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Π|]ΓΗ ΤΟΤ ΑΓΑΘΟΤ KAI TOT ΚΑΚΟΤ.

Έπειδήπερ ό Θίδς ή αρχή ίστι πάντων 
τών πραγμάτων, καί επειδή ή αρχή αΰτη 
όλη σοφία τυγχάνει, όλη δικαιοσύη, πάν 
ό,τι έκ ταύτη; εκπορεύεται έφείλει τών προ- 
σοντων αύτής μετεχειν,_διότ: τό όν τόάπειρως 
σοφόν, δίκαιον καί αγαθόν ούδέν παράλογον 
κακόν καί άδικον παραγαγείν δύναται Τό 
κακόν, όπερ παρατνροΰμεν, ουδόλως άρα ο
φείλει έκ τούτου πηγάόειν.

Είπερ το κακόν ήν τών προσόντων ειδικού 
τίνος οντος, όπερ Αρεμάνην ή Σατάν άπο- 
καλοΰσι, δυοϊν θάτερον, τό όν τοΰτο ή τώ 
Θεώ ίσον αν είζι, καί κατά συνέπεαν τόσον 
ισχυρόν δσον καί Αύτό; καί ώ; Αύτός άίδιον, 
ή ύποδε έστερον ’Εκείνου.

Κατά τ>·.ν πρώτην περίστασιν, είησαν άν 
δύο δυνάμεις αντίζηλοι, άνταγωνιζόμεναι ά 
καταπαύστως, προσπαθούσα έκαστη άνατρέ- 
"ειν πάν δ,τι ποιεί ή έτέρα, και άντιπράτ- 
τουσαι κατ’άλλήλων. Ή ΰπάθεσις αΰτη α
συμβίβαστός εστι πρό; τήν ενότητα τοΰ σκο
πού όςτις έν τή διακοσμήσει τοϋ σύμπαντο; 
Αποκαλύπτεται.

Κατά τήν δευτέραν δέ περίστασιν, τό όν 
τοΰτο υποδεέστερον τοΰ Θεοΰ τυγχάνον, ύπο- 
τάσσοιτο άν Αύτώ' μή δυνάμενον δ’ είναι, 
ώ; Αύτός, άίδιον άνευ τοΰ είναι ίσον Αύτώ, 
έχοι άν αρχήν τινα' είπερ έδημιουργήθη, 
ού ουνατ-ιιδημιουργηθήναι εΐμή ύπό τού Θεοΰ, 
ό Θεό; ά:α δημιουργός ούτως άν εΐη τοΰ 
Πνεύματος τοϋ κακού, τοΰθ’ οπερ εΐη άν ή 
άρνησις τή; άπειρου άγαθότητος.

Έν τούτοι; τό κακόν ύπάρχει, καί εχει 
αιτίαν τινά.

Γά παντοειδή κακά, φυσικά ή ηθικά, α· 
τινα καταθλίβουσι τήν ανθρωπότητα παρου- 
σιάζουσι δύο κατηγορίας, ών ή διάκρισι; λίαν 
ενδιαφέρει. Διακρίνονται άρα -.ί; κακά άτινα 
δύναται άποφυγεΐν ό άνθρωπος, καί εί; κακά 
τή; θελήσεως αύτοΰ ανεξάρτητα. Έν τοίς 
τελευταίοι; δέ κατατακτέον τάς φυσικά; μά- 

περιφιλαυτία;, 
των και τής

στιγ»;
Ό άνθρωπος, ούτινος αί διανοητικαί δυ

νάμει; περιωρισμέναι τυγχάνουσιν, μηδέ διει- 
σδΰσαι ουδέ συμπεριλαβεϊν δύναται τό σύ 
νολον τών τοΰ Δημιουργού κριμάτων κρίνει 
τά πράγματα κατά τον λόγον τή; έαυτοΰ 
------- ί - ----- τώ7 πελασμένων συμφερόν- 

συνθήκης ήν έδημιουργήσατο. 
Ταΰτα 3έ ούδόλως έν τή τάξει τής φύσεως 
τυγχάνουσιν’ διόπερ πολλάκις ευρίσκει κα
κόν καί άδικο' ό,τι άν εΰρίσκοι δίκαιον καί 
αξι-.θαύμαστον είπερ έβλεπε τήν αιτίαν αύ
τοΰ, τόν σκοπόν καί τό τελικόν αποτέλε
σμα. ’Ερευνών τόν λόγον τοΰ ε'-ναι καί τήν 
ωφέλειαν έκάστου πράγματος, αναγνωρίσει 
ότι τά πάντα ©έρουσι τήν σφραγίδα τή; ά ■ 
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πείρου σοφίας, καΐ κλίνει τήν κεφαλήν ενώ
πιον τής σοφίας ταύτης, καί δι’αύτά τά πράγ
ματα μάλιστα άπερ ουπω καταλαμβάνει.

Ό άνθρωπος έπροικίσθη διά διανοίας, δι’ 
ής δύναται άποσοβίσαι, ή τούλάχιστον με- 
γάλως μετριάσαι τά αποτελέσματα πασών 
τών φυσικών μαστίγων'όσον κτάται γνώσεις 
καί προοδεύει είς τόν φωτισμόν, τόσον καί αί 
μάστιγες αύται ήττον καταστρεπτικαΐ άπο 
βαίνουσι' διά κοινωνικού διοργανισμού σοφώς 
προβλεπτικού, δυνηθήσεται μαλιστα εξουδε
τερώσου τάς συνέπειας αύτών, έάν μή οιόν 
τε, ίνα αΰτάς αποφυγή. Ουτω δέ, δι' αύτάς 
τάς θεομηνίας τιύτας αϊτινες έγουσι τήν ω
φέλειαν αυτών έν τή γενική τής φύσεω; δια 
τάξεις και διά τό μέλλον, άλλ' αϊτινες προσ- 
βάλλουσιν έν τώ παρόντι, ό Θ ός έδωκε τώ 
άνθρώπω, διά τών δυνάμεων δι' ών τό Πνεύ
μα αύτοΰ επροίκισε, τά μέσα τοϋ παοαλυειν 
τά αποτελέσματα αύτών.

Ουτω δέ υγιεινά; καθιστά τάς νοσώδεις 
χώρας, έξουδετεροΐ τά λοιμώδη μιάσυατα, 
εύφορους ποιεί τάς ακαλλιέργητους γαίας, 
σκέπτεται εΰρεΐν τρόπον ίνα προφυλάττή αύ
τάς άπό τών πλημμυρών, κτίζει οικήματα 
υγιεινότερα, ασφαλέστερα όπως άντέχωσι 
κατά τών άνεμων τόν τόσων άναγκαίων είς 
τόν καθαρισμόν τής ατμόσφαιρας, προφυλάσ- 
σεται άπό τών άκρασιών' ούτως έπί τέλους 
κατά μικρόν ή άνάγκη έποίησεν αύτόν δη- 

* ' Τ ι βελτιοΐ τού;
ρο- 

μιουργήσαι έπιστάμας, δι’ ών 
όρους τοΰ κατοικήσιμου τή; σφαίρας, και 
στίθησι τώ εαυτού ευ είναι.

Ό άνθρωπος οφείλει προοδεϋσαι' τά δέ 
κακά εις άπερ εκτίθεται διεγείρουσι τήν έ- 
ξάσκησιν τής διανοίας αύτοΰ, πασών τών φυ
σικών καί ηθικών αΰτοϋ δυνάμεων, παρορ- 
μώντα αύτον εις τήν έρευναν τών μέσων τού 
ύπεκφυγεϊν αύτά. Είπερ ούδένα τούτων φό
βον ειχεν ούδεμία ά'-άγκηάγοι άν-αύτόν εις τό 
έκζητήσαι τό βέλτιον' άποναρκοΐτο άν το 
πνεύμα αΰτοϋ έν τή άεργ α, ούδέν έφευρί- 
σκοι καί ούδέν άνακαλύπτο'.. « Ο πόνο; έστι 
τό κέντρον το ωθούν τόν άνθρωπον είς τήν 
πρόοδον.»

Άλλά τά πολυαριθμότατα τών κακών εί-

σιν άπερ ό άνθρωπο; διά τών ιδίων αύτοΰ 
έλκττωμάτων έδηυ ιουργήσατο, τά έκ τή; 
ΰπερηφανίας αύτοΰ προερχόμενα, έκ τοϋ ε
γωισμού, τής φιλοδοξίας, τής πλεονεξίας, έκ 
τών υπερβολών αύτοΰ καθ όλα τά πράγμα
τα' ταΰτα είσι τά αίτια τών πολέμων καί 
τών τούτοις παρεπομένων συμφορών, τών δι- 
γονοιών, τών αδικιών, τής καταδυναστεύ
σεις; τοϋ ασθενούς παρά τοϋ ισχυρότερου τών 
πλείστων έπί τέλους νοσημάτων.

Ό θεός έθετο νόμους πλήρεις σοφίας μή 
σκοποΰντας είμή τό αγαθόν' ό άνθρωπος ευ
ρίσκει έν έαυτώ πάν ό,τι απαιτείται ίνα ε· 
πηται αύτοΐς’ ή όδό; αύτοΰ έστι κεχαραγ- 
μένη διά τής έαυτοΰ συνειδήσεως' δ θείος νό
μος έγγεγραμμένος έν τή καρδία αΰτοϋ τυγ
χάνει, καί, έπί πλεϊον, δ Θεός άναμιμνήσκει 
αύτώ ταΰτα άκαταπαύστως διά τών μεσσιών 
Αύτοΰ διά πών προφητών Αύτοΰ, ό'ι’όλων 
τών ένσάρκων Πνευμάτων άτινα έχουσιν έν- 
τολήν τοΰ διαφωτίζειν αύτον, τοΰ ήΟικο- 
ποιεΐν αύτόν, τού βελτιούν αύτον . ..

α Είπερ δ άνθρωπος συνεμορφοΰτο αύστη- 
ρώς πρός τούς θείους νόμους, ούδεμία αμφι
βολία, ότι άποφεόγοι άν τά δριμύτατα τών 
κακών καί εύτυχής έπί τής γή; βιώσοι·» 

τοΰτο πράττη, προέρχεται έκ 
αύτοΰ, καί ΰφίσταται όθεν 

’Εάν μή
τοΰ αύτεξουσίου
τάς συνέπειας.

Άλλ' ό Θεός,
τώ κακώ έθετο
τοϋ κακού το αγαθό. __  . .
χεται στιγμή καθ ήν ή ί»~ε, 
κακού αφόρητο; γίνεται

πλήρης άγαθότητος, παρά 
τό φάρμακον, δηλ. έξ αύτοΰ 

Ίον ποιιΐ έκπκγάζειν. Έρ- 
ρβολή τοΰ ήθικοΰ 

καΐ ποι I τόν άν
θρωπον δοκιμάσαι τήν ανάγκην τοΰ άλλα- 
ξαι διεύθυνσιν- Διδασκόμενο; υπό τής πεί 
ρας ωθείται είς τό ζητήσαι έν τώ άγαθώ 
θεραπείαν, διά τοΰ αυτεξουσίου αύτοΰ πάντο
τε. "Οταν είσέρχηται είς οδόν καλλίονα, 
ποάττει τοΰτο, διότι ούτως έθέλει καί διότι 
άνεγνώρισε τοΰς τής έτέρα; όδοϋ κινδύνους. 
Ή άνάγκη παραβιάζει αύτον άρα εί; το βελ 
τιοΰσθαι ηθικώς ίνα εύτυχέστερος γένηται, 
καθώς αύτή αΰτη ή άνάγκη έβίασεν αύτόν 
β-λτιώσαι τούς υλικού; όρους τής έαυτοΰ 

ΰπάρξεως

Δύναται τις είπεΐν ότι στό κακόν έστιν 
απουσία τοΰ άγαθοΰ, ώς περ το ψύχος απου
σία όστι τής θερμότητος. "Ω;πεο τό ψύχος 
οϋκ έστι ρευστόν ειδικόν, ουτω καί τό κακόν 
ουκ εστι προσόν διακεκριμένων, τό μέν αρ
νητικόν έστι τοΰ ετέρου.» “Ένθα δέ τό αγα
θόν ουδόλως ύπάρχει, έστιν άναγκαίως τό 
κακόν' τό μή ποιεΐν τό κακόν τοΰ άγαθοΰ 
ήδη αρχή τυγχάνει. α'Ο Θεός μόνον τό α
γαθόν έθέλει’ έκ μόνου τοΰ ανθρώπου τό κα
κόν προέρχεται. Είπερ ύπήρχεν έν τή δη
μιουργία δν τι προωρισμένον εί, τό κακόν, ού- 
δείς δύναιτο άν άποφυγεΐν αύτό' άλλ’ δ άν
θρωπος έν έαυτώ έχων τήν τοΰ κακού αι
τίαν, καΐ έχων συγχρόνως τό αύτεξούσιον αΰ
τοϋ καΐ ώ; οδηγόν αύτοΰ τού; θείους νόμους, 
αποφεύγει αύτό όταν Θελγ.»

Λάβωμεν κοινόν τι γεγονος πρός σύγκρι
σή. Γαιών τις κύριο; γίνώοκει ότι κατά τή; 
ακραν τοϋ άγροΰ αύτοΰ υπάρχει τόπος τις ε
πικίνδυνος, ένθα δύναιτο άν τόν βίον κατα- 
στρέψαι ή μώλωπα; λαβεϊν ό πρό; τά έκείσε 
ριψοκινδυνεύσων. Τί πράττει ίνα τά συμβη- 
σόμενα προλάβη; Τίθησι παρά τόν τόπον 
εκείνον είδοποίησ.ν άπαγορεύουσαν τό πε
ραιτέρω προβαίνειν, διά λογον κινδύνου. 'Εάν 
εναντίον τούτου, άπερίσκεπτός τις μηδόλως 
τή ειδοποιήσει προσοχήν δους ΰπερβή τά ώ- 
ρισμένα, και άν έπέλθη αύτώ κακόν έκ τού
του, τινα δύναται αίτιασθαι έτερονείμήέαυτόν;

'Γο αυτό ρητέον καί περί παντός κακού. 
Ό άνθρωπος άποφεόγοι αύτό, είπερ έτήρει 
τοΰς θείους νόμους. *0  Θεός, π. χ., έθηκεν 
οριον είς τήν τών αναγκών ίκανοποίησιν. Ό 
άνθρωπο; ειδοποιείται ύπό τού κόοου' έάν 
δε ύπερβαίνη τό οριον τοΰτο, πράττει αύτό 
εκουσιως. Αί άσθέ-ειαι, αί νόσοι, ό θάνατος, 
άτινα δύνανται εί αι συνέπεια, είσιν άρα γε 
γονοτα τοΰ άπρονοήτου αύτοΰ, καί ούγΐ τοϋ 
θεού.

Επειδήπερ τό κακόν έστιν άποτέλεσμα 
τών ατελείων τοΰ ανθρώπου, καί έπειδή ό 
άνθρωπος παρά τοϋ Θεοϋ έδημιουογήθη, ό 
Θεός, είποι τις άν, ούχ ήττον έδημιουργη- 
σε·', εί μή τό κακόν, άλλά τουλάχιστον τή; 
“ιτίαν τού κακού' είπερ τόν άνθρωπον έντε
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λή έποίει, το κακόν ουδόλως άνΰπάρχοι.
Είπερ δ άνθρωπο; έ-τελής έδημιουργεΐτο, 

μ.οιραίως άν είς τό αγαθόν άγοιτο- άλλαμήν, 
ενεκα τοΰ αύτεξουσίου αύτοΰ, μηδ' είς τό κα
κόν μηδ'εί; τό αγαθόν μοίρα ίως άγεται. Ό 
Θεό; ήθέλησεν, ίνα ύποτάσσηται τω νόμω 
σή; προόδου, καί ίνα ή πρόοδο; αΰτη δ καρ- 
πο; ή τοϋ ίδιου αύτοΰ έργου, ί-.α έχη τήν 
τούτου αξίαν, ώςπερ έχει καΐ τήν εύθύνην τοΰ 
κνκοϋ όπερ έστϊ γεγονός τή; θελήσεως αύτοΰ. 
Μένει άρα ίνα γνωρίσωμεν όποια τίς έστιν 
ή έν τώ άνθρώπω πηγή τής πρό; τό κακόν 
τάσεω; (1).

Εαν τις σπουδάση πάντα τά πάθη, καί 
μαλιστα όλα; τά; κακίας, βλέπει ότι έχουσι 
τήν άρχήν αύτών άπό τοΰ δρμεμφύτου τής 
συντηρήσεω;· Τό όρμέμφυτον τούτο εΰοηται 
εν πάση αύτοΰ τή δυνάμει παρά τοΐς ζώοις 
καΐ παρή τοϊ; πρωτογόνοις ούσιν άπερ τά 
μαλιστα προσεγγίζουσι τή φύσει τών ζώων' 
δεσπόζει δε παρ’ αύτοΐ; μόνον, έπειδή παρ’ 
αύτοΐς ουπω ή ήθική ιδέα ώς άντίρροπον 
ευρηται' τό ον Ουπω έγεν ήθη είς τήν δια
νοητικήν ζωήν. Το όρμέμφυτον έλαττοϋται 
ιζ εναντίας έν όσω ή διάνοια άναπτύσσεται, 
διότι αύτη δεσπόζει τή; όλης.

Ό προορισμό; τοϋ Πνεύματός έστιν ή πνευ
ματική ζωή’ άλλ' έν ταϊς πρώταις φάσεσί

(ΐ) Ή πλάνη συνίσταται είς τό άξιοΰν 
ότι ή ψυχή έξήλθεν εντελής έκ τών χειρών 
τού Δημιουργού, έν ω ουτος, έξ έναν νιας, ή
θέλησεν, ϊνα ή τελειοποίησίς γ τό αποτέλε
σμα τοΰ βαθμιαίου εξαγνισμού τοΰ Πνεύμα
τος καΐ τό ίδιον αύτοΰ έργον. ρ/0 Θεός ήθέ- 
λησεν ϊνα ή ψυχή, διά τοΰ αυτεξουσίου αυ
τής, δύνητα·- έκλέγειν μεταξύ τοϋ κακοϋ καί 
τοϋ άγαθοΰ, καί άφίκηται είς τους τελευ
ταίου; αυτής σκοπούς διά ζωήςύπερμαχούσης 
καί άνθισταμένης κατά τοΰ κακοϋ. Είπερ 
τήν ψυχήν εντελή, ώ; Αύτός έστιν, ό Θεός 
έδημιούργει, καί είπερ έξερχομένην τών χει
ρών Αυτού, εποιει αυτήν μέτοχον τής αιώ
νιας Αΰτοϋ μακαριότητας, έχοι άν αύτήν ποιη 
σα; ούχί κατ’ εικόνα Αύτοΰ, άλλά πανόμοιον 
Αΰτοϋ. Ronnamy, δικαστής. 
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τής σωματικής αύτοΰ ΰπάρξεως ΰλικάς μό
νον άνάγχας έχει ΐνα ικανοποίηση, καί πρός 
τόν σκοπόν τοΰτον ή άσκησις τών παθών α
νάγκη έστι διά την συντήρησιν, υλικής 
ε ί π ε ϊ ν, τοϋ είδους καί τών ατόμων. Άλλ’ 
έξελθόν τής περιόδου ταύτης, έχει έτέρα; 
άνάγκας, άνάγκας έν πρώτοι; ήμιηθικά; καί 
ήμιυλικάς, έπειτα δε άποκλειστιχώς ήθικάς’ 
Τότε δή τό Ιΐνεΰνα δεσπόζει τής όλης· 
έάν άποτείσγ τόν ζυγόν αυτής, προβαίνει 
είς τήν έαυτοΰ όδόν τής Προνοίας, καί είς 
τόν τελικόν αυτού προορισμόν προσπελάζει. 
Έάν, έξ εναντίας, άφίηται ινα δεσπόζηται 
ύπ’ αύτής, χρονίζει τώ κτήνει πνρασυμβχλ- 
λομενον.

Τούτων δ' ούτως έχόντων, απαν δ,τιην 
ποτέ καλόν, διότι ην ανάγκη της φύσεως 
αύτοΰ, γίνεται κακόν, ού μόνον διότι ούκέ
τι έστιν άνάγκη, άλλά καί διότι τούτο κα
θίσταται επιβλαβές είς τήν έκπνευμά- 
τωσιν τοΰ όντος- » "Ο,τι έστι προτέρημα 
παρά τω παιδίω, γίνεται ελάττωμα παρατώ 
έφήβω. Οΰτω δέ τό κακόν έστι σχετικόν, 
καί ή ευθύνη ανάλογος πρός τόν βαθμόν τής 
προόδου-

Πάντα άρα τά πάθη έχουσι τήν τής πρό
νοιας ωφέλειαν αύτών’ εί δέ μή, ό θεός έχοι 
άν ποιήσας ανωφελές τι καί έπιζήμιον. ΊΙ κα- 
τάχρησις συνίστησι τό κακόν, καί ό άνθρω
πος καταχράται δυνάμει τοΰ αυτεξουσίου 
αύτοΰ. Βραδύτερου δέ, φωτιζόμενο; ύπο τοΰ 
ίδιου αύτοΰ συμφέροντο.-, έλευθέρω; μεταξύ 
τοΰ καλού καί τού κακού εκλέγει·

ΤΟ ΟΡΛΙΕΜΦϊΤΟΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΝΟΙΑ.

Όποια τις διαφορά υπάρχει μεταξύ τού 
όρμεμφύτου καί τής διανοίας; Ποΰ λήγει 
τό μέν καί πόθεν άρχεται ή δέ; Τό όρμέμ- 
φυτον έστιν άρά γε πρωτοπαγής τις διάνοια, 
ή δύναμις διακεκριμένη, προσόν τι αποκλει
στικόν τής όλης;

e Τό όρμέμφυτόν έστιν ή απόκρυφος δύ- 
ναμις, ήτις παρορμα τά οργανικά όντα εί; έ
νεργείας αυτοματικά; καί ακούσιας πρός 
τήν συντηρησιν αύτών.» Εν ταΐς αυτοματι

κοί; ένεργείαις μηδέ σκέψι; ύπαρχοι, μηδέ 
συνδυασμός, μηδέ προμελέτη. Οΰτω δέ τό 
μέν φυτον ζητεί τόν άέρα. στρέφεται πρός 
τό φώς, διευθύνει τάς ρίζας αυτού πρός τό 
ΰδωρ και τήν θρεπτικήν γήν- τό δέ άνθος 
ανοίγεται καί κλείεται άλληλοδιαδόχως κατά 
τήν ανάγκην’ τά δέ άναρριχώμενα φυτά πε- 
ριελίσσ··νται περί τό στήριγμα ή κρεμώνται 
τοΐς έαυτών έλιξιν.’Γπό τοϋ όρκεμφύτου ει
δοποιούνται τά ζώα περί παντός ό,τι ώφε- 
λεΐ αύτά ή βλάπτει- διευθύνονται κατά τάς 
έποχάς, πρό; τά κατάλληλα κλίματα- καε 
τασκευάζουσιν, άνευ προηγουμένων μαθημά
των, πλείονι ή μείονι τέχνη, κατά τά είδη, 
κοιτάς απαλά; καί στέγας δ,ά τά έαυτών 
έκγονα, πλεκτάνας ΐνα συλλάβωσιν έν τή 
παγΐδι τό θήραμα δι’ ου τρέφονται- μετα
χειρίζονται μετ’ έπιδεξιότητος όπλα επιθετι
κά και αμυντικά, ών εΰμοιροΰσι- τά φύλα 
συμμίγνυνται ή μητηρ περιθάλπει τά έαυ
τής τέκνα, καί ταΰτα τούς κόλπου; τής μη
τρός ζτ.τοΰ'-ιν. Καρά δέ τω άνθρώπω τό όρ- 
μέμφυτον δεσπόζει αποκλειστικής έν τή άρ
χή τή; ζωής- διά τοΰ όρμεμφύτου τό νήπιον 
ποιεί τάς πρώτα; αύτοΰ κινήσεις, δράττεται 
τού μαστού, κραυγάζει ίνα έκφράσηται τάς 
έαυτοΰ άνάγκας, απομιμείται τόν ήχον τής 
φωνής, προσπαθεί ίνα όμιλήσγ, κνί περιπα
τητή. ΙΙαρά τω έφήβω μάλιστα ένβργίιαί τι- 
νές εισιν όρμεμφυτιζαί- τοιαΰται δέ εισιν αί 
αύτοματικαί κινήσεις όπως άποκρούσωσιν α- 
πειλ.ήν, όπως διαφύγωσι κίνδυνον, όπως τη- 
ρήσωσι τήν ισορροπίαν- οΰτω προσέτι αί βλε- 
φαρί δες καρδαμΰσσουσιν ίνα συγκεοάσωσι
τήν λάμψιν τοΰ φωτός, τό δέ στόμα ανοί
γεται μηχανικώς όπως άναπνύση κτλ.

« Ή διάνοια αποκαλύπτεται δι’ ενερ
γειών εκουσίων, έσκεμμένων, προμεμελετημέ- 
νων, συννρμο'ογημέ ων, κατά τήν αρμοδιότη
τα τών περιστάσεων-» Έστι δέ άναμφισ- 
βοτήτω; προσόν αποκλειστικόν τής ψυχής.

α Πάσα ενέργεια μηχανική έστιν όρμεμ- 
φυτική- ή δέ έξαγγέλλουσα τήν σκέψιν, τόν 
συνδυασμόν, ά,πόφασιν, διανοητική τυγχάνεΓ 
ή μέν έστιν έλ.ευθέρα, ή δέ ούχί.»

Το όρμέμφυτόν έστιν οδηγός ασφαλής όςτις

ουδέποτε άπατά- ή δέ διάνοια, έπειδή κυ
ρίως έλευθέρα τυγχάνει, ύπόκειται ένίοτε είς 
πλάνην.

Έάν ή όρμεμφυτική ενέργεια μή έχη τόν 
χαρακτήρα τής διανοητική; ένεργείας, ούχ 
ήττον όμως αποκαλύπτει διανοητικήν 
α ίτίαν, ούσιωδώς προνοουσαν. Έάν ζαρα- 
δεχώμεθα δτι τό όρμέμφυτόν πηγάζει έκ 
τή; ύλης, δέον ίνα παραδεξώμεθα επίσης ότι 
ή ύλη έστ'ι διανοητική, καί μάλιστα έπί τό 
βεβαιότερου διανοητική καί προνοητική ή ή 
ψυχή, έπειδή τό όρμέμφυτόν ούδόλως άπα- 
τάται.

Έάν δέ θεωρήσωμεν τό όρμέμφυτόν ώ; 
διάνοιαν πρωτοπαγή, πώς γίνεται ΐνα κατα 
τινα; περιστάσεις ή ανώτερου τή; λογικής 
διανοίας-, ίνα διδώ τό δυνατόν τοΰ έκτελεΐν 
πράγματα άτινα αΰτη πσραγαγεΐν ού δύναται;

Εαν δέ ή, κατηγορούμενον ειδικής τίνος 
πνευματικής άρχή;, τί γίνεται ή άρχή αΰτη; 
Έπειδή τό όρμέμφυτόν εκλείπει, ή άρχή 
άρα αΰτη έκμηδενίζοιτο. Έάν τά ζώα μή 
ωσι πεπροικισμένα είμή διά τού όρμεμφύτου, 
τό μέλλον αύτών ,έστιυ άνευ έκβάσεως, οί 
μόχθοι αύτών ούδεμίαν ανταμοιβήν έχουσιν. 
Τοΰτο δέ μηδέ τη, δικαιοσύνη, τυΰ θεού συ- 
νάδοι, μηδέ τί, άγαθότητι

Καθ’ έτερον δέ τι σύστημα, τό όρμέμφυ- 
τον καί ή διάνοια μίαν μόνην άρχήν έχοιεν- 
αναπτυχθεϊσα κατά τινα βαθμόν ή άρχή 
αυτή, ήτις κατ’άοχάς μόνον τά; ιδιότητας 
τοϋ όρμεμφύτου έχοι, ϋφισταιτο μεταποίη- 
σΐν διδούσαν αΰτω τά; τής έλευθέρα; διά
νοιας.

Είπερ οΰτω; ειχεν, έν τώ διανοητική άν
θρώπω, όςτις άπόλλυσι τό λογικόν καί ού- 
κετι οδηγείται είμή ύπό τού όρμεμφύτου, ή 
διάνοια επιστρέφει εΐςτήν αρχικήν αυτής κα- 
ταστασιν- και όταν ανακτάται τό λογικόν, 
τό δρμέμουτον γίνοιτο έκ νέου διάνοια, καί 
ούτως άλληλ.οδ-.αδόχως κατά πάσαν περίο
δο-, τοΰθ’ όπερ απαράδεκτου.

Άλλως τε, ή διάνοια καί τό όρμέμφυτόν 
δεικνύονται συγχρόνως πολλάκις έν τή αυτή 
ένεργεια. Εν τώ βαδίσματι, π. χ., ή κίν ,σις 
τών κνημών έστιν όρμεμφυτική- ό άνθρωπο; 

τίθησι ιόν πόδα πρό τοϋ έτέρου μηχανική:, 
άν·υ σκέψεω;- άλλ' όταν θέλη έπισπεΰσαι ή 
άναστεΐλαι τό έαυτοΰ βάδισμα, έγεΐραι τόν 
πόδα ή επιστρέψαι Ινα πρόσκομμα τι απο
φυγή, υπάρχει σκέψις, συνδυασμός, ενεργεί 
άπό σκοπού αποφασιστικού. «Ή ακούσια ώ- 
θησις τή; κινησίως ή όρμεμφυτική έστιν ενέρ
γεια- ή λελογισμένη διεύθυνσι; τής κινήοεως 
ή δ ανοητική έστιν ενέργεια.» Το σαρκοφά- 
γον ζώον ώθεΐται ύπο τού όρμεμφύτου, ίνα 
άπό σαρκός τρέφεται- άλλά τά κινήματα ά
τινα ποικιλοτρόπως ποιεί κατά τάς περι
στάσεις, ΐνα δράξηται τού θηράματος αύτοΰ, 
τό προβλεπτικόν τών ενδεχομένων, είσίν έ- 
νέργειαι τή; διανοίας.

Έτέρα ύπόβεσις, εντελώς άλλοτε συμφω
νούσα πρό; τήν ιδέαν τοΰ ένιαίου τής άρχή;, 
πηγάζει έκ τοΰ ούσιωδώς προνοητικού -χα 
ρακτήρος τού όρμεμφύτου. . . Γνωστόν ότι 
τό όρμέμφυτόν παράγει ένεργείας ών ούδεμίαν 
συνείδησιν εχει ό άνθρωπος, δεσπόζει παρά 
τοΐς παιδίοις, καί έν γένει παρά τοΐς ουσιν 
άπερ ασθενές τό λογικόν έχουσιν. Άλλαμήν, 
κατά τήν υπόθεσιν ταύτην, τό όρμέμφυτόν 
μηδέ τής ψυχής κατηγορούμενον είη μηδέ 
τή; όλης- Ούδόλω; άν άνήκοι ώ; ίδιάζον τώ 
έμβίω όντι, αλλ είη ά π ο τ έ λ ε σ μ α τή; 
άμεσου ένεργείας τοΰ αοράτου προστάτου, τού 
φύλακος Αγγέλου, όςπερ άναπλ.ηρυΐ τήν ά~ 
τέλειαν τής διανοίας, προκαζών αύτός ουτος 
τάς αναγκαίας τή συντηρήσει τού όντος ένερ
γείας ών ούδεμίαν τοΰτο έχει συνείδησιν. Είη 
δέ τοΰτο ώσπερ αί ταινίαι δι’ ών αί τροφοί 
κρατούσε τά άρχομενα περιπατεΐν νήπια. 
Άλλ' ώ; καταργούσι βαθμηδόν τήν χρήσιν 
τών ταινιών καθ' όσον τό βρέο ·ς δύ'-αται άφ’ 
έαυτοΰ περιπατεϊν, ουτω καί ό προστάτης 
άγγελος άφίησιν είς έαυτόν τόν προστατευό- 
μενον, καθ’ όσον ουτος δύναται δδηγεΐσθαι 
ύπό τή; ιδία; αύτοΰ διανοίας.

όδ-ηγεΐ-.θαι

Οΰτω δέ τό όρμέμφυτόν, άντί τοΰ είναι τό 
έξαγόμενον πρωτ-,παγοΰ; καί άτελοΰ; τίνος 
διαν-ία-, εϊή άν τό γινόμενον διανοίας ξένης 
έ - π ά σ η, α ύ τ ή ς τ ή ί σ χ ύϊ, διανοίας προ- 
στατευούσης, ά·-απληΓούσης τό ανεπαρκές 
είτε νεαρά; διανοίας, ήν ώθοϊίνα ενεργά άνευ
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ομοιόμορφον καί σταθεράν' αποτέλεσμα έξαγ- 
γέλλον σοφίαν καί πρόνοιαν οφείλει έχειν αι
τίάν έμφρονα καί προνοοϋσαν. Άλλαμήν αι
τία έμφρων και προνοοϋσα, ουδόλως δύναται 
υλική άποκλειστικώς είναι.

Μή εΰρίσκοντ-ς δε έν τοΐ; δημιούργημα 
σιν ένσάρκοις ή άσαρκοι;, τάς ιδιότητας τάς 
άναγκαα; ίνα παραγάγωσι τδ τοιοΰτον έξα- 
γόμε-ov, άνάγ> η πάσα ίνα άναβώμεν υψηλό
τερου, δηλαδή εΐ; αύτόν τόν Δημιουργόν. Έάν 
φαντασθή τις πάντα τά όντα έμβεβυθισμένα 
έν τω θείω ρευστώ, τώ ύπερτάτω; διανοητι
κό), κατανοήσει τήν προνοοϋσαν σοφίαν καί 
τήν έ’ότητα τών σκοπών, αϊτινες προιιταν- 
ται πάντων τών δρμεμφυτικών κινήσεων διά 
τό καλόν έκάστου ατόμου. Ή μέριμνα δε 
αΰτη ένεργητικωτέρα έστιν, έάν τό άτομον 
ήττονας πόρου; έχη έν έαυτώ καί έν τή ίδίφ 
αύτοΰ διανοία' διό καί μείζων φαί εται καί 
μάλλον απόλυτο; παρά τοϊς ζώοις καί τοίς 
ύποδεεστέροις ουσίν ή παρά τω άνθρωποι.

Κατά τήν θεωρίαν ταύτην, εννοεί τις ότι 
τό όρμέμφυτον δδηγός έστι πάντοτε ασφα
λής. Τδ μητρικόν όρμέμφυτον, τό εΰγινέ- 
στατον πάντων, δπερ δ υλισμό; καταβιβά- 
ζςι εί; τήν Επιφάνειαν τών ελκτικών τής ό
λη; δυνάμεων, εύρίσκεται έξυψωμένον καί έ- 
ξηυγενισμένον. ’Ενεκα δέ τών συνεπειών αυ
τού, ούδόλως εδει ίνα παραδοθή ταΐς τυχου- 
σαι; ίδιοτροπίαις τής διανοία; καί τοΰ αϋτε- 

! ξουσίου. α Διά τού όργάν'.υ τή; μητρός, δ 
ί Θεός αυτό; έπαγρυπνεΐ έπί τών άρτιγεννήτων 
! αυτού δημιουργημάτων.

'Η θεωρία αότη ουδόλως καταστρέφει τό 
| μέρος τών προστατευτικών ΙΙνευμάτων, τώ' 
φυλάκων, ων περ ή σύμπραξι; γεγονός έστιν 
αποδεδειγμένου ύπό τή; πείρας' σημειωτέον 
δμω; ότι ή ενέργεια τούτων ούσιωδώ; άτο- 

I μική τυγχάνει' 0τν τροποποιείται κατά τά 
! ίδιάζοντα πλεο.εκτήματα τοΰ τε προστα

τεύοντας καί ταυ προστατευομένου, καί δτι 
οίδαμοΰ έχει τό δμοιόμορφον καί τό γενικόν 

j τού όρμεμφύτου. Ό θεό; αυτός, έν τή σοφία 
1 αύτοΰ, οδηγεί τούς τυφλούς, άλλ’ έμπιστεόε 
ται είς διανοία; έλευθέρας τήν φροντίδα τοϋ 

! δδηγεΐν τού; οξυδερκείς, ίνα άφή’η έκάστω

συνειδήσεως πρός τδ καλόν αυτής πάν ότι 1 
αΰτη ανίκανο; είσέτι τυγχάνει ινα πράξη άφ 
έαυτής, είτε ώριμου τι δς διανοία; άλλα πα- 
οακωλυομένης πρός στιγμήν έν τί χρηβει 
τών έαυτής δυνάμεων, ώς τοΰτο λαμβάνει 
χωράν π·ρά τώ άνθρώπω έν τή βρεφική ήλι- 
κία, καί έν τή περιπτώσει ήλιθιότητος καί 
φρενοβλαβείας.

Παροιμία τις λέγει ότι υπάρχει Θο; διά 
τα παιδία, τους παιάφρονας καί τοΰ; με· 
θύσου;' το λόγιον τοϋτό έστιν άληθέστεοον 
ή όσον νομίζουσιν, δ θεός ούτό; έστιν i προ . 
στάτης άγγελος, έπαγρυπνών έπί τρΰ οντος 
τοδ ανικάνου ϊνα προστατεύσηται διά τοΰ 
ίδιου αύτοΰ λογικού.

Έν ταύτη τή τάξει τών ιδεών πορρωτέ- | 
ρω δύναται τις χωρήσαι. Ή θεωρία αΰτνι, ό
σον εύλογο; και άν η, ούχί πάσα; τάς δυσ
κολίας τοΰ ζητήματος λύει.

Εάν παρατήρηση τις τά αποτελέσματα 
του όρμεμφύτου, σκμειοΐ εύθΰς έξ αρχή; Ενό
τητα σκοπού καί αρμονίας σταθερότητα ε
ξαγομένων μηκέτι υπαρχόντων, άμα τοΰ όρ· 
μεμφΰτου ύπό τής ελεύθερα; διαιοία; αντί- 
καθισταμένου. Άλλως τε, έν τή οίκειοποιη- 
σει τή τόσω πλήρει καί σταθερά τών δρμεμ
φυτικών δυνάμεων είς τά; άνάγκας έκάστου 
είδους, βαθεϊάν τις σοφίαν αναγνωρίζει· Γό 
ένιαϊον τοΰτο τών σκοπών ουδόλως άν ύπάρ- 
χοι άνευ τής ενότητας τών διαλογισμών, καί 
τό ένιαϊον τών σκέψεων ασυμβίβαστόν έστι 
πρό; τήν ποικιλίαν τών ατομικών ικανοτή
των. Ή έ'ότης μόνη ήδύνατο παράγειν τό 
συνολον τούτο τόσον εντελώς έναρμόνιον οπερ 
εξακολουθεί άπό καταβολής κόσμου καθ' όλα 
τά κλίματα έν κανονικότητι καί μαθηματική 
ακρίβεια, άνευ ούδεμιάς ποτέ έλλείψεως. Το 
δέ ομοιόμορφον έν τώ άποτελέτματι 
δρμεμφυτικών δυνάμεων γεγονός έστι χα
ρακτηριστικόν όπερ ύπεννοεί άναγκαίως - - 
ένιαϊον τής α ιτιάς' είπερ η αιτία αΰ
τη συμφυής έτΰγχανεν έκαστη άτομικότητι, 
τόσαι ποικιλίαι όρμεμφυτικαί ΰπάρχοιεν, ο- 
σαπερ και άτομα, άπδ τοΰ φυτού μέχρι τού 
ανθρώπου. 'Αποτέλεσμα γενικόν, ομοιόμορφον 
καί σταθερόν οφείλει έχειν αιτίαν γενικήν,

τήν ευθύνην τών έαυτοΰ πράξεων. Ή απο
στολή τών φυλάκων αγγέλων καθήκόν έστιν 
όπερ έκουσίω; προσοέ/ονται, μέσον αύτοΐς 
τυγχά-ον προό δου κατά τόν τρόπον δι' ου 
έκτελοΰσιν αύτό.

Πάντες οί τρόποι οΰτοι τοΰ σκέπτεσθαι 
περί τού όρμεμφύτου, εΐσίν άναγκαίως υπο
θετικοί, καί ούδείς έχει χαρακτήρα επαρκή 
αυθεντικότητας, ϊνα δοθή ώς οριστική λύ'ις. 
Τδ ζήτημα β:βαίω; ήμέραν τινά λυθήσεται, 
όταν συνενωσωτι τά τών παρατηρήσεων στοι
χεία άτινα έλλείπουσιν είσέτι' μέχρι δέ τής 
στιγμή; εκείνης όφιίλ'.μεν έξσρκεΐσθαι εί; τό 
καθυποβάλλειν τά; διαφόρου; γνώμα; εΐς τό 
χωνευτήριον τή; κρίσεω; καί τή; λογικής καί 
περ'μένειν ί·.α τό φώ; γένηται. Η λύσι; ή 
προ'εγγίζουσα μάλλον πρός τήν αλήθειαν έ- 
σεται άναγκαίως ή άνταποκρινομένη κάλλιαν 
πρός τά προσόντα τού Θεοΰ, δηλαδή πρό; 
τήν ύπερτάτην άγαθότητα καί πρός τήν υ
πέρτασην δικαιοσύνην.

Τδ μέν όρμέμφυτον όν δδηγός, τά δε πά
θη ελατήρια τών ψυχών έν τή πρώττ) περιό- 
δω τή; άναπτύξεω; αύτών, συγχέονται ε
νίοτε έν τοϊς άποτελε'σμασιν αυτών. Ύπάρ- 
χουσιν έν τούτοι; μεταξύ τών δύο τούτων 
αρχών διάφορά1·, ά; περ ουσιώδες έστιν ίνα 
Οιωρήσωμεν.

Τό όρμέμφυτον οδηγός έστιν ασφαλή;, πάν
τοτε καλό;' έν δεδομένοι τινι χρόνω δύνα- 
ται άποβήναι άνωυελής, άλλ’ ουδέποτε επι
βλαβής· εξασθενεϊται ύπό τή; έπικρατήσεως 
τής διανοία;·

Γά πάθη, κατά τά; πρώτα; ηλικία; τής 
ψυχή; έχουσιν ώ; κοινόν μετά τοΰ δρμεμφύ- 
του τοΰτο, ότι τά όντα παροτρύνονται εΐς 
ταΰτα ύπό δυνάμεως, ή; περ έξ ίσου ουδέ- 
μίαν συνείδησιν έχουσιν. Γεννώνται μάλλον 
ιδιαζόντως έκ τών άναγκών τοΰ σώματος, 
καί εξαρτώνται μάλλον ή τδ όρμέμφυτον έκ 
τοϋ οργανισμού. Διακρίνονται δέ άπδ τοΰ 
Ορμεμφύτου πρό πάντων διότι είσιν ατομικά, 
καί ούδολω; παράγουοιν, ώ; τούτο, αποτε
λέσματα γενικά και ομοιόμορφα. Βλέπομεν 
αυτά έκ τοΰ εναντίου διαφέροντα τήν έντα- 
Οιν καί τήν φΰσιν κατά τά άτομα. Είσί δέ

χρήσιμα, ώς παροτρύνοντα, μέχρι τής ένάρ- 
ξεως τής ηθική; αΐσθήσεως, ήτις τό παθητι
κόν όν ποιεί λογικόν' κατά τήν στιγμήν ταύ
την γίνονται ού μόνον άνωφελέστερα, άλλά 
«αί επιβλαβή είς τήν προαγωγήν τού πνεύ
ματος, ούτινος βραδΰνουσι τήν έκδιΰλισιν' 
έζασθενοΰνται δε ΰπδ τής άναπτύξεω; τοΰ 
λογικού.

Ό άνθρωπος ο μή σταθερώς ενεργών εΐμή 
διά τοΰ όρμεμφύτου δύναιτο είναι κάλλιστρς, 
άλλ’ άφείη ύπνώττειν τήν έαυτοΰ διάνοιαν' 
είη δέ ώ; τδ βρέφος τό μή άφιέν τά; ται
νίας καί μή δυνάμενον ποιεΐσθαι χρήσιν τών 
εαυτού μελών. Ό μή κατακυριεύων τών πα
θών αύτοΰ δύναται είναι ευφυέστατος, άλλά 
συγχρόνως καί κάκιστος. «Τό όρμέμφυτον 
Εκμηδενίζεται άφ’ έαυτοΰ' τά δέ πάθο μόνον 
ύπό τή; προσπάθειας τή; θελήσεως δαμά
ζονται.»

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΙ ΤΩΝ ΕΜΒΙΩΝ ΟΝΤΩΝ 
All’ ΑΛΛΗΛΩΝ.

Ή αμοιβαία καταστροφή τών έμβιων όν- 
των έστίν είς τών νόμων τή; φύσεως, οϊτινες 
έκ πρώτη; όψεω; φαίνονται ήκιστα συμβιβα
ζόμενοι μετά τής άγαθότητο; τοϋ Θεοΰ. Α
πορεί τι;, διά τί έποίησε δι’ αύτά τήν ανάγ
κην τοΰ άλληλοκαταστρέφεοθαι ϊνα διατρέ- 
φωνται τή βλ.άβρ άλλήλων.

Τω μή βλέ πόντε εΐμή τήν όλην, τώ πε- 
ριοριζ'.μένω εί; τήν θεωρίαν τή; παρούσης 
ζωής, τοΰτο πράγματι φαίνεται ατέλειά τις 
έν τώ θειφ έργω' διότι έν γένει οί άνθρωποι 
κρίνρυσι περί τής τελειότητάς τοΰ Θεού, κατά 
τόν ίδιον' αύ’-ών τρόπον τού σκέπτεσθαι" ή 
ιδία αυτών κρίσις έστι σδ μέτρον τή; σοφίας 
Αύτοΰ, καί σκέπτονται ότι ό Θεό; ουδόλως 
δύναιτο κάλλί'.ν ποιήσαι ό,τιπερ αύτοί ουτοι 
έμελλον ποιήσαι.

Ό περιορισμένος αύτών νους ουδόλως ε
πιτρέπει αύτοΐς κρϊναι περί τοΰ συνόλου, καί 
ούδόλως έννοοΰσιν ότι πραγματικόν τι αγα
θόν δύοαται προέλθεΐν έκ τίνος φαινομένου 
κακού.

Ή γνώσις τής πνευματικής αρχής, θεω-
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ΤΟ ΑΓΑΘΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟΝ 8<Ηρουμένης έν τή αληθινή αύτής ουσία, χαι τοΰ 
μεγάλου νόμου τής ένότητος δςτις συνίστησι 
τήν αρμονίαν τή; δημιουργίας, δύναται μόνη 
δούναι τώ άνθρώπω τήν κλείδα τοΰ μυστη
ρίου τούτου, χαι δεικνΰναι αύτώ τήν προνοη
τικήν σοφίαν ζαί τήν αρμονίαν κυρίως έκεΐ 
ένθα οϋδολω; έβλεπε*  είμή ανωμαλίαν ζαί 
άντίφασιν.

(1) Χωρίς νά προδικάσωμε'ν τι περί τών 
συνεπειών τά; όποια; θά ήδύνατό τι; νά πο- 
ριοθή έκ τής αρχής ταύτης, ήθελήσαμεν μό
νον νά άποδείξωμεν ύιά τής έξηγήσεως ταύ
τη; ότι ή καταστροφή τών έμβιων όντων ύπ’ 
άλλήλων κατ' ούδέν άκυροι τήν θ ίαν σοφίαν, 
καί ότι τά πάντα συνδέονται έν τοΐς νόμοι; 
τή; φύσεω;. Ό σύνδεσμος ούτο; άναγκαίω; 
άποκόπτεται, έάν άναιρέσωμεν τήν πνευματι
κήν άρχήν. διά τούτο καΐ φόσα ζητήματα1

α Ή αληθής ζωή τοΰ ζώου ώςπερ καί τοΰ 
άνθρώπου ούκ έστι μάλλον έν τώ σωματικφ 
περικαλύμυατι ή έντή ενδυμασία' άλλ’έ
στιν έν τή διανοητική άρ/ή ήτις προϋπάρχει 
και έπιζή τοΰ σώματος.» Ή αρχή αΰτη έ
χει ανάγκην σώματος ίνα έκδηλωθή διά τής 
εργασία; ήν οφείλει έκτελέσαι έπί τή; ακα
τέργαστου ύλης’ τδ σώμα φθείρεται έν τώ 
έργφ τούτω, άλλά το Πνεύμα ούδόλω; φθώ- 
οεταΓ άπ’ έναντία; εξέρχεται ισχυρότερου, 
οξυδερκέστερων καί ίκανώτερον. Τί ένδιαφέ 
ρει άρα, έάν τό Γίνεΰμα μεταβάλλει συχνάκις 
κατά τδ μάλλον καΐ ήττον περικάλυμμα ! 
Ούχ ήττον Πνεΰμά έστιν' απολύτως δέ απα
ράλλακτου τοΰτο τυγχάνι, ώσείπερ άνθρω
πός τις άνενέου έκατοντάκις -.ήν ενδυμασίαν 
αύτοΰ έντός τοΰ έτους, ούχ ήττον ό αύτό; 
άν άνθρωπο; εϊη.

Διά τής άκαταπαύστου θέας τής καταστρο 
φής, ό θεδ; διδάσκει τού; ανθρώπου; τδ ο
λίγον ενδιαφέρον δπερ όφείλουσιν έχειν έν τώ 
ύλιζώ περικαλΰμματι, και εξεγείρει έν αυ
τοί; τήν ιδέαν τής πνευματικής ζωής, πο'-ών 
αύτοΰς έπιθυμεΐν αύτήν ώ; ανταμοιβήν.

Ό θεό;, είποι τις άν, ού». ήδύνατο άρά 
γε φθάσαι εί; τδ αύτό αποτέλεσμα δι’ άλ
λων μέσων, μηδόλως καθυποβάλλων τά έμβια 
όντα εις το άλληλοκαταστρέφεσθαι; Έάν τά 
πάντα σοφία τυγχανρ έν τώ έργω αύτοΰ, 0- 
φείλομεν ύποθεϊναι οτι ή σοφ ά αύτη ουδό
λως οφείλει έλλείπειν τούτω τώ άντικειμένω 
μάλλον ή έκεινω' έάν μή εννοώ*εν  τοΰτο, 
δέον ινα ήμάς αύτοΰς αίτιώμεθα διά τήν 
ύλίγην ημών πρόοδον.

Δυνάμεθα εν τούτοι; δοκιμάσαι ζητήσαι 
τόν λόγον τούτου, λαμβάνοντες ώ; πυξίδα 
τήν αρχήν τήν δε, «δ Θώς οφείλει είναι ά- 
πείρως δίκαιο; καί σοφος » έρευνήσωμεν άρα

έν όλη αύτοΰ τή δικαιοσύνη καί τή σοφία, 
καί κλίνωμεν τήν κεφαλήν ενώπιον παντός 
ο,τι υπερβαίνει τήν άντίληψιν ήμών·

Πρώτη ωφέλεια τι; παρουσιαζομένη έκ τή; 
καταστροφή.; ταύτης, ωφέλεια καθαρώς φυ
σική, αληθές έστιν, τυγχάνει ηδε, τά ορ
γανικά σώματα ούδόλως συντηροΰνται είμή 
τή βοήθεια οργανικών ύλών, αίτινε; μόναι 
έμπ.ίριέχουσι τά θρεπτικά στοιχεία τά αναγ
καία είς τήν μεταποίησιν αύτών. Τά σώμα
τα, όργανα ένεργείας τή; διανοητικής αρχής, 
έχοντα ανάγκην ϊ-.α άκαταπαύστως άνα- 
νεούνται, έτάχθησαν ύπό τίς I Ιρονοία; εϊ; 
τό χρησιμεύειν τή αμοιβαία αύτών συντηρή- 
σε·.' διά τοΰτο δέ τά όντα τρέφονται ύπ' 
άλλήλων' τότε δέ τδ σώμα τρέφεται έκ 
τοΰ σώματος, άλλά τδ Πνεύμα μηδ’εκμηδε
νίζεται, μηδ’ άλλοιοΰταΓ απεκδύεται μόνον 
τοϋ εαυτού περικαλύμματος.

Υπάρχουσι πρό; τούτοι;, καί θεωρία; ή- 
Οικαί υψηλότερα; τάξεω;·

Ό άγων άναγκαΐό; έστι τή αναπτύξει 
τοΰ Πνεύματος’ έν τή πάλφ έξασκεΐ τάς έαυ
τοΰ δυνάμεις. Ό επιτιθέμενο; ίνα έχη τήν 
τροφήν αύτοΰ καί ό αμυνόμενος, t-α διαφυ- 

j λάξηται τήν ζωήν, ποιυΰσιν έπίδειςιν πα
νουργία; καί «γχινοία; καί αΰξάνουσι διά 
τούτου μάδιστα,τά; εαυτών διανοητικά; δυ
νάμει;. Ό εις έκ τών δύω καταβάλλεται' 
άλλά τι έστι πράγματι έκεΐνο όπερ ό ισχυ
ρότερος καί ό έπιδεξιώτερο; οί φόρεσε άπδ τοΰ 
ασθενέστερου; Τό τής σαρκδ; αύτοΰ ένδυμα, 
και ούχί έτερον. Τό Πνεύμα ούδόλω; άπο· 
θ.ήσκει, άλλά βραδύτερου λήψεται έτερον.

Παρά τοΐς υποδεέστεροι; ουσι τή; δημιουρ
γίας, παρ’ οί; ή ήθ κή ούδόλως υπάρχει, 
παρ' οί; '»ΐ διάνοια ουπω αντικατέστησε το 
όρμέμφυτον, ό άγων ούδόλω; άν έχοι ώ; έ- 
λατήριον είμή τήν ικανοποίησιν τή; 'υλική; 
άνάγκη;’ άλλαμήν, μια τών τά μαλιστα έ" 

ι πιβαλ.λομένων υλικών αναγκών ή τής τροφή; 
ί τύγχανε·.· άγωνίζονται άρα μοναδικώς ίνα 

ζήσωτι, δηλαδή, ίνα λαβωσιν ή υπερασπίσω- 
I σιν εν θήραμα' διότι ούδόλως δύναιντο άν 
I παροτρυνθή··αι ύπο ελατηρίου υψηλότερου.
I Έν ταύτγ, δή τή πρώτη περιόδφ ή ψυχή

Κατεργάζεται καί τής ζωή; πειράται.
Παρά δέ τώ άνθρώπω, υπάρχει περίοδός 

τι; μεταβάσεους καθ' ήν μόλι; δ’.ακρίνεται 
■ άπο τοΰ κτήνους’ κατά τοϋ; πρώτου; αιώ

να; τδ ζωϊκδν ΰρμέμφυτον δεσπόζει, καί ό 
άγων έχει είσέτι ώς έλατήρίον τήν ικανό- 
ποίησιν τών υλικών αναγκών’ βραδύτερου δέ, 
τό ζωικόν όρμέμφυτον καί τδ ηθικόν αίσθη
μα αμφιταλαντεύονται, ό άνθρωπο; τότε α
γωνίζεται, ούκέτι ίνα τρέφηται, άλλ' ϊνα 
ίκανοποιή τήν φιλοδοςίαν αύτοΰ, τήν ύπε- 
ρηφανιαν αυτού, την άναγκην τοΰ άρχειν’ 
πρδς τοΰτο δέ, έχει είσέτι ανάγκην του κα 
ταστρέφειν. Αλλά καθ' όσον υπερτερεί ή η
θική αίσθησι;, δ αΐσθητικότη; αναπτύσσεται, 
ή άνάγκη τή; καταστροφή; έλαττοϋται, λή
γει μάλιστα έξαλειφομένη καί μισητή άπο· 
βαίνουσα, τότε ό άνθρωπος απέχθειαν προ; 
τδ αίμα αισθάνεται.

Έν τούτοι; ό άγων άναγκαΐό; έστι πάν
τοτε εΐ; τήν άνάπτυξιν τοΰ Πνεύματος, διό
τι καίτοι άφικόμενον εί; τόν ΰψιστόν ήμΐν 
φαϊνόμενον βαθμόν, πολύ άπέχει τοΰ είναι 
τέλειον' μόνον διά τή; δραστηριότητο; αυ
τού αποκτά γνώσεις, πείραν, καί απεκδύε
ται έκ τών τελευταίων λειψάνων τή; ζωώ
δους καταστάσεω;' άλλά, άπό τή; στιγμής 

I ταύτης ό τέως αιματηρό; και κτηνώδης άγων 
γίνεται καθαρώς διανοητικός' ό άνθρωπο; 
αγωνίζεται κατά τών δυσχερείων καί ούκέτι 
κατά τών έαυτοΰ όμοιων. 0)

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΑΝΙΟΙ! 
ΔΙΑΣΤΗΜΑΣΙΝ.

(Συνέχεια καί τέλος)

Ίδου ήμεις έπί τέλου; ένώπιόν τοΰ άστε- 
ρο; εκείνου όςτις κατ’άρχάς έφχίνετο ήμΐν 
ύπό τό σχήμα άπλοΰ άστρου. ‘Ο λάμπων 
αύτοΰ δίσκο; καλύπτει ήδη άπαν τό βάθος 
του ούρανοΰ Ομοιο; πρός θάλασσαν φλογών. 
Κατά πάσαν δέ στιγμήν πλανήται παντός 
μεγέθους, κομήται ερυθρόν κόμην φέροντε; 
διασ-χίζουσι τό περί ήμάς διάστημα. Δια- 
βαίνουσι, καί δυνάμεθα διακρΐναι. τάς ηπεί
ρου; καί τά; Οαλάσσα; τών μέν, τά; μετα
βαλλόμενα; καί τεταραγμένας ατμόσφαιρας 
τών δέ.

Προσεγγίζομεν έπί τέλους πρό; τόν μαρ- 
μαίροντα αστέρα, ίδου ημείς ύπεράνω τοΰ 
προσώπου αυτού. Θέαμα άνήκουστον, ίζοχον, 
φαίνεται ήμΐν άπό τού απέραντου αΰτοϋ προ
σώπου. Εΰρυΐα οθόνη πυρδς κεϊται ύπό τά

μένουσιν άλυτα, έάν μή θεώρησή τις είμή μό
νην τήν ύλην.

Αί ύλιστικαί διδασκαλία; φέρουσιν έν έ- 
αυταΐ; τήν αρχήν τή; καταστροφή; αύτών’ 
έχουσι καθ’ έαυτών ού μόνον τόν ανταγω
νισμόν αύτών κατά τών έφέσων τή; καθολι- 
κότητο; τών ανθρώπων, τά; ήθιζά; αυτών 
συνέπειας αϊτινες θά έποιουν πάντα; ν’ άπορ ■ 
ρίψωσιν αΰτάς ώς άποσυνθετού’σ; τήν κοι
νωνίαν, άλλά καί τήν ανάγκην τήν όποιαν 
αισθάνεται έκαστο; νά έννοήση πάν ό,τι γεν- 
νάται έκ τή; προόδου. Ή διανοητική ά*ά-  
πτυξι; άγει τδν άνθρωπον εί; τήν έρευναν 
τών αιτιών, άλλσμήν, ολίγον τι; άν σχερθί!, 
δέν θά βραδύνη ν’ άναγνωρίσΐ) ότι ό υλισμό; 
αδυνατεί νά έξηγήση τά πάντα. Πώ; διδα
σκαλία! αί όποίαι μηδέ τήν καρδίαν, μηδέ 
το λογικόν μηδέ τήν διάνοιαν ικανοποιοΰ- 
σιν, αί όποϊαι άφίνουσιν ώ; προβλήματα τά 
ζωτικώτατα ζητήματα, θά ηδόναντό ποτέ 
νά ύπερισχύσωσιν ;‘Π πρόοδο; τώ*  ιδεών θά 
φονεύση τόν υλισμόν, χαθώ; έθκνάτωσεν ήδη
τόν ^αγατισμόν.
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βλέμματα ήμών. Ποΐ μίν έγείρϊται »ΐ; α
κρώρεια;, ποΐ δέ εί; βχθείας διασκάπ’-ετσι 
κοιλάδας καί εις συνίχεϊς μετασχηματισμούς 
ϋπείκουσα, «νδ'υεται πάντα τά σχήματα, 
πάντα τά χρώματα. ‘Ορη όςυκόρυφα ερυθρά 
«νίστανται έζ άπίνης, έπί των πλευρών αυ
τών ανοίγονται χρα.σήρε; χαίνοντες καί κύ
ματα λάβας όρμητιχώ; άνα-.ηδώσιν.

Έπειτα δε αί ανωμαλία! αΰται καταβυ
θίζονται αίφνης, χα1 έπί τής έπιφανείας τής 
οθόνη; χυματιζουσι σσήλαι ατμού χεχρωμα- 
τισμένου.

Άποτέρω φαίνεται θάλασσα μετά έκπε- 
πυρωμένων κυμάτων. Έν τοΐς κόλποι; αυ
τής ανοίγονται πελώρια ρήγματα, άτινα 
έπιτρέπουσι τώ όφθαλμώ ημών διεισδΰσαι 
ύπο τ ν ατμόσφαιραν ταύτην τοϋ πυρά; καί 
δ'.αχρΐναι δεύτερον περικάλυμμα σκαιότερον, 
και πυρήνα έφ ου σκιαγραφοΰ'τσι ώς έπί 
τών πλανητών τά βαινόμενα τής ζωής.

Άλλα τό θαμβός τοϋ φωτός οπερ έκ- 
φεύγει από τής εϋρείσς ταύτης καμίνου κω
λύει ήμας τοϋ ακριβές τι διακριναι. Άλλ'ά- 
πιωμεν! εγκαταλιπωμεν τόν ήλιον τούτον ος- 
τις ούκ εστιν ειμή ταπεινή μονάς έντή στρα
τιά τών αστέρων και έςακολουθήσωμεν τό 
στάδιον ημών, διά τής αυτής ταχύτητος 
πάντοτε.

ΊΙ θέα πάραυτα περί ημάς μεταβχλλε-αι. 
Οι λαμποντες αστέρες, αί αναρίθμητοι σφαί
ρα! άλληλοδιαδέχονται, χατ αργός φαί
νονται ως έστιαι αποτατοι, πλησιάζουσιν ώς 
διάκοι φωτιστικοί, έπειτα δέ έκλείπουσιν έν 
ταϊς άβύσσοις τού αχανούς. ’Ισχυρά αρμονία 
πλν.ροϊ τό άπειρον. Γόνοι φωνή; άγνωστου 
έπι τής γή; ακούονται πανταχόΟεν. Ύμνος 
παγκόσμιος · ‘Οποία στόματα προφέρουσι 
τού; θαυμάσιους τούτους ήχους; ’Ανακαλέ- 
σωμεν τήν προσοχή' ήμών ΐ·α κάλλιυν αυ
τών άντιλχμβανώμεΟα και έ«νοώαεν.

Φωνή λιγυρά, υψηλή, κατακυριεύει τώ' 
άλλων αισθήσεων. Ακούεται ώσεί πλησιάζουσχ 
καί άντηχεΐ ζωηρότερα όμοια προς τον θόρυ
βον τοϋ κυστάλλου ήχούντος ΰπό τήν σύγ- 
κρουσιν τών σφυρών. ’*) τοΰ θαύματοςI ή 
V/f* αίγη ®«νή πς^άγεται ζ»κό [MXfij 

σφαίρας όεποΰσηςέν τώδιαστήματι οπερ διερ· 
χόμεθα. Άλλη δέ άποτίρα, καταπληκτι
κών αναλογιών, περιστοιγιζομένη υπο ζώ
νης δορυφόρων, βχρυτέρου; ήχους εκπέμπει. 
Ό ύμνος ούτος τό ασμά έστι τών σφαιρών, 
ή αρμονία -η παραγαμένη ύπό τών περί τάς 
σχετικά; τροχιάς αυτών περιστρεφόμενων 
αστέρων. ΙΙάσαι αΐ φωναί αυται συμμίγνυν- 
ται καί συνενοϋνται έν μια ωδή αιώνια.

Στρεψωμεν ήδη καί προσπαθησωμιν δια- 
κρίναι τήν γήν. Κεκαλυμμένη ύπό τής άπο- 
στάσεω; αφανή; έν τή σκιά ίγένετο. ‘Ο ή
λιος ήμών, ούδ’ αυτός φαίνεται ήδη είμή ώς 
σημεΐόν τι λαμπηρίζον,μόλις διορώμενον. Προ· 
βώμεν, πρυχωρήαωμεν έτι. Όλισθήσωμεν έν 
ταϊς αιθέριαις παιδιάσι φιρόμενοι ΰπό τής τα- 
χ ίας ήμών άκτΐνος. Τά έτη ρέουσι πολυά
ριθμα. 'Ορίζοντες έτεροι ανοίγονται ενώπιον 
ήμών. Καθ' ολας τά; διευθύνσεις σωροί αστέ
ρων, κόσμοι έν τώ σχηματίζεσθαι, σφαϊραιά- 
νισοι, ατελείωτοι, αστέρες νέοι φώτα πολύ- 
χροα άποπέμποντες, πορφυροί πράσινοι, κυα
νοί, έτεροι δε ώχροί, αμαυροί, γεγηρακότες, 
έτοιμοι εις τό διαλυθήναι πλχνώνται έκπέμ- 
ποντες ήχου; Ομοιους προς γοου; άγω,ιώντων. 
Ιίάνταχού μυρμηκιαί σφαιρών καί ήλιων πε
ριφέρονται, διασταυροΰνται, πίπτουσιν εις 
τάς αβύσσους τοϋ διαστήματος διά ταχυτή· 
των ποικίλων.

Δυνάμεθα δέ έξακολουθήσαι οΰτω τό ~ί· 
διον ήμών έπί δύο χιλιάδα; ετών πριν ή 
φθάσωμεν μόνον εί; τήν άκραν τοΰ γαλαξίου, 
εις τό χείλος τοϋ ομίλου τών αστέρων ούτι- 
νος μέρος αποτελεί καί ό ήμέτερος ήλιος.

Τότεδέ απέραντα κενά δινστήματα πα- 
ρουσιάζοιντο ήμΐν. ’Αλλά πέραν τοϋ κενού 
τούτου, έν τώ βάθει τών ανεξερεύνητων Ου
ρανών, φαίνοιτο έτι σωρός σφαιρών, ίστιών 
λαμπουσών εσπαρ/ενοιν ώ; κόνις λεπτότατη 
έν τοΐς άγνωστοι; βαθΐοιν. Μετά πορείαν δέκα 
χιλιάδων ετών δυναίμεθα φθάσαι αΰτάς 
καί ΐδειν οτι αί αύταί κινήσεις γίνονται καί 
έκεϊ, ότι εκεί αί αύταί δημιουργίαι αναπτύσ
σονται. πανταχοϋ, τέλος πάντων, ή δύναμις 
καί ή ρνιμότχς τής ζωή; έςελίσσονται. *1να 
πλητιμσωμεν π[>ό; τού; euas&;( οίτιν»; σν· 

σωρεύονται ίν τοΐς άΛΟτάταις άβύτβδις, εχο- 
μεν ανάγκην εκατομμυρίων έτών, καί έκεΐθεν 
βλέπομεν πάντοτε, πάντοτε, νέου; κόσμους 
άλληλοδιαδεχομένους έπ’ άπείρω. Πεοαίνο- 
μεν τέλος πάντων άναγνωρίζοντες Οτι ή Οαυ- 
μασία ήμών πορεία ουδόλως δύναιτο ποιήσχι 
ημάς διελθεϊν έν μόνον βήμα έν τώ άχανεϊ, 
διότι τό αχανές έστιν άνευ ορίων, άνίυ περά- 
των ! Καθώς ό -χρόνο; εξαλείφεται απέναντι 
τής αιωνιότητας, οΰτω καί τά διαστήματα 
ίκλείπουσιν ενώπιον τοϋ άπειρου.

Ιδού άρα τό ευρύ στάδιον, ιδού οι νέοι 
ορίζοντες οΰ; ή ίπιστημη, ή παρατήρησίς τής 
φόσεως, άννίγουσιν εις τήν ανθρώπινον διά
νοιαν. Συγκρινόμεναι προς τά; πελώρια; σφαί 
ρας, πρός τά; τών αστέρων λεγεώνας, οΐτινις 
ταλαντεύονται έν τώ αίθέοι, πόσον αΐ δια
στάσεις τής σφαίρα; ήμών έλαττοϋνται καί 
περισ τέλλονται!

Ό κόσμος ούτος τής Γής, δι' όλων τών 
καλλονών αότοΟ, δι’όλου τοϋ υπέρτατου θέλ
γητρου δι’ου ή θεία χε·ρ έστόλισεν «ύτόν, 
έλάχιστος τούντεΰθεν αποβαίνει καί ουδόλως 
δύναται ίκανοποιήσαι τήν ανάγκην ήμών τοΰ 
γινώσκειν κορίοαι τήν διάπυρον περιέργειαν 
εκείνην ήτι; έστίν έν τών προσόντων τη; άν 
θρωπίνη; διάνοιας. Τά διαστήματα εκείνα 
άτινα τά εργαλεία ήμών έςηρεύνησαν ελκου 
σιν ήμάς, τό πνεύμα ημών βυθίζεται έν αύ- 
σοϊ;, άλλ’ όσον διεισδύει έν αύτοϊ; τόσον 
βλέπει όπισθοχωροϋντα τά πέρατα αυτών. 
Διά τών πληροφοριών τής αστρονομίας τό 
σόμπαν φιίνεται ήμΐν ΰπό τήν πραγματικήν 
αότοϋ όψιν. Διά τής γνώσεω; τών νόμων οϊ- 
τινε; διέπουσι τόν πορείαν τών ούρανίων σω 
ματων διά τοΰ ενιαίου ιού σχήματος αύ- 
τώ' τών ιδιοτήτων αυτών, τών κινήσεων αυ
τών, άντιλαμβανόμεθα τής υψηλή; αρμονίας 
τή; δημιουργίας. Εις τά; προσκλήσεις τή; 
ίπιστήμη; ταύτη;, τό άπειρον διαφωτίζεται, 
το ίργον τοϋ Θεού αποκαλύπτεται ΰπό τό 
μεγαλόπρεπε; αυτού μεγαλιΐον.

Ουδόλως άρα ΰπάρχουσιν οί ί 'Γρμ.οσμένοι 
ούρανάί τή; θεολογία;’ ούκ έστιν ή, γλ, κέντρου 
τοϋ βύμπαντος, ή μόνη κατοικία των έμβιων 
όντων. Απέναντι τών ανακαλύψεων τή; 

έτιστήμης, αί ευτελείς αυται αντιλήψεις διά 
παντό; άπόλλυνται. ΊΙ ιόχρά μυθοπλαστία 
έκλείπει ένώπιον τή; λαμπουση; πράγματι- 
κότητος. Ή αστρονομία άαζωογο'ηθϊίσα 
ΰπό νέα; φιλοσοφία; οϋ μόνον τήν άλυσσο' 
τών ούρανίων δημιουργιών δείκνυσιν ήμΐν, 
άλλα ποιεί ήμά; διϊδεϊν τον ηθικόν νόμο·', 
όςτις περιϊπτάμενο; ΰπίράνω τών κόσμων, 
διευθύνει αϊτούς, διίπει αυτούς καί εζεργά- 
ζεται κλίμακα αιώνιας προόδου.

Ψυχή ανθρώπινη, ένατέν·.σον προς τάς ά- 
ναριθμήτους εκείνα; μο-'άς, αίτινες περιέχουσι 
τάς τύχας σου. Τό άπ'ίρον τούτο, οί θαυμά
σιοι ούτοι κόσμοι, ή μέλλουσά έστι μονή σου, 
ή κληρονομιά έστιν ήν ό Πατήρ σου σοι ε- 
πιφυλάττει. Παρατηρήσου χαί μελέτησον ! 
Έν τοΐ; κόλποι; τών άβΰσσων τούτων, επί 
τών έκθαμβοόντων εκείνων δίσκων, ώ; είδες, 
πανταχοϋ ΰπάρχει ζωη. Έπί όλων τών σφαι
ρών τούτων, έπί τών αναρίθμητων εκείνων 
αστέρων, ανθρωπότητες κινούνται, έπιδιιό- 
κουσαι τήν όϊον ήν ό θεός έχάρας-;ν αΰτβΐς. 
Καί σύ αυτή μέλλει; διελθεϊν τοΰ; κόσμου; 
τούτους, μέλλει; ήμέραν τίνά γνωρίσαι αυ
τούς. Διά πολλαπλών ΰπάρξεων μέλλει; 
άνχρριχήσασΟχι τήν τεραστιαν ταυτην κλί
μακα η,περ έκαστη βαθμΐ; εί; ήλιο; τυγ
χάνει. Μέλλει; άνυψώσασθαιδιά τη; εργασίας, 
διά τής σπουδή;, διά τή; προσευχή;, άφιεΐ- 
σα *ν έκάστω σταθμώ, ένέκχστρ άναβχσει 
μέρος τή; ύλη; ταύτΰς, τών αδυναμιών τού
των, τών παθών τούτων, άτινα έπιβαρύνουσι 
τά βήματά σου. Εχε υπομονήν καί ύποτασ- 
σου άγσγγύστω; εί; τά; δοκιμασίας σου, και 
μετά τοΰ; κόσμου; τών όδυ'ών και τοϋ σκό
τους, μέλλεις ΐδειν τοΰ; κόσμο»; τ»ϋ φωτός 
καί τής ευδαιμονίας. At δυνάμει; σου περί- 
λαμόχνουσαι παντα τά πραγματα μελλουσι 
«θάσαι εις βαθμόν άνηκούστου ισχύος.

‘Π άλή'*ιισ, ή δικαιοσύνη, ή άγάπ.η τού 
άγαθοϋ, πάσαι αί ήθικαί άρμονιαι μελλ.ουσιν 
έςεγνραι έν σοί τάς ΰψηλά; αυτών ήχους’ 
καί ήμέραν τινά έγκατχλιποϋια τάς χώρα;, 
ένθα βασιλεύει ή ϋλη, φωτιζόμενη ΰπό τών 
ά'.τίνω' τή; σοφίας κχί τής « ,'άπη; τοΰ ά
πειρου, μέλλει; ίδεϊν τόν θε ,ν.
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Τοώδτος httv ό'νόμο; τόυ κόσμου καί των 
ψυχών, Προοδεΰειν, ΰψούσθβι άκαταπαύστως. 
Πρόοδο;! τοιαΰτη έστιν ή κραυγή ή άναβχί- 
νουββ ίκ τών άβύσσων καί πληρούσα τό διά
στημα.

’Ανθρωπε, καθάριζε «αυτόν δια τής ερ
γασίας, <Λα τής σπουδή; καί τής προσευχής. 
•Άνρψοϋ βυχνάκις δ(ά τής διανοίας ΰπεράνω 
τού περιέχοντο; έν ω υπάρχεις, ΰπεράνω τού 
σκοτεινού και βορβορώδους τούτου κόσμου, 
θεωρησον τά θαυμάσια άπερ ή χειρ τού θεού 
έσπειρε περί σι* πσρατήρησον το σόμπαν και 
τούς νόμου; αίτ'-ύ. Τοιαύται άσχολίαιάνα- 
-αύουσαί σε έκ τών αθλιοτήτων καί των 
παιδαριωδών τής παρούσης ΰπάρξεως, ένισχύ- 
οουβϊοε, και πορέ,ουσί σοι τό θάρρος, τήν 
Εσωτερικήν ειρήνην, τήν γαλήνην !

ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

πρωτότυπον 
υπό

ΑΓΓΕΛΟΙ· ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΓ

Λ'.
Μετά τόσα; μαγνητικάς συνεδριάσεις, καλή 

καί σοφή μου μ.αθήτρια, μετά τόσα; έπιμό- 
νους καί Ενδελεχείς έρευνα; έπί πάσζς τής 
Επιφάνειας τού ήμ ετέρου πλανήτου, εΐδομεν 
ό’.ι έν οόδεμιά ζώνη, ένοΰδενί κλίματι, έν 
ο δεμιφ πόλει, κώμ,γ, ή χωρίο», ενοϋδεμια γο» 
νια τής γής ύπαρχιι ά.θρωπός τις, άνήρ ή 
γυνή, ευχαριστημένος έκ τής παρούσης αΰτοΰ 
κοινωνικής καταστάσεις. Έπληροφορήθημεν. 
έπείσθημεν καί συνέφημεν ότι ο,δεις των 
θνητών οϊασδήτινος φυλής ή θρησκεύματος 
ήδυνήθη ποτέ ή δύναται διάγειν ευδαιμονώ; 
επί τής γής, οτι μεταξύ εκατόν είκοσι χι
λιάδων μυριάδων περίπου ζώντων ανθρώπων 
τήν σήμερον επί πασών τών ήπειρον, των 
νήσων, τών θαλασσών καί τών ώκεανών τής 
ήμ.ετέρας υδρογείου σφαίρας, καί άναριθμή των 

Στέρων ύπαρξάντων άπό καταβολλ; κόσμου) 
μόλις έφάνησαν καί ΰπάρχοισι καί έπί τοΰ 
παρόντος σποραδικώς φχινύμενοι ολίγοι τι- 
ν'ες, είδότες μεν τί έστιν ή αληθής ευδαιμο
νία, καί πώς δύνχντα·. αυτοί τε καί απχν τό 
ανθρώπινον γένος διάγειν πράγματι, καθά 
πρέπει αΰτώ,εύδαιμόνως,άλλα κατεδικάβθησαν 
καί ουτοικαί εΐσι καταδικασμένοι εις τό ®υμ· 
μερίζεοθΗ τήν τύχην συμπάσης τής πασχού- 
ση; ώνθρωπότητος. Έβεβαιώθημεν έπι τέλους, 
ότι, καί άν υπάρχφ τις έπί τής γής ευτυχώς 
διάγων τόν Εαυτού βίον, ή ευτυχία αϋτη 
έστιν απατηλή, σχετική, οαινομέ>η, μηδό
λως ήδύνουσα, άλλ'έστιν ότε ααί μεγάλα; 
θλίψει; κυοφορούσα. Και όμως επίσης αναν
τίρρητου έθϊωρήσαμεν ότι έκαστος τών θνη
τών ιδία Επιθυμεί ανεξαιρέτως καί καταγί
νεται παντί σθένει βίλτιώσαι μεν τήν πα
ρούσαν αΰτοΰ καταστασιν, αΰξήσαι τήν έζυ- 
τού περιουσίαν καί διάγειν έπί τό άνετώτε- 
ρον, επί τό εύδαιμόνίστβρον, συνωδά ταΐ; 
περί ευδαιμονίας αΰτοΰ δοξασίαι;, άλλα καί 
έν τή βελτιώσει ταύτη, καί έν τή εκπληρώ
σει δ ή πάντων τών ένθερμοτέοων αύτοΰπό
θων, ουδόλως παύει επιθυμών υπέρτερά* τι 
τών αγαθών ή ηδονών, ών απολαύει. Ένκ- 
πολείπεται ήδη ήμϊν τό έξετάσαι τάς αιτίας 
τής το.αΰτης τού ανθρωπίνου γένους δ.σθέ- 
σίως καί καταστασεως. Πριν ή προβώμεν ό- 
όζως εις τήν έξέτασιν ταότη», επιθυμώ καί 
θέλω νά βεβαιωθώ, άν ΰπάρχη έν τώ άπβϊρω 
ΐτε.ός τις πλανήτης όμοιος καθ'όλα πρός τόν 
ήμέτερον, καί φιρων τά αύτά καί πανόμοια 
πρός ημάς τους ανθρώπους έμβια όντα. Και- 
τοι λοιπόν έν τή παρελθούση συνεδριάσει 
έπιστήσας τήν προσοχήν σου έπί τής με
λέτης ιδίως καί έξ-.τάσεως τών αίτιων τού
των, παρακαλώ «ε ήδη, ωχ Εγκατάλειψης 
καθ' ολοκληρίαν τόν ήμετερον πλανήτην καί 
παν 5,τι προς τούτον σχετίζεται, καί ά'.ο- 
λουθηστρς με νο'ρώς, οπουδήποτε Οελήΐω έν 
τώ άπείρω »ά ηι

— Μ τά πάιης χαράς και προθυμίας, 
φιλτατε διδάσκαλε, είμί έτοιμη ν' ακολου
θήσω σε, ή νά ΰπάγω μόνη, όπουδοποιε θέ
λησης νά με διατάξυις' άλλ' επειδή ποοα'.σθά-

— Πέραν βεβαίως του καθ’ ημάς 
τικοΰ συστήματος; ’

— Βιόαιότατα' διότι γνωρίζομεν ήδη 
ότι οΰδείς πλανήτη; όμοιος καθ όλα πρός 
τόν ήμέτερον υπάρχει έν τώ κρατεί τού η- 
μετέρου ήλιου.

— 'Αλλά γνωρίζομεν Επίσης ότι ΰπάρ· 
χουσιν έν τώ άπείρφ πλεΐστοι οσοι τοιοΰτοι 
όμοιοι μέν πρός τήν ήμετέραν γήν, αλλα 
φωτιζόμενοι υπό δυο, πολλακις όέ καί ΰπό 
τριών καί πλειόνων ανομοίων ήλιων- ώςτε, 
καίτοι τής ποοτάσεώ; σου σαφώς ουίης Εκ· 
πεφρασμ.ένκς, δέον όμως, ίνα καλλιον συνεν- 
νοηθώμεν.

— Κάλλιστα, ψιλτάτη μοι' ακριβώς δίε 
τούτο πρό πάντων καί έγώ επιθυμώ, νά συν- 
νενοώμεθα.

— Άφοΰ λοιπόν επιθυμείς πρό πάντων νά 
συνεννοώμεθα, δεν ήθελε» εϊσθαι προτιμ.ο- 
τερον ν' άφήσης ήδη κατά μέρος το σόνηθες 
λα/,ονικόν ύφος σου, καί νά έξηγήσαι του 
λοιπού όσον τόδνατόν έπί τό έκτενεατερον 
καί εύληπτότεοον; Προβλέπω μαλιστα οτι 
προτίθισαι νά δημοσίευση; διά βιβλίου τα{ 
έρευνας σου ταύτας’ καί προάγομαι νά σοΐ 
συστήσω εν πρώτοι;, ότι ανάγκη πάσα ν αλ4 
λάξης τό υφο; τή; γλώσσης σου, νά όμιλής 
καί νά γραφή; Επί τό άπλούστερο», νά μή 
μετά/ειρίζησαι λέξεις καί ιδέα; διφορουμέ· 
να:, νά όρίζη; πάσαν πρότασίν σου ακριβώς, 
διά νά δύνανται νά σ έννοώσι καί Εκείνοι 
οί όποιοι μόλις έμαθον ν’ άναγινώσκωσιν. 
Έπειτα, καθώς προμαντεύω, δέν προτίθεσαι 
νά γράψ/.ς διά του; πεπαιδευμένου; άλλά δια 
τόν λαόν, δι’ όλνν τόν κόσμον βεβαίως.

— Βεβαιότατα' άφοΰ έν πρώτοι; εγώ αυ
τό; μείνω ευχαριστημένος έκ τών ερευνών 
μου, Οά γράψω δι’ Εκείνους όσοι δεν γνωρτ- 
ζουσι καί χρεοιστοΰσι νά μανθανωσιν.

— Καλώ; λοιπόν θά πράξη; νά λέγρ; τά 
σύκα σύκα και τήν σκάφην σκάφην, νά ύ- 
μιλ?,; πρό; έμ'ε έπί το άπλουστερον, να έζη- 
γήσαι έν έκ’.άσει, καί προ πάντων νά προσ- 
παθήσγ,; νά γράψης εις ύφος και ιΐ; τρόπον 
ώςτε καί οί πεπαιδευμένοι νά ευχαριστηθώ- 
σιν, όταν ποτέ τύχφ ν’ άναγνώσωσι τό βι-

θομβι, ϊ>τι πρόκίιται ήδη να έπισχιφθώμεν 
πράγματα, άτινα μηδέ νά φανταθ} τις τών 
θνητών μέχρι τούδε ήδυνήθη, παρακαλώ σε 
θερμώς νά μοί ΰποσχεθή; ότι θά με διατάξης, 
πριν ή με άφυπνήσζ,ς, ως τε καί έν τή,έγρη- 
γόρπεε μου νά ένθυμώμαι, όσα μέλλω ύπνώτ* 
τουσανά ίδω.

— ΙΙραγματικώς φιλτάτη μοι Βλέπουσα, 
καί έγώ αυτός οΰ μόνον προαιοθανομαι, άλλα 
καί ΰπερβεβχιός είμι άπό τούδε, ότι άπει
ρος θαυμάσια πράγματα μέλλομεν ένταΐς ε- 
έρεόναι; ήμών νά συναντήσωμιν, καί δια
φλέγομαι ί<τε τή; Επιθυμία; καί τής πε
ριέργειας νά ίδο» αυτά ίδίοις όμμασι,καί 'ά έν- 
θνμώμαι άκολούθω; καί νά φαντάζομαι αύτά 
ώςαΰτόπτης. οίαζΰπάρχουσιν' άλλά, καίτοι 
πληρέστατα δίκαιων τήν αϊτησίν σου, προς 
τό παρόν δεν δύναμαι εΐμή νά σοι ΰποσχε· 
θώ ότι μέλλω νά έρωτήσω σέ τήν ιδίαν, 
πριν ή σέ άφυπ'-ήσω, άν συμφίρ-ρ εν πρώτοι; 
εις τάς έρευνας μου, νά ένθυμήσαι καί έγοη 
γοροϋσα όσα μέλλει; καθ' ύπνους νά ίδγ,ς 
Καί άν συ αύτή μέ διαβεβαίωσές ότι οΰδε- 
μι'αν βλάβην μέλλει έν ταίς έπομέναις συνε- 
δοιάσεσι νά έπιφέρνι εις τά; Εξετάσεις μου ή 
ένθύμησις αυτή, θά σ’ε διατάξω βεβαίως νά 
ένθυμήσαι πάν ό,τι θέληση;. Παρακαλώ σε 
λο-πόν νά θεώρηση; προ; στιγμήν τήν ΰπό- 
σχεσίν μου ταΰτην ώς ικανοποιούσαν την 
αϊτησίν σοι·, καί νά μέ άκολουθήσγ,ς ήδη όπου 
δήποτε μέλλω νά σε οδηγήσω.

— Ευχαριστώ, φίλτατε διδάσκαλε. Δεν 
έχιις λοιπόν εΐμή νά μέ διατάξης. Άλλ' 
Επειδή άπό τούδε αρχίζω νά κατοπτεύω έν 
τή διανοία. σου καί ν’ άναγινώσκω έν αύτή 
ότι έκ τών μελλουσών τούτων ερευνώ» σου 
Επιθυμεί; νά ποριοθζς συμπέρασμα μεγα, 
-.Οΐοΰτον, olov ούδεμία τών απ' άοχής μέχρι 
τού νΰν φιλοσοφικών αιρέσεων έπηγαγεν, 
εύαρεστήθητι, παρακαλώ, νά διατύπωση; 
τήν πρότασίν σου, όσον οίόν τε έπί το σαφε- 
στερον καί ακριβέστερων, θέλεις νά βεβαιω 
θ|ς ά.ν ΰπάρχη έν τώάπεγω ‘έτερός τις πλα 
νήτη; καθ’ολα όμοιος πρός τόν ήμετερον.

— Έξεφράεθην σαφώς καί έν πα«η τρ 
κυριολεξία, φιλτάτη μοι.
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txfov βου, νά μή μίταχμιρίζησαι λέξεις Ό- 
[εχρικάς ή Πινδαριχάς οιά τάς ό«οΐας τ,Οχλον 
άναγκασθϊι ν’ άνοίξωσι τά λεξικά, καίνάμή 
άραδπάζνις οράσεις τορνευτές, σκοτεινά; 9) 
όλως κενός έννοιας· πρό πάντων δέ ποτέ νά 
μή γράψγ,ς πράγμα, τό όποιον μηδέ σύ ό 
Ιδιο; εννοείς. "Ας συνεννοηθώμεν ήδη έπ'ι τών 
λέξεων όμοιος κ α θ’ ό λ α.

— Κάλλιστα, φιλτάτη μοι· α; συνεν- 
Μοηθώμεν. Εξηγούμαι άρα έν έκτάσει. 
Επιθυμώ λοιπόν νά έρευνήσωμεν έν τώ ά- 

πιίρω καί νά εΰρωμεν πλανήτην άνήκοντα 
μέν είς έτερον ηλιακόν σύστημα έκτός τοΰ 
ήμετέρου, άλλ’ επιθυμώ, ώςτε ολόκληρον τό 
σύστημα έκιΐνο νά όμοιάζη κατά πάντα πρός 
τό ήμέτερον. θέλω, νά συγκροτήται τό σύσ
τημα έκεΐνο έξ έ ός και μόνου κεντρικού ή
λίου, καί ό ήλιος έκεΐνος νά έχρ τήν ίδιαν 
φύσιν, τό ομοιον φώς, τάς αύτάς εν γένει λει
τουργία;, τόν ίδιον όγκον, τήν αύτήν πυ
κνότητα καί βαρύτητα, καΐ τάς αύτά; κινή
σεις, οΐας έχει καί ό ήμέτερος ήλιος, καί έπ 
τών αύτών πανόμοιων καί ισαρίθμων μεγά
λων πλανητών, πλανητίσκων καί δορυφόρων 
όσους έχει καί τό ήμέτερον πλανητικόν σύσ
τημα. θέλω, ώστε έκαστο; τών πλα
νητών, πλανητίσκων καί δορυφόρων ν' 
αντίστοιχη ακριβώς, χαι νά τ.ναι απαράλ
λακτος πρό; έκαστον τών πλανητών, πλα- 
νητίσκων καί δορυφόρων τοΰ καθ’ ήμάς ηλια
κού συστήματος, καί νά διαγράφω τήν τρο
χιάν αΰτοϋ περί τον κεντρικόν αύτοΰ αστέρα 
έν τώ αντώ χρονικώ διαστήματι ώςπερ και 
ό αντίστοιχο; αύ"οϋ έκ τοΰ καθ' ήμας η
λιακού συστήματος, θέλω ώςτε τό κράτος 
τοΰ ήλιακοϋ εκείνου συστήματος ολόκληρον νά 
κινήταιπερί τι κέντρον, όπως καί ό ήμέτερος 
κεντρικό; φωςήρ μετά παντόςτοΰ πλανητικού 
αΰτοϋ συστήματος. ’Επιθυμώ τέλο; πάντων 
νά ύπάρχη, έν τώ ήλιακώ έκείνω συστήματι 
πλανήτη; τις όμοιος καθ' όλα πρό; τήν γήν, 
ήτοι ν άπεχ-j έν πρώτοι; άπό τοΰ κεντρι
κού ήλίου πιρί τόν όποιον διαγράφει τήν τρο
χιάν του, όσον ή γή άπό τοΰ ήμετέρου ή
λιου, νά συμπαρέλκσ τόν έ'-υτού δορυφόρον, 
όπως ή γή τήν Σελήνην, νά ίχ-ρ τάς αΰτάς

•ΙλΕΡΓΘ!

κινήσεις, το αυτό σχίμ*,  τό ίδιον μέγεθος; 
τήν όμοίαν πυκνότητα καΐ βαρύτητα, τήν 
αύτήν ατμόσφαιραν, τάς αΰτάς ζώνας, τά 
αύτά κλίματα, τά αύτά τέλο; πάντων συστα
τικά, οια περιέχει καί ό ήμέτερος πλανήτη;, 
αδιάφορον δε άν έχφ ή μή τά; όμοια; ηπεί
ρους, λίμνας, θαλάσσας, ώκεχνοΰ; καί τοΰ 
ουρανού τήν άποψιν" αρκεί νά σΰγκηται έκ 
τών αύτών απλών σωματω', νά έχη τήν αύ· 
τήν φύσιν, τού; αύτοΰ; νόμους καί νά παράγϊ) 
τά αύτά φυτά, ορυκτά καί ζώα, όσα φέρει 
καί ή γή, αρκεί νά ύπάρχωσιν έπί τοΰ πλα
νήτου έκείνου άνθρωποι κατά πάντα όμοιοι 
πρός ήμάς. Καθ' όλα δέ ταΰτα θ·λω ώςτε 
καί οί έτεροι πλανήται, πλανητίσχοι καί 
δορυφόροι τοΰ ήλιακοϋ έκείνου συστήματος νά 
ήναι όμοιοι καί απαράλλακτοι πρό; τόν 
Έρμήν, τήν Άφοοδίτην καί τού; λοιπούς. 
Τέλος πάντων ζητώ νά βεβαιωθώ, άν ύπάρ- 
χΤι έν τώ άπείρω έτερον τι ϋλιακόν σύστημα 
καθ' όλα ομοιον πρό; τό ήμέτερον, καί έν 
τοιούτω ήλιακώ συστήματι, θέλω νά εΰρω 
πλανήτην τινά πανόμοιον πρός τήν γήν. Συνε- 
νοηθημεν;

— Πληρέστατα, φίλτατε διδάσκαλε, καί 
έπαναλαμβάνω νά σοί είπω, ότι δ'εν έχει; 
ήδη είμή νά μέδιατάττης.

— Σε διατάττω λοιπόν νά έγκαταλείύης 
τήν γήν καί πάν ότι, έχει σχέσιν τινά πρό; 
αύτήν, καί νά εΰρεθί,ς πέραν τίς περιβαλλού- 
ση; αύτήν ατμόσφαιρας, μή βλέπίυσα καί 
μή άκούουσα είμή μ.όνον έμέ-

— Ειααι έκεΐ καί δ'εν βλέπω είμή μόνον 
σέ καί σέ μόνον ακούω.

— Σή διατάττωέπίσης άπας δά παντός 
νά με άκού/ι; πάντοτε καί νά μοι υπάκουης.

— θά σοι υπακούω παντυτε και μετά 
προθυμίας μάλιστα.

— Εύχαριστώ, φιλτάτη μοι. Στήθι λ.οι- 
πόν έκεΐ έπί μίαν στιγμήν, καί έτοιμάσθητι 
νά βλέπης

— Βλέπω κάλλιστα" και είμαι έτοιμη νά 
διευθυνθώ οπουδήποτε μέ διατάξη;.

— Εύχαριστώ. ϋϋτω δέ πάντοτε βλέ- 
πουσα, ακολούθησαν με νά επισκεφθώμεν 
δμοΰ έκ νέου τό καθ' ήμάς ήλιακόν σύστημα

ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΚΟΣΜΟ’

, άπό τοϋ κεντρικού φωστήρο; μέχρι τοΰ 
εσχάτου πλανήτου τού κράτους αύτοΰ. Σπεΰ- 
σον νά ευρεθή; πάραυτα πλησιέστατα τοΰ 
ήλίου, νά διαπεράσης καί νά ίδρ; αύτόν μέ
χρι τοϋ κέ-τρου τοΰ πυρήνο; αύτοΰ.

— Ιδού ό ήλιο;, φίλτατε διδάσκαλε, ένιό 
πιον τών οφθαλμών μου, άλλά παρακαλώ, 
άς μή σπεόδωμεν τοσον έπειδή σήμερον 
καίτοι λίαν καθαρώς διαδλέπουσα, δέν αι
σθάνομαι όμως καί τήν διάθεσιν, ή μάλλον 
τήν ικανότητα νά διατρέχω τοσαϋτα τερά
στιε διαστήματα, καί νά φθάνω εί; τοιαΰτα; 
φοβερά; άποστάσει; έν άκαρει, ώς έννο-Ττε.

— Στήθι λοιπόν οπουδήποτε ευρίσκεσαι 
έν τώ άπείρφ, καί έπίστησον τήν προσοχήν 
σου νά ίδρς καί νά βεβχίωθή; καλώς, άν 
ύπάρχη τι τό κωλόον σε ώς πρός τοΰτο, 
καί «ίπέ μοι αμέσως πώς δυνάμεθα νά προ- 
λάβωμεν τήν τοιαΰτην βραδύτητα.

— Έάν έπιχύσης έπί τοϋ σώματός μου 
καί έτερα μαγνητικά ναρκωτικά ρευστά, μέ· 
χρ·; ου καθ' όλοκληρίαν άπονϊκρωθή τοΰτο 
καί θελήσφς, όπως καί έγώ θέλω νά διαρρήςω 
πάσαν σχέσιν ΰπάρχουσαν μεταξύ εμού τοΰ 
όντο; καί τή; ύλη; τοΰ σώματός μου, καί 
μή ύποσχεθί,ς ότι μέχρι τέλους τή; παρού- 
ση; συνεδριάσ/ω; ούδέποτε θά έφελκόση; τήν 
προσοχήν μου έπί τής άδρανείας τοΰ περι
καλύμματος μου, έκτός άν έγώ αύτή έν και- 
ρώ τώ δέοντι θελήσω τοΰτο, Οά είμαι πάν
τοτε ίκανή νά δ-ατρίχω έν τώ άμα όποιον 
δήποτε διάστημα καί νά φθάνω άκωλότως 
καί άνενοχλήτως πρός παν ζητοόμενον ση. 
μεΐον.

—"Α; αποναρκωθώ λοιπόν τό περικάλυμμά 
σου, φιλτάτη Μαθήτρια, ά; άπονεκρωθρ. 
θέλω, καθώς καί σΰ θέλει;, νά διαρρήξγ,; πά 
σχν σχέσιν ΰπάρχουσαν μεταξύ σοΰ τοϋ όν- 
τοθ καί τής περιβαλλουσης σε όλο;. θέλω, 
ώςτε σύ τό όν νά διατρέχν.ς είς τήν στιγμήν 
παν διάστημα, καί νά φθάντ,ς άμ έπο; άμ' έρ
γον εΐ; τό ζητούμενον σημεΐον, καί πάντοτε 
καθαρότατα νά διαβλέπη,ς.

— Είμί έτοιμη ήδη, φίλτατε διδάσκαλε, 
• λίαν ευχαριστημένη! καί α'σθάνομαι μάλι- 

βτα ξλη< τήν δύναμίν μου, ίλην τήν άνή-
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κουσάν μοι έπί τοϋ παρόντος ελευθερίαν μου, 
νά περιέρχομαι πανταχοϋ έν τώ άπειρο», 
καί διά μιά; νά βλέπω καί ν άντιλαμδά- 
νωμαι πάντων τών περί έμέ μέχρι διαστή
ματος εκατονταπλάσιου τή; άπό τής γής ά
ποστάσεω; τών Πλειάδων.'ίδου μ.·-·ρία ϋσχ, 
άπειρα θαυμάσια εκτυλίσσονται πανταχόθεν 
ενώπιον τών οφθαλμών μου! "Γψιστεθεέ! 
‘Οποία ποικιλία! όποια μεγαλοπρέπεια! 
οποία δύναμις καί σοφία ! 'Αλλά σπεΰσον, 
φίλτατε διδάσκαλε, όρισον, διάταξον, ποΰ 
χρΐωστώ νά προσέξω.

-Π? ό; τόν ήλιον καί μό·θν αύτόν δρί- 
ζω καί διατάττω νά βλέπε,ς.

— Άλλ’ίδ.ύ έκτο; τοϋ ήλίου, ούδέν έ
τερον ήδη βλέπω.

— Διαπερατόν αυτόν, καί ίδε μέχρι τοΰ 
κέντρου τοΰ πυρήνος αύτοΰ. ΓΙροσπάθησον 
ν’ άντιληφθ/.ς καλώ; καί νά ένθυμήσαι μέ
χρι νεωτέρα; διαταγή;, οποία τίς έστιν ή 
φΰσ’ς αύτοΰ, τό φώς, αί λειτουργίαι αί κι
νήσεις, ό όγκος, ή πυκνότη; καί ή βαρότης 
αύτοΰ.

— Είδ-,ν τά πάντα, άντελήφθην τών πάν
των' δύναμαι νά λαλήσω, άν θέλης.

— Ούχί, φιλτάτη μοι' ένθυμοΰ μονον 
αύτά ώ; προεϊπον. Έγκατάλειψον ήδη τόν 
ήλιον, καί έπίστησον τήν προσοχήν σου περί 
αυτόν, καί ίδε όποιος έστιν ό πλησιέστερος 
τοΰ ήλιου πλανήτης.

— Είναι ό Ήφαιστος, ουτινο; τήν υ- 
παρξιν δέν ήδ.νήθη ν’ άποδείξν) είσέτι ή έ
πιστήμη.

— Καί όμως σύ βλέπει; ήδη αυτόν'. καί 
όμως αύτό; ύπάρχει!

— Βεβαιότατα' ιδού αυτό; πρώτο; τ?| 
τάξει πλανήτης άπδ τοΰ ήλίου.

-— Πλησίασον πρό; αύτόν, καί έξέτασον 
ακριβώς τά περί τής φύσεώς, τοΰ μεγέθους 
καί τής πορεία; αύτοΰ' άντιλήφθητι πάντα 
έν γένει τών συστατικών και χαρακτηριστικών 
αύτοΰ καί μετάβηθι ακολούθως έπί τοΰ δευ
τέρου τή τάξει άπό τοϋ ήλιου πλανήτου.

— Είδον καί άντελήφθην τών πάντων, κ»ΐ 
ίδου έγώ ήδη έπι τοϋ Έρμου.

— Έξεταβον έπίσης πάντα τά ςςερΐ αύτοΰ.
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άντιλήφθητι καλώςπασών τών λεπτομερειών, 
ένθυμοϋ και μετάδηθι έπι τυϋ τρίτου άπό τοϋ 
ήλίου πλανήτου.

— Ιδού εγώ έπί τίς ’Αφροδίτης, ώ; Ε
πιθυμείς καί διατάττεις.

— Έξέτασον επίσης, άντιλήφθητι,ένθυμοϋ 
χαί μετάδηθι έπί τοΰ τετάρτου.

— Ιδού έγώ έπι τής Γής, τής οποίος τά 
χαρακτηριστικά γνωρίζομεν ήδη.

— Μετάδηθι ήδη έπί τοΰ Άρεως, καί 
άφοΰ καλώ; έξετάση,ς τά της φύσεως αύτοΰ, 
προσπαθησον αγαπητή μου, νά περιέλθ/.ς ά- 
νέτω; καί ακριβώς νά έξετάσνμ πάντα; τους 
υπάρχοντας’ τηλεσκοπικούς πλανητίσκου; 
τους τε γνωστού; τη, έπιστήμη καί τού; ά
γνωστους εί; όποιονδήποτε μέρος τοΰ δια
στήματος καί άν εύρίσκηται περιστρεφόμενο; 
Εκαστος. Άφοΰ δέ λεπτομερείς, όσον τό δυ
νατόν, πληροφορίας περί πάντων τούτων 
Ουλλέξτ,ς καί πιστώ; έν τή μνήμη σου εντύ
πωσης αύτάς, μετάδηθι έπί τοΰ Διό;, έπειτα 
δέ έπί τοϋ Κρόνου, ακολούθως έπί τοϋ Ου
ρανού, έπί τοΰ Ποσειδώνος καί έκείθεν έξέ
τασον έρεύνησον έν τώ διαστήματι, καί ιδε 
άκριβώςκαί προσεκτικώς, αν πέραν τής τρο
χιά; τοϋ τελευταίου τούτου πλανήτου ύπάρ- 
χουσι καί έτερα σώματα άνήκοντα τώ ημε- 
τέοω ήλιακώ κρατεί. Συνεννοούμενα καλώς, 
φιλτάτη μοι ·,

— Πληρέστατα, αγαπητέ μοι Διδάσκα
λε’ καί πριν η καλώς διατύπωση; μάλιστα 
τάς έρωτήσει; σου, περιήλθον ήδη καί έξή- 
τασα, ως έννοιΐ; πάντα; τούς πλανήτα; καί 
πλανητίσκους όσους ήριΟμησας’ καί ιδού έγώ 
ήδη έπί τοϋ Ποσειδώνος έτοιμη νά σοί δώσω 
όποιανδήποτε πληροφορίαν έπιθυμεί;.

— Ευχαριστώ τά μέγιστα, σοφή μου 
Μαθήτρια’ διαφύλαζον ταΰτα πάντα καλώ; 
έν τή μνήμη σου, καί είπε μοι πρό; ώρα;, 
μόνον άν βλέπτ,ς πέραν τοΰ πλανήτου, έφ’ ού 
εύρίσκεσαι, έτέρα; σφαίρας περιπλανωμένας.

-— Μάλιστα, βλέπω έτέρα; δύο είς με
γάλα; άποστάσει; καί μετά καταπληκτικής 
«ξαχύτητος μπούσας περί τόν ήλιον.

-r Κ«ί πέραν τούτων ύπάρχουσίν άραγε 

έτεραι; περίερεύνησον μετά προσοχής, φιλτάτη 
μοι.

— Ούδεμία, αγαπητέ μοι διδάσκαλέ. 
Εύρίσκομαι ήδη έπί τοϋ ενδεκάτου τών με
γάλων πλανητών καί τελευταίου τη τάξει 
άπό τοϋ ήλιου, ουτινος τό κράτος μέχρι; εν
ταύθα περιορίζεται.

— Κάλλιστα, άγαπητη μοι Βλέπουσα’ 
περισκόπησον έκ νέου διά μιας τό σύνολον 
τοΰ ηλιακού ήμών συστήματος, καί άνακά- 
λεσον εί; τήν μνήμην σου πάντα όσα είδε; 
μέχρι τής στιγμή; ταύτη; έπί τε τοϋ ήλιου 
καί πάντων τών πλανητών δορυφόρων καί 
πλανητίσκων.

— Ιδού, φίλτατε διδάσκαλε, Ενώπιον 
τών οφθαλμών μου ολόκληρον τοΰ ήλιου τό 
κράτος ώ; έν άπλοϋν σημέΐον απέναντι τοΰ 
απείρου. Βλέπω αυτό διά μιας καί πανταχό- 
Θεν, καί είμαι έτοιμη οπουδήποτε Οέλ^ς τήν 
προσοχήν μου νά έπιστήσω.

— ’Εκ ΐθεν, σοφή μου Μαθήτρια, περιε- 
ρεύνησον ήδη έν τφ διαστήματι καθ’ όλα; 
τάς διευθύνσεις καί προσπαθησον νά ιδ?; καί 
νά διακρίνης άν ΰπάρχη που, είς όποιανδή- 
ποτε άπόστασιν εντεύθεν, ηλιακόν τι σύστη
μα δμοιον καθ’όλα πρός τό ήμέτερον καθώς 
πρό ολίγου συνενοήθημεν.

— ’Εν τώ άπείρω, αγαπητέ μο·. διδάσκα
λε, καθ’ όλα; τά; διευθύνσεις καί καθ’ όλας 
τάς άποστάσει; αναρίθμητα καί άπείρω; 
ποικίλα τό τε μέγεθος καί τάς κινήσεις ύπάρ- 
χουσιν ηλιακά συστήματα’ καί έκ τοΰ κέν
τρου ήμών όποιαςδήποτε άκτΐνο; τήν διεΰ- 
θυνσιν θελήσγς νά λάβω θά εύρω πάντοτε 
κατά ταύτην ή κατ’ έκείνην τήν άπόστασιν εν 
ηλιακόν σύστημα δμοιον καθ’ όλα πρό; τό 
ήμέτερον.

— Καλά λοιπον· Άκολουθησον τότε τήν 
ακτίνα ή όποια αναχωρούσα άπό τόν ήλιον 
διευθύνεται πρό; τόν βόρειον πολικόν αστέρα, 
και προχωρεί μέχρι; ου τοΰ ζητούμενου έπι- 
τΰχ-ιι; εί; όποίανδήποτε άπόστασιν καί άν 
εύρίσκηται

C Ακολουθεί.)

Η ΓΥΝΗ.
ύπό

ΜΑΡΙΑ.ΝΘΙ1Σ Ι1Ρ1ΣΙΜΙΤΖΛΚΙ1.

Ή γυνή ύπήρξεν αείποτε αντικείμενου 
εκτενών καί επανειλημμένων συζητήσεων ώς 
πρόβλημα δυσεπίλυτου και ώς γρίφο; σκο
τεινός καί πολύπλοκος. Ένιοι μέν φιλοψόγω 
φύσει ϋπείκοντες, άπεφάνθησαν κατά τών 
γυναικών έν γένει, ένιοι δέ κριτικοί αμε
ρόληπτοι, άναγνωρίζοντες καί έκτιμώντες 
τήν αξίαν, τόν προορισμόν, καί τήν ωφέλειαν 
τήν ύπό ταύτη; τή κοινωνία χορηγουμένην 
δέν έδίστασαν νά έκφράσωσι τάς ευγενίστέ- 
ρα; ιδέας, καί τά; είλικρινεστέρας ύπέρ αυ
τή-, συμπάθειας- Οί μέν, άπεκάλεσαν τήν 
γυναίκα δαίμονα, οί δέ, άγγελον άγαθουρ- 
γόν. Καί οί μέν καί οί δέ είχον άδικον, κα
θόσον ή γυνή ούτε δαίμων είναι Ούτε άγγε
λος, άλλ’ άνθρωπο; διάφορος τοϋ άνδρός ού
χί κατώτερος ή άνώτερος, βοηθός δέ καί ισό
βιος σύντροφος αύτοΰ έν τή κοινωνία.

Ή γυνή είναι καλή ή κακή φύσει, αγωγή 
καί βίω ώς καί δ άνήρ. Γεννάται μέ προτε
ρήματα ή ελαττώματα άτινα ή αγωγή ρυθ
μίζει, χειραγωγούσε δέ τά ήθη τής κοινωνία; 
έν ή βιοΐ.

Ή γυνή δέν είναι ή αύτή πάντοτε. “Αλ
λη ή γυνή μεμακρυσμένης άρχαιότητος, Α
σπασία, Κόριννα, Σαπφώ. άλλη ή τοΰ Με
σαίωνες Θεοδώρα, Ειρήνη, καί άλλη ή σύγ
χρονος ή τοϋ πεπολιτισμένου 19ου αιώνος.

Ή γυνή τής τρισολβίου έκείνη; άρχαίας 
έποχής έξήσκει μείζονα έπί τή; κοινωνία; έ- 
πιρροήν. Ό Περικλή; συνεβουλεΰετο τήν σο
φήν καί εϋγλωττον Ασπασίαν, ό Πίνδαρος 
ήμιλλάτο μέ τήν Κόρινναν, ή δέ Λεσβία 
Σαπφώ κατέστη περιώνυμος διά τά; πλή
ρεις πάθους καί υφσυς ποιήσεις της. Γυναίκες 
τε καί άνδρες τοΰ καιρού έκείνου είχον δοξά
σει τήν ανθρωπότητα καί είχο- καταστήσει 
προ πάντων τόν Ελληνισμόν κυψέλην μ£· 
‘ίρροον, έν ή ύπήρχεν άφθονον τό μέλι παρα
δόξου καί δαιμόνιας ευφυΐας. Ί1 γυνή τοΰ 
Μεσαίωνος, γυνή δυναστικών καί αυθαιρέτου 

πολιτικής, ήμιλλάτο μέ τόν κυκεώνα έκεϊνον 
τών στεμμάτων καί αύτοκρατοριών, καί ή- 
δύνατοτά πάντα χάριν τή; τρομερά; αύτή; 
πολιτικής.

Ή γυνή τοϋ 1 9ου αιώνος ! .. . ’Εν τή έ- 
ποχή ταύτη τοΰ πολιτισμού καί τής προό
δου, έποχή τών φώτων καί τή; άναπτύξέως, 
γυνή καί άνήρ είσίν απέναντι τών δύο τού
των τύπων Σωκράτους καί ’Ασπασίας ώς 
σκελετώδη φάσματα άνευ τής μεγάλη; δια
νοητική; εκείνης ζωή;, καί άνευ τής έπαγω- 
γοϋ, έπιρρύτου, καί αποτελεσματικής έκείνη; 
δυνάμεως τοϋ λόγου.

Δέν είναι ή αυτή πανταγοϋ. Έν Έλλάδι 
χαίρει άνάλογα καί συνάδοντα τω προορισμώ 
αύτή; προνόμια. Έν ’Αμερική γίνεται σπου
δαίου καί ενεργόν τή; κοινωνίας μέλος, έν 
Ευρώπη απολαμβάνει τάς περιποιήσεις dun 
enfant gftti, και έν Άσια, τή άφικομένη 
ήδη είς τό άκρον άωτον τής παρακμής καί 
βαρβαρότητας, δέχεται τάς τιμάς φορτηγού 
κτήνους.

Άλλη ή γυνή τών μεγαλουπόλεων, καί 
άλλη τών μικρών.

’Ιδού ή ουσιωδέστερα άντίθεσις !
Μή λησμονώμεν πάντοτε τάς έξαιρέσεις. 

Ή γυνή τών μεγαλουπόλεων φύσε·- αγαθή 
ή κακή, άμοιρεΐ ώς έπί τό πολύ όρθής καί 
επιμελημένης αγωγής. ;Ή άνατροφή αύτής 
παραδίδεται έξ απαλών ονύχων είς ξένας 
παιδαγωγούς ή ύπνρετρίας,παραμελεΐται πα- 
ρέργω; θεωρούμενη, ή δέ νεάνι; ή τόσω ύπό 
παρατηρητών Επιπόλαιων θαυμαζομένΆ ώς 
εύάγωγος, τό bon jotlf ψιττακίζουσα καί 
τήν Μαδάμ ’Αγκώ έν τώ κυμ.βάλω ύπερη- 
φάνως κρούουσα, είναι κενόν και κοϋφόν τι ον 
άνευ πραγματική; τών ηθών μορφώσεως, και 
άνευ τοϋ αναγκαιότατου ψυχικοϋ έξευγενι- 
σμοϋ. Ή μήτηρ τής νεάνιδος, η μυροφόρος 
έκείνη τών χωρών καί περιπάτων άριστοκρά- 
τις, δέν έχει καιρόν ή τήν άταιτουμέ- 
νην ικανότητα ΐνα φροντίση ή ιδία έμδριθώς 
καί έπισταμένω; περί τή; ορθή; αγωγής τοϋ 
τέκνου της. Έκ τούτου πηγάξουσιν αί κυριώ- 
τεραι πλάναι αί τοσοΰτον συνεχώς παριστα- 
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νόμεναε έν τώ ήθικολογικώ θεάτρω τών με
γάλων κοινωνιών.

Ή γυνή τών μικρών πόλεων δέν υπάγεται 
εΐς ττ,ν αύτήν κατηγορίαν. Άν αί διανοητι- 
καί δυνάμεις τής μητρός αύτής δένέπιτρέ· 
πωσι νά τήν άναπτύξη πνευματικώς, ή στε- 
ρήται τών πρός έκπαίδ υσιν μέσων, μετά ζή
λου καί έπιμελείας φροντίζει ίνα καταστήση 
ταύτην φίλεργον, οικονόμου, δραστηρίαν, καί 
προσεκτικήν εις τά τοΰ οίκου. Ή έργασία, 
ή τάξις, ή καθημερινή απασχόλησες καθιστώσι 
ταύτην ίκανοτάτην τοΰ οίκου διευθύντριαν, 
περιποιητικήν αδελφήν, άφοσιωμένην σύζυγον, 
καί φιλόστοργου καί έπιμελή μητέρα.

'Γά ήθη τών μεγαλουπόλεων και ιδίως τι- 
νών, τόν ευρωπαϊσμόν πιθηκιζουσών είσιν ο
λέθρια πανώλη διά τήν άνθρωπότητα, καί 
μάλιστα όιά τήν γυναΐΑα. Ή γυνή τών με
γάλων τούτων κοινωνιών είναι άχρηστον καί 
ανώφελες όν. Άπασαι αί μέριμνα: αυτής συ- 
νίστανται εΐς τό κομψεύεσθαι, διότι, ώς λέ
γει, ή πεπολιτισμένη κοινωνία τό άπαιτεϊ' 
σπανίως δύναται νά ή φίλεργος, ακάματος, 
οικονόμος καί δραστήρια. Ή πολυτέλεια, ή 
στυγερά αΰτη χαί αποτρόπαιος μάστιγξ τών 
μεγαλουπόλεων, ό συρμός, αί διάφοροι δα
πανηροί διασκεδάσεις, δίδουσι καιρόν πρός 
άπασχόλησιν οικογενειακών καθηκόντων, ά- 
φίνουσι χρήματα εΐς τό πατρικόν ή συζυγικόν 
ταμεΐον, καί δύνανται νά καταστήσωσι τήν 
οικοδέσποιναν, περί άλλα εκτός τών τέρ
ψεων, μετά ζέσεως κηδομένην καί προνοοϋσαν;

Τά ήθη τών μικρών κοινωνιών είσι περιω- 
ρισμένα, αγνά, καί έχθρά πάσης διαφθοράς. 
Ή γυνή τών μερών τούτων, ώς έκ τής έλ- 
λείψεως τών άνωτε'ρω σατανικών θέλγητρων, 
διαφόρων συναναστροφών παντοειδών ανήθι
κων παραδειγμάτων, (άτινα βριθουσιν έν ταΐς 
μεγαλουπόλεσι), ξένη δέ πάσης έπηρεία; τών 
κολάκων τοΰ συρμού, είναι ή μάλλον έπωφε- 
λής είς τήν κοινωνίαν, καί άξία ινα επ' αυ
τής ή ευδαιμονία τής οίκ.,γε είας έρείδήται. 
Ούόεμία έξωτερική άπασχόλησις δύναται νά 
τήν απόσπασή τών θεάρεστων αύτής ασχο
λιών. Καθ’ ίν στιγμήν αΰτη καταγίνεται εΐς 
ποικίλας οικογενειακά; μέριμνας ή αριστο

κράτη, φερ’είπεΐν, τής Αλεξάνδρειάς κατα 
γίνεται πρός καλλωπισμόν της. Όπόταν ή 
μέν διευθύν·/) τά Jtou οίκου, τά μέν τέκνα 
αυτής νουθετούσα, τοΰ; δέ ύπηρέτας αυτής 
ένθαρρύνουσα, ή έτέρα παρασκευάζει τό do· 
Colte καί τήν ανθοδέσμην της διά τόν χορόν. 
Όπόταν η πρώτη άγρυπνή πλησίον τοΰ βρέ
φους, όπερ περιθάλπει καί γαλουχεϊ, ή δεύ
τερα αγρυπνεί χειροκροτούσα τούς έν τώ θεά- 
τρω ηθοποιούς. ...

ΓΝΩΜΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΖΥΓΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ.

Όπόταν φρόνιμος άνήρ μέλλφι νά νυμφ-υ- 
θή, χρειάζεται σύντροφον, καί όχι τεχνίτιν’ 
όχι άπλώς μίαν, ήτις νά δύναται νά ζωνραφφ 
καί νά παίζγι, καί νά τραγωδή, καί νά χορεύη 
άλλά μίαν, ικανήν νά παρηγορά καί νά συμι. 
βουλεύγι, νά συλλογίζεται καί νά σκέπτητα- 
νά αίσθανηται καί νά κρίν^, νά συνομιλή χαί, 
νά διδάσκ?)· μίαν ικανήν νά βοηθ-ρ αύτόν είς 
τάς υποθέσεις του, νά έλαφρύνρ τάς λύπας 
του, νά καθαριζρ τά; χαρά; του, νά ένισχύρ 
τήν άρετήν αύτοΰ, καί νά άνατρέφρ τά τέκνα 
του- Τοιαύτην γυναίκα χρειάζεται τι; ώς 
μητέρα καί οικοδέσποιναν. Γυνή δέ, ώς ή 
πρώτον περιγραφεΐσα, ενδέχεται μέν ίσως νά 
λάμπη κάποτε εΐς τόν θάλαμον τή; υποδο
χής, καί νά διεγείρ-ρ τόν θαυμασμόν τών μ6τ’ 
αύτής συναναστρεφομένων" αλλ’ ώς βοηθός 
του συζύγου της, καί άνατροφεΰς τών τέκνων 
της, δεν αξίζει τίποτε

Τό πρώτον καθήκον τής συζύγου.

Τής γυναικός ή πρώτη καί πλέον αξιόλο
γος αρετή είναι ή πραότη;. Γενντ.θεϊσα νά 
ΰπακουτι όν τοσον ατελές, όσον ό άνήρ, πολ
λάκις πλήρες κακιών καί πάντοτε πλήρες 
ελλείψεων, οφείλει νά μανθάνη πρώιμα, ώστε 
καί αύτήν τήν αδικίαν νά ΰποφέρρ, καί κα" 

κοποιουμένη παρά τοΰ άνδρός αυτής νά μή 
γογγύζφ. Όχι χ άριν έκείνου, άλλά χαριν εαυ- 
τής, οφείλει νά ηναι πραεϊα. Ή κακή διάθε- 
σις καί τό πείσμα τών γυναικών ποτέ άλλο 
τι δέν έπιφέρουσιν εί;<ή τήν αΰξησιν τώ» ι
δίων των βασάνων καί τής κακής διαγωγής 

ί τών συζύγων των,—οϊτινες αισθάνονται, ότι 
μέ τοιαΰτα όπλα δέν πρέπει νά νικώνται. 
Ό Θεός δέν έκαμε τάς γυναίκας τόσον ελ
κυστικά; καί πειστικά;, οιά νά ήναι στρυ- 
φναί καί δύστροποι’ δέν έκαμεν αϋτάς αδυ
νάτους, διά νά δεσπόζωσΓ δέν έδοικεν εΐ; 
αύτάς τόσον μαλακήν φωνήν, διά νά κραυ- 
γάζωσι καί νά έρίζωσΓ δέν έδωκεν είς αύτάς 
χαρακτήρα; προσώπου τόσον λεπτούς, διά ν 
άσχημίζωσιν αύτούς μέ τήν οργήν. Όταν 
οργίζωνται, λησμον.ϋσι πρό; τί έπλασθησαν’ 
πολλάκις μέν εχουσι δίκαιον νά παραπόνων, 
ται, άλλά πάντοτε άδικον νά κραυγάζωσιν, 
Έκαστος οφείλει νά διατηρώ τον χαρακτή
ρα τοϋ ίδίου του γένους’ άνήρ, πολύ πράο-, 
ένδέχεται νά καταστήσ-ρ αυθάδη τήν γυναίκα 
του’ άλλά τουλάχιστον, άν ό άνήρ δέν ήναι 
τέρας, ή πραότης τή; γυναικός κατευνάζει 
αύτόν, και θριαμβεύει έπ’ αύτοΰ ταχυτερον ή 
βραδύτερον.

Συμβουλή πρό; νέον άνορόγυνον.

Μετά σταθεράν άμοιβαίαν αγάπην ικα
νών έτών, έμελλαν ηδη νά ένωθώσι διά τοΰ 
τρυφερωτάτου δεσμού νέος τις, φρόνιμο; καί 
θεοσεβή;, καί νεάνις έρασμία καί ένάρετος. 
Διά τής έπιμελείας καί οικονομίας του δ νέος, 
όςτις προ γρόνων έπεστάτει τάς υποθέσεις 
έργαστηρίου τινός, ήδυνήθη τόσα νά φυλάξρ, 
ώστε νά κάμ·ρ μικράν τινα άρχή» τοΰ πραγ- 
ματεύεσθαι διά ίδιον αύτοΰ λογαριασμόν. 
Κατά τήν φρόνιμον δέ συμβουλήν τών συγγε
νών καί φίλων του, ενοίκιασε μικρόν τι έρ- 
γαστήριον, άλλ’ εί; επωφελή θέσιν, καί ήγό- 
ρασε μικράν τινα ποσότητα καλών ειδών, έλ- 
πίζων ότι ήθελε δυνηθή,, προσωπικώ; καθ' 
όλα επιστατών, είς μικρά κέρδη ευχαριστού

μενος, καί ταχέως γυρίζω ν τά ίλίγα του 
χρήματα, νά κερδαίνη τά πρός ζωήν, καί ν’ 
άποφύγη τάς πεοιπλοκάς καί τάς στενοχώ
ριας, αϊτινες τοσάκις προφθανουσι τους νέους 
πριγματευτάς, όσοι άνοήτως ζητούν νά κά· 
μωσιν εύθύ; ευθύς μεγάλην ίπίδειξιν. Ή με
τριοφροσύνη καί ό συνετός τρόπος, καθ’ ον έ- 
μελέτα ό νέος νά κάμιρ έναρξιν τής ανεξαρ
τήτου ζωής του, ένεκρίθησαν όλοτελώς ύπό 
τοΰ πατρός τή; μελλονύμφου’ όςτις μέτρη
σα; είς τάς χεΐρας αύτοΰ τά ολίγα χρήμα 
τα δσα η κόρη έκ τοΰ έργου της είχε κερ- 
δήσει εΐς διάστημα πολλών έτών μετά τό
κου έπ’ αύτών, προσέθηκεν ϊδιόν του δώρον 
γρόσια .. .

’Απέτεινεν ακολούθως ό πατήρ λόγον προς 
τό μέλλον άνδρόγυνον, ώ; έπομένω;·—Φίλ- 
τατα τέκνα, θέλω σάς δώσει κανόνα τινά ώ; 
δδηγόν σας διά τοϋ βίου,—Ό σ α έστίν 
αληθή, όσα σεμνά, δσα δίκαια, όσα αγνά, 
όσα προσφιλή, όσα εύφημα, είτις αρετή καί 
είτις έπαινος, ταΰτα λογίζεσθε.

Τέκνα μου, ή αλήθεια καί ή ειλικρίνεια 
άς ηναι ή βάσις όλης τής συναναστροφή; σας, 
καί τής πρό; άλλήλους καί τής πρό; τήν κοι
νωνίαν έν γένει’ ποτέ νά μή προσποιήσθε, 
ποτέ νά μή καταντήσητ» εΐς τήν άνάγκην 
τοΰ ύποκρύπτειν' όλα τά λόγια καί τά έργα 
σα; νά ηναι σαφή καί καθαρά ώ; τό φώς 
τής ήμέρας. Ό λόγος τής άληθείας, αί θεό
πνευστοι Γραφαί, ά; ηναι τό κριτήριου καί τό 
διευθυντήριον τής διαγωγής σας’ άπαντες οί 
σχέσιν τινά πρό; ύμάς έχοντες, ας ηναι τό
σον σταθερώς πεπεισμένοι περί τής καθ’ όλα 
φιλαλήθειας σας, ώστε νά μή χρειάζωνται 
κάμμίαν έπιβεοαίωοιν τών όσα απλώς λε- 
γετε- Τότε δέ, άλλ’ οχι πριν, τότε έμπο- 
ρεΐτε μέ δικαίωμα άναμφισβήτη εον ν απαι
τητέ φιλαλήθειαν καί παρά τών άλλων, καί 
τότε μόνον έμπορεΐτε νά έλπίζητε οτι καί 
οί περί ύμάς θέλουν λάβει όρθάς έντυπώσιις 
περί τή; άξιολογότητος τής αλήθειας. Ό- 
ποιαδήποτε διδασκαλία καί άν μεταδίδηται 
εί; τέκνα καί δούλους ώς πρός τήν ύποχρ» 
ωσιν τού λαλεϊν τήν αλήθειαν, καί τή α
μαρτίαν τοΰ ψευδολογεϊν, πώ; είναι δυνατόν
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είτε παΐς είτε θεράπων νά φοβάται τά ψεύ
δη, έάν οί αύτόν διδάςαντε; γονείς ή if 
σπόται άδ'-στάκτως ψευδολογώσιν ή οπωσ
δήποτε παραμορφόνουσι τήνάλήθεια' πρός 
επιτυχίαν τών σκοπών των ;

Όσα σεμνά, όσα δίκαια. Τοΰτο 
πρέπει πάντοτε νά έχητε κατά νοΰν, ώστε 
νά σάς προφυλάττη άπό τήν αίσχράν ατιμίαν 
καί αδικίαν, τήν κοινοτάτην σήμερον,—άπδ 
τήν συνήθειαν τού άναδέχεσθαι βάρη, ανώτερα 
τής δυνάμεως σ»ς,—τοΰ ύπόσχεσθαι όσα δέν 
δύνασθε νά εκπληρώσατε,—τοΰ κάμνειν επι
δείξεις, τάς όποιας δέν έγγυάται ή αληθινή 
σα; κατάστασις,—καί τοΰ ίμβαίνειν είς 3 α- 
πάνχζ, τάς οποίας έπί τέλους άλλοι άνάγκη 
πάσα νά ΰποφέρωσιν. Είσθε δίκαιοι καί τίμιοι 
προς υμάς αύτοΰ;’ αί απολαύσεις τή; 
μιας ήμερα; μή σάς άποστερώσι τών αναπαύ
σεων τής άλλης. Ηρονοείτε καί προβλέπετε 
τδ μέλλον, καί άς ηναι πάντοτε καί καθ’ όλα 
άνάλογον τδ έξοδόν σας· όχι άσωτεύοντες είς 
τά φορέματα, και στερούμενοι τών αναγκαίων 
τροφών’ ζμ κατοικοΰντες είς πολυδάπανον 
οικον, καί μή έξαρκοόμενοι είς έκπαίδευσι*  
τών τέκνων σας. Εΐσθε δίκαιοι καί τίμιοι 
πρδς τοΰς δανειστής σας, καί ποτέ μή νομί
ζετε ότι έχετε τδ ελεύθερον νά δαπανάτε τδ 
ίδικόντων. Έμπορε! νά γένη κλοπή άναεδε 
στέρα τής τών ασυνειδήτων έκείνων εμπόρων, 
οΐτινες πολυτελώς ζώντε; επί καιρόν άπδ 
ξένα κεφάλαια, οίκους άνεγείροντες, καί άρ
γυρον καί -χρυσόν καί λίθου; πολυτελείς προ- 
μηθευόμενοι, χρεωκοπουσιν έπί τέλους πολ
λάκις καί χηρών καί ορφανών τδν οβολόν κα- 
τατρώγοντες; Εΐσθε δίκαιοι καί τίμιοι πρός 
τοΰς οπωσδήποτε ένασχολουμένου; είς υπη
ρεσίαν σας’ δίδετε εί; αύτοΰς τδ δίκαιον, καί 
πληρονετε αύτό έν καιρω' αΟΰμή κοιμηθή- 
σεται,β ειπεν δ Μωϋσής πρός τοΰ; ’Ισραηλί
τες, αο μισθός τοΰ μισθωτού σο > παρά σοί 
έως πρωί.»

Όσαάγνά. Έάν φυλάττητε ακριβώς 
τδ μέρος τούτο τοΰ κανόνος, όχι μόνον αί 
πράξεις σας θέλουν εϊσθαι καθαρώταται, άλ
λά καί τά χείλη σας ούδέποτε Οέλουσι μιά- 
νει μωροί, αργοί, ή άσεμνοι λόγοι, καί τήν 

εΰκοσμίαν τοΰ νοός σας ουδέποτε Οέλουσι τα- 
ράξειν εικόνες άπχίσιοι. Μακράν τοΰ οίκου 
σας θέλουν εϊσθαι έξωρισμένα τά αναιδή άσ
ματα, αί δημώδεις βωμολοχίαι, τά ρυπαρά 
καί διαφθοράς πρόξενα ερωτικά συγγραμ- 
μάτια. Ό κανών ούτο; θέλει προφυλάξει υμάς 
καί τούς περί υμάς άπδ τά δελεάσματα τοΰ 
θεάτρου καί τών άλλων τής άσωτίας σκηνών, 
δημοσίων τ-: καί Ιδιαιτέρων, έξών αφανίζεται 
ή καθαρότης τή; καρδίας, ή άπαιτουμένη πρός 
άπολαυσιν τής ουρανίου μακαριότητος.

"Οσα π c ο σ φ ιλ ή, δ σα ευ φημα. Έ- 
ρασμίαν, γενναίαν, αφιλοκερδή, τρυφεράν εύ- 
μένειαν καρδίας καί διαγωγής πρό; άπαντα; 
έντέλλεται δια τών λόγων τούτων ό Από
στολο;’ καί μακάριοι τωόντι θέλετε εϊσθαι, 
αγαπητοί μου, έάν καταγίνησθε είς όσα προς- 
φιλή, όσα εύφημα! Διότι θέλετε άποβάλειπάν 
ό,τι τραχύ, πικρόν, χαμερπές, μισητόν ή δυ
σάρεστου’ εις τδν χαρακτήρα σας θέλει φ»ί- 
νισθαι ζώσα ή ήθική τοΰ Χριστιανισμού’ θέ
λετε άζιωθή τοΰ δικαίως πολυποθήτου είς 
πάντα Χριστιανόν καλού ονόματος, καί ευφη
μίας, καί παρά τών δμοθρήσκων σας καί 
παρά τοϋ κόσμου έν γένει.

Είτιςάρετή, καίείτις έπαινος. 
Πάσαν εύκαιρον στιγμήν .άφιερόνετε εις τήν 
έπινόησιν καί έκτέλεσιν έναρέτου τινός, φι
λανθρωπική;, καί επαινετής πράξεως’ έκάς-η 
δέ άς έχη τήν ποοσήκΟυσαν αναλογίαν της, 
ώστε τδ έν “καθήκον νά μή προσκροΰη πρδς 
τδ άλλο, άλλά νά παριστάνει δ χαρακτήρ 
σας σύμφωνον καί ελκυστικόν τι δλον.

‘Η συμβουλή τοϋ πατρός δέν άπίβη μα 
ταία’ τδ νέον άνδρόγυνον έδέχθησαν είλι- 
κρί'.ώς τόν δοθέντα είς αύτοΰς κανόνα’ κατ’ 
αυτόν έβάδιζον τήν ήμέραν, καί έπί τή βά
σει αύτοΰ έξέταζον τό έσπέρας τήν διαγω
γήν των’ διεκρίνετο δ' έντίμως ή κατοικία 
τωνώς σκηνή δικαίων, όπου ήκούετο ή φωνή 
τής χαράς καί τής σωτηρίας.

ΦΡΑΓΚΟΙ ΚΑΙ ΜΩΡΑΪΤΑΙ

(Συνέχεια ίδε σελ. 172 ) 

νηται νά διοική τόν άνδρα της, πειθο- 
μένη είς τάς συμβουλάς μου. Τιμαί καί 
δόξα τότε θέλουσι περιστοιχίσει τόν γε'· 
ροντα Σωτήριον και ό υιός τοΰ πτωχού 
χαί ραχενδύτου δαλματοΰ χωρικού θέλει 
άνέλθει είς τά ύπατα τών αξιωμάτων. 
Θάρρος μόνον χαί προσοχή και τά πάντα 
εύοδοΰνται. Ό 'Ραΐμοΰνδος μέ ύποβοη- 
Οεϊ θαυμασίως καί ό Χαμάρετος έν άγ 
voter του υποτρέφει τάς ποθεινοτέρας 
τών έλπίδων μου. . . Άλλ’ άρά γε 
ποΰ νά ηναι τώρα· ή ώρα τής συνετ- 
τευξεως παρήλθε καί αύτός άχόμη δέν 
έφάνη. (εισέρχεται ό 'Ραϊμούνδος).

ΣΚΗΝΗ Γ.

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ καί ΣΩΤΗΡΙΟΣ.

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Όσονούπω έρχεται.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Πώς! ό 'Ραϊμούνδος!

ΡλιμουνδΟς

Ναι! αύτός! ό Χαμάρετος εύρίσκεται 
είς τή» οικίαν σου συνομιλών μετά 
τής θυγατρός σου. (ώ! διατί νά τδν ά 
χολουθήσω!).

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Είναι είς τήν οικίαν μου;

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Ναι'ι άλλά Οά έ'.θη τώρα, διότι η
χούσα αύτόν νά τδ λέγη είς τήν Έλέ 
νην· τδ δέ άποτελεσμα τής εκδρομής 
σου;

ΣΩΤΗΡΙΤΣ

Θαυμάσιου! Ή κολούθησα κατά γράμ
μα τάς οδηγίας σου καί έπέτυχο» .(σιγή)

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

’Απόψε γίνεται ή πρώτη συνεδρίασις 
τών συνωμοτών;

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Ναι !

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

ΙΙρέπει λοιπόν νά μέ συστήσης ένθέρ- 
μως εις τδν Χαμάρετον διότι προτίθεμαι 
νά συμμετάσχω τής συνωμοσίας.

σωτήριος

Θά συμμετάσ-χης ;

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Βεβαίως ϊνα παρεμποδίσω τήν τυχόν 
πρόοδόν της. Άλλ’ ιδού καί ό Χαμά
ρετος ερχόμενος... άΐ είναι καί ή Ελένη. 
ΙΙρέπει νά έπαγγελθής τόν εισηγητήν., 
(εισέρχονται οί άναφερθέντες.)
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ΣΚΗΝΗ ΙΑ'.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ; ΕΛΕΝΗ χαί 
ΡΑ1ΜΟΥΝΛΟΣ.

ΕΛΕΝΗ

Ώ! τόν καλόν μου πατέρα!

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΕΛΕΝΗ

Ηλθες λοιπόν ; . . ηχούσα παρά τοΰ 
Χαμαρέτου ότι τόν περιέμενες έδώ χαί 
ίσπευσα νά προελθω ΐνα σέ έναγκαλι- 
ο6ώ λεπτά τινα άρχήτερον.. Άλλά 
δεξιώσου καί τόν φίλον Λέοντα έπανελ 
θόντα χαί αύτόν μόλις σήμερον ίχ τοΰ 
ταξειδίου του.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Καλώς ώρεσας, τέκνον μου. Τίνέα 
φέρεις ;

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Πλήν .. .

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

‘Π ‘Ελένη δέν είναι ξένη .. .

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Ώ!..

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Όσον δέ διά τόν ‘Ραϊμοΰνδον σοί 
συνιστώ ένα νε'ον όπαδόν σου.

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Όστις άνεχάλυψεν εσχάτως τήν κα
ταγωγήν του.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Πΰς; ό ’Ραϊμοΰνδος;

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Ναί ό ‘Ραϊμοΰνδος όστις φρονιμότε
ρος σου έπεζήτησε θέσιν ίσχυράν παρά 
τοΐς Φράγχοις ΐνα έκείθεν βοηθή άπο- 
τελεσματιχώτερον τούς αδελφούς του. 
Άλλ’ήδη οπότε τό προσωπεΐον μέλλει 
νά πέσή οί "Ελληνες δέν έχουν άνάγ- 
κην τοιαύτης πολιτικής καί απόψε άνα" 
φανδόν θέλω άποχηρύξει τούς Φρα';- 
κους.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Έστω, σέ δέχομαι. ’Εάν ήσαι προ
δότης οί "Ελληνες είναι έτι ισχυροί ΐνα 
σέ τιμωρήσωσιν έάν όχι, εις βραχίων 
προστιθέμε ος έτι καί γνώσεις έπί τών 
εχθρών μας προσφερόμεναι είναι πολύ 
τιμοι, (Έπί μιας τών κορυφών του ά
νωθεν φαινομένου όρους Ώλένου άνά- 
πτεται πυρά τις ήτις φωτίζει τήν σκη
νήν, τοΰ σκότους έπιχυθεντος ήδη ένε
κα τής προσεγγίσέως τοϋ λυχόφωτος.) 
Σωτήριε, ή βόσις τής έπίχειρήσιώς μας 
ασφαλίζεται έκ τών προτέρων παντού 
όπου έπορεύθην, παντού αί άπόπειραί 
μου έστέφθησαν ύπό επιτυχίας· ό λαός 
ήμών, ό μετανοήσας ήδηχαί έξαγνισθείς 
έν τή δουλεία, ό έπιθυμών πυρετωδώς 
τήν έλευθερίαν, έννοήσας ήδη τά θεΐα 
προσόντα τοΰ ούρανίου τούτου δώρου, 
σύσσωμος ήρχισε νά άνεγείρηται έκ τοϋ 
βαρέως ληθάργου είς δν έβυθίσθη. Άπό

εξαμηνίας ήδη ύπόκωφος κίνησις ήρ- 
χισε νά τελείται έν τώ λαώ τούτω- ή 
κίνησις αΰτη ύποχινηθεϊσα καί ύπό τών 
τελευταίων αισχρών πιέσεων έπισπεύ- 
δει τό έργον ήμών· ή Ελευθερία, 
ή θεότης αΰτη ήτις άνεδειξεν είς τό
παρελθόν τούς θνητούς ήμιθε'ους, φαί
νεται δτιάνεμνήσθη τής άρχαίας αυτής 
διαμονής χαί ήρχισε νά κατέρχηται εύ 
θύ άπό τών ούρανοσκεπών νεφών είς 
τούς βουνούς τής Πελοπόννησου έντός 
όλίγου γέρον Σωτήριε, οί "Ελληνες 
τής Ιίελοποννήσου μία καρδία, μία 
ψυχή, έν σώμα άπό τών βουνών τοϋ 
Ώλένου μέχρι τών κορυφών τοϋ Ταϋ 
γέτου, έξε [·ειρόμενοι θέλουσι κατα
βάλλει τά πρώτα θεμέλια τοϋ μνη
μείου τής ‘Ελληνικής δόξης.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Εύγε, γενναΐέ μου Χαμάρετε!

ΕΛΕΝΗ

Ή πατρίς μας δέν θά ύποδουλωθή 
ποτέ, έάν κέκτηται πάντοτε πολίτας 
ώς σέ.

ΧΑΜΑΡΕΤΟΣ

Ναί, πάτερ μου! τά σχέδιά μας στε. 
φθήσονται ύπό τής έπιτυχίας· ή άφιξις 
τού Καμπανίτου ύποβοηθει Οαυμασίως 
τά σχέδιά μας· μάτην ό Βιλλαρδουίνος 
πειραθήσεται ν’ άντισταθή! καταπολε
μούμενος ύπό τών δύω έξωσθήσεται 
εύκόλως παρακολουθούμενος όμως έκ 
τοΰ σύνεγγις ύπό τοΰ Καμπανίτου όςτις 
ταχέως καταβ*.ηθήσεται  ύφ’ήμών. Ή 
ώρα προσεγγίζει, ώ φίλοι· όλοι οί ύφ 
ήμών έξεγερθέντες στρατοί δεν περιμέ- 
νοΰσιν ή έν μόνον νεϋμα όπως έξορ- 
μήσωαιν έπί τούς πιεστάς αύτών, περι-

μένουσι κρυπτόμενοι έντός τών φαράγ- 
γων καί δασών έ-ώ ό έν ταΐς πόλεσι 
λαός βασανιζόμενος παντοιοτρόπως ύπό 
τών ιπποτών, έξεγερθήσεται καί αύτός 
λάβρος καί άκάθεκτος κατά τών κυ
ρίων του. Ή ώρα τοΰ πρός 'ξέγερσίν 
σημείου τούτου απόψε άποφασισθήσεται- 
άπαντες οί ένδοξοι όπλαρχηγοΐ, οί τά 
πρώτα όνόματα φέροντες ήγέται τών 
έλευθεροφρόνων θέλουσι συνελθεί άπαν
τες άπόψε ΐνα συσκεφθώσι περί τοΰ 
πρώτου κινήματος. Καί μετ’ όλίγας ή
μέρας άπανιες διά τής κλαγγής τών 
όπλων καί τοϋ πανελληνίου συνθήμα
τος χαιρετήσωμεν ένθεοι τή θεάν έλευ
θερίαν κατερχομένην είς ήμας.

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Καί ποιον είναι τό σύνθημα ;

XAM ΑΡΕΓΟΣ

'Π πυρά ήτις χαίει έπί τής κορυφής 
τοϋ όρους Ώλένου, είναι ό άνατελλων 
ήλιος τής ελευθερίας μας. Τώρα δια- 
λυθώμεν ΰπαγε σύ είς τοϋ Βιλλαρδουΐ 
νου χαί έχφρασον αύτώ τό νέον σύμβο- 
λον τής πίστεώς σου, κατόπιν δέ σέ 
περιμένωμεν είς τό έρημ οκχλήσιον τοΰ 
προφήτου ‘Ηλιοΰ! (απέρχεται μετά τοΰ 
Σωτηρίου χαί τής ’Ελένης.|

ΣΚΗΝΗ IB'.

ΡΑΙΜΟΥΝΔΟΣ μόνος

‘Ο κακός μου δαίμων λοιπόν μέ ώ
θησε νά άκολουθήσω τόν Χαμάρετον ! 
Ά! άγαπώνται! ά ! ό εις λατρεύει τόν 
άλλον καί ό ’Ραϊμοΰνδος μακρόθεν θά 
ΐσταται νά τούς θεωρή! Λί λαμπάδες
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τοΰ υμεναίου σου, είπες, Χαμάρετε, δέν 
0’ άργήσωσι ν’ άνάψωσι, καί έγώ ci 
λέγω ότι αί λαμπάδες της ταφής σου 
μετά όχτώ ήμέρας ή θά άνάψωσιν ή 
όλη ή γή πρέπει νά χαθή} ‘ΙΙσύχει, 
‘Ελένη, καί αντί τοΰ Χαμαρέτου έγώ 
θά οέ σφίγξω εΐς τήν θερμήν αγκάλην 
μου! Θά προσχολληθώ είς τήν συνομω. 
σίαν σου, Χαμάρετε, καί έχει θά κατορ
θώσω τόν πόθον μου. Σύνεσις μόνον 
και ύποκρισία και τά πάντα έπιτύγχά- 
νουσίν. Τό μέλλον δέ θά δειξη έάν ό 
ένθουσίασμός τοΰ Χαμαρέτου, ή κενο
δοξία τοΰ Σώτηρίου, ·η τά σχέδια τής 
φιλοδοξίας καί τοΰ έρωτός μου θέλουν 
έπιτύχει.

(άπερχομένου αύτοΰ βιαίως κατα- 
πετάννυται ή αύλαία.)

ΠΡΑΞΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ.

‘H αύλική σκευωρία και ή συνομωσία

τών 'Ελλήνων.

— -

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ Β'.

’Εν τω μεγάρω τοϋ Βιλλαρδουίνου αίθουσα 
πολυτελής’ κατά μήκος τής αιθούσης κίο
νες σχπματίζοντες στοάν, έν ή αιρόμενης 
τής αυλαίας διαραίνονται περιπατοΰντες 
διάφοροι ΐππόται. Δεξιόθεν είσοδος, αρι
στερόθεν θύρα κρυπτή. Εκατέρωθεν τών 
κιό»ων περιπετάσματα πολΰχροα μέ ραβ
δώσεις κυανός καί λεύκάς.

ΣΚΗΝΗ Α'.

ΑΙΜΙΛΙΟΣ καί ΕΥΤΥΧΙΑ 

ΕΥΤΥΧΙΑ

Μοί διηγήθης, Αιμίλιε, τά κατά τήν 
πρωινήν Οχλαγωγίαν καί ότι κατεδιώχ- 
θης καί σύ κατόπιν. ΙΙλήν δέν μέ είπες 
καί τό ό' ομα τοΰ σωτήρός σου;

Αιμίλιος

Ναί j ώφειλον νά σας τό είπω ίνα 
τούλάχιστον έζφράσω τήν πρός τόν 
σωτήρά μου απεριόριστον εύγνωμοσύνην 
μου, ινα είπω έτι άπαξ έμπροσθεν ύμών 
τής εύγενοΰς χαί γε\να*όφρονος  τό τί 
αισθάνομαι δι’ αύτόν· αυνεδεόμην πάν
τοτε μετ’ αύτοΰ διά δεσμών Φιλίας, ήοη 
όμως ή ζωή μου είναι είς χεΐρας του. 
Δι’ αύτόν, κυρία, θά δώσω ευχαρίστως 
τό ήμισυ αύτής ένώ τδ έτερον ήμισυ 
έπιφυλάττω δι’ ύμας τήν εύεργέτριαν 
και προστάτριάν μου, δι’ ύμας ήν νά 
ύπηρετήσω έσώθην, εύδοχία τοΰ Θεοΰ.

ΕΥΤΥΧΙΑ

Καί τίς είναι ό σωτήρ σου;

ΑΙΜΙΛΙΟΣ

‘ό Χαμάρετος.

ΕΤΤΤΧΙΑ

‘Ο Χαμάρετος! ... Α, τώρα εννοώ 
πληρέστατα τόν ύπέρ αύτοΰ ένθουσια 
σμόν σου. (εισέρχεται ό ‘Ραϊμοϋνδος έκ 
τοΰ βάθους)

ΣΚΗΝΗ Κ’.

ΡΑΙΜΟΓΝΔΟΣ, ΕΥΤΥΧΙΑ καί

ΑΙΜΙΛΙΟΣ.

ΡΑΙΜΟΥΝΔΟΣ

Τί έννοεΐς πληρέστατα, Ευτυχία;

ΕΓΙΓΧΙΑ

Ά ! ό αδελφός μου! ού θά γνωρίζεις 
κάλλιον, ‘Γαιμοΰνδε!

ΡλΙΜΟΙΝΔΟΣ

Ιϊ ;

Ε1ΓΓΧΙΑ

Τήν ύπό τοΰ Χαμαρέτου διάσωαιν 
του Αιμίλιου.

ΡΑΙΜΟΥΝΔΟΣ

Πώς, ΑΙμίλι·; ό Χαμάρετος ήτο ό 
αωτήρ σου ·,

ΑΙΜΙΛΙΟΣ

Ναι.

ΡΑΙΜΟΥΝΔΟΣ

Οΰτω λοιπόν ό Χαμάρετος αοί έσωσε 
τήν ζωήν. Δεσμοί εύγνωμοαύνης λοιπόν 
θά μέ συνδέουνείς το έξης μετ' αύτοΰ, 
ένώ δεσμοί τοΰ καθήκοντος καί τής φι
λίας θά μέ έπιτάττουν ίνα ήμαί πάνσο*  
τε πλησίον του.

ΕϊΤΓΧΙΑ

ΙΙώς τί είπες:

ΡΑΙΜΟΤΝΛΟΣ

Τί είπον! Ιδού, άχουαον, Ευτυχία ! 
’Αποχής εσπέρας ταύτης έγχαταλείπο- 
μ ν τό μέγαρον τοΰτο} δέν άρμιζει εΐς 
τά ογέδιά μού νά «άθημαι έτι πλέον παρά 
τώ Βιλλαρδουίνω. Είξεύρεις τούς φιλό
δοξους σκοπούς μου, Ευτυχία} οοί τούς 
διηγήθην όλους χαί ένίοτε χαί ού αύτή 
διά τών ουμβουλών σευ μέ ίνεθάρρυνες,

ΕΥΤΥΧΙΑ

Ώ ! διατί ανακαλείς είςτήν μνήμην 
τόν θλιβερόν εκείνον χρόνον} χάλλιον 
δι’ έμέ νά μή ΰπήρχον οί χρόνοι ίκείνοι

ΡΑΙΜΟΥΝΔΟΣ

Σιώπα, Εύτυχία! διότι ό,τι λέγεις 
τώρα μοί έμπνέεις υποψίας περί τής r.t" 
σ-εώς σου. Αδελφή μου, μέ γνωρίζεις 
χαί είναι περιττή πάσα αντιλογία! ί ούρων 
αύτήν πρός τά παρασκήνια) Απόψε θά 
φϋγωμεν έδώθεν! θά χατοιχηοωμεν είς 
τοΰ γέροντος Σωτηρίου. Οΐ "Ελληνες 
έπαναατατούσι χαί είμαι έίς τών Αρχη
γών τοΰ κινήματος. Μή λησμονεί, Ευ
τυχία, τό ούμδ'-λόν μας, έφ' ού τά θί- 
μεθλα τής ύπάρξεως άνηγείραμεν .· 
Διαιρεί κ α ί 3 α σ ί Λ ε u ε } τόν Βιλ_ 
λαρδουίνον περιμένω απόψε, ίνα δικαιο
λογήσω οι’ ενός αποτόμου κινήματος 
τήν φυγήν μου ταύτην, διότι ή Οε'σις 
μου είναι πλησίον τών 'Ελλήνων όςτις 
δήποτε καί άν νιχήση. Μέ εννοείς;

ΕΤΤΤΧΙ Α (δειλώς)

Ναί ! ιώ Χαμάρετε, Χαυάρεχε})
28



918 ΦΙΛΕΡΓΟΣ
ΦΡΑΓΚΟ! ΚΑΙ ΜΩΡΑΪΤΑΙ

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Άφοΰ μέ εννοείς λοιπόν πρεη«ι νά 
μέ ύπαχούσης. Μίσος χηρυττόμενον ά- 
ναφανδόν κατά τών Φράγκων, χαί προ
σποιητή συμπάθεια πρός πάν ό,τι ελ
ληνικόν θέλουν επισύρει έφ' ήμάς τήν 
συμπάθειαν τών Μωραϊιών χαί άσφα- 
λίοει έχ τών προτέρων την επιτυχίαν 
τών σχοπών μου. Έγω πολλά, πολλά 
νά σέ είπω, Εύτυχία, άλλά δέν είναι 
τώρα χαιρός. Έν τή οικία τοΰ Σωτηρίου 
όπου θά διαμένωμεν εις τό εξής, έχει 
θέλω σοί διηγηθή άπαντα . .. Αιμίλιε, 
ΰπαγε χαί εύρα τόν Βιλλαρδουΐνον, είπε 
οέ αύτώ ότι έχω ανάγκην μυστικής συ
νομιλίας μετ’ αύτοΰ χαΐ νά χατορθώαη 
νά μέ εύρη. Μετά ταΰτα προσπάθησον 
νά χοίνοποιήοης εις τους Φράγκου; 
τήν στάσιν τών ‘Ελλήνων χαΐ τήνδά- 
σωσίν σου ύπό τοΰ Χαμαρέτου χαθ' ά
λας τάς έλαχίστας λεπτομέρειας. Έ 
πιθυμώ όπως οί τύραννοι τοΰ Μωρέως 
μάθωσΐ πώς φέρονται χατ’ αύτά; οί ύ. 
πήχοοί των, ύπαγε! (ό Αιμίλιος άπερ 
χεται) Καί τώρα, καλή μου αδελφή! άς 
όμιλήσωμεν έν έχτάοει χα! περί ήμών 
τόν Σωτήριον χαί τόν Χσμάρετον ει
δοποίησα πρό ολίγου περί όσων σέ είπα, 
χαί απερχόμενον ό Σωτήριος μέ παρε- 
χάλεσεν ϊνα έν τή οίκ:α του οίαμεί -ω- 
μεν είς τό εξής;. . .

ΕΪΤΓΧΙΑ (ζων.ρως)

Ό Χαμάρετος έχει εϊδησιν τούτου;

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Μάλιστα!... δ ατί ίρυθριδ; ! Είπε 
μ:«, Ευτυχία . .

f.tttxia

Έρχονται οί αύλικοί !

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Ώ ! χατηραμενοι ?

(«Ισέρ/ονται ίκ τοΰ βάθους αύλικ'4 μετά 
κοριών.)

ΣΚΗΝΗ Γ.

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ ΕΓΓΓΧΙΑ, ΕΔΟΥΑΡΔ.

ΡΟΛΑΝΔΟΣ, ΕΙΣ ΙΠΠΟΓΗΣ

ΑΓΛΙΚΟ1, ΚΪΡΙΑί.

ΕΔΟΤΑΡΔΟΣ

Ό αρχών ‘Ραϊμοΰνδος μετά τής ά- 
δελφή; του ! Εις τήν βασίλισσαν τής 
εορτής έπιτρέπεται νά κλείεται είς αί
θουσαν τινα μετά τοΰ αδελφού της ;

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ.

Πώς είπατε, Έδουάρδι,’ βασίλισσα 
τής εορτής; ήδένήχουοα καλώς-,

ΕΔΟΤΑΡΔΟΣ

Όχι, δέν ήπατήθητε!

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Και τίς είναι ή βασίλισσα τής έορτής;

ΕΔΟΤΑΡΔΟΣ

Ή αδελφή σας,

ΡΑίΜΟϊΝΔΟΣ

Ή αδελφή μου βασίλισσα τής έορ 
τής ·. . . καί χωρίς νά τό γνωρίζω έγώ;

■ δύνασθε νά μοί έξηγήσητε αύτό τό δυ- 
ί οεξηγητον ;

ΕΔΟΤΑΡΔΟΣ

Καί έν τούτοις είναι άπλούστατσν J 
ό Βιλλαρδουίνος δέν έχαμεν αύτήν τήν 

ίέχλογήν, έξ εναντίας, ότε τόν έρωτή- 
σαμεν ποια Οά ήτον ή βασίλισσα τή; 

L εορτής ταύτη,: Δέν είξεύρω, μάς είπεν, 
. δέν έξέλεξα χαμμίαν ’ είς ύμας άπό· 

κειται νά ποιήτητε τούτο. Ημείς δέ 
ουνενοηθέντες όμοφώνως έξελεξάμεθα 

ί τήν χαριτόβρυτον αδελφήν σας, χαι ήδη 
χαταθέτομεν, — έάν μάς έπιτρέψητε 
τοΰτο, άρχον ‘Ραϊμοδνοε,—πρό αύτής 
τό θυμίαμα τήςεύσεβοΰς ήμών λατρείας.

ΕΥΤΥΧΙΑ

Ή πρότασίς σας είναι λίαν χολα- 
χΐυτιχή, κύριε! χαί ή νεότης μου συνε- 
νουμένη μετά τής απειρίας μου, μοί «- 
πιδάλλει ινα ειπω ύμΐν ότι τό σχήπτρον 
τοΰτο είνε πολύ βαρύ δι’ ϊμέ, διά τάς 
χιίράς μου.

ΕΙΣ ΙΠΠΟΤΗΣ

Αί χάριτες τοϋ σώματός σας, κυρία, 
συνινούμεναΐ μετά τών «λεονίκΐημα 
των τοϋ πνεύματός σας, είσιν ύπερτε 
ραι, ε'μι βέβαιος, τής βαρύτητος τού 
σκήπτρου τούτου.

ΕΥΤΥΧΙΑ (μειδ ώσα)

’Ελπίζω όμως ότι χαί οί υπήκοοί μου 

διά τής πειθαρχίας των θέλουν ελα
φρώσει έπί πολύ τήν βαρύτητά του.

ΕΔΟΤΑΡΔΟΣ

Δέν σάς έλεγον, κύριοι, ότι ή δεσ
ποινίς Ευτυχία είναι βασίλισσα δια τής 
εύ»υίας όπως είναι βασίλισσα διά τών 
φυσικών χαρίτων. Καΐ πώς σάς φαίνε
ται ή εορτή, Μεγαλειστάτη ;

ΕΥΤΥΧΙΑ

Έρωτήσατ*  ·δν Αδελφόν μου.

ρολανδος

Διαμαρτυρο'μεθα, κυρία! ΙΙώς ή βα- 
σίλισσά μας δέν όμιλει ή διά τοϋ στο 
ματος τοΰ αδελφού της.

ΕΥΤΥΧΙΑ

Άλλ’ ή πειθαρχία πρό παντός άλ
λου, σεβασμιώτατε έξομολσγητά μου! 
(γενική ίλαοότης) Άλλως τεδιχαιοΰ- 
ται νά έρωτηθή ούχί ώς αδελφός άλλ' 
ώς προπαρασκευαστής τής εορτής ταύ
της ϊνα μάθωμέν πώς έφάνη αύτώ τό 
ίδιον έργον του ;

FOAANAOS

Γάτε ναι, πειθόμεθα, κυρία J

ΙΠΠΟΤΗΣ

11<··ς σδς έφάνη λοιπόν, άρχον Ρσϊ 
μοΰνδι ;

ΡΑΙΜΟΤΝΔΟΣ

Έγώ πρέπει να έρωτήσω υμάς, κύ
ριοι. Πώς σάς φαίνεται ή εορτή ;
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τινα μεν μέρη τρία χιλιάμιτρ», είς . 
ίλλα δέ μόνον εν χιλιάμετρον. Ή κοιλά; ι 
αΰτη πρός μέν τδ Β. Α. χωρίζεται τ?,; τών 
Ίωαννίνων διά σειρά; λάσων κατά μέγα μέ- ' 
ρο; ακαλλιέργητων, πρός δέ τό Μ. Δ. κλείε
ται ύπό τοΰ όρου; Όλύτσικα, τοϋ Τομάρου 
τών αρχαίων, ούτινος ή μεγαλοπρεπής κι! 
ζωγραφική κορυφή εξέχει όλων τών περιξ 
μυτοΰ όρέων,

Εΐ; τού; ποόποδα; τοϋ Τομάρου άναδρύ- 
Ουσι πολυάριθμοι πηγαί, ών τά όδατα με- 
ταβάλλουσιν εΐς ελο; μέρος τής πεδιάδος, ή- 
τις μεταξύ πολλών πτωχών γαιών καλλιερ
γησίμων περιέχει καί τινα; τερπνού; λει
μώνας.

Έν τώ μέσω σχεδόν τη; κοιλάδος τή; 
Τσαρακοδίστα; και έπί λόφου, όςτις άπο· 
σπώμενος τής σειρά; τή; χωριζούσης αύτήν 
άπδ τήν κοιλάδα τών ίωαννίνων σχηματίζει 
εν είδος ακρωτήριο/, κεΐνται τά ελληνικά ε
ρείπια μιά; μικρά; πόλεως ή άκροπόλεως, 
ενός θεάτρου καί ενός ιερού περιβόλου.

Ή πόλις κείμενη έπί τή; κορυφής τοΰ α
κρωτηρίου τούτου ε'ς ύψος 1 5 εω; 20 μέ
τρων άνω τή; πεδιάδος, έχει σχήμα όμοιά- 
ζον σχεδό·/ πρός τέταρτον κύκλου. Αί δύο 
πλευραί τή; γωνίας άπό άνατολάς πρός με
σημβρίαν και άπδ άνατολάς πρό; βορράν έ- 
χουσι μήκος ή μέν πρώτη 198 μέτρα, ή δε 
δεύτερα 168. Τδ τόξον δέ όπερ εκτείνεται 
πρό; τό Μ. Δ. καί πρό; τό Β. Δ. έχει ολικήν 
έκτασιν 325 μέτρων καί όχυροϋται υπό 7 
πύργων. Τά τείχη άτινα περ’.κυκλοΰσι τήν 
πόλιν, εΐσίν ελληνική; κατασκευής καί εχουσι 
πάχος τριών μέτρων 25 έως 5.80 όλη δέη 
έκτασι; αύτής διατεμνομένη ύπό ελληνικών 
τοίχων, οϊτινες μόλις φθάνουσι σήμερον μέχρι 
τή; επιφάνειας, διαιρείται εΐ; πλεΐστα τε 
μάχια άνάκοντα κατα πάσαν πιθανότητα 
είς αρχαία; κατοικία;. Μικρά τις δεξαμενή 
λελαξευμένη έν μέρει έ»τό; τοΰ βράχου είναι 
τό μόνον οικοδόμημα, όπερ διακρινετχΐ με

ς μονοτόνου έπαναλήόϊως τών το’.·
Π μόνη δέ πύλη τή; πόλεω; εχουσα 

τεσσάρων μέτρων ίκειτο έπί τή; Β.

Α. πλευράς, καί ώχυροϋτο εκατέρωθεν ΰπό 
δύο Ορθογωνίων πύργων.

Κατά τά; άνασκαφάς, τά; εποια; ενέργη
σα εΐ; διάφορα μέρη τής πόλεως, δέν ήδυνή
θην ν' ά'ακαλύψω ούτε ίχνη μεγάλου τινός 
οικοδομήματος, ούτε κατειργασμένον τι άντι 
κείμενον είτε έκ λίθου είτε έκ μετάλλου.

Μεσημβρινοδυτικά τής πόλεως κιϊται τό 
Οέττρον, όπερ όν έκ τών μεγαλειτέοων καί 
τών κάλλιαν διατηρούμενων ελληνικών θέα
τρων, εδράζεται μέν έπί τοϋ βουνού κατά τήν 
γενικήν σχεδόν συνήθειαν παρά τοΐ; “Ελλη- 
σιν, υποστηρίζεται δέ εκατέρωθεν ύπό ισχυ
ρών τειχισμάτων, συγκειμένων έκ τετραγώ
νων μεγάλων λίθων, οϊτινες άνευ ασβέστου ή 
άλλου μίγματος συναρμόζονται μετά πολλής 
τής τέχνης. Ή έκτασις τού ημικυκλίου έπί 
μέν τής κορυφής του κοίλου τοΰ θεάτρου εί
ναι 188.50 μέτρα, έπί δετής επιφάνειας 
80.45. Τό υύος αύτοΰ κατά λοξήν διεύθυν- 
σιν είναι 45 μ.έτρα, διαιρείται δέ ύπό στοάς 
είς δύο άνισα μέρη, ών τδ άνώτερον έχει μό
λις τό ήμισυ ύψος τοΰ κατωτέρου.

Μολονότι τό δλον οικοδόμημα διατηρεί
ται αρκούντως έν καλή καταστήσει, ούχ ητ
τον δ ακριβής προσδιορισμός τοϋ αριθμού τών 
βαθμιδών αποβαίνει δύσκολο; ένεκα τήςκα- 
ταπτώσεως τών λίθων, έξ ών συνέκειντο, ά 
ποτελούντων συγκεχυμένου; σωρούς καθ' ό
λην σχεδόν τήν έκτασιν τοϋ κοίλου. Έξ ό
σων ήδυνήθην νά καταμετρήσου, ύπ·.θέτω ότι 
αυται ανέρχονται είς 49, ων τά; τρεις τε 
λευταία; ευρον ύπό τήν γήν. (I)

Τοίχο; σχήματος ημικυκλίου κείμενος είς 
• άπόστασιν 1.50 μέτρου άπό τή; τελευταία;

(I) Ό Λήκ (Leec Trav in North 
Greece. Turn. I. pag. 265) λέγει ότι ύ 
πήρχον δύο στοά· χωρίζουσαι τό κοίλο·/ ci- 
τρία μέρη καί 85 μέχρι; 66 βτθμίδε;. Νο
μίζω δμω; οτι ηπατήθη ti; τήν καταμέτρη
σή/ του ταύτην ένεκα τή; καταστάσεως εί; 
ήν εύρίσκονται οί τά; βαθμίδας άποτελοΰντες 
λίθοι. 

βαθμίδο; χωρίζει τδ κοίλον άπό τής ορχή
στρας. 'Ολόκληρόν δέ τό εμβαδόν τή; τε ορ
χήστρας καί τής σκηνή; αποτελεί σήμερον 
αγρόν καλλιεργούμενον, ον άνέσκαώα εί; βά
θος 4 μέτρων περίπου. Εν αύτώ εκτός τοΰ 
ρηθίντος τοίχου, όστις χωρίζει τδ κοΐλον τής 
ορχήστρας, εύρον ωσαύτως έν μέν τή δυτική 
άκοα τής σκηνής ύπόγειον οικοδομήν, έν δέ 
τή ανατολική τά ερείπια αρχαία; πόλεως.

Τδ υπόγειον οικοδόμημα είναι στρογγυ
λόν πλακόστρωτον δωμάτιον κείμενον εί; βά- 
θο; 16 μέτρων ύπο τήν σημερινήν έπιφάνειαν. 
Έκτος τής οπής (έχούσης περιφέρειαν 2 μέ
τρων), διά τής οποίας καταβαίνεε τι; έν αύ
τώ, ούδεμίαν άλλην εύρον συγκοινωνίαν μετα
ξύ αύτοΰ καί τοΰ θεάτρου, καί δέν δύναμαι 
ν άποφανθώ άν τό δωμάτιον τούτο έχρησί- 
μευεν εί; παρασκευήν μηχανών τινων άναγ 
καίων διά τάς παραστάσεις τοΰ θεάτρου, ή 
άν ητο δεξαμενή τις.

Τά ερείπια τή; πόλεως τής κείμενης έπί 
τοΰ τοίχου, δςτις έχώριζε τήν σκηνήν τού 
παρασκηνίου, είσί καλώ; κατειργασμένα καί 
ανηκουσιν εις την ελληνικήν έποχην. Τέσσα- 
ρες κίονες ιωνικού ρυθμού κοσμοϋσιν έκατέ- 
ρωθεν τάς παραστάδας αύτής.

Οί τοίχοι οϊτινες πιριέκλειον τήν σκηνήν 
δέν σώζονται πλέον, καί δέν ήδυνήθην νά 
προσδιορίσω μετά θετικότητο; τήν έκτασιν 
καί το σχήμα αύτής.

Ό ιερός περίβολο; κεΐται πρός άνατολάς 
τοΰ θεάτρου καί Μ. Α. τής πόλεως, 
δύναται νά διαιρεθώ είς δύο μέρη—τό βορειο
δυτικόν, ευρισκόμενον έπί τή; τελευταίας 
κλιτύος τοϋ λόφου, έφ’ ου η πόλις, καί όπερ 
θέλω διακρίνει διά τοΰ ονόματος ΙΙερίβο- 
λος τού ναοΰ, κιί τδ υεσημοριοανατολικόν 
έκτεινόμενον έπί τή; πεδιάδος καί δπ’ρ χά· 
ριν ευκολία; θέλω ονομάσει Τέμενος.

Ό περίβολος τού ναοΰ περικλείεται Μ.Δ. 
ύπό τού θεάτρου, Β.Δ. υπό τού τιίχους τής 
πόλεω; καί Β.Α. υπό ετέρου ελληνικού τεί 
χους. Έχων δέ μήκος 200 μέτρων, πλάτος 
δέ 90 κατά μέσον όρον, περιέχει τρία κτί
ρια, τών όποιων τά τείχη νΰν φθάνουσι μόλις 
μέχρι τή; έπιφανιία;

Τό πρώτον είναι όναόςτου Διδς, δς- 
τις έχων μήκος 40 μέτρων καί πλάτος 20. 
50 μετεποιήθη βραδύτερον είς χριστιανικήν 
εκκλησίαν. Τά λείψανα τών ελληνικών τοί
χων συγχέονται ένταΰθα μετά τοίχων μετα
γενέστερον κατεσκευασμένων έκ μικρών λίθων 
καί άσβεστου. Καθίσταται δέ δύσκολου ν’ 
άποφπνθή τις άν οί τήν εκκλησίαν οίκοδο- 
μησαντες διατήρησαν τά; διαφόρου; διαιρέ
σεις τοϋ αρχαίου ναοΰ. Αί ύπάρχουσαι όμως 
διαιρέσει; δύνανται μετά πολλής πιθανότη
τας νά θίωρ’.θώσιν ώ; δεικνύουσαι τήν θέσιν 
τοΰ προνάου, τοϋ ναοί καί τοϋ οπιοθοδρόμου. 
Εντός τών ερειπίων τούτων εύρέβησαν δια

σκορπισμένα εΐς βάθος τριών μέτρων περίπου 
πλεΐστα αναθήματα, πολλά τεμάχια έπιγρα- 
φ.ΰν έπί πλακών έξ ορειχάλκου, χαλκού καί 
μολύβδο· καί μεγάλη τις έπιγραφή έπί λίθου.

Τό δεύτερον κτίριον κείμενον Μ. Δ. τοΰ 
ναού εΐς άπόστασιν 1 0 μέτρων περίπου είναι 
όλω; έλληνικής κατασκευής καί έχει σχήμα 
σχεδόν τετράγωνον 19.50 μετρ, έπί 18. Ε
σωτερικοί; ύπάοχουσι τέσσαρε; τοίχοι διαι
ρούντο; αύτό είς διάφορα μέρη, άτινα δύνα- 
ταί τις νά χαρακτηρίσω ώς δύο ορθογώνια 
δωμάτια καί τρεις διαδρόμους.

Είς άπόστασιν 48 μέτρων περίπου πρός 
δυσμάς τοΰ δευτέρου κεΧτα*.  τό τρίτον κτί
ριον τοΰ περιβόλου τού ναού, έχον σχήμα 
τραπεζοειδές και έκτασιν 42.50 μέτρων επί 
30. Δέν ήδυνήθην νά εΰρω διαίρεσίν τινα εν
τός τυϋ χτιρίου τουτου, όπερ γέμει μεγάλων 
λίθων. Ευρον όμως έν αύτώ κλίμακα συγκει
μένων έκ τεσσάρων βαθμιδών, ήτις δεικνύει 
ότι τό έδαφος αυτού ητο χθαμαλώτερον 
κατά 0.60 μέτρα τούλάχιστον τού έδάφους 
τών δύο προηγουμένων κτιρίων.

Μοί είναι δύσκολον νά δρίσω μετά τίνος 
θετικότητο; τήν χρήσιν τών δύο τελευταίων 
κτιρίων. Μοι φαίνεται όμως πιθ'νόνότιέ- 
χρηοίμευον ως χώρος περιέχω*  τινά έκ τών 
προφητικών μέσων, άτινα μετεχειοίζετο τό 
μαντεΐον τής Δωδώνης. Άφ’ ένό; μέν ή θέσις 
καί τό σχήμα αύτών, άφ’ ετέρου δέ πολλά 
νομίσματα εύρεθέντα έν τώ πρώτω καί πολ· 
λα λείψανα διαφόρων έργων έξ δρειχάλκοΊ
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άνακαλυφθήντων έν άμφοτέροις δύνανται, νο
μίζω, νά χρησιμεύσωσι πρός ΰποστήριξιν τή; 
εικασίας μου ταύτης.

Ό περίβολο; τον όποιον ώνύμασα Τ έ μ ε
ν ο ς κεϊται χθαμαλώτερον κατά 4 μέτρα 
περίπου καί Α. Μ. τοΰ περιβόλου τοΰ ναοΰ. 
Έχων κατά μέσον όρον μήκος 1 1 0 μέτρων 
καΐ πλάτος 105 περικλείεται έκ τριών με
ρών ύπό ελληνικών τοίχων. Οί τοίχοι δέ ου- 
τοι ώςπερ και οΐ άνηκοντες είς τά έν τω 
τεμένει κείμενα κτίρια είσιν έλλτ.νικής κα
τασκευής καί μόλις φθάνουοι μέχρι τής έπι
φανείας. 'Ολίγα 5ε μόνον τμήματα αύτών 
κείμενα Μ. Δ. σώζουσιν είσέτι χαΐ νΰν ϋψσς 
4 μέτρων περίπου άνω τοΰ έδάφο»;.

Έπί τής βορειοδυτικής πλευράς υπάρχει 
κτίριον σχήματος πολυγώνου λίαν ανωμάλου 
καΐ εχον μήκος 35 μέτρων κατά μέσον όρον 
καΐ πλάτος 25. Το κτίριον τοΰτο, καίπερ 
άνήκον είς τό τέμενος, εξέχει όμως κατά 25 
μέτρα περίπου τής γραμμής τοΰ κλείοντος 
τοΰτο τοίχου. Μ.Δ. αύτοΰ καί έ,τος τοΰ τε
μένους ύπάρχει διάδρομ.ος πλάτους 11.60 
μέτρων και μετ’ αύτόν έτερον κτίριον ορθο
γώνιον εχον τό αύτό πλάτος, καί μήκος 26 
μέτρων. Έν τώ μέσω περίπου τοϋ τελευ
ταίου τούτου κτιρίου ευρον στρογζύλον βω
μόν άποτελούμενον έκ τριών λίθων επικειμέ
νων άλλήλοις, και τών οποίων ό τελευταίος 
ό χρησιμεύω» ώς βάσις σύγκειται έκ 5ύο τε
μαχίων καί έχει περιφέρειαν 5 μέτρων. Ιΐεοί 
τόν βωμόν τούτον εύρον πολλά τεμάχια όρει- 
χαλκίνων αναθημάτων, εν οίς υπάρχει μι
κρός τροχός φέρων επιγραφήν αναθηματική» 
είς τήν 'Αφροδίτην, έξ ου δείκνυται ότι τά 
κτίρια ταΰτα άνήκουσιν είς τόν ναόν τής θεάς 
ταύτης. Καθώς δέ γνωρίζομεν, ή ’Αφροδίτη 
θυγάτηρ ούσα τού Διός και τής Διώνης εΐχεν 
έν Δωδώνη, καί ίδιον ναόν.

Δύο κλίμακες φέρουσαι είς τόν ναόν τής 
‘Αφροδίτης καί δύο ετεραι είς τόν διάδρομον 
δε'κνϋουσιν οτι ή επιφάνεια τοϋ τεμένους 
Ιχουσα υικράν τινα κλίσιν ήτο χθαμαλωτέρα 
κατά ΟΛΟ μέτρου μέχρις 1.35 μέτρου τής 
Τοΰ ναοΰ καΐ τοΰ διαδρόμου.

Είς τξ ί,^έναντι μίρ?; ύπάρχει ετ.^ο; διά

δρομο; Εχων πλάτος 6 50 μέτρων καί όςτις 
άνήκεν ίσως ε’ς έτερον τινα ναόν καθ όλο- 
κλτρίαν καταστραφέντα.

Γρεΐς πυλαι φέρουσιν είς τό εσωτερικόν 
τοΰ τεμένους, ή μεν ΛΙ. Δ., ή δέ Β Α. καί ή 
τρίτη Μ Α. Έκ τούτω» αί δύο πρώται ού
δέν παρουσιάζουσιν έκτακτον’ ή τελευταία 
όμως αποτελεί είδος προπυλαίων, περικλειό
μενων εκατέρωθεν ϋπό πύργων καΐ τοίχων α
νεξαρτήτων τών γειτονευουσών οικοδομών.

Εντός τού τεμένους καΐ είς βάθος 0.75 
μέτρου μέχρις 1.50 εϋρίθοσαν δύο σειραΐ μι
κρών κτιρϊω». Εζ αυτών ή μία, "ό κυριωτέρα, 
κεϊται έμπροσθεν τοΰ ναού τής ’Αφροδίτης 
καΐ τοΰ μετ’ αυτής συνεχομένου διαδρόμου' 
σύγκειται 5έ έξ 25 κτιρίων διαφόρων σχημά
των, έκαστον τών όποιων άποτελείται έκ 5ύο 
ή πλειοτέοων. Μεταξύ δ' αυτών τινά Εχοντα 
σχήμα ορθογώνιον τετράγωνον ή στρογγύ- 
λον δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς βάσεις κιόνων 
ή βάθρα ανδριάντων εφίππων ή πεζών" άλλα 
δέ έχοντα σχήμα ημικυκλίου άπετέλουν εί
δη σηκών, έντος τών οποίων ϋπήρχον αγάλ
ματα καΐ άλλα αναθήματα άφιιρωμένα είς 
τούς θεούς.

ΊΙ δευτέρα σειρά, κείμενη ενώπιον τοΰ 
ετέρου διαδρόμου, σύγκειται έκ 1 6 μικρών 
κτιρίων, άτινα έχουσι μέν όλά όρθ-γώνιον 
σχήμα, διαφέρουοιν όμως άλλήλων κατά τό 
μέγεθος >αί τάς λεπτομεριίας τής κατα
σκευής των.

Πέριξ τών μικρών τούτων κτιρίων καί πρό 
πάντων τών τής πρώτης σειράς εϋρέθη μέγα; 
αριθμός τεμαχίων έξ αγγείων, άγαλματίων 
καί άλλων αντικειμένων έξ ορειχάλκου, χαλ
κού καΐ'σιδήρου, πολλά τεμάχια επιγραφών 
έπί πλακών όρειχαλκίνων και χαλκών, καί 
τινες έπιγραφαί »τί μολυββδίνων ελασμάτων. 
'Π εύρεαις τών λειψάνων τούτων καί ή ποι
κιλία τών μορφών, άς έχουσι τά ρηθέντα μι
κρά κτίρια, παρίχουσί μοι τό ενδόσιμο» νά 
υποθέσω 0τ·. ταΰτά είσιν αναθηματικά μνη
μεία, επί τών οποίων .ϋπήρχον ού μόνον α
γάλματα καί άλλα μεγάλα αναθήματα, άλ
λά καί Αφιερώματα μικροΰ μεγέθευς.

Έξω τοΰ τεμένους καί Μ. Α. αύτοΰΰπάρ 
χει οικοδόμημα παραλληλόγραμμον μήκους 
144 μέτρων καί πλάτους 1 3.50, ουτΐνος τά 
τείχη Ελληνικής όντα κατασκευής μόλις φθά- 
νουσι μέχρι τής έπιφανείας τοϋ έδάφους. Τό 
οικοδόμημα τοΰτο ήδύνατο έκ τοΰ σχήματός 
του νά θεωρηθεί ώς χρησίμευαν διά τούς 
να t ους αγώνας, οΐτινες έτελοΰντο έν 
Δωδώνη προς τιμήν τού Ναίου Διός καΐ τής 
Διώνης. Άλλά τό σμικρόν τής άποστάσεω;, 
ήτις υπάρχει μεταξύ αύτοΰ καί τοίχου τοΰ 
τεμένους, καΐ η παρακώλυσις, ήτις ήθελε 
προέλθει έκ τούτου είς τάς κινήσεις τών τε 
παλαιστών καί τών θεατών, καθιστά πιθανω- 
τέραν τήν ϋπόθεσιν οτι τό οικοδόμημα τοΰτο 
ανήκε μάλλον είς τούς ναούς καΐ έχρησίμευε 
διά τινας θρησκευτικής τελετάς.

Έκτος τών άνακαλυφθέντων κτιρίων, υ
πήρχε κατά πάσαν πιθανότητα έν Δωδώνη 
καί στάδιον καί ιπποδρόμων χρησιμεύοντα 
διά τούς vatou; αγώνας. Δέν ήδυνήθην ν’ά- 
νακαλύψω όμως ερείπια προερχόμενα έκ τοιού- 
των κτιρίων καί δρίζοντα τήν θέσιν αύτών, 
είτε διότι οί Έλληνες δέν κατεσκεύασαν 
στερεάς οικοδομάς^χάριν τών αγώνων τούτων, 
είτε διότι αί οίκοδομαί αύται άντικατεστά- 
θησαν παρ’ άλλων μεταγενεστέρων. Μοί. φαί
νεται δέ μάλλον κατάλληλος θέσι; διά τό 
στάδιον τό μέρος τό κείμενον Μ. Δ. τοϋ τε
μένους καΐ Μ. Α. τοΰ θεάτρου, έντός τοΰ ό
ποιου ευρον πολλά τμήματα τοίχων κατα
σκευασμένα έκ μικρών λίθων και έξ άσβεστου, 
καί μεταξύ τών όποιων υπάρχουσι καί τινες 
μεγάλοι λίθοι ελληνικής έποχής. Καταλλη
λότερα δε διά τό ίπποδρόμιον θέσις μοί φαί
νεται ή κειμένη Β. Α. τοΰ τεμένους είς άπό 
στάσιν ολίγων εκατοντάδων μέτρων. Έκεΐ 
δέ σχηματίζεται διά τής είσχωρήσεως τής 
πεδιάδο; έντός τών λόφων είδος αμφιθεάτρου 
περικυκλουμένου ύπό υψωμάτων, δπερ πε
ριέχει φυσικώς τά άπαιτούμενα στοιχεία 
πρός τε τόν δρόμον τών άρμάτων καί τήν 
τοποθέτησιν τών θεατών.

Υπολείπεται ήδη νά|προσθίσω σύντομον 
κατάλογον τών έν τοϊ; έρειπίοις τής Δωδώ
νη; ίΰρίθέντων διαφόρων αντικειμένων,

Τά έξ ορειχάλκου καί χαλκού αναθήματα 
καί άλλα τεμάχιά είσι τά σπουδαιότερα 
καί πολυαριθμότερα. Διαιρούνται δέ εις τά; 
έξή; κατηγορίας.

ά. 1 9 όρειχάλκίνα άγαλμάτια διαφόρων 
εποχών, ών τά πλεΐστα αρχαϊκά.

β’. 28 άνάγλυφα έπί όρειχαλκίνων πλα
κών είκονίζοντα διαφόρους παραστάσεις.

γ*.  1 4 άγαλμάτια ζώων.
S'. 24 άγγεΐα καί ετερπ αναθήματα καί 

τεμάχια αναθημάτων φέροντα άναθηματικάς 
έπιγραφάς είς τόν Γίάϊον Δία καί τήν Διώνην 
καί έν είς τήν Άφροδίτην.

έ. 38 έπιγραφαί καί τεμάχια επιγραφών 
έπί όρειχαλκίνων καί χαλκών πλακών, πε- 
ριέχουσαι εύχάς, άπονομάς προξενιάς και άλ
λων τιμών, απελευθερώσεις δούλων κτλ.

στ'. 84 έπιγραφαί πλήρεις καί τεθραυ- 
σμέναι έπί μολυβδίνων πλακών, αίτινε; πε- 
ριέχουσιν ερωτήσεις καί εύχάς άπευθυνομέ- 
νας είς τό μαντεΐον τού Ναίου Διός καΐ τής 
Διώνης καί τινας άπαντήσεις τού μαντείου 
τούτου. Τών πλακών τούτων είσί τινες, ών 
έκάστη φέρει μέχρι τριών έπιγραφών διαφό
ρων καί ένίοτε μεμακρυσμένων εποχών. At’ 
έπιγραφαί δέ αύταί είσιν ένίοτε τοιουτοτρό
πως περιπεπλεγμένα!, ώστε ή άνάγνωσίς των 
καθίσταται σχεδόν αδύνατος. Μέχρι σήμερον 
δέν κατώρθωσα νά άναγνώσω πλείονα; τών 
τριάκοντα πέντε έξ αύτών.

ζ'. 76 τεμάχια στεφάνων’ καΐ χαλκών 
χρησιμευσάντων πρός κόσμησιν θωράκων, αγ
γείων τριπόδων καί άλλων αναθημάτων.

ή. 39 μικροί τρίποδε; καί τεμάχια τρι
πόδων καί λυχνιών.

θ'. 128 άγγεΐα διάφορα, φιάλας καί τμή
ματα αγγείων καί φιαλών.

ί. 184 λαδαί αγγείων διαφόρων μορφών, 
ιά. 102 διάφορα αντικείμενα χρήσιμα 

πρός ένδυμασίαν καί στολισμόν ώ; π. γ. 
πόρπαι, βραχιόνια, δακτύλια κλπ·

ιό'. 14 αντικείμενα άνήκοντα είς ιππείς 
καί είς ίππους, ώς πτερνιστήρες, χαλινοί κλπ.

ιγ'. 33 τεμάχια διαφόρων αντικειμένων 
έξοπλιτμ’Λ) ώ; περ'κιφαλαΐων, βελών κ,τλ,

Μ
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nV. 2< τεμάχιά διαφόρων εργαλείων, ιό; 
μαχαιριών, ψαλίδων, γραφίδων κτλ.

ιέ. 46 αντικείμενα χρησιμεύοντα πιθανώς 
*‘C θρησκευτικά; τινα; τελετής,' ώ; π· ·/. υ
ποστηρίγματα ίθυμιατηρ’ων, μικρά; θήκαι, 
μικροί αναθηματικοί πελέχει; κτλ.

ι«τ. Ί 00 τμήματα αγαλμάτων διαφόρο.υ 
μεγέθους, ώ; άγαλματίων ζώων·

ιζ'. 110 τεμάχια διαφόρων αντικειμένων 
ωςπ. χ. κλείθρων, αγκίστρων, ήλων κτλ.

Έκ. σιδήρου εύρέΟησαν 37 λόγγοι διαφό
ρου μεγέθους καί σχήματος, 4 τεμάχια ξί
φους, 1 δακτύλιον καί τινα τεμάχια διαφό
ρων έργαλείων, γραφίδων, στλεγγίδων, μα
χαιριάν, βελονών κτλ.

Εκ χρυσοί καί αργύρου ω; καίέκ τής γής, 
μαρμάρου καί άλλων όλων εύρέθησαν όλίγι- 
βτα αντικείμενα, και ταΰτα ασήμαντα.

Ευοέθηταν προσέτι C62 νομίσματα διά
φορα, ίυντά 14 αργυρά καί 648 σρει-χ άλκινα. 
Διαιρούνται δέ ταΰτα είς τά; εξής κατηγορίας.

288 νομίσματα Ηπείρου καί διαφόρων 
Ηπειρωτικών χωρών, ών τά τρία αργυρά.

82 διαφόρων πόλεων καί χωοών τή; Έλ- 
t \ 7 * % * . . '*  *λαοος, ων τα πεντε αργυρά.
90 διάφορων βασιλέων καί πόλεων τίς 

Μακεδονίας, ών τά τρία αργυρά.
60 ρωμαϊκά, ων τά τρία αργυρά.
1 42 άλως έφθαρμένα.
Έν Παρισίοις, τί| 6 άπριλίου 1877.

Κ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ

1

Ήν λΐάϊις μην’ ό ήλιος μεσουρανών έλουε 
διά πύρινων αχτίνων τό άρχαΐον τοΰ Βΰζαν- 
τος άστυ’ έλαφρα τις αύρα — προμν,νυμα ισχυ
ρότερου ζέφυρου — έσειεν ανεπαίσθητοι; τά 
τρέμοντα φύλλα τών δένδρων και έρρυτίδου 
ολίγον τήν λείαν επιφάνειαν τίς ούρανοχοόου 
θαλάσσης, έφ’η; πού καί ποΰ δ'.εφαίνετο 
μόλις λευκόν τι ίσφί',ιν) τήν μο« 

νοτονίαν τοΰ χρώματός της. Είς τήν εξοχήν 
ούδείς θόρυβο; διέκοπτε τήν ήρεμον εκείνην 
γαληνήν, καί αυτή ή αηδών έξηπ'λώμένη 
νωχελώς έπί τών προσφιλών αύτή φυλλωμά
των έφησΰχαζεν έκ τοΰ κόπου τοΰ διεξοδι
κού άσματος της. Ητο μία τών θερμών ε
κείνων ημερών τοϋ Μα ίου αϊτινες προαναγ- 
γέλλουσι τήν θερμότητα τοΰ θέρους.

♦ 
• ·

Αίφνης τήν γαλήνην τής ώρας εκείνη; διέ- 
κούε γδούπος πετάλων ίππου καλπάζοντας 
όρμητικώς. Τά πέταλα αύτοΰ αντηχούν βι· 
αίως έπί τού ξηροΰ έδάφους καί ό κρότος αυ
τών έπανελαμβάνετο ΰπό τής ήχοΰς μακράν. 
Μετ' ου πολύ έπεφάνη έπί τής όδοΰ και ό 
ίππος φέρων αναβάτην ώραϊόν τινα νέον πε- 
ρίρρυτον ές ίδρώτος καί κεκοπιακότα έκ τοΰ 
καμάτου. Ό νέος ίππεύς έξηκολοόθει νά άνα- 
βαίνη τόν τραχύν ανήφορον, όστις άγει άπό 
τή; Χρυσουπόλεω; εΐς τό ορεινόν διαμέρισμα 
τοϋ Βαγλάρμπασή, ειτα έστράφη πρός τήν 
όδόν ητι; άγει εΐς Τζάμλιδζα διπλασιάσας 
τήν ταχύτητα τοΰ υποζυγίου του. Ή αηδών 
έτρόμαξε καί άνέβη είς τους υψηλότερους κλά
δους τοΰ δένδρου, ό κύων κοιμώμενο; έξανέ- 
στη γαυγίζων κατά τοϋ ίππου καί τοΰ ανα
βάτου του, αί χρυσαλλίδες διέκοψαν αυθωρεί 
τον μονότονου βόμβον των, /ή χωρική δρέ- 
πουσα οπώρας έκ τών δένδρων αγροκηπίου 
τινό; αμέσως διέκοψε τήν έργασίαν της άμα 
ηχούσε τό κάλ.πασμα τοΰ ίππου καί έκρύβη 
όπισθεν άνθώνο; ίνα μή ό βέβηλος οφθαλμός 
τοΰ έπήλυδο; προσατενίσνι τήν παρθένον καλ
λονήν της, άλλ' ό νέος ίππεύς ουδόλως προ- 
σήξεν είς δλα ταΰτα καί έξηκολοΰθησε τήν 
ταχεϊαν πορείαν του.

* ·
Ταχέως έφθασεν εΐς τό τέρμα τής οδοι

πορίας του ένώπιον οίκίσκου ου ό κήπος έ
θιγε τάς υπώρειας τής Τζάμλιδζας, καί στε
ναγμόν άνακουφίσεως άμα καί χαράς έκβα- 
λών τοΰ στήθους του αφιππέυσε καί πλήρης 
-χαράς προσητένιζε τήν πρό αύτοΰ έκτεινο- 
μένην μεγαλοπρεπή θέαν.

Ουδέποτε γραφί; ζωγράφου έταντάσθη ίο- 
ρ«'.0τ?ρ?ν θέαμα τοΰ ά«λ (σωμένου ίί{ γρύ;

όφθαλμοΰ; *θΰ  άπό τήν Τζάμλιδζαν περι- 
σκοποΰντος. Καί αύτός ό υπό τοΰ Λαμαρτί- 
νου υμνηθείς κόλπος τής Βάγιας μέ τάς ζω
γραφικός νήσους του, άμφιβάλλομεν, άν έ
χει τοιαύτην θέαν δρώμενο; μακρόθεν, άν 
παρέχη τοσαότην τέρψιν είς τούς έκπεπκηγ- 
μένους οφθαλμού; τοΰ θεατού δσον ή Κων
σταντινούπολή βλεπομένη έν απόψε·..

*
Ή Χαλκηδών μέ τά πολλά δένδρα της, 

ό πόρρωθεν φαινόμενο; γηραιός καί χιονοσκε
πής μάρτυ; τών άπό καταβολή; κόσμου πα
ραδόξων πολιτικών μεταβολών τής Βιθυνίας 
τό όρο; "Ολυμπος, ή Προποντίς μέ τάς νή
σους της οίτινε; ως ναϊάδε; λουόμεναι πλήτ- 
τουσι τό όμμα τοΰ θεατοί), ή Κωνσταντινοό- 
πολι; μέ τού; πολυαρίθμους μιναρέδε; της, 
τόν αεικίνητον λιμένα της, τού; δόμου; τών 
άμφιθεατρίκώς έκτισμένων οικιών τοΰ Γα
λατά καί Βέραν ών υπερέχει, ώ; δρυς προ
αιώνιος, ό πύργο; τοΰ Χριοτοΰ, ό άργυρό- 
χρους Βόσπορο; μέ τά έρ’ έκαστη; τών οχ
θών του θελκτικά χωρία, καί τέλος το με
ταξύ Χρυσουπόλεω; καί Χαλκηδόνος γη
ραιόν δάσος κυπαρίσσων μεταξύ τών πρασί
νων φύλλων τών όποιων διακρίνονται ώ; λευ
κά φάσματα οί τάφο; τών ’Οθωμανών, δλα 
ταΰτα παρ'-στώσι θαυμαστήν άντίθεσιν προ; 
τήν αγροτικήν θέαν τοΰ μικρού -χωρίου τοΰ 
Βαγλάρμπαση.

II
Πλήν διατί αίφνης τήν -χαράν σου δι=- 

δέχθη μελαγχολία, νέε οδοιπόρε', ‘Έκαστο; 
μετά γηθοσύνης ανεκλάλητου περισκοπεί τήν 
πάτριόν του γήν, τήν γήν εν ή έγεννήθη, 
καί σΰ κατηφή; και σιωπηλός μενεις πρό τοΰ 
πατρικού οίκου σου; Ό ήλιος τοϋ ταξειδίου 
ήλλοίωσε τό πρόοωπόν σου καί έχρωμάτισε 
μιοροειδώς τά; λευκά; παρειά; σου' ώφειλες 
δθεν νά αίσθάνησαι χαράν μεγάλην επανερχό
μενο;, μετά διετή απουσίαν εν τύι ςενη πλην 
καί φιλοξενώ τών Φαιάκων αποικία, ει; τήν 
γενέτειράν σου πόλιν. Τί οέ θλίόει; τί τό 
αίτιον τή; κατήφεια; σου-, Μή έρωμενη άπι
στο; σέ έλησμόνησε καί ένυμφεύθη άλλον κα
ταπατούσα άναϊδην τοΰ; όρκους καί τά; υ

ποσχέσεις άς 'σοί ςδώΜ<; "Η μή ό οΐκίσκος 
εκείνο; πρό τοΰ όποιου άποτόμω; άφίππευσίς 
λείψανον παλαιά; κληρονομιάς, ήν άπώλεσε; 
εί; κερδοσκοπικά; επιχειρήσεις εμπορίου, σοί 
άνεκάλεσεν έν τή μνήμη άναμνήσει; λυπηρά; 
παλαιά; όλβιότητο;; Αλλ’ όχι, τά έπί τοΰ 
προσώπου σου άπεικονιζόμενα αισθήματα δεν 
είναι διαλ.ογισμοί λυπηροί, οθ; ποοςενοΰσιν οί 
τοιαΰτα·. αναμνήσεις, άλλ’ αγωνία θανάσιμος, 
αγωνία έμφαίνουσα τήν άοεβκιότητα τοΰΐεη*  
λυδος έπί τή; τύχης τών κατά τήν άναχώ- 
ρησίν του άφεθέντων υγιών συγγενών. Ναί ! 
Λυστυχή νέε, άγωνιά; καί τρέμει; έπι τή τύ
χη τής προσφιλέστερα; πασών τών γυναικών, 
τή; άγιωτέρας καί όσιωτέρα; πάσης άλλη; 
διά τόν άνδρα τόν εΰγενή φρονήματα κεκ- 
τημένον, τή; γυναικός ητι; εμπνέει τόν διαρ
κέστερου τών ερώτων έπί τοΰ κόσμου τουτου, 
τή; ΜΗ'ΓΡΟΧ έκάστου ανθρώπου.

Τηλεγράφημα όπερ έλαβεν έν Μασσαλία 
άναγγέλλον αύτώ τήν απρόοπτον ασθένειαν 
αύτής, τόν ήνάγκασε νά «πανέΧβ/i έν σπουδή 
πλησίον τη; καινά άφίση ολαςτάςέργασίαςτου.

*
* *Ό νέος έμεινεν έπί πολύ έν τή θέσει ταΰ- 

τν. μή τολμών νά ποίηση ουδεν κίνημα, οπερ 
νά προδώσνι τήν παρουσίαν του. ‘Ο ήλιος έ. 
πλησίαζεν εΐς τήν θέσιν καί ό αγωνιών υιό; 
έμενεν έτι εί; τήν δύσιν εκείνην, δτε είς λυγ
μός φθάσα; μέχρι; αύτοΰ διά τοΰ ανοικτού 
παραθύρου έζύπνισεν άύτόν τού λήθαργου εις 
8ν ήτο βεβυθισμένος. Άνεσκίρτησε βιαίως 
καί πυρετωδώ; έδράξατο 
σ-χοινίου τιΰ κώδωνο; δςτις 
χησεν εί; τό εσωτερικόν τοΰ 

I ρα ήνοίγη άψοφητεί καί ό 
| τόν κήπον βαδίζων ταχέως 
! δός τοΰ άπό Χρυσοΰπολιν ε·; Βαγλάρμπαση 

μικρού ταξειδίου του,— ό ίππος του,— ηκο- 
λούθκσε τόν πρόσκαιρον άναβατην του καί 
είσήλθ^ καί αύτός είς τήν αυλήν. Ό νεο; ά- 
νήοη τρέχων τήν κλίμακα, * ώθησε τήν θυραν 
καί είσήλθ ν έν-.ός τού οίκίσκου. Διε-.ρεςε 
ταχέως τά διάφορα δωμάτια ώ; άνθρωπο; 
γνωρίζων καλώ; τά μέρη και έστη πρό τινο; 
αιθούσης. Σιωπή θανάτου έκάλυπτε τό εύρυ

τοϋ κρεμαμενου 
πενθίμω; άντή- 
οίκίσκου. 'U θύ- 
νέος είσέδυ ει; 
Ό πιστό; συνο-
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έκεΐνο μέρος χαΐ μόνον ψιθυρισμός φωνών 
καΐ αναπνοή τις ώσεΐ ύπνώττοντος άνθρώ. 
που έμαρτΰρουν τήν παρουσίαν άνθροίπων.

♦
■¥ 4*

Ωχρός χαΐ μέ καρδίαν πάλλουσαν είσήλ- 
θε. Τό λυκόφως ήτον έπικεχυμένον ήδη χαΐ 
ό νέος δέν ήδύνατο νά διακρίννι τους έν τή 
αιθούση έκείνη, ευρισκομένου;' συνεπέρανεν ό
μως έκ τοϋ ήχου τών φωνών ότι ήσαν άνδρες' 
έπλησίασεν όθεν άψοφητεΐ καΐ ήκροάσθη τήν 
συνομιλίαν αύτών,

— Οΰτω λοιπόν, ιατρέ, έλεγε μία φωνή, 
δέν υπάρχει ελπίς σωτηρίας ;

— Ούδεμία, ύπέλαβεν ό έρωτώμενος, καΐ 
τό έτι χείριστον είναι ότι δέν δύναμαι νά 
προίδω τήν ώραν καθ' ήν θά άποθάνν·,, διότι 
τσΰτο θά γίνη αίφνιδίως καί άνευ βασάνων.

— Ταλαίπωρε Μενέλαε !
— Ω ! ναι, οίκτείρατέ με, κύριε, είπεν 

*πΐ τέλους ό νέος μή δυνηθείς νά κρατηθώ καΐ 
προχωρήσας.

— Σΰ έδώ, Μενέλαε, πότε ήλθες ;
— Τόρα, άλλά δέν είναι καιρός λόγων’ 

πίΰ είναι ή μήτηρ μου
Έκεΐ, είς τό πλησίον δωμάτιον' κοιμά

ται, οθεν μή τήν διαταράξεις τώρα.
— ‘Ησυχεΐτε, θά τήν ϊδω μόνον. Καΐ 

“άλλων ό Μενέλαος είσήλθεν εις τόν κοιτώ 
να τής άσθενοΰς ακολουθούμενος υπό τοϋ ια
τρού καΐ τοϋ φίλου του, άνησυχούντων περί 
ούτινοί έμελλε νά πράξη,·

Φθάς ο υίος έμπροσθεν τής κλίνη; τής μη - 
τρός του εκυψεν ίνα άσπασθή αύτήν, ήν πρό 
διε τίας δέν είδε- βλέπει όμως τό πρόσωπον 
της ωχρόν, πελιδνόν ούτως είπεΐν' λαμβάνει 
τήν χειρά τη; είς τήν χεΐρά του, άλλ’ απο
σύρει αύτήν μετά φρίκης' ή χειρ τής μητρός. 
του ητο ψυχρά ώσεΐ πάγος' θέτει τήν χείρά 
τον εΐ; τό στήθος καΐ μή αισθανόμενος ού- 
δένα παλμόν, εννοεί έπί τέλους τήν τρομεράν 
αλήθειαν.

Ή μήτηρ τοϋ Μενελάου ήτο νεκρά' ό,τι 
προεϊπεν ό ιατρός συνέδη. 'Ο θάνατο; έπηλ- 
θεν απρόοπτος, άκαριαιος καί άνευ οδύνης.

Ενώπιον τοβαύτης ολέθριου μοίρας ό Με

νέλαο; έμενεν άφωνος, ήθέλησε νά κλαυβγ καΐ 
οί οφθαλμοί του έμειναν ξηροί. Εις τούς 
πλησιάσαντας δέ φίλους του έποίησεν έν μό
νον νεϋμα, δεικνύων τήν μητέρα του, καίέ- 
ξήλθεν εις τήν μεγάλην αίθουσαν. Άλλοφοο- 
νών επλησίασεν εις τό παράθυρου καΐ έκά- 
θησε παρ’ αύτώ ρεμβάζων έπί τί, θέα τής 
μεγαλοπρεπούς φύσεω;.

III

Ήν Μάϊος μήν.
Ή φύσις όλη έγέλα καΐ ηδε τό θέλγον 

της ασμα' τό λυκόφως, ώ; είπομεν, ήν ήδη 
έπικεχυμένον καΐ μόλις έπέτριπε νά διακρίνη 
τις τά περί αύτόν' οί αστέρες άρχισαν ήδη 
νά λαμπωσι και ή σελήνη προυβαινε μεγα
λοπρεπής όπισθ,ν τοΰ υψώματος τής Τζάμ- 
λιδζας' ούδείς άνεμος έκίνει τά φύλλα τών 
δένδρων και μόνος δ θόρυβος τής αναπαυόμε
νης πόλεως ήκούετο. Αίφνης τήν ηρεμίαν της 
νυκτός διετάραξεν ασμά τι γοργόν καΐ χάριεν 
ψαλλόμενου ύπό νέου τίνος βοσκού. ' Ο Με
νέλαος ήσθάνθη εν δάκρυ ρέον τών έφθαλμών 
του, ούχί διότι τόν συνεκίνησε τό άσμα, 
αλλά διότι ή αρμονία τής φύσεώς, ή μυστη
ριώδης σιγή, ή φύσις ή ανθούσα, ή νύξ έκείνη 
ή άποπνέουσα μύρον ευδαιμονίας καΐ χαράς, 
τό άσμα έκεΐνο τό χάριεν τό προδίδον τήν 
ευτυχίαν τοΰ άπαγγέλλοντος αύτό, τοσαύ- 
την άντίθεσιν άπετέλουν πρό; τήν κατάστα
ση» τής καρδίας του, ώστε έδάκρυϊε ζη- 
λεύων τήν τύχην τοϋ νέου βοσκού. Εδάκρυσε 
καΐ έψιθύρισε μετά κόπου :

— Μήτέρ μου, μήτέρ μου !
*

♦ ¥
Ώ; τρελλός κατόπιν άνιπήδησε καί εί- 

σήλθεν εϊ; τό δωμάτιον τής θανούσης, ενθκ 
τέλος τά δάκρυα του ευρον δίοδον δι' άσυ- 
ναρτήτων λόγων καί απελπιστικών φράσεων;

—« Ώ μήτέρ μου., .διατί ν' άποθάν-ρς'.... 
ώ! ό θεός ούδέ ένα ασπασμόν μέ έπέτρεψε 

ι νά σέ δώσιο εί; τήν τελευταίαν σου πνοήν... 
έγέρθητι! Ώ μήτέρ μου, έκ τοΰ ΰψου; τών 
ουρανών ένθα εδρίσκεσαι, ίδέ τά δάκρυά μου, 
εύσπλαγχνίσθητί με καΐ δεήθητι τοΰ Θεοϋ .. 

Ναι, δεήθητι αυτού διότι είμαι μόνο; εις τόν 
κόσμον αύτόν.. . μόνος εί; τον κυκεώνα αύ
τόν 8ν άποκαλοϋσι κοινωνίαν, τί 0’ απογίνω; 
ώ θεέ μου .. . άνευ στηρίγματος, μόνος, ου- 
δένα έχων νά μέ παρηγόρηση...τ Καί ο'ι 
λυγμοί έ'π-ιξαν τήν φωνήν τοΰ ταλαίπωρου 
νέου.

Και έπί πολύ έξηκολούΟει θρηνωδών καΐ 
κλαίων έπί τ$ άπωλεία ήν ύπέστη.

*
* ¥

Κλαϋσον, θρήνησαν, νέε ορφανέ, υίέ απα
ρηγόρητε ! Τά δάκρυά σου είναι ιερά καΐ ά· 
για, πλειοτέραν αξίαν έγκρύπτοντα καΐ αύ
τών τών μαργαριτών!

Δακρυα υίϊκά πολυτιμώτερα όλων τών έπι 
τής γή; μετάλλων, άξια ίνα κοσμήσωσιν έν 
περιδεραίω τόν λαιμόν καΐ αύτής τή; Πα
ναγίας, ρεύσατε, ρεύσατε άνενοχλήτως.

Τίς άπώλεσε τήν μητέρα του καΐ δέν έ- 
λυπήθη; Τί; δέν έκλαυσεν, όχι όπως κλαίει 
τις συνήθως μετ’ όπιοθοβουλίας, άλλά μέ πύ
ρινα δάκρυα καΐ έκ βάθους ψυχής έπί τή α
πώλεια. τοΰ ποοσφιλεστέρου τών δντων έπί 
τίς γής, τοΰ. ποιητικού εκείνου ινδάλματος 
όπερ έφαντάσθη τις αγρυπνούν παρά τό λί
κνου του ότε ήτο βρέφος, τή; μητρός έκά
στου, άποπτάση; τής γήινου ταύτης διαμο 
νής; Ή λύπη τοΰ Μενελάου οθεν ήτο ειλι
κρινής και δίκαια.

Γή έπαυριον απλή νεκροπομπός συνοδεία 
έξήρχετο τοϋ οίκίσκου έκείνου συνοδεΰουσα τό 
φθαρτόν σώμα τής ΜΗΤΡΟΣ τοϋ Μενελάου 
είς τήν αιώνιον διαμονήν του, τό νεκροτα
φείο*.

ΚΩΝΣΓ. Α. ΞΑΝθΟΠΟΥΛΟΣ.

ΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙ ΜΕΘΟΔΟΥ

πρός χαΟοοηγίαν τοΰ λογιχοΟ χαΐ 
άναζήτησιν τής σληθείαΐς ί·ι 

ταΐς έπιστήμαις.

' ΚΑΡΤΕΣΙΟΤ

Μετάφρασις Κ· Α· Σ.

(Συνέχεια ίδε τεύχος Β'. Σελ. 58.)

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

'Ημην τότε έν Γερμανία ένθα ή πιριστα- 
σις τών μή έτι λαβόντων πέρα; πολέμων με 
προσεκάλεσεν' επανερχόμενος δέ έκ τής στέ
ψεως τού αύτοκράτορο; είς τόν στρατόν ή- 
ναγκάσΟην ύπό τού αίφνιδίως ένσκήψαντο; 
χειμώνας νά σταθμεύσω εις χωοίον τι, όπου 
μή έχων ούδένα μεθ' ού νά συνδιαλεχθώ ινα 
απασχολήσω τάς μονοτόνους χειμερινός <·>ρας, 
καί μή έχων τότε, ευτυχώς, ούδέν τών πα
θών ή φροντίδα τινα ϊνα μέ ταραττωσι, διέ- 
μενον ύλην τήν ημέραν κεκλΐ'.σμένος μονος 
παρά τήν εστίαν, ένθα εΰρισκον τό μέσον ινα" 
σκέπτωμαι άνέτω;. Μεταξύ όλων τών σκέ
ψεων αϊτινες άπησχόλουν τό πνεύμα μου, 
μία τών πρωτίστων ητο ότι εΰρισκον όλιγω- 
τέραν καλλονήν εί; ταερνατά συντεθίνταύπυ 
πολλών ή έκ<ϊνα έφ'ων εις καί μό ως τεχνίτης 
είργάσθν. Οΰτω βλέπει τι; τά; οικοδομά;, ά; 
εις μόνος άρχιτέκτων άνέλαίε και έξετέλεσε, 
οΰσας καλλίτερα; καΐ κάλλιον διε’κευασμέ- 
νας εκείνων, ά; πολλοί προσεπάθησαν νά ε
πιδιορθώσου·. χρώμενοι παλαιών τειχών άνε- 
γερθέντων πρός άλλον σκοπόν. Επίσης τά 
άο/αϊα εκείνα άστεα άτινα έν τή αρχή αυτών 
όντα άπλά χωρία, έγένοντο προϊόντος τοϋ 
χρόνου μεγάλαι πόλεις είσί γενικώς τόσον 
κακώς διατεθειμένα!, παραβολικώ; προς τάς 
έρρυθμου; έκείνας πλατείας ά; άρχιτέκτων
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τις διαχωρίζει χατά τήν φαντασίαν του άνά 
μέσον τή; πεδιάδος,—ώστε παρχτηρών τις 
έτι τάς οικοδομά; τών πόλεων τούτων μερι
κώς, ευρίσκει συχνάκι; πλείονα ή μείονα τέ
χνην τής τών άλλων- έν τούτοις βλέπων 
τι; αύτάς οΰτω διατεθειμένα;, ενταύθα μίαν 
μεγάλην, έκεϊ μίαν μικράν, και σχηματιζοΰ- 
σας οδού; ανωμάλου; καί σκολιάς, Οά εϊπη 
ότι ή κατάστασις ή ήθέλησις άνδοών τινων 
λογικώς σκεπτομενων διέθεσεν αύτάς οΰτω. 
Καί έάν λάβγι τι; ΰπ’ οψιν δτι έκάστοτε εΰ- 
ρέθησαν λειτουργοί τινες δημόσιοι έπίτηδες 
εκλελεγμένοι νά φυλάττωσι τάς ιδιωτικά; οι
κοδομά; όπως χοησιμοποιήσωσιν αύτά; κα 
τόπιν πρός καλλωπισμόν τοΰ δημοσίου, θά 
αναγνώριση τις δτι εινε δύσκολοι εργαζόμε
νος έπί τών κτημάτων τών άλλων νά πρά
ξη έργα εντελέστατα- έζ ου συνεπέρανον ότι 
οϊ λαός οίτινες όντες άλλοτε ημιάγριοι καί 
έκπολιτισθέντε; όλίγον κατ ολίγον, συνέτα
ξαν τοΰ; νόμους των αναλογώ; τή; άναπτύ’ 
ξεως τών κακουργημάτων καί τών ερίδων δέν 
Οά ηΐαν ποτέ τόσον έκπεπολιτισμένοι όσον 
εκείνοι οίτινες συνασπισθέντε; ήκολούθησαν 
τάς διατάξεις σώφρονός τινο; νομοθέτου, ώ; 
επίσης εινε βέβαιον ότι ή κατάστασις τής ά- 
ληθοϋς θρησκείας, η; μόνος ό Θεός έποίησε 
τάς διατάξεις, πρέπει νά ηνε άσυγκρίτως 
καλλίτερα τών άλλων. Έφιρμόζων τήν θεω
ρίαν ταύτην έπι τών ανθρωπίνων αντικειμέ
νων, παρατηρώ ότι έάν ή —πάρτη ήκμαζεν 
άλλοτε τοΰτο δέν οφείλεται εί; τό καλόν 
τών νόμων της ιδίως, διότι πολλοί μάλι-'α 
ές αύτών ή σαν λίαν παράδοξοι καί άιτικεί- 
μενοι εις τά καλά ήθη" άλλ’ δτι έπινοηθέντε; 
απαντε, ύρ’ ενός ανθρώπου ετεινον είς τον 
αύτόν σκοπόν. Έπίση; διενοούμην ότι αί έν 
τοΐς βιβλίοις έπιστήμαι, τουλάχιστον έκεϊ· 
ναι ων οί λίγοι είσι πιθανοί καί αίμήέχουσαι 
άποχρώσας αποδείξεις. συντεθ;ΐσαι καί με- 
γεθυνθεΐσαι ολίγον κατ’ όλίγυν ύπο των γνω
μών καί τών σκέψεων διαφόρων προσώπων, 
δέν πλησιάζουσι τόσω τήν αλήθειαν όσον οϊ 
απλοί συλλογισμοί ού; δΰναται νά έκφέρη 
άπεριττως εις έχεφρων περί τών παοουσια- 
ζομένων αντικειμένων. Διά τόν αύτόν λόγον 

διενοούμην <Jti όταν είμεθα παιδία πριν να 
ήμεθα άνδρες, καί.δτι διοικούμενοι έπί πολύ 
υπό τών δαέξεών μα; καί τών παιδαγωγών 
μα;, οίτινες ή σαν έναντίοι οί μέν εις τού; δέ 
καί επομένως δέν θα μά; συνεβοΰλευον ίσως 
τό καλλίτερον, θά ήτο σχεδόν αδύνατον νά 
ώσιν αί κρίσεις ήμών τοσω καθαραί κα; τόσω 
μόνιμοι όπω; ήθέλομεν σκεπτεσθαι έάν είγο- 
μεν τήν έλευθέρα*  ενέργειαν τοϋ λίγο» μας, 
άπό αύτής τής γεννήσεώς μα; καί έάν όδη· 
γώμεθα μόνον ΰπ' αΰτοϋ.

Εινε αληθές οτι δεν βλέπομεν ποσώς νά 
κοημνίζωσιν όλα; τά; οικίας πόλεως τίνος 
έπί σκοπώ καλλιτέρα; οίκοδομήσΐω; αυτών 
ίνα καταστήσωσιν οΰτω τα; οδούς ωραιότε
ρα;- άλλ’όμω; βλέπομεν ότι πολλοί κρημνί■ 
ζουσι τά; έαυτών ίνχ τά; άνοικοδομήσωσι καί 
ότι ένίοτε αναγκάζονται εί; τοΰτο όταν υ
πάρχει κίνδυνο; νά έρειπωθώσιν έκ τής μή 
στερρότητο; τών θεμελίων. Διο επείσθην οτι 
θά ήτον άπίθανον ιδιώτης τις, συλλαβών τό 
σ/έδιον νά μεταρρύθμιση ενΚοάτος, νά θέλη
ση νά άλλάξη τά πάντα έκ τής ρίζη; αύτών 
άνατρέπων αύτά ίνα τά ανόρθωση κατόπιν’ 
ούτε έπίση; νά αναδιοργάνωση .τό επιστημο
νικόν τμήμα ή τήν καθ’δρυθείσαν έν τοΐς σχο- 
λείοις πρό; έκμάθησιν τάξιν. Άλλ’ οτι όλα; 
τά; διαρόρους γνώμας όσα; παρεδέχθην έως 
τότε, δέν ήδυνάμην νά πράξω κάλλιον ή νά 
αποβάλλω αύτά; όπως παραδεχθώ άλλα; 
καλλίτερα; ή νά διατηρήσω τάς ιδία; άφοΰ 
σταθμίσω τήν βαρύτητα αύτών λογικώς. Καί 
είμαι βέβαιος ότι διά τοϋ μέσου τούτου Οά 
δυνηθώ νά ζήσω καλλίτερον ή έάν οικοδο
μούν έπί παλαιών θεμελίων καί έπηρειδόμην 
έπί αρχών α; παρεδηγθην εν τή νεοτητίμου 
χωρίς νά εξετάσω τό κύρος αύτών λογικώς. 
Kat μολονότι παρετηρουν εν τώ συστημαΛί 
τούτω διαρόρους δυσκολίας, δεν ησχν αυίαι 
ανυπέρβλητοι, ούτε παρ»βαλλοντο πρό; εκεί
να; υϊτινε; άπχντώνται κατά τήν άναδιορ- 
γάνωσιν τών μικρότερων πραγμάτων άτινα 
άφορώσι τό δημόσιόν.

Ία μεγάλα ταύτα σώματα είναι λίαν 
δύσκολον νά άνορθώνται όταν πέσωσιν ή νά 
κ.ρατώντκι ότο.ν κλονίζονται, κα1. αί πτώσεις
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αύτώ·' είσι γενικώς απότομοι. Ειτα, τά; ά- 
τελείας των, έάν έχωσι, τής μόνης διαφορά; 
ήτι; ΰφίσταται μεταξύ αυτών άρκοόσης νά 
απόδειξη ότι έχουσιν, ή χρήσις τά; έλέπτυνεν 
άναμφιβόλως, καί μάλιστα πολλά; απεφυγεν 
ή διόρθωσεν ανεπαίσθητοι; μέρος τι αύτών εί; 
άς ή φρόνησι; δέν ήδύνατο νά έπιδράσνΓ καί 
τέλος είσι πλέον υποφερτά1, παρ’ ό,τι ήθελεν 
ιίοθαι ή αλλαγή των, όπως αί μεγάλα; οδοί 
αίτινες περιστρεφόμενα; πέριξ των όρέων γί
νονται ολίγον κατ’όλίγον τόσον απλαϊ και 
ευάρεστοι όταν συχνάζονται πολύ ώστε εινε 
καλλίτερον νά άκολουθή τις αύτάς ή νά έ- 
πιχειρήση νά ΰπάγη διά τής ευθείας όδοΰ ά- 
ναρριχώμενο; έπί τών βράχων καίκαταβαί· 
νων κατόπιν είς τά βάραθρα.

Διά τοΰτο ποτέ δεν επιδοκιμάζω τούς 
ταραξίας και άνηούχο’ΐς εκείνου; χαρακτή
ρας, οιτινε; μή κληθέ«τε; ούτε ύπό τής γεν· 
νήσεως ούτε ύπο τή; τύχη; εί; τήνδιοίκησιν 
τών κοινών υποθέσεων έπικρίνουσι πάντοτε 
τά; πράξεις τών άλλων, έπιφέροντε; εις όλα 
κατ’ ιδέαν νέας μεταρρυθμίσει; τής έφευρέσεω; 
των. Καί έάν μοί έλεγέ τις ότι έν τω βι- 
βλίω τοΰτο ιΰρίσκετο ~.δ έλάχιστον δι’ ό 
ήδυνάμην νά κατηγορηθώ έπί τή ματαιοφρο
σύνη ταύτη, Οά έθλιβόμην μεγάλως διά τήν 
δημοσίευσίν του. Ουδέποτε τό σχέδιόν μου 
έξηπλώθη πέραν τοΰ νά πειραθώ νά αναδιορ
γανώσω τά; ίδια; μου ιδέας καί νά έποικο- 
δομήσω έπί γηπέδου άνήκοντός μοι άποκλει- 
στικώς. Έάν δέ ευαρεστηθεί; αρκούντως έπί 
τώ έργω μου δημοσιεύω τοΰτο σήμερον δεν 
συμ,βουλείω όμως καί ούδένα νά μιμηθή τάς 
ίν αύτώ άρχάς. Εκείνοι εί; ούς ή φύσις έν 
τή διανομή τών προνομίων έφάνη δαψιλε- 
στέρα ίσως έχουσι σχέδια υψηλότερα- άλλ’ 
έγώ φοβούμαι μή τοΰτο είναι πολύ τολμηρόν 
διά πολλούς. Μόνη ή άπόφασι; ήνέσχοντοΰ 
άπορρϊψαι τάς ιδέας άς παρεδέχθην πρότερον 
δέν είναι παράδειγμα όπερ οφείλει τις νά ά- 
κολουθήση. Ό κόσμος συνήθως σύγκειται άπό 
δύω ειδών ανθρώπους, εί; ους δέν συμφέρει 
ποσώς τούτο- οί χαρακτήρες ουτοι εισιν οι 
έξλ,ς; ’Εκείνοι οίτινες νομίζοντες έαυτοΰ; ί- 
χανωτέρου; τοΰ ό,τι «ΐν«ι δέν Sivavte; νά
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έμποδίσωσι τήν κρίσιν των νά μή άποφανθή 
ταχέως, ούτε έχουσιν αρκετήν υπομονήν ίνα 
όδηγήσωσιν έν τάξει τά; κρίσεις των- έξ ου 
συνεπάγεται ότι έάν ποτέ έλάμβανον τήν 
ελευθερίαν νά άμφιβάλωσι περί τών αρχών 
άς έλαβον καί νά παραμερίσωσιν ολίγον τή; 
κοινής όδοΰ, ούδέποτε Οά ήδόναντο νά εΰρωσι 
τήν ατραπόν ήν ώφειλον νά διαβώσιν όπως 
βαδίσωσιν εΰΟύτεοον καί θά διέμενον πεπλα- 
νημένοι καθ' ολην των τήν ζωήν- καί έκεϊ 
νοι οίτινες [εχοντες άρκοΰσαν κρίσιν καί με
τριοφροσύνην ινα έννοήσωσιν οτι είναι ανίκανοι 
νά διακρίνωσι τό αληθές τοϋ ψευδούς ίπω; 
άλλοι τινες παρ’ ών ήδύναντο νά λάβωσι 
μαθήματα, όφείλουβι κάλλιον νά άκ.ολουθώ- 
σι τάς σκέψεις αύτών τών άλλων ή νά ζη- 
τώσιν αύτοΐ οί ίδιοι νά εΰρωσι καλλιτέρας.

Όσον δέ δΓ έμέ Οά κατεταττόμην μετα
ξύ τών δευτέρων έάν δέν είχον ή ενα μό
νον διδάσκαλον’ ή έάν δέν έμάνθανον τήν 
διαφοράν ήτις ΰφίσταται πάντοτε μεταξύ των 
αρχών τών λογιωτέρων άλλά μαθών, ότε 
ετι έσπούδαζονζ ότι δέν ήδύνατό τι; νά μή 
έκφέρη ούδέν τό παράδοξον καί τό όλίγον πι
στευτόν οπερ νά μή έρρέθο ύπό τών φ.λοσό- 
φων, καί εκτοτε κατά τά; περιοδεία; μου 
αναγνώρισα; ότι απιντε; οί εχοντες αισθή
ματα έναντία τών ήμετέρων δέν είναι δι’ αύ
τό ούτε βάρβαροι ούτε άγριοι, άλλ’ οτι πολ
λοί έξ αύτών σκέπτονται λογικώτερον ήμών, 
δεν ήδυνάμην νά εκλέξω ούδένα οΰαΐ άρχαί 
νά προτιμώνται τών τών άλλων καί ευρέθην 
ούτως ήναγκασμένο; νά άναλάβω μόνος μου 
τήν λογικήν μόρφωσίν μου. ’Επείσθην δέ έτι 
μάλλον έν τή ιδέα μου, πσρχτηρήσας ότι ό 
αύτος άνθρωπος μετά τοϋ αύτοΰ πνεύματος, 
άνατραφείς νηπιόθεν μετά τών Γάλλων καί 
Γερμανών γίνεται άλλοϊος τοΰ ό,τι ήθελεν 
ι'σθαι έάν άνετρέφετο μετά τών Χινών ή 
άνθρωποφάγων, καί πώ; μέχρι καί αύτών 
τών συρμών τών ενδυμάτων μας, τό ίδιον 
πράγμα όπερ μάς ήρισκε πρό δέκα έτών καί 
θά μάςάρέσφ έτι μετά δέκα έτη μά; φαίνε
ται τήν σήμερον γελοΐον ή άκομψον- ώστε 
μαλλο’1 ή ίξι; τό πίράδμγμά μ;ταβάλι
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/ει τήν γνώμην ήμών ή ούδεμία ανθρώπι
νος γνώσις, ·
Άλλ'ώ; ό άνθρωπο; όστι; βαδίζει μόνο; είς 
τά σκότη, αποφάσισα νά προχωρώ τόσω βρα
δέως καί νά μεταχειρίζομαι τοσάότην περί- 
σκιψι» εϊ; όλα τά πράγματα ώστε έάν έπρο- 
χώρουν έλίγον τούλάχιστον νά μή ε'φοβού- 
μην νά πέσω- άλλά δέν ήθέλησα έπίσης νά 
αρχίσω νά απορρίπτω πάσας τά; ιδέα; άς 
παρεδέχθν,ν πρότερον -χωρίς νά σταθμίσω αύ
τά; λογσ.ώς έάν δέν έποίουν πρότερον τό 
σχέδιον τού έργου όπερ έπεχείρουν καί έάν 
δέν έζήτουν τήν αληθή μέθοδον ίνα φθάσω 
ουτω; εί; τήν άρχήν όλων τών πραγμάτων 
ών τόπνεϋμά μου ήτο έπ δεκτικόν.

Νέο; ετι έσπούδασα μεταξύ τών ©ιλσσο- 
φικών μαθημάτων τήν λογικήν καί μεταξύ 
τών μαθηματικών τήν άνάλυσιν τής γεωμε
τρία; καί τήν άλγεβραν, τρ«ΐς έπιστήμα; αΐ- 
τινες ώφειλον νά έπιδράσωσι πολύ έπί τοΰ 
σχεδίου μου. Άλλ' ερευνών αύτά; παρετή- 
ρτ,σα ότι, οσον αφόρα τήν λογικήν, οί συλ
λογισμοί καί τό πλεΐστον τών άλλων οδη
γιών της χρησιμεΰουσι μάλλον νά έξηγή τις 
εί; τδν άλλον τά γνωστά πράγματα,ή μάλ
λον, ώς ό τρόπο; τοΰ Αοΰλλη, νά όμιλή άνευ 
ζρισεω; περί εκείνων άτινα άγνοή, άντι νά 
εκμάθη αυτά. Καί μολονότι περιέχει τωόντι 
αξιώματα αληθή καί καλά, ύπάρχουσιν όμω; 
καί τόσα άναμεμιγαένα μεταξύ τών ψευδών 
ή περιττά, ώστε είνε τόσω δύσκολον νά χω
ρίση τι; αύτά δσω νά έξάξ-ρ άγαλμά τι’Αρ- 
τέμιδο; ή Άθηνάς έκ μαρμάρου άκατεργά- 
στου. Ή άνάλυσι; δέ ιών αρχαίων καί ή 
άλγεβρα τών νεωτέρων, άναπτύσσουσι θέμα
τα λίαν πλωρισμένα καί άχρηστα νομιζό*  
μένα, ή μέν πρώτη παριστώσα σχήματα καί 
ή δευτέρα κανόνα; καί αριθμού; έν πολλοί; 
ακατανόητα φαινόμενα, ώστε αί δόω αυται 
έπιστήμαι γίνονται σκοτειναί καί συγκεχυ
μένα; διά τόν έπιδιδόμ.ενον εί; τήν καλλιέρ
γειαν αύτών. Ώφειλον όθεν νά επινοήσω έτέ- 
ραν τινά μέθοδον, ήτι; περιλαμβανουσα τά 
προτερήματα τών τριών τοότων2νά μή έχτ, 
τά έλαττώματά των. Καί όπω; ή πλζθύ; 
τ«Λ νόμων προμτ,θίύίΐ συχνάκις δικαιολογία;
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εί; τά παραπτώματα, ώστε Κράτος τι, διοι- 
κεΐται κάλλιον όταν ίχει ολίγου; καί διατη
ρούμενου; αύστηρώ;, οΰτω άντι τή; πληθύος 
τών άξιοιμάτων ύφ" ών ή λογική συνίσταται, 
ίνόμισα σκόπιμου νά διατηρήσω μόνον τά α
κόλουθα τέσσσρχ, υπογραμμόν λαβών τήν α
κριβή τηρκσιν αυτών.

Α'.) Ουδέποτε άποδέχεσθαί τι *<!>;  αλη
θές έάν μή γνωρίζειν έπισταμένως τήν αλή
θειαν αύτοΰ: ήτοι άποφεύγειν μετά μεγάλης 
προσοχή; τήν ταχεϊαν κρίσιν καί τήν έν ταϊς 
ίδέαι; έμμονήν προερχομένην έκ φιλαυτίας, 
καί περιλαμβάνει*  έν τή χρίσει μου πάν ό,τι 
δέν παρουσιάζεται εί; τό πνεΰμά μ.ου καθα
ρώς καί διακριτικώς.

Β'.) Διαιρεϊν έκάστην τών δυσκολιών ά; 
ήρεύνων εί; τόσα τμήματα όσα άπητοΰντο 
ίνα ποιήσω τήν λύσιν κατόπιν κάλλιον.

Γ'.) Εύθΰνειν έν τάξει τά; ιδέα; μου άρ- 
χόμενος έκ τών εύκολωτέρων καί τών άπλοΰ- 
στέρων πρό; έκμάθησιν καί βαίνων ολίγον 
κατ’ ολίγον ώ; άνά βαθμίδα; μέχρι τής γνώ- 
σεως τών πλέον συνθέτων, καί ύποθέτων τά
ξιν τινά μεταξύ καί αύτών έτι τών μή έ- 
•χόντων σειράν πρό; άλληλα.

Δ'.) Ποιεΐν πάντοτε αριθμήσει; συνεχεΐ; 
καί επιθεωρήσει; γενικά; ώστε νά ημαι βέ
βαιο; ότι ούδέν παραλείπω.

Αί αλλεπάλληλοι αύται σειραί τών συλ
λογισμών, όλως άπλών καί εύκολων, καί ών 
οί γεωμέτραι ποιούνται χρήσιν ίνα φθάσω- 
σιν εί; τά δυσκολότερα πορίσματα των, μοί 
εδωκαν τήν εύκαιρίαν νά σκεφθώ ότι όλα τά 
πράγματα άπερ δύναται νά έκμάθτ, ό άνθρω
πος έπέρχονται τοιουτοτρόπως, και ότι άπέ· 
χοντες νά άποδεχώμεθα ώ; αληθή τινά μή 
όντα, καί φυλάττοντίς πάντοτε τήν τάξιν δι’ 
ή; δυνάμεθα νά έκθέσωμεν τά μένμετάτά δ'ε, 
δέν δύνανται νά ΰπάρχωσιν ίδέαι τόσον άπο- 
μεμακρυσμέναι εί; ά; νά μ.ή φθάσωμεν ούτε 
τόσον κρύφιοι ά; νά μή άνακαλύψωμεν. Καΐ 
δέν έκοπίασα πολύ νά ζητήσω άπό τί νά αρ
χίσω διότι ήξευρον ότι έπρεπε νά πράξω 
τοΰτο άπό τά άπλούστερα καί εύκολώτερα. 
Παρατζρών δε έξόσων έπεδόθησαν είς τήν 
ερευνάν τή; «ληθείβ; τών έπιστημών μόνον

οί μαθηματικοί ήδυνήθηίαν νά έξάξωσι πο- 
ρϊ ματά τινα, τοΰτέστι κρίσεις τινας βεβαίας 
καί προφανείς, δέν άμφέβαλον ποσώς ότι κα- 
τήρξαντο έκ τών ιδίων συλλογισμών, μολο
νότι δέν ήλπιζον ούδέν άλλο όφελος ή μόνον 
νά έθισθώ εί; τήν αλήθειαν καί νά μή εύ- 
χαριστοΰμαι άπό ψευδείς κρίσεις. Άλλ’ου
δέποτε έσκέφθην όπω; έπί τώ σκοπώ τούτω 
έπιχειοίσθώ τήν έκμάθησιν τών ειδικών τού
των έπιστημών τών κοινώς όνομαζομένων 
μαθηματικών" βλέπων δέ έτι ύτι τά άντι- 
κείμενα αύτών είσί διάφορα καί δέν συμτω- 
νοΰσιν, ώ; έχοντα ύπ1 όψιν τάς διαφόρους α
ναφορά; ή αναλογία;‘αίτινε; άπαντώνται, έ
σκέφθην ότι ήτο κάλλιον νά ερευνήσω μόνον 
τάς αναλογίας ταύτα; γενικώς και νά έφαρ- 
μόσω αύτάς είς τά αντικείμενα άτινα θά μέ 
έχρησίμευον ίνα μοί άποδώσωσι τήν γνώσιν 
έύκολωτέραν, άλλά ταύτοχρόνως καί χωρίς 
νά καθυποβάλλω αύτά; εί; έκεΐνα, όπως δύ
ναμαι νά εφαρμόζω κατόπιν αύτά; εί; όλα 
τά άλλα εί; ά θά έφηρμόζοντο. Μεθ’ ο προ- 
σέξας ότι, ίνα γνωρίσω αύτά; τάς αναλογίας 
θά ημην ήναγχασμένος ένίοτε νά μελετώ 
αύτάς ιδιαιτέρως, καί ένίοτε μόνον ίνα κρα
τώ αύτάς εί; τήν μνήμην μου, έσχέφθην ότι 
ίνα μελετώ αύτάς ιδιαιτέρως ώφειλον νά 
τάς υποθέσω ’εί; γραμμάς, διότι δέν εΰρι- 
σκον ούδέν τούτου άπλούστερον ϊνα άντιπα- 
ρίσταται είς τήν φαντασίαν μου εύδιακριτώ- 
τερον" άλλ’ ί»α κρατήσω αΰτάς είς τήν μνή
μην μου έπρεπε νά έξηγήσω αύτάς διά τινων 
αριθμών τών β.....
διά τοΰ μέσου 
καλλίτερα τή;
τής άλγέβρης καί θά έδιόρθουν 
ματα τή; μιά; καί τή; άλλης.

'Γής ακριβούς τηρήσεω; τών αξιωμάτων 
τούτων 'ν. ίξελεξάμην διδούση; με τοσαύτην 
ευκολίαν ίνα διακρίνω όλα τά ζητήματα έφ’ 
α έκτείνονται αί δύω αύται έπιστήμαι, ώστε 
εί; δύο, ή τρεΐ; μήνας καθ' ού; ήρεύνων αύ- 
τα, άρξάμενος άπό τών άπλουστέρων καί 
γενικότερων, (έκαστη; αλήθειας ήν εΰρισκον 

I χρησιμευούσης ώ; κανόνο; ϊνα άνεύρω καί άλ- 
οχι μόνον ήδυνήθην νά εΰρω τήν λόίιν

βραχυτέρων όσω τό δυνατόν" 
> τούτου Οά έδανειζόμην τά 

γεωμετρικής άναλυσεως καί 
ι τά έλαττώ-

ποιήσαν ποόσθεσίν τινα κατά 
ι νά η βε'βαιον ότι ηυ- 

τοΰ ποσού όπερ ήρεύνα, πάν

πολλών ζητημάτων άτινα ένομισα άλλοτε 
λίαν δύσκολα, άλλά μοί έφάνη έπίσης έπί 
τέλους ότι ήδυνάμκν νά ορίσω διά τινων μέ
σων καί έως ποΰ ήτο δυνατόν νά λυθώσι 
ζητήματα όλω; έτι αγνοούμενα. Μ ή με νο- 
μίσητε δέ τόσω μάταιον, διότι μιας αλή
θειας εύρεθείση; έκαστος δύναται νά μάθη τό
σα" διότι π. χ. παιδίον τι έπιστάμενον τήν 
αριθμητικήν, ι ' 
τού; κανόνας, δύναται 
ρεν, άναλόγω; ■ ' _ . , .. .
ό,τι τό ανθρώπινον πνεύμα δύναται νά περί- 
λάβη. Τέλο; δέ ή μέθοδος ήτις διδάσκει ή
μΐν νά άκολουθώμεν τήν αληθή τάξιν καί νά 
άπαριθμώμεν ακριβώς όλα; τάς περιπτώσεις 
τοΰ ζητούμενου, περιέχει πάν ό,τι δίδει βε
βαιότητα εϊ; τοΰ; κανόνα; τή; άριθμητική;-

Ηύχαριστούμην δέ τά μέγιστα έκ τή; με
θόδου ταύτης, διότι δι’ αύτή; ημην βέβαιος 
ότι Οά έτελειοποίουν τήν κρίσιν μου, αν όχι 
έντελώς,τούλάχιστον όμως όσον ήτον εί; τήν 
έξουσίαν μου. Έκτο; ότι ήσθανόμην, έφαρ- 
μόζων αύτήν, ότι τό πνεΰμά μου συνειθίζει 
νά άντιλαμβάνηται τών αντικειμένων καθα- 
ρώτερον καί ευδιακριτώτερον, καί μή έχων 
υποκείμενον αύτό εις ούδέν ιδιαίτερον θέμα, 
προύτιθέμην νά εφαρμόζω έπίσης αύτήν έπω- 
φελώς είς τά; δυσκολία; τών άλλων επιστη
μών εκτός τής άλγέβρης. Όχι ότι έτόλμων 
νά άναλάβω κατ’ άρχάς τήν ερευνάν όλων 
τών παρουσιασθησομένων, διότι τοΰτο ήθε- 
λεν εϊσθαι εναντίον εί; τήν τάξιν ήν διεγρα- 
ψάμην, άλλά προσέχω*  όπως αί άρχαί των 
ώφειλον νά δανείζονται απασαι τής φιλοσο
φίας, εί; ήν δέν εΰρισκον έτι βεβαιότητας, 
έσκέφθην ότι έπρεπε πρό παντός άλλου νά 
προσπαθήσω νά ιδρύσω τοιαύτας" καί τούτου 
όντο; τοϋ σπουδαιοτέρου πράγματος τοΰ κό- · 
σμου, καθ’ ό ή ταχεία έπίκρισις καί ό εγωι
σμός ήσαν έπιφοβώτερα τών άλλων, δέν ώ- 
φειλον νά άναλάβω τοΰτο έάν δεν έφθανον 
εΐ; ηλικίαν πλέον πεπειραμένη*  τής τών *3  
έτών ήν είχον τότε, καί καθ’ ήν δέν ίσχον 
καιρόν ίνα ποοπαρασκευασθώ αρκούντως, εκ-, 
ριζών τού πνεύματός μου όλα; τάς κακά; 
σκέύιις ας έλαβον πρό τοΰ χρόνου έκείνου,
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χαί ποιων πολλά; δόκιμά; ίνα ήμαι πάντοτε 
εί; τδ θέμα τών συλλογισμών μου, καί γυ
μναζόμενος πάντοτε είς την μέθοδον ήν διέ
γραψα όπως κρατυνθώ έτι μάλλον είς αύτήν 
ολίγον κατ’ολίγον. (έπεται συνέχεια )

ΔΙΑΦΟΡΑ
(έξ αναγνώσεων.)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΙΩΝ.

Άφοΰ χαί πάλιν οΐ δήμιοι έδωκαν λαβήν 
νά όμιλώσι περί αύτών, επιτρέπεται βεβαίως 
ίμϊν νά άναμνήσωμεν ένταΰθα ιδιαιτέρας τι- 
νάς λεπτομέρειας αναγόμενα; είς τοΰ; αξιό
τιμους τούτους λειτουργούς ή μάλλον εΐς τά 
περισπούδαστα, καθήκοντα αύτών.

Έν τώ παρελβόντι οί δήμιοι, ών ή απο
στολή ητο νά αποτεμνωσιν άποτόμω; τήν 
ανθρώπινον ζωήν, ησαν ταύτοχρόνω; και θε- 
ραπιυταί.1 ΧΩ τή; άντιθέσεως! Κατά τον πα
ρελθόντα αιώνα ό δήμιος τών Βορδιγάλλων 
ητον ωσαύτως καίό τιτλοφορούμενο; ιατρό; 
τών ναυτών τού λιμένος.

Εί; τών περιωνυμοτέρων δημίωνίατρών 
ήτο καί ό Βίκτωρ τής Νίμης, όν θά έκάλουν 
σήμιρον Κ. δέ Νίμτς. Ή φήμη αύτοΰ ώ; ε
πιδέξιου χειρουργού ητο μεγίστη. Θά διη- 
γηθώμεν ένταΰθα μίαν τών άξιοσημειωτέρων 
θεραπειών του.

Άγγλος τις έλθών έν Γαλλία ίνα συμβου- 
λευθή τήν τότε περιώνυμον ιατρικήν ακαδη
μίαν τής Μοντπελλιέρη; δι' ασθένειαν τινα 
τών μυώνων, ητι; τώ ειχεν επιφέρει μετατό- 
πισιν τοΰ νεύρου τοΰ λαιμού καί κλίσιν τή; 
κεφαλής έπί τοΰ ένό; ώμου, εί; μάτην συνε- 
βουλεύθη τούς άρίστους τών ιατρών. Άπιλ- 
πισθείς προσέτρεξε παρά τώ Βίκτωρι, τώ δη 
μίω τής Νίμης, ού ή φήμη έφθασε μέχρι; 
αυτού.

— Οί Ιατροί είναι γάιδαροι, τω ι’πΐν ό 
Βίκτωρ άφοΰ έξήτασεν αύτόν.

*— 'Γοιαΰτη ιρί κΥι ή ΐδιΐ*ή  μου ιδέα. 

άνταπήντησεν όΆγγος μετά πεποιθήσιω; 
ερειδομένη; έπί οδυνηρά; πείρα;.

— Έχετε άπλούστατον στραβολαίμια
σμα έξ ού θά σάς άπελυυθερώσω.

—Ά! κύριε δήμιε! άνέκραξεν ό Άγγλος 
μετά τής προφοράς εκείνη; δι'ή; διακρίνονται 
οί πέραν τής Μάγχης γόνοι άναμεμιγμένης 
μετά τόνου μεγίστη; ευγνωμοσύνης.

-— Θά ίδητε ότι καί οί δήμιο: έχουν ώ
σαύτω; τό καλόν των, ύπέλαβεν ό Βίκτωρ 
μετά βεβαιότ-ητος. Μόνον πρέπει νά μέ ύπο· 
σχεθήτεοτι Οά έκτελέσητε πιστώ; πάν ό,τι 
σάς διατάξω.

Ό Άγγλος ΰπεσχέθημετά σπουδής.
— Ακολουθήσατε με, τώ είπε τότε ό 

παράδοξος ούτος χειρουργός.
Καί άμφότεροι εΐσήλθον ει; παρακείμενόν 

τι δωμάτιον. "Ινα ειπωμεν τήν αλήθειαν ό 
Άγγλο; μεθ’ όλην τήν ζωηράν αύτοΰ έπι- 
θυμίαν τή; θεραπεύσει·;; του δέν ήτον εντε
λώς καθησυχασμένο;.

Τό δωμάτιον εί; ό είσήλθον δέν παρου
σίαζαν έκ πρώτη; δψεως ούδέν τό ιδιαίτερον. 
Ούδέν, έκτο; εντούτοις... άκρα; σχοινιού 
κρεμαμένου έν τώ μέσω καί άπολήγοντο; εί; 
θηλειάν τινα χαρακτηριστικήν. Ό Άγγλος 
άνεγνώρισεν άμέοω; τήν βρετανική; όψεως 
κάνναβιν ταύτην.

— Άναβητε έπί τοΰ υποβάθρου τούτου, 
έπρόφερεν ό Βίκτωρ βραχεία φωνή.

— Ό! άώ! ώ! έμορμύρισεν ό Άγγλος 
περιδεή; μεθ’ όλων τών τόνων οΰ; δύναται νά 
προβλάβρ ή έθνική αυτή έπιφώνησις.

— Ά- ήρχίσατε ν’ άπειθήτε! άνέκραξεν 
δ δήμιος-ιατρό;' τότε έπανέλθετέ είς τοΰ; 
σοφού; σας τής Μοντπελλιέρη; καί αφήσατε 
με //’συχον !..

Ό Άγγλος, ωχρός άλλ’ αποφασιστικός, 
άνέβη έπί τοΰ υποβάθρου.

— Περάσατε τήν κεφαλήν εί; τήν θηλειάν. 
Άμ’ έπος άμ’ έργον.
—Συστήσατε τή/ ψυχήν σα; είς τόν Θεόν!
— Άώ! άλλά, κύριε δήμιε, θέλετε νά με 

φο/εύοητε ίνα μέ Οεραπεύοητε. ,.
— Οΰτω; Ιχιι, έπεϊπεν ό Βίκτωρ dvr 

πομόνω;,

Καί άνατρέπων δι'[άχυρού λακτίσματος 
to υπόβαθρο*  όπ*ρ  ύπεβάσταζε τόν ασθενή 
του, έδράςατο τών άσπαιρουσών κνημών αύ
τοΰ καί έξετέλεσεν αληθή περιστροφήν σχοι-
νοβίτου τή βοήθεια τή; ανθρωπίνου ταύτη; 
τραπέζη;. Μετά τινα λεπτά έξεκρέμασε τόν 
Άγγλον μάλλον νεκρόν ή ζώντα, άλλά... 
τεθαραπενμένον! Τήν σήμερον θά άπεκάλουν 
τοΰτο δ ρ ω ϊ κ ό ν φάρμακον.

ΜΥΘΟΣ ΙΝΔΙΚΟΣ.

'Ινδός τι; πρίγκηψ, όςτις έλάτρευε 
Ίμαλαϊανήν νεάνιδι

α αγ-

άποκρίνεται

μίαν 
ά, ώφειλε νά άναμένη, έπί 

δέκα ετη τό τέλος πολέμου, έν ω έσωσε τήν 
πατρίδα του διά θαυμάτων άνδρείας, ινα 
νυμφευθή εκείνην ήτις είχε δώση αύτώ τήν 
καρδίαν της. Τήν αύτήν δέ εσπέραν τώνγά- 
μων άποθνήσκει έζ αποπληξία; κεοαυνοβόλου. 

Διελθών δέ έν καθαρτηρίω εν έτος οδυ
νών ύπέρ άνθρωπον, "πταται πρός τήν ήνίωγ- 
μένην πύλην τοΰ οϋρανοΰ, ένθα α'.ωνια μα
καριστής αύτόν περιμένει.

— Δύναμαι νά έπανέλθω μίαν ώραν έπί 
τή; γή; διά νά ίδω εκείνην τήν οποίαν τόσον 
ήγάπηεα; κραυγάζει πρό; τόν φύλακ 
γελάν τοΰ ουρανού.

— Δύνασαι, καρδία πιστή, άπο:, 
ό άγγελος, άλλ' ή ώρα αυτή θά σοι στοιχίση 
δέκα χιλιάδα; έτών βασάνων όμοιων πρός 
εκείνα; αί δποϊαι εξάρθρωσαν τά μέλη σου, 
καί πάσχεις είσέτι.

Χωρίς νά διστάση, καταβαινει έπ: τής 
γής, καί ζητεί όλος έν μέθη έν ταΐ; κατα- 
σκίοι; δενδροστοιχίαις τής κοιλάδος τής Κα- 
χεμίοης τήν αείποτε ήγαπημένην θέσιν ένθα 
καθεύδει μία άνάμνησις.

Ή νεαρά γυνή ητον έκεΐ, άλλ' έρριμμένη 
έν ταΐ; άγκάλαις ετέρου, και ψάλλουσα αύ- 
τώ διά φωνή; θεία; αιωνίου; όρκου; !

"Οταν δ' έπανήλθεν εί; τό καθαρτήριον. 
-~Άνάβ<.θ·. κατ’ ευθείαν εί; τον ουρανόν, 
λ*γει  αύτώ ό άγγελο;’ εκείνο τό όποιον είδες 
είναι φρικτότερον διά σέ ή δέκα χιλιάδες 
ετών οδυνών, φλογών καί βρυγμών τών ό- 
δόντων.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ.

Ή Ρώμη χατά τδ 1877.

Ή 'Ρώμη αριθμεί σήμερον 272,560 κα
τοίκους, ε’κτό; τή; φρουράς, διεσπαρμένους 
είς 1 3,550 κατοικίας έπί έκτάσεω; 14,11 3, 
1 50 τετραγωνικών μέτρων.

Έκάστω άρχοντι αί άνήκουσαι τιμαί’ άρ- 
ζώμεθα έκ τών ναών. Ύπάρχουσιν έν'Ρώμή 
347 ναοί τής καθολικής ρωμαϊκής εκκλη
σίας, έξ ών 41 εΐσίν ένοριακαί, καί 8 ναοί 
τή; διαμαρτύρομένη; ή εύαγγελική; έκκλη- 
σίας.

Έχει 30 σχολεία δημοτικά, 18 διά τοΰ; 
άροενας παΐδας, καί 20 διά τάς νεάνιδας, 
συχναζόμενα ύπό 8,307 άρρένων καί 7,099 
θηλέων. Εί; τόν άνω αριθμόν δ'εν συμπερ·-- 
λαμίάνονται 4 σχολεία έν}τοϊςπροαστιί°ι; καί 
5 γεωργικά. Έκτος τούτων ύπάρχουσιν έπί- 
ση; 94 σχολαί ιδιωτικοί, 77 θρησκευτικά!, 
56 σύμμικτοι καί 4 ορφανοτροφεία. Τά νο- 
νοσοκομεϊά είσι 4 καί δύνανται νά περώά- 
βωσι 3,500 ασθενεί;' προσθέσωμεν εις ταΰτα 
καί 2 νοσοκομεία δημοτικά τών φρενοβλα
βών καί ασθενών διά 1 000 άτομα, καί τά 
νοσοκομεία τοΰ Terilllilli, τοΰ Αγίου Μι
χαήλ, τή; ήγεμονίδο; Μαργαρίτας, τή; 'Γά
τας Τζισβάνη, τών ορφανών, κλπ- κλπ.

Έν όλη τή περιφερεία 
σκονται 6 ιεροσπουδαστήρια 
φεΐα, συμπεριλαμβανομένου καί · ’ ' 
χιακοΰ γυμνασίου, καί 4 φυλακαί μετά 1900 
τροφίμων.

Ό πληθυσμός τής 'Ρώμης δλον'εν αυξάνει. 
’Από τής 1 ης Φεβρουάριου 1871 μέχρι τής 
31 ης Δεκεμβρίου 1876 παρετηρήθη μεγάλη 
αύξησις έν τή στατιστική τών γάμων καί 
τών γεννήσεων. Τώ 1876 ϊτελέσθησαν 605 
γάμοι' τώ 1 876 έγένοντο 1599. Ή δ'αφο- 
ρά ώς βλέπει τις, εινε μεγάλη. Τώ 1871 
ανέγραψαν 4,602 γεννήσεις ένω χαθ όλον 
τό 1871» έγενοντο 7,744-

Έκτος τής φρουράς ή 'Ρώμη έχει 513 
δημαρχικούς υπαλλήλους, 184 είσπράκτορας 
τών δημοτικών φόρων, 312 πυροσβέστας,

τή; 'Ρώμη; εΰρί- 
κ*ί  4 οικοτρο- 

ί τοΰ έπαρ-
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403 φύλακας τής δημοσίου άβφαΧεία; καί 
T9 2 δεσμοφύλακας.

Ή υπηρεσία δια τήν μεταφοράν τών τα- 
ταξειδιωτών, τών πραγματειών χαί τοϋ υ
λικού συνίσταται ώς έξης; 1990 μονίππους 
άμαξας, 200 άμαξας μέ 2 ίππους, ΓΙΟ δί
φρους, 89 οδοιπορικός άμαξας, 80 λεοιφο- 
ρεΐα δια τήν εξωτερικήν υπηρεσίαν και 3 δία 
τήν εσωτερικήν. Κέκτηται επίσης 5,345 δί
τροχα καί 801 τετράτροχα άμαξίδια διά 
τήν μεταφοράν τών πραγματειών καί τοϋ 
ύλικοϋ. "Ολαι αϋταΐ αί άμαςαι κατέχουσι 
707 αμαξοστάσια.

Τά ξενοδοχεία, καφφινεΐα, καπηλεία, κρα- 
οοπωλεία καί οίνοπνευματοπωλεϊα άριθμοϋν- 
ται ιίς 8.840 άρτοπώλαι δέ, άλλαντοπώ- 
λαι, καί άλλοι μεταπράται φαγωσίιεων είσι 
4,790.

Α! αύτοχτονίαι.

Αίξηβις πλέον τοϋ ενός πέμπτου έπί τών 
τοϋ παρελθόντος έτους παρετηρήθη εις τά; 
έν Γαλλία αυτοκτονίας κατά το 1876. Έν 
συνόλω 5,61 7, έξ ών 2,172 έξ αγχόνης καί 
1514έκ πνιςιματος. Τό έπίλοιπον σΰγκει- 
ται έξ αυτοχειριών διά πολυκοότου, δι’ άσφυ- 
ζίας έζ άνθρακο;, καί έξ εκουσίων πτώσεων 
άπό τοΰ ΰψου; οικιών ή οικοδομών. ΊΙ δη- 
λητηρίασι; έρχεται τελευταίως’ τό δημόσιον 
δέν αισθάνεται πολλήν εύχαρίστησιν διά τό 
ειόο; τοΰτο τή; αυτοκτονίας’ ή στατιστική 
όμως δέν μά; πληροχορεϊ περί τή; χρήσεως 
τοΰ ιού τοϋ χαλκού.

Οί άνω αριθμοί είσι θλιβεροί άλλά δέν 
πρέπει νά έξάςτι τις έξ αύτών επιχειρήματα 
ώς απαισιόδοξοι τινες, κατά τοϋ δημοσίου 
πνεύματος καί τής αύξούσης άνηθικότητός 
του’ έάν συνεβουλεύετό τι; τήν ιστορίαν θά 
έβλεπεν οτι ή αυτοκτονία εινεαπλή τι; επι
δημία ύ; ό τύφος καί ή χολέρα. Έπ’-δράμει 
αίφνιδίω; καί λαφυραγωγεί ώς οί μεγάλοι 
επιδρομείς' άποσυρεται ίνα έπανέλθη άργό- 
τερον, καί έν γένει τήν επαύριον τών μεγά
λων πολιτικών καί κοινωνικών σάλων. Ή 

αυτοκτονία έπεδειξε τήν επιδημικήν ίσχυν. 
της είς τάς στρατιάς Ναπολέοντο; τοΰ Α'., 
άς δέν δύναται τις νά κατηγορήσω) ώ; άνη 
Οίκους· έποίησε μεγάλα; φθοράς μεθ'ολην τήν 
σιδηράν πειθαρχίαν ήτις ένησχόλει αρκούν
τως τό σώμα δπω; μή άφίνει εις τήν ψυχήν 
τον καιρόν τοΰ νά άποχαυνοϋται οθοροποιώς, 
Ή αυτοκτονία ήτο έν τφ ατμόσφαιρα.

Γνωστή ε’νε ή ιστορία τοΰ οΐκίσκου τής 
φρουράς, εϊ; όν ηύτοκτόνουν ολοι οί φρουροί. 
Έπι τώ άντιχειμένω τούτω ό Ναπολέων εί
πε μεγάλην τινά λέξιν, φράσιν ίδεολόγου, 
αξίαν τής Κα; Στάελ καί τοΰ Σενανκουρ ! 
«Ό στρατιώτης οφείλει νά είξευρή νά ύπο- 
μένφ τήν μελαγχολίαν τών παθών.»

Ούτως όμιλεϊ έν ήμερησία τινι διατάξει 
χρονολογούμενη εϊς Σαίν-Κλοΰ. Ιδού τιδέν 
ομοιάζει ούδόλως μέ τόν Ναπολέοντα Α'.; 
άλλ' ούδέν άποδεικνύει κάλλιον τήν επή
ρειαν τού κέντρου καί εκείνου ό,τι έκαλει ό 
Χαίντ-Βέβ (Saillt-Reu νο) ατμόσφαιραν 
πραγματικήν. Τήν εποχήν έκείνην τό γράφειν 
κατά τόν Σατωβριάνδύν ητο τοΰ συρμού, ώ; 
ήτο καί ή αυτοκτονία.

ΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟ ΦΟΤΝΤΩΜΕΝΟΝ ΚΗΡΙΟΝ.

Τόν καιρόν τοϋ Μαθουσάλα 
ήκαίπρότερον ακόμα

—τόσον τόσον δέν θυμούμαι— 
οτε όλα ειχον στόμα,

καί αί πέτραι καί τά σπήτ’α 
τά παλάτια καί τά ξύλα 

τά βουνά, τά περιβόλια 
καί τά δένδρα μέ τά φύλλα, 

τότε ότε συνωμίλουν,
καί οί γάτοι καί οί σκύλοι, 

καί έν γένει κάθε ζώον ...
τότε —λέγω— καλοί φίλοι, 

Έν κηρί 'ς τον κηροστάτην 
ένώ ήτο αννημένον

άπό τό πολύ ψυτΰλι 
έπειδ'ήτο φουντωμένου, 

κ’' απ’ αύτό τής Οικουμένης 
άπαξάπας ό όρίζων 

τό φώς όλον ότι πίρνει, 
τό τρισάθλιον νομίζον 

έφουντώθη...........
έφουσκώθη.........

* ♦
Κ' ήρχισε μ’ αλαζονείαν 

τέτοια λόγ’α νά κομπάζ’/U 
—- Ποιος άλλος 'σάν έμενα 

τόσα; χάριτα;—φωνάζει— 
ποιος έχει-, ΙΙοίό; φωτίζει-, 

καί ποίός λάμπει ’ς τάς οικίας-, 
είμή μόνον σπινθήο ένα; 

τής ωραίας μου φωτιάς-, 
Ποιος άλλος ’σάν εμένα 

είς τόν κόσμον προτιμιέται;
κΐ’ είς λαμπράς έφεσπερίδας 

καί είς τούς -χορούς τιμάταιϊ 
Ώ! πώς φέγγει τό κορμί μου! 

ΙΙοία χάρις! τί λαμπρότης! 
άλλ' ένώ ούτως ώμίλει 

τό ζαβόν—τί ματαιότης!— 
τήν ουράν του τό κεφάλι 

έχαμήλωσε κομμάτι 
κϊ’ άλαζονικώς έμβλέψαν 

κΓ εϊς αύτόν τόν κηροστάτη 
: Αθλιέ μου κηροστάτη 

κομματάκι δεν μιμείσαι 
πώ; νά λάμψης ώς εμένα 

καί έσυ νά μήν κινείσαι; 
Αι! ! ! καϋμένε ! .. 
μουντωαένε!!..

r * *01 λαμπροί άδοίμαντες σοα 
Τί σέ ωφελούν οί τόσοι, 

καί τί δύνατ’ ό -χρυσός σου, 
ό πολύς αύτός νά δώση ;

Έτσι στέκεις . .. έτσι σ’ ηυρα. . . 
έτσι πάγω νά σ’ άφήσω ....

— Α! φοδοΰ ξεμυαλισμένο 
μή τόν πόδα μου κινήσω, 

—-ειπ’ εύθϋ; ό κηροστάτης 
μέ φωνήν πολλά πραεΐαν

με γαληνιαϊο» Κνίΰμά
καί μέ έκφρασιν μετρίαν,—*

Καί χαθής έξ ολοκλήρου
καί έσύ και ή φωτιά σου 

καί δέν μείνη ούδέ ίχνος,
ούδέ ίχνος τής σκιά; σου.

Ναί! ώ φίλε μου σοί λέγω
κομματάκι συλλογίσου 

κΓ αΰτ’ ή λάμψις ένΟυμήσου
μετ’ όλίγον θέλει τείνει 

ολο νά σ’ έξουδενώσει
κι*  είς τάς φλόγας σου μέ στακτήν, 
μεμιγμένα; νά σε χωσφ · · 

άλλά ό έμός αδάμα;
είς αιώνα; θέλει μείνει, 

κί’ άν ποτέ καί τήν μορφήν μου
νά άλλάξρ τις θέληση 

τότε στέμμα βασιλέω;
τό κορμί μου θέλει γείνει,

ή καλλιπαρείου νέας
τόν λαιμόν θέλει στολίσει.

Σ ύ δ έ τέφρα πλέον είσαι 
χ’ εις τούς πόδας μ' έρριμμένον 

μετ’ όλίγον θέ νά κεϊσαι.

ΣΟΦΙΑ Ζ. ΔΑΜΠΙΣΠ ΙΑΤΡΟΙ

Η ΑΟΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΙΤΙΣ,

— ε’Ορφανό 'pat, λυπηθείτε’ 
ορφανό ’μαι, τό καϋμενο 

ορφανό’ χωρίς πατέρα, 
έλεος! χωρίς μητέρα—■ 

έλεος, κυρά, νά ζήσρ; 
πελασμένο μή μ.' άφείσφς.»

* * *

«Άπό τό πρωί ώ; το βράδυ 
παραδέρνω μ.έσ' του; όρομους 

με κουρελιασμένα ρούγα 
και μέ γυμνωμένους ώμους.»

* * *
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f< Τά 'ματάχία μου δέν "βλέπουν 
γ’ά νά πάγω νά δουλεύσω, 

ή εργόχειρου νά κάμω 
ή ατά σπήτ’α νά δαδεΰσω.

Έλεος, κυρά, νά ζήοτ,ς, 
ξεογ ισμένο μή μ’ άγί^γ.»

* * *
«Άποκρέω λέγουν είναι

κ’’ έγ ώ τρώγω τό καϋμένο 
τό ψωμί τό μουχλιασμένο.»

«ΈκαΟήμην, έκαΟήμην
και έγώ μίαν ήμερα 

έκαΟήμην ’ς τοΰς σοβάδες 
είχα καί έγώ πατέρα.»

♦ * *
«ΈκαΟήμην, έκαΟήμην 
καΐ εγώ είς τά μιντε'ρία 

είχα δούλαις, παραδούλαις 
καΐ βραχιόλια είς τά χέρ’α...

Άλλά τώρα μά μ’ άφήση,ς 
έλεος, κυρά, νά ζήσνις.»

* * *

«Τρέμω' τρέμω’,άπ’τό κρύο, 
κοκκωνίτσα μου, κρυόνω

κΓ εί; τις πόρτας τό κατώφλοίο 
ξενυκτίζω και παγόνω »

* ♦ ♦
«Κάμετογία τά παιδιά σου, 
κάμετο γ’ά τήν ψυχή σου,

νά χαρ^ς τδ στέφανό σου,
σέ παρακαλώ, λυπήσου.»

* * *
«Δώσε με κανένα ρούχο

ή κανένα φουστανάκι, 
δόσε με καΐ μή λυπησαι,

νά συνέλΟω κομματάκι. 
Έλεος, κυρά, νά ζήσης 

ξεσχισμένο μή μ'άφήστ,ς.» 

■—’Π κυρά μας έχει μπάλο' 
τί γ’ά τοΰς πτωχούς τήν νοίάζη, 

άν πεινούν καί τρεμουλ’άζουν 
ή κανένας των πουδ’άζει;

* * ■»
«Πάγουν πλέον αί κυράδες, 

άς χαθούν καΐ οί πτωχοί 
τίποτ’ άλλο δέν ακούεις, 
ό θ ε ό ς ν ά σ' έ λ ε ή.»

Κατά Φεβρουάριον 1877.

ΣΟΦΙΑ Ζ ΛΑΜ11ΙΙΙΙ ΙΑΤΡΟΥ

ΡΕΜΒΑΣΜΟΙ

Τήν τύρβην φεόγων πάντοτε 
τής γαύρου κοινωνίας 

ώς οδοιπόρος κεκμηκώς 
έδιο φέρω τό βήμα' 

εδώ έντός τής σιωπής, 
έντός τής έρημίας 

δέν φέρεται παράφορου 
τού συρφετού τό κύμα. 

Έδώ δέν φθάνουν ηχηροί 
τήςπόλεως οί κρότοι 

ή φύσις ολη ώ; νεκρά 
μέ τόν νεκρόν υπνώττει.

Ίδου τό κοιμητηρίου ! 
παντού σωρός κοκκάλων 

παρέχει θρύμματα πλακών, 
σταυρών συντετριμμ έ·'ων 

ύψοΰνται κάπου πλάτανοι 
έν μέσω φυτών άλλων 

καΐ κάπου δάφνη φύε-.at 
καί μύρτον τεθλιμμενον. 

Ηαντοΰ^σιγή επικρατεί. . 
*1 ύπό όρνέου μόλις 

ταράσσεται ή ήρεμος 
τών τεΟνεώτων πόλις! ...

'Ρίμένζων βλέμμα έρριπτα
έδυνηρόν ‘σ τά πέριξ

καΐ ε’δον μνήματα λευκά 
τήν χλόην νά καλύπτουν 

τού χρόνου είχεν έπ' αύτών
έντυπωθή ή πτέουξ

καί τόν σταυρόν των έβλεπον 
νά σήπονται... νά πίπτουν...

Ώς και τόν τάφον ή φθορά 
δέν φείδεται ουδόλως’

Γεννά, άνθεϊ καΐ φθείρεται 
το πάν έδώ ευκόλως!

Στρέψου έδώ, ώ άνθρωπε, 
τό τολμηρόν σου όμμα!

Ίδέ τόν χρόνον φεύγοντα... 
τόν θάνατον πλησίον.

Τίς ο’διν;... ίσως αυριον
-χωρίς πνοήν 'σ τό χώμα 

θά χίκτησαι μ' ενα χρυσοΰν 
'σ τά νώτα Μαυσωλείου!

Κλίνου τό γόνυ’ Οαύμαοον 
τήνδόναμιν τοΰ Πλάστου.

"Οστις τόν βίον μέ θανήυ 
προωρισενμκαστου !. .

ΙΙα ϋσον έδώ τά άσματα ! 
άς φόγ' ή εύθυμια

’σ τοΰς οφθαλμούς σου ώς γυμνή 
ή άνΟρωπότης μένει

Ίδέ'.. . έζήτασον καλώς 
εις τά ψυχρά μνημεία!

έάν ’σ τό χώμα άφθαρτος 
ή καλλονή έμμέντ,Ι

Εάν τήν ρώμην, τόν χρυσόν, 
τόν νούνκαΐ τήν ανδρείαν’ 

τήν άνευρίσκης άθικτου 
έδώ 'σ τήν ερημιάν ;. .

Βλέπεις αύτάς τάς κεφαλάς 
’σ τήν κόνιν κειτομμένας ; 

Τσάι είσι καί δμοιαι- 
διαφορά καμμία ! . .. 

Ποιους αύται έκόσμησαν 
γνωρίζεις σΰ_αΰχένας ·,

Έάν ά-άκτων ή πτωχών 
υπήρξαν τά κρανία ;

Έδώ ό φόλας θάνατος 
τόν παντα ίξισόνει 

κΓ όλίγην γήν ώς κάλυμμα 
επάνω των άπλόνει!...

Ιίΐς τί σέ ωφελούν λοιπόν
ή φήμη καΐ τό κλέος ;

Αίφνης όταν τοΰ βίου σου 
ρηγνυηται τό νήμα;

Πρός τί άν φέοτ,ς σήμερον
τό στέμμα βασιλέως 

ένω νεκρόν θά σέ δ·χθή 
τήν αυριον τό μνήμα ;

Άφε: αύτά άφρων θνητέ... 
έδώ τό μεγαλείου !

“Ας καταπέσρ παρευθΰς 
σ τήν θεάν τώ« μ-,ημιίων!,;

• · ·
• · ·

Β’.

• «

• ·

’Εμπρός μου ξύλινος σταυρός 
είς μνήμα τι ΰψοΰται

μαρμάρου πλαζ πλήν άσημος 
ενα νεκρόν σκεπάζει 

απ’ άνθη μύρτου καΐ δαφνών 
ό τάφος στεφανούται 

κΓ ιτέα τις πολύφυλλος 
τό χώμα του σκιάζει.

Ώ! διατί 'σ τό κάλλος του 
έκπλήττετ’ ό όδίτης ;

ΚΓ έμέ αύτόν ή θέα του 
μέ έλκει ώς μαγνήτης.

Μέ τρόμου έπλησίασα
καί ειδον χαραγμένα; 

λέξεις τινάς δι’ άνθρακος 
ύπό χεφός απείρου*  

τάς λέξεις ευρον «τελείς
καΐ ήμιεσβεσμένας!

Πλήν μήπως πλάνη είν’ αύτή 
απατηλού ονείρου ’,,
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“Εν ΐ>νθμ« διέκρινεν
θολά ό όφθαλμός μου .. ..

Ά λ έ ξ α ν δ ρ ο ς.. (ό κείτεδώ 
ό τάλας αδελφός μου Ι.„

I

καί έχασα διά παντός 
της παιδικής έκείνης 

γαλήνης 
τήν δρόσον πλέον ·

Τριάς έτών έπερασεν 
κϊ’ άκόμη έδώ πέρα 

άθρηνητο; 'Αλέξανδρε J 
λησμονημένο; μένεις!

Εΐ; λήθην σέ παρέδωκαν 
οί άδελφ' ή μητέρα

εις μάτην σύ νά τούς ΐδής, 
εις μάτην περιμένεις.

Ω λησμονούνται οί νεκροί, 
τά δάκρυα, οί θρήνοι !

ΚΓ ό στόνος είς τήν χαομονήν 
τν.ν θέσιν του άφίνει....

'Άν όλοι σ’ έλησμόνησαν 
οί συγγενείς, οί φίλοι.

"Αν εις τό μνήμα σου κανείς 
δεν έρχεται νά κλαότρ 

’Q σέ ορκίζομαι έγώ 
μέ άληθείας χείλη.

ότ’ 4 φωνή μου προσευχάς 
νά πέμπει δέν θά παύση.

"Εως ου πλέον καί έγώ 
τόν βίον μου περάνω 

κΓ έκεΐ μ’ εσέ άνταμοιθώ 
σ τήν ούρανόν έ-άνω !.

Κατά Μαϊον 1877.

ΝΙΚΟΚΑΙ1Σ Κ. ΜΑΚΡΙΔΗΣ.

—·Φ«ΟΟ-

ΟΔΪΝΗ.

Καθώς τι ρόδαν στερηθέν 
θερμότητος ήλιου, 
μεμαραμμένος έκλινα 
έπί εδάφους κρύου.
Ώ{ μαύρα όλα πέριξ μου
καί αυχμηρά καί κρύα 
καί έρημία καί σιγή 
καί κόλασις άγρια' 
ο νότος έσεισε βαρύς 
τούς κλάδους τής ζωής μου 
καί άπεφΰλλησεν οΐκτρώς 
τά φύλλα τής ψυχής μου, 
καί τώρα στεναχών ψυχρός 
επαίτης τής γαλήνης, 
καίτοι νεάζων έτι,
θρηνώ καί κλαίω απελπις
τά νεαρά μου έτη 
μετά οδύνης.
30 ’Απριλίου 1877 Γ. Λ.

ΤΟ ΔΑΚΡΥ.
Μή μέ σπαράζης άσπλαχνη
Μέ τά παράπονά σου,

Μ ή μέ ποτίζης άλοή.
Μή κλαΐς, μή μου πικραίνεσαι,.. 
Γιατί κάθε ματ’ά σου

Πάντα τό δάκρυ νά τή σόή ;

Δεν δύναμαι να ψάλλω 
ούδέ νά κλαύσω πλέον, 
καί ένεκρώθή έν έμοί 
κάθε πηγή γαλήνης, 
καί δεν υπάρχει δι’ έμέ 
ίϋδέν τι τό ύραϊον.

Πες μου τί θέλεις άπιστη ;
Γίατί χολή, φαρμάκι 

Θάν ή αγάπη σου γ ία μέ ·,
Γ’ατί κ’ έγώ ψυχούλα μου 
Νά μή χαρώ λιγάκι

Μ’άν ώρα ξάστερη μ' έσέ ;

Κ’έσυ πικρά μ’έκύτταζες
’Αχνή σάν πεθαμένη.

Καί σάν τύ μάρμαρο βουβή, 
'Αγάπη, ώσάν.νά μώλεγες, 
'Αγάπη ποτισμένη

Mt τέτοιο δάκρυ παντα ζή.

Α. ΒΑΑΑΠΡΙΤΗ


