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Είναι πολύ αληθές ότι όσας ιδέας άποκτή-  
σει ό άνθρωπος παιδιόθεν, ταύτας  έχει καί 
τάς  μάλλον μονίμους καί προσφιλείς είς αύ
τόν. Διά τοΰτο απαιτείται π ο λ λ ή  προσοχή 
ώστε είς τά παιδία νά μή εμφυτεύονται  ίδέαι 
στρεβλαι.  "Ολαι αί προλήψεις αί όποΐαι έφε- 
ρον καί φέρουσι κακά ανυπολόγιστα είς τούς 
άνΟρώπους έκ τούτου έχουσι τήν άρχήν των, 
διότι τίποτε άλλο  δέν εΐναι, είμή βαθέως έρρι- 
ζωμέναι άπαται,  άπό τάς  όποιας είναι πολύ 
δύσκολον,  άν οχι αδύνατον,νά έλευθερωθη τις 
άκολούθως. Τούτου ένεκα όστις θελήση νά 
έκριζώση αύτάς,  όστις έπιχειρήσει νά δείξη 
τήν σαθρότητά των, υποπίπτει  είς τήν δυσμέ
νειαν τών έχόντων αύτάς καί κιδυνεύει καί αύ
τήν τήν ζοι-ην του όταν άνθρωποι πονηροί 
καί αισχροκερδείς χάριν ίδιοτελείας τάς  τρέ- 
©ουσι καί τάς  έκαεταλεύονται.  Ά λ λ ’ ολαι αί
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ίδέαι, είτε όρθαί,εί'τε στρεβλαι δέν είναι έπίσης 
ευκρινείς εις τόν άνθρωπον καί διά τοΰτο δέν 
ριζόνονται όλα ι έπίσης βαθέως. Αί μ ά λ λ ο ν  
συγκεχυμένοι  είναι καί αί μάλλο ν  άστατοι.  
Τοιαύτη δέ είναι καί ή ιδέα τήν όποιαν έχου
σι περί του ύπνου.

Τί είναι ύπνος ; Τό παιδίον τό όποιον ά
κούει τήν μητέρα του ή ά λλην  τινά όταν να- 
ναρίζη νά λέ γη  :

"Υπνε που πέρνεις τ& μικρά και ’πας και tk  ’μερών'/)?
Π άρε και το παιδάκι μου κι’ άμε σιργιάνησέ το
Σέ περιβόλια κ’ εύμορφ^ας και πάλιν φέρεμε το

νομίζει ότι ό ύπνος ειναί τις άόρατος ό όποιος 
πέρνει τόν άνθρωπον, τόν πηγαίνει  εις διάφο
ρα μέρη καί τώ δεικνύει όσα είς τό όνειρόν 
του βλέπει· ά λ λ ’ επειδή θεωρεί τόν κοιμώμε- 
νον παρόντα ,  όταν δέ καί αύτό π ίπτη νά κοι
μάται  δέν βλέπει κανένα νά τό πέρνη, άμφι- 
βάλλει  περί τοΰ τινός έκείνου καί ούτω απο
κτά συγκεχυμένων περί του ύπνου ιδέαν, καί 
τοι είς τήν ομιλίαν ταυ μανθάνει καί εξακο
λουθεί νά λέγη ,  « μ ’ έπήρ’ ό ύπνος» καί τά  
τοιαΰτα.

Οί άρχαΐοι,  οίτινες έν τη ζιοηρότητι τή ς  
Φαντασίας  των έθεοποίουν τά  πάντα,  έΟεοποί- 
ησαν καί τόν ύπνον, γενεαλογήσαντες  αύτόν 
υιόν τοΰ Έρέβου καί τή ς  Νυκτός ,  κατοικοΰν-

τα είς σπήλαιον βαδύτατον παρά τήν είσοδον 
τοΰ Ά δ ο υ ,  όπου ούδέποτε αί ήλιακαί ακτίνες 
φθάνουσιν. Ή τ ο  δέ βασιλεύς όλων τών ζών- 
των καί άδελφός τοΰ θανάτου, εχων καί ά λ 
λους άόελφούς τούς Όνείρους και υιόν τόν 
Μορφεα. Μύθος φανερών τήν συγκεχυμένην 
ίόέαν τήν όποιαν καί οί άρχαΐοι ειχον περί του 
ύπνου.

Ά λ λ ’ άν άφίσωμεν τά φαντασιώδη ταΰτα  
καί έξετάσωμεν τό π ρ άγ μ α  βαθύτερον βλέπο
μεν οτι ό ύπνος ουτε όν τι αόρατον  είναι, ού
τε  ̂θεός τις,  άλ λ  α πλ ώ ς  ή ελλειψις τής  έγρη- 
γόρσεως,  ά παραλ λακτω ς όπως σκότος είναι 
ή ελλειψις του φωτός καί στασιμότης ή έλ
λειψής τή ς  κινήσεως· καί διά νά σχηματίσω-  
μεν ορθήν περί αύτοΰ ιδέαν άρκεΐ μόνον νά 
μάθωμεν πώς κοιμώμεθα.

Αύτός ό κοιμωμενος ούδόλως είξ^ύρει πώ ς 
μεταβαίνει έκ τη ς  έγρηγόρσεως είς κατάστα- 
σιν ύπνου. Αν όμως,ήμεΐς έξυπνοι οντες, πα-  
ρατηρήσωμέν τινα κοιμώμενον άμέσως βλέ- 
παμεν ότι όλον του τό σώμα εύρίσκεται είς 
κατάστασιν νάρκης.  Καί πρώτον τά  αισθη
τήρια αύτοΰ δέν έργάζονται· οί οφθαλμοί 
είναι κεκλεισμένοι,άν δέ καί άνοιγώσι δέν βλέ- 
πουσι· τά ώτα  του οεν άκουουσιν, ή όσφρησίς 
του, ή γεϋσις του, ή αφή τ0υ είναι είς αρ
γίαν. Δεύτερον όλα του τά μέλη τά  όποΐα 
κινεΐ θεληματικώς όταν ήναι έξυπνος,  τώρα 
μένουσιν ώς νεκρά καί διά νά τά κινήση πρέ
πει έν μέρει νά έξοπνήοη. Τρίτον ή άναπνοή 
του εξακολουθεί μέν ά λ λ ’ όχι τόσον ταχεία  
όσον όταν ήναι έξυπνος· προσέτι οί παλμοί  
τ7ς  καρδιας του οεν έπαυσαν, τό όποιον ση
μαίνει ότι ή τοΰ αίματος  κυκλοφορία έξακο- 
λουΟεϊ γινομένη. Ά ν  αύτη παύση καί ό ύπνος 
μεταβάλλεται  εις θάνατον. ’Επίσης δ^ οι}ξέ ή 
χ^νευσις  τών τροφών παύε». Ό  π λα γ ιά ζω ν  
ένα) π ρΰτον  δειπνεί, τό πρωί εγείρεται πεινα- 
σμενος. ΙΙερι οέ του νοΰ είξεύρωμεν ότι καί 
ούτος διαρκοΰντος τοΰ ύπνου άναπαύεται 
πώ ς όμως καί ποΰ όλως  διόλου ά γ ν ο ο ΰ μ ε ν ,

"Αν ήδη θεωρήσωμεν τό π ρ άγ μ α  έτι π  λ  η] 
σιέστερον, άν ελθωμεν είς ανατομικός παοα- 
τηρήσεις,  βλέπομεν ττρώτον ότι τά αίσθητή-

19



ριά μας  καί δλα τά μέρη του σώματός  μας ,  
δσα κινοΰμεν δταν θέλω μ εν, διαπερώνται υπό 
νεύρων καί κινούνται διά μυό.νων, τούς οποί
ους ταΰτα τά νεύρα Οέτουσιν εις κ ίνησιν  τά 
νεΰρα ταΰτα κοινόν χέντρον έχουσι τον εγκέ
φ α λ ο ν  δεύτερον, ότι ή κ^αροία, οί πνεύμονες, 
τά  έντερα καί όλοι οι εντός του σώματός μας  
εργαζόμενοι άδένες, τούς οποίους δέν δυνά- 
μεΟα νά κινώμεν κατά θέλησιν, ύπείκουσιν εις 
άλλου είδους νεΰρα τά όποια δέν έχουσι κέν- 
τρον των τόν εγκέφαλον,  άλλά  συνέχονται 
μέ τούς μικρούς μυελούς,τούς διεσπαρμένους 
καθ’ όλον τό σώμα^ οί όποιοι καί ονομάζον
ται γ ά γ γ λ ια ·  καί τρίτον ότι τά  δύο ταΰτα 
νευρικά μας  συστήματα είναι σχεδόν ανεξάρ
τη τα  :ό εν άπό τοΰ άλλου καί επομένως 
δυνατόν τό εν νά έργάζηται όταν τό άλλο  ή- 
συχάζη.  I Iάντατάνεΰ ρα  τοΰ πρώτου,τοΰ κυρί- 
ωςνευρικοΰ μας  συστήματος έχουσι τήν αρχήν 
των εις τό κοινόν των κέντρον, τόν έγκέοα- 
λον, έκ του οποίου δίδονται πάσαι αι διαταγαί 
εις τά μέλη διά νά έκτελέσωσι τάς  διαφόρους 
των κινήσεις και εις τόν όποιον μεταβιβάζον
ται οιά των αισθητηρίων πάσαι αι έκ των ε£ω 
εντυπώσεις.  Ι Ιώς  όμως γίνονται  ταΰτα είναι 
εις ήμας  κεκρυμμένον.  Α ν ο ί γ ω  βιβλίον  οί 
Οφθαλμοί μου βλέπουσι τά  έν α ι τ ώ  γρ ά μ μ α 
τα,  μεταβιίάζουσιν εις τόν εγκέφαλόν μου τά 
σημεία· έκ τοΰ εγκεφάλου διά των κ αταλλή-  | 
λων νεύρων διατάσσονται τά της  φωνής όο- I 
γανα  νά άπαγγείλω σι  τά οημαινόμενα. Διά ! 
των δύο τούτων πράξεων άναγινώσκω. Τί  ό
μως συμβαίνει μεταξύ των οφθαλμών μου καί 
τοΰ εγκεφάλου ·, ί ί  μεταξύ τοΰ εγκεφάλου 
καί τοΰ νοΰ ; Τι τέλος μεταξύ τοΰ κεντρικοΰ 
εκείνου οργάνου καί των έργάνων Εής φωνής 
μου , Αγνοώ,  ί οΰτο Οι εμε είναι μυστήριον, 
μυστήριον όμως τό όποιον μοϊ φανερώνει ότι 
ο νοΰς κύριον του όργανον έχει τόν έγκέοα- 
λον.

 ̂ Μετά τά ολίγα ταΰτα  έπανέλΟωμεν εις τό 
θ^μα μας .  Κατά τούς τελευταίους χρόνους 
τινες εκ τών αληθώς επιστημόνων ιατρών έ- 
Λαβον ευκαιρίαν νά παρατηρήσωσιν ότι τήν 
ώραν καΟ ήν ό άνθρωπος καταχνιάζεται  άπό 
ύπνον ό εγκέφαλός του αρχίζει νά γ ίνηται  
χ λ ω μ ό ς  καί νά σμικρύνηται,καί όσον ό ύπνος 
γίνεται βαθύτερος τόσον καί ό έγκέφαλος 
περισσότερόν σμικρύνεταικαί χλωμιάζε ι ,όταν 
ώε πάλιν  ό άνθρωπος έξυπνη τότε καί ό εγκέ
φαλος κοκκινίζει καί δ ιασΐέλλεται .  Έ  μεταβο

λή αυτη τοΰέγκεφάλου έχει π ο λ λ ή ν  ομοιότη
τα καί άναλογίαν  μέτήν μεταβολήντήν γενο- 
μένην εις τάς  παρειάς όταν αύται χ λ ω μιά ζω -  
σι καί μαραίνωνται  καί όταν πάλιν  κοκκινί- 
ζωσι χ η  γίνωνται ζωηραί· καθότι έχει και 
την αυτήν αιτίαν. Τό αίμα άνερχόμενον εις 
τό πρόσωπον κοκκινίζει καί δισστέλλει τάς  
παρειάς,  άποσυρόμενον δέ άφίνει αύτάς χ λ ω .  
μάς  καί μ α ραμένας. Ούτω και εις τόν εγκέ
φ α λ ο ν  όταν είσρεύση εις αύτόν αιμα ουτος 
γ ίνεται κόκκινος καί διαστέλλεται,  άφοΰ δέ 
τό αίμα άποσυρΟή μένει χ λ ω μ ό ς  καί συνε
σταλμένος.  Ό  εγκέφαλος λοιπό ;  ώς όργα 
νον σωματικόν διά νά ήναι ζωηρός καί νά έρ- 
γ ά ζη τα ι  άπαιτεϊ  καί κ ατάλλη λόν  τινα ποσό
τη τα  αίματος ,  άνευ τοΰ όποιου μένει μαοαμέ- 
νος καί γίνεται αργός.  Έ π ε τ α ι  λοιπόν ότι 
άμα τό αίμα άποσυρΟή άπο τόν εγκέφαλον 
επέρχεται ύπνος,  καί άμα τό αίμα επανέρχε
ται εις αύτον ό ύπνος άποδιώκεται.  Διά τού
το καί όταν αίσΟανώμεΟα την κεφαλήν μας  
νά κτυπα,  τό όποιον σημαίνει ότι έχει εις 

| τόν εγκέφαλον πολύ αίμα, όσον καί άν προ- 
σπαΟώμενδέν δυνάμεΟα νάκοιμηθώμεν.όταν δέ 
κουρασθώμεν,έπειδή τά αίμα δέν άνέρχηταιε ίς  
αύτόν όσον άπαιτεϊται,νυστάζομε νέπειδή δέκαί 

ί ή κυκλοφορία τοΰ αίματός  μας  δέν ύπόκειταιεϊς 
τό νευρικόν μας  σύστημα,  οι’ ου έκτελοΰμεν 
τάς  Οελ/)ματικάς κινήσεις, διά τοΰτο καί ό ύ
πνος μας  είναι άνεξάρτητος  άπό την Οέλησίν 
μας.  11 οσάκις θέλομεν νά κοιμηθώμεν καί 
οέν δυνάμεθα : ποσάκις δέ πάλιν έπιΟυμοΰμεν 
νά μείνωμεν έξυπνοι καί κυριευόμεθα υπό ύ
πνον ;

! Π λ ή ν  πώ ς τό αίμα άποσύρεται ούτω πε
ι ριοδικώς άπό τον έγκεφαλον καί μάς  κάμει 

νά κοιμώμεθα καί πάλιν εισέρχεται καί μας  
αφυπνίζει ;

Ο ύπνος όταν If χτ,ται τους κ ό π ο υ ς  αναστέλλει 
Και φερων την ε ν ί σ χ υ σ ι ν  τα κεκμηκότα με’λη 

'Γα κάμει πάλιν ζωΐ]ίά.
Κν όσω οιαμενομεν έξυπνοι αί διάφοροι 

κινήσεις μας  έξαντλοΰσι τά ς  δυνάμεις τοΰ 
σώματος  μο:ς, τό οποίον διά νά διατηρήται 
ύγειές πρέπει νά άνακτα πάλιν  αύτάς.  Διά 
να ανακτηθώσι λοιπόν αί δυνάμεις ανάγκη 
πασα αί μεν έξαντλοΰσαι αύτάς  κινήσεις νά 
παύωσιν, αι οε άνοζωπηροΰσαι αύτάς λειτουρ- 
γίαι,  όποϊαι είναι χώνευσις τ ώ ν ‘τροφών ή 
τοΰ αίματος κυκλοφορία,  καί ή θρέψις νά 
διατηρώνται.  i l ρός έκτέλεσιν δέ τούτου ό

πάνσοφος καί πανάγαθος  Δημιουργός τάς  
μέν τελευταίας ταύτας  λειτουργίας δέν ύπέ· 
ταξεν ύπό τό κυρίως νευρικόν μας  σύστημα, 
ά λ λ ’ έθεσεν αύτάς ύπό ιδιαίτερον έν δέ τώ 
σώματι  εθηκε θαυμαστόν τινα καί άπλούστα-  
τον μηχανισμόν,  δι’ ού τό σκοπούμενον ε
πιτυγχάνεται .  ΐ ό  αίμα διά νά οιαβιβασθή εις 
όλα τά μέρη τοΰ σώματος διέρχεται ' διά 
τών άρτηριών, αί όποϊαι όσον άπομακρύνον- 
ται τ ή ς  καρδίας τόσον διακλαδίζονται έωσοΰ 
καταντώσι  μικροσκοπικαί.  Καί εις τόν εγκέ
φαλον λοιπόν διά των άρτηριών άναβαίνει 
τό αίμα. ΙΙέριξ όμως τών άρτηριών τούτων 
ό θεός έθεσε σειράν είδους τινός δακτυλίων 
καλυπτόντων αύτας καί δυναμένων νά συ- 
στέλλωνται  καί νά διαστέλλωνται·  ύπό τών 
δακτυλιδίων δέ τούτων σφιγγόμεναι κατά τόν 
λαιμόν αί πρός τόν εγκέφαλον διευθυνόμεναι 
άρτηρίαι έμποδίζουσινά άνέλθη μέχρις αύτοΰ 
τό αίμοι, ένω άφ’ ετέρου όσον υπάρχει εις 
αύτόν διά τών φλεβών άποσύρεται καί ούτως 
άφίνει τόν εγκέφαλον χωρίς  αιμα, ήτοι χ λ ω 
μόν καί συνεστα)^μένον. "Αμα τό αιμα άπο- 
συρθη άπ’ αύτοΰ τό κεντρικόν τοΰτο όργανον 
παύει εργαζόμενον τότε δέ καί πάντα τά νεύ
ρα τά ,όποΐα εχυυσι την άρχήν των ά π ’ αύτοΰ 
πίπτουσιν εις άχρηστίαν.  Επε ιδή δέ ταΰτα 
είναι άκριβώς έκεΐνα δι’ ών έκτελοΰμεν τάς  
θεληματικός κινήσεις, ήτοι τά ς  έξαντλούσας 
τάς  δυνάμεις τοΰ σώματος ,  διά τοΰτο καί πά
σα τοιαύτη κίνησις παύει, τό δέ σώμα πίπτει  
εις νάρκωσιν έωσοΰ αί μή παύουσαι λειτουρ- 
γίαι,  αί άνεξάρτηται  άπό τά νεΰρα ταΰτα,  
ένίσχύσωσι καί πάλιν αύτό οπότε δή καί τά  
σφίγγοντα  τάςάρτηρ ία ς  δκκτύλια  άνοίγονται 
καί τό αιμα άνέρχεται εις τόν έγκέφαλον καί 
άποδιώκει τόν ύπνον. II όσον θαυμαστά είναι 
τά έργα τοΰ ύψίστου.

Έ κ  τών ολίγων τούτων ό νουνεχής ανα
γνώστ ης  δύναται νά συμπεράνη π ο λ λ ά ,  ώς 
λ,  χ .  όταν νύκτα τινά κακοκοιμηθώμεν την 
έπομένην ημέραν δέν είμεθα εντελώς καλά,  
επειδή αι δυνάμεις τοΰ σώματος  δέν άναπλη-  
ροΰνται όσον χρειάζεται- όταν κοπιάσωμεν 
πολύ κοιμώμεθα βαθύτερον, καί π ο λ λ ά  άλλα  
τά όποϊα άφίνοντες μεταβαίνομεν εις τό συμ
πέρασμα ότι ό ύπνος ούδέν άλλο  είναι ή α
π λ ώ ς  τής  έγρηγόρσεως ελλειψις,  όπως σκό
τος  είναι ή ελλειψις τοΰ φο>τός.

Τοιοΰτος ό φυσικός, ύπνος κατά τήν διάρ
κειαν τοΰ όποιου, όταν δέν ήναι βαθύς καί έν-

τελης  ( και τοτε ό εγκέφαλος δέν είναι εντε
λώς χ λ ω μ ό ς  καί συνεσταλμένος,  ά λ λ ’ έν μέ- 
ρει έργάζεται  ) έπειδή δέν καταπαύη καί ή 
νθΰ φανταστικού έργασία,  ά λ λ ά  μονον μένει 
αχαλ ίνωτος  ύπό τής  Οελήσεως, βλέπομεν και  
τά όνειρα τά τόσον άλλ όκοτα  καί παράξενα 
πολ λά κι ς ,  έπί τών όποιων, μεθ’ όσα έδημοσι- 
ευσαμεν κατά τό παρελθόν έτος,κρίνομεν πε
ριττόν νά έπανέλθωμεν.

 ̂ Α λ λ ά  τό όνομα ύπνος δέν περιορίζεται 
μονον εις τόν γραφέντα,  τόν φυσικόν. Οί χρι 
στιανοί ύ π ν ο ν  όνομάζουσι καί τόν κοινώς 
λεγόμενον θάνατον, καί τόν όνομάζουσιν ού
τω πρώτον μέν Οιότι δέν θεωρόΰσιν αύτόν ώς 
καταστροφήν τής  ζωής άλλά  μόνον ώς ανά
παυλαν,  μετά τήν όποιαν πάλ ιν  θά έξυπνή- 
σωσι^διά νά μή κοιμώνται π λ έ ο ν  καί δεύτε
ρον διότι ώς ό φυσικός ύπνος ούτω καί ου:ος 
καταπαύει τάς  λύπα ς  καί τούς κόπους,  τούς 
πόνους καί τά βάσανα τής  παρούσης π ο λ υ 
μόχθου ζωής.  Διά τοΰτο καί ό Παΰλος  γρά-  
φων πρός τούς Κορινθίους,άφοϋ άναφέρη τούς 
μάρτυρας τή ς  άναστάσεως τοΰ Χρίστου,λέγει 
«έξ ών οί πλείους μένουσιν έως άρτι, τι·,ές δέ 
καί^ έ κ ο ι μ ή 0 η σ α ν.» (Α. Ιίεφ. ις'.
Καί πρός Θεσσαλονικείς «ού θέλω* υμάς  ά- 
γνοεΐν,^ άδελφοί, περί τών κ ε κ ο ί μ η μ  έ
ν ω ν ίνα μή λυπήσθε καθώς καί οί λοιποί 
ο ίμή  έχοντες ελπίδα»,  όπου πο λλάκ ι ς  επα
ναλαμβάνει  τήν λέξιν (ίδε πρός Θεσ. Α'. δ'. 
13 — ). Καί ό Ί η σ ο ΰ ςδ έ  άναγγέ λω ν  εις τούς 
οωοεκα τον θάνατον τοΰ Ααζάρου λέγει  «ό 
Λάζαρος ο̂  φίλος ημών κ ε κ ο ί μ η τ α ι  
αλ λ α  πορεύομαι ινα έ ξ υ π  ν ί σ ω αύτόν.» 
(Εύαγ.  Ί ω ν .  ια'. 11).  Και εις όλα δέ τά  συγ
γράμματα  τών Προφητών καί τών ’Αποστό
λων άναγινώσκομεν περί τών καλών ανθρώ
πων ούχί ότι άπέθανον, ά λ λ ’ ότι έ κ ο ι μ ή- 

ί σ α ν  καί επομένως θά έξυπνησθώσιν π ά 
λιν- ένω οί μή άγιοι,ήτοι οί κακοί καί ζώντες  
ετι ονομάζονται νεκροί, ώς μή ζώντες τήν 
πνευματικήν έκείν/,ν ζω ήνήτ ις  ούδέποτε παύει 
και την όποιαν διά νά άποκτήση τις πρέπει 
να άναγεννηθη και νά γίνη κτ ισμά νέον, κ α τ ’ 
εικόνα θεοΰ, όστις είναι δίκαιος καί εύσπλαγ-  
χνος,  άληθής καί άγαθός,  ένω αύτοί ευχαρι
στούνται εις τήν άδικίαν,αύτοί καταπιέζουσ-ν 
αυτοί άγαπώσι  τό ψεΰδος, αύτοί χαίρουσιν εις 
την απατην.  Τοιαύτη καί ή Χριστιανική ση
μασία τής  λέξεως ύπνος,  σημασία εις τούς 
χριστιανούς επίσης γλυκεία ή καί γλυκυτέ -



ρα τ η ς  ιοΰ  κοινού μας  και φυσικού ύπνοι-.
Έ κ τ ο ς  τούτων συμβαίνει εις την κοι

νήν ομιλίαν, λέγοντες  περί ανθρώπων τι- 
νών δτι «οι δείνα κοιμώνταο) νά έννο- 
ώμεν δτι αύτοί εύρίσκονται εις σκότος,  ά- 
γνοούσι τά  δ ιατρέχοντα,  δέν διακρίνουσι τήν ! 
Οέσιν των ούτε τήν των περί αύτούς· τοι- 
οϋτος χαρακτηρισμός τούτων φαίνεται μέν 
πρόσφορος καί ούχί αφύσικος, ά λ λ ’ είναι έν 
μέρει μόνον, καθότι ού μόνον τά καλά του φυ
σικού ύπνου δεν εχει ό ύπνος των,  ού μόνον 
ωφέλιμος δεν εινα'., ώς εκείνος,αλλά καί βλα 
βερός και εις εν μόνον πρός εκείνον ομοιάζει. 
Καθώς δηλαδή ό κοινός ύπνος μάς  αρπάζει 
ούτως εΐπεϊν από του πραγματικού κόσμου 
καί μάς φέρει, ώς επί τό πλεΐστον,  εις κό
σμους φαντασιώδης,  μή άφινων νά βλεπω- 
μεν πού εύρισκόμεθα καί τί περί ημάς  γίνεται,  
καθώς εκείνος μάς  άποκλείη άπό του π ρ α γ 
ματικού φωτός καί μάς άφινει εις π ρ α γ μ α 
τικόν σκότος,  τοιουτοτρόπως καί ή κατά- 
στασις αύτη,  ήν δυνάμεθα νά όνομάσωμεν ύ 
πνον πνευματικόν,  κρατεί τον άνθρωπον μα
κράν τή ς  άληθείας,  ήτοι εις σκότος πνευμα
τικόν,  π λ ά ν α αύτόν δι’ όουνηράς απάτης.  Καί 
εί μεν ό πνευματικός ού :ος ύπνος ειναιβαθύς, 
είναι εντελής ,  τότε μόνον κατά τήν κατασκευ
ήν του σώματος  καί τήν κακίαν, ήτις κα- 
τατρώγει  τον άνθρωπον, διαφερει ουτος από 
τά άλογα  κτήνη· είδε καί δεν είναι έντελής,  
τότε οί ύπ ’ αύτοΰ κατεχόμενοι  πλανώνται  μέ 
όνειρα, όνειρα άπατη λά ,  έκλαμβάνοντες τό 
ψευδός άντί τή ς  άληθείας,  ώς έκ του οποίου 
δυνάμεθα νά τούς διακρίνωμεν. Τά άπατη λά  
των ταΰτα όνειρα είναι τόσον ποίκιλα και π ο 
λυπληθή ώστε δεν μάς  επιτρέπει ή θέσίς ούτε 
καν νά τά άπαριθμήσωμεν.  Ι Ιλήν και πάλιν 
μικρόν θά ήτο τό κακόν άν όρμαί ακάθεκτοι,  
όρμαί ούχί φαντασιώδεις ά λ λ α  πραγματ ικο ί  
δέν άνεμιγνύοντο μέ τά τοιαΰτά των όνειρα. 
Καθώς εις τό'ν κοινόν ύπνονσυμβαίνει π ο λ λ ά -  
κις 6 κοιμώμενος νά διψά, καί διψών νά ονει
ρεύεται ότι ευρίσκει ύδωρ, φέρ^ι αύτο εις τό 
στόμα του,  πίνει, άλλα  δσ«ν πίνει τόσον πε
ρισσότερον διψά, καί μόνον όταν έΕυπνήση καί 
πίη καταπαύει  τήν δίψαν του, τοιουτοτρόπως 
καί οί τον πνευματικόν ύπνον κοιμώμενοι,  αι
σθάνονται πόθον διρκαη, ορμήν άκάθεκτον 
νά φθάσωσιν εις τήν κατάστασιν εκείνην τήν 
όποιαν όνομάζουσιν εύτυχίαν,  επειδή ό τοιού- 
τος  πόθος είναι έμφυτος εις πάντα άνθρωπον,

καί ονειρεύονται μέσα φαντασιώδη, δι’ ών νο- 
! μίζουσιν ότι φθάνουσιν ά λ λ 5 όσον κοπιά- 

ζουσι τόσον άθλιέστεροι καί ελεεινότεροι 
καταντώσιν.  Ή  δίψα αύτη τοΐς εδόθη διά νά 
έξυπνήσωσι καί νά πίωσι τό ύδωρ τή ς  ζωής,  
τό όποιον φέρει τήν άναφαίρετον πλέον ευδαι
μονίαν, ά λ λ ’ αύτοί προτιμώσι νά μένωσι κοί- 
μώμενοι καί άς πίνωσι τό αύξάνον τήν δίψαν 
φαντασιώδες ύδωρ!

"Εκαστος τώνκοιμωμένωντόν  πνευματικόν 
τούτον ύπνον εχει καί ιδίαν πορείαν, ήν άτο- 
μικόν του συμφέρον όνομάςει, ώς καί πας  
κοιμώαενος βλέπει καί τά ίδικόν του όνειρον· 
ώς έκ τούτου δέοΕ τοιούτοι πλανώνται  εις χάος  
τι άδιέξοδον άνάπάν βήμασκοντάπτοντες  άνά 
πάσαν στ ιγμήν ερχόμενοιε?ς σύγκρουσιν πρός 
άλλήλους .  Τά μόνα προσφιλή των είναι τά 
πάθη του ε γ ώ  τ ω ν .  Δι’ αύτούς ούτε π α 
τήρ, ούτε μήτηρ,  ούτε άδελφός,  ούτε φίλος 
είναι τι προσφιλές· μόνα τά όποια βλέπουσι 
ρ.έ καλόν όμμα,καί  τούτο πρός ώραν. είναι ό
σα κολακεύουσι τά  κατέχοντα αύτούς π ά 
θη. Ουτοι ειτε ιερείς είναι, ειτε πλούσιοι,  είτε 
έμποροι, είτε τεχνίται ,  ή εργατικοί ούδέν ά λ 
λο σκέπτονται  ή πώ ς νά ύποσκελίζωσι τούς 
άλλους ,  τούς οποίους άδιακόπο^ς έπιβου- 
λεύονται,ούδέν άλλο  πράττουσιν ή ν ά ά π α τ ώ ’ 
σι πάντα ερχόμενον μετ’ αύτών εις συναλ
λα γ ήν  διότι τούτο νομίζουσιν ότι απαιτεί  
τό άγαπητ όν  αύτών συμφέρον ! Καί έν τού- 
τοις φαντάζονται  ότι ταΰτα θά τούς φέ- 
ρωσι τήν ποθουρ-ένην εύδαιμονίαν, διά τού
των θά καταντήσωσιν ευτυχείς,ταύτανομίζου- 
σι τά μόνα μέσα δι’ ών επιτυγχάνεται  ή μα- 
καριότης! Ό π ο ια  τύφλωσις !

Ά λ λ ’ άραγε δέν εΐναι δυνατόν νά άφυπνι- 
σθώσινοίτοιουτονύπνονκοιμώμενοι; φοβούμεθα 
όχι. Ό  κοιμώμενος σπανιως,  σπανιώτατα εί- 
ξεύρει ότι κοιμάται· όταν δέ όνειρεύηται νο
μίζει ότι πραγματικώς εύρίσκεται εις τό μ έ 
ρος όπου ονειρεύεται,οτ ιπ ραγματ ικώ ς πράττε ι  
όσα κατ ’ όναρ βλέπει. Διά νά πεισθή ότι ονει
ρεύεται είναι αδύνατον· πρέπει νά έφυπνισθη 
{αί τότε νά πεισθη ότι ώνειρεύετο. .Πόσον δε 
δυσαρεστεΐται κατά τού άφυπνίζοντος πάντες 
γινώσκομεν.  Τό αύτό τούτο ή καί πολύ χείρον 
συμβαίνει καί εις τούς τον πνευματικόν ύ π 
νον κοιμωμένους.  Τό δε δει ;ότερον έκ τών απα
τηλών ονείρων ύφ’ ά διατελοΰσιν είναι ή έπά- 
ρ α τ ο ς ο ι η σ ι ς ,  δι’ ής  νομίζουσιν ότι αύτοί 
είναι ή λα μ πά ς  τής  οικουμένης, ότι αύτοί τό

σον τών άλλων  άνθρώπων ύψηλότερον ίσταν- 
ται ώ ςε  πάντα  τά ά λ λ α  έθνη τούς φθονοϋσι διά 
τά  σπάνιά των προτερήματα καί διά τήν έ- 
ξοχον κ ατ αγ ω γ ή ν  των.  Διά ταύτα όστις ζη 
τήσει νά τούς αφύπνιση, επειδή τούς άποσπά 
άπό τά προσφιλή αύτών όνειρα, ύποπίπτει  εις 
τήν δυσμένειαν των,  λέγεται  έχδρός των,  συ- 
κοφαντεΐται ώς προδότης  τής  πατρίδος,  έ'ΐώ 
προδόται τή ς  πατρίδος  των εΐναι αύτοί. Είναι 
λοιπόν δυνατόν οί τοίοΰτοι νά άφυπνισθώσιν; 
Εις ημάς  τουλάχιστον φαίνεται αδύνατον. 
Και έν τούτοις ούοόλως άπελπιζόμεθα διότι 
«τά άδύνατα π αρ’ άνθρώποις δυνατά έστι πα
ρά τω Θ εώ.»

ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ EOPTU ΕίΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Έ κ  πάντων τών ονομάτων τών άπαντωμέ-  
νων εις τήν Γερμανικήν ιστορίαν τού δεκάτου 
έκτου αίώνος, τό τού Δ. Μαρτίνου Λουθήρου 
είναι τά έξοχώτίρον· τιμάται δε ού μόνον έν 
Γερμανία ά λ λ ά  καί εις π ο λ λ ά ς  ά λ λ α ς  χώρας.  
Οί Γερμανοί δικαίωςσεμνύνονται  οι’ αύτόν καί 
ούδέποτε θέλουσι τον λησμονήσει.  Καίτοι ούχί 
τέλειος,ήτο όρ,ως μέγας  άνήρ. Τό ονορ,ά του 
μέχρι σήμερον άντηχεί  καί έν αύτώ τω Βατι- 
κανώ, όπου πικρώς μισείται, ένώ έν Γερμανία 
παν ό,τι ενθυμίζει αύτό μ ε τ ’ έπιμελείας συνά
γεται  καί ιερόν θεωρείται.

Ού μακράν τού Ι ΐοβούργου,πρός τό νοτειο- 
ανατολικόν ρ.έρος τού θουριγγ ίανοΰ δάσους 
επί όδού άρχαίας,  ήν έχάραξε  Κάρολος  ό μέ
γ α ς ,  υπήρχε  ξενών πρός αναψυχήν τών οδοι
πόρων, οίτινες διενυκτέρευον έκεί, φυλαττόμε- 
νοι ύπά μικρού στρατιωτικού άποσπάσματος.  
Ό  αρχαίος δρόμος σήμερον ένεκα τών σιδηρο
δρόμων σχεδόν μένει έρημος καί τά ξενοδο- 
χεϊον εκείνο άχρηστον,  μόνον δέ χωρίον τι,  
Ίουδεμ βάχη  καλούμενον,  δίοει τά όνομά του 
εις τήν Οέσιν. IIόσον άρχαΐον ήτο τό ξε^οδο- 
χεϊον εκείνο εις ήμάς είναι άγνως-ον, λέγεται  ό
μως ότι ό τελευτοΐος κάτοχός  του είχε κατά- 
στοιχον περιέχον ονόματα οδοιπόρων επισή
μων, όσοι κατέλυσαν έκει άπό τού 1 4 5 7  υ-έ- 
χρι  τού 1870· μεταξύ δέ τών ονομάτων τού
των,ονομάτων ηγεμόνων,  έλεχτόρων,  δουκών 
καί επισκόπων, ήτο καί τό τού δόκτορος Μ. 
Λουθήρου. Ι ίατέλυσε δέ έκεΐ ό Λουθήρος κα
τά τέσσαρας διαφόρους περιστάσεις καί διά 
τούτο μάλ λον  ή διά παν άλλο τά ξενοδοχεΐον 
τή ς  Ίο υδεμβάχης  διετηρείτο ώς άξιοσημείω-

τον. ίστάρ.ενον επί ύψώματος ,  δύο χιλ ιάδας 
ποοών ύπέρ την έπίΦανεΐαν τή ς  θαλάσσης,  τό 
ταπεινόν ξύλινον κτιριον δέν ήδύνατο νά κρυ- 
βή, δερομενον όμως ύπά τών καταιγίδων πέν
τε ισώς αιώνων έσαπήθη, καί ήτο άδύνατον 
επί πλέον νά διατηρηθη. Ι Ιλήν έμπορός τις 
τής Σοννεβεργης,  άνθρωπος πλούσιος καί έ- 
πιθυμών νά το διατηρήσω άπεφάσισε νά τά ά- 
γοράση και νά τά άνεγε'ρη έκ νέου εις π λ η 
σιόχωρος θεσιν. Εκτελέσας τήν άπόφασίν του 
ταυτην ό άνθρωπος ούτος, όστις καλείται 
Φλάίσμαν,  έστόλησε τό νεόόρητον ξενοδο- 
χεϊον ρ.έ έπιπλα άρχαΐα,  ο;α κατά τήν δεκά- 
την εκτην εκατονταετηρίδα κατεσκευάζοντο,  
καί προσέτι έσκέφθη νά τελέση εορτήν, πρός  
τιμήν τού Λουθήρου καί τού έργου αύτού, 
κ^.Ο’ ήν πολλοίπροσεκλήΟησ . 2 ν. Ή  εορτήαύτη 
π ράγμ ατ ι  εγένετο καί ώς περίεργον καί δ ι ω 
κτικήν περιγράφομεν αυτήν ένταϋθα.

1 ήν πρώτην \ύγούστου κατά Λατίνους,  
ήμέραν Ιά ββατον  τά προεόρτια ήρξαντο επί 
τού όρους Σχόενβεργ (ώραΐον όρος) τ ό όποΤ- 
ον ύπερκειται τής  πόλεως Σοννεβέργης,  έφ’ 
ού καί κε'ιται τό νέον κτιριον, τό εις τόν Δ. 
.ύαρτΐνον Λούθηρον άφιερωΟέν. ’Ή ρς αντο  δέ 
διά τής  ύποδοχής τού μεγάλου Δουκός τού 
Μ αύ εγγε ν ,  όστις ήλθε νά τίμηση τήν εορτήν. 
Γήν αύτήν ημέραν ό τέ/.των, ό άναγείρας τό 
κτίριον, παρεοωκεν εις τον νέον αύτού κύριον 
.ά κλείθρα τού οικου,εις τήν θύραν -οΟ όποί- 
ου έφύλαττε φύλαξ φορών ένδύματα οΐα πρά 
ούΟ ετών οί χωρικοί φύλακες εφερον καί 
κρατών όπλον τής  εποχής  εκείνης.
, Γ'''ν x ’J f ta3<v,v τό πρωί ήρξατς  ή κυρίως
εορτή. Ε κατοντάδες  λαού συνέορευσαν εις 
τν,ν πλησιοχωρον Λουθηρανήν έκκλησίαν,  ό
που ετελέσθη ή λειτουργία άκριβώς όπως έ- 
γίνετο εις τά  μέρη <ιής Θουριγγίας πρό τή ς  
ίναμορφώσεως τού Λουθήρου,καί όπου π ρ ά γ 
ματι  ή φαντασία τών παρευρεθέντων μετεφέρ- 
Οη εις τήν 15ην εκατονταετηρίδα,  ότε σνεδόν 
ιά παντα έκαλυπτον ή ειδο^λολατρεία καί τό 
σκότος Υετά την λειτουργίαν όμως ήρχ[σαν 
να υαλλω σιν  ύμνους γερμανικούς τή" άνα- 
μορφωσεως,^ έξ οΰ 2 ψανη πόση ύπάρνει  δια
φορά μεταξύ τϊ)ς κατά Λατίνους καί τής  κα
τά , ερμανούςλατρείας.

„ ?1ετά ϊ εΰΡ-α επί τής  κορυφής τού ορούς 
ηρςατο μεγάλη  άγορά,  άκριβώς όπως αί άρ- 
χαΐαι περίφημοι άγοραί έτελούντο κ α τ ’ έτος 
εις Ιουδενβάχην.  Ηάντες οί συναθρισθέντες έ-



φόρουν αρχαία φορέματα (του ιέ. αΐώνος) ό δέ 
μεταμφιεσμός ήτο έντελής- σκηναί άνηγέρθη- 
σαν καί καλόγηροι  διαφόρα,ν τα γ μ άτ ω ν ,  ά
κριβώς ένδεδυμένοι, έπώλουν συγχωροχάρτια  
τυπομένα πανομοιοτύπως μέ έκεϊνα τά όποια 
ό Τέζελος καί οί ομοιοί του τήν εποχήν έ- 
κείνην έπώλουν.  ’Ά νθρω π ός  τις χονδρός,  ά- 
γροϊκος  καί φιλόνεικος κατά τό φαινόμενον 
καί ένδεδυμένος μελανόν Δομιν ικανού καλο- 
γήρου φόρεμα παρίστα αυτόν τόν Τέζελον,  
καθήμε ον εις σκηνήν,εχοντα μέγαν κόκκινον 
σταυρόν καί κιβώτιον ενώπιον του. Έ π ί  τοΰ 
κιβωτίου του ήσαν έζωγραφισμένοι αμαρτω
λοί κολαζόμενοι εις φ λ ό γ α ς  καί ύπό τάς  ζω
γραφιάς δύο στίχοι γερμανικοί.

"Αμα ριφθώσι χρήμματα εντός τοΰ κιβωτίου.

’1̂ τον ούρανον φεύγ’ ή ψυ*/ή Ικ τοΰ καθαρτηρίου.

Ό  Τέζελος τότε ήρχισε φοβεράν διδαχήν,  
παρίστ'ον μέζοφερώτατα χρ ώματα  τήν αμαρ
τίαν καί τό πΰρ τοΰ καθαρτηρίου καί παρα- 
κινών πάντας  νά άγοράσωσι συγχωροχάρτια  
διά νά σ ω θ ώ σ ιν  οί παρευρισκόμενοι εσπευδον 
ν’ άγοράζο^σι αυτός συνήθροιζε χρήματα .  
ΟΕ μοναχοί ,  φέροντες γραμμάτια  συγχ(ορο- 
χαρτίων,  άκριβώς άντ ιγεγραμμένα έκ τών 
παλαιών,  έπώλουν αυτά κ:.·ί επεμπον τά χ ρ ή 
ματα εις τόν Τέζελον,  όστ:ς τά έριπτεν εν
τός τοΰ κιβωτίου καί τά έκίνει νά ήχώσι,  π ί 
νων συνάμα ζϋθον καί χειρο >ομών πρός τούς 
δ;αβάτας.  Μεταξύ τών συγχωροχαρτίων  ή co 
καί εν έπιγραφόμενον γενικόν, πωλούμενον 
άντί πο λ λ ώ ν  χρ ημάτω ν  καί ίσχύον έφ’ όλης  
τή ς  ζωής  τού άγοραστοΰ- περιείχε δέ τά ε
πόμενα.

«Δυνάμει της άποστολικής έςουσίας τήν όποιαν πείΐ- 
βάλλομαι σέ λύω άπό πάντα τα εκκλησιαστικά έπιτίμια, 
τάς καταδίκας καί τάς ποινάς τά όποία σοί επρεπον’ προσ
έτι σοί παρέχω πλήρης σογνώρησιν δι’ ολας τάς καταχρή
σεις, τάς άμαρτίας και τά κακουργήματα εις τά όποία δυ
νατόν νά δπέπεσες, όσοι δήποτε μεγάλα και αισχρά καί 
αν ήναι, και δι’ οίανδήποτε αιτίαν,έστω καί δι'δσας έπιφυ- 
λάττεται ό άγιώτατος ήμών Πατήρ, ό Πάπας. ’Εξαλείφω 
•παν ί’χνο; κακίας, παν σημείον αισχρό ςητος, με τό οποίον 
δυνατόν νά έστιγμ-ατίσθης. Σέ έλευθερόνω πάσης ποινής, ήν 
θά ΰϊίστασο Ιν το) καθαρτήριο). Σοί Ιπιτρέπω νά εχης πά
λιν μέρος εις τάς τελετάς τής έζκλησίας. Σε Ιπανατέρω 
εις τήν συγκοινωνίαν τών ηγιασμένων καί σέ φέρω πάλιν 
εις τήν αΟώαν καί αγνήν εκείνην κατάστασιν, εις ήν εΰ- 
ρίσκεσο κατά τήν έίραν τοΰ βαπτίσματος. 'Ώστε τήν στιγμήν 
του θανάτου σου, ή Ούρα δι’ ής ό άμαρτωλός εισέρχεται εις 
-ιόν τόπον τών βασάνων θά κλεισθγ), έκείνη δέ ήτις αέρει

ε’ις τόν παράδεισον τής χαράς θέλει εύρεθή ανοικτή ενώπιον 
σου. Και αν δέν άπυθάνης ταχέως πάλιν ή χάρις αυτη 
θά διαρκή μέχρι τέλους ζωής σου. ’Εν όνόματι τοΰ 'Αγίου 
Πατρός. ’Αμήν.

‘Υπογεγραμμένος 

ΙΩΑΝ. ΤΕΖΕΛΟΣ ’Αποστολικός Πράκτωρ.»

Ή  άγοραπωλησία τών συγχωροχαρτίων 
διήρκεσεν έπί δυο ολοκλήρους  ώρας,  δέκα δέ 
μοναχοί  συνήθροισαν άρκετά χρήματα .  ’Ενώ 
όμως ή έργασί* των έτι διήρκει, ό δέ Τέζελος 
ήτο εις τό ύψος του, άπρόοπτόν τι  ήλλαξε  
τήν θέσιν τών πρ αγμάτω ν .  IIολ^υάρίΟμα παι- 
δία, ψάλλοντα  ύμνους μακρόθεν, ήλκυσαν 
τήν κοινήν προσοχήν.  Μυριάς άνθρώπων διέ
κοψε πάντα θόρυβον διά νά άκούση- ήχ ος  δέ 
έρχομένων μακρόθεν έμιγνύετο μέ τάς  φωνάς 
τών παιδιών. Κήρυξ έφιππος παρουσιάσθη εις 
τήν αγοράν,  ισχυρόν άπόσπασμα στρατιωτών 
ήκολούθη,  πάντες  δέ διηυθύνθησαν διά τοΰ 
πλήθους  πρός  τόν οίκον τοΰ Λουθήρου. Καί 
ούτοι επίσης ήσαν ζώσαι τοΰ παρελθόντος ει
κόνες· μετ ’ αύτούς ήρχετο μεγάλη  ανοικτή 
άμαξα,  συρωμέν/, ύπό εύρώστων ίππων,  έ- 
ζευγμένων όπως παρά Γερμανοις κατά τόν 
μεσαιώνα- έν τη άμάξηέκάθηντο τέσσαρες άν- 
ορες, ένδεδυμένοι μελανά μακρά φορέματα 
καί φέροντες σκούφους— ήτοι ό Λ,ουθήρος 
(άληθής  αύτοΰ είκών), ό Μελάγχθω ν ,  ό Ίοΰ-  
στος Ί ω ν α ς  καί ό Παλαιτΐνος,  καί διευθύνον- 
το πρός  τόν νεόδμητον ξενώνα. Φθάσαντες 
κατέβησαν, εϊδον πέριξ καί έδειξαν σημεία ορ
γ ή ς  κατά τών πωλούντων τά συγχωροχάρ-  
τια. Έ ν ω  δέ πάντες ειχον τήν προσοχήν έ- 
στραμμένην πρός αύτούς, οί στρατιώται καί 
τινες έκ τοΰ λαοΰ ήρχισαν νά έριζωσι πρός 
τούς καλογήρους ,  έωσοΰ ό Τέζελος  έννοήσας 
τό έπικίνδυνον τής  θέσεώς του ήρπασε τόν 
σταυρόν του, διέταξε τούς βοηθούς του νά 
πάρωσι τό κιβώτιον καί έτράπη εις φυγήν διά 
νά σωθή· οί στρατιώται ετρεξαν παρευθύς, ε- 
φθασαν τούς φεύγοντας καί άφοΰ τούς άφή- 
ρεσαν τό κιβώτιον τούς άφήκαν νά κρυβώ- 
σι.

Τόσον ερεθισμόν έπροξένησεν ή σκηνή αυ
τή όσον καί άν ήτο πραγματική.  Μετ’ αυτήν 
ήκολούθησεν άλλη .  Ή  ταραχή έξηκολούθει 
είσέτι καί ό Λούθηρος έξελθών εις τόν έξό- 
στην τής  οικίας έθεώρει ήσύχως τούς φεύγον
τας  καλογήρους.  Τότε  όλων οί οφθαλμοί έ- 
στράφησαν πρός αύτόν, αύτός δέ έφάνη ότι 
ήθελε νά όμιλήση. Λοιπόν άκούουσιν. Ή  ή-

χηρά  καί ευκρινής φωνή του άκούεται π αρ’ 
όλων. Ο ρήτωρ έκτελεϊ θαυμασίο^ς τό μέρος 
του. Ά ν ε υ  διακοπής ή δισταγμού εκφωνεί 
λογ ον ,  όστις λέγεται  ότι συνετάχθη ύφ’ ενός 
τών άριστων θ£θλόγων τή ς  Γερμανίας,  καί 
εις τήν γλώσσαν καί εις τό ύφος αύτοΰ τοΰ 
Λουθήρου. Ώ ς  δείγμα φέρομεν τό εξής ά π ό 
σπασμα,  τό όποιον, άναφερόμενον εις τάς  
σχεσεις τοΰ μεταρρυθμι ϊτοΰ μέ τήν θ ο υ ρ ιγ 
γίαν,  είναι Οαυμασίως φυσικόν.

* Ιδου Ιλευθέρως 'ίσταμαι Ινώπιόν σας" εδώ εις τήν α- 
κραν τής προσφιλοΰς μοι Θουριγγίας, εις ταΰτα τά όρη, τά 
με τάς τρυφεράς, τάς πρασίνους Ιλάτας, τά μέ τάς ήχη- 
ρας φηγούς, μετά τών φιλανθρώπων καί φιλοςένων κατοί- 
κων, τών οποίων ή καρδία πρέπει αληθώς νά χαίρη. ’Εν 
ταΰθα ή καρδία είναι ο’νοικτή καί καθαρά ή διάνοια. Δέν 
είμαι τέκνον τοΰ λαοΰ τοΰτου τής Θουριγγίας, αύξήσαν εις 
τή ι δρόσον τών όρέων της, άνατραφέν εις τήν αρχαία· της 
πόλιν Άϊζενάχην κα! παιδευθέν τά θεολογικά άσκήματα 
και τους κόπους εις την μοναστικήν της ττόλιν Έροούρτην · 
'Η παλαιά Ικείνη Βαρτβοΰργη, ή πρός δυσμάς Ικείνη, δέν 
μοί έδοικεν ασυλον, ότε μέ κατεδίωκον οί εχθροί μας ; Δέν 
β/έπω ενταΰΟα ένώπιόν μου, πρός νότον, τό υψηλόν τοΰ 
Κοβοΰργου φροΰριον, τό όποιον φαίνεται άνοίγον πρός Ιμε 
φιλοστόργους άγκάλας, καί παρέχον μοι ασφαλές καταφΰ- 
γιον δταν οί εχθροί μου θζλοισι νά μέ καταδιώξωσι καί πά
λιν ; Δέν έχω φίλους αγαπητούς καί πολλούς σ.σστρατιο)τας 
έδό) εις τάς χώρας τής-Θουριγγίας; Δέν είναι αληθώς ό 
λαός τής Θουριγγία- εις εμέ άφοσιωμένος, έν καθαρώ ζή- 
λφ κα' ευσεβή πίστει, πεπεισμένος δτι τό αληθές οώς ί -  
λαμψε καί διεσκόρπισε τά σκοτεινά έργα του ’Αντίχρι
στου ; Καί ακριβώς ενταΰΟα, παρά τά ορια τής Βαμβέρ- 
γης οποο ό μικρός Πάπας ακόμη μετέρχεται τά καλογη- 
ρικά του εργα, καί πέμπει τούς μυρμηδόνας του καί τούς 
γοητας του να καταπείσωσι τον λαον με τάς άδελφότητάς 
των, με τας προσευχάς καί τά κομπολόγιά των, μέ τά 
συγχοίροχαρτια το)ν, ενταύθα είναι λαμπρόν καί ισχυρόν 
της πιστεως φρούριον. Λοιπόν έστέ στερεοί καί αμετακί
νητοι κατά τήν θέλησιν, καί θέσατε καί σώματα καί κατά- 
στασίν σας διά νά κρατηθή ύψηλά τό Εύαγγέλιον τής σω
τηρίας.»

Τελειώνει δέ ό λ όγος  μέ φράσιν ήτις πραγ-  
μ α τ ι / ώ ς  αρμόζει εις τήν σημερινήν κατάστα- 
σιν. «Ναι, οιοιδήποτε, όσον πολυπληθείς  
καί άν ήναι οί εχθροί, τόν άγρόν ό Θεός θέλει 
φυλάίει .  Αμην.» 1 ότε ό μεταρρυθμιστής 
στρέφει πρός τά παιοία, τά όποια ήσαν πέριξ 

:οΰ καί τά όποΐα άρχίζουσι τόν περιφημόν
σ
αύτ
του ύμνον

Οχυρόν, vat, φροΰριον, ειν’ ό Θεός μας.

Ο ύμνος ψάλλεται  μέ άμίμητον μεγαλο-

πρεπειαν κ7ΐ άπαντες οί παρακείμενοι λόφοι 
άντηχοϋσι.  Ί ' έλος παύει καί μ ε τ ’ αύτοΰ τελει
ώνει καί ή εορτή !

Η ΔΓΝΑΜΙΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Πόσον ό έρως τή ς  άληθείας υψώνει τόν άν
θρωπον ύπεράνω τών άλ λ ω ν  καί άφοπλίζει  
πο λλάκ ι ς  καί αύτήΛ τήν βίαν καί τήν σκλη
ρότητα φαίνεται έκ τοΰ εξής έπεισοδείου τής  
ιστορίας τοΰ Απτούλ Κοδέρ τοΰ Γιλάν. Ό  
φρόνιμος ούτος άνατολίτης ,  ότε ήτο παιδίον, 
ειδεν όραμα νά μεταβη εις Βαγδάτην καί έκεϊ 
να άφ-ερωθη εις τόν Θεόν. Διηγούμενος ό ί
διος τό όραμα, συνέπεια τοΰ όποιου πρώτον 

I παρεκάλεσε τήν μητέρα του νά τώ έπιτρεψη 
τήν άναχώρητιν,  προσθέτει :

, |  ί  έφανέρωία λοιπόν ό,τιειδον,  κ ; : ε
κείνη εκλαιε· τότε  έξάξασα όγδοήκοντά δη
νάρια μοί ειπεν ότι ειχον άδελφόν καί επομέ
νως το ήμισυ τών χ ρ η μά τω ν  εκείνων μοί «- 
νηκεν ώς κληρονομιά.  Ά φ ο ΰ  μοί τα έδωκε 
με έοιασε νά τη δώσω yai εγώ μίαν ύπόσγε- 
σ ιν  ότι δηλαδή ο υ δ έ π ο τ ε  θ έ λ ω  ε"ι- 
π ε ι ψ ε ΰ δ ο ς.  ̂ Τη ύπεσχέθην  εκείνη δέ 
εύλογήσασά με εΐπεν :

> ' ^ π α Τε) τέκνον μου, σέ αφιερώνω εις
τον Θεόν δέν θά συναντηθώμεν πλέον μένρι  
τη ς  ημέρας τή ς  κρίσεως. ΛΓ

Λνεχώρησα.  "Αμα έφθάσαμεν πλησίον  τοΰ 
Λ αμαοαρ η συνοδεία μας  προσεβλήθη ύπό 
εςηκοντα ιππέων, οίτινες μας  συνέλαβον. ΕΤς 
ες αυτών μέ ήρώτισε τί ειχον μ ε τ ’ έμοΰ.
,  —  *’̂ σ α ρ ά κ ο ν τ α  δηνάρια, τώ  άπήντησα,  

είναι ραμένα ύπό τά ένδύματά μου.
, °  άν0Ρω π ° ί  έγέλασε,  νομίζων δτί

τον περιπαίζω.

j. * ’ ί Χει<> εσυ> μέήρώ τησε δεύτερος. Έ -  
οωκα την αύτήν άπάντησιν.

 ̂ Ό τ 6 έμοίραζον τά λάφυρα προσεκλήθην 
εις υψωμά τι όπου ό α ρχηγό ς  έκάθητο.

’ Ι '  έχεις, εσύ μικρέ, μαζύ σου, μέ ν>ρώ- 
τησεν. ·

—  ΕΤπον ηδη εις τούς ανθρώπους σου ά- 
πηντησα, οτι εχω τεσσαράκοντα δηνάρια ρα
μένα εις τα  φορέματά μου.

Διέταξε νά μέ έρευνήσωσι καί ευρον τά 
χρήματα.  ^

—  Και πώ ς γίνεται  τοΰτο ;  μέ ήρώτησεν ό
ρ ς  έκθαμβος,  σύ ό μικρός νά φανερώ-

σ' ίς : ° σ0ν τα ^ ως μετά τοσαύτης προσο- 
χ^ι ί  ητο κεκρυμμένον;



—  Διότι άπήντησα,  δέν Θέλω ποτε  παρα- 
βή τήν εντολήν τής  μητρός  μου. Τη ύποσχέ- 
Οην νά μή είπω ποτέ ψεύματα.

—  ΙΙαιδίον, άπήντησεν ό κλέπτης ,  σύ εις 
το:αύτην ηλικίαν έχεις τοιοΰτον αίσθημα διά 
τό πρός τήν μητέρά σου χρέος,  καί εγώ ό 
προβεβηκώς είμαι αναίσθητος εις τό χρέος 
μου τό πρός τον θεόν, Δός μοι τήν χ^ιρά σου, 
παιδίον άΟώον, διά νά όρκισθώ επ’ αυτής δτι
μετανοώ.

Έ πραξεν  ούτω. Οί οπαδοί του όλοι έμει
ναν έκπέπληγμένοι  ενώπιον ταΰτης  τής  σκη
νής-

—  Εισο οδηγός μας  εις τον δρόμον τής  
κτκίας ,  είπον εις τον αρχηγόν των,  τ ό ρ α  γ ί 
νου τοιοΰτος καί εις τόν δρόμον τή ς  άρετής 
’Αμέσως δέ εις τήν δι ατα γήν  του, άπέδωκαν 
εις έκαστον δ,τι είχον άφαιρέσει καί ώρκίσθη- 
σαν έΐΐί τής  χειρός μυυ άμεταμέλητον μετά 
νοιαν.—  Ιστο ρ ία  τή ς  Περσίας.

Ο BONN ΕΤΟΣ.

Προ τινων ετών άπέΟανεν εις τήν πόλιν του 
Λυών άνθρωπος,  ον έκλαυσεν δλη ή πόλις,  
Οεο^ρήσασα κοινόν δυστύχημα τόν θάνατον 
του άνδρός. ’Η το  δέ οϋτος ό Δόκτωρ Βον- 
νέτος,  ενάρετος καί πολυμαθής ιατρός, δστις 
δέν περιωρίζετο μόνον εις τήν σπουδήν τών 
σωμάτιο ν καί τήν θεραπείαν τών ασθενειών 
αύτών,  ά λ λ ’ έσπούδαζε καί τάς  ψυχάς  τών 
ασθενών του. Ύπάρχουσ ι  πο/ \λά περιστατικά 
του βίου του,  έκ τών όποιων φαίνεται κατά 
βάθος ό χαρακτήρ του, α λ λ ά  περιοριζόμεθα 
μόνον εις τό ακόλουθον.

'Εσπέραν τινά ό Δ. Βοννέχος διερχάμενος 
μόνος διά π,αραμέρου τινός θέσειος περιεκυ- 
κλώθη ύπά τριών ανθρώπων οίτινες τω έζή- 
τησαν δσα χρή μ α τα  ειχεν,άπειλοΰντες νά τόν 
θανατώσωσιν. « Ά ν  δοκιμάσητε νά μου άφαι- 
ρέσητε τήν ζωήν,  τοΐς είπε, δέν θά δυνηθήτε 
νά προφυλάξητε  τήν ίδικήν σας. Είμαι ώπλι-  
συ,ένος ενώ σείς δέν είσθε· δύναμαι νά σάς 
φονεύσω· δύναμαι νάσας καταγγείλω·ειξεύρω 
τίνες εΐσθαι. Α λ λ ά  ούτε τά μέ ν θά πράξω ού
τε τό άλλο ,  επί μια συμφωνία δμο;ς· αύριον 
τό πρωί νά ελθητε εις τήν οικίαν μου. - ε ι ς  
δέν έπαγγέλεσθαι  έχ συνήθειας τό κακόν έρ- 
γον τό όποιον ήρχίσατε,  ώστε είναι εύκολον 
νά τό παραιτήσητε.  Αύριον πάλιν  ένταμονό- 
μεθα· πηγαίνετε  τώρα, α λ λ ά  μή λε ίψητε νά 
ελθητε.

Οί κακούργοι  έννοήσαντες δτι π ράγμ ατ ι  ά- 
νεγνωρίσθησαν κατετρόρ.αξαν· τήν έπομένην 
λοιπόν προπαν μετ^βησαν εις τήν οικίαν του 
ίατροΰ κατηφεΐς καί έντρομοι.

Ά ν  σας κ αταγγε ίλ ω ,  είπεν ό Δόκτωρ,  θά 
φυλακυθή τε ,  θά καταδικασθήτε καί άφοΰ θά 
ύποστήτε  τήν ποινήν σας θά τεθήτε ύπά ά- 
ςυνομικήν έπιτήρησιν. Λοιπόν καλλίτερον νά 
τεθήτε ύπά τήν ΐδικήν μου. Καθ εχαστον μ ή 
να (ά  έρχεσθε νά μέ 'βλέπ ητε  καί θά μοί διη- 
γεϊσθε πώ ςδ ιήλθ ητε  τόν καιρόν σας. Μή νομί
ση τε δτι θά μέ άπατήσητε . Πάντοτε  θά σάς 
επιβλέπω. Συμφωνεΐται;

Οί άνθρωποι βεβαίως έπροτίμησαν τό δεύ* 
τερον· επί πολύν λοιπάν καιρόν ήρχοντο καί 
έλάμβανον επιδοκιμασίας ή αύστηρούς έλέγ-  
χ ί υ ς  τών πράξεών των. Κατά  τά διάστημα 
όμως τούτο άφωσίώθησαν εις τόν Δόκτορα· 
καί τέλος  έφθασε καί ή ημέρα καθ’ ήν είπε 
πρός αύτούς ταΰτα :

«“Ηδη σάς άφίνω ελευθέρους· τώρα εισθε 
τής  ελευθερίας άξιοι· ή έπιτήρησίς μου κατέ
στη περιττή.  Π λήν  δέν επιθυμώ νά μή έπα- 
νέλθητε π λ έ ο ν  θέλω νά μέ έπισκέπτησθε ώς 
ειλικρινείς μου φίλοι.»

ΤΡΕΙΣ ΑΡΜΟΜΛΙ

Γέρων τις ίερεύς, δστις έφαίνετο πολύ εύ
ρωστος,  έρωτηθείς ποτε πόθεν προήρχετο ή 
εύρ(υστία του εκείνη, άπεκρίθη : «Εις τρία
τινά, τά  όποια καθ’ όλην μου τήν ζωήν πολύ 
έπρόσεχα, χρεωστώ αύτήν.  Είναι δέ ταΰτα 
1 ον πάντοτε ήμην εις αρμονίαν μέ τήν συνεί- 
δησίν μου· 2ον πάντοτε ήμην εις αρμονίαν μέ 
τήν σύζυγόν μου· 3ον πάντοτε  ή μ η ;  εις αρ
μονίαν μέ τόν στόρ,αχόν μου.»

ΕίΝΘΥΜΟΥ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΟ Γ

Υ π ά ρ χε ι  λογιόν  τι καθ’ δ ούδεις γινώσκει 
τήν άξίαν τών καλών φίλων έωσοΰ δέν βια- 
σθή νά ζήση χωρίς  αύτών.  Καί εντούτοις 
πόσον συχνά οί άνθρωίΐαι λησμονοΰσι τούς 
καλούς φίλους ! φίλους,  ούς άλλοτε  πολύ 
έτίμων, ούς άλλοτε  ήγάπω ν  καί έσέδοντο ! 
Ά ν θ ρ ω π ο ι  οί όποιοι άρχίζουσι νά μεταβάλ- 
λωντα ι  ώς πρός τούς φίλους των γεν ικώς 
βαθμίδόν καθίστανται χειρότεροι, καί ολίγον  
κατ ’ ολίγον μετά έτη τόσον ίδιοτελεΐς κα
ταντώσιν ώστε μέ ούδένα πλέον συμφωνοΰσι

καί μέ τό παραμικρόν μαλώνουσι μέ πάντα 
άνθρωπον· και τοΰτο διότι κολακεύουσι κα
κήν τινα κλίσιν τής  καρδίας των,  ήτ ις τούς 
καθιστά άνικάνους νά φέρωνται φιλικώς πρός 
οποιονοηποτε.  Διά οέ του τρόπου τούτου ό 
τοιοΰτος έστω βεβαιότατος δτι θέλει άπομα- 
κρύνει όλους του τούς φίλους καί επιτέλους 
εύρεθη μονώτατος  ! Είναι λοιπόν όχι μόνον 
δυστύχημα άλλά  καί κ α κ ί α  τό νά μή εκ
τίμα ό άνθρωπος τούς καλούς φίλους. "Ωστε 
δστις άρχίζει να π ίπτη εις τά κακόν, τά όποι
ον άνωτέρω περιεγράψαμεν,  πρέπει μέ πάντα 
τρόπον νά προσπαθήση νά τό έκριζώση και 
πάντοτε  νά ένθυρ.ήται ότι ούδεις γινώσκει τήν 
άξίαν τών καλών φίλων έο^σοΰ δέν βίασθή νά 
ζήση ρ.ακράν αύτών.

Γ Γ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Ι

Ό  αριθμός τών έν Γ αλ λ ία  κοί τών έν ταϊς 
ύπ’ αύτήν χώραις  β ιβλιοπωλών είναι 5,674· 
τών τυπογραφείων είναι 1 399 ,  τών δέ λιθο- 
γραφείων είναι 162 4.  Τό εν πέμπτον περί
που τών πρώτων,  τό έν όγδοον τών δευτέ
ρων καί τό εν τέταρτον τών τρίτων εύρίσκον- 
ται εϊς Παρισίους· Έ ν  1 αλλία  έκδίοονται 
2 ,3 0 3  περιοδικά, έκ τών όποιων 84 6  έν Πα- 
ρισίοις.

Ό  αριθμός τών υποβρυχίων τη λεγραφι
κών κάλων ανέρχεται εις 2 1 3 ,  τά δέ μήκος 
όλων όμοΰ είναι 4 5 , 7 8 3  1 (2 α γγλ ικ ώ ν  μι
λιών.

Θέατρα έν Εύρώπη.

Ό  αριθμός τών έν Ευρώπη θεάτρων ανέρ
χεται  εις 1 , 507 .  Ή  ’Ιταλία ,  ήτ ις κατοικεΐται 
ύπό 2 6 , 0 0 0 , 0 0 0 ,  διατηρεί 348  θέατρα· ή 
Γαλλία ,  Ιχουσα 3 6 , 0 0 0 ,0 0 0  κατοίκιυν, έχει 
καί 337  θέατρα· ή 'Ισπανία,  μέ τά 1 6 ,0 0 0 ,  
0 00  της ,  έχει θέατρα 160.  Καί ταΰτα τά 
Λατινικά λεγάμενα έθνη. Ή  Γερμανική ο.ύ- 
τοκρατορία,  ής  οί κάτοικοι άνέρχονται εις
4 .1 ,000,000 ,  έχει μόνον 190  θέατρα· ή Αύ- 
στρία, ήτ ις  άριθμει όσους κατοίκους ϊ γ ι ι  και 
ή Γαλλία ,  ήτοι 3 6 , 0 0 0 ,0 0 0 ,  έχει 152 θέα
τρα· ή Α γ γ λ ί α  έξοδεύει διά 1 50  θέατρα, ενώ 
κατοικεΐται ύπό 3 2 ,0 0 0 ,0 0 0 ·  ή δέ Ρωσσία, 
ής ό πληθυσμός υπερβαίνει τά 7 0 , 0 0 0 ,0 0 0 ,  
έχει μόνον 4 4  θέατρα. Τό Βέλγιον,  έχει 34  
θέατρα, ή 'Ολλανδία 23 ,  ή Ε λ β ε τ ία  20,  ή 
Πο ρ το γα λ λ ία  1 6 , ή Σουηδία 10,  ή Δανία 10,

ή Ε λ λ ά ς  4,  ή Τουρκία 4·, ή Ρουμανία 3, ή 
Αίγυπτος  3 καί ή Σουαβια 1. Οί άριθμοί ου- 
τοι δεικνύουσι καλώ ς τήν θεατρικήν κλίσιν 
τών Λατινικών φυλών.

ΕΙΣ ΚΥΩΝ ΚΛΕΠΤΗΣ

, Εί? άπομεμακρυσμένον διαμέρισμα τη ς  
- κ ω τ ι α ς  οι γεωργοί  επί π ο λ ^ ά  έτη έχανον 
πρόβατά καί ήπόρουν μή δυνάμενοι νά άνα- 
καλύψωσι τόν κλέπτην.  Ά φ ’ εσπέρας πριν 
άποσυρθώτιν εις τά  καταλύματά  των,  περιερ- 
χόμενοι τούς  ̂αγρούς ήρίθμουν τά πρόβατά 
των,  τό πρωί όμως εύρισκον συχνά δτι εν ή 
ούο, τά καλλίτερα ελειπον. Άνθρωποι  λοιπόν 
τήν νύκτα κρυπτόμε\οι περιεφύλαττον,  άλλά  
τον κλέπτην,  οίοσδήποτε και άν ήτο δέν ή ,  
δύναντο νά άκαλύψωσι· καθότι ούδεις τρ·ϊ*5- 
τος π^ρουσιάζετο καί ούδέ τά πρόβατα ένά-  
νοντο· άμα^ όμως οί άνθρωποι δέν έφύλαττον 
αι κλοπαί  έπανελαρβάνοντο.

Έ π ί  πολύν καιρόν αί υποψία: έπιπτον επί 
ανθρώπου^ δστις έζη τρία περίπου μιλιά μ α 
κράν και δστις επρομήθευε πρόβατα εις κρεο
πώ λην  μακυρνοΰ τίνος χωρίου.  Ό  άνθρωπος 
ουτο;  έκαός τής καλύβης του είχε καί μάν
δραν εις παράμερόν τινα Οέσιν, πλήν  ούδε-Λία 
κατ^αύτοΰ ύπήρχεν άπόδειξις.

Εις έκ τών πολύ πασχόντων ήτο ό Κ. Γ. 
δ ί τ ι ς  πολύ προσεπάθησε διά ν’ άνακαλύψη 
τον κλέπτην,  ά λ λ ’ εις μάτην.  Κυριακήν τινά 
ομως συνέβη νά έξυπνήση πολύ πρωί,  κατά 
τας  3 1(2,  και έπειδή ήρχιζε  νά φέγγη  έστι- 
κώθη ένεδύθη καί έξήλθεν εις π ε ρ ί π α ^ .  Δι- 
ηυθυνθη, εις τό μέρος όπου ή*«ν τά πρόβατά 
του και οτε εφθασςν εις δάσος τι ειδεν αν- 
θρωπον συνοδευόμενον ύπό κυνός και άκο- 
λουθοΰντα μονοπάτιον φέρον πρός  τά  πρό- 
ρατα.  Γ

„V'ry ^ αν τοΰ άν^ρώπου εκείνου ό Κ. 
I .  δέν έμεινε ν αδιάφορος, άλλά  κρύβεις παρε- 
τηρει μετά προσοχής  τά κ ινήρατά του. ΕΤ- 
οε λοιπόν τόν^ άνθρωπον, ό όποιος ήτο αύτός 
εκείνος έφ’ ού έπιπτον αί ύποψίαι, νά στέκη 
αντιχρύ διαφόρων προβάτων καί νά τά π α ρ α ί  
τηρη χαλά· τό αύτό έπραττε καί ό χύων,  δ- 
στις ακολούθως έστρεφε καί έβλεπε τό πρό- 
σωπον τοΰ κυρίου του μέ εχφρασιν γνωστήν.  
Ο γεωργός  πορετήρησεν δτι τά παρατηρού

μενα πρόβατα ησαν τά κάλλιστα τή ς  πο ί ,  
μνης.



Αί ύποψίαι του έξηγέρθησαν άπεφάσισε 
λοιπόν νά μή άναφέρη εϊς κανένα τίποτε,  
ά λ λ ά  τήν ακόλουθον νύκτα νά έπ^νέλθη καί 
παραφυλάξη.  ΈλΟών πρός  μεγάλην  του εκ- 
πληξ ιν  είδε τόν κύνα νά πλησιάση νά 
χωρίση τά  έκλεχθένταπρόβατα καί νά σπρώ- 
ξη αύτά δι’ ερήμου τινός δρόμου εις τήν 
μάνδραν τοΰ κυρίου του.

Είδοποιηθείσης τής  αρχής  ό κύριος του 
κυνός συνελήφθη καί έδικάσθη· ώμολόγησε 
δέ δτι διά του τρόπου του εκείνου είχε κλέ 
ψει π ο λ λ ά  πρόβατα καί εΐπεν δτι δ σκύλος 
τοι· ποτέ δέν έξήρχετο δταν ήτο κίνδυνος 
άνακαλύψεως· καί  μόνον όταν ή νύξ ήτο ή- 
συχοτάτη ήκολούθει αύτόν.

Τό δυστυχές ζώον λοιπόν επεσε θΰμα τών 
κακών του έργων,  διότι έΟεωρήδη επικίνδυνον 
νά άφεθή εις τήν ζωήν τόσον έπιτήδιος κλε- 
πτοκύων.

ΤΑ Μ ΪΡΑ ΚΑΙ Ο ΜΩΣΑ Ι ΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Οί Εβραίοι  πριν ήκαταβώσιν  εις Αίγυπτον,  
δ ιάγοντες βίον ποίμενικόν, εζων ζωήν άπλου- 
στάτην καί επομένως ήγνόουν τά τής  π ολυ
τελείας άντικείμενα. Τά πλούτη των άπετέ- 
λουν ποίμνια πολυάριθμα Ηύφραίνοντο συνερ
χόμενοι πατριαρχικώς ύπό σκηνάς καί ένεδύ- 
οντο έκ τών μαλ λιών  τών προβάτων,  κλωθο- 
μένων καί ύφαινομένων ύπό τών ιδίων των γ υ 
ναικών.

'Ότε  δμως, καταβάντες εϊς Αίγυπτον,  διέ- 
τρτψαν τοσαϋτα ετη εις τήν χώραν τών Φα-  
ραώνων, ουσαν τότε άρκετά πεπολιτισμένην,  
βαθμηδόν συνείθησαν τά ς  ήδονάς καί τά ς  π ο 
λυτελείας  ύφ' ών οί κύριοί των περιεκυκλοΰν- 
το. Έπανελθόντες  λοιπόν εις τήν χώραν των 
έ'φερον μεθ’ έαυτών πάσας τάς  τέχν ας ,  τάς  
οποίας  οί Αιγύπτιο ι έκαλλιέργουν καί βε
βαίως δέν έλησμόνησαν εκείνην ήτ ις  τόσον 
έθελγε  τήν αισθητικήνφύσιν των,ήτοι  τήν  τ έ- 
χ  ν η ν τ ο υ  Μ υ ρ ε ψ ο ΰ, ώς άποκαλει 
αύτήν ή Γραφή.

Ή  Ίου δ  αίαήτο χώ ρα  γόνιμος εις άνθη ευώ
δη καί φυτά αρωματικά.  Τ ά  όρη τή ς  Γα?^αά§, 
τά  εκτεινόμενα έκ τής  σειράς τοΰ Λιβάνου μέ
χρι  πέραν τοΰ Ίορδά^ου,  ή σαν κεκαλυμμένα 
άπό ά μ  t> ρ ί δ α ς (1) ,  δενδρύλια έξ ών έγέ-

(2) 'ΓΙ άμυρίς κατέστη καθ’ υττερβολην σττανία ν.ατα 
τούς παροντας χρόνους·, το δέ ές αυτής παραγόμενον βάλ“

νέτο τό β ά λ σ α μ ο ν  τ ή ς  Ί  ο υ δ α ι- 
α ς  ή β ά λ σ α μ ο ν  τ ή ς  Γ α λ  α ά δ, τό 
όποιον ύπερετιμάτο κατά τούς αρχαίους χρ ό 
νους. Εύρίσκετο προσέτι,  κατά τόν θεόφρα- 
στον καί τόν Στράβωνα,  πληθύς  ρόδων ;<αί 
δένδρων σμύρνης καί λιβάνου εις τάς  πεδιά
δας τή ς  Ίεριχοΰς .

Ά ν  κατά τους άρχαιοτάτους χρόνους οί 
'Εβραίοι δέν μετεχειρίζοντο τά  αρώματα εις 
τάς  θρησκευτικάς αύτών τελετάς ,  ή εις άτο- 
μικάς χρήσεις,  φαίνεται δμως δτι οί κάτοικοι 
τής  Παλαιστίνης  καί έδρεπον καί ήμπορεύον- 
το αύτά· καθότι βλέπομεν τόν ’Ιωσήφ πωλού-  
μενον ύπό τών άδελφών του εϊς οδοιπόρους 
’Ισ μαηλί τας ,  έρχοαένους έ κ Γ α λ α ά δ ,  ών αί 
κάμηλοι έγεμον θ υ μ ι α μ ά τ ω ν  καί  ρ η-  
τ  ί ν η ς και  σ τ α κ τ ή ς .  (Γέν. λζ ' .  25 . )

Μετά τήν έξ Αίγύπτου άπελευθέρωσιν μία 
έκ τών πο λ λ ώ ν  δ ιαταγών άς ό Μωϋσής έλα
βε παρά τοΰ Κυρίου, ήτο νά κατασκευάση 
θυσιαστήριον θυμιάματος ,  έπί τοΰ οποίου νά 
καίη αύτά καί τοΰ οποίου τό ακριβές σχέδιον 
τώ έδόθη. Έ π ρ ε π ε  δέ νά ήνΛΐ έξ ξύλου σιτ- 
τίμ (2) ,  κεχαλυμμ,ένου ολοκλήρου έκ χ ρ υ 
σού καθαροΰ, νά εχη σχήμ α  τετράγωνον καί 
εις έκάστην γωνίαν εν κεράτιον καί νά ή ναι 
έφωδιασμένον μέ μ οχλού ς ,  όπως μεταφέρη- 
ται.

«Καί θέλει θυμιάζει ό Ά α ρ ώ ν  επ’ αύτοΰ 
θυμίαμα εύώδες καθ’ έκάστην π ρ ω ίαν  δταν έ- 
τοιμάζη τούς λύχνους  θέλει θυμιάζει έπ αύ- 
τοΰ, Καί δταν άνάπτη ό Ά α ρ ώ ν  τούς λ ύ 
χνους  θέλει θυμιάζει έπ’ αύτοΰ θυμίαμα παν- 
τοτεινόν ένώπιον τοΰ Κυρίου εϊς τάς  γενεάς 
σας. Δέν θέλετε προσφέρει έπ’ αύτοΰ ξένον 
θυμίαμα ουδέ ολοκαυτώματα,  ούδέ προσφο
ράν έξ αλφίτων,  ούδέ θέλετε χύσει έπ’ αύτοΰ 
σπονδήν, (έξοδ. λ' .  7 — 9)

Τό τετράγωνον σχ ήμ α  τοΰ θυσιαστηρίου 
τούτου,  μετά τών κερατίων εις τά ς  γων ίας ,  
φαίνεται μοναδικόν εις τούς Εβραίους .  Έ ν

σαμον τηρείται πρός ·£ρησιν μόνον τοΰ Σουλτάνου. Συγ
γράφεις τινες ήθέλησαν νά συμπεράνωσιν οτ; ο! άρωματι- 
κοι θησαυροί τής Ίουδαίας πολίι Ιμεγαλοποιηθησαν δπό 
τών άρχαίων, άλλά δεν πρέπει νά λησμονώμεν δτι τά δεν- 
δούλια ταΰτα κατεστράφησαν υπό των Τούρκων κατακτη- 
τών.

(2) Τό σιττίμ ητο ςόλον ά'σηπτον προερχόμενον κατά 
τον "Αγ. 'Ιερώνυμον έκ δένδρου τίνος όμοιάζοντος πρός 
συκην άλλά πολΰ χονδροτέρου και ιρυομένου έν ’Αραβία.

τούτοις εις τάς  άνασκαφάς τή ς  Ή ρα κ λ ε ία ς  | 
εύρεθη ζώνη παριστώσα βωμόν τοΰ αύτοΰ 
σχήμ ατος ,  όν ύποθέτίυσιν Αιγυπτιακόν ώς ' 
έκ τών ίβίδων, οίτινες τόν περικυκλοΰσι· 
πλν,ν είναι άληθές δτι τό πρόσωπον τό σκα- 
λίι,ον τό πΰρ οεν έχει την κεφαλήν ξυρισμέ- 
νην, ώς είχον αύτήν οί Αιγύπτιοι ,  έξ ού δυ
νατόν νά συμπεράνη τις,  δτι είναι Εβραϊκόν.  
Εξ  άλλου δμως οί Γβραιοι ούδέποτε έκαιον 

τό θυμίαμα έπί τοΰ βωμοΰ αύτοΰ, ά λ λ ’ είχον 
θυμιατήρια, τά όποια έκράτουν εϊς τήν χειρα 
ή εθε-ον έπί τοΰ θυσιαστηρίου. Ταΰτα τα θυ
μιατήρια ήσαν στερεά, ώς τά  τών Αιγύ
πτιων καί άπετελοΰντο έκ κυπέλλων,  έχόν- 
των καλύ μματα  τρυπημένα.  Σ χ ή μ α  τών τοι 
ούτων θυμιατηρίων φαίνεται έπί νομίσματο 
(σίκλου) Σίρονος τοΰ Μακαβαίου.

«Καί έλάλησε Κύριος πρός τόν Μωυσήν 
λ έ γ ω ν  Λάβε εϊς σεαυτόν έκλετά άρώματα,  
καθαρας σμύρνης πεντακοσίους σίκλους,  καί 
εύώδους καλάμου διακοσίους πεντήκοντα,  
και κασυίας πεντακοσίους,  κατά τόν σίκλον 
τοΰ άγιου,  καί έλαίου έλαίας εν ΐν ,  καί θέλεις 
κάμει αύτό ελαιον άγιου χρίσματος ,  χρίσμα 
μυρεψικόν κατά τήν τέχνην Μυρεψοΰ· "άγιον 
χριστήριον έλαιον θέλει είσθε.» (αυτόθι λ. 
2 2 — 25).

Τά έλαιον τοΰτο έχρησίμευε δπως δι’ αύ
τοΰ χρίηται  ή σκηνή τοΰ μαρτυρίου, ή κιβω
τός  τοΰ μυαρτυρίου, τό θυσιαστήριον τοΰ Ου- 
μιαματος ,  τό θυσιαστήριον τοΰ ολοκαυτώμα
τος ,  ή επτάφωτος λυχνία  καί ό νιπτήρ ('αυ- 
το'θι 9 6 — 28.)  *

Δι’ αύτοΰ έχρίοντο έπίσης οί αρχιερείς, χυ- 
νομενου έπί τής  κεφαλής των τοσούτου ώστε 
νά ρεύση μέχρι τοΰ π ώ γω νος  αύτών καί νά 
φθάση μάλιστα μέχρι  τοΰ φορέματος των. 
(ψαλ.  ρ λ γ .  2.) Οΰτ(ος ό ’Ar/ρών καθιερώθη 
διά τούς βωμούς τοΰ Ύψίστου,  καί ή τιαή 
αύτη έπανελαμβάνετο εις τούς απογόνους 
του.

Και οί βασιλείς προσέτι τών Ιίβραίων έ- 
χριοντο,  ά λ λ  αγνοείται άν ή τελετή έγινετο 
διά τοΰ ίεροΰ έλαίου ή δ ι ’ έλαίου άπλοΰ.  Ι Ιολ-  
λοί  ραββινοι ύποστηρίζουσιν δτι οί βασιλείς 
ο: εκ τή ς  οικογενειας τοΰ Δαβίδ έχρίοντο διά 
τοΰ ίεροΰ έλαίου ά λ λ ά  ή γνώμη  των δέν ©&ί- 
νεται συμφωνοΰσα μέ τάς  δ ιαταγάς  τ ή ςΈ ξ ό -  
δου (μ .^13— 1 6 )  όπου μόνον δια τόν Ά α ρ ώ ν  
και ^τούς απογόνους του έπιτρέπεται τό διά 
τοΰ ιεροΰ έλαίου χρίσμο.

Η  I ραφή μάς παρέχει  μέν τήν συνταγήν 
του αρωματικού τούτου έλαίου ά λ λ ά  δέν μας  
λ ε γ «  καί τον τρόπον δι’ ου έγινετο· φαίνεται 
06 ουσκολον νά έννοήσωμεν π ώ ς  τό έλαιον 
/;ούνατο^ νά κρατή εν οιαλύσει τόσας στερεάς 
υλας.  Ι ό ολικόν βάρος τών άρωμάτων χίλιοι  
πεντακοσιοι^ σίκλοι, άντιστοιχεϊ  μέ ύπέρ" τάς  
οεκαπ^ντε οκαδας ένω τό έλαιον ήτο περίπου 
πεντε λ ίτρων,  ώστε τό σύνθετον τοΰτο θά ήτο 
πολυ πυκνόν. Μ αιμωνίδης,  ό σοφός ραββίνος 
τη ς  Κοροόβης, δστις εζη τόν δωδέκατον αιώ
να, λεγει  ότι άφοΒ έκοπάνιζον τάς  άρωματι-  
κας ουσίας, έβραζον αύτάς χωριστά εις υ- 
οωρ καί ούτως έκαμαν άφεψύματα, τά όποια 
εορας,ον άκολούθως δλα μαζύ μετά τοΰ έλαί
ου, ̂ εωσοΰ έξητμίζετο δλον τό ύδωρ.

Έ ν  τώ αύτω κεφαλαίω τής  ’Εξόδου άπαν- 
τωμεν πως κατεσκευάζετο έπίσης τό ιερό-, 
θυμίαμα (εδαφ. 34.— 35).

, ((Καί εέπε K^ i0« τόν Μ ωυσή ν  Λάβε 
εις σεαυτον ευώδη αρώματα,  στακτήν,  καί 

;υχα,  και χαλβ ανην ,  ταΰτα τά εύώδη άρώ- 
ματα  μετα καθαροΰ λιβάνου, ίσου βάρους θέ
λει εισθε έκαστον. Καί θέλεις κάμει τοΰτο θυ
μίαμα, συνθεσίν κατά τήν τέχνην τοΰ ΐ^υρε- 
ψου, μεμιγμενον,  καθαρόν, άγιον.»
- ^  τοΰ άκολούθου κεφαλαίου μανδάνοαεν 
οτι ο Βεσελιηλ υιος τοΰ Ούρί καί ό Έλ'ιάβ 
υιος του Αρχισαμάχ άνθρωποι π λ ή ρ ε ι ς  
πνεύματος  θειου, σοφίας, καί συνέσεως' 
επιστήμης,  και πασ ης  καλλι τεχνίας  » ’έπε 
φορτισθησαν καί τήν κατασκευή^ τοΰ θυμιά
ματ ος  τουτου καί άνεδείχθησαν ούτω οί πρώ-
T o t  [ Τ , υ ρ ε ψ ο ι  t c o v  Ε β ρ α ί ω ν .

, >0λί'Τα Αντικείμενα έπέσυρον τά ς  έ- 
ρευνας^ τών σχολιαστών τη ς  όσον

αμα, άπετελε?το τά ^ρόν θυμί-

 ̂ τ α  κ τ  ή, δι’ ής  μεταφράζεται  ή έβραϊ- 
κ/] λ ε , ι ς  ναταφ,  και εις τάς  δύο γλώσσας ση
μαίνει ουσίαν ήτ ις  κατά στ αλαγμούς  π ίπτε ι . 
υπεθεσαν λοιπον δτι δι’ αύτΓ;ς σημαίνεται ό 
στοραξ η το οποβάλσαμον. Ό  Γεσσένιος τ / ν  
μεταφραζει δια^τοΰ «κόμι εύώδες.» Ό  καθτ-  
γ ^ τ . , ς  Λ η ας-ιοι οτι ητο σμύρνα καί ό Ροσεα- 
μυλΛερ, παρ άγω ν  τήν λέξιν σ τ α κ τ ή  έκ 
του σ τ  α «. ε ι ν, διϋλιζειν,λέγει δτι ή το έ£άτ 
μ ισμα τη ς  σμυρης και τοΰ κ ινναμώμου. ' Ή 
γνώμη αυτή μάς  φαίνεται πολύ βεβιασμένη 
κ7 ,ω« Ρευστόν ελαιον τοιοΰτο ηθε) έ κα 
ταστρεψει τήν στερεάν τοΰ θυμιάματος



φήν. Ι ίαί  οί Λατίνοι συγγράφεις επίσης όμι- 
λοΰσι περί τής  σταχτή ς ,  έκαστος όέ εξηγεί 
αυτήν καί ιδιαιτέρως. Ο Ιίλινιος Οελει αυ
τήν ώς εκκρίσιν φυσικήν σμυρνοοενορου πριν 
ή χσραχθή αυτό· ό Διοσκορίόης άςιοί ότι ήτο 
μ ίγμα  σμύρνης καί ορίγανου.

Ό  ονυξ έκίνησε μάλλον ή ή στακτή τάς  
ερευνάς τών πολυμαθών.  Ο Ι ε δ δης  καί Βου- 
ΟρόυΒ τόν λέγουσιν βδέλλιον (1)· ό Βοχαρδος 
φέρει μυρίους λόγους  οιά ν άποόειξη ότι ήτο 
λάβδανον (2)  ή μαστίχη,  ήτ ις  άκόμη είναι 
εις π ο λ λ ή  ν γρήσιν καΟ ολην την Λνατολην.  
Ό  Μαιμονίδης τόν λέγει  όνυχα ζώου τινός, 
καί ό Ιαρχής  ρίζαν φυτοΰ. Εν τούτοις κατά 
τήν μάλλο ν  πιθανοτέραν γνώμην  ό ονυξ φαί
νεται όστρακον ιχθύος τινός ευρισκομένου εϊς 
τά ρηχά τή ς  Ίν ο ιχ ής ,  καί χρείϋστοΰντος τήν 
οσμήν του εις τόν νάρδον, έξ ού τρέφεται· ό 
ίγθύς έ/.εΐνος άππντάτο προσέτι εις τήν Ερυ- 
Οράν θάλασσαν,έξ ής τόν ήλίευον οί Ι^βραιοι. 
Τό λευκόν καί διαφανές όστρακον,  τό περιε- 
χον  τό άρωμα ώμοίαζε μέ όνυχα άνΟρώπου 
δΓ ό και ώνομάσΟη ονυξ..

Τό Γά'λβανον, έβραϊστι χ  ε λ  S ν ά, ση
μαίνει άλειοώοες τι και αναφερεται βεβαίως 
είς τι βάλσαμον.  Ό  επίσκοπος Πατρίκιος λ έ 
γει  ότι τό έν λ ό γ ω  Γάλβανον ήτο είόος άρι- 
στης  πο ιότ^τος ,  ήτ ις  άπηντάτο έν Συρία έπί 
τοΰ όρους Ά μ ώ μ ο υ  καί τό όποιον πολύ διέ- 
φερεν άπό τό κοινόν γάλβανον ,  τό όποιον έν 
τή ιατρική μεταχειρίζονται καί τοΰ όποιου ή 
οσμή δέν είναι ευώδης.

Τό ίερον τοΰτο θυμίαμα ήτο προωρισμε- 
νον αόνον διά τήν Οείαν λατρείαν καί άπηγο-  
ρεύετο ρητώς εις τους Ισραηλιτας  να και,α- 
σκευάζωσι διά χρ'0®ε^  ίόιοτικας. «Κατά οε 
τήν σύνθεσιν τοΰ θυμιάματος τούτου, τό όποι
ον θέλεις κάμει, σείς δέν Οελετε κάμει εις εαυ
τούς· άγιον θέλει εϊσΟε εις σέ ota τον ϋυριον,  
όστις κάμει όμοιον αύτοΰ,διά νά μυριζηται αυ
τό, θέλει έξολοΟρευΟή έκ τοΰ λαοΰ αύτοΰ.» 
( Έ ξ .  λ . '  37).

Οί ιερείς προσέφερόν τό θυμίαμα τοΰτο 
πρωί καί εσπέρας μεταχειριζόμενοι θυμιατή
ρια, οΙα περιεγράψαμεν.  Τήν ημέραν τοΰ έ- 
ξ ιλασμοΰ ό άρχιερεύς εισηρχετο εις :ό άγιον 
τών αγίων κρατών έν τΤ] μια χειρί τό θυμία-

( I )  Ί !  ρητίνη Ικκρινομένη εκ ~.οϋ βαλσομοίένδρου κου-

μα έτοιμον εντός κοχλιαρίου καί έν τή άλλη 
τό θυμιατήριον άνημμένον. Έχρεώστει  δέ νά 
ρίψη τό θυμίαμα έπί τοΰ πυρός άμα είσηρχε- 
το ινα ό άνερχόμενος καπνός κρύψη άπό τά 
βλέμματά  του τήν κιβωτόν τή ς  διαθήκης.

Ι ίλ ήν  οί Εβραίο ι  μεθ’ όλας τάς  μεγάλας  
ευεργεσίας τά ς  όποιας έλαβον καί μετά τάς  
ίη τάς  έντολας,  δέν έλάτρευον πάντοτε τόν 
άληθή Θεόν προσέφερον θυμίαμα καί είς τόν 
χρυσοΰν μόσχον καί εις ά λ λ α  είδωλα,  όποια 
ήσαν τά  λεγόμενα Τ  ε ρ α φ ε ί μ,  είδη θεών 
εφεστίων, τούς όποιους ειχον είς τάς  οικίας 
των διά νά τοίς φέρωσιν ευτυχίαν καί διά νά 
τοίς φανερώνωσιν έν άνάγκη τά μέλλοντα.  
Ι ίατά τόν Ραββίνον Έλιέζερ τά Τεραφείμ 
ταΰτα κατεσκευάζοντο ώς εξής. Ή ν ο ι γ ο ν  
τήν κεφαλήν τέκνου πρωτοτόκου τήν όποιαν 
έπλήρουν έξ έλαίυυ καί άλατος ,  έθετον υπό 
τήν γλώσσάν του π λ α κα  χρυσήν, έφ’ ής ήτο 
χαραγμένον τό όνομα πνεύματος  άκαθάρτου, 
καί τό έστενον εντός θηρίδος, άνάπτοντες  έ- 
νώπιόν του κανδύλας καί καίοντες θυμίαμα.

Αί βαρεΐαι ποιναί,  αίτινες ύπεβάλλοντο είς 
τόν ποιοΰντα ιδιωτικήν χρήσιν τοΰ ίεροΟ θυ
μιάματος δεικνύουσιν ότι οί Έβραΐοι  ειχον εϊς 
μεγάλη ν  τιμήν τά άρώματα.  Ειχον δέ λάβει 
άπό τούς Αιγυπτίους,  ώς καί προηγουμένως 
είπωμεν, τάς  λ ε π τό τητα ς  πολιτισμού προκε- 
χωρημένου,  καί εκτός άλλ ων  τούς βαπτι- 
σμούς καί τά  μυρώμ ατ α, τά  όποια ή θερμότης 
■οΰ κλίματός  των καθίστα ετι μάλλον •ηδο

νικά.

μου/,

Τά άρώματα έχρησίμευον προσέτι είς τόν 
καθαρισμόν τών γυναικών,  ό'στις διήρκει έπι 
εν ετος «εξ μήνας περιηλείφοντο μέ έλαιον 
σμύρνινον χαί εξ μήνας μέ άρώματα καί μέ 
άλλα  καθαριστικά τών γυναικών.» (Έσθ.  β . 
12 .)  Ούτως ή Έσθήρ προητοιμάσθη διά νά 
παρουσιασθή ενώπιον τοΰ βασιλέως Άσ σου-  
ήρου «καί εύρε χάριν καί ελεον ενώπιον αό- 
τοΰ υπέρ πάσας τάς  παρθένους,» (Έσθ.  β'. 17)  

Βλέπομεν προσέτι τήν Ρούθ άλειφομένην 
μύρα διά νά άρέση είς τόν Βοόζ καί τήν ’Ιου
δίθ καταφεύγουσαν είς τά  αύτά μέσα διά νά 
μεθύση μέ τά κάλη της  τόν Ό λ ο φ έ ρ ν η ν  και 
ουτίο νά έλευθερώση άπό τήν τυραννίαν του 
τήν πατρίδα της .  ’Αλείφεται μέ μύρα π ο λ ύ 
τιμα,  πλέκει  τήν κόμην της,  σκουφονεται 
πλουσίως καί άλλάειζ  τό ένδυμα τής  χηρείας 
της  μέ τό ένδυμα τή ς  χαράς  τη ς  (Ίουδ.  ί. 4.)

2̂) Ρητίνη too Ι\ριτικοο Κίστου.


