αύτών ίςαι 
αείποτε ανάλογος τώ βαθμώ τής ίκανοτητος 
ενός έκαστου.

Έξετιμήσκιιεν δεόντως τήν φιλοπατρίαν ήν 
έπεδείξαντο πάντες οί πιστοί 'μών ύπήκοοι 
έν ταΐς ταριχαΐς, αίτινε; έκύκλωσαν ήμάς 
άπό δύο ήδη έτών καί ιδία κατά τόν μετά 
τής Σερβίας καί Μα>ροβουνίου πόλεαον, ώ; 
καί τήν άνδρίαν καί τά; εκδουλεύσεις άς δ 
στρατός ήμών παρέσχεν ΰπομε'.νας γενναίως 
πάσαν κόπωσιν καί δυσχέρειαν. Κατά την 
διάρκειαν τών ταραχών τούτων προσεπαθη- 
σαμιν, ώ; εδει, νά διαφυλάξωμεν τά δικαιώ 
μστα ήμών, αποτέλεσμα τών ήμττέρων 
προσπαθειών ύπήρξεν η έπ έσχατων μετά 
τής Σερνίας συνομολογτ.θείσα ιϊρήνη, και αί 
μετά τοΰ Μα ροβουνίου διεξαγόμεναι δια
πραγματεύσεις· Ή διαγωγή ήν θέλομεν ά- 
σπασθή έπί τών διαπραγματεύσεων τούτων 
καθυποβληθήσεται ύπό τή- σύσκεψιν ύμών, έν 
τή πρώτη συνόδω τού ΰμετέρου συμβουλι.υ, 
συνιστώ δέ ύμΐν νά επισπεύσατε τήν περί 
τούτου ύμιτέραν άπόφασιν.

’Ανέκαθεν εϊθιβται τώ κράτει ήμών νά 
ποιήται περί πολλού τά; μετά τών ©-λ ·>ν 
κρατών φι»ικάς καί φιλόφρονα; σχέσεις ου“ω 
καί σήμερον ακολουθούμε» τόν αυτόν καν να 
τής φιλικής συμπεριφοράς. ΓΙρό τινων μηνώ» ή 
’Αγγλία έζήτησε νά συνέλθη έ» τή πρώτε ί 
ση ήμών συνδιάσκεψής έπί τών υφισταμένων
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ΦΙΛΕΡΓΟΣ Π Ο nt ΣΙ Σ

Κνρίαι, μή πτοήσθε, 
τό ψύχος μή φοβίσθε' 

άλλ’ ούτε τήν 3?οχήν, 
ό ήλιος νΰν τρέχει 
'ς τόν κόσμον καί παρεχει, 

'ς όλου; άνβψυχήν.

•Η ' - V·Η αννοιςις εφανη . . . 
αμυγδαλιά; στεφάνι...

ίδέ τόν Γερανό·-, 
ν’ άνέρχηταΓ νά χαίρη 
’ς τόν Ήλιον να '-ifr, 
‘ψηλά 'ς τόν ουρανόν.

• ♦
Κ ι’ αύτός καί τά μιχρά του, 
τ’ αθώα νεογνά του,

συστή Γ·υσι χορόν
τό Κ ρ ο ύ Κ ρ ο ύ Κ ρ ο ύ ήχοΰσι 
τόν * Ηλιον ΰμνοΰσι, 

■—τόν Φοίβον τόν θεόν.—■

Έν Τζιμπαλίω Κ[πόλεως,

Κατά Μάρτιον 1877.

Και άν Κροΐσος καταντήσω’ 
ή ώ; Ίκαρο; πετάξω,

κάν τόν κόσμον κατακτήσω’ 
τί πλειότερον Οά πράξω ;

Ό^τρογός τή; γήςρ γυρίζει 
καί ιό φέρον θά μέ φέρη,

καί το φώ; ή νϋξ σκοτίζει, 
κΓ έν τή χλόη φΰσις χαίρει.

Το παρόν;—θέ νά περάση— 
τό ι'έ μέλλον;—'Ανατέλλει—

καί ό λαΐλαψ.— θά κοπάση' 
τί θά βρέξκ;—τί σε μέλλει—

Μή λοιπόν ανησυχία’ 
μή ταράττου’ μή πτόησα:—

πάν το μέτρον ιιν' υγεία 
καί εΐ; τοΰτο τ £ ρ π ο υ . ·. ζ ή σε —

Έ , ραφ ·ν έν Γζιμχαλίω Κ[πό λ ε ως,

τό βλέμμα του σ’ υπόσχεται 
τή; λήθη; ττ.ν πηγή - !
Έλθέ λοιπον ν' άφησωμεν 
τήν σάρκα τήν γηι-ην, 
καί τίς ζωής κενώσαντνς 
τή τιθλ'μμένην κρήνην 
είς τοϋ απείρου σπεύσωμεν 
τήν ίεράν σιγήν.

» ■»
Έάν ωραίοι ποταμοί 
καί λίμναι μά; κ-λί'-υν 
είς δάση εΰσκια έδώ 
τά ρείθρα των τερπνά, 
έάν τά ρόδα εύοσμα 
τό χρώμά των δεικνύουν, 
κ* 1 άηδόνος λάλημα 
τήν δείλην,έξυπνά’

•

1 »3

καί, άν είτίλθωμ' έν αύτώ, 
ό πόθος μα; πληροΰται 
— καί άσφα-έ; διαπαντός, 
τό σκάφος θά σωθγ, ! —

» »
Έν όσω έτι έν ήμΐν 
ή πίστι; εμφωλεύει, 
καί ζή ακμαία,'ήρεμος, 
ή ίερά ελπίς.
Σ]ω θ ο/μ ε ν π ρ ό ς τ Ο ν Ο ρ ό ν ο ν του! 
Ίίδη γλυκύ μά; νεύει 
άλλ' ίσως όνειδος, ψυχή, 
τό σώμά μα; χαλκεύει, 
καί υάς ώθηση αύριον 
μακράν τη; ή Πατρίς.

Γ Α.

Μαρτίου 17 1877

ΣΟΦΙΑ ΛΑΜΠΙΣΗ'ΊλΓΡΟΓ.

Η ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΙΑ.

« Πάν μέτρον άριστσν »

Φύσα φύσα ζεφυράκι 
νά παρέλθωσι τά χ1ό·.·α,

Νά βελάση τό άρνάκΓ
Νά εΰγοΰν τά χελιδό·-’·.

Νάλθ’ ό Μάρτις, νά γελάση, 
νά ανοίξουν τα λουλοΰδ’α

ό -χειμώνα; νά πέραση . . . 
νά αρχίσουν τά τρτγούδ’α ....

Δεν μ’ άρέσκη ί δειλία, 
μεγαλεία δέν φροντίζω

Π άν τό μέτρον ε’ν’ ύ γ ε ί α 
κΐ έν αύτώ τό πάν νομίζω.

—*Η£<* —

ΣΩΘΩΜΕΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΡΟΝΟΝ ΤΟΥ ! ...

I

* *
Συγχρόνως δμω; βάσανοι 
ακοίμητοι στενάζουν, 
άκιταπαύστως δέρουααι 
τά στήθη μα; οίκτρώς’ 
κ’ εΐς’μάτην ουρανοί γλαυκοί 
ελπίδας μά; μοιράζουν, 
καί καλλονα'ι τή; φύσεως 
τήν γήν ευωδιάζουν, 
ό πόνος, άρχων άκαρδος, 
τάς πνίγει σκυθρωπώς!

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.

Έλθέ, ψυχή, νά φυγωμεν 
έ·εΐ ποΰ φεύγουν όόι 
-αί χύνονται οί τόβοι σου 
πυρώδεις στεναγμοί!__
Έδώ τό ασ.-α τ5)ς χαρά; 
στενό·, τό πνίγουν θόλ'Ί, 
έκεΐ ελεύθερον πέτα 
καί τό ακούουν όλοι
χωρίς νά το συγκόπτωσιν 
όδΰναι καί λυγμοί.

♦ ·
Ό ουρανό; άνέβελο; 
σοΙ μειδιά γαλήνην

Ό Χλεύη πάν τό έν τί, Γή I ΐ 
τό παρελθόν μα;;—Μνήμα' 
καί τό παρόν μας;—Φέρετρον, 
άτέρμων τρικυμία, 
παθών καί πόθων σύγκρουσις, 
έξωργισμένον κύμα, 
έ®' ω ποτέ παρήγορος 
δεν έκρυψεν ευδία ....

II

Έλθέ λοιπον, <0 πνεΰμά μου ! !
Ή λέμβος κυλινδοΰται,
— τό κύμα χαίνει άγριον— 
θά καταποντισθή !
Έν τούτοι; όρμος ήρεμο; 
πέραν έκεΐ άπλοΰται,

Ποΰ ε’σθε, όνειρα τερπνά 
τώ'- παιδιζών μου χρόνων ! 
"Ολα ρακώδο καί γυμνά^ 
έκπνεύσατε εΐς’ στόνον. 
Καί τώρα μέσω τή; σιγής, 
ίρείπιον έγώ τής γής, 
οά, ένθυμοΟμαι μόνον 
μέ μαρασμώδη πόνον.

♦
* ♦

Μέ τήν ταχ'τητ'αστραπής, 
όπως τό σύ-νιφον π-ρα, 
καθώς κυλούν καί φεύγουν 
τοΰ καταρράκτου τά νερσ, 
δπως διίρχετ' ή άκτίς 
φωτός, διήλθετε καί σείς, 
έλκύο.τα μακράν μου 
κάθε χαρών μ«.·υ!| .. .

Γ. Α.



Ui φίλεργος

ΤΩζ ΦίΛΤΑΤΩι ΜΟΙ Κ. Μ.

Έβαλα «ΰλογητο 
χαί τό πίνω ςραγγικτό

άλλά όπως μ·ί χατίβουν 
ίνα ενα τ’ άραδειάζω

Ντ.στιχάτα πρό ολίγου 
έχω, φίλε, στιχουργήσεε

’σ τόν καλόν μα; ίνα γράμμα 
*χ εύχομαι νά μ’ έννοήοτ,·

Άπο πάνω ίω; κάτω 
ολα όπω; έπεΟΰμουν 

τώ τά έγραψα μέ τάξιν 
ήσυχο; ώς καΟω; ήαουν,

Τώρα χωριστά ·’ εσένα 
πεταχτά ’σάν τά πουλάκια 

κάθουμαι μ’ ελευθερίαν 
νά σοΰ χάμω δυό στιχάκια 

εχω τό κρασί κοντά μου 
καί ζουλώ μέ τά σωστά μου.

* *II όσα εχω εως τώρα 
ρουφζμένζ δέν γνωρίζω 

άμ· άδειάση τό ποτήρι 
πάλιν τό ξαναγεμίζω.

Άν τάξευρα σοΰ ταλεγα 
πλην, φίλε μου, νά ζήσω, 

ώ; τώρα τά κατέβαζα 
χωρίς νά τά μετρήσω.

Σ’ υπόσχομαι εί; τό έξτ,ς 
εως νά τελειώσω

τους στίχους μου" πόσα Οά πιω 
νά σοι τά φανερώσω.

Τώρα ενα καταιδάζω 
άλλά δέν τό λογαριάζω.
• *

Είμαι στιχουργό; τή; μέθης 
κάμνω στίχου; όπως θέλω 

κ’ άν χάνεις δεν τούς άρέσρ 
τό μαντεύεις ποΰ τόν στελλω.

Μν,δέ τόνου; μη,δέ μέτρα 
μηδέ «υλλαβά; κυττάζω

Καί άν Οέλγ,ς τήν αλήθεια 
κάμνω στίχου; όταν πίνω 

κι’ δεα γράψω μεθυσμένο; 
τάγοαψα καί δέν τά ββύνω.

Τώρα άπ’έδώ αρχίζω 
νά μετρώ όσα στραγγίζω.

* ♦
Ένα! οΰτω; έάν_0ίλγ; 

ακολουθεί ενα ένα
τά ποτήρια ποΰ αδειάζω 

νά μετρά; μαζΰ μ’ έμενα.

Είναι νύξ, καιρός αχρείος- 
έξω βρέχει καί χειμάζει 

σΰννιφα πολλά καί μαύρα 
ό βορρέας καταιβάζει.

Άλλ’ έγώ έδώ δέν ειμ 
προσοχήν λοιπόν δέν 

μήτε νά ακούσω θέλω 
μήτε τίποτε νά ίδω.

■‘, 
δίδω

Μόνον τό κρασί μου χύνω 
’στό ποτήρι μου καί πίνω

Αύο! Νά σοι πώ ποΰ είμαι
όλο; κι’όλος είς τήν πόλιν 

με'σα ’σ τό αρχοντικόν σας
καί ’μιλώ μέ τόν Μανόλην.

Υγιαίνεις-, προοδεύεις; 
ευτυχεί; καί σΰ συγχρόνως, 

ή μακράν άπό τοΰ; φίλου; 
κάθουμαι καί πίνω μόνο;;

Πίνω όμως ’σ τήν ΰγιά σου
καί πολλοΰ; χρόνου; νά ζήσγ.ς 

σ’ εύχομαι, φίλε, αισίου;
καί νά μή μέ λν.σμονήσγ,ς. 

Τόν λογαριασμόν άρίνω 
γιά νά νο ώΟω ό,τι πίνω.

A. Ν.

*


