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Είς τινα τοΰ έσωτερικοΰ πόλιν κάτώκει 
πλούσιός τις άνθρωπος,  ό όποιος ητο κάτο
χο ς  πο λ λ ώ ν  προβάτων.  Ούτος άπό πολλών 
ετών ειχεν είς τήν υπηρεσίαν του άπλοΰν τινα 
ποιμένα, ό όποιος ούοέποτε ειχεν υπηρετή
σει άλλον,  επειδή είχε γεννηΟη καί άνατρα- 
φή είς τοΰ πλουσίου κυρίου του τά χτήματα  
άπό πατέρα όντα επίσης ποιμένα τής  οικο
γένειας εκείνης, τόν όποιον άφοΰ έβοήθεΐ παι- 
διόΟεν οιεοέχδη άποΟανόντα.

Ό  κτηματίας  καί ό ποιμαίνων τά πρόβατά 
του ήσαν γενικώς εύχαριστημένοι πολύ ό είς 
άπό τόν άλλον,  διότι καί καλώ ς έγίνωσκον 
ό είς τόν έτερον, καί πάντοτε πρεπόντως έ- 
φέροντο. Ό  πλούσιος ειξευρεν οτι ό ποιμήν 
του ήτο ό άριστος τών περίχωρων ποιμήν καί 
άνθρωπος σοβαρός καί τίμιος. Ιναΐ ό ποιμήν 
δέ είξευρεν ότι ό κύριός του ή :ο  άνθρωπος 
καλός ,  φιλαλήθης καί δίκαιος είς τάς  συναλ- 
λ α γ ά ς  του καί πρόθυμος νά βοηΟη τόν π τ ω 
χόν όταν έβλεπεν αύτόν είς άνάγκην π ρ α γ 
ματικήν.  Ι Ιλήν και οί δύο είχον εν καί τό 
αύτό έλλά ττωμα ,  ώς έκ τοΰ όποιου δέν ήσαν 
πάντοτε  έν άρμονία. Καί οί δύο ήσαν εύερέΟι- 
στοι,καί οί δύο όταν έθύμωνον δέν ήδύναντο 
νά κρατώσι τήν γλώσσαν.  «Ιδού ολίγον 
πΰρ,  λέγει  ό απόστολος ,  ήλίκην ύλην άνά- 
πτει· καί ή γλώσσα πΰρ, ό κόσμος ΐ ή ς  α
δικίας.»

Ήμέραν  τινά έν5) ή ώρα ειχεν άρκετά προ
χωρήσει καί ό ποιμήν έπρεπε νά εύρίσκηται 
παρά τά πρόβατα,  αύτός άπ’ εναντίας έφάνη 
περιπατών άσκόπως καί πλανώμενος εις τούς 
δρόμους, ώς άνθρωπος μή έχων καμμίαν ερ
γασίαν,  άλλά  σκεπτικός καί λυπούμενος.  
"Ενώ ούτω περιεφέρετο μεταξύ άλλων  ειοε 
καθ’ όδόν καί τον ιερέα των. Ό  ιερεύς όστις 
καλώ ς  έγίνωσκε καί τόν ποιμένα καί τόν κύ
ριόν του άμα είδε τόν άνθρωπον ούτως άμε- 
λ ώ ς  περιπατοΰντα άμέσως ύποπτεύΟη ότι 
συνέβη τι δυσάρεστον, δι’ ό καί πλησιάσας 
■μετά γλυκύτη το ς  :it » 1

—  Τί νέα, τόν ήρώτησε,  ποιμήν ; Συχνά 
δέν σε βλέπω μακράν άπό τά πρόβατά σου 
κατά τοιαύτην ώραν.

—  Δέν έχω πλέον πρόβατα, γέροντά μου, 
άπεκρι'Οη ό ποιμήν,  τό αφεντικό μάς ά- 
πέλυσε.

—  I ί ώ ς ; εσέ άπέ? υσεν ! έσέ όστις είσαι 
ποιμήν έδώ πέραν άφότου έγώ ϊ'λΟα καί ποίν 
ακόμη ! Διατί ; τί συνέβη ;

—  Χθες τ ’ αφεντικό μέ παραφούσκωσεν 
έτσι δεν έμ,πόρεσα κ έγώ πλέον να βαστάζω 
καί ήνοΐ 'α  τό στόμα μου καί τοΰ τά έψαλα. 
I ότε μ ’ ειπε νά ξεκουμπισΟώ, νά κρημνισΟώ 
καί νά π ά γ ω  όπου ’ς τήν οργήν θέλω, ά λ λ ’ 
οχι πλέον είς τά πρόβατα. Και ποσον είναι 
δύσκολον,  γέροντα μου, ύστερον άπό τόσα 
χρό-,ια.

—  ϊ ίολύ  μοΰ κακοφαίνεται, φίλε μου, ά λ 
λά  μή λυπείσαι·ίσως τά πράγματα  διορΟωΟώ- 
σι πολύ ογλύγορα.

—  31 ή τό έλπ ίζ /ς ,γέρον τα  μου,αύτήν τήν 
φοράν ό άφεντικός είναι πολύ άψίΟυμος καί 
όταν είπ·7, τόν λογον του δεν τόν πέονει πλέον 
όπίσω.

—  Καλά,  φίλε μου, άλλά  μήπως  έκεΐνος 
μόνον εί'^α: άψίΟυμος ; Ί σ ω ς  έκεΐνος μόνον 
οεν g άΧλά καί αύ έοούσκωσες
εκείνον.

—  Ί-κείνος ήρχισε. Δέν έπρεπε νά μοΰ ’π·7| 
όσα ρ,οΰ είπε.

—  Ί σ ω ς  όχι. Ά λ λ ’ άραγε, έπρεπε καί σ ύ 
νά τώ είπης όσα τώ είπες ;

—— είςεύρω, γέροντα,  ή άληΟεια είναι
ότι έΟύμωσα.

— Έ γ ώ  έμπορώ νά ζητήσω συγχώρησιν 
δι’ έσ;, ει~ε τότε μετά π ο λ λ ή ς  πραότητος  και 
γ λυκυτη τος  ό ίερεύς, άλλά  καί σύ πρέπει νά 
μή άντ ιλέγης  είς έκεΐνον, όταν μάλιστα τόν 
βλέπης  θυμωμένον.

—■ Εί ιαι δύσκολον νά μ,ή άντιλέγωμεν ό
ταν οί άλλοι  λέγουν λό γους  τούς όποιους 
δέν πρέπει.

—  Λαί, είναι δύσκολον, πολύ δύσκολον 
μάλιστα,καί  δύσκολα είναι πο λ λ ά  άλλα  καλά 
καί δίκαια πράγματα·  ά λ λ ά  πρέπει μόνον τά 
εύκολα νά κάμωμεν καί τά δύσκολα νά μή 
κάμωμεν ; Λάβε τώρα τήν θέσιν τοΰ κυρίου 
σου καί είπέ μου· άν σύ ήσο κύριος ήθελες



είς άπό τούς ανθρώπους σου νά σέ συγχίζη ; 
Έ κ τ ο ς  τούτου είξεύρεις τί τόν έκαμεν εκείνον 
νά σου όμιλήση όπως ώμίλησεν ; ’Ί σ ω ς  κάτι 
έκαμε καί έχεΐνον νά θυμώση. Νομίζω ότι 
λυπεΐσαι δι’ αύτά ’ποΰ σοΰ λέγω· δέν λυ- 
π ε ΐσ α ι ;

—  Βέβαια και λυπούμαι· άλλά  τ ίν άκάμω;
—  Έ γ ώ  νά οοί είπω. Νά ύ πάγης  καί να 

εΰρης τόν κύριόν σου καί νά τω είπής ότι λ  υ- 
π  ε ΐ σ α ι .  Μή έντραπής ή μή νομίσης ότι 
πίπτεις άπό τήν άξιοπρέπειάν σου πραττων 
τοΰτο· δι’ αύτοΰ μάλιστα υψώνεσαι. Ε λ π ί ζ ω  
ότι εως τώρα δέν έπήρεν άλλον,  άλλά  νά 
ύπ άγης  χωρίς  άλλο άπόψε.

Ό  ποιμήν έμεινε σύννους· μήτε  ναι είπε 
μήτε όχι· ό ίερεύς όμως άποχαιρετήσας αύ
τόν μετά π ο λ λ ή ς  γλ υ κ ύ τη το ς  άνεχώρησεν.

Ά φ ο ΰ  ό ποιμήν καί ό ίερεύς άπεχωρί'σθη- 
σαν ό τελευταίος ουτος έλαβε τον πρός τούς 
άγρούς δρόμον, όπου είξευρεν ότι έμελλε 
κατ ’ έκείνην τής  ήμέρας τήν ώραν ν’ άπαν- 
τήση τόν γεοκτήμονα,  τόν οποίον καί π ρ ά γ 
ματι  εύρε καί πρός τόν όποιον δέν ήργησε νά 
έκθεση τόν σκοπόν τής  έπισκέψεώς του. Ό  
γεοκτήμων άκούσας μετάπροσοχής  τόν ιερέα

—  Είναι καλοί οί λόγοι  σου, γέροντά μου, 
τω ειπεν, άλλά  σας βεβαιώ ότι ποτέ κανείς 
έκ τών άνθρώπων μου δέν μοί ώμίλησε μέ 
τρόπον τοιοΰτον, καί ούτε Οά μοί όμιλήση. 
Δέν είξευρα ότι ό άνθρωπος έχει τοιαύτην 
γλώσσαν.

—  Δέν είναι αμφιβολία, ειπεν ό ίερεύς, ότι 
δέν επρεπε')· ά λ λ ά  ποτέ  δέν Οά ώμίλει ούτως 
άν δέν έΟύμωνε. Τί δέ τόν έκαμε νά θυμώση ; 
Εκείνος,  ναι, δέν έπρεπε νά φερΟή καθώς έ- 
φέρθη, ά λ λ ’ εϊσθε βέβαιος ότι σεις έπρεπε νά 
tco ειπητε ggcc tco ειττετε ^

— · Είξευρω ότι είμαι ολίγον οξύθυμος· 
τοΰτο δέν ειμπορώ νά τό άρνηΟώ. Τώ εΐπον, 
ναι, κάτι ερεθιστικόν, διότι έΟύμωσα, τά ό
ποιον όμως δέν δύναμαι νά ένθυμηθώ τώρα. 
Ά λ λ ’ είς έκεϊνον δέν ήρμοζε νά μοί άποκριθή 
όπως μοί άπεκρίθη.

—  ί 3ρεπει νά ύποφέρωμεν καί νά συγχω-  
ρώμεν, αγαπητέ.  "Αν έλθωμεν μάλιστα είς 
τήν αρχήν τοΰ πράγματο ς  βλέπομεν ότι 
κάτι σέ έκαμε νά Ουμώσης, ό δέ θυμός σέ 
παρεκίνησε νά όμιλήστ,ς όργίλως πρός τόν 
ποιμένα· τοΰτο έκαμε εκείνον νά θυμώση, καί 
ό θυμός τόν έφερε νά σοί όμιλήση άπρεπώς. 
Ως  άποτέλεσμα δέ βλέπομεν ότι ό άνθρωπος

έχασε τήν  θέσιν του δι’ αύ:ό.  Τοΰτο δέν είναι 
σκληρόν,  μάλιστα δι’ ένα παλαιόν  υπη
ρέτην ;

Ό  γεοκτήμων έμεινε σιωπηλώς.  Είξευ
ρεν ότι ούτως έχει, άλλά  δέν ήθε) vc VCC U7TO- 
χωρήση.  Ό  δέ καλός  ίερεύς έξηκολούθησεν

—  Είξεύρω ότι άγαπας  τήν αλήθειαν καί 
έλπίζω ότι θα φερθής ώς χριστιανός. ”Ω, 
άν μόνον σκεφθώμεν ποσάκις τή ς  ήμέρας 
σφάλλομεν,  είναι άδύνατον νά μή συγχωρώ- 
μεν τά  σφάλματα τών άλλων.  Ά ν  άπόψε 
έλθη ό ποιμήν μή τόν άποβάλλης .  Ναι, είμαι 
βέβαιος ότι θά τόν δεχθής.

Ταΰτα είπών ό ίερεύς καί χαιρετήσας τόν 
γεοκτήμονα άνεχώρησε. Τι συνέβη μετά 
ταΰτα άγνοοΰμεν.

Ι' ινώσκομεν δέ μ,όνον ότι ό ποιμήν τήν ά- 
κόλουθον ήμέραν έβοσκε πάλιν  τα πρόβατα 
καί ότι μέχρι  σήμερον τά βόσκει. Πλήν ,  έάν 
έλειπεν ό ειρηνοποιός έμελλον άραγε ποτέ  νά 
έλθωσι πάλιν  είς συναφειαν ό ποιμήν καί ό 
γεοκτήμων ; Άμφιβάλλομεν .  «Μακάριοι λοι
πόν οί είρηνοποιοί !)) ’ϋ ,  πόσον θά ήτο καλ- 
λίτερον καί δι’ έαυτόν καί διά τούς άλ λο υ ς  
άν έκαστος τών άνθρώπων ήτο ειρηνοποιός, 
άν δέν ύπήρχον οί ψυθιρισταί καί οί κατα- 
λάλοι ,  οί σπείροντες μεταξύ φίλων διχο- 
νοίας, μεταξύ αδελφών έριδας, οί ποιοΰντες 
τό κακόν χειρότερον,  οί έφευρίσκοντες καί 
διαδίδοντες συκοφαντίας ! Μή νομίσωμεν ό
μως ότι διά νά γείνη τις ειρηνοποιός πρέπει 
νά ηναι ίερεύς- ούχί, πας  άνθρωπος φθάνει 
νά θέλη καί δύναται νά γείνη τοιοΰτος· οί 
ιερείς όμως πρέπει πρώτοι νά όίδωσι τό κα
λόν παράδειγμα.

Ε I Ρ  i l  Ν Π 

Ύπό  τό ώραΐον τοΰτο καί παρήγορον όνο
μα έκδίδεται άπό τοΰ παρελθόντος Ίανουρίου 
κατά σάββατον εν Άθ ήνα ις  σπουδαία έφημε- 
ρίς, σκοπόν έχουσα τήν διάδοσιν τών χριστι
ανικών άρχών διά τής  άναπτύξεως τών άλη-  
θειώντοΰ Ευαγγελίου,αιτινεςδυς·υχώςούμόνον 
ύπότώνπλείς·ωνέξήμώνάγνοοΰνται  άλλά  καί 
διασύρονται καί χλευάζονται· οίδέ τολμώντες  
νά κηρύττωσιν αύτάς καταδικάζονται είς τόν 
μαρτυρικώτατον διά πείνης θάνατον. Ώ ς  έκ 
τούτου οί άναλαβόντες τήν έκδοσιν τή ς  Ει
ρήνης ύπέβαλον εαυτούς άναντιρρήτως είς 
άγώνα δεινόν, άγώνα δεόμενον αύταπαρνή-

σεως και πρό πάντων βοήθειας έξ ύψους. Εν 
τώ καλώ λοιπόν τούτω άγώνι προτρέπομεν 
τούς άγαθούς συντάκτας καί έκοότας νά έγ- 
καρτερήσωσι καί έστωσαν βέβαιοι περί τή ς  ά- 
μοίβης.  Εύχόμεθα εντούτοις ώστε τινές έκ 
τών γραφόντων έν τή Ειρήνη καί έν αύτή 
εισέτι τοΰ πειρασμού τήν δύσκολον ώραν νά 
μή μεταχειρίζωνται  π ο λ λ ά  κατά τών άντι- 
φρονούντων έπίθετα ά λ λ ά  νά δεικνύονται έμ- 
πράκτω ς αληθείς μαθηταί  Εκείνου «ος λοι- 
δορούμενος ούκ άντελοιδόρει, πάσχων  ούκ 
ήπείλε;· παρεδίδου δέ τώ κρίνοντι δικαίως.»

θά, ανάγκη πασα νά έχη έν τώ νώ σαφή καί 
διακεκριμένην έκατέρων ιδέαν. Διά τοΰτο ό- 
φείλομεν νά όρίσωμεν τά άνωτέρω τρία φευ- 
κτέα κακά, καί τό διωκτέον άγαθόν,  Γνα έκα
στος,  είδώς καί φεύγων έκεΐνα, καί προσκολ- 
λώμενος  τούτω,  γένηται  μακάριος. Καί πρώ
τον φέρε όρίσωμεν, τινες οί άσεβεΐς καί τίς ή 
βουλή αύτών. Ό  Θεός, ποιητής ών τοΰ άν
θρώπου, είναι καί φύσει άρχων αύτοΰ. Είναι 
αύτοΰ ό νομοθέτης καί ό δικαστής καί ό ύ-

Προσέτι δέ καί νά έχωσιν εύκρινεστέραν καί 
εύρυτέραν περί τής  έλευθερίας τών τέκνων 
τοΰ Θεοΰ ιδέαν, έλευθερίας άποκτηθείσης διά 
τοΰ αίματος τοΰ Χριστοΰ καί παρεχόμενης  
δωρεάν, ούχί π αρ ’ άνθρώπων ούδέ δι’ άνθρώ
πων, ά λ λ ά  π α ρ ’ αύτοΰ τοΰ Σωτήρος  είς πάν
τα ριπτόμενον είς τάς  θείας άγκάλας  του,καί 
διά τοΰ Παρακλήτου.  Μετά τάς  φιλικάς ταύ
τας παρατηρήσεις,  άς χρέος ήμών έθεωρήσα- 
μεν. προσθέτομεν ότι ^ίς πάντας  τούς μέχρι 
τοΰδε έκδοθέντας άριθμούς τή ς  Ειρήνης πάν
τοτε εύρομεν καί ύλην σπουδαίαν, αξιανά
γνωστο ν, λίαν ώφέλιμον καί επομένως ά ' ΐο-  
σύ στα το ν  δι’δ καί παρακινοΰμεν πάντας  τούς 
έπιθυμοΰντας τήν άληθή αύτών καί τών φίλων 
των πρόοδον νά γίνωσι τακτικοί  άναγνώσται 
καί συνδρομηταί τοΰ έν λ ό γ ω  φύλλου,  όντες 
βέβαιοι ότι πάντοτε  θέλουσιν εύρίσκει έν αύ
τή ύλην σπουδαίαν οια ή έξής

E P M H N E IA  Τ Ο Υ  Α '.  Ψ  Λ. Λ ΜΟΥ

«Μακάριος άνήρ, ος ούκ έπορεύθη έν βου
λή  άσεβών, καί έν όδώ αμαρτωλών ούκ έστη, 
καί έπί καθέδρας λοιμών ούκ έκάθισεν, ά λ λ ’ 
ή έν τώ νόμω Κυρίου τό θέλημα αύτοΰ, καί έν 
τώ  νόμω αύτοΰ μελετήσει ήμέρας καί νυ- 
κτός.»

Μακάριος γενόμενος ό θείος Δαβίδ, πώ ς 
γίνεται,  καί όποιος τις έστιν ό μακάριος άνήρ 
έν τώ πρώτω  τούτω ψαλμώ έκδιδάσκει. Καί 
γίνεται μέν μακάριος έκαστος,  τρία φεύγων 
κακά, οίον τήν βουλήν τών άσεβών, τήν όδόν 
τών αμαρτωλών καί τήν καθέδραν τών λοι
μών,  καί εν άγαθόν άεί έπιδιώκων, οίον τήν 
μελέτην καί κατανόησιν τοΰ θείου νόμου, 
πρός δν ταυτίζων τήν έαυτοΰ θέλησιν καί 
κατ ’ αύτόν πράττων  γίνεται φίλος Θεοΰ καί 
τής  μακαρίας αύτοΰ φύσεως κοινωνός. Ά λ λ ’ 
ίνα τις φεύγη τά κακά καί έπιδιώκη τά άγα-

πέρτατος  Βασιλεύς καί Κύριος, είς δν οφείλει 
άπόλυτον σέβας καί ύπακοήν. Ή  δύναμις 
αύτοΰ ούκ έχει όριον, ούδ’ έστιν ό δυνάμενος 
νά άντ ιταχθή ή νά άνθέξη κ α τ ’ αύτής.  "Οσοι 
λοιπόν τών άνθρώπων, σεβόμενοι τήν δύναμιν 
καί τό μεγαλειον τοΰ Θεοΰ, ύποτάσσονται αύ- 
τώ έκουσίως καί πολιτεύονται κατά τό θέλη
μα καί τούς νόμους αύτοΰ, ούτοι είσιν οί εύ- 
σεβεΐς. "Οσοι δέ, περιφρονοΰντες τήν παντο
δυναμίαν καί τό μεγαλειον τοΰ Θεοΰ καί άπο- 
στατ^ΰντες άπό τοΰ φυσικοΰ αύτών Βασιλέ- 
ως καί Κυρίου, πορεύονται κατά τήν ιδίαν έ· 
αυτών θέλησιν καί έπιθυμίαν, έχθρικώς πρός 
τήν θέλησιν τοΰ Θεοΰ διακείμενοι καί κατ ’ αύ
τής ,  όσον δύνανται,  άντιταττόμενοι,  ουτοί 
είσιν οί άσεβεΐς. Καί συντόμως είπεΐν, ό άσε- 
βής εΐναι άγνώμων άποστάτης  άπό τής  Βα
σιλείας τοΰ Θεοΰ καί εχθρός αύτής  καί πολέ 
μιος. Ό  δέ εύσεβής είναι εύγνώμων ύπήκοος 
καί πολ ίτης  της  Βασιλείας τοΰ Θεοΰ, καί τής  
ανόμου τών άσεβών βασιλείας έχθρός καί πο
λέμιος. Ή  δέ βουλή τών άσεβών, περί ής  
λαλεΐ  ό ψαλμός ,  είναι αύτη. Επειδή ό Θεός 
έ?ελέξατο έαυτώ λαόν, έφ’ δν κατέστησε Βα
σιλέα τόν έαυτοΰ άγαπητόν Υιόν /α ί  Υιόν 
Δαβίδ γενόμενον κατά τό άνθρώπινον, δς έ- 
κλήθη Ίησοΰς  Χριστός, καί βούλεται πάντας  
άνθρώπους ύπηκόους γενέσθαι τή ς  Βασιλείας 
ταύτας ,  οί άσεβεΐς τούναντίον βούλονται νά 
άφανίσωσι πάντα ύπήκοον καί πολίτην τ ή ς  
Βασιλείας τοΰ Θεοΰ καί τοΰ Χριστοΰ αύτοΰ, 
καί νά έξαλείψωσιν άπό τή ς  γ ή ς  τό μνημό- 
συνον αύτής.  Ά ν ή ρ  λοιπόν,  δς ούκ έπορεύθη 
έν βουλή άσεβών, έστιν έκεΐνος, όστις ούκ έ
γένετο άποστάτης  άπό τής  Βασιλείας τοΰ 
Θεοΰ καί εχθρός αύτής καί πολέμιος· έκεΐνος, 
όστις ούκ ήθέτησε τήν είς Χριστόν πίστιν καί 
ούκ έγένετο δ ιώκτης τών χριστιανών καί έ- 

i  χΟρός τοΰ ονόματος τοΰ Χριστοΰ. Οί μέν ουν 
άσεβεΐς ούτοι, καί αύτη ή βουλή αύτων. Τί- 

I νες δέ οί. αμαρτωλοί  καί τ ί ;  ή όδός αύτών ;
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'Όσοι έθισθώσι νά πολιτεύωνται  κατά τούς 
θείους νόμους, ούτοι λέγονται  δίκαιοι. "Oaot 
δε τουναντίον έθισθώσι νά πράττωσιν έργα 
ύπό των θείων νόμων απαγορευόμενα, ούτοι 
λέγονται  αμαρτωλοί.  Ό  αμαρτω λός  ούκ εχει 
κακ>,ν βούλησιν,  ώς περ ό άσεβί,ς, εχει όμως 
κακήν εξιν. Αύτη δέ, επειδή έγένετο αύτώ 
δεύτερα φύσις, διά τοΰτο ού δύναται νά άπο- 
φύγη τήν πράξ’.ν τή ς  αμαρτίας.  Ό  δέ βίος 
τής  κακής έξεως συνιστα σειράν καί άκολου- j 
Οίαν αμαρτιών, καί αύτη έστΐν ή οδός τών ! 
αμαρτωλών.  Έ ν  τή όδώ ταύτη ούγ ίσταται  '

» i  . » ,  Λ ·

καί ού χρονοτριβεί ό μακάριος άνήρ ούδέ εθί
ζεται εις τό άμαρτάνειν. Ά λ λ ’ έάν τυχόν καϊ 
εϊς αύτήν ολίσθηση, εύθύς άφίσταται καί με
τανοεί καί επανέρχεται εϊς τήν όδόν τ ή ς  δι
καιοσύνης. Όρίσωμεν ήδη καί τό τρίτον κα
κόν τήν καΟέδραν τών λοιμών.  Καθέδρα νο
είται ή διδασκαλία. Διδασκαλία δέ λοιμών 
έστιν έκείνη, ήτ ις  ώς λοιμώδη νόσον μεταδί
δει εϊς τούς ακούοντας τήν άσέβειαν καί τήν 
εϊς τό άμαρτάνειν εξιν. Έ π ί  τοιαύτης δέ κα- 
Οέδρας ούδέποτε καθίζει ό μακάριος άνήρ, διό
τι ί'να πράξη τοΰτο,  π'οέπει πρώτον νά γείνη 
ασεβής καί αμαρτωλός,  όπερ άδύνατον. Τά 
τρία ταΰτα κακά φεύνων καί άποστρεψόαε-

Γ  ί  I  I  i

νος ό βουλόμενος γενέσθαι μακάριος άνήρ, 
οφείλει νά προσκολληΟή είς τό άντίΟετον ά- 
γαθόν,  ήγουν τόν νόμον τοΰ Θεοΰ, νά θέλη 
καί νά πρ άττη  κατ ’ αύτόν καί νά μελετά αύ
τόν ήμέρας καί νυκτός. Ά λ λ ά  τίς ούτος ό 
νόμος, ό ημερονυκτίου μελέτης  δεόμενος, καί 
καθ’ δν ή θέλησις έκαστου οφείλει νά θέλη 
καί νά πράττη ; τοΰτο σκεπτέον ήδη. Ι ϊάσης  
βασιλείας οί νόμοι είναι συστατικόν ούσιώδες, 
διότι άνευ νόμων βασιλεία ού'/ ύφίστατα?. Καί 
αί μέν ανθρώπινοι βασιλεία! έχουσι νόμους, 
τάς  άτελείας καί κακίας τών θεμένων αύτούς 
ανθρώπων φέροντας. Οί δέ νόμοι τή ς  Βασι
λείας τοΰ Θεοΰ είναι άριστοι καί κάλλιστοι ,  
έχοντες τάς  άρετάς καί τήν τελειότητα τοΰ 
θεμενου αύτούς Θεοΰ. Οί νόμοι ούτοι, τής 
θείας σοφίας εργον,  είναι σύστημα συνηρμο- 
λογημένον,  πρός τί',ν φύσιν καί τάς χρείας 
τοΰ ανθρώπου άνάλογον,  άρχήν έχον καί τέ
λος.  Έ ν  τώ συστήματι  τούτω ύπαρχει εϊς 
πρώτος  καί αρχικός καί θεμελιώδης νόμος, 
έξ οΰ οί λοιποί πάντες προέρχονται,συνέπειαι,  
ούτως εϊπεΐν, αύτοΰ ούσαι. Γ,ίνα δέ τις νοήση 
τόν αρχικόν τοΰτον νόμον καί πάσας τάς  συ- 
νεπείας αύτοΰ κατά λόγον καί επιστήμην,

δεΐται μελέτης_ ήμέρας και νυκτός.  Διότι ή 
κατά λό γον  και σύνεσιν νόησις, ή τόν σύνδε
σμον καί τήν ακολουθίαν τών αρχών πρός 
τάς  συνεπείας καθορώσα καί τά  καθ’ έκαστα 
πρός  τό γενικόν καί ιό καθόλου συμβιβάζου- 
σα, εϊς ούδένα προσγίνεται καί παρ’ ούοενός 
άποκ τατα’. άνευ πολυχρονίου πείρας καί με
λέτης.  Ό  δέ θείος νόμος,  ώς άπειρον εχων 
βάθος καί π λ ά το ς ,  άπαιτεΐ καί μελέτην άκα- 
τάπαυστον,  διότι, όσον καί άν μελετάται,  
ούδέποτε ή γνώσις αύτοΰ εξαντλείται.  Μετά 
τάς  εξηγήσεις ταύτας επόμενον νά έρωτήσω- 
μεν καί τίς ό άρχικός καί θεμελιώδης νόμος 
τής  Βασιλείας τοΰ θεοΰ,  έξ ού πηγάζουσιν οί 
λοιποί πάντες  καί δν δει μελετάν ήμέρας καί 
νυκτός ; Τό ερώτημα τοΰτο προύβαλεν είς 
τόν Χριστόν είς νομικός, πειράζων α ’τό ν κ α ί  
λ έ γ ω ν  «Διδάσκαλε, ποία εντολή μεγάλη έν 
τώ νόμω ;» Ό  δέ Τησοΰς ειπεν αύτώ· « Α γ α 
πήσεις Κύριον τόν Θεόν σου έν όλη τή καρδία 
σου καί έν όλη τή ψυχή σου καί έν όλη τή 
διανοία σου. Αύτη έστί προ'^τη καί μεγάλη 
έντολή. Δευτέρα δέ όμοία αύτή. Α γα π ή σε ις  
τόν πλησίον σου ώς σεαυτόν. Έ ν  ταύταις 
ταΐς δυσίν έντολαΐς όλος ό νόμος καί οί προ- 
φήται κρέμανταιο) (Ματθ. κβ'. 35. ) Κατά 
τήν μαρτυρίαν ταύτην τοΰ πανσόφου ήμών 
Διδασκάλου Χριστοΰ, όλος ό νόμος,  ήγουν ό
λοι οί εν σύς·ημα άποτελοϋντεςθεΐο; νόμοι καί 
όλοι οί προφήται,  ήγουν πάσα τών προφητών 
ή παραινετική διδασκαλία, περιέχονται έν τή 
πρώτη ταύτη καί μεγάλη  έντολή,  καί έν τή 
δευτέρα τή όμοία αύτή καί έξ αύτών προέρ
χονται ώςπερ έκ π η γ ή ς ,  ή ώςπερ συνέπειαι έξ 
αρχής,  "ίνα δέ τις έννοήση κατά λόγον καί 
έπιστήμην τάς  δύο πρώτας  καί μεγάλας  έν- 
τολά ς  καί όλον τόν έξ αύτών έξαρτώμενον 
νόμον καί συλλάβη τήν ιδέαν τοΰ όλου συ
στήματος  τών θείων νόμων, καί θεώρηση τάς  
σχέσεις τών αρχών πρός τάς  συνεπείας, καί 
τών συνεπειών πρός τά ς  άρχάς καί πρός άλ- 
λή λ ας ,  καί γένηται  σοφός καί επιστήμων περί 
τά θεΐα νομικά, οφείλει νά μελετά αύτάς ήμέ
ρας καί νυκτός. 'Γην μελέτην ταύτην συνι- 
στά καί ό Θεός είς τόν Ίησοΰν τοΰ Ναυή, 
λ έ γ ω ν  «Καί ούκ άποστήσεται ή βίβλος τοΰ 
νόμου τούτου έκ τοΰ στόματός σου, καί μελε
τήσεις έν αύτή ήμέρας καί νυκτός,  ί'να ειδής 
ποιεΐν πάντα τά γεγραμμένα.  Τότε  εύοδω- 
δήση, καί εύοδώσεις τάς  οδούς σου καί τότε
συνήσεις.» Ί ϊ σ ο ΰ ς  Λαυή. ά. 8Λ Έ'.ί  δε τν;

Νέα Διαθήκη έπειδή ό Πατήρ κατέστησε Βα
σιλέα τόν έαυτοΰ άγαπητόν Ί ίό ν  έπι Χιών 
όρος τό άγιον αύτοΰ, έθετο και θεμελιωοη 
νόμον τόν δε· «Ούτός έστιν ό Υιός μου ό άγα- 
πητός ,  έν ώ εύδοκησα· αύτοΰ άκουετε.» Βε
βαίως ό τοΰ Θεοΰ άγαπητ ός  Υιός είναι Κύ
ριος καί Θεός καί άγαπητέος  ίσα τώ ΙΙατρί 
έξ όλης  τή ς  καρδίας καί έξ όλης  τής  ψυχής  
καί έξ όλης τής  διανοίας. Έ γένετο  δέ καί 
ήμών πλησίον,  καί όφείλομεν αύτόν άγαπαν 
ώς ήμάς  αύτούς καί κατά τήν δευτέραν έντο- 
λήν,  ώστε ό θεμελιώδης νόμος τή ς  Νέας Δια
θήκες  ίσοδυναμεΐ πρός τάς  δύο μ εγάλα ς  τοΰ 
παλαιοΰ νόμου έντολάς,  έξ ών όλος ό νόμος 
καί οί προφήται κρέμανται.  Τήν ισοδυναμίαν 
ταύτην έμαρτύρεικαί μείζων πάντων τώνπρο-  
φητών, λ έ γ ω ν  « Ό  Ι ΐατήρ άγαπα  τόν Υιόν 
καί πάντα δέδωκεν έν τή χειρί αύτοΰ. Ο πι- 
στεύων είς τόν Υιόν έχει ζωήν αιώνιον. Ο δέ 
άπειθών τώ Υίώ ούκ όψεται τήν ζωήν, ά λ λ ’ ή 
οργή τοΰ Θεοΰ μένει έπ’ αύτόν.» (Ίωάν .  γ' .  
35).  Ω σ αύ τω ς  καί ό ’Ιωάννης  ό Θεολόγος 
λέγει· «Πας ό άρνούμενος τόν Ι ί ό ν  ούδέ τόν 
Πατέρα έχει.» (Α. Καθ. έπ. θ'. 23 . )  Καί· « Ο 
εχων τόν Υιόν έχει τήν ζωήν. Ό  μή έχων 
τόν Υίόν τοΰ Θεοΰ τήν (,ωήν ούκ έχει.» 
(έ. Ί 2 . )  Ά λ λ ά  καί έν τώ Δευτερονομίω προε- 
γράφη ό άρχικός ούτος νόμος τής  Νέας Δια
θήκης.  Μωσής γάρ πρός  τούς πατέρας ειπεν· 
«"Οτι προφήτην ύμΐν άναστήσει Κύριος ό 
Θεός ήμών έκ τών άδελφών ύμών ώς εμέ. 
Αύτοΰ άκούσεσθε κατά πάντα όσα άν λαλή-  
ση πρός  ύμάς. Έ σ τ α ί  δέ πασα ψυχή,  ήτις άν 
μή άκούση τοΰ προφήτου έκείνου, έξολοθρευ- 
Οήσεται έκ τοΰ λαοΰ.» (Πράξ.  γ ' .  22).  Ο μέν 
ούν πρώτος  καί άρχικός καί θεμελιώδης νό
μος τή ς  βασιλείας τοΰ Θεοΰ, ό μελετητέος 
ήμέρας καί νυκτός,  ούτός έστι. Κατά δέ τά 
έξηγηθέντα μακάριος άνήρ γίνεται έκεΐνος, 
όστις, τήν βουλήν τών άσεβών, τήν όδόν τών 
αμαρτωλών καί τήν καθέδραν τών λοιμών 
μισήόας καί άποστραφείς,  έχει τήν πρόθεσιν 
νά θέλη, όσα θέλει ό νόμος τοΰ Θεοΰ, καί 
μελετά αύτόν ήμέρας καί νυκτός,  ίνα πάν
τοτε  νοή καί πράττη συμφώνωςπρός  αύτόν. 
Όποιος  δέ έσται ό γενόμενος μακάριος ;

«Καί έσται ώς τό ξύλον τό πεφυτευμένον 
παρά τάς  διεξόδους τών  ύδάτων, ο τόν καρ
πόν αύτοΰ δώσει έν καιρώ αύτοΰ, καί τό φύλ
λον αύτοΰ ούκ άπορυήσεται,  καί πάντα,  όσα 
άν ποιή, κατευοδοθήσεται.»

Τό ξύλον τό πεφυτευμένον παρά τάς  διεξό
δους τών ύδάτων, άεί ποτιζόμενον άεί θάλλει 
καί έν καιρώ καρποφορεί,  σήψεως καί φθοράς 
διατελοΰν κρεΐττον. Ω σ α ύ τ ω ς  καί ό μακά
ριος άνήρ ύπό τή ς  είς αύτόν ροής τών χαρί- 
των τοΰ Παναγίου Πνεύματος άεί ποτιζόμε- 
νος καί δροσιζόμενος, άεί θάλλει καί ευ εχει 
καί άφθαρτος καί άθάνατος διατελεΐ, φέρων 
άντί φύλλων τόν κόσμον τών άρετών, καί 
άντί καρποΰ τήν είς άλλους  ώφέλιμον άγα-  
θοεργίαν. "Οσα δέ ποιεΐ κατευοδοΰνται,  ότι 
πάντα  κατά λόγον  ποιεί, καί χαίρει, ορών όσα 
έπιχειρεί είς πέρας έρχόμενα. Διό καί ή λέξις 
μακάριος (έκ τοΰ μή καί κήρ) τόν άφθαρτον 
καί αθάνατον σημαίνει, τόν κατά πάντα εύ ε- 
χοντα  καί εύ πράττοντα  καί χαίροντα καί 
τοΐς άλλοις  χαράς  γινόμενον πρόξενον. Καί 
τοιοΰτος μέν έσται ό μακάριος άνήρ καί τή ς  
Βασιλείας τοΰ Θεοΰ πολίτης .  Ό  δέ άσεβής 
όποιος ;

«Ούχ ούτως οί άσεβεΐς, ούχ ούτως ά λ λ ’ ή 
ώσεί χνοΰς  δν έκρίπτεί ό άνεμος άπό προσώ
που τή ς  γής .»

Ό  λ ό γ ο ς  ούτος σημαίνει ότι τούς άσεβεΐς 
πατάξει  πρώτον καί συντρίψει είς κονιορτόν 
ή κραταιά τοΰ Θεοΰ δύναμις καί έπειτα έκλεί- 
ψουσιν ώσεί χνοΰς ,  δν έκρίπτεί ό άνεμος άπό 
προσώπου τής  γής .

«Διά τοΰτο ούκ άναστήσονται άσεβεΐς έν 
κρίσεί, ούδέ αμαρτωλοί  έν βουλή δικαίων, ότι 
γ ινώσκει Κύρεος οδόν δικαίων καί οδός άσε
βών άπολεΐται.»

Διότι δέ τό τέλος  τών άσεβών τοιοΰτόν 
έστι, διά τοΰτο καί έν τή άναστάσει ούκ άνα- 
στήσονται έν κρίσει, ήγουν ίνα κρίνωσι καί 
δικάσωσι ά λ λ ’ ίνα κριθώσι καί καταδικα- 
σθώσι καί παταχθώσι καί συντριβώσι καί 
άφανισθώσιν. 'Ωσαύτως ούδέ οί άμαρτωλοί  
άναστήσονται έν βουλή δικαίων, ήγουν ίνα 
συνεδριάσωσι καί βουλευθώσι μετά τών δι
καίων, ά λ λ ’ ίνα άφορισθώσι διά παντός άπ’ 
αύτών, βληθέντες είς τόν προσήκοντα αύτοΐς 
τόπον,  είς τήν τοΰ πυρός γέενναν. Διότι έν- 
ταΰθα οι άσεβεΐς, βασιλείαν έχοντες καί έξου- 
σίαν, κρίνουσι καί δικάζουσι τούς εύσεβεΐς 
καί ποιοΰσί κατά τά εαυτών θελήματα,  καί 
οί άμαρτωλοί  μετέχουσι τών τιμών τών δι
καίων. Ά λ λ ’ έν τή άναστάσε:, οί μέν έκλε- 
κτοί τοΰ Θεοΰ, οί ένταΰθα περιφρονηθέντες, 
καταδιωχθέντες καί βασανισθέντες έσονται 
κριταί, οί δέ άσεβεΐς, οί ένταΰθα τά άδικα



συντελέσαντες έσοντat υπόδικοι. Δικασθέντες 
δέ καί καταδικασθέντες άσεβεΐς τε καί αμαρ
τωλοί ,  ταχθήσονται  είς τον τόπον της  βασά
νου, καί τοΰ χοροϋ καί τη ς  ευφροσύνης τών 
δίχαιων ούδόλως μεθέξουσι. Ταΰτα δέ ούτω 
γενήσονται,  διότι ό παντοκράτωρ Κύριος 
στέργεί καί ά γαπά  τήν όδόν τών δικαίων καί 
διαιωνίσει αύτήν,  μισεΐ δέ καί άποστρέφεται 
τήν τών άσεβών καί άπολεΐ  αύτήν.

Τοιαΰτα τοΰ πρώτου τούτου ψαλμοΰ τά 
νοήματα,  δι’ ών καί όποΐός τίς έστίν ό ποιη
τής  αύτοΰ καταφαίνεται κατά τε τό φρόνημα 
καί τό αίσθημα καί τήν προαίρεσιν. Έ ν  τή 
οιανοία τοΰ μακαρίου Δαβίδ είναι ζωηρώς καί 
σαφώς έντετυπωμένη ή ιδέα τής  Βασιλείας 
τοΰ θεοΰ καί ή τή ς  τών άσεβών καί α μ α ρ τω 
λών καί λοιμών, ή έχθρικώς καί πολεμίως 
πρός έκείνην έχουσα. Έ ν  άλλαις  λέξεσιν, ό 
Δαβίδ γινώσκει τούς νόμους καί τά  μυστή
ρια τής  Βασιλείας τοΰ Θεοΰ καί διακρίνει άπό 
τής  τών άσεβών βασιλείας, ής γινώσκει καί 
προλέγει  τό κάκιστον τέλος.  Αισθάνεται δέ 
τόσην αγάπην πρός  έκείνην, όσον μίσος πρός 
ταύτην,  καί βούλεται καί προαιρείται, Γνα 
πάντες  οί άνθρωποι ομοίως αύτώ γένωνται  
μακάριοι, υπήκοοι τής  Βασιλείας τοΰ Θεοΰ 
γενόμενο-ι, καί τήν άντικειμένην τών άσεβών 
μισοΰντες καί άποστρεφόμενοι όση δύναμις. 
"Ινα δέ πείση ένα έκαστον μή πορεύεσθα: έν 
βουλ'7] άσεβών, μηδέ ίστασθαι έν όδώ αμαρ
τωλώ ν,  μηδέ καθίζειν έπί καθέδρας λοιμών 
καί διδάσκειν τά άνομα, ά λ λ ’ έχειν τά έαυτοΰ 
θέλημα έν τώ νόμω Κυρίου /α ί  μελετάν αύ
τόν ήμέρας καί νυκτός,  διά κ αταλλήλω ν  ει
κόνων όποΐός τίς έσπν ό εύσεβής καί όποιος 
ό άσεβής έκδιδάσκει. Ό  εύσεβής τής  Βασι- 
λείας τοΰ Θεοΰ ύπήκοος καί πολ ίτ ης  εχει 
φύσιν όμοίαν πρός  τά ξύλον τό πεφυτευμένον 
παρά τάς  διεξόδους τών ύοάτων, τό άειθα- 
λές ,  τό εύκαρπον καί άσηπτόν τε καί άφθαρ- 
τον. 'Θ δέ άσεβής καί παράνομος αποστάτης 
ομοιάζει πρός τόν χνοΰν,  δν έκρίπτει ό άνε
μος άπό προσώπου τής  γής .  1 f ρ ά ς δέ τού- 
το ις προφητεύει καί οίον κάκιστον τέλος  έ- 
ξουσιν οί άσεβεΐς μετά τήν άνάστασιν τών νε
κρών, καί ούτως έ'λκει τόν άναγινώσκοντα 
καί συνιέντα είς τήν φίλην όδόν τής μ,ακα- 
ριότητος,  ήν καί αυτός βαδίσας έγένετο μα- 
αάριος. Εί δέ τοιοΰτος ό Δαβίδ ό Παττρ  τοΰ 
Χριστοΰ, ήμεΐς οί χριστιανοί οί άδελφοί Χρί
στου καί νίοί Δαβίδ πρέπει άρά γε  νά έχωμεν

ά λ λ ω ς  ; Δέν πρέπει και ήμεΐς νά γινώσκωμεν 
τά μυστήρια καί τούς νόμους τής  Βασιλείας 
τοΰ Θεοΰ, είς ην άνήκομεν, νά διακρίνωμεν 
άπό τής  άντικειμένης τών ασεβών εξουσίας, 
καί νά άγαπώμεν τά ήμέτερα, μισοΰντες τά 
άλλότρια  ; Δέν πρέπει νά φαινώμεθα έμπρο
σθεν τών άνθρώπων ώς τό ξύλο ν τό πεφυτευ
μένον παρά τάς  διεξόδους τών ύδάτων, Γνα 
δοξάζηται  ό Πατήρ ήμών ό έν τοΐς ούρανοΐς, 
πο λ λ ώ ν  προσερχομένων είς τήν Βασιλείαν 
τοΰ Υίοΰ αύτοΰ ; Ά λ λ ά  δυστυχώς οί σημε
ρινοί χριστιανοί ούτε φρόνημα, ούτε αίσθημα 
χριστιανικόν έχουσι, καί όμοιάζουσι μάλλον  
πρός τήν γενεάν τών άσεβών ή πρός  τόν προ
πάτορα αύτών Δαβίδ. Διά τοΰτο καί ούδεμίαν 
καρποΰνται ώφέλ&ιαν έκ τής  άναγνώσεως τών 
ψαλμών καί τών άλλων  θείων λόγω ν ,  ους ά- 
κούουσιν έν τοΐς ναοΐς έκκλησίαζόμενοι,  σφο
δρά δέ βλάπτονται ,  μ,ή διακρίνοντες τούς άσε
βεΐς καί άμαρτωλούς καί λοιμούς,  τούς οποί
ους καί πολλο ί  άπομιμούμενοι μετατρέπον- 
ται έκ χριστιανών ορθοδόξων είς υίούς άπω- 
λείας. Διά τοΰτο δσοι ηύτύχησαν νά άπο- 
κτήσωσι φρόνημα καί αίσθημα Δαβιτικόν τε 
καί χριστιανικόν καί προαίρεσιν έκλεκτικήν 
καί κατορθωτίκήν τών καλών Ιργων,  ούτοι 
όφείλουσι μετά θείου ζήλου νά διδάσκωσι 
τούς άδελφούς αύτών καί νά άγωσιν αύτούς 
είς τήν όδόν τή ς  μακαριότητος,  ήν ήμΐν ό 
προπάτωρ ήμών Δαβίδ προδιέγραψεν. Έ ξ α π ό -  
στειλον Κύριε, διδασκάλους τώ λαω σου, Γνα 
ποιήσωσιν αύτόν άληθώς λαόν σου, διότι νΰν 
λέγεται  λαός  σου, ά λ λ ’ ούκ έστι. Έ χ ε ι  τό 
όνομα, έλλείποντος τοΰ πράγματος .

ΝΕΑ.ΚΙΔΟΣ ΕΝΑΣΧΟΛΙ1ΣΙΣ

κΤΤ θυγάτηρ μου κρατεί τούς λογ αρια 
σμούς τή ς  οικίας μου, κύριε, καί είναι τόσον 
άκριβής όσον ήτο καί ό μεγαλείτερος υιός μου 
πριν άναχωρήση. Σάςλέγωό τι ε ϊναι  καλόν διά 
τάς  νέας (καί διά τά  παιδία άκόμη προσθε
τέο ν) νά άναδέχωνται εύθύνας τινάς καί νά 
έπιφορτίζωνται τήν έπιτήρησιν τών κατά τήν 
οικίαν ή κατά τόν αγρόν πραγμάτων.  Μαν- 
θάνουσιν, ώς εύρίσκω, διά τοΰτο οικονομίαν 
καί ταχέως άνακαλύπτουσιν ότι ό γέρων π α 
τήρ τοjv δέν είναι ελεεινός τις γλ ίσχρος ,  επει
δή δέν άνοίγει τό βαλάντίόν του νά εύχαριστή 
πάσας τάς  ιδιοτροπίας tgjv διότι άνακαλύ- 
πτουσι τήν αληθή αιτίαν δι’ ήν τό βαλάντιον

δέ
κ

έν πρέπει νά άνοίγηται.» Ταΰτα έλεγεν οίκο- 
:ύρης τις,  φιλόστοργος ,  διακριτικός καί ά

ξιος πατήρ,  μεγαλόψυχος  καί γενναίος πο
λίτης .  Θί δέ λόγοι  του δέν πρέπει νά παρα-ογοι
δοθώσιν είς τήν λήθην.

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΙ1Σ ΣΕΛΗΝΗΣ ΚΛ.ΤΛ ΤΟΝ 

ΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΙΟΥΛΙΟΝ

ΙΝέα σεληνη τήν 1ην.

Έπειδη ό πλανήτης νΑρης προχωρήσας ήδη, κατήντη- 
σε πέραν τοΰ ήλιου καί φαίνεται πλησιέστατα αύτοΰ, δια 
τοΰτο και ή σελήνη κατα τήν ήμέραν τής νουμηνίας τηςι 
ήτοι τήν Ιην ’Ιουλίου Οα φαίνεται ευρισκόμενη πλησίον αύ
τοΰ. Την $αν Οα πλησιάση εις τον Έρμήν, άνατέ/λοντα 
και δύοντα ολίγον μετα τον ήλιον. Τήν 4ην Οα φανή 
πλησιαζουσα τήν Άφροδίτην, ήτις Οα ήναι ό ) αμπρό*? Γος 
αστηρ τοΰ ούρανοΰ κατα τον μήνα τοΰτον, οαινόμενο; ός 
μικρά ώραιοτα'τη σελήνη τήν εσπέραν προς το δυτικόν μέ
ρος τοΰ ούρανοΰ. Τήν (.ην Οα διέλΟη πλησίον τοΰ Διογ, 
οστις καΟοσον προχωρεί να κρυβή όπισθεν τοΰ ήλίου κατά 
τοσοΰτον καί χάνει τήν λαμπρότητα και το μέγεθος αύ
τοΰ* και τέλος την 1δην Οα πλησιάση τον Κρόνον.

Α Ν Ω Τ Α Τ Α I Θ ΕΡΜ Ο Κ Ρ Α Σ ΙΑ !  ΕΝ 

Κ Α ΙΡΩ  ΘΕΡΟΥΣ

Παρατηρήσεων γενομένων εύρέθη ότι ή Θι- 
βετία είναι ή θερμοτάτη τών χωρών τή ς  οι
κουμένης έν καιρω θέρους· έκα τό θερμόμε
τρο ν άνέρχεται μέχρι  τών 150ο Φαρεννέτου. 
Εν Σενεγάλη καί Γουαδαλούπη ή Οερμότης 

κατά τό θέρος λέγεται  ότι καταντά μέχρι τών 
130ο Φαρεννέτου. Έ π ί  τοΰ Δέλτα τοΰ Γάγ -  
γ ο υ  ό ύδράργυρος άναβαίνει μέχρις 120ο. Ή  
Κεντρική Αμερική φαίνεται έχουσα τήν αύ
τήν σχεδόν θερμοκρασίαν. Παρά τά Ά κ ρ ω -  
τήριον τής  Καλής Έ λπ ίδ ος ,  είς τά Α φ ρ ικ α 
νικά άδαμαντωρυχεΐα καί είς τινα μέρη τής  
Ο ύτ άχ ης  ή Οερμότης κατά τά μέσον τοΰ θέ
ρους καταντά 105ο. Οί άνώτατοι  βαθμοί τής  
έν Εύρώπη Οερμότητοςείναι άπό 70ο έως 90ο. 
Εν Ισ λανδ ία  ή Οερμότης έν μέσω τώ Οέρει 

καταντά 4·6ο, έν δέ τη Νέα Ζέμλα 3 ίο.

Ε Π II Χ Ρ Υ Σ Α

"Οστις δεν κρατεί τόν λόγον του βιάζει 
τούς άλλνυς  νά μή έμπιστεύωνται αύτόν,

—  Ή  μετάνοια ή είς τήν πρεσβυτι^ήν ήλι- 
κίαν άπαντωμένη πολλ άκι ς  είναι λύπη προερ-

χομένη έκ τής  άνικανότητος τοΰ νά διαπρά- 
ξωσιν οί μετανοοΰντες καί άλ λ ας  άκόμη κα
ταχρήσεις.

—  Η  άνατροφή πρό πάντων χρησιμεύει 
είς τό νά καταστήση ήμάς ικανούς νά συμ- 
βουλευώμεθα τούς σοφωτάτους καί άρίστους 
τών άνθρώπων είς πάσας τάς  δυσκολίας αί 
όποΐαι μάς  έρχονται.  Ή  καλή τών βιβλίων 
χρήσις  συνίσταται είς το νά καταφεύγωμεν 
εις αύτά όπως βοηθηθώμεν* νά συμβουλευώ- 
μεθα αύτά όταν ή γνώσις καί αί δυνάμεις μας  
ήναι ανεπαρκείς·^ νά δίαφωτιζώμεθα ύπ ’ αύτών 
καί νά παραδεχώμεθα τήν έν αύτοΐς εύρισκο- 
μένην κοινήν άπόφασιν τών κριτών καί συμ
βουλίων πάντων τών αιώνων έναντίον τή ς  
μεμονωμένης καί άστάτου γ ν ώ μ ης  μας .

1 ά ά π α ρ τ ί ζ ο ν τ α  τ ό ν  ά ν 
θ ρ ω π ο ν .  I ά καλλ ιστα  τών πραγμάτω ν ,  
ήτο; όσα ήμεΐς όνομάζομεν κάλλιστα,  δέν εί
ναι εκείνα τά όποια κάμουσι τόν άνθρωπον, 
δέν είναι δέ ούτε τά εύάρεστα, ώς ούτε ή ήσυ- 
Χ°ς Τ'! 4ω·/ι πείρα, ά λ λ ’ είναι ή σκληρά 
τής  ζωής πείρα, αί τρικυμία! της ,  οί πειρα
σμοί της.  Ι α  κατά τήν ζωήν συμβαίνοντα 
είναι ποτέ μέν καλά,  ποτέ δέ κακά, ποτέ  τα 
ραχή καί ποτέ  χαρά,  ποτέ  άνωμαλία,  ποτέ 
ησυχία,  τοΰ ενός ένεργοΰντος μετά τοΰ ά λ 
λου· καί αί διαδοχαί τοΰ ένός καί τοΰ άλλου,  
το όποιον έξ άνά γκης  άπαιτεΐ συμμορφώσεις', 
αποτελεί τό μέρος έκεΐνο τής  άνατροφής τ ό 
όποιον καθιστά τόν άνθρωπον ά ν θ ρ ω π ο ν  
διακρινόμενον άπό παντός  άλλου ζώου τό ό
ποιον δέν έχει άνατροφή ν. Ό  πράγματι  άνθρω
πος  φέρει πάντοτε  έπί τοΰ μετώπου του τά ση
μεία τών δυσκολιών τάς  οποίας ίΤχε νά ύπερ- 
νικήση. Γ

~  ^  όκνηρια καί ή πολυτέλεια φέρουσι 
πολυ προωρότερον γήρας  άπό π ο λ λ ά ς  εργα
σίας θεωρουμένας ώς βραχυνούσας τήν ζωήν. 
Ι ε ν ι κ ώ ς ή  εργασία δέν βραχύνει άλλά  μηκύ
νω τ^ ς  ζω ής  τό νήμα· άπ’ εναντίας ή μή ερ
γασία  ̂ φερει προώρως τόσους πλουσίους είς 
τόν λάκκον.

Φίλοι ού πάντες οί ξυγγενέες,  ά λ λ ’ οι 
συμφωνέοντες περί τοΰ συμφέροντος.

Ό  Κ αθηγη τής  A. I. Σ χέμ  πρό μ (κροΰ έδη. 
μοσιευσε σ τ α τ ι σ τ ι κ ά ς τ ο ΰ κ ό σ μ ο υ
οια το 18 73  έν αίς άπαντάται καί ό έξής περί 
των φεροντων όνομα Χριστιανού πίναξ. Έ ν  
Βορείω καί Λοτίω Αμερική έκ τών 8 4 ,5 0 0 ,
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0 0 0  κατοίκων 4 7 , 0 0 0 , 0 0 0  είναι καθολικοί 
καί 30 διαμαρτυρόμενοι. Έ ν  Ευρώπη έκ 301,  
0 0 0 , 0 0 0  κατοίκων τά 1 4 7 , 0 0 0 ,0 0 0  είναι 
καθολικοί τά 7 1 , 8 0 0 ,0 0 0  είναι διαμαρτυρό- 
μενοι καί τά 7 0 , 0 0 0 ,0 0 0  ορθόδοξοι. Έ ν  Α
σία έξ 7 9 4 , 0 0 0 ,0 0 0  κατοίκων τά 8 1 (2  εί
ναι ανατολικοί διαφόρων εκκλησιών ( ’Ορθό
δοξοι, ’Αρμένιοι, Νεστωριανοί κλπ. )  4 , 7 0 0 ,  
0 00  καθολικοί καί 1 , 8 0 0 ,0 0 0  διαμαρτυρό- 
μενοι. Έ ν  ’Αφρική έξ 1 9 2 , 3 0 0 ,0 0 0  κατοί
κων 3 , 2 0 0 ,0 0 0  είναι ανατολικοί,  1 , 2 0 0 ,0 0 0  
διαμαρτυρόμενοι,  1 , 1 0 0 ,0 0 0  καθολικοί. Έ ν  
Αυστραλία καί Πολυνησία έκ 4 , 4 0 0 ,0 0 0  κα
τοίκων 1 , 5 0 0 ,0 0 0  είναι διαμαρτυρόμενοι καί
4 0 0 . 0 0 0  καθολικοί. Έ κ  τοΰ όλου λοιπον 
πληθυσμού τής  γ ή ς ,  άνερχομένου είς 1 , 3 7 7 ,  
0 0 0 , 0 0 0  κατοίκων, 2 0 1 , 2 0 0 , 0 0 0  είναι καθο
λικοί,  1 0 6 , 3 0 0 ,0 0 0  διαμαρτυρόμενοι καί 81,
9 0 0 . 0 0 0  Ανατολικοί .

Κ ατά τάς  υγειινάς έκ Βρασιλίας ειδήσεις ή 
φθίσις λαμβάνει μεγ ίστας  διαστάσεις έν τή 
χώ ρα  έκείνη. Ό  έκθέτων τά περί τούτου Δό
κτωρ Βούχερερ αποδίδει τήν μεγάλην έξά- 
πλωσιν  τοΰ θανατηφόρου νοσήματος έν μέρει 
είς τήν μεγίστην τοΰ καπνοΰ κατάχρησιν.  Έ ν  
τή χώρα  έκείνη καί τά μικρά παιδία είσέτι κα- 
πνίζουσι, ένώ δέ πρό τριακονταετίας εν μό
νον σιγαροπωλεΐον ύπήρχεν εις Βαχίαν,  σή
μερον υπάρχουν αναρίθμητα.

ΓΑΜΟΣ ΕΝ ΡΩΣΣΙΑ.

Ό  ’Ιάκωβος Γόροβιτσ κατεγίνετο πελεκών 
μικρόν ξύλινο ν άγαλμάτιον .Έδείκνυε  δέ π ο λ 
λήν ευφυΐαν είς τήν κατασκευήν αύτοΰ. Έ κ ά -  
0ητο έξωθεν τής  καλύβης των, άπό καιροΰ 
ο’ είς καιρόν έσήκονε τήν κεφα7.ήν του καί έ
βλεπε τήν περί αύτόν φύσιν, ήτ ις  δέν ήτο έκ 
τάκτου καλλονής .  Ή  πέριξ χώρα  ήτο ολίγον 
κυματώδης· βαθύσκια δάση έν πλήρει φυλλώ 
ματ ι  κατεΐχον τά  όπίσω· μέγας  ποταμός ,  έξ 
ού πάντοτε  προεμηθεύοντο ίχθυας,  ερρεεν ή- 
σύχως κατά μήκος,  καί παρ’ αύτόν ήτο κή
πος  πλήρης λαχανικών καί δένδρων καρπο
φόρων. ΙΙέπονες ήσαν άφθονοι καί τά  κερά
σια έκρέμαντο ώραΐα. Κοπάδια χηνών έβο- 
σκον καί έφώναζον· αγελάδες ετρωγον χόρ
το ν έπί τών οχθών καί μακράν έφαίνετο ίπ
π ο ς  τρέχων έν όλη τή έκ τής  έλευθερίας του 
χαρα.  Ό σ τ ι ς  παρετήρει πλησιέστερον τόν

νέον ήθελε θαυμάσει τήν μ,ακράν μαύρην χό~ 
μην του, δεδεμένην όπίσω έκ τοΰ μετώπου 
διά κοκκίνης ταμ ίας ,  τά  ώραΐα χαρακτηρι
στικά τοΰ σοβαροΰ του προσώπου καί τήν έκ- 
φρασιν τής  λ ύ π ης  καί όνειροπολησίας ύφ’ ών 
ήτο κυριευμένος. Βεβαίως έβίαζεν έαυτόν διά 
νά έξακολουθήση τήν γλυφήν  του. Έφαίνετο 
ώς ποθών τι τό όποιον δέν ειχεν. ~Ωραι πα- 
ρήλθον καί ό ήλιος έπλησίαζε νά δύση· ότε ή 
μήτηρ του έλθοΰσα έκάθισε πλησίον αύ
τοΰ· καί

—  Τί εχεις ; παιδί μου, τώ ειπεν.
-— Ωχ ,  μητέρα μου, μ η τ ’ έγώ δέν είξεύ-

ρω. Αισθάνομαι ότι κάτι μοΰ λείπει καί θλί
βομαι καί πάσχω,  καί δέν έμπορώ νά ύπο- 
φέρω.

—  ΕΤσαι άρρωστον, παιδί μου ·,
—  “Α, οχι,  μητέρα μου, όχι.
—  Τέκνον μου, ή μητέρα σου σέ άγαπα,  

είπέ τη ς  τί σέ θλίβει ;
—  Δέν είξεύρω, μητέρα,  δέν είξεύρω, άλλά  

στόν νοΰν μου είναι πάντα ή Μαρία Ααβόβνα 
τοΰ άλλου χωρίου.

—  ”Α χ ,  παιδί μου, τοΰτο ε ίναι ; Καί τήν 
πέρνεις άν τά  διορθώσω ;

Σιωπή διεδέχθη τήν έρώτησιν ταύτην.  ’Α
κολούθως μειδίαμα έλάμπρυνε τό πρόσω
πον τοΰ ’Ιακώβου, όστις άπήντησε

—  Ναι, μητέρα.
Έντα ΰθα  ή συνομιλία Ιπαυσεν. Ή  γραΐα 

έφίλησε τόν υιόν τη ς  καί τόν άφήκεν είς τάς  
σκέψεις καί τά  πε λεκήματά  του· καί μέ όσην 
ήδύνατο ταχύτητα  μετέβη είς τό γειτονικόν 
χωρίον καί είσήλθεν είς τήν  οικίαν τή ς  Μα
ρίας Αεβόβνας. Εύρε τήν  οικογένειαν είς τό 
δεΐπνον καί προσκληθεΐσα έκάθησεν είς τήν 
τράπεζαν.  Ά φ ο ΰ  έδείπνησαν καί καθείς άπε- 
σύρθη καί έμεινε μόνον ό πατήρ τή ς  Μαρίας,  
έκείνη βλέπουσα αύτόν έπιθυμοΰντα νά μάθη 
τήν αιτίαν τή ς  έπισκέψεώς τώ  ειπεν·

—  ’Έ χ ω  έ'να περιστέρι ’ς τό σπήτι  καί μ ’ 
είναι πολύ λυπημένο· εχει τήν  κεφαλήν πρός 
τά κάτω καί τά  πτερά μαραμένα.  Δέν θέλει 
νά φάγη· άρνεΐται νά πίη νερόν καί όλην τήν 
ήμέραν κάθηται είς τήν  γωνίαν του καί 
κλαίει. Τό έθώπευσα, τό έθεσα είς τό στήθος 
μου, ά λ λ ’ έκεΐνο ούδόλως είς εμέ προσέχει.  
Τά έπήρα άπό τήν γωνίαν του καί τώ έδειξα 
τόν λαμπρόν ήλιον,  ά λ λ ’ αύτό κύπτει τήν 
κεφαλήν κάτω.  Τό άφηκα είς τόν ελεύθερον 
άέρα, τό ερριψα έν τώ μέσω τών άνθέων, ά λ λ ’
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έκεΐνο περισσότερον αναστενάζει.  Συνήθροι- 
σα περί αύτό άλλα  περιστέρια καί δέν τά βλέ
πει, άλλά  βλέπει εμέ μέ οφθαλμούς βεβαρυ- 
μένους. ’Α γ α π ώ  τό περιστέρι μου, τό καλόν 
μου περιστέρι καί φο.βοΰμαι μή μοΰ ’ποθάνη, 
καί ήλθα διά νά μοΰ τά σώσης.

— - Νά τό σώσω ! Καί πώς δύναμαι νά τό 
σώσω, μητέρα ;

—  Είδεν εν άλλο  περιστέρι έδώ καί μέ 
τούς οφθαλμούς του τό ήκολούθησε καί πάν
τοτε  πρός τό μέρος τοΰτο βλέπει. Ή  έδώ 
περιστερά είναι τόσον καλή,  τόσον ώραίσ· τά 
πτερά τη ς  είναι τόσον μαλακά  καί τό βλέμμα 
τη ς  τόσον θερμόν, αι πτέρυγες της  τόοον ή
συχοι,  περιπατεΐ μέ τόσην ταπεινότητα καί ή 
μουσική τή ς  φωνής της  τόσον μοΰ τό κατε- 
μάγευσεν ούστε θά άποθάνη άν δέν τήν ίδή 
κοντά του.

—  Ά λ λ ά ,  μητέρα,  έχει τό περιστέρι σου 
φωλεάν ; επειδή τό ίδικόν μου είναι χαϋδευ- 
μένον καί δέν είμπορεΐ νά μένη είς τό ψύχος 
τήν νύκτα ούδέ νά τό φυσα ό παγωμένος  ά
νεμος. Τό περιστέρι μου κοιμάται ζεστά καί 
τρώγει  καλά· έχει φωλεάν τό ίδικόν σου ;

—  Τό περιστέρι μου έχει φωλεάν ώραίαν 
είναι ζεστή καί εύάρεστος. Τά άγρια άνθη 
φύονται περί αύτήν,  καί αί χεΐρες έκείνων οί 
όποιοι τό άγαπώσι  ' τ ώ  παρέχουσι πάντα όσα 
εύφραίνουσι τά ς  περιστεράς.

—  Καλά,  μητέρα,  άλλ ' έχε ι  τό περιστέριόν 
σου τόν σΐτον καί τό νερόν καί τήν άμμον ;

—  Βετούτσκα, τό περιστεράκι μου έχει ό
λ α  καί άν τό ίδικόν σου θέλει νά έλθη νά τό 
εύρη θά πέρνα όπως καί μαζύ σου. Ά λ λ ά  
τί λ έ γ ω ,  Ά , ο χ ι ,  όχι, πολύ καλλίτερα.

—  Ά λ λ ά ,  μητέρα,  τό περιστέρι σου ίσως 
τσίμπα. Ί σ ω ς  μαδεΐ τά  πτερά τής  περιστε
ράς μου· ίσως τά αποσπά είς τόν θυμόν του. 
Ή  περιστερά μου είναι πολύ άβρά καί πολύ 
εύκόλως τρομάζει.

—  Ό χ ι ,  πατέρα,  τό περιστεράκι μου είναι 
τρυφερόν προς  τήν μητέρα του καί εύγενικόν 
πρός τόν πατέρα καί τάς  άδελφάς του. Ό  α 
δελφός του όμιλεΐ μέ άγάπην δι’ αύτόν καί 
τό επαινεί πάντοτε.  Τά ώραΐόν μου, "b ώ- 
ραΐόν μου περιστεράκι.

—  Έ ά ν  ούτως εχη,  μητέρα, δόνασαι νά 
φέρης τό περιστέρι σου έδώ έπί δύο ήμέρας 
καί άν ή περιστερά μου τό άγαπήση,  ίσως 
κτίσωσιν όμοΰ νέαν φωλεάν είς ώραΐον αγρόν 
καί φωνάζουσ',ν όμοΰ τήν άνοιξιν.

Ού τω,  ή ύπόθεσις έτελείωσεν. Ό  ’Ιάκωβος 
Γοροβιτσ εφερθη υπό τή ς  μητρός του είς τήν 
οικίαν τής  Μαρίας Λαβόβνας καί έπί παρου
σία τών γονέων των οί μελλόνυμφοι δίς είδον 
άλλήλους .  Τότε δέ καί άπεφασίσθη ό γάμος .

Μετά τινας έβδυμάοας ή Μαρία, κεκοσμη- 
μενη μέ τά  νυμφικά της  ένδύματα, έλαμπεν 
είς τόν οίκον τοΰ πατρός  της  μέ όλην τήν ώ- 
ραιότητα τής  νεότητος τής  υγείας καί τή ς  
εύτυχίας.  Οί πολύτιμοι  λίθοι καί τά χρυσά 
κοσμήματα τής  κυρίας της  εστόλιζον τήν 
νέαν χωρικήν· επειδή πάσα εύγενής Ρωσσ!ς 
δανείζει είς τήν νέαν χωρικήν της  πάντα τα 
κοσρ.ήματα τη ς  όπως φανή όσον τό δυνατόν 
ώραία κατά τήν ήμέραν των γάμων  της.  (1)

Τ Α Ρ I X Ε Τ Μ Α

Κατά  τούς άρχαιοτάτους χρόνους τά αρώ
ματα  έχρησίμευον μόνον είς τάς  θρησκτευτι- 
κάς τελετάς,  άλλά  μετά ταΰτα εύρέθη καί 
άλλη αύ ιών χρήσις.

Παρετηρήθη ότι εΐχον τήν ιδιότητα νά 
προφυλάττωσι  τάς  ζωικάς ουσίας, έμποδίζον- 
τα  τά παράσιτα νά έργασθώσι τήν καταστρο
φήν τ ω ν  τά μετεχειρίσθησαν λοιπόν είς τό 
νά ταριχεύωσι τά σώματα καί νά διατηρώσιν 
αμετάβλητα τά σχήμ ατά  των.

Οί Αιγύπτιοι έδόξαζον τήν μετεμψύγωσιν· 
δοξασίαν ήν καί ό Πυθαγόρας παρεδέγθη καί 
οιέοω.κε μετά ταΰτα. Έφαντάζοντο  ότι ή ψυ- 
χ>,  έξερχομένη τοΰ σώματος τοΰ άνθρώπου, 
είσήρχετο είς τά σώμα ζώου καί άφοΰ διέβαι- 
νεν άλληλοδιαδόχως δι’ όλων τών ειδών τών 
ζώντων έ;τί τής γής ,  είς τόν άέρα, καί έντός 
τών ύδάτων, περιήγησιν ήν έξετέλει είς 30 00  
έτών, έπέστρεφε πάλιν  νά κατοίκηση .τό πρώ
τον κατοικητήριόν της.  Έπίστευον προσέτι 
καί είς τήν άθανασίαν τοΰ άνθρωπίνου σώμα
τος, καί είναι πο'λύ πιθανόν ότι τό δόγμα τοΰ
το, άναπτυχθέν ε?ς τά,-. έπικηδίους τελετάς  
των, έγέννησε π αρ’ αύτοΐς τήν ιδέαν τή ς  τα- 
ριχεύσεως, ώς τον μόνον τρόπον,  καθ’ όν ή-

(I) Ή  περικοπή αϋτη άναοέρεται φανερώς είς εποχήν 
καθ’ ν  ακόμη οί δολ-οπάροικοι τής Ρωσσίας δεν είχον ελευ- 
θίρωδή· πλήν τά έθιμα δέν μεταβάλλονται εύκόλως παρά 
ι0*ς λαοΐς. Σνγγ^αφευς τών περι τοΰ γάμου τούτο ν̂ είναι 
’Άγγλος τις χρηματίσις έπίετηίερευς Μόσχα. Οΐ- 
τος ώς ξένος περιγράφει και τά κατά τήν τελ:τήν τά
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δύναντο νά έπανεύρωσι τά σώματά των κά- j 
πω ς διατηρούμενα δταν προέκειτο νά είσέλ- ' 
θωσι καί πάλιν εις αύτά.

"Αλλοι δΐισχυρίζονται οτι οί Αιγύπτιοι,  
τρέφοντες μέγα σέβας πρός τούς γονείς των, 
έφεΰρον τήν συνήθειαν ταύτην διά νά έχωσι 
π αρ’ αύτοΐς τούς προγόνους έπί π ο λ λ ά ς  γ ε 
νεάς. Καί όντως διετήρουν τά σώματα μετά 
πολ λο ΰ  σεβασμοί) έντός λαμπρών  αιθουσών 
έπίτηδες διά τήν χρήσιν ταύτην,  είς άς καί 
μεταβαίνοντες άπό καιροΰ είς καιρόν τά  έπε- 
σκέπτοντο καί τοΐς άπέδιδον τ ιμάς  οίας καί 
είς τούς θεούς. Οί ιερείς συνήθως παρευρί- 
σκοντο είς τάς  τελετάς  ταύτας  καί έκαιον έ
νώπιον τών σωμάτων θυμιάματα ή έχυνον έπ’ 
αύτών άρωματισμένον ελαιον, τό όποιον α
κολούθως μετά προσοχής  έσφούγγιζον.

Οίαοήποτε αίτια καί άν έκίνει τούς Αιγυ
πτίους είς τά νά ταριχεύωσι τούς νεκρούς 
των,  ίοού κατά τούς αρχαίους συγγραφείς ό 
τρόπος δν μετεχειρίζοντο.

Πρώτο ;  έξήγον μετά π ο λ λ ή ς  προσοχής 
τά  έντόσθια, επλυνον αύτά με οίνον έκ φοινί
κων καί έθετον μετ’ αρωμάτων έντός άγγεί-  
ων άλαβαστρίνων, αφιερωμένων είς τέσσαρας 
διαφόρους θεούς,σημαινομενου έκάς-ου ύπό τής  
έπί τ ο ΰ π ό μ α το ς  κεφαλής.  Είς τόν Άμ-σέτ ,  
τόν εχοντα κεφαλήν άνθρωπίνην καί λεγό
μενον πνεΰμα τοΰ νότου,έδίδετο ό στόμαχος.  
Είς τό άγγεΐον τοΰ Χαρπί,  πνεύματος τοΰ 
βορρά, τό εχον πόμα  είς σχ ήμα  κυνοκεφά- 
/,ου, έτίθεντο τά μικρά έντερα. Ό  πνεύμων 
καί ή καρδία έφιεροΰτο είς τόνΤραούτ-μούφτ,  
τό πνεΰμα τής  ανατολής τό μέ κεφαλήν θωός· 
ή δέ χο λή  καί ή κύστις έθέτοντο ύπό τήν 
προστασίαν τοΰ Γρέβ-σνίφ, πνεύματος τής  
δύσεως, ό όποιος διεκρίνετο έκ τής  ιερακίνης 
κεφαλής του. Τά τέσσαρα ταΰτα πνεύματα 
ήσαν τέκνα τοΰ ’Οσίριδος καί έκυρίευον, ώς 
βλέπει τις, τά τέσσαρα κύρια τοΰ όρίζοντος 
σημεία.

Μετά ταΰτα έξήγετο ό μυελός,  διά σιδή
ρου κυρτοΰ, είσαγομένου έντός τών ρωθώνων. 
'Έπειτα έγέμιζον τήν κεφαλήν καί τά σώμα
με σμύρναν, κιναμμομον και άλλιΛα αρώματα,,
ών μόνα τά θυμιάματα έξηροΰντο· άφοΰ δέ 
τό σώμ^. έροάπτετο έτίθετο έντός νάτρου, 
έπί έβδομήκοντα δλας ήμέρας, δπως πάσα α
φορμή σήψεως έξαλειφΟή. Μετά τάς ήμέρας  
ταύτας τό σώμα έτυλίσσετο μέ λωρίδας ά- 
λε'μμένας άλειφήν αρωματικήν καί έτίθετο

έντός κιβωτίου μακροΰ, άνω τοΰ όποιου εύ- 
ρίσκετο κεφαλή άνθρωπίνη. Έ π ί  τοΰ κιβω
τίου έκείνου έγράφοντο,  τό όνομα, τά σήμα
τα καί ή άξια τοΰ νεκροΰ, συχνά δέ έζωγρα- 
φίζοντο αί ιδιότητες καί αι σκηναί, αί άπο- 
μνημονεύουσαι τάς  υπηρεσίας του. Τοιαΰται 
λ.  χ .  είναι διάφοροι λάρνακες εύρισκόμεναι είς 
τά Βρετανικόν μουσεΐον καί σύν άλλαις  ή 
τοΰ Χάρ, Ουμιατοφόρου εις τόν ναόν τοΰ 
Νούμ, καί ή τοΰ Τνεναμέν, έκτελοΰντος τάς  
αύτάς λειτουργίας είς τόν ναόν τοΰ ’Αμέν 
-Ρά. Έ π ί  τής  τελευταίας ταύτης  παρίσταν- 
ται θυσίαι προσφερόμεναι είς τήν Ίσ ιν ,  Νέ- 
φθιν, Όσιριν,  βοΰν Ά π ι ν  καί είς τούς δαίμο
νας Ά μ ί ν τ α .

Τό είδος τοΰτο τοΰ ταριχεύματο , τό ό
ποιον έκαλεΐτο «κατ’ ’Όσιριν» άπήτει έξοδον 
ένός τα'λά.ντου (3 0 0  περίπου ’λιρών) ώς έκ 
τοΰ οποίου μόνον είς βασι'λεΐς, μεγιστάνας 
και ιερείς έγίνετο. Λιά τούς τή ς  μεσαίας τά- 
ξεως ήρκοΰντο είσάγοντες έντός τοΰ σώμα
τος ελαιον κέδρου, χωρίς  νά άφαιρέσωσι τά 
έντόσθια, εις δέ τούς πτω χούς  τό νάτρον καί 
τά άλας  άντικαθίστων τά πολύτιμα άρώμα
τα. Ό  Κ. Ρουγέρος,  χημικός  άκόλουθος τής  
επιστημονικής επιτροπής είς τήν κατ ’ Αίγύ- 
πτου έκστρατείαν, έπιβεβαιοΐ τά καθέκαστα 
ταΰτα διά τής  άναλύσεως. Προσθέτει δέ δτι 
καί τά χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου γνω-  
ρίζονται καί μόλις φαίνονται έπηρεασμένα 
έκ τόσον πολυχρονίου ταφής.

Περί τής  αλήθειας τούτου πάς  τις ήδύνατο 
νά πληροφορηθή κατά τήν έκθεσιν τοΰ {867 ,  
οπότε ό σοφάς Μαριέττος Βέης έθεσεν είς τήν 
ές ουσίαν τή ς  άνθρωπολογικής Ετα ιρ ίας  
αριθμόν τινα μομιών, αίτινες άπεκαλύ&θησαν 
έν τή παραχωρηθείση είς αύτήν θέσει χατά  τό 
πεδίον τοΰ Ά ρ ε ω ς ,  Τά πρόσωπα ήσαν άνέ- 
παφα,  κεκοσμημένα μέ οφθαλμούς έκ σμ ά λ
του οίτινες τοΐς εδιδον παράξενόν τινα έκφρα- 
σιν. Αί τρίχες τή ς  κεφαλής διετηροΰντο άρι
στα· τινές έκ τούτων ήσαν έρυθραί ίσως άπό 
τό έ ν ν έ χ .  Οί άδόντες, οί όνυχες τών χει- 
ρών καί οί τών ποδών ήσαν χρυσωμένοι· πλά-  
κες έκ χρυσοΰ ήσαν έπίσης έπί τοΰ προσώπου 
καί έπί τοΰ στήθους.

Αί μομία: ήσαν περιτυλιγμέναι  μέ λωρίδας 
έκ λινοΰ χρ ώ ματος  ώχροΰ καί άκου ο δίχτη- 
ροΰσαι τό άρωμα. ’Ησαν δέ κεκλεισμέναι έν
τός κιβωτίιον πλουσίως κεχρωματισμένων 
καί χρυσωμένων Τά  π ρώ τα  κιβώτια έμπε-

ριειχοντο εις δεύτερα άπλούστερα καί ταΰ
τα είς σαρκοφάγους,  έπί τών όποιων ήσαν 
γεγραμμένα,  μέ γράμματα  ιερογλυφικά, τά 
ονόματα καί έ π αγ γ έ λ μ ατ α  καί τά  κυριώτε- 
ρα τών τεθνεώτων συμβάντα.
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Οί,σχηματισμοί τών κοραλίων διαιροΰνται 
είς τρεΐς τάξεις· πρώτον τάς  τεναγώδεις νή
σους, δεύτερον τούς φραγμώδεις ύφάλους καί 
τρίτον τούς ύφάλους τούς κροσσωτούς.

Τύπος τής  έκ κοραλίων νήσου είναι ό τενα
γώδης σχηματισμός.  Παριστα δέ ούτος τήν 
όψιν μεγάλου κυκλικου ή ανωμάλου έκ κο
ραλίων δακτυλίου,  ύψουμένου έκ τών κόλ- 
tccov too coxeccvgDj τυε ριβαλ?νομένου συνήθως 
με δαψιλή φυτείαν τών κατά τούς τροπικούς  
κλιμάτων, ήτοι κοκκοφοινίκων, σανδάνων 
καί πισονιών, περικυκλουμένου ύπό στεφάνης 
λευκής άφροΰ, δστις σχηματίζεται  ύπό τής 
θραυομένης θαλάσσης καί εχοντος είς τό ε
σωτερικόν αύτοΰ χά σμα  ή λίμνην άκινήτων 
ύδάτων.

Ό  έκ κοραλίων δακτύλιος έκεΐνος συνή
θους δέν είναι συνεχής,  άλλά  διακόπτεται είς 
εν ή περισσότερα μέρη· διά δέ τών ούτω σχη- 
ματιζομ,ένων διωρύγων τά πλοΐα  δύνανται νά 
είσέρχωνται είς τά εσωτερικόν ήσυχον ύδωρ, 
τά όποιον τοΐς παρέχει ασφαλές άσυλον, δ
σον καί άν ήναι τεταραγμένη ή θάλασσα 
εκτός.

Μόλις ό άνθρωπος δύναται νά φαντασθή 
ώραιότερόν τι μιας τών λιμνούχω-; τούτων 
νήσωνμέ τούς χαρίεντας φοινικάς τη ς  καί τά 
έκ πισονίας δάση της ,  τήν ήσυχον εσωτερι
κήν λίμνην της ,τήν  περίαύτήν θάλασσαν τα- 
ραττομένην,τόνθαμβοΰντα ούρανόν  τών τρο
πικών έκτεινόμενον υπέρ αύτήν «δπου κλίνει, 
τό λίκνον πεφορ:ωμένον άπό άνθη, τό 
δένδρον πεφορτωμένον καρπούς,  νήσοι γοη-  
τευμέναι τής  Έδέμ ,  έσπαρμέναι έπί τής κυα
νής σφαίρας τής  θαλάσσης.»

Π ο λ λ α ί  μικραί νήσοι κατοικημέναι φαί
νονται ιδίως δτι είναι έργον μαγείας.  Τά ά
γρια ζώα τά όποΐα έπ’ αύτών εύρίσκονται 
καθιστώσι πραγματικ ά  τρόπον τινά τά θαυ
μαστά δ ιηγήματα τών νηρηίδων καί σχεδόν 
μάς  πείθουσιν δτι εύρίσκονται ύπό τήν γ ο η 
τευτικήν δύναμιν τερατουργοΰ μάγου.  Οί ’Α
μερικανοί,  οίτινες έρεύνησαν τά μέρη έκεΐ\α

βεβαιοΰσιν δτι είς τινας έκ τών νήσων εκεί
νων τά πτη νά  τόσον άφοβα έφαίνοντο είς 
τήν παρουσίαν τών άνθρώπων ώστε έστέκον- 
το καί συνελαμβάνοντο έπί τών κλάδων τών 
δένδρων ώς εί ήσαν άνθη.

Ό τ α ν  τις έξετάση μετά προσοχής  τήν τε
ναγώδη νήσον βλέπει δτι ή κεντρική λίμνη 
έχει δέκα έως είκοσι ποδών βάθος, άμμος δέ 
έκ κοραλίου καθαρά καλύπτει  τόν πυθμένα· 
είδη κοραλίων καμπτών καί όμοιων πρός θά
μνους φύονται έντός, καί μυριάδες παραξέ- 
νων πλασμάτων  έμφωλεύουσιν είς τούς κλά 
δους των,  έρπουσιν έπί τοΰ κοραλίνου βρά
χου καί ρίπτονται είς τά ύδατα.

Επί τής  έξωτερικής πλευράς τοΰ δακτυ
λίου τά  πρ άγμ α τα  είναι πολύ διάφορα. Ό  
βράχος έκτεινεται έντός τής  άνοικτής θα
λάσσης έπί τι διάστημα συνήθως μέ έλαφράν 
κλίσιν κεκαλυμμένος μέ ρηχά ύδατα. ’Ακο
λούθως δμως τό βάθος αίφνης αύξάνει καί 
άμέσως ή βολίς δέν ευρίσκει πλέο ντόν πυθ
μένα τοΰ ώκεανοΰ. Χαρακτήρ λοιπόν άξιο- 
σημειωτος τοΰ είδους τούτου τών νήσων εί
ναι ή έκτάκτως όρθια κλίσις μεθ’ ής ή εξω
τερική αύτών πλευρά βυθίζεται είς τόν ώκεα- 
νόν. Πρέπει δέ νά σημειώσωμεν τοΰτο έπειδή 
θέλει μάς  χρησιμεύσει ώς βοήθημα είς τήν 
έξήγησιν τοΰ σχηματισμοΰ τών νήσων.

"Οταν τεμάχια κοραλίων, τά  αύτά μέ τόν 
βράχο" ,  συρθώσιν άπό βάθη διάφορα μέχρις 
είχοσίν ή τριάκοντα όργυιών, συνήθως τά κο- 
ράλια είναι ζώντα.  Έ κ  μεγαλειτέρου βάθους 
τεμάχια  άποσπώμενα έκ τοΰ βράχου άνασύ- 
ρονται, άλλά  πάντα νεκρά. Τοΰτο συμφω
νεί μέ τά προρρηθέντα περί τών όρίων έντός 
τ ώ ;  όποιων τά κοράλια ταΰτα ζώσι καί είναι 
έπισης πολύ άξιοσημείωτον ώς άναγκαιον 
πρός κατάληψιν τών περί σχηματισμοΰ τών 
νήσων.

Έ άν  έδώκαμεν έννοιαν καθαράν περί τών 
τεναγωδών νήσων ούδεμία μένει δυσκολία 
δπως έννοηθώσι καί τά δύο άλλα  είδη τών έκ 
κοραλίων σχηματισμών.

Οί φραγμώδεις ύφαλοι συνίστανται έκ τών 
αύτών συστατικών ώς καί οί τεναγώδεις νή
σοι, ά λ λ ’ έκτείνονται παρ α λ λ ήλ ω ς  είς τάς 
άκτάς  ήπείρου τινός ή περικυκλοΰσι κοινήν 
πνα νήσον άλλά  καί κατά τάς  δύο περιπτώ
σεις είς κατάλλη λο ν  άπόστασιν δπως σχη- 
ματίζηται  μεταξύ αύτών καί τής  στερεάς 
αύλαξ ήσύχου ύδατος.



X)? κροσσωτοί λεγόμενοι  ύφαλοι είναι μι
κρότεροι άπό τούς προειρημένους, μόλις 
σχηματίζουσιν αύλακα μεταξύ αύτών καί 
τη ς  στερεάς, την οποίαν ούτως ά πλ ώ ς  κο- 
σμοΰσι μέ κροσσόν βράχων κοραλίνων.

H ASTPOiNOMI Α ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΧΑΑΔΑΙΟΙΣ

Μετά τούς ’Ινδούς καί τούς Σίνας ελθωμεν 
έπί τών Χαλδαίων. Ούτοι, καθ’ ά λέγεται ,  
είχον σειράν παρατηρήσεων εκτεινόμενων έπί 
δέκα εννέα αιώνας πρό τοΰ ’Αλεξάνδρου. 'Ό 
τε ό ’Αλέξανδρος είσήλθε ν ικητής εϊς Βαβυ
λώνα  τό 331 π. X. οί Χαλδαΐοι έδειξαν είς 
αύτόν άστρονομικάς παρατηρήσεις άς οίπρο-  
κάτοχοί των συνήΟροισαν· περιέκλυον δέ αύ- 
ται περίοδον -7 903  έτών καί επομένως άνήρ- 
γοντο μέχρι σγεοόν τών χρόνων τοΰ ΙΝε- 
βρώδ. Ό  Καλλισθένης,  όστις συνώδευε τόν 
’Αλέξανδρον,  Βιεβίβασε τάς  παρατηρήσεις 
κατά διαταγήν τοΰ βασιλέως είς τόν ’Αριστο- 
τέλην.  Ό  ’Αριστοτέλης λέγει  προσέτι ότι 
γνώσεις άργαιότεραι άπωλέσΟησαν δεικνύει 
περιφέρειάν τινα τη ς  γης ,  ής  τό μέτρον έχει 
σχέσιν πρός τό κλίμα τής  Ταρταρίας,  χωρίς 
όμως νά άναφέρη πώς καί ύπό τίνος ύπελο- 
γίσΟη, ένώ τά χρονικά τής  Σινικής έξηγοΰσι 
τό έργο ν τοΰτο χωρίς  νά άναφέρωσι τά άπο
τέλεσμα. Παρά τοΐς Χαλδαίοις ήσαν έν χρή- 
σει περίοδοι, ών ό προσοιορισμος απαιτεί αιώ
νας όλους παρατηρήσεων έγίνωσκον δέ προ
σέτι ουτοι τούς αρχαίους γνωστούς πλανή- 
τας· είχον ζωδιακόν διηρημένον είς δώδεκα 
άστερισμούς· είχον κατασκευάσει σφαίραν 
ήτ ις  έχρησίμευσεν ώς πρότυπον είς τήν παρ’ 
ήμϊν· έγίνωσκον νά προλέγωσι  τάς  εκλείψεις. 
Ό  Πτολεμαίος άναφέρει ότι έξ αρχαιότατων 
χρόνων παρετήρόυν τούς αστέρας, ους έκά- 
λυπτεν ή σελήνη και μετεχειρίζοντο ηλιακά 
ώρ ολόγιχ.  Έγίνωσκον τήν περίφημο ν περίοδον 
τήν όνομαζομένην Σάρας,  ήν έλαβον καί οί 
"Ελληνες.  Συνίστατο δέ αΰτη έκ δεκαοκτώ 
έτών δεκαπέντε ήμερών καί δέκα ώρών περί 
που ήλιακών. Κατά τήν έπάνοδον τή ς  περιό
δου ταύτης αι εκλείψεις έμελλον νά έπανέλ- 
θωσιν εϊς τάς αύτάς ήμέρας καί τήν αύτήν 
τάξιν ώς καί προηγουμένως.  Είναι δέ αύτη ό 
κύκλος δν ό Μέτων έγνωστοποίησεν είς τούς 
Έ λ λ η ν α ς  καί τοΰ οποίου τούς υπολογισμούς 
ο ί ’Αθηναίοι έχάραξαν μέ χρυσά γράμματα.  
Ό  Βάϋλος λέγει  ότι οι Χαλδαΐοι έδιδάχθησαν

τοΰτο ύπό λαοΰ άρχαίοτέρου· και είναι άξιο- 
σημείωτον ότι άπαντάται  παρά τοΐς Σίναις,  
τοΐς Ίνδοΐς  καί άλλοις  λαοΐς.  Έ ν  τούτοις 
κατά τούς πλείστους τών ιστορικών αί εύφο- 
ραι καί λαμπραί  πεδιάδες, αι ύπό τοΰ Τίγρι- 
δος καί Εύφράτου άρδευόμεναι, υπήρξαν τό 
λίκνον τής  άστρονομίας.

Ό  ’Αβραάμ,  γεννηθείς έν Ούρ τής  Χαλ-  
δαίας, περί τό 2 0 4 0  π. X. εΐναι τό σημεΐον 
έξ ού άρχεται ή 'Ιστορία τοΰ Ίσραηλιτικοΰ 
λαοΰ. Ουτος έγνώρισε τόν άληθή Θεόν καί 
διήλθε ζωήν άγνήν.  'Ο μέγας  ούτος άνήρ 
έστάθη πάντοτε περίφημος έν ’Ανατολή,  οί 
δέ Χαλδαΐοι,  οί συμπολΐταί  του,έθεώρουν αύ
τόν ώς ένα τών μεγίστων των αστρονόμων.

Τό έξής λαμπρότατο ν τεμάχιο ν τοΰ βι
βλίου τοΰ ’Ιώβ είναι πασίγνωστον,  πλήν  ώς 
μή ξένον έν τη ιστορία τής  άστρονομίας πα- 
ραθέτομεν ένταΰθα.

«Δύνασαι νά δεσμεύσης τάς  γλυκείας έπιρ- 
ροάς τής  Πλειάδος ; ή νά λύσης τά δεσμά 
τοΰ Ώρίωνος  ; Δύνασαι νά έκβάλης τά  Ζώδια 
είς τόν καιρόν αύτών ; Δύνασαι νά όοηγή- 
σης τόν Άρκτοΰρον μετά τών υιών αύτοΰ ;

«Γνωρίζεις τούς νόμνυς τοΰ ούρανοΰ ; δύ- 
νασαι νά διατάξης τάς  έπιρροάς αύτοΰ έπί 
τήν γήν δύνασαι νά ύψώσης τήν φωνήν σου 
εϊς τά  νέφη διά νά σέ σκεπάση αφθονία ύδά
των ; δύνασαι νά άποστείλης άστραπάς ώ
στε νά έξέλθωσι καί νά είπωσι πρός σέ, Ι δ ο ύ  
ή μ ε ΐ ς ;»

ΙΤισ τεύεται δέ ότι ό ’Ιώβ κατώκει είς ’Α
ραβίαν, ού μακράν τών συνόρων τής  Χαλ-  
δαίας κατά τόν δέκατον όγδοον αιώνα πρό 
Χριστοΰ.

« Ή  άρχή τών άστρονομικών παρατηρή
σεων, λέγει  ό Κ. Ή λ ί α ς  Βωμόν, κρύπτεται 
εϊς τήν σκιάν τών χρόνων. Οί Χαλδαΐοι πα- 
ρετήρουν ήδη τούς αστέρας καί είχον γνώσεις 
τινάς τών νόμων είς ους ύπόκεινται αί κινή
σεις των.  ’Από τριών χιλιάδων έτών αί ά- 
στρονομικαί παρατηρήσεις συνήχθησαν είς 
μέγαν αριθμόν καί βαθμιδον καθίσταντο α
κριβείς. Έ κ  τών έξαγομένων δέ αύτών συνε- 
τάχθησαν πίναχες άλληλοδιαδόχως τελειο
ποιούμενοι, βοήθεια τών οποίων ουνάμεθα νά 
προλέγωμεν έν δεοομένω χρόνιο τήν θέσιν 
παντόςάστέροςτοΰ ήλιακοΰ συστήματος.  Ού- 
τοι παρέχουσι τά στοιχεία έξ ών συντάσσον- 
ται τά  ημερολόγια,  ών ή άκρίβεια κατήντη- 
σε παροιμιώδης.


